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ضوابط النرش

 .1أن يكون البحث منسجماً مع اختصاص اجمللة وتوجهها يف نشر االحباث اليت تتعلق
بالقرآن الكريم حصرياً.
 .2أن اليكون البحث منشوراً يف جملة داخل العراق وخارجه ،أو مستالً من كتاب أو رسالة
جامعية أو حممالً على الشبكة العنكبوتية على أن يلتزم الباحث بذلك بتعهد خطي.

≥ .أن اليكون البحث منطياً أو مما أشبع موضوعه حبثاً ،أو سردياً أو إحصائيا أو إجرائيا

مما ال يتمثل فيه جهد الباحث الفكري.
 .¥يرسل البحث حممالً على  CDأو فال‘ او بوساطة الربيد االلكرتوني للمجلة مع احتفاظ
الباحث بنسخة األصل عنده .والتستويف اجمللة أية مبالغ نقدية عن نشر االحباث
املطلوبة للتحكيم والرتقية.
 .µتقوم اجمللة باشعار الباحث بوصول البحث ،ثم تشعره بقبول النشر يف حال موافقة
هيئة التحرير على ذلك وعندها يكون البحث ملكا للمجلة الجيوز تقدميه للنشر يف جملة
أخرى.
∂ .ترتيب االحباث يف اجمللة خيضع لسياق فين صرف وال عالقة ألهميته أو ملكانة الباحث
بذلك.
∑ .يهمل كل حبث ال حيمل املعلومات املطلوبة عن الباحث (امسه -درجته العلمية -مكان
عمله -عنوانه الكامل ورقم هاتفه أو عنوان بريده االلكرتوني).
∏ .يستحسن للباحث اùشهار بنشاطه العلمي والثقايف يف سطور قليلة.
 .πحتتف kهيئة التحرير حبق حذف أو تعديل ما اليتماشى وسياسة اجمللة يف نشر علوم
القرآن الكريم حصرياً أو ماخرج منها عن منهج البحث العلمي أواملوضوعي أو مامس
جوهر العقائد االسالمية ورموزها الفكرية والدينية.

والصالة والسال ُم على سيدنا حمم �د رسو ِل اهلل وعلى
احلم ُد هلل يف عُاله �
آله وَ َم ْن وااله ...وبعد:
التيارات الفكري� ِة اليت ُ � َ
الصادق ِة منها
زمح ِة
ففي َ
سالم� ،
ِ
تلبس ُحلة اِ ِù
الدين ،تُشعل جمل ُة
واملزيف ِة ،املخلص ِة منها وتلك اليت َر ْ
كبت موج َة ِ
َ
العقول
احلافل بالعطاءِ الثّر الذي يغين
املصباح الشمع َة السابع َة من عمرها
ِ
َ
الكريم الذي اليُنقِص
القرآن
كتاب اهللِ العزيز،
بعلوم
ِ
ِ
ومعارف ِ
ِ
املستنرية ِ
نض ُب ماءَ ُه املاحتون فاحلمد هلل الذي اكرمنا ،والبشري َة
عطاءَ ُه اüخذون وال يُ ِ
مجعاءَ به ً
هدى ونوراً وطريقاً َم ْهيَعاً وصراطاً مستقيماً ﱫ < =
>?@GFEDCBA
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االهلي الفَ ْص ِل،
ﮃﱪ[سورة املائدة .]1∂-1µ :وبع َد هذا القو ِل
ِّ
البشر من يَد�عي خالفَه ،اال َم ْن َ
أمرض اهللُ قلبَ ُه.
اليوجد ِم ْن ِ
بني بين ِ
فالقرآ ُن الكري ُم كن �ز حمفو �ظ يف عامل امللكوت ،أتا َح ُم ِنزلُ ُه-جل وعال-
أصدافِ ِه
ملن يريد اكتِناهَ مكنونِ ِه احل �ق يف
الغوص يف ُجل ِج ِه الغامرةِ واقتناءَ ْ
ِ
جواهرهِ ونفائ ِس ِه ،خادماً بذلك ك �ل َم ْن يتعطش لالنتفاع
واصطيا َد
و ُدرَ ِرهِْ ،
ِ
9

وينمي قدراتِ ِه العقليّ� ِة اليت
بتلك اجلواهر والد�رر ،يُصلِ ُح بها نفس ُه وعقلَ ُهِّ ،
لûميان بأ �ن القلم الذي خ �ط هذا القرآ َن على
سوف تنفتح على مصراعيها
ِ
بشر ،ذلك أ �ن
جنس
الل�وح احملفو ِظ َ
ليس ِم ْن ِ
األقالم اليت خت �ط بوحي �
ِ
ومصو ِرهِ ومب ِد ِع ِه-
البشر
أعجمي وهذا �
الكون ِّ
�
خالق ِ
عر ُب عن ِ
كتاب يُ ِ
عق َل ِ
سبحانه وتعاىل عما يصفون ..ﱫ Âﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼ#"!Ï
/ . - , + * ) (' & % $

 1 0ﱪ [سورة النحل.]1∞≥- 1∞2 :
اهل املِلَ ِل والنِّ َح ِل ،مل
إِ �ن دعوى أ �ن الن �
� االكرمَ قد تَلَقّى القرآ َن ِم ْن ِ
� يف بدءِ الد�عوةِ وعه ِدها
ممن ناوَأُوا الن �
اهل اجلاهلي ِة �
تكن حمجورةً على ِ
يروج
بفعل موج ِة
التشكيك اليت ِّ
ِ
ِّ
املكي ،بل امتدت لتصل اىل زماننا ِ
هلا املست ْشرقون واملستَ ْغ ِربون ،ويتلقّاها املوهومو َن مبنهجي� ِة َ
الفئات
تلك
ِ
َ
�
ْمق ويف
اجملتمع امل ْس ِلم ِم ْن
االمياني يف
املسخرةِ لتدمري الفكر
ِّ
جذورهِ األع ِ
ِ
ِ
ني ِم َن ا َ
مقدِّمتِها القرآ ُن الكري ُم وانتهاءاً
بعض املسلم َ
جل َهلَ ِة
ِ
مبمارسات ِ
وغري ِهم .فراحوا ميúون الدنيا عَجيجاً زاعم َ
واملغ �ر ِر بهم واملتطرف َ
ني
ني ِ
ملؤلف
أ �ن هذا هو جوهر الدين ..وقد وقع يف يدي مؤخراً �
كتاب تافه �
ِّ
الديين) الذي ربط فيه الدي َن
العقل
ِّ
متخر �
ص ،جاء حتت عنوان (مهزل ُة ِ
كل�ه مبا مساه ب?(امليثولوجيا).
ان هذا الرج َل (كما
ُ
مسعت منه دائماً) ممن يؤمنون بأَ �ن القرآ َن الكريمَ
َ
األديان األُخرى
اهل
ِ
واح �د من كتب األساطري اليت مسعها حمم �د ِم ْن ِ
10

َت امتداداً
فصاغها
ان .°..وان تشريعاتِ ِه امنا جاء ْ
باسلوب َس ْج ِع ال ُك ّه ِ
ِ
� حممداً مل يُك ّن �
أي عداء لتلك
للطقوس
والعادات اجلاهلي ِة ..وأن الن �
ِ
ِ
الطقوس ،ويضرب على ذلك امثلة قرأها يف كتب املالحدة واüثاريني...
�،
وما اىل ذلك من افكار خيدم بها الفكرَ االستشراق �ي الصهيون �ي -الصلي �
متطوعاً وبال �ن يتقاضاه اللهم اال شفاءَ نف ِس ِه املريض ِة .وحني جتادله
يف ما يعتقد ويَد�عي ،جت ُد ُه ال يتأث�م ِم ْن اختا ِذ امثا ِل (معروف الرصايف)
يف كتابه املاسوني املسموم (الشخصية احملمدية) مثالً اعلى يف الفكر
الرصني الذي جيب ان يكون عليه الباحث واملفكر ،متجاهالً ان الرصايف
مطعون حتى يف طهارة كيانه اجلسدي وانه ِّ
يعوض عن ُعقَ �د نفسي �ة كثرية�
كان يعاني منها.°°..
املنحرف
األكادميي
مل أكن أو �د اùفاض َة يف مثل هذا اجلانب من البحث
ِ
ِّ
الناس الذين يأخذون كال َم ُهمْ بني� �ة
لوال ما يَستف �ز به اًولئك االدعياءُ عام َة ِ
حسن �ة فيؤمنون بها بوصفها صدرت ع �من اليُته ُم يف دينه او يف مرياثه
ال َعقَ ِّ
دي ،غافلني عن ان أمثاهلم أش �د خطراً من مالحدة االديان االخرى او
املعربني عن الفكر املاسوني العاملي سواء بقصد ام بدون قصد.
خت �ب الطري َق للوصو ِل اىل كنوز القرآن اليت
ان جملة (املصباح) ماضية َ ِ
ُ
أبصارهمْ غشاوةً .°°..أمل تقل احلكمة العربية:
ينكرها من جعل اهلل على ِ
قد تنك ُر الع ُ
الشمس ِم ْن رم �د
ني ضوءَ
ِ
وينك??? ُر الفَ ُم طعمَ امل?اءِ ِم?????? ْن َسقَ ِم
بيل
وعلى اهلل قص ُد ال �س ِ
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البحوث وما تتضمنها من آراء وافكار تعرب عن رأي كتابها

ﭽﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭼ

فحوى البحث
حبث توافقي يتخذ من مقولة ابليس –لعنه اهلل –مصداقاً ملا اختذه
املتسلطون على رقاب الشعوب واالفراد من شعار مساه السيد الباحث
(الشعار االبليسي) ضد ادم و ذريته ،والذي حتول اىل عقيدة،
بل مسة ،عند ذراري ابليس من الصهاينة اليهود خباصة ،ومحلة
الشعارات الشوفينية واالستعالء العرقي بعامة .وقد صنع هؤالء النفسهم
واقعاً منظوراً يشبه ،اىل اخر احلد ،واقع ابليس الذي محله الكرب
واحلسد على معصية امر اهلل –سبحانه وتعاىل –بالسجود الدم.
والبحث يعد جديداً يف طرحه ،متوافقاً يف افكاره ووثيق الصلة مبا
عنته االية الكرمية يف سورة االعراف بعيداً عن اراء املفسرين القدامى
واحملدثني.
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املصداق الواقعي لقوله تعاىل ((قال انا خري منه خلقتني))..

املقدمة:

ﭽﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

يعرب عن روح من امر اهلل تعاىل القائم

ﭡ ﭢﭼ [سورة االعراف ،]12 :و

يف خملوقاته ،كام يقول اهلل تعاىل فيه:

هذا القول( :انا خري منه)؛ هو تعليل

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

[سورة ص.]76 :

ابليس يف اعرتاضه عىل امر اهلل تعاىل

بالسجود آلدم ،باعتباره افضل من
ُ
وفسق
ادم من حيث التكوين والبناء،

ابليس يكمن يف هذا القول؛ ألنه يعني
انه وحده الذي يعلم االفضلية ،وهو

وحده الذي يضع معيارها من دون اهلل.
فقد فسق(خرج) عن امر ربه هبذا الكرب

الذي صنعه لنفسه.

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭼ [سورة الشورى.]53 :

فالتفسري الذي يعتمد النص فقط؛

ال يعدو كونه حذلقة تعرب عن ماهية

املفرس ومقدار معرفته وإحاطته العلمية،

ال عالقة له بفهم سلطان الوحي؛ الروح

ثم صار الكرب؛ هذه الصفة الرذيلة

التي هي من امر اهلل تعاىل التي يكمن يف

من بعده ضد ذرية آدم ،وهبذه الصفة

فان مل يكن التفسري يشري اىل هذه

شعارا وعقيدة لذريته ورشكائه وأتباعه

الرذيلة ايضا ،صنعوا هلم واقعا منظورا
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لغوي فقط ،ألنه يف حقيقته ،وحي

النص والقائم يف واقع اخللق.

احلقيقة يف النص القراين فان التفسري يف

مثل واقع ابليس يطالعنا صباح مساء...

هذه احلالة يمثل انعكاسا ملساقط كالم

الذي صنعه ابليس وذراريه وأتباعه

إحاطة املفرس بقصد القاصد وهو اهلل

يأيت بحثنا يف دراسة هذا الوقع

من خالل القران الكريم.

ال يصح منا عىل االطالق ان نتعامل

مع النص القرآين عىل انه لغة او نص

اهلل من املفرس نفسه ،وليس تعبريا عن
سبحانه وتعاىل ،وبام شاء ان يبلغه لنا
جل وعال ،وهو سبحانه يقول :ﭽ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ.

حمسن وهيب عبد

اما التفسري بالواقع ومن الواقع

والكائنات ،واألنفس؛ هي واقع البرش.

إلرادة اهلل تعاىل يف خلقه والوحي

الصورة احلية القائمة للروح من امر

باعتبار الكون بكل تفاصيله كرتمجة
املكتوب يف القران هو السلطان الذي
يقوم به الواقع الكوين ،بل هو الذي

يعطى معنى االحكام لآلي الكريم وبه
يتعزز ايامن املرء بربه وكتابه ويبعث
الثقة يف ان كتاب اهلل تبيانا لكل يشء،
وقد يفتح اهلل علينا مالحظات اخرى

لظواهر اشار اليها القران يف بياناته،

ويستخلص عللها.

القران وصناعة الواقع

من هذا املنطلق اعتمدنا ان نعكس

اهلل (الوحي) يف الواقع اآلفاقي للكون
والواقع النفيس للناس اللذان حياكيان،

بل يصنعان معاين االيات القرآنية،

فإنام كان الكون بكل انامطه الواقعة
كائنا بروح من امر اهلل تعاىل؛ ﭽ ﯠ

ﯡﭼ ((( ،ثم جعل االنسان خليفة
بنفخة من روح اهلل؛ ﭽ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ

[سورة احلجر ،]29 :و [سورة ص:

قد يرى احد يف عطف القران عىل

 ،]72ثم كلف اهلل تعاىل الرسل

لألبحاث يف النصوص القرآنية ،لكن

ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [سورة يوسف:

تعو د عليه الدارسون
الواقع بعدُ عام َّ

احلقيقة ان االمعان باعتبار النص

القراين نص لغوى هو الذي ُبعد عام

جيب عليه البحث يف القران الكريم
حيث يقول اهلل تعاىل :ﭽ ﯮ

بالوحي؛ ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

 ،((( ]109فكل نمط من الكون قائم

((( [س��ورة البقرة ،]117 :وت��ك��ررت يف:
[س��ورة آل عمران  47-و  ،]59ويف

[س���ورة االن��ع��ام ،]73 :ويف [س��ورة

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

النحل ،]40 :ويف [سورة مريم،]35 :

ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ [سورة فصلت.]53 :

غافر.]40 :

ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
واآلفاق؛

هي

واقع

الكون

و يف [س���ورة ي��س ،]82 :ويف [س��ورة

((( تكررت يف [سورة النحل ،]43 :وتكررت
يف [سورة االنبياء.]7 :
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باألمر من روح اهلل تعاىل (كن).

اذا؛ فليكن تفسرينا لكتاب اهلل؛ هو

يطلع عىل واقع تلك االية؛ اما جلهل،

الكائنات حيث تكمن معاين االيات

البرشية ،ولكن املؤسف يف الكثري

فالنص القراين ليس نصا لغويا مثل

نفسه ،يقفز –والعياذ باهلل –ليتهم اهلل

حتكي ترمجة لسنن الكون ومبدأ اخللق

ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

بيان معاين قيمومة امر اهلل تعاىل يف واقع
وتأويلها عىل الواقع الكوين والبرشي،

باقي النصوص فحسب انام هو روح
وان ما جيري يف واقع الناس انام هو

ترمجة ملا انبأ به القران من قصة اخللق
وملا جيري يف الكون وتبيانا لكل يشء.
الواقع والتاويل

او او لقصور او لسبب خارج االرادة

الغالب نجد انه بدل ان يتهم االنسان

تعاىل يف قوله . ..انظر قوله تعاىل:
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ [سورة
يونس.]39 :

فمن القران ما مل يأت تأويله بمعنى

ان جتسد معنى النص القران كامال

ان مقومات الواقع وظروفه الذي

اهلل تعاىل يف ذلك :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ

يف زمانه ومكانه ،وعليه فان ما حتدث

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ما كان عليه واقع ابليس من الكرب

ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

والتكرب عىل ادم ..وهو كام نرى اليوم؛

االعراف.]53 :

ابناء جلدهتم من االنس ،بام جيعلنا ال

اىل واقع حي منظور هو التأويل ،قال

ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
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االي الكريم ،وقد يصعب عىل املرء ان

تتحدث عنه االية املعينة مل يأت بعد

عنه ابليس؛ (انا خري منه) ،هو حقيقة

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

النفيس والفسوق عىل امر اهلل تعاىل

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ [سورة

انه واقع للمستكربين واملتكربين عىل

ويتأكد هذا املعنى للتأويل يف القران

نشك بأهنم ذرية إلبليس رشك شيطان،

كون التأويل ،هو الواقع املرتجم ملعنى

حياكون واقعه ،فان االية هلا واقع

حمسن وهيب عبد

يرتمجها سنتناول تفاصيله انشاء اهلل

ان اهلل تعاىل يعلم كل يشء ،ما كان وما

قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

علمهم بعلم اهلل ويصدقون ويذعنون

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

والقران ،كالم اخلالق عن خلقه

ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

عوامله املختلفة إىل خلقه؛ فهو إذن

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ [سورة آل

الواقع الذي تتحدث عنه االية حني

تعاىل يف هذا البحث.

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

مل يكن ،والراسخون يف العلم يلتصق

لكل ما جاء عن احلق فهو حق.

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

يف تكثره ويف اختالف حدوده ،ويف

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ

حديث واقع لواقع .والتأويل هو جتيل

عمران.]7 :

ولذا يرد هنا تساؤل كبري ومثري؛

وهو :إذا كان التأويل -كام يقول اهلل

سبحانه وتعاىل مقصور عليه جل

يتيرس جتيل ذلك الواقع إىل املخاطب
أو املقصود يف اخلطاب.

متى حيصل االنسان عىل التاويل؟.

أن االعتبار بحدود التغريات يف

شأنه ..والراسخون يف العلم الذين

الزمان واملكان اللذان جيسدان االية

ال يكادون يعرفون ،فام احلكمة من

الشك فيه.

جتاوزوا الزيغ والفتن قليلون جدا أو

التنزيل إذن؟.

املعينة هو تفسري واقعي ملموس
فعىل سبيل املثال؛ احلياة األخرى

إن هذا التساؤل يف الواقع شبهة،

واقع ،واملستقبل والغيب يف احلديث

عن حال من الوجود ،يتمثل يف طور

والعوامل األخرى وقائع ال نعلم منها

ومتغريات أخرى ال نحيط هبا ...وقد

قال تعاىل ،فاذا حصل وجتىل لك واقع

ردها بسيط :فالتأويل هو واقع حق
ُّ

خلقي له حدوده من الزمان واملكان

حيرض واقعها فيعلمه ادنى ألناس إال

عنهام –كام نسميه –هو واقع آخر
شئ إال ما اطلعنا عليه رب العاملني
من هذه الوقائع او عشته فعال فقد
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حصلت عىل التاويل:

ﭽﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

تأويله).

ويف آيات أخرى يشري إىل معاين

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

جتيل الواقع بالتأويل ،فيقول سبحانه

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ [سورة

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ
آل عمران.]179 :

وقال تعاىل :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

وتعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ...

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ

اآلية) [سورة االعراف.]53 :

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﭼ

آيه الكريم مع الواقع املنظور املتجيل

ويف اآليتني إشارة إىل احلديث عن

إنام هو حديث عن واقع قائم ،وجتيل

ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ
[سورة اجلن.]28- 26 :

إذن :عند تطابق قول اهلل تعاىل ،يف

لآلدمي ،يأيت التأويل ،فالقران دوما

هذا الواقع (الغيب) إىل الرسل

هذا الواقع القائم للعيان (احلواس)؛

فكل حديث عن واقع ما دون جتيل ذلك

واملكانية ،ولذا يقول الذين نسوه من

ليبلغوا به الناس كجزء من وظيفتهم،
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العقاب أو الفوز بالثواب( ..يوم يأيت

الواقع ،يبقى رهني وضعه ،فالتأويل
ال يأيت إال بأجل ،ألن الوقع يرتبط
بالزمن واملكان وال يقوم إال معهام،

يتالزم مع اقرتان األبعاد الزمنية
قبل؛ قد جاءت رسل ربنا باحلق ..قال

تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ.

فمثال؛ التأويل لغيب العامل االخر يأيت

اما املؤمنون فقد قالوا قبل التجيل

االنسان واقعا منذ الوفاة حتى نيل

ﯣﭼ فاإليامن من سبل الرسوخ يف

كامال يوم القيامة ...أو بالتدريج ،يراه

بفضل اإليامن؛ ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

حمسن وهيب عبد

العلم ،بل هو السبيل االقوم للرسوخ

نجد يف الواقع ترمجة صادقة ملعانى

اي القران الكريم حمكم ومتشابه؛

الواقع بتفاصيله النفسية واالجتامعية..

يف أصوله العرفية فاصطلح عليها

يرتمجها الواقع يف ذرية ابليس وأتباعه

يف العلم.

فاملحكم؛ هو ما قامت به جبلة العقل
بالعرف وتعامل هبا الناس مجيعا ،لذا

فال يرى تعارضا مع ما يراه العقالء يف
أدنى درجات العقل.

ألن املحكم من اآلي الكريم؛ سهل

منساب ،مقبول ،معروف ،مريض ،ألنه

يفرس نفسه بتطابقه مع الفطرة اإلنسانية
واملرتكزات العقلية العمومية العرفية.

تلك اآليات ،اي ان االية يفرسها
ومن تلك االيات املحكامت التي

ضد ادم هي شعار ابليس واعتقاده

بأنه خري من ادم :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ [سورة

االعراف ،]12 :و [سورة ص.]76 :

وذلك هو واقعنا املنظور واملعاش

اليوم مع ذرية ابليس وأتباعه الذين

يرفعون ذات الشعار ويعتقدون به

املتشابه :هي اآليات التي يضيق

وتنطوي نفوسهم عليه وترتمجه افعاهلم.

تعارض العرف يف معانيه االصطالحية

الشعار اليوم ويعتقدون به ،وبالتايل

عندها املرتكز العقيل عىل عمومه أو أهنا
بل ويف مصاديقه أحيانا ،بسبب رغبة
العقل العريف عن العلم بغري أدواته التي

قام هبا وعليها ،الن العرف مؤثر قوي
يف إشغال العقل عن سكته السليمة،

لذا فالعقول منشغلة يف عمومها عن

ولذا فلنر من هم الذين يرفعون هذا

لنتعر ف عىل من هم الذين حيققون
ّ
رغبة ابليس املعلنة يف قوله تعاىل؟:
ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﭼ [سورة االرساء.]62 :

ما توجه إليه اآليات يف ذات املوضوع

وجاء يف قول اهلل تعاىل ما يدل عىل

ويف كثري من اآليات املحكامت؛

ﭽﮬﮭﮮﮯﮰ

فيشتبه فيه.

أن إلبليس نسل و ذرية قال اهلل تعاىل:
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ﮱ ﯓ ﯔﭼ [سورة الكهف.]50 :
عود لآلية اصل البحث:
ٌ

ونعود اىل قوله تعاىل يف سورة ص،

يف سياق العلة من قول ابليس هذا ،او

شعاره ،هذا او عقيدته هذه:

ﭽﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
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ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ.

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

املعنى الواقعي وعىل امليدان والواقع

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

ونعيش تفسريا ميدانيا هلذا الشعار

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

وينكشف الغطاء اليوم اكثر يف هذه

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

البرشي املعاش حاليا؛ فنحن نرى اليوم

ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ

يرفعه ابناء ابليس وذريته واتباعه و

ﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛ

(انا خري منه) :هذا هو اليوم شعار

ﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ

ويعتقده النواصب( :انا خري منه).

ﰜ ﰝ ﰞ ﭼ[سورة ص:

وعقيدة االرهابيني يف كل العامل وكل

وألن القران يفرس بعضه بعضا،

انام حيمل يف ذاته فكرا ارهابيا حاقدا

ﭽﮅﮆﮇﮈﮉ

هذه العقيدة اليوم تعمر هبا كثري من

.]83- 71

ّ
نذكر يقوله تعاىل يف سورة االرساء:

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

من حيمل فكرة انه خري من االخرين

عىل البرش انى كانوا ،ومع االسف فان
القلوب ،فهي اليوم قوية وفاعلة عىل

حمسن وهيب عبد

الساحة الدولية من قبل اتباع ابليس
وذرية ابليس عموما.
واإلرهابيون

الكبار

الشواخص

الثالث خصوصا :هم كام نجدهم يف
واقعنا املعاش حاليا:

اوال :االرهابيون؛ ابناء الرجل

االصهب ()The Nordy Man

وذريته:

(نيتشة) بالوحش األشقر) (((.

ونيتشه هذا يمثل اكرب املفكرين

الغربيني الذين جمدوا القوة ،وتقوم
فلسفته عىل (إدارة القوة) ،والسعي

إلنجاب اإلنسان الفائق ،واخذ هذه

الفكرة (رودولف هتلر) وبنى عليها
نظرية تفوق العرق اجلرماين؛ والتي

ترتب عليها جنون القوة وهاجس

يقول املؤرخ الربيطاين الشهري

السيطرة الشاملة ،وقهر الشعوب

أو العرق كعامل منتج للحضارة؛

احلروب التي دمرت أوربا وغريها؟.).

(أرنو لد توينبي)( :إن دراسة اجلنس
تفرتض وجود عالقة بني الصفات
النفسية ،وبني طائفة من املظاهر

الطبيعية .ويعترب اللون هو الصفة

األخرى واستعبادها ،فأفرزت تلك
ومازال هذا التيار يعتمر النفوس

يف كل االحزاب اليمينية واملحافظة يف

اوربا وأمريكا والغرب بشكل عام،

البدنية التي يعول عليها األوربيون–

وان كان ذلك ال يظهر يف الواجهات

العرق األبيض املتفوق ،وان أكثر

القادة الغربيني من امثال؛ هوالند

أكثر من غريه–يف الدفاع عن نظريات
النظريات العنرصية شيوعا هي التي
تضع يف املقام األول الساللة ذات

البرشة

البيضاء

والشعر

األصفر

والعيون الشهالء ،ويدعوها البعض
بـ(اإلنسان النوردي) أي اإلنسان
الشاميل ،ويدعوه الفيلسوف األملاين

اال انه فعال جدا بام يعرتي نفوس

الفرنيس ومريكل االملانية وديفيد
كامرون الربيطاين وخادمهم االسود

االضحوكة اوباما.

((( نقال عن :املقدادي فؤاد كاظم؛ (اإلرهاب
بني ثقافتني) ،جملة رسالة الثقلني ،العدد:
 42ص.6
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فانا خري منه عند الوحش األشقر

مسلم باالستهزاء بنبي الرمحة حممد.

االنسان االبيض او االصهب عىل بقية

بتمويل فرنيس رسمي ،ينبغي أن يضع

نظرية فكرية ضاربة اجلذور يف تفضيل
البرش؛ بدأت اعتبارا من ابيقور اىل

احلكومة الفرنسية واملسئولني الفرنسيني

نيتشه اىل هيجل ،وجسدها هتلر خري

حتت طائلة املالحقة واملحاسبة حيثام

وأملانيا حتت الشمس) ،ثم بعد تعثرها

اليوم حيثام وجد أن يرفع دعوى

ابنائهم املستعمرين يف الرشق االوسط

ضد سفراء فرنسا ،وأن يوجه غضبه

واضحة يف الذين نراهم اليوم ،الذين

غربية تستبيح معتقده ،بتنظيم مجيع

جتسيد يف النازية (متجيد العرق االري

يف النازية عادت خمففة اىل املجرمني من
واهلند واجلزائر وغريها وهي اليوم

يزعمون اهنم يدعمون حرية الراي يف

وجدوا ،وأصبح من حق كل مسلم

قضائية بتهمة 'سب وازدراء األديان'

نحو معاقبة الدولة الفرنسية ،وأي دولة

أشكال املقاطعة السياسية ،والثقافية،

االستهزاء بسيد الكائنات حممد ورموز

واالقتصادية).

رموز الصهاينة وال ينبسون ببنت شفه

ان اثارة النعرات الطائفية والدينية

شعار ابليس)!!.

ابليس من شعاره الذي مازال يرفعه

االسالم االخرى وخيرون راكعني امام
اجتاه العم سام (الصهاينة واخواهنم يف
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(ان صدور هذه اإلهانة للرسول

مثال :اجلريدة التي استهدفها

االرهابيون التكفرييون التي اسمها:

( ،)Charlie Hebdoعادت بتمويل
حكومي واسع وبعدد املاليني من
النسخ وباللغات العاملية الستة احلية..

لتستفز مقدسات مليار ونصف مليار

هذا النص هو جلريدة عربية ،بمعنى

والعرقية مازال مستمر ًا ،وهو غاية

ابناؤه البيض الصهب لصالح ابناء اهلل
واحبائه الصهاينة ،الذين يشاركوهنم

الشعار نفسه!!.

ثانيا :ابناء اهلل واحباؤه أوشعب اهلل

املختار:
قال

تعاىل:

ﭽﭑﭒ

حمسن وهيب عبد

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

األسياد يف هذا العامل ،وبقية الناس

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ

واحلقوق ،فالصهيوين له حق متلك

ﭳ ﭼ [سورة املائدة.]18 :

التلمودية تشهد عىل هذا والدليل هي

ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

جمرد عبيد هلم ،فهم دوهنم يف اخللقة

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ

االخر وكل ما يملك .وتلك كتبهم

الذي

اعامهلم يف التاريخ ويف فلسطني التي

بالصهاينة ودولتهم العنرصية ،فالواقع

دليل حقيقتهم الفكرية هذا ودليل

الصنف

الثاين

الواقعي

يعتقد ويرفع شعار ابليس :متمثل
اهنم ينظرون بعني ابليس اىل كل البرش

باعتبارهم

افضل

اجلميع؛

عقيدة

تلمودية ال خالف فيها عندهم اال

القليل منهم.

جاء يف سفر التثنية( :إنك يا

سنرشحها يف احللقة الثالثة انشاء اهلل
انتامئهم اىل ابليس بالشعار والوالء

والتذري.

يربز هذا الشعار عندهم كام عند

االرهابيني االخرين بنرش الفتنة بني بناء

البرش ،وهم فقط املتفرجون عىل رصاع

إرسائيل شعب مقدس للرب إهلك،

البهائم من حوهلم.

شعبا أخص من مجيع الشعوب الذين

يف حتقيق أحالمهم هذه ،وقد افلحوا فيام

إياك قد اختار الرب إهلك لتكون له

وقد وجدوا يف التكفرييني ضالتهم

عىل وجه األرض ،ليس من كونكم

خططوا له .ويف الحق البحث سنعرض

الرب واختاركم ،وال ألنكم أقل من

ضد اهل االرض الفلسطينيني انشاء اهلل

وحفظه القسم الذي أقسم آلبائكم).

ثالثا :ابناء ابليس التكفرييون من

أكثر من سائر الشعوب التصق بكم

سائر الشعوب ،بل من حمبة الرب إياكم
التثنية .8- 6 :7

فبني ارسائيل (يعقوب) وحدهم

جانبا من فضائع الصهاينة وارهاهبم

تعاىل.

السلفية الوهابية ومن اتباع ابن تيمية

الذين يدعون اهنم وحدهم الذين
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يمثلون االسالم:

ألهنم يرون اهنم هم وحدهم خري

وملكات ذاتية لبناء احلضارة ،وهم

القابضون عىل احلقيقة ،وان كل الناس

املختارين من قبل الرب -كام يدعي

من يمثل االسالم احلق ،وهم وحدهم

يف جبهة واحدة مع ابناء العم سام

من غريهم كفار ال يستحقون اال املوت.

الصهاينة -وان غريهم عبيد ليس إال.

بداعش والقاعدة والنرصة وكالب ابن

الطرف األول بنفس شعاره :فيقولون

ويتمثل هؤالء االبالسة اليوم

الدن وتباعه يف رشق االرض وغرهبا.

ويتقاسم كل اإلرهابيني يف العامل،

وأنى كانوا ،مواصفات ال إنسانية؛

والطرف الثاين :الذين يردون عىل

أهنم أمراء املؤمنني والناس من غريهم

ليس اال كلهم كفرة.

اذن وكام نرى اليوم :اتباع ابليس

حمصور بالقسوة واحلقد عىل أإلنسانية

وذراريه من الطرفني هم اإلرهابيون

ودوما ينفذون هذا الشعار بإثارة

بسالحهم املقيت ،وهم علة ومركز

بام يربز هبذا الشعار (انا خري منه).

الذين

يشعلون

النار

يف

العامل

النعرات الطائفية والعرقية والدينية

اثارة النعرات من كل لون عىل سطح

فنرى اليوم ويف هذه الساعات

من ابناء البرشية هم الضحايا يف هذا

واملذهبية.

بالذات إن هناك تناغام يف مسوغات
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وإنام غريهم دوين ال يملك مقومات

القتل

والذبح

واحلرق

والتفجري

هذا الكوكب ..يف حني ان األبرياء
الواقع املفتعل من قبل ابليس ،ويف كل

ان من حلظات عرصنا هذا.

والتدمري بني طرفني قساة ليس اال

واإلنسانية يف حالة شبه خمدرة

الطرف األول :هو القائد الغريب

بعض اصحاب العقول يف العامل ،ثورة

لصالح ابليس:

املتغطرس بلونه أألبيض املرتفع عىل كل

البرش باعتباره وعاء احلضارة الوحيد،

ومضللة إزاء هذا الواقع ..ولذا يتوقع

انسانية كربى ضد هذا الواقع املضلل

من امثال شيللر اذ يقول:

حمسن وهيب عبد

((عىل ان تضليل اجلامهري ال يمثل

ويتم تامني ذلك من خالل أعامل قاعدة

أول أداة تتبناها النخب احلاكمة من

بسيطة من قواعد اقتصاد السوق.

فاحلكام ال يلجؤون اىل التضليل

وعقائده عىل الناس يتم اليوم بامتالك

اجل احلفاظ عىل السيطرة االجتامعية
اإلعالمي -كام يوضح فرير -إال عندما

يبدأ الشعب يف الظهور ولو بصورة
فجة؛ كإرادة اجتامعية ،يف مسار العملية

التارخيية ،إما قبل ذلك؛ فال وجود

للتضليل باملعنى الدقيق للكلمة ،بل

ومن واقع سيطرة ابليس بشعاره

وسائل االستفزاز بالصوت واملشاركة

يف املال واالوالد :ﭽ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

نجد باألحرى قمعا شامال ،اذا ال

ﯢﭼ.

عندما يكونون غارقني آلذاهنم يف بؤس

عليها ،شأنه شأن أشكال امللكية

ان العامل احلاسم يف بروز التضليل

راس املال .ولذا فان أسياد املال ،يف

االنسان ومميزات االنسانية بكل معانيها

يطال حنى اكرب املؤسسات السياسية

رضورة هناك لتضليل املضطهدين،
الواقع)) (((.

بشكله احلايل عىل األرض هو دخول
كسلعة يف اقتصاد السوق .كام يرى
شيللر:

فامتالك وسائل اإلعالم والسيطرة

واالموال األخرى ،متاح ملن يملكون
العامل هم ملوك التضليل .ان تأثريهم
يف العامل ،واكرب دليل عىل ذلك؛ هو

أجهزة التنصت التي نصبت يف مقرات

((ان وسائل التضليل عديدة

احلزب الديموقراطي األمريكي سنة

السيطرة عىل أجهزة املعلومات والصور

ومىض شيللر مشريا اىل تاثري اتباع

ومتنوعة ،إال ان من الواضح ان
عىل كل املستويات متثل وسيلة أساسية،
((( املصدر نفسه ص.7

.))1972

ابليس( :ولقد بلغ من شدة تأثري اؤلئك
األسياد؛ ان منعوا األمم املتحدة من
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تويل إنشاء نظام عاملي لالتصاالت عن

وأشباههم ،أو حكام طغاة عمالء

هذا قد يطال تأثريهم حتديد الرئيس

واالسالمي ال يستطيعون أن يقولوا

طريق األقامر الصناعية ،بل األكثر من
األنسب للواليات املتحدة و ربام دوال

أخرى)) (((.

بغري مقالة أسيادهم.

نحن نرى ان العداء لإلسالم خيرج

((ويتنبأ البعض بثورة واسعة

علينا دوما بشكل سيناريوهات إعالمية

اال اهنم وضعوا معادلة ظاملة من

الزمن :خرج علينا واحدا من تلك

النطاق ضد هذا الواقع))(((.

ودعائية ،وكلام خبت نار العداء بفعل

خالل عوملتهم خيضع هلا الواقع اليوم

(السينورياهات) ،عميقة التأثري يف

ثورة.

الفكرية!! .بينام هو حقري ذليل جدا

هي :معادلة العوملة :ظلم  +ترفيه = ال

او قد يتوالنا اهلل برمحة تتمثل يف

هزة وجدانية قوية جتعل البرشية تفوق

املجتمع الغريب :باعتباره جمتمع احلرية

ازاء العم سام!!.

من تلك (السيناريوهات) ،ما

مما يراد هبا من قبل ابناء ابليس وذريته.

كان خرجت به الصحف الدنيامركية

مهووسون بحب املال وتكريس كل

كاريكاتريية هتني املسلمني يف نبيهم

بالسلطة واجلاه ،أو ممن متتلئ صدورهم

الصحافة التي ال جترؤ عىل ان تتحدث

فان القادة يف كل العامل اليوم :أما

يشء يف مجعه من مصادره الشيطانية،
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لألسياد البيض كام يف عاملنا العريب

ثم النروجيية ثم األوربية ،من صور

املصطفى حممد ،بدعوى حرية

باحلقد عىل اإلنسانية من قتلة األنبياء

بكلمة واحدة عن خفايا حمرقة اليهود،

((( املصدر السابق ص.10
((( John Curley ،”The Future of
the America Capitalism”،

يف احلياة الكريمة والعودة والوجود ،فام

Quarterly
Review
of
Economics and Business

وال جترؤ ان تتكلم عن حق الفلسطينيني

هم اال كاذبون وبيادق حتركهم النخبة
التي تسوقهم إىل حيث مصاحلها.

حمسن وهيب عبد

إن الذي يتحصل من جممل :أفعال

يمر ..دعه يعمل ..دعه ينهب،)...

ابليس (انا خري منه) وبشكل منتظم

هناية التاريخ واالنسان االخري ،ال يرى

وأنشطة وتوجهات اصحاب شعار

فمثال :فرنسيس فوكوياما ضمن كتابه

وخمطط ومنظر له ،يف أوربا وأمريكا

فرقا جوهريا بني الظاهرة الفاشية يف

الباردة…إن هذا الذي جيري هو

العامل االسالمي :فكالمها عنده ردة فعل

وان وراءه يد خبيثة تذكيه كلام مخد!

وان كان يعرتف ان املقارنة سطحية،

والغرب عموما منذ انتهاء احلرب

بمثابة الزيت الذي يغذي نار أإلرهاب

أوربا وظاهر الصحوة اإلسالمية يف

ممن هضمت حقوقه وديست كرامته،

والغريب أن الغرب عموما هو

واألخطر من ذلك جزمه بان العامل

منتبه وال من واع ،فلمصلحة من اذن

وان املسلمني غري قادرين عىل اخلروج

واحد ممن يدفع الفاتورة دوما وال من

اإلسالمي خاضع لبيئة فكرية رصاعية

يدور الرصاع؟ .ومن يقود اصحاب

من مرحلة التاريخ ،أي إىل حيث

االنسان وال يريد له اخلري .فهل من

طبقا حلركة التاريخ وفقا لنظرية

هذا الشعار اىل النار؟ .ان ابليس بكره
منتبه!!.

حتت هذا الشعار (انا خري منه)

نظريات شيطانية كربى حتكم العامل

ينفذها رشك الشيطان:
نرى

اليوم

االنرتوبولوجيا

وعىل

الثقافية؛

مستوى
يطرح

تسود الليربالية الديموقراطية املنترصة

هيغل ()Prossesuce Hegelian
الصريورة ،ونيتشية الغاية بالنسبة

لفوكوياما ،ويبقى اإلسالم –من حيث
هو بنية ثقافية رصاعية تتغذى عىل

الدوام من النزاعات حسب زعمهم-

مشكال املانع من ترقي الشعوب املسلمة

منظرو الرصاع احلضاري املعارصون؛

وتأهلها ملرحلة السلم والالرصاع!.

استعامري القرن التاسع عرش؛ (دعه

خري منه) فيتجسد يف اهلجوم الثقايف

يطرحون أفكارا مشاهبة لتربيرات

أما الرافد الثاين لشعار ابليس (انا
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املعارص :يف خط فكري مواز لتارخيوية

االكاذيب االخرى التي ينظرون هلا،

صموئيل

عىل كل صعيد يدعي الغربيون أهنم

فوكوياما وهو النهج االنرتوبولوجي

الثقايف

الذي

تبناه

هنتغنتون ،ضمن كتابه الشهري (رصاع
احلضارات) ،وحيث ان صموئيل
قد تغذى من أفكار (برنارد لويس)،

بلغوا فيه إنسانيتهم :ولنأخذ عىل سبيل
احلرص أمثلة عىل ذلك:

أوال :احلرية الشخصية:

املجاهر دائام بميوله الصهيونية ،وعدائه

وهو ما يتشدق به الغربيون،

اليهودية املسيحية) .لذا البد انه وقع يف

أو املسلمة خصوصا أهنا حمض هراء،

لإلسالم ،بوصفه (خطرا عىل احلضارة
فخ هذا الشعار اللعني (انا خري منه)،

ويعدّ وهنا عنوان حضارهتم ،جيد املسلم
فاملسلمة الحق هلا إن ترتدي لباس اقره

وعمي عن تربير سياسة نظرائه الغربيني

دينها هلا ،وإهنا إن لبست ما يناسب

مع املسلمني وخصومهم (البوسنة

اجلامعة أو من املدرسة ،وعىل املنصف

بالكيل بمكاييل متعددة لدى تعاملهم
وفلسطني وشيعة البحرين وشيعة
السعودية .)...وحصول مثل هذا

التربير يذكر بام كتبه (كارل ماركس) يف
حق مقاومة األمري عبد القادر اجلزائري
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فاملعايري املزدوجة هذه جيدها املسلم

للغزو الفرنيس للجزائر(((.

ويف كل مدعيات الغرب معايري

مزدوجة احلرية الشخصية وحقوق
االنسان

واحلرية

الفكرية

وكل

((( الطرابييش؛ جورج (املاركسية واجلزائر)،
دار الطليعة ،بريوت 1981-م.

عقيدهتا تعاقب بالطرد من الوظيفة أو

إن يرى مقدار ما تنطوي عليه نفس
املسلمة املتعففة أو أبوها أو زوجها أو

أخوها أو املسلم املراقب ،من اضطهاد
وهم يرون إن احلرية مباحة لألخريات

بالتهتك أو وهن يامرسن الرذيلة علنا
يف احلدائق العامة الغربية.

إن احلرية الشخصية يف الغرب

هلا اجتاه واحد فقط ،هو الذي يتوافق

مع املركزية الغربية وال يتعارض مع
التوجهات الصهيونية ،وهو هبذا خيدم

حمسن وهيب عبد

طرف ًا آخر يف أيديولوجية أإلرهاب

ما يسخر من مشاعر مليار ونصف

غسل العقول البسيطة وتوجيهها

جدا يف لب كل مسلم ألنه إجراء ال

وهو ما يستفيد منه املجرمون يف

مسلم بنبيهم .وهذا مما يرتك أثرا بالغا

إىل االستشهاد لرفع االضطهاد عن

يشك يف عدوانيته وخبثه ،إال من ال

املعايري املزدوجة ألؤلئك األرشار -كام

مسلام ،فكيف سيكون من يريد إن

املسلمني،

واالنتقام

من

واضعي

يظن -والذي يستفيد منه احلاقدون يف

الطعن بالدين واعتباره ممارسة إرهابية
يدعو هلا الدين اإلسالمي.
ثانيا :احلرية الفكرية:

لب له وال ضمري ،حتى وان مل يكن

يوظف كل يشء ملآربه.

ثالثا :الديموقراطية:
فازت

باالنتخابات

الرتكية

الديموقراطية النائبة عام 1998م

وهي من عناوين حضارة الغرب:

(مروة قاوقجي) الرتكية يف الربملان

وهو يرى إن األوريب األصيل (روجيه

و تضع قطعة قامش فوق رأسها لتغطية

آلف كتابا عن األساطري الصهيونية،

فإنكم مجيعا تعلمون مصريها!! .فقد

هي كذلك جيدها املسلم حمض هراء،

غارودي) يقدم للمحاكمة وهيان ،ألنه

الرتكي ،إال أهنا كانت حمتشمة اللباس

شعرها ،كام تعتقد باإلسالم ..واآلن

بل إن النارش للكتاب يغرم ويصادر

أوصلتها الديموقراطية الغربية إىل

الذي يشتم نبي املسلمني يف كتابه

الرتكية عنها ،عام 1999م ،بعد

الكتاب من األسواق ...يف حني إن
(آيات شيطانية) :اهلندي سليامن

رشدي :ترصف املاليني عىل محايته يف

أوربا ويطبع كتابه بكل لغات العامل.
واليوم جريدة شاريل لوبدو تطبع بستة

ماليني نسخة وبست لغات حية لتنرش

الطرد من البالد ،وإسقاط اجلنسية

فوزها عن حزب الفضيلة بحجة أهنا

حمجبة(((! ،إهنا منتهى القسوة التي ال
نجد مثيلها إال عند التكفرييني.

((( املنار ،العدد ،76 :شوال  1424هـ ،بقلم
إيامن الوزير.

29

املصداق الواقعي لقوله تعاىل ((قال انا خري منه خلقتني))..

من هذا املثال أرجو أن يلتفت

إن أي منصف يرى يف ذلك

تنطوي عليه نفوس املسلمني الذين

يرشد بالكامل ،ودولة خترج عىل كل

النساء يف استنبول يعرضن عاريات

كاملة وعمياء ..انه عار يكلل احلضارة

اجل الرذيلة ،وعليهن أرقام يستدل

القائم عىل الظلم.

املنصف إىل مقدار االضطهاد الذي

يعلمون أو ربام أعلمهم آخرون :إن
من خلف الزجاج يف (الفرتينات) :من

هبا الزبائن ،ربام يف هذا عار جيعل

القوانني الدولية حتت رعاية غربية

الغربية ومسوغ لعدم استقرار العامل
لكن الغريب إن هذا الظلم والذي

التكفرييني يفخرون بقتل األطفال يف

يقع عىل الفلسطينيني مما ال يشغل

هلذه األسواق!!.

اهلل املختار يف شعار ابوهم ابليس ،فال

العراق ،واجلزائر… من دون التعرض
رابعا :القرارات الدولية:

عرشات القرارات التي صدرت

من اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
وجملس األمن ال ينفذ منها إال ما صدر
ضد دول بذاهتا ،بينام ما يصدر ضد
إرسائيل فانه يبقى حربا عىل ورق وال
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اضطهاد ًا أيام اضطهاد :فهناك شعب

جيرؤ أحد إن يقول ملاذا؟.

ثم كل ما تقوم به إرسائيل من ذبح

اهتامم تنظيم التكفرييني اخوان شغب
يصلح هذا الشعار ليستغله التكفرييون

يف جتنيد االنتحاريني ضد إرسائيل!!.

وهناك يف هذا املوضع غريب آخر:

وهو :استخدام أمريكا لليورانيوم

املنضب مع إهنا يمكن إن حتسم احلرب
بغري استخدام هذا السالح؟!.

لذلك نلحظ :ال داعي الستخدام

هذا السالح خصوصا وانه كلف الغرب

للفلسطينيني وتدمري وترشيد وهدم

( )80000مصاب وكلف أمريكا

يقوم فلسطيني بام يدل عىل انه معارضة

استخدام هذا السالح اخلبيث؟.

بيوت ومزارع وردم اآلبار :مباح إال إن
عىل ذلك الفعل فانه إرهاب.

( )12000مصاب ،فلصالح من إذن

ان كل من حيمل هذا الشعار يف

حمسن وهيب عبد

نفسه هو ابلييس ارهايب الحمالة وان هذا

بشكل أو بآخر :تك ّفر ما عداها وتظهر

االرهاب يف العامل.

وهذا ليس رسا :فكثري من املجاميع

الشعار هو حمور واساس ايديولوجية
ولقد استفاد االرهابيون البيض

والصهاينة من خاصية ارتباط هذه

اإلرهاب بأجىل صوره البشعة املروعة:

املتشددة هم صنيعه أمريكا أبان احلكم

الشيوعي ألفغانستان كام يعلم اجلميع.

الظاهرة بالشعوب اإلسالمية املقهورة،

وكالء إبليس وذراريه:

اإلسالم ،فوضفوا هذه الظاهرة لصالح

السوق؛ سوق املال واحكامه ،و سوق

من خالل التكفرييني وأفراد يدعون

رصاعهم مع اإلسالم ،وعملوا عىل

استغالهلا باجتاهني خبيثني جدا:

ان املتتبع اليوم لالحداث يف اقتصاد

االرهاب العاملية وتوجهاته ،وسوق
النفط يف صعودها ونزوهلا؛ جيد أن

األول :تبناه فرنسيس فوكوياما

هناك تناغم بني ابناء ابليس الكبار من

يف االنرتبولوجيا الثقافية :يدّ عي إن

الربامجاتية وحماولة انفاذها وسيطرهتا

كتيار ثقايف ،بل كموضوع أسايس
العقيدة اإلسالمية تبنى أساسا عىل فكر
رصاعي ،ال يمكن التعايش معه :ألنه

ال يمكن للمعتقد باإلسالم إن يكون
مساملا وينسجم مع أجواء األمن والدعة

واالستقرار التي توفرها احلضارة

الغربية!!.

اصحاب رؤوس االموال يف عقيدهتم

وحتكمها من خالل الفكر الليربايل،

نجد ذلك يف طروحات (صموئيل
هنتنغتون) يف صدام احلضارات،
وطروحات (فرنسيس فوكوياما) ،يف
هناية التاريخ ،والذي يفصح متاما عن

ماهية الفكر االستعالئي االبيقوري

والثاين :تبنته دوائر املخابرات

النيتشوي اهليغيل بتفوق العرق األبيض

والـ ( )CIAباألخص :لبناء مجاعات

النخبة من أسياد املال يف العامل من

الغربية عموما والصهيونية خصوصا

إسالمية متشددة جدا ،أو دعمها

(أنا خري منه) ،من جهة؛ وبني تطلعات
اتباع ابليس والذي يتبنون الليربالية
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كايدلوجية (دعه يمر ،دعه ينهب ،دعه

يقوده وكالء إبليس.

عىل دمج الشعارين :شعار انا خري

نلفت النظر اىل ان هذا الواقع القائم

يستغل) ،من جهة أخرى ..تواصيا

منه ،وشعار :دعه يمر اىل النفط العريب
والسوق االسالمي بمعناه الربامجايت.

هو ترمجة لقول اهلل تعاىل يف كتابه

الكريم.

واملمعن يف تلك الطروحات

واالن و بعد ان تأكدنا من ان

وحتلل مكيافيليل ،وغرور هيغل… كي

بالعامل فامذا تتوقعون من عدو يتمكن

جيدهم اهنم وضفوا تيموس أفالطون،

ينتهي التاريخ ملصلحة الرجل األبيض
لينطلق متحلال من كل التزام ،وليبقى
اآلخر حبيس قيم تلزمه الرصاع.

الشيطان وشعاره هو من يتحكم
من عدوه؟؟.

ان عمل التكفرييني يف القتل رصبا

والذبح امام الكمريات مفتخرين بالعار

إهنا رومانسية سياسية الغري ،وال

وحرق االحياء و قطع الرؤوس وسمل

آيات اهلل تعاىل يف شعار ابليس ودعواته

وكبارا ونسا ًء مسئولني وغريهم ،وبيع

عالقة هلا بواقع احلال الذي يرتجم
وطبيعة التكوين اإلنساين ،الن هذه
االطروحات النظرية بحد ذاهتا قيد

للذات(انا خري منه) فهي عبودية
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لسنا نحاول اخافة العامل لكننا

للشيطان وعبودية للهوى.

األعني ونرش أشالء الناس أطفاال
النساء يف سوق الرقيق يف سوريا أوال،

ثم يف العراق وأفغانستان ونبش القبور

وإثارة النعرات من كل لون…

ان هذه االعامل صارت مادة دسمة

اذن هم سجناء الغرور االبلييس

لوسائل اإلعالم الغربية العمالقة

وتؤكدها

يف الطرف الثاين ،لتؤكد الثوابت

الشيطاين (انا خري منه) التي تكرسها

نظرية

هناية

التاريخ،

طروحات صدام احلضارات ،فلينتظر

العامل جحيم اإلرهاب يف غايته من عامل

واملسيطر عليها من قبل ابناء ابليس
الفوكويامية( ،البيئة الفكرية الرصاعية

لإلسالم) ،طعنا بالدين ومتهيدا إلبراز

حمسن وهيب عبد

التفوق للفكر اللربايل الغريب ،بداية

من صنائع املخابرات العاملية–

لسيطرة أسياد املال (رشكاء ابليس بال

يؤمن بقبح هذا املعنى السائد

اإلسالمي خصوصا.

التكفرييون من منكرات ما انزل

منازع عىل ثروات العامل عموما والعامل
فإن مما يبثه ذرية ابليس يف الطرف

لإلرهاب أو يروج له :بام يفعل
هبا من سلطان ،وال تنسجم مع

الثاين من العامل يف واقع الناس اليوم

روح القرآن يف الدعوة لإلحسان،

وأفعال التكفرييني؛ هو اعتقاد عتيد

وبينه عداوة كأنه ويل محيم.

هو :إن اإلرهاب وما يتجسد يف اعامل
اختذه املسلمون من قرآهنم وسيلة
لقهر الشعوب ،وهو :قوله تعاىل:

وبأسلوب جيعل حتى الذي بينك
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ

ﯥﭼ [سورة االنفال.]60 :

2.2كثري من عباقرة و مفكري الغرب

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

[سورة فصلت.]34 :

واإلعالم الغريب ثري بأفعال

املنصفني :يعتربون اإلسالم أفضل

التكفرييني املسجلة واملوثقة اعالميا ويف

أمثال

ذرية ابليس ومحلة شعاره النواصب

دين

وحيرتم

ساموي

يقدس

البرشية:

من

اإلنسان

كل يوم هلم ابداع ابلييس يف اثبات هذا

(برناردشو) ،و(روجيه غار ودي)

يراه صموئيل هنتنغتون وفوكوياما.

(روبرت كوين) :مستشار األمن

الشعار (انا خري منه) ،وكلها تصدق ما

الذي اعتنق اإلسالم ،ومثلهم

اال اننا بخصوص هذه االية نؤكد ما

القومي األمريكي زمن الرئيس

1.1ال يوجد عىل وجه األرض إنسان،

اإلسالم… وكثري جدا ممن أشاروا

ييل:

له لب –غري التكفرييني أو من هم

األمريكي (نيكسون) ،الذي اعتنق

إشارات رائعة ألمهية اإلسالم
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واملسلمني يف هنضة الغرب احلديثة.

ويتآمرون لتزييف احلقائق..

وعدوكم :إنام هو من باب األخذ

بمكيالني بني الناس فيزرعون األحقاد

3.3إن لفظ ترهبون به عدو اهلل
بالرادع ،الذي حيفظ السالم .فعدو
اهلل هو عدو السالم ،واهلل هو

السالم ،ومنه السالم ،واليه يعود

السالم :وهذا مما ال خيتلف عليه
الناس شعوبأ ودوال ،فال توجد

دولة يف العامل ال تأخذ بأسباب
الردع الالزم حلفظ سيادهتا ..ولذا

فال حيق ألحد أن يؤاخذ املسلمني
والدولة اإلسالمية إن وجدت ان

أخذت بأسباب الردع ألعدائها
الذين هم أعداء اهلل جل وعال.

ليحصدوا اإلرهاب ممن يئنون حتت

وطأة هذا الغبن الذي يامرس بإمعان

وسبق إرصار من قبل رعاة اإلنسانية

التي يعذهبا اإلرهاب!.

وعىل هذا الديدن تستمر عجلة

الشيطان بالدوران ،و أبناء البرشية

دوما هم الضحية.

إن بنا حاجة -اليوم –إىل تشخيص

دقيق وعلمي ومنطقي اصحاب شعار:

(انا خرب منه) ،يف حماولة جادة للخروج

من هذا اللغط املقرف الذي جترته

4.4يف الواقع من اجلانب االخر :إن

وسائل اإلعالم التي يملكها رشكاء

أسلحة الدمار الشامل ،وهم

املثقف حيثام يكون موقعه يف املوقف

الذين يرهبون عباد اهلل هم ص ّناع
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واإلرهابيون :هم الذين يكيلون

رعاة العمالء من حكام الشعوب
املستعمرة من دول العامل الثالث..

ابليس وأعداء اهلل دون توقف .وليقف
الصحيح من هذه اللمة التي يطلع

الشيطان اليوم ويف واقعنا هذا منها

واإلرهابيون :هم ص ّناع األسلحة

راسه مزهوا بكثرة انصاره واعوانه

يمنحوهنا للحكام الذين سلطوهم عىل

يف واقعنا اليوم الذي يصنعه اتباع

املرهبة ،وصناع وسائل التعذيب التي

الشعوب ،وهم الذين يمكرون بالناس

وذراريه.

ابليس وذريته وانصاره الرافعون

حمسن وهيب عبد

لعقدته وشعاره (انا خري منه) يتصاعد

معنى ملا يفرتض ْ
أن يتضمنه هذا الواقع

السجال صخبا من خالل اجلدل الدائر

من مطابقة مع احلق ،والعدل ومعاين

ومعاين الالعنف ،ويأخذ سادة املال،

القيادة الدينية ،وآخرين ممن يقودون

اليوم يف موضوع اإلرهاب والعنف،
و ص ّناع الرأي العام ،بنوايص كل

املحركات التي توجه املقود يف عجل

الرمحة ،مما دفع كثري ممن تصدوا ملواقع

تيارات قومية ووطنية من املنصفني يف
العامل للتصدي هلذا الواقع الدويل غري

اإلعالم الضخم والرسيع ،من اجل إن

املنصف ،ولو بإمكانيات أقل بكثري من

التي ختدم مصاحلهم وتديم سيادهتم

أنى ألحد مهام كان منصف ًا أن جيدي يف

يلبسوا املصطلحات اإلعالمية املعاين
واستحكام سيطرهتم عىل العامل فان من

إمكانيات ص ّناع الرأي العام ،ولكن
جهد مفرد ،إزاء اإلعالم الكبري الذي

وراء ذلك العجل الذي يدور دوم ًا وال

يقتحم عليه حتى بيته ،وقد ينتزع منا

هم

هذا ،قبل أن تنتفض الفطرة البرشية،

هم بدورهم عبيد للشيطان ..حيث ال

اإلعالمي أنفسهم وكام مر معنا يف

يتوقف ،أيد ص ّناع السياسة بخطوطها
احلمراء

واخلرضاء،

والذين

بدورهم موظفون ألسياد املال ،والذين

أوالدنا ،وربام يتعدى تأثريه ألكثر من
كام يتوقع ذلك دهاقنة اإلرهاب

رمحة هلم وال عدل أو ضمري يردعهم.

تنبؤات؛ (أ .روبرت شيللر)؛ يف كتابه

يساعدهم يف ذلك التكفرييون بافعاهلم

ها الواق االبلييس.

وليكون بعدها الرأي العام (املفربك)،

املشينة امللصقة باالسالم ،وهذا هو

الذي يشكل الضغط الذي تتوجه

به األمور كلها لضامن مصالح ذلك
الشيطان وتفوقه يف هذا الواقع.

هذا ما جيري يف واقعنا اليوم ،فال

(املتالعبون بالعقول) بثورة عاملية ضد
واقع التعاون والتنسيق بني ابناء

ابليس وذراريه:

إن االهتامم من قبل االرهابيني

الدولني

بمساعدة

التكفرييني،

ينصب اليوم عىل ترويج كذبة تقول:
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إن اإلسالم :فكر يغذي الرصاع

سيكولوجيا يف نفوس معتقديه ،وفكرة

هبذا احلث ،أولئك القادة املزعومون

وقد ّتز عم هذه األطروحة الكذبة

املسلمني مجيعا ما عداهم ..يف حني إختذ

اإلسالم أصال تقوم عىل الرصاع..

(فوكوياما) األمريكي من اصل ياباين.

وهلذه الفكرة إمدادات يف نفس البنية

االجتامعية اإلسالمية تعضد فوكوياما

من خالل:

لإلسالم:

وأفتوا

مبارشة

بتكفري

االفاكون األسياد البيض والصهاينة ،مما
يقوم به أولئك التكفرييون األدعياء من

قطع الرؤوس وقتل األبرياء والقصف

والعصف والتفجري ،واألفعال القاسية

1.1الدعوة إىل الليربالية التي هي

املنفرة ..اختذوا من هذه األفعال أمثلة

أفضل منه حلكم العامل :فاليوم هناك

نامذج من إفعال شعب اهلل املختار

أساس وبديل فوكوياما الذي ال
تيار من املثقفني املسلمني يدعون
إىل الليربالية اإلسالمية ،من أمثال
عبد الكريم رسوش اإليراين وحسن

حنفي املرصي وغريهم.

إلثبات دعاوى فوكوياما وأمثاله.

التي تدل عىل تبنيهم لشعار ابليس

واالعتقاد بمضمونه:

ومثل ما رأينا يف إرهاب السيد

األبيض ،يف اوربا نفسها اثناء احلكم

ولكي ال تبقى هذه الفرية عىل

النازي والفاشيو قبلهام ،وفيام راينا من

إسالمية تكفريية ختدم إدعاءاهتم؛

االصلية يف االمريكتني وفيام نراه

اإلسالم جمرد زعم ،أوجدوا حركات
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وإهنم ورثة اخلالفة اإلسالمية .وصدّ ق

اجلهال واملتطرفني ,ودعمومها
فجندوا
ّ

عىل كل األصعدة وأخرجومها إىل
الواقع بأبشع الصور ،وروجوا هلم

بأهنم يمثلون اإلسالم واالسالم منهم

بريء ..وان قادهتا هم من يمثل اإلسالم

قتله مئات االالف من ابناء الشعوب
اليوم من كذبه ومعايريه املزدوجة،

فان هناك من هو أقرهبم منه البليس

و أعتى منه إرهابا ،يدلس عليه السادة

البيض إمعان ًا يف احتقار اإلنسان ألخيه
اإلنسان ملصالح غري مرشوعة مشرتكة

حمسن وهيب عبد

بني سادة البياض والسادة ابناء اهلل!!.

ففي 1907م انشأ اليهود يف

فالصهاينة إدعوا السيادة ،بام

فلسطني أول قوة إرهابية لتنفيذ شعار

ألهنا منحت هلم بتفويض اهلي!! .كام

هاشومري ،-وقد ارشف عليها حزب

ال أحد يستطيع إن ينازعهم إياها..
تصفهم الكتب املنزلة من اهلل -كام

ابليس ،باسم منظمة احلرس اليهودي-

بوعايل صهيون(.((1

يدعون -فهم شعب اهلل املختار!!.

وكان شعار املنظمة( :سقط هيودا

ولذلك فهم يتكربون ويستعلون

وقد أنشأها اإلرهايب الكبري (دافيد بن

للفظ العربي (جوييم) :وهي تشري إىل

انقلبت

وهم الصهاينة.

عىل األغيار واألغيار :هي املقابل العريب
األمم غري اليهودية ،وقد حتول هذا
االستعالء والتكرب إىل عدوانية واضحة
ملعاين قول ابليس (انا خري منه) يف
التلمود :الذي يدعو دعوة رصحية إىل

(قتل الغريب حتى ولو كان من أحسن

الناس خلقا)(((.

والغريب :الذي ليس له تفسري

واضح :هو أن يف سيادة الصهاينة امتياز

يف احتقار األوربيني عىل مسمع ومرأى،

بل ومحاية من األوربيني أنفسهم!!.

((( امل��س�يري؛ عبد ال��وه��اب« ،الصهيونية
وال��ع��ن��ف م��ن ب��داي��ة االس��ت��ي��ط��ان إىل
االن��ت��ف��اض��ة» ،دار ال�ش�روق ال��ق��اه��رة-
2001م ،ط ،1ص.20

بالدم والنار ،وسيبعث بالدم والنار)،

غوريون)..
ويف

عام

1919م

(اهلاشومري) إىل منظمة (أهلاغانا):
التي ارتكبت جمزرة دير ياسني الرهيبة
واملشهورة

بالتعاون

مع

منظمة

(االرغون) يف التاسع من نيسان عام

1948م.

ولقد وصف أحد قادة االرغون

هذه املذبحة بقول يدل متاما عىل
اعتقاده بشعار ابيه ابليس( :لقد قمنا
بعملية تنظيف) ( .((1أي انه طهر

( ((1صالح زكي؛ «نظرية اآلمن اإلرسائييل»،
دار الثقافة اجل��دي��دة ،ال��ق��اه��رة ،ط،1
1978م ،ص.34
( ((1ج��ون��اث��ان؛ ديمبيل وودون��ال��د؛ ماك
كولني« ،الفلسطينيون» ال��دار العربية
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االرض من االقذار كوصف للعرب.

آما الوصف الدقيق للمذبحة فقد

ثم يتباهى اإلرهايب (مناحيم بيغن)

الدويل آنذاك (جاك دي رينييه)(،((1

الكربى يف التاريخ( :مت ّلك العرب هلع

جاء عىل يد رئيس بعثة الصليب األمحر
حيث قال:

بالعار فيقول عن دير ياسني املذبحة
ال حدود له ،بعد سامعهم القصص

(بعض مقاتيل االرغون قطعوا

عن مذبحة االرغون ،وبدأوا باهلروب

إن يقتلوهم)( ،((1مما يذكرنا باحلقد

هذا اهلروب إىل فرار مجاعي جامح ال

أوصال

ضحاياهم

باخلناجر

قبل

االبلييس عىل البرش يف افعال التكفرييني

املشاهبة الهنا من منبع واحد وشعار
واحد( :انا خري منه).

للنجاة بأنفسهم ،ورسعان ما تطور
يمكن السيطرة عليه) (.((1

وهكذا كانت مذابح (كفر قاسم،

وكفر برعم) نسخا طبق األصل ملذبحة

كام إن سلطات السيد األبيض

دير ياسني ،وكأن عيني السيد األبيض

اإلرهاب الصهيوين بدقة متناهية ،عىل

له مثيل ،بل الذي حصل انه قدم

الربيطاين سجلت بدورها تفاصيل

يد مفتش الرشطة العام( ،ريتشارد

يف غشاوة من هذا اإلجرام الذي ليس

لإلرهابيني اليهود وساما :بان واسى

كالتنغ) الذي قام بالتحقيق باحلادث

اليهود بمذابح هتلر وحمرقته ،وصارت

من أذرعهن وأصابعهن بوحشية

معاداة إرسائيل جريمة يعاقب عليها

فقال( :نزعت أساور وحلقات النساء،
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النتزاع األقراط منها)(.((1

متناهية وقطعت ،أجزاء من آذاهنن

ل��ل��م��وس��وع��ات ،ب�ي�روت (ب .ت)،

ص.85

( ((1نفس املصدر السابق ونفس الصفحة.

( ((1نفس املصدر السابق ونفس الصفحة.

يف بالد الغرب معاداة السامية التي تعني

القانون وذلك تغطية ألهنم بناء اب
واحد ومعتقدي شعار واحد.

أليس هذا الواقع هو الذي حييى

( ((1نفس املرجع السابق ص.86
( ((1نفس املصدر السابق ص.86

حمسن وهيب عبد

اليوم يف وجود الناس عموما ويف

العرب خصوصا؟!.

وجدير باألشارة ان الصهاينة

هم أول من ادخل أسلوب الرسائل
والطرود امللغومة ،وأسلوب التخريب

االقتصادي يف العمل اإلرهايب:

النازية يف مذابح اليهود يف أوربا إبان

احلرب العاملية الثانية إلجبارهم عىل
اهلجرة إىل فلسطني (.((1

ويف عام 1946م قامت منظمة

إرهابية صهيونية بتفجري فندق امللك
داود يف القدس ،حيث كان مركز

فعىل سبيل املثال منها :تلك

سلطات االنتداب الربيطاين ،وكان

املسئولني الربيطانيني يف الثالثينات

عمليات مرعبة قامت هبا املنظمة

الرسائل التي بعثوا هبا إىل بعض
من القرن املايض ،واغتياهلم مسئولني
بريطانيني آخرين خارج فلسطني،

بسبب موقفهم املعارض للحركة
الصهيونية ،وكذلك نسف خط أنابيب

النفط قرب حيفا يف صيف 1929م.

املربر هلذه العملية وما شاهبها من
الصهيونية

اإلرهابية

املعروفة

(ارغون) ،هو رفع الروح املعنوية

الصدامية لدى اليهود ،كام قال مناحيم

بيغن زعيم املنظمة.

ويف عام  1948اغتال الصهاينة

وقد بلغ األمر بالصهاينة إىل أن

مبعوث األمم املتحدة إىل فلسطني

الذين ال يؤمنون هبا ،إذا ما كان ذلك

خافوا من نتائج منتظرة ملهمته يف

عىل اهلجرة إىل فلسطني ..فقد نسف

إن قرار اجلمعية العامة لألمم

يستخدموا اإلرهاب حتى ضد اليهود
يساعد عىل حتقيق أهدافها يف إجبارهم
الصهاينة السفينتني باتريا يف العام

الكونت السويدي (برنادوت) ،ألهنم

املشكلة الفلسطينية.

املتحدة املرقم ( )2279لسنة (،)1975

1940م ..والباخرة سرتوما عام

باعتبار الصهيونية شكال من أشكال

ركاب هيود ..وتعاون الصهاينة مع

( ((1املوسوعة العربية املصدر نفسه ،ص.962

1942م ،واغراقهام بمن عليهام من

العنرصية والتمييز العنرصي ،يعترب
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فلتة قدرية تدل عىل ارتباط اإلرهاب

قامت هبا عصاباهتا يف أملانية الغربية بعد

الذي أذهل النخبة املتنفذة يف العامل،

املياه واخلبز ،واصطياد العلامء األملان

بانحراف الفطرة واحتكار السيادة

فعملوا ليل هنار حتى استطاعوا جعل
األمم املتحدة ترتاجع عن هذا القرار

الحقا.

ومالحقتهم وقتل الكثري منهم(.((1

ويظنون أن تبديل األسامء ،ومرور

الوقت،

كفيل

بنسيان

حقيقتهم

ولقد أصدر ثالثة من عنارص

وإظهارهم بمظهر أمجل وأحسن .فمن

يقولون فيه( :إن اإلرهاب يشكل مركز

(حريوت) .ومن عصابة الباملاخ ولد

املوساد السابقني كتابا عام 1978
الصدارة يف أعامل وكالة املخابرات

اإلرسائيلية -املوساد)..

ومل يقترص الصهاينة -قبل وبعد

تأسيس كياهنم الغاصب -عىل أسلوب
نسف املنازل وإلقاء املتفجرات عىل

األسواق وقتل األطفال والنساء..
وهم الذين ابتكروا املذابح اجلامعية

كام يف حدث ذلك يف دير ياسني يف
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هناية احلرب العاملية الثانية :كتسميم

عصابة االرغون ولد حزب احلرية

حزب املاابام .ومن عصابة اهلاغانا
ولد حزب املاباي .ومن عصابة اشترين
ولدت حركة البحي.

لكن هذا ال يمنع الصهاينة من إنشاء

عصابات إرهابية جديدة فالغريب يف
واقعنا اليوم الذي استمكن فيه ابليس

بشعاره وعقيدته يف ابنائه؛ ال أحد جيرؤ

أن يقول للشيطان أنت شيطان الن

فلسطني ،ومذبحة صربا وشاتيال

الكبار كلهم هم وكالؤه عىل الناس.

18نيسان 1996م.

احلاخام الصهيوين مائري كاهانا)(:((1

يف جنوب لبنان ،إىل مذبحة قانا يف

ويف كتاب (املنتقمون) للكاتب

اإلرسائييل (بار زوهار) :نجد تفاصي ً
ال

لألساليب اإلرهابية الصهيونية التي

(ففي شهر متوز عام  1976أعلن

( ((1املوسوعة الفلسطينية امل��ص��در نفسه،
ص.191

( ((1صالح زكي« ،نظرية اآلمن اإلرسائييل»،

حمسن وهيب عبد

عن تأسيس املنظمة اإلرهابية املعروفة

الواقع العاملي لصالح االيديولوجية

ومن ترمجة حقيقة وحدة هذا

فمثال :عملية (فندق امللك داود)

باسم (كاخ)..

االبليسية.

الشعار (انا خري منه) ووحدة االعتقاد

ضد الربيطانيني ،واغتيال اللوردموين

السيد األبيض يتالشى إزاء العم

األدنى ،عندما أرسلت عصابة اشترين

ووحدة اهلدف :هو إن كل كربياء

سام :فيسكت حتى عندما يذله أبناء
العم سام (الصهاينة خصوصا) بشكل

مبارش وعلنا ،فيام نرى منه من كرب

وتكرب وكربياء إزاء اآلخرين ..فاملتتبع
ال يرى للسيد االبيض مثال :أدنى

رشف إزاء إذالل الصهاينة لسيادته.

وزير الدولة الربيطاين املقيم يف الرشق

اثنني من أعضائها إىل القاهرة ،لينفذا

عملية االغتيال يف  6ترشين الثاين

1945م.

وهكذا كان حال الكونت (فولك

برنادوت) الوسيط الدويل لألمم
املتحدة يف فلسطني .ثم إن كل الزعامء

فإرسائيل تتدخل يف شؤون الدول

اإلرسائيليني يرصحون علنا باالستعالء

رؤسائهم ،وحتتقر ما يصدر (مصادفة)

عليه ،بل ويفعلون ما يدل عىل ذلك،

وحلسن احلظ فان الزائد من تكرب

وقد احتقر اإلرسائيليون عرشات

الغربية كلها ،وتتجسس عليهم ،وهتني

من إشارات منصفة للحق الفلسطيني..
البيض ،يستهلكه ازدراء الصهاينة هلم،
فيام يكون باعث ًا للمظلومني الحتقار

اجلميع وهو سبب لربوز اإلرهاب يف
اجلانب األخر من األرض ،وتعزيز
دار الثقافة اجلديدة القاهرة ط1978 ،1م،
ص.34

واحتقار االخرين بل وحيثون شعبهم
وبدون آدين حرج(.((1

القرارات الدولية وال جيرؤ أحد حتى

إن يشري إىل ذلك!!.

( ((1أمل���س�ي�ري؛ ع��ب��د ال���وه���اب« ،هن��اي��ة
ال��ت��اري��خ ،مقدمة ل��دراس��ة بنية الفكر
الصهيوين» ،مركز الدراسات السياسية
واإلس�ترات��ي��ج��ي��ة ب��األه��رام ،ال��ق��اه��رة،
ص.113
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الوقاية من داء ابليس (الكرب):
اشد

الناس

تواضعا

األنبياء،

واشد الناس تكربا ،ابليس وحزبه

املستكربون ،وكل االنبياء يدعون الناس

اىل التواضع؛ وأكثر الناس تواضعا

االئمة الطاهرين.

ذلك الن يف خلق التواضع وقاية

من داء ابليس( :الكرب) وحتصنا من
ندائه( :انا خري منه) ،الذي اطلقه ضد

ادم كام يف قصة اخللق ،ومازال ذلك

كر ه إليهم
ورسله ،ولك ّنه سبحانه ّ

التكابر وريض هلم التواضع ،فألصقوا

باألرض

خدودهم،

وع ّفروا

يف

الرتاب وجوههم ،وخفضوا أجنحتهم

للمؤمنني ،وكانوا أقوام ًا مستضعفني،

قد اختربهم اهلل باملخمصة ،وابتالهم
باملجهدة،

وامتحنهم

وخمضهم باملكاره)(.((2

باملخاوف،

بمعنى ان امري املؤمنني ،يأمر

سالحه ضد ابناء آدم يلبسه لبعضهم

بالتواضع ويبني وجوهه ،ويشري اىل

االوصياء االمام عيل الداء وخيصص

مبتلني باجلوع واخلوف واملكاره ،وأهنم

ضد بعض ،ولذلك يشخص سيد
الوقاية والعالج يف هذا املعنى من

فصائله من بني البرش ،مستضعفني
من اتباع الطاهرين ،فقد جاء يف

كالمه يف اخلطبة القاصعة من هنج

مستدرك سفينة البحار.

التعز ز حتت أقدامكم،
رؤوسكم وإلقاء
ّ

وبغضهم عالمة خبثها .وكام جاء يف

البالغة( :واعتمدوا وضع التذ ّلل عىل
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خلاصة أنبيائه
لرخص فيه
من عباده
ّ
ّ

وخلع التكبرّ من أعناقكم ،وا تخّ ذوا

(أن حبهم عالمة طيب الوالدة

سورة النحل( :وعالمات وبالنجم هم

عدو كم
التواضع مسلحة بينكم وبني
ّ

هيتدون) .قال أبو عبد اهلل :نحن

جنود ًا وأعوان ًا ورج ً
ال وفرسان ًا  ،وال

رواية هو أمري املؤمنني.((2( 

فإن له من ّ
إبليس وجنودهّ ،
كل ُا ّمة
تكونوا كاملتكبرّ عىل ابن ُا ّمه ـ إىل أن
رخص اهلل يف الكرب ألحد
قال( :فلو ّ

العالمات ،والنجم رسول اهلل .ويف

( ((2هنج البالغة :اخلطبة  192و .192
( ((2جممع البيان .354 :6

حمسن وهيب عبد

واقع اتباع اهل البيت:

ما يثبته الواقع يف اي جمتمع من

جمتمعات اتباع اهل البيت خصوصا

غري شائن له و رزقه مع ذلك تواضعا
فذلك من صفوة اهلل)(.((2

و قال( :إذا تواضع العبد رفعه

يف جنوب العراق؛ لو زرت أي مدينة

اهلل إىل السامء السابعة)(.((2

البيت؛ لوجدت فيها ان هناك

العبد إال رفعة فتواضعوا رمحكم

من مدن اجلنوب حيث اتباع اهل
الصابئي يعيش اىل جنب املسيحي اىل

و قال( :إن التواضع ال يزيد

اهلل)..

(((2

جنب السني اىل جنب املذاهب االخرى

اهنا دعوة لرفض نداء ابليس(ان

ان يعيش الصابئي واملسيحي او احد

نجده اليوم يف جمتمعات اهل البيت.

بسالم واحرتام .يف حني من املستحيل

من اتباع اهل البيت يف منطقة فيها
اغلبية وهابية مثال ،بمعنى ان الذي
يرفض نداء ابليس (انا خري منه) عقيدة

وأتباعا ألهل البيت ،نجد منه وفيه
مصاديق خلق االنبياء واألئمة؛ فهم

حمصنون عقائديا بحب اهل البيت
ضد داء ابليس وحيتقرون نداءه ،يف

حني ال نجد ذلك مطلقا يف مناطق
يسكنها التكفرييون ومطلق اتباع عبد
الوهاب وابن تيمية.

ويف جمموعة ورام :قال رسول

اهلل( :إذا هدى اهلل عبدا لإلسالم

و حسن صورته و جعله يف موضع

خري منه) خللق جمتمع انساين متعايش كام
فقول من ال ينطق عن اهلوى:

(املسلم من سلم الناس من يده
ولسانه).

(((2

وقوله( :كلكم آلدم وادم من

تراب.)...

(((2

واملقياس القراين الذي يتفاضل به

الناس هو التقى..قال تعاىل :ﭽ ﭵ
( ((2جمموعة ورام ج /1ص.195 :
( ((2نفس املصدر السابق.
( ((2نفس املصدر السابق.

( ((2علل الرشائع .523 /و معاين االخبار

ص .239 :وبحار االنوار :ج :72ص:

 .148و معاين أألخبار.1 /239 :
( ((2حتف العقول ص .33– 31
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املصداق الواقعي لقوله تعاىل ((قال انا خري منه خلقتني))..

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

احلق والقابضون عىل احلقيقة والناس

[سورة

فليشخصهم الناس وليتجنبوهم

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

احلجرات.]13 :

بل وليحاربوهم اذا اقتىض االمر قال

كل هذه الوصايا القرآنية و النبوية

تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ابليس إال ان يتاميزوا بشعار سيدهم

ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

لو أتبعت مل يبق حلزب الشيطان وجنود

ابليس و بفجاجة منطقهم بأهنم افضل

من االخرين وإهنم وحدهم اصحاب
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كلهم كفار!!.

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﯙ ﯚ ﭼ [سورة التوبة.]12 :

فحوى البحث
عد السيد الباحث مفهوم (الصراط املستقيم) الوارد ذكره يف
القرآن الكريم ويف مواضع كثرية ،ضمن املتشابه الذي مثل الفضاء
الداللي املفتوح على مصراعيه ضمن السريورة الزمنية حبيث
حيتمل عدداً غري حمدود من التأويل اليت الينفي بعضها البعض
وال خيطئها النها متأثرة بالضرورة مبا يدركه مفسر يف عصر قد
يتفطن مفسر اخر اىل امر اخر يف عصر مغاير .وقد رأى الباحث
ان املسلمني قد ذهبوا بعيداً يف تناوهلم هذا النص االهلي وهو امر
يف غاية اخلطر يف تشويه العقائد وتلوين املعاني القرآنية وقد نقل
الباحث اراء علماء املسلمني يف معنى االية و ترك للقارئ املتقصي
حرية الفهم واحلكم على ان يكون للعقل وقابلية التحليل مكان
واضح يف هذا احلكم بعيداً عن اهلوى والتعصب.
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مدخل

لقد أنزل اهلل تعاىل كتابه و غيرّ صيغته

إالّ ّ
أن املسلمني يف تناوهلم هلذا

البرش ّيني إىل صيغة مدركة يف قالب

فقسموا
بمعانيه أو قل فيام فهموه منه ّ

من حالة تندّ عن اإلدراك والوعي

النّص اإلهلي قد ذهبوا بعيدا يف التّحكّم

لغوي يستطيع العقل البرشي تناوله

طبقات معانيه عىل أربع طبقات وانظر

ظاهر يف قوله تعاىل :ﱫ ﮅ ﮆ ﮇ

عن ابن ع ّباس" :التّفسري عىل أربعة

والصريورة من حال إىل
هو التّغيري
ّ

وتفسري يعلمه العلامء ،وتفسري ال ُيعلم

فهام وتفسريا وتأويال وذلك معنى
الزخرف ]3 :واجلعل
ﮈﱪ [سورة ّ
حال .هذه العمل ّية من اهلل تعاىل إحسان

إىل عباده أل نّه يسرّ

هلم كالمه لكي

إىل ما أورده ال ّطربي يف هذا املجال رواية

أوجه :تفسري ال ُيعذر أحد بجهالته،
إالّ ببيان رسول اهلل ،وتفسري ال يعلمه

(((
الرأي
إالّ اهلل"  .وإذ يوافقه يف هذا ّ

ويتذو قوا معانيه غري املتناهية
يد ّبروه
ّ

كثري من املفسرّ ين فهم بذلك يثريون

ثم
بصفات الكامل غري املتناهي .ومن ّ
ضمنه املتشابه املم ّثل للفضاء الدّ اليل
ّ

عىل هذه ّ
الشاكلة فلامذا ُينزل اهلل جانبا

من كالمه ال يفهمه إالّ هو؟ .وما هو

الز من ّية بحيث حيتمل عددا غري حمدود
ّ

الرسول وقد ُأمر بالتّبليغ؟ .وأ ّما اجلانب
ّ

بعضها البعض وال خي ّطئها أل نهّ ا متأ ّثرة

من الكهنوت الدّ خيل عىل ال ّثقافة

ألهنا نابعة عن اخلالق ا ّلذي يتّصف

السريورة
املفتوح عىل مرصاعيه عىل ّ

46

يف عرص هذا أو ذاك.

من اإلمكانات التّأويل ّية ا ّلتي ال ينفي

إشكاالت عديدة منها إذا كان األمر

القصد من جانب آخر ال يعلمه إالّ

ا ّلذي ال يعلمه إالّ العلامء فهو رضب

بالضرّ ورة بمقام القول فام يدركه مفسرّ
يف عرص قد يتف ّطن مفسرّ آخر إىل أمر

إلعالء منزلة بعض ّ
الشيوخ ليصبحوا

والسقف املعريف املتاحني
املناخ ال ّثقايف
ّ

((( ال ّطربي ،جامع البيان ،م��ج ،1مقدّ مة
املؤ ّلف ،ص..91- 90

آخر يف عرص مغاير .وذلك ك ّله بحسب

اإلسالم ّية .وقد استغل هذا األمر

أ.م.د .ناجي حجالوي

أشبه بكهنة املعابد املحتكرين للمعنى

وبغض النّظر ّعام تثريه هذه املرو ّيات
ّ

وهو أمر يف غاية اخلطر يف تشويه

ّ
يظل
املركزي يف الوعي التّفسريي

القائمني بدور الوساطة بني اهلل وعياله.

العقائد وتلوين املعاين القرآن ّية ّ
الشديدة

الرابع فلم يبينّ
الوضوح .وأ ّما النّوع ّ
القدامى حدوده وال ضبطوا معانيه.

نخلص من ذلك إىل اإلشارة إىل

ّ
أن أزمة املسلمني قديام وحديثا تكمن
يف حتديد طبيعة عالقتهم هبذا الكتاب
اإلهلي فمنهم من يز ّين به املكتبة داخل

ربك به ومنهم من
املنزل ،ومنهم من يت ّ

يفهمه كام فهمه األسالف املفسرّ ون
ومنهم من هيجره هجرا ومنهم من يتّخذ

من حفظه وتالوته عمال بدال من أن

يعمل بتعاليمه.

من تشويش عىل املعنى ّ
السؤال
فإن ّ
فإن ّ
منهج ّيا باألساس وعليه ّ
كل ما
يثريه الترّ اث من قضايا إ نّام هو يطرح

الر اهن أكثر ممّا يقدّ م
أسئلة يف وقتنا ّ

أجوبة ّ
ألن حتكيم األحاديث يف ضبط

انجر عنه القول لدى
املعنى القرآين
ّ
البعض ّ
السنّة
إن القرآن أحوج إىل ّ
السنة إىل القرآن كام
أكثر من حاجة ّ
انجر عنه القول ّ
السنّة وحي ثان.
بأن ّ
ّ
وقد أصبح القول ّ
السنة شارحة
بأن ّ
للقرآن وموضحة له مدخال خطريا
من مداخل تفسري النّص القرآين وفق

رؤية املفسرّ  ،بحيث تكون له كامل

بالذ كر هو ّ
إن اجلدير ّ
ّ
أن القدامى

الصالح ّية يف ربط ما شاء من األخبار
ّ

تفسري القرآن بالقرآن واحلال ّ
أن هذا

بمجر د أن يرى بني اآلية
وموضحة،
هلا
ّ
ّ

رأوا ّ
أن أحسن ال ّطرق التّفسري ّية هي
الر أي ّ
ظل مطلبا عزيز التّطبيق أل نّك
ّ
بمجرد التّقدّ م يف مطالعة تفسري اآليات
ّ

األوىل جتد األحاديث واملرو ّيات

واآلثار واألشعار أكثر من االستشهاد

تصب يف الدّ اللة نفسها.
بآيات أخرى
ّ

بام شاء من اآليات ،مدّ عيا أ نهّ ا شارحة

واخلرب عالقة ما((( .وهو أمر يتعارض

الر سول
رأسا مع ما قصد إليه ّ
((( انظر مصطفى بوهندي ،التّأثري املسيحي
يف تفسري القرآن ،دار ال ّطليعة ،ط،1
لبنان  ،2004ص..105
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حني هنى عن كتابة كالمه" :ال تكتبوا

ثم إنّه ينهض عىل املبالغات
ولطفّ .

القرآن فليمحه"((( .أضف إىل ذلك

وال زيادة وال نقصان وليس من اليسري

عني غري القرآن ،ومن كتب عني غري
القصاصون وأهل
صحة ما يرويه
ّ
مدى ّ
املغازي وقد ذكروا أ نهّ م إذا استحسنوا

الصالة
الر سول عليه ّ
قوال نسبوه إىل ّ
السباعي
والسالم .وقد أشار مصطفى ّ
ّ
(الر وافض)
إىل الدّ ور ا ّلذي اضطلع به ّ
يف الكذب ووضع األحاديث مستشهدا

اجلمع بني موقف القرآن يف سورة

الشعراء من ّ
ّ
الشعراء وبني ما ُيروى عن
ابن ع ّباس" :إِ َذ ا َس َأ ْلت ُُمو نيِ َع ْن َغ ِر ِ
يب

ال ُقر ِ
آن َفالت َِم ُسو ُه فيِ
الش ْع ِرَ ،فإِ َّن ِّ
ِّ
الش ْع َر
ْ
ان ال َع َر ِ
ب "(((ّ .
ِد َيو ُ
وكل ذلك وغريه يف
حاجة إىل مزيد النّظر والتّدقيق ونحن

بام قاله مالك بن أنس فيهم« :التكلمهم

إذ نتناول مصطلح الصرّ اط املستقيم

ّ
أن ّ
الشيخ محاد بن سلمة حدّ ثه شيخ

يف إزاحة الغبار ما استطعنا عماّ علق به

فاستحسنا شيئا جعلناه حديثا»(((.

مثريا ومثريا لنقاش يعود بالفائدة عىل

والترو عنهم فإهنم يكذبون» ،وأورد

(الر وافض) ،قال« :كنّا إذا اجتمعنا
من ّ

الوارد يف القرآن الكريم فإ نّنا نرغب

من أفهام عرب التّاريخ ولعل ذلك يكون

وأ ّما ّ
الشعر املستعان به لتوضيح معاين

املسلمني وكفى بذلك مطلبا ونواال.

الر ؤية ّ
الشعر ّية ا ّلتي تسمح
أ نّه رهني ّ
ّ
ألن
بالترّ ادف وال ترادف يف ال ّلغة

املستقيم من كوهنا مسألة مركزية

القرآن فآثاره السلب ّية كثريه جدّ ا منها
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والز يادة والنّقصان وال مبالغة يف القرآن
ّ

ّ
كل مفردة حتتوي عىل معنى ولو ّ
دق
والر قائق،
الز هد
((( صحيح مسلم ،كتاب ّ
ّ
باب التثبت يف احلديث وحكم كتابة
العلم ،ج ،1ص..1366
السنّة مكانتها
((( انظر مصطفى السباعيّ ،
يف التّرشيع اإلسالمي ،ص.96

ينبع

االهتامم

بفكرة

الرصاط

يف االعتقاد يكررها املسلم يف كل
جزء من أجزاء صلواته اليوم ّية.

وقد ُأعيدت هذه العبارة يف القرآن
((( انظر القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن،
ج ،1حتقيق ه��ش��ام سمري ال��ب��خ��اري،
ال��ر ي��اض،
ط��ب��ع��ة دار ع���امل ال��ك��ت��بّ ،
 ،2003ص.24

أ.م.د .ناجي حجالوي

املتنوعة
مرة بصيغها
ّ
إحدى وعرشين ّ

جمداف فيجنح إىل التّمثيل والتّخييل

هذا املصطلح .واجلدير باملالحظة ّ
أن

ومازال العقل الفقهي يف ال ّثقافة

بني التّنكري والتّعريف تقريرا لقيمة

أغلب الدّ ارسني كاملتع ّبدين يستعملون

والتّجسيد.

اإلسالم ّية يفعل فعله يف إجراء األفهام

عبارة الصرّ اط املستقيم من دون حتديد

عىل اآليات ا ّلتي من طبيعتها التّعميم

ما يعنيه الصرّ اط .وقد تع ّلقت هبذه

ل ُيخرجها خمرجا مشهد ّيا وتصوير ّيا هو

مسبق ومتّفق عليه لدى العلامء حول

متنوعة إىل
وتصورات
الفكرة أفهام
ّ
ّ

والرمز ّية
املقصود البادي يف اإلشار ّية
ّ

أقرب إىل الترّ غيب والترّ هيب منه إىل

حد االختالف وشابتها شوائب عديدة

تقرير احلقيقة الدّ ين ّية .وقد كان بإمكان

املجسد واملتعينّ  .وال
يكون إىل اجلرس
ّ
غرو يف ذلك إذمل يتخ ّلص العقل من

أن يكون واضحا مد ّققا يف اجلزئ ّيات،
ولك ّن ذلك فعل قاتل للمعنى منغلق

الزمان ّية.
الصريورة
املتد ّينون عرب
ّ
ّ

النّظر وفق املجريات ا ّلتي يقتضيها

جعلت من الصرّ اط جرسا هو أقرب ما

الصورة البدو ّية والبدائ ّية التّي أخرجها
ّ

مرة أخرى حينئذ أن ُيقدّ م
وال عجب ّ

متنوعة وصور
الصرّ اط عىل أفهام
ّ
خمتلفة إذ هو لصيق بمصائر النّاس

وحمدّ د ملآهلم ولذلك نجد له صدى يف

أغلب الدّ ياناتّ .
هم املنظومات
إن ّ
اإليامن ّية هو إضفاء املعنى عىل ّ
أدق

هذا النّص الدّ يني املتم ّثل يف الوحي

عىل ّ
الذات ال يسمح بالنّظر وإعادة
ّطور االجتامعي وال ّثقايف وهو ما
الت ّ

اصطلح عليه فقه ّيا بالعرف اجلاري.

ويف هذا الفضاء من املعرفة املنفتحة
الزمان ّية ّ
الرسول قد
الصريورة ّ
عىل ّ
فإن ّ

أعرض عىل إنجاز تفسري جاهز للكتاب
وهو عىل ذلك قدير ّ
بأن ذلك يتعارض

جزئ ّيات احلياة إن يف الدّ نيا أو يف العوامل

رأسا مع مقتضيات ختم النّبوءةّ .
إن

العقل اإلنساين جيدّ ف فيها أحيانا بغري

العقل البرشي قد بلغ من القدرة مداها

اآلتية .و ّملا كانت هذه العوامل غيب ّية ّ
فإن

ختم النّبوءة إعالن رصيح عىل ّ
أن
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عىل التّجريد والتّخ ّلص من رضوب

التّجسيد

ّ
فإن ما
والتّقليد .وعليه

متوسط ال ّثقافة
يفهمه اإلنسان العادي أو
ّ

وبالزاي ،فرتد
وبالصاد
بالسني
تصح
ّ
ّ
ّ
ّ
رساطا ورصاطا وزراطا ويف ّ
كل ذلك

العقل ال ّثاقب والنّظر الفاحص.

الواضح واملنهاج البينّ  .والصرّ اط

(((

ليس بالضرّ ورة ما يقتنع به صاحب

السبيل
تعني ال ّطريق .والسرّ اط هو ّ

ّ
إن مفهوم الصرّ اط املستقيم يزداد

السني صادا
لغة يف السرّ اط ،وقلبت ّ

خالل ما تكشف عنه سورة الفاحتة

األولني التّي جاء هبا الكتاب.
قريش
ّ

قيمة يف حياة اإلنسان ووجوده من
املستمر سعيا للهداية إىل
من ال ّطلب
ّ
الصرّ اط املستقيم وعليه ّ
فإن رضورة
ّعرف عىل معامل هذا الصرّ اط وما
الت ّ
يتع ّلق به من مقتضيات احلياة اإلنسان ّية.

األول
ثم نلفي بعدين أساس ّينيّ :
ومن ّ
تفهمي ،وال ّثاين سلوكي عميل
نظري ّ

ّ
املغذية لإلنسان ّية
مت ّثال هلذه االستقامة
وللقيم واألخالق ،إذ االكتفاء باملستوى

النّظري ،والس ّيام يف عوامل ال ّثقافة

50

ولقد ورد يف لسان العرب ّ
أن ال ّلفظة

الدّ ين ّية ،يبدو كطائر بجناح واحد.

الصدد" :إن
((( يقول حممد إقبال يف هذا ّ
ال��ن��ب��وة يف اإلس��ل�ام ل��ت��ب��ل��غ ك�ماهل��ا يف
إدراكها احلاجة إىل إلغاء النبوة نفسها"
حممد إق��ب��ال ،جت��دي��د التفكري الديني
يف اإلس�لام ،ترمجة عباس حممود ،دار
اهل��داي��ة للطباعة وال��ن�شر وال��ت��وزي��ع،
الطبعة الثالثة ،2006 ،ص.149

وبالصاد لغة
الصويت
ّ
بمفعول اجلوار ّ

وقيل لل ّطريق الواضح رساط ألنّه
املارة لكثرة سلوكهم.
كأنّه يسرتط
ّ
وقد ذهب ثعلب إىل ّ
أن الصرّ اط يعني
املوت أي عىل طريقهم((( .وقد ورد
َ
الزخمرشي ّ
سمى
عند ّ
أن الصرّ اط ُي ّ

املارة كام يلتقم اآلكل
لقام ألنّه يلتقم ّ
ال ّلقمة فتتوارى عن األنظار ويجُ مع عىل

صرُ ُ ط ككتاب ُكتُب وهو يؤنّث و ُيذكَّر
كال ّطريق (((.
((( ابن منظور ،لسان العرب ،دار إحياء
ال�ّت�رّ اث العريب ،لبنان ،د .ت ،مج،7
م��ا ّد ة رسط ،ص ،314- 313وم��ا ّد ة
رصط ،ص.340
ّ
الكشاف عن حقائق
الزخمرشي،
((( جار اهلل ّ
ال� ّت��ن��زي��ل وع��ي��ون األق��اوي��ل يف وج��وه
التّأويل ،ج ،1مكتبة مرص ،دار سحنون
للنّرش ،تونس ،د .ت ،ص.21- 20
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ّ
إن مقولة الصرّ اط املستقيم بام

تضمنته من قابل ّية للتّقليب بحسب
ّ
تعدّ د املعاين جعلت املفسرّ ين يتحدّ ثون

عن طريق أحيانا وعن جرس أحيانا

أخرى هو ّ
السيف أو
أدق من حدّ ّ
ّ
الشعرة يمتدّ فوق جهنّم ونسبوا للنّار
املار
كالليب تنهش وتنغرس يف جسد ّ
وأن ّ
ّ
كل ك ّلب يم ّثل ذنبا من ا ّلذنوب
ا ّلتي ُارتكبت يف احلياة الدّ نيا ،علام ّ
بأن

املار
النّور البادي من أحد أصابع
قدمي ّ
ْ

عىل هذا اجلرس يكون بحسب عمله يف
الدّ نيا ولر ّبام خبا أحيانا وأضاء أحيانا

املار يكون
أخرى .فبقدر صالح هذا ّ
ّ
وكأن امليزان
ضياؤه من عىل هذا اجلرس
واحلساب ليسا كافيينْ

إلقامة اجلزاء

حتّى يستبني مقدار اخلري ومقدار الشرّ

من خالل هذه اإلضاءة املنبعثة منه وهي

مرة أخرى إىل التّجسيد.
عودة ّ

الصحيحني ومسند أمحد
لقد ورد يف ّ

َاس
ما ييلَ :ع ْن أَبيِ ُه َر ْي َر َة َق َالَ :ق َال ُأن ٌ
َيا َر ُس َ
ول اللهَِّ َه ْل ن ََرى َر َّبنَا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
ون فيِ
الش ْم ِ
"ه ْل ت َُض ُّار َ
َّ
س َل ْي َس
َف َق َالَ :

ابَ ،قا ُلوا :الَ َيا َر ُس َ
ول اللهَِّ،
ُدونهَ َا َس َح ٌ

َق َالَ :ه ْل ت َُض ُّار َ
ون فيِ ا ْل َق َم ِر َل ْي َل َة ا ْل َبدْ ِر
ابَ ،قا ُلوا :الَ َيا َر ُس َ
ول
َل ْي َس ُدو َن ُه َس َح ٌ
اللهََِّ ،ق َالَ :فإِ َّنك ُْم ت ََر ْو َن ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
ِ
َّاسَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :م ْن
ك ََذل َك يجَ ْ َم ُع اللهَُّ الن َ
َان َي ْع ُبدُ َش ْي ًئا َف ْل َيتَّبِ ْع ُه َف َي ْت َب ُع َم ْن ك َ
ك َ
َان
الش ْم َس َو َي ْت َب ُع َم ْن ك َ
الش ْم َس َّ
َي ْع ُبدُ َّ
َان

َي ْع ُبدُ ا ْل َق َم َر ا ْل َق َم َر َو َي ْت َب ُع َم ْن ك َ
َان َي ْع ُبدُ
يت ال َّطو ِ
ال َّطو ِ
يت َو َت ْب َقى َه ِذ ِه
اغ َ
اغ َ
َ
َ
ِ
ِ
وها(((َ ،ف َي ْأتِ ِيه ْم اللهَُّ فيِ
األُ َّم ُة ف َيها ُمنَاف ُق َ
ونَ ،ف َي ُق ُ
ور ِة ا َّلتِي َي ْع ِر ُف َ
ولَ :أنَا
َغيرْ ِ ُّ
الص َ
َر ُّبك ُْم َف َي ُقو ُل َ
ونَ :ن ُعو ُذ بِاللهَِّ ِمن َْك َه َذا
َمكَا ُننَا َحتَّى َي ْأتِ َينَا َر ُّبنَا َفإِ َذا َأتَانَا َر ُّبنَا

َع َر ْفنَا ُه َف َي ْأتِ ِيه ْم اللهَُّ فيِ
ور ِة ا َّلتِي
ُّ
الص َ
ونَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :أنَا َر ُّبك ُْم َف َي ُقو ُل َ
َي ْع ِر ُف َ
ْت
ون َأن َ
َر ُّبنَا َف َي ْت َب ُعو َن ُه َو ُيضرْ َ ُب ِجسرْ ُ َج َهن ََّم،
َق َال َر ُس ُ
ول اهللَ :ف َأك ُ
ُون َأ َّو َل َم ْن
الر ُس ِل َي ْو َم ِئ ٍذ ال َّل ُه َّم َس ِّل ْم
يجُ ِ ُيز َو ُد َعا ُء ُّ
س ِّلم وبِ ِه َكالَلِيب ِم ْث ُل َشو ِك السعدَ ِ
ان
َّ ْ
ْ
ُ
َ ْ َ
َأما ر َأيتُم َشو َك السعدَ ِ
انَ .قا ُلواَ :بلىَ
َّ ْ
َ َ ْ ْ ْ
َيا َر ُس َ
ول اللهََِّ .ق َالَ :فإِنهَّ َا ِم ْث ُل َش ْو ِك
السعدَ ِ
ان َغيرْ َ َأنهَّ َا الَ َي ْع َل ُم َقدْ َر ِع َظ ِم َها
َّ ْ
إِالَّ اللهَُّ َفت ْ
َّاس بِ َأ ْعماَلهِِ ْم ِمن ُْه ْم
َخ َط ُ
ف الن َ
ِ
وها يف مسند أمحد.
((( أو َشاف ُع َ
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المُْو َب ُق بِ َع َم ِل ِه َو ِمن ُْه ْم المُْ َخ ْر َد ُل
ِ
َين ُْجو َحتَّى إِ َذا َف َر َغ اللهَُّ ِم ْن ا ْل َق َضاء َبينْ َ
ِعب ِ
اد ِه َو َأ َرا َد َأ ْن يخُ ِْر َج ِم ْن الن ِ
َّار َم ْن َأ َرا َد
َ
َأ ْن يخُ ِْر َج ممِ َّ ْن ك َ
َان َي ْش َهدُ َأ ْن الَ إِ َل َه إِالَّ اللهَُّ
ِ
وه ْم َف َي ْع ِر ُفونهَ ُ ْم
َأ َم َر المَْالَئ َك َة َأ ْن يخُ ِْر ُج ُ
ار السج ِ
بِع َ ِ
ود َو َح َّر َم اللهَُّ َعلىَ
ال َمة آ َث ِ ُّ ُ
َ
َّار َأ ْن ت َْأك َُل ِمن اب ِن آدم َأ َثر السج ِ
الن ِ
ود
ْ ْ َ َ َ ُّ ُ
(((1

ُث َّم

ِ
ب َع َل ْي ِه ْم
َف ُي ْخ ِر ُجونهَ ُ ْم َقدْ ا ْمتُح ُشوا َف ُي َص ُّ
ماء ي َق ُال َله ماء الحْ ي ِ
اةَ ،ف َينْ ُبت َ
ات
ُون َن َب َ
ُ َ ُ ََ
َ ٌ ُ
الحِْ َّب ِة فيِ حمَ ِ ِ
الس ْي ِل َو َي ْب َقى َر ُج ٌل ِمن ُْه ْم
يل َّ
ُم ْقبِ ٌل بِ َو ْج ِه ِه َعلىَ الن ِ
َّار َف َي ُق ُ
ولَ :يا َر ِّب َقدْ
ِ
ف
َاؤ َها َفاصرْ ِ ْ
حي َها َو َأ ْح َر َقنِي َذك ُ
َق َش َبني ِر ُ
َو ْج ِهي َع ْن الن ِ
َّار َف َ
ال َي َز ُال َيدْ ُعو اللهََّ

52

َف َي ُق ُ
ول َل َع َّل َك إِ ْن َأ ْع َط ْيت َُك َأ ْن ت َْس َأ َلنِي
َغيرْ َ ُه َف َي ُق ُ
ول الَ َو ِع َّزتِ َك الَ َأ ْس َأ ُل َك َغيرْ َ ُه
ف َو ْج َه ُه َع ْن الن ِ
َّار ُث َّم َي ُق ُ
َف َيصرْ ِ ُ
ول َب ْعدَ
َذلِ َك َيا َر ِّب َق ِّر ْبنِي إِلىَ َب ِ
اب الجْ َن َِّة َف َي ُق ُ
ول
َأ َل ْي َس َقدْ َز َع ْم َت َأ ْن الَ ت َْس َأ َلنِي َغيرْ َ ُه

َو ْي َل َك ا ْب َن آ َد َم َما َأ ْغدَ َر َك َف َ
ال َي َز ُال َيدْ ُعو
َف َي ُق ُ
ول َل َعليِّ  :إِ ْن َأ ْع َط ْيت َُك َذلِ َك ت َْس َأ ُلنِي
َغيرْ َ ُه َف َي ُق ُ
ول :الَ َو ِع َّزتِ َك الَ َأ ْس َأ ُل َك َغيرْ َ ُه
َفيعطِي اللهََّ ِمن ُعه ٍ
ود َو َم َواثِ َيق َأ ْن الَ
ْ ُ
ُْ
از ى يف مسند أمحد.
( ((1أو ا ُمل َج َ

َي ْس َأ َل ُه َغيرْ َ ُه َف ُي َق ِّر ُب ُه إِلىَ َب ِ
اب الجْ َن َِّة َفإِ َذا
ُت
َت َما َشا َء اللهَُّ َأ ْن َي ْسك َ
َر َأى َما فِ َيها َسك َ
ولَ :ر ِّب َأ ْد ِخ ْلنِي الجْ َنَّ َة ُث َّم َي ُق ُ
ُث َّم َي ُق ُ
ول
َأ َو َل ْي َس َقدْ َز َع ْم َت َأ ْن الَ ت َْس َأ َلنِي َغيرْ َ ُه

َو ْي َل َك َيا ا ْب َن آ َد َم َما َأ ْغدَ َر َكَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :يا
َر ِّب الَ تجَ ْ َع ْلنِي َأ ْش َقى َخ ْل ِق َك َف َ
ال َي َز ُال
َيدْ ُعو َحتَّى َي ْض َح َك َفإِ َذا َض ِح َك ِمنْ ُه
َأ ِذ َن َل ُه بِالدُّ ُخ ِ
ول فِ َيها َفإِ َذا َد َخ َل فِ َيها
ِق َيل َل ُه تمَ َ َّن ِم ْن ك ََذا َف َيت ََمنَّى ُث َّم ُي َق ُال
َل ُه :تمَ َ َّن ِم ْن ك ََذا َف َيت ََمنَّى َحتَّى َتنْ َقطِ َع بِ ِه
األَ َمانيِ ُّ َف َي ُق ُ
ول َل ُهَ :ه َذا َل َك َو ِم ْث ُل ُه َم َع ُه
َق َال َأبو هريرةَ :و َذلِ َك الرج ُل ِ
آخ ُر َأ ْه ِل
َّ ُ
ُ ُ َ َْ َ
الجْ َن َِّة ُد ُخول"( .((1وانظر إىل ما ورد
( ((1صحيح ال��ب��خ��اري ،حتقيق ط��ه عبد
ال��ر ؤوف سعد ،طبعة جديدة ،مكتبة
ّ
الر قاق،
كتاب
،2003
مرص،
اإليامن،
ّ
ح��دي��ث رق���م  ،6573ص-1329
 .1330وصحيح مسلم برشح النّووي،
طبعة مر تّبة ،املكتب اجلامعي ،مرص ،د.
ت ،م��ج ،2ج  ،3حديث رق��م ،299
ص  .15- 14وم��س��ن��د أمح���د ،رشح
حممد شاكر ،دار احلديث ،ط،1
أمحد ّ
 ،1995ج ،7حديث رقم  ،4377ص
.432
الصحاح ال ّثالثة يف منبع
إذا ا تّفقت
ّ
اخلرب املتم ّثل يف أيب هريرة ّ
فإن سلسلة
األسانيد ختتلف من صحيح إىل آخر.
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ثني هذا احلديث من تفاصيل حتيل عىل

القصاص
املتخ ّيل ا ّلذي ك ُثر يف أكاذيب
ّ
وأصحاب املغازي والتّفاسري

(((1

ّمما

يؤكّد ما ذهب إليه أمحد بن حنبل من
ّ
أن ثالثة كتب ال ُأصول هلا" :املغازي
واملالحم والتّفسري" .والقصد منه

صحة ملنطلقاهتا ،فقد سعى من له
ال
ّ

بِ َقنْ َط َر ٍة َبينْ َ ا لجْ َن َِّة َو الن ِ
اص َ
ون
َّار َ ،ف َي َت َق ُّ
َت َب ْين َُه ْم فيِ الدُّ ْن َياَ ،حتَّى إِ َذ ا
َم َظا لمِ َ كَا ن ْ
ُن ُّقوا َو ُه ِّذ ُبوا ُأ ِذ َن لهَ م بِدُ ُخ ِ
ول ا لجْ َن َِّة ،
ُْ
َف َو ا َّل ِذ ي َن ْف ُس محُ َ َّم ٍد بِ َي ِد ِه لأَ َ َحدُ ُه ْم
َان فيِ
بِ َم ْسكَنِ ِه فيِ ا لجْ َن َِّة َأ َد ُّل بِ َمن ِْزلِ ِه ك َ
الدُّ ْن َيا( .((1وقد ُر وي ّ
أن هذا الصرّ اط

يتكو ن من سبعة قناطر :قنطرة التّوحيد
ّ

دراية باألخبار واآلثار من أهل الكتاب

فقنطرة

تصور وخت ّيل حول
ما ع ّن هلم من
ّ

ثم قنطرة املظامل ،وهي قناطر يف
املنكر ّ

والس ّيام ا ّلذين أسلموا منهم إىل إفشاء
العوامل املحجوبة واملغيوبة ،وال ّ
أدل

الصالة
ّ

فالصوم
ّ

فالز كاة
ّ

فاحلج فاألمر باملعروف والنّهي عن
ّ

عىل ذلك من املحاورة مع اهلل وهي مل

املار يف
شكل حواجز يخُ ترب من خالهلا ّ
احلصيلة املتب ّقاة من ّ
كل ركن من هذه

ّ
وكأن اهلل بدا غري ذي علم وال دراية

قنطرة إ ّما إخفاق فسقوط يف النّار وإ ّما

السذاجة
ختل من مساومة باردة إىل حدّ ّ

بحقائق األمور.

الشعائر ّية والتّع ّبد ّية ،ويف ّ
األركان ّ
كل
نجاة فمرور إىل القنطرة املوالية.

وليس ذلك ببعيد عماّ ُر وي عن
ِ
يم ِم ْن َأ َّن ُه َق َال َ :أ ْخبرَ َ نَا
إِ ْس َحاق ب ُن إِ ْب َر اه َ
ُم َعا ُذ ْب ُن ِه َشا ٍم َ ،حدَّ َثنِي أَبيِ َ ،ع ْن َقتَا َدةَ،
َّاجي َ ،عن أَبيِ س ِع ٍ
ِ
َع ْن أَبيِ ا لمُْت ََوك ِ
يد
ْ
َ
ِّل الن ِّ

احلق وهو م ّلة اإلسالم وبدله
يفيد طريق ّ

السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن،
(ّ ((1
ج ،2ص.227

( ((1صحيح البخاري ،كتاب املظامل ،باب
قصاص املظامل ،حديث رق��م ،2440
ص.504

ا لخْ ُدْ ِر ِّيَ ،ع ْن ر س ِ
ول اللهََِّ ،ق َال :
َ ُ
ُون ِم َن الن ِ
ص ا لمُْ ْؤ ِمن َ
َّار ُ ،حبِ ُسوا
"إِ َذ ا َخ َل َ

وبااللتفات إىل كتب التّفسري نلفي

تعدّ دا يف مستويات الفهم للصرّ اط
الزخمرشي من أنّه
املستقيم منها ما ارتآه ّ

رصاط ا ّلذين أنعمت عليهم أي رصاط
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املسلمني عىل أبلغ وجه(.((1

وقد يشمل معنى الصرّ اط املستقيم
أكثر من معنى كتم ّثل هداية اهلل

جمسدا يف شخوص
وتوفيقه إىل اعتباره ّ
برش ّية مت ّثل أسوة حسنة لبق ّية املؤمنني.
فال ّطربي ،عىل سبيل املثال ،يقول يف
"اه ِدنَا الصرِّ َ َ
اط
معرض تفسريه لآلية ْ
ِ
يم" :أمجعت األ ّمة من أهل التّأويل
المُْ ْستَق َ

رسول اهلل وصاحباه من بعده أبو بكر

وعمر(.((1

حممد عجينة إىل ّ
أن
ولقد أشار ّ

األساطري "قد هتاجر أحيانا إىل فضاءات

مكتوبة خمتلفة منها كتب التّفسري وكتب
قصص األنبياء فتكون منطلقا لبناء

املعنى وتوضيحه ،وقد يكون ذلك

مجيعا عىل ّ
أن الصرّ اط املستقيم ،هو
ال ّطريق املستقيم :هو ال ّطريق الواضح

شكل رسدي أو يف شكل حجاج فتقوم

بتأويل اآلية عنده أن يكون معن ّيا به:

وغريها يف

ا ّلذي ال اعوجاج فيه .وا ّلذي هو أوىل
و ّفقنا لل ّثبات عىل ما ارتضيته ،وو ّفقت
له من أنعمت عليه من عبادك ،من قول

وعمل .ويف رسده لتفاسري القرآن أورد
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أخرى ال ّطريق .وعن أيب العالية قال هو

التّحوير يف أحد شكلني اثنني :يف

األسطورة بـ "مرسحة" العقيدة ،أحيانا
وجتسيم قيم اخلري والشرّ

شكل حمسوس يقرهبا من مجهورها من

"العا ّمة" أحيانا أخرى ،وهذا ّ
بالذات
والقصاص أحيانا
ما فعله املفسرّ ون
ّ

عيل بن أيب طالب
ال ّطربي ما ُروي عن ّ
عن النّبي أنّه قال وذكر القرآن فقال :هو

عىل إقحام الترّ اث األسطوري يف

الصرّ اط املستقيم هو اإلسالم ويف رواية

من املجتمعات وسامهوا يف إغناء تلك

الصرّ اط املستقيم .وعن ابن ع ّباس أن

ال��ز خم�شري ،ال��ك� ّ�ش��اف عن
( ((1ج��ار اهلل ّ
حقائق التّنزيل وع��ي��ون األق��اوي��ل يف
وج���وه ال � ّت��أوي��ل ،ج ،1مكتبة مرص،
دار سحنون للنّرش ،ت��ون��س ،د .ت،
ص.21-20

مع بعض األساطري ،فساعدوا بذلك

ّصورات واملعتقدات داخل جمتمع
الت ّ

( ((1انظر ال� ّط�بري ،جامع البيان ،حتقيق
وحممد عادل
أمحد عبد الرزاق البكري
ّ
وحممد عبد ال ّلطيف خلف وحممود
حممد
ّ
ّ
السالم ،ط،2 .
مريس عبد احلميد ،دار ّ
مرص ،2007 ،مج  ،1ص.153- 150

أ.م.د .ناجي حجالوي

احلكايات بطبقات رمز ّية جديدة ،وهو

ومكدّ س فيها" .وال جيد ال ّطربي مناصا

"قصة بلوقيا" ،ضمن قصص األنبياء
ّ

من األخبار واألحاديث فيسرتسل يف

ما يمكن أن نتب ّينه عىل سبيل املثال يف

لل ّثعالبي ،وضمن ألف ليلة وليلة
"قصة حاسب كريم الدّ ين" وهي
يف
ّ
حكاية يتنازعها فضاءان اثنان :فضاء

املقدّ س من جهة وفضاء الدّ نيوي

الرسول
غري االستشهاد بام ُأثر عن ّ
رسدها مستمدّ ا منها صدق ّية ما يذهب
إليه من آراء تفسري ّية ،يقول :عن أيب

سعيد اخلدريّ ،
الرسول قال" :يؤتى
أن ّ

باجلرس –يعني يوم القيامة -فيجعل

قصة مترسح
من جهة أخرى .وهي ّ

بني ظهري جهنّم .قلنا :يا رسول اهلل

أسطورة جلجامش وأسطورة اخلليقة

عليه خطاطيف وكالليب وحسكة

العقيدة مستعينة بأساطري عديدة منها

وغريها" (.((1

ويف تفسريه لآلية ﱫ ﮐ ﮑ ﮒ

وما اجلرس؟ .قال :مدحضة مز ّلة،

مفلطحة هلا شوكة عقيفاء تكون بنجد،

ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﱪ [سورة

يمر عليها املؤمنون
السعدانّ ،
يقال هلا ّ
والريح ،وكأجاويد
كال ّطرف والربق
ّ

الرسول فيقول" :يوضع
املرو ّية عن ّ

يمر آخر
مس ّلم ومكدوس يف جهنّم ،ثم ّ

مريم ]71 :يذكر ال ّطربي األخبار

الصرّ اط بني ظهري جهنّم عليه حسك

والركاب ،فناج مس ّلم وخمدوش
اخليل ّ
يسحب سحبا ،فام أنتم بأشدّ مناشدة يل

احلق ،قد تبينّ لكم من املؤمنني يومئذ
يف ّ

ثم يستجيز النّاس،
السعدان ّ
كحسك ّ
ثم ناج وحمتبس
فناج مس ّلم وجمروح بهّ ،

للج ّبار تبارك وتعاىل إذا رأوهم قد نجوا

وحتو الهتا،
حممد عجينة ،األساطري
(((1
ّ
ّ
األس���اط�ي�ر واألدب ،م��ق��ال ضمن
أع�مال مهداة إىل األس��ت��اذ عبد املجيد
ال��ّش�رّ يف ،وح���دة ال��ب��ح��ث :يف ق���راءة
اخلطاب الدّ يني ،كل ّية العلوم اإلنسان ّية
واالج��ت�ماع � ّي��ة ،جامعة ت��ون��س ،ط،1
 ،2014ص.117

( ((1انظر ال� ّط�بري ،جامع البيان ،حتقيق
وحممد عادل
الر ّز اق البكري
ّ
أمحد عبد ّ
وحممد عبد ال ّلطيف خلف وحممود
حممد
ّ
ّ
السالم،
مريس عبد احلميد ،مج  ،7دار ّ
ط ،2 .مرص ،2007 ،ص.5529

وبقي إخواهنم"(.((1
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ويف معرض تفسريه لآلية ﱫ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﱪ [سورة

ﯨ ﯩ ﱪ [سورة آل عمران:

ال ّطربي الصرّ اط

ّ ]51
أن الصرّ اط املستقيم هو ا ّلذي

ّ
أضل اهلل اليهود
لقبلة إبراهيم ،وقد

واملحجة
والصرّ اط هو ال ّطريق الواضح
ّ

البقرة ]142 :يفسرّ

بالتوجه شطر املسجد احلرام
املستقيم
ّ
واملنافقني ومجاعة الشرّ ك باهلل(.((1

ويف اآلية ﱫ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﱪ [سورة البقرة]213 :

يقول ال ّطربي" :فكانت هداية اهلل –

قد محل قومه عليه وجاءهم به(.((2
املعوجة من اتّبعه هيدى
املستقيمة غري
ّ

إىل رضا اهلل وإىل النّجاة من عذاب اهلل

والفوز بجنّته( .((2وهو ال ّطريق ا ّلذي ال
اعوجاج فيه ،وهو دين اهلل القويم ا ّلذي

ّ
بمحمد وبام
جل ثناؤه -ا ّلذين آمنوا
ّ
جاء به ّملا اختلف هؤالء األحزاب من

ا ّلذي هيدهيم إلصابة فضل اهلل ا ّلذي

احلق بإذنه أن و ّفقهم إلصابة ما
من
ّ

منهج من أنعم عليه من أهل طاعته،

بني إرسائيل ا ّلذين أوتوا الكتاب فيه

احلق من كان قبل املختلفني
كان عليه ّ
ا ّلذين وصف اهلل صفتهم يف هذه اآلية

إذ كانوا أ ّمة واحدة .وذلك هو دين
الرمحان،
إبراهيم احلنيف املسلم خليل ّ
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ﱫﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ

فصاروا بذلك أ ّمة وسطا ،كام وصفهم

به ربهّ م ليكونوا شهداء عىل النّاس(.((1

وقد جاء عىل لسان عيسى يف اآلية:

( ((1تفسري ال ّطربي ،جامع البيان ،مج،1
ص.744
( ((1تفسري ال ّطربي ،جامع البيان ،مج،2
ص .1136

اختاره لعباده ورشعه هلم ،وهو اإلسالم

تفضل به عىل أوليائه ويسدّ دهم لسلوك
ّ
والقتفاء آثارهم( ،((2وهذا الفهم يستند

( ((2انظر ال ّطربي ،جامع البيان ،مج،3
ص.1800
( ((2انظر ال ّطربي ،جامع البيان ،مج،3
ص .1899
( ((2انظر ال ّطربي ،جامع البيان ،مج،3
ص 2405و م��ج ،4ص 2652وص
 2793وص 3253وص3342
وص  3401وص 3426وم��ج ،7ص
 ،5817وص ،5947وص،6076
وم����ج ،8ص ،6720وص،6814
وص.6852

أ.م.د .ناجي حجالوي

إىل منطوق اآلية ﱫﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠﱪ [سورة األعراف]86 :

الصرّ اط يف روايته وإن كان من رصاط
اهلل املستقيم فإنّه ليس الصرّ اط ك ّله،

(((2

عدو اهلل أنّه يقعد هلم رصاط
وإنّام أخرب ّ

الصرّ اط .وأ ّما يف تفسريه لآلية :ﱫ ﭽ

يشء معتربا ّ
أن ذلك فهم أشبه بظاهر

وإن تع ّلق اخلطاب فيها بقوم شعيب

حيث تع ّلق املعنى بالبعد املا ّدي يف

خيصص منه شيئا دون
اهلل املستقيم ومل ّ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﱪ

التّنزيل وأوىل بالتّأويل ،ألن اخلبيث ال

رواية سربة بن الفاكه أن سمع النّبي

قربة إىل اهلل ،معلنا بذلك أنّه يلتقي بآراء

[سورة األعراف ]16 :فيورد ال ّطربي
ّ
"إن ّ
الشيطان قعد البن آدم
يقول:
بأطرقة ،فقعد له بطريق اإلسالم ،فقال:

أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ .فعصاه

ثم قعد له بطريق اهلجرة ،فقال:
فأسلمّ ،

أهتاجر وتذر أرضك وسامءك ،وإنّام مثل
املهاجر كالفرس يف ال ّطول؟ .فعصاه

ثم قعد بطريق اجلهاد ،وهو
وهاجرّ .

جهد النّفس واملال ،فقال :أتقاتل فتقتل
فتنكح املرأة ويقسم املال؟ .فعصاه

وجاهد" .وقد أورد ال ّطربي عن عون
بن عبد اهلل يف تفسري اآلية قال" :طريق

مكّة" .ومل يكتف ال ّطربي بإيراد رواية

عون وإنّام ع ّلق عليها و نقدها معتربا ّ
أن
( ((2انظر ال ّطربي ،جامع البيان ،مج،5
ص.3570

الصد عن ّ
كل ما كان هلم
يألو عباد اهلل ّ

أهل التّأويل ،كمجاهد وابن ع ّباس
وقتادة ،ا ّلذين ذهبوا إىل ّ
أن الصرّ اط هو

احلق(.((2
سبيل ّ

وأ ّما بالنّسبة إىل ال ّطباطبائي يف

يتوسع يف التّأويل
تفسريه امليزان فإ نّه
ّ

عيل بن أيب طالب ليضحى
ليطال
ّ
مفهوم الرصاط املستقيم متعلقا بام
يذكر من اننا نقرأ يف كل يوم عرش

مرات عىل األقل يف سورة الفاحتة اهدنا
( ((2انظر ال � ّط�بري ،جامع البيان ،م��ج،5
ص 3457- 3456ومج  ،6ص4359
وص 4896وص .5068وم���ج،7
ص 5498وص ،5665وص،5948
وم������ج ،8ص ،6855وص6880
وص ،6928وص  ،6985وم���ج،9
ص ،7260وص ،7294وص،7312
وص ،7471ومج ،10ص.8125
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الرصاط املستقيم ،لكن ه ّ
ال تساءلنا

أركان توحيده ونحن موضع رسهوعن

لو تساءلنا وعرفنا املقصود لوجدنا

اجلراح عن الثوري عن السدي عن

ما هو الرصاط املستقيم؟ .أعتقد أننا
أنفسنا خاشعني يف الصالة أكثر و أكثر،

يف احلقيقة أن للرصاط املستقيم معاين
كثرية لكنها كلها نور عىل نور وكلها يف

نور واحد ،فقد ذكر العالمة الطباطبائي
رضوان اهلل تعاىل عليه يف تفسري امليزان

ويف الفقيه والعيايش عن الصادق
قال :الرصاط املستقيم أمري املؤمنني

عويف املعاين عن الصادق قال :هي
الطريق إىل معرفة اهلل و مها رصاطان
رصاط يف الدنيا ورصاط يف اآلخرة فأما

الرصاط يف الدنيا فهو اإلمام املفرتض
الطاعة من عرفه يف الدنيا واقتدى

هبداه مر عىل الرصاط الذي هو جرس
جهنم يف اآلخرة ومن مل يعرفه يف الدنيا
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زلت قدمه يف اآلخرة فرتدى يف نار

جهنمويف املعاين ايضا عن السجاد

قال :ليس بني اهلل وبني حجته حجاب،
وال هلل دون حجته سرت ،نحن أبواب

اهلل ونحن الرصاط املستقيم ونحن

عتبة علمه ونحن ترامجة وحيه ونحن

ابن شهر آشوب عن تفسري وكيع بن

أسباط و جماهد عن ابن عباس يف قوله
تعاىل اهدنا الرصاط املستقيم قال:

قولوا معارش العباد ارشدنا اىل حب

حممد وأهل بيته( .((2ويف هذا
املجال ُيع ّلق أمحد مصطفى يعقوب ّ
بأن
دب بني املسلمني فيام يتع ّلق
االختالف ّ

عيل ّ
فإن
باإلمامة ،وإذ كان
ّ
احلق مع ّ
عيل فهو
الصرّ اط املستقيم هو ما سلكه ّ

واحلق معه ّ
عيل هي
احلق
ّ
ما ّ
وأن والية ّ
الصرّ اط املستقيم(.((2
وقد ذهب ابن ق ّيم اجلوز ّية إىل ّ
أن

اهلل عىل رصاط مستقيم

(((2

ومعناه ّ
أن

حممد حسني ال ّطباطبائي ،امل��ي��زان يف
(ّ ((2
تفسري القرآن ،حتقيق حسني األعلمي،

مؤسسة األعلمي للمطلبوعات ،ط،1
ّ
لبنان ،1997 ،ج ،1ص.45- 32
( ((2أمحد مصطفى يعقوب ،ما معنى الصرّ اط
املستقيمalkolainy. blogspot. ،
blog /06 /2015 /com
.html .-post74
تنص اآلية  56من سورة هود  11عىل
(ّ ((2
ما ييل :ﱫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
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أقواله ك ّلها صدق ورشد وعدل وهدى

فهو طريق املؤمنني إىل اجلنّةّ ...
الذ ي

وخري .والشرّ ّ ال يدخل يف أقوال من اتّبع
ّ
وأن ا ّلذين
الصرّ اط املستقيم وأفعاله،

سوف يتجلىّ يوم القيامة جرس ًا ممدود ًا

وأفعاله ك ّلها مصالح وحكم ورمحة

هو مستقيم» .رصاط اإلنسان يف الدّ نيا

عىل متن جهنّم .البدّ للوصول إىل
نعيم ِ
اجلنان من املرور عليه .ومعنى

اتّبعوا الصرّ اط املستقيم يتّصفون هبذه
الصفات(.((2
اخلصلة ويتح ّلون هبذه ّ

أن الصرّ اط األُ
هذاّ :
خروي هو امتداد
ّ

السنّي وإنّام
املستقيم مقترصا عىل التّفكري ّ

جتسد ظاهر ًا للعيان
بل هو نفسه قد ّ

ّصور العليق بالصرّ اط
وليس هذا الت ّ

هو شديد ّ
الشبه بام يرتئيه أهل التّش ّيع.

لرصاط اإلنسان يف حياته األرض ّية،
األخروي املبني.
يف عامل االنكشاف
ّ

الصدد البدّ من التّنويه
ويف هذا ّ

الر وايات بأ نّه مظلم،
وهو جرس تصفه ّ

املستقيم رصاطان :رصاط يف الدّ نيا،

الصادق
ويصو ر حديث لإلمام
ّ
ّ

اإلمام احلسن العسكري عن هذين

الصرّ اط« :هو ّ
أدق من َّ
الشعرة ،وأحدّ
يمر عليه َ
مثل
السيف فمنهم َمن ّ
من ّ

أو الً بحقيقة تتم ّثل يف ّ
أن الصرّ اط
ّ

ورصاط يف اآلخرة تبعا ملا أشار إليه

يسعى النّاس عليه عىل قدر أنوارهم.
يتم ّثل يف ّ
أن مسري النّاس آنذاك عىل

الصرّ اطني ..« :فأ ّما الصرّ اط املستقيم
الغلو  ،وارتفع
يف الدنيا فهو ما َقصرُ عن
ّ
عن التّقصري ،واستقام فلم ي ِ
عد ل إىل
َ

يمر عليه َ
مثل عَدْ و
الربق .ومنهم َمن ّ
يمر عليه ماشي ًا .
ال َف َر س .ومنهم من ّ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﱪ

شيئ ًا  ،وترتك منه شيئ ًا » .وهذا املرور

يشء من الباطل .وأ ّما ال ّطريق اآلخر

السالكني
( ((2ابن القيم اجلوز ّية ،مدار ج ّ
ب�ين م��ن��ازل إ ّي��اك نعبد وإ ّي���اك نستعني،
دار الكتب العلمية ،ط ،1لبنان ،د .ت،
ص.32- 31

يمر عليه َح ْبو ًا .ومنهم
ومنهم من
ّ
يمر عليه متع ّلق ًا  .فتأخذ النّار منه
من ّ
املار ين،
َمنوط ،رسع ًة و ُبط ًء  ،بقدر نور ّ
وتتفاوت رسعة امليش بتفاوت نور

شك ّ
اليقني .وما من ّ
باحلق
ّمسك
ّ
أن الت ّ
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الر اسخ
وااللتزام باملوقف الت
ّ
ّوحيدي ّ

والر فض ّ
لكل
بام يتط ّلب من الرباءة
ّ
ُمطاع من دون اهلل ،أفكار ًا أم أشخاص ًا

يمر اجلميع عند الوفاة .فإذا كان
وعربه ّ

الضيق ،حا ّد بارز احلدّ ة ..كأ نّام
شديد ِّ

اجلرس وخيرج شيطان ليسحب روحه

أم أعامالً إ نّام يشبه امليش يف طريق ض ّيق

فاصال بني عامل األحياء و عامل األموات.
الشخص من األرشار سيضيق عليه هذا

النبي
هو نصلة سيف .ويف مناجاة
ّ

إىل مكان العقاب األبدي وإذا كان

وجهر ًا؟ .قال :ياموسى،
رس ًا َ
حكمتك ّ
يمر عىل الصرّ اط كالربق(.((2
ّ

أمامه بام فيه الكفاية ليعرب هذا ّ
الشخص

موسى :إهلي ،ماجزاء َمن تال

ّ
إن املتأ ّمل يف املوروث الدّ يني لدى

ّ
الشعوب القديمة ُيلفي قصصا يطالع

يف ثناياها أفكارا متع ّلقة بام ُيعرف
الرأي
بالصرّ اط املستقيم وهو ما ُيد ّعم ّ
القائلّ :
تصورا
إن فكرة الصرّ اط ليست ّ
خاصا بالدّ يانة اإلسالم ّية أو اليهود ّية
ّ

تصور ضارب يف
أو املسيح ّية وإنّام هو
ّ
ِ
الزرادشت ّية پل چینود
القدَ م فحسب ّ
60

كتاب افستا الزرادشتي ُيم ّثل اجلرس

CinvatPeretum–chinvat
 bridgeالرصاط (جرس) جهنم يف

( ((2حممد باقر املجليس ،بحار األنوار اجلامعة
ل���درر أخ��ب��ار األئ��م��ة األط��ه��ار ،حتقيق
مؤسسة إحياء الكتب اإلسالم ّية ،إيران،
ّ
الكتاب اخلامس ،قصص األنبياء ،القسم
األول ،ص.520
ّ

ّ
الشخص من األخيار سيتّسع اجلرس

ّ
الزرادشت ّية
بكل سالم ،وحسب الدّ يانة ّ
ّ
الصالح من النّاس سيخ ّلد يف اجلنّة
فإن ّ
ّبي زرادشت يف حني ّ
أن
إىل جانب الن ّ
الشرّ ّ ير سيخ ّلد يف النّار إىل جانب

ّ
الشياطني (.((3

وأ ّما يف املسيح ّية فنلفي قول املسيح

رشا إذ
املتع ّلق بنيل اجلزاء إن خريا أو ّ
ِ
ِ
يع
يقول" :ت َْأتيِ َسا َع ٌة ف َيها َي ْس َم ُع جمَ ُ
ور صو َتهَ ،في ْخرج ِ
ِّ
الذي َن
الذي َن فيِ ال ُق ُب ِ َ ْ ُ َ ُ ُ
( ((3إلياس ديلمي ،الصرّ اط حقيقة
أم خرافة ،مقال منشور يف املجلة
االلكرتونية

احلوار

التمدّ ن،

 ،4779بتاريخ .2015 /04 /16

عدد

http:// www. ahewar. org/
debat/ show. art. asp? aid
=464026
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ات إِلىَ ِقيام ِة احلي ِ
َفع ُلوا الصالحِ ِ
اة َوا َّل ِذي َن
َ َ ََ
َ
َّ َ
َع ِم ُلوا السي َئ ِ
ات إِلىَ ِق َيا َم ِة الدَّ ْينُونَة"(.ِ((3
َّ ِّ
ّصو رات ا ّلتي هي من
وبعيدا عن الت ّ
ّص
إنتاج املتد ّينني بمقتىض حماورة الن ّ
املعرف ّية

وتفسريه وفق أرض ّية املفسرّ
وال ّثقاف ّية ّ
فإن العودة إىل القرآن الكريم

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱪ [سورة

األنعام.]153- 151 :

وتبعا للقيل القرآين الوارد يف

تفيض إىل اعتبار ّ
أن الصرّ اط املستقيم
يتم ّثل يف الفرقان وهي عبارة عن

الش ّك أمام الدّ ارس ّ
ّ
أن القرآن قد أمدّ

وهو عبارة عن مجلة القيم املشكّلة

وتفسريا وتأويال وهذه املفاتيح هي

حممد
ثم ّ
وصايا عرش نزلت عىل موسى ّ

للمحر مات يف قوله :ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ
ّ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

هذه اآليات يتجلىّ بام ال يدعو إىل
قارئه بمفاتيح الولوج إىل عوامله فهام

يسميه بتفصيل الكتاب .فاآليات
ما
ّ
مفصلة املعنى املراد
رصحية العبارة
ّ

ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ

من الصرّ اط املستقيم .إ نّه يتم ّثل يف

ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

مرشوع ّيتها اثنان عىل اختالف املذاهب

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

تتحو ل.
والفطرة ثابتة ال تتبدّ ل وال
ّ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ

من ّ
يمر ر إىل التّصويت
الشعوب أو أن ّ

ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ

جمموعة قيم إنسان ّية ال خيتلف يف

ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

واال تجّ اهات أل نهّ ا لصيقة بالفطرة

ﰁﰂﰃﭑﭒﭓﭔ

فليس من املعقول أن ُيستفتى شعب

ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ

اقرتاح إلقرار التّوحيد أو مرشوع ّية

ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ

أو إرساء العدل يف األرض بني النّاس.

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

طاعة الوالدين أو قتل النّفس الربيئة

( ((3إنجيل يوحنّا ،اإلصحاح.30- 28 :5

ّ
إن رأس هذه القيم ا ُملشار إليها هي
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فكرة التّوحيد اإلهلي ا ّلذي ّ
يدل الكون

عز
الصرّ اط املستقيم من تعقيب اهلل ّ
ّ
وجل عليها بقوله ﱫ ﭺ ﭻ ﭼ

اإلحسان إىل الوالد ْين اعرتاف هلام

يف معرض تفسريه هلذه اآلية ّ
أن قول

موضوع ّيا عىل أ نّه صناعة دقيقة تشهد
ّ
وأن
بربوب ّية اإلله احلكيم القادر
بالفضل ا ّلذي يتم ّثل يف سبب اإلجياد
والر عاية وعدم القتل
إىل جانب ا لترّ بية ّ

العمد وجتنّب الفواحش ال ّظاهرة
والباطنة وأن ال يتفاقم اجلشع ليتس ّبب

يف قتل األبناء أو االستيالء عىل
أموال اليتامى أو التّضحية باإلحسان
ّ
وكل
والقسط الواردين يف امليزان.

ذلك يف مصاف التّكليف بام تتّسع هلا
الصدق يف القول
ثم ّ
ال ّطاقة البرش ّية ّ
والس ّيام يف أداء ّ
الشهادة ولو كان ذلك
ضدّ أهل القربى إذا كان القريب ظاملا
ومن القيم اخلالدة أيضا الوفاء بعهد
اهلل ،وجتنب نكاح املحرمات كاأل ّم
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واألخت والبنت وأكل امليتة وحلم

السائل وكذلك
اخلنزير ورشب الدّ م ّ

الر با وارتكاب اإلثم والبغي
أكل ّ
احلق وأن يقول اإلنسان عىل
بغري
ّ
اهلل ما ال يعلم .وال أوضح وال ّ
أدل

عىل ّ
أن هذه القيم هي املشكّلة لفكرة

الز خمرشي
ﭽ ﭾ ﱪ وقد تن ّبه ّ
اهلل تعاىل ﱫ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﱪ معطوف عىل أن ال ترشكوا

أن ْ
باعتبار ّ
أن ناصبة للفعل حتّى يكون
املعنى يف ُا تل عليكم نفيا لإلرشاك
واتل عليكم ّ
أن هذا رصاطي مستقيم،

فالصرّ اط املستقيم ع ّلة لال تّباع بتقدير
الالّم كقوله تعاىلﱫ ﭷ ﭸ ﭹ

ّ
ألن
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﱪ ومعناه

رصاطي مستقيم فا تّبعوه فأن مفسرّ ة

لفعل التّالوة واألوامر والنّواهي تقدّ م
عنها فعل التّحريم ف ُع ِلم ّ
أن التّحريم
عائد عىل األضداد املتم ّثلة يف اإلرشاك
وعقوق الوالد ْين ونكث عهد اهلل (.((3

حممد شحرور إىل
وقد اهتدى
ّ

هذه املعاين وأحسن تفسريها يف كتابه
ال��زخم�شري ،ال��ك� ّ�ش��اف عن
( ((3ج��ار اهلل ّ
حقائق التّنزيل وعيون األقاويل يف وجوه
التأويل ج ،2مكتبة مرص ،دار سحنون
للنّرش ،تونس ،د .ت ،ص .135
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"الكتاب والقرآن"(.((3

ﱫﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

إنشغل اإلنسان بمصريه وانشدّ

ﯞ ﱪ [سورة اإلرساء.]93 :

بفكره إىل عامل ما بعد املوت فانتهى إىل

ّ
فإن الالفت هو كثرة
ومع هذا

وال ّثواب وللجنّة والنّار وذلك بحسب

تدور حول تفاصيل احلساب وامليزان

تصو رات للحساب والعقاب
إقامة
ّ
املنطلقات املختلفة إن كانت مت ّثالت
وختييالت أو عقائد وردت يف الكتب

املقدّ سة .ومل تكن ال ّثقافة اإلسالم ّية
بدعا من ال ّثقافات األخرى ،إذ
اهتمت بعامل الغيب اهتاممها بعلم
ّ

ّ
الشهادة أو أكثر انطالقا من قياس
الغائب

عىل

ّ
الشاهد

واستنطاقا

لآليات واألحاديث النّبو ّية العليقة

باملعاد وقضاياه .وإذ نشري إىل أ نهّ ا
جمموع قضايا ذات صلة مبارشة بعامل

الرسول وا ّلتي
األحاديث املنسوبة إىل ّ
واحلرش ومن بني هذه التّفاصيل ما ُذكر

عن الصرّ اط وقد رسم عىل أنّه جرس
فلم جيانب كثريا مما كان عليه يف ثقافات

الزرادشت ّية واليهود ّية
سابقة منها
ّ
واملسيح ّية ممّا ّ
أن البنية ّ
يدل عىل ّ
الذهن ّية

الدّ ين ّية عىل تشابه كبري قد يصل أحيانا
إىل حد التّامثل.

إن املتأ ّمل يف ّ
ّ
جل التّفاسري والكتب

ا ّلتي تن ّظر للفعل التّفسريي تؤكّد ّ
أن

أفضل طريقة لتفسري القرآن إنّام تكون

الغيب ّ
رص ح يف أكثر
فإن ّ
الر سول قد ّ
مر ة أ نّه إنسان ال يعلم الغيب وإ نّام
من ّ

فليلتمس توضيح الغامض من النّص

كان القرآن شديد الوضوح والصرّ امة
يف هذا األمر إذ ال يعلم الغيب إ الّ اهلل:

املطالع لكتب التّفسري استعانة منذ

يتنز ل عليه .وقد
جمر د مبلغ لوحي ّ
هو ّ

( ((3انظر حممد شحرور ،الكتاب والقرآن،
ص 491وما بعدها (الفرقان أو الوصايا
العرش).

بالقرآن وا ّلذي يعييه هذا االتجّ اه

السنّة إالّ ّ
أن
القرآين يف األحاديث ويف ّ
هذا املطلب ّ
ظل كالما نظر ّيا إذ جيد
ثم
الوهلة األوىل بالدّ اللة ال ّلغو ّية ّ
أوال ّ

بام قيل حول اآلية من أحاديث أو آثار

للصحابة أو التّابعني وال سيام ما تع ّلق
ّ

63

داللة الرصاط املستقيم يف القرآن الكريم

بأسباب النّزول من مرويات وأخبار.

وقد تصدّ ت هذه املقالة إىل أنموذج

بقصد أو بغري قصد عن عدم كفاية

ا ّلتي أبان عنها القرآن يف مواضع كثرية

وهكذا تكشف طريقة التّفسري التّقليد ّية
اآليات يف بيان داللة اآليات األخرى

ّص
وهي إساءة بادية يف عدم اعتبار الن ّ
القرآين بناء متكامل األجزاء .وقد

ّصور عمقا بعد أن ارتفع
زاد هذا الت ّ

ّ
الشافعي بالسنّة إىل مستوى الوحي
املضاهي للوحي القرآين يف املنزلة،

حتّى قيل ّ
السنّة
إن القرآن به حاجة إىل ّ

وإذ مل ينتبه املفسرّ ون إليها فقد انساقوا

وراء معاين جانب ّية وال سيام إذا جاروا
األخبار واآلثار وهي يف الغالب حجاب

الصواب.
خيفي عىل األعني عني ّ
املصادر واملراجع

السالكني
•ابن ق ّيم اجلوز ّية ،مدارج ّ
بني منازل إ ّياك نعبد وإ ّياك نستعني،

ثم
السنة للقرآن .ومن ّ
أكثر من احتياج ّ

دار الكتب العلمية ،ط ،1لبنان،

ودالالت يف غاية األمه ّية .وال غرو

•ابن منظور ،لسان العرب ،دار إحياء

فوت الوعي الدّ يني عىل نفسه أبعادا
ّ
يف ذلك فالقدامى ختبطوا يف اعتبار ّ
أن

مرة أو هي
آيات املصحف حمكمة ك ّلها ّ

مرة أخرى أو هي مزيج بني
متشاهبة ّ
هذا وذاك .ومل يتف ّطنوا إىل نوع اآلخر
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املهمة
مفهومني من املفاهيم القرآن ّية
ّ

من اخلطاب وهو تفصيل الكتاب ا ّلذي

حييل عىل توضيح الغامض من اآليات
أو ا ّلتي تبدو كذلك ،فأضحى بذلك

مفتاح البيان كامنا داخل النّسيج الن يّّص
املشكل للعوامل الدّ الل ّية ا ّلتي يرسمها
اخلطاب القرآين.

د.ت.

الترّ اث العريب ،لبنان ،د .ت.

•أمحد بن حنبل ،مسند أمحد ،رشح
حممد شاكر ،دار احلديث ،ط،1
أمحد ّ

.1995

ّ
الكشاف عن
الزخمرشي،
•جار اهلل ّ
حقائق التّنزيل وعيون األقاويل يف

وجوه التّأويل ،ج ،2مكتبة مرص،
دار سحنون للنّرش ،تونس ،د .ت.

•صحيح البخاري ،حتقيق طه عبد

الر ؤوف سعد ،طبعة جديدة،
ّ

أ.م.د .ناجي حجالوي

مكتبة اإليامن ،مرص.2003 ،

لبنان .2004

•صحيح مسلم برشح النّووي ،طبعة

السنّة مكانتها
•السباعي مصطفىّ ،

د.ت.

اإلسالمي ،ط ،1982 ،3دمشق.

مرتّبة ،املكتب اجلامعي ،مرص،

يف التّرشيع اإلسالمي ،املكتب

•ال ّطربي ،جامع البيان ،حتقيق أمحد

•شحرور حممد ،الكتاب و القرآن.

وحممد عبد ال ّلطيف خلف
حممد
ّ
ّ

اإلسالم ،ترمجة عباس حممود ،دار

وحممد عادل
الر ّزاق البكري
ّ
عبد ّ
وحممود مريس عبد احلميد ،دار

السالم ،ط ،2مرص.2007 ،
ّ

•حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني يف
اهلداية للطباعة والنرش والتوزيع،

الطبعة الثالثة.2006 ،

•القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن،

حممد حسني ال ّطباطبائي ،امليزان
• ّ

الرياض،
طبعة دار عامل الكتبّ ،

األعلمي

ج ،1حتقيق هشام سمري البخاري،

.2003

يف تفسري القرآن ،حتقيق حسني
األعلمي،

مؤسسة
ّ

للمطبوعات ،ط ،1لبنان.1997 ،

•حممد باقر املجليس ،بحار األنوار

وحتوالهتا،
حممد عجينة ،األساطري
ّ
• ّ

الكتب

أعامل مهداة إىل األستاذ عبد املجيد

اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،

حتقيق

مؤسسة
ّ

اإلسالم ّية ،إيران.

إحياء

املراجع

•أمحد مصطفى يعقوب ،ما معنى

الصرّ اط املستقيمalkolainy. ،
.blogspot. com

•بوهندي مصطفى ،التّأثري املسيحي
يف تفسري القرآن ،دار ال ّطليعة ،ط،1

األساطري واألدب ،مقال ضمن

الشرّ يف ،وحدة البحث :يف قراءة
اخلطاب

اإلنسان ّية

الدّ يني،

كل ّية

واالجتامع ّية،

تونس ،ط.2014 ،1

العلوم
جامعة
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فحوى البحث
حبث تطبيقي يعرض حلقيقة (النظام الثنائي الزوجي) يف احلياة
وتطبيق هذا القانون على اهم عنصر يف هذه احلياة وهو االنسان هذا
القانون دفع السيدة الباحثة الن تطبقه على عرض القرآن الكريم
االنسان من طور (الرتاب) اىل طور (االنسان السوي) وقد قسمت
البحث على مقدمة ومبحثني ،تناولت يف املبحث االول:
مفهوم النظام الثنائي الزوجي من خالل املعنى اللغوي
واالصطالحي ملفردات العنوان.
اما املبحث الثاني فقد قامت الباحثة بتطبيق هذا النظام على
خلق االنسان كما بسطها القرآن الكريم ،وقسمت مطالبه حبسب
مراحل تكوين اجلنني .وختمت البحث بطرح النتائج وصلت اليها.
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املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة

والسالم عىل سيد املرسلني حممد وآله
الطيبني الطاهرين.
أما بعد:

مفهوم النظام الثنائي الزوجي

1.1النظام يف اللغة واالصطالح:

االنتظام يف اللغة هو االتساق(((،

ونظم أصل يدل عىل تأليف اليشء

فإن الكون مبني عىل أساس

وتكثيفه((( .ونظمت اللؤلؤ أي مجعت ُه

يتحقق هذا التوازن واالتزان يف

الرتكيبة اخللقية للكون والكائنات

يشء قرن ُه بآخر أو َض َم ْم َت بعضه إىل
بعض فقد َن َظمتْه ونظام كل أمر ِمالكه.

تركيبة كل ذرة من ذرات الوجود،

طريقته ( (( .

مذهل من التوازن واالتزان ،و ال

إال وفق مبدأ الزوجية ،ففي صميم

السلك ،ونظم األمر عىل املثل وكل
يف ِّ

ويقال ليس ألمره نظام إذا مل تستقم

وكل خلية من خاليا أحياءه نجد

وأما النظم يف االصطالح :تأليف

متكاملني ومتنافرين ،إهنا ُسنَّة إهلية

متناسقة الدالالت ،عىل حسب ما

شقني متضادين متوازنني متساويني،
أخرجتها يد العناية الربانية واحلكمة
الصمدانية يف خزائن اجلود وبثها
يف رحم هذا الوجود قاعدة أساسية
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املبحث األول:

وركيزة جوهرية ،دوهنا ال تستقيم

تركيبة وال تتم بنية وال يكتمل

تكوين ،دوهنا ال تكون مادة مجاد
موات ،وال مادة حية ،دوهنا ال يتم

تصميم حجر وال شجر وال نجم
والحي من األحياء.

الكلامت

واجلمل

مرتتبة

املعاين،

يقتضيه العقل(((.

2.2الثنائي يف اللغة واالصطالح:

وأما لفظة ثني فقد وردت يف اللغة:

((( ظ :كتاب ال��ع�ين ،ال��ف��راه��ي��دي/18 ،
.166
((( ظ :معجم مقاييس اللغة ،ابو احلسن
امحد بن فارس بن زكريا.443 /5 ،
((( ظ :لسان ال��ع��رب ،أب��ن منظور/6 .
.196
((( ظ :التعريفات ،اجلرجاين.242 ،

م.د .خولة مهدي شاكر اجلراح

ٍ
ٍ
وثنيت اليشء
واحد
واحد إىل
هو ضم
ُ

املتامثالن والصنفان املتامثالن زوج(((.

وأما لفظة الزوج لغة :هو خالف

زوجني تنبيه ًا أن اليشء ،وان مل يكن له

تثنية :جعلنه أثنني(((.

الفرد ،وما ذكر عن أبن سيده :الزوج
الفرد الذي له قرين((( .ويقال لكل
واحد من القرينني من الذكر واألنثى يف

احليوانات املتزاوجة زوج.

واألشياء كلها مركبة من جوهر

بل ال ينفك بوجه من الرتكيب وإنام ذكر

ضد وال مثل فأنه ال ينفك من تركيب
جوهر وعرض(((.

أما تعريف الزوجية اصطالح ًا :

فقد ورد أن الصنف خيالفه صنف

آخر سواء كانا صنفني ال ثالث هلام

وعرض ،ومادة وصورة .وان اليشء

أم ال نظري ما تأيت فيه التثنية (.((1

مصنوع ًا  ،وانه البدّ له من صانع،

حتققه وتشكله إىل تألف وتركب قرينه

يتعدى من تركيب يقتيض كونه

فزوجية الزوج هي كونه مقترص ًا يف

تنبيها أنه تعاىل هو الفرد فيتبني أن كل
ما يف العامل زوج من حيث أن له ِضد ًا

من القرينني من حيث مها قرينان:

أن له نقيض ًا أو نظري ًا ومثال النقيض:

ملجموع القرينني زوج الفتقاره يف

آو مث ً
ال ما أو تركيب ًا ما((( .ومن حيث

وشقه الثاين ولذلك يقال لكل واحد

زوج الفتقاره إىل قرينه ،وكذا يقال

احللو واملر ،والليل والنهار ،والرطب

حتققه زوج ًا إىل التآلف والرتكيب

ومثال النظري :الشكالن املتامثالن،

بعض ًا إلنتاج ثالث أو كونه مولد ًا من

((( ظ :كتاب العني ،الفراهيدي/242 /8 ،
.243
((( ظ :لسان العرب ،ابن منظور.107 /6 ،

((( ظ :معجم مقاييس اللغة ،بن فارس بن
زكريا.35 /3 ،
((( ظ :م��ف��ردات أل��ف��اظ ال��ق��ران ،الراغب
األصفهاين.385- 348 ،

واليابس.

والصنفان

املتامثالن،

والشكالن

((( ظ :م��ف��ردات أل��ف��اظ ال��ق��ران ،الراغب
األصفهاين.385- 384 ،

فكون األشياء أزواج ًا مقارنه بعضها

( ((1ظ :امل���ي���زان يف ت��ف��س�ير ال���ق���ران،
الطباطبائي.291 /11 ،
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تآلف أثنني (.((1

أي من صنفني كل منهام يزاوج

له تعاىل( .((1وقانون الزوجية العام:

و ال يتم نفع أحدمها إال باآلخر من

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

اآلخر من جهة وإن خالفه من اخرى،
احليوان والنبات وغريمها ويدخل فيه

األضداد من الغنى والفقر ،واحلسن
والقبح واحلياة واملوت(.((1

ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﯖ ﭼ [سورة يس.]36 :

لذلك فالزوجية تشمل الكائنات

مجيع ًا من اإلنسان والنبات واجلامد

فالزوجان املتقابالن يتم أحدمها

والكائنات الروحية واألقدار واملوازين

واألنثى( ((1من حيث أن كل أثنني منهام

املحسوسة

باآلخر:

فاعل

ومنفعل

كالذكر

زوج ،واهلل تعاىل فرد ال مثل له(.((1

والتزاوج هو جزء من القانون

الكوين العام الذي يربط كل الكائنات

بنظام وقانون الزوجية( .((1وهذه

واألشكال

واملتقابالت

والنجوم
املرئية

والكواكب

واملتصورة( ،((1وغريها مما ال يعلمه إال

اهلل.

واألزواج

الرضوب

واألنواع

كاحللو واحلامض واألبيض واألسود

الزوجية سمة عامة صبغ اهلل تعاىل كل

والذكر واألنثى .وقال بعض املحققني

التي ال تقبل الشفعية فتصري (الوترية)

والتحت ،واليمني واليسار ،و القدام

خملوقاته ليتفرد سبحانه وتعاىل بالوترية
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حمالة يف حق اخللق وغري جائزة إال

( ((1م .ن.91- 90 /18 ،
( ((1ظ :ت��ف��س�ير ال��س�راج امل��ن�ير ،حممد
الرشبيني اخلطيب.429 /1 ،
( ((1ظ :امل��ي��زان يف تفسري ال��ق��ران ،حممد
حسني الطباطبائي.382 /18 ،
( ((1ظ :الكشاف ،الزخمرشي.221 /6 ،
( ((1من فقه اجلنس يف قنواته املذهبية ،د.
امحد الوائيل.56 ،

كل ما سوى اهلل فهو زوج كالفوق
واخللف ،واملايض واملستقبل ،والذوات

والصفات ،والشتاء والصيف ،والربيع
( ((1ظ :اإلعجاز القرآين يف الكون واخللق
والعلم ،حممد الصادق بوعالق.82 ،
( ((1املبادئ العامة لتفسري القران الكريم
بني النظرية والتطبيق ،حممد حسني عيل
الصغري.178 ،

م.د .خولة مهدي شاكر اجلراح

واخلريف ،وكوهنا أزواجا يدل عىل

وحتى يف األحياء املخنثة فنجد أعضاء

مسبوقة بالعدم فأما احلق سبحانه فهو

إىل األصناف وجدناها كلها أزواج

كوهنا ممكنة الوجود يف ذواهتا حمدثة

ذكرية وأخرى أنثوية ( .((2وإذا ارتقينا

املنز ه عن الضد والند واملقابل
الفرد ّ

فاملالئكة زوج ،واإلنس زوج ،واجلن

ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ أي كل ما هو

وكذلك نرى أن الزوجية تتحكم

واملعاضد ،فلهذا قال سبحانه ﭽ ﮪ

زوج ،وكل صنف من الطري زوج (.((2

زوج فهو خملوق ّ
فدل هذا عىل أن خالقها

حتى يف النجوم فهناك تزاوج ظاهري

قانونا

هذه السامء الواسعة غاية الوسع فان

كل يشء ،وإن عنرص الزوجية مبثوث

وأبعاد شاسعة جد ًا  ،وان اقرب نجم

وأحياءه يف اجلامد حيث هلا خواص

ميل .

فرد مطلق منزه عن الزوجية(.((1
والزوجية

تكاد

تكون

علميا فنحن نجد الثنائية الزوجية يف

يف صميم الوجود بذراته وجمراته

مغناطيسية وكهربائية ( .((1من حيث

وجود الشحنات الكهربائية السالبة
والشحنات الكهربائية املوجبة فإذا

نظرنا إىل احليوان وجدنا الزوجية وإذا

ارتقينا إىل النبات وجدنا الزوجية
( ((1ظ :مفاتيح ال��غ��ي��ب ،ال���رازي/7 ،
.293
( ((1ظ :ال��زوج��ي��ة واألزواج يف ال��ق��ران
الكريم ،عفيفي حممود عفيفي ،جملة
األزه��ر ،السنة الثالثة والسبعون/2 ،
.212

يف النجوم ،ومع كثرة النجوم يف
الفواصل بني النجوم فواصل هائلة

إىل شمسنا هذه يبعد عنها  26مليون
إذن حيق لنا أن نقول :ما افرغ هذه

السامء وما اشد وحشة النجم الواحد
يف هذا الفراغ اهلائل ،ولكن شاء اهلل

تعاىل أن جيعل األشياء كلها حتى
النجوم مزدوجة تتحكم فيها الزوجية

ليكون التفرد والوحدانية خاص ًا به
( ((2ظ :علم السنن اإلهل��ي��ة يف اإلع��ج��از
القرآين يف الكون واخللق والعلم ،حممد
صادق بوعالق.81 ،
( ((2ظ :الدر املنثور يف تفسري املأثور ،عبد
الرمحن السيوطي.55 /7 ،
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تعاىل ،فإذا نظرت إىل السامء باملنظار

لرأيت نقطتني مضيئتني مقرتبتني يف

بني الزوجني من األلفة واجلاذبية ،ما

واألخرى برتقالية أو محراء ،إهنام نجامن

تشكيل ونشوء األفراد اجلديدة.

السامء أشد االقرتاب ،واحدة زرقاء

يكفل التقاء هذين العنرصين ليتمم

يشد بعضهام بعض ًا  ،ويدور أحدمها عىل

وإن لنظام الزوجية يف الكائنات

اآلخر حتقيق ًا للتزاوج ،ولو وجهنا إليها

استمراره عىل امتداد األزمنة التي يقدر

ألوف ألوف إهنا الثنائيات النجمية(.((2

ويف ظل هذه اللمسات القصرية

بعد االطالع عىل مصادر اللغة

ويف أماد األرض ،ويف أعامق اخلالئق،

البحث التوصل إىل مفهوم جامع

واألرض واخلالئق ،متجردين من كل

األخر ،أي ينجذب أحدمها من قبل
املنظار لوجدنا أزواج ًا من النجوم إهنا
نتيجة املبحث:

العربية واملصادر العلمية ..استطاع
عام

للموضوع،

فالنظام

الثنائي

الزوجي :هو قانون اهلي متناسق

يف االنتظام والدقة قائم عىل أساس
التقابل الثنائي الزوجي بني الفردين
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التآلف الزوجي أي أنه تعاىل أوجد

أي (الفرد الذي له قرين) مثل الذكر

واألنثى واملتقابالت املرئية املحسوسة
واملتصورة حيث أن اهلل تعاىل خلق

بني هذه األزواج نفحة خاصة وهي
( ((2املبادئ العامة لتفسري القران الكريم،
حممد حسني عيل الصغري.180 ،

كافة فائدة وهي حفظ النوع وضامن
للحياة أن يعيشها.

العبارة ،اهلائلة املدى ،يف أجواء السامء
هيتف بالبرش ليفروا إىل خالق السامء

ما يثقل أرواحهم ويقيدها ...موحدين
اهلل الذي خلق هذا الكون وحده بال

رشيك.

املبحث الثاين:

النظام الثنائي الزوجي يف اإلنسان:

إن عظمة مفهوم آيات اهلل جتلت

اليوم أكثر من ذي قبل نتيجة للتقدم
الكبري يف علم األجنة فهذا اجلنني يبدأ

بخليه ال شكل هلا وال هيكل وال أعضاء
وال أجهزه ولكنها تتخذ أشكاال خمتلفة
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كل يوم وهي يف الرحم وكأن فريقا

أثبت الطب احلديث أن جسم اإلنسان

ويشتغلون عليها(.((2

يتكون من الكاربون ،واالوكسجني،

من الرسامني املاهرين حييطون هبا

حيوي من العنارص ما حتتويه األرض فهو

وقد رصدت كل آية منها زاوية
ِ
سيور ُدها
معينه من هذا اخللق لذلك

العنارص يف حني إن الرتاب يتكون من

يف تصوير النظام الثنائي الزوجي يف

جسم اإلنسان(.((2

البحث كلها كي تصبح الرؤية واضحة

اإلنسان بوصفه يتكون من نظام ثنائي
التكوين وهو النطفة والبيضة ،وهذه

املراحل هي:

1.1مرحلة الرتاب:

حتدّ ث القرآن الكريم عن الرتاب يف

ِ
قوله تعاىل ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

وااليدروجني ،والكربيت .والكثري من

نفس هذه العنارص التي يتكون منها

2.2مرحلة النطفة:

تلت مرحلة الرتاب مرحلة النطفة،
ِ
قوله تعاىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
يف
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﭼ

[سورة اإلنسان.]2 :

وان النطفة تعني املاء القليل والصايف

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ [سورة

الذي يطلق عىل ماء الرجل.

بأن خلق اإلنسان كان يف بدايته من

والغذاء يقوم الدم بدوره بامتصاص

الروم ،]20 :ويستفاد من اآلية املتقدمة
الرتاب ،إذن الرتاب هو املادة األولية(.((2

وهو أصل آدم أول البرش( .((2وقد
( ((2تفسري األمثل ،مكارم الشريازي/2 ،
.241- 240
( ((2ظ :اإلنسان من الرتاب اىل الرتاب ،نعمة
اهلل الصاحلي.29- 27 ،
( ((2ظ :م .ن  +جممع البيان ،الطربي/8 ،
.89

عندما يتغذى اإلنسان عىل املاء

الغذاء ،ثم يصفى الدم ويرشح يف الرئة

ويف الكىل ،ومن خالصة الدم تكون

طاقه اإلنسان( .((2ومنه تكون النطفة
التي خيلق منها اإلنسان ،وتتكون النطفة

( ((2ظ :اإلعجاز العلمي يف القران ،محيد
النجدي.206 ،
( ((2ظ :تفسري الصايف ،الفيض الكاشاين،
.85 /1
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من رأس وعنق وذيل طويل يساعدها

الرتقوة والثندوة(.((3

هذه النطفة تصب وتراق يف رحم األنثى.

خيلق اإلنسان من هذه النطفة التي يعرب

التي يمر هبا اإلنسان يف مراحل خلقه

إال أنه بدون هذه النطفة ال يمكن أن

عىل احلركة للوصول إىل البويضة وأن
وهذه املرحلة هي املرحلة الثانية

وهي مرحلة النطفة والتي خلق اهلل تعاىل
منها الزوجني الذكر واألنثى(.((2

عنها املفرسون بأهنا يشء بسيط وحقري
يتكون اإلنسان فهي األساس يف خلقه.

واإلعجاز هنا يكمن يف حقيقة

فعند اختالط ماء الرجل بامء

خلق اإلنسان من نطفه واحدة ،وإن

األمشاج( .((2ويبني اهلل تعاىل موضوع
ِ
قوله تعاىل
خروج ذلك املاء كام يف

تساوي ( )23ومن اجلدير بالذكر

املرأة ينتج ما يطلق عليه بالنطفة

هذه النطفة بحساب احلروف األبجدية

إن نطفة اإلنسان حتتوي عىل ()23

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

كروموسوم وهذه حكمة إهلية عظيمة،

الطارق.]7- 5 :

أصبح العدد ( )46كروموسوم ،وهي

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [سورة
فإنه خيرج من صلب الرجل

وترائب املرآة( ،((3يف حني إن الصلب

يعني كل يشء من الظهر فيه فقار،
74

إذن من هذه املعاين نلحظ أنه تعاىل

والرتائب تعني عظام الصدر ومابني

( ((2ظ :بحر العلوم ،السمرقندي/4 ،
.215
( ((2ظ :النكت والعيون ،امل���اوردي/4 ،
.360
( ((3ظ :لباب التأويل يف معامل التنزيل،
اخلازن.249 /6 ،

وإذا احتدت هذه النطفة مع البيضه

كروموسومات اإلنسان الكاملة

(((3

فسبحان اخلالق املصور الذي خلق

اإلنسان من نظام ثنائي التكوين وهو
النطفة والبيضة.

والكروموسومات يف طياهتا هي

( ((3ظ :ذكر أعضاء اإلنسان ،حممد بن حبيب
البغدادي.55 ،

( ((3ظ :امل��وس��وع��ة ال��ق��رآن��ي��ة ،ص�لاح
الكاظمي.246 ،
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املسئولة عن حتديد اجلنس اإلنساين

ِ
قوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
يف

اجلسمية ومالحمه اجلسدية وما إىل ذلك.

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ [سورة

وحتديد صفاته الوراثية وكذلك صفاته
وقد اكتشف العلم احلديث ان

املئات من احليوانات املنوية التي تنجح

يف الوصول إىل البويضة من بني أكثر من
مائة مليون حيوان منوي ،تظل تدور

مع البويضة وحوهلا يف حركه دائرية

عكس عقارب الساعة حتى يستطيع
أقواها أن خيرتق البويضة( ،((3فعندما

تلقح البويضة وتصبح بويضة ملقحه
تبدأ يف انقسامات متعددة وتعرف هذه
املرحلة بمرحله االنقسام واالنشقاق.

وتتحول حينئذ إىل املرحلة التي تليها

وهي العلقة(.((3

3.3مرحلة العلقة:

لقد أشارت اآليات الكريمة اىل

الطور الثالث الذي يمر به اإلنسان

خالل أطوار خلقه وهو طور العلقة
( ((3ظ :العالج اجليني ومستقبل الطب
يف القرن القادم ،عبد اهلادي مصباح،
.19
( ((3خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ،حممد
عيل البار.367 ،

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
احلج.]5 :

يذكر سبحانه و تعاىل إن اإلنسان

بعد ما كان نطفة تراق يف الرحم أصبح
علقة أي قطعه من الدم( ،((3اجلامد
املنغرز يف بطانة الرحم ،حيث يصري املاء
السائل (النطفة) دما جامدا( ((3بان حتل

هذه النطفة البيضاء إىل علقه محراء(،((3

فتغري بالكثافة وتبدل اللون من عوامل

أودعها اهلل إليه يف الرحم.

ويبدأ هذا الطور يف اليوم السادس

من بدء احلمل وينتهي يف األسبوع

الثالث منه ( ،((3وبذلك فان العلقة

تبدأ من اليوم السادس وتلتصق يف
( ((3ظ :م��دارك التنزيل وحقائق التأويل،
النسفي.492 /3 ،

( ((3ظ :التحرير والتنوير ،ابن عاشور/9 ،
.340

( ((3ظ :تفسري ابن مسعود ،أبو السعود/4 ،
.490

( ((3ظ :م��ن علم الطب ال��ق��رآين ،عدنان
رشيف.51 ،
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جدار الرحم( ،((3ومن إعجاز القران

العلمي تسميه هذا الكائن بالعلقة

ويف هناية هذه املرحلة يبدأ ظهور

يف علم الترشيح إن هذا اجلزء الذي

احلادي والعرشين منذ التلقيح .وعندئذ

فأنه وضع بديع هلذا االسم إذ قد ثبت

استحالت إليه النطفة هو كائن له قوه
امتصاص القوه من دم األم

(((4

من

املواد الغذائية وكل ما حيتاج من املاء

والفيتامينات( ،((4بسبب التصاقه يف
عروق الرحم تدفع إليه قوة الدم(.((4

واجلنني يف هذه املرحلة أشبه

بالعلقة التي تتعلق يف أجسام احليوانات
المتصاص الدماء ويكون يف هذه احلالة

حماطا باملاء ( .((4ومن هنا يتجىل سبب
تسمية القرآن الكريم هلذا الطور بالعلقة
وذلك بسبب شدة تعلقها بالرحم
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بالرغم من صغر حجمها(.((4

( ((3ظ :القران والطب احلديث ،عبد الرضا
عيل.250 ،
( ((4ظ :التحرير والتنوير ،ابن عاشور/9 ،
.340
( ((4ظ :القران والطب احلديث ،عبد الرضا
عيل.250 ،
( ((4ظ :التحرير والتنوير ،ابن عاشور/9 ،
.340
( ((4ظ :اإلعجاز العلمي يف القران ،عايد طه
ناصف.119 ،

أول كتلة بدنية يف اليوم العرشين أو

تكون العلقة قد حتولت إىل مضغة(.((4

4.4مرحلة املضغة:

أشارت اآلية الكريمة إىل طور

مهم من أطوار خلق اإلنسان وهو

طور املضغة وقد جتىل ذكر املضغة يف
ِ
قوله تعاىل ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭﭼ [سورة
املؤمنون.]14 :

يقول أبو السعود يف تفسريه إن

املضغة عبارة عن قطعه حلم ال استبانه

وال متايز فيها( .((4وإن قطعة اللحم

احلمراء هذه فيها عروق خرض مشتبكة
ثم تصري إىل عظم(.((4

( ((4ظ :اإلعجاز العلمي يف اإلسالم -القران
الكريم  ،-حممد كامل عبد الصمد،
.206
( ((4ظ :خلق اإلنسان بني الطب والقران،
حممد عيل البار.369- 368 ،
( ((4ظ :إرش��اد العقل السليم اىل مزايا
الكتاب الكريم ،ابو سعود.365 /4 ،
( ((4ظ :نور الثقلني ،احلويزي.265 /3 ،
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وكذلك وصف املفرسون املضغة

عليه اجلهاز اهليكيل والعضيل ومنها

ولكن مفهوم اآلية الكريمة هو أن

ويبدأ دور املضغة يف األسبوع الثالث

بأهنا مقدار ما يمضغ من اللحم،

وصف املضغة ينطبق عىل مرحلة الكتلة

البدنية إذ يبدو اجلنني فيها وكأن أسنان ًا

انغرست فيه والكته ثم قذفته(.((4

يتكون ( .((5

للحمل وفيه ختلق العينني و تتاميز اخلاليا

وتظهر خاليا متخصصة كالعصبية
والقلبية والدموية وغريها( .((5وبعد

و تبدأ من األسبوع الثالث من

أن تنغرز يف جدار الرحم يقوم هرمون

خالل هذه الفرتة تظهر الكتل البدنية

وهو رضوري لعيش ونمو املضغة،

حياة اجلنني حتى األسبوع السابع،
وعددها ( )45- 42زوجا معطية

وصف وشكل اللحم املمضوغ ،ومن
هنا سمي هذا الطور من حياة اجلنني

باملضغة ،وهي ت َْسمية من خالق اجلنني.

بروجسرتون بإفراز اجلسم األصفر

وأي نقص يف هذا اهلرمون يؤدي إىل

اإلجهاض(.((5

إذن تعترب هذه املرحلة من أهم

املراحل التي يمر هبا اإلنسان وهو يف

وطول اجلنني يف هذه املرحلة ال يتجاوز

أطوار خلقه ،وبذلك تتفق احلقيقة

حلم ممضوغة وغرضوف خامته فيام

من اخلالق سبحانه وتعاىل.

( )1سم وهو يبدو حتت املجهر قطعه
بعد س ُيكون الحقا العمود الفقري

وبقية العظام( .((4وبشكل عام فإن

الكتل البدنية هي األساس الذي يقوم

( ((4اهلندسة ال��وراث��ي��ة يف ال��ق��ران وأرسار
الروح وخلق اإلنسان ،حممد حممود عبد
اهلل.35 ،
( ((4ظ :علم الطب القرآين ،عدنان رشيف،
.54

العلمية مع احلقيقة القرآنية فهي صادرة
5.5مرحلة العظام:

ِ
قوله تعاىل
وقد جاء ذكر العظام يف

( ((5ظ :م��ع��امل خلق اإلن��س��ان يف ال��ق��ران
الكريم ،عبود رايض.55 ،
( ((5ظ :علم الطب القراين ،عدنان رشيف،
.55
( ((5ظ :املوسوعة الطبية العربية ،عبد احلسني
بريم.300- 299 ،
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ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﭼ [سورة املؤمنون.]14 :

إذن من هذه اللحمة الصغرية

جتلت عظمة الصانع سبحانه عند

خيلق اهلل تعاىل إنسان ًا كام ً
ال بكل

هيئه خمصوصة وإزالة صورة املضغة عنه

اإلنسان واليشء األساس واملهم يف

هذه املرحلة بتشكيل العظام للجنني عىل
واكتسابه صورة جديدة حيث يتخلق

اهليكل العظمي.

املواصفات ،والعظام هي مرتكز

جسم اإلنسان .حيث تتكون العظام

من طبقه خارجية تسمى بالسحاء يف

أذن تسلسلنا يف اآليات واألطوار

داخل هذه الطبقة توجد طبقة العظم

العظام -والعظام هي األشكال التي

وقوته وحتتوي عىل شبكه من أالوعيه

حتى وصلنا إىل هذا الطور وهو طور

الصلبة واملضغوطة التي تعطي صالبته

يتكون منها جسم اإلنسان ،فقطعة

الدموية التي تقوم بنقل كريات الدم

صلبة( ،((5أي جعلها اهلل متصلبة

أما الطبقة األخرية من مكونات

اللحم الصغرية حتولت إىل عظام

لتكون عمودا للبدن عىل أشكال

خمصوصة( ،((5وهذه تصيري بحسب

احلمراء املصنوعة داخل بعض العظام.
العظم فهي طبقه العظم الرخوة

األسفنجية ( . ((5

الوصف ،وحقيقته إزالة الصورة

ففي األسبوعني اخلامس والسادس

ويشكل اهلل تعاىل منها رأس

السابق للعظام ،ويف أواخر األسبوع

األوىل عن املادة وإضافة صورة أخرى
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وعروقها (.((5

عليها

(((5

ويدين ورجلني بعظامها وعصبها

( ((5ظ :أن���وار التنزيل وأرسار التأويل،
البيضاوي.308 /4 ،
( ((5ظ :الفتح القدير ،ال��ش��وك��اين/3 ،
.483
( ((5ظ :روح املعاين ،االلويس.21 /10 ،

تبدأ املرحلة الغشائية ،ويظهر النسيج

( ((5ظ :تفسري القران العظيم ،ابن كثري/5 ،
.466
( ((5ظ :مم يتكون العظم ،موسوعة امللك
ع���ب���داهلل ،شبكة امل��ع��ل��وم��ات ال��ع��امل��ي��ة،

Http// www. sevvah. comlat
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السادس تأيت املرحلة الغرضوفية ثم

ﭽﮮ ﮯ ﮰﭼ [سورة

يف أقواس الفقرات وتبدأ األضالع

اتفق املفرسون يف تفسري هذه اآلية

اآلية القرآنية الكريمة حيث يتحول

اهلل تعاىل فأنبتنا اللحم عىل العظام

تظهر يف األسبوع السابع مراكز متعظم
عندئذ تظهر

(((5

وهذا ما أشارت إليه

من املضغة التي حتمل غضاريف ًا
إىل عظام لتشكل اهليكل العظمي.

ومع بداية األسبوع السابع تعطي
العظام شكال للجسم ويسمى الطور

بالتمعظم

(((5

ويبلغ جمموع العظام يف

اجلسم 248عظمة يستثنى من ذلك

املؤمنون.]14 :

وهي :بعد ما تكونت العظام يقول
كاللباس( ((6أي انه يسرت العظم فيجعله
كالكسوة هلا( ((6وان كل عظم من تلك
العظام قد كساها بام يليق به من اللحم

عىل مقدار الئق وهيأه مناسبة له( ((6ويف
هذه اآليات تتجىل القدرة الباهرة يف

تطوير الساللة اإلنسانية حيث التدرج

سالميات األصابع يف الترشيح ،أي

من البسيط إىل املركب ومن الصعب

السالميات (.((6

الرتكيب للكيان اإلنساين :تراب،

إهنا مائتان وثامنية وأربعون عظمة غري
ثم يبدأ اجلنني الطور األخري من

التخلق وهو طور كساء العظام باللحم.
6.6مرحلة اللحم.

جتىل ذكر هذه املرحلة بقوله تعاىل:

( ((5ظ :اهلندسة الوراثية يف القران ،حممد
حممود عبداهلل.40 ،
( ((5ظ :اإلعجاز العلمي يف القران ،عايد طه
ناصف.123 ،
( ((6اهلندسة الوراثية يف القران ،حممد حممود
عبداهلل.41 ،

إىل األصعب فهذه املواد األـولية يف

نطفة ،علقة ،مضغة ،عظام ،حلم .تكون
جسيام ما(.((6

( ((6ظ :مفاتيح الغيب ،ال���رازي/11 ،
.170
( ((6ظ :لباب التأويل يف معاين التنزيل،
اخلازن.446 /4 ،
( ((6ظ :إرشاد العقل السليم اىل مزايا الكتاب
الكريم ،أب��و السعود .490 /4 ،فتح
القدير ،الشوكاين.148 /5 ،
( ((6ظ :نظرات معارصة من القران الكريم،
حممد حسني الصغري.8 /9 ،

79

النظام الثنائي الزوجي يف اطوار خلق االنسان

ومن طريف القول هو ما أثبته علم

اجلنينية)( .((6وهذه املرحلة تعترب

كونه علقة ومضغة تتبدل كل خالياه

واألسس جلميع األعضاء توضع يف

األجنة بان اجلنني عندما يطوي مرحلة
إىل خاليا عظمية ثم تغطيها العضالت
واللحم بالتدرج وهذا هو ما جاءت

به اآلية السابقة بالدقة العلمية للقران
الكريم ،ذلك أنه مل يكن يف ذلك الزمان
ما يسمى بعلم األجنة وعىل اخلصوص

حميط جزيرة العرب الذي مل يتوفر فيه

االطالع عن ابسط املسائل العلمية

الفرتة مابني(األسبوع الرابع والثامن)

كام ذكرناها سابقا .وهلذا تعترب هذه

الفرتة هي الفرتة احلرجة التي تكون

فيها اجلينات اشد ما تكون قابلية

للتغري ولذا فإن تأثري األدوية والعقاقري

أو األشعة أو احلميات مثل احلصبة

(((6

األملانية تكون يف أوج تأثريها عىل

عرش قرن ًا إي ما يقارب  1400سنة

جتتنب احلامل التعرض ملثل هذه األمور

والكشف عن هذه املعلومات قبل أربعة

اجلنني يف هذه الفرتة ،ولذا ينبغي أن

ويف عهد مل يكن مستوى العلم يسمح

طول فرته احلمل بصورة عامة ويف هذه

بالوصول إىل هذه احلقيقة يعد بال شك

معجزه إهليه ثابتة.

الفرتة احلرجة عىل اخلصوص(.((6

ثم يبدأ اجلنني بعد األسبوع

وبنهاية األسبوع الثامن تنتهي

الثامن مرحلة أخرى خمتلفة يسميها

قد

أخر .ولذلك يعترب طور كساء العظام

مرحلة التخليق حيث تكون مجيع
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مرحلة وضع األسس جلميع األعضاء،

األجهزة

اخلارجية

والداخلية

القران الكريم مرحلة النشأة خلق ًا

تشكلت ولكن يف صورة مصغرة

باللحم احلد الفاصل بني املرحلة

التي يسميها علامء األجنة بـ(املرحلة

( ((6ظ :أط��وار اجلنني ونفخ ال��روح ،عبد
اجلواد الصاوي ،جملة اإلعجاز العلمي،
العدد الثامن.

ودقيقة ،ومرحلة التخليق :هي املرحلة

( ((6ظ :نفحات القران ،مكارم الشريازي،
.16 /8

( ((6ظ :خلق اإلنسان بني الطب والقران،
حممد عيل البار.376- 375 ،
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اجلنينية واللحمية(.((6

ﮬﮭﮮﮯﮰ ﭼ

ويف هذه املرحلة يتحول القسم

[سورة املؤمنون ]14 :فسبحان العليم

حتدثنا عنها يف-مرحلة املضغة -إىل

وباملرحلة اللحمية يقرتب اجلسد

الباقي من الكتل البدنية والتي
عضالت تكسو العمود الفقري وعظام

األطراف(.((6

اخلبري))(.((7

اإلنساين من االكتامل صيانة ووقاية

ألجهزة اجلسم املختلفة واكتساءها للبنى

((وهنا يقف اإلنسان مدهوش ًا

التحتية وحفاظا هلا وتغطيتها بحلة تلبسه

يف تكوين اجلنني مل تعرف عىل وجه

من الصدمات والكدمات بصورة كبرية

أمام ما كشف عنه القرآن ،من حقيقة
الدقة إال أخري ًا بعد تقدم علم األجنة

الترشحيي ،ذلك أن خاليا العظام غري

خاليا اللحم ،وقد ثبت أن خاليا العظام

هي التي تتكون أوالً يف اجلنني ،وال

ثوب التامم والبهاء واجلامل وحتفظها

وتفسح هلا فرصة أداء وظائفها املختلفة
بشكل سليم ومتنع عنها التلف بشكل

يمكنها من أداء أعامهلا(.((7

7.7مرحلة التسوية والتعديل:

تشاهد خلية واحدة من خاليا اللحم

وقد جتىل ذكر هذه املرحلة يف قوله

اهليكل العظمي للجنني وهي احلقيقة

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

إال بعد ظهور خاليا العظام ،ومتام

تعاىل ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

التي يسجلها النص القرآين ﭽ ﮫ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ [سورة االنفطار:

( ((6ظ :أط��وار اجلنني ونفخ ال���روح ،عبد
اجلواد الصاوي ،جملة اإلعجاز العلمي،

ال��ع��دد ال��ث��ام��نhttp:// www. ،

eajaz. org/ index. php/ com/ponent

( ((6ظ :علم الطب القراين ،عدنان الرشيف،
.59

.]8-6

تتحدث هذه اآلية الكريمة عن

( ((7يف ظ�لال ال��ق��ران ،سيد ق��ط��ب/4 ،
.2459

( ((7ظ :م��ع��امل خلق اإلن��س��ان يف ال��ق��ران
الكريم ،عبود الرايض.58 ،
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مرحلة من مراحل خلق اإلنسان أال

اإلنساين للجنني بعد ما كانت األطوار

التسوية :هو أن اهلل تعاىل سوى من

املضغة إىل العظام إىل اللحم ،أطوار

وهي التسوية والتعديل .إذ تعني
اليدين والرجلني والعينني ونحو ذلك.
أما فعدلك أي عدله يف املزاج عىل وجه

يصح معه وجود احلياة .وأما يف قوله

تعاىل ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﭼ [سورة آل عمران ]6 :أي

خلق اإلنسان وجتميع وتعديل يف أعضاء
اجلنني.

وقد بني علم األجنة املقارن أن

خمتلف األجنة عند الفقريات متر يف
مرحلة معينة من تطورها بأطوار ال

جيعلكم عىل صور يف أرحام األمهات

يستطيع خالهلا أي عامل أجنة أن يفرق

وابيض( ،((7وكذلك يف التشابه بني

حتى األسبوع السابع أو الثامن ،حني

من ذكر وأنثى ،قصريا وطويال ،واسود

األقارب وما إىل ذلك( ،((7و جعلك
معتدل اخللق متيش قائام ال كالبهائم(.((7

نستخلص من هذا أن التصوير

والتعديل والتسوية تتم من اهلل تعاىل من
دون تدخل األفراد يف هذا األمر.

وتبدأ هذه املرحلة منذ األسبوع
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السابقة ،من طور النطفة إىل العلقة إىل

التاسع أي بداية الشهر الثالث حتى
الوالدة ويف هذه املدة يتم إعطاء الشكل

( ((7الوجيز يف تفسري ك��ت��اب اهلل العزيز،
الواحدي .78 /1 ،معامل التنزيل ،البغوي،
.6 /2
( ((7املحرر الوجيز ،املحاريب.411 /2 ،
( ((7ظ :الكشاف ،الزخمرشي.247 /7 ،

بينهام وبني اجلنني اإلنساين يف الشكل
يأخذ اجلنني عند اإلنسان شكله اإلنساين

الذي يميزه عن بقية أجنه الفقريات.

وهنا يكمن اإلعجاز يف قوله

تعاىل ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ [سورة
املؤمنون ]14 :أي أنشأناه يف خلق

خيتلف فيه عن بقية املخلوقات(.((7

8.8نفخ الروح:

ويعرب القرآن الكريم عن هذه

املرحلة بقوله تعاىل ﭽ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

( ((7ظ :م��ن علم ال��ط��ب ال��ق��رآين ،عدنان
الرشيف.63 ،
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ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ [سورة اإلرساء.]85 :

النفس اإلنسانية .والروح ،تلكم

الروح تعني النفس ،والروح رسيان

النسمة الربانية ،ال يعلم حقيقتها إال

املوكل عىل الرحم ،وهذا الرسيان ال

علمها إىل خالقها ومنشئها ،ومن العدم

يشء لطيف يف البدن واملبارش له امللك
يتم إال بعد تكوين اجلنني(.((7

اخلالق سبحانه ،فهي الرس الرباين منتهى
موجدها وحمييها ال نملك إال تعريفا

تتحدث اآلية الكريمة املتعلقة

لوظيفتها فقط ،فهي التي تدخل املادة

تكتمل مراحل خلق اإلنسان ينفخ

بعد املوت ،وكفى باإلنسان فخرا انه

هبذه املرحلة عن نفخ الروح فعندما

اهلل تعاىل الروح فيه( .((7وهي جسم

فتكسبها احلركة بعد السكون ،واحلياة

حيمل خاصية الروح ،وهي نفخة الرب

لطيف جدا رسى يف البدن كرسيان ماء

سبحانه.

والدخول (.((7

يف خلق اإلنسان ،يبعث احلياة فيه بعد

الورد يف الورد وهي تتصف باخلروج

والروح هي مرحلة التطور األخري

وإن عبارة نفخ الروح يف اآلية

املوت ،واحلركة بعد السكون(.((8

السجدة ]9 :فيها داللة عىل حلول

عملية اتصال اجلهاز العصبي باألجهزة

الرشيفة ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ [سورة
الروح يف اجلسم اإلنساين(.((7

إذن نخلص اىل أن الروح هي

( ((7ظ :أن���وار التنزيل وأرسار التأويل،
البيضاوي.100 /5 ،
( ((7ظ :روح املعاين يف تفسري القران العظيم
وسبع املثاين ،االلويس.496 /15 ،
( ((7ظ :األمثل ،نارص مكارم الشريازي/12 ،
.107
( ((7ظ :ت��ب�ين ال���ق���ران ،حم��م��د احلسيني
الشريازي.75 /3 ،

وعند نفخ الروح تبدأ احلركة حيث تتم

والعضالت ،وتشعر احلامل بحركة

جنينها .

ويف هذه املرحلة يحُ دث فيها اهلل

سبحانه وتعاىل حتوالً مدهش ًا يف اجلنني
يمنح خالله احلياة للجنني امليت،
وأيضا يكتسب القابلية عىل التكامل
( ((8ظ :اهلندسة الوراثية يف القران الكريم،
حممد حممود عبد اهلل.48 ،
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وعىل حتمل املسؤولية باعتباره كائنا

وقوة الفكر وقوة اخليال ،فسبحان من

وجممل القول أن عملية نفخ الروح

فاإلعجاز يف اآليات الكريمة

بإنسانيته وصفاته التي هي من بعض

من اهلل تعاىل ال يتحول اجلنني بينام يبقى

أمينا ( .((8

يف اجلنني قد أنشأته خلقا أخر يتميز
صفات اهلل سبحانه ،ومتثل شيئا من

فيوضاته وقبساته وألطافه هبذا املخلوق
فكانت فيه نفخة الروح والتي يالزمها
العلم

واإلرادة

والتفكري

والعدل

والرمحة ..وهذه الصفات واخلواص

والسامت كانت مع نفخ الروح يف

اإلنسان ،ولوال هذه النفخة ألصبح

مثله كمثل احليوانات األخرى ليس

إال .أما الذي جعله يمثل خلقا أخر فهو

اإلنشاء اجلديد بعد التسوية والتعديل
ونفخة الروح ( ،((8فأصبح يمثل خملوقا

له القابلية عىل التكامل وعىل حتمل
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املسئولية من خالل القوى التي أودعها

اهلل سبحانه وتعاىل فيه ،وهي قوة العقل
( ((8ظ :اإلعجاز الطبي يف ال��ق��ران ،مريم
شمس.266- 265 ،

( ((8ظ :معامل خلق اإلنسان يف القران الكريم،
عبود الرايض.61- 60 ،

م ّثل الكون يف داخل هذا اجلرم الصغري.
املتقدمة يكمن يف أن بدون نفخ الروح
مجادا .فتبارك اهلل أحسن اخلالقني الذي

مجع بني الروح وهي من العامل العلوي
وبني اجلسم وهو من عامل الرتاب ،ومن

هذا التدبري واخللق العجيب نفهم أن
هنالك قدرة إهلية عظيمة وصانع ًا مدبر ًا

أبدع يف خلقه ،وإهنا ملن أقوى األدلة عىل
وحدانية اهلل سبحانه وتعاىل.

ومن هذا التصميم واهلندسة الدقيقة

يف اخللقة نستخلص أن اخللق اإلنساين
جاء من نظام ثنائي التكوين وهو

(النطفة والبيضة).

نتائج البحث:

استطاع البحث مما تقدّ م أن

يستخلص عدة نتائج ،هي:

1.1أن كل يشء يف الكون خملوق عىل
أساس الثنائية الزوجية ابتدا ًء

بالدقائق األولية وانتها ًء باملجرات
والدليل قوله تعاىل :ﭽ ﯻ ﯼ
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ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ

4.4إن الزوجان املتقابالن يتمم احدمها

ﮬﮭﮮﮯﮰ

واألنثى ومطلق املتقابالت املرئية

وقوله تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ

باألخر فاعل ومنفعل كالذكر

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ فقد

املحسوسة واملتصورة يتمم بعضها

ال تعلمون وهذا االقرتان يدل عىل

غريب.

اقرتنت األوىل بكل يشء والثانية بام

الشمول ،فكلمة يشء تشمل غري

األحياء أيضا وإن التعبري يقرر أن

األشياء كاألحياء خملوقة عىل أساس
الزوجية .أذن الزوجية تتجىل يف كل

يشء.

2.2الزوجية تتجىل حتى يف األمور التي
مل يطلعنا اهلل سبحانه وتعاىل عليها

بعض ًا يف انسجام عجيب وتوافق

5.5أن اهلل سبحانه وتعاىل اوجد بني
الزوجني من األلفة واجلاذبية ما

يكفل التقاء هذين العنرصين ليتم
تشكل ونشوء االجيال اجلديدة،

إذن لنظام الزوجية بني املخلوقات
فائدة وهي حفظ النوع وضامن
استمراره عىل امتداد أالزمنة التي

بدليل قوله ﭽ ﯔ ﯕ ﯖﭼ

يقدر للحياة أن يعيشها.

خصوصياته لعدم قدرة البرش عىل

علميا إال بعد التطور العلمي يف

أي ومما مل يطلعهم اهلل تعاىل عىل

اإلحاطة هبا وإنام أطلعهم هبذه
األمور بطريق اإلمجال.

6.6مل تكتشف مراحل تكوين اجلنني
علم األجنة ،بينام رصدت آيات
القرآن الكريم زوايا هذا اخللق

3.3أن الزوجية سمة عامة صبغ اهلل

مصورة لنا عملية تكوين
العجيب
ّ

ِ
بالوت ِْرية التي ال تقبل
وتعاىل

النظام الثنائي التكوين وهو النطفة

تعاىل هبا كل خملوقاته ليتفرد سبحانه

الشفعية .فتصري (الوترية) حمالة يف
حق اخللق وغري جائزة إال له تعاىل.

الكائن احلي(اإلنسان) من خالل

والبيضة.

7.7إن الروح هي النفس اإلنسانية التي
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ال يعلم حقيقتها إال اخلالق سبحانه،

 1383هـ .ش).

املادة فتكسبها احلركة بعد السكون،

هـ) /معامل التنزيل ،حتقيق :حممد

منتهى علمها إليه سبحانه ،تدخل
واحلياة بعد املوت ،فتصبح املادة

خملوقا له القابلية عىل التكامل وعىل

حتمل املسئولية من خالل القوى
التي أودعها اهلل فيه ،وهي قوة

العقل وقوة الفكر وقوة اخليال،

فسبحان من م ّثل الكون يف داخل
هذا اجلرم الصغري.

املصادر و املراجع

خري ما نبتدئ به القرآن الكريم.

1.1اآللويس :أبو الفضل شهاب الدين

عبد اهلل النمر و آخرون ،دار طيبة

للنرش و التوزيع ،ط 1417( 4هـ/

 1997م).

4.4البيضاوي :نارص الدين بن عمر

الشريازي (ت  685هـ) /أنوار
التنزيل و أرسار التأويل ،القاهرة،

د .ت.

5.5اجلرجاين :الرشيف عيل بن حممد/
التعريفات ،ضبطه و صححه مجاعة

من علامء بارشاف النارش ،دار

حممود البغدادي (ت  1270هـ)/

الكتب العلمية ،بريوت -لبنان،

و السبع املثاين ،ضبطه و صححه:

6.6احلويزي :عبد عيل بن مجعة

العلمية ،بريوت -لبنان ،ط2

للمطبوعات،

روح املعاين يف تفسري القران العظيم

عيل عبد الباري عطية ،دار الكتب
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3.3البغوي :احلسن بن مسعود (ت54

( 1426هـ 2005 /م).

2.2األصفهاين :العالمة الراغب (ت
 425هـ) ،مفردات ألفاظ القرآن،
حتقيق صفوان عدنان داودي ،الدار

الشامية ،بريوت ،ط 1425( 4هـ/

ط 1403( 1هـ 1983 /م).

العرويس /تفسري نور الثقلني،

مؤسسة

األعلمي

بريوت -لبنان ،ط 1412( 1هـ/

 1991م).

7.7اخلازن :عيل بن حممد بن إبراهيم
بن عمر الشيحي /لباب التأويل يف
معاين التنزيل ،دار املحجة البيضاء،

م.د .خولة مهدي شاكر اجلراح

بريوت -لبنان ،ط 1429( 1هـ/

1313الرشبيني :شمس الدين حممد بن

8.8الرازي :حممد بن فخر الدين بن

الكتب العلمية ،بريوت -لبنان،

الغيب ،دار الفكر ،بريوت -لبنان،

1414الشوكاين :حممد بن عيل بن حممد

 2008م).

ضياء الدين (ت  604هـ) /مفاتيح

ط 1405( 3هـ1997 /م).

9.9الزخمرشي :أيب القاسم حممود بن
عمر اخلوارزمي (ت  538هـ)،
الكشاف عن حقائق التنزيل و

عيون األقاويل ،حققه عىل نسخه و
خطه عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء

الرتاث العريب ،بريوت -لبنان،

( 1421هـ 2001 /م).

امحد /تفسري الرساج املنري ،دار

ط1425( 1هـ).

(ت  1250هـ) ،الفتح القدير
اجلامع بني فني الرواية و الدراية

من علم التفسري ،عامل الكتب،
بريوت -لبنان ،د .ت.

1515ابن عاشور :حممد طاهر بن حممد
بن طاهر (ت  393هـ) ،التحرير

والتنوير ،دار التونسية للنرش ،ط3

( 1984هـ).

1010أبو السعود ،تفسري ابن السعود ،دار

1616العامدي :أبو السعود حممد بن حممد

1111السمرقندي :أبو الليث نرص بن

أرشاد العقل السليم إىل مزايا

حتقيق د .حممود مطرجي ،دار

عبد اللطيف عبد الرمحن ،دار

التونسية للنرش ،ط 1984( 2م).

حممد بن إبراهيم /بحر العلوم،
الفكر ،بريوت ،ط 2005( 2م).

1212السيوطي :عبد الرمحن /الدر املنثور
يف التفسري املأثور ،دار الفكر،

بريوت -لبنان ،ط 1414( 2هـ/

 1993م).

بن مصطفى احلنفي (ت982هـ)/
الكتاب الكريم ،وضع حواشيه
الكتب العلمية ،بريوت -لبنان،

ط 1419( 1هـ 1999 ،م).

1717ابن فارس :أبو احلسني امحد بن
فارس بن زكريا (ت 395هـ)/

معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد
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السالم حممد هارون ،مكتب

اإلعالم اإلسالمي ،قم -ايران ،ط1

( 1404هـ 1975 ،م).

1818الفراهيدي :أبو عبد الرمحن اخلليل
بن امحد (ت  175هـ) /العني،

حتقيق د .مهدي خمزوم و د .إبراهيم

( 1428هـ 2007 /م).

2222املحاريب :ابن عطية /املحرر الوجيز
يف تفسري الكتاب العزيز ،دار الفكر

العريب للطباعة و النرش ،ط1

( 2002م).

السامرائي ،ط 1409( 2هـ/

2323ابن منظور :مجال الدين أبو الفضل

1919الكاشاين :حممد بن املرتىض الفيض

األفريقي املرصي (ت  711هـ)/

األعلمي

و وضع فهارسه عيل شريي ،دار

 1980م).

الكاشاين (ت  109هـ) /تفسري
الصايف،

منشورات

للمطبوعات ،بريوت -لبنان ،ط2
( 1402هـ 1982 /م).

2020ابن الكثري :أبو الفداء إسامعيل بن
عمر بن كثري القرييش الدمشقي (ت

 747هـ) /تفسري القرآن العظيم،
راجعه و خرج أحاديثه أيمن

88

العيون ،دار الكتب العلمية ،ط2

حممد نرص الدين و د .عبد الرمحن

اهلاشمي ،مؤسسة املختار للنرش
و التوزيع ،القاهرة1427( ،هـ/

 2006م).

2121املاوردي :عيل بن حممد بن حبيب
البرصي (ت  450هـ) /النكت و

حممد بن مكرم بن منظور األنصاري
لسان العرب ،نسقه و علق عليه

إحياء الرتاث العريب للطباعة و

النرش و التوزيع ،بريوت -لبنان،

ط 1408( 1هـ1988 ،م).

2424النسفي :عبد اهلل بن امحد بن

حممود /مدارك التنزيل و حقائق
التأويل ،مدارك التنزيل و حقائل

التأويل ،دار الكتب العلمية،
بريوت -لبنان ،ط 1421( 1هـ/

 2001م).

فحوى البحث
صرح القرآن الكريم بوصف القلة والكثرة من الناس ،بان الكفة
ترجح بتصنيف القلة ضمن جمموعة اجملتمع االجيابي فقليل منهم
مؤمنون وقليل منهم شاكرون ،وقليل منهم عقالء اولو ألباب واعية
وهكذا...
اما الكثرة فهم خبالف ذلك :كافرون ،فاسقون ،ال قلوب
واعية هلم وهكذا.
وقد حصر البحث بالذكر واالمثلة القرآنية والتارخيية كل فئة
منهم ،مشرياً اىل ان احنياز الكثرة الكاثرة من (اصحاب الشمال) اىل
غيهم وكفرهم وفسوقهم سنة من سنن اخللق منذ ان وطئت قدم االنسان
االرض اىل يوم الناس هذا.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي يعطي الكثري

ال تفنى عجائبه ،وال تنقيض غرائبه(((،

وال الكثري ،وكثرة الصالة وأتم السالم

ٍ
ٍ
نقصان من
بزيادة يف هدً ى ،أو
قام عنه

بالقليل ،وال يشاركه يف ملكه القليل

هو أحسن احلديث ،وما جالسه أحدٌ إال

ٍ
حممد وآله الطيبني
عىل رسوله األمني

عمى (((.
ً

وبعد.

وبحرا ال يدرك
ورساجا ال خيبو توقده،
ً
ً

الطاهرين ،وعىل عباده الذين اصطفى،

فعجيب أمر هذا القرآن املحكم،
ٌ

الذي أذهل العقول وحري املفكرين بام

اشتمل عليه من أرسا ٍر وإعجا ٍز ﭽ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [سورة فصلت.]42 :

قال الذي أنزله سبحانه وتعاىل ﭽﮀ

نورا ال تطفأ مصابيحه،
أنزله اهلل ً

قعره ،ومنهاج ًا

(((

ال يضل هنجه ،وهو

ينابيع العلم وبحوره ،ورياض العدل

بحر ال ينزفه املستنزفون،
وغدرانه،
ٌ
ٌ
وعيون ال ينضبها املاحتون((( ،ومناهل
ال يغيضها الواردون ،جعله اهلل علماً ملن
وعى ،وحدي ًثا ملن روى(((.

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ((( ،يصدق

ٍ
زمان القائل فيه باحلق ٌ
قليل،
نزل يف

يدل عىل أنه من عند اهلل أنه ال اختالف

دأب الناس أن يأخذوا برأي األ كثرية

بعضه ً
بعضا ،ويفرس بعضه بعض ًا ،ومما
فيه :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
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ٌ
كتاب ظاهره ٌ
عميق،
أنيق ،وباطنه
وهو
ٌ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﭼ

(((

((( من قوله تعاىل من [سورة األنعام]38 :
ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ.
((( من قوله تعاىل من [س��ورة النساء:]82 :
ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﭼ.

وجاء عىل غري ما يقيس البرش ،فقد
((( هنج البالغة.61 :
((( هنج البالغة.252 :
((( املنهاج :الطريق .لسان العرب -هنج:
.300 /41
((( املاحتون مجع ماتح ،وه��و املستقي الذي
جيذب رشاء الدلو من البئر ،واملتح جذب
رشاء الدلو وانتزاعه ،واملائح الذي يمأل
الدلو من أسفل البئر.
((( هنج البالغة.316- 315 :

االستاذ املتمرس الدكتور حازم سليامن احليل

إذا أشكل عندهم األمر ،ولكن القرآن

نبه عىل أن احلق كان مع القلة يف حني
اتبعت الكثرة طريق الضالل.
القلة:

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ(.((1
وخيربنا القرآن الكريم أن اهلل دعا

بني إرسائيل إىل عبادته وحده وطاعة

مل تكن القلة دلي ً
ال عىل الباطل،

أوامره فتولوا إال قلي ً
ال منهم :ﭽ ﯗ

ال تستوحشوا من طريق اهلدى لقلة

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

فقد قال اإلمام عيل( :أهيا الناس
أهله)(((.

وقد مدح القرآن الكريم القلة

وأخربنا أن احلق مع القلة الصفوة من

عباد اهلل .وبعث اهلل سبحانه وتعاىل
أنبياءه يدعون الناس إىل اخلري واهلدى

والتوحيد فاتبعهم القلة املستضعفون
وحاربتهم الكثرة اجلاهلة .فقد بعث اهلل

نوحا رسو ً
ال إىل اخللق
سبحانه وتعاىل ً
فكذبوه ،ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ(((.

ويشري القرآن إىل القلة الناجني

منهم بقوله تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

((( هنج البالغة.319 :
((( من قوله تعاىل من [س��ورة ه��ود:]40 :
ﭽﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﭼ.

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﭼ [سورة

البقرة:

،]83

وختلف بنو إرسائل عن اجلهاد وختلوا

عنه فوصفوا بالظاملني ،إال القلة منهم
الذين تصدوا له وهنضوا به ﭽﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ(،((1
( ((1من قوله تعاىل من [سورة هود]116 :
ﭽ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ.
( ((1من قوله تعاىل من [سورة البقرة]246 :
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
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وملا تعرضوا لالختبار فشلوا فيه إال

ٌ
وتغلب ٌ
قليلة صابر ٌة فئ ًة كثري ًة
فئة

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ

قلي ً
ال منهم ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ (.((1

ﮐ ﭼ [سورة البقرة.]249 :

فقد جاءت قريش يوم بد ٍر

وقال سبحانه وتعاىل عنهم ً
أيضا:

بعنجهيتها وجربوهتا وطغياهنا ،بألف

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ

أي :فبنقضهم ميثاقهم ح ًقا لعناهم،
زائد ٌة تفيد التوكيد ،ومثلها قوله تعاىل:
ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [سورة
آل عمران ،]159 :فبنقضهم ميثاقهم
ح ًقا ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ
[س��ورة النساء ،]160 :وإن�ما وصفهم
بالقلة ،ألهنم مل يصدقوا بجميع ما جيب
عليهم التصديق ب��ه ،وجي��وز أن يكون
االستثناء من الذين نفي عنهم اإليامن،
فيكون املعنى :إال ع��د ًد ا قلي ً
ال عىل أنه
سبحانه علم ان من يؤمن من مجلتهم
مجاع ٌة قليل ٌة  ،فاستثناهم من مجلة من
أخرب عنهم أهنم ال يؤمنون ،وقوله تعاىل:
متعلق بام قبله،
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ
ٌ
ب��ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [س��ورة
النساء ،]153 :فاملعنى :ﭽ ﯚ
ﯛ ﯜﭼ ،وبنقضهم ميثاقهم
حقا ،وبكفرهم ،وبكذا وكذا فالكالم
بعضا .التبيان يف تفسري
يتبع بعضه
ً

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭼ(. ((1
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بإذن اهلل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﭼ.
( ((1من قوله تعاىل من [سورة البقرة]249 :
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ.
([ ((1س���ورة ال��ن��س��اء﴿ ،]155 :م���ا﴾ يف
ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ

ال��ق��رآن ،380- 379 /3 :و÷ 387
 ،388وجممع البيان.193 /3 :
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ٍ
ٍ
فرس
فارس عىل ألف

(((1

فقابلتهم

القلة من املسلمني ثالثمئة وثالثة

عرش مقاتال

(((1

وليس معهم سوى

ٍ
ٍ
واحد حتت الزبري بن العوام
فرس

فغلبت الفئة القليلة الفئة الطاغوتية
الكثرية ﴿بإذن اهلل﴾ ،فقتلو منهم

سبعني وأرسوا سبعني

(((1

وفر الباقون

غريمعقبني يف السابع عرش من رمضان
للسنة الثانية من اهلجرة (.((1

فحقق العدد األقل من املقاتلني

املؤمنني الصابرين الغلبة واالنتصارعىل
ٍ
أضعاف:
العدد الذي يكثرهم عرشة

ﭽﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ(.((1

( ((1السرية النبوية البن هشام.275 /2 :
( ((1السرية النبوية البن هشام،281 /2 :
والسرية النبوية البن كثري.465 /2 :
( ((1السرية النبوية البن هشام،263 /2 :
والسرية النبوية البن كثري.463 /2 :
( ((1السرية النبوية البن هشام.286 :
( ((1من قوله تعاىل من [سورة األنفال]65 :
ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ.

قلي ً
ال ما تشكرون:

أغدق اهلل سبحانه وتعاىل عىل

عباده بالنعم التي ال جيدوهنا عند

غريه وكان شكرهم قلي ً
ال  .قال تعاىل:

ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ [سورة

األعراف ،]10 :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ

[سورة املؤمنون ،]78 :ﭽ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﭼ [سورة السجدة.]9 :
وحمص اهلل عباده ،فابتالهم ،وهو أعلم

هبم ،ولكن ليقطع حجتهم ،فوجد

أقلهم شاكرين قال تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﭼ(.((1

ﭽﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ

(((2

 ،فاملتخاذلون من

( ((1من قوله تعاىل من [س��ورة سبأ]13 :
ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ.

( ((2من قوله تعاىل من [س��ورة ص]24 :
ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
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املنافقني الذين يدعون أهنم مؤمنون ،ال

ٌ
عارف
يقاتلون معكم فهو سبحانه

إذا محي الوطيس بل يفرون من الزحف

يتخلفون عن جيش رسول اهلل

يوطنون أنفسهم عند اصطكاك األسنة،
فيفضح القرآن الكريم موقفهم بقوله

تعاىل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﭼ [سورة األحزاب ،]18 :وهم
الذين يعوقون عن القتال ،ويثبطوهنم

عنه ،فهم يدعون إخواهنم املنافقني
إىل القعود عن اجلهاد ،ويشغلوهنم
لينرصفوا عنه(.((2
مثلهم

مثل

إخواهنم

املنافقني

فيصفهم القرآن بأهنم ال يفقهون
إال قلي ً
ال بقوله تعاىل ﭽ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ [سورة
الفتح.]15 :

والذين يتبعون احلق قليلون ،قال

الذين ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

تعاىل عىل لسان فرعون عن بني إرسائيل

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ

أفضل الصالة والسالم) :ﭽ ﯳ ﯴ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ [سورة
األحزاب ،]20 :وإن تكلفوا احلضور
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يشء منها
بأحواهلم ال خيفى عليه
ٌ

(((2

الذين اتبعوا موسى (عىل نبينا وعليه
ﯵ ﯶ ﭼ [سورة الشعراء،]54 :

و الرشذمة القليل من الناس والعصبة

معكم يقاتلون ريا ًء فال حيرضون إال
قلي ً
ال بقدر ما يومهون أهنم معكم ،فال

القليلة والرشذمة من كل يشء بقيته

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ

( ((2التبيان ،326 /8 :وجممع البيان/8 :
.107
( ((2التبيان ،25 /8 :وجممع البيان،242 /7 :

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﭼ.
( ((2التبيان ،325 /8 :وجممع البيان/8 :
.107

القليلة(.((2

ولسان ال��ع��رب :رشذم ،77 /7 :وتاج
العروس ـ رشذم.464 /32 :

االستاذ املتمرس الدكتور حازم سليامن احليل

أما السابقون املقربون عند اهلل

يبدو من خالل سياق اآليات التي

إهنم ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

وقعة بد ٍر
تتحدث -واهلل العامل -عن ً

فإهنم ليسو كثريين بل هم أقل القليل

سبقت هذه اآلية والتي حتف هبا أهنا

ﯦ ﭼ [سورة الواقعة13 :ـ ،]14

الصغرى ،وعن حال املسلمني من

وكقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

بينهم من يشيع فيهم أن املرشكني ويف

والثلة اجلامعة الكثرية العدد (،((2

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ضعفاء اإليامن الذين دس أبو سفيان
طليعتهم أبو سفيان نفسه جهزوا لقتاهلم

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ [سورة

ً
ريا قويا فليحذروا منه ليخيفهم
جيشا كب ً

كقوله تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

النبي ،هذه األراجيف التي ينرشها

النساء ،]66 :واملؤمنون هم القلة،

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ويضعفهم وخيذهلم عن اخلروج مع

بني املسلمني املبعوثون من قبل املرشكني
لنرش اخلوف بني املسلمني ،فكان ضعفاء

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [سورة

اإليامن من املؤمنني ينقلوهنا بعفوية من

والقلة هي التي ال تتبع الشيطان إذا

والذعر بني اآلخرين ،فيسبب ذلك وهنًا

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

وتعاىل وقاهم من اتباع شياطني األنس

هود.]40 :

اتبعه غريها ،قال تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ

ﮩ ﭼ(.((2
( ((2التبيان ،276 /9 :وجممع البيان/9 :
 ،276ولسان العرب :ثلل،123 /2 :

وتاج العروس :ـ ثلل.163 /28 :
( ((2من قوله تعاىل من [س��ورة النساء]83 :
ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

غري تدبر وال تبرص ،فتسبب اخلوف
يف عزيمة املؤمنني ،غري أن اهلل سبحانه
هؤالء ،فقرص الوعد عىل بعض األفراد

ٌ
فعل
املستجيبني منهم ألن االستجابة
ظاهري ال يالزمه التقوى واإلحسان
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ.
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اللذين عليهام مدار األجر العظيم ،ومن

إذ ال يصرب عىل مرارة احلق إال القليل،

خالصني هلل يف أمره بل كان فيهم من مل

هذا املعنى يف القرآن الكريم كقوله

هنا يتبني أن هؤالء اجلامعة ما كانوا
يكن حمسنًا متقيا يستحق عظيم األجر

من اهلل سبحانه وتعاىل ،وهم الكثرة(،((2
وربام يقال إن (من) هنا يف قوله تعاىل

ٌ
بيانية ،كام هي يف قوله تعاىل:
(منهم)
ﭽ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

تعاىل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ

[سورة األحزاب ،]29- 28 :فام

قال :أعد لكن ،بل قال تعاىل :ﭽ ﯥ

ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ.

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

عمران ،من قوله تعاىل :ﭽ ﯥ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

وهذا يشبه ما جاء يف سورة آل

ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

[سورة الفتح ،]29 :فهم كثر ٌة وما كان

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

أجرا عظيام بل قال:
اهلل تعاىل وعدهم اهلل ً

ﰃﰄﰅﰆﰇﭑ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ

كلهم خملصني هلل يف أمره لذلك ما قال
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ﭽﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ فلم يسلم من

ذلك إال النبي وخاصته ،وهم القلة،
( ((2هود :ينظر يف :التبيان ،272 /3 :وجممع
البيان.119- 118 /3 :

ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [سورة
آل عمران ]175- 172 :داللة عىل

االستاذ املتمرس الدكتور حازم سليامن احليل

أن املؤمنني كانوا عىل خطر الضالل،

النبي يف من بقي من أصحابه بعد

الرسول ،وقد أمره اهلل سبحانه

مأمور بالدفاع عن اإلسالم ولو
وهو
ٌ

وال ضالل أخطر من خمالفتهم أوامر

وتعاىل باإلعراض عنهم

(((2

وإال

يسميهم بأسامئهم ،إبقا ًء عليهم بسرت
أمورهم إىل أن يستقر أمر اإلسالم(،((2

ٍ
أحد دون قصة بد ٍر الصغرى،
معركة
بقي وحده ،بداللة قوله تعاىل :ﭽ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

فقال تعاىل :ﭽﭟ ﭠ ﭡ

ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ

وقوله تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ

[سورة النساء ]81 :وال دليل عىل

إىل املرجفني الذين قالوا هلم ما قالوا،

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

[سورة النساء.]84 :

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ

ﭦ ﭼ .ظاهر اآلية أن اإلشارة

أن املحكي عنهم من املنافقني( ،((2كام

لنرش الرعب بينهم ،وهذا من املوارد

ذكر بعضهم( ،((3بل سياق اآليات عىل
عكس ذلك ،واآليات تشري إىل خروج

( ((2امليزان.19 /5 :
( ((2التبيان ،270 /3 :وجممع البيان/3 :
.117
( ((2امليزان.19 /5 :
( ((3ممن ذكر ذلك أبو سعيد احلسن بن يسار
ال��ب�صري (ت )110وحممد ب��ن م��روان
السدي (ت )127والضحاك بن مزاحم
(ت .)105التبيان ،269 /3 :وجممع
البيان ،116 /3 :و سري أعالم النبالء:
 ،576- 564 /4و  ،599و264 /5
وغاية النهاية ،213 /1 :و ،306و/2
.229

التي أطلق فيها القرآن الشيطان عىل
اإلنسان ،ويؤيد ذلك قوله تعاىل :ﭽﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ ،أي
الناس الذين قالوا لكم ما قالوا ،ألن

ذلكم الشيطان ،والقرح الذي تشري

إليه اآليات هو ما أصاب املؤمنني

ٍ
أحد باستشهاد سبعني شهيدً ا من
يوم

ٌ
أربعة من املهاجرين
املؤمنني ،منهم
وهم احلمزة بن عبد املطلب وعبيدة بن
احلارث بن عبد املطلب و مصعب بن

عمري من بني عبد الدا ٍر  ،والشامس بن
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عثامن املخزومي ،وعبد اهلل بن جحش

األسدي ،والباقون من األنصار، 

والقرآن يفرس بعضه ً
بعضا(.((3

وقال تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﭼ(.((3

ووصف القرآن الكريم املنافقني

ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ [سورة
الكهف ،]22 :والقة هي التي تتجنب

اخليانة ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ( ،((3وإذا محي

بأهنم ال يذكرون اهلل إال قلي ً
ٌ
وقليل
ال،

ٌ
بطل من األبطال
الوطيس أو برز

وأهنم ال يأتون البأس إال قلي ً
ال فقال

األبطال يف البأساء هم القلة ويتقاعس

منهم من مل يرتكب جرم اخليانة،

فالذين يثبتون ويوطنون أنفسهم ملالقاة

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

غريهم ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ(.((3

ﮊ ﭼ( ،((3وأهل العلم قليلون ،قال

عليهم ،التي شملهم هبا آناء الليل

تعاىل:

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ذلك ألهنم قلي ً
ال ما يتذكرون نعم رهبم

تعاىل عن أقوال الناس عن عدد أهل

وأطراف النهار منذ نشأهتم وحتى آخر

الكهف:

ﭽﭵﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼ
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ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

( ((3امليزان ،66- 65 /4 :و .26- 19 /5
( ((3من قوله تعاىل من [سورة اإلرساء]62 :
ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﭼ.
( ((3من قوله تعاىل من [سورة النساء]142 :
ﭽﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ.

مطافهم يف احلياة الدنيا.

( ((3من قوله تعاىل من [سورة املائدة]13 :
ﭽﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﭼ.
( ((3من قوله تعاىل من [سورة األحزاب]18 :
ﭽﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ.

االستاذ املتمرس الدكتور حازم سليامن احليل

قال تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ

ناتج من قلة إيامهنم ،الذي سببه
وذلك ٌ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ

ﰉﭼ( ،((3ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﯤﯥﯦﯧﯨ

قلة فهمهم ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

[سورة غافر ،]58 :بل اإلنسان

ﮀ ﮁ ﮂﭼ [سورة النساء،]46 :

ويكون تذكره نعم ربه عليه قلي ً
ال ،قال

و من يوهلم يف القتال دبره ﭽ ﯓ

إىل الكفر بنعمة ربه أقرب وأميل،

فام كانوا يسمعون وال يعقلون فكانوا

سبحانه وتعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [سورة آل عمران:

ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [سورة امللك،]10 :

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯩﭼ [سورة النمل.]62 :

ومن نعم اهلل عىل عباده إرسال

الرسل إليهم يدعوهنم إىل اهلدى ومنهم

نبينا حممدٌ  نبي الرمحة ومن نعمه
القرآن الذي أنزله عليه ،وقال تعاىل:

هلم :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ

[سورة األعراف ،]3 :نعم إهنم قلي ً
ال

ما يتذكرون وقلي ً
ال ما يؤمنون ﭽ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [سورة احلاقة-41 :
 ]42وقلي ً
ال ما يشكرون ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [سورة امللك]23 :

 ،]162ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

فقد انجلت األمور ،وأضاء الصبح لذي

عينني ،فأدركوا خطأهم ﭽ ﭥ ﭦ

ﭧﭼ(.((3

الكثرة:

ما كانت الكثرة دائ ًام تدل عىل احلق،

حيث نجد كثر ًة من الناس كافر ًة يقف
بينهم نبي يدعوهم إىل اهلدى فتتبعه

( ((3من قوله تعاىل من [سورة الفتح:]15 :
ﭽﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ.
( ((3من قوله تعاىل من [سورة ص ]3 :ﭽﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭼ.
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قلة من الناس ،ولذلك فإن أولياء اهلل

برسول اهلل ،وما فتح اهلل عليه من

ٍ
ٍ
ضعف .
قوة  ،وال تفرقهم عنهم مصدر

فاجتمع إليه من هوازن وثقيف،

اليعدون كثرة الناس من حوهلم مصدر
هذا أمري املؤمنني عيل يقول (ال

واجتمعت نرص وجهيم كلها ،وسعد

تفرقهم عني وحش ًة ) ( ،((3فالكثرة ال

سبيع وأمحر ابنا احلرث
ومن بني مالك
ٌ

يزيدين كثرة الناس حويل عز ًة  ،وال

تغني شيئًا قال تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ (،((3

ٍ
وناس ٌ
بن بك ٍ
هالل ،
قلة من بني
ري
ٌ
ٍ
عوف
وأمر الناس كان إىل مالك بن

وقال

النرصي وهو يوم ذاك ابن ثالثني سنة

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ

وذرارهيم وأنعامهم وجعلها خلف

تعاىل عن الكثرة :ﭽ ﮞ ﮟ

وهو سيد قومه فجمع عوائل املقاتلني

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

املقاتلني

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

وهو راي مل يرجحه دريد بن الصمة

ﯠﭼ [سورة التوبة-25 :

كبري انتفع املرشكون من خربته يف
ٌ

بفتح مكة يف شهر رمضان من العام

وهذا

(((4

عىل أمل أن يتحمسوا

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

يف قتال رسول اهلل للدفاع عنها،

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ٌ
شيخ
الذي كان يف بني جشم وهو

انتصار ا
 ]26عندما حقق النبي
ً
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ٍ
عوف النرصي
مكة مجعها مالك بن

الثامن للهجرة ،وملا سمعت هوازن

( ((3هنج البالغة.409 :
( ((3من قوله تعاىل من [سورة األنفال]19 :
ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﭼ.

احلروب ألن اهلارب اخلائف ال متنعه

أمواله وال ذراريه من اهلرب

(((4

ما حصل فعال فصارت بعد احلرب

غنائم كثري ًة للمسلمني ويف بني جشم
( ((4السرية النبوية البن إسحاق،548 /2 :
واملغازي888- 886 /3 :
( ((4السرية النبوية البن إسحاق-548 /2 :
 ،549والسرية النبوية البن هشام/4 :
.71- 70
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دريد بن الصمة وهو شيخ كبري انتفعو

ففي صحيح البخاري :قال أبو قتادة:

من خربته يف احلروب .فتوجه إليهم

«اهنزم املسلمون ،واهنزمت معهم ،فإذا

لفتح مكة بعرشة آالف مقاتل ،ومعه

ٍ
الناس؟.
شأن

رسول اهلل بجيشه الذي جاء معه

الفان من مكة ،فصار العدد اثني عرش

عمر بن اخلطاب يف الناس ،فقلت له :ما
قال :أمر اهلل!.

ٍ
رواية جاء باثني عرش أل ًفا
أل ًفا وعىل

ثم تراجع الناس إىل رسول

حتى قال

وقال أبو قتادة« :ملا التقينا كانت

والتحق به من مكة ألفان فصار عدد

جيشه أربعة عرشأل ًفا

(((4

ابو بكر «لن نغلب اليوم من قلة» (،((4

وانتهى رسول اهلل إىل وادي حنني لعرش

خلون من شوال سنة ثامن للهجرة (،((4

فلام التقوا مع املرشكني يف وادي حنني

بني مكة والطائف وثارت عليهم خيل
املرشكني مل يلبثوا ،عىل كثرهتم حتى

انكفؤوا منهزمني بأمجعهم ،ال يقبل

أحدٌ عىل أحد (.((4

اهلل.((4(»

للمسلمني جولة -إىل أن قال :فلحقت

عمر فقلت :ما بال الناس؟.

قال أمر اهلل!! .ثم رجعوا(.((4

ونحوه يف كتاب «اجلهاد» من

صحيح مسلم يف باب «استحقاق القاتل

سلب املقتول»(.((4

ويف رشح صحيح البخاري« :ملا فر

الناس يوم حنني جعل النبي يقول:

وشوهد كبار الصحابة منهزمني،

أنا النبي ال كذب  ....أنا ابن عبد املطلب

( ((4السرية النبوية البن كثري.615 /3 :
( ((4املغازي ،890 /3 :وأنساب األرشاف:
 ،463 /1وزاد املسري ،414 /3 :ودالئل
الصدق ،403 /6 :وفتح الباري رشح
صحيح البخاري 622 :احلديث،4060 :
ونسبها إىل رجل مل يسمه.
( ((4املغازي.892 /3 :
( ((4السرية النبوية البن كثري.615 /3 :

( ((4صحيح البخاري ،312 /5 :احلديث
 ،323ودالئل الصدق.427 /6 /
( ((4صحيح البخاري ،312 /5 :احلديث
 ،323ودالئل الصدق.427 /6 /

فلم يبق معه إال أربعة نف ٍر :ثالثة من

( ((4صحيح مسلم ،148 /5 :ودالئ��ل
الصدق.427 /6 /
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بني هاشم ورجل من غريهم :عيل

سيفه فيهم كالنار يف اهلشيم ،فقتل

احلارث بن عبد املطلب ٌ
آخذ بالعنان،

من شجعاهنم الذين تكالبوا عىل رسول

وبقي رسول اهلل مع بني هاشم

وكان للمرأة املسلمة دورها يف

املؤمنني عيل بن أيب طالب ،بني يديه

املواقف السابقة ،فقد حرضت بيعة

والعباس بني يديه ،وأبو سفيان بن

وابن مسعود من اجلانب األيرس»(.((4

الذين ثبتوا معه ،وهم تسعة :أمري
يذب عنه بسيفه ،و العباس بن عبد
املطلب عن يمينه والفضل بن العباس

بن عبد املطلب عن يساره .وأبوسفيان
ٌ
ممسك برسج بغلته عند
بن احلارث

ثفرها( .((5ونوفل بن ً
احلارث ،وربيعة
بن احلارث ،وعبد اهلل بن الزبري بن عبد

ومعتب بن أيب ٍ
هلب ومعهم
املطلب،
ٌ

أيمن بن عبيد ،بن أم أيمن ،الذي
استشهد يف ذلك اليوم كانوا من

حوله.
102

وكان عيل يرضب املرشكني

بسيفه ،بني يدي رسول اهلل فكان
( ((4فتح الباري رشح صحيح البخاري:
 624احلديث.4061 :
( ((5الثفر :ثفر الدابة بالتحريك :السري يف
مؤخرة ال�سرج .لسان العرب ـ ثفر/2 :
.106

منهم بسيفه ،يف ذلك املوقف أربعني
اهلل ملحاولة قتله(.((5

هده املعركة ،كام كان هلا دورها يف

ٍ
كعب
العقبة الثانية أم عامرة نسيبة بنت

املازنية من بني النجار ،وأم منيع أسامء

بنت عمرو بن عدي بن نايب ،إحدى

نساء بني سلمة ،وبايعن رسول اهلل
تلك البيعة املشهودة يف ذلك الظرف

احلساس( ،((5وحرضت أم عامرة نسيبة

املازنية معركة أحد ،وكانت من الثابتني
املدافعني عن رسول اهلل فيها( ،((5ملا

( ((5اإلرش��اد ،74 /1 :واالستيعاب/2 :
 ،485وموسوعة عبد اهلل بن عباس/1 :
.123
( ((5السرية النبوية البن هشام56- 55 /2 :
وتاريخ الطربي ،360 /2 :ودالئل النبوة
لألصفهاين ،308 :ودالئل النبوة للبيهقي:
 ،452- 443 /2والسرية النبوية البن
كثري ،180- 179 /2 :و،199- 194

والبداية والنهاية.158 /3 :
(((5السرية النبوية البن هشام 34 :ـ .35
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أصيب ،ويف حنني كان للمرأة املسلمة

فقال تعاىل :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

اهنزم الصحابة بام فيهم األرقام الكبرية

احلجرات ،]4 :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

وذم القرآن الكريم الكثرة ونعت

وقال تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ

يسمعون نصح ًا وال يقبلون هداية،

وقال سبحانه وتعاىل ﭽ ﯭ

دورها ،حيث ثبتت الصحابيات يوم

منهم .

أكثر الناس بأهنم ال يعقلون ،وال

وعدم السمع هنا هو التوغل يف اجلهل
فقال تعاىل مستفه ًام استفهام ًا إنكاريا

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [سورة

ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ(.((5

ﭥ ﭦ ﭼ [سورة فصلت.]4 :

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ

ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

الناس بأهنم ال يعلمون ،فقال تعاىل عن

الفرقان.]44- 43 :

ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﭼ( ،((5وقال

ﯴﯵﯶﯷﭑﭒﭓ

[سورة العنكبوت ،]63 :ووصف أكثر

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ [سورة

ساعة يوم القيامة ﭽ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ

ووصف القرآن الكافرين بافرتاء

الكذب ،ونعت أكثرهم باجلهل ،فقال

تعاىل :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ(.((5

ووصف اجلهلة بأن أكثرهم ال

يعقلون ،وال يسمعون دعوة داعي اهلدى،
( ((5من قوله تعاىل من [سورة املائدة]103 :
ﭽﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ.

( ((5من قوله تعاىل من [س��ورة األع��راف:
 ]179ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭼ.
( ((5من قوله تعاىل من [س��ورة األع��راف:
 ]187ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ.
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تعاىل :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ(،((5

و

موسى :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ(،((5

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﭼ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

الوعد احلق :ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
و ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

ﯬ ﭼ(.((5

وقال عن نبي اهلل يعقوب:

ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

104

ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ( ،((6وقال عن نبيه

( ((5من قوله تعاىل من [سورة يوسف]21 :
ﭽﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﭼ.
( ((5م��ن ق��ول��ه ت��ع��اىل م��ن [س���ورة يوسف:
 ]40ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﭼ.
( ((5من قوله تعاىل من [س��ورة ال��روم]30 :
ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﭼ.

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
[سورة القصص ،]13 :وقال تعاىل عن
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [سورة
الروم ،]6 :و ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [سورة يونس.]55 :

وقال تعاىل :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ
[سورة سبأ ،]36 :و ﭽ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ [سورة

غافر.]57 :

وقال جل شأنه :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ [سورة اجلاثية:
( ((6من قوله تعاىل من [سورة يوسف]68 :
ﭽﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﭼ.

االستاذ املتمرس الدكتور حازم سليامن احليل

 ،]26وقال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗﭼ [سورة النحل،]38 :

وقال تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ [سورة

األنعام ،]37 :وقال سبحانه :ﭽ ﭠ

الناس ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ [سورة
النحل.]101 :

ويستفهم القرآن استفها ًما إنكاريا

فيقول ﭽ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﭼ [سورة النمل.]61 :

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ويستفهم استفهام ًا تقريري ًا فيقول:

وقال تعاىل عن املرشكني :ﭽ ﭑ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﭨﭼ [سورة األعراف،]131 :

ﭽﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﯗ ﯘ ﭼ [سورة القصص.]57 :

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ

وقال جل شأنه ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

لقامن.]25 :

ﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ

وقال جل شأنه :ﭽ ﯕ ﯖ

ﭥ ﭦﭼ [سورة األنفال،]34 :

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [سورة

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ
ﮋ ﭼ [سورة النحل.]75 :

وقال تعاىل ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﭼ [سورة الزمر.]29 :

وقال سبحانه وتعاىل عن عدم علم

وقال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭝ ﭞ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [سورة الزمر.]49 :

وقال جل شأنه :ﭽﯿﰀﰁ

ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉﰊﰋﰌﰍﰎ ﭼ
[سورة الدخان.]39- 38 :
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وقال جل شأنه :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ

[سورة الطور.]47 :

وصف القرآن أكثر الناس بأهنم ال

يؤمنون ،فقال تعاىل:

وكثري من الناس غافلون عن آيات
ٌ

ﭽﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ٍ
غفلة عن آيات
كثري من الناس يف
ٌ

وﭽﰇﰈﰉﰊﰋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ

وقال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭗ

اهلل ،وجيهلون.

اهلل ،معرضون عنها قال تعاىل :ﭽ ﮋ
[سورة يونس.]92 :

وقال تعاىل :ﭽ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋﰌ ﰍ ﰎﭼ [سورة
.]24

األنبياء:

فهؤالء الذين اليعلمون هم الذين

جيهلون ،قال تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [سورة
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األنعام.]111 :

ووصف كثري ًا من الناس بالغفلة،

فقال تعاىل :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [سورة هود.]17 :
ﰌ ﭼ [سورة يوسف.]103 :

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭼ [سورة الرعد.]1 :

وقال جل شأنه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ ﭼ [سورة غافر.]59 :

وأكثر بني إرساؤيل ال يؤمنون:

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ [سورة
البقرة.]100 :

ووصف أكثر املرشكني بأهنم

اليؤمنون ،فقال تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [سورة

ﮐ ﮑ ﭼ [سورة يونس،]92 :

يس.]7 :

ﮉ ﮊ ﭼ [سورة يونس.]36 :

ً
أيضا ٍم ًن املرشكني الذين نزل بينهم

وال يتبعون إال الظن ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ

وهذا الوصف ينطبق عىل الكافرين

االستاذ املتمرس الدكتور حازم سليامن احليل

القرآن ،وعىل بني إرسائيل ،وقوم نوح،

ﯼ ﭼ [سورة املائدة.]49 :

لوط ،وأصحاب األيكة قوم شعيب،

بالفسق فقال جل شأنه عنهم:

وقوم هود ،وثمود قوم صالح ،وقوم

فقال تعاىل عنهم مجيعا :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﭼ(. ((6

وكثري الفاسقون:
ٌ

ريا من بني إرسائل
ووصف كث ً
ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ

ريا من األمم
وصف القرآن كث ً

[سورة املائدة ،]81 :ويقول ألهل

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

املائدة ،]59 :إهنم ﭽ ﭳ ﭴ

بالفسق ،فقال تعاىل ﭽ ﭰ ﭱ

ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﭼ [سورة احلديد.]26 :

الكتاب :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [سورة
ﭵ ﭶﭼ [سورة

عمران.]110 :

آل

وقال جل شأنه :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ

ويصف أكثر املرشكني الغابرين من

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

قال تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

[سورة األعراف.]102 :

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ

رسول اهلل بأهنم يرضون املسلمني

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

األمم البائدة بأهنم فاسقون العهد هلم،

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ

ويصف املرشكني الذين بعث فيهم

ﮩ ﭼ [سورة احلديد.]27 :
كثري من الناس فاسقون:
ٌ

قال تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
([ ((6سورة الشعراء 8 :و 67و 103و121
و 139و 158و 174و.]8 .190

بأفواههم وتأبى قلوهبم ﭽ ﭺ

ﭻ ﭼ [سورة التوبة.]8 :
أكثرهم ال يشكرون:

رصح القرآن الكريم أن أكثر الناس

ال يشكرون نعمة اهلل عليهم ،قال
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تعاىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ[سورة غافر:

[ ،]61سورة يونس ،]60 :و ﭽ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﭼ [سورة النمل.]73 :

وقال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﭼ [سورة األعراف.]17 :
وأكثرهم يف ضالل:

ﭳﭴﭵﭶﭼ
الزخرف.]78 :

[سورة

و ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ [سورة
األنعام.]119 :

الكثرة املرسفة:

إن كثري ًا من بني إرسائيل ملرسفون:

قال تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

قال تعاىل عنهم :ﭽ ﭭ ﭮ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ [سورة

ﮎ ﭼ [سورة يس ،]62 :و ﭽ ﯙ ﯚ
ﯢ ﭼ [سورة األنعام ،]116 :و ﭽﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ [سورة
إبراهيم ،]36 :و ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
املائدة.]32 :

الكثرة املوغلة يف البغي:

الظلم من شيم النفوس ،مامل جتد

ﭨ ﭩ ﭪﭼ [سورة األنعام:

وازعا ،والقرآن يؤكد هذا ،قال تعاىل:
ً

ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ

[سورة ص.]24 :

 ،]119و ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
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[سورة البقرة.]26 :

و ﭽ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﭼ [سورة نوح.]71 :

وأكثرهم للحق كارهون:

نستطيع أن نقول مطمئنني إن أكثر

الناس للحق كارهون ،هذا ما أكده

ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ
وأكثرهم كاذبون:

قال تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [سورة

الشعراء.]223- 221 :

ويسارعون يف اإلثم:

االستاذ املتمرس الدكتور حازم سليامن احليل

ﭽﮤﮥﮦﮧﮨﮩﭼ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ

والكثرة الكافرة:

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ [سورة

[سورة املائدة.]62 :

[سورة سبأ ،]41 :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

يصف القرآن الكريم الكثرة من أهل

األعراف.]179 :

قال تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

البيان القرآين الذي فيه العموم باستعامل

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ

ٌ
مبثوث يف القرآن الكريم؛ أشري
وهو

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [سورة املائدة:

ﭣ ﭤ ﭼ [سورة اإلرساء.]67 :

ﮋ ﮌ ﮍﭼ [سورة

ٍ
مؤكد  ،كقوله تعاىل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ

ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ [سورة الروم:

ﭠ ﭡﭼ [سورة

[سورة الفرقان ،]50 :ﭽ ﮎ

[سورة األنعام.]119 :

الكتاب ،والكثرة من الناس بالكفر.

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
 ،]68و ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ
املائدة ،]80 :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

 ،]8ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ
ﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔ ﭼ [سورة النحل.]83 :

ويظهر ذلك جليا ً
أيضا من خالل

اسم اجلنس من غري ذكر لفظ الكثرة
هنا إىل بعضه ،ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭢ

ويأيت ،أحيان ًا مؤكد ًا بأكثر من

[سورة العلق ،]6 :و ﭽ ﭞ ﭟ

]34

إبراهيم:

و ﭽ ﭶ ﭷ ﭸﭼ

متجاهر يف
كفور مبنيٌ ،
بل هو
ٌ
ٌ

كفره ،اختذ إهله هواه وإذا قيل له اتق

يصور القرآن الكريم الكثرة الكافرة

اهلل أخذته الغزة باإلثم :ﭽ ﮋ ﮌ

قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

و ﭽﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

املرشكة بأهنا ستكون غد ًا حطب جهنم

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭼ [سورة الروم ،]42 :ﭽﭣ ﭤ

ﮍ ﮎ ﭼ [سورة الزخرف.]15 :
ﮘ ﭼ [سورة البقرة.]206 :

وقد يأيت القسم من بني املؤكدات
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زياد ًة

يف

التوكيد

كقوله

تعاىل:

ﭽﮕ ﮖ ....ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﭼ [سورة العاديات.]6-1 :
وقد خيصص هذا العموم أحيان ًا،

كقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

قال :إىل النار واهلل.

قلت :وما شأهنم؟.

قال :إهنم ارتدوا بعدك عىل أدبارهم

القهقرى ،ثم إذا زمر ٌة حتى إذا عرفتهم
خرج ٌ
رجل بيني وبينهم.
فقال :هلم.

ﭠ ﭼ [سورة العرص ،]3- 1 :عمال

فقلت :أين؟.

خص".

قلت :وما شأهنم؟.

بالقاعدة األصولية" :ما من عام إال وقد
وقد يأيت بأسلوب التعجب من

كفره ،كقوله تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ

[سورة عبس.]17 :

قال :إىل النارواهلل.

قال :إهنم ارتدوا بعدك عىل أدبارهم

القهقرى فال خيلص منهم إال مثل مهل

النعم)(.((6

وظاهرة القلة والكثرة نجدها يف

واهلمل :ضوال اإلبل ،واحدها

جمال التوسع يف احلديث يف هذا اجلانب

النعم الضالة( ،((6وأكثرهم يساقون إىل

السنة النبوية املطهرة ً
أيضا ،وليس هذا
ألن موضوعنا( :القلة والكثرة يف القرآن

110

فقلت :أين؟.

الكريم) ،لذلك نكتفي هنا بحديثني
اثنني:

أحدمها :ما رواه البخاري :عن أيب

قائم
هريرة عن النبي ،قال( :بينا أنا ٌ
ٌ
رجل
إذا زمر ٌة ،حتى إذا عرفتهم خرج

بيني وبينهم فقال :هلم).

هامل أي :إن الناجي منهم ٌ
قليل كقلة

ٌ
داللة عىل قلة الناجني
النارالرتدادهم ففيه
زمرا.
من النار وكثرة الذين يساقون إليها ً

( ((6صحيح البخاري  .121 /8باب الفتن
رق��م الباب  .92حديث احل��وض رقم:
.6099
( ((6النهاية يف غريب احلديث ،271 /5 :و

فتح الباري ،401 /11 :لسان العرب-
مل.135 /15 :

االستاذ املتمرس الدكتور حازم سليامن احليل

وثانيهام :قول النبي( :ستفرتق

ٍ
ثالث وسبعني فرق ًة،
أمتي من بعدي إىل
ٌ
ناجية ،واثنتان وسبعون يف
واحد ٌة

النار)(.((6

املعارف بمرص ،القاهرة1969 ،م.

2.2التبيان يف تفسري القرآن أليب جعفر
الشيخ حممد بن احلسن الطويس

(460- 385ﻫ ) .حتقيق أمحد

ويف احلديث داللة واضحة عىل كثرة

حبيب قصري العاميل ،دار إحياء

ٌ
ٌ
مهمة ،أشار
عجيبة،
وهذه ظاهر ٌة

3.3مجهرة اللغة ،أليب بكر حممد بن

املطهرة إهنا جدير ٌة بالوقوف عندها وقفة

(ت321ﻫ) حتقيق رمزي منري

من يف النار وقلة الناجني منها.

إليها القرآن الكريم وأيدهتا السنة النبوية
تأملٍ  .نعيد معها قراءة تارخينا ،ونتأمل
فهل نقل لنا التاريخ الوقائع التارخيية كام

هي؟ أم ضللنا فنقل لنا ما أراد احلاكم

أن نقرأ وحجب عنا احلقيقة؟ وإذا أردنا

أن نكون منصفني نقول :حجب عنا
التاريخ ،ما ال يرىض احلاكم أن نقرأ
أهم املصادر

الرتاث العريب بريوت ،ب .ت.

احلسن بن دريـد األزدي البصــري

بعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت،
1974م.

4.4دالئل الصدق لنهج احلق .للشيخ
حممد حسن املظفر (ت1375ﻫ،) .

ط ،1حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء
الرتاث ،قم1422 ،ـ 1426ﻫ.

5.5دالئل النبوة ،أليب بكر أمحد بن

1.1تاريخ الرسل وامللوك ،تاريخ

احلسني البيهقي (ت 458ﻫ) حتقيق

الطربي (ت310ﻫ922 / .م) حتقيق

نرش دار الكتب العلمية ،بريوت،

الطربي ،أليب جعفر حممد بن جرير
حممد أيب الفضل إبراهيم ،ط ،2دار

( ((6جممع ال��زوائ��د ،189 /1 :و املعجم
الصغري للطرباين ،256 /1 :وكنز العامل:
 210 /1ح 1055 :و .1057

الدكتور عبـد املعطي قلعجي،
1405ﻫ.

6.6دالئل النبوة ،أليب نعيم أمحد بن
عبد اهلل اإلصفهاين (ت430ﻫ)

حتقيق الدكتور عبـد املعطي قلعجي،
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دار النفائس ،بريوت1406 ،ﻫ/

1212كنز العامل لعالء الدين عيل بن حسام

7.7زاد املسري يف علم التفسري ،أليب

1409ﻫ/

1986م.

الفرج عبد الرمحن بن عيل اجلوزي

(ت 597ﻫ) دار الكتب العلمية،
1414ﻫ.

8.8السرية النبوية ،أليب دالئل الصدق

الرسالة،

1989م.

بريوت،

1313جممع البيان يف تفسري القرآن ،أليب
عيل الفضل بن احلسن الطربيس (ت

548ﻫ) ط ،1دار العلوم ،بريوت،

لنهج احلق .للشيخ حممد حسن

1426ﻫ2005 /م.

مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث،

الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي (ت

املظفر (ت 1375ﻫ) ،ط ،1حتقيق
قم1426- 1422 ،ﻫ.

9.9السرية النبوية .ألسامعيل بن كثري
(774- 701ﻫ) حتقيق مصطفى
عبد الواحد ،دار املعرفة ،بريوت،
1396ﻫ1976 /م.

1010رشح الترصيح ،للشيخ خالد بن
زين الدين األزهري (ت905ﻫ)
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املتقي اهلندي (ت 975ﻫ) مؤسسة

وهبامشه حاشية يس ،مطبعة عيسى
البايب احللبي ،القاهرة ،ب .ت.

1111صحيح البخاري أليب عبد اهلل حممد
بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية

البخاري

(ت256ﻫ)

املطبعة،

العثامنية ،القاهرة1355 ،ﻫ.

1414جممع الزوائد ومنبع الفوائد لنور
807ﻫ) ط ،1دار الكتاب العريب،
بريوت1402 ،ﻫ.

1515املعجم الصغري للحافظ أيب القاسم
سليامن بن أمحد الطرباين (ت

360ﻫ) دار الكتب العلمية ،بريوت،
1403ﻫ.

1616معاين القرآن ،أليب زكريا حييى بن
زياد الفراء (ت 207ﻫ) حتقيق

أمحد يوسف نجايت ومجاعته ،مطبعة
دار الكتب املرصية1374 ،ﻫ/

1955م.

فحوى البحث
حبث استداللي خيوض يف ما رمسه لنا عنوانه .ولعل
إدراج حبث (والية االمامة ،ضمن املباحث القرآنية ،ميكن
ان يوقفنا على مقاربة ترتقي بالباحث اىل اجياد ارضية
مشرتكة بني املنهج القرآني والنبوي يف مبحث االمامة.
حبيث يعمل كل من اراد الوصول اىل احلقيقة بطريقته
اخلاصة يف البحث.
وبالنظر لطول البحث ،اقتصرت اجمللة على نشر ما
جيري منه يف سياق اختصاصها املتمثل بالبحث القرآني
واراء املفسرين وعلماء العقائد.
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مدخل:

اقتضت حكمة اهلل تعاىل يف االديان

طريق القرآن ،وهو احلق الذي ينبغي

دينا دستوريا يتخذ من القرآن الكريم

كل من يؤمن بالقرآن الكريم هاديا اىل

ان يكون الدين االسالمي من بينها
مرجعية ترشيعية حتكي مسرية االصالح

االجتامعي ،بوصفه منظومة من القوانني
االصالحية

يتداخل

فيها

الديني

واالخالقي والسيايس ،ليس فيه تطرف

وال تساهل مع احلق واملهمة التي اتى من

اجلها اعطاء احلق لكل من يستحقه.

بالرضورة ان يمتثل الحكامه بالقبول

احلق ليوصله اىل سعادة الدنيا واالخرة،

وحمصل هذه السعادة هو االيامن بالدين

احلق ،وهو عند اهلل االسالم.

وان السبيل املهتدي اليه والذى

اشارت اليه االية هو سبيل اختياري وان

الشكر والكفر اللذين يرتتبان عىل اهلداية

فالقرآن الكريم هو مرجع االمة

املذكورة واقعان يف مستقر االختيار

العدل ومن عمل به يكون مهتديا بنوره

قال –تعاىل  :-ﭽ ﮟ

عند االختالف ،ومن حكم به مل خيطيء
وهاديا اىل احلق لقوله تعاىل :ﭽ ﭳ

لالنسان ان يتلبس باهيام شاء من غري
اكراه واجبار

(((

ﮠ ﮡ ﭼ [سورة عبس.]20 :

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ [سورة

ومعنى السبيل هنا الطريق القويم

فاهلداية اذن طريق االيصال اىل احلق

هو هبة العقل ومتكينه من النظر بجالء

تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

فهو خمري باي الوسيلة

يونس.]35 :
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ان يكون الطريق املؤدي اىل معاجلتها

بنفس املهتدي ال بوساطة غريه ،قوله

ﯸ ﯹ ﭼ [سورة الدهر.]3 :

ولكي تصح أية معاجلة طريقها

االهتداء اذ كانت عقدية او اخالقية

او سياسية ذات معنى وجودي ينبغي

املتكامل املؤدي اىل االيامن وتيسريه له
اىل الطريق الذي يريد سلوكه طريق اخلري

او طريق الرش

(((

اعتمد واي الداللة اختار للوصول اىل

((( الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ،ج،20
ص.122
((( االلويس :روح املعاين ،ج ،15ص.246
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ما يريد لذا نجد كل االيات احلاكية

للجميع :للمتقني والعلامء العاملني

اهلادي اىل الطريق ،فكلام اسندت اهلداية

تناهي معارفه وعدم امكان االحاطة

ملعنى اهلداية جاءت بامر منه تعاىل فهو
اليه تعاىل تستند اىل القرآن كقوله :ﭽﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [سورة

االرساء ]9 :وكذلك اسنادها للنبي

لقوله تعاىل ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ
[سورة القصص.]56 :

واملعنى انك ال تتمكن من اراءة

الطريق لكل من احببت بل انام يمكنك

اراءته ملن اردنا((( هدايته.

اذن اهلداية التي هي بمعنى اراءة

الطريق وتنشيط حركة املهتدين وتلقني

قيم التقوى للمتقني ،فقد وصف اهلل

تعاىل كتابه يف آيات اخرى بانه هدى

به وكذلك سواد الناس وذلك لعدم

بعلومه لغريه عز وجل فالكل يستفيض
منه بقدر قابليته.

وليس املراد باملتقني خصوص ًا من

بلغ املرتبة القصوى يف ايامنه وتقواه الن
القرآن الكريم نافع وهاد جلميع املراتب
بل ومجيع الناس ،وال ختتص هدايته

باملتقني فقط الن الوصف ال يدل عىل
املفهوم خصوصا مع الترصيح بالعموم

يف آيات كثرية

(((

بل هي صفة جامعة

جلميع املراتب االيامنية ،فوصفهم باهنم

عىل هدى من رهبم .فدل ذلك عىل ان
تل ُّبسهم هبذه الصفات الكريمة جاء

للمتقني كقوله ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

باعتبار هذا الفعل امرا حممودا ،فهم انام

وصفه تعاىل بانه هدى للمسلمني

وهي صفات املتقني–هبداية منه تعاىل،

ﭚ ﭛ ﭼ [سورة البقرة ]2 :وكذلك

صاروا متقني لتلبسهم هبذه الصفات –

كقوله تعاىل ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ثم وصف الكتاب بانه هدى هلؤالء

ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ [سورة

ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ [سورة البقرة]2 :

((( االلويس :روح املعاين ،ج ،1ص.94

((( السبزواري :مواهب الرمحن ،ج ،1ص.63

ﯵﯶﯷﯸﯹ
النحل ]102 :اذن القرآن الكريم هاد

املتقيني بقوله تعاىل :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ
وبذلك ظهر ان هؤالء وهم متقون
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حمفوفون هبدايتني ،هداية اوىل هبا

النساء ]71 :وقال تعاىل يف وصفهم

فتصبح

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ

نعتها ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

اوضح طرق اهلداية يف القرآن الكريم

اذن وظيفة القرآن ان هيدي للتي

اهلداية واالمامة ،فكلام تعرض القرآن

الديني وحده وانام عن طريق التفكري

كقوله تعاىل ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ

صاروا متقني وهداية ثانية ،اكرمهم
اهلل سبحانه هبا بعد التقوى

(((

اهلداية كلها من اهلل تعاىل وقد قال يف

ﭗ ﭼ [سورة االنعام.]125 :

هي احسن ،ليس عن طريق االيامن
العقيل السليم الذي هيدي اىل اراءة

الطريق والوصول اىل الغاية املطلوبة

بحسب تكوين رؤية تكاملية يف االيامن

مصحوبة بالدعاء بوصفه عامال يساعد
عىل استمرار اهلداية لقوله تعاىل ﭽﯫ

[سورة املائدة .(((]55 :ولعل من

((والية االمامة)) فهناك تالزم بني
ملعنى االمامة تعرض معها للهداية

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﭼ [سورة السجدة]24 :

فوصفها باهلداية وصف تعريف ،ثم

قيدها باالمر ف ّبني ان االمامة ليست
مطلق اهلداية بل هي اهلداية التي تقع

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ [سورة آل

بامر اهلل(((.

عىل االيامن وهناك ثمة هداية خص هبا

االمامة)) ضمن املباحث القرآنية يمكن

عمران ]8 :أي ثبتنا عىل اهلداية القائمة
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ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

الدعاة اىل اهلل ،وهم اصحاب رسول

اهلل حتى مكنهم اهلل وتوىل امرهم
ووالهم امر هداية عباده حيث قال

ﭽﮉ ﮊ ﮋﭼ [سورة
((( الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ،ج،1
ص.44

ولعل

إدراج

بحث

((والية

ان يوقفنا عىل مقاربة ترتقى بالباحث اىل

اجياد ارضية مشرتكة بني املنهج القرآين

((( الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ،ج،1
ص.34
((( الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ،ج،1
ص .272واالية نازلة يف امري املؤمنني عيل
بن ايب طالب باالخبار املتواترة.
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والنبوي يف مبحث األمامة بحيث

نواميس احلياة وقوانني املجتمعات

بطريقته اخلاصة –يف البحث– ما دام

الناس واقامة العدل بينهم ،واالسالم

يعمل كل من اراد الوصول اىل احلقيقة

القرآن الكريم هو اصل ترشيعها ،ومل
يضع قيودا عىل البحث بام تقتضيه االدلة

الثبوتية وفقا الحكام النص القرآين يف
والية االمامة وما التزم به النص النبوي
يف آياهتا وفق ما التقى عليه االمجاع.

تقيض بأقامة حكومة مهمتها سياسة
من تلك املجتمعات التي حتتاج اىل
حكومة عادلة تتوىل شؤوهنم وتراعي

مصاحلهم كام اراد اهلل هلا ان تطبق يف

املجتمعات املسلمة يف ضوء القرآن
وهنج السنة ،وهذا ما حصل فعال

واملثري يف االمر ان كل فريق من

بتفويض منه تعاىل اىل رسوله يف

االمامة بالقدر الذي يمكن معه ان يثبت

بعد النبي الن والية االمامة مكملة

مفكري االسالم حاول اظهار والية
بأدلته املعتمدة لديه سواء تعلق اثباهتا

باملضمون او بالنص بناء عىل مرجعيته
املعيارية ،ومن هنا استمد موضوع
االمامة طابعا جدليا بني فرقاء الفكر
االسالمي ،وقد عني العلامء بتقريرها
عىل اهنا اساس الفكر الديني السيايس،

الهنا من نمط اهلداية االيصالية القامة
العدل بني الناس.

وليس من املمكن تنفيذ العدالة

تويل االمام عيل بن ايب طالب اخلالفة
لوالية النبوة ،وليس من املصالح

العامة التي تفوض اىل نظر االمة ،بل

هي ركن من اركان الدين وقاعدة من
قواعد احلكم يف االسالم ال جيوز للنبي
اغفاهلا او تفويضها للناس ،وال يصح
ان تكون االمامة باالختيار وآيات

القرآن تشري اىل بطالن ذلك االختيار

اال بنص منه تعاىل لقوله ﭽﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

التي ينشدها االسالم اال عن طريق

ﯧﭼ [سورة القصص.]68 :

عىل ((والية االمامة املعصومة)) الن

اخلصوص وان اهلل تعاىل خيتار يف ما يامر

حكومة ((الدولة العادلة)) التي تقوم

مادامت االية تشري اىل العموم دون
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به من ترشيع االحكام والقوانني ما

املتبادر لوجودها لقوله تعاىل ﭽﭲ

االختيار يف أي يشء يرجع حكمه وامره

الرعد ]7 :وعند نزول هذه االية روي

يشاء ،فيكون مفاد االية ان ليس للناس
اىل اهلل تعاىل فهو الذي خيتار ترشيع ما
ختتص به النبوة وكذلك االمامة لكوهنا

متفرعة عن النبوة.

البعد الزماين لوالية االمة من خالل
شخص املعصوم يف القرآن:

انطالق ًا مما تقدم يمكن القول :ان

الصورة التي يعرضها القرآن الكريم
عن الوالية الترشيعية ال يمكن
اخضاعها لزمن معني وينتهي ،وكأهنا

تعكس ترشيعا حمدد ًا بحدود والية
احلكم التي يتجسد فيها كل مظاهر
االقتدار عىل املناورة والغلبة ،ومثل

هذه الوالية ليس هلا إال أسم الوالية
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ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ

[سورة

عن سعيد بن جبري (قتله احلجاج سنة

 95هـ –713م) عن أبن عباس قال:
وضع رسول اهلل يده عىل صدره

وقال :انا املنذر ،واوما بيده اىل كتف

عيل وقال :انت اهلادي يا عيل بك
هيتدي املهتدون من بعدي ،كام روي

عنه قال :يف االية :رسول اهلل املنذر
وانا اهلادي(((.

إذن بموجب داللة االية واحلديث

جيب أن تكون اوامرهم واحكامهم
موافقة متاما الحكام اهلل تعاىل حتى

جتب هلم هذه الوالية وال يتسنى هذا

اال بعصمتهم ،فهم الذين هبدهيم

من غري مسمى لواقعها ،وليست

هتتدي الناس فيكون استمرار الوالية

وومه ًا ال واقع ترشيعي له ،وإنام حقيقة

املعصوم لكل وقت وزمان وقد

هي إال مفرتضة افرتاض ًا ال حقيقة له
الوالية املشمولة بامره تعاىل وكوهنا

متهيئة بحيث متى تعلقت االرادة
بوجودها عىل االرض من اجل هداية

الناس ودعوهتم اىل احلق كان ذلك هو

حاصال مل يتوقف لوجود االمام

((( اخلرب ذكره القشريي واخرجه ابن جرير
وابن مردويه والديلمي وابن عساكر
عن اب��ن عباس ،انظر االل��ويس :روح
امل��ع��اين ،ج ،7ص ،103وال��ط�بريس
ج13ص.63
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اشارت بعض النصوص القرآنية اىل

وعاء ًا لتلك االشباح)) (((.

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

سجود حتية وتعارف فال دليل عىل املنع

هذا االستمرار الوالئي يف قوله تعاىل

ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

هنا السجود يف هذا املقام جمرد

من ذلك ،لكون الذوق الديني يقيض

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

باختصاص هذا الفعل به تعاىل ،واملنع

ﭭ ﭮﭼ [سورة البقرة]30 :

مل يقصد به إال التحية والتكريم فقط

ان نستطلع احلقيقة الكامنة من بني

الربوبية لغريه تعاىل(.((1

ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

يف ضوء هذه االية الكريمة يمكن
فواصل النص العطاء ملحة قدسية

ملا قبل نزول آدم اىل االرض بكل
جوانبها واحداث وقاعها واملفاهيم

الروحية التي ارتبطت هبا وذلك

تصديقا ملا نقله رسول اهلل يف
احلديث القديس املروي عن عيل بن

ايب طالب يف بيان سجود املالئكة

آلدم ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

عن استعامله يف غري مورده تعاىل ،وان
اذ املمنوع رشعا وعقال ليس اال اعطاء
ان مثل هذه األية املتقدمة ﭽ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ واأليات

التي بعدها حتكي قصة نزول األنسان

يف األرض وجعله خليفة فيها ،وهذه
اخلالفة هلا أبعادها األجتامعية وحتمل
خصائص وأثار جليلة وعظيمة والتي
عنواهنا القرآن الكريم باالستخالف

ولدى حتليل هذا األستخالف نجد

ﮪﭼ وما ظهر آلدم من نور ومل

أنه ذو أربعة أطراف ،األول العالقة

النور الذي اضاء جوانبه فقال اهلل

املستخلف

تظهر له االشباح سأل ربه عن هذا
عز وجل ((انوار واشباح نقلتهم من

ارشف بقاع العرش اىل ظهرك ولذلك
امرت املالئكة بالسجود لك اذ كنت

املعنوية :التي سامها القرآن الكريم
باالستخالف،

والثاين

((( الفيض الكاشاين :تفسري ال��ص��ايف ،ج،1
ص.115
( ((1الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ،ج،1
ص.123
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وهو اهلل تعاىل إذ ال استخالف بدون

هذه اخلالفة ،وليست عالقة سيادة أو

وهو اإلنسان وأخوه األنسان ،أي

مثل هذا التصور العام للنص يف
االستخالف –((إِنيِّ ج ِ
اع ٌل فيِ األَ ْر ِ
ض
َ
َخ ِلي َف ًة)) البد من العمل عىل تفعيله

مستخلف،

والثالث:

املستخلف

اإلنسانية ككل اجلامعة البرشية ،والرابع

املستخلف عليه :وهو األرض وما عليها
ومن عليها.

بحسب موازين التأويل والتفسري بال

فالعالقة األحتامعية ضمن صيغة

شطط كي نطلع عىل أبعاد قرآنية قد غفل

الصدر–تكون ذات طرق أربعة،

مل تدركهم اهلداية االيامنية التي هي حمور

األستخالف

–كام

يراها

الشهيد

عن قراءهتا يف العمق بعض املفرسين او

وهذه الصيغة ترتبط بوجهة نظر معينة
ٍ
قائلة
نحو احلياة ،والكون بوحهة نظر

فمن املسوغ للعمل تفعيل النص القرآين

واحلياة إال اهلل سبحانه وتعاىل وأن دور

واظهاره للدراسات املوضوعية التي

بأنه السيد والمالك وال إله للكون

االنسان يف ممارسة حياته إنام هو دور

وأى عالقة
األستخالف واألستئامن،
ّ

االهتداء يف التأويل والتفسري القرآين،

وداللته عىل احلدث املتضمن ملعناه،

تبحث عن واقع الوالية بمفهومها
السيايس املتمثل باالمامة ،وهي اول

تنشأ بني اإلنسان والطبيعة فهي يف

نظرية سياسية اطلقها القرآن كمكون

وانام هي عالقة أمني عىل أمانة أستؤمن

االجتامعي ومن االمثلة القرآنية عىل

جوهرها ليست عالقة مالك بمملوك،
120

ألوهية أو مالكية(.((1

ترشيعي لرتتبط بأوثق االرتباط بالواقع

عليها ،وأي عالقة تنشأ بني اإلنسان

ذلك قوله تعاىل ﭽﮭ ﮮ ﮯ

االجتامعي هلذا أوذاك –فهي عالقة

ﯚ ﯛﭼ [سورة البقرة.]124 :

واخيه االنسان –مهام كان املركز

استخالف وتفاعل بقدر ما يكون
هذا االنسان أو ذاك مؤدي ًا لواجب

ﮰﭼ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

( ((1السيد حممد ب��اق��ر ال��ص��در :امل��درس��ة
القرانية /ص.108
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ﭽﭑﭒ

أن يرتبط بعالقة تكاملية فيها ،فتكون

وقوله تعاىل ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

بعامرة االرض واصالح ما فسد منها،

وقوله

تعاىل

ﭓ ﭔ ﭼ [سورة االنبياء.]73 :

ﯨﯩﯪﯫﯬ

مهمته االوىل بحسب خالفته ان يقوم

وهي سنة جرت من بعده عىل كل نبي

ﯭ ﯮ ﯯﭼ [سورة

او امام او مصلح استخلف ان يقوم يف

وقوله تعاىل ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ

اما املهمة الثانية :فتكتمل فيها

القصص.]5 :

عامرة االرض وسياسة الناس(.((1

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ [سورة

العالقة بني طريف االستخالف ،ومها

وقوله تعاىل يف الدعاء ﭽ ﮭ

الناس ،والعدل ،اعطاء النصفة بينهم

هذه االيات الكريمة اخلمس كلها

االخر ،وبذلك تظهر احلقيقة ويتم

الديني اكثر من االفكار االخرى

املستخلف خليفة النه خيلف اهلل يف

السجدة.]24 :

ﮮ ﮯ ﭼ [سورة الفرقان.]74 :

تشري اىل والية االمامة املرتبطة بالفكار

ومن خصائصها اهنا تشري اىل القيادة
واملرجعية التي تقود االمة اىل ما فيه

الصواب واملرتبط باهلل تعاىل ،وعندما

نستطلع القرآن نجد ان حقيقة االمامة
استكملت ادوارها يف الترشيع يف هذه

االيات اخلمس حيث اقتضت حكمة اهلل

تعاىل ان حيمل االنسان مسؤولية اخلالفة
يوم اذ جعله اهلل خليفة يف االرض

لتتضح الغاية من وجوده عليها عىل

احلكم ،والعدل :احلكم هو سياسة

وكل غرض من هذه االغراض يكمل

االستخالف

يف

االرض

ويسمى

ارضه القامة حدوده وتنفيذ ما يقتضيه

عدله تعاىل.

واملهمة الثالثة :دعاؤهم الذي

تنتظم به العالقة مع اهلل تعاىل بواسطة
القيم الروحية التي يتمتعون هبا فجاء

قوله تعاىل ﭽﮭ ﮮ ﮯﭼ

مطابقا لسريهتم قال ابن عباس اجعلنا
ائمة هدى :واملعنى اهنم سألوا اهلل ان

( ((1االلويس :روح املعاين ،ج1ص.222
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يبلغهم يف الطاعات املبلغ الذي يشار

وهو ما ظهر من احتجاج املالئكة .اىل هنا

االمام الصادق هم اهل البيت

خليفة) اغراضها اال عندما بدأ اهلل تعاىل

وقراءهتم وجعل لنا من املتقني

املتوقع هلم ،وهو اخبار مشورة وان كان

فاالمامة يف املفهوم القرآين

الرأي للمشورة ،ولكن اقتضتها بالغة

اليهم فيه ويقتدى هبم( ((1ويف رواية عن
وهناك عدة روايات تتضمن دعاءهم

اماما

(((1

بالدنيا

(((1

العز بالتقوى ال
أي طلبوا
ّ

يف اخبار املالئكة هبذا االستخالف غري

بعلمه وحكمته البالغة غنيا عن ابداء

ال تكن اال ملن استجمعت فيه مراتب

االسلوب الضمني ،وهو فن من فنون

اال اهلل تعاىل ،وهي غري مقصورة عىل

عىل اخذ

االستعداد وال يعلم هذه املراتب احد

السياقات اللفظية القرآنية لتعطي درسا

يف املشورة قبل االقدام

(((1

شخص أدم وانام يشاركه فيها بنوه،

القرار يف مهمة تقتضيها الظواهر او

ال تتم احلياة يف االرض ويستمر البقاء هلا

وهنا احتجت املالئكة عىل هذا

بعدما يدخل االنسان طور املعرفة بحيث

اال باالجتامع ومن طبيعة االجتامع انه ال

خيلو من فساد يف الطبع وسفك الدماء
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مل تستكمل االية (إين جاعل يف األرض

(((1

( ((1اخلازن :لباب التأويل يف معاين التنزيل،
ج ،4ص ،479والبغوي ع�لي اخل��ازن،
الصفحة نفسها.
( ((1الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن،
ج ،15ص 248والفيض الكاشاين :تفسري
الصايف ،ج ،4ص.27
( ((1الطربيس :جممع البيان يف تفسري القرآن،
ج ،7ص.181
( ((1الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ،ج،1
ص.117

التغريات احلادثة.

االستخالف ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﭼ ارادوا بذلك
استكشاف ما خفي عليهم من وجه
حكمته تعاىل ،كأهنم قالوا(( :اهلنا –انت

احلكيم –الذي ال يفعل السفه ،فام وجه
احلكمة يف جعل املخلوق االريض خليفة
فيها ،وهو مصحوب لقوة شهوية شأهنا

( ((1الفخر ال���رازي :التفسري الكبري ،ج،2
ص.168
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الرشور والفساد ولقوة غضبية شأهنا

ﭾﭼ [سورة البقرة ]31 :بأنكم

انقادت الحدمها سلكت هبا مسالك

تسبحون وتقدسون :ﭽ ﮀ ﮁ

االهالك وسفك الدماء فان النفس اذا
الفساد واجلور والظلم))(.((1

كأن الثابت يف علمهم اهنم هم

احقا باخلالفة من آدم وان مجيعكم

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﭼ [سورة البقرة.]32 :

املعصومون وحدهم ،وكل خملوق

وبناء عىل هذا العرض احلواري يف

اوىل باالستخالف يف االرض من غريهم

يبدو عاما او اليساعد عىل االقرتاب

تعاىل ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ أي

املراد من هذه االسامء التي اودعها اهلل

سواهم ليسوا عىل صفتهم ،فهم اذن

لكوهنم يف طاعته دائ ًام ،فاجاهبم اهلل
اعلم من املصالح يف هذا االستخالف

ما خفي عليكم(.((1

اذن ما هو هذا االمر الذي مل تطلع

عليه املالئكة والذي قد خفي عنهم يف

هذا املستخلف يف االرض؟ .ان اهلل

سبحانه علمه اسامءا ومل يعلمهم ولو
علمهم اياها لكانوا مثل آدم او ارشف

منه

(((2

لقوله تعاىل ﭽ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
( ((1الزخمرشي :الكاشف ،ج ،2ص.124
( ((1الزخمرشي :الكاشف ،ج ،2ص.125
( ((2الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ،ج،1
ص.117

االيات ،ال شك يف ان تعريفا مثل هذا
من التساءل يف االيات حتى يفهم ما
يف آدم ومل يعلم هبا احد اال هو تعاىل؟.
االمر الذي عجزت عنه املالئكة لعدم

احاطتهم بمراتب الغيب؟(.((2

اذن ظاهر االمر كام يفيد منطوق

االية ان االسامء امور غائبة عن العامل

الساموي واالريض خارج حميط الكون،

وهي جزء من مبدأ ثبات السنن االهلية
التي جيري عليها نظام العامل ،بل املراد

باالسامء حقائق املخلوقات الكائنة

يف عامل اجلربوت املسماّ ة عند طائفة،

بالكلامت وعند قوم باالسامء وعند

( ((2السبزواري :مواهب الرمحن يف تفسري
القرآن ،ج ،1ص.157
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ولكن هنا اسئلة

عىل كثرهتم وتعددهم ال يتعددون

اخرين بالعقول

اىل جواب ،ما هي حقيقة تلك االسامء،

االشخاص ،وانام يدور االمر هناك

(((2

متداخلة تفرضها معاين االيات حتتاج

وما هي معرفة ذواهتا وخواص

صفاهتا؟ .وهل كان هلذه االسامء وجود
عيني ،وهي مع ذلك مستورة حتت

ِ
غيب الساموات واالرض؟ .اذن
َسترْ
ملاذا اودعها اهلل يف آدم هل لكونه يف
مقام االبوة والبنوة ،من اسامء ذريته

مدار املراتب والدرجات ونزول االسم

من عند هؤالء انام هو هبذا القسم من

النزول(.((2

وقد يؤكد هذا الطرح وهذه القراءة

املتبرصة للنص القرآين وبام جاء يف

(((2

املعاين عن االمام الصادق ان اهلل

كل ذلك اختلف فيه املفرسون،

كلها ثم عرضهم وهم ارواح عل

فتحصل عنده ان

ﭽ ﭾﭼ بانكم احق باخلالفة يف

حتى يصريوا أصال هلا؟.

ولكن بعضهم أملح هلا عن بعد يف ضوء
االهتداء القرآين

(((2

هؤالء الذين عرضهم اهلل تعاىل عىل
املالئكة موجودات عالية حمفوظة عند
اهلل تعاىل ،حمجوبة بحجب الغيب ،انزل
اهلل سبحانه كل اسم يف العامل بخريها
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تعدد االفراد وال يتفاوتون تفاوت

وبركاهتا واشتق كل ما يف الساموات

واالرض من نورها وهبائها ،واهنم
( ((2الفيض الكاشاين :تفسري الصايف ،ج،1
ص.111
( ((2اجلصاص :احكام القرآن ،ج ،1ص.31
( ((2الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ،ج،1
ص.117

تبارك وتعاىل ع ّلم آدم اسامء حججه
املالئكة فقال ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

االرض –لتسبيحكم وتقديسكم –من

آدم فقالوا ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ قال اهلل
تبارك وتعاىل ﭽ ﮏ ﮐ ﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ وقفوا عىل عظيم
منزلتهم عند اهلل –عز وجل –فعلموا

اهنم أحق بان يكونوا خلفاء اهلل يف

ارضه وحججه عىل بريته ،ثم غيبهم عن
( ((2الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ،ج،1
ص.118
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ابصارهم واستعبدهم بواليتهم وحمبتهم

وقوله(( ان اهلل خلقني من نور

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

واالخبار متضافرة يف هذا

وقال هلم ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮣ ﮤ ﭼ(.((2

وخلق ذلك النور قبل آدم بالفي الف

سنة))

(((2

املعنى ،وهكذا تتكشف للنظر الثاقب يف

وقد يالحظ من حديث االمام

اعامق معاين القرآن الكريم واالحاديث

ترمجة لكل مقطع من مقاطع النص

يتحقق هبا االعجاز قد تكون غائبة عن

تنقله يف النص القرآين فيشعرك كأنه
يوزع معاين الـتأويل بينها بأسلوب
حديثي حتى تكتمل الصورة ويتضح

الغرض من النص املشعر باملجانسة بني

احلديث والقرآن لتكون مدعاة للتأمل
فتربز الصلة الوثيقة بني تلك االسامء

وخالفة آدم يف االرض ،وسبب ثان

يضاف اىل فهم موقع الوالية من خالفة

آدم ،كل ذلك يتضح من خالل
احلديث ومقاطع النص.

النبوية آفاق من الدالئل واالرسار

االذهان ،وقد حذر الطباطبائي
من رمي امثال هذه االحاديث الرشيفة

املأثورة عن معادن العلم ومنابع
احلكمة باهنا من اختالق الغالة واوهام
املتصوفة ،فللخلقة ارسار ،وكلام تقدم

العلم اتضحت بعض جماهيل عامل
الطبيعة ،فام ظنك بام وراءها؟(.((2

فكرة التمكني يف االستخالف املوعود:
يف

النص

القرآين

مواقف

اذن ليس هذا هو احلديث الوحيد

واعتبارات دينية وعقائدية من املمكن

احاديث عديدة يف املقام قول النبي

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

الذي يؤدي هذا املعنى الغيبي وانام هناك

((كنت نبيا وآدم بني املاء والطني))

(((2

( ((2الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ،ج،1
ص.121
( ((2املجليس :بحار االنوار ،ج ،7ص.592

توضيحها يف ضوء قوله تعاىل ﭽ ﭬ

ﭳﭴﭵﭶﭷ
( ((2املجليس :بحار االنوار ،ج ،7ص.192
( ((2الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن،
ج ،1ص 121والبيان يف املوافقة بني
احلديث والقرآن ،ج ،1ص.106
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ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ثانيا :االعرتاف مبدئيا باختالف

ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ

وتقييم االراء الواردة فيها بحيث ال

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ
[سورة النور.]55 :

تقبل أي تساهل للطعن ،وانام املناقشة

يف فضاءات نصوصها وابراز ما هو

ليس املهم يف بحث هذا النص

بخالفها يف معرض قصد االيضاح ال

وحيثيات املعنى او يف سريورة تكوين

ثالثا :ان مثل هذا البحث النظري

التعرض اىل تفاصيل مفرداته اللغوية

الرؤى يف االختالف املذهبي عند

املفرسين كل ذلك مل يكن رائدا يف

البحث وأن كان من لوازمه وانام كي
تتضح رؤية واضحة الي معاجلة فكرية
ذات بعد عقائدي ،لذا ينبغي بالرضورة

ان يتضمن البحث حمددات يف املنهج

منها.

اوال :ان البحث القرآين بصورة
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الرأي العلمي يف بحث فكرة التمكني

التجريح.

املتكامل يف ابعاده املنهجية وصلته بام

يبحث ويتم من مستحدثات يف التفسري

من عطاءات علمية تتم معاجلتها عىل

رؤى حمايدة تنطلق من التسليم جدال

بحقيقة البحث املنهجي وتقييمه اعتامدا
عىل النصوص الوارد فيه.

والذي يظهر من سياق االية

املباركة-وكام

يتضح

من

اقوال

عامة ال يقبل املواجهة ذات الطبيعة

املفرسين-ان الوعد لبعض االمة ال

املفرسين ،وانام جيب ان تتحدد بالبحث

التمكني املطلق الذي يقتيض وراثة

املذهبية مع االخر ،كام نراها عند بعض

يف املواقف االجيابية من خالل مفردات

جلميعها باالستخالف يف االرض مع
االرض والظهور عىل االمم مجيعها

اللغة او منهجية الفكر الذي يف ضوئه

كان وعدا منه تعاىل اىل الذين امنوا

يراد بحثها يف النص.

واستخلفهم يف االرض كام استخلف

تتحدد املفاهيم الظاهرة يف املعاين التي

والذين اصطفاهم اهلل امتدادا لواليته

سامحة الشيخ موسى رايض نصار

من قبلهم ليجعلهم ورثة االنبياء

الثاين :متكني املستخلفني يف االرض.

اقامة حكم اهلل العادل الذي ارتضاه

اخلالفة :النيابة عن الغري اما لغيبة

مقاصدها العليا .ومثل هذا املجتمع

واما لترشيف املستخلف ،وعىل هذه

والصاحلني من عباده ،ويمكنهم من

هلم كدعاة ومبلغني لرشيعته لتحقيق
الطيب الطاهر عىل ما له من صفات
الفضيلة والقدسية مل يتحقق ومل ينعقد

أصل فكرة االستخالف:

املنوب عنه واما ملوته واما لعجزه،
الوجه االخري استخلف اهلل اولياءه

يف االرض

(((3

قال تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ

منذ ان ُبعث النبي اىل يومنا هذا،

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ واملراد هبذا

متامسكة غري متصارعة فلينطبق عىل

االهلية كام ورد يف القرآن ﭽ ﯰ

وان اريد له التطبيق بام له من ابعاد

االستخالف يف االرض اعطاء اخلالفة

زمن ظهور املهدي عىل ما ورد من

ﯱ ﯲ ﭼ وهم خلفاء اهلل وانبيائه

وائمة أهل البيت.((3(

ليجعلهم خلفاء مترصفني يف االرض

صفاته يف االخبار املتواترة عن النبي

واوليائه

(((3

استخلفهم يف االرض

يف هذا املناخ الغيبي الذي تركت

ترصف امللوك يف ممالكهم( ((3تارة بسبب

ورددت صداه كتب التفسري بيشء من

حاصلة يف الصورتني( ((3ويف االية –كام

اثره االية يف اقوال املفرسين االوائل
احلداثة والرؤى املتوافقة مع متغريات

البحث العلمي الذي ينطلق من التسليم
جدال بحقيقة ذلك املجتمع املوعود،

وقد وقع اخلالف بينهم يف امرين:

االول :يف اصل فكرة االستخالف.

( ((3ال���ط���ويس :تلخيص ال���ش���ايف ،ج،3
ص.115

البنوة واخرى بسبب االمامة واخلالفة

جاء يف كتب التفسري –ثالثة اراء يف
( ((3الراغب :املفردات ،ص.156
( ((3الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ،ج،5
ص.151
( ((3البيضاوي :انوار التنزيل وارسار التأويل،
ص.472
( ((3الفخر ال��رازي :التفسري الكبري ،ج،24
ص.25
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اصل فكرة االستخالف هي:

ﯩﯪﯫﯬﯭ

1.1املراد باالستخالف اعطاء اخلالفة

ﯮ ﯯ ﯰ ﭑ ﭒﭼ

ﯱ ﯲﭼ وهم آدم يف قوله

هذا املجتمع االرسائييل املنعقد بعد

]30

الكفر والنفاق والفسق فال وجه للتشبيه

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ [سورة

الصاحلات باستخالفهم ،وفيهم الكافر

[سورة

3.3ان االستخالف –هنا –ليس هو

االهلية كام ورد يف القرآن ﭽﯰ

تعاىل

ﭽﭕﭖﭗﭘ

ﭙﭼ [سورة

البقرة:

وداوود يف قوله تعاىل ﭽ ﯷ

ص ]26 :وسليامن يف قوله تعاىل

ﭽ ﭯ ﭰ ﭱﭼ

النمل ]16 :فهؤالء هم املراد بقوله

تعاىل ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ خلفاء
اهلل من انبيائه واوليائه ،وهو ال خيلو

من بعد(.((3

ف من
نجاهتم من فرعون وجنوده مل َي ْص ُ
يف استخالف الذين امنوا وعملوا
واملنافق والطالح والصالح(.((3

االمارة واخلالفة ،بل املعنى هو

إبقاؤهم يف اثر من مىض من القرون،
وجعلهم عوضا منهم وخلفا،

كام قال ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

2.2املراد بالذين استخلفوا من قبلهم:

ﭕ ﭖﭼ [سورة فاطر]39 :

وجنوده فاورثهم ارض مرص والشام

ﯬ ﯭ ﯮ

هم بنو ارسائيل ملا أهلك اهلل فرعون
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[سورة القصص.]6 :

ومكنهم فيها بعد اجلبابرة

(((3

كام

قال تعاىل ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

( ((3الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن،
ج ،15ص.151
( ((3الطربيس :جممع البيان يف تفسري البيان،
ج ،7ص 152وت��ف��س�ير ال��ب��ي��ض��اوي،
ص.742

وقال ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯯ ﭼ [سورة االعراف]129 :
وقال ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ [سورة
( ((3الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن،
ج ،15ص.152

سامحة الشيخ موسى رايض نصار

االنعام ]133 :أي جعل كل

عليهم االمد فقست قلوهبم(.((3

االرض بتسليط قوم عليها بعد قوم

لتلك االقوام الصاحلة والتي ورثت

واحد منهام خلف صاحبه

(((3

يرث

كام يف قوله تعاىل ﭽﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
ﯙ

ﯚﭼ

[سورة

االعراف ]128 :فاملراد بالذين

من قبلهم املؤمنون من امم االنبياء
املاضني الذين اهلك اهلل الكافرين

والفاسقني منهم ونجى املخلص
من مؤمنيهم كقوم نوح وهود

وصالح وشعيب ،كام اخرب عن

مجعهم يف قوله تعاىل ﭽ ﮅ ﮆ

ﮇﮈﮉﮊ

وبموجب هذا الوصف القرآين

االرض انه ليس ثمة بأس من تشبيه

املجتمع الصالح املوعود ملا فيه من
صفات اهلية خاصة ببعض االمة من

دون ان خيتص به اشخاص منهم كام
كان ذلك يف الذين من قبلهم.

متكني املستخلفني يف االرض:

قد تكون فكرة التمكني يف

االستخالف عند بعض الفرسين من
الدالئل الغيبية ،اذا ما جاء عن طريق

الوحي حمموال عىل قرينة ((الوعد))

النجاز وعده تعاىل يف استخالف طائفة

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ

معينة ليمكن هلم دينهم الذي ارتىض

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ

يعبدون اهلل عبادة خالصة ال يداخلها

[سورة ابراهيم ]14- 13 :فهؤالء

من الظهور يف جمتمع ليس فيه نفاق ،وال

جمتمعا صاحلا وعاشوا فيه حتى طال

االغراءات حمل الواقع حتى يصبح قادرا

ﮒﮓﮔﮕﮖ

هلم وهو االسالم وتبديل خوفهم امنا

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ

رشك جيل او خفي حتى يتمكن الدين

الذين اخلصوا اهلل فنجاهم فعقدوا

( ((3ال���ط���ويس :ت��ف��س�ير ال��ت��ب��ي��ان ،ج،7
ص.456

استهانة بام يامر به من عدل ومل حتل فيه

( ((3الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ،ج،5
ص.151
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عىل تطبيق الرشيعة راضيا باالحتكام

وهو املراد بقوله :ليستخلفنهم يف

وقد كثر اخلالف بني املفرسين يف

الوعد بعد الرسول ،واملراد هبذا

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

خليفة حقا باستخالف اهلل تعاىل اياه

اليها.

االية قوله تعاىل ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

االستخالف االمامة فكان كل منهم

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

حسبام وعد -جل وعال  ،-ويلزم

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ

املخاطبني(.((4

ﮑ ﮒ ﮓﭼ وكان اوضح ما

واملراد باستخالفهم ومتكني دينهم

1.1اهنا واردة يف اصحاب النبي

االرض كام اورثها اهلل االمم الذين

عرش سنني خائفني ثم هاجروا اىل

بعد النبي عىل اختالف التقدير–

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

عموم االستخالف جلميع احلارضين

ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

3.3جاءت االية عامة المة حممد

جاء عنهم هو:

حيث هو واصحابه مكثوا يف مكة

املدينة وكانوا يصبحون ويمسون يف

السالح حتى انجز اهلل تعاىل وعده

فاظهرهم عل كل بالد الرشق(.((4
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االرض ،ومعلوم ان املراد هبذا

2.2استدل البعض عىل صحة خالفة
االربعة وذلك النه تعاىل وعد
الذين امنوا وعملوا الصاحلات

من احلارضين يف زمان النبي
( ((4البيضاوي :انوار التنزيل وارسار التأويل
ص.473

وتبديل خوفهم امنا توريثهم
كانوا قبلهم او استخالف اخللفاء

ومتكني االسالم واهنزام اعداء الدين

وقد انجز اهلل وعده بام نرص االسالم

واملسلمني بعد الرحلة ففتحوا
االمصار وسخروا االقطار(.((4

4.4اهنا يف املهدي املوعود الذي
( ((4الفخر ال��رازي :التفسري الكبري ،ج،24
ص ،25واالل���ويس :روح امل��ع��اين ،ج،9
ص.395
( ((4الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ج،15
ص.154

سامحة الشيخ موسى رايض نصار

تواترت االخبار عىل انه سيظهر

ومل يتمكن الدين من االنتشار يف مجيع

ملئت ظلام وجورا فعىل هذا

((ليمكن هلم دينهم)).

فيمأل االرض قسطا وعدال كام
يكون املراد بالذين امنوا وعملوا

الصاحلات النبي واهل بيته عليهم
الصالة والسالم ،وتضمنت االية

البشارة هلم باالستخالف والتمكني

يف البالد وارتفاع اخلوف عنهم عند
قيام املهدي(.((4

وقد يلزم هذه االقوال ماييل:

اقطار االرض واالية تنص عىل التمكني
ثالثا :بناء عىل هذه االراء تصح

امامة ووالية امراء الدولتني :االموية

والعباسية ومن اتبعهام( ((4وهذا مل يصح
الن االية مرشوطة بااليامن((( ((4وعد اهلل
الذين امنوا)).

وحيث داللة االية ظاهرة يف صفة

املؤمنني الذين يعملون الصاحلات فال

اوال :مل خيل جمتمع املسلمني بعد

قرينة لفظية او عقلية تدل عىل كوهنم

عىل العدل والتنافس عىل النفوذ والتنازع

البيت وال عىل ان املراد بالذين امنوا

الرسول من لوثة النفاق وعدم القدرة

بني املسلمني انفسهم ،اما استخالف اهلل

هلم –كام يف الرازي –مل يقع منه تعاىل
للخلفاء الثالثة ال يف آية والرواية واالية

تنص عىل االستخالف.

هم الصحابة او النبي او ائمة اهل

منكم وعملوا الصاحلات مجيع االمة،
وانام رصف الوعد اىل طائفة خاصة

منهم ترشيفا هلم او ملزيد العناية هبم

وهو ما اكدته رواية العيايش باسناده

ثانيا :عدم متكني الدين من االنتشار

عن عيل بن احلسني انه قرأ االية

احلارض الن الكثري من بلدان العامل مل

يفعل اهلل ذلك هبم عىل يدي رجل منا

يف مجيع اقطار االرض حتى الوقت
يسدها االسالم يف ايامهم وال من بعدهم
( ((4الطربيس :جممع البيان يف تفسري القرآن،
ج ،7ص.152

وقال :هم – واهلل –شيعتنا اهل البيت
وهو مهدي هذه االمة ،وهو الذي قال

( ((4الطويس :تفسري التبيان ،ج ،7ص.457
( ((4الطويس :ختليص الشايف ،ج ،3ص.112
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فيه رسول اهلل(( :لو مل يبق من الدنيا

الذين امنوا منهم وعملوا الصاحلات ان

ييل رجل من عرتيت يمأل االرض عدال

وصمة الكفر والنفاق والفسق يرث

اال يوم واحد لطول اهلل ذلك اليوم حتى

وقسطا كام ملئت ظلام وجورا))(.((4

االرض ال حيكم يف عقائد افراده عامة

ولكن االستخالف –هنا –يف نظر

وال اعامهلم اال الدين احلق يعيشون

واخلالفة –بل املعنى هو بقاؤهم يف اثر

خارج احرارا من كيد الكائدين وظلم

منهم وخلفا كاممر( ((4لقوله تعاىل ﭽﭑ

وهذا املجتمع الطيب الطاهر –عىل

الشيخ الطويس –ليس هو االمارة
من مىض من القرون وجعلهم عوضا

امنني من غري خوف من عدو داخل او

الظاملني وحتكم املتحكمني.

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ [سورة

ما له من صفات الفضيلة والقداسة –مل

ﯫﯬﯭﯮ

يومنا هذا ،وان انطبق فلينطبق عىل زمن

فاطر ]39 :وقال تعاىل ﭽﯨ ﯩ ﯪ

يتحقق ومل ينعقد منذ بعث النبي اىل

ﯯ ﭼ [سورة االعراف ]129 :وقال

ظهور املهدي عىل ما ورد من صفته

ﭣﭤﭥﭦﭧ

اهل البيت عىل ان يكون اخلطاب

ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ

ﭨﭼ [سورة االنعام.]133 :
132

سيجعل هلم جمتمعا صاحلا خالص ًا من

يف االخبار املتواترة عن النبي وائمة

للمجتمع الصالح ال له وحده(.((4

وهذا الرأي ذهب اليه –صاحب

والسؤال الذي يعرتض هذا الطرح،

املعارصين الذين اشبعوا االية بحثا

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ

امليزان –وهو من بني املفرسين
واستدالال مميزا قال :ان اهلل سبحانه يعد
( ((4الطربيس :جممع البيان يف تفسري القرآن،
ج ،7ص.152
( ((4الطويس :تفسري التبيان ،ج ،7ص.456

اذ ًا ما معنى الوعد يف االية ﭽ ﭬ ﭭ

وليس املهدي احد املخاطبني حني
النزول ،وال واحد من اهل زمان

( ((4الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن،
ج ،15ص.156

سامحة الشيخ موسى رايض نصار

ظهوره بينهم؟.

انجاز الوعد مما ال ضري فيه البتة

(.((4

لذا نجد –صاحب امليزان –وجه

والذي يعطيه سياق االية من الوعد

هناك خلط بني اخلطابات الفردية

الصاحلات يرثون االرض ،كام ورث

تأويل االية توجيها حسنا قال:

باستخالف ،الذين امنوا منهم وعملوا

واالجتامعية ،أي اخلطاب املتوجه

الذين من قبلهم من االمم املاضية

باعياهنم ،واخلطاب املتوجه اليهم

بحيث ال خيافون فيه عدوا ال يف داخل

اىل اشخاص القوم بام هم اشخاص

وانبساط االمن والسالم عىل جمتمعهم

بام هم قوم عىل نعت كذا ،فاالول

جمتمعهم وال يف خارجه ومعنى االية

تضمنه من وعد او وعيد او غري ذلك

سينعقد بظهور املهدي بحكم كونه

ال يتعدى اىل غري اشخاصهم وال ما
يرسي اىل غريهم ،والثاين يتعدى

اىل كل من اتصف بام ذكر فيه من

الوصف ،ويرسي اليه ما تضمنه من
حكم ،وخطاب االية من قبيل الثاين

ال ينطبق اال عىل املجتمع املوعود الذي
امتدادا لوالية االمامة بعد الرسول

يف الدين والدعوة اىل االسالم ،ليس

عىل مستوى االمة وانام عىل مستوى
العامل ،النه يمأل االرض قسطا وعدال،

عىل ما تقدم ثم اورد عىل هذا امثلة

وهبذا العدل تتحرر مجيع شعوب العامل

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ

لقول رسول اهلل(( ال يبقى عىل

من القرآن الكريم قوله تعاىل ﭽ ﯗ

وينبسط االسالم فيها عقيدة ورشيعة

[سورة االرساء ]7 :فان املوعودين

االرض بيت مدر وال بر اال ادخله اهلل

فوعد الصاحلني من املؤمنني بعنوان

ذليل اما ان يعزهم اهلل فيجعلهم من

مل يعيشوا اىل زمن انجاز هذا الوعد،

اهنم مؤمنني صاحلني بوعد ال يدركه

اشخاص زمان النزول باعياهنم وملا
يوجد اشخاص املجتمع الذي يدرك

تعاىل كلمة االسالم يعز عزيز او ذل
اهلها واما ان يذهلم فيدينون هلا)) وهو
( ((4الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن،
ج ،15ص.156
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مصداق قوله زويت يل االرض

فرأيت مشارقها ومغارهبا وسيبلغ ملك

امتي ما زوي منها(.((5

ولغة مفردات احلديث اوردها ((ابن

يف زمان الظهور.

وهناك احاديث مروية يف هذا املقام

جاءت عن النبي وائمة اهل البيت

سالم)) ،سيبلغ ملك امتي مشارق

من النبؤات التي ستقع يف عرص ظهور

ابا عبيدة ((معمر بن املثنى التيمي)) يقول

يف عرصنا احلارض ،ومثل هذه املعطيات

بعضهم اىل بعض ،اذا تدانوا وتضاموا،

عىل دعائم احلق والعدل.

االرض ومغارهبا ،قال ابو عبيد :سمعت
((زويت مجعت ،ويقال :انزوى القوم
ونزوت اجللدة من النار اذا انقبضت

واجتمعت(.((5

املهدي ،وهي من عالماته ومؤرشاهتا

احلدثية تساعد عىل ترسيخ االيامن القائم

روي املجليس املتويف سنة 1110هـ-

1698م بسنده عن ابن مسكان قال:

فيكون معنى احلديث –بام فيه من

سمعت ابا عبد اهلل الصادق يقول:

ومغارهبا ،أي مجيع مساحات االرض

بالرشق لريى اخاه الذي يف الغرب،

لغة –سيبلغ ملك امتى مشارق االرض
متداخلة متدانية ينضم بعضها لبعض

ومل يبق منها يشء.
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احلديث من الدالالت الغيبية التي حتدث

((ان املؤمنني يف زمان القائم وهو
وكذا الذي يف املغرب يرى اخاه الذي يف

املرشق))(.((5

وهذا مل حيدث ال يف املايض وال

وبسند ايضا عن املفضل بن عمر

العامل وتوحيدها حتت راية االسالم اال

قال :ال تراه عني يف وقت ظهوره اال

احلارض ،وانام امتالك االمة جلميع دول

انه سال الصادق– يف رواية طويلة–

يف ظل والية االمام املهدي وهذا

رأته كل عني ،فمن قال لكم غري هذا

( ((5ابن سالم :غريب احلديث ،ج ،1ص.4-3

( ((5املجليس :بحار االن��وار ،م ،2ص،391

( ((5ابن سالم :غريب احلديث ،ج ،1ص-3
.4

وعبد اهلل شرب حق اليقني ،ج ،1ص،314
والصايف :منتخب االثر ،ص.483
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فكذبوه(.((5
وروي

الكليني

(املتويف

وقد سمي اهلل تعاىل الرغبة عن ملة

سنة

ابراهيم –وهو الظلم– سفها وقابلها

الشامي سمعت ابا عبد اهلل يقول:

كام يظهر بالتدّ بر يف قوله ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

328هـ–939م) بسنده اىل ايب ربيع
((ان قائمنا اذا قام مدّ اهلل لشيعتنا يف

اسامعهم وابصارهم حتى ال يكون بينهم
وبني القائم بريد ،يكلمهم فيسمعون
وينظرون اليه وهو يف مكانه(.((5

والية االمامة الروحية يف القرآن:

باالصطفاء ،وفرس االصطفاء باالسالم،

ﮟﮠ ﭼ ثم جعل االسالم والتقوى واحدا
او يف جمرى واحد( ((5يف قوله ﭽ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ

[سورة آل عمران.]102 :

ومن املعلوم ايضا ان االسالم بعد

من املعلوم ان الدعوة النبوية

تكامل عقيدة التوحيد القائمة عىل

او االخالقي من القرآن الكريم ،و قد

والتنظيمية ذات الطابع السيايس ،فكانت

استمدت ترشيعها عىل الصعيد الديني
اندرج مفهومها الروحي ضمن السريورة

االبراهيمية التوحيدية ،فكانت املثل

االعىل للمسلمني يف التوحيد لقوله تعاىل

ﭽﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ [سورة
النساء.]131- 130 :

( ((5املجليس :بحار االنوار ،م ،53ص.6

( ((5الكليني :روض���ة ال��ك��ايف ،ص201
واملجليس :بحار االنوار ،ج ،25ص.336

ملة إبراهيم اهتم بالشؤون العملية
االمامة هي النسيج القرآين يف سياق نبوة

ابراهيم فهي الصورة الروحية املقدسة

التي يطرحها القرآن الكريم مثال حيتذا به
لوجود القواسم املشرتكة بني الديانتني
االبراهيمية واملحمدية فهام نتاج وحي

واحد قال تعاىل ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ

[سورة البقرة.]124 :

( ((5الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ،ج،1
ص.278
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ليس ما حتتويه آيات القرآن من

يف قوله تعاىل ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ترشيعي بقدر ما يتجىل يف قدرهتا عىل

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ [سورة

مضمون ترشيعي ال بوصفها جمرد قرار
النفاذ اىل نظام تأسييس يكفل لالمة رؤية
قائمة عىل اهلداية االيصالية املتمثلة يف

((والية االمامة)) التي يشكل ترشيعها
امتدادا المامة ابراهيم التي جاء

يس.]83-82 :

اذن االمام ،بحسب نصوص

القرآن ،هاد هيدي بأمر ملكويت يصاحبه
يف مسريته االصالحية ،فاالمامة بحسب

معناها من خالل توظيف القرآن هلا

الباطن نحو والية الناس يف اعامهلم،

العدل وتستقيم معها احلياة الكريمة.

بامر اهلل دون جمرد ارائه الطريق الذي

بمعنى اهلداية االيصالية ليتحقق فيها

وهدايتها ايصاهلا اياهم اىل املطلوب

لذا نجد القرآن الكريم انه كلام

هو شأن النبي والرسول وكل مؤمن

للهداية قوله تعاىل يف قصص ابراهيم

لقوله تعاىل ﭽ ﮖ ﮗ

تعرض ملعنى االمامة تعرض معها
ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ

ﯵﯶﯷﭑﭒ

هيدي اىل اهلل سبحانه بالنصح واملوعظة

احلسنة

(((5

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﭓ ﭔ ﭼ [سورة االنبياء-72 :

ﮦﭼ [سورة ابراهيم.]4 :

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ

ان يكون ذا يقني ،أي مكشوفا له عامل

 ]73وقال سبحانه ﭽ ﭺ ﭻ
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ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﮃ ﮄﭼ [سورة السجدة]24 :

اذن االمام يف املعنى القرآين جيب

امللكوت ،متحقق ًا بكلامت من اهلل

فوصفها باهلداية وصف ًا تعريف ًا ،ثم

سبحانه

مطلق اهلداية ،بل هي اهلداية التي تقع

( ((5الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن،
ج ،1ص.272
( ((5الطباطبائي :تفسري البيان يف املوافقة
احلديث والقران ،ج ،1ص.190

قيدها باالمر ،فبني ان االمامة ليست
بامر اهلل ،هذا االمر هو الذي بني حقيقته

(((5

وهذه الكشوفات خصائص

سامحة الشيخ موسى رايض نصار

ذاتية يف شخص االمام ال يناهلا اال من كان

كل عرص ،معصوم يؤمن عليه الغلط

تل ّبس ذاته بالظلم والشقاء فانام سعادته

وروى الطربي عن سعيد بن جبري

سعيد الذات يف نفسه ،اذ الذي غريه ربام

هبداية من غريه وقد قال تعاىل ﭽ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [سورة يونس.]35 :

وقد قوبل يف االية بني اهلادي اىل

احلق وبني غري املهتدي اال بغريه –أعني

املهتدي بغريه– وهذه املقابلة تقتيض ان
يكون اهلادي اىل احلق مهتديا بنفسه ،وان

املهتدي بغريه ال يكون هاديا اىل احلق

البتة( ((5ومثل هذه اهلداية املرشوطة ال
خترج عن سرية االنبياء ،ومن تابعهم عىل
هذه السرية من أئمة اهلدى لقوله تعاىل

وتعمد الباطل(.((5

عن ابن عباس قال :نزلت االية ﭽ ﭲ

ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ وضع رسول
اهلل يده عىل صدره ،وقال :انا املنذر

ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭼ وأومأ بيده اىل منكب

عيل فقال :انت اهلادي يا عيل بك
هيتدي املهتدون من بعدي(.((6

فاالمامة بموجب هذه النصوص

القرآنية والنبوية متاثل النبوة باهلداية
اىل احلق ،فاذا كانت هداية النبي ال تتم

اال بوحي من غري ان يكون مكتسبا من
الغري بتعاليم او ارشادات ونحوها،

لنبيه ﭽ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ

فموهبة النبوة تستلزم موهبة االمامة

وداللة االية عىل ان االرض ال ختلو

عارضا وانام مرهتن بمفهوم قديس هيدي

منذر ،واما هاد غريه هيدي بامر اهلل،

واستدالل فحسب وانام هي عقيدة

[سورة الرعد.]7 :

من هاد هيدي الناس اىل احلق اما نبي
واهلادي الداعي اىل احلق وروي عن ايب

جعفر وايب عبد اهلل ان اهلادي هو امام
( ((5الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ،ج،1
ص.274

واالرتباط بني املوهبتني ليس ارتباطا

بأمره تعاىل فهي ليست جمرد نظرية

وايامن الهنا ركن من اركان الدين.

( ((5الطويس :تفسري التبيان ،ج ،6ص.223
( ((6االل��ويس :روح املعاين ،ج ،7ص103
والطربي ،ج ،13ص 63والطويس ،ج،6
ص.223
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مرشوعية والية االمامة:

والية االمامة نظرية قرآنية تفرتض

منهجا يف احلكم اشار اليه اكثر املفرسين
اليات الوالية الترشيعية فكانت كل
ابحاثهم بمعزل عن التجربة التي مرت

هبا االمة يف احلكم ،وانواع الفعاليات
غري املسؤولة واملتعدية عىل رشوط
والية االمامة والتي غري املستحقة هلا

وال متصفة هبا لذا كان من بني املباحث
القرآنية نموذج قابل للتطبيق وهنج
يساعد عىل معاجلة مشكلة احلكم التي

تعاين منه املجتمعات االسالمية فكان
االهتامم متفاعال من قبل اصحاب

النظريات السياسية فقط وترك النظرية
القرآنية التي تفرتض نظاما سليام يف

احلكم مبني عىل صحة العقيدة يف والية

االمامة حفض ًا عىل سالمة الدين من
138

االنحراف والتطرف ،فمن النصوص
القرآنية التي اوجدت اسس مرشوعة
الوالية قوله تعاىل ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﭼ [سورة الكهف.]44 :

فالوالية الثابتة هلل تعاىل بحكم

العقل والنقل هي الوالية بمعنى مالكية

التدبري وهو املعنى الساري يف مجيع
اشتقاقاهتا

(((6

كقوله تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [سورة املائدة:

 ]55فالوالية هلل تعاىل وحده دون غريه
وهي والية تكوينية وترشيعية معا النه

تعاىل اخلالق لكل يشء املدبر لكل امر
وليس لغريه من يف السامء واالرض

والية عىل احد غريه ،وال يمكن اخلروج
عىل هذا االصل الوالئي اال بدليل من
القرآن الكريم الن كل والية من دون
اهلل البد ان يدل عليها دليل قطعي من

الكتاب.

وقد ثبت بالدليل القطعي والية

النبي حيث نص القرآن الكريم عىل
ان اهلل تعاىل جعل النبي وليا عىل املؤمنني

بقوله تعاىل ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﭼ [سورة االحزاب.]6 :

ويف فصل سابق حتدثنا عن

واليته وتوصلنا اىل ان واليته
الترشيعية فرض من فروض الدين

كام هي رضورة عقلية يقتضيها الدين
( ((6الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن،
ج.22
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مثلام هي رضورة سياسية تتطلبها

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

يف القرآن النههو املكمل لرشع

وقد جاءت الوالية يف النص

مصلحة املسلمني فالبد هلا ان ترشع

اهلل –تعاىل– واملنفذ الحكام رشيعته

لذا اقرتنت واليته بوالية اهلل الترشيعية

ﭠﭼ [سورة االحزاب.]36 :

موحدة تعطي حكام شموليا فتكون
والية الرسول والذين امنوا جزءا

لقوله تعاىل ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

تابعا لوالية اهلل الترشيعية كام اختص

ذلك ان يتوىل اهلل ورسوله مصالح

تبعا للنبوة الن االجتاه العام لترشيع

فيكون املعنى املراد من واليته هو

النبوة يف شخص النبي اجته نحو

الترصف والتدبر ،المور عامة اقتضتها

ينفذ احكامها وجيري حدودها ويأول

ﯪﭼ [سورة املائدة ]55 :ومعنى
العباد التي هبا يتحقق تدبريهم

(((6

القرب املعنوي الذي يوجب نوع ًا من
مصلحة الدين وسياسة الدولة التي

هي اختيار– ال حيق الحد خمالفته– ما

مضمون النص أيض ًا بمنصب االمامة
االية بعد ما كان قائام عىل منصب
االمامة الحتياج الرشيعة اىل امام

ما كان غامض ًا من مضامني احكامها،
فكان سياق االية يدل عىل وحدة ما يف

اختاره اهلل ورسوله من ترشيع لكونه

تضمن
معنى الوالية املذكورة فيه حيث
ّ

املرش ع بدال
اجتاه اخر غري هذا االجتاه
ّ
لواليته التي اوجبت الرشيعة طاعتها،

واسند اجلميع اىل قوله ((وليكم))

وظاهره كون الوالية يف اجلميع بمعنى

حكمها العدل وقوهلا الفصل لقوله

التالية ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ حيث

فوق كل اختيار ،حيث مل يكن الي

وامرت االمة املسلمة باتباعها الن

العد يف قوله ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ

واحد ويؤيد ذلك ايضا قوله يف االية

تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

يشعر او يدل عىل كون املتولني مجيعا

( ((6الطربيس :جممع لبيان يف تفسري القرآن،
ج ،3ص.211

الرسول والذين امنوا انام هو من سنخ

حزب اهلل لكوهنم حتت واليته ،فوالية
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والية اهلل(.((6

وعىل هذا االعتبار الترشيعي تكون

يف النص جيب ان تكون اوامرهم

االية املقيدة لالصل االوىل القائل :ال

تعاىل حتى جتب هذه الطاعة وال يتسنى

والية الرسول ووالية الذين امنوا بداللة

والية الحد غريمها عىل احد اال اذا ثبت

له بالدليل القاطع والية كلية او جزئية

واحكامهم موافقة متاما الحكام اهلل

هذا اال بعصمتهم اذ لو وقع اخلطأ

(((6

منهم لوجب االنكار عليهم وذلك

وأمتثال أمر وهنيه ،وإذا ترصف يف يشء

يكون االختيار له تعاىل هو الذي خيتار

فوجبت طاعة الويل عىل املولىّ عليه

يضاد امر اهلل بالطاعة هلم

كان ترصفه نافذ ًا وقد نص القرآن عىل

من يريد من عباده وجيعلهم ائمة النه

ان اهلل جعل النبي وليا عىل املؤمنني

(((6

فالبد ان

سبحانه وتعاىل وحده القادر عىل معرفة

يف قوله تعاىل ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

الصفوة املختارة من الناس معرفة قائمة

ما يرتبط بوالية احلكم مبارشة لقوله

ابراهيم ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

ﯜﭼ [سورة االحزاب ]6 :وهو
تعاىل ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ
[سورة النساء.]105 :

وقد اوجب اهلل الوالية بعد رسوله

اىل اويل االمر وهم األئمة الذي تناهلم
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فأولو االمر الواجب طاعتهم

العصمة يف قوله تعاىل ﭽ ﯵ ﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

عل اجلزم كام هو احلاصل يف امامة
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ
[سورة البقرة.]124 :

ثنائية والية اإلمامة يف القر ّان:

تندرج مباحث والية اإلمامة عادة

ضمن الدراسات الكالمية يف العقائد

اإلسالمية وجمال البحث فيها أيض ًا

ﯾ ﭼ [سورة النساء.]59 :

يف الفقه السيايس ملا هلا من تداخل

( ((6الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ج،6
ص.12
( ((6حممد مهدي شمس الدين :نظام احلكم
واالدارة يف االسالم ،ص.431

( ((6الطربيس :جممع البيان يف تفسري القرآن،
ج ،3ص.

موضوعي يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالفروع
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واألصول ،عند أغلب فقهاء املسلمني

احلق آما الباطل الذي يتمثل يف «اإلمامة

يف القرآن واملؤثر يف مثل هذه الدراسات

تعمل عىل خالف احلق ،وهو الضالل.

ومتكلميهم فضال عن وجودها احلارض
اإلسالمية.

والذي نريد توضيحه يف هذا البحث

غري الرشعية» السائرة يف ركاب األهواء
ومن هنا جيب أن نتذكر دائ ًام أن

القرآن كتاب دعوة و ترشيع غرضه

أصل وجودها القرآين ،املتحدث عن

الوصول إىل األصلح والتمييز بني

وإثرمها يف الواقع االجتامعي.

السالكني دعوته إىل سبيل احلق ،فاحلق

نوع اإلمامة الرشعية وغري الرشعية

املنهجني حتى اليلتبس األمر عىل

وقد أوضح القرآن الكريم الرصاع

أحق أن يتبع ،والباطل –يف املصطلح

اإلسالم وكان غرضه أظهار النامذج

حرية اإلرادة واالختيار املودوعة

بمثالني أطلق عىل األول :إمامة

املصالح واملفاسد ملزمة رشع ًا حتى

املثل الثاين إمامة هدى وعرفها بأمة

أحدمها فيصح بذلك اجلزاء بنوعية

القائم يف املجتمعات التي سبقت

اإلنسانية احلاكمة آنذاك ،فمثل هلا

ضالل وعرفها بإمامة «فرعون» وعىل

«إبراهيم».

القرآين– كان زهوق ًا ،عىل آن تكون

يف النفس اإلنسانية حارضة بلحاظ
اليقع املكلف يف اجلرب ملن أراداختيار

إمتاما للحجة ليهلك منهلك عىل بينة

هذا التقسيم لإلمامة احلاكمة بعامة

وحيي من حى عن بينة .ولذلك أوضح

بخصائص ومقومات لكل من تلك

األئمة يف كتاب اهلل عز وجل إمامان

أراد القرآن من وراءه إشعار املسلمني
اإلمامتني ،ومن أظهر تلك اخلصائص
«إرادة احلق» الذي يتمثل دائ ًام يف
«اإلمامة الرشعية» السائرة يف هنج

القرآن الذي هو أعدل وأكثر إفضا ًء اىل

هذا املوقف األمام الصادق قال :إن
قال اهلل تبارك وتعال :ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ [سورة األنبياء:

 ]73ال بأمر الناس ويقدمون أمر اهلل

قبل أمرهم ،وحكم اهلل قبل حكمهم،
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وقال :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰﭼ [سورة القصص]41 :

وبذلك يتواصل القرآن مع احلقيقة

يقدمون أمرهم قبل أمر اهلل ،وحكمهم

التي حيكمها األمر الواقع فكان عىل

خالف مايف كتاب اهلل عز وجل(.((6

بأحكامه ألن القرآن آضمن الطرق

قبل حكم اهلل ،ويأخذون بأهوائهم

املسلمني االحتكام إليه وااللتزام

هذه الصور التي كوهنا حديث

إلحقاق احلق الذي تطمئن به القلوب

التي صاغها القرآن عنهام مثلتا طبيعة

دليل القرآن -يف قوله ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ

اإلمام عن اإلمامتني ،مع الصورة
العالقة املتناقضة يف معنى األمامتني

ثم ترك طريق االختيار املؤدي لألخذ

بأحدمها ،فهم مسئولون عام صار إليه
اختيارهم.

وترتفع به الشكوك ،ومن الخيضع لقوة

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ [سورة يونس]35 :
خضع ملنطق القوة ،وهو ما اندرجت
عليه إمامة "التغلب "واستحالل حكم
املسلمني بغري ما انزله اهلل وإلغاء كل

لذا نجد اإلمامة السياسية التي املح

مزاحم وان كان هو صاحب الرشعية،

«إبراهيم» فقط عىل رغم من وحدة

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [سورة

هلا القرآن المتثل جمرد امتداد ًا إلمامة
الوحي والنبوة ،وإنام متثل إمامة اآلمر

الواقع املعارص لكل األزمنة ومل خيتص
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لئال تبطل حججك وبيناتك»(.((6

يف زمن معني ،آلن األمام هو احلجة عىل
اخللق بعد الرسل لقول أمري املؤمنني

عيل« اللهم الختلواألرض من حجة
لك عىل خلقك ظاهر أو خاف مغمور

( ((6ال��ك��ل��ي��ن��ي :أص����ول ال���ك���ايف /ج/1
باب-82ص.273

التي مصدرها اهلل تعاىل لقوله ﭽ ﯸ

النساء.]59 :

هذه اإلمامة السياسية أطهرها

القرآن بمطهر القيادة واملرجعية الفعلية،

وقد أعطاها بعد ًا اجتامعيا وسياسي ًا

تندرج فيه شمولية النص فيحصل
التقابل بني صورتني متحدتني يف اللفظ

( ((6الصدوق :علل الرشائع /باب – 153
ص.145
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ومفرتقتني يف املعنى ،فتظهر اإلمامة يف

عقبه ،وهم «أئمة أهل البيت،»

إمامة رشعية ووجوب رشعيتها بمقتىض

أستعملهام القرآن يف مورد «اإلمامة»

أحدى هاتني الصورتني أما أن تكون
دليل اآلية «إطاعة أويل األمر».

ومعنى املفردتني «احلنف» و «اجلنف»

التي هي مرتبطة باهلل تعاىل ،وكوهنا

أم تكون غري رشعية كإمامة

مرتبطة باهلل متيزت باهلداية األيصالية

يتضح املقصود من شمولية النص

ألهنم أئمة هيدون بأمر اهلل لقوله

«التغلب» ومن وجود هذه الثنائية
القرآين هبذين الصفتني وأثرمها الديني
والسيايس يف مسرية األمة ومها:

1.1اإلمامة الرشعية :التي مثل هلا

فهم هيدون بأوسع باب اهلدايتة

تعاىل ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ [سورة
األنبياء ]73 :ومن فعل اخلريات امليل

القرآن الكريم بإمامة إبراهيم

إىل االستقامة يف األفعال واألقوال،

إبراهيم– واحلنف عند الراغب:

وهوامليل عن االستقامة إىل الضالل.

وضدها «اجلنف» وهو ميال عن

غنية بمعطياهتا االجيابية التي تسمح بام

املرتبطة

باحلنفية

وهي

–دين

هو امليال عن الضال إىل االستقامة،
االستقامة إىل الضالل(.((6

وبعكسها

املعني

الثاين

لإلمامة

أوجد القرآن الكريم تصورات

يقتضيه النظر العلمي املوضوعي للنص

واحلنف يف لغة القرآن امليل إىل

بأكثر من تأويل مادام األمرمتعلق ًا

تعاىل :ﭽﯚ ﯛﭼ فاإلسالم

بصيغ خمتلفة ضمن ارتباطها باآلية ،وقد

احلق ،وهو من معانيه اإلسالم يف قوله

يرتبط أرتباطا وثيق ًا يف دين إبراهيم

بمفردة اهلداية التي يتم التعبريعنها

عرف الطباطبائي هذه اهلداية من شؤون
ّ

ارتباط الفرع بأصله ،فإمامة إبراهيم

اإلمامة ليست هي بمعنى اراءة الطريق

( ((6الراغب :املفردات /ص.133

بعد ماجعله نبي ًا وال تنفك النبوة عن

هي أصل إمامة الذين جاء وأمن

الن اهلل سبحانه جعل إبراهيم إماما
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اهلداية بمعنى اراءة الطريق فال يبقى

وأول ذلك أن هيتد بنفسه ،آلن االنتفاع

املطلوب ،وهو نوع ترصف تكويني يف

باهلدي أميل( ((7إىل طريق احلق فيقتدي

لإلمامة أال اهلداية بمعنى اإليصال إىل
النفوس بتسيريها يف سري الكامل ونقلها

من موقع معنوي ال موقع آخر.

ثم خيصص دورها قائالً :إذ كانت

(((7
ً
فضال عن أقواله.
به يف أفعاله

إذن إذا كان اإلمام هيدي بأالمر-

الباء للسببية أو إاللة –فهو متلبس

ترصف ًا تكويني ًا وعم ً
ال باطني ًا فاملراد

به أو الً ومنه ينترش يف الناس عىل

األمر الترشيعي االعتباري بل مايفرسه

بني الناس وبني رهبم يف إعطاء

باألمر الذي تكون به اهلداية ليس من

اختالف مقاماهتم فاإلمام هو الرابط

يف قوله :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

الفيوضات الباطنية وأخذها ،كام

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ [سورة يس:

يف اخذ الفيوضات الظاهرية وهي

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

إن النبي رابط بني الناس وبني رهبم

 ]83- 82فهو الفيوضات املعنوية

الرشائع إالهلية تنزل بالوحي عىل

املؤمنون بإعامهلم الصاحلة ،ويتلبسون

وفيهم ،واإلمام دليل هاد للنفوس

واملقامات الباطنية التي هيتدي إليها

هبا رمحة من رهبم

(((6

فمنهم من صلح

لإلمامة ليكون قدوة يف دين اهلل هيدي
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هبداه أعم ،والنفوس إىل االقتداء

للخري والعمل بالرشائع

(((7

فاهلداية

حمتومة عليه ،مأمور هو هبا من جهة
اهلل ،ليس له أن خيل هبا ويتثاقل عنها،

( ((6الطباطبائي :امليزان يف تفسري القران/
ج /14ص.304
( ((7اخلازن :لباب التأويل يف معاين التنزيل/
ج /4ص.302

النبي وتنترش منه بتوسطه إىل الناس

إىل مقاماهتا كام ان النبي دليل هيدي
الناس اىل االعتقادات احلقة واألعامل

الصاحلة

(((7

وكذلك األئمة يقتدى هبم

يف أفعاهلم واقواهلم فهم هيدون الناس

( ((7الزخمرشي :الكشاف /ج /3ص.127
( ((7الطباطبائي :امليزان يف تفسري القران/
ج /14ص.304
( ((7الطويس :تفسري التبيان /ج /7ص.265
وااللويس :روح املعاين /ج /9ص.68

سامحة الشيخ موسى رايض نصار

اىل طريق احلق واىل الدين املستقيم

بأمر منه تعاىل فمن أهتدى هبم فالنعمة

هلل

(((7

عىل هدايته.

2.2اإلمامة غري الرشعية :ساق القرآن
وصف ًا هلا وخصص ذلك الوصف
بالدعوة اىل النار ،ونقل لنا صورة

ويستنتج من هذا امران :احدمها

هلا وسامها بإمامة الكفر والنفاق،

عن الضالل واملعصية ،وإال كان

لقوله تعاىل ﭽ ﮬ ﮭ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﯖﯗﯘﯙﯚ

ان االمام حيب ان يكون معصوم ًا

غري مهتد بنفسه ،كام تدل عليه اآلية

املتقدمة

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ

وهي دعوة الضري أن مصريها النار

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

[سورة األنبياء ]73 :فأفعال األمام

ﯢﭼ [سورة

بل باهتداء من نفسه بتأيدإهلي وتسديد

إن هؤالء أصحاب اإلمامة غري

خريات هيدي إليها ال هبداية من غريه

رباين والدليل عليه قوله تعاىل:

ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ فهو

.]42-41
الرشعية

يصورهم

النص

القصص:

القرآن

نموذج ًا واضح ًا يف الدعوة إىل النار،

يدل عىل أن ما فعلوه من اخلريات،

بوصفه تعبري ًا جمازي ًا وهي الدعوة إىل ما

والثاين :عكس أألمراألول ،وهو أن

أعامهلم هي التي تتصور هلم يوم القيامة

حتى وان كان

اآلية-هو ما يستوجبها جماز ًامن باب

إنام هو بوحي باطني وتأييد ساموي
من ليس بمعصوم فال يكون أمام ًا
هادي ًا اىل احلق ألبته

(((7

عىل استقامة دينية أومرجعية اجتامعية.

( ((7الطربيس :جممع البيان يف تفسري القران/
ج /7ص.56
( ((7الطباطبائي :امليزان يف تفسري القران/
ج 1ص.274

يستوجب النار من الكفر والنفاق لكون

نار ًا يعذبون فيها ،واملراد بالنار–يف
أطالق السبب وإرادة سببه ،وهو

التعبري الذي يتناسب مع احلالة التي

يراد وصفها.

هنا يف هذا النص تكرست الصورة
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السلبية التي يراد وصفها عن قيادة

خلف ًا عن سلف به ألهنم من املقبوحني

النص حيث جعلهم (أئمة يدعون اىل

أيض ًا املشوهني يف أخللقه بسواد الوجوه

الضالل من خالل النظرة التي كوهنا

النار) تصيريهم سابقني يف الضالل
لكوهنم أئمة كفر يقتدى هبم االحقون
والضري فيه ،لكونه بعنوان املجازة عىل

سبقهم يف الكفر واجلحود وليس من
االضالل االبتدائي يف يشء(.((7

جمازاة عيل عملهم من خالل قيادهتم

لكوهنم أئمة كفر يقتدي هبم من كان
خلفهم يف الكفر واملعايص

(((7

وكان

األمر أيض ًا يتعلق بوصفهم املتعدد
األبعاد حتى محل آخرون القبح الروحاين

ويف سياق النص القدرة عىل التأثري

عىل الطرد واألبعاد من رمحة اهلل تعاىل،

أهنم يتنارصون ينرص بعضهم البعض

تعاىل يقبح صورهم ويشوهها ويقبح

يف أظهار موقفهم يوم القيامة يتخيل هلم
كام لو كانوا يف الدنيا ،ولكن األمر ليس
كذلك ،وإنام يرقى إىل مستوى النقيض

مما يتصورون فهم يومئذ ال يتعارفون
فضال عن التنارص تتابعهم اللعنات

لعنة بأثر لعنة ،وهو الطرد وال بعاد عن
رمحة اهلل(.((7
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املطردين املبعدين عن كل خري ،وهم

ويرى البعض القبيح يف الصورة ألنه

عليهم عملهم وجيمع بني الفضيحتني
يف الدنيا ويف االخرة(.((7

وقد عمل اخلطاب القرآين عىل

حتديد هوية هذه اإلمامة غري الرشعية

حني أطلق عليها صفة أخرى وهي
صفة «أئمة الكفر» وأمر بقتاهلم ألهنم

أن هذا املنحى القرآين هلذا

الايامن هلم بقوله تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ

أيض ًا إلزام املالئكة وكذلك املؤمنني

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ

االستمرار املرتادف من اللعن يقتيض

( ((7الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن/
ج /16ص.38
( ((7الطربيس :جممع البيان يف تفسري القران/
ج /8ص.255

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
( ((7االل�����ويس :روح امل���ع���اين /ج/10
ص.291
( ((7الفخر ال��رازي :التفسري الكبري /ج/24
ص.255
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ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [سورة
التوبة .]12

انتهائهم عامهم عليه من الكفر(.((8

وقد اختلف املفرسون يف داللة

أستهدف القرآن يف هذه اآلية

اآلية ،فذهب البعض إهنا نزلت يف قادة

األول :نكث اإليامن ،وهو نقض

فارس والروم ،وبعضهم يرى إهنا يف

لكوهنم غري

اعتمد هؤالء عىل نصوص من الروايات

أمرين:

العهد الذي جعل لتوثيق األمر ألهنم

ال وفاء هلم بالعهود

(((8

مؤمنني بعد ما نكثوا العهد ،وكيف

يكون هلم عهد وهم يرضونكم بأفواهم
وتأبى قلوهبم وأكثرهم فاسقون(.((8

قريش وذهب البعض االخبأرإهنا يف
الفئة الناكثة والباغية واملارقة

(((8

وقد

تقرب هلم الغرض من نزوهلا ،كام يف
قول حذيفة بن اليامن :هوما أخرجها

بن أيب شيبة وغريه ونقلها معظم

الثاين :القتال الذي أمر اهلل به –يف

املفرسين قال( :ما قوتل أهل هذه

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

يؤكد هذه الرواية ما روي ايض ًا عن

قوله

ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﭼ

[سورة

التوبة

 ]12وهو سبب نقضهم للعهد فأهنم
الينتهون من الكفر والنفاق بدون
القتال ،فيكون الغرض من مقاتلتهم

بعدما وجدوا منهم تقض عهودهم من
بعد ما عقدوها ،فتكون املقاتلة سبب ًا يف

( ((8ال���ط���ويس :ت��ف��س�ير ال��ت��ب��ي��ان /ج/5
ص.182
( ((8الطباطبائي :امليزان يف تفسري القران/
ج /9ص.158

اآلية بعد)

(((8

ومل يأت أهلها

(((8

وما

ايب جعفر– الباقر –اهنا نزلت يف

اهل اجلمل ،كام روي ذلك عن عيل

وعامر وغريمها

(((8

ويف تفسري العيايش

( ((8الفخر ال��رازي :التفسري الكبري /ج/15
ص.234

( ((8الطربيس :البيان يف تفسريالقرآن -ج–5
ص.3
( ((8االلويس :روح املعاين /ج– 5ص.253
( ((8اخل�����ازن :ال��ب��اب ال��ت��اوي��ل فيمعاين
التنزيل-ج- 3ص.84

( ((8ال���ط���ويس :ت��ف��س�ير ال��ت��ب��ي��ان /ج/5
ص.183
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عن عيل عذرين اهلل من طلحة

والزبري بايعاين طائعني غري مكرهني،

األمر من املسلمني عهود وأيامن ينكثون

واهلل ما قوتل أهل هذه اآليةمنذ نزلت

عهودهم من بعد عقدها فامر اهلل

ثم نكثا بيعتي من غري حدث أحدثته،
حتى قاتلتهم وقرأ قوله تعاىل ﭽ ﮧ

ﮨ ﮩ ﭼ(.((8

املفرسون عىل كثرهتم قد تفوهتم

الرؤية الصائبة فهم يستدلون بحسب
قواعد متبعة عندهم ،فمن أخط ًا فله

أجره ،ومن أصاب فأجره مضاعف ملن
أراد إن خيلص هلل يف عمله جيد فسحة يف

البصرية فيتبع ما هو أقوم للحق.

أيامهنم من بعد عهدهم أي ينقضون
سبحانه بقتاهلم والغى أيامهنم ،يقاتلون

مجيع ًا لعلهم ينتهون عن نكث اإليامن
ونقض العهود

(((8

التي بينهم وبني ويل

األمراإلمام عيل الذي كان يؤمن أن
الوحدة بني الدين وسياسةاملسلمني

النفصام هلا ،وماحدث يف خالفته

يمكن إن يفرس خالف سيايس يرض يف
مصالح املسلمني ،وان بعض الذين

يرى الطباطبائي سياق اآلية يدل

حاربوا باسم دم عثامن ليسوا من

سبحانه يف اآلية السابقة بنقض عهدهم

أشد الناقمني عليه ،ثم كيف يكون

عىل أهنم غري املرشكني الذين أمر اهلل
وذكر أهنم هم املعتدون اليرقبون يف

مؤمن إال وال ذمة فأهنم ناكثون لإليامن
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فهوالء قوم آخرون هلم مع ويل

ناقضون للعهد ،فال يستقيم فيهم
االشرتاط الذي ذكره اهلل سبحان بقوله

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ.

( ((8تفسري العيايش :ج /2ص /79احلديث
 ،28االم��ايل للمفيد /ص 72احلديث/
 ،7شواهد التنزيل /ج /1ص ،276عن
الطباطبائي تفسريالبيان /ح 5ص.93

ذوي قرباه وكانوا اىل وقت قريب من
دم عثامن سبب ًا للنزاع ثم تتم املساومة
عىل الدم املسفوك ،يريد احدمها والية
البرصة واألخر والية الكوفة والثالث

أن يسكت له اإلمام عيل عن والية

الشام ،فهو يرى يف حرب هؤالء

الناكثني والقاسطني واملارقني–مع أهنم
( ((8الطباطبائي :امليزان يف تفسريالقرآن-ج–9
ص.159
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مجيعنا مسلمون –أهنا ألتقل أمهيةعن

رضبت األمر انفه وعينه فلم أجد إال

حربه مع رسول اهلل للمرشكني ،وكان

الكفر أو السيف ثم أثنى إىل أصحابه

يقين ًا ،فكان حيارب مع رسول اهلل عىل

وان نكثوا إيامهنم من بعد عهدهم

يقول لوكشف عني الغطاء ما ازددت
تنزيل القرآن ،وهو إثناء خالفته حيارب

عىل تأويله(.((8

فقال :إن اهلل تعاىل يقول :يف كتابه

(((9

وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر

اهنم ال أيامن هلم لعلهم ينتهون « ثم

ويف تفسري العيايش عن اإلمام

فقال امري املؤمنني :والذي فلق

أهل البرصة فسألوين عن طلحة والزبري

بالنبوة إهنم ألصحاب هذه اآلية وما

الصادق قال :دخل عيل أناس من
فقلت هلم كانا من أئمة الكفر إن علي ًا يوم

احلب وبرء النسمة واصطفى حممد ًا

قوتلوا مذ نزلت»(.((9

البرصة ملا صف اخليول قال ألصحابه

ومن هنا نرى أن االمام بعدما

بيني وبني اهلل تعاىل وبينهم فقام إليهم

خصهم عىل أهنم أصحاب هذه اآلية،

التعجلوا عىل القوم حتى اعذر فيام

أقام احلجة عليهم أستدل باآلية ثم

عيل
فقال يا أهل البرصة :هل جتدون َ
جور ًا يف حكم؟ .قالوا ال ،قال :أيف

البغاة وجريمتهم اجلنائية خروجهم

يف دنيا أخذهتا يل وال هيل بيتي دونكم

أما سبب اخلروج هو نقض البيعة،

حيفا يف قسمة؟ .قالوا :ال ،قال :فرغبة

فنقمتم عيل فنكثتم بيعتي؟ .قالوا ال،

قال :فأقمت فيكم احلدود وعطلتها

وإهنم ما قوتلوا منذ نزلت إذن هم

عىل االمام صاحب السلطة الرشعية.

وهي العهد عىل الطاعة ،كأن املبايع

يعاهد أمريه عىل أنه يس ّلم له النظر يف

عن غريكم؟ .قالوا :ال ،قال :فام بال

أمر نفسه ال ينازعه يف يشء من ذلك

( ((8امح��د حممود صبحي :نظريةاإلمامة–
ص.301

( ((9الفيض الكاشاين :تفسريالصايف -ج–2
ص.324
( ((9الطباطبائي :امليزان يف تفسري القران/
ج /9ص.182

بيعتي تنكث وبيعة غريي ال تنكث ،إين
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ويطيعه يف ما يكلفه به من االمر ،وكانوا

ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ

أيدهيم يف يده تأكيد ًا للعهد ،ومنه إيامن

وليس ذلك إال الن العهد والوفاء

إذا بايعوا االمري وعقدوا عهده جعلوا

البيعة ،وكان اخللفاء يستحلفون عىل

العهد ويستوعبون االيامن كلها لذلك
سمي هذا االستيعاب "أيامن البيعة"،

وكان ال أكراه فيها(.((9

وما دامت البيعة رشعية ال أكراه

فيها مل يكن مربر ًا مطلق ًا نقضها واخلروج
عىل والية االمام الرشعية ،وأن اهلل تعاىل

يقول

ﭽﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﭼ [سورة املائدة.]1 :

به مما ال غنى لإلنسان يف حياته عنه
أبد ًا والفرد واملجتمع يف ذلك سي ّا ن

(((9

كل ذلك كان احرتاما للعهد ومراعاة
ملا تقتضيه مصلحة املسلمني ،وليس

للعاقد أن ينقض العقد ما دامت البيعة

رشعية ال اكراه فيها ،فالناقض للعهد
واخلارج عىل االمام يعد باغي ًا .

واملعرف أن البغي يف املصطلح

الفقهي هو «خروج مجاعة» مسلحة عىل

فالوفاء بالعهد وحفظ املواثيق هي

احلكومة الرشعية «االمام» وحماربتها

البيعة من أهم العقود واملواثيق الدينية،

مسلح ضد احلكومة الرشعية ،قد يكون

من أولويات الرشيعة وملا كان عقد
وجب الوفاء به وقد أكد القرآن عىل

ذلك يف الوفاء بالعقد والعهد بجميع
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[سورة االرساء.]34 :

معانيه ويف مجيع مصاديقه –ومنها عقد
البيعة -وشدد فيه كل التشدد ،وذم

الناقضني للمواثيق ذم ًا بالغا ،وأوعدهم
إيعاد ًا عنيف ًا ومدح املوفني بعهدهم أذا
عاهدوا يف ايات كثرية منها قوله تعاىل:

( ((9ابن خلدون :املقدمة /ص.209

أو بعبارة أخرى هو :مترد وعصيان

هدفه قلب نطام احلكم بالقوة ،وقد

يكون هدفه اقتطاع جزء من البالد،
واالستقالل به من الدولة كام فعله

معاوية.

وهذا األخري كان منذ البداية

يسعى جاهد ًا اىل رد االعتبار اجلاهيل
( ((9الطباطبائي :امليزان يف تفسري القران/
ج /5ص.159
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الذي أفتقده األمويون يف اإلسالم،

أراد الطاغية أن يتحكم حتى يف حياة

لألسالم ،فكان اول من أستعمل

حكم الفرد املستبة او حكم اجلور

يف األغتياالت مرة بالسيف ،ويف السم

و «اهلر قلية» مث ً
ال عند املسلمني واشار

فاستعمل وسائل غري مرشوعة وخمالفة

اإلرهاب يف االسالم لتصفية معارضيه

مرة أخرى وقد أستخدم سياسة املكر
واملراوغة وبذل املال وأستخدمه

استخدام ًا ماهر ًا القامة حكمه املستبد،

الناس فاصبحت الفرعونية عل ًام عىل
والطغيان ،و مثلها صارت «الكرسوية»

اهلل سبحانه أيض ًا اىل هذا النوع من

احلكم

(((9

املتجرب الفاسد بقوله تعاىل:

ﭽﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

وكان من أبرز اهدافه الغاء نظام

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽﭼ

الغلبة واجلربوت مماثلة لنظام األكارسة

فالقران الكريم مهد للمسلمني

إن مثل هذا النظام الذي عرف

عن حكم قرآهنم ويسقطوا دولتهم يف

يف الرشق والقيارصة يف الغرب كان

االمام عيل حني خطب أهل الكوفة

كام أن القران الكريم هو أول من

لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعامل

صورة حية جمسمة للحكم االستبدادي

وهو خيطب يف أهل الكوفة حاث ًا هلم

اخلالفة ،وابداله بنظام مستبد قائم عىل

والقيارصة.

عند املسلمني بنظام دولتي االكارسة

معروف ًا ومميز ًا عندهم باألستبداد،

وضع أساس هذه الفكرة ،فقد أعطى

واوضح ما فيه من مثالب وبني ما

انطوى عليهمن مساوئ حتى وصف

احلكم الفرعوين بأدق الوصف ،وبني

درجة ما وصل إليه من الظلم ،وقد

[سورة النمل.]34 :

معرفة احلاكم املستبد حتى الينسلخوا
براثن هؤالء اجلبابرة ،وهو الذي قصده

فأشار اىل معاوية وانصاره قائالً :واهلل
كرسى وهرقل"

(((9

وقوله ايص ًا عنهم،

عىل اجلهاد سريوا اىل القاسطني فهم
( ((9الريس :النظريات السياسية االسالمية/
ص.100
( ((9اب��ن االث�ير :الكامل يف التاريخ /ج/3
ص.147
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أهم علينا من اخلوارج :سريوا اىل قوم

يقاتلونكم كام يكونوا جبارين يتخذهم

معاوية ،وهو أقل مايمكن فعله عزله

وماهلم دوالً( ،((9واخلول العبيد.

الباطل باحلق ،واقتداء الناس به.

الناس أرباب ًا  ،ويتخذون عباد اهلل خوالً،

من والية الشام حذر ًا من التباس

وقد أشار اخلليفة عمر اىل هذا

هذه العالقة القائمة بني اخلليفة و

قدم عليه يف أهبة امللك وزيه من العديد

سياسة الدولة الدينة ،وعدم تنفيذها

املعنى مستنكر ًا ما رأه من معاوية عندما
والعدة فقال له غاضب ًا :أكرسوية يا

معاوية(((9؟.

وقد أراد عمر بالكرسوية ،ما كان

والة االمصار عالقة مبارشة يف تنفيذ
أو االخالل هبا جيري عليه األنكار يف
حالة ارتكاب املنكر ،وهذا الواجب

ال يسقط إال بالعجزعنه وليس هناك

عليه أهل فارس أنداك يف ملكهم

منكر ًا اكرب من سفه احلاكم وسياسة

وسلوك سبله والغفلة عن اهلل ،ولكن

اخلليفة عمر مسؤولية رشعية مبارشة

من ارتكاب الباطل والظلم والبغي
معاوية اراد أن يستغفل عمر فاجاب

بان القصد بذلك ليس كسوية فارس
وباطلهم وانام قصده هبذه الكرسوية

وجه اهلل قال ابن خلدون :فسكت
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املدينة ومل يتخذ الردع املناسب بحق

عمر

االمة بغري ما أنزل اهلل ،لذا فمسؤولية

من أجل صيانة اخلالفة وحفظ والة
االمصار من األنحراف والوقوع يف
الباطل وهم يمثلون اخلالفة املركزية،

فكانت هذه احدى املؤخذاة عىل عمر

فكان سكوت عمر ليس من

يف خالفته حيث فسح املجال لترصف

الذي يمثل سياسة اخلالفة الدينية يف

بعيد ًا يف جتربه ومكره وخداعه ،فكان

(((9

املصلحة وهو خليفة املسلمني وهو
( ((9امل��س��ع��ودي :م���روج ال��ذه��ب /ج/2
ص.26
( ((9ابن خلدون :املقدمة /ص .203
( ((9ابن خلدون :املقدمة /ص .203

معاوية ومل يردعه أو خيطئه حتى ذهب

سكوت عمكر عن سياسة معاوية هي
التجربة االوىل التي شجعته عىل قلب

نظام اخلالفة اىل نظام كرسوي وجرت
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طبيعة التغلب عىل اخلالفة بدون

ولكن هذه املحاولة مل يتم هلا

الرجوع اىل بيعة أهل احلل و العقد

النجاج وندثر قصدها وتالشت قوهتا

وأنام صارت البيعة املشهودة هلذا العهد

املوازين ﱫ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

تقبيل االرض او اليد او الرجل او

الصف.]9 :

التي كانت عليها اخلالفة االسالمية،

االموي هي حتية امللوك الكرسوية من

الذيل –املراد منها اذالل املسلمني–

واطلق عليها اسم البيعة التي هي
العهد عىل الطاعة جماز ًا ،حتى صارت
حقيقة عرفية واستغنى هبا عن مصافحة

بفضل ثورة احلسني التي قلبت

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﱪ [سورة
فاالمامة بمقتىض االية من عهد

اهلل التي ال يتطرق اختيار الناس اليها

مطلقا اما اهنا من عهد اهلل فقوله ﭽﯘ

ﯙ ﯚ ﯛﭼ واما اهنا من

أيدي الناس التي هي احلقيقة يف أصل

اختياره فلقوله تعاىل ﭽ ﮭ ﮮ

وقد ظل هذا احلكم الذي يوسس

جواز اختيار الناس لالمام ولقد

االسالم بصلة ،فمن اللغو الزعم ان

اختاره للنبوة ،وملا كان االمجاع قد

اقتضتها الرضورة أستناد ًا لالمر الواقع،

اهلل فحسب ،فوجب اذن ان يكون

ورشيعة أبلغ الرضر وافدحه وجعل

اهلل تعاىل اىل ذلك يف اكثر من موضع

كانت حماولة أستئصال روحية االسالم

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ [سورة

البيعة ( . ((9

بحد السيف حك ًام فرعوني ًا ال يمت اىل
هذا احلكم االموي هو حقبة إسالمية
بل الصحيح هو أرض باالسالم عقيدة

االسالم جمرد دولة الدعوة ،وهي

واخالقيته.

( ((9ابن خلدون :املقدمة /ص .209

ﮯ ﮰﭼ االمر الذي يثبت عدم
اختار اهلل ابراهيم لالمامة بعد ان

انعقد عىل ان االختيار للنبوة من شأن
منصب االمامة من اهلل ،وقد اشار

كقوله ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
االنبياء ]73 :فاهلل تعاىل اوحى اليهم

فعل اخلريات وجعلهم ائمة للناس
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هلدايتهم

(((10

واالقتداء يف افعاهلم

واقواهلم فهم الذين هيدون اىل طريق

احلق والدين املستقيم ،فمن اهتدى

هبم فالنعمة هلل تعاىل عليه

( ((10

وهذا

يف غاية االمهية يف الدنيا واالخرة اذ

لذا ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ.

والية االمامة بني الوجوب واجلواز:

الواجب يف اللغة :قال اجلوهري:

كان اختيار الدليل منه تعاىل ليصح

وجب اليشء أي لزم ،وجيب وجوب ًا

املناصب االتية من قبل اهلل تعاىل

وهو رضبان –عند الراغب –:

عليه امة ،فكذلك االمام امام وان

كوجوب الوحدانية ،ومعرفة النبوة –

االقتداء به وهكذا اذن يكون وقوع

فكام ان النبي نبي ولو مل تتفق

واوجبه اهلل واستوجبه أي استحقه

مل يبايعه احد ،واحلكيم حكيم وان

سواء سئل ام ال ،ولكن العجب –

كوجوب العبادات املوظفة

كام يرى صدراملتأهلني -كله خفاء هذا

االمر اجليل عىل العقالء الذين جعلوا

(((10

االول :واجب من جهة العقل

وكذلك االمامة –.

مل يعرف قدره اجلاهل ،والعامل عامل

الثاين :واجب من جهة الرشع
(((10

التعبدي.

يف جماهلا

ان لالمة مصالح كثرية وامهها

اخلالفة والوالية –وهو امر باطني –

تنظيم وجودها يف حميطها كي تسعد يف

شخص ،مع ان طبائعهم جمبولة عىل

حكم يستند عىل سياسة حكيمة تلبي ما

عىل ميل الطبايع ،واتفاق اجلامعة عىل
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القربات،

ويستحق

للمثوبات

(((10

طاعة الشهوات ،راغبة عام به حيصل

( ((10امح��د حممود صبحي :نظرية االمامة،
ص.82

( ((10الطربيس :جممع البيان يف تفسري القرآن،
ج ،7ص.56

حياهتا ومن هذه املصالح وجود نظام

حتتاج اليه االمة.

( ((10ص��در املتأهلني ال��ش�يرازي :تفسري
القرآن الكريم ،ج ،5ص.206
( ((10اجل��وه��ري :الصحاح ،ج ،1ص664
حتقيق مرعشيل.
( ((10الراغب :املفردات ،ص.512

سامحة الشيخ موسى رايض نصار

فاحلكم :اذن رضورية اجتامعية

ليس يف الرشيعة ما يلزمهم عىل ذلك؟.

الناس وشؤون حياهتم ،واال اصبحت

نجده يف آراء الفرق االسالمية التي

تقيض بوجود نظام يرعى مصالح
االمة غري قادرة عىل النهوض وادامت

حياهتا فال يمكن الي جمتمع ان يستقيم

له امر من دون وجود سلطة يلقي
عليها مسؤولية تبعاته ،وقد نص األمام

عيل عىل وجوهبا عندما تعرض له
أحد اخلوارج وهو خيطب فلام سمع

قوله ((وال حكم إال هلل قال :كلمة حق

يراد هبا باطل ،نعم إنه ال حكم إال هلل،
ولكن هؤالء يقولون :ال إمرة إنه البد

للناس من أمري بر أو فاجر ،يعمل يف

إمرته املؤمن ويستمنع فيها الكافر))

هذا النص رصيح منه بأن األمامة
واجبة(.((10

لذا ذهبت معظم الفرق االسالمية

اىل القول بوجوب االمامة ولكن

السؤال يبقى هل االمامة فرض مطلقا

ام هي امر جائز ليس بفرض؟ .فاذا
شاء املسلمون اقاموا اماما واذا مل يريدوا

( ((10أبن أيب احلديد :رشح هنج البالغ ،ج2
ص.307

كل ذلك يف امر الوجوب واجلواز

خاضت معارك كالمية يف خمتلف

فصول االمامة ،فذهبت معظم هذه
الفرق اىل القول بوجوب االمامة منهم

اهل السنة بامجعهم واملذهب الشيعي

مجيعا ومذهب اخلوارج ،ومجيع املرجئة

واكثر املعتزلة.

اما اجلواز فقد ذهب اليه ابو بكر

االصم ،واهلاشمية املعتزلة اصحاب

هشان بن عمرو الفوطي

(*)

فهم

يقولون :بجواز عقد االمامة يف حالة
االتفاق والسالمة ،وال تنعقد اال

بامجاع االمة عن بكرة ابيهم

(((10

واىل

مثل هذا ذهب احد العتزلة ((عباد

(*) اهلاشمية :اتباع هشام بن عمرو الفوطي
(226هـ 840-م) وهلشام هذا مسائل
كثرية اختص ببعضها منها االمامة ال
تنعقد اال يف حالة السالمة اما يف حالة
الفتة ف�لا جي��وز ويف ه��ذا ال���رأي اراد
الطعن يف امامة عيل اذ كانت البيعة
بعد مقتل عثامن ،الشهرستاين ،ج،1
ص.72
( ((10البغدادي :اصول الدين ،ص.271
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بن سليامن)) حيث قال :ان االمة
اذا اجتمعت واصلحت ومل تتظامل

اختلف القائلون بالوجوب من

ويديرها وان عصت وفجرت وظلمت

هل هو دليل العقل او دليل الرشع او

احتاجت حينئذ اىل امام يسوسها
استغنت عن االمام

(((10

وكذلك

نقل الشهرستاين رأي النجدات من
اخلوارج قال :ان االمامة غري واجبة

يف الرشع وجوبا لو امتنعت االمة
عن ذلك استحقوا اللوم والعقاب،

بل هي مبنية عىل معامالت الناس،
فان تعادلوا وتعاونوا وتنارصوا عىل

الرب والتقوى واشتغل كل واحد من
املكلفني بواجبه وتكليفه استغنوا عن

االمام ومتابعته (.((10

ان مثل هذ االراء الشاذة مل تعالج

نظرية الوجوب واجلواز بصيغ علمية
وانام تربهن عىل ان الدوافع السياسية
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الوجوب العقيل والسمعي:

التي تتحكم يف االراء واملعتقدات

هي ذاهتا طبيعة متغرية تبعا لتطور
االحداث.

( ((10ابن حزم :الفصل يف امللل وااله��واء
والنحل ،ج ،4ص.204
( ((10الشهرستاين :هناية االق���دام يف علم
الكالم ،ص.482

حيث الدليل عىل وجوب نصب االمام

مها معا؟.

وقد ذكر هذا االختالف املاوردي

قائال :اختلف يف وجوهبا –االمامة –

هل وجبت بالعقل او بالرشع ،فقالت

طائفة وجبت بالعقل ملا يف طباع
العقالء من التسلم لزعيم يمنعهم من
التظامل ويفصل يف التنازع والتخاصم

ولوال الوالة لكانوا فوىض مهملني

مهجا مضاعني.

وقالت طائفة اخرى بل وجبت

بالرشع دون العقل الن االمام يقوم
بامور رشعية قد كان جموزا يف العقل ان
ال يراد التعبد هبا ،فلم يكن العقل موجبا

هلا .وانام اوجب العقل ان يمنع كل واحد

نفسه من العقالء عن النظام والتقاطع
ويأخذ بمقتىض العدل يف التناصف
والتواصل فيتدبر بعقله ال بعقل غريه.

فحوى البحث
يشكل البحث قواعد ينطلق منها الباحث لتسهيل
استيعاب مجلة من العلوم واملعارف القرآنية صاغها
الباحث ضمن جامع مشرتك اطلق عليه اسم (الكليات
القرآنية) .ويرى الباحث ان املراد من البحث :توضيح
االسس املهمة يف القرآن الكريم ضمن كليات جامعة.
و بذلك فقد حاول الباحث الوقوف على اجياد جامع
مشرتك جلملة من املوضوعات القرآنية ضمن صياغة
قواعدية كلية تسمى (القواعد القرآنية).
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مقدمة متهيدية:

إن القواعد من األمور التي ال غنى

لإلنسان عنها ،فقد اصبحت الدستور
الذي يسري عليه ،و املنهج الذي يتخذه

سبي ً
ال يف سريه نحو ما يريده و يبتغيه.

السري و السلوك.

إن من أهم ميزات القواعد القرآنية؛

شموليتها و سعة معانيها .إذ اهنا ـ بشكل

عام ـ ليست خمتصة بموضوع حمدد من

فسواء أكانت هذه القواعد صحيحة

حيث كوهنا قواعد ،و إن مواضيعها
ٍ
بمورد خاص من حيث
ليست خمتصة

لإلنسان نوع ًا من االطمئنان و نوع ًا من

مع لزوم االلتفات إىل( :أن خصوص

بأمجعها ،أم اهنا حتتمل اخلطأ و الصواب،

إال أن املهم -يف ذلك كله -باهنا تعطي

التسليم ليوصله إىل حد من عدم املانعية يف
مسريته احلياتية.

إن اإلنسان و عىل اختالف لغته أو

معتقده و منذ اقدم العصور يسعى إىل
التقنني و التقعيد ،فيسعى بام لديه من

سطوة و حب هيمنة إىل ان يلزم األخرين

بام وضعه أو اكتشفه أو اخرتعه من قوانني
و قواعد .فيثيب و يعاقب و حيكم و
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و قواعد مفيدة و مهمة يف جمال الترشيع و

يترصف تبع ًا لذلك.

التطبيق.

سبب النزول ال خيصص احلادثة) إذ

تبقى لآليات القرآنية عموميتها و عدم
حمدوديتها.

إن هناك قواعد قرآنية تعالج

القضايا االجتامعية ،و قواعد تصحح

القضايا االعتقادية ،و قواعد مهمتها

ترشيد السلوك ،و قواعد أخرى مهمتها

ترشيعية.

إن الغرض التعليمي يعدّ من أهم

و بام ان كل يشء ال خيرج عن قانون

األغراض يف القرآن الكريم .فبام ان

بأن مصدر الترشيع األول ،و املعجزة

الرتبوي ،و منها الترشيعي -عىل سبيل

حيكمه أو عن قاعدة توضحه ،فمن اليقني
املحمدية الكربى ،لن خيرج عن عرف
العقالء بام يمتلكه من عموميات و كليات

للقرآن الكريم اغراض ًا كثرية ،منها
املثال -إال أن اجلامع املشرتك هلا كوهنا قد

جاءت بقصد التعليم.

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

فـ(الغرض التعليمي) من املرادات

اجلدية يف كتاب اهلل تعاىل ،و اهلدف

األساس من وراء ذلك هو هداية البرشية

مجعاء.

فكيف لنا أن نحدد املراد اإلهلي؟.

نقول :لوال وجود األنبياء و

الرسل و األوصياء ،و وجود الكتب
الساموية ملا استطعنا فهم املراد اإلهلي

عنه -بحسب تتبعي -بشكل ختصيص.

ففي هذا البحث القرآين ال أقول

بأن ما وصلت إليه هو هناية املطاف ،أو
انني اخرتعت ما مل خيرتعه غريي ،هذا

من جانب .و من جانب آخر فإن الذي
رست عليه ما هو إال طريق بحث معريف
غري خمالف ملقتىض العقل و ال لثوابت

الرشع احلنيف.

جلملة من أرسار الوجود الكوين و

إن هذا البحث يشكل قواعد

إن اإلنسان أدرك بفطرته و بام آتاه

و املعارف القرآنية صغناها ضمن جامع

يف هذا الوجود ،لكنه مل يستطع معرفة

القرآنية) فال يعتقد معتقد باننا قد

اإلنساين.

اهلل تعاىل من نعمة العقل أمور ًا مهمة
احلقائق و األرسار املهمة هلذا الوجود.

انطالق تسهل استيعاب مجلة من العلوم
مشرتك اطلقنا عليه اسم (الكليات
ابتكرنا ذلك من عن دياتنا ألن املراد هو

لقد كان إرسال الرسل و الكتب

توضيح األسس املهمة يف القرآن الكريم

و غاية وجوده يف هذا الكون ،و لكي

منهج القرآن ،الذي جاء هلداية البرشية

الساموية من اجل تعليم اإلنسان أمهية
يعرف ما الواجب عليه جتاه كل يشء،

و ذلك ضمن كليات جامعة ،فهذا هو

مجعاء ال حيده زمان و ال مكان.

بد ًء من نفسه و انتها ًء بخالقه جل و عال.

كان ال بد ان نقف -يف بحثنا هذا-

القرآنية العامة ضمن منهج قواعدي و

لذلك ،معززين أقوالنا باألحاديث

يف بحثنا هذا سنتناول الكليات

ذلك إلثارة الكتابات اجلادة حول هذا

املوضوع املهم و احليوي ،و الذي مل يكتب

عند النصوص القرآنية املهمة و املؤيدة

املباركة للرسول األكرم و أحاديث
أئمة أهل البيت النبوي املبارك ،و
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مستشهدين عىل مجلة من املطالب بأقوال

وبعضها متفرعا عن بعض .وكذلك

يف هذا البحث سوف نحاول

تنطوي عىل غريها ،ومنها جزئيات

و هو اجياد جامع مشرتك جلملة من

الكربى قد تكون بمثابة كليات لعدد

العلامء من أهل االختصاص.

الوقوف عند هذا املوضوع املهم أال

املوضوعات القرآنية لنضعها ضمن
صياغة قواعدية كلية تسمى بـ(القواعد

القرآنية).

الكليات القرآنية:

صغرى تنطوي يف غريها .فاجلزئيات
كبري من اجلزئيات الصغرى ،املتفرعة
عنها أو املتعلقة هبا.

إن للقرآن أساليبه املتميزة يف عرض

مضامينه وأداء وظائفه ،ذلك أنه خياطب

إن الكليات القرآنية قد تكفلت

ويعالج الكيان البرشي بكل مكوناته

منه الترشيع اإلسالمي ،وأن الرشيعة

متتزج فيه -يف املوضع الواحد -عنارص

بإرساء األساس املرجعي الذي ينبثق
اإلسالمية

قد

تفصلت

فروعها

وجزئياهتا ،بعدما تأصلت أصوهلا

وكلياهتا (((.

ومما جيدر التنبيه عليه ،كون هذه

الكليات ليست عىل درجة واحدة،
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يقال يف اجلزئيات ،فمنها جزئيات كربى

المن حيث كليتها وعمومها ،وال من
حيث رتبتها وأولويتها ،بل بعضها أوىل

وأعىل ،وبعضها دون ذلك ،وبعضها

أعم وأشمل ،وبعضها دون ذلك.
وقد يكون بعضها مندرجا يف بعض،

((( أي :أحكمت ثم فصلت.

وبكل متطلباته دفعة واحدة ،ولذلك
متعددة للخطاب ،أو عنارص متعددة

للمعاجلة ،فتجد أسس العقيدة مع

جزئيات الترشيع ،وجتد القصص مع
املواعظ ،وجتد ِ
احل َجاج املنطقي مع ذكر
اجلنة والنار ،وجتد مشاهد الطبيعة مع

تكاليف العبادة ،و هكذا.

و الكليات القرآنية التي هي

موضوعنا ،يعرضها القرآن الكريم
ضمن هذه األساليب املتنوعة املندجمة.

فكثري من هذه الكليات جاء عىل

لسان الرسل واألنبياء ،أو ضمن

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

صفاهتم ومواقفهم ،أو جاء حكاية
عام يف كتبهم ورشائعهم .ومجيع هذه
الصيغ واألساليب مقتضاها( :التعليم

والتوجيه والترشيع).

وكثري من الكليات القرآنية جاءت

يف صيغ وصفية ألحوال ونامذج من

الناس .وهي إما تذكر صفاهتم املحمودة
واملمدوحة ،ألجل االتباع واالقتداء،
أوصفاهتم املذمومةواملستنكرة ،ألجل

االجتناب واالنتهاء.

قد تأيت الكليات القرآنية بصيغ

خربية تقريرية ،عىل شكل مبادئ

وقواعد كام يف اآليات:

و قال تعاىل :ﭽ ﯚ ﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [سورة
اإلرساء.]34 :
ومن النهي:

قال تعاىل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ [سورة

األنعام.]151 :

و قال تعاىل :ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ [سورة
الشعراء.]183 :

إن الكليات األساسية يراد هبا

قال تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

املعاين

و قال تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ

عنها من ترشيعات تفصيلية وتكاليف

و قد تأيت الكليات القرآنية أيضا

إن املراد بالكليات القرآنية :القواعد

ﭦ ﭼ [سورة األنعام.]152 :
[سورة اإلرساء.]70 :

واملبادئ

والقواعد

العامة

املجردة ،التي تشكل أساس ًا ملا ينبثق

عملية .

بالصيغ الرصحية لألمر والنهي (أوامر
ٍ
ونواه كلية).
كلية

جماالت و أبواب متعددة و عىل جزئيات

قال تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

لقد وردت ضمن هذه الكليات

فمن األمر:

[سورة األعراف.]29 :

و األحكام العامة التي تنطبق عىل
غري منحرصة.

بعض األحكام األساسية يف الترشيع
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اإلسالمي ،لكوهنا ممتزجة ببعض

فإن مصطلح (الكليات) هو املصطلح

العلامء يسموهنا أحكام ًا كلية نظر ًا

لقد بدأ نزول القرآن الكريم باآليات

الكليات العامة ،و أيض ًا ألن بعض
ألمهيتها و سبقها يف نزول الترشيعات

اإلسالمية (((.

املحكامت الكليات التي كانت سابقة

عىل آيات األحكام التفصيلية؛ فالقرآن

إن األصل يف األحكام العامة بشكل

املكي اهتم بالدرجة األوىل بالكليات

خاص املذكورة يف القرآن الكريم أهنا

اإلسالمية ،ثم نزل بعدُ يف املدينة تفصيل

َ
أخص و األحكام الرشعية بشكل
جاءت للعموم ،إذ ان التخصيص
حيتاج إىل مؤنة زائدة.

إن صياغة (القواعد الكلية) هو

فن يمكِّن العقل من جتاوز اإلغراق يف
اجلزئيات و التفاصيل.
إن

(القواعد

الكلية

األساسية و املبادئ العامة للرشيعة

أحكام الرشيعة.

املقصود بـ(كليات القرآن) تلك

التي تتحدث عن أمور كلية ،تتعلق

بجانب التصور و االعتقاد و األخالق

و السلوك .أو بعبارة أخرى :هي املعاين

للقرآن

و املبادئ و القواعد العامة املجردة التي

مقاصد القرآن التيسريية ،و لكنها

و يبنى عليها من ترشيعات تفصيلية

الكريم) خمترصة سهلة ميرسة ،تالئم
ليست مبسطة و ال خمتزلة و ال أيقونية.
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املقابل ملصطلح (اجلزئيات).

إن مصطلح (الكليات) عموم ًا،

بقصد به؛ املعاين و القواعد العامة
املجردة ،التي تشكل أساس ًا ملا ينبثق

منها ،و يبنى عليها من اجلزئيات ،و عليه
((( مثل :الوصايا العرش يف س��ورة األنعام و
أواخر سورة الفرقان.

تشكل أساس ًا و منبع ًا ملا ينبثق عنها
و تكاليف عملية و أحكام و ضوابط

تطبيقية .

و قد جاءت (كليات القرآن) كي

حتدد القيم و املثل ،و تنشئ تصور ًا

عام ًا للكون و احلياة ،و تبني الغايات
و املقاصد العامة التي يسعى الترشيع

لتحقيقها يف حياة الناس ،و يف الوقت

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

حت تلك اآليات أمهات
نفسه َو َّض ْ
املفاسد ،و أصول االنحرافات التي

هتدد حياة اإلنسان ،من عقدية و فكرية

و نفسية و سلوكية.

عىل العموم يمكن القول :إن

(الكليات القرآنية) قد تكفلت بإرساء

األساس النظري و اإلطار املرجعي،

الذي ينبثق منه الترشيع اإلسالمي،

و ان الرشيعة اإلسالمية قد تفصلت

فروعها بعد ما تأصلت كلياهتا.

إن الكليات القرآنية منها ما جاء

منصوص ًا عليها بعبارات جامعة يف آية،

و منها ما جاء يف جزء من آية و هذا

كثري ،و منها ما جاء ضمن جمموعة من
ٍ
معان و أحكام
اآليات املتضمنة لعدة

كلية .

و كثري من الكليات القرآنية جاء

يف صيغ وصفية ألحوال و نامذج من
الناس؛ أما بذكر صفاهتم املمدوحة

ألجل االتباع و االقتداء.

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ [سورة
املؤمنون.]11- 1 :

و أما بذكر صفاهتم املذمومة و

املستنكرة ألجل االجتناب و االبتعاد

عنها.

قال تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﭼ

[سورة الشورى.]37 :

و قد تأيت الكليات القرآنية بصيغ

خربية تقريرية ،عىل شكل مبادئ و

قواعد ،و تأيت أحيان ًا بصيغتي األمر و

قال تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

النهي.

و قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

مصطلح (اجلزئيات) ،حيث ان اجلزئيات

ﭨ ﭩ ﭼ [سورة الرعد.]20 :

ثم ان مصطلح (الكليات) يقابل
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هي :كل ما يأيت تفصي ً
ال و تطبيق ًا

لتحدد القيم و املثل ،و لتنشئ تصور ًا

عليه ،أم جمتهد ًا فيه تنزي ً
ال و تطبيق ًا.

و املقاصد العامة التي يسعى الترشيع

للكليات ،سواء أكان ذلك منصوص ًا
فمث ً
ال قوله تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ

لتحقيقها يف حياة الناس ،يف الوقت

ﭾ ﭿﭼ [سورة النحل.]90 :

نفسه وضحت تلك اآليات أمهات

بالتزام العدل عموم ًا ،و اإلحسان إىل

هتدد حياة اإلنسان ،من عقائدية و

فهذه اآلية الكريمة أصل كيل يأمر

الغري ،لكن قوله تعاىل :ﭽ ﯠ

ﯡ ﭼ [سورة البقرة.]83 :

هو تفصيل هلذا الكيل ،و كذلك

قوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ
[سورة البقرة.]83 :

ايض ًا تطبيق هلذا الكيل.

و (كليات القرآن) خري معني

للمفرس عىل تفسري كتاب اهلل ،و

فهمه فه ًام دقيق ًا من حيث التقييد و
التخصيص ،كام أهنا عون للفقيه من
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عام ًا للكون و احلياة ،و تبني الغايات

أجل االستمداد منها فيام ال هناية له

من القضايا و املستجدات التي تطرأ
عىل حياة الناس ،و هذا مما امتازت

به رشيعة اإلسالم عىل غريها من
الرشائع.
لقد

جاءت

(كليات

القرآن)

املفاسد ،و أصول االنحرافات التي

فكرية و نفسية و سلوكية ،و عىل
العموم يمكن القول :إن (الكليات

القرآنية) قد تكفلت بإرساء األساس
النظري و اإلطار املرجعي ،الذي ينبثق

منه الترشيع اإلسالمي ،و أن الرشيعة
اإلسالمية قد ُفصلت فروعها بعدما

تأصلت كلياهتا.

ثم إن مصطلح (الكليات) هنا مقابل

ملصطلح (اجلزئيات) حيث إن اجلزئيات

هي :كل ما يأيت تفصي ً
ال و تطبيق ًا
للكليات.

إن األخبار تؤكد عىل ان اهلل تعاىل مل

يدع شيئ ًا حيتاج إليه العباد إال أنزله يف

الكتاب ،أو جاء يف السنة املباركة.

فعن محاد ،عن أيب عبد اهلل قال:

سمعته يقول(( :ما من يشء إال و فيه

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

كتاب أو سنة))(((.

و عن ُمرازم ،عن أيب عبد اهلل 

قال(( :إن اهلل تبارك و تعاىل أنزل يف

القرآن تبيان كل يشء ،حتى و اهلل ما

ترك شيئ ًا حيتاج إليه العباد ،حتى ال
يستطيع عبد أن يقول :لو كان هذا أنزل
يف القرآن ،إال و قد أنزل اهلل فيه))(((.

و عن املعىل بن خنيس قال :قال

أبو عبد اهلل(( :ما من أمر خيتلف فيه

اثنان ،إال و له أصل يف كتاب اهلل و لكن
ال تبلغه عقول الرجال))(((.

أنواع القواعد القرآنية:

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [سورة
الروم.]30 :

إن يف اإلنسان حاجات فطرية عامة،

كام و ان هناك حاجات خاصة ،إال اهنا

مجيع ًا تعترب حاجات فطرية إنسانية .كام
و توجد مالمح عامة تبني طبيعة هذه

احلاجات الفطرية أوردهتا آيات القرآن

الكريم منها:

1.1اهللع ،و اجلزع ،و املنع:

قال تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

إن للقواعد القرآنية ضمن بحث

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

بحسب طبيعة و موضوعات اآليات

فاآللف و الالم الداخلة عىل

(الكليات القرآنية) أنواع ًا موزعة

القرآنية املباركة و التي يمكننا تقسيمها
بالشكل اآليت:

1.1القواعد الفطرية:

فالفطرة اإلنسانية -عموم ًا -واحدة.

قال تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
((( الكايف ،ج ،1ص ،59ح.4

((( الكايف ،ج ،1ص ،59ح.1
((( املصدر السابق ،ج ،1ص ،60ح.6

ﮈﭼ [سورة املعارج.]21- 19 :

األوصاف ،و أسامء األجناس تفيد

االستغراق بحسب ما دخلت عليه.

و مثاله اآليات املتقدمة من سورة

املعارج املباركة ،إذ أن هذا عا ٌّم بجنس
اإلنسان ،فكل إنسان هذا وصفه،

إال من استثنى اهلل تعاىل بقوله :ﭽ ﮊ

ﮋ ﭼ [سورة املعارج.]22 :

2.2اليأس:
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و قال تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ
[سورة اإلرساء.]83 :

(و دل قوله كان يئوسا عىل قوة

يأسه ،إذ صيغ له مثال املبالغة ،وأقحم
معه فعل «كان» الدال عىل رسوخ

4.4القرت (البخل):

و قال تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [سورة

اإلرساء.]100 :

الفعل ،تعجيبا من حاله يف وقت مس

(و مجلة و كان اإلنسان قتورا حالية

الفكرة يف وسائل دفعه ،بخالف حالة

تفيد تذييالً؛ ألهنا عامة احلكم ،فالواو

الرض إياه ،ألن حالة الرض أدعى إىل
اإلعراض يف وقت النعمة ،فإهنا حالة

أو اعرتاضية يف آخر الكالم ،وهي

فيها ليست عاطفة .والقتور :الشديد

ال يستغرب فيها االزدهاء ملا هو فيه من

البخل ،مشتق من (القرت) وهو التضييق

3.3اجلدل:

2.2القواعد الترشيعية:

النعمة) ( (( .

يف اإلنفاق)(((.

و قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

إن املراد بالكليات الترشيعية،

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ [سورة

فهي

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ
الكهف.]54 :
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الكالم يقتيض إرادة اجلدل الباطل)(((.

املبادئ والقواعد الكلية املتضمنة

واملنتجة

لألحكام

العملية،

بالدرجة األوىل وضعت قواعد لضبط

(املراد هنا مطلق اجلدل ،وبخاصة

السلوك والتعامل البرشي وما حيتاجه

يف طبعه احلرص عىل إقناع املخالف

و الكليات الترشيعية :هي التي تتعلق

ما كان منه بالباطل ،أي أن كل إنسان

بأحقية معتقده أو عمله ،وسياق
((( التحرير و التنوير ،الطاهر بن عاشور ،ج
 ،16ص.193

من حتليل وحتريم وإجياب وإباحة.

بأفعال العباد من حقوق و واجبات ،و
((( التحرير و التنوير ،ج ،16ص.349
((( التحرير و التنوير ،ج  ،16ص .224

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

تقنينها بالدستور اإلهلي العام و الشامل

و قال تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ

العام ،و هناك تقنني خاص باألديان

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

لكل بني البرش ،ضمن مورد الطاعة
الساموية من خالل وضع املالمح العامة
و األساسية للعبادات و من ذلك الدين

اإلسالمي الذي وضع دستور ًا يف تقنني

افعال العباد بام خيتص بالصالة و الصوم

و احلج و الزكاة و باقي العبادات ،و ما

يتعلق هبا من وجوب و حرمة و أحكام

أخرى.

ﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [سورة
البقرة.]277 :

و قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

إن (الترشيع اإلسالمي يف اجتاهاته

ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [سورة املائدة:

مع وجهة النظر القرآنية و اإلسالمية

و قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

العامة و خطوطه يتأثر و ينبثق و يتفاعل

إىل املجتمع و عنارصه و أدوار هذه
العنارص و العالقات املتبادلة بني

اخلطني)((( .أي :خط عالقات اإلنسان
مع أخيه اإلنسان ،و خط عالقات

اإلنسان مع الطبيعة.

قال تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﭼ [سورة املائدة.]92 :

((( امل��درس��ة ال��ق��رآن��ي��ة ،حممد ب��اق��ر ال��ص��در،
ص.185

.]91– 90

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
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ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

هذه العلوم يف اللحظات األوىل للنزول

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

فام خيتص بالقضايا الترشيعية

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﭼ

[سورة املائدة.]5- 3 :

قد تناولته الكتب املختصة بآيات

األحكام( ،((1و استفيد منه يف علمي
األصول و الفقه اإلسالمي تنظري ًا و

تطبيق ًا .

و املراد بآيات األحكام :ما ورد

يف القرآن الكريم من اآليات القرآنية
التي تتضمن األوامر والنواهي وغري

ذلك من اآليات ،و التي تتضمن حك ًام

و (املضمون الترشيعي الذي وضع

رشع ًّيا بنصها ،أو بداللتها ،أو بسياقها.

الدويل حتت قاعدة احلالل و احلرام ،و

أحكام القرآن؛ عىل أحكام القرآن

قواعد السلوك الفردي ،و املجتمعي ،و

و لقد تعارف عند العلامء إطالق

التي نتج عنها علم آيات األحكام ،ثم

العملية ،الفرعية ،املعروفة بالفقهية.

املسمى بأصول الفقه ،و قد ترادف معها
ّ

هي( :اآليات التي ُتبينّ األحكام الفقهية
وتدل عليها نص ًا أو استنباط ًا).

الفقه اإلسالمي ،ثم منهج ذلك الفقه
168

القرآين) (.((1

حشد من األحاديث النبوية و الروايات

عن أئمة أهل البيت املعصومني سالم
اهلل عليهم أمجعني الشارحة و املب َّينة
لتلك اآليات التي اندرجت حتت

عنوان أحاديث األحكام ،و هتيكل
العلم بالقواعد االجتهادية ،و مورست

فاملراد بآيات األحكام -عند اإلطالق-

هذا هو املشهور واملعروف عند

التصنيف والدراسة واإلطالق ،ولكن
( ((1حم��ارضات يف تفسري آي��ات األحكام،
عبد األمري كاظم زاهد ،ص.24
( ((1للمزيد :تراجع الكتب املختصة بعلم
آيات األحكام و ما خيتص هبا.

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

هناك من العلامء من جعل أحكام القرآن

مصادر اتّفقت عليها الكلمة ،و هناك

خمتصة باجلانب الفقهي -فقط -بل أدخل

تعتمد مث ً
ال القياس و االستحسان يف

ـ املستخرجة من اآليات القرآنية ـ غري

مع األحكام الفقهية األحكام االعتقادية
والسلوكية واألخالقية.

أن تاريخ الفقه و الترشيع اإلسالمي

ينامز بميزة مهمة ال بد للباحث أن

يلتفت اليها أال و هيّ :
(ان تارخيه يرتبط
بتاريخ التفسري و احلديث ،فالفقه

اإلسالمي يستمد مادته من املصدرين

منابع ختتص بطائفة دون ُأخرى ،فالسنّة

عملية االستنباط يف حني تنكرمها الشيعة
اإلمامية ،فصار هذا باعث ًا للباحثني يف

تاريخ الترشيع اإلسالمي إىل ختصيص

فصول يف هذا املجال بغية بيان مصادر

الترشيع األصلية و التبعية.((1()..

ال بد من فهم حقيقة النظام

الترشيعي الذي جاء لتقنني حياة

السنة ،و لذا
األساسيني :الكتاب و ّ

اإلنسان و مسريته ،و جاء لتنظيم

يدون تاريخ الفقه
ذلك يلزم بمن
ّ

كل ما حوله ،و هذا التقنني و الترشيع

ال يمكن الفصل بينهام .و يف ضوء

عالقاته مع خالقه ،و مع اآلخرين ،و مع

اإلسالمي ،اإلملام بتاريخ نزول القرآن

يف بعض األحيان ـ أن مل يكن األكثر ـ

طائفة تستهدف بيان املعارف العقلية،

إال أنه لو فهم أنه يضمن له حقوقه و

و أسبابه ،و تصنيف آياته موضوعي ًا :
و ُأ خرى تستعرض قصص األنبياء و

سريهتم و جهادهم املرشكني ،و ثالثة

تبينّ األحكام الرشعية التي تدور عليها
رحى الفقه.

يعتربه اإلنسان تقييد ًا له و حد ًا حلريته،
إنسانيته و يكسبه مزيد ًا من االحرتام و
االستقاللية التي قننت ضمن قواعد و

قوانني هدفها خدمته و ضامن كرامته.

( ...فترشيع النظام و تنظيم الرشيعة

ثم إن مصادر الترشيع و املنابع التي

رضوري يف حياة اإلنسان ،و حلياة

عليه بني كال الفريقني ،فهناك منابع و

( ((1تاريخ الفقه اإلسالمي و أدواره ،جعفر
السبحاين ،ص.12- 11

يستنبط منها الفقه ليست أمر ًا متفق ًا
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اإلنسان الذي يريد أن حييا حياة إنسانية

ذلك النظام و إال مل يرضخ الرضوخ

-أترى اإلنسان -و احلال فيه هو ذلك

مل يتمسك بذلك الترشيع.

بمعناها احلسن اجلميل .ثم -يا ترى
احلال -يرضخ لتلك الرشيعة املوقفة
له عند حدود ،و خيضع لذلك النظام
املحدّ د لتلك احلرية املطلقة فيه املؤيدة
بالعواطف و األهواء؟ .اجلواب :ال.

اللهم إال أن يفهم فيفهم حاجته املاسة
إىل ذلك النظام ،و أن مرشوع ذلك

النظام ممن له أهلية ذلك الترشيع فهو

مرشع بحق و منظم باستحقاق ،ثم هي
األخرى أن يفهم فيفهم أن ذلك النظام
و ذلك الترشيع نظام بعدل و اعتدال

يرمي إىل العدل و االعتدال ال رسف

فيه و ال تطفيف .إذن فاتّساق الترشيع

أو النظام و استوساقه بحاجة إىل أن
يركز عىل دعائم ثالث:
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احدها :قناعة املكلف قناعة نفسية

بحاجة إىل تنظيم رشع و ترشيع نظام
و إال دفعت به احلرية املطلقة إىل اهلوة

السحيقة و املهوى العميق.

ثانيها :اإليامن بأهلية املرشوع لذلك

الترشيع ،و االعتقاد بأحقيته يف وضع

املطلوب ،و مل يستجب لذلك النظام ،و
ثالثها :اعتقاد املكلف بعدل النظام

و اعتداله و أنه ال رسف فيه و ال

تطفيف.((1()..

ال شك يف أن القرآن الكريم هو

املصدر األول للرشيعة اإلسالمية

املقدسة ،و أن ما بني الدفتني و املتداول-

إىل حال احلارض-بني املسلمني منذ عهد

النبي مل يزد فيه و مل ينقص منه.

فمن خصائص هذا الكتاب اإلهلي:

1.1أنه نزل باللغة العربية.

قال تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﭼ [سورة يوسف.]2 :

و قال تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [سورة الزمر.]28 :
2.2فيه أخبار ما سبق و ما سيأيت.

قال أمري املؤمنني عيل بن أيب

طالب(( :كتاب اهلل فيه خرب ما
قبلكم ،و نبأ ما بعدكم ،و هو الفصل

( ((1القرآن و العقيدة أو آيات العقائد ،مسلم
محود احلسيني احليل ،ص  267ـ .268

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

ليس باهلزل.((1())...

قال األمام الصادق(( :إن اهلل

قال تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

تبارك و تعاىل أنزل يف القرآن تبيان كل

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﭼ

إليه العباد ،حتى ال يستطيع عبد يقول:

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
[سورة يوسف.]3 :

و قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [سورة
غافر.]78 :

3.3اشتمل القرآن الكريم عىل آيات
تضمنت القواعد العامة يف الترشيع

و بعض األحكام الرشعية.

قال تعاىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ ﭼ [سورة النحل.]89 :

يشء حتى -و اهلل -ما ترك شيئ ًا حيتاج
لو كان هذا ُأنزل يف القرآن ،إالّ و قد
أنزل اهلل فيه))(.((1

قال الشيخ الطربيس

(((1

يف

تفسري قوله تعاىل ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ

(أي بيان ًا لكل أمر مشكل و معناه ليبني
كل يشء حيتاج إليه من أمور الرشع فإنه

ما من يشء حيتاج اخللق إليه يف أمر من
أمور دينهم إال و هو مبني يف الكتاب

أما بالتنصيص عليه أو باإلحالة عىل

ما يوجب العلم من بيان النبي و

و قال تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

احلجج القائمني مقامه أو إمجاع األمة

و هذا ال يعني أنه حييط بكل جزئيات

من القرآن)(.((1

ﮅ ﭼ [سورة األنعام.]38 :

الوقائع و احلوادث و تفصيالهتا ،بل

هو تبيان من حيث احاطته بأصول و
قواعد و كليات عامة ،و التي تعترب

األساس يف كل قانون أو نظام.

( ((1مصنف ابن ايب شيبة يف األحاديث و
اآلثار ،ابن ايب شيبة ،ج ،7ص .164

فيكون حكم اجلميع يف احلاصل مستفاد ًا
3.3القواعد ال َع َقدية:
( ((1الكايف ،الكليني ،ج ،59 ،1ح.1
( ((1الشيخ الطربيس ،اب��و عيل الفضل بن
احلسن الطربيس ،من أكابر علامء اإلمامية
يف القرن السادس اهلجري.
( ((1جممع البيان يف تفسري ال��ق��رآن ،الشيخ
الطربيس ،ج ،6ص .586
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إن املقصود بالكليات العقائدية أو

يسلب إنسان ًا حرية االعتقاد ،إنام يسلبه

اذ هي أولية يف الفطرة ويف العقل

حرية الدعوة للعقيدة ،و األمن من

االعتقادية :املرتكزات األولية للدين،

والنقل.

األذى و الفتنة ...و إال فهي حرية

و املقصود بالكليات العقائدية:

باالسم ال مدلول هلا يف واقع احلياة)(.((1

املقدسة ،و صفاته ،و افعاله ،و

التي اوردت مجلة من القضايا العقائدية

هي التي تتعلق بذات اهلل تعاىل

اإليامن به ،و برسله ،و مالئكته ،و
التي جيمعها علم (أصول الدين) و

الذي تشكله -قرآني ًا -آيات العقيدة
التي نشأ عنها علم العقيدة ،أو علم

الكالم.

فـ(قضية العقيدة -كام جاء هبا

القرآن-قضية اقتناع بعد السياق و
اإلدراك ،و ليس قضية إكراه و غصب
و إجبار ،و لقد جاء القرآن خياطب

اإلدراك البرشي بكل قواه و طاقاته...
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إنسانيته ابتداء ...و مع حرية االعتقاد

يف غري قهر حتى باخلارقة املادية التي قد

تلجئ مشاهدها إجلا ًء إىل اإلذعان ،و
لكن وعيه ال يتدبرها و إدراكه ال يتعقلها
ألهنا فوق الوعي و اإلدراك ...إن حرية

االعتقاد تعدُّ أول حقوق «اإلنسان»
التي يثبت له هبا وصف «إنسان» فالذي

و هناك مجلة من اآليات القرآنية

املهمة يف حياة اإلنسان ،و من مجلة هذه
اآليات املباركة:

1.1يف مسألة التوحيد:

قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭼ

[سورة اإلخالص.]4-1 :

2.2يف مسألة أرسال الرسل:

قال تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝ ﭼ [سورة الصف.]9 :

3.3يف مسألة اجلزاء و اآلخرة و املعاد:

قال تعاىل :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
( ((1يف ظ�لال ال��ق��رآن ،سيد ق��ط��ب ،ج،1
ص.291

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

[سورة

ٍ
موجد هلا ألهنا ال
فلكي توجد ال بد من

و قال تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ

املوجد هلا ال بد وأن يكون غني ًا عنده

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

إىل الوجود .و اإلنسان يدخل ضمن

ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﭼ
القصص.]83 :

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﭼ

[سورة الزلزلة.]8- 6 :

يمكن أن توجد نفسها بنفسها ،وهذا

القدرة عىل إجيادها ليخرجها من العدم
هذه القاعدة ،فإنه يف ذاته فقري ليس غني ًا

أي ال يقدر أن يوجد نفسه بنفسه بل

اما يف أهم املباحث العقائدية أال و

حيتاج إىل قوة أكرب منه توجده.

إن اهلل سبحانه و تعاىل يف حمكم

ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [سورة

ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

لقد ركَّز القرآن الكريم يف مواضع

هو دليل وجود اللهَّ تعاىل نقول:

كتابة الكريم قال :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ

قال تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

فاطر.]15 :

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﭼ

متعددة عىل صفة (الغني) يف الذات

ال ريب أن فقر اليشء دليل قاطع

ذلك إشارة ضمنية أو رصحية إىل هذا

حاجته ،من هنا ال بد أن يكون هلذا

اآليات املباركة قوله تعاىل :ﭽ ﯱ ﯲ

[سورة فاطر.]16–15 :

عىل احتياجه إىل (غني قوي) يزيل
الكون بأرسه من أفاض عليه نعمة
الوجود.

اإلهلية املقدسة بحيث يمكن اعتبار
الربهان ،أي برهان الفقر ،ومن هذه
ﯳ ﯴ ﭼ [سورة حممد.]38 :

4.4القواعد األخالقية:

إن الظواهر الكونية من الذرة إىل

و هي التي تتعلق ببيان الفضائل

فيهام هي مجادات فقرية يف ذاهتا ،كانت

اإلنسان ،و بيان الرذائل التي جيب عليه

املجرة ،أي الساموات واألرض وما

ال يشء ثم ُوجدت فهي مسبوقة بالعدم،

و املحاسن التي جيب أن يكون عليها
االجتناب عنها.
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و ال أظن أننا نحتاج إىل أي استثناء

أو استدراك إذا قلنا :كل ما هو خلق،

أو صفة خلقية ،فهو كيل ،فاألخالق

بطبيعتها قضايا كلية .فكل خلق يمثل
نمطا يف السلوك ومنهجا يف احلياة ،أي

أن كل خلق هو قاعدة سلوكية كلية.

واألخالق هي اخلصال النفسية

املعرب عنها بواسطة السلوك العميل
املستمر .فالبد يف األخالق من حتقق

هذين اجلانبني :اجلانب النفيس واجلانب

العميل.

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﭼ [سورة النور.]30-27 :

و قال تعاىل :ﭽ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ

فاجلانب النفيس يتضمن الرسوخ

ﭫﭼ [سورة آل عمران.]134 :

وفائدته .واجلانب العميل ،هو الرتمجة

إىل التفريق بني لفظ (اخلُ ُلق) بصيغة

الباطني

للخلق

واالقتناع

بقيمته

والثمرة الفعلية لإليامن باخللق والرغبة

فيه.
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ﯿﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔ

نعم ،فلقد ذهب مجلة من العلامء

اإلفراد ،و لفظ (األخالق) بصيغة

اجلمع .فاخللق :طبيعة أوىل مالزمة

قال تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

للنفس يفطر عليها اإلنسان و يصدر

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ [سورة

و املراد باألخالق :مجلة قواعد

و قال تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ

معني و امتداد زماين حمدود ،و هذه

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ

بقدر الوسع لرضورة انتظام أحوال

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
طه.]131 :

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

عنها خلق كل فرد يف أفعاله.

السلوك املتعارف عليها يف حميط إنساين
القواعد تفرتض أن يتكيف معها اجلميع

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

االجتامع اإلنساين و جرياهنا عىل نسق

فهو-رصاحة أو ضمن ًا -حديث عن

القوانني و األعراف و املواضعات

فهو ضمنيا حديث عن اخليانة .وكل

مقبول ،و هذا النسق هو األصل يف

اإلنسانية.

سوء اخللق .وكل حديث عن األمانة،
ما يقال عن الصدق ،يكون مستحرض ًا

لذا قيل :بأن النظام الرتبوي

لضده وملا يمكن أن يقال يف ضده ،وهو

عنارص هي( :اإللزام ،و املسؤولية ،و

فجرى الكالم ابتدا ًء عن سوء اخللق،

األخالقي القرآين يتأسس عىل مخسة
اجلزاء ،و النية ،و اجلهد ،و تلكم هي

العمد الرئيسة لكل نظرية أخالقية
واعية بمراميها)(.((1

الكذب .وكذلك لو عكسنا األمر،
أو عن اخليانة ،أو عن الكذب ،وهكذا.
ومعلوم أن لدى اإلنسان القابلي َة

للتخلق باألخالق اإلجيابية احلميدة
وبأضدادها مع ًا .غري أن األخالق

سمى (األخالق) يشمل
إن ُم َّ
فحسنها أخالق،
َح َسنها وقبيحها مع ًا َ ،

احلميدة هي بدون شك أسبق وأكثر

لق -إذا ُأ طلق بال
(األخالق) -أو ا خلُ ُ

أضدادها.

و اليسء منها أخالق .إال أن لفظ

وصف وال تقييد ،فغالبا ما يراد به

رسوخا وأصالة يف النفوس البرشية من

5.5القواعد ذات الطابع العام:

ونظر ا للتالزم القائم
األخالق احلميدة
ً

و نريد هبا القواعد التي ذكرت لتبيني

احلديث عن األخالق بمعناها احلميد

تدخل ضمن ما تقدم من القواعد إال

بني كل خلق وما خيالفه ،أو يضاده ،فإن

األمور اخلاصة بالقدرة اإلهلية و التي ال

اإلجيايب ،يكون متضمنا -تلقائ ًيا-

من باب االستشهاد أو التأييد ،و هي

حديث -مث ً
ال -عن حسن اخللق،

كثرية منها:

للوجه اآلخر املضاد أو املنايف .فكل

( ((1دستور األخالق يف القرآن ،حممد عبد
اهلل دراز ،ص .685

مقسمة بحسب تقسيامت و تصنيفات
أوالً :العلمية:

قال تعاىل :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
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ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

يقول السيوطي( :اختلف أهل

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ

ذلك وجوه ًا كثرية كلها حكمة وصواب

ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ﰖﰗﰘﰙﰚﰛﭑﭒ
ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

وما بلغوا يف وجوه إعجازه جزء ًا

واحد ًا من عرشة معشاره فقال قوم:

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

هو اإلجياز مع البالغة ،وقال آخرون:

ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

هو الرصف والنظم ،وقال آخرون :هو

و قال تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ

النظم والنثر واخلطب والشعر مع كون

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

وألفاظه من جنس كلامهتم ،وهو بذاته

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

هو البيان والفصاحة ،وقال آخرون:

ﭽ ﭾ ﭼ [سورة النور.]45- 43 :

كونه خارج ًا عن جنس كالم العرب من

ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﭼ [سورة يس.]40- 38 :

حروفه يف كالمهم ومعانيه يف خطاهبم
قبيل غري قبيل كالمهم وجنس آخر عن

أجناس خطاهبم حتى إن من اقترص عىل

معانيه وغري حروفه أذهب رونقه ،ومن

لقد كثر القول بني العلامء يف وجوه

اقترص عىل حروفه وغري معانيه أبطل

وتعددها ،وأيا كان ذلك القول فالقرآن

إعجازه ،وقال آخرون :هو كون قارئه

وتنوع هذه الوجوه
اإلعجاز يف القرآن
ّ
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العلم يف وجه إعجاز القرآن ..فذكروا يف

معجز بكل ما يتحمله هذا اللفظ من

معنى ،فهو معجز يف ألفاظه وأسلوبه،

ومعجز يف بيانه ونظمه ،ومعجز بعلومه
ومعارفه ،ومعجز يف ترشيعه وصيانته

حلقوق اإلنسان.

فائدته ،فكان يف ذلك أبلغ داللة عىل

ال يكل وسامعه ال يمل وإن تكررت
عليه تالوته ،وقال آخرون :هو ما فيه
من اإلخبار عن األمور املاضية ،وقال

آخرون :هو ما فيه من علم الغيب

واحلكم عىل األمور بالقطع ،وقال

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

آخرون :هو كونه جامع ًا لعلوم يطول

من جهة اقرتان هذا البحث بالنبوة

يف كتابه

فالتعرض لإلعجاز كان بام
القرآن
ّ

اإلعجاز وقع بجميع ما سبق من األقوال

النبي اخلاتم،
النبي األكرم ،وأنه
ّ
ّ

رشحها ويشق حرصها)(.((2
و يقول الزركيش

(((2

(الربهان)( :أهل التحقيق عىل أن
ال بكل واحد عىل انفراده ،فإنه مجع ذلك
كله فال معنى من نسبته إىل واحد منها

بمفرده مع اشتامله عىل اجلميع)(.((2

إن بحث اإلعجاز العلمي يف القرآن

أهم األبحاث يف علوم
الكريم يعترب من ّ
تعرض
القرآن ،وهو من األبحاث التي ّ

ورضورهتا وعالمتها ،وأما يف علوم

يتناسب مع القرآن الكريم وأنه معجزة
و أن رسالته خامتة الرساالت ،فمن
الطبيعي جدّ ًا أن يأخذ بحث اإلعجاز
القرآين مكانة خاصة يف هذا العلم ،بل

يف كل املوارد القرآنية.

و يراد باإلعجاز العلمي يف القرآن

الكريم :وجود آيات تشري إىل حقائق

هلا العلامء قدي ًام ،وال يستغني عنها أي
ٍ
باحث يف علوم القرآن الكريم ،وقد

التنقيب.

التعرض لألنبياء ،وان بعض
عند
ّ

القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة

ذكر هذا البحث أيض ًا يف علم الكالم

األنبياء كان لدهيم بعض املعجزات

بام يتناسب مع عرصهم ،فاضطر علامء
الكالم للدخول يف بحث املعجزة

( ((2اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي،
ج ،1ص .108
( ((2أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن هبادر
الزركيش املرصي (ت  794هـ).
( ((2الربهان يف علوم القرآن ،الزركيش،
ج ،2ص .106

علمية حترض عىل التطلع و البحث و
كام و قد يقصد به كام يقال( :إخبار

أثبتها العلم التجريبي ،و ثبت عدم
إمكانية إدراكها بالوسائل البرشية يف زمن
الرسول.((2()

ال بد من اإلشارة -هنا -إىل ّ
أن

املعجزة ال تلغي قانون العلية وال
ً
تأصيال و
( ((2بحث :اإلع��ج��از العلمي
فه ًام ،عبد املجيد الزنداين ،جملة اإلعجاز
العلمي ،عدد يوليو  ،1995ص .140
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خترج عنه ،وإنّام هي تستند إىل ع ّلة

يمكن القول بأن القرآن الكريم يف
ٍ
كل
واحد من هذه اجلوانب بلغ حدّ

الستحالت عقالً ،وعندئذ يسقط

إن هناك جوانب إعجازية أخرى

غري العلل املعروفة والطبيعية عند

البرش .ولو كانت إلغا ًء لقانون العلية

مهم من عنارص املعجزة.
عنرص
ّ
فوالدة إنسان من غري أب ال يستحيل
فرضا ،ألن خالق اإلنسان الذي أوجده

وخلقه من طني ابتدا ًء إذ بإمكانه خلقه

من غري أب باألولوية ،لكن املعتاد

يف األسباب والقوانني الطبيعية أن
يولد اإلنسان من أبوين ،فإذا ولد

النبي عيسى من غري أب كان خرق ًا
ّ

لنواميس الطبيعة املتعارفة واملعتادة،

لكن علة اخللق وأسبابه حمفوظة .وهكذا
بالنسبة لكالمه يف املهد وإحيائه
املوتى وأمثال ذلك.

إن حقيقة اإلعجاز قائمة يف كون
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املعجزة فوق قدرة البرش ،وإعجاز

القرآن الكريم من هذا القبيل ،حيث
إنه عىل مستوى البالغة وغرابة النظم

تضمنه من
واألسلوب العجيب وما
ّ

معارف عالية واخبارباألمور الغيبية
و التي تشكّل يف جمموعها معجزة ،بل

اإلعجاز.

تتم ّثل يف االختبارات الغيبية والكشف
عن اجلوانب اخلفية من قصص

األنبياء واألمم السالفة ،واإلشارات
العلمية ،واحلديث عن أرسار الكون

بام مل يكن معروف ًا عند علامء الطبيعة
والفلك آنذاك فض ً
ال عن عامة الناس

من السواد األعظم.
ثاني ًا :التارخيية:

قال تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﭼ

[سورة يوسف.]3 :

و قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭼ [سورة طه.]99 :

لقد أحتوى القرآن عىل تفصيل

تأرخيي لسرية حياة األنبياء واملرسلني
السابقني وهو التأريخ الذي مل يكن
يعرف العرب عنه شيئا سوى األحبار

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

والرهبان ،وكانوا عىل خالف فيام بينهم،

أما أمة العرب فقد كانوا أميني

للحصول عىل العلم و املعرفة و التجربة

(((2

املفيدة من بني ثنايا هذه القصص ألجل

حممد بتأريخ الرسل واألنبياء

قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

اليعلمون شيئا عنه ،فلام جاءهم النبي

االستفادة منها يف مسرية احلياة اإلنسانية.

مفصالً ،أعرتف به بعض هؤالء الرهبان

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ

واألحبار وصدقوه فيام روى عن ربه

جل و عال .فخرجوا من دينهم و اتبعوا

النبي حممد ايامن ًا و تصديق ًا و طاعة

هلل تعاىل.

ﭞ ﭟ ﭼ [سورة الروم.]42 :

فهذا أمر للنبي أن يأمرهم أن

يسريوا يف األرض فينظروا إىل آثار الذين

كانوا من قبل ،حيث خربت ديارهم،

قال تعاىل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

و عفت آثارهم ،و بادوا عن آخرهم،

ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ

الباليا ،كان أكثرهم مرشكني ،فأذاقهم

ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

[سورة هود.]49 :

إن هناك قس ًام كبري ًا من اآليات

القرآنية أختص بنقل قصص و وقائع

األمم السالفة ،فال شك أن عرض هذه

القصص مل يكن للرسد فقط ،بل ألجل
اغراض اسمى و أكرب ،فقد جاءت هذه
القصص -بشكل عام -ألخذ العربة و

( ((2اختلف يف معنى أمية العرب ،و هل
امل��راد ب��ذل��ك :اهن��م أم��ة ال متلك كتاب ًا
ساموي ًا  ،أو اهنا أمة ال تقرأ و ال تكتب،
أو غ�ير ذل��ك م��ن التفسريات ،و التي
أوردها املفرسون و غريهم.

و انقطع دابرهم ،بأنواع من النوائب و

اهلل بعض ما عملوا ليعترب به املعتربون
فريجعوا إىل التوحيد(.((2

و قال تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [سورة غافر.]21 :

االستفهام يف اآلية إنكاري ،و

املقصود هو انه ملاذا ال يسري هؤالء
( ((2تفسري امل��ي��زان ،الطباطبائي ،ج،11
ص.197
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الناس الذين أرسلنا إليهم الرسول يف

ذكر من أمر الفن القصيص ،حق غري

كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم،

الكريم ،فليس القرآن كتاب تاريخ

األرض فينظروا نظر التفكّر و االعتبار،

و كيف أخذهم اهلل بسبب تكذيبهم

األنبياء(.((2

و ال صحيفة من صحف القصص
اخليالية ،و إنام هو كتاب عزيز ال يأتيه

نعم ،إن هناك خترصات مشككة

الباطل من بني يديه و ال من خلفه ،و قد

املشككني من أمثال (أمني اخلويل) و حممد

يقول إال احلق ،و أن ليس بعد احلق إال

بالقصص القرآين صاغها مجلة من
أمحد خلف اهلل.

فنجد أن أمني اخلويل يقول( :و

نص عىل أنه كالم اهلل سبحانه ،و أنه ال
الضالل ،و أنه ال يستعني للحق بباطل،
و ال يستمد للهدى بضالل ،و أنه كتاب

هبذا التفريق بني العرضني -الفني و

هيدي إىل احلق ،و إىل رصاط مستقيم ،و

وضوح قريب أن عرض القرآن ألحداث

تركه يف آيات مجة ال حاجة إىل إيرادها،

التارخيي -للحادثة و الواقعة تبينّ يف
املاضني ،و وقائع حياهتم ،و احلديث

عن تلك األحداث ،و األشخاص ليس
إال العرض الفني األديب ..ال العرض

التارخيي التحقيقي)(.((2
180

أن ذلك غري منطبق عىل حالة القرآن

يقول

الطباطبائي

السيد

(((2

حممد

حسني

( :هذا خطأ فإن ما

( ((2تفسري امليزان ،ج ،17ص .327- 326
( ((2القصص القرآين يف منطوقه و مفهومه،
عبد اخلطيب عبد ال��ك��ري��م ،ص-76
.280
( ((2السيد حممد حسني الطباطبائي ،صاحب

أن ما فيه حجة ملن أخذ به ،و عىل من

فكيف يسع لباحث يبحث عن مقاصد

القرآن أن جيوز اشتامله عىل رأي باطل،
أو قصة كاذبة باطلة ،أو خرافة ،أو

ختييل ...إنه كتاب يدعي لنفسه أنه كالم

إهلي موضوع هلداية الناس إىل حقيقة

سعادهتم ،هيدي باحلق و هيدي إىل احلق

و من الواجب عىل من يفرس كتاب ًا هذا

شأنه و يستنطقه يف مقاصده و مطالبه،
تفسري امليزان ( 1982- 1904م) عامل و
مفرس و فيلسوف شيعي كبري.

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

أن يفرتضه صادق ًا يف حديثه مقترص ًا عىل

فمن املحال أن يقوم األنبياء و الذين

إن هناك من يقول( :ان القرآن

ببيان الواقع و لو بنحو التمثيل .ففي

ألجل الدرس و العربة ،و ليس ملجرد

مثل ذلك ،سواء عىل لسان احليوانات

ما هو احلق الرصيح.((2()...

حيمل هدف ًا مقدس ًا ،فهو يذكر قصص ًا
عرض التاريخ ،و لذا ال فرق لديه بني

أن تكون تلك الوقائع التي ذكرها قد

حدثت فع ً
ال أو ال ،كام يف الكثري من

كلامت احلكامء عندما يذكرون الكثري
من احلكمة و العربة عىل لسان بعض
احليوانات ،كقصص كليلة و دمنة ،و

عليه فال رضورة للعناء يف حتليل أن
قصص القرآن هي تارخيية أو متثيلية
ألجل العربة)(.((3

منطق نبوهتم هو احلقيقة ،أن يقوموا
اللغات األدبية يف هذا العامل جتد كثري ًا

أو باالعتامد عىل التمثيل .و أما القرآن،
و النبي ،و األئمة و من تر ّبى عىل هذا
الدين ،فمن املستحيل أن يتوسل بأمر
غري مقدس ألجل الوصول إىل هذا
اهلدف املقدس ،بأن يستخدم أمر ًا باط ً
ال

ال حقيقة له ،و لو بنحو التمثيل .و
ينقل هو هذا األصل-أي عدم إمكان

استخدام وسيلة غري مقدسة ألجل
الوصول إىل هدف مقدس -عن العالمة

و عن هذه املدعيات يرد الشيخ

الطباطبائي يف امليزان ،و يصل إىل أننا ال

مثل هذا الكالم كالم وضيع جد ًا،

كام ورد ذكره يف القرآن ،هو عني الواقع.

مرتىض املطهري( ((3بقوله( :إن
( ((2تفسري امل��ي��زان ،الطباطبائي ،ج ،7ص
.167- 165
( ((3حتليل لغة القرآن و اساليب فهمه ،حممد
باقر سعيدي روش��ن ،ترمجة عيل عباس
املوسوي ،ص .376
( ((3الشيخ الشهيد مرتىض املطهري (-1920
 1979م) عامل دين و فيلسوف اسالمي
شيعي.

شك لدينا يف أن كافة القصص القرآين،

و بعد أن يذكر القرآن قصة ما فلن نعود
بحاجة إىل تأييد ذلك بأي تاريخ من

تواريخ الدنيا)(.((3

( ((3امل��ص��در السابق ،ص ً 376
نقال عن
كتاب :س�يرى در س�يرة نبوي ،مرتىض
مطهري ،ص.124- 123
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كام و يقول السيد الطباطبائي:

خاصة ،نابعة من حقيقة احلكمة اإلهلية

من بيانات األنبياء املاضني ظاهرة يف

ﭽﯛﯜﯝ

(فإن اآليات القرآنية و كذا ما نقل إلينا

كوهنم مل يريدوا هبا املجاز و التمثيل،

بحيث ال يشك فيه إال مكابر متعسف
و ال كالم لنا معه ،و لو جاز محل هذه
البيانات إىل أمثال هذه التجوزات جاز
تأويل مجيع ما أخربوا به من احلقائق

اإلهلية من غري استثناء إىل املادية املحضة
النافية لكل ما وراء املادة)(.((3
ثالث ًا :االقتصادية:

قال تعاىل :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ

[سورة اإلرساء.]27 :

قال

تعاىل:

ﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭼ [سورة إبراهيم.]34- 32 :
يقول

السيد

الصدر(:((3

حممد

((فهذه

باقر

الفقرات

و قال تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

الكريمة تقرر بوضوح :أن اهلل تعاىل قد

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

كل مصاحله و منافعه ،و وفر له املوارد

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

املادية ،و لكن اإلنسان هو الذي ضيع

ﮢﮣﮤﮥﮦ
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و التي وضحتها آيات القرآن الكريم.

حشد لإلنسان يف هذا الكون الفسيح

ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

الكافية إلمداده بحياته و حاجاته

ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ

عىل نفسه هذه الفرصة التي منحها اهلل

إن للقرآن الكريم نظرة اقتصادية

( ((3آي��ة اهلل العظمى ال��س��ي��د حم��م��د باقر
الصدر ( 1980- 1935م) مرجع و
مفكر شيعي كبري ،أعدم عىل يد النظام
الصدامي العفلقي املقبور.

[سورة األنعام.]141 :

( ((3امليزان ،ج ،2ص .314

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

له بظلمه و كفرانه :ﭽ ﭞ ﭟ

قال تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ

حياته العملية و كفرانه بالنعمة اإلهلية

2.2هناك حمرمات جيب االجتناب عنها،

ﭠ ﭡ ﭼ فظلم اإلنسان يف
مها

السببان

األساسيان

للمشكلة

االقتصادية يف حياة اإلنسان .و يتجسد

ظلم اإلنسان عىل الصعيد االقتصادي:

يف سوء التوزيع .و يتجسد كفرانه

للنعمة :يف إمهاله الستثامر الطبيعة و
موقفه السلبي منها))(.((3

ﭜﭼ [سورة األعراف.]31 :

كام و أن هناك أشياء حمللة كثرية،
اهلدف من وراء كل ذلك قياس مقدار

الطاعة.

قال تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊﭼ [سورة
األعراف.]157 :

و هذه حقيقة قرآنية؛ فالفساد و

3.3وسط كل ذلك البد عىل اإلنسان

قال تعاىل :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

لزوال النعمة ،و نزول العذاب.

اإلفساد هو من اإلنسان.

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ [سورة

الروم.]41 :
لقد بينَّ

القرآن الكريم كيفية

استهالك الثروات وفق نظام اقتصادي

إنساين متكامل خيدم اجلميع و يراعي

التنوع ،و نذكر منه عىل سبيل املثال

بعض األسس املهمة يف كيفية االستهالك
الصحيح.

أن ال يطغى ،و إال فإن ذلك مدعاة
قال تعاىل :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [سورة

طه.]81 :

4.4بالشكر من قبل اإلنسان تدوم النعم
و تزداد بركاهتا.

قال تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [سورة إبراهيم.]7 :

1.1عدم اإلرساف ،و عدم التبذير:

و الشكر هو :عرفان النعم من

( ((3اقتصادنا ،حممد باقر الصدر ،ص -38
.381

عن أيب عبد اهلل عن آبائه قال:

املنعم ،و محده عليها.
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قال رسول اهلل(( :ما فتح اهلل ٍ
لعبد

ٍ
شكر فخزن عنه باب الزيادة))(.((3
باب

اجلانب الذي يثبت فاعلية القوانني

قال تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

جانب ًا من جوانب اإلعجاز العميقة التي

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

عند انطباقها عىل الواقع اإلنساين

إن الذي يميز السنن والقوانني

وال شك يف أن استخالص السنن

اإلنساين عموم ًاـ أهنا تقود متبعها

باألمر اليسري الذي يستطيع أن يقول

رابع ًا :االجتامعية:

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
[سورة احلجرات.]13 :

االجتامعية القرآنية -التي تفرس النشاط
إىل احلق واليقني لتمثل -بواقعها
احلقيقي-عل ًام قاطع ًا ال تشوبه األهواء
وال تعرتيه الظنون ،فيصدق عندئذ
التنبؤ من خالل اإليامن هبذه القوانينبأن

املجتمعات سوف تسعد يف حياهتا الدنيا

عند التزامهاهبا و تشقى بمخالفتها،

إذ أن السنن القرآنية يف طبيعة الكون
184

األخطاء أو يف الشطط و األفراط ،وهذا

واألصول اإلنسانية االجتامعية ثابتة

ليس هلا تغيري وال تبديل وال حتويل،
بخالف النظريات والقوانني االجتامعية
الوضعية ذات األصول املتحيزة التي مل
تسلم من األهواء والظنون و الوقوع يف

( ((3الكايف ،الكليني ،ج ،2ص.94

والسنن القرآنية ،كام و ان متيزها يشكّل
تتجىل يف صدق املعاين والقوانني القرآنية

واالجتامعي بصورة عامة.

والقوانني االجتامعية القرآنية ليس

فيه كل من شاء ما شاء ،بل ال بد من
خمتصني حيللون عوامل الربط والتسبيب
واالطراد

واالنتظام

يف

الظواهر

االجتامعية فضال عن املعرفة بقوانني

االستنباط من الواقع من جهة ومن

القرآن من جهة أخرى ،وذلك يقتيض
املعرفة الدقيقة باملفاهيم االجتامعية
القرآنية الكلية وما يندرج حتتها من

مفاهيم جزئية أو أقل كلية وما ينشأ من
تفاعالت بني هذه املفاهيم التي ترتتب

بصورة منهجية فتشكل النظريات
املفرسة للفعل االجتامعي.

إن مفهوم الضبط االجتامعي

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

وطبيعته وماهيته يف القرآن الكريم

كلمة أو وصف أو فعل معني إلعطاء

فإن النظم االجتامعية والعالقات

و ذلك عن طريق املثال ،و القصة

يرتبط بالقيم واملقاصد الكربى ،وهلذا
اإلنسانية والقواعد القانونية تقوم عىل

املصالح الكلية التي حيددها القرآن

الكريم ،وهلذا فإن الضبط االجتامعي

بقواعده ووسائله املختلفة يف القرآن
حيكم املجتمع وال حيتكم إليه ،وهذا

النموذج يقدم إطار ًا شام ً
ال وحيدد معامل

منهج متميز للضبط االجتامعي يظهر

متيز األحكام القرآنية ويربز إعجازها يف
هذه الترشيعات.

قراءة يف النامذج القرآنية:

إن النامذج القرآنية من املباحث

املهمة يف بحث (القواعد) و (الكليات

القرآنية) ،إذ ال يمكن أن نورد قاعدة

ما ذات صبغة كلية من دون أن يمون
هلا نموذج و لو واحد ،فالقواعد و

الكليات قائمة عىل النامذج التطبيقية،

و يمكن حرص النامذج القرآنية يف

موردين عامني مها-:

1.1نموذج إحيائي( :((3و املراد به استعامل
( ((3إحي��اء :اس��م ،اجلمع إحي���اءات ،مصدر

معلومة معينة بشكل غري مبارش،

اهلادفة ،و ما شاكل ذلك.

قال تعاىل :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ

ﰖ ﰗ ﰘ ﭼ [سورة الزمر.]10 :

و قال تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅﭼ [سورة
احلرش.]9 :

و قال تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [سورة
العنكبوت.]54 :

فـ(الصابرون)

و

(املفلحون)

أوحى ،و هو يف اللغة :اإلشارة و الكالم
اخل��ف��ي ،و ك��ل م��ا ألقيته إىل غ�يرك .و
اإلحياء :يدل عىل ما حيدث يف الذهن من
فكر أو تصور بتأثري عامل خارجي .و
لكلمة إحياء مفهومان خمتلفان :األول :ان
الفكرة املوحى هبا تتولد يف الذهن بتأثري
عامل خارجي (كلمة ،إش��ارة ،حركة)
ال بتأثري عامل داخيل .و الثاين :ان هذه
الفكرة اخلارجية تطعم ذهن املوحى إليه
فتحركه و تثري فيه فاعلية نفسية جديدة.
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أوصاف عامة تعطي إحياءات لالقتداء

[سورة النحل.]120 :

(الصابر) و (املفلح) ألن جزاءهم هو

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [سورة

هبا ممن يريد الدخول حتت قاعدة

خري جزاء.

أما (الكافرون) فهو نموذج إحيائي

ألجل االجتناب عن هذا النموذج

الذي سيكون جزاءه أسوء جزاء.

2.2نموذج حقيقي :و ذلك باإلشارة إىل
شخص موجود أو كان موجود ًا  ،أو

بالكالم عن نموذمجا عىل السامعني
أن يعتربوا به ،و النموذج احلقيقي

هذا ينقسم عىل قسمني مها:

مريم.]54 :

و قال تعاىل :ﭽﭑﭒﭓﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ

[سورة لقامن.]12 :

و قال تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [سورة ص:

.]49-48

أوالً :النموذج احلقيقي الصالح:

ثاني ًا :النموذج احلقيقي الغري صالح:

األسمى يف القول و الفعل و اجلد و

ألخذ العربة يف االجتناب عنه و عن ما

هو النموذج القدوة يف العمل ،النموذج

املثابرة و القرب من اهلل تعاىل ،هو

نموذج إنساين بكل معنى الكلمة.
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و قال تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ

قال تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [سورة
األحزاب.]21 :

و قال تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭼ

و هو النموذج املرضوب للتحذير ،و
يفعله ،و عن كل ما يؤدي إىل االرتسام

برسمه.

قال تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﭼ [سورة البقرة:
.]268

و قال تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ [سورة

ضعفها .يف رسها و يف عالنيتها .يف

و قال تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ

و أشكاهلا ،و أوضاعها و أحواهلا..

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

يستحيل -لو مل يكن من عند اهلل -أن

ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

و النامذج ،و األحوال و األطوار ،و

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ

االسلوب البرشي و ال يف أضعاف

[سورة األعراف.]176- 175 :

احلقائق من خالل النامذج الفردية،

القصص.]4 :

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

فرديتها و يف مجاعيتها .يف شتى صورها

يعرض ذلك كله يف حيز من التعبري

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

يسع هذا احلشد الكبري من األنامط

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ

أن يصوره يف دقة و عمق ال يبلغها

ﯧﯨﯩﯪ ﭼ

هذا احليز من التعبري! .و يعرض

و قال تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ

كام أنه يعرض السنة الثابتة من خالل

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

فيعرض النفس اإلنسانية كام هي يف

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

احلدث العارض ...فأما املنهج القرآين

ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [سورة

حقيقتها عىل النطاق الواسع الشامل،

(إن القرآن يعرض أنامط ًا من نامذج

حقيقة اإلنسانية يف شتى حاالهتا ،ال

اجلمعة.]5 :

النفوس البرشية عىل نطاق واسع.
يشمل كل أنامط النفوس البرشية يف

أصالتها الفطرية .و يف حاالهتا كذلك.
يف هداها و يف ضالهلا .يف رشدها و يف

غيها .يف استقامتها و يف إعراضها .يف

ارتفاعها و يف هبوطها .يف قوهتا و يف

ألن العمود األسايس يف العرض هو
مذهب معني يف النظر إليها.((3()...
ميزات النموذج القرآين

إن النموذج القرآين يعترب النموذج

األسمى كونه قد جاء عن (حكمة
( ((3مقومات التصور اإلسالمي ،سيد قطب،
ص .367
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بالغة) من لدن أحكم احلاكمني ،و هلذا

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ [سورة

ان نجمل منها بعض امليزات التي نعتقد

3.3رمزيته :إن النموذج القرآين يشكل

النموذج ميزاته اخلاصة به و التي يمكن

بأهنا االبرز و التي هي:

رمزية كربى يف رضبه ،و عند

1.1الواقعية :فالنموذج القرآين واقعي،

التعرض له ،سواء أكان نموذج ًا

ايراده ،فهو نموذج موجود-

ﭽﮣﮤ

و يتميز بصدقه الوجودي عند

حقيقة-أما سابق ًا أو حال نزول
النص ،فليس هناك أي نموذج قرآين

غري واقعي أبد ًا ،حتى و لو كان فرد ًا
واحد ًا فقط.

قال تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﭼ [سورة آل عمران.]59 :

صاحل ًا ،أم غري صالح.

قال

تعاىل:

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﭼ [سورة العنكبوت.]43 :

و قال تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭼ [سورة األرساء.]20 :

4.4التقديس الذايت :فالتقديس الذايت
للنموذج القرآين (الصالح) ال ينفك

2.2حكمويته :فإن للنموذج القرآين

عنه سواء أكانت قدسيته (ترشيعية)

بإطار (املثل) و (العربة) و (احلجة).

قال تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ

حكمة بالغة يف رضبه فهو يتأطر
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األنعام.]149 :

قال تعاىل :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝﭼ [سورة
إبراهيم.]25 :

و قال تعاىل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭼ [سورة النور.]44 :

و قال تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

أو (احرتامية).

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ
[سورة املائدة.]33 :

الشيخ ليث عبد احلسني العتايب

و قال تعاىل :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ

6.6دستور األخالق يف القرآن ،حممد

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﭼ

الصبور شاهني ،مؤسسة الرسالة،

ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
[سورة األعراف.]73 :

املصادر و املراجع

1.1الكايف ،الشيخ أبو جعفر حممد
بن يعقوب بن إسحاق الكليني
الرازي البغدادي ثقة اإلسالم (ت

329هـ).

عبد اهلل دراز ،حتقيق و تعريب :عبد

بريوت -لبنان.

7.7القصص القرآين يف منطوقه و
مفهومه ،عبد اخلطيب عبد الكريم،

مطبعة السنة املحمدية ،مرص-
القاهرة 1964 ،م.

8.8حتليل لغة القرآن و اساليب فهمه،

2.2امليزان يف تفسري القران ،السيد حممد

حممد باقر سعيدي روشن ،ترمجة:

3.3حمارضات يف تفسري آيات األحكام،

بريوت -لبنان 2014 ،م.

حسنيالطباطبائي(ت1405هـ).
الدكتور عبد األمري كاظم زاهد،

عيل عباس املوسوي ،دار الوالء،

9.9اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل

العارف للمطبوعات ،بريوت-

الدين السيوطي (ت  911هـ)،

اإلسالمي،

اهليئة املرصية العامة للكتاب،

لبنان ،ط 2009 ،1م.

4.4مقومات

التصور

سيد قطب ،دار الرشوق ،مرص-

القاهرة.

5.5املدرسة القرآنية ،السيد الشهيد حممد
باقر الصدر ،مركز األبحاث و
الدراسات

التخصصية

للشهيد

الصدر ،ط1424 ،2هـ ،قم-

ايران.

حتقيق :حممد ابو الفضل إبراهيم،
 1974م.

1010الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين
الزركيش (ت  794هـ) ،حتقيق :ابو
الفضل الدمياطي ،دار احلديث،

مرص -القاهرة.

1111مصنف ابن ايب شيبة يف األحاديث
و اآلثار ،عبد اهلل ابن حممد بن ايب
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شيبة (ت  235هـ) ،ط ،1لبنان،

1313جممع البيان يف تفسري القرآن،

1212تفسري التحرير و التنوير ،حممد

الطربيس ،من أكابر علامء اإلمامية

دار الفكر 1989 ،م.

الطاهر بن عاشور (ت 1972

يف القرن السادس اهلجري ،دار

 1984م.

لبنان ،ط 1986 ،1م.

م) ،الدار التونسية للنرش ،تونس،
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للشيخ أيب عيل الفضل بن احلسن

املعرفة للطباعة و النرش ،بريوت-

فحوى البحث
حفل القرآن الكريم بايات تضمنت معاني الدعاء للخالق –عز
وجل –من قبل عباده الصاحلني .وقد حاول السيد الباحث يف
هذه الدراسة ،ان يبني جانباً من مجال نظم القرآن وروعة ابداعه
حني يعرب عن معاني الدعاء اذ سرب الباحث اغوار اسلوب الدعاء
فوجد ان سياقاته متعددة وادواته متباينة ،و جماالته متنوعة .وقد
اعتمد الباحث خطة املنهج الوصفي –التحليلي يف دراسة اجلوانب
اجلمالية اليت تتحلى بها ايات الدعاء ومنها:
 حسن االبتداء واخلتام. حسن التنسيق احملفوف باالطار املوسيقي الرائع. اسلوب االجياز.كما اجابت الدراسة عن مجلة من االسئلة اليت تعرض يف ذهن
القارئ ..وانتهت خبامتة واستنتاجات.
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امللخص:

يف هذه الدراسة حاولنا ان نبینّ

الكلامت الدليله :القرآن الكريم،

جانب ًا من مجال نظم القرآن و روعة

الدعاء ،البالغة ،االيقاع ،التناسق،

و بضاعة علمنا القليلة سربنا أغوار

املقدمة:

إبداعه ،فبالرغم من زادنا املتواضع
اسلوب الدعاء فی آیات القرآن الکریم،

فوجدناه يف آیات کثرية ،تعددت

سیاقاته ،و تباینت أدواته ،و تنوعت

جماالته و أنامطه .ففي هذه الدراسة التي

االجياز.

الدعاء يف اللغة «طلب الطالب

للفعل من غريه»

(((

وقال الراغب

االصفهاين« :و يستعمل استعامل التسمية

نحو :دعوت ابني زيد ًا أي سميته،

اعتمدت يف خطتها املنهج الوصفي-

ودعوته اذا سالته واذا استغثته»

آيات الدعاء منها حسن االبتداء واخلتام

الی اهلل تعالی بالسؤال و الرغبة عنده من

التحلييل درسنا جوانب مجالية تتحيل هبا
وحسن التنسيق املحفوف باالطار
املوسيقي الرائع ومنها اسلوب النداء

واالجياز حماولني تبيني مدي القدرة عيل

توظيف هذه املباين لتجلية املعاين ومدي
تعانق صور الكالم مع املعاين واملضامني
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املؤمن و ترسيخ املعنی؟.

و االغراض .و جتيب هذه الدراسة عن
األسئلة التالية :ما هي آداب الدعاء و

أرکانه و رشوطه يف القرآن الکريم؟.

کيف يريد منا القرآن الکريم أن ندعو
اهلل تعالی؟ .ما مدی تأثري اجلوانب

البالغية و اجلاملية للدعاء علی نفسية

(((

أ ّما

فی االصطالح فقد ُع ّرف بأنّه «االبتهال
اخلری ،و الترضّ ع الیه فی حتقیق املطلوب
و إدراك املأمول» ،أو هو «استدعاء العبد

ر ّبه العنایة ،و استمداده إ ّیاه املعونة»(((.

وقد وردت مادة «د ع و» مع مشتقاهتا

يف القرآن الکریم اکثر من  80مرة تدل
عىل معان متعددة ،منها:

1.1العبادة ،نحو ﭽ ﮨ ﮩ ﮪﭼ
[سورة االعراف ]55 :الطلب و

((( ابن سيده.1316 ،

((( االصفهاين.176 :1418 ،
((( ناصیف.7 :1415 ،

أ.م.د .عاطي عبيات

السؤال ،نحو :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﭼ
[سورة البقرة.]61 :

رونقه و مظهره اخلارجی الذي یتجاوز

خصوصیة املکان و الزمان

(((

فالدعاء

ترنیمة املؤمن و طعامه الروحی و غذاؤه

نحو:

الوجدانی و هو الفریضة املمزوجة بکل

ﯴ ﯵ ﭼ [سورة البقرة.]23 :

من بعد التوحید مفروضة و بدایتها

واالستعانة،

2.2واالستغاثة

ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

3.3النداء،

نحو:

ﭽﭶﭷ

ﭸﭹﭼ

ألوان الطاعات و العبادات فالصالة

قراءة ام الکتاب (الفاحتة) بآیاهتا السبع

[سورة

قوامها الدعاء ،تبتديء بالدعاء و تنتهی

ّ
ّ 4.4
واحلض عليه،
احلث عىل اليشء

و دلیل التیسري ما جاء فی القرآن من

ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﭼ

امکان طلبه و األسامء و األلفاظ التی

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ

بآداب احلدیث معاهلل ،کیف نحمده

االرساء.]52 :

نحو :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
[سورة يونس ]25 :وقوله ﭽ ﮉ

[سورة يوسف.]33 :

بالدعاء((( .و الدعاء قد یسرّ ه اهلل لنا
تعریف للدعاء و أرکانه و رشوط و
ندعو هبا .مضامنی الدعاء القرآنی غنیة
و نثنی علیه ،و نستغفره باالنابة الی

الدعاء عالقة روحیة و مثالیة بنی

جنابه ،ثم کیف نبدؤه بطلب افضل

والصلة املوصولة بنی العبد و ربه ،و من

الثانویة ،و کیف نتذکر الوالدین و

املخلوق و اخلالق ،فهو مخ العبادة
هذه الناحیة صار رکن ًا اساسی ًا فی عبادتنا
العلمیة و النظریة مع ًا و من الطبیعی ان

الدعاء لیس کلامت تلفظ فحسب و انام
النیة وحدها نوع من الدعاء ایض ًا و
ّ

لکنه اذا ظهر فی ثوب االلفاظ اکتسب

احلاجات ،من دون ان ننسی الشؤون

االقربنی و األخوة املؤمننی عند الدعاء
و عرشات من اآلداب األخری(((.

((( کریمیفرد.74 :2005 ،

((( علی رضا.173 :1404 ،
((( املدرسی.4 :1405 ،
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ّ
إن الدعاء اجلامع الشامل انّام هو

البحث يف عوامل اللغة و أرسارها إال

للدعاء ،فمن رجاحة العقل أن نتوسل

کتبها عبد الرمحن جیالن بن خرض

فاآلیات الکریمة بالرغم من انهّ ا متناثرة

العقیدة اإلسالمیة» و تقدّ م هبا إلی شعبة

تعطینا يف املجموع فکرة متکاملة عن

املنورة ،و هي بحث يف العقیدة ،و کتاب

القرآن .والقرآن هو الصورة املثلی

الی اهلل بکلامت اهلل و قرآنه و کتابه.

فی مناسبات خمتلفة فیالقرآن ا ّ
ال اهنا

الدعاء.

العرويس وسامها «الدعاء و منزلته من

العقیدة باجلامعة اإلسالمیة يف املدینة

الدکتور حممود الرشیف «الدعاء يف

املصنفون املسلمون األوائل درسوا

القرآن الکریم» و هو کتاب خواطر اکثر

صنفوها و میزوها عل ًام ،و أدبا ،بحکمة

اهتم
علامء الرشیعة هم أکثر من
ّ

خصائص العلوم و سموها بأسامئها و

و دقة کام رأیناهم يف دراساهتم القرآنیة،
و النحویة ،و البالغیة ،واألدبیة ،إ ّ
ال

أهنم مع حترهیم أمهلوا ف ّنا أدبی ًا رائع ًا
متیز فی اخلطاب و
هو الدعاء الذي ّ

املحتوی ،واکتملت فیه البنیة ،و تبعهم
فی ذلک األمر املحدثون من علامء
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علی استیحاء ،کام رأینا ذلك يف رسالة

اللغة فلم یلتفتوا إلیه وصف ًا و دراس ًة،
و لعل سبب ذلك البعد الدیني التعبدي

للدعاء.

خلفية البحث:

غالب الدراسات التي ُأج ِر َیت يف

هذا الصدد کانت دینیة التتعدی إلی

من أي يشء آخر.

بالدعاء و کتبوا عن أحکامه و آدابه

يف کتب مجة و تآلیف مفردة ککتاب

«الدعاء» أليب عبدالرمحن الضبي،
و «الدعاء» أليب القاسم الطرباين ،و

«شأن الدعاء» أليب سليامن اخلطايب ،و
«الدعوات» للبيهقي ،و «أروع ماقيل

يف األدعية» إلميل ناصيف ،و «الدعاء
معراج الروح و منهاج احلياة» ملحمد

تقي املدريس و «الدعاء و االجابة»
لفؤاد عيل رضا و «الدعاء املستجاب»

لعبدالکريم اخلطيب .و هذه ک ّلها کتب
اه ّتمت بالدعاء من منظور علم الرواية

أ.م.د .عاطي عبيات

و الدراية ،و علم العقيدة ،و مل يکن

ﭨ ﭼ [سورة املؤمنون.]29 :

مدادها الذي ُک َتبِت به.

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ

للبحث اللغوي و البالغي نصيب من
هذا ما دفعنا الی دراسة الدعاء ع ّلنا

بذلك أن نساهم يف استکشاف مجاليات
الدعاء يف آي القرآن الکريم.
صيغ الدعاء:

صيغ الدعاء يف القرآن الکريم ثالث ًة:

1.1دعاء الفرد لنفسه.
 2 .دعاء الفرد لغريه.

 3 .دعاء اجلميع للجميع.

و فيام ييل نستعرض هذه الطوائف

الثالثة من الدعاء ،لنتعرف علی

أسالیب القرآن يف الدعاء للمؤمنني.

1.1دعاء الفرد لنفسه:

و هو اسلوب معروف من الدعاء،

و نجد يف القرآن نامذج من هذا الدعاء

علی لسان االنبیاء و الصاحلنی ،أو من
تعلیم اهلل تعالی لعباده و من ذلك قوله

تعالی:

•ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
[سورة املؤمنون.]97 :

2.2دعاء الفرد لغریه:

و هو نحو آخر من الدعاء له نامذج

و شواهد يف القرآن و من ذلك قوله:

•ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ
[سورة األرساء.]24 :

•و منه دعاء محلة العرش للمؤمننی:
ﭽﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭼ [سورة غافر.]9- 7 :

3.3دعاء اجلمیع للجمیع:

•ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

أشهر أسالیب الدعاء يف القرآن من

•ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

•ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﯛ ﭼ [سورة االنبیاء.]89 :

هذا القبیل و من ذلك قوله تعالی:
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ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

بالعبودیة ،املستعان ،اهلادي ،املنعم،

•ﭽ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

من املؤمننی هلل حتی یمنحهم اهلدایة و

•ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

الفاحتة دعاء بدیء بعد البسملة

•ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ

نفسیة ُتعفی علی ما ترسب يف األعامق

ﭳ ﭼ [سورة الفاحتة.]7- 6 :

ﭟﭼ [سورة البقره.]127 :

ﮏﭼ [سورة األعراف.]126 :

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [سورة
الفرقان.]65 :

حسن االبتداء و حسن اخلتام:

الرشد و السداد و التوفیق.

بحمد اهلل و محداهلل دعاء فیه طمأنینة
من اهتزاز عواطف أو مجوح أحاسیس،
و تدفع الی الصفاء الداخيل و الراحة

الوجدانیة و اهلدوء القلبي

(((

و املنهج

اذا التفت الی فاحتة الکتاب و خامتته

الدعائي ختططه لنا سورة الفاحتة ،فهو

اهلل سبحانه افتتح کتابه الکریم بالدعاء

اهلل بأسامئه و صفاته ثم یأيت عقیب

عجیب ،فإن
بدا لك من أرسار التنزیل
ٌ
يف «سورة الفاحتة» ،واختتم -سبحانه-

کتابه العظیم بالدعاء يف «سوريت

املعوذتنی» .سورة الفاحتة بآیاهتا دفقة
من دعاء حمض و ابتهال خالص الی اهلل
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ثم کانت بعد ذلك سؤا ً
ال و ترضع ًا

سبحانه ،تبدأ بدعاء و تنتهي بدعاء .و

کام کانت خامتة الکتاب دعاء و استعاذة
رش النفس و الدنس و من ّ
باهلل من ّ
رش
الوسواس اخلناس ،کانت الفاحتة دعاء

بدیء بحمد اهلل رب العاملنی الرمحن

املتفرد
الرحیم ،مالك امللك و امللکوت،
ّ

یبدأ بذکر و یصدر بتوسل ،توسل الی
ذلك السؤال و الطلب «اهدنا الرصاط

املستقیم» .و هذا هو ّاول طلب و دعاء

يف القرآن الکریم ع ّلمنا اهلل تعالی ایاه
ألن حاجتنا الیه أشدّ من حاجتنا الی

کل شیء سواه((( .وال خيفي عيل البليغ

مجال االلتفات يف هذه السورة فقد جري

األسلوب يف مطلع السورة عىل طريقة

الغيبة «احلمد هلل رب العاملني الرمحن

((( ابنالرشیف.12 :1987 ،
((( املصدر السابق.40 :

أ.م.د .عاطي عبيات

الرحيم مالك يوم الدين» فكان مقتيض

الی أذن السامع و اذا مل یکن مرغوب ًا

لكن اقتيض مقام الدعاء العدول أو
ّ

مناسب ًا للمقام و مقتضی احلال فهو

الظاهر أن يقال «اياه نعبد واياه نستعني»
االلتفات من الغيبة اىل اخلطاب فقال:

«اياك نعبد واياك نستعني» ،ويف هذا

االلتفات ما فيه من تعظيم شأن املعبود

ّ
أول السورة اىل
جل وعال .فالكالم من ّ
هنا ثناء والثناء يف الغيبة أويل .ويقول
ابن القيم« :ان الدعاء الذي يتقدّ مه

الذكر و الثناء أفضل و أقرب ايل االجابة

من الدعاء املجرد.(((»...

مفاهیم و قواعد ،کلیات و اصول،

تواریخ و أحداث ،صور و مشاهد کل

ذلك تضمنته فاحتة الکتاب ،فکانت
دفقة من دعاء و شحنة من ابتهال
یکمن فیها قوی عدة یتزود هبا الداعي
و یتسلح هبا الذاکر يشحن هبا طاقته و
یشحذ هبا ایامنه و یدجج هبا معرفته و

یقینه .

أمر مهم مؤثر جد ًا
فحسن االبتداء ٌ
يف کل حدیث نثر ًا کان و شعر ًا ذلك

أل نّه مطلع احلدیث و أول مایصل
((( عطيف.718 :1424 ،

و لطیف ًا و واضح ًا و قریب ًا للقلب و
یبعث السامع أو القاري علی النفور و

االشمئزاز و یرصفه عن سامع أو قراء ًة
باقي احلدیث.

هذا فض ً
ال عن «حسن اخلتام»

الذي نشاهده يف آخر سورة من القرآن

الکریم-سورة الناس -التي جاءت

بشکل
مالئم جذاب و بلیغ يف التأنقّ
ٍ

و النظام أعلی مستوی یمکن ان یصل
الیه حدیث و السيام اذا الحظنا أن اجلزء

األخری من الکالم یبقی يف أذن السامع

اکثر مما یبقی رننی االجزاء األخری.

بدأت هذه السورة بفعل أمر «قل»

حتی تلزم االنسان برتنیم هذه اآلیات

التي تقیه من ّ
رش الوسواس اخلناس و

ألجل تع ّلق هذه السورة باألذهان و
تأخذ موقعها من القلب جاءت الفاصلة
مکررة -الناس -ا ّ
ال يف اآلیة الرابعة
ّ
التي جاءت فاصلتها «اخلناس» .و هذا

جیعل السورة اکثر ایقاع ًا و أشدّ وقع ًا
علی القلوب کام أن تکرار حرف السنی
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یساعد علی ایقاع اآلیات بصورة ملفتة

ﰆ ﰇ ﭼ و بنی البدایة يف اآلیتنی،

هذا بالنسبة للکتاب -القرآن

الغفران و اآلیة الثانية تتک ّلم عن الفتنة

للنظر.

الکریم -بام فیه من سور و آیات ،لک ّننا
اذا أمعنا النظر يف آیات القرآن الکریم

التي تتضمن الدعاء سنجد «حسن
االبتداء» و «حسن اخلتام» يف کل آیة

التي المر ّد هلا ا ّ
ال قدرة اهلل املصحوبة

بحکمته .

حسن التنسیق:

لقد وردت عدّ ة آیات متتابعة يف

جلیة تقتضیها آداب الدعاء،
بصورة
ّ
فمث ً
ال هذه اآلية :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

اآلیات جاءت الکلامت و العبارة یتلو

األعراف .]89 :فالعبارة األخریة «و

مجیل و بانسجام سلیم و حسن دون أن

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [سورة
انت خریالفاحتنی» تنسجم متام ًا مع

ما جاء يف بدایة اآلیة ،کام نری يف هذه
اآلیة رضب ًا من رضوب البدیع یقال له

«رد العجز علی الصدر» .و اذا د ّققنا
يف اآلیتنی التالیتنی :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
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حیث اآلیة األولی تتک ّلم عن الرمحة و

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

تنص علی الدعاء ففي مجیع هذه
القرآن ُّ
بعضها بعض ًا ،يف انتظام و نسق متنی

یر ّد فیها اصطالح ناشز معیب الینسجم

مع املقصود و املضمون .فقد ورد يف

سورة طه علی لسان موسی :ﭽ ﯘ ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [سورة طه:

 .]30-25کام یتبینّ لنا فاجلمل متناسبة

ﭦ ﭧ ﭼ [سورة احلرش ]10 :و

يف ترکیبها و تتابعها و عطف بعضها علی

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ [سورة املمتحنه:

جما ً
ال للعبارة الالحقة ،و العبارة الالحقة

ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ

 .]5تتبینّ لنا العالقة الوطیدة بنی اخلامتة
ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ و ﭽ ﰂﰃ ﰄ ﰅ

بعض فکانت العبارة السابقة خمترصة و

توضیح و کامل للعبارة السابقة.

تصورنا مجاعة من
و کیف بنا لو
ّ

أ.م.د .عاطي عبيات

الصدیقینی الصاحلنی یشرتکون ذکور ًا
ّ

و نجد حسن التنسیق متجسد ًا يف

متناسقة ،تصعد مع ًا ،و هتبط مع ًا و

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ

رخیة
و اناث ًا ،شیب ًا و شبان ًا  ،بأصوات
ّ
هي تتوسل الی اهلل منشدة هذا النشید

اآلیات التالية :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

الفخم اجللیل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ

انهّ م یدعون اهلل و يترضّ عون الیه

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

الذین تقدّ م ذکرهم يف اآلیة السابقة:

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ [سورة

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ [سورة آل

التزغ قلوبنا» هو تعبری يف غایة االجیاز

فالربط و العالقة بنی العبارات

يف اآلیة السابقة ،فال داعي ان یقول

أن ّ
عمیق ًا بحیث نالحظ بوضوح ّ
کل

زیغٌ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

[سورة آلعمران.]9- 8 :

أ ّ
ال یزیغ قلوهبم املنافقنی كأولئك

ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﭽﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

آل عمران ]7 :فکام نری تعبری «ربنا

عمران.]194-191 :

اذ ال داعي لذکر التفاصیل املشار الیها

حمکم و منسجم إحکام ًا لفظی ًا و معنوی ًا
عبارة تستوجب عبارهتا التالیة بصورة

عفویة و طبیعیة.

مث ً
ال :ربنا الجتعلنا کالذین فی قلوهبم
و ابتغاء تأویله .و تعبری «وهب لنا من

لدنك رمحة انك انت الوهاب» فیه

فالدعاء يف هذه اآلیات کاملاء اجلاري

تطلع الی کرم اهلل السابغ أن هیب هلم

بألفاظ بدیعیة مجیلة مفعمة باملعاين ،و

تتناسب مع کرم املنعم الوهاب .ﭽ ﯼ

الذي یسیل يف جمری لنی مسرتسل

تراکیب صحیحیة فصیحة.

هذه الرمحة و أن تکون واسعة شاملة
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﭼ اهنم
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یعلنون إیامهنم الراسخ هبذا الیوم الذي

بنی مزایا النثر و الشعر مجیع ًا

اإلقرار مؤه ً
ال لطلب رمحة اهلل هبم يف

و التفعیالت التامة ،فنال بذلك حریة

جیمع فیه الناس ،و کأنام یقدمون هذه
الیوم ،و االنعام علیهم بنعیم اجلنة التي

وعدهم هبا «ان اهلل الخیلف املیعاد»(.((1

أعفی التعبری من قیود القافیة املوحدة
التعبری الکاملة عن مجیع أغراضه
العامة ،و أخذ يف الوقت نفسه من الشعر

کام نالحظ يف هذه اآلیات جاءت

املوسیقی الداخلة ،والفواصل املتقاربة

تسعی الکامل معنی العبارات األخری

التقفية التي ُتغني عن القوايف ،و ضم

العبارات علی نسق واحد و کل عبارة

يف الوزن التي ُتغني عن التفاعیل ،و

و أخراجها بأحسن صورة بحيث

ذلك الی اخلصائص التي ذکرناها َف َس َبق

صورة منسقة التستغني عن أية عبارة

ّ
ان هذا االیقاع الصويت ،لینعبث يف

ارتسمت من التئام هذه العبارات

من هذه العبارات.

االیقاع الصويت و التناسق الفني:

النثر و ال ّنظم مجیع ًا.

القرآن املجید حتی من اللفظة املفردة ،يف

ّ
تستقل بجرسها
کل آیة من آیاته ،فتکاد

إن هذا القرآن العظیم یمتاز

و موسیقاها .علی هذا األساس حیقّ لنا

مملوء نغ ًام و سحر ًا ،ففي ّ
کل سورة منه

بعض مواقف الدعاء .و نحن نعرف أن

بأسلوب ایقاعي مجیل ،غني باملوسیقی،

و آیة ،و يف کل مقطع منه و فقرة ،و يف
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(((1

فقد

اآلن أن ننتخب من سور قرآنیة متنوعة
الدعاء بطبیعته َن َمط من النشید الصاعد

ّ
کل َمشدَ منه و قصة ،و يف کل مطلع

الی السامء ،و الحیلو وقعه يف نفس

الواضحة.

منتقاة و ایقاعه منتظم .القرآن الکریم

منه و ختام نجد هذه اخلصیصة البارزة
و لعلنا النتجاوز احلقیة إن َر َددنا

سحر القرآن الی نسقه الذي جیمع
َ
( ((1حممد قطب.313 :1403 ،

املترضّ ع املبتهل إ ّ
ال أن تکون الفاظه

الصدیقنی
مل ینطق علی لسان النبیینّ و ّ

و الصاحلنی إ ّ
ال بأحلی الدعاء َن َغ ًام و

( ((1العمری.83 :1982 ،

أ.م.د .عاطي عبيات

أروعه ایقاع ًا ،و سحر بیان فإذا عرفنا

يف فاصلة کل آیة بـ «یائها املشدّ دة» و

املبنی ،اکثر ُه رغب ًا أو رهب ًا ،طمع ًا أو
خوف ًا ،استعجا ً
ال خلری أو دفع ًا لرشّ ،

کأهنا أ ّل َ
ف االطالق يف الشعر ،فهذه

أن ابتهال الصاحلنی کام جاء يف الکتاب

رس ًا من أرسار اإلیقاع و التغیم
أدرکنا ّ
ینبعث من کل مقطع من مقاطع الذکر
احلکیم.

تنوینها املحول عند الوقف «ألف ًا ّلینة»
األلف اللینة الرخوة املنسابة تناسقت

رضی ًا» مع عبدولی ًا«شقی ًا
هبا
ّ
ّ
ّ
ً (((1
خفیا
اهلل-زکریا -ینادي ر ّبه ندا ًء
ّ
فلنستمع الی هدیر نوح بعد أن دأب

فلنتصور مع ًا -و نحن ُنرتّل مع ًا دعاء

لی ً
ال و هنار ًا علی دعوة قومه الی احلق،

لفظة ینطق هبا مسحة من رهبة ،و شعاع

یفرون من اهلدی فرار ًا ،و الیزدادون إ ّ
ال
ّ

زکریاء -شیخ ًا جلی ً
ال َم ِهیبا علی کل

من نور ...و لنتمثل مع ًا -هذا الشیخ
اجللیل علی و قاره -متأجج العاطفه،

متهدّ ج الصوت ،طویل ال ّنفس ،ما تربح
أصداء کلامته تتجاوب يف أعامق قلوبنا
شدیدة التأثری :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

یلجون يف عنادهم و کفرهم ،و
و هم ّ
ضال ً
ال و استکبار ًا ،فام کان من نوح-

وقد یئس من صالحهم -ا ّ
ال أن یتملکه
ُ
الغیظ ،و یمتلی ُفو ُه بکلامت الدعاء
اهلادرة الغضبی ،تتنطلق يف الوجود

جملجلة مدویة ،هبدیرها الرهیب،
نتخیل
وایقاعها العنیف و ما أظننا
ّ
اجلبال إالمدکوکة و السامء إ ّ
متجهمة
ال
ِّ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

عابسة ،و األرض إال مهتزة ُمزلزلة ،و

ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [سورة

داعی ًا علی قومه باهلالك التبار :ﭽ ﯭ

ّ
إن البیان الیرقی هنا إلی وصف

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
مریم.]6- 4 :

العذوبة التي ینتهی إلیها «االیقاع»

البحار إ ّ
ال هائجة ثائرة حنی وقف نوح

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
( ((1العمری.88 :1982 ،
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ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

املدعو
شئت فقل :هو طلب إقبال
و إن
َ
ّ

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ [سورة نوح:

ذلک احلرف ملفوظ ًا ،نحو :ﭽ ﯷ

ان االیقاع الصويت و التناسق الفني

ص ]26 :أو مقدر ًا ،نحو :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ

فلیس االیقاع فیه کقافیة من الشعر

اذا کان النداء و الطلب من األدانی

باحلرکات و السکنات ،و ال النظم

من ّ
القوی ،و من املخلوق
الضعیف الی ّ

ﰆﰇﰈﰉﰊ
.]28– 26

يف القرآن آیة عظمی من آیات الرمحن،
ُی َقاس بالتفعیالت و األوزان ،و یضبط

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ [سورة
ﯲ ﯳ ﭼ [سورة الصافات.]100 :

الی األعلی ،و من الصغری الی الکبری ،و

فیه یعتمد علی احلشو و التطویل،

الی اخلالق ،یقال له «دعاء» ،فلو قال امرؤ:

النقصان ،و ال األلفاظ تحُ شد حشد ًا،

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

أو الزیادة و التکریر ،أو احلذف و

ﭽﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

و تلصق إلصاق ًا ،و یلتمس فیها اإلهبام

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﭼ

قید ،و ال ّنظم بنجوة من کل صنعة .و

سیئاته ،و یتوفاه
أن یغفرله ،و یک ّفر عنه ّ

هو رس اإلعجاز(.((1

هذا طلب ًا علی وجه االستعالء و اإللزام،

ٌ
طلیق من کل
و اإلغراب ،بل االیقاع

ٍ
بمعزل عن کل تعقید و هذا
األلفاظ
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بحرف نائب مناب «أدعو» سواء کان

اسلوب النداء:

[سورة آلعمران ،]193 :فإنّه الیأمر ر ّبه
مع األبرار ،و لیس من املعقول أن یکون
و لک ّنه طلب فیه رضاعة و خوف ،و فیه

َخدم يف
أهم األسالیب التي ُتست ُ
من ّ

تذ ّلل و استعطاف ،و فیه انقلب معنی

النداء هو طلب املتک ّلم إقبال املخاطب

للنداء ادوات خمتلفة أشهرها ،حرف

آیات الدعاء هو اسلوب النداء( .((1و
( ((1املصدر السابق.89 :
(ّ ((1رشاد.118 :1385 ،

األمر الی معنی الدعاء(.((1

لکل ٍ
«یا» الذي يستعمل ّ
مناد قریب ًا کان
( ((1دیباجی.142 :1376 ،

أ.م.د .عاطي عبيات

أو بعید ًا أو متوسط ًا ،و احیان ًا یصاغ

ّ
استهل موسى
مقتيض الربوبية .فقد

املنادی هو اهلل -سبحانه و تعالی -یقول

صدري» بحذف حرف النداء الدال

النداء بغری أداة ،علی األخص اذا کان
الدکتور حممد بدري عبداجللیل يف هذا
املجال ،اذا أرا َد اهلل أن ینادي االنسان

أو االشیاء ،یستخدم ادوات النداء،
مث ً
ال :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ
[سورة البقرة ]21 :و ﭽ ﯪ ﯫ

دعاءه بنداء الرب «قال رب ارشح يل

عيل شعوره بقربه من ربه؛ وحذف ياء
املتكلم املضاف اليه من«ربه» للتخفيف،
واختيار لفظ «الرب» هنا ألن اجابة

الدعاء من مقتيض الربوبية(.((1
االجیاز:

ﯬ ﯭﭼ [سورة هود .]44 :لک ّننا

و ملا كانت «لغة الدعاء» تبتعد

َ
حرف النداء ،إذ النجد يف
نستخدم
َ

الدعاء جاءت موجزة و قصریة و يتلو

اذا أردنا ان ننادي اهلل فالجیدر بنا ان

القرآن آیة واحدة استعمل البرش فیها
أداة النداء برصاحة يف خطاب اهلل ،بل

جاءت األداة يف مثل هذه احلالة بصورة

مقدّ رة(((1؛ مث ً
ال ابراهیم خیاطب ر ّبه
هبذه الصورة التالیة :ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﭼ [سورة البقرة.]126 :

أص ً
ال عن االطناب فإننا نری أن آیات
بعضها بعض ًا أو یعلو و یتجاوز بعضها
البعض اآلخر .فهذه اآلیات قد ابتعدت

عن االسهاب و اإلطالة حتی تبلغ
باحلاجات الی عتبة اهلل فی أقرص مدّ ة

من الوقت إ ّ
ال عندما یکون املقصود
منها التأکید أو غری ذلك من املقاصد

الـم ِ
ـالحظ البالغية العامة يف
من َ

املعنویة األخری کالشعور و ال ّلذة من

العبادة و الثناء ،وايثار لفظ «الرب»

الرب األحد الذي الکفء و
األسمی و
ّ

آيات الدعاء ايثار لفظ اجلاللة يف دعاء

يف دعاء الطلب و املسالة؛ ألن العبادة

متعلقة باأللوهية ،و اجابة الدعاء من
( ((1عبد اجللیل.23 :1975 ،

اجللوس جملس املتحدث مع املعبود

النظری له .فمث ً
ال يف هذه اآلیة :ﭽﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ
( ((1عطيف.735 :1424 ،
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ﰆ ﰇ ﭼ نشاهد تکرار «ربنا» ،و

مسني الرضّ  ،فكيف ترتك عبدك هكذا
ّ

لضمری الکاف املتصل .و كل هذا

ايوب رمحة ر ّبه بكناية هي ابلغ من

االیتان بضمری «انت» املنفضل تاکید ًا

ّ
للتلذذ باحلديث
تعمد ًا يف اطالة الكالم
مع احلق تعاىل واستدرار ًا لشفقة ورمحة
وعطف املعبود .أ ّما من رضوب االجياز
يف آيات الدعاء هو عدم الترصيح

باحلاجة و التعبري عنها بلغة غري مبارشة،

فمث ً
ال النبي مويس يدعو ر ّبه اذ يقول:

ﭽﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﭼ

الترصيح.

النص القرآين
واملتذوق لبالغة
ّ

يروقه االجياز باحلذف يف قوله ﭽﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ

أي يقولون

ذلك بمعني يتفكرون قائلني .ويف هذا

احلذف احياء بأن تفكري أويل االلباب

«قد أسلمهم مبارشة ايل التصديق بأن

[سورة القصص ]24 :فلم يطلب اخلري

هذا اخللق مل يكن باط ً
ال ،وانّام حكمة

اهلي انزلت ع ّ
يل خري ًا كثري ًا و اشكرك

االحياء هبذه الرسعة يف ادراك احلقيقة

من اهلل باسلوب رصيح ،بل انّه يقول:

عيل ذلك ،لكنني اآلن اصبحت فقري ًا
اىل ذلك اخلري ،فهو يطلب اخلري من

اهلل بلغة غري مبارشة .ويقول ربنا عن

ايوب :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
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ﭽ ﭧ ﭨ ﭩﭼ،

فيطلب

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ [سورة
االنبياء ]83 :و من هذه اآلية نستوحي

اسلوب الدعاء ،فطريقة ايوب يف الدعاء

تستدعي ان يكون االنسان مؤدب ًا يف
دعائه هلل ،اذ نري ان ايوب مل يطلب من
اهلل شيئ ًا برصاحة ،وانّام نادي ر ّبه انيّ

اقحام هذا الفعل املحذوف يق ّلل من

واالعرتاف هبا»(.((1

النتيجة:
تضمنت آيات الدعاء يف القرآن
ّ

الكريم معاين سامية و مطالب عالية

جتمع بني خريي الدنيا و اآلخرة .هذه
اآليات الكريمة بالرغم من انهّ ا متناثرة

يف مناسبات خمتلفة يف القرآن الاّ انهّ ا

تعطينا يف املجموع فكرة متكاملة عن
( ((1حجاب ،د .ت.60 ،

أ.م.د .عاطي عبيات

الدعاء فمضامني الدعاء القرآين غنية

مکتبة اهلالل 1987-م.

اجلامع الشامل انّام هو القرآن فيبتدأ

غريب القرآن ،ط  ،1بريوت ،دار

بآداب احلديث مع اهلل و ان الدعاء
بدعاء -سورة احلمد -وينتهي بدعاء-

سورة الناس.

3.3األصفهاين ،الراغب املفردات يف
املعرفة (1418م).

4.4دیباجی،

سید

ابراهیم،

بدایة

لقد جاءت آيات الدعاء يف اسلوب

البالغة ،هتران ،انتشارات سمت

السامت العامة
و اجلامل؛ وهي متثّل ّ

ّ 5.5
رشاد ،شلتاغ عبود ،تأثری قرآن بر

والقوة
بالغي معجز ،ي ّتسم بالوضوح
ّ
ألسلوب القرآن الكريم .فمن أبرز

املظاهر البالغية التي حتقق تلك
السامت يف اسلوب الدعاء هي الد ّقة
ّ
يف اختيار االلفاظ وحسن االبتداء
واالنتهاء وااليقاع الصويت والتناسق

الفني واساليب اخلروج عن االصل
كالتقديم والتأخري ،واالجياز و احلذف

و االلتفات.

(1376هـ).

شعر عريب معارص ،ترمجه مهدي
خرمی ،ج ،1سبزوار ،امید مهر

(1385م).

6.6عبد اجللیل ،حممد بدوي املجاز
واثره يف الدرس اللغوي ،ط،1

االسکندریة ،داراجلامعة املرصیة

(1975م).

7.7عطيف ،حييي بن حممد «من بالغة

مصادر البحث:

بعض االدعية يف القرآن الكريم»،

1.1ابن سيده ،ابو احلسن عيل بن

للعلوم الرشيعة واللغة العربية و

القرآنالکریم.

املخصص ،املجلد 3
اسامعيل:
ّ
القاهرة ،املطبعة االمريية.

2.2ابن رشیف ،حممود ( 1316هـ):
الدعاء يف القرآن ،ط  ،5بریوت ،دار

السعودية ،جملة جامعة ام القري

آداهبا ،عدد1424( )15( 26هـ).

8.8عيل رضا ،فؤاد :من علوم القرآن ،ط،
بریوت ،دار إقرأ (1404هـ).

9.9العمري ،امحد مجال :دراسات
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يف القرآن و السنة ،ط  ،1القاهر،
داراملعارف (1982م).

1212املدريس ،حممد تقي :الدعاء معراج

1010کریمی فرد ،غالم رضا« :اجلاملیة يف

الروح و منهاج احلیاي ،ط  ،1املرکز

العلوم االنسانیة ،العدد )4( 12

1313ناصیف ،إمیل :أروع ما قیل من

الصحفیة السجادیة» ،هتران ،جملة

(2005م).

1111قطب ،حممد :دراسات قرآنیة ،ط ،4
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بریوت ،داراملرشق (1403هـ).

الثقايف االسالمي(1405هـ).

األدعیة ،ط  ،1بریوت ،دار اجلیل

(1415هـ).

فحوى البحث
يعرض البحث معاني (االستقامة) واليت وردت بصيغة
االمر يف القرآن الكريم ويف مواضع منها سورة هود ﭽ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ [سورة هود ]112 :وباسناد اىل
املفرد واىل اجلماعة .او بصيغة اسم الفاعل (مستقيم) كما يف
سورة الفاحتة اليت وقف عندها الباحث طويالً.
ثم يستطرد الباحث اىل احلديث عن اثر االستقامة
يف ترصني عرى الفرد واجملتمع ،وفوائد االستقامة اليت
جينيها املؤمن يف الدنيا واالخرة مدعما حديثه بشواهد من
القرآن الكريم واحلديث الشريف واملأثور عن االئمة امليامني
صلوات اهلل عليهم.
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املقدمة:

تعدّ االستقامة من املصطلحات

القرآنية التي تناولتها آيات كثرية وبصيغ

خمتلفة يف القرآن الكريم ،وأكدهتا
عرشات الروايات التفسريية املروية عن

ِ
املوار ُد ُم ْست َِقي ِم
إِذا ا ْع َو َّج

(((

واملستقيم اسم فاعل استقام؛ مطاوع

قومته فاستقام .واملستقيم الذي ال عوج

فيه وال تعاريج ،وأحسن الطرق الذي

النبي وأهل بيته وبعض من صحبه

يكون مستقيام وهو اجلادة ألنه باستقامته

كام نجد من بني هذه اآليات القرآنية

فال يضل فيه سالكه وال يرتدد وال

يف حياة اإلنسان املؤمن ويف سريه

قال الراغب اإلصفهاين« :االستقامة

املنتجبني.

والروايات تأكيد ًا عىل دور االستقامة

التكاميل إىل اللهّ سبحانه ،وما يرتتب

عىل االستقامة والثبات عليها من آثار
وثمرات يف الدنيا ويف اآلخرة.

فام هي االستقامة؟ .وما هو حكمها

الترشيعي؟ .وما هو دورها يف حياة
اإلنسان املؤمن؟ .وما هي آثارها وثمراهتا

يف حياتنا الدنيوية واألُخروية؟.
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أمري املؤمنني عىل رِص ٍ
اط
َ
ُ

املبحث األول:

االستقامة لغة واصطالحا:

 .أاالستقامة لغة:

االستقامة واملستقيم هو :املستوي

الذي ال اعوجاج فيه.
قال جرير:

يكون أقرب إىل املكان املقصود من غريه

يتحري (((.

تقال يف الطريق الذي يكون عىل خط

مستو ،وبه شبه طريق احلق نحو «اهدنا
الرصاط املستقيم» .قال :واستقامة
اإلنسان لزومه املنهج املستقيم نحو قوله:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ..ﭼ اآلية»(((.

((( الطربيس -ع�لي بن الفضل ،جممع البيان
يف تفسري القرآن 65 /1 :طبعة مؤسسة
األع��ل��م��ي -ب��ي�روت ،الطبعة األُوىل،
1415هـ  1995-م.
((( اب���ن ع��اش��ور -حم��م��د ال��ط��اه��ر ،تفسري
ال��ت��ح��ري��ر وال��ت��ن��وي��ر 188 /1 :طبعة
مؤسسة التاريخ-بريوت ،الطبعة األُوىل،
1420هـ2000-م.
((( الراغب اإلصفهاين ،املفردات 692 :مادة
قوم.

أ.م.د .الشيخ عدنان فرحان مخيس القاسم

واالستقامة :االعتدال ،وهو ضد

واالستقامة واملستقيم يف اصطالح

ويف صحاح اللغة للجوهري:

ختلطه شبهة باطل فهو كالطريق الذي ال

االنحراف إىل اليمني أو الشامل(((.

«االستقامة االعتدال ،يقال :استقام له
األمر»(((.

قال ابن منظور يف اللسان:

علامء التفسري تعني :احلق البني الذي ال
تتخلله ُبنَ َّيات(((.

االستقامة حقيقتها :عدم االعوجاج

وامليل ،والسني والتاء فيها للمبالغة يف

ُ
االعتدال ،يقال :استقام
واالستقام ُة:

التقويم ،فحقيقة استقام :است َق َل غري

واستوى ،وقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

بوجه االستعارة عىل ما جيمع معنى

األمر ، ...وقا َم اليش ُء واستقا َم اعتدل
له
ُ

مائل وال منحن .وتطلق االستقامة

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ معنى قوله:

حسن العمل والسرية عىل احلق والصدق

نبيه ،وقال األسود بن مالك ثم استقاموا

فصلت ..]6 :ويقال :استقامت البالد

استقاموا :عملوا بطاعته ولزموا سنة
مل يرشكوا به شيئا ،وقال قتادة :استقاموا

عىل طاعة الل(((.

.باالستقامة اصطالحا:

((( اخلوئي -أب��و القاسم ،البيان يف تفسري
القرآن 485 :طبعة دار الزهراء -بريوت،
بال -ت.
((( اجلوهري -إسامعيل بن مح��اد ،الصحاح
تاج اللغة وصحاح العربية2017 /5 :
طبعة دار العلم للماليني ،الطبعة الثانية
1399هـ  1979-م.
((( اب��ن منظور ،لسان العرب356 /11 :
طبعة دار احياء الرتاث العريب -بريوت،
1408هـ  1988-م.

ﭽﮅ ﮆ ﮇﭼ [سورة
للملك ،أي أطاعت(((.

قال الفخر الرازي يف تفسريه الكبري

وضمن فوائده يف تفسري سورة الفاحتة،

قال :الفائدة الثالثة :اعلم أن أهل

اهلندسة قالوا :اخلط املستقيم هو أقرص
خط يصل بني نقطتني ،فاحلاصل ان

اخلط املستقيم أقرص من مجيع اخلطوط
املعوجة ،فكان العبد يقول :اهدنا

((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير 188 /1 :و
.50 /25
((( املرجع نفسه.50 /25 :
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الرصاط املستقيم لوجوه:
األول:

انه

اقرب

اخلطوط

وأما معناه يف اللغة:

واقرصها ،وأنا عاجز فال يليق بضعفي

الص ُ
الطريق
اط:
قال الراغب:
ُ
رِّ

الثاين :ان املستقيم واحد وما

ﭽﭼ [سورة األنعام ]153 :ويقال

عيل ،أما
االعوجاج فيشتبه الطريق
َّ
املستقيم فال يشاهبه غريه فكان أبعد عن

وقال يف معنى الرساط :السرِّ ُ
اط:
ستسه ُل(.((1
الطريق ا ُمل
ُ
َ

إ الّ الطريق املستقيم.

عداه معوجة وبعضها يشبه بعضا يف

اخلوف واآلفات وأقرب إىل األمان.

الثالث :الطريق املستقيم يوصل إىل

املقصود ،واملعوج ال يوصل إليه.

والرابع :املستقيم ال يتغري ،واملعوج

يتغري.

املستقيم ،قال تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ
ُ

له :رساط.

وقال ابن فارس يف املعجم:

رصط :الصاد والراء والطاء ،وهو

من باب االبدال ،وقد ذكر يف السني وهو

ريق ،قال:
ال َّط ُ

أك َُّر عىل احلرور ِّيني ُم ْهري

فلهذه األسباب سأل الرصاط

الص اط
وامح ُلهم عىل َو َضح رِّ

العالقة بني مصطلح الرصاط،

رصط :األزهري :قرأ ابن كثري ونافع

املستقيم ،واللهّ العامل(((.

ومصطلح االستقامة ،ومصطلح السبيل:
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الرصاط معنى لغوي وآخر اصطالحي.

لقد اقرتن مصطلح االستقامة

بمصطلح قرآين آخر ال يقل أمهية عنه

وهو مصطلح «الرصاط» حتى أصبحا
كاملرتادفيني يفرس أحدمها اآلخر وملصطلح

((( الفخري ال��رازي ،التفسري الكبري/1 :
ُ 258أفست الطبعة الثالثة ،بال ـ ت.

(((1

وجاء يف لسان العرب:

وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي:
( ((1الراغب اإلصفهاين ـ احلسني بن حممد،
مفردات الفاظ ال��ق��رآن 406 :و 483
حتقيق :صفوان عدنان داوديُ ،أفست
ذو القربى -قم.
( ((1اب��ن ف��ارس -أمح���د ،معجم مقاييس
اللغة 447 :و  525ترتيب وتنقيح عيل
العسكري وزميله ،طبعة مركز دراسات
احلوزة واجلامعة بال -ت.

أ.م.د .الشيخ عدنان فرحان مخيس القاسم

اهدنا الرصاط املستقيم ،بالصاد ،وقرأ

عندما نستعرض آيات القرآن

قلبت مع الطاء صادا ل ُقرب خمارجها،

يف عرشات اآليات القرآنية بنحو الصفة

يعقوب بالسني ،قال :و َأصل صاده سني
ُ
والزراط:
اجلوهري:
الرصاط والرساط ّ
الطريق(.((1

وال يبتعد املعنى االصطالحي

ملصطلح (الرصاط) عن معناه اللغوي،

فهو مستعار ملعنى احلق الذي يبلغ به
مدركه إىل الفوز برضاء اللهّ ،الن ذلك
الفوز هو الذي جاء اإلسالم بطلبه(.((1

الكريم ،نجد اقرتان هذين املصطلحني
واملوصوف أو بنحو االضافة البيانية.

1.1قال تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩﭼ
[سورة الفاحتة.]6 :

2.2وقال تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ
الشورى.]53- 52 :

[سورة

وبعبارة ُأخرى عندما تطلب من

3.3وقال تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ

فاملقصود هو الرصاط الذي يصل

4.4وقال تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

اللهّ أن هيدينا إىل «الرصاط املستقيم»
بسالكه إىل النعيم األبدي ،وإىل رضوان

ﭳ ﭼ [سورة األنعام.]126 :

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ [سورة

اللهّ ،وهو أن يطيع املخلوق خالقه وال
ٍ
يشء من أوامره ونواهيه ،وأن
يعصيه يف

5.5وقال تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄﮅ ﮆ

عوج فيه»(.((1

6.6وقال تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ

ال يعبد غريه ،وهو الرصاط الذي ال
موارد اقرتان مصطلحي (الرصاط)

و (االستقامة):

( ((1ابن منظور ،لسان العرب.326 /7 :

( ((1ابن عاشور ،التنوير والتحرير.188 /1 :
( ((1اخلوئي ـ أبو القاسم ،البيان.485 :

آل عمران.]51 :

ﮇ ﮈ ﭼ [سورة يس.]61 :

ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ [سورة
األنعام.]153 :

والذي نالحظه يف اآلية ()153

من سورة األنعام استعامل مصطلح
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الطريق الذي فيه
(السبل) ويراد به:
ُ
ُ

عىل كثرهتا من االيامن باللهّ وبرسوله

ومصطلح «السبيل» استعمل أيضا

وما سوى ذلك فيعرب عنها باجلمع»(.((1

وأضيف إىل ذاته املقدّ سة فقال سبحانه:

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

سهولة ومفرده سبيل(.((1

يف جمموعة من اآليات القرآنية املباركة

ﭽﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ
[سورة النحل.]125 :

وقال تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

قال سبحانه :ﭽ ﭽ ﭾ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌﭼ

.]16 -15
وقال

[سورة

سبحانه:

املائدة:

ﭽﭱ ﭲ ﭳ

ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [سورة

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ

فكل من «الرصاط» و «السبل»

وقال سبحانه :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ

يوسف.]108 :

بمعنى واحد وهو «الطريق» .إالّ أن

موارد االستعامل قد ختتلف فيعرب عنها
تارة باللفظ املفرد ،و ُأخرى بلفظ اجلمع.
يقول الس ّيد اخلوئي يف البيان:

«بام ّ
أن عبادة اللهّ ال تنحرص يف نوع
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وباملعاد ،ومن الصالة والصيام واحلج

معني ،بل تعم أفعال اجلانحة وأفعال
اجلارحة عىل كثرهتا فقد يالحظ املعنى

العام الشامل هلذه األفعال كلها ،فيعرب
عنه باللفظ املفرد كالرصاط املستقيم،
السوي ،وقد تالحظ األنواع
والرصاط
ّ

( ((1الراغب اإلصفهاين ،املفردات.395 :

[سورة ابراهيم.]12 :

ﮣ ﮤﭼ [سورة العنكبوت.]69 :
املبحث الثاين:

احلكم الترشيعي لالستقامة:

وردت لفظة االستقامة يف كثري من

اآليات القرآنية املباركة بصيغة األمر،

الظاهرة يف الوجوب كام هو مقرر يف حمله

يف علم ُأصول الفقه(.((1

( ((1اخلوئي -أبو القاسم ،البيان.486 :
(ُ ((1أنظر ،الشيخ املظفر -حممد رضاُ ،أصول
الفقه 65 /1 :طبعة دار النعامن -النجف

األرشف ،الطبعة الثانية 1386 ،هـ-
 1966م.

أ.م.د .الشيخ عدنان فرحان مخيس القاسم

ففي اخلطاب القرآين لألنبياء

السابقني نجد خطاب نداء اللهّ
سبحانه وبصيغة األمر يتوجه إىل نبي

اللهّ موسى وأخا ُه هارون كام يف قوله

تعاىل:

ﭽﭑﭒﭓﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭼ [سورة يونس.]89 :

ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭼ [سورة البقرة.]7 :

وقوله سبحانه :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾﭼ [سورة األنعام:
.]153

فالذي يتحصل امجاالً من سياق

وظواهر اآليات الكريمة والتي جاءت

كام نجد اخلطاب القرآين يتوجه

بصيغة األمر الدال عىل وجوب متعلقة

املصطفى وبنفس صيغة األمر التي

وعدم االنحراف عن (الرصاط املستقيم)

إىل خاتم األنبياء واملرسلني حممد

توجه هبا اخلطاب لنبي اللهّ موسى
وأخاه ،إالّ خطاب النبي شمل

أصحابه أيضا.

كام يف قوله تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﭼ [سورة هود.]112 :

كذلك يف قوله سبحانه :ﭽ ﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﭼ [سورة الشورى.]15 :

كذلك نجد اخلطاب القرآين واألمر

باالستقامة يتوجه إىل عموم املؤمنني يف

كثري من اآليات املباركة.

كام يف قوله تعاىل :ﭽ ﭠ ﭡ

هو وجوب االنقياد ألوامر اللهّ سبحانه

الذي أراد اللهّ سبحانه ألنبياءه ورسله
ِ
عباده أن يتبعوه ويسريوا
والصاحلني من

عليه يف مسريهتم اإليامنية التكاملية.

كام نجد يف الذكر احلكيم إن املؤمنني

أنفسهم يترضعون إىل اللهّ سبحانه أن
هيدهيم إىل الرصاط املستقيم ،كام يف

قوله تعاىل من سورة الفاحتة والتي
نكررها يف صالتنا اليومية ونوافلها

يوميا ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [سورة
الفاحتة.]6 :

فام هو الرصاط املستقيم الذي نطلبه

من بارئنا ،ونكرر فيه الطلب مرات
ومرات يف صلواتنا ودعواتنا وترضعنا
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إليه؟ .بل حتى األنبياء واملرسلون

يترضعون إىل
واألوصياء واألئمة مجيعا
ّ
اللهّ سبحانه ليهدهيم (الرصاط املستقيم).

يف التبيان وخيتار ما اختاره الشيخ من

املراد من (الرصاط املستقيم) .يقول

بقوله:

اختلفت كلامت املفرسين يف تفسري

الشيخ الطويس يف التبيان :وقيل يف معنى
قوله« :الرصاط املستقيم» وجوه:

أحدها :إنه كتاب اللهّ ،روي ذلك

عن النبي وعن عيل وابن مسعود.
والثاين :إنه اإلسالمُ ،حكي ذلك

عن جابر ،وابن عباس.

نفسها التي يذكرها الشيخ الطويس
ثم يعلل ذلك
التمسك بعموم اللفظ ّ
«ألن الرصاط املستقيم هو الدين

الذي أمر اللهّ به من التوحيد والعدل
ووالية من أوجب اللهّ طاعته»(.((1

ويذهب الشيخ الطاهر بن عاشور

إىل الرأي نفسه الذي اختاره الطويس

والطربيس فيقولُ « :ملك ظهر عندي

عز ّ
وجل الذي
والثالث :إنه دين اللهّ ّ

أن املراد بالرصاط املستقيم املعارف

والرابع :إنّه النبي واألئمة

يوفقهم إىل احلق والتمييز بينه وبني

ال ُ
يقبل من العباد غريه.

القائمون مقامه صلوات اللهّ عليهم،
وهو املروي يف أخبارنا.
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ويكرر الطربيس يف املجمع الوجوه

الصاحلات كلها من املتقاد وعمل بأن
الضالل عىل مقادير استعداد النفوس

وسعة جمال العقول النرية واألفعال

ويعقب الشيخ الطويس عىل هذه

الصاحلة بحيث ال يعرتهيم زيغ وشبهات

عمومها ،أل نّا إذا محلناها عىل العموم

حتصيل ما ليس بحاصل وقت الطلب،

الوجوه بقوله :واألوىل محل اآلية عىل

دخل مجيع ذلك فيه ،فالتخصيص ال
معنى له(.((1

( ((1الطويس -حممد بن احلسن ،التبيان يف
تفسري القرآن 132- 131 /1 :طبعة

يف دينهم ،وهذا أوىل ليكون الدعاء طلب

ّ
وأن الرد بحاجة إىل هذه اهلداية يف مجيع
مؤسسة آل البيت الحياء الرتاث ،الطبعة
األُوىل 1431 ،هـ.

( ((1الطربيس ،جممع البيان.66 /1 :

أ.م.د .الشيخ عدنان فرحان مخيس القاسم

شؤونه كلها حتى يف الدوام عىل ماهو

سري معنوي يوصل اىل غاية يقصدها

فيه او الزيغ عنه(.((2

غاية اخرى(.((2

متلبس به من اخلرب للوقاية من التقصري

االنسان ،وذاك سري حيس يصل به اىل

وقد اوجز الشيخ حممد عبده يف

ومن خالل التامل يف آيات القرآن

((وقد قالوا إن املراد بالرصاط املستقيم

لنا معنى الرصاط املستقيم ،ومعنى

تفسريه معنى الرصاط املستقيم بقوله
الدين احلق أو العدل او احلدود ،ونحن

نقول إنه مجلة ما يوصلنا اىل سعادة
الدنيا واآلخرة من عقائد وأحكام

وتعاليم)) (.((2

الكريم والروايات التفسريية يتضح

االستقامة ومصاديقها يف حياتنا االيامنية

اذ القرآن الكريم يفرس بعضه بعضا،
باالضافة اىل الروايات التي تنص عىل

بعض املصاديق.

ويقتبس هذا املعنى الشيخ املراغي

وامجاالً يمكن ان نقول إن

هو مجلة ما يوصل اىل السعادة يف

اهلل سبحانه بام حيمل هذا الدين يف وعاءه

يف تفسريه فيقول :والرصاط املستقيم

الدنيا واآلخرة من عقائد واحكام

وآداب وترشيع ديني كالعلم الصحيح

((الرصاط املستقيم)) هو االلتزام بدين
من قي ٍم وتعاليم وعبادات وشعائر
ِ
وعصم وضوابط ...إذ أهنا تنظيم حياة

باهلل والنبوة واحوال الكون واحوال

االنسان وشؤونه من خمتلف جوانبها.

مستقيام تشبيها له بالطريق احليس،

((الرصاط املستقيم)) وهو ما نص عليه

االجتامع ،وقد سمي هذا رصاطا

وهذا هو التفسري املعقول ملصطلح

إذ كل منهام موصل اىل غاية ،فهذا

القرآن الكريم بصيغ متعددة وتعابري

( ((2ابن عاشور طاهر :التحرير والتنوير/1 :
.189- 188
( ((2عبده -حممد ،تفسري املنار بقلم حممد

( ((2املراغي -أمحد مصطفى ،تفسري املراغي:

رشيد رضا ،65 /1 :طبعة دار الفكر-
بريوت ،الطبعة الثانية ،بال  -ت.

شتى :يقول الشاعر:

 36/ 1طبعة دار احياء ال�تراث العريب
-بريوت ،بال -ت.
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عبارتنا شتى وحسن ُ
ُك واحد

ٌ
وكل إىل ذاك اجلامل يشري

و ُأخرى بالعبادة للهّ وحده ،وثالثه

ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

املعنى الواسع للدين اإلسالمي الذي

يقول سبحانه عن لسان نبينا:

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﭼ [سورة األنعام.]161 :

عز وجل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ
وقال ّ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﭼ [سورة يس.]61- 60 :

وقال تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ [سورة آل
عمران.]101 :

وقوله تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ

مريم.]36 :

[سورة

وقوله تعاىل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ
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الرصاط املستقيم تارة بالتوحيد اخلالص

ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ [سورة
الزخرف.]43 :

ويقول عز من قائل :ﭽ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ
[سورة فصلت.]6 :

فهذه اآليات املباركة تعرب عن

باالعتصام بتعاليمه ..وهذه مجيعا هي
ختم اللهّ به أديانه الساموية بقوله :ﭽ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ [سورة آل

عمران.]19 :

ٍ
معان
فكل ما ذكره علامء التفسري من

خمتلفة للرصاط املستقيم تعود كلها إىل
الدين اإلهلي نفسه يف جوانبه االعتقادية

والعملية(.((2

وأضافت الروايات التفسريية بنص

املصاديق األُخرى «للرصاط املستقيم» من
باب اجلري والتطبيق.

ومن هذه الروايات:

1.1ما روي عن اإلمام جعفر بن حممد
الصادق يف تفسري قوله تعاىل:
ﭽﭧ ﭨ ﭩﭼ قال:

«الطريق ُه َو معرف ُة اإلمام»(.((2
ُ

(ُ ((2أنظر الشريازي -ن��ارص مكارم ،تفسري
األم��ث��ل 49- 48 /1 :الطبعة الثانية،
 1429هـ.
( ((2احلويزي ،تفسري نور الثقلني 20 /1 :رقم
احلديث .86
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ُ
الرصاط
2.2وعنه أيضا« :واللهّ نح ُن

ما يقبل أن ينطبق عليه من املوارد،

ُ
أمري
«الرصاط
3.3وعنه أيضا:
ُ
املستقيم ُ
املؤمنني»(.((2

ومن الواضح أن النبي وعليا

املستقيم»(.((2

4.4وروى الشيخ الصدوق يف معاين
األخبار باب معنى الرصاط بسنده

عن املفضل بن عمر قال :سألت أبا
عبد الل عن الرصاط فقال :هو
عز وجل ،ومها
الطريق إىل معرفة اللهّ ّ

رصاطان :رصاط يف الدنيا ،ورصاط
يف اآلخرة.

وان كان خارجا عن مورد النزول،

وأئمة أهل البيت دعوا مجيعا إىل دين
التوحيد اإلهلي ،وااللتزام به عقائديا

وعمليا ( . ((2

املبحث الثالث:

مع األنبياء يف خط االستقامة:

روي عن رسول الل« :إهدنا
الرصاط املستقيم ،صرِ اط األنبياء ،وهم

أنعم اللهّ عليهم»(.((2
الذين َ

وأ ّما الرصاط الذي هو يف الدنيا

لألنبياء واملرسلني يف حياة الناس

مر عىل الرصاط
يف الدنيا واقتدى هبداه َّ

وتعاىل يف كتابه العزيز إليهام وأمرنا

فهو اإلمام املفرتض الطاعة ،من عرفه
الذي هو جرس جهنم يف اآلخرة .ومن مل
يعرفه يف الدنيا ز ّلت قدمه عن الرصاط يف

اآلخرة فرتدى يف نار جهنم(.((2

وهنالك روايات كثرية يف مصادرنا

الروائية ،وهي كام قلنا من باب املصداق

لآلية ،حيث تطبق اآلية من القرآن عىل

( ((2املصدر نفسه 21 /1 :رقم احلديث .88
( ((2املصدر نفسه 21 /1 :رقم احلديث .90
( ((2الصدوق -حممد بن عيل ،معاين األخبار:
 32باب معنى الرصاط ،حديث رقم .1

دوران أساسيان أرشدنا اللهّ سبحانه
باتباعهم واالنقياد هلم وهذان الدوران

مها:

أوالً :دور القيادة.

وثانيا :دور القدوة.

وأما الدور األول فقد نص القرآن

( ((2الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن:
 ،42- 41 /1ومكارم ش�يرازي ،تفسري
األمثل.49 /1 :

( ((2احل��وي��زي ،تفسري ن��ور الثقلني20 /1 :
احلديث رقم .86
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الكريم ويف عرشات اآليات القرآنية إىل

وما جيب عىل األُمة يف الدور األول

األُمم التي يبعث اللهّ سبحانه إليهم

جيب هنا من وجوب االقتداء والتأيس.

هذا الدور اخلطري واألسايس يف حياة

أنبياءه ،وما جيب عىل األُمة من وجوب
االتباع واالنقياد والطاعة.

ففي سورة األنعام يتحدث القرآن

ثم
الكريم عن بعض انبيائه ورسلهّ 

قال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ

يطلب من نبينا أن يقتفي أثرهم

ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﯛﭼ [سورة البقرة.]124 :

وقال سبحانه :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ

عز من قائل:
وأن يقتدي هبدهيم فيقول ّ

ﯲﭼ [سورة األنعام.]90 :

وقال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [سورة

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ

عز من قائل :ﭽ ﯸ ﯹ
وقال ّ

وقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

احلرش.]7 :

[سورة املمتحنة.]4 :

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ [سورة

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ

وغريها من اآليات التي حتدثت

ويقول سبحانه وتعاىل :ﭽ ﯯ

واملرسلني وليس هذا داخل يف اطار

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﭼ

النساء.]59 :

عن هذا الدور القيادي لألنبياء
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من وجوب الطاعة واالنقياد والتسليم،

موضوع بحثنا.

[سورة املمتحنة.]6 :

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
[سورة األحزاب.]21 :

وأما الدور الثاين وهو دور القدوة

ويف أنبياء الل تتجسد القدوة

حياة الفرد واألئمة ،وال يقل أمهية عن

والضوابط االيامنية من مفاهيم جمردة

واألُسوة؛ فهو دور مهم ورضوري يف
دور األول الذي يقوم به األنبياء.

الصاحلة حيث تتحول القيم واألخالق
إىل سلوك عميل متحرك ومتجسد

أ.م.د .الشيخ عدنان فرحان مخيس القاسم

يف حياة وسرية ُأولئك الصفوة من
ِ
عباده املخلصني« ،وعندها تكتسب

.]53- 52

احلقيقية يف وسط هذه العوامل

ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

هذه القيم واألحكام واحلدود قيمتها

املتصارعة عىل ساحة احلياة ..فنجد يف

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [سورة الشورى:
وقال سبحانه خماطبا النبي:

ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ

القدوة الصاحلة -النبي أو اإلمام-

ﰍ ﭼ [سورة املؤمنون.]74- 73 :

نجد فيه الرصاط اإلهلي املستقيم،

هم الرصاط املستقيم إىل اللهّ يف كل

مرآة ألنفسنا ولفطرتنا يف الوقت الذي

ومما ال شك فيه أن أنبياء الل

وهذا هو رس جاذبية القدوة يف حياة

مفاصل حياهتم االيامنية ،ويف معاناهتم

وقد جتسدت «االستقامة» بأجىل

جنب اللهّ ،ومن هنا دعا اللهّ سبحانه إىل

وحياة خاتم األنبياء حممد خاصة.

هبم ،يف احلياة الدنيا لنجتاز الرصاط

الناس» (.((3

وأوضح صورها يف حياة أنبياء اللهّ عامة

وهلذا كانوا هم اهلداة إىل اللهّ وإىل

رصاطه املستقيم.
يقول

سبحانه

خماطبا

مع قومهم ،وما تعرضوا له من أذى يف
االقتداء هبم واالهتداء هبدهيم والتأيس

املستقيم يف اآلخرة.

ويف اشارة رائعة ألحد املفرسين

نبينا

يقول فيها« :الرصاط املستقيم هو أن

ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

مقب ً
ال بكلية قلبه وفكره وذكره عىل اللهّ،

األكرم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

يكون اإلنسان معرضا عام سوى اللهّ،

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

فقوله (اهدنا الرصاط املستقيم) املراد أن

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ

بالصفة املذكورة ،مثاله أن يصري بحيث

( ((3اآلصفي -حممد مهدي ،سلسلة يف رحاب
القرآن ،119- 118 :رقم.6

إبراهيم ،ولو ُأمر بأن ينقاد ليذبحه

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

هيديه اللهّ إىل الرصاط املستقيم املوصوف
لو ُأمر بذبح ولده ألطاع كام فعله
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غريه ألطاع كام فعله إسامعيل ،ولو

أمر بأن يرمي نفسه يف البحر ألطاع كام
فعله يونس ،ولو ُأمر بأن يتلمذ ملن
هو أعلم منه بعد بلوغه يف املنصب إىل

أعىل الغايات ألطاع كام فعله موسى،
ولو ُأمر بأن يصرب يف األمر باملعروف
والنهي عن املنكر عىل القتل والتفريق

نصفني ألطاع كام فعله حييى وزكريا.

ﮔ ﮕ ﭼ [سورة هود.]112 :

ولذلك قال ألصحابه حني قالوا

له :أرسع إليك الشيب يا رسول الل

قال :شيبتني هود والواقعة(.((3

وجاء يف الدر املنثور للسيوطي

عن احلسن قال« :ملا نزلت هذه
اآلية :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ قال

فاملراد بقوله« :اهدنا الرصاط

وئي
النبي :شمروا ،شمروا!! .فام ُر َ

الصرب عىل الشدائد والثبات عند نزول

وكان رسول الل حيث أصحابه

املستقيم» هو االقتداء بأنبياء اللهّ يف
البالء.((3(»..

ضاحكا» (.((3

عىل االستقامة ويعتربها من أهم ُعرى

ومل يذكر هذا املفرس ضمن أمثلته عن

اإليامن ،وأفضل ما يتمسك به املؤمن

الذي جسد «االستقامة» بكل صورها

روي يف صحيح مسلم عن سفيان

أنبياء اللهّ سبحانه ،مثاالً لنبينا األكرم
ومعانيها ،وحرص كل احلرص عىل

أن ترقى ُأمته إىل مستوى االستقامة يف
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ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ

معارج كام هلا وسلوكها إىل اللهّ.

فقد روي عن ابن عباس أنه قال:

ما نزل عىل رسول الل آية كانت أشدّ

أشق من هذه اآلية :ﭽ ﮉ
عليه وال ّ
( ((3الفخر الرازي ،التفسري الكبري-255 /1 :
.256

بعد االيامن باللهّ تعاىل.

قلت :يا رسول اللهّ ُقل
الثقفي قال:
ُ

ُ
أسأل عنه أحدا
يل يف اإلسالم قوالً ال
آمنت باللهّ ثم
غريك ،قال« :قل
ُ
استقم» (.((3

( ((3الطربيس ،جممع البيان.199 /5 :
( ((3السيوطي -ج�لال الدين ،ال��در املنثور:
 427/4طبعة دار احياء الرتاث العريب-
بريوت1421 ،هـ2001 ،م.
( ((3صحيح مسلم :؟؟؟.
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وروي عنه قوله ألصحابه« :لو

وصمتم
صليتُم حتى تكونوا كاحلناياُ ،
ثم كان االثنان
حتى تكونوا كاألوتار ّ

أحب إليكُم من الواحد مل تَبل ُغوا
َّ

االستقامة» (.((3

لقد كان رسول الل يعيش يف

وسط األُمة ،ويواكب مسريهتا ،وحيرص

عىل سالمة مسريهتا ،قال تعاىل :ﭽ ﮬ

وهذه األوامر األربعة هي:

است َِق ْم
أوهلا :األمر باالستقامة « َف ْ
َكماَ ُأ ِم ْر َت» :قد قام رسول اللهّ باألمر
فالبد أن يستمر وال يدع لنفسه طريقا

للضعف إىل نفسه بل يبقى عىل خط
االستقامة ألنه القدوة واألُسوة ِ
ومن

استقامته يستمد اآلخرون استقامتهم.

ﮭﮮﮯﮰﮱ

َاب َم َع َك » :وهذه
«و َم ْن ت َ
ثانيهاَ :
ً
وطأ من األوىل ،إذ املحافظة عىل
أشد

ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [سورة

يضمن استقامة األُمة ،وبقائها عىل خط

ﯓﯔﯕﯖﯗ

ما حصل أصعب من حصوله ،فكيف

التوبة.]128 :

االستقامة وهو يسعى إىل بناء جمتمع

وكانت املسؤولية امللقاة عىل عاتقه

مسؤولية كبرية ،وهي مسؤولية ثبات

وحضارة انسانية زاهرة ،فاالستقامة
يف الطريق ،طريق ذات الشوكة ليس

األُمة واستقامتها؛ وهلذا جاءت الرواية

باألمر اهلني.

وكان مراده آية االستقامة من هذه

اخلروج عن احلد ،ومن شأن اإلنسان
ِ
نس َ
ان َل َي ْط َغى» فالبد
أن يطغى «إِ َّن االْء َ

عنه إنه قال« :شيبتني سورة هود»
السورة ألن ُأ مته ُأ مرت باالستقامة وهو

غري واثق من استجابتها واستقامتها.

«و الَ َت ْط َغ ْو ا» :والطغيان هو
ثالثهاَ :

من صد كل أنواع التجاوز والطغيان

بل أن آية االستقامة من سورة هود

فكثريا ما يبدي بعض الناس منتهى

واحد منها بثقله عىل كاهل النبي

لكنهم ال يستطيعون أن يراعوا مسألة

قد تضمنت أربعة أوامر مهمة يلقي كل

( ((3املرجع نفسه.3501 /8 :

االستقامة يف سبيل الوصول للهدف
العدالة ،وغالبا ما يبتلون بالطغيان
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والتجاوز عن احلد.

رابعها :ان هذه االستقامة بأمر اللهّ،

وللهّ سبحانه وهي هدف اهلي رباين،
فينبغي أن تكتسب هذه االستقامة أكرب
القدرات السياسية واالجتامعية من

أجل اللهّ.

النحل.]127 :

لقد قام رسول الل باألمر،

وارحتل إىل ربه وهو عىل خط االستقامة،

وبقيت األُمة وقادهتا؛ وهي :ﭽ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭼ [سورة آل عمران:

فهذه األُمور بمجموعها وبثقلها

 ،]110فهل انتهت مسؤوليتها برحيل

وئي ضاحكا..
كربى ،حتى أ نّه ما ُر َ

جييب أحد كبار املفرسين عىل هذا

توالت عىل النبي ومحلته مسؤولية
وشيبته هذه اآلية من سورة هود.

وهلذا أعقبت هذه اآلية الكريمة

رسول الل؟.

التسائل بقوله« :واليوم مسؤوليتنا
املهمة-نحن املسلمني أيضا ،وباخلصوص

آية ُأخرى تأمر النبي بالصرب إذ

ّ
تتلخص يف هذه الكلامتقادة اإلسالم

فقال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ

وقيادة املؤمنني ،وعدم الطغيان والتجاوز،

.]115

ّ
فإن النرص عىل األعداء الذين احاطونا

ثقل األمر وصعوبته حيتاج إىل الصرب
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ [سورة هود:
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ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [سورة

األربعة وهي :االستقامة ،واالخالص،
ودون ربط هذه األُمور بعضها إىل بعض

ومن قبلها قد ُأويص أيضا بذلك يف

من كل جانب من الداخل واخلارج،

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ [سورة

والسياسية واالقتصادية واالجتامعية

قوله تعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
األحقاف.]35 :

وهكذا تتواىل عىل النبي آيات

الصرب والصرب اجلميل ،فام صربك يا

رسول الل إالّ للهّ وباللهّ ويف سبيل اللهّ،

واستفادوا من مجيع األساليب الثقافية
والعسكرية ،هذا النرص ال يكون سوى

أوهام يف خميلة املسلمني»(.((3

( ((3الشريازي -نارص مكارم ،تفسري األمثل:
.184 /6
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املبحث الرابع:

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

من ثمرات االستقامة:

لالستقامة أمهية كبرية يف حياة

اإلنسان

الدنيوية

واألُخروية،

إذ

باالستقامة حترز سعادة الدنيا ونعيم
اآلخرة ،وهي الطريق إىل اجلنة.

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ [سورة
فصلت.]32- 30 :

فكلمة التوحيد تعصم اإلنسان

واإلنسان املستقيم هو ذلك اإلنسان

وتدخله يف صفوف املؤمنني ،وهي

وأهواءه ،واملنقاد إىل اللهّ ورسوله

امليزان ،وهي احلصن احلصني كام

املنضبط اإلرادة أمام شهواته ورغباته

بالعبودية والطاعة ،والسائر إىل اللهّ يف

حركته التكاملية حتى يلقاه.

كلمة خفيفة عىل اللسان ثقيلة يف
ورد يف احلديث املروي عن اإلمام
الرضا« :كلمة ال إله إالّ اللهّ حصني

ومن الطبيعي أن يأيت اجلزاه من

فمن دخل حصني أمن من عذايب»(.((3

استقامته يف هذه الدنيا ،وجيتاز باستقامته

عىل كل حركات اإلنسان وسكناته،

اللهّ الذي ال تنفذ خزائنه ،فيقطف ثامر
الرصاط إىل اجلنة يوم يلقاه سبحانه.

وثامر االستقامة كثرية يف الدارين،

أشارت إليها آيات القرآن الكريم،
والروايات املروية عن النبي وأهل

بيته.

منها آيات سورة فصلت يف قوله

تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

إالّ أن هذا االيامن ينبغي أن هييمن

وأهواءه وخلجات نفسه ،عندها يكون

من الذين ساروا عىل خط االستقامة.

روي عن رسول الل بعد تالوته

ثم كفر
لآلية قال« :قد قاهلا الناس ّ

أكثرهم ،فمن قاهلا حتى يموت فهو ممن
استقام عليها»(.((3

ويف هنج البالغة يفسرّ اإلمام عيل

( ((3الصدوق -عيون أخبار الرضا.133 /2 :
( ((3الطربيس ،جممع البيان.17 /9 :
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داللة االستقامة يف النصوص القرآنية

هذه اآلية فيقول« :وقد ُقلتم «ر ُبنا اللهّ»

ﭰ ﭱ ﭼ.

ثم ال
وعىل الطريقة الصاحلة من عبادتهّ ،

ﭵ ﭼ.

فاستقيموا عىل كتابه ،وعىل منهاج أمره،
مترقوا منها وال تبتدعوا فيها ،وال ختالفوا

َعنها»(.((3

مر بنا سابقا وصية رسول
وقد ّ

الل لذلك الرجل الذي طلب منه

رسول الل أن يعلمه كلمة يعتصم هبا
ثم استقم».
فقال له« :قل ريب اللهّ ّ

البشارة السابعة :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭼ (.((4

وللمفرسين يف هذه البشارات

السبعة كالم مفصل يراجع يف حمله من

كتب التفسري (.((4

ومن اآليات التي وردت بنفس

وأما ما برشت به اآليات الكريمة

مضمون آيات سورة فصلت قوله تعاىل

مواهب إهلية تبرشهم املالئكة بسبع منها

ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ

التي جاءت بعد هذين األصليني ،فهي
عندما هتبط عليهم وهي يف ظل اإليامن

واالستقامة.

يف سورة األحقاف :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰐﰑﰒﰓﰔﰕ

ﰖﰗﰘﰙﰚ ﭼ[سورة األحقاف:

البشارة األُوىل :عدم اخلوف.

.]14- 13

البشارة الثالثة :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ

البشارة باخلري والربكات املادية ألهل

البشارة الرابعة :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭽﭣﭤﭥﭦ

البشارة الثانية :عدم احلزن.
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البشارة السادسة :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭢ ﭣﭼ.

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ.

البشارة اخلامسة :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ

( ((3هنج البالغة ،253 :اخلطبة  176ترتيب
صبحي الصالح.

ومن اآليات املباركة والتي حتمل

اإليامن واالستقامة قوله تعاىل يف سورة
اجلن:

ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [سورة اجلن.]16 :

( ((4الشريازي -نارص مكارم ،تفسري األمثل:
 185-184 /12بتلخيص.
( ((4للتوسع انظر ،الفخر ال��رازي ،التفسري
الكبري ،والس ّيد الطباطبائي يف تفسري امليزان.

أ.م.د .الشيخ عدنان فرحان مخيس القاسم

ويف آية مشاهبة آلية سورة اجلن

اسلم من
5.5وعنه« :ال َم ْس َل َك
ُ
ِ
أرشف من
االستقامة ،ال سبيل
ُ

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ويف ختام هذه اجلولة يف مفهوم

والتي تبرش املؤمنني املتقني ،والتقوى

شعبة من شعب االستقامة -قوله تعاىل:

االستقامة»(.((4

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ [سورة

االستقامة ودورها يف حياتنا اإليامنية

وأما الروايات الواردة يف ثمرات

ينبغي أن نشري إىل نكتة مهمة نبه

تضمنتها جماميع كتب احلديث ،وفيها

االستقامة مثلها مثل «العمل الصالح»

األعراف.]96 :

االستقامة والدوام عليها ،فهي كثرية
بشارات كثرية منها:

وآثارها وثمراهتا يف الدنيا واآلخرة.

إليها أحد أعالم املفرسين وهي« :إن

هي ثمرة لشجرة االيامن ،إذ االيامن يدعو

1.1عن رسول الل« :إن تستقيموا

االنسان إىل االستقامة متى ما نفذ إىل

2.2عن اإلمام عيلَ « :من استقا َم فإىل
اجلن َِّة ،ومن َز َّل فإىل النار»(.((4

النفيس عىل التقوى ،كام ّ
أن االستقامة
تقوي يف اإلنسان ملكة التقوى والسري يف

َ
«عليك بمنهج االستقامة،
4.4وعنه:

العاملني أثران متبادالن متقابالن»(.((4

تُفلحوا»(.((4

3.3وعنه« :االستقام ُة سال َمة»(.((4

َ
َ
ويكفيك
يكسبك الكرا َم َة
فإنّه
ا َملال َمة»(.((4

( ((4املتقي اهلندي ،كنز العامل حديث رقم
.5479
( ((4هنج البالغة ،خطبة رقم 176 :119
برتتيب صبحي الصالح.
( ((4غرر احلكم.245 :
( ((4املصدر نفسه.6127 :

عمق اإلنسان وتأسست قواعد وجوده

طريق احلق وااليامن ،وهكذا يكون هلذين
وباالستقامة والتقوى يكدح املؤمن

يف سريه إىل اللهّ حتى يلقاه ،فيجزاه

اجلزاء األوىف.

( ((4املصدر نفسه.10636 :
( ((4الشريازي -نارص مكارم ،تفسري األمثل:
.187 /12
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فحوى البحث
خاض السيد الباحث دالالت مفردتي (الوحي) و
(االهلام) بني املدلول اللغوي والقصد القرآني ،وتوصل اىل
ان فهم القرآن الكريم منوط بتجديد العالقة املتينة بني البنية
اللغوية للنص القرآني ومعارفه ،وهذا اليتسنى للمحقق يف
جمال الدراسات القرآنية اال من خالل كشف العالقة بني
(البعد الوجودي) أي حقيقة وجود الكلمة اصالً ،و (البعد
اللساني) أي كون الكلمات القرآنية تنهض بوظيفة وجودية
خاصة .وقد اختذ السيد الباحث من كلميت (الوحي) و
(االهلام) امنوذجني الثبات هذه احلقيقة معتمداً اهم واشهر
كتب اللغة وكتب التفسري واملأثور من الروايات.
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الوحي واالهلام

متهيد:

ترى نظريات التحليل اللساين أن

جمملة حول مفرديت الوحي واإلهلام بني

هو نظام مرتابط ينبيء عن ما يف ضمري

هذا ،أملني من القارىء الكريم بأن ال

النظام اللغوي ليس نظاما اعتباطيا؛ بل
املتك ّلم ،حيث ينشأ عىل غرار ذلك
أفعاال كالمية ضمن كلامت مفتاحية

خاصة .كلامت هلا من اخلصوصية ما ليس
ّ
لنظرياهتا وهو ذلك املعنى األنطولوجي

ّ
ولعل املحقق يف الدراسات
للكالم.

اللغة والقرآن من شأهنا توضيح مدّ عانا
يبخل علينا بنقوده البناءة.

الرؤية اللغو ّية:

ال شك يف أن اخلوض يف املباحث

اللغوية ملفردات أي مبحث علمي

صار ديدن كل مفكّر أو باحث ،إذ

القرآنية يالمس هذه احلقيقة يف ألفاظ

من شأنه كشف املعاين املتسرتة خلف

الظاهر والباطن؛ هلذا نجد أرباب اللغة

تسليط الضوء عىل الرؤية اللغوية

النص القرآين من خالل تطبيق أصل

يرجعون إىل نص ّية القرآن الكريم يف
حتديد معاين املفردات اللغوية.

لباس األلفاظ .لذا حيسن بنا أوال

ملفرديت الوحي واإلهلام حتى يتسنى لنا

االرشاف عىل جمال تداوالهتا الدينية.

إن الرتكيز عىل تعايل الفهم القرآين

آملني أن نالمس حقائقها التي طاملا

األخرى من شأنه أن ينهض بالدراسات

وجيدر بنا التنبيه عىل أن التداخل بني

واتساع دائرة نفوذه لكل جماالت العلوم
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تلك الكلامت املفتاحية؛ رأيت أن دراسة

القرآنية ويبوئها املكانة املرموقة .فهم

من شأنه أن يرقى باللغة من مرحلة
البيان اللغوي إىل جمال الدور الوظيفي

والعميل ،وبعبارة أ ّدق فهم يقرأ من

خالله الفعل الكالمي قراءة أنطولوجية.
وحتى نقف عىل أنموذج حي من

خاصة.
عدّ ت وسائل للمعرفة الدينية
ّ
معاين هذه املفردات قد يبدو للوهلة

األوىل يف قوة املشرتك اللفظي؛ لكن

ّ
ألن التاميز
رسعان ما سيتبدد ذلك؛

الذي سنب ّينه يف حمله من شأنه أن يرفع

هذا اللبس ويضع األمور يف مواضعها.

إذ يمكننا رفع تعارض املفردات اللغو ّية

السيد خالد سيساوي

من صلب معانيها؛ خصوصا أهنا وردت

يسمى وحيا(((.

االستعامالت القرآنية والروائية التي

الرسالة و ِ
ِ
اإللهْ ام و
اإلشارة و الكتابة و ِّ
الكالم اخلَ ِف ُّي و ُّ
كل ما َألقيته إِىل غريك.
وح ْي ُت إِليه الكال َم و َأ ْو َح ْي ُت .و
يقالَ :

بخصوصيات مصاديقها املختلفة يف
سنجدها مطوية طي السجل يف ثنايا
هذه املفردات.
يمكننا

الوحي يف اللغة:
القول

بعد

استقصاء

املعاجم اللغوية املعتربة ّ
أن «و ح ى»
بكافة اشتقاقاهتا تطلق عىل اإلشارة
واإليامء ،الكتابة والرسالة ،كام تطلق

أيضا عىل الكالم اخلفي .وحتى نتمكن
من حرص تلك املعاين التي جادت هبا

قرحية أساطني اللغة وحمققيها ،رأيت أن
أخلصها من خالل حيثيتني ومها:
حلاظ حيثية اخلفاء:

الو ْح ُي:
وجاء يف لسان العرب؛ َ

َو َحى َو ْحي ًا و َأ ْو َحى َأيض ًا َأي كتب؛ و
الوحي :املكتوب و ِ
الكتاب َأيض ًا ،وقال
َ ْ ُ
الكسائيَ :و َح ْي ُت إليه بالكالم َأحي به و
َأ ْو َح ْيتُه إِليه ،و هو َأن تكلمه بكالم ختفيه

من غريه؛ وقال ابن األَنباري يف قوهلمَ :أنا
ُم ْؤ ِم ٌن َبو ْح ِي اهلل ،قال :سمي َو ْحي ًا ألَ َّن
النبي،
امللك َأسرَ َّ ه عىل اخللق و َخ َّ
ص به َّ
َ
املبعوث إِليه(((؛ وقال الفريوزآبادي:

الوحي :اإلشارة ،والكتابة ،واملكتوب،
والرسالة ،واإلهلام ،والكالم اخلفي ،وكل

وحي :يقال وحي حيي وحيا ،أي:

ما ألقيته إىل غريك ،وأوحى إليه :بعثه

بعثه .وأوحى إليه :أهلمه .وكذا اإلشارة

أصل ّ
يدل عىل إلقاء علم يف إخفاء أو غريه

كتب يكتب كتبا .وأوحى اهلل إليه ،أي:
لقوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

وأهلمه(((؛ وكذا ابن فارس بقوله« :الوحي
إىل غريك .فالوحي :اإلشارة ،و الوحي:

ﯪ ﯫ ﭼ؛ وقيل :معنى أوحى

الكتابة و الرسالة و كل ما ألقيته إىل غريك

يف األرض ...وأصله يف لغة العرب

((( العني ،ج ،3ص.320 :
((( لسان العرب؛ ج15؛ .379
((( القاموس املحيط ،باب الياء فصل الواو /4
.410

إليهم :أومأ ورمز ،وقيل كتب هلم بيده
إعالم يف خفاء ولذلك صار اإلهلام
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الوحي واالهلام

حتى علمه ،فهو وحي كيف كان(((.

ومن املتكلمني واملفرسين من رأى

املعنى نفسه؛ فهذا الشيخ املفيد

يقول« :أصل الوحي هو الكالم اخلفي،

استعامله (الوحي) أنّه إلقاء املعنى بنحو
خيفى عىل غري من قصد إفهامه(((».
حلاظ حيثية الرسعة:

ثم قد يطلق عىل كل يشء قصد به إىل

وقد أشار الراغب يف مفرداته إىل

والتخصيص له به دون من سواه ،وإذا

يكون بالكَال ِم عىل َس ِ
ُ
َ
بيل
وذلك
السرَّ ي َع ُة
يكون بصو ٍ
الر ْمز وال َّت ْع ِر ِ
ت مجُ َّر ٍد
يض ،و
ُ َ ْ
َّ
جل ِ
ِ
عن الترّ ْ ِ
وارح
وبإشار ِة
كيب،
بعض ا َ
َ

إفهام املخاطب عىل السرّ له عن غريه،

أضيفت إىل اللهّ تعاىل كان فيام خيص به
الرسل خاصة؛ دون من سواهم عىل

اإلشار ُة
الو ْحي
هذه احليثية فقالَ « :أ ْص ُل َ
َ

عرف اإلسالم ورشيعة النبي(((»...؛

ِ
ِ ِ
ُ
َ
اإلهلية
ويقال للك َِل َم ِة
ذلك،
بالكتا َبة و َغيرْ
ْبيائه و َأو ِ
التي ُت ْلقى إىل َأن ِ
ليائه َو ْح ٌي،
ْ
ول م ِ
وذلك إما برس ٍ
شاهد تُرى َذاته
ُ
َ َّ َ ُ
ِ ِ
ور ٍة
و ُي ْسمع كَالمه ك َت ْبليغ جبرْ يل يف ُص َ
معينة ،وإما بسامع كَالم ِمن َغ م ٍ
عاينة
ُ َ َّ
يرْ ُ
َّ
موسى كَال َمه تعاىل ،وإ َّما بإ ْلقاء
كسام ِع َ
يف الر ْو ِع كحديثِ َّ :
ربيل َن َف َث يف
«إن ج ْ
َّ

وحى إليها القرار فاستقرت وشدّ ها

قد جعل حيثية الرسعة ركنا من أركان

وال ُيشكل بأن الشيخ املفيد بصدد
بيان املعنى االصطالحي إذ من الواضح

أنه بصدد ذكر املعنى اللغوي وم ّيزه عن

املعنى االصطالحي.

عرف املفرس الطربيس أيضا
وقد ّ

الوحي بقوله :اإلحياء؛ هو إلقاء املعنى إىل
الغري عىل وجه خيفى . ..قال العجاج:
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امليزان يف قوله« :واملحصل من موارد

بالراسيات الثبت((( ،وكذا صاحب تفسري
((( معجم مقاييس اللغة ،ج ،6ص.93
((( تصحيح االع��ت��ق��اد امل��ط��ب��وع م��ع أوائ��ل
املقاالت :ص.231

((( ال��ط�بريس ،جم��م��ع ال��ب��ي��ان[ .س���ورة آل
عمران.]44 :

َر ْوعي»((( .واملالحظ هنا أن الراغب؛
املعنى اللغوي ملفردة الوحي بدال من

حيثية اخلفاء ،وقد تبعه بعض اللغويني
((( تفسري امليزان؛ حممد حسني الطباطبائي،
ج 12ص.292
((( مفردات ألفاظ القرآن ،ج ،2ص.496

السيد خالد سيساوي

تعرضوا ملشتقات مفردة
يف ذلك حينام ّ

وللجواب عن هذا السؤال علينا

الوحي بتشديد الياء :الرسيع،
ال َفرج
ّ

جاء من قبل اعتبار الرسعة فيه ،فاإليامءة

الوحا" باملدّ
"الوحا َ
وح ّية؛ أي رسيعة ،و َ

وحي أي رسيع .قال
إليه .يقال :موت
ّ

"الوحي" فعدّ وا حيثية الرسعة رشطا"

وحي؛ أي رسيع ،ومنه ذكاة
ومثله :موت
ّ

والقرص أي الرسعة الرسعة.(((...

وكذا صاحب لسان العرب فقال:
ِ
يع .يقال:
والوح ُي ،عىل فعيل :السرَّ ُ
َ
َم ْو ٌت َو ِح ٌي ...يقال :ت ََو َّح ْي ُت ت ََو ِّحي ًا إِذا
َأرسعت ،وت ََو َّحى باليشءَ :أسرْ َ َع .و يشء
َو ِح ٌيَ :ع ِج ٌل مُسرْ ِ ٌع(.((1
حتقيق لغوي:

بعد هذا االستقراء آلراء بعض

املحققني اللغويني؛ يظهر أن ملفردة

الوحي أكثر من أصل .وقد بقال أن

إرجاع هذه املعاين املتفاوتة إىل معنى
واحد غري صحيح؛ ألن إرجاع املعاين

املختلفة التي ليس بينها جامع مشرتك إىل

األصل الواحد مستهجن يف عرف اللغة؛
فكيف يمكننا إذن رفع هذا التعارض
البدوي؟.

((( جممع البحرين ،ج ،1ص.432 :
( ((1لسان العرب ،ج ،15ص.380 :

القولّ :
لعل اخلفاء يف مفهوم الوحي
الرسيعة ختفى طبع ًا عىل غري املومى

الزخمرشي(« :((1وحيت إليه وأوحيت إذا

توحى؛ أي
ك ّلمته بام ختفيه عن غريه؛ و ّ

أرسع .كام ّ
أن االستعامالت اللغوية هلذه
املفردة تشري إىل معان متعددة بينها قدر

جامع ترجع إليه يمكن مجعها بلحاظ

صيغها كاآليت:

•بمعنى الكتابة إذا استخدم كثالثي
جمرد ودون حرف إضافة.

•بمعنى اإللقاء -اجلامع للمعاين
األخرى من قبيل اإلشارة ،واإليامء،

واإلنباء ،واإلهلام -وله نحوين:

إذا استخدم كثالثي جمرد وبحرفإضافة؛ وله أنحاء متعددة.

إذا استعمل كثالثي مزيد من بابإفعال متبوعا بحرف إضافة؛ أي
أوحى إليه و أوحى له؛ وله أنحاء

متعددة أيضا.

( ((1أساس البالغة ،ج ،2ص.2
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الوحي {}Revelation
يف االصطالح:

عرف الوحي يف املجال التداويل
ُي َّ

احلزن و الرسور»(.((1

كام يعدّ الوحي مالكا للم ّيز بني

الديني بعنوانه منبعا معرفيا خاصا وقناة

األديان الوحيانية وغري الوحيانية .إال أننا

إلقاء خفي من اهلل تعاىل إىل من اصطفى

من مفهوم أسايس يف األديان الوحيانية؛

تربط عامل الغيب بعامل الشهادة ،فهو نحو

نجد أن هذه املفردة املقدَّ سة مع ما متثله

من عباده حلمل رسالته .وبقياس هذا

ملعنى جامع تتالقى
تفتقد عند حتليلها
ً

وجود علقة متينة بينهام؛ ألن مفاد كليهام

لتارخيانية الدين املسيحي مثال يمكنه

املعنى إىل املعنى اللغوي يمكننا أن نلمس

هو اإللقاء اخلفي ،أما حيثية الرسعة

فهي نحو ذلك اإللقاء يدركها ا ُملتَلقي
بالوجدان.

عنده رؤى تلك األديان ،فاملستقرأ
الظفر بمعنيني هلذه الظاهرة الساموية

ومها:

1.1إلقاء احلقائق من اهلل تعاىل؛ بمعنى أنّه

قال حممد عبده« :وقيل الوحي:

تنزل جلملة من احلقائق اإلهلية
نحو ّ

عرفوه رشعا أنَه إعالم اللهّ تعاىل لنبي
وقد ّ

و قد كان الدين املسيحي لردح من

إعالم يف خفاء ،و يطلق و يراد به املوحى.

يف شكل قضايا عىل قلب املسيح،

من أنبيائه بحكم رشعي ونحوه ،أما

الزمن يرتكز عىل هذا املعنى قبل

الشخص من نفسه مع اليقني بأنه من

2.2جتيل اهلل تعاىل؛ أي ظهور اهلل تعاىل يف

نحن فنعرفه عىل رشطنا بأنَه عرفان جيده
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و هو أشبه بوجدان اجلوع و العطش و

قبل اللهّ بوساطة أو بغري وساطة ،واألول

تبلور املعنى الثاين.

عبده املسيح وجتسده بكيفية ما.

بصوت يتمثل لسمعه أو بغري صوت،

ويف املقابل نجد الرؤية اإلسالمية

وجدان تستيقنه النفس و تنساق إىل ما

الوحي؛ تلك الظاهرة التي يجُ هل كنهها

فرق بينه و بني اإلهلام ،بأن اإلهلام
و ُي ّ

يطلب عىل غري شعور منها من أين أتى،

تنطوي عىل تفسري خاص لظاهرة
( ((1رسالة التوحيد ص.81

السيد خالد سيساوي

وتُعرف بأثرها؛ وهذا ما ّقرره العالمة
الطباطبائي بوصف رائع حينام رأى أن
الوحي «شعور مرموز» من سنخ العلوم

الغيبية املتعالية عىل العقل والفكر والنبوغ
لذا كان وهبيا الكسبيا( ،((1ويع ّلق الشيخ
جوادي آميل عىل ذلك بقوله« :إن

وصف هذا الشعور بالرمزية يف حمله
ألنه يشري إىل أن هذه احلقيقة حوت من

األرسار ما جيعلها مفاتيح لزمرة خاصة

من الناس وهم املصطفون»( .((1وعليه

بدل أن يتجىل احلق يف عبد من عباده

كام رآه التقرير املسيحي ،جتىل يف كالمه
وهو القرآن الكريم الذي َّنزله عىل قلب

الرسول حممد ،قال االمام عيل:
« َف َب َع َث محُ َ َّمد ًا بِالحْ َ ِّق لِ ُي ْخ ِر َج ِع َبا َد ُه
ان إِلىَ ِعبادتِ ِه ِ
ِمن ِعباد ِة الأْ َو َث ِ
وم ْن َطا َع ِة
َ َ
ْ
ْ َ َ
ان إِلىَ َطا َعتِ ِه بِ ُقر ٍ
الشي َط ِ
آن َقدْ َب َّينَ ُه و َأ ْحك ََم ُه
َّ ْ
ْ

َر َأ ْو ُه بِماَ
َس ْط َوتِ ِه
احت ََصدَ
ْ

اه ْم ِم ْن ُقدْ َرتِ ِه و َخ َّو َف ُه ْم ِم ْن
َأ َر ُ
ف محَ َ َق من محَ َ َق بِالمَْ ُثلاَ ِ
ت َو
َو َك ْي َ
َ ْ
احت ََصدَ بِالن َِّقماَ ت»(.((1
َم ِن ْ
اإلهلام لغة:

أمجع أهل اللغة عىل أن مفردة

«اإلهلام» تعني إلقاء املعنى يف النفس أو
الذهن؛ واحلال أن ما يستظهر من كتبهم
أن معناها يرجع إىل أصل واحد وهو

«االبتالع» الذي يقترص فيه عىل ابتالع
توسع استعامل هذا اللفظ
الطعام؛ لكن ُ

جعله يشمل ما ليس بامدي أيضا.

قال الراغب يف مفرداته« :الإْ ِ لهْ َا ُم:

خيتص ذلك
الروع ،و
ّ
إلقاء اليشء يف ّ

بام كان من جهة اللهّ تعاىل ،وجهة املإل
األعىل؛ قال تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ

ﭮﭼ [سورة الشمس]8 :؛ وذلك
نحو ماعبرّ عنه بِ َل َّم ِة ا َمل َلك ،وبالنّ ْفث

لِ َي ْع َل َم ا ْل ِع َبا ُد َربهَّ ُ ْم إِ ْذ َج ِه ُلو ُه َولِ ُي ِق ُّروا بِ ِه إِ ْذ
َج َحدُ و ُه َو لِ ُي ْثبِتُو ُه َب ْعدَ إِ ْذ َأ ْنك َُرو ُه َفت ََجلىَّ
ُس ْب َحا َن ُه لهَ ُ ْم فيِ ِكتَابِ ِه ِم ْن َغيرْ ِ َأ ْن َيكُونُوا

ّ
«إن روح القدس نفث يف
أيضا:

( ((1الوحي أو الشعور املرموز ،حممد حسني
الطباطبائي ،ص.104
( ((1أنظر الوحي والنبوة يف القرآن ،الشيخ
جوادي آميل ،ص.55

( ((1هنج البالغة ،حتقيق صبحي الصالح،
صفحة .205

الر ْوع كقوله عليه الصالة والسالم:
يف ّ
ّ
«إن للملك ّملة وللشيطان ّملة» ،وكقوله
روعي» ،وأصله من التهام اليشء :وهو
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ابتالعه(.»((1

وابن منظور يف لسان العرب:

يصدق عىل اإللقاءات اإلهلية -بواسطة

للهَّ فالن ًا .ويف احلديث:
الرشا َد ،و َألهْ َ َم ا ُ
َّ
« َأ َ
سألك رمح ًة من عندك ُت ْل ِه ُمني هبا
ُر ْشدي»ِ ،
اإللهْ َا ُم َأن ُي ْل ِق َي اللهَُّ يف النفس
َأمر ًا َي ْب َع ُثه عىل الفعل َأو الرتك ،وهونوع
للهَّ به َم ْن يشاء ِمن
ُص ا ُ
من َ
الو ْحي ،يخَ ُّ

ذلك راجع إىل اخللط بني املعنى اللغوي

التداويل الديني( .((1نعم اشرتكت معان

و جاء يف تاج العروسِ :
«اإللهْ ا ُم :ما
ِ
بطريق ال َف ْي ِ
خيتص
ض ،و
الر ْو ِع
ُّ
ُي ْل َقى يف َّ

واس َت ْل َه َمه
•ألهْ َ َم ُه اهلل خري ًاَ :ل َّقنه إياه؛ ْ

ِ
الرو ِع ،و َي ْس َت ْل ِه ُم اللهََّ
«اإللهْ َا ُم :ما ُي ْلقى يف ُّ

عباده(.»((1

بماَ ِمن ِج َه ِة اللهَِّ و ا َمل ِ
إل األَ ْعلىَ  .و ُ
يقال:
ٍ
ِ
الصدْ ُر
يقاع يشء يف ال َق ْلب َي ْط َمئ ّن له َّ
إِ ُ
ِ ِ
واس َت ْل َه َم ُه
ُص ا ُ
للهَّ به َ
يخَ ُّ
بعض َأ ْصفيائهْ .
إ َّيا ُهَ :
سأ َل ُه َأن ُي ْل ِه َم ُه .وا ْلت ََه َم ال َف ِص ُيل ما

است َْوفا ُه»(.((1
يف الضرَّ ْ عِْ :

والسؤال املطروح هنا هو :هل

234

لآلراء املتقدمة ُيستظهر أن اإلهلام لغة

اإلهلام خيتص باإللقاءات

الر َّبانية

أو بدون واسطة -فحسب .ولعل منشأ
واالصطالحي هلذه املفردة فأصل

اإلهلام لغة يرجع إىل اإللقاء ال غري؛ أ َّما
اصطالحا فهو املعنى الرائج يف املجال
الكيل نذكر مجلة
عديدة يف هذا األصل
ّ
من استعامالهتا اللغوية:

إياه :سأله أن ُي ْل ِه َمه إ ّياه ،و ال ُّل ْه ُمو ُم:

َثري اخلَيرْ ِ (.((2
الك ُ

• َأ ْو َز َعه اليش َءَ :ألهْ َمه إِياه .قال تعاىل:
ﱫﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﱪ؛ و معنى َأ ْو ِز ْعنِي؛
َألهْ ِ ْمني و َأولِ ْعني به(.((2

•النَّ ْفثِ :
اإللهْ َا ُم و ِ
اإل ْل َقا ُء ،كام يف

فحسب أم يشمل الش ّيطانية أيضا؟ .طبقا

املصباح ،و هو جماز ،و يف احلديث،

( ((1أنظر مادة «هلم» من مفردات الراغب ج1؛
ص.748
( ((1لسان العرب ،ج ،12ص.555- 554 :

( ((1سنستعرض ذل��ك يف تناولنا للرؤية
القرآنية.
( ((2انظر :مادة « هلم » يف لسان العرب ،وتاج

( ((1تاج العروس من جواهر القاموس ،ج،17
ص.671 :

العروس.
( ((2انظر :مادة « وزع» يف لسان العرب.

السيد خالد سيساوي

وح ال ُقدُ ِ
س
ّبي قال :إِ ّن ُر َ
« َأ ّن الن ّ
َن َف َث يف ر ِ
وعي» َأي َأ ْو َحى و َأ ْل َقى،
ُ

استدالل بآية و ال نظر ىف حجة و هو ليس

•القول :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ

الفرق بينه و بني االعالم أن االهلام أخص

كذا يف النهاية(.((2

من علم و هو يدعو اىل العمل من غري
بحجة عند العلامء اال عند الصوفيني و

ّ
فإن ذلك مل يكن بخطاب ورد عليه

من االعالم ألنه قد يكون بطريق الكسب

فسامه قوال(.((2

صاحب امليزان بقوله« :اإلهلام إلقاء يف

يف ما روي وذكر ،بل كان ذلك إهلاما

(((2
عرفه
و قد يكون بطريق التنبيه»  .وقد ّ

•استو َف ْق ُت اللهَّ َّ
جل و َع َّزَ :س ْأ ْلتُه
الت َّْوفِيق؛ َأي ِ
اإللهْ ا َم َ
للخري .و ُيقال:
َو َّف َقه اللهَّ ت َْوفِيق ًاَ :ألهْ َ َمه َ
للخ ِريَ ،أو
َج َع َله َر ِشيد ًا(.((2

ّ
وجل) عىل أوليائه ،فاإلهلام
(عز
به اهلل ّ

لقد أرشنا آنفا اىل أن املراد من املعنى

الوحي إالّ أنّه أضعف منه.

اإلهلام { }inspirationاصطالحا:

االصطالحي لإلهلام هو إلقاء يف الروع؛

أي القلب من جهة اهلل تعاىل ،وهلذا جامع
الوحي يف معناه .فهو نحو إدراك خاص

تتم فيه مواجهة بني ا ُمللقي وا ُملتلقي ،جاء
يف التعاريف «ما يلقى ىف الروع بطريق

الفيض و قيل االهلام ما وقع ىف القلب
( ((2انظر :مادة «نفث» تاج العروس من جواهر
القاموس.
( ((2مفردات الراغب ص.677
( ((2انظر :مادة «وفق» تاج العروس من جواهر
القاموس.

الروع وهو إفاضته تعاىل الصور العملية

من تصور أو تصديق عىل النفس(.»((2
خاص َي ُم ّن
ويمكننا القول أنه إدراك
ّ
رضب من اإلدراك يكون من سنخ
أنواع اإلهلام:

خيتلف اإلهلام باختالف ا ُمل ِ
لهم

لهم ،وسنكتفي هنا باحلديث عن
وا ُمل َ

لهم ومرتبته؛
أنواع اإلهلام باعتبار ا ُمل َ
وهي:

اإلهلام العام :وهو ذلك اإلهلام الذي

لوحظ فيه معنى اإللقاء من قبل اهلل
( ((2التعريفات؛ اجلرجاين ،ص.15

( ((2امل��ي��زان يف تفسري ال��ق��رآن ،حممد حسني
الطباطبائي ،ج ،20ص.297
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تعاىل فقط ،وعىل هذا فهو جامع جلميع

اخلاص؛ فهو فيض إهلي مضاعف

ا ُمللهمني؛ فجميع املوجودات هبذا االعتبار

رو ض نفسه
لإلهلام اخلاص .فمن َّ

اإلهلامات اإلهلية وال برشط من هوية
هلا نصيب من هذا اإلهلام .وهذا ما أشارت
إليه آيات الذكر احلكيم التي سنأيت عىل

ذكرها يف الصفحات القادمة.

اإلهلام اخلاص :وهو ذلك امل ّيل

عىل العمل الصالح جيد سبل تلقي

هذا النوع من اإلهلام مشرّ َ عة أمامه.
واملتلقون هلذا النوع هم أهل اهلل؛
الذين هتفوا أنفسهم إىل فعل اخلريات

املختص بالنفوس االنسانية
املوهوب
ّ

ّ
كأن ُمناديا يك ّلمهم يف ذات
حتّى

يصحح
والرش؛ حتى
طريف اخلري
الطالح،
ّ
ّ
ّ

اآلخر» وال شك أن النبي وأهل بيته

طريف الصالح و
دون سواها ،ويقع عىل
ّ

عنرص االختيار .وقد وقع ذكر هذا النوع

أقسم املوىل
يف القرآن الكريم بعد أن ّ
ّ
وجل) أحد عرش َق َس ًام متوالية ثم
(عز
َّ
قال :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭼ [سورة الشمس]8 :؛ أي

أهلمها اختيار سبيل الفجور أو التقوى.

ففي مقام الثبوت ال حجاب بني ا ُمل ِ
لهم
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يتكيء يف حصوله عىل حسن التعرض

لهم؛ ألن األول تام الفاعلية والثاين
وا ُمل َ
يصحح وجوب
تام القابلية؛ وهذا ما
ّ

حتقق ما به االمتياز بني حدّ ّي التسوية
ومها «التقوى» و «الفجور».

إهلام خاص اخلاص :يقع هذا

النوع من اإلهلام يف مقابل اإلهلام

عقوهلم «أن افعل هذا العمل ودع

األطهار هم أتم الناهلني من هذا

النوع من اإلهلام قال تعاىل :ﭽﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ...ﭼ [سورة األنفال ،]29 :وقد
املوحدين إىل ذلك بقوله:
أشار موىل
ّ

للهَّ ُس ْب َحا َن ُه َو َت َعالىَ َج َع َل ِّ
الذ ك َْر
"إِ َّن ا َ
ِجال ًء لِ ْل ُق ُل ِ
وب ت َْس َم ُع بِ ِه َب ْعدَ ا ْل َو ْق َر ِة
َو ُت ْبصرِ ُ بِ ِه َب ْعدَ ا ْل َع ْش َو ِة َو َتنْ َقا ُد بِ ِه َب ْعدَ
ا لمُْ َعا نَدَ ِة َو َما َب ِر َح للِهَِّ ( َع َّز ْت آ لاَ ُؤ ُه ) فيِ
ان ا ْل َفترَ ِ
ا ْل َه ِة بعدَ ا ْل َه ِة و فيِ َأ ْز م ِ
ات
برُ ْ َ ْ برُ ْ َ
َ
َ
ِ
اه ْم فيِ فِك َِر ِه ْم َو َك َّل َم ُه ْم فيِ
َاج ُ
ع َبا ٌد ن َ

لهِِ
ِ
ُور َي َق َظ ٍة فيِ
است َْص َب ُحوا بِن ِ
َذ ات ُع ُقو ْم َف ْ
ا لأْ َ ْسماَ ِع َو ا لأْ َ ْب َص ِ
ار َو ا لأْ َ ْف ِئدَ ِة ُي َذ ك ُِّر َ
ون

السيد خالد سيساوي

بِ َأ َّيا ِم ا للهَِّ َو يخُ َِّو ُف َ
ون َم َقا َمه.((2( "...
الرؤية القرآنية:

ال شك يف ّ
أن مجهرة من حمققي اللغة

يرجعون يف حتديد معاين املفردات إىل

القرآن الكريم الذي فتن الكثريين منهم
ببالغته وفصاحته ،ومفرداته املعرفية

والتح ّققية التي تندرج حتتها مفردة

الوحي واالهلام.

لقد ورد لفظ الوحي ومشتقاته يف

القرآن ( )78مرة؛ ولكي نعطي البحث
حقه فقد اقتفى الباحث هذه املوارد؛

فوجد أن معاين هذه املفردة املقدَّ سة مل

غوي يف يشء .ومل ُيقترص
تُغاير املعنى ال ُل ّ

يف استعامهلا عىل ذلك اإللقاء اخلاص
االصطالحي الرشعي؛ بل تعداه ليشمل
طرق اإللقاء جلميع املوجودات .وحتى

يلتزم الباحث بأصول البحث العلمي،
فإنه رأى حرصها ضمن عناوين مشرية

ليسهل استقراءها؛ وإن اجتمعت
االعتبارات بعضها أو كلها يف مورد

واحد.

( ((2رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،ج،11
ص.176

موارد استعامل الوحي يف القرآن

والروايات:

1.1الوحي باعتبار ا ُمللقي:

ال شك يف أن ا ُمللقي حقيقة وبالذات

هو احلق تبارك وتعاىل ،إذ الوحي إلقاء
منه إىل املوجودات .وأما ما ذكر من

آيات ينسب فيها الوحي لغري اهلل فهو
من قبيل اإلسناد بالعرض أو الواسطة؛
أو من قبيل سنخية الوحي وا ُمل ِ
وحي،

وهي بالتايل تعود إىل احلق سبحانه
وجودا.

قال تعاىل :ﭽ ..ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [سورة

سبأ]50 :؛ وقال أيضا :ﭽ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭼ [سورة األحزاب.]2 :
أما إسناد الوحي إىل غريه تعاىل فقد

جاء تارة املسند إليه مرصحا به كقوله

تعاىل :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﭼ [سورة األنعام]121 :؛
فا ُمل ِ
وحي هنا هو الشيطان وال ُيشكل
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ألنه من مصاديق الوحي باملعنى األعم

املفرسين قد أمجعوا أن اآلية بصدد

أخرى عنوانا كليا وهو "الرسول"؛ أي

وإن اندرجت مصاديق أخرى حتت

الشامل جلميع صور اإللقاء .وتارة
واسطة الوحي كقوله أيضا :ﭽ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﭼ [سورة الشورى.]51 :
2.2الوحي باعتبار ا ُمل ِ
تلقي:

عنوان التكليم .قال صاحب تفسري

امليزان« :ال موجب لعد االستثناء

يف قوله :ﭽ ﯿ ﰀ ﭼ منقطعا بل

الوحي والقسامن املذكوران بعده

 .2-1النوع اإلنساين؛ وفيه اخلاص

من تكليمه تعاىل للبرش سواء كان

•اخلاص باألنبياء :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

أو جمازيا فكل واحد من الوحي؛ و

ﰅﰆﰇﰈﰉﰊ

بإرسال رسول نوع من تكليمه

والعام:

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

إطالق التكليم عليها إطالقا حقيقيا

ما كان من وراء حجاب و ما كان

ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ [سورة

للبرش »((2(..و املعنى :ما كان لبرش

ألنحاء تكليمه سبحانه وتعاىل

إال هذه األنواع الثالثة أن يوحي

الشورى ،]51 :فهو حرص ترصيح

لعباده املصطفني ﭽ ﭑ ﭒ
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بيان طرق تكليم اهلل تعاىل ألنبيائه

أن يكلمه اهلل نوعا من أنواع التكليم

وحيا أو يكون من وراء حجاب

ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ [سورة طه]13 :؛

أو أن يرسل رسوال فيوحي بإذنه

أقسام التكليم بل مجيعها رضب

القسمة بنحو الرتديد؛ هلذا قال

وليس الوحي يف هذه اآلية قسم من
من رضوبه املتفاوتة بتبع احلاالت

وحى إليه .كام أن النظر
للم َ
الباطنية ُ
البدوي يقيض بعنونة هذا النحو

من اإللقاء بالعام ال باخلاص؛ لكن

ما يشاءمع أنّه حيتمل أن تكون

العالمة« :ثم إن ظاهر الرتديد يف
اآلية بأو هو التقسيم عىل مغايرة بني

( ((2امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،18ص-73 :
.74

السيد خالد سيساوي

األقسام و قد قيد القسامن األخريان

قائال« :ولقد قرن اهلل به من

يوحي إىل النبي و مل يقيد القسم

مالئكته يسلك به طريق املكارم

بقيد كاحلجاب ،و الرسول الذي

األول بيشء فظاهر املقابلة يفيد

أن املراد به التكليم اخلفي من دون
أن يتوسط واسطة بينه تعاىل و بني
النبي أصال ،و أما القسامن اآلخران

ففيهام قيد زائد و هو احلجاب أو

الرسول املوحي وكل منهام واسطة
غري أن الفارق أن الواسطة الذي

هو الرسول يوحي إىل النبي بنفسه
و احلجاب واسطة ليس بموح و إنام
الوحي منورائه(.»((2

لدن أن كان فطيام أعظم ملك من
وحماسن أخالق العامل ليله وهناره،

ولقد كنت اتبعه إتباع الفصيل اثر
أمه ،يرفع يل كل يوم من أخالقه

علام ،ويأمرين باالقتداء به .ولقد

كان جياور يف كل سنة بحراء،
فأراه واليراه غريي ،ومل جيمع بيت
واحد يومئذ يف اإلسالم غري رسول

اهلل وخدجية وأنا ثالثهام ،أرى
نور الوحي ،واشم ريح النبوة،

ولقد سمعت رنة الشيطان حني

•وكخالصة لكالمه قال« :و ملا كان

نزل الوحي عليه فقلت :يا

إليه تعاىل عىل اختالفها صح إسناد

هذا الشيطان أيس من عبادته،

للوحي يف مجيع هذه األقسام نسبة

مطلق الوحي إليه بأي قسم من
األقسام حتقق و هبذه العناية أسند

مجيع الوحي إليه يف كالمه(.»((3

وجاء يف خطبة ألمري املؤمنني

خيرب عن بدء هذا اإللقاء النبوي
( ((2املصدر السابق.
( ((3نفسه ،ج ،18ص.74 :

رسول اهلل ما هذه الرنة؟ .فقال:
انك تسمع ما اسمع وترى ما أرى

إال انك لست بنبي ،ولكنك وزير
وانك عىل خري(.»((3

•العام لألولياء :قد جيامع الوحي
العام الوحي اخلاص يف اجلملة ال

باجلملة؛ أي للنبي ما للويل من
( ((3هنج البالغة.
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مصاديق التلقي والعكس ليس

ﮀ...ﭼ [سورة احلج]75 :؛ وهنا

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ

املالئكة هناك زمرة فقط موكّلة بأمر

بصحيح ،قال تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ

[سورة املائدة]١١١ :؛ ونظري هذه
اآلية ما ألقي اىل أم موسى ،قال

تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭼ [سورة القصص.]٧ :

الوحي.

أ َّما قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ..ﭼ

[سورة الصافات]3- 1 :؛ فهو يشري

ف
وس َ
ويؤيدمها َع ْن محُ َ َّمد ِ ْب ِن ُي ُ
«س َأ ْل ُت
َّ
الصنْ َعانيِ ّ ِ َع ْن َأبِيه ِ َق َالَ :
َأ َبا َج ْع َف ٍر عن إِ ْذ َأ ْو َح ْي ُت إِلىَ
الحْ َ ِ
ني ف َق َالُ :ألهْ ِ ُموا(.»((3
وار ِّي َ

العامل -أن يكون املراد بالطوائف الثالث

•املالئكة :تارة نلحظ املالئكة من

النازلني بالوحي املأمورين بتأمني الطريق

التجرد عن اجلسامنية.
الوجود» وهو
ُّ

إىل النبي مطلقا أو خصوص حممد

 .1-2باقي املوجودات:

التكويني «ما به
حيث جامعها
ّ
وتارة أخرى من حيث غاية التكوين

«ما ألجله الوجود» فنجدها متفاوتة
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ترصيح بالتفاوت امللحوظ فمن مجلة

فيام بينها .وكمقابلة لآليات التي د َّلت

عن اصطفائه تعاىل ألنبيائه ورسله
وأوليائه ،جاءت آيات أخر تدل عىل

اصطفائه تعاىل ملالئكته .قال تعاىل:

ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
(((3بحار األنوار :ج  ،17ص .274

إىل تفاوت التفاوت ،فاملالئكة املوكلون

بالوحي أيضا بينهام تفاوت .ويؤيده ما
ذكره العالمة فقال« :وحيتمل -واهلل

املذكورة يف اآليات طوائف املالئكة

ودفع الشياطني عنا ملداخلة فيه وإيصاله

كام يستفاد من قوله تعاىل :ﭽ ﯵ

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ...ﭼ ،وعليه فاملعنى

أقسم باملالئكة الذين يصفون يف طريق
الوحي صفا و الذين يزجرون الشياطني

ويمنعوهنم عن املداخلة يف الوحي

والذين يتلون عىل النبي الذكر وهو
مطلق الوحي؛ أو خصوص القرآن كام

السيد خالد سيساوي

يؤيده التعبري عنه بتالوة الذكر .و يؤيد

اللغوي لالصطفاف والزجر والتالوة؛

بالشهب بعد هذه اآليات ،وكذا قوله

ُج ُلهم أن «التاليات ذكرا» ظاهرة يف

ماذكرنا وقوع حديث رمي الشياطني
بعد :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

وما تؤيده بعض الروايات .وإن رأى
املالئكة التالني للوحي عىل األنبياء(.((3

ﮑ ﭼ .و ال ينايف ذلك إسناد النزول

•السامء واألرض :إن اآليات التي

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ

اإلعجاز القرآين؛ فها هو خياطب غري

بالقرآن إىل جربائيل وحده فيقوله :ﭽﮋ

سنعرضها متثل نزرا قليال من

[سورة البقرة]97 :؛ ألن املالئكة

ذوي العقول بلسان ذوي العقول

هو نزوله به .ولعل العالمة قد

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭼ

املذكورين أعوان جربائيل فنزوهلم به

استوحى ذلك من كالم أمري املؤمنني
حيث يقولُ « :ثم َفت ََق ماب َ السمو ِ
ات
َّ َ َ
َ َ ينْ
َّ
ا ْل ُعلاَ َف َملأَ َ ُه َّن َأ ْط َوار ًا ِم ْن َملاَ ِئكَتِ ِه ِمن ُْه ْم
ُوع لاَ َينْت َِص ُب َ
ُس ُجو ٌد لاَ َي ْر َك ُع َ
ون
ون َو ُرك ٌ
ون َو ُم َس ِّب ُح َ
ون لاَ َيت ََزا َي ُل َ
َو َصا ُّف َ
ون ال
اهم نَوم ا ْلعي ِ
ون َولاَ
َي ْس َأ ُم َ
ون لاَ َي ْغ َش ُ ْ ْ ُ ُ ُ
ول ولاَ َفترْ ُة الأْ َبدَ ِ
ان َو لاَ َغ ْف َل ُة
ْ
َس ْه ُو ا ْل ُع ُق ِ َ
َ
النِّسي ِ
ان و ِمن ُْه ْم ُأ َمنَا ُء َعلىَ َو ْح ِي ِه و َأ ْل ِسنَ ٌة
ْ َ
إِلىَ ُر ُس ِل ِه َو مخُ ْت َِل ُف َ
ون بِ َق َض ِائ ِه َو َأ ْم ِر ِه
ِِ ِِ
ِ
السدَ َن ُة لأِ َ ْب َو ِ
اب
َومن ُْه ُم الحْ َ َف َظ ُة لع َباده َو َّ
ِجنَانِ ِه .((3(»...نعم؛ محل معظم املفرسين
معنى هذه اآلية عىل ما يفيده املعنى
( ((3هنج البالغة ،ص.42 :

فيقول:

ﭽﭑﭒﭓ

فصلت]١٢ :؛ و ﭽ ﭷ
[سورة ّ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭼ [سورة الزلزلة.]5- 4 :
واملصحح إلسناد الوحي يف هذه
َّ
اآليات هو انطواء هذه املوجودات

عىل نحو من اإلدراك -وإن خالف
نحو إدراكنا -يسانخرسياننظاما

لوجود يف مجيع مراتبه؛ وعليه تكون
الساموات واألرض قد تلقت األمر

اإلهلي اخلفي واستجابت له.

( ((3أنظر جممع البيان يف تفسري القرآن ج/8
685؛ جممع البحرين ج69 /1؛ لطائف
اإلشارات ج.227 /3
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•احليوانات :قال سبحانه :ﭽ ﮇ

بينه و بني رسول اهلل فإنه ممن

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

فالعسل من النحل بمنزلة العلوم

[سورة النحل .]٦٩- ٦٨ :هاهي

أخبار(.»((3

املطلقة جتاه هذا النظام البديع

قبل أن هذه االعتبارات متداخلة ،بل

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ

حرية أخرى تضاف إىل حريتنا
املحكم .فاحلق تبارك وتعاىل يوحي

هلذا املوجود فيتلقى خطابه بدقة

متناهية ويستجيب له عمليا بإتقان
طار له لب علامء األحياء؛ ويسجل

التي جاء هبا النبي من قرآن و

3.3الوحي باعتبار ا ُمل َت َل َقى :لقد ذكرنا من
إن إعتبار املتلقى جامع هلا حسب ما

سنورده إذ املتلقى عىل نحوين قديس
وغري قديس ،أما القديس :فهو ما
يلقى لألنبياء خاصة عرب قنوات

الوحي الثالث املذكورة يف االعتبار

بذلك دليال آخر عىل القدرة اإلهلية
املطلقة .ويؤيده ما جاء َع ْن محُ َ َّم ِد
ِ
«س َأ ْل ُت
وس َ
ف َع ْن َأبِيه َق َالَ :
ْب ِن ُي ُ

معاين الوحي من إهلام خاص وعام،

ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ؛ َق َال :إِلهْ َا ٌم(.»((3

يأيت إىل ذلك:

َأ َبا َج ْع َف ٍرَ ع ْن َق ْو ِل اللهَِّ :ﭽ ﮇ

وال بأس أن نذكر يف البني كالما
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يوحى إليه و النحل ممن يوحى إليه

للعارف الشيخ ابن عريب مؤوال
رمزية عسل النحل ...« :إن العسل

ملا أنتجه صنف من احليوان ممن له
نصيب يف الوحي صحت املناسبة

( ((3تفسري العيايش ،حممد ابن مسعود العيايش،
ج ،2ص.263

األول؛ غري قديس :وهو اجلامع لباقي

وإشارة ،وتسديد و ...وسنشري فيام

•اهلداية التكوينية :ما من موجود إالَّ
وقد ُس ّطرت مناهل هدايته من لدن
حكيم عليم بام فيها مصلحة ا ُملهتدي
وما من شأنه من استعدادات َخلقية.

عز من قائل :ﭽ ﰐ ﰑ
فقد قال َّ

( ((3الفتوحات املك ّية ،ابن عريب ،ج ،1ص:
.739
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ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ [سورة

يلقيه اهلل إىل أنبيائه؛ وقد ذكر وتبعه

إىل أن نحو اهلداية

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ

طه .]50 :وقد أشار أصحاب

التفاسري

(((3

خيتلف باختالف ماهية املوجودات

من مجاد ونبات وحيوان وإنسان
وملك و ...ومن مجلة ما جاء يف
ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

قيد توضيحي كام يف قوله تعاىل:
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ

[سورة الشورى]52 :؛ واملراد هو

التسديد من عامل األمر بذلك الروح
ال صرِ ف اإلنباء ،بقرينة ذكر ّ
كل من
الكتاب واإليامن ،فاإليامن من سنخ

األفعال التسديدية نظري قوله تعاىل:

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ [سورة

ﭽﭑﭒﭓﭔ

واإلهلام؛ قال الشيخ حممد الطاهر

ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

النحل ]68 :واملراد هو التسخري
ابن عاشور« :أطلق الوحي هنا
عىل التكوين اخلفي الذي أودعه
اهلل يف طبيعة النحل ،بحيث تنساق

إىل عمل منظم مرتب بعضه عىل

تشبيها
بعـض ال خيتلـف فيه آحادها،
ً

لإلهلـام بكالم خفي.»((3(..

•الروح :ورد لفظ الروح يف القرآن
الكريم بمعان شتى؛ إحداها ما

( ((3أنظر كتاب أرسار اآليات ،متن ،ص.156
( ((3التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور،
ج ،14ص.205

ﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭠ ﭼ [سورة األنبياء،]73 :
ويتضح من مفاد اآلية الرشيفة أن

متعلق الوحي هو فعل اخلريات

املقارن لصدور الفعل نفسها.
وعنوان اإلمامة املذكور يف اآلية

جمعول من قبل اهلل تعاىل ،وعليه
يكون املوصوف به فردا مؤيدا

ومسددا بحقيقة أمرية.

•أمر :قال تعاىل« :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

فصلت]١٢ :؛ واملراد
ﭚ ﭼ [سورة ّ
هنا التقدير.
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«وحي

ما روي عن أيب جعفر أنّه قال:
«إِ َّن َّ
ني َي ْل َقى َب ْع ُض ُه ْم َب ْعض ًا
الش َياطِ َ
َف ُي ْل ِقي إِ َل ْي ِه َما ُي ْغ ِوي بِ ِه الخْ َ ْل َق َحتَّى

•وسوسة:

الوسوسة

[سورة األنعام]١١٢ :؛ واملراد هنا

عرف هذا النوع من
•اهلام :وقد ّ

النّفس بنحو اإللقاء اخلفي .ووصف

اصطفاه من عباده ك ّلام أراد ا ّطالعه

الكذب» :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ

هو ما يشمل إلقاء الوسوسة يف
هذا القول بالزخرف؛ أي املزخرف
إشارة إىل تلوين الكالم امللقى

مما من شأنه تلوين خاطر وقلب
ب لمََّت ِ
ا ُملوحى له .قال« :لِ ْل َق ْل ِ
َان
لمََّ ٌة ِم َن المَْ َل ِك إِي َعا ٌد بِالخْ َيرْ ِ َو ت َْص ِد ٌيق
بِالحْ َ ِّق َف َم ْن َو َجدَ َذلِ َك َف ْل َي ْع َل ْم َأ َّن ُه
للهَّ َو لمََّ ٌة ِم َن ا ْل َعدُ ِّو
للهَّ َف ْل َي ْح َم ِد ا َ
ِم َن ا ِ
ِ
يب بِالحْ َ ِّق َو نهَ ْ ٌي
إِي َعا ٌد بِالشرَّ ِّ َو َتكْذ ٌ
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َع ِن الخْ َيرْ ِ َف َم ْن َو َجدَ َذلِ َك َف ْل َي َت َع َّو ْذ
ِ
الشي َط ِ
الش ْي ُ
ان ُث َّم َتلاَ َّ
طان َي ِعدُ ك ُُم
م َن َّ ْ
ا ْل َف ْق َر( ،»((3و لتجاذب القلب بني

هاتني اللمتني َق َال َر ُس ُ
ول اللهَِّ:
ب المُْ ْؤ ِم ِن َبينْ َ إِ ْص َب َعينْ ِ ِم ْن
« َق ْل ُ
الرحمْ َ ِن(»((4؛ و نظري ذلك
َأ َصابِ ِع َّ
( ((3بحار األنوار ،املجليس ،ج ،67ص .39
( ((4املصدر السابق ،ص.40 :

َي َت َع َّل َم َب ْع ُض ُه ْم ِم ْن َب ْع ٍ
ض»(.((4

الوحي بأنّه تعليمه تعاىل من

عىل ألوان اهلداية وأشكال العلم،

ولكن بطريقة خف ّية غري معتادة

للبرش وسيأيت بيانه يف باب االهلام-
إنشاء اهلل .-

•إشارة:

ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﭼ [سورة مريم]١١ :؛

إن املصحح لعدَّ اإلشارة وحيا

هو اعتامد زكريا ذلك للتفهيم
وإلقاء املعنى وهو نحو من أنحاء

الكالم اخلفي .وجيمع هذا االعتبار
ني
ما جاء يف َق َال َق َال َأ ِم ُري المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني َس َأ ُلو ُه َع ْن َم ْعنَى ا ْل َو ْح ِي َف َق َال:
ِح َ
ِمنْ ُه َو ْح ُي النُّ ُب َّو ِة َو ِمنْ ُه َو ْح ُي الإْ ِ لهْ َا ِم
َو ِمنْ ُه َو ْح ُي الإْ ِ َش َار ِة َو َسا َق ُه إِلىَ َأ ْن
( ((4املصدر السابق ،ج  ،60ص.150
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َق َالَ :و َأ َّما َو ْح ُي الإْ ِ َش َار ِة َف َق ْو ُل ُه َع َّز
َو َج َّل ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ؛
َأ ْي َأ َش َار إِ َل ْي ِه ْم لِ َق ْولِ ِه َت َعالىَ :

ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﭼ(.((4

اخلفي بألفاظ مغايرة للفظ «الوحي»،
مثل لفظ «قول» الذي استخدم يف

القرآن بمعنى اإللقاء اخلفي سواء
أكان املخاطب من ذوي العقول كام
يف قوله تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

•الرؤيا :ال شك أن الرؤيا باملعنى

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ [سورة

الوحي؛ ملا يف ذلك من األخبار

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

األخص؛ أي رؤية األنبياءمن

املستفيضة عند املسلمني من الكتاب
والسنة .قال تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ

[سورة االرساء]60 :؛ وقال أيضا:

ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

البقرة]34 :؛ وقوله أيضا :ﭽ ﭑ

ﭘ ﭙ ﭼ [سورة البقرة:
]30؛ أم غري ذوي العقل بقوله:
ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﭼ [سورة فصلت.]11 :

يقول صاحب امليزان« :و أما

ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [سورة الفتح:

اختصاص بعض املوارد ببعض هذه

رضب ًا من رضوب الوحي النبوي؛

موجودا يف اجلميع كتسمية بعضها

 .]27وعليه تكون الرؤيا الصادقة
فقد قال أمري املؤمنني« :رؤيا

األنبياء وحي»( .((4يبقى اإلشارة إىل

استعامالت أخرى تفيد معنى االلقاء
( ((4بحار األنوار ،املجليس ،ج 14 :ص.18 :
( ((4اآلميل ،الشيخ الطويس ،ص.338

األلفاظ مع كون املعنى املشرتك املذكور

كالما و بعضها قوال و بعضها وحيا
مثال ال غري فهو يدور مدار ظهور

انطباق العناية اللفظية عىل املورد،

فالقول يسمى كالما نظرا إىل السبب
الذي يفيد وقوع املعنى يف الذهن و
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لذلك سمي هذا الفعل اإلهلي يف مورد

ويمكننا الظفر عند استقراءنا هلذه املوارد

ألن العناية هناك إنام هو باملخاطبة

من املوارد ويفرتق عنه يف أخرى.

بيان تفضيل األنبياء وترشيفهم كالما
والتكليم ،ويسمى قوال بالنظر إىل

املعنى املقصود إلقاؤه و تفهيمه ولذلك
سمي هذا األمر اإلهلي يف مورد القضاء
والقدر واحلكم والترشيع ونحو ذلك

قوال كقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

يقول العالمة الطباطبائي يف تفسريه

لآلية املذكورة ...« :وقد ُيشكل هنا يف
إهلام الفجور إذ إهلام التقوى يسانخ فعله

تعاىل؛ فيجيب صاحب امليزان قائال" :و

تعليق اإلهلام عىل عنواين فجور النفس و

ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ ( .»((4ونظري ذلك

تقواها للداللة عىل أن املراد تعريفه تعاىل

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ وهو

وراء تعريفه متن الفعل بعنوانه األويل

موارد استعامالت اإلهلام

مثال املشرتك بني أكل مال اليتيم الذي

ما جاء يف قوله تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ

ظاهر أنه نحو من اإلهلام.

يف القرآن والروايات:

لإلنسان صفة فعله من تقوى أو فجور

املشرتك بني التقوى و الفجور كأكل املال

هو فجور و بني أكل مال نفسه الذي هو

مل يرد لفظ اإلهلام يف القرآن الكريم

من التقوى ،و املبارشة املشرتكة بني الزنا

ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

و باجلملة املراد أنه تعاىل عرف اإلنسان

إالَّ يف آية واحدة وهي قوله تعاىل:
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بام مفاده َّ
أن اإلهلام جيامع الوحي يف كثري

و هو فجور و النكاح و هو من التقوى

ﭮﭼ [سورة الشمس]8 :؛ أما

كون ما يأيت به من فعل فجورا أو تقوى

وااليزاع والتحديث و ...فقد زخرت هبا

تفريع اإلهلام عىل التسوية يف قوله :ﭽﭩ

معانيه اللغوية( ((4كاالسرتشاد والتوفيق
آيات الذكر احلكيم والروايات الرشيفة.

( ((4امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،2ص.319 :
( ((4ارجع إىل املعنى اللغوي لإلهلام.

و ميز له ما هو تقوى مما هو فجور .و

ﭪ ﭫ ﭬﭼ إلخ لإلشارة إىل أن

إهلام الفجور و التقوى و هو العقل

العميل من تكميل تسوية النفس فهو من
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نعوت خلقتها كام قال تعاىل :ﭽ ﯔ

النمل]19 :؛ وقوله :ﭽ ﭕ ﭖ

ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ

يقول العالمة ...« :اإلهلام يكون

ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﭗ ﭘ ﭼ [سورة األنبياء.]73 :

ﯦ ﯧ ﭼ [سورة الروم.]30 :

تارة من سنخ اإلدراكات؛ بمعنى ّ
أن

النفس لإلشارة إىل أن املراد بالفجور

من سنخ امليل؛ أي ّ
إن اهلل ُيلهم املرء

و إضافة الفجور و التقوى إىل ضمري

و التقوى امللهمني الفجور و التقوى
املختصني هبذه النفس املذكورة و هي

النفس اإلنسانية و نفوس اجلن عىل
ما يظهر من الكتاب العزيز من كوهنم

مكلفني باإليامن و العمل الصالح(."((4

ويمكننا تقسيم االهلام يف القرآن إىل
قسمني مها:

إهلام علم :وهو نحو من اإلدراك

فهم اإلنسان أمر ًا ما ،وتارة ُا خرى
اهلل ُي ّ

مي ً
ال نحو أمر معينّ  .وكذا هو احلال
بخصوص الوحي ،إذ يقول القرآن

الكريم يف هذا الصدد :ﭽ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘﭼ؛ فاهلل يوحي
ألوليائه فعل ذلك ،فهنا مل يقل« :العلم
باخلريات» ،بل قال« :فعل اخلريات»،

فالظاهر ّ
أن عني الفعل هو الذي

يوحى؛ بمعنى ّ
أن امليل والنزوع إىل
َ

درك من قبل احلق تبارك
يفاض فيه ا ُمل َ
ِ
املدرك ما جهله؛ إما
تعاىل فيعلم به

(((4
ّ
«وإن يف كتاب اهلل من هذا
اهلل تعاىل

باطني وميل

ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

حصوال أو حضورا.

إهلام عمل :ايزاع

(((4

لفعل الصاحلات؛ كام يف قوله تعاىل:
ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [سورة

( ((4نفسه ،ج ،20ص.298 :

( ((4ارج��ع إىل املعنى اللغوي لاليزاع فقد
ذكرناه يف الصفحة.

يوجد يف أولياء اهلل بعناية من
فعل اخلري َ

القبيل كثري من اآليات كقوله تعاىل:

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [سورة
احلجرات]7 :؛ فهذا هو فعل اهلل تبارك

وتعاىل».

أما «التحديث» فهو رضب من

( ((4امليزان يف تفسري القرآن؛ ج.297 /20
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االهلام؛ بل أرقى درجاته .وهو سمع

خامتة:

ال سمع احلس .ويف الصحيح عن

منوط بتحديد تلك العلقة املتينة بني

القلب لسامع كالم اهلل بصوت امللك،

األحول قال :سمعت زرارة يسأل أبا

جعفر قال :أخربين عن الرسول و
«الر ُس ُ
ول ا َّل ِذي
النبي و ا ُمل َحدَ ث فقالَّ :
َي ْأتِ ِيه َجبرْ َ ِئ ُيل ُق ُبلاً َفيرَ َ ا ُه َو ُي َك ِّل ُم ُه َف َه َذا
ول َو َأ َّما النَّبِ ُّي َف ُه َو ا َّل ِذي َي َرى فيِ
الر ُس ُ
َّ
ِِ
ِ
يم َو ن َْح َو َما ك َ
َان
َمنَامه ن َْح َو ُر ْؤ َيا إِ ْب َراه َ
ول اللهَِّ ص ِم ْن َأ ْس َب ِ
َر َأى َر ُس ُ
اب النُّ ُب َّو ِة
َق ْب َل ا ْل َو ْح ِي َحتَّى َأتَا ُه َجبرْ َ ِئ ُيلِ م ْن
الر َسا َل ِة َو ك َ
ِعن ِْد ا ِ
ني
َان محُ َ َّمدٌ ِ ح َ
للهَّ بِ ِّ
ِ
الر َسا َل ُة ِم ْن ِعن ِْد
جمُ َع َل ُه النُّ ُب َّو ُة َو َجا َء ْت ُه ِّ
ا ِ
للهَّ يجَ ِي ُئ ُه بهِ َا َجبرْ َ ِئ ُيل َو ُي َك ِّل ُم ُه بهِ َا ُق ُبلاً َو
ِمن الأْ َنْبِي ِ
اء َم ْن جمُ ِ َع َل ُه النُّ ُب َّو ُة َو َي َرى فيِ
َ
َ
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ِ ِ
ِِ
وح َو ُي َك ِّل ُم ُه َو يحُ َ دِّ ُث ُه
الر ُ
َمنَامه َو َي ْأتيه ُّ
ِم ْن َغيرْ ِ َأ ْن َيك َ
ُون َي َرى فيِ ا ْل َي َق َظ ِة َو َأ َّما
ث َف َي ْس َم ُع َو لاَ
ث َف ُه َو ا َّل ِذي يحُ َ دَّ ُ
المُْ َحدَّ ُ
يع ِاين و لاَ يرى فيِ من ِ
َام ِه(.»((4
َ
ُ َ ُ َ ََ

ممّا مر يتضح أن فهم النص القرآين

البنية اللغوية للنص القرآين ومعارفه؛
وهذا لن يتسنى للمحقق يف جماالت

الدراسات القرآنية إال من خالل كشف
العالقة بني البعد الوجودي والبعد

اللساين؛ أي كون الكلامت القرآنية

تنهض بوظيفة وجودية خاصة .وهذا

يسوغ لنا القول بأن املرتبة اللفظية
ما ّ
للقرآن الكريم كاشفة عن مرتبته التي

أنزل عنها.

فإذا رمنا التعايل بالفهم القرآين إىل

حقائق كلامته ومفرداته؛ ما علينا إال

أن نذعن بأن لكل مفردة فيه حقيقة
يف مرتبة من مراتب تنزالته من احلق

تعاىل ،وأقول حقيقة ال جمازا كام رآه

الكثري من املحققني . ..وربام سيكون

لنا –بحول اهلل -حماوالت أخرى يف
هذا املجال من شأهنا بسط البحث يف

هذا املوضوع. ..
اب ا ْل َفر ِق َب الرس ِ
ول
( ((4الكايف ،الكلينيَ ،ب ُ ْ ينَْ َّ ُ
والنَّبِي والمُْحدَّ ِ
ث ،ج ،1ص.176
َ ِّ َ َ

فحوى البحث
يصب البحث (املكتوب باللغة الفارسية وترمجة السيد رائد
علي) يف جمرى البحوث املقارنة .اذ بسط اراء ثالثة من العلماء
املعنيني بشؤون القرآن الكريم ،اوهلما مساحة السيد حممد حسني
الطباطبائي ،صاحب تفسري امليزان املعروف .واالخران مستشرقان
هما :اجملري (اجيناس جولد زيهر) والياباني الربوفسور (توشي
هيكوايزونسو).
وقد اثبت الباحث حقائق ال ميكن احلياد عنها يف وصف العصر
الذي سبق بعثة الرسول االكرم بعصر اجلاهلية ،ثم عرج على
اكرب مصداق للجاهلية يف عصرنا الراهن فلفت االنظار اىل ما جيري
اليوم من مظامل على صعيد االفراد واحلكومات مما ال حييد يف معناه
عن اجلاهلية اليت سعى االسالم احلنيف اىل القضاء عليها.
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اخلالصة:

لعل ّأول ما طرح مصطلح

(اجلاهلية) بعنوانه اصطالح ًا كان قد

طرح يف لغة القرآن ومن بعد ذلك وجد
مكانه يف التفسري ،والروايات ،ويف كتب

اجلزيرة العربية قبل بعثة النبي والتي

أثرت يف مجيع أبعاد حياة عرب اجلزيرة

العربية.

هيدف هذا التحقيق إىل معرفة

التاريخ واللغة ،وبكونه اصطالح ًا فقد

اجلاهلية ومعاملها ،وذلك لوضع معايري

والتحليل املفهومي لذا اختلفت اآلراء

مقطع زماين للحيلولة دون اإلنحراف

تناوله خمتلف العلامء بالنقد والتحقيق
الكثرية حول معناه وحدوده الزمانية

واملكانية فاعترب هذا االصطالح انه صفة

روحية خاصة ،وبعض آخر يعتربه اسم
لفرتة زمنية خاصة ،واعترب قسم آخر أن
له تاريخ بامتداد تاريخ البرشية.

نقيس عىل غرارها أفكارنا وأعاملنا يف كل
والتورط يف اجلاهلية.

الكلامت الرئيسة :القرآن ،اجلهل،

اجلاهلية ،الطباطبائي ،جولد زهير،

ايزوتسو.

املسألة االساسية املقدمة :يف هذا

تتطرق هذه املقالة باسلوب حتلييل

البحث هي؛ كيف وصف القرآن معامل

(العالمة الطباطبائي ،جولد زهير،

حمل بحث وحتليل من قبل علامء امثال:

للمقارنة بني آراء تفسريية لثالثة علامء
ايزوتسو) وذلك باالستناد إىل اآليات
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ذكرت يف القرآن هي جاهلية شبه

التي تضمنت مفردة اجلهل واجلهالة

واستخدام مشتقاهتا ،وشخصت أن:

(اجلاهلية) تكون قبال (اإلسالم) .بناء
عىل آيات القرآن الكريم فإن اجلاهلية

هي موضوع أوسع من الزمان واملكان.
املقصود من (اجلاهلية األوىل) التي

عرص اجلاهلية؟ .فكانت هذه املسألة
جواد عيل يف كتاب املفصل يف تاريخ

العرب قبل اإلسالم) ،وفيليب خليل

يف (تاريخ العرب) وسامل عبد العزيز
يف (تاريخ العرب يف عرص اجلاهلية)،

وضيف شوقي يف (العرص اجلاهيل)،
وفروخ عمر يف (تاريخ اجلاهلية) وحممد

قطب يف (جاهلية القرن العرشين)،

االستاذ املشارك الدكتور حممد جواد اسكندرلو

وجعفر السبحاين يف (فروغ الدين)،

الطباطبائي اجيناس جولد زهير وتوشيهيكو

اإلسالمي) ،وحييى نوري يف (اسالم،

املفاهيم واالصطالحات القرآنية

ويوسف الغروي يف (موسوعة التاريخ

عقايد وآراء برشي يا جاهليت واسالم)

و ...ومن الكتاب املسترشقني أيض ًا
تطرقوا إىل هذا املوضوع منهم جولد

زهير وايزوتسو فيام يتعلق برضورة
وامهية البحث ،البد من التعرف الوضع

العقائدي للمجتمعات ما قبل البعثة

وباألخص يف اجلزيرة العربية؛ ألنه دون

التعرف عىل عقائد املجتمع يف تلك احلقبة

ال يتسنى لنا تقييم ما حققه اإلسالم كام
وكيف ًا يف تغيري أساس لعقائد املجتمعات
البرشية ،وما مل نتعرف عىل معتقدات،

وثقافات ،وحضارة ،وآداب وسنن

املجتمعات القديمة ال يتبني لنا مدى تأثري

الرشيعة اجلديدة يف تلك املجتمعات.

ايزوتسو.

االساسية التي طرحت يف هذه املقالة،
ورشحت

مفاهيمها

هي:

اجلهل،

اجلاهلية ،اجلاهل ،اجلهول ،جيهلون،
جتهلون و ...ومن خالل البحث يف
مشتقات مفردة (اجلهل) يف القرآن الكريم

يعرف يف القرآن ،لكن
نرى بأن اجلهل مل ّ
من خالل املوارد التي استخدم فيها

اجلهل نفهم بأن معنى اجلهل ليس خالف
العلم ،وأن جهل اإلنسان بنفسه ،وباهلل،

وبالنبي هي أهم االسباب للمعضالت يف
العامل ،واملعاد ،ومنشأ خمتلف االعتقادات

الباطلة واألعامل والسلوك املنحرف

والصفات الروحية القبيحة التي ذكر

القرآن الكريم مصاديقها .يعتقد اغلب

إن معرفة اجلاهلية ما قبل اإلسالم

الباحثني أن اجلاهلية مشتقة من اجلهل

معرفة اجلاهلية ما بعد اإلسالم باألخص

القول بأن القرآن جاء باإلسالم بدالً من

وحتليل ماهيتها ومعاملها ،مؤثرة جد ًا يف
العالقات اجلاهلية يف عاملنا املعارص.

نوع حتقيقنا هذا توصيفي –حتلييل

وباسلوب مقارن آلراء علامء كالعالمة

الذي هو خالف احللم .وخالصة يمكن
اجلاهلية ،واعترب اجلاهلية حالة روحية

متمردة عن أتباع اهلداية اإلهلية ،وال

تذعن حلكومة اهلل سبحانه يف شؤون
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احلياة ،وبالطبع هكذا حالة هي أوسع

من الزمان واملكان لذا يمكن أن تتكرر يف
مقطع من التاريخ ويف كل أمة.

مفهوم اجلهل واجلاهلية.

القرآن الكريم :إن يف مادة اجلهل أهل
واحد ،وهي خمالف للعلم ،وفقدان
العلم إما يف املعارف اإلهلية والعلوم

معنى اجلهل لغة :أكثر كتب اللغة

الظاهرية ،أو يف الواجبات الشخصية،

(((

كيل أو جزئي ،كام أن اجلهل مالزم

لكن كتاب العني

واليقني مالزم للطمأنينة والسكون،

حينام تذكر مفردة اجلهل لوحده تذكرة
بمعنى :خالف((( ،ضد((( ،ونقيض

العلم ،وكلام تذكره مع حرف (عىل)
يأيت بمعنى سفه

(((

ذكر اجلهل بمعنى (نقيض العلم) سواء
جاء ملفرده أو مع حروف عىل

(((

ويف

القاموس املحيط قال جهل عليه يعني

اظهر اجلهل(((.
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وجاء يف كتاب التحقيق يف كلامت

((( امح��د بن حممد بن عيل املقري الفيومي،
امل��ص��ب��اح امل��ن�ير يف غ��ري��ب رشح الكبري
الرافعي ،تصحيح حممد حمي الدين عبد
احلميد ،ج ،1ص.139
((( جمد الدين حممد بن يعقوب فريوز آبادي،
ال��ق��ام��وس املحيط ،ارشاف حممد نعيم
عرقسويس ،ص .1267
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،1ص.480
((( ج��ار اهلل أيب ال��ق��اس��م حم��م��ود ب��ن عمر
الزخمرشي ،أساس البالغة ،ص .107
((( اخلليل ابن امحد الفراهيدي ،كتاب العني،
ج ،1ص.327
((( الفريوز آبادي ،بيشني.

وكل من هذه املعاين إما يف موضوع
لالضطراب واحلركة كذلك العلم

إذ ًا تفسري اجلهل باحلركة واالضطراب
تفسري بالالزم واالثر(((.

املعنى اللغوي للجهل الذي ذكره

التحقيق ،صحيح لكن اجلدير بالذكر أن
هذه املفردة مل ترد يف القرآن دائ ًام يف هذا
املعنى ،وكام قال مؤلف قاموس القرآن:
يف كتب اللغة فرست مفردة اجلهل بمعنى

(اجلهل) ،لكن يف اغلب آيات القرآن
استعملت بمعنى السفاهة واالستخفاف،
الن عدم العلم يف أكثر املواقع يعد عذر ًا،

لكننا نرى أكثر استعامل هذه الكلمة يف
مقام عدم العذر والعقوبة ،لكن يف آية

((( حسن مصطفوي ،التحقيق يف كلامت القرآن
الكريم ،ج ،2ص .132

االستاذ املشارك الدكتور حممد جواد اسكندرلو

ﭽ ﮦ ﮧ ﮨﭼ [سورة

3.3اجلاهلية ،حالة اجلهل وعبادة األصنام

معنى اجلاهلية:

4.4اجلاهلية ،زمن الفرتة وال إسالم(.((1

البقرة ]273 :يراد هبا هنا عدم العلم(((.

قبل نبي اإلسالم(.((1

عرفت كتب اللغة مفردة اجلاهلية
ّ

5.5اجلاهلية مصدر أو اسم مصدر

 .أبيان احلدود الزمنية للجاهلية،

اجلدير بالذكر أن اجلاهلية ليست

عىل ثالثة أنحاء وكام ييل:

يعني حقبة كانت يف مايض الزمان

وانقضت.

.بذكر مصاديق اجلاهلية يف األزمنة
املاضية.

بمعنى حالة اجلهل(.((1

من اجلهل الذي هو ضد العلم ،بل

من اجلهل الذي بمعنى السفاهة وضد
احللم ،فهذه املفردة هي يف األصل صفة،
ويمكن أن تربز يف كل فرد ،وقومٍ ،
وبلد،

 .جالتعريف اللغوي ،وهنا نشري إىل

ومكان وزمان ،لكن فيام بعد وبسبب

1.1اجلاهلية هي احلالة التي كان عليها

اجلزيرة العربية من قبل بعثة النبي

وبرسوله (وبرشائع الدين ،ومن

الزمنية ،ويف االستعامل القرآين والروائي

بعض هذه التعاريف:

العرب قبل اإلسالم من اجلهل باهلل
املفاخرة باآلباء واألنساب((( و...

2.2جلاهلية اجلهالء ،فرتة ما قبل
اإلسالم(.((1

((( سيد عيل اكرب قريش ،قاموس قرآن ،ج،2– 1
ص.81– 80
((( الطرحيي فخر الدين ،جممع البحرين :1
.333
( ((1الفراهيدي خليل بن امح��د ،العني:1 ،
.327

كثرة استعامهلا بخصوص عرب شبه
اختذت معنى السم اختص يف تلك الفرتة
استعملت أيض ًا باملعنى الثاين.

( ((1سعيد اخل��وري الرشتوين اللبناين ،اقرب
امل���وارد يف فصح العربية وال��ش��وارد:1 ،
.147
( ((1ابن منظور ،لسان العرب( 480 :1 ،مادة
جهل).
( ((1ع�لي اك�بر ده��خ��دا ،لغت ن��ام��ه ،مدخل
جاهليت.
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اجلهل واجلاهلية يف القرآن

القرآن الكريم اعظم معاجز نبي

اإلسالم واهم مصدر اهلي لدى

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ.

وقد ذكرت تفاسري خمتلفة لعبارة

املسلمني وأفضل مصدر للبحث حول

ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ.

العربية يستعملوهنا يف زمن بعثة النبي

نفى نوح يف جوابه أن يطرح

املفاهيم التي كان عرب شبه اجلزيرة

لكن هل استعملت مفردات اجلهل
واجلاهلية يف القرآن؟ .حينام نقرأ كتاب

املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم

يتبني أهنا من اجلذر الثالثي جهلُ ،ذكر
تسع منها اس ًام ،وعرش اسم فاعل ،ومخس
فع ً
ال مضارعا وكلها ذكرت  24مرة يف

 17سورة ويف  24آية من القرآن الكريم،

ومل يرد يف القرآن تعريف هلاتني املفردتني،
لكن بمراجعة تفاسري هذه اآليات نفهم

اين استعملت مشتقات هذه املفردات،
وبتعبري آخر ما هي مصاديق اجلهل يف
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ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

القرآن .وهنا سنبحث بعض أهم موارد

استعامهلا.

اصطالح جتهلون:

يقول العالمة الطباطبائي :لقد

املؤمنني ،وعلل ذلك بقوله ﭽ ﭣ

ﭤ ﭥﭼ وهبذا التعليل أع َل َم بأن
الكافرين أيض ًا هلم يوم الذي يرجعون
فيه إىل رهبم فيحاسبون عىل أعامهلم

وينالون جزاءهم طبق ًا لسلوكهم ،إذ ًا
حساب املؤمنني عىل رهبم .لكن قوم
نوح وبسبب جهلهم كانوا يتوقعون أن

ُيطرد الفقراء واملساكني والضعفاء من
املجتمع الديني ،وان حيرموا من نعمة

الدين التي هي يف الواقع رشف وكرامة

اإلنسان .ويقول العالمة ،مراد نوح

من اجلهل الذي نسبه إىل الكفار جهلهم

بأمر املعاد ،وان احلساب واجلزاء إىل اهلل

ال إىل غريه.

ُذكر هذا االصطالح يف سورة هود

ويف رده لكالم سائر املفرسين

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

به اجلهالة :املضادة للعقل واحللم،

يف اآلية  29قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ

يقول :أما ما ذكره بعضهم من أن املراد

االستاذ املشارك الدكتور حممد جواد اسكندرلو

وان نوح أراد أن يقول اهيا الكفار

مستقلة يف التأثري ،ويتخيلون لو أننا

من عقولكم ،أو أراد بتجهلون ،انكم

اآليات واملعجزة التي تكون سبب ًا يف

انكم تسفهون عملنا ،وال تستفيدون
جتهلون أن حقيقة االمتياز بني إنسان
وانسان بإتباع احلق وعمل الرب والتحيل

بالفضائل ال باملال واجلاه كام تظنون فهو
معنى بعيد عن السياق(.((1

اصطالح جيهلون:

ورد يف هذا االصطالح يف آية

واحدة فقط وهي :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [سورة

االنعام.]111 :

فقد ذكر العالمة الطباطبائي؛ أن

أجبناهم يف مسالتهم وآتيناهم اعاجيب
ايامهنم ،ما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء اهلل

إيامهنم (.((1

اصطالح اجلاهل:

ذكر هذا االصطالح يف هذه اآلية

فقط :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﭼ [سورة البقرة.]273 :

حيث فرس العالمة الطباطبائي
بالشخص

اجلاهل

اجلاهل

بحال

االغنياء فهو لشدة تعففهم يتصور بأهنم

اغنياء (.((1

اصطالح جاهلون:

جاء هذا االصطالح ثالث مرات

هذه اآلية بيان آخر لعبارة (إنام اآليات

يف ثالث سور مكية يف القرآن؛ يف

قالوا فيه :لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا،

يف اآلية ،64 :سورة الفرقان يف اآلية:

عند اهلل) وان ادعاء املرشكني الذي

(سورة يوسف اآلية ،89 :سورة الزمر

هو ادعاء ووعد كاذب ،الن اجلهل

.)63

أن املرشكني جاهلون بمقام رهبم،

يقول تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ

بعظمة اهلل ساقهم إىل هذا الكذب،

ويعتقدون بأن مجيع العلل واالسباب

( ((1امليزان – 310 :10و.311

ففي اآلية ( )63من سورة الفرقان

( ((1امليزان .442– 441 :7
( ((1امليزان.613 :
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ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ.

ويف تفسري ذيل هذه اآلية يقول

العالمة الطباطبائي :الصفة الثانية التي
ذكرت للمؤمنني وهي؛ إذا رأوا فع ً
ال

قبيح ًا من اجلاهلني أو كالم ًا ناشئ ًا عن

جهل ،اجابوهم بام هو سامل من القول
ٍ
وخال عن اللغو واإلثم ...إذ ًا حاصل
معنى هذه اآلية يرجع إىل عدم مقابلتهم

اجلهل باجلهل(.((1

عرفت هذه اآلية الذين
فقد
ّ

يتعاملون مع اآلخرين بسلوك وكالم

قبيح بأهنم جاهلون.

اصطالح اجلاهلني:

ورد هذا االصطالح يف أربع سور

مكية وسورتني مدنيتني (البقرة،67 :

االنعام ،35 :االعراف ،199 :هود:
256

.)46

يقول العالمة :لو طلب نوح يف

كالمه نجاة ابنه لكان من اجلاهلني لكن
العناية اإلهلية حالت دون ذلك (.((1

إذ ًا نفهم من اآلية أن اجلاهلني

يطلبون من اهلل أشياء ال يعلمون
حقيقتها .

اصطالح جهوال:

وردت هذه الكلمة مرة واحدة يف

القرآن وذلك يف سورة األحزاب قال

تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ
[سورة األحزاب.]72 :

فنقرأ يف تفسري هذه اآلية :ومحلها

اإلنسان؛ أي إن اإلنسان بحجمه الصغري
كان له استعداد وصالحية تقبل ذلك

فقبلها .ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ.

أي ألنه كان ظامل ًا لنفسه وجاه ً
ال

ففي سورة هود :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

بالعواقب الوخيمة هلذه االمانة ،فهو ال

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭼ.

هلا عاقبة وخيمة فيها هالكه االبدي...
والكلمتان ظلوم وجهول ،وصفان

( ((1امليزان .131 :15

( ((1امليزان .356 :10

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ

يعلم أن لو خان هذه االمانة هلا لكانت

االستاذ املشارك الدكتور حممد جواد اسكندرلو

للظلم واجلهل ،يقال لشخص ظلوم
وجهول أي إن الظلم واجلهل جيتمعان

فيه(.((1

إذ ًا علة محل االمانة من قبل اإلنسان

هي الظلم واجلهل.

اصطالح بجهالة

ذكرت هذه الكلمة يف اربع سور من

القرآن:

األوىل يف قوله تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [سورة

االنعام.]54 :

حول هذه املفردة قال العالمة:

اجلهالة قبال العناد ،والتعمد(.((2

الثالثة :قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭼ [سورة النحل.]119 :

فقد ورد يف التفسري :أن كلمة

اجلهالة واجلهل يف معنى واحد ،وهي يف

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ [سورة

األصل يف قبال العلم ،لكن اجلهالة يف

قال العالمة؛ املراد باجلهل هنا،

انكشاف تام للواقع ،وان كان الشخص

لغة مقابل العلم ...إذ ًا الذي يرتكب

الرابعة :قوله تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ

النساء.]17 :

نفس املعنى اللغوي لكلمة واجلهل
الذنب ،يف العرف ويف اصطالح الناس

يسمى جاه ً
ال(.((2

كثري من املوارد استعملت بمعنى عدم
بشكل عام خالي ًا من العلم(.((2

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭼ

الثانية :قوله تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ

[سورة احلجرات ]6 :يف ذيل هذه اآلية

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ

بالفحص والتحقيق يف خرب الفاسق،

( ((1امليزان .527 :16
( ((2امليزان .378 :4

( ((2امليزان .149 :7
( ((2امليزان .528 :12

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ

يقول العالمة الطباطبائي ،امرت اآلية
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والتعليل (أن تصيبوا قوم ًا بجهالة)

اهلل أن ينرصه من غري قيد ورشط فكان

اإلنسان إذا أراد العمل بخرب الفاسق

الثانية :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ

يفيد أن املأمور به هو رفع اجلهالة ،وان
وترتيب االثر عليه ،جيب أن يكون لديه

علم بمضمون خربه(.((2

إذ ًا عدم التحقق من خرب الفاسق

سمي يف
وعدم االطالع عىل احلقيقة،
ّ
هذه اآلية جهالة ،و ُع ّرف بعنوانه عامل
لسقوط األفراد يف اخلطر.

مصطلح اجلاهلية:

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ [سورة
املائدة.]50 :

التفسري :إن الدين الذي اعرضوا

عنه هو دين نازل من عند اهلل وهو
لمِ
دين احلق والذي علموا انه حق إذ ًا َ

يعرضون عن هذا الدين ألجل سنن

اجلاهلية؟.

ذكر هذا االصطالح أربع مرات يف

ويمكن أن يكون معنى اآلية

األوىل :قوله تعاىل :ﭽ ﭝ ﭞ

والرشائع حقة نازلة من عند اهلل ومل

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

اجلاهلية الناشئة عن إتباع اهلوى

التفسري :ظنوا باهلل أمر ًا ليس بحق

ماذا يريدون بتوليهم وليس هناك إال

بوصف ليس بحق بل من االوصاف

إذ ًا العالمة الطباطبائي يعترب حكم

سور مدنية يف القرآن.

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭮ ﭼ [سورة آل عمران.]154 :
258

ذلك خطؤهم وهذا هو ظن اجلاهلية(.((2

بل هو من ظنون اجلاهلية فهم يصفونه
التي كان يصفه هبا أهل اجلاهلية ...ومن
املعلوم أهنم كانوا يظنون أن الدين احلق

ال يغلب وال يغلب املتدين به ألن عىل
( ((2امليزان .465 :18

هكذا :إذا كانت هذه األحكام
يكن وراءها حكم حق إال حكم
فهؤالء الذين يتولون عن احلكم احلق

حكم اجلاهلية (.((2

اجلاهلية ،احلكم الذي ال يستند إىل

اهلل سبحانه وذلك بدليل املقارنة بني
( ((2امليزان .72 :4
( ((2امليزان .583 :5

االستاذ املشارك الدكتور حممد جواد اسكندرلو

احلكمني التي يف اآلية املباركة (.((2
الثالثة:

ﭽﭶﭷﭸﭹ

وبالعلل االساسية حلوادث العامل
وباملعاد وعامل ما وراء الطبيعة ،منشأ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [سورة

عبادة األصنام ،االنحراف اجلنيس،

يقول العالمة الطباطبائي :التربج

دعوة األنبياء ،احلسد ،عدم معرفة معيار

واجلاهلية األوىل اجلاهلية قبل البعثة

االستقرار واالضطراب ،طلب يف جهل

األحزاب.]33 :

الظهور للناس كظهور الربوج لناظرهيا
فاملراد اجلاهلية القديمة(.((2

ارصار الكفار عىل نزول العذاب وتركهم
فضيلة األفراد ،االستهزاء بالغري ،عدم

من اهلل ،اضالل اآلخرين ،امليل إىل الزنا

وبناء عىل ذلك فإن من عالمات

والشهوات وهوى النفس والسقوط يف

أمام الناس ،كام كان حال املجتمع قبل

وأن للجاهلية عالمات قد بينتها

اجلاهلية ،أن تظهر النساء زينتهن علن ًا
بعثة النبي.

اهللكة ،اللغو ،ومحل االمانة اإلهلية.

اآليات القرآنية وهي:

الرابعة :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

 .أاالعتقاد باهلل بام خيالف الواقع،

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

.باحلكم يف اجلاهلية هو احلكم غري

ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ

 .جيف اجلاهلية تظهر النساء زينتهن

امجايل البحث املتقدم:

 .دشيوع احلمية والتعصب اخلاطئ بني

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

وبالعامل وباالنسان.

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

العادل والذي يستند إىل اهلل.

[سورة الفتح.]26 :

علن ًا أمام الناس.

اعتربت آيات القرآن الكريم جهل

اإلنسان بنفسه،

وباهلل،

( ((2امليزان .600 :5
( ((2امليزان .462 :16

وباالنبياء

الناس يف املجتمع اجلاهيل.

رأي اجيناس جولد زهير (:((2
( ((2مسترشق جم��ري وباحث يف اإلس�لام،
ولد من عائلة هيودية يف  22حزيران عام
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تطرق جولد زهير يف كتابه

(دراسات إسالمية) إىل موضوع
اجلاهلية فاستعرض أو الً آراء عامة
املسلمني حول اجلاهلية ،ثم نقد

هذه اآلراء وطرح رأيه قائالً :يعتقد

املسلمون أن اجلاهلية يف تضاد مع

اإلسالم ،أو بمعنى اجلهل وعدم

االطالع.
وهذا

املعنى

للجاهلية

ومن ثم يبحث جولد زهير مفهوم

اجلهل يف اللغة فيقول:
إن

حممد ًا

استعمل

مفردة

اجلاهلية بنفس املعنى الذي ورد يف

االدب املنظوم (الشعر) من قبله ،والذي

استعملت يف كلامت جهل وجاهل ،من

مادة جهل.

غري

صحيح أن مفهوم العلم يف اللغة

تغيري اوضاع الزمن الذي سبق وذلك

لكن هذا التقابل والتضاد مبني عىل

صحيح؛ ألن حممد ًا  حينام أراد
من خالل إعالمه ،مل حياول أن يصف
زمن اجلاهلية بأنه زمان عدم االطالع
واجلهل ،ألنه يف هذه احلالة يتوجب

عليه مواجهة اجلهل بالعلم ،لكنه كان
يروج االيامن باهلل وحب اهلل سبحانه.

ونحن يف هذا الكتاب استعملنا
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يواجه الرببرية(.((3

كلمة اجلاهلية عنوان ًا لزمن الرببرية(.((2

ألن حممد ًا أراد برتويج اإلسالم أن
1850م يف املجر( ،راج���ع :حممد رضا
ظفري ،اجيناس جولد زهير ،غرب در آينه

فرهنك ،ش.)73 :12
(Barbarizm ((2

العربية القديمة يستعمل مقابل اجلهل،
املعنى الثانوي للجهل إذ إن املعنى

األسايس للجهل هو ما يقابل مادة
احللم يف كلمة حلم وحليم –وهذا ما

كان شائع االستعامل يف اللغة العربية

القديمة –بناء عىل علم جذر هذه
الكلامت ،فهي تعطي معنى :احلزم،

القدرة ،االحتاد وسالمة البدن ،الوحدة

االخالقية ،؟؟؟؟ .وقار.

عرف احلليم ،ووضع مقابله
ثم ّ

اجلاهل فقال :احلليم اإلنسان املتحرض
(Goldziher ignaz muslim stu d ((3
ies what is meant by aljahiliy

االستاذ املشارك الدكتور حممد جواد اسكندرلو

(املثقف واملؤدب) ويقابله ويتضاد معه

التي اصلحهها اإلسالم عبارة عن:

املتوحش ،وقليل الصرب الذي يتبع

القبيل ،العداء الدائم ،روح االنتقام

اجلاهل ،اجلاهل هو اإلنسان اخلشن
شهوته الغضبية التي ال يسيطر عليها،
وهو ظامل بسبب إتباعه لغرائزه احليوانية،
ويف كلمة واحدة ،اإلنسان الرببري هو

(غري مثقف وغري متمدن)(.((3

ويف توضيح معنى اجلاهل استشهد

ببيت شعر عريب:

أال ال يجَ ْ ه َل ْن احدٌ علينا

فوق َ
َ
فنجهل َ
جهل اجلاهلينا

فمن بعد ايضاحه يعرف اجلاهلية

هبذا التعريف:

التكرب (محية اجلاهلية) ،التنافر

وعدم العفو(.((3

ويقول أيض ًا:

إن السنة اإلسالمية تبني بوضوح

أنه يف اوائل التاريخ اإلسالمي كان

اجلهل يفهم بنفس املعنى املستعمل يف
االشعار العربية القديمة.

ففي قول جعفر بن ايب طالب مللك

احلبشة( :أنا كنا قوم ًا أهل جاهلية نعبد
األصنام ونأكل امليتة ،ونأيت الفواحش،

ونقطع االرحام ،ونيسء اجلوار ويأكل

اجلاهلية هو الزمن الذي كان يسوده

القوي منا الضعيف ،حتى بعث

يقول مبلغو اإلسالم ،إن اإلسالم اهنى

وأمانته وعفافه ،فدعانا إىل عبادة اهلل

اجلهل ،يعني الرببرية والظلم .فحينام
سنن وعادات اجلاهلية؛ يقصدون بذلك
العادات الرببرية وروح اخلشونة التي

متيز العرب عبدة األصنام عن اإلسالم
وان حممد ًا يريد اصالح اخالق قومه

بازالة هذه السنن.

إن اخالق جمتمع عبدة األصنام

(Goldziher، lbid ((3

اهلل رسوالً منا نعرف نسبه وصدقه

وحده.((3( )...

إن دعوة عباد األصنام بتغيري

عقيدهتم إىل اإلسالم ،كانت منحرصة
يف السلوك االخالقي وليس العبادي،

فعىل سبيل املثال ،فإن األشخاص
(Goldziher، lbid ((3
( ((3فروغ ابديت .255 :1
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االثني عرش الذين بايعوا النبي يف
العقبة بايعوا هبذه الرشوط :أال يرشكوا

باهلل أحد ًا  ،أال يرسقوا ،وال يزنون،
وال يؤذوا ،وال يتكربوا ،ففي اوائل

رأي ايزوتسو (:((3

يتابع تويش هيكو ايزوتسو يف كتابه

املفاهيم االخالقية –الدينية يف القرآن

اإلسالم كانت هذه املفاهيم عنوان ًا

املجيد آراء جولد زهير حول مفهوم

إليه اإلسالم من االلتزام بالفضائل

استنتجه جولد زهير من أن اجلهل يف

للجاهلية قبال اإلسالم .فضال عام دعا

اجلهل واجلاهلية فيقول :بناء عىل ما

االخالقية ،فقد أكد أيض ًا عىل القوانني

معناه االصيل هو ليس متضاد وقبال

البرشية والذي يتضاد مع اجلاهلية؛

عىل (املعقولية االخالقية لإلنسان

باألخص استهداف افعال ال اخالقية

مثل :التحمل ،الصرب ،االعتدال،

العبادية ،لكن املحور األساس يف حياة
اجتناب عبادة موجودات ال حياة فيها

العلم ،بل ما يقابل احللم والذي يدل
املثقف) (نيكلسون) ،وله خصوصيات

وظاملة ،التي اعتربها النبي وحلفاؤه

والتخلص من هوى النفس فإذا اضفنا

اجلاهلية هي يف تضاد مع كل يشء

الشعور بعدم النقص بافضليته وقدرته

أهم خصوصيات اجلاهلية .وهذه

اسمه دين(.((3

ويضيف أيض ًا:
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الشخص اخلشن(.((3

بام أن االخالق اإلسالمية تريد

هلذه العنارص عنرص (القدرة) أي
يكتمل تصويرنا.

يف االستعامالت التي شاعت يف

(Ibid، p. 208 ((3

لألنسان أن يكون مؤمن ًا زاهد ًا ،ومتصف ًا

( ((3بروسفور تويش هيكو ايزتسو ،استاذ

الذي له حلم وحتمل –ويقابله اجلاهل–

واستاذ جامعة كيو يف اليابان ولد عام

باحللم ،لنا أن نستخلص بأن املؤمن–هو

(Goldziher، idid ((3

الفلسفة يف جامعة مك كيل يف كندا،

1914م يف طوكيو ،تويف عام 1993م.
راجع :مفاهيم اخالقية –دينية يف القرآن

املجيد.

االستاذ املشارك الدكتور حممد جواد اسكندرلو

الفرتات الالحقة وأحيان ًا يف الشعر

وقطع به عنكم أمر اجلاهلية وألف

استعملت باملعنى املضاد للعلم ،لكن

فعرف القوم أهنا نزغة من الشيطان وكيد

ما قبل اإلسالم نرى أن مفردة اجلهل
باملعنى االشتقاقي والثانوي فقط واما
املعنى االصيل ،فهو نفسه الذي يدل

عىل احلالة من حب االنتقام وعدم العفو
واحلقد التي كانت عند مرشكي عرب

اجلزيرة(.((3

بينكم ترجعون إىل ما كنتم عليه كفار ًا،
عدوهم فألقوا السالح من أيدهيم وبكوا

وعانق بعضهم بعض ًا(.((3

ويستخلص ايزوتسو من هذه القصة

نقطتني حول اجلاهلية:

األوىل :إن اجلاهلية يف رأي النبي

وينقل قصة املرشك شاس بن قيس

حممد واصحابه مل تكن فرتة تارخيية

احلقد لإلسالم وقد اختار شاب ًا هيودي ًا،

وحالة نفسانية وروحية خاصة وبمجيء

وهو رجل طاعن يف السن ،الذي يك ُّن
فأمره ليقرأ شعر ًا من شعراء قبيلتي
األوس واخلزرج يف املدينة ،وليذكرهم

بعدائهم القديم يف زمن اجلاهلية،

وليحدث تفرقة وقتاالً بني قبائل
االنصار ،وقد نجح يف عمله هذا(.((3

مرت وانقضت بل هي وضع قائم
اإلسالم وقدرته اختفت من الساحة

االجتامعية ظاهري ًا ،لكنها موجودة

خمتبئة يف األذهان حتى يف اذهان
املؤمنني  ،و يمكن أن تعود إىل نشاطها
يف املجتمع يف أي فرصة تتوفر ،لذا فقد

ثم يضيف :ملا وصل خرب هذه

ٍ
كخطر دائم هيدد
احس هبا حممد

مكان االقتتال فقال هلم(( :يا معرش

الثانية :ال عالقة للجاهلية باجلهل

احلادثة إىل النبي هب مرسع ًا نحو

االنصار اهلل أهلل ،أبدعوى اجلاهلية وأنا

بني أظهركم بعد إذ هداكم اهلل لإلسالم،
( ((3املصدر السابق.56– 55 :
( ((3املصدر السابق.56 :

الدين اجلديد.

بل معناها احلقيقي ،االحساس القوي
باالفتخار القبيل وروح العناد واملكابرة،
وكل تلك األعامل والسلوك الفض

( ((3املصدر السابق.57 :
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ناشئ من خشونة اخلُ ُلق و العناد.

ومن هنا جيب البحث حول واقع

هنضة اإلسالم بعنواهنا الرامي اىل عمل
اصالح اخالقي ،وبكلمة واحدة حول

اإلسالم يف جانبه االخالقي ،يمكن
اعتباره حركة شاملة جسورة يف حرب
ضد روح اجلاهلية ،وهبدف إزالة تلك

احلضارة بشكل كامل ،واحالل روح
احللم كبديل دائم لروح اجلاهلية(.((4

واشار ايزوتسو إىل قصة أخرى

يف السنة الثامنة للهجرة كمؤيد لرأيه،

وبحث حول مفردة (احللم) يف كتب
اللغة ،واشار إىل آيات من القرآن

الكريم التي استعملت فيها مفردة
(اجلهل واجلاهلية).

وعىل سبيل املثال بخصوص آخر

اآلية  55من سورة النمل :ﭽ ﯦ
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ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

طريق الرجال دون النساء وهو عمل

قبيح وفحش.

وما يفهم من مفردة (اجلاهل)

للوهلة األوىل؛ أن اجلاهل ذلك اإلنسان

الذي يسلم نفسه بسهولة الهوائها،

ويسلك جانب االفراط والتفريط ،لكن
ذلك ليس عن عدم علم؛ ألهنم يرون

ويعلمون(( :وأنتم تبرصون)) فمن
املعلوم إذا ارتكبوا عمل وسلوك كهذا،

يكونون قد ارتكبوا إث ًام فاحشا(.ً((4
تقييم اآلراء الثالثة:

يرى العالمة الطباطبائي أن خصائص

اإلنسان اجلاهل التي هي عالمات اجلهل
واجلهالة هي:

1.1اجلهل بمسألة املعاد وان احلساب
واجلزاء بيد اهلل وحده.

2.2اجلهل بمقام وعظمة اهلل ومن آثار
هذا اجلهل هو الكذب.

ﯱ ﭼ يقول :نرى يف هذه اآلية

3.3استخدام

الذي له خصوصية جاهلية ،وصفوا

4.4طلب اليشء من اهلل دون العلم

أن قوم لوط ،أهل سدوم بسبب عملهم

هبا ،وهو إشباع غريزهتم وشهوهتم عن
( ((4املصدر السابق.58– 57 :

الكالم

التعامل مع اآلخرين.

القبيح

بحقيقة األمر.

( ((4املصدر السابق.65– 64 :

عند

االستاذ املشارك الدكتور حممد جواد اسكندرلو

5.5اإلفراط يف العناد يف العمل القبيح

2.2إلقاء التفرقة بني اآلخرين بسبب

6.6عدم التحقق من خرب الفاسق وعدم

3.3هلم حاالت نفسانية غري سوية

7.7عدم إتباع حكم اهلل ،واتباع احكام

4.4الشعور الشديد بالفخر القبيل.

وعدم التوبة.

االطالع عىل حقيقة املوضوع.
ناشئة عن اهواء اجلاهلية.

8.8إظهار نسائهم وزينتهن أمام املأل.
9.9التعصب يف غري حمله.

1010االضطراب وعدم االستقرار وعدم
وجود روح (احللم) والتحمل

ملشاكل احلياة.

أما اخلصائص التي يذكرها جولد

زهير فهي:

عدم حتمل آرائهم وعقائدهم.

لكنها خفية.

5.5روح العناد واالستكبار.
النتائج

•يعتقد أكثر العلامء بأن مفردة
(اجلاهلية) مل تؤخذ من (اجلهل)

الذي هو ضد العلم ، .بل اجلهل هو

ما يضاد احللم.

•املسترشقون امثال جولد زهير
وايزوتسو فرسوا اجلاهلية :بأهنا

1.1الوحشية والغلظة يف االخالق.

الفرتة الزمنية التي تسودها القسوة

3.3عدم امتالك تربية وثقافة وحضارة.

ومن خالل تعاليم اإلسالم كافح

5.5التكرب اجلاهيل.

•يبدو أن جاهلية عرب شبه اجلزيرة

2.2عدم احللم والتحمل.

4.4إتباع الغرائز احليوانية.
6.6الغرور القبيل.

7.7روح االنتقام وعدم العفو أو
التسامح.

اخلصائص التي يذكرها ايزوتسو:

1.1اخللق الفض والوقاحة واحلقد.

والظلم والوحشية وان حممد ًا

القسوة والغلظة والوحشية.

قبل بعثة النبي األكرم كانت
مصداق ًا بارز ًا للجاهلية يف مجيع
ابعاد احلياة االجتامعية إبان تلك

الفرتة.

•من اجل إزالة االثار السيئة
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للجاهلية من احلياة االجتامعية،

واعترب كالم من يقول بأن املراد من

جوانب احلياة وبنفس املستوى

بني آدم ونوح أو الفرتة ما بني

فإن اإلسالم بوصفة دين ًا جلميع
الذي طرح برناجمه العبادي ،كذلك

عالج االخالق من خالل برناجمه

االخالقي للمجتمع.

وبناء عىل ذلك ،ال يمكن حرص

معنى مفردة (اجلاهلية) بوجود صفات
اخالقية رذيلة ورواج بعض العبادات
واالعتقادات اخلرافية بني الناس.
حديث اخلتام

ليس يف القرآن الكريم آية تدل عىل

حدود معينة زمانية ومكانية للجاهلية،

لكن اآلية  33من سورة األحزاب
اشارت إىل هذه احلقيقة وهي :أن
اجلاهلية فرتة زمنية غري حمدودة ،ويمكن

أن تظهر يف ازمنة خمتلفة.
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إن اهلل سبحانه خاطب يف هذه اآلية

نساء النبي  فقال :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ.

فقال العالمة الطباطبائي( :إن

اجلاهلية األوىل هي اجلاهلية قبل

البعثة ،إذ ًا املراد منها اجلاهلية القديمة.

(اجلاهلية ا ألوىل) هي فرتة ثامنامئة عام
ادريس ونوح أو زمان داود

وسليامن أو زمان ابراهيم  أو
الفرتة بني عيسى وحممد ،بأنه
كالم بال دليل.

وهذا الكالم يشري إىل أن هناك

جاهلية أخرى كجاهلية شبه اجلزيرة

العربية ،والتي نرى آثارها اليوم يف
عرصنا احلارض وهذا ما تنبأ به القرآن

يف عامل احلضارة املادية.

ويظهر من ذلك أن اجلاهلية األوىل

قبل اإلسالم هي التي ذكرت يف سورة
آل عمران واآلية  5من سورة املائدة

واآلية 26من سورة الفتح ،واجلاهلية

الثانية هي اجلاهلية التي ستأيت بعدها

(كام هو احلال يف عرصنا)(.((4

إضافة إىل اآليات املتقدمة ،هناك

آيات حذرت مسلمي زمن النبي
من العودة إىل ماضيهم ،وهذا يدل عىل
إمكان العودة إىل اجلاهلية يف أي زمن

( ((4تفسري األمثل (نمونه) .291 :17

االستاذ املشارك الدكتور حممد جواد اسكندرلو

كان ،وهذه اآليات هي :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ

جاهلية األزمنة التي بعدها بام فيها

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ

عرصنا الراهن تضمنت أشكاالً متنوعة

عمران ،]144 :و ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ

اجلاهلية املعارصة ،كان اعتبار االنحراف

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ [سورة

وفرنسا ،وارسال النساء الباغيات إىل

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ [سورة آل

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
حممد.]25 :

من معامل اجلاهلية ،فمن صور هذه
اجلنيس قانوني ًا يف دول مثل بريطانيا
سوريا للزنا مع االرهابيني بعنوان

فتبني من ذلك بأن اإلنسان كلام

(جهاد النكاح) والقتل العام ملسلمي

خمتلف زوايا افكاره وسلوكه واعامله،

والتفرقة العنرصية يف امريكا وامهال

اقرتب من تعاليم األنبياء ،وطبقها يف
ويف أبعاد حياته واخالقه ،تنموا لديه

قوى العقل ،وعىل العكس من ذلك
كلام ابتعد عن تعاليم السامء ،جتذرت

فيه قوى اجلهل .إن نمو العقل ونضجه
يقرب الفرد من اإلسالم والتسليم

ُّ
وجتذر قوى اجلهل فيه تسوقه نحو
هلل
اجلاهلية.

فهاتان

الظاهرتان

يمكن

أن

تتكررا يف أي مكان وزمان ،وترتكا

آثارمها يف حياة الفرد واملجتمع ،و هذه
االثارختتلف باختالف عنرص الزمان
واملكان ،فإذا كانت اجلاهلية قبل زمن

النبي ،فلها معاملها اخلاصة ،فإن

ميانامر (بتهمة االعتقاد باإلسالم)
حقوق السود .واحلصار االقتصادي

عىل إيران (بحجة الطاقة النووية)

فهذه نامذج من اجلاهلية املعارصة،
لذا فمن اجل احليلولة دون الوقوع يف

دائرة اجلاهلية يف كل زمان علينا مطابقة

سلوكنا وافكارنا ،ومعتقداتنا واخالقنا
وفق تعاليم القرآن وسنة املعصومني.
فهرس املصادر

1.1القرآن الكريم ،ترمجة حممد مهدي
فوالدوند ،ط ،2قم :دفرت مطالعات

تاريخ ومعارف إسالمي.1377 ،

2.2ابن منظور ،لسان العرب ،بريوت:
دار صادر1997 ،م.
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3.3ايزوتسو،

مفاهيم

مطبعة سعارلو1393 ،هـ .ق/

توشيهيكو،

باضافات

جممع

اخالقي –ديني در قرآن جميد
(ويراسته

جديد

واصالحات) ،ترمجه فريدون بدره

أي ،طهران :نرش وحتقيق روزفرزان،

.1378

4.4اخلوري الرشتوين اللبناين ،اقرب
املوارد يف فصح العربية والشوارد،

قم مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش
النجفي 1403 ،هـ .ق.

9.9الطرحيي،

فخر

الدين،

البحرين ومطلع النريين ،قم :مركز
الطباعة والنرش يف مؤسسة البعثة،

1414هـ .ق.

1010الفراهيدي ،اخلليل بن امحد،
العني ،قم :انتشارات اسوه،

1414هـ .ق.

1111الفريوز آبادي ،جمد الدين ،حممد بن

5.5دهخدا ،عيل اكرب ،لغت نامه

يعقوب ،القاموس املحيط ،ارشاف

دهخدا،

مؤسسة الرسالة 1416 ،ق/

6.6الزخمرشي ،جار اهلل ،ايب القاسم

1212قريش ،سيد عيل اكرب ،قاموس

دهخدا ،روايت دوم ،طهران:

مؤسسة

لغت

نامه

انتشارات دانشكاه طهران.

حممود بن عمر ،أساس البالغة،
بريوت :دار صادر1385 ،هـ .ق،
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1973م.

1965م.

حممد نعيم العرقويس ،ط  ،5بريوت:

1996م.

قرآن ،هتران :دار الكتب اإلسالمية،

.1378

1313مصطفوي ،سيد حسن ،التحقيق

7.7سبحاين ،جعفر ،فروغ ابديت ،قم:

يف

8.8الطباطبائي ،السيد حممد حسني،

اإلسالمي،

حكمت.1351 ،

امليزان يف تفسري القرآن ط ،2بريوت:

مؤسسة

مطبوعات

اسامعيليان

كلامت

القرآن

الكريم،

مؤسسة

الطباعة

طهران :وزارة الثقافة واالرشاد

والنرش1416 ،هـ .ق.

فحوى البحث
يعرض البحث ملادة (فَ َس َق) يف االستعمال القرآني من
حيث املواضع اليت وردت فيها مكيِّها ومدنيِّها ،فضلاً عن
السياقات اليت جاءت فيها.
ودراستها من حيث الرتكيب والداللة واملصاحبات اليت
اقرتنت بها ،وقد ف ّرق االستعمال القرآني بني املصدرين ( ِف ْسق)
و ُ
(فسوق) من حيث السياق والرتكيب والداللة.
وحرص البحث على كشف بعض دقائق االعجاز القرآني
من خالل استعمال مادة (فسق) مبختلف اشتقاقاتها واثبت ان
لكل داللته وسياقه وان القرآن قد فرق بينها.
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املقدمة

يعرض البحث ملادة ( َف َسقَ ) يف

[2 .سورة اإلرساء ]16 :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ

وردت فيها مك ِّيها ومدن ِّيها ،فضلاً عن

[3 .سورة السجدة ]20 :ﭽ ﯦ ﯧ

ودراستها من حيث الرتكيب

•ورد فعلاً
مضارعا مسندً ا إىل واو
ً

فرق االستعامل القرآين بني
هبا ،وقد ّ

[1 .سورة األحقاف ]20 :ﭽ ﰋ ﰌ

االستعامل القرآين من حيث املواضع التي
السياقات التي جاءت فيها.

والداللة واملصاحبات التي اقرتنت

املصدرين ِ
(ف ْسق) و ( ُفسوق) من حيث
السياق والرتكيب والداللة .وقد عرضنا

لذلك بالدراسة والتحليل.

مادة ( َف َسقَ ) يف االستعامل القرآين

وردت مادة ( َف َسقَ ) يف االستعامل

القرآين عىل صيغ متنوعة وعىل النحو
اآليت:

•ورد فعلاً ماض ًيا مسندً ا إىل إبليس
مرة واحدة[ .سورة الكهف]50 :
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ﰎ ﰏ ﭼ.

ﭽﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪﭼ.

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ.

ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ.

اجلامعة يف ستة مواضع ،هي:

ﰍ ﭼ.

[2 .سورة البقرة ]59 :ﭽ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭼ وقد تكرر هذا الرتكيب

يف [سورة األنعام ،]49 :ويف [سورة
األعراف ]165 ،163 :ويف [سورة

العنكبوت.]34 :

مصدرا عىل وزن ِ
(ف ْعل)
•ورد
ً
ِ
(ف ْسق) يف ثالثة مواضع ،هي:

[1 .سورة املائدة ]3 :ﭽ ﭮ ﭯ ﭼ.

[2 .سورة األنعام ]121 :ﭽ ﮈ
ﮉﭼ.

•ورد فعلاً ماض ًيا مسندً ا إىل واو

[3 .سورة األنعام ]145 :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ

[1 .سورة يونس ]33 :ﭽ ﰆ

•ورد عىل صيغة اسم فاعل (فاسق)

اجلامعة يف ثالثة مواضع هي:

ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ

ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ.

مفر ًدا يف موضعني:

أ.د .امحد جواد العتايب

[1 .سورة احلجرات ]6 :ﭽ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭼ.

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ ،وهذا

[2 .سورة السجدة ]18 :ﭽ ﮮ ﮯ

هو املوضع الوحيد الذي ينسب فيه

مجعا
•ورد عىل صيغة اسم فاعل ً

( َف َسقَ ) معناه يف املعجم ((وأصله

موضعا.
وثالثني
ً

ِ
قرشها ...وكذلك:
َخ َر َج ْت من
َف َسقَ كل يشء إذا خرج عن ِ
قرشه،...

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﭼ.

مذكرا ساملًا (فاسقون) يف مخسة
ً

•ورد عىل صيغة املصدر ( ُفعول)
( ُفسوق) يف أربعة مواضع ،هي:

[1 .سورة البقرة ]197 :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ.

الفعل (فسق) إىل إبليس ،والفعل
ِ
ُ
الرطبة إذا
انفسقت
من قوهلم:

و َف َس ِ
الركاب عن قصد السبيل:
قت
ُ

جارت))(((.

يتضح مما تقدم ّ
أن أصل الفسق أو

[2 .سورة البقرة ]282 :ﭽ ﯴ ﯵ

الفسوق هو خروج كل ذي قرش عن

[3 .سورة احلجرات ]7 :ﭽ ﮆ ﮇ

مرحلة من مراحل نمو النبات ذي القرش،

[4 .سورة احلجرات ]11 :ﭽ ﰆ ﰇ

مرحلة نموها ،وهبذه الداللة يكون قوله

حتليل استعامل مادة ( َف َسقَ )

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ أي :إن إبليس يف بنائه

1.1الفعل املايض ورد ثالث مرات وعىل

نموه البد ْ
أن يفسق فيها عن أمر ربه،

ﯶ ﭼ.

ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ.
ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ.
الرتكيب:

النحو اآليت:

 .أمسندً ا إىل ضمري يعود إىل إبليس
يف قوله تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ

قرشه ،أي :إن الفسق أو الفسوق يعد
إذ البد للثمرة ْ
أن خترج من قرشها لتكتمل
تعاىل يف وصف إبليس :ﭽﮤ ﮥ ﮦ

التكويني يصل إىل مرحلة من مراحل

((( ينظر :مجهرة اللغة ،874 :وديوان األدب:
 ،125 /2ومعجم مقاييس اللغة/4 :
 ،502وكتاب األفعال.43 /4 :
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وبذلك تتبني الدقة التعبريية لالستعامل

القرآين يف اختيار لفظة (فسق) بدلاً من

(خرج).

تقابل مع (الذين آمنوا).

يقول الزخمرشي( :عىل الذين

.بأما إسناده إىل واو اجلامعة فقد جاء

فسقوا) أي :متردوا يف كفرهم وخرجوا

1.1يف [سورة يونس ]٣٣ :ﭽ ﰆ

الزخمرشي ّ
أن داللة الفعل فسقوا تدل عىل

عىل النحو اآليت:

ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ
ﰎ ﰏﭼ.

2.2يف [سورة اإلرساء ]16 :ﭽ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﭼ.

إىل احلد األقىص فيه)((( ،و ُيفهم من كالم
الكفر وزيادة.

أما داللة الفعل (فسقوا) يف سورة

اإلرساء فإنه مرتبط بداللة الفعل (أمرنا)

والقراءات التي جاءت فيه ،إذ قرئ
َ
مرنا وآمرنا باملد وأ ّم ْرنا بالتضعيف)
(أ ْ

[3 .سورة السجدة ]20 :ﭽ ﯦ ﯧ

فقراءة (أمرنا) بفتح اهلمزة مع التخفيف

ُيالحظ يف هذه املواضع أن الفعل

وقراءة آمرنا بفتح االلف ممدو ًدا بمعنى

موضع واحد ،أما املوضعان اآلخران

والفعل ( َف َسقَ ) يأيت مصاح ًبا حلرف

ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ.

(فسقوا) جاء مقيدً ا بحرف اجلر (يف) يف
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تضم جمموعات أخرى .وتدخل يف عالقة

بمعنى أمرنا جبابرهتا ورؤساءها بالطاعة.

كثّرنا رؤساءها وأغنياءها(((.

فلم يأت مقيدً ا بحرف اجلر (يف)

اجلر (عن) يف موضع واحد يف قوله تعاىل:

ألن مدار احلديث عن إهالك القرية

 ،]50ويأيت مصاح ًبا حلرف اجلر (يف) يف

وتقييده باحلرف جاء بسبب السياق؛
والربط باإلحالة جاء بالضمري (اهلاء)

يف (فيها) ،أما (الذين فسقوا) فلم يرد
هذا الرتكيب إال يف هذين املوضعني ،إذ

يدل هذا الرتكيب عىل أن هذه املجموعة

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ [سورة الكهف:
موضع واحد يف قوله تعاىل :ﭽ ﯴ ﯵ

((( الكشاف.462 :

((( معاين القرآن للفراء .373 /1 :ومعاين
الزجاج.231 /3 :

أ.د .امحد جواد العتايب

ﯶ ﯷ ﭼ [سورة االرساء ،]16 :ويأيت
بغري مصاحبة وغري مقيد بحرف اجلر يف
سائر املواضع األخرى سواء كان ماض ًيا

مضارعا.
أو
ً

وحرف اجلر هو الذي يعينِّ اجتاه

املعنى ،فحرف اجلر (عن) معناه املجاوزة،

وحرف اجلر (يف) معناه الظرفية ،أما

عدم التقييد معناه َ
احلدَ ث ،أي :الفسق
أو الفسوق؛ ففي قوله تعاىل :ﭽ ﯧ

ُ
عمل
ﯨﭼ أي :الذين كان منهم
ٍ
فسق وفسوق ،وكذلك يف قوله تعاىل:

ﭽ ﭶ ﭷ ﭸﭼ الذي تكرر يف ستة
مواضع ،أي :بام كان منهم من عمل
الفسق والفسوق.

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯﭼ.

.بويف [سورة األنعام ]121 :يف قوله
تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ.

 .جويف السورة نفسها 145 /ﭽ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ.

يالحظ يف هذه املواضع الثالثة التي

ورد فيها املصدر ِ
(ف ْسق) أهنا جاءت يف

حرم اهلل من
سياق واحد هو سياق ما ّ
الطعام وما حلل ،ويف النهي عن األكل

 .ججاء املصدر عىل وزن ِ
(ف ْعل)

أو جوازه وغري ذلك مما يتصل بأحكام

1.1عىل وزن ِ
(ف ْعل) ورد يف ثالثة مواضع

2.2أما املصدر عىل صيغة ( ُفعول)

 .أيف [سورة املائدة ]3 :يف قوله تعاىل:

القرآين بسياقات ختتلف عن سياقات

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

 .أيف [سورة البقرة ]197 :ﭽﭑﭒ

و( ُفعول) ِ
(ف ْسق) و ( ُفسوق).
وعىل النحو اآليت:

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ

الطعام واألكل.

( ُفسوق) فقد خصه االستعامل
املصدر ِ
(ف ْسق) وعىل النحو اآليت:

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭼ.
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.بويف السورة نفسها 282 /ﭽ ﯜ ﯝ

[سورة البقرة ،]197 :عن الرفث

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ

الزخمرشي( :وال فسوق وال خروج

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

والتنابز باأللقاب)((( ،أما اآلية282 /

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ.

الدين إىل أجل مسمى ورضورة املكاتبة

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

عن حدود الرشيعة وقيل :هو السباب

ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ

من السورة نفسها فهي تتناول أحكام

 .جويف [سورة احلجرات ]7 :ﭽ ﭱ

و طبيعة الشهادة واإلمالء وأصول البيع

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

يقول الزخمرشي( :وال يضار :هني

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﭼ.

 .دويف السورة نفسها 11 /ﭽ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﭼ.
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والفسوق يف أداء فريضة احلج ،يقول

إذ يالحظ يف هذه املواضع أن القرآن

خصها باملصدر ( ُفسوق)
الكريم قد
ّ

ليتالءم مع السياقات التي جاءت خمتلفة

خصها باملصدر
عن السياقات التي
ّ
ِ
(ف ْسق)؛ فداللة ( ُفسوق) أعم وأشمل
من داللة ِ
(ف ْسق)؛ فقد جاء النهي يف

والرشاء يف التجارة.

الكاتب والشهيد عن ترك اإلجابة إىل ما
يطلب منهام( ...وإن تفعلوا) وإن تضاروا

(فإنه)؛ فإن الرضار (فسوق بكم) وقيل:

وإن تفعلوا شيئًا مما هنيتم عنه)(((.

أما يف [سورة احلجرات ]7 :ﭽﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ فهذه
اآلية متصلة باآلية التي قبلها بنا ًء ودالل ًة
يف قوله تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ إذ:

((( الكشاف ،120 :ومعاين القرآن للفراء/1 :
.120
((( الكشاف.156 :

أ.د .امحد جواد العتايب

إن اآليتني نزلتا يف قصة صدقات بني

إذ جاء النهي عن السخرية والنهي عن

بن عقبة جلباية الصدقات؛ فرجع إىل

الكراهية والعداء ثم جاء الذم العام بلفظة

املصطلق حني أرسل النبي الوليد
النبي بخرب غري دقيق قد يؤدي إىل
الفتنة والقتال لو ُاخذ به.

التداعي باأللقاب القبيحة التي تشيع
(بئس) واملخصوص بالذم (الفسوق).

يقول الزجاج :وحيتمل يف كل لقب

يقول الزجاج :وهذا دليل أنه ال جيوز

يكرهه اإلنسان؛ ألنه جيب أن خياطب

فجاءت لفظة (الفسوق) إشارة إىل

ويقول الزخمرشي :يف بئس االسم

يف قوله تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

طار اسمه يف الناس( ...بعد اإليامن)

أن يقبل خرب من فاسق وإن تبينَّ )(((.

مر ذكره ثم ملقابلة اإليامن
الفاسق الذي ّ
ﮂﭼ ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﭼ.

بأحب األسامء)(((.
املؤمن
املؤمن أخاه
َ
ِّ

((االسم ههنا بمعنى الذكر من قوهلم:
ثالثة أوجه :أحدها :استقباح اجلمع بني

اإليامن وبني الفسق ...والثاين :إنه كان

يقول الزخمرشي :الكفر تغطية نعم

من شتائمهم ملن أسلم من اليهود :يا

وحمجته بركوب
اخلروج عن قصد اإليامن
ّ

أن جيعل من فسق غري مؤمن ،كام تقول

اهلل تعاىل وغمطها باجلحود ،و (الفسوق)
الكبائر .و(العصيان) ترك االنقياد
وامليض ملا أمر به الشارع)(((.

هيودي يا فاسق؛ فنهوا عنه ...والثالث:

للمتحول عن التجارة إىل الفالحة :بئست
احلرفة الفالحة بعد التجارة))(((.

أما يف اآلية  11من السورة نفسها؛

ّ
فرق بني
إن االستعامل القرآين ّ
استعامل ِ
(الف ْسق) و ُ
خص
(الفسوق) ،إذ َّ

وطبيعة هذه العالقات وذلك السلوك،

3.3ورد اسم فاعل (فاسق) يف موضعني:

فقد جاءت يف سياق العالقات االجتامعية

والسلوك االجتامعي بني املسلمني،

((( معاين القرآن وإعرابه.34 /5 :
((( الكشاف.1036 :

كل واحد منهام بسياقات ودالالت معينة.

((( معاين القرآن.36 /5 :
((( الكشاف.1039 :
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•يف [سورة احلجرات ]6 :ﭽ ﭢ ﭣ

(أكثرهم فاسقون) يف عرشة مواضع.

•يف [سورة السجدة ]18 :ﭽ ﮮ ﮯ

مخس عرش َة مرة ،كام جاء
فقد تكرر
َ

ويالحظ يف سورة السجدة أن هناك

مواضع (أولئك هم الفاسقون) ،ويالحظ

اجلرجاين( :أفمن كان مؤمنًا) ظاهرها

مع (الذين آمنوا) أو (منهم املؤمنون) أو

ﭤ ﭼ وقد مر ذكرها.

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﭼ.

تقابلاً

بني (مؤمنًا) و(فاس ًقا) ،يقول

عامة ،ولذلك قال( :ال يستوون) وقيل:

إن الوليد بن عقبة قال لع ٍّ
يل :أنا افصح

منك لسا ًنا وأحد سنا ًنا وأر ّد للكتيبة
منك ،فقال له عيل :اسكت فإنك
فاسق)(.((1

ويفهم من قول اجلرجاين أن اإلمام

علي ًا أراد بقوله( :إنه فاسق) اإلشارة
إىل اآلية السادسة من سورة احلجرات يف

مر
قوله تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ وقد ّ
ذكر احلادثة.
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أما مع لفظة القوم (القوم الفاسقون)

مصاح ًبا اسم االشارة (أولئك) يف مخسة
أن هذه الرتاكيب تدخل يف عالقة تقابل
ٍ
مهتد) ،وسأعرض لبعض هذه
(فمنهم
املصاحبات وعىل النحو اآليت:

1.1أما الرتكيب (أكثرهم فاسقون) فقد
ورد يف سورة آل عمران يف قوله

تعاىل:

ﭽﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭼ والرتكيب

(أكثرهم

4.4ورد عىل صيغة مجع املذكر السامل

فاسقون) جاء يف سياق خماطبة (أهل

وقد جاء مصاح ًبا الكلامت (أكثر،

قسمني بعضهم مؤمنون وأكثرهم

موضعا،
(فاسقون) يف مخسة وثالثني
ً
كثري ،قوم) فقد تكرر الرتكيب

( ((1درج الدرر يف تفسري اآلي والسور/3 :
1392

الكتاب) فقد أخرب القرآن أهنم عىل

فاسقون؛ فمنهم املؤمنون كعبد
اهلل بن سالم وأصحابه (وأكثرهم
الفاسقون) أي :املتمردون يف

أ.د .امحد جواد العتايب

الكفر(.((1

ِ
(من) عىل التبيني ،أما التعريف يف

كام ورد يف [سورة املائدة]49 :

(الناس) ففيه معنى اإلشارة إىل الذين

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

(هم) يف (بينهم) (أهواءهم) (احذرهم)

ﭽﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

سبق ذكرهم واإلحالة عليهم بالضمري

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

(يصيبهم) (ذنوهبم) وكذلك اإلحالة

ﯼﭼ.

تو ّلوا) وهي تشمل الكافرين والظاملني

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ويف اآلية 59من السورة نفسها أيضا:

ﭽﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭼ.

بالضمري واو اجلامعة يف (أن يفتنوك) (فإن

وأهل الكتاب.

إذ أن داللة (الفاسقون) عند

الزخمرشي ((املتمردون يف الكفر املعتدون
فيه))( .((1أما اآلية  59فهي يف خطاب

يالحظ أن سياق اآلية  49كان يف

أهل الكتاب من اليهود وبأسلوب احلرص

(وإِ َّن َكثِري ًا
بام أنزل اهلل ،وجاء الرتكيب َ

مع أداة احلرص (إال) ،وهذا األسلوب يرد

موقف أحبار اليهود وتوليهم عن احلكم

اس َل َف ِ
اس ُق َ
ِم ْن ال َّن ِ
ون) عىل االستئناف ،إذ

تألف من َّ
(إن) املكسورة اهلمزة املشددة

ريا)  +اخلرب املقرتن بالالم
 +اسمها (كث ً
(لفاسقون)؛ فالتأكيد واضح يف َّ
(إن)
املكسورة املشددة واخلرب املقرتن باللاّ م،

ريا) ليدل عىل العموم
ثم يأيت التنكري (كث ً
الذي ّ
يوضح بـ(من الناس) حيث داللة

( ((1ينظر :درج الدرر ،516 /2 :والكشاف:
.189

املصدر بـ (هل) التي بمعنى (ما) النافية

يف األمور التي ينكرها املخاطب ويشك

ينزل هذه املنزلة( ،((1ولذلك قدّ ره
فيها أو ّ
الزجاج بـ ((هل تكرهون منا إال إيامننا
وفسقكم ،أي :إنام كرهتم إيامننا وأنتم

تعلمون أنّا عىل حق ألنكم فسقتم))(.((1

أما الزخمرشي فقدره بـ ((ما تنقمون

( ((1الكشاف.294 :

( ((1ينظر :دالئل اإلعجاز.218 :
( ((1معاين القرآن واعرابه.186 /2 :
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منا اال اجلمع بني إيامننا وبني متردكم
وخروجكم عن اإليامن ..كأنه قيل :وما

ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

دين اإلسالم وأنتم خارجون منه))(.((1

لذلك جاءت ْ
(إن) املخففة لتوكيد هذا

تنكرون منا إال خمالفتكم حيث دخلنا يف
ويف [سورة األعراف ]102 :ﭽﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﭼ يف اآلية تكرار

ﮀ ﮁ ﮂﭼ فهذا كله حدث،
احلدث.

فـ (إن املخففة متكننا من إيقاع اجلملة

حيز التوكيد ...فإن كنت ترمي
الفعلية يف ّ

الفت للنظر؛ فقد تكرر الفعل (وجد)

إىل توكيد احلدث الفعيل جئت بـ ْ
(إن)،

التفضيل (أكثر) املضاف إىل الضمري

الكفر واخلروج عن اإليامن وقد وصفوا

املقرتن بالضمري (نا) كام تكرر اسم
(هم) الذي حييل إىل األمم السابقة أو إىل
(تلك القرى) ويأيت الرتكيب ْ
(وإن وجدنا

أكثرهم لفاسقون) الذي يتألف من ْ
(إن)

املخففة املهملة  +الفعل (وجدنا) مع
فاعله ( +أكثرهم) املفعول األول +

(لفاسقني) املفعول الثاين املقرتن بالالم
الفارقة ،وأسلوب التوكيد واضح بأدواته
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ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

وتأيت لداللة (الفاسقني) عىل التمرد يف
بالكثرة(.((1

ويف [سورة التوبة ]8 :يف قوله تعاىل:

ﭽﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ واآلية يف
خطاب املرشكني وما اتصفوا به من عدم
الثبات يف العهد وما ُجبِلوا عليه من غدر

ْ
(إن) املخففة لتوكيد احلدث الفعيل الذي

ونفاق.

عن أخبار أهل القرى وعدم إيامهنم

بمثابة التعليل لسلوكهم الذي وصفته

وليها ،إذ إن اآليات التي قبلها تتحدث

وغفلتهم عام حيل هبم ﭽﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
( ((1الكشاف.297 :

إذ يأيت الرتكيب (وأكثرهم فاسقون)

اآلية الكريمة يف عدم مراعاة العهد

والذمة وما وقر يف قلوهبم من صدٍّ
( ((1معاين النحو.374 /1 :

أ.د .امحد جواد العتايب

عن سبيل اهلل واإليامن .فجاء الوصف

درجة عالية من السبك ،إذ ضم أكثر من

مرضية
خلعاء ال مروءة َت ِز ُعهم وال شامئل
ّ

ويف داللة (أولئك) أكثر من معنى؛

بالكثرة ثم الفسوق ،إذ إهنم ((متمردون
تردعهم))(.((1

2.2أما مصاحبة اسم اإلشارة (أولئك)
فقد ورد يف مخسة مواضع ،إذ يتألف

الرتكيب من اسم االشارة  +الضمري

(هم)  +اجلمع (فاسقون)؛ فيكون
الرتكيب (أولئك هم الفاسقون)

وسأعرض لبعض هذه املواضع وعىل
النحو اآليت:

أداة من أدوات الربط واإلحالة.

فهي تفيد احلرص وتظهر هذه الداللة

بوضوح عند الرازي( ،((1وتفيد معنى

داللة الكامل عند الزخمرشي والنيسابوري،
أي :الكاملون يف الفسق(.((1

ّ
إن داللة ضمري الفصل (هم) حارضة

يف الرتكيب ،إذ يصاحب اسم اإلشارة

(أولئك) يف كل املواضع التي وردت؛
فيزيد يف قوة معنى احلرص أو كامل الصفة.

يف [سورة آل عمران ،]82 :إذ

3.3مصاحبة (الفاسقني) للفظة (القوم)

وعىل اإلحالة باسمي اإلشارة (ذلك)

هلا يف كل األحوال ،وجاء عىل وفق

يالحظ يف اآلية أهنا مبنية عىل الرشط

و (أولئك) وإحالتهام قبلية ،إذ إن داللة
(ذلك) تشري إىل امليثاق والعهد الذي ورد

يف اآلية التي قبلها يف قوله تعاىل ،وكذلك

اإلحالة يف (أولئك) إىل الذين (قالوا

أقررنا) يف اآلية التي سبقتها .وأسلوب

الرشط املتكون من اسم الرشط ( َمن)
وفعل الرشط (توىل) وجوابه (فأولئك

هم الفاسقون) املقرتن بالفاء جاء عىل
( ((1الكشاف.424 :

إذ جاء مالز ًما للفظة (القوم) نع ًتا
الرتاكيب اآلتية:

مع لفظ اجلاللة (اهلل)  +الفعل املنفي

بـ (ال) ال هيدي ( +القوم) مفعولاً به +

(الفاسقني) نع ًتا .فيكون الرتكيب (واهلل
( ((1ينظر :التفسري الكبري/15 ،210 /8 :
 ،51 /25 ،218وأسامء اإلشارة يف التعبري
القرآين.231 :
( ((1ينظر :الكشاف ،735 :وغرائب القرآن:
 ،125 /14 ،100 /6وأسامء اإلشارة يف
التعبري القرآين.233 :
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ال هيدي القوم الفاسقني) إذ ورد مخس

ﭮ ﭯ ﭰﭼ إذ أن لفظة

مع (إن)  +اسمها الضمري املتصل +

الذين مل يستجيبوا إىل دعوة نبيهم يف

(قوما) ( +فاسقني) نع ًتا لـ (قوما) فيكون

ً
رشوطا لدخول األرض املقدسة ،منها

مرات.

كان  +اسمها الضمري املتصل  +خربها
الرتكيب (إهنم كانوا قو ًما فاسقني) إذ

وردت ست مرات.

مقاتلة القوم (اجلبارين) ،إذ وضعوا

أن خيرج منها (القوم اجلبارون) وأهنم
لن يدخلوها ما داموا فيها ،ومنها

ويالحظ إن كلمة (القوم) تأيت يف

أهنم ختلوا عن موسى ورضوا

وجرا ،أما النصب
(الفاسقني) نص ًبا
ً

حتمل كل هذه املعاين يف املعاندة وعدم

حالة النصب وحالة اجلر ،فتتبعها كلمة

فيكون يف موقع املفعول به للفعل (هيدي)
أو يف موقع خرب (كان) وأما اجلر فقد
جمرورا باإلضافة (بيننا وبني القوم
جاء
ً

جمرورا بحرف اجلر (عن)
الفاسقني) أو
ً

جمرورا بحرف
(عن القوم الفاسقني) أو
ً
اجلر (عىل) (عىل القوم الفاسقني) أما

السياقات التي وردت فيها؛ فهي:
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(الفاسقني) حتيل إىل هؤالء القوم

بالقعود ،فداللة (القوم الفاسقني)
االستجابة لدعوة نبيهم والتخيل عنه

وخذالنه بالقعود.

ويتكرر لفظ (الفاسقني) يف اآلية/

 26من السورة نفسها ،إذ إن القصة
متصلة يف قوله تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ إذ جاء

 .أسياقات موسى وقومه يف سورة

تكرار (القوم الفاسقني) لتأكيد هذه الصفة

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

ويف سياق قصة موسى يف معرض

املائدة يف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ

املتأصلة فيهم.

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

اآليات التسع والرباهني واحلجج اخلارقة

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ

إن الرتكيب يف سوريت النمل والقصص

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ويف حتدي فرعون وملئه وجمادلتهم ،إذ

أ.د .امحد جواد العتايب

يكاد يكون متف ًقا ،ففي سورة النمل جاء

أما يف سورة الزخرف فقد جاء

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

وفرعون وسلوكه مع قومه واستخفافه

الرتكيب يف قوله تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ

السياق يف معرض املجادلة بني موسى

ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ ،ويف

هبم ،إذ بلغوا يف طاعته حد الفسوق ،قال

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮤ ﮥ ﮦﭼ واآلية متصلة بام

سورة القصص يف قوله تعاىل :ﭽﮙ

تعاىل :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ

قبلها فيام قام به فرعون من املوازنة بينه

ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ إذ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ وقد صدرت

يف اآليتني لتأكيد صفة الفسوق ،أي:

واحدة يف هذا املوضع فقط(.((2

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

جاء الرتكيب (إهنم كانوا قو ًما فاسقني)

جتاوزهم يف عنادهم وجمادلتهم احلد
املعتاد ،والضمري يف (إهنم) و(كانوا) حييل
إىل فرعون وملئه ،ويالحظ أن آية النمل

صدرت بالفعل (أدخل) وآية القصص
ْ
(اسلك) وداللة اإلدخال
صدرت بالفعل
غري داللة السلوك ،جاء يف مقاييس اللغة:

((السني والالم والكاف :أصل يدل عىل
نفوذ يشء يف يشء))( ،((2وجاء يف معجم
مفردات ألفاظ القرآن ((السلوك :النفاذ

يف الطريق)) .أي :إن الفعل (سلك) فيه
معنى الدخول وزيادة ،أي :دخل ونفذ.

( ((2مقاييس اللغة.97 /3 :

وبني موسى ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

اآلية بالفعل (استخف) الذي ورد مرة
واالستخفاف يف اللغة :هو ((إذا

استجهله فحمله عىل اتّباعه يف غ ِّيه))(.((2

وقد استخف فرعون قومه فام

كان منهم إال أن أطاعوه واتبعوه يف
غ ِّيه؛

فاستحقوا

صفة (الفسوق)،

جاء يف الكشاف( :فاستخف قومه)

((فاستفزهم ،وحقيقته :محلهم عىل أن
ّ
خيفوا له وملا أراد منهم))( ،((2أي :إهنم
جتاوزوا وأفرطوا يف معاصيهم واتباعه

( ((2ينظر :املعجم الوصفي ملا ورد يف القرآن
مرة واحدة.254 :
( ((2التهذيب :مادة (خف).
( ((2الكشاف.993 :
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حتى بلغوا حد الفسوق.

أما يف [سورة الصف ،]5 :فقد جاء

يف سياق املجادلة واحلوار بني موسى

وقومه ،قال تعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭼ وسياق اآلية متصل

ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ وهي

بام قبلها فيام خيص سلوك املنافقني

وقومه ،وقد جتاوزوا يف إيذائه كل حد،

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

يف سياق احلوار واملجادلة بني موسى
فقد آذوه يف:

1.1انتقاصه وعيبه يف نفسه.
2.2جحود آياته.

ﯧ ﯨ ﯩ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﭼ ،واللمز يف اللغة(( :كالغمز

3.3عصياهنم فيام تعود إليهم منافعه.

يف الوجه تلمزه بفيك بكالم خفي،

5.5طلبهم رؤية اهلل جهرة.

اإلشارة بالعني ونحوها والرأس

4.4عبادهتم البقر.
6.6تكذيبه

7.7زيغهم عن احلق.
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يف هناية كل آية ،إذ ورد يف قوله

ولذلك استحقوا صفة الفسوق،

الذي هو جتاوز احلد يف التمرد يف الكفر

واخلروج عن اإليامن(.((2

.بيف سياقات املنافقني يتكرر الرتكيب
(واهلل ال هيدي القوم الفاسقني)

( ((2ينظر :الكشاف.1102 :

وقيل :اللمز العيب ،وأصله:

والشفة مع كالم خفي))(.((2

4.4ورد الرتكيب (واهلل ال هيدي القوم
الفاسقني) يف سياقات متنوعة أخرى،
منها:

 .أيف سياق الوصية يف [سورة املائدة:
 ]108يف قوله تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ

( ((2ينظر :العني ،372 /7 :الصحاح/3 :
.895

أ.د .امحد جواد العتايب

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ إذ جاء الرتكيب

(واهلل ال هيدي القوم الفاسقني) مجلة
مستأنفة لتقرر أن عدم احلفاظ عىل

الشهادة يف حتريف وخيانة أو يمني
ً
جتاوزا عىل احلدود ومتر ًدا
كاذبةُ ،يعد
بلغ حد الفسوق الذي فيه خروج من

الطاعة إىل املعصية.

ورسوله واجلهاد يف سبيل اهلل؛ فهذه
كلها هلا امتداد ُأخروي يتوج بالفوز

بالعاقبة احلسنة.

واللفظة املهيمنة يف اآلية هي لفظة

ٍ
حتد
(أحب) إذ فيها
اسم التفضيل
ّ

للمخاطبني من خالل مبدأ االختيار
واملفاضلة ،يقول الزخمرشي(( :وهذه

آية شديدة ال ترى أشد منها ،كأهنا تنعي
عىل الناس ما هم عليه من رخاوة عقد

.بيف خطاب املهاجرين يف قوله تعاىل:

الدين ...فلينصف أروع الناس وأتقاهم

ﮀﮁﮂﮃ

اهلل ،والثبات عىل دين اهلل ما يستحب

ﭽﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ،

من نفسه .هل عنده من التصلب يف ذات
له دينه عىل األب واألبناء واإلخوان

والعشائر واملال واملساكن ومجيع حظوظ

الدنيا ويتجرد منها ألجله))( ،((2ثم يأيت
الرتكيب يف آخر اآلية لينفي اهلداية عن
الذين جتاوزا احلد وبلغوا مبلغ الفسوق

يف اخلروج والتمرد.

واآلية تعرض ملوضوع دنيوي
مقابل موضوع ُأخروي ،فحب

 .جيف سياق قصة لوط مع قومه يف

والعشرية وحب األموال والتجارة

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

اآلباء واألبناء واإلخوان واألزواج
واملساكن هذه كلها أمور دنيوية ليس
هلا امتداد ُأخروي ،بمقابل حب اهلل

قوله تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
( ((2الكشاف.428 :

283

االستعامل القرآين ملادة (فسق)

ﭲﭼ أما اخلبائث فقد ورد يف

و(السوء) بضم السني ،أن األول مصدر
ُّ

[سورة األعراف ]157 :يف قوله

(السوء)
فعل به ما يكره فاستاء هو،
ُّ

االستعامل القرآين مرتني ،مرة يف
ﭽﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊﭼ ،واملوضع

بالضم كل ما يغم به اإلنسان من األمور
الدنيوية ُ
واألخروية ومن األحوال النفسية

جاءت كلمة (اخلبائث) يف تقابل

إال من يعلم املقصود به))(((2؛ فاخلبائث

تعاىل:

الثاين يف اآلية موضوع البحث ،وقد
مع (الطيبات) ،واآلية تتحدث

عن النبي حممد يف أنه جاء
رمحة ألهل الكتاب الذين آمنوا به،
ولفظة (اخلبائث) اسم جامع لكل

(ما يستخبث من نحو الدم وامليتة
وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهلل

به ،أو ما أخبث يف احلكم كالربا
والرشوة)(.((2

و(السوء) بالفتح ال يكون
والبدنية...
َّ

والسوء والفسوق كلها اجتمعت يف قوم
َّ

لوط وبذلك استحقوا العقاب يف
الدنيا ،ويف اآلخرة النار مثوى هلم.

5.5وكذلك ورد الرتكيب (إهنم كانوا
قو ًما فاسقني) يف سياق ذكر األمم
السابقة وأخبارهم مع األنبياء يف

قوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ واآلية متصلة

(السوء) بفتح السني فقد
أما لفظة َّ

بام قبلها بعد ذكر قوم لوط وعاد

(السوء) بضم السني؛
فقط ،بخالف لفظة ُّ

الفسوق هلذه األقوام التي جتاوزت

وردت تسع مرات ويف حالة مضاف إليه
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والثاين اسم(( ،سا َء ُه َس ْو ًءا أو َسواء:

فقد وردت مخسني مرة وبأحوال خمتلفة

مفردة معرفة بـ (ال) ونكرة ،ومركبة

وثمود ،إذ يأيت الرتكيب ليقرر صفة

احلد يف العصيان والتمرد.

باإلضافة ،مضا ًفا ومضا ًفا اليه.

(السوء) بفتح السني
والفرق بني
َّ

( ((2الكشاف.390 :

( ((2القاموس املحيط ،71 :والفروق اللغوية:
.192

أ.د .امحد جواد العتايب

اخلامتة:

عيل النجار ،الدار املرصية للتأليف

حرص البحث عىل كشف دقيقة من

والرتمجة ،مطـابع كـل العرب

استعامل مادة (فسق) بأحواهلا املتنوعة

•مجهرة اللغة :أبو بكر حممد بن احلسن

دقائق اإلعجاز القرآين ،وذلك من خالل
فعلاً واسماً
ومصدرا ،وقد تبني يف أثناء
ً

البحث ّ
أن الفعل (فسق) له مصدران؛
األول عىل وزن ِ
(ف ْعل) ِف ْسق ،والثاين:

عىل وزن ُفعول ُفسوق ،وكان لكل وزن
فرق
داللته وسياقاته ومصاحباته ،وقد ّ

االستعامل القرآين بينهام.

جريدة املصادر واملراجع

القرآن الكريم.

بالقاهرة.

بن دريد األزدي ،ط ،1طبع يف مطبعة
دائرة املعارف العثامنية ،وأعيد طبعه

يف مكتبة املثنى ،بغداد1345 ،هـ =
1926م.

•درج الدرر :عبد القاهر الرجاجني،
ليدن.2008 ،

•دالئل اإلعجاز :عبد القاهر اجلرجاين
(ت471هـ) ،حققـه وقدم لـه :د.

•أسامء اإلشارة يف التعبري القرآين،

رضوان الداية ،ود .فايز الداية ،مكتبة

القرآن ،ديوان الوقف الشيعي ،ط،1

1987م.

د .أمحد جواد العتايب ،مركز علوم
.2010

سعد الدين ،دمشق ،الطبعة الثانية
•ديوان األدب :أبو إبراهيم إسحـاق

•التفسري الكبري ،للفخر الرازي ،مكتبة

بن إبراهيم الفـارايب (ت350هـ)،

•التفسري املوهوب بام فرسه يعقوب ،د.

أنيس ،مطبعة األمانة ،مرص 1976م.

•هتذيب اللغة :أبو منصور حممد بن

أبو نرص اسامعيل بن محاد اجلوهري

يعقوب بن عبد النبي ،مراجعة حممد

عطار ،دار الكتاب العريب بمرص.

اهلالل ،بريوت ،ط.1985 ،3

هادي عطية مطر ،د .ت ،د .ط.

أمحد األزهـري (ت370هـ) ،حتقيق:

حتقيـق :د .أمحد خمتار عمر ود .ابراهيم

•الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:
(ت393هـ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور
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•العني :أبو عبد الرمحن اخلليل بن

إبراهيم

حتقيق :مهدي املخزومي وإبراهيم

اجلليل عبدو شلبي ،عامل الكتب،

أمحد

الفراهيدي

(ت175هـ)،

السامرائي ،دار الرشيد ،وزارة الثقافة
واإلعالم ،بغداد 1981م.

(ت311هـ) ،شـرح وحتقيق :د .عبد
بريوت ،الطبعة األوىل 1988م.

•معاين النحو :د .فاضل صالح

•الفروق اللغوية :أبو هالل العسكري

السامرائي ،مطبعة التعليم العايل

اجلديدة ،بريوت ،الطبعة األوىل،

ط.1988 ،1

•القاموس املحيط والقابوس الوسيط

القاسم احلسني بن حممد بن الفضل

الفريوز آبادي (ت817هـ) ،دار

502هـ) حتقيق نديم مرعشيل ،دار

(ت بعد 395هـ) ،دار اآلفاق

.1973

يف اللغة :جمـد الديـن حممد بن يعقوب

والبحث العلمي ،جامعة املوصل،

•معجم مفردات ألفاظ القرآن :أبو
املشهور بالراغب األصفهاين (ت

العلم للجميع ،بريوت ،لبنان ،د.ت.

الكتاب العريب.

األقاويل يف وجوه التأويـل :أبـو

الكريم مرة واحدة :د .أمحد جواد

•الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
القاسم جـار اهلل حممود بن عمر

الزخمرشي ،دار املعرفة للطباعة
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بن

الرسي

الزجاج

والنرش ،بريوت لبنان د .ت.

•املعجم الوصفي ملا ورد يف القرآن
العتايب ،دار البشائر ،دمشق ،ط،1
.2013

•مقاييس اللغة :أبو احلسني أمحد

•معاين القرآن :أبو زكريا حييى بن زياد

بن فارس بن زكريا (ت 395هـ)،

عبد الفتاح إسامعيل شلبي ،اهليأة

الطبعة الثانية ،دار إحياء الكتب

الفراء (ت207هـ) ،حتقيق :الدكتور
املرصية العامة للكتاب 1972م.

•معاين القرآن وإعرابه :أبو اسحاق

حتقـيق :عبـد السالم حممد هارون،

العربية ،القاهرة 1366هـ.

فحوى البحث
يدور هذا البحث حول حقيقة االصطفاء يف القرآن الكريم و اليت
عضدتها النصوص القرآنية باروع بيان ووافقت العقل املؤمن ،كاشفة
عن شرائطها وغاياتها بروح برهانية وعناصر استداللية.
ويف ضوء ما سلف ،فقد انطلقت منهجية البحث ،من خالل حقيقة
وماهية هذه النظرية ،ومن ثم االستدالل عليها يف النصوص القرآنية
والروائية اليت تبلغ حد االستفاضة والتواتر مبا يغين عن دخول غمار
البحث السندي ،مشفوعة باستشهادات روايات علماء املسلمني كافة
يف املواضع اليت تتطلب ذلك واالستئناس باقواهلم.
وقد جاء البحث ضمن اربعة مباحث احاطت باملوضوع من كل جوانبه.
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يدور هذا البحث ضمن اهليكلية

التالية:

((االصطفاء :تناول صفو اليشء ،كام أن

املبحث األول :االصطفاء يف اللغة

االختيار :تناول خريه ..واصطفاء اهلل

املبحث الثاين :االصطفاء يف روايات

صافي ًا عن الشوب املوجود يف غريه ...قال

املبحث الثالث :أسباب ومنايشء

ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [سورة احلج:

املبحث الرابع :أسباب ومنايشء

الرئيس لنفسه))(((.

املبحث اخلامس :أسباب ومنايشء

((الصفو نقيض الكدر كالصفا...

واالصطالح القرآين والروائي.
الفريقني.

االصطفاء يف القرآن وروايات الفريقني.
االصطفاء عند العقل.

االصطفاء عند العقالء.

املبحث األول:

االصطفاء يف اللغة واالصطالح
القرآين والروائي

االصطفاء يف اصطالح أهل اللغة:

قال الفراهيدي(( :الصفو نقيض
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وقال

الراغب

يف

املفردات:

الكدر ،وصفوة كل يشء خالصه وخريه.
واالصطفاء :االختيار ،افتعال من

الصفوة ،ومنه النبي املصطفى ،واألنبياء

املصطفون))(((.

((( اخلليل الفراهيدي ،أمحد ،كتاب العني :ج7
ص.162

بعض عباده قد يكون بإجياده تعاىل إياه
تعاىل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

والصفي والصف ّية :ما يصطفيه
،]75
ّ
وقال الزبيدي يف تاج العروس:

والصفو كعلو والصفوة مثله وصفوة

اليشء مثلثة ما صفا منه وخلص ومنه

حممد صفوة اهلل من خلقه أي

خالصه))(((.

ومن جمموع ما تقدم يتضح أن

املعنى اللغوي لالصطفاء يتضمن املعاين
التالية:

((( الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن
حممد ،مفردات غريب القرآن :ص487ـ
.488
((( الزبيدي ،حممد مرتىض ،تاج العروس :ج
 10ص .210الفريوز آب��ادى ،القاموس
املحيط :ج 4ص.352

الشيخ الدكتور عيل محود العبادي

األول :خلوص وصفاء املص َط َفينْ من

كل شائبة وكدر ،فيكون املصطفى يف أعىل
رتبة من النـزاهة والكامل ذهني ًا وسلوكي ًا.

االصطفاء يف القرآن الكريم

حظي مفهوم االصطفاء بعناية فائقة

يف النصوص القرآنية يف موارد عديدة؛

الثاين :إن االصطفاء قريب من معنى

لتسجل حقيقة قرآنية مهمة ،وهي أن اهلل

أخذ الشئ من بني األشياء بام أن ذلك

وهذه احلقيقة القرآنية يعكس مضموهنا

االختيار ،والفرق بينهام هو أن االختيار

اليشء هو خريها ،أما االصطفاء فهو

أخذ اليشء من بني األشياء بام أنه صفوهتا

وخالصها.

الثالث :إن االصطفاء مالزم ملعنى

االمتياز والتقدم عىل اآلخرين ،ليكون
املصطفى نموذج ًا وقدوة يقتفى به يف
طريق اخلري والصالح.

تعاىل قد اصطفى أفراد ًا من خلقه وعباده،
عدة من اآليات القرآنية منها:

1.1قوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﭼ [سورة آل عمران-33 :

.]34

واآلية املباركة واضحة الداللة عىل

قال الشيخ الطويس يف تفسريه:

السالم
ذرية إبراهيم عليه ّ
أن البعض من ّ

الصفوة ،وهذا من حسن البيان الذي

و ال مجيع ذرية بني إرسائيل كذلك ،و إن

((اصطفى :اختار واجتبى وأصله من
يمثل فيه املعلوم باملرئي وذلك أن الصايف

هو النقي من شائب الكدر فيام يشاهد

فمثل به خلوص هؤالء القوم من الفساد

ملا علم اهلل ذلك من حاهلم ألهنم كخلوص

الصايف من شائب األدناس))(((.

((( الطويس ،حممد بن احلسن ،التبيان :ج،2
ص.440

هم من املصطفني ال مجيع ذرية إبراهيم،

عز ّ
فضل بني إرسائيل
وجل قد ّ
كان اللهّ ّ
عىل العاملني ،كام يف قوله تعاىل :ﭽ ﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ

[سورة اجلاثية ،]16 :لكن تفضيلهم عىل
العاملني من جهة ال ينايف تفضيل غريهم

عليهم من جهات أخرى.
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قال الشيخ الطويس( :اآلية تدل

عىل أن الذين اصطفاهم معصومون

يف النبوة ْ
وإن يف اإلمامة ،وهذا ما يمكن

من كان كذلك ،ويكون ظاهره وباطنه

ﮏ ﮐ..ﭼ.

منزهون ،ألنه ال خيتار وال يصطفي إال
واحدا ،فإذا جيب أن خيتص االصطفاء

بآل إبراهيم وآل عمران من كان مرضيا
معصوما سواء كان نبيا أو إماما))(((.

استيحاؤه من قوله تعاىل ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ

2.2قوله تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺﭼ [سورة
النمل ،]59 :فاآلية فيها محد وثناء

ويشري إىل هذا املعنى العالمة

ألولئك العباد املصطفني ،وهو

املباركة(( :االصطفاء :أخذ صفوة اليشء

عىل ما يقتضيه معنى السالم؛ ألن يف

الطباطبائي حيث يقول يف ذيل اآلية

يكشف عن توفرهم عىل اهلداية اإلهلية

وختليصه مما يكدره فهو قريب من معنى

األمر بالسالم أمر ًا ضمني ًا بالتهيؤ

مقام اإلسالم وهو جرى العبد يف جمرى

اجلميلة فهو عىل غرار قوله تعاىل:

االختيار وينطبق من مقامات الوالية عىل

لقبول ما عندهم من اهلدى وآثاره

التسليم املحض ألمر ربه فيام يرتضيه

ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

وتقديم هلم عليهم يف أمر أو أمور ال

 3.3ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

له ...فاالصطفاء عىل العاملني نوع اختيار
يشاركهم فيه أو فيها غريهم)) (((.
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اليه يف كل مواقع املسؤولية يف احلياة ْ
إن

وبعبارة أخرى أن اهلل تعاىل يصطفي

أنبياءه وأولياءه ويوفر هلم ما حيتاجون
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،التبيان :ج ،2
ص.440

((( الطباطبائي ،حممد حسني ،حممد حسني،
تفسري امليزان :ج  ،3ص.169– 164

ﯲ ﭼ [سورة االنعام.]90 :

ﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭﭼ [سورة آل عمران:

 .]42معنى عىل العاملني أن االصطفاء

هو تقدمها عىل نساء العاملني ،أي
عىل نساء عاملها كام ورد يف الروايات

املباركة(((.

((( انظر االمايل للشيخ الصدوق :ص.187

الشيخ الدكتور عيل محود العبادي

4.4قوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ

وأقوى عىل مقاومة العدو ،ومكابدة

ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

فيهام ...وبأنه واسع الفضل يغنيه ،عليم

ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

وهذا ما يؤكده أحد أعالم املفرسين

ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

املباركة(( :ملا استبعدوا متلكه بسقوط

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

احلروب ال ما ذكرتم ،وقد زاده اهلل

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

به إذ يصطفيه))(((.

ﮫﮬﮭﮮﮯ

وهو القرطبي ،حيث يقول يف ذيل اآلية

ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [سورة

نسبه وبفقره رد عليهم ذلك ،أوالً :مالك

الداللة عىل اختيار واصطفاء

عليكم وهو أعلم باملصالح منكم ،وثاني ًا:

البقرة .]247 :وهي واضحة

طالوت دون غريه لتوفره عىل
مزايا وخصائص اإلمامة والقيادة.

األمر هو اصطفاء اهلل تعاىل ،وقد اختاره

ّ
بأن العمدة فيه وفور العلم؛ ليتمكن

به من معرفة أمور السياسة ،وجسامة

وهذا ما يشري إليه الفيض الكاشاين

البدن ليعظم خطره يف القلوب ويقدر

وسعة يف العلم واجلسم واهلل يؤيت ملكه

خصه اهلل تعاىل منهام بحظ وافر،
وقد ّ

يف تفسري اآلية ،حيث يقول(( :فضيلة
من يشاء واهلل واسع ،واسع الفضل

يوسع عىل الفقري ويغنيه ،عليم بمن
يليق بامللك ملا استبعدوا متلكه لفقره

رد عليهم بأن العمدة فيه اصطفاء اهلل،

وقد اختاره عليكم وهو أعلم باملصالح،

وبأن الرشط فيه وفور العلم ليتمكن به
من معرفة األمور السياسية ،وجسامة
البدن ليكون أعظم خطر ًا يف القلوب،

عىل مقاومة األعداء ومكابدة احلروب،

وذلك قوله عز وجل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [سورة البقرة:
.((())]247

((( الفيض ال��ك��اش��اين ،حممد ب��ن امل��رت�ضى،
التفسري الصايف :ج ،1ص.275– 274
((( القرطبي ،حممد بن أمح��د ،أمحد بن حممد،
تفسري القرطبي :ج 7ص.24
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ﭽﭑﭒﭓ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [سورة

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

7.7قوله تعاىل :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ

5.5قوله

تعاىل:

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭞﭼ [سورة

األعراف:

 .]144وهي دالة عىل اختيار

واصطفاء موسى واستخالصه ملا
له من الفضائل واملؤهالت العالية.

قال صدر املتأهلني يف تفسريه:

ّ
وجل أنبياءه و رسله،
عز
((خيتار اللهّ ّ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ملا جيده فيهم من مقومات عظيمة و

ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [سورة البقرة:

لقومهم ،و يالءم عرصهم و زماهنم.

فعىل ضوء هذه اإلضاممة القليلة

ومؤهالت عالية ،و ملا يراه مناسبا

.]132- 130

و هذا منهج يتبعه القادة و احلكام،

من النصوص القرآنية وما يشاركها يف

أمراء العامل و حكامهم ،و خيتاروهنم

لبعض من عباد اهلل يتضح أن مقام

فإهنم يبعثون الرسل و السفراء إىل

املضمون ،التي ذكرت االصطفاء وأثبتته

اختيار ًا موفق ًا يؤدون فيه مهامهم أداء

االصطفاء يف القرآن الكريم هو تناول

يرفض بعض اجلهالء هذا املبدأ العقيل

ملا فيهم من استعدادات ومؤهالت

حسن ًا .غري أنه مع األسف الشديد
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احلج.]75 :

السليم.((1( ))...

6.6قوله تعاىل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ

( ((1ال���رازي ،فخر ال��دي��ن ،مفاتيح الغيب
(التفسري الكبري) :ج 3ص.200

صفوة اخللق من أنبياء و رسل ،وأوصياء
عالية ،عىل أداء ومحل مسؤولية الرسالة.
وهناك نصوص أخرى ذكرت

االصطفاء يف موضع النفي ،لكن تتضمن

وتستبطن معنى اختيار األفضل كقوله

تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

الشيخ الدكتور عيل محود العبادي

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

معنى األفضل واألمثل.

[سورة الصافات.]154- 151 :

يتضح أن االصطفاء اإلهلي ليس غاية يف

ﯿﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔ ﭼ
فالباري ّ
جل وعال يسفه دعواهم

ُبأسلوب االستفهام االستنكاري ليدل
عىل أنه ال متييز بني الذكر واألنثى ،فلم

خيص
تكن اإلناث صفوة اخللق حتى
ّ
تعاىل هبن نفسه لكي جيعل املالئكة إناث ًا
كام يفرتون ،وأما قوله تعاىل :ﭽ ﮪ ﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

وانطالقا من هذه اآليات القرآنية

ذاته ،بل ينبئ عن إرادة ربانية يف اختيار
األمثل من البرش ألجل محل مسؤولية

الرساالت اإلهلية ،كام سيتضح.
املبحث الثاين:

االصطفاء يف روايات الفريقني

بعد

االنتهاء

من

استعراض

بعض النصوص القرآنية الدالة التي

ﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ

أغنت بروحها الربهانية وعنارصها

كلهم هلل تعاىل ،فلو أراد اهلل أن يتخذ

إال أن ثمة نصوص روائية من الفريقني

[سورة الزمر ،]4 :بمعنى أن اخللق
ولد ًا ،الختار لنفسه صفوهتم وأمثلهم

ممن يشاء ،فهذه النصوص الثالثة هي يف
مورد نفي االصطفاء ،إال أهنا تستبطن
اختيار األفضل.

أما بقية النصوص األُخرى التي

ذكرت االصطفاء ،فكلها جاءت يف

مورد انتقاء األمثل ومتييزه عىل مجيع من
عداه ،مضاف ًا إىل استبطاهنا لبيان وظيفية

املصطفني ،وهبذا يلتقي املعنى اللغوي

واالستعامل القرآين ملعنى االصطفاء يف

االستداللية عن إقامة أي دليل آخر،
تكشف النقاب عن هذه احلقيقة املهمة،
وإليك إضاممة من هذه الروايات:

1.1االصطفاء يف روايات الشيعة:

هنالك عدد وافر من روايات أهل

البيت ظللت مفهوم االصطفاء
بشكل واضح ،وفيام ييل سوف نتعرض
جلملة من هذه الروايات:

•عن موسى بن بكر ،عن أيب احلسن
األول ،قال :قال رسول :إن

اهلل تبارك وتعاىل اختار من كل يشء
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أربعة :اختار من املالئكة جربائيل

قدم أبو ذر الغفاري مكة دخل

واختار من األنبياء أربعة للسيف

ثم استقبل الناس بوجهه ،فقال:

وميكائيل وإرسافيل وملك املوت،
إبراهيم وداود وموسى وأنا ،واختار

من البيوتات أربعة ،فقال :ﭽﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

أهيا الناس((إن اهلل اصطفى آدم
ونوح ًا وآل إبراهيم وآل عمران

عىل العاملني ذريه بعضها من

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [سورة آل

بعض واهلل سميع عليم ،ثم قال:

•عن عيل بن يقطني عمن رواه عن

نوح واآلل من إبراهيم والصفوة

ّ
وجل إىل موسى أن
عز
اهلل ّ

اهلادية من حممد ،رشف رشفهم

عمران.((1())]33 :

أيب عبد اهلل قال(( :أوحى

يا موسى أتدري ملا اصطفيتك

بكالمي دون خلقي؟ .قال :يا رب
ومل ذاك؟ .قال فأوحى اهلل تبارك

وتعاىل إليه :يا موسى إين ق ّلبت

عبادي ظهر ًا لبطن فلم أجد فيهم
أحد ًا ّ
أذل يل نفس ًا منك ،يا موسى
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املسجد وأخذ بحلقة باب الكعبة

إ نّك إذا ص ّليت وضعت خدك عىل
الرتاب)) (.((1

•عن ابن ثعلبة الكعبي ،قال :ملا
( ((1الصدوق ،حممد بن احلسني ،أبو جعفر
حممد بن عيل ،اخلصال :ص.226–225
( ((1املصدر السابق :ص.126

قال رسول اهلل(( :األرسة من
والساللة من إسامعيل والعرتة
وبه أخذوا الفضل من فوقهم.
فهم فينا كالسامء املرفوعة ،واجلبال

وص
املنصوبة ...،ومن األوصياء ىّ
آدم يف علمه ومعدن العلم بتأويله
وإمام

املرحومني

وقائد

الغر

املحجلني والصديق األكرب عىل

بن أيب طالب))

(((1

وغري ذلك

من الروايات الكثرية الدالة عىل

الدالة عىل أن االصطفاء هو اختيار

الصفوة من اخللق.

( ((1احل��س��ن��ي ،اب��ن ط����اووس ،التحصني:
ص.607

الشيخ الدكتور عيل محود العبادي

2.2االصطفاء يف روايات السنة:

ورد االصطفاء عند أهل السنة

يف موارد متعددة عىل مستوى الرواية
والتفسري نتعرض لبعض منها:

قتادة يف قوله :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﭼ قال(( :ذكر اهلل أهل بيتني
صاحلني ورجلني صاحلني ففضلهم

•أخرج البخاري عن ابن عباس

عىل العاملني فكان حممد من آل

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

•أخرج الطربي أيض ًا يف تفسريه عن

يف قوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

إبراهيم))(.((1

ﮖﭼ [سورة آل عمران،]33 :

عباد عن احلسن يف قوله :ﭽ ﮌ

وآل عمران وآل ياسني وآل حممد

ﮓ ﮔ ﭼ إىل قوله :ﭽ ﮝ ﮞ

قال(( :هم املؤمنون من آل إبراهيم

يقول اهلل عز وجل :ﭽ ﯡ ﯢ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮟﭼ قال(( :فضلهم اهلل عىل

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [سورة

العاملني بالنبوة عىل الناس كلهم

فقال:

لرهبم)) (.((1

آل عمران .]68 :وهم املؤمنون))

كانوا هم األنبياء األتقياء املصطفني

((أي املراد بآل عمران املصطفني

•أخرج البخاري عن جماهد يف قوله:

آل إبراهيم واملؤمنون من آل ياسني

اصطفاك وطهرك قال(( :جعلك
طيبة إيامن ًا {اص َط َف ِْ
اك} اختارك

املؤمنون منهم وكذلك املؤمنون من
واملؤمنون من آل حممد صلوات اهلل

تعاىل وسالمه عليهم أمجعني ،فهو من
العام الذي أريد به اخلاص))(.((1

•أخرج الطربي يف تفسريه(( :عن

( ((1البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح
البخاري :ج ،3ص.1263

ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ إن اهلل

وخصك بفضل مل يكن لغريك،

ﭽﮩﭼ من األدناس املادية
( ((1ال��ط�بري ،حم��م��د ب��ن ج��ري��ر ،تفسري
الطربي :ج ،3ص.233
( ((1املصدر السابق.
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واملعنوية .ﭽ ﮨ ﭼ فضلك

وهذا أمر ال يمكن أن ي ّطلع عليه أحد

وحاصل ما تقدمّ :
أن فلسفة

هلذه املناصب بيده تعاىل فقط.

عىل غريك من النساء)) (.((1

االصطفاء واالختيار اإلهلي ،قائمة عىل
أساس احلكمة والعدالة اإلهلية وغري

خاضعة للمقاييس البرشية ،التي يعجز

البرش عن االطالع عىل بواطن األمور
وخفايا النفوس ،فال مدخلية للبرش يف

االختيار واالصطفاء اإلهلي ،فهؤالء
املصطفون من األنبياء واألوصياء

قد بلغوا شأن ًا عالي ًا ودرجات رفيعة،

بحيث يتعذر عىل كثري الناس من بلوغ
هذه املراتب؛ ألن بعض الناس قد

يبلغ شأن ًا عالي ًا من العلم ،وبعضهم يف
التقوى ،وبعضهم يف الصرب أو نكران

الذات ،ونحوها من الصفات الكريمة،

بينام الصفوة املختارة من اهلل تعاىل،
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فهم ال يضاهيهم أحد يف األمثلية يف

كل بعد من األبعاد الرضورية حلمل
الرسالة ومسؤولياهتا تبع ًا ملا متليه عليهم
مسؤوليات النبوة واإلمامة والوصاية،

( ((1البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح
البخاري :ج ،1ص.1265

إال اهلل تعاىل ،لذلك كان أمر االختيار
فاهلل تعاىل ملا علم فيهم هذه

االستعدادات واملؤهالت يف محل الرسالة
والنبوة استخلصهم تعاىل لنفسه للقيام

والنهوض بحمل الرسالة وأعبائها.

فهو تعاىل الذي خيتار وجيتبي صفوة

من خلقه ،فيستخلصهم لنفسه ويويل
عنايته اخلاصة هبم وين ّقيهم من كل

شوب ودنس وكدورة؛ كل ذلك ألجل
النهوض بأعباء ومسؤوليات النبوة

واإلمامة.

املبحث الثالث:

أسباب ومنايشء االصطفاء يف القرآن
وروايات الفريقني:

عىل ضوء هذه اخللفية ملعنى

االصطفاء عىل مستوى القرآن والسنة،

يطرح هذا السؤال وهو ما هي األسباب

واملنايشء التي عىل أساسها يصطفي

الباري تعاىل بعض العباد دون البعض

اآلخر؟.

لكي تتضح أسباب اصطفاء الباري

الشيخ الدكتور عيل محود العبادي

تعاىل لبعض عباده يتطلب منا اخلوض

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ قال:

عىل ذلك:

قدر صغره -إىل أن قال-:أنزل احلق من

يف النصوص القرآنية والروائية الدالة

((الكبري عىل قدر كربه ،والصغري عىل

1.1أسباب ومنايشء االصطفاء يف

السامء ،فاحتملته القلوب بأهوائها ،ذو

هناك عدد من النصوص القرآنية

قدر شكّه ،فاحتمل اهلوى باط ً
ال كثري ًا

النصوص القرآنية:

تكشف

بوضوح

االصطفاء ،منها:

أسباب

ومناشئ

اآلية األوىل :قوله تعاىل :ﭽ ﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ..ﭼ [سورة الرعد:

 ،]17حيث يشري الباري تعاىل إىل أن
كل فرد من اإلنسان يأخذ من الفيض

والعطاء اإلهلي بحسب إرادته وقدر
ما استعد له ،كام أن األودية الكبرية
واألهنار الصغرية تأخذ قدرها من املياه

بحسب ما استعدت له.

فاهلل تعاىل فياض للعطاء لكل

إنسان سواء الذي يريد العاجلة أن
يلو ن العطاء
اآلخرة ،واإلناء هو الذي ّ

اإلهلي.

ففي الرواية عن أيب اجلارود عن

أيب جعفر يف قوله :ﭽ ﮮ ﮯ

اليقني عىل قدر يقينه ،وذو الشك عىل
وجفا ًء ،فاملاء هو احلق ،واألودية هي
القلوب ،والسيل هو اهلوى ،والزبد هو

الباطل))(.((1

اآلية الثانية :قوله تعاىل :ﭽ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [سورة اإلرساء:

 ،]20واآلية املباركة تكشف برصاحة
عن أن الباري تعاىل هو املنان والفياض
للخري عىل أساس احلكمة اإلهلية التي

تقتيض أن يكون العطاء عىل وفق إرادة
واستعداد اإلنسان ،وان إرادته هي التي

حتدد ماهية وكمية العطاء اإلهلي.

اآلية الثالثة :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
( ((1القمي ،عيل بن إبراهيم ،تفسري القمي:
ج ،1ص.364– 362
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ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﯘ ﯙ ﭼ [سورة األنفال:

ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ.

اخلري ،وأهنم مرصين عىل اهلروب من

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

 ]23أي أن هؤالء ال يريدون سامع

قال العالمة الطباطبائي يف ذيل

احلقيقة ،ولو علم اله تعاىل منهم أهنم

نفس من عطائه بام يستحقه ،فإن أراد

ذلك وفتح قلوهبم وأسمعهم ،بل حتى

أي منع من اخلري ،ولو شاء اهلل لكل

قلوهبم فإنهّ م ال يستفيدون منها.

اآلية املباركة ((اهلل سبحانه يمدّ كل
اخلري أوتيه ،وإن أراد الرش أوتيه،
نفس صاحلة أو طاحلة أن تشاء اخلري

وتنكب عىل اإليامن والتقوى من طريق
االختيار ،كان يف ذلك إبطال النظام
العام وإفساد أمر األسباب))(.((1

يريدون الطاعة هليئ اهلل تعاىل هلم أسباب

لو أعطى هلم اهلل تعاىل البصرية ،وفتح
اآلية اخلامسة :قوله تعاىل :ﭽ ﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﭼ [سورة األنعام.]124 :

فالناس هم الذين يقسمون أنفسهم

فهؤالء رفضوا اإليامن بام جاءت به

ألنفسهم أن يكونوا من املصطفني،

أصحاب املعجزة ،فجاء اجلواب اإلهلي

ال أن اهلل تعاىل يقسمهم ،فالذين أرادوا
فإن اهلل تعاىل يمدهم عىل ضوء إرادهتم
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ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

لذلك؛ لكي يوفقوا إىل الطاعة ،والذين

أرادوا العناد والعصيان ،فاهلل تعاىل

يمدهم عىل حسب ما أرادوا.

رسل اهلل ،وقالوا :ملاذا ال نكون نحن

بأن اهلل أعلم حيث جيعل رسالته ،أي أنه

تعاىل أعلم بمن هو الذي يستحق أن

يعطى.

5.5قوله تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

اآلية الرابعة :قوله تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ

ﮩﮪﮫﮬﮭ

( ((1الطباطبائي ،حممد حسني ،حممد حسني،
تفسري امليزان :ج  ،7ص.66

فيقول تعاىل إنّام بعثنا عبد ًا من

ﮮ ﭼ [سورة الكهف.]80 :

الشيخ الدكتور عيل محود العبادي

عبادنا أن يقتل االبن؛ ألن سيكون س ّببا

للعرسى) أي :هنيئ له تلك املقدمات

وحيارصمها يف النشاط الروحي ،من

ٌ
((كل
عىل وفق ما أراد؛ لذا قال:

يف كفر والديه،؛ ألنّه ييسء معاملتهام
خالل طغيانه وإيذاء والديه ﭽ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ ،أي أشدّ

التي من خالهلا يستطيع أن يأيت بفعله

ميسرّ ملا خلق له))
أراد واستعد له.

(((2

أي ٌّ
كل ميسرّ ملا

وص ً
ال للقرابة وللرمحة ،فال يرهقهام

2.2أسباب ومنايشء االصطفاء يف

الطاعة بإرادهتام واستعدادمها هلا ،فقتل

هنالك مجلة من الروايات تدل

بيشء ،فاهلل تعاىل ه ّيأ لألبوين أسباب
االبن لكونه مانع ًا يف وصول األبوين

لكامهلام.

وعن ابن عباس ،يف قوله :ﭽ ﯦ

الروايات

عىل أن اهلل تعاىل يصطفي بعض البرش
عىل ضوء وجود املؤهالت يف اإلنسان
املصطفى ،ومن هذه الروايات.

ﯧ ﯨ ﭼ قال(( :حفظا لصالح

•ما رواه الطربيس يف االحتجاج

اآلية السادسة :قوله تعاىل :ﭽ ﯤ

عبد اهلل عدة من األسئلة ،فكان

وهذه اآلية املباركة تشري بوضوح

ولد آدم فيهم رشيف ووضيع؟...

فاهلل تعاىل بمقتىض حكمته وعدله هييئ

ذرأهم أهنم يطيعونه ويعبدونه وال

أبيهام ،وما ذكر عنهام صالح ًا))(.((2

ﯥ ﭼ [سورة األعىل.]8 :

إىل إن من علم اهلل منه أنه يريد الطاعة،
له مقدمات الطاعة ،وإذا علم من عبد

أنه يريد الرشك ويريد العصيان والعناد،

فاحلكمة اإلهلية تقتيض أن (نيرسه

( ((2احلاكم ،املستدرك عىل الصحيحني:
ج ،2ص.400

بصدد سؤال الزنديق الذي سأل أبا

من مجلتها قول الزنديق :فام بال

قال(( :علم اهلل منهم حني
يرشكون به شيئ ًا ،فهؤالء بالطاعة
نالوا من اهلل الكرامة واملنزلة الرفيعة

( ((2املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج،4
ص282؛ البخاري ،حممد بن إسامعيل،
صحيح البخاري :ج ،8ص.215
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عنده ،وهؤالء الذين هلم الرشف

أبداهنم ،فأبلوهم بالفاقة واملسكنة

•عن إبراهيم بن عمر اليامين ،عن

وأنا أعلم بام يصلح عليه أمر دين

فعلم ما هم صائرون إليه وأمرهم

يشاركها باملضمون الدالة عىل أن

والفضل واحلسب.((2())...

أيب عبد اهلل(( خلق اخللق

وهناهم ،فام أمرهم به من يشء
فقد جعل هلم السبيل إىل تركه وال

يكونون آخذين وال تاركني إال
بإذن اهلل)) (.((2

•عن أيب عبيدة احلذاء ،عن أيب

عبادي املؤمنني))( .((2وغريها مما

سبب اصطفاء اهلل تعاىل لبعض

عباده هو علمه تعاىل بأن أولئك

العباد ال يريدون إال الطاعة ،لذلك

اصطفاهم واختارهم دون غريهم.

كلامت أعالم السنة يف أسباب

جعفر قال :قال رسول اهلل:

االصطفاء:

املؤمنني عباد ًا ال يصلح هلم أمر

رصحوا بأن سبب ومنشأ االصطفاء

يف البدن ،فأبلوهم بالغنى والسعة

هذه املجموعة البرشية قبل خلقهم،

ّ
وجل إن من عبادي
عز
((قال اهلل ّ

دينهم إال بالغنى والسعة والصحة
وصحة البدن ،فيصلح عليهم أمر
دينهم ،وإن من عبادي املؤمنني
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والسقم ،فيصلح عليهم أمر دينهم،

لعباد ال يصلح هلم أمر دينهم
إال بالفاقة واملسكنة والسقم يف

( ((2الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج
 ،2ص.84– 83

( ((2الكليني ،حممد بن يعقوب ،حممد بن
يعقوب ،أصول الكايف :ج ،1ص.158

هنالك مجلة من كلامت أعالم السنة

يعتمد ويتكئ عىل العلم اإلهلي بأهلية
واليك بعض ًا من هؤالء:

ذكر اآللويس يف تفسريه(( :ما ورد

يف الصحيح :اعملوا ّ
فكل م ّيرس ملا خلق

له ،أما من كان -أي يف علم اهلل -من
أهل السعادة املستعدة هلا ذاته ،فسييرس

بمقتىض الرمحة لعمل أهل السعادة؛

ألن شأنه تعاىل اإلفاضة عىل القوابل

( ((2املصدر السابق :ج  ،2ص.60

الشيخ الدكتور عيل محود العبادي

بحسب القابليات ،وأما من كان يف

سيكون يف تلك اخلليقة أنبياء ورسل

التي ثبتت ملاهيته الغري املجعولة أزالً،

ابن خلدون :قال يف مقدمته:

األزل والعلم القديم من أهل الشقاوة

فسييرس بمقتىض القهر لعمل أهل...
فيؤول األمر إىل أن سبب نفي إجياد
اهلداية انتفاؤها يف نفس األمر ،وعدم

تقررها يف العلم األزيل ،ولو علم اهلل

فيهم خري ًا ألسمعهم))(.((2

وقوم صاحلون وساكنو اجلنة.((2())..

((ومن عالماهتم أيض ًا [أي األنبياء]

أنه يوجد هلم قبل الوحي خلق اخلري
والزكاء وجمانبة املذمومات والرجس
أمجع ،وهذا هو معنى العصمة ،وكأنه

[أي األنبياء] مفطور عىل التنزه عن

وكذلك يمكن االستئناس بام

املذمومات واملنافرة هلا ،وكأنهّ ا منافية
جلب ّلته)) (.((2

كاالستصفاء ،مثل به اختياره تعاىل

كلامت اعالم السنة ،كالواحدي يف

ذكره أبو السعود :قال يف تفسريه:

((واالصطفاء أخذ ما صفا من اليشء
إياهم النفوس القدسية وما يليق هبا من
امللكات الروحانية والكامالت اجلسامنية

املستتبعة للرسالة يف نفس املصطفى،

كام يف كافة الرسل عليهم الصالة
والسالم))(.((2

أما ابن كثري فقد قال يف تفسري قوله

تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ:

((قال قتادة :فكان يف علم اهلل ..أنه
( ((2اآلل���ويس ،أب��و الفضل حم��م��ود ،روح
املعاين :ج ،1ص.139
( ((2أب��و السعود ،تفسري أيب السعود :ج،2
ص.26

ويف هذا املضمون التقت عدة من

الوجيز يف تفسري القرآن

يف املواقف

(((3

(((2

واجلرجاين

وابن حجر اهليثمي

يف فتح الباري

(((3

والقرطبي يف

( ((2الدمشقي ،ابن كثري ،تفسري ابن كثري:
ج ،1ص.104

( ((2اب��ن خ��ل��دون ،عبد الرمحن بن حممد،
مقدمة ابن خلدون :ص.92
( ((2ال��واح��دي ،الوجيز يف تفسري الكتاب
العزيز :ص.208
( ((3اجلرجاين ،املواقف :ج ،1ص.377
( ((3العسقالين ،ابن حجر ،فتح الباري رشح
صحيح البخاري :ج ،11ص.489
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تفسريه

(((3

وغريهم.

وبعد هذه اجلولة يف هذه الشواهد

وقادر عىل كل شئ فال موضع للعبث يف

قائم عىل أساس علمه تعاىل ،وهذا

قال تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

الدالة عىل أن منشأ االصطفاء اإلهلي

املعنى يلتقي يف الداللة معالنصوص

القرآنية التي تقدم آنف ًا.

املبحث الرابع:

أسباب ومنايشء االصطفاء عند العقل

ال يرتاب العقل املستنري يف وجود

عدة من األسباب واملنايشء لالصطفاء،
ويمكن بيان هذه األسباب من خالل
املقدمات التالية:

املقدمة األوىل :أن اهلل عادل حكيم:

ساحته تعاىل؛ ألنّه تعاىل منزه عن ذلك،
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ [سورة
األنبياء.]18– 16 :

ولكي يتضح معنى كون اهلل تعاىل

عادالً بشكل واضح ،نشري بصورة
خمترصة إىل معاين العدل وهي:

املعنى األول :يستعمل العدل يف

املراد احلكيم هو الذي يضع اليشء

املورد الذي يكون فيه اليشء موزون ًا

هو ان ال هيمل فع ً
ال حتتّمه املصلحة ،وال

فعن النبي أنه قال(( :بالعدل

اخلايل من املصلحة يكون منشأ صدوره،

أن تركيب هذا العامل روعي يف بنائه

يف موضعه ،واما املراد من عدله سبحانه

يصدر قبيح ًا متنعه احلكمة ،الن الفعل
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حمله( ((3من أن اهلل تعاىل عامل بكل يشء،

إما جهل الفاعل او لعجزه بصالح

اليشء وفساده ،وكال مها باطل ملا ثبت يف

( ((3القرطبي ،حممد بن أمحد ،حممد بن أمحد،
تفسري اجل��ام��ع ألح��ك��ام ال��ق��رآن :ج،7
ص.24

أي تكون أجزاء اليشء باملقدار الالزم،
قامت الساموات واألرض))

(((3

أي:

التعادل ،وأن كل يشء وكل ما استفيد
( ((3انظر :العالمة احليل ،احلسن بن يوسف،
كشف امل���راد يف رشح جتريد االعتقاد:
ص.330
( ((3الكليني ،حممد بن يعقوب ،حممد بن
يعقوب ،أصول الكايف :ج ،5ص.266

الشيخ الدكتور عيل محود العبادي

منه بقدر احلاجة ،فالعدل بمعنى التوازن

املعنى الرابع :العدل هو إعطاء كل

تعاىل وعلمه ،حيث إن اهلل تعاىل بمقتىض

املوجودات خمتلفة االستعداد فيكون

والتناسب ،وهو من لوازم حكمة اهلل

علمه وحكمته يضع املقادير بشكل

متالئم ومتوازن.

موجود ما هو مستعد له ،بمعنى أن
العدل إعطاء كل موجود ما هو مستعد
له من الوجود والكامل ،أما الظلم فهو

وهذا املعنى غري مقصود يف حمل

حرمان كل ما هو مستعد لوجود أو

املعنى الثاين :العدل هو التساوي،

منه تعاىل ال لون له وإنام يتلون حسب

باملساواة ،ومن دون أي ترجيح .إال أن

استعد له من الكامل عىل حسب درجة

البحث عن العدل اإلهلي ،كام هو واضح.

فالعادل هو الذي ينظر إىل األفراد
هذا املعنى واضح البطالن؛ إذ أن املساواة

ال تصنع العدالة ،فكيف ينظر إىل اجلميع
بنظرة واحدة ،املحسن وامليسء ،واملستحق
وغري املستحق!!.

كامل وجودي من ذلك ،فالفيض النازل

طبيعة كل ظرف ،فيأخذ كل موجود ما
استعداده وقابلياته ،وهذا هو املعني
املقصود من العدل اإلهلي يف كلامت

احلكامء اإلهليني ،الذي خيتلف عن املعنى
السابق –الثالث–الن املعنى الثالث

املعنى الثالثّ :
إن العدل هو إعطاء

يبتني عىل وجود حق مسبق ًا عىل اهلل

استحقاقه ،ومن هنا إذا منع املستحق

إذن اتضح أن أي موجود ال يملك

كل ذي حق حقه ،فكل يعطى بمقدار

شيئ ًا فهو ظلم ،وإذا أعطي لغري املستحق،
فهو ظلم أيض ًا ،وهذا املعنى خارج عن
حمل الكالم أيض ًا؛ ألنه يفتقر إىل وجود
حق عىل اهلل تعاىل يف الرتبة السابقة ،ومن
الواضح أنه ال يوجد موجود له حق عىل

اهلل تعاىل.

تعاىل.

حق ًا جتاه اهلل بحيث يكون إعطاء ذلك
احلق أداء للدين ،وإنام عدل اهلل هو عني

الفضل واجلود منه تعاىل ،وهو إذ يعني

أن عدله يقتيض عدم منع فضله تعاىل
عن أي موجود بمقدار ظرفه وقابلياته
وما هو مستعد له ،فاملوجودات مجيعا
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ال متلك سوى املسؤولية والتكليف

املقدمة الثانية :اإلنسان كائن خمتار:

موجدها ،اذن املعنى املقصود من العدل

الكريم لوجدنا آياته طافحة يف إثبات

جتاه خالقها ،وليس هلا أي حق جتاه

اإلهلي ،وهو إعطاء كل ذي استعداد ما
هو مستعد له ،فاهلل تعاىل يفيض عىل كل
مستعد ما استعد له ،وان الفيض اإلهلي
النازل ال لون له وإنّام يتلون بلون اإلناء

الذي حيتويه.

إن قلت :إذا مل يكن ألي وجود حق

عىل اهلل تعاىل فالبد أن يكون اإلعطاء

بالتساوي؛ ّ
ألن اجلميع متساوون بالنسبة
إليه تعاىل ،وال يوجد ألحد حق عىل اهلل

تعاىل ،وبذلك يرجع معنى العدل إىل

املعنى الثاين وهو التساوي ،وعىل هذا
فلامذا اختلفت اإلفاضات اإلهلية عىل
املوجودات؟.

واجلواب :إن هناك فرق بني
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أن املوجودات ال تستحق عىل اهلل تعاىل

شيئا ،لكنها ختتلف من حيث االستعداد،

فكل موجود يأخذ ما هو مستعد له من
الفيض اإلهلي ،فال يكون العطاء اإلهلي

متساوي ًا .

عند إجراء مسح ميداين عىل القرآن

أن اإلنسان موجود خمتار ،ومن هذه
اآليات:

قوله تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ [سورة
يونس.]99 :

وقوله تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ [سورة
البقرة.]256 :

وقوله :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﭼ [سورة آل عمران.]20 :

وقوله تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﭼ [سورة الكهف.]29 :

وغريها من اآليات التي تشاركها

الشيخ الدكتور عيل محود العبادي

يف املضمون ،مضاف ًا إىل صريورة بعث

الفلسفية والعقلية فض ً
ال عن األدلة

إذا كان اإلنسان مسلوب االختيار.

منها:

األنبياء وإنزال الكتب الساموية لغو ًا فيام
وقد أمجعت األديان عىل أن اهلل تعاىل

لو شاء أن هيدي الناس ولذا نجد مجلة

من النصوص القرآنية تبني أن األنبياء
ليس هلم إكراه الناس عىل اهلداية،

كام أن الشيطان ليس له إكراههم عىل
الضالل والغواية ،كام يف قوله تعاىل:

ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

النقلية عىل ذلك ونكتفي بذكر واحد
من األدلة عىل ّ
أن اهلل عامل باألشياء

قبل خلقها ،هو أن معطي اليشء ال يمكن

أن يكون فاقد ًا له

وبيان ذلكّ :
إن كل يشء هو خملوق له

تعاىل ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [سورة
الزمر ،]62 :سواء كان خلق اليشء

مرتبط ًا بأصل وجوده ،أو بالكامل الذي

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [سورة احلجر:

يرتبط بذلك اليشء.

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

الكامل الذي يستحقه ذلك اليشء ﭽﰏ

 ]42وقال أيض ًا :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ

فاهلل تعاىل خالق كل يشء وواهب

ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ ﭼ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ

اليشء يستحيل أن يكون فاقد ًا له ،كام

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

قبل خلقها؛ ألنّه لو كان فاقدا للعلم

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ

[سورة طه ]50 :وحيث أن معطي

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

هو واضح ،ينتج أن اهلل عامل باألشياء

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [سورة

قبل اإلجياد ،فال يمكن أن يكون معطيا،

إبراهيم.]22 :

والتايل باطل ألنّه أعطى ،فإذن البد أن

إن اهلل عامل باألشياء
املقدمة الثالثةّ :

يكون واجدا.

وقد قامت عدّ ة من األدلة والرباهني

بالشكل التايل:

قبل خلقها:

ويمكن صياغة هذا االستدالل
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الصغرىّ :
إن اهلل تعاىل معطي

وواهب كل يشء خللقه .والكربىّ :
إن

معطي اليشء يستحيل أن يكون فاقد ًا له.
وهذه املقدمة من املقدمات البدهيية التي

يكفي تصور أطرافها للتصديق هبا.

((بىل ،قبل أن خيلق الساموات
واألرض))(.((3

•عن منصور بن حازم ،قال :سألت
أبا عبد اهلل هل يكون اليوم يشء

النتيجةّ :
إن اهلل تعاىل يستحيل أن

مل يكن يف علم اهلل باألمس؟ .قال:

ومنها العلم هبا قبل خلقها ،ولو فقد

قلت :أرأيت ما كان وما هو كائن

يكون فاقد ًا ألي يشء مما وهبه خللقه

العلم هبا قبل خلقها وإجيادها ،لكان
فاقد ًا ،وإذا كان فاقد ًا يستحيل أن يكون

معطي ًا ،والتايل باطل؛ ألنّه أعطى ،فالبدّ
أن يكون واجد ًا.

((ال ،من قال هذا فأخزاه اهلل،

إىل يوم القيامة أليس يف علم اهلل؟.

قال :بىل قبل أن خيلق اخللق))(.((3
ونحوها من الروايات.

إذن كل ما كان وما هو كائن تفصي ً
ال

وهناك مجلة من النصوص الروائية

قبل أن خيلق السموات واألرض ،فهو

•عن أيب احلسن(( :مل يزل اهلل

املقدمة الرابعة :علم اهلل األزيل ال

تؤيد ذلك منها:

موجود عنده تعاىل.

عامل ًا باألشياء قبل أن خيلق األشياء

يتناىف وحرية اإلنسان:

األشياء)) (.((3

صدور الفعل من اإلنسان ،تعلق كذلك

كعلمه باألشياء بعد ما خلق
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أليس كان يف علم اهلل؟ .قال :فقال:

•عن منصور بن حازم ،عن أيب عبد
اهلل ،قال :قلت له :أرأيت ما

كان وما هو كائن إىل يوم القيامة
( ((3الكليني ،حممد بن يعقوب ،حممد بن
يعقوب ،أصول الكايف :ج ،1ص.107

ّ
إن العلم اإلهلي كام تعلق بأصل

بكيفية صدور الفعل عن اإلنسان عىل

النحو االختياري.

( ((3الصدوق ،حممد بن احلسني ،حممد بن عيل،
التوحيد :ص.135
( ((3الكليني ،حممد بن يعقوب ،حممد بن
يعقوب ،أصول الكايف :ج ،1ص.148

الشيخ الدكتور عيل محود العبادي

وبعبارة أخرىّ :
إن علم اهلل تعاىل

ببطن األم ،وإىل ذلك يشري احلديث

تعلق بصدور فعل اإلنسان االختياري

عن حممد بن أيب عمر ،قال :سألت أبا

تابع وليس متبوع ًا ،بمعنى أن علمه

بقيد االختيار ،فلو كان صدور الفعل
من اإلنسان جرب ًا لتخلف علمه عن
الواقع ،فاهلل تعاىل شاءت إرادته أن ال
يوجد الفعل إال بعد حتقق رشطه ،وهو
اختيار اإلنسان ،وسيأيت ما يؤيد املطلب

يف الفصل العناية.

وإىل هذا املعنى أشارت مجلة من

الروايات الواردة عن أهل البيت#منها

ما روي عن رسول اهلل قال(( :الشقي
من شقي يف بطن أمه ،والسعيد من سعد

يف بطن أمه))( .((3ويف رواية أخرى:
((الشقي شقي يف بطن أمه ،والسعيد

سعيد يف بطن أمه))(.((3

الرشيف الذي رواه الصدوق بإسناده

احلسن موسى بن جعفر عن معنى
قول رسول اهلل(( :الشقي من شقي
يف بطن أمه والسعيد من سعد يف بطن

أمه فقال :الشقي من علم اهلل وهو يف
بطن أمه أنه سيعمل أعامل األشقياء،

والسعيد من علم اهلل وهو يف بطن أمه

أنه سيعمل أعامل السعداء.((4())...

وعن أيب بصري ،قال :سمعت أبا عبد

عز ّ
وجل ر ّبنا
اهلل يقول(( :مل يزل اهلل ّ
والعلم ذاته وال معلوم ،والسمع ذاته،
وال مسموع ،والبرص ذاته وال مبرص،
والقدرة ذاته وال مقدور ،فلماّ أحدث

األشياء وكان املعلوم وقع العلم منه عىل

فاحلكم بالسعادة أو الشقاء باعتبار

املعلوم قال[السائل] :فام بال ولد آدم

مآل أمره إىل اجلنة ،فهو حمكوم بالسعادة

املطيع ،والوضيع العايص ،قال :أليس

ما يؤول إليه أمر الشخص ،فمن ينتهي

منذ أوائل حياته ،فكنّى عن أوائل احلياة

( ((3الكليني ،حممد بن يعقوب ،حممد بن
يعقوب ،أصول الكايف :ج ،8ص.81
( ((3املصدر السابق :ج ،8ص.81

فيهم رشيف ووضيع؟ .قال(( :الرشيف
فيهم فاضل ومفضول؟ .قال :إنام
يتفاضلون بالتقوى .قال :فتقول:

( ((4الصدوق ،حممد بن احلسني ،حممد بن عيل،
التوحيد :ص.1256
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إن ولد آدم كلهم سواء يف األصل ال

واحد من دون فرق بني احلالني.

إين وجدت أصل اخللق الرتاب ،واألب

املفرس الكبري العالمة الطباطبائي الذي

يتفاضلون إال بالتقوى؟ .قال :نعم،
آدم ،واألم حواء ،خلقهم إله واحد،
ّ
وجل اختار من
عز
وهم عبيده ،إن اهلل ّ
ولد آدم ُأناس ًا طهر ميالدهم ،وطيب

أبداهنم ،وحفظهم يف أصالب الرجال

وأرحام النساء ،أخرج منهم األنبياء

والرسل ،فهم أزكى فروع آدم ،فعل
ّ
وجل.
عز
ذلك ألمر استحقوه من اهلل ّ

ولكن علم اهلل منهم حني ذرأهم أهنم
يطيعونه ويعبدونه وال يرشكون به شيئ ًا،
فهؤالء بالطاعة نالوا من اهلل الكرامة
واملنزلة الرفيعة عنده ،وهؤالء الذين

هلم الرشف والفضل واحلسب ،وساير
الناس سواء ،أال من اتقى اهلل أكرمه،

ومن أطاعه أحبه ،ومن أحبه مل يعذبه
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بالنار.((4())...

ويمكن تعزيز هذا املعنى بشهادة

يقول يف تفسريه(( :اهلل سبحانه يمدّ

اإلنسان يف أعامله سواء كان ممن يريد

العاجلة أو اآلخرة ،فإن مجيع ما يتوقف

عليه العمل يف حتققه من العلم واإلرادة

واألدوات البدنية والقوى العاملة

واملواد اخلارجية التي يقع عليها العمل

ويترصف فيها العامل ،واألسباب
والرشائط املربوطة هبا كل ذلك أمور

تكوينية ال صنع لإلنسان فيها ،ولو
فقد كلها أو بعضها مل يكن العمل ،واهلل

سبحانه هو الذي يفيضها بفضله ويمدّ

اإلنسان هبا بعطائه ،ولو انقطع منه
العطاء انقطع من العامل عمله))(.((4

وهبذا املسار يذهب الفخر كام جاء

يف تفسري قوله تعاىل ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ

وغريها من الروايات التي تؤكد

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ ،أي كل واحد

باألشياء قبل اخللق وبعده عىل نسق

ﭽﭱﭲﭳﭴﭵ

بام ال يقبل اللبس عىل أن علمه سبحانه

( ((4الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج ،2
ص.84– 83

من الفريقني ،والتنوين عوض من املضاف

إليه:

( ((4الطباطبائي ،حممد حسني ،حممد حسني،
تفسري امليزان :ج  ،13ص.67– 66

الشيخ الدكتور عيل محود العبادي

ﭶ ﭷ ﭼ ،أي أنه تعاىل يمد الفريقني

مستعد ملا استعد له ،وأن اهلل تعاىل عامل

األموال واألوالد ،وغريمها من أسباب

خمتار ،ينتج أن اهلل تعاىل لو علم باستعداد

باألموال ويوسع عليهام يف الرزق مثل

العز والزينة يف الدنيا؛ ألن عطاءنا ليس
ّ
يضيق عن أحد مؤمن ًا كان أو كافر ًا؛ ألن

الكل خملوقون يف دار العمل ،فوجب
إزاحة العذر وإزالة العلة عن الكل
وإيصال متاع الدنيا إىل الكل عىل القدر
الذي يقتضيه الصالح ،فبني تعاىل أن

عطاءه ليس بمحظور ،أي غري ممنوع يقال
حظره حيظره ،وكل من حال بينه وبني

يشء فقد حظره عليك))(.((4

إذن ملا علم اهلل تعاىل أن إرادهتم #

باألشياء قبل خلقها ،وأن اإلنسان كائن
إنسان لكامالت معينة ،فإنّه تعاىل بمقتىض
حكمته وعدله سوف هي ّيئ له ما يوصله

إىل ما استعد له.

ويف هذا الضوء ّملا علم اهلل تعاىل

منذ األزل باستعداد هذه املجموعة

من البرش-وهم األنبياء واألوصياء-

لتحمل مقامات الرسالة والوالية ،فان
اهلل تعاىل قد اصطفاهم واختارهم،

وه ّيأ هلم ما يمكّنهم من وصوهلم إىل ما
استعدوا له.

وبعبارة أخرىّ :
إن عدم إفاضة

رشعه هلم من
جتري دائ ًام عىل وفق ما ّ
أحكام ،نتيجة ما زودوا به من إمكانات

وإعطاء املستعد ما استعد له ،إ ّما لبخل،

هي ّيئ هلم كل ما حيقق مرادهم من دون

هو واضح ،فقد اصطفى تعاىل الذين

ذاتية واستعدادات خاصة ،فهو تعاىل

سلب اختيارهم كام أراد لألنبياء الطهارة
والعصمة.

ومن جمموع ما تقدم من مقدمات

من كون اهلل تعاىل عادالً حكي ًام يعطي كل
( ((4ال���رازي ،فخر ال��دي��ن ،مفاتيح الغيب
(التفسري الكبري) :ج  ،20ص.181

أو لعجز ،وكالمها حمال عىل اهلل تعاىل كام
شاء من عباده من بداية اخللق لعلمه مما

سيكون من شأهنم وقابليتهم.

إذن بمقتىض حكمته وعدله بإعطاء

كل مستعد ما استعد له ،أن ييرس له ما
استعد له كل حسب قابليته واستعداده،

وإالّ أرض بحكمته وعدله.
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وقد تناول الشيخ الطويس هذه

النقطة بالذات يف إجابته عن إشكالية

والعبودية وهييئ هلم تعاىل املقدمات

حيث يقول(( :إذا كان يف املعلوم

الطاعة والقرب اإلهلي.

تقديم هؤالء املصطفني قبل العمل،
أن صالح اخللق ال يتم إال بتقديم

األعالم لذلك بام قدم من البشارة هبم،

التي يمكن من خالهلا الوصول إىل مقام
املبحث اخلامس:

أسباب ومنايشء االصطفاء عند العقالء

واإلخبار بام يكون من حسن أفعاهلم

االصطفاء منهج عقالئي ،يامرسه

إىل غريه من اآليات التي تشهد هلم،

بني الطالب طالب يمتاز بنبوغ عال،

والتشويق إليهم بام يكون من جاللتهم
والقوى يف العقول واإلفهام التي كانت

العقالء يف حياهتم ،أال ترى لو وجد
فهل من العدالة واإلنصاف أن يرتك

هلم ،وجب يف احلكمة تقديم ذلك ملا

مع بقية الطلبة؟ .من الواضح ً
أن هذا

معصومون منزهون ،ألنه ال خيتار وال

توفر الرعاية والعناية اخلاصة ،وهتيئ

فيه واآلية تدل عىل أن الذين اصطفاهم

ّ
ألن العدالة تقتيض أن
غري صحيح؛

يصطفي إال من كان كذلك ،ويكون

اإلمكانيات التي جتعله قادر ًا عىل

خيتص االصطفاء بآل إبراهيم وآل

بحسب قابليته.

ظاهره وباطنه واحدا ،فإذا جيب أن
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بعض عباده ممن له استعداد إرادة للطاعة

اإلنتاج ،واالستفادة من طاقاته ونبوغه

عمران من كان مرضيا معصوما سواء

وهناك ومثال آخر يامرسه العقالء يف

والرواية

أوالد وكان ألحدهم نبوغ وكفاءة،

للداللة عىل أن الباري تعاىل يصطفي

النابغة وبقية أخوته من توفري مقدمات

كان نبيا أو إماما))(.((4
وهبذا

يلتقي

القرآن

باإلضافة إىل معاضدة الدليل العقيل

( ((4الطويس ،حممد بن احلسن ،التبيان :ج ،2
ص.440

حياهتم اليومية ،وهو فيام لو كان لديك

فهل من العدالة أن تساوي بني هذا

الدراسة؟.

اجلواب :بناء عىل ما تقدم من أن قوام

الشيخ الدكتور عيل محود العبادي

العدل هو إعطاء كل مستعد ما هو مستعد

وهذا منهج يتبعه القادة واحلكام ،فإهنم

فعىل هذا األساس فالعدالة إذن

وحكامهم ،و خيتاروهنم اختيارا موفقا

لالستفادة من نبوغه ،ومن الظلم له

أنه مع األسف الشديد يرفض بعض

له ،وإالّ فيكون ظامل ًا له.

تقتيض توفري وهتيئة الظروف املالئمة
تركه ومساواته مع غريه من الذين مل

حيصلوا عىل مثل ما حصل عليه.

يبعثون الرسل والسفراء إىل أمراء العامل

يؤدون فيه مهامهم أداء حسن ًا ،غري
اجلهالء هذا املبدأ العقيل السليم))(.((4

إذن اختيار اهلل تعاىل واصطفاؤه

ومن هنا فاهلل تعاىل أوىل عناية

لألنبياء واألوصياء ،إنام جاء وفق ًا للعدالة

اصطفاهم بعلمه السابق هبم ،وبقابليتهم

مستعد ما هو مستعد له ،وإال -لو مل

خاصة هبذه املجموعة من البرش الذين
عىل طاعته بأعىل درجاهتا ،دون غريهم
من الناس.

بل قيل إن يف علم اهلندسة الوراثية

يدرسون جينة الشخص؛ لتشخيص

قابلياته ومعرفة خصائصه واستعداده
ليضعوه يف املوضع واملكان املناسب ،وهل
له قدرة عىل القيادة والعطاء أم ال؟ .وهذا
هو منهج االصطفاء اإلهلي.

وهذا املعنى يقرره صدر املتأهلني

واحلكمة اإلهلية التي تقتيض إعطاء كل

يعط كل مستعد ما هو مستعد له -ألخل

بحكمته وعدالته.

وعىل هذا األساس فقد اعتنى

اهلل تعاىل بمن اصطفاهم من األنبياء
واألوصياء.

أ ّما كيفية العناية اإلهلية وآليتها ،فهو

حيتاج إىل بحث مستقل لبيان العنايات

اإلهلية باملصطفني من عباده.

عز و ّ
جل أنبياءه
بقوله(( :خيتار اللهّ ّ
ورسله ،ملا جيده فيهم من مقومات

عظيمة ومؤهالت عالية ،وملا يراه مناسب ًا

لقومهم ،ويالءم عرصهم وزماهنم.

( ((4ال���رازي ،فخر ال��دي��ن ،مفاتيح الغيب
(التفسري الكبري) :ج ،3ص.200
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العلمية ،بريوت.

املصادر

القرآن الكريم

1.1العسقالين ،ابن حجر ،اإلصابة يف
متييز الصحابة ،دار الكتب العلمية،
بريوت.

2.2الواحدي ،الوجيز يف تفسري الكتاب

كريم ،ط  ،1دار الشامية ،بريوت.

1111الزبيدي ،تاج العروس ،مكتبة
احلياة ،بريوت.

1212الزخمرشي،

الفايق

يف

غريب

العزيز ،دار القلم  ،الدار الشامية-

احلديث :ط األوىل ،1417 ،دار

3.3اجلرجاين الرشيف عيل بن حممد،

ط،2

دمشق ،بريوت.

التعريفات ،ط ،1انتشارات نارص

خرسو ،طهران.

الكتب العلمية.

1313الزخمرشي،

الكشاف،

منشورات البالغة ،قم.

1414الصدوق ،االعتقادات يف دين

4.4ابن حجر العسقالين ،فتح الباري،

اإلمامية ،دار املفيد للطباعة والنرش،

5.5اآللويس ،روح املعاين ،دار إحياء

1515الصدوق ،األمايل ،مؤسسة البعثة،

6.6البخاري ،اجلامع الصحيح ،ط ،1دار

1616الصدوق ،التوحيد ،حتقيق السيد

دار املعرفة.

الرتاث العريب ،بريوت.

الفكر ،بريوت.
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1010الراغب االصفهاين ،مفردات القرآن

بريوت.

قم.

هاشم احلسيني الطهراين ،جامعة

7.7بن عاشور حممد طاهر املالكي،

املدرسني -قم.

8.8البيضاوي ،تفسري البيضاوي ،دار

املدرسني ،قم.

التحرير والتنوير.
الفكر ،بريوت.

9.9احلاكم

النيسابوري،

املستدرك

عىل الصحيحني ،ط ،2دار املكتب

1717الصدوق ،اخلصال ،منشورات مجاعة
1818الصدوق ،علل الرشائع ،املكتبة
احليدرية ،النجف األرشف.

1919الصدوق ،عيون أخبار الرضا،

الشيخ الدكتور عيل محود العبادي

حتقيق حسني األعلمي ،مؤسسة

2929الطويس ،التبيان ،مكتب اإلعالم

2020الصدوق ،من ال حيرضه الفقيه،

3030الطويس ،هتذيب األحكام ،حتقيق

األعلمي ،بريوت.

حتقيق عيل أكرب غفاري ،ط ،2مجاعة

املدرسني ،قم.

2121الصفار حممد بن احلسن ،بصائر
الدرجات ،منشورات األعلمي،

طهران.

2222الطباطبائي حممد حسني ،امليزان يف
تفسري القرآن ،مؤسسة اسامعيليان،

قم.

اإلسالمي ،طهران.

السيد حسن اخلرسان ،ط ،4دار

الكتب اإلسالمية ،قم.

3131عيل ابن إبراهيم القمي ،تفسري
القمي ،مطبعة النجف1387 ،هـ.

3232القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

3333الكليني ،الكايف ،حتقيق :عيل أكرب
الغفاري ،نرش :دار الكتب اإلسالمية

2323الطرباين ،املعجم األوسط ،دار

أفندي ،ط1388- 3هـ.

2424الطرباين ،املعجم الكبري ،مكتبة

الوفاء ،بريوت.

2525الطرباين ،مسند الشاميني :مؤسسة

ط ،1دار الفكر ،بريوت.

2626الطربيس ،االحتجاج ،دار النعامن

نرش :دار الكتب العلمية ـ بريوت،

2727الطربيس ،جممع البيان ،ط ،1مؤسسة

3737الفراهيدي ،كتاب العني ،ط 2ـ

2828الطربي ،جامع البيان ،دار الفكر،

3838الفيض الكاشاين ،التفسري الصايف ط

احلرمني ،القاهرة.

العلوم واحلكم ،املوصل.

الرسالة ـ بريوت.

للطباعة والنرش ،النجف األرشف.
األعلمي للمطبوعات ،بريوت.
بريوت.

3434املجليس ،بحار األنوار ،مؤسسة
3535مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم،
3636اهليثمي نور الدين جممع الزوائد،
طبعة عام .1408

مؤسسة دار اهلجرة.

االوىل ،منشورات االعلمي بريوت.
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3939أبو السعود ،تفسري أيب السعود ،دار

حسن زاده اآلميل .الطبعة األوىل،

4040ابن خلدون ،تاريخ بن خلدون،

.1407

4141ابن كثري ،البداية والنهاية ،مكتبة

اسحاق ،مفاتيح الغيب ط االوىل

4242كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد،

4444احلسني ،ابن طاووس ،التحصني:

إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
دار الفكر ،بريوت.

املعارف ،بريوت.

للعالمة احلليَّ مجال الدين حسن بن
املطهر .حتقيق حسن
يوسف بن
ّ

314

مؤسسة النرش اإلسالمي،
قم،
ّ
4343ابو املعايل صدر الدين حممد بن
- 1416ايران).

الطبعة األوىل1413 ،مؤسسة دار
الكتاب اجلزائري.

فحوى البحث
ميثل هذا البحث وقفة متأنية أمام أمثلة قرآنية اشتملت
على حروف اجلر ،إذ أثرت دالالت تلك احلروف يف توجيه
هذه األمثلة (النصوص) من جهات خمتلفة ،فلما كانت تلك
احلروف حتتمل معاني كثرية ،فاختالف املفسرين يف تعيني
داللة من دالالتها أدى بهم إىل اختالفهم يف توجيه النص
القرآني ،فإذا كان النص القرآني مشتمال على أحكام شرعية
أدى ذلك إىل اختالفهم يف بيان تلك األحكام .وسيجد القارئ
وجوها كثرية يف النص الواحد ،ولرمبا تداخلت هذه الوجوه -
عند القارئ -وصعب التمييز بينها؛ ألنها تلتقي وتفرتق فيما
بينها يف آن واحد.

315

توجيه النص القرآين يف ضوء حروف املعاين

مدخل

غري خاف أثر اللغة العربية -بنحوها

اختالفهم يف توجيه النص القرآين ،فإذا

جعل العلامء املعرفة بلسان العرب

رشعية أدى ذلك إىل اختالفهم يف بيان

وبالغتها -يف فهم القرآن الكريم ،بل

من أهم الرشوط املطلوبة ملن أراد أن
يفرس القرآن ،ويستنبط منه األحكام،

ومن بني مباحث علم العربية ،مبحث
معاين احلروف أو حروف املعاين ،قال

الزركشيّ

(ت794هـ)« :والبحث عن

معاين احلروف ،مما حيتاج إليه املفرس

الختالف مدلوهلا»((( ،وذكر السيوطي

(ت911هـ) هذه احلروف حتت عنوان
(األدوات التي حيتاج إليها املفرس) قائال:

«وأعني أن معرفة ذلك من املهامت
املطلوبة الختالف مواقعها وهلذا خيتلف

الكالم واالستنباط بحسبها»

(((

ومن

أوسع تلك احلروف من حيث تعدد
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يف حتديد دالالت حروف اجلر مفض إىل

معانيها ،حروف اجلر ،إذ أثرت دالالت
تلك احلروف يف توجيه النص القرآين

من جهات خمتلفة ،وقد نبه عىل ذلك

كثري من املفرسين ،إذ اختالف املفرسين
((( الربهان يف علوم القرآن.175 /2 :
((( اإلتقان يف علوم القرآن.145 /1 :

كان النص القرآين مشتمال عىل أحكام
تلك األحكام.

وسنقف عىل أمثلة قرآنية نتتبعها يف

كتب املفرسين نبني فيها قدر اختالفهم
بناء عىل تعدد دالالت حروف اجلر.
إىل:

وهلا ثامنية معان((( :انتهاء الغاية

الزمانية أو املكانية -وهو أصل معانيها-

وبمعنى (مع) ،والتبيني ،وموافقة

(الالم) ،وموافقة (يف) ،واالبتداء

بمعنى موافقة (من) ،وزائدة للتوكيد،

وأضاف إليها اهلروي

(((

معنى آخر

وهو اإللصاق ،أي موافقة الباء((( .وقد

وردت يف القرآن الكريم ( )743مرة

(((

((( ينظر :اجلنى ال���داين يف ح��روف املعاين:
 ،390- 385ومغني اللبيب عن كتب
األعاريب.105- 104 /1 :
((( هو عيل بن حممد النحوي اهلروي.
((( ينظر :االزهية يف علم احلروف.284 :
((( ينظر :معجم ح��روف امل��ع��اين يف القرآن
الكريم.335- 322 /1 :

د .امحد حسني اجلحييش

ومن أمثلتها يف النص القرآين الذي

مل يتفق اللغويون و املفرسون القائلني

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

جر آخر ،عىل حرف جر واحد ،وإنام

اختلف يف توجيهه :قوله تعاىل :ﭽ ﯬ

بتضمني حرف اجلر (إىل) معنى حرف

ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ذهبوا إىل ثالثة أحرف ،هي( :مع) و(يف)

[سورة آل عمران.]52 :

1.1تضمني حرف اجلر (إىل) معنى

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ

و(الالم).

اختلف توجيه املفرسين هلذا النص

(مع):

القرآين تبعا الختالفهم يف حتديد داللة
حرف اجلر (إىل) يف هذا النص ،وحاصل

أقواهلم يف معنى حرف اجلر (إىل) ثالثة
وجوه ،هي:

ذكر معظم املفرسين ،أن حرف اجلر

مضمن معنى (مع) ،بيد
يف هذه اآلية ّ
أهنم اختلفوا يف قبوهلم هذا الوجه ،أو

الر ّد عليه ،أو االكتفاء بعرضه ،وسنكتفي

مضمن معنى
1.1إن حرف اجلر (إىل)
ّ

ببيان رأي الذين تبنوه ووجهوا النص

مضمن معنى
2.2أن حرف اجلر (إىل)
ّ

القول بأن (إىل) -يف هذا النص-

يضمن حرف
3.3إن حرف اجلر (إىل) مل
ّ

قال الفراء

حرف جر آخر.
اإلضافة.

جر آخر وإنام ّ
دل عىل الغاية املجردة

وهو أصل معانيها.

وقد أختلف توجيههم للنص القرآين

يف كل وجه من هذه الوجوه:

مضمن
أوال :إن حرف اجلر (إىل)
ّ

مضمن معنى
معنى حرف جر آخر أو
ّ
اإلضافة.

القرآين يف ضوئه ،والذين رفضوه وردوه:

بمعنى (مع) مروي عن سفيان الثوري
والسدي وابن جريج

(((

(ت207هـ)« :وقوله :ﭽ ﯲ ﯳ

((( ينظر :تفسري القرآن العظيم مسندا عن
رسول اهلل والصحابة والتابعني :ابن

أيب حاتم الرازي ،659 :وتفسري القرآن
العظيم :ابن كثري .45 /2 :وجممع البيان

لعلوم ال��ق��رآن :ال��ط�بريس،369 /2 :
والبحر املحيط :أبو حيان األندليس/2 :

.494
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ﯴ ﯵﭼ املفسرِّ ون يقولون :من أنصارى

ضم إليه جعلوا
أحدمها إىل اآلخر إذا ّ

جتعل (إىل) موضع (مع) إذا ضممت

(مع)»((( وذكره الطويس (ت460هـ) يف

مع اهلل ،وهو وجه حسن .وإنام جيوز أن

اليشء إىل اليشء مما مل يكن معه ،كقول
العرب :إن الذود إىل الذود إبل ،أي

إذا ضممت الذود إىل الذود صارت

إبال .فإذا كان اليشء مع اليشء مل
تصلح مكان (مع) (إىل) ،أال ترى أنك

أحد وجوه معنى (إىل)( ((1واختاره أيضا

السمرقندي« :يقول :من أعواين مع

اهلل؟ .قال القتبي

(((1

(إىل) ههنا بمعنى

(مع) مثل قوله ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭼ أي مع أموالكم»( ،((1واختاره
أيضا ابن أيب حاتم الرازي (ت327هـ)

تقول :قدم فالن ومعه مال كثري ،وال
تقول يف هذا املوضعِ :
قدم فالن وإليه

إذ فرس حرف اجلر (إىل) هنا باملعية فذكر

أهله ،وال تقول :مع أهله ،ومنه قوله:

قوله( :من أنصاري إىل اهلل) قال :من

مال كثري .وكذلك تقول :قدم فالن إىل

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ [سورة
النساء ]2 :معناه :وال تضيفوا أمواهلم
إىل أموالكم»((( ،و اختار الطربي

وحسنه قائال:
(ت310هـ) هذا التوجيه
ّ
«وإنام حسن أن يقال( :إىل اهلل) بمعنى:
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مكان (مع)( ،إىل) وأحيانا خترب عنهام بـ

(مع اهلل)؛ ألن من شأن العرب إذا ضموا
اليشء إىل غريه ثم أرادوا اخلرب عنهام بضم

((( معاين القرآن ،218 /1 :وينظر :اجلنى
الداين يف حروف املعاين ،386 :وينظر:

روح امل��ع��اين يف تفسري ال��ق��رآن العظيم
والسبع املثاين :اآللويس.175 /3 :

بسنده عن سفيان الثوري أنه قال :يف

أنصاري مع اهلل»(.((1

واملالحظ يف هذا التوجيه أن

املفرسين واللغويني مل يقولوا أن (إىل)

بمعنى (مع) وكفى -سوى ما ورد يف
((( جامع البيان يف تفسري القرآن :الطربي:
.443 /6
( ((1ينظر :التبيان يف تفسري القرآن :الطويس:
.473 /2
( ((1هو أب��و حممد عبد اهلل بن قتيبة القتبي
الدينوري (ت270هـ).
( ((1بحر العلوم.270 /1 :
( ((1تفسري القرآن العظيم مسندا عن رسول
اهلل والصحابة والتابعني.659 /3 :

د .امحد حسني اجلحييش

املأثور عن سفيان والسدي وجريج-

واملالحظ أن بعض املفرسين الذين

ضوئه توضيح ما ذهبوا إليه وهو قوله

تفصيل أو توضيح يتوهم يف قوهلم

وإنام أوردوا مثاال قرآنيا آخر أرادوا يف

تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ إذ
اشرتطوا يف (إىل) أن حتمل معنى الضم أو

اإلضافة ،وهو معنى (مع) فإن مل حتتمل
هذا املعنى ال يصح تقديرها بـ (مع) ،قال

الزجاج (ت311هـ)« :و(إىل) ههنا إنام

قاربت (مع) معنى بأن صار اللفظ لو
عرب عنه بـ (مع) أفاد مثل هذا املعنى،

ال أن (إىل) يف معنى (مع) لو قلت:
ذهب زيد إىل عمرو مل جيز :ذهب زيد

مع عمرو؛ ألن (إىل) غاية ،و(مع) تضم
اليشء إىل اليشء ،فاملعنى :يضيف نرصته
إياي إىل نرصة اهلل ،وقوهلم :إن (إىل) يف

معنى (مع) ليس بيشء ،واحلروف قد
تقاربت يف الفائدة فيظن الضعيف العلم

باللغة أن معنامها واحد»(.((1

( ((1معاين القرآن وإعرابه ،416 /1 :وينظر:
التفسري الكبري (مفاتيح الغيب) :الفخر
ال��رازي ،69 /8 :وينظر :جممع البيان
لعلوم القرآن ،369 /2 :وينظر :روح
املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع
املثاين.175 /3 :

قالوا :إن (إىل) بمعنى (مع) من دون
أهنم يقولون أن معنامها واحد ،ولذا

سارع املفرسون إىل بيان الفارق الداليل
بينهام فقالوا :إهنام يشرتكان بمعنى
الضم أو اإلضافة ومع هذا التوضيح

والتبيني استعمل هؤالء لفظ (مع) كام
ذكرنا يف بعض أمثلتهم سابقا ،يف حني
مل يستعمله آخرون ومنهم الزخمرشي

(ت538هـ) حني قال« :و (إىل اهلل) من
صلة أنصاري مضمنا معنى اإلضافة،

كأنه قيل :من الذين يضيفون أنفسهم
إىل اهلل ينرصونني ،كام ينرصين»( ،((1وقد

نحا البيضاوي

(((1

(ت685هـ) منحى

الزخمرشي فقال« :وجيوز أن يتعلق اجلار

بـ (أنصاري) مضمنا معنى اإلضافة ،أي
من الذين يضيفون أنفسهم إىل اهلل تعاىل

( ((1الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
األقاويل يف وجوه التأويل :الزخمرشي:
.173
( ((1هو نارص الدين عبد اهلل بن عمر بن
حممد البيضاوي الشريازي الشافعي.
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يف نرصي»( ،((1وهو ما قاله املراغي يف

وقال احلسن بن قاسم املرادي

إن تضمني اإلضافة يف حرف اجلر

ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ من يضيف

ينكر أن (إىل) بمعنى (مع) بيد أنه اشرتط

من (مع)؛ ألنك لو قلت :من ينرصين مع

تفسريه أيضا(.((1

(إىل) يف هذه اآلية كان مقبوال عند من

أن يكون معناه الغاية بال تقدير (مع)
ومنهم ابن عطية (ت546هـ) إذ ر ّد هذا
التوجيه بقوله« :وقوله( :إىل اهلل) حيتمل

معنيني ...واملعنى الثاين :أن يكون
التقدير من يضيف نرصته إىل نرصة اهلل

يل؟ .فيكون بمنزلة ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

نرصته إىل نرصة اهلل ،و(إىل) يف هذا أبلغ

فالن مل يدل عىل أن فالنا وحده ينرصك،

والبدّ  ،بخالف (إىل) فإن نرصة ما دخلت
عليه حمققة واقعة ،جمزوم هبا ،إذ املعنى

عىل التضمني :من يضيف نرصته إىل

نرصة فالن»(.((2

وقد ر ّد السيد الطباطبائي هذا

ﭽ ﭼ فإذا تأملتها وجدت فيها معنى

التوجيه سواء أكانت (إىل) بمعنى (مع)

يشء ،وقد عرب عنها ابن جريج والسدي

ما احتمله بعض املفرسين من كون (إىل)

الغاية ألهنا تضمنت إضافة يشء إىل

بأهنا بمعنى (مع) ،ونعم إن (مع) تسد
يف هذه املعاين مسد (إىل) لكن ليس يباح
من هذا أن يقال إن (إىل) بمعنى (مع)
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(ت749هـ) «واملعنى يف قوله تعاىل:

وهذه عجمة ،بل (إىل) يف هذه اآلية غاية

جمردة»(.((1

( ((1أن��وار التنزيل وأرسار التأويل/1 :
.349
( ((1ينظر :تفسري املراغي.163 /3 :
( ((1املحرر الوجيز يف تفسري القرآن العزيز:
.442 /1

أم كانت مضمنة اإلضافة ،بقوله« :وأما

بمعنى (مع) فال دليل عليه ،وال يساعد
أدب القرآن أن جيعله تعاىل يف عداد غريه
فيعد غري اهلل نارصا كام يعده نارصا ،وال

يساعد عليه أدب عيسى الالئح مما

حيكيه القرآن من قوله تعاىل :ﭽ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ،

أيضا

ال يساعد عليه إذ كان من الالزم عىل
ذلك أن يقولوا( :نحن أنصارك مع اهلل)

( ((2اجلنى الداين يف حروف املعاين.386 :

د .امحد حسني اجلحييش

فليتأمل»(.((2

تضمني حرف اجلر (إىل) معنى (يف):

القائلني هبذا الوجه عدد قليل من

بني أن تقول :من أنصاري يف سبيل اهلل،
ومن أنصاري يف السبيل إىل اهلل ،عىل أن

التقدير الثاين ذكر يف أكثر من تفسري

املفرسين بيد أن الرازي (ت604هـ)-

وإن مل ينسب للحسن ،بخالف التقدير

أنه قول احلسن البرصي قائال« :تقدير

منسوبا للحسن ،أما البيضاوي فقد

بعد أن ذكر وجوه معنى (إىل) -ذكر
اآلية ،من أنصاري يف سبيل اهلل ،و (إىل)

بمعنى (يف) جائز وهذا قول احلسن»

(((2

األول الذي مل يذكره سوى الرازي

اكتفى باإلشارة إىل تضمني (إىل) معنى
(يف) قائال« :وقيل( :إىل) ههنا بمعنى

بيد أين وجدت يف بعض التفاسري أن ما

(يف)»( ((2وأشار اآللويس (ت1270هـ)

والسيام يف تفسريي الطويس والطربيس

تضمني حرف اجلر (إىل) معنى (الالم):

نسب إىل احلسن غري الذي ذكره الرازي

(ت548هـ) ومها متقدمان عليه «قال

إىل ذلك أيضا(.((2

القائلني هبذا الوجه عدد قليل من

احلسن :من أنصاري يف السبيل إىل اهلل؟.

املفرسين وقد جعله الطويس يف الوجه

تكون (إىل) دالة عىل الغاية داللة ظاهرة

الوجه بقوله« :قال اجلبائي :من أنصاري

الرازي ،فهناك فرق كبري يف التقديرين

ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [سورة

ألنه دعاهم إىل سبيل اهلل»( ((2وعىل هذا
عىل باهبا ،وليس بمعنى (يف) كام ذكر

الثالث منسوبا للجبائي ومعلال هذا

هلل ،كام قال :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
يونس ]35 :ووجه ذلك أن العرض

( ((2امليزان يف تفسري القرآن.235 /3 :
( ((2التفسري الكبري (مفاتيح الغيب)/8 :
.69

طريق النهاية ،فإن قيل أن عيسى إنام

 ،473وينظر :جممع البيان لعلوم القرآن:

( ((2أنوار التنزيل وأرسار التأويل.349 /3 :

( ((2التبيان يف تفسري القرآن :الطويس/2 :
 ،369 /2وينظر :البحر املحيط :أبو
حيان األندليس.494 /2 :

يصلح فيه (الالم) عن طريق العلة وإىل

( ((2ينظر :روح امل��ع��اين يف تفسري القرآن
العظيم والسبع املثاين.175 /3 :
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بعث بالوعظ دون احلرب مل استنرص

عليهم؟ .قلنا للحامية من الكافرين

إىل هذا املعنى قائال« :فالسامل عن هذا

الذين أرادوا قتله عند إظهار الدعوة-

احلمل من التفاسري مع اشتامله عىل ق ّلة

جيوز أن يكون طلب النرصة للتمكني

كون (إىل) بمعنى (الالم) ...كأنه

وقد جعله الرازي يف

لغرض آخر مدجما أن نرصة اهلل تعاىل

يف قول احلسن وجماهد -وقال آخرون:

من إقامة احلجة وإنام قاله ليتميز املوافق

من املخالف»

(((2

الوجه اخلامس يف معنى (إىل) من دون

اإلضامر أوىل ،ومن هنا اختار بعضهم

طلب منهم أن ينرصوه هلل تعاىل ال

يف نرصة رسوله ،وجوابه املحكي عنهم

أن يرجحه أو يعلله ،إذ اكتفى بعرضه

بقوله سبحانه :ﭽ ﯷ ﯸ

كأنه قال :من أنصاري هلل؟ .نظري قوله

كأهنم قالوا :نحن نارصوك؛ ألنه نرص

قائال« :أن يكون (إىل) بمعنى (الالم)

ﯹ ﯺ ﯻﭼ ،شديد الطباق له،

تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

اهلل تعاىل للغرض الذي رمز إليه ،ولو

حيان هذا الوجه مع نسبته إىل أيب عيل

هذا املوقع .وأنت تعلم ّ
أن جعل (إىل)

عيل الفاريس معنى :إىل اهلل :هلل ،كقوله:
(((2
(يهَ ْ ِد ى إِلىَ ا لحْ َ ّق  ،أي للحق)»

حيصل طلبة املسيح التي أشري إليها

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ »( ((2وذكر أبو

الفاريس (ت377هـ) قائال« :قال أبو
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املفرسون يف معنى (إىل) يف هذه اآلية-

وأشار اآللويس -بعد أن ذكر ما قاله

( ((2التبيان يف تفسري القرآن :الطويس/2 :
.473
( ((2التفسري الكبري (مفاتيح الغيب)/8 :
.69
( ((2البحر املحيط :أبو حيان األندليس/2 :
.494

قالوا مكانه :نحن أنصارك ملا وقع
بمعنى (الالم) أو (يف) التعليليتني
عىل وجه لعله أقل تكلفا مما ذكر»

(((2

فاآلسويس وجد يف الوجوه الكثرية التي

ذكرها املفرسون يف بيان معنى (إىل) أهنا
ال ختلو من التقدير واإلضامر وهو مما

يشوبه التكلف ،فاملعنى عنده مع ق ّلة
( ((2روح املعاين يف تفسري ال��ق��رآن العظيم
والسبع املثاين.175 /3 :

د .امحد حسني اجلحييش

اإلضامر أوىل؛ لذا اختار أن يكون معنى

والرازي ،والبيضاوي ،والشوكاين

مشريا إىل أن هذا الوجه وإن اشتمل

2.2ذهب فريق آخر إىل تقدير حمذوف

(إىل) قريب من معنى (الالم) أو (يف)
عىل يشء من التكلف فهو أقل تكلفا مما

(((3

(ت 1250هـ) ،واآللويس.

يبقي حرف اجلر (إىل) داال عىل

ذكره اآلخرون وأكثر انسجامنا وتالمحا

الغاية ،وعىل الرغم من اختالفهم

ْصار اللهَِّ).
املحكي عنهم ( ن َْح ُن َأ ن ُ
ثانياّ :
يضمن
إن حرف اجلر (إىل) مل
ّ

العام للنص القرآين يكاد يكون

متقاربا ومن ذلك :ما ذكره ابن

املجردة وهو أصل معانيها.

معنيني ،أحدمها :من ينرصين يف

ومطابقة مع جواب هذا السؤال

حرف جر آخر وإنام ّ
دل عىل الغاية

يف تقدير هذا املحذوف إالّ أن املعنى

عطية «وقوله ﭽ ﯴ ﯵﭼ حيتمل

ذكر هذا الوجه عدد كبري من

السبيل إىل اهلل؟ .فتكون إىل دالة عىل

حرف اجلر (إىل) عىل الغاية فقد اختلفوا

وقد ذكرنا فيام سبق أن هذا التوجيه

املفرسين بيد أهنم وإن اتفقوا يف داللة
يف توجيه النص القرآين والسيام يف تقدير

املضمر فيه عىل أقوال:

1.1ذهب فريق منهم إىل أن حرف اجلر
(إىل) متعلق بمحذوف وقع حاال،
وعىل هذا يكون تقدير اآلية :من

أنصاري متوجها إىل اهلل ،أو ملتجئا
إليه ،أو ذاهبا إليه؟ .وممن ذكر

ذلك من املفرسين

(((3

الزخمرشي،

( ((3ينظر :الكشاف ،173 :والتفسري الكبري
(مفاتيح ال��غ��ي��ب) ،69 /8 :وأن���وار

الغاية داللة ظاهرة عىل باهبا»

(((3

ينسب إىل احلسن( ،((3أو ما ذكره
الطربيس بقوله« :من أعواين عىل

التنزيل وأرسار التأويل ،349 /1 :وفتح
القدير ،519 /1 :وروح املعاين يف تفسري
القرآن العظيم والسبع املثاين.175 /3 :
( ((3وهو حممد بن عيل بن حممد الشوكاين،
مفرس فقيه جمتهد ،من كبار علامء اليمن.
( ((3املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز:
.442
( ((3ينظر :التبيان يف تفسري ال��ق��رآن/2 :
 ،473وينظر :جممع البيان لعلوم القرآن:
.369 /2
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(((3

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ [سورة

«فالظاهر أنه أراد من أنصاري

اختلف املفرسون يف توجيه هذا

إقامة الدين املؤدي إىل اهلل؟»

أو ما اختاره ابن كثري بقوله:

املائدة.]6 :

يف الدعوة إىل اهلل؟ ((3(».وبه قال
«(قال َم ْن َأن ِ
َ
ْصاري
حممد عبده:
إِلىَ اللهَِّ) أي توجه عيسى إىل

النص القرآين تبعا الختالفهم يف بيان

البحث عن أهل االستعداد الذين

ينرصونه يف دعوته تاركني ألجلها

كل ما يشغل عنها منخلعني عماّ

1.1حرف اجلر (إىل) بمعنى (مع).

2.2حرف اجلر (إىل) النتهاء الغاية.

ومن ي ّطلع عىل آراء املفرسين يف

توجيه هذا النص القرآين جيد فيها

كانوا فيه متحيزين ومنزوين إىل اهلل

أثر الفقه واضحا ،ال ألن هذا النص

عىل خاذليه والكافرين بام جاء به
(قال الحْ َ ِ
َ
وار ُّي َ
ْصار اللهَِّ)
ون ن َْح ُن َأن ُ

ألن هذا احلكم مخُ تَلف فيه بني املذاهب
اإلسالمية ،إذ غسل اليد يف الوضوء

واملالحظ أن هذه التقديرات وإن

وحدّ الغسل ،ولذا حاول معظم

منرصفني إىل تأييد رسوله ونرصه

أي أنصار دينه»(.((3

اختلفت يف الكلامت فإن معناها واحد
فال فرق بني السبيل ،والدين ،والدعوة.
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معاين حرف اجلر (إىل) وذلك عىل قولني:

ومن أمثلتها التي اشتملت عىل حكم

رشعي قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
( ((3جممع البيان لعلوم القرآن.370 /2 :

( ((3ينظر :تفسري القرآن العظيم.45 /2 :
( ((3تفسري املنار.314- 331 /3 :

مشتمل عىل حكم رشعي فحسب ،بل

يشتمل عىل أمرين مها :كيفية الغسل،
املفرسين االنتصار ملذهبهم الفقهي عن
طريق توجيه النص القرآين.
(1 .إىل) بمعنى (مع):

نقل الطربيس عن الواحدي أن «

كثريا من النحويني جيعلون (إىل) هنا

بمعنى (مع) ،ويوجبون غسل املرافق،
وهو مذهب أكثر الفقهاء»

(((3

والظاهر

( ((3جممع البيان لعلوم القرآن.330 /3 :

د .امحد حسني اجلحييش

أن تقدير النحويني (إىل) بمعنى (مع) هو

ففرض علينا أن نغسل بعض اليد من

لكثرة الروايات عن النبي أنه كان

متقطع مما ال يغسل ودخل فيام يغسل،

لغرض إدخال املرافق يف الوضوء ،نظرا

يغسلهام إذا توضأ ،إذ مل جيعلوها النتهاء

الغاية؛ ألهنم يرون أن انتهاء الغاية ظاهر
يف انتفاء دخول ما بعدها وهو ما ذكره
اآللويس بقوله« :ومنهم من حكم بظهور
انتفاء الدخول ،وعليه النحويون»(،((3

وحكي عن الشافعي أنه قال :ال أعلم
خالفا يف أن املرافق جيب غسلها ،ولذا

قيل (إىل) بمعنى (مع) كام يف قوله تعاىل

أطراف األصابع إىل املرافق ،فاملفرق
وقد قال بعض أهل اللغة معناه مع
املرافق ،واليد املرفق داخل فيها ،فلو كان
اغسلوا أيديكم مع املرافق ،مل تكن يف

املرافق فائدة ،وكانت اليد كلها جيب أن

تغسل ،ولكنه ملا قيل :إىل املرافق اقتطعت
يف الغسل من حدّ املرفق ...فاملرفق حدّ

ما ينتهي إليه يف الغسل منها ،وليس حيتاج

إىل تأويل (مع)»( ((4وقد وافق الزجاج يف

ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [سورة
هود ]52 :و ( َم ْن َأن ِ
ْصاري إِلىَ اللهَِّ)....

والبيضاوي والسيد الطباطبائي(.((4

2.2حرف اجلر (إىل) النتهاء الغاية.

بمعنى (مع) أو أهنا النتهاء الغاية يرتتب

وأمثال ذلك كثرية(.((3

رفض عدد من اللغويني واملفرسين

أن تكون (إىل) بمعنى (مع) وذهبوا إىل

أهنا تفيد الغاية ال غري ،ومنهم الزجاج
بقوله« :فذكر احلدّ يف الغسل إىل املرافق،

واليد من أطراف األصابع إىل الكف
( ((3روح املعاين.71 /6 :

( ((3ينظر :جممع القرآن لعلوم ال��ق��رآن:3 :
 ،331وروح املعاين.70 /6 :

تعليله هذا عدد من املفرسين كالطربيس،
وتوجيه النص القرآين عىل أن (إىل)

عليه ثالث مسائل:

املسألة األوىل :سبب القول :إن

(إىل) بمعنى (مع) هو لغرض إدخال
املرافق يف الوضوء ألن النبي كان
يدخلهام فيه ،فهؤالء يرون أن (إىل) لو

( ((4معاين القرآن وإعرابه.153 /2 :
( ((4ينظر :جممع البيان ،330 /3 :وأن��وار
التنزيل ،116 /2 :وامل��ي��زان يف تفسري
القرآن.225 /5 :

325

توجيه النص القرآين يف ضوء حروف املعاين

كانت النتهاء الغاية ملا صح أن تدخل

اخلمس عىل ما وردت به الروايات

أن يدخل ما بعدها يف حكم ما قبلها،

املسألة الثانية :القائلون إن (إىل)

املرافق يف الوضوء؛ ألن الغاية ال يصح
لذا حاولوا أن يو ّفقوا بني داللة النص

القرآين وبني ما ورد عن النبي وهو
إدخال املرافق يف الوضوء من غري أن

فأولوا (إىل) بمعنى
ينقضوا هذه القاعدة ّ
(مع).

النتهاء الغاية اختلفوا يف دخول ما

بعدها-وهو املرافق -يف حكم ما قبلها،
يقول الزركيش« :واختلف يف دخول ما

بعدها يف حكم ما قبلها عىل مذاهب:

أحدها :ال تدخل إال جمازا؛ ألهنا

وقد ر ّد السيد الطباطبائي ذلك

تدل عىل غاية اليشء وهنايته التي هي

(إىل) بمعنى (مع) كقوله تعاىل :ﭽﭹ

وهلذا مل يدخل يشء من الليل يف الصوم

التوجيه بقوله« :وربام ذكر بعضهم أن

حدّ ه ،وما بعد احلد ال يدخل يف املحدود،

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ وقد استند

يف قوله تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ

النبي كان يغسلهام إذا توضأ ،وهو

الثاين :عكسه ،أي أنه يدخل وال

فإن ما ورد يف السنة يف ذلك إما فعل

والثالث :أهنا مشرتكة فيهام لوجود

يف ذلك إىل ما ورد يف الروايات أن

من عجيب اجلرأة يف تفسري كالم اهلل،
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الصحيحة» ( . ((4

[سورة البقرة.]187 :

خيرج إالّ جمازا بدليل آية الوضوء.

والفعل مبهم ذو وجوه فكيف يسوغ أن

الدخول وعدمه.

يعد ذلك أحد معاين اللفظ؟ .وإما قول

ما قبلها أو جزءا كاملرافق دخل وإالّ

حيصل هبا معنى لفظ من األلفاظ حتى
وارد يف بيان احلكم دون تفسري اآلية،

ومن املمكن أن يكون وجوب الغسل

للمقدمة العلمية أو مما زاده النبي

وكان له ذلك كام فعله يف الصلوات

والرابع :إن كان ما بعدها من جنس

فال"(.((4

فالذين ذهبوا إىل وجوب غسل

( ((4امليزان يف تفسري القرآن.225 /5 :
( ((4الربهان يف علوم القرآن.232 /4 :

د .امحد حسني اجلحييش

املرفقني يف الوضوء

(((4

منهم من ذهب

إىل أن األصل يف الغاية يف احلدّ أنه داخل

يف املحدود(.((4

ومنهم من ذهب إىل أن ما بعدها إن

كان من جنس ما قبلها يدخل احتياطا
وإالّ فال ،يقول ابن عطية« :وحترير

العبارة يف هذا املعنى أن يقال :إن كان

ما بعد (إىل) ليس مما قبلها فاحلدّ أول
املذكور بعدها ،وإذا كان ما بعدها من

مجلة ما قبلها فاالحتياط يعطي أن احلدّ

املذكور بعدها؛ ولذلك يرتجح دخول

املرفقني يف الغسل»(.((4

( ((4ينظر :أحكام القرآن للشافعي،43 /1 :
امل��ح��رر الوجيز ،162 /2 :الكشاف:
 ،280أحكام ال��ق��رآن للجصاص/1 :
 ،320أحكام القرآن البن العريب/2 :
 ،59أن��وار التنزيل ،220 /3 :اجلامع
ألحكام القرآن ،86 /6 :تفسري القرآن
ال��ع��ظ��ي��م ،25 /2 :ال��وج��ي��ز يف تفسري
الكتاب العزيز ،310 /1 :معامل التنزيل:
 ،17 /2لباب التأويل ،18 /2 :فتح
القدير ،17 /2 :زاد املسري،300 /2 :
مدارك التنزيل ،395 /1 :جممع البيان:
 ،330 /3روح املعاين ،70 :6 :التحرير
والتنوير.130 /6 :
( ((4ينظر :التحرير والتنوير.130 /6 :
( ((4املحرر الوجيز.162 /2 :

ومنهم من ذهب إىل أن ما بعدها

حمتمل للدخول واخلروج إالّ أن
االحتياط هو الذي أخذ بالعلامء إىل أن

حيكموا بدخوهلا يف الغسل(.((4

وأما الذين ذهبوا إىل عدم وجوب

غسل املرفقني

(((4

فمنهم من قال بأن

ما بعد (إىل) ال يدخل يف حكم ما

قبلها ،ومنهم من قال بأن ما بعدها
حمتمل الدخول فيام قبلها ،وحيتمل عدم
الدخول ومل يأت دليل عىل الدخول،

فنأخذ باألصل وهو عدم الدخول(.((4

وذهب فريق ثالث إىل أن النص

القرآين مل حيدد وجوب غسل املرفقني من
عدمه ،وإنام الذي حيدد ذلك أمر خارج

النص وهو السنة النبوية ويمكننا أن
نتلمس ذلك يف ما ذهب إليه الزخمرشي

بقوله(« :إىل) تفيد معنى الغاية مطلقا
فأما دخوهلا يف احلكم وخروجها فأمر
يدور مع الدليل ...وقوله( :إىل املرافق)

( ((4ينظر :الكشاف ،2280 :مدارك التنزيل:
.395 /1
( ((4ينظر :جامع البيان ،134 /6 :والبحر
املحيط.450 /3 :
( ((4ينظر :البحر املحيط.450 /3 :
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و(إىل الكعبني) ال دليل فيه عىل أحد

الزجاج فيام سبق.

ذلك ،والسنة هي التي تبني احلكم وقد

الزجاج يف أن (إىل) ال تكون بمعنى

األمرين»( ،((5فأصبحت اآلية جمملة يف
ورد عن النبي أنه كان يدخلهام ،وقد

(مع) للعلة التي ذكرها ،إال أنه أضاف

وافقه اجلصاص يف ذلك( ،((5وقريب من

أن غسل اليد بعد التحديد مطلق غري

دخوهلا يف احلكم أو خروجها منه فال

(إىل املرافق) قيد لقوله( :أيديكم)

ذلك ما ذكره البيضاوي بقوله« :وأما
داللة هلا عليه وإنام يعلم من خارج ومل

يكن يف اآلية»

(((5

وهو ما ذهب إليه

السيد الطباطبائي أيضا بقوله« :وأما
دخول مدخول (إىل) يف حكم ما قبله

أو عدم دخوله فأمر خارج عن معنى
احلرف ،فشمول حكم الغسل للمرافق

ال يستند إىل لفظة (إىل) بل إىل ما بينته
السنة من احلكم»(.((5

املسألة الثالثة :ملا كانت (إىل)
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بيد أن السيد الطباطبائي وإن وافق

مقيد بالغاية ،قائال« :وقد تبني أن قوله:

فيكون الغسل املتعلق هبا مطلقا غري

مقيد بالغاية يمكن أن يبدأ فيه من

املرفق إىل أطراف األصابع وهو الذي

يأيت به االنسان طبعا إذا غسل يده يف
غري حال الوضوء من سائر األحوال أو

يبدأ من أطراف األصابع وخيتم باملرفق،

لكن األخبار الواردة من طرق أئمة

أهل البيت تفتي بالنحو األول دون
الثاين ،وبذلك يندفع ما ربام يقال :إن

النتهاء الغاية فإن ذلك يقتيض أن

تقييد اجلملة بقوله( :إىل املرافق) يدل

وينتهي إىل املرفقني ،وقد نقلنا ذلك عن

أطراف األصابع واالنتهاء إىل املرافق،

( ((5الكشاف.280 :
( ((5ينظر :أحكام القرآن للجصاص/2 :
241

كون قوله( :إىل املرافق) قيدا لقوله:

يكون الغسل يبدأ من أطراف األصابع

( ((5أنوار التنزيل.116 /2 :
( ((5امليزان يف تفسري القرآن.

عىل وجوب الرشوع يف الغسل من
ووجه االندفاع أن اإلشكال مبني عىل
(فاغسلوا) وقد تقدم أنه قيد لأليدي،

وال مناص منه لكونه مشرتكا حمتاجا إىل

د .امحد حسني اجلحييش

القرينة املعينة ،وال معنى لكونه قيدا هلام

ومن أمثلتها يف النص القرآين الذي

وضوء من بدأ يف الغسل باملرافق وانتهى

قوله تعاىل :ﭽ ﮫ ﮬ

مجيعا .عىل أن األمة أمجعت عىل صحة
إىل أطراف األصابع كام يف املجمع(،((5

وليس إالّ ألن اآلية حتتمله ،وليس إالّ
ألن قوله( :إىل املرافق) قيد لأليدي دون

الغسل» (.((5

الباء:

وهي رضبان زائدة وغري زائدة ،فأما

غري الزائدة فقد ذكر هلا النحويون ثالثة

عرش معنى(( :((5اإللصاق -وهو أصل
معانيها -التعدية ،االستعانة ،السببية
أو التعليل ،املصاحبة ،الظرفية ،البدل،

املقابلة ،املجاوزة ،االستعالء ،التبعيض،
القسم ،بمعنى (إىل)) وقد وردت يف

القرآن الكريم ( )2517مرة(.((5

( ((5يريد بذلك كام ورد يف تفسري جممع البيان
يف علوم القرآن ينظر ،جممع البيان/3 :
.331
( ((5امليزان يف تفسري ال��ق��رآن–225 /5 :
.226
( ((5ينظر :اجلنى الداين يف حروف املعاين-36 :
 ،45ومغني اللبيب.144-137 /1 :
( ((5ينظر :معجم ح��روف املعاين يف القرآن
الكريم.496– 454 /2 :

اختلف يف توجيهه:

ﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [سورة آل

عمران.]153 :

اختلف توجيه املفرسين هلذا النص

القرآين تبعا الختالفهم يف حتديد داللة

حرف اجلر (الباء) يف قوله تعاىل:
ﭽﯖ ﯗ ﯘﭼ ،وحاصل

أقواهلم يف معنى حرف اجلر (الباء) أربعة
وجوه ،هي:

1.1الباء تفيد السببية.

2.2الباء تفيد اجلمع فيحتمل أن تكون
بمعنى (مع) أو (إىل) أو (عىل).

3.3الباء تفيد املقابلة.
4.4الباء تفيد البدل.

وقد أختلف توجيههم للنص القرآين

يف كل وجه من هذه الوجوه ،فضال عن
ذلك إن اختالفهم يف تعيني داللة حرف
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اجلر (الباء) جعلهم خيتلفون يف أشياء

هذا الوجه يكون الغم عقوبة هلم

ثواب ونعمة أم عقاب ونقمة ،وعىل

تأولوا الفعل (أثابكم) بام يناسب

أخرى منها :أن (الغم) املذكور هل هو

ذلك وجب تعيني داللة الفعل (أثابكم)
وتعيني فاعله هل هو اهلل عز وجل أم النبي
حممد ،وهل هذا الغم واحد أم هو

غم مضاف إىل غم ،أي غمني متتابعني،
وعىل ذلك وجب تعيني داللة حرف
الغمني األول
اجلر (الباء) ،وتعيني هذين ّ

والثاين.

1.1الباء تفيد السببية:

ذكر عدد كبري من املفرسين هذا الوجه

بيد أهنم اختلفوا يف تعيني السبب الذي
أدى هبم إىل هذا الغم:

 .أإن سبب ذلك هو خمالفتهم النبي
وعصياهنم له مما أدى إىل غمه
فجزاهم اهلل بذلك غام( .((5وعىل
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( ((5ينظر :معاين القرآن للزجاج،479 /1 :
والتبيان يف تفسري القرآن ،22 /3 :وجممع
البيان ،419 /2 :وتفسري الكشاف،200 :
واملحرر الوجيز ،526 :والبحر املحيط:
 ،91 /3وتفسري البيضاوي،43 /2 :
وزبدة التفاسري ،577 /1 :وروح املعاين:
 ،92 /4وآالء الرمحن يف تفسري القرآن:
حممد جواد البالغي.358 /1 :

عز وجل ،لذا
ونقمة عليهم من اهلل ّ
ذلك فقالوا :وسمي الغم ثوابا

عىل معنى أنه القائم يف هذه النازلة
مقام الثواب وهذا قوله :تحَ ِية َب ْين َُهم

جيع.
ضرَ ْ ٌب َو ُ

وكقول اآلخر:

أخاف زيادا أن يكون عطاؤه

أداهم سودا أو حمدرجة سمرا

فجعل القيود والسياط عطاء أي أن

العطاء عقوبة( ((5وقالوا أيضا« :إنام قيل
يف الغم ثواب؛ ألن أصله ما يرجع من
اجلزاء عىل الفعل طاعة كان أو معصية ثم

كثر يف جزاء الطاعة كام قال الشاعر:
واراين طربا يف إثرهم

طرب الواله أو كاملختبل

فعىل هذا يكون الغم عقوبة هلم عىل

فعلهم ،وهزيمتهم» .
(((6

( ((5وينظر :جامع البيان ،179 /4 :التبيان يف
تفسري القرآن ،21 /3 :وجممع البيان/2 :
 ،422املحرر الوجيز ،526 /1 :والبحر
املحيط.90 /3 :
( ((6التبيان يف تفسري القرآن ،21 /3 :وينظر:

د .امحد حسني اجلحييش

.بإن الضمري يف (أثابكم) يعود

ﭿﭼ وقوله ﭽ ﮛ ﮜ

وعىل ذلك فتوجيه النص خيتلف عن

ﮤﭼ فيكون قوله( :فأثابكم) مسند ًا

الزخمرشي« :وجيوز أن يكون الضمري

مجلة حالية نعى عليهم فرارهم مع كون

للرسول:

سابقه وإن كانت (الباء) للسببية ،قال

يف (فأثابكم) للرسول ،أي :فآساكم يف

االغتامم ،وكام غمكم ما نزل به من كرس
الرباعية والشجة وغريمها ،غمه ما نزل

بكم ،فأثابكم غام اغتمه ألجلكم بسبب

غم اغتممتموه ألجله ،ومل يثربكم عىل
عصيانكم وخمالفتكم ألمره ،وإنام فعل

ذلك ليسليكم وينفس عنكم ،كيال حتزنوا

عىل ما فاتكم من نرص اهلل ،وال عىل ما

العدو»( ((6وعىل ذلك
أصابكم من غلبة
ّ
يكون الغم ثوابا فالفعل (أثابكم) معناه
حقيقي ال جمازي.

ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ

إىل اهلل تعاىل .وذكر الرسول إنام جاء يف
من اهتدوا عىل يده يدعوهم ،فلم جييء
مقصود ًا ألن حيدث عنه ،إنام اجلملة التي

ذكر فيها يف تقدير املفرد إذ هي حال»(.((6

2.2إن الباء تفيد اجلمع واإلضافة
فيحتمل أن تكون بمعنى (مع) أو

(عىل):

ذكر هذا الوجه معظم املفرسين بيد

الغمني من
أن بعضهم أشاروا إىل اجتامع ّ
دون أن يقدروا حرف اجلر (الباء) بحرف

جر آخر أو يعينوا داللته ،من ذلك قول

الفراء(« :غام بغم) ما أصاهبم يوم أحد

ور ّد أبو حيان هذا الوجه بقوله:

من اهلزيمة والقتل ثم أرشف عليهم

يف األفعال السابقة هو اهلل تعاىل ،وذلك

ذلك»( ((6وقال الزخمرشي« :غام مضاعفا،

«وهو خالف الظاهر؛ ألن املسند إليه

يف قوله( :ﭽﭼ ﭽ ﭾ

وجممع البيان ،422 /2 :وآالء الرمحن يف
تفسري القرآن.358 /1 :
( ((6الكشاف ،200 :والبحر املحيط،91 /3 :
وتفسري البيضاوي.104 /2 :

خالد بن الوليد بخيله فخافوه ،وغمهم
غ ًام بعد غم ،وغ ًام متص ً
ال بغم من االغتامم
( ((6البحر املحيط.91 /3 :

( ((6معاين القرآن :الفراء ،240 /1 :وينظر:
معاين القرآن :الزجاج.479 /1 :
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بام أرجف به من قتل رسول اهلل،

الغمني ينبغي أن
وإنام إذا أريد اجلمع بني ّ

ضمن
يف حني
ّ

فاملعنى« :غام مصاحبا لغم ،فيكون

الغمني قال الطربي:
آخر يدل عىل اجتامع ّ

املفرسين عن هذه املصاحبة بقوهلم :إن

واجلرح ،والقتل ،وظفر املرشكني ،وفوت

الغنيمة ،والنرص»

(((6

بعضهم حرف اجلر (الباء) حرف جر
«وأما قوله (غام بغم) فمعناه :غام عىل غم
كام قيل :ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ

[سورة :طه ]71 :بمعنى وألصلبنكم

عىل جذوع النخل ...فكان كذلك معنى
( َف َأثا َبك ُْم َغماًّ بِ َغ ٍّم)؛ ألن معناه :فجزاكم

الغامن إذ ذاك هلم»

(((6

وقد عرب بعض

(الباء) بمعنى (مع)( .((6ومن ثم اختلف
الغمني أو يف
املفرسون يف بيان هذين
ّ

ترتيبهام(.((6

3.3الباء تفيد البدل:

أشار عدد من املفرسين إىل هذا

اهلل غام بعقب غم تقدمه ،وهو نظري

الوجه بيد أن توجيههم للنص القرآين

عىل بني فالن ،ورضبته بالسيف وعىل

عطيةَ ( :ف َأثا َبك ُْم َغماًّ بِ َغ ٍّم) الذي أوقع

وذهب أبو حيان إىل أن هذا التوجيه

باء معادلة كام قال أبو سفيان :يوم بيوم

قول القائل :نزلت ببني فالن ،ونزلت

السيف»(.((6

هو تفسري للمعنى ال تفسري إعراب؛ ألن
(الباء) ال تكون بمعنى (بعد) أو (إىل)
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( ((6الكشاف ،200 :والبحر املحيط،91 /3 :
وينظر :تفسري البيضاوي ،43 /2 :وزبدة

التفاسري ،577 /1 :والتفسري األصفى:

.178 /1
( ((6تفسري الطربي ،305– 304 /7 :والتبيان
يف تفسري القرآن ،21 /3 :وجممع البيان:
.419 /2

بناء عىل معنى البدلية خمتلف ذكر ابن

عىل أيديكم بالكفار يوم بدر ...فالباء
بدر واحلرب سجال» ،ومعنى املعادلة

( ((6البحر املحيط.91- 90 /3 :
( ((6ينظر :جممع البيان ،419 /2 :واملحرر
الوجيز ،526 /1 :وآالء الرمحن يف تفسري
القرآن.358 /1 :
( ((6ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن:
 ،183- 180 /4تفسري القرآن العظيم
مسندا ع��ن رس���ول اهلل والصحابة
والتابعني :ابن أيب حاتم ال��رازي.791 :
وروح املعاين.92 /4 :

د .امحد حسني اجلحييش

ليس يف معاين (الباء) لذا ذهب أبو حيان

بغم) يعني غم املرشكني بام ظهر من قوة

بقوله « :وإن كانت الباء للسبب وهي

فجعل هذا الغم عوض غم املسلمني

إىل أن هذا التوجيه جيعل (الباء) سببية

التي عرب بعضهم عنها أهنا بمعنى اجلزاء،

األول للصحابة ،والثاين
فيكون الغم
ّ
قال احلسن وغريه :متعلقه املرشكون يوم

بدر ،واملعنى :أثابكم غ ًام بالغم الذي
أوقع عىل أيديكم بالكفار يوم بدر»

املسلمني عىل طلبهم عىل محراء األسد،

بام نيل منهم»( .((7وعىل هذا يكون الغم
األول للمرشكني بدل غمهم املسلمني

يوم أحد من عدم إدراكهم النرص وفوت

الغنيمة.

(((6

وذهب السيد الطباطبائي إىل أن

يرد معنى السببية؛ إذ ذكر معنى السببية

خيتلف عن سابقيه قائال« :قوله تعاىل

ويبدو يل أن ابن عطية بتوجيهه هذا مل

(الباء) بدلية بيد أنه وجه النص توجيها

من دون اإلشارة هلذا التوجيه وإنام أراد

فأثابكم غام بغم لكيال حتزنوا عىل ما

معنى غريه أطلق عليه (املعادلة) وهو
قريب من معنى املقابلة أو البدل وكال

املعنيني يف معاين (الباء) ،وأرى أن هذا
التوجيه بعيد عن داللة النص ،إذ كيف
يثيب اهلل عز وجل املسلمني غام عوض

غمهم املرشكني يوم بدر فهل هذا الغم
ثواب أم عقاب إذ ال يصدق عليه أحد

املعنيني.

ونقل الشيخ الطويس توجيها للنص

بناء عىل أن (الباء) بمعنى البدل نسبه
للحسني بن عيل املغريب قال« :معنى (غام

( ((6البحر املحيط.91 /3 :

فاتكم وال ما أصابكم الخ أي جازاكم

غام بغم ليرصفكم عن احلزن عىل كذا
وهذا الغم الذي أثيبوا به كيفام كان هو

نعمة منه تعاىل بدليل قوله لكيال حتزنوا

عىل ما فاتكم وال ما أصابكم فإن اهلل
تعاىل ذم يف كتابه هذا احلزن كام قال:
لكيال تأسوا عىل ما فاتكم ،فهذا الغم
الذي يرصفهم عن ذاك احلزن املذموم

نعمة وموهبة فيكون هو الغم الطاري
عليهم من جهة الندامة عىل ما وقع منهم

( ((7التبيان يف تفسري القرآن ،22 :3 :وجممع
البيان.420 /2 :
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والتحرس عىل ما فاهتم من النرص بسبب

اإلطالة ،منها :قوله تعاىل :ﭽﯭ

بغم ،الغم اآليت من قبل احلزن املذكور

 ،]43وقوله :ﭽ ﭝ ﭞ

الفشل ويكون حينئذ الغم الثاين يف قوله
والباء للبدلية واملعنى جازاكم غام
بالندامة واحلرسة عىل فوت النرص بدل

غم باحلزن عىل ما فاتكم وما أصابكم.
ومن اجلائز أن يكون قوله أثابكم مضمنا
معنى االبدال فيكون املعنى فأبدلكم غم

احلزن من غم الندامة واحلرسة مثيبا لكم

فينعكس املعنى يف الغمني بالنسبة إىل

املعنى السابق .وعىل كل من املعنيني
يكون قوله (فأثابكم) تفريعا عىل قوله
(ولقد عفا عنكم) ويتصل به ما بعده
أعني قوله (ثم أنزل عليكم) أحسن

اتصال والرتتيب أنه عفا عنكم فأثابكم

غام بغم ليصونكم عن احلزن الذي ال
يرتضيه لكم ثم أنزل عليكم من بعد
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الغم أمنة نعاسا(.((7

ﯮ ﯯ ﭼ [سورة النساء:
ﭟ ﭠ ﭡﭼ
املائدة:

[سورة

 ،]6وقوله :ﭽ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀﭼ [سورة
املائدة.]6 :

من:

وهي رضبان زائدة وغري زائدة ،فأما

غري الزائدة فلها أربعة عرش معنى(:((7

(ابتداء الغاية يف املكان اتفاقا ويف

الزمان ،التبعيض ،بيان اجلنس ،التعليل،

البدل ،املجاوزة بمعنى (عن) ،االنتهاء،
الغاية ،االستعالء تضمني الفعل معنى

(عىل) ،الفصل ،موافقة الباء ،بمعنى

(رب) ،أن تكون للقسم.
(يف) ،موافقة
ّ
ومل يثبت أكثر النحويني لـ (من) مجيع

هذه املعاين ،وتأولوا كثريا من ذلك عىل

أما اآليات القرآنية التي اشتملت

التضمني أو غريه ،وذهب قسم منهم

بناء عىل حرف اجلر (الباء) نذكر بعضا

سائر املعاين التي ذكروها راجع إىل هذا

عىل أحكام رشعية وأختلف يف توجيهها

منها من دون اخلوض يف تفصيلها خشية

( ((7امليزان يف تفسري القرآن.47 /4 :

إىل أهنا ال تكون إالّ البتداء الغاية وإن
املعنى .وقد وردت يف القرآن الكريم
( ((7ينظر :اجلنى الداين.315– 308 :

د .امحد حسني اجلحييش

كثريا(.((7

(1 .من) األوىل البتداء الغاية.

ومن أمثلتها يف النص القرآين الذي

(2 .من) الثانية البتداء الغاية (بدل) ،أو

ﭽﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

(3 .من) الثالثة للبيان ،أو التبعيض ،أو

ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ

وخالصة أقوال املفرسين تدور

اختلف يف توجيهه:

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

البيان ،أو التبعيض ،أو زائدة.

زائدة.

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ

حول ثالثة معان:

تكرر حرف اجلر (من) يف هذا النص

هي املفعول به.

ﰙ ﰚ ﭼ [سورة النور.]43 :

ثالث مرات اتفق املفرسون يف حتديد

داللة (من) األوىل وأختلف يف حتديد

داللة الثانية والثالثة وبناء عىل هذا
االختالف تعددت توجيهاهتم للنص،

قال الشوكاين :واحلاصل أن (من) يف
(من الس ِ
ِ
امء) البتداء الغاية بال خالف،
َ َّ

1.1أن جبال البرَ َ د نازلة من السامء ،أي
2.2أن جبال البرَ َ د يف السامء ،والنازل
منها حمذوف جيب تقديره.

3.3أن اجلبال يف السامء والنازل منها هو
البرَ َ د.

ويف كل معنى من هذه املعاين وجه

النص القرآين عدة وجوه تتفق فيام بينها

و(من) يف قوله تعاىل ﭽ ﰈ ﰉ ﭼ فيها
ثالثة أوجه ،وأما (من) يف ِ
(م ْن َب َر ٍد) ففيها

املعنى األول :أن جبال البرَ َ د نازلة من

ومن النظر يف أقوال املفرسين نلحظ

وتوجيه النص القرآين للوصول هلذا

أربعة أوجه»(.((7

أن دالالت (من) تتمحور حول ما يأيت:

( ((7ينظر :معجم ح��روف املعاين يف القرآن
الكريم.1103– 1040 :
( ((7فتح القدير.57 /4 :

من جانب وتفرتق يف جوانب أخرى.
السامء ،أي هي املفعول به.

املعنى يقتيض أن يكون حرف اجلر (من)
يشتمل عىل دالالت معينة:

1.1األوىل البتداء الغاية والثانية والثالثة
زائدة.
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نسب هذا الوجه لألخفش(ت

215ه) ،وعند الرجوع إىل كتابه معاين

القرآن نجده يقول« :وهو فيام ُفسرِّ :
ِ
السامء جباالً فيها َب َر ٌد»( ((7من
ُين َِّز ُل من

وقاله األخفش ،ومها يف موضع نصب

عنده كأنه قال :وينزل من السامء جباالً

دون اإلشارة إىل أن (من) يف املوضعني

فيها أي يف السامء برد ًا وبرد ًا بدل أي َب َرد

بعض املفرسين أن األخفش يقول

من املجرورين يف حمل نصب أما األول

الثاين والثالث زائدة ،يف حني قال

بزيادهتام

(((7

ووصف ابن عطية هذا

الوجه بالضعف

(((7

ومع ذلك اختلف

توجيههم للنص بناء عىل زيادهتا
يف املوضعني ،قال القرطبي« :قال
األخفش :إن (من) يف اجلبال و( َب َرد)

زائدة يف املوضعني ،واجلبال والبرَ َ د يف
موضع نصب ،أي :ينزل من السامء َب َرد ًا

يكون كاجلبال»( .((7فاملفعول به (من
ٍ
جبال) فاجلبال بناء عىل هذا التوجيه

تكون وصفا للبرَ َ د أو تشبيها له ،ووجه
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أبو حيان كالم األخفش توجيها آخر،
ِ
«(م ْن) الثانية والثالثة زائدتان
قال:

( ((7معاين القرآن :األخفش ،276 :ينظر:
جامع البيان ،133 /6 :التبيان يف تفسري
القرآن.441 /3 :
( ((7اجلامع ألحكام ال��ق��رآن،289 /12 :
معاين القرآن :النحاس ،544 /4 :البحر
املحيط.6 :
( ((7واملحرر الوجيز.190 /4 :
( ((7اجلامع ألحكام القرآن.289 /12 :

جبال»( .((7وبناء عىل هذا التوجيه كل
فعىل املفعولية لينزل وأما الثاين فعىل

البدلية منه أي ينزل من السامء جباالً
برد ًا ،وقيل« :املعنى وينزل من السامء
قدر جبال ،أو مثل جبال من برد إىل

األرض»( ،((8فاملفعول به هو (جبال

برد) وعىل ذلك تكون (جبال الربد)
نازلة من السامء وليس فيها ويف هذا

التوجيه جعل الضمري يف (فيها) عائد
عىل اجلبال .فيصبح التقدير :ينزل من

السامء جباالً فيها َب َرد ًا .وقد نسب بعض

املفرسين هذا الوجه للفراء أي جعل قدر

( ((7البحر املحيط ،427 /6 :وينظر :روح
املعاين.190 /18 :
( ((8اجلامع ألحكام ال��ق��رآن.289 /12 :
وينظر :واملحرر الوجيز ،190 /4 :معامل
التنزيل ،351 /3 :وتفسري السمرقندي:
.517 /2

د .امحد حسني اجلحييش

جبال برد نازلة من السامء وليس فيها،

عن سابقه سوى أن النازل بعض

أي جباالً فيها برد ال حىص فيها وال

(من) الداخلة عىل (اجلبال) أفادت

قال أبو حيان« :قال الفراء :مها زائدتان

حجر ،أي جيتمع الربد فيصري كاجلبال

جبال الربد ،وليس (جبال برد)؛ ألن

التبعيض ،أما جنس هذه اجلبال فتكون

عىل التهويل فربد مبتدأ و(فيها) خربه.
ِ
يها) عائد عىل (الجِْ َب ُال)
والضمري يف (ف َ

السابق تكون زائدة ،وهنا تكون لبيان

بكونه يف موضع الصفة جلبال»(،((8

وهو :ينزل من السامء جبال َب َر د .أو

أو فاعل باجلار واملجرور ألنه قد اعتمد

يف حني نجد أن ما ذكره الفراء يذهب
إىل أن قدر جبال الربد يكون يف السامء

وليس النازل منها عىل ما سنبينه الحقا.

من الربد ،فـ (من) الثالثة يف التوجيه
جنس اجلبال ،ومع ذلك فاملعنى واحد،

بعض جبال ا لبرَ َ د .فاملفعول به هو
(من جبال) وحاول الطربي أن يؤكد

داللة (من) الثانية عىل التبعيض من

ويصدق هذا التوجيه أيضا عىل من

خالل إيراد بعض النصوص القرآنية

والثانية زائدة ،والثالثة لبيان اجلنس،
ِ
السامء جباالً من
والتقديرُ :ي ِّنزل من

من القول يف ذلك ،أن من ال تدخل

يف الكالم إال ملعنى مفهوم ،وقد جيوز

والثانية

إليها حاجة لداللة ما يظهر من الكالم

اختار عدد من املفرسين هذا

معنى أفادته بدخوهلا ،فذلك ...غري

ذهب إىل أن (من) األوىل البتداء الغاية،

َب َرد(.((8

2.2األوىل

البتداء

الغاية

للتبعيض والثالثة للبيان.

الوجه ( ،((8وهذا الوجه ال خيتلف
( ((8البحر املحيط ،427 /6 :وينظر :روح
املعاين.190 /18 :
( ((8ينظر :معامل التنزيل.351 /3 :
( ((8جامع البيان ،133 /6 :التبيان يف تفسري

والقياس عليها ،قائالً« :والصواب

حذفها يف بعض الكالم وبالكالم

عليها ،فأما أن تكون يف الكالم لغري
ال��ق��رآن،447- 446 /7 ،442 /3 :
ج��وام��ع اجل��ام��ع :ال��ط�بريس،626 /2 :
الكشاف ،732 :واملحرر الوجيز/4 :

 ،190والبحر املحيط ،427 /6 :معامل
التنزيل.351 /3 :
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جائز أن يكون فيام صح من الكالم.

1.1األوىل والثانية البتداء الغاية والثالثة

ﮪ ﮫﭼ [سورة املائدة]4 :

ِ
ِ
جبال َب َر ٍد
السامء من
أيُ :ي ِّنز ل من

ومعنى دخوهلا يف قوله :ﭽ ﮨ ﮩ

للتبعيض إذ كانت اجلوارح متسك عىل

فيها ،حرف اجلر (من) األول والثاين

عليهم فرثه ودمه ،فقال جل ثناؤه:

من األول وإن شاركه يف ابتداء الغاية

أصحاهبا ما أحل اهلل هلم حلومه وحرم

فكلوا مما أمسكن عليكم جوارحكم

الطيبات التي أحللت لكم من حلومها
دون ما حرمت عليكم من خبائثه من
الفرث والدم وما أشبه ذلك مما مل أطيبه

لكم ،فذلك معنى دخول (من) يف

عز وجل:
ذلك» ( ،((8ومن أيضا قوله ّ

ﭽﭰﭱﭲﭳ ﭼ
[سورة البقرة.]271 :

املعنى الثاين :أن جبال البرَ َ د يف

السامء ،والنازل منها حمذوف جيب

تقديره.
338

للبيان.

وتوجيه النص القرآين للوصول

هلذا املعنى يقتيض أن يكون حرف اجلر

(من) يشتمل عىل دالالت معينة:

( ((8جامع البيان ،134 /6 :وينظر :التبيان

يف تفسري القرآن ،442 /3 :معاين القرآن:
األخفش،276 :

يفيد ابتداء الغاية بيد أن الثاين بعض
فالسامء أوسع وأشمل من اجلبال التي

فيها؛ ألن كل ما عالك فهو سامء ،أما
اجلبال فهي بعض ما يف السامء ،وذكر

املفرسون هذين الوجهني يف (من)

الثانية واختيار أحد الوجهني ال يغري
من داللة النص القرآين كثريا ،فـ

(من جبال) سواء أكانت بدال (من

السامء) أم بيانا هلا فهي جهة اإلنزال،

أما (من) الثالثة فهي لبيان اجلبال،

أي جبال من َب َر د يف السامء ،ونحو
َ
اجلبال
هذا قول الفراء« :واملعنى ،أن
ٍ
خلقة خملوقة ،كام
يف السامء من َب َر ٍد
اآلدمي من حل ٍم
تقول يف الكالم:
ُّ
ود ٍم  ،فـ (من) ههنا تسقط فتقول:

ُ
واجلبال َب َر ٌد  .وكذا
حلم ود ٌم ،
اآلدمي ٌ
ُّ

سمعت تفسريه» ( .((8والفرق بني هذا
( ((8معاين القرآن :الفراء،257- 256 /2 :

د .امحد حسني اجلحييش

املعنى وسابقه أن (جبال ا لبرَ َ د) هي يف

ما بعدها ،كام قال :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ

هي النازلة من السامء ،لذا قيل أن هذه

قال :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [سورة

السامء ويكون اإلنزال منها وليست

اجلبال خملوقة.

2.2األوىل البتداء الغاية والثانية والثالثة
للبيان.

ﯼ ﭼ [سورة املائدة ]95 :وكام
آل عمران ،((8(»]91 :وعمد الطربي
والشيخ الطويس إىل بيان هذا الوجه

بقوهلام «فيجيز حذف من (من برد)

ِ
السامء من أمثال
أيُ ( :ي ِّنز ل من
ٍ
جبال )
اجلبال من الربد فيها) ،فـ (من

معنى ذلك :وينزل من السامء من أمثال

اجلبال ومقاديرها وليس فيها جبال

الربد مفرس عنده عن األمثال ،أعني:

بيان ملا يف السامء ،أي أن فيها أمثال
حقيقة ،و(من برد) بيان للجبال،

وال جيز حذفها من اجلبال ،ويتأول
جبال برد ،ثم أدخلت من يف الربد؛ ألن

أمثال اجلبال ،وقد أقيمت اجلبال مقام

فاجلبال كناية عن كثرة الربد املوجود

األمثال ،واجلبال وهي جبال برد ،فال

عىل السامء ال اجلبال ،قال الفراء:

عىل أن الذي يف السامء الذي أنزل منه

يف السامء والضمري يف (فيها) يعود

«وقد يكون يف العربية أمثال اجلبال

ومقاديرها من البرَ َ د ،كام تقول :عندي

بيتان تبن ًا ،والبيتان ليسا من التبن،

وإنام تريد :عندي قدر بيتني من التبن،
فمن هذا املوضع إذا ُأ ِ
سقطت نصبت
ينظر :جامع البيان ،205 /18 :التبيان يف
تفسري القرآن ،442 /3 :معاين القرآن:
األخفش ،276 :واملحرر الوجيز/4 :
 ،190معامل التنزيل ،351 /3 :روح
املعاين.191 /18 :

جييز حذف من (من اجلبال)؛ ألهنا دالة
الربد أمثال جبال برد ،وأجاز حذف

من (من الربد)؛ ألن الربد مفرس عن
األمثال ،كام تقول :عندي رطالن زيتا،

وعندي رطالن من زيت ،وليس عندك

الرطل وإنام عندك املقدار ،فـ (من)

تدخل يف املفرس وخترج منه .وكذلك
عند قائل هذا القول :من السامء ،من

( ((8معاين القرآن :الفراء،257- 256 /2 :
وينظر :معاين القرآن :الزجاج.49 /4 :
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أمثال جبال ،وليس بجبال»(.((8

وقد جيد القارئ تطابقا بني هذا

الوجه والوجه األول الذي ذكرناه يف

املعنى األول إذ كالمها جيعل اجلبال
وصفا للربد وكناية عن كثرته ،بيد أننا
نلفت نظره إىل أن هذين الوجهان وإن

تطابقا من جهة الوصف إال أهنام خيتلفان
من جهة املكان ،فالوجه األول يرى أن
أمثال جبال الربد ومقاديرها نازلة من
السامء إىل األرض ،يف حني أن هذا الوجه

يرى أن أمثال جبال الربد ومقاديرها هي
التي يف السامء وليست النازلة منها ،ففي
الوجه األول املفعول به موجود وهو

(جبال الربد) ويف هذا الوجه املفعول به
حمذوف .وذكر الزجاج هذا املعنى إالّ أنه

وجه النص بشكل آخر ،قال« :ومعنى
(من الس ِ
ِ
امء ِم ْن ِج ٍ
بال فِيها ِم ْن َب َر ٍد) من
َ َّ
340

جبال برد فيها ،كام تقول هذا خاتم يف
ٍ
حديد
خاتم
يدي من حديد ،املعنى هذا
ُ
يف يدي»( ((8فعىل هذا يكون ِ
(من َب َر ٍد)

( ((8جامع البيان ،134 /6 :التبيان يف تفسري
القرآن.441 /3 :
( ((8معاين القرآن :الزجاج ،49 /4 :وينظر:
معاين ال��ق��رآن :النحاس ،544 :البحر

يف موضع الصفة جلبال ،كام كان (من)

يف (من حديد) صفة خلاتم ،فيكون يف
موضع جر ويكون مفعول ( ُين َّز ٍل) هو
ال) وإذا كانت اجلبال ِ
ِ
(من ِج َب ٍ
(من َب َر ٍد)

لزم أن يكون املنزل برد ًا.

ويف الوجهني من هذا املعنى جتد أن

املفعول به حاجة إىل تقدير ،فـ(جبال

الربد) سواء أكانت خملوقة –بناء عىل

الوجه األول –أم كانت كناية عن كثرة

الربد الذي يف السامء ،يبقى النازل منها
حمذوف؛ ولذا جلأ املفرسون إىل تقديره،

فإن كانت هذه اجلبال خملوقة ،قيل :خلق

اهلل يف السامء جباال من برد ،فهو ينزل

منها بردا ،وفيه إضامر ،أي ينزل من
جبال الربد بردا( ،((8وإن كانت اجلبال

املحيط.427 :6 :
( ((8جامع البيان،205 /18 ،133 /6 :
اجل��ام��ع ألح��ك��ام ال��ق��رآن،289 /12 :
التبيان يف تفسري القرآن/7 ،442 /3 :
 ،447- 446جممع البيان-258 /7 :
 ،259أن��وار التنزيل وأرسار التأويل:
 ،110واملنتخب من تفسري القرآن والنكت
املستخرجة من كتاب التبيان :ابن ادريس
احل�لي ،150 :زب��دة التفاسري :فتح اهلل
الكاشاين.522 /4 :

د .امحد حسني اجلحييش

كناية عن كثرة الربد الذي يف السامء،

ينزل من السامء من الربد املرتاكم فيها

فاملفعول به املقدر -بناء عىل الوجهني–

املزارع والبساتني وربام قتل النفوس

الطويس يف تقدير املفعول به مذهبا آخر،

يترضرون به يقرب ضوء برقه من أن

قيل :و ُي ِّنزل من أمثال جبال الربد بردا،
هو ( َب َرد ًا) ،وذهب الطربي والشيخ
قال« :إن كان أنزل من جبال يف السامء
من برد جباال ،ثم حذف اجلبال الثانية
فاجلبال األوىل يف السامء جاز كام يقال:

أكلت من الطعام يريد أكلت من الطعام

طعاما ،ثم حيذف الطعام ،وال حيذف

(من)»( .((9فاملفعول به املقدر هو (جبال
برد) والتقدير :وينزل من السامء من
أمثال جبال الربد جباال من َب َرد.

كاجلبال فيصيب به من يشاء فيفسد
واملوايش ويرصفه عمن يشاء فال
يذهب باالبصار»(.((9

املعنى الثالث :أن اجلبال يف السامء

والبرَ َ د نازل منها.

وتوجيه النص القرآين للوصول هلذا

املعنى يقتيض أن يكون حرف اجلر (من)
يشتمل عىل دالالت معينة:

1.1األوىل البتداء الغاية والثانية للتبيني
والثالثة زائدة.

وتبنى السيد الطباطبائي هذا الوجه

ِ
ٍ
جبال
السامء من
أي ( ُي ِّنز ل من

(من جبال فيها) بيان للسامء ،واجلبال

بيد أنه جيعل اجلبال بيان ملا يف السامء

قائال« :السامء جهة العلو ،وقوله:
مجع جبل وهو معروف ،وقوله( :من
برد) بيان للجبال ،والبرَ َ د قطعات
اجلمد النازل من السامء ،وكونه جباال

فيها كناية عن كثرته وتراكمه ،والسنا

بالقرص الضوء .والكالم معطوف عىل
قوله( :يزجي) ،واملعنى :أمل تر أن اهلل

( ((9التبيان يف تفسري القرآن.442 /3 :

فيها َب َر دا) هذا الوجه قريب من سابقه
وهو السحاب املرتاكم فاجلبال وصف

للسحاب وليس للربد النازل منها،

فاملفعول به هو (من َب َر د) وقد ذهب
الرشيف الريض إىل أن هذه اجلبال
املوجودة يف السامء وإن مل تكن حقيقية

كجبال األرض إالّ إهنا استعريت
( ((9امليزان يف تفسري القرآن.137 /15 :
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للسحاب تشبيها هلا ،قال :يف (من
ٍ
جبال فيها)« :وهذه استعارة عىل بعض
التأويالت؛ ألن اجلبال هاهنا يراد هبا

أن (من) األوىل والثانية البتداء الغاية
والثالثة زائدة(.((9

السحاب ال ّثقال ،تشبيها هلا بكثائف

الريض
فهذا الوجه الذي قال به
ّ
وتبعه آخرون يتفق من جهة مع الوجه

ﰊﭼ عائدا عىل السامء ال عىل اجلبال،
ٍ
ّ
جبال من
فكأن التقدير :و ُي ِّنزل من
ِ
السامء من َب َر د ،يريد من السحاب

ويفرتق عنه من جهات أخرى ،فأما

والريض ومن ذهب مذهبهام يتفقان عىل

قوله من جبال يف السامء ختصيص تلك

أهنا ليست بمنزلة اجلبال التي يف األرض،

أطوادها ،ومشارف هضاهبا ،ويكون
الضمري يف قوله سبحانه :ﭽﰈ ﰉ

املشبهة باجلبال ،وتكون الفائدة يف
اجلبال من جبال األرض؛ ألنا لو جعلنا

السابق الذي قال به الفراء ومؤيدوه،

جهات االتفاق بينهام هي :أن الفراء

أن هذه اجلبال هي ليست حقيقية ،أي

وأهنا موجودة يف السامء ولسيت نازلة

الضمري الذي فيها عائدا عىل اجلبال

منها ،وأما جهات االفرتاق أن الفراء

السامء .فإذا جعلنا الضمري عائدا إىل

صفة للسحاب ،وهلذا كان املفعول به

أوهم أهنا جبال تنزل إىل األرض من
السامء أمن االلتباس ،وكان يف ذلك
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التوجيه يصدق أيضا عىل من ذهب إىل

جيعل اجلبال صفة للربد ،والريض جيعلها

عند الفراء حمذوف جيب تقديره ،أما عند

تعجب لنا من وصف جبال يف
أيضا
ّ

الريض فاملفعول به موجود وهو (الربد)
ّ

عىل احلقيقة ال تكون إال يف قرارات

فضال عن ذلك أن الفراء يقول :قدر

السامء عىل طريق التشبيه؛ ألن اجلبال
األرض ،وصفحات الترّ ب»( .((9وهذا

( ((9تلخيص البيان يف جمازات القرآن :الرشيف
ال���ريض ،246 :وينظر :متشابه القرآن
وخمتلفه :اب��ن ش��ه��رآش��وب،268 /2 :
واألمثل.128 /11 :

ألنه هو النازل من سحاب يشبه اجلبال.

جبال َب َرد يف السامء ينزل منها الربد ،فال
توجد مشابه بني الربد الذي يف السامء

( ((9ينظر :البحر املحيط ،427 :6 :معامل
التنزيل،351 /3 :

د .امحد حسني اجلحييش

وبني اجلبال وإنام كناية عن الكثرة ،أما

ِ
ٍ
جبال
السامء (من
بعض البرَ َ د من
ُي ِّنزل َ

ينزل منه البرَ َ د يشبه اجلبال ،وقد أخذ

نسبه اآللويس لألخفش من أن (من)

الريض فريى أن السحاب املرتاكم الذي
ّ
السيد قطب هذا املعنى قائال« :إن يد

اهلل تزجي السحاب وتدفعه من مكان
إىل مكان ،ثم تؤلف بينه وجتمعه فإذا

هو ركام بعضه فوق بعض ،فإذا ثقل
خرج منه املاء والويل اهلاطل ،وهو

يف هيئة اجلبال الضخمة الكثيفة ،فيها

قطع الربد الثلجية الصغرية ،ومشهد
السحاب كاجلبال ال يبدو لنا كام يبدو

لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السحب
أو تسري بينها ،فإذا املشهد مشهد جبال
حقا ،بضخامتها ومساقطها وارتفاعها

وانخفاضها ،وإنه لتعبري مصور للحقيقة

التي مل يرها الناس إال بعد ما ركبوا

الطائرات»(.((9

2.2األوىل والثانية لالبتداء والثالثة
للتبعيض.

وهذا الوجه ال خيتلف عن سابقه

سوى أن النازل بعض الربد؛ ألنه

جيعل (من) الثالثة للتبعيض ،واملعنى:
( ((9يف ظالل القرآن.110– 109 /20– 19 :

فيها)

(((9

وقريب من هذا الوجه ما

األوىل والثانية لالبتداء والثالثة زائدة،
والتقدير :ينزل بردا من السامء من جبال

كائنة فيها( .((9وقد ذكرنا فيام سبق أن ما
نسب لألخفش هو زيادة (من) الثانية
والثالثة.

وبعد هذا العرض نلحظ أن املفرسين

تبنوا وجوها كثرية أسفرت عن معان
ثالث ،ولربام تداخلت هذه الوجوه

وصعب التمييز بينها؛ ألهنا تلتقي
وتفرتق فيام بينها يف آن واحد ،وقد ذهب

بعض املفرسين إىل أن هذا النص ينطوي

عىل إعجاز علمي مل يدركه املسلمون إالّ
بعد عصور متطاولة(.((9

أما اآليات القرآنية التي ورد فيها

حرف اجلر (من) وهي تشتمل عىل

أحكام رشعية أختلف فيها فهي كثرية
( ((9تفسري جوامع اجل��ام��ع :ال��ط�بريس/2 :
 ،626الكشاف ،732 :البحر املحيط/6 :
 ،427روح املعاين،190 /18 :
( ((9ينظر :روح املعاين.190 /18 :
( ((9ينظر :القرآن وإعجازه العلمي.174 :
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وسنقترص عىل ذكر بعض أمثلتها من دون

السالم حممد شاهني ،ط ،1دار

تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

•أحكام القرآن :الشافعي (ت

اخلوض يف تفصيالهتا .من ذلك قوله

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ

ﮣﮤ ﭼ

(((9

ومن ذلك قوله

تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ (.((9
املصادر

القرآن الكريم.

204هـ) ،مجعه :أمحد بن احلسني بن
عيل البيهقي (ت 458هـ) ،حتقيق:
د .عبد الغني عبد اخلالق ،دار الكتب

العلمية( ،د .ت).

•أحكام القرآن :حممد بن عبد اهلل
املعرف بابن العريب ،حتقيق :حممد

•اإلتقان يف علوم القرآن :السيوطي،

عبد القادر عطا ،دار الفكر بريوت،

•أحكام القرآن :أمحد بن عيل الرازي

•االزهية يف علم احلروف :عيل بن

املكتبة الثقافية ،بريوت ،لبنان.

اجلصاص(ت370هـ) ،حتقيق :عبد
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الكتب العلمية ،بريوت1415 ،هـ.

([ ((9سورة آل عمران ،]104 :و(منكم) فيه
حرف جر (من) وقد احتملت داللتني:
إما التبيني أو التبعيض ،وكالمها حتتاج إىل
أدلة للرتجيح.
([ ((9سورة املائدة ،]6 :انقسمت املذاهب
اإلسالمية يف معنى الصعيد عىل فريقني
بسبب زيادة (منه) فقال اإلمامية واحلنفية
واملالكية إن ه��ذه ال��زي��ادة ال تؤثر عىل
اإلط�ل�اق ،وق��ال الشافعية واحلنبلية:
مطلق خصص بقرينة .إذ احتملت ثالث
دالالت هي :ابتداء الغاية املكانية ،أو
بيان اجلنس ،أو التبعيض ،وهذه مجيعا
حتتاج إىل أدلة للرتجيح.

(د .ت).

حممد النحوي اهلروي ،حتقيق :عبد

املعني امللوحي ،دمشق1391 ،هـ-

1971م.

•آالء الرمحن يف تفسري القرآن :حممد
جواد البالغي (ت 1352هـ)،

مطبعة العرفان ،صيداء1352 ،هـ-

1933م.

•أنوار التنزيل وأرسار التأويل:
القايض نارص الدين أبو سعيد عبد

اهلل بن عمر بن حممد الشريازي
البيضاوي ،ط ،1دار الكتب العلمية،

د .امحد حسني اجلحييش

بريوت -لبنان1424 ،ه.

بن عاشور ،الدار التونسية للنرش،

•بحر العلوم :أبو الليث السمرقندي،

تونس1084 ،م

غرامة العمروي ،ط ،1دار الفكر،

(ت 1091هـ) ،حتقيق :مركز

حتقيق :حمب الدين أبو سعيد عمر بن
بريوت -لبنان1416 ،هـ.

•التفسري األصفى :الفيض الكاشاين
األبحاث والدراسات اإلسالمية،

•البحر املحيط :حممد بن يوسف

ط،1

745هـ) ،حتقيق :الشيخ عادل أمحد

•تفسري جوامع اجلامع :الطربيس

الشهري بأيب حيان األندليس (ت

عبد املوجود ،والشيخ عيل حممد
معوض ،ط ،1دار الكتب العلمية،

مطبعة

مكتبة

اإلسالمي1418 ،هـ.

اإلعالم

(ت 548هـ) ،ط ،1مؤسسة النرش

اإلسالمي ،قم1420 ،هـ.

بريوت -لبنان 1422 ،هـ 2001-م.

•تفسري القرآن احلكيم ،املشتهر باسم

الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش

رضا ،ط ،2دار املنار ،القاهرة-

•الربهان يف علوم القرآن :بدر
(ت 794هـ) ،حتقيق :حممد أبو
الفضل إبراهيم ،ط ،1دار إحياء

الكتب العربية ،عيسى البايب احللبي
ورشكائه1376 ،هـ1957-م.

(تفسري املنار) :السيد حممد رشيد

مرص1366 ،هـ 1947-م.

•تفسري القرآن العظيم :أبو الفداء
إسامعيل بن عمر بن كثري القريش
الدمشقي ،حتقيق :سامي بن حممد

•التبيان يف تفسري القرآن :أبو جعفر

سالمة ،ط ،2دار طيبة للنرش

حتقيق وتصحيح :أمحد حبيب قصري

•تفسري القرآن العظيم مسندا عن

حممد بن احلسن الطويس (460هـ)،

العاميل ،دار إحياء الرتاث العريب،

بريوت -لبنان( ،د .ت).

•التحرير والتنوير :حممد الطاهر

والتوزيع1420 ،هـ 1999-م.

رسول اهلل والصحابة والتابعني:
عبد الرمحن بن حممد بن ادريس
الرازي ابن أيب حاتم (ت327هـ)،
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حتقيق :أسعد حممد الطيب ،ط،1

مكتبة نزار مصطفى الباز ،الرياض،

أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري

•التفسري الكبري (مفاتيح الغيب):

إسحق إبراهيم أطيفش ،دار إحياء

(ت 606هـ) ،ط ،1دار الفكر،

1405هـ 1985-م.

1417هـ 1997-م.

فخر الدين حممد بن عمر الرازي

بريوت -لبنان1425 ،ه.

القرطبي (ت 671هـ) ،حتقيق :أبو
الرتاث العريب ،بريوت -لبنان،

•اجلنى الداين يف حروف املعاين:

•تفسري املراغي :أمحد مصطفى

احلسن بن قاسم املرادي (749هـ)،

احللبي وأوالده بمرص1365 ،هـ-

واألستاذ حممد نديم فاضل ،ط،1

املراغي ،ط ،1مطبعة مصطفى البايب

1946م.

حتقيق :الدكتور فخر الدين قباوة،
املكتبة العلمية ،بريوت -لبنان،

•تلخيص البيان يف جمازات القرآن:

1413هـ 1992-م.

حققه وقدم له وصنع فهارسه :حممد

والسبع املثاين :أبو الفضل شهاب

الرشيف الريض (ت 406هـ)،

عبد الغني حسن ،ط ،1دار إحياء

الكتب العربية ،عيسى البايب احللبي
ورشكاه،
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•اجلامع ألحكام القرآن :حممد بن

1955م.

القاهره،

1374هـ-

•جامع البيان يف تأويل القرآن :حممد

•روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم
الدين

السيد

حممود

اآللويس

البغدادي (1270هـ) ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت -لبنان،

(د.ت).

•زاد املسري يف علم التفسري :عبد

بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب

الرمحن بن عيل بن اجلوزي (ت

حممود حممد شاكر ،ط ،1مؤسسة

1404هـ.

اآلميل ،أبو جعفر الطربي ،حتقيق:
الرسالة1420 ،هـ 2000-م.

597هـ) ،ط ،3املكتب اإلسالمي،
•زبدة التفاسري :املال فتح اهلل

د .امحد حسني اجلحييش

الكاشاين (ت

988هـ) ،ط،1

آشوب (ت 588هـ) ،مكتبة البو ذر

مؤسسة املعارف اإلسالمية ،قم-

مجهري ،طهران1328 ،هـ.

•فتح القدير اجلامع بني فني الرواية

الفضل بن احلسن الطربيس (ت

عيل الشوكاين ،دار الفكر بريوت،

بني املذاهب اإلسالمية ،القاهرة،

إيران1423 ،هـ.

والدراية من علم التفسري :حممد بن

(د .ت).

•القرآن وإعجازه العلمي :حممد

•جممع البيان لعلوم القرآن :أبو عيل
548هـ) ،املجمع العلمي للتقريب
1378هـ 1958-م.

•املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب

إسامعيل إبراهيم ،دار الفكر العريب.

العزيز :القايض أبو حممد عبد احلق

األقاويل يف وجوه التأويل :أبو

546هـ) ،حتقيق :عبد السالم عبد

•الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
القاسم جار اهلل حممود بن عمر
الزخمرشي اخلوارزمي (ت 538هـ)،

وخرج أحاديته وع ّلق
اعتنى به
ّ

عليه :خليل مأمون شيحا ،ط ،3دار

بن غالب بن عطية األندليس (ت

الشايف حممد ،ط ،1دار الكتب
العلمية1422 ،هـ –2001م.

•مدارك التنزيل وحقائق التأويل :عبد
اهلل بن أمحد النسفي(ت710هـ)،

املعرفة ،بريوت -لبنان1430 ،هـ-

ط ،1دار النفائس1416 ،هـ.

•لباب التأويل يف معاين التنزيل:

بن مسعدة األخفش األوسط

الشهري باخلازن ،طبع معه تفسري

حممود قراعة ،ط ،1مكتبة اخلانجي

2009م.

عالء الدين عيل بن حممد بن إبراهيم
البغوي (معامل التنزيل) دار الفكر،

بريوت1399 ،هـ.

•متشابه القرآن وخمتلفه :ابن شهر

•معاين القرآن :أبو احلسن سعيد
(ت 215هـ) ،تدقيق :د .هدى
بالقاهرة1411 ،هـ 1990-م.

•معاين القرآن :أبو زكريا حييى بن
زياد الفراء (ت 207هـ) ،حتقيق:
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أمحد يوسف نجايت ،وحممد عيل

•مغني اللبيب عن كتب األعاريب:

شلبي ،الدار املرصية للتأليف

761هـ) ،حققه وع ّلق عليه :د.

النجار ،وعبد الفتاح إسامعيل
والرتمجة ،مرص( ،د .ت).

•معاين

القرآن:

النحاس

مازن املبارك ،وحممد عيل محد اهلل،

(ت

ط ،1مؤسسة الصادق ،طهران،

عيل الصابوين ،ط ،1جامعة أم

•املنتخب من تفسري القرآن والنكت

338هـ) ،حتقيق :الشيخ حممد
القرى ،اململكة العربية السعودية،

1409هـ.

1378هـ.

املستخرجة من كتاب التبيان :ابن

إدريس احليل (ت 598هـ) ،حتقيق:

•معاين القرآن وإعرابه :أبو اسحق

السيد مهدي الرجائي ،إرشاف:

311هـ) ،رشح وحتقيق :الدكتور

سيد الشهداء ،قم املقدسة،

إبراهيم بن السرِّ ي الزجاج (ت

السيد حممود املرعيش ،ط ،1مطبعة

عبد اجلليل عبده شلبي ،ط ،1عامل

1409هـ.

1988م.

حسني الطباطبائي ،ط ،1منشورات

الكتب ،بريوت -لبنان1408 ،هـ-

•معجم حروف املعاين يف القرآن

الكريم :حممد حسن الرشيف،
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مجال الدين بن هشام النصاري (ت

ط ،1مؤسسة الرسالة1417 ،هـ-
1996م.

•امليزان يف تفسري القرآن :السيد حممد
مؤسسة دار املجتبى للمطبوعات،
قم-إيران1425 ،هـ –2004م.

•الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز:

عيل بن أمحد الواحدي ،ط ،1دار

القلم ،دمشق -بريوت1415 ،هـ.

فحوى البحث
وضع السيد الباحث عنوان البحث مبدوءاً بكلمة (السياقات
الداللية )...وقد صححناه مبا هو ظاهر يف العنوان الننا مل جند (يف
ما بني ايدينا من املعاجم) مجعاً لكلمة (السياق) باملؤنث السامل.
وهذا من االغاليط الشائعة بني كتاب العربية احملدثني ،شأنها شأن
(نزاعات) و (نشاطات).
والبحث ،كما يشري اىل ذلك عنوانه –يصب يف رافد جتريد
كلميت (بلى) و (نعم) وداللتهما يف القرآن الكريم كحريف جواب .وقد
ارتكز على مقدمة ومبحثني وخامتة تعقبها قائمة باملصادر واملراجع.
فبدأ بتقصي لفظة (نعم) ومعناها اللغوي واالصطالحي ،واحصى
املواضع اليت وردت فيها هذه اللفظة يف القرآن الكريم واملعاني اليت
افادتها .و جرى البحث بعد ذلك يف كلمة (بلى) وبالسياق نفسه،
معتمداً معاجم اللغة وكتب التفسري..
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السياق الداليل حلروف اجلواب يف القرآن

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة

بسبب وجود عالقة التشابه واالختالف

رب العاملني والصالة
احلمد هلل
ّ

يف معانيها اللغوية والسياقية التي

بلسان عريب مبني ،وعىل آله وصحبه

الفرق يف معانيها وآلية استعامهلا يف

يعدّ القرآن الكريم يف جمال البحوث

ومن اجلدير بالذكر ّ
أن لفظة (إي) مل

واجلم الذي ال حيافل ،وك ّلام
يساجل
ّ

إذ وردت يف القرآن الكريم مرة واحدة،

والسالم عىل َم ْن أنزل عليه القرآن الكريم

املنتخبني الطاهرين ،وبعد...

العلمية واإلنسانية ،البحر الذي ال

تعمق الباحث يف سرب أغواره تتوسع
ّ
له أبواب جديدة من العلم واملعرفة،
ومن يتدبر حروف اجلواب يف القرآن

الكريم جيدها متفرقة يف سور متعددة
قد تناوهلا القدماء واملحدثون يف أبواب

اللغة والنحو وكتب معاين النحو وكتب
القراءات من حيث وجوب أو جواز

الوقوف عليها ،وهي كثرية يف اللغة
350

منها ثالثة حروف( :بىل ،ونعم ،وإي)

وقد أحصوها (أحد عرش حرف ًا)هي:

(كال ،بىل ،نعم ،إي ،إذن ،الْ ،
إن ،أجل،
بجل ،جلل ،جري) ،والذي ذكر منها يف
القرآن مخسة أحرف فقط هي( :كال،

ّ
وألن البحث
بىل ،نعم ،إي ،إذن)،
حمدد بعدد من الصفحات فقد انتقيت

وردت فيها ،لغرض الوصول اىل معرفة

السياقات القرآنية التي وردت فيها،
أذكرها يف عنوان البحث لقلة استعامهلا،

فرشعت بإحصاء هذه احلروف يف سور
ُ
القرآن الكريم ،وعملت عىل دراستها

معوالً يف ذلك عىل كتب اللغة
وتصنيفها ّ
والنحو والتفسري وكتب معاين احلروف

والدراسات السابقة التي تناولت هذه

احلروف ومنها :دراسات نحوية يف
حروف اجلواب واستعامالهتا مستقصاة

يف القرآن الكريم للدكتور :عيل حممود

النايب ،وكتب ودراسات الوقف عىل

(كال ،وبىل) ،وغريها.

أهم الظواهر
إذ يعدُّ السياق من
ّ
اللغويةّ ،
ألن كثري ًا من الكلامت يتغري
معناها ،وتكتسب معنى جديد ًا من

خالل ما جياورها من كلامت ضمن

م.م .ستار جبار هاشم

السياق الذي وضعت فيه ،ذلك ّ
أن

أهم النتائج التي توصل اليها البحث،

عول أصحاب اللغة
الوظيفية ،وقد ّ

األول
املبحث ّ

السياق هو املكان الطبيعي لبيان املعاين
واملعاجم س ّيام الذين جاءوا بعد اخلليل

عىل السياق إذ نلحظ أنهّ م مل يكتفوا بذكر
األلفاظ ومعانيها ،وإنّام ربطوا تلك
املعاين بسياقاهتا من خالل ما رضبوه من

األمثلة التي وردت فيها.

وختم البحث بقائمة املصادر واملراجع.

السياقات الداللية التي وردت فيها لفظة
(بىل)

أوالً :املعنى اللغوي لـ(بىل):

ذكر اخلليل (ت175 :هـ) يف

معنى (بىل) قوله( :وأ ّما (بىل)فجواب

ارتكز البحث عىل مقدمة ومبحثني

استفهام فيه حرف نفي ،كقولك :أمل

األول :لفظة (بىل)
تناولت يف املبحث ّ

سيبويه (ت180 :هـ)( :وأ ّما (بىل)
فتوجب به بعد النفي ،وأ ّما ( َن َعم) َف ِعدَ ة

وخامتة وقائمة للمصادر واملراجع،

ومعناها

اللغوي

واالصطالحي،

ورشعت بعد ذلك بإحصاء السور

واملواضع التي وردت فيها هذه اللفظة

وذكر املعاين التي أفادهتا من خالل
معوالً يف ذلك
السياق الذي وردت فيه ّ
عىل آراء أهل اللغة والنحو والتفسري،

جاع ً
ال اآليات التي وردت فيها هذه
االلفاظ ذات املعاين املتشاهبة أو املتقاربة
ضمن حقل داليل واحد ،وهكذا مع بقية

املعاين األخرى ،واتّبعت املنهج نفسه يف
املبحث الثاين مع لفظة ( َن َعم) و(إي)،
وبعد ذلك أوجزت خامتة أوردت فيها

تفعل كذا ،فتقول( :بىل)) ((( ،وقال

وتصديق ،تقول :قد كان كذا وكذا،

فيقول :نعم ،وليسا اسمني)((( ،وذهب
الفراء (ت207 :هـ) اىل َّ
أن (بىل) أصلها
(بل) واأللف زائدة ،إذ قال( :زيدت

للوقف ،فلذا كانت للرجوع عن النفي،
ملا كانت للرجوع عن اجلحد يف( :ما

قام زيدٌ بل عمرو))((( ،وقال األزهري
(ت370 :هـ)( :إنام صارت (بىل)

((( كتاب العني (بيل).340 /8 :
((( كتاب سيبويه.232 /4 :
((( معاين القرآن.53 /1 :
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تتصل باجلحد ألهنا تأيت بعد اجلحد

الوضع ،واأللف من أصل الكلمة،

قال الرجل للرجل :أال تقوم؟ .فقال

فدخلت األلف لإلجياب ولإلرضاب

كقولك :ما قام أخوك بل أبوك ،وإذا

له :بىل ،أراد :بل أقوم ،فزادوا األلف
عىل (بل) لِ َي ْح ُس َن السكوت عليه)(((،
وهذا هو مذهب الكوفيني ّ
أن أصل

(ر ّب َت)
والر د ،أو للتأنيث كالتاء يف ُ
ّ
و ( َث َّم َت) خالف ًا لذلك وهي حرف
جواب خمتص بالنفي ،فال تقع إالّ بعد

ثم زيدت عليها
كلمة (بىل)هي (بل) ّ
األلف للداللة عىل ّ
أن الوقوف أو

البحث مع هذا الرأي ،ألسباب منها:

املزيدة التي أصلها ياء تدل عىل اإلجياب

ويف كالم العرب و القرآن يف معنى

السكون عليها ممكن ،يف حني ّ
أن األلف
ملا يكون بعدها ،و ّملا كانت دالة عىل
والقراء مثلام
التأنيث أمالتها العرب
ّ

أمالوا (سكرى) و (ذكرى)(((.

نفي يف اللفظ أو يف املعنى)((( ،ويتفق

ّ
أن (بل) و (بىل) تشرتكان عند اللغويني
(اإلرضاب) عن األول واإلجياب

ّ
جيو زون لـ(بل)
للثاين،
وأن البرصيني ّ
أن تقع بعد النفي ،نحو( :ماقام زيدً بل

ولذلك قال بعض أصحاب الرأي:

عمرو) أو اإلثبات نحو( :قام زيدٌ بل

الراغب األصفهاين (ت502 :هـ):

ّ
ألن (بل) عندهم جيب أن تقع بعد

(ت749 :هـ) فقال( :إ نهّ ا حرف ثالثي

اإلجياب ،وسبب آخر هو ّ
أن (بل) يف

(إ نهّ ا للتأنيث بدليل إمالتها)((( ،وذكر
ّ
(أن (بىل) َر ٌّد للنفي)((( ،أ ّما املرادي
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وليس أصلها (بل) التي للعطف،

((( هتذيب اللغة.393 /15 ،
((( ينظر :التمهيد يف علم التجويد.197 ،
((( كتاب معاين احلروف ،105 :وينظر :النرش
يف ال��ق��راءات ال��ع�شر ،42 /2 :ومغني
اللبيب عن كتب األعاريب.153 /1 :
((( معجم مفردات ألفاظ القرآن.59 ،

عمرو) وهذا ممّا ال جيوزه الكوفيون؛
النفي أو ما جيري جمراه وال تقع بعد

ّ
كل أحواهلا حرف (عطف) تعطف ما
بعدها عىل ما قبلها ،سواء عطفت مفرد
عىل مفرد أم مفرد عىل مجلة أم مجلة

عىل مجلة ،يف حني ّ
أن (بىل) ال تعطف

((( اجلنى الداين يف حروف املعاين.420 :

م.م .ستار جبار هاشم

أبد ًا  ،وإنام تكون حرف جواب يف مجيع

كفر ًا)( .((1وهذا يعني ّ
أن (بىل) تكون

إبطاله سواء أكان هذا النفي جمرد ًا من

اإلنكارسواء كان قبلها استفهام أم مل

وقد استعملت هذه اللفظة يف

نفيته ،وال يصح أن تأيت بـ(نعم)يف

أحواهلا ،جاب هبا النفي خاصة وتفيد
االستفهام أم معه(((.

الشعر العريب بمعنى اجلواب عن الكالم

املنفي ،قال حسان بن ثابت:

جواب ًا للكالم أو اجلمل التي فيها
يكن ،فإذا أجبت بـ(بىل) بعد اإلنكار
مكاهنا ،ألنك إذا فعلت ذلك تكون قد

حققت اإلنكار ،وتعدّ (ألست) و (أمل)

[من الطويل]
ِ
َوإِن ُقتِلوا لمَ
توف ِم ُنهم ِدماؤُ ُه ْم
ِ
(((1
َبىل إِ َّن َق َ
لني ِشفائي
تل القات َ

ثالث ًا :معاين لفظة (بىل) ضمن

(بىل):

ورد هذا اللفظ يف القرآن الكريم يف

ثاني ًا :املعنى االصطالحي للفظة

َّ
إن املعنى االصطالحي للفظة (بىل)

هو املعنى اللغوي نفسه هلا ،إذ ال فرق

من حروف اإلنكار فلو جئت بـ(نعم)

كنت حمقق ًا لإلنكار ،و (بىل) نافية له(.((1
السياقات التي وردت فيها:

اثنني وعرشين موضع ًا ،يف ست عرشة

بينهام ،قال صاحب التعريفات(( :بىل):

سورة ،منها اثنا عرشة سورة مك ّية ،وأربع
ٍ
معان
سور مدنية( .((1وقد وردت لـ(بىل)

تقرير ملا سبق من النفي ،فإذا قيل يف

اآليات القرآنية ،ومن هذه املعاين:

هو إثبات ملا بعد النفي كام ّ
أن ( َن َعم)

جواب قوله تعاىل ﭽ ﭲ ﭳﭼ

عدة بحسب السياق الذي وردت فيه يف

1.1التوكيد:

[سورة األعراف ،]172 :نعم يكون

 .أقال تعاىل يف سورة األنعام (مك ّية):

((( ينظر :معاين احلروف للرماين ،94 :ورصف

( ((1معجم ال��ت��ع��ري��ف��ات ،43 :وينظر:
الكليات 235 :و ،913واملعجم الوسيط
(بىل).70 :

امل��ب��اين يف رشح ح��روف امل��ع��اين-153 :

 ،158واملعجم الوسيط(بىل).70 :
( ((1ديوان حسان بن ثابت.406 /1 :

( ((1ينظر :التسهيل لعلوم التنزيل.198 :
( ((1ينظر :معجم ألفاظ القرآن (بىل).164 :
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ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ

ّ
أن (بىل) أفادت التوكيد واالعرتاف

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [سورة

الذي ورد فيه فض ً
ال عن وظيفتها

جماز عىل احلبس للتوبيخ والسؤال

يثبت به ما بعد النفي ،فال جيوز

ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
األنعام( ،]30 :وقفوا عىل ربهّ م):

كام يوقف العبد اجلاين بني يدي

النحوية ،إذ تعدّ حرف جواب

أن يقولوا (نعم) ألهنا حتقق النفي

باحلق)
سيده ليعاتبه( ،أليس هذا
ّ

باحلق)،
ويكون املعنى ٍ(ليس هذا
ّ

وقوهلم ملا كانوا يسمعون من حديث
البعث واجلزاء ما هو ٍ
بحق ْ
إن هو

ّ
ألن (إي) بكرس اهلمزة استعملت
يف العربية حرف جواب بمعنى

ليست لالستفهام احلقيقي ،وإنّام

لإلعالم ،أو الوعد ،ولكنّها ختتلف

تعبري من اهلل تعاىل عىل تكذيبهم

إلاّ باطل(( ،((1واهلمزة يف (أليس)

أفادت معنى األستخبار والتحقيق
احلق)(،((1
واإلجياب يف تثبيت
ّ

وذكر األلويس ّ
أن قوله(( :بىل

ور ّبنا) أكّدوا اعرتافهم باليمني

ظاهر ًا لكامل تيقنهم بحقيته وايذان ًا
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بام كانوا ينكرونه حسب السياق

بصدور ذلك عنهم برغبة ونشاط

طمع ًا بأن ينفعهم)( ،((1وهذا يعني
( ((1ينظر :الكشاف.17 /2 :
( ((1رصف املباين يف رشح حروف املعاين.46 :
( ((1روح املعاين ،131 /7 :وينظر :التفسري
الكبري ،161 /12 :واجل��ام��ع ألحكام
القرآن.411 /6 :

وال جيوز أن يقولوا (إي ور ّبنا)

( َن َعم) ،وفائدهتا لتصديق اخلرب ،أو
عن ( َن َعم) يف كوهنا خمتصة بالقسم
الذي يأيت بعدها ،وأن ال تسبق

بنفي( ،((1قال تعاىلﭽﰉ

ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ

ﰓ ﰔ ﰕﭼ [سورة
يونس ،]53 :وال حيسن الوقوف

عىل (بىل) ّ
ألن القسم يتصل هبا،
فكأنهّ ا والقسم مجلة واحدة ،وهي

( ((1ينظر :رص��ف امل��ب��اين يف رشح ح��روف
املعاين ،136 :واجلنى ال��داين يف حروف
املعاين.234 :

م.م .ستار جبار هاشم

والقسم جواب لألستفهام الداخل

ّ
حق يف حماسبتهم وهم
أن وعد اهلل ّ

احلق
والتقدير (قالوا بىل هذا هو
ّ

أنكروا ذلك ظنّ ًا منهم يف اخلالص

(ثم حمذوف بعدها
عىل النفي ،و َّ

ال يستطيعون شيئ ًا سوى أنهّ م

ور ّبنا) ،واالبتداء هبا ال حيسن ألنهّ ا

من عذاب اهلل ،ودليل ذلك قوله

.بقال تعاىل يف سورة النحل (مك ّية):

ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

جواب ملا قبلها)(.((1

ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

تعاىل للذين آمنوا ساعة احتضارهم:
ﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡﭼ [سورة النحل:
 ،]32فأين السالم من االستسالم،

ﭼﭼ [سورة النحل،]28 :

فجاءت (بىل ّ
إن اهلل) إلبطال النفي

أي حال كوهنم مستمرين عىل

السوء ،وال يقال الرد عىل من

تتوفاهم املالئكة (ظاملي أنفسهم)
الرشك الذي هو ظلم منهم ألنفسهم
السلم) أي :االستسالم،
(فألقوا ّ

ويظ ّن الباحث من خالل التمعن

ّ
وكأن هذه
يف معنى اآلية الكريمة
املحاورة بني املالئكة والذين ظلموا

أنفسهم بعمل السوء حصلت أثناء
عملية االحتضار(خروج النفس من
اجلسد)؛ فصدموا بالواقع ووجدوا

( ((1الوقف عىل كال وبىل يف القرآن الكريم:
 ،80وينظر :دراس��ات ألسلوب القرآن
الكريم.96 :

وتأكيد ظلمهم ألنفسهم وعمل

جحد واستيقنت نفسه ألنّه يكون

كذب ًا ،ومن الناس من قال بجواز

وقوع الكذب يوم القيامة وعليه فال

إشكال يف ذلك( ،((1والوقوف عىل

(بىل) حسن جيد ألنَه جواب النفي

الذي قبلها وهو قوهلم( :ما كنا نعمل

من سوء) فاملعنى بل عملتم سوء ًا،
والدليل ورود ّ
(إن) بعدها مكسورة
اهلمزة ،وهي ممّا يكرس يف االبتداء،

فالوقوف عىل ما قبلها حسن إذ هي
( ((1ينظر :روح املعاين.128 /14 ،
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لالبتداء ،وال حيسن االبتداء بـ(بىل)،

ّ
ويدل
َم ْن يموت أي :إنّه يبعثه،
عىل ذلك ّ
أن الالم يف سياق اآلية

ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ [سورة

ألنهّ ا جواب ملا قبلها(.((2

 .جقال تعاىل يف سورة النحل (مك ّية):

التي قبلها يف قوله تعاىل :ﭽ ﯙ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

النحل ،]39 :تتعلق بام ّ
دل عليه

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ

[سورة النحل( ،]38 :دخول (ال)

أفادت (بىل) التوكيد حسب السياق

داللته اىل املستقبل)( ،((2و إنكارهم

(وعد ًا) ولفظ التوكيد (ح ّق ًا) ،ومن

عىل الفعل املضارع ( َي ْب َع ُث) ترصف
البعث مقسمني عليه ،و(بىل) إثبات

ملا بعد النفي أي( :بىل) يبعثهم،
ووعد اهلل مصدر مؤكد ملا ّ
دل عليه

(بىل) ّ
حق
ألن البعث موعد من اهلل ّ
واجب عليه يف احلكمة( ،((2وقال

الرازي(( :بىل) إنّام هو إثبات ملا بعد

النفي ،أي :بىل يبعثهم)( ،((2فـ(بىل)

َر ُّد عىل الذين أقسموا ال يبعث اهلل
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(بىل) أي :يبعثهم ليبينّ هلم( ،((2فقد

( ((2رسالة يف الوقف عىل كال وب�لى،16 :
وينظر :حروف اجلواب ،57 :ودراسات
ألسلوب القرآن الكريم.96 :
( ((2مغني اللبيب عن كتب األعاريب/1 :
.313
( ((2ينظر :الكشاف.566 /2 :
( ((2التفسري الكبري ،25 /20 :وينظر :دراسات
ألسلوب القرآن الكريم.96 :

الذي وردت فيه واقرتاهنا باملصدر

يتمعن يف سياق اآلية ،جيد ّ
أن هناك
َ
(قال أو قلنا بىل)،
حذف ًا والتقدير

والوقوف عىل (بىل) هنا جائز ألنّه

جواب للنفي الذي قبله وهو قوله:
(ال يبعث اهلل من يموت) فاملعنى:

ثم حذف لداللة (بىل)
بىل يبعثهم اهلل ّ

عليه ،واالختيار عىل أن يقف عىل

(حق ًا) ّ
ألن وعد ًا مصدر مؤكد ملا
قبله ،وهو إجياب نفيهم ،وال حيسن
التفريق بني التأكيد واملؤكد

(((2

.

 .دقوله تعاىل يف سورة سبأ ﭽ ﭸ
( ((2ينظر :التسهيل لعلوم التنزيل.464 :

( ((2ينظر :الوقف عىل كال وب�لى يف القرآن
الكريم.82 :

م.م .ستار جبار هاشم

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

الذي قبلها وهو قوهلم ال تأتينا

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

 .هقال تعاىل يف سورة األحقاف

ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ [سورة سبأ:
(( ،]3بىل) جواب للنفي املجرد
من االستفهام السابق من قوهلم (ال

تأتينا الساعة) ،أي( :بىل) لتأتينّكم

وهي ر ُّد لكالمهم وإثبات ملا نفوه
من عدم إتيان يوم القيامة)(،((2
وقد أفادت (بىل) التوكيد بحسب
السياق الذي وردت فيه ،والوقف

عىل (بىل) جائز عند نافع وعند غريه

الجيوزّ ،
ألن القسم متصل بـ(بىل)،
فالوقف اجليد لتأتينكم ،وهو قول
األخفش وهو ما يتفق البحث معه

النّه ال حيسن الوقف عىل (وريب)
ّ
ألن (لتأتينكم) من جواب ال تأتينا
ّ
وألن الالم جواب القسم،
الساعة،

فذلك ممتنع من الوجهني ،وال حيسن
االبتداء بـ(بىل) ألنهّ ا جواب للنفي

( ((2روح املعاين ،104 /22 :وينظر :فتح
القدير.312 /4 :

الساعة (.((2

(مك ّية) :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﭼ [سورة األحقاف،]34 :

وثم
اهلمزة لالجياب والتحقيق،
ّ
حمذوف يف النص والتقدير( :قالوا

احلق) ،وقوله( :بىل) تصديق
بىل إنّه ّ

بحقيقته ،وأكّد بالقسم كأنهّ م
يطمعون يف اخلالص باالعرتاف

بحق ّية ذلك كام يف الدنيا وأنّى هلم
ذلك ،وذكر أهل التفسري أنهّ م
يعذبون يف النار وهم راضون بذلك

ألنفسهم يعرتفون أنه العدل(،((2
وال جيوز ْ
أن يكون اجلواب (إي
ور ّبنا) ّ
ألن الكالم مسبوق بنفيعىل
الرغم من وجود القسم (ور ّبنا)،
وقد أفادت (بىل) التوكيد فض ً
ال

( ((2ينظر :حروف اجل��واب ،62 :واملكتفي:
.463
( ((2ينظر :روح املعاين ،34 /26 :واجلامع
ألحكام القرآن.219 /16 :

357

السياق الداليل حلروف اجلواب يف القرآن

عن داللتها النحوية ،والوقوف عىل

(بىل) ال حيسنّ ،
ألن القسم مرتبط

بــ(بىل) كالذي يف سورة األنعام ،و
(بىل) هنا جواب االستفهام الداخل

عىل النفي قبلها(.((2

اجلزري يف التمهيدّ :
(أن الوقف عىل
ٍ
كاف)( ،((3وقال األشموين:
(بىل)
(ليس بوقف وإن وجد مقتىض
الوقف وهو تقدم االستفهام عىل

 .وقال تعاىل يف سورة احلديد (مدن ّية):

(بىل) لتكون جواب َا له ،إال ّ
أن الفعل

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ما بعده جواب ًا ملا قبلها)( ،((3وذكر

ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

املضمر بعدها قد أبرز فصارت هي

الداين يف املكتفي أنّه وقف تام نق ً
ال

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [سورة

عن نافع والدينوري( ،((3والراجح

(أقروا بأنهّ م كانوا معهم يف الظاهر

بعدها جواب ًا ملا قبلها وجواز الوقف

احلديد ،]14 :قالوا(بىل) أي:

هو(اختيار الوصل التصال (بىل) بام

ولكنّكم فتنتم أنفسكم يف الظاهر

عليه)(.((3

أهلكتموها بالنفاق وقيل بالشهوات

ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ّ
أن املؤمنني قالوا (بىل) كنتم معنا

ﯢ ﭼ [سورة التغابن ،]7 :الزعم:

بالنفاق وإبطان الكفر ،قال جماهد:
واللذات)( ،((3وذهب الرازي اىل
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تربصكم بالرسول( ،((3وذكر ابن

إالّ أنّكم فعلتم أشياء بسببها وقعتم
يف هذا العذاب أوهلا :فتنتم أنفسكم

بالكفر واملعايص وكلها فتنة ،وثانيها
( ((2ينظر :حروف اجل��واب ،78 :واملكتفي:
.520
( ((3فتح القدير.170 /5 :

 .زقال تعاىل يف سورة التغابن (مدن ّية):
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

( ((3ينظر :التفسري الكبري ،197 /29 :وتفسري
البيضاوي.299 /5 :
( ((3التمهيد.194 :
( ((3منار اهل��دى يف بيان الوقف واالب��ت��دا:
.312
( ((3ينظر :املكتفي.555 :
( ((3رسالة يف الوقف عىل كال وب�لى،18 :
وينظر :حروف اجلواب.80- 78 :

م.م .ستار جبار هاشم

اإل ّدعاء الكذب ،والذين كفروا:

أهل مكة و(بىل) إثبات ملا بعد (لن)

وهو البعث ( ،((3وقال رشيح( :لكل
ٍ
يشء كنية وكنية الكذب( :زعموا)
قيل نزلت يف العاص بن وائل

خصت
ّ

داللته

للمستقبل)(،((3

واالبتداء بـ(بىل) جائز عىل مذهب

من أجاز االبتداء بالقول وإن كان

جواب ًا ،إذ القول مستأنف وليس هو

باالختيار وإن كان مستأنف ًا فال خيرج

من أن يكون جواب ًا للنفي الذي

عمت كل
ثم ّ
السهمي مع خباب ّ
ٍ
كافر)(( ،((3بىل) جواب النفي وقد

قبله ،واجلواب مرتبط بام هو جواب

ورد فيهّ ،
ألن قوله تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ

ما بعدها معطوف عليه ،والوقوف

والالم ونون التوكيد الثقيلة ،جاء يف

بعدها قد ظهر ،وال حيسن الوقوف

أفاد التوكيد بحسب السياق الذي
ﯙ ﭼ فيها ثالثة مؤكدات :القسم
الكتاب (وزعم اخلليل أنهَّ ام توكيد

كام التي تكون فص ً
ال  ،فإذا جئت
باخلفيفة فأنت مؤكِّد ،وإذا جئت

بالثقيلة فأنت َ
أشدُّ توكيد ًا)(،((3
َّ
ألن (تكرير النون بمنزلة
وذلك
ّ
التأكيدوأن داللة توكيد
تكرير

البعث هي داللة مستقبليةّ ،
ألن نون
التوكيد إذا اتصلت بالفعل املضارع

( ((3ينظر :الكشاف.550 /4 :
( ((3جامع األحكام.135 /18 :
( ((3كتاب سيبويه ،508 /3 :وينظر :رشح
األش��م��وين ع�لى ألفية اب��ن مالك (منهج
السالك اىل ألفية ابن مالك).212 /3 :

له ،ويبعد الوقف عىل (تبعث ّن) ّ
ألن
عىل (بىل) هنا ال حيسن ّ
ألن املضمر
عىل(وريب)(.((4

 .حقال تعاىل يف سورة االنشقاق
(مك ّية):

ﭽﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ

[سورة

االنشقاق:

،]15-14

احلور( :الرجوع عن اليشء واىل

اليشء ،حار اىل اليشء ،رجع عنه

واليه)( ،((4ومعنى قوله( :أن لن
( ((3رشح املفصل ،164 /5 :وينظر :رشح ابن
الناظم عىل ألفية ابن مالك.441 :
( ((4ينظر :الوقف عىل كال وبىل يف القرآن:
 ،87-86ومنار اهلدى.392 :
( ((4لسان العرب (حور).157 /4 :
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حيور) أي :لن يرجع ح ّي َا مبعوث ًا
ثم يثاب أو يعاقب،
فيحاسبّ ،

و(حيور) كلمة باحلبشية معناها:
يرجع ،ومنه اخلبز احلواري أل نّه
يرجع اىل البياض ،وقال ابن عباس

قلنا بىل) وقد أفادة (بىل) التوكيد

بالرجوع

فض ً
ال

عن

وظيفتها

النحوية( ،وجيب الوقف عىل (بىل)
أل نهّ ا جواب للنفي الذي قبلها،

ما كنت أدري ما حيور حتّى سمعت

ويدل عىل حسن الوقف عىل (بىل)

أرجعي( ،((4و(داللة توكيد نفي

مما يبدأ هبا ،وتكرس يف االبتداء وال

أعرابية تدعو بن ّية هلا حورى :أي
عدم الرجوع بـ(لن) هي داللة

مستقبلية

مستمرة)(،((4

و(بىل)

أن ما بعدها ّ
ّ
(إن ) املكسورة وهي
حيسن االبتداء بـ(بىل) أل نهّ ا جواب

ملا قبلها)(.((4

إجياب ملا بعد النفي (لن حيور):

2.2التحرس وجواب النفي الضمني

بصري ًا وبأعامله ال ينساها وال خيفى

يف سورة الزمر (مك ّية) ﭽ ﭑ ﭒ

عليها( ،((4وذكر اآللويس ّ
(أن (بىل)

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

أي (بىل) ليحورنّ ،
ألن ر ّبه كان به

عليه ،فال بدّ أن يرجعه وجيازيه
أي ليس األمر كام ظ ّن بل حيور إلينا

ويرجع ّ
أن ربه كان به بصري ًا قبل
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ويف اآلية حذف تقديره (قال أو

أن خيلقه عامل ًا بأن مرجعه إليه)(،((4
( ((4ينظر :اجلامع ألحكام القرآن،81 /30 :
وفتح القدير.407 /5 :
( ((4مغني اللبيب عن كتب األعاريب.372 :
( ((4ينظر :املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب
العزيز.458 /5 :
( ((4روح املعاين.81 /30 :

الذي أفادته (لو) يف قوله تعاىل

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱﭼ [سورة الزمر:

(( ،]59- 57بىل) حرف جواب
ملنفي سبق هبمزة التقرير ،و ّملا كان

( ((4حروف اجل��واب ،90 :وينظر :الوقف
عىل كال وبىل يف القرآن الكريم.88 :

م.م .ستار جبار هاشم

قوله تعاىل :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

كأنّه قال :ما هداين اهلل فقيل له:

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ

وجوابه متضمن ًا نفي اهلداية،

(بىل) ،قد جاءتك آيايت مرشدة لك

ّ
فكذبت هبا)( ،((4فـ(بىل) جواب
من اهلل ملا تضمنه قول القائل( :لو

َّ
أن اهلل هداين) من ٍ
نفي أن يكن اهلل

تعاىل هداه ور َد عليه وال يشرتط
يف اجلواب بـ(بىل) تقدم النفي

رصحي ًا ،وقد وقع موقعه الالئق به
رعاية للرتتيب املعنوي ،وذلك ّ
ألن

التحرس بعدم اهلداية إنّام يكون بعد

مشاهدة حال املتيقن( ،((4وال حيسن

االبتداء بـ(بىل) ألنهّ ا جواب ملا قبلها

عىل القولني مجيع ًا(.((4

3.3التأنيب:

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦ ﭼ [سورة الزمر،]71 :

الفوج من الناس واجلامعة
مرةُ:
ُّ
ُ
(الز َ
من الناس املتفرقة بعضها يف إثر

بعض)( ،((5ومعنى اآلية( :بىل)أتونا
وتلوا علينا ،ولكن وجبت علينا

َّ
ألمألن جهن َّم لسوء
كلمة (اهلل)،
أعاملنا وهو الكفر والضالل(،((5
وذكر اآللويس( :إنّام و ّبخهم

بالكفر بعد التبليغ ألنّه أبعد عن
وأحق بالتوبيخ واإلنكار،
االعتذار
ّ
ٌ
رسل منّا تلوا
قالوا (بىل) قد أتانا
علينا آيات ر ّبنا وأنذرونا لقاء

 .أقال تعاىل يف سورة الزمر (مك ّية):

يومنا هذا)( ،((5وقد أفادت (بىل)

ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

فيه فض ً
ال عن داللتها النحوية،

ﭽﮃﮄﮅﮆﮇ

( ((4البحر املحيط.419 /7 :
( ((4ينظر :روح املعاين.18 /24 :
( ((4ينظر :حروف اجل��واب ،66 :ورسالة يف
الوقف عىل كال وبىل وبعض الكلامت يف
القرآن العظيم.17 :

التأنيب حسب السياق الذي جاءت
والوقوف عىل (بىل) حسن ،ألنهّ ا

( ((5لسان العرب (زمر).329 /4 :
( ((5ينظر :الكشاف.149 /4 :
( ((5روح املعاين.32 /24 :
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جواب األستفهام الداخل عىل

فاملعنى (بىل) أتتنا الرسل بالبينات،

بـ(بىل) ألنهّ ا جواب ملا قبلها(.((5

ويدل عىل حسن الوقف عىل (بىل)

النفي قبلها ،وال حيسن األبتداء

.بقال تعاىل يف سورة غافر (مك ّية):

ّ
أن ما بعدها قول مستأنف من خزنة

ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ

حيسن االبتداء هبا ألنهّ ا جواب ملا

ﭽﭑ

ﭒ

ﭓ

ﭔ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

النار وهو( :قالوا فادعوا) ،وال

قبلها (.((5

ﭢ ﭣ ﭼ [سورة غافر،]50 :

4.4التهكّم:

جاءت اهلمزة قبل الواو ألنهّ ا من

(مك ّية) :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

االستفهام للتوبيخ والتقريع وقد
األلفاظ التي هلا الصدارة يف الكالم،

((قالوا بىل) أي :أتونا هبا فكذبناهم
ومل نؤمن هبم وال بام جاءوا به من

احلجج الواضحة)( ،((5وقد أفادت

(بىل) معنى تأنيب الكفار عىل عدم

ايامهنم بالرسل حسب السياق
الذي وردت فيه ،والوقوف عىل
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ثم حذف ذلك لداللة (بىل) عليه،
ّ

(بىل) واجب وبالغ ألنهّ ا جواب
االستفهام الداخل عىل النفي قبلها،

( ((5ينظر :حروف اجلواب ،69 :واملكتفي يف
الوقف واألبتداء.487 :
( ((5فتح القدير ،495 /4 :وينظر :اجلامع
ألح��ك��ام ال��ق��رآن ،84 /4 :ودراس���ات
ألسلوب القرآن الكريم.96 :

قال تعاىل يف سورة الزخرف

ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ

ّجي :
[سورة الزخرف( ،]80 :الن ّ

السرّ ُّ  ،ومعنى الن ّْجوى يف الكالم ما
ينْ َف ِر ُد به اجلامع ُة واإلثنان سرِ ّ ًا َ
كان أو
ِ
ظاهر ًا)( ،((5ونجواهم :أي تناجيهم
ٍ
الرس ما
رس ًا وقال غري واحد ُّ :
وحتادثهم ّ
ٍ
مكان
حدّ ثوا به أنفسهم أو غريهم يف
ٍ
خال  ،والنجوى :ما تكلموا به فيام
بينهم بطريق التناجي وداللة نفي سامع

ّ
ألن دخول
الرس والنجوى مستقبلية
ّ
( ((5ينظر :حروف اجلواب ،71 :والوقف عىل
كال وبىل يف القرآن الكريم.
( ((5لسان العرب (نجا).309 /15 :

م.م .ستار جبار هاشم

(ال) النافية عىل الفعل املضارع ترصف

داللته اىل املستقبل(( ،بىل) نسمعهام

ونطلع عليهام ورسلنا الذين حيفظون

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﭼ [سورة األعراف،]172 :
كأنّه أشهدهم عىل أنفسهم وقررهم

عليهم أعامهلم (لدهيم) مالزمون هلم،

وقال هلم :ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷﭼ

األفعال واألقوال ،واملضارع (يكتبون)

ربنا شهدنا عىل أنفسنا وأقررنا

خرب)( ،((5وقد أفادت (بىل) معنى

(ت741 :هـ) ّ
أن قوله تعاىل :ﭽﭵ

والوقوف عىل (بىل) حسن وجيد

ّ ،]172
أن لفظة (بىل) د ّلت عىل

(ويكتبون) كل ما صدر عنهم من

لألستمرار التجديدي ،وهو مع فاعله
التهكّم فض ً
ال عن داللتها النحو ّية،

ّ
ويدل عىل ذلك
أل نّه جواب ملا قبله،

ّ
أن ما بعده (ورسلنا) مبتدأ و (لدهيم
يكتبون)خرب ( . ((5

5.5التقرير:

[سورة األعراف( ،]172 :أنت

بوحدانيتك)( ،((5وذكر ابن جزي
ﭶﭷ ﭸ ﭼ [سورة األعراف:
اقرارهم ّ
بأن اهلل ربهّ م والتقدير
(أنت ر ّبنا)ّ ،
فإن (بىل) بعد التقرير

تقتيض اإلثبات ،بخالف ( َن َعم)
فإنهّ ا إذا وردت بعد االستفهام

 .أقال تعاىل يف سورة األعراف

تقتيض اإلجياب وإذا وردت بعد

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ابن عباس يف هذه اآلية :لو قالوا:

(مك ّية) :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ
( ((5روح املعاين ،104 /25 :وينظر :اجلامع
ألحكام القرآن ،118 /16 :ودراس��ات
ألسلوب القرآن الكريم.96 :
( ((5ينظر :حروف اجلواب ،75 :ومنار اهلدى
يف بيان الوقف واألبتداء ،352 :واملكتفي
يف الوقف واالبتداء.506 :

التقرير تقتيض النفي ،ولذلك قال
(نعم) لكفروا ،ألن النفي إذا أجيب

عنه بـ( َن َع ْم) كان تصديقا ،فكأهنم
أقروا أنّه ليس برهبم
ّ

(((6

.

وذكر اآللويس عن السيوطيّ :
(أن

( ((5الكشاف.166 /2 :
( ((6ينظر :التسهيل لعلوم التنزيل.328 /1 :
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ً
أصل يف اإلقرار و (بىل)
هذه اآلية

حرف جواب ختتص بالنفي فال تقع إ الّ

من تقرير ما بعد النفي من القدرة

أو مقرون ًا باالستفهام حقيقي ًا كان أو

نطقوا به أوتلعثموا( ،((6وقال

يف جوابه فتفيد إبطاله سواء كان جمرد ًا

تقريري ًا وقد أجروا النفي مع التقرير
جمرى النفي املجرد يف ر ّد ه بـ(بىل) كام

يف هذه اآلية)(((6؛ والوقوف عىل (بىل)

عىل اخللق ،وإيذان بتعينه جلواب

القرطبي( :اىل ّ
أن قوله (بىل) إ نّام
يأمر باليشء أمر ًا واحد ًا ال حيتاج
ُ
اىل تكرار وتأكيد إذا ما أراد اهلل

ر ُّد للنفي الذي قبلها ّ
وأن الوقف عليها
ٍ
كاف وتام( ،((6وال جيوز االبتداء بـ(بىل)

والوقوف عىل (بىل) حسن جيد

يف االبتداء ،وكاجلواب من الرشط،

الداخل عىل النفي قبلها ،وهو قوله

وال بـ(قالوا) أل نّه جواب ملا قبله كاخلرب

أمر ًا فإ نّام يقول له كن فيكون)(،((6

بالغ ،ألنهّ ا جواب لألستفهام

وكالنعت من املنعوت ،وكالعطف من

تعاىل :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

.بقال تعاىل يف سورة (يس) (مك ّية):

فاملعنى ((بىل) يقدر عىل ذلك،

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

ما بعدها مبتدأ وخرب ،وهو قوله

(بىل) جواب من جهته تعاىل ،وقد

االبتداء بـ(بىل) أل نهّ ا جواب ملا

املعطوف يف أشباه ذلك(.((6

ﭽﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯧ ﯨﭼ [سورة يس،]81 :
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أفاد الترصيح لألستفهام اإلنكاري

( ((6روح املعاين ،99 /9 :وينظر :التفسري
الكبري.38 /15 :
( ((6ينظر :التمهيد ،19 ،ورسالة يف الوقف
عىل كال وبىل وبعض الكلامت.16 :

( ((6ينظر :الوقف عىل كال وب�لى يف القرآن
الكريم.81 :

ﯞ ﭼ [سورة يس،]81 :
ويدل عىل حسن الوقف عليهاّ ،
أن

تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﭼ ،وال حيسن
قبلها) ( . ((6

( ((6ينظر :فتح القدير ،284 /4 :التفسري
الكبري.97 /26 :
( ((6اجل��ام��ع ألح��ك��ام ال��ق��رآن،60 /15 :
وينظر :دراسات ألسلوب القرآن.192 :
( ((6ح��روف اجل��واب ،63 :وينظر :الوقف

م.م .ستار جبار هاشم

.تقال تعاىل يف سورة األحقاف

لرؤيتهم)( ،((6والوقوف عىل (بىل)

(مك ّية) :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

جيد حسن وبالغ ،أل نّه جواب

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

وهو قوله :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ [سورة
األحقافَّ ،]33 :
إن الداللة الزمنية
لآلية يف خلق الساموات واألرض

والقدرة عىل احياء املوتى هي

داللة املايض ،لدخول (مل) عىل
الفعل املضارع كوهنا أداة نفي

((عي ) باألمر َع ّي ًا ،
وجزم وقلب،
ّ

عجز عنه ومل يطق أحكامه)( ،((6و

(بقادر) حمله الرفع أل نّه خرب ،وإ نّام
دخلت الباء الشتامل النفي يف أول

اآلية عىل َّ
(أن) وما يف حيزها ،ويف
الكشاف( :قال الزجاج لو قلت:

ظننت ّ
أن زيد ًا بقائ ٍم) جاز
(ما
ُ

االستفهام الداخل عىل النفي قبلها

ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [سورة
األحقاف ،]33 :واملعنى (بىل يقدر
عىل ذلك ،وورود َّ
(إن ) املكسورة
اهلمزة وهي لألبتداء)(.((6

6.6التوبيخ:

 .أقال تعاىل يف سورة البقرة (مدن ّية):
ﭽﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﭼ [سورة البقرة-80 :

(أليس ا هللُ بقادر) أال
كأ نّه قيل:
َ

مس باليد ،يقال:
 ،]81ا َمل ُّس :ال ّل ُ

ع�لى ك�لا وب�لى يف ال��ق��رآن الكريم،83 :

( ((6الكشاف ،316 /4 :وينظر :التفسري
الكبري ،30 /28 :ودراس���ات ألسلوب
القرآن الكريم.96 :

مقر رة للقدرة
ترى وقوع (بىل) ّ
عىل ّ
كل يشء من البعث وغريه ال

واملكتفي.476 :
( ((6لسان العرب (عيا).111 /15 :

أمسه َم ّس ًا إذا لمًَ ْستَه
( َم َس ْس ُت اليش َء ّ

( ((6ح��روف اجل��واب ،76 :وينظر :التمهيد:
 ،195ورسالة يف الوقف عىل كال وبىل.18 :

365

السياق الداليل حلروف اجلواب يف القرآن

بيدك)( ،((7واللمس اتصال أحد

تبكيت هلم وتوبيخ و(العهد) جماز

واإلصابة ،وذكر الراغب ّ
(املس
أن
ّ

وسمى ذلك
سوى األيام املعدودة
ّ
(عهد ًا) ألنّه أوكد من العهود

الشيئني بآخر عىل وجه االحساس

كاللمس لكن اللمس قد يقال
لطلب اليشء وإن مل يوجد كقول

الشاعر :وأملسه فال أجده،...
كل ما ُ
واملس يقال يف ّ
ينال االنسان
ّ

من أذى)( ،((7واملراد من(النار) نار

اآلخرة ومن املعدودة :املحصورة

القليلة العدد ،وقد كنى بالقليلة
جلهل العرب باحلساب ،وقد روى
أهل التفسري ّ
أن هذه اآلية نزلت يف

حق اليهود عندما ظنّوا أنهّ م يعذبون
ّ

أربعني يوم ًا عدد عبادهتم العجل،
وزعموا أنهّ م وجدوا يف التوراةّ :
إن
ما بني طريف جهنم مسرية أربعني
سنة اىل أن ينتهوا اىل شجرة الزقوم،
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وقد قالوا ذلك حني دخل النبي
املدينة وسمعه املسلمون فنزلت

هذه اآلية :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﭼ [سورة

البقرة:

،]80

(مس).218 /6 :
( ((7لسان العرب ّ
( ((7معجم مفردات ألفاظ القرآن.487 :

عن وعده بعدم مساس النار هلم

املؤكدة بالقسم والنذر( ،((7و(أم)

إ ّما أن تكون معادلة بمعنى أي
األمرين كائن عىل سبيل التقدير

ّ
ألن العلم واقع بكون أحدمها
وجيوز أن تكون منقطعة ،وهذا

ب:
توبيخ هلم شديد( ،((7و(الك َْس ُ
ِ
ب الر ِ
ب ك َْسب ًا،
ب َيكْس ُ
زق ،ك ََس َ
َط َل ُ ِّ
ب
و َتك ََّس َ

ب)(،((7
وا ْكت ََس َ

ّ
وأن

َ
ب) ملا
ب)
دون معنى (أكت ََس َ
(ك ََس َ
فيه من الزيادة ،وذلك ّ
ألن كسب
احلسنة باإلضافة اىل اكتساب السيئة

أمر يسري ومستصغر ،وذلك لقوله
ٌ

تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ [سورة
األنعام ،]160 :أفال ترى ّ
أن

( ((7ينظر :روح امل��ع��اين ،304 /1 ،وفتح
القدير. .105 /1 :
( ((7ينظر :الكشاف.185 /1 ،
( ((7لسان العرب (كسب).716 /1 :

م.م .ستار جبار هاشم

احلسنة تصغر بإضافتها اىل جزائها

جواب يثبت به ما بعد النفي( ،فلام

ضعف الواحد اىل العرشة ،فإذا

قالوا لن متسنا النار أجيبوا بقوله:

هذه الغاية البعيدة املرتاميةُ ،ع ِّظ َم
قدرها و ُف ّخ َم لفظ العبارة عنها،
ُ

(بىل) متسكم النار واملعنى عىل التأييد
ويبني ذلك باخللود ،وهذا يعني ّ
أن

ﯢ ﯣﭼ [سورة البقرة،]286 :

لن متسنا النار)( ،((7والوقف عىل (بىل)

كان فعل السيئة ذاهب ًا بصاحبه اىل

فقال تعاىل :ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

وانتقص
فزيد يف لفظ فعل السيئة،
َ
من لفظ فِعل احلسنة(.((7
و(ا خلً ُ
طأ :

بىل ،وقد حذف الفعل بعدها ،واملعنى

(بىل) تثبت ملا بعد النفي ور ُّد لقوهلم
هنا جائز وحسن ،ألهنا جواب للنفي

يف قوهلم :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

و

ﮇﭼ [سورة البقرة ،]80 :أي:

وا خلَطيئ ُة  :املأ َث ِم)( ،((7واخلطيئة يف

عليها حسن ّ
ألن ما بعدها مبتدأ وخرب

ضد

الصواب،

ٍ
اخلطيئ ُة :عىل فعيلةَ ،
عمد ،
نب عىل
الذ ُ
هذا السياق جاءت لتحمل معنى

متسكم النار أكثر من ذلكَّ ،
وأن الوقوف

يف قوله تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ

اإلحاطة ،واإلحاطة إ نّام تكون بكثرة

[سورة البقرة ،]81 :فـ(من) أداة رشط

والسيئة :الرشك ،فيكون املعنى :بىل

والفاء واقعة يف جواب الرشط ،وقد

املحيط ،فحمله عىل معنى الكبائر،

من كسب رشك ًا ،وأحاطت به كبائره
فأحبطت أعامله فأولئك أصحاب

يف حمل رفع مبتدأ ،و (فأولئك) خرب

أفادت (بىل) هنا التوبيخ فض ً
ال عن
وظيفتها النحوية ،وأجاز قوم (األبتداء

النار ،وتكون السيئة الذنوب وهي

بـ(بىل) ،والوقوف عليها أحسن وأقوى

( ((7ينظر :اخلصائص.265 /3 :
( ((7لسان العرب(خطأ).68 /1 :
( ((7ينظر :الكشف عن وج��وه ال��ق��راءات:
.294

( ((7اجل��ام��ع الح��ك��ام ال��ق��رآن،11 /2 ،
وي��ن��ظ��ر :دراس����ات ألس��ل��وب ال��ق��رآن
الكريم.95 :
( ((7الوقف عىل كال وبىل يف القرآن الكريم:

بمعنى السيئات( ،((7و(بىل) حرف

ألنهّ ا جواب ملا قبلها)(.((7
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.بقال تعاىل يف سورة القيامة (مك ّية):

ﭽﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

غري جائز وال حيسن ّ
ألن (قادرين)

القيامة ،]4- 3 :تقرير وتوبيخ

نجمعها

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ [سورة

حال من الفاعل املحذوف بعد

(بىل)

والتقدير

(بىل

حيث ينكر قدرة اهلل تعاىل عىل

نسو ي بنانه) ّ
قادرين عىل ْ
وأن
أن ّ

لالستفهام املنسحب عىل النفي،

(عىل) وما بعده متصل بـ(قادرين)،

وتسوية بنانه التي هي أطراف

املحذوف واملضمر متصل بـ(بىل)

وضم بعضها اىل بعض
ونظافتها
ّ

وهو قوله (أن لن نجمع عظامه)

إعادة املعدوم و(بىل) جواب

أي (بىل) قادرين عىل ْ
أن نجمعها
خلقته،

عىل

ومتامها

صغرها

فكيف بكبار العظام( ،((8ومن
البدهيي ّ
أن داللة اعتقاد اإلنسان

الوقوف احلسن هو عىل (بنانه) ّ
ألن

و(قادرين) حال من الضمري
وكالمها جواب النفي الذي تقدم،

فالكالم مرتبط بعضه ببعض( ،وال

حيسن االبتداء بـ(بىل) أل نهّ ا جواب

نفي حدث مجع العظام هي داللة

ملا قبلها)(.((8

(لدخول أداة النفي (لن) عىل

ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

مستقبلية

ال

يمكن

حصوهلا

الفعل املضارع (نجمع) ،فض ً
ال عن
368

هذا األمر .والوقوف عىل (بىل)

داللتها النحوية (النصب))(،((8
وقد أفادة (بىل) توبيخ من ينكر

 .77وينظر :رسالة يف الوقف عىل كال وبىل
وبعض الكلامت يف القرآن العظيم.11 :
( ((8ينظر :روح املعاين ،172 /29 :وفتح
القدير.336 /5 :
( ((8معاين النحو.163 /4 ،

.تقال تعاىل يف سورة امللك (مك ّية):

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [سورة
امللك ،]9- 8 :ذهب اآللويس اىل

ّ
أن قوهلم( :بىل) توبيخ هلم وزيادة
( ((8املكتفي ، 597 :وينظر :املنار،333 :
الوقف عىل كال وبىل يف القرآن الكريم.87 :

م.م .ستار جبار هاشم

ثم اعرتفوا بجهلهم
هلم يف العذابّ ،

 .أقال تعاىل يف سورة البقرة (مدن ّية):

وجل قد أزاح عللهم بالكلية (بىل

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ

عز
فـ(قالوا) وهو اعرتاف بأ نّه ّ
نذير ) ومجعوا بني حرف
قد جاءنا ٌ
اجلواب ونفي اجلملة املجاب هبا

مبالغة يف االعرتاف بمجيء النذير،
وحترس ًا عىل ما فاهتم من السعادة يف

تصديقهم ومتهيد ًا ملا وقع منهم من

التفريط تندم ًا( ،((8فقد أفادت (بىل)

توبيخ الك ّفار عىل ذلك حسب
السياق الذي وردت فيه ،فض ً
ال

عن داللتها النحوية( ،والوقوف

عىل (بىل) هنا غري جائز ،والحيسن

ّ
ألن املضمر بعده قد ظهر ،فهو ك ّله

جواب ملا قبلهّ ،
وأن مجلة (بىل قد

جاءنا نذير) هي مجلة واحدة من

قول الكفار ك ّله وال جيب التفريق

بني قول بعض الكفار وبعض)(.((8

7.7الرتغيب:

( ((8ينظر :روح املعاين ،11 /29 :والتفسري
الكبري.57 /3 :
( ((8الوقف عىل كال وبىل يف القرآن الكريم:
 ،87وينظر :رسالة يف الوقف عىل كال
وبىل.18 :

ﭽﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ

ﰌﭼ [سورة البقرة-111 :

( ،]112اجلنّة :هي دار النعيم يف
الدار اآلخرة من االجتنان وهي

السرت لتكاثف أشجارها وتظليلها
ّ
بالتفاف أغصاهنا وسميت باجلنّة

وهي املرة الواحدة من مصدر جنَّه

َجنّ ًا إذا سرته ،فإنهّ ا سرتة واحدة

لشدّ ة

التفافها

وإظالهلا)(،((8

(هود ًا) اهلود :التوبة ،ها َد هيو ُد

احلق
وهتو َد :تاب
هود ًا،
ورجع اىل ّ
َ
ّ
فهو تائب

(((8

( ،أمانيهم) األماين

مجع أمنية وهي ما يتمنى الرجل،
ومتنى اليشء :رغبه

(((8

( ،أس َل َم)

انقاد وأخلص الدين ،أي :دخل

( ((8لسان العرب (جنن).100 /13 :
( ((8م ،ن (جنن).100 /13 :
( ((8م ،ن (مني).292 /15 :
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يف االسالم( ،((8ويف الكشاف( :بىل

.بالرتغيب بالوفاء بالعهد يف قوله

َّ
وأن ( َمن) أداة تضمنت
اجلنة،

ﭽﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

إثبات ملا نفوه من دخول غريهم

معنى الرشط وهي مبتدأ وجوابه
(فل ّله أجره))( ،((8وذهب الرازي

اىل ّ
أن (بىل) إثبات ملا نفوه من
دخول غريهم اجلنة ،وليس لدهيم

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

برهان ،وإنّام احلجة والربهان مع

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ليست من نصيبهم بل من نصيب

آل عمران( ،]76- 75 :القنطار:

وترغيب لليهود والنصارى عىل

ذهب ،وقيل ألف ومائة دينار،

والوقوف عىل (بىل) هنا حسن

غري ذلك)(( ،((9األ ّم ُّي) :الذي ال

املسلم املحسن ،وهذا يعني ّ
أن اجلنة

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ [سورة

املسلمني ،ويف النص ّ
حث وتوجيه

معيار ،قيل وزن أربعني أوقية من
ٌ

دخول االسالم ليفوزوا باجلنّة(،((9

وقيل ألف مثقال من الذهب وقيل

ألنهّ ا (جواب للنفي الذي سبقها،

يكتب  ،قال الزجاج :األُ ِّم ُّي الذي
ُ
عىل ِخل َقة األُ ّم ِة مل يتعلم الكتاب

ومعنى (بىل) يدخلها غريهم ،ثم
حذف ذلك للداللة (بىل) عليه َّ
وأن
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تعاىل يف سورة آل عمران (مدن ّية):

ما بعدها مبتدأ ( َمن) واخلرب (فله
أجره) والفاء جواب للرشط وال

يبتدأ هبا ألنهّ ا جواب ملا قبلها)(.((9
( ((8م ،ن (أسلم).292 /12 :
( ((8الكشاف.177 /1 :

( ((9ينظر :التفسري الكبري.4 /4 ،
( ((9الوقف عىل كال وبىل يف القرآن،78 :

فهو عىل جب َّلتِ ِه(( ،((9بىل) :جواب

لقوهلم ليس علينا يف األ ِّم ِّيني

وإجياب ملا نفوه ،وقد حذفت

اجلملة بعد (بىل) واملعنى (بىل عليه
وي��ن��ظ��ر :دراس����ات ألس��ل��وب ال��ق��رآن
الكريم.95 :
( ((9لسان العرب (رطل).118 /5 :
( ((9م ،ن (أ َم َم).34 /12 :

م.م .ستار جبار هاشم

يف األ ِّميني سبيل)( ،((9وقوله تعاىل:

يتوافق مع ما ذهب اليه الداين يف

ﭽﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

املكتفي ّ
(أن الوقف عىل (بىل) تام

استئناف مقرر للجملة التي عليها

لكذهبم واستحالهلم) والراجح

ﯫﭼ [سورة آل عمران،]76 :
(بىل)( .((9وذهب أبو حيان اىل َّ
أن

والتقدير( :بىل عليه سبيل العذاب

جواز الوقف ،أل نّه مسبوق بنفي

يف (بىل) وجهني :األول أ نهّ ا نفت

و (بىل) َر ٌّد للنفي السابق)

أي :عليهم سبيل يف ذلك ،وهذا

ﯛﭼ [سورة آل عمران.]75 :

حيان وقف التامم عىل (بىل) وبعده

يف قوله تعاىل يف سورة البقرة:

ما قبلها ،فر ّد اهلل عليهم (بىل)

اختيار الزجاج وقد اختار أبو

استئناف ،وأ ّما الثاين فكلمة (بىل)
تذكر ابتداء لكالم آخر يذكر بعده

وذلك ّ
ألن قوهلم ليس علينا فيام

نفعل جناح قائم مقام قوهلم نحن
أحباء اهلل تعاىل فذكر اهلل تعاىل ّ
أن
أهل الوفاء بالعهد والتقى هم

الذين حيبهم اهلل تعاىل ال غريهم

وعىل هذا الوجه فإ نّه ال حيسن

الوقف عىل (بىل)( ،((9وهذا الرأي
( ((9الكشاف ،196 /1 :وينظر :دراس��ات
ألسلوب القرآن الكريم..97 :
( ((9ينظر :روح املعاين.203 /3 :
( ((9ينظر :البحر املحيط ،526 /2 :والتفسري
الكبري.91- 90 /8 :

(((9

يف

قوله تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

8.8زيادة البصرية واليقني بقدرة اهلل
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

[سورة البقرة( ،]260 :أرين:

أبرصين) ( ،((9و(فصرُ ُه َّن ) :أي:
ِ
ِ
وضممه َّن اليك ( ،((9ذكر
أم ْل ِه َّن

صاحب الكشافّ :
(أن إبراهيم

( ((9املكتفي ،204 :وينظر :رسالة يف الوقف
عىل كال وبىل.15 :
( ((9لسان العرب (أرى).291 /14 :
( ((9م ،ن (صري).478 /4 :
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كان أثبت الناس إيامن ًا وإ نّام سأل

(والذي يظهر ّ
أن التقرير إ نّام هو

من الفائدة اجلليلة للسامعني ّ
ألن

وجيوز الوقف

ذلك ليجيب بام أجاب به ملا فيه
(بىل)إجياب ملا بعد النفي واملعنى

(آمنت )و(لكن
ُ

ليطمئ َّن

قلبي)

أي :ليزداد سكون ًا وطمأنينة،

ّ
ألن ظاهر األمر هو أسكن
للقلب وأكثر للبصرية واليقني،
وبالتايل يكون العلم الذي ال جمال

للتشكيك به) ( ،((10ويف احلقيقة

الواو للعطف)

(((10

عىل (بىل) هنا ،وهو وقف حسن

أل نهَّ ا أعطت اإلجابة ،عىل السؤال
أو االستفهام الداخل عىل النفي يف

قوله تعاىل ﭽ ﭚ ﭛ ﭜﭼ فكان

السياق الذي وردت فيه (بىل)

آمنت ) وذكر أكثر
بمعنى (بىل
ُ

ّ
(أن
أصحاب الوقف واألبتداء:

ّ
أن إبراهيم مل يكن شاك ًا

األحسن أن تصل الكالم وتقف

املوتى ،ودليل ذلك قوله تعاىل

ﭡ ﭢﭼ هو كالم متصل

ّ
وجل يف إحياء
عز
يف قدرة اهلل ّ

عىل لسان إبراهيم ﭽ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﭼ [سورة

البقرة:

 ،]258وبالتايل أراد إبراهيم أن
يظهر للناس مقدرة اهلل عىل إحياء
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ّ
وأن
منسحب عىل اجلملة املنفية

املوتى ليزدادوا يقين ًا وبصري ًة

وإيامن ًا ( ،((10ويف البحر املحيط:
( ((10الكشاف.336 /1 ،

( ((10ينظر :املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب
العزيز ،352 /1 :واجلامع ألحكام القرآن:

 ،279 /3وروح املعاين.26 /3 :

عىل (قلبي)ّ ،
ألن قوله ﭽ ﭠ

وكله من قول إبراهيم وبالتايل

يصح أن يفصل بني بعض قوله
ال
ّ

والبعض اآلخر ،وجيب أن يتصل

مقول القول) (.((10

( ((10البحر املحيط ،297 /2 :وينظر:
دراس��ات ألسلوب القرآن الكريم :حممد

عبد اخلالق عضيمه.91 ،
( ((10املكتفي يف الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل

عز وجل ،190 :وينظر :الوقف عىل كال
ّ
وبىل يف القرآن.79 :

م.م .ستار جبار هاشم

املبحث الثاين

السياقات الداللية التي وردت فيها
لفظة (نعم):

أوالً :املعنى اللغوي لـ(نعم):

قال ابن فارس( :النون والعني وامليم

فروعه كثرية ،وعندنا أنهّ ا عىل كثرهتا
ٍ
ٍ
واحد ّ
يدل عىل تر ّف ٍه
أصل
راجعة اىل
ِ
وطيب عيش ...،ومن الباب قوهلم:

ما َ
قال ال َق ُّط إِلاّ يف ت ََش ُّه ِد ِه

الء ُه َن َع ُم
َلوال الت ََش ُّهدُ كانَت َ
وقد ذكر النحاة ّ
أن ( َن َعم) :حرف

(((10

تصديق ووعد واعالم ،فأ ّما التصديق

يكون بعد اخلرب ،فعندما تقول( :قد
زارك حممد) فتقول :نعم ،أو (ما زارك
حممد) ،فتقول :نعم مصدق ًا قوله اثبات ًا

أو نفيأ .وأ ّما الوعد فيكون بعد األمر

والنهي ،وما يف معنامها ،نحو (إقر ْأ

َن َع ْم ،جواب الواجب ،ضدَ ال ،وهي
أيض ًا من النّعمة)( ،((10و َن َع ْم ون َِع ْم:
كقولك (بىل) إلاّ ّ
أن َن َع ْم يف جواب

فتقول :نعم ،واعد ًا بأ نّك ستنجز

ال جحد فيه ،وهي حرف من احلروف

وتصديق ،تقول :قد كان كذا وكذا،

الواجب ،وجياب به االستفهام الذي
اهلوامل تكون جواب ًا ،وال جياب هبا إال

يف التحقيق(.((10

وقد وردت هذه اللفظة يف الشعر

العريب ،قال الفرزدق يف مدح اإلمام زين
العابدين:

[من البسيط]

( ((10معجم مقاييس اللغة (ن��ع��م)/5 :
.447
( ((10ينظر :لسان العرب (نعم)،589 /12 :
وك��ت��اب معاين احل���روف :للرماين (ت:
.105 ،)384

ْ
تفعل هذا األمر)
رس َك) أو (ال
َد َ
طلبه ،قال سيبويه( :وأ ّما نعم فعدة
فقلت
استفهمت
فيقول :نعم ...،فإذا
ُ
ُ

قلت :
بت بـ(نعم) ،فإذا
َ
أج َ
أتف َع ُل؟َ .
ألست ت ُ
َفعل؟ .قال :بىل ،جيريان
َ
جمرامها قبل ْ
أن جتيء األلف)(،((10

وهذا يعني ّ
أن ( َن َعم) تبقي الكالم عىل

إجيابه ونفيه (أل نهّ ا وضعت لتصديق ما
ٍ
إجياب أو نفي من غري أن ترفع
تقدم من
ذلك و تُبطله ،فإذا قال القائل( :أخرج

( ((10ديوان الفرزدق.63 :
( ((10كتاب سيبويه.234 /4 :
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زيدٌ ؟ ).وكان قد خرج فإ نّك تقول يف

ّ
أن ( َن َعم) ال تقع يف جواب ما كان من

يكن خرج ،قلت يف اجلواب (ال) :أي

جواب اإلجياب.

خرج  ،فإن مل
اجلواب (نعم) أي :قد
َ
مل خيرج ،فإن قال( :أما خرج زيدٌ ؟).

وكان مل خيرج ،فإ نّك تقول له يف اجلواب

ثاني َا :املعنى االصطالحي للفظة

(نعم):

قت
( َن َعم) أي :نعم ما خرج ،فصدّ َ

َ
إن املعنى االصطالحي للفظة ( َن َعم)

االستفهام ،كام صدّ قته عىل إجيابه ،ومل
ترفع النفي و ُت ْبطِله بخالف ( َبىل) وإن

بينهام فـ( َن َعم) :هو لتقرير ما سبق من
الكالم السابق وتصديقه مثبت ًا كان أو

أي :بىل قد خرج ،فرفعت ذلك النفي

وإبطال وهلذا قالوا :إذا قيل يف جواب

الكالم عىل نفسه باطراح حرف

كان قد خرج قلت يف جواب (بىل)

هو نفس املعنى اللغوي هلا ،إذ ال فرق

منف ّي َا طلب ًا كان أو خرب ًا من غري رفع

إثبات نقيضه ،بخالف
وحدث يف بعضه
ُ

قوله تعاىل :ﱫﭲ ﭳ ﱪ [سورة

ترفعه)(ّ ،((10
ألن النفي إذا دخل عليه

ثالث ًا :معاين لفظة (نعم) ضمن

( َن َعم) التي تبقي الكالم عىل حاله وال
االستفهام ُر َّد اىل التقريروصار إجياب ًا،
ومنه قول الشاعر جرير(:((10
[من الوافر]
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ذلك إالّ تصديق ًا لفحواه ،كام يقع يف

ِ
ب ا َملطايا
َأ َلستُم َخ َري َمن َرك َ

طون راحِ
ني ُب َ
َو َأندى العالمَ َ

األعرافَ ،]172 :ن َعم يكون كفر ًا(.((11

السياقات التي وردت فيها:

ورد هذا اللفظ ( َن َعم) يف القرآن

الكريم يف أربعة مواضع يف ثالث سور

مك ّية وقد أفادت املعاين اآلتية:

1.1التصديق:

فإنّه أخرج مخُ ْ َر َج املدح ،وهذا يعني

 .أتصديق خرب وعد اهلل للناس فيقوله

( ((10رشح ابن يعيش ،56- 55 /5 :وينظر:

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

دراسات ألسلوب القرآن الكريم.469 :
( ((10ديوان جرير.89 /1 :

تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

( ((11ينظر :التعريفات.204 :

م.م .ستار جبار هاشم

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ

[سورة األعراف ،]44 :فقوله

اعرتاف من الك ّفار
تعاىل :ﭽﭥﭦﭼ
ٌ
يوم القيامة ّ
بأن وعد اهلل ووعيده

حق وصدق وال يمكن ذلك إلاّ
ُّ

إذا كانوا عارفني يوم القيامة بذات

اهلل وصفاته ،وقد ذكر سيبويه ّ
أن
(نعم) ِعدَ ٌة وتصديق ،وذهب الذين

تصديق اخلرب الذي قبلها بحسب

السياق الذي جاءت فيه ،وقد قرأ
الكسائي (ن َِعم) بكرس العني يف كل
واحتج بذلك بأنّه روى عن
القرآن،
ّ

عمر أنّه سأل قوم ًا عن يشء فقالوا:
(نِ َعم) فقال عمر أ ّما (النِ َعم) فاإلبل،
وذكر أبو عبيدة ّ
أن هذه الرواية عن

عمر غري مشهورة(.((11

وهذا يعني ّ
أن أجابتهم بـ( َن َعم)

تصديق جلميع ما و َعد اهلل بوقوعه يف

رشحوا كالمه معناه إنّه يستعمل
تارة ِعدَ ة وتصديق ًا تارة أخرى،

اآلخرة للصنفني ،ويكون ذلك اعرتاف ًا

مع ًا ّ
ألن املتكلم إذا قال للمخاطب:

عىل ما فاهتم من نعيم أهل اجلنة ممّا

وتصديق
وليس معناه أنّه ِعدَ ٌة
ٌ

أتعطيني؟ .وقال املخاطب (نعم)
كان ِعدَ ٌة وال تصديق فيه ،وإذا قال:

منهم بحصول موعود املؤمنني ليتحرسوا

خيزهيم( ،والوقوف عىل (نعم) هنا حسن
خمتار ،ألنّه ال خطاب بعدها فالكالم تام
عليها غري متصل بام بعدها)(.((11

قد كان كذا وكذا فقلت( :نعم) فقد
صدقت وال ِعدَ ة فيه ،كذلك إذا

.بتصديق خرب بعث املوتى يف قوله

(أيقوم زيدٌ ؟ ).قلت (نعم) ولو

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

استفهمت عن موجب كام يقال:

كان مكان االجياب نفي ًا لقلت (بىل)
ومل تقل (نعم) فلفظة (نعم) خمتصة

باجلواب عن االجياب ولفظة (بىل)
خمتصة بالنفي ،وقد أفادة نعم هنا

تعاىل يف سورة الصافات :ﭽ ﮮ ﮯ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ
( ((11ينظر :التفسري الكبري ،69 /14 ،وروح
املعاين.122 /8 ،
( ((11حروف اجلواب.152 :
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[سورة الصافات،]18- 16 :

تضمن االستفهام يف اآلية الكريمة
إنكار ًا واستبعاد ًا ليوم البعث ،فأمر
اهلل نب َيه أن جييبهم بـ(نعم) و(أنتم)

ّ
(وأن هناك
داخرون ،أي صاغرون،

2.2الوعد:

 .أقال تعاىل يف سورة األعراف:
ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ

حمذوف بعد ( َن َعم) تقديرهَ ( :ن َعم
تبعثون) ،وقرىء (ن َِعم) بكرس العني

[سورة األعراف،]114- 113 :

التسهيل(( :أو آباؤنا) دخلت مهزة

املعنى الذي د ّلت عليه ( َن َعم)

وهي لغة)( ،((11وقال ابن جزي يف
اإلنكار عىل واو العطف ،وقرىء

باإلسكان عطف ًا بـ(أو)( ،قل نعم
وأنتم داخرون) ،أي :قل تبعثون،

إذا أمعنّا النظر يف النص نجد ّ
أن

من خالل السياق هو الوعد ،أي

أعدكم باألجر ْ
إن كنتم غالبني وقد
عطف مجلة (وإنَكم)عىل اجلملة

والداخر الصاغر الذليل)( ،((11وقد

املحذوفة بعد ( َن َعم) التي هي نائبة

قبلها بحسب السياق الذي جاءت

ّ
وأن مجلة (وإنَكم ملن املقربني)

ّ
ألن بعدها خطاب ًا
الوقف عليها،

حرف اإلجياب ،وكأنّه قال :إجياب

أفادت (نعم) تصديق اخلرب الذي

فيه ،وحيسن وصلها بام بعدها وترك
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الفعل املحذوف(.((11

ال هبا وبام قبلهاّ ،
متص ً
ألن بعدها

(وأنتم داخرون) مبتدأ وخرب يف
موضع احلال من املضمر الذي يف

( ((11التفسري الكبري ،111 /26 :وينظر:
البحر املحيط.339 /7 :
( ((11التسهيل.169 /3 :

عنها ،واملعنى(( :ملن املقربني منّي)،

معطوفة عىل حمذوف سدّ مسده

ّ
(إن لنا ألجر ًا)(،((11
لقوهلم:
وحيسن يف (نعم) وصلها بام بعدها
وترك الوقف عليهاّ ،
ألن ما بعدها

خطاب ًا متص ً
ال هبا وبام قبلها ،وبعدها
( ((11ينظر :حروف اجلواب.155 :
( ((11الكشاف.131 /2 :

م.م .ستار جبار هاشم

(وإنَكم) فالوقف والوصل جائزان

بعدها متسبب عماّ قبلها وهي ّ
تدل

.بقال تعاىل يف سورة الشعراء :ﭽ ﭙ

وهذا

حسنان (.((11

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

عىل إنشاء االرتباط والرشط وتكون
مؤكّدة

للجواب)(،((12

يعني ّ
أن األجر والزلفى والقربى

من فرعون تكون مرشوطة بغلبة

ﭩ ﭪ ﭫﭼ [سورة الشعراء:

السحرة ملوسى ،ولذلك جيد

فرعون ( َن َعم) :أي لكم مع االجر

اجلواب واساليب التوكيد لألجر

 ،]42- 41قوله تعاىل عىل لسان
واجلزاء الذي أوعدكم به إن غلبتم

موسى ْ
أن تكونوا عندي من القربى

الباحث يف هذه اآلية من حروف
واجلزاء الذي وعد به السحرة أكثر

كثافة واستعامالً ممّا ورد يف سورة

والزلفى وقيل أرادوا بـ(األجر):
مال أو ٍ
أي اجلزاء جتزينا به من ٍ
جاه،

بام بعدها ،وترك الوقف عليها،

ذلك إن غلبوا موسى،((11(

قبلها) (.((12

ثم ق َيدوا
وقيل أرادوا ثوب ًا عظي ًامً ،

وقد استعمل القرآن يف هذه اآلية
حرف جواب آخر هو (إذ ًا) ،وقد

ورد يف كتاب سيبويه (إذن :معناها
اجلواب واجلزاء)( ،((11وذكر بعض

أن (إذنّ :
تدل عىل ّ
املتأخرين َّ
أن ما
( ((11ينظر :الوقف عىل كلاّ وبىل يف القرآن
الكريم.89 :
( ((11ينظر :روح املعاين ،77 /19 :والتفسري
الكبري.115 /24 :
( ((11كتاب سيبويه.12 /3 :

األعراف .و(حيسن وصل (نعم)

ّ
ألن بعدها خطاب ًا متص ً
ال هبا وبام
رابع ًا :معنى (إي):

ذهب الكثري من اللغويون والنحاة

اىل ّ
أن (إي) ال تقع إال بعد استفهام
وهو األغلب ،وال يذكر بعدها فعل

القسم ،وال يكون املقسم هبا إالّ اهلل،
( ((12رصف املباين يف رشح حروف املعاين:
 ،62وينظر :اجلنى الداين يف حروف املعاين:
.364
( ((12الوقف عىل كلاّ وبىل يف القرآن الكريم:
.89

377

السياق الداليل حلروف اجلواب يف القرآن

ّ
وأن معنى (إي)
والرب ،ولعمري،
ّ

بنفي ،بينا ( َن َعم) حرف جواب

ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ

فتعمل عىل تصديقه وتوكيده نفي ًا

(يمني) قال تعاىل ﭽ ﰉ
بالكرس
ٌ

ﰕﭼ [سورة يونس،]53 :

أو إثبات ًا.

وهي تأيت بمعنى ( َن َعم) إالّ أنهّ ا ختتص
باملجيء مع القسم إجياب ًا ملا سبقه من

ّ
أن (بىل) جيب أن تسبق بنفي وهي

التصديق فيقال( :إي واهلل) وال يقال:

سياق اجلملة املثبته وتكون خمتصة

االستعالم ،ولذلك وصل بواوه يف

(إي) وحده ،ومن هذا قالوا كون

(إي) بمعنى ( َن َعم) مرشوط بوقوعه يف
القسم( ،((12وقد أفادت (إي) يف سياق

اآلية الكريمة التوكيد والتقرير.
اخلامتة:

تتبع البحث ألفاظ اجلواب التي

وردت يف القرآن الكريم ،مستقري ًا

متفحص ًا مستأنس ًا باجلانب الداليل هلا،
ّ
متخض عن
وهذا التتبع واالستقراء
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جياب به الكالم املنفي واملثبت

النتائج اآلتية:

(1 .بىل) حرف جواب يأيت لتقرير

وتوكيد ما بعده ،وجيب أن يسبق

( ((12ينظر :لسان العرب (إي)،58 /14 :
وال��ب��ح��ر امل��ح��ي��ط ،169 /5 :واملعجم
الوسيط ،34 :والكليات ،222 :ودراسات
ألسلوب القرآن الكريم.668 :

ّ 2.2
إن الفرق الداليل بني (بىل) و(إي)،
خمتصة بالقسم ،بينا (إي) ترد يف
غري ّ

بالقسم.

ّ 3.3
إن الفرق الداليل بني (نعم) و(إي)
ّ
أن ( َن َعم) تأيت يف سياف اجلملة املثبتة
خمتصة بالقسم،
واملنفية وال تكون
ّ

ب ّينا (إي) تأيت يف سياق اجلملة املثبتة
خمتصة بالقسم.
وتكون
ّ

4.4ممّا تقدّ م نلحظ ّ
أن اآلية أو اجلملة
إذا كانت مبدوءة باستفهام منفي،

ّ
فإن اجلواب يكون بـ(بىل) ،وإذا

كانت مبدوءة باستفهام مثبت ّ
فإن

اجلواب عنها يكون بـ(نعم) أو

(إي) إذا جاء بعدها قسم.

5.5أفادت (بىل) يف القرآن الكريم
ومتنوعة منها :التوكيد
معاين كثرية
ّ

والتوبيخ والتقرير والتحسرّ ...،

م.م .ستار جبار هاشم

ب ّينا أفادت ( َن َعم) تصديق الكالم

اجلديدة التي جاء هبا القرآن س ّيام

واحدة يف القرآن الكريم فقد أفادت

حق اهلل ووعده وعدم اإليامن به،
ّ

وعدته ،وأ ّما (إي) التي وردت مرة
توكيد الكالم وتقريره.

يف بداية نزوله ،إذ كانوا ينكرون

وإنكارهم للبعث ويوم احلساب

6.6وردت لفظة (بىل) يف اثنتي عرشة

وعدم الرجوع اىل اهلل ،وظلم

األعراف ،النحل ،سبأ ،الزمر،

وتآمرهم عىل الدين والرسول

سورة

مكية

هي:

(األنعام،،

غافر ،الزخرف ،األحقاف ،امللك،
القيامة ،االنشقاق) ،ويف أربع سور
مدنية هي( :البقرة ،وآل عمران،

احلديد ،التغابن) ،وأ َما لفظة ( َن َعم)

فقد وردت يف ثالث سور مك ّية هي:

الصافات ،الشعراء)،
(األعراف،
َ

يف حني وردت لفظة (إي) يف

سورة مك ّية واحدة هي( :يونس).
ومن هذه االحصائ ّية :يتبني لنا َ
أن

اهلل سبحانه وتعاىل استعمل حرف
اجلواب (بىل) يف السور املك ّية أكثر

من غريها ملخاطبة أهل مكّة وذلك
إلزالة النفي أو االستفهام املنفي

املتضمن معنى
املجازي أو الرشط
ّ
النفي؛ ألنهّ م كانوا أكثر إنكار َا
وجحد ًا من غريهم للمفاهيم

النّفس بالكفر باستمرارية الشرّ ك،
وتكذيبهم للنذير ،وإنكارهم لقدرة
الساموات واألرض.
اهلل عىل خلق ّ

ب ّينا نجد هذه املعارضة أقل حدّ ة يف

املدينة املنورة بعد هجرة الرسول

اليها ،إذ نجد ّ
أن السور املدن ّية التي

ذكرت فيها هذه اللفظة ،والتي

تكاد تكون مقترصة يف تأكيدها عىل
هيود ونصارى املدينة يف إنكارهم

ليوم البعث ،واتباعهم أصحاب
الضاللة،

وزعمهم

وادعائهم

الباطل بأن ال يدخل اجلنّة إالّ من

كان هيودي ًا أو نرصاني ًا ،وعدم حفظ
بحجة ُأم ّية
األمانة والوفاء بالدين
ّ

الناس يف القرآءة والكتابة ،وقد

أكّد اهلل تعاىل عدائهم للدين يف

قوله ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
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ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ [سورة املائدة:

ٍ
ّ
كاف (البقرة:
وأن الوقوف عليها

ألهل املدينة باإليامن باهلل وطاعته

واألعراف ،172 :والنحل،28 :

 ،]82كام نجد الرتغيب من اهلل
واعتناق الدين اإلسالمي.

7.7وردت لفظة ( َن َعم) يف ثالث سور
مك َية هي( :األعراف ،الصافات،

الشعراء) ،تؤكّد عىل صدق اهلل يف
وعده ووعيده ،وتصديق حقيقة

بعث املوتى ،وااليامن بقدرة اهلل
من خالل االطالع واالتعاض

من القصص الغابرة (فرعون مع

السحرة).

8.8بينّ البحث لنا ّ
أن الوقف عىل (بىل)
أو األبتداء هبا كان حمل خالف بني

والقراء يف بعض
بعض النحويني
ّ
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 ،112 ،81وآل عمران،125 ،76 :
ويس ،81 :وغافر ،50 :واألحقاف:

 ،33واالنشقاق.)14 :

.بعدم جواز الوقف عليها لتعلق ما
بعدها بام قبلها وهي سبعة مواضع:

(األنعام ،30 :والنحل ،38 :وسبأ:
 ،3والزمر ،59 :واألحقاف،34 :
والتغابن ،7 :والقيامة.)3 :

.تجواز الوقف والوصل ،والوصل
أرجح ّ
ألن ما بعد (بىل) متصل بام
قبلها وهي مخسة مواضع( :البقرة:

 ،260والزمر ،71 :والزخرف:
 ،80احلديد ،14 :امللك.)9 :
املصادر واملراجع

القراء من يمنع
املواضع ،فمن
ّ
األبتداء هبا مطلق ًا ألهنا جواب ملا

القرآن الكريم

وغريه ،ومنهم من خيتار االبتداء هبا

أمحد بن حممد ال الغرناطي د.

قبلها ،وهذا مذهب نافع بن أيب نعيم

•التسهيل لعلوم التنزيل :حممد بن

مطلق ًا .ولذلك كان الوقف عليها

الكلبي ،دار الكتاب العريب ،لبنان،

 .أوجوب الوقف عىل (بىل) ألنهّ ا

•تفسري البحر املحيط :أبو حيان

عىل ثالثة أنواع هي:

جواب ملا قبلها وهي عرشة مواضع

ط1403 ،4هـ 1983-م.

األندليس حممد بن يوسف (ت:

م.م .ستار جبار هاشم

745هـ) ،تح :عادل أمحد عبد

حممد بن أمحد األنصاري القرطبي

دار الكتب العلمية ،لبنان ،بريوت

القاهرة ،ط1427 ،1هـ 2006-م.

املوجود والشيخ عيل حممد معوض،
1422هـ 2001-م.

(ت 671 :هـ) ،دار الشعب،
•جامع البيان عن تأويل القرآن :حممد

•التفسري الكبري :فخر الدين حممد بن

بن جرير الطربي (ت310 :هـ)،

دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1

•اجلنى الداين يف حروف املعاين :احلسن

عمر التميمي الرازي (ت606 :هـ)،

1421هـ 2000-م.

دار الفكر ،بريوت1405 ،هـ.

بن قاسم املرادي (ت749 :هـ)،

•تفسري القرآن العظيم :أبو الفداء

تح :فخر الدين قباوة ،وحممد نديم

(ت774 :هـ) ،دار الفكر ،بريوت،

لبنان ،ط1413 ،1هـ 1992-م.

إسامعيل بن عمر كثري الدمشقي
1401هـ.

فاضل ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

•دراسات ألسلوب القرآن الكريم:

•هتذيب اللغة :أبو منصور حممد بن

حممد عبد اخلالق عضيمة ،دار

عبد السالم هارون ،دار القومية

•دراسات نحوية يف حروف اجلواب

أمحد األزهري (ت370 :هـ) ،تح:

العربية

1384هـ-

واستعامالهتا مستقصات يف القرآن

•التمهيد يف علم التجويد ،حممد بن

الكتاب احلديث ،مكتبة مبارك العامة،

قدوري محد ،مؤسسة الرسالة،

•ديوان جرير :تح :نعامن حممدأمني

1964م.

للطباعة،

احلديث ،القاهرة.1972 ،

اجلزري (ت833 :هـ) ،تح :غانم

الكريم ،د .عيل حممود النايب ،دار

(د .ط)( ،د .ت).

بريوت ،لبنان ،ط1421 ،1هـ-

طه ،دار املعارف ،القاهرة ،ط،1

•اجلامع ألحكام القرآن :أبو عبد اهلل

•ديوان حسان بن ثابت :تح :د.

2001م.

2009م.
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وليد عرفات ،دار صادر ،بريوت،

(ت686 :هـ) ،تح :حممد باسل عيون

•ديوان الفرزدق ،ضبط معانيه

لبنان ،الطبعة األوىل1420 ،هـ-

دار الكتاب اللبناين ،مكتبة املدرسة،

•رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك

2006م.

ورشوحه واكملها :إيليا احلاوي،
الطبعة األوىل1983 ،م.

2000م.

(منهج السالك اىل ألفية ابن مالك)،

•رسالة يف الوقف عىل (كال وبىل)

تح :حممد حمي الدين عبد احلميد،

عيل بن حممد توفيق النحاس ،دار

•رشح املفصل للزخمرشي ،البن

وبعض الكلامت يف القرآن العظيم:

الصحابة للرتاث ،القاهرة ،ط،1
2004م.

ط1365 ،2هـ 1946-م.

يعيش املوصيل (ت643 :هـ) ،تح:
د إميل بديع يعقوب ،دار الكتب

•رصف املباين يف رشح حروف املعاين:

العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،1

702هـ) ،تح :أمحد حممد اخلراط،

•كتاب سيبويه :أبو برش عمرو بن

أمحد بن عبد النور املالقي (ت:

1422هـ 2001-م.

مطبوعات جممع اللغة العربية

عثامن بن قنرب (ت180 :هـ) ،تح :عبد

•روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم

القاهرة ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ-

اآللويس

•كتاب العني :أبو عبد الرمحن اخلليل بن

بدمشق1394 ،هـ.
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السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

والسبع املثاين :أبو الفضل شهاب
الدين

السيد

حممود

البغدادي ،دار احياء الرتاث العريب،

بريوت.

•رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك:
أبو عبد اهلل بدر الدين ابن الناظم

السالم حممد هارون ،مكتبة اخلانجي،
1988م.

أمحد الفراهيدي (ت175 :هـ) ،تح:
الدكتور مهدي املخزومي والدكتور

إبراهيم السامرائي ،سلسلة املعاجم

والفهارس( ،د .ط)( ،د .ت).

م.م .ستار جبار هاشم

•كتاب معاين احلروف :أبو احلسن

الثانية1419 ،هـ 1998-م.

384هـ) ،تح :عبد الفتاح إسامعيل

حممد بن مكرم ابن منظور املرصي

عيل بن عيسى الرماين النحوي (ت:

•لسان العرب :أبو الفضل مجال الدين

شلبي ،دار الرشق ،ط1 ،1402هـ-

(ت711 :هـ) ،دار صادر ،بريوت،

•الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون

•فتح القدير اجلامع بني فني الرواية

القاسم حممود بن عمر الزخمرشي

حممد الشوكاين ،دار الفكر بريوت.

1981م.

األقاويل يف وجوه التأويل :أبو

اخلوارزمي (ت538 :هـ) ،تح :عبد
الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث

العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية،

1421هـ 2001-م.

الطبعة األوىل.

والدراية من عام التفسري :حممد بن

•املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب
العزيز :أبو حممد عبد احلق بن غالب

بن عطية األندليس ،تح :عبد السالم

عبد الشايف حممد ،دار الكتب

•الكشف عن وجوه القرراءات

العلمية ،لبنان ،ط1413 ،1هـ-

أيب طالب القييس (ت473 :هـ)،

•معاين القرآن :أبو زكريا حييى بن زياد

السبع وعللها :أبو حممد مكي بن
تح :د .حمي الدين رمضان ،مؤسسة

1993م.

الفراء (ت207 :هـ) ،تح :د عامد

الرسالة ،ط1404 ،3هـ 1989-م.

الدين آل درويش ،عامل الكتب ،ط،1

والفروق اللغوية :أبو البقاء أ ّيوب

•معاين النحو :الدكتور فاضل صالح

•الكليات ،معجم يف املصطلحات
بن موسى احلسيني الكفوي (ت:
1094هـ) ،تح :الدكتور عدنان
درويش وحممد املرصي ،مؤسسة

الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة

1432هـ 2011-م.

السامرائي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،

1428هـ 2007-م.

•معجم ألفاظ القرآن الكريم :جممع
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السياق الداليل حلروف اجلواب يف القرآن

اللغة العربية ،دار احياء الرتاث،

للطباعة ،طهران ،الطبعة األوىل،

•معجم التعريفات :عيل بن حممد

•املكتفي يف الوقف واالبتداء يف كتاب

صدّ يق املنشاوي ،دار الفضيلة للنرش

سعيد الداين األندليس (ت444 :هـ)،

1409هـ 1989-م.

اجلرجاين (ت816 :هـ) ،تح :حممد

والتوزيع والتصدير ،القاهرة( ،د.

ط)( ،د .ت).

عز وجل :أبو عمرو عثامن بن
اهلل ّ
تح :د .يوسف عبد الرمحن املرعشيل،

مؤسسة الرسالة ،ط1407 ،2هـ-

•معجم مقاييس اللغة :أليب احلسن

1987م.

395هـ) ،تح :عبد السالم حممد

أمحد بن حممد بن عبد الكريم

أمحد بن فارس بن زكريا (ت:
هارون ،دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع ،طبع باذن خاص من

رئيس املجمع العلمي العريب

اإلسالمي1399 ،هـ 1979-م.

•منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا:
األشموين ،مطبعة املصطفى ،مرص،

ط1393 ،2هـ 1973-م.

•الوقف عىل كال وبىل يف القرآن
مكي بن أيب طالب
الكريم :أبو حممد ّ

•املعجم الوسيط :جممع اللغة العربية،

القييس ،تح :د .حسني نصار ،مكتبة
ّ

الرتاث ،مكتبة الرشوق الدولية،

2003م.

اإلدارة العامة للمعجامت وإحياء
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1378هـ.

الثقافة الدينية ،ط1423 ،1هـ-

الطبعة الرابعة1425 ،هـ2004-م.

•النرش يف القراءات العرش :أبو اخلري

مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن

بابن اجلزري (ت384 :هـ) ،تح:

•مغني اللبيب عن كتب األعاريب:
يوسف بن هشام األنصاري املرصي
(ت761 :هـ) ،تح :مازن املبارك
وحممد عيل محد اهلل ،مؤسسة الصادق

حممد بن حممد الدمشقي الشهري
عيل حممد الطباع ،مرص ،دار الكتب

العلمية ،بريوت ،لبنان( ،د .ط)،

(د.ت).

فحوى البحث
الرتغيب :كل ما يشوق املدعو اىل االستجابة وقول احلق
و الثبات عليه.
والرتهيب :كل ما خييف و حيذر املدعو من عدم االستجابة

او رفض احلق او عدم الثبات عليه بعد قبوله.
حياول السيد الباحث ان يتخذ من سورة الواقعة من
القرآن الكريم امنوذجاً لعرض هاتني احلقيقتني اللتني تعرضت
هلا ايات كثرية ويف سور مكية او مدنية والبحث ينتهي خبامتة
واستنتاج وقائمة باملصادر واملراجع.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة:

أن القرآن الكريم مملوء بام يرغب

احلمد هلل رب العاملني والصالة

الناس يف قبول دعوة اإلسالم والتحذير

عبد اهلل وعىل آله وصحبه املنتجبني،

أمهية هذا االسلوب :اسلويب الرتغيب

والسالم عىل سيد املرسلني حممد بن

وبعد...

جعل هلل من هذه األمة قيادة الناس

بنبينا حممد خاتم النبيني ،خصنا اهلل

بدين اإلسالم ،وعىل منهج اإلسالم
نعمل ،ومنهج اإلسالم قائم عىل طرح
النظرية القائمة عىل الرتغيب والرتهيب،
يف أخذ العربة ،واحلض عىل التقوى،

وخمافة اهلل ،ولذلك فاألحكام يعللها
القرآن الكريم بـﭽﮥ ﮦﭼ أو

بالتطهري والتزكية :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ [سورة
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عدم الثبات عليه بعد قبوله .واملالحظ

التوبة ،]103 :ثم يف جانب تطبيقي
يتجىل يف العبادات واملعامالت.

الرتغيب كل ما يشوق املدعو اىل

من رفضها ،مما يدل داللة قاطعة عىل
والرتهيب يف الدعوة اىل اهلل تعاىل ،وعدم

امهاله من قبل الداعي املسلم.

األصل يف الرتغيب أن يكون يف

نيل رىض اهلل ورمحته وجزيل ثوابه يف

اآلخرة ،وان يكون الرتهيب بالتخويف
من غضب اهلل وعذابه يف اآلخرة

وهذا هو هنج رسل اهلل الكرام كام بينه
القرآن الكريم وجاءت به السنة النبوية

املطهرة.

يذكرنا القرآن العظيم أن هناك

حياة أخرى بعدها يعرض الناس فيها

عىل اهلل تعاىل ،وحياسبون عىل أعامهلم إن
البحر
خريا فخري وإن رشا فرش ،فهذا
ٌ
ٌ
ّ
خمزون نفع ُه عظيم،
علم
الزخار ،فيه
ٌ

واألمر ال حيتاج إىل مزيد كالم ،فهو

االستجابة وقبول احلق والثبات عليه

مما استفاض واشتهر وفشا وانترش ،بني

من عدم االستجابة أو رفض احلق أو

َت َفكَّر ونظر.

والرتهيب كل ما خييف وحيذر املدعو

األنام ،وال حيتمل وجه ًا آخر ،لكل من

أ.م.د .حسن كاظم أسد

فألجل تفاوت الفهوم ،تعدَّ دت

القيام بعمل صالح ،أو االمتناع عن لذة

يف فهم األحكام ،كام تعدَّ دت املذاهب،
بحسب ما م َّن اهلل ِم َن املواهب.

وذلك رمحة من اهلل لعباده .والرتهيب

وعيد ،وهتديد من اقرتاف إثم ،أو ذنب

والرتهيب أسسا عىل فطرة اإلنسان من

فريضة مما أمر اهلل به ،أو هو هتديد من اهلل

التفاسري ،واختلفت املشارب واملذاهب

فلذلك

فأن

إسلوبا

الرتغيب

الرغبة يف اللذة والنعيم ،والرفاهية وحسن

البقاء ،والرهبة من األمل والشقاء وسوء

املصري.

فأصبحت الرشيعة اإلسالمية هلا

ضوابط أخالقية وتربوية سواء عىل

مستوى الفرد أو عىل مستوى املجتمع
ويتجىل ذلك يف رشوط البد للمكلف

يف معرفة أحكام الرشع ،يف متييزه احلالل
من احلرام يف أسلوب تربوي نفيس ينبع

من داخل النفس ،ضابطه اخلوف من اهلل

وحمبته ،وتطبيق رشيعته اتقاء لغضبه،
وعذابه ورغبة يف ثوابه ،فتصبح احلياة

أقرب ما تكون إىل الكامل ،والسعادة
والطمأنينة واالستقامة.

والرتغيب وعد من اهلل يصحبه

حتبيب وإغراء بمصلحة أو لذة أو متعة

آجلة ،خالصة من الشوائب ،مقابل

ضارة أو عمل سيئ ابتغاء مرضاة اهلل،

مما هنى اهلل عنه أو عىل التهاون يف أداء
يقصد به ختويف عباده ،وإظهار صفة
من صفات اجلربوت ،والعظمة اإلهلية،

ليكونوا دائام عىل حذر من ارتكاب

اهلفوات واملعايص.

يمتاز الرتغيب والرتهيب يف الرتبية

اإلسالمية بميزات صادرة عن الطبيعة

الربانية املواتية لفطرة اإلنسان التي
تتسم هبا الرتبية اإلسالمية ،يف اعتامده

عىل اإلقناع والربهان يف عملية سلوكية،
فاإلقناع عن طريق أخذ العربة ،ثم يعقبها
التهديد أو الرتغيب ،ويكون الرتغيب

والرتهيب القرآين بأسلوب واضح

يفهمه مجيع الناس من خالل القصة
القرآنية ،مصحوبا بصورة فنية ،تصور
لإلنسان نعيم اجلنة أو عذاب جهنم،

كام انه يمتاز عىل إثارة االنفعاالت
الوجدانية ،وتربية العواطف الربانية.
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أمهية الرتغيب والرتهيب:

ا لتمهيد

تكمن أمهية الرتغيب والرتهيب

دراسة يف املفاهيم

معنى الرتغيب لغة واصطالح ًا:

ب وأصل الفعل
مصدر الفعل ر َّغ َ

لغرض دعوة الناس إىل اخلري ونيل

عىل اليشء وطمع فيه ورغب إليه ابتهل

الناس إىل عقوهلم والتمسك بالواجبات

وكذا سأله إياه ورغب عن اليشء تركه

يمثل عنرص القوة الصادة عن منهج اهلل

ورغبة حرص
رغب فالن رغب ًا ورغبة ُ
ورضع وطلب يقال رغب إليه يف كذا

رضا اهلل والسعادة يف الدارين يف إرجاع
واالنتهاء عن املحرمات (إذن ،الرتهيب

متعمد ًا وزهد فيه ورغب بنفسه عن

ورشيعته ...والرتغيب وسيلة ضاغطة

رأى لنفسه عليه فض ً
ال ورغب اليشء

وابتغاء رضا اهلل ،يف كل عمل يفعله املرء،

اليشء ترفع عنه ورغب بنفسه عن فالن

وفيه أراده(((.

وفكرة الرتهيب والرتغيب مادة

مبتكرة وكانت تذكر يف ثنايا الكتب

اإلسالمية...

ومعنى

الرتغيب

يف

االصطالح (هو ما يشري إىل ذكر ما تطمئن

إليه النفس ويفرحها ويرتك األمل أمامها
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يف األسلوب القرآين هي أمهية تربوية

للوصول إىل أسمى غاياهتا)(((.

((( ينظر :لسان العرب ،ابن منظور ،مادة رغب،
والقاموس املحيط ،الفريوز اب��ادي ،مادة

رغ��ب ،واملعجم الوسيط،357 /11 ،
جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ارشف عىل

طبعه عبد السالم هارون ،املكتبة العلمية.
((( الرتغيب والرتهيب ،عبد احلكيم السعدي،

ودافعة باجتاه اخلري ،والسلوك احلسن،

حرصا منه عىل نيل املرغب فيه وخشية

من فواته.((()...

أوال :الوصف العام للسورة املباركة:

األجواء التي يستشعرها املستمع

لسورة الواقعة أجواء هتويل وترويع

وتعظيم وتفخيم يوقع يف احلس الشعور

بالقدرة اإلهلية الكربى من جهة وبضآلة
تنقيح عبد الستار حامد ،مطابع الدستور
التجارية ،بغداد.70 ،
((( الرتغيب والرتهيب يف ال��ق��رآن الكريم
وأمهيتهام يف الدعوة إىل اهلل ،كيالن خليل
حيدر ،جملة العلوم اإلسالمية ،جملد،7
العدد ،13السنة2013م.

أ.م.د .حسن كاظم أسد

الكائن اإلنساين بالقياس إىل هذه القدرة

آية عىل أحوال يوم القيامة وما يكون بني

فالقضية األوىل التي تعاجلها هذه

طوائف (أصحاب اليمني ،أصحاب

رد ًا عىل قوله الشاكني فيها املرشكني

فريق وما أعده اهلل تعاىل هلم من اجلزاء

من جهة أخرى(((.

السورة املكية هي قضية النشأة اآلخرة

باهلل املكذبني بالقرآن ﭽ ﯶ ﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

يدي الساعة وانقسام الناس إىل ثالث

الشامل ،السابقون) وحتدثت عنه قال كل

العادل يوم الدين كام أقامت الدالئل
عىل وجود اهلل ووحدانيته وكامل قدرته

ﯿ ﰀ ﰁﭼ ومن ثم تبدأ

يف بديع خلقه وصنعه يف خلق اإلنسان

التي تنهي كل قول وتقطع كل شك

اهلل من القوة يف النار ثم نوهت بذكر

السورة بوصف القيامة وصفها بصفتها
وتشعر باجلزم يف هذا األمر (الواقعة)

ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

وإخراج النبات وإنزال املاء وما أودعه

القرآن الكريم وأنه تنزيل رب العاملني
وما يلقاه اإلنسان عند االحتضار من

ﮓﭼ وتذكر أحداث هذا اليوم ما

شدائد وأهوال(((.

الناس وأوضاع األرض يف ظل اهلول

الثالث وهم أهل السعادة وأهل الشقاوة

يميزه عن كل يوم حيث تتبدل أقدار
الذي يبدل األرض غري األرض كام

يبدل القيم غري القيم سواء ﭽ ﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﭼ

(((

وتشتمل هذه

السورة الكريمة ذات الست والتسعني

((( مشاهد يوم القيامة[ ،سورة الواقعة.]40 :
((( يف ظالل القرآن ،سيد قطب.692 /7 ،

وختمت السورة بذكر الطوائف

والسابقون إىل اخلريات من أهل النعيم

وبينت عاقبة كل منهم...

أما فضل السورة املباركة فقد روي

عن أبن مسعود أن رسول اهلل قال:

(من قرأ سورة الواقعة يف كل ليلة مل
((( صفوة التفاسري ،حممد ع�لي الصابوين،
املجلد ال��ث��ال��ث ،دار ال��ق��رآن الكريم،
بريوت.304 ،

389

الرتغيب والرتهيب

وأخرج احلافظ بن

احلس باهلول آن ًا وباجلالل آن ًا وبالعذاب

تصبه فاقة أبد ًا)

بسنده عن أيب ظبية قال( :مرض عبد اهلل

هذه املعاين يف اسم القيامة املختار يف هذه

(((

عساكر يف ترمجة عبد اهلل بن مسعود

بن مسعود مرضه الذي تويف فيه فعاده
عثامن بن عفان فقال :ما تشتكي؟ .قال:
ذنويب ،قال :فام تشتهي؟ .قال رمحة ريب،
قال :أال آمر لك بطبيب؟ .قال :الطبيب

أمرضني ،قال :أال آمر لك بعطاء؟.
قال :ال حاجة يل فيه ،قال :يكون

لبناتك من بعدك ،قال :أختشى عىل بنايت

الفقر؟ .إين أمرت بنايت أن يقرأن كل
ليلة سورة الواقعة وإين سمعت رسول
اهلل يقول من قرأ سورة الواقعة كل

ليلة مل تصبه فاقه أبد ًا) فكان أبو ضبيه

ال يدعها(((.

السورة الواقعة فقد أفتحت بالواقعة،

وإهنا لواقعة ال حمالة وأهنا ترفع أقوام ًا

وختفض آخرين وتال ذلك االنقالبات
الكونية إذا رجت األرض رجا وبست

اجلبال بسا ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭼ.

فكل يشء يتحطم وكل يشء

يتبدل ويكون الناس ثالث طوائف

أصحاب اليمني وأصحاب الشامل

هذا ما خيص فضل السورة املباركة

والسابقون السابقون ثم يبدأ التفصيل

وهي منذ أفتتاحها تقرع هذا احلس

طريقة القرآن العجيبة يف التشبيهات

أما وصفها بشكل احلس إال هبزة عنيفة
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آن ًا وباحلركة القوية يف كل آن ...تربز

وتطالعه باهلول القاصم واجلد الصارم
واملشهد تلو املشهد كله بإيقاع ُم ِلح عىل
((( التمهيد ،ابن عبد الرب ،269 /4 ،وصفوة
التفاسري.304 /3 ،
((( تاريخ مدينة دمشق ،اب��ن عساكر/33 ،
 ،186و تفسري أبن كثري.302 /4 ،

يف جزاء هذه الطوائف الثالث عىل
والكنايات واملجازات بأسلوب فريد

وبليغ ويتنوع أسلوب السورة يف عرض

حقائقها وأفكارها فرتى فيها التصوير
البارع والوصف املوجز البليغ القوي

يف الرتغيب والرتهيب ووصف مشاهد

أ.م.د .حسن كاظم أسد

يوم القيامة وصور السورة مشوبة بروح

السورة كالواقعة فهي ألفاظ معروفة عند

وهناك التمثيل واحلوار وهو أسلوب

القيامة وهناك قوة التصوير املناسبة بني

التهديد والرتهيب والتعظيم والتفخيم
من أساليب البالغة العربية التي بلغ
القرآن قمتها وذروهتا فيها حديث عن
أهل اجلنة ونعيمهم العظيم وحديث
عن أهل النار وأهوال العذاب وهناك
احلديث والعرض املجرد عن بدائع خلق

اهلل يف الكون واألدلة عىل وجوده تبارك

وتعاىل كقوله تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

العرب لكنها جديدة يف إطالقها عىل يوم
اللفظ واملعنى فأن املدود والفتن والقلق

يف السورة توحي بموسيقاها وصيغتها
بمعانيها وأهدافها(((.

هذا ما خيص مبنى وهيكل السورة

التعبريي واملوسيقي والفني والتصويري

أما األفكار األساسية التي تضمنتها

السورة فيمكن إجيازها بالنقاط التالية:

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ الذي حيمل دلي ً
ال

1.1القرآن الكريم كتاب اهلل املنزل عىل

املبدع والبارئ املصور سبحانه وتعاىل

اخلالد الذي للتي هي أقوم ويبرش

فلسفي ًا واضح ًا عىل أن اهلل هو اخلالق

عام يرشكون وفيها القسم العظيم يف آخر
السورة حول عظمة القرآن وقداسته

وتنزيله من رب العاملني وعرض يف
السورة مشاهد االحتضار الرهيبة املرعبة

التي يسلم فيها املرء لربه وال حول وال
قوة إال باهلل العيل العظيم ثم خيتم السورة
بمصري الطوائف الثالث التي بدأ فيها
احلديث يف مقدمة السورة والتقى املطلع
باخلتام وهذا أسلوب بياين بليغ فيه جدة

وابتكار كام أن هناك جتديد لفظي يف

حممد بن عبد اهلل وهو الدستور

املؤمنني والقرآن هو معجزة اإلسالم
الكربى وهو كتاب كريم ال يمسه

إال املطهرون وأنه تنزيل من رب
العاملني.

2.2تبني السورة حقيقة املوت وترسم
مشهد االحتضار بأسلوب عجيب

((( ينظر :مشاهد يوم القيامة ،سيد قطب،
سورة الواقعة ،ودراسات أدبية لنصوص
قرآنية ،حممد امل��ب��ارك ،40 ،ويف ظالل
القرآن ،جملد  ،694 /7والتصوير الفني
يف القرآن.
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وهذا ما نتناوله مفص ً
ال عندما
ندرس آيات الرتهيب يف السورة

املباركة إن شاء اهلل تعاىل.

اهلل تعاىل.

ولكي يتم الوصف الكامل للسورة

3.3يف السورة أمر بتسبيح اهلل وتقديسه

البد من الوقوف عىل رشح مفردات

4.4يعرض يف ثنايا السورة دالئل قدرة

قال البيضاوي سميت (واقعة لتحقق

املاء وإنبات الزرع وإيقاد النار من

الواقعة أسم من أسامء القيامة كالصاخة

وإفراده بالعبودية والعبادة.

اهلل الفائقة يف خلق اإلنسان وإنزال

الشجر األخرض.

5.5كان الشوط األول من السورة
منصب ًا عىل االنقالبات الكونية
اهلائلة التي حتدث عندما يأمر اهلل

تعاىل بالنفخ يف الصور معلن ًا بداية
احلساب العادل للناس أمجعني

الذين تقسمهم السورة إىل ثالث

طوائف أصحاب اليمني وأصحاب
الشامل والسابقني إىل اخلريات.
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ستفصلها وحتللها خالل البحث إن شاء

السورة الباركة.

وقوعها)( ،((1وقال أبن عباس
واألزفة والطامة وهذه األشياء تقتيض

عظم شأهنا.

ُرجت :زلزلت وحركت حتريك ًا
شديد ًا.
بست :فتتت حتى صارت كالدقيق

املبسوس.

هباء :ما يتطاير يف اهلواء من األجزاء

الدقيقة.

ثلة :مجاعة منه ثللت اليشء أي

وهكذا بدأت السورة بام يزلزل

قطعته قاله الزجاج فمعنى ثله كمعنى

جتاه القضية التي ينكرها املنكرون

حمكمة النسج كأن بعضها أدخل يف

الكيان البرشي وهيول احلس اإلنساين

ويكذب هبا املرشكون( ،((1هذا جممل
املعاين املوجودة يف السورة والتي

( ((1ينظر :يف ظالل القرآن ،جملد .694 /7

فرقه وزن ًا ومعنى موضونة أي منسوجة

بعض قال األعيش:
َو ِم ْن ن َْسجِ داو َد َم ُ
وضو َن ٌة

( ((1تفسري البيضاوي.283 /5 ،

أ.م.د .حسن كاظم أسد

ُساق مع َ
ت ُ
احل ّي عري ًا فعريا

(((1

املقوين :املسافرين ،يقال أقوى

يصدعون :صدع القوم باخلمر حلقهم

الرجل إذا دخل القواء وهو القفر

ينزفون :يسكرون فتذهب عقوهلم.

مدهنون :املدهن الذي ظاهره

الصداع يف رؤوسهم منها.

والقوى اجلوع.

خمضود :خضد شوكه أي قطع

خالف باطنه كأنه شبه بالدهن يف سهولة

يف اجلنان ظليلة فيها الكواكب سدرها

مدينني :جمزيني وحماسبني من الدين

قال أمية من أيب الصلت :إنه احلدائق

خمضود( ،((1طلح الطلح شجر املوز-
منضود مرتاكب بعضه فوق بعض.

عرب ًا :مجع عروب وهي املتحببة إىل

زوجها.

سموم :ريح حارة تدخل مسام

البدن .حيموم :اليحموم الشديد السواد.
احلميم :املاء املغيل.

ظاهره ومنه املداهنة.
بمعنى اجلزاء.

الروح بفتح الراء االسرتاحة.
قروحَ :

رحيان :الرحيان كل مشموم طيب

الريح من النبات.

الدراسة التحليلية لآليات الكريمة

التي احتوت الرتغيب والرتهيب يف
السورة املباركة:

اهليم :اإلبل العطاش التي ال تروي

 .أدراسة وحتليل آيات الرتغيب:

تفكهون :تفكه باليشء :متتع به

ليوم القيامة ورسمت صور ًا للنعيم

لداء يصيبها.

ورجل فك ُه منبسط النفس غري مكرتث

بيشء.

املزن :السحاب مجع مزنه.

تورون :أورى النار من الزناد قدحها.
( ((1تفسري القرطبي.201 /17 ،
( ((1البحر املحيط.201– 8 ،

احتوت سورة الواقعة عىل مشاهد

مرغب ًة فيه دالة عىل اخلري وعمل املعروف
حتى ينال اإلنسان حسن العاقبة وجنات

النعيم.

واآلن نبدأ بدراسة وحتليل اآليات

التي احتوت عىل الرتغيب:
الصورة

األوىل:

قال

تعاىل:
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ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

واحلسنات هم السابقون إىل النعيم
واجلنات ثم أثنى عليهم بقوله (( ُأو َل ِئ َك

المُْ َق َّر ُب َ
ون)) أي أولئك هم املقربون من
اهلل( ،((1يف جنات النعيم أي هم يف
جنات اخللد يتنعمون فيها ،قال اخلازن:

فأن قلت مل أخر ذكر السابقني وكانوا

أوىل بالتقديم عىل أصحاب اليمني،

قالت فيه لطيفة وذلك إن اهلل ذكر يف
أول السورة األمور اهلائلة عند قيام

ﮁ ﭼ [سورة الواقعة،]26- 10 :

الساعة ختويف ًا لعباده فأما حمسن فيزداد

إىل فرق ثالث:

أساءته خوف ًا من العقاب فلذلك قدم

سورة الواقعة تصنف الناس يوم القيامة

رغبة يف الثواب وأما ميسء فريجع عن

األوىل :أهل السبق وهلم مقام خاص

أصحاب اليمني ليسمعوا ويرغبوا ثم

وأما أصحاب اليمني فهم سائر أهل

السابقني الذين ال حيزهنم الفزع األكرب

وهم أصحاب الدرجات العىل يف اجلنة

اجلنة وأما أصحاب الشامل فهم أهل
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الثالثة أي السابقون إىل اخلريات

النار وهذه مراتب الناس يف اآلخرة قال

ميمون بن مهران (اثنان يف اجلنة وواحد

السابِ ُق َ
السابِ ُق َ
ون))
يف النار)(َ ،((1
ون َّ
((و َّ
هذا هو الصنف الثالث من األزواج

( ((1خم��ت�صر تفسري أب���ن ك��ث�ير ،حم��م��د عيل
الصابوين.428 /3 ،

ذكر أصحاب الشامل لريهبوا ثم ذكر

ليجدوا ويتمهدوا(.((1

واملراد من السابقني هم السابقون

إىل اخلريات واحلسنات ولو أريد منهم
( ((1صفوة التفاسري ،حممد عيل الصابوين،
دار القرآن الكريم ،بريوت.306 /3 ،
( ((1تفسري اخلازن ،املسمى لباب التأويل يف
معاين التنزيل ،عيل بن حممد بن إبراهيم
البغدادي ،دار املعرفة ،لبنان.15 /4 ،

أ.م.د .حسن كاظم أسد

السابقون إىل اإلسالم فهو من مصاديق

والسابقون هلم ميزات ذكرها اهلل

تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

1.1خيشون رهبم قال سبحانه :ﭽ ﯺ

هذا املفهوم الكيل ويشري إىل ذلك قوله

ﭢ ﭼ [سورة املؤمنون.]61 :

ويقول سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ

سبحانه يف كتابه املجيد منها:

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ.

2.2يؤمنون بآيات رهبم وال ينكروهنا،
قال تعاىل :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﰆ ﭼ.

ﭷ ﭸ ﭹﭼ [سورة فاطر:

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ.

لنفسه واىل مقتصد يف احلياة ومعتدل

أمواهلم ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ

 .]32فاآلية تقسم العباد إىل ظامل

3.3ال يرشكون باهلل طرفة عني ﭽ ﰈ
4.4يدفعون ما فرض اهلل عليهم يف

يف السلوك واىل سابق باخلريات بأذن

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ .ثم إن

لقوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ

السابقني بشهادة أنه سبحانه وتعاىل

اهلل تبارك وتعاىل ويف هنج البالغة تفسري

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

مجيع هذه الصفات من صفات
يذكر بعد هذه امليزات ويقول أن

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ

هؤالء املوصوفون هبا هم املسارعون

((شغل من اجلنة والنار أمامه سا ٍع

ﭽﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

يف النار هوى اليمني والشامل مضلة

والسابقون إىل اخلريات هم املقربون

[سورة التوبة.]100 :

رسيع نجا وطالب بطيء رجا ومقرص
والطريق الوسطى هي اجلادة))(،((1

( ((1هنج البالغة ،حممد عبدة ،خطبة ،16
ومن كالم له ملا بويع باملدينة.

يف اخلريات يقول سبحانه وتعاىل:

ﭢ ﭼ [سورة املؤمنون.]61 :

كام يقول سبحانه وتعاىل :ﭽ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ ،وألجل

مكانتهم الرفيعة عند اهلل فلهم من
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األجر ما ال عني رأت وال أذن سمعت

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ [سورة

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

من السابقني هم السابقون باخلريات

حيكي القرآن بعضها بقوله :ﭽ ﯜ ﯝ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

وصف السيد املسيح بأنه من املقربني

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﰁ ﭼ [سورة آل عمران .]45 :ثم

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

بأسم شهداء كتاب األبرار وقال ﭽ ﮘ

وهذه الكرامة من اهلل سبحانه وتعاىل

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﭼ

الدنيا كام يقول :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

فالسابقون هم املقربون وهم شهداء

ﯭﯮﯯﭑﭒﭓ

وقال :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

أنه تعاىل وصف املقربني يف آية أخرى

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ.

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

مل تكن اعتباطية بل جزاء لعملهم يف
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

[سورة املطففون ]21- 18 :وعىل هذا
كتاب األبرار.

ﮀ ﮁ ﭼ [سورة الواقعة.]26- 12 :

ويف وصف نعيم املقربني يبدأ

عند اهلل تبارك وهذا جزاؤهم يف

القرب من رهبم ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ

هؤالء هم السابقون وهذه مكانتهم

اآلخرة ،بقيت هنا نكته أخرى وهي أنه
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الواقعة ،]11- 10 :وحيث أن املراد

سبحانه وتعاىل وصف مجاعة باملقربني
وقال :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

بالنعيم األكرب ،النعيم األسنى نعيم
ﯜ ﯝ ﯞﭼ وجنات النعيم كلها
ال تساوي ذلك التقريب وال تعدل

ذلك النصيب( ،((1وهذه درجة عظيمة

ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [سورة الواقعة:

أصحاهبا ثلة من األولني وقليل من

هم السابقون ملا وصفه سبحانه يف أول

كثرهتم يف األولني وقلتهم يف اآلخرين

 .]89- 88واملراد من املقربني هنا
السورة باملقربني وقال :ﭽ ﯖ

اآلخرين فهم عدد حمدود وفريق منتقى

( ((1يف ظالل القرآن.695 /27 ،

أ.م.د .حسن كاظم أسد

واختلفت الروايات يف من هم األولون

ﭔ ﭼ ال يفعل فيهم الزمن ،وال تؤثر

املقربني األولني هم السابقون إىل اإليامن

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

السابقة قبل اإلسالم وإن اآلخرين هم

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ومن هم اآلخرون فالقول األول إن

ذوو الدرجة العالية فيه من األمم
السابقون إىل اإلسالم ذوو البالء فيه.

يف شباهبم وصباحتهم السن ﭽﭑ

ﭙ ﭚ ﭼ من مخر صافية سائقة ،ﭽ ﭜ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

القول الثاين :إن األولني واآلخرين

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

صدرها واآلخرون من متأخرهيا(،((1

عىل عمل كان يف دار العمل ،حياة

هم من أمة حممد فاألولون من
ورجحه احلسن وأبن سريين(.((2

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ وهذا كله مكافأة
كلها سالم يرف ويشيع فيها السالم

وحدث عبد اهلل أبن أيب بكر املزين

تسلم عليهم املالئكة يف ذلك اجلو

اآلية ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ويبلغهم السالم من الرمحن فاجلو كله

قال سمعت احلسن أتى عىل هذه

الناعم اآلمن ويسلم بعضهم عىل بعض

ﯚﭼ فقال أما السابقون فقد

سالم سالم(.((2

اليمني واملناعم يف اجلنة هلؤالء عظيمة

النعيم وهو هنا نعيم مادي حيس فلعل

مضوا ولكن اللهم أجعلنا من أصحاب

جد ًا تبدأ بالرسر املوضونة املشبكة

باملعادن الثمينة( ،((2ﭽ ﯬ ﯭ

ﯮﭼ يف راحة وخلو بال من
اهلموم واملشاغل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

( ((1الكشاف ،الزخمرشي.53 /4 ،
( ((2يف ظالل القرآن.695 /27 ،
( ((2خمترص أبن كثري.430 /3 ،

وعىل أية حالة فهم فرقة ممتازة يف

هؤالء هم املحرومون يف الدنيا الذين
صربوا عىل الشغف وسارعت نفوسهم

إىل اإليامن واثقني يف فضل الرمحن(،((2
ويذكر أبن عباس حديث ًا عن رسول

( ((2يف ظ�لال ال��ق��رآن ،سيد قطب/27 ،
.696
( ((2مشاهد القيامة يف القرآن ،سيد قطب،
دار الرشوق ،ط.116 ،1
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اهلل( أنك لتنظر إىل الطري يف اجلنة

والنقاء الذي مل متسه األيدي قال يف

(قال ابن أيب حاتم حدثنا أيب حدثنا

ووصفه باملكنون ألنه أبعد عن تغيري

الليث حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد

اهلل عن هذا التشبيه قال( :صفاؤهن

فتشتهيه فيحز بني يديك مشوي ًا)(.((2

عبد اهلل بن صالح كاتب الليث حدثني

بن أيب هالل عن أيب حازم عن عطاء عن
كعب قال :إن طائر اجلنة أمثال البخت

يأكل من ثمرات اجلنة ويرشب من أهنار
اجلنة فيصطففن له فإذا اشتهى منها

شيئا أتى حتى يقع بني يديه فيأكل من

خارجه وداخله ثم يطري مل ينقص منه

شئ)( ،((2وقال يف مخر اآلخرة :يف اخلمر
أربع خصال (السكر والصداع والقيء

والبول وقد ذكر تعاىل مخر اجلنة ونزهها

عن هذه اخلصال الذميمة)(.((2

ويف وصف النساء جاء الرتغيب

ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ
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أي وهلم مع ذلك النعيم نساء من
احلور العني الواسعات العيون يف غاية

اجلامل والبهاء كأهنم اللؤلؤ يف الصفاء
( ((2الكامل ،عبد اهلل بن عدي.273 /2 ،
( ((2تفسري بن كثري.308 /4 ،
( ((2خم��ت�صر تفسري أب��ن ك��ث�ير ،حم��م��د عيل
الصابوين.430 /3 ،

التسهيل :شبههن باللؤلؤ يف البياض

حسنه وحني سألت أم سلمة رسول
كصفاء الدر يف األحداق الذي مل متسه

األيدي)(.((2

ومن كامل النعيم أهنم ال يطرق

آذاهنم كالم فاحش وال يلحقهم أثم مما
يسمعوه ،قال أبن عباس(( :ال يسمعون

باط ً
ال وال كذب ًا))( ،((2قال يف البحر
املحيط (والظاهر أنه استثناء فقطع
ألنه مل يندرج يف اللغو وال التأثيم)(.((2

وقال أبو السعود واملعنى أهنم يفشون
السالم فيسلمون سالم ًا بعد سالم أو ال
يسمع كل منهم إال سالم اآلخر بدء ًا أو

رد ًا(.((3

( ((2جممع ال��زوائ��د ،اهليثمي،417 /10 ،
والتسهيل لعلوم التنزيل ،حممد بن أمحد
بن جزي الكلبي ،دار الكتاب العريب،
بريوت ،ط.89 /4 ،1973 ،2
( ((2اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي/17 ،
.206
( ((2البحر املحيط.206 /8 ،
( ((3تفسري أيب السعود.192 /8 ،
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إىل هنا نأيت عىل حتليل النص األول

املقربون ( ،((3وقيل أن ندخل يف نعيم

البقرة لندخل يف املشهد الثاين وهو

أصحاب اليمني يف القرآن الكريم

واملشهد األول يف الرتغيب يف سورة

وصف النعيم ألصحاب اليمني.

أصحاب اإليامن البد أن نقف عىل
فنقول (أصحاب اليمني هم الطائفة

الصورة الثانية :قال تعاىل واصف ًا

الثانية ذكرهم سبحانه وتعاىل بقوله

(أصحاب اليمني) قال تعاىل :ﭽ ﮃ

[سورة الواقعة ،]27 :ثم ذكر أن

نعيم اجلنة اخلاص بالفرقة الثانية
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ
أصحاب اليمني هم ثلة من األولني

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

وثلة من اآلخرين.

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

أصحاب اليمني واملعروف أن هناك

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

هم الذين يعطون كتاهبم بيمينهم وقد

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

وأختلف املفرسون يف املقصود من

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

رأيني يف املقام األول :أن املراد منهم

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ [سورة الواقعة:

أستدلوا عليه باآليات التالية :ﭽ ﮡ

بعد أن حتدث القرآن الكريم

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

.]40–27

عن السابقني وأحواهلم يوم الدين
أنتقل باحلديث إىل الفريق الثاين وهم

أصحاب اليمني وهم أصحاب امليمنة
وهلؤالء نعيم مادي حمسوس كذلك

ولكنه يقم فيه يشء من اخلشونة
والبداوة بالقياس إىل ذلك النعيم

اللني الناعم الذي يرفل به السابقون

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ [سورة

اإلرساء ،]71 :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [سورة
احلاقة ،]19 :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﭼ

[سورة االنشقاق.]8- 7 :

( ((3مشاهد القيامة يف القرآن.117 ،
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وعىل ذلك فهؤالء الذين أتسموا

والشقاء فيكون أصحاب امليمنة مقاب ً
ال

بيمينهم يتمتعون بمنزلة عظيمة عند اهلل

الذين يقابلوهنم غارقون يف الشقاء

بأصحاب اليمني ألجل استالم كتبهم

سبحانه ذكرها سبحانه يف غري واحدة
من اآليات بعد احلديث عن دفع كتبهم
إىل يمينهم يقول:

ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [سورة

االنشقاق ،]9 :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ

[سورة احلاقة ،]21 :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ [سورة احلاقة-22 :
 ،]23ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﭼ [سورة احلاقة.]24 :

والوصب ومما يؤيد إن أصحاب اليمني

هم املتمتعون بنعم اهلل يف اآلخرة وقوله

سبحانه ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﭼ [سورة البلد،]18- 11 :

واإلمعان يف سورة الواقعة التي هي

هذه هي النظرية األوىل يف تفسري

األصل يف تصنيف الناس يوم القيامة

تفسري أصحاب اليمني فهي أن املقصود

هم أصحاب اليمني ال صنف آخر

أصحاب اليمني أما النظرية الثانية يف

من اليمني هو اليمن والربكة وهؤالء

هم الذين وصفهم سبحانه يف صدر
400

هلم غارقون يف الربكة والنعمة كام أن

سورة الواقعة بأصحاب امليمنة وقال

تعاىل ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

يعطي هذا االنطباع إن أصحاب امليمنة

والدليل عىل ذلك إن السورة تصنف

الناس إىل أصناف ثالثة:

1.1فأصحاب امليمنة ما أصحاب امليمنة.
2.2أصحاب املشأمة ما أصحاب املشأمة.

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ [سورة

3.3السابقون السابقون أولئك املقربون.

وبام أن أصحاب امليمنة يقابلون

واليمن والربكة والذين يعطون كتبهم

الواقعة.]8- 7 :

أصحاب املشأمة املأخوذ من الشؤم

فأصحاب اليمني هم أصحاب اخلري

بأيامهنم وجزاهم اهلل اجلزاء األوىف فهم

أ.م.د .حسن كاظم أسد

يف سدر خمضود أي هم حتت أشجار

ويف اخلرب (حدثنا عيل بن عبد اهلل

والسدر شجر النبق واملخضود الذي

عن أيب هريرة يبلغ به النبي قال

النبق الذي قطع شوكه قال املفرسون

خضد أي قطع شوكه( ،((3ويف احلديث

الرشيف (أن أعرابي ًا جاء إىل الرسول
فقال يا رسول اهلل أن اهلل تعاىل ذكر يف
اجلنة شجرة تؤذي صاحبها فقال وما

حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج
إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها

مائة عام ال يقطعها واقرؤا ان شئتم

وظل ممدود)( ،((3ومعنى ممدود أي ال
زوال له فهو دائم (أكلها دائم وظلها،

هي؟ .قال السدر فأن له شوك ًا  ،فقال:

أي دائم الظل ليس ظل األشجار بل

ﮊ ﮋ ﭼ خضد اهلل شوكه فجعل

تعاىل :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [سورة

ثمره تفتق عن أثنني وسبعني لون ًا من

وقد ورد يف احلديث الرشيف

رسول اهلل أليس اهلل يقول ﭽ ﮉ

مكان لكل شوكة ثمرة وأن الثمرة من
الطعام ما فيها لون يشبه اآلخر(،((3

وطلح منضود هو شجر املوز ومعنى

مقصود أي مرتاكم قد نضد باحلمل من

أسفله إىل أعاله

(.((3

ﭽﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﭼ أي هم يف الظل الدائم
الذي ال تنسخه الشمس(.((3

( ((3صفوة التفاسري.308 /3 ،
( ((3روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع
املثاين ،اآللويس.140 /27 ،
( ((3صفوة التفاسري.308 /3 ،
( ((3تفسري سوريت الواقعة واجلمعة ،مجيل
القرييش.308 /3 ،

ظل خيلقه اهلل تعاىل)( ،((3وقد ورد قوله
النساء.]57 :

(حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا حييى
عن عبيد اهلل قال حدثني خبيب بن عبد
الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب
هريرة عن النبي قال سبعة يظلهم اهلل
يف ظله يوم ال ظل اال ظله اإلمام العادل
وشاب نشأ يف عبادة ربه ورجل قلبه

معلق يف املساجد ورجالن حتابا يف اهلل

اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته
( ((3صحيح البخاري.57 /6 ،

( ((3مفاتيح الغيب ،اإلم��ام ال��رازي/29 ،
.164
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ذات منصب ومجال فقال إين أخاف

النسائي وأبو عيسى الرتمذي حدثنا

شامله ما تنفق يمينه ورجل ذكر اهلل خاليا

عن عمر بن احلارث عن دراج عن

اهلل ورجل تصدق اخفى حتى ال تعلم

ففاضت عيناه)(.((3

أيب اهليثم عن أيب سعيد عن النبي

ٍ
وماء ٍ
جار دائ ًام
وماء مسكوب أي

يف قوله تعاىل ﭽ ﮞ ﮟ ﭼ قال

العرب أصحاب بادية واألهنار يف

ومسرية ما بينهام مخسامئة عام» ثم قال

ال ينقطع جيري يف هنر ممدود« ،كانت
بالدهم عزيزة ال يصلون إىل املاء إال

بالدلو والرشاء فوعدوا باجلنة بأسباب

النزهة وهي األشجار وظالهلا واملياه

«ارتفاعها كام بني السامء واألرض
الرتمذي هذا حديث حسن غريب ال

نعرفه إال من حديث رشدين بن سعد
قال :وقال بعض أهل العلم معنى هذا

واألهنار وجرياهنا( ،((3أما الفاكهة فهي

احلديث ارتفاع الفرش يف الدرجات

قال أبن عباس« :ال تنقطع إذا جنيت

واألرض هكذا قال إنه ال يعرف هذا

ال مقطوعة وال ممنوعة ،متنوعة وكثرية،

وبعد ما بني الدرجتني كام بني السامء

وال متتنع من أحد إذا أراد أخذها»(،((4

إال من رواية رشدين بن سعد وهو

ثامر اجلنة إال عاد مكاهنا أخرى)(.((4

جعفر بن جرير عن أيب كريب عن

ويف تفسري آخر (ما قطعت ثمرة من
وقوله تعاىل ﭽ ﮞ ﮟ ﭼ وهم أي

402

أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد

أصحاب اليمني عىل فرش عالية وطيئة
ناعمة ،أي عالية وطيئة ناعمة قال

( ((3صحيح البخاري.161 /1 ،
( ((3اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي/17 ،
.209
( ((4تفسري اخلازن.18 /4 ،
( ((4تفسري البغوي.283 /4 ،

املرصي وهو ضعيف هكذا رواه أبو

رشدين به»(.((4

أما نساء اجلنة فيقول اهلل تعاىل يف

شأهنن ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ أي خلقنا
نساء اجلنة خلق ًا جديد ًا وأبدعناهن

إبداع ًا عجيب ًا قال يف التسهيل ومعنى

إنشاء النساء أن اهلل تعاىل خيلقهن يف
( ((4تفسري بن كثري.312 /4 ،
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اجلنة خلق ًا آخر يف غاية احلسن بخالف

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ فقال :يا أم سلمة

ترجع مجيلة( ،((4قال أبن عباس يعني

شمط ًا عمش ًا رحم ًا جعلهن اهلل بعد الكرب

الدنيا فالعجوز ترجع شابة والقبيحة
اآلدميات العجائز الشمط خلقهن اهلل

بعد الكرب واهلرم خلق ًا آخر(.((4

هن اللوايت قبضن يف الدنيا عجائز

أتراب ًا عىل ميالد واحد يف االستواء(.((4

ويف احلديث «حدثنا عبد بن محيد،

وقوله تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ

حدثنا مصعب بن املقدام ،حدثنا

شواب

عجوز إىل النبي فقالت :يا رسول

أما أبتدا ًء وهن احلور وأما استئنافا
وهن

املبوثات

الزوجات

فجعلناهن أبكار ًا مل يمسسن (عرب ًا)
متحببات

إىل

أزواجهن

املبارك بن فضالة عن احلسن قال« :أتت
اهلل ،ادع اهلل أن يدخلني اجلنة .فقال :يا

(أترابا)

أم فالن! .إن اجلنة ال تدخلها عجوز،

اليمني خمصصات هلم ليتنسق ذلك مع

ال تدخلها وهي عجوز ،إن اهلل تعاىل

متوافيات السن والشباب ألصحاب
الفرش املرفوعة(.((4

قال :فولت تبكي .فقال :أخربوها أهنا
يقول :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣﭼ» (.((4

و( ُع ُر ب ًا) مجع عروب وهي املتحببة

هذا النعيم ألصحاب اليمني الذين

العاشقات ألزواجهن املتحببات هلم

ومجاعة من املتأخرين من أمة حممد

لزوجها العاشقة له قال جماهد هن

هم مجاعة من األولني من األمم السابقة

اللوايت يشتهني أزواجهن( ،((4عن أم

قال يف البحر والتنا يف بني هذه اآلية

قوله تعاىل ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

سبقتها وهي قوله ﭽ ﯤ ﯥ ﯦﭼ

سلمة قالت :سألت النبي عن

( ((4كتاب التسهيل.90 /4 ،
( ((4تفسري اخلازن.18 /4 ،

( ((4يف ظالل القرآن.697 /27 ،

( ((4روح املعاين ،اآللويس.143 /27 ،

ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ وبني اآلية التي

ألن الثانية يف السابقني فلذلك قال:
( ((4اجلامع ألحكام القرآن.210 /17 ،

( ((4الشامئل املحدية ،ال�ترم��ذي،132 ،
صفوة التفاسري ،3 ،ص .309
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ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ وهذه يف أصحاب

إىل رسول اهلل يبلغه حتيات أخوانه

ﯕﭼ(.((4

ساعتئذ وما أحبه حني يتلقاه وقد بلغت

اليمني

ولذلك

قال:

ﭽﯓﯔ

الصورة الثالثة :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

احللقوم فيطمئن باله ويشعر باألنس يف

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

.بدراسة وحتليل آليات الرتهيب يف

الذي أعده اهلل للمقربني من األرائك

الصورة األوىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ قد مر بنا صور النعيم
املشبكة باملعادن واحلور العني والطري

املشوي والفاكهة والكأس املعني وهنا

الصحبة املقبلة مع أصحاب اليمني(.((5
السورة:

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ األلفاظ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [سورة

الراحة احللوة والنعيم اللني واألنس

هول الساعة هنا مادي من النوع

ذاهتا تقطر رقة ونداوة وتلقي ظالل

الكريم( ،((5واملراد باملقربني السابقون
الذين ذكروا يف أول السورة(.((5

وأما إن كان من أصحاب اليمني

فسالم لك يا حممد منهم ألهنم يف راحة
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أصحاب اليمني وما أندى السالم

وسعادة ونعيم( ،((5فيلتفت اخلطاب

( ((4البحر املحيط ،أليب حيان األندليس/8 ،
.207
( ((5يف ظالل القرآن .709 /27
( ((5اجل��ام��ع ألح��ك��ام ال��ق��رآن ،القرطبي،
.232 /17
( ((5صفوة التفاسري.316 /3 ،

الواقعة.]1 :

املرعب الرهيب فالقيامة هنا حادث
واقع ال جمال لكذبه وال تكذيبه ﭽﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﭼ
ولفظة الواقعة بام فيها من مد ثم

سكون أشبه بسقوط اجلسم الذي يرفع
ثم يرتك فيقع فينتظر له احلس فرقعة
وضجة (.((5
و

(سميت

واقعة

لتحقق

( ((5يف ظالل القرآن.145 /27 ،
( ((5مشاهد القيامة يف القرآن.115 ،

أ.م.د .حسن كاظم أسد

وقوعها)( ،((5قال أبن عباس الواقعة

ثم بني اهلل متى يكون ذلك فقال:

والطامة وهذه األشياء تقتيض عظم

ﮞ ﮟ ﭼ أي زلزلت زلزاالً عنيف ًا

أسم من أسامء القيامة كالصاخة واآلزفة

شأهنا( ،((5ليس لوقعتها كاذبة أي ال
يكون عند وقوعها نفس كاذبة تكذب

بوقوعها كحال املكذبني اليوم ألن كل
نفس تؤمن حينئذ ألهنا ترى العذاب

عيان ًا كقوله تعاىل ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ(.((5

ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

واضطربت اضطراب ًا شديد ًا بحيث

ينهدم كل ما فوقها من بناء شامخ وطود

راسخ(.((5

قال املفرسون :ترج كام يرج الصبي

يف املهد حتى ينهدم كل ما عليها من
بناء وينكرس كل ما فيها من جبال

والواقعة مهمتها ترفع أولياء اهلل

وحصون( ،((6أما اجلبال فهي تفتت

أعداء اهلل فهم يف الدرك األسفل من

وهو املبلول بعد إن كانت شاخمة ،قال

فهم يف املكانة العالية الرفيعة وختفض
النار ﭽﮕ ﮖﭼ قال احلسن:

ختفض أقوام ًا إىل اجلحيم وإن كانوا يف
الدنيا أعزة وترفع آخرين إىل أعىل عليني

وإن كانوا يف الدنيا وضعاء(.((5
( ((5تفسري البيضاوي.283 /5 ،

( ((5تفسري ال��ب��ح��ر امل��ح��ي��ط ،ألب��ن حيان
األندليس.202 /8 ،

( ((5ي��ن��ظ��ر :ال��ب��ي��ض��اوي وأيب ال��س��ع��ود

واآللويس وأبن كثري يف تفسري هذه اآلية

الكريمة.

( ((5خمترص أبن كثري ،حممد عيل الصابوين/3 ،
.428

تفتيت ًا حتى صارت كالدقيق املبسوس
تعاىل يف آيات أخر عن مصري األرض

واجلبال يوم القيامة :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ
[سورة الزلزلة .]2- 1 :ﭽ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [سورة

الكهف ،]47 :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﭼ [سورة إبراهيم ،]48 :ﭽﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [سورة

ق ،]44 :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

( ((5صفوة التفاسري.305 /3 ،
( ((6تفسري الثعلبي.200 /9 ،
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ﯧﭼ [سورة الفجر ،]21 :ﭽ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﭼ [سورة الواقعة،]4 :

2.2تعود املرحلة الثانية كأهنا غبار

 ،]3أما مصري اجلبال فهو كام نرى

3.3أخري ًا تؤول هنايتها إىل أطالل من

ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭼ [سورة االنشقاق:
يف آيات الذكر احلكيم ﭽ ﭙ ﭚ

ﭛﭼ [سورة التكوير ،]3 :ﭽ ﭠ

منبث يف الفضاء.
تراب.

وهذه التحوالت التي يمر هبا

ﭡ ﭢﭼ [سورة الكهف،]47 :

النظام الكوين السابق توحي إىل صورة

 ،]10ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ

تبرش يف الوقت نفسه بظهور نظام

ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﭼ [سورة الطور:

[سورة النبأ ،]20 :ﭽ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭼ

[سورة

كئيبة ومرعبة عن وضع العامل ولكنها
أكمل من ذي قبل.

فجو السورة ومطلعها هو هتويل

القارعة ،]5 :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ

وترويع وتعظيم وتفخيم يوقع يف

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﭼ

من جهة وبضآلة الكائن اإلنساين

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [سورة

أخرى ( .((6وهذه السورة العظيمة

[سورة املرسالت ،]11 :ﭽ ﮧ ﮨ
[سورة املزمل ،]14 :ﭽ ﮝ ﮞ
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عن نسق اجلبال من أصلها.

احلس الشعور بالقدرة اإلهلية الكربى

بالقياس إىل هذه القدرة من جهة

الواقعة ،]6- 5 :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ

هائلة رهيبة قبل أن يتلقاها احلس إال

وهذه اآليات الكريمة حتكي عن

هذا احلس وتطالعه باهلول القاصم

ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [سورة احلاقة.]14 :

حدوث حتوالت وتغريات عىل اجلبال

منها:

1.1احلركة والسري والرجف وهي
احلركة الشديدة االضطراب تسفر

هبزة عنيفة وهي منذ افتتاحها تقرع
واحلد الصارم واملشهد تلو املشهد

كله بإيقاع ُملح عىل احلس باهلول آن ًا
وباجلالل آن ًا وبالعذاب آن ًا وباحلركة
(  ((6مشاهد القيامة ،ص .116

أ.م.د .حسن كاظم أسد

القوية يف كل آن (.((6

ﯾﭼ [سورة الواقعة،]47-45 :

تعاىل:

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ويصفهم يف سورة أخرى ﭽ ﰋ ﰌ

ﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﰖ ﭼ [سورة احلاقة،]34- 33 :

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

خالصة صفاهتم وهي األتراق أوالً

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

ثالث ًا وعدم اإليامن باهلل الواحد رابع ًا

ﰉﰊﰋﰌﰍﭑﭒﭓﭔ

ولعل ألصحاب الشامل أوصاف ًا أخرى

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

أحواهلم يف اآلخرة فيكفي يف ذلك

الصورة

الثانية:

قال

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

إن التدبر يف هذه اآليات يستشف منها

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ونقض العهد ثاني ًا وانكسار املعاد

ﰃﰄﰅﰆﰇﰈ

وعدم احلض عىل طعام املسكني خامس ًا

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

يف القرآن الكريم غري ما ذكرنا وأما

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭼ

اآليات التالية:

[سورة الواقعة.]56- 41 :

ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ

وموقفهم من الرشع والرشيعة وأخرى

املصري يتمنى عدم حرشه كام قال اهلل

والقرآن يصف تارة أحواهلم يف الدنيا

أحواهلم يف اآلخرة أما صفاهتم يف الدنيا

فيصفهم باألوصاف التالية:

[سورة احلاقة ،]26- 25 :فهو لسوء

تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [سورة
احلاقة ،]27 :فهو يدرك بأن ما مجعه

ﭽﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

من املال والنفوذ ما منعه من عذاب

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
(  ((6يف ظالل القرآن.245 /8 ،

اهلل فيقول كام قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯲ

[سورة احلاقة ،]29- 28 :ولكن
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متنيه ورصاخه ال يفيده شيئ ًا فيأخذه

أسود حار (.((6

يقول سبحانه وتعاىل :ﭽ ﯼ ﯽ

الفنية الرائعة التي جاءت يف كتاب

املوكلون يغلونه فيصلونه اجلحيم كام
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

مشاهد القيامة لئن كان أصحاب

ﰇ ﰈ ﰉﭼ [سورة احلاقة:

اليمني يف ظل ممدود وماء مسكوب

نحن بصدد حتليل آياهتا يف الرتهيب

ومحيم فاهلواء شواظ ساخن ينفذ إىل

 ،]32-30ويف سورة الواقعة التي
جاء قوله عز وجل ﭽ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [سورة

فأنظر لرتى أصحاب الشامل يف سموم

املسام ويشوهيا واملاء متناه يف احلرارة

ال يربد وال يروي وهناك ظل ولكنه

الواقعة:

ظل من حيموم ظل الدخان الالفح

تدخل مساماهتم ويصب عليهم ماء

من نوع ذلك الظل ذي الثالث

 ،]43-41أي هتب عليهم ريح حارة

مغيل ﭽﯡ ﯢ ﯣﭼ أي ويف ظل
من دخان أسود شديد السواد ال بارد

أي ليس هذا الظل بارد ًا يسرتوح به

اإلنسان من شدة احلر ( ،((6وال كريم

أي وليس حسن املنظر يرس به من
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وال بأس هنا أن ننقل الصورة

يستفيء بظله قال اخلازن يف تفسريه
إن فائدة الظل ترجع إىل أمرين أحدمها

دفع احلر والثاين حسن املنظر وكون

اإلنسان فيه مكرم ًا وظل أهل النار
بخالف هذا ألهنم يف ظل من دخان

( ((6صفوة التفاسري.310 /3 ،

اخلانق إنه ظل للتهكم والسخرية
الشعب الذي ال ظليل وال يفني من
اللهب وهو هنا ال بارد وال كريم هو

ظل ساخن وهو كذلك كزنجيل ال
حيسن استقباهلم وال هييئ هلم الراحة
واالسرتواح هذا الشظف كله جزاء

وفاق ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ،
وما آمل الشظف للمرتفني ﭽ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ وهو الرشك
باهلل وفيه حنث بالعهد الذي بني اهلل

وعباده عىل اإليامن ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
( ((6تفسري اخلازن.21 /4 ،

أ.م.د .حسن كاظم أسد

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭼ
ونحن ال ندري ما شجر الزقوم ولكن

اللفظ نفسه جيرسه يصور ملمس ًا خشن ًا
شائك ًا مدبب ًا عزق األيدي بله احللقوم

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [سورة
الواقعة.]87 - 83 :

يبني اهلل تعاىل حقيقة املوت يف

وذلك يف مقابل السدر املخضود الذي

السورة فاملوت حسب ما يصفه

فاجلوع كافر واملحنة غالبة وإن الشوك

وآخر منزل من منازل الدنيا فاملوت

ال شوك فيه ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭼ

اخلشن بحاجة إىل ماء يسلك احللوق

النبي أول منزل من منازل اآلخرة
عبارة عن ذهاب القوة يف اليشء(.((6

واخلشوم وأهنم لشاربون وشاربون

واملوت هو انتقال من مرحلة إىل

يروي ظمأ ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ وهي

دانية إىل حياة عالية فهو هبذا املعنى

عليه من احلميم الذي ال يربد غله وال

مرحلة إىل مرحلة أخرى ومن حياة

اإلبل املصابة بداء االستسقاء التي ال

ليس أمر ًا عدمي ًا فهو أمر وجودي

ﭭﭼ والنزل للراحة واالستقرار

ﭞ ﭼ [سورة امللك ،]2 :املوت

فيه وهو شبيه بذلك الظل الذي ال ظل

أن الكون يسري باجتاه موت حراري

تكاد ترتوي من املاء ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ

ولكن هؤالء هذا نزهلم الذي ال راحة
فيه ( . ((6

الصورة

الثالثة:

قال

بدليل قوله تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ

سنة عامة قطعية أثبتت العلوم احلديثة

وشيخوخة يصطلح عليها يف الفيزياء

تعاىل:

بـ (االنرتويب) يقول الدكتور (فرانك

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

تدل عىل أن مكونات هذا العامل تفقد

ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

( ((6مشاهد القيامة( 119 ،التصوير الفني)
يف كتاب التصوير الفني يف القرآن ،سيد
قطب.

ألن) أن قوانني الديناميكا احلرارية

حرارهتا تدرجيي ًا ،وأهنا سائرة حت ًام

إىل يوم تصري فيه مجيع األجسام حتت
( ((6مقاييس اللغة.283 /5 ،
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درجة من احلرارة البالغة االنخفاض

هي الصفر املطلق ويومئذ تتقدم الطاقة

أمرين:

هذه احلالة من انعدام الطاقات عندما

مسبوقة بالعدم كام أن الدكتور (دونالد)

وتستحيل احلياة وال مناص من حدوث

تصل درجة حرارة األجسام إىل الصفر

األول :حدوث املادة وكوهنا

إذ لو كانت قديمة بال أول لنفذت

املطلق بميض الوقت ،أما الشمس

طاقتها عرب القرون غري املتناهية.

الغنية بأنواع احلياة فكلها دليل واضح

حتت غطاء نفاذ الطاقات وتساوي

بزمان بدأ من حلظة معينة فهو أيض ًا

واحلرارة والربودة.

املستقرة والنجوم املتوهجة واألرض

عىل أن أصل الكون وأساسه يرتبط
حدث من األحداث(.((6

الثاين :تقويض أسس النظام السائد

األجسام من حيث الفعل واالنفعال
واملوت حقيقة كونية البد منها،

ويقول الدكتور (دونالد روبرت

قال اهلل تعاىل يف كتابه املجيد ﭽﯢ

أزلي ًا ولو كان كذلك ملا بقيت فيه أي

ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

كار) إن هذا الكون ال يمكن أن يكون

عنارص إشعاعية ،ويتفق هذا الرأي مع

القانون الثاين للديناميكية احلرارية(.((6
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أقول :إن هذا األصل يثبت لنا

( ((6اهلل يتجىل يف عرص العلم ،12 ،تاليف
نخبة من العلامء األمريكني الطبيعة ،مقالة
حتت عنوان ع��امل الطبيعة البيولوجية،
ف��ران��ك أل���ن ،أرشف ع�لى حت��ري��ره جون
كلوفر مونسيام ،ضمن كتاب اهلل يتجىل يف
عرص العلم.
( ((6املصدر السابق ،مقال دونالد روبرت
كارت حتت عنوان موجهات جيولوجية،
.91

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ

[سورة اجلمعة ،]8 :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﭼ ،ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ،

ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ.

خالصة وخامتة ونتائج

نستخلص من خالل هذه اجلولة

يف رحاب القرآن الكريم ،أن إسلويب
الرتغيب والرتهيب مها العالج الناجع

يف إعداد نفوس املؤمنني ،فقد وضح

أ.م.د .حسن كاظم أسد

البحث مفهومي الرتغيب والرتهيب،

والوعد ،والوعيد ،ويعترب هذه الطريقة

الرتبية يف الوصول باملؤمن إىل الوجه

والرتهيب؛ لتنشيط عباده املؤمنني

يكتنفه من أهوال وما يفيضه من ملذات

معاصيه.

لغة واصطالحا والعالقة بينه وبني

األكمل ،يف تصوير يوم القيامة وما

تستشعر فطرة اإلنسان ووجدانه يف

يف مداواة النفوس بمزيج الرتغيب

لطاعاته ،وتثبيط عباده الكافرين عن
ذكر البحث طرق ذكر الرتغيب

حوار قرآين وتقديم قصيص أداته وآلته

والرتهيب يف القرآن الكريم ،فمنها

يوجه الرتغيب والرتهيب املؤمن

أن يأيت هذا األسلوب ضمن جمموع

الرتغيب والرتهيب.

يأيت يف آية واحدة ،أوان يأيت يف آيتني،

ليعيش بني اخلوف والرجاء ،خياف أن

آيات ،فتار ًة يدعو بالرتهيب وتارة

من اهلل الرمحة؛ هلذا كان القرآن الكريم

والرتهيب.

حتل به نقمة اهلل ،ويف نفس الوقت يرجو
حيث عىل الرب واإلحسان والنهي عن
اإلثم والعدوان.

بالرتغيب وتارة جيمع بني الرتغيب
من خالل البحث تبني أن االجواء

التي يستشعرها املستمع لسورة الواقعة

تربز أمهية الرتغيب والرتهيب يف

أجواء هتويل وترويع وتعظيم وتفخيم

ثم يتبعه ما يتضمن ترهيب ًا من القيام

الكربى من جهة وبضآلة الكائن

القيام بعمل يرىض اهلل عنه ورسوله،

يوقع يف احلس الشعور بالقدرة اإلهلية

بعمل ُيغضب اهلل ورسوله .وقد

اإلنساين بالقياس إىل هذه القدرة.

بذكر ما فيه ترهيب ،ثم يردفه ما فيه

هي من العهد املكي ،وقد عاجلت قضية

يكون العكس ،فيبدأ القرآن الكريم

يالحظ البحث أن سورة الواقعة

ترغيب ،فقد يذكر القرآن الكريم جزاء

النشأة اآلخرة رد ًا عىل قول الشاكني

ليجمع بني الرتغيب ،والرتهيب،

الكريم وبام جاء به رسوله.

الكافرين ،ثم يعقبه بجزاء املؤمنني؛

فيها من املرشكني املكذبني بالقرآن
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الرتغيب والرتهيب

وتشتمل

سورة

الواقعة

عىل

التعرض ألحوال يوم القيامة وما
يكون بني يدي الساعة وانقسام الناس
إىل ثالث طوائف (أصحاب اليمني،

أصحاب الشامل ،السابقون) وكل
فريق وما أعده اهلل تعاىل هلم من اجلزاء
العادل يوم الدين كام أقامت الدالئل

عىل وجود اهلل ووحدانيته وكامل قدرته

من اخلطاب إىل الغيبة ،واجلملة
االعرتاضية وفائدهتا لفت األنظار إىل

أمهية القسم ،مع توافق الفواصل يف
احلرف األخري مما يزيد يف رونق الكالم

ومجاله بام يسمى هذا بالسجع املرصع
وهو من املحسنات البديعية.

قام البحث بدراسة حتليلية بينت

يف بديع خلقه وصنعه يف خلق اإلنسان

صورا للرتغيب وصورا للرتهيب،

اهلل من القوة يف النار ثم نوهت بذكر

ليوم القيامة ورسمت صور ًا للنعيم

وإخراج النبات وإنزال املاء وما أودعه

القرآن الكريم وأنه تنزيل رب العاملني

وما يلقاه اإلنسان عند االحتضار من
شدائد وأهوال.

اشتملت السورة عىل كل أنواع

البيان العريب من حمسنات لفظية ونكت
بالغية واساليب بيانية غاية يف الروعة
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والتهكم

واالستهزاء،

وااللتفات

ففيها جناس االشتقاق ،إذا وقعت
الواقعة ،اجلناس الناقص والطباق

بني امليمنة واملشأمة وبني األولني

واآلخرين

وبني

خافضة

ورافعة

والتشبيه املرسل املجمل ،والتفخيم
والتعظيم ،وتأكيد املدح بام يشبه الذم،

فقد احتوت سورة الواقعة عىل مشاهد

مرغب ًة فيه دالة عىل اخلري وعمل

املعروف حتى ينال اإلنسان حسن
العاقبة وجنات النعيم.

أهم املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.

1.1البحر املحيط ،حممد بن يوسف
الشهري بأيب حيان األندليس ،دار

النرش :دار الكتب العلمية –لبنان/
بريوت – 1422هـ – 2001م.

2.2الرتغيب والرتهيب ،الدكتور عبد
احلكيم السعدي ،تنقيح الدكتور

عبد الستار حامد ،مطابع الدستور

أ.م.د .حسن كاظم أسد

التجارية ،بغداد.

النارش :دار الكتب العلمية.

3.3الرتغيب والرتهيب يف القرآن

8.8تفسري الثعالبي ،الثعالبي (ت

كيالن خليل حيدر ،جملة العلوم

الفتاح أبو سنة –الشيخ عيل حممد

الكريم وأمهيتهام يف الدعوة إىل اهلل،

االسالمية،

جملد،7

السنة2013م.

العدد،13

4.4التسهيل لعلوم التنزيل ،حممد بن

أمحد بن جزي الكلبي ،دار الكتاب

العريب ،بريوت ،ط.1973 ،2

875هـ) حتقيق :الدكتور عبد

معوض–والشيخ عادل أمحد عبد
املوجود ،ط األوىل1418 ،املطبعة:
دار إحياء الرتاث العريب –بريوت،
النارش :دار إحياء الرتاث ،العريب،

مؤسسة التاريخ العريب –بريوت –

5.5التصوير الفني يف القرآن ،سيد

لبنان.

6.6تفسري أيب السعود -أبو السعود،

427هـ) ،حتقيق :اإلمام أيب حممد بن

دار إحياء الرتاث العريب -بريوت.

نظري الساعدي ،الطبعة :األوىل،

قطب ،دار الرشوق.

حممد بن حممد أبو السعود ،النارش:

9.9تفسري

الثعلبي،

الثعلبي

(ت

عاشور ،مراجعة وتدقيق األستاذ

7.7تفسري البحر املحيط ،أيب حيان

سنة الطبع2002– 1422 :م،

الشيخ عادل أمحد عبد املوجود–

الرتاث العريب ،النارش :دار إحياء

شارك يف التحقيق )1 :د .زكريا

(ت

األندليس (ت 745هـ) ،حتقيق:

الشيخ

عيل

حممد

معوض،

عبد املجيد النوقي  )2د .أمحد
النجويل اجلمل ،الطبعة :األوىل،

2001–1422م ،املطبعة :لبنان/
بريوت–دار

الكتب

العلمية،

املطبعة :بريوت –لبنان –دار إحياء
الرتاث العريب.

1010تفسري

البغوي،

البغوي

510هـ) ،حتقيق :خالد عبد الرمحن
العك ،املطبعة :بريوت –دار املعرفة،
النارش :دار املعرفة.

1111تفسري

البيضاوى،

البيضاوي،
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بريوت –دار الفكر ،النارش :دار

الشيخ خليل امليس ضبط وتوثيق

1212تفسري اخلازن ،املسمى لباب التأويل

 1995– 1415م ،النارش :دار

الفكر ،بريوت.

يف معاين التنزيل ،عيل بن حممد بن
إبراهيم البغدادي ،دار املعرفة،

لبنان.

الفكر للطباعة والنرش والتوزيع–

بريوت –لبنان.

1717روح املعاين يف تفسري القرآن

1313تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري

العظيم والسبع املثاين ،شهاب

يوسف عبد الرمحن املرعشيل،

1270هـ)،

(ت 774هـ) ،حتقيق :تقديم:

سنة الطبع 1992 :م ،النارش :دار

الدين حممود بن عبد اهلل احلسيني
األلويس

(املتوىف:

املحقق :عيل عبد الباري عطية،

املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع–

النارش :دار الكتب العلمية –

1414تفسري سوريت الواقعة واجلمعة،

(ت

بريوت–لبنان.

مجيل القرييش.

1515اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل

حممد بن أمحد القرطبي (املتوىف:

 671هـ) ،املحقق :تصحيح:
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وختريج :صدقي مجيل العطار،

أبو إسحاق إبراهيم أطفيش،

سنة الطبع 1985– 1405 :م،

النارش :دار إحياء الرتاث العريب–

بريوت–لبنان.

1616جامع البيان ،إبن جرير الطربي
(ت 310هـ) ،حتقيق :تقديم:

بريوت.

1818فتح

القدير،

الشوكاين

1255هـ) ،املطبعة :عامل الكتب،

النارش :عامل الكتب.

1919يف ظالل القرآن ،سيد قطب،
ط-1إحياء الكتب العربية -البايب
احللبي.

2020هنج البالغة ،حممد عبدة ،ط-1دار
الفكر.

2121اليوم اآلخر ،دكتور عمر سليامن
األشقر ،ط ،1مكتبة الفالح

الكويت .1986

ﭽ ﯦ ﯧ ...ﭼ

فحوى البحث
يعرض مساحة الشيخ الباحث جزءاً من االية الثانية
عشرة من سورة يوسف وهو قول اخوة يوسف البيهم
(ارسله معنا غداً يرتع ويلعب) ،فيخوض يف تفسري
هاتني الكلمتني لغ ًة وقصداً ،استناداً اىل اشهر املصادر
اللغوية ،ثم يعرض الراء املفسرين والعلماء املسلمني
يف مسألة جواز وقوع (اللعب واللهو) على االنبياء و
يناقش تلك االراء مناقشة علمية وفقهية ليصل اىل نتائج
بالروايات الواردة عن املعصومني.
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تأمالت يف قوله تعاىل ((يرتع ويلعب))..

متهيد:

ال خيفى عىل ذوي البصرية أن سورة

لألطفال وبالتايل جعلوا هذا األمر

الدروس والعرب واألحكام التي مازالت

يوسف وغريه من األولياء مصداق ًا

يوسف تضم بني جنباهتا الكثري من
غائبة عن اذهان كثرية من أهل العلم
فض ً
ال عن غريهم؛ وهذا ليس باألمر
املستغرب ،بل هو من معاجز القرآن

الكريم ،الذي كلام تأملت يف معنى من

معانيه أعطاك وأعطاك إىل أن تقف
عاجز ًا متحري ًا يف أمر هذا الكتاب

الرشيف.

ففي ضمن هذا السياق وعند التأمل

يف قوله تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

كقاعدة عامة –كربى–وجعلوا نبي اهلل
من مصاديقها –صغرى –التي تنطبق

عليهم من دون إشكال وال ضري يف

ذلك.

أقول :إن صحت وصدقت هذه

احلاجة كعنوان عىل األعم األغلب من
أفراد اجلنس البرشي ،فإهنا ال جتري

عىل أولياء اهلل ممن اصطفاهم واجتباهم
لدينه من األنبياء واألئمة.

وقبل مناقشة هذا املوضوع البد أن

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ[سورة

نستعرض كلامت أهل اللغة والتفسري

بعض اآليات القرآنية إىل بعضها يف نفس

وجو اآلية بشكل عام.
خاصّ ،

يوسف ،]12 :باإلمكان بيان –وبضم

هذه السورة وغريها –أن املعنى الذي
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املباح والذي ُيعد بمثابة حاجة فطرية

استفاده أهل التفسري ويكاد أن يكون

موضع وفاق عندهم غري صحيح!.

حول مفرديت (يرتع ويلعب) بشكل
قرأ نافع ،وأبو جعفر[ :يرتع
ويلعب] من فِ ْعل(( :ارتعى)) وبالياء يف

الفعلني.

والذي أمجع عليه الكثري من

وقرأمها ابن كثري[ :نرت ِع ونلعب]
من فِ ْعل ((ارتعى)) وبالنون يف

وبعض النصوص هو جواز اللعب

وقرأمها أبو عمرو ،وإبن عامر:

األعالم يف تفاسريهم وتبعهم بعض

الفقهاء عىل ذلك وإستناد ًا هلذه اآلية

ا لفعلني .

الشيخ حسني كاظم عبد الزيادي

((الرتع)) وبالنون
[نرتع ونلعب] من
ْ
ّ

األب ((يعقوب)) ،عىل أن يذهب

القراء العرشة[ :يرتع
وقرأمها باقي ّ

لحني
املراعي لريتع ويلعب كام طلبوا ُم ّ

يف الفعلني.

((الرتع)) وبالياء يف
ويلعب] من
ّ
الفعلني.

أبناؤه العرشة بأخيهم يوسف معهم إىل

وعاتبني(((.

وذكر بعض املفرسين أن (يرتع):

ويف هذه القراءات تفنن وتكامل.

من الرتع ،وهو الرعي ،واألكل.

يشاء يف سعة .ويقال(( :رتعت املاشية

كيف شاءا ،وقرئ( :يرتعي) بإثبات

((ارتعى)) أي :رعى كيف
يقال لغة:
َ

رتع ًا)) أي :رعت كيف شاءت يف
ٍ
ٍ
نرتع
وسعة .ويقال(( :خرجنا
خصب
ُ

يقال :رتع اإلنسان والبعري :إذا أكال

الياء( .ويلعب) أي :ينشط بالركض
واملسابقة ،ورمي السهام ،هذا؛ ويقرأ

ننعم ون ُ
ُحرك أجسامنا
ونلعب) أي:
ُ
ُ
باللعب النافع رياض ًة هلا.

هذا؛ والرتع يف األصل :أكل البهائم يف

املأكل ،مأخو ٌذ من قول العرب ((رتع

إذا أريد به األكل الكثري(((.

((يرتع)) :أي يتسع يف خصب

الفعالن بالنون أيض ًا قراءتان سبعيتان،

اخلصب زمن الربيع ،ويستعار لإلنسان

اإلنسان أو البعري)) أي :أكل كيف شاء.

وذكر املوسوي يف معنى (يرتع) :أي

((ويلعب)) :أي :ويامرس رياض ًة

الرتع :حقيقته يف أكل البهائم ويستعار

ٍ
وك ُُل
خمصب راتع.

نافع ًة يف املراعي واهلواء الطلق واألرض

اللعب
الواسعة ،فاملراد باللعب هنا
ُ

يرس (يعقوب)،
ُ
النافع املفيد ،وهو ُ
ويراه مطلوب ًا من مطالب تقوية األجساد
ونامئها وصحتها.

بيان ما ُّ
يف هذه اآليات ُ
يدل عىل موافقة

يتسع يف أكل ما ّ
لذ وطاب ،قال الراغب
لإلنسان إذا أريد به األكل الكثري(((.

((( معارج التفكر ودقائق التدبر ،ص 624و
ص ،630مج .10للميداين.
((( تفسري القرآن الكريم ،ص ،551مج،4
حممد عيل الدرة.
((( الواضح يف التفسري ،ج ،8ص ،190السيد
عباس املوسوي.
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تأمالت يف قوله تعاىل ((يرتع ويلعب))..

وقال الفيض الكاشاين( :يرتع)

يتسع يف أكل الفواكه وغريها من الرتعة

وهي اخلصب (ويلعب) باالستباق

والرمي وقرئ يرتع من ارتعى،
باألقدام ّ
وبالكرس والياء فيه ويف يلعب وبالياء
والسكون فيهام(((.

ثم قال( :يرتع) :أي يتسع يف أكل

الفواكه وغريها .وأصل الرتعة :اخلصب

والسعة.

فإن قلت :كيف استجاز هلم

يعقوب اللعب؟ .قلت :كان لعبهم

وقال السيد شرب يف تفسريه:

ليمر نوا
االستباق يف العدو واالنتضال ّ

واالستباق ،بالنون فيها وجزم العني

ّللهو؛ بدليل قوله(( :إنا ذهبنا نستبق)

لكن بكرسها من (ارتعى) كنافع بالياء

ولعله أخذ هذا املعنى من

(يرتع) ننعم ونأكل (ويلعب) بالرمي

أليب عمرو وابن عامر وكذا ابن كثري
فيها وبالياء واجلزم للكوفيني(((.

العدو ال
أنفسهم بام حيتاج إليه لقتال
ّ
وسموه لعب ًا ألنه يف صورته.

صاحب تفسري الكشاف ،كام أخذ املعنى

وأيض ًا مما ذكره اجلزائري بقوله:

األول يف بيان معنى (يرتع) من صاحب

أبو جعفر ونافع (يرتع ويلعب) بالياء

واما السيد الطهراين فقد ذكر ما

(يرتع) :الرتع :الرتدد يمين ًا وشامالً.

جممع البيان .

فيهام وكرس العني من (يرتع) .وابن

نصه( :يرتع ويلعب) وقرئ بالياء أي:

عمرو وابن عامر بالنون فيهام وجزم

هو الرتدد يمين ًا وشامالً ،وأرادوا اللعب

كثري بالنون فيهام وكرس العني .وأبو
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العني (((.

نذهب ونجيء وننشط ونلهو والرتع

العني .وأهل الكوفة بالياء فيهام وجزم

ان ّ
املباح وقد روي ّ
كل لعب حرام إال

((( تفسري ال��ص��ايف ،ج ،3ص ،7الفيض
الكاشاين.
((( اجلوهر الثمني ،ج ،3ص ،195السيد
عبد اهلل شرب.

((( عقود املرجان ،م��ج ،2ص ،495السيد
نعمة اهلل اجلزائري.

ثالثة :لعب الرجل بقوسه وفرسه

الشيخ حسني كاظم عبد الزيادي

وأهله (((.

واهلل عز وجل نقل قوهلم وعذرهم

أقول :ان ما ذكره هذا السيد

غري الصحيح والواقعي امام نبي اهلل

جعل من معاين (الرتع) اللهو؛ وهو

•ومن الغريب أنه استدل برواية

اجلليل ال خيلو من إشكال إذ انه

غري صحيح فأحدمها غري اآلخر لغ ًة،

وايض ًا يتناىف مع مقام يوسف

يعقوب.

ال تنطبق عىل املقام؛ وذلك ملا
ذكرنا آنف ًا من عدم ثبوت اللعب

عقيد ةً؛ وهلذا ذكر السيد اجلزائري أن

ليوسف ولو ثبت –كام هو

أجل قتال األعداء وليس ل ّلهو ،لينزه

اهلل يوسف ارتكب احلرام –والعياذ

عىل السيد اجلزائري أنه مل ينزه مقام

هذه الثالثة ومجيعها ال تنطبق عىل

هذا اللعب كان االستباق للتمرين من
مقام الصدّ يق ولكن أيض ًا مما يرد
الصديق بل ّنز ه أخوته هذا أوالً.

وثاني ًا :أنه ال يوجد أي شاهد يف

املشهور –فالرواية تثبت أن نبي

باهلل– ألهنا حرصت اللعب املباح يف

لعب يوسف الذي ذكره أهل
التفاسري من الطرفني!.

اآلية وال يف غريها أن يوسف أشرتك

هذا وقد ذكر النهاوندي يف معنى

وثالث ًا :من الغريب استدالله بقوله

ويأكل منها كثري ًا (ويلعب) باالستباق

يف هكذا نوع من اللعب.

تعاىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ يف بيان معنى

(يرتع ويلعب)( ،يرتع) من الفواكه،
والتناضل،

وغريمها

مما

يناسب

املراد من لعبهم ،وذلك ألن هذا قول

الصبيان ((( .ومما ذكره أيض ًا حتت

مل يذهبوا ألجل اللعب وأيض ًا مل يامرسوا

يف إخراج يوسف معهم إىل الصحراء،

اخوة يوسف وهو كذب حمض ،ألهنم
اللعب يف ذلك اليوم كام هو واضح.

((( مقتنيات ال��درر ،ج ،6ص ،13السيد عيل
احلائري الطهراين.

عنوان قيل :ملا رأى يعقوب إحلاح بنيه
ومبالغتهم بالعهد واليمني ،ورأى ميل

((( نفحات الرمحن ،ج ،3ص ،730الشيخ
حممد بن عبد الرحيم النهاوندي.
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يوسف إىل الت ُفرج والتفريح ،ريض

بالقضاء وأذن هلم يف إخراجه معهم.

واما مفردة اللعب فقد ذكر صاحب

أقول :سيأيت بيان مواطن اخللل

مقاييس اللغة ابن فارس يف لعب:

والظاهر أنه أخذ هذا القيل من تفسري

املعروف .والتلعابة :الكثري اللعب.

يف مثل هذا الكالم ونحوه فيام يأيت،
روح البيان بفارق أنه ذكر التفريح بدالً
من التنزه ،فالحظ.

وأما السيد فضل اهلل فأنه ذكر معنى

خمترص ًا لـ (يرتع) بقوله :أي يتنعم(((.
وبحسب

الطباطبائي

كلمتان يتفرع كلامت .إحدامها–ال ّلعب

وامللعب :مكان اللعب .وال َّلعبة :اللون

املر ة منها ،إال أهنم
من اللعب .وال َّلعبةّ :
يقولون :لمَن ال ُّلعبة .وم ِ
العب ظله:
ُ
طائر .والكلمة األُخرى –ال ُّلعاب :ما

فان:

يسيل من فم الصبي ،ولعب الغالم

واإلنسان يف التنزه وأكل الفواكه ونحو

العسل .والعاب الشمس :الرساب،

((الرتع)) هو توسع احليوان يف الرعي
ذلك(.((1

يلعب :سال ُلعابه ،و ُلعاب النحل:
وقيل هو الذي كأ نّه نسج العنكبوت.

وقال صاحب األمثل أن (يرتع)

وقيل ّ
إن أصل الباب هو الذهاب

ومعناه يف األصل رعي األغنامواألنعام

وأما الفيومي فقد قال يف كتابه
مصباح اللغة :لِعب يلعب ِ
لعب ًا  ،وجيوز
َ

من مادة ((رتع)) عىل وزن ((قطع))
بصورة عامة من النباتات وشبعها
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األكل والرشب أيض ًا(.((1

منها ،ولكن قد يطلق هذا اللفظ (رتع،

من غري استقامة.

ختفيفه بكرس الالم وسكون العني ،قال

تنز ه اإلنسان وكثرة
يرتع) ويراد به ّ

ابن قتيبة :ومل يسمع يف التخفيف فتح

((( من وحي القرآن ،ج ،12ص ،172حممد
حسني فضل اهلل.
( ((1امل��ي��زان ،ج ،11ص ،97حممد حسني
الطباطبائي.

يقال :فرغ من ُلعبته ،وكل ما ُيلعب به

الالم مع السكون .وال ُّلعبة إسم منه،

( ((1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،ج،7
ص ،96نارص مكارم الشريازي.

الشيخ حسني كاظم عبد الزيادي

فهو ُلعبة ،مثل الشطرنج والنرد ،وهو

أن األصل الواحد يف املادة :هو

اإلنسان عليها .ولعب يلعب :سال

عق ً
ال وال يرغب إليه العاقل .وأما

حسن ال َّلعبة ،للحال واهليئة التي يكون

لعابه من فمه.

قول أو عمل ال يقصد منه منظور مفيد

مفهوم ال ُّلعاب فمأخوذ من الرسيانية،

وأما الراغب يف مفرداته قال يف

ّ
فإن
مضاف ًا إىل مناسبة بني املعنيني:

ال ُبزاق السائل ،وقد َلعب يل َعب.
ولِعب فالن :إذا كان فعله غري قاصد

يظهر من دون جدّ وقصد وهو مما ليس

فيه أثر مفيد.

ذو تلعب .و ُلعاب النحل للعسل.

إليه العاقل ،وال فائدة فيه .وهو من

(لعب) :أصل الكلمة ال ُّلعاب وهو

به مقصد ًا صحيح ًا ،ورجل تلعابة:

البزاق السائل من الفم كعمل او كقول

وأما اهلزء والسخر :فام ال يرغب

اجلو كنسج
و ُلعاب الشمس :ما ُيرى يف ّ

أظهر مصاديق اللعب ،ملا فيه من

وذكر ابن منظور يف لسان العرب:
اجلد ِ ،
ِ
لعب
ال ّل ِعب وال َّل ْعب :ضد

ﱫﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

العنكبوت.

الرضر–والقبح أيض ًا.

ﮇ ﮈ ﮉ ﱪ –.65 /9

ول َّعب وتالعب وتل َّعب ،ويقال لكل

ﱫ ﮝ ﮞ ﮟ ﱪ –/43

إنام أنت العب.

ﱫ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

من عمل عم ً
ال ال يجُ دي عليه نفع ًا: :

ّ
تدل
والتّلعاب :اللعب ،صيغة

عىل تكثري املصدر ،ك ّفعل يف الفعل عىل
غالب األمر.

والتحقيق(:((1

( ((1التحقيق يف كلامت ال��ق��رآن الكريم،
مج ،10ص  ،219- 218املصطفوي.

.83

ﮁﱪ–.91 /6

ّ
أن اخلوض عبارة عن
سبق

ورش ،
اإلنغامس يف يشء فيه فساد
ّ

فإذا كان اإلنسان خائض ًا ومنغمس ًا يف
اللعب وال ُير ى له جدّ يف سريه ،وال
استهداف وغرض يف أعامله :فهو:
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ﱫ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﱪ–

جريان حمدود ال بقاء له وال دوام.

ﱫﰁﰂﰃﰄﰅﭑ

عىل السيد اجلزائري بأن اللهو غري

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ

فاللهو هو التشاغل ،ويف األغلب

 .32 /6من األخرسين.

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭡﱪ –.64 /29

ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ–

.36 /47

* * * *

سبق يف العبث ّ
أن اللهو ما يكون

اللعب وإال ملا عطف القرآن بينهام.

يستعمل للتشاغل بالدنيا عن اآلخرة.

قال تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

هلو عن اآلخرة،
ﮬﭼأي :إن الدنيا ٌ
فهي ملهية وشاغلة للذهن وللجسم عن
الطاعة .فاللهو هو التشاغل عن اهلموم

فيه متايل ،إىل يشء وتلذذ به من دون

باملؤنسات ،أو التشاغل عن املصالح

اللعب وهو التاميل ،فهو إنام يتأخر

وقد يكون اللهو هلو ًا عن اآلخرة،

نظر إىل نتيجة ،فاللهو فيه قيد زائد عىل
ويتحقق بعد استمرار اللعب.

باملفاسد واملوبقات.

وقد يكون هلو ًا واشتغاالً عن املصالح

وأما اآلية الثانية :فالنظر فيها اىل

الدنيوية ،فنراه يتلهى بالقامر مث ً
ال عن

الدنيوية ،فيقدم اللهو عىل اللعب ،وهذا

فاللهو ُيراد به يف الغالب نسيان املصاعب

النتيجة احلاملة املنظورة من احلياة
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أقول :هذا يؤيد ما ذكرناه يف ردنا

املعنى يدل عليه التعبري بقوله –هذه
احلياة الدنيا.

ثم إن احلياة الدنيا هي ما تكون حياته

مرصوفة يف األمور الدنيوية املادية،

وتكون أفكار اإلنسانوأعامله وحركاته
وحواسه مشغولة بذلك الربنامج ،وهذا

عمله والكد عىل عياله .وعىل كل حال
وتناسيها واخللود إىل الراحة(.((1

واملتتبع للقرآن الكريم جيد التشنيع

املركز اخلطري عىل الذين اختذوا دينهم
ّ
هلو ًا ولعب ًا ،ألن الدين ليس مورد ًا هلام ال
( ((1منة املنان يف الدفاع عن ال��ق��رآن ،ج،5
ص ،152حممد الصدر.

الشيخ حسني كاظم عبد الزيادي

من قريب وال من بعيد.

أقول :إىل هنا حتصل عندنا من

جمموع هذه الكلامت أن (الرتع) باألصل
جمعول للحيوانات واستخدم من باب

االستعارة يف اإلنسان ،وهبذا يكون من

املستبعد جد ًا رغبة يوسف الصديق
يف هكذا عنوان هذا أوالً.

وثاني ًا :خصوص ًا إذا بنينا عىل

بأِدب النبوة؟ .وهل ُيعقل أن يقبل

يعقوب بطلب أبنائه بأخذ قرة عينه
يوسف ألجل هذا اليشء الذي هو من
خمتصات أهل الدنيا؟!.

ثم أي فاكهة التي يتكلمون عنها مع

أهنم يقولون أهنا صحراء واسعة –أي

صحراء كنعان –وكانت كثرية الذئاب

الخ...

املبنى القائل بعدم وجود استعارات

وعليه فالقبول هبذا املعنى هو ظلم

إىل معناه األصيل الذي وضع له وهو

ويوسف .هذا فيام خيص الفعل

يف كالم املوىل عز وجل فريجع املعنى
يف البهائم خاصة وهو ما يتناسب مع

أخوة يوسف يف تلك الفرتة وجيل مقام

الصدَّ يق حتى وإن كان يف طفولته من
اخلوض يف هكذا عناوين!.

ثالث ًا  :إن يف تعريفاهتم يف مادة

(رتع) الكثري من التشويش والتخبط،
والذي جيل عنه مقام الصدّ يق وهو

حمط الرعاية اإلهلية من قبل أن يخُ لق.

لنبيني من أنبياء اهلل عز وجل يعقوب

((يرتع)) وقد نزهنا يوسف عنه كذلك

قبول يعقوب وموافقته عىل هذا العنوان
والفعل.

وأما ما خيص العنوان الثاين وهو

(اللعب) فلنرشع بذكر بعض األقوال
للمفرسين يف هذا الصدد ،ومن ثم بيان

ما يمكن إيراده عليها.

ولنبدأ بتفسري األمثل حيث ذكر:

مر من معاين (يرتع)
فقد تبني مما ّ

((تعال يا أبانا وارفع اليد عن اهتامنا

فباهلل عليك هل ينطبق هذا املعنى عىل

اللهو واللعب ،وليس من الصحيح

هو األكل الكثري بالنسبة لإلنسان،
يوسف وهو الطفل الصغري املؤدب

فإنه اخونا وما يزال صبي ًا وبحاجة إىل

حبسه عندك يف البيت ،فخل سبيله
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(أرسله معنا غد ًا يرتع ويلعب)(.((1

ثم كتب عنوان ًا مفاده (حاجة

اإلنسان الفطرية والطبيعية إىل التنزه

الساعات التي ترصف يف الراحة والتنزه

تكون عون ًا عىل العمل ايض ًا.

واالرتياح) قال فيه :من الطريف

ويف الروايات اإلسالمية نجد هذه

يوسف واستدالهلم عىل انه بحاجة إىل

((القانون)) حيث يقول اإلمام عيل:

أن يعقوب مل ير ّد عىل كالم أخوة
التنزه واالرتياح ،بل وافق عىل ذلك

عملي ًا ،وهذا دليل كاف عىل أن أي

عقل سليم ال يستطيع ان ينكر هذه
احلاجة الفطرية والطبيعية ...فاإلنسان

ليس آلة تستعمل يف

أي وقت كان وكيف كان ،بل له

روح ونفس يناهلام التعب والنصب كام

يناالن اجلسم .فكام أن اجلسم حيتاج إىل
الراحة والنوم ،كذلك الروح والنفس

بحاجة إىل التنزه واالرتياح السليم.
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كمية العمل وكيفيته مع ًا ،ولذلك فإن

الواقعية بأسلوب طريف جاء بمثابة
((للمؤمن ثالث ساعات :فساعة
يناجي فيها ربه ،وساعة ير ّم معاشه،

وساعة خييل بني نفسه وبني لذهتا فيام

ّ
حيل وجيمل)).

ومما يستجلب النظر ّ
أن يف بعض

الروايات اإلسالمية أضيفت هذه
اجلملة إىل النص املتقدم ((وذلك عون

عىل سائر الساعات)).

وعىل حدّ تعبري البعض ّ
فإن التنزه

واالرتياح بمثابة تدهني وتنظيف اجهزة

التجربة –ايض ًا –تدل عىل ان

السيارة ،فلو توقفت هذه السيارة ساعة

ّ
فان مردود هذا العمل سيقل تدرجيي ًا

فإهنا ستغدو اكثر قوة ونشاط ًا ُيعوض

اإلنسان كلام واصل عمله بشكل رتيب،

عن العمل ملراقبة أجهزهتا وتنظيفها،

نتيجة ضعف النشاط ،وعىل العكس من

عن زمن توقفها أضعاف املرات ،كام

يف اجلسم نشاط ًا جديد ًا بحيث تزداد

لكن املهم ان يكون هذا التنزه

ذلك ّ
فإن االسرتاحة لعدة ساعات تبعث

( ((1األمثل ،ج ،7ص ،96الشريازي.

انه سيزيد من عمر السيارة ايض ًا .

صحيح ًا ،وإال فإنه ال حيل املشكلة بل

الشيخ حسني كاظم عبد الزيادي

سيزيدهاّ ،
فأن كثري ًا من حاالت التنزه

النقطة األخرى هي انه كام ان أخوة

وقدرته عىل العمل لفرتة ما ،أو عىل األقل

سيام الشاب –بالتنزه واللعب من

هذه تدمر اإلنسان وتسلب منه نشاطه

ختفف من نشاط عمله.
وهناك

نقطة

تدعو

لاللتفات

يوسف استغلوا عالقة اإلنسان–وال

أجل الوصول إىل هدفهم الغادر...

ففي حياتنا املعارصة –أيض ًا نجد

ايض ًا ،وهي أن اإلسالم أهتم بمسألة

أعداء احلق والعدالة يستغلون مسألة

أجاز املسابقات يف هذا املضامر :وحيدثنا

الشباب فينبغي ان نحذر املستكربين

جرت بمرأى من رسول اهلل،

الشباب وحرفهم عن رسالتهم حتت

الرتويض واالسرتاحة النفسية بحيث

التاريخ ان قس ًام من هذه املسابقات
وأحيانا كانت تناط به مهمة التحكيم

الرياضة واللعب يف سبيل تلويث أفكار
(الذئاب) الذين خيططون إلضالل

اسم الرياضة واملسابقات املحلية

والقضاء يف هذه املسابقة ،وربام أعطى

والعاملية (.((1

عليها .

األطفالواألحداث ،بل اإلنسان بشكل

ناقته اخلاصة –لبعض الصحابة للتسابق
ففي رواية اإلمام الصادق أنه

ثاني ًا :قال صاحب تفسري النورّ :
إن

عام ،بحاجة إىل االسرتاحة والرياضة

قال :أن النبي أجرى األبل مقبلة من

والتسلية؛ فهذه اآلية الرشيفة تُبني ّ
أن

فجعل الناس :يقولون سبق رسول اهلل

إىل القبول بخروج يوسف مع

تبوك فسبقت العصباء وعليها أسامة،
ورسول اهلل يقول :سبق اسامة(.((1

(إشارة إىل أن املهم يف السبق هو

الراكب ال املركب ،حتى وإن كان املركب
السابق عند من ال جييدون السبق).

( ((1سفينة البحار ،مج ،1ص.596

السبب املنطقي الذي حدا ليعقوب
إخوته ،هو حاجة يوسف إىل اللعب
واللهو والتسلية.

وقد ذكرت الروايات أنّه البدّ

للمؤمن من أن خيصص جزء ًا من وقته
( ((1األمثل :ج ،7ص .100- 99الشريازي.
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للراحة والرتفيه والتمتّع بام أحل اهلل له

املبيدات يفتكون باملزارع ويستأصلون

أعامله األخرى.

اإلسالمية يحُ اولون تشويه اإلسالم

من امللذات لكي يقوى عىل أداء سائر
ما زال الشباب ُيرصفون عن

أهدافهم احلقيقية ويحُ رص عىل إبقائهم
غافلني عن واجباهتم ،باسم الرياضة
واللعب واللهو ،سواء يف املايض أو

املستقبل .البدّ من التعامل
احلارض أو ُ
لكي نحصل
مع اللعب والرياضة بجدّ
ّ

عىل كل ما هو جدّ ي منها كذلك.
حياول

املستكربون

وتقديمه بشكل مغاير(.((1

وقد ذكر حتت عنوان التعاليم يف

النقطة الثانية قال :لقد استخدم أخوة

يوسف عذر ًا مرشوع ًا ومنطقي ًا
خلداع أبيهم (أرسله ...يرتع ويلعب).
ويف النقطة الثالثة :إذا كان لدى اآلباء

وا ُملعلمني

احلريصني

واملخلصني

واملتآمرون

برنامج مناسب ألوقات الفراغ واللعب

مسمى مجيل آخر ،وباسم
الرياضة أو
ّ

فلن يكون باستطاعة اآلخرين االصطياد

تنفيذ أغراضهم الدنيئة باستغالل اسم
الدبلوماسية ُيرسلون الينا اجلواسيس
اخلطرين ،وحييكون الدسائس ملعرفة

مسمى املستشار
أرسارنا العسكرية حتت ّ
العسكري ،وباسم حقوق اإلنسان
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الغابات واألحراش؛ وبإسم الدراسات

يدافعون عن عمالئهم وأزالمهم؛
وباسم الطب والدواء يشحنون األسلحة

الفتاكة إىل صنائعهم وعمالئهم؛ وبإسم
املختصني االقتصاديني يعملون عىل
إبقاء الدول الضعيفة عىل ضعفها

ويعملون عىل إهناكها؛ وبإسم رش

والتسلية خاص باألطفال والشباب،
يف املاء العكر ،فأخوة يوسف استغلوا

حاجة أخيهم إىل اللعب والرياضة)(.((1

ومما ذكره صاحب الواضح يف

التفسري يف تفسري هذه اآلية حيث

قال :نحن غد ًا سنخرج إىل الربية :إىل
حيث عملنا يف حفظ أرزاقنا من أغنام
وموايش وإىل حيث نقيم ألداء رياضة

( ((1تفسري ال��ن��ور ،ج ،4ص،164- 163
الشيخ حمسن قراءيت.
( ((1نفس املصدر.

الشيخ حسني كاظم عبد الزيادي

تساعدنا عىل أثبات وجودنا عندما

وأيض ًا يذكر أمحد املهري :إن

غد ًا سنخرج فأرسل يا أبانا معنا أخانا

سباق وصيد وخاصة بني الشبان ،فلم

نحتاج إليها يف مواجهة أعدائنا ،نحن

يوسف يتمتع باهلواء العليل والطبيعة
اخلالبة والثامر والفواكه الطيبة ويلعب

حيث هناك متسع كبري ألداء كل أنواع

الرياضات(..((1

الرحالت السياحية قدي ًام رحالت

حين بعد الوقت الذي يلتحق فيه األخ

الصغري بمجموعة الفتيان األقوياء
من أهله .فقالوا ألبيهم :أنت تعرف

بأننا نحب أخانا ونحب أن يشاركنا

وقال السيد فضل اهلل يف هذه اآلية:

يف رحالتنا ،وسوف نخصص يوم غد

الشباب اللهو واللعب واالنطالق يف

ال توافق عىل أن يرافقنا ليلهو ويأكل

ألن من حق الشاب ان يامرس مع
اهلواء الطلق ،لتتفتح روحه ،وتصفو

أفكاره ،وترتاح مشاعره ،ألن لكل
مرحلة من مراحل العمر حقها يف
التنفس واالنطالق ...وكيف يمكن ان

يضل معك حمبوس ًا يف دائرة االلتزامات
االجتامعية التي يلتزم هبا الشيوخ

يف تقاليدهم وأوضاعهم وعالقاهتم

االجتامعية(!((2؟.

طبع ًا هنا السيد يتكلم بلسان أخوة

يوسف مع أبيهم.

( ((1الواضح يف التفسري ،ج ،8ص،192
السيد عباس عيل املوسوي.
( ((2من وح��ي ال��ق��رآن ،ج .174 ،12حممد
حسني فضل اهلل.

للهو والرتع دون السباق والصيد ،فلم
من صيدنا يف أجواء أرايض البلد الذي

عاشوا فيه(((2؟.

وقال بعضهم :ورد يف قصة

يوسف إن إخوته –ويف سبيل إحكام

خطتهم إلبعاد يوسف عن أبيه –قالوا

ألبيهم :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪﭼ.

ظاهر اآلية حيكي عن حياة يوسف،

ومكر أخوته إلبعاده عن أبيه ،يف حني

أن هناك عربة يمكن استخالصها

من هذه القصة وهيّ :
أن املخالفني
( ((2الصدّ يق يوسف من غيابت اجلب إىل
قيادة مرص ،ص ،32أمحد الفهري.
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لطريق اهلداية ،حياولون أن يرسقوا

يوسف بنسبته للميل اىل اللعب

املادية؛ فالبدّ أن حتذروا من ذلك.

اجلميع بأن هذا التفسري من األمور

وقت ،بعد إلغاء اخلصوصيات الزمانية

مقدمة هذا البحث؛ وذكرنا ّ
بأن هذا

أوالدكم

بحجة

اللعب

والقضايا

وهذه املسألة يمكن تطبيقها يف كل

واملكانية واألفراد املذكورين يف القصة

واستخراج قاعدة كلية ،وعربة تصلح

للجميع ،ويمكن أن نجد هلذه القصة

املس ّلمة واملتفق عليها كام ذكرنا يف
األمر غري صحيح باملرة وذلك:

1 .1ألن اللعب يؤدي إىل الضياع
والغفلة ولو بأدنى درجاته ،وهذا

مصاديق كثرية يف الوقت احلارض

ما أكده النبي يعقوب بقوله

طرق متعددة ،من اللعب ،يسعون

يلهون ويلعبون يف ذلك اليوم،

فاملستعمرون ،وعن طريق استخدام

إىل فصل جيل الشباب عن أمتهم،
والقائهم يف التيه والضياع(...((2

ﭽ ﯶ ﯷ ﯸﭼال ألهنم
بل ألهنم هكذا واقع ًا  ،وإال فإهنم

ذلك اليوم وبمناسبات احلكم

أقول املتابع لقصة يوسف يف

واملوضوع وسياق القصة ،مل

أحبوا يوسف كانوا سبب ًا يف بالئه

ّ
جل اهتاممهم عىل تنفيذ املكيدة

القرآن والروايات يالحظ أن مجيع من

ووقوعه يف املشاكل وبالتايل وقوع
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واللهو ونحو ذلك ،مما ولدّ قناعة عند

الظلم عليه؛ والظاهر أن هذا األمر

ما زال قائ ًام  ،فام ال شك فيه ّ
أن هؤالء

األعالم ممن حيبون يوسف ولكنهم
هبذا التفسري هلذه اآلية قد ظلموا

( ((2مناهج التفسري واجتاهاته ،ص ،283د.
حممد عيل الرضائي االصفهاين.

يقوموا باللهو واللعب وانام كان
كام هو واضح ،وانام هم غافلون

عن آية اهلل ومرآة مجاله يوسف
الصديق ،ألهنم من أهل الرتع

واللعب ،وهم أقروا أمام إمام

زماهنم يف وقته وهو يعقوب
بأهنم من أهلهام –أي الرتع
واللعب-حقيقة ال استعارة.

الشيخ حسني كاظم عبد الزيادي

فإن قلت :فلامذا وافق النبي

يعقوب عىل طلبهم وأرسل يوسف

معهم.

وذلك

قلت:

مراعاة أبيه حصل له
الوحي من قبل
ُ

مواله ،وكذا سنته تعاىل أنه ال يفتح عىل

نفوس أوليائه باب ًا من البالء إال فتح عىل

عمل

قلوهبم أبواب الصفاء ،وفنون لطائف

إبراهيم من ذبح ولده إسامعيل،

2 .2قد ثبت عندنا إن من إحدى

ألنه

بمقتىض تكليفه اإلهلي املشابه ألمر
وكان يوسف عىل دراية هبذا التكليف

فال بد أن يمتثل هلذا التكليف ألن

يمر بنشوة من انتظار النبوة
يوسف ّ

ويعرف

بأن

إخوانه

مشغولون

بالصيد والسباق والرعي وكل يشء
إال العلم وكسب الفضائل ،ولن

يقدّ ر اهلل النبوة لالعبني ،إنه يعرف

بأنه هو بنفسه أكثرهم اهتامم ًا برسالة

السامء وأعالهم لياقة ألن يتعلم
أصول النبوة والكتاب.

الوالء.

عالمات اإلمام أنه ال يلهو وال
يلعب .فقد روى صفوان اجلامل

عن اإلمام الصادق ،يف ما خيص

بعض صفات اإلمام(( :اإلمام
ال يلهو ،وال يشغل وقته باللعب
واملرح)) ،يف حني وجدت رواية

أن اإلمام موسى بن جعفر،
وقد كان طفالً ،قد أخذ بعنزة

مكية ،وكان يقول هلا(( :اسجدي
لربك)) ،فأخذه اإلمام الصادق

ولن يتحقق هذا األمر إال من

وضمه إىل صدره ،وقال(( :بأيب
ّ

ولعب ًا؛ ليحصل عىل الدرجات التي ال

ويف رواية أخرى :إنه بعد شهادة

هذا الطريق الذي اعتربه األخوة هلو ًا

يناهلا إال هبذا االبتالء .كام ورد بحق

احلسني(( أن لك درجات ال تناهلا إال

بالشهادة)).

وحني انقطعت عىل يوسف

وأمي َم ْن ال يلهو وال يلعب))(.((2

اإلمام الرضا أتى مجع من
الناس ،كان من بينهم عيل بن
حسان الواسطي ،أرادوا بزيارهتم

( ((2األصول من الكايف  ،311 :1ح.15
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امتحان اإلمام ،وكان الواسطي

ِ
ِ
عم
عم املركوب ،وكان جييبهام ون َ
ن َ

هدية لإلمام اجلواد ،وكان

قلت :الروايات املشار اليها ّ
حمل

اإلمام غضب لذلك أشد الغضب،

املعصوم حتى ولو كان صغري ًا ؛ إذ أنه

وشامالً ،وقال(( :إن اهلل مل خيلقنا

يف كامالته الوجودية وصفاته اجلاملية

العفو والسامح كثري ًا وما فارقته إال

ومن هذه الروايات( :أن احلجة

قد أحرض معه العاب ًا فضية قدّ مها
طفالً ،يقول الواسطي نفسه :إن
وأخذ يقلب تلك األلعاب يمين ًا

هلذا)) .وقد احلحت عليه يف طلب

بعد أن عفا عني وساحمني ،فقام

إشكال عندنا دالل ًة وسند ًا ،فإن

ال خيتلف حال صغره عن حال كربه

واجلاللية (.((2

(عجل اهلل فرجه) ،كان يلعب بأصابع

وأغلق بابه ،فأخذت تلك األلعاب

أبيه ،فكان يمنعه بذلك من الكتابة)).

فإن قلت :انه ورد يف بعض

األوصياء ،وال جيوز نسبته إليه.

ورحلت)) (.((2

الروايات بعض املعصومني كانوا

يلعبون يف صغرهم ،ومن هنا استند
الدكتور عيل رضا باريكلو إىل جعل

اللعب حق ًا من حقوق األطفال الثابتة،
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الراكبان ( . ((2

وهذا القول غري مقبول يف حق خاتم
ويظهر من هذه الرواية أن اإلمام

العسكري قد جعل لعبة ابنه كر ًة

ذهبية مرصعة باجلواهر واألحجار
الكريمة ،يف حني أن سرية األئمة

بقوله :مل يكتف النبي األعظم ببيان

األطهار أهنم مل يكونوا أهل الدنيا ،وال

بل كان يقوم بذلك عملي ًا  ،فكان

يعقل أن تكون لعبة من ذلك النوع

أمهية اللعب للطفل بصورة نظرية،
يركب حفيديه احلسن واحلسني

عىل عاتقه وي ّلعبهام ،فكانا يقوالن:
( ((2دالئل اإلمامة.213– 212 :

ممّن يعيشون حياة الرتف والغنى ،فكيف

( ((2ناسخ التواريخ ،71 :املريزا حممد تقي.
( ((2أجوبة املسائل ،ص .79حممد صادق
الروحاين.

الشيخ حسني كاظم عبد الزيادي

وبتلك القيمة(.((2

يعني أن األئمة ومن قبلهم األنبياء

وحتميله عىل معنى اآلية.

3 .3أن احلالة التي جعلوها مناسبة

منتخبون من لدن اهلل تعاىل ،ودلت

للفطرة والطبيعة الطفولية وهي

هذا ،مما يعني أن لدى األئمة واألنبياء

الطاهرة من األنبياء واألئمة بل

وسياستها؛ وما يوسف الصدّ يق

ففي صحيحة احللبي عن أيب عبد

روايات من النبي األكرم عىل

االطالع والعلم الكامل بشؤون األمة

إال غصن من أغصان شجرة النبوة

اللعب ال جتري عىل الذوات

وحتى بعض األولياء والعباقرة.

اهلل عن أبيه قال :إنا نأمر صبياننا

ومعدن الطهارة ،والذي جيري بحق

بالصالة إذا كانوا بني مخس سنني،

واللعب يف أيام صغرهم ،جيري يف حقه

سبع سنني احلديث(.((2

وعلينا أن ال نتامشى مع مقولة أخوة

أن قابلية صبيان األئمة ختتلف عن

آبائه من أحكام ومنها التنزه عن اللهو

كذلك وهذا جيب أن يكون واضح ًا،

يوسف ونصدقها ،ونبني استنتاجاتنا
وتفسرياتنا عليها.

وأن الذي ذكره بعض األعالم

من موعظة وعربة فيام تقدم البأس به
وحري بالتدبر ،لكنه غريب عن فحوى
اآلية وال مساس له هبا:

فمروا صبيانكم بالصالة إذا كانوا بني
فمن هذه الرواية وغريها نستشف

صبيان غريهم ،واملراد من الصبيان

غري املعصوم بطبيعة احلال فاملعصوم

ال حيتاج إىل أمر ال بالصالة وال بغريها

ألنه زق العلم زق ًا وهو يف أول ساعات
نزوله هلذا العامل.

ومن ذكريات الطفولة يف حياة

وكام أن بعض االستظهارات ما

السيدة زينب نقرأ يف كتب التاريخ

( ((2جملة االجتهاد والتجديد ،العدد،18 ،
ص ،235عبد املهدي جاليل.

( ((2الوسائل ج ،3ب 3من أب��واب إع��داد
الفرائض.

هي إال إسقاط لنتائج البحث الفقهي

أهنا سألت أباها ذات يوم أحتبنا يا أبتاه؟.

431

تأمالت يف قوله تعاىل ((يرتع ويلعب))..

فقال اإلمام :وكيف ال أحبكم وأنتم

جذورها وأسسها يف اآليات الرشيفة

احلب هلل تعاىل،
فقالت يا أبتاه ،إن
ّ

نحافظ

ثمرة فؤادي؟.

والشفقة لنا)).

العصمة

والطهارة،

حتى

ونتعرف عىل تلك األصالب الشاخمة

4 .4ما ذكره بعض العلامء فيام تقدم من

واألرحام املطهرة والتي مل تنجسها

نبي من أنبياء اهلل فاألنبياء ال يمكن

من ثياهبا .ومالحظة أن كل أفعال

أن أبناء يعقوب خدعوه؛ ظلم بحق
خداعهم ال من القريب وال من

البعيد ،ألهنم ُمسددون من املوىل عز
وجل .وغري ذلك من املالحظات
التي ال تتسع هذه األوراق هلا.

اجلاهلية بأنجاسها ومل تلبسها املدهلامت
األنبياء واألوصياء جتري وفق حركة

غيبية وخمطط إهلي متقن ال سطحي
والساذج وإن كان بظاهره للوهلة

األوىل –كذلك ،ولكن بإمعان النظر

ويف هناية هذا البحث أقول :أنه

والتدبر والتعمق سوف يتضح غري

العقيدة الصحيحة وضمن إطارها

َ
وصل اللهم عىل اهلداة
رب العاملني،

ينبغي أن ننزه األنبياء واألولياء وفق

الصحيح ،وذلك من خالل متابعة
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والروايات املباركة عن أهل بيت

ذلك متام ًا  .وآخر دعواهم أن احلمد هلل
املهديني حممد ،وآله الطاهرين.

منهجية الع ّ
الطباطبائي التفسري َّية و تطبيقاهتا علی إعجاز القرآن
المة
ّ
ّ
سامحة السيد االستاذ الدكتور حممد عيل احلسيني

خالصة البحث:

(منهجیة) الع ّ
المة الطباطبائی يف
لقد عاجلت هذه املقالة املتواضعة
ّ
املنهجیة علی موضوع (إعجاز القرآن) و
مطبق ًة هذه
ّ
تفسری القرآن عموم ًاّ ،

ّ
مرکز ًة علی (اآلیات اخلمس) من سورة البقرة ( .)25- 21و قد استَنت ََجت
منهجه؛ بأنّه( :تفسری القرآن بالقرآن) أو( :التفسری املوضوعي التوحیدي) الذی

یتبع ظاهر ًا
ُیعنی بتفسری اآلیات (ذات املوضوع الواحد) طائف ًة طائف ًة ،و إن کان ّ
ً
مبتدأ من باء البسملة إلی سنی ال ّناس حسب ترتیب األجزاء
(التجزیئي)
التفسری
ّ
الثالثنی.
یقرر ّ
بأن منهجه هذا یشبه منهج األوائل من املفسرّین؛ مستشهد ًا بکالم
و ّ

اإلمام عيل ،بقوله« :یصف القرآن علی ما يف النهج ینطق بعضه ببعض و
ُ
اخلطبة  .»-و قد نقد املناهج ا ّلتي استد ّلت( :منیشهد بعضه علی بعض

ٍ
ٍ
يشء علی ّ
ّ
يشء) ،و حتمیل ما أنتجته األبحاث العلمیة و اآلراء ا ّلتي
کل
کل
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التستند إلی مصادر الوحی اإلهلي .وقد فسرّ القرآن بأسلوب (توحیدي موضوعي)
عرف التفسری بتعریف جدید –مامضمونه –« :رشح
خیتلف عن سائر التفاسری قبله؛ و ّ
لألذهان و تنویر لعقل اإلنسان» و لیس بیان ًا للبیان أو تبیان ًا للتبیان –کام یدّ عي القرآن
لنفسه و هو احلقّ –و إذا ما فسرّ القرآن بالروایات الواردة عن املعصومنی  فهو أیض ًا

تفسری للقرآن الصامت بالقرآن الناطق .و ذلك بیان للمصادیق ،و تأویل يف التطبیق.
الکلامت املفتاحیة:

املوضوعي ،السیاق ،علم اللغة
التجزیئي ،التفسری
اإلعجاز ،التأویل ،التفسری
ّ
ّ
التوحیدي ،نظم القرآن.
املقدمة:

منهجیته،
السیام يف (املیزان) و
قبل معاجلة موضوع إعجاز القرآن((( يف التفسری و
ّ
ّ

البدّ لنا من أن نعرض باختصار إلی ما امتاز به هذا التفسری الفرید؛ الذی هو بحقّ

القرآنیة علی کثرهتا الکاثرة منذ صدر اإلسالم إلی
کاسمه املیزان بنی سائر التفاسری
ّ
یوم الناس هذا .فقد وضع العلاّ مة تلکم التفاسری (جمُ لة) يف میزان النقد و االنتقاد مب ِّین ًا
اإلجیابیة فیها مع ًا.
ا َهلنات و النِقاط
ّ

موضوعات املقد ّمة:

و قد عرض صاحب املیزان يف (مقدّ مته) لطبقات املفسرّین و ذکر بعض أعالمهم

املتنوعة و مشارهبم
املشهورة عرب العصور ،و سار سری ًا ُس ُجح ًا مستعرض ًا مذاهبهم
ّ

املختلفة يف موضوع التفسری و علوم القرآن بإمجال ،مبتدئا بالطبقة األولی من الصحابة،
ُث َّم الطبقة الثانیة من التابعنی و هکذا إلی یومنا العتید ،و أشار إلی البحوث املختلفة
يف املقام من أمثال (البحث الکالمي) و (البحث الفلسفي) و إلی أصحاب املشارب

ُّ
–التأخر عن الشئ مطلق ًا و صار يف
((( اإلعجاز من مادة (عجز)« :و العجز –بسکون اجلیم
التعارف اس ًام للقصور عن فعل الشئ و هو ضد القدرة» مفردات الراغب «و أعجزنيّ  :أي
فاتني و عجزت عن طلبه و إدراکه و قرصت و ّ
تأخرت عنه» لسان العرب (املادة) و من املجاز
عاجز :قصری) ،اساس البالغة (املا ّدة).
(ثوب
ٌ
ٌ
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(املتصوفة) و أرضاهبم.
املتنوعة من (املحدِّ ثنی) و (املتک ِّلمنی) و (الفالسفة) و
ِّ
ّ

کل فرقه من هذه ِ
و نقد َّ
والسیام أولئك الذین أمعنوا يف «االستدالل من
الفرق
ّ
ٍ
کل يشء ح ّتی آل األمر إلی تفسری اآلیات بحساب ُ
يشء علی ِّ
ِّ
(اجل َّمل) و ر ّد
کل
الظلامنیة إلی غری ذلك»
النورانیة و
البینات و احلروف
الکلامت إلی ُ
ّ
ّ
الزبر و ّ

(((

من

خاصة
العلوم الغریبة و املشارب العجیبة ،و التي صبغت تفاسری أصحاهبا بصبغة
ّ

طغت علی سائر مناهج التفاسری األخری من حیث حیتسبون و من حیث الحیتسبون.
و من أشهرها التفسری باملأثور من احلدیث الرشیف.

منهجیة العلاّ مة:
بیان
ّ

فقد اختار العلاّ مة لنفسه بعد ذلکم النقد (املنهج املوضوعي :التوحیدي) إضافة

السور و اآلیات،
إلی االلتزام عموم ًا بالتفسری
(التجزیئي) حسب ترتیب األجزاء و ّ
ّ

رص ح يف (مقد ّمة املیزان) ّ
بأن منهجه هو( :تفسری القرآن بالقرآن) معتمد ًا املنهج
و ِّ
الذي ا تّبعه أئمة أهل البیت و طائف ًة من أعالم الصحابة و التابعنی؛ أمثال ابن

عباس
ّ
یفسرّ

(((

تلمیذ اإلمام عيل الذین انتهجوا منهجهم يف تفاسریهم؛ و بذلك نراه

ّ
مفصل
مستدل و
(اآلیات باآلیات) تفسری ًا (توحیدی ًا موضوعی ًا ) و بشکل
ّ

مستوعب؛ بعکس ما کانت علیه بدایات التفسری من (االختصار) و «االستدالل

بآیة علی آیة و کذلك قلیل من التفسری بالروایات املأثورة»(((.
الفرق بنی التفسری و التأویل:
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و هو ال یغفل تفسری (اآلیات بالروایات) الواردة عنهم و عن غریهم ِّ
مؤکد ًا

أن بعضها من ِ
علی ّ
باب تبیان (املصادیق) و التأویل الذي یؤول إلیه معنی اآلیات؛

غری أنّه یعضد منهجه تفسری (اآلیات باآلیات) هذا مستند ًا إلی أمثال ما ورد يف (هنج
((( مقدّ مة املیزان -ص .7

((( ینظر املقباس ،تفسری ابن ع ّباس (املقدّ مة).
((( املیزان -ج- 1ص .5

سامحة السيد االستاذ الدكتور حممد عيل احلسيني

البالغة) و سائر املصادر املعتربة بقوله« :وقال ٌّ
عيل :یصف القرآن علی ما يف النهج:

ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض -اخلطبة .(((»-

و خیلص أیض ًا إلی ّ
أن تفسری (اآلیات بالروایات) املأثورة و الواردة عنهم

الخیرج عن منهجه التوحیدي املوضوعي هذا ،أی( :تفسری اآلیات باآلیات) فهو

أیض ًا یری ّ
أن (الروایات) املرویة عنهم (کقرآن ناطق یفسرّ القرآن الصامت) و بذلك
یکون املنهج امل ّتبع هو هو عینه(((.

میز العلاّ مة الطباطبائی يف (میزانه) بنی اصطالحی( :التفسری) و
و قد ّ

(التأویل) .کام بحث بعد تفسری ّ
کل جمموعة من اآلیات ذات (املوضوع الواحد)
(الروائي) املرتبط بتلکم اآلیات املسوقة هلدف
مطالب خمتلفة بعد عرضه للبحث
ّ
توحیدی مشرتك ،حتت عنوانات ش ّتی من قبیل( :بحث فلسفي) و (بحث اجتامعي) و

(بحث تارخیي) و (بحث علمي) .و قد ّ
أکد يف (البحث الروائي) ذي الصبغة التأویلیة
التفسرییة علی ّ
السیام الواردة عن أهل البیت هي بمثابة
أن تلکم الروایات و
ّ
(املصداق) و (التأویل) و لیس هي من قبیل التفسری املصطلح.

جممل املعارف التي بحثها العلاّ مة يف املقدّ مة:

لقد بحث العلاّ مة الطباطبائی يف تفسریه املیزان معارف قرآنیة امتاز هبا ،و أجمْ َ َلها

يف (مقدمته) علی اختصارها النسبي بأنهّ ا تتع ّلق بأسامء اهلل و صفاته و أفعاله و معارف

األمرو اخللق و معارف الوسائط و املجاري و الوسائل و معارف اللوح و القلم و ّأم
الکتاب و املعارف املتع ّلقة باإلنسان قبل هذه الدنیا و العوامل املتقدّ مة و املعارف املتع ّلقة

ممر و جماز و املعارف املتع ّلقة بعامل الربزخ و
باإلنسان يف هذه احلیاة الدنیا ا ّلتي هي دار ّ
املعاد و یوم القیامة و احلساب و اجل ّنة و ال ّنار بعد هذه الدنیا و آخرها املعارف املتع ّلقة

((( املیزان -ج- 1ص .11
((( فقد جاء يف املأثور من األحادیث و األدعیة و الزیاراتّ :
(أن املعصومنی من أهل البیت هم
«السالم علیك أیهّ ا العامل
املفسرّ ون و العاملون بالتأویل« :الیعرف القرآن إلاّ من خوطب به»ّ ،
بالتأویل» ،مفاتیح اجلنان ،زیارة اإلمام احلسن.
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باألخالق اإلنسانیة((( و مناهج (السری و السلوك) العرفاين و هو الفیلسوف املتک ّلم و
الفقیه العارف و اجلامع بنی املعقول و املنقول.

و عادة ما یتناول هذه املعارف العالیة و احلکمة املتعالیة متأثر ًا بصدر الدّ ین

الشریازي (مال صدرا)((( بعد جمموعات من اآلیات التي جیمعها الغرض الواحد حتت

عنوان مصطلح (بیان)(((.

و هذه املعارف املتعالیة و إن کان قد تناوهلا بعض املفرسین من خمتلف املشارب و

تفرد بفکرة فاردة رائدة –علی بساطها ظاهر ًا–
املذاهب من قبله (جمتمعنی) غری أنّه ّ

علمي؛ مامضمونه ّ
أن حقیقة التفسری :هي (بیان) معاين اآلیات و
منطقي
بتساؤل
ّ
ّ
السور و توضیح معاين مجیع القرآن .و القرآن نفسه یدّ عي –و هو احلقّ –بأنّه (بیان)
یصح ّ
أن حیتاج البیان إلی بیان و
و (تبیان) و (نور) و ما إلی ذلك من عبارات؛ فکیف
ّ
التبیان الی تبیان و النور إلی تنویر؟!.

عرف حقیقة القرآن
و یستشهد العلاّ مة علی هذا األمر باآلیات الکثریة التي ُت ّ

بأنّه ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ [سورة آل عمران ]138 :و ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭼ [سورة النحل ]89 :و ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [سورة النساء]174 :

ثم یعرض هلذا التناقض الظاهريapparent paradox :حم ّل ً
ال و جمیب ًا فیقول:
ّ
«و حاشا أن یکون القرآن تبیان ًا ّ
لکل شئ و الیکون تبیان ًا لنفسه» ،و قال اهلل تعالی:
ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [سورة البقرة ]185 :اآلیة ،و
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هدی و ّبین ًة و فرقان ًا و نور ًا مبین ًا للناس يف مجیع ما حیتاجون و ال
کیف یکون القرآن
ً
یکفیهم يف احتیاجهم إلیه و هو أشدّ االحتیاج! .و قال تعالی :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ

((( تنظر مقدّ مة املیزان -ص .2- 1
((( تنظر احلکمة املتعالیة يف األسفار األربعة ،ج  ،1املقدّ مة ،ط( .انتشارات بنیاد حکمت اسالمی
صدرا).
((( تنظر هذه املعارف و األبحاث القرآنیة يف مجیع أجزاء املیزان ،بعد عرضه للبحث الروائی و تفسری
لآلیات ذات املوضوع التوحیدی العا ّم.
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وأی جهاد أعظم من بذل جهد يف فهم
ﮣ ﮤﭼ [سورة العنکبوت ]69 :اآلیةُّ .
وأی سبیل أهدی إلیه من القرآن»(((1؟!.
کتابه؟!ُّ .

ُّ
الظاهري:
حل التناقض
ّ

و بعد ذلك ُّ
حیل هذا التناقض الظاهری apparent paradox :برباعة فائقة

بأنّه جیب تفسری القرآن بالقرآن نفسه ،و تفسری اآلیات باآلیات نفسها؛ و هو منهجه:
(التوحیدي املوضوعي) يف تفسری املیزان .و إذا ما استشهد بالروایات علی اآلیات

(تفسری ًا أو تأوی ً
ال) فهو أیض ًا الخیرج عن منهجه هذا ،کام أرشنا آنف ًا إلی هذه النکتة

املعرفیة يف منهجه.

و نحن نخلص من ّ
رشح
کل ذلك إلی هذا اجلواب املقرتح عنده( :التفسری :هو
ٌ
تنویر لعقل اإلنسان) البیان للبیان و لیس تبیان ًا للتبیان :أ ّلذي هو القرآن
لألذهان ،و
ٌ

الفرقان.

إملاعات لغو ّیة توحیدیة:

أهم ما نریـــد أن نلمع إلیــه هنا يف هذه املقالـة املتواضعة هو اهتمــامه
و من ّ
(بالدالالت اللغو ّیة) للمـفردات و الرتکیبـــات ا ّلتي تشبه دراساهتـــا عنده الدراســـات

والسیمـا وفـق
اللغویة احلدیثة يف علم اللغة املعاصـرmodern linguistics :
ّ
ما نذهــب إلیــه فـي منهجنــا اللغــوي الداللــي ا ّلـذی یبتنـــي علــی (علـــم اللغـة
التـوحیــدي) unithetical linguistics :و کذلك وعیه العمیق إلی هذه املقولة
ّ

ا ّلتي تقول :جیب ألاّ
العلمیة و
نحمل تفسری نصوص القرآن ما انتجته األبحاث
ّ
ّ
النظر ّیات و اآلراء ا ّلتي التستند إلی مصادر الوحی اإلهلي(.((1
فنراه حیاکــم مفهوم التفسیــر املتعــارف عند املفرسین من القدامـی و املحدثیـــن

النــص ما الحیتمــل) فیقـول ناقــد ًا و منتقــد ًا« :هذه ُ
ّ
مجـل ما ذکــروه
الذین (حیم ّلــون
ّ
( ((1مقد ّمة املیزان ،ص .10
التوحیدي بنی النظریة و التطبیق).
( ((1تنظر مقدّ مة (علم اللغة
ّ
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أو یستــلزمه ما ذکــروه ...و إنّمـــا الکــالم يف ّ
أن ما أوردوه علــی مســـالك السلــف

من املفســـرین ّ
أن ذلــك (تطبیـــق) و لـیـس بتفسیـــر؛ وارد بعینــه علی طریقتهــم

يف التفسیــر . ..و انت بالتأ ّمــل يف مجیـع هذه املســالك املنقــولة يف التفسیــر جتــد ّ
أن
العلمیة أو
اجلمیــع مشرتکــة يف نقص و بئس النقص ،و هو حتمیل ما انتجته األبحاث
ّ
الفلسفیة من خارج علی مدالیــل اآلیات ،فتبدّ ل به التفسری (تطبیق ًا) ...و کیف کان

فهذا االختالف مل یو ّلده اختالف النظر يف مفهوم-( :مفهوم اللفظ أو اجلملة بحســب
يب مبنی ال یتوقف يف
يب  )-الکلامت ،أو اآلیات فإنّام هو کالم عر ّ
اللغة و العرف العر ّ

يب ...و إنّمــا
فهمه
عربی و ال غیــره ممّن هو عــارف باللغة و أسالیــب الکالم العر ّ
ّ
االختالف ّ
اللفظیة»( .((1و
کل االختالف يف (املصداق) ا ّلذي تنطبق علیه املفاهیم
ّ
والسیام بمعاجلتــه موضوعــ ًا
فر ًا علی هذه اآلراء الفاردة الرائــدة
ّ
کر ًا و ّ
یستمر ّ
ّ
أصولیــ ًا لغویــ ًا(( :((1لسانیــ ًا) linguistic :تعتمده الدراســـات اللغویة احلدیثة
يف مناهجها التحلیلیة الداللیــة analytical methodologies :حیث ّ
یوضــح
ذلك بقوله« :توضیحـــه ّ
إن األنس و العــادة کمــا قیل یوجبــان لنا أن تسبــق إلـی

ّ
فــإن املا ّدة
أذهاننــا عند استامع األلفاظ (معــانیهــا املــاد ّیة) أو ما یتعــ ّلق بــاملــا ّدة،
هــي ا ّلتــي تتق ّلب فیها أبداننا و قوانا املتع ّلقــة هبا ما دمنا يف احلیاة الدنیو ّیة ،فإذا

(الکرسی) و
سمعنا الفاظ (السامء) و (األرض) و (اللوح) و (القلم) و (العرش) و
ّ

(املَلك و أجنحته) و (الشیطان و قبیله و خیله و َر ِجله) إلی غری ذلك ،کان املتبادر إلی
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الطبیعیة»(.((1
أفهامنا مصادیقها
ّ

ثم یأتــي بشواهــد من (اآلیات و الروایات) و کذلك مـن األبحاث اللغویة ،و
ّ

تطور العصور و املجتمعات ،و اقتضاءات الظروف
دالالت االلفــاظ املستعملــة عرب ّ
( ((1مقدمة املیزان ،ص .8
( ((1فهو یدلی هنا بدلوه يف (موضوع اللغة) وأصول الفقه يف قسم (مباحث األلفاظ) و هو األصويلّ
الفقیه و الفیلسوف املفسرّ القرآن.
( ((1مقدّ مة املیزان ،ص .9
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والسیام باإلشارة إلی الدالالت و (العالمات) و (العالئم) ،signs :و هي
اجلدیدة،
ّ

ا ّلتي تبحث حدیث ًا يف علوم السیامنطیقیة ،semantics :و السیمیوطیقیةsemiotics :
أو ما نصطلح علیه بعلم (السامت) توحیدی ًا semiology :فیقول« :و هذا شأننا يف مجیع

ملسمیاهتا ا ّلتي نرید منها غایات و أغراض ًا
األلفاظ املستعملة ...فوضعنا األلفاظ (عالئم)
ّ

عائد ًة إلینا»(.((1

و هو الیکتفي بإعطاء الفکرة اللغویة و املعاين املعجمیة ا ّلتي دعت إلی وضع

املفردات يف القوامیس و املعجامت حسب؛ بل یذکر األمثلة الدا ّلة علی ما یذهب

أو ل ما عمله اإلنسان کان إناء ًا فیه
إلیه نظره (اللغوي التوحیدی) بقوله« :الرساج ّ

فتیلة و شئ من الدّ هن تشتعل به الفتیلة لالستضاءة يف الظلمة ،ثم مل یزل یتکامل
حتی بلغ الیوم الرساج الکهربائی و مل یبق من أجزاء الرساج املعمول أو ً
ال املوضوع
بإزائه لفظ الرساج شئ و ال واحد .و کذا املیزان املعمول أو ً
ال :و املیزان املعمول

ّ
املتخذ سالحــ ًا أول یوم :و السالح
الیوم لتوزین ثقل احلرارة مثال :و السالح

فاملسمیــات بلغت فــي التغیری إلــی حیث فقدت
املعمــول الیوم إلــی غری ذلــك.
ّ
واالسم مع ذلـك (باق) و لـیس إ لاّ
ّ
ألن
مجیــع أجزائهــا الســابقة ذاتــ ًا وصفـ ًة .
ُ
املــراد يف التسمیــة إ نّمــا هـو من الشئ (غایته) ال شکله و صورته .فامدام غرض
التوزین أو االستضاءة أو الدفاع (باقی ًا) کــان اسم املیزان و الرساج و السالح و

غریها باقیــ ًا علی حاله»( .((1فهذه الوحــدة فــي الــغرض ،و امللــحظ الــواحــد
فــي اهلــدف unithetical point of view :هو الذي نتب ّناه يف علم اللغة
التوحیدي.unithetical linguistics :

( ((1مقدّ مة املیزان ،ص 9و کذلك ینظر يف املوضوع کتاب :علم اللغة التوحیدي بنی النظریة و
التطبیق (املقدّ مة).
قدیام و حدیث ًا و وضعت النظریات
( ((1مقدمة املیزان ،ص .9و قد تناول هذا املوضوع العلامء ً
يف علم الداللة املعارص  semanticsو کذلك بحث األصولیون هذا املوضوع يف (مباحث
األلفاظ) و أطنبوا فیها إطناب ًا یکاد ال حیمد عقباه.
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املفهوم التوحیدي الغائي من الکلامت:

حسه العمیق ،و نظره
اللغوي:
و هبذا املفهوم التوحیدي
ّ
(الغائي) الذي حیکي عن ّ
ّ

صورهاّ ،
یوضح
الدقیق يف سبب تسمیة األشیاء و دالالهتا
تطور موا ّدها و ّ
األولیة و ّ
ّ
(املجسمة) إلی املفاهیم الباطلة من اجلمود علی
خطأ من یذهب من (احلشویة) و
ّ
ظواهر اآلیات يف التفسری بالرأي ،فیقول« :و لیس يف احلقیقة مجود ًا علی الظواهر؛ بل
هو مجود علی العادة و األنس يف تشخیص املصادیق»(.((1
بیان إعجاز القرآن يف املیزان:

منهجیة العلاّ مة يف تفسریه نحاول اآلن أن
و بعد هذه (الفذلکة)( ((1يف تبیان
ّ
نتناول موضوع اإلعجاز بالدراستنی اخلارجیة و الداخلیة ممزوجتنی مع ًا لنصوص

(اآلیات اخلمس) يف سورة البقرة ( )25- 21ذات املوضوع (التوحیدي املشرتك)

يف إعجاز القرآن عموم ًا  ،و ذلك بتحلیل دالالت اآلیات و الغایة التي هتدف إلیها،

(کأنموذج تطبیقي) ملنهجه يف التفسری التوحیدي املوضوعي .و هکذا هو یبدأ

تفسریها حتت عنوان (بیان) کسائر مباحثه التفسرییة ملجامیع اآلیات ذات السیاق
املوحد املشرتك« :قوله تعالی :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ إلخ ،ملّا بینّ سبحانه حال
ّ

الفرق الثالث (امل ّتقنی و الکافرین و املنافقنی) و ّ
هدی من ر بهّ م و
أن امل ّتقنی علی
ً

هدی هلم و ّ
خمتوم علی قلوهبم و علی سمعهم و علی أبصارهم
أن الکافرین
القرآن
ً
ٌ

غشاوة و ّ
عمی و ذلك يف متام
صم ٌ
أن املنافقنی مرضی و زادهم اهلل مرض ًا و هم ٌ
بکم ٌ
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(فرع تعالی) علی ذلك أن دعا الناس إلی عبادته ((1(»...فنراه قبل
تسع عرشة آیة ّ

أن یميض برشح دالالت املفردات و الرتاکیب القرآنیة و روابطها اللغویة و النحویة
أو ً
ال کام
و البالغیة يف تفسری هذه اآلیات حمل البحث؛ یتناول اآلیات السابقة علیها ّ

( ((1مقد ّمة املیزان ،ص .9
( ((1مصطلح یستعمله العالمة يف میزانه باستمرار ،و هو(منحوت) من( :فذلك ال��ذی:)...
«کالتکذیة :أی أقول کذا» ،ینظر کتابنا (دراسات و حتقیقات) ،ص.5
( ((1املیزان ،ج  ،1ص .47
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ً
یعرض لآلیات الالحقة بأسلوب (توحیدي موضوعي) یریك ّ
مجیعآ بل
أن اآلیات

کنص إهلي واحد منسجم ،أو قل سبیکة واحدة هتدف
السور کلها؛ بل القرآن مجیع ًا ّ
ّ
«هدی للناس» دعو ًة عامة
إلی (غایة واحدة) وهي (هدایة الناس) مجیع ًا اختیار ًا:
ً

نحو عبودیة الرب اخلالق؛ غری ّ
أن الذي یو َّفق إلی ذلك منهم ،و یفید من القرآن
«هدی للمتقنی» حیث یقول« :ملّا بینّ سبحانه
حسب
الکریم متام الفائدة هم امل ّتقون
ً
ُ
حال الفرق الثالث( :امل ّتقنی و الکافرین و املنافقنی) و ّ
هدی من
أن امل ّتقنی هم علی
ً

هدی هلم (غای ًة ) و ّ
أن الکافرین خمتوم علی
ر بهّ م و أ نهّ م هم املفلحون ،والقرآن هو
ً
قلوهبم و علی سمعهم و علی أبصارهم غشاوة؛ و ّ
أن املنافقنی مرضی و زادهم اهلل
(فرع تعالی) علی ذلك أن
صم ٌ
مرض ًا و هم ٌ
بکم ٌ
عمی  ،و ذلك يف متام تسع عرشة آیة ّ

(دعا الناس) إلی عبادته و أن یلتحقوا باملت ّقنی دون الکافرین و املنافقنی هبذه اآلیات
(((2
فر ًا إلخ.
اخلمس إلی قوله( :خالدون)»
کر ًا و ّ
ّ

فبتفسریه هذه اآلیات اخلمس یبدأ بالربط بنی اآلیات السابقة و الالحقة بإمجال و

إدالل و ّ
دل و دالل؛ فنجده ّ
یلخص تفسری (تسع عرشة آیة سابقة) بعبارات موجزه
مفصلة غری مم ّله ،بقوله« :أن دعا الناس إلی عبادته» هدی ًا إشارة
غری خم ّلة و بیانات ّ
إلی (آیات الصوم) يف هذه السورة املبارکة (البقرة)« :هدی للناس» ثم ّ
یؤکد علی ّ
أن
«هدی للمتقنی» يف أول السورة.
الذین یفیدون ح ّق ًا من القرآن (اختیار ًا) هم امل ّتقون:
ً

و ّ
متمیزین ّ
یلخصان هدف الکتب السامویة مجیع ًا و
یرکز علی کلمتنی کاصطالحنی
ّ
س ّنة األنبیاء و املرسلنی قاطب ًة و مها( :الدعوی و الدعوة)( .((2و یرید بالدعوی ا ّدعاء
النبوة و البدّ من إثباهتا بالدلیل و الربهان عن طریق (املعجزات):
ّ
و الدعاوی لوال یقام علیها

( ((2ینظر املیزان ،ج  ،1ص .47

أدعیاء
ّبینات أنباؤها
ُ

( ((2ینظر املیزان ،ج  ،1ص .69
( ((2دراسات و حتقیقات ،موضوع اإلعجاز ،ص .67

(((2
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اجلن  ،و لو کان بعضهم
یعرف املعجزة( :((2علی أ نهّ ا حتدٍّ جلمیع اإلنس و
ّ
ّ
ثم ّ
لبعض ظهری ًا مستشهد ًا باآلیات املختلفة من سو ٍر القرآن الکریم يف املقام ،بعد

التبکیت و التقریع و عجز اجلمیع عن معارضته( ((2و عن اإلتیان و لو بسورة واحدة

قصریة کسورة الکوثر و النرص و العرص و التوحید ،و بذلك تثبت (الدعوی) و بعد
تصح (الدعوة) إلی عبادة اهلل وفق أوامر الدین و نواهیه؛ ﭽ ﭳ
ثبوت الدعوی
ّ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [سورة الذاریات– ]56 :أی لیعرفوين  .((2(-و

یديل بدلوه يف تفسری هذه اآلیات اخلمس ّ
ملخص ًا تفسری اآلیات السابقة يف متام تسع
ّ
تتضمنها
فکأن الفکرة عنده و هي ا ّلتي
«فرع تعالی علی ذلك»
ّ
عرشة آیة ،فیقولّ :

الکلمة :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭼ [سورة ابراهیم ]24 :کام جاء مثلها يف القرآن الکریم و ما أروع ثمرة

الربوبیة»
(العبادة) و (العبودیة) و الدعوة إلیهام :و «العبودیة جوهرة کنهها
ّ

(((2

و

اهلل سبحانه الیکره العباد علی العبودیة ،بل یرید منهم اختیار ًا أن یلتحقوا مجیع ًا

یستمر يف تفسریه هذه اآلیات اخلمس ّ
مرکز ًا
بامل ّتقنی دون الکافرین و املنافقنی و
ّ

علی (موضوع اإلعجاز) بقوله هذا« :فأتوا بسورة من مثله يف هذه اآلیات اخلمس:

أمر تعجیزي إلبانة إعجاز القرآن ،و أ نّه کتاب منزل من عند اهلل الریب فیه إعجاز ًا

(((2
تکر ر يف کالمه أمر (اإلعجاز و
باقی ًا عرب الدهور و توايل القرون»  .و قد ّ
ّ
یستدل بتفسریه هذا بفکرة النظم و
التعجیز) و رابطة (الدعوی و الدعوة) کام
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السیاق« context :و هذا السیاق یعطي کون قوله« :لع ّلکم ت ّتقون» متع ّلق ًا بقوله:

( ((2ینظر تعریف املعجزة اخلالدة عند الشهرستاين ،ص .5
( ((2ینظر التعریفات للجرجاين ،ص .74
( ((2أمايل اهلادي ،ص  ،36ط.2
( ((2أعیان الشیعة ،ج ،1ترمجة حیاة اإلمام الصادق.
( ((2املیزان ،ج  ،1ص .47
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«اعبدوا» دون قوله «خلقکم» و إن کان املعنی صحیح ًا علی کال التقریرین»(.((2

منهجیة ال ّتحلیل و القراءة القرآنیة
و هبذا نجده یفید من (سیاق النصوص) و
ّ
توصل إلیه علم اللغة
اخلاصة ،معتمد ًا النظریة التوحیدیة اللغویة و کأنّه ی ّتبع آخر ما ّ
ّ
احلدیث modern linguistics :و ذلک بدراسات املفردات القرآنیة واحد ًة
واحدة من خالل ترکیبها يف اآلیات ،و یشری إلی دالالهتا البنیویة املورفولوجیة

 morphologicalو ربط بعضها البعض يف دالالت ترکیبیة سنتاکتیکیة:
 syntacticناظر ًا إلی املعاين السیامنتیکیة semantic :من خالل القواعد النحویة

و (الداللیة السیمیائیة)  semioticغریمتغافلٍ عن الدراسات األصواتیة (الفمو ّیة)
والسیام يف (أوائل
 phoneticال ّتي یعرض هلا يف مواطن متعدّ ده من تفسریه،
ّ
السور) ا ّلتي وردت فیها (احلروف ّ
املقطعات)؛ ّ
ألن (اخلطاب اإلهلي) قد اعتمدها
کرموز ذات دالالت و معاين متعدّ دة مرتبطة بمعاين السور ا ّلتي وردت فیها ،فقد

ذکر العلاّ مة أ نهّ ا ّنیفت علی العرشین( ،((2و من خالل املباين هذه ینتقل إلی املعاين
(التوحیدیة) :فیقول« :األنداد مجع ند کمثل (وزن ًا) و (معنی)»( ((3و هبذا اإلمجال
اجلمیل الذي یشبه السهل املمتنع بالدلیل ،و هبذا اإلجیاز الذي یشبه اإلعجاز ،نراه

النص contextual :بقوله« :و
یذهب إلی اهلدف التوحیدي من خالل (السیاق) يّ

خاص  ،و جعله (حا ً
ال) من قوله
عدم تقیید قوله تعالی :ﭽ ﯟ ﯠ ﭼ بقید
ّ

تعالی :ﭽ ﯛ ﯜ ﭼ یفید التأکید البالغ يف النهي ّ
(علم ما)
بأن اإلنسان و له
ٌ
کیف ما کان ال جیوز له أن ی ّتخذ هلل سبحانه أنداد ًا»(.((3
إفا َد ُت ُه من السیاق توحیدی ًا:

و هبذه النتیجة املنطقیة التوحیدیة و العقلیة املعرفیة العرفانیة یصل إلی اهلدف
( ((2املیزان ،ج  ،1ص .47
( ((2تنظر أوائل سورة الشوری يف املقام يف تفسری املیزان.
( ((3املیزان ،ج  ،1ص .47
( ((3املیزان ،ج  ،1ص .47
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املوضوعي التوحیدي من السیاق unithetical context :و یربط بنی هذا النظم

العام ،و یری أن (التوحید
املعجز يف القرآن الکریم ،و النظم املعجز يف النظام الکوين
ّ

ٍ
لعملة واحدةtwo :
التکویني) یرتبط (بالتوحید التدویني) و مها يف احلقیقة وجهان
 ((3( faces of one coinفیقول« :و احلال أ نّه سبحانه هو الذي خلقهم و الذین
ثم ّ
نظم النظام الکوين لرزقهم و بقائهم»( .((3فنجده يف هذه العبارات
من قبلهم ّ
التفسرییة املوجزة یذهب مذهب ًا فطری ًا توحیدی ًا  ،و ینهج منهج ًا منطقی ًا سلی ًام ،فریبط

(الر ب) باخلالق الذي خلق الوجود
بالر ب و ّ
کلمة (الناس) :بالعبادة و (العبادة) ّ
مجیع ًا  ،بشکلٍ بنیويٍ حتلیيل analytical structural :عند معاجلة اآلیة األولی،

من اآلیات اخلمسّ ،
حمل البحث و الدرس :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [سورة البقرة .]21 :و خیلص من ّ
کل ذلك إلی
هدفیة (العبادة) من اخللقة ،و من هدفیة العبادة إلی هدفیة (املعرفة) و تراه یفسرّ

النص من خالل سائر النصوص القرآنیة و یستشهد بآیة :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ
هذا
ّ

ینص علی ّ
أن معنی «لیعبدون»
ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [سورة الذاریات ]56 :و ّ

املتعرضنی إلی هذه اآلیة
کثری من املفسرّین
أی :لیعرفوين( ،((3کام یذهب إلی ذلك ٌ
ّ

الکریمة ( . ((3

باملکونات
یسمی حدیث ًا
و هذه الروابط البنیو ّیة التي یفهمها من (السیاق) تعتمد ما ّ
ّ

أو املؤ ّلفات املبارشة immediate constituents :سواء ًا ما کان بنی األصوات و
446

العام« :یا أیهّ ا ال ّناس»
النص القرآين
املعاين أواملفردات و الرتاکیب؛ فنراه یفید من هذا ّ
ّ

العام ّ
(الرب) بقوله تعالی
اخلطاب
ّ
لکل الناس بأنهّ م مأمورون بعبادة اهلل الذي هو ّ
ﭽﮞ ﮟ ﭼ اختیار ًا ،و یشری إلی هذا (الربط املوصويل) و إلی األسم املوصول و
( ((3و هذه املنهجیة هي التي تبتني علیها نظریتنا اللغویة.unithetical linguistics :
( ((3املیزان ،ج  ،1ص .47
( ((3أمايل اهلادی ،ص .36
( ((3ینظر أمايل اهلادی ،ص .36

سامحة السيد االستاذ الدكتور حممد عيل احلسيني

للرتجي و الرجاء املثمر بالتقوی« :لع ّلکم
صلته« :الذي خلقکم و الذین من قبلکم»
ّ

معرفی ًا ،و ّ
یؤکد هذا التفسری بقوله« :هذا السیاق یعطي کون قوله:
خلقی ًا
ت ّتقون» هدف ًا
ّ
ّ
ثم یدع الباب مفتوح ًا
«لع ّلکم ت ّتقون» متعلق ًا بقوله« :اعبدوا» دون قوله «خلقکم» ّ
لالحتامالت األخری الواردة يف التفاسری السابقة ،أو ا ّلتي قد ترد يف القابل ،فیقول:
«و إن کان املعنی صحیح ًا علی کال التقریرین»( ((3إشارة إلی إفادة األمر يف (اعبدوا)

املصور.
الرب هنا هو املربيّ و هو اخلالق البارئ
الرب أو اخلالق ،و إن کان
ّ
ّ
ّ
تفسری آیات اإلعجاز بتحلیل ترکیبها و نظمها:

ثم بعد ذلك یتناول معنی املعجزة و اإلعجاز و التعجیز (موضوع البحث)
ّ
تنص علی ّ
أن ا ّلذي «خلقکم»
بعد تناوله اآلیة الثانیة من هذه اآلیات اخلمس ا ّلتي ّ
و الذین «من قبلکم» هو الذي «جعل لکم األرض فراش ًا» و «السامء بناء ًا» و هو
الذي (أنزل من السامء ماء ًا) و اهلدفیة من ّ
کل ذلك األمر التوحیدي و النظم التکویني

املتنوعة ،بقوله« :فأخرج به من الثمرات رزق ًا لکم» سبب ًا ترتیبی ًا
هي هذه (الثمرات)
ّ
(بداللة فاء العطف ا ّلتي ّ
تدل علی الرتتیب) ،و یری من هذه العبارات و اإلشارات
و الدالالت اللغویة؛ هذه النتیجة (التوحیدیة املعرفیة) املنطقیة «فال جتعلوا هلل انداد ًا

و أنتم تعلمون» و یری أیض ًا ّ
أن هذه املفردات القرآنیة و الکلامت املنظومة هبذا النظم

املعجز هذه الغایة املتعالیة التي توحیها هذه اآلیات و سائر اآلیات املرتبطة هبا بوساطة

(األسامء املوصولة) وصلة املوصول؛ حیث یأخذ بعضها برقاب بعض إلی هذه
النتیجةّ :
أن اهلدف من هذه العبارات و املفردات القرآنیة املنظومة ال ّتي هیدف إلیها

الذي «خلقکم و الذین من قبلکم» هو الذي أوجب عبادته فطری ًا و عقلی ًا ،و ّ
أن اهلدفیة

من ّ
کل ذلک هي (التقوی) و ما أدراکها من غایة سامیة و إن کانت (غایة متوسطة
أن اهلدف من (التقوی) هو (املعرفة السامیة) :و هي من ِّ
يف املقام) ،و ّ
ألذ (الثمرات)
ا ّلتي أخرجها سبحانه و تعالی (بامء السامء) الذي أنزله ،و هو السبب األساس للحیاة

( ((3املیزان ،ج  ،1ص .47
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املادیة و املعنویة و (الغایة) من ّ
کل هذا الوجود :هو (اإلنسان الکامل) اخللیفة الذي

(ع ّلمه األسامء ک ّلها)( ((3و خلق األشیاء ألجله« :خلقت األشیاء ألجلك و خلقتك

ألجلی»( ((3هلدف تکمیل (الفعل و املفعول) ال (الفاعل) الغني علی اإلطالق الذي

(املحبة و املعرفة)« :کنت کنز ًا خمفی ًا فأحببت أن
کان کنز ًا خمفی ًا فخلق اخللق من أجل
ّ
املخفي.
أعرف فخلقت اخللق لکی أعرف»( ((3و اإلنسان الکامل هو غایة هذا الکنز
ّ

و هذا ما نجده يف تضاعیف هذا التفسری التوحیدي املمتاز ،فهو یشری إلی هذه

الدالالت هبذه اآلیات و املفردات ا ّلتي تعتمد الضمری (کم) للناس املخاطبنی:

الرب
(ر ّبکم ،خلقکم ،من قبلکم ،لع ّلکم ،لکم ،جعل لکم ،رزق ًا لکم) .فهذا ّ

مهدها (لإلنسان
(ر ّبکم) و اخلالق (الذي خلقکم) هو الذي جعل األرض فراش ًا و ّ
اخللیفة) الذي ع ّلمه األسامء ک ّلها ،و ع ّلمه البیان و (استعمره يف األرض) ا ّلتي أنزل

علیها املاء من السامء سبب احلیاة ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [سورة األنبیاء:

 ]30و ربط به بنی السامء و األرض ،و أخرج بواسطة (املاء) هذه (الثمرات) املادیة
و املعنویة ،لکی یعرج األنسان عن طریق العبادة و الصالة ا ّلتي هي (معراج املؤمن)
الدینیة حیصل الربط بنی (الفرش)
ال ّتقي إلی أسمی الدرجات و هبذه التعالیم السامویة
ّ

«جعل لکم األرض فراش ًا» و (العرش) «و السامء بناء ًا» و استخدم القرآن الکریم
هنا کلمة (السامء) بدل (العرش) لکی تتساوق و (تتناسق املفردات) هنا توحیدی ًا

(السامء) و (املاء) الذي هو بطبیعته ینزل من
و جرس ًا و دالل ًة و سع ًة؛
والسیام بنی ّ
ّ
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األعايل :السموات إلی النوايص :اجلبهات و اجلهات املستعدة لکی یثمر الثمرات

الیانعة ،فداللة «فأخرج به» الضمری یعود إلی املاء سبب (الثمرات) و الغایة منها هو
(احلي الذي
فمسبب األسباب هو
الرزق املادي و املعنوي ،و إذا کان املاء سبب ًا للحیاةّ ،
ُّ

( ((3أمايل اهلادي ،ص .35

( ((3اجلواهر السنیة ،ص .361
( ((3الکلامت املکنونة ،ص  ،35للفیض الکاشانی.
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الیموت) .و اإلنسان من دون (رزق) یموت ّ
الرازق علی اإلطالق هو
بکل املعاين ،و ّ
اهلل سبحانه و تعالی .و هو الذي ذکر يف بدایة هذه السورة (البقرة) ّ
أن القرآن ﭽﭚ

ﭛ ﭼ :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ و بوساطة (فالحة األرض)
مادی ًا و معنوی ًا یکونون من املفلحنی ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [سورة البقرة.]5- 1 :
الدینیة
و عن طریق (عمران املساجد) بالصالة و السجود و العبادة ،و سائر التعالیم
ّ

اإلهلیة و هبا یستعمرون األرض ﭽ ﯿ ﰀ ﭼ [سورة هود:
و األوامر و النواهي
ّ

املحرف املتدهور لإلستعامر الیومّ .
کل ذلك
 ]61باملعنی القرآين اإلجیايب غری املعنی
ّ

الرباين «و انتم تعلمون» فیقول العلاّ مةّ :
«بأن اإلنسان و
بربکة (العلم) الفطري ّ
علم کیف ما کان ال جیوز له أن ی ّتخذ هلل سبحانه (انداد ًا) .و احلال أنّه سبحانه هو
له ٌ
ثم ّ
نظم النظام الکوين لرزقهم و بقائهم»(.((4
الذي (خلقهم) و (الذین من قبلهم) ّ
تفسریه التوحیدي لإلعجاز و التعجیز:

و بعد ّ
الفر من (اإلشارات العرفانیة التوحیدیة) ،ینطلق العلاّ مة
الکر و ّ
کل هذا ّ

إلی موضوع اإلعجاز تفصی ً
ال و یفسرّ اآلیة الثالثة من هذه اآلیات اخلمس :ﭽ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ و یفسرّ (التعجیز) بأسلوب:

(إبانة اإلعجاز) عن طریق التحدّ ي و التبکیت و التقریع ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ:

(((4
السید املرتضی أی رصفهم و
فهو یعرض للتعجیز علی أنّه أشبه (بالرصفة) برأی ّ

هم غری قادرین علی أن یأتوا بمثله .و یشری إلی دور (لن) من ادوات النفی ا ّلتي تفید

(نفی التأبید) علی رأی الزخمرشی و کثری من املفسرّین فأراحهم و خ ّفف عنهم املؤونة.
و لکی یعبدوا اهلل و ی ّتقوا بذلك ال ّنار ﭽ ﰃ ﰄ ﭼ .و لیشری ختام ًا إلی بقیة

هذه اآلیات اخلمس بالبرشی للمؤمننی ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

(ازواج مطهرة) .و بذلك یلمح إلی ّ
أن من دالالت (مصطلح
ﭘ ﭼ ا ّلتي هلم فیها
ٌ

( ((4املیزان ،ج  ،1ص .47
( ((4ینظر دراسات و حتقیقات ،ص .71
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(((4
سمي
القرآن)  :أنّه جیمع بنی الدنیا و اآلخرة و یعرض جلزاء الکافرین و املؤمننی و ّ

القرآن قرآن ًا جلمعه بنی القرآئن بمختلف اللغات والدالالت( ،((4و خیتم العلاّ مة بحث

اإلعجاز هنا يف هذه اآلیات اخلمس لیعاجله يف آیات أخری أشار هلا هنالك و عرض

هلا بإمجال و إدالل و ٍّ
دل و دالل.

نبذة يف وجوه اإلعجاز يف املیزان:

و بعد هذه اإلملاعات و اإلملاحات الرائعة ملوضوع اإلعجاز و التعجیز یفصل

ثم ینطلق بشکل
القول يف ماهیتهام حتت هذا العنوان( :اإلعجاز و ماهیته) بشکل ّ
عامّ ،
منهجي توحیدي إلی تبیان (إعجاز القرآن) و وجوه اإلعجاز املتضمنة للتحدّ ي و

عدم املعارضة و یذکر منها إعجازه (بالعلم) و املعارف القرآنیة ،و کذلك یشری إلی

حممد الذی نشأ يف عرص اجلاهلیة و
إعجاز (من أنزل علیه) القرآن– .و هو ال ّنبي ّ

مفص ً
املحیط البعید عن ّ
السلبیات ا ّلتي
ال القول يف تلکم
کل اسباب احلضارة و املدنیة ّ
ّ

ال یمکن هلا أن خترج رج ً
کمحمد من دون مدد اهلي و إعجاز
ال هبذه األوصاف
ّ
ٍ
عنوانات ش ّتی منها
ر ّباين .و بعد ذلك جیمل البحث يف وجوه إعجاز القرآن حتت
(حتدّ ي القرآن باإلخبار عن الغیب) و (حتدّ ي القرآن بعدم االختالف فیه) و (التحدّ ي

ثم ّ
یرکز علی نکتة کالمیة فلسفیة یبینّ فیها (حقیقة املعجزة و اإلعجاز) علی
بالبالغة) ّ

العام) بل یصدّ ق القرآن الکریم هذا (القانون العليّ )
أنهّ ام ال یناقضان (قانون الع ّلیة
ّ
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العام
التوحیدي الذي (خیرق العادة) الطبیعیة؛ و لک ّنه الینقض قانون الفطرة و الع ّلیة
ّ
يف الوجود .فالبدّ من وجود (ع ّلة ّ
لکل معلول) و (ع ّلة العلل) مجیع ًا هو اهلل تعالی:
.prima causa

کام یسند ّ
کل العلل املادیة و غریها بال ّتايل إلی اهلل تعالی و هو الذي یؤ ّید (نفوس

( ((4تنظر يف دالالت القرآن اللغویة و املجازیة مفردات القرآن للراغب األصفهاين و أساس البالغة،
للزخمرشي (املادة) ،و إعجاز القرآن للباقالين (املقد ّمة).
( ((4ینظر علم اللغة التوحیدي (مصطلح القرآن).
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صحة (دعواهم و
بقوة االتیان باملعجزات و خرق العادات ،کدلیل علی ّ
األنبیاء) ّ

یرصح ّ
بأن القرآن الکریم یسند
دعوهتم) .لیحقّ احلقّ بکلامته( .((4و يف الوقت نفسه ّ
املعجزة إلی (سبب غری مغلوب) و إن کانت تلکم املعجزات تستند إلی األسباب
الطبیعیة الظاهریة ا ّلتي حتکي عن (ارادة اهلل و أمره) و ّ
کل ذلك بعد التحدّ ي و عجز

الرسالة
اآلخرین عن االتیان بمثلها بقوله« :إذا کان هناك حتدّ تبتني علیه صحة ال ّنبوة و ّ
و الدّ عوة إلی اهلل تعالی»( ((4و ّ
یؤکد علی ّ
أن القرآن (معجزة خالدة) من ناحیة و أنّه

املحمدیة) من ناحیة أخری و بواسطة
(برهان و دلیل قاطع علی صحة دعوی الرسالة
ّ
قرر وجودها سابق ًا فیقول« :و هذا هو
القرآن تثبت معجزات األنبیاء السابقنی الذی ّ
النبوة ...فقد تبینّ بام ذکرناه
الذي بعث األمم إلی سؤال املعجزة علی صدق دعوی ّ

أو ً
ال التالزم بنی صدق دعوی الرسالة و بنی املعجزة فإنهّ ا الدلیل علی صدق دعواها

اخلاصة و العا ّمة يف داللتها و إثباهتا و ثانی ًا ّ
الرسول
ال یتفاوت يف ذلك حال
ّ
أن ما جیده ّ
و ال ّنبي من الوحی و یدرکه منه من غری سنخ ما نجده بحواسنا و عقولنا النظریة و
الفکریة» (.((4

تفنید القراءات ا ّلتي التستند إلی الوحی (اهلرمنوطیقة):

و بذلك یف ّند قول من یقول ّ
بأن ال ّنبوة نبوغ فکري و صفاء ذهني یستحرض به

نبی ًا) کامل قومه االجتامعي و یرید أن خی ّلصهم من ورطة الوحشیة
اإلنسان
ّ
(املسمی ّ
أو ً
ال
و الرببریة إلی ساحة احلضارة و املدینة( .((4فنجده یعرض للرأی املخالف ّ

ثم یر ّد علیه بالدّ لیل و الربهان املنطقي ،فانظر إلی هذه اهلرمنوطیقا:
بوضوح ّ

( )hermeneuticو الفکر املادي غری اإلهلي الذي خیالف احلقّ و احلقیقة کیف ینقله
«أو ً
ال ّ
أن
بأمانة ،و یطرحه کام هو عند اصحابه فیقول
ّ
بالنص الوارد عنهم حرفی ًاّ :

( ((4ینظر سورة األنفال ،اآلیة .7
( ((4املیزان ج  ،1ص .66
( ((4املیزان ،ج  ،1ص .69
( ((4املیزان ،ج  ،1ص.70
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متفکر نابغ یدعو قومه إلی صالح حمیطهم االجتامعي و ثانی ًاّ :
أن الوحی
ال ّنبي إنسان
ّ

و انتقاش األفکار الفاضلة يف ذهنه و ثالث ًاّ :
الساموي جمموع هذه األفکار
أن الکتاب ّ

املنزهة عن التهوسات النفسانیة و األغراض ال ّنفسانیة الشخصیة و رابع ًاّ :
أن
الفاضلة ّ

املالئکة ا ّلتي اخرب هبا ال ّنبي قوی طبیعیة تدبر األمور الطبیعیة ،أو قوی نفسانیة تفیض

کامالت النفوس علیها ،و ّ
الروح الطبیعیة املادیة ترتشح
أن روح القدس مرتبة من ّ
منها األفکار املقدسة( ...و علی هذا األسلوب فسرّ وا احلقائق ا ّلتي أخرب هبا األنبیاء

کاللوح و القلم و العرش و الکريس و الکتاب و احلساب و اجل ّنة و ال ّنار بام الیالئم
األصول املذکورة) و خامس ًاّ :
ملقتضیات اعصارها تتحول بتحوهلا .و
أن األدیان تابعة
ّ

سادس ًاّ :
أن املعجزات املنقولة عن األنبیاء املنسوبة إلیهم خرافات جمعولة أو حوادث
حمرفة لنفع الدّ ین»(.((4
ّ

ألمهیة ما
فصلنا القول يف هذا اجلانب من منهجه يف النقد و التفسری؛
ونحن انّام ّ
ّ

تفرد به العلاّ مة يف أسلوب الر ّد العلمي و النقد املنطقي لألفکار املنحرفة ا ّلتي
ّ
تتعالی الیوم هنا و هناک يف (فهم الوحی) و (معنی ال ّنبوة)( ((4املتأثرة بآراء الغربیینّ

أو املستغربنی و الذین هم من انصاف املثقفنی الذین یظ ّنون انهّ م بلغوا الذروة يف العلم
و الفلسفة (و إن محلوا الشهادات العالیة) فهم من مصادیق قول الشاعر:
ملن یدَّ ِعي يف ِ
ْ
العلم فلسف ًة
وقل ْ

اشیاء
غابت عنك
َح ِف ْظ َت شیئ ًا و
ْ
ُ

فهو رضوان اهلل تعالی علیه یقول ناقد ًا و یرصح منتقد ًا –و هو النیقد احلکیم–و
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کأنّه ینقد بدقة بعض آراء املعارصین لنا الیوم فیقول« :هذه مجل ما ذکروه .و ال ّنبوة

هبذا املعنی؛ ّ
تسمی نبوة اهلیة ،و الکالم
تسمی لعبة سیاسیة أولی هبا من أن ّ
ألن ّ
التفصیيل يف اطراف ما ذکروه خارج عن البحث املقصود يف هذا املقام و الذی یمکن

أن یقال فیه هاهنا ّ
أن الکتب السامویة و البیانات ال ّنبویة املأثورة علی ما بأیدینا
( ((4املیزان ،ج ،1ص .70
( ((4املیزان ،ج  ،1ص.70

سامحة السيد االستاذ الدكتور حممد عيل احلسيني

ال توافق هذا التفسری و ال تناسبه ادنی مناسبة .و إنّام دعاهم إلی هذا النوع من

التفسری إخالدهم إلی األرض و رکوهنم إلی مباحث املادة ،فاستلزم إنکار ماوراء

الطبیعة و تفسری احلقائق املتعالیة عن املادة بام یسلخها عن شأهنا و تعیدها إلی املا ّدة
اجلامدة»( .((5و هبذه النظریة التوحیدیة املوضوعیة يف التفسری و املنهجیة امللتزمة هبا،
و النابعة عنها يف التأویل ،و ا ّلتي عاجلناها إمجا ً
ال و يف هذه املقالة املتواضعة نختم

حدیثنا آملنی أن نو ّفق يف قابل إلی استیفاء املوضوع حقه و أداء البحث ما یستحقه.
نتیجة البحث:

لقد تبینّ ممّا سبق إمجا ً
ال ّ
أن الکالم علی موضوع اإلعجاز کالم خطری و جدیر

بالبحث و التنقری ،تتصل أبحاثه بموضوعات کالمیة فلسفیة تبارشعقیدة األ ّمة

(النبي) من ناحیة و بالفصاحة و البالغة و نظریة النظم و
و موقفها من (ال ّنبوة) و
ّ
السبک و األسلوب البیاين و القیم اجلاملیة و اجلاللیة ،و املعارف القرآنیة من ناحیة
أخری.

و األنبیاء الذین بعثهم اهلل تعالی مبشرّین و منذرین اصطدموا بمشاکل و عقبات

اضطرهتم إلی (حتدي املعاندین) و املنکرین و الکافرین و املنافقنی؛ فکان البدّ من

(دعوی) و صالح (دعوهتم) عق ً
دعم ساموي یقوم دلی ً
ال .و
ال علی صدق نبواهتم
ً
الربهان الساطع و الدلیل القاطع علی ذلک ک ّله هو (املعجزة) ا ّلتي یأتون هبا للناس

(التحدي) و سالمته من (املعارضة)(.((5
مجیع ًا و ال تکون املعجزة معجزة إلاّ بعد
ّ

السذج من الناس
املتنبون ،و انقاد ُّ
و لوال دلیل (املعجزات) لکثر األدعیاء و ّ

السیام أن منصب ال ّنبوة منصب دیني و دنیوي،
وراء األحابیل و األباطیل( .((5و
ّ
و زعامة عاملیة کربی یطمع فیها الطامعون و یطمح ألیها الطاحمون؛ لذلک وجب

( ((5ینظر التعریفات للجرجاين ،ص  .74دراسات و حتقیقات ص .72

( ((5تنظر التعریفات للجرجاين ،ص  .74دراسات و حتقیقات ص .72
( ((5تراجع مقدّ مة املیزان.
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علی اهلل (لطف ًا) أن ینرص دعاته باملعجزات؛ و یفضح (األدعیاء) بالعجز ،و هذا ما

رصح به القرآن الکریم من إحقاق احلقّ  :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [سورة األنفال:
ّ

 ]7و ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ
[سورة األنفال.]42 :

السید هبة الدین الشهرستاين يف تعریف املعجزة بأنهّ ا« :عبقریة
و إلی ذلك یشری ّ

من أعامل ال ّنبي متی سطع نورها علی أبصار الناظرین أورثت فیهم دهش ًة تسوقهم
إلی اإلذعان»(.((5

و کانت طبیعة املعجزات تتناسب مع األقوام و األمم السابقة و شیوع العلوم يف

حمجته الواضحة يف رسله .فکانت
زماهنا( .((5و هذه س ّنة اهلل تعالی يف سریة (أنبیائه) و ّ
مث ً
ال (العصا و الید البیضاء) ا ّلتي ظهرت علی ید موسی؛ لشیوع السحر و السحرة

يف زمانه و معجزات عیسی إبراء األکمه و األبرص و إحیاء املوتی؛ النتشار احلکمة

و الطب يف عرصه.

نبینا حممد فالقرآن الکریم ،و هو املعجزة اخلالدة لشیوع البالغة
و أ ّما معجزة ّ

والفصاحة بنی العرب ،و استشهادهم باألمثال و األشعار و اخلطب ،و ما إلی ذلك.

فهي معجزة کالمیة خالدة باقیة (دعوی و دعوة) و متجدّ دة يف ّ
کل عرص و مرص؛
ملا یظهر من وجوه اإلعجاز الطریفة ا ّلتي تؤ ّیدها العلوم احلدیثة؛ لکن أشهر هذه
الوجوه ،أو من أشهرها هو اإلعجاز القويل و النظم الکالمي« :فهو أن یرتقي الکالم
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يف بالغته إلی أن خیرج عن طوق البرش و یعجزهم عن معارضته»(.((5

و قد أبدع يف نظریة (نظم القرآن) هذه عبد القاهر اجلرجاين املتويف ( 471هـ) و

(توخي معاين النحو) ا ّلتي تشبهها النظریة البنویة املعارصة يف علم
خالصتها عنده هي
ّ
( ((5املعجزة اخلالدة ،ص .5

املسمی :النکت يف إعجاز القرآن.
( ((5تراجع مقدّ مة إعجاز القرآن للباقالين.
ّ
( ((5التعریفات للجرجاين ،ص .74

سامحة السيد االستاذ الدكتور حممد عيل احلسيني

(توخي
اللغة  structuralismغری أنّه یمتاز عن سائر القائلنی من املعارصین بأنهّ اّ :
باحلس الروحاين و الذوق البالغي( .((5و
معاين النحو املوصلة إلی فهم إعجاز القرآن
ّ

قد عرض هلا تطبیق ًا يف کتابیه الشهریین( :دالئل اإلعجاز و ارسار البالغة)(.((5

و قد کثرت الیوم البحوث األکادیمیة و الدّ راسات اجلامعیة و احلوزویة ا ّلتي

ت ّتخذ من مناهج البالغة و علامئها میدان ًا فسیح ًا لعرض جوانب من (إعجاز القرآن)
و أثره اخلالد ،و کمثال علی ذلك بحث الدکتور مصطفی الصاوي الـجویني( :منهــج
الزخمشــري فــي تفسیـر القـرآن و بیان إعجــازه) و هناك دراســة مستوعبـة (لتــاریخ

فکرة إعجــاز القرآن) عرب العصــور و إلـی عرصنـا العتیـد( .((5و ّ
إن مقالتنــا هذه
(منهجیة العلاّ مة الطباطبائي) و تطبیقاهتا علی إعجاز القرآن
لتمتــاز يف نظرنــا ببیــان
ّ
الکریم يف ضوء علم اللغة التوحیدي unithetical linguistics :الذي طبعناه يف
کتاب منفرد و مقاالت متعددة يف خمتلف اللغات.
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