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ضوابط النرش
1.1أن يكون البحث منسج ًام مع اختصاص املجلة وتوجهها يف نرش االبحاث التي تتعلق
بالقرآن الكريم حرصي ًا.

2.2أن اليكون البحث منشور ًا يف جملة داخل العراق وخارجه ،أو مست ً
ال من كتاب أو رسالة
جامعية أو حمم ً
ال عىل الشبكة العنكبوتية عىل أن يلتزم الباحث بذلك بتعهد خطي.

3.3أن اليكون البحث نمطي ًا أو مما أشبع موضوعه بحث ًا ،أو رسدي ًا أو إحصائيا أو إجرائيا مما
ال يتمثل فيه جهد الباحث الفكري.

4.4يرسل البحث حمم ً
ال عىل  CDأو فالش او بوساطة الربيد االلكرتوين للمجلة مع احتفاظ
الباحث بنسخة األصل عنده .والتستويف املجلة أية مبالغ نقدية عن نرش االبحاث املطلوبة
للتحكيم والرتقية.

5.5تقوم املجلة باشعار الباحث بوصول البحث ،ثم تشعره بقبول النرش يف حال موافقة هيئة
التحرير عىل ذلك وعندها يكون البحث ملكا للمجلة الجيوز تقديمه للنرش يف جملة أخرى.

6.6ترتيب االبحاث يف املجلة خيضع لسياق فني رصف وال عالقة ألمهيته أو ملكانة الباحث
بذلك.

7.7هيمل كل بحث ال حيمل املعلومات املطلوبة عن الباحث (اسمه -درجته العلمية-مكان
عمله-عنوانه الكامل ورقم هاتفه أو عنوان بريده االلكرتوين).

8.8يستحسن للباحث اإلشهار بنشاطه العلمي والثقايف يف سطور قليلة.

9.9حتتفظ هيئة التحرير بحق حذف أو تعديل ما اليتامشى وسياسة املجلة يف نرش علوم
القرآن الكريم حرصي ًا أو ماخرج منها عن منهج البحث العلمي أواملوضوعي أو مامس

جوهر العقائد االسالمية

كلمة االفتتاح

عىل بركة اهلل ذي ال َّط ْول واملنَّة ،وبتوفيق من لدنه –سبحانه -ترسو سفينة (املصباح) عىل

سلخ عامها الرابع من عمرها املديد ،احلافل بالعطاء العلمي الثر ،ولتبدأ مرحل ًة جديدة تتمثل
سدى جهد الباحث الطامح بالوصول اىل أن
يف اعتامدها جمل ًة علمي ًة حمكَّمة ال يذهب فيها
ً
يتأهل لنيل الصفة التي يستحقها من الدرجات العلمية عرب ممارسة البحث املتواصل والدؤوب

لسرب أغوار علوم القرآن الكريم من منابعه الصافية ومصادره املعطاء ،وهو ُّ
أجل مايريض اهلل

ننضم اىل من يرى اهللُ عم َل ُه
ورسوله وخري ما نرجو به خري الدارين .ففي احلياة الدنيا ،سوف
ُّ
ورسو ُله واملؤمنون وهي رؤية صادقة التقبل املراء أو التكذيب ،وانى لنا أن نتامرى يف ما أقره
حض عليه املؤمنني أو طائفة منهم
صنو اجلهاد يف سبيل اهللَّ ،
اهلل -جل يف عاله -وقد جعل فيه َ

ممن يملكون زمام التفقه يف الدين والدعوة اىل اهلل –سبحانه  :-ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽﭼ.

لقد صارت جملة (املصباح) ،بشهادة اويل الشأن من العلامء واملجامع العلمية ،واحلوزوية

ِس ْفر ًا توثيقيا رصين ًا لعلوم القرآن الكريم وستبقى تقطع الطريق الوعر يف محلة جهادية سالحها

القلم ،وهي يف كل ذلك تعتمد الفكر النري والنتاج البكر يف مفهومه وإعالنه ،كام ستبقى ادارهتا
هتيب باألخوة الباحثني والعلامء األفاضل واساتيذ اجلامعات أن يكونوا عند ثقتنا هبم فال يوافونا
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كلمة اإلفتتاح

ببحث سبق نرشه أو اختُزل من كتاب أو ُج ّرد من بحث أو استنسخ من موقع الكرتوين

أو ما أشبه ذلك مما يعدّ خالف االمانة العلمية التي جيب أن يتحىل هبا العلامء والباحثون.

وقد نأت إدارة املجلة بنفسها عن أن تأخذ من الباحث تعهد ًا خطي ًا بذلك بالرغم من ان

هناك من يفعلها! .إنفاذ ًا لتعليامت وزارة التعليم العايل ومتكُّن ًا من اصطياد احلالة ،فضال عن
حتملنا -نحن-
أن وزارة التعليم العايل التي اعتمدت حتكيم املجلة يف الرتقيات العلمية ّ

املسؤولية عن دقة التحري هبذا الشأن.

جيره علينا من حرج ،ذلك هو رغبة الباحث يف
وثمة أمر آخر اود التنويه به الزالة ما ّ

رسعة نرش بحثه يف العدد املعدّ للصدور أحيانا .األمر الذي ينسى معه أن املجلة فصلية
وأهنا تزدحم بام يرد عليها من أبحاث وأن هيئة التحرير تعمل عىل ترتيب األبحاث عىل

وفق نسق منظم قد جيمع ملف ًا علميا معينا كام سيتحقق يف العدد القابل (السابع عرش)

ان شاء اهلل -تعاىل -اذ سيجد الدارس الكريم فيه ابحاثا ختص طرح علوم القرآن لدى
العلامء من غري املفرسين املتخصصني وجهودهم يف هذا املضامر .هذا ناهيك عن أسباب
أخرى تؤخر إشعار الباحث بقبول نرش بحثه مما النريد عرضه يف عجالة من القول كهذه.
واملهم يف األمر ،مما نرجو أن ال يغفل عنه االخوة من الباحثني أن املجلة ال ولن هتمل نتاج
أفكارهم وأقالمهم ،فهم سيعرفون مصريها ولو بعد حني؛ اللهم اال اذا خلت األبحاث
من عنوان الباحث ورقم هاتفه وهي إشكالية طاملا وقعنا فيها بازاء أبحاث رصينة صاحلة

للنرش .فالعون من االخوة الباحثني مطلوب ،فمالك املجلة قليل ،وكل فرد فيه يتحمل اكثر
10

من مسؤولية ،وربام استغرق إعداد العدد الواحد اكثر من ثالثة أشهر.

حتية اعتزاز واكبار لكل الناشطني يف ميدان البحث القرآين الذي حتتضنه روضة سيد

الشهداء ايب عبد اهلل احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة.

فحوى البحث
يتناول البحث اإلعجاز اللوين يف القرآن الكريم حيث يبسط فضيلة

الباحث أسس املسألة ومجلة من فروعها ،اذ اشتمل عىل عدة بحوث متهيدية

التصورية ..بعد ذلك يأيت بحث
حول موضوعها وبيان متعلقات اإلعجاز
ُّ

الدليل عىل مسألة البحث والذي ُعرض بصورة فنية اعتمدت بيان أركان

اإلعجاز اللوين يف القرآن ثم الرشوع بِ َس ْوق األدلة عىل مستويني-:
 -مستوى اآليات اللونية.

 -مستوى آيات االختالف اللوين يف القرآن الكريم بعد ذلك

يعرض الباحث اآلثار التفسريية واملعرفية ال َع َقد َّية ،والرتبوية النفسية

لإلعجاز اللوين يف القرآن الكريم.
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اإلعجاز اللوين يف القرآن الكريم

املقدمة

احل��م��د هلل رب ال��ع��امل�ين وال��ص�لاة

وال��س�لام ع�لى سيد األنبياء واملرسلني
وأرشف خلقه أمجعني أيب القاسم حممد

النبي اخلاتم األمني وآله الطيبني الطاهرين.
ال ريب يف ثبوت اإلعجاز القرآين،

وإنام الكالم يف مساحته وتطبيقاته ،وقد

أسهم اإلعجاز العلمي يف توسيع دائرة

اإلعجاز القرآين والسري باجتاه حتقيق
أهدافه اخلاصة باهلداية واجلوانب املعرفية؛
و ُيعترب اإلعجاز اللوين يف القرآن الكريم

مفعلة من العجز :أي :عدم القدرة(((.

اإلعجاز اصطالح ًا :لقد ُع ِّرف املعجز

من خالل رؤيتني ،كالمية وفلسفية ،وقد

استقى املفسرِّ ون من ذلك ما ينسجم مع
ُمتبنياهتم ،فكل تعريف لإلعجاز وا ُملعجز

مرده إىل ذلك؛ ومن جمموع ما ورد يمكن
َّ
القول َّ
بأن اإلعجاز أو املعجز ُيشرتط فيه

ما ييل:

1.1أن يكون أمر ًا ب ِّين ًا ،الغامض ًا وال ُمبه ًام.
2.2أن يكون مقرون ًا وموافق ًا لدعوى إهلية

مفردة من مفردات اإلعجاز العلمي الذي

ُكربى ،من قبيل النبوة واإلمامة.

اإلعجاز املختلفة كماَّ ً ونوع ًا.

أو ُبمعارض له عىل امتداد الزمن،

يمثل هو بدوره حمطة مهمة من حمطات
املبحث األول:

معنى اإلعجاز واللون لغة واصطالح ًا

اإلعجاز لغة :العجز نقيض احلزم(((؛
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وإدراكه ،واملعجزة بفتح اجليم وكرسها،

وأما اإلعجاز فمعناه الفوت والسبق،
يقال :أعجزين فالن أي فاتني ،قال

الليث :أعجزين فالن إذا عجزت عن طلبه
((( انظر :الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد( ،كتاب
العني) ،حتقيق الدكتور مهدي املخزومي
والدكتور إبراهيم السامرائي ،مادة (ع ج ز).

3.3أن يعجز اآلخرون عن اإلتيان بمثله
س��واء ك��ان ا ُملعجز خارق ًا لنواميس

الطبيعة أم ال.

4.4أن يكون َ
ٍ
صدق عىل ُمدَّ عاه دون
دليل

االن��ح��ص��ار ب��ذل��ك ،رشط ن يكون

الثاين ُمنتمي ًا لألول ،كام لو استند النبي

ا ُملرسل اىل إعجازه يف إثبات أمر آخر

غري نبوته بعد التصديق به.

((( انظر :ابن منظور( ،لسان العرب) ،مادة-
ع ج ز .-

فضيلة الشيخ الدكتور طالل احلسن

5.5أن ي��ك��ون ق��اب�ل ً
ا للتحدي ب��ه عند

تكذيبه ،وإال فمع التصديق به المعنى

أو هو( :نسبة الطيف املرئي املنعكس يف

املادة)((( ،فرؤيتنا لألشياء متو ّقفة متام ًا

للتحدي به.
هبذه ُ
األمور يكون ا ُملعجز ُم ِ
عجز ًا إهلي ًا

األشياء ،أيّ :
إن األشياء املرئية لنا هي

اللون لغ ًة :قال ابن سيده( :لون

نفسها ،وعندما ُتري نفسها تظهر بلون

ولونته ،((()...وقد ذكر
تلون َّ
ألوان ،وقد َّ

فاللون هو نوع تأثري فسيولوجي ناتج عن

يصح تكذيبه.
ال بدَّ من القبول به ،وال ّ

كل يشء فاصل بينه وبني غريه ،اجلمع

ٍ
معان ،حيث يقول:
اجلوهري للون عدة

(اللون هو هيئة كالسواد واحلمرة .ولونته
متلون ،إذا
فتلون .واللون :النوع .وفالن ِّ
َّ

كان ال يثبت عىل خلق واحد؛ و ُل ِّون البرس
تلوين ًا ،إذا بدا فيه أثر النضج .واللون:
الدقل ،وهو رضب من النخل)(((.

عىل النسبة الضوئية التي تعكس تلك

التي تقوم بدور اإلراءة ،فهي التي ُتري
األشعة الساقطة عليها و املنعكسة منها؛
سقوط الضوء املنعكس من األشياء عىل

شبكة العني؛ فليست هنالك أشياء بيض
ُ
وأخرى محر ...إلخ ،وإنّام توصف األشياء

باأللوان تبع ًا لألشعة واحلزم الضوئية

الساقطة عليها واملنعكسة منها ،فاللون أمر
انعكايس ال صلة له بواقعية األشياء ،أو هو

اللون اصطالح ًا :قيل هو( :ذرات

ما تعكسه األشياء من أشعة ضوئية ساقطة

من األصباغ التي ال تحُ ىص ،وكل لون

وقد ذهب البعض إىل َّ
أن اللون هو

(املخصص Sمعجم معاين،)R
((( انظر :ابن سيده،
ّ
مطبعة بوالق ،مرص :ج 1ص.107
((( انظر :اجلوهري( ،الصحاح) ،حتقيق أمحد بن
عبد الغفور عطار ،نرش دار العلم للماليني،
 1407هـ ،ب�يروت ،الطبعة الرابعة :ج6
ص.2197
((( انظر :محدان ،نذير( ،الضوء واللون يف القرآن

الكريم Sاإلعجاز الضوئي -اللوين ،)Rنرش
دار اب��ن كثري1422 ،ه���ـ ،الطبعة األُوىل،
بريوت :ص.29
((( ان��ظ��ر( :دراس����ة يف رشح م��وج��ز لربنامج
الفوتوشوب -القسم األول) ،منشور يف:
املوقع التخصيص ىف رياضيات الثانوية العامة،
(http:// www. alyeldeen. com/
)vb/؛ وأيض ًا يف :موقع املعامر السوري.

خاصة
أو موجات ضوئية ُطليت بأمواج
ّ

فيها حيمل معنى خفي ًا وداللة عجيبة)(((،

عليها ال غري.
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ذلك التأثري الفيزيولوجي الناتج عىل

الساقطة عليها؛ إال َّ
أن األمر يبدو لنا خمالف ًا

الصباغية امللونة أم عن الضوء امللون،

تتباين لنا ألواهنا بحسب األشعة الساقطة

العصبي للكائنات احلية(((.

وهنار ًا ،وتفرتق عن الوردة البيضاء ،ولو

شبكية العني ،سواء كان ناجت ًا عن املادة

فهو إحساس ال وجود له خارج اجلهاز

عليها ،فالوردة احلمراء حتتفظ بلوهنا لي ً
ال

هذا بحسب املعطيات العلمية

وضعنامها لساعات طويلة حتت أشعة

فريون َّ
أن اللون حاصل نتيجة حتليل الضوء

يتغيرَّ يشء؛ فهنالك أشعة ضوئية ساقطة

التجريبية التحليلية؛ وأما علامء الطبيعية

الشمس املختلفة نوع ًا ودرج ًة سوف لن

(الطيف الشميس) أو طول موجة الضوء،

عىل األجسام والتي هبا تتح َّقق رؤية

أي :املادة الصباغية ،وكذا الشعاع امللون،

توضيح ذلك :هنالك ألوان ثابتة

ويف احلقيقة يوجد كل من املادة امللونة،
أي :الضوء امللون؛ وقد حدد علامء الطبيعة

ؤسس لكل األلوان.
األجسام ،ال أهنا ُت ِّ

وألوان متغيرِّ ة ،أما الثابتة فهي ما عليها

َ
اللون بالدالالت الطبيعية الثالثة اآلتية:

نفس األجسام ،والتي تنطبق عىل مثال

مناقشة االصطالح العلمي للون

الضوئية ،من قبيل األجسام الزجاجية

(طول املوجة ،النقاء ،عامل النصوع).

الزهور ،وأما املتغيرِّ ة فهي العائدة للحزم

َّ
إن حقيقة اللون يف املنظور العلمي

التي ُتس َّلط عليها األلوان املختلفة،

عىل جسم ما ،فاألجسام تكتسب ألواهنا

خالل اللون املنعكس فيها بواسطة احلزم

َّ
تتشكل من حزمة ضوء ساقط
التجريبي
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للوجدان ،فالزهور امللونة -مث ً
ال -ال

من طبيعة وخواص ُ
احلزم الضوئية

((( انظر :عبد العزيز ،الدكتور أرشف فتحي مقالة:
(األل��وان يف القرآن رؤية فنية ومدلول...
مدخل إدراك��ي جلامليات العلوم اإلنسانية
والتطبيقية Sدراسة موازنة ،)Rموقع الكاتب:
ashrafaziz7@yahoo. com.

فالزجاجة البيضاء تكتسب لون ًا جديد ًا من

الضوئية ،فلو سلطنا عليها حزمة ضوء
محراء سوف يتجلىَّ لنا اللون األمحر فيها،

ولو س َّلطنا عليها حزمة ضوء صفراء تتغيرَّ
بحسب ذلك ،وهكذا.

تقسيامت اللون :تقسم األلوان إىل

فضيلة الشيخ الدكتور طالل احلسن

ثالث دوائر ،وهي :دائرة األلوان األساسية

الدرجة اللونية لألشياء؛ فرؤية األشياء يف

ودائرة األلوان الثانوية؛ هي الربتقايل

يف الضوء الشديد غري رؤيتها يف الضوء

(األولية)؛ وهي األمحر واألصفر واألزرق؛
والبنفسجي واألخرض؛ ودائرة األلوان

الثالثية (املشتقة)؛ هي األلوان التي تقع بني
األلوان األساسية والثانوية(((.

العالقة بني الضوء واللون

النهار ختتلف عن رؤيتها يف الليل؛ ورؤيتها
اخلافت؛ وهي مع ذلك ك ّله محُ تفظة بلوهنا
األصيل ،فاألمحر أمحر يف الضوء الشديد
ويف الضوء اخلافت مع ًا؛ وهكذا بقية

األشياء ،وما ُيضيفه الضوء من امتياز ال

ال ريب يف ان الضوء وسيلة حسية

يف وجودية الدرجة اللونية وإنام يف درجة

فنحن ال نستطيع معرفة األشياء امللونة

لأللوان يف الظالم فصحيح جد ًا وال غبار

حقيقية تمُ كننا من رؤية األشياء ،وبالتايل

إال بواسطة الضوء الساقط عليها والذي

عيـ ٍ
نة
ينعكس جزء منه عىل عيوننا؛ فكل ِّ
حس ٍ
ية ملونة إذا ما ُسلط عليها ضوء تكون
ِّ
مرئية؛ وإال يستوي وجودها من عدمها

من حيث الرؤية ال من حيث الوجود؛

ومنه يتضح َّ
أن األشياء احلسية التي ُتس َّلط
عليها األضواء تزداد ظهور ًا ونصوع ًا

بازدياد حزم الضوء املسلطة ،والعكس

بالعكس؛ فالضوء ُيؤثر كثري ًا عىل ظهور
((( انظر “The Art of ،Johannes Itten
”1961. Trans. Ernst Van ،Color
Reinhold :Haagen. New York
.1966 ،Publishing Corporation
-4 -24038 -442 0 ISBN

ظهورها؛ وأما ما ُيقال من عدم متييز العني
عليه؛ ولكنه ال صلة له بلونية األشياء؛ فام

ؤسس لضوئية األلوان بقدر ما هو
قيل ال ُي ِّ

ؤسس ملظهرية األلوان بواسطة الضوء،
ُي ِّ
والفرق بعيد جد ًا بني اإلجياد واإلظهار.
املبحث الثاين:

أمهية اإلعجاز القرآين وأنواعه.

لإلعجاز واملعجز واملعجزة أمهية

كربى يف مسرية األنبياء واألوصياء عليهم
السالم ،أو قل يف مسرية رساالت السامء،

بل ويف مسرية اإلنسان أيض ًا ،وهذا السري

العقالئي يف الركون للمعجز يف استقطاب
اآلخرين مىض عليه مجيع أصحاب
الدعاوى الكربى ،حيث أجهدوا أنفسهم
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عمن
بتقديم يشء استثنائي ُيم ِّيزهم َّ
سواهم ،سواء كان األمر يتع َّلق باجلانب

التزامنا باحلركة النوعية للقرآن عىل

الوضعية -يف النظم الدولية واالجتامعية

اإلعجاز إليها ،والباطنية ،التي تنتهي

الروحي أم املادي ،وما أصحاب النظريات

اخلاصة بسياسة البلدان -ببعيدين عن
ذلك ،فهم أيض ًا قد بالغوا يف إظهار أنفسهم

رصحوا
بعنوان ا ُملخ ِّلص للبرشية ،وإن مل ُي ِّ

بذلك ،إال أهنم نحو هذا املنحى يف اجلذب

واالستقطاب كربوي ًا ،رغم فتور مدَّ عياهتم

كافة مستوياته ،الظاهرية ،التي ينتمي
مجيع املعارف اإلهلية إليها؛ فالسلوك

النصية
النوعي هو دأب الصناعة
ّ

للقرآن الكريم.

أنواع اإلعجاز القرآين

لإلعجاز القرآين أنواع كثرية ذكرها

صغروي ًا؛ ممَّا ُيعزِّز فكرة أمهية املعجز يف

األعالم((( ،يمكن إجيازها بام ييل:

القرآين يدخل ضمن هذا السري العقالئي يف

اإلهلية العالية واحلقائق احلكمية.

حركة الشعوب؛ وال ريب َّ
بأن اإلعجاز
جذب خماطبيه ،إال أنه له امتيازه االستثنائي

الكامن يف أمرين ،مها:

1.1أبديته وخلوده ،فلم ُيكتب ذلك لغري
القرآن أبد ًا ،سواء يف ُ
األمور التكوينية
أم التدوينية.
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إعجازه وسائيل أكثر مما هو هديف ،رغم

2.2إنه مل ُيمثل هوية القرآن بقدر ما هو
امتياز له ،بمعنى َّ
أن القرآن الكريم يف

قيمته املعرفية واهلدايتية أكرب وأعظم

من دوره اإلعجازي الكامن فيه ،وما

املتنوع إال حلقة مهمة من
إعجازه
ّ
األهم ،أو قل َّ
بأن
حلقاته ،وليست
ّ

النوع األول :اشتامله عىل املعارف
النوع الثاين :اشتامله عىل ُنظم العالقات

الفردية واالجتامعية ومقياس التفاضل.

النوع الثالث :اشتامله عىل أصول

الرتبية واألخالق.

النوع الرابع :الفصاحة والبالغة.

باملغيبات.
النوع اخلامس :إخباره َّ
((( انظر :الباقالين( ،إعجاز القرآن) ،حتقيق السيد
أمحد صقر نرش دار املعارف ،مرص ،القاهرة،
الطبعة الثالثة :ص 33فام بعد .وأيض ًا:
الزركيش( ،الربهان يف علوم القرآن) ،حتقيق
حممد أبو الفضل إبراهيم ،الطبعة األوىل:
 1376هـ ،القاهرة ،ج 2ص 92ومابعدها.

فضيلة الشيخ الدكتور طالل احلسن

خلوه من االختالف
النوع السادسّ :

تنزل القرآن(((1؛ أو هو:
قرون متطاولة من ّ

تفوقه االستثنائي عىل
النوع السابعّ :

بحيث ُتثبت إعجاز ًا جديد ًا للقرآن؛ وقد

النوع الثامن :اشتامله عىل حقائق
علمية ،وهو ما ُأصطلح عليه باإلعجاز

إىل العلم ،والعلم :هو إدراك األشياء عىل

والتناقض.

ثقافة عرصه وفكره ومعطياته

العلمي.

املبحث الثالث:

املراد من اإلعجاز العلمي

اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم-

وفق ًا الصطالح اهليئة العاملية لإلعجاز

العلمي يف القرآن والسنة -هو :إخبار

القرآن الكريم بحقيقة أثبتها العلم
التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها

بالوسائل البرشية يف زمن الرسول
ممَّا يظهر صدقه فيام أخرب به عن ربه
سبحانه وتعاىل(((1؛ أو هو :ما ُيقصد به

سبقه باإلشارة إىل عدد من حقائق الكون
َّ
تتمكن العلوم املكتسبة
وظواهره التي مل

من الوصول إىل فهم يشء منها إال بعد
( ((1الشحود ،عيل بن نايف ،باحث يف القرآن
والسنة( ،موسوعة البحوث واملقاالت
العلمية) ،إعداد املؤلف .منشورة يف املكتبة
الشاملة.

انطباق القرآن مع العلوم التجريبية(،((1
وصف اإلعجاز العلمي بأنه علمي نسبة
حقائقها أو هو صفة ينكشف هبا املطلوب
انكشاف ًا تام ًا( ،((1واملقصود بالعلم يف املقام

هو خصوص العلم التجريبي؛ وقد وردت
تعريفات ُأخرى لإلعجاز العلمي ال خترج
عن فحوى ما تقدَّ م.

جديربالذكر أ َّنه مل يلقَ التفسري العلمي

والقول باإلعجاز العلمي يف القرآن

الكريم والسنة الرشيفة إمجاع ًا من قبل
( ((1انظر :مقالة( :اإلعجاز العلمي للقرآن
الكريم) ،للدكتور زغلول النجار .منشورة
يف موقعه.
( ((1انظر :رضائي أصفهاين ،للدكتور حممد
عيل( ،پژوهشى در إعجاز علمي قرآن)،
حتقيق يف اإلع��ج��از العلمي يف ال��ق��رآن،
انتشارات پژوهشى هاي تفسري وعلوم
ق��رآن1386 ،ش ،قم املقدسة ،الطبعة
الثانية :ج 1ص.18
( ((1انظر :الشوكاين( ،إرشاد الفحول إىل حتقيق
احلق من علم األصول) ،حتقيق أمحد عزو
عناية ،تقديم :دار الكتاب العريب1999 ،م،
دمشق ،الطبعة األوىل :ج 1ص.21
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واملهتمني بعلومه،
ُمفسرِّ ي القرآن الكريم
ِّ

ضوابط اعتامد النظريات العلمية

ومتو ِّقف؛ أما املجيزون فهم
ُمؤ ِّيد ومانع ُ

ذكرت للعمل بالنظريات العلمية

حيث وقع خالف شديد يف ذلك ،بني
ُكثر ،منهم:

1.1الشيخ حممد عبده.

2.2الشيخ حممد رشيد رضا.

 3 .الشيخ عبد احلميد بن باديس.

4.4الشيخ حممد أبو زهرة.

5.5املحدث املغريب أبو الفيض أمحد بن
صديق الغامرى.

6.6الشيخ حممد األمني الشنقيطي.

7.7حممد الطاهر بن عاشور.

وأما املانعون من التفسري العلمي

التجريبية يف تفسري لقرآن عدة رشوط

وقيود ،منها:

1.1رضورة مراعاة معاين املفردات القرآنية
املطابقة للغة إبان نزول الوحي.

النص القرآين عىل
2.2وجود داللة يف
ّ
احلقيقة الكونية املراد إثبات إعجاز

علمي بصددها.

3.3االبتعاد عن التأويل يف بيان إعجاز
القرآن العلمي.

4.4عدم جعل حقائق القرآن موضع نظر،

فأبرزهم من املتقدمني أبو إسحاق

بل البدَّ أن تكون هي األصل ،فام

األسبق الشيخ حممـود شلتوت واألستاذ

5.5أن ال يتقاطع التفسري العلمي مع السنة

الشاطبي ،ومن املعارصين شيخ األزهر

سيد قطب ،والدكتور حممـد حسني
20

التجريبية يف التفسري

الذهبي ،فض ً
ال عن مجلة من أعالم السلفية

الذين اعتربوا التفسري العلمي للقرآن بدعة

عارضها ُرفض.

القطعية املفسرِّ ة للقرآن الكريم.

6.6أن ُيصاحب التفسري العلمي مؤ ِّيدات

عقلية أو نقلية لتورث اليقني بتفسري

أو رضب ًا من التفسري بالرأي ،أو أنه نتاج

العلم التجريبي.

تكون ُمفسرِّ ة للقرآن الكريم(.((1

العزيز بن ب��از ،والشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،والشيخ صالح بن فوزان الفوزان،
والشيخ سعد بن عبد الرمحن احلصني،
والشيخ عــــمر بازمــول ،وغريهم.

برشي اعتمد نظريات برشية ال تصلح أن

( ((1انظر املواقع الرسمية لكل من الشيخ عبد

فضيلة الشيخ الدكتور طالل احلسن

7.7أن ال يفرس القرآن الكريم إال باليقني
الثابت من العلم التجريبي(.((1
املبحث الرابع:

املراد من اإلعجاز اللوين

ميزه عن أفراد نوعه.
به والذي ُي ّ

الوجه الثاين :اإلعجاز اللوين عىل

مستوى املراتب

لو أخذنا عينة اإلنسان ،وافرتضنا

املراد من اإلعجاز اللوين يف القرآن هو

جدال ّ
أن املراد من اللونية فيه ما هو مشهور

كشف عنها العلم ُم َّ
ؤخر ًا ،ومل تسبق إإلشارة

هو احلال يف اإلنسان األوريب واألسيوي

إثبات حقيقية قرآنية تتع َّلق باأللوان حتديد ًا،

إليها من غريه قبل نزول القرآن الكريم.

من انقسامه عىل أبيض وأسمر وأسود ،كام

واألفريقيَّ ،
فإن هذا الفرض ال يلغي كون

وهذه احلقيقية القرآنية ُيمكن عرضها

كل فرد من أفراد اإلنسان له لونه اخلاص

الوجه األول :اإلعجاز اللوين عىل

ال تكون بمرتبة واحدة ،فاألوربيون ليسوا

وهو أن يكون املراد االختالف يف

لوني ًا فإهنم خيتلفون فيام بينهم
عن األفارقة ّ

فاطر ،]27 :وقوله تعاىل :ﭽﮤ

متح ّقق ًا حيث الكشف عن االختالف

من عدة وجوه ،وهي:

مستوى اختالف األلوان

قوله تعاىل :ﭽﮨ ﮩﭼ [سورة

حس ًا من األبيضية-مث ً
ال -حيث
به ملا نراه ّ
عىل درجة لونية واحدة ،فهم كام خيتلفون

كذلك؛ وعليه يكون اإلعجاز اللوين

ﮥ ﮦﭼ [سورة الروم:

اللوين الذي ال حرص له.

أنواعها أو أجناسها ،بالتايل يتعينّ أن يكون

أثر اللون

 ،]22هو اختالف ألواهنا حتديد ًا ال

كل إنسان وحيوان ونبات له لونه اخلاص
( ((1انظر :پژوهشى در إعجاز علمي قرآن،
مصدر سابق :ج 1ص .18وأيض ًا :رضائي
أصفهاين ،للدكتور حممد عيل( ،در آمدي بر
تفسري علمي قرآن) ،انتشارات ُأسوة ،قم
املقدسة :ص .205- 185

الوجه الثالث :اإلعجاز اللوين يف

عالقة اإلعجاز اللوين باإلعجاز

العلمي

ُيعترب اإلعجاز اللوين قس ًام من أقسام

اإلعجاز العلمي ،فاإلعجاز اللوين كشف
علمي خالص يتع َّلق بحقيقة األلوان
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ومراتبيتها وطبيعة اختالفها وآثارها،

َ
وأمجل األربعة باللون
األلوان األربعة،

احلقيقية املراتبية؛ وبام َّ
أن هذا املنجز

كملة للسبعة فهي:
األلوان األخرى ا ُمل ِّ

وكيفية استفادة القرآن الكريم من هذه
منجز علمي من حيث الكشف عن

هذه احلقيقيةَّ ،
وأن القرآن الكريم أول
من استفاد من هذه احلقيقية بوجوهها

املختلفةَّ ،
فإن ذلك املنجز منجز علمي؛
ّ
فإن املعاين الدقيقة لأللوان إنام لوحظت

يف مراحل ُمتأخرة جد ًا عن نزول القرآن
الكريم ،فيكون الكشف عن مضامينها
مؤخر ًا دلي ً
ال عىل إعجاز قرآين جديد ،وهو

الربتقايل والبنفسجي والنييل(((1؛ وعليه

فالبدَّ أن يكون االختالف اللوين املأخوذ

عىل نحو املوجبة الكلية كامن ًا أو حمفوظ ًا

يف االختالف املراتبي ،بمعنى أن تكون

لكل ع ِّينة وجودية طبيعية مادية مرئية
اخلاصة هبا ،فال متاثلها ع ِّينة
مرتبتها اللونية
َّ
وجودية ُأخرى يف مرتبتها اللونية ،حتى
وإن كانتا من نوع وصنف واحد.

سمى باإلعجاز اللوين ،وبالتايل َّ
فإن
ما ُي َّ
اإلعجاز اللوين ُي ِّ
شكل مفردة جديدة من

فطرق إثباهتا منها ما يعود إىل تفسري حقيقة

املبحث الرابع :أركان اإلعجاز اللوين

احلس ِّية املرئية ال لون هلا ،وأهنا تكسب

الركن األول :االختالف اللوين بني

إشعاعات الطيف وعكسها للبعض

مفردات اإلعجاز العلمي.

يف القرآن الكريم
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األسايس وهو اللون األبيض ،وأما

املوجودات الطبيعية

تعرض القرآن الكريم للون األبيض
ّ

يتكون منها اللون األبيض
ولأللوان التي ّ

وهي( :األمحر واألصفر واألزرق)،
وبمعية اللون األخرض يكون القرآن

الكريم قد َ
أمجل األلوان غري املتناهية هبذه

وأما هذه احلقيقية العلمية املعارصة

اللون ،فإذا ما التزمنا َّ
بأن هذه األشياء

ألواهنا من خالل عملية امتصاصها لبعض
اآلخر؛ فيكتسب كل يشء لون اإلشعاع

( ((1يف األصل قد ُحدِّ دت قائمة األلوان بستة
أل���وان أساسية ،وه��ي( :أمح���ر ،برتقايل،
أصفر ،أخرض ،أزرق ،بنفسجي)؛ ثم قام
نيوتن بإضافة اللون السابع ،وهو اللون
النييل ب�ين األزرق والبنفسجي .انظر:
ويكيبيديا (املوسوعة احلرة).

فضيلة الشيخ الدكتور طالل احلسن

الذي يعكسه(َّ ،((1
فإن مقدار االمتصاص

واالنعكاس خمتلف ومتفاوت ،وبالتايل

هو حقيقة تصطبغ هبا األجسامَّ ،
وأن احلزم
الضوئية مسؤولة عن الكشف عنها ال عن

َّ
فإن الدرجة واملرتبة اللونية سوف ختتلف
من جسم آلخر؛ بعبارة ُأخرىَّ :
إن لون

قبيل شيئية األشياء تظهر بواسطة الضوء

سطوحها؛ والذي يعتمد عادة عىل طيف

كذلك َّ
فأن إثبات االختالف والتغاير اللوين

األجسام هو لون الضوء الصادر من

الضوء الساقط وخصائص االنعكاس
عىل سطوح اجلسم؛ باإلضافة إىل التأثري
املحتمل لزاوية اإلضاءة وزاوية املشاهدة؛

وال يعتمد إحساس املشاهد لِ َل ِ
ون اجلسم

عىل الطيف الضوئي الصادر من سطحه
فحسب؛ بل يعتمد أيض ًا عىل جمموعة

كبرية املهارات املكتسبة؛ بحيث يميل

اللون إىل إحساسه بوجه ثابت نسبي ًا وليس

دائمي ًا؛ َّ
يتكيف مع
ألن اإلحساس اللوين َّ
طبيعة اإلضاءة املحيطة؛ وهذا ما ُي ِّ
ؤكد

االختالف اللوين وتفاوته(.((1

وأما إذا التزمنا َّ
بأن اللونية ليست

أمر ًا عارض ًا تفرضه احلزم الضوئية التي

فيتلون بحسبها ،وإنام
تعكسها األجسام
َّ
( ((1ت��ق��دَّ م ذل��ك يف الفصل األول ،ضمن
التعريف االصطالحي للون ومناقشته.

( ((1انظر :ويكيبيديا (املوسوعة احلرة).

منح الصفة اللونية ،فتكون اللونية من

وختتفي ،ال أهنا توجد و ُتعدم؛ إذا كان األمر

بني األشياء مجيع ًا حيتاج إىل عملية استقراء

تورث االطمئنان ،من قبيل ما ثبت يف
اختالف بصامت األصابع وبصامت العني

من شخص آلخر ،حيث قامت اللجان
العلمية املسؤولة عن ذلك بتجارب كثرية
جد ًا َّ
فتأكد هلم االختالف التام وعدم وقوع
التطابق بني بصمتني لشخصني ،حتى انتهوا

إىل تعميم النتيجة عىل نحو املوجبة الكلية؛
والكالم هو الكالم يف املقام ،حيث قام

ختصون بذلك بتجارب كثرية فحصوا
ا ُمل ّ

فيها ألوان األشياء ا ُملتشاهبة لون ًا ونوع ًا

وصنف ًا ،فلم جيدوا عينتني ُمتطابقتني أبد ًا؛
وقد أجروا عمليات فحص ُأخرى لبصامت

ُتقارب ذلك ،كبصمة العني ُ
واألذن والوجه
والصوت والشفاه والرائحة والشكل واهليئة

وامليش ،فلم جيدوا عينتني ُمتطابقتني يف ذلك

أبد ًا ،وذلك من إعجازه سبحانه يف اخللق؛
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وقد َّ
شكلت هذه الظاهرة املدهشة وا ُملثرية

لالستغراب ُلغز ًا كبري ًا ،ألهنا حقيقة تكوينية

قربنا إىل ديننا الفطري ،حتى ينتهي األمر
ُت ّ

ينفي حتققهام أو وقوعهام العلامء الطبيعيون

حقّ (.((2

تتناىف متام ًا مع االتفاق والصدفة التي ال

إىل اإلقرار اجلامعي واإلمجاعي بأنه الدين

التجريبيون(((1؛ وهذا ما حدا ببعضهم إىل

هذا ،وقد ُنظمت ندوات علمية يف

ميتافيزيقية ،بعد عجزهم عن تفسريه،

اللونية ،وإثبات تفاوهتا وعدم تطابق

إعطاء هذا التغاير ا ُملدهش مسحة تفسريية

وذلك بنسبة هذا التغاير إىل وجود قوى

خفية هلا مدخلية يف إدارة الكون؛ ممَّا يعني

َّ
أن العلوم التجريبية يف تعاملها مع املدرك

املحسوس فقط ،قد استطاعت أن تتوصل
إىل َّ
أن يف الكون غيب ًا قد ال يستطيع اإلنسان

أن يشقَّ حجبه ،ولوال ذلك الغيب ما

استمرت تلك العلوم يف التطور والنامء،

َّ
ألن أكرب االكتشافات العلمية قد نمت
نتيجة للبحث الدؤوب عن هذا الغيب؛ كام
تؤكد العلوم التجريبية َّ
رس ًا
أن يف األحياء َّ
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خيطوها البرش يف سبيل الرقي العلمي،

ال نعرف كنهه؛ ولذلك ك ّله َّ
فإن كل خطوة
( ((1وقد كان تركيزهم عىل التوائم ،حيث تزداد
عندهم نسبة التشابه ،فوجدوا كل توأمني
غري متطابقني يف الشكل واهليئة والصوت
والبصمة ،بل ويف الطموح والتفكري .انظر:
منتدى العلوم العامة (موقع إنرتنيت).
وأيض ًا :انظر :ويكيبيديا (املوسوعة احلرة).

إثبات احلقيقة العلمية املتع ِّلقة بالبصامت

نسختني أبد ًا ،حتى يف التوائم فض ً
ال عمن

سواهم(((2؛ ففي جامعة الرباط بالسودان
( ((2انظر :النجار ،الدكتور زغلول راغب
حممد ،مقالة( :من أرسار القرآن ،موقف
املفرسين من اآليات الكــــونية يف القرآن
الكريم -القسم الثاين ،فقرةS :الرد عيل
االدع���اء بالتعارض بني معطيات العلم
والدينR) ،منشورة يف موقع( :إسالميات).
( ((2نظم االحتاد املهني العام ألساتذة اجلامعات
واملعاهد العليا السودانية بالتعاون معهد
الدراسات املعرفية واإلعجاز القرآين يف
جامعة امدرمان اإلسالمية ن��دوة عنS :
البصمة اللونية إعجاز رباين Rيف تأريخ:

(2010 /10 /27 ،24م) ،حتدَّ ث فيها
كل من نائب رئيس جامعة الرباط الوطني
الربوفيسور عمر عبد العزيز موسى،
ومدير جامعة امدرمان اإلسالمية الدكتور
حسن عباس حسن ،ورئيس االحتاد املهني
ألس��ات��ذة اجلامعات السودانية الدكتور
عمر حممد توم ،والدكتورة جيهان عيسى
والدكتور عامر جمذوب؛ حيث أ ُثبت من

فضيلة الشيخ الدكتور طالل احلسن

بمعهد الدراسات املعرفية واإلعجاز

الواردة يف اآلية السابقة؛ وهذه اخلطوات

أي إنسان آخر ،فتكون البصمة اللونية
مع ِّ

أو ً
ال :اعتامد النظر واملشاهدة ،ليتم

تم إثبات عدم تطابق لون اإلنسان
القرآين َّ
خمتلفة ،كام هو حال بصمة األصابع متام ًا؛

وقد تقدمت الدكتورة جيهان عيسى هبذا

البحث الذي أسمته بـ( :البصمة اللونية)؛
منطلقة من قوله تعاىل :ﭽﮟﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥ

كالتايل:

حتديد هل األلوان متطابقة أم ال؟.

ثانيا :اعتامد الصورة الرقمية عن طريق

احلاسوب.

ثالث ًا :استعامل جهاز كشف رسطان

اجللد عن طريق تغري لون البرشة؛ فقد تم

ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ
[سورة الرومُ ،]22 :فأخذت هذه الفكرة

يف جلد اإلنسان يف عينة من التوائم

حيث اعتمدت دراستها عىل تطبيق ثالث

من كون اختالف التوائم املتشاهبة دلي ً
ال

من اآلية ،ثم طبقتها وفق ًا لألسس العلمية؛

خطوات إلثبات معلومة اختالف األلوان
خالل التجارب العلمية َّ
أن األلوان خمتلفة
يف كل البرش بام يف ذلك التوأم املتشاهبني
حيث وجدت ألواهنم خمتلفة أيض ًا .انظر:
املوقع االلكرتوين جلامعة الرباط الوطنية
السودانية .وقد نرشت جريدة االنتباهة
السودانية يف تأريخ2010 /12 /4( :م)
مقاالً للكاتب عيل الصادق البصري حتت
عنوانS :البصمة اللونية ..وعربة اهلالك!،R
حتدث فيه عن هذا االنجاز ال��ذي قدمته
الباحثة الدكتورة جيهان عيسى والدكتور
حممد ت���ومُ ،م��ش�ير ًا فيه إىل ت��وص��ل هذه
الدراسة إىل إضافة بصمة جديدة لسلسلة
البصامت املعروفة ،وهي البصمة اللونية.

استعامل هذا اجلهاز لقياس درجة األلوان

املتشاهبة؛ وقد كانت فرضية البحث تنطلق
عىل اختالف بقية البرش يف ألواهنم؛ وقد

قامت الدكتورة جيهان عيسى مع الدكتور
حممد توم بجمع واحد وأربعني توأم ًا من
اجلنسني لتطبيق التجربة؛ وانتهيا إىل حقيقة
علمية قرآنية ،وهي عدم وجود لونني

متطابقني بني التوائم(.((2

الركن الثاين :االختالف اللوين يف

القرآن الكريم

تعرض القرآن الكريم
وهو مسألة ُّ

( ((2انظر :املوقع االلكرتوين جلامعة الرباط
الوطنية السودانية.
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حلقيقية علمية مل يسبقه فيه أحد؛ وقد
تقدّ م عرض مجلة من النصوص القرآنية

رصح بوقوع االختالف اللوين يف
التي ُت ّ
اإلنسان واحليوان النبات واجلامد ،منها:

قوله تعاىل :ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ

[سورة الروم]22 :؛ وقوله تعاىل :ﭽ ﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

 2 .األشكال واهليئات.
 3 .الطعم.

4.4اللون نفسه.

5.5ما هو مشرتك بني هذه االحتامالت أو
بني ٍ
بعض منها.

وأما الراجح منها فهام الوجه الرابع

واخلامس ،ورغم َّ
أن الوجه اخلامس

ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

للتحرك يف إثبات
يمنحنا مساحة كبرية
ّ

ﯖﯗﯘﯙﯚ

إال َّ
أن الوجه الرابع آكد يف معناه ،ألنه

تعاىل :ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

تفصيل املسألة يف بحث األدلة.

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

مانع منه،
االختالف اللوين لعدم وجود ٍ

ﯛ..ﭼ[سورة فاطر]28– 27 :؛ وقوله

يقترص عىل مورد اإلعجاز اللوين؛ وسيأيت

ﮰﮱﭼ[سورة النحل]13 :؛ وقوله

املبحث اخلامس:

تعاىل :ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
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1.1األصناف واألنواع واألجناس.

أدلة اإلعجاز اللوين يف القرآن الكريم

املستوى األول من أدلة اإلعجاز

اللوين Sاآليات اللونية»

ﮮﭼ [سورة النحل]69 :؛ وقوله

تعرضت
و ُيراد به مجيع اآليات التي َّ

ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ

بصورة رصحية أم بصورة غري رصحية؛

تعاىل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰌﰍ...ﭼ [سورة الزمر.]21 :

وأما معاين االختالف فتدور معاين

بني ما ييل:

لأللوان نفسها ،ال الختالفها؛ سواء وردت
وسوف يقترص البحث فيها عىل إبراز نكات
هذا االستعامل اللوين املوافق للنتاج أو
الكشف العلمي التجريبي املتأخر عن نزول

فضيلة الشيخ الدكتور طالل احلسن

القرآن الكريم؛ ممَّا يعني ثبوت اإلعجاز

شية فيها؛ غري واضح للعيان إال بالتجربة،

اإلعجاز إعجاز ًا علمي ًا لوني ًا.

يف ذلك كله ،فتكون حمور ًا؛ وهو استنتاج

العلمي من خالل مفردة اللون ،فيكون
ومن أدلة املستوى األول كالتايل:

أو ً
ال :اللون األصفر ،كام يف قوله

بخالف لوهنا؛ فالصبغة اللونية هي األبرز
مقبول فيام إذا ثبت لدينا اإلرجاع الرصيف

اآلنف الذكر ،وإال فال.

تعاىل :ﭽ...ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ثاني ًا :اللون األخرض ،كام يف قوله

حيث ُيقال َّ
بأن هذه اآلية الكريمة تدل

ﯔ..ﭼ [سورة الكهف]31 :؛

والرسور؛ وقد ث ُبت ذلك علمي ًا ،حيث
يرى علامء البيولوجيا ّ
أن اللون األصفر فيه

ﭾ ﭿﭼ [سورة الرمحن.]76 :

قيل َّ
بأن اللون األخرض من األصل

وقيل َّ
بأن للون األصفر خاصية التجميع،

(خض) ،بمعنى اللني والرقة ،وهذا وإن

ﰃ ﰄﭼ [سورة البقرة،]69 :

عىل كون اللون األصفر يبعث عىل الفرح

خاصية رفع روح الدعابة والرسور(((2؛
ّ

حيث ُيرجعه البعض إىل أصل ثالثي

(صفر) ،والثالثي من األصل الثنائي
(صف) بمعنى التجميع(((2؛ فكون البقرة

عوان ًا ال فارض ًا وال بكر ًا ،وكوهنا ذلو ً
ال ال

( ((2انظر :إسامعيل ،الدكتور حممد أمحد،
تخصص يف البيولوجيا اجلزئية،
ُأستاذ ُم ِّ
يف جامعة عني الشمس ،القاهرة ،مقالة:
(خصائص األل����وان) ،ن�شرت املقالة يف
املوقع اإللكرتوين للكاتب.
( ((2انظر :البيطار ،الدكتور حسام هشام،
مقالة( :معاين األلوان يف القرآن الكريم)،
املوسوعة اإلسالمية.

تعاىل :ﭽ..ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

وقوله تعاىل :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

الثالثي (خرض) ،وهو من األصل الثنائي

يبدو واضح ًا يف هاتني اآليتني اللتني ورد
فيهام هذا اللون؛ حيث ورد اخلضار يف

الثياب والرفرف؛ وهي الوسائد؛ والثياب
اخلرضاء يف اآلية تشري إىل رقة ولني الثياب

املصنوعة من السندس واإلستربق ،كام أنه

لون يدل عىل األمن والطمأنينة ،وباعث ًا

عىل الراحة واهلدوء؛ وكل ذلك ُيدلل عىل

اإلعجاز اللوين يف القرآن الكريم؛ َّ
ألن

القرآن حتدث عن مزايا لون ُكشف عنها

ُم َّ
ؤخر ًا من خالل حتليل األلوان؛ حيث
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وجدوا َّ
أن اللون األخرض غالب ًا ما يشري إىل
نعم ،قد يبدو ذلك واضح ًا يف إمجال

النحل]58 :؛ وﭽ ﯓ ﯔﭼ [سورة
فاطر]27 :؛ وهنا ُأ ُّدعي أيض ًا َّ
بأن اللون

املقام يتو َّقف عىل أمرين؛ األول :صحة

هو من أصل ثنائي (سو) بمعنى الضيق،

اجلامل والرقة واللني(.((2

اآليتني ،إال َّ
أن إثبات اإلعجاز اللوين يف

عود لفظS :أخرض Rإىل ذلك األصل

الثنائي ليثبت معنى اللني والرقة؛ وهو أمر
مل يتضح ثبوته؛ والثاين :إثبات عدم التفات

املخاطبني يف بيئة النزول إىل خواص اللون
األخرض اآلنفة الذكر؛ فمع التفاهتم لذلك

َّ
فإن القرآن مل يكن قد كشف عن يشء

األسود من أصل ثالثي (سود) ،والذي
استـعمل هذا األصل يف القرآن
وقد
ُ
الكريم َّ
ليدل عىل اللون األسود املعروف،

كام يف اآلية ُ
األوىل؛ وهذا السواد هو سواد
الضوء ،ومن الواضح َّ
بأن سواد الليل فيه
ضيق يف جمال الرؤيا واحلركة؛ ويف سواد

األشياء كام يف اآلية الرابعة تعبري دقيق

غاب عنه السابقون عليه واملعارصون

عن الغرابيب السود ،فهي متتص مجيع

العلمي عن اإلشارة القرآنية.

جاء يف اآلية الثانية فيدل عىل سواد الوجه

لنزوله؛ ورشط اإلعجاز هو ِّ
تأخر الكشف
ثالث ًا :اللون األسود ،كام يف قوله تعاىل:

ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ [سورة البقرة:
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ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭼ [سورة

]187؛ وقوله :ﭽﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ

[سورة الزمر]60 :؛ و ﭽﭱ ﭲ ﭳ
( ((2انظر :مقالة( :معاين األل��وان يف القرآن
الكريم) ،مصدر سابق.

األلوان ،وكأنهّ ا تضيق عليها(((2؛ وأما ما
واهلم ،والسواد فيه
والغم
بمعنى اخلزي
ّ
ّ
ليس تغيرُّ اللونَّ ،
فإن لون الوجه قد يكون
مسود ،بمعنى أنه ُمضيق عىل
أبيض ولكنه َّ
صاحبه من شدَّ ة اخلزي والعار اللذين

ٍ
معاص ؛
جراء ما ارتكبه من
يلحقان به َّ
(((2

وأما ما جاء يف اآلية الثالثة فهو تعبري دقيق

( ((2انظر :مقالة( :معاين األل��وان يف القرآن
الكريم) ،مصدر سابق.

( ((2انظر :املصدر السابق.

فضيلة الشيخ الدكتور طالل احلسن

عن ضيق النفس ُ
باألنثى ،بحسب الثقافة

وحزن؛ ولعل لبس السواد يف املصائب

إىل يومنا هذا؛ واآلية الكريمة تعكس لنا

ٍ
وعذاب وأمل.
من ضيق وحزن

التي كانت سائدة آنذاك ،وهي ثقافة ممتدة
الوضع النفيس السيئ ،من خالل إضفاء
لون السواد الدال عىل احلزن والكآبة ،ثم
عمق حالة االزدراء من خالل حالة احلزن
ُت ِّ
يم،R
الشديدة ا ُملشار إليها بقولهَ :
Sو ُه َو َك ِظ ٌ

والكظيم هو املمتلئ غماَّ ً(.((2

تعبري مناسب عماَّ هو عليه صاحب املصاب
رابع ًا :اللون األزرق ،كام يف :قوله

تعاىل :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺﭼ [سورة طه]102 :؛ ورغم

َّ
أن اللون األزرق مجيل جد ًا؛ وهو من
األلوان الباردة التي تساعد عىل الرتكيز؛

ّ
وحمل الشاهد يف املقام هو أصل

وقد تقدَّ م َّ
أن بعض الدراسات النفسية

والضيق ،حيث أثبتت الدراسات العلمية

والسكينة واالستقرار النفيس ،كام أنه

االستعامل هلذا اللون يف مورد الشدَّ ة

سجلت َّ
أن هذا اللون يمنح اهلدوء
ّ

التجريبية َّ
أن اللون األسود حيجب األلوان،

ُيساعد عىل اإلبداع ،و ُيساهم يف ختفيف

احلركة وانحصارها ،بل انعدامها؛ وهكذا

عىل ختفيض ضغط الدم ،و ُي ِّ
نشط الغدة

فهو عدم اللون ،وعدم اللون يعني ضيق

احلمى ورسعة نبضات القلب؛ كام ُيساعد

هو حال من شمله العذاب ،وحال من ُبشرِّ
ُ
يسود وجهه وحيزن لذلك،
باألنثى حيث َّ

نخاع العظام( ،((2كام َّ
أن النظر إىل السامء

الثانية) ال يعني تغيرّ لون الرجل إىل السواد

وإشعارها باألمن والطمأنينة؛ فإذا كان

فاستعامل السواد يف هذا املورد (اآلية

النخامية ويساعد عىل النوم بعمق ويقوي

الزرقاء ُيساعد عىل هتدئة النفس املضطربة

الفعيل ،وإنام ما ُيسبه السواد من ضيق وأرس

األمر كذلك فلامذا ُيشار به إىل احلزن

( ((2انظر :السيوطي واملحليّ  ،جالل الدين
عبد الرمحن ،وجالل الدين حممد بن أمحد،
(تفسري اجلاللني) ،قدَّ م له وراجعه األُستاذ
م��روان س��وار ،نرش دار املعرفة ،بريوت:
ص 648رقم.R17S :

( ((2انظر :الكحيل ،املهندس عبد الدائم،
(روائع اإلعجاز النفيس يف القرآن الكريم)،
نرش دار مهرات2006 ،م ،محص ،سوريا:
ص  .136و ُيمكن مراجعة الكتاب يف موقع
الكاتب.)www. kaheel7. com( :
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والكآبة والشدّ ة واألذى الذي ُيالقيه

والشاذ ُمن ِّفر للنفوس غري مرغوب به ،ممّا

الشاكلة املؤملة والتعيسة؟.

كرهية تبعث عىل النُفرة واالشمئزاز.

الكفار ،وكأنه تصوير حلرشهم عىل تلك
واجلواب هو َّ
أن لون الزرقة يف

وقد قيل َّ
بأن اللون األزرق من األصل

لون الكمدات واحلروق بالنار ،ولون

(زر) ،بمعنى الق َّلة والضيق؛ فيكون

كانوا يتهاجون به( ،،((3ومن هنا ذهب

والضيق واضح ًا ،أي :إهنم حيرشون يف

جلد اإلنسان حتديد ًا قبيح املنظر ،ألنه

الشؤم واللؤم يف لغة العرب ،حتى أهنم

الزخمرشي إىل َّ
أن املراد يف اآلية الكريمة
هو زرقة العيون ا ُملن ِّفرة متثي ً
ال لشدة ما

هم فيه من األهوال واحلزن(((3؛ ولذلك

الثالثي (زرق) وهو من األصل الثنائي

استخدام هذا األصل يف معنى القلة
ق َّلة وضيق؛ وقد ثبت علمي ًا َّ
بأن لون اجللد

يميل إىل الزرقة عند نقص األوكسجني؛

فهي حالة اختناق وضيق ُيعانيها

َّ
فإن االستفادة القرآنية ال تتقاطع مع ما

اجلسم(((3؛ وقيل َّ
بأن الزورق (القارب

اإلشارة القرآنية هبذا اللون إىل معنى آخر

وهو اسم مأخوذ من مادةS :زرق(R((3؛

تقدم من حسن أصل اللون األزرق؛ ّ
فإن
إنّام كان بضميمة املحشورين وهم الكفار؛

كام عرفت؛ ّ
فإن اهليئة الطبيعية لألجساد
البرشية أن تكون بعيدة جد ًا عن اللون
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يعني ّ
أن الكفار سوف يحُ رشون عىل هيئة

األزرق ،ألنه فيها جيعلها شاذة ومنبوذة،
( ((3انظر :اجلاحظ ،أبو عثامن عمرو( ،احليوان)
حتقيق عبد السالم حممد هارون1945 ،م،
ال��ق��اه��رة :ج 3ص 175و :أي��ض�� ًا :ج5
ص.331- 330
( ((3ان��ظ��ر :ال��ك��ش��اف ،م��ص��در س��اب��ق :ج2
ص.553

سمي زورق لصغره وضيقه،
الصغري) إنام ِّ

وعليه فالكشف العلمي عن خصائص

هذا اللون بام ينسجم مع واقع حال
املجرمني عند حرشهم ُيثبت لنا إعجاز ًا

لوني ًا؛ فهذه احلقيقة اللونية مل ُيكشف عنها

حتلي ً
ال ال جمرد معنى إال َّ
مؤخر ًا يف عملية

حتليل األلوان؛ وقد اتضح عدم ثبوت

( ((3انظر :املوسوعة اإلسالمية مقالة( :معاين
األلوان يف القرآن الكريم) ،مصدر سابق.
( ((3انظر :لسان العرب ،مصدر سابق :ج10
ص 140مادةS :زرق.R

فضيلة الشيخ الدكتور طالل احلسن

صحة هذه املرجعية الرصفية يف مفردات

اآلية الكريمة لفت النظر إىل جمموع ُ
األمور

وتلون بالزرقة ،وكون القرآن ُي ِّ
وظف
ضيق ّ

املأنوس هبا ،فاحلديث عن السامء -مث ً
ال

األلوان ،إال َّ
سببه فقدان اهلواء من
أن ما ُي ّ

ذلك يف الكشف عن حال املجرمني

عند املحرشُ ،يساعد عىل تقريب وجه
السيام مع حت ّقق
اإلعجاز اللوين بذلك،
َّ

رشط الكشف عن ذلك التوظيف الدقيق
بواسطة التحليل العلمي؛ وقد اتضح َّ
بأن

التحليل العلمي للخصائص اللونية غري

املعرفة الصورية هبا.

املستوى الثاين من أدلة اإلعجاز اللوين

Sآيات االختالف اللوينR
اآلية ُ
األوىل :ﭽﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙﭼ([ ((3سورة
النحل.]13 :

املفاد اخلاص لآليةَّ :
إن الصفة اللونية

يف اخللق هي امللمح األبرز ،وهي الصفة

اجلاملية يف اخللق أيض ًا ،فكل خملوق أخذ

ا ُمل َّ
سخرة من خالل هذه الصفة اللونية
-يقدح يف الذهن لون الزرقة مبارشة،

بمعنى أننا نستنجد بالزرقة الساموية

إلحضار صورة السامء ،فهنالك نوع
اندكاك بني السامء وزرقتها؛ وهكذا احلال

بالنسبة للنبات واحليوان ،وغري ذلك من

املوجودات األرضية ،دون إغفال املالمح
ُ
األخرى من اجلنسية والنوعية والصنفية،
واهليئة والشكل؛ إال َّ
أن الصفة اللونية

أسبق حضور ًا؛ أو ُقل َّ
ألن األشياء غالب ًا ما

ختتلف باللون(((3؛ وبموارد التخالف يشتد

التفاوت واحلضور؛ فلو كانت األشياء

بلون واحد ال غري لكان املنظور شيئ ًا

واحد ًا؛ فلو كانت املوجودات األرضية

منظور ًا فيها اجلهة املادية ال غري لكانت

شيئ ًا واحد ًا وغاب التفاوت ،وغاب
ّ
التفكر والتذكري؛ لذلك
اإلبداع وداعي

لونه الطبيعي وأنس الناس بذلك ،فأرادت

استدعى التفاوت وحلاظ قوة اإلبداع

تعرضنا إىل آي��ات املستوى الثاين
( ((3تنبيهَّ :
بحسب تسلسل اآليات يف النظم القرآين،

( ((3الكاشاين ،املوىل حمسن الفيض( ،التفسري
الصايف) ،حتقيق الشيخ حسني األعلمي،
نرش مكتبة ال��ص��در 1416 ،ه��ـ ،إي��ران،
الطبعة الثانية :ج 3ص.128

ال بحسب األمهية وقوة الداللة.
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وعمق ّ
التفكر والتذكري شيئ ًا يحُ قق التفاوت

وشدة احلضور يف الذهن ،فكان اللون هو
األوىل بذلك؛ فاللون هو اللغة ُ
األوىل يف

النحل رحيقها( ،فالعسل الناتج من رحيق

بني األشياء ،وإنه يمنح الدماغ فرصة كبرية

عسل أزهار الربسيم فهو فاتح اللون)(.((3

واضحة وناصعة كان األثر التذكريي أكرب؛

العسل ،بني غامق وفاتح من األلوان

الطبيعة ،وأ َّنه عالمة فارقة كبرية للتمييز

للحفظ واالنتقال ،وكلام كانت األلوان

وإذا مل ُيلتفت لذلك من ِقبل البعض فذلك

راجع لشدَّ ة حضوره ،فهو من قبيل الضوء

بحسب لون الثامر واألزهار التي يرتشف

أزهار القطن يكون قاتم اللون بخالف
إذن فهنالك اختالف يف طبيعة ألوان

املعروفة عنه من أبيض وأصفر وأمحر

وأسود؛ فهو من جهة يتاميز لوني ًا من حيث

الكاشف عن املوجودات ،حيث حترض

اختالف أصل األلوان ،ومن جهة يتاميز

ويغيب الضوء ،مع أ َّنه أشدّ ظهور ًا من

والضعف ،ممَّا يعني َّ
أن عينة من العسل

عادة صور مجيع املوجودات يف ذهن الناظر

ا ُملنكشف به.

من مراتبية هذه األلوان من حيث الشدَّ ة

مرتبة لونية خاصة هبا؛ وهذا ما له صلة

اآلية الثانية :ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

بالركن األول من إثبات اإلعجاز اللوين،

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

تعرض هلذه احلقيقة قبل أوان الكشف عنه
َّ

املفاد اخلاص لآلية :يف اآلية داللة عىل

اآلية الثالثة :ﭽﮟ ﮠ ﮡ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮬﮭﮮﭼ[سورة النحل.]69 :
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عس ً
ال حلو ًا لذيذ ًا( ،((3فلون العسل خيتلف

اختالف األلوان الطبيعية للعسل الذي

خيرج من بطون النحل ،فألوانه الطبيعية
غالب ًا ما تدور بني األصفر واألبيض

واألمحر؛ ومنه ما يميل إىل السواد مع

واملر ف ُيحيله اهلل تعاىل
أهنا تأكل احلامض َّ

وأما الركن الثاين فهو َّ
أن القرآن الكريم قد
بقرون طويلة.

( ((3انظر :الطويس ،شيخ الطائفة أبو جعفر
حممد بن احلسن( ،التبيان يف تفسري القرآن)،
حتقيق أمح��د حبيب قصري العاميل ،نرش
مكتب اإلع�لام اإلس�لام��ي 1409 ،هـ،
الطبعة األوىل :ج 6ص.404
( ((3القرآن وإعجازه العلمي ،مصدر سابق:
ص.153
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ﮢﮣﮤﮥ

اآلية الرابعة :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

املفاد اخلاص لآليةَّ :
إن هذه اآلية

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

اختالف األلوان؛ كام أهنا مطلقة من حيثية

املفاد اخلاص لآلية :وهنا ُيوجد

يف كون كل عينة برشية ختتلف يف لوهنا

يف قوله :ﭽ ﮨ ﮩﭼ ُيمكن توجيهه

ﮦ..ﭼ [سورة الروم.]22 :

الكريمة هلي من أوضح اآليات ا ُملساقة يف

االختالف اللوين ،فتكون واضحة الداللة

عمن سواها ،وبذلك يثبت الركن
الطبيعي َّ
الثاين من أركان اإلعجاز اللوين ،وبمعية

الركن األول الثابت علمي ًا يثبت اإلعجاز
اللوين يف القرآن الكريم؛ وقد ذهب مجلة

من األعالم إىل إرادة األلوان الطبيعية يف
االختالف اللوين الوارد يف اآلية؛ منهم
الطربي والقرطبي والطبأطبائي(.((3

( ((3انظر :الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير،
(جامع البيان يف تأويل ال��ق��رآن Sتفسري
الطربي ،)Rن�شر دار الكتب العلمية،
1992م ،بريوت :ج 21ص .39وأيض ًا:
ال��ق��رط��ب��ي ،أب��و عبد اهلل حممد ب��ن أمحد
األن��ص��اري القرطبي( ،تفسري القرطبي
«اجلامع ألحكام القرآن ،)Rنرش مؤسسة
التأريخ العريب 1405 ،هـ ،بريوت :ج14
ص .18وأيض ًا :الطباطبائي ،السيد العالمة
حممد حسني( ،امليزان يف تفسري القرآن)،
نرش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
املدرسني ،قم املقدسة :ج 16ص.167

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﮱﯓﯔﭼ[سورة فاطر.]27 :
ترصيح ثنائي باختالف األلوان ،األول
بنفس األلوان الطبيعية ا ُملتعارفة( :األبيض

واألمحر واألخرض واألصفر ،)...والثاين

يف قوله :ﭽ ﮰ ﮱﭼُ ،يمكن
توجيهه بذلك كام ُيمكن توجيهه بمراتبية
األلوان الطبيعية؛ فبعدما َّبينت اآلية َّ
أن

لوين اجلبال بيض ومحر ألفتت النظر
إىل اختالف درجات هذين اللونني

بقوله :ﭽﮨ ﮩﭼ ،وممَّا ُيساعد

عىل ذلك قرينتان ،لفظية سياقية داخلية

النص ،وخارجية بحسب
من نفس
ّ

املسح اجليولوجي؛ أما السياقية املتصلة

فهي قوله :ﭽﯓ ﯔﭼ ،التي

ُتساعد عىل حرص ألوان اجلبال باألبيض
واألمحر ،وما عدا ذلك فإنه ال خيرج عن
األسود القاتم( ،((3فقولهَ :
يب)،
(غ َرابِ ُ

( ((3انظر :تفسري الطربي (جامع البيان يف تأويل
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يوضح شدة درجة السواد؛ وقد كانت
العرب تقول للشديد السواد الذي لونه

كلون الغراب( :أسود غربيب)( ،((4وأما
القرينة اخلارجية فتكمن يف كون األلوان
املتعارفة ال تقل عن سبعة ،كحدٍّ أدنى،

وهي ألوان الطيف املرئي(ألوان قوس
ُقزح)؛ ومن الواضح َّ
بأن أقل اجلمع يف
علم الرياضيات ثالثة( ،((4فيكون قوله:

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨﭼ [سورة فاطر.]28 :

املفاد اخلاص لآلية :تتحدث اآلية

الكريمة عن اختالف األلوان يف خملوقاته

تعاىل ،وهذا االختالف إما أن يكون مطلق ًا

مأخوذ ًا عىل نحو املوجبة الكلية فيثبت
الركن الثاين من أركان اإلعجاز اللوين؛

ﭽ ﮰ ﮱﭼ ،بعد ذكر األبيض

وبمعية الركن األول اخلاص باالكتشاف

عن احلدِّ األدنى للعدد الزوجي؛ وليس

الطبيعية ،والذي أسميناه بالبصمة اللونية؛

واألمحر مبارشة وصف ًا ملعنى آخر خارج

فيرتجح القول
أمامنا سوى املراتبية؛
َّ
بذلك؛ َّ
ألن القرآن الكريم أول من ألفت

العلمي لالختالف اللوين بني املوجودات

وأما إذا قلنا َّ
بأن هذا االختالف جزئي ـ كام
(و ِم َن)
هو ظاهر اآلية الكريمة ـ بقرينة قولهَ :

النظر إىل هذه املراتبية غري املنحرصة؛ وهذا

الدالة عىل التبعيض َّ
فإن الركن الثاين سوف

َّ
إن هذه احلقيقة تتع َّلق باأللوان فإهنا تدخل

اجلزئي معلوم وظاهر للعيان قبل عرص

هو مناط اإلعجاز العلمي القرآين ،وحيث

ضمن اإلعجاز اللوين يف القرآن الكريم.
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ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ

اآلية اخلامسة :ﭽﯖ ﯗ

القرآن) ،مصدر سابق :ج 10ص.409
( ((4انظر :تفسري القرطبي (اجلامع ألحكام
القرآن) ،مصدر سابق :ج 14ص.343
( ((4وأما بالنسبة ألقل اجلمع املنطقي فاثنان،
والكالم يف اجلمع يف علم الرياضيات ال
املنطقي اخلاص.

ينتفي ،كام هو واضح؛ َّ
ألن االختالف
النص ،بل هو ثابت منذ بدئ اخلليقة؛ فلم
ّ
يبقَ أمامنا إلثبات املوجبة الكلية سوى
القول بيانيةِ :
(م َن) ،وهو ليس ببعيد.

اآلية السادسة :ﭽﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
ﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ
ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ
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ﰛﭼ[سورة الزمر.]21 :

اللوين يف القرآن الكريم.

املفاد اخلاص لآليةَّ :
إن اآلية الكريمة

فينتج من جمموع اآليات الست إثبات

وقد أطلقت يف ذلك؛ وهذا االختالف وإن

سواء بوجودها املنفرد أم بوجودها

تحُ دد لنا َّ
أن هنالك زرع ًا خمتلف األلوان،
كان يحُ تمل فيه معنى االختالف األجنايس
ال اللوين الطبيعي ،إال َّ
أن الراجح هو إرادة
األلوان الطبيعية ،والشاهد عىل ذلك هو

قوله :ﭽﰐ ﰑﭼ ،أي :تلك

اإلعجاز العلمي اللوين يف القرآن الكريم؛

املجموعي؛ والوجود املجموعي آكد يف
إثبات ا ُملدَّ عى.

تصورات أولية ملستو ثالث
لإلعجاز اللوين

األجناس النباتية املختلفة األلوان؛منأخرض

وهو ما يتع َّلق بروعة األلوان

وتتحول مجيع ًا إىل صفراء ال
فيام بعد ومتوت
َّ

تعاىل يف خلقه وقدرته اإلبداعية املطلقة؛

وأمحر وأبيض وغري ذلك من األلوان؛ ستذبل
حياة فيها ،ثم تكون حطام ًا(((4؛ وحيث َّ
إن

التعبري باالختالف اللوين مطلق فإنه ُيمكن

وتناسقها ،والتي تعود إىل مسألة عظمة اهلل
وهذا املستوى الثالث ا ُملدَّ عى لإلعجاز

اللوين قد دارت حوله معظم الدراسات

إثبات الركن الثاين اإلعجاز اللوين ،وبمعية

التي تناولت اإلعجاز اللوين يف القرآن؛

لالختالف اللوين سيثبت لدينا اإلعجاز

اللوين وعظمة اخللقة؛ حتى أهنا عندما

الركن األول اخلاص باالكتشاف العلمي

( ((4انظر :تفسري الطربي (جامع البيان يف تأويل
القرآن) ،مصدر سابق :ج 23ص.247
وأيض ًا :النحاس ،أبو جعفر أمحد بن حممد
بن إسامعيل امل���رادي امل�صري النحوي،
(معاين القرآن) ،حتقيق الشيخ حممد عيل
ال��ص��اب��وين ،ن�شر ُأم ال��ق��رى1409 ،ه���ـ،
السعودية ،الطبعة األُوىل :ج 6ص.165
وأيض ًا :انظر :الشوكاين ،حممد بن عيل بن
حممد( ،فتح القدير Sاجلامع بني فني الرواية
وال��دراي��ة من علم التفسري .)Rنرش عامل
الكتب ،بريوت :ج 4ص.39

فرق بني ما يتع َّلق باإلعجاز
دون أن ُت ِّ
تعرضت لأللوان التي تناوهلا القرآن مل
َّ
خترج عن املستوى األول من اإلعجاز!.
املبحث السادس:

اآلثار التفسريية املرتتبة عىل اإلعجاز
اللوين يف القرآن

تأكيد احلاجة إىل التفسري العلمي

واإلعجاز العلمي.
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َّ
إن الوقوف عىل النتائج العميقة يف

معانيها الكثرية يف عددها لإلعجاز العلمي

دا ٍع حقيقي ملواصلة البحوث فيه حصد ًا

لنتائج جديدة تتع َّلق باجلانب املعريف للقرآن

واإلنسان من جهة ،وباختيار األفضل

واألوثق عل ًام وعم ً
ال من جهة ثانية.

التأثري يتفاوت أيض ًا بحسب نسب االطالع

املسبق عىل النتائج العلمية يف التفسري.

للنص القرآين
بيان الوجوه اخلفية ّ

ممَّا ُيساعد عليه النتاج العلمي
التجريبي ،ومنه ا ُملعطى العلمي لإلعجاز

إعادة النظر يف النتائج التفسريية

اللوين ،هو أنه سوف ُيوقف ا ُملفسرِّ عىل

وال نعني بذلك جممل النتائج العلمية

عىل ذلك ما تقدَّ م يف بيان اآليات اللونية يف

السالفة.

السابقة عليه وما تع َّلق منها باإلعجاز

العلمي ،وإنام نعني الفهم السابق للنصوص

للنص القرآين ،وخري شاهد
كوامن جديدة ّ
هذه املقالة.

إعطاء مساحات جديدة

القرآنية التي ورد فيها ذكر األلوان واختالفه؛

للبيانات القرآنية

اإلعجاز اللوين يف القرآن مشمولة هبذه

جديدة للبيانات القرآنية ،أو قل ـ عىل أقل

فجميع املص َّنفات التفسريية السابقة عىل
الدعوة العلمية املوضوعية؛ وال ريب َّ
بأن

هذه الدعوة ال تقترص عىل نتاج تفسريي

دون آخر؛ فسواء كان النتاج التفسريي
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ما َقبـ ِ َل به من اإلعجاز اللوين؛ كام َّ
أن مقدار

جتزيئي ًا (ترتيبي ًا) ،أم موضوعي ًا (توحيدي ًا)،

فالدعوة قائمة؛ وعليه فاملعطى التفسريي

لآليات اللونية سوف يتأثر بذلك؛ إال َّ
أن

حجم التأثري متفاوت بحسب األوليات
التي يتو َّفر عليها املفسرِّ  ،وموقفه من نفس

التفسري العلمي واإلعجاز العلمي ،ومقدار

َّ
إن اإلعجاز اللوين ُيقدِّ م لنا مساحات

التقادير ـ بأنه سوف ُيقدِّ م لنا وجه ًا جديد ًا
للنص اللوين املقروء؛ وهذه
ورؤية جديدة ّ
الرؤية اجلديدة ال نعدمها يف مجيع املفردات

اخلاصة باإلعجاز العلمي.
العلمية
َّ

اآلثار املعرفية والعقدية املرتتبة عىل
اإلعجاز اللوين يف القرآن

اآلثار املعرفية العامة (البعد التنظريي).

َّ
للنص
أي مساحة بيانية جديدة
إن ِّ
ّ

النص
القرآين سوف تنعكس عىل
ّ

فضيلة الشيخ الدكتور طالل احلسن

ومتعلقاته ،فإذا ما التزمنا َّ
بأن اإلعجاز

العلمي ،ومنه اإلعجاز اللوين ،قد قدَّ م

للنص القرآينَّ ،
فإن
مساحات بيانية جديدة ّ

االمتدادات املعرفية اجلديدة سوف تنعكس

بطبيعة احلال عىل ِّ
كل ما له صلة باجلانب

املعريف القرآين؛ واجلوانب املعرفية العامة

للقرآن الكريم تتع َّلق بكربيات املنظومة

للنص ،وال
يتع َّلق باجلوانب التطبيقية
ّ

ريب َّ
بأن اجلوانب التطبيقية هي املنظور

للنص ،بالرغم من أهنا متثل حالة
الفعيل
ّ
تبعية للمعطى التنظريي ،ولكنها تبعية

غائية وليست ذيلية.
اآلثار العقدية.

َّ
إن أهم منجز ُيقدّ مه اإلعجاز العلمي

اإلسالمية (برؤوس أقالمها الثالثة:

هو ّ
التفكر يف خلق اهلل تعاىل وقدرته املطلقة،

اللونية يف القرآن الكريم بيان معريف

عمق من
باجتاه استقراء اآليات الكونية ،و ُي ِّ

العقيدة ،والرشيعة ،واألخالق)؛ فالبصمة
جديد يفرض نفسه عىل القراءات اجلديدة

للنصوص ا ُملتع ِّلقه به ،كام يفرض نفسه عىل
ّ

فهو ُمنجز تعبوي وتوعويُ ،يع ِّب ُئ خماطبيه
وعيهم باجتاه مسؤوليتهم جتاه بارئهم ج َّلت

قدرته؛ وهذا ما يحُ اول اإلعجاز اللوين أن

النص سلف ًا
النتائج القبلية ا ُملستوحاة من
ّ

ُيسهم فيه من خالل ُمنجزه العلمي؛ ومن

لإلعجاز اللوين؛ فاالختالف اللوين مراتبي ًا،

األسايس يف املنظومة اإلسالمية ،وبالتايل

النص القرآين يحُ ِّركانا نحو قراءة
بناءات
ّ
للنص القرآين من جهة ،كام يحُ ِّركانا
د ِّقية
ّ

ما وجهتنا شبهات جديدة فينبغي دفعها
وفق املعطيات العرصية؛ وبام َّ
أن أغلب

خ َّلفتها القراءات السالفة ،التي مل تكن ب ِّينة

التجريبي ،أو قل هي نتاج عرص العلوم

ُبغية مراجعتها يف ضوء ا ُملعطى اجلديد

واختالف خصائص األلوان املنعكس يف

باجتاه إمالء املساحات الفارغة ،والتي

سميه باألثر املعريف العام.
من قبل؛ وهذا ما ُن ِّ

اآلثار املعرفية اخلاصة (البعد التطبيقي)
املراد من اآلثار املعرفية اخلاصة ما

الواضح َّ
بأن ال ُبعد العقائدي هو الركن

َّ
مهمة أساسية ،فإذا
فإن توطيده وتعميقه َّ

الشبهات املعارصة هي نتاج املنجز العلمي
التجريبية ،فإنه يتعينَّ علينا درء الشبهة
بلسان هذا العلم نفسه ،وهذا ما يدعم
األثر العقدي للتفسري العلمي واإلعجاز

37

اإلعجاز اللوين يف القرآن الكريم

العلمي يف القرآن الكريم.

املبحث السابع:

حال النبات وحال احلياة الدنيا عموم ًا

اآلثار الرتبوية والنفسية املرتتبة عىل

وحال اإلنسان خصوص ًا ،من خالل

اآلثار الرتبوية (األخالقية) لإلعجاز

والتحول التي ُيواجهها النبات ،وا ُملعبرَّ
ّ

أو ً
ال :األثر الرتبوي ا ُملعالج لشعور

وعرف خاطئ كام يف قوله تعاىل:
منحرف ُ

الذبول ،ا ُملعبرَّ عنها باالصفرار؛ ثم تصل
إىل مرحلة الرفات ا ُملعبرَّ عنها باحلطام؛

ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ [سورة النحل،]58 :

ال ُيوجد مربر عقالئي لالغرتار بالدنيا،

اإلعجاز اللوين يف القرآن

اللوين.

ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

تقديمهام تصوير ًا دقيق ًا لعملية االضطراب
بالتهيج؛ حتى تصل إىل مرحلة
عنها
ّ

ويف ذلك أثر تربوي وأخالقي كبري ،حيث

ففي اآلية الكريمة تعبري دقيق عن ضيق
النفس ُ
باألنثى ،بحسب الثقافة اجلاهلية

حياته القصرية مرار ًا وتكرار ًا؛ وبواسطة

الكريمة باجتاه نقد هذا الشعور الزائف

النبات وزوال احلياة ،وعدم ديمومتها.

املمتدة إىل يومنا هذا ،وهنا تتحرك اآلية

والعرف اخلاطئَّ ،
وأن أصحابه هو ضعاف

النفوس ممَّن ال إيامن هلمَّ ،
وأن مثلهم مثل
السوء يف ُأ َّمة اإلنسان.
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 ،]21حيث ُتبينِّ لنا اآلية وجه التشبه بني

ثاني ًا :األثر الرتبوي يف عدم ديمومة

فمصريها مصري النبات الذي نشاهد دورة

َّ
تتشكل لنا صورتا زوال
اللون القرآين
اآلثار النفسية لإلعجاز اللوين

أو ً
ال :األثر النفيس الرتغيبي؛ كام يف

قوله تعاىل :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﭼ [سورة الرمحن،]76 :

احلال كام يف قوله تعاىل :ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

حيث النفاذ إىل النفس من خالل اللون

ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ

والرقة واجلامل.

ﰙ ﰚ ﰛﭼ [سورة الزمر:

قوله تعاىل :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ

حبب هلا؛ فهو لون احلياة
األخرض ا ُمل َّ
ثاني ًا :األثر النفيس الرتهيبي؛ كام يف

فضيلة الشيخ الدكتور طالل احلسن

ﭸ ﭹ ﭺﭼ [سورة طه]102 :؛

يف اإلظهار والتبيني ال يف منح أصل

والكآبة والشدّ ة واألذى الذي ُيالقيه

املختلفة الساقط عليها نفس احلزم

الشاكلة املؤملة والتعيسة.

قبيل سقوط احلزم الضوئية عليها.

حيث ُيشار باللون األزرق إىل احلزن

الكفار ،فهو تصوير حلرشهم عىل هذه
اخلامتة والنتائج

األلوانَّ ،
وإن التاميز اللوين بني األشياء
الضوئية كاشف إنيِّ عن لونية األشياء

َّ 3.3
إن العتامد النظريات العلمية التجريبية

َّ
أهم النتائج وبصورة منظمة وفق ًا
إن ّ

مهمة جد ًا ،أ ّ
مهها
يف التفسري ضوابط ّ

َّ 1.1
إن هنالك تصويرين للون ،األول

ال��ث��اب��ت��ة م��ن ال��ع��ل��م ال��ت��ج��ري��ب��ي ،ال

يف املادة ،فاملادة عندما تسقط عليها

موضع فحص ومتحيص ،فال مكان

لرتتّب الفصول ،وهي كالتايل:

يرى بأنه نسبة الطيف املرئي املنعكس

بعملية امتصاصها
حزمة ضوئية تقوم
ّ
لبعض األطياف واألشعة الضوئية ،ثم

تعكس ما بقي من األشعة؛ فاللونية أمر

أن ال يفرس القرآن إال بالقطعيات
بالفروض والنظريات التي ال تزال

املعرضة
للحدسيات وال��ظ��ن��ي��ات
َّ
أي وقت.
لإلبطال يف ِّ

4.4اإلعجاز اللوين يف القرآن هو إثبات

انعكايس ال صلة له بواقعية األشياء؛

حقيقية قرآنية تتع َّلق باأللوان حتديد ًا،

فالوجوه السمراء يف أفريقيا تبقى

إإلشارة إليها من غريه قبل نزول القرآن

إال أ َّننا اعتربناه أمر ًا خمالف ًا للوجدان،

كشف عنها العلم ُم َّ
ؤخر ًا ،ومل تسبق

كذلك ولو عاشت يف القطب الشاميل،

الكريم؛ وهلذه احلقيقية القرآنية عدة

يعني انتفاء احلقيقة العلمية بقدر ما هو

عىل مستوى اختالف األلوان؛ والثاين:

ولكن هذا ال
لوجود لون خاص هبا؛
َّ

توجيه هلا.

ٌ
َّ 2.2
وسط ُمظهر للون وليس
إن الضوء
ُم ِ
وجد ًا له ،فدور احلزم الساقطة يكمن

وجوه ،وهي :األول :اإلعجاز اللوين

اإلعجاز اللوين عىل مستوى املراتب؛

والثالث :اإلعجاز اللوين يف أثر اللون.

َّ 5.5
إن لإلعجاز اللوين يف القرآن ركنني
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أساسيني ،األولَّ :
إن امل��وج��ودات

ثالث ،األول يتع َّلق باآليات اللونية،

اللون أو يف املرتبة اللونية ،فال توجد

ب��االخ��ت�لاف ال��ل��وين ،وه���و عمدة

املادية املرئية تتاميز فيام بينها يف أصل

عينتان متطابقتان يف املرتبة اللونية،

وإن كانتا تلتقيان يف أص��ل اللون

مفهوم ًا ،والثاين :إثبات كون القرآن
تعرض ملسألة االختالف
الكريم قد َّ

األدلة؛ والثالث يتع َّلق بعظمة اخللقة

من خالل تناسق األلوان ،وهو أجنبي

عن ِّ
حمل الكالم.

8.8لإلعجاز اللوين يف القرآن الكريم آثار

اللوين؛ واالختالف اللوين قرآني ًا ُيعترب
حقيقية علمية معارصة؛ حيث ُأثبت

نفسية؛ ففي التفسريية تأكدت احلاجة

حتى يف التوائم فض ً
ال عمن سواهم.

وأمهية إعادة النظر يف النتائج التفسريية

تفاوت وعدم تطابق نسختني أبد ًا،

6.6ل�لاخ��ت�لاف ال��ل��وين ال���ق���رآين ع��دة

تفسريية ومعرفية عقائدية وتربوية
إىل التفسري العلمي واإلعجاز العلمي،
السالفة ،ومدخلية العلوم التجريبية

وج���وه ،وه��ي :األول :االختالف

للنص القرآين،
يف بيان الوجوه اخلفية
ّ

وال��ث��اين :االخ��ت�لاف يف األش��ك��ال

جديدة للبيانات القرآنية؛ ويف املعرفية

يف األصناف واألن��واع واألجناس.

وإعطاء اإلعجاز العلمي مساحات

واهليئات .والثالث :االختالف يف

العقائدية ُلوحظ وجود بعد تنظريي

نفسه .واخلامس :االختالف مشرتك

معريف يف املنظومة اإلسالمية ،وآخر

الطعم .والرابع :االختالف يف اللون
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وهو مقبول إىل حدٍّ ما؛ والثاين يتع َّلق

ٍ
بعض
بني ه��ذه االح��ت�ماالت أو بني
منها؛ والقسم الرابع هو القدر ا ُملتي َّقن

من مجيع وجود االختالف ،وبه يثبت

اإلعجاز اللوين.

7.7أدلة اإلعجاز اللوين عىل مستويات

ينطلق من كون القرآن أهم مصدر

تطبيقي غائي ،وبالرغم من كون البعد
تبعي ًا للمعطى التنظريي ،إال
التطبيقي َّ

َّ
أن تبعيته غائية وليست ذيلية؛ وأما يف
الرتبوية النفسية فهنالك آثار جاءت

وعرف ًا خاطئ ًا،
لتعالج شعور ًا منحرف ًا ُ

فضيلة الشيخ الدكتور طالل احلسن

ُ
وأخرى َّبينت األثر الرتبوي يف عدم

ديمومة احل��ال؛ كام َّ
أن هنالك أث��ر ًا
نفسي ًا ترغيبي ًا ،وآخر ترهيبي ًا.

رب العاملني
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ

وصىل اهلل عىل س ِّيدنا وشفيعنا حممد وآله

الطيبني الطاهرين وصحابته األخيار
املنتجبني.
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فحوى البحث
يقرر السيد الباحث يف مقدمة بحثه (الذي ننرش فصوله املهمة) ،أن
استرشاف املستقبل نابع من االرسار التي ُجبِلت النفس االنسانية عليها

ألهنا ّتواقة ملعرفة املستقبل .ومن خالل مسرية تاريخ أمم وشعوب مضت،
يرضب السيد الباحث أمثلة من أقوام سبأ وعاد وثمود ونوح ولوط وشعيب

وغريهم ليقرر أن ليس باإلمكان لدولة أو حضارة أن تدعي جزاف ًا اهنا
ستبقى خالدة ابد الدهر وهي حتافظ عىل قوهتا واقتدارها فلكل حضارة عمر

حمدود ال تتقدمه وال تتأخر عنه.

وخيلص السيد الباحث اىل حقيقة إصالح ما فسد من هذا العامل عىل يد

االمام املهدي املنتظر ظهوره حني تمُ أل االرض ظلام وجورا مستدال عىل كل

ما اورده من قصص وآراء وأفكار بآيات من القرآن الكريم.
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متهيد

إن غريزة معرفة املجهول ،وحب

مما اليسع جتاهلها بأي حال من األحوال،

األرسار التي ُجبلت النفس اإلنسانية

ومستقب ً
ال ،بحيث اليمكن جتاهلها أو

االستطالع ،واسترشاف املستقبل ،من
عليها ،فاإلنسان تواق ملعرفة مستقبله

وكشف املجهول من حياته ،وهذا دليل
النقص ،قال سبحانه :ﭽﯤ ﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳﭼ [سورة النحل.]78 :

فاملستقبل هو اجلزء الوحيد يف حياة

فالعالقة مع الغري يرتتب معها األثر حارض ًا

التخيل عنها ،وأن يعيش املبادئ والواقعية،

التي يصدّ ق من خالهلا ما يؤمن به.

إذ ربام النجد يف قاموس البرشية
متايز ًا أو أفضلية ُأل ّمة دون غريها ،وليس
من مصلحة أحد أن يلغي اآلخر ،بل من

مصلحة كل أحد أن يتكامل مع اآلخر

ويتعاضد معه.

اإلنسان الذي يمكن تغيريه نحو األفضل،

إال َّ
أن اإلنسان يف عامل اليوم ،ووفق

بأية وسيلة ممكنة ،مع األخذ بعني االعتبار

ثقافة الغري أو بميتافيزيقيا األصل الكاشف

وهو حق مرشوع لكل إنسان جيب استيفاؤه

معايري املقايسة واملفاضلة ،راح ينهل من

حالة االعتدال والوسطية ،وكبح مجاح

عن نسيان إنسانية اآلخر ،وتبنيه ملبدأ التاميز

به التجارب والرؤى املستقبلية ،وبات

أو مناطقي أو عرقي أو لغوي أو ثقايف،

الشذوذ واإلفراط ،فاإلنسان مهام تقادمت
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محيمة بمحيطه اخلارجي -أفراد ًا أو تارخي ًا–

يرتقي س ّل ًام من املجد الذي يقطع معه أسار
العالقة مع األخر -أفراد ًا أو شعوب ًا -أو

يقصيه عن ماضيه ،فإنه يبقى أسري عالئق
إنسانية وروابط تارخيية ،يستحيل معها

التحايل عىل واقع يرافقه مرافقة اليشء

لظله ،فاإلنسان بام هو إنسان له عالقة

واألفضلية والتفوق عىل أساس ديني

وبعــبارة أخرى نسيان حـق اإلنسان األخر
يف أن يشاركه فضول العيش الزهيد ،وهذا

خالف الفطرة اإلنسانية التي ُجبلت عىل

الشعور بإنسانية اآلخرين ،والتعايش

السلمي ،وأن العامل اليعدو أكثر من فضاء

مشرتك لإلنسانية يسمح بإمكانية حتقيق

السيد خليل الشوكي

التعايش يف حدود املجتمع اإلنساين بتعددية

كالفارسية واهلندية واليونانية والنهل منها،

لغايات ال تستهدف سوى اإلنسان نفسه

مقاييس الدين اإلسالمي ،عىل العكس من

ثقافاته ،واختالف توجهاته احلضارية ،وفق ًا

بوصفه غاية وليس جمرد وسيلة.

مما يؤكد نواياها السلمية ،وتعاطيها وفق
ذلك تتمركز الذهنية الغربية عىل مفهوم

هذا الشعور الفئوي القائم عىل مبدأ

اهليمنة وإبراز النوازع االفرتاسية السبعية

هذا امليل نحو متجيد الذات بنحته للهالة

وتوكيد الرغبة يف التفوق ،بمعنى أكثر دقة

األحقية وتبخيس اآلخر هو من يغذي

والعظمة اجلوفاء التي راح من خالهلا
ينسف احلجاب الغريي لإلنسانية ،وبالتايل
أصبح هذا الشعور مدعاة لنفث روح

العداء يف كل رصاع قائم عىل األفضلية

سواء داخل احلضارة املتجانسة التي تنتمي
إليها شعوب تشرتك يف التاريخ أو اللغة أو
الدين أو العرق أو فيام بني احلضارات.

واألنانية املركزية وتعزيز قوهتا يف التاريخ
فإن ذاتية القوة هي املسؤولة عن الرغبة يف

إقحام ومتكني القوانني الغربية ال ّ
الئكية

الدخيلة من السيادة يف التعامل والتغلغل

يف مؤسساتنا الثقافية.

وقد ساعد عىل فهم بواعثها احلقيقية

خلفيات تارخيية وسياسية ال معدى

عنها ،وليس أق ّلها ،باقتضاب شديد،

وهذا خالف ما عهدناه يف حضارة

خلفيات اإلحداق بالعامل اإلسالمي

فروعها وأفانينها من الرقي واالزدهار

الثالثة وخوافيها( :التبشري واالسترشاق

اإلسالم التي بلغت مبلغ ًا عظي ًام بشتى

يف العلوم والفنون واآلداب والفلسفة
والشعر ،فهي مل تكن بمنأى عن الثقافات
بني أبناء املجتمع اإلنساين ،وأروع من
ذلك إقرارها بثقافة الغري واألخذ منه.

فاحلضارة اإلسالمية مل تستمد قوهتا إال

من خالل انفتاحها عىل الثقافات األجنبية

وحمارصته من ّ
كل جانب عرب أجنحة املكر
واالستعامر)((( التي تواطأت قدي ًام وحديث ًا،
إىل جانب دوائر اختصاص أخرى ،بطرق

ووسائل حديثة ،عىل مناهضة الدّ ين
احلنيف واملتد ّينني به يف رقعة الوطن العريب
((( عنوان مؤلف لعبد الرمحن حسن حبنكة
امليداين ،نرش دار القلم ،دمشق.
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واإلسالمي ،وحمارصته والترّ بص به.

وليس أبلغ ،يف تعليل نشوب الصرّ اع
الصليبي القديم الذي ما ّ
انفكت رضاوته
ّ

بات واضح ًا لإلسالم أن يركب صهوة
املجد ،وأن يكشف النقاب عن كنزه

تتفاقم يف الراهن يف شكل تك ّتالت غربية

املكنون ،وأن يقف بوجه هذه القوى وفق

الرسمي ،وال أوضح ،يف الكشف
ّ
الصعيد ّ

بإنشاء مراكز علمية ذات مواصفات دقيقة

اآلية الكريمة التي تب ِّينه بأسلوب يعترص

املستقبل ،استرشاف ًا علمي ًا مدروس ًا،

معادية لإلسالم واملسلمني ال سيام عىل

القرآين حلفيظة العداء املريض املزمن ،من

واقعية من الوضع الدّ ويل الذي يتج ّنى عىل

اسرتاتيجيتها املهيمنة ،عرب الرصد الدقيق

من شأهنا االسترشاف الدقيق لوقائع
واستباق أحداثه ومفاجآته ،والتخطيط

اإلسالم واملسلمني هبذا ال ّترصيح الفاضح:

الحتامالته بوضع النظم واأليدلوجيات يف

ﭷﭸﭼ[سورة التوبة.]74 :

السنن اإلهلية ،والعمل وفقها ،عىل اعتبار

ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
أو هذا السؤال االستنكاري ملا حيسدوننا

عليه :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧﭨﭼ[سورة املائدة.]59 :

الدعوة السترشاف املسقبل ،واستكشاف

أهنا توضح جدلية العالقة الرتابطية والتأثري
والتأثر املبارشين بني املايض واحلارض
واملستقبل ،ورضورة التعرف عىل املستقبل

واليوم -وكام أوضحنا سابقنا-

هبدف بنائه ،وكشف اخلطوط العا ّمة

بالتفرد بـ(القطبية اآلحادية)
لغرورها
ّ

وقد أرشدنا القرآن الكريم إىل بعض

تتجدد الرغبة وتنفتح الشهية الغربية؛
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األرجحية يف ترشيح اإلسالم بال منازع،

التي قد تفقدها رشدها يف حماولة اقتياد

العامل بحسب أهوائها ،وملا كان منطق
الريادة أو علم املستقبليات يغ ّلب يف
علم ّ

االسترشاف ،أن يكون هذا القرن احلايل

ّ
وكل الدّ الئل تعطي
ديني ًا أو ال يكون؛

للحتميات والوعود اإلهلية املستقبلية،
اآليات الدالة عىل ذلك ،قال تعاىل :ﭽﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ ،و
ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩﭼ .ويف جمال

السيد خليل الشوكي

االستعداد للمستقبل يقول عز وجل:

و«من مل يعرف لؤم األيام مل حيرتس من

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ ،ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ

أبرص ومن استدبر األمور حتري»((( ،و«من

أما الوعود اإلهلية واحلتميات املستقبلية

األسف عند هجومها»(((.

ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ.
فيقول تعاىل فيها :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭼ ،ناهيك عن اآليات الكريمة
األخرى احلافلة برضوب اإلحياء ال ّنوعي

سطوات الدهر»((( ،و«من استقبل األمور
مل حيرتز من املكائد قبل وقوعها مل ينفعه
سنن التجدد واالستبدال احلضاري
يف القرآن الكريم

إذا اجرينا حتلي ً
ال خمتربي ًا للحضارة

الغربية ووضعناها حتت جمهر السنن

الرفيع
الراقي وديناميكية الفعل احلضاري ّ
ّ

الكونية ونظرية االستبدال احلضاري يف

جالله والذي :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ [سورة

تثبت وبجدارة مآل واهنيار احلضارة

القيوم ّ
جل
احلي ّ
التي تقتبس من أخالق ّ

القرآن الكريم ،ترتاءى أمامنا نقاط عديدة

حركية سننية يف
الرمحن .]29 :ال تؤوده
ّ

الغربية ،من تلك النقاط:

هذا الكون الذي أبدعه.

تعرض هلا
1.1هناك س ّنة إهلية تارخيية عامة ّ

أما احلديث الرشيف فهو اآلخر يرافق

القرآن الكريم كثري ًا ،وهي َّ
أن األيام

فقد جاء ما يفرس هذه احلقائق ويكشف

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ [سورة

القرآن الكريم مرافقة الظل لشاخصه،
عن املزيد من تفاصيلها منها« :العامل
بزمانه الهتجم عليه اللوابس»((( ،و«من

عرف األيام مل يغفل عن االستعداد»(((،

((( الكايف :ج 1ص 26كتاب العقل واجلهل
ح.29
((( التوحيد ،27 /72 :بحار األن��وار :77
.5 /380

التبقى عىل حاهلا ،قال تعاىل :ﯟ
آل عمران ،]140 :أو كام يقول أمري

املؤمنني« :الدهر يومان ،يوم لك،
((( كنز الفوائد 367 /1 :و  ،32 /2ونقل عنه
يف بحار األنوار 341 /68 :ح.15
((( غرر احلكم.266 ،
((( غرر احلكم.294 ،
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ويوم عليك ،وأن الدنيا دار دول(((،

فام كان منها لك أتاك عىل ضعفك ،وما

ٍ
بحال
وصلت إليه تلك األقوام من الشهرة

فال يمكن لدولة أو حضارة أن تدّ عي

الكثري وكأنه يراهم بأم عينيه ولذا جاء يف

كان منها عليك مل تدفعه بقوتك»(((.

أصبح من جاء بعدهم يعرف عنهم الشئ

جزاف ًا أهنا ستبقى خالدة أبد الدهر،

اآلية :ﭽﭤ ﭥﭼ.

إىل أخر الدنيا ،ودونك التاريخ لتلحظ

القامة ،ل��ذا كانوا ُي��ع��دون من املقاتلني

وحتافظ عىل قوهتا واقتدارها ونضارهتا

ما جرى للحضارات التارخيية التي

حدثنا عنها التاريخ ،فحينام حيدثنا

فقوم عاد كانوا أقوياء البنية ،طوال

األش����داد ،ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إىل م��ا كانوا

يتمتعون به من تقدم مدين ،وكانت مدهنم

القرآن الكريم عن األمم السابقة ،وعن

عامرة وقصورهم عالية وأراضيهم يعمها

إليها ،نقف حائرين وجلني ،بازاء هذه

وقد ذكر بعض املفرسين قصة اكتشاف

حضارهتم ،ودرجة الرقي التي وصلوا

احلقيقة القرآنية ،فهو حيدثنا عن قوم

اخلضار.

مدينة «إرم» العظيمة يف صحارى شبه

عاد وثمود ،قال تعاىل ﭽﭤﭥﭦﭧ

اجلزيرة العربية وصحارى عدن ،وحتدّ ثوا

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

فقوم «عاد» كانوا من أقوى القبائل يف

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

املدنية ،وكام أشار إليها القرآن الكريم:

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
48

املراد «بالرؤية» هنا ،العلم واملعرفة ملا

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﭼ.
((( مجع دولة بالضم ما يتداول من السعادة يف
الدنيا ينتقل من يد إىل يد.
((( هن��ج البالغة ،خطب اإلم���ام ع�لي ،ج،3
ص.134

بتفصيل عن رونقها وبنائها العجيب.

حينها ،ومدهنم من أرقى املدن من الناحية
ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ.

أيض ًا حتدث القرآن الكريم عن

قصة سبأ ،قال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

السيد خليل الشوكي

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

اخللل يف نفوسهم ،لذلك عاشوا الضياع.

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭼ [سورة

املادية ،وبوسائل إدراك احلقيقة ،إال أهنم

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

سبأ.]16- 15 :

نعم ،لقد كان أولئك جمهزين بالوسائل

ملا كانوا يتعاملون مع آيات اهلل بمنطق

فإن عظمة هذه اآلية تنبع من أهنم

االستكبار والعناد ،وكانوا يتلقون كالم

وطريقة إحاطة اجلبال بمنطقة سكناهم

نور احلق إىل قلوهبم ،وهذا الكرب والغرور

باالستفادة من خصوصيات موقعهم
وبالذكاء العايل الذي وهبهم اهلل ،استطاعوا
حرص مياه السيول –التي ال ختلف وراءها

إال الدمار –خلف سد عظيم ،وبذا عمروا

دولة رفيعة التمدن ،فكانت آية عظيمة أن
يتحول سبب اخلراب والدمار إىل عامل

رئييس من عوامل العمران والتمدن.

األنبياء بالسخرية واالستهزاء ،مل ينفذ
والعداء للحق هو الذي أدى إىل أن ال
يستفيدوا وال يستخدموا وسائل اهلداية

واملعرفة كالعني واألذن والعقل ،ليجدوا

طريق النجاة ويسلكوه ،فكانت عاقبتهم
أن ابتلوا بذلك املصري املشؤوم.

لذلك يتكرر يف القرآن القول بأن

وثمة قصص كثرية عن «جنة شداد بن

اإلمكانات املادية الكثرية تبعث عىل الغرور

مرضب ًا لألمثال ملا شاع عنها بني الناس

كقوله تعاىل :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

عاد» يف كتب التاريخ ،حتى أهنا أصبحت
وعىل مر العصور.

والغفلة لدى ضعفاء النفس من الناس

ﮚ ﮛﭼ ألهنم بتوفر تلك اإلمكانات

فهؤالء كانوا علامء يف جمال العامرة

عندهم يرون أنفسهم يف غنى عن اهلل،

إدراك احلقائق وتشخيصها أيض ًا ،فكانوا

الربانية املغدقة عليهم يف كل حلظة وثانية،

والصناعة ،إال َّ
أن غرورهم أعامهم عن

يدركون األمور املادية جيد ًا ،ويشخصون

عوامل اخللل يف أمور العامرة والصناعة،
إال أهنم كانوا عاجزين عن إدراك مواقع

غافلني عن العناية اإلهلية واإلمدادات

ولوالها ملا استمروا عىل قيد احلياة.

وهذا ما نعبرّ عنه بالسنن التارخيية،

واألمر مل خيتص بأمة سالفة دون غريها،
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بل أنه شامل لكل أمة خترج عن س ّنة اهلل،

الصناعي الثري الذي أثملته اإلمكانات

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ

األقوام السابقة ومما حاق هبم نتيجة

لذلك يقول يف آية آخرى :ﭽﭩ ﭪ ﭫ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ [سورة

ما ارتكبوه من ذنوب ،وكأين بالقرآن

طه ،]128 :ويف آية ﭽﭸ ﭹ

يقول للمغرورين يف عاملنا اليوم :إنكم

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

عاملية ثالثة ،لتعودوا إىل عرص ما قبل

فهؤالء وأن جرى عليهم ماجرى

أولئك مل يكن شيئ ًا سوى إثمهم وظلمهم

ﭺﭻﭼﭽﭾ

ﮅﭼ [سورة إبراهيم.]45 :

إال َّ
أن أثارهم باقية ،وكان الناس آنذاك
يمرون عليهم يف أسفارهم إىل اليمن عىل

منازل قوم عاد الذين كانوا يعيشون يف
أرض األحقاف يف جنوب اجلزيرة ،وعىل

قوم سبأ الذين القوا ذلك املصري املؤمل يف
أرض اليمن ،وعىل مساكن ثمود يف أرض
يقال هلا «حجر» تقع يف شامل اجلزيرة،
املتهدمة اخلربة –يف سفرهم إىل الشام –،
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املادية ومألته بالغرور ،وحيذره من نسيان

وقوم شعيب يف أرض مدين يف طريق
الشام ،وعىل منازل قوم لوط الذين كانوا
يعيشون يف هذه املنطقة ،وابتلوا بأنواع

العذاب لكثرة معاصيهم وكفرهم ،فأنزل

اهلل غضبه عليهم فجعل عاليها سافلها.

فالقرآن خياطب –أيض ًا –اليوم العامل

ستفقدون كل شئ بانطالق رشارة حرب
التمدن الصناعي ،اعلموا أن سبب تعاسة
واضطهادهم الناس وعدم إيامهنم وهذه

عوامل ظاهرة يف جمتمعكم أيضا ً.

حق ًا إن دراسة تاريخ عاد وثمود

وفراعنة مرص ،وملوك سبأ وسالطني

كلدة وآشور ،وقيارصة الروم ،ومعيشتهم
الباذخة األسطورية وما كانوا يتقلبون فيه

من نعم ال تعد وال حتىص ،ثم رؤية عواقب

أمورهم املؤملة التي حاقت هبم بسبب
ظلمهم الذي قوض أركان حياهتم ،فيها
أعظم العرب والدروس.

2.2الدورة احلضارية:

كل املقاييس املادية تثبت أن لكل

حضارة عمر ًا من الزمن ال تتقدمه وال
تتأخر عنه ،وكام أن البرش يموت كذلك

السيد خليل الشوكي

احلضارة هي األخرى يعرتهيا شبح املوت،

الواحد تلو اآلخر ،وتسقط يف النهاية.

ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﭼ

أي فئةّ ،
فكل هذه املجموعات ليست يف

وق�����ال ت���ع���اىل :ﭽﮠ ﮡ ﮢ

ّ
وكل جمموعة ال تؤ ّدي
مرسح التاريخ،

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

مكاهنا جمموعة أخرى قادرة عىل إنجاز

قال تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
[سورة االعراف.]34 :

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙﭼ

[سورة النحل.]61 :

َّ
أن األمم والشعوب مثل األفراد ،هلا

موت وحياة ،وأن األمم تندثر وينمحي
أثرها من عىل وجه األرض ،وحتل مكاهنا
أمم أخرى ،وإن س ّنة املوت وقانون الفناء
ال خيتصان بأفراد اإلنسان ،بل تشمل
اجلامعات واألقوام واألمم أيض ًا ،مع فارق

وهو أن موت الشعوب واألمم يكون –يف

الغالب –عىل أثر انحرافها عن جادة احلق
والعدل ،واإلقبال عىل الظلم واجلور،
واالنغامس يف بحار الشهوات ،والغرق يف
أمواج اإلفراط يف التجمل والرفاهية.

فعندما تسلك األمم يف العامل هذه

املسالك وتنحرف عن سنن الكون

وقوانني اخللقة ،تفقد مصادرها احليوية

فالقرآن ال يرى ديمومة ألي جيل أو

النهاية سوى حلقة من حلقات التتايل عىل

دورها كام ينبغي البدّ أن ُتستبدل لتأيت
مهامها ،ودفع عملية املسرية إىل األمام.

ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﭼ[سورة التوبة.]39 :

ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

حممد.]38 :
ﯼ ﯽ ﯾﭼ [سورة ّ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﭼ [سورة الواقعة.]61- 60 :

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ
[سورة املعارج.]41- 40 :
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إن دراسة زوال مدنيات كربى ،مثل

النهضة الغربية وحتديد ًا قبل مخسة قرون

والكلدانيني واآلش���وري�ي�ن ،ومسلمي

كانت الواليات املتحدّ ة األمريكية تعتمد

حضارة بابل ،وفراعنة مرص ،وقوم سبأ،
األندلس وأمثاهلا ،توضح احلقيقة التالية،

عىل اختالل توازن القوى لصاحلها ّ
فإن

املدنيات واحل��ض��ارات الكربى إثر بلوغ

القوة احلضار ّية.
ّ

وهي أنه لدى ص��دور األم��ر ب��زوال هذه
الفساد أوجه فيها مل تستطع حكوماهتا أن
حتفظ أسسها املتزعزعة حتى ولو لساعة

السقوط احلضاري يكمن دائ ًام يف أوج
يقول (شبنغلر) -وهو من كبار

الفالسفة املعارصين األملان وأحد

واحدة .وجيب االلتفات إىل أن «الساعة» يف

املتخصصني يف دراسات احلضارة« :إن

بمعنى حلظة ،وربام تكون بمعنى أقل قدر

عام ومعنى ذلك إن احلضارة الغربية كانت

اللغة تعني أصغر وحدة زمنية ،فربام تكون

دورة أية حضارة ال يمكن أن تتعدى األلف

من الزمن ،وإن كانت الساعة تعني يف عرفنا

قد بدأت مرحلة األفول الروحي بدخوهلا

ففي ضوء هذه الس ّنة والقوانني اإلهلية

عليها (باملدنية) وهي املرحلة التي تسبق

احلارض اليوم مدة واحد من أربع وعرشين.

فإن كل الدالئل تثبت أن شبح املوت

يمهد
قد خيم عىل احلضارة الغربية ،ممّا ّ
القوة اإلسالمية،
لربوز قوى أخرى ومنها ّ
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ومازالت مستمرة إىل يومنا هذا – ،وإذا

وهذه املقاييس يف غاية الد ّقة إذ تستند إىل
ّ
ّ
مؤرشات
واقعية معارصة ،وإىل
مؤرشات
ّ

مرحلة الركود والراحة املادية والتي أطلق

اهنيار احلضارة وزواهلا ،هبذا فاحلضارة
هي العطاء واالزدهار الروحي حيث متر

يف دورها األول ،أما املدنية فهي مرحلة
الشيخوخة واهلرم وفقدان احلضارة مناعتها

ومقوماهتا الروحية وقيمها األخالقية).

تارخيية تتمثّل يف استكامل الغرب وعىل

وهبذا يعد (اجلانب املعنوي) جوهر احلضارة

احلضار ّية والتي مت ّتد بناءا عىل إستقراء

دور أساس منها ،بل يعتربه سبب ًا لتضعيف

رأسه الواليات املتحدة األمريكية للدورة
شبه كامل ملدّ ة مخسة قرون -وقد بدأت

وروحها وحافظ كياهنا وال يبقى (للحداثة)

مناعتها مع غياب اجلانب املعنوي.

السيد خليل الشوكي

3.3اختالل التوازن بني متطلبات الروح
واجلسد:

يف ترصحيات بعضهم.

فعندما تصل احلضارات أوج قدرهتا،

اخلروج من الواقع املادي الذي

وتصاب بالغرور بقوهتا واقتدارها تقرتب

شعوب املنطقة ،هذا الواقع املفرتض من

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

فرضته احلضارة الغربية كحل هنائي جلميع

قبل احلكومات الغربية ،ال يمأل الفراغ
املعنوي ،بل ويدفع مستقبل احلضارة

اإلنسانية نحو مستقبل غامض ،فالغرب

هيرب من أزمته احلضارية إىل تدويلها

وتعميمها.

يقول (جريي فولوي)( :إن أمريكا

بحاجة إىل إنقاذ روحي وأخالقي إذا كانت

ال تريد أن هتلك يف القرن العرشين).

من اجلها .قال تعاىل :ﭽﯤ ﯥ ﯦ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ

[سورة يونس.]24 :

إذا تـــم أمــر بــدا نقصــــه

توقــع زوا ًال إذا قيـــل تــم

ولذلك يعدّ التامم نذير هالك.

4.4إننا نعرف من خالل بصائر القرآن

يقول الدكتور وجيه كوثراين« :يف

الكريم َّ
أن كل بناء مل يقم عىل اإليامن

ألهنا خلقت التلوث وحولت اإلنسان

فمصريه الزوال واالندثار ،قال تعاىل:

الغرب اآلن يتذمرون من التكنولوجيا
وشيأت اإلنسان -أي جعلته شيئ ًا
إىل آلة ّ

كسائر األشياء  ،»-وهذا يعني إن الغرب
متذمر حتى من مدنيته التي تبقت له بعد
االبتعاد عن الدين ،فهو يبحث حقيقة

عن سبيل اخلالص الذي يوازن له بني
متطلبات الروح واجلسد بمنتهى الدقة،

ويتطلع إىل اإلسالم واقع ًا ،وقد جاء هذا

واهلدى ،ومل يستمد رؤيته من السامء،

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﭼ [سورة التوبة،]109 :

فكل نظام اليستمد رؤيته وقواعده
األساسية من القرآن الكريم والس ّنة
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النبوية الرشيفة ،سوف لن يستمر

اإلهلية ،سوف تدفع ثمن ذلك أج ً
ال أم

املشاكل التي تعرتض طريقه ،ومادام

وهو أحد فالسفة عرص التنوير -الذي

فلن يستطيع أن يصل إىل كامله الذي

(السوبرمان) سيحل حمله ،وسينقذ العامل

طوي ً
ال ،ولن يستطيع التخ ّلص من
مستمد ًا أفكاره من بنات أفكار البرش،
ينشده.

أن اهلل ماتَّ ،
قال َّ
وإن اإلنسان األعىل
من الرشور ،ماهو إال وهم سيجر عليها

فاحلضارات الغربية مهام بلغت درجة

الوبال ،فإن اهلل حي اليموت ،وال يمكن

تفتقر إىل صيانة هذا التطور احلضاري

حمل اهلل تعاىل ،وأن ّ
حتل رشائعه ومذاهبه

التطور العلمي والتكنولوجي ،إال أهنا
من الزوال واالهنيار ،ذلك أهنا ألغت دور

السامء يف قوانينها وترشيعاهتا ،وسعت
إللغاء الدور الغيبي من حياة الناس كام

ألغته يف أوراق دساتريها ،يقول تعاىل:
ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

إلنسان مهام بلغ من العلم والتطور أن حيل

األرضية حمل رشيعة اهلل تعاىل ،ويمكن أن
ّ
نذكر هنا بقول برنادشو ،الذي قالَّ :
«إن

احلضارة تسقط يف اللحظة التي تكون فيها
قوة اإلنسان أشد من قوة الدين».

قال تعاىل :ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

الكتاب الذين يمثلون العامل الليربايل

5.5االنحطاط الروحي واملسخ األخالقي:

ﮣ ﮤﭼ [سورة املائدة ،]68 :فأهل
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عاج ً
ال ،وسوف تعرف أن كالم «نيتشه»-

سيبقون ليسوا عىل شئ مهام تطوروا
وتقدموا مامل يرجعوا إىل اهلل ،ويقيموا

التوراة واإلنجيل ،بمعنى أن حيتكموا إليها

وحيكموها يف حياهتم.

َّ
إن احلضارة الغربية التي بدأت مشوارها

عىل أساس إلغاء الدين ،واالستهانة بالقيم

ﯽ ﯾﭼ [سورة طه.]124 :

تتعرض إىل حالة املسخ
كل حضارة ّ
َّ
فإن مآهلا إىل الزوال
االخالقي،
واالندثار ،قال تعاىل :ﭽﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ [سورة
االرساء ،]16 :فعالمة زوال احلضارة

السيد خليل الشوكي

حتكم املرتفني(الرأسامليني) وإشاعة

واالنكسار .أما إذا غاب املصلحون عن

فاملسخ االخالقي نذير شؤم ينذر أهله
باخلطر اإلهلي ،وعالمة قرب ُ
األمم من

احلضاري ،وجيعل املجتمع بأرسه عرضة

للفساد املفيض إىل اهلالك سواء كان ذلك

6.6الظلم و س ّنة االن��ح��دار وال�تراج��ع

اإلنسانية أو فيهام معا.

الفسق والفجور يف ارجائها.

اهلالك فسقها وفجورها.
والتقهقر احلضاري:

املجتمع ،فإن ذلك يوقف عملية العمران

فسادا يف الطبيعة املادية أو العالقات
هذه األسباب واملسببات إذا تفاقمت

فالظلم والرتف والفساد السيايس

وتكاثرت عىل األمة املتهالكة ،سوف

دائرة العبادة الربانية ،كلها عوامل وأسباب

جاثمة تنتظر املوت ،وتسترشي هبا مسببات

واالقتصادي واالجتامعي ،واخلروج من
تؤدي إىل السقوط واالنحدار .يقول تبارك

يوردها الغصص ،واملر الزعاف ،فيرتكها
اهلالك الداخيل ،والفناء التدرجيي .فإذا

وتعاىل ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

مل حيدث التغيري من الداخل لتفعيل حياة

وأعظم ظلم يمكن لإلنسان أن يقرتفه

الركود ،وجيهز عىل األمة حقبة من الزمن،

ﭴﭼ ،ألنه تشويه لفطرة اإلنسان

مع احلياة .وذلك ،ألن األمم يرقب بعضها

حلقائق التوحيد.

متآكلة ،مل ترتدد يف سحقها.

ﰁﰂﭼ.

هو الرشك قال تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ

وإغراقها يف املعايص واآلثام وتكذيب

األمة ،يأيت العدوان اخلارجي ليزيل هذا
لكي تأيت أجيال أخرى تبدأ رحلتها جديدة

بعض ًا .فإذا وجدت أمة قوية أخرى ضعيفة

فاملجتمعات إذا نأت وابتعدت عن قيم

وصفوة القول هي أن كلمة احلق،

وهذا يعني أن املجتمعات دائام هبا حاجة

بد ً
ال من أن يصفقوا ،هو الذي يطيل

باملعروف والنهي عن املنكر لتفادي اهلالك

املرتاكمة ،واألمراض املزمنة ،هي التي

الدين ،فستفسد فساد ًا يقود إىل هالكها.

إىل مصلحني يامرسون عملية األمر

وفتح باب احلرية للناس ،لكي ينصحوا

عمر األمة ،ويمدها بالبقاء ،واألخطاء
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تزيل امللك يف النهاية .وتذهب بالعمران

ومتثل اخلطوط العامة حلركة اإلنسانية

قبل أن تستفحل ،وتقبل الساسة ما

نن ليست مستقل ًة يف حركتها ،بل هي
الس ُ
ُ

كام ذكر ابن خلدون ،ولو تم عالجها

يقوله الناصحون هلم وليس املصفقون
واملهرجون ،لكانت ممالكهم تقوم عىل
أسس ودعائم صلبة تستعيص عىل الرياح
العاتية ،وال جترفها الرمال.

النظرية اإلسالمية ورهان االنتصار

معلوالت لعلة حقيقية ومرتبطة بِ َعالمَ ِ

خاص هبا وهو عامل الغيب والشهادة.

َّ
وأن هذه القوانني احلتمية التي أودعها

وحركها يف احلياة ليست
اهلل يف الكون
ّ

دائ ًام حالة شعورية يف الكائن احلي ،بل

بعد أن استطلعنا مج ًا غفري ًا ال يستهان

قد تنطلق لتحكمه من خالل نظام دقيق

القرآن الكريم حتت عنوان «استرشاف

يتحرك يف الس ّنة التارخيية لتكون إرادته

به من القوانني االجتامعية التي طرحها

يمكن أن يكون لإلرادة دور ًا ،بحيث
جزء ًا من هذه الس ّنة.

السنن التارخيية» وآثرها الواضح عىل
األفراد ُ
واألمم واملجتمعات ،وأهنا قوانني

وبعبارة أوضح ،متى ما استشعر

عن لوازمها وال تقبل التحويل أو التبدل

احلقيقية ،عند ذلك تتبلور الفكرة يف

مطردة ال تقبل التساوم وال تقبل التخلف
ّ

بتبدل املكان والزمان.

كام َّ
أن ال مكان للصدفة أو العشوائية
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بطريقة شعورية أو ال شعورية ،وهذه

سيالة
فيها فهي دقيقة حمكمة ،ومتحركة ّ
وحية وليست جامدة ،بحيث يشعر
ّ

اإلنسان عندما ينطلق يف حركة التاريخ

أنه حتى وهو يامرس الفوىض ال يمكن
للفوىض إال أن تكون خاضعة لنظام،
باعتبار َّ
أن هناك سنن ًا تارخيية حتكم حركته

اإلنسان فقره واحتياجه إىل هذه العلة
كيانه ،وأنه جرم صغري يؤثر ويتأثر تبع ًا
النصياعه إىل قوانني السنن التارخيية ،وأهنا

متثل جزء ًا من سلوكه وحركته ،كـ(فرد،

أو مجاعة ،أو أمة) عند ذلك سوف حيدّ د

مسريته النهائية ،التي تكشف له احلكمة

من وراء األحداث ،وتبني له األهداف

من وراء الوقائع ،ويسترشف خط السري
وفق ًا للخزين العلمي لتجربة املايض،
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ليحقق طموحاته يف احلارض واملستقبل

صارم ،والرصامة تأبى التحدّ ي.
والقانون
ٌ

املستقبلية التي تفرضها طبيعـة النمو

والتطرف ضد القانون
بحسب القوة
ّ

البعيد ،وفق ًا ملعطيات احلارض والتحديات

والتحول والتطور والطموح.

ولكن مسألة التحدي يمكن حتجيمها

التكويني املرتبط بالقانون الترشيعي اإلهلي

هذه املعطيات يمكن دراستها وفق

ّ
يتحكم بالوجود اإلنساين ،فكلام
الذي

قانون التحدّ ي للسنن التارخيية ،وهل

الرد رسيع ًا وماحق ًا
القانون التكويني ،كان ّ

القوانني والسنن التارخيية ،واستظهار
يمكن لإلنسانية أن تتحدى النواميس
والقوانني الطبيعية.

متادى اإلنسان يف غيه ،ووقف ند ًا يف قبال
من قبل السنن اإلهلية ضد التحدّ ي ،فينهيه

ويزيله من الوجود.

كام هو واضح َّ
العلمي؛
أن القانون
ّ

مث ً
ال قوم لوط ،قد حتدّ وا اجتاه ًا

من قوانني الكون والطبيعة ،فال يمكن

اإلنسانية ُجبلت عىل األنس واالنسجام

ال يقبل التحدّ ي من قبل اإلنسان ،ألنه

لإلنسان أن يتحدّ اها ،أن ينقضها ،أن
خيرج عن طاعتها ،يمكنه أن ال يصليّ ّ
ألن

ترشيعي وليس
حكم
وجوب الصالة
ٌ
ٌّ
تكويني ًا ،يمكنه أن يرشب اخلمر،
قانون ًا
ّ

ٌ
ّ
ترشيعي
قانون
ألن حرمة رشب اخلمر
ٌّ
تكويني ًا ،لك ّنه ال يمكنه
وليس قانون ًا
ّ
والسنن
الكونية
أن يتحدّ ى القوانني
ُ
ّ
املوضوعية ،مث ً
ال ال يمكنه أن جيعل املاء ال
ّ

يغيل إذا تو ّفرت رشوط الغليان ،ال يمكنه

يؤخر الغليان
أن يتحدّ ى الغليان ،أن ّ

ٌ
حلظ ًة عن موعده املعينّ ؛ ّ
قانون،
ألن هذا

موضوعي ًا له آثار تكوينية ،فالطبيعة
ّ
الروحي والفسلجي بني الذكر واألنثى،

وإدامة النوع اإلنساين عن طريق هذا
االتصال ،ضمن إطار من ُأطر النكاح
الرشعي الذي أقرته كتب السامء.

هذا التحدّ ي هلذه الس ّنة ،يؤ ّدي إىل أن

ّ
يتحطم املتحدّ ى؛ فاملجتمع الذي يتحدّ ى

هذه الس ّنة يكتب بنفسه عىل نفسه الفنا َء؛
ألنّه يتحدّ ى ذلك عن طريق ألوان أخرى

من الشذوذ التي رفضها هذا االجتاه

املوضوعي ،وتلك األلوان من الشذوذ
ّ
تؤ ّدي إىل فناء املجتمع وخرابه.
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فالعقاب هنا ليس بمعنى العقاب

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

عىل يد مالئكة العذاب يف السامء يف يوم

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ

رشعي ًة،
الذي ينزل عىل من يرتكب خمالف ًة
ّ
القيامة ،ليس هو ذاك العقاب الذي ينزل

الرشطي،
عىل من خيالف القانون عىل يد
ّ
يرضبه بالعصا عىل رأسه ،وإنّام العقاب
هنا ينزل من ُسنن التاريخ نفسها ،تفرض
العقاب عىل ّ
كل أ ّم ٍة تريد أن تبدّ ل خلق اهلل

سبحانه وتعاىل ،وال تبديل خللق اهلل ،قال

تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﭼ [سورة احلج.]47 :

ولكن هذا العقاب يتوقف رسعة

وبطئ ًا تبع ًا لقوة التحدي هلذه السنن
التكوينية ،قال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
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ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﭼ [سورة الشعراء.]174-160 :
يف حني حتدّ ى قوم نوح البطء نسبي ًا

للسنن التكوينية والترشيعية حيث لبث

فيهم نوح ألف سنة إال مخسني عام ًا،

وهذه مدة طويلة نسبي ًا قياس ًا إىل ما سبق

من رسعة عقاب قوم لوطْ ،
وإن كان اليوم

عند اهلل سبحانه كألف سنة مما نعد.

وأعتقد أن حتدهيم كان حتدي ًا متوسط

التطرف ضد السنن اإلهلية بحيث جاءهم

الطوفان بعد ألف سنة تقريب ًا من العصيان
والتحدّ ي.

بقاء األمم ببقاء صلحائها:

كام أن عنرص الفساد الذي تتصف

به جمموعة من املرتفني يعد باعث ًا حقيقي ًا

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

هلالك األمم ،وهذه س ّنة إهلية مطردة ال تقبل

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

 ،]16كذلك عنرص الصالح إذا غلب

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

التأخري واملساومة ،قال تعاىل :ﭽﯯﯰ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﯺ ﯻ ﯼﭼ [سورة اإلرساء:

السيد خليل الشوكي

عىل فئة من الناس ،فسوف تسعد به األمم

واملصلحني ،للوقوف واحلد من سطوة

ويعمها الصالح واإلصالح يف مجيع ربوعه،

اجلبابرة واملستكربين ،وإرساء قواعد

ويف وقت قارب وقوع األمر اإلهلي ،ولكن

ألن مالك العدل اإلهلي هو رفع الظلم،

يذكر أن الصالح قد يأيت يف فرتات حرجة،

إذا تدارك أهله األمر ،وسارعوا إىل مغفرة

من اهلل ،فسوف تنقلب األمور لصاحلهم،

فالفساد وحده اليضمن اهلالك مع وجود
فرد واحد يساهم بنرش الفضيلة والصالح،

العدل اإلهلي ،وتشكيل املجتمع العادل،
وإنزال اجلزاء العادل بالظامل ،قال تعاىل:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛﭼ [سورة احلديد.]25 :

فمن املمكن عق ً
ال أن يدور املرء مائة وثامنني

لذا فقد كان اهلدف من الرساالت

قال تعاىل :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ

ونزول الكتب السامو ّية عليهم ،هو إقامة

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

إال أنه ولألسف الشديد وبالرغم

الصالح واملصلح يف املجتمع فإن من س ّنة

الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إحالل

درجة باجتاه الصالح كام فعل قوم يونس،

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

السامو ّية ا ّلتي جاء هبا األنبياء واملرسلون
العدل والقسط بني أفراد املجتمع الواحد.

ﭥﭼ [سورة يونس ]98 :فلو انعدم

من التعاقب املكثف لألنبياء واملرسلني،

اخللق أن حيرم ذلك املجتمع حق احلياة

القوانني اإلهلية ،ونرش العدالة الساموية،

جدير بالذكر َّ
أن القرآن الكريم قد
وضع الأُ سس واخلطوط العريضة التي

الفئة الظاملة التي مازالت تعرتض املرشوع
اإلهلي ،وحتد من جغرافيته ،دون التوسع

ّ
وحذر من التالعب بالقوانني
البرشي،

فالتاميز الطبقي مازال يرضب بجرانه يف

وهيلك عاج ً
ال.

من شاهنا إرساء العدالة يف ربوع املجتمع
وجرها ملصلحة فئة منتفعة ،ألجل
اإلهليةّ ،

ذلك سارع إىل ارسال األنبياء واملرسلني

نجد أن القرآن حيدّ ثنا عن وجود هذه

واالنتشار ،والتاريخ خري شاهد عىل ذلك،

الكثري من املجتمعات البرشية عىل طول

اخلط التارخيي.
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ونرى الطبقات املسحوقة ،حتت

سطوة وظلم اجلبابرة ،قد أثقلت كواهلهم
باحلروب والويالت ،واخلراب والدمار،
فأبيدت أمم وشعوب ،واستعبدت أجيال

تلو أجيال ،فضجت األرض تسترصخ
بارئها بام تئن من جراح ،وتستغيث من

مباضع احلراب والسيوف والرماح ،ولوال

بوارق أمل وومضات ،تشع بني احلني
واحلني من هدي السامء عرب الرساالت،
وإمداد التابعني بالصرب واإليامن وسيل

الشحنات ،ملا كان للحياة مذاق فتطاق،

وال للعيش طعم واشتياق.

إذن فالبدّ –بحسب التخطيط اإلهلي-

من إقامة العدل ،والسالم يف العامل ،بعد

انتشار الظلم واجلور والفساد يف ربوع
األرض وأرجائها ،وهو ما نشاهده ونراه

باحلس والعيان يف كل حدب وصوب،
60

تنبأ به رسول اهلل
وهذا ما يتطابق مع ما ّ

بقوله« :متأل األرض ظل ًام وجور ًا ،ثم خيرج

رجل من عرتيت ،يملك سبع ًا أو تسع ًا،

فيمأل األرض قسط ًا وعد ً
ال»((( ،فكام ّ
أن
((( سنن أيب داود ،السجستاين :ج 4ص712
ح4276؛ مسند أمح��د ،أمح��د بن حنبل:

األرض ُملئت وس ُتمأل باجلور والفساد
والظلم ،ال بدّ هلا من يوم تمُ أل فيه عد ً
ال

املهدي املنتظر.
وقسط ًا ،عىل يد اإلمام
ّ

إ ّ
ال ّ
أن النقطة اجلديرة باالهتامم هي

ّ
أن حتقق هذا اهلدف ،وهو إقامة العدل
والقسط يف األرض ،يتوقف عىل توفر

رشائطه التي أراد اهلل تعاىل بحكمته أن

تكون من الطريق الطبيعي ال اإلعجازي،
وهذا ما جرت عليه السنن اإلهلية يف هذا

العامل ،فقد قال تبارك وتعاىل :ﭽﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ [سورة

آل عمران ]142– 140 :وغ�ير ذلك

ج 3ص 28ص 36ص70؛ املستدرك

احل��اك��م :ج 4ص557؛ وان��ظ��ر جممع
ال��زوائ��د :اهليثمي :ج 7ص ،314وقال

فيه« :رواه الرتمذي وغريه باختصار ،رواه
أمحد بأسانيد ،وأبو يعىل باختصار ،ورجاهلام

ثقات»؛ وانظر :املصنف :الصنعاين :ج11
ص.373- 372
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من اآلي��ات املباركة ،التي تكشف عن

حتققت اخلالفة بام حتمله من أقىص مراتب

مبني عىل السري الطبيعي للبرشية،
العامل ّ
إ ّ
اخلاصة واالستثنائية،
ال يف الظروف
ّ

اخلريات واتسعت الربكات ،وانعدمت

كل دواعي الشقاء.

اهلدف والوصول إليه عن طريق اإلعجاز

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ّ
أن التخطيط اإلهلي جلريان السنن يف هذا

التي تقتيض فيها احلكمة اإلهلية إنجاز
وخرق املعتاد ،وذلك كإثبات أصل نبوة

األنبياء مث ً
ال.

العبودية واإليامن والعمل الصالح ،نزلت

يقول اهلل تبارك وتعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭼ [سورة األعراف:

وإقامة العدل عىل هذه األرض جاء

 .]96ويقول :ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

أرض الواقع وحيني أجله ،البد من اكتامل

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ضمن ذلك اإلطار ،فلكي يتحقق عىل

مجيع رشائطه ،وعىل ضوء ذلك كانت غيبة
االمام املهدي جزء ًا من هذا التخطيط

واحلكمة اإلهلية ،من أجل أن تكتمل باقي
الرشائط لظهور احلق وإقامة العدل ،تلك
الرشائط التي يتحقق معظمها يف أحضان

الغيبة.

رضورة القيادة العادلة

ﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔ
ﭜ ﭝ ﭞﭼ [سورة نوح.]12- 10 :

ويتحدّ ث عن أهل الكتاب فيقول :ﭽﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭼ [سورة املائدة .]66 :وهذا
ليس خمتص ًا بأهل الكتاب وإنام بجميع

البرش ومنهم أهل القرآن ،فلو َّ
أن أهل

َّ
إن حتقق املجتمع اخلليفة يوفر لإلنسان

القرآن أقاموه يف حياهتم ألكلوا من فوقهم
أن ُ
ومن حتت أرجلهم ،واملقصود َّ
األ ّمم

بني اخلالفة والكامل املادي ،كام َّ
أن هناك

وطبقتها يف حياهتا وسارت عىل خطاها

فرصة التكامل الروحي واملعنوي ،كام يوفر

له فرصة التكامل املاديَّ ،
فإن هناك تالزم ًا
فمتى
تالزم ًا بينها وبني الكامل املعنويّ ،

لو احتكمت إىل الدين والكتب الساموية
فإهنا سوف تنعم نعمة ال مثيل هلا أبد ًا.
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وذلك بخالف ما لو خالفت أوامر اهلل

فيزيائية وكيميائية صارمة ،وهذه القوانني

شقاء ،وهذا هو الربنامج الذي وضعه اهلل

باحلرارة ،واملاء يغيل عند درجة مئة مئوية،

تعاىل فإهنا سوف تشقى شقاء ليس بعده

تعاىل للبرشية عندما افتتحت حياهتا عىل
األرض بخروج آدم من اجلنة .يقول

تعاىل :ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ

يف كل زمان ومكان منذ آدم وليومنا هذا،
فكذلك املجتمع اإلنساين حمكوم لسنن
اجتامعية تارخيية ال تتبدل وال تتحول.
يقول تعاىل :ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ.

[سورة طه .]123 :فإذا أرادت البرشية أن

ويقول أيض ًا :ﭽﯝ ﯞ ﯟ

هلا املذاهب األرضية ذلك ،ال االشرتاكية

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ

تبتعد عن الشقاء يف هذه الدنيا فلن حتقق

وال الرأساملية وال غري ذلك ،وإنام السبيل

إتباع هدى اهلل تعاىل.
الوحيد هو ّ

قضية اإلمام املهدي رؤية سننية

ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ.

وهذه السنن اإلهلية ال تلغي إرادة

اإلنسان واختياره كام حقق يف حمله من

ممّا ال ريب فيه أن هلل تعاىل سنن وقوانني

علم الكالم ،وإنام هي متسقة مع الفعل

يومها األول وإىل آخر حلظة يف حياهتا.

من السنن التكوينة ،فالقانون التكويني

تارخيية اجتامعية سيرّ عليها البرشية منذ
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فقد شاءت حكمة اهلل تبارك وتعاىل أن

يكون هذا العامل عامل األسباب واملسببات،
وأن جتري األمور فيه (يف بعدها الطبيعي
والبرشي) وفق سنن وقوانني وضعها

بحكمته جل وعال.

فكام أننا نرى الطبيعة حمكومة لقوانني

واإلرادة اإلنسانية .ولنرضب لذلك مثا ً
ال

يقول إن من رشب السم ماتَّ ،
وأن

من رمى بنفسه من قمة جبل سقط عىل
ولكن هذا القانون ال
األرض وحتطم،
َّ

يلغي إرادة اإلنسان ،فبإمكان اإلنسان أن

يرشب السم أو ال يرشبه ،ولكنه إذا رشبه
جرى عليه القانون ومات ،وبإمكانه من

السيد خليل الشوكي

البداية أن ال يلقي نفسه من شاهق ،ولكنه
إذا فعلها فسوف يتوزع أشالء ،كام أن

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

بإمكانه أن يغري مصريه حتى مع سقوطه

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ

مظلة مث ً
ال .هذا يف اجلانب التكويني.

ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ

من خالل استخدام س ّنة أخرى كأن يفتح
كذلك احلال يف البعد الترشيعي،

فالدين مث ً
ال ال ُيفرض عىل الناس قرس ًا،

ﭬ ﭭ ﭮﭼ .وقال :ﭽﯞ ﯟ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﭼ).

وهلذا يقول اهلل تعاىل :ﭽﯿ ﰀ ﰁ

وعملية التغيري يف املجتمع اإلنساين

ﰌﰍﰎﰏﰐ

اإلهلية الكريمة ،وغري خارجة عن دائرة

ويقول كذلك :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

قائل :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ .ويقول

ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ .فس ّنة التغيري

ويقول:

وقضية اإلمام املهدي -بوصفها أكرب

ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙﭼ.

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
أيض ًا :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ.

ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﭼ.

فاملجتمعات البرشية غري مقسورة وال

جمبورة عىل الدين ،ولكنها إن آمنت بدين
اهلل واتبعت هداه سعدت يف الدارين ،وإن

تولت عنه شقيت يف الدارين كذلك.

قال تعاىلﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ

بأبعادها املتنوعة غري خارجة عن هذه السنن
عز من
الفعل اإلنساين كذلك .وهلذا يقول َّ

ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
اإلهلية مرتبطة بالتغيري اإلنساين نفسه.

دعوة تغيريية يف التاريخ ،فاهنا خاضعة هلذه
السنن املرتبطة بالفعل اخلارجي والرشوط

املوضوعية .واهلل -تعاىل -أعلم.
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فحوى البحث
كانت جملة املصباح قد نرشت يف عدد سابق حول هذا املوضوع

بحثا يتحدث عن رأي املعتزلة واالشاعرة يف مسألة خلق القرآن وقدمه.

وهانحن اوالء ننشـر بحثا آخر مشاهبا ،للسيد الباحث حسني عيل ابراهيم،

فيه توسع يف جمال عرض هذه املسألة املهمة اذ انه أخذها من وجهة نظر كل

علامء املسلمني بمن فيهم املعتزلة واألشاعرة .فقام ببسط ارائهم ثم نقدها

بطريقة علمية رصينة برغم صعوبة عرض هذه الفكرة بتوسع ويف ورقات
ومعنى -البد أن حييط
قليلة ،ذلك أن الباحث يف القرآن -حقيق ًة ولفظ ًا
ً

بكل مراتب وجوده املدَّ عاة واحدة واحدة حماوالً عقد مقارنة علمية بينها
مع دراسة مكان احتوائها عىل املفاهيم وعىل األلفاظ .وقد ُوفِق الباحث يف
ذلك اىل حد أنه أوىف العنوان مفهومه.
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مقدِّ مة:

َّ
صعب
مرتقى
إن موضوع هذا البحث
ٌ
ً

َ
ومطلب بعيدَّ ،
الباحث يف القرآن
وإن

القرآن الكريم :ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵﭼ [سورة الربوج.]22- 21 :
ِ
وجود القرآن يف اللوح
ولكن حقيق َة

يعرض
ومعنى ولفظ ًا ،ال بدَّ أن
حقيق ًة
َ
ً
ملراتب وجوده املدعاة ك ّلها ،وأن يفحصها

هل هي وجوده يف عل ِم اهلل وقضائه ،ويف

دارس ًاإمكان احتوائها عىل املعاين الذهن َّية

وقضائه؟ .أم له مع علم اهلل به وقضائه إ َّياه

واحد ًة واحدة ،حماوالً مقاربة ٍّ
كل منها و

(املفاهيم) ،وعىل األلفاظ.

وقد أمجع املسلمون عىل َّ
أن القرآن

خمزن اللوح املحفوظ الذي هو خمزن علمه
يت حمدَ ث هو احلقيقة
وجود
خارجي ملكو ٌ
ٌ

القرآنية املودعة يف اللوح املحفوظ ،وهي

كالم اهلل -تعاىل -واختلفوا يف كونه خملوق ًا

تأويل القرآن الذي يرجع إليه مثاله

اختلف القائلون بعدم اخللق يف كون كالم
َ

املصاحف؟ .وهل تقبل هذه املرتبة املدعاة

ثم
أو غري خملوق ،قدي ًام أو غري قديمَّ ،

علم اهلل -تعاىل -أم كالم ًا نفس َّي ًا وصف ًة
اهلل َ

أزل َّية قائم ًة بذاهتا.

املتلو امللفوظ بألسنتنا واملكتوب يف
املقرر ّ
َّ

من الوجود مفاهيم ذهن َّية وألفاظ ًا؟.

َّأوالً :دعوى َّ
أن القرآن غري خملوق ،أو

ٍ
وجود
والزم هذه األقوال ا ِّدعاء
للقرآن قبل ِ
رتبة وجوده يف اللوح املحفوظ،

عى للقرآن قبل مرتبة
هناك وجود مدَّ ً

َفرع عىل هذه املسألة ٌ
نقاش
عند آخرين .وت َّ

السنَّة ،وهو وجو ٌد
املحدِّ ثني واملتك ِّلمني ُّ

هو علم اهلل عند بعض ،أو الكالم النفيس
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اللوح املحفوظ؛ لورود ذلك رصاح ًة يف

أنَّه كال ٌم نفيس هلل:

كثري من
وجوده يف اللوح املحفوظ قال به ٌ

بني بعض احلنابلة واحلشو َّية وغريهم يف
ِ
املتلو ،واملخطوط
كون القرآن املقروء
ّ

طوهلا ويكون معها .وهذا يكون با ِّدعاء َّ
أن

ٌ
فرعي ال يدخل يف هذه املرتبة.
نقاش
ٌّ

هلل سبحانه .وليس كل من قالَّ :
إن القرآن

املكتوب ،خملوق ًا أم غري خملوق! .وهو

واتَّفق املسلمون عىل وجود القرآن يف

حييط بكل رتبة وجود أخرى ويكون يف

القرآن غري خملوق ،أو با ِّدعاء كالم نفيس
غري خملوق قائل بالكالم النفيس ،بل كل
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قائل بالثاين ٌ
باألول ،وال عكس.
قائل َّ

وهذا يقتيض فصل العنوانني عند

باألول:
التحليل ،ونبدأ َّ

1.1دعوى َّ
أن القرآن غري خملوق:
 .أظروف ظهور الدعوى:

بني النصارى الذين كانوا يف حاشية
األمويني ،وعىل رأسهم يوحنَّا الدمشقي،
وبني هذه املسألة؛ فقد كان األخري جيادل

املسلمني يف قدم الكلمة يف القرآن« ،فإن

قالوا :ال ،فقد قالواَّ :
إن كالمه خملوق ،وإن

قلنا يف املقدِّ مة َّ
إن املسلمني اجتمعوا

قالوا :قديمة ،ا َّدعى َّ
أن عيسى قديم»(((.

ولكنَّهم اختلفوا يف كالمه أنَّه خملوق أو غري

وجوه التفسري الراجحة -وسائر اخللق

يف عرص املأمون الع َّبايس (ت218 :هـ)

َّ
ولعل َّأول من بدأ القول بعدم خلق

َ
أن اهللَ متك ِّلم َّ
عىل َّ
القرآن كالمه،
وأن

خملوق .وأوصلهم اختالفهم إىل ما ُعرف

وما بعده بمحنة خلق القرآن .وكان قد

هذا مع اإلشارة إىل َّ
أن عيسى -عىل بعض
كلامت اهلل التكوين َّية.

القرآن هو عبد اهلل بن حممد بن ُكالَّب،

وكان يقول َّ
إن كالم اهلل هو اهلل ،وكانت

السنَّة القول:
شاع يف أوساط املحدِّ ثني ُّ
َّ
إن القرآن غري خملوق .وهذا إن ارتبط من

الكُالب َّية التي تُنسب إليه تقولَّ :
إن كالم

النصوص الدين َّية ،فإنَّه ارتبط -أيض ًا -يف

أنَّه يش ٌء واحد((( .وقد زعم أبو الع َّباس

ناحية بالعقل َّية التي تعامل هبا املحدِّ ثون مع

زعم بعض الباحثني بمؤ ِّثرات حضارية
ِ
ببيئة
وافدة ترجع إىل امتزاج املسلمني
البحث الكالمي عند أهل الكتاب؛ حيث

قالت اليهود بقدم التوراة وقالت النصارى

بقدم الكلمة (املسيح)((( .وهناك من ربط
((( راجع :السبحاين ،جعفر(شيخ) :بحوث يف
امللل والنحل (دراس���ة موضوعية مقارنة
للمذاهب اإلسالمية) ،ط ،2الدار اإلسالمية،
بريوت 1411 ،هـ 1991 /م.253 :2 ،

اهلل -تعاىل -هو معنى أز ّيل قائم بذاته مع

البغويَّ :
أن فثيون النرصاين قال له:
ّ
«رحم اهلل عبد اهلل [أي :ابن ُكالَّب] كان

جييء وجيلس إىل ناحية من البِ ْي َعة ،وعني
((( راج���ع :م .ن ،ص .ن وم��ا بعدها ،و:3
( 260نقله عن :أبو زهرة ،تاريخ املذاهب
االسالمية.)394 :2 ،
((( راج��ع :م .ن360 :3 ،؛ وراج��ع أيضاً:
موسى ،ج�لال عبد احلميد (د :) .نشأة
وت��ط��وره��ا ،ال ط ،ب�يروت،
األش��ع��ري��ة
ُّ
1982م ،ص.247
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أخذ هذا القول« :كالم اهلل هو اهلل»»(((.

ويرى بعض الباحثني َّ
أن قول ابن

خملوق بعدد من األد َّلة النقل َّية وغريها عىل

غري خملوق ،جاء بعد قول اجلعد بن درهم

ولكن الذي شدَّ النظر حماولة نسبة حديث

ُكالَّب بقدم القرآن أو قول ابن حنبل بأنَّه

واجلهم بن صفوان بأنَّه خملوق((( .وعىل
ِّ
كل حال ،فاخلوض يف َّ
أن القرآن خملوق

مدَّ عاهم ،نقدها خصومهم وأجابوا عنها.
إىل رسول اهلل يف خلق القرآن؛ فقد ذكر

التفتازاين يف رشح العقائد أنَّه اختار عبارة

أو غري خملوق كان -يف جزء منه -راجع ًا

غري خملوق مكان عبارة حادث ملوافقة

وقد ساعد يف انتشار عقيدة خلق

تعاىل-غري خملوق» .ور َّد عليه الشيخ عبد

يد املأمون (ت218 :هـ) ،واملعتصم

يصح مرفوع ًا ،إنَّام هو كالم لبعض األئمة

السالفة.
لألسباب َّ

القرآن ما لقيه أصحاهبا من ظلم عىل
(ت226 :هـ) ،والواثق (ت232 :هـ)
الذين نرصوا عقيدة االعتزال بشدَّ ة ،وقد

سجل املعتزلة باستنصارهم بالسلطة
َّ
عىل خمالفيهم صفحة سوداء يف تارخيهم
الداعي إىل حر َّية الفكر اإلنساين((( ،وقد

َ
الكيل كيلني(((.ر َّد مناوئوهم -فيام بعد
68

َّ
استدل القائلون َّ
بأن القرآن غري
وقد

((( ابن النديم :الفهرست ،حتق :مصطفى حممد،
القاهرة 1348 ،هـ ،ص.230
((( راجع :موسى ،م ،س.251 ،
((( راجع :موسى ،م .س ،ص247؛ وراجع،
رسائل املأمون األربع يف شأن خلق القرآن
وما جرى عىل املحدِّ ثني يف :السبحاين ،م.
ن.437–422 :3 ،
((( راجع :م .ن.449- 438 :3 ،

حديث النبي« :القرآن كالم اهلل-
اهلل اهلرري احلبيش َّ
بأن «هذا احلديث ال

(((
السلف»(((.
كأيب حنيفة وغريه من َّ

كام يلفت ا ِّدعاء مواقف للصحابة أو تأويل

كالم ورصف معناه إىل َّ
أن القرآن غري

خملوق ،واملسألة بدأت جذورها يف العرص

األموي؛ فقد روي عن اإلمام عيل أنَّه

َّمت خملوق ًا ،وإنَّام
قال يوم ص ِّفني« :ما حك ُ
((( سيأيت َّ
أن أبا حنيفة قال بخلق القرآن أو روي

عنه ذلك ،وروي عنه الرتاجع عنه ،وهذا
يناسب ما روي يف الرتاجع.

((( اهل��رري احلبيش ،عبد اهلل(شيخ) :املطالب
الوف َّية يف رشح العقيدة النسف َّية ،ط ،2دار

املشاريع ،ب�يروت 1418 ،هـ 1998 /م،

ص.75
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َّمت القرآن»( .((1والظاهر َّ
أن كلمة
حك ُ

حكمت
خملوق يف هذا السياق تعني أنني ما
ُ

عانى يف سبيل عقيدته -خصوص ًا يف أ َّيام
املأمون ،لكن العلامء اختلفوا يف حدود

َّمت كالم اهلل،
برش ًا أو إنسان ًا ،وإنَّام حك ُ

قوله ،فابن حزم ينقل َّ
أن قوله وقول أهل

خملوق بقرينة املقابلة داللة احتاملية .لكن

مل يزل ،وهو غري خملوق»( .((1واخلالف مع

والداللة األخرى التي تفيد َّ
أن القرآن غري

بعض الكالم املنقول عن بعض الصحابة

السنَّة(َّ :((1
«إن كالم اهلل -تعاىل -هو علمه
احلنابلة واألشاعرة الذين سيأيت قوهلم،

كالم ظاهر أو رصيح ،ويمكن احتامل

هو يف َّ
أن كالم اهلل -سبحانه -صفة ذات

أعامرهم إىل فرتة سمحت بربوز هذا

خملوق ًا ،وإن كان صفة فعل يكون كذلك.

صدوره من بعض الصحابة الذين امتدَّ ت

النقاش يف العرص األموي(.((1

.بمواقف احلنابلة من عدم خلق القرآن:
َّ
لعل أشهر من قالَّ :
إن القرآن غري

خملوق أمحد بن حنبل (ت 241 :هـ) ،وقد
( ((1الالكائي ،أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن
منصور الطربي الشافعي (ت 480 :هـ):
رشح أصول اعتقاد أهل السنَّة واجلامعة (من
الكتاب والسنَّة وإمجاع الصحابة والتابعني
خرج آياته وأحاديثه ووضع
ومن بعدهم)َّ ،
فهارسه حممد عبد السالم شاهني ،ط،1
دار الكتب العلمية (منشورات حممد عيل
بيضون) ،بريوت 1423 ،هـ 2002 /م،
.135 :1
( ((1راج��ع ما روي عن اب��ن عمر ،وم��ا نُقل
من آراء بعض الصحابة ،وامتحنه هبذه
الضابطة التحليلية يف الالكائي ،م .ن:1 ،
.137- 136

أم صفة فعل ،فإن كان صفة ذات ال يكون
وابن حنبل عدَّ ه علم اهلل مل يزل وصف ًة

قائم ًة باهلل ،وبام َّ
أن القرآن كالمه ،فالقرآن
غري خملوق ،وقد ن ُِق َل عنه يف كتاب الرد
عىل اجلهم َّية :ال يقال يف كتاب اهلل هو اهلل
وال غريه(.((1

وال ُيعرتض عىل كون اهلل عامل ًا بكل

يشء ،ولكن االعرتاض عىل جعل كالم
( ((1ابن حزم ،أبو حممد عيل بن أمحد األندليس
الظاهري (ت 456 :هـ) :الفصل يف امللل
واأله��واء والنحل ،وضع حواشيه :أمحد
شمس الدين ،ط ،2دار الكتب العلم َّية
(منشورات حممد عيل بيضون) ،بريوت،
 1420هـ 1999 /م ،ص.37
( ((1راجع :اهلرري احلبيش ،رشح الطحاوية،
م .س ،ص.90
( ((1راجع :م .ن ،ص .ن.
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ِ
لمه مل يزل؛ فالكالم من صفات فعل
اهلل ع َ
اهلل ،وفعله حييط به علمه ،أ َّما أن يكون فعله

علمه أو عني علمه ،فالدليل عليه ال له.
َ

خملوق فهو كافر».

وروي عنه َّ
أن اللفظ محُ ْدَ ث قال اهلل-

لكن موقف أمحد بن حنبل مل يقف

تعاىل :ﭽ ﰄ ﰅﭼ [سورة القيامة،]18 :

بأنَّه علمه مل يزل ،بل نُقل عنه ما يفيد َّ
أن

ﭫ ﭬ ﭭﭼ [سورة ق ،]18 :فاللفظ

عند القول َّ
بأن كالمه غري خملوق ،وتفسريه

غري خملوق أيض ًا .وقد قال هو
لفظ القرآن ُ
السنَّة« :والقرآن كالم اهلل ليس
يف كتاب ُ

بمخلوق ،فمن زعم َّ
أن القرآن خملوق فهو
جهمي( ((1كافر ،ومن زعم َّ
أن القرآن كالم
ٌّ

ومل يقل :فإذا لفظناه ،وقال -تعاىل :ﭪ

كالم اآلدميني .روي عنه أنَّه قال يف خلوة:
ترصف غري خملوق ،فأ َّما
"القرآن كيف َّ
أفعالنا فمخلوقة"(.((1

وقد حاول بعض الباحثني اجلمع بني

عز وجل -ووقف ،ومل يقل خملوقاهلل َّ

أن ابن حنبل كان يرى َّ
هذه النقول لفهم َّ
أن

ومن زعم َّ
أن ألفاظنا بالقرآن خملوقة

قراءة القرآن وألفاظ القراءة به [خملوقة]؛

األول،
وال غري خملوق ،فهو أخبث من َّ

وتالوتنا له خملوقة ،والقرآن كالم اهلل ،فهو
جهمي ،ومن مل يك ِّفر هؤالء القوم كلهم

اللفظ محُ ْدَ ث ،ولكنَّه كره إطالق القول َّ
بأن

ملا يف ذلك من اإلهيام َّ
بأن القرآن بمثابة
الكسوة للمقروء« ،فمن قال إنهَّ ا خملوقة

فهو مثلهم ...ومل يزل اهلل متك ِّل ًام عامل ًا»(.((1

وقصد هبا املقروء فهو مبتدع ،ومن مل يقصد

لفظ القرآن ،فروي عنه« :من قال :لفظي

زهرة يف كتابه :أمحد بن حنبل :بعد عرض

وقد اختلف النقل عن ابن حنبل يف
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بالقرآن خملوق يريد به َّ
أن القرآن أو أنَّه

بالقرآن خملوق فهو كافر» وهو ٌ
قول مطلق،
ر َّبام يق ِّيده ٌ
نقل آخر عنه« :من قال :لفظي
( ((1يقصد :من أتباع اجلهم بن صفوان.
( ((1ابن حنبل ،أمحد (ت 241 :هـ) ،كتاب
السنَّة ،دار العلمية ،بريوت 1405 ،هـ/
ُ
 1984م ،ص.49

به القرآن ف ُيكره إطالقه»( .((1ومذهب أبو
أقوال ابن تيم َّية وتلميذه ابن الق ِّيم وأقوال

ابن اجلوزي ،إىل َّ
أن رأي ابن حنبل يف

( ((1راج��ع يف ه��ذه النقول عن اب��ن حنبل:
اهلرري احلبيش ،رشح الطحاوية ،م .س،
ص.91- 90
( ((1م .ن ،ص .91
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ِ
املسألة هو َّ
أن «القرآن بمعنى تالوته حمدث

القديم كالتفريق بني املرتادفني؛ َّ
ألن اليشء

للقارئ ال هلل»(.((1

وما كان كذلك ال يكون مسبوق ًا بالعدم،

وليس بقديم؛ وذلك َّ
ألن القراءة وصف
أن ابن حنبل كان يرى َّ
يقرب َّ
أن
وما ِّ

اللفظ بالقرآن حمدث أنَّه أجاب َم ْن سأله

عماَّ كان فيه مع القوم (ويراد املعتزلة أو

وبأي
رجال املأمون الذين يؤ ِّيدوهنم)
ٍّ
حيتجون عليه :فقال بأشياء من
كانوا
ُّ

القرآن منها قوله تعاىل :ﭽﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

إذا مل يكن خملوق ًا يكون وجوده لذاته،

ال عن َّ
فيكون قدي ًام .هذا فض ً
أن ابن

رصح َّ
بأن األئمة ا ُملعتمد عليهم
اجلوزي َّ
قالواَّ :
إن القرآن كالم اهلل قديم.

ولكن جالل موسى ينقل عن ابن

تيم َّية حماولة -ال يثبت مصدرها -قد

تقرب املسافة -يف حال د َّقتها -يف هذه
َّ
أن َّ
املسألة؛ « فابن حنبل ال يعترب َّ
كل ما

ﭣﭼ [سورة األنبياء ،]2 :قال :قلت

يقوم بالذات العل َّية قديم بقدمها .إذ كل ما

ِّ
الذكر نفسه".

حادث ،بل كل ما يقوم باإلرادة القديمة

َ
يكون تنزيله إلينا هو ا ُملحدث ال
حيتمل أن
ويقرر ابن تيم َّية (ت 768 :هـ) َّ
أن
ِّ

القرآن -بمعنى التالوة والقراءة -ليس
قدي ًام عند ابن حنبل( ،((2بل هو ينسب إىل

قائم به عنده ،ومنها ما هو
فعله اهلل بإرادته ٌ
حادث ،فاإلرادة قديمة واملراد حادث.
وقد كان ابن حنبل دقيق ًا حني قالَّ :
إن

القرآن كالم اهلل غري خملوق.

السلف أنَّه كام مل يقل أحدٌ منهم َّ
إن القرآن
َّ

فهل ُأريدَ يف هذا النقل َّ
أن فعل اهلل

ولكن التفريق بني عدم اخللق وبني

َّ
يقرب الش ّقة جد ًا -إن كان هو
فإن هذا ِّ

خملوق ،مل يقل أحد منهم إنَّه قديم(.((2

( ((1أبو زهرة ،أمحد بن حنبل ،القاهرة1367 ،
هـ ،ص( 132نقلناها عن موسى ،م .س
.)254
( ((2اهلرري احلبيش ،رشح الطحاوية ،ص.90
( ((2راجع بوسى ،م .س ،ص.254 :

حادث ،ولكن علمه بفعله وإرادته قديامن،
املقصود ،-ويبقى بحث َّ
أن الكالم هو

فعل اهلل أو علمه ،ودعوى أن الكالم صفة

قائمة باهلل ،وليست صفة فعلية.

رصح بحدوث القرآن
وابن تيم َّية َّ
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املقروء وحدوث قوله تعاىل :ﭽﭑ

بالكينونة ،وال يكون ذلك إالَّ فرد ًا وهو

ﮭ ﭼ [سورة املدثر ،]1 :وقوله :ﭽﭑ

وينسب الذهبي إىل مجاهري املتك ِّلمني

ﭒﭼ [سورة املزمل ]1 :و ﭽ ﮬ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ [سورة
املجادلة ...]1 :إىل غري ذلك من اآليات

والسمع من حينه
الدا َّلة عىل حدوث النداء َّ

ال من األزل(.((2

ولكنَّه عاد ليزلق يف قوله بقدم جنس

حروف املعجم حني قال« :وما تك َّلم اهلل

قائم به ،ليس خملوق ًا منفص ً
ال عنه،
به فهو ٌ

أنهَّ م يقولون« :القائم بالذات املقدَّ س
غري خملوق؛ ألنَّه من علمه تعاىل ،وا ُمل َّنزل

إلينا محُ دَ ث ،كام قال تعاىل :ﭽﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭼ([ ((2سورة األنبياء.]2 :

ولكن اختالف النقل عن ابن حنبل،

التعصب
وتشو َش احلال ،وغلب َة أجواء
ُّ
ُّ

فال تكون احلروف التي هي مباين أسامء

الغلو
لآلراء محلت فريق ًا من احلنابلة عىل
ِّ

احلروف قديمة ،أو حروف املعجم قديمة،

خملوق .ونقل عبد الرمحن بدوي َّ
أن

احلرف املعينَّ  ،فقد أخطأ»( .((2ويع ِّلق
السبحاين عىل هذا القول ذاكر ًا أنَّه يشبه

املتلو يف املحاريب ،واملكتوب
هذا القرآن َّ

اهلل وكتبه املنزلة خملوقة ،فقول القائل َّ
بأن

فإن أراد جنسها ،فهذا صحيح ،وإن أراد

القول بقدم املاه َّيات املنفكَّة عن الوجود.
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حادث قطع ًا حسب ما اعرتف به»(.((2

وهذه احلروف بجنسها ،كام َّ
أن املاه َّيات

بنوعها ليست إالَّ مفاهيم ال موجودة وال

َّ
(تتشخص لوجود) ،وتتح َّقق
معدومة وإنَّام

( ((2السبحاين ،م .س( 259 :2 ،الحظ جمموعة
الفتاوى .)97 :3
( ((2م .ن( 364 :3 ،الحظ ابن تيمية ،جمموعة
الفتاوى.)45 :3 ،

يف هذا األمر وا ِّدعاء َّ
أن لفظ القرآن
احلشو َّية النوابت من احلنابلة ذهبت إىل َّ
أن

يف املصاحف غري خملوق وال محُ دَ ث ،بل
قديم مع اهلل تعاىل»( .((2ونقل اهلرري

( ((2م .ن( 364 :3 ،الحظ ابن تيمية ،جمموعة
الفتاوى.)45 :3 ،
( ((2اهلرري احلبيش ،رشح الطحاوية ،م .س،
ص.97 :
( ((2بدوي عبد الرمحن (د :) .مذاهب اإلسالميني
(املعتزلة واألشاعرة واإلسامعيلية والقرامطة
وال��ن�صري��ة) ،ط ،1دار العلم للماليني،
ب�يروت 1996 ،م /إع��ادة طبع  1997م،
ص.165 :

السيد حسني عيل إبراهيم

احلبيش َّ
أن احلشو َّية القائلني بأنَّه يتك َّلم
ٍ
بحرف وصوت قائم بذاته ،وهم قسامن:

ذلك عنه( ،((3لكن إحدى أبرز شخص َّياهتا،

ورشذمة يقولون :احلروف واألصوات

ذهب إىل َّ
أن كالم اهلل هو علمه مل يزل وهو

قسم يلتزمون حلول احلوادث بذاته،
قديمة ،وقال اهلرري عنهم إنهَّ م ال يفهمون

وحس ًا َّ
بأن
ما يقولون؛ ألنَّا نعلم رضور ًة
َّ

الكاف قبل النون وال جيتمعان يف زمن

ثم يلزمهم ما لزم النصارى يف
واحدَّ ،
اعتقادهم َّ
أن صف ًة من صفات اهلل القديمة
ُو ِجدت باملسيح.((2(...

ونقل جالل موسى َّ
أن احلشو َّية

َّ
«إن احلروف املق َّطعة
املجسمة قالت
ِّ

واألجسام التي ُيكتب عليها واأللوان

التي ُيكتب هبا وما بني الد َّفتني كلها

قديمة»( ،((2فعاد الورق واجللد واحلرب،
بل حتى الغالف قدي ًام عندهم(.((2

 .جمواقف الظاهر َّية من عدم خلق القرآن:

بمخلوقَّ ،
وأن ابن حنبل هجره عندما بلغه
وهي ابن حزم األندليس (ت456 :هـ)

غري خملوق .وهو عرض للقرآن مخسة ُيطلق

عليها كالم اهلل -تعاىل -حقيق ًة؛ فلفظ
القرآن معنى مشرتك ُيعبرَّ عن:

1.1ج :ال��ص��وت املسموع امللفوظ به:
ﭽ...ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [س��ورة

ال��ت��وب��ة ،]6 :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭼ[سورة املزمل.]20 :

2.2ج :املفهوم من الصوت؛ فإذا فسرَّ نا

والصالة
الزكاة املذكورة يف القرآن
َّ
واحلج وغري ذلك قلنا يف ِّ
كل هذا :هذا

كالم اهلل.

3.3ج :املصحف ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﭼ([((3سورة الواقعة-77 :

أ َّما الظاهر َّية ،فننقل عن رأسها
الظاهري َّ
أن القرآن حمدث وليس
داود
ّ

 ،]79ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

( ((2راجع :اهلرري احلبيش ،رشح الطحاوية،
م .س ،ص.94
( ((2موسى ،م .س ،ص.253 :
( ((2راج��ع :السبحاين ،م .س( 243 :2 ،عن
املواقف .)293

( ((3راجع :اهلرري احلبيش ،رشح الطحاوية.96 ،
(( ((3يف داللة اآليتني عىل حمل الشاهد خالف؛
فر َّبام يقال إنَّ��ه الكتاب املكنون يف اللوح
املحفوظ وليس الكتاب يف وجوده املكتوب
يف العامل املشهود).
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ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [س��ورة الب ِّينة:

.]3- 2

املستقر يف الصدور ﭽﮓ ﮔ ﮕ
4.4ج:
ُّ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ

[سورة العنكبوت.]49 :

اإلشكال-كام تقدَّ م -هو يف هذا األخري

نفسه.

وكان ابن حزم شديد ًا عىل األشاعرة

لعدم قوهلم َّ
بأن النازل مع جربائيل هو

5.5ج :كالم اهلل -تعاىل -وهو علمه ،وليس

كالم اهلل بل هو عبارة عنه -كام سيأيت-

ﯬﯭﯮﯯﯰ

التكفريي
يشري إىل التوتر الشديد والنَّفس
ِّ

ولكن َّملا كان اسم القرآن واقع ًا عىل

 .دآراء بعض أصحاب املذاهب األربعة

هو شيئ ًا غري الباري -تعاىل-ﭽﯫ

ﯱﭼ([((3سورة يونس.]19 :

جمرد بال تأويل .وهذا
فقال :وهذا كفر َّ
الذي أحاط بطرح هذه املسألة(.((3
اآلخرين(:((3

مخسة أشياء وقوع ًا مستوي ًا صحيح ًا ،منها
ٍ
ألحد
أربع ٌة خملوقة وواحد غري خملوق ،مل جيز

وعن أصحاب املذاهب األربعة

َّ
إن كال َم اهلل -تعاىل -خملوق ...وأ َّما من

الشافعي مؤ َّداها أنَّه يقولَّ :
إن القرآن

البتة أن يقول :القرآن خملوق ،وال أن يقول:
أفرد السؤال عن الصوت ،وحروف اهلجاء،

واحلربُّ ،
فكل ذلك خملوق بال شك(.((3

وإذا كنَّا قد نقلنا -سابق ًا -عن ابن

74

ملا جزم َّ
بأن كالم اهلل هو علمه .ولكن

حنبل أنَّه «ال يقال يف كتاب اهلل هو اهلل وال

غريه» .فالالفت َّ
أن ابن حزم خالف يف

هذا إىل القول بأنَّه هو اهلل موافق ًا للكُالبية
(( ((3راج��ع :اب��ن ح��زم ،م .س/37 :2 ،
.)41-39
( ((3م .ن.43- 42 :2 ،

غري ابن حنبل نُقلت أخبار متعددة عن
غري خملوق( .((3واختلف يف النقل عن

أيب حنيفة ،فروي عنه أنَّه يقول بخلق
القرآن ،وع َّلله بعض الباحثني بأنَّه قال

به ملعارصته للجعد بن درهم واجلهم بن
صفوان ،وأنَّه كان قبل ظهور القول بقدم

القرآن مع ابن ُكالَّب ،وبأنَّه غري خملوق مع
( ((3راجع :م .ن.38 :2 ،
( ((3راجع :اهلرري احلبيش ،رشح الطحاوية،
م .س ،ص.111- 103 :
( ((3راجع :موسى ،م .س ،ص .252- 251

السيد حسني عيل إبراهيم

ابن حنبل ،وأنَّه رجع عن قوله عىل ما يف

األشاعرةَّ :
«إن القرآن كالم اهلل غري خملوق،

األكرب« :والقرآن كالم اهلل -تعاىل -يف

ولكن األشاعرة قالوا مع ذلك بحدوث

وعىل األلسن مقروء ،وعىل النبي

املصاحف ،وقالوا بنظرية الكالم النفساين

الروايات( .((3وقد قال أبو حنيفة يف الفقه

املصاحف مكتوب ،ويف القلوب حمفوظ،
ُمنزل ،ولفظنا بالقرآن خملوق ،وكتابتنا له

خملوقة ،وقراءتنا له خملوقة ،والقرآن غري

خملوق» .وهو قول رصيح منه َّ
بأن القرآن
غري خملوق.

َّ
وإن من قال بخلق القرآن فهو كافر»(.((3
القرآن املتلو املقروء ،واملكتوب املوجود يف

ُخصص له النقطة اآلتية.
هلل تعاىل ،وهو ما ست َّ
 .وإشار ٌة إىل رفض املعتزلة لعدم خلق
القرآن:

أ َّما املعتزلة فقالت بخلق القرآن؛

وفتوى أيب حنيفة بعدم انعقاد احللف

فحقيقة كالمه أصوات وحروف ليست

األلفاظ ومل يقصد الكالم القديم القائم

يف غريه ،كاللوح املحفوظ ،أو جربائيل،

بالقرآن ،محلها األشاعرة عىل أنَّه قصد
بالذات املقدَّ سَّ ،
ولعل هلا حمم ً
ال آخر عىل

قائمة بذاته -تعاىل -بل خيلقها -سبحانه-

أو النبي ،فمعنى كونه متك ِّل ًام كونه موجد ًا

السابق -وهو
قوله املروي اآلخر -ور َّبام َّ

للكالم ،وليس من رشط الفاعل أن َّ
حيل

تيم َّية أنَّه مل يقل أحد من الفقهاء األربعة

وإذا كانت حقيقة القرآن هي الكالم

إن الكالم حمدَ ٌ
أنَّه يقولَّ :
ث .وقد زعم ابن

َّ
بأن القرآن خملوق أو قديم(.((3

هـ .إشارة رسيعة إىل قول األشاعرة يف
عدم اخللق:

عليه الفعل.

أمر
ّ
املتلو غري القائم بذاته -تعاىل ،فحدوثه ٌ
واضح ،بل َّ
إن األكثر عدا احلشوية وغالة
احلنابلة واملحدثني موافقون عىل َّ
أن القرآن

وقال أبو احلسن األشعري ومن ورائه

املتلو محُ دَ ث ،وإن كرهوا إطالق ذلك ،لئ َّ
ال

( ((3راجع :اهلرري احلبيش ،رشح الطحاوية،
م .س ،ص .95
( ((3راجع :اهلرري احلبيش ،رشح النسفية ،م.
س ،ص.82

( ((3األشعري ،أبو احلسن عيل بن إسامعيل:
اإلب��ان��ة ع��ن أص���ول ال��دي��ان��ة ،اجلامعة
االس�لام��ي��ة ،املدينة امل��ن��ورة 1975 ،م،
ص.21
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ُيفهم منه َّ
أن الكالم القديم أو غري املخلوق

آخر ،وهو َّ
أن هلل كالم ًا آخر غري خملوق أو

ويقول القايض عبد اجل َّبار َّ
إن

أزلية قائمة يف ذاهتا هو غريه عند بعض ،أو

القائم بالذات املقدَّ س حمدث.

الكالم هو احلروف املنظومة التي تظهر

باألصوات املق َّطعة ،وليس حدوث هذا
ٍ
بحاجة إىل دليل ،ولو احتاج مثل هذا إىل

علمه -كام رأينا مع ابن حزم -هي الكالم

النفيس عند األشاعرة .ولكن كون القايض
يفهم معه املرء من كالمه
يف مقام البيان،
ُ

دليل ،إذ ًا الحتاج النهار إىل دليل ،كيف؟.

نفي وجود كالم نفيس ،أو لكالم قائم

ثم االنعدام
يستلزم احلدوث ...فاحلدوث َّ

بأنَّه فعل هلل وليس صفة قائمة فيه ،بل هو

َّ
وإن ترتيب حروف الكلامت واجلُمل

ال يفارقان مفردات احلروف(.((4

بالذات هو علم اهلل نفسه ،وذلك لترصحيه

خالق له وموجد .وهذا يقبله األشاعرة

وتركيز القايض عبد اجلبار عىل

يف هذه املرحلة التي حتدَّ ث عنها القايض

َّ
املتلو،
أن حقيقة القرآن عند املعتزلة هي
ّ

املتلو عىل القرآن يف هذه
يف إطالق املقروء ّ

حدوث احلروف واألصوات ،إشارة إىل

وأنَّه كالم اهللَّ ،
وأن كالم اهلل فعل صدر منه
وأوجده ،فليس كالمه علمه أو إرادته.

عبد اجل َّبار ،ال فيام قبلها ،وهم حيتاطون
املرتبة ،فيقولون القراءة والتالوة.

أ َّما أئمة أهل البيت وعلامء اإلمامية

َّ
لعل هذا الكالم يصيب موضع النزاع

فقد رفضوا يف العصور األوىل اخلوض يف

باإلشارة فقط ،ال باملبارشة؛ فأكثر هؤالء

تكفري ًا واستحالالً للدماء واستعانة

مع أكثر القائلني َّ
بأن القرآن غري خملوق
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قدي ًام قائ ًام يف ذاته وهو علمه ،أو هو صفة

ما خال غالة احلنابلة واملحدثني واحلشوية،
أن املتلو خملوق ،وهم ينازعون يف ٍ
يشء
عىل َّ َّ
( ((4راجع :القايض عبد اجلبار اهلمداين األسد
آب���ادي (ت 415 :ه��ـ) رشح األص��ول
اخلمسة ،حتق :د .عبد الكريم عثامن ،مرص،
 1384هـ ،ص.528

جرت ذيلها بني املسلمني
هذه الفتنة التي ّ

بضغط السلطة احلاكمة .فال نُدخل رأهيم
فيها هنا .وسنورد يف تعليقنا عىل املسألة

شق الكالم النفيس شيئ ًا يف
بعد اكتامل ّ
طريقتهم يف عالج هذه القض َّية.

وبعد ،فقد كان غرضنا من عالج هذه

السيد حسني عيل إبراهيم

النقطة بحث وجود للقرآن قبل مرحلة

كالم ًا إهلي ًا وقرآن ًا ،وليس َّ
أن اهلل عامل

َّ
أن القرآن كالمه -تعاىل -وكالمه صفة

بعد الشق الالحق؛ ل ُينظر يف الدعويني مع ًا.

اللوح املحفوظ ،ووجدنا دعويني :األوىل:

قائمة فيه ،وهو علمه عند البعض وقد

فصلناها هنا ،من دون اخلوض التفصييل
َّ

يف أد َّلة أصحاهبا وأد َّلة خمالفيهم؛ لعدم

ٌ
فمؤجل إىل ما
بالقرآن وبكالمه املحدث،
2.2دعوى وجود الكالم النفيس:

َّ
لعل بحث هذه الدعوى مقدَّ م يف

بعض الكتب عىل بحث عدم خلق

تع ُّلق الغرض هبذا اخلوض ،والثانية َّ
أن

القرآن؛ َّ
ألن إثبات الكالم هلل ُمقدَّ م عىل

التي نزدلف إىل حتليلها.

كالمه سبحانه .ولكننا َّ
أخرنا هذه الدعوى

النفيس وهي الدعوى الثانية
القرآن كالمه
ّ

ٍ
َّ
وجود للقرآن
وألن الغرض اكتناه

البحث يف خلقه أو عدم خلقه ،والقرآن

ألمرينَّ :أوهلام رعاية السياق التارخيي

قبل مرحلة اللوح ،حيث ال لفظ وال

بتقدم بحث عدم خلق القرآن عىل نشوء

تدعي َّ
أن التالوة والكتابة غري خملوقة...

للكالم ولكون القرآن كالم ًا هلل يف املسألة

جسم وال عرض ،كان بحث األقوال التي

بحث ًا هامشي ًا يف هذه النقطة ،ولكنه بحث

ُّ
ينفك يف تاريخ علم الكالم عن
ال يكاد
هذا املوضع .ثم ّ
إن متييز رأي من يقول

بقدم القرآن أو عدم خلقه؛ ألنه صفة

قائمة بالذات املقدسة ،هي غريه أو هي
علمه ،مع القول باخللق التالوة والكتابة،
من رأي من يقول بالقدم أو عدم اخللق يف

كل ذلك ال حيصل إال بالتحليل املفصل..
وهذا ما سلف.

أ َّما احلكم عىل كون علم اهلل -تعاىل-

النفيس ،وثانيهام أنَّنا عرضنا
مسألة الكالم
ّ

نخص البحث -هنا-
السابقة ،ونحن
ُّ
َّ

بالكالم النفيس.

ومذهب أيب احلسن األشعري

خيرج من قلب
وسطي حاول أن
مذهب
َ
ٌ
ٌّ
املحنة الشديدة بني املحدّ ثني واملعتزلة،

بمحاولة التلفيق بني ظواهر النصوص-
ولو باجلمود عليها أحيان ًا -مع عدم ترك
االستدالل بالعقل .وبرصف النظر عن
مدى التوفيق الذي أصابه ،ولكنَه خرج
بآرائه من رحم تلك املعاناة بعد تركه
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االعتزال واختالئه للبحث( .((4ومسألة

النفيس مثال عىل هذا السبيل.
الكالم
ّ

 .أغياب نظرية الكالم النفيس عن كتب
األشعري:

النفيس عن
ولكن اشتهار الكالم
ّ
األشعري ،وعدم إنكار نسبته إليه يف
ّ

املايض ،ونقله عن تالميذه( ((4قرائن عىل

من الغريب َّ
أن نظرية الكالم

انتساب النظرية إليه ،ولع َّله أنتجها يف

اآلشاعرة ،مل توضع يف كتب األشعري كـ

وعىل ِّ
كل حال ،فالنظر كل النظر «إىل

النفيس التي هي ركيزة أساسية يف عقيدة
«اإلبانة» و «ال ُلمع» ،بل إن عبارة وردت
يف كتاب اإلبانة دفعت بعض الباحثني إىل

نسبة الصمت إىل األشعري يف اإلجابة عن

سؤال :ما هو القديم يف القرآن :ألفاظه

ومعانيه ،أم املعاين واملدلوالت فقط؟

وذلك بعد حتليل عبارة قنبلة يف كتاب
اإلبانة هي« :ال جيوز أن يقالَّ :
إن شيئ ًا

من القرآن خملوق؛ َّ
ألن القرآن بكامله غري
خملوق»(.((4

وقد ذهب هذا املذهب باحثون
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النفيس عن
األشعري(.((4
ِّ
ِّ

مثل أمحد أمني ،وحممود قاسم ،وغرابة،
األشعري
فشكَّكوا بمدى اختالف مقولة
ِّ

يف الكالم عن مقولة ابن حنبل ،كام
صحة نقل الشهرستاين للكالم
شكَّكوا يف َّ

( ((4راجع :السبحاين ،م .س.242 :2 ،
( ((4راجع :موسى ،م .س ،ص.251

وقت متأخر عن تأليف اللمع واإلبانة.

ما يقال ال إىل من يقول» فلنبدأ بعرض هذه

النظرية.

.بتنقيح جهتي االتفاق واالختالف مع
املعتزلة:

وأول ما يقالَّ :
إن األشاعرة واملعتزلة
َّ

يتفقون فيام دون الكالم النفيس ،فهم

يتفقون عىل َّ
أن التالوة والكتابة خملوقة

غري قديمة؛ فام يقوله املعتزلة يوافقهم

عليه األشاعرة ،أ َّما ما يقوله األشاعرة من
الكالم النفيس فال يقبله املعتزلة.

يقول الرازي« :واعلم َّ
أن اجلمهور منَّا

يعتقدون َّ
أن املعتزلة يوافقوننا يف كونه-
تعاىل -متك ِّل ًام ،وخيالفوننا يف ِقدم الكالم.
فأ َّما نحن قد ب َّينَّا َّ
أن الذي يقول املعتزلة،

( ((4راجع :م .ن ،ص.250
( ((4راجع :م .ن ،ص .254
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فنحن نقول به من حيث املعنى ،والذي

«والعبارات املنزلة عىل لسان املالئكة إىل

ويقول العضدي -بعد ذكر نظرية

والداللة خملوقة حمدثة ،واملدلول قديم

نقول به ،فهم ال يقولون به البتَّة»(.((4

األنبياء دالالت عىل الكالم األزيل،

املعتزلة« :وهذا ال ننكره ،لكنَّنا نثبت أمر ًا

أز ّيل ،والفرق بني القراءة واملقروء والتالوة

ونزعم أنَّه غري العبارات»(.((4

فالذكر حمدث واملذكور قديم»(.((4

وراء ذلك ،وهو املعنى القائم بالنفس،

واملتلو ،كالفرق بني ِّ
الذكر واملذكور:

 .جرشح الكالم النفيس يف نصوص

وواضح َّ
يفرق بني املعنى
أن األشعري ّ

الشهرستاين يف امللل
نقل أبو الفتح
ِّ
األشعري َّ
أن الكالم -عنده-
والنحل عن
ِّ

وهي األلفاظ؛ فحديث النفس وخواطرها

الشهرستاين وغريه:

«معنى قائم بالنفس سوى العبارة بل

العبارة داللة عليه من اإلنسان ،فاملتك ِّلم-
عنده -من قام به الكالم ،وعند املعتزلة

من َف َع َل الكالم»( .((4وقال قبل ذلك:
( ((4ال��ط��ويس ،اخل��واج��ة نصري ال��دي��ن (ت:
املحصل (املعروف بنقد
567هـ) :تلخيص
َّ
املحصل)( ،وهو تلخيص نقدي لكتاب
َّ
املحصل لفخر الدين الرازي ت606 :هـ)،
َّ
ط ،2دار األض��واء ،ب�يروت 1405 ،هـ/
 1985م ،ص.307
( ((4راجع :السبحاين ،م .س.245 :2 ،
( ((4الشهرستاين ،أب��و الفتح حممد بن عبد
الكريم الشهرستاين (ت 548 :هـ) :امللل
صححه وع َّلق عليه :أمحد فهمي
والنحلَّ ،
حممد ،ط ،1دار الرسور ،بريوت1368 ،
هـ 1948 /م.131 :1 ،

القائم بالنفس وبني العبارة عن الكالم

هي الكالم ،والعبارة عنه والداللة عليه

من اإلنسان هي الكالم ،فالكالم عىل
َّ
تسمى
نفيس عنده؛
احلقيقة
«ألن العبارة َّ
ّ
جماز ًا إ َّما باملجاز وإ َّما باشرتاك اللفظ».
َّ
أن رشح الكالموواضح -أيض ًا

النفيس يبدأ عىل املستوى اإلنساين
ّ
لالستدالل به عىل دعوى كالم نفيس هلل
-تعاىل -ويف هذا قياس مع فارق ال ُيقاس

سنوضحه يف التعليق بعد هناية النقطة.

وذكر الشهرستاين نفسه يف هناية اإلقدام

نص ًا -لع َّله األشهر -يف رشح الكالم
َّ

تسهل بعض عباراته
النفيس نذكره بطريقة ِّ
وهوَّ :
إن العاقل جيد يف ذهنه كالم ًا وقوالً،

( ((4م .ن.130 :1 ،
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تار ًة إخبار ًا عن أمور رآها أو سمعها،

نصه يذكر اخلرب
والشهرستاين يف ِّ

أو وعيد ألشخاص عىل تقدير وجودهم

والوعيد؛ وهي اعتبارات ينقسم عليها

وإ َّما بتساؤل وتر ُّدد ،حتى َّ
أن الصانع

أقسام ًا أو أنواع ًا هلذا الكالم ،بل هي

وتار ًة حديث ًا مع نفسه بأمر أو هني أو وعد

ومشاهدهتم ،وتار ًة نطق ًا ،إ َّما بجزم القول،

حيدث نفسه بالغرض من صنعته ،وحيادث

الكالم اإلهلي الواحد( ،((5وليست

خصائص نفسية للكالم؛ وكام َّ
أن العلم

اآلالت واألدوات .ومن أنكر هذا فقد

واحد ومتعلقاته كثرية كالواجب واجلائز

النفس هذا هل هو العلم بنفسه أم اإلرادة،

وقول الشهرستاين يف النص الطويل

جحد الرضورة .وإنَّام الشك يف َّ
أن حديث
والتقدير ،والتفكري ،والتصوير ،والتدبري.

والتمييز بينه وبني العلم هينِّ  ،إذ العلم َت َبينُّ ٌ

تابع للمعلوم عىل ما هو به ،وليس فيه
ٌ
حمض ٌ

إخبار وال اقتضاء وطلب ،وال استفهام وال
دعاء وال نداء ،وهي أقسا ٌم معلومة وقضايا

معقولة وراء التبيني والتمييز بينه وبني

اإلرادة أسهل وأهون؛ َّ
فإن اإلراد َة قصد إىل
ختصيص الفعل ببعض اجلائزات ،وال قصد
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واالستخبار ،واألمر والنهي ،والوعد

يف هذه القضايا وال ختصيص .وأ َّما التقدير
والتفكري والتدبري ُّ
فكل ذلك عبارات عن
حديث النفس.((4(...

( ((4ال��ش��ه��رس��ت��اين ،هن��اي��ة اإلق����دام يف علم
الكالم ،حتق الفرد جيوم ،القاهرة ،ال ت،
ص.322-321

واملستحيل ،فكذلك الكالم(.((5

السابق« :ألشخاص عىل تقدير وجودهم
ومشاهدهتم ناظر إىل اخلالف يف صحة

خطاب املعدوم والغائب ،فإذا كان كالم

اهلل -تعاىل -قدي ًام ،فكيف يصح تع ُّلق
األمر والنهي واخلرب باملعدوم؟.

( ((5الشهرستاين :امللل والنحل ،م .ن:1 ،
130؛ ويقول العالَّمة احلليِّ يف ذلك :الكالم
النفساين وهو عندهم معنى واحد ليس بأمر
وال هني وال خرب وال غري ذلك من أساليب
الكالم (العالَّمة احلليِّ  ،مجال الدين احلسن
املطهر (ت726 :هـ):
بن يوسف بن عيل بن َّ
كشف امل���راد م��ن رشح جت��ري��د االعتقاد
(للخواجة نصري الدين الطويس ،ت672 :
هـ) ،تح .إبراهيم املوسوي الزنجاين ،ط،1
األعلمي ،بريوت 1399 ،هـ 1979 /م،
ص.315
( ((5موسى ،م .ن ،ص .256
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األشعري َّ
أن املعدوم «مأمور
وعند
ّ

مغاير للعلم واإلرادة وغري ذلك من

حق الباري؛
والتقدير هنا جيوز -عنده -يف ِّ

َّ
إن كالمه واحد ال متعدد .وهذا معنى

باألمر األز ّيل عىل تقدير الوجود»(.((5
َّ
ألن األمر األز ّيل يتع َّلق باملأمور حني يصح
التع ُّلق ،وهو حال كونه ح َّي ًا عاق ً
ال متمكِّن ًا

واألشعري -هنا -خالف
من الفعل(.((5
ّ
ابن ُكالَّب يف هذا الرأي الذي وافق فيه

الصفات»( .((5وقد أرشنا قريب ًا إىل قوهلم

كونه أحدي الذات ،وهو ينقسم بانقسام
املتع ِّلقات ،ال أنَّه ينقسم حقيقة إىل خرب،

وأمر ،هني ،ووعد ،ووعيد ،وهو حيافظ-
مع هذا -عندهم عىل وحدته.

األخري املعتزلة يف عدم جواز خطاب

وقال النسفي (ت537 :هـ) يف

وواضح يف النص حمل املالحظة َّ
أن

أزلية ليس من جنس احلروف واألصوات،

املعدوم.

األشاعرة حاولوا تفريق الكالم النفيس

عن العلم واإلرادة؛ يقول العالَّمة احلليِّ

يف كشف املراد :وقالت األشاعرة« :إنَّه

عقيدته« :وهو متك ِّلم بكالم هو صفة له
وهو صفة منافية للسكوت واآلفة ،واهلل
[تعاىل] متك ِّلم هبا ِآمر ٍ
ناه خمرب».
ٌ

وقال العضدي بعد ذكر قول املعتزلة

متك ِّلم بمعنى أنَّه قائم بذاته معنى غري

يف حدوث األلفاظ إنَّنا «نثبت أمر ًا وراء

وقال اآلمدي« :ذهب أهل احلق من

أنَّه غري العبارات؛ إذ قد ختتلف العبارات

العلم واإلرادة وغريمها من الصفات»(.((5

اإلسالميني إىل كون الباري -تعاىل-
أح ِد ّي
متك ِّل ًام بكال ٍم قديم أزيل نفساينَ ،
الذات ،ليس بحروف وال أصوات ،وهو-

مع ذلك -ينقسم بانقسام املتع ِّلقات،
( ((5الشهرستاين :هناية اإلقدام ،م .س.304 ،
( ((5موسى ،م .س ،ص.257- 256 :

( ((5العالمة احليل ،م .س ،ص.315

ذلك ،وهو املعنى القائم بالنفس ،ونزعم

باألزمنة واألمكنة واألقوام ،بل قد ُي ُّ
دل
ِ
باإلشارة والكتابة ،كام ُي ُّ
دل عليه
عليه

بالعبارة ...وأنَّه غري العلم؛ إذ قد يخُ رب
الرجل عماَّ ال يعلمه بل هو يعلم خالفه
ِ
أوشك فيه ،وغري اإلرادة؛ ألنَّه قد يأمر
بام ال يريده كاملخترب لعبده[ ...و] األدلة
( ((5السبحاين ،م .س.242 :2 ،
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ِ
حدوث األلفاظ إنَّام تفيدهم
الدا َّلة عىل

الربهنة عىل َّ
أن الكالم النفيس ليس شيئ ًا

نص ًا للدليل يف غري حمل النزاع.
إلينا فيكون َّ

ِ
وسنر ُد يف الفرع الالحق هذه الدرب

[املعتزلة] بالنسبة إىل احلنابلة ،وأ َّما بالنسبة
وأ َّما ما َّ
دل عىل حدوث القرآن مطلق ًا،
فحيث يمكن محله عىل حدوث األلفاظ،

حجة علينا ،وال جيدي
ال يكون هلم فيه َّ
عليهم إالَّ أن ُيربهنوا عىل عدم املعنى
الزائد عىل العلم واإلرادة»(.((5

األول من كالم
وإذا كنَّا قد أثبتنا القسم َّ

العضدي ،جلامل العبارة -مع أنَّه تقدَّ م مثله
تقريب ًاَّ ،
فإن القسم األخري من كالمه يرسم

درب ًا منهجي ًة لالستدالل بني األطراف،

وأي دليل
أي دليل ُيلزم األشاعرة َّ
ويبينِّ َّ
َّ
استدل
ال ُيلزمهم وال حيججهم؛ فإذا

املعتزيل عىل حدوث األلفاظ كان موافق ًا

احلنبيل
باحلجة
يف هذا لألشعري ملزم ًا
َّ
ّ
َّ
استدل عىل مطلق
القائل بقدمها ،وإذا
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احلدوث صرُ ف إىل حدوث األلفاظ؛ فال
بدَّ -إذن-من رصف ِ
قياد االستدالل إىل

( ((5السبحاين ،م .س( 244- 243 :2 ،نقله
عن العضدي ،عبد الرمحن بن أمحد القايض
اإلجي��ي (ت 756 :ه��ـ) :املواقف يف علم
الكالم ،ط ،2عامل الكتب ،بريوت ،ال ت،
ص.294

غري العلم واإلرادة.

يف نقد الكالم النفيس ،بعد الوقوف عىل
آراء بعض املعتزلة واإلمامية.

 .دنقد املعتزلة واإلمامية لنظرية الكالم
النفيس:

رأى املعتزلة َّ
أن كالم اهلل -تعاىل -هو

األلفاظ واحلروف املحدثة ،وال يشء
نفيس مدعى .واستدلوا
وراءها من كالم
ّ

عىل ذلك بأد َّلة عقلية ونقلية.

فمن العقلية!َّ .
أن الكالم لو كان

قدي ًام للزم وجود األمر واخلرب يف األزل،

واملأمور معدوم ،فيكون األمر واخلرب

منز ٌه عن ذلك .وقد أجاب
سفه ًا ،واهلل َّ
األشعري عن ذلك وقدَّ مناه قريب ًا .ومنها:
ّ

َّ
أن كالمه لو كان قدي ًام لتساوت نسبته
يف ِّ
كل األشياء ،كام هو احلال يف العلم
والقدرة ،وملا كان احلسن والقبح عند

األشاعرة بالرشع ،وللزم تع ُّلق أمره وهنيه
باألفعال ك ّلها ،فيكون كل فعل مأمور ًا به

ومنه َّي ًا عنه؛ َّ
ألن أوامره ونواهيه من مجلة

كالمه ،ومها قديامن كام يزعم األشاعرة

السيد حسني عيل إبراهيم

وأتباعهم .والقديم تستوي نسبته إىل مجيع

املعتزلة؛ وهو أنَّه أوجد حروف ًا وأصوات ًا يف
أجسام ٍ
َّ
واستدل عىل ذلك
دالة عىل املراد،

ومن النقل َّية آيات ،كقوله -تعاىل:

َّ
شك يف إمكان خلق أصوات يف أجسام

ما يتع َّلق به ،وال حيتاج تع ُّلقه باألشياء إىل

سبب ،وإالَّ لكان حادث ًا.

بكونه -تعاىل -قادر ًا عىل ِّ
كل مقدور ،وال

ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ

ُّ
تدل عىل املراد.

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [سورة الشعراء:

النفيس غري معقول أنَّه ال ُيعقل
الكالم
ّ
ثبوت معنى غري العلم ليس بأمر وال

[سورة األنبياء ]2 :وقوله :ﭽﭫ ﭬ ﭭ

 ]5إىل غري ذلك من األدلة ،أو حماوالت
األدلة التي ختتلف يف مدى سالمتها
ووجاهتها(.((5

ومعنى كون ما قالته األشاعرة من

هني وال خرب وال استخبار ،وهو قديم،

التصور(.((5
والتصديق موقوف عىل
ُّ

أ َّما اإلمامية االثنا عرشية فقد نفوا

والعبارة األخرية للحليِّ يف رشح كالم

لكنَّهم مل يدخلوا حرب التنوير بالتكفري،
ٍ
سالمة
مثلام فعل غريهم ،بل لزموا عىل

مع السبحاين من َّ
أن تفريقهم بني العلم
والكالم عائد إىل أخذهم العلم بمعنى

منها يف نقطة دعوى َّ
أن القرآن غري خملوق.

والتصور.
ّ

النفيس ووافقوا املعتزلة يف ذلك،
الكالم
ّ

من رأهيم وصايا أئمتهم التي الحظنا شيئ ًا
الطويس« :وعمومية
قال نصري الدين
ّ

والنفساين
قدرته تدل عىل ثبوت الكالم،
ّ
الطويس
منه غري معقول» .وقد أثبت
ّ

الكالم هلل باملعنى األول الذي تقوله
( ((5راج��ع يف ه��ذه األدل���ة :احل��س��ن ،هاشم
معروف :الشيعة بني األشاعرة واملعتزلة،
ط ،3دار امل�ل�اك ،ب�ي�روت1421 ،ه���ـ/
2001م ،ص.205- 204

نصري الدين الطويس تشري إىل ما سيأيت

التصديق دون ما هو األعم من التصديق
ويع ِّلق نصري الدين عىل الرازي يف

دعواه استحالة حدوث الكالم (وقوله
للرازي ،وأقول لنصري الدين)« :وقوله:

«هذا الكالم لو كان محُ ْدَ ثا ً ،لكان إ َّما أن

حيدث يف ذات اهلل -تعاىل  ،-وهو حمال»-

أقول :هذا هو مذهب الكرامية ،وهم
( ((5راجع :م .ن ،ص.5
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جيوزون كون اهلل حم ًّ
ال للحوادث ،قوله:
ِّ

«وإ َّما أن ال حيدث ،وهو حمال؛ َّ
ألن كونه-

أبواهبا بإثبات َّ
أن الكالم النفيس ال خيتلف

يستحيل أن ال تكون حاصل ًة فيه» ،أقول:

وناقشها(:((6

تعاىل -متك ِّل ًام من صفاته ،وصفة اليشء
املتك ِّلم صفته ،والكالم جيوز أن يكون يف

غريه .كام َّ
أن اخلالق والرازق صفته واخللق
والرزق ال جيب أن يكون موجود ًا فيه(.((5

عن العلم واإلرادة ،فعرض بعض أد َّلتهم

	-األولَّ :
أن الكالم النفيس غري العلم
(يف اجلُ َمل اخلربية)؛ َّ
ألن الرجل قد

فقيام املبدأ بالفاعل ليس قس ًام واحد ًا

خيرب عماَّ ال يعلمه أو يشك فيه...
ويالحظ عليهَّ :
أن املراد من رجوع

هو صدوري كالقتل والرضب يف القاتل

التصور والتصديق؛
العلم اجلامع بني
ُّ

وهو القسم احللويل ،بل له أقسام ،ومنه ما
والضارب ،ومنه حلويل كالعلم والقدرة

يف العامل والقادر ،والتك ُّلم من األول.

بل ر َّبام يصح اإلطالق ،وإن مل يكن املبدأ

كل ما يف الذهن يف ظرف اإلخبار إىل
فاملخرب الشاك أو العامل باخلالف

يتصور املوضوع واملحمول والنسبة
َّ
ثم خيرب ،فام يف ذهنه من هذه
احلكم َّية َّ

قائ ًام بالفاعل أبد ًا ،...بل يكفي نوع من
مالبسة املبدأ ،كالت ر واللبان ِ
لبائ َع ِي التمر
َّ
ماَّ

العلم ،وهو التصور .ومنشأ االشتباه

وقد حاول السبحاين (املعارص)

	-الثاينَّ :
أن الكالم النفيس يف ظرف

واللبن(.((6
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بحث املسألة ،وطرح دخول البيوت من

التميش مع طريقة العضدي السالفة يف
املحصل ،م.
( ((5اخلواجة الطويس ،تلخيص
َّ
س ،ص.309
( ((6السبحاين ،م .س( 252- 250 :2 ،أورد
هذا التحليل يف تعليقه عىل ٍ
نص للفضل بن
روزهب��ان يف عرض دليل األشاعرة الرابع
ونقده).

التصورات الثالثة ال خيرج عن إطار
ُّ
هو تفسري العلم بالتصديق فقط.

اإلنشاء غري اإلرادة والكراهة؛ ألنَّه

قد يأمر الرجل بام ال يريده يف األوامر
( ((6نقلنا أربع أدلة مع مناقشاهتا من السبحاين
مع تلخيص يناسب املقام حيث يمكن،
واسبدلنا الدليل اخلامس بالرابع لسبق
عرض الرابع يف مناقشة واخلواجة الطويس
للرازي وبعدها (م .ن.)251- 246 :2 ،

السيد حسني عيل إبراهيم

السبحاين
االختبارية .وق��د أج��اب
ُّ
بجوابني:
اجلواب األولَّ :
إن األوامر االختبارية

عىل قسمني :قسم تتع َّلق فيه اإلرادة بنفس

املقدمة دون نفس الفعل ،كام يف أمره-

تعاىل -بذبح إسامعيل وألجل ذلك

وىف إبراهيم باملقدِّ مات نودي ﭽﭗ

سمي الطلب (يف
يشء غري اإلرادة ،ر َّبام ِّ
النفيس ولكن
مقابل اإلرادة) أو الكالم
ّ
احلق غري ذلك ...وما اشتهر من "تعلق
إرادة اآلمر والناهي بفعل املأمور به"

صوري؛ إذ هي ال تتع َّلق إالَّ بالفعل
كالم
ّ
االختياري ،وليس فعل الغري من األفعال
االختبارية ،فال حميص من القول َّ
بأن

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ [سورة

إرادة األمر متعلقة بفعل نفسه وهو األمر

وقسم تتع َّلق اإلرادة فيه باملقدِّ مة؛

الفعل أو الزجر عنه .نعم ،الغاية من ذلك

مرتتِّبة عىل نفس القيام بالفعل ،ال عىل

انزجاره عماَّ ُزجر عنه؛ لعلم املك َّلف املأمور
َّ
أن يف ذلك مضاعفات دنيوية وأخروية...

الصافات.]105- 104 :

وغاية األمر َّ
أن الداعي إىل األمر مصلحة
نفس الفعل ،كام لو أمر األمري أحد

وزرائه يف املأل العام بإحضار املاء لتفهيم
متمرد .ويف هذه
احلارضين بأنَّه مطيع غري ِّ

والنهي .وإن شئت قلت :إنشاء البعث إىل

هي انبعاث املأمور إىل ما ُبعث إليه ،أو

وباختصارَّ :
إن فعل الغري َّملا كان

خارج ًا عن اختيار األمر ال تتع َّلق به

احلالة -كاحلالة السابقة -ال خيلو املقام

اإلرادة .وال ُيعرتض عىل هذا الكالم َّ
بأن

األوامر االختبارية.

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

عن إرادة ،فال يصح أنَّه ال توجد إرادة يف

اهلل آمر قاهر وإرادته نافذة ﭽﯯ ﯰ

اجلواب الثاين :الظاهر َّ
أن النايف لوقوع

ﯸﭼ [سورة مريم]93 :؛ َّ
ألن املقصود

تصور َّ
أن إرادة اآلمر تتعلق بفعل غري

القاهرة املخرجة للعباد عن وصف

اإلرادة يف األوامر االمتحانية االختبارية

املأمور؛ ولذلك حكم بأنَّه ال إرادة متعلق ًة

بفعل الغري يف األوامر االمتحانية ،بل فيها

هو اإلرادة الترشيعية ال اإلرادة التكوينية
االختيار.

	-الثالثَّ :
إن العصاة مك َّلفون بام ُك ِّلف
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به أهل الطاعة واإليامن بنص القرآن

ولع َّله هلذا ،ذهب السبحاين إىل جواب

نشأ من إرادة اهلل -تعاىل -للزم

مر يف مناقشة
التكوين َّية والترشيع َّية ،وأعاد ما َّ

الكريم ،ولو قلنا إنَّه تكليفهم بذلك
التفكيك بني اإلرادة واملراد ،فال بدَّ أن

يكون هناك منشأ آخر للتكليف وهو

الكالم نفسه أو الطلب.

وقد أجابت املعتزلة َّ
بأن أرادته-

الدليل الثاين ،وهو َّ
أن اإلرادة الترشيع َّية

تتع َّلق بنفس إنشائه وبعثه ،وجعله الداعي

لالنبعاث واالنزجار ،وهذا غري متخ ِّلف

عن اإلرادة ،وأ َّما فعل الغري -أي :انبعاث

سبحانه -لو تع َّلقت بفعل نفسه فال ُّ
تنفك

العبد وانتهاؤه ،فهو من غايات االرادة

أنهَّ ا تع َّلقت بالفعل االختياري الصادر من

	-الرابعَّ :
إن لفظ الكالم ُيطلق عىل

عن املراد ،وأ َّما إذا تع َّلقت بفعل الغري ،فبام
العبد عن حر ّية واختيار ،فال حمالة يكون

الفعل مسبوق ًا باختيار العبد ،فإن أراد
العبد واختار يتحقق الفعل ،وإن مل يرد،
فال يتحقق.

التقنين َّية الترشيع َّية ال من متع ِّلقاهتا.

اللفظي؛ قال-
النفيس كام ُيطلق عىل
ّ
ّ

سبحانه :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ [سورة امللك:
 .]13واإلطالق صحيح لكن الكالم

ويف النفس من إهيام كالم املعتزلة

يف كونه حقيق ًة أو جماز ًا ،والقول يف

اهلل وقدرته باختيار العبد ،واهلل ال يق َّيد

هل توجد مرتبة وجود للقرآن هي كالمه

إطالق االختيار يشء ،فال تقييد إلرادة
86

آخر هو َّ
أن املستدل خلط بني اإلرادتني

قدرته يشء ،وال حتى قضاء قضاه ،فهو
مل يفرغ من األمر مثلام قالت اليهود ،ويده

ليست مغلولة ،ولكنَّه يريد الفعل مع َّلق ًا

اآلية أصله يف التك ُّلم باللسان.
النفيس أو علمه؟:

وبعد ،فال دليل ينهض عىل نظر َّية

النفيس ،وهو ليس شيئ ًا
األشاعرة يف الكالم
ّ

عىل اختيار العبد ،فال تتم ع َّلة الفعل إالَّ

خصوه
غري العلم واإلرادة ،والطلب الذي ُّ

( ((6هذه الفقرة تعليق منَّا عىل كالم املعتزلة.

تلح علينا
وهو متَّحدٌ معها .وهناك مالحظة ُّ

باختيار األخري(.((6

االنشائي ليس شيئ ًا غري اإلرادة،
بالكالم
ّ

السيد حسني عيل إبراهيم

النفيس :وهي
قبل ختام البحث يف الكالم
ّ

الوصف والرتكيب حماولة إلثبات صفة

َّ
األشعري وصف حديث
علم الكالم
ّ
أن َ

أزلية بإزاء العلم واإلرادة ،وهو مل يثبت،

ثم
ذهن َّية ومفاهيم وسماَّ ه كالم ًا نفس َّي ًاَّ ،

فعل اهلل ،والذي هو صفة منتزعة يف مقام

ال حتيط به املفاهيم ومنها حدود املفاهيم،

ٌ
وصحيح َّ
منزل بعلم اهلل
أن القرآن

النفس املوجود عند االنسان بوجودات

قاسه عىل اهلل -سبحانه-غري املحدود التي

َّ
وأن ردود املتك ِّلمني مل تُركَّز عىل هذه النقطة

يف حدود ما اطلعنا عليه؛ فليس علم اهلل-

فال كالم عىل احلقيقة إالَّ الكالم الذي هو
فعله.

ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ [سورة هود:
 ]14وصادر عن هذا السبب الغيبي الذي

سبحانه -من سنخ الوجودات الذهن َّية،

هو علم اهلل ،وهو من شآبيب رمحة اهلل،

تصلح لقياس علمه غري املحدود.

التي هي عني الذات عىل قول اإلمامية.

ونحن املحدودين ال نملك آلة مسانخة

وليس عني العلم الذي هو الصفة الذاتية

ثم َّ
إن للحكامء نظرية يف كالمه-
َّ
سبحانه -ال جتعل القرآن ا ُملحدث وحده-

أن اهلل العامل ِّ
وصحيح َّ
بكل يشء عل ًام أزلي ًا
بالقرآن ِ
كالمه وكتابِه ،ولكنَّه عامل يب وبك

اإلمكاين ،ونحن مجيع ًا كلامت التكوين

يشء ،وال يصري القرآن املعلوم عني العلم

من كالمه ،بل يدخل يف كالمه جمموع العامل

اإلهلية احلادثة.

وإذا كان كذلك ،فنحن نستوي مع

القرآن يف كوننا مجيع ًا كلامت التكوين,
ونتيجة البحث يف الكالم النفيس ويف خلق
القرآن تثبتان أنَّه ال توجد مرتبة وجود

وباحلجر واملدر ،فال يعزب عن علمه

وعني العامل.

وعىل الرغم من غرابة دعوى َّ
أن

علمهَّ ،
فإن يف ظالمها بقعة ضوء
كالمه ُ
ٍ
وجود
يمكن برتكيزها أن نعدِّ َل املقال إىل

حقيقي للقرآن يف خمزن علم اهلل وقضائه

للقرآن هي الكالم النفيس ،أو هي كالمه

واللوح امللكويت الذي لديه وهو اللوح

ثم َّ
إن هذا
ليس شيئ ًا وراء العلم واإلرادةَّ .

وجود القرآن يف اللوح املحفوظ.

الذي هو علمه؛ فالكالم النفيس املدَّ عى

املحفوظ .وهو رشوع يف البحث يف رتبة
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فحوى البحث
هيدف البحث اىل استقصاء اآليات القرآنية التي تناوهلا االمام

موسى بن جعفر الكاظم يف رسالته يف العقل التي وجهها اىل هشام
بن احلكم ،وحتليل تلك اآليات والوقوف عليها والتي استطاع من

خالهلا التدليل عىل عدة أمور منها :وحدانية اهلل -سبحانه ،-ورجحان
العقل والعلم واويل األلباب ،واملمنوعات واملحظورات ،والوعظ

واالرشاد ،والرتغيب و الرتهيب ،والقلة والكثرة .وهي اربعون آية

رشيفة متحورت حول هذه املفاصل والتي ذكرت يف سياق البحث.
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املقدمة

َّ
إن النص القرآين نبع ال ينضب ومعني

عن غريها من اخلطابات بأهنا حمفوظة

وداعي البقاء إىل هناية البرشية ،فعىل الرغم

تذوب فيها وتندمج كثري من املضامني

ال يفنى إذ أودع سبحانه فيه رس اخللود

من أنه منظوم باحلرف العريب الذي يتألف
منه كالم البرش ويقوم عليه خطاهبم ،فان
هذا النص يقرا منذ مخسة عرش قرنا وهييم
يف نطاقه الباحثون من دون توقف أو فتور،
فقد اعجز فصحاء عرصه بدليل قوله

عىل مدى الدهر ،فض ً
ال عن أهنا خطابات
(اخلطابات الساموية وغري الساموية) وهذا
ما جعلها نظاما يمتاح منه املتلقي َمعينه
الذي ال ينضب عىل مر العصور ،منذ حلظة

قوهلا واىل عرصنا الراهن الذي تعددت فيه
االجتاهات الفلسفية والفكرية ،فض ً
ال عن

سبحانه ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

التوجهات اللغوية العديدة.

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ

األعظم الذي ضم بني دفتيه أروع املضامني

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

فإذا كان النص القرآين هو الكتاب

[سورة اإلرساء  ،]88وتأسيس ًا عىل هذا

الفكرية واجل املنظومات التنظيمية لضبط

البحث أن نقف عىل اآليات القرآنية التي

إن خطب األئمة األطهار قد جتلت فيها

املنطلق وتلك اخلصوصية حاولنا يف هذا

استدل هبا اإلمام الكاظم يف رسالته
املوجهة إىل تلميذه هشام بن احلكم والتي
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فخطب األئمة ورسائلهم انامزت

تتمحور حول العقل واستنطاقه من خالل
الوقوف عىل اآليات التي وظفها اإلمام

يف رشح مفردة العقل وكيفية التوصل به
إىل معرفة اخلالق ،فبالعقل يعاقب اإلنسان

وبه يثاب .مستدلني يف ذلك عىل القرائن
والسياقات الدالة عليه.

حياة الناس وحقوقهم فانه يمكن القول
هذه املكنونات املضمونية بفعل مقتضيات

الصياغة اللغوية ،إذ ال خيفى عىل احد أن
األئمة األطهار هم ساللة رسول اهلل

ومعدن الوحي والتنزيل ،واإلمام موسى

بن جعفر هو احد أفذاذ العقل اإلنساين
ومن كبار أئمة املسلمني ،واحد شموع

الثقل األكرب الذي أضاء احلياة العلمية يف
التاريخ ،وقد اجتمعت فيه من الصفات

د.صادق فوزي النجادي

والعنارص ما تؤهله للمثالية الكاملة ،كيف

اإلسالمية ،فعدوا العقل احد املدارك

من متسك هبم نجا ومن ختلف عنهم غرق.

وهو يف املرتبة الرابعة من العقول األربعة

ال وهو من الدوحة املحمدية ،ومن الذين
والرسالة التي سوف تكون حمور

بحثنا مشتملة عىل بيان حقيقة العقل

وصفاته وخواصه ومدائحه ،ومتضمنة

معارف جليلة قرآنية ،ومقاصد رشيفة
اهلبة ،وفيها أبواب عظيمة تطرق اإلمام

الكاظم فيها إىل العلم والعلوم اإلهلية،
ومعرفة علم السامء والفلكيات واألكوان،
واحتوت كذلك عىل علم النفس وهتذيب

األخالق وتطهري النفوس من الرذائل

واألخطاء ووجهت النفس البرشية إىل
اخلري والطريق الصحيح من خالل الوعظ
واإلرشاد وإبداء النصائح وذم الدنيا وما

جرى لبعض األقوام فيها من عذاب

وهالك ،وتذكريهم باملعاد ويوم احلرش
وما يؤول إليه أمر اجلهلة الذين مل يتفكروا
يف أمر هذه الدنيا الفانية.

املبحث األول:

(استدالل اإلمام الكاظم  باآليات
الرصحية عىل العقل)

انفرد فقهاء األمامية عن بقية املذاهب

األربعة الستنباط اإلحكام الرشعية،

املذكورة يف علم النفس((( .وقد أضفوا
عليه أسمى ألوان التقديس ،فاعتربوه
رسول اهلل الباطني ،وانه مما يعبد به الرمحن،

ويكتسب به اجلنان.

ومن الطبيعي ان حكم العقل يمكن

الرجوع اليه إذا مل يك يف املسالة نص،
وإال فهو حاكم عليه ،وان للعقل مرسح ًا

كبري ًا يف علم األصول الذي يتوقف عليه
االجتهاد .إذ أكثر مسائل الفقه يستند فيها
الفقهاء وعلامء األمة إىل ما تقضيه القواعد

األصولية فيها ،ويف ضوء حكم العقل فقد
حكموا بوجوب مقدمة الواجب ،وان
األمر باليشء يقتيض النهي عن ضده،

كام حكموا بحجية الظن املطلق بناء ًا
عىل احلكومة ال عىل الكشف ،وارجعوا
اخلربين املتعارضني إىل حكم العقل ،فان

أيد احدمها فيؤخذ به حسبام دلت عليه
األخبار إىل غري ذلك من نظائر هذه املسائل

التي يرتبط موضوعها بحكم العقل ،وهذا
((( ينظر :علم النفس الرتبوي .65
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مما يدعو إىل االعتزاز والفخر بحيوية الفقه

هبا شؤونه عىل الوجه الصحيح ويميز هبا

وقد ذكر اإلمام احلسن فضل

آيات اهلل العظام ،ولطف من أروع ألطافه

مروة ملن ال مهة له ،وال حياء ملن ال دين

الكائنات احلية من خملوقاته ،وكان من

األمامي وأصالته.

العقل بقوله( :ال أدب ملن ال عقل له ،وال

له ،ورأس العقل معارشة الناس باجلميل،
وبالعقل تدرك سعادة الدارين ،ومن حرم

من العقل حرمهام مجيعا)((( .وحتدث

التي منحها لإلنسان ،وفضله به عىل مجيع
أمهيته البالغة أن اهلل تعاىل ناط به ثوابه

وعقابه ،وهو رشط يف صحة التكليف
الرشعي((( .والعقل لغة :القوة املتهيئة

اإلمام جعفر الصادق عن فضل العقل

لقبول العلم ،ويقال للعلم الذي يستفيده

خلق اهلل العقل استنطقه .ثم قال له :اقبل

هو املعني بقوله تعاىل :ﭽﮨ ﮩ

وانه من أعظم ما خلق اهلل تعاىل بقوله( :ملا

فاقبل ،ثم قال له :أدبر فأدبر ،ثم قال:

وعزيت وجاليل ما خلقت خلقا هو أحب
إيل منك ،وال اكملتك إال فيمن أحب إما

إين إياك أمر ،وإياك اهني ،وإياك أعاقب،

وإياك أثيب)((( .فبالعقل ترتفع قيمة
اإلنسان ،ولواله ملا كان هناك أي فرق بينه

92

احلسن عن القبيح((( ،وعليه فالعقل آية من

وبني احليوان ،وهو من الرشائط األولية يف

صحة التكليف كام يرى الفقهاء  .فهو
(((

اإلنسان بتلك القوة عقل ،وهذا العقل

ﮪ ﮫﭼ [سورة العنكبوت]43 :
وكل موضع ذم اهلل فيه الكفار بعدم العقل

فإشارة إىل الثاين دون األول نحو قوله

تعاىل :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﭼ [سورة البقرة]171 :
وكل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم

العقل فإشارة إىل األول  .عىل أن أصل
(((

القوة التي يدير هبا اإلنسان أموره ويدبر

العقل اإلمساك واالستمساك كعقل البعري

((( أعيان الشيعة .577 /1

((( ينظر :املدخل إىل الرشيعة اإلسالمية .36

((( أصول الكايف  ،10 /1احلديث(.)1

((( ينظر :حياة اإلمام حممد الباقر.321 /1 

((( ينظر :موسوعة اإلمام الصادق.11 /4 
((( ينظر :املفردات يف غريب القران .355

د.صادق فوزي النجادي

بالعقال وعقل الدواء البطن((( .وقد ذكر

صاحله ،وليس مراد األصوليني من العقل

أما اصطالح ًا فالعقل ليس جسام حمددا وما

واألوصياء ،وال الناقصة املوجودة يف

التعقيد ،ويتكون من عديد من اإلجراءات

يف أواسط الناس اخلالية من الشوائب

الرازي أن العقل معناه احلجر والنهي(((.

هو بعضلة ،وإنام آلية (عملية) معقدة غاية

املتصلة بالتعرف ،تتفاعل وتتعاون مجيعها،

وتعمل يف آن واحد( .((1وتأييدا لذلك،

قال ديكارت يف مقطع مشهور من كالمه
انه علينا إال ننظر إىل العقل وكأنه قبطان

سفينة يف اجلسد ،بل علينا أن نفكر به
ككائن مقيم يف مجيع أنحاء اجلسد ،فإذا

اصطدمت بيشء ما فانا ال أالحظ جسدي

يصطدم بيشء آخر ،كام يالحظ القبطان
اصطدام السفينة بالرصيف ،ولكنني اشعر

بأمل يف ذلك اجلزء من جسدي الذي احتك
مع اليشء ،وجيب أن نفكر بعقولنا وكأهنا
منترشة يف كل بقعة مكانية من اجلسد(،((1

فالعقل هو القوة املدبرة واملديرة للبدن
وامليرسة له يف ترصفاته االختيارية يف

((( املصدر نفسه.
((( خمتار الصحاح .447
( ((1أق���وال م��أث��ورة  ،41وي��ن��ظ��ر :اإلدارة
بالذكاءات .70
( ((1العقل -مدخل موجز .33-

هو القوة الكاملة املوجودة يف األنبياء
اهلمج الرعاع ،وإنام مرادهم هبا املوجودة
واألوهام فهو لدهيم كل حكم عقيل ينتهي
إىل القطع باحلكم ،والعقل له داللة عىل
احلكم الرشعي كام إن الكتاب العزيز

والسنة الرشيفة واإلمجاع( .((1والعقل كام

يراه شيخنا باقر رشيف القريش (حفظه
اهلل) فهو القوة املبدعة التي أوجدها اهلل يف

اإلنسان ورشفه هبا عىل سائر املوجودات،
وقد استطاع بعقله وتفكريه أن يستخدم

مجيع املوجودات ويكشف أرسارها ويميط
احلجاب عن دقائقها( ،((1إذن فالعقل

هو (عملية فكرية تقوم عىل ربط املفاهيم

بعضها ببعض ،وإدراك ما تشابه منها وما
اختلف ،ومعرفة عالقات بعضها ببعض،

وقد سمي العقل عقال ألنه يعقل صاحبه

(أي يمنعه) عن التورط يف املهالك)(.((1
( ((1املدخل إىل الرشيعة اإلسالمية .53

( ((1حياة اإلمام موسى بن جعفر .120 /1
( ((1األذكياء .17
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ومن هذا املنطلق قال ديكارت :ال يكفي

من خلقه ،من سامئه وأرضه ،وشمسه

تستخدمه بشكل جيد( .((1وأمهية العقل

مل يزل وال يزول ،وعرفوا به احلسن من

أن يكون لك عقل جيد ،بل املهم هو أن
تتمحور يف تدبري شؤون اإلنسان وإيصاله
إىل املراتب العالية والتي من أمهها معرفة

اإلنسان بخالقه العظيم ،فالعقل املبدع

الذي مل تلوثه اجلرائم واآلثام يدل اإلنسان
ويرشده إىل مدبره ،فان من املستحيل

عقال ،واملمتنع ذاتا إن ال يكون هلذا العامل

صانع ومدبر ،فان األثر يدل عىل املؤثر،
واملعلول عىل علته -كام يقول املنطقيون-

فالسامء واألرض ،والشمس والقمر،
والليل والنهار ،وما يف اإلنسان من أجهزة

عجيبة كلها تنادي بوجود خالقها ومدبرها

العظيم .وقد أدىل اإلمام الصادق
بحديث ممتع يف أمهية العقل إال هوَّ :
(إن

أول األمور ومبدأها ،وقوهتا وعامرهتا،
94

التي ال ينتفع بيشء إال به (العقل) الذي

جعله اهلل زينة خللقه ،ونورا هلم .فبالعقل

عرف العباد خالقهم وإهنم خملوقون ،وانه
املدبر هلم وإهنم املدبرون ،وانه الباقي وهم

الفانون ،واستدلوا بعقوهلم عىل ما رأوا
( ((1أقوال مأثورة .41

وقمره ،وليله وهناره ،إن هلم خالقا ومدبرا
القبيح ،وان الظلمة يف اجلهل ،وان النور

يف العلم ،فهذا ما دهلم عليه العقل)( ((1وال

بد ابتدءا من وضع النقاط عىل احلروف،
فقد فجر اإلمام موسى بن جعفر-

فيام اثر عنه من جوامع الكلم -ينابيع

احلكمة ،وقواعد األخالق واآلداب ،كام
خاض فيها أرسار الكون ،وطبائع الناس

وخصائصهم وغرائزهم ،ووضع املناهج
السليمة إلصالحها وهتذيبها ،لقد عني

اإلمام الكاظم يف جوامع كلامته بجميع

قضايا اإلنسان ،ووضع احللول احلاسمة
لعالجها ،قد حكت ذلك آراؤه املرشقة يف

فضل العقل ،ومدى أمهيته يف بناء احلضارة
اإلنسانية ،وبيانه لواقع السياسة املستقيمة

التي ينعم يف ظالهلا البرش ،وحثه عىل
التحيل بالصفات الكريمة التي يتميز هبا

اإلنسان عن احليوان السائم ،وحتذيره من

الصفات الذميمة التي هتبط باإلنسان إىل

مستوى سحيق ما له من قرار ،وتناولت
( ((1أصول الكايف .29 /1

د.صادق فوزي النجادي

كلامته جمموعة من املواعظ الباهرة التي

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

من مداخل الشيطان وخمارجه ،وغوايته

الذي ال جدال فيه أن اإلنسان بجميع ما

تكبح نزوات النفس وشهواهتا ،وحذرت

التي يشقى هبا اإلنسان.

[سورة البقرة ((1(]164- 163 :واليشء
يملك من طاقات فكرية ،فانه عاجز عن

لقد عرض اإلمام الكاظم لذلك

معرفة حقيقة اهلل ،الن العقول يف مجيع

اإلغراض يعد يف القمة من النثر العريب

(إن للعقل حدا ينتهي إليه ،كام إن للبرص

ولغريه مما ينفع الناس بأسلوب متساوق
من حيث بالغته وفصاحته .وسوف

نستدل باآليات القرآنية التي ذكرها اإلمام

الكاظم يف رسالته يف العقل ومعرفة

أهم املحاور التي أرادها اإلمام توجيها
للناس من خالل التمعن والتفكر.

1.1وحدانية اهلل عز وجل:

تصوراهتا حمدودة ،يقول االمام الشافعي:
حدا ينتهي إليه) إن مجيع األشياء التي
يتوصل إليها حس اإلنسان ال بد أن توجد

يف مكان وجيري عليها الزمان ،وال يستطيع
العقل أن يتخيل موجودات ال مكان هلا أو

أشياء ال جيري عليها الزمان ،وذات اهلل
تعاىل يعجز العقل أن يدرك واقعها ،ألهنا

قال اإلمام الكاظم يف رسالته( :يا

ال جيري عليها الزمان وال املكان ،فانه

احلجج بالعقول ،ونرص النبيني بالبيان

فان يف الكون أمورا كثرية قد عجز العقل

هشام ،إن اهلل تبارك وتعاىل أكمل للناس

تعاىل هو الذي خلقهام ،فض ً
ال عن ذلك

ودهلم عىل ربوبيته باألدلة فقال :ﭽﯽ

عن اإلحاطة بكنهها والتي منها احلقيقة

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

َّ
إن ذات اهلل تعاىل ال تدركها أوهام

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

فض ً
ال عن إدراكها بالعني البارصة فان كال

ﭲﭳﭴﭵﭶ

( ((1حياة اإلمام موسى بن جعفر .122 /1

ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

الغيبة ،فان العقل مل هيتد إىل معرفتها.

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

القلوب عىل مدى ما حتمل من سعة اخليال

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

منها حمدود بحسب الزمان واملكان ،انه
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ليس هناك يشء ابعد من إدراك ذات اهلل

الفرق بني واحد وأحد فيقول( :ذكروا يف

أن تلم بأي جانب من جوانبها ،وقد أدىل

إن الواحد يدخل يف األحد ،واألحد ال

عن قوله تعاىل :ﭽﭥ ﭦ ﭧ

ال يقاومه واحد جاز أن يقال لكنه يقاومه

[سورة األنعام ]103 :فقال :أوهام

ال يقاومه أحد ،ال جيوز أن يقال لكنه يقاومه

تدرك بومهك السند واهلند والبلدان التي

واألحد يف النفي ،نقول يف اإلثبات :رأيت

تعاىل ،فإهنا متتنع عىل العقول ،وتعجز من
بذلك اإلمام أبو جعفر حيث سئل

ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ

القلوب أدق من إبصار العيون ،أنت قد

مل تدخلها وال تدركها ببرصك ،وأوهام

القلوب ال تدركه فكيف إبصار العيون(.((1

فاملالحظ يف اآلية التي استدل هبا اإلمام

يدخل فيه .وثانيها :انك إذا قلت :فالن
اثنان ،بخالف األحد ،فانك لو قلت فالن
اثنان .وثالث ًا :إن الواحد يستعمل يف اإلثبات
رجال واحدا ،ونقول يف النفي :ما رأيت

أحدا فيفيد العموم( ،((2وذكر ابن عباس إن

سبب نزول هذه اآلية أن كفار قريش قالوا

إن اإلله واحد وليس له ثان والفارق بني

لرسول اهلل صف لنا وانسب لنا ربك

وأحد يعني ليس مركبا وال مكونا من أجزاء

فاهلل سبحانه يريد أن ينبه العقل إىل أن

واحد وأحد هو إن واحد تعني ليس له ثان

وذكر ثعلب فرق ًا بني أحد وواحد ،وهو إن

احد ال يبنى عليه العدد ابتداء فال يقال:
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الفرق بني الواحد واألحد وجوها :احدها:

أحد ،واثنان كام يقال واحد ،واثنان ،وال
يقال( :رجل أحد) كام يقال( :رجل واحد)،

وكذلك اختص به اهلل سبحانه وتعاىل(.((1
وينقل الرازي لنا الوجوه التي ذكرت يف

( ((1ينظر :أصول الكايف  ،99 /1احلديث(.)11
( ((1ينظر :روح املعاين .272 /30

فانزل اهلل هذه اآلية وسورة اإلخالص(.((2

يستقبل نعمة الوجود يف ذاته ويف الكون

املسخر له ليستنبط من هذه اآليات العجيبة
صدق اهلل يف قوله ﭽﯽ ﯾ ﯿﰀﭼ

فلام اخرب سبحانه الكفار بان اهلل واحد

ال ثاين له قالوا ما الداللة عىل ذلك فقال
( ((2تفسري الرازي .179- 178 /32

( ((2ينظر :جممع البيان يف تفسري القران ،املجلد
(.244 /)1

د.صادق فوزي النجادي

اهلل ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼأي

تلك اآليات الباهرة تدل عىل ربوبيته

واختالف الليل والنهار كل واحد منهام

واألرض واختالف الليل والنهار وجريان

يف إنشائهام مقدرين عىل سبيل االخرتاع
خيلف صاحبه إذا ذهب احدمها جاء األخر

عىل وجه املعاقبة أو اختالفهام يف اجلنس
واللون والطول والقرص والسفن التي

جتري يف البحر بام ينفع الناس وما انزل اهلل

من السامء من مطر فيحيي به األرض بعد

وتكشف عن وحدانيته ،فالساموات
الفلك ونزول املاء من السامء وبث الدواب

يف األرض وترصيف الرياح وتسخري
السحاب ،كلها من اآلثار التي يستدل هبا

عىل وجود اهلل املنعم.

وذكر اإلمام موسى بن جعفر أدلة

موهتا وإعادة احلياة ،كل هذه األمور العجيبة

أخرى يف رسالته عىل وحدانية اهلل بقوله:

أن يفطن بعقله إىل ما خلق اهلل له ليستدل

معرفته بان هلم مدبرا فقال :ﭽﮙ

واملسائل يبدأ منها التعجب ،فاإلنسان جيب

عىل خالقه وليشهد انه اله واحد .والقران

الكريم دائام يقول (يتفكرون) و(يعقلون)

و(يتدبرون) و(يتذكرون) ،وكل ذلك معناه
إهنم لو فكروا ،ولو عقلوا ،ولو تدبروا ،ولو

تذكروا؛ النتهوا إىل احلقيقة التي يريدها اهلل،

فاهلل ينبه املؤمن بان يستقبل األمور بعقله

وبفكره ألنه سبحانه يعلم أن اإلنسان إذا ما
فكر أو متعن فسوف يعرف إن هذا الكون

العجيب له رب واحد.

فاإلمام الكاظم يستدل هبذه اآلية

عىل أن اهلل أكمل للبرش عقوهلم حتى تكون
حجة عليهم فلو تفكروا قليال لعرفوا أن

(يا هشام :قد جعل اهلل ذلك دلي ً
ال عىل
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩﭼ [سورة النحل:
 ]12وقال :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [سورة

غافر ]67 :وقال :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
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ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

وانه يميز احلسن من القبيح ،فالعاقل هو

البقرة ]164 :وقال :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

وان هذا الكون ال بد له من رب عظيم؛

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ [سورة

الذي يفكر يف آثار اهلل الدالة عىل وجوده،

ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

فتسخري الليل والنهار والشمس والقمر

ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

إن يف خلق اإلنسان آية تدل عىل حكمة

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

من هذه اآليات التي استدل هبا اإلمام

ﯻﭼ [سورة احلديد ]17 :وقال:

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﯙ ﯚﭼ [سورة الرعد]4 :

والنجوم كلها من آثار اهلل وعظمته بل
اهلل ووحدانيته ،فلو شئنا أن نحلل أية آية

لوجدنا أن اهلل يدعونا إىل أن نظر يف الكون

وقال :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

الرحب ونتأمل يف النعمة املوجودة لنا فال

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

الختلف نظام الكون واخذ كل منهام برأيه

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯳ ﯴﭼ [سورة الروم]24 :

98

وهذا دليل واضح عىل رجحان العقل

احد يدعيها لنفسه ،ولو كان هناك خالقان

(((2

من دون االلتفات إىل األخر ،والختلت

عىل آثار اهلل عز وجل الدالة عىل وحدانيته

كل ذلك العقل .فالعقل هيدي إىل احلق

فاإلمام الكاظم استدل هبذه اآليات

موازين احلكم واملقاليد ،واحلاكم يف

ووجوده فلو أمعن هبا الناظر وتدبر آلمن

وينري درب اجلاهل ويسلط األضواء عىل

بان اخلالق واحد احد ومل يبق له جمال
للريبة والشك لذا كررها اإلمام بعد أن

بينها يف مقدمة رسالته.

ولو الحظنا هذه اآليات لوجدنا

أهنا تنتهي بكلمة (يعقلون ،تعقلون)
( ((2حياة اإلمام موسى بن جعفر .130 /1

خالق واحد ال غري .فالعقل هو الدعامة

الكربى لإلنسان يف مسريته ،وهو الشعلة
املضيئة التي يبرص هبا الطريق ،ويصل

به إىل القصد ،وان من كامل العقل أن

يبرص حقائق األمور ويلم بواقعها،

ويعرف جمارهيا ،ويطيع اهلل تعاىل وينقاد

د.صادق فوزي النجادي

ألوامره الذي هو الغاية من وجوده.

دخل اجلنة)( ((2والعلم من أهم الوسائل

ﭸﭼ [سورة الذاريات ،]56 :فال

املستحيل أن ينهض شعب جاهل وحيتل

واليه تعزى كل حكمة وفضيلة يرشف هبا

الكاظم عىل هذا املحور يف رسالته

قال تعاىل :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

فالح لإلنسان وال سعادة له ،إال بالعقل
اإلنسان ،فهو العنرص الفعال يف تكوينها

وإجيادها .والعقل حجة من حجج اهلل
تعاىل عىل خلقه ،هيدي من اتبعه إىل طريق
احلق ،وينجيه من عذاب اليم .فالعاقل
الكامل هو الذي يدعو إىل عبادة اهلل عز

وجل خالق السموات واألرض ،وواهب
احلياة .وقد قال اإلمام الصادق( :إن هلل

عىل الناس حجتني ،حجة ظاهرة وحجة
باطنة ،فأما الظاهرة فالرسل واألنبياء

واألئمة ،واما الباطنة فالعقول))(.((2

يف تطور األمم وتقدم الشعوب ،وان من
مركزا مميزا بني الدول ،وقد استدل اإلمام

بقوله( :يا هشام :إن اهلل تبارك وتعاىل برش

أهل العقل والفهم يف كتابه فقال :ﭽﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [سورة الزمر]17 :

(((2

فاإلمام يستدل هبذه اآلية عىل تقدم

أهل العقول املستقيمة عىل غريهم ،الن
اهلل قد برشهم باهلداية والنجاح ،وكذلك

قوله( :يا هشام ثم ذكر أويل األلباب
بأحسن الذكر وحالهم بأحسن احللية،

1.1رجحان العقل والعلم وأويل األلباب:

فقال :ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

عىل قدر عقوهلم ووعيهم ،وأكد اإلمام

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ [سورة

وعدم انفكاك احدمها عن اآلخر(من

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

َّ
إن اهلل تعاىل إنام يثيب عباده الصاحلني

الصادق عىل مالزمة الدين للعقل،

كان عاقال كان له دين ،ومن كان له دين
( ((2بحار األن��وار  ،132 /1وينظر :أصول
الكايف .56 /1

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ

البقرة]269 :وقال تعاىل :ﭽ ﯚ ﯛ

ﯧ ﯨ ﯩﭼ [سورة آل عمران:
( ((2أصول الكايف .25 /1
( ((2حياة اإلمام موسى بن جعفر .122 /1
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 ]7وقال تعاىل :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

أما اآلية الثانية فوصف اهلل عباده العقالء

ﮓﭼ [سورة آل عمران]190 :

واإليامن باهلل ،والعرفان ،أما اآلية الثالثة

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ

واألرض من آيات اهلل الباهرة التي تدل عىل

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
وقال تعاىل :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

[سورة الرعد ]19 :وقال تعاىل :ﭽﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ

[سورة الزمر ]9 :وقال تعاىل :ﭽﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹ ﭺﭼ [سورة ص ]29 :وقال
تعاىل :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄﭼ [سورة غافر:

فيذكر اهلل هبا عباده بوحدانيته فالساموات

عظمة خالقها ومكوهنا ،أما اآلية الرابعة
فدلت عىل اإلنكار واالستفهام من الذي

يساوي بني العاقل واجلاهل والفرق بينهام
واضح ال لبس فيه كاألعمى والبصري ،أما

اآلية اخلامسة فدلت عىل التفاوت بني من
يطلب رمحة ربه لي ً
ال وهنار ًا من خالل ادائه

الصالة والعبادة ومن يطلب ملذات احلياة

مشغوالً عن عبادة ربه .أما اآلية السادسة
فدلت عىل عظمة أصحاب العقول النرية

 ]53وقال تعاىل :ﭽﭭ ﭮ ﭯ

الذين يتفكرون يف الكتاب املنزل إليهم

فقد استدل اإلمام الكاظم هبذه اآليات

عظيمة .وال يظفر هبا إال أصحاب العقول

ﭰ ﭱﭼ [سورة الذاريات]55 :
100

بثالث نعوت هي :الرسوخ يف العلم،

عىل مدح العقالء الكاملني وتفوقهم عىل

غريهم ،فقد وصفهم الباري عز وجل
بأحسن النعوت والصفات .فاآلية األوىل
دلت عىل انه تعاىل أعطى بعض عباده

(احلكمة) وهي وضع اليشء يف موضعه
النافع فمن يمنح هبا فقد أويت خري الدنيا،

من اهلل وما به من معارف جليلة وأرسار
السليمة املستقيمة ،أما اآلية السابعة فدلت

عىل توارث أصحاب العقول فهم الذين
يطبقون املنهج السليم جيال بعد جيل،
إما اآلية الثامنة فهي لتذكري املؤمنني بان

أصحاب العقول هم الذين يميزون بني
احلق والباطل .عىل أن املالحظ يف اآليات

د.صادق فوزي النجادي

السابقة هنايتها بـ(أويل األلباب ،أولوا

ﭧﭼ [سورة البقرة ]170 :وقال:

الكاملة التي أيقنت احلق وعرفته وشعرت

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

األلباب) إذ إن خطاب اهلل ألويل العقول
به ،ثم أشار اإلمام موسى بن جعفر
إىل مالزمة العقل للعلم بقوله( :يا هشام:

إن العقل مع العلم قال تعاىل :ﭽ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﭼ [سورة العنكبوت]43 :

(((2

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭺ ﭻﭼ [سورة البقرة ]171 :وقال:

ﭽﰙ ﰚ ﰛ ﰜﰝ ﰞ ﰟ ﰠ

ﰡ ﰢ ﰣ ﰤﭼ [سورة يونس]42 :
وقال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

فالعقل بجميع مراتبه ال يفارق العلم وال

ﭡﭼ [سورة

فاهلل عندما يرضب األمثال ال يريد هبا

الرشيفة عىل ذم من ال يعقل فاإلمام

يفرتق عنه وهذا ما دلت عليه اآلية الكريمة
حقيقتها وإنام يريد أن يؤثر يف النفوس التي

جهلت حقيقتها فهذه األمثال وان كانت
غري خميفة فال يعقلها إال من حصل له
العلم واملعرفة فهو الذي يميز بني السقيم

والصحيح ثم إن اإلمام الكاظم بعد
أن عرض لصفات ذوي العقول املستقيمة
أبان صفات ذوي العقول غري املستقيمة

بقوله( :يا هشام :ثم ذم الذين ال يعقلون
فقال :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

الفرقان:

]44

(((2

فاإلمام الكاظم  يستدل هبذه اآليات

بعد أن حث البرش عىل التحيل بالصفات

الكريمة التي يسمو هبا اإلنسان ،والتي

تبناها اإلسالم منذ فجر تارخيه ،ودعا
إليها الناس ليكونوا قدوة لغريهم من
بني سائر األمم والشعوب ،وحذر من

الصفات الذميمة ،والنزعات الرشيرة
التي توجب انزالق اإلنسان إىل مستوى

سحيق .فاآلية األوىل دلت برصاحة عىل
ذم من يتبع أسالفه يف األمور الدينية من

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ

غري حق وال دليل والذي حيفزهم يف ذلك

( ((2حياة اإلمام موسى بن جعفر.133 /1 

( ((2حياة اإلمام موسى بن جعفر -134 /1
.135

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
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التقليد األعمى بدون وجه حق ولو كان

وصف اهلل حال بعض الكفار بأهنم صم

والعقائد أمر ال يسوغه العقل السليم

يستمعون إىل قول الرسول وما يتلو

هلم عقول لفقهوا أن التقليد يف األديان
بل ال بد أن تؤخذ العقيدة من الدليل
العلمي الصحيح وهذه اآلية تعالج قضية
خطرية يف املجتمع اإلسالمي ،قضية

تقليد الناس لعادات آبائهم ،والتقليد هو

نشأة طبيعة يف اإلنسان ،فتقليد األجيال

الالحقة لألجيال السابقة أمر تقتضيه

طبيعة الوجود وحني يدعو اهلل الناس أن
يتبعوا ما ينزله عىل الرسل فهو ينهاهم أن

يتبعوا تقليد اآلباء يف كل حركاهتم ،ألنه
قد تكون حركة اآلباء قد اختلت بالغفلة

عن املنهج أو بنسيان املنهج وقضية التقليد
األعمى هي أمر مزعوم فاهلل يرد عليه من
ناحيتني األوىل من ناحية التعقل واألخرى
االهتداء وكل من التعقل واالهتداء
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منفي عن اآلباء يف هذه اآلية فهم جهلة
ومتعصبون .أما اآلية الثانية فهي متصلة

باآلية األوىل فاجلهلة ذوي العقول غري
السليمة هم كاإلنعام والبهائم التي ال تعي
دعاء الراعي هلا سوى سامع الصوت منه

دون أن تفهم املعنى .أما اآلية الثالثة فقد

من ناحية إدراك املعنى وتفهمه مع أهنم
عليهم من آيات ودالالت فال جدوى هبم
الن عقوهلم ال تقبل العالج والنصيحة،
إما اآلية الرابعة فهي مكملة لآلية التي

قبلها فبعد أن أصبح الكفرة ص ًام عن نداء
احلق أصبحوا كاألنعام يف عدم االنتفاع

بام يقرع أذاهنم من اآليات الكريمة بل

واإلمام إنام يستدل هبذه اآليات ليعلم
البرش بان إتباع احلق يبدأ من العقل.

2.2املحظورات واملحرمات:

احلظر لغة كام يقول ابن فارس( :احلاء

والظاء والراء أصل واحد يدل عىل املنع،

يقال :حظرت اليشء احظره حظرا ،فانا

حاظر واليشء حمظور)

(((2

واحلظر منع

اليشء منعا يثاب عىل تركه ويعاقب عىل
فعله( .((2وجاء يف اللسان (احلظر :احلجر،
وهو خالف اإلباحة ،واملحظور :املحرم)

(((3

واحلرام املمنوع منه أما بتسخري اهلي وأما

( ((2مقاييس اللغة  ،80 /2وينظر :املفردات يف
غريب القران .176
( ((2معجم لغة الفقهاء .182
( ((3لسان العرب مادة (حظر).

د.صادق فوزي النجادي

بمنع قهري وأما بمنع من جهة العقل ،أو من

هلام ثم ذكر األبناء وحرمة قتلهم خوفا من

واحلرمة ما ال حيل انتهاكه؛ واحلرام ضد

وباطنها ثم أعاد ذكر القتل وان كان داخال

جهة الرشع أو من جهة من يرتسم أمره(.((3
احلالل ويقال :هو ذو حمرم منها إذا مل حيل

له نكاحها ،والتحريم ضد التحليل وحرمت

الفقر ثم حرم الفواحش واملعايص ظاهرها

يف الفواحش تفخيام لشانه وتعظيام ألمره
والنفس املحرم قتلها هي نفس املسلم و

الصالة عىل احلائض حرما أي منعت

املعاهد( .((3والوصية ال تكون إال لألمور

فيها املحظورات واملحرمات التي ال يبيحها

تضم أمهات املسائل يف الترشيع والعقل

العقل( ،((3بقول اهلل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

منهي عنه،
فلو استعملت عقلك يف كل
ّ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

يعطيك التوازن يف القرار ،فكان العقل لو

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ

منهج السامء لوجد أن رضورة العيش عىل

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ [سورة

املبحث الثاين:

إياه( .((3وقد أورد اإلمام الكاظم آية ذكر

اهلل تعاىل والتي يتعرف عليها من خالل

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

املهمة التي ال تستقيم إال بالقيام هبا والوصية
جيب إن يسع املسالة من أوهلا إىل أخرها؛

أو يف كل مأمور به يف اآلية فستجد التعقل

ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ

خىل لبحث هذه األشياء بحثا مستقال عن

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ

األرض تتطلب وجود هذه األشياء.

األنعام.]151 :

فاملالحظ يف هذه اآلية انه بدا التحريم

بالتوحيد فقال :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﭼ

استدالل اإلمام الكاظم  باآليات
غري الرصحية عىل العقل

أشارت املراجع واملصادر إن عمليات

ثم أوىص بالوالدين إحسانا وعدم العقوق

وإجراءات واسرتاتيجيات العقل ،تنعكس

( ((3املفردات يف غريب القران .165- 164
( ((3خمتار الصحاح .133- 132
( ((3حياة اإلمام موسى بن جعفر.131 /1 

والتعقل واملعرفة والتذكر والتخيل،

بمامرسات عديدة ،لعل أبرزها :التفكري
( ((3ينظر :جممع البيان ،املجلد(.382 /)2
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وحل املشكالت واختاذ القرارات
واالستنتاجات واخلربة واحلكمة والرشد

والنقد واالبتكار( .((3وسوف نلقي

ﮡﭼ [سورة العنكبوت-34 :
]35

(((3

فلقد استدل اإلمام هبذه

نظرة عىل استدالالت اإلمام الكاظم

النصوص الكريمة عىل تدمري اهلل عز وجل

العقل واستعامله بصورة صحيحة ومعرفة

متعن التفكر والتعقل باهلل وكفرت به وقد

باآليات القرآنية واآلثار املرتتبة عىل معرفة
احلقائق واالبتعاد عن األخطاء والزلل

من خالل الوعظ واإلرشاد والرتغيب
والرتهيب وبيان موقف الكثرة من الناس

والقلة ويف أي صف يكون احلق.

1.1الوعظ واإلرشاد:

للذين ال يعقلون من األمم السالفة التي مل
نزلت يف قوم لوط فقد عاقبهم اهلل تعاىل

بأشد العقوبات فجعل أرضهم بحرية
قبيحة .وهذا خطاب ملرشكي العرب
أي مترون يف ذهابكم وجميئكم إىل الشام

عىل منازهلم وقراهم بالنهار وبالليل أفال

وذلك من خالل ذكر األقوام التي

تعتربون هبم ومن كثر مروره بموضع

الكريم وما آل إليه أمرهم يف الدنيا وما

واملعنى .أفال تتفكرون بام نزل هبم لتجنبوا

أهلكها اهلل سبحانه وتعاىل يف القران
سوف ينالونه يف اآلخرة ،فقد ذكر اإلمام
الكاظم  ذلك بقوله هلشام ((يا هشام:

ثم خوف الذين ال يعقلون عقابه فقال
104

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

العرب فلم يعترب كان ألوم ممن قل ذلك منه

ما كانوا يفعلونه من الكفر والضالل(.((3

فهم خيرجون من طاعة اهلل إىل معصيته
بفسقهم وترك اهلل من تلك القرية عربة

تعاىل :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

واضحة وداللة عىل قدرته فذلك وعظ

[سورة الصافات ]138- 136 :وقال:

ويبرصون .وذكر االلويس يف تفسريه أن

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

( ((3حياة اإلم���ام موسى ب��ن جعفر/1 

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﭼ

ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

( ((3اإلدارة بالذكاءات .71- 70

وإرشاد للذين يعقلون ويتفكرون

.133-132
( ((3جممع البيان ،املجلد(.458 /)4

د.صادق فوزي النجادي

تدمري اهلل وعقابه لتلك الطائفة من الناس

الحتاد أفكارهم ووحدة اجتاههم فال يعقل

حتذيرا هلم من خمالفة املرسلني واملصلحني

إنام ينشا من اجلهل وعدم املعرفة( .((4ويف

عربة وموعظة للذين يعقلون ،فان فيه

فان عاقبة املخالفة والعصيان هو الدمار
واهلالك( .((3وكذلك ذكر اإلمام

التفرق واالنقسام بني صفوفهم فان ذلك

اآلية األخرى نالحظ إن علامء اليهود
يعظون غريهم وال يعظون أنفسهم وكان

يف رسالته( :يا هشام :ثم ذم الذين ال

من األجدر هبم إن يتفكروا يف من وعظ بام

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

ال يكون من شان العقالء( .((4ولنتقل إىل

يعقلون فقال :ﭽﮦ ﮧ ﮨ

مل يتعظ به فكأنه مجع بني املتناقضني وهذا

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ

فصل آخر من رسالته ،يقول اإلمام( :يا

احلرش .]14 :وقال :ﭽ ﮧ ﮨ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ [سورة

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [سورة

هشام :إن اهلل تعاىل يقول يف كتابه :ﭽﭡ

ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﭼ [سورة

ق .]37 :يعني العقل وقال تعاىل :ﭽﭑ

الن فيها ثالث صفات ذميمة وهي

قال :الفهم والعقل)( ((4فاإلمام ذكر يف

البقرة .((3(]44 :فاآلية فيها ذم اجلهلة

(اجلبن عن احلرب ،والبأس الشديد فيام
بينهم ،وتشتت قلوهبم) واهلل يصفهم بعدم

العقل ،فإن العاقل ال يكون جبانا كام أنه ال
يقع باس بينه وبني غريه فان ذلك ينشا من

اجلهل ،كام انه ال خيالف العقالء وال يفرتق

عنهم الن طريقهم ودينهم واحد ،وذلك
( ((3روح املعاين .313 /7

( ((3حياة اإلم���ام موسى ب��ن جعفر/1 
.135-134

ﭒ ﭓ ﭔﭼ [سورة لقامن.]11 :
اآلية األوىل إن معنى القلب ليس العضو

املوجود يف اإلنسان والذي يقوم بعملية

توزيع الدم يف إنحاء جسمه؛ بل املراد منه
العقل الذي يدرك املعاين الكلية واجلزئية،

ويتوصل به إىل معرفة حقائق األشياء.

وهو يف احلقيقة القلب املعنوي لإلنسان

( ((4املصدر نفسه .138 /1

( ((4ينظر :جممع البيان ،املجلد(.98 /)1

( ((4حياة اإلمام موسى بن جعفر.144 /1 
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الذي امتاز به عن سائر احليوانات .إما

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﭼ

إىل لقامن احلكيم من نعمة ،فقد وهب له

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

اآلية الثانية احتوت عىل ما أعطاه اهلل تعاىل

احلكمة .وأعطاه العقل والعلم والعمل
هبام .فاإلمام يف هذا املفصل من رسالته

هلشام بني موقفني :املوقف األول األقوام
التي كفرت باهلل ومل تتخذ من عقوهلا سببا

إىل النجاة من اهلالك .واملوقف الثاين
األقوام التي آمنت باهلل واختذت من عقوهلا

سلام إىل طريق احلق .فاإلمام من خالل
هذه اآليات يعظ الناس ويرشدهم إىل
طريقني احلق والباطل الذي يفرق بينهام

بوساطة العقل والتفكر.

2.2الرتغيب والرتهيب:

ﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞﭼ [سورة الروم:
 .((4(]28فاآلية األوىل تعني أن احلياة

الدنيا زائلة ال حمالة أي باطل وغرور إذا مل

جيعل اإلنسان فيها طريقا إىل اآلخرة وإنام

عنى باحلياة الدنيا أعامل الدنيا الن نفس
الدنيا ال توصف باللعب وما فيه رضا
اهلل من عمل اآلخرة ال يوصف به أيض ًا

ألن اللعب هو ما ال يعقب نفعا واللهو

هو ما يرصف من اجلد إىل اهلزل وهذا

وذلك من خالل استدالل اإلمام

إنام يتصور يف املعايص والدار اآلخرة وما

الدائم والتي ال يصل إليها البرش إال بعد

يتقون معايص اهلل ألهنا باقية دائمة ال يزول

باآليات التي فيها ترغيب باآلخرة ونعيمها
106

[سورة اإلنعام ]32 :وقال :ﭽ ﮈ ﮉ

متعن وثبات بمعرفة اخلالق وعدم الرشك
به ،وترهيب من يضل منهم بالنار والعذاب
الدائم ،وقد أشار اإلمام الكاظم إىل
ذلك يف رسالته بقوله( :يا هشام :ثم وعظ

أهل العقل ورغبهم يف اآلخرة فقال:

ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ

فيها من أنواع النعيم واجلنان خري للذين

عنهم نعيمها وال يذهب رسورها(،((4

فاآلية تسلية ألصحاب العقول بام حرموا

من متاع الدنيا وتقريع ألصحاب العقول
( ((4حياة اإلم���ام موسى ب��ن جعفر/1 
.132-131
( ((4ينظر :جممع البيان ،املجلد(.293 /)2

د.صادق فوزي النجادي

اجلاهلة إذ ركنوا إىل حطامها ومل يعملوا

مواقف املنافقني واجلهلة الذين جيتمعون

بام ُير ّغب اهلل تعاىل عباده العقالء بدار

الصواب والعدل .قال اإلمام( :يا

لغريها .فاإلمام إنام يستدل هبذه اآلية
اخللود ،وذمه لدار الدنيا فهي حمصورة يف
اللعب واللهو عىل الرغم من وجود العمل

الصالح واخلري فيها ألهنا موصوفة بالدنيا

وهي مأخوذة من الدنو والسفالة وعليه
ينبغي للعقالء أن يزهدوا فيها ويبتعدوا

عن احلرام ويعملوا لدار اآلخرة ونعيمها.
أما اآلية الثانية فقد استدل هبا اإلمام

عىل ترهيب أصحاب العقول ال ُبله فهم
خيافون من عبيدهم وإمائهم أن يشاركوهم

يف أمواهلم التي يرثوهنا من آبائهم كام خياف
الرجل احلر من رشيكه احلر يف املال يكون
بينهام أن ينفرد دونه فال حيب أن يشاركه

فيه احد .واملعنى إنكم إذا مل ترضوا يف

عبيدكم أن يكونوا رشكاء لكم يف أموالكم

وأمالككم فكيف ترضون لربكم أن يكون

له رشكاء يف العبادة(.((4
2.2القلة والكثرة:

وذلك من خالل استدالل اإلمام

الكاظم باآليات الرشيفة التي تبني
( ((4املصدر نفسه ،املجلد(.303 /)4

بكثرة عىل الباطل وقلة من يتبع طريق
هشام :ثم ذم اهلل الكثرة فقال :ﭽﯙ ﯚ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢﭼ [سورة اإلنعام ]116 :وقال :ﭽﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﭼ

[سورة العنكبوت ]61 :وقال تعاىل:

ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ
[سورة العنكبوت ((4(]63 :فاآلية األوىل

فيها خطاب للرسول ،واملراد غريه

ويعني هبا الكفار وأهل الضاللة وإنام ذكر
األكثر هنا الن اهلل سبحانه علم أن منهم
من يؤمن ويدعو إىل احلق ويذب عن الدين

ولكن هم األقل واألكثر الضالل( .((4وال
بد هنا من التفريق بني األكثر واألعظم
فاألعظم قد يوصف به واحد وال يوصف
باألكثر واحد بحال هلذا يقال يف صفة اهلل

( ((4حياة اإلمام موسى بن جعفر.138 /1 
( ((4ينظر جممع البيان ،املجلد(.356 /)2
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عز وجل عظيم وأعظم وال يوصف بأكثر،

ﮀﭼ [سورة غافر ]28 :وقال :ﭽ ﮄ

ومعرفة احلق بالقلة والكثرة جلواز أن يكون

هود ]40 :وقال :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ

ويف هذا داللة عىل انه ال عربة يف دين اهلل

احلق مع األقل .أما اآلية الثانية والثالثة فقد

خاطب اهلل فيها نبيه بأنه لو سأهلم من هو

ﭱﭼ [سورة اإلنعام ]37 :وقال:
ﭽﰈ ﰉ ﰊﭼ [سورة

املائدة:

اخلالق واملنزل العطاء من السامء ألجابوك

 ]103وقال :ﯭ ﯮ ﯯﭼ

بألسنتهم ،ومن ادعى قوال ال يعلمه عد

عىل قلة املؤمنني وندرة وجودهم وتفتح

بأنه اهلل وهم ال يؤمنون به يف قلوهبم بل

سفيها وجاهال.

[سورة هود ((4(]40 :فاآليات فيها داللة
عقوهلم النرية ،فهذه القلة يعود سببها إىل

ونلحظ قوله تعاىل :ﭽ ﰁ ﰂ

إيامن هذه املجموعة باهلل وهي من أعظم

بتوحيد اهلل وانه اخلالق األوحد هلذا الكون

منزلة رفيعة ال يصلها إال ذو حظ عظيم

ﰃ ﰄ ،ﭰ ﭱﭼ أي مع إقرارهم
واملعطي األسباب فهم يرشكون به وهذا

من فعل املنافقني مما يدل عىل أهنم ال
تدبري هلم وال تفكري .وعليه قل يا نبي اهلل
حممد أو يا أهيا السامع (احلمد هلل) عىل

هدايته لنا وتوفيقه إيانا ملعرفته .ولننتقل
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ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ [سورة

إىل جزء أخر من رسالته إذ يقول ( :يا

هشام :ثم مدح القلة فقال :ﭽ ﯳ ﯴ

ﯵﯶ ﭼ[سورة سبا ]13 :وقال:

ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [سورة ص ]24 :وقال:

ﭽﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

الطرق التي يصل إليها اإلنسان وهي
متعن بعقله وتفكر ،ففي سورة املائدة
خص األكثر بأهنم ال يعقلون ألهنم أتباع؛

فهم ال يعقلون أن ذلك كذب وافرتاء كام
يعقله الرؤساء ،أما يف سورة سبا ففيها
داللة عىل أن املؤمن الشاكر يقل يف كل

عرص( .((4أما يف سورة (ص) فان الذين

امنوا وعملوا الصاحلات أصحاب العقول
الذين يعرفون اهلل حق معرفته هم قليل وما

هنا زائدة واألصل :قليل هم .أما يف سورة
( ((4حياة اإلمام موسى بن جعفر.140 /1 
( ((4ينظر :جممع البيان ،املجلد(.382 /)4

د.صادق فوزي النجادي

هود فقد ذكر اإلمام عدد الذين امنوا
بنبي اهلل نوح وقيل هم ثامنون إنسانا

يف قول األكثرين وقيل اثنان وسبعون
رجال وامرأة وبنوه الثالثة ونساؤهم فهم

ثامنية وسبعون نفسا( .((5وعليه فاستدالل

5.5أقوال مأثورة يف اإلدارة :رعد الرصن،
سلسة الرضا للمعلومات ،دمشق

2003م.

6.6بحار األنوار :العالمة املجليس ،دار
الفكر املعارص ،بريوت ،لبنان.

اإلمام الكاظم بالقلة والكثرة إنام هو

7.7حتف العقول :ابن شعبة ،دار العروبة

تكون عىل احلق دائ ًام؛ بل قد جيتمعون عىل

8.8تفسري ال����رازي (م��ف��ات��ي��ح الغيب

اثر من آثار العقل فال يعني أن الكثرة
الباطل كذلك.

املصادر

القران الكريم.

1.1اإلدارة بالذكاءات :د .امحد عيل صالح
وآخرون ،دار وائل للنرش ،عامن ،ط

2010 /1م.

2.2األذكياء :معروف رزيق ،دار الفكر
املعارص ،بريوت ،لبنان 2002م.

3.3أصول الكايف :الشيخ الكليني ،دار
الكتاب للنرش والتوزيع .بريوت،

لبنان.

4.4أعيان الشيعة :حمسن األمني ،تح:
حسن األمني ،دار املعارف ،ط/5

1994م.

( ((5املصدر نفسه ،املجلد(.164)3

للنرش والتوزيع ،دمشق.

املعروف بالتفسري الكبري) :فخر الدين
الرازي ،دار الكتب العلمية ،لبنان.

9.9تقريرات آية اهلل العظمى اخلوئي يف
علم األص��ول :الشيخ باقر رشيف
ال��ق��ريش ،مطبعة النجف ،النجف

االرشف( ،د .ت).

1010حياة اإلمام حممد الباقر :الشيخ باقر
رشي��ف ال��ق��ريش ،مطبعة النجف،

النجف االرشف 1958م.

1111حياة اإلمام موسى بن جعفر :الشيخ
باقر رشيف القريش ،مطبعة رشيعة،
إيران ،ط2008 /1م.

1212رشح هنج البالغة :ابن أيب حديد،
تح :حممد أبو الفضل ،مرص ،ط/2

1965م.
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1313روح املعاين :االل��ويس ،دار مكتبة

الشيخ عباس كاشف الغطاء ،النجف

1414العقل مدخل موجز :جون سريل،

2020معجم لغة الفقهاء :د .حممد رواي

احلياة ،بريوت 1950م.

ترمجة :ميشيل حنا ،ع��امل املعرفة،

العدد  ،343الكويت 2007م.

1515ع��ل��م ال��ن��ف��س ال�ت�رب���وي :روب���رت
مكلفني ،ت��رمج��ة :ي��اس��م�ين ح��داد
وآخرون ،دار وائل ،عامن 2002م.

ود .حامد ص��ادق ،دار النفائس،
بريوت ،ط1988 /2م.

2121املفردات يف غريب القران :الراغب
األصفهاين ،ن�شره ،د .حممد خلف

اهلل ،مكتبة االنجلو املرصية (د .ت).

1616لسان العرب :ابن منظور ،دار صادر،

2222مقاييس اللغة :اب��ن ف���ارس ،امحد

1717جم��م��ع ال��ب��ي��ان يف تفسري ال��ق��ران:

هارون ،دار الفكر للطباعة 1971م.

1818خمتار الصحاح :ال��رازي ،حممد بن

رشي��ف ال��ق��ريش ،مطبعة رشيعت،

بريوت 1956م.

الطربيس ،دار مكتبة احلياة ،بريوت.

بكر ،دار الرسالة ،الكويت 1983م.

1919امل��دخ��ل إىل ال�شري��ع��ة اإلس�لام��ي��ة:
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االرشف 2004م.

بن ف��ارس ،ت��ح :حممد عبد السالم

2323موسوعة اإلمام الصادق :الشيخ باقر
إيران ،ط 2008 /1م.

فحوى البحث
بحث نحوي صرِ ف ،بسط فيه السيد الباحث مسألة استعامل القرآن

الكريم لـ(اذا) الظرفية الرشطية والفجائية ومدى مسايرة هذا االستعامل
لقواعد النحويني.

وقد بحث عدة مسائل هي:

 -االصل يف استعامل (اذا).

تضمنها معنى الرشط.
ُّ -

 العامل فيها ولزوم اضافة ما بعدها اليها.( -اذا) الفجائية.

وقد ختم البحث بام توصل اليه السيد الباحث من أمور ثم قائمة

باهم املصادر.
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املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

رب ال��ع��امل�ين ،وال��ص�لاة
احل��م��د هلل ّ

حممد وآل��ه الطيبني
والسالم عىل سيدنا ّ

الطاهرين.

وبعد...

فإن ممّا ال ّ
شك فيه ّ
ّ
أن القرآن الكريم هو

املعجز اخلالد الذي قال فيه سبحانه ﭽﭝ

عنها الطالب بأهنا أداة رشط غري جازمة،
وقد اختلفت آراء النحويني فيها ،ما دعاين

إىل تفصيل القول فيها ،وال أزعم أنني مل

أسبق إىل دراستها ،بل أزعم أنني مللمت
أطرافها وأوجزت الكالم عليها تاركا ما ال
جدوى من ذكره .وقد بحثت فيها ما يأيت:

1.1األصل يف استعامهلا.

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

 2 .تضمنها ملعنى الرشط.

ﭭﭮﭼ[سورة االرساء.]88 :

 4 .العامل فيها.

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
وال ّ
شك أيضا ّ
أن االستعامل القرآين

غاية يف الدقة ،فليس لنا أن نتوهم يف
لفظة أهنا لو تأخرت لكان أحسن ،أو لو

نتصور يف
تقدمت لكان أبلغ ،وليس لنا أن
ّ
أذهاننا حرفا لو استعمل بدال من احلرف
املستعمل يف القرآن لكان ّ
أدق ،وقد ذهب
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التي كان يكفي يف الدراسة األولية أن يعبرّ

إىل ذلك كل النحويني والبالغيني ،إذ
ُ
اضطروا إىل التأويل والتقدير يف اآليات

التي ال جيدون سبيال إىل قبوهلا عىل ما هي

عليه ،فقالوا باحلذف واإلضامر ،ووضع
لفظة موضع أخرى ،وهكذا...

وممّا جاء يف االستعامل القرآين(إذا)،

 3 .مجلة الرشط وجوابه.
 5 .لزومها اإلضافة.
(6 .إذا) الفجائية.

1.1األصل يف استعامهلا

والنص القرآين
بني االستعامل النحوي
ّ

األصل يف استعامل (إذا) أن تكون لزمان

خمتص من بينها بوقوع
من أزمنة املستقبل
ّ
حدث فيه مقطوع بوقوعه ،أو كثري وقوعه؛

لذا كثر استعامهلا يف هذا املعنى يف القرآن
الكريم ،لقطع عالمِ ِ الغيب والشهادة جل
شأنه باألمور املتوقعة((( ،ومن ذلك قوله

((( ينظر :املفصل ،171 :رشح ال��ريض عىل
الكافية ،185 /3 :رشح املفصل.46 /5 :

د.عبد احلسن جدوع عبد العبودي

تعاىلﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ [سورة التكوير:

وكذلك تأيت ظرفا للحال يف مثل قوله

االنفطار ،]1 :وقوله ﭽﭪ ﭫ

[سورة الليل ،]2- 1 :وقوله ﭽﮞ ﮟ

كثري الوقوع مثل قوله تعاىل ﭽﯿ ﰀ

وه َي فيِ ِ
ﮧﭼ [سورة يونسِ ،]12 :
هذ ِه
اآلية د ّلت عىل احلال املستمرة ،أي :أن

 ،]1وقوله ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ [سورة

ﭬﭼ [سورة الزلزلة ،]1 :وللحدث

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ [سورة
النساء ،]86 :وقوله ﭽﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ [سورة

االعراف ،]204 :واملعلوم ّ
التحية
أن
ّ

وقراءة القرآن مقطوع بوقوعهام غالبا.

ولكثرة استعامل (إذا) يف املقطوع

بوقوعه وكثري الوقوع غلب معها لفظ
املايض(((.

تعاىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

مسه الرضّ دعا اهلل سبحانه،
االنسان كلام ّ
ومثله قوله تعاىل ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼﭼ [سورة الروم.]36 :

النص القرآين
2.2تضمنها معنى الرشط يف ّ

إنّام جاز تضمن (إذا) معنى الرشط

مع أنهّ ا موضوعة لألمر املقطوع بوقوعه؛

لكثرة دخول معنى الرشط فيها ،وخروجها

وكثرة استعامل (إذا) للمستقبل ال

عن أصلها من الوقت املعني ،وإن مل يكن

احلال ،فمن ورودها بمعنى امليضّ ما ذكره

مفروضا وجوده ،إذ إننا يف كثري من األمور

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

خالف ما نتوقعه ،وهلذا تضمنت (إذا)

تنفي إتياهنا بمعنى امليضّ  ،أو لظرف

سبحانه عن ذي القرنني يف قوله ﭽﭟ

فيها معنى(إن) الرشطية؛ لكون الرشط
التي نقطع بوقوعها ينكشف لنا احلال عىل

ﭨﭼ [سورة الكهف ،]86 :وقوله

معنى(إن) الرشطية وجاز دخول (الفاء)

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ [سورة

وغالب ًا مانرى ّ
أن هناك مجلتني بعد(إذا)

ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

الكهف.]90 :

((( الربهان يف علوم القران.362 /2 :

يف جواهبا(((.

((( ينظر :رشح الريض168 /3 :ــ  ،169اجلنى
الداين.368 :
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جاءتا عىل صورة الرشط واجلزاء ،وإن مل

الكالم عليها ،كام يف قوله تعاىل ﭽﭑﭒ

الذي تضمنته ،وهو ما دعا بعض النحاة

ﭜﭝﭼ[سورة يونس.]21 :

يكونا رشطا وجزاء ًا من أجل معنى الرشط
اىل القول بزيادة الفاء يف جواب (إذا)((( يف

قوله تعاىل ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

3.3مجلة الرشط وجوابه ،يف النص القرآين
فعل الرشط بعد(إذا) غالبا ما يكون

ماضيا ،وأحيانا يأيت بصيغة املضارع ،أ ّما

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

اجلواب فال خيلو من أن يكون إما ماضيا،

النرص ،]3- 1 :فإنّام زيدت الفاء ليكون

بـ(إذا) الفجائية ،أو مجلة اسمية أو حمذوفا.

ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ [سورة

أو مضارعا ،أو مقرتنا بالفاء ،أو مقرتنا

الكالم عىل صورة الرشط واجلزاء.

فمثال فعل الرشط واجلواب باملايض قوله

وذكر الريض(ت688هـ) أنه جاز أن

سبحانه ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

كوهنا للرشط ،لعدم عراقتها يف الرشطية

 ،]58وقوله ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

يكون جزاء (إذا) مجلة اسمية بغري فاء مع
ورسوخها فيها((( ،كام يف قوله تعاىل ﭽﮓ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ [سورة النحل:

ﮃﭼ [سورة القصص  ،]55ومثال

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ [سورة الشورى:

الفعل باملايض واجلواب باملضارع قوله

ﮪ ﭼ[سورة الشورى.]39 :

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ [سورة

 ،]37وقوله تعاىل :ﭽﮥﮦﮧﮨﮩ
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ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ّ
جل شأنه ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

وملعنى الرشط أجيبت (إذا) بالفاء-

املائدة ،]83 :وقوله ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭼ[سورة الروم:

[سورة االعراف[ ،]34 :سورة النحل:

مر ،وبالفعل مثل قوله تعاىل ﭽﭷ
كام ّ

 ،]36وأجيبت بـ(إذا) الفجائية ،التي سيأيت
((( ينظر :رشح الريض.190 /3 :
((( ينظر :رشح الريض.191 /3 :

ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﭼ

 ،]61ومثال الفعل باملضارع واجلواب

باملضارع قوله عز وجل ﭽﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

د.عبد احلسن جدوع عبد العبودي

ﯳ ﯴ ﯵﭼ [سورة احلج:

واحدا ،وهو تأكيد وصل اجلزاء((( ،ومل

ﭷ ﭸﭼ [سورة االرساء،]107 :

واحدا ،بل جمُ ِ َع بينهام يف اآلية املذكورة

 ،]72وقوله ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ومثال فعل الرشط باملضارع وجوابه

باملايض قوله تعاىل ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ [سورة

لقامن ،]8 :ومثال جواب الرشط املقرتن

بالفاء قوله سبحانه ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚﭼ [سورة البقرة:
 ،]282وقد ورد اقرتان جواب(إذا)
بالفاء بكثرة.

ومثال جواهبا املقرتن بـ(إذا) الفجائية

قوله تعاىل ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

يؤيد د .فاضل السامرائي إفادهتام معنى
إلرادة معنيي السبب واملفاجأة(((.

وال��ص��ح��ي��ح م���ا ذك�����ره د.ف��اض��ل

السامرائي؛ إذ ّ
إن النحاة منعوا اجتامع
حرفني ملعنى واحد(((.

ومثال اجلملة االسمية يف جواب إذا-

وهو قليل -قوله تعاىل ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﭼ [سورة الشورى ،]37 :وقوله

ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ [سورة

الشورى.]39 :

وقد عدّ ها بعض النحويني يف اآليتني

ﮇ ﮈ ﮉﭼ [سورة املؤمنون،]64 :

املتقدّ متني ظرفا ملا يستقبل من الزمان

ﯭ ﯮ ﭼ [سورة الروم.]48 :

مجلة اسمية غري مقرتنة بالفاء(((.

وقوله ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

متجردة من معنى الرشط؛ ألن جواهبا

ِ
اجتمعت الفاء وإذا يف اجلواب
وقد

وما ذكروه ليس صحيحا ،من جهتني:

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ليس الرشط ،فهي موضوعة للمقطوع

يف قوله جل شأنه :ﭽﮃ ﮄ ﮅ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ
[سورة االنبياء.]97- 96 :

وقد ذكر بعض النحاة أنهّ ام أفادا معنى

األوىل :أن األصل يف استعامل (إذا) هو
((( ينظر :الترصيح.251 /2 :
((( ينظر :معاين النحو.99 /4 :
((( ينظر :رشح ابن عقيل.333 /1 :
((( ينظر :مغني اللبيب ،100 /1 :الربهان/4 :
.196
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بوقوعه وكثري الوقوع -كام بينت –والثانية:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

الرفع(الواو) ،ويف اآلية الثانية جاء تأكيدا

ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ [سورة

ّ
أن (هم) يف اآلية االوىل جاء تأكيدا لضمري

لضمري النصب (أصاهبم).

ومثال مجلة الرشط حمذوفة اجلواب

الليل.]2- 1 :

النص القرآين
4.4العامل فيها يف ّ

قوله جل ذكره ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

تنصب(إذا) عىل الظرفية الزمانية،

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

جزاؤه من فعل أو شبهه ،وقال بعضهم هو

ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

والذي دعا أغلب النحويني إىل القول

[سورة البقرة ،]180 :فجواب الرشط يف

أو شبهه هو ّ
أن إذا يف االستعامل ليست

األوىل -التقدير –إذا حرض أحدكم املوت

ككلمة واحدة ،فيعمل يف(متى) الرشط

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

واختلف يف ناصبها ،فأكثر النحاة عىل أنه

ﮓﭼ [سورة املائدة ،]106 :وقوله:

رشطها(.((1

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ

بأن العامل يف (إذا) هو اجلزاء من فعل

كلتا اآليتني حمذوف يفسرّ ه املتقدّ م ،ففي

كـ(متى) التي هي مع رشطها ليست

فشهادة أحدكم ،ويف الثاين –التقدير –إذا

دون اجلزاء لكونه األقرب ،أما (إذا)

وقد تأيت (إذا) غري متضمنة ملعنى

واجلزاء ،وهي مضافة إىل الفعل الذي

حرض أحدكم املوت إن ترك خريا ُكتب.
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ﭙ ﭚﭼ [سورة النجم ،]46- 45 :وقوله

فإنهّ ا غالبا ما تأيت عىل صورة الرشط

الرشط ،وهي يف هذه احلال دالة عىل

بعدها -كام سيأيت -فال يعمل ما تضاف

ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

الزمان دون الرشط ،ومنه قوله تعاىل

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ [سورة هود:
 ،]102وقوله ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﭼ [سورة الشورى ،]29 :وقوله

إليه فيها( ،((1ومن ذلك قوله تعاىل ﭽ ﭱ

( ((1ينظر :رشح ال��ريض ،189 /3 :اجلنى
الداين.368 :
( ((1ينظر :رشح الريض188 /3 :ـــ.190

د.عبد احلسن جدوع عبد العبودي

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

عنها؛ ألن األصلح أن تكون اجلملة املنفية

ﮆﭼ[سورة النرص ،]3– 1 :فـ(إذا) هنا

رجت) أن تكون عامال
وال تصلح (إذا ّ

وليست ظرفا لفعل الرشط ،وكذلك قوله

فيكون بذلك رأي ابن جني أبعد من بعيد.

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ

بـ(ليس) هي اخلرب.

سبح وقت املجيء
ظرف للتسبيح ،أيّ :

يف (إذا وقعت) ،إذ ال تأثري للثانية يف االوىل،

ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ [سورة

واألوىل أن يكون العامل يف(إذا) حمذوفا

املنافقون ،]4 :فالعامل هو اجلواب ،أي

ّ
يدل عليه السياق ،والتقديرُ :ذ ِه َل الناس،

إ ّ
ال إذا كانت (إذا) بمعنى (متى)

نظري هذا املعنى يف قوله تعاىل ﭽﭖﭗ

وقد عدّ الطربيس (ت  548هـ) (إذا)

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

أجسامهم و ْق َت رؤيتهم.
تعج ُبك
ُ
فالعامل فيها جواهبا.

يف قوله تعاىل :ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛﭼ [سورة الواقعة،]4- 1 :
عدّ ها يف موضع الرفع؛ لكوهنام مبتدأ
وخربا ،خمطئا ابن جني (ت 392هـ)،

الذي جعل (إذا وقعت) معموال لقوله

رجت)(.((1
(إذا ّ

وما ذهبا إليه كالمها بعيد ،إذ ّ
إن (إذا)

االوىل إذا صلحت أن تكون يف موضع

الرفع عىل االبتداء -كام يرى الطربيس-

فال رضورة ألن تكون (إذا) الثانية خربا
( ((1ينظر :جممع البيان.214 /9 :

وإنّام حذف لتهويله عند السامع ،وقد ورد

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭼ [سورة احلج.]2- 1 :
ُ
ِ
وارد.
فذ ْه ُل
الناس عند وقوع الواقعة ٌ

وللنحويني يف العامل يف قوله (إذا

وقعت) مذاهب خمتلفة( ،((1ليس يف ذكرها
هنا من جدوى.

النص القرآين
5.5لزوم إذا اإلضافة ،يف ّ

ال تأيت(إذا) إ ّ
ال مضافة إىل اجلمل(،((1

( ((1ينظر :جممع البيان.214 /9 :
( ((1ينظر :املقتضب ،347 /2 :البسيط يف
رشح اجلمل.87 /2 :
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وأكثر ما تضاف اىل اجلملة الفعلية ويف

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ

غريها هلذا املعنى.

قبلها عن العمل فيام بعدها.

اآليات التي ذكرهتا فيام تقدم غنًى عن ذكر
لكن الذي أو ّد بيانه هنا أن جميء (ما)
ّ

وأشار البرصيون إىل أن (إذا)

بعدها ،وقد وردت (ما) بعد (إذا) يف القرآن

تأولوا يف إضافتها
دون االسمية( ،((1و ّ

بعد(إذا) ال يكفها عن اإلضافة إىل ما
الكريم ،ويف كالم العرب كثريا ،ومن ذلك

مالزمة لإلضافة إىل اجلملة الفعلية
اىل االسم أنهّ ا أيضا مضافة إىل اجلملة

قوله سبحانه ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

الفعلية؛ ّ
ألن هناك فعال حمذوفا مقدّ را

ﯚﭼ [سورة التوبة ،]92 :وقوله تعاىل

فإن كان الفعل املذكور مبنيا للمعلوم

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

يفسرّ ه الظاهر املوجود بعد االسم(،((1

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

أعربوا االسم الذي بعدها فاعال ملحذوف

 ،]124وقوله ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

أعربوا االسم نائب فاعل ،ومن ذلك قوله

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ [سورة التوبة:

يفسرّ ه املذكور ،وإن كان مبنيا للمجهول

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

تعاىلﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﮡﮢﭼ[سورة التوبة.]127 :

وإذا جاءت(ما) بعد (إذا) أضيفت إذا

ٍ
ماض دون
اىل اجلملة الفعلية التي فعلها
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[سورة املائدة ،]13 :أي :أنهّ ا ال تع ّلق ما

غريها؛ ّ
ألن (ما) تأكيد للكالم ،والتأكيد

بـ(ما) ال يصلح اال للاميض.

و(ما) هنا هي مثل(ما) املعرتضة بني

اجلار واملجرور ،كقوله تعاىل ﭽﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ [سورة آل عمران:
 ،]159وقوله ﭽﮥ ﮦ ﮧ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

فالسامء
ﭟﭼ [سورة االنفطار،]4- 1 :
ُ
ِ
والكواكب عندهم فاعل لفعل حمذوف
نائب فاعل.
مفرس ،والبحار والقبور ُ

وت��ض��م��ن(إذا) معنى ال�شرط هو

ال��ذي ذهب بالنحويني إىل أن يقولوا
( ((1ينظر :كتاب سيبويه ،90 /3 :رشح
االشموين.65 /3 :
( ((1ينظر :األص��ول يف النحو،143 /2 :
أوضح املسالك.15 :

د.عبد احلسن جدوع عبد العبودي

بإضافتها إىل الفعل(.((1

قال سيبويه (ت  180هـ) ،نقال عن

تأوله نحاة
أ ّما الكوفيون فقد تركوا ما ّ

اخلليل(ت 175هـ) (فإذا فيام يستقبل

فإنهّ ا مضافة إىل اجلملة اإلسمية املتكونة

جتيء وقتا معلوما ،أال ترى أنك لو قلت:

البرصة ،وذهبوا إىل ّ
أن (إذا) إذا وليها اسم

بمنزلة (إذ) يف ما مىض ويبني هذا أن (إذا

من مبتدأ وخرب ،أو مضافة إىل االسم

امحر البُسرْ ُ كان حسنا ،ولو قلت:
آتيك إذا ّ

فتكون(السامء) يف قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ

مبهمة ،وكذلك حروف اجلزاء)(.((2

الذي هو فاعل للفعل الذي بعده(،((1

ﭓﭼ ،إ ّما مبتدأ واجلملة الفعلية بعده

خرب ،أو فاعال للفعل (انفطرت) املذكور.

وأقول :ال مانع من أن تكون (إذا) يف

مثل ما ذكر مضافة اىل االسم؛ ألن الفعل
الذي بعده يستفاد منه معنى الرشط ،وال

رضورة حينئذ للتقدير الذي ذهب اليه
البرصيون ،وإنام قدّ م االسم لعلة بالغية.

ومن املناسب ذكره أيضا أن (إذا) ال

يجُ ازى هبا البتة؛ ألهنا تدخل عىل املتي ّقن
وقوعه فتأيت وقتا معلوما ،وما جاء للجزاء

يقع عىل املشكوك ويكون مبهام(.((1

( ((1ينظر :املقتضب ،347 /1 :املطالع
السعيدة.421 /1 :
( ((1ينظر :اجلنى الداين ،368 :رشح األشموين:
.316 /2
( ((1ينظر :كتاب سيبويه ،46 /3 :الربهان/4 :
.199

امحر البُسرْ ُ كان قبيحا ،فـ(إن) أبدا
آتيك إن ّ
وذكر أهنم إنام جازوا هبا يف الشعر

مضطرين( ،((2ومن ذلك قول الشاعر(:((2

قصت أسيا ُفنا كانَ وص ُلها
إذا رُ

ُخطانا إىل أعدائنا فنُضا ِر ُب

ِ
قوله(فنضارب)
ومعنى اجلزاء هنا أن

جمزوم عطفا عىل جواب (إذا) ،وهو ليس

اضطر لذلك من أجل
بيشء؛ ألن الشاعر
ّ
القافية.

وإذا مبنية دائام ،وإنّام بنيت لشبهها

احلرف يف افتقارها إىل ما بعدها من

اجلمل(.((2

( ((2كتاب سيبويه.46 /3 :
( ((2كتاب سيبويه.47 /3 :
( ((2ديوان قيس بن اخلطيم االنصاري.41 :
( ((2ينظر :املفصل ،171 :رشح الريض/3 :
.168
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(6 .إذا) الفجائية ،واستعامالهتا يف القرآن

��ب�رد(ت 285ه��ـ) ظ��رف مكان ،وعند
امل ّ

تأيت (إذا) للمفاجأة وهي غري متضمنة

وأجاز األخفش يف مثل :بينام يميش

وال تقع يف صدر الكالم ،وتكون

مفاجأة ،أو ظرف زمان ،بمعنى فوقت

فهي إذن ختتلف عن (إذا) املتضمنة

قول األخفش رفضه املازين بقوله(تكون

الكريم

وختتص باجلملة االسمية،
ملعنى الرشط،
ّ
للحال(.((2

ملعنى الرشط ،التي ختتص غالبا بالفعل،
وتأيت يف صدر الكالم ،وتكون غالبا

لالستقبال -كام تقدم.

فإذا زيد منطلق ،أن تكون إذا حرف
انطالق زيد موجود( ،((2والرأي الثاين يف
إذا هاهنا حرف املفاجأة وال تكون

وقتا)(.((2

ومن مسائل اخلالف بني الكوفيني

ومن ذلك قوله تعاىل ﭽﮐ ﮑ

والبرصيني إعراب اجلملة بعد (إذا)

ﭽﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

الزنبورية التي حدثت بني الكسائي و(ت

ﮒ ﮓ ﮔﭼ [سورة طه ،]20 :وقوله

التي للمفاجأة ،وهي ما عرفت باملسألة

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ [سورة طه،]66 :

جوز الكسائي
 189هـ) وسيبويه ،إذ ّ

ﭢﭼ [سورة االنبياء.]12 :

أظن ّ
أن العقرب أشد لسعة
قوهلم :كنت ّ

وقوله ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
واختلف فيها ،فقال قوم إهنا حرف،
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الزجاج(ت 311هـ) ظرف زمان(.((2

وقال آخرون إهنا ظرف(.((2

الرفع والنصب يف االسم الثاين بعد إذا يف

من الزنبور فإذا هو هي ،أو فإذا هو إياها،
القائم ،أو
ونحو :خرجت فإذا عبد اهلل
ُ

وقد عدّ ها األخفش(ت  215هـ)،

القائم ،رفع القائم عىل أنه خرب ،ونصبه
َ

( ((2ينظر :تسهيل الفوائد ،94 :أرسار النحو:
.199
( ((2ينظر :رشح ال��ريض ،194 /3 :رصف
املباين61 :ــ  ،62االنصاف :املسألة.99 :

( ((2ينظر :املقتضب ،185 /3 :جمالس العلامء:
 ،69- 68تسهيل الفوائد.94 :
( ((2ينظر :جم��ال��س ال��ع��ل�ماء ،69 :االش��ب��اه
والنظائر.66- 65 /3 :
( ((2جمالس العلامء.69 :

وامل����ازين ( 249ه��ـ) ح��رف��ا ،وه��ي عند

د.عبد احلسن جدوع عبد العبودي

عىل أنه مفعول ٍ
ثان ،والتقدير :خرجت

ﭧﭼ [سورة يس ،]29 :وقوله:

اليشء وجدانك له فجأ ًة(.((2

ﮐ ﮑ ﮒﭼ [سورة يس،]77 :

القائم؛ ألن معنى مفاجأتك
فوجدت زيدا
َ
ِ
يرتض سيبويه إال الرفع؛ ألن إذا
ومل

الفجائية جيب االبتداء بعدها ،وتبعه عىل

ذلك البرصيون(.((3

ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

وغريها كثري.

فاجلمل االسمية املذكورة بعد إذا تامة

ومل يوجد فيها نظري ما ذكره الكسائي من

فتقول :فإذا هو هي ،وتقول :خرجت

منصوب.

والصحيح يف مثل هذا ما ذهب اليه

النصب؛ ألنه جعل إذا بمنزلة الفعل،

فألن (إذا) هذه مل ِ
ّ
تأت
أ ّما األول:

ﭵ ﭶﭼ [سورة االعراف،]107 :

القائم.
فإذا عبد اهلل
ُ
سيبويه لسببني:

يف الذكر احلكيم إال واجلملة بعدها

اسمية خربها مذكور ،ومنه قوله عز

ّ
وجل ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

والسبب الثاين :ان الكسائي إنام أجاز

بمعنى انه جيوز ان تقدّ ر يف اآلية ﭽﭳ ﭴ

ففجأتني ،وتقدر يف :فإذا زيد قائم ،قام
زيد قائم( ،((3وهو بينّ البطالن.

وتأيت إذا الفجائية جوابا للرشط -كام

ﭧﭼ [سورة الزمر ،]68 :وقوله

تقدم -مثلام تأيت الفاء ،اال اهنا ختتلف عنها

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ [سورة النور:

طلبية ،وغري مقرونة ّ
بـ(إن) التوكيدية(،((3

ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
 ،]48وقوله :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

يف أن إذا ال تدخل اال عىل مجلة اسمية غري

نحو قوله تعاىل ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﯥﭼ [سورة الصافات ،]19 :وقوله

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ [سورة

( ((2ينظر :االنصاف :املسألة ،99رشح الريض:
.194 /3
( ((3ينظر :جمالس العلامء ،10- 9 :رشح
الريض.195- 194 /3 :

( ((3ينظر :رصف املباين.62 :
( ((3ينظر :رصف املباين ،62 :مهع اهلوامع:
.60 /2

تعاىل ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

الروم ،]36 :وقوله ﭽﮖ ﮗ ﮘ
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ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ [سورة

يونس ،]23 :وقوله ﭽﮂ ﮃ ﮄ

ومن املفيد ذكره أن (إذا) الفجائية قد

املؤمنون ،]64 :وقوله :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

عىل املفاجأة ليس غري ،وذلك حني تسبقها

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ [سورة

ال تكون واقعة يف جواب الرشط ،بل ّ
تدل

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ

الفاء ،و(ثم) ،ومنه قوله تعاىل ﭽﭱ

وجاءت إذا الفجائية أيضا يف جواب

ﭺﭻﭼﭽﭼ [سورة االعراف:

[سورة النور.]48 :

(بينا) يف غري القرآن ،ومن ذلك قول خرقة

بنت النعامن بن املنذر(:((3

أمرنا
الناس
نسوس
َف َب ْينا
َ
ُ
واألمر ُ
ُ

نتنص ُف
إذا نحن فيهم ُسوقة ّ

فإن عدّ ت إذا يف جواب (بينا) ويف

جواب (إذا) ظرف مكان -كام هو رأي

املربد -فالعامل فيها ما بعدها ،وهي يف
مثل هذه احلال غري مضافة اىل اجلملة التي

بعدها؛ ألن املكان ال يضاف اىل اجلملة إال
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هو املشهور عند النحويني(.((3

يف (حيث) ،وإن كانت ظرف زمان -كام
يرى الزجاج -فتكون إذا حينئذ مضافة اىل

اجلملة بعدها ،وتكون اسام للزمان وليست

ظرفا ،ونعرب مبتدأ ،و(بينا) خربها،
واألوىل أن تكون حرفا يفيد املفاجأة ،كام

( ((3ينظر :رشح الريض.195 /3 :

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
 107ـــ  ،]108وقوله ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [سورة الزمر:
 ،]68وقو ُله ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ [سورة

ثري.
ريه َك ٌ
االعراف ،]117 :وغ ُ

ومثال سبقها بـ(ثم) قوله تعاىل ﭽﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﭼ [سورة الروم.]20 :
اخلالصة

ظهر من خالل البحث ما يأيت:

1.1األصل يف استعامل (إذا) أن تكون ظرفا
للمستقبل ،غري أهنا قد تأيت للداللة عىل
امليض ،أو للداللة عىل احلال.

ختتص (إذا) باألحداث التي يقطع
ّ 2.2
( ((3ينظر :تسهيل الفوائد ،94 :رشح الريض:
 ،199 /3رصف املباين61 :ـــ .62

د.عبد احلسن جدوع عبد العبودي

بوقوعها ،وباألحداث التي يكثر

وقوعها.

دون أن تكون جوابا للرشط.
املصادر

3.3قد خترج (إذا) عن الظرفية فتستعمل

القرآن الكريم.

4.4تتضمن (إذا) معنى الرشط غالبا ،مع

940هـ) ،حتقيق أمحد حسن حامد ،دار

لكثرة دخول معنى الرشط فيها وهلذا

2.2االشباه والنظائر ،السيوطي (ت

مفعوال به.

اهنا موضوعة لألمر املقطوع بوقوعه؛

جاز دخول الفاء يف جواهبا.

5.5قد ختلص (اذا) للظرف من دون أن
تتضمن معنى الرشط.

(6 .إذا) مضافة دائام اىل اجلملة ،وهي
مبنية لشبهها احلرف يف افتقارها

للجملة بعدها.

1.1أرسار النحو ،البن كامل باشا (ت
الفكر عامن.

911هـ) ،تح طه عبد الرؤوف سعد،
1975م.

3.3األصول يف النحو ،أليب بكر بن
الرساج ،تح الدكتور عبد احلسني

الفتيل ،مطبعة النعامن 1973م.

4.4اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،أليب

7.7جياب عن (إذا) املتضمنة للرشط

الربكات االنباري ،تح حممد حمي الدين

8.8هناك (إذا) دالة عىل املفاجأة ،وهي

5.5أوضح املسالك اىل ألفية ابن مالك،

باجلملة االسمية دون الفعلية ،وال

تح :حممد حمي الدين عبد احلميد،

بالفعل وبالفاء وبـ(إذا) الفجائية.

غري متضمنة ملعنى الرشط وختتص
تقع يف صدر الكالم وتكون للحال،

وتعرب أما حرفا -وهو املشهور -أو

ظرفا ،وتقع يف جواب إذا الرشطية،
ويف جواب (ملا) ،وبينا ،اال إذا سبقت

بالفاء فإهنا تدل عىل املفاجأة وحسب

عبد احلميد ،دار الفكر بريوت.

البن هشام االنصاري ( 776هـ)،

1966م ،بريوت.

6.6الربهان يف علوم القرآن ،الزركيش
(794هـ) ،تح حممد أبو الفضل
ابراهيم ،دار املعرفة بريوت1972 ،م.

7.7البسيط يف رشح مجل الزجاج ،البن أيب
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الربيع ( 688هـ) ،تح عباس الش ّتي،

(643هـ) ،الطباعة املنريية بمرص.

1986م.

دار التاريخ بريوت.

دار املغرب االسالمي ،بريوت ،ط،1

8.8تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد جلامل
الدين بن مالك (ت  672هـ) تح حممد

كامل بركات دار الكتاب العريب،

1967م.

1515جمالس العلامء ،الزجاجي(340هـ)،
تح عبد السالم هارون ،دار املعارف

بمرص ،ط.2

1616جممع البيان يف تفسري القرآن،

9.9اجلنى الداين يف حروف املعاين ،للحسن

الطربيس(ت 548هـ) ،دار إحياء

حمسن ،مؤسسة دار الكتب ،املوصل،

1717املطالع السعيدة يف رشح الفريدة،

بن قاسم املرادي (ت 645هـ) تح طه
ط1976 ،1م.

1010رشح ابن عقيل لبهاء ،تح حممد حمي
الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،
بريوت2002 ،م.

1111رشح االشموين عىل ألفية ابن مالك،
لنور الدين االشموين (929هـ) تح
حممد حمي الدين عبد احلميد ،ط،3
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1414كتاب سيبويه ،تح عبد السالم هارون،

مرص.

الرتاث العريب 1379 ،هـ.

السيوطي ،تح الدكتور نبهان ياسني،
دار الرسالة بغداد ،ط1977 ،1م.

1818معاين النحو ،الدكتور فاضل صالح
السامرائي ،مؤسسة التاريخ العريب

للطباعة والنرش ،بريوت ط .2007

1919مغني اللبيب عن كتب األعاريب،
البن هشام االنصاري( 776هـ)،
تح :حممد حمي الدين عبد احلميد.

1212رشح الريض عىل الكافية ،حممد بن

2020املفصل يف صنعة االعراب جلار

وتعليق يوسف حسن عمر ،مؤسسة

الدكتور عيل بن ملحم ،بريوت ط،1

احلسن الريض االسرتابادي ،تصحيح

الصادق للطباعة والنرش.

1313رشح املفصل أليب البقاء عيل بن يعيش

اهلل الزخمرشي(ت  538هـ) ،تح

1993م.

فحوى البحث
بحث بالغي يأخذ من سورة الصافات املباركة ميدانا لبحث الداللة

الرتكيبية لبعض أساليبها مثل:
 -الذكر واحلذف.

 -التقديم والتأخري.

 التنكري والتعريف. -الفصل والوصل.

 -اإلظهار واإلضامر.

وتستنتج السيدة الباحثة :أن للسياق األثر الكبري يف الدالالت الرتكيبية ،إذ

فيه تعينَّ داللة املفردة ويستقر معنى الرتكيب.
وأن وجود هذه االساليب يف القرآن الكريم ،بوصفها وجه ًا من وجوه
نظمه ،تربز إعجازه من جهة مجالية نسقه وحسن تأليفه.
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املقدمة

إن دراسة البنية الرتكيبية هي حماولة

للبحث اإلجرائي يف داللة اجلمل ونظامها

البنائي الذي يشكل النــــظـم األخرى

واإلضامر وغريها يف سورة الصافات ميدان

التطبيق يف البحث اإلجرائي مبتدئني بالذكر
واحلذف ودالالهتام.

يف السور القرآنية ودالالهتا العالية األداء

1.1الذكر واحلذف:

دراسة داللة الرتكيب هو رصد التحوالت

التحوالت األسلوبية التي تطرأ عىل بناء

الفهمي والتوصييل ،ويبدو ّ
أن اهلدف من

الكالمية والكشف عن األثر الداللـــــــــي

الذي تنــــتجه سورة الصافات من

سياقات الفهم واالستيعاب عند متلقيها
بمعنى أننا ال نسعى من وراء البحـث عن

املكون الداليل املعجـــمي بل نسعى إىل

يعد أسلوب احلذف شك ً
ال من أشكال

اجلملة العربية ،إذ ان من مقتـــضيات

الداللة اهنا تتطلب الدقة والتثبت يف
تراكيبها ،فال تأيت هبا مطنبة مملة وال توردها
موجزة خملة ،فهـــي تصطفي من هذين ما
اتسق وأبان والح يف الصحة واإلبالغ من

البحث عن املكون الداليل الناتج عن نظم

مكامن األرسار ورفعة البيان.

الصافات أساس ًا رئيس ًا يف تأســــيس وحدة

الذكر أما احلذف فهو التحول األسلويب

نحوية تركيبية اعتـمدت عليها بنية سورة

ويرى علامء املعاين ان األصل هو

الفـــــهم واالستيعاب املنظومي يف إطار

الذي يطرأ عىل اجلملة تبع ًا لوجود نكات

التأويل املعنوي لنتاج فهم النص وتفسري

يستحسن هبا وال يستحسن هبا احلـــذف

الداللة جتسيد ًا للمعنى املقصود يف وحدة
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واحلذف والتـــــــقديم والتأخيــر واإلظهار

سياقاته املنضوية حتت إطار مفاهيمه

النصية وما يفرزه ذلك النتاج النيص من
قدرات يستوعبها متلقيه ويعد نتاجه من
جديد .وهــــــذا ما سنــــــجده يف داللة

أهم مكونات البنية الرتكيبية من الذكر

بالغية تستدعي ذلك ،فللذكر مواقع قد
ومها أدخل يف اإلحساسات واملــــشاعر
املنبـــعثة من ترتيبها يف خطرات النفس،

وهذا ما يمكن ان نفهمه من قول اجلرجاين
((وإذ عرفت هذه اجلملة ...فاعلم ان
ذلك سبـيله يف كل يشء فـــام من اسم أو

أحالم عبد املحسن صكر

فعل جتده قد حذف ثم أصيب به موضعه

الســـــــامء وقد قال تعاىل :ﭽﮭ ﮮ

وأنت جتد حذفه هناك أحــــسن من ذكره

ﭽﭮ ﭯ ﭰﭼ [سورة

وحذف يف احلال ينبغي ان حيذف فيها اال

وترى إضامره يف النفس أوىل وآنس من

النطق به))(((.

ﮯ ﮰﭼ [سورة التكوير،]23 :
وقال:

النجم.((())]7 :

أما احلذف فيؤتى به يف عدة مواضع

ومن مصاديق هذا املفهوم يف ميدان

ألغراض ومعان خمتلفة قد جيليها السياق

سورة الصافات :قوله تعاىل :ﭽﭞ

تومئ إىل الداللة املقصودة .وهو من

[سورة الصافات ]5 :فقد كان للذكر فيه

العرب وأولوها عنايتــــــهم و((قد

وال يمــــــــكن االستغناء عنها باحلذف،

واحلركة .((())...إذن فـ((هو تصـــــرف

البحث اإلجرائي ودالالته الرتكيبية يف

ويستــــــنبطها املتلقــــي من القرائن التي

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ

الظـــــواهر التي عرض هلا اللغويــــــون

داللة صافية ينظر فيها املعنى بوضوح

حذفـــــت العرب اجلملة واملفرد ،واحلرف،

وقد ((ذكر املشارق ألهنا مطالع األنوار

تصفى به العبارة ويشــــتد به أرسها ويقوى

عن ذكر املغارب ،إذ ذاك مفهوم من

وتصري أشبــــــه بالكالم اجليد وأقرب إىل

ومما يلحظ أيض ًا قوله :ﭽﭣ

دليل عىل قوة النفس ،وقدرة البيان ،وصحة

واألبـــــصار هبا أكلف وذكرها يغـنـي
املشارق))(((.

حبـــــــكها ويتكاثر إحياؤها ويمتلئ مبناها،
كالم أهل الطبع ،وهو من جــهة أخرى

ﭤﭼ أي مشارق الشمس باختالف

الذكاء ،وصدق الفطرة))(((.

أو مطلق املشارق ،ويف ختصيص املشارق

وقوع ظاهرة احلذف ،ملا فيه من التخفيف

((( دالئل اإلعجاز.153- 152 :
((( البحر املحيط.468 /7 :

((( امليزان.122 /17 :
((( اخلصائص.360 /2 :
((( خصائص الرتاكيب.111 :

الفصول أو املراد مشارق مطلق الـــنجوم

بالذكر لطـــــــلوع الوحي بمالئكته من

وقد يكون لكثرة االستعامل سبب يف
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أو حذف املضاف وأقامة املضاف إليه

الذي يتجه إليه الناطقون بفطرهتم(((.
ومن أمثلته يف سورة الصافات:

حذف حرف النون من اسم الفاعل

ﮄ ﮅ ﮆﭼ [سورة الصافات]86 :

ﮬ ﮭﭼ [سورة الصافات]38 :

عبادة اآلهلة دون عبادة اهلل ،فحذف

الكالم النصب عىل أن يعمل فيه (لذائقو)

قال :ﭽ ﮚ ﮛ ﭼ [سورة يوسف:

(ذائقون) يف قوله تعاىل :ﭽﮪ ﮫ

فالعذاب خفض لإلضافة وجيـــوز يف

ويقدر حذف النون استخفاف ًا لإلضافة(((،

أو حــــــــــذف كلمة كقـــــوله تعاىل:
ﭽﭑ ﭒﭼ [سورة الصافات،]1 :

قال الطوســــي(( :معناه انكم تريدون

املضـــاف وأقام املضــــاف إليه مقامه كام
 ]82أي أهلها ،اإلرادة ال تتعلق إال بام

يصح حدوثه وهذه األجسام ليست مما
حيدث فال يصح إرادهتا))(.((1

قال الطويس يف تقدير املعنى(( :والتقدير

أو قد يقع احلذف يف املتعلقات

من أن التعظيم بالقســـــم هلل وجواب

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ [سورة الصافات:

(ورب الصافات) وحذف ملا ثبت
القسم قوله :ﭽﭚ ﭛ ﭜﭼ [سورة

الصافات))]4 :

كحــــذف املفاعيل مثل قوله تعاىل :ﭽﯯ

 ]100قال الطويس يف تـــــقدير املعنى:

أو يف الفعل كام يف

((ثم دعا إبراهيم ربه فقـــــــال :ﭽﯯ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ

من الصاحلـــــــني ،كام تقول أكلـــــت

(((

قوله تعـاىل( :ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
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مقامــــــه كام يف قوله تعاىل :ﭽﮂ ﮃ

[سورة الصافات ،]7- 6 :قال االخفش:
(وقال( :حفظ ًا)ألنه بدل من اللفظ بالفعل

كأنه قال( :وحفــــــــظناها حفظ ًا)))

(((

((( ينظر :ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي.37 :
((( ينظر :مشكل إعراب القرآن.612 /2 :
((( التبيان.481 /8 :
((( معاين القرآن ،األخفش .668 /2

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ يعني ولد ًا صاحل ًا

من الطعام ،وحذف لداللة الكالم عليه،
فأجابه اهلل تعاىل إىل ذلك وبرشه بغالم

حليم أي حلي ًام ال يعجل يف األمور قبل

وقتها))(.((1

( ((1التبيان.508 /8 :
( ((1التبيان.515 /8 :

أحالم عبد املحسن صكر

أو يف املصدر كام يف قوله تعاىل :ﭽﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﭼ [سورة الصافات:

اإلفادة يف بلوغ املقاصد الداللية أي إفادة

السامع معنى حيـــسن السكــوت عليه،

 ]131قال مكي يف تقديـر ملعنى(( :الكاف

فهذا هو التناسب الداليل الذي تبتغيه

تقديره (جزاء) كذلك نجزي))(.((1

واألحوال ،فالذكر يف موطنه بليــــــــــغ

يف موضــع نصب نعت ملصدر حمذوف

البالغة ذلك بوصفها(( :مراعاة املقامات

ومن مواضع احلذف األخرى يف

مطابق واحلـذف يف موطنه بليغ مطابق))(.((1

ﮌ ﮍ ﮎﭼ [سورة الصافات]164 :

التوصيلية واالفهامية عند متلقيه وعندئذ

قوليـــــن مها(:((1

النصاالفهامية.

سورة الصافات قوله تعاىل :ﭽﮉ ﮊ ﮋ

ذهب املفرسون يف تقدير املحذوف إىل
األول :معناه ما منا ملك اال له مقام

حمذوف ومعناه ال يتجاوز ما أمر به ورتب

له كام ال يتجاوز صاحب املقام مقامه الذي
حدّ له فكيف جيوز ان يعبد من هو هبذه
الصفة وهو عبد مربوب ،عىل أن املالئكة

تربأت ممن يعبدها وتعجبت من ذلك.

الثاين :تقديره وما منا اال من له مقام،

فحذف املوصول وأبقى الصلة وهو بعيد

جد ًا.

يؤدي املعنى املقصود ويمنح النص القدرة

تكون القراءة قراءة منتجة استوعبت سياقات

2.2التقديم والتأخري:

تكاد سمة ّ
كل كالم رفيع يف موافقتــــه

قوانني تلك اللغة التي جاء هبا وتكتمل
هذه السمة مجالية إذا طابقـــــت مقتىض
احلال ودواعي املقام.

فالتقديم والتأخري ظاهرة أسلوبية

تنتج عىل مستوى الرتكيب لتشــــكل بعد ًا

داللي ًا ،إذ متــــثل حركة التحول داخل

اجلملة ،أي أن التحول يربز يف البنية

نالحظ مما تقدم ان األصل يف التعبري

السطحية بانتقال املكونات الرتكيبــــــية

( ((1مشكل إعراب القرآن.615 /2 :
( ((1ينظر :التبيان  ،535 /8ومشكل إعراب
القرآن.621 /2 :

أفقية اجلـملة بمعنى انه خيتلف عام سبقه

والداللية من مكان إىل آخر عىل امتداد

( ((1خصائص الرتاكيب.135 :
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من حتــوالت يف الذكر أو احلذف(،((1

وهي حتوالت ناجتة يف احلركة العموديـة

ومنه تقديم (قوم نوح) ملا ذكر ضالل

مكاهنا األصيل وموقعها داخل السياق،

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

التي تصيب مكونات الرتكيب وهي يف

وقد قال عنه عبد القاهر اجلرجاين(( :هو

باب كثري الفوائد جــــــم املحاسن واسع
الترصف بعيد الغاية ال يزال يفرت لك

عن بديعه ويفيض إىل لطيفه . ..ثم تنظر
فتـــــــجد سبب ْ
أن راقك ولطــف عندك

األولني يف قوله تعاىل :ﭽﯤ ﯥ ﯦ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ

[سورة الصافات.]75- 71 :

قال أبو حيان(( :واستثنى املخلصــــــني

ان قدم فيه يشء وحول اللفظ عن مكان

من عباده ،وهم األقل املقابل لقوله( :أكثر

التقديـــــــــم

نجوا ،وملا ذكر ضالل األولني وذكر

ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

أشــــــياء منها الدعاء عىل قومه وسؤاله

إىل مكان))(.((1
ومن

مواضــــــــع

والتأخيـــــــر يف سورة الصافات قوله

تعـــــــاىل:

األولني) واملعـــــنى اال عباد اهلل ،فاهنم

أوهلم شهرة وهم قـــوم نوح ،تضمن

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ

النــــــجاة وطلب النرصة وأجابه اهلل تعاىل

نصب (((وحـــــفظ ًا) عىل املـــــصدر أي:

ومنه التقديم للداللة عىل الترشيف كام

[سورة الصافات ]7- 6 :فيلحـــــظ أنــه
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الكواكب زينة للسامء وحفظ ًا))(.((1

وحفظناها حفظ ًا أو عىل املفعول من اجله
عىل زيادة الواو ،أو عىل تأخري العامل

يف كل ذلك إجابة بلغ هبا مراده))(.((1

يف قوله تعاىل :ﭽﭰﭱﭲﭳﭼ

[سورة الصافات ]83 :إذ قدم ذكر النبي

أي وحلفظها زيناها بالكواكـــب ومح ً
ال

حممد تـــرشيف ًا وتفضي ً
ال وتقدير املعنى:

( ((1ينظر :تكوين البالغة.117 :
( ((1دالئل اإلعجاز.73- 72 :

( ((1البحر املحيط.469 /7 :
( ((1البحر املحيط.484 /7 :

عىل معنى ما تقدم ألن املعنى إنا خلقنا

((ان من شيعة حممد إبراهيم يقول عىل

أحالم عبد املحسن صكر

دينه ومنهــجه فهو من شيعـــــته وان كان

املفعـــــــــول به بعد الفعل والفاعل لكنه

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭼ [سورة

3.3التنكري والتعريف:

ذريتهم وقد سبقتهم))(.((1

((لكونه مطلق ًا ثم يأيت التعريف ليحرص

إبراهيم سابق ًا له ،وهذا مثل قوله ﭽﭑﭒ

يس ]41 :أي ذرية َمن هو منهم فنجعلها

قد يقدم عليـــــــهام لغاية يقصدها املتكلم.
يعد التنكري األصل يف الكلمة

ومنه تقديم املفعول به ومثله قوله

نوعه ويقيده بواحدة من أوجه التعريف

[سورة الصافات ،]86 :قال أبو حـيـان:

النكرة ال تلتمس عرب أداة متيزها عن غريها

تعاىل :ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ
((وأجــازوا يف نصب (أإفك ًا).

وج��وه�� ًا أح��ده��ا :ان يكون مفعوالً

لرتيدون والتهديد المته وهو استفهام

تقرير ومل يذكر اب��ن عطـــــية غري هذا

الوجه وذكـــــــره الزخمرشي قال :فرس
االف��ك بقوله :آهلة من دون اهلل عىل أهنا

املعروفة عند النحاة))

(((2

إذ يظهر أن

يف حني يأيت التعريف بطرائق ومسارات
تنقل املفردة من اإلطالق إىل التقييد تبع ًا
ألسباب ومستحقات متنح الكلمة تعريفها

أو تنكريها.

وقد أخذت هذه اخلصيصة حيز ًا

مه ًام يف النص القرآين الكريم ملا حتمله

أفك يف أنفسهم ،والثاين ان يكون مفعوالً

من دالالت ،ونبدأ مع التنكري تبع ًا ملا

إفك ًا ،وآهلة مفعول به وقدمه عناية به وقدم

تفيد معناها مطلق ًا من كل قيد ،أما ما

من أجله أي تريــدون آهلة من دون اهلل

املفعول له عىل املفعول به ،ألنه كان األهم
عنــــــده ان يكافحهم بأهنم عىل أفك

وباطل يف رشكهم))( ،((2إذ األصل ان يأيت
( ((1معاين القرآن ،الفراء ،339 /2 :وينظر:
التبيان ،507 /8 :والبحر املحيط.489 /7 :
( ((2البحر املحيط.486 /7 :

ذكرناه من البدء باألصل واإلطالق فهي

ذكره علامء البالغة من معان ٍ استفيدت
من النكرة فإهنا مل تفدها بطبيعتها وإنام
استفادهتا من املقام الذي وردت فيه فكأنام
هو الذي يصف النكرة وحيدد معناها(،((2

( ((2بالغة الكلمة واجلملة واجلمل.66 :
( ((2ينظر :من بالغة القرآن.128 :
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فهنا إشارة واضحة إىل دور السياق يف
إظهار داللة النكرة وحتديد املعنى.

التـــــــحول هذه من دون ان يكون هناك

ومن مظاهر التنكري وخصائصه

داع بالغي هلذا األمر.

(سال ٌم) يف قوله تعاىل :ﭽﭛ ﭜ ﭝ
َ

ﭫﭼ يف قوله تعاىل :ﭽﭦ ﭧ ﭨ

نكرة وهي سالم وأي سالم هو بالغ يف

 ]6فقد أضـــيفت الزيـــنة إىل الكواكب

الداللية يف سورة الصافات:

ﭞ ﭟﭼ [سورة الصافات ]79 :فهنا
العــــظـمة وقد ساغ االبتداء هبذه النكرة
ملا فيها من معنى الدعاء قال ابن االنباري:

((سالم مرفوع ألنه مبتدأ وعىل نوح،
خربه ،وجاز االبتداء بالنـكرة ألنه يف معنى

ومن مظاهر التعريف باإلضافة ﭽﭪ

ﭩ ﭪ ﭫﭼ [سورة الصافات:
((وهي قراءة العامة(∗) ،وعن األعمش أنه

قرأ (بزينة الكواكب) بخفض الــكواكب
بالتكـــــــرير فيـــرد معرفة عىل نكرة كام

قال :ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

الدعاء كقوله تعاىل :ﭽﯖ ﯗﭼ

ﯨﯩﭼ [سورة العلقَّ ]16-15 :فرد

وال��ت��ع��ري��ف وال��ت��ن��ك�ير ظ��اه��رت��ان

ومن مظاهر التعريف األلف والالم

هيتم ببحثها علم املعاين( ،((2ويأتـــــــي

إىل معهود خارجي أو معـــــهود ذهني أو

[سورة املطففني.((2())]1 :

متقابلتان من الظواهر التعبريية التي

التعريف بسـتة طرائق وهي ما أطلق عليه
132

التنكري يف القرآن الكريم إذ ال تتم عملية

النحاة باملعرفات وهي الــــضامئر والعلم

و اسم املوصول و اسم اإلشارة و املعرف

بأل واملعرف باإلضـافة ،وال خيفى أمهية
اجلانب الســياقي يف إيثار التعريف عىل

( ((2البيان يف غريب إعراب القرآن.306 /2 :
( ((2ينظر :علم املعاين تأصيل وتقييم.145 :

نكرة عىل معرفة))(.((2

املعرفة ويأيت التعريف هبا اما حالة ً أشارية
حضوري أو تكون هذه الالم إىل استغراق

اجلنس( ،((2فمن التعريف بالالم (اخلطفة)

يف قوله تعــــــــاىل :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

(*) ينظر :السبعة يف القراءات.546 :
( ((2معاين القرآن ،الفراء ،334 /2 :وينظر
التبيان ،481 /8 :البيان يف غريب إعراب
القرآن .302 /2
( ((2ينظر :الربهان.190 /3 :

أحالم عبد املحسن صكر

ﮇ ﮈ ﮉﭼ [سورة الصافات:

حروف اجلر وتكــون تابعة هلا ،فأنه يتعلق
ٍ
واحد منها أرسار))(.((2
بكل

منهم))(.((2

اجلرجاين ان ما ((يضع يف اجلمل من عطف

 ]10قال العكربي(( :و(اخلطفة) مصدر،

وااللف والالم للجنس أو للمعهود

وقريب من هذا املعنى أكد عبد القاهر

ومن مظاهر التعريف األخــــرى

بعضـــــها عىل بعض أو ترك العطف فيها

ﮫ ﮬ ﮭﭼ [سورة الصافات:

بعد أخرى من أرسار البــــــالغة ومما ال

إضافة اسم الفاعل يف قوله تعاىل :ﭽﮪ
 ]38قال االنباري:
((العذاب

جمرور

باإلضـــــــافة

واملجيء هبا منثورة تستأنف واحد منها
يأيت لتمــــــام الصواب فيه اال األعراب

اخللص))(.((3

إذن يكمن يف الفصل والوصل

وهلذا حذفت النون من (لذائقو) وقرأ:
إِ َّنك ُْم َل َذ ِائ ُقو ا ْل َع َذ ِ
اب ،بالنصب ألنه قدر

رس بالغي وال يقرتب من هذه اآللية

وهو رديء يف القياس))(.((2

األعراب اخللص ،و بني ذلك اجلرجاين

حـــــذف النون للتخفيف ال لإلضافة

4.4الفصل والوصل:

الرتكيبــــــية مع فهم الســـــر البالغي اال
وقد وضع علامء البالغة حدود ًا للفصل

ال خيفى عىل املهتم بمعاين النظم ما

والوصل إذ ان ((الوصل عطـــــف بعض

من حضور يف داللة الرتكيـــــب ،والدور

موضع أحدمها من موضع اآلخر عىل

هلذه الظاهرة التعبريية (الفصل والوصل)
الذي يؤديه أسلوب العطف يف هذه

الظاهرة إذ ان الفصل والوصل ((قاعدته

العظمى حروف العطف وينعطف عليها
( ((2التبيان يف إعراب القرآن.673 /2 :
( ((2البيان يف غريب إعراب القرآن،304 /2 :
وينظر :البحر املحيط.476 /7 :

اجلمل عىل بعض والفصل تركه ومتييز

ما تقتضيه البالغة منها عظيم اخلــــطر
صعب املسلك دقيق املأخذ ال يعرفه عىل

وجهه وال حييط عل ًام بكنهه اال من أويت يف
ور ِزق يف
فهم كالم العرب طبـــع ًا سلي ًام ُ
( ((2بدائع الفوائد.32 /2 :
( ((3دالئل اإلعجاز.170 :
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إدراك األرسار ذوق ًا صحيح ًا))(.((3

ومن هنا جيب أن نفهم القدر الرابط

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ

جامع بينهام فيكونا متباينني ،وإذا كانا

املعنى بني اجلملتــني عىل الرغم من

بني اجلملتني ،فإن مل يكن هنـــاك قدر
متباينني تفصل اجلملة عن األخرى.

[سورة الصافات ]50- 45 :قد يوصـل
اختالفها من حيث الزمن امتداد ًا لداللة

وإذا كان بينهام رابط توصل ،والرابط

السياق وتأكيد ًا لقرائن األحوال واملقام

أو النظريين .ومما ورد عىل سبيل الوصل

وتنعيم ،يتذاكرون نعيــــمهم وحال

قد يقتــيض أن يقع بني الضدين أو املثلني
قوله تعاىل :ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼﭼ [سورة الصافات.]22 :

إذ ان ((تساؤهلم يف اجلنة سـؤال راحة
الدنيا واإليامن وثمــــــــــــرته و(فأقبل)

معطوف عىل (يطاف عليـــــهم) واملعنى:

فـ (احرشوا) خطاب من اهلل للمالئكة أو

يرشبــــون فيحدثونه عىل الــــــرشاب

أي اجـــمعوا الظاملني ونساءهم الكافرات

ماضـــــــي ًا لصدق األخبار به ،فكأنه قد

خطـــــــاب املالئــــكة بعضهم لبعض،
احلجازي:
و((قرأ عيسى بن سليامن
ّ
(وأزواجهم) مرفوع ًا عــــطف ًا عىل ضمري

(ظلموا) ،أي وظلم أزواجهم)) وهي
يف القرآن منصوبة أي أهنا معطوفة عىل
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(الذين ظلموا)(.((3

كعادة الشــــراب يف الدنيا ،...وجيء به
وقـــع ،ثم حــــــكى تعاىل عن بعضهم

ما حكى يــــتذكر بذلك نعـــــمه تعاىل

عـــلـيه حيث هداه إىل اإليـــــــامن
واعــــتقاد وقـــــوع البــعث والثواب

والعـــــــــقاب،

وهــــــو

مـــــــثال

أو كقوله تعاىل :ﭽﯮ ﯯ ﯰ

للتحفظ من قرنــــــــــاء السوء والبعـــــــد

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

( ((3تلخيص اإليضاح.86 :
( ((3البحر املحيط.474 /7 :

عنهــــــــم))

(((3

ومنــــــــــه قــوله تعاىل:

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
( ((3البحر املحيط.479 /7 :

أحالم عبد املحسن صكر

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ذلك والرجوع دليل عىل االنتقال يف وقت

نالحظ أمهية الوصل ألنه ال بد ان

ذكر تعاىل حاهلم يف تقليد آبائهم))(.((3

برابط داليل ،جاء يف البحر املحيط:

التـــــــأمل يف داللة اآلية :كقوله تعاىل:

ﯝﭼ [سورة الصافات.]69- 66 :

تكون هناك صلة معنوية وثيـــــــــــــقة
((وملا ذكر اهنم يملؤون بطوهنم من
شجرة الزقوم للجوع الذي يلحقهم

أو إلكراههم عىل األكل وملء الـبطون
زيادة يف عذاهبم ،ذكر ما يسقون لغلبة

العطش ،وهو ما يمزج هلم من احلميم،
وملا كان األكل يعتقبه ملء البطن كان

العطف بالفـــاء يف قولـه تعاىل( :فاملئون)
وملا كان الرشب يكثر تراخيه عن األكل،

أيت بلفظ (ثم) املــــقتـــضية املهملة ،أو ملا
امتــــــألت بطــــوهنم من ثمـــــرة الشجرة
وهو حار أحرق بطوهنم وعطشهم فأخر

سقيـــهم زمان ًا ليزدادوا بالعطش عذاب ًا إىل
عذاهبــــــم ثم سقوا ما هو أحر وآمل وأكره.

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ ملا ذهب
هبم من منازهلم التي أسكنوها يف النار إىل

شــــجرة الزقــــوم لألكل والتملؤ منها
والسقي من احلميم ونواحي رجوعهم
إىل منازهلم ،دخلت(ثم) لداللته عىل

األكل والرشب إىل مكان غري مكاهنام ثم
أما الفصل فيتجىل بوضوح ويدرك عند
ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻﭼ [سورة الصافات ،]8 :إذ انه
((كالم منقطع مبتدأ ،اقتصاص ًا ملا عليه
حال املــــــــــسرتقة للسمع ،وأهنم ال
يقدرون ان يستمعوا أو يسمعوا ،وهم

مقذوفون بالشهب مبعدون عن ذلك اال

من أمهل حتى خطف اخلطفة واسرتق
اسرتاقة ،فعندها تعاجله املالئــكة بإتباع
الشهاب الثاقب ،وال جيوز ان يكون (ال

يسمعون) صفة وال استئناف ًا جواب ًا لسائل

سأل مل حيفظ من الشياطني ألن الوصف

كوهنـــــم ال يسمعون أو اجلواب ال معنى
للحفظ من الشياطني عىل تقديرمها ،إذ
يصري املعنى مع الوصف :وحفظ ًا من كل

شــيطان مارد غري سامع أو مسمع وكذلك

ال يستقيم مع كونه جواب ًا))(.((3
( ((3البحر املحيط.484 /7 :
( ((3البحر املحيط.469 /7 :
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وبمعرفة الفصل والوصل بني دالالت

تـــــــــعاىل ،فـــأمـــــــر اهلل نـــــــــبيهان

هذه املفردات يف عالئــــقها وتراكيبها،

اإلنكار بلفظ االستفهام واملعنى كيف

املفردات أو بني الرتاكيب تستبان حدود

لذا قيل(( :إن علم املعاين معياره الفصل
والوصـــــل بمعنى ان من أدركه كام ينبغي
مل يصعب عليه يشء من سائر األبـــــواب

بخالف العكس))(.((3

يكون هذا وكيف خيتار البنـــــات علــــى
الـــــــبنني ،ومن وصل اهلــــــمزة أراد
اإلخبار بذلك ،فاالصطفاء إخراج

الصفوة من اليشء وهي خالصة وانام

وقد تكون مجلة مفصولة بلحظ

يصطفي اهلل تعاىل أفضل األشياء ،ومن

السياق وداللة اإلسناد وتناســـــب النظم

عىل األعىل كان ناقــــــــــص ًا واهلل تعـاىل

وموصولة بلحظ آخر ،لتوافق طبيعة
ودقة املعنى ،كقوله تعاىل :ﭽﯾ

ﯿ ﰀ ﰁﭼ [سورة الصافات:
 ]153قال الطويس يف بيان املعنى ((كلهم

قرأ (أصطفى) بفتـــــــــح اهلمزة اال ورش ًا
وإسامعيل عن نافع فاهنام وصاله عىل اخلرب
وبه قرأ أبو جعفر قال أبوعيل الفاريس:

جيوز ان يكون عىل تقديـر (لكاذبون) يف
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يستفتــــــــــهم ،..ومن قطع اهلمزة أراد

قوهلم قالوا (اصطفى) ،وجيوز ان يكون
اصطفى البنات عىل ما يقولونه والوجه
قطع اهلمزة ألنه عىل وجه التقريع ويقوي

قوله :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ...
أن قريش ًا كانت تقــول :املالئكة بنات اهلل

( ((3حاشية الدسوقي عىل خمترص السعد.56 /2 :

اصطفى األدون عىل األفضل مع القدرة

ال يليق بصفات النقص يف اصطفاء البنات

عىل البنني))(.((3

5.5اإلظهار واإلضامر:

متثل نظرية النظم لعبد القاهر اجلرجاين

تطور ًا ملحوظ ًا ملا طرحه النحويون الذين

سبقوه ،إذ هبذه النظرية كان االهتـــامم
بمعاين النحو ((واعلم ان ليس النظم

اال أن تضع كالمك الوضع الذي
يقتضيه علم النحو ،وتعمل عىل قوانينه

وأصوله))( ((3فبحث الظاهر والــمضمر

بحث مهم من أبحاث علم النحو ،فظاهرة

( ((3التبيان.532 /8 :
( ((3دالئل اإلعجاز.64 :

أحالم عبد املحسن صكر

اإلضامر واإلظهار اهتم هبا علامء البالغة

الفراء(( :ومل يقل صاحل ًا فهذا بمنزلة ا ْد ُن

إذ ((يالحظ البليغ أحوال املخاطبني

بمن عن الظاهر كام قال اهلل ﭽﮧ

واملهتمون بالداللة التعبريية للرتاكيب

والسامعني فرياعي ذلك يف خطابه وعندئذ

ٍ يوصف بان كالمه مطابق ملقتىض ظاهر
احلـال وقد يعدل البليغ عن هذا الظاهر

لنكتة بالغية وعىل املخاطب ان يبحث عن

سبب العدول))( ((3واالنزياح الذي تولده

فأصب من الطــــــــــعام ،وهو كثـري جيتزأ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯﭼ [سورة يوسف]20 :

ومل يقل زاهد من الزاهدين))( ((4فهـــــذا

اخلــــــــــروج عن مقتىض الكالم هو حتول
بالغي له داللة مستفادة من املعنى السياقي

داللة الرتاكيب اللغوية فحالة العدول أو

الذي تشري إليه اآليات الكريمة.

اخلروج عن مقتضــــــى الظاهر وتشهد

لقــــصد التفخيم والعناية به كام يف

االنزياح عن القاعدة األصلية متثل حالة
حتوالً بالغــــــي ًا فمتى عد اإلضامر بنية

أصلية كان اإلظهار حتوالً بالغي ًا ومتى عد

اإلظهار هو البنية األصلية كان اإلضامر
هو التحول البالغي(.((4

من مظاهر وضع املضمر موضع

الظاهر :ذلك ان بنية األصل هي
اإلظهار ولكن التحول حدث لوضع
املضمر موضــــــعه ،ومن ذلك يف سورة
الصافات قوله تعاىل :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﭼ [سورة الصافات ]100 :قال
( ((3املعاين يف ضوء أساليب القرآن.248 :
( ((4ينظر :تكوين البالغة.177 :

وقد جاء الضمري موضع الظاهر

قوله تعاىل :ﭽﮘ ﮙ ﮚﭼ [سورة
الصافات( ،]167 :إن) هنــــا خمففة من
الثقيلة عند البرصيني ولزمت الالم يف

خبــــرها للفرق بينها وبني (ان) اخلفيفة

التي بمعنى (ما) ،فاسم (ان) مضمر
(وكانوا) وما بعدها خرب (ان) ،والواو اسم

كان وليقولون خربها(.((4

ومن املواضع األخرى يف قوله

تعاىل :ﭽﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﭼ [سورة
الصافات ]170 :قال الــــفراء(( :واملعنى

( ((4معاين القرآن ،الفراء.340 /2 :
( ((4ينظر :مشكل إعراب القرآن.621 /2 :
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وقد أرسل إليهم (حممد) ثـــــــم قال

من شحنات داللية بناء عىل املــكون

ُيــــــذكر ألن معناه مــعروف مــــثل قوله:

الرتاكيب القرآنية يف سورة الصافات.

بالقرآن فكفـــــــروا به وهو مضمر مل
ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ [سورة

3.3يعد وجود هذه األساليب يف القرآن

فوصل قول فرعون بقوهلم ألن املعنى

إذ يكمن فيه مجالية النسـق وحسن

األعراف ،]110 :ﭽﮏ ﮐﭼ،

بني))(.((4

الكريم وجه ًا من وجوه نظمه املعجز،
التأليف.

فالعدول يف الكالم هو حتول بالغي

4.4الثراء الداليل الذي انامزت به السورة

القدرة عىل اإلبالغ والقدرة عىل التعبري

عرب النــظام الطبيعي ،وقد جاءت

له داللة سياقية يف النص القرآين جتمع بني

تدل عىل تفرد النص القرآين من دون غريه
من أنواع التأليف األخرى بطريقة نظمه

وأسلوبه الدال عىل تناسق الشكل اللغوي
واتساق دالالته التعبريية.
اخلامتة
1.1للسياق األثر الكبري يف الدالالت
138

الرتكيبي وقد وجدنا صدى ذلك يف

الرتكيبية ،إذ فيه تعني داللة املفردة
ويستقر معنى الرتكيب.

2.2إن أسلوب الذكر واحلذف واحد من
األساليب التعبريية عند العرب بام حتمل

( ((4معاين القرآن ،الفراء.346 /2 :

الكريمة والناتج عن املكون الرتكيبي
النصـوص التطبيقية متنوعة يف السورة

متوازنة مع اجلانب التطبيقي وهذا
دليل عىل ما تتمتع به سورة الصافات

من حضــــــــــور لداللة األساليب
الرتكيبية سواء يف التقــــــديم والتأخري
أو التعريف والتنكري وداللة التحول

بني

اإلظـــــــهار

واإلضـــــــامر

والفصل والوصل والذكر واحلذف،

نرجو ان تكون هذه الوريقات عىل

الرغم من قصورها مما ينتفع به يف حقل
الدراسات القرآنية والداللية.

وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني

أحالم عبد املحسن صكر

املصـــــــادر واملراجع

1.1البحر املحيط :أثري الدين املعروف

سعد كريم الفقي ،دار اليقني ،الطبعة

عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث

7.7تكوين البالغة (قراءة جديدة ومنهج

بابن حيان األندليس ،حتقيق الدكتور
بريوت –لبنان ،د .ت.

األوىل 2001 ،م.

مقرتح) ،عيل الفرج ،دار املصطفى

2.2بدائع الفوائد ،ابن قيم اجلوزية ،دار

إلحياء الرتاث ،قم الــــمقدسة،

3.3الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين

8.8تلخيص اإليضاح يف علوم البالغة،

الطباعة املنريية ،د .ت.

حممدبن عبد اهلل الزركيش ،دار الفكر
للطباعة والنرش ،بريوت.2001 ،

4.4بالغة الكلمة واجلملة واجلمل ،منري
سلطان ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية
.1988

5.5البيان يف غريب إعراب القرآن :أبو
الربكات عبد الرحيم بن حممد االنباري

حتقيق ،الدكتــــــــــور طه عبد احلــــميد
طه ،اهليئة املرصية العامة للتأليف

والنرش ،القاهرة 1390 ،هـ –1970م.

6.6التبيان يف إعراب القرآن :أبو البقاء
عبد اهلل عبد احلسن العكربي ،حتقيق

الطبعة األوىل  1379هـ.

اخلطيب القزويني ،مطبعة ومكتبة
حممد صبيح وأوالده ،مرص.1971 ،

9.9حاشية الدسوقي عىل خمترص السعد
(سعد الدين التفتازاين عىل متن
التلخيص) ،حممد عرفة الدســــــوقي،

دار الطباعة العامرة1276 ،هـ.

1010اخلصائص ،أبو الفتح عثامن بن جني،
حتقيق حممد عيل النجار ،دار الشؤون
الثقافية العامة ،بغداد .1990

1111خصائص الرتاكيب حممد حسنني
موسى ،دار التضامن للطباعة ط ،2

القاهرة.1980 ،
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1212دالئل اإلعجاز :أبو بكر عبد القاهر

احلــــرية ،بغداد1395 ،هـ =1975م.

ط ،5مكتبة اخلانجي ،القاهرة،

الفتاح الشني ،توزيع املكتبة األموية،

اجلرجاين ،حتقيق حممود حممد شاكر

1424هـ = 2004م.

طباعة ونرش وتوزيع ،ط .1983 ،4

1313السبعة يف القراءات :البن جماهد (ت

1818معاين القرآن :أبو زكريا حييى بن زياد

ضيف ،الطبـــــعة الثالثة ،دار املعارف

األوىل ،دار إحــــــياء الرتاث العريب،

 324هـ) ،حتقيق :الدكتور شـــــوقي

القاهرة د .ت.

الفراء ،حتقيق فاتن حممد خليل ،الطبعة

بريوت –لبنان 1419 ،هـ = 1998م.

1414ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي:

1919معاين القرآن :األخفش ســـــــــعيد

الدار اجلامعية للطباعة والنرش،

األمري الورد ،ط ،1عامل الكتب

الدكتور طاهر سليامن محودة،
اإلسكندرية ،د .ت.

1515علم املعاين تأصيل وتقييم ،د .حسن
طبل ،مكتبة اإليامن باملنصورة الطبعة
األوىل.1999 ،

1616مشكل إعراب للقرآن :أبو حممد
مـــكي بن أيب طالب ألقييس ،حتقيق:
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1717املعاين يف ضوء أساليب القرآن ،عبد

الدكتور حاتــــــم الضامن دار

بن مسعدة البلخي ،حتقيق د .عبد

بريوت.1985 ،

2020من بالغة القرآن ،أمحد أمحد بدوي،
الطبعة األوىل ،د .ت.

2121امليزان يف تفسري القرآن :السيد حممد
حسني الطباطبائي ،ط ،2منشورات

مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
بريوت –لبنان 1973 ،م.

فحوى البحث
كعدو يالزم االنسان منذ أن
بحث جممل حول موضوع اجلن والشيطان
ّ

خلق اهلل – سبحانه -آدم اىل يوم القيامة.

عرف القاريء
يبدأ البحث بتعريف الشيطان واجلن لغ ًة واصطالحا ثم ُي ّ

حقيقة هذين املخلوقني .ثم يفرد احلديث عن الشيطان وعمله وسياسته منذ
أن عىص ربه باالمتناع عن السجود آلدم وطلب اخللود يف الدنيا الغواء الناس
اال من رحم اهلل.

َ
ضعيف
االنسان
ويغوص الباحث يف بيان األساليب التي هبا يغوي
َ

االيامن حتى يوقفه عىل ارتكاب املعصية وكيف انه (الشيطان) يتربأ منه أخري ًا

بدعوى انه (خياف اهلل رب العاملني) ومل يبتعد السيد الباحث عن االستشهاد
يف كل ما يورد بآي القرآن الكريم وكتب العقائد والتفسري والرواية املعتربة.
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مقدمة:

ّ
إن اإلشكالية األوىل و الرئيسة من هذا

إالّ ّ
أن هذا الرتاجع يف االشكالية

فهل الشيطان قادر عىل التم ُّثل لإلنسان؟

من العزم عىل تناول موضوع يتحدث

البحث إنام هي مت ُّثل الشيطان لإلنسان،

الرئيسية اىل كوهنا اشكالية فرعية ،مل يغري

و التم ُّثل هو الظهور بصورة إنسان من

عن الشيطان ،نظر ًا ألمهية هذا املوضوع،

و مثال عىل التمثل ظهور جربيل ملريم يف

حقيقة الشيطان وسياسته مع اإلنسان؟.

دون أن ينقلب الشيطان حقيقة إىل إنسان
صورة برش سوي ،و متثل الدنيا أمام أمري

املؤمنني عيل بن أيب طالب بصورة

املرأة احلسناء.

فأصبحت اإلشكالية الرئيسية هي :ما هي
أمهية املوضوع:

تكمن أمهية هذا املوضوع -الشيطان-

يف التعرف عىل هذا املخلوق العجيب

فهل هذا الشيطان قادر أيض َا عىل

والرشير الذي يالزم اإلنسان طوال

إذا كان كذلك فكيف يتّم هذا التم ُّثل؟ .و

الرشك والضالل واالنحراف عن الرصاط

الظهور أمام االنسان بصورة انسان؟ .و
كيف تكون له القدرة عىل ذلك؟.

حياته وينصب له العداء ،ويرمي له شباك

املستقيم.

فمسألة مت ُّثل الشيطان كانت هي

وكام تؤكد مجيع الدراسات يف موضوع

من خالل معاجلة هذه اإلشكالية ،بمراجعة

تؤكد عىل ان االنتصار عىل العدو أي ًا

اإلشكالية الرئيسة يف هذا البحث ،إالّ أنه
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ليست بحوزتنا العقلية.

القرآن الكريم واملصادر واملراجع املختصة
هبذا املوضوع ،نجد أنفسنا عاجزين عن

معاجلة هذه االشكالية والتحدث عنها

بشكل واضح وعلمي ومنطقي ومعاجلتها
عىل طريقة بحث علمي وذلك ملا حيتاج
اليه هذا البحث من مقدمات فلسفية

املواجهات واحلروب ومقاومة االعداء،

التعرف
كان ال يمكن أن يتحقق إال بعد ّ

حق املعرفة ومعرفة أساليبه
عىل العدو َّ
وخطواته وآثاره وخطره وكل حركاته،
هذا اذا كان العدو عدوا يف هذه الدنيا

ويقف خطره عند هذه الدنيا ويف سنني
قصرية يعيشها االنسان ،فكيف اذا كان

السيد مصطفى مكة

العدو عدو ًا يف دنيانا وآثاره يف آخرتنا؟.

ومما جتدر االشارة اليه ان هذا املوضوع

يمتلك من االمهية بقدر ان مجيع ائمة اهل

البيت قد اشاروا اليه وحذروا منه فضال

عام اشار اليه القرآن الكريم والسنة النبوية،
فنهج البالغة أمعن يف وصف إبليس

وأتباعه ،واألئمة األطهار استعاذوا
باهلل من شيطنته وهذا يظهر واضح ًا ج ّلي ًا

يف أدعيتهم والسيام يف أدعية الصحيفة

السجادية لإلمام زين العابدين.
اوالً :الشيطان واجلن:

1.1تعريفات أولية:
1.1اجلن:

لغة :جنن :ج ّن اليشء -جينه جن ًا سرته،

وكل يشء سرت عنك فقد ُج ّن عنك ،وجنّه
الليل -جينّه جنا وجنو ..واجنه سرته(((.

اصطالح ًا :هي موجودات ذات

شعور وإرادة ومك َّلفة ومستورة عن
حواسنا بحسب طبعها واجلن هم جيل

رقاق األجسام خفيفة عىل صورة خمصوصة
((( ابن منظور ،لسان العرب ،الطبعة الثالثة،
مؤسسة التاريخ العريب ،ب�يروت ،لبنان
 1413هـ ،ج ،2ص.385

بخالف صورة اإلنسان واملالئكة فإن
امللك خملوق من النور واإلنس من الطني
واجلن من النار(((.

2.2الشيطان:

الشيطان من شطن ،والنون فيه أصلية

أي تباعد ،ومنه بئر شطون وشطنت الدار
وغربة شطون ،وقيل بل النون فيه زائدة

عن شاط يشيط احرتق غضب ًا ،فالشيطان

خملوق من النار كام ّ
دل عليه ﱫﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱪ ولكونه من
ذلك اختص بفرط القوة الغضبية واحلمية

الذميمة وامتنع من السجود آلدم .قال أبو
عبيدة :الشيطان إسم لكل عارم من اجلن
واالنس واحليوانات(((.

3.3ابليس:

ابليس لعنه اهلل مشتّق منه ألنه ابلس

من رمحة اهلل((( وسمي ابليس ابليس ًا نسبة
((( الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن،
الطبعة االوىل ،دار املعرفة ،بريوت 1406
هـ ،ج  ،10ص .553
((( الراغب االصفهاين ،مفردات الفاظ القرآن،
الطبعة االوىل ،االمرية ،بريوت1431 ،هـ/
 2010م ،ص .363
((( ابن منظور ،لسان العرب ،لسان العرب،
مادة :بلس.
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اىل كلمة أبلس :أي يئس وندم وأبلس من

خريا او رشا وطاعة او معصية.

تعاىل :ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ

هبم وال أعامهلم بل ال يشعر إال بنفسه وال

رمحة اهلل :أي يئس من رمحة اهلل وندم ،قال

[سورة الروم.]12 :

يقع برصه إال بعمله فال أفعاهلم مزامحة

ويف امليزان :ان ابليس لعنه اهلل موجود

ألفعال اإلنسان وال ذواهتم وأعياهنم يف

ويسوق اىل املعصية كان مرتبة مشرتكة

اخربنا ّ
أن إبليس من اجلن وأهنم خملوقون

خملوق ذو شعور وارادة يدعو اىل الرش

مع املالئكة غري متميز عنهم اال بعد خلق
االنسان وحينئذ متيز منهم ووقع يف جانب
الرش والفساد ،واليه يستند نوعا من

عرض وجود اإلنسان غري َّ
أن اهلل سبحانه
َّ
وكأن أول وجوده وآخره
من النار،

خمتلفان(((.

4.4التم ُّثل:

االستناد انحراف االنسان عن الرصاط

ان معنى متثل يشء ليشء يف صورة

ووقوعه يف املعصية والباطل...وان إلبليس

صريورة اليشء شيئا آخر فتمثل ا َمل َلك

االنواع جيرون بأمره اياهم ان يترصفوا يف

االنسان ال صريورة ا َمل َلك انسانا ،ولو

املستقيم وميله اىل جانب الشقاء والضالل،

اعوانا من اجلن واالنس وذرية خمتلفي

مجيع ما يرتبط به االنسان من الدنيا وما

فيها بإظهار الباطل يف صورة احلق وتزيني
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وال يشعر اإلنسان يف يشء من ذلك

القبيح يف صورة احلسن اجلميل.

وهو يترصف يف قلب االنسان ويف

بدنه ويف سائر شؤون احلياة الدنيا من
اموال وبنني وغري ذلك بترصفات خمتلفة

اجتامعا وانفرادا ورسعة وبطئ ًا ،وبال

واسطة ومع الواسطة والواسطة ربام كانت

كذا وتصوره عنده بصورته وهو هو ال
برش ًا هو ظهوره ملن يشاهده يف صورة
كان التمثل واقعا يف نفسه ويف اخلارج
عن ظرف االدراك كان من قبيل صريورة

اليشء شيئ ًا آخر وانقالبه إليه ال بمعنى
ظهوره له كذلك .
(((

((( الطباطبائي ،حممد حسني (س ّيد) :امليزان
يف تفسري القرآن ،الطبعو االوىل ،مؤسسة
االعلمي للمطبوعات ،بريوت1417 ،هـ/
 1997م ،ج  ،8ص.45
((( الطباطبائي ،امليزان (م .س) ،ج  ،14ص.36

السيد مصطفى مكة

ان التمثل هو ظهور اليشء لالنسان

حيتوي عىل عدد كبري من هذه اآليات،

الذي من أجله الظهور كظهور جربيل ملريم

لالنسان عن عدوه وحيذره منه ويبني له

بصورة يألفها االنسان وتناسب الغرض

إذ ان اهلل سبحانه وتعاىل اراد ان يكشف

سوي ...وكظهور الدنيا
يف صورة برش
ّ

شدة عداوته لالنسان وكرهه لبني البرش

5.5النار:

اهلل سبحانه وتعاىل قد انزل يف كتابه الكريم

لتغره(((.
لعيل يف صورة امرأة حسناء ّ

وارصاره عىل اغوائهم واضالهلم حتى ان

النار تقال للهيب الذي يبدو للحاسة..

سورة قرآنية كاملة باسم اجلن ،وما ذلك

احلرب ..وقال بعضهم :النار والنور من

املخلوق القرين لالنسان واملالزم له منذ

وللحرارة املجردة ولنار جهنم ..ولنار
أصل واحد وكثري ًا ما يتالزمان لكن النار

متاع للمقوين يف الدنيا والنور متاع هلم يف
اآلخرة(((.

اال ألمهية هذا املوضوع وخطورة هذا
اللحظة االوىل وحتى انتهاء حياته.

لذلك فلن نقف عىل مجيع اآليات

القرآنية الدالة عىل وجود اجلن والشياطني

والنار جوهر ميضء حار حمرق واصله

انام نقتطف بعض اآليات ،فمن آياته قوله

2.2يف األدلة النقلية عىل وجود اجلن

-ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ [سورة

من اراد الرجوع اىل القرآن الكريم

-ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

النور يقال نار وانار واستنار(((.
والشياطني:

واستخراج اآليات التي تتحدث عن

اجلن والشياطني ،فان القرآن الكريم
((( املصدر نفسه ،ص .39
((( الراغب االصفهاين ،مفردات الفاظ القرآن،
.699
((( ال��ط�بريس ،جممع ال��ب��ي��ان( ،م .س) ،ج1
ص.144

تعاىل:

االحقاف.]29 :

ﭗﭼ [سورة البقرة.]102 :

ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﭼ [سورة سبأ.]12 :

ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﭼ [سورة سبأ.]13 :

-ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
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ﮱﭼ [سورة الرمحن.]33 :

ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ [سورة
الصافات.]7- 6 :

هذا عىل صعيد االيات القرآنية اما

عىل صعيد الروايات واالخبار فكثرية
ايضا وال تكاد حتىص فمنها ما اشتهر وبلغ

مبلغ التواتر من خروج النبي ليلة اجلن

وقراءته عليهم ودعوته اياهم اىل االسالم
وما اشتهر من خروج امري املؤمنني

وحماربتهم وما اشتهر ايضا من خماطبة
الثعبان امري املؤمنني يف مسجد الكوفة.
ومنها قولهّ :
«إن الشيطان ليجري من
االنسان جمرى الدم»( .((1وقوله« :ما

منكم إال وله شيطان» ..احلديث.

فيام بني الثامنية إىل العرشة كام تدور ،فإن

كل بيت سمكه أكثر من ثامنية أذرع ،فهو
حمترض حيرضه اجلن يكون فيه يسكنه»(.((1
	-ماهية اجلن:

لقد ذكر القرآن الكريم اجلن يف آيات

عديدة منه ،بل أفردت سورة بكاملها

باسم سورة اجلن ،ومما يستفاد يف هذه
السورة ومن اآليات املتفرقة عن اجلن،

إن اجلن نوع من اخلالئق املستورين عن
حواسنا ذوات شعور وإرادة ومك ّلفة من

قبل اهلل سبحانه وتعاىل.

أما حقيقة اخللقة ومادهتا ،فام نستفيده

أهنم خملوقون قبل االنسان ومادة خلقهم
االوىل هي النار ،كام أن املادة األوىل خللقة

ومنها ما رواه ثقة االسالم حممد بن

اإلنسان هي الرتاب ،قال تعاىل :ﭽﯗ

عبد اهلل قال« :شكى اليه رجل ،عبث

احلارة
احلجر .]27 :والسموم :الريح
ّ

يعقوب الكليني عن ابان بن عثامن عن ايب
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فقال :أذرع ثامنية أذرع) اكتب آية الكريس

أهل االرض بأهل بيته وبعياله فقال:

(كم سقف بيتك ،فقال ،عرشة أذرع،
( ((1املجليس ،حممد باقر :بحار االنوار اجلامعة
لدرر أخبار االئمة االطهار ،الطبعة الثانية،
مؤسسة الوفاء ،بريوت 1983 ،م ،ج،63
ص.268

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ [سورة
أخذ من دخوهلا بلطفها يف مسام البدن .
(((1

( ((1الكليني ،حممد ب��ن يعقوب :الفروع
من ال��ك��ايف ،الطبعة االوىل ،دار الكتب
االسالمية ،طهران ،ج  ،6ص ،529ح.3
( ((1ال��ط�بريس ،جممع البيان (م .س) ،ج6
ص.129

السيد مصطفى مكة

هذا يف أصل اخللقة واملادة االوىل،

أ ّما هل استمر هذا النوع عىل هذه املادة

مر يف مراحل تطور كام النوع البرشي
أم ّ
الذي انتقل من املادة االوىل -الصلصال-

وأخذ يتطور إىل نطفة ثم علقة ثم مضغة

ثم ...إىل أن ظهر عىل هذا الظهور األخري
واخللق القويمَّ ،
فإن هذا التطور واإلنتقال

باملراحل بالنسبة إىل اجلن غري واضح
لدينا ومل يتعرض القرآن الكريم اىل أية

إشارة تدل عىل الت ّغري والتطور ،إنام كل

ما يمكننا ان نعرفه ونستفيده من اآليات
الكريمة هو وجود النسل والذرية إلبليس

نسبة املوت إليهم كذلك ،كام يف قوله

ﮍ ﮎ ﮏﭼ [سورة اجلن.]6 :

ويذكر القرآن الكريم ّ
أن للجن شعور ًا

وإرادة وأهنم قادرون عىل حركات رسيعة

وأعامل شا ّقة كام ورد يف قصة سليامن
وتسخري اجلن له وقصة بلقيس ،قال تعاىل:
ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ

[سورة سبأ ]13- 12 :ويف قصة بلقيس
قال تعاىل :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

تعاىل :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [سورة

دل عىل يشء فهو ّ
وهذا ان ّ
يدل عىل

وحصول الذرية فغري واضح لدينا ،فهل

من قوة وقدرة عالية ورسعة يف احلركة

ﮰﭼ [سورة الكهف .]50 :و ﭽ ﮡ

فصلت ،]25 :وكذلك كيفية التوالد

هو بطريق التناسل املعهود بيننا أو بنحو
ٍ
بنحو آخر ال سبيل لنا
البيض واألفراخ أو

إىل فهمه؟ .فهذا جمهول لدينا ،واملعروف

َّ
أن فيهم ذكور ًا وإناث ًا يتكاثرون ،كام يف

قوله تعاىل :ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮉ ﮊ ﮋﭼ [سورة النمل.]39- 38 :
ما متتلكه هذه املخلوقات العجيبة النارية

ال يستهان هبا ،وعىل قدرة هذا العفريت
باالتيات بالعرش يف هذه املدة وانه امني
عىل ما فيه من الذهب واجلواهر.

أما يف أقسام اجلن وأصنافهم ،فقد

ذكر أنهّ م مكلفون ،فهم واإلنس عىل
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حد سواء :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

	-ماهية الشيطان:

وهذا التكليف يقتيض التمييز بينهم

ومادة الوجود هم من سنخ اجلن وهي

ﭷ ﭸﭼ [سورة الذاريات]56 :
فمنهم املؤمنون ومنهم الكافرون ،ومنهم

الصاحلون ومنهم الطاحلون ،ومنهم
مسلمون وآخرون جائرون ظاملون
خارجون عن الطريق ،كام يف قوله تعاىل:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ

خملوقات مستورة عن احلواس ،ذات شعور
وإرادة ،وأصل خلقتها النار كام اجلان.

وهي كذلك تتوالد وتتناسل وتتكاثر

وهلا ما للجن من أمور اخللقة والذرية
واملوت وتنقسم عىل نوعني :شياطني

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ [سورة اجلن:

االنس وشياطني اجلن وهذا ما نستفيده

ﯨ ﯩﭼ [سورة اجلن ]11 :بل من

تعاىل:

 ]14وقوله تعاىل :ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

اجلن من أخذ عىل عاتقه الدعوة اىل اهلل
سبحانه وتعاىل واإليامن به ،حيث أخذوا
يأمرون الفساق من اجلن بإجابة دعوة اهلل

وااليامن باهلل سبحانه بعد العجب الذي
سمعوه من القرآن الكريم ﭽﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
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ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ [سورة
االحقاف.]31- 29 :

من بعض االيات القرآنية كام يف قوله
ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ
[سورة الناس ]6- 5 :وقوله ﭽﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭼ [سورة االنعام.]112 :

والشياطني من الذين يسترتون عن

االبصار مأخوذ من اجلن أي السرت،

ّ
وان للشيطان اتباعا وجنودا قادرين عىل
رؤية بني البرش والدخول والتوغل يف

صدورهم ،حيث جعلوها مساكن هلم

للوسوسة والنزغ وغريها من مراحل
الشيطنة ،إال ّ
أن اإلنسان غري قادر عىل

السيد مصطفى مكة

رؤيتهم ومشاهدهتم أو الشعور هبم ألهنا

سبحانه وتعاىل هذا املخلوق ،وهل يمكن

املجردة وهي من املجردات التي ال يمكن

صادر من قبل اهلل تعاىل ،مع العلم بان

أجسام لطيفة شفافة رقيقة ال ترى بالعني

للامدة النظر إليها واإل ّطالع عليها ،عىل
خالف األمور املجردة القادرة عىل اخرتاق
املادة واكتشاف عامل املواد واحلديث عنها

يف قوله تعاىل :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡﭼ [سورة االعراف.]27 :
احلكمة من خلق الشياطني:

إن الشياطني هم مبدأ الرشور وأصلها،

ومنشأ املعايص وروحها ،وإليهم يستند،

انحراف االنسان عن
نوع ًا من االستناد،
ُ

الرصاط املستقيم وميله اىل جانب الشقاء
والضالل ،ووقوعه يف املعصية والباطل.

وحقيقة الشيطان جوهر نفساين فاعل

الرش ،مبدأ الغلط يف االعتقادات ،والفسوق

والعصيان يف االعامل ،منشأ الوسوسة
واملكر واخلديعة ،وإراءة أشياء ال حقيقة هلا،

وإبراز الباطل يف صورة احلق(.((1

القول إن اهلل خلق الرشّ ،
وإن خلقته رش
املقرر يف حمله والثابت يف موضعه ان اهلل

تبارك وتعاىل ال يصدر منه إال اخلري وكل
يشء يف أساس خلقته خري حمض ويف كل
خملوق حكمة ومصلحة لوالها ملا وجد،

الستحالة العبث والقبح يف فعله واالمهال

والتعطيل يف اجياده.

فام احلكمة إذ ًا من خلق الشياطني

وما هي الفوائد الراجعة عىل الصنف
البرشي والوجود بشكل عام عىل الرغم

من األرضار والسيئات واملعايص البارزة
يف ظاهر هذا املخلوق وحقيقة وجوده؟.

ّ
إن احلكمة يف خلق الشياطني التي

هي مبدأ الرشور وأصلها ،يمكن معرفتها
وحتقيقها من خالل اإللتفات اىل هذا
العامل والوجود بك ِّله والنظر إىل مجيع هذه
املوجودات التي من حولنا فمن د َّقق النظر

فإذا علمت ذلك ،فكيف خلق اهلل

يف هذا الوجود لعلم أن الكون مشتمل

( ((1الشريازي صدر الدين :مفاتيح الغيب،
الطبعة االوىل دار املحبة البيضاء ،بريوت،
 1432هـ 2011 /م ص .249

البعض وليست هي حقيقة واحدة بسيطة

عىل جزئيات متفاوتة متاميزة عن بعضها
يف املستوى واملضمون.
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وهذا التفاوت رضوري جد ًا بني

أجزاء العامل والوجود ولوال وجود
التفاوت النتفت احلاجة وزال الدّ اعي
خللق هذا الكون.

ﯹﭼ [سورة االنسان ]3 :و ﭽ ﮠ
ﮡﭼ [سورة البلد.]10 :

فمن هنا ينكشف ان وجود الشيطان

فلوال الرش والفساد والتعب والفقدان

الداعي اىل الرش واملعصية من اركان نظام

كان للخري والصحة والراحة والوجدان

الذات ينتفع االنسان من عداوته اكثر مما

والنقص والضعف وأمثاهلا يف هذا العامل ملا

والكامل والقوة مصداق ،ولوال الشقاء

مل تكن السعادة ولوال املعصية مل تتحقق
الطاعة ولوال القدح ّ
والذم مل يوجد حسن

وال مدح ولوال العقاب مل حيصل الثواب

ولوال الدنيا مل تكن اآلخرة.

العامل االنساين ،فكم من عدو خبيث
ينتفع به من حمبة االصدقاء ،فان املحبة مما
يورث اجلهل بعيوب احلبيب والعمى عن

معاينة معايبه وسامع مثالبه.

فإن لوجود األعامل الشيطانية يف

العامل منافع عظيمة ،ومن فوائد اآلالم

فإذا مل يكن هناك دافع يدفع االنسان

واملحن والشدائد التي تصل إىل العبد

فعل املعصية فال معنى اذا ألمره بالطاعة

رسعة الرجوع إىل بارئه واللحوق بأوليائه

إىل أن يفعل الرش وال يقدر أساس ًا عىل
واالمتثال واذا كان صدور الطاعة

من اإلنسان أمر ًا رضوري ًا فيكون أمره
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بالطاعات وإرسال النبوات والرساالت
الساموية أمر ًا عبث ًا والغي ًا ال فائدة منه.

إذن ال بد أن تكون يف رسيرة اإلنسان

دعوة إىل الرش وال بدَّ أن يكون بإمكان

اإلنسان أن يأيت باملعايص كام أن بإمكانه
أن يأيت بالطاعات حتى يأيت قوله تعاىل:

من أهل الظلم واجلور ،أنه يوجب له

املاضني وترك اإلخالد إىل األرض
واالجتناب من معارشة أهل الدنيا ملا يرى

من أبناء الزمان مما يزعجه عن اخللق ويم ّله

ويفر إىل اهلل
عن الدنيا ،وين ّفر طبعه عنهم ّ
الواحد فرار ًا من الدنيا وما فيها وتقرب ًا اليه

تعاىل وملكوته األسنى(.((1

( ((1الشريازي ،مفاتيح الغيب ،الطبعة االوىل،
(م .س) ،ص.219

السيد مصطفى مكة

ثاني ًا :الشيطان واإلنسان:

1.1الشيطان قرين اإلنسان:

لقد كان الشيطان خملوق ًا غري مميز عن

ﭲ ﭳ ﭴﭼ [سورة فاطر.]6 :

وهبذا أصبح الشيطان مالزم ًا لإلنسان

بعد أن طلب م��ن اهلل سبحانه وتعاىل

سنخ املالئكة ،إذ كانوا يعدّ ونه واحدا منهم،

غواية البرش ف��أذن له الرمحن -حلكمة

املالئكة فام ان خلق اهلل سبحانه وتعاىل

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

البرشي عىل صفحة الكون حتى بانت

وهناك الكثري من الروايات التي تشري

وكان اسمه -لكثرة عبادته-طاووس

آدم( اإلنسان) وظهر وجود اجلنس

خلقته وظهرت كوامنه ومت َّيز عن املالئكة

قد بينَّاها-فقال الشيطان :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮍﭼ [سورة احلجر.]39 :

وتؤكد مالزمة الشيطان لالنسان ،منها:

بعدم السجود واالنقياد والطاعة هلل سبحانه

	-قول رسول اهللّ :
«إن الشيطان جيري

ويعرض مدى تكرب الشيطان وغروره،

	-وعن ايب عبد اهلل« :ما من قلب إال

وتعاىل ،إذ يذكر القرآن الكريم هذه القصة

من ابن آدم جمرى الدم يف العروق»(.((1

حيث يقول اهلل سبحانه وتعاىل :ﭽﮦﮧ

وله أذنان عىل إحدامها ملك مرشد،

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ [سورة

يأمره ،وهذا يزجره ،الشيطان يأمره

ع��ن��ده��ا أص��ب��ح اإلن���س���ان حم��ف��وف�� ًا

ّ
وجل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ
عز
قول اهلل ّ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

البقرة.]34 :

بمخلوق هيدده وخياصمه ويؤذيه ويعاديه

منذ والدت��ه وحتى وفاته ﭽﮇ ﮈ

ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﭼ [س���ورة االرساء،]53 :
ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ

[سورة الفرقان ،]29 :ﭽﭯ ﭰ ﭱ

وعىل األخرى شيطان مفتن هذا
باملعايص ،وامللك يزجره عنها وذلك
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱﭼ(.»((1

( ((1املجليس ،حممد باقر :بحار االنوار اجلامعة
لدرر اخبار االئمة االطهار ،الطبعة الثانية
مؤسسة الوفاء ،ب�يروت ،1983 ،ج،63
ص.268
( ((1املصدر نفسه ،ج 63ص.205
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وهذا يدل عىل شدة مالزمة الشيطان

قوله تعاىلﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

من ساعة والدته حتى آخر حلظة من حياته

[سورة الناس ]6- 5 :وهذه اآلية هلي

لالنسان والتصاقه به ،فهو له قرين ،يرافقه

فال يفارقه ابدا ،وال يرتكه حلظة ،انام يغ ّلق

عليه ابواب العبادات ويمنعه من الطاعات
ويأمره باملعصيات ،وليس الشيطان

واحدا ،وانام هي شياطني متعددة وجنود

جمندة وان لكل انسان شيطانا خيصه ،كام
د ّلت عىل ذلك االخبار حيث يقول رسول

اهلل« :ما من أحد اال وقد وكل به قرينه
من اجلن قالوا :واياك يا رسول اهلل؟ .قال
واياي اال ان اهلل اعانني عليه فاسلم فال

يأمرين اال بخري»(.((1

2.2متثل الشيطان امام االنسان:

قبل احلديث عن إمكانية مت ُّثل الشيطان

لإلنسان او عدم إمكانيته وقدرته عىل ذلك،
وقبل احلديث عن كيفية التمثل ،ال بد من
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اإلشارة اىل أن الشياطني عىل قسمني:

شياطني االنس وشياطني اجلن ،وهذا
التقسيم املستفاد من القرآن الكريم ،ومن

( ((1السيوطي ،عبد الرمحن جالل الدين :الدر
املنشور يف التقسري املاثور ،دار ،الفكر،
بريوت 1414 ،هـ ،ج ،6ص.106

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ

يف غاية الرصاحة والوضوح عىل أن هناك

شياطني من اإلنس وبطبيعة احلال هذه
الشياطني ال حتتاج اىل التمثل ،فهي ظاهرة

ماثلة أمام باقي أفراد النوع االنساين.

إذ ًا ،بقي احلديث عن شياطني اجلن

فهل هي قادرة عىل التمثل أمام اإلنسان؟.

ومع قدرهتا ،فكيف يكون التم ّثل؟.

وبعد أن أوضحنا يف (أوالً) ماهية

تكونه،
الشيطان وغلبة النار عىل مادة ُّ
نعرض ما أشار اليه الفيلسوف صدر
الدين الشريازي يف مسألة كيفية ظهور

الشياطني يف اجلن يف بعض االوقات
دون بعض ،وعىل بعض أفراد الناس
دون بعض ،حيث يقول" :فاعلم إن هلا

وجود ًا يف هذا العامل احلس ،ووجود ًا

يف عامل الغيب والتمثيل ،وأما وجودها
يف هذا العامل ،فلام مر إذ ما من جسم له

رضب يف اللطافة واالعتدال إال وله
روح يامسبه ونفس فايضة عليه من املبدأ

الفعال ،وحيتمل أن يكون بسبب ظهور

السيد مصطفى مكة

الصورة اجلنية يف بعض االوقات دون

بكلها اىل املتخيلة لقوهتا ،وكذلك أيض ًا

يف اللطافة ،قابلة للتخلخل والتكاثف،

بسبب ضعفها الفطري او بسبب دهشتها

بعض ،أن يكون هلا أبدان لطيفة مقتصدة
فإذا صارت متكاثفة غلظ قوامها فرؤيت،
وإذا صارت متخلخلة ّ
رق قوامها ولطف

جسمها وغابت عن االبصار ...فإن متثل

الشياطني واجلن بصورها املختصة هبا
للنفوس الناقصة الواهنة الكاهنة ،هو

من قبيل متثل املالئكة جلربائيل وميكائيل
بصورها املختصة هبا للنفوس الكاملة

إذا كان االشتغال باحلواس الظاهرة قلي ً
ال
وانزجارها بإدراك االمور املؤملة او الغري
املالئمة ،فإن النفس متى وجدت يف قوة

لذة ،توجهت إليها وأك ّبت عليها ،وإذا

وجدت أمل ًا ،توجهت عنها(.((1

هذا يف كيفية ظهورها يف بعض االوقات

دون بعض ،وعىل بعض أفراد الناس دون

بعض ،أما يف كيفية متثل الشياطني بصورة

النبوية ،إال أن املقامات متفاوتة علو ًا

فيجيب الفيلسوف صدر الدين الشريازي

وأكثر ما يقع مشاهدة اجلن يف املواضع

هي حقيقة صورهتام ،وال تدرك صورهتام

وسفالً ،واالغراض متخلفة خري ًا ورش ًا،
املظلمة والغارات واحلاممات واآلتونات

والبوادي والبوادي القفرة والصحاري
اخلالية والعامرات القديمة ،ولعل السبب

يف ظهور أمثاهلا وصورها يف تلك املواضع،
إن النفس إذا كانت مشغولة بأعامل قوة يف
القوى ،ضعف أعامهلا لقوة أخرى ،إال أن

القوة املتخيلة حيث أهنا قوية جد ًا لقرهبا
من عامل امللكوت ،مل ترص معطلة عن شغل
النفس هبا ،فإذا عرض للنفس ضعف،

قل اشتغاهلا بسائر القوى ،وانرصف

قائالً« :إن امللك والشيطان هلام صورتان
احلقيقية باملشاهدة إال أنوار النبوة ،فام رأى

رسول اهلل يف هذه احلياة الدنيا جربائيل
يف صورته إال مرتني ،وذلك أنه سأله
أن يريه نفسه عىل صورته ،فواعده ذلك

بحراء ،فطلع جربائيل فسد االفق من

املرشق اىل املغرب ،ورآه مرة أخرى عىل
صورته ليلة املعراج عند سدرة املنتهى ،وإنام

كان يراه يف أكثر االوقات يف صورة اآلدمي،
( ((1ال��ش�يرازي ،مفاتيح الغيب( ،م .س)،
ص.279 ،269
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وأنه كان يراه يف صورة دحية الكلبي ،وكان

من الوجخه الذي يقابل امللكوت ،وعند

يكاشف أهل املكاشفة من أرباب القلوب

يقابل عامل امللك والشهادة ،ألن أحدمها

فرياه بعينه ويسمع كالمه ،فيقوم ذلك

الغيب ،واتصال ظاهر اليشء بباطنه ،وقد

رج ً
ال حسن الوجه ،واألكثر أنه كان

بمثال صورته ،فيتمثل الشيطان يف اليقظة،
مقام حقيقة صورته ،كام ينكشف يف املنام

متصل باآلخر ،اتتصال هذا العامل بعامل
مر أن النفس ذات وجهني :وجه اىل عامل

ألكثر الصاحلني ،وإنام املكاشف يف اليقظة

الغيب وهو مدخل اإلهلام والوحي ووجه

احلواس بالدنيا عن املكاشفة التي تكون يف

واالعامل ،فالذي يظهر منه يف الوجه الذي

هو الذي انتهى اىل رتبة ال يمنع اشتغال
املنام ،فريى يف اليقظة ما يراه غريه يف املنام،

كام روى عن رجل سأله ربه أن يريه موضع

الشيطان من قلب ابن آدم ،فرأى يف النوم
جسد رجل شبه البلور ،يرى داخله من

خارجه ،ورأى الشيطان يف صورة ضفدع

قاعد عىل منكبه االيرس ،بني منكبه وأذنه

له خرطوم دقيق طويل قد أدخله يف منكبه

االيرس اىل قلبه يوسوس إليه ،فإذا ذكر
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ذلك يرشق نور أثره عىل الوجه الذي

اهلل خنس ،ومثل هذا ربام يشاهد بعينه يف

اىل عامل الشهادة ،وهو مصدر االفعال
ييل جانب الشهادة ،تال يكون إال صورة

متخيلة ،ألن عامل الشهادة كلها متخيالت،

ألن اخلبال تارة حيصل من النظر اىل ظاهر
عامل الشهادة باحلس ،فيجوز أن ال تكون
الصورة عىل وفق املعنى ،حتى يرى شخص ًا

مجيل الصورة ،وهو خبيث الباطن قبيح
الرس ،ألن عامل الشهادة عامل كثري التلبيس

وأما الصورة التي يف اخليال من إرشاق عامل

امللكوت عىل باطن رس القلب ،فال تكون

اليقظة ،وقد رآه بعض أهل الكشف عىل

إال حماكي ًا للصفة وموافق ًا يف املعنى ،ألن

اليها ،وكانت اجليفة مثال الدنيا وهذا

والصفة ،فال جرم ال يرى املعنى القبيح إال

القلب ال بد وأن يظهر فيه حقيقة اليشء

كلب او خنزير او ضفدع او غريها ،ويرى

صورة كلب جاثم عىل جيفة يدعو الناس

جيري جمرى مشاهدة صورته احلقيقية ،فإن

الصورة التي يف عامل امللكوت تابعة للمعنى

بصورة قبيحة ،فريى الشيطان من صورة

السيد مصطفى مكة

امللك يف صورة مجيلة ،فتكون تلك الصورة

وتصور يف يوم قبض رسول اهلل

ولذلك يدل القرد واخلنزير يف النوم عىل

الناس ال جتعلوها كرسوانية وال قيرصانية

عنوان املعاين وأمر ًا حماكي ًا هلا بالصدق،
إنسان خبيث ،وتدل الشاة عىل انسان سليم
اجلانب.((1(»...

يف صورة املغرية بن شعبة ،فقال :أهيا
وسعوها تتسع فال تردوا اىل بني هاشم
فينظر هبا احلباىل.

ويف امليزان(ً ((2
نقال عن تفسري الربهان

وتصور يف يوم اجتامع قريش يف دار

ﭸﭼ [سورة االنفال ]48 :بإسناده

عليهم يف أمرهم فأنزل اهلل تعاىل :ﭽﮐ

يف قوله تعاىل :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
عن حييى بن احلسن بن فرات قال :سمعت
جابر بن عبد اهلل االنصاري يقول:

متثل إبليس يف أربع صور:

متثل يوم بدر يف وجه رساقة بن مالك

بن جشعم املدجلي .فقال لقريش :ال غالب

لكم اليوم من الناس وإين جار لكم فلام
تراءت الفئتان نكص عىل عقبيه وقال إين

بريء منكم.

وتصور يوم العقبة يف صورة منبه بن

احلجاج فنادى :إن حممد ًا والصباة معه

عند العقبة فأدركوهم .قال رسول اهلل

لألنصار :ال ختافوا فإن صورته لن يعدوه.

( ((1املصدر السابق ،ص .277- 275
( ((2الطباطبائي ،امل��ي��زان( ،م .س) ،ج،9
ص.110

الندوة يف صورة شيخ من أهل نجد وأشار

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﭼ [سورة األنفال.]30 :
3.3عمل الشيطان:

لقد أخذ الشيطان عىل عاتقه منذ أن

عىص ر ّبه وامتنع عن السجود آلدم ،إظهار
التكرب والغرور وأنّه خلقه من نار وخلق

آدم من طني ،فكانت املعصية االوىل هي
القياس ،اختذ الشيطان منذ تلك اللحظة

مهمة إغواء بني آدم وإضالهلم وحرفهم
عن رصاط اهلل العزيز احلكيم.

إن ذلك املخلوق الرشير حياول بكل ما

أويت من كيد أن يضل اإلنسان عن رصاط
اهلل املستقيم وأن يغوهيم أمجعني ،إال أنه
برغم قدرته هذه وبرغم عهده عىل نفسه
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واملسؤولية التي ألقاها عىل عاتقه وإرصاره

االنسان ،او أي تأثري عريض انام له تأثري

ذلك من خالل السيطرة عليهم أو التسلط

هو عرض السلعة عىل االنسان -وسلعته

عىل إضالل بني البرش ،فهو ال يتمكن من

عليهم او غري ذلك من التعابري التي تذكر
يف حق الشيطان وقدرته عىل بني االنسان
وتنفي بذلك إرادة االنسان نفي ًا تام ًا.

فمام جيب االنتباه اليه ولفت االنظار

نحوه َّ
أن الشيطان له نحو من التأثري
عىل ارادة االنسان وليس له التأثري التام
والكامل ،وهذا النحو من التأثري ،انام

يف طول ارادة االنسان واختياره وليس
يف عرضه ،ألنه لو كان يف عرض ارادة
االنسان او كان له القدرة يف التسلط عىل

االنسان واكراهه عىل املعصية لكان ذلك

نحوا من االجبار عىل املعصية ،وسوف
ينتهي بذلك االختيار وينتفي ويكون ذلك

تدخال مبارشا من الشيطان .واالنسان
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يتحمل يف النهاية عاقبة العمل ويكون

مأثوما عليه ،فهذا بالطبع خمالف للعدالة
االهلية وال يمكن ان حيصل او يكون
ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ [سورة

آل عمران.]182 :

اذن ليس للشيطان أي تأثري مبارش عىل

طويل مع ارادة االنسان ،وكل ما يقوم به
الوسوسة -واالنسان هو الذي يشرتي
هذه السلعة ويتفاعل مع هذا العرض

ويقوم بالعمل وين ّفذ املعصية ويرتكب
اخلطيئة بمحض ارادته.

هذا من جهة ارادة الشيطان وتأثريه

عىل االنسان ،أ ّما من جهة عمل الشيطان
وسياسته مع بني االنسان ،فهي سياسة

أوضحها القرآن توضيحا ال لبس فيه،
فأثبت يف آياته ان الشيطان يعتمد مع

االنسان سياسة اخلطوة خطوة واملرحلة

مرحلة ،حيث يقول اهلل سبحانه وتعاىل

يف حمكم كتابه العزيز ﭽﮭ ﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﭼ [سورة البقرة.]208 :

ويف قوله تعاىل :ﭽﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ

السيد مصطفى مكة

ﭶﭼ [سورة النور.]21 :

وقوله تعاىل :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

االوىل وتثبيتها وتعويد االن��س��ان عليها
فال يستطيع ان يرتكها اب��دا ،ويستمر من

خطوة اىل خطوة حتى يصبح االنسان عبدا

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ [سورة

للشيطان مؤمترا بأوامره -كل ما يوصل

وقوله تعاىل :ﭽﯢ ﯣ

كل ما حيقق رضا اهلل سبحانه وتعاىل -حتى

البقرة.]168 :

ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

االنسان اىل سخط اهلل -منتهيا عن نواهيه-

يوصله اىل خطوة ينسيه معها ذك��ر اهلل

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

سبحانه وتعاىل فال يعود االنسان قادرا

اذن هي سياسة اخلطوة خطوة ،وليست

ّ
جل جالله ،ففي احلديث ان ابليس صعد

واحدة أو القاءه يف املحرمات مرة واحدة؟.

بعفاريته فاجتمعوا اليه فقالوا :يا سيدنا مل

والعرض والتزيني ،فهو ال ييأس بل يبقى

فقام عفريت من الشياطني فقال :انا هلا بكذا

ﯳﭼ [سورة االنعام.]142 :

سياسته دف��ع االن��س��ان اىل املعصية دفعة

ان�ما ه��ي االغ����واء ،االغ���واء بالوسوسة
يوسوس ويوسوس ويوسوس من دون ان
يكل او ّ
ّ
يمل حتى يغرق االنسان يف بحر

عىل التوبة واالستغفار والرجوع اىل اهلل

جبال بمكة يقال له ثوير فرصخ بأعىل صوته

دعوتنا؟ .قال :نزلت هذه اآلية فمن هلا؟.
وكذا.

قال :لست هلا ،فقام آخر فقال مثل

الدنيا والشهوات واملعايص وحيوله من ذات

ذلك ،فقال لست هلا فقال الوسواس

تتسافل وتنحدر يف سلم احلقار والدناءة

وا ّمينهم حتى يواقعوا اخلطيئة فاذا واقعوا

خلقت ألجل التكامل واالرتقاء اىل ذات

واحليوانية ويلقيها يف دركات اجلحيم ،فهو

اخلناس أنا هلا ،قال بامذا ؟ .قال :اعدهم
اخلطيئة انسيتهم االستغفار فقال :انت هلا

خملص ملهمته أشد االخالص ،مرصا عىل

فوكله هبا اىل يوم القيامة(.((2

اخلطوة التالية اال بعد االنتهاء من اخلطوة

( ((2الطباطبائي ،امل��ي��زان يف تفسري القرآن،
(م.س) ،ج 20ص.398

بلوغ غايته -االغ��واء -وهو ال ينتقل اىل
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وهكذا يقع االنسان يف مكيدة الشيطان

ويغرق يف بحر الذنوب واآلثام حتى يطبع

البرش ،وهذه املراحل قد شار اليها القرآن

العودة اىل خري ابدا ،بل يصبح رجال من

علم ومعرفة دقيقة هبذا املخلوق العجيب

شيطانا مستقال بحد ذاته يوسوس لباقي

املرحلة االوىل :الوسوسة:

عىل قلبه وسمعه وبرصه ،وال يمكنه عندها

رجال الشيطان وجندا من جنوده ،بل
افراد جنسه من بني البرش ،ﭽﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘﭼ [سورة

الكريم وعرضها ليكون االنسان عىل
والرشير وهذه املراحل هي:

وقد حتدث القرآن عن هذه املرحلة يف

قوله تعاىل:

الناس:

 -ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

واملصيبة الكربى عندما يتربأ الشيطان من

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ [سورة

 .]6- 5واخريا ولألسف بل يا للويل
ذلك االنسان ويرتكه وحيدا يف حمكمة

العدل االهلية ،قال تعاىل :ﭽﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ

[سورة احلرش ]16 :فيتخىل عن االنسان

ويقف ضاحكا منه شامتا به.
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ومتعددة وخمتلفة يف تعامله وتأثريه عىل بني

4.4مراحل تأثري الشيطان عىل النفس
االنسانية:

ﮐﮑﮒﮓﮔ

-

الناس.]6- 4 :

ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﭼ [سورة طه.]120 :

 ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ [سورة

االعراف.]20 :

وهذه املرحلة -الوسوسة -هي

نظرا اىل ما قدمناه من ان سياسة

مرحلة يكون فيها عمل الشيطان مقترص ًا

اخلطوة خطوة وليست سياسة الدفعة

بضاعته ،يعرض عليهم الضالل واالنحراف

الشيطان يف اغواء الناس هي سياسة
الواحدة ،فان للشيطان مراحل متفاوتة

عىل العرض فقط ،فهو يعرض عىل البرش
عن الرصاط املستقيم من خالهلا ما يقدمه

السيد مصطفى مكة

من صور خيالية تدخل يف قوة الوهم عند

بحسب قدرة الشيطان عىل السيطرة عىل

االنسان فان ميدان عمل الشيطان وتأثريه

قويت الوهم واخليال عند االنسان وبحسب

عند االنسان وليس لديه اية مساحة اخرى

ومواجهة هذه القوة الشيطانية.

هو يف العرض عىل قوة الوهم واخليال

يمكنه من خالل ان خيرتق االنسان ويصل
اىل حتقيق هدفه ،اما القوى العقلية املجردة

(العقل) فهي خارجة عن ختصص الشيطان
وال يستطيع ان يسيطر عليها ألنه خملوق مثايل

قدرة االنسان عىل نبذ تلك الصور اخليالية
ومن اراد الوقوف عىل هذه املشكلة-

الوسوسة -فلها مصاديق ومظاهر متعددة

وميادين خمتلفة.

فإن الوسوسة التي كان يعمل عليها

وعامله عامل برزخي ال يقوى عىل الوصول

الشيطان يف بداية الدعوة االسالمية هي

فالوسوسة جمرد عرض.

الشيطان ان يدخل خيال االنسان وومهه

اىل رتبة التجرد العقيل التي لدى االنسان،

الوسوسة العقدية الفكرية حيث حاول

وبحسب القرآن الكريم ،فان اول

ويصور له ّ
أن االسالم هو دين لتقييد

آدم حيث عرض عليه شجرة اخللد

بأعامل وعبادات ال فائدة منها ،وانه

وسوسة كانت وسوسة الشيطان للنبي
وملك ال يبىل ،فبدأ الشيطان هذه املرحلة
وهذا االسلوب منذ تلك اللحظة ،حلظة

الغواية االوىل والضاللة األوىل ،واستمر

هكذا مع سائر بني البرش من ولد آدم.

االنسان وحتديد حريته والتضييق عليه

دين يريد ان يلقي باالنسان اىل التهلكة
من خالل ما يدعو اليه من افكار اجلهاد
والقتال يف سبيل اهلل وغريه ،وانه دين شأنه

ان يأخذ اموال الناس وينقصها من خالل

إذن فمشكلة الوسوسة هي مشكلة

ما فرضه من قروع -الزكاة واخلمس

وما دام الشيطان عدو ًا حييط به ويرتبص

الشيطان من خالل تلك التصويرات

ترافق كل إنسان ،ما دام اإلنسان إنسان ًا
به عند كل طريق ،اال اهنا ختتلف وتتفاوت
من إنسان إىل آخر ومن آدمي اىل آخر،

والصدقات وغريها -حتى استطاع
ان يمنع الكثري من الدخول اىل حصن

االسالم املنيع والبقاء عىل الكفر الوضيع.
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وهناك ما يمكن ان نطلق عليه اسم

ومما يمكن ان يوسوسه الشيطان هي

يواجهها االنسان يف حياته العملية حيث

الشك بالناس وسوء الظن هبم ومحلهم

الوساوس العملية وهي الوساوس التي

يعلق الكثريون يف شباك وسوسة الشيطان
يف اثناء وضوئهم وصالهتم وصومهم
وشؤون حياهتم كافة وهذا نشاهده
واضحا جليا بني اخواننا املؤمنني الذين

عىل االسوأ دون االحسن ورؤية اجلوانب
املظلمة يف اآلخرين فقط.

املرحلة الثانية :النزغ:

يقول سبحانه وتعاىل :ﭽﭽﭾ

صب املاء اثناء
يظنون ان االيامن يف كثرة
ّ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ

احلروف اثناء الصالة مما يستدعي إعادة

-ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

الوضوء او الرتكيز الدقيق عىل خمارج

الكلامت أكثر من مرة مما خيرج الصالة

ﮇﭼ[سورة االعراف.]200 :

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

عن صورهتا وحقيقتها وربام يضطر اىل

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ [سورة

من امور الطهارة والنجاسة ،فقد اكد اهل

-ﭽ ..ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

فقد ورد عن االمام الصادق ان

والنزع شبه الوخز والطعن ،طعنه بيده

يف الوضوء والصالة فقال له االمام

لالنسان ،حيث يقول تعاىل :ﭽﮮ

السائل ،وقال له :كيف يعبد الشيطان ،فقال

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

اعادة الصالة بأكملها ،وكذلك يف الكثري

االرساء.]53 :

البيت ان هذا من وسوسة الشيطان.

ﮰ..ﭼ [سورة يوسف.]100 :

رجال حدثه عن شخص مبتىل بالوسوسة
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الوسوسة االجتامعية وهي عبارة عن

ّ
ان هذا الرجل يعبد الشيطان ،فتعجب

الصادق اسأله من اين يأتيه ذلك؟ .فإنه

سيقول لك من الشيطان(.((2

( ((2الكليني ،حممد يب يعقوب :الفروع من

او برمح( ،((2وهو حالة استفزاز الشيطان

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

الكايف ،ج ،10ص ،11باب عدم جواز
الوسوسة يف النية والعبادة.
( ((2ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،14ص.108
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ﯛﭼ [سورة االرساء.]64 :

فهو يف هذه املرحلة أشد من املرحلة

السابقة ،فقد انتهت مرحلة اللطف واللني
والسالسة يف العرض ،وح ّلت حملها
مرحلة العنف والرصخ واملس واالستفزاز

واملشاركة يف كل يشء ،يف األموال
واألوالد وغري ذلك فهو ينزع البدن

املثايل لإلنسان وليس البدن املادي يتحرك

وحيركه يف عامل املثال ويؤثر فيه شيئ ًا فشيئ ًا.
املرحلة الثالثة :مرحلة تلقي االوامر
الشيطانية:

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ [سورة
النور.]21 :

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ..ﭼ[سورة البقرة.]268 :

ﭽﮰ ﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﭼ [سورة
النساء.]119 :

وبرغم خطورة هذه املرحلة وابتعاد

االنسان عن طاعة اهلل سبحانه وتعاىل
ليصبح متلقي ًا لألوامر الشيطانية ،اال ان

يف هذه املرحلة يصبح االنسان مأمور ًا

ذلك ال يعني ان االنسان قد وقع يف شباك

ويصبح قالبا لتلقي االوامر الشيطانية بعد

بعد ذلك اال اليأس والقنوط لفوات االوان

للشيطان ،يعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه
ان كان قالبا للرمحة االهلية ،فاالنسان يف
هذه املرحلة حيتجب عن طاعة اهلل ويتجه

نحو االستعداد الكامل والتام ملعصيته
والتعرض لسخطه وغضبه تعاىل ،فهي
بداية مرحلة اهلاوية واهلالك ،ويصور اهلل

تعاىل هذه املرحلة من خالل قوله تعاىل يف
العديد من االيات القرآنية الكريمة:

ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

الشيطان واصبح فريسة جاهزة له وليس له
وعدم القدرة عىل التصحيح والرجوع.

بل عىل العكس من ذلك فان االنسان

يف هذه املرحلة يبقى ممتلكا القدرة عىل
التوبة والعودة اىل الرصاط املستقيم وذلك
بعد ان ي ِ
عمل عقله ويغلب العقل عىل قواه
ُ

الشهوانية وغرائزه الشيطانية بالقضاء

عىل قويت الوهم واخليال والسيطرة التامة
للعقل عليهام ،يقول اهلل سبحانه وتعاىل
ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
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ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ

الشيطان من أنفسكم وال تطيعوه وال

وهذه املرحلة هلي أشدُّ من سابقاهتا

أما إذا أصبح االنسان مطيع ًا ألمره

يف املرحلة السابقة ،فاذا امتثل اإلنسان

االنسانية أصبحت تلك النفس أ ّمارة

ﯠ ﯡ ﯢﭼ [سورة البقرة.]268 :

والوصول إليها عبارة عن نجاح الشيطان

للشيطان وغلبت قوته قوة العقل واصبح
االنسان اسري هواه عندئذ يكون االنسان

قد بلغ هذه املرحلة ويكون الشيطان قد
حقق نجاحه يف تفعيل النفس األمارة

بالسوء لدى االنسان ،فتكثر نفسه من
اطاعة الشيطان وتنفيذ اوامره الصادرة اىل

وأصبح تنفيذ االوامر ملكة لدى النفس

بالسوء ،أي كثري ًا ما متتثل ألوامر الشيطان
فعندها ينتقل اإلنسان اىل املرحلة التالية

وهي أشد خطر ًا ورضر ًا

املرحلة اخلامسة:

مرحلة التس ُّلط والسلطان:

وهذه املرحلة كام أرشنا تبدأ بعد

ذلك املسكني ،قال تعاىل ﭽﭒ ﭓ ﭔﭕ

تفعيل الشيطان للنفس األ ّمارة بالسوء عند

ﭠ ﭡ ﭢﭼ [سورة يوسف.]53 :

وإطاعة الشيطان ملكة وسجية لدى

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ

االنسان ،وبعد أن يصبح تنفيذ األوامر

ففي هذه املرحلة يصبح االنسان

االنسان ،وهي مرحلة يكون فيها أقرب

املراحل التي سبقتها ألنه ما إن ن ّفذ أمر ًا

يقول سبحانه من قائل :ﭽﮝ ﮞ

مأمور ًا للشيطان فيطمع به أكثر من
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تستجيبوا له يف تنفيذ أوامره.

جيره اىل الثالث
له طمع يف الثاين ،والثاين ّ
وهكذا تتواىل األوامر حتى يصبح االنسان

التمرد عليه
عبد ًا للشيطان ،لذا ينبغي
ّ

وعدم طاعته منذ األمر االول ،فقد ورد

عن االمام الصادق

أنّه قال« :ال

تعودوا اخلبيث من أنفسكم» أي ال متكنوا
ِّ

اىل اهلالك واالنصياع التّام للشيطان،

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ

[سورة النحل ]100- 98 :ويقول:
ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
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ﮢ ﮣ ﮤﭼ [سورة احلجر.]42 :

بدل أن يكون ول ّي ًا من أولياء اهلل سبحانه

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ..ﭼ

مع أولياء اهلل ،مرحلة يعلن فيها االنسان

الذين يتولونه من املوحدين :ﭽﮱ

وتعاىل ،ويكون فيها عىل طرف نقيض

املرشكني :ﭽ..ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ.

التسليم واخلضوع املطلق للشيطان قائ ً
ال

يتضح لنا أن سلطانه إنام يكون عىل

معبوده ،ويتحدث القرآن عن هذه املرحلة

فمن خالل هاتني اآليتني الكريمتني

طائفتني من الناس:

وال يظنّن أحد أن هذا التسلط هو نفي

إلرادة اإلنسان وسيطرة الشيطان فقط ،إنام

هو جتيل تسليط من االنسان ال تس ّلط من

الشيطان ،وبعبارة أخرى هي سلطة يملكها

االنسان من نفسه فيم ِّلكها الشيطان وليس
الشيطان يملكها عليه من نفسه حيث إن

أنا عبد من عبيدك ويشهد بأن الشيطان
وعن أولياء الشيطان يف آيات عديدة منها:

ﭽ..ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ..ﭼ [سورة االعراف.]30 :

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ [سورة

النحل.]100 :

-ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

االنسان يس ِّلم بيده زمام انقياده للشيطان،

ﮅ ﮆﭼ [سورة النساء.]76 :

نفسه ال ما يسلطونه عىل أنفسهم باالنقياد

ﯺﭼ [سورة النحل.]63 :

وإبليس إنام ينفي التسلط الذي يملكه من

بقرينة قوله تعاىل :ﭽﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﭼ [سورة ابراهيم.]22 :
املرحلة السادسة:

بلوغ مرحلة والية الشيطان.

وهذه هي املرحلة االخرية ،مرحلة

انتصار الشيطان عىل خصمه االنسان حيث
يصبح االنسان فيها ول ّي ًا من أولياء الشيطان

ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ.ﭼ[سورة آل عمران.]175 :

لقد وقعت اهيا االنسان يف شباك

الشيطان ،ال بل اصبحت من عبيده
وجنوده واصبحت ذاتك فانية مندكة يف
الذات الشيطانية ،فأصبحت تنظر بنظر

الشيطان وتسمع بسمعه وتنطق بنطقه.
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وأمجل وصف هلذه املرحلة ،ما

والعصيان عىل معبودك ،فان طريق

«اختذوا الشيطان مالك ًا ،واختذتم له

مرشعة فال تيأس وال تقنط بل عد اىل

قاله امري املؤمنني عيل بن ايب طالب
ودب
وفرخ يف صدورهمّ ،
إرشاكا ،فباض ّ

عبادة اهلل الواحد االحد وارفع يديك

بألسنتهم ،فركب هبم الزلل ،وزين هلم

وارعشت خشيتك رجليك قائال «اهلي

ودرج يف حجورهم ،فنظر باعينهم ونطق

اخلطل ،فعل من قد رشكه الشيطان يف

سلطانه ونطق بالباطل عىل لسانه»(.((2

اهيا االنسان ،اهيا املسكني التائه،

الغارق يف بحر الضاللة ،ان رمحة اهلل
واسعة ،فاخلع عنك رداء الشيطنة،
وانفر من اهلك -هواك -واعلن التمرد

( ((2هن��ج ال��ب�لاغ��ة ،اخلطبة  ،7يف ذم اتباع
الشيطان.41 ،
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الرجعة والعودة مفتوحة وابواب التوبة

مترضعا ،وقد بللت دموعك خديك

عيل عدوك الذي استنظرك
قد استحوذ ّ
لغوايتي فأنظرته واستمهلك اىل يوم الدين
إلضاليل فأمهلته فأوقعني وقد هربت

اليك من صغائر ذنوب موبقة وكبائر

أعامل مردية.((2(»...

( ((2االمام عيل بن احلسني ،زين العابدين:
الصحيفة السجادية ،دعاؤه بعد الفراغ من
صالة الليل لنفسه ،ص.147

فحوى البحث
بحث طريف حاول فيه السيد الباحث تقيص مايف

القرآن الكريم من آيات تتحدث عن أمور يف االنشاء
واإلعامر للهندسة املدنية ،فيها إسهام ورأي مثل :البيوت
والسدود واالسس واألعمدة وما اىل ذلك واصف ًا وجود مثل

هذه االشارات يف القرآن الكريم مظهر ًا من مظاهر إعجازه
العلمي وأن فيه الكثري مما يشري أو يساعد عىل اخرتاعات

تساعد االنسان للوصول اىل ذروة الرقي العلمي.
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املقدمة:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

واحلمد هلل رب العاملني والصالة عىل

خري خلقه البشري النذير حممد وآله الطيبني

الطاهرين.

ذكر النواحي العلمية جنب ًا إىل جنب
مع النواحي الدينية ومن دون االكتفاء

بواحدة عن األخرى مما أدى إىل ظهور

لون جديد من ألوان اإلعجاز يضاف

أما بعد :فإن قاريء القرآن الكريم

إىل ما سبق من ألوان اإلعجاز القرآين

التي تشهد بكونه كتاب ًا ساموي ًا من عند اهلل

ونحوها ،وسمي هذا اللون اجلديد

جيده حاوي ًا للكثري من جوانب اإلعجاز

يف البالغة والتأريخ واإلخبار الغيبي...

(سبحانه وتعاىل) أنزله عىل نبيه األكرم

(اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم).

معانيه عىل ما ينفع الناس املعارصين

كل جديد -ال بد أن ينقسم الناس حوله

حممد ،وهذا املعجز العظيم مل تقترص

لنزوله ،بل كان وما زال يغذينا ،وسيغذي
اجيال املستقبل ،ومن روائع وألطاف

كتاب اهلل العزيز أنه كلام بحث باحث،
وكلام نقب منقب يف معانيه حصل عىل ما

يغنيه ،وجواهر ودرر القرآن هي هي.

ومما شغل الباحثني -وخصوص ًا يف
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دأب بعض املفرسين املعارصين عىل

عرصنا الراهن –عالقة القرآن الكريم

بالعلوم احلديثة ،واشتامله عىل دالالت،
وإشارات للحقائق العلمية املتنوعة.

وبناء ًا عىل وجود مجيع صنوف

املعارف يف القرآن ،حتى العلوم احلديثة

كالطب واهلندسة والفيزياء ...ونحوها،

وهذا الباب اجلديد -كام هو حال

عىل قسمني :معارض ومؤيد ،ومع
حصول االختالف عند هؤالء ،والتنوع

يف مشارهبم إال أهنم اتفقوا عىل إن هذه
املعجزة العظيمة -أي القرآن -ال يتناىف مع
مبتكرات العرص ،بل أن فيه الكثري مما يشري
أو يساعد يف اخرتاعات تصل باإلنسان إىل

ذروة الرقي العلمي.

متهيد :يف معنى اهلندسة املدنية

استطاع اإلنسان عرب املراحل الزمنية

املتعاقبة أن يسخر العلوم املختلفة لتطوير
حياته وتلبية متطلباهتا حتى وصلنا إىل

مستوى ِ
عال من ذلك.

املهندس منذر كاظم آل هريبد

ومن هذه العلوم التي أسهمت يف

احلديثة الستعامل السفن التجارية . ..الخ

يتندر الكثري من األخوة حني سامع اسمه،

اهلندسة ال عالقة هلا باجليش فربز اسم

صنع احلضارة (علم اهلندسة املدنية) الذي
وجيهل آخرون سبب التسمية لذلك

سنذكر شيئا عن ذلك ،فنقول:

من هنا ظهرت احلاجة إىل نوع آخر من

(اهلندسة املدنية) لتمييزها عن اهلندسة
العسكرية التي اختفت تدرجييا واضمحلت

نظر ًا لغلبة احلكومات املتسلطة عىل

مع مرور الزمن ال ألن اجليوش قد استغنت

االهتامم بحاجات الناس العاديني فإن

حالي ًا قد أصبحت يف الوقت احلارض من

رقاب البرش يف معظم األزمان ،وعدم
قسط ًا كبري ًا من الطاقة املوجودة يف

العلم والعلامء قد سخرت خلدمة تلك

عنها بل ألن أغلب أصناف اهلندسة املعروفة
صلب تكوينات وتشكيالت اجليوش

احلديثة(((.

احلكومات وحروهبا فلم يكن مشهور ًا

ولكي ال ينقلب احلديث إىل كالم يف

 Engineeringبل كان السائد هو

العزيز سوف أختم هذا التمهيد بدون

ما يسمى اآلن باهلندسة املدنية Civil
اهلندسة العسكرية التي كانت تعنى بكل

ما يسهل حتركات اجليوش يف حالتي

اهلجوم والدفاع والتقدم واالنسحاب

من التخريب والبناء للحصون والقالع
والطرق اجلسور واملوانئ وغريها.

إال ّ
أن التطور الواضح يف جمال العلم

واهلندسة يف أوائل القرن التاسع عرش

حيث استعمل البخار يف مكائن النسيج

والقاطرات البخارية ،وتم إنشاء السكك
فوق الطرق واجلسور ،وأنشئت املوانئ

ختصص علمي بحت يمل منه القارئ
التعرض لفروع اهلندسة املدنية وأقسامها
اعتامدا ً عىل ما سنذكره فيام بعد من تعداد

لبعض ما يشتمله هذا التخصص العلمي
املهم ،وسيجد القارئ اللبيب أننا سندرج

احلصون -وهي من أعامل اهلندسة
العسكرية حسب املفهوم القديم -ضمن

أعامل اهلندسة املدنية.

((( اهل��ن��دس��ة وامل��ه��ن��دس ،امل��ه��ن��دس حممود

الشكرجي ،منشورات عويدات ،بريوت–

لبنان ،ط  :1964 ،1ص.20
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الباب األول:

فروع اهلندسة املدنية يف القرآن الكريم
أوال :املباين السكنية:

ﮬ ﮭﭼ [س�����ورة ال��ن��م��ل]52 :
وﭽﭲ ﭳ ﭴﭼ [س����ورة

ونقصد هبا املنشآت املعدة بالدرجة

األع���راف ]145 :و ﭽﯡ ﯢ

وقد تعددت األلفاظ القرآنية التي

القصص ]58 :تتحدث عن مبان ٍ كان

األساس لسكن اإلنسان.

تعرب عن هذه املباين إال أن أكثرها ورود ًا

ألفاظ (البيت)( ،املسكن) و(الدار).

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ [س���ورة
يقطنها الكفار.

ولعل يف هذا الرضب من املساواة

ومالحظة اآليات احلاوية عىل ألفاظ

بغض النظر عن العقيدة أشارة إىل حق من

األلفاظ ،وأشيا ًء غري مشرتكة يتميز هبا

يف امتالك الوطن الصغري الذي يضمه

ومن األشياء املشرتكة الالفتة لالنتباه

وم���ن األش��ي��اء غ�ير امل��ش�ترك��ة بني

والدار واملسكن ،للتعبري عن حمل إقامة

اختصاص لفظ ال��دار باإلنسان دون

هذه األبنية تفرز أشيا ًء مشرتكة بني تلك
لفظ دون غريه.

استعامل القرآن الكريم أللفاظ البيت
املسلم والكافر عىل حد سواء ،فآيات
مثل ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
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أما آي��ات ﭽﮩ ﮪ ﮫ

ﯮﭼ [سورة النساء ]100 :و ﭽﭹ

حقوق اإلنسان وهوّ :
أن لكل إنسان احلق
وعائلته.

اآلي����ات احل��اوي��ة ع�لى ت��ل��ك األل��ف��اظ
غ�يره ب��خ�لاف ل��ف��ظ ال��ب��ي��ت واملسكن
اللذين تعدت ملكيتهام إىل خملوقات

أخ��رى كالنحل ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [س��ورة النحل:

و ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ [سورة

ﮙﭼ [سورة النمل.]18 :

ﮃ ﮄ ﮅﭼ [سورة املمتحنة]8 :

 ،]68وال��ن��م��ل ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ

ٍ
مبان يشغلها
الطالق ]6 :تتحدث عن

ولعل الرس يف ذلك اشرتاط وجود

أناس مسلمون.

احلائط الذي يدور حوهلا حتى تدعى

املهندس منذر كاظم آل هريبد

بالدار((( ،بينام ال يشرتط ذلك يف البيت
واملسكن.

ثاني ًا :األبنية ذات األغراض اخلاصة:

وهي أبنية شيدت ،وليس املقصد

األول من إنشائها السكن اإلنساين بالرغم
من مكوث بعض الناس فيها فرتات من
حياهتم طالت أو قرصت .ومن هذا النوع

ذكرت األبنية التالية:

 -2السجون Cells:

كام يف اآليات ﭽﮊﮋﮌﮍﭼ

[سورة يوسف ،]33 :و ﭽﯕ ﯖ

ﯗﯘﭼ[سورة يوسف.]36 :
 -3أماكن العبادة:

وشملت أماكن العبادة للمسلمني

وغري املسلمني ،وقد مجعت معابد
الديانات الرئيسية الثالث يف آية واحدة

 -1احلصون :مجع حصن ،وهو بناء

هي قوله تعاىل ﭽ...ﭯ ﭰ ﭱ

اخلارجية ،وقد وردت احلصون بلفظها

باعتبار ّ
أن البيع مجع بيعة بمعنى معبد

مشيد ألغراض عسكرية ولصد الغزوات

املعروف يف اآلية ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﭼ [سورة احلرش ]2 :وبلفظ آخر

كام يف قوله تعاىل ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ [سورة
األحزاب ]26 :و صياصيهم معناها

حصوهنم(((.

((( ال���دار :املنزل اعتبار ًا ب��دوراهن��ا ال��ذي هلا
باحلائط ،مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب
األصفهاين ،حتقيق صفوان عدنان داوودي،
مطبعة كيميا ،ط  1425 ،4هـ :ص321
((( تفسري القرآن الكريم ،السيد عبد اهلل شرب،
راجعه وعلق عليه السيد مرتىض الرضوي،
النارش مؤسسة دار اهلجرة ،قم –إيران،
ط1424 ،6هـ.421 :

ﭲ ﭳﭼ [سورة احلج.]40 :

النصارى ،والصلوات مجع صالة بمعنى
معبد اليهود ،واملساجد مجع مسجد وهو
موضع عبادة املسلمني ،أما الصوامع فهي

مجع صومعة ،وهي عادة مكان خارج
املدينة بعيد عن أعني الناس خمصص ملن
والعباد(((.
ترك الدنيا من الزهاد
ّ

وباإلضافة إىل ما سبق فقد ذ ُك ِرت يف

القرآن مساجد معروفة بعينها كاملسجد
((( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،الشيخ
نارص مكارم الشريازي ،النارش :مدرسة
اإلم���ام ع�لي ب��ن أيب طالب ،الطبعة
األوىل ،التصحيح الثالث1426 ،هـ ،ج :8
ص.416
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احلرام يف مكة املكرمة ﭽﮱﯓ

ﯔﭼ [سورة احلج ،]29 :وذكر هذا

الس ُقف والسالمل :Roofs & Stairs
ُ 1.1

تارخيية عىل ِقدَ م إنشائه وسنتحدث بتفصيل

أهنا مجع سقيفة أي املكان املسقف ،إ ّ
ال

املسجد املبارك موصوف ًا بالعتيق فيه داللة
أكثر عن هذا األمر يف الباب الثاين.

والس ُقف مجع سقف ويعتقد البعض
ُ

أن القول األول أشهر((( وحتدثنا اآلية

ويعود يب ذكر كلمة (البيت) إىل يشء

( )33من سورة الزخرف ﭽﯶ

فكرهتا أحد املفرسين عندما أشار إىل تنوع

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

من ألطف ما قرأت ،وهي كلمة طرح
القرآن الكريم يف حديثه عن بيت اهلل احلرام،

فتارة يضيفه إىل نفسه سبحانه وتعاىل

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﰃﭼ واملراد –واهلل أعلم –لوال
أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا

ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ملن يكفر بالرمحن لبيوهتم سقف ًا من

وتارة يضيفه للناس ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

وهلا سالمل مجيلة ﭽﰄ ﰅ

ﮄ ﮅﭼ [سورة احلج]26 :

فضة وجلعلنا هلم بيوت ًا هلا عدة طوابق

ﮚ ﮛ ﮜﭼ [سورة آل عمران:

ﰆﭼ ،و"املعارج مجع معراج

عىل إن كل ما كان باسم اهلل وهلل ،فيجب

للصعود إىل الطبقات العليا"(((.

خدمة الناس راجع هلل سبحانه وتعاىل.

بلفظ (رصح) يف قصة النبي سليامن

 ،]96ومفاد تلك الكلمة أن يف هذا تنبيها

أن يكون يف خدمة الناس ،وكل ما كان يف
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تدل عىل أجزاء من األبنية وهي:

ثالث ًا :أجزاء األبنية

(((

ِ
وقد ُذكرت يف القرآن الكريم ألفاظ ٌ

((( قد يالحظ القارئ العزيز وجود مساحمة يف
التقسيم حيث وردت أجزاء األبنية قسي ًام
لألبنية .لكن الغرض من التعداد هو البيان
ال أكثر.

وهو الوسيلة التي يستخدمها اإلنسان

2.2األرضيات  Floors:وقد وردت
وجميء ملكة سبأ ،فقد أمر سليامن

أن تصنع أحدى ساحات قصوره من
قوارير وأن جيري املاء من حتتها فلام

((( األمثل ،ج  :12ص.376
((( املصدر السابق ،هامش ص.376

املهندس منذر كاظم آل هريبد

وصلت ملكة سبأ إىل ذلك املكان

كباب املدينة والدار والبيت((( ،وقد

 ]44فلام رأته ظنته هنر ًا جاري ًا فرفعت

آيات عديدة منها ﭽﮃ ﮄﭼ

ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ [سورة النمل:

ذكر بمعناه املعروف يف عامل البناء يف

ثوهبا لتمر وسط املاء وهي متعجبة من

[سورة يوسف]25 :و ﭽﭘ

يقول القرآن ﭽﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

اآليات التي ذكر فيها ومل يقصد منه

سبب وجود هذا املاء اجلاري ،وكام
ﰍ ﰎ ﰏﭼ [سورة النمل:
 ]44إال أن سليامن التفت إليها

ﭙﭼ [سورة يوسف ،]23 :أما
ذلك فمنها ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﭼ

وقال ﭽ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﭼ

[سورة األنعام.]44 :

والرصح معناه الفضاء الواسع وقد يأيت

وقد وردت بلفظ (القواعد) يف

إليها آنف ًا معناه ساحة القرص ،أي فضاؤه

ﭖﭼ ،والقواعد -كام يقول السيد

[سورة النمل.]44 :

بمعنى البناء العايل والقرص ويف اآلية املشار

األسس Foundations:

قوله تعاىل ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

الواسع ظاهر ًا ،و(املمرد) معناه الصايف،

عبد اهلل شرب يف تفسريه -مجع قاعدة ،أي

ويف هذه اآلية الكريمة إشارة الستعامل

وللزجاج رأي آخر يف معنى القواعد،
ّ

كام وتؤكد روعة التصميم اهلنديس ودقة

تعمده"( ((1وعىل هذا املعنى فإن القواعد

والقوارير مجع قارورة وهي الزجاجة(((.

الزجاج كامدة بنائية لتبليط األرضيات،
التنفيذ إىل احلد الذي جعل امللكة تراه هنر ًا
جاري ًا فوق سطح األرض.

3.3الباب  :Doorالباب يقال ملدخل
اليشء وأصل ذلك مداخل األمكنة

((( األمثل ،ج  ،9هامش ص.455

األساس ،ورفعها البناء عليها(.((1

اذ قال" :القواعد :أساطني البناء التي

((( مفردات ألفاظ القرآن :ص.150
( ((1تفسري القرآن الكريم ،السيد عبد اهلل شرب:
ص.20
( ((1لسان العرب ،ابن منظور ،النارش :نرش
دار احل��وزة ،قم –إيران ،حمرم  1405هـ:
ص 361مادة قعد.
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تدل عىل جزء إنشائي آخر هو األعمدة
.Columns

وهناك من الباحثني من ُيد ِخل اآلية

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ

األساسات طب ًقا لذلك .فعامل األمحال
املؤثر مأخوذ يف االعتبار أيضا.

ولفظة (عىل) يف قوله :ﭽﮔ ﮕ

ﮖ ﮗﭼ هلا معنيان هندسيان(:((1

أحدمها يفيد أن نوع األساس املختار

وهي حتكي قصة مسجد رضار يف موضوع

هو األساسات السطحية Shallow

عن نوعية األسس وأسباب فشلها ،حيث

العميقة  Deep Foundationsألنه

بحثنا ويعتربها تعطي إشارات هندسية

يقول الباحث يوسف حممد غريب(:((1

«تناولت اآلية عدة عوامل ذات تأثري فعال

ومبارش يف تأسيس أساسات املنشآت،
فلفظة (أساس) معناها يف اللغة أصل كل

يشء ،وأساس البناء مبتدؤه ،ويف اهلندسة:
التأسيس واألساس هو العنرص اإلنشائي

الذي يستخدم لنقل األمحال املؤثرة من
البنيان إىل الرتبة أو األرض.

172

أساسات هلا ،وتستلزم اختيار نوع مادة

 Foundationsوليس األساسات

لو كانت األساسات عميقة لكان التعبري
املناسب هو (يف شفا) وليس (عىل شفا)

فعامل نوع التأسيس ملحوظ ومأخوذ يف
االعتبار.

وهذا املفهوم اهلنديس يتطابق مع

معنى اآلية الكريمة حيث يكون االهنيار

سطحيا
مؤكدً ا عندما يكون األساس
ٌّ
وليس عمي ًقا».

وعند ذكر التأسيس واألساس:

ويميض الباحث يف تقصيه ملفردات

أمحال ناشئة من البنيان تستلزم إنشاء

تضمنت هذه اآلية الكريمة اإلشارة إىل

(..أسس بنيانه )..البد أن تكون هناك
( ((1شبكة األنرتنت العاملية ،موقع اهليئة العاملية
لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة –مكة
املكرمة ،مقالة (من صور اإلعجاز اهلنديس
يف القرآن الكريم).

اآلية الكريمة حتى خيلص إىل قوله( :لقد

ثامنية عوامل ،متثل معايري أساسية يف

( ((1هذا استنتاج من الباحث يوسف حممد
غريب.

املهندس منذر كاظم آل هريبد

تأسيس األساسات وهي:
•نوع األمحال املؤثرة.

•نوع مادة األساسات.

•نوع التأسيس (سطحي /عميق).

•عمق التأسيس عن سطح األرض.
• ُبعد التأسيس عن احلافة.

والسدود واألنفاق ..وغري ذلك.

وقد وفقنا اهلل عز وجل ملالحظة ورود

ثالثة أنواع من تلك املنشآت اهلندسية مها:

1.1السدود Dams:

وقد ذكرت يف اآليات الكريامت التي

تتحدث عن بعض حمطات رحلة ذي

•تأثري املياه عىل تربة التأسيس ،وعىل

القرنني يف سورة الكهف ﭽﯤ ﯥ ﯦ

•زاوية ميل الرتبة.

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ [سورة

األساسات نفسها.

•نوع تربة التأسيس)(.((1

4.4األعمدة  :Columnsحيث يعرب
القرآن عن رمزية رفع الساموات كام

يف سورة لقامن ﭽﮪ ﮫ ﮬ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

الكهف ]94 :إىل قوله تعاىل شأنه ﭽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭼ [سورة الكهف.]98 :

حيث تشري إىل قصة بناء سد أرشف

ﮭ ﮮﭼ [سورة لقامن ،]10 :أو

عليه ذو القرنني ،وهذا السد خيتلف قليال

يف سورة الفجر ﭽﭫ ﭬ ﭭﭼ

املاء ،لكنه حيجز بني املفسدين (يأجوج

جيعل األعمدة صفة ملدينة ارم كام
[سورة الفجر.]7 :

رابع ًا :منشآت أخرى:

عن السدود يف وقتنا احلارض يف أنه ال حيجز
ومأجوج) وبني من تعرض لظلمهم

وطغياهنم( ،((1ويكاد ذلك السد أن يقرتب

من املعلوم اشتامل اهلندسة املدنية عىل

يف مادته ووظيفته من الركائز اللوحية

( ((1شبكة االنرتنت العاملية ،موقع اهليئة العاملية
لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة –مكة
املكرمة ،مقالة (من صور اإلعجاز اهلنديس
يف القرآن الكريم).

( ((1وما أحوج الشعوب املظلومة إىل مثل ذاك
السد بينها وبني من يظلمها ! واحلمد هلل
عىل ختليص بلدنا العراق من رش طاغوت
العرص.

فروع أخرى غري األبنية كالطرق واجلسور

 Sheet Pilesالتي تستعمل يف مشاريعنا
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احلالية لعدة أغراض منها مث ً
ال أهنا حتجز

ومتنع وصول املاء إىل موقع العمل.

الفوائد املحصلة

و يكاد ذلك السد أيض ًا أن يلبس وجه

خرجنا وهلل احلمد ،بفوائد كثرية

والغريب ما يف تلك املواد املعدنية من

الكريم وسنقسم هذه الفوائد عىل أنواع

الشبه ببناء جدار عظيم من املواد املعدنية،

نتيجة تتبع ألفاظ اهلندسة املدنية يف القرآن

صفات جعلت من تشكيلها بناء ًا صامد ًا

عدة كام سرتى ،وبدايتنا ستكون بالفوائد

القرآن العظيم بذلك ﭽﰛ ﰜ ﰝ

اهلندسية بموضوع بحثنا هذا:

يف وجه حماوالت االخرتاق وكام يشهد

ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢﭼ [سورة

الكهف.]97 :

اهلندسية قبل غريها نظر ًا الرتباط الفوائد
أوال :الفوائد اهلندسية:

1.1يف جمال التنفيذ اهلنديس يعطينا القرآن

2.2األنفاق :وقد وردت بشكل خيتلف يف

الكريم تصوير ًا رائع ًا إلنجاز مرشوع

لكنها ال ختتلف يف فكرهتا كثري ًا وكان

ذو القرنني وأرشف عىل مراحل

تطوره عن األنفاق احلديثة املعارصة
ورود األنفاق بلفظ املدّ خل يف قوله

تعاىل ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵﭼ [سورة التوبة:
 ]57و "املدّ خل هو الطريق اخلفي
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الباب الثاين:

حتت األرض"(.((1

3.3الطرق  Roads:وجاءت بلفظ
ا ُلس ُبل ،وهي مجع سبيل ،كام يف اآلية

ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ [سورة
األنبياء.]31 :

( ((1األمثل ،ج  :5ص.263

سد يأجوج و مأجوج الذي صممه

تنفيذه لتخليص أولئك الناس من رش
املفسدين يأجوج و مأجوج.

ففي أوىل مراحل اإلنشاء ،قال هلم

ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ

[سورة الكهف]95 :والردم معناه يف
اللغة ،سد الثلمة باحلجر .
(((1

ثم قال هلم ذو القرنني ﭽﰅ ﰆ

ﰇﭼ [سورة الكهف ]96 :أي الكتل
الكبرية والقطع الضخمة من احلديد التي

( ((1مفردات ألفاظ القرآن :ص.350

املهندس منذر كاظم آل هريبد

سيتكون منها السد ،وعندما هتيأت قطع

التعرض للتآكل بسبب الصدأ فقال :اجلبوا

البعض اآلخر استعداد ًا لربطها حتى تعمل

السد ﭽﰕﰖﰗﰘﰙﭼ(.((1

احلديد أعطى أمر ًا بوضع بعضها فوق

سوي ًا ،فلام أكمل تغطية املنطقة الواقعة بني

اجلبلني بشكل كامل ﭽﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍﭼ [سورة الكهف ]96 :هيأهم

لألمر الثالث ،والصدف تعني هنا حافة
اجلبل ،و يتضح من هذا التعبري ّ
أن هناك

شق ًا بني حافتي اجلبل حيث كان يأجوج و
مأجوج يدخالن منه.

واألمر الثالث لذي القرنني هو طلبه

منهم أن جيلبوا الوقود من احلطب وما

شاهبه ووضعه عىل جانبي هذا السد،

وأشعل فيه النار ثم أمرهم بالنفخ فيه حتى
محر احلديد من شدة النار ﭽ ﰎ ﰏﰐ ﰑ
ا ّ

ﰒ ﰓ ﰔﭼ [سورة الكهف ،]96 :لقد

قام ذو القرنني بربط قطع احلديد بعضها
ببعض ،متام ًا كام نفعل يف عرصنا احلايل عرب

عملية اللحام املعروفة ليصنع من القطع
املتعددة قطعة واحدة متثل جسد السد.

أخري ًا صدر هلم األمر األخري وهو

تغطية ذلك السد احلديدي بطبقة واقية من
النحاس تعزل بينه وبني اهلواء وحتفظه من

يل النحاس املذاب حتى أضعه فوق هذا

2.2يف جمال التخطيط اهلنديس :كام يظهر
من قوله تعاىل ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡﭼ [سورة يونس:

 ،]87فإن موسى وأخاه هارون
قد تلقوا مهمة وضع برنامج من

عدة نقاط من أجل تطهري جمتمع بني
إرسائيل من خالل:

	-االهتامم بتخطيط واختيار املوقع
املناسب لبناء املساكن التي سيقطنها
بنو إرسائيل وعزل مساكنهم عن
الفراعنة ،وهذا التخطيط املتضمن
فصلهم عن مؤثرات السكن قريب ًا
من الفراعنة ،سيشعرهم برابطة أقوى

تدفعهم للدفاع عن أنفسهم ،وعام
انفردوا به من مساكن.

( ((1يقول صاحب تفسري األمثل :املشهور يف
معنى قطر هو ما قلناه أي النحاس املذاب
إال أن بعض املفرسين فرس ذلك باخلارصني
امل��ذاب وهو خالف املتعارف( ،األمثل،
ج :7ص.)578
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	-أن يبنوا بيوهتم متقاربة ويقابل بعضها

الكريمتني اللتني حتكيان قصة سد ذي

وهذا واضح من اآلية الكريمة

من اخلرسانة املسلحة Reinforced

اآلخر ،كام هي احلال يف مدننا احلالية

السابقة ،ألن القبلة يف األصل بمعنى

حالة التقابل وإطالق كلمة القبلة
عىل ما هو معروف اليوم إنّام هو
معنى ثانوي هلذه الكلمة ،وأدى هذا

العمل إىل جتمع ومتركز بني إرسائيل

بشكل فاعل واستطاعوا بذلك وضع
املسائل االجتامعية بعامة قيد البحث
والتحقيق ،والتجمع بعضهم مع

بعض يف مكان واحد ،ألداء املراسم
الدينية ،والشعائر املذهبية وسهل

عليهم أيض ًا رسم اخلطط الالزمة من
أجل احلرية واخلالص من الظلم(.((1

 Concreteهلا قدرة عىل مقاومة
الزالزل وعوامل التعرية وغريها

من القوى التي تؤثر عىل املباين مهام
بلغت شدهتا حيث تقول" :جاءتني
فكرة االخرتاع عندما علمت أن

جمموعة من العلامء األمريكيني

جيرون حماوالت تصميم مبان تتحمل
اهلجامت اإلرهابية ،خاصة بعد اهلجوم

الذي تعرضت له الواليات املتحدة

يف سبتمرب  ،2001كام شاهدت يف

علميا
تليفزيونيا
الوقت نفسه برناجمًا
ًّ
ًّ
حتدث فيه مقدمه عن قيام اليابان

3.3يف جمال االخرتاع اهلنديس :حيث

بتشييد حائط يقاوم الزالزل بقوة

إهلام للباحثني عن اخرتاعات هندسية

ومن َثم ملست احلاجة هلذا االخرتاع

كان ومازال القرآن الكريم مصدر
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القرنني إىل التوصل لرتكيبة جديدة

جديدة ،ومن األمثلة املعارصة عىل

ذلك الباحثة املرصية املهندسة ليىل
عبد املنعم اخلبرية بإحدى املؤسسات
األمريكية التي قادها تأملها لآليتني

( ((1ينظر األمثل ،ج :5ص .533- 532

 4 .6رخيرت بسمك حوايل مرت فأكثر،
فبدأت يف البحث عىل الفور بعد

تذكري لآلية القرآنية ﭽﰅ ﰆ
ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ

ﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘ
ﰙﰚﰛﰜﰝﰞ

املهندس منذر كاظم آل هريبد

ﰟ ﰠ ﰡ ﰢﭼ وبحثت يف

يتحمل أي زلزال عىل أعىل مقياس يعرفه

مكونات هذا احلائط الذي يصمد

ثاني ًا :فوائد تارخيية:

كتب التفسري ،وبدأت أتعرف عىل
ألعتى الزالزل وال تؤثر فيه األسلحة
الثقيلة أو الصواريخ ،وهو عبارة عن

خليط منصهر من احلديد والنحاس

والبوتاس"(.((2

البرش) (.((2

باعتبار القرآن الكريم وثيقة تارخيية

يمكن االحتجاج هبا عىل أمور متنوعة مثل:
1.1أقدمية املسجد احلرام يف مكة املكرمة
عىل سائر دور العبادة ويشهد لذلك

وهناك من املهندسني من يقف

قوله تعاىل ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

 ،]96و بكة هي اسم من أسامء مدينة

مشدود ًا باآلية  68من سورة النحل

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ ،وأمله تصميم
منشأ يتحمل الزالزل نتيجة التفكر يف

بيوت النحل ويقول( :إن اهتزاز أجنحة

آالف النحل الذين يقطنون بيتهم يولد
اهتزازات كبرية جدا أكرب بكثري من أعىل

مقياس للزالزل يعرفه البرش وبالرغم
من ذلك نجد بأن بيت النحل يبقى متزن ًا

و معلق ًا عىل غصن شجرة .فإذا صمم

اإلنسان املؤمن املنشآت بنفس تصميم

بيوت النحل فأنه بذلك يضمن منشأ
( ((2شبكة االنرتنت العاملية ،موقع حماورات
امل�صري�ين ،مقالة (ليىل عبد املنعم ..أم

املخرتعني.)..

ﮛ ﮜﭼ [سورة آل عمران:
مكة املكرمة.

ويف موضوع حتديد زمان بناء الكعبة

الرشيفة ،يستدل الشيخ نارص مكارم

الشريازي (دام ظله) يف تفسريه األمثل(،((2

من خالل الربط بني اآلية املتقدمة ،واآلية

 37من سورة إبراهيم عن لسان إبراهيم

ﭽﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ ،عىل أن بيت اهلل
احلرام كان له نوع وجود حني جاء النبي

( ((2شبكة االنرتنت العاملية ،موقع منتدى
جامعة العلوم التطبيقية ،مقالة (كيفية
تعلم اهلندسة املدنية من كتاب اهلل سبحانه
وتعاىل).
( ((2األمثل ،ج  :1ص.321- 320
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إبراهيم بأرسته املكونة من زوجته

األولية لبيت اهلل احلرام تنتج
وهذه
ّ
قدم ديانة التوحيد عموم ًا واإلسالم

شأنه) ،وإقامة األماكن املخصصة لعبادته

وكذلك تنتج هذه األولية ميزة أخرى

وابنه الرضيع إىل مكة ،وحتدثنا املصادر

التارخيية واإلسالمية بأن عبادة اهلل (تعاىل
مل تبدأ يف زمن إبراهيم بل كانتا عىل

عهد أيب البرش النبي آدم .وبام أهنا
أول بيت وضع للعبادة –كام يعرب القرآن
الكريم-فالناتج أهنا بنيت يف عهد آدم،

ثم هتدمت بسبب الطوفان الذي وقع يف
عهد النبي نوح ،ثم جاء دور خليل اهلل

إبراهيم ،إلعادة بنائها بمساعدة ولده

إسامعيل حيث رفعا قواعد البيت التي

كانت موجودة.

للحجر األسود املوجود فيها ،حيث أن
هذا احلجر املبارك يعد أسبق يشء استخدم

كامدة إنشائية والزال موجود ًا .وهذا يعرب

عن امتالكه ملا يسمى يف علم اهلندسة

بالديمومة Durabilityالعالية.

2.2استعامل اإلنسان منذ عصور قديمة
مواد إنشائية كاحلديد والنحاس يف بناء
السدود ،والزجاج يف تبليط األرضيات

يف عهد سليامن ،واجلص بحسب

ومن الدالئل املضافة التي يوردها

تفسري (مشيد) يف اآلية الكريمة ﭽﯟ

خطبة ألمري املؤمنني يف هنج البالغة

احلج ]45 :حيث تعني عىل بعض

(دام ظله) عىل قدم الكعبة املرشفة،
تسمى بالقاصعة يقول فيها« :أال ترون
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خصوص ًا ،عىل سائر االعتقادات.

ّ
أن اهلل سبحانه اخترب األولني من لدن آدم
صلوات اهلل عليه إىل اآلخرين من هذا

العامل بأحجار ...فجعلها بيته احلرام...
ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم
نحوه.((2(»...

( ((2أي أن يطوفوا حوله.

ﯠ ﯡ ﯢﭼ [سورة
اآلراء ،قرص ًا مبني ًا بامدة اجلص(.((2

3.3قدم معرفة اإلنسان بصناعة الطابوق
الطيني املفخور ﭽﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [سورة
القصص ]38 :عىل الرغم من أن
استخدام الطني املفخور يف البناء قد

( ((2ينظر األمثل ،ج :8ص.422

املهندس منذر كاظم آل هريبد

ظهر قبل ذلك بفرتة طويلة حيث

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

منتصف األلف الرابع قبل امليالد(.((2

جواز البناء عىل القبور(.((2

يعتقد أنه ظهر يف عرص الوركاء يف
ثالث ًا :فوائد عقائدية:

ﭳﭼ [سورة الكهف ]21 :تتمثل يف
رابع ًا :فائدة معنوية:

ومن هذه الفوائد تأكيد الغنى العلمي

هي الرفع من شأن العمل والعاملني

املعرفية الذي يثبت باإلضافة لألدلة

اهلندسة املدنية حيث كان النبي إبراهيم

الذي حيمله القرآن الكريم يف اجلوانب
الكثرية كونه كتاب ًا ساموي ًا معجز ًا أنزله اهلل

سبحانه وتعاىل عىل أعظم أنبيائه حممد،
ومل يأت به برش لتفوقه عىل معارف

معارصيه وغريهم ،وهبذا يضاف دليل

آخر عىل نبوة سيد املرسلني.

ويثبت أيض ًا أن الدين اإلسالمي دين

يف مجيع املجاالت ومنها العمل يف فرع
خليل اهلل يبني بيده ،ويعاونه يف ذلك

ذبيح اهلل إسامعيل ،كام كان العبد الصالح
ذو القرنني مدير ًا ملرشوع سد يأجوج

ومأجوج ،وأيض ًا اخلرض ذو العلم

اللدين وصاحب موسى يف رحلته املذكورة
يف القرآن وقيامه برتميم اجلدار الذي كان

للحياة الدنيا واآلخرة ،ومل هيمل جانب ًا

حتته كنز ليتيمني ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

وهناك فائدة عقائدية أخرى من اآلية

وهكذا يؤكد القرآن الكريم ،وحيث عىل

قبور أهل الكهف املضطهدين يف سبيل

لنا ،ويرسم يف ذلك العرص مفاهيم تنبهت

حيتاجه اإلنسان.

الكريمة التي حتكي النزاع حول تعظيم
التوحيد

ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭺ ﭻ ﭼﭼ [سورة الكهف،]77 :
العمل ،ويقدم أعاظم العباد قدوة صاحلة
هلا مؤخر ًا بعض احلركات السياسية

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ

فجعلتها شعار ًا هلا.

( ((2تركز صناعة الطابوق يف حمافظة بغداد
دراسة يف اجلغرافيا الصناعية ،عباس عيل
التميمي ،مطبعة اإلرشاد –بغداد:1976 ،
ص.15

( ((2ينظر كتاب يف ظالل التوحيد ،الشيخ جعفر
السبحاين ،دار مشعر ،ط1421 ،1ه��ـ،
ص.346- 339
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خامتة:

وجري ًا عىل عادة من سبقنا يف مضامر

البحث سأخلص ما تم عرضه يف البحث

بالنقاط التالية:

يف بناء حياة متطورة تعمر الكون
الفسيح ،ولئن تكلمنا يف بحثنا هذا

عن مسامهة كتاب اهلل العزيز يف احلياة،

1.1القرآن الكريم كصفته ،زاخر بأنواع

ويف بناء احلضارة اإلنسانية عن طريق

تتضح مالمح هذا الفيض اإلهلي كلام

أخوان لنا ،وأخوات يف زيادة بيان

املعرفة وبحر جوده ال ينضب ،و

استمررنا بالبحث.

وقد تعرضنا فيام سبق للعطاء القرآين يف

علم اهلندية املدنية فإننا نأمل أن ينربي
مسامهة العرتة الطاهرة ،أئمة أهل
البيت يف اجلوانب العلمية املختلفة،

جمال اهلندسة املدنية وذكره لكثري من شؤوهنا

ومسامهة النوابغ من طالب العلم ممن

األغراض اخلاصة كالسجون واحلصون

بن حيان وأمثاله ،ونسأل تبارك وتعاىل

ومل يقترص عىل األبنية وأجزائها بل ملحنا

3.3التواصل املستمر للباحثني يف العلوم

وألفاظها كاألبنية السكنية ،واألبنية ذات

وأماكن العبادة ،وذكره ألجزاء بنائية مهمة،

ينسب علمه إىل األئمة الكرام كجابر

التسديد و التوفيق للجميع.

ذكر بعض املنشآت األخرى التي تدخل يف

املختلفة مع القرآن الكريم ،زاد من

وإن كان فيها بعض االختالف عن عرصنا

ٌ
غيض من فيض بركات من
وهذا

صميم اهلندسة املدنية كالسدود واألنفاق
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العبادية املحضة ،بل ساهم ويساهم

احلايل ،وزينا البحث بذكر فوائد حصلت

لنا نتيجة التمعن يف كتاب اهلل وآياته بيان ًا لنا
وتشجيع ًا لغرينا يف ارتياد هذا املجال.

2.2ديننا اإلسالمي دين حياة مل يقترص
يف مضامينه عرب قناتيه األساسيتني
(الكتاب و العرتة) عىل اجلوانب

توفيقهم الخرتاع ما ينفع الناس،
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه ،ويف هذا دعوة حق للعودة إىل
اهلل وكتابه املنزل عل خري أنبيائه

ودين اهلل ال يمنع من التطور كام

يتصور بعض املتشدقني ،بل هو سلم

أمني للنجاة كام حصل وحيصل.

املهندس منذر كاظم آل هريبد

4.4أكرر التنبيه بأن بحثنا ال يدخل يف باب
اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم ،وهذا

بدوره ال يعني أننا ضد هذا التوجه يف

تعظيم كتاب اهلل ،مع كوننا نقف ضد

الترسع واالستعجال يف استنباط أصل
النظريات العلمية من القرآن ونؤكد

عىل أن قيام الباحثني بنسبة بعض
النظريات العلمية إىل القرآن الكريم،

ثم تعرض تلك النظريات اىل النقد،

أو ثبوت خطئها ال يرضان بقداسة
وعظمة القرآن العزيز ،بل يصدر عن

استعجال هؤالء ،وغياب دقة النظر

لدهيم ،وقد يكون السبب الرئيس
يف ذلك –يف أغلب احلاالت –ابتعاد

أولئك الباحثني عن ِعدل القرآن وهم
األئمة األطهار.

وختام ًا نسأل اهلل العفو الغفور ،غفران

الزلل ،وتقبل صالح العمل ،وجعله يف

ميزان حسناتنا يوم ال ينفع مال وال بنون

إال من أتى اهلل بقلب سليم.

واحلمد هلل رب العاملني

مصادر البحث:

القرآن الكريم

1.1األعالم خلري الدين الزركيل ،النارش:
دار العلم للماليني -بريوت ،ط،5

.1980

2.2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل،
الشيخ نارص مكارم الشريازي ،النارش:

مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب،
الطبعة األوىل ،التصحيح الثالث،
1426هـ.

3.3اهلندسة واملهندس ،املهندس حممود
الشكرجي ،منشورات عويدات،

بريوت -لبنان ،ط .1964 ،1

4.4تركز صناعة الطابوق يف حمافظة بغداد
دراسة يف اجلغرافيا الصناعية ،عباس

عيل التميمي ،مطبعة اإلرشاد -بغداد،

.1976

5.5تفسري القرآن الكريم ،السيد عبد اهلل
شرب ،راجعه وعلق عليه السيد مرتىض

الرضوي ،النارش مؤسسة دار اهلجرة،

قم –إيران ،ط1424 ،6هـ.

6.6شبكة االنرتنت العاملية ،مواقع خمتلفة.
7.7عرص الظهور ،الشيخ عيل الكوراين
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العاميل ،النارش دار اهلدى ،ط ،12
1425هـ –2004م.

8.8يف ظالل التوحيد ،الشيخ جعفر
السبحاين ،دار مشعر ،ط1421 ،1هـ.

9.9لسان العرب ،ابن منظور ،النارش:
نرش دار احلوزة ،قم -إيران ،حمرم
1405هـ.

1010مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب
األصفهاين ،حتقيق صفوان عدنان
داوودي ،مطبعة كيميا ،ط1425،4هـ.
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فحوى البحث
يدور هذا البحث املوجز حول مايتجىل

يف القرآن الكريم من مظاهر اجلامل يف النظم
واالسلوب ،ويرى أن هذه املباحث انام هي

ارشاقات روح عشقت لغة الوحي فارشق فجر
الكلمة من هدير خطابه العزيز يف مباحث تقتبس
من نوره املتجيل ،وهي حماولة جريئة تسعى اىل
قراءات مستقبلية يف هذا الكنز اإلهلي العظيم
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
تقديم:

ِ
وحماولته استكشاف هذا الوجود.
الوجود،

اخلطاب القرآين :فيوضات ر ّبانية ،وملع

ّ
تشكل الكلامت،
فباحلروف التي

من الذات اإلنسانية التي أهلمها خالقها

االنسان هذا العامل وتفلسف يف حركة

قدسية استرشقت اآلفاق يف اللجج العميقة

فجورها وتقواها ،فبكلمة (كن فيكون)

كانت كينونة الكون والطبيعة واإلنسان،

وبالكلامت التي ّ
تشكل الرتاكيب حاور
التأريخ ،فأدهشه خلق اهلل يف الساموات
واالرض ،فحاور الوجود يف الفلسفة

وسميت آياته باملعجزات وأنفلق كل يشء

والعلم ،ويف اللغة حتقق له ما اراد فانشغل

للكائنات لغات تتحاور هبا وبواسطتها

وانكساراته ليصورها شعر ًا ونثر ًا ،وكانت

حبة اىل كوكب ليصري وجود ًا ،وفتقّ
من ّ

بأحواله :أشجانه وأفراحه ،انتصاراته

باسمه األعز األعظم ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

االمة العربية التي أنزل فيها القرآن أمة

أصواتا وإشارات ،فاحليوانات خترج

أسمى صورة للغة البرشية االهلية ،بيد ّ
أن

ِ
احليوانات
ﯛ ﯜﭼ ،وكانت لغة

أصوات ًا متباينة يف ارتفاعها وانخفاظها
للتعبري عن أحواهلا النفسية يف اهلول أو

شاعرة متبصرّ ة بأرسار اللغة فأبدعت
أساطني اللغة الكونية من شعراء وحكامء
بلغاء وشعراء يف قريش أم يف غريها من

الفرح الغريزي ،واحلرشات ومنها حرشة

املفوهني ظ ّلوا باهتني حني واجهوا النص

مع بني جنسها برقصات تشكل رقم ()8

وتأتي ِه يف
العميق مع وجوده يف لغتهم،
ّ

(النحل) ترسل بمرسلة اشارية للتخاطب
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حس ٍ
اسة إزاء
اإلنسان من بنية عقلية عميقةّ ،

ولتمثل كل رقصة عدد ًا من الكيلومرتات

ثم تتجه باجتاه الشمس ،أو بعكسها لتحقق

اإلهلي ،يف اخلطاب القرآين ذلك الرقيق

أساليبهم ،ولك ّنهم وجدوه جيري عىل
غري نظمهم وسبكهم يف الشعر والنثر،

تصوير ًا لوضع الغذاء باملسافة واالجتاه دون

ٌ
مانع ،ليس فيه تفاوت
شامل
وإنه
ُ
جامع ٌ
ٌ

البرش فهي لغة ّ
رقيها مبلغ
متطورة ،بلغت يف ّ

كان من صنع برش لتفاوت ،واختلف

أن ترافق النحل اىل موضع قوته ،أما لغة

وال مزاج ،وانه ليس من صنع برش ،ولو

د.سالم كاظم االويس

بإختالف أمزجة البرش فام عارضوا النص

وحدها بل من حيث إجابته عن أسئلة

ولو يف آيات متفرقات اما الذين جترؤوا

نفسه بأن ُّه ((الكتاب)) من حيث انه مطلق

القرآين وان حتداهم من ان يأتوا بمثله،
عىل معارضته (إن كانوا عارضوه فع ً
ال)

الوجود واألخالق واملصري ،ووصف

اللغة ،ومطلق الوجود ،ومطلق املعنى.

كسجاح املتنبئة ،او مسيلمة وغريهم فاهنم

وانه لغة التنزيل والوحي الذي متت كلامته

لوجاهة عبقرية اللغة القرآنية ،واعجازها

بلغاء العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،لكونه

حكموا عىل انفسهم بسخرية التاريخ
البياين ،والكوين والترشيعي وأما الذين

قالوا بكونه شعرا او جنونا او ان اهلل رصف
العرب عن ان يقولوا بمثله فهي افرتاءات

ال تقوم مع منطق االحداث.

بنسيج مجايل متفرد ،وتفرده كان رس دهشة
حيمل رؤى لإلنسان واحلياة والكون وهو

نص ًا تراجيديا يكشف
من جانب آخر ،يعد ّ
عن الغياب والزوال والفناء(((ّ .
وإن النص

نص الوجود ،و(القرآن
القرآين حقا هو ُ

والعرب يعرفون مزايا الشعر

الكريم) الذي يصف عيسى بن مريم بأنه

خصائص الشعر ،وان اجلنون حيدث خلال

الي مداد ْ
إن يستوعب تسجيلها
وال يمكن ِّ

ويدركون أنّه ليس منه وان كان فيه من
منطقي ًا وتفاوت ًا فكري ًا والقرآن كامل ال

وأن وجود الرصفه َّ
لوث فيهَّ ،
إن صح ،فان
دهشة العرب من عظمة أسلوبه ما حرفهم

عن مماثلته ،فرصفهم من أنفسهم وليس
من اهلل عز وجل.

القرآن

خطاب اخلالق ..نص الوجود

وصف النص القرآين نفسه ﭽﭜ

ﭝﭼ [سورة اجلن ]1 :ال من حيث لغته

كلمة منه ،هو الذي جعل كلامت اهلل الهنائية

ﭽﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ [سورة

الكهف ]109 :وقوله تعاىل :ﭽﯳ ﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ

[سورة لقامن.]27 :

((( ينظر :النص القرآين وآفاق الكتابة ،ادونيس،
دار اآلداب ،بريوت السنة بال ص-22 /
.)34
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هكذا حيّول القرآن الكريم َّ
كل ما

بحسه إىل كلامت
يدركه الوعي اإلنساين ِّ
تشكل صورة العا َملَّ ،
وإن النص القرآين

أن النص القرآين نص خالد مدهش،

حيول كل حمتويات هذا احلضور اىل
لكي ّ

متفردة وهذا األسلوب انام هو مادة

هذا (يستثمر احلضور يف وعي املتلقي
عالمات دا ّلة عىل اخلالق املنعم ..فاذا كان
السياق سياق هتديد ووعيد َّ
فأن اجلبال

من خشية اهلل تتصدع لو كان القرآن قد

[سورة االحزاب.]72 :

وهو خطاب يمتلك عنارص أسلوبية
اإلعجاز العريب يف كالم العرب ليس من
ذلك يشء اال وهو معجز كام يقول الرافعي

وبنظامه اإلهلي العجيب انبهر سدنة اللغة،

انزل عليها ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

وأساطني البالغة والفصاحة ،فجاء مباينا

[سورة احلرش .]21 :بل َّ
أن اهلل سبحانه

يف ترتيب خطاهبم وتنزيل كالمهم ،وعىل

ﯰ ﯱﭼ [سورة األعراف]143 :

منه مع كل آية أخرى يف النظم والطريقة

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ

وتعاىل جتلىّ للجبل وﭽﯭ ﯮ ﯯ

ألنه قد طلب من َر ّب ِه أن يظهر له حسب
اقرتاح قومه ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜﭼ [سورة النساء،]153 :

(تتحول اجلبال اىل قوى عاقلة
وهنا
ّ
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ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ

بنفسه َّ
كل ما عرف من أساليب البلغاء
انه يؤايت بعضه بعض ًا ،وتتناسب كل آية

عىل اختالف املعاين وتباين األغراض ،فال
تفاوت يف نظمه مما خيتلف البلغاء يف عمله
واإلحاطة به والتأيت له ،واالنطباع عليه(((.

َّ
وإن هذا القرآن هو ضمري احلياة

حساسة ربام اكثر حساسية من اإلنسان

العربية واإلنسانية ،وهو من اللغة كالروح

هي التي أشفقت من محل ((األمانة))

تضمن ألثاره اخللود ا َن َه الروح التي

نفسه وأهدى عقله أليست هذه اجلبال
من حيث عرضت عليها وعىل الساموات

واألرض(((ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
((( النص :السلطة احلقيقية ،د .حامد ابو زيد،

اإلهلية التي تستقر يف مواهب اإلنسان

املركز الثقايف العريب ال��دار البيضاء ،ط/2
 ،195ص.260
((( إعجاز القرآن ،مصطفى صادق الرافعي،
ص.20 /

د.سالم كاظم االويس

تفصح عن معاين النبوغ يف اثارها اخلالدة

هذا االعجاز الذي أبكى اخلليفة الثاين

اإلحساس هبا يف كل نفس فيجري ذلك يف

االسالم طوع بنانه وأدهش الوليد بن

(فال نجد اقرب اىل غرضها من ان هتيج

البيان منهاَّ ،
ألن اإلحساس إنماّ هو اللغة
النفسية الكاملة(((.

هكذا هو النص القرآين (يعيش يف

ّ
ويتجذر يف زمنه
شعور العامل ال شعوره،
ومصريه ويوجه أشواقه ولواعجه ،ويعزف

إيقاع رؤاه وإرهاصات جوارحه).

جتلياته يف احلرف،
النص يبث
ّ

والصوت ،والصورة ،واملكان ،ويتغلغل
يف مادة العامل وروحه(((.

والرؤية القرآنية ترصد اإلنسان

عمر بن اخلطابَ ،
قلبه ،فدخل
فرق َله ُ
املغرية أحد سادة قريش عىل وفق ما رواه

ابن هشام يف سريته اذا قال لقريش ملا سمع

ُ
اعلم
بعض ًا من آياته {واهلل ،مامنكم
رجل َ
ِ
ِ
بقصيده ،وال
برجزه ،وال
مني بالشعر ،وال
ّ
بأشعار اجلن ،،واهلل ما يشبه الذي يقوله من
هذا ،واهلل ان لقوله حالوة وان عليه لطالوة

وانه ليحطم ما حتته وانه ليعلوا وال يلعى

عليه ،ثم تابع مكم ً
ال :ﭽﭪﭫﭬﭭﭮﭼ.
ومن دهشة العرب َّ
املسيب
أن سعيد بن ّ

قال عنه( :أنا ال أقول يف القرآن شيئ ًا)َّ ،
وأن

بوصفه تأرخي ًا وترصد العامل بوصفه تدافع ًا

لبيد بن ربيعة قد سحره نظم القرآن فانقطع

الفريد حيقق هذا التفسري للوجود يف العامل

هذا هو النص القرآين ،خطاب اهلي

ري ُه وجو َد ُه وباألسلوب
يمنح العا َمل تفس ُ
وجود اإلنسان وأفعاله ومستقبله واجلاملية
املعرفية يف النص القرآين أبلغ دالئل
وفجر يف
إعجاز القرآن و به تأهل العرب،
ّ

أنفسهم اإليامن العميق.

((( املصدر نفسه ،ص.209 /
((( النص القرآين من اجلملة اىل العامل ،د .وليد
منري ،املعهد العايل للفكر االسالمي ،ط،1
القاهرة 1418هـ ،1997 /ص.112 /

عن الشعر إىل القرآن يتم ّ
اله.

يضع يف اعتباره الواقع والسياق وحالة
ليجسد برهانه عرب
ويتحرك
املخاطب،
ّ
ّ
قوته البالغية،
حركة ترتدد بني إجتاهنيُ :

َّ
وإن مجل القرآن
والظرف اإلنساين،
وعباراته ليست جمرد كلامت ،وعبارات،

بل تصبح آيات كالشمس والقمر وسائر
اآليات االهلية ،وتنطوي هذه اآليات يف
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جوانحها وما تنطوي عليه من اهلداية

فحمله ِ
به رسالة
رسول اإلنسانية حممدّ 

عرب العصور بتكشّ ف ظهور حاجات

الناس من حوله ودعاهم اىل اليامن ِ
به،

والنور واملعاين واإلجابات التي تتكشف

األمم والعصور وأسئلة ومسائل احلياة
وأزماهتا(((.

فكان تأثريه يف النفوس كبري ًا ،فأزداد

عدد املؤمنني به بينام إزدادت حرسة

هذا هو النص القرآين وهو خياطب

املرشكني واندهاشهم بسحره القديس

كتاب ينفتح عىل الكون بأبعاده كافة،

من أساطري االولني ،ولو نشاء لقلنا مثل

اإلنسان عىل هذا الكوكب اآلدمي:

حيتويه ،ويستبطن نسيج أرساره وحيفظ

تفصيالته الالمتناهية يف ذاكرته ،يف ثنايا
حدسه ،ويف مرايا تأمالته(((.

وأنه شعر وقالوا :أ ُن ُه
فزعموا أنه سحرُ ،

هذا ،فتحداهم القرآن بان يأتوا مثله بيشء

لكنهم عجزوا ُ
وخذلوا.

وقد أنشغل العلامء األجالء يف موروثنا

إن صوت الوحي ،ولغة التنزيل

العريب االسالمي ويف حياتنا املعارصة يف

هذا الكوكب فانشغل هبا علامء ومفكرون

ِ
جوهره فتعددت آراؤهم يف
والبحث يف

حققت عامليتها ،وإنسانية اإلنسان عىل
عرب ومسترشقون وهم يبحثون يف كنوز
النص القرآين ،ويتدارسون عالقة القرآن
بالكتب التوحيدية األخرى.
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َ
االرض فتاله الرسول عىل
السامء الهل

من مظاهر األعجاز القرآين

القرآن املجيد هو املعجزة العظمى

اخلالدة التي أيد اهلل سبحانه وتعاىل هبا
((( ينظر :النص القرآين من اجلملة اىل العامل.
د.وليد منري ،ص 11 /املقدمة.
((( املصدر السابق ص.159 /

البحث اجلاد الدؤوب عن إعجاز القرآن

ذلك ،فذهب بعضهم اىل ّ
أن االعجاز

ِ
تعبريه،
منحرص يف نظم القرآن وبالغة
ٌ
وذهب آخر اىل َّ
منحرص يف
آن االعجاز
ٌ

ترشيع
معاين القرآن وما يتضمنه من
َ
وكلمة ألرسار اخللق ،واخبار ما مىض وما

هو ٍ
آت ومجع آخرون بني املذهبني فقالوا:

َّ
كائن يف نظم القرآن ويف معانيه
إن االعجاز ٌ
مع ًا وفرق اخرون بني ما هو من إعجاز
وما هو دليل عىل صدق نبوة الرسول

د.سالم كاظم االويس

مما ورد ذكره يف القرآن من أرسار اخللق،

سهل ،وجار ،وطليق مرسل) فكان أن

ولعل أبرز مالمح االعجاز القرآين هو

وأوسطه،
(أعىل طبقات الكالم وأرفقه،
ُ

اىل االعجاز البياين علامء اجالء مقتدرون

اما لغة لقرآن فال جتد فيها تفاوت ًا

املغيبات.
وذكر ّ

ما يكمن يف إعجازه (البياين) ،وقد التفت
ِ
كتابه (بيان
إبتدا ًء بأيب سليامن اخلطايب يف

إعجاز القرآن) واجلرجاين يف كتابه (دالئل
االعجاز) و(أرسار البالغة) ،ومل ينتهيا

بكتابات أمني اخلويل وحممود حممد شاكر

يف تقديمه (للظاهرة القرآنية) وكتابات
سيد قطب وعائشة عبد الرمحن يف

(التفسري البياين للقرآن الكريم) ود.حممد
حسني الصغري وسواهم الكثري.

قسم لغة العرب عىل مراتب ثالث هي-:
وأقربه).
وأقصد ُه ،وأدنا َه
ُ

فأخذت من كل األقسام بحصة فأنتظم له

من امتزاج هذه األوساط نمط من الكالم
جيمع بني صفتي الفخامة والعذوبة حتى

كاملتضادين َ
ألن
تبدو فكرة اجلمع بجعلهام
َ

الفخامة ترتبط باجلزالة واملتانة يف الكالم

يف حني ترتبط العذوبة بااللفاظ السهلة،
الرقيقة ،فكان إجتامعهام يف نظم واحد
خص هبا القرآن.
فضيلة َّ

فقد ناقش االمام اخلطايب الوجوه

واحلديث عن االعجاز البياين

بالرصفة التي تقول بأن اهلل رصف

ّ
واخلطايب
كالرمـاين
يف اللغة ورجاالهتا
ّ
والرشيف الريض وعبد القاهر اجلرجاين

التي ُتظهر اعجاز القرآن فرد عىل االعجاز
املرشكني عن القدرة من االتيان بمثله،
رد
وقدّ م أدلة من القرآن الكريم كذلك َّ

عىل القائلني باالعجاز البالغي ،إذ وجد
َّ
أن البالغة يف القرآن تكون عند العرب

وقد التفت اىل الصلة بني لغة القرآن ولغة
العرب فوجد تفاوت ًا بالغي ًا يف لغة العرب

(بني بليغ ،رصني ،جزل ،وقبيح ،قريب

مستفيض انشغل فيه كام اسلفنا أئمة

حتى تسلمه (جار اهلل الزخمرشي) وفتح

وعمق دراساته البالغية الرائدة يف
فيه
ّ
(الكشّ اف) وهو يرسم منهج ًا قرآني ًا
للبالغة التطبيقية.

واحلق َّ
ان القرآن الكريم فن أديب

معجز واعجازه البياين (يتمثل بالرتكيبة
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اخلاصة املتميزة اللفاظ القرآن ومعاني َه ويف
ّ

املكنون ،وال بالغيب الذي يأيت تصديقه

والتشبيهية ،والكنائية ،والرمزية واالحيائية

علم املخاطبني به من العرب ،وال بيشء

جمموعة العالقات املجازية ،واالستعارية،
بني املعاين وااللفاظ وذلك الرس االكرب

يف اعجاز القرآن)

(((

كام يشري د .حممد

حسني الصغري -فالعرب أمة بيان ورجال

بالغة ،تطرهبم الكلمة ،وهتزهم اخلطبة

ويستهوهيم الشعر ،وقد وقفوا عىل بالغة

من املعاين مما اليتصل بالنظم والبيان)(،((1

وبناء عىل ادلة علمية ذهب االستاذ حممود
ِ
رصف
حممد شاكر اىل ان االعجاز كائن يف

ِ
ِ
ونظمه.
وبيانه
القرآن

حق ًا ما يقوله السيد أمني اخلويل يف

إعجاز القرآن َّ
إن هذا القرآن من حيث

القرآن باهتني بام عبرّ عنه الوليد(( –:واهلل
لقد سمعت من حممد كالم َا ما هو من

هو فن أديب معجز ثم من حيث هو هدى

َ
ملغدق وان ُّه ليعلوا وال يعىل عليه،
اسفله

إعجازية أخرى يف القرآن الكريم منها

كالم اإلنس وال من كالم اجلنَّ ،
وان

وما يقول هذا برش))(((.

وبيان ديني)( ،((1ثم َّ
ان هناك مظاهر

(مظهر اإلعجاز النفيس) ،وهو كام يرى

وقد اكد االستاذ حممود حممد شاكر

األستاذ عبد الوهاب خ ّ
الف (ال يدار

القرآن كام يدل عليه لفظه وتأرخيه ..انام هو

ورياضتها َّ
ألن الفن هو نجوى الوجدان،

يف مقدمته (للظاهرة القرآنية) (اعجاز
حتدِّ بلفظ القرآن ونظمه ال بيشء خارج
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بعد دهر من تنزيله ،وال يعلم ما يدركه

عن ذلك فام هو بتحد باالخبار بالغيب

((( مالمح اإلعجاز يف القرآن العظيم د .حممد
حسني عيل الصغري ،مستل من جمموعة
ب��ح��وث م��ؤمت��ر اإلع��ج��از ال��ق��رآين االول
 1990وزارة االوقاف والشؤون الدينية،
بغداد ص.556 /
((( املصدر نفسه والصفحة.

األمر فيه إ ّ
ال عىل سياسة النفوس البرشية
والدين هو حديث االعتقاد وخطاب

القلوب فصلته بالنفس ،ومناجاته للروح
( ((1الظاهرة القرآنية ،مالك بن نبي ترمحة
وتقديم االستاذ حممود حممد شاكر -املقدمة
ص.18- 17 /

( ((1ينظر :مناهج جتديد اإلعجاز القرآين ،امني
اخلويل ،مطبعة املعارف بمرص ص.203 /

د.سالم كاظم االويس

أوضح من يستبدل هلا)(.((1

يف ترصيفها ،غري انه اتى من وراء النفس،

يتضح لنا من هذه األقوال َّ
أن القرآن

المن وراء اللسان ،فجعل من نظمه طريقة

نفسية ،مستد ًّ
ال وهادي ًا ومقنعا وجمادال

سنن ووجوه جتعل األلفاظ كأنهّ ا مذهب

الكريم يف خطابه اجلليل قد راعي قواعد
ومثري ًا ،ومهدد ًا فأستطاع هبذا الوجه من

االعجاز أن هيدي النفوس احلائرة اىل إيامن
خملص وجينب العقول الضالة اىل سواء

السبيل ،ويلني القلوب الصلدة التي ال
تلني فتأخذها اىل ذكر اهلل.

لقد حقق القرآن يف النفس االنسانية

مأرب ًا كبري ًا ،فام أحدثه القرآن يف النفوس

نفسية يف الطريقة اللسانية ،وأدار املعاين عىل

هذه املعاين يف النفس))(.((1

وثمة مظاهر إعجازية متعددة يف

وجوه متثل الرؤية الكونية واإلعجاز

الكوين واإلعجاز املتمثل بالتشكيل
الصويت وإحياءاته الداللية وتبقى الكثري من
الدراسات األسلوبية واجلاملية واملناهج

النفسية،

الوجودية،

واالسترشافية،

االنسانية يشء كبري ،فام من امرئ سليم

والعلمية ،والفلسفية ،والنقدية ،صاحلة

اليه إ ّ
ال تأثر به .وهذا ما أحدثه القرآن فعال

فيه الستجالء أرسار العظمة القرآنية ،يف

احلمية العصبية ،وسيطرت
الذين متلكتهم ّ

ختام ًا نوجه نظر القارئ الكريم اىل

الفكر ،نقي الضمري ،يتلو القرآن ،او يستمع

من إنقالب إجتامعي بني العرب ،وهم

إلستقراء النص القرآين ،وممارسة وظيفتها
هذا اخلطاب اإلهلي املعجز.

عىل نفوسهم النعرات اجلاهليةَّ ،
ألن القرآن

االلتفاتة الرائعة لالستاذ حممود حممد

ومأرب االنفعال ،وجوانب التأثري .يقول

عىل معرفة إعجاز القرآن وهي:

راعى قواعد نفسية يف مظاهر االعتقاد،
الرافعي(( :والقرآن وان كان مل خيرج عن

اعىل طبقات اللغة ،والبرز عن وجوه العادة
( ((1ينظر :القرآن وعلم النفس ،عبد الوهاب
خالف ،منشورات دار العلم بمرص ،ص.77

شاكر يف ذكره الطرق التي تعني القارئ
الروع الذي أخذ الرسول عند

مرة يف غار حرا َء وهو أول
سامعه أول ّ
( ((1ينظر :إعجاز القرآن والبالغة النبوية،
مصطفى الرافعي ،ص 175 /وما بعدها.
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إحساس برشي بمناسبة هذا الكالم لكالم

البرش ،فالرسول رجل من العرب كالمه

أهل قريش كان حيريهم النظم ،ولذلك

ثم أمر ُه الوحي أن يقرأ عىل مكث كان

حريهتم بالنظم ال بام اليدركون من تلك

والرباهني عىل َّ
أن ال اله اال اهلل وإن ُّه رسول

وإستمر الوحي وأمر النبي باجلهر

من كالمهم يعرف ما تعرف وينكر ما تنكر.

النبي يطالبهم بااليامن ال بواسطة اجلدال

اهلل وإنماّ يطالبهم باإلقرار هبذه احلقيقة

رموا الرسول االكرم بالسحر وكانت
األخبار ودقائق الترشيع.

بالقول وإمتثل النبي و َقرا القرآن،

بدليل واحد هو هذا الذي يتلو ُه عليهم يف

وطاف به يف بطن مكة وأسواقها ،ويف

القرآن نفسه آية فيها أوضح الدليل عىل أنه

وتطاولت عليه باالذى وطال
وكذب ُته
ْ

القرآن ،وال معنى هلذه املطالبة إال أن يكون
ِ
كالمه هو وإ ّ
ال من كالم البرش،
ليس من
وال معنى هلذه املطالبة اال ان يكون هؤالء

مميزين لذلك التباين.
املطالبون ّ

وقارعته قريش ،وخاصمته
مواسم احلج
ُ
تكذيبهم ،فتحداهم بأن يأتوا بمثله أو

فزادت
بعرش سورة أو بسورة واحدة،
ْ
حريهتم من هذا الذي يتىل عليهم ،ثم قطع

وإن صح َّ
ْ
إن قليل القرآن معجز و كثري ُه

احلكم الرب ّاين بقوله ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ

الخبار املاضني وال انباء الغيب وال دقائق

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

طولب به العرب هو إستبيان ما يف نظم

فكان هذا البيان القاطع هو الغاية

معجز َّ
وإن هذا القليل ال حيمل مجلة حقائق

الترشيع وال ارسار الكون عل ًام َّ
أن الذي
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هي الدليل عىل إعجاز القرآن حتى أن

القرآن وبيانه ليس من نظم وبيان البرش.

إذا تم هذا االستبيان صار حكم

االيامن فيه من أخبار وأنباء غيب وترشيع

وأرسار حتى َّ
وأن كان يناقض ما كانوا

يعرفون .وليست هذه األخبار واألنباء

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭮﭼ(. ((1

التي انتهى إليها القرآن وآخر النزاع فيه

ليس بني الرسول وقومه بل بني اإلنس
واجلان متظاهرين ،وهذا هو اإلعجاز.

(((1ينظر الظاهرة القرآنية ،مالك بن نبي ،ص7
وما بعدها.

فحوى البحث
بحث إرشادي يبني فيه السيد الباحث حقيقة تدبر القرآن

الكريم عند تالوته التي امرنا اهلل -سبحانه -هبا .وهو الذي يعني

 :رصف القلب اىل النظر يف العواقب ويفصلها عن كلمة (التفكر)
الذي هو :رصف القلب اىل النظر يف الدالئل .ثم يبني رشوط التدبر

ومنها :التحقيق يف الفكرة والرتيث يف قبوهلا .وهتذيب النفس
وتطهري القلب.

ويف اخلتام يورد الباحث تطبيقات عملية بالروايات الواردة عن

النبي واملعصومني عىل أمهية وفائدة تدبر آيات القرآن الكريم.
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منهجية تدبر القرآن الكريم

ان مما يرصف كثري ًا من الناس عن

معنى آية ان يبادر ويسارع للبحث عن

يف بحور آياته والنظر يف معانيها هو

تغلق العقول عن التدبر فيه بحجة عدم

التدبر والتفكر يف القرآن الكريم والغوص
اعتقادهم صعوبة فهمه وعدم الوقوف

عىل معانيه السامية وهذه من االخطاء
الشائعة التي صدت عن التدبر يف القرآن

واالنرصاف عن غاياته التي من أجلها

نزل وهذا ما أثار التساؤل لدى البعض
يف سبب عدم قدرت القرآن الكريم عىل
عالج املسائل املعارصة فهل استنفد

أغراضة؟ .فقد كان يقوم بدور كبري يف
صدر االسالم إذ غيرَّ امة بعد انغامس

مطبق يف اجلهل واالنحراف فلامذا ال يقوم
بذلك الدور يف عرصنا الراهن ونحن

نعلم ان القران كتاب تربية وتعليم وهداية
وبصائر لكل الناس يف كل عرص ومكان،
كام ورد يف مجلة من من اآليات ﭽﮘ
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معناها واملراد منه فليس من الصحيح ان
معرفة تفسريه واالكتفاء بقراءة الفاظه

فال ريب ان هذا مدخل من مداخل
الشيطان عىل العبد ليرصفه عن االهتداء

به فالقران مل يتغري ومل يستنفذ اغراضه
وال يزال الكتاب اإلهلي يصدع يف معارفه

النقاذ البرشية وهو الوحيد الذي تبنى

عليه اآلمال يف بناء املجتمعات وتقويم

احلضارات كام كان احلال يف صدر االسالم

من تعامل املسلمني مع القرآن وكيفية
تلقيهم مفاهيمه مما ادى اىل التغيري اجلذري

يف اوساطهم ونفوسهم .فكان املسلمون

يف صدر االسالم يفهمون القرآن كتاب
حياة ومنهجا للتطبيق والتنفيذ فهو

مرجعهم ودستورهم يف كل املجاالت

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

السياسية والقانونية وغريمها بخالف ما

[سورة البقرة ]185 :مع ذلك فقد يرس

مع القرآن بشكل ظاهري قرشي وشتان

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ وهذا

بحسب ما امر به املوىل عز وجل واكد عليه

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ
اهلل فهمه وتدبريه كام يف قوله تعاىل ﭽﮞ

ما يدفع اليه العقل والفطرة يف حال اشكل

يف عصورنا املتأخرة من ناحية التعامل

بني االمرين فقد كان االولياء يتعاملون به
النبي وأهل البيت فنالحظ االمام

د.عبد احلسني الصايف

الصادق حينام سألوه عن حالة حلقته يف

ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ ،فأخذ يفكر يف اآلية

مغشيا عليه،
خر
ّ
ﭤ ﭥﭼ ح ّتى ّ
فلماّ أفاق قيل له يف ذلك فقال :ما زلت

رب ،بىل قد آن .ثم هبط من اجلدار ،وتوىل

الصالة عندما قرأ قوله تعاىل ﭽ ﭢ ﭣ

بضع ثوان ،وأخذ يردد مع نفسه“ :يا
بوجهه شطر املسجد احلرام ،فاعتكف فيه

ار ّدد هذه اآلية عىل قلبي ح ّتى سمعتها

إىل أن مات(((.

قدرته)(((.

حوله من جمرم متمرس باجلريمة إىل
ّ

من املتك َّلم هبا فلم يثبت جسمي ملعاينة

فإن تدبر هذا الرجل يف آية واحدة

ٍ
للحظات يف القرآن
بل إن التدبر

معتكف يف حمراب العبادة ،فكيف إذا تدبر

الكثريين ،حتى مع املجرمني واملتمردين

حياة ،يقول اهلل سبحانه ﭽﯛ ﯜ

الكريم كان منعطفا وتغيري ًا كبري ًا يف حياة

كام حصل للفضيل بن عياض الذي كان
يف بداية حياته جمرم ًا خطري ًا ،وكان ذكر

اسمه كافي ًا إلثارة الرعب يف القلوب .لقد

كان يقطع الطريق عىل القوافل ،ويسلب
املسافرين ما يملكون.

اإلنسان يف كل القرآن؟ .فإن القرآن كتاب
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤﭼ [سورة االنفال،]24 :

ولذلك فإنه جيب االنتفاع من القرآن يف كل
جماالت احلياة ،وليس يف جمال أوجمالني.
التدبر يف اللغة واالصطالح

وذات يوم وقعت نظراته عىل فتاة

ذكر اللغويون مجلة من التعريفات مع

الليلة كان يتسلق جدار ذلك البيت الذي

اللفظ وملخصه :هو النظر والتحقيق

مجيلة ،فصمم يف نفسه أمر ًا ،ويف نفس تلك
تسكن فيه الفتاة ،وهو ينوي االعتداء
عليها واغتصاهبا ،ويف هذه األثناء،

تناهى إىل مسامعه صوت يتلو هذه اآلية
الكريمة :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

((( الوايف ،الفيض الكاشاين ،ج 8ص.699

وجود بعض الفوارق بحسب تصاريف
يف عواقب االمور ونتائج اليش .وأصله
الدبر والتدابر :التقاطع ،الن كل واحد

يويل اآلخر دبره ،بعداوته له .ودبر القوم
((( تاريخ مدينة دمشق .اب��ن عساكر ،ج48
ص.380
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يدبرون دبارا :إذا هلكوا ،ألهنم يذهبون يف

ويف االصطالح العام للتدبر هو التفكر

وىل أمرهم وتنفيذ أمره تعاىل عن الرشد.

ومراميه البعيدة ،ومعنى تدبر القرآن :هو

جهة االدبار عن الغرض .وادبر القوم :إذا
والدبر :النحل .والدبر :املال الكثري.

والتدبري :اصالح االمر لعاقبة ويف احلديث

(ال تدابروا) أي ال تكونوا أعداء .وايض ًا

قوله« إياكم والتدابر» وهو التقاطع
واملصارمة واهلجران ،مأخوذ من أن يويل
الرجل صاحبه دبره بعداوته ويعرض عنه

بوجهه(((.

وقال بعضهم :الدّ بر بالتحريك :اجلرح

ا َّلذي يكون يف ظهر البعري ،وقيل دبار مجع
دبر ،وهو آخر أوقات اليشء ،كاإلدبار يف

قوله تعاىل :ﭽ ﮍ ﮎﭼ.

ين
وايضا قوهلمَ :ف ُق ِط َع دابِ ُر ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذ َ

التفكر والتأمل آليات القرآن من أجل
فهمه وإدارك معانيه وحكمه واملراد منه.

فتحصل ّ
أن األسلوب الوحيد الذي

يعطي املعنى (التد ّبر) هو مالحقة املفردة

يتحصل
الكتشاف قانوهنا ،ومن املجموع
ّ

املعنى الكليّ للرتكيب يف اآلية .واملعنى
اآلخر للتد ّبر هو اتّباع القرآن .فالباحث
جيب أن يكون وراء القرآن ال أمامه .وهذا

يعني ّ
قادر
كم بذاته ٌ
أن القرآن بينِّ ٌ بنفسه محُ ٌ

عىل كشف نفسه بنفسه.

الفرق بني التدبر والتفكر

ُ
ّ
رصف القلب اىل النظر يف
إن التدبر

َظ َل ُموا ،أي أهلك آخر من بقي منهم،

العواقب ،والتفكر رصف القلب بالنظر يف

ﮓﭼ ،من التد ّبر وهو النظر يف إدبار

أخذ اليشء بعد اليشء،
والتدبر هو ْ

دبر ،والتدبري يف األمر :أن تنظر إىل ما

اآلية ،أو التأمل بعد التأمل يف اآلية

والدّ ابر :اآلخر ،قوله :ﭽ ﮑ ﮒ
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الشامل الواصل إىل أواخر دالالت الكلم

األمور وتأ ّملها ،ومنه يقال آلخر األمر:
تؤول إليه عاقبته ،وتد ّبر األمرّ :
التفكر فيه.

((( لسان العرب ،اب��ن منظور ،م��ادة (دب��ر).
وتفسري التبيان ،الطويس ،ج 3ص.270

الدالئل ،قال العالمة الطباطبائي يف امليزان:

وهو يف مورد اآلية :التأمل يف اآلية عقيب

الواحدة(((.

وهلذا فالتدبر الذي هو عبارة عن النظر

((( ج 5ص.19

د.عبد احلسني الصايف

يف عواقب األمور وهو قريب من التفكر

املطلوب الذي ينسجم مع الفطرة والنظم

الدليل ،والتدبر تعرفه بالنظر يف العواقب،

أن يأخذ القرآن الكريم مكانه الريادي من

إال أن التفكر :ترصف القلب بالنظر يف
فقد قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز ﭽﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ
[سورة حممد.]24 :

القرآن كتاب فكر وتدبر وعمل

تؤكد آيات القرآن املختلفة عىل

حقيقة َّ
أن هذا الكتاب الساموي العظيم

ليس للتالوة وحسب ،بل إن اهلدف
النهائي منه هو الذكر والتفكر ،والتدبر يف

عواقب األمور ،واإلنذار ،وإخراج البرش

من الظلامت ،والشقاء اىل ساحل اخلري
واهلداية .فعندما نقرأ قوله تعاىل :ﭽﮓ

االخالقية الرتبوية يف كل املجاالت ،جيب

حياة املسلمني ،ويكون يف صميمها ال

عىل هامشها ،وعليهم أن جيعلوه قدوهتم

وأسوهتم ،وأن ينفذوا كل أوامره ،وأن
جيعلوا خطوط حياهتم وطبيعتها منسجمة

معه.

فينبغي أن ال يتعامل مع القرآن الكريم

عىل أنه جمموعة أوراد وأذكار ،يتىل تالوة
جمردة ،أو هيتمون به أشد االهتامم بالتجويد
وخمارج احلروف وحسن الصوت وما إليه،

ولو ّ
أن هذا جيد ومطلوب لكن ليس هو
اهلدف منه ،بل ربام يكون مقدمة ووسيله

ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ وايضا

لتحقيق اهلدف منه .ولذا نالحظ أكثر

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ و قوله:

أخرجوا القرآن عن كونه دستورا جامعا

قوله :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ وقوله:

ﭽﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲﭼ وغريها من اآليات

التي تؤكد اهلدف السامي الذي يروم إليه
القرآن الكريم يف بناء املجتمع عىل الشكل

شقاء املسلمني وتعاستهم يكمن يف أهنم
حلياة البرش ،واكتفوا برتديد ألفاظه ،وقنعوا
بذلك .واآليات املتقدمة جلية وواضحة يف

بيان اهلدف املنشود منه والتأكيد عليه ومدى
امهية ذلك فكيف يكون سبب ًا إلخراج
الناس من الظلامت اىل النور من دون تدبر

آياته واالغتنام من كنوزه .كام أشار اليه
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االمام أمري املؤمنني يف وصفه للمتقني،
اىل أن يقولَ :
«أ َّما ال َّل ْي َل َف َصا ُّف َ
ون َأ ْقدَ ا َم ُه ْم
ون لأِ َ ْج ِ
زَاء ا ْل ُق ْر ِ
آن ُي َر ِّت ُلو َن ُه َت ْرتِيلاً يحُ َ زِّ ُن َ
َتا ُل َ
ون
ري َ
يج
ون بِ ِه َد َوا َء َدائِ ِه ْم َو تهَ ِ ُ
بِ ِه َأن ُْف َس ُه ْم َو َي ْستَثِ ُ
َأ ْحزَ انهُ ُ ْم ُب َكا ًء َعلىَ ُذ ُنوبهِ ِ ْم َو َو َج ِع ُك ُل ِ
وم ِه ْم

تساؤالت واستفسارات واثارات حول
اآلية أو اآليات بل حول خمتلف الظواهر

القرآنية وذلك من قبيل التساؤل حول

حتويل التعبري من غائب اىل املخاطب،

َو ِج َر ِ
اح ِه ْم َفإِ َذا َم ُّروا بِآ َي ٍة ِف َيها تَشْ ِو ٌ
يق َر َكنُوا
إِ َل ْي َها َط َمع ًا َو َت َط َّل َع ْت َأن ُْف ُس ُه ْم إِ َل ْي َها َش ْوق ًا َو
َظ ُّنوا َأنهَّ َ ا ُن ْص َب َأ ْع ُينِ ِه ْم َو إِ َذا َم ُّروا بِآ َي ٍة ِف َيها
يف َأ ْص َغ ْوا إِ َل ْي َها َم َس ِ
تخَ ْ ِو ٌ
ام َع ُق ُلوبهِ ِ ْم َو َظ ُّنوا
ري َج َه َّن َم َو َش ِهي َق َها فيِ ُأ ُص ِ
ول آ َذانهِ ِ ْم
َأ َّن َز ِف َ
ون َعلىَ َأ ْو َس ِ
اط ِه ْم َو ُمفْترَ ِ ُش َ
َف ُه ْم َحا ُن َ
ون
اه ُه ْم َو َأ ُك َّف ُه ْم َو َأ ْط َر َ
اف الأْ َ ْقدَ ا ِم َي ْط ُل ُب َ
ون
ِج َب َ

دون التدبر يف كشف قوانينها الكامنة

رشوط التدبر يف القرآن

بدأوا بالتحقيق يف كل يشء من هذا الكون

يم فيِ َف َك ِ
اك ِر َقابهِ ِ ْم ...الخ»(((.
إِلىَ اللهَّ ِ ا ْل َع ِظ ِ

وسبب جميء احلرص هنا ،أو حكمة التكرار
يف بعض الكلامت أو اآليات وهكذا.

وهذا النحو من االسلوب قد أعطى

صبغة وحظ ًا كبريا للتقدم العلمي املعارص،
فكان أغلب البرش طيلة األزمان املنرصمة
يشاهدون ويمرون بظواهر طبيعية من

وراءها بخالف العصور املتأخرة فقد

حلصول التكامل واالنسجام يف

حتى توصلوا اىل اكتشافات هائلة ،وهكذا

املفيدة والغنية ال بد من توافر جمموعة من

اىل ذلك املوىل عز وجل يف التدبر والتأمل

معنى التدبر والوصول اىل الثمرات
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يف الوهلة األوىل يلزم طرح عدة

الرشوط واملقدمات لكل من أراد التدبر
والتأمل يف آي الذكر احلكيم ومن مجلتها

ما ييل:

او ً
ال :املالحظة العلمية الدقيقة يف

آيات القرآن وألفاظه.

((( حتف العقول ،ص.159

ينبغي ّ
ان نتعامل مع القرآن الكريم كام دعا

فهو مائدة تؤيت أكلها كل حني ،وكل آية

عبارة عن كنز واسع العطاء حتتاج اىل تدبر
ودقة علمية وامعان...

ثاني ًا :طرح األفكار والرؤى

بعد حتصيل املالحظة العلمية يف طرح

جمموعة من التساؤالت حول اآليات

د.عبد احلسني الصايف

القرآنية والظواهر املختلفة للقرآن الكريم

بعد البحث والتحقيق واالمعان

للوصول اىل االجابات واحللول املطلوبة،

وقد يقبلها من دون تأن وحتقيق يف مدى

التوصل اىل املنشود فان القطرة ال تستطيع

تأيت من خالل التدبر والتحقيق يف آيات

يلزم البدء يف التفكر املعمق ٍ
بتأن وتر ٍو

وال ينبغي االحباط واليأس يف حال عدم

ان تثقب الصخور بل عندما تتكرر مرات

ربام جيد أفكارا هلا بريق خاص يف بدايتها
صحتها أو سقمها .وهذه االفكار (التي
القرآن) حتصل من طريقني :اما من خالل

عديدة مع الدقة والرتكيز حيصل املطلوب

األفكار اجلاهزة املنبثقة من الغري ضمن

االنسان وفكره فانه خيرتق كل الظواهر

االفكار الشخصية املنبثقة من ذاته التي

برشط التكرار والدقة والرتكيز عىل نقطة

بمظهرها اخلارجي وانام هيتم بمضموهنا

من ثقب الصخرة الصلد ،وما اشبهها بعقل

ويصل اىل البواطن واخلفايا الكامنة وراءها

معينة ،فقد ذكروا ان توماس اديسون

اجرى عملية اختبار عىل اكتشاف املصباح

قوالب ظريفة ولطيفة .او من خالل

طاملا حاباها واختار هلا .فعليه أن ال هيتم
وحمتواها ومدى صحتها .وان ال يترسع يف

قبول ما ابدعه فكره وعقله وتفكريه ،بل

الكهربائي ( 99مرة) ومل حيض بالنجاح بل

يلزمه التحقيق واالمعان يف مدى سالمة

بالفشل بل كان يقول مل تنجح التجربة اىل

اجلوانب املختلفة للمسألة فان كان حقا

كلها باءت بالفشل مع انه مل يعرب عن ذلك

ان حظي بنجاحها .فال ينبغي ان حتصل عند

وصحة ما توصل إليه ،ومالحظة كل
بعد كل املالحظات واالمعان والتحقيق

املتدبر واملتأمل –يف حال عدم الوصول اىل

أخذ به وإال طرحه جانبا.

يعرض عن ذلك بل عليه ان يتحىل بالصرب

األخرى

اجلواب -انتكاسة واحباط ويأس ومن ثم
واملثابرة والصمود للحصول عىل ما يروم.

ثالث ًا :التحقيق يف الفكرة والرتيث يف

قبوهلا

رابع ًا :حتكيم القرآن الكريم واملصادر

يف حال التمييز بني صحة هذه الفكرة

أو سقمها البد أن ّ
حيكم يف ذلك القرآن

الكريم بمالحظة سياق اآليات الكريمة
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والظواهر العامة والنظر يف القرائن الثابتة

التطور يف كل املجاالت الثقافية

من الوسائط ،فيكون املرجع يف تصحيح

حصل من خالل أصحاب العقول املبدعة

سواء كانت لفظية أم عقلية أم غريمها
االفكار (التي توصل هلا من خالل التدبر)

بالدرجة األوىل القرآن الكريم فهو احلاكم

وله القول الفصل ويكون االمام املتبع
واملقتدى ليس العكس .إضافة اىل ذلك

الرجوع اىل املصادر األصلية من كتب
اللغة والتفسري وروايات املعصومني.
خامس ًا :الثقة بالنفس

فعىل املتدبر يف املجال القرآين أن يريب
نفسه وذهنه عىل اإلبداع وحياول إجياد
الرؤى اجلديدة واألفكار املبتكرة .برشط

أن يكون ضمن حدود الدين وضوابط

الرشع حتى ال يتصف بالبدع املنهي عنها
يف الرشع احلنيف.

سابعا :هتذيب النفس وتطهري القلب

ال ينبغي للمتدبر يف آي الذكر

من الرشوط الالزمة أيض ًا يف تدبر

يف حال تدبره وتأمله ،وال يسمح لنفسه

تزكية وهتذيب النفس وتطهري القلب؛

احلكيم ان يستصغر ذاته وحيقر أفكاره
بالذوبان واالضمحالل يف افكار االخرين
وآرائهم .نعم ان آراء السابقني وغريهم

قد تكون بمثابة الضوء الذي يستنري به يف
الطريق ،وليس سبب ًا لقفل أبواب التفكري
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واحلضارية واالقتصادية وما إليه إنام

امام االفراد ومن ثم االصابة بالتحجر
واجلمود ،فآراء املفرسين وغريهم قد

تكون بمثابة الوسائل املؤدية للوصول اىل
ما يروم من األجوبة السليمة فاما أن يكون
مؤيدا أو ممهدا ومقرب ًا إليه.

سادس ًا :اإلبداع يف دائرة الدين

القرآن الكريم واالستفادة من كنوزه
ّ
ألن القلوب إذا كانت مقفلة بأقفال اهلوى
والشهوات والكربياء والغرور وغري ذلك
مل يلجها نور احلق ،وقد أشارت مجلة من
اآليات إىل هذا املعنى .منها قوله تعاىل:

ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﭼ .وقوله تعاىل :ﭽﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭼ.

ورد عن اإلمام الصادق يف تفسري

مجلة :أم عىل قلوب أقفاهلا« :يا ُس َل ْيماَ ُن إِ َّن
َل َك َق ْلب ًا َو َم َس ِ
ام َع َو إِ َّن اللهَّ َ إِ َذا َأ َرا َد َأ ْن يهَ ْ ِد َي

د.عبد احلسني الصايف

َع ْبد ًا َفت ََح َم َس ِ
ام َع َق ْلبِ ِه َو إِ َذا َأ َرا َد بِ ِه َغيرْ َ َذلِ َك
َخت ََم َم َس ِ
ام َع َق ْلبِ ِه َفلاَ َي ْص ُل ُح َأ َبد ًا َو ُه َو َق ْو ُل
اللهَّ ِ َع َّز َو َج َل َأ ْم َعىل ُق ُل ٍ
وب َأ ْقفالهُ ا»(((.

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

وأيضا ورد يف الرواية« :ان العلم نور

ﮅ ﮆ ﮇﭼ [سورة االرساء:

لذا نجد ّ
أن اهلل سبحانه وتعاىل ذكر

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

يقذفه اللهَّ تعاىل يف قلب من يشاء»(((.

يف كتابه الكريم عالمات وصفات تصف

حقيقة تدبر القرآن وتوضحه بجالء منها:
قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

 .]109-107وقوله :ﭽﮘ ﮙ

ﮡﭼ [سورة الفرقان .]73 :وقوله:

ﭽﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ

تعاىلﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

الزمر .]23 :وغريها من اآليات الواردة

ﭦﭼ [سورة املائدة .]83 :وقوله

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ [سورة

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

يف هذا املجال فقد بينت حني سامع القرآن

االنفال .]2 :وقوله تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ

القراءة ،وتأخذه اخلشية من اهلل والزيادة يف

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ [سورة

او قراءته جيتمع لذلك القلب والفكر حني

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

اخلشوع ،واإليامن ،والفرح واالستبشار،

ﭴ ﭵ ﭼ سورة التوبة.]124 :

واحدة من هذه الصفات أو أكثر فقد

ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

القشعريرة وما اىل غري ذلك .فمن وجد

وقوله تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ

وصل إىل حالة التدبر والتفكر ،أما من مل

((( املحاسن :ج ،1ص.200 :
((( النور الساطع يف الفقه النافع ،الشيخ عيل
كاشف الغطاء ،ج 1ص.159

حيصل أيا من هذه العالمات فهو حمروم
من تدبر القرآن ومل يصل بعد إىل يشء من

كنوزه وذخائره.
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اهتامم الرشيعة بالتدبر-:

طاملا اوىص الرشع احلنيف وحث

األمة عىل التدبر والتفكر ويعدّ ه األصل يف

العبادة ويفضله عىل غريه كام يف احلديث:
"تفكر ساعة خري من عبادة سنة"((( وذلك؛

ّ
ألن من خالله ينطلق العبد نحو سلم

الكامل ودرجات اجلامل وحيظى بسعادة
الدارين ،والقرآن هو أول من أوىص
بالتدبر والتفكر بآيات عديدة منها قوله

إىل أيب عبد الل أنّه ُسئل عن قول اللهَّ

تعاىل :ﭽﭢ ﭣ ﭤﭼ فقالَ « :ق َ
ال
ري المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ َ ب ِّي ْنه تِ ْب َيان ًا ولاَ تهَ ُ َّذه َه َّذ
َأ ِم ُ
ِّ
الر ْملِ و َل ِك ْن َأ ْف ِز ُعوا
الش ْع ِر ولاَ َت ْن ُث ْره َنث َْر َّ
اس َي َة ولاَ َي ُك ْن َه ُّم َأ َح ِد ُك ْم ِ
ُق ُلو َب ُك ُم ا ْل َق ِ
آخ َر
ور ِة»((( .وال تقرع أو تفزع القلوب
الس َ
ُّ

بالقراءة السطحية والقرآءة اللفظية وانام
حيصل ذلك مع التأمل والتدبر واالمعان.

تعاىل :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

وأيضا ما ورد عن اإلمام الصادق قال:

ﭽﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

وإذا مر بآية فيها ذكر اجلنة أو النار سأل اهلل

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ.

أهيا الناس ويا أهيا الذين آمنوا) قال :لبيك

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ .ومنها:

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ ﭽﮑ

وقوله تعاىل :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿﭼ ،وهذا يعرب عن مستوى
أمهية التدبر السيام يف آي الذكر احلكيم
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التدبر والتأمل ،كام روى الكليني بإسناده

التي تعد منهجا رصينا ودستورا حكيام

للبرشية بكل أطيافها.

»ينبغي للعبد إذا صىل أن يرتل قراءته،

اجلنة وتعوذ باهلل من النار ،وإذا مر بـ (يا

ربنا»( .((1القراءة ليست إال وسيلة للمعاين
ومن ثم يرتتب األثر املنشود واهلدف

املطلوب كام كشف أمري املؤمنني عن
َ
س ِفيه
ذلك بقوله« :ألاَ لاَ َخيرْ َ فيِ ِع ْل ٍم َل ْي َ
َ
س ِف َيها تَدَ ُّب ٌر َألاَ
َت َف ُّه ٌم ألاَ لاَ َخيرْ َ فيِ ِق َرا َء ٍة َل ْي َ

وقد ورد ّ
أن املقصود من (التالوة)

س ِف َيها َت َف ُّك ٌر»(.((1
لاَ َخيرْ َ فيِ ِع َبا َد ٍة َل ْي َ

((( تفسري العيايش ،ابن مسعود العيايش ،ج2
ص.208

((( الكايف ،الشيخ الكليني ،ج 2ص.614
( ((1املعترب ،املحقق احليل ،ج 2ص.181
( ((1الكايف ،الشيخ الكليني ،ج 1ص.36

يف قوله تعاىل :ﭽﭢ ﭣ ﭤﭼ

د.عبد احلسني الصايف

نستخلص مما تقدم من اآليات

الكريمة واألحاديث ّ
أن تدبر القرآن مقصد
أساس من مقاصد نزول القرآن الكريم،

فهو السبيل لفهم أحكامه ،وهو الطريق

ومل يتأمل ما فيها»(.((1
وقد بينّ

اإلمام الصادق يف

حديث طويل عن املغزى األسايس
لقراءة القرآن الكريم ،وحذر من بعض

لبيان غاياته ومقاصده؛ فال ُيفهم القرآن

العوائق التي حتولنا جانب ًا عن الغور يف

حق املعرفة ،إال بالوقوف عند آياته وال

«من قرأ القرآن ومل خيضع هلل ،ومل يرق

حق الفهم ،وال ُتعرف مقاصده وغاياته
جتدي قراءة القرآن ،واالستامع إىل تالوته

كحروف بال معنى ،وكلامت بال مفهوم،

معانيه واالستفادة من كنوزه ،فقال:
قلبه ،وال يكتيس حزنا ووجال يف رسه،
فقد استهان بعظم شأن اهلل تعاىل ،وخرس

فال يؤدي ذلك اىل العمل والوصول اىل

خرسانا مبينا ،فقارئ القرآن حيتاج إىل

للعمل باليشء ،كام كان املسلمون األولون

وموضع خال ،فإذا خشع هلل قلبه ،فر

املطلوب؛ ّ
ألن الفهم هو املقدمة الطبيعية
ال يقرؤون آية حتى يتفكروا يف أبعادها

املختلفة ،وحتى يعوها بشكل كامل.

ّ
فإن عىل من يقرأ القرآن أن يستثري

ثالثة أشياء :قلب خاشع ،وبدن فارغ،
منه الشيطان الرجيم ،قال اهلل تعاىل
ﱫﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﱪ وإذا تفرغ نفسه من األسباب

عقله به ،ويفزع قلبه ،ويفقه ما وراءه

جترد قلبه للقراءة ،فال يعرضه عارض،

حديث الرسول األعظم حني قال

اختذ جملسا خاليا ،واعتزل اخللق مجيع ًا،

من أبعاد كامنة ،وإال فسينطبق عليه

فيحرم بركة نور القرآن وفوائده ،وإذا

عن بعض اآليات« :ويل ملن الكها بني

بعد أن أتى باخلصلتني االوليني ،استأنس

آخر عنه« :ويل ملن الكها بني فكيه

اهلل عز وجل عباده الصاحلني ،وعلم

( ((1املحجة البضاء يف هتذيب األحياء ،الفيض
الكاشاين ،ج 2ص.402

( ((1تفسري جوامع اجلامع ،الشيخ الطربيس،
ج 1ص.362

حلييه ثم مل يتدبرها»( .((1ويف حديث

روحه ورسه ،ووجد حالوة خماطبة
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لطفه هبم ،ومقام اختصاصه هلم ،بفنون

وغريهم من خالل تفكراهتم وتأمالهتم يف

كأسا من هذا الرشب ،حينئذ ال خيتار عىل

يف املجال التكنولوجي وغريه ،وهكذا

كراماته ،وبدائع إشاراته ،فإذا رشب
ذلك احلال حاال ،وال عىل ذلك الوقت

وقتا ،بل يؤثره عىل كل طاعة وعبادة،
الن فيه املناجاة مع الرب بال واسطة،
فانظر كيف تقرأ كتاب ربك ،ومنشور
واليتك وكيف جتيب أوامره ونواهيه؟.

وكيف متتثل حدوده؟ .فإنه كتاب عزيز

ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ فرتله ترتيال ،فقف
عند وعده ووعيده ،وتفكر يف أمثاله

ومواعظه ،واحذر ان تقع من اقامتك
حروفه يف إضاعة حدوده"(.((1
فوائد تدبر القرآن

احلال يف علامء الدين والفلسفة واالخالق

فهم أوىل يف التدبر والتفكر يف االمور
الغائبة عن حواسهم من خالل احلارضة
فالدين وبام فيه القرآن الكريم الذي يعد
الدستور للبرشية يدعو اىل التدبر بآياته
والتفكر بأحكامه وهناك مجلة من الفوائد
واآلثار االجيابية املرجوة يف حال التدبر

بآي الذكر احلكيم منها ما ييل:
اوال :التأثر العميل

يمكن أن نقول ّ
إن التدبر يف القرآن

الكريم وآياته ،هو الطريق الوحيد

لالستفادة منه ومن آياته ،ومن ثم التأثر

من أهم العنارص املقومة للحياة يف

هبا .حيث ّ
أن القراءة اخلالية من التفكر

واملعنوية عنرص التفكر والتدبر ،من

إال كلامت يرددها اللسان من دون أن تؤثر

شتى املجاالت العلمية والعملية املادية
204

اختصاصاهتم التي أهلتهم للتطور والتقدم

خالله يرسم خارطة الطريق ويقرب اىل

الصواب واالتقان ويرتقي يف سلم الكامل
وهذا ما نالحظه عند علامء التجربة والفن

( ((1مستدرك الوسائل ،مريزا حسني النوري
الطربيس ،ج 4ص.241

والتدبر يف معان اآليات ومضامينها ليس

يف واقعه وتوصله اىل غايته املنشودة.

بخالف التالوة الواعية التي حتتوي

عىل التدبر والتأمل فهي تتجاوز اللسان،

فتهزه ،وتؤثر يف اجتاهه
وتنفذ إىل القلبّ ،

وتوصله إىل غاياته املطلوبة.

د.عبد احلسني الصايف

لذلك نجد أولياء اهلل العارفني يتلون

القرآن بوعي وتدبر ،فكانت جلودهم
تقشعر ،وقلوهبم ترجتف حني يقرأون

آية أو يسمعوهنا ،بل ربام كانوا ُيصعقون

لعظمة وقع اآلية يف نفوسهم .كام ذكر
يف جممع البيان أن النبي سمع قارئا

يقرأ هذه اآلية :ﭽ ﮤ ﮥﭼ أي عقابا

موجعا مؤملا .فصعق(.((1

كام وقد حصل مع اإلمام الصادق

حينام قرأ آية يف صالته وهي قوله تعاىل:

ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ .ور ّددها

عدة مرات فصعق صعقة ،ووقع مغشي ًا
عليه ،وملا أفاق ُسئل عن ذلك ،فقال« :لقد

كررهتا حتى كأين سمعتها من املتكلم هبا،

فلم يثبت هلا جسمي ،ملعاينة قدرته»(.((1

حصل مع (الفضيل بن عياض).

ثالث ًا :طريق لفهم مضامني القرآن

ّ
إن التدبر يف القرآن هو الطريق الوحيد

لفهم معاين ومضامني وأفكار ومبادئ
القرآن الكريم كام أنزهلا اهلل سبحانه .ومن

هنا ،يقول اهلل سبحانه :ﭽﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭼ[سورة االرساء.]9 :
وأطلق القرآن عىل نفسه اسم

ويفرق بني
(الفرقان) ذلك ألنه يفصل
ّ
احلق والباطل ،واهلدى والضالل ،فكل

ذلك يدعو اىل التدبر فيها.

رابع ًا :شفاء وعالج للنفوس

هناك مجلة من املشاكل التي تواجه

اإلنسان يف حياته الفردية األرسية أو
االجتامعية فقراءة القرآن مع التدبر والتفكر

ثانيا :إخراج العصاة من الضالل

تساعد عىل إزالة كل املشاكل ،وعالج كل

فإن التدبر ولو للحظات يف آي القرآن

اإلنسان من سلبيات.

واالنحراف

الكريم ،قد يكون منعطف ًا تغيريي ًا كبري ًا ،يف

حياة الكثري من العصاة واملجرمني .كام
( ((1بحار االن����وار ،الشيخ املجليس ،ج8
ص.271
( ((1الدرر النجفية من امللتقطات اليوسفية،
املحقق البحراين ،ج 2ص.233

الصدمات والقيام بتطهري ما علق يف نفس
ومن هنا يقول اهلل سبحانه :ﭽ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌﭼ [سورة يونس.]57 :

وقوله أيضا :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫﭼ [سورة االرساء:
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 .]82وجاء عن رسول اهلل قال :إن

املوىل يف قولهﭽﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

يا رسول اهلل فام جالؤها؟ .قال :تالوة

اآلية الكريمة يف سورة القمر أربع مرات.

هذه القلوب تصدأ كام يصدأ احلديد ،قيل:

القرآن( .((1والتالوة من دون تدبر وتأمل

ال تكون سبب ًا جلالء القلوب كام تقدم.
خامس ًا :طريق للعمل

فإن التدبر يف القرآن هو الطريق اىل

العمل بام جاء فيه ،وذلك ألن العمل
بالقرآن يتوقف عىل فهمه ،وفهم القرآن ال

يمكن إال بتدبر آياته.

ومن هنا ،فإن الذين ال يتدبرون

القرآن سوف يفوهتم تطبيق الكثري من
مبادئ الدين يف حياهتم العملية ،وهم ال

يشعرون.

أهداف التدبر يف القرآن

ويقول أيض ًا :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﭼ ،ويقول سبحانه :ﭽ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭼ.

والقرآن ليس فقط يدعو الناس

إىل التدبر يف آياته ،وإنام يطلب منهم أن

يامرسوا التدبر العميق أيض ًا ،كام نفهم
من قوله سبحانه :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﭼ.

كام ّ
أن اآليات تدعو املنافقني

واملتمردين إىل التدبر يف القرآن حتى

يف البداية يؤكد القرآن أن اهلدف من

يطمئنوا بأنه من عند اهلل ،ويزول بذلك

ﭽﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭼ،

كبري ومنه يكتشفوا عدم االختالف وعدم

نزوله هو أن يتدبر الناس آياته ،فيقول:
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ﮯﭼ وألمهية هذا األمر يكرر القرآن هذه

ذلك؛ ألن من الطبيعي أن يعترب التدبر

نفاقهم وترددهم مع تدبر عميق ،وتأمل
التناقض بني اآليات القرآنية املختلفة .فهو

اهلدف املبدئي لنزول القرآن .ويف سبيل

أيضا يدعو املسلمني واملؤمنني كغريهم

كتاب ًا ميرس ًا للفهم ،ويف هذا ا ملجال يقول

ويستلهموا من معارفه احلقة.

الوصول إىل هذه الغاية جعل اهلل القرآن

( ((1الدعوات ،القطب الراوند ،ص.237

حتى يزدادوا إيامنا واطمئنانا ويقينا
الز ْه ِر ِّي َق َ
ال َس ِم ْع ُت
ويف رواية َع ِن ُّ

د.عبد احلسني الصايف

َعليِ َّ ْب َن الحْ ُ َسينْ ِ َ ي ُق ُ
ات ا ْل ُق ْر ِ
آن
ول «آ َي ُ
َخزَ ائِ ُن َف ُكلَّماَ َفت َْح َت ِخزَ ا َن ًة َي ْن َب ِغي َل َك َأ ْن
َت ْن ُظ َر َما ِف َيها»( .((1ومن أجل ذلك ورد
األمر برتتيل القرآن ألنه أقرب إىل الرتكيز

والتأمل ،كام تقدم.

َو َي ُق ُ
ول َل ْو َأ َر ْد ُت َأ ْن َأ ْختِ َم ُه فيِ َأ ْق َر َب ِم ْن
ثَلاَ َث ٍة تخَ َ َّت ْم ُت َو َل ِكنِّي َما َم َر ْر ُت بِآ َي ٍة َق ُّط

إِلاَّ َف َّك ْر ُت ِف َيها َو فيِ َأ ِّي شيَ ْ ٍء ُأ ْن ِز َل ْت َو فيِ
َأ ِّي َو ْق ٍ
ت َف ِل َذلِ َك صرِ ْ ُت َأ ْختِ ُم فيِ ُك ِّل ثَلاَ َث ِة
َأ َّيا ٍم»(.((2

وأيض ًا تعطينا الروايات نامذج عملية

ونجد أيضا يف بعض الروايات

ْب ِن َأبيِ حمَ ْ زَ َة َق َ
ال َد َخ ْل ُت َعلىَ َأبيِ َع ْب ِد الل
ري ُج ِع ْل ُت ِفدَ َ
َف َق َ
اك َأ ْق َر ُأ ا ْل ُق ْر َ
ال َله َأ ُبو َب ِص ٍ
آن
ال لاَ َق َ
ان فيِ َل ْي َل ٍة َف َق َ
فيِ َش ْه ِر َر َم َض َ
ال َف ِفي

واستنباط األحكام والقيم اإلسالمية منها:
ال ُق ْل ُت َ
َع ْن َعب ِد َ
آل َسا ٍم َق َ
األ ْعلىَ َم ْولىَ ِ
ألبيِ
ْ
َع ْب ِد اللَ ع َث ْر ُت َفا ْن َق َط َع ُظ ُف ِري َف َج َع ْل ُت
ف َأ ْصن َُع بِا ْل ُو ُض ِ
َعلىَ إِ ْص َب ِعي َم َر َار ًة َف َك ْي َ
وء
ال ُي ْعر ُف َه َذا َ
َاب اللهَّ
اهه ِم ْن ِكت ِ
وأ ْش َب ُ
َق َ َ

يف هذا املجال ،فقد جاء يف الكايف َع ْن َعليِ ِّ

ال َها َ
ال َف ِفي ثَلاَ ٍ
ث َق َ
ال لاَ َق َ
َل ْي َلتَينْ ِ َق َ
وأ َش َار
بِ َي ِده ُث َّم َق َ
ال َيا َأ َبا محُ ََّم ٍد إِ َّن لِ َر َم َض َ
ان َح ّق ًا
الش ُهو ِر َ
وك َ
وح ْر َم ًة لاَ ُيشْ بِ ُهه شيَ ْ ٌء ِم َن ُّ
ان
ُ
اب محُ ََّم ٍد ص َي ْق َر ُأ َأ َحدُ ُه ُم ا ْل ُق ْر َ
آن
َأ ْص َح ُ
فيِ َش ْه ٍر َأ ْو َأ َق َّل إِ َّن ا ْل ُق ْر َ
آن لاَ ُي ْق َر ُأ َه ْذ َر َم ًة

(الرسعة يف القراءة) و َل ِك ْن ُي َرت َُّل َت ْرتِي ً
ال َفإِ َذا

دعوة ضمنية إىل التدبر يف آيات القرآن،

وج َّل :ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
َع َّز َ
ﮰﭼ ا ْم َس ْح َع َل ْيه(.((2
واملفهوم من قول اإلمام ( ُيعرف هذا

وأشباهه من كتاب اهلل عز وجل) هو أن

َم َر ْر َت بِآ َي ٍة ِف َيها ِذ ْك ُر الجْ َ َّن ِة َف ِق ْ
وسلِ
ف ِع ْندَ َها َ
وج َّل الجْ َ َّن َة وإِ َذا َم َر ْر َت بِآ َي ٍة ِف َيها ِذ ْك ُر
اللهَّ َع َّز َ

حيتاج إىل تأمل ،ذلك ألن اآلية الكريمة

ويف حديث طويل عن اإلمام

مبارشة؛ ألنه حرج ،فيدور األمر –يف

ال َّنا ِر َف ِق ْ
ف ِع ْندَ َها و َت َع َّو ْذ بِاللهَّ ِم َن ال َّنا ِر(.((1

الرضاَ ...»و َك َ
ان يخَ ْ تِ ُم ُه فيِ ُك ِّل ثَلاَ َث ٍة
( ((1الكايف ،الشيخ الكليني ،ج 2ص.609
( ((1الكايف ،الشيخ الكليني ،ج 2ص.617

األمر ال حيتاج إىل السؤال ،عل ًام بأن احلكم

تدل عىل عدم وجوب مسح الرجل

( ((2عيون أخبار الرضا عليه السالم ،الشيخ
الصدوق ،ج 2ص.180
( ((2الكايف ،الشيخ الكليني ،ج 3ص.33
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النظرة األولية –بني :سقوط املسح رأس ًا،

املسح عىل اإلصبع املغطاة.

عىل لزوم املسح عىل املرارة ،ولكن التأمل

قولهُ ( :يعرف هذا وأشباهه من كتاب

وبني بقائه .إذن ،فاآلية بظاهرها ال تدل
الدقيق يقيض بأن املسح (بام هو مسح) ال
حرج فيه ،إنام املوجب للحرج هو اشرتاط
املبارشة يف املسح .إذن ،فاملنفي يف اآلية

الكريمة هو املسح املبارش الذي يؤدي اىل
األمل الذي يلزم منه احلرج وليس أصل
املسح ،ولذلك فاملفروض يف هذه احلالة
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مع ّ
أن ذكره كلمة (وأشباهه) يف

اهلل عز وجل) إشارة اىل ّ
أن هذا احلكم
مل يقترص عىل هذه اآلية الكريمة ،وإنام

سحب احلكم عىل كافة اآليات القرآنية
املشاهبة ،وهكذا نجد أن اإلمام يدعو
أصحابه إىل التأمل يف اآليات القرآنية،

واستنباط املفاهيم واألحكام الدقيقة منها.

فحوى البحث
خطبت السيدة فاطمة الزهراء يف مسجد أبيها رسول اهلل بعد وفاته

بقليل ،ويف حشد كبري من املهاجرين واالنصار تدافع عن حقها يف مرياث

أبيها الذي ُمنعت ُه بحجة أن معارش االنبياء ال يورثون .وهي خطبة غاية يف

البالغة رواها (ابن طيفور) املتوىف ( 280هـ) يف كتابه الوثيق (بالغات
النساء) والبحث اآليت يسعى اىل رصد التفاعل النيص مع القرآن الكريم

وحتديد خصائص هذا التفاعل عرب اربعة اجتاهات ثم يبني كيف وظفت
السيدة الزهراء النص القرآين لدعم كالمها منذ بداية اخلطبة ومرور ًا

باستشهادها لتوريث االنبياء أبناءهم وانتهاء ًا باآلية الكريمة ﭽﰀﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ [سورة هود.]28 :
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التفاعل النيص مع القرآن الكريم يف اخلطب االسالمية

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة

والسالم عىل رسوله املصطفى الذي بعثه

بدين احلق رمحة للعاملني ،وليظهره عىل

الدين كله ولو كره املرشكون ،وعىل آل

بيته الطاهرين ،وصحبه األبرار ومن تبعهم
بإحسان لقيام يوم الدين.
أما بعــد:

تنفرد الثقافة العربية بظاهرة التفاعل

النصو يص مع القرآن الكريم ،ألهنا تؤثر
يف عملية تواشج العالقات النصوصية،

فال تعرف الثقافات األخرى مثل هذا

النص املقدس ،فضال عن تفرده بوجوه
إعجازه املختلفة.

خاصة عند السيدة الزهراء فالبستها ثوهبا

اجلديد بام يتناسب واملوضوعات واملواقف

املراد التعبري عنها.

فجاءت هذه الدراسة تسعى إىل رصد

اجتاهات التفاعل النصويص مع القرآن

الكريم يف خطبة السيدة الزهراء،

والوقوف عىل آليات إنتاج الداللة اجلديدة
وتوجيهها ،وحتديد خصائص هذا التفاعل
النصويص مع القرآن الكريم .عرب املحاور

اآلتية:

االجتاه األول :متثل يف التفاعل الرتكيبي

لآليات القرآنية ،الذي انقسم بدوره إىل

قسمني ،األول اهتم بالتفاعل الكيل الذي

لقد شكل النص القرآين رافدا غنيا

يعتمد تفاعال كامال مع النصوص القرآنية،

فالنص القرآين تتوافر لديه القدرة عىل

الذي يعتمد نصا مع زيادة أو نقصان

جلميع النصوص وال سيام األدبية منها،
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إنامزت هبا اخلطبة الرشيفة .التي متثل رؤية

إهلام األديب ملا حيويه من معان تناسب كل
زمان ومكان ،إذ أهنا تتصف بالقابلية عىل
التجدد والتفاعل وعىل خمتلف األصعدة.

وعليه نجد استدعاء السيدة الزهراء

آلي القرآن الكريم أو ألفاظه أو قصصه أو

شخصياته أو احداثه .إذ يمثل أهم خصيصة

واآلخر اهتم بالتفاعل النصويص اجلزئي

أوتقديم أو تأخري

االجت����اه ال��ث��اين :اخ��ت��ص بالتفاعل

النصويص مع األلفاظ القرآنية

االجت����اه ال��ث��ال��ث :ع��ال��ج التفاعل

النصويص مع الشخصيات القرآنية

االجتاه الرابع :متثل يف التفاعل

د.حممد قاسم لعيبي

النصويص مع األفكار القرآنية.

تإليه الناقدة البلغارية (جوليل كرسيفيا)

ولكن لكي يسبق ذلك متام الفائدة،

عام  1970يف كتاهبا (نص الرواية :مقاربة

والتأصيل التارخيي واملعريف له عند النقاد

((ذلك التداخل النيص الذي ينتج داخل

وحلاجة الدراسة ،تناولنا مفهوم املصطلح
العرب والغربيني ،فضال عن تسليط

الضوء عىل إشكاليات هذا املصطلح
وتعدد مفهوماته ودالالته يف الدراسات
النقدية احلديثة.

املصطلح واملنهج:

سيميائية لبنية خطابية متحولة) وتعني به
النص الواحد بالنسبة للذات العارفة،

فالتناص هو املفهوم الوحيد الذي

سيكون املؤرش عىل الطريقة التي يقرأ هبا

النص التاريخ ويتداخل معه))((( فالنص
الواحد تتددخل فيه عدة نصوص ُأخر

يعد التفاعل النيص أو التناص

يقوم خالهلا باستيعاهبا ومتثيلها وحتويرها

الوافدة عن الغرب التي عرفت يف أدبنا

وكان معنى التفاعل النيص أو التناص

( )Intertextualityمن املصطلحات
العريب احلديث ،ويقصد به تولد نص
واحد من نصوص متعددة((( ،وقد أشار

((( ظهر هذا املصطلح األديب عىل يد البلغارية
(جوليا كرستيفيا) عام  1967- 1966يف

دراستها التي نرشت يف جملتي (تيل كيل) و
(كيتك) يف فرنسا ،وأعيد نرشمها يف كتاهبا
(سيميوتك) و (نص الرواية) يف مقدمتها
لكتاب (دستيوفيسكي) الذي ألفه ميخائيل
باختني ،إذ يذهب بعض النقاد إىل أنه أول

القائلني بالتفاعل النصويص ،وهناك من

يرتجم (( intertextualityبالتناص أو
التناصية أو النصوصية أوتداخل النصوص

أو النص الغائب وسواها من املفهومات

ومناقضتها أحيان ًا.

مقصور ًا أول األمر عىل تعدد األصوات

( )Phonypolyيف الشعر يف أبسط
معنى معنى اشتقاقي له ،وهو االزدواج
يف النظم بني اإليقاع املجرد وأصوات
احلروف نفسها ،وتطور بعد ذلك ليدل

عىل تشابك املعاين الداخلية للكلامت مع
املرتادفة .ينظر مفهوم التناص يف اخلطاب
ال��ن��ق��دي م��ق��ال ضمن ك��ت��اب يف أص��ول
اخلطاب النقدي ،م��ارك انجينيو ،ترمجة
أمحد املديني ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد،
.1987
((( سيميائية النص األديب ،أنور املرجتى ،املغرب،
.313 :1987
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معانيها أو نظائرها يف نصوص أخرى

أخذت مسميات ودالالت خمتلفة ،ومع

وصل إىل املعنى املصطلح عليه.

ومتجددة ،وقد تنوعت مفهومات تلك

خارج القصيدة ،وتطور هذا األمر حتى
وهذا يدل عىل أن التفاعل النيص أو

احلقول ما بني الرسقات واملعارضات

واحد ،من دون حدود لزمان أو مكان(((،

والتضمينات ،واالشارات والتلميحات

التناص عبارة عن عدة نصوص يف نص
وكام عرب (دريدا) ((نسيج لقيامت أي
تداخالت ،لعبة منفتحة ومنغلقة يف آن

واحد ،مما جيعل األمر من املستحيل لديه

القيام بـ (جينالوجيا )genealogle
بسيط لنص ما توضح مولده .فالنص

ال يملك أب ًا واحد ًا و ال جذر ًا واحد ًا،
بل هو نسق من اجلذور وهو ما يؤدي يف

هناية األمر إىل حمو مفهوم النسق واجلذر،
إن اإلنتامء التارخيي التارخيي لنص ما ال

يكون أبدا ًبخط مستقيم فالنص دائ ًام من

هذا املنظور التفكيكي له عدة أعامر))(((.
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ذلك فهي تصب يف نصوص عربية قديمة

وملغزى املصطلح جذور عربية ،وإن

((( نقال عن بالغة اخلطاب وعلم النص ،د
صالح فضل ،عامل املعرفة ( )147املجلس
األعىل للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت،
.238 :1992
((( حتليل اخل��ط��اب الشعري –اسرتاتيجية
التناص  ،-د حممد مفتاح ،املركز الثقايف
العريب ،الدار البيضاء.121 :1995 ،

الشعرية،

واملناقضات،

والقتباسات

والتوليدات ،فضال عن الرموز واالستيعاب

والتمثيل ،مع اختالف األطر لكل حقل من
تلك احلقول.

وقد تنوعت روافد هذا املصطلح

يف األدب املعارص بتأثري مدرسة النقد
اجلديد ،واألساس يف مجيع الروافد هو
التفاعل النيص أو التناص انطالق ًا من

النص الشعري أو النثري ،باعتبار النص

هو اجلوهر املفاهيمي والداليل الذي يؤخذ
منه معطيات املصطلح اجلديد.

وتكمن إشكالية التعريف هبذا

املصطلح ،بتعدد دالالته ومفهوماته يف
الدراسات النقدية احلديثة ،ألن أغلب

الرتمجات التي قدمت هلذا املصطلح،

هي ترمجات ألشخاص خمتلفني مكان ًا
واجتاهات ثقافية ...الخ ،لذا صيغ هذا
املصطلح بصياغات عدة حول ترمجته

د.حممد قاسم لعيبي

ومفهومه تناقلها الباحثون عىل النحو اآليت:

فيسميه النص الغائب إذ يرى ((ان النص

	-تداخل النصوص أو النصوص

منفصلة عن العالقات اخلارجية بالنصوص

	-النصوصية.

فيه بأنه(( :يدخل فيشجرة نسب عريقة

	-التناص أو التناصية.
املتداخلة.

الشعري هو بنية لغوية متميزة ليست
األخرى))((( .أما عبد اهلل الغذامي فيقول

	-النص الغائب ،ويقابلها النص الراهن

وممتدة متام ًا مثل الكائن البرشي فهو ال يأيت

	-النصوص املهاجرة ،واملهاجر إليها.

أديب لغوي لكل ما سبقه من موروث أديب

او النص احلارض.

من فراغ ،كام أنه ال يفيض اىل فراغ ،إنه انتاج

	-النصوص احلالة واملزاحة (اإلحالل

وهو بذرة خصبة تؤل اىل نصوص تنتج

وغري ذلك من املصطلحات املرتادفة،

الغياب واحلضور اإلحالة واإلزاحة فيقول:

تسمية املصطلح .ومع تعدد املصطلحات

من فراغ ..إنه يظهر يف عامل ميلء بالنصوص

واإلزاحة).

التي تتشابه يف مدلوهلا -مع اختالفها -يف

العربية والغربية ،غري أنه يمكن االستقرار

عىل مصطلح (التفاعل النيص)؛ ألنه أكثر
املصطلحات اتساعا واستيعابا ملفهوم

العالقة التفاعلية بني النصوص.

يعرفه حممد مفتاح بأنه ((تعالق

«الدخول يف عالقة» نصوص مع نص
حديث بكيفيات خمتلفة))(((.

أما حممد بنيس فيقرتح صياغة جديدة

((( ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب ،حممد
بنيس ،دار العودة بريوت.251 :1979 ،

عنه))((( .ويستخدم صربي حافظ بدال من
()النص عادة ال ينشأ من فراغ و ال يظهر
األخرى ،ومن ثمة فإنه حياول احللول

حمل هذه النصوص وإزاحتها من مكاهنا ,
وخالل عملية اإلحالل واإلزاحة قد يقع
النص يف ظل نص أو نصوص أخرى))(((.

((( ثقافة األمثلة –مقاالت يف النظرية والنقد-
عبد اهلل الغذامي ،دار سعاد الصباح ،ط ،2
.111 :1993
((( التناص وإشارات العمل األديب ،د صربي
حافظ ،جملة البالغة املقارنة ،العدد الرابع،
.13 :1994
((( ينظر عىل سبيل املثال ال احل�صر :كتاب
الوساطة لعبد القاهر اجلرجاين ،و كتاب
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ومعنى هذا ان الصوص كلها-

ويشكل القرآن الكريم مادة غنية

إذ ال يمكن إفالت النص احلايل من اتصاله

واملوضوعات؛ ألنه يمثل مرجع ًا فكري ًا

القديمة واحلديثة -ترتبط بوشائج قربى،

بالنصوص السابقة.

وقد تنبه نقادنا القدامى إىل رضورة

اتصال األديب بام سبقه ،وهلم يف هذا

املجال جهود مميزة ،غري أن أغلبها وقع

ختت ظالل مسمى (الرسقات األدبية)
وسواها -حممودة أو مذمومة – ،وإن مل
يذكر مفهوم التفاعل النيص أو التناص
رصاحة يف املؤلفات الرتاثية العربية،

ولكن هناك بعض االشارات املتفقة معه
والدالة عليه يف بعض تلك املؤلفات من

مثل :كتاب طبقات فحول الشعراء البن

سالم اجلمحي ،وكتاب العمدة البن
رشيق القريواين ،وكتاب خزانة األدب
البن حجة احلموي) وسواها من املؤلفات
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التي تنهض يف رشحها وتفسريها ونقدها
من النص .
(((

الصناعتني أليب هالل العسكري ،وكتاب
عيار الشعر البن طباطبا العلوي.
((( ينظر إنتاج الداللة –قراءة يف الشعر والقصة
وامل�س�رح -د ص�لاح فضل ،هيئة قصور
الثقافة.41 :1993 ،

لألدباء والكتاب يف خمتلف االجتاهات
لتداخله مع النصوص األدبية يف عالقات

تناصية بوصفه حمور العلوم واملعارف.

إن توظيف النصوص الدينية -وال

سيام القرآنية -يف األدب يعد من أنجع
الوسائل ،وذلك خلاصية ذهنية يف هذه
النصوص تلتقي وطبيعة األدب نفسه،

وهي إهنا مما يسعى الذهن البرشي حلفظه
ومداومة تذكره ،فال تكاد ذاكرة اإلنسان

يف كل العصور حترص عىل اإلمساك بنص
إال إذا كان ديني ًا أو أدبي ًا(.((1

وظاهرة التفاعل النيص مع القرآن

((تنفرد هبا الثقافة العربية وتؤثر يف حركية
عملية تشابك العالقات التناصية فيها،

فال تعرف ثقافة أخرى مثل هذا النص
األب ،النص املثال ،النص املسيطر ،النص

املطلق ،النص املقدس))..

(((1

فض ً
ال عن

كونه النص املتفرد يف إعجازه البياين.

( ((1التناص وإشارات العمل األديب.27 :
( ((1األدب يف العرص اململوكي ،حممد زغلول
س�ل�ام ،منشأة امل��ع��ارف ،االسكندرية،
.81 :1990
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لقد أ صبح اسرتفاد النص القرآين من

داللية ،ويمثله ما تعدى اللفظة الواحدة،

وقد نبه أئمة البيان وعلامء البالغة إىل

وظيفة مماثلة ،ولكن من دون زيادة أو

الوسائل التي يلجأ إليها األديب دائ ًام،
أمهية حفظ القرآن الكريم واملداومة عىل
استخدام ألفاظه وعباراته ،ومارسة حلها

أو نثرها فيام يكتبون لتكتسب أساليبهم
رونق ًا وتعلوها طالوة(.((1

وشمل آية كاملة أو جزءا منها ،وتؤدي
نقصان ،أو ما اشتمل عىل آية أو جزء منها
مع التباعد بني األلفاظ القرآنية ونص

اخلطبة الرشيفة.

1.1التفاعل النيص الكيل.

وإيامنا منا بالوشائج املتينة التي تربط

وهو ما يأيت من دون زيادة أو نقصان،

ما توافر من عالقات تفاعلية مع النص

القرآين للتعبري عن جمموعة من املبادىء

السيدة الزهراء بالقرآن الكريم وبنا ًء عىل
القرآين يف خطبتها الرشيفة التي شكلت

ملمح ًا بارز ًا يمثل أهم السامت الفنية
واملوضوعية عىل حد سواء ،كانت هذه
الدراسة التي تسعى إىل قراءة اجتاهات
التفاعل النصويص مع القرآن الكريم يف
خطبة السيدة الزهراء ،التي متثلت عىل
وفق املحاور اآلتية:

أو ً
ال :التفاعل النيص الرتكيبي

وفيه استخدمت السيدة الزهراء النص

اإلسالمية من مثل :األمر بامعروف

والنهي عن املنكر ،وبر الوالدين ،والوفاء
وسواها ،إذ ختتتم ذلك بقوهلا(( :فاتقوا
اهلل حق تقاته ،وال متوتن إال وأنتم

مسلمون ،وأطيعوا اهلل فيام أمركم به))

(((1

عرب اإلتكاء عىل النص القرآين يف قوله

تعاىل :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯﭼ [سورة آل عمران.]102 :

يظهر هذا املحور عرب الرتاكيب

فالنص القرآين يتحدث عن تقوى

وتوجيهاهتا ،وتفاعلها مع احلدث داخل

اإلسالم واإلنسان املسلم ،ونص اخلطبة

القرآنية ودورها يف إنتاج الداللة اجلديدة
سياق اخلطبة الرشيفة فيعطي هلا قيمة
( ((1املصدر نفسه.85 :

اهلل عز وجل وارتباط ذالك كله بطبيعة
الرشيفة يتحدث عن طاعة اهلل ومن

( ((1االحتجاج ،الطربيس.114 /1 :
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ثم أل بيت النبوة ،غري أن السيدة

لقد شملت األلفاظ القرآنية مساحة

القرآين مع اخلطبة الرشيفة ،إذ يمكن أن

ومضمون النصوص القرآنية عرب اسلوب

من أن طاعة آل بيت النبوة هي

بصورة متوازية مع الدالالة اجلديدة املراد

الزهراء عملت عىل تداخل النص

نلحظ اإلرتباط العضوي فيام ذكرته
نظام لألمة وأن اإلمامة هي أمان من
الفرقة والضعف وأن األمر باملعروف
والنهي عن املنكر أحد مبادىء الدين،

وهاهي متارس هذه املهمة وتطالب

املسلمني بطاعة آل بيت النبوة

(((1

التفاعل النيص لتتحرك هذه األلفاظ
طرحها ،لتسجل املواقف التي أرادت
السيدة الزهراء والوقوف عندها
وتسليط الضوء عليها ،وبالتايل نجد أن
هذا التفاعل النيص قد جاء متوافقا مع

احلالة الشعورية هلا يف تلك اللحظة ،فأتى

لتنطلق فيام بعد إىل الغايات الكربى التي

التفاعل النيص مع قوله تعاىل :ﭽﮬ

خطبتها الرشيفة.

ﯓﯔﯕﯖﯗ

كانت السيدة الزهراء تروم حتقيقها يف

ﮭﮮﮯﮰﮱ

ويف موضع آخر من اخلطبة الرشيفة

ﯘ ﯙ ﯚﭼ [سورة

الناس بقوهلا(( :اهيا الناس اعلموا اين

إىل الصور التمثيلية التي متثل نموا عضويا

توجه السيدة الزهراء كالمها إىل عامة
فاطمة وأيب حممد ،أقول عودا وبدءا ،و
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واسعة من اخلطبة الرشيفة تنسجم

ال أقول ما أقول غلطا ،و ال أفعل ما أفعل

شططا ،لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما
ع ّنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف

رحيم))(.((1

( ((1أدب فاطمة ،د حممود البستاين ،د ت.4 :
( ((1االحتجاج ،الطربيس.114 /1 :

التوبة .]128 :فنص اخلطبة الرشيفة يعمد

ملا طرحته السيدة الزهراء سابقا ،وبذلك

تدخل عرب هذا املدخل إىل املوضوع
الرئيس املستهدف لتخاطب اجلامعة ،وقد

عمدت إىل تقرير القول يف (ال أقول ما
أقول غلطا ،وال أفعل ما افعل شططا) إذ

يمثل هذا التقرير أداة فنية لتمرير داللة
خاصة تستهدف من ورائها إرهاصا ملا هو

د.حممد قاسم لعيبي

شديد األمهية -ما هو قادم .((1(-

ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة))( .((1لقد

لقد وظفت السيدة الزهراء  النص

اختارت السيدة الزهراء ان ّ
تذكر القوم

بقوهلا (ال أقول ما أقول غلطا )...وفيه

الضاللة فاختارت هذه املرة صور جديدة

القرآين توظيفا مناسبا ،إذ كانت متهد له
تأكيد عىل عد القول من جانب وعدم

الفعل من جانب آخر ،ملا هو غلط قوال

أو ما هو شطط فعال ،وعليه فقد قدم هذا

التمهيد نفسه بوصفه داللة رمزية ملا هو
آت .فاقتطعت السيدة الزهراء جزء

من اآلية الكريمة ليتم معها التوظيف يف

سياق اخلطبة الرشيفة ،ويف كال النصني
تظهر سامت النبي األكرم حممد وآل
بيته الكرام.

2.2التفاعل النيص اجلزئي.

بدور الرسول الكريم يف هداية املجتمع من

عرب استلهام موضوعة (اجلهاد) بعد أن
كان املوقف السابق يتحدث عن االنقاذ
من خالل التلميح العام ملعطيات الرسالة

املحمدية ولذلك تقول عنه وجماهدته

املرشكني بانه بلغ رسالة اهلل( ((1وقد جاء

التفاعل النيص مع آي القرآن الكريم يف

قوله تعاىل :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﭼ [سورة

النحل:

 ]125فاآلية القرآنية خترب عن أساليب
الدعوة التي اتبعها الرسول الكريم

وهو ما يأيت نص ًا مع زيادة أو حذف أو

والسيدة الزهراء استخدمت األسلوب

لقد قدمت السيدة الزهراء حقائق

النيص جاء عرب استبدال فعل األمر (أدع)

القوم من مثل إ نقاذه املجتمع املنحرف

(الكاف) بالضمري(اهلاء) ،فاآلية بتصدرها

تقديم وتأخري يف اآليات القرآنية املباركة.

تتصل بالنبي األكرم يف عالقته مع

بقوهلا(( :فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة،
مائال عن مدرجة املرشكني ،ضاربا
ثبجهم ،آخذا بأكظامهم ،داعيا إىل سبيل

( ((1ينظر أدب فاطمة.41- 40 :

املبارش األمر الذي يثري املتلقي .والتفاعل
بالفعل املايض (داعيا) واستبدال الضمري
فعل األمر تشري إىل حدث مل يقع بعد أما

الفعل املاض الذي استخدمته السيدة
( ((1االحتجاج ،الطربيس.114 /1 :
( ((1ينظر أدب فاطمة.14 ،
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الزهراء فانه يفيد وقوع الفعل وحتقق

خاسئني ،ختافون ،أن يتخطفكم الناس من

الرشيفة ،وقد أضفى التفاعل النيص مع

مع النص القرآين يف قوله تعاىل :ﭽﮅ

وقوعه ،ليتناسب مع السياق العام للخطبة
القرآن الكريم عىل هذا املقطع لونا من

الربيق الشعوري للمقابلة عن وصف

أسلوب الرسول الكريم يف تبليغ

الرسالة الساموية السمحاء.

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ

[سورة آل عمران.]103 :

لقد وظفت السيدة الزهراء النص

القرآين لتظهر لنا ثنائية املواقف بني اإليامن

ثم تقيم السيدة الزهراء عالقات

والكفر عرب الرتكيز عىل مفاصل مهمة

إضافية بني اجلهاد يف سبيل اهلل و واالنحراف

إىل تقديمها وهي بالتايل تشغل مساحة

جديدة بني الدالالت عرب إجياد روابط

الذي كان القوم عليه ،فتقول )) :وكنتم

عىل شفا حفرة من النار ،مذقة الشارب،
وهنزة الطامع ،وقبسة العحالن ،وموطىء
األقدام ،ترشبون الطرق ،وتقتاتون القدّ ،

أذلة خاسئني ،ختافون أن يتخطفكم الناس
من حولكم ،فأنقذكم اهلل تبارك ونعاىل

بمحمد))

(((1
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حولكم) ،وقد تفاعل نص اخلطبة الرشيفة

لقد ظهرت يف هذا

املقطع من اخلطبة الرشيفة بعض األلفاظ
التي تدعم صور انحراف هؤالء القوم

وهي بمجموعها متثل سامت املجتمع الذي
يغرق يف الرذيلة واخلنوع والذل من مثل:

(ترشبون الطرق ،وتقتاتون القد ،أذلة
( ((1االحتجاج ،الطربيس.115 /1 :

تتمحور حوهلا الداللة اجلدية التي تسعى
مهمة من اخلطبة الرشيفة تقوم عىل معرفة
اآلخر بمكوناته املختلفة وموقف الذات
املبدعة منه الذي حتاول فيه كشف حقيقة

هذا اآلخر وتعرية مواقفة السلبية وال سيام

املوقف من قضية ارث السيدة الزهراء

الذي اخذ أبعادا أخرى تنسحب عىل

املوقف من اإليامن والكفر الذي ينسحب
بدوره من أصحاب الشأن بشكل مبارش
إىل عامة املسلمني الذين متثل مواقفهم
السلبية جتاه هذه القضية إنحيازا غري معلن
مع الباطل عىل حساب احلق ،األمر الذي

يؤرش بوضوح ازدواجية املواقف ويوضح
بام اليقبل الشك ماآلت إليه أمور املسلمني

د.حممد قاسم لعيبي

بعد وفاة الرسول الكريم.

ثانيا :التفاعل النيص مع
املفردات القرآنية

الرشيفة -والتي أتت متفاعلة مع قوله تعاىل:

((ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ [سورة
األنعام ]104 :وقوله تعاىل :ﭽﮯﮰ

ظاهرة التفاعل النيص مع املفردات

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ

كبرية من اخلطبة الرشيفة ،ملا حتمله من

كلمة (بصائر) قد عضدت املعنى اجلديد يف

القرآنية ،متثل جانبا مهام وشغلت مساحة

عمق داليل وقدسية معينة يف نفس املتلقي،
فضال عن قدرهتا عىل تزويد النص اجلديد
بعمق داليل يسهم يف إثراء السياق العام
واألخذ بالرتاكيب نحو نمو معنوي

وعضوي أكثر فعالية وأنجع تأثريا .وان

هذه املفردات جاءت بصور خمتلفة مابني
صيغ فعلية واسمية ،واغلبها قد طبعت
بالطابع القرآين اخلالص الذي يمكن

تلمسه بوضوح يف متن اخلطبة الرشيفة.

تقول السيدة الزهراء(( :بقية

استخلفها عليكم ،كتاب اهلل الناطق،

[سورة األعراف .]203 :واملالحظ هنا أن

متناخلطبةالرشيفة،إذتبدأالسيدةالزهراء

بمخاطبة القوم -مجاعة من املهاجرين
واألنصار-عرب االستعانة بمجموعة من

الصور متثل مقدمات فنية للموضوع
املستهدف ،عرب التفاعل النيص مع القرآن

الكريم ،من خالل تأكيده عىل أن هؤالء

القوم هم بقية مستخلفة من قبل كتاب اللة

تعاىل ،األمر الذي يمثل إلقاء احلجة عليهم
ع ّلهم حياسبون أنفسهم حيال املسؤولية
امللقاة عىل عاتقهم بوصفهم مسلمني ،وال

سيام اهنا أملحت إىل هذا املوضوع بصورة

والقرآن الصادق ،والنور الساطع ،والضياء

مبارشة ،لتؤكد بذلك التطابق بني أدلة

متجلية ظواهره))( .((2ففي هذا املقطع من

إذ قدمت صورا تعتمد علة ماهو ناطق

الالمعّ ،بينة بصائره ،منكشفة أرساره،

اخلطبة الرشيفة نلمح بعض األلفاظ القرآنية

التي ظهرت يف النص اجلديد-نص اخلطبة

( ((2االحتجاج ،الطربيس.114 /1 :

القرآن الكريم وأدلة احلق لإلمام عيل،
وصادق وساطع والمع وبينّ ومنكشف
ّ
ومتجل ،فالنطق والصدق واالنكشاف
والتجيل والتبني والسطوع ...متثل مفردات
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منتخبة تقدم بكل وضوح داللة جوهرية

هي :وضوح الربهان وضوح املوقف

الرشيفة قائمة عىل أساس املساعدة يف

اإلمامة ال يمكن ان يقبل أبدا .ومثل هذا

السيدة الزهراء أن تقدمه وجتعله حمور

ومع هذين املوقفني فإن جتاهل استمرارية

التناول يضع بني أيدينا أمهية التفاعل النيص

مع القرآن الكريم عىل مستوى املفردات،
فالنص القرآين يقرتن بسامت تتناول جوانب

خمتلفة من مثل :العقائدية واألخالقية

إظهار مجيع جوانب احلدث الذي تريد
اهتامم املتلقي ،وكاهنا وثيقة هلذا احلدث
عرب االستعانة ُبأطر األلفاظ القرآنية يف

سياق اخلطبة الرشيفة.

لقد اعتمدت السيدة الزهراء

واالجتامعية والقتصادية والعلمية ...إال

استعارة الرتاكيب القرآنية عرب األلفاظ

بعرض سمة واحدة هي :وضوح وجتيل

حيث البنية الرصفية والنحوية مع اختالف

القرآن ،لرتبط بني وضوح احلقائق املتقدمة

اخلطبة الرشيفة.

أن اخلطبة الرشيفة اكتفت يف هذا املقطع

وانكشاف وسطوع ونطق و صدق هذا
ووضوح املوقف الذي ينبغي أال يتجاهله

القوم( .((2ففي هذا املقطع استخدمت

السيدة الزهراء لفظة (بصائر) التي تنتمي

إىل القرآن الكريم والتي تدور حول سامت
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فالعالقة بني األلفاظ القرآنية واخلطبة

القرآن الكريم التي نقلت عن طريق النبي

فجاءت متامثلة مع األلفاظ القرآنية من
الداللة ،إلنتاج داللة خمتلفة داخل متن
وعليه يمكن القول :إن أسلوب السيدة

الزهراء ييش بغزارة االستدعاءات

لأللفاظ القرآنية وتكثيفها داخل نص
اخلطبة الرشيفة متمثال يف اللفظ واملعنى،

مع التنبيه إىل تفاوت ذلك من مقطع إىل

األكرم وكام جاء يف القرآن الكريم يف

آخر كل بحسب أمهية احلدث اجلزئي املراد

 ]102و [سورة القصص ]43 :و [سورة

ثالثا :التفاعل النيص مع

[سورة األعراف ]203 :و[سورة اإلرساء:

اجلاثية.]20 :

( ((2ينظر أدب فاطمة.37- 36 :

التعبري عنه.

الشخصيات القرآنية

متثل الشخصيات القرآنية بام حتمله من

د.حممد قاسم لعيبي

أبعاد مهمة عىل املستوى الشخيص والعام

والظرف الذي طرح فيه واملقصود هنا

نظرا لثرائها الداليل وعمق تصويرها

وال سيام أهنا تأخذ عىل القوم عدم

روافد ثرة ملختلف النصوص األخرى،
وبراعة تقديمها لتمثل األنموذج الرباين

الذي يسعى اجلميع اىل التأيس به وعىل
خمتلف األصعدة.
وعليه

فقد

استطاعت

السيدة

حتديدا االحتجاج به عىل قضية إرثها،

عملهم بمضمون القرآن الكريم ،وعند إذ

ما أحراها بأن تفيد منه هي يف هذا املوقف،
وهذا ماتوافرت عليه بشكل ناجع،

ولعل هذا األمر يفرس ((مدى التجانس

الزهراء التنبيه إىل أمهية الدور الذي

بني مضمون اخلطبة وأسلوهبا الفني :يف

املطلوبة وبالتايل توظيفها يف تقديم

االحتجاجي والتفاعيل مع النص القرآين.

تلعبه هذه الشخصيات يف تقديم الداللة

التوكؤ عىل النص القرآين))

(((2

ببعديه

احلدث الذي تريده يف اخلطبة الرشيفة،

فقد جاء يف اخلطبة الرشيفة(( :أيف

التي استدعتها شخصيتي( :داوود

لقد جئت شيئا فريا ،أفعىل عمد تركتم

اخلطبة الرشيفة ،وهو قسم له خصوصيته،

وورث سليامن داوود))( .((2لقد عمدت

مع التالعب باأللفاظ ،ومن الشخصيات
وسليامن )وتوظيفهام يف املقطع األخري من

كتاب اهلل ان ترث أباك و ال أرث أيب،

كتاب اهلل ونبذمتوه وراء ظهوركم إذ يقول

وال سيام أنه القسم الذي حتاجج به السيدة

السيدة الزهراء إىل أسلوب السؤال

االتكاء عىل األدلة القرآنية.

هناية املطاف اعتامدا عىل النص القرآين يف

الزهراء خصومها بشكل مبارش عرب

املبارش ،ثم بعد ذلك التعقيب والتهديد يف

واملالحظ ان االعتامد عىل التفاعل

قوله تعاىل :ﭽﭯ ﭰ ﭱﭼ [سورة

من الوضوح بنحو ال يمكن مقارنته مع

ويف ذات السياق تقول السيدة

مع النص القرآين يف اخلطبة الرشيفة يظل

نصوص أخرى املامثلة ،وهو األمر الذي
يستدعيه السياق اخلاص وطبيعة املوضوع

النمل.]16 :

( ((2ينظر أدب فاطمة.69- 68 :
( ((2االحتجاج ،الطربيس.116 /1 :
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الزهراء(( :وقال فيام اقتص خرب حييى
من زكريا إذ يقول رب هب يل من لدنك

وليا يرثني ...وقال وأولو األرحام..
وقال يوصيكم وقال إن ترك خريا

الوصية .((2())..لقد اقرتنت شخصية

ال أرث للسيدة الزهراء

خرب حييى من زكريا

لقد حتققت املفارقة بني الصورة

القرآنية والصورة الواردة يف اخلطبة

حييى بشخصية زكريا عليه السالم،

الرشيفة عرب بوابتي اإلثبات والنفي ،وعليه

حق السدة الزهراء يف إرثها الذي أقره

القرآنية إلنتاج الداللة اجلديدة املتوخاة،

وجتاورت الشخصيتان للداللة ولتأكيد

القرآن الكريم قبل كل يشء.

تفاعل املعنى املطلوب مع الشخصيات
بشكل يتيح للمتلقي الوقوف عىل احلقائق

وال���س���ي���دة الزهراء خت��اط��ب

عرب االستعانة باإلقرار القرآين الرصيح

استدعاؤها ليحيى وزكريا للداللة

إن أمهية هذا التفاعل النيص تكمن

القوم الذين أن��ك��روا حقها وعليه كان
عىل احلق ،حق إرث األنبياء الذي أقر يف
القرآن الكريم ابتدا ًء.

حلق السيدة الزهراء.

يف الكيقية التي استخدم فيه ،فمثال
عندما ختاطب السيدة الزهراء..( 

لقد اعتمدت السيدة الزهراء يف

ترث أب��اك و ال أرث أيب؟ .لقد جئت

إرث سليامن داوود يقابلها ال إرث هلا،

جانب ،والتعقيب عليه عرب التفاعل

هذا التوظيف أسلوب املفارقة ،إذ جعلت
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وورث سليامن دوود

وخرب حييى من زكريا يقابله ال أرث هلا
وكام يف املخطط اآليت:

الداللة القرآنية

الداللة يف اخلطبة الرشيفة

إثبات /إقرار

نفي /تنصل

( ((2االحتجاج ،الطربيس.116 /1 :

شيئا فريا) نجد أن أسلوب السؤال من
النيص مع القرآن الكريم من جانب آخر
جيسد أهم مالمح النص اجلديد الذي

حيمل مسؤولية تقديم الدالالت املغايرة
بغية احلفاظ عىل شخصيته واستقالليته

مع االع�تراف بفضل النص القرآين يف
الداللة اجلديدة.

د.حممد قاسم لعيبي

رابعا :التفاعل النيص مع
األفكار القرآنية

النص القرآين يف قوله تعاىل :ﭽﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ [سورة

إن امتصاص أفكار النصوص

البقرة .]179 :غري أن السؤال املهم الذي

الغائب ،وهذا القانون ينطلق أساسا من

اجلواب ببساطة أنه ثمة تلخيص لقوله

األخرى يمثل مرحلة أعىل يف قراءة النص

االعرتاف بأمهية هذا النص وقداسته،

فيتفاعل و إياه تفاعال حركيا حتوليا ال

ينفي األصل ،بل يسهم يف استمراره
جوهرا قابال لإلمتصاص ،ومعنى هذا

جيمد النص الغائب
أن التفاعل النيص ال ّ

يطرح هنا ماذا حل بالنص األصيل؟.

تعاىل ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﭼ ،فضال عن اسرتفاد املفاصل
املهمة فيه وتوظيفها لبناء صياغة جديدة
ختدم املعنى املطروح -اجلديد .-

لقد عرضت السيدة الزهراء

و ال يبعده ،بل هو يعيد صياغته فحسب

ملجموعة من املباديء اإلسالمية التي حتقق

النص اجلديد ،وبذلك(( ،يستمر النص

باملعروف ،والصرب ،وبر الوالدين ،وصلة

عىل وفق اشرتاطات املرحلة التي ولد فيها

التوازن االجتامعي لألمة ،من مثل( :األمر

غائبا غري ممحو وحييا بدل أن يموت))(.((2

األرحام) إذ ختتم السيدة الزهراء هذا

السيدة الزهراء ،يف قوهلا(( :والصرب

التي بدورها مرتبطة عضويا بقضية متثل

ومثل هذا األمر حصل يف خطبة

معونة عىل استيجاب األجر ،واألمر
باملعروف مصلحة للعامة ،وبر الوالدين

وقاية من السخط ،وصلة األرحام منساة

يف العمر ،ومنامة للعدد ،والقصاص حقنا

للدماء))

(((2

إذ جتىل التفاعل النيص مع

( ((2ينظر ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب.253 :
( ((2االحتجاج ،الطربيس.114 /1 :

املقطع من اخلطبة بالتأكيد عىل أمهية التقوى
مفصال مهام يف اخلطبة الرشيفة أال وهي
قضية طاعة آل بيت النبوة التي قدمتها
اخلطبة الرشيفة بوصفها أمان لألمة من
الفرقة والترشذم وبالتايل الضعف واالهنيار.
يتبني من خالل هذا املقطع من اخلطبة

الرشيفة أن هناك بصمة واضحة لألفكار
القرآنية السامية التي ارتفعت باملجتمع إىل
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مصاف متقدمة إذا ما قيست باملجتمعات

الرسول الكريم وإرساله إىل البرشية

البنائية ،األمر الذي أعطى نص اخلطبة

هذه فيه الصفات اإلجيابية يف شتى صورها

األخرى املعارصة ،فضال عن اإلضافات

الرشيفة عمقا دالليا وبعدا معنويا إنامز

بكونه يستمد وجوده من األصل القرآين.

ومن ثم ابتعثه إىل البرشية ،األمر الذي يشري

بوضوح إىل عالقة هذا االنتخاب والرصد

ويف موضع آخر من اخلطبة الرشيفة

بام يرسم من املواقف واألحداث ،فضال

عن شخصية رسول اهلل وانتخابه

لشخص النبي حممد بوصفة أسوة

تقول السيدة الزهراء يف معرض حديثها
رسوال من اهلل تعاىل إىل البرشية مجعاء:
((وأشهد أن أيب حممد عبده ورسوله،
اختاره وانتخبه قبل أن أرسله ،وسماّ ه قبل

أن اجتباه ،واصطفاه قبل أن ابتعثه))

عن أن الرسالة الساموية تتطلب االنتخاب
حسنة اآلخرين(.((2

وعليه يبدو واضحا مدى التالقح

الفكري بني نص اخلطبة الرشيفة و

(((2

النص القرآين يف قوله تعاىل :ﭽﮌ ﮍ

دقيقة تدل عىل معنى االنتخاب غري أهنا

ﮕ ﮖﭼ [سورة آل عمران،]33 :

لقد استخدمت السيدة الزهراء مفردات

تفرتق إحداها عن األخرى مما يكشف
عن قدراهتا اللغوية ،ان استخدام هذه

األلفاظ املرتادفة (اختاره ،انتجبه ،اجتباه،
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مشفوعا هبا يعني :أن اهلل تعاىل قد رصد

اصطفاه) يف موضع واحد مع أن لكل
واحدة منها داللته التي متيزها عن األخرى

له مربراته عىل مستوى النظم واألسلوب
والداللة.

فهذه الصفات املتنوعة يف شخصية

( ((2االحتجاج الطربيس.113 /1 :

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
وقوله

تعاىلﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺﭼ [سورة النمل ]59 :لقد
حول التفاعل النيص مع القرآن الكريم يف

النص القرآين األول احلديث من اإلخبار

عن األنبياء (نوح ،وآدم ،وآل ابراهيم،
وآل عمران) إىل احلديث عن شخص

رسول اهلل حممد ن األمر الذي أحدث
حتوال عىل صعيد الداللة التي حتول هذا
( ((2ينظر أدب فاطمة.31- 30 :

د.حممد قاسم لعيبي

االصطفاء إىل الرسول الكريم بوصفه

النصوص القرآنية سمة تطبعت هبا خمتلف

القرآين الثاين فقد حولت اخلطة الرشيفة

ذلك اهنا المتثل جمرد إفادة أسلوبية وداللية

خاتم األنبياء واملرسلني .اما يف النص
احلديث من العام إىل اخلاص وهو طبعا

مايشري إىل شخصية الرسول الكريم.

مقاطع وأقسام اخلطبة بنحو الفت للنظر،
من النصوص القرآنية ،بل هي تشريإىل أن
السيدة الزهراء قد أفادت من النصوص

وهذا اللون من التفاعل النيص خيلق

القرآنية يف دالالته املختلفة ،األمر الذي

له من قابلية عىل تطوير وقلب يف الداللة،

لقد اكسب القرآن الكريم هذه

شعرية خاصة وواضحة عىل النصوص ،ملا

كونه يقود إىل تصور جديد بأعىل قيمه،
األمر الذي يسميه النقاد بـ (شعرية التناص
للنص اجلديد)(.((2

اخلامتــــة

يتناسب مع ما جاء يف متن اخلطبة الرشيفة.
اخلطبة الرشيفة ،عمقا مجاليا وفنيا ،عرب

التفاعل النصويص ،باالسرتفاد من اخلطبة

الرشيفة ،ممثال يف اجلزئيات والوحدات
البنائية املتوالدة ،إذ تالحقت األفكار داخل

نسيج اخلطبة الرشيفة ،اعتامدا عىل التالقح
املثمر مع النصوص القرآنية ،األمر الذي

أسهم بقوة يف بلورة آليات إنتاج الدالالت

لقد مثل القرآن الكريم عند السيدة

اجلديدة ،انطالقا من اعتامد السيدة السيدة

مع نصوص خطبتها الرشيفة يف عالقات

ذاته ،وبذلك تعتمد يف تفاعلها النصويص

الزهراء ،مرجعا فكريا هاما ،لتداخله

الزهراء لغة وأسلوب القرآن الكريم

تفاعلية عديدة ،إذ استقت منه ما يقوي

عىل املادة واألسلوب كليهام.

خطبتها ويدعمها.

فالدخول يف عالقات تفاعلية مع

( ((2التناص يف شعر ال��رواد ،أمحد ناهم ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.64 :2004 ،

وعليه نخلص من دراسة التفاعل

النصويص مع القرآن الكريم يف خطبة
السيدة الزهراء ،أنه سار يف تفاعالته

النصوصية عىل عدة حماور:
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التفاعل النيص مع القرآن الكريم يف اخلطب االسالمية

1.1استحضار اآلية أو جزء منها بلفظها

املصادر واملراجع

2.2استحضار اآلية أو جزء منها ،اما

أدب فاطمة الزهراء ،د حممود البستاين،

3.3استخدام األلفاظ املفردة املتقاربة

األدب يف العرص اململوكي ،حممد

ومدلوهلا.

بزيادة أو نقصان أو الفصل.
واملتباعدة يف النص القرآين.

4.4استحضار بعض الشخصيات القرآنية
وقصصها ،ليقدم هبا احلدث اجلديد،

مستعينا بوجه الشبه بني الظروف

مؤسسة تعليم اللغات ،قم ،د ت.

زغ��ل��ول س�ل�ام ،م��ن��ش��أة امل��ع��ارف،
االسكندرية.1990 ،

أص���ول اخل��ط��اب ال��ن��ق��دي ن م��ارك
انجينيو ،ترمجة أمح��د املديني ،دار

واملواقف ،وأحيانا ذكر حدث القصة.

الشؤون الثقافية ،بغداد.1987 ،

بنية اخلطبة الرشيفة ،بل جاء متوجا هلا

وامل�سرح  ،-د ص�لاح فضل ،هيئة

5.5مل يأت التفاعل النصويص منفصال عن
عرب التداخل مع الرتاكيب واملفردات
أو استدعاء الشخصيات أو األفكار

القرآنية.

انتاج الداللة -قراءة يف الشعر والقصة
قصور الثقافة.1993 ،

بالغة اخلطاب وعلم النص ،د صالح
فضل ،علم املعرفة ( ،)147املجلس

أسأل اهلل تعاىل أن جيعل عملنا هذا

الوطني للثقافة والفنون واالداب،

وأن جيعله لبنه أخرى يف رصح تراث

حتليل اخلطاب الشعري -اسرتاتيجية

خالصا لوجهه ،وأن يتقبله بمنه وكرمه،
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القرآن الكريم

السيدة الزهراء

الكويت.1992 ،

التناص  ،-د حممد مفتاح ،املركز

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،

الثقايف العريب ،الدار البيضاء.1995 ،

عبد اهلل وعىل آل بيته الطاهرين وصحبه

دار الشؤون الثقافية ،بغداد.2004 ،

وصىل اهلل وسلم عىل النبي األكرم حممد بن

أمجعني.

التناص يف شعر ال��رواد ،أمحد ناهم،
ثقافة األمثلة -م��ق��االت يف النقد

د.حممد قاسم لعيبي

والنظرية ،عبد اهلل الغذامي ،دار سعاد

الصباح ،ط .1993 ،2

االح��ت��ج��اج ،ال��ش��ي��خ أب���و منصور
ال��ط�بريس ،دار امل��رت�ضى ،ب�يروت،

.2008

سيميائية النص األديب ،د أنور املرجتى،
املغرب.1978 ،

ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب-
مقاربة بنيوية تكوينية  ،-حممد بنيس،
دار العودة ،بريوت.1979 ،

الدوريات

التناص وإش���ارات العمل األديب،
د.صربي حافظ ،جملة البالغة املقارنة،

ع ،4لسنة .1994
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فحوى البحث
يدرس البحث بعض االلفاظ من االسامء واألفعال

التي وردت يف سورة حممد من حيث الداللة الظاهرة
واملجازية واالصطالحية اعتامد ًا عىل أشهر التفاسري
واملعاجم اللغوية وكتب الداللة اللفظية .وربام احتاج

الباحث ملعرفة داللة كلمة يف آية ،اىل االستشهاد بآية
أخرى وهو أمر فيه من إبراز اإلعجاز اللغوي يف

القرآن الكريم ما فيه.
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داللة األسامء واألفعال يف سورة حممد

املقدمة

من أجل أن يصل القارئ إىل املراد

ال بد من جرها فكأهنا حتملها وتستقل

إىل داللة الكلمة املفردة سواء أكانت هذه

أوزارها :آثامها ،يعني حتى يرتك أهل

من النص القرآين فالبد له من أن يلجأ
املفردة اس ًام أم فع ً
ال وهذا هو الطريق الذي

هبا فإذا انقضت فكأهنا وضعتها .وقيل
الرشك احلرب وهم املرشكون رشكهم

سلكه أكثر الباحثني والعلامء للوصول

ومعاصيهم بأن يسلموا)((( ،أما الوزر

والرتكيبية للنصوص القرآنية وغريها،

يف آية طه  ،187وبمعنى اآلثم يف آيات:

إىل األحكام ولعرفة املستويات الداللية

وقد وردت يف سورة حممد بعض

األلفاظ (اسم أو فعل) والتي كان هلا أثر
كبري يف البنية الداللية للنص وفيام يأيت

تفصيل لبعض هذه األلفاظ.
أوزارها:

لغة :وزر :أحلمل الثقيل ،الوزر الذنب

لثقله وأوزار احلرب وغريها :األثقال
واآلالت واألوزار السالح .قال األعشى:

وأعددت للحرب أوزارها
230

اصطالح ًا :سميت أوزارها ،ألنه

ً
طواال وخي ً
ال ذكور ًا
رماح ًا

ومن نسج داود حيدو هبا

عىل أثر احلي عري ًا فعريا(((.

((( ينظر إىل جممع البيان للطربيس  .160 /9حد
اإلبل وهبار -ساقها وغنّى هلا .حد الليل:
أتبعه .لسان العرب  2002 /15مادة وزر.

واألوزار فجاءت بمعنى احلمل الثقيل

األنعام ( ،)31( ،)164وفاطر ()18
والزمر ( )7والنحل ( )25وطه (،)100
وكلها مكية وجاءت مع احلرب يف

سورة حممد ،وهي املرة الوحيدة التي
استعملت فيها مادة وزر ،وقد كان مدار

أن املادة يف القرآن عىل معنى:

ثقل العبء ،ويؤيده اقرتاهنا بلفظ

(وضع) الذي رأينا غلبة استعامله يف
التخفف مما ثقل وأرهق وأجهد(((.
آسن:

لغة :أي غري متغري الطعم والريح

لطول مكثه)((( و ((اآلسن من املاء مثل
((( الكشاف .531 /3
((( التفسري البياين للقرآن الكريم .59 /1
((( روح املاين .83 /6

عيل ا ْف َضيلة خضري الشمري

اآلجن وقد (أسن) من باب رضب

يقال :أسن املاء بأسن فهو آسن وأسن إذا

لغة فيه))(((.

آجن إذا تغري وإن كان رشب عىل كره)(((.

ودخل ،وأسن فهو (آسن) من باب طرب
ويف جممع البيان :قرأ ابن كثري (أسن)

مقصور ًا والباقون( :آسن) باملد ،وقرأ

عيل وابن عباس( :أمثال اجلنة) عىل
اجلمع(((.

اصطالح ًا:

(عن سعد بن طريف قال :سألت أبا

إسحاق عن ماء غري آسن ،قال :سألت
عنها احلارث ،فحدثني أن املاء الذي غري

آسن تسنيم قال :بلغني أنه ال متسه يدٌ وأنه
جييء املاء هكذا حتى يدخل يف فيه)(((.

ويف حديث مرفوع أورده ابن أيب

حاتم (غري آسن يعني الصايف الذي ال

كدر فيه)(((.

(وروي عن معمر عن قتادة (من ماء

غري آسن) قال غري منتن.

وقال قتادة :اآلسن املتغري اآلجن .قال

أبو جعفر :ورأي قتادة هو األصح :ألنه
((( خمتار الصحاح  17مادة :أسن.
((( جممع البيان للطربيس .165 /9
((( تفسري الطربي .48 /16
((( تفسري القرآن العظيم .176 //4

أنتن فلم يقدر أحد عىل رشبه وأجن فهو
ِ
اآلس ُن :املتغري
قال أبو عبيدة:

(((1

فحجة ابن كثري أن اسم الفاعل من َف َع َل

يفعل عىل َف ِعل وقال أبو احلسنِ :
أسن

إنام هو للحال التي تكون عليها .ومن قرأ

(آسن) عىل فاعل ،فإنام يريد أن ذلك ال
يصري إليه فيام يستقبل .وقوله (أمثال اجلنة)
فيه دليل عىل أن القراءة العامة التي هي مثل

يف معنى الكثرة ملا فيه من معنى املصدرية

(((1

ويف تفسري امليزان :قوله( :أهنا من ماء غري

آسن) أي غري متغري يطول املقام(.((1
* * *

احلميم لغة( :العني احلارة يستشفي هبا

َ
األ ِع ّ
حم بنفسه صار حار ًا،
ال ُء واملرىضَ ،

حيم بالفتح مح ًام بفتحتني .
(((1

اصطالح ًا :تفسري احلميم عىل وجهني:

((( معاين القرآن الكريم .456 /6
( ((1الريح.
( ((1جممع البيان 166 /9
( ((1تفسري امليزان  236 /18للسيد الطباطبائي.
( ((1خمتار الصحاح  157مادة حم.
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الوجه األول :القريب ذو الرحم

فذلك قوله ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ

[سورة املعارج.]10 :

الرشاد والداللة)(.((1
اصطالح ًا:

الوجه الثاين :احلميم يعني احلار قوله

(اعلم أن اهلدى سبعة عرش وجه ًا نورد

وقال الزخمرشي :ماء محيم قيل إذا

األمر -الداعي -الرسل -الكتب-

رؤوسهم فإذا رشبوه قطع أمعاءهم)(.((1

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ(. ((1

دنا منهم شوى وجوههم وانامزت فروة

وملا كانت املقابلة الصورية هي السمة

األساس لقوام السورة ،لذا فإن لفظتي
(آسن ومحيم) تدالن عىل استمرارية املقابلة
ٍ
صاف ال كدر فيه مل يتغري طعمه
فذاك ماء

وال رائحته ومل يرشب عن كره ،وهذا ما

أعده اهلل هلم يف النار وكيف أهنم يسقون
احلميم مرغمني مكرهني عليه .وتتجىل

لنا من هذا كله صورتان حيتان متباينتان
متام التباين تدلنا إليها بأقرص عبارة وأمجل
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واهلدى :الطاعة والورع)

(((1

(اهلدى:

أسلوب.

هدى لغة :اهلدى (ضد الضالل،

وهو الرشاد) .و (هدى اهلل هو اهلدى) أي

الرصاط الذي دعا إليه وهو الطريق احلق.
( ((1الوجوه والنظائر .534 /3
( ((1الكشاف .534 /3

بعض ًا منها :البيان -دين اإلسالم -اإليامن-
املعرفة-الرشد ...ويف قوله تعاىل :ﭽﮙ

ﮢﮣﭼوردت لفظة اهلدى بمعنى
(األمر) أي :أمر حممد اهلدى) إنه رسول

اهلل(.((1

ويف قوله تعاىل:ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﭼ مهم أهل الكتاب الذين
كفروا بمحمد بعد ما عرفوه ووجدوا

نعته يف كتاهبم)(.((1

ووردت أيض ًا لفظة (اهلدى) يف

ٍ
معان يتجىل فيها
أية أخرى لتدل عىل

اإلعجاز القرآين وذلك يف قوله تعاىل:
ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

( ((1لسان ال��ع��رب 41 /15 :ـ  ،42م��ادة
(هدى).
( ((1خمتار الصحاح  692مادة (هدى).
( ((1كشف الرسائر  29ـ .30
( ((1البغوي .184 /4

عيل ا ْف َضيلة خضري الشمري

ﯶﭼ [سورة حممد.]17 :

فللفظة (هدى) يف هذه اآلية أربعة

أقوال :أحدها :زادهم عل ًام .والثانية:

أهنم علموا ما سمعوا وعملوا بام علموا،
والثالث :زادهم بصرية يف دينهم وتصديق ًا

لنبيهم ،والرابع :رشح صدورهم بام هم عليه

من اإليامن)

(((2

وقال البيضاوي :ﭽﯱ

ﯲﯳﯴﭼ أي زادهم اهلل بالتوفيق

واإلهلام)( ((2وأحب يف هذا املقام أن انقل
أنواع اهلداية ليتبني لنا أي نوع قد عنى اهلل

بقوله ﭽﯱﯲﯳﯴﭼ.

ومن خالل التفاسري يتضح لنا أن

النوع الثاين والثالث مها املقصودان يف اآلية
الكريمة ،أي أن اهلداية األوىل هداية البيان
واهلداية الثانية :هداية التوفيق واإلهلام.

أرشاطها(( :الرشط :العالمة) وأرشاط

كل يشء :ابتداء أوله)(.((2

لغة( :الرشط) بفتحتني العالمة

وأرشاط الساعة عالماهتا)(.((2
اصطالح ًا:

الرشط بمعنى العالمة قال اهلل تعاىل:

(فقد جاء أرشاطها أي :عالماهتا ،والرشط

قال ابن القيم( :أعلم أن أنواع اهلداية

رشع ًا :ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم

اخللق والنوع الثاين :هداية البيان والداللة

قال الزخمرشي( :واألرشاط العالمات،

أربعة :أحدمها :اهلداية العامة املشرتكة بني
والتعريف لنجدي اخلري والرش وطريقي
النجاة واهلالك وهذه اهلداية ال تستلزم اهلدى
التام أما النوع الثالث :فهداية التوفيق واإلهلام
وهي اهلداية املستلزمة لالهتداء وأخري ًا النوع
الرابع غاية هذه اهلداية وهي اهلداية إىل اجلنة

والنار إذا سبق أهلها إليها)(.((2

( ((2تفسري القرطبي .236 /16
( ((2تتفسري البيضاوي .987 /2
( ((2بجائع الفوائد  35 /2ـ .36

من وجوده الوجود(.((2
قال أبو األسود:

فإن كنت قد أزمعت بالرصم بيننا

فقد َج َع َل ْت أرشاط َّأولِ ِه تبدو

وقيل مبعث حممد منها وانشقاق

القمر)(.((2

(وقيل أرشاط الساعة :أسباهبا التي

( ((2لسان العرب  56 /8ـ  57مادة أرشاط.
( ((2خمتار الصحاح  334مادة رشط.
( ((2كشف الرسائر .138
( ((2الكشاف .535 /3
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هي دون معظمها ومنه يقال :للدون من

يبدو من كالمهم الدال عىل مقاصدهم

ومنه قبل الرشط ألهنم جعلوا

بمعنى كالمه وفحواه وهو املراد من حلن

((فقد جاء أرشاطها) أرشاط مجع

أرس أحدٌ رسير ًة إال أبداها اهلل عىل
(ما َّ

ملفاجأهتا عىل معنى :أنه مل يبق من األمور

(وحلن القول قال الراغب :اللحن

الناس ،وواحد األرشاط وأصله اإلعالم.

ألنفسهم عالمة يعرفون هبا)(.((2

رشط بالتحريك ،وهذه اجلملة تعليل
املوجبة للتذكر أو مرتقب ينظرونه سوى

اتيان الساعة نفسها ،إذ قال جاء أرشاطها
فلم يرفعوا هلا رأس ًا ،والرسالة ،األخرية

هي أضخم هذه العالمات ،فقد قال

الرسول بعثت أنا والساعة كهاتني ـ
وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها)(.((2

حلن :لغة( :للحن ستة معاين :اخلطأ

يف اإلعراب واللغة ،والغناء والفطنة
والتعريض واملعنى)(.((2

وقوله تعاىل( :يف حلن القول أي :نحوه
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معناه وفحواه)(.((3
اصطالحا:

ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ أي :فيام
( ((2القرطبي .240 /16
( ((2لغة املنافقني .120 /2
( ((2لسان العرب  183 /13مادة :حلن.
( ((3التبيان يف تفسري غريب القرآن .383 /1

بفهمهم املتكلم من أي احلزبني وهو

القول مث ً
ال:

صفحات وجهه وفلتات لسانه)(.((3

رصف الكالم عن سننه اجلاري عليه إما
بإزالته عن الترصيح ورصفه عن معناه إىل

تعريض.

وهو حممود من حيث البالغة ،وإياه

قصد بقوله تعاىل ﭽﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭼ وعن أنس :ما خفي بعد هذه اآلية
عىل رسول اهلل يشء من املنافقني كان

يعرفهم بسيامهم ومل يكن بعد قد كشف
عن نفر منهم بأعينهم وأسامئهم وكان
يعرفهم من فلتات لساهنم وما جيري به

كالمهم من غري أن يقصدوا)(.((3

تعس ًا :لغة (تعس العثر ،والتعس أن

ال نتعس العائر من عثرته وأن ينتكس يف

سفال.

( ((3تفسري القرآن العظيم .180 /4
( ((3لغة املنافقني .137 /2

عيل ا ْف َضيلة خضري الشمري

التعس :االنحطاط والعثور ،قال

ﯡﯢﭼ عكس تثبيت األقدام للمؤمنني

ﯣ ﯤﭼ أن يكون نصب ًَا عىل معنى

ونستخلص من هذه املصطلحات

أبو إسحاق ويف قوله تعاىل ﭽﯡ ﯢ
أتعسهم اهلل ،والتعس يف اللغة االنحطاط
والعثور.

النارصين هلل تعاىل ولرسوله.((3(

اللغوية واالصطالحية أن لفظة (تعس ًا) قد
وردت يف هذه اآلية لتشري إىل داللة بليغة

والتعس أيض ًا اهلالك ،والتعس يف

ولتكمل لنا صور املقابلة واملفاضلة بني

الرستمي :التعس أن خير عىل وجهه

فاملؤمنون النارصون هلل تعاىل ولدينه

كالمهم الرش ،وقيل التعس البعد ،وقال
والنكس :أن خير عىل رأسه)( ((3و (تعس:

من باب قطع ،وأتعسه اهلل ويقال( :تعس ًا)

لفالن أي ألزمه اهلل هالك ًا)(.((3
اصطالح ًا:

وفيها عرشة أقوال :األول :بعد ًا هلم،

والثاين :حزن ًا هلم والثالث :شقا ًء هلم،
والرابع :شت ًام هلمم من اهلل واخلامس:

املؤمنني والكفار.

يثبت اهلل تعاىل أقدامهم ،أما الكفار (فتعس ًا

هلم)) أي بعد ًا وعثار ًا ورش ًا وهالك ًا هلم

وبذلك حتققت املقابلة بني الصورتني التي
دلت عليها اقل األلفاظ وأقرص العبارات،
قال الشيخ حممد الطاهر بن عاشور( :ومن

بدائع القرآن وقوع (فتعس ًا هلم) يف جانب
الكفار يف مقابلة قوله للمؤمنني (ويثبت

هالك ًا هلم ،،والسادس :خيبة هلم والسابع

أقدامهم)(.((3

هلم والعارش :شقوة هلم.

وهي من األفعال (غري املترصفة)(،((3

قبح ًا هلم والثامن :رغ ًام هلم والتاسع :رش ًا
وق���ي���ل :أن ال��ت��ع��س االن��ح��ط��اط

عسى لغة( :عسى :طمع واشفاق

(تستعمل عسى استعاملني :تستعمل

والعثار)( ((3وقال ابن كثري :ﭽﯟ ﯠ

بمعنى (ق����ارب) فتحتاج إىل مرفوع

( ((3لسان العرب  226 /2مادة تعس.
( ((3خمتار الصحاح  77مادة تعس.
( ((3القرطبي .232 /16

( ((3تفسري القرآن العظيم .174 /4
( ((3التحرير والتوير .85 /26
( ((3لسان العرب  54 /10مادة عسى.
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ومنصوب ليس أصلهام مبتدأ وخرب.

أما االستعامل الثاين :فتستعمل بمعنى

ليكون أبلغ يف التوكيد)(.((4

اصطالح ًا:

زينته له.

(قرب) فتكتفي باملرفوع فقط)(.((3

ورد يف سورة حممد لفظة (عسى) يف

قوله تعاىل :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﭼ.

فامذا يستفاد منها وما هي داللتها:

((ولفظ عسى يف أصل وضعها للتوقيع،

وهنا يستفاد منها التأكيد ،ال من لفظها
ولكن ألهنا صادرة من اهلل تعاىل ،فام يفيد

التوقع والطمع ممن ال يعلم الغيب ،يفيد
التحقيق ممن يعلمه وال يتصور يف اهلل

سبحانه وتعاىل إال الصدق وذكر ذلك
بلفظ (عسى) التي تدل عىل الرتجي

ليكون العبد بني الرتجي واالشفاق لكنه

عىل نيل ما يرجوه أقرب)(.((4
236

الغيبة إىل اخلطاب عىل طريقة االلتفات

وقد اسند الضمري البارز إىل (عسى))

بعد أن كانت الضامئر التي سبقتها مسترتة

فام سبب هذه االنتقالة.

قال الزخمرشي( :وقد نقل الكالم من

( ((3رشح مجل الزحامي .179 /2
( ((4لغة املنافقني  126 /2ـ .127

سول لغة( :سول سولت له نفسه كذا
ّ
سول له الشيطان أغواه وأنا سويلك

يف هذا األمر عديلك)(.((4

(سول هلم) أي( :زين هلم)(.((4
اصطالح ًا:

ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﭼ .قال البيضاوي :ﭽﮥ

سهل هلم اقرتاف الكبائر من
ﮦ ﮧﭼ ّ
السول وهو االسرتخاء وقيل محلهم عىل

الشهوات من السول (وهو التمني)(.((4

سهل
وقال الزخمرشي:
(سول هلمّ ،
ّ

هلم ركوب العظائم من السول (وهو

االسرتخاء)(.((4

سهل هلم
و ﭽﮥ ﮦ ﮧﭼ ّ

الس َو ِل بفتحتني وهو
ركوب العظائم من َّ
( ((4الكشاف .536 /3
سول.
( ((4لسان العرب  350 /11مادة ّ
( ((4التبيان تفسري غريب القرآن .381 /1
( ((4تفسري البيضاوي .987 /2
( ((4الكشاف .537 /3

عيل ا ْف َضيلة خضري الشمري

االسرتخاء استعري التسهيل كأنه شبه

وق���ال اب��ن ك��ث�ير :ﭽﯘ ﯙ

نستخلص من هذا كله أن (التسويل)

تبخلوا( ،((5ﭽﯚ ﯛﭼ يلح

ويسهل هلم ركوب األعامل
أعامهلم
ّ

وق��ال ال��ط�بري( :ﭽ ﯘ ﯙ

إرخاء ما كان مشدود ًا)(.((4

هو أحد خطوات الشيطان يزين للمنافقني

العظيمة ،وهذا التسويل يؤدي باملنافقني

إىل الدرك األسفل من النار والعياذ باهلل.

ﯚ ﯛﭼ أي

حي��وج��ك��م

عليكم)(.((5

ﯚ ﯛﭼ ،يقول جل ثناؤه :إن
سألكم ربكم أموالكم فيحفكم يقول:

حيفكم لغةَ :
احل َف ُف( :الضيق وقلة

فيجهدكم باملسألة ويلح عليكم بطلبها

حفيف :ضنك ،وقال األصمعي :أصاهبم

ومتنعوها إياه ضن ًا منكم هبا ولكنه علم

املعيشة ،طعام حفيف أي :قليل ومعيشة
من العيش حفف وقشف ،كل هذا من
شدة العيش)(.((4

قال الزخمرشي( :واالحفاء املبالغة

منكم فيحف تبخلوا يقول :تبخلوا هبا

ذل��ك منكم وم��ن ضيق أنفسكم فلم

يسألكموها)(.((5

اخلامتة

وبلوغ الغاية يف كل يشء يقال :أحفاه

ابرز النتائج التي توصلت إليها يف هذا

وأحفى شاربه إذا استأصله)(.((4

•ملعرفة معنى القرآن الكريم البد

يف املسألة :إذا مل يرتك شيئ ًا من اإلحلاح،
اصطالح ًا:

قال البيضاوي :ﭽﯘ ﯙ

ﯚﭼ فيجهدكم بطلب الكل(.((4

( ((4لغة املنافقني .130 /2
( ((4لسان العرب  49 /9مادة حفف.
( ((4الكشاف  539 /3وينظر تفسري البيضاوي
.990 /2
( ((4تفسري البيضاوي .990 /2

البحث:

من التعرف عىل داللة كلامته املفردة
واملركبة ،وسواء أكانت أسام ًء أم

أفعاال.

•وأحيان ًا نحتاج ملعرفة داللة الكلمة
( ((5تفسري القرآن العظيم .182 /4
( ((5القرطبي 16م .257
( ((5الطربي .165 /13
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االستشهاد بآيات أخرى ،ومن بني

هذه األلفاظ (تعس ًا) ،فهي تشري إىل

داللة بليغة ،وكذا من صور املقابلة
واملفاضلة بني املؤمنني والكفار ،فهي

يف الكفار مقابلة لقوله تعاىل( :ويثبت
أقدامهم) للمؤمنني ،وأيض ًا لفظة

(سول) ،فهي من خطوات الشيطان
ّ
التي تزين للمنافقني أعامهلم ،وتسهل

هلم ركوب األعامل العظيمة ،وبالتايل
يؤدي هبم عىل الدرك األسفل من
النار.

رب العاملني.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ
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فحوى البحث
الشعر التعليمي فن برع فيه كثري من الشعراء العلامء

فنظموا االراجيز والقصائد التي تضمنت علوم ًا كثرية

كالنحو والفقه والطب وأحكام التالوة .وهاهي منظومة

ضمنها اسامء سور القرآن الكريم وقد
طريفة لشاعر جمهول َّ

عثر عليها يف احدى مكتبات طهران نقدمها للقاريء الكريم
بعد حتقيقها والتقدمة هلا من قبل (الشيخ النجفي) الناشط يف
حتقيق الرتاث االسالمي ملا فيها من الطرافة والفائدة.
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ٌ
رسالة يف نظم أسامء السور القرآنية

تصدير
ٌ

بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمدهلل الذي

يف الدراسات.

حممد
والسالم عىل الصادع بالوحي
ّ

القرآنية ،وقد قدّ م العلامء فيها تراث ًا

أنزل الكتاب هدى للعاملني ،والصالة

الغر امليامني ،واللعن عىل
األمني ،وعىل آله ّ
أعدائهم أمجعني ،إىل يوم الدين.

وبعد ،كان وال يزال املسلمون يولون

القرآن الكريم اهتامم ًا بالغ ًا كبري ًا؛ إذ إنّه
ِ
ماورثه املسلمون
بال ريب أغىل و أعىل
عائق
من نب ّيهم األعظم ،واليثنيهم
ٌ

ومن مجلة تلك الصناعات :نظم السور

ملحوظ ًا ،وال خيفى ما فيه من الفوائد
اجلمة واألمه ّية البالغة.
ّ

ومنها هذه الرسالة التي بني يديك -أيهّ ا

القارى الكريم  ،-فهي قصيدة حتتوي

علی نظم السور القرآنیة الکریمة ،تقع

يف أكثر من مئة بيت لشاعر مل تعرف إىل
اآلن ُه ّو يته عندنا ،لكن يبدو ّ
أن اسمه

مر
عن هذا اهلدف السامي املنشود -عىل ّ
العصور َ -م ْهماَ ك ُثر النباح ،وعال الصياح.

(عبدالفتاح) ،من أهل السنة ،و هي علی

الطرق واألساليب التي سلكها علامء

وقد عثر عىل هذه القصيدة العلاّ مة املح ّقق

ويشهد عىل هذا االهتامم الفائق اختالف
املسلمني يف سبيل حفظ القرآن وصيانته،
ولو بسفك املهج وخوض ال ُلجج.

وكانت وليدة هذه الرعاية واالهتامم
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عليه أقسام وفنون ،عىل اختالف املناهج

إبداع عدّ ة علوم رصينة ورشيفة حول

القرآن الكريم ،نحو :التفسري ،التأويل،

التجويد،

أسباب

التنزيل،

تاريخ

القرآن ،القراءات ،الناسخ واملنسوخ،

املحكم و املتشابه ،إعجاز القرآن و
عرشات العلوم الرشيفة ،وما انطوت

وزن البحر (الوافر).

القمي حفظه اهلل،
الشيخ حسني الواثقي ّ

يف ضمن دراساته حول الرتاث الشيعي
عيل بإعدادها ،حيث
املكّي واملدين ،وأشار َّ
وردت القصيدة يف النسخة اخلط ّية من

كتاب «الرحلة األنس ّية يف اآلثار ال ُقدس ّية»،

للشيخ أبو القاسم((( بن أمحد القندهاري،

وهو من علامء أهل السنّة .وكانت له
((( أبوالقاسم اسمه ال کنیته ،فال یعرب کاألسامء
اخلمسة.

إعداد :الشيخ حممد حسني النجفي

صالت وثيقة مع علامء الشيعة ،والكتاب

نسخةاألصل التي ّ
بخط املؤ ّلف من کتاب

بيت اهلل احلرام ،وقد كتب خامتة املحدّ ثني

العامة بطهران ،برقم ،((()6307( ،کام

عبارة عن تقرير لرحلة املؤ ّلف إىل حج
ثقة اإلسالم الشيخ املریزا حممد حسني
النوري الطربيس- صاحب مستدرك
مؤرخة
الوسائل-تقريظ ًا عىل هذه الرحلةّ ،
بسنة  1308يف مشهد اإلمام الرضا ؟.

اعتمدت يف تصحیح القصیدة علی
وقد
ُ

الرحلة األنسیة ،التي حتتفظ هبا مکتبة ملك

نصها ،وغری
ُ
قمت برتقیم األبیات وضبط ّ

ذلك ممّا یتقضیه التحقیق.

واحلمد هلل علی توفیقه ،و نستهدیه إلی

سواء طریقه.
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بسم اهلل الرمحن الرحیم
وال��ش��ك ِ ِ
ُّ
ائ��ي
��م��د اهللِ
 .1بِ َ
ْ��ر ا ْب��ت��دَ ْ
��ح ْ

ِ
َّهامي
 .2و َأ ْر ُج����و ب��ال َّ
��ص�لاة َع�َل�ىَ الت ّ

َ .3ع��� َل���ي ِ
���ه َص ِّ
���م
ْ
وس��� ِّل ْ
�����ل ي�����اريب َ

[وص�����ل ع��ل��ی األئ���م ِ
���ة ِ
ِّ
آل َط��ه
*
ّ

ِ
إم�������ا ِم األن���ب���ي���ا ْ
ال���ب�ل�اء
����ف
ك����ش َ

َ
��������ز ِاء
وش���� ِّف���� ْع���� ُه بِ����نَ����ا َي
��������و َم اجلَ َ
ْ
و ِ
ِ
ِ
أه����ل اإلص���ط���ف���اء]
األم����ر
الة
ُ

()1

ِ
ِ
��س ٌ
��ان
َ .4و َب���� ْع����دُ َ ،ف َ
���ه���ذه ُد َر ٌر ح َ

َغ������دَ ت تَ��س��م��و وت���زه���و ب��ال��ب��ه ِ
��اء
َ َ
ْ ْ ُ

()2

ن ِ
م���ن ال��� َف���ت ِ
َ����اء
َّ���اح َف���ت َ
ْ���ح��� ًا َغ���ْي��رْ َ

.5ح����و ْت س���ور ال ِ
��ك��ت ِ
َ��اب وك ُّ
ُ���ل َدا ٍع
َ َ ُ ََ
 .6بِنَ ْظ ِمها ع��اب��دُ ال�� َف��ت ِ
َّ��اح َي ْ��ر ُج��و

ش����ك -ي��� ْظ��� ُف���ر ب��ال�� َغ ِ
��ن��اء
هب���ا -ال
َّ َ
ُ

ِ
َ .7ف ُخذها بال َق ُب ِ
���ب
ول أخ��ي َو َواظ ْ

���اح ويف ا َمل���س ِ
ال���ص��� َب ِ
���اء
ع��ل��ي��ه��ا يف
َّ
َ

اجل��ه ِ
ِ
��ت ت ْ
َ��أيت
��ات ال��س ِّ
ُ .9ه��نَ��اك م�� َن ِ َ

()3

���ك اخل ات م ِ َق��� َة ال��س��ن ِ
َ��اء
َل َ َ��ْي��رْ ُ ُ �ْش�رْ
َّ

َ .10و ُق ْ
ي�����ارب ي���ا اللهُّ إن
�����ل
ِّ

���ب ليِ ْ َر َج���ائ���ي
����وتُ����ك ال تخُ َ��� ِّي ْ
َر َج ْ

ِ
ال���ق���رآن ف����ا ْد ُع
َ .8و َب��� ْع���دَ تِ���َل��اَ َو ِة
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ِ
ِ
ِ
ائ���ي
���م َ
ال���وس��� ْي��� َل��� ُة يف ن���دَ ْ
َغ�����دَ ًا ن��� ْع َ

َ��ح إهلي
« .11ب��ف��احت��ة ال��ك��ت��اب» ا ْف��ت ْ

����س ْ
����ط َي���دَ ْي َ
ال���س�َم�اَ ِء
���ك إىل َّ
بهِ َ ����ا َوا ْب ُ

�����وك أب������واب ال���ع��� َط ِ
َ
���اء
َلمِ�����ن َي�����دْ ُع
َ
َ

النبي عن الصالة البرتاء.
( )1زیادة منّا؛ لنهي ّ
( )2كذا يف األصل ،وال خيفي ما فيه من اخللل يف الوزن ،وال یستقیم وزن البیت إلاّ باختزال ألف:
«بنظمها» .ويظهر من البیت ّ
أن الناظم اسمه عبدالفتّاح.
( )3السناء -باملدّ  :-الرفعة ،واإلرشاق إنّام یتناسب مع السنا بالقرص ،ولکن ال یستقیم مع الوزن.

إعداد :الشيخ حممد حسني النجفي

 .12ب��س��ورة «آي���ة ال���ك���ريس»( )4رب
 .13سألتُك فا ْق ِ
واج ْع ْل
ض عنّي الدَّ ْي َن َ

ٍ
«ب�م�ائ���دة» و«أنْ���� َع����ا ٍم» تحَ َ ��نَّ�� ْن
.14

ِ
ِ ِ
���م َ
«ال��ن��س��اء»
���ران»،
ك���ذا و «ب����آل ع ْ
���ش ع���ي�ِش�يِ يف ص��� َف ِ
���اء
َ
إل����� َه ال��� َع��� ْي ِ َ ْ
ِ
�����م ي���ا إهل����ي يف ِق����رائ����ي
و َأنْ�����ع ْ

()5

« .15وب���األَ ْع ِ
���راف» َع ْ��ر ْف��نِ��ي ِصفايت

لأِ
وص����ف َذاتِ�����ك بِ ِ
��ان��ج�لاء
َ
����ه����دَ
َ ْش َ

��م «التوبة» ْ
اقبل
« .16وب��األنْ��ف��ال» ث ّ

إهل�����ي ت���وب���ت���ي و َأ ِز ْل َش��� َق���ائ���ي

ٍ
«ه���ود»
���م
« .17ب��ي��ون َ
ُ��س» ي��إهل��ي ُث َّ

« .18بر ْع ٍ
ـــــد» ن َِّجني ِمــــــ ْن َر ْع ِد يو ٍم
َ

ِ
« .19بِ ِ
ِ
ب يل
و«احل ْج ِر»
إبراه ْي َم»
استج ْ

ِ
ِ
ال����ولاَ ِء
َ����ب
���و ُس َ
���ف» َر ِّق��ن��ي ُرت َ
و« ُي ْ
���ه ِم���ن ال��ع ِ
��ل فِ���ي ِ
ِ
ِ
��ن��اء
َ َ
��ب ال��ط�� ْف ُ ْ
َي��ش�� ْي ُ

ِ
ح���نَ���ان��� ًا ِم���ن َ���ي
َ
ْ���ك ي��ا ريب ُ -د َع���ائ ْ

الله َّم َق��دْ ِري
« .20وبالن َّْح ِل» ْار َف�� ِع ُ

و«ب�����������اإل اء» ِزدين بِ���ارتِ��� َق ِ
���اء
ْ
ْ
ِ سرْ َ

()6

ِ
ِ ِ
ال����وب����اء
إهل�����ي ف����اكْ����ف����ن����ي شرَ َّ

ف» احمْ ِنِي يف كَه ِ
« .21وبالكَه ِ
ف ِع ٍّز
ْ
ْ

ٍ
ٍ
��اوي��ا َع�ْي�نْ ٍ
وص���اد)
( .22ب��ك��اف ه َ

 .23وأن ِ
ُ��ل َخ�ْي�رْ ٍ
��ح َم ْقصدي يف ك ِّ
ْ��ج ْ
��ج» ا ْق ِ
��ض يل َربيِّ بِ َح ٍّج
حل ِّ
َ .24
«وبِ��ا َ

ِ
������ارة َق��ْب�رْ ِ َط�� َه
���ب يف ِز َي
 .25وط��� ِّي ْ

م����تِ ِ األُس م�����ر ُف�����و ِع ال���بِ���ن ِ
َ���اء
ِّ َ ْ
َ ��ْي�نْ

« َب�����ط�����ه» َرحمْ َ���������� ًة و«األن����ب����ي����اء»
ِ
ِ
ِ
َّ�����س بِ
���ال���ر َي���اء
ل��� َب��� ْي���ت���ك لمَ ْ ُي�����دَ ن ْ

إِ ِهل�����ي َخ����اطِ ِ
��ك��ائ��ي
�������م ُب
ْ
وار َح ْ
����ري ْ

( )4أي سورة البقرة.
«قراي»؛ بمعنی :ضیافتي ،لکنّه مدّ املقصور.
( )5الظاهر أنّه أراد:
َ
وتسمى أيض ًا سورة« :كهيعص».
( )6أي :سورة مريم،
ّ
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َ .26أ ِد ْم «ب��ا ُمل��ؤ َم��ن�ين» َع��َل�يَ َّ ن���ور ًا
 .27و«ب��ال��ف��رق��ان» ف��ا ْف ُ��ر ْق َب�ْي�نْ َ َح ِّ��ق

ِ
ِ
���م ي��ا إهل��ي
 .28و«ب��ال��ش��ع��راء» أنْ���ع ْ

ِ
رب اخلَ ْل ِق [ َع ِّم ْر(])7
 .29بِ َجاه «الن َّْم ِل» َّ

ٍ
���������ر ْق َذا ا ْف����ِت���رِ َ ِاء
����ط��ل�ان َو َف
و ُب
ِّ
��ح ِ
��و َخ��طِ�� ْي�� َئ��تِ��ي و َأ ِد ْم والئ��ي
��م ْ
بِ َ
بِ ِ
���ذك ِ
��س��ك��ن��ي َوك َ
َ�����ذا ف��نَ��ائ��ي
ْ���رك َم ْ

()8

الله َّم ِع ْل ِمي
اج َع ِل ُ
 .30و«بالقصص» ْ

ال����وع ِ
و َف���ه ِ
���م���ي ف��� ْي َ
����اء
���ك ممَ ْ����ل����و َء ِ َ
ْ

و«ب��ال��ر ْو ِم» آر ِم أعْ��دَ ائ��ي بِ َس ْه ٍم
.32
ُّ

���اج��� ُل���ه���م ِ ي�����ع����� ًا ب��ال�� َف��ن ِ
ُي��� َع ِ
َ��اء
ُ ْ سرَ ْ َ

ِ
اس�ُت�رُ ْ ُع ُيويب
 .31بِ َح ِّق «ال َعنْك ُبوت» ْ

م���ن���ك ي��������ارب ال����س ِ
�����س��ْت��رْ ٍ
َ
��م�اء
َ َّ
َّ
بِ َ

���ض ُع ُلوم ًا
« .33ب�� ُل�� ْق�َم�اَ ٍن» َع�َل�يَ َّ َأفِ ْ

����ب ليِ ِح��كْ��م�� ًة مت��ح��و
َو َه ْ

()10
«س َبا»
وس ْو َر ِة « َفاطِ ٍر» َيا
 .35بِ َح ِّق َ
ُ

اج�� َع��ل ع�لى ال��تّ��ق��وى انْ��ط��وائ��ي
إهل��ى ْ

ٍ
ف عنِّي
ُب وا ْع ُ
 .34كذاك «بسجدة» ت ْ
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��ه��ي بالبه ِ
ْ���س َو ْج ِ
اء
ََ
ُّ��و ِر» اك ُ
و«ب��ال��ن ْ

()9

َش َقائي

ِ
����زاب» َأ ْه ِ
ِ
اع��ت��داء
���ل���ك ذا
و«ب����األَ ْح
وإِي���م��اين و ُل��� ْط��� َف��� ًا ب���ال��� َق���ض ِ
���اء
َ

ٍ
سألتك ِح َ
َ
فظ ِديني
«بياسني»
.36

()11

ٍ
و«ص��اد»
.37
و«بالصا َف َ
ات» يا ربيّ
ّ

اک��ف��ن��ي ُزم����ر ِ
���ر» ِ
«وب���ال���ز َم ِ
ال���ع���دَ ِاء
ُّ
َ َ

ِ
ب��س��ورة « َغ��افِ ٍ
��ر» ف��ا ْغ ِ��ف��ر ذن��ويب
.38

��ل��ك واج��ع�� َل��نْ��ه��ا ك���اهل���ب ِ
��ض ِ
���اء
بِ�� َف ْ
َ َ
ْ َ

«عمر ُه» ،وماأثبتناه لتصحيح الوزن واملعنى.
( )7يف األصلّ :
(ِ )8
الفنَاء :الساح ُة أمام البيت.
( )9کذا يف األصلّ ،
ولعل الصواب« :متحو».
ف اهلمزة ،وهي جائزة يف الشعر والنثر ،منه قول الشاعر:
(َ )10خ َّف َ
ٍ
َ
بلهف وال بـ« :ليت» وال «لواين».
مافات منِّي
بمدرك
ولست
َ
ُ
( )11یبدو يف األصل« :الفضاء» وما أثبتناه الستقامة املعنی.

إعداد :الشيخ حممد حسني النجفي

ِ
رب َف ِّص ْل
«فص َل ْت» يا ِّ
 .39بسورة ِّ

ٍ
( .40بِ َح ِام ْي ٍم َو َع�ْي�نْ ٍ ِس�ْي�نْ ِ
ق��اف)

()12

���ق���ي ِ
األش ِ
ِر َق�������اب ا ُمل���ع���ت ِ
َ���دي��� َن ْ
���اء
َ
ْ
َ
إِهل�����ي ف���احمْ ِ���ن���ي ِم����� ْن ذي ا ْف���َت��رَ ِاء

«ز ْخر ٍ
ِ
ف» و«د َخ ٍ
ان» اطفي
ُ
 .41بسورة ُ ُ

ِ
ِ ��ِش��رِ
أه ِ
اإلج���ت���راء
����ل
ل��ن��ار ال ْ ك ْ

 .43بج ِاه «حم ٍ
رب ا ْق ِ
��ض َد ْيني
��م��د» ِّ
َ
َّ

ْ���ك ع���ي�ش�ي ب���ال���ر َخ ِ
���اء
و َب������دِّ ْل َض���ن َ َ ْ
َّ

ٍ
« .42ب��ج��اثِ��ي ٍ
و«أح���ق���اف» أع��نَّ��ا
��ة»
َ

ٍ
َ��ح ع َل ْينا
.44
«ب��ف��ت��ح» ي��ا إهل��ي ا ْف��ت ْ

()13

ِ
األغ���ب���ي���اء
�����و ِم ال���ل��� َئ���ا ِم
ع�ل�ى ال����� َق ْ

����ف����ي ِ
ف��ي�ن األص ِ
ِ
����اء
ُ����وح
ال����ع����ار َ
َ
ْ
ُف����ت َ

ٍ
«وق��اف»
��ج��رات» يا ريب
 .45و«ب��احلُ ُ

َّ
«ب����ال����ذار َي����ات» ِأز ْل عنائي
ك���ذا

ُ
��م
 .47و«ب��ال��رمح��ن» ي��ا
رمح���ان ف َ
��ارح ْ

واش ِ
��ف��ن��ي ِم���� ْن ك ِّ
ل��ض�� ّع ِ��ف��ي ْ
ُ����ل َد ِاء
َ

ِ
اج ُل همَ ِّ ْي
 .46بِجاه «ال ّطور» و«الن َّْجم» ْ

�����دنيِ ل��س��نَ��ا ال��ض��ي ِ
و«ب��ال��ق��م��ر» اه ِ
��اء
ْ
ِّ َ
َ
َ

ِ ٍ
اج�� َع��ل ن َِص ْيبي
« .48ب��واق�� َع��ة» إهل��ي ْ

ْ���ص���ب ِ
ك��ث�ير ًا ِع��نْ��د َق���س��� ِم األن ِ
���اء
َ
ْ

ٍ
ِ
ٍ
و«ح�ش�ر»
«جم��ادل��ة»
��م يف
 .50وأنْ��ع ْ

بِ��� َي���و ِم احل�ش�ر ربيّ يف ن��ج��ائ��ي

��دي ِ
 .49و َق���و «ب��ا ِ
��م ِمنّي
��د»
حل ْ
َ ِّ
اجل��س َ
ْ
َ

ٍ ()16
«.51بممتحنَة»
ف َن ْفس
و«صف» َص َّ
ٍّ

()14

��ص��ح��ت��ي و َأ ِدم ِش��� َف ِ
وم������ن بِ ِ
���اء
َّ
َّ
ْ
َ ُ
()15

ِ
ِ
ال���ري���اء
َ������س
إل���� َه ال���ع���رش ِم���� ْن َدن

( )12املقصود :سورة الشورى.
( )13قطع اهلمزة للرضورة.
( )14األنصباء :مجع نصیب.
( )15النجا ُء ُ
مثل النجاة.
( )16ارتکب الناظم ً
خطأ يف عدم استیفاء حرکات (املمتحنة).

245

ٌ
رسالة يف نظم أسامء السور القرآنية

ٍ
��م َق ْلبِي
« .52بِ ُ
��م��ع��ة» اجمْ َ��� ِع ال��ل ُ��ه َّ
��ج ْ

وط��ه ِ��رين إهل��ي ِم�� ْن (نِ�� َف ٍ
��اق)
.53
ّ

()17

ٍ
بحق «ت��غ��ا ُب ٍ
«ط�لاق»
��ن» وك��ذا
ِّ .54
ُ��ل َذن ٍ
��ح عنِّي ك َّ
ْ��ب
 .55و«بالقلم» ا ْم ُ

ِ
و َأ ْل����بِ����س����نِ����ي ث���ي���اب األت َِ
����ی����اء
ْ����ق
َ
ْ

و«حت���ري��� ٍم» و«م���� ْل ٍ
����ك» ِز ْد َغ��نَ��ائ��ي
ُ
�����وان اص���طِ��� َف ِ
ِ
���اء
وأ ْث���بِ���تْ���ن���ي بِ�����د ْي
ْ

ِ
ِ
��م ي��ا إهلي
 .56ب َ
��ح ِّ��ق «احل��ا َّق��ة» ا ْق��ص ْ

()18

«ن��وح» ِ
ٍ
بح ِّق « َم�� َع ٍ
و«ج�� ٍّن»
��ارج»
َ .57

َ������و َّل ه��داي��ت��ي وا ْق���� َب����ل ُد َع���ائ���ي
ت َ

ٍ
أه َ
واز ِد َراء
����ل
ك��ف��ر ْ
��ه��رك ْ
بِ�� َق ْ

ِ
اج�� َع��ل
 .58و«ب��ا ُمل ِّ
���ر» ْ
��ز ِّم��ل» «امل���دِّ ث ّ

َ
َّ����واء
ع��ل�ي
��������اك
ِر َض
م���ن���ش���و َر ال����ل َ
ُ
َّ

�لات» إهل��ي ِ
 .60بِح َّق «ا ُمل��رس ِ
أرس ْ��ل
َ
ْ َ

أن�������واع ال���� َب��َل�اَ ِء
ع�ل�ى األعْ����������دَ ِاء
َ

ِ
«ب��ال��ق�� َي��ا َم ِ��ة» كُ��� ْن ُم ِغيثِي
 .59إهل��ي

َ��از َع ٍ
 .61و«بالنَّ َبأ ال َعظِ ْي ِم» َو «ن ِ
��ات»

 .62و بـ(األعمى)( )20اج ُل ِمرآيت ِ
واحتف
ْ ْ
َ

 .63و«بالتكوير» ر و«ان ِ
ْ��ف�� َط ٍ
��ار»
بيّ
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ِ
��ع رج��ائ��ي
ع��ل��ي��ك وم���نْ���ك ال تَ�� ْق�� َط ْ

اق» ال ت ِ
 .64س َألتُك «بان ِْش َق ٍ
َك ْلنِي
َ

������ز ْل ب��ال��ع�� َط ِ
ِ
أج ِ
��اء
َ
ْ����س����ان» ْ
و«ب����اإلن َ

ي���ارب ال��س��ج��ائ��ي
��ت إل��ي��ك
َج�� َع��ل ُ
ِّ

()19

���ف ِ
ك���ش ِ
ف�����ؤادي ِم���نْ���ك يف ْ
ال��غ�� َط��اء
ك���ذا «بِ���م��� َط��� ِّف ِ
���ف�ْي�نْ َ » ْار َف�����ع بِ��نَ��ائ��ي
ُ

ِ
ِ
��������دنيِ َأ َّي ْاه����تِ����دَ اء
واه
ل��نَ��ف�سي ْ

( )17املراد« :سورة املنافقون».
( )18االزدراء :االستقبال بالتهاون واالحتقار .قال تعاىل :ﱫﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﱪ [سورة هود.]31 :
( )19كذا يف النسخة ،وال خيفى ما فيه من تعريف املضافّ ،
ولعل األصل :إلتجائي.
( )20أي :ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﱪ النازلة يف عثامن.

إعداد :الشيخ حممد حسني النجفي

َ����و َّل أ ّم ِ
 .65إهل��ي «ب���ال�ُب�رُ ُ ِ
���ري
وج» ت َ

ِ
إ َذا َم���ا َض َ
��ض��اء
�����ب ال�� َف
����اق يب َر ْح ُ

 .67و«باأل ْعلىَ » و« َغ ِ
اش َي ٍة» و« َف ْج ٍر»

إهل�����ي َس���� ِّي����دي ِز ْدنيِ َع��َل�اَ ِئ����ي

ّ
مهي
.69
و«بالشمس» ْ
اج ُل أحزاين و ِّ

ُ���ر َب���ت���ي و َأ ِد ْم َص�� َف��ائ��ي
وف������ر ْج ك ْ
ِّ

 .66بِ���س���و ِ
ٍ
«ط����ارق» ربيِّ ِ ِ
رة
أج��رين
ُ ْ
َ

ِ
���ر ْد
 .68و«ب��ال��ب��ل��د» األم��ْی�نْ ِ إهل��ي َب ِّ

اج َعل
« .70ب َل ْي ٍل»
ُّ
و«الض َحى» َيا َر ٍّب َف ْ
ِ
«اإلنرشاح»( )21ارشح فؤادي
بحق
ِّ .71
��ب يل
الله َّم َه ْ
 .72بسورة «إق���رأ»(ُ )22
اج َع َل ْن َق��دْ ري َرف ْي َع ًا
 .73و«بالقدر» َ
« .74ب��ق��ي��م ٍ
��ة»
ِّ َ

()23

ِ
��م��نِ��ي يف ن َِع ْي ٍم
أق ْ

ٍ
��ز َل ٍ
و«ع��ادي��ات»
��ة» ك��ذاك
��ز ْل َ
« .75بِ َ
���م « َع�ْص�رْ ٍ »
 .76إهل��ي «ب��ال��ت��ك��ا ُث ِ��ر» ُث َّ
 .77و«باهل ُ َم َزةْ»( )24و«فِ ْي ٍل» َم ْع « ُق َر ٍ
يش»

����ة ال����وب ِ
ِم����ن ال���ب��� ْل���وى وط����ار َق ِ
����اء
ََ
َ َ

َ����ار اجل��� َف ِ
لهَ ِ ���ي���ب ال�� َق�� ْل ِ ِ
���اء
ْ َ
��ب م���� ْن ن ِ َ

ْ���م���ح ِ
���اق وان ِ
ِ
���ح ٍ
���اء
َ
ُذنُ�������ونيِ بِ���انْ���م َ

��ف َعنِّي ْ ِ ِ
��ي
و«ب��ال�� ّت�ْي�نْ ِ » ا ْع ُ
واش���ف َدائ ْ

ِ
األص���ف��� َي���اء
ُع��� ُل���و َم��� ًا م����ن ُع���� ُل����و ِم ْ

��������ران ����م����ود ال��� َّث���ن ِ
ِ
َ���اء
َع��َل��ىَ األ ْق
محَ ْ ُ َ

ِ
م ِ
ال���ب���ق���اء
����ق���� ْي���� ٍم َد ِائ��������� ٍم ي����ا ذا
ُ
������ار َع ٍ
و« َق ِ
������ة» ِأز ْل ع��نَّ��ي َع��نَ��ائ��ي

ِ
أغ��� ْث���ن���ا واس ِ
ِ
احل��ب��اء
�����وب
���ق���نَ���ا َص
َ
ْ
ِق���نَ���ا ي���ا ر َّب����نَ����ا شرَ َّ ال����ق��ل�اء

( )21قطع اهلمزة للرضورة ،وقد َم َّر مثيله.
( )22وهي سورة العلق.
وتسمى سورة الب ّينة.
()23
ّ
( )24أخطأ الناظم أیض ٌا يف عدم استیفاء حرکات (اهلمزة).
( )25القالء :البغض ،وتستعمل يف األكثر بالقرصِ :
القلىَ .

()25
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ٌ
رسالة يف نظم أسامء السور القرآنية

 .78و«باملا ُع ِ
ون» ُجدْ يف َخ ْصب َع ْي ٍ
ش

ب أد ِرك ب��ال��ر َخ ِ
��اء
جل������دْ ِ ْ
َّ
و َب��� ْع���دَ ا َ

اج َعل َر ْو َض َق ْلبِي
« .80ب ُقل يا أيهّ ا»(ْ )26

ِ
اإلن������اء
َ����ل����ئ
ِم�����ن اإلي����م���ان ممُ ْ����ت
َ

ِ
اس ِقني ِم ْن
 .79بِ ُسورة «كوثر» ِّ
رب ْ

 .81و«ب��ال��نَّ�ْص�رْ ِ » ا ْن�ُص�رُ اإلس�لا َم رب
��م
 .82ع�لى ق���و ٍم َب�� َغ��وا تَ�� َّب ْ
��ت َي��دَ ُاه ْ
و«باإلخال ِ
َص» ْ
ْ
ص
.83
باإلخالص َخ ِّل ْ

ال�����س��َم��اَ ِء
وأ ْد ِركْ�������ه�������ا ب����أم��ل�اك
َّ

���ل���كَ���نْ���ه���م بِ���ال���وب ِ
أه ِ
���اء
«بِ���تَ��� َّب َ
���ت» ْ
ََ
ُ َ

ِ
ُف������ؤادي ِم����� ْن َم ُ
ال���ري���اء
���ش���و َب���ات

 .84و«بال َف َل ِق» احمْ ِنِی م ْن شرَ ِّ َن ْفس

����ق وام����نُ����ن ب���اهل���ن ِ
َوشرَ اخلَ���� ْل ِ
َ���اء
ْ
َ
ِّ

ِ
 .86س��أل��ت َ
��ك��ت��اب وم��اح��وا ُه
ُ��ك ب��ال

ِ
َّ
ل�������ي�������اء
واألو
ُ���������ل األن����ب����ي����ا
وك
ْ

ِ .85
رب الن ِ
��ذ «بالن ِ
أع ْ
ّاس أهيل
ّاس» َّ

 .87وب��اإلس��م

()27

ال��ذي َس َأ َلت َْك فيه

ح��ق�ير
 .88إهل�����ي إنَّ����ن����ي َع���� ْب����دٌ
ٌ

اج��ِت�رِ ا ًء
 .89إهل���ي لمَ ْ َي��كُ�� ْن َذنْ��ب��ي ْ
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ِ
ِح��ي��اض ا ُمل��ص�� َط��ف��ى ك���أس ارتِ
�����واء
ْ
َ
َ ْ

ِ
ْ
.90
ف���إن َع��ا َم��ل��تَ��ن��ي ب��ال�� َع��دْ ِل َربيِّ ْ

 .91وإن َع��ا َم��ل��تَ��نِ��ي ب��ال�� َع�� ْف��و ِحل ًام

ِ
��ف عنّي
��ح وا ْع ُ
ُ��ب َو َس��ام ْ
 .92إهل��ي ت ْ
( )26أي :سورة الكافرون.
( )27قطع اهلمزة للرضورة.

������د َق ِ
ُ�������ل األص ِ
وأوالدي وك َّ
������اء
ْ

مج���ي���ع امل���رس���ل�ي�ن ِ
������ب ُد َع���ائ���ي
أج ْ
ُ
ِ
ال����ذن ِ ِ
��ظ��ي��م َّ
ال��ب��ك��اء
ْ���ث���ار
َع
ْ����ب م���ك ُ
ُ

َ�����ان يف ح���كْ��� ِم ال�� َق��ض ِ
ول��ك��ن ك َ
��اء
َ
ُ

ط������ول ال���ع���ن ِ
ِ
َ���اء
ف���واهل���ف���اي م����ن
َ
����ل ال���ع��� َط ِ
ف��ي��ا ُب���ْش���رْ اي يف نَ���� ْي ِ
���اء
َ

َ
ف���ي���ك ي����ا ريب رج���ائ���ي
����ق
وح���� ِّق ْ

إعداد :الشيخ حممد حسني النجفي

ِ
ص���ف نفيس
 .93إهل��ي َص ِّفنِي م��ن َو

وأش���ه���دين ص��ف��اتِ��ك يف َص�� َف��ائ��ي

ِ
��م�� ِع رب
��م يل بِ َ
جل ْ
��ج��م�� ٍع ا َ
 .95وأنْ��ع ْ

وج���دْ ْ ِ
ال��و ْص ِ
��و ْص ِ
��ل دائي
��ل َ
واش���ف بِ َ
َ ُ

 .94إهل��ي اج ِ
����ذ ْب إىل تَ�� ْق��واك قلبي
ْ
ِ
���ه���ر
 .97إهل���ي أ ّي�����د اإلس��ل��ا َم وا ْق ْ
��ض أن ِ
 .98إهل��ي م��ن س�ماء ال�� َف�� ْي ِ
ْ���ز ْل
ِ
 .99ع�لى امل��خ��ت ِ
ِ
���ر ًا
خ�ير
��ار
اخل��ل��ق ُط ّ
ٍ
����م أص���ح���اب ك���را ٍم
 .100وآل ُث َّ
 .101ول��ل��م��وىل ت��ع��اىل َج َّ
���ل حمَ ْ��دي

ك���ش���ف ال���غ��� َط ِ
ِ
���اء
ع��ل�ي يف
و ُم������ َّن
ِّ

ِ
األش��ق��ي��اء
����و َش ال���ك���اف���ر ْي���ن
ُج���� ُي ْ

وال����������و ِ
ِ
الء
ص����ل���ا ًة ب���ال���ت���ت���اب���ع
ِ
�����خ ِ
و َف ْ
األن���ب���ي���اء
امل����رس����ل��ي�ن
�����ر
َ
ِ
واألت����ق����ي����اء
وأه�������ل اإلص���ط���ف���ا
ِ
ٍ
وان���ت���ه���اء
اب�����ت�����داء
وش����ك����ري يف
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فحوى البحث

قال -عز من قائل -يف سورة اإلرساء ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﭼ ويف هذا البحث
حياول السيد الباحث أن يستعرض اسامء اهلل احلسنى عىل

وفق ماروي من احاديث رشيفة هبذا الشأن ويقارن ذلك

بام ورد يف القرآن الكريم مما يؤيد صحة نسبة تلك االسامء
اىل الذات اإلهلية.

251

أسامء اهلل احلسنى (دراسة قرآنية توثيقية)

ّ
وجل إىل أسامئه
عز
لقد أشار اهلل ّ

رواية هذا احلديث عن النبي األمني،

ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ

االختالف يف اللفظ ال املعنى لكن مع

احلسنى يف أكثر من آية ،منها قوله تعاىل:
[سورة طه ،]8 :وأمر عباده بأن يدعوه هبا

الفارق .فقد اكتفت كتب الصحاح بذكر

[سورة األعراف ،]180 :وقال تعاىل:

ِ
تكتف بذلك فحسب إذ أضافت
مل

ﮕﮖﭼ[سورة اإلرساء،]110 :
وأشار إىل بعضها يف ٍ
آيات ُأخر منها قوله

الرسولذكرها مع احلديث .وأقدم تلك

إذ قال :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ

ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

احلديث فقط ،يف حني أن كتب السنن

تسعة وتسعني اس ًام هلل تعاىل وتدّ عي ّ
أن

الروايات رواية ابن ماجه(ت275هـ)(((،

ﯪ ﯫﭼ [سورة احلرش،]24 :

ثم روايـة الرتمذي(ت297هـ)((( ،فض ً
ال
عن روايات ُأخر ،مـنها -عىل سبيل املثال

األسامء .وتشري الروايات إىل ّ
أن نبي الرمحة

جعـفر((( ،ورواية سـفيان((( ،ورواية عبد

تعاىل :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

لك ّنه سبحانه وتعاىل مل حيدد لنا عدد تلك

وخاتم الرسل املصطفى حدد عددها
بتسعة وتسعني اس ًام ،إذ قال(( :هلل
تسعة وتسعني اس ًام من أحصاها دخل

اجلنة))((( ،ومل خيتلف املسلمون يف صحة
252

إذ روته كتب الصحاح والسنن مع بعض

((( صحيح البخـاري أب��و عبد اهلل حممد بن
إس�ماع��ي��ل اجلعفي ال��ب��خ��اري87/8 :؛
وصحيح مسلم ،أب��و احلسن مسلم بن
احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري:
ّ
63/8؛ وسنن اب��ن ماجه ،أب��و عبد اهلل
حممد بن يزيد القزويني1269/2 :؛ وسنن
ال�ترم��ذي ،أب��و عيسى حممد ب��ن عيسى:
496/5؛ واشتقاق أسامء اهلل ،الزجاجي:

ال احلرص -روايـة أيب زيـد((( ،ورواية

24- 23؛ وامليزان يف تفسري القرآن ،السيد
حممد حسني الطباطبائي ،364/8 :مع
ٍ
اختالف يف سند احلديث ومتنه.
((( ينظر :سنن ابن ماجه1270/2 :؛ وفتح
الباري رشح صحيح البخاري ،ابن حجر
العسقالين.252/11 :
((( ينظر :سنن الرتمذي496/5 :ـ497؛ وفتح
ال��ب��اري244/11 :؛ وامل��ي��زان يف تفسري
القرآن.365/8 :
((( ينظر :اشتقاق أسامء اهلل24 :؛ وفتح الباري:
.247/11
((( ينظر :فتح الباري.247/11 :
((( ينظر :اشتقاق أسامء اهلل24 :؛ وفتح الباري:
.247/11

أ.م.د.عايد جدّ وع ح ّنون

العزيز بن احلصني((( .وبعدما راجعت

احلميد املحيص املبدئ املعيد املحيي

تلك الروايات مل أجدها تتفق بعضها مع

القيوم الواجد املاجد الواحد
احلي ّ
املميت ُّ

املذكورة من رواية إىل أخرى .ومع ذلك

اآلخر الظاهر الباطن الوايل املتعايل ال ُّرب

بعض ،إذ وجدت اختالف ًا كبري ًا يف األسامء
اعتمد املسلمون رواية الرتمذي من دون

مرجح ونصها(( :حدثنا إبراهيم بن
ّ

يعقوب اجلوزجاين .حدثني صفوان بن
صالح .حدثنا الوليد بن مسلم .حدثنا
شعيب بن أيب محزة عن أيب الزناد عن

األعرج عن أيب هريرة قال :قال رسول

اهللّ :
إن هلل تسعة وتسعني اس ًام َمن

أحصاها دخل اجلنة ،هو اهلل الذي ال إله إال
هو الرمحن الرحيم امللك القدُّ وس السالم

الصمد القادر املقتدر املقدم املؤخر األول

التواب املنتقم العفو ّالرؤوف مالك امللك
ّ
الغني
ذو اجلالل واإلكرام املقسط اجلامع
ُّ
الضار النافع النور اهلادي
املغني املانع
ُّ
البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور.

غريب ،حدثنا
قال أبو عيسى :هذا حديث
ٌ
به غري واحد عن صفوان بن صالح ،وال

نعرفه إال من حديث صفوان بن صالح

وي
و هو ثقة عند أهل احلديث .وقد ُر َ

هذا احلديث من غري وجه عن أيب هريرة

اجلبار ا ُملتكبرّ اخلالق
املؤمن املهيمن العزيز ّ
الوهاب
القهار
صور الغ ّفار
ّ
ّ
البارئ ا ٌمل ّ

صحيح ذكر األسامء
إسناد
الروايات له
ٌ
ٌ

عز ا ُمل ُّ
ذل السميع البصري
املـ ُّ
اخلافض الرافع ُ

ٍ
بإسناد غري هذا عن
إياس هذا احلديث

الرزّ اق الف ّتاح العليم القابض الباسط

عن النبيوال نعرف يف كثري يشء من
إال يف هذا احلديث .وقد روى آدم بن أيب

احلكم العدل اللطيف اخلبري احلليم العظيم

أيب هريرة عن النبيوذكر فيه األسامء

احلسيب اجلليل الكريم الرقيب املجيب

وهذه الرواية ال تصمد أمام الشك

الغفور الشكور ُّ
العيل الكبري احلفيظ املقيت
الواسع احلكم الودود املجيد الباعث

صحيح))(((.
إسناد
وليس له
ٌ
ٌ

العقيل لألسباب اآلتية.

القوي املتني الو ُّيل
الشهيد احلق الوكيل
ُّ

ّ 1.1
إن عدد األسامء املذكورة فيها ()98

((( ينظر :فتح الباري.244/11 :

((( سنن الرتمذي496 /5 :ـ .497
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اس ًام ،وليس ( )99اس ًام كام هو متعارف

يف سننه ختتلف عن األسامء التي ذكرها

سنن الرتمذي جيد ّ
أن (املعطي) -وهو

أصحاهبا عىل ّ
أن الراوي لتك األسامء

احلسنى فيام تعارف عليه املسلمون-

3.3تشكيك ب��ع��ض ال��ع��ل�ماء يف رواي���ة

عليه بني املسلمني ،فمن ُيراجع كتاب

من األسامء املذكورة مع أسامء اهلل
غري مذكور يف هذه الرواية.

ّ 2.2
إن بعض األسامء املذكورة فيها ال تليق
بالذات اإلهلية املقدسة مثل (الضار،

واملانع).

عن الرسولهو أبو هريرة.

ال�ترم��ذي امل��ش��ه��ورة ومنهم -عىل

سبيل امل��ث��ال -ع�ل�ي ب��ن ح����زم(((،
واب���ن ال���ع���ريب( ،((1و حم َّ��م��د حسني

الطباطبائي( ،((1وحماوالهتم إحصاء

عز وجل هبا
سمى اهلل ّ
3.3ثمة أسامء ّ

أس�م�اء اهلل احل��س��ن��ى م��ن املصحف

الرواية مل ترش إليها عىل الرغم من

(ت852ه��ـ) إىل ضعف هذه الرواية

نفسه لكن ما ُيثري االستغراب ّ
أن هذه

شهرهتا ومنها (األحد ،العامل ،املوىل،

النصري.)..

الرشيف .وأشار ابن حجر العسقالين
عندما قابلها برواية ابن ماجه ،إذ قال:

((وهذان الطريقان يرجعان إىل رواية

وممّا يثري الشك يف تلك الروايات أيض ًا:

ٌ
اختالف شديدٌ يف رسد
األعرج وفيهام

الصحاح تكتفي بنقل األحاديث

ومل يقترص األمر عىل كتب السنن

1.1اتفاق أغلب املسلمني عىل ّ
أن كتب
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الرتمذي يف سننه عىل الرغم من اتفاق

الصحيحة فقط ،وكتب السنن

تتساهل يف نقل األحاديث احلسنة
والضعيفة ،وكتب الصحاح مل تذكر

األسامء مع احلديث.

2.2كتب السنن مل تتفق فيام بينها يف األسامء
املروية ،فاألسامء التي ذكرها ابن ماجه

األسامء والزيادة والنقص))(.((1

فحسب فقد ُنقل عن األئمة األطهار
((( ينظر :فتح الباري.252/11 :
( ((1ينظر :أحكام القرآن ،ابن العريب805 /2 :
ـ .815
( ((1ينظر :امليزان يف تفسري القرآن361/8 :
ـ.362
( ((1فتح الباري.244/11 :

أ.م.د.عايد جدّ وع ح ّنون

إ ّهنم نقلوا هذا احلديث عن الرسول

السالم ،املؤمن ،املهني ،العزيز ،اجلبار،

األمني ثم ذكروا بعد احلديث

املتكرب ،السيد ،السبوح الشهيد ،الصادق،

يف الروايات السابقة .فقد قال الشيخ

الغني ،الغياث ،الفاطر ،الفرد ،الفتاح،

تسعة وتسعني اس ًام ختتلف عماّ ورد

الصدوق(ت381هـ)(( :حدثنا أمحد

بن احلسن القطان ،قال :حدثنا أمحد بن
حييى بن زكريا القطان ،قال :حدثنا بكر

بن عبد اهلل بن حبيب ،قال :حدثنا متيم بن
هبلول ،عن أبيه ،عن أيب احلسن العبدي،

عن سليامن بن مهران ،عن الصادق جعفر
حممد بن عيل ،عن
بن حممد ،عن أبيه َّ

أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن
عيل ،عن أبيه عيل بن أيب طالب قال:

قال رسول اهلل :إن هلل تبارك و تعاىل
تسعة وتسعني اسام مائة إال واحدا ،من

أحصاها دخل اجلنة ،وهي :اهلل ،اإلله،
الواحد ،األحد ،الصمد ،األول ،اآلخر،
السميع ،البصري ،القدير ،القاهر ،العيل،
األعىل ،الباقي ،البديع ،البارئ ،األكرم،
الطاهر ،الباطن ،احلي ،احلكيم ،العليم،
احلليم ،احلفيظ ،احلق ،احلسيب ،احلميد،

احلفي ،الرب ،الرمحن ،الرحيم ،الذارئ،
الرزاق ،الرقيب ،الرؤوف الرائي،

الصانع ،الطاهر ،العدل ،العفو ،الغفور،

الفالق ،القديم ،امللك ،القدوس ،القوي،
القريب ،القيوم ،القابض ،الباسط،

قايض احلاجات ،املجيد ،املوىل ،امل ّنان،
املحيط املبني ،املقيت ،املصور ،الكريم،
الكبري ،الكايف ،كاشف الرض ،الوتر،

النور ،الوهاب ،النارص ،الواسع ،الودود،
اهلادي ،الويف ،الوكيل ،الوارث الرب،

الباعث ،التواب ،اجلليل ،اجلواد ،اخلبري،
اخلالق ،خري النارصين ،الديان ،الشكور،

العظيم ،اللطيف ،الشايف))( .((1ونقل

حممد حسني الطباطبائي هذه الرواية
السيد َّ

يف تفسريه( ((1عن الشيخ الصدوق لك ّنه مل

يأخذ هبا ،وراح يحُ يص أسامء اهلل احلسنى

من املصحف الرشيف بنفسه ،وإن ّ
دل
ٍ
يشء فإنّام يدل عىل تشكيكه يف
هذا عىل
ال عن ذلك فهي مل َ
هذه الرواية ،وفض ً
حتظ

( ((1التوحيد ،الطويس.195- 194 : ،
( ((1ينظر :امليزان يف تفسري القرآن-364 /8 :
.365
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بالشهرة التي حظيت هبا رواية الرتمذي.

السؤال الذي يطرح نفسه اآلن .ما

(ستة وأربعني ومائة) اسم( ((1متناسي ًا َّ
أن

الطباطبائي؟ .وملاذا مل يكن هلا صدى يف

اس ًام .وحاول السيد الطباطبائي أن ُيديل

مدى صحة ما توصلت إليه رواية السيد
سباق ًا إىل
األوساط اإلسالمية؟ .وهل كان ّ

ذلك الشك؟.

الرسول حـددها بـ (تسعة وتسعني)
بدلوه يف هذا املجال فراح جيمع أسامء اهلل
احلسنى بنفسه من القرآن الكريم .ومن

السيد الطباطبائي مل يكن سباق ًا إىل

أقواله يف هذا املوضوع(( :فال تتحدد

الروايات عيل بن حزم(( .قال الغزايل يف

منها يف لفظ الكتاب اإلهلي مائة و بضعة

ذلك الشك بل أول من شك يف تلك

رشح األسامء له :ال أعرف أحد ًا من العلامء

عنى بطلب أسامء اهلل احلسنى ومجعها سوى
رجل من ح َّفاظ املغرب ُيقال له عيل بن

صح عندي قريب من ثامنني
حزم فإ َّنه قالَّ :

أسامؤه احلسـنى بمحدد و الذي ُذ ِك َر
وعرشون اس ًام هي ،((1())..ومجع (سبعة
وعرشين ومائة) اسم من القرآن ظا ّن ًا ّ
أن

ما مجعه هو الصواب .واحلقيقة إن رأيه
هذا ال يصمد أمام الشك العقيل .فقوله:

اس ًام يشتمل عليها كتاب اهلل والصحاح

((فال تتحدد أسامؤه احلسنى بمحدد))

الصحيحة .قال الغزايل :وأظــ َّن ُه مل يبلغه

وهو صحة قول الرسول ّ
إن(( :هلل تسعة

من األخبار ،فلتطلب البقية من األخبار
احلديث يعني الذي أخرجه الرتمذي أو
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سقناه بغاية البيان ونصه ،((1())..ومجع

بلغه واسـتضعف إسناده ،قلت :الثاين هو

املراد))  .وحاول آخرون أن جيمعوها
(((1

من املصحف الرشيف يدل عىل ذلك قول
ابن العريب(( :فأما تعديدها يف القران فقد
وهم فيه إمامان :سفيان ،وابن شعبان ،وقد

( ((1فتح الباري.252/11 :

يناقض ما أمجعت عليه األمة اإلسالمية

وتسعني اس ًام من أحصاها دخل اجلنة))

فالرسول حدد أسامء اهلل احلسنى بـ(تسعة
وتسعني) والسيد الطباطبائي يقول(( :فال
تتحدد أسامؤه احلسنى بمحدد)) !! ثم إن

( ((1أحكام القرآن.805/2 :
( ((1ينظر :املصدر نفسه 805 /2 :ـ .815
( ((1امليزان يف تفسري القرآن.362- 361/8 :

أ.م.د.عايد جدّ وع ح ّنون

ما مجعه من املصحف الرشيف جتاوز هذا
العدد ،وفض ً
ال عن ذلك مال إىل االشتقاق

والتأويل ؛ لذا ال يمكن الركون إىل هذه
الرواية و االطمئنان إليها.

السؤال الذي يطرح نفسه اآلن .إذا

كانت رواية الرتمذي التي شاعت بني
املسلمني غري صحيحة ،وحماوالت العلامء
غري دقيقة .كيف نستطيع التعرف عىل

أسامء اهلل احلسنى؟ .وعىل أقل تقدير أين
نجدها؟.

ذلك إىل مرجعيتني مها:

ّ 1.1
إن ثمة فوارق بني االسم والصفة.

عز
2.2أسامء اهلل احلسنى توقيفية من اهلل ّ
ّ
وجل ،وصفاته اصطالحية تواضع

عليها املسلمون.

لقد حرص علامء اللغة عىل التفريق

بني األسامء والصفات ،ومن ذلك ما
نقله السيوطي (ت911هـ) عن أيب عيل
الفاريس (ت377هـ) إذ قال(( :كنت
بمجلس سيف الدولة بحلب وباحلرضة

من وجهة نظري ّ
أن تلك املحاوالت

مجاعة من أهل اللغة و فيهم ابن خالويه،

ّ 1.1
إن أصحاب تلك املحاوالت -كلهم

اس ًام ،فتبسم أبو عيل ،وقال :ما أحفظ له إال

العدد الذي حدده الرسول بـ(تسعة

فأين املهند والصارم ،وكذا وكذا؟ .فقال

واآلخر مل يصل إليه.

يفرق بني االسم و الصفة))( ،((1و قال

كانت غري موفقة لسببني:

من دون استثناء -مل يتمكنوا من مجع

وتسعني) فبعضهم جتاوز العدد،

فقال ابن خالويه :أحفظ للسيف مخسني

اس ًام واحد ًا وهو السيف ،قال ابن خالويه،

َّ
وكأن الشيخ ال
أبو عيل هذه صفات

ّ 2.2
إن أصحاب تلك املحاوالت مل يعتمد

ّ
((إن
أبو هالل العسكري (ت395هـ):

باحلرف الواحد بل اعتمدوا االشتقاق

مثل زيدٌ الظريف وعمرو العاقل وليس

اللفظ الرصيح الوارد يف القرآن
والتأويل واالستناد إىل الرأي؛ لذا

حاولت أن أدلو بدلوي يف مجع أسامء
اهلل من املصحف الرشيف مستند ًا يف

الصفة ما كان من األسامء خمصص ًا مقيد ّا

ٍ
صفة اسم وليس ُّ
االسم كذلك ُّ
كل
فكل
( ((1امل��زه��ر يف ع��ل��وم اللغة ،ج�لال الدين
السيوطي.405 /1 :
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اسم صفة ،والصفة تابعة لالسم يف
ٍ

حممد بـ(تسعة وتسعني) اس ًام،
األعظم َّ

اسم))( ،((2والصفة عند اللغويني تتبع
ٌ

ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

إعرابه وليس كذلك االسم من حيث هو
املوصوف (االسم) يف إعراهبا وهي ّ
تدل

ﮔ ﮕ ﮖﭼ [سورة اإلرساء:

وقد يبالغ فيهاَّ ،أما االسم فهو هوية الذات

ال بمعنى النداء ..واملراد هبام االسم ال

عىل معنى من املعاين التي تتلبس هبا الذات
وهو الدال عليها .فـ (زيدٌ وعمرو) يف قول
أيب هالل اسامن ؛ ألنهّ ام دال عىل الذاتَّ ،أما

(الظريف والعاقل) فهام صفتان مشتقتان،

َف ُو ِص َ
ف زيدٌ بالظرف وعمرو بالعقالنية،

وهاتان الصفتان تابعتان لالسم (الذات)
ودلتا عىل معنى من املعاين التي يتلبس هبا
االسم ،ويمكن أن يوصف االسم بأكثر

ُ
من صفة فقد نقول( :جا َء زيدٌ
العاقل

ُ
الظريف).

ٍ
أن ِّ
والذي أراه َّ
يشء يف الوجود
لكل

اس ًام واحد ًا يمثل هويته ،ويمكن أن يوصف
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وفسرّ الزخمرشي (ت 538هـ) قوله تعاىل:

 ]110قائ ً
ال(( :الدعاء بمعنى التسمية

(ادعـوا َ
اهلل أو
املسمى أو التخيري فمعنى
ّ
ُ

سموا هبذا االسم أو هبذا،
ُ
الر َ
محن) ّ
ادعوا َّ

واذكروا إ ّما هذا وإ ّما هذا))( .((2وقال
الفخر الرازي (ت606هـ) فـي تفسري

قوله تعاىل :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭼ [سورة األعراف(( :]180 :جيب

عىل اإلنسان أن يدعو اهلل هبا وهذا ّ
يدل عىل

ّ
أن أسامء اهلل توقيفية ال اصطالحية))(.((2
وقول الرازي هذا هو الذي لفت انتباهي إىل
أن ُأحيص أسامء اهلل يف املصحف الرشيف

معتمد ًا يف ذلك عىل ذكرها بلفظ االسمية

بمجموعة من الصفات ما عدا املوجد هلذا

الرصيح من دون االعتامد عىل االشتقاق أو

متيز من خملوقاته
[سورة الشورى ]11 :إذ َّ

غري .وسأذكر يف هذا البحث هذه األسامء

( ((2الفروق اللغوية ،أبو هالل العسكري:
.18-17

( ((2الكشاف ع��ن حقائق التنزيل وعيون
األقاويل ،جار اهلل الزخمرشي.654/2 :
( ((2مفاتيح الغيب ،الفخر الرازي.85 /15 :

الوجود

فهوﭽﭡ ﭢ ﭣﭼ

بأسامئِ ِه احلسنى التي حددها الرسول

التأويل؛ فوجدهتا (تسعة وتسعني) اس ًام ال

أ.م.د.عايد جدّ وع ح ّنون

مستشهد ًا ببعض اآليات الواردة فيها لتكون

ال��ق��ه��ار) يف ق��ول��ه تعاىل:
	(-ال��واح��د
َّ

مصاديق ًا عىل ما أذهب إليه .وارتأيت -يف

ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

رواية الرتمذي بوصفها الرواية املشهورة

يوسف.]39 :

الوقت نفسه ْ
أن أحتقق مما ُذ ِكر منها يفعندنا اآلن فوجدت (سبعة وستني)

اس ًام من األسامء املذكورة فيها مذكور ًا يف
املصحف الرشيف بلفظ االسمية الرصيح
وهي:

	(-الرمحن الرحيم) يف قوله تعاىل :ﭽﭑ
ﭒﭓﭔﭼ[سورة الفاحتة.]1 :

	(-امللك ُ
السالم املؤمن املهيمن
القدُّ وس َّ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ [سورة

(الوهاب) يف قوله تعاىل :ﭽﯫ ﯬ
	َّ -
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ [س���ورة آل

عمران.]8 :

	(-ال��رزَّ اق املتني) يف قوله تعاىل :ﭽﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [سورة
الذاريات.]58 :

اجلبار ا ُملتكبرَّ ) يف قوله تعاىل:
العزيز َّ

	(-الف َّتاح العليم) يف قوله تعاىل :ﭽﮊ

ﯖﯗﯘﯙ

ﮓﮔﭼ [سورة سبأ.]26 :

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡﭼ

احلرش.]23 :

[س����ورة

	(-اخلالق البارئ ا ُمل َص ِّو ُر) يف قوله تعاىل:

ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

ﯪﯫﭼ[سورة احلرش.]24 :

	(-الغ َّفار) يف قوله تعاىل :ﭽﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ

[سورة طه.]82 :

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

	(-السميع البصري) يف ق��ول��ه تعاىل:

ﭽﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭼ[سورة الشورى.]11 :

	(-اللطيف اخلبري) يف قوله تعاىل :ﭽﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﭼ [س�����ورة

األنعام.]103 :

	(-الغفور احلليم) يف قوله تعاىل :ﭽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
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ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭼ [سورة البقرة.]225 :

ُّ
(العيل العظيم) يف قوله تعاىل :ﭽﯷ
	-
ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ

[سورة البقرة.]255 :

	(-الرقيب الشهيد) يف قوله تعاىل :ﭽﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫﯬﯭﭼ[سورة املائدة.]117 :

	(-املجيب) يف قوله تعاىل :ﭽ ﰁ

	(-ال����ش����ك����ور) يف ق���ول���ه ت���ع���اىل:

ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ

ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ

	(-ال��واس��ع) يف ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮔ

(احل����ق ال��ك��ب�ير) يف ق��ول��ه ت��ع��اىل:
	-
ُّ

ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ [سورة

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

	(-احلكيم) يف قوله تعاىل :ﭽﮀ

ﭽﯻ ﯼ ﯽ

[سورة فاطر.]30 :

ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ

[سورة احلج.]62 :

[سورة هود.]61 :

ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
البقرة.]115 :

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ [س���ورة

	(-احلفيظ) يف قوله تعاىل :ﭽﯩ ﯪ

البقرة.]32 :

	(-ا ٌملقيت) يف قوله تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ

ﮰ ﭼ [سورة الربوج.]14 :

ﯫ ﯬ ﯭﭼ [سورة سبأ.]21 :
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ﯕ ﯖﭼ [سورة النمل.]40 :

ﯻ ﯼ ﯽﭼ [سورة النساء.]85 :

	(-احل��س��ي��ب) يف ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﰅ

	(-ال��ودود) يف قوله تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ
	(-احل��م��ي��د امل��ج��ي��د) يف ق��ول��ه تعاىل:
ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ

	(-الغني الكريم) يف قوله تعاىل :ﭽ ﮪ

	(-الوكيل) يف قوله تعاىل :ﭽﮏ ﮐ

ﰍ ﰎﭼ [سورة النساء.]6 :

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﭮﭼ [سورة هود.]73 :

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ

أ.م.د.عايد جدّ وع ح ّنون

[سورة الزمر.]62 :

(القوي) يف قوله تعاىل :ﭽﯱﯲ
	-
ُّ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ

[سورة الرعد.]9 :

�بر) يف قوله تعاىل :ﭽﯨ ﯩ
	(-ال ُّ

ﯻﯼﭼ[سورة االنفال.]52 :

ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ [س��ورة

(التواب) يف قوله تعاىل :ﭽ ﯾ ﯿ
	َّ -

	(-ال����و ُّيل) يف ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽﯤ
الشورى.]28 :

(احلي ال َق ُّيوم) يف قوله تعاىل :ﭽﮣ
	ُّ -
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ [س��ورة
البقرة.]255 :

[سورة الطور.]28 :

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉﭼ [سورة البقرة.]37 :

(العفو) يف قوله تعاىل :ﭽ ﮐ
	-
ُّ

ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ [سورة

	(-ال��ص��م��د) يف ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽﭖ

احلج.]60 :

	(-القادر) يف قوله تعاىل :ﭽﮧ ﮨ ﮩ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﭗﭼ [سورة اإلخالص.]2 :

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔ ﯕﭼ [سورة األنعام.]65 :

	(-املقتدر) يف قوله تعاىل :ﭽﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ [س���ورة
القمر.]55 :

(األول اآلخ��ر الظاهر الباطن) يف
	ّ -
قوله تعاىل :ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ [س��ورة
احلديد.]3 :

	(-امل��ت��ع��ايل) يف قوله ت��ع��اىل :ﭽﮋ

	(-ال��رؤوف) يف قوله تعاىل :ﭽﮠ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ
[سورة البقرة.]207 :

	(-املالك) يف قوله تعاىل :ﭽﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ [س��ورة آل

عمران.]26 :

	(-اجلامع) يف قوله تعاىل :ﭽﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ [سورة

آل عمران.]9 :

	(-ال��ن��ور) يف قوله ت��ع��اىل :ﭽﮩ ﮪ
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ﮫ ﮬﭼ [س��ورة النور:

	(-الرسيع) يف قوله تعاىل ﭽﯮ ﯯ

	(-اهل��ادي) يف قوله تعاىل :ﭽﯦ ﯧ

	(-القائم) يف قوله تعاىل :ﭽﭤﭥﭦ

.]35

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ
[سورة احلج.]54 :

	(-ال��ب��دي��ع) يف ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯖ

ﯗ ﯘ ﭼ [سورة البقرة:

 ،117وسورة األنعام.]101 :
أما األسامء ُ
األخرى فلم ُتذكر يف

املصحف الرشيف بلفظ االسمية الرصيح
وهي:

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭼ[سورة آل عمران.]18 :

	(-املحيط) يف قوله تعاىل :ﭽﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﭼ [سورة آل

عمران.]120 :

(العالم) يف قولـه تعاىل :ﭽﭚ ﭛ
	َ -

ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ [سورة
املائدة.]109 :

املعز
(القابض الباسط اخلافض الرافع ُّ

	(-القاهر) يف قولـه تعاىل :ﭽﰂ ﰃ

املبدئ املعيد املحيي املميت الواجد املاجد

	(-املوىل النصري) يف قوله تعاىل :ﭽﯧ

الضار النافع
واإلكرام املقسط املغني املانع
ُّ

ﯰﯱﭼ[سورة االنفال.]40 :

ُّ
املذل احلكم العدل اجلليل الباعث املحيص

املقدِّ م املؤخر الوايل املنتقم ذو اجلالل

الباقي الوارث الرشيد الصبور).
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ﯰﭼ [سورة البقرة.]202 :

ومن أسامء اهلل التي ُذ ِك َرت يف

املصحف الرشيف بلفظ االسمية الرصيح

ومل ُتذكر يف رواية الرتمذي:

	(-الشاكر) يف قوله تعاىل :ﭽﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ [سورة
البقرة.]158 :

ﰄ ﰅﭼ [سورة األنعام.]18 :

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

	(-الفالق) يف قوله تعاىل :ﭽﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭼ[سورة األنعام.]95 :

(الر ُّب) يف قوله تعاىل :ﭽﯧ ﯨ
	َّ -

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [سورة

األنعام.]164 :

(الفعال) يف قوله تعاىل :ﭽﯵ ﯶ
	َّ -

ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ [سورة هود.]107 :

أ.م.د.عايد جدّ وع ح ّنون

	(-الغالب) يف قوله تعاىل :ﭽﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲ ﯳﭼ [سورة يوسف.]21 :

	(-اخلري احلافظ) يف قوله تعاىل :ﭽﭝ

ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ [سورة
يوسف.]64 :

	(-العامل) يف قوله تعاىل :ﭽﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﭼ[سورة

الرعد.]9 :

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭼ [سورة سبأ .]50 :

	(-الفاطر اجلاعل) يف قوله تعاىل:

ﭽﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥﮦﭼ[سورة فاطر.]1 :

	(-الكايف) يف قوله تعاىل :ﭽﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﭼ [سورة الزمر.]36 :

	(-الغافر القابل الشديد) يف قوله تعاىل:
ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

	(-اخلالق) يف قوله تعاىلﭽﯗ ﯘ

ﭲﭼ [سورة غافر.]3 :

(احلفي) يف قوله تعاىل :ﭽ ﯚ
	-
ُّ

ﯝ ﯞ ﯟﭼ [س����ورة

ﯙﯚﯛﭼ[سورة احلجر.]86 :

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ [سورة

مريم.]47 :

	(-املستعان) يف قوله تعاىل :ﭽﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [سورة
األنبياء.]112 :

	(-ال��رف��ي��ع) يف قوله ت��ع��اىل :ﭽﯜ
غافر.]15 :

	(-املليك) يف قوله تعاىل :ﭽﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ [س���ورة
القمر.]55 :

	(-األعىل) يف قوله تعاىل :ﭽﭩ ﭪ ﭫ

	(-املبني) يف قولـه تعاىل :ﭽﯕ ﯖ ﯗ

ﭬ ﭭﭼ [سورة الليل.]20 :

	(-القدير) يف قوله تعاىل :ﭽﮋ ﮌ

ﮈﭼ [سورة العلق.]3 :

ﯘ ﯙﭼ [سورة النور.]25 :

ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ
الروم.]54 :

[سورة

	(-القريب) يف قوله تعاىل :ﭽﭢ

	(-األك��رم) يف قوله تعاىل :ﭽﮆ ﮇ
	(-األحد) يف قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭼ [سورة اإلخالص.]1 :

أما الرتتيب الذي اعتمدناه هلذه
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أظن أهنا هي األسامء
األسامء -التي
ّ

أحصيت أسامء اهلل احلسنى ولكن هذا هو

ترتيب رصيف غايتنا منه مساعدة القارئ يف

عن احللول فإن أصبت فهذا من نِعم اهلل

احلسنى املقصودة باحلديث الرشيف -فهو

حفظها.

َ
الرب
﴿األحد الصمد النور املوىل
ُّ
احلي ُّ
احلق ال ُّرب اخلري اخلالِق القادر الظاهر
ُّ

ع ّ
يل ،وإن جانبت الصواب فحسبي أنيّ

حاولت تنبيه األذهان إىل ضعف رواية
الرتمذي ،وعلينا البحث عن احلقيقة التي

الباطن املالك اجلامع الشاكر القاهر الفالق

هي مبتغى ّ
كل إنسان.

القابل البارئ اآلخر الواحد الواسع القائم

1.1أحكام القرآن ،أبو بكر حممد بن عبد

الغالب احلافظ العامل الفاطر اجلاعل الغافر
اهلادي الكايف ا ُمل ِق ْيت املجيب املحيط املبني

ِ
املقتدر
املؤمن ا ُمل َه ْي ِمن ا ُمل َص ِّور املتكبرِّ

املتعايل الرحيم العزيز العليم السميع
البصري اللطيف اخلبري احلليم العظيم
الكبري احلفيظ احلسيب الكريم احلميد

الرقيب الشهيد احلكيم القدير القريب
الشديد الرفيع املليك الوكيل النصري
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ديدن الباحثني يثريون الشكوك ويبحثون

البديع الرسيع املتني املجيد الع ُّ
الغني
يل
ُّ
العفو الغفور الرؤوف
القوي احلفي
الو ُّيل
ُّ
ُّ
الفعال اخلالق
الودود الشكور العالم
َّ
الوهاب
التواب الغ َّفار الف َّتاح َّ
َّ
اجلبار َّ
القهار َّ

الرزَّ اق املَ ِلك السالم الرمحن ُ
القدُّ وس
األول ﴾.
ال َق ُّيوم املستعان األكرم األعـىل َّ

ويف اخلتام أقول :إنيّ ال أزعم أنيّ قد

أهم املصادر واملراجع:

اهلل املعروف بابن العريب ،حتقيق حممد

عيل البجاوي ،دار املعرفة للطباعة

والنرش ،بريوت (د .ت).

2.2اش��ت��ق��اق أس�م�اء اهلل ،أب���و القاسم
عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي

(ت337ه����ـ) ،حتقيق الدكتور عبد
احلسني املبارك ،مطبعة النعامن ،النجف

األرشف (1394هـ ـ 1974م).

3.3التوحيد ،الشيخ الصدوق أبو جعفر

القمي
حممد عىل بن احلسني بن بابويه
َّ
ّ
(ت 381ه��ـ) ،صححه وعلق عليه
السيد هاشم احلسيني الطهراين،

منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة

العلمية يف قم املقدسة( ،د .ت).

أ.م.د.عايد جدّ وع ح ّنون

4.4سنن ابن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بن
يزيد القزويني (ت275ه��ـ) ،حتقيق

حممد ف��ؤاد عبد الباقي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت (د .ت).

( 1353هـ  1934-م).

8.8الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
األقاويل ،جار اهلل حممود بن عمر بن
حممد بن أمحد اخلوارزمي (ت538هـ)،

5.5سنن الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن

دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،طـ 2

أمحد حممد شاكر ،دار الكتب العلمية،

9.9مفاتيح الغيب ،فخر الدين حممد بن

6.6فتح الباري رشح صحيح البخاري،

التميمـي البكري ال��رازي الشافعي

 852هـ) ،اعتنى به أبو عبد اهلل حممود

بريوت طـ  1421( 1هـ 2000-م).

عيسى بن سورة (ت  297هـ) ،حتقيق
بريوت ،طـ 1408( 1هـ  1987-م).

أمحد بن عيل بن حجر العسقالين (ت

بن اجلميل ،مكتبة الصفا ،مرص ،طـ 1
( 1424هـ  2003-م).

7.7الفروقاللغوية،أبوهاللالعسكري(ت
نحو 395هـ) ،مكتبة القدس ،القاهرة

( 1421هـ  2001م).

عمر بن احلسني بن احلسن بن عـيل
(ت  606ه��ـ) ،دار الكتب العلمية

1010امليزان يف تفسري القرآن ،السيد حممد
حسني ال��ط��ب��اط��ب��ائ��ي(1402ه��ـ)،

مؤسسة األعلـمي للمطبوعات،
بريوت ،طـ 1417( 1هـ  1997م).
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فحوى البحث
يبدأ السيد الباحث بتفسري معنى (علم االنثروبولوجيا) وانه خيص

(علم االنسان) .ثم يوضح أهداف البحث ثم مشكلة البحث من خالل
املؤاخذات عىل علم االنثروبولوجيا واالسباب التي ادت اىل عدم تقبل
هذا العلم يف العامل العريب وباخلصوص يف مؤسساهتا الدينية والترشيعية.

ثم يبسط موضوعة (القرآن وعلم االنسان) ويقف عند حقيقة يراها
الباحث مهمة جد ًا وهي :ان علم االنسان القرآين هو العلم الذي يتخذ
من القرآن مرجع ًا ومنطلق ًا لكل ما يتعلق ببني االنسان من أجل صياغة

تصور جديد وحقيقي نابع من الواقع ورافض هليمنة النظريات املادية

عىل هذا العلم وبام حيفظ لالنسان خصوصيته وكرامته وموقعه احلقيقي.

وبذلك فالباحث يرضب مثال من نظرية النشوء واالرتقاء لداروين و
يفندها من خالل ادلة من حقيقة اخللق التي اوردها القرآن الكريم.
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املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء

و املرسلني و عىل أهل بيته الطيبني
الطاهرين

ذلك ،نعم هنالك أشياء كانت من أخرتاع
اإلنسان ،و من صناعته ،لكنها حمدودة
بقدر حمدودية اجلنس البرشي بالنسبة

خللق اهلل سبحانه و تعاىل.

يف البدء البد من أن نقف عند قضية
مهمة أال و هي إن ِ
العلم األول ،و منشأ

البحث سوف نحاول الرتكيز عىل أمهية

السلطة املطلقة هي هلل تعاىل ،و إن األديان

أشتهر هبا ،و كل ما يتعلق به ،و كذلك

العلوم هو اهلل سبحانه و تعاىل ،و إن
الساموية ،و األنبياء و الرسل  ،و كذلك

الكتب الساموية قد أراد اهلل سبحانه و تعاىل
هبا هداية البرشية ،و رفع مكانة اإلنسان ،و

إيصاله إىل الكرامة التي أرادها له سبحانه

وتعاىل.

و املهم يف كل هذا و ذاك أننا و يف هذا

هذا العلم ،و أساس نشأته ،و أسامئه التي
سوف نحاول البحث عن أن مرد هذا
العلم إىل الكتب و األديان الساموية و

باخلصوص (القرآن الكريم).

و سوف نحاول أن ندرس أبرز معامل

هذا العلم يف القرآن الكريم ،و الدين

و البد أن نعلم أن مرد أكثر العلوم

اإلسالمي ،واألحاديث الرشيفة ،يف

و علمها بني البرش من أجل نفعهم و

أن الدين اإلسالمي كان و ال يزال الرائد

هو هلل سبحانه و تعاىل ،فهو الذي أنزهلا
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الذي أخرتعت العلم الفالين ،أو ما شاكل

فائدهتم ،نعم إن أكثرها متغرية األسامء،

و إن اسامءها يف مكان خمتلف عن املكان
اآلخر ،كل ذلك ال يغري احلقيقة التي

مفادها؛ أن مرد العلوم هلل سبحانه و

تعاىل.

و ال يمكن ألي إنسان أن يقول أنا

حماولة ليس منشأوها (أسلمة املعرفة) بل
يف كثري من العلوم و املعارف.

و سوف نحاول أن نبني و نوضح

هذا البحث بأبسط الطرق املمكنة داعني

املوىل القدير أن يوفقنا لكل ما فيه اخلري و

الصالح أنه نعم املوىل و نعم النصري.
و احلمد هلل رب العاملني

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

متهيد
ال خيفى عىل ٍ
أحد بإن القرآن الكريم

هو كتاب اهلل تعاىل أنزله عىل نبيه
هبدف هداية البرش ،و من أجل خالصهم،

و لتحقيق سعادهتم يف الدارين ،فإن
للقرآن الكريم أمهية كبرية و عظيمة يف

حتقيق السعادة احلقيقية للبرشية يف الدنيا و
اآلخرة ،و ذلك ملن أهتدى هبداه ،و سار

عىل هنجه.

و إنا لو حققنا ،أو فحصنا ،أو حمصنا

بدقة للفت أنتباهنا يشء مهم أال و هو؛ أن

هنالك حمورين أساسيني يتكرران أمامنا
دائ ًام يف آيات القرآن الكريم و إن أختلفت
األلفاظ و املحاور و األسباب و الدواعي،

مها (اهلل) جل و عال ،و (األنسان) املخلوق

األكثر كامالً عىل وجه البسيطة.

الترشيعات ،والقصص ،والعربِ ،
واحلكم،

واألمثال ،كل ذلك يف سبيل رقي اإلنسان

نفسي ًا وروحي ًا ،وجعل يف هذا الكتاب
الكثري من األرسار و ِ
احلكم و العلوم ما لو

توصل إليها األنسان ،وفهمها ،وطبقها لنال
السعادة األبدية يف دنياه وآخرته.

وم���ن ت��ل��ك األرسارِ ،
واحل���ك���م،

والعلوم (علم األن��س��ان) أو م��ا يسمى

بـ(األنثروبولوجيا) والذي سوف نحاول
أن نقف عليه بام حيقق الفائدة املرجوة إن

شاء اهلل تعاىل.

أهداف البحث

َّ
إن استعراضنا قضية (األنثروبولوجيا)

جاء لعدة أسباب مهمة منها-:

1.1إن القرآن الكريم ليس مقترص ًا عىل
قضايا معينة ال يتجاوزها إىل غريها ،أو

فهام أكثر حمورين بطغيان عىل آيات

أنه خاص بزمن معني ،أو مكان معني،

أن هدف القرآن الكريم هو تنظيم عالقة

معينة ،وإن دل ظاهر بعض اآليات عىل

هذا الكتاب املجيد ،و بالتايل سنستفيد من
(األنسان) بـ(اهلل) تعاىل فهو تعاىل خالقه،

وربه ،وسيده الذي عليه أن يطيعه ويعبده
و يتقرب له.

وإن اهلل تعاىل وضع الكثري من

أو دين معني ،أو مذهب أو طائفة

ذلك ،لكن العمومات فيه كثرية ،فهو

(محال وجوه).

وإن تقييده هبذه األشياء من قبل

البعض ما هو إال بدعة ال دليل عليها،
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وحتجيم لكتاب اهلل الذي وضعه هلداية

وحركات وسكنات ،ويمكن القول:

الساعة و فناء اجلنس البرشي ،فهو دستور

أختص بعلم األنسان فليس هنالك

البرشية من أول يوم نزل فيه و إىل قيام

البرشية و مصدر ترشيعها األهلي شاء

البعض أم رفض.

أفضل من القرآن الكريم .لذلك فال
غ��رو و ال حساسية و إن أختلفت

2.2إن القرآن الكريم تناول أرسار ًا و

األصطالحات و األستعامالت( ،فال

بعضها فيام بعد ،و تعددت و تنوعت

4.4لقد أصبح (علم األنثروبولوجيا) أو

رف
أحكام ًا و علوم ًا كثرية جد ًاُ ،ع َ

أسامؤها ،إال إننا نجد هلا أص ً
ال أو ذكر ًا
يف القرآن الكريم ،فالقرآن الكريم قد

وضح أساسيات معينة لقضايا كثرية
ُف ِصل بعضها يف أحاديث رشيفة ،أو

مشاحة يف األصطالحات).

(علم األنسان) من األختصاصات
املوجودة يف الدراسات األكاديمية،
و ب��اخل��ص��وص يف (ال��ك��ل��ي��ات و

اجلامعات) ،بل دخ��ل يف الكليات

ترك تفصيلها و تفريعها لألنسان وفق

اإلس�ل�ام���ي���ة ،و األخ��ت��ص��اص��ات

3.3إن معنى (األنثروبولوجيا) هو (علم

هل نصفه بالكفر؟ .أم نمنع التخصص

و الذكر األكثر يف القرآن الكريم ،بل

يف احلقيقة كل تلك التساؤالت و أكثر

ثوابت معينة.

األنسان) ،و إن لألنسان احلظ األوفر،
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أن��ن��ا ل��و أردن����ا ال��ك�لام ع��ن كتاب

إن القرآن جاء من أجل هذا األنسان
لتنظيم حياته ،فهو كتاب اهلل سبحانه
و تعاىل الذي جاء لألنسان و أختص
به ،فهو الكتاب املختص باألنسان

وب��ك��ل م��ا يتعلق ب��ه م��ن ع�لاق��ات

وتنظيامت ،ومشاعر وأحاسيس،

اإلسالمية ،فامذا نصنع؟.

به؟ .أم نحرم دراسته؟ .أم نغري أسمه؟.

منها قد وردت عىل هذا العلم ،و عىل علوم

كثرية ذات مسميات غربية ،لكن مل يلتفت
أحد إىل روح تلك العلوم ،وهل إهنا

مستمدة من علوم عربية إسالمية ،و هل
تفيد هذه العلوم يف تطور املنظومة العربية

اإلسالمية ،و ما شاكل ذلك من األثارات،

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

فلو فعلنا ذلك خلرجنا من مشاكل كثرية،

أي صياغتها أو صبغها بالصبغة اإلسالمية

و األفق الضيق لبعض الفئات التي تعيش

اإلسالم من أستيعاب الثقافات اآلخرى

و عقد مرتاكمة خلفتها العقلية املتحجرة،
خلف احلضارة.

5.5إن م��ا م��ر ب��ه اإلس�ل�ام واملسلمون
عرب التاريخ من مؤامرات وحروب

وإب������ادات وم��ع��ض�لات وغ����زوات

لنحقق اهلدف املنشود و الذي أراده لنا

و صهرها يف بوتقة اإلسالم.

املؤاخذات عىل األنثروبولوجيا
أو مشكلة البحث

و هنا البد أن نتعرض ألهم األسباب

ورسقات مل يتح الفرصة جلمع و فهم

التي دعت إىل عدم تقبل (األنثروبولوجيا)

حقيقة ،فبني ضائع وم�سروق ،و بني

املؤسسات الدينية و الترشيعية ،فعند بحثنا

ال�تراث العريب اإلسالمي وما به من

حمرف وم��زور ،و هذا ما يقر به أكثر

املسلمني إن مل نقل كلهم ،فكيف نتشدد

يف العامل العريب ،وباخلصوص يف
تلك األسباب يمكن أن نجملها بام ييل :ـ

1.1السبب األول-:

يف أمر البد لنا و وفق العقل السليم أن

وهو عدم تقبل فكرة التطور احليوي

الذي ذك��ره ،و متى ُذك��ر ،و هل جاء

النشوء و األرتقاء) التي جاء هبا (تشارلز

نرتوى به لنعرف مدى مصداقيته ،ومن
ّ
نقض له ،و هل قيل حلادثة خاصة أم
هو عام ،و من الذي قيده و نقله ،و ما

شاكل ذلك من طرق و أمور إن قمنا هبا

حلققنا جزء ًا كبري ًا من املراد ،و لوصلنا
إىل احلقيقة املطمئنة املفيدة.

عند اإلنسان ،و املوجودة يف (نظرية
داروين) ،و ذلك لتعارضها مع أساسيات
اإلسالم ،و التي منها كون األنسان قد
خلقه اهلل سبحانه و تعاىل كام هو عليه

اآلن ،و ليس هو نتاج حلقة تطورات ذات

أصل حيواين ،و كذلك باقي املخلوقات.

لكن األهم هو عدم احلكم املسبق

ويف ه����ذا ال���ش���أن ي���ق���ول ال��س��ي��د

قياس مدى فائدهتا ،و بالتايل أسلمتها،

((إن النوع اإلنساين ،و ال كل نوع إنساين،

عىل األشياء ،بل البد من التأمل هبا ،و

الطباطبائي صاحب تفسري امليزان:
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بل هذا النسل املوجود من اإلنسان ليس

نظرية ُعرفت عن (داروين) و ألتصقت

حولته إليه الطبيعة املتحولة املتكاملة،

و باخلصوص الفلسفات األسيوية حول

نوع ًا مشتق ًا من نوع آخر حيواين أو غريه
بل هو نوع أبدعه اهلل تعاىل من األرض،

فقد كانت األرض و ما عليها و السامء و

ال إنسان ،ثم خلق زوجان أثنان من هذا

النوع و إليهام ينتهي هذا النسل املوجود..
وأما ما أفرتضه علامء الطبيعة من حتول
األن��واع ،و إن األنسان مشتق من القرد،
و عليه مدار البحث الطبيعي اليوم ،أو
متحول من السمك عىل ما أحتمله بعض،
فإنام هي فرضية ،و الفرضية غري مستندة
إىل العلم اليقيني ،و إنام توضع لتصحيح

التعليالت و البيانات العلمية ،و ال ينايف

أعتبارها أعتبار احلقائق اليقينية ،بل حتى
األمكانات الذهنية ،و إذ ال أعتبار هلا

أزيد من تعليل اآلثار و األحكام املربوطة

272

بموضوع البحث.((())..

به ،لكن لو رجعنا إىل الفلسفات اآلخرى،
أصل األنسان لوجدنا العجب العجاب،
و كل ذلك ليس مدار بحثنا هذا ،لكن

املهم إن قضية أن أصل األنسان قرد أو

ما شاكلها غري مقبولة ،و تتعارض مع

الثوابت اإلسالمية و التي منها كون

اإلنسان أرشف املخلوقات ،و أفضلها،
و قد خلقه اهلل تعاىل كام هو عليه اآلن

بال تغيري أو تبديل أو تعديل أو تطور ،و
بام أن علم األنثروبولوجيا ،و باخلصوص
الغريب منه يؤمن بإن أصل اإلنسان قرد لذا

فلقد ُشطب عىل هذا العلم ،بل ُحرم هلذا

السبب.

2.2السبب الثاين :ـ

أرت���ب���اط ن��ش��أة األن��ث��روب��ول��وج��ي��ا،

وبداياهتا التارخيية باألستعامر ،حيث كانت

فاألعرتاض األول أن ليس أصل

ال��دراس��ات تتم عىل املجتمعات البدائية

احلقيقة إن نظرية كون اإلنسان قرد ًا هي

و طبيعتها الثقافية ،مما يسهل أستعامرها،

األنسان قرد ًا ،أو أي يشء آخر ،و يف

((( اجلواهر النورانية ،السيد الطباطبائي ،أعداد
و مجع رضوان سعيد فقيه ،ص .229

و املتخلفة هبدف معرفة بنيتها الرتكيبية،
فأصبحت (األنثروبولوجيا) أداة أستعامرية

هدفها تسهيل مهمة األستعامر والسيطرة

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

وأستعباد الشعوب.

ل���ك���ن الب�����د م����ن ع�����دم اخل���ل���ط،

وهنا يقول (جريار لكلرك)(( :إن

فاألنثروبولوجيا علم وضعي أستغل من

يتوضح بالفعل إال بعد أن بدأت مرحلة

أي األنثروبولوجيا -قابل ألن يكون أداة

موقف األنثروبولوجيا األستعامري مل
إهناء األستعامر يف العامل الثالث ...يمكن

القول إذن إن اإلمربيالية األستعامرية
املعارصة تتوافق زمني ًا مع األنثروبولوجيا

املعارصة.((())..

قبل األستعامر وغريه ،خلدمة غاياته ،فهو-
خري أو رش عىل حد سواء ،فاخللل ليس يف

العلم ،بل يف آلية العمل و األستخدام.

و إن كان ظننا أن نحرم كل ما جاء به

األستعامر فعىل األرجح ستتوقف املسرية

لقد كان األسترشاق املصدر األول

اخلاصة بنا ،و سنرجع إىل ما يسمى بـ(عرص

الرشق األوسط -عىل سبيل املثال ،ففي

اىل ما حوله فيجد كل املنتجات املوجودة

للبدايات التأملية األنثروبولوجية يف

تلك املرحلة كان املسترشقون حتى
منتصف القرن التاسع عرش تقريب ًا علامء
للعهدين القديم و اجلديد ،أو مبرشين،
ويف أفضل احلاالت علامء بالدراسات

السامية ،و من أجل ذلك يربط (أدورد
سعيد) بني األسترشاق و األنثروبولوجيا،

ليس يف النشأة ،بل يف املادة التي أعتمداها،
ثم يف أهنام علامن أستعامريان ،أو نشئا يف
مرحلة األستعامر و خلدمته(((.

((( األنثروبولوجيا و اإلستعامر ،جريار لكلرك،
ص.12
((( األسترشاق ،أدورد سعيد.

قبل التاريخ) ،إذ يكفي ألي عاقل أن ينظر

هي من مناشئ أجنبية صنعتها الدول التي
كانت تستعمرنا يف يوم من األيام ،و منها

(املطابع ،و الورق ،و األحبار ،و أدوات

الكتابة ،الكمبيوترات ،و الطابعات ،و،...

ألخ )...بل كل يشء عىل مايبدو؟؟؟!!!.

فعلينا ترك هذا السبب و رميه خلفنا،

و األيامن بام سوف نقدمه يف املستقبل عن

طريق أستغالل وسائل التطور لتحصيل
األستقالل املعريف اخلاص بنا ،ال بأن نطبق
املنظومة الغربية يف كل جماالت حياتنا ،و

باخلصوص يف جمال التعليم ،و يف نفس

الوقت ننقدها ،ويف ذلك و بحق (نفاق)
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و(املصطلح) ليس شيئ ًا جديد ًا ،أو

نستعيذ باهلل تعاىل منه.
3.3السبب الثالث :ـ

احلساسية من املصطلح ،فمصطلح

يشء موجود بالرتاث اإلسالمي ،فنجد

مل يشتق من لغة العرب ،بل هو مصطلح

ختريوا تلك األلفاظ لتلك املعاين ،و هم

(األنثروبولوجيا) ليس مصطلح ًا عربي ًا ،و
ذو أصل التيني ،و قيل يوناين ،و قيل
غريب ،املهم أنه مصطلح وافد ،و بام أن

هنالك حساسية من كل وافد غريب ،و

املشهور حماربة و حتريم كل وافد أجنبي،
فالبد إذن من حتريم (األنثروبولوجيا) و

لو أصطالح ًا.

اجلاحظ (ت  255هـ) يقول(( :وهم
اشتقوا هلا من كالم العرب تلك األسامء،
و هم اصطلحوا عىل تسمية ما مل يكن له

يف لغة العرب اسم ،فصاروا يف ذلك سلف ًا

لكل خلف ،و قدوة لكل تابع))(((.

كام و نجد اخلوارزمي (ت  380هـ)

يقول يف وصفه لكتابه مفاتيح العلوم:

لذا فإن (أشكالية املصطلح) هي

إن��ه جعله ((ج��ام��ع�� ًا ملفاتيح العلوم و

دعاة الرتاث و دعاة املعارصة ،فكالمها

طبقة م��ن ال��ع��ل�ماء م��ن امل��وض��وع��ات و

إشكالية ال تنتهي ،و باخلصوص ما بني
يكفر اآلخر وفق هذه املشكلة التي ال حل

هلا أبد ًا.

و عن قضية (املصطلح)
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إنه خمتص بالغرب ،أو جاء منهم ،إنام هو

(((

نقول:

أوائ���ل الصناعات ،مضمن ًا م��ا ب�ين كل

االصطالحات))(((.

ونجد أبن فارس (ت  395هـ)

يقول(( :حتى ال يكون يشء منه مصطلح ًا

إن املصطلح عبارة عن أختصار و إمجال

عليه.((())..

التعبري اللغوي و موافقة التأويل املراد.

صاحب كتاب كشاف اصطالحات الفنون

لقضية أو لعلم ما جاء موافق ًا لسياقات

((( املصطلح باللغة األنكليزية ( )termو هو
مشتق من الكلمة الالتينية (،)terminus
أما علم املصطلح فهو (.)Terminology

كام و نجد التهانوي (ت 1158هـ)

((( البيان و التبيني ،اجلاحظ ،ج ،1ص.139
((( مفاتيح العلوم ،اخلوارزمي ،ص.3– 2
((( الصاحبي ،أبن فارس ،ص.7

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

ٍ
لكل اصطالح ًا خاص ًا
يقول ...(( :فإن
به.((())..

ألفت حوله و بحثت فيه و أشارت أليه.

ومن جراء كل ذلك و ما حييط به و من

و نجد كتب و مؤلفات أعتنت بذلك

تداعياته و إلتباساته و ما أحاطت به من

الرشيف) للقايض أبن فضل اهلل العمري

وهو علم حديث يعدّ من العلوم التي

و ذكرته كـ(كتاب التعريف باملصطلح

(ت  749هـ) ،و كتاب (بلغة الغريب

يف مصطلح آثار احلبيب) للشيخ حممد
مرتىض الزبيدي (ت  1205هـ).

وي���ق���ول (اجل����رج����اين) يف تعريفه

لالصطالح أنه(( :عبارة عن اتفاق قوم
ع�لى تسمية ال�شيء باسم م��ا ُينقل عن

مشاكل و تسأوالت نشأ (علم املصطلح)
ظهرت يف القرن العرشين ،هدفه حتقيق

اهلدف املطلوب من مواكبة التطور العلمي

و التقني الذي يشهده العامل ،و حتقيق
الفهم الصحيح لكل ٍ
وافد جديد بام يالئم
اللغة و عقل املتلقي.

وق����د ع���رف���وا (ع��ل��م امل��ص��ط��ل��ح)

موضعه األول ،وإخراج اللفظ من معنى

بإنه ه��و(( :حقل املعرفة ال��ذي يعالج

االصطالح :اتفاق طائفة عىل وضع اللفظ

موضوع حقل خاص ،أو يف مجلة حقول

لغوي إىل آخ��ر ملناسبة بينهام .و قيل:
بازاء املعنى .و قيل :االصطالح :إخراج

ال�شيء عن معنى لغوي إىل آخ��ر ،لبيان
املراد .و قيل :االصطالح :لفظ معني بني

قوم معينني))(((.

إذن فاملستفاد وجود االصطالح و

املصطلح يف الرتاث ،و هناك كتب عديدة
((( كشاف اصطالحات الفنون ،التهانوي ،ج،1
ص.3
((( التعريفات ،اجلرجاين ،ص.23

تكوين التصورات ،و تسميتها سواء يف
املواضيع))(.((1

كام وان تأسيس (املجامع اللغوية)

(((1

( ((1معجم م��ف��ردات علم املصطلح ،هيئة
املواصفات و املقاييس العربية السورية ،جملة
(اللسان العريب) ،الرباط ،املغرب ،ع،24
 ،1985ص.223
( ((1كـ(جممع دمشق  ،1919و جممع القاهرة
 ،1932و جممع بغداد  ،1947و أحتاد
املجامع العربية  ،1970و جممع عامن
 ،1976و املجمع السعودي  ،1983وجممع
اجلزائر .)1986
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كان من أجل وضع املصطلحات العلمية

وإنتاجها.

املصطلحات الوافدة واجلديدة وإبداء

و أجتامعي و حضاري.

التي تفتقر إليها اللغة العربية ،ودراسة

الرأي فيها(.((1

يف تعريف األنثروبولوجيا

و هنا سوف نحاول الوقوف عىل

تعريف هذا املصطلح للوقوف عىل ماهيته
و حقيقته ،فنقول:

5.5ع��ل��م احل���ض���ارات وامل��ج��ت��م��ع��ات
البرشية(.((1

وقد عرفته عاملة األنثروبولوجيا

الشهرية (مارجريت ميد)( ((1بقوهلا(( :أن

األنثروبولوجي حياول وصف اخلصائص

األنثروبولوجيا هي :علم اإلنسان،

اإلنسانية ،البيولوجية ،و الثقافية للجنس

مها ( )anthroposو معناها "اإلنسان"،

وحيلل الصفات البيولوجية والثقافية

و قد نحتت الكلمة من كلمتني يونانيتني

البرشي عرب األزمان ،و يف خمتلف املناطق،

و ( )logosو معناها "علم" ،و عليه فإن

و املحلية كأنساق مرتابطة ومتغرية،

()anthropologyهو :علم اإلنسان(.((1

التكنولوجية ،و يبحث اإلدراك العقيل

أشهرها:

أتصاالته))(.((1

املعنى اللفظي إلصطالح األنثروبولوجيا
وتعرف األنثروبولوجيا تعريفات عدة

1.1علم اإلنسان.
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4.4علم اإلنسان من حيث هو كائن طبيعي

2.2علم اإلنسان و أعامله و سلوكه.

كام يصف و حيلل النظم األجتامعية و

لإلنسان و ابتكاراته و معتقداته و وسائل
وعرفه شكر سليم بأنه(( :علم دراسة

األنسان طبيعي ًا و أجتامعي ًا و حضاري ًا))(.((1

3.3علم اجلامعات البرشية وسلوكها

وتُعرف األنثروبولوجيا بأهنا العلم

( ((1األدوات املعرفية ،الشيخ ليث عبد احلسني
العتايب.
( ((1املعجم املوسوعي ملصطلحات احلداثة
ونقدها ،م��ادة أنثروبولوجيا /مدخل إىل
األنثروبولوجيا ،حسن أبو زيد ،ص.14-13

( ((1املدخل إىل علم األنثروبولوجيا ،شاكر
مصطفى سليم ،ص.7
( ((1مارجريت ميد ( 1979- 1901م).
( ((1قصة األنثروبولوجيا ،حسني فهيم ،ص.13
( ((1قاموس األنثروبولوجيا ،ص.56

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

الذي يدرس اإلنسان من حيث هو كائن

عضوي حي ،يعيش يف جمتمع تسوده
نظم وأنساق أجتامعية يف ظل ثقافة معينة،
ويقوم بأعامل متعددة ،ويسلك سلوك ًا

وتقسم األنثروبولوجيا عىل أربعة أقسام

رئيسية من وجهة نظر األنثروبولوجيني يف

بريطانيا ،و هذه األقسام هي:

1.1األنثروبولوجيا الطبيعية (physical

حمدود ًا ،وهو أيض ًا العلم الذي يدرس

.)anthropology

حياول التنبؤ بمستقبل اإلنسان معتمد ًا عىل

.)anthropology

احلياة البدائية ،و احلياة احلديثة املعارصة ،و

2.2األنثروبولوجيا األجتامعية (Social

تطوره عرب التاريخ اإلنساين الطويل ،و لذا

3.3األنثروبولوجيا احلضارية أو (الثقافية)

عل ًام متطور ًا ،يدرس اإلنسان و سلوكه ،و

4.4األنثروبولوجيا التطبيقية (Applied

يعترب علم دراسة اإلنسان (األنثروبولوجيا)

أعاملــه(.((1

(.)Cultural anthropology
.)anthropology

فعلم األنثروبولوجيا يدرس األنسان

و لألنثروبولوجيا عالقة وثيقة ببعض

سلوك األنسان يف املجتمع ،و األشكال

1.1األث��ن��ول��وج��ي��ا :وه���ي ع��ل��م ت��اري��خ

بكونه أحد أفراد مملكة احليوان ،و تدرس
األوىل لإلنسان ،و املجاميع األوىل لبني

البرش ،كام و حتاول األنثروبولوجيا كشف
وتوصيف املعايري الفيزيقية التي متيز
اجلنس البرشي عن سائر الكائنات احلية

األخرى ،وفق دراسات ذاتية و مقارنة
حتى داخل األرسة الواحدة(.((1

( ((1مدخل إىل علم اإلنسان ،عيسى الشامس،
ص.14- 13
( ((1املعجم املوسوعي ملصطلحات احلداثة و
نقدها ،مادة أنثروبولوجيا.

العلوم األجتامعية أمهها:

احل��ض��ارات وال��ع�لاق��ات احلضارية

بني الشعوب ،وتصنيف احلضارات

وتوزيعها و إنتشارها يف العامل.

2.2األثنوغرافيا :و هي الدراسة الوصفية
للمجتمعات و حضاراهتا.

3.3اآلركيولوجيا( :علم اآلث��ار) :وهي
الدراسة األثنولوجية ،و األثنوغرافية
حلضارات شعوب بائدة من اآلثار

التي جيدها العلامء يف احلفريات.
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4.4علم األجتامع :و هو دراسة الظواهر

معنى الدراسة املقارنة للجنس البرشي،

املجموعات البرشية ،ودراسة العالقة

األنسان وكل أعامله ،أي كل منجزاته املادية

ال��ت��ي ت��ن��ب��ث��ق ع���ن ال��ع�لاق��ات بني
بني اإلنسان و بيئته البرشية ،ويركز

علم اإلجتامع احلديث يف دراسته عىل
الظواهر اإلجتامعية األكثر تقدم ًا ،أي

عىل مشكالت املجتمعات املعقدة و
املتطورة(.((2

والفكرية ،أي الدراسة الشاملة لإلنسان ،أما

كعلم إنسان خمتص مل يعرف يف الغرب إال
منذ قرنني من الزمان ،و إن األنثروبولوجيني

الغربيني ،و ال سيام األوربيون منهم،
يرون أن األصول النظرية األساسية لعلم

و البد ان نعلم ان علم األجتامع و

األنثروبولوجيا ظهرت إبان عرص (التنوير)

بحيث ال يمكن للباحث الفصل أو التمييز

كشوفات جغرافية ،و ثقافية ،و صناعية كثرية

األنثروبولوجيا علمني متقاربني متشاهبني،
بني هذين العلمني لدرجة تقارهبام ،و ملن
أراد التفريق بينهام مراجعة الكتب املختصة

يف ذلك(.((2

األنثروبولوجيا من حيث التاريخ
الظهور اإلصطالحي

لقد ظهر مصطلح (األنثروبولوجيا)
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وحياول أصحاب هذا العلم دراسة

يف أوربا ،أي يف (عرص النهضة) حيث متت

داخل أوربا و خارجها.

و بذلك نعلم أن علم األنثروبولوجيا-

بام حيمل املسمى من معنى ـ علم حديث
العهد إذا ما قيس ببعض العلوم األخرى

كالفلسفة و الطب و الفلك و غريها.

وعن كلمة (أنثروبولوجيا) يذكر

يف بريطانيا عام ( 1593م) ،وكان املقصود

الباحث الفرنيس (جان بوارييه)( :إهنا

و السيكولوجية و االجتامعية ،و ظل حيمل

القرن الثامن عرش لتعنى بدراسة التاريخ

به دراسة األنسان من مجيع جوانبه الطبيعية

( ((2املدخل إىل األنثروبولوجيا ،شاكر مصطفى
سليم و ص .16- 14
( ((2املعجم املوسوعي ملصطلحات احلداثة
ونقدها ،مادة أنثروبولوجيا.

ظهرت أوالً يف كتابات علامء الطبيعة إبان
الطبيعي لإلنسان)(.((2

( ((2قصة األن��ث��روب��ول��وج��ي��ا ،حسني فهيم،
ص.19-13

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

أما فروع (األنثروبولوجيا) املتعددة

طرأ عىل الرساالت والكتب السابقة ،فلم

من القرن العرشين تقسيامت ،و فروع ًا

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

فلم يشهد هذا العلم قبل النصف الثاين

متعددة ،إذ كانت قبل ذلك خاصة
بالباحث ،و العامل املتخصص هبذا العلم،

و مع إنطالقها يف الستينات من القرن
العرشين أخذت تتبلور حتى وصلت
إىل أن تكون عل ًام مستق ً
ال له خصوصيته
و معامله و أهدافه ،لذا فقد شهد القرن

العرشين مراحل تكوين األنثروبولوجيا
و تطويرها لتصبح كيان ًا أكاديمي ًا ،و مهنة

عند الكثري من العلامء

األنثروبولوجيا من حيث املحتوى

أما من حيث املحتوى ،وهو دراسة

اإلنسان وكل ما يتعلق به ،ودراسة
املجتمع ،والبحث يف الشؤون اإلنسانية،
و املجتمعات البرشية فقديم قدم اإلنسان،

و ذلك مذ وعى اإلنسان ذاته وبدأ يسعى

للتفاعل مع بيئته و جمتمعه و أبناء جنسه.

إن األهتامم باإلنسان ،و بكل ما خيتص

به هو حمور الديانات ،و رساالت األنبياء
و املرسلني ،و الكتب الساموية ،لكن

و بام أن الكثري من التحريف و التزوير قد

يبق لنا إال مصدر واحد ﭽﮓ ﮔ ﮕ

ﮠﭼ [سورة فصلت.]42 :

أال و هو (القرآن الكريم) ،و بذلك

يصبح علم اإلنسان (األنثروبولوجيا)

علم إسالمي بأمتياز ،وضع أسسه القرآن
الكريم ،و وضحت هذه األسس يف

األحاديث الرشيفة للنبي حممد ،و

لباقي املعصومني ،ثم أمتاز به الرحالة
و املستكشفون و البلدانيون املسلمون،
و الذين جابوا خمتلف األصقاع من أجل

البحث و التنقيب و املقارتة بني املجتمعات
البرشية ،و بذلك كانوا أنثروبولوجيني
بمعنى الكلمة قبل أن يظهر هذا املصطلح

يف أوربا.

ولقد قام هؤالء العلامء املسلمون

برحالهتم أهتدا ًء و أقتدا ًء بقوله تعاىل:

ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﭼ [سورة العنكبوت ]20 :و قوله

تعاىل :ﭽﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﭼ[سورة النساء.]100 :

لذا فقد طاف العلامء حول املسلمون
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العامل ،و درسوه جيد ًا ،و سجلوا و دونوا

كل يشء عن شعوبه ،لذا فإن أسس و
أهداف األنثروبولوجيا احلديثة قد حقق
أهدافها العلامء املسلمون قبل أن يظهر

هذا املصطلح ،و قبل أن يصبح عل ًام ،و
اختصاص ًا تُساق له النظريات ،و تُكتب

حوله األبحاث ،و له فروعه و أختصاصاته
يف الكليات و اجلامعات.

القرآن و علم اإلنسان

وهنا البد أن نقف عىل حقيقة مهمة

جد ًا أال و هي؛ إن علم اإلنسان القرآين

ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ

[سورة الروم.]22 :

إن مسألة أختالف األلوان ،و اللغات،

و غريها ،يرجع إىل أختالف الدماء وهو
مبني عىل نظرية (النشوء و األرتقاء) ،و
قضية التطور يف األنواع ،القائلة بأنتهاء
النسل يف كل لون إىل غري ما ينتهي إليه

نسل اللون اآلخر ،و بذلك يصبح لكل

نوع أب رئييس ،أو (آدم) خاص هبم.

أما القرآن الكريم فظاهر آياته تشري إىل

هو العلم الذي يتخذ من القرآن مرجع ًا

أن هذا النسل احلارض من اإلنسان ـ يف كل

اإلنسان ،كل ذلك من أجل صياغة تصور

تعاىل يف كتابه (آدم) ،و إىل أنثى و أم واحدة

و منطلق ًا مؤسس ًا لكل ما يتعلق ببني
جديد و حقيقي نابع من الواقع و مبعد

هليمنة النظريات املادية عىل هذا العلم بام
يرجعة إىل حظريته األوىل و احلقيقية ،و
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ﮢﮣﮤﮥ

بام حيفظ لإلنسان خصوصيته و كرامته
و موقعه احلقيقي ،و ما التعدد الشكيل

و اللوين و اللساين و الثقايف و املعييش
إال عنرص تنوع و إثراء و قوة للحضارة

البرشية.

ق����ال ت���ع���اىل :ﭽﮟ ﮠ ﮡ

مكان ـ ينتهي إىل ذكر و أب واحد سامه اهلل
مل يسمها تعاىل يف كتابه ،و لكن الروايات

تسميها (حواء).

إن السبب األساس و الرئيس يف

جعل القرآن مرجع ًا لتأصيل علم اإلنسان

(األنثروبولوجيا) كونه كتاب اإلنسانية
اخلالد ،و املرجعية الربانية يف العقيدة و

الرشيعة و السلوك ،و إلن الدين اإلسالمي
هو دين الفطرة اإلنسانية.

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ [سورة النساء.]1 :

ﯪ ﯫ ﯬﭼ [سورة الروم.]30 :

و نفي السلبيات ،و إزالة الفوارق ،و دعم

ﯥﯦﯧﯨﯩ

فقضية تالقح الثقافات و احلضارات،

إن دراسة اإلنسان من منطلق قرآين

األجيابيات ،و تنمية عمل اخلري ،و نرش

اإلهلي ،و النظرة األهلية لبني البرش ،نظرة

جيمع البرش هو أكثر مما يفرقهم ،و ما تنوع

املستوعبة لدقائق األمور ،وألساسيات

آيات اهلل تعاىل ،و ما وضعها اهلل تعاىل إال

يمثل النظرة احلقيقية و املوضوعية للمراد

اخلالق ،نظر العارف و العامل باجلنس البرشي
اخللقة ،النظرة الشاملة والواضحة و

املتوازنة املندرجة ضمن نظام دقيق لتسيري

املخلوقات ليس فيه أي خلل أو قصور ،و

ال يعرتية العطب أو التعب أبد ًا.

ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﭼ [سورة يس.]36 :

املحبة و األلفة و السالم ،تشري اىل أن ما
األجناس ،و األلوان ،و اللغات إال آية من

حلكمة بالغة هدفها الوصول إىل التكامل

اجلمعي اإلنساين الوحدوي ،و هذا هو

مصداق قوله تعاىل:

ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﭼ [سورة الروم.]22 :

و هذا إثبات لإلنسان بأن كل ما علمه

إن مسألة التواصل ،و التالقح الثقايف

و سيعلمه ال يشء بالنسبة للعلم األهلي ،و

إىل قاعدة األصل الواحد التي نادى هبا

ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ

هو منهج هدفه إزالة السلبيات ،و الرجوع
اإلسالم عن طريق كتابه الذي يعترب

الدستور اإلنساين.

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ

للحكمة األهلية.

[سورة األرساء.]85 :

وإن املخلوقات كلها بام فيها اإلنسان

ما هي إال خلق اهلل سبحانه و تعاىل ،فعىل

اإلنسان أال يتعاىل ،و أال يتكرب و يصنع

الفوارق.
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ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ [سورة

ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [سورة

األنعام.]38 :

كام و إن معتقدات بني اإلنسان هلا

أصل واحد ،فالدين واحد و إن ما جرى
من تفرق فهو طارئ دخيل ،فالفطرة

األولية ،و الدين األويل هو التوحيد ،و إن
تعددت مسمياته(.((2

ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ
[سورة السجدة.]9- 7 :

ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

و إن قضية تطور و أرتقاء اإلنسان

ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

أصل اإلنسان قرد ما هي إال مزاعم باطلة،

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

تعاىل هو الذي خلق املخلوقات كام هي

كام و إن األنسان األول إنسان كامل

ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

من امليش عىل أربع ثم عىل اثنتني ،و إن

ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ

خمالفة للرشع و العقل ،فاهلل سبحانه و

ﮢﭼ [سورة الشورى.]13 :

عليه أشكاهلا اليوم.

بخالف كل النظريات الالدينية و التي
282

الطارق.]7- 5 :

ترجع اإلنسان إىل القرد أو إىل السمك أو

إىل احلرشات و ما شاكلها.

ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ

ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ [سورة
آل عمران.]6 :

فاملخلوقات هلا خصوصياهتا التي

أختصها اهلل تعاىل هبا حلكمة بالغة من

ﮬ ﮭ ﮮﭼ [سورة السجده.]7 :

عنده ،و هي خملوقة منذ اخللق و حلد اليوم

( ((2هنالك أبحاث تؤكد إن الدين و منذ بزوغ
فجر البرشية هو (اإلسالم).

غري ذلك.

بنفس أشكاهلا فال تغيري و ال تبديل و ال

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [سورة النور.]45 :
األنثروبولوجيا القرآنية
علم اإلنسان القرآين

اإلنساين يف فكره ،وال حياته ،وال مستقبله،

فوصلت هذه املشاحنات إىل داخل البلد
الواحد ،و الطائفة الواحدة.

و إن علم اإلنسان هيدف إىل الوصول

إىل وحدة اجلنس البرشي ،و فهم اإلنسان

لإلنسان فـ(كلكم آلدم ،و آدم من تراب).

إن املراد بـ(األنثروبولوجيا القرآنية)

و إن عنرص املفاضلة يف اإلس�لام بني

الكريم ،فالقرآن َشك ََل صورة رفيعة مليئة

و(ال��رأس�مال��ي��ة) ،و(الشيوعية) ،وباقي

هو الصورة السائدة عن اإلنسان يف القرآن
بالقيم الروحية عن اإلنسان.

إن عالقة علم اإلنسان بالقرآن عالقة

وثيقة ،إلن القرآن الكريم أنزله اهلل سبحانه
و تعاىل هلداية البرشية مجعاء ،و حمور القرآن

الكريم هو (اإلنسان) ،و (علم اإلنسان)

بني اإلنسان خيتلف عنه يف (الرباغامتية)،
ال��ن��ظ��ري��ات ال��وض��ع��ي��ة ،والفلسفات

(الالدينية).

و علم اإلنسان يدرس اإلنسان من

حيث جسمه و طبيعته البيولوجية ،و من

خالل هذه الدراسة وصل هذا العلم إىل

املعروف بـ(األنثروبولوجيا) خصوص ًا

أمور مهمة ،لكن القرآن الكريم سبق هذا

(اإلنسان) ليصل إىل فهم اإلنسان ،و من

ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

علم وضعي وضعه اإلنسان لدراسة
خالل هذا الفهم يمكن أن حيدث التقارب

والوئام ،و نبذ التباعد و اخلصام ،فبسبب
احلروب ،و املشاكل ،و املشاحنات التي
حدثت و حتدث بني الشعوب ،و التي

سببها أن اإلنسان ال يفهم أخاه اإلنسان،
وإن اإلنسان ال يعطي مساحة لآلخر

العلم يف أمور كثرية ،ومواضيع مهمة ،و

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﭼ [سورة األرساء.]70 :

فتفضيل اإلنسان عىل باقي املخلوقات

كان ألسباب كثرية منها طبيعة اخللق املعقد
هلذا الكائن الفريد.
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لكن كتب األنثروبولوجيا مليئة

بنظريات (داروين) ،واألراء (املادية)

البعيدة عن العقل ،و الدين ،و طبيعة اخللقة.
ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ [سورة
العنكبوت.]19 :

الضيقة ،و األقصاء و التهميش.

قال تعاىل :ﭽﯾﯿﰀﰁﰂ

ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
ﰊﰋﰌﭼ[سورة الروم.]41 :

لقد ظلت الرؤية العلامنية تستأثر

إن البحث يف القضايا اإلنسانية

بعلم (األنثروبولوجيا) ،و توظفه خلدمة

و تطوره و تفاعله سلب ًا أو أجياب ًا مع

منتهجة يف ذلك منهج ًا بعيد ًا كل البعد عن

املصريية املتعلقة بخلق اإلنسان و نشأته
حميطه ،و مع أخيه اإلنسان ،و القدرة عىل

التواصل باللغة و غريها ،و التنوع الديني،
و الثقايف ،و اللغوي ،و الشكيل ،و اللوين،

و إنتاج العلم و املعرفة ،و إبتكار وسائل

تكنولوجية ،كل هذه قضايا و مباحث
مهمة من شأهنا أن تقرب املسافات بني

الشعوب و األمم ،أو تعمل عىل تعميق

الفرقة و اهلوة بينهام بنا ًء عىل توجيه
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ملبدأ األستعالء و اهليمنة ،و مبدأ النفعية

البحث ،و األهداف و الغايات املرادة منه.
فالبد أن نؤمن بأن الفروق املوجودة

بني بني البرش هي ليست فروق ًا حقيقية ،و
ليست ذاتية ،و ال تؤخذ بنظر األعتبار ،و

ليس عىل البرش أن يؤمنوا هبا ،و يتعاملوا
وفقها ،فكل ذلك ما هو إال تكريس

مصاحلها،

وأغراضها

األسرتاتيجية،

أسس البحث العلمي النزيه ،و عن طريق
نظرياهتا و مناهجها و مبثوثاهتا فقد أورثت
اإلنسان ـ يف عالقته بالكون و األنسان

ـ رؤية غري سليمة ،و غري موضوعية يف
كثري من العلوم و التعامالت .و عىل
الرغم من دحض الكثري من نظرياهتا،
و مناهجها إال أهنا مازالت مهيمنة عىل
الساحة العلمية و التعليمية ،إن النظرة

املادية األحادية البعد و التوظيف و الغري

اإلنسانية لألنثروبولوجيا الغربية ،و التي

وصم هبا هذا العلم اإلنساين تفرض علينا

اليوم أقتحام هذا العلم ،و إختاذ منطلق
للبحث فيه من زاوية علمية ،و إنسانية
متعددة األبعاد ،و تكوين رؤية متناسقة

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

متسمة باحلياد ،و املوضوعية ،و النزاهة،

إن علم اإلنسان القرآين يتخذ من

العلمي ،و التطبيق الواقعي ،لكي نتجاوز

اإلنسان ،و جماله القرآن الكريم ،كل ذلك

و الشمول ،مبنية عىل الواقع ،و الربهان
نظريات احلالة الراهنة ،و التي جعلتنا

القرآن منطلق ًا تأسيسي ًا للبحث ،فموضوعه

بقصد بلورة تصور جديد هلذا العلم،

ُمقلدين بأمتياز بال أدنى تفكري ،فارضة
علينا رؤية حمدودة ،وأفق ًا مسدود ًا ،مما

وجيعله يعيش الوحدة اإلنسانية يف إطار

أوهام و خترصات ،و عىل نظريات ال متت

و الثقايف ،و ذلك بأعتبار أن القرآن مصدر

األعتامد عىل جزئيات ،و أعتقادات ،و
إستقراءات ،ون ٍ
ُقول بعيدة عن أرض

ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

جيعلنا ـ لو متسكنا هبا ـ نبني مصرينا عىل

ـ يف أكثرها ـ إىل الواقع بصلة ،أساسها

الواقع ،و اهلل سبحانه و تعاىل هو القائل:

ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ [سورة

األرساء.]85 :

واملشكلة إن مراكزنا التعليمية،

وجامعاتنا ،و كلياتنا ،و بعض الصحف و
املجالت ،و أنصاف املثقفني يتحدثون عنها

حيفظ لإلنسان خصوصيته وكرامته،

التعدد و التنوع الشكيل و اللوين و اللغوي
غني للحضارة البرشية ،و عامل قوة.

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﭼ [سورة الروم.]22 :

و لعل هناك من يتساءل عن السبب

الداعي ألختاذ القرآن أساس ًا للتأصيل

األنثروبولوجي؟.

لذا و يف معرض اجلواب عن ذلك

نقول :إلن القرآن الكريم هو كتاب

و يعمموهنا عىل أهنا حقائق مطلقة مما يورث-

اإلنسانية اخلالد ،و مرجعيته الربانية يف

لدى اإلنسان املسلم ،و الذي يرى تناقض ًا

وألن الدين اإلسالمي هو دين الفطرة

األنثروبولوجية ،و بني آيات القرآن الكريم،

ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ

إثر ذلك -واقع ًا خمتالً ،و إزدواجية يف التفكري

كبري ًا ما بني ما تنادي به الكثري من النظريات
و أساسيات الدين اإلسالمي.

العقيدة و الرشيعة و األخالق و السلوك،

اإلنسانية.

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
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ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ

يف الرؤيا ،و إن بنية التفكري اإلسالمي

إن دراسة اإلنسان من منطلق قرآين،

فاإلنسان و من منطلق التصور القرآين

و برؤية الوحي التي متتاز بالشمولية و

منطق اهليمنة ،و السيطرة ،و األستعالء ،و

[سورة الروم.]30 :

و بنظرة موضوعية ،و بأسلوب علمي،

يتفاعل مع حميطه تفاع ً
ال إجيابي ًا يغيب عنه

الوضوح ،و سعة األفق ،تكشف عن جهاز

حيرض فيه املشرتك اإلنساين.

القائمة عىل حتقيق التوازن بني طريف الثنائية

التواصل ،ونفي السلبيات ،والبحث عن

ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

املحبة والسلم واألمن وفق رؤية أن ما

مفاهيمي يؤصل لبنية التفكري اإلسالمي
التي يقوم عليها الوجود.

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﭼ [سورة يس.]36 :

فاحلقيقة ليست يف أحد طريف الثنائية،

و إنام يف اجلمع بينهام ،و لذلك كانت أمة

اإلسالم ،أم ًة وسط ًا ،جتمع و ال تفرق.

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
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قائمة عىل التعايش و قبول اآلخر.

ﭴ ﭵﭼ [سورة البقرة.]143 :

إن تالقح احلضارات عن طريق

املشرتكات ،وتطوير األجيابيات ،ونرش

جيمع بني البرش هو أكثر مما يفرقهم.

ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭼ [سورة آل عمران.]64 :

والتعامل وفق نظرة قرآنية بحتة ذات

طابع إنساين حقيقي.

ﭽﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ [سورة
فصلت.]34 :

فاإلسالم قد أستوعب قبائل ،و

فإن مبدأ اإلنسان هو البحث عن نقاط

و مل ينتهج سياسة اإللغاء ،أو اإلقصاء ،أو

القرآن الكريم يبحث عن (صديق) ،و ال

شعوب ًا ،و أمم ًا ،و ثقافات ،و حضارات،
اهليمنة و السيطرة ،و إنام ترك للناس حرية
األختيار ،و احلق يف األختالف ،و القناعة

األلتقاء ،و عن أفضل أساليب التفاهم ،إن

يبحث عن عدو.

ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ

دورة من الدورات التي عرفها تاريخ

ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ

ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ
ﰐﭼ [سورة الشورى.]15 :

من املؤمل هلذه الرؤيا القرآنية أن تقلب

املوازين لتصبح الوحدة هي األصل.

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ [سورة النساء.]1 :

و إن التنوع يف اجلنس و اللون و اللغة

و الثقافة آية من آيات اهلل سبحانه و تعاىل،

و إهنا نعمة تستوجب الشكر من جانب ،و

البحث العلمي من جانب آخر.

ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

احلضارات البرشية.

ﭩﭼ [سورة نوح.]14– 13 :

ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ

ﭣﭼ [سورة يونس.]34 :

لكن و مع كل ما ذكرنا ليست هنالك

أهتاممات هبذا العلم يف الوسط اإلسالمي

بشكل عام.

َخلق اإلنسان و تطوره و ما يتَعلق به
يف املنظور القرآين

إن من أهم األمور يف دراسة يشء هو

معرفة حقيقته ،و كل ما يتعلق به ،و بام أن
دراستنا هنا هي حول اإلنسان ،و خلقه ،و
نشأته ،و كل ما يتعلق بذلك ،فام علينا إال

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

أن نقف إلستعراض خلق هذا (الكائن)

و لعل القرآن الكريم برؤيته الفاحصة

عرضية هلا مساس كبري باملوضوع ،و ذلك

عن احلضارات البائدة ـ مث ً
ال ـ جيعلنا

و البد أن نعلم أن أمهية (علم اإلنسان)

ﮫ ﮬﭼ [سورة الروم.]22 :

و املطلقة يفتح أفاق املمكن ،حيث حديثه
نراجع أنفسنا ،و أحكامنا عن احلضارات
اآلخرى ،و يدفعنا إىل التحيل بالتواضع

بإعتبار أن حضارتنا احلالية ما هي إال

و كل ما يتعلق بذلك من أمور ذاتية ،و

بنظرة (قرآنية) بحتة.

تتجىل يف دراسة اإلنسان ،و حقيقته ،و
تكوينه ،و دراسة الثقافات املختلفة لبني
اإلنسان ،و التطور و التكامل الذي وصل
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إليه اإلنسان منذ أقدم العصور ،وتنوع

مرحلة (النطفة) فهو يبقى لفرتة معينة يطلق

وما شاكلها من مواضيع ذات صلة هبذا

النطفة إىل (علقة) أي قطعة من الدم ،ثم

وتقسيم املجتمعات ،وأختالف اللغات،
الكائن الفريد.

يتحول إىل مرحلة (املضغة) أي إنه يشبه

ونحن يف هذا املوضوع سوف نتعرض

قطعة اللحم املمضوغ ،و بعدها يدخل

هبا حتى أقام احلضارات وساد البالد،

و التكامل و النمو فيتحول إىل شكل جديد،

لتدرج اخللق اإلنساين ،واملراحل التي مر
وحتى هناية دورة حياته.

1.1اإلنسان ُخلق من نطفة:

مرحلة (اجلنني) حيث تبدأ أعضاؤه بالتميز
و ذلك هو مصداق قوله تعاىل:
قال

تعاىل:

ﭽﮱ ﯓ ﯔ

قال تعاىل :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ

و اآليات القرآنية الكثرية تشهد بأن

فالقرآن الكريم يذكر هذه املراحل

ﮌ ﮍ ﮎﭼ [سورة يس.]77 :

اهلل سبحانه و تعاىل جعل بقاء و تكاثر

اجلنس البرشي حمصور ًا بـ(النطفة) مع إنه

تعاىل أظهره و خلقه أول مرة من تراب،
فـ(آدم) ُخلق من تراب ،و إن البرش -كل

البرش -بنوه.
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عليه أسم النطفة ،ثم بعد ذلك تتحول هذه

[سورةاملؤمنون.]14 :

التي مر هبا حتى صار خلق ًا جديد ًا و كأن مل

يكن أصله نطفة.

وهذا اخللق متمثل بـ(اإلنسان) والذي

يقف العقل منبهر ًا عندما يقارن ما بينه ،و
بني النطفة التي حتدر منها.

2.2و هذه النطفة مرت بتحوالت عديدة:

قال تعاىل :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮬﮭﮮﮯﮰ

قال تعاىل :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ [سورة

احلج.]5 :

فاملرحلة األوىل للتكون يف الرحم

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﭼ[سورة املؤمنون.]14 :

3.3هذه التحوالت يتكون منها اجلنني يف

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

الرحم الذي يبقى مدة حمددة معينة و

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

قال تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

8.8بعد ذلك تأيت مرحلة أخرى مهمة يف

لكن وسط بيئة تسيطر عليها الظلامت،

مرحلة احلمل و األنجاب املسامة

معلومة:

ﮬ ﮭ ﮮﭼ [سورة احلج.]5 :

و التي يسميها العلامء بـ(الساقط ،و

الكربوين ،و األنيويس).

ﭻﭼ [سورة األعراف.]189 :

أستمرار اجلنس البرشي أال و هي

بـ(النسل).

قال تعاىل :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ

ﭽﭠ ﭡ ﭢ

ﮀ ﮁﭼ [سورة األعراف.]189 :

ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

بني (ذكور) و (إناث) لتتواصل عملية

4.4ثم بعد أن يولد يسمى (طفالً):

فقال تعاىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

قال

تعاىل:

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭵﭶ ﭷ ﭸﭼ [سورة الزمر.]6 :

قال تعاىل :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱﭼ

[سورة احلج.]5 :

5.5ثم يكرب و يتطور ليبلغ أشده:

9.9و من ثم تكون النسل ،و كان منوع ًا ما
التكاثر.

ﭡ ﭼ [سورة النساء.]1 :

1010ثم تتكون األرسة ،والتي سوف تكون
نواة املجتمع ،وهذه األرسة مكونة من

قال تعاىل:ﭽﯓﯔﯕﭼ

الزوجني ،ومن البنني ،ومن ثم من

6.6ثم يسمى اإلنسان بعد ذلك (رجالً):

ق����ال ت���ع���اىل :ﭽﰇ ﰈ ﰉ

[سورة احلج.]5 :

األحفاد.

قال تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [سورة

ﰊ ﰋ ﰌﭼ [س�����ورة

7.7ثم حتني حلظة أحد السنن األهلية املهمة

1111ثم من األرسة تنشأ األرس ،و منها ينشأ

الكهف.]37 :

إال و هي سنة (الزواج):

قال تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

النحل.]72 :

املجتمع ،ثم تتكون القبائل ،و الشعوب
املتعددة ،و املختلفة ،و املتنوعة:
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قال تعاىل :ﭽﭼ ﭽ ﭾ

لوقت معدود ،و أمد معلوم ،ثم نفخ فيها

1212و بعد ذلك التنوع ،و اهلجرات نشأت

و فكر يترصف هبا ،و جوارح خيتدمها ،و

ﭿﭼ [سورة احلجرات.]13 :

لغات و هلجات وألوان متعددة
حلكمة إهلية مرادة:

أدوات يقلبها ،و معرفة يفرق هبا بني احلق
و الباطل ،و األذواق و املشام ،و األلوان و

قال تعاىل :ﭽﮟ ﮠ ﮡ

األجناس ،معجون ًا بطينة األلوان املختلفة،

ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ

األخالط املتباينة ،من احلر و الربد ،و البلة

كون اإلنسان
فمن جراء التنوع والتعدد َّ

1313ثم يصبح هذا اإلنسان (كل إنسان)

باقية حلد اآلن ،حضارات يف كل أصقاع

قال تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤﭼ

ﮢﮣﮤﮥ
[سورة الروم.]22 :

حضارات خمتلفة ،حضارات مازالت أثارها
الكرة األرضية ،إذ مل تكد ختلوا بقعة من أثر

هلذا املخلوق و لو مرور ًا.

و إىل ذلك يشري أمري املؤمنني عيل بن أيب

طالب يف هنج البالغة بقوله( :ثم مجع
سبحانه من حزن األرض -أي وعرها-و
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من روحه فمثلت إنسان ًا ذا إذهان جيليها،

سهلها ،و عذهبا و سبخها ،تربة سنها ـ أي
صبها ـ باملاء حتى خلصت ،و الطها ـ أي

و األشباه املؤتلفة ،و األضداد املتعادية ،و
و اجلمود.((2()..

شيخ ًا كبري ًا:

[سورة غافر.]67 :

1414ثم يموت ذلك اإلنسان بسبب إنتهاء
دورة حياته:

قال تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔﭼ [سورة

النحل.]70 :

1515و املوت قاعدة كلية تنطبق عىل مجيع
البرش بال إستثناء:

خلطها و عجنها ـ بالبلة حتى لزبت ـ أي

ق����ال ت���ع���اىل :ﭽﯺ ﯻ ﯼ

وصول ،و أعضاء و فصول ،أمجدها حتى

لقد أنشأ اهلل سبحانه و تعاىل اإلنسان

أشتدت ـ فجبل منها صورة ذات أحناء و
استمسكت ،و أصلدها حتى صلصلت،

ﯽﭼ [سورة األنبياء.]35 :

( ((2هنج البالغة ،اخلطبة ( ،)1ص.28

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

مركب ًا من جزأين (بدن) و (روح) ،و مها

التي نادى هبا (داروين) و دعاة املذهب

الدنيا ،ثم يموت البدن ،فتفارقه الروح

لقد زعم البعض بأن فكرة التطور

متالزمان ،و متصاحبان ما دامت احلياة
احلية.

الالديني من بعده حتى الوقت احلارض.

كانت نتيجة لدراسة (فكرة النشوء يف علم

والبد أن نعلم أن اإلنسان يتميز

احلياة) و التي دعا إليها الطبيب الفرنيس

فيها أي من الكائنات احلية األخرى و هي:

للحيوانات الالفقرية) عرض فيه لقضية

بصفات خلقية وعضوية خاصة ال يشارحه

(ال مارك)

(((2

يف كتابه (التاريخ الطبيعي

1.1أنتصاب القامة ،و السري عىل قدمني

تطور األحياء ،و بني طريق التطور ،ولكنه

2.2تركيب الرأس من حيث شكله ،و

كام عجز عن بيان العوامل التي أدت إىل

3.3تركيب اجلسم من حيث شكله

ثم جاء بعد ذلك األنكليزيان

أثنني.

مكوناته.

عجز عن بيان الصلة بني أنواع األحياء،
التطور.

العام ،و مقاييس أطرافه (الذراعني)

(تشارلس داروين) و (والس) ليكمال

األعضاء األخرى يف اجلسم.

داروين رسالة موجزة عام سامه بـ(نظرية

و(الساقني) ،و مدى تناسبهام مع

نظرية (ال مارك) ،و يف عام (1842م) نرش

4.4حمدودية املساحات التي ينبت فيها

النشؤ و األرتقاء) فتلقفها دعاة البوهيمية

5.5فرتة الطفولة الطويلة ،مقابل قرصها

ومازالت هلا بقايا حتى يومنا هذا يف عقول

الشعر ،و حتديد أماكن وجودها.

عند الكائنات الرئيسية األخرى

(الثدييات).

نظرية الن ِ
ِ
ُّشوء و ِ
إِ ُ
اإلرتقاء
بطال

وهنا البد أن نقف عىل أمر مهم أال و

هو نظرية التطور أو نظرية النشوء و األرتقاء

و أحدثوا حوهلا ضجة مألت أرجاء العامل،

البعض(.((2

وباحلقيقة لو دققنا هبذه الفكرة

( ((2ال مارك ( 1829- 1744م).
( ((2فلسفة اخلليقة ،كاظم ن��ارص احلسن،
ص.111
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لوجدناها عبارة عن تصور لـ(أسفار

خالل نظريته أن يقول( :إن اخللق مجيع ًا

بشكل معكوس ،مع تضمنها لبعض

لكن -و بحسب من يقولون ذلك-

الفيدا) اهلندية ألصل اخلليقة و لكن

التعديل و التغيري.

أستغلت هذه النظرية من قبل املالحدة

و فكرة (النشوء و األرتقاء) تزعم بأن

املاديني ،فتبنوها ،و أخذوا يدافعون عنها،

الديدان و احلرشات) إىل األعىل (القرد)،

(أرنست هيجل) فقد قام هذا الشخص

تطور اخلليقة بداء من األدنى (الرواشح و
ثم (القرود العليا) ،ثم (اإلنسان األول)،

كل ذلك يصور عدم وجود خالق.

و من أشهر أولئك العامل البيولوجي األملاين

بمحاولة ألثبات هذه النظرية و ذلك

عندما رأى أن صورة األجنة ال تتطابق

و لقد عجز (داروين) من إجياد حلقة

متام ًا مع نظرية التطور ،فقام بعمليات

فشل يف إجياد مثل هذه احللقة بني القرد

لكي يطابقها مع النظرية التي يتزعموهنا،

وسطى تربط الزواحف و الطيور ،كام

و اإلنسان ،فام كان منهم إال اللجوء
للتزوير(.((2

وهنالك كالم ُينقل بأن داروين مل يكن

ملحد ًا ،و مل يقل باملصادفة ،بل أراد من
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نشأ من أصل واحد).

( ((2ي��راج��ع ل��ذل��ك :هتافت نظرية داروي��ن
ألورخان حممد عيل ،و نظرية التطور هل
تعرضت لغسيل دماغ للربوفيسور داون.
ث .كيس ،و نظرية التطور ليست ثابتة
ألورخان حممد عيل ،و قصة األيامن لنديم
اجلرس ،و حقيقة اخللق و نظرية التطور لفتح
اهلل كولن ،و نقد نظرية داروين للشيخ رضا
األصفهاين ،و الردود الكثرية لعلامء الشيعة
عىل هذه النظرية و كل ما يتعلق هبا.

ترتيش و حذف يف صورة األجنة البرشية
لكن أحد العلامء أكتشف عملية التزوير،
و أعلنها يف الصحف ،و حتدى (هيجل) يف

ذلك ،فام كان من (هيجل) إال أن يعرتف

هبذه اجلريمة بعد فرتة صمت و تردد يف

مقالة كتبها يف ( )1908 /12 /14قال
فيها( :إن ما ُيعزيه هو أنه مل يكن الوحيد

الذي قام بعملية تزوير إلثبات صحة

نظرية التطور ،بل إن هناك املئات من

العلامء و الفالسفة قاموا بعمليات مماثلة
من التزوير إلثبات هذه النظرية.((2()...

( ((2تراجع الكتب التي ذكرناها مسبق ًا.

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

و إىل ذلك يشري السيد الطباطبائي

مت���ت يف جم���ال (احل���ف���ري���ات ال��ب�شري��ة)

بقوله( :إن النوع اإلنساين ،و ال كل نوع

( )paleontologyو الذي يعترب أحد

ليس نوع ًا مشتق ًا من نوع آخر حيواين أو

اإلنسان القديم و الذي كان يعيش عىل هذه

إنساين ،بل هذا النسل املوجود من اإلنسان

غريه حولته إليه الطبيعة املتحولة املتكاملة،

فروع األنثروبولوجيا العضوية قالت :إن

األرض منذ ما يقارب من نصف مليون

بل هو نوع أبدعه اهلل تعاىل من األرض،

سنة ،كان خيتلف عن اإلنسان احلايل ،حيث

إنسان ،ثم خلق زوجان أثنان من هذا النوع

القرآن الكريم يف العديد من آياته.

فقد كانت األرض و ما عليها و السامء و ال
و إليهام ينتهي هذا النسل املوجود ..و أما ما

أفرتضه علامء الطبيعة من حتول األنواع ،و
إن األنسان مشتق من القرد ،و عليه مدار
البحث الطبيعي اليوم ،أو متحول من
السمك عىل ما أحتمله بعض ،فإنام هي

فرضية ،و الفرضية غري مستندة إىل العلم
اليقيني ،و إنام توضع لتصحيح التعليالت

و البيانات العلمية ،و ال ينايف أعتبارها
أعتبار احلقائق اليقينية ،بل حتى األمكانات

الذهنية ،و إذ ال أعتبار هلا أزيد من تعليل

اآلثار ،و األحكام املربوطة بموضوع
البحث.((2()..

كان أكرب حج ًام و أقوى بنية ،و هذا ما أثبته
قال تعاىل :ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ [سورة
الروم.]9 :

و قال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ [س����ورة

التوبة.]69 :

مسألة البدائية

بني احلقيقة و الوضع و التنظري

إن مسألة تثبيت مرحلة (البدائية)

جاءت جراء دراسة جمتمعات و أقوام

ن��ع��م ،إن ب��ع��ض احل��ف��ري��ات التي

موجودة حالي ًا بحجة؛ أهنا حتاكي أو

( ((2اجلواهر النورانية ،السيد الطباطبائي ،أعداد
و مجع رضوان سعيد فقيه ،ص.229

هذا ما تتبناه الفلسفات املادية ،و أصحاب

تطابق املجتمعات البدائية ،و يف احلقيقة
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النظريات الالدينية.

فقد قام مجلة من علامء اإلنسان السذج

فإن كانت البدائية و التي تساوق

و أسرتاليا ،و أماكن أخرى) ،من خالل

الفرق بني اإلنسان و احليوان؟ .و هذا

بدراسة أقوام يف (الكونغو ،و األمازون،

أعتبارهم األمتداد للطور البدائي ،و إهنم
حياكون تلك املرحلة.

واملشكلة هي :لنثبت وجود هذه

املرحلة ،و من ثم نحاكيها ،أو نبني
النظريات حوهلا ،أو نبحث عن ما يشاهبها

لنعقد مقارنات نستحصل منها احلقائق
الالزمة عن تلك املرحلة الزمنية.

احليوانية و البهيمية مرحلة حقيقية فام
تأكيد عىل النظرية (الدارونية) البعيدة عن

الواقع ،و التي أثبت العلم كذهبا ،و بالتايل
فام احلكمة من أرسال الرسل و األنبياء

من أول يوم لإلنسان عىل األرض ،و حتى
سني خاتم األنبياء و املرسلني.

قال تعاىل :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ

[سورة املؤمنون.]44 :

إن اهلل سبحانه و تعاىل هو خالق

وإذا كانت مرحلة سابقة ملرحلة

و جعله مفكر ًا عاق ً
ال متأمالً ،تواق ًا لبني

اإلهلي ،و للخطاب اإلهلي القائل بالكرامة

اإلنسان ،و هو الذي وضع فيه العقل،
جنسه ،إجتامعي ًا بطبعه ،حمب ًا للتعرف عىل

(العقل) و (التطور) فهذا خمالف للعدل
اإلنسانية.

األشياء ،ولكل ما يساهم يف راحته و

قال تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ملا هو أحسن و أفضل .و لذلك أرسل اهلل

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

سكينته ،ديدنه التغري و التبدل و التطور
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ﮩ ﮪﭼ [سورة إبراهيم.]4 :

سبحانه و تعاىل الرسل و األنبياء ،و

أشار إىل أن إرساهلم كان (بلغة أقوامهم).

قال تعاىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮟﭼ [سورة األرساء.]70 :

و نحن نعلم بأن األنسان األول هو

(آدم) و زوجته (حواء) نزال إىل األرض
حيث ال إنسان ،ثم كونا عائلة ،و من ثم
تكون املجتمع ،و كذلك نعلم بإن اهلداية

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

سابقة للضالل ،و إن احلضارة و املدنية

فكل املخلوقات مرجعها خالق واحد

إال مرحلة إفرتاضية طارئة جاء هبا

ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

سابقة للبدائية و التخلف ،و ما (البدائية)
أصحاب الفلسفات املادية ،و دعاة الفكر
العلامين الالديني.

لكن املشكلة الواجب أن نلتفت هلا؛

أن قضية (البدائية) موجودة يف الكتب و
املناهج الدراسية للدول اإلسالمية ،سواء

يف (التاريخ) ،أو (علم اإلجتامع) ،أو

(علم اإلنسان) ،أو (علم اآلثار) .و بذلك
أصبح واقع ًا يشكل حيز ًا يف ذهنيات ابنائنا

يتعلمونه من املدارس التابعة لدول ترفع

شعار اإلسالم ؟؟؟ !!!.

خالصة البحث القرآين
حول الوجود اإلنساين

إن الباحث يف علم اإلنسان القرآين

ينتهي إىل النتائج التالية ،و التي قد

تشكل قواعد مهمة عليه أن يأخذها عىل
حممل اجلد و يستفيد منها ،و هي كثرية و
متشعبة ،و حتتاج إىل دراسات واسعة لكن
و من باب إعطاء صورة جمملة فسوف
نتعرض هلا و بشكل إمجايل ،و هي كاآليت:

1.1وحدة اخللق جلميع املخلوقات:

أال و هو اهلل سبحانه و تعاىل.

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [سورة

األنعام.]38 :

2.2وحدة اجلنس البرشي:

أي أنه واحد من حيث عدم تشاهبه مع

باقي املخلوقات ،فهو كائن فريد خيتلف
عن باقي املخلوقات و يتميز عنها بميزات

كثرية أمهها و أعالها (العقل).

و أنه واحد أي مل يتغري أو يتطور منذ أن

ُخلق األنسان األول و حلد اآلن ،فاألنسان
األول ال خيتلف عن اإلنسان احلايل ،بل

اإلنسان كام هو ،و مثل ما هو عليه منذ أن

خلق أول مرة.

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ [سورة النساء.]1 :
3.3وحدة الدين:

الدين واحد ،نزل من الواحد ،إىل بني

البرش ،فكيف ختتلف الرشائع الساموية ،و
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نرى فيها هذا البون الشاسع؟.

يف احل��ق��ي��ق��ة ذل���ك ح��ص��ل بسبب

و كياهنا.

التحريف ،و التزوير اإلنساين املصلحي ،و

ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ [سورة

ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

5.5اإلنسان األول إنسان سوي و كامل

ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

إال فالدين واحد.

البقرة.]31 :

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

من حيث اخللقة ،و العلم ،و األيامن:

ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﭼ [سورة الشورى.]13 :

وإن البحث القرآين يوصلنا إىل أن

الدين الذي نزل إىل البرشية هو واحد أال

و هو (اإلسالم).

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ [سورة
املؤمنون.]14– 12 :

ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ

ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ [سورة

[سورة آل عمران.]19 :

6.6األختالف البرشي من حيث (الشكل،

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ
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وصلت إىل لغات مستقلة هلا خصوصيتها،

4.4وحدة اللغة:

فاللغة واحدة من حيث التأسيس و

قضية اآللفاظ ،و هنالك أختالفات ،و
نظريات حول اللغة ناقشها األصوليون ،و
أهل اللغة ،و فيام بعد تعددت اللهجات ،و

األعراف.]11 :

واللون ،واللغة ،والثقافة) هو أختالف

تنوع ال أختالف تضاد:

ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [سورة

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

احلجرات.]13 :

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

و ما ذلك إال آية من آيات اهلل سبحانه

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

1010اإلنسان هو العنرص األرقى يف سلسلة

وتعاىل.

ﮟﭼ[سورة األرساء.]70 :

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

املوجودات األخرىُ ،خلق كام هو

7.7هنالك حضارات كثرية و متنوعة

األرض ،و عبادة اهلل و طاعته:

ﮫ ﮬﭼ [سورة الروم.]22 :

سبقتنا لربام تكون أكثر منا تطور ًا و

تقدم ًا:

ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ

عليه اآلن ،كان خلقه لغاية و هي وراثة
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ [س�����ورة
البقرة.]30 :

ﭽﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

إن القواعد و النظريات و الناذج التي

8.8اإلنسان منذ ُخلق و إىل أن يموت هو

التي هلا أمهيتها يف جمال (علم اإلنسان)

[سورة غافر.]21 :

ﭱ ﭲﭼ [سورة حممد .]13

حمتاج إىل اهلل تعاىل يف كل يشء شاء أم

أبى:

ﭽﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﭼ [سورة فاطر.]15 :

9.9للبرش خصوصيات ختتلف عن باقي
املخلوقات:

ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

[سورة األنبياء.]105 :

أعطاها القرآن الكريم عن (اإلنسان) ،و
حتتاج إىل تطبيق عميل ،و إىل دراسة ميدانية
ألثبات صحتها ،و لتأسيس علم إنساين

قرآين بامتياز.
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فحوى البحث
بحث استداليل يعرض ملوضوع استخالف االنسان يف

االرض وهي املسألة التي رصح هبا القرآن الكريم بحسب تقرير

اهلل -سبحانه -وتعاىل :ﱫﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱪ .ثم
يسرتسل السيد الباحث لكي يبحث مسألة ((اإلمامة)) وضوابط
اختيار اإلمام وصفاته والتي حيددها اهلل -سبحانه -وحده .فهي

بحسب البحث-رتبة إهلية وسنة ربانية وامتداد ّخلط األنبياء

واملرسلني وبخالف هذا املعت َقد ،لزم تعطيل قانون االستخالف

اإلهلي يف االرض.

299

سنة اخلالفة واإلمامة يف القرآن الكريم

متهيد

تعد مسألة اخلالفة من أوائل املسائل

وجه هذه البسيطة عندما اقتضت إرادة

وأساطني العلم حتى اشبع املوضوع بحث ًا

قال اهلل تعاىل :ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

التي وقع فيها اخلالف بني جهابذة الفكر
وحتقيق ًا استمر زهاء أربعة عرش قرن ًا من

الزمن حيث مل يستهلك بحث مقدار ًا من
الزمن مثلام كانت عليه مسألة اخلالفة ،مع

كل هذا مازال البحث فيها جاريا مل يتوقف
خالف ًا ملا اعتقده بنو أمية وما هو متداول

بني الناس بأن الزمان سوف يمحو تلك
املسألة من البحث والنقاش ،فهي كلام

طال عليها الزمان ارتوت جذورها من
حرب التحقيق والبحث وازدهرت من

جديد لساحة الفكر والبحث ،ولذلك

أسباب كثرية:

اهلل سبحانه وتعاىل أن خيلق عامل الوجود،

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ

[سورة البقرة .]29 :تبني لنا هذه اآلية
إمتام عامل الوجود الذي حموره األرض،

وذلك بقوله تعاىل :ﭽﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ ،جاء بعد
ذلك خلق الساموات السبع من السامء،

وهو املستفاد من حرف العطف { ُث ّم}

الذي يفيد الرتاخي الزماين(((.

بيد ان عامل الوجود برغم اكتامل معامله

بقي حيتاج إىل عنرص وركن أسايس ألجله

منها :اعتقادهم بأن مسألة اخلالفة

خلق عامل الوجود وهو اخلليفة ،كام هو

االعتقاد جمانب للصواب ،ولربام عكس

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ

واإلمامة هي من املتشابه .ولربام ان ذلك
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اهتامم ًا كبري ًا؛ ألهنا أول يشء رشع عىل

املسألة -أي اهنا من املحكم -هو الراجح.
ومنها :إهنم مل يبينوا األصل القرآين يف

مسألة اخلالفة الذي يعتمدونه ،وهذا ما
نجده عند أغلب علامء هذه األمة.

لقد أهتم القران الكريم باخلالفة

الظاهر من قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

[سورة البقرة .]30 :فان الظاهر من
اآليتني املتقدمتني أن هنالك تالزم ًا بني

((( ينظر :أوضح املسالك اىل ألفية ابن مالك،
ابن هشام ،االنصاري ،ج ،3ص ،363دار
اجليل ،بريوت .لبنان ،ط1979 ،3 /م.

حممد جبار جاسم

عامل الوجود وعامل اخلالفة وهذا التالزم

يبدأ باألهم دون األعم ،وذلك تصديق

الوجود واخلليفة ،هكذا جرت سنة اهلل

يقول(( :احلجة قبل اخللق ،ومع اخللق،

حقيقي؛ ألنه ال يمكن التفكيك بني عامل
ُّ

تعاىل فيها ،قال اإلمام الصادق(( :ومل

ختل األرض منذ خلق اهلل آدم من حجة
هلل فيها ،ظاهر مشهور ،أو غائب مستور،
وال ختلو إىل أن تقوم الساعة من حجة هلل

فيها ،ولوال ذلك مل يعبد اهلل))((( .إذن عامل

التكوين ال يستقيم إال بترشيع اخلالفة،

وعدم وجود اخلليفة يعني فناء عامل

الوجود .فترشيع اخلالفة كان أول يشء

رشعه اهلل تعاىل عىل وجه األرض .وأول
سنة إهلية وضعت فيها ،بل جزم الصدوق
بان اخلليفة قبل اخلليقة ،قال الصدوق:

(أما بعد فان اهلل تبارك وتعاىل يقول يف
حمكم كتابه :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ [سورة

البقرة .]30 :فبدأ عز وجل باخلليفة قبل
اخلليقة ،فدل ذلك عىل أن احلكمة يف

اخلليفة أبلغ من احلكمة يف اخلليقة ،فلذلك
ابتدأ به؛ ألنه سبحانه حكيم ،واحلكيم من

((( الصدوق ،حممد ابن عيل ابن بابويه القمي،
األمايل ،ص.253

قول الصادق جعفر بن حممد ،حيث
وبعد اخللق)) ولو خلق اهلل عز وجل
اخلليقة خلوا من اخلليفة لكان قد عرضهم

للتلف))((( .روى الكليني بسنده ،عن أيب

محزة(( :قال :قلت أليب عبد اهلل :أتبقى
األرض بغري إمام؟ .قال :لو بقيت األرض

بغري إمام لساخت((())(((.
 .أالسنة لغة:

لكلمة (السنة) حتديدات ختتلف

باختالف املصطلحني ،فهي يف عرف

اللغويني:

1.1قول الراغب األصفهاين( :فالسنن
مجع سنة ،وسنة الوجه :طريقته ،وسنة
النبي طريقته التي كان يتحراها .وسنة

اهلل تعاىل قد تقال لطريقة حكمته
وطريقة طاعته نحو :ﱫﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ
((( الصدوق ،حممد ابن عيل ابن بابويه القمي،
كامل الدين ومتام النعمة ،ص.4
((( يعني انخسفت بأهلها وذهبت هبم.
((( الكليني ،حممد ابن يعقوب ،الكايف ،ج،1
ص.179
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ﰇ ﰈﰉﱪ ﯶﯷﯸﯹ

وقد اشار الطويس اىل اشرتاط الكثرة

2.2قول ابن منظور( :السنة الطريقة

قال( :واصل السنة الطريقة .ومن عمل

من أهل السنة ،معناه من أهل الطريقة

الن السنة الطريقة اجلارية ،وال تكون

ﯺﭼ)(((.

املحمودة املستقيمة ،ولذلك قيل :فالن

املستقيمة املحمودة ،وهي مأخوذة من
السنن وهو الطريق)(((.

اليشء مرة أو مرتني ال يقال :إن ذلك سنة،
جارية بام ال يعتد به من العمل القليل)(.((1
دراسة األقوال

3.3قول الزبيدي( :والسنة :السرية حسنة

ويظهر مما تقدم أن معظم اللغويني

السنة :الطريقة املحمودة املستقيمة،

والسرية ،والقليل منهم ذهب إىل أن املراد

كانت أو قبيحة .وقال األزهري:
ولذلك قيل :فالن من أهل السنة؛

معناه من أهل الطريقة املستقيمة
املحمودة .والسنة :الطبيعة)(((.

متفقون عىل أن معنى السنة هي الطريقة،
منها الدوام .ولكن وقع االختالف بينهم

يف حتديد هذه الطريقة أو السرية ،فمنهم
من يرى أهنا خصوص الطريقة املحمودة

4.4وقول الشوكاين نقال عن الكسائي:

املستقيمة ،أو الطبيعة ومنهم من يرى أهنا

فقولنا :سنة معناه األمر باإلدامة

يرون أهنا السرية اجلارية التي تقتيض

((وقال الكسائي :معناها الدوام
من قوهلم :سننت املاء إذا واليت يف
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يف العمل لكي تكون جارية ومؤثرة ،لذا

صبه))(((.

((( ال��راغ��ب األصفهاين ،احلسني بن حممد،
املفردات يف غريب القرآن ،ص.245
((( ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم،
لسان العرب ،ج ،13ص.226
((( الزبيدي ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق ،تاج
العروس ،ج ،18ص.300
(((الشوكاين ،حممد ابن عيل ابن حممد ،إرشاد

السرية حسنة كانت أو قبيحة .وآخرون

التكرار والدوام.

وقد يقال اعرتاضا عىل القول الثاين

الذي خيصص السنة بالطريقة املحمودة
املستقيمة ،أن أح��ادي��ث النبي وأه��ل

الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول،
ج ،2ص.95
( ((1الطويس ،حممد اب��ن احلسن ،التبيان يف
تفسري القرآن ،ج ،8ص.363

حممد جبار جاسم

بيتهوسرية العقالء التي هي لون من

فإهنا تطلق عىل ما خالف أصول الرشيعة

خصوص الطريقة املحمودة فقط ،بل

وتطلق يف عرف علامء الكالم عىل

ألوان العرف ترفض أن تكون السنة هي

كذلك احلسنة أيضا ،كام ذهب إليه الزبيدي
انفا ،وكام قال رسول اهلل(( :من سن يف

اإلسالم سنة حسنة كان له أجرها وأجر
من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص

من أجورهم شيئا ومن سن يف اإلسالم
سنة سيئة ك��ان عليه وزره��ا ووزر من

عمل هبا من غري أن ينقص من أوزارهم
شيئا))( .((1ويفهم من حديث الرسول
ان هناك رشطا وهو التأثري والتكرار.
.بالسنة اصطالحا:

ومل يوافق السنة))(.((1

معنيني ،األول :البدعة .والثاين :املستحب

وهذا املعنى قريب من املعنى الفقهي.

وتطلق السنة عند علامء األصول عىل

كل ما صدر عن النبي من قول وفعل
وتقرير .وهذا حمل اتفاق بينهم .ولكن

قد اختلفوا يف مدلوهلا من حيث السعة

والضيق.

 .جالسنة يف االصطالح القرآين:

عرف اليزدي السنة االهلية باهنا:

((الضوابط السائدة يف االفعال االهلية أو

ال��س��ن��ة ع��ن��د ال��ف��ق��ه��اء واملتكلميني

االساليب التي يستخدمها اهلل تعاىل يف

وتطلق يف عرف أهل الفقه عىل ما

ثم قام بتقسيم السنة االهلية اىل قسمني(:((1
أحدمها :السنن ُ
األخروية ،وهي التي

واألصوليني:

ليس بواجب وهو املستحب من احلكم

الرشعي ،وتطلق أيضا عىل ما يقابل
البدعة كقوهلم :فالن من أهل السنة.
ويراد من البدعة عندهم(( :كل حكم
يستند إىل أصول الرشيعة يف مقابل البدعة

( ((1الطياليس ،سليامن ابن داود ،مسند ايب
داود ،ص.93

أرادة وتدبري أمور العامل واالنسان))(،((1

تتعلق بحياة االنسان يف العامل االبدي

( ((1احلكيم ،حممد تقي ،األصول العامة للفقه
املقارن ،ص.121
( ((1اليزدي ،حممد تقي مصباح ،النظرة القرآنية
للمجتمع والتاريخ ،ص ،493منشورات
دار ال���روض���ة ،ب��ي�روت .ل��ب��ن��ان ،ط،1
1416ﻫ1996-م.
( ((1املصدر نفسه.
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واجلزاء ُ
خروي -من ثواب أو عقاب-
األ
ّ

الذي وضع فيه اخللق))( ((1ويقول النييل:

التغيري االجتامعي بشكل مبارش ،بل لربام

الناحية النظرية ،ولكن من الناحية العملية

عىل اعامهلم .وال ارتباط هلكذا سنن بساحة
يكون هلا تأثري عىل السلوك االجتامعي

بصورة غري مبارشة حسب مبدأ الثواب
والعقاب.

غري ممكن؛ ألنه ال يمكن التفكيك بني
اخللق والنظام املوضوع هلم ،فلن تتبدل
وتتحول السنن إال بتبدل اخللق نفسه.

والقسم االخر :هو السنن الدنيوية

فمثال عىل سبيل الفرض لو استخلف اهلل

وهذه السنن الدنيو ّية تنقسم بدورها

لتبديل اخللق ،ملا كانوا ال يعصون اهلل طرفة

 .أالسنن الدنيوية املختصة بالسلوك

العذاب واالنقالب ثابتة هلم .والدليل عىل

املتعلقة بحياة الناس يف هذا العامل.
اىل قسمني:

املالئكة يف األرض لتبدلت القوانني تبع ًا

عني وال ينقلبون عىل اخلليفة ،فال جتد سنة

الفردي ،وهلذا فإهنا ال عالقة هلا
ّ

ذلك قوله تعاىل :ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

.بالسنن الدنيوية التي ال اختصاص هلا

[سورة األحزاب .]62 :وقوله تعاىل

خمتصة بالسلوك االجتامعي
أن تكون ّ

ﯹ ﯺﭼ [سورة فاطر .]43 :وقوله

ببحوث علم االجتامع.

بالسلوك الفردي ،وهذا يعني اهنا إما
او اهنا تشمل السلوك الفردي
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إن السنن قابلة للتبديل والتحويل من

واالجتامعي كليهام.
ّ

ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ

ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

تعاىل :ﭽﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ [سورة

الفتح .]23 :فكلمة (لن جتد) يعني إذا

قال النييل يف تعريف السنة ،بأهنا:

أردت أنت يا حممد تغيري هذا النظام

وتنفيذ مراحلها .والعالقة بينهام كالعالقة

(املصمم) هو صاحب املرشوع ما دام

((املستلزمات األخرى الستيعاب اخلطة

بني املصطلحني العلميني (املرشوع أو
الفكرة ،والتصميم) ...والسنة هي :النظام

فلن جتد هذا التغيري؛ ألن واضع النظام

( ((1النييل ،ع��امل سبيط ،أص��ل اخللق وأم��ر
السجود ،ص.26

حممد جبار جاسم

هنالك حممد والبرش عىل هذه األرض.

فيكون رشط ًا يف املصداق هو الكشف عن

الكريم متقارب مع املدلول اللغوي))(.((1

السنة نفسها .فالسنة ثابتة من حني اجلعل

وقال اخر(( :إن مفهوم السنة يف القران

واحلق أن مفهوم السنة من حيث

االصطالح القرآين ال يطابق املدلول

اللغوي؛ ألهنا يف االصطالح القرآين هي
النظام والنواميس التي ال تقبل التبديل
والتحويل والنابعة من احلكمة التي

يامرس اهلل تعاىل فيها قدرته ،وال يمكن أن
خيلو منها عامل الوجود .أما السنة والطريقة

باملعنى اللغوي فقد تكون نابعة من اجلهل
وامليول النفسية لنفس اإلنسان وهي الغالبة

فيه ،وحديث رسول اهلل املتقدم قد

أشار إىل ذلك باعتباره نسبة السنة احلسنة
والسيئة يف اإلسالم إىل نفس اإلنسان .أما
القرآن فلم يصف سنة اهلل تعاىل باحلسنة
وال السيئة ،بل كلها حسنة مطلق ًا ،ألنه

احلكيم يف فعله .وقد يقال إن السنة تكون
سنة أذا تكررت مرات عديدة .ولكن هذا

ليس بصحيح؛ ألن التكرار يكون رشطا يف
املصداق ال يف املفهوم ،وأما معنى التكرار

( ((1األزرق��ي ،امحد زبون ،منهج السيد حممد
باقر الصدر يف فهم القرآن ،ص.392

السنة والقانون ،والكشف عن السنة غري

ويكون أساس ًا هلا ،فمثال :سنة العذاب

ثابتة ولكن مصداقها متغري فتارة يكون
مصداقها ريح رصرص عاتية ،وتارة أخرى

إهالك بالطاغية ،وأخرى بالطوفان،
وأخرى بالتيه وبالفرقة والفتنة وهكذا...

وبعد هذا البحث املتقدم يف بيان معنى

السنة ،بقي لنا أن نطبق تلك الفكرة عىل

مسألة اخلالفة ،وكيف أهنا متثل سنة؟.

قبل اخلوض البد لنا من االشارة اىل

أبرز النظريات التي طرحت يف هذا املجال:
 .أنظرية الشورى.

.بنظرية اهل احلل والعقد.

 .جنظرية القهر والغلبة.

 .دنظرية اخلالفة بالنص.

نالحظ ان صحة هذه النظريات االربعة

متوقفة عىل ما يتطابق منها مع االصل قراين
للخالفة الذي سنوصله يف املبحث االيت:

ولنعش هذه اللحظات املهمة مع

القران ونرى ما سيلهمنا من نعمه يف بيان
ما هو الصحيح من هذه النظريات األربع
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من خالل هذا التطبيق:

إن مسألة اثبات أن اخلالفة سنة اهلية

وأصلها منحرصة بيده سبحانه وتعاىل.
واضح من اآليات التالية:

1.1قال تعاىل :ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ [س���ورة

العنكبوت.]27 :

ﭙﭼ [سورة البقرة ،]30 :وهي

5.5ق���ال ت���ع���اىل :ﭽﯷ ﯸ ﯹ

اإلهلية .ألهنا تشري إىل أن أصل جعل

فالرصيح من هذه اآلي��ات إن أصل

بدورها متثل أصل سنة االستخالف
اخلالفة بيده تعاىل؛ ألنه هو الذي

جعل والتوكيد بقوله تعاىل{ :إِن} يدل

ﯺ ﯻ ﯼﭼ [سورة ص.]26 :

جعل اخلالفة اإلهلية بشكلها املطلق بيده
تعاىل ،وهو واضح من قوله تعاىل :ﭽﭕ

عىل ذلك .كام أهنا متثل قانون اخلالفة

ﭖﭼ ،وقوله :ﭽﮭ ﮮﭼ .وقوله:

يف اآلية جاءت نكرة مطلقة من دون

وكلها تعد دليال ع�لى ان اص��ل اجلعل

األسايس وكلمة (خليفة) التي وردت

ٍ
قيد وهي متثل جنس اخلالفة وقانوهنا

ﭽﭪﭼ ،وق��ول��ه :ﭽﯸ ﯹﭼ.
منحرص بيده تعاىل واهن��ا سنة من سننه

الذي سيأيت -يف طيات البحث -بيان

سبحانه ،ومما يؤيد ذلك ويعضده طلب

2.2ق���ال ت���ع���اىل :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

كان االمر بيدهم ملا كان هناك معنى للطلب

أفراده.
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4.4ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽﮔ ﮕ ﮖ

ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

االنبياء والرسل ذلك من اهلل تعاىل فلو
أصال .فسلب اختيار األنبياء والرسل يف

ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

جعل من يمثل خالفة اهلل يف ارضه دليل

3.3ق��ول��ه ت���ع���اىل :ﭽﭦ ﭧ ﭨ

من حيث الترشيع (املفهوم) ومن حيث

ﯛﭼ[سورة البقرة.]124 :

ﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭼ [سورة الفرقان.]35 :

عىل أن اصل اجلعل بيده واهنا من خمتصاته

املصداق أيضا .وقد يعترب طلبهم دليال
عىل علمهم بان أصل اجلعل فيها بيد اهلل

حممد جبار جاسم

تعاىل وإهنا سنة إهلية ،وهذا ما أشار إليه

أصل اجلعل منحرص بيده تعاىل .فلو كان

له وزير ًا من أهله .قال اهلل تعاىل :ﭽﯩ

{و ِم ْن ُذ ِّر َّيتِي}
حاجة أن يقول إبراهيمَ :

موسى عندما طلب من اهلل أن جيعل
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

أمر اإلمامة بيد إبراهيم ملا كانت هنالك
وارادته من اهلل ان جيعل اإلمامة يف

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ [س���ورة طه:

ذريته .وتدل أيضا عىل أن الراسخ واملرتكز

تعيني اخلليفة بيد اهلل سبحانه وتعاىل فال

جنس اخلالفة سنة إهلية أمرها بيده تعاىل.

 .]32- 29وهذه اآلية رصحية بأن سنة
جيوز ألحد أن يتدخل فيها حتى األنبياء

والرسل انفسهم ،فطلب موسى
من اهلل تعاىل أن ينصب له وزير ًا من أهله،
ي��دل عىل أن ال��راس��خ واملرتكز يف ذهن

موسى أن سنة االستخالف سنة إهلية

أمرها بيده تعاىل ،وأن يكون اخلليفة الذي
خيلفه من النسل الطاهر أيضا ،وهو نسل
االنبياء والرسل املطهر من الرجس
الذي اختاره اهلل تعاىل ليمثل اخلالفة يف
األرض وهذا الظاهر من قوله تعاىل :ﭽﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ.

يف ذهن إبراهيم أن سنة االمامة من
اما قوله تعاىل :ﭽﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼﭼ [سورة ص.]26 :
فضمري املتكلم يف اآلية يدل عىل أن أصل
جعل اخلالفة بيده تعاىل وهذه اآلية ناظرة

ومبينة إىل نوع اخلليفة الذي أشارت إليه
اآلية :ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ

[سورة البقرة .]30 :فنظر اآلية األوىل
لآلية الثانية يبني لنا حالتني:

األوىل :إن اآلية من قوله تعاىل:

ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ

[سورة ص ]26 :حمكمة ومبينة ومقيدة

وقول إبراهيم يدل عليه أيضا

لنوع جنس اخلليفة الذي حتدثت عنه اآلية

اخلطاب اإلهلي بقوله تعاىل :ﭽﯓ ﯔ

ﭙﭼ [سورة البقرة .]30 :فاملالحظ

عندما طلب منصب اإلمامة لذريته فجاء
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ [سورة

فاطر .]42 :تدل هذه اآلية وتؤكد أن

من قوله تعاىل :ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
والرصيح من اآليتني احتادمها يف املوضوع
واملحمول وهو جعل خليفة يف األرض،
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ولكن ما يميز اآلية االوىل أهنا قد بينت لنا

التكوين .واملراد من السياق يف قوله تعاىل:

كان مصداقه النبي داود .كام إهنا ترصف

ﭗ ﭘ ﭙﭼ [سورة البقرة.]30 :

النوع والفرد األول من أفراد اخلليفة الذي

النظر عن القول بان املراد من اخلليفة يف قوله

تعاىل :ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ

[سورة البقرة ]30 :مطلق اإلنسان؛ ألن

يتحدث عن اجلعل التكويني أيضا .وهذا
الزعم باطل ،ويبدو يل أن املراد من اجلعل
هو الترشيعي بدليل اخلطاب املوجه إىل

لفظ (خليفة) ورد فيها نكرة مطلقة ،وهي

النبي داود انه خطاب ترشيعي صدر من

من سورة (ص) تدل عليه وأن املراد منه

6.6ونالحظ أيضا من اآلية يف قوله تعاىل:

بدليل أن النبي داود الذي ورد ذكره يف

ﭕﭖﭗﭘﭙ

ال تدل عىل التقييد ،بل ان اآلية ()26
خصوص خلفاء اهلل تعاىل كاألنبياء،

اآلية ()26من سورة ص كان من جنسهم.

احلق تعاىل إليه بعد خلقه وتكوينه.

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

الثانية :إن اآلية من قوله تعاىل:

ﭠﭼ [سورة األنبياء .]72 :ان

ناظرة اىل االية ( )30من سورة البقرة

ألنه هو جاعل .وأيض ًا قال تعاىل:

الترشيعي ،ال اجلعل التكويني الذي زعم

ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ

ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ

فتكون مبينة أن املراد من اجلعل هو اجلعل
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ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

انه مستفاد من وحدة السياق يف اآليتني

( )30-29من سورة البقرة ،فاآلية من قوله

تعاىل :ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ [سورة
البقرة .]29 :تتحدث عن اخللق الذي هو

اجلعل منحرص بيده سبحانه وتعاىل؛
ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

[سورة السجدة .]24 :فان اآلية تدل

عىل أن اجلعل منحرص بيده سبحانه

وتعاىل.

أما قوله تعاىل :ﭽﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭼ [سورة الفرقان .]35 :فهذه اآلية

حممد جبار جاسم

تكون جوابا لطلب موسى ودعاءه ألخيه

اخلالفة وظهر ذلك األمر بشكله اجليل بعد

تفسرّ طلب اجلعل الذي ورد يف اآلية من

االختالف إىل عدم تطبيق املفاهيم القرآنية

هارون من اهلل تعاىل ،فاآلية املتقدمة

قوله تعاىل :ﭽﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ

موت رسول اهلل واألمر يعود يف ذلك
عىل مصاديقها احلقيقية التي ذكرت يف
القران ،فمنهم من فسرّ اإلمام الذي هو

[سورة طه ،]32- 29 :وتدل هذه اآلية

فرد من أفراد قانون االستخالف-كام

الطلب جاء بعد خلق هارون وتكوينه.

والنارص وغريها من التأويالت اعتامد ًا عىل

أيض ًا عىل أن أمر اخلالفة أمر ترشيعي؛ ألن

سيتضح من البحث االيت -باملحب

يظهر لنا مما تقدم من اآليات السابقة بأن

أن مسألة اإلمامة من املتشاهبات ،ظ ّن ًا منهم

وتعاىل ،فال جيوز ألحد أن يتدخل فيها

ولذلك عقدت هذا املبحث لكي أبني فيه

األمر حينئذ إىل عامة الناس؟! ،إذن البد

كان ُي َظن ،بل هي من املحكامت.

تبطل كل النظريات يف اخلالفة اال نظرية

اآليات التي معناها املقصود واضح ال

سنة تعيني اخلليفة منحرصة بيد اهلل سبحانه
حتى األنبياء والرسل .فكيف يكون

من النص عىل اخلليفة .وعىل هذا االساس

النص التي تنسجم مع القرآن الكريم.
إحكام آيات اخلالفة

أن القران مل يبينّ تلك املسألة ويفصلها.
أن مسألة اخلالفة ليست من املتشاهبات كام
قال الطباطبائي أن(( :املحكم :هو

يشتبه باملعنى غري املقصود ،فيجب اإليامن
بمثل هذه اآليات والعمل هبا .واملتشابه:

بعد ما تبني أن اخلالفة سنة إهلية قد

هو اآليات التي ال تقصد ظواهرها،

اخلالفة من املحكم أم من املتشابه؟

ال يعلمه إال اهلل تعاىل فيجب اإليامن بمثل

يتبادر إىل الذهن سؤال ،وهو هل مسألة

وهل بينّ القران الكريم لنا تفاصيلها و

جزئياهتا؟.

كثر التأويل والتحليل حول مسألة

ومعناها احلقيقي الذي يعرب عنه بالتأويل

هذه اآليات ولكن ال يعمل هبا))(.((1
( ((1الطباطبائي ،حممد حسني ،ال��ق��ران يف
اإلسالم ،ص.34
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وقال حممد باقر الصدر يف بيان املحكم

تعاىل:

عىل مفهوم معني ،ال نجد صعوبة أو ترددا

اليد معروف ،ولكن االختالط واالشتباه

واملتشابه(( :فاملحكم من اآليات ما يدل

يف جتسيد صورته أو تشخيصه يف مصداق

معني .واملتشابه ما يدل عىل مفهوم معني
ختتلط علينا صورته الواقعية ومصداقه

اخلارجي))(.((1

ويظهر مما تقدم أن املحكم ما كان

مفهومه معلوم ًا يمكن بسهولة محله عىل
مصداقه احلقيقي .واملتشابه ما كان مفهومه

معلوم ًا ولكن الصعوبة واالختالط تقع يف
حتديد املصداق والصورة احلقيقية له.

فمثال املحكم من اآليات قوله تعاىل:

ﭽﯚ ﯛ ﯜﭼ [سورة األنعام:
 .]72وقوله تعاىل :ﭽﮝ ﮞﭼ

[سورة البقرة .]43 :وقوله تعاىل :ﭽﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ
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ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ

[سورة يوسف .]2 :وقوله تعاىل :ﭽﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

[سورة الزخرف.]3 :

ومثال املتشابه قوله تعاىل :ﭽﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭼ [سورة الفتح ،]10 :وقوله
( ((1احلكيم ،حممد باقر ،علوم القران ص.171

[سورة طه .]5 :ففي اآلية األوىل مفهوم
يقع يف انطباق ذلك املفهوم عىل مصداقه
احلقيقي يف تلك اآلية ،فمفهوم اليد له

مصاديق كثرية ،فمثال منها اليد اجلارحة
ولكن ال يمكن محل مفهوم اليد عىل اليد

اجلارحة؛ ألهنا تعارض النقل والعقل.

أما معارضتها للنقل فتقع عىل

قسمني ومها الكتاب والسنة ،فالكتاب

يف قوله تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﭼ [سورة الشورى:

 .]11فهذه اآلية املحكمة تنفي الشيئية
عن الذات اإلهلية املقدسة واآلية :ﭽﭗ

ﭘ ﭙ ﭚﭼ [سورة الفتح.]10 :

وهذه اآلية تثبت الشيئية للذات اإلهلية
املقدسة وهي اليد اجلارحة حسب االحتامل

الذي احتملناه .وعليه يكون التناقض بني
آيات القران ،وهو باطل باعتبار أن اآلية
األخرية من اآليات املتشاهبة واألوىل من

املحكمة وحسب القاعدة يرد املتشابه

ٍ
حينئذ احتامل كون اليد
إىل املحكم فينفى
هي اجلارحة .فإذن يثبت بطالن احتامل

حممد جبار جاسم

كون اليد اجلارحة هي املصداق احلقيقي

يف السنة إىل أربعة أقسام:

ترجيح احد االحتامالت األخرى والكالم

الثاين :زكاة األبدان ،واملعروفة (بزكاة

ملفهوم اليد يف هذه اآلية ،وعليه البد من

يطول يف هذا جمال .والسنة الصحيحة

األول :زكاة األنعام.

الفطرة).

تثبت بطالن اجلسامنية إىل الذات اإلهلية

الثالث :زكاة الغلاّ ت ،وهي :احلنطة،

األوهام باحلدود واحلركات ،وال باجلوارح

الرابع :زكاة النقدين ومها الذهب

املقدسة .قال اإلمام عيل ...(( :ال تقدره
واألدوات))(.((1

والشعري ،والتمر ،والزبيب.
والفضة.

وأم���ا م��ع��ارض��ت��ه للعقل فباعتبار

.باملفصل :حيث يعطى األصل والقانون

النقص والنقص جيب تنزيه الذات اإلهلية

اهلل تعاىل :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

احتياجه تعاىل إىل اليد واالحتياج يلزم منه

عنه .فيلزم بطالن احتامل كون املصداق

يف القران مع تفصيالته ،كالقتل قال

ﯹ ﯺﭼ [سورة األنعام.]151 :

احلقيقي لليد يف هذه اآلية هو اليد اجلارحة.

وتقسيمه عىل خطأ كام قال اهلل تعاىل:

 .أاملجمل .مثل :قوله تعاىل :ﭽﯚ

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

أما املحكم فإنه ينقسم عىل قسمني ،مها:

ﯛ ﯜﭼ [سورة األنعام:
 ،]72وقوله تعاىل :ﭽﮝ ﮞﭼ

[سورة البقرة .]43 :وان أعطيت
اآليات املحكامت عىل شكل قوانني
وأصول جمملة ،لكن تفصيالهتا تقع

يف السنة ،كالصالة والزكاة التي تقسم
( ((1املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار ،ج،74
ص.306

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ٍ
وعمد
ﭤﭼ [سورة النساء.]92 :

كام قال اهلل تعاىل :ﭽﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ

[سورة النساء .]93 :وبيان كل قسم

تفصي ً
ال .واخلالفة كذلك أعطي
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أصلها ،كام يف قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ

وبيان النوع الثالث وهي (اإلمامة)،

ﭙﭼ [سورة البقرة .]30 :فقد

ﮯ ﮰﭼ [سورة البقرة.]124 :

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

سن هذا القانون عىل نحو اجلنس يف

فهذه األنواع الثالثة التي متثل أفراد سنة

آيات أخرى.

وهذا خمطط توضيحي لسنة االستخالف

هذه اآلية .أما أنواعه فقد تم بياهنا يف
فبيان النوع األول قد ورد يف قوله

االستخالف اإلهلي قد وضع هلا القران

اإلهلي التي نص عليها القران الكريم:

تعاىل :ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

استمرارية سنة االستخالف

اآلية بيان احد أنواع ذلك اجلنس الذي

هو استمرارية سنة االستخالف اإلهلي

ﯼﭼ [سورة ص ،]26 :ففي هذه
ورد يف اآلية املتقدمة وهو (النبوة)؛ ألن

ومما يلفت النظر وتنبغي اإلشارة إليه

بمعنى أتعطلت سنة االستخالف بموت

داوود كان نبي ًا .وقوله تعاىل :ﭽﯲ

النبي حممد أم بقي من يمثلها من

ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ [سورة

واجلواب :لقد بقي فرد من أفراد

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

مريم .]49 :وقوله تعاىل:ﭽ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [سورة

مريم.]41 :
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فقد وردت يف قوله تعاىل :ﭽﮭ ﮮ

األنواع الثالثة لالستخالف؟.

السنة اإلهلية وهي اإلمامة مل ينتهي أمدها
وزماهنا ،بخالف الفردين اآلخرين

فقد رصح القران الكريم بانتهاء أمدمها

وأما بيان النوع الثاين ،وهو (الرسالة)

وزماهنام ،وهو الرصيح من قوله تعاىل يف

تعاىل :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ [سورة آل

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

فقد أشارت إليه آيات عديدة منها :قوله
عمران .]144 :وقوله تعاىل :ﭽﰌ

ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ

ﰖﭼ [سورة مريم.]51 :

حمكم كتابه العزيز :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ [سورة

األحزاب .]40 :هذه اآلية متثل انتهاء أمد

احلكم اإلهلي بالنسبة إىل النبوة ،والرسالة.

حممد جبار جاسم

قال السيد اخلوئي يف معنى النسخ(( :هو

أن لفظ اإلمام يف احلديث يطابق األصل

أمده وزمانه ،سواء أكان ذلك األمر املرتفع

املسمى باإلمامة ،فلم يفارقوا القران وهو

رفع أمر ثابت يف الرشيعة املقدسة بارتفاع

من األحكام التكليفية أم الوضعية ،وسواء
أكان من املناصب اإلهلية أم من غريها من

األمور التي ترجع إىل اهلل تعاىل بام أنه

شارع))(.((2

القرآين من حيث بقاء الفرد الثالث وهو

مل يفارقهم حتى يوم الورود عىل احلوض.
اخلالصة:

يظهر مما تقدم عدة أمور مهمة ،منها:

1.1إن االستخالف يف األرض سنة إهلية

أما اإلمامة فلم يرصح لنا القران

فال خيلو منها زمان ومكان منذ أن

وكذلك السنة النبوية تؤكد استمرارها كام

سواء أكان اخلليفة نبي ًا ،أم رسو ً
ال،

بانتهاء أمدها وزماهنا كام يف أخوهيا.
يف الروايات التي تصف اثنا عرش إمام ًا أو

خلق اهلل تعاىل ادم إىل قيام الساعة

أم إمام ًا أي بمعنى مطلق خلفاء اهلل

خليف ًة بعد اخلاتم حممد .روى النعامين

تعاىل ،والكل يمثل هذه السنة اإلهلية.

عيل أخي ووصيي ،وصهري ووارثي،

بيد اهلل تعاىل وهي من خمتصاته جل

بسنده عن رسول اهللانه قال..(( :
وخليفتي يف أمتي ،وويل كل مؤمن بعدي،

وأحد عرش إماما من ولدي ،أوهلم ابني

حسن ،ثم ابني حسني ،ثم تسعة من ولد
احلسني واحد ًا بعد واحد ،هم مع القرآن

والقرآن معهم ال يفارقونه وال يفارقهم

حتى يردوا عيل احلوض))( .((2واملالحظ
( ((2اخل��وئ��ي ،أب��و القاسم ،البيان يف تفسري
القران ،ص.278
( ((2النعامين ،حممد ابن إبراهيم ،كتاب الغيبة،
ص.75

2.2إن أصل جعل اخلالفة بأفرادها الثالثة
وعال ،فال حق ألي احد التدخل يف
هذا األمر حتى األنبياء واملرسلني

أنفسهم.

3.3إن أصل جعل اإلمامة بيد اهلل سبحانه
وتعاىل ،كام هو األمر يف بقية األنبياء

واملرسلني .وإهنا تنبع من عني
واحدة ومتثل سنة إهلية وامتدادا خلط

األنبياء واملرسلني .وإال لزم تعطيل

قانون االستخالف اإلهلي يف األرض
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وهو حمال عليه تعاىل؛ ألنه القاهر فوق

عباده .قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ

والغلبة .فلم تبق لنا سوى نظرية النص

[سورة يس.]82 :

السنة اإلهلية.

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ

املوافقة لكتاب اهلل الكريم من خالل

4.4وإذا كانت اخلالفة سنة إهلية أمرها

7.7يتضح من هذا البحث أن سنة

عليها؛ ألن القران نص عىل خالفة

بحسب االصطالح القرآين وهي:

بيد اهلل تعاىل ،فالبد من وجود النص
األنبياء واملرسلني واألئمة .وهذا

ثابت بنص القران الكريم .ويدل
عىل هذا أيضا العرف العام وسرية

العقالء عندما يراد تنصيب مدي ٍر
معلم فال بد من النص
لمِ درسة ما أو
ٍ
عليه بكتاب وفق القانون املتبع يف

كافة البلدان واألمصار وهو ما يسمى
باألمر اإلداري عندنا يف العراق.
وعليه تكون نظرية النص هي املوافقة

للقرآن ،بل هي عني اليقني.
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القران .وكذلك بطالن نظرية القهر

5.5تعد خمالفة سنة اخلالفة وتنصيب من
ينص اهلل عليه خمالفة ألمره تعاىل
مل ْ

وسنته.

االستخالف اإلهلي إفرادها ثالث
النبوة ،والرسالة واإلمامة .ارتفع

نوعان منها وبقي النوع الثالث وهو
املسمى باإلمامة.

املصادر واملراجع

القرآن الكريم

1.1ابن منظور ،مجال الدين حممد بن

مكرم ،لسان العرب ،لنارش :نرش
أدب احلوزة -قم -إيران ،سنة الطبع:

حمرم .1405

2.2االزرقي ،امحد زبون ،منهج السيد
حممد باقر الصدر يف فهم القرآن،

مراجعة لغوية :فارس العامر ،النارش:

مركز الشهيدين الصدرين للدراسات

6.6بطالن النظريتني ومها :اخلالفة

والبحوث /قم املقدسة ،الطبعة:

ملخالفتها السنة اإلهلية املوجودة يف

3.3احلكيم ،حممد تقي ،األصول العامة

بالشورى ،وعهد اخلليفة ملن بعده.

األوىل ،سنة الطبع1429 :ﻫ2008-م.

حممد جبار جاسم

للفقه املقارن ،النارش :مؤسسة آل

8.8الصدوق ،حممد ابن عيل ابن احلسني

الثانية ،سنة الطبع :آب (أغسطس)

قسم الدراسات اإلسالمية –مؤسسة

4.4احلكيم ،حممد باقر ،علوم القران،

والنرش يف مؤسسة البعثة ،الطبعة:

مؤسسة اهلادي -قم ،سنة الطبع :ربيع

9.9الصدوق ،حممد بن عيل بن احلسني

البيت للطباعة والنرش ،الطبعة:
.1979

النارش :جممع الفكر اإلسالمي ،املطبعة:

الثاين  ،1417لطبعة :الثالثة.

ابن بابويه القمي ،االمايل ،حتقيق:
البعثة -قم ،النارش :مركز الطباعة
األوىل ،سنة الطبع.1417 :

بن بابويه القمي ،كامل الدين وإمتام

5.5الراغب األصفهاين ،احلسني بن حممد،

النعمة ،حقيق :تصحيح وتعليق :عيل

دفرت نرش الكتاب ،الطبعة :الثانية،

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني

املفردات يف غريب القرآن ،النارش:

سنة الطبع.1404 :

6.6الزبيدي ،السيد حممد مرتىض ،تاج
العروس ،حتقيق :عيل شريي ،لنارش:
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع-
بريوت ،املطبعة :دار الفكر -بريوت،

سنة الطبع1994–1414 :م.

أكرب الغفاري ،النارش :مؤسسة النرش

بقم املرشفة ،سنة الطبع :حمرم احلرام
 1363– 1405ش.

1010الطباطبائي ،حممد حسني ،تفسري
امليزان ،النارش :منشورات مجاعة

املدرسني يف احلوزة العلمية –قم

املقدسة.

7.7الشوكاين ،حممد ابن عيل ابن حممد،

1111الطويس ،حممد بن احلسن ،التبيان

علم األصول ،حتقيق :الشيخ أمحد

وتصحيح :أمحد حبيب قصري العاميل،

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من
عزو عناية ،النارش :دار الكتاب
العريب ،الطبعة :األوىل ،سنة الطبع:
1419ﻫ 1999-م.

يف تفسري القرآن ،حتقيق :حتقيق
النارش :مكتب اإلعالم اإلسالمي،
املطبعة :مطبعة مكتب اإلعالم
اإلسالمي ،الطبعة :األوىل ،سنة

315

سنة اخلالفة واإلمامة يف القرآن الكريم

الطبع :رمضان املبارك .1409

1212الطياليس ،سليامن ابن داود ،مسند ايب
داود ،النارش :دار املعرفة –بريوت-

لبنان ،مالحظات :طبعة مزيدة

بفهارس لألحاديث النبوية الرشيفة.

1313الكليني ،حممد ابن يعقوب ،الكايف،

 1983– 1403م

1515النعامين ،حممد ابن إبراهيم ،الغيبة،
حتقيق :فارس حسون كريم ،النارش:
أنوار اهلدى ،املطبعة :مهر -قم،
الطبعة :األوىل ،سنة الطبع.1422 :

حت��ق��ي��ق :تصحيح وت��ع��ل��ي��ق :عيل

1616النييل ،عامل سبيط ،أصل اخللق وأمر

اإلس�لام��ي��ة –طهران ،املطبعة:

ستاره ،الطبعة :الثانية ،سنة الطبع:

أكرب الغفاري ،النارش :دار الكتب
ح��ي��دري ،الطبعة :اخلامسة ،سنة
الطبع 1363 :ش.

1414املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار،
حتقيق :السيد إبراهيم امليانجي وحممد

الباقر البهبودي ،النارش :دار إحياء

ال�ت�راث ال��ع��ريب –بريوت –لبنان
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الطبعة :الثالثة املصححة ،سنة الطبع:

السجود ،ذوي القربى ،املطبعة:

.1427

1717اليزدي ،حممد تقي مصباح ،النظرة
القرآنية للمجتمع والتاريخ ،ص،493
منشورات دار ال��روض��ة ،ب�يروت.

لبنان ،ط1416 ،1ﻫ1996-م.
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ٍ
تعقيب كان قد نرش للعالمة
بعث به سامحة السيد عبد الستار احلسني تعقيب ًا عىل

الدكتور امحد مطلوب حول أمور وردت بخصوص عربية القرآن الكريم ووجود أبناء
للنبي نوح ننرشه بنصه كام ورد من العالمة احلسني.

ادت به براع ُة العلاّ مة اجلليل األستاذ الدكتور أمحد مطلوب رئيس املجمع
لعت َعلىَ ما َج ْ
ا َط ُ

الغراء يف
العلمي العراقي (أطال اهلل بقاءه) يف العدد الرابع عرش من جم ّلة (املصباح) القرآنية ّ

تعقيبه عىل بحث الدكتور ستّار ال َفتْيل (الفتالوي) املنشور يف العدد الثاين عرش من جم ّلة (املصباح)

نفسها ،ذكر فيه الدكتور أمحد مطلوب ّ
ّبي إبراهيم ليس أعجم ّي ًا ،وكان ممّا قاله:
أن اسم الن ّ

((واحلقيقة ّ
قرآين كأسامء األنبياء املذكورين يف كتاب اهلل العزيز ،والقرآن الكريم ن ََزل
اسم ُه
أن َ
ٌّ
ٍ
ترصح بذلك...
يب مبني ،وفيه ٌ
بلسان عر ٍّ
آيات ّ

ّ
اسم ((إبراهيم)) –كام ذكره اهلل تعاىل -ليس أعجم ّي ًا ،ومل ُيمنَع من الصرّ ف للعجمة
إن َ

يب أصيل ،واسمه احلقيقي يف التوراة القديمة( :تارح بن
والعلم ّية –كام يقول النحاة -إنّه عر ٌّ

ناحور).

جاء يف كتاب (األغاين) أليب الفرج األصفهاين (ج ،1ص ،13طبعة دار الكتب املرصية):

ّ
إبراهيم ب َن آزر هو اسمه بالعرب ّية –كام ذكره اهلل تعاىل يف كتابه -وهو يف (التوراة) بالعربان ّية:
((إن
َ

تارح بن ناحور)).
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أقول :أ ّما ّ
قرآين ،فال كالم فيه؛ فقد ورد يف موارد كثرية يف
إن اسم (إبراهيم) هو
ّ

تسمى(( :إبراهيم)).
القرآن الكريم ،ويف املصحف سور ٌة ّ

املؤرخون و اللغو ّيون والنحو ّيون ومن يف
وأ ّما كونه غري عر ّ
يب فهو ممّا أمجع عليه ّ
ِ
القول ّ
معناهم ،ومل ّ
يب ،وإنّام ُمنع من الرصف؛
يشذ عنهم أحدٌ يف
بأن اسم (إبراهيم) عر ٌّ
للعجمة وال َع َلم َّية.

َ
ولو كان هذا االسم عرب ّي ًا مل يمنع من الرصف؛ ّ
الرشط يف منع الرصف فيام هذا
ألن
ٍ
ٍ
مرصوف يف ّ
مورد ذكر فيه ،فام
كل
سبيله هو توافر ع ّلتني .وقد جاء يف القرآن الكريم غري

هو توجيه منع الرصف لدى أستاذنا الدكتور -حفظه اهلل -إن مل يكن االسم أعجم ّي ًا؟!.

ربد يف (الكامل) ...(( :فإن وقع االسم يف كالم العجم معرف ًة،
قال أبو الع ّباس امل ِّ
ٍ
لتعريف آخر فيه ،فذلك غري
فال سبيل إىل إدخال األلف والالم؛ ألنّه معرف ٌة ،فال معنى
نحو :فرعون وهارون ،وكذلك :إسحاق وإبراهيم ويعقوب))(((.
منرصفُ ،

أعجمي ،وفيه لغات:
اسم
ٌّ
وجاء يف ما ّدة ((برهم)) من (لسان العرب)(( :وإبراهيم ٌ
ِ
وإبراهم بحذف الياء.((())...
وإبراهم،
إبراهام،
َ

وقد كان اسم (إبراهيم) معروف ًا عند العرب ،ومن شواهد ذلك ما جاء من ٍ
شعر لعبد

املطلب بن هاشم جدِّ سيدنا املصطفى من قوله:
عذت بام عا َذ به ِ
قائم
إبره ُم (بدون ياء)
ُ
مستقبل القبلة وهو ُ
إنيّ لك اللهم ٍ
عان
راغم(((.
ُ
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وقال الشيخ املناوي يف (فيض القدير) يف رشحه عبارة( :آخر ما تك ّلم به إبراهيم):

معرب ،أصله( :إبراهام) عىل مانقل عن سيبويه ،لكن يف (القاموس) :إبراهيم
((أعجمي ّ
ٌ
أعجمي.
وإبراهام وإبراهوم ،وإبراهم بفتح اهلاء ،بال ألف اسم
ّ

((( الكامل للمربد :ج ،3ص ،651ط دار املعرفة ببريوت.
((( لسان العرب ما ّدة ((برهم)).
((( لسان العرب ما ّدة ((برهم)).

سامحة السيد عبد الستار احلسني

معرب ًا.
قال ابن الكامل :وعليه اليكون إبراهيم ّ

وقال املح ّقق يف رشح املخترص :إمجاع أهل العربية عىل منع رصف إبراهيم ونحوه؛

املعرب فيه ،يعني :القرآن))(((.
للعلم ّية والعجمة ّ
يوضح ماذكرناه من وقوع َّ
أعجمي)).
اسم عل ٍم
ّ
وقال صاحب (البحر املحيط)(( :إبراهيمُ :

لغى ست :إبراهيم
قيل :ومعناه بالرسيانية قبل النقل إىل العلميةٌ :
أب رحيم ،وفيه ً

بألف وياء ،وهي الشهرية املتداولة ،وبألف مكان الياء ،وبإسقاط الياء مع كرس اهلاء ،أو

ضمها ،وبحذف األلف والياء وفتح اهلاء))(((.
فتحها ،أو ّ

الشافعي يف (باب إبراهيم) من كتاب (هتذيب األسامء
النووي
وقال اإلمام الفقيه الكبري
ّ
ّ

واللغات)(( :قد سبق يف ترمجة آدم ّ
أعجمي ،وفيه لغات ،أشهرها:
اسم
ّ
أن (إبراهيم) ٌ

إبراهيم ،والثانية :إبراهام ،و ُق ِر َئ هبام يف السبع ،والثالثة والرابعة واخلامسة :إبراهم ،بكرس

وضمها ،حكاه ّن اإلمام أبو حفص عمر بن خلف بن مكّي الصقيل النحوي
اهلاء وفتحها
ّ

الفراء عن العرب)).
اللغوي يف كتابه (تثقيف اللسان) عن ّ

والضم أيض ًا مجاعات منهم :اإلمام أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني بن
وحكى الكرس ّ

عبد اهلل ال ُعكْربي ،قال :وقرئ هبام يف الشواذ ،قال :ومج ُع ُه (أ َباره) عند قو ٍم ،وعند آخرين

(براهم) .وقيل( :برامهة).

أب رحيم))(((.
قال اإلمام أبو احلسن
املاوردي صاحب (احلاوي) :معنا ُه بالرسيان ّيةٌ :
ّ
ِ
ِ
ألن َّ
اقترصنا عىل ذكر هذه النصوص؛ للتمثيل ال احلرص؛ ّ
نصوا عىل
كل علامء ال ُّلغة ُّ

َذلك ،كام ألمَْ ْعنا إليه آنف ًا.

وأ ّما قول الدكتور -حفظه اهلل(( :-واسمه احلقيقي [يعني :إبراهيم] يف التوراة القديمة

تارح بن ناحور)) فال أدري من أين استفاده س ّلمه اهلل تعاىل ،وهو خالف ا ُمل ْج َمع عليه ،عىل
((( فيض القدير :ج ،1ص.59
((( البحر املحيط :ج ،1ص.543
((( هتذيب األسامء واللغات :ج ،1ص.98
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ما سيأيت بيانه إن شاء اهلل تعاىل.

وأ ّما ما نقله عن كتاب (األغاين) أليب الفرج اإلصفهاين منّ :
إبراهيم بن آزر هو
((إن
َ

اسمه بالعربية كام ذكره اهلل تعاىل يف كتابه –وهو يف (التوراة) بالعربان ّية :تارح بن ناحور))
فليس املراد بعبارة ((هو اسمه بالعربية)) إبراهيم؛ وإنّام املرا ُد به :آزر.
ثم زعم أبو الفرج ّ
أن اسمه بالعربان ّية :تارح بن ناحور.
ّ

الترصف يف النقل؛ إذ املذكور يف األغاين:
بعض
والنص الذي نقله الدكتور قد إ ْعت ََو َر ُه ُ
ُّ
ُّ

((ثم أمجعوا ّ
أن إبراهيم بن آزر ،وهو اسمه بالعربية كام ذكره اهلل تعاىل يف كتابه ،وهو يف
ّ

التوراة بالعربانية تارح بن ناحور.))...
إىل آخر كالمه.

ومن الواضح الذي ال غبارعليه ّ
راجع إىل آزر ،وليس
أن الضمري يف(( :وهو اسمه))
ٌ

إبراهيم.

ومن أعجب العجب أن جيعل الدكتور ظاهر ما فهمه من كالم أيب الفرج اإلصفهاين

حقيق ًة مس ّلم ًة ومدرك ًا يستند إليه ،مع خمالفته لسائر املصادر.

األندليس ّ
أن من عجائب
وممّا يد ّلك عىل ذلك :أنّه -حفظه اهلل -نقل قول ابن حز ٍم
ّ

اليهودّ :
إبراهيم ابنة والده تارح)).
أخت
كانت َ
((إن سارة أ ّم إسحاق ْ
َ

وفيه داللة واضحة –التقبل التأويل -عىل ّ
أن إبراهيم هو ابن تارح ،فتع ّقبه الدكتور

بقوله(( :لع ّله ناحور ،كام جاء يف كتاب األغاين))ّ .
اسم إبراهيم ،كام توهمّ ه
تار َح هو ُ
كأن َ
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ِ
النص.
الدكتور ،ونسبه إىل األغاين ،عىل
حسب ما فهمه من ّ

وأ ّما ما يتع ّلق بـ( :تارح) و (آزر) ،فنحن ناقلون اآلن فيهام َذ ْر َو ًا ممّا قاله أهل ال ُّلغة.

(وتار ُح كآ َدم ،أبو إبراهيم اخلليل صلىّ اهلل عليه
جاء يف ما ّدة (ترح) يف (تاج العروس):
َ

[وعىل آله] وسلم ....بنا ًء عىل ّ
خالف مشهور).
عم ُه ،وأطلق عليه أب ًا جماز ًا ،وفيه
ٌ
أن آزر ُّ

وبعد أن ذكر صاحب (التاج) االقوال يف معنى (آزر) ،قال يف آخر كالمه( :وقيل:

العم أب َا ،وجرى عليه القرآن
سمي ُّ
اسم َع ِّم إبراهيم ...يف اآلية املذكورة .وإنّام ّ
[آزر] هو ُ

سامحة السيد عبد الستار احلسني

العم.
العظيم ،عىل عادة العرب يف ذلك؛ ألهنم كثري ًا ّما يطلقون األب عىل ّ

اجر) .وهذا
وأ ّما أبوه؛ فإنه( :تارخ) باخلاء املعجمة ،وقيل :باملهملة ،عىل وزن َ
(ه َ

والفراء ،أو مها واحد)(((،
الزجاج
باتّفاق الن ّّسابني ،ليس عندهم
ٌ
اختالف يف ذلك ،كذا قال ّ
ّ

واحلق ّ
عم إبراهيم ،وليس أباه ،وقد أمجع عىل ذلك علام ُء اإلمام ّية ،تبع ًا
ّ
أن آزر هو ُّ

إن من عقيدهتم التي الخيتلفون فيها ّ
ألئمة العرتة؛ إذ ّ
خيرج من
حممد ًا مل ُ
النبي ّ
أن ّ
ّ
ٍ
ُص ِ
مرشكة ،كام قال اهلل تعاىل :ﱫﮜ ﮝ ﮞﱪ .عىل
لب كافر ،ومل يرتكض يف رح ِم
ٍ
ٍ
أظهر املعاين املفهومة من ِّ
مطهرة (مل
حاق لفظه ،وأنّه نقل من
أصالب طاهرة إىل أرحام ّ

تلبس ُه من ُمدْ هلماّ ت ثياهبا).
ّ
تنجس ُه اجلاهلي ُة بأنجاسها ،ومل ْ
ِ
املطهرات،
كام روي عنه أنّه قال( :ما ِز ْل ُت أنتقل من
أصالب الطاهرين إىل أرحام ّ
حتّى أخرجني اهلل إىل عاملكم هذا)(((.

ِ
علامء اجلمهور ،ومن أولئك األعالم :العالمة أبو
غري واحد من
وقد شا َط َر اإلمام ّية ُ

النبوة)ّ ( :ملا كان أنبياء اهلل صفو َة
احلسن املاوردي (ت450هــ) فقد قال يف كتابه (أعالم ّ
عبادهِ ،
وخري َة خلقه ،ملا ك ّلفهم من القيا ِم بح ّقه ،استخلصهم من أكرم العنارص ،وأمدّ هم
بأوكد األوارص؛ حفظ ًا لنسبهم من َقدْ ح ،وملنصبهم من َجرح؛ لتكون النفوس هلم أوطا،

والقلوب هلم أصفا ،فيكون الناس إىل إجابتهم أرسع ،وألوامرهم أطوع))(((.

الزكي)) وفيه بعد
وجاء يف كتاب (السرية النبو ّية) البن هشام(( :باب ذكر رسد النسب
ّ

النبي إىل إسامعيل هكذا ...(( :بن إسامعيل بن إبراهيم خليل الرمحن بن
سياق نسب ّ

تارح وهو آزر.))...

عم إبراهيم ال أبوه؛
وع ّلق املح ّققون عىل هذه العبارة بالقول(( :وقيل :هو [أي :آزر] ّ

فالن ،إلاّ
احلقيقي مل يقل تعاىل( :ألبيه آزر)؛ ألن العرب ال تقول :أيب ٌ
إذ لو َ
للعم
كان أبا ُه
ّ
ّ
((( تاج العروس (مادة ترح).
((( تصحيح االعتقاد ،ص.117
((( أعالم الن ّبوة :ج ،1ص.215
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دون األب احلقيقي)) .وأحالوا عىل كتاب (روضة األلباب).

وكون أسم (إبراهيم) أعجم ّي ًا مع وروده يف القرآن الكريم الينايف عرب ّية القرآن ،وكونه
ٍ
يب ٍ
مبني؛ ّ
اسم ُه وأسامء كثري من األنبياء واملرسلني ،كأسامء بني إرسائيل
أنزل بلسان عر ٍّ
ألن َ

أمر مفرو ٌغ منه ،من
هي أسامء أعالمَ ،ف َت َظ ّل عىل حاهلا ،حتّى مع نقلها إىل لغة العرب ،وهذا ٌ

حيث اجلريان عىل مقتىض قوانني اللغة.

ولنذكر مث ً
ال أن أحد ًا لو أراد أن ينقل قصيد ًة لشكسبري ،الشاعر اإلنجليزي الشهري ،بعد

إسم ُه املعروف ب ُلغته ،وتبقى الرتمجة عىل اللغة التي
ترمجتها إىل العرب ّية ،فال يس ُع ُه إلاّ أن يذكر َ
ٍ
إن هذه الرتمجة ليست عرب ّية؛ ّ
حينئذّ :
ألن اسم شاعرها ليس عربي ًا.
الشعر إليها .وال يقال
نقل
ُ
فام قيل هنا يقال يف ورود اسم (إبراهيم) وغريه من األنبياء غري العرب يف القرآن الكريم

(وهلل املثل األعىل).

وقد كفانا مؤونة التفصيل يف الر ّد أحد األساتذة الباحثني من أهل عرصنا ،وهو األستاذ

الدكتور صالح عبد الفتّاح اخلالدي يف كتابه الق ّيم( :القرآن ونقض مطاعن الرهبان) :حيث

قال(( :وقد اختلف العلامء يف القول بوجود كلامت أعجم ّية يف القرآن)):

	-فمنهم :من ذهب إىل ّ
أن يف القرآن كلامت كثرية بلغات غري عربية ،ففيه كلامت فارسية
وحبشية ورسيان ّية وآرامية ويونانية.

	-ومنهم :من نفى وجود أية كلمة غري عرب ّية يف القرآنّ ،
فكل كلامته عربية األصل؛ حتّى
أسامء األعالم لألشخاص واألماكن واملواقع.
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	-ومنهم من توسط ،فقال :كل كلامت القرآن عرب ّية ،إلاّ أسامء بعض األشخاص
واألماكن واملواقع ،مثل :آدم وإبليس وإبراهيم وإسامعيل وفرعون ومرص.

والراجح هو ما ذهب إليه الفريق الثالث ،فام يف القرآن من الكلامت األعجمية أسامء

األعالم فقط ،أما غري األعالم فكلها كلامت عرب ّية مشت ّقة ،يمكن إعادهتا إىل جذورها
وأصوهلا العرب ّية ،ويمكن حتديد معناها العريب.

ووجود بعض األعالم األعجمية يف القرآن ال يتعارض مع عرب ّية القرآن ،وأنّه نزل
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ٍ
ومسجلة يف القرآن بحروف عرب ّية،
يب مبني ،ألنهّ ا كلامت مرتمجة إىل العربية،
ّ
بلسان عر ٍّ
ومعلوم ّ
أن أسامء األعالم تنقل وترتجم من لغتها األصل ّية إىل اللغات األخرى ،بحروف
أمر متفق عليه بني اللغات.
تلك اللغات ،وهذا ٌ

فاألعالم األعجمية هكذا يف لغاهتا األصلية ،وهي مرتمجة إىل اللغة العربية ،ومذكورة

يف القرآن باحلروف العرب ّية .ومن أسامء األعالم األعجمية يف القرآن ،أسامء بعض األنبياء:

آدم ،نوح ،لوط ،إبراهيم ،إسامعيل ،زكريا ،حييى ...وغريهم عليهم الصالة والسالم.

وأسامء بعض املواقع مثل :مرص ،واجلودي ،وأسامء بعض األشخاص ،مثل :إبليس،

وفرعون ،وود ،وسواع ،ويغوث ،ويعوق ،ونَرس.

ومن األسامء األعجم ّية التي ذكرها الفادي ،والتي نوافقه عىل أنهّ ا أعجمية ،لكنّها معربة

يف القرآن الكريم بحروف عرب ّية :آدم ،وإبراهيم ،وتوراة ،وإنجيل ،وفرعون ،وهاروت،

وماروت))(.((1

وجاء يف كتاب(شبهات املشككني) ملجموعة من املؤ ّلفني ،يف الرد عىل شبهة عدم عرب ّية

القرآن لوجود كثري من األعالم األعجمية فيه(( :هذا نص الشبهة الواردة يف هذا الصدد،
وتأكيد ًا هلذه الشبهة ذكروا الكلامت األعجمية حسب زعمهم -التي وردت يف القرآن
الكريم ،وهي :آدم ،أباريق ،إبراهيم ،أرائك ،استربق ،إنجيل ،تابوت ،توراة ،جهنّمِ ،حبرْ ،

سجيل ،رسادق ،سكينة ،سورة ،رصاط ،طاغوت ،عدن،
حور ،زكاة ،زنجبيل ،سبتّ ،
فرعون ،فردوس ،ماعون ،مشكاة ،مقاليد ،ماروت ،هاروت ،اهلل.

الرد عىل هذه الشبهة :هذه هي شبهتهم الواهية ،التي بنوا عليها دعوى ضخمة ،ولكنها

رب أحد املحيطات
جوفاء ،وهي نفى أن يكون القرآن عربي ًا َم َث ُل ُهم ك ََم َث ِل الذي يهَ ُ ُّم بأن يع َ

ٍ
قارب من خوص ،ال يلبث أن تتقاذفه األمواج ،فإذا هو غارق ال حمالة .ولن نطيل
عىل
الوقوف أمام هذه الشبهة؛ ألهنا منهارة من أساسها بآفة الوهن الذي بنيت عليه .ونكتفى
يف الرد عليها باآليت:

( ((1القرآن ونقض مطاعن الرهبان :ج ،1ص.535
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	-إن وجود مفردات غري عربية األصل يف القرآن أمر أقر به علامء املسلمني قديام وحديثا.
ومن أنكره منهم مثل اإلمام الشافعي كان إلنكاره وجه مقبول.

وممّا قاله الدكتور الناقد أمحد مطلوب -حفظه اهلل (( :-ومثلام قيل يف اسم النبي

((إبراهيم) قيل يف (السام ّية) .. ..ثم ذكرّ :
أن ما جاء يف (التوراة) من أن أسامء أبناء نوح
الثالثة ،وهم :سام وحام ويافث مكذوبة...

إىل أن قال :واملعروف ّ
ثم
أن ابن نوح أغرقه اهلل بعد أن رفض ركوب السفينة))ّ .

استشهد باآلية الكريمة :ﱫﮡ ﮢ ﮣﱪ  .إىل قوله تعاىل :ﱫﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨﱪ [سورة هود.]43 :

وختم كالمه بالقول(( :فال سام ،وال حام ،وال يافث ،وإنّام هي فرية هيودية ال وجود

هلا ،كام ال وجود آلوى غري أبنه املعروف بـ (ابن آوى))).

عقب غري ابنه الذي عصاه ومل يركب
ومفهوم كالم الدكتور الناقد أنّه مل يكن لنوحٌ 

قصة الذكر الكريم.
معه يف السفينة ،فكان عاقبته الغرق ،كام ّ

أعتز بأنيّ قرأت الكثري ممّا أ ّلفه وح ّققه هو وعقيلته الفاضلة
وليسمح يل الدكتور الذي ّ

الدكتورة خدجية احلديثي سلمها اهلل تعاىل ،منذ نعومة أظفاري ،ومازلت أتابع آثارمها
املرتعة بالدرر الغوايل.

النص) أو
أقول :ليسمح يل الدكتور أن أقول :إن قوله هذا هو من بابة (االجتهاد يف مقابل ّ

326

من بابة (الدفع بالصدر)؛ ّ
املؤرخني والنسابني واملفرسين واملحدّ ثني وكل من تك ّلم عن
ألن ّ
بداية اخلليقة من العرب وغريهم من أصناف املِل ّيني ،ومنهم :أهل الكتابّ ،
رف له
وكل من ُع َ

ٌ
قول يف املسألة جممعون عىل ّ
أن لنوح ثالثة أبناء غري الغريق ،هم :سام ،وحام ،ويافث.

وليس هناك من أنكر وجودهم بدعوى ّ
أن التوراة انفردت بذكرهم ،لغاية يف نفس

يعقوب –كام يقول املثل العريب القديم .-

ودونك بعض ما ذكره أهل العلم يف ذلك:

ثم البغدادي (ت
قال الفقيه املفرس املؤرخ أبو جعفر حممد بن َجرير بن يزيد الطربي ّ
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310هـ) يف تفسري قوله تعاىل :ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱪ من تفسريه الكبري :وجعلنا ذرية
نوح هم الذين َب ُق ْوا يف األرض بعد َم ْهلك قومه ،وذلك أن الناس كلهم من بعد مهلك نوح
إىل اليوم إنام هم ذرية نوح( ،((1فالعجم والعرب أوالد سام بن نوح ،والرتك والصقالبة واخلزر

أوالد يافث بن نوح ،والسودان أوالد حام بن نوح ،وبذلك جاءت اآلثار ،وقالت العلامء.

حدثنا حممد بن بشار ،قال :ثنا ابن عثمة ،قال :ثنا سعيد بن بشري ،عن قتادة ،عن احلسن ،عن

سمرة ،عن النبي ،يف قوله :وجعلنا ذريته هم الباقني قال« :سام وحام ويافث» .حدثنا
برش ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،يف قوله :وجعلنا ذريته هم الباقني قال :فالناس

كلهم من ذرية نوح .حدثنا عيل ،قال :ثنا أبو صالح ،قال :ثني معاوية ،عن عيل ،عن ابن
عباس ،يف قوله :ﱫﭑﭒﭓﭔﱪ يقول :مل يبق إال ذرية نوح))(.((1
وقال العلاّ مة املفرس اجلليل أمني اإلسالم الطربيس (ت548هـ):

((ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱪ بعد الغرق فالناس كلهم بعد نوح من ولد نوح عن ابن

عباس وقتادة فالعرب والعجم من أوالد سام بن نوح والرتك والصقالبة واخلزر ويأجوج
ومأجوج من أوالد يافث بن نوح والسودان من أوالد حام بن نوح قال الكلبي ملا خرج

نوح من السفينة مات من كان معه من الرجال والنساء إال ولده ونساءهم(.((1
وقال السيوطي يف (الدر املنثور):

(وأخرج ابن جرير وابن أيب حاتم عن ِ
السدى يف قوله :ﱫﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄﱪ قال من غرق الطوفان.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن محيد وابن َجرير وابن املنذر وابن أيب حاتم ،عن قتادة

يف قوله :ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱪ قال :فالناس ك ّلهم من ذرية نوح .

واخرج ابن جرير وابن املنذر عن ابن عباس يف قوله :ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱪ

ِ ِ
ِ
بعض اآلثار :آ َد َم ال ّثايف.
يسمى ن ُْو ٌح يف
( ((1ولذل َك ّ
(((1تفسري الطربي :ج ،23ص.43
( ((1جممع البيان :ج ،8ص.69
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يقول :مل يبق إلاّ ذر ّية نوح.

وح َّسنَ ُه واب ُن َجرير وابن أبى حاتم وابن مردويه ،عن َس ُم َرة بن
وأخرج الرتمذي َ

جندب ،عن النبي يف قوله :ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱪ قال :سام وحام ويافث.

وحسنه ،وأبو يعىل وابن املنذر وابن أيب حاتم و
وأخرج ابن سعد وأمحد والرتمذي
ّ

وصححه عن سمرةّ ،
أن النبي قال :سام أبو العرب ،وحام أبو
الطرباين واحلاكم
ّ
احلبش ،ويافث أبو الروم.

وأخرج البزار وابن أيب حاتم واخلطيب يف تايل (التلخيص) عن أيب هريرة قال:

قال رسول اهلل :ولد نوح ثالثة :سام وحام ويافث ،فولد سام العرب وفارس والروم
واخلري فيهم ،وولد يافث يأجوج ومأجوج والرتك الصقالبة والخري فيهم .وأما ولد حام

فهم القبط والرببر والسودان.

وأخرج ابن مردويه عن أيب هريرة عن النبي يف قوله :ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱪ

قال :ولد نوح ثالثة ،فسام أبو العرب ،وحام أبو احلبش ،ويافث أبو الروم)(.((1

ويف اخلتام فليس يل اال أن أشيد بفكر العالمة (مطلوب) يف الدفاع عن عربية القرآن

الكريم وغريته من خترص املتخرصني من اليهود والنصارى ومن اختذهم وليج ًة من

املسلمني فراحوا يروجون ألفكارهم من دون متحيص وتثبت ،وفقه اهلل وايانا خلدمة القرآن
الكريم وهو وحده -سبحانه -من وراء القصد.
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( ((1الدر املنثور ،5 :ص.27

(املحاجة واإلقناع يف القرآن الكريم) هو عنوان كتاب صدر حديثا للباحث السيد (امحد
حسني خشان) َض ِمن عرض ًا داللي ًا هادئ ًا لسبل املحاجة يف القرآن الكريم .وأصل الكتاب بحث

نرشته للسيد املؤلف جملة املصباح يف عددهيا الثاين والثالث ،قام بالتوسع فيه ونظمه يف كتاب
جامع .وقد قدم له الدكتور محيد جميد هدو مدير التحرير التنفيذي ومسؤول العالقات العامة يف
املجلة بكلمة قيمة عرض فيها ملوضوع املحاجة واالقناع رأينا من املفيد ايرادها بنصها-:

املحاجة واالقناع اسلوبان من اساليب الدعوة يف القرآن الكريم ومها االساس الذي يبنى

عليه حوار اآلخر وقد احتلتا مساحة واسعة يف كتاب اهلل املجيد والن ذلك االسلوب يعدّ من
االساليب العربية االصيلة التي وظفها النص القرآين .لدعم وانجاح الدعوة التي ُبني خطاهبا

القرآين عىل التخاطب وحوار اآلخر فاستطاع ان يؤثر يف متلقيه ...هذا اخلطاب الذي اختار العقل
وسيلة وغاية لالقناع والتأثري يف املتلقي سواء أكان عىل مستوى سلوكه أم قناعاته ومعتقداته.

ويف القرآن الكريم ألوان من املحاورات دارت بني االنبياء والرسل واقوامهم وتبليغ رساالهتم
باحلسنى القناع اقوامهم بصدق الدعوة اىل اهلل تعاىل يمكن الرجوع اليها واالفادة منها يف ادارة

طريقة احلوار املبني عىل احلجة الدامغة والربهان القاطع .وهذا احلجاج القرآين يعد معجزة
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مدير التحرير التنفيذي يف جملة املصباح يقدم إلصدار قرآين جديد

ووجه ًا من وجوه هذا االعجاز الذي مت ّيز بخصائص اسلوبية معينة الختاذه سالمل متعددة

تبدأ باالستدراج ثم املحاجة باملناظرة وبالتمثيل كام حدث لنبي اهلل ابراهيم اخلليل مع
قومه ومع النمرود ثم مع ربه .قال تعاىل :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ.

فمن خالل هذا النص تربز أمهية االقناع والدعوة اىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة

والدور املؤثر يف حياة الدعاة ومهارة اسلوب االقناع وتعدد وسائله يف التأثري باآلخرين

ومحل السامع عىل التسليم بصحة املقول وصواب الفعل والرتك وخماطبة العقول والقلوب

فن جيدر االهتامم به تدريب ًا وتعلي ًام لتحقيق مهارة االقناع التي تساعد عىل تلمس حاجات
الوجدان والتأثري فيه.

قال اجلرجاين(( :احلجة مادل عىل صحة الدعوى وقيل احلجة والدليل واحد))

((التعريفات ص ،482ط بريوت .)1992

يرتكز االحتجاج عىل دليل معني قصد اثبات قضية من القضايا وبالتايل بناء موقف

ما .وجاء القرآن الكريم لتعزيز لغة احلوار واالقناع ومها لغة االنبياء والرسل ومنهم نبينا
املصطفى الذي استطاع ان يوظف فن مهارة االقناع ويقنع خصومه يف دعوته الساموية

وحماجاته يف مواقف كثرية فض ً
ال عام ورد يف القرآن الكريم  .قال تعاىل :ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ فاالكراه واالجبار والقـرس واملضايقة توجب املقاومة وتورث
النزاع والكراهية بينام االقناع واملحاورة يبقيان عىل الود وااللفة ويقودان اىل التغيري بسهولة
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ويرس ورضا.

ومن هذا املنطلق سلك املؤلف طريق ًا يف غاية االمهية وهي قضية حماجة القرآن الكريم

املرشكني واملعاندين واملنكرين ومن اليهود والنصارى واملجوس والصابئة واملنافقني ومن

اصطف معهم وقد هدفت الدراسة اىل تاسيس منهج موضوعي يعطي النعت احلقيقي
لألثر القرآين يف العقل والنفس للجنس البرشي يف الدعوة اىل االيامن عرب منهج قرآين

متوازن يقنع العقل ويؤنس الوجدان –عىل حد تعبري املؤلف الفاضل .-فض ً
ال عن الكشف

مدير التحرير التنفيذي يف جملة املصباح يقدم إلصدار قرآين جديد

عن طبيعة املحاجة والوقوف عىل حقيقتها ودراسة طبيعة االقناع القرآين واساليب رده عىل
هذه املحاجات فجزاه اهلل خري جزاء العاملني وهو اهلادي اىل سواء السبيل.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

حممد املبعوث هادي ًا ومبشرّ ًا ونذير ًا ،وعىل آله
احلمد هلل ّ
حق محده كثري ًا ،والصال ُة عىل نب ّينا ّ

وطهرهم تطهري ًا.
الذين أذهب اهلل عنهم الرجس
ّ

متعرض ًا ألقسى اهلجامت الرشسة بدعاوى كاذبة،
وبعد ،كان وال يزال الرتاث
الشيعي ّ
ّ
ٍ
ٍ
صلة .ولمَ ْ تكن تلك
فئات التربطهم بالرتاث اإلسالمي أية
تطلقها بني فينة وأخرى جهلة
قو ًة ورصانة ،ود َّق ًة ومتانة.
النعرات لتزلزل هذا الرصح العظيم والرتاث العريق ،بل تزيدُ ُه َّ
ولقد قام بالدفاع عن مذهب أهل البيت ،وترسيخ قيمهم ومبادئهم ،علامء أفذاذ قدّ موا

احلق.
الغايل والنفيس يف سبيل إعالء كلمة الصدق ومذهب ّ

مؤسسه كتاب شناسى شيعه) يف مجهور ّية
مؤسسة تراث الشيعة (= ّ
ومن هنا فقد ُش ّیدت ّ

إيران اإلسالم ّية حلفظ هذا الرتاث األصيل ،وحتصينه من الشبهات ،بل واإلشادة بأركانه و
مهها
املهمة والكبرية يف الوقت نفسه ،والتي أ ّ
تقوية بنيانه؛ وذلك من خالل مجلة من املشاريع ّ

وأكربها مرشوع تدوين وتأليف (تاريخ الرتاث الشيعي).
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جهود مؤسسة تراث الشيعة يف إيران يف توثيق املؤلفات القرآنية

ٍ
معارف كبرية وضخمة ،تشتمل عىل ذكر مجيع املؤ ّلفني الشيعة
وهي يف احلقيقة دائر ُة
ٍ
خمطوط ومطبوع،
األول اهلجري ،مع ذكر مؤ ّلفاهتم من
اإلمام ّية اإلثني عرشية منذ القرن ّ
وعدد الطبعات ،وعدد النسخ اخلط ّية ،و...

تدون هذه املوسوعة يف أربعني جم ّلد ًا رحل ّي ًا (يشتمل كل جملد عىل  800صفحة ،ويف
ّ

املجموع  30 /000صفحة) وباللغات :الفارس ّية والعرب ّية واالنجليز ّية ،بعون اهلل تعاىل.

خاص
وندع الكالم عن هذه املوسوعة وشأهنا ،ملا نعتقد من أنهّ ا تفتقر إىل كتاب
ّ

بالتعريف هبا ،وكيف ّية تدوينها ومجعها وإعدادها ،والكتاب قيد اإلنجاز.

شك وال ريب ّ
وال ّ
أن هذا املرشوع له الدور الكبري واألثر بالغ األمه ّية يف حفظ وحتصني

الرتاث القرآين ،وتوثيق املؤ ّلفات القرآنية ،ومعرفة املصنّفني يف هذا املجال.
وهناك مشاريع وأطروحات أخرى نستعرضها يف هذه املقالة بإجياز:

 -1موسوعة أعالم الشيعة

وهي أيض ًا موسوعة ضخمة تطبع يف أكثر من مئة جم ّلد حيتوى ّ
كل جم ّلد عىل التعريف

بِ َع َل ٍم من أعالم الطائفة الذين كان هلم الدور البارز يف نرش و حفظ مذهب أهل البيت

أكثر من غريهم .تعريف ًا كام ً
ال بسريهتم ومؤ ّلفاهتم ونشاطاهتم ،بل وكل أعامهلم و ...كل

ما يتع ّلق هبم.

وفيهم من أعالم املفسرّ ين ،كالشيخني الصدوق واملفيد ،والس ّيدين الريض و املرتىض،

والشيخ الطويس صاحب تفسري التبيان ،والطربيس صاحب تفسري جممع البيان ،والشيخ أيب
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الفتوح الرازي صاحب تفسري روض اجلنان ،والعلاّ مة الطباطبائي صاحب تفسري امليزان،

والعالمة الشيخ حممد جواد البالغي صاحب تفسري آالء الرمحن ،وغريهم من أعالم املفرسين.
ّ
ألن أمثال هؤالء األعاظم والشخص ّيات اليمكن أن نؤ ّدى ح ُّقهم يف مقالة أو رسالة،

ّ
کل ذلك ضمن دائرة معارف (تاريخ الرتاث الشيعي).
 -2موسوعة إجازات الشيعة

كان لعلامئنا من سالف الزمان االهتامم الكبري بحفظ احلديث الرشيف وروايته صحيح ًا

عبد احلسني الواعظ

عن التحريف ،بعيد ًا عن التزوير والتزييف.

ومن مجلة تلك االهتاممات هي سنة اإلجازة واالستجازة ،ولكن مع األسف بعض

َم ْن ال خربة له وال دراية يف هذا املجال حيسب أن ال قيمة هلا ،أو أنهّ ا ال حتسب من الرتاث،

خاص ًا ،حتّى غفل عنها مفهرسو النسخ اخلطية ،ومل يثبتوا
فليست رسالة مستق ّلة أو كتاب ًا ّ
خرب وجود هذه اإلجازات املتشتتة يف ظهر هذه النسخة وتلك .وقد ر ّد هذه الدعوى املزيفة

مفصالً.
اإلمام الشيخ آغا بزرگ يف موسوعة الذريعة ّ

نصها أو
وقد عزمنا عىل مجع وحتقيق كا ّفة اإلجازات الطويلة واملوجزة ،سواء وجدنا ّ

عثرنا عىل خربها ،ومن مجیع علامئنا يف مجيع األعصار واألمصار ،بعون اهلل تعاىل.

 -3موسوعة علامء الشيعة يف مصادر أهل السنّة

ال خيفى وجود كثري من املعلومات النادرة والدقيقة عن علامئنا التي افتقدهتا الطائفة

مر العصور وإىل يومنا هذا ،ولذلك
الشيع ّية بسبب االضطهادات التي عانتها وكابدهتا عىل ّ
املهمة يف مصادر وكتب إخواننا السنّة.
فقد وجدنا بعض هذه الرتاجم والسري ّ

تسمی« :علامء الشيعة يف مصادر
صممنا عىل مجع َشتَات ذلك يف موسوعة مستق ّلة ّ
فقد ّ

أهل السنّة».

 -4حتقيق موسوعة أعيان الشيعة

وال خيفي ّ
أن أعظم موسوعة يف جمال الرتاجم والرجال هي موسوعة أعيان الشيعة

ثم يف عرش جملدات رحلية كبرية ،إلاّ أن يف كلتا الطبعتني
التي طبعت ّأوالً يف مخسني جم ّلد ًاّ ،
خاصة الطبعة الثانية املتداولة التي اشتملت عىل نواقص أيض ًا.
أخطاء و هفوات كثريةّ ،

نصه وأشعاره ،وختريج مصادره ،هو ممّا يساعدنا
فقمنا بتحقيق هذه املوسوعة ،وضبط ّ

يف مشاريعنا كثري ًا.

 -5تأليف و حتقيق و ترمجة كتب الرتاجم والرجال

من املعلوم ّ
أن كثري ًا من الرتاث الشيعي فضال عن مجلة من هذه العلوم الرشيفة ،ال يزال

خمطوط ًا ،أو مطبوع ًا طبعة سقيمة ورديئة جدّ ًا ،فاملخطوط نحو :احلصون املنيعة ،وشذور
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املتبحرين ،وأوراق الذهب ،وغري ذلك؛ واملطبوع رديء نحو :الدرجات
العقيان ،وتذكرة
ّ

الرفيعة ،وسالفة العرص ...إىل غريها من املصنّفات النادرة والثمينة.

فكان العزم عىل حتقيق هذه الكتب واملصنّفات التي ن ّطلع من خالهلا عىل تراجم علامئنا

بشكل عام ،واألعالم املفسرّ ين الذين أثروا املكتبة الشيع ّية باملصنّفات القرآنيةبشكل خاص.

 -6تأليف و حتقيق و ترمجة كتب الفهارس

تعدّ فهارس النسخ اخلط ّية مفتاح ًا لالطالع عىل خزائن الرتاث ،والكتب اخلط ّية التي

خاصة يف البالد غري اإلسالم ّية ،أو حتّى بعض
التزال تشكو اهلجران يف زوايا املكتبات ّ
املكتبات يف الدول اإلسالم ّية.

ّ
فإن مرشوع مجع أو تأليف أو حتقيق أو ترمجة فهارس هذه النسخ اخلط ّية تساعدنا

وتساعد املح ّققني كثري ًا يف احلصول عىل ما يبغون حتقيقه من الرتاث القرآين ،وكذلك ّ
فإن
من خالل هذا املرشوع ن ّطلع عىل املؤ ّلفات القرآنية كماّ ً وكيف ًا وعدد ًا ،وعدد النسخ اخلط ّية

لكل كتاب ،و إىل غري ذلك.

 -7مجع املقاالت العلم ّية ألعالم التحقيق

كثري من املح ّققني والشخص ّيات ّ
الفذة هلم مقاالت علم ّية كثرية ،لكنّها مبعثرة يف هذا

املج ّلة ،وذلك ممّا جيعلها قليلة اجلدوى ،فلذا آثرنا مجع كا ّفة املقاالت العلمية يف موسوعة

مستق ّلة هلؤالء األعالم:

 -1آية اهلل الفقيه املح ّقق السيد موسى الشربي الزنجاين (حفظه اهلل).
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 -2العلاّ مة املح ّقق الفقيد السيد حممد عيل املوسوي آل صاحب الروضات (الروضايت رمحه اهلل).

البحاثة السيد حممد رضا احلسيني اجلاليل (حفظه اهلل).
 -3العالمة املح ّقق الكبري ّ
 -4األستاذ الفاضل املح ّقق الشيخ عبداحلسني احلائري (حفظه اهلل).
 -5آية اهلل الس ّيد أمحد املوسوي املددي (حفظه اهلل)

 -6املح ّقق الراحل الدکتور حسني عيل حمفوظ البغدادي (رمحه اهلل).
وهنالك أنشطة أخرى يمكن أن نعد منها:

عبد احلسني الواعظ

•جم ّلة (كتاب شيعة):

وهي جم ّلة نصف سنوية ،تعنى بالبحوث والدراسات والرتاجم والرجال ،والنسخ

اخلط ّية ،البيبلوغرافيا وماشاهبها من األبحاث من حتقيق لرسالة أو كتابة مقالة.
•موقع األثرwww. al -athar. ir :

وهو موقع خاص ملؤسسة تراث الشيعة عىل صفحة اإلنرتنيت ،تعنى بأخبار املطبوعات

والنسخ اخلطية والعلامء وترامجهمم واملقاالت العلم ّية.

وال خيفي ّ
أن قس ًام كبري ًا من نشاطات املؤسسة خاص باملباحث القرآنية من ترمجة أعالم

املفسرِّ ين الكبار ضمن املشاريع املذكورة ،والبحث عن تفاسري الشيعة ،مثل تفسري عيل بن
إبراهيم القمي ضمن جملة كتاب الشيعة وغری ذلك من البحوث املنشورة ،واالحتفاظ بعدد

مصورات املخطوطات القرآنية يف مكتبة املؤسسة وغريها.
كبري من
ّ

ويف اخلتام ندعوا من مجيع ذوي اهلمم العالیة ،واملح ّققنی األفاضل أن یمدّ وا لنا ید

املهمة ،وذلك من خالل :إرسال مقاالهتم العلمية
العون واملساعدة يف إکامل هذه املشاريع ّ
أو حتقيقهم للرتاث أو مؤلفاهتم أو غري ذلك مما يمت إىل مشاريعنا بصلة.

وما توفیقي إال باهلل ،عليك توكلت وإليه أنيب ،واحلمدهلل رب العاملني.
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توضيح اآليات يف قراءة الصلوات

الشاهبوري «توضيح اآليات».

(أردو)

جواز متعه از قرآن وحديث

ت��أل��ي��ف :ال��س��ي��د ت��ص��دق حسني

تأليف :كاظم حسني أثري اجلاروي

ذهب املؤلف إىل أن الواجب من

إىل اآليات واألحاديث ،يف تسع وعرشين

الشاهبوري

يف حلية املتعة (النكاح املنقطع) استنادآ

عنوانآ.

الصلوات ركعتان ،وهو فتوى شاذة

•طبع جهكى.

تصدى للر ّد عليه بعض علامء اهلند.

جهاد در قرآن (فاريس)

توضيح الركعات من آيات الصالة

تأليف :الشيخ عباس خمرب الدزفويل

(أردو)

تأليف :موالنا حسني يوسف

يف احلث عىل اجلهاد وما ورد من

ر ّد عىل رسالة السيد تصدق حسني

البحث عن األمر باملعروف والنهي عن

األمروهوي ()1352

اآليات الكريمة فيه ،ويتطرق املؤلف إىل
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مستدرك كتاب (معج املؤلفات القرآنية) /اجلزء الثالث

املنكر ،ثم يتحدث عن التقية وحكمها

وموردها .كل ذلک بذكر مجلة من اآليات
الواردة يف املسائل الثالث وتفسريها وبيان

حكمها الفقهي.

•طبع مشهد سنة .1404

اجلهاد وحاالته املرشوعة يف القرآن
(عريب)

ترمجة :ناظم الشريواين األصل الفاريس

للشيخ مرتىض املطهري.

•طبع طهران سنة .1404

اجلهر واإلخفات يف قراءة الصالة

ت��أل��ي��ف :ال��س��ي��د ت��ص��دق حسني

الشاهبوري

•طبع الهور.

حجاب نسوان (أردو)

تأليف :السيد عيل احلائري ()1360

استدالل عىل وجوب احلجاب
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عىل النساء عىل ضوء ما جاء يف اآليات
الكريمة.

•طبع سنة .1323

احلقوق يف الكتاب والسنة (عريب)

تأليف :الدكتورة أمل بنت سهيل عبد

رس��ال��ة دك���ت���وراه م��ن كلية الفقه

-جامعة الكوفة.

درس حجاب از قرآن وحرضت زهرا
(فاريس)

تأليف :مصطفى رشيعت األصبهاين

فيه آيات قرآنية وأحاديث عن

الزهراء يف وجوب احلجاب عىل النساء.
•طبع أصبهان سنة .1419

الطواف يف القرآن والسنة (عريب)

تأليف :السيد حسني بن إسامعيل

الصدر

•طبع.

فرهنگ آيات فقهي قرآن كريم
(فاريس)

تأليف :الشيخ حممد ب��ن مصطفى

األراكي

معجم فقهى م��رت��ب ع�لى ترتيب

احلروف األوىل من العناوين الفارسية،
بلغت اآلي��ات املذكورة فيه إىل ثالثامئة

آية ،فيذكر يف كل عنوان اآلية أو اآليات
املناسبة ل��ه ،ث��م يرتمجها إىل الفارسية

بعنوان «ترمجه» ،ثم االستنباط الفقهي
منها خمترصآ بعنوان «احكام» ،وربام يف

بعض العناوين يزيد فروعآ مناسبة هلا

سامحة السيد امحد االشكوري

بعناوين «تبرصة».

()23

•طبع طهران سنة -1383يف جزئني.

(القرآن والظواهر اجلوية)

(أردو)

القرآن الكريم (عريب)

قرآن كاايک اهم حكم

تأليف :السيد مرغوب أمحد

بيان حلكم مهم قرآين.

•طبع الهور.

القصاص يف القرآن (عريب)

تأليف :الشيخ عبداهلل بن أبياحلسن

اجلوادي اآلميل

•طبع قم سنة .1404

الكبائر يف القرآن الكريم والسنة (عريب)

آيات الكون وأرسار الطبيعة يف
تأليف :عبداهلل بن عيسى الغديري

•طبع بريوت سنة .1424

االعجاز العلمي يف القرآن الكريم (عريب)
تأليف :محيد النجدي

دراسة خمترصة للنبوءات واألخبار

والنظرات العلمية يف القرآن الكريم

ومقارنتها مع معطيات العلم احلديث،

فيه اهتامم لتفسري بعض اآليات التي تعني

تأليف :السيد جعفر بن باقر املوسوي

بعلم األجنة والتغذية واألمراض وعلم

•طبع سنة  1993م.

ونظرية االنفجار الكبري.

اليعقويب

كردار چند زنان در نظر قرآن (أردو)
ترمجة :عابد العسكري

البحار وعلم األرض واجلو والسامء واملاء
•طبع قم.

باد وباران در قرآن (فاريس)

األصل الفاريس «زن در قرآن» تأليف

تأليف :املهندس مهدى بن عباس قيل

•طبع سنة .1411

مائة ومخس آية تذكر فيها األرياح

الشيخ عيل الدواين.

املتعة يف االسالم والقرآن (عريب)

تأليف :الشيخ حممدرضا بن عباس

احلكيمي احلائري

بازرگان

واألمطار برصاحة أو ضمنآ للتدليل عىل

حقائق إرشادية من ظواهر الطبيعة ،حياول

املؤلف بدراستها الدعوة إىل معرفة احلقائق
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الدينية بالتدبر يف احلوادث الطبيعية.
•طبع طهران سنة  1353ش.
باران اور قرآن (أردو)

تأليف :السيد طيب عيل بن عبدالرسول

جبلبوري

دراسة عن األمطار وفوائدها وأقسامها

عىل ضوء ما جاء يف اآليات الكريمة.

پديدههاى طبيعى در قرآن (فاريس)

وطن دوست

اجياد الشمس ودورها يف حياة العامل

والتعاليم القرآنية هبذا الشأن.

القرآن واألحوال املناخية (عريب)

ت��أل��ي��ف :ال��دك��ت��ور حم��س��ن ب��ن عبد

الصاحب املظفر النجفي

يبحث املؤلف عام حيدث يف اجلو من

تأليف :الدكتور أمحد بن حسني

الرعد والربق واألمطار والرياح واحلر

دراسة عن الظواهر الطبيعية يف القرآن

هبذه الشأن وتطبيقها عىل العلوم الطبيعية

األمريي

الكريم وأثر معرفتها يف التفسري ،وهي

رسالة جامعية.

ستارگان از ديدگاه قرآن (فاريس)

تأليف :الشيخ حممد بن رضا الصادقي

الطهراين ()1432

بحث حول أصل خلق العامل عىل ما

342

تأليف :الشيخ رضا بن غالم حسني

ُيستفادة من اآليات الكريمة.
•طبع قم مكررآ.

ستارگان از نظر قرآن (فاريس)

تأليف :حممد صادق

رسالة جامعية كتبت سنة  1338ش.
ستاره روز در قرآن (فاريس)

والربد وأشباه هذه ،فيذكر اآليات الواردة
التجريبية املعارصة.

•طبع النجف سنة .1384

قرآن وعلوم طبيعت (فاريس)

تأليف :مهدي گلشنى

فيه بيان اهتامم االسالم بصورة عامة

بالعلوم الطبيعية واهتامم القرآن الكريم
هبا بصورة خاصة ،يف أربعة فصول:

موقف االسالم من العلم ،الداللة عىل
أمهية العلوم الطبيعية ،االشارة إىل املظاهر

الطبيعية يف القرآن ،معرفة الطبيعة يف

النظرة القرآنية.

•طبع طهران.

سامحة السيد امحد االشكوري

القرآن والعلوم الطبيعية (عريب)
ترمجة :؟.

األصل الفاريس تأليف الدكتور

مهدي گلشني.
•طبع.

القرآن ومعرفة الطبيعة (عريب)

ترمجة :عبدالغني ايرواين زادة

نجوم در قرآن ودانش امروز (فاريس)
تأليف :جمتبى الرستمي

دراسة عن اآليات التي فيها إشارات

نجومية وإثبات أن القرآن يف كل عرص

وزمان ال يتعارض مع العلم بل حقيقته
ودقته يتجليان كلام تقدمت التجارب

العلمية ،فذكر أن النجوم مصابيح وزينة

األصل الفاريس لألستاذ مهدي

وهي وسيلة لالهتداء يف ظلامت الرب والبحر

•طبع القاهرة سنة  2008م.

وعدّ د املؤلف املفردات النجومية املذكورة

گلشني.

القرآن والعلوم الكونية (عريب)

تأليف :الشيخ حممدرضا بن عباس

احلكيمي احلائري

•طبع بريوت سنة .1403

الكون والقرآن (عريب)

تأليف :حممدعيل بن حسن احليل

تفسري ورشح لاليات الكونية وما فيها

من االشارات الفلكية.

خمازن جواهر أرسار التنزيل

وأداة حلساب األيام والسنني والفصول،

ضمن مجلة من اآليات.
•طبع.

()24

(األخالق يف القرآن)

آموزههائى از پيامهاى تارخيى قرآن
(فاريس)

تأليف :الشيخ عيل بن حسن الكرمي

الفريدين

العرب والتعاليم األخالقية السلوكية

تأليف :مريزا حسن بن عيل گوهر

اهلادفة املشار إليها يف اآليات الكريمة

فيه مخس أو تسع رسائل.

عرض القصص القرآنية بكاملها ،مع بيان

القراچه داغي ()1366

•طبع تربيز سنة .1342

القصصية التأرخيية ،وليس الكتاب بصدد

أمهية التأريخ ومكانته الرتبوية يف بداية
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الكتاب واستنتاج سبعة وعرشين غاية

تعليمية يف آخره ،وهو يف مخسة أقسام

(فصول) كام ييل:

1.1بزرگرتين آزمايشگاه زندگى.
2.2تاريخ در آيينه وحى.

استكبار از ديدگاه قرآن وحديث
(فاريس)

تأليف :جعفر شكرى الصادقي

درس املؤلف موضوع االستكبار يف

3.3ق���رآن وروش اب��ت��ك��ارى در ناميش

القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة ،فذكر

4.4بخشهاى ده گانه تارخيى قرآن.

املفاسد الفردية واالجتامعية ،وهو رسالة

رويدادهاى تارخيى.

5.5پيامهاى بيست وهفتگانه بينش تارخيى
قرآن.

•طبع قم سنة  1382ش.

آيات األخالق يف القرآن (عريب)

تأليف :حممدأمني املامقاين

•طبع بغداد سنة .1417

أخالق الفرد يف القرآن (عريب)

معناه ثم خصائصه األخالقية وما فيه من

جامعية يف ثامنية فصول.

االستكبار واالستضعاف من وجهة نظر
القرآن الكريم (عريب)

تأليف :حممدتقي رهرب

•طبع طهران سنة .1407

األسلوب النفيس ملكافحة اجلريمة يف
القرآن الكريم (عريب)

تأليف :السيد حسني بن إسامعيل

تأليف :الدكتور حممدحسني بن عيل

•طبع سنة  1993م.

•طبع بغداد سنة .1410

الصدر
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•طبع.

أخالق القرآن

الصغري

الرب بالوالدين يف القرآن والسنة (عريب)

تأليف :مريزا قليچ بيک ()1348

تأليف :الشيخ حسني بن هادي

تأليف :السيد حسني بن إسامعيل

•طبع.

اذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم (عريب)
الصدر

القريش

تأمالت قرآنية حول التقوى (عريب)

سامحة السيد امحد االشكوري

تأليف :السيد صدرالدين القبانچى

•طبع قم سنة  1384ش.
توبه (أردو)

تأليف :عابد العسكري

تفسري قوله تعاىل (يا أهيا الذين آمنوا

توبوا إىل اهلل توبة نصوحآ).
•طبع الهور.

جامعه سازى قرآنى (فاريس)

تأليف :األستاذ حممدرضا احلكيمى

•طبع قم سنة  1389ش.

چكيده جامعه سازى قرآنى (فاريس)

تلخيص :محيده علمچى ،نجام كارگر

•طبع قم سنة  1390ش.

دو مرياث (فاريس)

ب پور
ترمجة :السيد عيل رضا نقي 

األصل العريب «مرياثان يف كتاب اهلل»

للشيخ حممدمهدي اآلصفي ،وهو بعد
مقدمة طويلة يبحث عن جوانب أخالقية

قرآنية يف ستة فصول هي:
فصل اولُ :عجب.

فصل پنجم :فطرت.

فصل ششم :دعوت ومواجهه.

•طبع قم سنة  1385ش ،يف سلسلة در
آيينه وحى» .5-

رمز موفقيت از ديدگاه قرآن وعرتت
(فاريس)

تأليف :الشيخ حممود بن حممدعيل

رشيعتزادة اخلراساين
•طبع.

صفات مؤمنني (أردو)

تأليف :مريزا أمحد سلطان خاور

الگورگانى

ذكر ستة من اآليات الكريمة يف

استعراض صفات املؤمنني واملنافقني

وردت يف سورة التوبة.

•طبع اهلند سنة .1349

فلسفه تاريخ (فاريس)

ترمجة :السيد مصطفى الطباطبائي

األصل العريب «املذهب التأرخيي يف

القرآن» للشيخ حممدمهدي اآلصفي ،فيه

فصل دوم :قدرت وسلطه در قرآن.

البحث عن االشارات التأرخيية يف كتاب

فصل چهارم :با راستگويان باشيد.

األخالقية الدينية ،يف مخسة فصول هي:

فصل سوم :حضور قلب در نامز.

اهلل تعاىل مع اإلملاع إىل بعض اخلصال
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1.1فلسفه تاريخ.
2.2پاكدامنى.
3.3رصاط.

4.4راه مهاهنگ.

5.5رسپيچى از دستورهاى خداوند.

•طبع قم سنة  1385ش ،يف سلسلة
«در آيينه وحى» .10-

قانون قدرت (حكم پيغمربى) (أردو)

ت���أل���ي���ف :ال��س��ي��د زوار حسني

سهارنبوري

اآليات القرآنية األخالقية اجلامعة

لوصف حماسن األخالق ومساوئها،

نقلت نصوص اآليات يف عناوين خاصة
وترمجت إىل األردوية.

•طبع لكهنو سنة .1333

كيف نريب أبناءنا (عريب)

تأليف :السيد عبداهلل الغريفي
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توجيهات تربوية عىل ضوء ما جاء

3.3اإلستقرار األرسي.

•طبع بريوت سنة .1431

گشايش (فاريس)

ترمجة :فريدالدين فريد عرص

األصل العريب «اإلنرشاح» للشيخ

حممدمهدي اآلصفي ،وهو يف العوامل

التي تسبب اإلنرشاح النفيس وارتياح

اإلنسان عىل ضوء ما جاء يف اآليات
الكريمة ،يف أربعة فصول هي:

فصل اول :برنامه مهاهنگ.

فصل دوم :گشايش (انرشاح).

فصل سوم :كلامت دهگانه زندگى

حرضت ابراهيم.

فصل چهارم :رابطه انسان با خويشتن

در قرآن.

•طبع قم سنة  1385ش ،يف سلسلة
«در آيينه وحى» .4-

امللعونون يف القرآن الكريم (عريب)

يف القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة

تأليف :الدكتور فهد بن إبراهيم

واالجتامعية والثقافية ،يف ثالث مستويات:

فيه بيان موارد اللعن يف الكتاب

لتحصني الشباب من اإلنحرافات العقائدية
1.1التدين واإللتزام يف داخل األرسة.
2.2الوعي الديني والرتبوي.

أبوالعصاري

الكريم ،وتعداد امللعونني برصاحة يف
آياته ،بدءآ بإبليس وختمآ بالظاملني مع

سامحة السيد امحد االشكوري

تفسري ورشح لاليات باختصار ،ثم ّ
احلث

تأليف :السيد إقبال حسني النقوي

عنه حتى اليقع املؤمن يف ورطة الحيمد

•طبع باره نيكى سنة  1952م.

عىل ال ُبعد عن اللعن وطريق اإلبتعاد
عقباها ،وهو يف ثالثة عرش فصال.
•طبع قم سنة .1431

موانع رشد (فاريس)

ترمجة :حسني رسانجام

النصريآبادي

()26

(التجويد)

إرشاد املريد إىل علم التجويد (عريب)

تأليف :الشيخ عيل بن حسان شويلية

األصل العربى «العصم -الرصاط»

•طبع سنة .1432

•طبع قم سنة  1385ش ،يف سلسلة

تأليف :؟.

للشيخ حممدمهدي اآلصفى.
«در آيينه وحى» .7-
()25

(القراءة)

الشيعة وقراءاهتم (عريب)

تأليف :السيد حممدعيل بن مرتىض

املوحد األبطحي ()1423

القرآن والقراءات والقراء (عريب)

تأليف :السيد حممدعيل بن مرتىض

املوحد األبطحي ()1423

الكوفيون والقراءات القرآنية (عريب)

اماميه قاعده جتويد (أردو)

•طبع كراتيش.

أنوار اإليامن يف تعليم القرآن (عريب)
تأليف :حسن صادقي الدرمياين

•طبع أصبهان سنة  1365ش.
جتويد

تأليف :غالمرضا نارص النجفي

•طبع رسگودها -اهلند.

جتويد القرآن الكريم

تأليف :عيل أصغر الكمييل

•طبع طهران سنة  1345ش.

تأليف :حازم بن سليامن مرزة احليل

جتويد قرآن كريم

ممتحن القاري يف كالم الباري

جتويد القرآن الكريم (عريب)

•طبع بغداد سنة .1389

تأليف :حممد إعجاز حسن البدايوين
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تأليف :السيد مريزا مهدي الشريازي

()1380

جتويد كالم خدا (أردو)

جامع املقدمات للمبتدئني يف علم
التجويد (عريب)

ت��أل��ي��ف :ال��س��ي��د أب���وآف���اق زي��دي

تأليف :الشيخ حمسن بن حسني آل

•طبع اهلند.

•طبع قم.

اللكهنوي

جتويد نامه (فاريس)

عصفور البحراين

حاشية نظم الالىل (عريب)

تأليف :مريزا حممدعيل بن نقي املوحد

تأليف :فرج اهلل بن حممد العبايچي

كان املؤلف يدرس علم التجويد فيه.

كتبها املحشى حني تدريس منظومة

اخلوئي ()1385

جتويد وترتيل (أردو)

تأليف :القاري عىل إبراهيم صدر

األفاضل

•طبع لكهنو سنة .1385
جتويد وقرائت

اهلشرتودي ()1339

«نظم الاليل» جلامعة من الطالب الناشئني،

كتبها بالعربية مع أن املنظومة فارسية.

حلية املرتلني يف جتويد القرآن املبني
(عريب)

تأليف :السيد عباس بن عيل أكرب

تأليف :السيد أمحدعيل حممدآبادي

الكاشاين ()1431

ت��أل��ي��ف :ال���ق���اري حم��م��دع�لي خ��ان

صحته.

حتفه حممديه (أردو)
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•طبع لكهنو سنة .1382

اللكهنوي

•طبع لكهنو سنة .1382

حتفه مهدى (أردو)

ت��أل��ي��ف :ال���ق���اري حم��م��دع�لي خ��ان

اللكهنوي

مذكور يف ترمجته ونحن النطمئن إىل
خالصة التجويد (فاريس)

تأليف :السيد حسني بن رضاعيل

القاري ()1334
•طبع.

خالصة املفيد يف علم التجويد (عريب)

سامحة السيد امحد االشكوري

تأليف :السيد هباء بن صادق آل طعمة

•طبع سنة  2000م.

خودآموز قرآن جميد (أردو)

ترمجة :فياض حسني النقوي

أربع عرشة قاعدة لقراءة القرآن

الكريم.

•طبع إيران.

الدر الفريد يف علم التجويد

تأليف :مريزا عبدالرسول بن حسن

احلائري اإلحقاقي

زبدة التجويدات (عريب)

تأليف :؟.

•طبع ايران سنة .1321

علم قراءت (أردو)

ت��أل��ي��ف :ال��س��ي��د ك��اظ��م ح��س�ين بن

ظفرعيل حسن الرضوي اللكهنوي
•طبع.

قواعد وقف وابتدا در قرائت قرآن كريم
(فاريس)

تأليف :حممدكاظم شاكر

كتابون كاجتويد (سواحىل)

تأليف :أمريعيل داتو

•طبع تنزانيا.

خمارج احلروف (أردو)

تأليف :مري نجف عيل الفيضآبادي

•طبع.

خمترص جتويد قرآن (أردو)

ترمجة :الشيخ يعقوب عيل التوسيل

مرتجم من الفارسية.

معني القراء (أردو)

تأليف :الدكتور زيرک حسني ريض

األمروهوي ()1345

منظوم ومنثور ،فيه :بيان احلروف

عامة ،خمارج احلروف ،صفات احلروف،

اإلدغام واإلخفاء ،الرتقيق والتفخيم،

الوقف والوصل..

•طبع آگره سنة .1324

موجز البيان يف ترتيل القرآن

تأليف :السيد عيل نقي

مرتب يف مقدمة وبابني وتنبيهات.

•طبع اليوسفي ـ دهيل.

وجوب ترتيل (فاريس)

تأليف :سيدالعلامء حسني اللكهنوي

()1265

هداية املريد إىل علم التجويد (عريب)
تأليف :عبد عيل احلائري
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•طبع النجف سنة  1961م.
()27

(قصص القرآن)

پرتوى از انوار آسامنى (فاريس)

تأليف :الشيخ مرتىض بن عبدالكريم

احلائري اليزدي ()1406

فيه قصة آدم عىل ضوء ما جاء يف

القرآن الكريم والتوراة ،ثم بحث عن
خالفة أمرياملؤمنني عيل مع اإلشارة إىل

ما ذكره فخرالدين الرازي يف تفسريه حول

آية البالغ ومناقشته يف ما قاله ،ثم قصص
طري أبابيل وحرب بدر مع كفار قريش ،ثم
قصة الوليد بن املغرية .كل ذلک إلعطاء

صورة عن اإلعجاز القرآين وصحة
إخباراته الغيبة.

•طبع قم سنة  1381ش ،يف جمموعة
«آفاق نور» ج.1
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حكايات قرآن (أردو)

تأليف :حممد فضل حق

ت��أل��ي��ف :ال��س��ي��د مظهر ع�لى أظهر

()1394

يف عصمة أيب البرش آدم والبحث

عن اجلنة وإبليس وإخراج آدم من اجلنة
ومعنى الرصاط املستقيم ،وبحوث أخرى

من هذا النمط.

•طبع الهور سنة .1331

القرآن والتمثيل والتقصيص (عريب)

تأليف :السيد حممدعيل بن مرتىض

املوحد األبطحي ()1423

قصص قرآن (أردو)

تأليف :السيد ظفرحسن بن دلشادعيل

األمروهوي ()1409

فيه مائة وعرشة قصة قرآنية من قصص

األنبياء واألئمة وبعض الصحابة.
•طبع كراتيش.

قصه ونكات تربيتى آن در قرآن (فاريس)
تأليف :السيد سعيد املهدوي

بحوث حتليلة عن القصص القرآنية

قصص عن دعوة األنبياء إىل الدين

والداللة عىل املواضع الرتبوية واألهداف

•طبع كراتيش.

من قصص األنبياء واألمم معبرِّ ة عن

احلق كام جاءت يف آيات القرآن الكريم.
عصمت آدم( أردو)

األخالقية الكامنة فيها ،وفيها نامذج
األهداف التعليمية السامية التي جيدها

سامحة السيد امحد االشكوري

قارئ القرآن لو قرأه بتدبر وإمعان ،يف
ثالثة فصول بعناوين:

•طبع بريوت سنة .1422

ابيات تفسريى مثنوى (فاريس)

فصل اول :ويژگيهاى قصه در قرآن.

تأليف :السيد عيل بن ريض الدين

فصل سوم :نكات تربيتى قص ه هاى

ألف ومائتا بيت مستخرجة من

فصل دوم :اهداف قصه در قرآن.
قرآن.

كاميل الدزفويل ()1426

املثنوي املعنوي للمولوي ،وهي األبيات

•طبع قم سنة  ،1386الطبعة الثانية.

التي يشار فيها إىل تفسري آية من اآليات

تأليف :زهري بن غازي زاهد

نظمه الطريقة القانونية للتفسري ليس فيها

يوسف والرؤيا (عريب)

•طبع النجف سنة  1975م.
()28

(مناهج املفرسين للقرآن الكريم)

آراء تفسريى سيد مرتىض (فاريس)
تأليف :طاهرة موسى علويه

رسالة جامعية كتبت فئئئئئي سنة

 1374ش ،وهي عن آراء الرشيف املرتىض
يف كتابه السائر «األمايل» يف التفسري من

سورة مريم إىل سورة فاطر.

الكريمة .والسيد يعتقد أن املولوى اتبع يف
إفراط أو تفريط وهي بعيدة عن التأويالت

غري الصحيحة.

ارزيابى وبررسى تفسري عياشى (فاريس)
تأليف :رضا رستمىزاده

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1369ش.

استخراج آراء ونظريات تفسريى سيد
مرتىض (فاريس)

تأليف :السيدة وحيدة رحيمي

مقارنة بني آراء السيد الرشيف

اإلبداعات التفسريية للشهيد الصدر

املرتىض وبقية كبار املفرسين يف تفسري

تأليف :األستاذة أم موحد محودي

يف سنة  1374ش ،من سورة آل عمران

(عريب)

تقصد ما أبدعه السيد حممدباقر

الصدر يف نظراته التفسريية.

بعض اآليات ،وهي رسالة جامعية كتبت
إىل سورة األعراف.

اصول كىل تفسري قرآن كريم (فاريس)
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تأليف :حمسن مشعل

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1372ش.

اصول ومبانى تفسري علمى قرآن كريم
(فاريس)

تأليف :الدكتور عيل املطوري

رسالة دكتوراه كتبت يف سنة 1374

ش ،وهي بحث نقدي عن التفاسري
العلمية املعارصة.

األصل الفاريس تأليف حممود رجبي،

وهو يبحث (يف سبعة عرش بحثآ) عن

املحاور املوجودة يف منهج التفسري التي
يعتربها املؤلف مخس حماور عامة :قضايا

عامة ،قواعد التفسري ،مصادر التفسري،

العلوم التي حيتاجها املفرس ،رشوط املفرس.
•طبع بريوت سنة  2007م ،يف «سلسلة

اصول ومبانى تفسري قرآن به قرآن

الدراسات القرآنية .»1-

تأليف :عيل العبايس

در تفاسري دوره صفويه (فاريس)

(فاريس)

بررسى تأثري عوامل اجتامعى وسياسى

رس���ال���ة ج��ام��ع��ي��ة ك��ت��ب��ت يف سنة

تأليف :الدكتور أمحد بن احلسني

القرآن بالقرآن عىل ضوء املحكم واملتشابه.

أثر العوامل االجتامعية والسياسية يف

1374ش ،وهي يف أصول وكيفية تفسري
األنظار التفسريية يف تراث الصدر (عريب)

تأليف :السيد حممدباقر بن حيدر

الصدر
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ترمجة :حسني صايف

آراء السيد حممدباقر الصدر التفسريية،

مجعت من خمتلف مؤلفاته يف ثالثة فصول:

آيات العقيدة ،آيات األخالق ،آيات الفقه.
•طبع قم.

بحوث يف منهج تفسري القرآن الكريم
(عريب)

األمريي

العرص الصفوي عىل ما كتب من التفاسري

يف ذلک العرص.

بررسى تطبيقى روشهاى تفسريى جممع
البيان وتبيان (فاريس)

تأليف :أبوالفضل بورغانى الفراهاين

رس���ال���ة ج��ام��ع��ي��ة ك��ت��ب��ت يف سنة

1374ش.

بررسى تفسري متداولرتين آيات در كتب
عرفانى (فارسى)

سامحة السيد امحد االشكوري

تأليف :منظر السلطانى

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1370

ش ،عن تفسري بعض اآليات واملقارنة يف

أهم تفاسري العرفاء والصوفية.

بررسى جزء  26و 27تفسري بيضاوى
(فاريس)

تأليف :الدكتور حسن عبداللهي

رسالة دكتوراه كتبت يف سنة 1368

ش ،فيها دراسة أسلوب تفسري جزئي 26
و 27من تفسري «أنوار التنزيل» للبيضاوي
مع الرتمجة إىل الفارسية.

بررسى سري تدوين وتطور تفاسري فقهى
(فاريس)

تأليف :نعمة اهلل السليامين

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1372ش.

بررسى مقارنهاى مبانى ومصاديق تفسري
فريقني (فاريس)

تأليف :الشيخ فتح اهلل بن تقي

نجارزادگان

پژوهشى در باب ارسائيليات در تفاسري
(فاريس)

تأليف :الشيخ حممدتقي بن غالم رضا

بررسى روش تفسري قرآن به قرآن

دياري البيدگيل

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1368

املعروفة باالرسائيليات.

تأليف :جعفر نكونام

ش ،وهي تبحث عن تفسري القرآن بالقرآن
املتداول عند البعض.

بررسى روش تفسري نفحات الرمحن
(فاريس)

تأليف :السيد حممود بن حممد الدشتي

رسالة جامعية.

بررسى روشهاى خمتلف تفسريى
(فاريس)

تأليف:الشيخعيلبنموسىالغضنفري

دراسة حول الروايات التفسريية

•طبع طهران سنة  1379ش.

پژوهشى در تفسري اطيب البيان (فاريس)
تأليف :حمسن صياف زاده

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1374ش.

پژوهشى در تفسري صاىف ومؤلف آن
(فاريس)

تأليف :حسن الصفري النادري

رسالة جامعية كتبت يف سنة .1367

تاريخ اسالم در تفسري نمونه (فاريس)
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تأليف :السيد منذر بن حمسن احلكيم

جلد سوم :قصص .جمموع القصص

تأليف :أبوالقاسم عاصم املذنب

•طبع قم سنة  1384يف ثالثة جملدات.

تاريخ وتطور تفسري (فاريس)

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1371

ش ،تناولت تأريخ التفسري وتطوره إىل

عرص الطربيس صاحب «جممع البيان».

تأويل وضوابط آن نزد شيعه (فاريس)

تأليف :حمسن حسني زاده باجگريان

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1372ش.

حتقيق در تفسري ابوالفتوح رازى (فاريس)

حتقيق در تفسري شهرستانى (فاريس)
تأليف :الدكتور حممدعيل آذرشب

رسالة دكتوراه كتبت يف سنة 1365

ش ،وهي دراسة عن تفسري «مفاتيح األرسار
ومصابيح األبرار» تأليف تاج الدين حممد بن

عبد الكريم الشهرستاين (.)548

حتقيق در نخستني تفسري فارسى (فاريس)

تأليف :الدكتور عسكر بن مهدي

تأليف :الدكتور شاهرخ حممدبيگى

بحوث حول تفسري «روض اجلنان

•طبع طهران سنة  1372ش.

احلقوقى ( 1380ش)

وروح اجلنان» أليب الفتوح الرازي ،تعرض

املؤلف فيها -عىل األكثر-للجوانب

اللغوية واألدبية الفارسية البارزة للكتاب،

كان بعض موضوعاهتا رسالة الدكتوراه من
354

القرآنية.

جامعة طهران التي حصلها بقسم احلقوق،

وجمموعها يف ثالثة أقسام (جملدات) ذات

أبحاث ،جممل عناوينها العامة:

جلد اول :سبک ادبى وروش تفسريى.

جلد دوم :احاديث .نصوص الروايات

املذكورة فيه.

رسالة دكتوراه.

حتقيقى در تفسري ابوالفتوح رازى
(فاريس)

تأليف :عبدالواسع الشجاعي

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1342ش.

تطور البحث القرآين من الطربي حتى
الطويس (عريب)

تأليف :الدكتورة خولة بنت مهدي

اجلراح

رسالة دكتوراه من كلية الفقه -جامعة

الكوفة.

سامحة السيد امحد االشكوري

تفسري اثرى شيعه (فاريس)

تأليف :حممدعيل سلامنى مروست

رسالة جامعية كتبت سنة  1372ش،

تبحث عن التطور يف التفسري باألثر

عند الشيعة.

التفسري باملأثور وتطويره عند الشيعة
االمامية (عريب)

تأليف :الدكتور احسان األمني

تاريخ التفسري باملأثور عند الشيعة

وكيفية االستفادة من أحاديث أهل البيت
عليهم السالم يف التفسري ،بادئآ بمعنى

التفسري باملأثور واملقصود من الشيعة مع

االستناد إىل خمتلف املصادر ،وهو يف ستة
فصول بعناوين:

الفصل األول :تعريفات.

الفصل الثاين :مصادر التفسري باملأثور.

الفصل الثالث :مسائل التفسري باملأثور.
الفصل الرابع :منهج التعامل مع

احلديث.

الفصل اخلامس :تطور التفسري عند

الشيعة االمامية.

الفصل ال��س��ادس :أشهر التفاسري

باملأثور.

•طبع بريوت سنة .1422

تفسري به رأى (فاريس)

تأليف :أمحد حسنعىل التفتي

رسالة جامعية كتبت سنة  1373ش.
تفسري به رأى (فاريس)

تأليف :الدكتور جمتبى رمحاندوست

رسالة دكتوراه كتبت سنة -1371

.1372

تفسري به رأى (فاريس)

تأليف :الشيخ حممدجعفر االمامي

الشريازي

تفسري به رأى وهرج ومرج ادبى (فاريس)
ارشاف :الشيخ نارص املكارم الشريازي

رسالة يف املنع عن التفسري بالرأي.

•طبع قم.

تفسري جوان (فاريس)

تأليف :الشيخ حممدعيل بن غالم رضا

الرضائي

املناهج التفسريية وآراء املفرسين عىل

مستوى ثقافة الشباب.

تفسري فلسفى قرآن (فاريس)

تأليف :محيدرضا اجلاليل الربوجردي

فيه بيان حماسن التفسري الفلسفي
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وخماطره ،أكثره ر ّد عىل اإلجتاه الفلسفي يف

التفسري.

•طبع قم سنة  1389ش.

تفسري القرآن بالقرآن عند العالمة
الطباطبائي (عريب)

تأليف :خضري بن جعفر

دراسة عن منهج السيد حممدحسني

الطباطبائي يف تفسريه «امليزان يف تفسري
القرآن» عند تفسري بعض اآليات ،حيث

يتابع تفسريها بآيات ُاخرى .الكتاب

يف ثالثة أبواب ذات فصول عناوينها
باختصار:

تفسري قرآن به قرآن در تفسري امليزان
(فاريس)

تأليف :أسامء الزندي

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1374ش.

تفسري قرآن كريم در عهد رسول خدا
وصحابه (فاريس)

تأليف :نادر وحيدنيا

رسالة جامعية كتبت سنة  1374ش.

تفسري قرآنى وزبان عرفانى (فاريس)
ترمجة :إسامعيل سعادت

األصل الفرنيس «التأويل القرآين

الباب األول :حياة الطباطبائي وتطور

ونشأة اللغة الصوفية» للمسترشق بل نويا.

الباب الثاين :منهج تفسري القرآن

تفسري مأثور (فاريس)

التفسري.
بالقرآن.

الباب الثالث :تطبيق املنهج عىل علوم
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رسالة دكتوراه من جامعة طهران.

القرآن.

•طبع قم سنة .1411

•طبع طهران سنة  1373ش.

تأليف :الشيخ حممدعيل مهدويراد

بحوث حول التفسري باملأثور وما فيه

من النواقص واخللل.

جريانشناسى تفسري عرفاين (فاريس)

تفسري القرآن بالقرآن عند العالمة

تأليف :الدكتور حمسن بن حممود

تأليف :الدكتور أبويارس حممد

دراسة عن ظهور التأويل وأثره يف

الطباطبائي (عريب)

املجراوي

قاسمپور

وجود التفسري العرفاين الصويف وتطوره.

سامحة السيد امحد االشكوري

•طبع طهران سنة  1381ش.

جلوههاى تشيع در تفسري كشف األرسار
(فاريس)

تأليف :الدكتور حممدمهدي الركني

مجع املؤلف يف هذا الكتاب ما يؤيد

املذهب الشيعي يف تفسري «كشف األرسار»
للميبدي ،حيث ُيورد فيه أحاديث عن
األئمة املعصومني وبعض فضائلهم من

االمام عيل إىل االمام الرضا ،وهبذا ربام
يستكشف الركني تشيع امليبدي.

التفسري وخمتلف مناهجه عند املفرسين،
ويتناول ضمنآ بعض املباحث التفسريية

املثرية للجدل ،وينتهي بالتعريف بتفسري

«امليزان» للعالمة الطباطبائي.
•طبع قم.

روش اهل بيت در تفسري قرآن (فاريس)

تأليف :الشيخ رضا بن شعبان امليقايت

•طبع سنة  1374ش.

روش برداشت از قرآن (فاريس)

تأليف :السيد أصغر بن هداية اهلل

دراسات يف تفسري النص القرآين (عريب)

احلجازي

مقاالت ودراسات حول تقييم أو نقد

القرآنية.

كتبها :جمموعة من الباحثني

التفاسري واملناهج التفسريية املختلفة عند

املعارصين ،كثري منها مرتمجة من الفارسية.
•طبع بريوت سنة  2007م ،ىف جزئني.

رابطه الفاظ قرآن با تأويالت (فاريس)
تأليف :الدكتور حممدكاظم شاكر

رسالة دكتوراه كتبت سنة  1374ش.
راهنامى متون تفسريى (فاريس)

تأليف :عيل أوسط الباقري

يف أول هذا الكتاب البحث عن معنى

التفسري ،ثم يأيت املؤلف عىل ذكر مراحل

الطرق إىل التعرف عىل املفاهيم
روش برداشت از قرآن (فاريس)

تأليف :حبيب اهلل پيامن

رسالة يف كيفية االستفادة من القرآن

الكريم.

•طبع طهران سنة  1358ش.

روش برداشت از قرآن (فاريس)

تأليف :السيد حممدحسني البهشتي

()1402

•طبع طهران.

روش بررسى قرآن (فاريس)
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مجع :السيد حممدمهدي اجلعفري

اختار اجلامع -بعد مقدمته القصرية-

مقدمات مبسطة لتفاسري فارسية بنصها

املفصلة لتفسري
للتدليل عىل الطريقة
َّ
القرآن الكريم،

وهي مقدمة «پرتوى از قرآن» للسيد

حممود الطالقاين« ،تفسري نوين» ملحمدتقي

الرشيعتي املزيناين« ،خالصه سري حتول
قرآن » للمهندس مهدي بازرگان.
•طبع طهران سنة  1359ش.

روش تفسري قرآن از ديدگاه صوفيه
وعرفا (فاريس)

تأليف :حسن روشن

رسالة جامعية كتبت سنة  1373ش.

روش شناسى اهل بيت در تفسري
(فاريس)

تأليف :السيد حسني بن حممدعيل
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التقوى الدهقاين

تأليف :الشيخ حممود بن غالم حسني

الرجائي

بحوث يف :القواعد العامة للتفسري،

التعريف بمفهوم التفسري ،معنى التأويل،
إمكان التأويل وجوازه.

•طبع قم سنة  1381ش.

روششناسى تفسري قرآن (فاريس)

تأليف :الشيخ عيل اكرب بن تقي

البابائي

دراسة عن مفاهيم التفسري والتأويل

وإمكان وجواز التفسري واحلاجة إليه،

وأمثال هذه العناوين مما يتصل بالتفسري.
•طبع قم سنة  1379ش.

روششناسى تفاسري موضوعى قرآن
(فاريس)

تأليف :السيد هداية اجللييل

يف أمهية التفسري املوضوعي وموقعه

العلمي وتأرخيه ومناهجه وارتباطه مع

ُاسلوب أهل البيت يف تفسري القرآن

التفسري الرتتيبي ،ثم نامذج تطبيقية لتفسري

والروايات الصحيحة املناسبة للموضوع.

مدخل وثالثة أقسام بعناوين :توصيف،

الكريم وتأويله ،مستفاد من األحاديث
•طبع قم سنة  1381ش.

روششناسى تفسري (فاريس)

بعض اآليات من منظار جديد ،وهو يف
تبيني ،توصيه.

•طبع طهران سنة  1372ش.

سامحة السيد امحد االشكوري

روششناسى فهم قرآن (فاريس)

(فاريس)

تأليف :السيد مسعود بن ماشاءاهلل

تأليف :الدكتور حممود اخلورسندي

املنهج التفسريي الصحيح وفهم

روش وگرايشهاى تفسريى (فاريس)

پور سيد آقائى

القرآن الكريم.

روش شيخ أبوالفتوح رازى در تفسري
روح اجلنان (فاريس)

تأليف :حممدمهدي احلقي

رسالة جامعية كتبت سنة  1371ش.

روش شيخ طوسى در تفسري تبيان
(فاريس)

تأليف :أكرب االيراين القمي

رسالة جامعية كتبت سنة  1368ش.

روش عالمه طباطبائى در تفسري امليزان
(فاريس)

ترمجة :السيد حسني مري جليىل

رسالة دكتوراه كتبت سنة  1374ش.
تأليف :الشيخ حسني بن عبدالسيد

علوى مهر

دراسة يف املناهج التفسريية عند

املفرسين وخصائص كل منها.
•طبع قم سنة  1381ش.

روشهاى تأويل قرآن (فاريس)

تأليف :الدكتور حممدكاظم شاكر

الطرق التأويلية يف تفسري القرآن

الكريم وبيان معاين اآليات التأويلية يف
احلديث واملنهج األصويل والباطني ،يف

ستة فصول بعناوين :كليات ،معناشناسى،

دانش تأويل وآگاهان به آن ،جرى وتطبيق

األصل العريب «الطباطبائي ومنهجه

قرآن بر اهل بيت وخمالفانشان در

•طبع طهران سنة  1373ش.

باطنيه ،تأويل در فقه واصول.

يف تفسريه امليزان» لألستاذ عيل األوسى.

روش متصوفه در تفسري قرآن (فاريس)
تأليف :انيسه

•طبع طهران سنة  1374ش.

روش نحوى ابوحيان در تفسري قرآن

روايات تفسريى ،تأويل قرآن در مذهب
•طبع قم سنة  1376ش.

روشهاى تفسري قرآن (فاريس)

تأليف :السيد جعفر بن عيل السجادي
فصالن يف األول منهام بحوث كلية
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قرآنية ملعرفة هذا الكتاب الساموي ،ويف

ميبدى ،نسخههاى كشف األرسار،

فيه عن املناهج التفسريية املختلفة عند

ميبدى ،نگرش عرفانى ميبدى ،ارزشهاى

الثاين -وهو املقصود -بحث املؤلف
املفرسين القدامى واملتأخرين ،فذكر املنهج
الفقهي والعقيل والكالمي والعرفاين

الصويف.

•طبع طهران سنة  1361ش.

روشهاى تفسري قرآن (فاريس)

تأليف :السيد رضا بن جواد املؤدب

حتليل عن الفهم التفسريي لاليات

القرآنية عند مجلة من املفرسين.
•طبع قم سنة  1380ش.

روشهاى تفسريى (فاريس)

گوناگون كشف األرسار ،درباره فهرست
كشف األرسار.

•طبع يزد سنة  1374ش.

زخمرشي وتفسري كشاف (فاريس)

تأليف :الدكتورة أعظم بنت حسني

پرچم

دراسة عن املنهج التفسريي يف

«الكشاف» للزخمرشي.

سبک عالمه طباطبائى در نقد آراى
تفسريى (فاريس)

تأليف :الشيخ عمران بن مرتىض

تأليف :السيد رضا املوسوي الكاين

يف دراسة املناهج التفسريية عند

يف تفسري «امليزان» للسيد حممدحسني

•طبع قم سنة  1380ش.

من خمتلف اجلوانب األدبية والفلسفية

ضيائينيا

املفرسين.
360

واژگان كشف األرسار ،سبک نثرى

زبان أهل اشارت (فاريس)

مجع :يداهلل اجلاليل الپنداري

سبع وعرشون مقالة حول تفسري

«كشف األرسار» ومؤلفه امليبدي ،مجعت

يف سبعة أقسام :زندگى وآثار ابوالفضل

األسلوب النقدي آلراء املفرسين

الطباطبائي ،فيتناول املوسوي موضوعه
والروائية وغريها ،وهو رسالة جامعية.

السيد عبداهلل شرب ومنهجه يف التفسري
(عريب)

تأليف :صادق بن عبداهلل راشد

دراسة عن منهج السيد يف تفسريه

سامحة السيد امحد االشكوري

«اجلوهر الثمني وتفسري الكتاب املبني».
•طبع سنة .1432

سري تدوين وتطور تفسري علمى قرآن
(فاريس)

تأليف :الدكتور نارص بن حسني

رفيعى حممدى

•طبع طهران سنة  1380ش.

سري تطور تفاسري (فاريس)

وهي تتحدث عن األسلوب التفسريي
التأوييل عند الصوفية والتعريف بأهم

كتبهم.

الطباطبائي ومنهجه يف تفسري امليزان
(عريب)

تأليف :عيل بن رمضان مطر األويس

رسالة ماجستري من جامعة القاهرة

سنة 1980م.

تأليف :السيد حممدعيل بن حيدر

•طبع طهران سنة .1405

•طبع طهران سنة  1373ش.

تأليف :الدكتور أبويارس حممد

األيازي

شناخت مكاتب وروشهاى تفسريى
(فاريس)

تأليف :السيد عيل حممد الرفيعي

رسالة جامعية.

شيوههاى تفسريى قرآن (فاريس)

تأليف :محيد بن حممد فغفور مغربى

مناهج املفرسين يف تفسري القرآن

املجيد.

الطربيس مفرسآ (عريب)

املجراوي

رسالة ماجستري من جامعة طهران

سنة 1983م.

طربسى وجممع البيان (فاريس)

تأليف :الدكتور حسني كريامن

بحوث حول كتاب «جممع البيان»

ومؤلفه أبيعيل الطربيس ،يتطرق املؤلف
بضمنها إىل البحث عن علم التفسري

صوفيه ومكتب وروش آهنا در تفسري

وأدواته وأحوال املفرسين من خمتلف

تأليف :السيد نورالدين األبطحي

بعض املواضع من الكتاب نظرات نقدية

(فاريس)

رسالة جامعية كتبت سنة  1369ش،

املذاهب والتعريف بكتب التفسري .يف

ومناقشات جيدة فيام هو املنقول يف املجمع
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أو يف آراء الطربيس نفسه.

•طبع طهران سنة  1341ش ،يف
جزئني.

الطويس مفرسآ (عريب)

تأليف :خضري بن جعفر

دراسة عن شيخ الطائفة حممد بن

احلسن الطويس ومنهجه التفسريي يف

كتابه «التبيان يف تفسري القرآن».
•طبع.

عقل گرائى در تفاسري قرآن (فاريس)
تأليف :شادى النفييس

رسالة جامعية كتبت سنة 1373ش،

وهي تبحث عن األثر العقيل يف بعض

تفاسري القرن الرابع عرش اهلجري،
فيدرس املوضوع يف تفاسري امليزان واملنار
وظالل القرآن واجلواهر.

فتنه تفسري به رأى
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تأليف :السيد امداد حسني الكاظمي

()1395

فلسفه وقرآن در زمينه امليزان (فاريس)
تأليف :الشيخ عباس خمرب الدزفويل
ثالث جملدات.

•طبع.

الفيض الكاشاين وجهوده يف تفسري
الصايف (عريب)

تأليف :قاسم بن شهيد بن حممد

غياض

•طبع سنة  2011م.

قرآن وتفسري عرصى (فاريس)

تأليف :السيد حممدعيل بن حيدر

األيازي

حتقيق عن التفسري وكيف يكون

عرصيآ وما جيب أن يتوافر يف املفرس
حتى يكون مفرسآ ناجحآ يف خماطبة أهل
هذا العرص الذي تقدمت فيه العلوم

واملكتشفات تقدمآ باهرآ.

•طبع طهران سنة  1376ش.

القضايا القرآنية يف تفسري الطربيس
(عريب)

تأليف :الدكتور كاظم بن إبراهيم بن

كاظم

رسالة الدكتوراه من جامعة القاهرة.
گفتامن تفسريى تأوييل (فاريس)

تأليف :طيبه معامريان

حول اآليات املؤلة بالسيدة فاطمة

الزهراء ،رسالة جامعية قدمت إىل جامعة

سامحة السيد امحد االشكوري

طهران سنة  1390ش.

املبادئ العامة لتفسري القرآن الكريم بني
النظرية والتطبيق (عريب)

الفصل الرابع :مناهج التفسري ،عرشة

مباحث.

الفصل اخلامس :مراحل التفسري،

تأليف :الدكتور حممدحسني بن عيل

ثالثة مباحث.

بحوث أكاديمية تعنى بالوصول إىل

التطبيقي ،فصالن:

الصغري

حقيقة التفسري وعمليته يف ضوء البحث

املوضوعي للتعرف عىل أمهية التفسري

(الباب الثاين) التفسري يف املستوى

الفصل األول :التفسري التسلسيل

املوضوعي.

وآدابه ومصادره ومناهجه ومراحله

الفصل الثاين :التفسري التسلسيل

والتطوير لعملية التفسري يتامشى مع رضورة

•طبع دار املؤرخ العريب -بريوت سنة

ّ
للحث عىل التجديد
وهوامشه ،وهي حماولة
التخصص يف مفردات وموضوعات تتصل

بالتفسري.

الكتاب يف بابني يشتمالن عىل فصول،

خمترص عناوينها:

التطبيقي.

.1420

مبانى تفسري قرآن (فاريس)

تأليف :عيل رضا املؤدب

أبحاث يف مباين التفسري وأصوله

(الباب األول) التفسري يف املستوى

التي جيب أن تتوفر يف هذا الفن العلمي،

الفصل األول :معامل التفسري ،مخسة

القرآن كحجية ظاهره ولغته وشموليته

النظري ،فيه مخسة فصول:
مباحث.

مع التطرق إىل احلديث عن بعض علوم
واالنسجام بني اآليات وما أشبه هذه.

الفصل الثاين :آداب التفسري ،ثالثة

•طبع قم.

الفصل الثالث :مصادر التفسري ،ثالثة

تأليف :الشيخ عباس عيل عميد

مباحث.
مباحث.

مبانى روشهاى تفسري قرآن (فاريس)
الزنجاين
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دراسة مستوعبة يف األساليب التفسريية

عند املفرسين منذ القديم حتى العرص

احلارض ،يف ثالثة فصول.

•طبع طهران سنة  1366ش وما
بعدها.

مبانى وروش عالمه طباطبائى در امليزان
(فاريس)

تأليف :السيد شهاب الدين احلسينى

رسالة جامعية كتبت سنة  1373ش.
مبانى وروشهاى تفسري (فاريس)

رأي املؤلف تفسري القرآن بالقرآن.
•طبع طهران مكررآ.

املدخل إىل التفسري (عريب)

تأليف :الشيخ عبداهلل العالييل

حتقيق عن حقيقة التفسري والرشائط

التي جيب أن تتواجد يف املفرس.

املدخل إىل التفسري املوضوعي للقرآن
(عريب)

تأليف :السيد حممدباقر بن املرتىض

تأليف :السيد حممدعيل بن حيدر

املوحد األبطحي

مبانى وروشهاى تفسريى (فاريس)

يف ترتيب خاص زمني أو طبيعي ،فيخلط

األيازي

رتب القصص واملوضوعات القرآنية

تأليف :حممدكاظم بن غالم عيل شاكر

ألفاظ اآليات الواردة يف كل موضوع

تأليف :الشيخ مهدي بن غالم حسني

مثال من أوهلا إىل آخرها ،وهو يف مخسة

بحوث يف املنهج التفسريي يف شعر

الرسول األعظم ،القرآن وحمتوياته،

مبانى وروشهاى تفسريى (فاريس)
اإلبراهيمى
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كيفية التفسري الصحيح الواعي ،وهو يف

«املثنوي» للرومي.

متد تفسري (فاريس)

تأليف :أبوالفضل هبرامپور

فيه إجابة عىل نقود حول بعض اآليات

أثارها بعض قلييل الثقافة الدينية ،وبيان

تتناوله لكي يوجد منها قصة مرتبة زمنيآ

أقسام عناوينها العامة :اخللقة من آدم إىل

املؤمن وشؤونه ،املنافق والكافر ،احلياة
الدنيا واآلخرة.

•طبع جزآن منه يف النجف وقم حيتويان
عىل قطعة من القسم األول.

املدرسة القرآنية (عريب)

سامحة السيد امحد االشكوري

تأليف :السيد حممد باقر بن حيدر الصدر
بحوث حول التفسري املوضوعي

والتجزيئي.

•طبع بريوت.

مطالعه در ترمجه تفسري طربى (فاريس)
تأليف :حممدجواد رشيعت

رسالة جامعية.

معيار تفسري قرآن بر اساس علوم جتربى
(فاريس)

تأليف :حممدعيل رضائي األصبهاين

رسالة جامعية كتبت سنة  1374ش

وطبع بعنوان «درآمدى بر تفسري علمى

قرآن».

املفرسون حياهتم ومنهجهم (عريب)

تأليف :الدكتور عبداألمري زاهد
مقدمه تفسري (فاريس)

تأليف :الشيخ مصطفى بن شكر

النوراين

دراسة عن التفاسري املؤ َّلفة.

مكاتب تفسريى (فاريس)

تأليف :الشيخ عيل أكرب بن تقي

البابائي

دراسة عن املناهج التفسريية عند

املفرسين وذكر ما يتميز كل تفسري عن

اآلخر ،يف جزئني.

مكتب تفسريي صدر املتأهلني (فاريس)

تأليف :الشيخ عيل بن حسن النصريي
دراسة عن املنهج التفسريي عند

تأليف :السيد حممدعيل بن حيدر

الفيلسوف صدرالدين حممد بن إبراهيم

معجم كبري للتعريف باملفرسين

مناهج التفسري

األيازي

وتفاسريهم ،مرتب عىل ترتيب حروف

أوائل أسامء التفاسري ،وهو حماولة
الستعراض ما يف كل تفسري من اآلراء
واملناهج اخلاصة باملفرس يف كتابة تفسريه.

مقدمات منهجية يف تفسري النص القرآين
(عريب)

الشريازي.

تأليف :الشيخ عيل بن موسى

الغضنفري

مناهج التفسري واجتاهاته (عريب)

ترمجة :قاسم البيضائي

أصله الفاريس ملحمدعيل الرضائي،

وهو دراسة مقارنة يف مناهج تفسري القرآن.
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•طبع طهران سنة .1428

املناهج التفسريية (عريب)

تأليف :الشيخ جعفر بن حممدحسني

السبحاين

الفصل األول :املنهج األثري ،تعريفه

ونشأته.

الفصل الثاين :مصادر التفسري باملأثور.

بيان للمناهج التفسريية عند املفرسين

الفصل الثالث :تطبيقات التفسري

التفسريي واالهتامم التفسريي ،فيتحدث

الفصل ال��راب��ع :خصائص املنهج

صحيحها وسقيمها والفرق بني املنهج
عن املوضوع يف أصلني ذوي عرش صور:
التفسري بالعقل ،التفسري بالنقل .استفاد
املؤلف فيه من التفاسري املهمة الشيعية
والسنية مع التطبيق باآليات الكريمة.

•طبع قم سنة  ،1426الطبعة الثالثة.

املنهج األثري يف تفسري القرآن الكريم
(عريب)

باملأثور.

األثري وتقويمه.

•طبع قم سنة .1414

املنهج البنائي يف التفسري (عريب)

تأليف :الدكتور حممود بن عبداحلسني

البستاين ()1432

يف كيفية دراسة النص القرآين الكريم

من خالل السورة وبنائها اخلاص املتمثل

تأليف :هدى بنت جاسم بن حممد

يف نص ترتابط فيه اآليات واملوضوعات

رسالة املاجستري من جامعة الكوفة

وهو يف قسمني :مالمح منهج التفسري

أبوطربه
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فصول كام ييل:

سنة 1990م ،وهي بحوث عن أمهية
املنهج األثري (الروائي) يف التفسري

وموقعه من فهم كالم اهلل املجيد ،وتتطرق
املؤلفة إىل دراسة املفرسين املتبعني للمنهج

األثري مع اإلملاع إىل االهتامم بتمييز األثر

الصحيح عن غري الصحيح ،وهي يف أربعة

والعنارص واألدوات بعضها مع بعض،
البنائي ،نامذج تطبيقية للمنهج.
•طبع بريوت سنة .1422

منهج تفسريى أهل بيت (فاريس)
تأليف :حممد الرشيفانى

رسالة جامعية كتبت سنة  1373ش.

املنهج الصحيح يف تفسري القرآن (عريب)

سامحة السيد امحد االشكوري

تأليف :عبدالنبي بن مهدي

حتليل ونقد نظرية استقالل القرآن

واستغنائه عن البيان ،وهي النظرية

الفصل الثالث :النقد عىل أساس

اللغة.

الفصل الرابع :منهج النقد يف

املطروحة يف «تفسري امليزان» وبعض تفاسري

القراءات.

مخسة فصول.

القرآن.

أخرى بعنوان تفسري القرآن بالقرآن ،يف
•طبع طهران سنة  1385ش.

منهج الطويس يف تفسري القرآن (عريب)
تأليف :كاصد الزيدي

رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة سنة

 1974م.

منهج النقد يف التفسري (عريب)

تأليف :الدكتور احسان األمني

حماولة لبيان أسس النقد يف التفسري

وحتديد أطره املوضوعية ليكون هذا الفن

حمدَّ دآ بحدود خاصة عىل املفرس أن يتقيد

هبا إذا أراد التفسري باملعنى الصحيح ،وهو
يف حمورين (دراسة مبادئ التفسري ،أسباب

االختالف فيه) يف سبعة فصول كام ييل:

الفصل اخلامس :النقد عىل أساس

الفصل السادس :النقد عىل أساس

السنة.

الفصل السابع :النقد الكالمي.

•طبع بريوت سنة .1428

نحو تفسري علمي للقرآن (عريب)

تأليف :الشيخ أمحد الوائيل

•طبع النجف ثم بريوت سنة .1405

نقد وبررسى تفسري منهج الصادقني
(فاريس)

تأليف :أصغر املعظم

رسالة جامعية كتبت سنة  1369ش.

نقد وبررسى روش تفسريى املنار
(فاريس)

الفصل األول :مبادئ التفسري

تأليف :الشيخ عيل أوسط بن القاسم

الفصل الثاين :آفات التفسري ودواعي

رسالة جامعية عن تفسري «املنار»

وأسباب اختالف املفرسين.
النقد.

الباقري

تأليف رشيد رضا ،ونقد منهجه التفسريي.
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نقش كاربرد روايات تفسريي (فاريس)
عيل

تأليف :الشيخ أمحد بن هاشم ناصح

معرفة ()1429

أثر األحاديث والروايات التفسريية

إىل اللغات غري العربية.

عىل آراء املفرسين ،وهو رسالة دكتوراه.
()29

(ترمجة القرآن)

ترمجه قرآن رشيف

بحث عن حكم ترمجة القرآن الرشيف

•طبع النجف سنة  1969م.

ترمجه وتفسري قرآن كريم (أردو)

ترمجة :السيد قربان عيل ()1334

•طبع الهور.

ترمجة :حممدحسني قىل خان بن مهدي

تعليامت قرآن وأهل بيت (أردو)

ترمجة التينية.

ف��ي��ه ت���رمج���ة ع�ش�ر م���ن اآلي����ات

قيل خان

•طبع لكهنو سنة  1886م.

ترمجة القرآن الكريم (أردو)

تأليف :السيد حسني عارف النقوي

الكريمة ومخسة عرش حديثآ مروية عن

النبي. 

ترمجة :الدكتور زيرک حسني ريض

•طبع راولپندي ـ باكستان سنة .1395

هبوامش هذه الرتمجة تعاليق بيانية

ترمجة :السيد اويم النقوي

•طبع دهيل سنة .1331

•طبع كراتيش سنة  1974م.

األمروهوي ()1345

وخواص اآليات وأرسارها ورموزها.
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ترمجة :الشيخ حممدهادي بن عيل

ترمجه قرآن كريم

جهاد يف اهلل (أردو)

ترمجة البسملة بأسلوب جديد.
سوره يس (أردو)

ترمجة :السيد عيل حممد بن حممد بن

تأليف :قربان عيل ()1334

•طبع لكهنو.

•طبع كراتيش.

دلدار عيل النقوي النصريآبادي ()1312
ترمجة القرآن الكريم (عريب)

يف فضل سورة يس وترمجتها.
سورة يوسف (أردو)

سامحة السيد امحد االشكوري

تأليف :السيد مطلوب حسني زيدي

(ق )13

ترمجة السور القرآنية بني السطور،

أنجزت يف شهر حمرم سنة .1272

•يف مكتبة راجه حممودآباد خمطوطتها.

علة عدم اهتامم العلامء برتمجة القرآن
(فاريس)

•طبع لكهنو.

قرآن جميد كى كچق سورتون كامطلب
(أردو)

ترمجة :السيد حممد زكي

ترمجة عرشين سورة من القرآن

الكريم.

•طبع الهور.

تأليف :مريزا يوسف بن عيل القرداغي

قرآن جميد مرتجم با تفسري لوامع التنزيل

فيه ذكر األسباب التي دعت علامء

تأليف :مريزا أمحد عيل األمرترسي

اخلوئي ()1337

االمامية إىل عدم االهتامم برتمجة القرآن
الكريم إىل خمتلف اللغات.

قرآن پاک كابلتى ترمجه (بلتستاين)

ترمجة :السيد شاكر حسني شاكر

املوسوي النجفي

ترمجة القرآن الكريم إىل اللغة

البلتستانية.
•طبع.

قرآن جميد (أردو)

(أردو)

اهلندي ()1360
•طبع.

گلشن جنت (أردو)

نظم :السيد عيل اطهر مرغوب النقوي
ترمجة منظومة لسورة الفاحتة وآية

الكرسى وآية الشهادة وآية امللک.
•طبع لكهنو سنة .1371
()30

(املعاجم القرآنية)

ترمجة :السيد أوالد حيدر البلجرامي

هبرهگريى از كالم قرآن (فاريس)

ترمجة سورة الفاحتة إىل سورة آل

معجم عىل ترتيب أوائل العناوين

()1361
عمران.

تنظيم :ف .التوكيل

للموضوعات القرآنية الكلية اهلا ّمة ،ف ُيذكر
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العنوان و ُيذيل بذكر السورة وموقعها من

قاموس يدل عىل مواضع ورود

بالعنوان .حماولة أولية لالطالع عىل

•طبع.

األجزاء القرآنية وعدد اآلية املربوطة

املوضوعات التي تناوهلا القرآن الكريم.

الكلامت القرآنية يف السور واآليات.

•طبع قم.

تشاهبات بني آيات الكتاب الكريم
(عريب)

تأليف :الشيخ مرتىض مرواريد

جيمع الكتاب اآليات التي بينها شبه

يف األلفاظ ،فتذكر اآليات عىل ترتيب

السور يف القرآن الكريم ،تعنون اآلية
مع ذكر موقعها من السورة ورقمها ثم

تُتبع باآليات املشاهبة هلا يف بقية السور.
معجم جيد ملعرفة الفروق اللفظية بني
اآليات املختلفة التي تشبه بعضها بعضآ،
ومعرفتها -كام يقول املؤلف -تعني عىل

حفظ اآليات صحيحآ.
370

•طبع مشهد سنة  1386ش.
كشف اآليات (عريب)

تنظيم :حممدجعفر الطهراين

• طبع حجر ،طهران سنة .1274
مفتاح كنوز القرآن

تأليف :مريزا كاظم بک

()31

(نفى التحريف)

حتريف قرآن (أردو)

ترمجة :الشيخ روشن عيل خان

السلطانبوري

األصل الفاريس للشيخ مرتىض

املطهري.

•طبع اهلند.

حتريف القرآن أسطورة أم واقع (عريب)
ترمجة :حتسني البدري

األصل الفاريس للسيد حسن طاهري

اخلرمآبادي ،وهو بحث علمي يثبت
عصمة القرآن عن كل حتريف ويثبت
الروايات الواردة يف ذلک يف مصادر

اجلميع.

•طبع القاهرة سنة  2008م ،بتحقيق
أمحد عبدالرحيم السايح.

حتريف قرآن كاقائل كون؟ (أردو)

تأليف :الشيخ حسن فخرالدين

النجفي

سامحة السيد امحد االشكوري

سؤال عن القائل بتحريف القرآن

ودفع لتهمة الشيعة بذلک.
•طبع اهلند.

التحقيق يف نفي التحريف عن القرآن
الرشيف (عريب)

تأليف :السيد عيل بن نورالدين

امليالين

تناول السيد موضوع التحريف

بالبحث قوال وقائال ودليال وانتهى إىل

عدم التحريف عند الشيعة االمامية ر ّدآ
عىل من يتهمهم به ،مستندآ يف ذلک إىل
الكتاب الكريم والسنة الطاهرة ونقال

ملختلف اآلراء التي متت إىل املوضوع،

وقد تطرق استطرادآ إىل البحث عن

موقع صحيحي البخاري ومسلم ومدى

اعتبارمها والبحث عن عدالة الصحابة،
وهو يف بابني فيهام فصول:

الباب األول :الشيعة والتحريف.

الباب الثاين :أهل السنة والتحريف.

•طبع قم سنة  ،1429الطبعة اخلامسة.
تنزيه القرآن من التحريف (عريب)

تأليف :السيد حممدعيل بن مرتىض

املوحد األبطحي ()1423

احلجة عىل فصل اخلطاب يف إبطال القول
بتحريف الكتاب (عريب)

تأليف :الشيخ عبدالرمحن بن حممد

اهليدجي

يف مجع القرآن الكريم وحفظه وإبطال

حتريفه ،وهو ر ّد عىل كتاب «فصل اخلطاب»
للحاج مريزا حسني النوري الطربيس.
•طبع قم سنة  1363ش.
حد سارق

تأليف :حممد حيدر

يف نفي التحريف عن القرآن الرشيف.
شاخسانه حتريف (أردو)

ترمجة :السيد تقي احليدري

يف البحث عن التحريف يف القرآن

الكريم وإثبات نفيه ،مرتجم من كتاب
«البيان» للسيد أبيالقاسم اخلوئي .اسم

الكتاب يعنى :قصة التحريف.

•طبع بنارس سنة  1970م.

شيعه وحتريف قرآن (أردو)

ترمجة :حممدأفضل احليدري

األصل العريب تأليف السيد عيل

امليالين.

•طبع الهور سنة .1410
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صفائح العقيان يف بحث حتريف القرآن

()32

تأليف :السيد سبط حسني ()1372

القرآن ودعاوي التحريف (عريب)
تأليف :الشيخ رسول جعفريان

•طبع بريوت سنة .1415

قرآن مهارا عقيده (أردو)

تأليف :السيد ثاقب النقوي

بني يدي القرآن (عريب)

تأليف :السيد حممد بن حممد صادق

الصدر

فهرس موضوعى جيمع اآليات

الكريمة املناسبة لعناوين خاصة خمتلفة من

يف نفي التحريف عن القرآن الكريم.

دون ترتيب منظم للعناوين ،وربام يع ّقب

القول الكريم بمجيب الرحيم (أردو)

تعني عىل فهم مقاصدها .بدئ بعنوان

•طبع الهور سنة .1408
تأليف:؟.

فيه البحث عن نفي التحريف يف

القرآن الرشيف.

•طبع كهجوا سنة .1335

مسأله حتريف قرآن (أردو)

تأليف :طالب حسني الكوبالوي

إستعرض املؤلف إثنان وثالثني دليال
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(الفهارس القرآنية)

عقلية ومائتني وثالثني آية قرآنية تدل
عىل نفي التحريف عن القرآن الرشيف،
باالضافة إىل مخس وثامنني حديثآ مروية

عن أهل البيت تتصل باملوضوع ونقل
مجلة من اآلراء التي تنفي التحريف.
•طبع الهور.

املؤلف بعد ذكر اآليات بمالحظات بيانية
«األسامء احلسنى يف القرآن الكريم» وختم

بعنوان «القبور».

•طبع بريوت سنة .1432

التكملة والتبيني لفهرست ابن النديم
(عريب)

تأليف :السيد حممدعيل بن مرتىض

املوحد األبطحي ()1423

تكملة للقسم القرآين من الفهرست.
فهرست الفاظ قرآن (أردو)

تأليف :حممد اعجاز حسن البدايوين

()1350

•طبع.

معجم الدراسات القرآنية (عريب)

سامحة السيد امحد االشكوري

تأليف :عبداجلبار الرفاعي

•طبع قم سنة .1413

مكتبة القرآن الكريم (عريب)

تأليف :عيل بن حممدعيل دخ ّيل

•طبع بريوت سنة .1414
()33

(املجاميع القرآنية)
آفاق نور

إرشاف :الشيخ حممد عبداللهيان

8.8تفسري سورة االخالص .الربيس.

9.9تفسري سورة االخالص .الالهيجي.
1010تفسري سورة االخالص .حيدرعيل.

1111سدرة املنتهى .حممد حسني.

1212زب���دة األن���ف���اس يف تفسري س��ورة
اإلخالص.

1313تفسري سورة اإلخالص .االحسائي.

1414تفسري سورة اإلخالص .التنكابني.
1515تفسري سورة اإلخالص .اخلفري.

جمموعة من رسائل قرآنية عربية

1616تفسري سوره اخالص .حيدرعيل.

شيعية تصدّ رها تباعآ يف جملدات مؤسسة

1717حاصل كورة اخلالص يف فضائل

وفارسية من خمتلف املذاهب أكثرها

«معارف اسالمى امام رضا »يف قم،
صدر منها:

(املجلد األول):

1.1تفسري سوره فاحته .احلائري.

(املجلد الثالث):

سورة اإلخالص.

1818تفسري سورة اإلخالص .الدواين.

1919تفسري سورة اإلخالص .مريداماد.

2020تفسري سورة اإلخالص .أبواملعايل.

2.2تفسري سورة الكوثر .احلائري.

2121تفسري سورة اإلخالص .شمسا.

4.4تفسري آية البالغ .احلائري.

2323خالصة اإلخالص .القائني.

3.3تفسري آية اخلالفة .احلائري.
5.5تفسري آية املودة .احلائري.

6.6پرتوى از انوار آسامنى .احلائري.
7.7اصول اعتقادات .احلائري.
(املجلد الثاين):

2222تقرير التوحيد .الفايل.

2424التنضيد يف رشح سورة التوحيد.

2525تفسري سورة اإلخالص .األحسائي.
2626عني احلقيقة .اليزدي.

2727تفسري سورة اإلخالص .احلائري.
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(املجلد الرابع):

2828تفسري سورة اإلخالص .النوري.

2929تفسري سورة اإلخالص .التنكابني.

3030تفسري سورة اإلخالص .الربوجردي.

3131تفسري سورة اإلخالص .السيد عيل.
(املجلد اخلامس):

3232تفسري آية (وادعوا شهداءكم)؟.
3333تفسري آية االبتالء .الرضوي.

(املجلد السادس):

4545جمموعه درسهاى تفسريى املصطفوي.

4646إذهاب الرجس عن حظرية األنس.

4747السحاب املطري يف تفسري آية التطهري.

4848تطهري التطهري عن أوه��ام شبه شبه
احلمري.

4949نقد تطهري التطهري؟.

3434أنس الوحيد يف تفسري آية العدل

5050جواب نقد تطهري التطهري .احلسيني.

3535تفسري آية الشهادة؟.

5252مجع بني يک آيه ويک حديث .احليل.

والتوحيد.

3636تفسري آية الشهادة عىل الوصية.
األسرتآبادي.

5151نكات متعلق به بعض آيات؟.

5353رس اآليات .التنكابني.

5454السبعية من القرآن واألحاديث؟.

3737تفسري آية (يوم يأيت بعض آيات

(املجلد السابع والثامن):

3838تفسري آية (خذوا زينتكم عند كل

(املجلد التاسع):

ربک)؟.

مسجد)؟.
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4444تفسري آية (يوم ينفخ يف الصور)؟.

5555مصباح اهلدى .الطهراين.
5656تفسري آية الكريس .صدرا.

3939تفسري آية (وترى اجلبال) .الذهبي.

5757تفسري آية الكريس .األسرتآبادى.

4141الرسالة اليومية .الرشتي.

5959تفسري آية الكريس .فخرالدين.

4040تفسري آية األمانة .احلائري.

4242أنوار اهلداية .الكربالئي.

4343تفسري آية (إن األبرار يرشبون)
الشريواين.

5858تفسري آية الكريس .اخلفري.

6060تفسري آية الكريس .الدشتكي.
6161تفسري آية الكريس؟.
(املجلد العارش):

سامحة السيد امحد االشكوري

6262السفري العريش .الدشتكي.

8282تفسري آية النور .صدرا.

6464تفسري آية الكريس .األسرتآبادي.

8484جامع األنوار .ويل.

6666تفسري آية الكريس؟.

8686رسالة األنوار .نيمدهي.

6363عروه وثقى .ابن صدرا.

6565تفسري آية الكريس .التنكابني.

8383مشكاة األنوار .الغزايل.

8585الرسالة النورية .ويل.

6767تفسري آية الكريس .صدرالدين.

8787تفسري آية النور .األحسائي.

6969تفسري آية الكريس .اجلرجي.

8989تفسري آية النور .اهلمذاين.

6868تفسري آية الكريس؟.

7070مفتاح كنوز األسامء والذخائر .ابن
هالل.

(املجلد احلادي عرش):

8888تفسري آية النور .الدماوندي.

9090تفسري آية النور .الطباطبائي.

9191الرسائل النورية.

(املجلد الثالث عرش):

7171عروة املتقني .حممد أرشف.

9292تفسري آية النور .البهاري.

7373تفسري آية الكريس .الشريواين.

9494تفسري آية النور؟.

7575تفسري آية الكريس .الكاشاين.

9696مشكاة املصابيح .املياموي.

7777مصباح املفرسين .الشريواين.

9898نگني قرآن .خرياللهي.

7272اللوح املحفوظ .اجليالين.
7474تفسري آية الكريس؟.

7676تفسري آية الكريس .التربيزي.

7878تفسري آية النور .العراقي.

7979تفسري آية النور .الطهراين.
8080تفسري آية النور .احلائري.

8181قبسات الطور يف تفسري آية النور.
(املجلد الثاين عرش):

9393تفسري آية النور .األسرتآبادي.

9595تفسري آية النور .اجليالين.

9797مصباح مشكاة األنوار .اخللخايل.
9999شعله نور مجال .خرياللهي

در آيينه وحى (فاريس)

إرشاف :السيد حممدحسني النواب

عرشة كتب قرآنية من تأليفات الشيخ

حممد مهدي اآلصفي ،كلها مرتمجة من
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العربية إىل الفارسية ،وهي:

گزارشى حتليىل وتوصيفى از كتاب

2.2ميثاق.

ويژگيهاى نثرى ابوالفتوح رازى.

1.1شناخت.
3.3آرامش.

جمتبى كاتب اصفهانى.

4.4گشايش.

اخالق در تفسري ابوالفتوح رازى.

5.5دو مرياث.

جواد صاحلى.

7.7موانع رشد.

كاتب اصفهاين.

6.6آيه تطهري.

8.8سنت تعميم.

9.9زوجيت فراگري.

1010فلسفه تاريخ.

جايگاه ادبى روض اجلنان .جمتبى
ابوالفتوح رازى ومهارهتا وشگرفيها.

حممدعىل ملكى.

اهم انديشه هاى كالمى ابوالفتوح

تفسريپ ژوهى أبوالفتوح رازى

رازى .فتحاهلل خداداى.

مجع :السيد حممد عيل بن حيدر

سبحانى.

رسائل جامعية وأبحاث حول طريقة

ابراهيمى.

(فاريس)

األيازي

أيب الفتوح الرازي يف تفسريه الكبري
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حتقيق در تفسري رازى .صادق حممودى.

«روض اجلنان وروح اجلنان» ،بأوهلا
مقدمة مفيدة عن التفسري بصورة عامة

وتفسري الرازي خاص ًة .عناوين األبحاث

والرسائل واملؤلفني هلا كام ييل:

م��ب��اح��ث ع��ل��وم ق����رآن در تفسري

ابوالفتوح رازى .عىل نجفى نژاد.

نكات كالمى واعتقادى .غالم عىل
گزارش حتليىل قصص قرآن .حمسن
گزارش وحتليل از تفسري شناخت

روش ابوالفتوح رازى .عبدالكريم كيوان

نژاد.

روش ترمجه وتفسري آيات ،غالم عىل

سبحانى.

•طبع قم سنة  1384ش.

الرسائل النورية (الرسائل السبع)

سامحة السيد امحد االشكوري

سبع رسائل حول تفسري آية النور

واألسامء احلسنى ،مجعها حمققها علريضا
األصغري وعنوهنا بالعنوان املذكور

وطبعت يف جمموعة «آفاق نور» ج،12

وهي تأليف:

فيذكر يف كل واحد منها اآليات املناسبة

للموضوع املختار يف التأليف ثم يفرسها
بام يلزم .عناوين الكتب:

1.1اوامر ونواهى 1073 ،آية.

2.2شناخت ظلم وظامل 388 ،آية.

1.1حممدحسني النوري.

3.3شناخت كفر وكافر 233 ،آية.

3.3حسني صدرالدين الطويل.

5.5شناخت عصيان وعاىص 345 ،آية.

2.2مريزا حممد النائيني.
4.4مؤلف جمهول.
5.5مؤلف جمهول.

6.6احلاج مال رضا اهلمذاين.
7.7مريزا حممد باقر.

سيامى قرآن (فاريس)

تأليف :عبداهلل نرصى

كتب تتناول العقائد والفكر االسالمي

من منظار القرآن الكريم ،صدر منها:
	-مبانى انسانشناسى در قرآن.

4.4شناخت كفر وكافر 212 ،آية.

6.6شناخت انسان وعمل 11 ،فصال.
()34

(املتفرقات)

آراء حول القرآن (عريب)

تأليف :السيد عيل بن حممدحسن فاين

األصبهاين

•طبع قم.

آرامش (فاريس)

ترمجة :مجع من املرتمجني

	-مبانى جهانشناسى در قرآن.

األصل العريب للشيخ حممدمهدي

قرآن شناخت (فاريس)

تسبب اإلطمئنان النفيس لالنسان ،عىل ضوء

	-مبانى رسالت انبياء در قرآن.
تأليف :حممدتقي الچيذري

ستة كتب عالج املؤلف فيها جانبآ من

اجلوانب العقيدية واألخالقية يف االنسان،

اآلصفى ،وهو يبحث عن األسباب التي
ما جاء يف اآليات القرآنية ،يف ثالثة فصول.

•طبع قم سنة  1385ش ،يف سلسلة
«در آينه وحى» .3-
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األثر القرآين يف هنج البالغة (عريب)

تأليف :عباس بن عيل بن حسني

تأليف :السيد موسى بن مرتىض

دراسة يف الشكل واملضمون.

الشفاء بالسور واآليات واألعامل

الفحام

•طبع سنة .1432

أدب القرآن (عريب)

تأليف :حممدجواد جالل

•طبع البرصة سنة  1955م.

استخاره قرآنية (أردو)

تنظيم :السيد ناظر حسني شاه الزنجاين
االستخارة بالقرآن الكريم عىل ما نقل

عن حمي الدين ابن عريب ،مع كيفية التفأل

باملصحف الرشيف.
•طبع الهور.

االستخارة من القرآن املجيد (عريب)

تأليف :السيد عبداحلسني املوسوي

التسرتي
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اإلستشفاء بالقرآن (عريب)

•طبع قم سنة  1370ش.

اإلستشفاء بالثقلني (عريب)

تأليف :باسم األنصاري

يريد من الثقلني القرآن الكريم والعرتة

الطاهرة.

•طبع بريوت سنة  2006م.

احلسيني

القرآنية من اجلانب الروحي النفيس

واجلسمي

الظاهري،

أكثرها

بنقل

األحاديث املروية عن أهل البيت عليهم

السالم وبعضها من خمتلف الكتب
واملصادر ،يف أربعة أبواب بعد ذكر أحاديث

يف فضل القرآن:

الباب األول :االستشفاء بالسور.

الباب الثاين :االستشفاء باآليات.

الباب الثالث :االستشفاء باألعامل

القرآنية.

ال��ب��اب ال���راب���ع :األع��م�ال املختصة

باحلروف املقطعات.

•طبع قم سنة .1430

اإلستشفاء بالقرآن الكريم (عريب)
تأليف :السيد حيدر املوسوي

فوائد اآليات والسور واألسامء

احلسنى.

•طبع بريوت سنة  2004م ،الطبعة
الثانية.

سامحة السيد امحد االشكوري

أرسار ملكوتية وإرشاقات عرفانية
(عريب)

أصول التفسري (عريب)

تأليف :السيد حممد عيل بن مرتىض

تأليف :السيد مصطفى بن روح اهلل

املوحد األبطحي ()1423

•طبع بريوت سنة  2009م ،إعداد

ترمجة :زينة فتحى

اخلميني ()1397

رضوان سعيد فقيه.

اسالمى حتريک در نگاه قرآن وسنت
(أردو)

اطلس قرآن جميد (فاريس)

فيه أسامء األمكنة والبقاع واالقوام

واألمم املقيمني هبا ،املذكورة يف اآليات
الكريمة أو املشار إليها فيها مع بيان ملوقعها

تأليف :الشيخ حممد حسني صالح

اجلغرايف من الكرة األرضية ،ولكن واحدة

•طبع كراتيش سنة  1992م.

من هذا األطلس تعرف القصص القرآنية

الدين

اسالمى صحيفه (( )3أردو)

تأليف :أبواملظفر

منها خارطة خاصة تبني موضعها بدقة.
واملواضع التي عايشها األنبياء وخمتلف

األمم واألمكنة التي حدثت فيها احلوادث

قبلة املسلمني يف اآليات القرآنية من

التأرخيية التي حياول القرآن الكريم ذكرها

•طبع لكهنو.

مواضع العرب واإلنتباه.

منظار األصول والفروع.

اسالمى صحيفه (أردو)

تأليف :خواجه فياض حسني ()1351

•طبع.

إصالح البرش (التعاليم القرآنية) (عريب)

ورسد ما وقع فيها ومنها الداللة عىل
األصل العريب تأليف الدكتور شوقي

أبوخليل.

•طبع طهران سنة  1386ش.

االمام عيل مدرسة القرآن (عريب)

تأليف :السيد حممدجواد الطباطبائي

تأليف :نعمة بن هادي الساعدي

•طبع قم سنة .1428

أمثل البيان ملعارف القرآن (عريب)

التربيزي

•طبع النجف سنة  1979م.
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تأليف :عيل بن أمحد اإلبراهيمي

تأليف :حممدعيل بن احلسن احليل

باب قرآن (أردو)

تأويل اآليات (عريب)

•طبع بريوت سنة .1429

تأليف :السيد حممد جمتبى نوگانوى

تأليف :السيد حممدعيل بن مرتىض

فيه نكات من القرآن الكريم تفيد

غري تام يف التأليف.

•طبع مرادآباد -اهلند سنة  1966م.

تأليف :السيد نسيم احلسن هالل

تأليف :زهراء ديانى دردشتى

ر ّد عىل كتاب «تشحيذ األذهان».

()1377

الذاكرين والعلامء.

بررسى وحتليل قرآنى (فاريس)

دراس��ة حتليلية قرآنية ح��ول خطبة

الزهراء ال��ت��ي خطبتها يف مسجد

الرسول.

•طبع كرج سنة  1386ش.

بنائية الصورة القرآنية (عريب)

تأليف :عامر بن عبداألمري بن رايض

السالمي
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•طبع بغداد سنة  1983م.

•طبع سنة  2011م.

البيان يف تفسري آيات القرآن من اآليات
(عريب)

املوحد األبطحي ()1423

تثبيت األقران يف حليف القرآن (أردو)
األمروهوي

•طبع امروهه سنة  1917م.

حتفة األحناف بجواب حتفة اإلنصاف
(أردو)

تأليف :الدكتور نورحسني السيالوئي

()1365

حتفة البيان خطاب القرآن ألهل اإليامن
(عريب)

تأليف :الشيخ عيل بن حيدر املؤيد

•طبع بريوت سنة .1424

حتفة الفرقان (أردو)

تأليف :السيد مهدي بن حممد السويج

تأليف :احلكيم رفعت عيل خان

بني التوراة والقرآن خالف (عريب)

•طبع دهيل.

•طبع بريوت سنة  1995م.

األمروهوي

سامحة السيد امحد االشكوري

حتقيق بسم اهلل (أردو)

تأليف :مريزا حممد شاه عامل

جم��م��وع��ة م��ن األج��وب��ة ع�لى أسئلة

واعرتاضات وشبه حول القرآن الكريم.

يثبت املؤلف أن أعداد (بسم اهلل

•طبع كهجوا.

•طبع لكهنو.

تأليف :مريزا حممد كامل الدهلوي

الرمحن الرحيم) هي  787وليس .786
تعليم اور قرآن (أردو)

تأليف :خواجه غالم احلسني پانى پتى

()1356

أصله حمارضة ألقاها يف مؤمتر يف

عليگره ،وهي عن عناية القرآن الكريم

بالعلم عىل ضوء آياته الكريمة.

•طبع پانى پت سنة  1924م.

تفسري القرآن واملفرسون (عريب)

تكميل القرآن (أردو)

()1235

ر ّد عىل شبهات شاه عبدالعزيز

املحدث الدهلوي واهتامه الشيعة بعدم

اإليامن بالقرآن املجيد.

•طبع دهيل سنة .1296

تنزيل الفرقان (أردو)

تأليف :السيد سجاد حسني بن حممد

حسني

تأليف :السيد حممدعيل بن مرتىض

•طبع كراتيش.

التفكري يف التصور القرآين (عريب)

تأليف :السيد حممد بن دلدارعيل

•طبع طهران سنة .1402

ر ّد عىل من اهتم الشيعة بأن ليس

املوحد األبطحي ()1423

تأليف :الشيخ مرتىض املطهري
تفهيم قرآن (أردو)

تأليف :السيد زيرک حسني رىض

األمروهوي ()1345

تقديس قرآن (أردو)

تأليف :السيد حيدر حسني

ثبوت حفاظ قرآن از شيعيان (أردو)
النقوي اللكهنوي ()1284

فيهم ح ّفاظ القرآن ،فيثبت أن هلم ح ّفاظآ
ويستدل عىل أن أمثال اخلليفتني أبابكر

وعمر مل يكونوا من احل ّفاظ وأوكلوا أمر
مجع القرآن إىل زيد بن ثابت من الصحابة

مع عادلني يشهدان بالقراءة.
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•طبع لكهنو.

ثواب األعامل يف القرآن (عريب)

تأليف :عبدالرضا پورمطلوب

تأليف :السيد هاشم بن احلسني

ب��ح��وث يف األس��ال��ي��ب اخل��ط��اب��ي��ة

عناوين مرتبة عىل ترتيب حروف

الكالم إىل املخاطبني والتأثري فيهم ،وهي

الناجي اجلزائري

أوائلها لألعامل التي جياز العبد هبا يف

اآلخرة اجلزاء احلسن ،فتذكر يف كل عنوان
ما خيصها من اآليات الكريمة وتُتبع

باألحاديث املناسبة هلا ،وأصل الكتاب يف

ثالثة عناوين هي:

1.1ثواب األعامل واملواضيع.

2.2ثواب األنبياء واألوصياء واألولياء.

والعنارص املتوفرة يف القرآن الكريم لتوجيه

عىل أسس ما جاء يف فني املنطق والبالغة،
يف سبعة فصول هي:
1.1كليات.

2.2هبرهگريى از الفاظ آشنا براى خماطبان.
3.3تنوع تعابري ومطالب.

4.4زيبائى لفظي ومعنوى در قرآن.

5.5هبرهگريى از مثلها وقصهها.

3.3ثواب الطوائف والفرق واجلامعات.

6.6هبرهگريى از صور تأكيدى.

اجلامعة ملانعي اجلامعة

•طبع قم سنة  1384ش.

•طبع قم سنة  1390ش.
تأليف :؟.

ر ّد عىل كتاب «تازيانه سنت» الذي
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جلوههاى خطابه در قرآن جميد (فاريس)

ألفه السني القايض كريم الدين للقول بأن

الشيعة اليؤمنون بالقرآن الكريم.
•طبع كهجوا.

جعفرى ليرسنا قرآن (أردو)

تأليف :طالب حسني الكوبالوي

•طبع الهور.

7.7شورانگيزى در خماطبان.

مجالية التشكيل اللوين يف القرآن الكريم
(عريب)

تأليف :الدكتورة ابتسام بنت مرهون

الصفار

•طبع األردن سنة .1431

مجاعه (عريب)
مجع القرآن و ّ

تأليف :السيد حممدعيل بن مرتىض

املوحد األبطحي ()1423

سامحة السيد امحد االشكوري

جواهر القرآن

تأليف :السيد عيل حيدر ()1380

جهان وانسان از ديدگاه قرآن (فاريس)

تأليف :الشيخ حمسن القراءيت الكاشاين

دراسة عن النظرة العاملية يف الوجود

والدنيا وسعتها من منظار القرآن الكريم
والروابط املوجودة بني االنسان واملحيط

العاملي ،يف قسمني :نظام هستى در قرآن،

انسان از ديدگاه قرآن.

•طبع قم سنة  1360ش.

احلرب يف االسالم (عريب)

جواب عىل سؤال :ملاذا حفظ القرآن

وكيف يكون؟.

•طبع طهران سنة .1423

احلق والباطل يف املنظور القرآين (عريب)

تأليف :السيد حممد احلسيني البهشتي

•طبع بريوت سنة .1422

حقايق القرآن (أردو)

تأليف :السيد امتياز حيدر بن إعجاز

حيدر پرتابگرى

يتحدث املؤلف عن بعض معارف

القرآن الكريم عىل ضوء العلوم احلديثة.

تأليف :الشيخ حممد جعفر شمس

•طبع لكهنو سنة  1995م.

أه�������داف احل������رب وال��ت��ك��ت��ي��ک

تأليف :السيد الطاف حسني البخاري

الدين

واالسرتاتيجيات ومفاعيل م��ن خالل
سورة األنفال.

•طبع بريوت سنة .1427

حسبنا كتاب اهلل (مصحف ناطق) (أردو)

تأليف :السيد حممد سبطني الرسسوي

•طبع الهور سنة  1926م.

حفظ قرآن كيون اوكيسى؟ (أردو)

تأليف :السيد مسعود اخرت الرضوي

األعظمي

حقيقت اسالم

حقيقت مذهب شيعه اماميه

تأليف :السيد مري حممد عباس بن عيل

أكرب التسرتي اللكهنوي ()1306

جواب مسائل موالنا عبدالقوي

وموالنا سالمت عيل احلنفي ،عن رأي
الشيعة يف القرآن الكريم واملتعة.
•طبع لكهنو.

حكومت اسالمى از نظر قرآن واحاديث
(فاريس)
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تأليف :األستاذ حممدرضا احلكيمي

عرشة فصول يف كيفية تكوين احلكومة

االسالمية

ومقوماهتا

وخصائصها،

عىل ضوء ما جاء يف اآليات الكريمة
وأحاديث أهل البيت ،فتبدأ بكرامة

االنسان وموقع القرآن الكريم الرفيع ،ثم
تتحدث عن احلكومة االسالمية وميزاهتا.

الكتاب مستل من اجلزء التاسع من

موسوعة «احلياة» مجع املؤلف وأخويه،
ويف كل مقطع منه تذكر اآليات املناسبة له
واألحاديث وترتجم إىل الفارسية.
•طبع قم سنة  1391ش.

دروس قرآن حكيم (أردو)

حمارضات :السيد حممدريض زنگي

بوري ( 1370أو 1422؟)

تأليف :عبداجلبار بن محد رشارة

بحث يف تارخيها ومعاجلتها.

•طبع سنة  1991م ،الطبعة الثانية.

الرد عىل كتاب اآليات الشيطانية (عريب)
تأليف :السيد هادي املدريس

•طبع بريوت سنة  1989م.
رموز قرآن (أردو)

تأليف :السيد ظفر حسن األمروهوي

()1410

استخراج رموز ونكات من اآليات

القرآنية ،يف مائتني وتسع وتسعني عنوانآ.
•طبع كراتيش.

رموز القرآن (أردو)

تأليف :حممدحسن عيل

مائة ومخس وتسعون حمارضة قرآنية

•طبع.

•طبع كراتيش سنة  1928م يف جزئني.

تأليف :السيد نجم احلسن الكراروي

ترمجة :جعفر بن صادق اخللييل

فيه :مقدمة تفسري ال��ق��رآن ،مسألة

أذيعت من إذاعة باكستان.
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دعوى التناقض يف القرآن الكريم (عريب)

دروس من القرآن (عريب)

األص���ل ال��ف��اريس للشيخ مرتىض

املطهري.

•طبع طهران سنة .1402

روح القرآن

()1402

التحريف ،ثالثة مائة عامل هلم مؤلفات
حول القرآن الكريم وتفسريه.
•طبع الهور.

سامحة السيد امحد االشكوري

زنان در قرآن (فاريس)

تأليف :عيل أكرب قائمى منش

استعرض املؤلف يف أول الكتاب

موقع النساء يف العصور القديمة ،ثم
تناول أحوال النساء املذكورات يف القرآن

الكريم بأساميهن وهن تسع وعرشون

امرأة ،رسالة جامعية يف مقدمة وأربعة
فصول وخامتة.

زوجيت فراگري (فاريس)

ترمجة :حممدصادق املحدث

ساختار هندسى سورههاى قرآن
(فارسى)

تأليف :حممد خامهگر

حياول املؤلف اثبات أن يف كل سورة

من السور القرآنية هدفآ خاصآ جامعآ يف

املعنى بني آياهتا ،فيستعرض ما قيل يف هذا

املوضوع ويناقش بعض اآلراء قبوال أو
ردآ ،وباألخري يأيت بتحليل بعض السور

تطبيقآ للنظرية املطروحة يف الكتاب ،وهو
يف مخسة فصول هبذه العناوين:

األصل العريب «العالقة اجلنسية

1.1رويكرد جامعه گرايانه به معانى

اآلصفي ،وهو يبحث عن الزوجية

2.2ساختار هندسى سورهها در بوته نقد

يف القرآن الكريم» للشيخ حممد مهدي
التكوينية والطبيعية عىل ضوء ماجاء يف

القرآن الكريم مع اإلملاع إىل حياة بعض

االنبياء ،يف أربعة فصول هي:

1.1زوجيت فراگري در هستى.

2.2م��ق��دم��ه اى ب���ر ت���اري���خ ح�ضرت
موسى.

3.3رابطه خدا وپريوزى در ميدان نربد.
4.4مهراه با بنده شايسته خدا ذوالنون.

•طبع قم سنة  1385ش ،يف سلسلة
«در آيينه وحى» .9-

سورهها.
ونظر.

3.3روشهاى كشف اهداف ومقاصد
سورهها.

4.4چالشهاى كشف اهداف سورهها.

5.5گزارشى از سبكهاى ناميشى ساختار
سورهها.

•طبع طهران سنة  1382ش.
سنت تعميم (فاريس)

ترمجة :مصطفى الطباطبائي

األصل العريب «سنة التعميم يف القرآن»
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للشيخ حممد مهدي اآلصفي ،وهو يبحث

•طبع قم سنة  1385ش ،يف سلسلة

وللراضني بالعمل عىل حدّ سواء.

شناخت قرآن از زبان قرآن (فاريس)

عن تعميم العذاب أو الثواب للعاملني
•طبع قم سنة  1385ش ،يف سلسلة
«در آيينه وحى» .8-

تأليف :الشيخ مسيح املهاجرى

التعريف بالقرآن الكريم وبيان موقعه

شأن ومقام زن از ديدگاه قرآن جميد

الديني وبعض صفاته وكيفية فهمه ،كل

تأليف :كاوه الشريازي

وباستيحاء منه ،يف فصول خمترص ترمجة

(فاريس)

رسالة جامعية كتبت سنة  1381ش.

شبهات وردود حول القرآن الكريم
(عريب)

تأليف :الشيخ حممدهادى بن عيل

معرفة ()1429

•طبع قم سنة .1422

شناخت (فاريس)

ترمجة :السيد حممد حسني النواب

األص����ل ال���ع���ريب ت��أل��ي��ف ال��ش��ي��خ
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«در آيينه وحى» .1-

حممدمهدي اآلص��ف��ي ،وأك��ث��ر م��ا فيه

اجلوانب االخالقية والعقائدية املستوحاة
من تعاليم ال��ق��رآن الكريم يف فصلني:
ىه��اى ق���رآن ،رشط��ه��اى ت�لاوت
وي��ژگ�� 

قرآن .بمعنى :خصائص القرآن ،رشوط

تالوته.

ذلک عىل ضوء ما جاء يف القرآن نفسه
عناوينها :طرق معرفة القرآن ،أسامؤه،

صفاته ،نزوله ،ليس من صنع البرش،
صونه ،علة كونه بالعربية ،القرآن للجميع،

هدفه ،رشائط فهمه.

•طبع طهران سنة  1360ش.

شناخت نامهاى قرآن (فاريس)

تأليف :الشيخ حممدحسني الرشيفي

يف األسامء واألوصاف القرآنية

املذكورة يف القرآن الكريم ،ففي كل
واحد منها تذكر اآلية أو اآليات املرتبطة

به وترتجم إىل الفارسية وتفرس باختصار.
بآخر الكتاب ترمجة أحاديث عن

املعصومني يف فضل كتاب اهلل تعاىل.
•طبع قم سنة .1404

الشيطان عىل ضوء القرآن (عريب)

سامحة السيد امحد االشكوري

تأليف :السيد عادل بن عيل العلوي

•طبع قم سنة .1426

شيعه حفاظ قرآن (أردو)

تأليف :حممد ويص خان

أدبية وتأرخيية بنصوصها.
•طبع قم سنة .1423
عبداهلل بن عباس

تأليف :السيد عيل بن حممدحسن فاين

ترمجة مجلة من ح ّفاظ القرآن الكريم

األصبهاين ()1409

•طبع كراتيش.

ومنطقه وورعه وعلة اهتامه باالختالس.

من الشيعة.

صاحلني (أردو)

تأليف :النواب حممدعيل خان

فيه بحث عن علم ابن عباس وتفسريه

•طبع قم سنة .1398

عريضه خاور (أردو)

تفسري اآليات التي وردت فيها لفظة

تأليف :مريزا أمحد سلطان خاور

•طبع لكهنو.

مناظرة مذهبية حول القرآن الكريم

«الصاحلون».

صحابت از تصور قرآن (أردو)

تأليف :السيد حممد جعفر زيدي

()1400

نظرة القرآن الكريم يف صحابة

الرسول.

•طبع الهور سنة  1967م.

الظرفاء والقرآن (عريب)

تأليف :السيد جواد الغضنفري

مائة وأربع وستون حكاية تأرخيية

طريفة جاءت فيها آيات مناسبة هلا
برصاحة أو كُني عنها ،نقلت من مصادر

الگورگاين

عىل ضوء ما يعتقده الشيعة فيه ،جرت بني

املؤلف وعمه الذي كان من أهل السنة.

عسل النحل يف الطب القرآين (عريب)
تأليف :السيد حممدرضا احلسيني

•طبع بريوت.

العالج بالقرآن الكريم وأسامء اهلل احلسنى
(عريب)

تأليف :الشيخ حسني بن هادي

القريش

•طبع بريوت سنة  2011م.

عن القرآن الكريم (عريب)
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تأليف :جواد اخلاليص

•طبع النجف سنة  1976م.

يف رحاب القرآن (عريب)

قرآن اور مسلامن (أردو)

تأليف :السيد حسني الرضوي

ت��أل��ي��ف :ال��ش��ي��خ حم��م��د ح��س��ن بن

ر ّد عىل البهائية يف تقديسهم عدد

•طبع بغداد سنة .1388

•طبع كراتيش.

حممدرضا آل يس

قاعده مفتاح القرآن (أردو)

تأليف :غالم حممد زكي رسور كوتى
تعليم القرآن الكريم للشباب.

•طبع الهور.

القراء واملقرؤن يف كربالء (عريب)

تأليف :الدكتور السيد سلامن بن

هادي آل طعمة

•طبع سنة .1432

قرآن اور پرويز (أردو)

تأليف :السيد حممد أحسن زيدي

ر ّد عىل آراء غالم امحد پرويز حول
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•طبع كراتيش سنة  1979م.

عقائده عن القرآن املجيد.
•طبع كراتيش.

قرآن اور زندگى (أردو)

تأليف :الربوفيسور السيد كرار حسني
حمارضات السيد القرآنية حول احلياة

والقرآن.

( )19املستنبط من القرآن الكريم.

قرآن اهل بيت كى نظر مني (أردو)
ترمجة :الشيخ حممد شفاء النجفي

األصل الفاريس «قرآن از ديدگاه أهل

بيت» للشيخ جعفر اهلادي.

•طبع الهور سنة .1408

قرآن جومني سمجها (أردو)

تأليف :حممود حسني

بحوث حول القرآن الكريم كام فهمه

املؤلف.

•طبع حيدرآباد سنة  1979م.

قرآن حكيم وفطري تقويم (أردو)

تأليف :السيد لقامن رضا األمروهوي

()1342

حماولة الثبات أن التقويم اإلسالمى

هو التقويم الشميس ال التقويم القمري
وأن الشميس هو التقويم الفطري ـ عىل ما

فهمه املؤلف من اآليات الكريمة.

سامحة السيد امحد االشكوري

•طبع.

قرآن در چند نگاه (فاريس)

تأليف :حممدحسن التوكل

التعريف بالقرآن الرشيف كام يف القرآن

وأحاديث املعصومني وهنج البالغة

والصحيفة السجادية وأقوال األعالم ،ثم
مفهوم الدعوة إىل الرجوع إىل القرآن.
•طبع قم.

القرآن يف هنج البالغة (عريب)

إعداد :مكتبة الروضة احليدرية

•طبع سنة .1432

القرآن الكريم حام بتوجيهاته
(انكليزى)

تأليف :السيد سعيدأخرت الرضوي

•طبع.

تأليف :السيد عزيز احلسن اجلعفري

الرسسوي

نظرة إىل القرآن الكريم.

•طبع رسسى سنة  1976م ،الطبعة
الثانية.

قرآن جميد كا انداز گفتگو مني معيار
هتذيب وروادارى (أردو)

تأليف :السيد عيل نقي بن أبياحلسن

النقوي اللكهنوي ()1408

ميزان التهذيب واملساواة يف املفهوم

القرآين.

•طبع لكهنو سنة  1976م.

قرآن جميد واقتصاديات كى تعليم وتأكيد
(اردو)

تأليف :السيد أوالد حيدر البلجرامي

قرآن كى روشنى مني بني األقوامى

فيه البحث عن االقتصاد يف املنظور

ترمجة :السيد خادم حسني

•طبع لكهنو سنة .1355

تعلقات (أردو)

يف الروابط بني األقوام من منظار

القرآن ،وأصله العريب تأليف الشيخ
حممدعيل التسخريي.

•طبع طهران سنة .1405

قرآن جميد ايک نظرمني (أردو)

القرآين.

قرآن مشكل هى يا آسان (أردو)

تأليف :؟.

بحث عن فهم القرآن الكريم وأنه هل

هو صعب أم سهل ميسرَّ .
•طبع.
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قرآن مني ساينس (أردو)

تأليف :السيد منظور حسن اجلعفري

فصل سوم :هبداشت روانى در

فيه بحث عن املكتشفات اجلديدة وما

خانواده.

•طبع كراتيش سنة  1976م.

در هبداشت روانى.

ورد يف اآليات القرآنية عنها.

قرآن واسالمى انقالب (أردو)

ترمجة :السيد فياض حسني النقوي

األصل الفاريس كتاب «نگاهى به

انقالب اسالمى ايران در سايه قرآن»

للشيخ حمسن القراءيت الكاشاين.
•طبع الهور سنة  1986م.

قرآن وهبداشت روان (فاريس)

تأليف :الدكتور أمحد صادقيان

يبحث املؤلف يف هذا الكتاب -

الذي وضعه للشباب -عن عوامل دينية
واجتامعية واقتصادية تسبب الراحة النفسية

لالنسان كام جاءت يف اآليات القرآنية
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هبداشت روانى.

الكريمة موافقة للطب الروحي ،ويستشهد

فصل چهارم :نقش روابط اجتامعى
فصل پنجم :نقش مسائل اقتصادى

در هبداشت روانى.

•طبع قم سنة  1386ش.

القرآن واحلياة (عريب)

ترمجة :جعفر بن صادق اخللييل

األصل الفاريس للشيخ مرتىض

املطهري.

•طبع طهران.

قرآن وخطوط انفاق (فاريس)

حمارضة :السيد عىل أكرب پرورش

يف التحبيذ عىل اإلنفاق ومعناه

ومواضعه كام جاء يف اآليات القرآنية،

يف ستة مقاطع هي :واژه انفاق ،مواضع

يف اهلوامش بنصوص أحاديث رويت عن

انفاق ،بكدامني منظور بايد انفاق كرد،

كام ييل:

انفاق مىكشد ،اثرات انفاق .نص حمارضة

أهل البيت عليهم السالم ،يف مخسة فصول
فصل اول :كليات.

فصل دوم :نقش اعتقادات در

كاربرد انفاق ،آنچه كه خط بطالن بر
ألقاها السيد يف اخلامس عرش من شهر

رمضان سنة .1396

سامحة السيد امحد االشكوري

•طبع أصبهان سنة  1336ش.

القرآن وخلق االنسان (عريب)

تأليف :السيد حممد عيل بن مرتىض

املوحد األبطحي ()1423

القرآن وخلق اجلان وإبليس (عريب)

تأليف :السيد حممدعيل بن مرتىض

املوحد األبطحي ()1423

القرآن وخلق املالئكة (عريب)

تأليف :السيد حممدعيل بن مرتىض

املوحد األبطحي ()1423

قرآن وعرتت از ديدگاه عالمه اقبال
الهوري (فاريس)

تأليف :الشيخ حممدحسني البهشتي

ب��دأ املؤلف يف ه��ذا الكتيب برتمجة

إق��ب��ال ال�لاه��وري الشاعر الباكستاين

املعروف وذكر بعض خصائص شعره،
ث���م حت���دث يف ق��س��م�ين ع���ن :ال��ق��رآن

واملعارف القرآنية يف شعره ،النبي وأهل

البيت يف كالمه.

•طبع مشهد سنة  1389ش.

•طبع مشهد سنة  1389ش مع أصله
الفاريس.

القرآن والعلوم (عريب)

تأليف :سعيد بن نارص الدهان

•طبع النجف سنة  1965م.

القرآن وقضية الفكر (عريب)

ترمجة :جعفر بن صادق اخللييل

األصل الفاريس للشيخ مرتىض

املطهري.

•طبع طهران سنة .1407

قرآن وكيان (أردو)

تأليف :السيد عيل إمام زيدي

بحث يف أمهية العلم من املنظور

القرآين.

•طبع لكهنو سنة  1990م.

قرآن ومقررات ارتش اسالمى (فاريس)
تأليف :أمحد كاويانبور

سبعة أصول تذكر فيها الصفات

التي جيب أن تتوفر يف اجليش االسالمي

عىل ضوء ما جاء يف القرآن الكريم ،ففي

قرآن وعرتت اقبال كى نظرمني (أردو)

كل أصل تذكر الرتمجة الفارسية لاليات

األصل الفاريس للمرتجم نفسه.

الرشح والتوضيح ،وبآخر الكتاب سبع

ترمجة :الشيخ حممدحسني البهشتى

املتصلة به وترشح باختصار بام يلزم من
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غزوة من غزوات الرسول تذكر

كنامذج ملا كان عليه غزاة املسلمني .عناوين
األصول :إيامن وإطاعت در سپاهيان

اسالم ،اطالعات ،تعليامت ،تداركات،
فرماندهى ورهربى ،دستورات رزمى،

احتاد ويگانگى.

•طبع طهران سنة  1345ش.
قرآن وهنر (فاريس)

تأليف :الدكتور عيل النصريي

دراسة بيش من التفصيل عن الفن

بصورة عامة والفنون اجلميلة وموقف
القرآن الكريم جتاه رضوب الفنون التي
تداوهلا املسلمون بعد ظهور االسالم،

مستمد فيها باالضافة إىل اآليات الكريمة

مما ورد يف بعض األحاديث وأقوال
املفرسين والفقه االسالمي ،يف سبعة

فصول هي:
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فصل اول :شناخت كلياتى پريامون

هنر وزيبائى.

فصل پنجم :موسيقى هنر تأثريگذار.

فصل ششم :هنرهاى تصويرى

وجتسمى.

فصل هفتم :هنر ناميش رساترين ابزار

انتقال پيام.

•طبع قم سنة  1386ش.

قرآنى قاعده (أردو)

تأليف :السيد مرتىض حسني بن قاسم

النقوي اللكهنوي ()1407

كراس مدريس كتب للصف الثالث

املتوسطة.

•طبع الهور سنة  1980م.

قصه اصحاب رسول( أردو)

تأليف :السيد عاشق حسني النقوي

استعراضألعاملأصحابالرسول

عىل ضوء ما جاء يف الكتاب والسنة.
•طبع كراتيش.

القوة واإلقدام يف القرآن الكريم (عريب)

تأليف :عبداحلسني بن عبدعيل مهدي

فصل دوم :قرآن شاهكار نثر عربى.

•طبع بغداد سنة  1977م.

فصل چهارم :قصه هنر ديرين تاريخ

تأليف :السيد أمحد شاه الكاظمي

فصل سوم :شعر هنر ماندگار.
برشى.

ملع العرفان يف توضيح القرآن

•طبع الواعظ -اهلند سنة  1951م.

سامحة السيد امحد االشكوري

ما وقرآن (فاريس)

تأليف :عيل أكرب پرورش

أربعة دروس يف البحث عن موقفنا

يف فهم القرآن الكريم وكيف نفهمه
ونستخرج منه املفاهيم الصحيحة،
وأحسن الطرق يف فهمه الرجوع إىل آياته

واستكشاف ما فيها ،ويتطرق املحارض إىل

احلديث عن القلب وخماطره وما حيفظه
من اخلطرات كام يف اآليات الكريمة.
•طبع طهران.

مبانى اصول فقه در قرآن (فاريس)

تأليف :الشيخ حممد بن مصطفى

األراكي

نحو ثامنني آية ُيستنبط منها قواعد

ومسائل من أصول الفقه.

جمربات قرآنية (أردو)

تأليف :ظفر عيل

•طبع الهور سنة  1994م.

مرآة اآليات (عريب)

تأليف :السيد حممد رشيف بن

حممدكريم املوسوي احلسيني

•طبع حجر ،شرياز سنة .1323
مرآة القرآن (أردو)

تأليف :مريزا قليچ بيک ()1348

•طبع.

مطالعة القرآن (أردو)

تأليف :السيد ذي شان حيدر اجلوادي

()1421

•طبع لكهنو سنة  1994م.

املعتمد من املنقول فيام أوحي إىل الرسول
(عريب)

تأليف :ركن الدين حيدر بن عيل بن

حيدر اآلميل ()782

•طبع الرياض سنة .1420

معيارهاى اساسى در فهم قرآن(فاريس)
ترمجة :حممدحسن التوكل

•طبع.

مفتاح القرآن (أردو)

ترمجة :مريزا قليچ بيک ()1348

األصل العريب للسيد حممد حسني

الطباطبائي.

•طبع الهور.

منهجية القرآن املعرفية (عريب)

تأليف :عبداجلبار الرفاعي

أس��ل��م��ة فلسفة ال��ع��ل��وم الطبيعية

واإلنسانية.
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•طبع بريوت سنة .1424

مفيد القرآن (أردو)

تأليف :السيد زيرک حسني ريض

األمروهوي ()1345
•طبع.

مقام قرآن (أردو)

تأليف :السيد نياز حممد مهداين

•طبع الهور.

مولوى وقرآن (فاريس)

تأليف :رضا بابائي

دراسة عن نظرة جالل الدين املولوى

العارف الصويف املعروف يف القرآن
الكريم ومدى اهتاممه به يف آثاره الشعرية
والنثرية ،فبدأه املؤلف باحلديث خمترصآ

عن حياة املولوي وثقافته ثم حتدث عن أثر
الكتاب الكريم عىل ما نظم وكتب ،وهو
يف ثالثة فصول هي:
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بخش يكم :بر صفحه حيات.

بخش دوم :قرآن در چشم ودل

مولوى.

بخش سوم :تفسري وتأويل قرآن در

نگاه موالنا.

•طبع قم سنة  1380ش.

ميثاق (فاريس)

ترمجة :حسني اخلادمى

األصل العريب «امليثاق» للشيخ حممد

مهدي اآلصفي ،وهو يبحث عن امليثاق
الذي أخذه اهلل تعاىل عىل البرش يف عامل الذر،

وهو يف فصلني :ميثاق ،اعتبار قانون ميثاق.
•طبع قم سنة  1385ش ،يف سلسلة
«در آيينه وحى» .2-

ميزان االيامن من آيات القرآن

تأليف :مريزا يوسف عيل األمروهوي

()1352

عناوين خمتلفة يبحث املؤلف فيها من

منظار القرآن الكريم.
•طبع الهور.

نظرة يف العالقات الدولية عىل ضوء
القرآن الكريم (عريب)

تأليف :الشيخ حممدعيل التسخريي

•طبع طهران سنة .1404

نظرية القرآن حول معامل احليوان(عريب)
تأليف :السيد أيمن املوسوي العاميل

•طبع بريوت سنة .1424

النقض عىل زاعمي قصور الشيعة يف
علوم القرآن (عريب)

سامحة السيد امحد االشكوري

تأليف :السيد حممدعيل بن مرتىض

املوحد األبطحي ()1423

نگاهى به انقالب اسالمى ايران در سايه
قرآن (فاريس)

تأليف :الشيخ حمسن القراءيت الكاشاين

•طبع طهران.

نور القرآن امللكويت (عريب)

تأليف :السيد حممدحسني الطهراين

•طبع بريوت سنة .1415

نور اهلدى (أردو)

تأليف :السيدة سكندر زهرا زيدي

بيان ملعنى القرآن الكريم ومفهومه

وحروف أسامء اهلل تعاىل املقطعة يف أوائل

بعض السور.

•طبع كراتيش سنة  1992م.

الوحدة الرابطة بني آيات القرآن الكريم
(عريب)

تأليف :السيد حممدعيل بن مرتىض

املوحد األبطحي ()1423

يا أهل الكتاب (عريب)

تأليف :عيل بن حممدعيل دخ ّيل

مقارنة بني القرآن الكريم وباقي

الكتب الساموية.

•طبع بريوت سنة .1422

اليتيم يف القرآن والسنة واألدب (عريب)

تأليف :الشيخ حسني بن هادي القريش

•طبع سنة  2011م.
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املقدمة

الر ِحي ِم
الرحمْ َ ِن َّ
بِ ْس ِم اللهَِّ َّ

إن الدراسات اجلامعية العراقية التي كتبت عن القرآن الكريم تعد ذات أمهية كبرية يف

موضوعاهتا واختصاصاهتا املعرفية ،وقد أصبحت تلك الدراسات حمط أنظار الباحثني
والدارسني ،ومصدرا لكل من أراد أن ينهل من علومه ومعارفه ،فمنهم من خ َطط و َن ّظ َر من

رس و َق َ
وح َلل يف سوره وآياته يف مجيع حقول العلم واملعرفة
رس َ
ارن و َد َ
خالله ،ومنهم من َف َ
قدي ًام وحديث ًا ،فض ً
ال عن االهتامم به الذي يعطينا مؤرش ًا واضح ًا ملعجزة اهلل اخلالدة التي حتدى

هبا اخللق من اإلنس واجلن بأن يأتوا بمثله ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ.

درس القرآن الكريم يف هذه اجلامعات العلمية دراسة
وليس غريب ًا وال عجيب ًا أن ُي َ

موضوعية حسب املعايري واملناهج املتطورة املتبعة ،وليس القرآن الكريم حمصور ًا عىل فئة دون
أخرى وتدلنا تلك الدراسات املتنوعة عىل معجزته الكربى ،ملا وصل إليه العامل من نظريات
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واكتشافات حديثة .ويبقى القرآن احلكيم معجزة الدهر بقوة الدالئل البالغية والعلمية
الدامغة فيه ،وبعد ان توسعت الدراسات واألبحاث العلمية الرصينة يف جمال العلوم

القرآنية وكثرهتا ،صار من الصعب إحصاءها وفهرستها ،فض ً
ال عن العنوانات املتكررة

التي سيجدها القارئ الكريم يف ثنايا البحث .لذا قمت بفهرسة الرسائل واالطاريح
اجلامعية العراقية املنجزة خالل األعوام (2012- 2000م) حسب جهدي اليسري .تسهي ً
ال
للباحثني والطلبة ،وكان عميل يف كتابة البحث ضمن النقاط اآلتية:
∗رتبت عناوين الرسائل واالطاريح حسب حروف املعجم.
∗ذكرت عنوان الرسالة أو األطروحة.
∗ذكرت صاحب الدراسة.

∗ذكرت درجة الدراسة (ماجستري أو دكتوراه).
∗ذكرت تاريخ املناقشة.

∗ذكرت أسم الكلية وبعدها اجلامعة الن الكلية جزء من اجلامعة وليس العكس.
∗رمزنا للكلية بـ (ك) ،وللجامعة بـ (ج).

∗اعتمدت يف كتابة هذا البحث عىل فهارس اجلامعات العراقية ،والببليوغرافيا التي
تصدرها دار الكتب والوثائق ببغداد اخلاصة بالرسائل واالطاريح اجلامعية ،وفهرس
الرسائل واالطاريح يف مكتبة الروضة احليدرية يف النجف االرشف ،إضافة لبحثي
وتفحيص اخلاص عن هذه اجلهود والدراسات.

[حرف األلف]

1.1آراء اإلمام العزايل التفسريية يف كتابه األحياء (مجع ودراسة) :عزيز ياسني منصور عبد
اهلل الفرحان( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2007 ،م.

2.2آراء جولد تسيهر يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية نقدية) :عمر زهري عيل( ،ماجستري)،
ك :اآلداب -ج :اجلامعة اإلسالمية -بغداد2010 ،م.

3.3آراء العالمة مرتىض العسكري يف علوم القرآن :حسن حممود شكر( ،ماجستري) ،ك:
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الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2010 ،م.

4.4آراء الكوفيني النحوية يف كتاب مشكل إعراب القرآن ملكي بن أيب طالب القييس
(ت437هـ) (دراسة يف املنهج الوصفي) :اسعد عباس كاظم( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية-ج :كربالء2010 ،م.

5.5آيات أحكام الطهارة والصالة والصوم يف تفسري التبيان (دراسة تفسريية موضوعية):
قيس عبد اهلل امحد( ،ماجستري) ،ك :الرتبية األساسية -ج :املستنرصية2011 ،م.

6.6آيات االجتباء واالختيار يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية موضوعية) :فاضل أمحد
حسني اجلواري( ،ماجستري) ،ديوان الوقف السني -كلية اإلمام األعظم2005 ،م.

7.7آيات األحكام يف القران (دراسة لغوية) :حسني كاظم زنبور( ،ماجستري) ،ك :الرتبية-
املستنرصية2007 ،م.

8.8آيات األحكام يف القرآن الكريم (دراسة فنية) :وئام كاظم جواد سميسم( ،دكتوراه)،
ك :اآلداب -ج :الكوفة2008 ،م.

9.9آيات األحكام يف سورة البقرة (دراسة حتليلية) :نضال حنش شبار( ،دكتوراه) ،ك:
الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2010 ،م.

1010آيات األخالق يف النص القرآين :أمري عبودي عبد حسوة( ،ماجستري) ،ك :الرتبية
للبنات -ج :الكوفة2012 ،م.

1111آيات األخوة يف القران (دراسة موضوعية) :زينب عبد اهلل جرب( ،ماجستري) ،ك:
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الرتبية االسالمية -ج :املستنرصية2009 ،م.

1212آيات اإلدبار يف القرآن الكريم (دراسة وحتليل) :مصطفى عبد العليم سعود الدوري،
(ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2008 ،م.

1313آيات األلوان يف القرآن الكريم :هاشم أمحد حممد العزي( ،ماجستري) ،ك :اإلمام
األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2002 ،م.

1414آيات األمانة يف القران الكريم (دراسة وحتليل) :شهاب امحد حممد اجلنايب( ،ماجستري)،
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ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2002 ،م.

1515آيات األمثال يف سوريت البقرة وآل عمران (دراسة تفسريية) :بشري محيد عبد عزيز
الدليمي( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2007 ،م.

1616آيات األمر باالستغفار (دراسة وحتليل) :عباس حممد رشيد اجلبوري( ،ماجستري)،
ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2001 ،م.

1717آيات األنواء اجلوية يف القرآن الكريم :امحد عامر سلطان( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج:
املوصل2005 ،م.

1818آيات البخس يف القرآن الكريم (دراسة وحتليل) :وضاح عامر عبد الباقي الذويب،
(ماجستري) ،ك :العلوم االسالمية -ج :بغداد2003 ،م.

1919آيات الرب والبحر يف القرآن الكريم :عيل سليامن حسني( ،ماجستري) ،ك :اإلمام
األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2009 ،م.

2020آيات البسط والقبض يف القرآن الكريم (دراسة وحتليل) :يارس صهيب هباء الدين،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2007 ،م.

2121آيات التأدب مع النبي( تفسري حتلييل) :عامر إسامعيل جلوب الشمري( ،ماجستري)،
ك :العلوم االسالمية ،ج :بغداد2004 ،م.

2222آيات التحدي يف القران الكريم (دراسة حتليلية) :حممود جميد طه احلشاموي،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

2323آيات الرتبية والتعليم يف القران (دراسة داللية) :حيدر كرم اهلل قاسم( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -املستنرصية2010 ،م.

2424آيات التعليل يف القرآن الكريم :حممد هالل برحيس( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج:
املوصل2003 ،م.

2525آيات التوبة يف القران (دراسة موضوعية) :ظالل مازن عوض( ،ماجستري) ،ك :الرتبية
اإلسالمية -ج :املستنرصية2009 ،م.
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2626آيات التوحيد يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية) :حيدر هادي أمحد( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية األولية :ابن رشد -ج :بغداد2000 ،م.

2727آيات التوكل يف القرآن الكريم (دراسة وحتليل) :سعد حمسن حسن الزبيدي،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2000 ،م.

2828اآليات التي ورد فيها لفظ الصنع يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :عامد رسكول
حمي الدين الربزنجي( ،ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد،
2007م.

2929آيات اجلهر يف القران الكريم بمعنى رفع الصوت (دراس ًة وحتليالً) :عبد اهلل عيل
عباس احلديدي( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2003 ،م.

3030آيات احلدود وأثرها يف الفرد واملتجمع (دراسة وحتليل) :عيل شكر داود سلامن
احليايل( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد 2001-م.

3131آيات احلرص يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :حممود خضري عباس الشمري،
(ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2003 ،م.

3232آيات احلسود يف القرآن الكريم (دراسة وحتليل) :عبد القادر عبد احلميد عبد اللطيف
القييس( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2000 ،م.

3333آيات احلرش يف القرآن الكريم (دراسة بالغية) :سعاد مد اهلل جميد( ،دكتوراه) ،ك:
الرتبية -ج :تكريت2006 ،م.
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3434آيات احلوار األرسي يف النص القرآين :برشى خضري شمخي( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية-املستنرصية2010 ،م.

3535آيات اخلشوع يف القران الكريم :نادية رحيم حسني الكبييس( ،ماجستري) ،ك :العلوم
اإلسالمية -ج :بغداد2003 ،م.

3636آيات اخلصومة يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :أمحد إبراهيم عواد الدليمي،
(ماجستري) ،ديوان الوقف السني -كلية اإلمام األعظم2003 ،م.
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3737آيات اخللق واآليات الطبية يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :عامر طه امحد،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :تكريت2006 ،م.

3838آيات الدعاء يف القرآن (دراسة لغوية) :آمنه جبار علوان( ،ماجستري) ،ك :الرتبية
للبنات -ج :تكريت2009 ،م.

3939آيات الدعوة والبرشى والثناء يف قصة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكريم :حممد
خليل ابراهيم( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :القادسية2002 ،م.

4040آيات الداللة العلمية القرآنية يف الرتمجات االنكليزية للقران الكريم :علياء نارص
فرهود( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :بغداد2006 ،م.

4141آيات الرأفة من القران الكريم (دراسة وحتليل) :زياد طه إبراهيم عيل البصو،
(ماجستري) ،ك :العلوم االسالمية -ج :بغداد2003 ،م.

4242آيات الردة يف القران الكريم (دراسة حتليلية) :أسيد حامد عبد العزيز الشيخ محد،
(ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2008 ،م.

4343آيات الردة يف القران الكريم :عمر فاضل محادة حسني( ،ماجستري) ،ك :العلوم
االسالمية -ج :بغداد2002 ،م.

4444آيات الرزق يف القران الكريم (دراسة موضوعية) :سليم حسني طالب اجلنايب،
(دكتوراه) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2004 ،م.

4545آيات الرزق يف القرآن الكريم (دراسة موضوع َّية) :أسامء عدنان حممد العيثاوي،
(دكتوراه) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2004 ،م.

4646آيات الرضاعة يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية) :عيل عبد اهلل عباس اجلمييل،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2003 ،م.

4747آيات السجود يف القرآن الكريم (دراسة وحتليل) :عيل حسن أمحد اجلمييل الطعمة،
(دكتوراه) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

4848آيات الشفاء يف القرآن الكريم :محادي حسني عيل املشهداين( ،ماجستري) ،ك :العلوم

401

الدراسات القرآنية يف رسائل واطاريح اجلامعات العراقية

اإلسالمية -ج :بغداد2002 ،م.

4949آيات الصلح واإلصالح يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :حسان سنبار رديني
حممود( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2006 ،م.

5050آيات الضحك والبكاء يف القرآن الكريم دراسة حتليلية :حازم فرج عطوان الدوري،
(ماجستري) ،ك :العلوم االسالمية -ج :بغداد2002 ،م.

5151آيات الضعف ومشتقاهتا يف القران الكريم (دراسة حتليلية) :خليل حممود حسني
النمشة( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2006 ،م.

5252آيات الطعام يف القران الكريم (دراسة موضوعية) :رحيم حممد حسني التميمي،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

5353آيات العدد يف القرآن الكريم (دراسة أسلوبية) :مها حمسن هزاع البيايت( ،ماجستري)،
ك :الرتبية -ج :تكريت2003 ،م.

5454آيات العزة يف القران الكريم (دراس ًة وحتليالً) :حممود جميد طه احلشاموي( ،ماجستري)،
ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2002 ،م.

5555آيات الفتوى يف القران الكريم (دراسة موضوعية) :وضاح عامر عبد الباقي الذويب،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2002 ،م.

5656آيات الفرار يف القران الكريم (دراسة موضوعية) :خليل حممد صالح الكوران،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2002 ،م.
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5757آيات القبلة يف سورة البقرة :غازي إبراهيم عبد املجيد الشاهر( ،ماجستري) ،ك :صدام
إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة -وزارة األوقاف والشؤون الدينية2002 ،م.

5858اآليات القرآنية املتعلقة بالرسول حممد( دراسة بالغية وأسلوبية) :عدنان جاسم
حممد اجلمييل( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2003 ،م.

5959اآليات القرآنية يف ذكر احلجة (دراس ًة وحتليالً) :محيد شاهر فرحان الدليمي،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2003 ،م.

حيدر كاظم اجلبوري

6060آيات الكتامن يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية) :يونس عبد اهلل صالح( ،ماجستري)،
وزارة األوقاف والشؤون الدينية -بغداد2002 ،م.

6161آيات الكره اإلكراه يف القرآن الكريم :أسيل كامل منصور العزاوي( ،ماجستري) ،ك:
العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2006 ،م.

6262آيات الكالم والتكليم يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :سهى شهاب امحد،
(ماجستري) ،ك :الرتبية األساسية -ج :املستنرصية2009 ،م.

6363آيات الكيل وامليزان يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية وموضوعية) :عيل نارص مطلك،
(دكتوراه) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2006 ،م.

6464آيات اللقاء يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :أمحد صديق إبراهيم( ،ماجستري)،
ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2006 ،م.

6565آيات املاء والنبات يف القرآن الكريم (دراسة أسلوبية) :رائد رشيد صالح حبيب
احلمداين( ،ماجستري) ،ك :الرتبية للبنات -ج :تكريت2009 ،م.

6666اآليات املتعلقة باملاء يف القرآن الكريم (دراسة وحتليل) :غازي صالح مجعة اجلبوري،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2000 ،م.

6767آيات املساجد يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية وحتليلية) :يقظان عبد اللطيف
أيوب( ،ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2006 ،م.

6868آيات املسارعة إىل العمل الصالح فـي القرآن الكريم (دراسة حتليلية) :طالب هادي
الحج اجلنايب( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2002 ،م.

6969آيات املشاكلة يف القرآن الكريم :عبد اهلل حممد فهد رشيد العزاوي( ،ماجستري) ،ك:
اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2008 ،م.

7070آيات املغازي يف القران الكريم (دراسة داللية) :امحد صابر رايض( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :املستنرصية2011 ،م.

يتبع ان شاء اهلل تعاىل
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