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ضوابط النرش

 Æ1أن يكون البح Yمنسجماً م lا�تصاص ا:لة و�و�هها � نشر ا�ôا Àال� �تعلo
بالقرآن الكريم حصرياًÆ
 Æ2أن ôيكون البح Yمنشوراً � �لة دا�ل العرا‚ و�ار�ه¨ أو مست ًöم� sتا» أو رسالة
�امعية أو حمم ًöعل vالشبكة العنكبو�ية عل vأن يلتeم الباح Yبcل pبتعهد �ÆwD

 Æ3أن ôيكون البحD/ Yياً أو 2ا أ�ب lموضوعه ��اً¨ أو سردياً أو إحصائيا أو إ�رائيا

2ا  ôيتم�ل فيه �هد الباح YالفكرÆÍ
 Æ4يرسل البح Yحمم ًöعل CD vأو ف ‘öاو بوساطة ال�يد اôلك�ون wللمجلة م lاحتفا�
الباح Yبنس�ة األل عنده Æو�ôستو� ا:لة أية مبال mنقدية ع sنشر ا�ôاÀ
املDلوبة للتحكيم وال�قيةÆ
� Æ5قوم ا:لة با�عار الباح Yبوول البح� ¨Yم �شعره بقبول النشر � حال موافقة
هي�ة التحرير عل– vل pوعندها يكون البح Yملكا للمجلة �ôو“ �قد1ه للنشر � �لة
أ�رىÆ
� Æ6ر�يب ا�ôا � Àا:لة � lCلسيا‚ ف� رف و ôعöقة ألهميته أو ملكانة الباحY
بcلÆp
 Æ7يهمل �ل � ô Yيمل املعلومات املDلوبة ع sالباح© Yا�ه ≠در�ته العلمية ≠مكان
عمله ≠عنوانه الكامل ورقم ها�فه أو عنوان بريده اôلك�ونÆ®w
 Æ8يستحس sللباح Yاإل�هار بنشاطه العلم wوال�قا� � سDور قليلةÆ
 Æ9تتف kهي�ة التحرير � oحcف أو �عديل ما ôيتما� vوسياسة ا:لة � نشر علوم
القرآن الكريم حصرياً أو ما�ر Ãمنها ع sمنهج البح Yالعلم wأواملوضوع wأو مامf
�وهر العقائد اôسöمية ورمو“ها الفكرية والدينيةÆ

احلمد ﷲ الذي هدانا ُسبُ َﻞ السﻼم ،واﺧرﺟنا من الﻈلمات اﱃ النور
باذنه ،وهدانا اﱃ ﺻراط مستقيم .والصﻼة والسﻼم علﻰ من بعثه اﷲ
بشرياً ونذيراً وداعيا اﱃ اﷲ باذنه وسراﺟا منريا ،وعلﻰ اهﻞ بيته الﻄيبﲔ
الﻄاهرين ،واﺻحابه املنتجبﲔ َوَمن تبعهم باحسان اﱃ يوم الدين.
قال -عز من قائﻞ -وهو أﺻدق القائلﲔ :ﭽ ! " $ #
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فقد أمجع املﻔسرون علﻰ أن املقصود هم من يوالون من ﺧالف
اﷲ ورسوله .يقول السيد الﻄباطبائي يف تﻔسري هذه اﻵية الكرمية ،إﻬﻧا
(اﻵية) تنﻔي وﺟدان قوم (مﺆمنﲔ) علﻰ هذه الصﻔة ،كنايةً عن أن
االميان الصادق باﷲ واليوم اﻵﺧر ،ال ﳚامع ُموا ﱠدة أهﻞ اﶈا ﱠدة واملعاندة
ي سبب من أسباب املودة كاألب ﱠوة والبنـُﱠوة
من الكﻔار ولو قارن (التو ّاد) أ ﱠ
ِ
تضاد،
األﺧ ﱠوة وسائر أقسام القرابة .فبﲔ
األميان وموا ﱠدة أهﻞ اﶈا ﱠدة ّ
و ُ
الﳚتمعان لذلﻚ.
واملهم يف هذا املبحث أن ﳓدد معﲎ الكﻔر الذي يوﺟب علﻰ من
يدعي االميان باﷲ أن يتربأ ﳑن تقصمه .وهذه كتب التﻔسري والعقائد
9
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تُﻔيﺾ احلديث يف رسم معامل الكﻔر ،والﱵ منها:
 ﺟحد النِّعم وإنكارها وعدم شكر اﷲ -سبحانه -عليها. االستهزاء حبدود اﷲ والسخرية منها ووﺻﻔها بالﻐلﻂ (حاشاها). نسبة آيات القرآن اﱃ اخلرافة واالساطري وازدراء ما ورد فيها منأحكام وقصص وإعجاز وﺛوابت علمية.
 االستخﻔاف بالعبادات ،وأداؤها رياءاً وغُرماً وتثاقﻼً. الﻄعن باملسائﻞ الﻐيبية والشﻚ فيها كالقيامة والبعث والنشور واﳉنةوالنار والصراط.
 األمن من غضب اﷲ وانتقامه وقضائه وقَ َد ِره. اليﺄس من رﲪة اﷲ واﺟتباء عﻄﻔه ورأفته وطلب مﻐﻔرته.أحﻞ وما حﱠرم يف كﻞ ﺟوانب
 اخلروج علﻰ حدوده -سبحانه -وما ﱠاحلياة كالزواج والﻄﻼق والبُن ﱠوة واملرياث والتعامﻞ الشرعي والصﻼة
واحلﺞ والزكاة.
فﻔي القرآن الكرمي ﺟاء وﺻف كﻞ هﺆالء بالكﻔر والنﻔاق والﻐﻔلة.
ويهون األمر بعﺾ اهلوان،إذا احتﻔﻆ هذا الضال بﻔكره لنﻔسه،
فلم يتﻈاهر به .ولكن اخلﻄب يﻔدح حﲔ ﳚﺄر ﲟا يرى عﻼنية،
ويس ّﻔه رأي من يعتقد بالدين القومي ،فهو ﳚادل ومياري بكﻞ ما
امللص َق ِة
أوﰐ من حقد ،متخذاً من بعﺾ البدع والعادات االﺟتماعية َ
بالدين ذريعة للتشهري ﲜوهره وما ﺟاء به القرآن العﻈيم مستخدماً
أسلوب النكتة السمجة يف توﺟيه فكره الضال .مثﻞ هذا االنسان
يكون عندها :ﺿاالً م ِ
ضﻼً الﳚوز ملن يدﱠعي االميان باﷲ واليوم اﻵﺧر
ُ
حماباته أو موا ﱠدته بنص القرآن الكرمي  .وقد كان االمام اخلميﲏ
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مصيباً يف فتواه باهدار دم سلمان رشدي ،كونه مل ﳛبس كﻔره علﻰ
نﻔسه بﻞ اطلقها لتصيب اﳉهلة وﺿعاف االميان.
ان الباب الذي يلﺞ منه هﺆالء املتﻄﻔلون علﻰ البشرية هو إسقاط
تصب علﻰ
القرآن واحلﻂ من عﻈمته باسلوب التهوين والسخرية والﱵ ﱡ
ما ورد يف الكتاب العزيز من قصص االنبياء ومعجزاﻬﺗم كناقة ﺻاﱀ
ومولد السيد املسيﺢ وعصا موسﻰ وﳕلة سليمان واهلدهد وذي القرنﲔ
وغريها .وكذلﻚ احلقائق الﱵ حتدﱠث عنها القرآن من وﺻف اﳉنة وما
فيها من نعيم ،ووﺻف النار وما فيها من ﺟحيم وما شابه ذلﻚ من
أمور توغﻞ يف ﺻلب العقيدة الدينية السمحة.
واليسعﲏ اال أن أحكم حبكم اﷲ علﻰ من يسمع هلﺆالء املتخرﺻﲔ
بﺄنكم منهم ما دمتم الحتا ﱡﺟوﻬﻧم علﻰ مايرون ،ألنكم نسيتم أن مثﻞ
هﺆالء هم عدو ﷲ ولرسوله ،واﷲ -سبحانه -يقول :ﭽ ! " #
0/.-,+*)('&%$
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أمثال هﺆالء الضالﲔ املضلﲔ ال ينﻔع معهم الوعﻆ والتنبيه ،فهم
وﲟجرد بدء حديث الوعﻆ معهم ،يكشرون عن أنياب حقدهم وكﻔرهم،
واليزيدهم احلديث اال عتواً وكﻔرا كما قال سبحانه يف وﺻﻔهم :ﭽr
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¡  ¥ ¤ £ ¢ﭼ ويبلﻎ ﻬﺑم العتو أﻬﻧم يع ّدون العقﻞ
الديﲏ مهزلة ،يﺆلﻔون فيه الكتب واملقاالت يبثون فيها ﲰوم أفكارهم
املريضة الﱵ تدل علﻰ ﺧبث اﺻوهلم ،ﰒ ال يسمعون من يردعهم أو
ﺾ أفواههم بﻞ العكس من ذلﻚ ،نرى من يدافع عنهم بالرغم من
يﻔ ﱡ
أﻬﻧم ي ّدعون التدين بﻞ يتمثلون تلﻚ االفكار وﳚادلون عنها ذوي
االﺧتصاص تعصبا وازدراءاً هلم ،ناسﲔ او متناسﲔ انه القرآن العﻈيم
الذي اﺧرتقت قافلته العصور واالﺟيال وستخرتق العصور واالﺟيال
وهو يف كﻞ يوم يزداد طراوة ونضارة ال كما يراه ملحد معاﺻر يعيﺶ يف
ﳎتمع مﻔعم ﳛب القرآن ،وهو يعيب علﻰ العلماء اهتمامهم به كﻞ هذا
االهتمام وهو (القرآن) ال يرقﻰ اﱃ مستوى روايات شيكسبري.!!!...
لقد ﺻدق اﷲ -ﺟﻞ يف عﻼه -حﲔ مثﱠﻞ هذا الضال املضﻞ بقوله:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ

ﭰﭱ ﭼ .

اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزدنا اميانا ﳛتوي أفئدتنا وكﻞ ﺟوارحنا
فذلﻚ من فيﺾ نعمتﻚ علينا واﺟعلنا من اهلداة املهتدين وال ﲡعلنا من
الضالﲔ املضلﲔ انﻚ ﲰيع الدعاء.
ﭽ © µ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
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البحو Àوما �تCمنها م sآراء وافكار �ع� ع sرأ� Íتابها

فحوى البحث
� دراسة سابقة لöستا– الباح ¨Yنشرت � �لة ©املصبا � ®Õعددها
ال�ال Yوالعشرون ©�ريف  ®2015بعنوان ©اهتمام املستشرق 5بعملية �l
القرآن الكريم®¨ � يقدم السيد الباح ¨Yضم sالعنوان الرئيَّ f
أ Íاسم مs
أ�اء املستشرق ¨5عل vاسا” أن البح Yامل�cور مد�ل اساس wللتو�هات
ال� �ر�eت حوله �ل اهتمام اول� pاملستشرق 5باملوضوÆŸ
وها هو –ا اôستا– الباح ¨Yو�كم �صصه بالدراسات اôستشراقية¨
يعود ا� املهتم�0 5ل هcه األ�ا Àالرينة ليعر÷ و�هة نظر اول�p
املستشرق � 5مسQلة ©� lالقرآن® وال� �ان ©نولد�ه® م sأوائل م� sصدوا
�cا البح Yاحلسا”Æ
وبالنظر ا� طول البح Yوأهميته¨ قمنا بتجeئته عل vقسم 5ا9اماً
للفائدة املتو�اة م� sشف األ�را÷ احلقيقية )و÷ م�ل هcه املوضوعات
م sقبل انا” ôيهمهم ا ôالDع sبعظمة القرآن الكريم وإعجا“هÆ
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جون وانزبروغ رائد النظرية ّ
الشكية يف مجع القرآن

يف دراستنا التي نرشت عىل

عن شكره لنولدكة فقد أشار يف الفصل

"اهتامم املسترشقني يف عملية مجع القرآن

مثمنا عمله الذي وصفه
تاريخ نولدكة ّ

صفحات جملة املصباح العتيدة بعنوان

الكريم" مل أقدّ م ضمن العنوان الرئيس

أي اسم من أسامء املسترشقني عىل اعتبار

بكونه العمل الرائع والبارع .آخذين

بنظر اإلعتبار أن كتاب نولدكة الذي

أسايس للتوجهات التي
أنه مدخل
ّ
تركّزت حوله ّ
جل اهتامم املسترشقني

سمى الكتاب تاريخ القرأن يف الوقت
ّ

العقد الثالث من القرن التاسع عرش؛

العلمية حتمل تسمية أخرى وهي (بنية

ومنذ أول اهتامم قد أرشنا اليه خالل
ويف قبالة هذا االهتامم فإن هذه املسألة

احليوية مل تنل أي انتباه ودراسة من
اجلانب العريب واملسلم .إذ كام أرشت

يف القسم األول بأن أول استجابة

عربية لتأثري كتاب نولدكة املوسوم
(تاريخ القرآن) قد هند هبا أحد العلامء
اإليرانيني هو أبو عبد اهلل الزنجاين

(املتوىف يف عام  )1947يف كتابه الذي
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األخري من تارخيه للقرآن املجيد اىل

كان يعدّ يف األساس رسالته للدكتواة قد
الذي كانت التسمية يف أصل لرسالته

أو أصول السور القرآنية) ،فضال عن

ذلك فقد طبع تاريخ القرآن لنولدكة

يف عام  1860م أي بعد أربع سنني من
حصوله عىل الدكتوراه؛ بمعنى آخر إن

الزنجاين قد طبع كتابه بعد حواىل مخس
وسبعني سنة من كتاب نولدكة ،فطبعته

األوىل يف القاهرة من أعامل جلنة التأليف
والرتمجة املرصية كان يف 1935م.

محل نفس عنوان كتاب نولدكة باللغة

فاملالحظ أن مجيع تلك االسهامات

 .((()des Quransوالزنجاين تعبريا

من نصف قرن عىل املبادرة األوىل

األملانية (تاريخ القرآن Geschichte

((( Rahmani، Abd al -Latif ; Tarikh
al Qur’an (Hayderabad، 1919
Pp. 12 -15، as cited from Shehzad Saleem ; Collection of the

العربية واإلسالمية كانت متأخرة بأكثر
Qur’an: A Critical and Historical Study of Al -Farahi’s View
(Ph. D. University of Wales
Lampeter (2010) Pp. 351 -352
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للدكتور ثيودور نولدكة ،ولعلها كانت
أصداء ونتائج لتلك املبادرة((( .ومهام

(((  .Shezad. Ibid. P. 352هو الشيخ
"محيد الدين أبو أمحد عبد احلميد بن عبد
املحسن األنصاري الفراهي" ،ولد سنة

1280هـ (1864م) يف قرية "فريها" من
قرى مديرية "أعظم كره" بشبه القارة
اهلندية ،وبدأ تعليمه منذ ترعرعه ..فحفظ
َ
–شأن أب��ن��اء العائالت
ال��ق��رآن صغريا
الرشيفة يف اهلند –وبرع يف الفارسية
حتى َن َظم فيها الشعر وهو ابن ستة عرش
عاما ،ثم اشتغل بطلب العربية وعلومها
عىل يد ابن عمته العالمة املؤرخ األديب
ش��ب�لي ال��ن��ع�ماين (1332–1274ه�������ـ/
1914– 1858م) ،وك���ان أك�بر منه
بست سنني .كام تلقى العلم يف حلقة
الفقيه احلنفي املحدث العالمة الشيخ
«أيب احلسنات حممد عبد احلي ال َلكنوي»
(1304- 1264هـ1887-1848 /م)
��رج بعد
وغ�يره من علامء ع�صره ،ثم َع َّ
ذل��ك ع�لى اللغة اإلنجليزية وه��و ابن
عرشين سنة ،والتحق بكلية «عليكره»
اإلسالمية ،وحصل عىل «الليسانس» يف
الفلسفة احلديثة من جامعة «اهلل آباد».
اقىض وط��ره من طلب العلم ،واستقى
من حياضهُ ..عني معلام للعلوم العربية
بمدرسة اإلس�ل�ام بكراتيش (عاصمة
السند آنذاك) ،فدرس فيها سنني ،وكتب
وأ َّلف وقرض وأنشد ،ثم انقطع بعد ذلك
إىل تدبر القرآن ودرس��ه ،ومجع علومه،

يكن فأن الدراسات العربية اإلسالمية

ايل نرشت بعد كتاب الزنجاين (تاريخ
القرآن) قد تصاعدت كثريا وباألخص

تلك التي تتمحورحول مسألة مجع
القرآن وتاريخ ذلك اجلمع وتاريخ

القرآن الكريم(((.

فإذا ما علمنا بأن إنتاج نولدكه

هو العامل املؤثر يف الكتابة العربية
فقىض فيه أكثر عمره حتى ت��ويف رمحة
اهلل يف 1349 /6 /19ه��ـ (/11 /11
1930م) يف مدينة «متهورا» حيث كان
يتطبب من مرض أمل به .ومن مصنفاته
املطبوعة يف علوم القرآن-:
•دالئل النظام ( 127صفحة –نرش الدائرة
احلميدية باهلند –ط1388 /1هـ).
•مفردات القرآن ( 475صفحة –بتحقيق
د .حممد أمج��ل أي��وب اإلصالحي –دار
ال��غ��رب اإلس�ل�ام���ي ب��ب�يروت -ط/1
2002م).
•إمعان يف أقسام القرآن ( 147صفحة–
دار القلم بدمشق –ط 1415 /1هـ–
1994م).
•التكميل يف أصول التأويل ( 69صفحة–
ن�شر ال���دائ���رة احل��م��ي��دي��ة ب��اهل��ن��د ـ ط/1
1388هـ).
•جمموعة رسائل الفراهي (مطبوعة باهلند).

• أساليب القرآن.
((( .Ibid
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واإلسالمية عن مجع القرآن مل يكن

لإلسترشاق األملاين عن تاريخ القرآن

املهم؛ فاعتامدا عىل مالحظة املسترشق

وهاهنا يشري املسترشق بأن هناك دراسة

األول من نوعه يف هذا االهتامم القرآين
الكندي املعارص أندرو ربن Andrew

أخرى سبقت دراسة نولدكة وهي لعامل

جامعة فكتوريا University of

نولدكة تاريخ مجع القرآن الكريم بحواىل

American

 Abraham Geigerاملسترشق األملاين

 of Religonوعضو يف اجلمعية

وكان لدراسته تأثري عىل الباحثني وقد

 Rippnاألستاذ يف قسم التاريخ يف
 Victoriaوهو عضو يف أكاديمية
األديان

األمريكية

.((( Academy
األمريكية

الرشقية

هيودي أملاين آخر سبق يف نرشه كتاب
ثالث عقود((( ،ذلك هو أبراهام جيجر
املعروف بدراساته (.)1874- 1810

American

أدت اىل ظهور دراسات أخرى عىل

ويشغل اآلن عضوية املجلس البحثي

أو التورايت عىل القرآن أو عىل اإلسالم أو

 Oriental Societyمنذ سنة 1980

شاكلتها أي بخصوص التأثري اليهودية

األسرتايل((( ،يف تعليقه عىل تاريخ القرآن

حتى عىل رسول اهلل.(((

لنولدكة وبكونه يشكل أول دراسة
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وعملية مجعه بعد وفاة رسول اهلل،

((( See Morteza Karimi -Nia ;” The
Histoiography of the Qur’an
in the Muslim World: The
Influence of Theodor Noldeke
“ in Encyeloaedia Islamica
Foundation، Tehran) Pp. 57
.-63
((( Andrew Rippin: The Qur’an
and its interpretive tradition
.)(Aldershot: Variorum، 2000

ولذلك فمن املرجح القول بأن

إستجابة العلامء العرب واملسلمني

إلهتاممات املسترشقني وتوجهاهتم يف
((( Wansbrough، John: Qura’in
Studies (edited by Andrew

.Rippin forward Pp. 1X—X11
((( Quranic Stu d :Andrew Rippin
ies: Sources and Methods
of Scriptural Interpretation،
.)2004 John Wansbrough
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مثل هذا امليدان املهم جدا -والذي

قرآنية) املطبوع يف عام 1974م ،ومل

الكثري الهتامم العلامء املسلمني األوائل

املسترشق يف الدراسات العربية العليا

ينبغي أن ينل ما فيه الكفاية واالستحقاق
الذين ح ّققوا الكثري من اإلنجازات يف
مواضيع مجع القرآن الكريم ويف تفسري
القرآن ويف اختالف القراءات وغري

ذلك من جوانب دقيقة وفعالة يف هذا

امليدان.

يعرض هذا الكتاب أو مل ير ّد عىل آراء
ّ
منها والدنيا ،لوال تصدي نفر من
الباحثني املسلمني من أمثال سيف اهلل

 S. M. Saifullahومرتىض كريمي-
نيا  Morteza Karimi -Niaوخرم

سومرا Khurram Soomraوالياس

وهناك دراسة نظرية لدراسة إباهام

كريم  ،Elias Karimوعبد اهلل سعيد

جون ونزبورو [أو ونزبوروغ] John

وردودهم يف املجالت األجنبية وعىل

الغربيني بمثابة النظرية  theoryأال

عرفوا
الباحثني ،وفقهم اهلل تعاىلّ ،

جيجر وأقصد هنا دراسة املسترشق
 Wansbroughعدّ ت من قبل
وهي أن مجع القرآن الرسمي والرشعي
واملعرتف به إنّام بدأ بعد حواىل املاتتني
سنة من اهلجرة النبوية وبالذات زمن

العباسيني .فلم يكن للمسلمني حتى
ذلك التاريخ قرآن إنّام كان هناك بحدّ

زعم املسترشق ونزبورو روايات شفاهية

 Saeedوغريهم فنرشوا دراساهتم
مواقع اإلنرتنيت املختلفة .فهؤالء
القارئ هبذه النظرية التي نالت من

إعجاب الكثري من املسترشقني إن كانوا

ممّن تتلمذ عىل يديه نظري جون بريتون
 J. Burtonوكوك  .CookMأو ممّن

تأثر هبذه النظرية من املسترشقني وغري
املسترشقني.

ال غري أو بام أطلق عليها Prophetic

وعىل هذا االعتبار فاعتامدا عىل

الفرضية جلون ونزبوروغ قد درست

تارخيية الكتابة عن مسألة مجع القرآن

 .Logiaواألنكى من ذلك إن هذه
بشكل تام وواضح يف كتابه (دراسات

رأي املسترشق الكنديأندرو ربن فإن

عند املسترشقني قد مت ّثلت بعدد من
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الدراسات االسترشاقية عىل وفق

 Wansbroughأحد املفكرين األفذاذ

مسامهة املسترشق األملاين إبراهام جيجر

وأصالة يف ميدانالدراسات اإلسالمية.

األملاين ثيودور نولدكة Noldeke

عام  1928يف مدينة بيوريا Peoria،

 Wansbroughثالثا ونضيف اىل

وقد أكمل دراسته يف جامعة هارفرد

تسلسلها يف التأثري واألمهية أال وهي-:

ثم مسامهة املسترشق
 Geigerأوال ّ
ثانيا ودراسة املسترشق جون ونزبرو
هذه الدراسات دراسة تلميذ املسترشق

املسترشق الربيطاين جون بريتون

 Burtonرابع ًا ودراسة املسترشق
أندرو ربن  Rippinخامسا ودراسة

املسترشق مايكل كوك واملسترشقة

باتريشيا

كرونه

Crone

سادسا

ودراسة املسترشق John Gilchrist
جون جلكرايست من جنوب إفريقيا

سابعا.
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وواحد من أشهر املفكرين إبداعا
ولد ونزبرو يف  19من شهر شباط

 ILLINOISيف الواليات املتحدة.

 Harvard Universityوأمىض بقية

عمره العلمي يدرس يف جامعة لندن يف
مدرسة الدراسات الرشقية واإلفريقية

املعروفة برمز  ،SOASوتويف يف العارش

من شهر حزيران عام  .2002كان

درس يف
يف احلقيقة مسترشقا أمريكيا ّ
جامعة لندن وهو استاذ ًا يف الدراسات
السامية  Semitic Studiesوالرئيس
أو املدير السابق جلامعة مدرسة

املسترشق ونزبروغ Wansbrough

الدراسات الرشقية واإلفريقية .وبالنظر

()Qur’anic Studies

عليه براعته اللغوية يف عدة لغات كام هو

وآرائه يف كتابه (دراسات قرآنية)

مترسه يف اجلوانب اللغوية التي د ّلت
اىل ّ

الربوفسورأندرو ربن A.

متميز وبينّ يف كتابه (دراسات قرآنية)

تتلمذ عىل يدي املسترشق جون

والعربية والالتينية والعربية واإلغريقية

عدّ

 Rippinاملسترشق الكندي ،الذي
أدوارد ونزبروغ John Edward

إذ كان مهيمنا عىل اللغة اإلنجليزية
واألملانية وكانت له معرفة وصلة محيمة

أ.د .عبد اجلبار ناجي

تم
بلغة التوراة واملصادر التوراتية التي ّ

اعتامدها من قبل ،علامء دراسات التوراة
واإلنجيل .وهومؤلف عدّ ة دراسات

فضال عن دراساته (دراسات قرآنية)

نذكر منها اآليت-:

اختصارا  ))SOASباملدرسة التابعة اىل

جامعة لندن وقد درست فيها وحصلت

ع�لى ش��ه��ادة ال��دك��ت��وراة حت��ت ارشاف

الربوفسور الراحل برنارد .باملدرسة التابعة
اىل جامعة لندن وقد درست فيها وحصلت

ع�لى ش��ه��ادة ال��دك��ت��وراة حت��ت ارشاف

•Quranic Studies: Sources

الربوفسور الراحل برنارد لوي س Be r

Interpretation

 1970وكنت يف قسم الدراسات الرشقية

and Methods of Scriptural
(Oxford،

.)1977

•Milieu:

Sectarian

The

Content and Composition
of Islamic Salvation His.)tory (Oxford، 1978

•Res Ipsa Loquitur: History
.)and Mimesis (1078

 nard Lewisللفرتة بني  1966حتى

إذ كان الربوفسور مايكل كوك M. Cook

املسترشق املعروف يف مؤلفاته الكثرية عن
التاريخ اإلسالمي وال��دراس��ات القرآنية

واشتهر بكتابه (اهلاجرية) مع الربوفسورة

الدانمركية باتريشيا كرونه Patricia

 .Croneوك���ان ال�برف��س��ور ون��زب��رو يف

قسم الدراسات السامية التي تشتمل عىل
الدراسة اللغوية ولذلك فإن كتابه دراسات

قرآنية يقع اىل حدّ ما ضمن هذا التوجه
اللغوي كام سنبينه يف البحث (الباحث).

•Lingua Franca in the Med-

وعن املسترشق ونزبوروغ ينظر ويكبيديا

.)1996

Description One of the most

iterranean (Curzun Press

•Res Ipsa Loquitur: History

 Wikipediaو Amazon Product
innovative thinkers in the field
of Islamic Studies was John

and Mimesis (Reprint by

Wansbrough (1928 -2002)،

.((())ing، 2012

reer with London University's

World Scientific Publish-

((( وهي املعوفة اختصارا باللغة اإلنجليزية

affiliated throughout his ca-

School of Oriental and African
 ..Studiesومن مؤلفاته املطبوعة- :
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لقد كان هلذه امليزة العلمية يف

القرآن الكريم كانت أكاديمية رصفة من

عىل وجه اخلصوص سلبيات أضحت

إلاّ أولئك الذين هلم شأن واختصاص

اتقانه اللغات األجنبية والقديمة منها

وكأهنا مشاكل يف عدم رواج كتابه

(دراسات قرآنية) فكان من بني املشاكل
يف قراءة كتاب ونزبوروغ من القراء غري

املتخصصني ،كام ب ّينه العديد من الذين

عرضوا وق ّيموا نظريته من املسترشقني
وغريهم ،صعوبته وصعوبة املصطلحات
الغربية واألجنبية املستخدمة فيه ،وأن
اسلوب كتابته ومنهجه يف التعامل مع

عملية مجع القرآن الكريم بل وموقفه من
•Quranic Studies: Sources and
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Methods of Scriptural Inter)pretation (Oxford، 1977
•The Sectarian Milieu: Con-
tent and Composition of
Islamic Salvation History
.)(Oxford، 1978
•Res Ipsa Loquitur: History
.)and Mimesis (1078
•Lingua Franca in the Medi-
terranean (Curzun Press
.)1996
•Res Ipsa Loquitur: History and
Mimesis (Reprint by World
.))Scientific Publishing، 2012

الصعب عىل الفرد العادي فهمها مجيعا

حمدّ د يف ميدان الدراسات القرآنية.
فمثال يرى املسترشق كارول كرستني

 Carool Kerstenوهو أستاذ يف
قسم دراسة األديان يف جامعة لندن
( SOASأي من نفس اجلامعة التي

كان جون ونزبروغ Wansbrough
يدّ رس فيها يف السبعينيات) ،يف تعقيبه

عىل كتاب ونزبوروغ (Quranic

 )Studiesاملطبوع طبعة أخرية بتحقيق

وترمجة الربوفسور أندرو ربن Rippin

يف عام  2004العرض الذي نرشه يف
املجلة األمريكية للعلوم االجتامعية

اإلسالمية

American

The

Journal of Islamic Social

 Sciencesإذ يقول "واآلن -ويقصد
أي منذ عام  1978حتى - 2004فقد

ظهر الكتاب ثانية بمقدمة وعرض
وح ّقق من قبل املسترشق املتخصص

يف الدراسات القرآنية أندرو ربن

 Rippinمع هوامش وتعقيبات ورسد
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باملصطلحات واملفردات القرآنية وغري

ويذكر هذا املعقب كارول كريستني إن

لآلمال وقليلة اجلدوى بالنسبة اىل عدد

بعض من هذه الصعوبات؛ وذلك

القرآنية؛ فقراءته يف أكثر األحوال خميبة

مؤرخي التاريخ اإلسالمي البارزين
من
ّ

املحقق أندرو ربن قد خ ّفف ولطف
عن طريق تزويده واضافته معلومات

اعتامدا عىل تشخيص (آرستيفن مهفريز

غنية عن املخطوطات التي اعتمد

املوسوم [التأريخ اإلسالمي Islamic

ورشوح لإلقتباسات واملصطلحات

.]84- 83

من ّقراء الكتاب .وكان ونزبرو مولعا

 HumphreysR. Stephenيف كتابه
 Historyاملطبوع يف عام 1999صفحة
مزايا وخصائص اسلوب ونزبوروغ:

عليها ونزبرو ،وتزويده بتفسريات
تلك التي تعدّ صعبة الفهم من الكثري
يف استخدامه الفيلولوجي السامي

املتبع يف كتابه دراسات قرآنية بأنه

باعتباره متخصصا يف هذه الدراسات

شفاف ويعج باملصطلحات الفنية التقنية

املسترشق كارول يف تعقيبه عىل كتاب

"نزع اىل أو اختار اسلوبا فخام وغري
الغامضة والتي ليس هلا تفسري ويف لغات

عدّ ة ،فضال عن العديد من اإلشارات
غري املبارشة الغامضة ،وما أطلق

 .((1( Sematic Philologyويستمر
ونزبوروغ بقوله إن املنهجية واالسلوب

الذي يستند اىل اجلانب اللغوي عمل قد

متيزت فيه مدرسة االسترشاق األملاين،

عليه مهفريز بمصطلح Teotanic

وهو ،أي ونزبوروغ ،بالفعل قد تأثر

املعقدة"(((.

نولدكة ،وهانز جورجن بيكر ،وهانز

 grammerولعل املقصود يف ذلك
اإلستعامالت

النحوية

((( Carool Kresten; “Qur’anic
Studies: Sources and Methods
of Scrpitural Interpreation:
John Wansbrough “ in The
American Journal of Islamic

بعدد من املسترشقني األملان نظري تيودور
وير ،وأنتون سبتلر ،ووولدترتيش فيرش.
Sciences Vol. 23 -1(2004) P.

.p. 119
(.Ibid. 119 ((1
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Hans -Jurgen Backer، Hans

املخطوطات ،وبالعربية (أي يكتب لغة

.Wolfdietrich Ficher

 ،)Arabicفضال عن اللغة الالتينية

Wehr، Anton Spitaler، and
كرر مثل هذا املوقف النقدي
وقد ّ

والعربية واإلغريقية واألملانية .واملؤلف

األكاديمية وصعوبة عرضه لنظريته

التوراتية تلك التي يستعملها العلامء

بخصوص بنيوية كتاب ونزبوروغ
باحثون آخرون فهذا باحث مسلم
بريطاين يقدم عرضا للكتاب بعد
صدوره عام  2004بتحقيق املسترشق
أندرو ربن وهو حممد أمني يقول مقالته
املعنونة (فكرة حديثة من بريطاين مسلم

Fresh thinking from a British

كام يظهر له امكانية لغوية عالية باللغات

النص التورايت.
املعتادون عىل مناقشة
ّ
وهلذا السبب فإنني قد وجدت الكتاب

عسري ًا جدا عىل القاريء؛ وعىل الرغم
صمدت
من تلك التحديات فقد
ُ

وثابرت عىل قراءته رغم صعوبته.
وبعيدا عن اهلوامش والفهارس التي

 )Muslimوقد حدّ د موقفه يف عنوان

أخذت من الكتاب كثريا من صفحاته

راي غري مسلم متطرف The radical

هذا فيعدّ الكتاب طويال وذلك يعزى

ترمجته "إن هذا الكتاب قد أ ّلف من قبل

ذلك التعقيب يشري اىل قارئ مسلم غري

جانبي واصفا نظرية ونزبوروغ باآليت "

 .)non -Muslim viewفيقول ما
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بحروف أخرى أي transliterated

أكاديمي لألكاديميني اآلخرين فحسب.
وهلذا السبب فإنه صعب القراءة بشكل

ال يصدّ ق ،مامل تكن متخصصا ،السيام
وإن املؤلف يتحرك بدون حدود

بني لغة أكاديمية عالية املستوى يف
اإلنجليزية واللغة العربية املكتوبة يف

بدءا من صفحة 1اىل صفحة  .246ومع

اىل صعوبته"( .((1ومن الطبيعي أن

(Review of «Quranic Stu d ((1
ies: Sources and Methods of

»Interpretation

Scriptural

by John Wansbrough 7 May

2011Fresh thinking from a
British Muslim: The radical

non -Muslim view

أ.د .عبد اجلبار ناجي

متخصص يف ما هيدف اليه املسترشق

لألفكار

اىل املتخصص يف التاريخ اإلسالمي

اهلل تعاىل عىل متابعاته العلمية وآرائه

جون ونزبوروغ .فالكتاب بالنسبة
والسيام يف مراحل عملية مجع القرآن
الكريم منذ عهد رسول اهلل ليس كام

يعتقده الباحث حممد أمني بمثل تلك
الصعوبة غري أن تعليقه يمثل زاوية

فكرية مهمة يف أن الكتاب كان يف متناول
القارئ املتخصص وغري املتخصص

بالنظر اىل األمهية العلمية والفكرية
والدينية التي يعكسها عنوان الكتاب

(دراسات قرآنية :مصادر ومناهج
تفسري وتأويل الكتاب املقدس-حسب

عنوان املسترشق وهو يقصد بالكتاب

املقدس القرآن الكريم  .)-فضال عن
حممد أمني فإن للباحث املسلم اآلخر
سيف اهلل موقفا ناقدا لنظرية املسترشق

ونزبوروغ وموقفه من رأيه يف القرآن،

وممّ ا له عالقة بذلك فإن الدكتور سيف
اهلل  S. M. S. M. Saifullahيف

موقع عىل اإلنرتنيت بعنوان (النهضة

اإلسالمية )Islamic Awareness
تصدى يف كثري من املقالت والبحوث

والتفسريات

التبشريية

واإلسترشاقية باللغة اإلنجليزية ،فوفقه

اإلسالمية اجلريئة والثابتة .فهاهنا

أسهم مع الدكتور إلياس كريم Elias

 Karimيف بحث بعنوان (بريتون
وونزبوروغ ومنطق البعثات التبشريية

املسيحية Burton Wansbrough
and The’Logic’ of Christian

 )Missionariesبتاريخ  8حزيران
 .1999ومن بني ما ذكره الباحثان
بخصوص كتاب ونزبوروغ ما يمكن

ترمجته- :ونحن نشري اىل ما يعتقده
املبرشون يف الكتاب إذ يقولون أن

هنالك إشكالية يف املنهج الذي اتّبعه
ونزبرو .مع أن ّ
كل استنتاج للمسترشق
كان جيدا اىل درجة كافية .إن املبرشين
املسيحيني الذين يميلون اىل استعامل

"املنطق" الذي يتحدث فيه ونزبروغ ال
يركزون عىل منهجيته .إن املنهجية التي
هنجها ونزبوروغ وبحسب كلامته هي ال

تعدو أكثر من حدس conjectural

ورشطية مؤقتة  provisionalوغري
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هنائية  tentativeوهي التي تعرب عن
رأيه الرشطي املتشدد واملتطرف

(((1

University Oriental Society ،

إذ أن ونزبوروغ قد وقف يف مقدمة

( .)1972قال فيه املؤلف " ليس هنالك

وجهة نظر الدكتور سيف اهلل حقيقية

70- 1969 ،Transactions xxiii

كتابه عىل ما ذهب اليه سيف اهلل من

دراسة ذات شأن يف هذا امليدان يمكن

أن النظرية مستندة عىل جمرد احلدس
والرشطية وبكوهنا آراءا غري هنائية.

متر من دون تعليق وتعقيب؛ إذ كتب
أن ّ
جون ونزبوروغ كتابا بخصوص مجع

كذلك هنالك باحث آخر قد كتب

القصص أو الروايات يف كتابه (دراسات

البالغة إذ يقول يف مقالته املوسومة

الكتاب هو كتاب صعب جدا للفهم،

عرضا وتقويام للكتاب واصفا صعوبته
(دراسة عاملية حديثة للقرآن :بحث

قرآنية " .Qur’anic Studiesوهذا
غري أنه ينبغي علينا أن نبدأ هاهنا إن

غريب والقرآن Modern Scholarly

كنا جديني بشأن الوصول اىل احلقيقة

Western Scholarly and the

مل أر إطالقا كتابا قد كتب خالل الثالثني

;Qur’an

the

of

Study

 )Qur’anونرش يف جملة اجلمعية
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الرشقية جلامعة غالسكو Glasgow

لألخبار أو املرويات اإلسالمية .وإنني

سنة املاضية بإمكاهنا أن تضاهي مناقشة
وآراء ونزبوروغ ،عىل الرغم من أن الكثري

(Burton، Wansbrough &The( ((1
‹Logic› Of Christian Missionaries M S M Saifullah & Elias
Karim
Islamic Awareness: J. Wansbrough، The Sectarian Milieu:
Content and Composition
of Islamic Salvation His-

(Glasgow University Oriental ((1
Society، Transactions xxiii،
1969 -70 (1972) Modern
Scholarly Study of the Qur’an

tory 1978، Oxford University
Press، Ps. x، xi

; Western Scholarly and the
Qur’an

من العلامء ال يتفقون معه يف نظريته"(.((1

وع ّقب عىل الكتاب باحث آخر

أ.د .عبد اجلبار ناجي

السيام بالشأن الذي نعرضه اآلن

اىل األسلوب املعقد الذي كتب فيه

املوسومة «رافقني يف ترمجتي لكتاب

وقد استشهد هذا الباحث بام عرضه

وهو صعوبة الكتاب قائال يف مقالته
جون ونزبوروغ اىل اللغة اإلنجليزية؛

بقلم غربئيل رينولدز Translating
….

Wansbrough

John

الكتاب واىل صعوبة منهجه"(.((1

الربوفسور وليم جراهم William

Graham

املسترشق

املعروف

بدراساته الكثرية غن اإلسالم والقرآن

into English By Gabriel

الكريم يف بحثه املنشور يف جملة اجلمعية

يف  17ديسمرب  »2012يف مؤمتر

American Oriental Society

 ))Reynoldsوكان هذا التعقيب

األمريكية الرشقية Journal of the

أكادمي عقد حديثا فيقول كنت من

إذ أشار اىل ما ترمجته -:وبسبب

بني احلارضين وخالل فرتة العشاء مع

جمموعة من العلامء املهتمني بالقرآن،
كان املوضوع الذي كنّا نتحاور فيه حول
الدراسات القرآنية وحتول اىل العمل

الذي أنجزه جون ونزبوروغ .وتساءل

أحد املجتمعني من جمموعتنا سؤاال
قائال ((ولكن متى يصار اىل ترمجة كتاب

ونزبروغ اىل اللغة اإلنجليزية؟ .ويف
الواقع إن كتابة ونزبرو هي عملية صعبة

بإمتياز .واحلقيقة إن ّ
كل الذين ع ّقبوا

عىل الكتاب قد عربوا خالل تعقيباهتم

عىل أن (دراسات قرآنية Qur’anic
)Studiesخميب لآلمال وذلك يرجع

األمهية البالغة للكتاب ،عىل أية حال،

فمن املؤسف حقا أن هذا اجلزء مرهق

أو مزعج بإفراط وإنه عمل صعب

بشكل ال مربر ملثل هذه الصعوبة،
فأول مالحظة تتعلق يف تركيب اجلمل

واإلعراب  syntaxالذي يصعب

فهمها  impenetrableوكذلك ريام

بالنسبة يف تسلسل األفكار وتعاقبها.
فهو كتاب مشدود برباط وهو حمكم

(Gabriel Reynolds ; in his r e ((1
view (Translating John Wansbrough into English)Journal
of the American Oriental Society 100(1980) P. 138
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ويدل عىل ذكاء وأملعية ونفاذ بصرية،

حول التاريخ الديني اإلسالمي املبكر

منه بأفكار غامضة غري عادية وأخرى

الكريم واحلديث الرشيف .وقد أ ّلف

مع إنه قد أفسد  marredيف ّ
كل مكان
استثنائية سواء كان ذلك يف العرض

الكثري من اإلسهامات يف هذه امليادين

واجليل إن
أم يف التنظيم .فمن الواضح
ّ
خيتص فيها الكتاب
حمور املسألة التي
ّ

The Heritage of World1.1

هاهنا باسلوب أو بطريقة فنية أو تقنية

Hall/ Pearson; 9th rev.

هو حمور معقد ،غري أنه قد عرض

 technicalizedغري رضورية وفيها

تك ّلف غري رضوري وكأن املؤلف يريد

هبا أن جيعلها بأية حال غامضة وال يمكن
ألحد اكتشاف معانيها سوى أولئك
املتخصصني العنيدين يف تصميمهم أو

أويل العزم منهم املتخصصني يف التاريخ
اإلسالمي املبكر ومصادره القديمة(.((1

املهم فإن لتعقيب املسترشق وليم غراهام

 William A. Grahamوهو استاذ
28

ودراسة نصوص املروايات عن القرآن

يف جامعة هارفرد يف الواليات املتحدة

املتخصصني
أمهية بالغة وذلك ألنه من
ّ
يف الدراسات القرآنية وعضو يف

كلية الإلهيات وأستاذ يف الدراسات

اإلسالمية؛ وتركّزت أبحاثه ودراساته
(.Ibid ((1

من بينها-:

(Prentice

Civilizations

 ))ed. ، 2011تراث احلضارات
اإلنسانية العاملية.

Islamic and Comparative2.2
Religious Studies (Ashgate

 )Publishing، 2010دراسات
إسالمية ودينية مقارنة.

Three Faiths، One God3.3
 )(Brill، 2002ثالثة أديا ن وآله
واحد.

Written4.4

the

Beyond

Word: Oral Aspects of

Scripture in the History
of Religion (Cambridge
University Press، 1987،

 1993ما وراء كلمة اهلل اجلوانب

أ.د .عبد اجلبار ناجي

الشفاهية للكتاب املقدس يف تاريخ

نظريته يف هذا امليدان .ومن بني هؤالء

5.5الكلمة اآلهلية أو كلمة اهلل والكلمة

القرآنية الربوفسورة أنجليكا نيوورث

األديان.

املسترشقة األملانية املعنية يف الدراسات

النبوية Divine Word and

 Angelika Neuwirthاألستاذ يف

.((1(.Islam

 Universityيف برلني .فقد درست

Prophetic Word in Early
وهناك عدد من املسترشقني اآلخرين

ممّن مل يقف عىل مسألة جفاف اسلوب
املسترشق ونزبوروغ وعىل صعوبة

املنهج الذي اتّبعه يف عرض آرأئه يف

عملية مجع القرآن الكريم ناهيك عن
صعوبته اللغوية؛ ولكنهم من اجلانب
اآلخر وقفوا عىل مسافة واحدة من

(Islamic and Comparative R e ((1
ligious Studies: Selected Writings. By William Albert Graham. Ashgate Contemporary
Thinkers on Religion: Collected Works. Surrey and Burlington VT: Ashgate، 2010.
 Pp. xviiiعن الربوفسور وليم الربت
غراهم ينظر William A. Graham،
Harvard University، USA
Series: Ashgate Contemporary
on
Religion:
Collected Works

Thinkers

الدراسات العربية يف جامعة Freie
الدراسات

اإلسالمية

والدراسات

القديمة  classicsيف جامعة غوتنغن

 Gottingenيف ميونيخ وطهران
والقدس (أورشليم) .وعملت يف

اجلامعة األردنية بني .)83- 1977

وكانت من بني الذين يعرفون لغات
عديدة كالعربية واإلنجليزية والفرنسية

واألملانية والعربية .وقد شغلت منصب

مدير املركز أواملعهد األملاين الرشقي
 German Orient Instituteيف
بريوت واسطنبول من سنة - 1994اىل

سنة  .2000اهتمت بحوثها باألدب
العريب القديم وبضمنها الدراسات
القرآنية والتفاسري اإلسالمية؛ وآخر

اسهاماهتا دراسة بعنوان (القرآن:
إستقصاء تارخيي وأديب يف حميط أو

وسط القرآن The Qur’an in
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Context:

كثرية معنية يف تاريخ الرشق األوسط

)the Milieu of the Qur’an

ورشة العمل  think tankالشؤون

مايكل ماركس Michael Marx

(منرب أو منتدى املناقشة واملناظرة

وقد طبع الكتاب يف سنة .((1(.2009

يف مقالة له بتاريخ  9متوز سنة 2011

and

Historical

Literary Investigations into

وهو يف الوقت الراهن مسؤول عن

وكان بالتعاون مع كل من املسترشقني

اجلارية والدراسات احلالية حتت عنوان

ونيكوالي سيناي Nicolai Sinai
كذلك فقد وقف عىل هذا اجلانب-

حتت عنوان ((دراسة اإلسالم بعد

وصعوبة فهمه ومتابعة املخطوطات

study of Islam post -1969

دانيال ببس  Daniel Pipesوهو

نص ترمجته اىل اللغة العربية- :هنالك
ّ

اإلنرتنيت وله كتابات ودراسات

هذا الكتاب -أي دراسات قرآنية-

أي عدم سالسة كتاب ونزبوروغ
واملصادر األخرى العربية والالتينية

باحث أمريكي له موقع عىل شبكة
(Qur’anic studies، classical ((1
Arabic literature، and modern
Arabic literature. Neuwirth
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 Middle East Forumإذ يذكر

receQur’anic studies، classical
Arabic literature، ;Prof. Dr.
Angelika Neuwirth
Published (with Michael Marx
and Nicolai Sinai) The Qur’an
in Context: Historical and Literary Investigations into the
.)Milieu of the Qur’an (2009

عام  1969وجون ونزبوروغ The
 )and John Wansbroughما

مني -أي الباحث د .دانيال -أن
كلمة ّ
والكتاب اآلخر للمسترشق نفسه

ونزبورو[غ] .أي الوسط أو املحيط

الفرقي أو املذهبي :بنية ومضمون
تاريخ اخلالص اإلسالمي

The

Sectarian Milieu: Content
and Composition of Islamic
Salvation History(Oxford،
.)1978

يقول :إهنام يف الواقع من الكتب

أ.د .عبد اجلبار ناجي

الصعبة يف القراءة وكذلك يف الفهم.

منهم ممّن شدّ دوا عىل إشكالية الصعوبة

القارئ ينبغي له أن يعرف اللغة

فضال عن تعقيد منهجيته وعدد

فالذي يريد أن يقوله ونزبوروغ إن

العربية فضال عن اإلغريقية والعربية
والرسيانية واألملانية والالتينية؛ كذلك

ينبغي لقاريء هذين الكتابني أن يكون
حسن اإلطالع عىل أدب نقد التوراة

واإلنجيل؛ وعىل تاريخ الرشق األوسط
القديم فضال عن معرفته باملنهج
التارخيي احلديث .غري أن القارئ سوف
يندهش بمثل هذا العامل الكبري ،إذ أنه

ط ّبق وأخضع األدوات املنهجية احلديثة
يف أدب النقد جلميع املصادر اإلسالمية
األوىل نظري القرآن والسرية ومؤلفات

التفسري اإلسالمية(.((1

يف عرض ونزبوروغ ملحتويات كتابه

مصادره باللغات األجنبية .فهذامثال

الدكتور غريد رودجير بوين Gerd

 Rüdiger Puinاملولود يف سنة

 ،1940وهوعامل أملاين ثقة وكتاباته
عن

األورثوغرافيا

القرآنية

(يف

التهجئة واإلمالء) التارخيية موثوق

فيها ،وله مسامهات بحثية يف دراسة
وتفسري املخطوطات القديمة .ودرس

اللغة العربية يف جامعة سار الند

 Saarland Universityيف أملانيا.
وقد عني عناية فائقة بمخطوطة من

القرآن الكريم يف اليمن وتتألف من

والواقع إن قائمة الذين عقبوا عىل

ستة عرش ألف ورقة من ورق الرق.

عىل كتابه كثر لكننا نأيت عىل ذكر عدد

Gerd R -Puin. Neue Wege

كتاب ونزبوروغ طويلة وأن العقبني

(Daniel Pipes: The study of ((1
Islam post -1969 and John
.Wansbrough
Reader comment on item:
Middle East Studies in Upheaval

فكتب بحثا باللغة األملانية بعنوان

Koranforschung: II.

der

Über die Bedeutung der
Koranfragmente

ältesten

aus Sanaa (Jemen) für die

Orthographiegeschichte
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des Korans، Universität des
Saarlandes Magazin Forsc-

الباحثني والعلامء وممّن أثارته املسائل

وهو يبحث عن أقدم خمطوطة للقرآن

املصاعب التي واجهوها خالل قراءهتم

.hung، 1 (1999)، 37-40

القراء قد عربوا عن
املهمة جدا من ّ

الكريم وجدت يف اليمن قادته اىل أن

كتاب ونزبورغ (دراسات قرآنية)

يعر ج عىل ذكر كتاب ونزبروغ قائال
ّ
يف البحث الذي عنوانه (هل رفض

ّ
كل من املذهب اإلسالمي واملذهب

املسيحي مذهب الثالوث) فيشري يف
أحد استنتاجاته اىل أنه عىل الرغم ممّا

ذكره ونزبروغ فإن هنالك مرويات

شفاهية ،ولوال ذلك ملا كان املسلمون
النص القرآين .فيعتقد
يستطيعون قراءة
ّ

جريد بوين  Puinأن ما عثر عليه من

فكانت نتيجة هذه املواقف أن انقسموا

بني مؤيد لنظريته يف عملية مجع القرآن
الكريم وبني معارض هلا .وهلذا جيدر بنّا

قبل مغادرة هذه النقطة أن نعرج عىل
حتليل تلميذ املسترشق ونزبورغ وهو

املسترشق الكندي أندرو ربن Rippin

حتمس كثريا اىل حماولة إعادة
الذي ّ

حتقيق الكتاب من أجل معاجلة قلة
انتشار كتاب استاذه بسبب قلة قراءه،

خمطوطة صنعاء توفر الدليل عىل صحة

فالنسخ التي طبعت فيه الطبعة األوىل

النص القرآين (.((1
ّ

وعدم هلفتهم يف قراءته مع أن املسترشق

موقف ونزبوروغ واستنتاجه بشأن

32

من هذا ك ّله وغريه من أقوال

(Gerd R -Puin. Neue Wege ((1
der Koranforschung: II. Über
die Bedeutung der ältesten
Koranfragmente aus Sanaa
(Jemen) für die Orthographiegeschichte des Korans،
Universität des Saarlandes
Magazin Forschung، 1 (1999)،

القراء
كانت صغرية وقليلة لعدم ّ
تشوق ّ
قد أكمل مسودته يف متوز من عام 1972
وقدمه للطبع يف طبعته األول يف متوز

37 -40. Would the Earliest Quranic Manuscripts of
Sana’a Spell the Downfall of
Islam?. Sunday، 28 June 2009
.12: 56
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بعد ثالثة أعوام؛ وطبع بشكله النهائي

من اللغات األجنبية؛ والواقع فإن

يف 1975م .وظل كذلك اىل أن هند

ربن قد مجعته وأستاذه عدة لقاءات

التوجه اىل ّ
حل مسألة الصعوبة اللغوية

مقدمته وعىل صفحة XIIIمن املقدمة

الربوفسور أندرو ربن يف حتقيقه سائال

والتعقيد يف عرضه النظرية واعتامده عىل
املصطلحات الفنية والتارخيية باللغات

األجنبية العربية والعربية والالتينية

واإلغريقية؛ فقام بعمل جمهد مضاف

لكتاب أستاذه الذي كان يقع يف طبعته
األوىل يف مائتني وسبع ومخسني صفحة

دقيقة الكلامت اىل أن أصبح بفضل
اهلوامش التوضيحية والتعقيبات التي

وأشار عىل أستاذه هذه اإلشكالية .ففي

ذكر ربن اآليت بعد ترمجته من اللغة
اإلنجليزية -:ليس من الغرابة بمكان

إن أيا من ّقراء الكتاب قد متتع بام

اعتاد عليه أن يقرأ يف اللغة اإلنجليزية
وثرائها وغناها اللغوي ومعجمها يف
املفردات والتعابري وبكوهنا تعكس ق ّيمة

الرتاث اللغوي القديم Classical

 Heritageاإلنجليزي؛ وممّا حيتمل أن

ح ّققها املسترشق املعروف يف دراساته

استخدام ونزبورغ اللغة قد كان سببا

ربن اىل أن بلغت صفحاته اىل ثالثامئة

عيل يف عملية
عىل هذه النقطة فقد صار ّ

الكثرية عن القرآن الكريم أندرو

وستني ( )360صفحة ،فضال عن

رئيسا يف جعل الكتاب صعبا .وعطفا
حتقيق الكتاب أن أتطفل أو أتدخل

تقديمه للكتاب بمقدمة Forward

عنوة يف رسدي الشخيص .ففي أحد

بالقراءة ملا حتتويه من أفكار رديفة

قد حتول النقاش اىل كتابه (دراسات

عرج عىل
هاهنا إن الربوفسور ربن قد ّ

له بأن القراء أو الناس قد وجدوا فيه

والعلمية ومسألة اإلحاالت املصدرية

نظرة معربة  expressiveوحميرّ ة

تتألف من عرش صفحات جديرة

بمحتوى الكتاب .ومما جيدر التنويه اليه
مسألة مصاعب قراءة الكتاب اللغوية

اللقاءات مع ونزبروغ حسبام أتذكر

قرآنية) وحسبام أتذكر جيدا إنني ذكرت

صعوبة يف متابعة قراءته! .فنظر ا ّيل
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 puzzlemenentوهي تعكس مدى

مرة يف القرن الثالث اهلجري ويف أيام

يف ذلك أي يف كونه صعب القراءة

يف عهد الرسول؛ وهلذا السبب مل

استيائه بله غضبه معقبا ،وما املشكلة
والفهم ،أمل تذكر خالل املناقشة الكاتب
والشاعر واألديب اإلنجليزي لوري

 Lowryفقد كان هو اآلخر صعب ًا يف
عرضه اللغوي! .إذن ليس هنالك من

ّ
شك بأن الدراسات القرآنية بحاجة

ماسة اىل قراءة ودراسة دقيقة وناهبة
ّ
شأنه شأن أي كتاب أو عمل بحثي
آخر مثري  .stimulatingوواقعا
فالكتاب مل يكن معدّ ا يف األصل لقراءة

خفيفة وبسيطة  ،lightفضال عن

تنترش طبعته .وهو أمر يسء الطالع
ٍ
بحثي مثري
لعمل
بالنسبة ّيل وبالنسبة
ّ
ورائع مثل هذا .وأعتقد إن ونزبروغ

نفسه قد يتحرس عىل مثل هذه احلقيقة
 .bemoanedلذلك ك ّله فقد هندت

يف عميل هذا -والكالم للربوفسور
أندرو ربن -عىل اإلضافات واهلوامش

والتعليقات من أجل أن أجعل الكتاب

مقروءا بشكل أوسع وأن يكون انتشاره
القراء واسعا أيضا(.((2
بني ّ

كونه تلميحي ًا وغري مبارش allusive

تبويب آلراء املسترشق ونزبوروغ:

ووقوفه عىل اخللفية التارخيية العربية

املسترشقون بام له عالقة يف هيكليتها

يف بعض تضميناته وإحاالته التوراتية

واإلسالمية .وهذه احلالة هي التي أدت
34

العباسيني ال بحسب الكتابات التارخيية

به اىل أن يكون معدّ ا للنقاش واجلدل

وعىل مائدة النقاش والعرض املستمر

بني العلامء والباحثني من عىل صفحات
املجالت العلمية والتخصصية وبشكل

أخص بشأن نظرية ونزبروغ التي
ّ
تفيد بأن القرآن الكريم قد مجع ألول

حظيت آراؤه ،كام يصفها عدد من

بمثاية نظرية ،إن كانوا من مدرسة

ونزبوروغ نظري أندرو ربن Rippin

ومايكل كوك M. Cookوجريالد

هاوتنغ ،Gerald R. Hawting
أو من قبل غريهم من املسترشقني من

(Andrew، Rippin; Qur’anic ((2
.Studies (Forward. Pp
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اجليل املعارص اآلخرين الذين جاءو

(أي هوامش واحلقيقة إهنا هوامش

األفكار والرؤى والتفسريات املعارضة

عىل الكتاب اضافات يف املعلومات

بعده أومن املبرشين الذين يدعمون
لإلسالم والقرآن الكريم ولرسول
اهلل ،بمكانة واسعة يف املناظرة
واملحاججة والعرض والتقويم عىل

ق ّيمة وتستحق القراءة ،كذلك أدخل
العامة واملعلومات املصدرية بوجه
اخلصوص التي أفلح املسترشق أندرو

أن يتابع الدراسات والبحوث والكتب

صفحات املجالت األوربية واألمريكية

املح ّققة التي صدرت بعد صدور كتاب

رأي فقد انقسمت هذه اآلراء واملواقف

وقد شغلت هذه اهلوامش بمجموعها

وغريها وكام هو حلالة يف أي نظرية أو

بني مؤيد وداعم أو حتى مضيف عىل
آرائه واستنتاجاته املتطرفة بالنسبة

ونزبوروغ يف طبعته األوىل 1977م)

الكيل أكثر من مخسني صفحة أي من
ّ
صفحة  257اىل صفحة  308وأعقب

لإلسالم والقرآن وبني ناقد وغري

ذلك بمرسد للكلامت العسرية والصعبة

استشهدنا به يف الصفحات أعاله.
ّ

 .316بضمنها إضافته لعدد من

متفق مع تلك املواقف واآلراء كالذي

مع رشح هلا فتوسع الكتاب اىل صفحة

والسيام بعد أن قام املسترشق املعارص

املخطوطات واملصادر التي مل يأت عىل

أو باألحرى بتبسيط لغته وتبيان حجج

يف الواقع فإن بعض الباحثني حينام

أندرو ربن  Rippinبتحقيق الكتاب

ذكرها ونزبوروغ يف قائمة مصادره.

ونزبروغ بشكل أساس وجعل أفكاره

يشريون اىل إنتاج املسترشق ونزبوروغ

وجدوا يف طبعة كتابه األوىل مشقة

غري أن األمر ليس كذلك فهو يف جزء

إذ أغنى أندرو التحقيق بإدخال ما

صفحة بضمنها صفحات الفهرست

القراء الذين
قابلة للقراءة واملتابعة من ّ

يف فهم املقصود منه لصعوبة لغته؛

اصطلح عليه بتعبري annotations

يشريون اىل أن كتابه يقع يف جزئني
واحد يقع يف مائتني وأحدى ومخسني

وصفحات

املصطلحات

الفنية؛
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واملسترشق اكتفى بذكر استهالل فقط

من دون مقدمة قائال بعد ثالثة أسطر

من االستهالل ما يمكننا ترمجته- :يف

مناقشة قضية أو حالة بشأن القرآن
ككتاب مقدس فلعل ذلك يبدو
مسألة ال مربر هلا  .gratuitousويف

 .Pressوهو الكتاب املهم اآلخر
املوسوم (البيئة أوالوسط الفرقي

أو الطائفي :البنية واملضمونThe

Sectarian Milieu: Content
and Composition of Islamic

حالة النقاش يف مسألة تدوين الوحي

 .)Salvation Historyفاملسترشق

بحاجة اىل مقدمة( .((2فهو يشري هاهنا

أحد املقومني للكتاب أن يذهب

اإلسالمي فإن هذا الكتاب ليس

ونزبوروغ قد أفلح -كام يرصح هبذا

اىل كتاب واحد ذلك الذي نخضعه

بعيدا أكثر من اإلستنتاجات التي

قرآنية- :مصادر وطرق تفسري الكتاب

املسترشق اليهودي املجري واملسترشق

للدراسة والتقويم اآلن وهو (دراسات

سجلها املسترشق إغناص جولدتسيهر
ّ

املقدسSources and Methods

جوزيف شاخت املسترشق األملاين he

املسترشق

conclusions by both؛ وهو كام

)of Scriptural Interpretation
وبالطبعة

التي

ح ّققها

الكندي أندرو ربن وطبعها يف سنة

2004م .غري أن األفكار التي طرحها
36

أوكسفورUniversity

Oxford

املسترشق يف كتابه قد أردفها أيضا يف

was able to go beyond the
ّملح املسترشق هربرت بريج Herbert
Bergقد فصل يف الكتاب بني القرآن
من جهة وبني السرية النبوية من جهة

كتاب آخر ظهرت طبعته بعد عام

أخرى وبينهام وبني شخصية حممد من

القرآنية أول مرة أي يف عام 1978

وبني املكان اجلغرايف اجلزيرة العربية

(Ibid. (Forward) P. XXI ((2

اإلسالم يف املكان الصحيح هلا أال

واحد من طبعه لكتاب الدراسات

ويف نفس املطبعة أي مطبعة جامعة

جهة ثالثة وبني هذه العنارص الثالثة

من اجلهة الرابعة؛ ووضع أصول

 عبد اجلبار ناجي.د.أ
Muslim Movements and the
Qur’an. ” Journal of Qur’anic
.Studies، 8. 1 (2006): 22 –37

Context: Muhammad.” Black-•
well Companion to the Qur’ān،
edited by Andrew Rippin، 187
.–204. Blackwell، 2006

Mythmaking in the African“•
American Muslim Context:
The Moorish Science Temple،

Goldziher حكم العباسيني األوائل

and Jospeh Schacht and in
the words of Herbert Berg:
he severed both the koran
and the sira from the figure
muhammad and even from
arabia and placed the origin

the Nation of Islam، and the

of islam where it belongs

Muslim Society of America.

and that is in Mesopotamia

”Journal of the American

during the time of the early

Academy of Religion، 73. 3

.(2005): 685 –703

Ibn `Abbās in `Abbāsid -Era“•
Tafsīr.» Abbasid Studies: Oc-

casional Papers of the School
of Abbasid Studies، Cambridge 6 –10 July 2002، edited
by James E. Montgomery، 129
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وهو بالد ما بني النهرين العراق) أبان

.–146. Peeters، 2004

Competing

Paradigms

in“•

the Study of Islamic Origins:
Qur’ān 15: 89 -91 and the
Value of Isnāds.» Methods
and Theories in the Study of
Islamic Origins، edited by
Herbert Berg، 259 –290. Brill،

الطبيعي

ومن

.((2(.Abbassids

Herbert، Berg (From Wik i ((2(
.)pedia
وق��د أ ّل���ف الكثري م��ن امل��ؤل��ف��ات وهي
-:كاآليت
Elijah Muhammad and Islam.•
.NYU Press، 2009
with Sarah Rollens. “The•
Historical Muhammad and
the Historical Jesus: A Comparison of Scholarly Reinventions and Reinterpretations. ”
Studies in Religion/ Sciences
Religieuses، 32. 2 (2008): 271
.–292
Early African American“•
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فباإلمكان أن ندلو بدلونا هاهنا إذ

أن املسترشق يف هذه العملية من

حالة عزل هذه املرتابطات الذاتية بني

 وبني حياته وسريته بنيرسول اهلل

أهله وعشريته وآل بيته األطهار وبني
نزول الوحي عليه من اهلل العيل القدير

بواسطة امللك جربئيل يف منطقة غار

حراء أو عندما كان يرعى األغنام مع

 ك ّلهاابن عمه عيل بن أيب طالب

كانت نسيجا جامعا واحدا ال يمكن

للمسترشق ونزبروغ تفريقه وعزله إال

كر ر استعامهلا
ّ يف حالة واحدة والتي

املسترشق ذاته بفرضه التالعب الفني

.!يف التخمني واحلدس واإلفرتاض؟

.2003

Weaknesses in the Arguments"•
for the Early Dating of tafsīr.»
With Reverence for the Word:
Medieval Scriptural Exegesis
in Judaism، Christianity، and
Islam، edited by Jane Dammen McAuliffe، Barry D. Walfish، and Joseph W. Goering،
329 –345. Oxford University

.Press، 2003

The Development of Exegesis•
in Early Islam: The Debate
over the Authenticity of Muslim Literature from the Formative

Period. Routledge/
.Curzon، 2000

وإلاّ كيف يمكننا الفصل بني املرء

Elijah Muhammad and the"•

Study of Religion 9. 1 (1997):
3 –22. Reprinted in The Quest
for the Historical Muhammad، edited by Ibn Warraq،
489 –509. Prometheus Books،
.2000
Tabarī’s Exegesis of the“•
Qur’ānic Term al -kitāb.»
Journal of the American Academy of Religion 63. 4 (1995):
.761 –774

Tafsīr.» Muslim World 89

Qur’ān: The Evolution of His
.(1999): 42 –55

Elijah Muhammad: An Afr i“•
can American Muslim mufas-

sir?” Arabica: Revue d’études
.Arabes 45 (1998): 320 –46
The Implications of، and O p“•
position to، the Methods and
Theories of John Wansbrough.
” Method & Theory in the
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وعقيدته وبيئته وهو مفهوم قد عبرّ

عنه املسترشق األملاين شبنجلر يف كتابه

دراستان

بإهنام

ممتازتان

وتعدّ ان

من الدراسات التي تتضمن أفكارا

املعروف حممد وعقيدته؟؟ .وعىل

مستجدة

ونزبوروغ قد هند يف صناعتهام

جيعل عمل املسترشق يقع يف جزئني؛
فالوسط ِ
الف َر قي أو املذهبي هو دراسة

أية حال فإهنام عمالن كان املسترشق
وتأليفهام ويف مجع مادهتام منذ هناية عام

groundbreaking

 .studiesوهلذا دأب البعض عىل أن

 1972كام يذكر الربوفسور كارلوس

خمصصة عن علم التاريخ اإلسالمي
ّ

 Segoviaاملسترشق اإلسباين املولود

كان يف الدراسات القرآنية قد عنونه

أندريا سيجوفيا Carlos Andrés

يف بريطانيا –لندن -يف 22مايس

من سنة

 1940وهو فيلسوف

ومؤرخ يف ميدان اليهودية واملسيحية

املبكرة وتكوين أو تشكيل اإلسالم

يف بحثه املوسوم (جون ونزبوروغ
وإشكالية األصول اإلسالمية يف

البحث

العلمي

احلديث:

وداعا

للرواية التقليدية أو للرواية احلديثية

John Wansbrough and the
Problem of Islamic Origins

وبالذات عن وسطه الفرقي ،بينام
بعنوان واضح "القرآن" كوثيقة قابلة
للنقاش واجلدال وإقامة الربهان

حوله باستعامل الوسائل واألدوات
الفنية املعتمدة يف النقد املتميز للكتب
John Wansbrough and the
Problem of Islamic Origins
Scholarship: A

Recent

in

Farewell to the Traditional
Account. "/ In: The Coming of the Comforter: When،
Where، and to Whom? Stud-

in Recent Scholarship: A

ies on the Rise of Islam and

Farewell to the traditional

Various

 .((2()Accountإذ يصف العملني
(Segovia ((2

Andrés

Carlos
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املقدسة أو بام أطلق عليها املسترشق

بعنوان للفصل هو (قواعد أو مذاهب أو

الكتاب بالنقد التورايت Biblical

 )of exegesisالذي شغل صفحات

املسترشق سيجوفيا بأهنا مواضيع

وهي الصفحة التي متثل هناية الكتاب.

نفسه خالل األسطر األوىل إلستهالله

 criticismوهي مواضيع وصفها
جديدة متاما بل ومثرية واستفزازية

كثرية من صفحة  119اىل صفحة 246

فالكتاب إذن يقع يف أربعة فصول -:يف

 provocativeيف حقل realm

الفصل األول الذي شغل أكثر من مخسني

كارلوس سيجوفيا دراسة عن القرآن

 and Canonوترتجم كلمة canon

الدراسات القرآنية( .((2وللمسترشق

الكريم

باللغة

اإلسبانية

‹Qur›an: AThematic

صفحة حيمل عنوانا هو (Revelation

بعنوان

اىل جمموعة اآليات املعرتف فيها عىل

The

اقتباس املسترشق تعبرياته من التوراة أو

(الفكرة الرئيسة يف الوجود يف اإلسالم

إهنا متثل الكتاب املقدس –وهي متثل

 .Antologyاملطبوع يف مدريد يف سنة

متثل عدم اعرتافه بكون القرآن الكريم

تناول ونزبوروغ يف كتابه الدراسات

الوحي وهبذا يكون العنوان الشامل

والنقاش يف هذا البحث عدّ ة مواضيع

هذا الفصل مبحثني أوهلام عنوانه الوثيقة

.)2007

القرآنية الذي سيدور حوله هذا العرض
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أصول مؤلفات التفسري Principles

ال موضوع واحد وهو القرآن الكريم،

وأحسب أن املسترشق قد ركّز عىل

وجهة نظره يف املؤلفات التفسريية
اإلسالمية بشكل مسهب فهو قد

خصص الفصل الرابع حول هذا املسألة
ّ
(Ibid. P. XII ((2

كامال أ ّما الكلمة األخرى فرتمجتها

الوحي و الكتاب املقدس)؛ ويتضمن

 .The documentففي رأيه إن
القرآن الكريم الذي دأب عىل تسميته

بالكتاب املقدس  scriptureيعتمد

عىل جمموعة من املصادر من اآليقونات
أو من التخيالت التوحيدية التقليدية،

تلك التي يمكن وصفها كمخططات أو

أ.د .عبد اجلبار ناجي

أنظمة من الوحي ،ويف أساسها إن هي

مدركا القول بأن املسلمني يرون أن

بشكل ثابت اىل سلسلة من الكالم

الوحي السابق .لقد رفض املسترشق

إلاّ يف أصلها مواد لقصص قد اخترصت
الشفاهي من احلكايات أو املقاطع غري
املرتابطة بمثل ما ورد يف قصة يوسف،
وهي السورة التي دائام تذكر بكوهنا

قصة متكاملة .فاملبحث يدور عىل

جهزها املسترشق
هذه الفرضية التي ّ

يف ذهنه للتعريف بالقرآن الكريم

وأتم مجيع
القرآن الكريم قد أكمل
ّ
ونزبوروع الرأي التقليدي السائد

من كون القرآن قد أنزله اهلل تعاىل عن

طريق الوحي عىل مراحل ورفض أيضا
الرأي الذي يقول بوضوح ومعرفة

الكرونولوجية التارخيية لفرتات الوحي

أو وضوح حتديد التواريخ الدقيقة

كوثيقة .فالقرآن الكريم قد كتب-

لألحداث

الغى كون القرآن الكريم من عند اهلل

املثال ال احلرص قد استخدم العديد من

بحسب قوله  writtenأي إنه مبدئيا
العزيز -باسلوب خمتلف عن األساليب

املكررة .وكذلك
النحوية والقصصية
ّ

تعرض اىل سورة إبراهيم عىل وفق
ّ
ذات املنظور.

التارخيية

التي

تضمنها

القرآن .وهو يف هذا املبحث عىل سبيل

الصفحات حملال حادثة مثول جعفر
بن أيب طالب أمام حاكم احلبشة عندما

بعثت قريش وفدها لضامن محاية إرجاع
املهاجرين ثانية اىل مكة .وناقش عدد ًا

أ ّما املبحث الثاين هلذا الفصل

من املرويات املختلفة هلذه القصة يف

القرآنية فهو الذي أعطى له عنوانا

إن ما قيل بشأن تارخيانية الوحي يف

املتعلق بمحتوى واسلوب اآليات
مثريا واستفزازيا (تصنيفه أو تأليفه

 )Its compositionهنا يتحدث
املسترشق عن التامثل بينه وبني الكتب

املقدسة اليهودية واملسيحية .وكان

املخطوطات فتوصل اىل إستنتاج مفاده
سورة مريم ال يمكن االعتامد عليها وال
يمكن الوثوق فيها.

وتتجىل بوضوح يف هذا املبحث

اعتامد املسترشق عىل آراء املسترشقني
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القدامى الذين وقفوا يف ما توصلت

اهلل حفصة بنت عمر بن اخلطاب

احلديثية من أمثال إغناص جولد

ويف الفصل اآلخر املوسوم بعالمات

 Schachtوعىل حتقيق املسترشق األملاين

مستندا أيضا اىل مؤثره التورايت يف أن

الثاين من كتاب نولدكة  Noldekeيف

الستة األوىل من التوراة Hexateuch

وموثوقية مروايات البخاري واملؤلفات

وثيقة الصلة ومشاهبة لوصف حممد؛

اليه رؤيتهم هذه ضدا من الروايات

تسيهر  Goldzherوجوزيف شاخت

شاوليل  Schwallyالذي ح ّقق اجلزء
كتابه (تاريخ القرآن) الذي رفض صدقية
التفسريية األخرى.

ويف هذا املبحث يعرض أفكاره

أو دالئل النبوة يبدأ بطرح وجهة نظره
شخصية النبي موسى يف األسفار
كانت نتاجا أدبيا حمكام ومتقنا وهي
ولكن عىل مغايرة ممّا ورد يف األسفار
الستة األوىل من التوراة التي تعدّ مصدرا

تكررت عند تالمذته من أمثال
التي ّ

يف استنتاج هيكلية الصورة التارخيية

كوك واملسترشقة الدانامركية باتريشيا

دوره يف وصف النبي العريب كان وصفا

املسترشق اليهودي مايكل Cook
كرونه  Patricia Croneوآخرين
من أن القران الكريم هو من أنتاج
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بصورة خمترصة(.((2

ملوسى اىل حدّ ما ،عىل عكس القرآن فإن
سطحيا  ،peripheralفهنالك ب ّينة عىل
إتصال إآلهي غري أنه ال توجد رواية عن

العرص العبايس ومل يكن قد مجع يف عهد

تفصيل ظروفها وحالتها .وحسب رأيه

يف عهد اجلمع الثاين زمن عثامن .وإن

- seems to meإن القيمة األساسية

اجلمع األول زمن خالفة أيب بكر وال

-وهو يستعمل تعبري(كام يبدو ّيل) it

مجعه الصحيح كان يف هناية القرن الثاين

التارخيية للكتاب املقدس تكمن -كام

مجع املصحف يف عهد اخلليفة الثالث

(See Wanesbrough edited by ((2

للهجرة ال قبل ذلك .وقد وقف عىل
واعتامده عىل مصحف زوجة رسول

Andrew Rippin; Qur’anic
.Studies (2004) Pp. 46 -56

أ.د .عبد اجلبار ناجي

يبدو ّيل أي كام يبدو للمسترشق -ليس

الفصل التطور التارخيي الكرونولوجي

ولكن باعتباره مصدرا للمفهوم الذي

وذلك من أجل الربهنة عىل أن أدب

باعتباره مصدرا حلياة حممد وسريته،
طبق يف هناية املطاف للتصنيف وللتأليف
اإلسالمي الفقهي حول النبوة؛ وهي

مسألة سوف نناقشها بعناية بعدئذ.
فالقرآن ال يقدّ م إلاّ القليل جدا من

املعلومات عن حياة حممد وسريته.
واملسترشق يف عدة صفحات حيلل ما
كتبه مؤرخو السرية عن الرسول ويركّز

عىل التأثري املسيحي ،ويوجه نقدا اىل ما

كتبه ابن إسحق وابن هشام يف السرية

النبوية.

للتفاسري ملا قبل تفسري الطربي
التفاسري اإلسالمي إن هو إلاّ انعكاس

الحتياجات املجتمع اإلسالمي الذي-

أنتج بحسب رأيه -املراتب التفسريية

اآلتية متأثرا أيضا باملصطلحات التوراتية

وحسب كلامت املسترشق ونزبوروغ
فإن أدب التفسريات اإلسالمية كان

تلبية إلحتياجات نشوء وإنبثاق املجتمع
اإلسالمي .ولذلك فقد أنتج ما أصطلح
عليه التبولوجيا ( typologyوهو
تعبري لعله أراد به دراسة رموز الكتاب

أ ّما الفصالن الثالث والرابع فهام

املقدس) التفسريية كام هو يف التصنيفات

اللغوية فقد أطلق عىل الفصل الثالث

1.1تفسري ما أطلق عليه ()Haggadic

يمثالن اهتامم املسترشق يف اجلوانب

عنوانا هو (أصول العربية القديمة.

)Origins of classical Arabic
عبرّ

عن رؤيته بشأن الطريقة التي

تطورت فيها اللغة العربية .والرابع

هيتم بشكل مفصل بمؤلفات التفسري
اإلسالمي فعنونه (مذاهب أو قواعد

التفسري اإلسالمي) .وقد تعقب يف هذا

اآلتية-:

وقد تتبعت أصول هذا التعبري يف
القواميس اإلنجليزية -إنجليزية

فوجدت هذا التعبري من االسم

العربي

هاجادوث

haggadah

(ومجعها

 haggadothويف

العربية أيضا  haggadhahالتي

تقارب الكلمة العربية حكاية،
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وهي يف اللغة العربية تعني اجلزء

الع ّيايش والنعامين وأيب جعفر الطويس

Webster’s

بتفسري حممد بن املرتىض (حمسن

 Dictionaryاملطبوع عام 1916

أن املسترشق راجع منهجية املؤلفات

من املعارف والتقاليد اليهودية

نظره يف اختيار املصطلح الذي قصد

اإلسطوري من التلمود .وبحسب

قاموس

ويبسرت

Seventh New Ccollegiate

الفيض) والطباطبائي يف امليزان .فلو

صفحة  374يعني جمموعة معينة

التفسريية الشيعية لغري رأيه ووجهة

تكون بشكل أسايس اجلزء
التي
ّ
املفقود من التلمود .فاملصطلح ها

هنا يتعلق بصورة خاصة باجلزء
املفقود من التلمود ومن العسري

عىل املسترشق تطبيقه عىل أي من

التفاسري اإلسالمية؛ فضال عن

هذا فإن املسترشق مع كل األسف

بنى حيثياته ومراحله التارخيية عىل

إنموذج واحد هوتفسري مقاتل بن

سليامن والطربي ،وبالنسبة اىل األخري
44

وأيب عيل الفضل الطربيس وإنتهاءا

فإنه قد استثمر يف تفسريه إرسائيليات

ابن عباس .وأن هذا الرأي ال ينطبق

متاما عىل التفاسري الشيعية فلم ي ّطلع

عىل أقدم التفاسري الشيعية بدءا من
تفسري فرات بن إبراهيم الكويف وعيل
ابن إبراهيم القمي ومرورا بتفاسري

به القصة أواحلكاية أو الرواية.

2.2تفسري أطلق عليه ()Halakhic
أي كام عبرّ عنه املسترشق هربرت
بريج  Herbert Bergيف بحثه
عن املسترشق ونزبورغ بالتفسري

الرشعي( .((2وقد تتبعت أصل هذا
(Herbert Berg “ The implic a ((2
tion of and the opposition to،
the Methods and Theories of
John Wansbrough and the
study of Early Islam (BerlinNew York Mouton de Gruyrer، 1997. P. 4. ; Ismail AlbAlbayrak: Qur’anic Narrative
and Isra’iliyyat in Western
Scholarship and CLASSICAL
EXEGESIS (Ph. D. University
of Leeds، May 2000. Pp. 60
.-65

أ.د .عبد اجلبار ناجي

املصطلح فوجدته مأخوذا أيضا من

وتعرف أيضا يف اللغة العربية

التوراة فتعبري هالكه halakah

ميسوره  mesorahأو ماسوريث

أوهلكس  halakahsتعبريعربي

الرواية  traditionأو ميثاق أو

 halakhahويقصد به حرفيا

املسترشق تعني جمموعة املالحظات

(واجلمع

هلكوث

halakoth

وهو يف اللغة العربية هلخاه
(الطريق أو السبيل)  .wayوهو
جمموعة من الرشائع أو القانون
اليهودي ملحقة بقانون أو رشيعة
الكتاب املقدس أو التوراة وهذا

يشكل بخاصة اجلزء أو القسم
اخلاص من التلمود بام يعرف باللغة

العربية هالكك  .Halakicوهنا
نجد أيضا أن املسترشق فرض

فرضية ختمينية بام موجود يف تفسري
ابن عباس ومقاتل والطربي وهي

تفاسري ال متثل حمتوى ومنهجية مجيع
التفاسري اإلسالمية وباألخص كتب

التفسري الشيعية.

3.3التفسري الذي سماّ ه (.)Masoretic
وهنا أيضا تابعت أصل التعبري يف
القواميس فورد يف القاموس ماسورا

 Masoraومسوره Masorah

 masorethويقصد بالتعبري هذا
التزام  .bondوهنا يف مفهوم
النصية للتوراة
عىل الروايات
ّ

العربية القديمة Hebrew Old

 Testamentالتي صنّفها الكتّاب
أو املؤلفون يف الفرتة بني القرن
السادس

والعارش

امليالدي(.((2

وقد اشتق من التعبري هذا الكلمة

مسوريت
العربية مسوريت أو
ّ

 masorete، massoreteأي
أحد الكتّاب أو أحد املؤلفني الذين

كتبوا املسورره  .Masorahوهنا
أيضا يبدو التأثري اليهودي التورايت

ب ّينا عىل املسترشق الذي مل يأت كام
كرر املسترشقون من تالمذته أو ممّن
ّ

تأثر برأيه وعدّ ه بمثابة النظرية نظرية

جون ونزبورغ.

(Webster’s Seventh New Co l ((2
.legiate Dictionary. P. 520
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4.4التفسري الذي سماّ ه (.)Rhetoric
وهذه الكلمة التينية وقد استخدمها
ابن النديم يف فهرسته بكوهنا يونانية

وعرف الريرتيكا باخلطابة ،وكذا هو
ّ

احلال يف القواميس فأصلها اإلغريقي

من

رهتوريكه

أطلق

( .)Allegoricوعىل أية حال فإن
املسترشق يف هذين التعبريين دأب
عىل إبراز األثر التورايت اليهودي عىل

لغة العرب اخلطابية.

rhetorica،

وقبل أن نغادر مسألة هذه

 .oratoryواملسترشق بالفعل يركّز

قبل املسترشق عىل مؤلفات التفسري

 rhetorikeويقصد فيه فن اخلطابة

التصنيفات

عىل جوانب لغوية يف هذا الباب

ثمة أمور البدّ من
اإلسالمية هناك ّ

من صفحة  227من كتابه دراسات

قرآنية اىل صفحة  246وهي آخر

طرحها.

املفروضة

فقراءة

فرضا

الفصل

من

اخلاص

بقواعد أوبمذاهب التفسري اإلسالمي

صفحة من الكتاب ،فتناول مسائل

ال نجد مسوغا أصال يف املوضوع

وذلك لطلب التقصري يف الكالم

جلميع املؤلفات التفسريية أ نّام اقترص

الصنف من تصنيفاته السابقة وبني

ال تتجاوز عدد األصابع؛ فضال عن

 allegoricوالتعبري هذا كذلك

من املذاهب اإلسالمية وهو بالتأكيد

نوع من التعبريباستعامل الرموز أو

227 -246. John Wansbrough:
Quranic Studies Sources and
Methods of Scripture Inter-

اإلجياز

واإلختصار

واحلذف

عند العرب .وقد دمج بني هذا

الصنف األخري الذي حيمل عنوان
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5.5التفسري

الذي

عليه

كلمة إغريقية األصل التي يقصد هبا
باستخدام الدالئل والعالمات(.((2

(Interpretation (Translated ((2
by Andrew Rippin(2004) Pp.

وذلك ألن املسترشق مل يكن متابعا
يف تبيان هذه التصنيفات عىل تفاسري
كوهنا ال متثل إ لاّ جانبا مذهبيا واحدا

pretation (Translated John
Translated
by
Andrew
.Rippin(2004) Pp. 227 -246

أ.د .عبد اجلبار ناجي

قدأمهل التفاسري الشيعية التي تنهج

كالبخاري وابن حزم الظاهري وحممد

ألسلوب الطربي ومنهجه .فاملسترشق

وجعلوا هذه املصادر املصدر األساس

اسلوبا

مغايرا

ومنهجية

مغايرة

علو كعبه
ونزبوروغ عىل الرغم من
ّ

بن جرير الطربي يف تفسريه وتارخيه
ملعلوماهتام يف تفسري أصول اإلسالم

يف الدراسات السامية ويف فرضيته

والتفسري اإلسالمي بله احلضارة

وبحسب استنتاج املسترشق الربيطاين

وأصول الفقه اإلسالمي .فكان عىل

التي حتولت اىل نظرية عند املسترشقني

املولد اإلسباين األصل الربوفسور
كارلوس أندريا سيجوفيا Carlos

 Andrés Segoviaيف بحثه السابق

باللغة اإلنجليزية الذي عنوانه ((جون

اإلسالمية كحالة الربوفسور شاخت
املسترشق ونزبورغ أن ي ّطلع عىل خطب

عيل  يف هنج
ووصايا وكالم اإلمام ّ
البالغة بام له عالقة بالقرآن الكريم،
ولعل املسترشق سوف يتقاطع معي يف

ونزبورغ وإشكالية أصول اإلسالم يف

هذا الرأي ألنه ربام ممّن يعتقد مسبقا

وداعا للرواية التقليدية أو للرواية

به هنا ألن الكتاب منسوب اىل اإلمام

أخرى قد أمهل -شانه شأن املسترشقني

الكثري من املسترشقني وهم يقلدون

البحث العلمي احلديث واملعارص:

احلديثية)) ،فإنه يف هذا امليدان وميادين

الكبريين اللذين تأثر بدراساهتام كثريا

بأن الكالم عن هنج البالغة غري مسوغ
عيل وهي وجهة نظر طاملا يتمسك هبا
ويكر رون أقوال بعضهم البعض
ّ

يف كتابه هذا ومها املسترشق إغناص

اآلخر من املسترشقني القدامى من

واملسترشق األملاين جوزيف شاخت-

احلديد املعتزيل شارح النهج نفسه يف

والرجالية والتفسريية وحدّ دوا آراءهم

خالصا وليس من تأليف الرشيف

جولدتسيهر الذي كتب باللغة األملانية
املؤلفات

الشيعية

التارخيية

منها

وتفسرياهتم عىل املدونات السن ّية

دون الرجوع اىل ما جادل فيه ابن أيب
عيل
الرشح بأن النهج هو لإلمام ّ

الريض .وعىل أية حال ،فإن املسترشق
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عليه أن يبحث يف هنج البالغة ليكون
قريبا من أقوال اإلمام بشأن القرآن

تشو ه
الكريم وال يكتفي ببناء آراء قد ّ
مقاصده يف كتابيه (دراسات قرآنية)
وكتابه (البيئة أو الوسط الطائفي أو

الفرقي يف اإلسالم) ومنهجه العقالين

عيل ؛ فضال
حلقة رسول اهلل واإلمام ّ
نصها
عن كوهنا قد ورد أكثرها بحسب ّ
يف كتب العلامء والنحاة وعلامء البالغة
كاجلاحظ املتوىف يف سنة 255هجرية/

864م.

الذي امتدحه املسترشقون .فخطب

ومن املعروف تارخيي ًا أن العلامء

من املسترشقني وغريهم من العلامء

املوضوع يف اختالف املصاحف فصنفوا

أقوال وخطب وعلوم قد عارصت

أن تصلنا بعضها كاملة .لكن املهم

اإلمام تعدّ مصدرا أساسيا له ولغريه
العرب واملسلمني ،وملاذا؟؟ .ألهنا

املسلمني هم كذلك وقفوا عىل هذا
كتب ًا قد وردت عناوينها من دون

لب األحداث التارخيية والعقيدية
ّ

جد ًا إن موضوع اختالف املصاحف

األربع األوىل من التاريخ اإلسالمي.

اهتامم وعناية العلامء املسلمني منذ

اإلسالمية زمن رسول اهلل والعقود

واختالف القراءات كان عم ً
ال قد أثار

تكر ر االعتامد عليها يف أحاديث
وقد ّ

أوائل القرن الثاين للهجرة /الثامن

سبقت كثريا املفصل التارخيي الذي

والكتابة العربية .فصنّف عبد اهلل بن

القرآن الكريم أي إن القرآن الذي بني

736م كتاب ًا عنوانه (اختالف مصاحف

وأقوال األئمة األطهار يف فرتات
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الوراء حتى تبلغ احللقة األساسية وهي

جعله املسترشق حدّ ا حمددا جلمع
أيدينا اآلن إ نّام مجع أوصنف يف هناية
القرن الثاين للهجرة /الثامن امليالدي

ويف عرص العباسيني وتلك األحاديث
ذات السالسل الذهبية التي تعود اىل

للميالد أي أ ّبان عرص بداية التدوين
عامر اليحصبي املتوىف سنة 118هـ/
الشام واحلجاز والعراق) ،كام صنّف

الكسائي املتوىف سنة 189هـ805 /م

كتاب ًا عنوانه (اختالف مصاحف أهل

املدينة وأهل الكوفة وأهل البرصة).

أ.د .عبد اجلبار ناجي

وهذان العنوانان يربزان مسألة يف

األمصار اإلسالمية .وأ ّلف أبو حاتم

املحيل أو املرصي أم يف اختالفها الذي

كتاب ًا بعنوان (اختالف املصاحف)

بن مسعود وأيب الدرداء وغريهم ممن

صاحب

واملتوىف

األحرف .وهناك أيض ًا املصحف الذي

(املصاحف) وقيل أنه أيض ًا كان بعنوان

غاية األمهية سوا ًء كان يف التخصيص
يب وعبد اهلل
يمثل مصاحف الصحابة أ ّ

كانوا يشكلون مدارس يف القراءة أو يف

ألفه خلف [كذا ورد اسمه وربام هو

خلف بن هشام بن ثعلب البزار املتوىف

السجستاين املتويف سنة 255هـ820 /م
وصنّف العامل ابن أيب داود السجستاين
السنن

املشهور

سنة 316هـ928 /م كتاب ًا بعنوان
(اختالف املصاحف)؛ وصنّف العامل
حممد بن عبد الرمحن األصفهاين املتوىف

سنة  286هجرية 899 /وقال ابن

سنة 306هـ970 /م كتابا وعنوانه

وعنوانه (املصاحف) والكتاب الذي

ابن األنباري املتوىف 328هـ939 /م

النديم أن له كتاب ًا عنوانه القراءات]

ألفه أبو احلسن عيل بن حممد املدائني

املتوىف سنة 231هـ 845 /وعنوانه

(اختالف املصاحف)؛ كام أ ّلف العامل

كتاب ًا بعنوان (اختالف املصاحف)(.((2

فاملالحظة إن هذا امليدان قد أشبع

(يف اختالف املصاحف ومجع القرآن).

لدرسا ومتحيصا من العلامء املسلمني،

فكرة املسترشق برتون عند اختيار

كام يقول ابن النديم ،قد أخذ القرآن

والعنوان يشري إىل تأثري املدائني يف

نفس العنوان لكتابه .كذلك أ ّلف العامل

الفر اء املتوىف سنة 207هـ822 /م
ّ
كتاب ًا بعنوان (اختالف مصاحف

أهل الكوفة والبرصة والشام) .األمر

الذي يعكس استمرارية تفكري العلامء

املسلمني يف جدلية اختالف قراءات

فالعامل عبد اهلل بن عامر اليحصبي،

عن عثامن ابن عفان وقرأ عليه ويعدّ

من الطبقة األوىل من التابعني ،ونلحظ
أيض ًا اهتامم علامء اللغة العربية والنحو

( ((2ابن النديم؛ حممد بن أيب إسحق ال��وراق:

ك��ت��اب الفهرست (حتقيق رض��ا -جت��دد
(طهران )1971 ،صفحات 32- 31؛ .36
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والفراء ،بمعنى الرتكيز عىل
كالكسائي
ّ

والفكري ملروياهتم ومعلوماهتم التي

والقراءات .واملالحظة األخرى إن

احلاقدة عىل القرآن الكريم نظري رواية

اجلوانب اللغوية يف اختالف األحرف

ابن النديم املتوىف حوايل سنة 401هـ/

معركة الياممة وقول الصحايب حذيفة

 1010الذي اهتم بشأن اختالف

بن اليامن ورواة عرفوا بفقدان البصرية

عليها وق ّلب بعضها وأورد ترتيب

األمثال عىل ضعف بصرية وتبرص

املصاحف عند بعض الصحابة فأتى
وأسامء السور فيها قد وقف عىل
ذكر هذه املؤلفات اخلاصة باختالف
القراءات واختالف املصاحف وصارت

مصدر ًا مهام لكل من املسترشقني برتون
وويلج(.((3

اإلسالمية السمحة والعادلة .ولنرضب

هؤالء وأولئك فاملعروف أن املؤلفات
التفسريية تلك التي قد وردت أسامؤها

تم بالفعل حتقيق معلومات عنها
وقد ّ

من قبل املسترشقني الذين سبق ذكرهم

تو ًا نظري املسترشق املعروف جيفري A.

وفوق هذا وذاك فأن هناك أدلة

 Jefferyمثل كتاب املصاحف البن ايب

املسترشق (أي خطل نظريته) يف كتاب

املؤلفات اإلسالمية يف حتقيقه ،كذلك

وأقوال األئمة أئمة أهل البيت

اخلاصة باملصاحف وتفاسري القرآن

واضحة وكاشفة عىل خطل رأي
اهلل تعاىل قد تردد صداها يف أحاديث
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زو دت املسترشقني بغذاء التفسريات
ّ

األطهار التي ،مع كل األسف ،قد

داود السجستاين واعتمد عىل عدد من

فإنه اعتمد عىل الكثري من املؤلفات
الكريم يف كتابه املذكور آنف ًا (موارد

كتمها وغمط حقها املؤلفون واملؤرخون

النص القرآين).
أو مصادر حول تاريخ ّ

والطربي وغريهم كثر ،أؤلئك الذين

ابن النديم إذ أفرد ح ّيز ًا من الكتاب

من أهل السنّة مع األسف كالبخاري
صارت األولوية والسبق التارخيي

( ((3م .ن.39- 38 .

كذلك البد من اإلشارة إىل فهرست
عن هذا امليدان؛ وحول مؤلفات تفسري

القرآن فمام أورد ذكره أن اإلمام حممد

أ.د .عبد اجلبار ناجي

بن عيل بن احلسني الباقر قد صنّف

الفاعل واجلديل بام له عالقة بتفسري

كتاب ًا يف تفسري القرآن الكريم ورواه

آيات الذكر احلكيم ،بأن الكثري منها

اجلارودية وهي من بني فرق املذهب

بحقه وبحق والية أهل البيت األطهار

عنه أبو اجلارود زياد بن املنذر زعيم
الزيدي (.((3

إنام تشري إىل اإلمام عيل وإهنا نزلت

ينصوا عىل أن هذه اآليات
غري أهنم مل ّ

وأما وبحسب ما رواه األئمة

أو باألحرى هذه التفسريات موجودة

إهنم مل يشريوا إىل هذا املصحف بالذات؛

ينص املفرسون
منه ،ويف أحيان كثرية ّ

األطهار من نسل اإلمام احلسني
حقيقة إهنم وخصوص ًا األئمة الباقر
والصادق والرضا والعسكري قد

يف قرآن اإلمام املشار اليه آنف ًا أو مقتبسة
الشيعة عىل قول األئمة األطهار عىل

أن هذه احلاالت والتفسريات وردت

ألقوا أضوا ًء وآراءا ق ّيمة جد ًا بخصوص

يف (كتاب) اإلمام عيل .وهناك

كانت عىل صيغة أجوبة عام كان يسأهلم

ابن النديم يف فهرسته الق ّيم؛ األوىل

تفسري الكثري من آيات الذكر احلكيم إن

ثالث حاالت تعدّ مهمة جد ًا أوردها

اتباعهم وتالمذهتم ومن كان حياورهم

منها بشأن النحوي املشهور الكسائي

وتصويباهتم.

القراء السبعة ومن
إن الكسائي هو من ّ

وجيالسهم أم يف توجيهاهتم وحمارضاهتم

املتوىف سنة 189هـ805 /م .واملعروف

اإلمام

أهل الكوفة قد قرأ عىل عبد الرمحن بن

كان رأي البعض من الباحثني العرب

نصه «فام خالف فيه الكسائي
النديم ما ّ

واجلدير

ذكره

أن

العسكري كان له تفسري -وإن
واألجانب بكونه منسوب ًا لإلمام –لكنه

أيب ليىل ومحزة بن حبيب فيقول ابن

محزة فهو بقراءة ابن أيب ليىل .وكان ابن

موجود ويقدّ م العون الكثري يف هذه

أيب ليىل يقرأ بحرف عيل .»ولعل

( ((3م .ن .ص32؛ .36

بن أيب ليىل ّ
ظل حتى حوايل هناية القرن

النقطة من حضور األئمة األطهار

النص إن عبد الرمحن
املقصود من هذا
ّ
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الثاين للهجرة يقرأ بقرآن اإلمام وذلك

بن هبدلة وهو من ّقراء الطبقة الثالثة

ذكره يعني القراءة أو القرآن .والرواية

745م ،فكانت قراءة حفص بن سليامن

عىل أساس أن احلرف وبحسب ما تقدم
الثانية املهمة ما يتعلق بالقارىء أيب عيل
احلسن بن داود املعروف بالن ّقار .كان

الن ّقار قرشي ًا من بني أمية ومن أهل
القراء املعروفني ترجع
الكوفة ومن
ّ

سلسلة قراءته إىل اإلمام عيل ثم إىل

قد أخذها عن عاصم وهي مرفوعة
إىل اإلمام عيل عىل وفق رواية أيب عبد
الرمحن السلمي .واملهم أن حفص بن

سليامن قد تويف عىل الرواية الصحيحة

يف سنة 180هـ769 /م .وكان عاصم

النبي ،فوفقا هلذه الرواية وهي:

أحد القراء السبعة أيض ًا(.((3

باخلياط ..وقرأ اخلياط عىل الشموين،

إن أبا القاسم فرات بن إبراهيم

«قرأ عيل أيب حممد القاسم ويعرف
وقرأ الشموين عىل األعشى وقرأ
األعشى عىل أيب بكر وقرأ أبو بكر عىل
عاصم وقرأ عاصم عىل أيب عبد الرمحن

السلمي وقرأ السلمي عىل عيل وقرأ

عيل عىل النبي .»فاملقصود هنا أيض ًا

إشارة مهمة عىل أن السلمي قرأ حرف
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من الكوفيني وتويف سنة  128هجرية/

عيل التي هي بدورها تعني أن اإلمام

صح
قد قرأ قرآن رسول اهلل؛ فإن ّ
هذا االستنتاج فإن قرآن اإلمام كان

القراء.
موجود ًا ومعروف ًا بني طبقات ّ
ووردت الرواية الثالثة ضمن قائمة من

روى عن أيب بكر بن أيب النجود ،عاصم

وما له عالقة باملوضوع السابق

الكويف صاحب (تفسري فرات الكويف)

واملحدّ ث الشيعي أبو النرص العيايش

التميمي الكويف من أعيان علامء الشيعة
صاحب كتاب التفسري ،املعروف بتفسري

العيايش رويا وبحسب سلسلة السند

اآلتية -:عن سوران بن مسلم عن بعض

أصحابه عن أيب عبد اهلل ،قال أبو عيل

احلسن بن حمبوب وأخربين عمر بن عمر

عن جابر أن اإلمام جعفر الصادق أخربه
عن أبيه قال «وجدنا هذا الكالم مكتوب ًا

يف كتاب من كتب عيل بن أيب طالب
( ((3م .ن.33 ،31 .

أ.د .عبد اجلبار ناجي

حول اخللق وخلق الطبائع األربعة

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

واملرة والدم» .وهذا
الريح ،والبلغم،
ّ
املعنى اراد به كتاب ًا لإلمام بخصوص

عن سامعة ابن مهران عن أيب عبد اهلل

والكيفيات األخرى وال يقصد منه

نخاف يف صيد البازي والصقور .فأ ّما

أقواله وعلمه يف هذه الكيفية

قرآن اإلمام بحسب رواية العيايش.
لكن يذكر فرات الكويف بسلسلة سند

ترجع إىل اإلمام عيل يف آية (كتاب
ال ريب فيه هدى للمتقني) أهنا يف قراءة
اإلمام (هو كتاب عيل ال ريب فيه هدى

للمتقني) (.((3

ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ .ونقل العيايش
قال :كان أيب يفتي وكنّا نفتي ونحن
اآلن فإنّا ال نخاف وال ّ
حيل لنا صيدها

إلاّ أن تدرك .وإنه لفي كتاب عيل إن
اهلل تعاىل قال (ما ع ّلمتم من اجلوارح

مكلبني) فهي الكالب(.((3

كذلك بحسب رواية احللبي عن

اإلمام أيب عبد اهلل قال إن اآلية (إلاّ

كذلك فقد أورد العيايش رواية

ما ع ّلمتم من اجلوارج) يف كتاب عيل

من قائل ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ

بسند عن أيب هبرية ّ
احلذاء عن اإلمام أيب

عز
بخصوص سورة املائدة يف قوله ّ

ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
( ((3فرات ،أبو القاسم فرات بن إبراهيم:
ت��ف��س�ير ف���رات ال��ك��ويف (حت��ق��ي��ق حممد
الكاظم ،طبعة ثانية) هتران 1416ه��ـ/
 ،1995وزارة فرهنك وارشاد اسالمى)
ص  .52- 51 ،25ال��ع��ي��ايش :تفسري
العيايش (دققه وحققه وصححه وعلق
ع��ل��ي��ه احل���اج ال��س��ي��د ه��اش��م ال��رس��ويل
املحاليت ،جابخانه علمية ،قم) جزء 1
ص .28- 26

املقصود هبا الكالب .وأورد العيايش

جعفر قال سمعته «يقول -:وجدنا
يف بعض كتب أمري املؤمنني قال

حدثني رسول اهلل إن جربئيل
حدثه أن يونس بن متى بعثه اهلل وهو

( ((3سورة املائدة ،آية 4؛ فرات ،أبو القاسم
فرات بن إبراهيم :تفسري فرات الكويف

(حتقيق حممد الكاظم ،طبعة ثانية) هتران

1416هـ ،1995 /وزارة فرهنك وارشاد
اسالمى) ص .52- 51 ،25
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ابن ثلثني سنة»(.((3

فهذه الروايات املستندة إىل أقوال

هذه الرواية داللة واضحة وجلية أن

عيل كتاب ًا يعرف «بكتاب عيل»

حرف لقرآن اإلمام عيل وهذا يشمل

األئمة األطهار تشري إىل أن لإلمام
ولعله حيتوي عىل عدة كتب اعتامد ًا عىل

أقوال األئمة( كتب عيل أو كتب أمري

اإلمام أبا عبد اهلل الصادق يشري إىل

أيض ًا كتابه.

وهناك موضوع مهم جدا يتعلق

املؤمنني) والكتاب بحسب املحتوى

بتصنيفات املسترشق ونزبوروغ للقرآن

له عالقة بالقرآن أو من جهة أخرى

هو موجود يف الرتاث العربي ويف جزء

الذي ورد فيه تفسري فرات والعيايش

بتفسري آياته.

ولعل من الصائب القول إن القرآن

والكتاب مها وحدة واحدة إذ يضم بني

دفتيه آيات الذكر احلكيم فض ً
ال عن
معاين القرآن وأسباب النزول والتفسري

استناد ًا إىل ما حدّ ث به رسول اهلل

لإلمام عيل يف مثل تلك اجلوانب
املهمة ،ففي رواية للعيايش بسنده عن
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ّ
وتدل
وهكذا قرأه أمري املؤمنني.((3(

عيل بن محزة عن اإلمام أيب عبد اهلل
بشأن قوله تعاىل يف سورة هود ﭽ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇﭼ فقال أبو عبد اهلل

( ((3تفسري العيايش جزء  1ص 294؛ .295
جزء  2ص 129؛ ص .158

املجيد تلك التي ظن اهنا تتشابه مع ما
من التلمود .فلو قرأ ما هو متوافر يف

مؤلفات التفسري الشيعية

(((3

ملا أزعج

نفسه يف البحث عن تصنيف لسور
( ((3ينظر ،فرات الكويف ،أبا القاسم فرات
ب��ن إب��راه��ي��م ب��ن ف��رات ال��ك��ويف :تفسري
فرات (حتقيق حممد الكاظم (طبعة ثانية
1416هجرية1995 /م ،هتران وزارت
فرهنك وارش��اد اسالمي1416قمري)
ص47- 46؛ النعامين ،أبا عبد اللهّ حممد
بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعامين،
تفسري النعامين ،يف رشح التفسري (حتقيق
احل��اج الشيخ حسن الفريد الكلبايكاين
1399ه���ج���ري���ة) ص 55 .5الشيخ
الطويس ،أبو جعفر :تفسري التبيان (حتقيق
أمحد حبيب قصري العاميل (طبعة النجف)
الطويس ،تفسري التبيان جملد 1ص.7
( ((3تفسري العيايش ص .13ينظر تفسري فرات
الكويف ص.48 ،47
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وآيات القرآن .إذ ورد يف تفسري فرات

وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل

عيل فقالّ -:
إن
ٌقال -:أخذ النبي يد ّ

وحمكم ومتشابه وخاص وعام ومقدّ م

الكويف رواية عن احلكم عن أبن عباس

وقصص .ويف القرآن ناسخ ومنسوخ

القرآن أربعة أرباع ربع فينا أهل البيت

ومؤخر وعزائم ورخص وحالل وحرام

وحرام وربع فرائض وأحكام ّ
وإن اللهّ

ومنقطع غري معطوف وحرف مكان

خاصة وربع يف أعدائنا وربع حالل

وفرائض وأحكام ومنقطع ومعطوف

عيل كرائم القرآن)(((3؛ ووردت
أنزل يف ّ

حرف.؛ وبحسب ما قاله الشيخ أبو

القمي عن األصبغ بن نباته من صحابة

واحد»(.((4

رواية يف تفسري فرات وعيل بن إبراهيم

جعفر الطويس «بحرف واحد عىل نبي

عيل
عيل قول أمري املؤمنني ّ
اإلمام ّ
إذ أنه قال (القرآن أربعة أرباع ربع

الذي أمجع هذا النفر من قريش عىل أن

وربع فرائض وأحكام ولنا كرائم

يف صياغة آياته وحذف أو التالعب بامله

فينا وربع يف عدونا وربع سنن وأمثال

القرآن)( .((3وجاء يف تفسري النعامين

نصه «سأل أمري املؤمنني شيعته
ما ّ

فكتاب اهلل إذن هو املصدر األساس

يعملوا عىل مجعه وترتيبه وربام التدخل
عالقة بإرث آل بيت النبوة يف اإلسالم.
وهلذا األمر فقد تعجل يف أدائه القسم عىل

عن مثل هذا (أي عن مقاصد القرآن

نفسه أن يؤدي األمانة احلقيقة لكتاب

وآياته اىل أهداف وحقول) فقال إن

إياه رسول اهلل يف أسباب التنزيل

الكريم وخصائصه وتصنيف سوره

اللهّ تبارك وتعاىل أنزل القرآن عىل سبعة

أقسام ّ
كل منها شاف كاف وهي أمر
( ((3يراجع تفسري الع ّيايش ،ص.15- 14

( ((3ينظر الطربي؛ جامع البيان عن تأويل آي
القرآن؛ جملد3صفحة.101- 100

اهلل تعاىل عىل وفق املنهج الذي ع ّلمه

( ((4ال��ش��وك��اين ،فتح ال��ق��دي��ر اجل��ام��ع بني
فني ال��دراي��ة وال��رواي��ة من علم التفسري
ّ
(ال���ك���وي���ت )1985س���ورة ال��ب��ق��رة آي��ة
274هامش ص 8؛ كذلك ينظر تفسري
ف����رات ال��ك��ويف ص .48 ،47تفسري
الع ّيايش ،جزء  2ص15- 14؛ .129
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والتأويل والرتتيب .فأورد العيايش أبو

فأعيه أنا ومن يعيه ،فإذا خرجنا قالوا:

العامل وصاحب التفسري الشيعي روايات

تكرر ذكرها يف التفاسري الشيعية نصها
ّ
(وقال بعضهم إن علي ًا قال :نزل القرآن

النرض حممد بن مسعود السلمي املحدث
كثرية ،عن نبوغ اإلمام يف علوم القرآن،
رواية تفيد يف هذا املجال كام رواها

األصبغ بن نباتة صاحب رشطة اإلمام

عىل البرصة وتفيد أن اإلمام صىل

بالناس صباح ًا عندما قدم إىل الكوفة
فقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم ﭽ ﮟ ﮠ

عىل أربعة أرباع ربع فينا وربع يف عدونا
وربع أمثال وربع حمكم ومتشابه)(.((4

إذن علينا اآلن ،بعد هذه اجلولة

العلمية يف ما أسهم به الفكر الشيعي

من إسهام فاعل بصدد تفسري القرآن

ﮡ ﮢﭼ فقال املنافقون "ال حيسن

الكريم ،أن نعرض رأي املسترشق يف

ويل هلم إين ألعرف ناسخه من منسوخه

قرآنية) وإبراز النقاط األساسية لوجهة

أبن أيب طالب أن يقرأ بلغة ذلك قال:
وحمكمه من متشاهبه وفصله من فصاله
وحروفه من معانيه .واهلل ما من حرف

نزل عىل حممد إال أين أعرف فيمن

نزل ويف أي يوم ويف أي موضع ،ويل
هلم أما يقرؤون ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
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ماذا قال آنف ًا"( .((4وذكر اليعقويب رواية

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ واهلل
عندي ورثتها من رسول اهلل.

وقد أهنى رسول اهلل من إبراهيم

وموسى .ويل هلم واهلل أنا الذي
أنزل اهلل ّيف ﱫ ﭪ ﭫ ﭬﱪ .فإنام

كنّا عند رسول اهلل فيخربنا بالوحي

كتابه الذي أملحنا اليه سابقا (دراسات

نظره وعىل وفق املحاور اآلتية-:

1.1املحور األول:

مجيع املسترشقني ممّن عرضوا

الكتاب وقو ّموه يشريون اىل أن ونزبورغ
( ((4النعامين ،أبا عبد اللهّ حممد بن إبراهيم بن
جعفر الكاتب النعامين ،تفسري النعامين ،يف
رشح التفسري (حتقيق احلاج الشيخ حسن
الفريد الكلبايكاين 1399هجرية)ص5؛
تفسري النعامين ص5؛ الشيخ الطويس،
أب��و جعفر :تفسري التبيان (حتقيق أمحد
حبيب قصري العاميل (طبعة النجف)
جملد 1ص.7
( ((4تاريخ اليعقويب ج 2ص .93
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قد تابع أعامل ونتائج املسترشقني األملان
من اجليل األول وبخاصة املسترشق

املجري الذي كان يكتب دراساته

باللغة األملانية جولد تسيهر (Ignaz
Goldziher

Yehuda

Isaak

املولود يف حزيران  1850فيمدينة

Origins of Muhammedan
 )Jursprudensاملطبوع يف عام
 .1950فهذان املسترشقان يريان يف
دراساهتام تلك عدم موثوقية وعدم

مصداقية

احلديثية

unreliable

والتارخيية

يف

املرويات
مؤلفات

 ،StuhlweiBenburgواملتوىف يف

الصحاح والتاريخ كالطربي فيام يتعلق

سنة  .1921وهو مسترشق مشهور

اخلليفة األول أو اخلليفة الثاين ،فقد

بودابست يف  13ترشين الثاين من

األمر بعملية مجع القرآن الكريم أيام

يف دراساته وتأثريه عىل املسترشقني

عدّ ا الكثري من األحاديث الواردة يف

منهم بشكل خاص والباحثني العرب

عبارة عن أدب قصص خيالية وال قيمة

األوربيني

واليهود

واإلرسائيلني

صحيح البخاري والصحاح األخرى

واملسلمني أيضا .والدراسة التي اعتمد

تارخيية هلا خصوصا كوهنا ال تعكس

()Muhammedanisch Studen

تتحدث تلك املرويات عنها ،وهي ال

عليها املسترشق ونزبورغ يف بناء أفكاره

بصدق أحداث الزمن التارخيي التي

املطبوع يف هاله  Halleيف عام -1889

تعكس أي امهية عن األحداث التارخيية

اىل اللغة العربية بعنوان (دراسات

الرأي القائل بأن مجع القرآن قد حدث

 )1890يف جزئه الثاين الذي ترجم
حممدية) .واعتمد عىل املسترشق األملاين

اآلخر املعروف يف دراساته عن الفقه

اإلسالمي جوزيف شاخت (Joseph
 )Schachtاملتوىف يف  1969يف
دراسته

(أصول

الفقه

املحمدي

التي تشري اليها ،فضال عن كوهنا ختالف
يف حياة حممد .لكنهام يعتقدان بأن
ما أوردته اآليات القرآنية بصدد سرية

حممد وحياته ومعتقده تشكل املصدر
األكثر صدقية من تلك املرويات

واألحاديث.

ويرى

املسترشقون
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الذين يدعمون آراء جولدتسيهر

من أملسترشقني املعارصين قد ألغوا

مع احلقيقة التارخيية ولذا ال يتفقون

اإلسالمية .وبالنتجة فإهنم أدانوا

عر ف هؤالء املسترشقني
املنحى ،وقد ّ

تدوين القرآن ومجعه كان من كالم

وشاخت بأن هذه اآلراء غري متسقة

مع جولدتسيهر وشاخت يف هذا

بكوهنم يمثلون اجلانب املتطرف جدا

من املسترشقني  radicalsمن اجليل
املعارص .فأهنم قد ختلو عن األعتدال
أو الوسطية التي بدت يف آراء ّ
كل من

جولدتسيهر

حممد نفسه( .((4فيذكر ونزبوروغ يف
إستهالله لكتابه (دراسات قرآنية) ما
املدو ن
ترمجته -:فبالنسبة اىل اليشء
ّ

عن الوحي عند املسلمني فإن كتابنا

فاملسترشق

وهم يمثلون اآلن الفئة املتطرفة جدا

أدوات وتقنيات وفنيات النقد البابيل

مايكل كوك وباتريشيا كرونه وأندرو

عميل  .أ ّما بالنسبة
معروفة بشكل
ّ

وجمموعة

من

تالمذته،

من املسترشقني املعارصين من أمثال

ربن

وجريالد

هاوتنغ

Gerald

 .Hawtingفهؤالء وغريهم قد

شكّكوا أصال يف أمهية دور وفاعلية
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تلك املروايات التي تتجه اىل أن

هذا ليس بحاجة اىل مقدمة .وباعتباره

ونزبورغ

وشاخت.

أي دور للمروايات احلديثية والتارخيية

الرواية احلديثية والتارخيية اإلسالمية،

وهم يرون بأن تلكم الروايات ال

قيمة هلا تارخييا والسيام يف حقل مجع

القرآن ذلك ألهنا تتضمن معلومات
غري مؤكدة وال واضحة بخصوص

مجع القرآن .أي أن ونزبوروغ وغريه

وثيقة فهي عرضة للتحليل بواسطة
 Biblical criticismالتي مل تكن
اىل املصاعب العقيدية أو املذهبية

تلك فهي تقليديا التي تعيق مثل هذا
( ((4ينظرHarald، Motezki; “ The- :
collection of the Qur’an: A
reconsideration of Western
Views in light of recent meth“ odological developments
in Der Islam، Bd. 78. S. (2010
Ps. 4، 11;Skepticism And Koranic Research. by Ibn Warraq
..)(Dec. 2007
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اإلستقصاء فهي عىل عكس تلك شائعة

ذلك ،وحسب ما يبدو ّيل أن التحليل

ومعروفة جدا .وليس فقط العقائد أو

نص الكتاب
البنيوي ،ليس فقط بشأن ّ

الكتاب املقدس  scriptureككالم

له عالقة بمنشأه أو يف سفر التكوين

تعرف وحتدّ د
املبادئ مثل تلك التي ّ

املقدس ولكن أيضا لدليل أوشاهد آخر

اهلل غري املخلوق وبعدها تعرتف يف

 genesisأو يف تأويله وتفسريه ،ربام

الذي ال يضاهى أو ال يضارع ،ولكن

مع التدوين التارخيي التقليدي أو

علم أو من التدوين التارخيي اإلسالمي

يعترب -كام الحظنا  ،-من خالل النظر

عرف ّيته ورسميته وواقعيته بله ووجوده

أيضا ينطبق هذا عىل اجلزء األسايس من
برمته ،وذلك عن طريق توفري رواية

متامسكة ومعقولة أو قابلة للتصديق
تقريبا بشأن الظروف واملالبسات

التي اكتنفت مسألة الوحي القرآين،

قد أعاقت متحيص وفحص الوثيقة
كالتي أعيد تقويمها كنموذج السلوب

ثمة فائدة للمقارنة
سيؤدي أو سينتج ّ
احلديثي .وبكلمة خمترصة فإن ونزبروغ

للنص القرآين
النص أو معاينة
اىل
ّ
ّ

والنص املتوافر للكتابات التارخيية
ّ

اإلسالمية بشأن القرآن ،بأنه يستطيع
أن يدرك أو يلحق برشح وبتفسري عن
أصول ومنشأ القرآن الكريم(.((4

وهكذا يظهر بأن ونزبوروغ يرى

أو لنمط أديب تقليدي .ومع ذلك فإن

انتفاء وجود مصادر عربية مكتوبة

األدبية األخرى تستمد نصيبها أو

لدينا هو -بحسب قول املسترشق-

التدوين التارخيي شأنه شأن الرضوب

حصتها لزمخها أو لقوهتا الدافعة

حتدثنا بام حدث بالفعل ،وأن مجيع ما
جمرد أدب .وقد طبق يف دراسته

 momentumمن اسلوهبا األديب

النقد األديب معتمدا عىل رضبني

يف التعبري .فالروايات التارخيية عن

(Wansbrough، John: Qura’in ((4

يف الرواية والرسد التي اعتمد عليها

الوحي القرآين هي ليست اسثناء عن

Studies (edited by Andrew
.Rippin forward Pp XIV
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من النقد ما يسمى بالنقد املخترص

بأن مباين القرآن بالصيغة املتوافرة

فهو ما أطلق عليه النقد اللغوي form

يتسم بمرويات متنوعة غري مرتابطة

يعتمد عىل املصادر التقليدية ،معتقدا

أو معدّ ة مسبقا اىل درجة قد توحي اىل

 redaction criticismوأ ّما الثاين
 .criticismفضال عن ذلك فأنه مل
بأن هذه املصادر ال تقدّ م معلومات

تتمع بالصدقية والقبول وباألخص

بالنسبة اىل املعلومات التي هلا عالقة
بأحداث مجع القرآن خالل املرحلة

األوىل لإلسالم .ويبني املسترشق موقفه
هذا بأن تلك املصادر مل تكن معارصة

لألحداث املحيطة بجمع القرآن؛
ومؤلفوها يزعمون بكوهنم يدونون
ويسجلون تلك األحداث غري أنه مل

يكن أي منهم حمايدا يف عرضه(.((4
2.2املحور الثاين:
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اآلن–يقصد القرآن الذي نقرأ به-

مكررة
ترابطا منطقيا  ellipsisوكوهنا ّ
أهنا مل تكن قد ن ّفذت أو أنجزت بإتقان
من قبل أحد الرواة أو من قبل جمموعة
منهم ،واألحرى أهنا ناجتة عن تطور

أسايس وجزء ال يتجزء من مروايات
مستقلة يف األصل خالل فرتة طويلة من

النقل( .((4وهو يعتقد أن هذه املروايات

كأهنا

(مثقاب)

بريسكوب
بمثابة

periscopes

املأثور

النبوي

 prophetic logiaوهي يف حقيقتها

قد نقلت شفاها عرب فرتة طويلة من

ونمت أخريا لتكون
الزمن وتطورت بل ّ

وباالضافة اىل تأثري كتابات وآراء

مصحفا  canonواحدا .ويف هناية هذه

مواقف املسترشق ونزبوروغ ،فإن هذا

ال يمكن أن تكون أبكر من هناية القرن

املسترشقني جولدتسيهر وشاخت عىل
املسترشق قد درس القرآن الكريم
وأدب التفسري اإلسالمي دراسة حتليلية
مستندا اىل موروثه التورايت ،فهو يرى

(.Ibid ((4

العملية ،فأن اإلعرتاف يف هذا املصحف

الثاين للهجرة الثامن للميالد .وأن
النص املعياري
تثبيت أو تأسيس هذا
ّ
ذي القيمة أو املعرتف به يف املجتمع

(Ibid. P. 47 ((4

أ.د .عبد اجلبار ناجي

اإلسالمي كالذي تضمنته مروايات

يف مدرسة املسترشق ونزبوروغ (إن

من القرن الثاين للهجرة .وبناءا عليه

ك ّثفوا دراساهتم حول منهجه وفلسفته)

مصحف عثامن ال يمكن أن تكون أبكر

شئنا تسميتها مدرسة ألهنم بالفعل قد

فأن هذه املروايات احلديثية وغريها

أم ممّن تأثر بنتائج آرائه من املبرشين

أن نعتربها مروايات غري مقبولة وغري

فقد حكموا مسبقا  presupposeعىل

تلك املتعلقة بعملية مجع القرآن علينا
موثوقة تارخييا ،لكن يمكن اعتبارها
قصصا خيالية أو من قصصا من األدب

اخليايل .وحيتمل أن هذه املروايات
املنقولة قد ابتدعها علامء الفقه أو

علامء الرشيعة كام استنتج جون بريتون
 John Burtonوهو مؤلف كتاب

(مجع القرآن) ،وذلك من أجل رشح
أو تفسري املذاهب الرشعية التي مل تكن

حورت
موجودة يف املصحف ،أو ربام قد ّ

ول ّطفت املرويات الربانية العربية

 Rabbinical accountsاملؤسسة
نص
أو التي بنيت يف األساس عىل ّ

( )Urtextلألسفار اخلمسة األوىل من
العهد القديم  Pentateuchوالكتاب

املقدس العربي .عىل هذا األساس فأن

هؤالء النفر من املسترشقني املعارصين

املتطرفني إن كان ممّن تأثر أوتع ّلم

املسيحيني نظري دانيال ببس ،Pips

أن مجع املصحف  canonمل يرجع يف

تأريخ مجعه ورشعيته قبل فرتة القرن
الثالث اهلجري /التاسع امليالدي(.((4
(Wansbrough: Qur’anic Stu d ((4
ies (1977) Ps.. 43، 44، 47
-52; P. Crone and W. Cook:
Hagarism: The Making of
Islamic World (Cambridge
1977) P. 3 ; W. Cook: Muhammad (Oxford، 1983) Ps.
68، 69، 70، 71; Hawting ;G.
R. Hawting: John Wansbrough، Islam and Monotheism Reconsidered: John
Wansbrough and the study of
early Islam(Berlin -New York
; mouton de Gruyter، 1997. P.
33 -34 ;Daniel، Pips: The study
of islam post -1969 and post
John Wansbrough in (Middle
East Forum (United States)،
;Jul 10، 2011. Wansbrough
Qur’anic Studies
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يرصح فيام يتعلق
فاملسترشق ونزبورغ
ّ
األمر بفكرته عن ظاهرة التكرار يف

أن الربوفسور أندرو ربن Rippin

ما أمكننا ترمجته حرفيا -:إن ظاهرة

قد دعم آراء ونزبوروغ السابقة يف

القرآن الكريم  repetitionفيقول
التكرار يف القرآن إنّام ذلك يعلن عىل أنه
ليس هنالك مؤلف واحد ،أوحتى ال

يعني وجود جلنة مؤلفة لتأليفه .وبدال
عن ذلك يبدو ومن املؤكد إن تلك

النص قد اعتربت بالفعل
األجزاء من
ّ
مقدسة .ولقد ذهب ونزبوروغ بعيدا

يف انتقاده العلامء اآلخرين ممّن بحث يف
هذا املجال القرآين مستندا اىل التاريخ

احلويل التقليدي بخصوص هذا التكرار

وبخصوص أصول الوحي( .((4رقم
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(Ibid. Daniel، Pips: The study ((4
of islam post -1969 and
post John Wansbrough in
(Middle East Forum(United
)States)، Jul 10، 2011 (47)(48
Wansbrough، Qur’anic StudHarald،- :; ies (1977) P. 47
Motezki; “ The collection of
the Qur’an: A reconsideration
of Western Views in light of
recent methodological developments “ P. 11

ونزبورغ ينظر هريالد) .وممّا جيدر ذكره
تلميذ ونزبوروغ وأحد املؤيدين ملدرسته

مقدمته للكتاب إذ يذكر يف هذه املقدمة

ما يأـي -:ممّا هو جدير بالتأمل والتفكري
أن هذه املسألة احلاسمة والنزاعة اىل
االنتقاد اال وهي مسألة ظهور أو

نشوء القرآن يف حجمه الكبري األخري.
ويف األساس فإن اإلشكالية والسؤال
اللذين يدوران حول هذا املوضوع هو

ما الذي نقصد بالقرآن ،وعن أي نوع

من األدلة والشواهد التي لدينا؟ .فام
نمتلك من جواب هلذا التساؤل هو:

هنالك قدر كبري من الغموض وعدم

الوضوح بام نقصد بالفعل يف القرآن.
وإن

ونزبوروغ

بالتأكيد

يتحدث

بخصوص أمر له من األمهية بمكان،

وليس تفسري بنّاء نظري فحسب .وأرى

أنه عندما نتحدث عن القرآن يف هذا
املضمون والفحوى ،وإن كنا هندف اىل

مناقشة وحماججة هلا معنى وفائدة بشأن
هذا التساؤل ،هناك ثالثة عنارص ينبغي

أ.د .عبد اجلبار ناجي

أن تتامثل أمامنا هلا دور وحركة وفاعلية

القرن الثالث للهجرة؛ إذ أثار بعض

جمموعة ثابتة من النصوص ،وثانيها

األمر كذلك فام كان موجودا بالفعل

وهي :أوهلا أنه جيب علينا أن نثبت

العلامء معارضة مهمة أال وهي إذا كان

التدوين أو التسجيل ،وثالثها ،درجة

عند املسلمني خالل القرنني السابقني

من الناس ،عىل أن تلك املجموعة من

به .نالحظ هنا التعارض يف أقواله ففي

أو قدر من التقبل لذلك بني جمموعة
النصوص تعدّ مصدرا موثوقا ويتميز

بالصدقية(.((4

ويعقب

يف

الفقرة

للتاريخ الذي حدّ ده للجمع املعرتف
رأيه كان هنالك جمموعة من(اللوجيا
بروفيتك)  Logia Propheticالتي

الالحقة قائال ما ترمجته اىل العربية-:

متثل أو ال متثل الوحي revelation

وضحت إشكالية و تساؤل
عرفت أو ّ
ّ

املأثورة وهذا متأثر بالفكر املسيحي

واآلن ،لعله يفهم أو يدرك بإنني قد

بشأن مالذي يقصد بالقرآن بطريقة أو

باسلوب غري عقالين ،وكذلك فإنني

(واللوجيا يمكننا تعريفها باألقوال

تعرف أقوال املسيح بمعنى
فهي ّ
إنه ش ّبه اآليات القرآنية أو املجموعة

أحتدث ،يف احلقيقة ،عن أمر قد اتفق

املوجودة من املآثر النبوية هذه باآليات

الفرتة املتأخرة(.((5

الوحي .ومن أجل أن ّ
يظل باقيا ىف ظنّه

عليه اجلميع بأن القرآن هو من نتاج
ويف هذا املجال فإن املسترشق

ونزبوروغ ربام وجد هتافتا أو ضعفا

يف قوله من أن القرآن مل جيمع إلاّ

القرآنية ،وهو يعرتف بكوهنا ربام متثل
هذا أو ختمينه فهو يعتقد أن ما موجود

قبل القرن الثاين للهجرة جمرد معلومات
التي انبثق منها حرصا القرآن .إن هذه

يف منتصف القرن الثاين أو يف مطلع

اللوجيا كانت عبارة عن سلسلة من

(Forwad by Andrew Rippin ((4

به uncoordinated periscopes

.Pp. X1V -XV
(.Ibid. XV1 ((5

(ها هنا يستخدم هذا املصلح ليقصد
خمتارات أو مقتطفات غري مرتابطة من
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أجل تلبية احتياجات املجتمعات أو

3.3املحور الثالث:

الوسط الفرقي داخل املجتمع السامي

من القرآن الكريم نظري املعجم اللغوي

جماميع من الناس يف الوسط الطائفي أو

 .)Semitic Monotheismوقد
أ ّدى به هذا املوقف اىل أن يبذل جهدا
غري عادي للوقوف مع وجهة نظره

وإبطال أو ورفض أي حجة أخرى ال

توافق رأيه ،وإن كانت بالغة األمهية،

تقف لتناقض نظريته .ومثال عىل
ذلك رفضه للرسالة التي كتبها احلسن
البرصي (املتوىف 110هجرية728 /م
املوسومة (القدر) فرأى أهنا منسوبة اىل

احلسن البرصي وهي رسالة مشكوك
يف صدقيتها؛ عىل الرغم من أن هناك
الكثري من العلامء ممّن أيد موثوقيتها
وصحة نسبتها اىل احلسن البرصي؛ وهو

من بني القالئل من العلامء ممّن سار عىل
64

منهجه الذين قالوا إن الرسالة هي أيضا

من نتاج القرن الثاين للهجرة /الثامن
امليالدي(.((5

(P. 357 (1995)Madigan، A. 85 ((5
“ Reflections on some current
directions in Qur’anic Studies “ in The Muslim World

قام املسترشق بتحليل عدّ ة جوانب

للقرآن واألفكار الرئيسة للسور والبنية
اللغوية يف تركيب اجلمل والعبارات

الواردة وأحاديث معينة فخرج باستنتاج

نص أصيل يرجع
أنه ليس بني هذه ك ّلها ّ
اىل ما قبل هناية القرن الثامن امليالدي/

الثاين للهجرة .ولعل من املفيد القول
هنا إن املسترشق بنى مجيع استنتاجاته
يكرر دائام «أنه
عىل جمرد التخمني فهو ّ
يعتقد بكذا وكذا» أو «أنه يرى بكذا

وكذا» مستخدما باألساس جمموعة

من املصطلحات األجنبية الالتينية،
85 (1995) P. 357. As cited by
Ismail Al –bayrak: Qur’anic
Narrative and Isra’iliyyat in
Wesrern Scholarship and
in Classical exegesis (Ph. D.
Thesis. University of Leeds
 .(May، 2000) Pp. 60 -65لقد
ق��دّ م الدكتور إساعيل يف ه��ذه الرسالة
اجلامعية جهدا طيبا عن املوقف الغريب
التقليدي منه واملتطرف بشأن موضوع
رسالته وقد اعتمدت عىل متابعاته

أ.د .عبد اجلبار ناجي

فضال عن استخدامه اساليب يراد منها

يناقش املسترشق ونزبوروغ مسألة

وتعبريات التينية باحلروف الالتينية

خمتلفة من املعلومات وبذلك استنتج

تعقيد احتامالته فيعرضها يف كلامت

مهمة وهي أن القرآن يتضمن رضوبا

نظري argumentum ex silent

بأن أجزاءا منه ربام ترجع اىل جمموعات

التعبري احلجة أو الربهان الصامت أو

احلجازي .ويعتقد بأنه ليس هناك اتفاق

ولعل أقرب ترمجة حرفية هلذا هو:

الغري ملفوظ .وهو تعبري كام يبدو يبني أن
حجته غري قاطعة وال يمكننا التعويل عىل

مدى مصداقيتها.

4.4املحور الرابع:

متنوعة من املجتمعات ال اىل املجتمع
بني الروايات اإلسالمية بخصوص

النص األصيل للقرآن حتى تقريبا
ّ
منتصف القرن الثاين للهجرة بحوايل

800م( .((5وهي الفرتة التي ظهرت

واملسترشق ال يرى صدقية يف

فيه عدّ ة تطورات نظري :مجع احلديث

رسول اهلل باليهود وال بالنصارى

الرئيسة يف الفقه اإلسالمي( .((5ويقول

املعلومات التي تتحدث عن اتصال
يف اجلزيرة العربية .فهل يعني هذا أن
املسترشق ال يعرتف إذن بام هو متوافر

يف القرآن الكريم من آيات تتعلق ببني
إرسائيل وبالسيد املسيح وبالنصارى

وباألخص آية املباهلة؟؟ .اجلواب كال ال
يعرتف بجميع هذه اآليات ألنه قد عزل
الرسول عن القرآن واحلديث فصال تا ّما؛

فهو مل يكن واضحا ومبارشا.

5.5املحور اخلامس:

ويف الفصل اخلاص بالقرآن الكريم

وظهور املذاهب اإلسالمية والعقائد

(See Adam، C. ; “ Wan s ((5
brough’s Theory on the Originsof the Qur’an” in Herbert
Berg (ed) Islamic Origins
Recosidered: John Wansbrough and the Study of Early
)Islam(Berln -New York 1977
; P. 82; John Wansbrough
Qur’anic Studies (Oxford
University Press 1977) Pp. 47
.-51
(Wansbrough، Qur’inc Stu d ((5
.ies (1977) P. 59
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أن االعرتاف يف هذه األمور وإقرارها

اجلزيرة العربية( .((5ولذلك أكمل بناء

العريب وتطوره .وبكلمة أخرى-

األساس أي يف مسألة عزل الرسول عن

النهائي والكامل للقرآن مل يكن حينئذ

يصل اىل نتيجة مفادها بأن هذه عموما

يرتبط ارتباطا جذريا بتكوين املجتمع
النص
بحسب رأي ونزبوروغ -فإن
ّ

مطلوبا وليس هناك احتياج اليه من
املجتمع بصورته الكاملة قبل سيطرة

القوى السياسية سيطرة كاملة .وهاهنا
فقد وقف ونزبوروغ املوقف ذاته الذي

وقفه جولدتسيهر وشاخت من قبل

يف فصلهم أو فكّهم ارتباط احلديث
بالنبي زاعمني أن اجلزء األعظم من

احلديث ينبغي اعتباره نتيجة من نتائج
التطور الديني والتارخيي واالجتامعي

لإلسالم خالل القرنني األول والثاين

للهجرة /السابع والثامن امليالديني.

أ ّما املسترشق ونزبوروغ فقد ذهب
66

أبعد مسافة ممّا ذهبا اليه جولدتسيهر

موقفه باستنتاجه بأن القرآن عىل هذا
القرآن واحلديث وعن مكة واملدينة إذ

إن هي إلاّ نتاج الوسط الفرقي ،البيئة

املذهبية .The sectarian mihieu

ثم يستمر يف رسده فيذكر احتامالته من

بينها أن املنافسة واملواجهة بني الرسول
واليهود مل حتدث يف مكة واملدينة إذ مل

يكن هنالك إلاّ القليل من أهل الكتاب
كانوا يعيشون هناك ،ولكن باألحرى
املقصود هو بلدان اهلالل اخلصيب
حيث يوجود اليهود وحيث تتوافر
املدارس اليهودية والربانيون وأدواره

الفعالة

والنشيطة

وحيث

يتوافر

النصارى أيضا؛ ففي هذه البلدان كان
(Goldziher، I. : Muslim Stu d ((5

وشاخت ،فهو مل يفصل أو باألحرى

ies (Translated by C. R. Bar-

عليه أفضل الصالة والسالم إنّام ّ
فك

1971) Pp. 11، 19; Joseph

مل ّ
يفك ارتباط وصلة احلديث بالنبي

ber and S. M. Stern (London،

صلة القرآن والسرية النبوية برمتها

Schacht: The Origins of Mu-

عن شخصية رسول اهلل نفسه وعن

Jurisprudence

hammadan

.(Oxford، 1950) P. 224
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املسلمون يشكلون الركن األسايس من

واملوثق covenant؛ والصيغ األدبية

املهيمن كحكام للدولة العباسية يف

أو التوسل  supplicatoryوصيغة

املجتمع وكانوا أيضا حيتلون املواقع
العراق وسوريا(.((5

6.6املحور السادس:

هلذه املواضيع هي -:صيغة الترضع

القصة أو الرواية  narrativeوالصيغة

الدينية  formulaicأو صيغة العبارات

املسترشق

املستخدمة يف الطقوس الدينية(.((5

 scriptureوهو هنا يقصد به القرآن

وموضوعات القرآن الكريم يعقب قائال

واجلدير

ذكره

إن

خالل حتليله ألصول الكتاب املقدس

وبعد هذا التصنيف خلصائص وأشكال

الكريم يف الفصل اخلاص بدالئل النبوة

ما ترمجته -:فإذا أخذنا هذه اخلصائص

 sacred languageفعرض أربع

املكررة اىل أفكار وكذلك
اإلحاالت
ّ

وكذلك يف حتليله للغة الكتاب املقدسة

صيغ رئيسة لرسالة القرآن -:الثواب

والعقاب

retribution

ودالئل

النبوة واالشارة أو التحذير sign

وعقوبة الطرد واإلبعاد والعهد أو
( ((5ينظر (Darwin Press; 1998)P.
37 Fred M. Donner: Narratives of Islamic Origins: The
Beginnings of Islamic His;torical Writing(Darwin Press
1998)P. 37 ; Ismail Al –bayrak:
Qur’anic
Narrative
and
Isra’iliyyat in Wesrern Scholarship and in Classical exegesis (Ph. D. Thesis. University
of Leeds (May، 2000) P. 63

جمتمعة نجد هنالك قدرا كثريا من

اىل اسخدام التكرار امليكانيكي أو

اآليل  mechanicalللخطاب املنمق
ولالسلوب احلجاجي احلا ّد النربة؛

جو فرقي
ومجيع هذه الصيغ توحي اىل ّ
أو مذهبي قوي وراسخ وقد شقت

طريقها  pressedاىل اجلزء األسايس

من الكتاب املقدس خلدمة أو ملصلحة
تعاليم غري مألوفة أو تعاليم غريبة
(انتهى اقول) .غري أن املسترشق فريد

دونر Donner

 Fredاملسترشق

(See Wansbrough (1977). P. ((5
20 ; Donner، op. cit. P. 37
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األمريكي املولود سنة  1945مؤلف

الكتاب الق ّيم روايات عن األصول

واصلوا منهجه ووقفوا اىل جانب رأيه

اإلسالمية Narratives of Islamic

فقد أيد بوين  Puinإستنتاج ونزبورغ

اإلسالمية -:بدايات الكتابة التارخيية

Origins: The Beginnings of

الذي وصفوه «نظرية» .ومن بني هؤالء

بشأن القرآن معتمدا عىل خمطوطة صنعاء

Islamic Historical Writing

للقرآن الكريم وهي نسخة قديمة؛

الكتاب وقف يف عدّ ة مواضع منه عىل

النسخة وهي مطبوعة يف مكتبة من

 .))(Darwin Press; 1998ففي هذا

وباملناسبة فقد ا ّطلعت بالفعل عىل هذه

آراء ونزبوروغ ،ويف هذا اجلانب بالذات

عرفت
مكتبات تركيا وهي النسخة التي ّ

تساءل بالنسبة اىل ما ذكره ونزبوروغ هنا
قائال ،ملاذا استغرقت هذه التطورات
(أو هذه التقويامت) هلذه التنوعات
واإلختالفات مدة قرنني من الزمن،

عىل الرغم من أن ونزبوروغ نفسه يرى
بخصوص التطور (أو احلالة) امكانية
افرتاض وجودها وحدوثها و تطورها

عقود ثالثة أي خالل ثالثني سنة فقط؟.
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من تالمذة ونزبوروغ من املسترشقني قد

بينام يف مسألة مجع القرآن استغرقت
مائتي سنة(.((5

املسترشقون الداعمون لرأي
ونزبوروغ

ال مندوحة هنا أن نذكر بأن عددا
(Donner، Ibid ((5

عيل بن أيب طالب.
بكوهنا قرآن اإلمام ّ

يقول بوين إن ونزبوروغ قد استنتج

بأن القرآن تطور ونشأ تدرجييا فقط يف
القرنني السابع والثامن امليالديني بعد أن

مر بزمن طويل كانت آياته تنقل شفويا
ّ
فضال عن أنه مل يكن جمموعا .ويدافع

بوين عىل أن العامل الرئيس لعدم

وجود القرآن قبل القرن الثامن امليالدي

هو عدم توافر املعلومات اإلسالمية
املصدرية منذ البداية األوىل لإلسالم.

لكن بوين يس ّلم بأنه قد أعاد قرائته

لكتاب ونزبوروغ أثناء حتليله لألجزاء

املكتشفة من خمطوطة قرآن صنعاء ألنه
اعتقد بصحة قدم املخطوطة إذ تؤرش اىل

أ.د .عبد اجلبار ناجي

فرتة أقدم ممّا استنتجه ونزبورغ(.((5

فاعلية ما يعرف باملاسورا اإلسالمية

ومن جانب آخر فإن الباحث

 masoraوالتي يقصد فيها بأن القرآن

نرش يف موقعه املعروف (منرب أو

القرن الثالث اهلجري بعد اإلسالم

الدكتور دانيال ببس Daniel Pipes

منتدى الرشق األوسط

Middle

مل جيمع بالصيغة احلالية اآلن إلاّ يف
وليس أبكر من ذلك ،والدليل عىل ذلك

 )East Forumبحثا حتت عنوان

أن القرآن مل يستخدم مصدرا للرشيعة

ونزبورغ The study of islam

فقهي كالذي يف حالة كتاب الفقه

 )Wansbroughوهو ير ّد عىل مقالة

وكام أشار شاخت بأن الفقه اإلسالمي

(دراسة اإلسالم بعد سنة  1969جون

post -1969 and post John

والفقه كذلك مل يستخدم يف أقدم كتاب
األكرب األول (أ ّلف تقريبا يف 750م)

بعنوان (جيشان يف دراسات الرشق

الالحق للشافعي ذكر ما يتعلق بعقوبة

 )in Upheavalقائال :إن ما يقوله

اىل ما جاء يف القرآن سوف نجد اجللد

األوسط Middle East Studies
ونزبوروغ هنا -أي يف كتابه الذي

نخضعه للدراسة هنا -أن القرآن مل

يكن قد مجع غىل شكله احلايل قبل

أن يستقر النحو واللغة وبناء اجلملة

أو واإلعراب عند العرب ،وأن هذه

تم حتقيقها خالل النشاط أو
جيعها قد ّ

( ((5ينظر Ibn al -Warak ; Skept i
cism and Koraanic Research،
;For and Against Wansbrough
Wansbrough، op. cit. (ed. By
..… Andrew Rippin P. 122

الزاين والزانية الرجم غري أننا لو رجعنا
وليس الرجم وهذا يعني أن اجللد كان

الحقا بفرتة الفقه األكرب األول(.((5
وخيلص الباحث الدكتور دانيال اىل

القول بأن ونزبوروغ يرى بأن القرآن

مل يأت من احلجاز وبأنه مل جيمع بشكله
النهائي قبل القرن الثالث اهلجري

وأن اإلسالم ما هو إلاّ النتاج األخري

(Daniel: The study of islam ((5
post -1969 and post John
Wansbrough
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للجدل يف وسط هيودي+مسيحي ويف

اإلسالمي املبكر ،وبضمنها حتليله

بني النهرين  Mesopotamiaيف

اإليقونة اليهودية واملسيحية املوجودة

مكان بعيد عن احلجاز أي يف بالد ما

أواخر القرن الثاين ويف القرن الثالث

اهلجريني من اإلسالم .أ ّما بالنسبة اىل
حممد فاملسترشق مل يقل يف الواقع أنه
يشك يف وجوده ولكن يردف بقوله

هذا بأن هناك يف احلقيقة شخصية تدعى

نص قول دانيال نقال عن
بمحمد (هذا ّ
كتاب ونزبورغ وسوف نتعرض اىل

مناقشته الحقا عىل الرغم من سفاهته
ووجهة نظره املتطرفة ضدّ ا باإلسالم

وبالرسول ضمن حمور خاص
ملناقشة مجيع آراء املسترشق)(.((6

يف القرآن وقد أدى به هذا البحث اىل
أن يفرتض أو اىل أن يثبت بأن هنوض

اإلسالم كان ثمرة  mutationملا كان
أصال فرقة أو طائفة هيودية +مسيحية
حاولت أو جاهدت عىل االنتشار

والتوسع يف البالد العربية ،أكثر من

كونه ثقافة بسيطة .وبمرور الوقت فإن
الكتب املقدسة اليهودية +املسيحية

قد ك ّيفت اىل منظور عريب وغيرّ ت أو
حولت اىل ما أصبح يعرف بالقرآن ذلك
ّ
الذي نام وتطور عرب القرون بمسامهات

ضمن املسترشق اإلسباين +
كذلك ّ

من املصادر العربية املتنوعة .ويوحي

 Andrés Segoviaبحثه الذي قدّ م به

التاريخ التقليدي لإلسالم يبدو إن هو

الربيطاين كارلوس سيجوفيا Carlos
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لإلستعامل املتكرر واملعاد لتوحيدية

لكتاب مؤمتر عاملي إذ ذكر موقفه الداعم
آلفكار ونزبوروغ قائال ما أمكننا ترمجته

حرفيا -:س ّبب كتاب ونزبوروغ إعجابا

محاسيا  furorيف السبعينيات يف بحثه
عن املخطوطات اإلسالمية يف العرص

(.Ibid ((6

بحث ونزبوروغ بأن قدرا كبريا من

إلاّ ابتداع أو صناعة من قبل األجيال
الالحقة وهم ينشدون أو يبحثون تزوير

وتزييف وتربير الوجود أو اهلوية الدينية
ّ
الفذة والفريدة .ويف خضم هذا املغزى

والفحوى فإن شخصية حممد ربام يمكننا
رؤيتها عىل كوهنا اسطورة مصنوعة

أ.د .عبد اجلبار ناجي

قد صنعت من أجل تزويد القبائل

والالفت للنظر إن هذا املسترشق قد

هبا لألخبار اليهودية +واملسيحية .إن

باملخطوطات اإلسالمية يف العرص

العربية بروايتها أو بنسختها اخلاصة

ابتدأ بحثه وكأن بحث ونزبوروغ يتعلق

هذا املسترشق اإلسباين احلاقد جدا

اإلسالمي املبكر ،وهي بداية ساذجة

قد أشار اىل كتاب "دراسات قرآنية

Qur’anic Studies: Sources

نص ونزبوروغ
واملتطرف يف فهمه ّ

لونزبوروغ واىل كتابه اآلخر" الوسط
الطائفي أو املذهبي "كمصادر يف بحثه

ألن عنوان كتاب املسترشق (هو

and Methods of Scriptural
2004

Interpretation

أي

املشار اليه يف أعاله املوسوم (إشكالية

دراسات قرآنية :املصادر ومناهج

واملعارص :وداعا للرواية التارخيية

ال يعتني باملصادر املخطوطة فحسب

أصول اإلسالم يف البحث احلديث

احلديثية التقليدية) من دون أن يشري

التفسري املتعلقة بكتاب مقدس)؛ فهو

ضمن لوحة مصادره األخرى لكنه

اىل أرقم الصفحات التي وردت فيها

اعتمد عىل سبعة عرشة خمطوطة

والواقع بعد متابعتي لكتاب ونزبوروغ

وواقعا فإن الربفسور أندرو ربن حم ّقق

تلك االشارات للمسترشق ونزبوروغ.

من بني مصادره املطبوعة الكثرية،

مل أقرأ بل مل أجد مثل هذه األقوال

نص عىل أن الكثري من هذه
الكتاب قد ّ

اإلسالم وعىل رسول اهلل ،و يبدو

نصه This
إذ قال باللغة اإلنجليزية ما ّ

التي ابتدعته أحقاد هذا املسترشق عىل

أنه مل يقرأ الكتاب فعال ومل يقرأ مقدمة

املح ّقق املسترشق أندرو ربن(.((6
(Carlos Andrés Segovia، John ((6
Wansbrough and the Problem
of Islamic Origins in Recent
Scholarship: A Farewell to the

املخطوطات هي حمققة أصال ومطبوعة

is one of Wansbrough›s
accomplishments

main

as reflected in this book،
which lists 17 manuscript
.traditional Account، P. 4 -6
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works. Notably، almost all

أي عامل ومل يسعى أو حياول أي منهم

.been edited and published

ملعلوماهتا .ينظر Andero Rippin:

الرئيسة كالذي عكسه كتابه ،إذ قدّ م

 .))P. XII -XIIIفضال عن ذلك فإن

of these books have now

عىل أن يقوم بفهم أو ادراك متامسك

أي وأن واحدة من إنجازات ونزبوروغ

Qur;anic Studies، Forward

قائمة من سبعة عرشة خمطوطة .واجلدير

بالذكر أن مجيع تلك الكتب تقريبا قد
وتم طبعها .فأين املخطوطات
ح ّققت ّ

التي

يدّ عيها

املسترشق

كارلوس

سيجوفيا .كذلك حيق لنا أن نعرض ما
قاله حم ّقق الكتاب أندرو يف هذا الشأن

لي ّطلع عليه املسترشق كارلوس إذ
يقول :كان ونزبوروغ الشخص األول

الذي تعرض للبحث التحلييل ّ
كل

أو مجيع املجموعة األدبية التي تتعلق
بالقرون األربعة األوىل لإلسالم تلك
التي تقف كدليل عن ظهور وانبثاق
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القرآن اىل حالة من املوثوقية املطلقة

يف املجتمع اإلسالمي .وعىل الرغم
من أن هذه املؤلفات التفسريية قد
كانت معروفة وموجودة ،وقد فهرسها

بحرص واخالص سزكني [يقصد هنا

فؤاد سزكني] لكن مل يقرأها يف احلقيقة

املسترشق أندرو حم ّقق الكتاب يعرض

يف مقدمته خالصات لنظرية ونزبوروغ

فيام يتعلق بالقرآن الكريم ،وهو
هاهنا مل يقدّ م شيئا ممّا يقوله املسترشق

اإلسباين ،فعىل صفحة برقم  XIIيذكر
هيكلية كتاب ونزبوروغ وإنه عمل
بحثي اعتمد البحوث السابقة نظري
استنتاجات جوزيف شاخت وإغناص

جولدتسيهر ،وإن حماولته يف كتابه مل
تضاهيها بحوث املسترشقني املذكورين

توا .وعىل صفحة (رقم )XIII Ibid
يذكر إن ونزبوروغ قد اندفع يف كتابه
ألهتاممه الواضح يف األدب بصورة

عامة وبخاصة األثر األديب للوثائق

خالل األزمنة الوسيطة .ويذكر أندرو

عىل صفحة XVمن املقدمة عرضا لنقد
ونزبوروغ وحتليله للمروايات التارخيية

واحلديثية اإلسالمية عن موضوع مجع

أ.د .عبد اجلبار ناجي

القرآن الكريم بام سماّ ها ح ّقا بتوترات

 )Koraanic Researchوهو البحث

أو اضطراب  tensionsالرواية

الثالث بشأن التفسري القرآين؛ ففي

نحن نؤيده وباألخص بالنسبة اىل رواية

(املؤيدون وغري املؤيدين لونزبوروغ For

مؤلفي السنن والصحاح
عنه من
ّ

ورد ما يأيت -:إن جون ونزبوروغ،

املجتمعية بشأن مجع القرآن ،وهو حتليل
كررها واقتبسها
البخاري احلديثية ومن ّ

واملصاحف و بخصوص معركة الياممة
وبخصوص رواية مجع اخلليفة الثالث

املضطربة فعال .فليس هنالك من
معلومات تس ّلط الضوء عىل األمور

التي استثمرها املسترشق كارلوس

لش ّن محلته اهلوجاء وغري العلمية عىل

هذا القسم الذي جعل عنوانه الفرعي

)and Against Wansbrough
بالرغم من مردوده أو نتاجه الضئيل،
أكثر من أي عامل آخر قد -وبحسب

قول املسترشق هربرت بريج Herbert

 Bergالذي سبقت االشارة اليه -قوض
أو أضعف البحث العلمي السابق

بخصوص الثالثة قرون األوىل لإلسالم.

اإلسالم ورسوله تلك التي أظهرت

وعدد كبريمن العلامء قد واصلوا بحثه،

وطيدة اىل كتّاب الكنيسة يف القرون

فيه أي تغيري ،وواصلوا العمل البحثي

ومل تقترص املواقف الداعمة لوجهة

بوجهة نظر عدم مصداقية املصادر

املسترشق أندرو ربن بل اشتمل هذا

آخرون املعروفون بالتنقيحني أو باملنادين

متت بصلة
توجهاته الصليبية التي
ّ
الثانية عرش والثالثة عرش للميالد.

نظر ونزبوروغ عىل تلميذه وحم ّقق كتابه
الدعم عىل آخرين ففي مقالة البن

علام بأنه مل يضيفوا عليه شيئا أو مل حيدثوا

عىل امتداد اخلطوط التقليدية آخذين

اإلسالمية من دون أي اعتبار .وهناك
بروح التطور والتعديل ،revisionism

الوراق عىل موقعه بتاريخ ديسمرب 2007
ّ

وجدوا يف املنهج الذي اتّبعه ونزبوروغ

والبحث القرآين Skepticism and

(Herbert Berg “ The implic a ((6

حتت عنوان (الشك ّية أو مذهب الشك ّية

منهجا مثمرا(.((6
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وتابع ّ
كل من املسترشقة باتريشيا

لإلسالم .فهو مل يأخذ بنظر االعتبار

مايكل كوك  Michael Cookما

اإلسالم يف القرن األول للهجرة لكنه

القرآنية ،إذ سعيا اىل الربهنة وإقامة

العربية القديمة من صحراء النجف

كرونه  Patricia Croneواملسترشق

ح ّققه ونزبورغ يف حقل الدراسات

قام بتحليل فحوى عدد من النقوش

الدليل عىل إظهار األصول املسيحية

 Negevومن مناطق أخرى من سوريا

العربية اإلسالمية ،كالذي أظهراه يف

املعلومات التي تتضمنها هذه النقوش

اليهودية

Messianic

للفتوحات

كتاهبام املوسوم (اهلاحرية :إنشاء أو

اجلغرافية ووصل اىل نتيجة مفادها أن
تدعم نظرية ونزبوروغ يف عملية مجع

بناء العامل اإلسالمي Hgarism:

القرآن ،سواءا يف تاريخ اجلمع الذي

اىل

للهجرة والقرن الثالث للهجرة .وحدّ د

( Nevoاملتوىف سنة  )1992والذي

التحديد التقليدي السائد أي اجلزيرة

The Making of the Islamic
.)World

كذلك

بالنسبة

املسترشق هيودا دي نوفو Yehuda

يرجع نسبيا اىل أواخر القرن الثاين

املكان بأنه اهلالل اخلصيب أكثر من

استند عىل علم النم ّيات وعىل الشواهد

العربية ،مكة واملدينة .فمن بني آرائه

األثرية يف صحراء النجف قي األردن

يف احلجاز خالل العرص اجلاهيل هي

اإلبرغرافية [النقوش] وعىل املوجودات
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الروايات التقليدية يف دراسة تاريخ

يف دراساته إلعادة مباين التاريخ املبكر
tion of and the opposition to،
the Methods and Theories of
John Wansbrough and the
study of Early Islam (Berlin –New York Mouton de
Gruyrer، 1997. P. 4. See Ibn al
.-Warak، op. cit

اعتامدا عىل هذه النقوش أن الوثنية

ظاهرة قديمة وسابقة للجاهلية back

 projectionإذ وجدت يف نقوش

النجف يف وقت العباسيني .وأن
الدراسات األثرية قد أظهرت أنه ليس

هنالك من أثر للمستقرات اليهودية يف

خيرب وأجزاء أخرى من اجلزيرة العربية.

أ.د .عبد اجلبار ناجي

وكتب قائال -:أن القرآن يتضمن

هلام السبق العلمي يف موضوعات تتعلق

النقوش اإلسالمية من القرن الثاين

الدراسات املتعلقة بعملية مجع القرآن

فإنه يصل اىل خامتة لقوله بأن القرآن قد

املسترشقني إبراهام جيجر وثيودور

الكثري من املصطلحات املوجودة يف

للهجرة ومن الفرتة الالحقة؛ وهلذا

مجع بفرتة متأخرة اىل حدّ ما ،واقصد-

بحسب قول نوفو -بعد دخول
هذه املصطلحات يف املعجم الديني

.((6(.religious vocabulary
حماججة نظرية املسترشق:

بالدراسات القرآنية عامة وبالذات

خاصة كام أملحنا سابقا بخصوص
نولدكة .فهؤالء قد أرسوا قواعد
التشكيك يف األحاديث واملروايات

املتعلقة بجمع القرآن وغريه من
املوضوعات يف التاريخ اإلسالمي املبكر،

وهم يف هذا األمر حمقون إذ أن الداء

يف البدء البدّ ّيل من أن أبدي

الذي نرشته رواية البخاري ومؤلفات

املحاججة العلمية فأقول إن املسترشقني

نقلت عن البخاري الرواية الضعيفة

مالحظة هلا طابع من املعاكسة العلمية ال
يتعلقون كثريا باملفاهيم واآلراء التي

أرساها اجليل القديم من املسترشقني،
ويف املحور الذي نحن بصدده هنا أي

مجع القرآن الكريم ،فإن املسترشقني
األملان عىل وجه التحديد جوزيف

شاخت واملسترشق املجري جولدتسيهر

الذي كتب دراساته باللغة األملانية كانا
(Y.. D. Nevo، ‘Towards a Pre ((6
-History of Islam، ’ Jerusalem
Studies in Arabic and Islam،
17 (1994)، 125 -126

الصحاح ومؤلفات املصاحف تلك التي
واملتهافتة واملتضاربة رواية معركة

الياممة ورواية الصحايب حذيفة بن اليامن

يعدّ داءا قد انتقلت آثاره اىل املسترشقني

ففهموا القرآن الكريم وعملية مجعه
واختالف القراءات وكذلك يف مجع

األحاديث إذ أ ّدى هذا اىل أن ينتقل هذا
املرض اىل مجيع عملية التدوين التارخيي
يف هذا الشأن ويف شؤون أخرى ال جمال

لذكرها يف هذا الباب ،فنرى هذا املرض

مستفحال جدا يف دراسات املسترشقني
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القدامى الذين نعتقد بكوهنم من

 Christoph Luxenbergيف بحثه

القرن الثامن عرش والتاسع عرش .غري

القرآن؛ وهنا ربام أضمن هذه اللوحة

الوسطني أو من املعتدلني من جيل
أن أمر انتشار هذا الوباء صار مستفحال

أكثر عند اجليل الالحق أو حتى عند
نفس اجليل ونستشهد مثال بدراسات

بول كازنوفا  Paul Casanovaالعامل
الفرنيس املتوىف عام  1926مؤلف كتاب
عن حممد والدراسات النقدية العاملية

عن تاريخ اإلسالم املبكر املطبوع يف
باريس عام  1911والفوسو منجانا

 Alphonse Minganaاملتوىف عام
 1937وقد أ ّلف هذا بحثا عن مجع

من

املسترشقني

بذكر

مسترشقني

آخرين اهتام بمسألة مجع القرآن

الكريم ومهااملسترشق اإليطايل كايتاين

واملسترشق املبرش هنري المانس .أقول

أن تأثري مسترشقي اجليل األول قد أرسى
قواعد التشكيك باألحاديث واملروايات

اإلسالمية ،وجاء عىل أعقاهبم اجليل

الثاين من املسترشقني اجلدد واملعارصين

ّ
الشك
فسعوا اىل تركيز مساعيهم يف

ومذهب الشكّية وحتليل الرواية بشأن

وتم نرشه يف عام 1916-1915
القرآن ّ

التاريخ اإلسالمي وبشأن مجع القرآن

األملاين  Gunther Lulingمؤلف

ّ
وشخصت
بكوهنا نتائج متطرفة جدا،

واملسترشق الفليولوجي جنثر لولنغ

نظرية أور -قرآن  UrQur’anوتقسيم

76

عن التأثري الرسياين -اآلرامي عىل

فوصلوا اىل نتائج عدّ ت من قبل ناقدهيم

يف قبالة الرأي اإلسالمي بكوهنا وجهة

القرآن اىل طبقات نص ّية أربعةstrata

النظر املتطرفة الغري إسالمية .وحدّ د

األملانية املطبوع يف ليدن عام 1974؛

االسترشاقي املتطرف بخصوص القرآن

متأثرا بالفكر املسيحي يف بحثه باللغة
وهو يرى إن القرآن نتاج عدّ ة تنقيحات

نص ّية  .reivisonsواملسترشق األملاين
الفيلولوجي اآلخر كرستوف لكسمربغ

بعض الباحثني تاريخ سيادة الرأي

الكريم وأصول مجعه باألربعني سنة

املاضية ،ويقف املسترشق ونزبوروغ
عىل رأس قائمة املتشددين أو املتطرفني

أ.د .عبد اجلبار ناجي

يف نظرهتم اىل عملية مجع القرآن واىل

إ نّام هو شاعر وقال آخر إنه جمنون،

القرآنية عامة.

الذي يقوله ما هو إلاّ سحر يؤثر (ينظر

هيكلية ومتن وحمتوى السور واآليات

هنا انربى الوليد فقال إنه ساحر وأن

أعود ثانية اىل فكرة املعاكسة

الطربي؛ حممد بن جرير :تاريخ الرسل

هو بعينه املوقف الذي وقف فيه الك ّفار

موقف قريش والك ّفار يف مكة املكرمة

العلمية فأقول أن موقف املسترشقني
من قريش يف مكة واملنافقني واليهود

يف املدينة ،فالك ّفار وبحسب ما جاء

وامللوك جزء  2ص  .)47وهكذا بدأ

من القرآن والنبي ال يتعدى مثل

هذه الوصفات أ ّما شاعر وأ ّما كاهن و

ذكرهم يف القرآن الكريم ومبارشة

أ ّما جمنون أو أن مأنزل عليه إن هو إ لاّ

للتعرف عىل ما أنزله امللك -الوحي

رقم  5ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

بعد تلقي النبي الوحي عقدوا اجتامعا

عىل النبي وكان االجتامع بزعامة الوليد

بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم

أضغاث أحالم (ينظر سورة األنبياء آية

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﭼ ،وبمرور الزمن تع ّلق

القريش أحد قادة قريش يف العرص

املرشكون الك ّفار واملنافقون واليهود

التي أرجع حممد بن إسحق سندها اىل

ينز ل عىل الرسول إن هو إ لاّ أساطري
ّ

اجلاهيل؛ فاعتامدا عىل الرواية الزبريية

بوصفة جامعة أخرى أال وهي أن ما

وهب بن كيسان موىل عبد اهلل بن الزبري

األولني ،بمعنى أساطري وقصص

الذي نزل عىل رسول اهلل اجتمع الوليد

واملاضية ،وهم بالتأكيد يقصدون

اىل أنه عندما انترش حديث الوحي
بن املغرية القريش هذا برجال من

قريش يف وليمة وسأل املغرية الرجال
عن حممد فقال بعضهم إنه ساحر وقال

البعض اآلخر إنه ليس بساحر جمنون

خيالية موروثة من األمم اخلالية
أساطري أعجمية أي التينية أو رسيانية

أو حتى هيودية ،عندها بدأت عملية
من املواجهة بني اهلل سبحانه وتعاىل
ورسوله العظيم من جانب وأولئك
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الثالوث من الك ّفار واملنافقني واليهود

حول مسألة اختزلت مجيع الوصفات

اهلل بالوحي قالت «ابرش فو اهلل

ليس من اهلل تعاىل وإ نّام من الرسول فقد

خريا وأشهد أنك نبي هذه األمة الذي

السابقة بوصفة واحدة وهي أن القرآن

لقد كنت أعلم أن اهلل لن يعمل بك إ لاّ

كتبه بنفسه وبايعاز من شخصية أجنبية

تنتظره اليهود ،قد أخربين به ناصح

النرصاين وبحسب رواية البخاري يف

ثم خرجت اىل الراهب
أتزوجكّ ...

دخل ضمن قائمتها ورقة بن نوفل
صحيحه -:كان ورقة امرءا قد تنرص يف

غالمي وبحرية الراهب ،وأمرين أن

وكان قريبا من مكة [قيل يف رواية إنه

اجلاهلية وكان يكتب الكتاب العرباين

الراهب رسجيوس] ....الخ الرواية»

نص
اهلل أن يكتب بحسب ما جاء يف ّ

 63ص  .)18- 17هاهنا يقدّ م القرآن

فيكتب من اإلنجيل بالعربانية ما شاء
رواية البخاري؛ صحيح البخاري جزء

وعرف أيضا بأنه كان يقرأ
 1ص ّ )4- 3
التوراة واإلنجيل وبحريا الذي كان

(رقم ابن عساكر؛ تاريخ دمشق جزء
الكريم طبيعة الوصف الفيلولوجي

واللغوي للتأثريات التي أ ّثرت عىل

نزول أو كتابة أو قراءة أو سامع آياته أو

يقرأ الرسيانية وربام العربية وشخص

أي من تلكم احلاالت .ولتأكيد وثاقة

الرسيانية أو الالتينية أو العربية ،وكان

اإلسالم كام استنتجها املسترشقون فأن

آخر هو عدّ اس الذي كان يعرف
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خدجية الكربى عندما أعلمها رسول

عدّ اس نرصانيا من أهل نينوى (ابن

هذه املروايات األجنبية وتأثريها عىل

هنالك آيات قرآنية كريمة تبني األثر

هشام؛ السرية النبوية جزء 1ص-405

الفيلوجلي األجنبي عىل القرآن الكريم.

 3ص  .)20- 19ففي رواية يرجع

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ

 406ان كثري؛ البداية والنهاية جزء

سندها اىل احلافظ سليامن بن طرخان
التيمي أوردها ابن عساكر أن السيدة

فجاء يف سورة النحل ﭽ ﭑ ﭒ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭼ آية .103

أ.د .عبد اجلبار ناجي

وقوله تعاىل يف سورة فصلت ﭽﮢ

املقصود يف التعبري أ ّما الرسيان من بالد

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

الشام أو اليهود من مدينة رسول اهلل

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

أو آراميني كحالة الراهب الذي قابل

ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

أمر فأن ما ذكره املسترشقون يف القرون

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ آيات ،43

والعرشين قد تناوله بله ّ
شخصه القرآن

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

(يثرب) أو من بالد الروم كحالة عدّ اس

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

السيدة خدجية` .ومهام يكن من

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ

التاسع عرش والعرشين والواحد

 .44وجاء يف سورة الشعراء عدّ ة آيات

ذاته .وللمعاكسة العلمية فأن ما ورد

ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

هي باألحرى تدخل يف االسترشاق من

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

آخر فأن ما استنتجه جولدتسيهر

ب ّينات يف هذا اخلصوص قوله تعاىل

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

يف القرآن الكريم واملرويات التارخيية

قبل أن خيلق املسترشقون .ومن جانب
وشاخت وشاويل وكيتاين والمانس

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

عن عدم الثقة باألحاديث واملرويات

آيات ،195 ،194 ،193 ،192

اهلل تعاىل ورسوله يف مسألة الكذب

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ
 .199 ،198 ،197 ،196فاملالحظ

وضحها
التارخيية فهي األخرى قد ّ
ّ
والكذ ابني التي تكرر
عىل اهلل ورسوله

يف هذه اآليات الب ّينات أن الذين

ذكرها كثريا جدا يف القرآن الكريم؛

كانوا أعاجم -أعجمي -وهذا التعبري

يأتوا بسورة واحدة أو بعرش سور مثل

الذين يعرفون البهلوية والفارسية ،إ نّام

هود آية رقم  .1ويف آية أخرى من

وصفوا بكوهنم يع ّلمون النبي القرآن

ال يقصد به إطالقا األعاجم من إيران

وقد حتدى اهللُ -سبحانه -هؤالء أن
سور وآيات القرآن الكريم ففي سورة
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نفس السورة املباركة قوله تعاىل ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ آية ،45

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

وقوله تعاىل يف اآلية نفسها ﭽ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ

ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭳ ﭴ ﭵﭼ [سورة هود:

ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

 .]14- 13ونقرأ يف سورة الشعراء
آيات ب ّينات منها قوله تعاىل ﭽ ﮓ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ

آيات ،195 ،194 ،193 ،192

 .199 ،198 ،197 ،196كذلك نقرأ
يف سورة يونس بسم اهلل الرمحن الرحيم
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ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﭼ آيات ،50 ،49 ،48 ،47

 .51وقال اهلل تعاىل يف سورة احلاقة يف

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

القسم بالقرآن الكريم ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ

ﯢ ﭼ [سورة يونس .]38 :وجاء

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

يف سورة العنكبوت بسم اهلل الرمحن

الرحيم

ﭽﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﭼ

آيات ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38
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 .44فهذه اآليات الكريمة تفنّد أقاويل

ﭣﭼ آية  .13ويف سورة إبراهيم

اإلبقاء عىل املوروث اإلسترشاقي الذي

ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

املسترشقني الذين ظ ّلوا مستمرين عىل

ابتدأه مسترشقوا اجليل األول .ولينظر
القاريء اللبيب اىل هذه اآلية يف سورة

األنعام إذ قال اهلل تعاىل ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ

ﭽﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﭼ آية  .4وجاء يف الذكر
احلكيم يف سورة التوبة ﭽ ﭲ ﭳ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

آية  .64ويف آيتني الحقتني من سورة

يف نفس السورة ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

 .28 ،27وجاء يف هذه السورة قوله

ﮚ ﭼ آيات  .21 ،20ويف سورة

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ

ثم قال اهلل تعاىل
ﯹﭼ آيات ّ .8 ،7

الز مر يقول اهلل ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ّ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ آية

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

تعاىل ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

التوبة جاء ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﮎﮏﮐﮑﮒ

ﯦﯧﯨﯩﯪ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ آية .136

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ آية رقم.61

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ

ويف آية الحقة يقول سبحانه وتعاىل

وجاء يف سورة هود ﭽ ﭑ ﭒ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
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ﰆ ﰇ ﰈﭼ آية  .140ويف سورة

حتى أن الطربي أراد يف مقدمة تارخيه

ﭼﭽﭾﭿﮀ

التارخيية من جهة ومن أن مروايات

هذه السورة املباركة أيضا ﭽ ﮮ ﮯ

ّ
للشك كوهنا غري موثوقة وال يمكن

الفرقان قال اهلل تعاىل ﭽ ﭺ ﭻ

ﮁ ﮂﭼ آية  .5وجاء يف

كثرية أخرى قد احتواها كتابه عرضة

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

تصديقها فذكر أنه مل يكن سوى جامع

ﯘ ﯙﭼ آية رقم  .41وجاء يف

للروايات ال مؤلف هلا وهلذا فالعهدة

سورة إبراهيم ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ

إ نّام تقع عىل راويتها .وخالصة هذه

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ

يف قبول الروايات واألحاديث أمر

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ

ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ آية .4وهكذا

احلالة يف باقي اآليات واألحاديث إذ
أن الكذب عىل اهلل وكتابه القرآن وعىل

رسول اهلل كان موجودا يف املجتمعني

املكّي واملدين ومسألة إيذاء الرسول
والتآمر عىل قتله كذلك وفرته اآليات

الكريمة واألحاديث حتى أنه قال
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أن يربأ نفسه من الكذب يف الرواية

املعاكسة العلمية أن مذهب الشكّية

واقعي وموجود يف املؤلفات احلديثية
والتارخيية ،فلامذا إذن أ ّلف علامء

اجلرح والتعديل مؤلفاهتم عن جتريح
الرواة والروايات وتصنيفهم تصنيفا

يعكس للباحث والقارئ والعامل أن

هذه الشخصية من الرواة جديرة بالثقة

أم أهنا شخصية كاذبة بل مثال يف حالة

(من كذب عيل متعمدا فليتبؤا مقعده

سيف بن عمري األسيدي أهنا شخصية

فال جدال من أن الكثري من األحاديث

بينام يف طبقة أخرى من الرواة يقول

من النار) رواه البخاري يف صحيحه.
التي جاءت يف مؤلفات الصحاح كانت

حمر فة ومزيفة وغري متواترة ،وكذا
ّ
احلال بالنسبة اىل املروايات التارخيية

متزندقة وكاذبة وال يعتدّ بأحاديثه،

علامء اجلرح والتعديل أنه ثقة أو ثقة

مر ات ثقة).
ثقة أو ثقة ثقة ثقة (ثالث ّ

فمماّ هو معروف أن هناك جمموعة

أ.د .عبد اجلبار ناجي

غري قليلة من الرواة إن كانوا من

اللوم يف حالة إكثار عروة من احلديث

وتابعي التابعني قد أفرطوا يف رواياهتم
ّ

اىل ابنه هشام الذي وصف بكونه مكثر ًا

والكاذبة عن سرية رسول اهلل حتى

انتقاله اىل العراق عىل وجه اخلصوص

جيل عرص الرسالة أو من التابعني

لألحاديث الضعيفة وغري املوثوقة

الرشيف قد ال ينسب إليه مبارشة إنام
ومتساه ً
ال يف رواية حديث والده بعد

إن علامء اجلرح والتعديل قد ر كّزوا عىل

يذكر ابن حجر العسقالين عن املدلسني

لألحاديث .فاإلكثار من رواية احلديث

فان احلكاية املشهورة عنه انه قدم

ذلك بقوهلم إن فالن مكثر يف روايته

نخرجها خترجيا علميا بكون هذا
لعلنا
ّ

بان هشام بن عروة تابعي صغري مسهو
العراق ثالث مرات ففي االوىل حدث

الراوية أو ذاك كان من كبار التابعني

عن ابيه فرصح بسامعه ويف الثانية

األحاديث ،غري انه من اجلانب األخر

تقتيض انه حدث عنه بام مل يسمعه فيه

وهو أمر قد يستلزم إكثاره من رواية

يعد اإلكثار عند العلامء صفة سلبية

فاإلكثار من يشء حالة منها مبالغة
وعلو ولعله يثري شكوك ًا بام له عالقة

حدث بالكثري فلم يرصح بالقصة وهي
وهذا هو التدليس .هذا املوقف السلبي

من االكثار موجود حتى يف زماننا اذا
اعتدنا ان نصف الباحث الفالين بانه

بحالة وضع احلديث الفالين او ان

مقل واالخر انه مكثر ،وكالمها صفتان

نق ً
ال سلي ًام او حيتمل ان يكون راوية

التذكرة ان اخلليفة عم بن اخلطاب

احلديث الفالين مل ترو حلقته املبارشة

هذا احلديث منقطع او ان بينه وبني

ينتقد عليها ،وقد اورد الذهبي يف

امر بحبس ثالثة من الصحابة املعروفني

راوية او حلقة أخرى يف الرواية قفزة

هم -:عبد اهلل بن مسعود وابو الدرداء

الوقوف مل ّي ًا يف مسألة تفحص صحة

((اكثرتم احلديث عن رسول اهلل.))

او غري ذلك من األسباب التي تدعو اىل
هذا احلديث او ذاك .وواقعي ًا فان

وابو مسعود االنصاري قائ ً
ال هلم انكم

ولتوضيح موقف اخلليفة اكثر من حالة
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االكثار يف رواية احلديث نرضب مثاالً

عىل رسول اهلل .((6(»وحتدث ابن

صحبة الرسول فامتدت صحبته

وتنبهه اىل مسألة خطورة ايب هريرة يف

اخرى انه صحب الرسول مدة ثالث

وهناه عن احلديث مهدد ًا اياه بالنفي

عن ايب هريرة الدويس الذي نال رشف

سنة واحدة وتسعة شهور ويف رواية

سنني ويف مقابل هذه املدة القصرية

االكثار من احلديث اذ استدعاه وزجره
اىل ارض دوس وللخليفة تربيره يف

لصحبته عدّ من اكثر الصحابة حديث ًا

الوقوف ضد االكثار من احلديث ،اذ

بقي من جملد احتواه عىل ()5374

((هذا حممول من عمر عىل انه خيش

عن الرسول فذكر ابن حزم عن مسند
حديث ًا من احاديث ايب هريرة وقد

يذكر ابن كثري رواية عن ايب زرعة ان

من االحاديث التي قد تضعها الناس

اخذ البخاري منها ( )446حديث ًا

عىل غري مواضعها ...وان الرجل اذا

احلالة ان يتحدث ابو هريرة نفسه قائ ً
ال

بعض الغلط او اخلطأ فيحملها الناس

كام انه ليس هناك من يضاهيه بكثرة

يب هريرة ((لترتكن احلديث عن رسول

فقط وامهل الباقي .وال غرابة يف هذه

بانه من اكثر الصحابة رواية للحديث
احلديث سوى عبد اهلل بن عمر وعلق

نفسه عىل ذلك بقوله ان عبد اهلل كان
84

كثري عن موقف اخلليفة عمر

يكتب احلديث بينام هو مل يكتبه .وقد
ذهب عدد من الصحابة هذا املذهب

يف انتقاد ايب هريرة بالنسبة اىل كثرة

احاديثه فكان االمام عيل يسء الرأي
يف ايب هريرة اذ جاء يف رشح هنج البالغة
قوله «ال احد اكذب من هذا الدويس

اكثر من احلديث ربام وقع يف احاديثه

عنه او نحو ذلك)) فقد قال اخلليفة ال

اهلل وال حتضك بارض دوس)،

(وقيل بارض القردة)( .((6مع ان
اخلليفة تراجع عن قراره هذا كذلك

( ((6تذكرة احلفاظ (حتقيق زكريا عمريان/
بريوت  1998جـ  1ص  7احلر العاميل،
تفصيل وسائل الشيعة طبعة ثانية حتقيق
مؤسسة آل ال��ب��ي��ت ،رق��م  ،414ج��ـ 1
ص.11
( ((6م .ن.
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كانت السيدة عائشة اشد الصحابة

إىل منزله شاعت أخبار الوحي يف

انكار ًا عىل ايب هريرة وكانت تتساءل

الوسط الوثني املكي وحيتمل ان هذه

وحده هذا احلديث او ذاك ،وتستفرس

بدأ الوثنيون يتناقشون يف آيات (اقرأ)

سمع هذا احلديث معه؟.

الرسول كان ساحر ًا واألخر انه كان

متعجبة عن كيفية سامع ايب هريرة

ان كان هناك صحايب او رواية اخر قد

األحداث استغرقت مدة من الزمن إذ
وانقسموا إىل رأيني احدمها يرى إن

وهناك جانب أخر مهم جدا

جمنون ًا .وملا وصلت هذه األخبار إىل

واملفرسين واملؤرخني الذين اعتمدوا

املكيني من الرسالة فاستسلم للنوم،

أال وهو اختالف مؤلفات الصحاح

اعتامدا كبريا يف موضوع املبعث ونزول
أول سورة عىل قلب رسول اهلل وسيادة
الرواية تلك التي سادت -كوهنا آيات

من سورة (اقرأ) عىل الرغم من احلديث
الذي رواه جابر األنصاري من إن آيات

من سورة (يا أهيا املدثر) هي اآليات
األوىل ومع هذه وذاك فان سورة (ن،

والقلم) تتضمن مؤرشات حول مرتبة

نزوهلا.

النبي تفجر كثري ًا وحزن من موقف
حينئذ جاءه الوحي ليأمره باإلعالن عن

رسالة السامء .وهنا أيضا فان اإلشارة
إىل سورة (ن والقلم) مالئمة جد ًا يف

الرد عىل مزاعم الغار.

وهلذا علينا ان نلفت األنظار اىل

رواية الزهري الوحيدة بشان فتور

الوحي وان نعيد النظر فيها لكوهنا

تعكس صورة سلبية عن الرسول
حول اختياره االنتحار وإلقاء نفسه من

الذي نعتقده يف هذا املجال وحسب

اجلبال الشواهق بسبب فتور الوحي،

الكريم إن الرسول قد تلقى آيات

حسب رواية الزهري -وذلك لتكرر

تسلسل أحداث الوحي ونزول القرآن

(اقرأ) وبعد مغادرته الغار او املكان
الذي التقى فيه بجربائيل متوجه ًا

وانه قد كرر حماوالته يف االنتحار-

حاالت الفقور يف نزول الوحي ،وهذا

األمر بعيد عن الصحة وجيب الغائه النه
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يصدر الرسول هبذا الشكل املرتدد وغري

الوحي وتلقي الرسول اآليات القليلة

من الروايات ال تذكر حاالت الفقور

األوثان وتأمر باملعروف والنهي عن

املوقن برسالة اهلل السيام إن هناك عدد ًا

واالنتحار هذه .ولعل أفضل وصف
للفرتة بني نزول الوحي وشيوع النبأ
وحزن الرسول لإلشاعة القرشية ونومه

ونزول (يا أهيا املدثر) ويف الوقت نفسه

آيات (ن والقلم) لدعم الرسول وتثبيت

موقفه وانه ليس جمنون ًا رد ًا عىل مزاعم

الكفار .كل ذلك حيتمل أن يكون فرتة
واحدة متصلة البناء وقد استغرقت مدة
من الوقت وعىل هذا األساس تفاوتت
أراء العلامء يف مدة فتور الوحي منهم

من قال بأهنا ليلة واحدة وآخرون ليلتان
وغريهم ثالث ٍ
ليال .وهناك من جعل

الفتور لسنتني ال ليلتني وغريهم قال
أهنا سنتان ونصف وهكذا ويف غضون
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هذه املدة التي انترشت فيها أخبار
الوحي والرسالة الساموية وتعليم امللك

النبي الصالة ،واعتناق املسلمني
األوائل اإلسالم كل هذا من جهة يقابله
ردود فعل املكيني الوثنيني التي تركزت

عىل حماولة إجياد تفسري وتفهم حلاالت

إىل حد ما تلك التي تندد بالرجس من

املنكر ،وقبل كل يشء اآليات التي
تصف أخالق الرسول الكريم وسلوكه

وانه نبي ال ساحر وال جمنون وال كاهن
وال شاعر وتوجيه األذهان نحو بعض
التعاليم اإلسالمية املبارشة من اجلهة

األخرى كانت آيات من (أقرأ) و (يا

أهيا املدثر) و (ن والقلم) و(االنعام كام

روى حديثها االمام عيل الهنا آيات
تتطرق اىل التعاليم ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘﭼ متداولة وقد

نزلت عىل رسول اهلل.

للبحث صلة ان شاء اهلل -تعاىل -
يف العدد القابل.

فحوى البحث
يتناول البح ¨Yدôôت الت ��cوالتQني � Yالقرآن الكريم عند أحد أعöم
التفس� � القرن التاس lا�جر ¨Íوهو البقاع Æwوقد ا� cالبح Yمنهجاً يقوم
عل� vسة حماور Æقام ا;وران األول وال�ان wبو�يفة التمهيد¨ إ– ع ّرَف
الباح � Yا;ور األول بالبقاع wو�تابه ©نظم الدرر � �ناسب اüيات والسور®Æ
و تد � Àا;ور ال�ان wع sالت ��cوالتQني Yوضواب� jل منهما � العربيةÆ
انصب الكöم � ا;وري sال�ال Yوالراب lعل vموضو Ÿهcا البح Yوقد
�م
َّ
و�ه البقاعw
در” الباح � Yهcي sا;وري sا��ر م� sس 5آية �ر1ة¨ َّ
الت ��cأو التQني Yفيها �و�يها دôلياَ �ديداً ÆÆوم sأ�ل الوقوف علَ �ِ vدّة
هcه الدôôت¨ ر� lالباح Yا� أهم �تب معان wالقرآن و�فس�ه لتميي eموضl
قراءة البقاع wالدôلية م sقراءات اللGوي 5واملفسري sالسابق Æ5وي w�Qا;ور
األ�� متم� ًöبا)ا9ة وفيها أهم النتائج ال� �ول الباح Yاليها Æونظراً لDول
البح Yآ�رت ا:لة &eئته عل vقسم Æ5ننشر � هcا العدد �eءه األولÆ
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الالت ال َّتأنِ ِ
يثَ :و ِفيماَ َي ْأتيِ َن ِق ُف َعلىَ
َد
ُ
ات ا َّلتِي َو َّج َه البِ َق ِ
َأ َه ِّم اآل َي ِ
اع ُّي ال َّت ْأنِ َ
يث
ِف َيها َت ْو ِج ًيها َدلاَ لِ َّيا َج ِديدً ا:

َو ِص ْنف ا ْقت ََصدُ واَ ،و ِصنف َأ ْح َسنُوا))(((.

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

 .1ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤ

ﭥﭼ

[سورة

البقرة.]58 :
ام ٍر (تُغْ َفر َل ُكم) بِال َّت ِ
ابن َع ِ
اء
َق َر َأ ُ
ون(((َ ،و َي َرى البِ َق ِ
َبدَ َل ال ُّن ِ
اع ُّي َأ َّن ال َّت ْأنِ َ
يث

فيِ َه ِذ ِه ِ
الق َرا َء ِة َيدُ ُّل َعلىَ ُن ُز ِ
ول ال َقدْ ِر،
ب َعلىَ َ
اخل َطا َيا؛ َق َ
املترَ َ ِّت ِ
((وفيِ ِق َرا َء ٍة:
الَ :

تُغْ َفر ،إِ ْبلاَ غ أمر َخ َ
اط َب ُهم بِماَ ُي ْف ِه ُم ُه
ول ال َقدْ ِر َوفيِ ِق َرا َء ِة ال َي ِ
يث ِمن ُن ُز ِ
ال َّت ْأنِ ُ
اء
َ
[أيَ :يغْ ِف ُر] َت َو ُّس ٌط َبينْ َ َط َرفيَ َما ُي ْف ِه ُم ُه
ُع ُل ُّو
َف ِفي
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يع ِج َه ِ
اخل َطا َيا الث ِ
ات َ
َّالث،
َخ َطا َي ُ
اهم جمَ ِ َ
َف َك َأنهَّ ُ م ثَلاَ َث ُة َأ ْصن ٍ
َافِ :ص ْنف َبدَّ ُلوا،

ِق َرا َء ِة ال ُّن ِ
ون
َذلِ َك بِ ُج ْم َلتِ ِه

ول ِق َرا َء ِة ال َّت ِ
َو ُن ُز ِ
اء،
اهم
إِ ْش َع ٌار بِ َأ َّن َخ َطا َي ُ

 .2ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭼ [سورة البقرة.]113 :
ِ
وز َت ِ
يجَ ُ ُ
الفعلِ َو َت ْأنِي ُث ُه َم َع
ري
ذك ُ

الَ :ق َ
ارى) َف ُي َق ُ
ود
ال ال َي ُه ُ
(ال َي ُهود َوال َّن َص َ
ارى َو َقا َل ِ
ارى،
ت ال َي ُه ُ
ود َوال َّن َص َ
َوال َّن َص َ

َ
اس ُم ِج ْن ٍ
س جمَ ْ ِع ٍّي ،حمَ ْ لاً َعلىَ َمعنَى
لأِ نهَّ ُ ماَ ْ
اجلماَ َع ِة((( .فيِ ِحني َأ َّن البِ َق ِ
اجل ْم ِع َأو َ
َ
اع ُّي

ار ال َّتأنِ ِ
يث ُهنَا َغا َي ُت ُه إِ ْض َف ُاء
َج َع َل ْ
اختِ َي َ
ف َعلىَ َق ْو ِل ال َي ُه ِ
الض ْع ِ
َّ
ارى؛
ود َوال َّن َص َ
الَ (( :ق َ
َق َ
ال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ
َأ َّنث ِف ْع َل ُهم لِ َض ْع ِ
ف َق ْولهِ م))(((.

َكا َن ْت فيِ ُك ِّل ُر ْت َب ِة ممِ َّا َي ْر ِج ُع إِلىَ ِع َبا َدة
َربهِّ ِم َو َأ ْح َو ِ
ال َأن ُْف ِسهم َو ُم َعا َم َلتِهم َم َع

 .3ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

((( ينظر :السبعة يف القراءات ،157 :ومعاين
القراءات ،426 /1 :وحجة القراءات:
 ،97والكشف والبيان ،202 /1 :وتفسري
البغوي ،121 /1 :وزاد املسري.69 /1 :

((( نظم الدرر.396 /1 :
((( ينظر :إعراب القرآن للنحاس ،144 /4
واجلامع ألحكام القرآن.176 /9 :
((( نظم الدرر.115 /2 :

َغ ِ
ريهم ِمن َأ ْنبِ َيائِهم َو َأ ْم َثالهِ م َح َّتى جمَ َ َع ْت

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ

د .وائل عبد االمري احلريب

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

[سورة البقرة.]253 :

ري حمَ ْ لاً َعلىَ
يجَ ُ ُ
وز فيِ
(الر ُسل) ال َّت ْذ ِك ُ
ُّ
يث حمَ ْ لاً َعلىَ َ
َ
اجل ْم ِع َوال َّت ْأنِ ُ
اجلماَ َع ِة؛ لأِ َ َّن ُه
ريَ ،و َو َجدَ البِ َق ِ
جمَ ْ ُع َت ْك ِس ٍ
ري
اع ُّي َأ َّن ال َّت ْعبِ َ
ث ِف ِ
ال َعلىَ املؤَ َّن ِ
ار ِة الدَّ ِّ
اس ِم ا ِ
يه
إل َش َ
بِ ْ

اختِلاَ ِ
ف
ار ٌة َو َت ْو ِطئ ٌَة لمِ َا َي ْأتيِ ِمن ْ
إِ َش َ
ُ
اس َم
األ َم ِم ِفيماَ َب ْعدَ ،و ِمن َث َّم َن َق َل َأ َّن ْ
ا ِ
ار ِة املؤَ َّن َث َيدُ ُّل َعلىَ ُر ْت َب ٍة َأ ْد َنى
إل َش َ
الذ ُكو ِرَ ،ف ِف ِ
ِمن ُر ْت َب ِة ُّ
يه إِ ْش َع ٌار بِ ُر ْت َب ِة

االختِلاَ ِ
اع امللاَ ِز َمينْ ِ لجِ َ ماَ َع ِة
ْ
ف َواالن ِْق َط ِ
إل َن ِ
اع َة ُّ
ا ِ
املعبرَّ ِ
اث ،فيِ ِحني َأ َّن جمَ َ َ
الذ ُكو ِر َ
ار ِة ُ
(أ ْو َلئِ َك) َي َّت ِص ُف َ
اس ِم ا ِ
ون
إل َش َ
َع ْن ُهم بِ ْ

بِال َّث َب ِ
ات َوالدَّ َوا ِم؛ َق َ
ري
ال(( :ال َّت ْعبِ ُ
بـ(تِ ْل َك) ا َّلتِي ِه َي َأ َدا ُة ال َّت ْأنِ ِ
يث ُد َ
ون
ُ
ار ُة َ
املذ َّك ِر َت ْو ِط ٌئة
(أو َلئِ َك) ا َّلتِي ِه َي إِ َش َ
ف ُ
اختِلاَ ِ
األ َم ِم
ار ٌة لمِ َا ُي ْذ َك ُر َب ْعدُ ِمن ْ
وإِ َش َ
ول ِف ِ
َب ْعدَ َأ ْنبِ َيائِ َهاَ ،...،ي ُق ُ
ارة
يه ال ُّن َحا ُة إِ َش َ

لجِ َ ماَ َع ِة املؤَ َّن ِ
الع َربِ َّي ِة لجِ َ ماَ َع ٍة
ث َوإِ َّنماَ ُه َو فيِ َ
الر ْت َب ِة ،لأِ َ َّن ال َّت ْأنِ َ
يث َأ َخ َذ الث ََّوانيِ
َثانِ َي ٍة فيِ ُّ
َعن َأ َّولِ َي ٍة ُتن ِ
املعنَى َو ُت َقابِ ُل ُه فيِ
َاس ُبه فيِ
ْ
الع َر ِ
ار ِة
ال َّت َط ُّر ِقَ ،...،و ِمن َل َس ِن َ
ب َوإِ َش َ
َت ْأ ِس ِ
املعنَى َمتَى ُأ ِريدَ
يس َك ِل ِم َها َأ َّن ْ
اع ُه ُأ ْط ِلقَ َعن َعلاَ
إِ ْر َف ُ
ارتِ ِهَ ،و َمتَى ُأ ِريدَ
َوإِ َش َ

الر ْت َب ِة
َم ِة الثَّانيِ فيِ ُّ
إِ ْنزَ ا ُل ُه ُق ِّيدَ بِ َعلاَ َم ِة

ارتِ ِهَ ،..،ف ِفي ِض ْم ِن َه ِذ ِه
الثَّانيِ َوإِ َش َ
ا ِ
ار ِة لأِ ُ وليِ ال َّتن َُّب ِه إِ ْش َع ٌار بِماَ َتت ََض َّمن ُُه
إل َش َ
إل ْخ َبا ِر ال َّنا ِز ِل َعن ُر ْت َب ِة ال َّث َب ِ
اآل َي ُة ِمن ا ِ
ات

االختِلاَ ِ
اع
َوالدَّ َوا ِم إِلىَ ُر ْت َب ِة
ْ
ف َواالن ِْق َط ِ
ان َّ
َكماَ َأ َّنه لمَ َّا َك َ
الذ َك ُر َو ِاق ًعا فيِ محَ ِّل إِ ْعلاَ ِء
فيِ آ َي ِة َ
األن َْعا ِم ِق َ
يل :ﱫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰ ﯱ ﯲﱪ [سورة األنعام:
َ .((())]90و َقد تحَ َ دَّ َث َعن َدلاَ َل ِة َت ْأنِ ِ
يث

ِ
(الر ُسل) فيِ َم ْو ِض ٍع
الف ْعلِ َم َع َل ْف ِظ
ُّ
َ
آخ َر ِمن ِكتَابِ ِه ( َن ْظ ِم الدُّ َر ِر)َ ،و َذلِ َك فيِ
َكلاَ ِم ِه َعلىَ َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﱫﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
((( نظم الدرر.2- 1 /4 :
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ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱪ
[سورة الروم ،]9 :إِ ْذ َر َأى فيِ مجَ ِ ْي ِء
ِ
ار ًة إِلىَ َض ْع ِ
ف
الف ْعلِ َ
(جا َءتهْ م) ُمؤَ َّن ًثا إِ َش َ
الَ :
الر ُس َل؛ َق َ
((أ ْخبرَ َ
ُع ُقولهِ م بِت َْك ِذيبِهم ُّ
َأ َّن ُه َأ ْر َس َل إِ َل ْي ِهم الدُّ َعا َة ُي َنبِ ُهونهَ ُ م ِمن

ر ْقدَ تهِ ِمَ ،و ُي ْن ِق ُذونهَ ُ م ِمن َغ ْف َلتِ ِهمَ ،ف َك َ
ان
الو ِ
اض ِح،
ال َّت ْق ِد ُيرَ :ف َض ُّلوا َعن امل ْن َه ِج َ
الر ْح ِ
بَ ،و َز ُاغوا َعن
َو ُع ُموا َعن َّ
السبِيلِ َّ
َ
َط ِر ِ
الر ُس َل،
يق َّ
الر ِّبَ ،فأ ْر َس ْلنَا إِ َليهم ُّ
يث ِ
ريا بِت َْأنِ ِ
َف َع َط َ
الف ْعلِ
ف َع َل ْي ِه َقو َل ُه ُم ِش ً
ف ُع ُقولهِ ِم بِت ِ
إِلىَ َض ْع ِ
الر ُس َل
َكذيبِهم ُّ
احه ِع ْندَ ﭽ ﭒ ﭓﭼ
َكماَ َت َقدَّ َم إِ ْي َض ُ

[سورة البقرةَ .((())]253 :ي َرى
البِ َق ِ
اع ُّي فيِ َت ْأنِ ِ
(الر ُسل) ،فيِ َه ِذ ِ
ين
يث ُّ
نيَ ،دلاَ َل ًة َعلىَ َض ْع ِ
ف ُع ُق ِ
املو ِض َع ِ
ول َمن
ْ

ُأ ْر ِس ُلوا إِ َل ْي ِهم.

 .4ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
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ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅﭼ [سورة آل عمران:
.]25

َيرى ال ُّن َحا ُة َأ َّن َ
األ ْولىَ  ،فيِ َت ْر ِك ِ
يب
َ
املض ِ
ا ِ
اعا ُة َ
اف ِع ْندَ ال َّت ْذ ِك ِ
ري
إل َضا َف ِةُ ،م َر َ
((( نظم الدرر.52 /15 :

َوال َّت ْأنِ ِ
يثَ ،ف ُي َق ُ
الُ :ق ِط َع َب ْع ُ
ض َأ َصابِ ِع ِه،
العقْلِ َم ْك ُسو َف ٌة بِ َط ْو ِع ا َهل َوى،
س َ
َو َش ْم ُ

(ك ِّل) َف َ
اف َل ْف َظ ُ
املض ُ
إِلاَّ إِ َذا َك َ
ان َ
األ ْف َص ُح
ال َّت ْأنِ ُ
يث ِع ْندَ ئِ ٍذَ ،و ِمن َذلِ َك َقو ُل ُه َت َعالىَ :
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [سورة آل عمران:
 ،]30إِ ْذ َجا َء ِ
الف ْع ُل (تجَ ِد) ُمؤَ َّن ًثا(((.
َو َل ْف ُظ ُ
(ك ّل) ُم َذ َّك ٌرَ ،و َل ِك َّن ُه ْاكت ََس َب
يث ،فيِ اآل َي ِة َ
ال َّت ْأنِ َ
يم ِةِ ،من إِ َضا َفتِ ِه
الك ِر َ

إِلىَ ( َن ْفس)؛ َو ِمن َث َّم يجَ ُ ُ
ري
وز َم َع ُه َت ْذ ِك ُ
ِ
الف ْعلِ حمَ ْ لاً َعلىَ َل ْف ِظ ِه َو َت ْأنِي ُث ُه حمَ ْ لاً َعلىَ

إِ َضا َفتِ ِه إِلىَ ُمؤَ َّن ٍ
ث.

يث ِ
َو َقد َو َّج َه البِ َق ِ
اع ُّي َت ْأنِ َ
الف ْعلِ
اع ِ
(و ِّفيت) ُهنَا بِ َأ َّن ُه ِمن َب ِ
اة
اب ُم َر َ
ُ
ال َّت ِ
ري فيِ َل ْف ِظ ُ
ذك ِ
(ك ّل)َ ،و َو َجدَ فيِ َه َذا
ال َّت ْأنِ ِ
ار ًة إِلىَ إِ َح َ
اط ِة اهللِ َت َعالىَ
يث إِ َش َ
بِ َ
األ ْف َع ِ
الص َغ ِر؛
ال َوإِ ْن َكا َن ْت فيِ َغا َي ِة ِّ

((و َأ َّن َث ِ
َق َ
الف ْع َل َم َع َج َوا ِز ال َّت ْذ ِك ِ
ري
الَ :
((( ينظر :توضيح املقاصد واملسالك/ 2 :
 ،796-795ورشح األش��م��وين/2 :
 ،136ورشح ال��ت�صري��ح،688 /1 :
وحاشية ال��ص��ب��ان،373- 372 /2 :
وجامع الدروس العربية.211 /3 :
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إل َح َ
اعا ًة لِ َل ْف ِظ ُ
ار ًة إِلىَ ا ِ
اط ِة
ُم َر َ
(ك ّل) إِ َش َ
بِ َ
ال َو َل ْو َكا َن ْت فيَ َغا َي ِة َ
األ ْف َع ِ
ار ِة،
احل َق َ
(ك ّل) لِ ْل َو َف ِ
اعى َم ْعنَى ُ
املعنَى َم َع
َو َر َ
اء بِ ْ

ُم َوا َف َق ِة ال َف َو ِ
اصلِ ))(((.

 .5ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅ ﭼ [سورة النساء.]40 :
يث ِ
لحَ َق ْت َت ُاء ال َّت ْأنِ ِ
الف ْع َل ( َت ُك)

َعلىَ
الر ْغ ِم ِمن َأ َّن َّ
ود فيِ
ري َي ُع ُ
الض ِم َ
َّ
اه ِر َعلىَ ِ
الظ ِ
َّ
(م ْث َقال)َ .و َو ْج ُه َت ْأنِيثِ ِه َأ َّن
ِ
يف إِلىَ ُمؤَ َّن ٍ
(م ْث َقال) ُأ ِض َ
ث َف ْ
اكت ََس َب
ِم ْن ُه ال َّت ْأنِ َ
لم ْعنَى لأِ َ َّن
يث(((َ ،أو ُم َر َ
اعا ًة لِ َ
ِ
اعا ًة
(م ْث َقال) َم ْعنَا ُهِ :ز َنة(َ ،((1أو ُم َر َ
يث َ
لِت َْأنِ ِ
اخلبرَ ِ (.((1
فيِ ِحني َذ َه َب البِ َق ِ
اع ُّي إِلىَ

َأ َّن

((( نظم الدرر.307 /4 :
((( ينظر :الكشاف ،511 /1 :وأنوار التنزيل:
 ،75 /2وم��دارك التنزيل،358 /1 :
والبحر املحيط ،643 /3 :والدر املصون:
 ،682 /3وروح امل��ع��اين،32 /3 :
وحماسن التأويل.112 /3 :
( ((1ينظر :البحر املحيط ،643 /3 :والدر
املصون ،682 /3 :واجلواهر احلسان/2 :
 ،237وروح املعاين.32 /3 :
( ((1ينظر :إرش��اد العقل السليم،177 /2 :
وحماسن التأويل.112 /3 :

إل َضا َفتِ ِه إِلىَ ُمؤَ َّن ٍ
َت ْأ نِي َث ُه َجا َء ِ
ث ( َذ َّر ة)،
ري ِمقْدَ ا ِر امل ْث َق ِ
َولِ َغ َر ِ
ال َو َت ْص ِغ ِ
ض تحَ ْ ِق ِ
ري ِه ،
لِ ُي ْف َه َم َأ َّن َما َف ْو َق ُه َأ ْو لىَ بِال َّت ْض ِع ِ
يف ِمن
اب َ
األ ْولىَ ؛ َق َ
َب ِ
((و َأ َّن َث ُه لإِ ِ َضا َفتِ ِه
ال:
َ

إِلىَ ُمؤَ َّن ٍ
ري ا
ث َ ،و تحَ ْ ِق ً

َل ُه َ ،ل ُي ْف َه َم َت ْض ِع ُ
يف
َ
األ ْولىَ ))(َ .((1و َقد

َما َف ْو َق ُه ِمن َب ِ
اب
َأ َّكدَ البِ َق ِ
وج ال َّت ْأ نِ ِ
يث إِلىَ َد ال َل ِة
اع ُّي ُخ ُر َ
ال َّت ْح ِق ِ
ري َو ال َّت ْق ِليلِ فيِ َم ْو ِض ٍع َ
آخ َر
ُم َشابِ ٍهَ ،و َذ لِ َك ِع ْندَ َح ِديثِ ِه َعن َق ْولِ ِه

َت َعالىَ  :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
وج ِ
يه َت ْأنِ ِ
ﯢﭼ؛ إِذ ِق ِ
ال فيِ َت ِ
يث
َ
الض ِم ِ
ري :

ِمن اآل َي ِة

(إنهَّ َ ا) ا َّل ِذ ي ُي ْمكن َأ ْن ُي ْف َه َم
َأ َّن ُه ُي َر ُاد بِ ِه ِ :
(م ْث َق ُ
ال َذ َّر ٍة ) َأ و

ال َ
(الع َمل)؛ َق َ
((و َعبرَّ َ بِ ِم ْث َق ِ
احل َّب ِة
ال :
َ
َ
لأِ َ َّن ُه َأ َق ُّل َما يخَ ْ ِط ُر َغالِ ًبا بِال َب ِ
ال،...،
الع َملَ ،و َأ َّن َث لأِ َ َّن ُه فيِ
((إِنهَّ َ ا)) َأي َ
ري َ ،و ال َّتأِنيِ ُث َأ ْو لىَ
َم َقا ِم ال َّت ْق ِليلِ َو ال َّت ْح ِق ِ
بِ َذ لِ َكَ ،ولأِ َ َّن ُه ُيؤَ َّو ُل بِ َّ
املع ِص َي ِة
الط َ
اع ِة َو ْ
َو َ
يب ِمن
الس ِّيئ َِة))(َ .((1و َق ِر ٌ
احل َسن َِة َو َّ

( ((1نظم الدرر.282 /5 :
( ((1نظم الدرر.171 /15 :
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الق ْر آنيِ ِّ َ
الس َي ِ
اق ُ
يم َما َن ِجدُ ُه فيِ
الك ِر ِ
َه َذ ا ِّ
َكلاَ ِم ِه َعلىَ َق ْولِ ِه َت َعا لىَ  :ﭽ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [سورة

ري الدَّ َّ
األنبياء ،]47 :إِ ْذ إِ َّن َّ
ال
الض ِم َ
ود َعلىَ ِ
َعلىَ املؤَ َّن ِ
(م ْث َقال)
ث فيِ ( بهِ َ ا) َي ُع ُ

املذ َّك ِر َ ،و َذ لِ َك لأِ َ َّن ُه َذ َه َب إِلىَ َ
َ
احل َّب ِة(،((1
َأ و لأِ َ َّن ِ
(م ْث َقال) ْاكت ََس َب ال َّت ْأنِ َ
يث ِمن

ث(َ ،((1و َذ َه َب البِ َق ِ
إِ َضا َفتِ ِه إِلىَ ُمؤَ َّن ٍ
اع ُّي
ري ُمؤَ َّن ًثا َعلىَ ِ
الض ِم ِ
إِلىَ َأ َّن َع ْو َد َة َّ
(م ْث َقال
ال إِلىَ ُمؤَ َّن ٍ
َح َّب ِة) َس َّو َغ ُه إِ َضا َف ُة امل ْث َق ِ
ث،
َو َغ َر ُض ُه تحَ ْ ِقري امل ْث َق ِ
الع َملِ َو ا ِ
ار ُة
ال َو َ
إل َش َ
إِلىَ ِق َّلتِ ِه َو ِص َغ ِر ه؛ َق َ
((و َزا َد فيِ تحَ ْ ِق ِ
ري ِه
ال َ :

يث لإِ ِ َضا َفتِ ِه إِلىَ املؤَ َّن ِ
ري ال َّت ْأنِ ِ
بِ َض ِم ِ
ث

َف َق َ
الع َظ َم ِة
ال  :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ بِماَ َلنَا ِمن َ
فيِ ِ
َالقدْ َرةِ َو جمَ ِيعِ ِصفَا تِ َ
الع ْلمِ و ُ
الكماَ ِل
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اس ْبنَا ُه َع َل ْي َها))(.((1
َف َح َ

( ((1ينظر :معاين القرآن للفراء.205 /2 :
( ((1ينظر :الكشاف ،120 /3 :ومفاتيح
الغيب ،149 /22 :و أنوار التنزيل/4 :
 ،53ومدارك التنزيل ،407 /2 :وإرشاد
العقل السليم.71 /6 :
( ((1نظم الدرر.429 /12 :

َو ِمث ُْل َه َذا َما َن ِجدُ ُه ِع ْندَ َح ِديثِ ِه َعن
َق ْولِه َت َعالىَ  :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ
ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﭼ [سورة املائدة:
اق َت ِ
اء ال َّت ْأنِ ِ
 ،]64إِ ْذ َق َ
ال فيِ إِلحْ َ ِ
يث

بِ ِ
((ولمَ َّا لمَ ْ َتزَ ِل الدَّ الئِ ُل
الف ْعلِ ( َقا َلت)َ :
ال َد ْع َوى َأ ْهلِ ِ
َعلىَ إِ ْب َط ِ
الكت ِ
َاب فيِ ال ُبن َُّو ِة

ومَ ،...،ق َ
ال َت َعالىَ ُم ْع َج ًبا
َو َ
املح َّب ِة َت ُق ُ
اصتِ ِهمُ ،م ْع ِلماً
امتِ ِهم َب ْعدَ َت ْعيِ ِ
ني َخ َّ
ِمن َع َّ

َ
الس ُك ِ
وت َعن امل ْن َك ِر
بِأنهَّ ُ م لمَ َي ْقن َُعوا بِ ُّ
ريا إِلىَ ُس ُف ِ
ول
َح َّتى َت َك َّل ُموا بِ َأن َْك ِر ِهُ ،م ِش ً
ُر ْت َبتِ ِهم َو َدنا َء ِة َم ْن ِز َلتِ ِهم بِ َأ َد ِاة ال َّت ْأنِ ِ
يث:
ين َعن ال ُب ْخلِ
((و َقا َلت ال َي ُه ُ
ود)) ُم َعبرِّ ِ َ
َ

ال بِ َأ ْن َقا ُلوا َذ ِ
الع ْج ِز ُج ْر َأ ًة َو َج ْه ً
ين
اك ِر َ
َو َ
اجل ِ
اض ِة ُ
ال َيدَ لأِ َ نهَّ َ ا َم ْو ِض ُع ُ
القدْ َر ِة َوإِ َف َ
ود

َوال ُّنصرْ َ ِة))(.((1

.6ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ

( ((1نظم الدرر.218 /6 :
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ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﭼ [سورة األعراف:

.]39-38

ول َت ِ
َذ َه َب البِ َق ِ
اع ُّي إِلىَ َأ َّن ُد ُخ َ
اء
(خ َلت) ِف ِ
ِ
ال َّت ْأنِ ِ
يث َعلىَ
الفعلِ َ
يه َدال َل ٌة

َعلىَ َض ْع ِ
ف ُع ُقولهِ ِم؛ َق َ
ال« :ا ْد ُخ ُلوا َكائِنِنيَ
اع ٍ
ات َو ِف َر ٍق
((فيِ ُأ َم ٍم)) َأي فيِ جمُ ْ َل ِة جمَ َ َ
َأ َّم َب ْع ُض َها َب ْع ًضا؛ ُث َّم َو َص َف ُهم َد اًّال بِت ِ
َاء
يث َعلىَ َض ْع ِ
ال َّت ْأنِ ِ
ف ُع ُقولهِ ِم َف َق َ
الَ (( :قد

َخ َلت))»(.((1
َو َقد َأ َعا َد البِ َق ِ
َ
الم َعلىَ
اع ُّي
الك َ
الترَّ ِك ِ
آخ َر ِمن َت ْف ِس ِ
يب َن ْف ِس ِه فيِ َم ْو ِض ٍع َ
ري ِه،

َو َو َّج َه ُه ال َّت ْو ِجي َه الدَّ الليِ َّ َن ْف ُس ُهَ ،و َذلِ َك فيِ

َح ِديثِ ِه َعن َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ
( ((1نظم الدرر.397 /7 :

[سورة فصلت]25 :؛ إِ ْذ َو َجدَ فيِ َتأنِ ِ
يث

ِ
ري ِهم؛ َق َ
(خ َلت) َدال َل ًة َعلىَ تحَ ْ ِق ِ
الفعلِ َ
ال:
((ولمَ َّا َعبرَّ َ َع ْن ُهم بِماَ َي ْق َتضيِ َت ِ
يم ُهم
َ
عظ َ
ري ال َّت ْأنِ ِ
ود َ
ونَ ،ح َّق َر ُهم بِ َض ِم ِ
يث
بِ َأنهَّ ُ م َم ْق ُص ُ

َف َق َ
الَ (( :قد َخ َلت)) َأي لمَ َت َّت ِعظ ُأ َّم ٌة ِم ْن ُهم
بِ ُ
األ ْخ َرى))(.((1
.7ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﭼ [سورة األنفال.]61- 60 :
ري َعلىَ
ُأ ِعيدَ َّ
(الس ْلم) فيِ اآل َي ِة
الض ِم ُ
َّ
َ
يم ِةُ ،مؤَ َّن ًثاَ .و َو ْج ُه َتأنِيثِ ِه َّ
(الس ْل َم)
الك ِر َ
أن َّ

وز ِف ِ
ممِ َّا يجَ ُ ُ
يهِ ،عندَ
َوال َّت ْأنِ ُ
يث(َ ،((2أو َأ َّن

الع َر ِ
ري
َ
ب ،ال َّت ْذ ِك ُ
ود َعلىَ
َّ
ري َي ُع ُ
الض ِم َ

( ((1نظم الدرر.176 /17 :
( ((2ينظر :معاين القرآن للفراء،416 /1 :
وم��ع��اين ال��ق��رآن ل�لأخ��ف��ش،352 /1 :
وإعراب القرآن للنحاس  ،103 /2وزاد
امل��س�ير ،222 /2 :والتبيان يف إع��راب
ال��ق��رآن ،630 /2 :واجل��ام��ع ألحكام
القرآن ،39 /8 :والدر املصون،358 /2 :
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محَ ُْذ ٍ
وف َم ْف ُهو ٍم ِمن َ
الكلاَ ِم َت ْق ِد ُير ُه :ال َف ْع َل ُة
َأو َ
اجل ْن َح ُة(َ ،((2أو أنهَّ َ ا ُتؤَ َّن ُث حمَ ْ لاً َعلىَ

يض َهاَ :
َن ِق ِ
احل ْرب(َ ،((2أو حمَ ْ لاً َعلىَ َم ْعنَى
املسالمَ َ ِة َوا ُهلدْ َن ِة(َ .((2و َي َرى البِ َق ِ
اع ُّي َأ َّن
َ
(الس ْلم) ُم َذ َّك ٌر يجَ ُ ُ
ار
وز َت ْأنِي ُث ُهَ ،و َأ َّن ْ
اختِ َي َ
َّ
ال َّت ْأنِ ِ
يث ُهنَا َجا َء لِ ِ
ار ِة إِلىَ َت ْق ِليلِ ُمدَّ ِة
إل َش َ
الس ْل ِم َواال ْقتِ َصا ِر َعلىَ َأ َق ِّل ُمدَّ ٍة ممُ ِْكن ٍَة،
ّ

َوان َْط َلقَ فيِ َه َذا ال َف ْه ِم ِمن ال َّن َظ ِر إِلىَ املؤَ َّن ِ
ث
املذ َّك ِر؛ َق َ
َعلىَ َأ َّن ُه َأ َق ُّل ِمن َّ
((ولمَ َّا َك َ
ان
الَ :
وز َت ْأنِي ُث ُهَ ،ق َ
الس ْل ُم ُم َذ َّك ًرا يجَ ُ ُ
ال(( :لهَ َا))
َّ
ون َت ْأنِي ُث ُه بِت َْأنِ ِ
املصالحَ َ ةَ ،أو َي ُك ُ
يث ِضدِّ ِه
َأي َ

َ
ار ًة إِلىَ
احل ْر ِ
ري ال َّت ْأنِ ُ
بَ ،و َك َأ َّن ُه ْ
يث إِ َش َ
اختِ َ
َأ َّن ُه ُي ْق َتصرَ ُ ِف ِ
يه َعلىَ َأ َق ِّل َما ُي ْم ِك ُن ِمن املدَّ ِة
حسب َ
اج ِةَ ،ه َذا إِ َذا َك َ
ِ
الح
َب
احل َ
ان َّ
الص ُ
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واللباب يف علوم الكتاب.473 /3 :
( ((2ينظر :معاين القرآن للفراء،416 /1 :
وإعراب القرآن للنحاس  ،103 /2وزاد
املسري ،222 /2 :ومفاتيح الغيب/15 :
 ،500واجلامع ألحكام القرآن.39 /8 :
( ((2ينظر :الكشاف ،233 /2 :واملحرر
الوجيز ،548 /2 :ومفاتيح الغيب/15 :
 ،500وأن��وار التنزيل ،65 /3 :وإرشاد
العقل السليم ،33 /4 :وروح املعاين
 ،222 /5وحماسن التأويل،317 /5 :
والتحرير والتنوير.59 /10 :
( ((2ينظر :املحرر الوجيز.548 /2 :

لِ ْل ُم ْس ِل ِمنيَ فيِ َذلِ َك))(َ .((2فال َّت ْأنِ ُ
يث ُهنَا،
ِع ْندَ البِ َق ِ
الز َمنِ َّي ِة.
اع ِّيَ ،يدُ ُّل َعلىَ َت ْق ِليلِ املدَّ ِة َّ
.8ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﭼ [سورة هود.]94 :
عل َ
ِ
الف ُ
املسنَدُ
(أ َخ َذ)
َجا َء
ْ
(الص ْي َحة)ُ ،هنَاُ ،مؤَ َّن ًثا ،فيِ ِحني َم َّر
َّ

إِلىَ

بِنَا،

ِ
الالت ال َّت ْذ ِك ِ
ريَ ،قو ُل ُه َت َعالىَ  :ﭽﮜ
فيِ َد
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﭼ [سورة هود،]67 :
الف ُ َ
يه ِ
ا َّل ِذي َو َر َد ِف ِ
املسنَدُ إِلىَ
عل (أ َخ َذ) ْ
ري ُمؤَ َّن ٍ
ثَ .و َقد
َّ
(الص ْي َحة)َ ،أ ْي ًضاُ ،م َذ َّك ًرا َغ َ
الف ْعلِ َ
ري ِ
اع ُّي َت ِ
َو َّج َه البِ َق ِ
(أ َخ َذ) ُهن َ
َاك
ذك َ
بِ َأ َّن َغ َر َض ُه ا ِ
الص ْي َح ِة ،فيِ
ار ُة إِلىَ ُق َّو ِة َّ
إل َش َ
املو َاز َن ِة
ِحني َو َّج َه َت ْأنِي َث ُهُ ،هنَاُ ،م ْستَنِدً ا إِلىَ َ
الس َياق ا َّل ِذي َو َر َد ِف ِ
يه
الس َيا َقينْ ِ ِّ :
َبينْ َ ِّ

َ
ِ
الس َياق ا َّل ِذي
الف ْع ُل (أ َخذ) ُم َذ َّك ًراَ ،و ِّ
الف ْع ُل َ
يه ِ
َو َر َد ِف ِ
(أ َخ َذت) ُمؤَ َّن ًثاَ ،فت ََو َّص َل
(الص ْي َحة) ا َّلتِي َو َر َد ِ
الف ْع ُل َم َع َها
إِلىَ َأ َّن
َّ
(ص ْي َحة َث ُمود) ا َّلتِي
ُمؤَ َّن ًثا َأ ْض َع ُف ِمن َ

َو َر َد َم َع َها ِ
الف ْع ُل ُم َذ َّك ًراَ ،ق َ
َ
((وك َأنهَّ َ ا
ال:
( ((2نظم الدرر.316 /8 :

د .وائل عبد االمري احلريب

َكا َن ْت ُد َ
ون َص ْي َح ِة َث ُمود لأِ َ نهَّ ُ م َكا ُنوا
ف ِم ْن ُهم َف ِل َذلِ َك َأ ْب َر َز َعلاَ َم َة ال َّت ْأنِ ِ
َأ ْض َع َ
يث

يق َوآئِ ً
لض ِ
لِ ِّ
ال إِ َل ْي ِه))(َ .((2ف ُه َو َي ْك ِش ُف ،
السماَ ِ
ت
فيِ َه َذ ا ال َّن ِّ
ص َ ،عن َت َضا ُف ِر ِّ

ُمؤَ َّن ًثا ،لِ ِ
املعنَى.
إل َش َ
ار ِة إِلىَ َه َذا ْ

ري إِلىَ ِد َّق ِة ال َّتعبِ ِ
ري
ِذ ْك ِر اهللِ َت َعا لىَ َ ،كماَ ُي ِش ُ
اختِيا ِر َ
األ ْل َف ِ
ُ
القرآنيِ ِّ فيِ
اظ ال ُّل َغ ِو َّي ِة
ْ

ون تِ ْل َك))(َ .((2و ُه َو َي ْست َِد ُّل َعلىَ
فيِ َه ِذ ِه ُد َ
الف ْعلِ َ
يء ِ
َذلِ َك ،بِ َم ِج ِ
(أ َخذت)ُ ،هنَا،
.9ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾ ﭼ [سورة طه.]124 :

َي ِق ُف البِ َق ِ
اع ُّي َعلىَ َ جمَ َ الِ َّي ِ
االختِ َيا ِر
ات ْ
َ
ُ
يم
ص
الك ِر ِ
الق ْر آنيِ ِّ  ،بِ َت ْف ِضيلِ ال َّن ِّ

املصدَ ِر املؤَ َّن ِ
ث َ ( :م ِع َ
يشة)،
استِ ْعماَ َل
ْ
ْ
العدُ َ
املصدَ ِر َ
املذ َّك ِر :
َو ُ
استِ ْعماَ ِل ْ
ول َعن ْ
يث ُهنَا ُمن ِ
(ع ْيش) ،لأِ َ َّن ال َّت ْأنِ َ
َاس ٌب لمِ َ ْعنَى
َ
الض ْع ِ
ف َو ِّ
َّ
الض ْي ِق ا َّل ِذي َت َّت ِص ُف بِ ِه َح َيا ُة
ض َعن ِذ ْك ِر اهللِ َت َعا لىَ ؛ َق َ
َمن َأ ْع َر َ
ال :
((ح َّق َر َها ُس ْب َحا َن ُه بِال َّت ْأ نِ ِ
يث ُث َّم َو َص َف َها
َ
ف َو ُه َو َم ْصدَ ٌر َي ْس َت ِو ي ِف ِ
بِ َأ ْف َظ ِع َو ْص ٍ
يه
املذ َّك ُر َو املؤَ َّن ُث َو َ
ري ُه َف َق َ
َ
ال :
اجل ْم ُع َو َغ ُ
((ض ْن ًكا)) َأ ي َذ ات َض ْن ٍ
َ
ك َأي ِض ْي ٍق ،
لِ َك ْو نِ ِه َعلىَ َضلاَ ٍل َو إِ ْن َر َأ ى َأ َّن َحا َل ُه َعلىَ
َغ ِ
اح ِة َ ،فإِ َّن َضلاَ َل ُه
الر َ
ري َذ لِ َك فيِ َّ
الس َع ِة َو َّ
لاَ ُبدَّ َأ ن ُي ْر ِد َي ُه َ ،ف ُه َو َض ْن ٌك لِ َك ْو نِ ِه َس َب ًبا

( ((2نظم الدرر.367 /9 :

ال ُّل َغ ِو َّي ِة  ،ممُ َ َّث َل ًة ُهنَا بِا َّلتأنِ ِ
يث  ،فيِ َر ْس ِم
املعالمِ ِ لحِ َ ِ
ياة َمن ُي ْع ِر ُ
ض َعن
ور ٍة مخُ ِي َف ِة َ
ُص َ

استِ ْعماَ ِل َل ْف ِظ َ :
(ض ْن ًكا)َ ،و ُه َو
املت ََمثِّلِ بِ ْ
الو ْص ِ
ف بِ ِه َ
َم ْصدَ ٌر َي ْس َت ِو ي فيِ
املذ َّك ُر
َ
الو ِ
َان و َا َ
احدُ َواال ْثن ُ
جل ْم ُع(،((2
َو املؤَ َّن ُث َو َ
الع ْي ِ
ش َو ُعسرْ ِ ِه َو ِشدَّ تِ ِه ،
َيدُ ُّل َعلىَ ِض ْي ِق َ
َح َّتى إِ َّن َص ِ
يش ُم ْض َط ِر َب ال َب ِ
اح َب ُه َي ِع ُ
ال
سَ ،خائِ ًفا ِمن اال نْتِ َق ِ
وم ال َّن ْف ِ
اص
َم ْه ُم َ
املا ِّد ِّي َو َط ِ
ام ًعا فيِ االزْ ِد َي ِ
اد الدُّ ْن َي ِو ِّي(.((2
َو َل َع َّل ممِ َّا ُيؤَ ِّيدُ َه ِذ ِه الدَّ لاَ َل َة َو َي ُص ُّب فيِ

َت ْر ِس ِ
يخ َها َوتَشْ ِخ ِ
يص َملاَمحِ ِ َها َما ْار َت َس َم
ين ِمن َت ْأ ِويلاَ ٍ
فيِ َأ ْذ َه ِ
ت َو ُصو ٍر
ان امل َفسرِّ ِ َ
ش ا َّل ِذ ي َيدُ ُّل فيِ َ
لِ َض ْن ِ
األ ْصلِ َعلىَ
الع ْي ِ
ك َ

( ((2نظم الدرر.362 /12 :
( ((2ينظر :جم��از القرآن  ،32 /2والكشف
والبيان ،265 /6 :والكشاف،95 /3 :
وزاد املسري  ،180 /3ومفاتيح الغيب:
 ،110 /22واجلامع ألحكام القرآن/11 :
.258
( ((2ينظر :التحرير والتنوير.331 /16 :
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ِّ
الض ْي ِق(َ .((2و ِمن َث َّم َف َقد َو َجدْ َنا ُم َفسرِّ ً ا
الش ِّ
ِمث َْل ابن ِ َع ِطي َة ُي َفسرِّ ُ ُه بِال َّن َك ِد َّ
اق ِمن

ش َأ و املنَا ِز ِل َأ و َم َو ِ
اط ِن َ
احل ْر ِ
الع ْي ِ
ب
َ
(((3
س َأ َّن ِمث َْل
َو َن ْحو َه َذ ا َ ،كماَ َن ْل َم ُ
الصو ِر ِة املؤَ ِّر َق ِة لِ َض ْن ِ
الع ْي ِ
ش
ك َ
َه ِذ ِه ُّ

ِ
املاورد ّي
َأ َخ َذ ْت َأ ْب َعا َد َها ِف ْيماَ َأ ْو َر َد ه
(ت450هـ) ِمن َت ْأ ِو يلاَ ٍ
ت َ :أ َّولهُ َا:
الك ْس ُب َ
َأ َّن ُه َ
الع ْي ُ
ش
احل َر ُام َ ،و الثَّانيِ َ :
صَ ،و الثَّالِ ُث َ :ع َذ اب ال َ ُقبرْ ِ ،
امل َنغَّ ُ
الر ا بِ ُع َّ :
وم فيِ
يع َو ّ
الز ّق ُ
الط َع ُ
ام الضرَّ ِ ُ
َو َّ
َ
اخل ِ
َج َه َّن َم َ ،و َ
املر ُء
ام ُ
س  :أ ْن َي ْك ِس َب ْ

ص َ
يم ،
ُد ْو َن ِك َفا َيتِ ِه (َ .((3و َل َع َّل ال َّن َّ
الك ِر َ
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( ((2ينظر :معاين القرآن للفراء،194 /2 :
وجم��از ال��ق��رآن  ،32 /2وغريب القرآن
البن قتيبة ،283 :وجامع البيان/18 :
 ،391ومعاين القرآن وإعرابه،378 /3 :
والكشف والبيان ،265 /6 :واملفردات
يف غريب ال��ق��رآن ،512 :و زاد املسري
 ،180 /3ومفاتيح الغيب،110 /22 :
واجل��ام��ع ألحكام ال��ق��رآن،258 /11 :
وأنوار التنزيل ،41 /4 :ومدارك التنزيل:
 ،388 /2وإرشاد العقل السليم،48 /6 :
وروح املعاين.585 /8 :
( ((3ينظر :املحرر الوجيز.68 /4 :
( ((3ينظر :النكت والعيون  ،431 /3وغرائب
التفسري.731 /2 :

بِإِ ْع َجا ِز ِه ال ُّل َغ ِو ِّي َو ال َبلاَ ِغ ِّي َ ،أ َرا َد َه ِذ ِه
املعانيِ مجُ ْ ت َِم َع ًةِ ،من َب ِ
اب ال َّت َو ُّس ِع فيِ
َ
املعنَى.
ْ

.10ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ [سورة

احلج.]42 :

َل ْف ُظ (ال َق ْو ِم) ُم َذ َّك ٌرَ ،و َك َذا َو َر َد فيِ
َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ [سورة األنعام:

َ .]66و َل ِك َّن ُه َقد ُيؤَ َّن ُث حمَ ْ لاً َل ُه َعلىَ َم ْعنَى
َ
اجلماَ َع ِة(َ ،((3أو َعلىَ َأ َّن َت ْأنِي َث ُه ُل َغ ٌة لِ َب ْع ِ
ض
ب(((3؛ َو َقد َو َر َد ُمؤَ َّن ًثا فيِ َم َو ِ
الع َر ِ
اض َع
َ
آن َ
الق ْر ِ
ُأ ْخ َرى ِمن ُ
يمِ ،م ْن َها َق ْو ُل ُه
الك ِر ِ

َت َعالىَ  :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ ﮤﭼ [سورة احلج.]42- 42 :
يث ِ
َو َقد َو َّج َه البِ َق ِ
اع ُّي َت ْأنِ َ
الف ْعلِ َم َع
(ال َق ْوم) فيِ اآل َي ِة َ
يم ِة بِأ َّن ُه لِت َْح ِق ِ
ري
الك ِر َ
َ
املك ِّذ َبنيَ ؛ َق َ
الَ «(( :ف َقد َك َّذ َب ْت» َو َأ َتى
( ((3ينظر :معاين القرآن للفراء،126 /1 :
وإع���راب ال��ق��رآن للنحاس،306 /3 :
وم��ش��ك��ل إع����راب ال���ق���رآن،624 /2 :
والنكت والعيون.80 /5 :
( ((3ينظر :جماز القرآن.178 /2 :

د .وائل عبد االمري احلريب

ُس ْب َحا َن ُه بِت ِ
َاء ال َّت ْأنِ ِ
لم َك ِّذ َبنيَ
يث تحَ ْ ِق ً
ريا لِ ُ
فيِ ُقدْ َرتِ ِه َوإِ ْن َكا ُنوا َأ َشدَّ ال َّن ِ
اس))(.((3

َكماَ َجا َء ِ
الف ْع ُل ُمؤَ َّن ًثا َأ ْي ًضا فيِ َق ْولِ ِه َت َعالىَ :
ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﭼ [سورة صَ ،]12 :و َقد َو َّج َه
يث ِ
الف ْعلِ َ
َت ْأنِ َ
(ك َّذ َبت)ُ ،هنَا ،بِأ َّن ُه لِ َغ َر ِ
ض
الدَّ لاَ َل ِة َعلىَ َض ْع ِ
ف َت ْك ِذيبِ ِهم؛ َق َ
ال:
((و َكا ُنوا َأ ْح َق َر شيَ ْ ٍء بِالن ِّْس َب ِة إِ َل ْي ِه ُس ْب َحا َن ُه
َ
َم َع ِشدَّ تهِ ِم فيِ َأن ُْف ِس ِهمَ ،بينَّ َ َذلِ َك بِال َّت ِ
اء
الر ْت َب ِة الثَّانِ َي ِة املؤَ َّخ َر ِةَ ،و ِه َي
الدَّ ا َّل ِة َعلىَ ُّ

ُر ْت َب ُة ال َّت ْأنِ ِ
الض ْعف َف َق َ
يث اللاَّ ِز ِم ِم ْن ُه َّ
ال:
ف البِ َق ِ
«ك َّذ َبت»))(َ .((3و َو َص َ
َ
اع ُّي َت ْأنِ َ
يث
ِ
وح فيِ ُس ْو َر ِة ال َق َم ِر فيِ
الف ْعلِ َم َع َق ْو ِم ُن ٍ
َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ سورة القمر:
ين لأِ َ ْم ِر ِهم؛
 ،]9بِ َأ َّن ُه تحَ ْ ِق ٌري لهَ ُ م َوتهَ ْ ِو ٌ

َق َ
ريا لهَ ُ م َوتهَ ْ ِوينًا
الَ :
((و َأ َّن َث ِف ْع َل ُهم تحَ ْ ِق ً
لأِ َ ْم ِر ِهم فيِ َج ْن ِ
ب ُقدْ َرتِ ِه))(.((3
َو َجا َء ِ
الف ْع ُل َ
(ك َّذ َبت) ُمؤَ ن ًثا َأ ْي ًضا
فيِ َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ

( ((3نظم الدرر.60 /13 :
( ((3نظم الدرر .340 /16 :وينظر أيضا :نظم
الدرر.123 /19 :
( ((3نظم الدرر.102 /19 :

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﭼ [سورة غافرَ ،]5 :و َت ْأنِ ُ
يث ِف ْع ِل ِهم
او َم ِة؛ َق َ
ال:
ُهنَا َيدُ ُّل َعلىَ َض ْع ِف ِهم َعن امل َق َ
يث ِ
ريا بِت َْأنِ ِ
(( َق َ
الف ْعلِ إِلىَ َض ْع ِف ِهم
ال ُم ِش ً
املصا َد َم ِة،
او َم ِةَ ،و َتلاَ ِشي ِهم ِع ْندَ َ
َعن امل َق َ
الق َّو ِة بِالن ِّْس َب ِة إِلىَ َأ ْبن ِ
َوإِ ْن َكا ُنوا فيِ َغا َي ِة ُ
َاء
ِج ْن ِس ِهمَ :
«ك َّذ َبت»))(.((3

َو َقد َجا َء ِ
(ك َّذب) ُم ْسنَدً ا إِلىَ
الف ْع ُل َ
َل ْف ِظ ( َث ُمود)َ ،و ُه َو ُمؤَ َّن ٌث َأ ْي ًضا ،فيِ َق ْولِ ِه
َت َعالىَ  :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ [سورة

ان َض ْع ِ
الشمس ،]15–9 :لِ َب َي ِ
ف َت ْك ِذيبِهم
الَ :
ول همِ َ ِم ِهم؛ َق َ
َو ُس ُف ِ
((أ َّن َث ِف ْع َل ُهم
ف َأ َث ِر َت ْك ِذيبِ ِهم لأِ َ َّن ُك َّل َس ِ
لِ َض ْع ِ
ام ٍع َل ُه
َي ْع ِر ُف ُظ ْل َم ُهم ِف ِ
يح
وح آ َيتِ ِهم َو َقبِ ِ
يه لِ ُو ُض ِ
َغا َيتِ ِهمَ ،و َما لهَ ُ م بِ ُس ُف ِ
اح ِة
ول اهلِ َم ِم َو َق َب َ

( ((3نظم الدرر.8 /17 :
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ِّ
الش َي ِم))(.((3

.11ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﭼ [سورة العنكبوت:
.]41

َي ْذ ُك ُر ال ُّل َغ ِو ُّي َ
وت)
ون َأ َّن
(الع ْن َك ُب َ
َ
الع َر ِ
ُمؤَ َّن َث ٌةَ ،قد ُي َذ ِّك ُر َها َب ْع ُ
ب(.((3
ض َ

َو َقد َبينَّ َ البِ َق ِ
ص ُ
الق ْرآنيِ ِّ
اع ُّي َأ َّن ْ
ار ال َّن ِّ
اختِ َي َ
ري َع ْن َها بِال َّت ْأنِ ِ
يثَ ،ف َق َ
ال( :اتخَّ َ َذت)
ال َّت ْعبِ َ
َ
الس َي َ
اق ا َّل ِذي
َولمَ ْ َي ُق ْل( :اتخَّ َ َذ) ،لأِ َّن ِّ
َو َر َد ْت ِف ِ
اق َذ ٍّم َف َقد َذ َّم ُهم بِاتخِّ َ ِ
يه ِس َي ُ
اذ ِهم
َأ ْولِ َيا َء لاَ َح ْو َل لهَ ُ م َولاَ ُق َّو َة َو َش َّب َه ُهم
الع ْن َك ُب ِ
الض ْع ِ
َّ
وت فيِ
َاس َب َذلِ َك
بِ َ
فَ ،فن َ

َأ ْن َي ْأتيِ َ بهِ َ ا ُمؤَ َّن َث ًة ،لِلدَّ لاَ َل ِة َعلىَ َض ْع ِف َها؛
((عبرَّ َ َع ْن َها بِال َّت ْأنِ ِ
َق َ
يث َوإِ ْن َكا َن ْت
الَ :
98

( ((3نظم الدرر.80 /22 :

( ((3ينظر :معاين القرآن للفراء،317 /2 :
وإع���راب ال��ق��رآن للنحاس،175 /3 :

وهت��ذي��ب اللغة (ع��ن��ك��ب)،198 /3 :

والكشف والبيان ،280 /7 :وزاد املسري:

 ،407 /3ولسان العرب (عنكب)/1 :
 ،632وتاج العروس (عنكب).446 /3 :

ُت َق ُ
ال بِال َّت ْذ ِك ِ
ري َت ْع ِظيماً لِ َض ْع ِف َها ،لأِ َ َّن
ف َما َت ْبنِ ِ
ام لِ َض ْع ِ
يه َف َق َ
ال :ﭽ ﮈ
امل َق َ
ﮉﮊﭼ َأي َت َك َّل َفت َأ ْخ َذ ُه فيِ َص ْن َعتِ َها َل ُه

الر َدىَ ،ويحَ ِْم َي َها البِلاَ َ ،كماَ َت َك َّل َ
ف
لِ َي ِق َي َها َّ
َهؤُ ِ
وهم،
الء
اص ِطن َ
َاع َأ ْر َبابهِ ِم لِ َي ْن َف ُع ُ
ْ

وهمَ ،ف َك َ
ان
وهم بِزَ ْع ِم ِهم َو َي ْر َف ُع ُ
َويحَ ْ َف ُظ ُ
َذلِ َك ال َب ْي ُت َم َع َت َك ُّل ِف َها فيِ َأ ْم ِر ِهَ ،و َت َعبِ َها
الش ِد ِ
َّ
الو ْه ِن))(.((4
يد فيِ َش ْأنِ ِه ،فيِ َغا َي ِة َ
َو ِه ِذ ِه ا ْلتِ َفا َت ٌة َد ِقي َق ٌة ِمن البِ َق ِ
اع ِّي َتدُ ُّل
ص َ
يم َما َي ْفت َُأ َي ْك ِش ُف لمِ َ ْن
َعلىَ َأ َّن ال َّن َّ
الك ِر َ
َي َتدَ َّب ُره َعن َأسرْ َ ا ٍر جمَ َ الِ َّي ٍة َو ُن َك ٍ
ت َبلاَ ِغ َّي ٍة
َل ِطي َف ٍة فيِ َغا َي ِة َ
األهمَ ِّ َي ِة َوا ِ
جلدَّ ِة.

.12ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﭼ [سورة الروم.]5–1 :
ص الشرَّ ِ َ
ُي ْل َح ُظ ُهنَا َأ َّن ال َّن َّ
يف َعبرَّ َ

ور َتينْ ِ ؛ َعبرَّ َ َع ْن ُهم فيِ
(الروم) بِ ُص َ
َعن ُّ
الصو َر ِة ُ
األ ْولىَ بِال َّت ْأنِ ِ
يث َف َق َ
الُ :
(غ ِل َبت
ُّ ْ
( ((4نظم الدرر.442- 441 /14 :

د .وائل عبد االمري احلريب

وم)َ ،و َعبرَّ َ َع ْن ُهم فيِ
ور ِة الثَّانِ َي ِة
الر ُ
ُّ
الص َ
ُّ
ري َف َق َ
بِال َّت ْذ ِك ِ
ال :ﭽ ﯘ ﭼ ،ممِ َّا
الق ْرآنيِ َّ َعدَ َل َعن ال َّت ْأنِ ِ
ص ُ
يث
َي ْعنِي َأ َّن ال َّن َّ
َار ُه ا ْبتِدَ ا ًء؛ إِ ْذ ُي ْم ِك ُن َأ ْن َي ْست َِم َّر
ا َّل ِذي ْ
اخت َ
ري ِة َن ْف ِس َهاَ ،ف ُي َقال فيِ َغيرْ ِ
الوتِ َ
ال َّت ْعبِ ُ
ري َعلىَ َ
رآن َ
يمُ :غ ِل َب ِ
الق ِ
ُ
وم َو ِه َي ِمن
الك ِر ِ
الر ُ
ت ُّ

َب ْع ِد َغ َل َبتِ َها َس َتغْ ِل ُبَ ،و َل ِك َّن ُه َت َر َك ُه إِلىَ
ريَ ،و َقد ا ْل َت َف َت البِ َق ِ
ال َّت ْذ ِك ِ
اع ُّي إِلىَ َفن َِّّي ِة
ول َعن ال َّت ْأنِ ِ
العدُ ِ
يث إِلىَ
َه َذا ال َّت ْعبِ ِ
ري َو ُ

ري َو َدال َل ِة ُك ٍّل ِم ْن ُهماَ فيِ ِس َي ِ
اق ِه؛ َف َق َ
ال َّت ْذ ِك ِ
ال:
َ
َ
لرو ِم
َ
((ولمَ َّا ا ْب َتدَ أ ُس ْب َحا َن ُه بِماَ أ ْو َج َب ُه لِ ُّ
ِمن ال َق ْه ِر بِت َْب ِد ِيلهمُ ،م َعبرِّ ً ا َع ْن ُهم بِ َأ َد ِاة
ال َّت ْأنِ ِ
َاس َب ًة لِ ُس ُفولهِ ِمَ ،أ ْت َب َع ُه َما َصن ََع ُه
يث ُمن َ

املح ِسنِنيَ ِمن ِع َب ِ
ين
َم َع ُهم لِ َت ْف ِر ِ
اد ِه ا َّل ِذ َ
يج ْ
َخت ََم بهِ م ُ
األ َم َم َو َن َس َخ بِ ِم َّلتِ ِهم امل َل َل،
ولَ ،ف َق َ
يع الدُّ ِ
ال ُم َعبرِّ ً ا
َو َأ َدالهَ ُ م َعلىَ جمَ ِ ِ
ري ُّ
االستِ ْعلاَ ُء ِمن َض ِم ِ
الذ ُكو ِر
بِماَ َي ْق َتضيِ
ْ
الع َقلاَ ِء))(َ .((4ي ْك ِش ُف البِ َق ِ
اع ُّيُ ،هنَا،
ُ

َعن سرِ ٍّ َبلاَ ِغ ٍّي َوإِ ْع َجا ِز ٍّي فيِ َض ْو ِء َما
يح ُه ال ُّل َغ ُة ِمن ُح ِّر َي ٍة َو َج َو َاز ٍ
ات َت ْعبِ ِ
ري َّي ٍة،
ُتتِ ُ

اه ْت ِف ِ
فيِ ال َّت ْأنِ ِ
يث َوال َّت ْذ ِك ِ
يه ال ُّل َغ ُة
ري ،تمَ َ َ
ري َّي ُة بِالدَّ لاَ َل ِة َو َغا َي ِ
َوإِ ْم َكا َناتهُ َا ال َّت ْعبِ ِ
ات
( ((4نظم الدرر.6- 5 /15 :

ص َو َم ِ
قاص ِد ِه َعلىَ َن ْح ٍو لاَ ُيدَ انِ ْي ِه َت ْعبِ ٌري
ال َّن ِّ
ري بِاملؤَ َّن ِ
ث لِلدَّ لاَ َل ِة َعلىَ
َ
آخ ُر ،إِ ْذ َي ْأتيِ ال َّت ْعبِ ُ

يمتِهم َوان ِْك َسا ِر ِهم ،فيِ ِحني
َحا َل ِة َه ِز َ
ري بِ َ
املذ َّك ِر لِلدَّ لاَ َل ِة َعن َغ َلبِ ِهم
َي ْأتيِ ال َّت ْعبِ ُ

َوانْتِ َصا ِر ِهم.

.13ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﭼ [سورة الروم.]54- 52 :

است َْع َم َل
ْ

(ضلاَ
املؤَ َّن َث َ

َ
املصدَ َر
يم
ص
ال َّن ُّ
ْ
الك ِر ُ
َلة) َم َع ُو ُج ِ
املصدَ ِر
ود
ْ

املج َّر ِد ِمن ال َّت ِ
(ضلاَ ل)؛ َق َ
اء َ
الرا ِزي:
َ
ال َّ
((وا ْل َع َر ُب ُت ْل ِح ُق َه ِذ ِه الهْ َا َء فيِ َكثِ ٍ
ري
َ
ِم َن المْ َ َص ِ
اد ِر َوتحَ ْ ِذ ُف َها َي ُقو ُل َ
ونَ :ضلاَ ٌل
اه ٌةَ ،و َل َذ ٌاذ
َو َضلاَ َل ٌةَ ،و َس َفا ٌه َو َس َف َ
اع ٌة))(َ .((4أي
َو َل َذا َذ ٌةَ ،و َر َض ٌ
اع َو َر َض َ

( ((4مفاتيح الغيب ،146 /13 :وينظر :اللباب
يف علوم الكتاب ،427 /8 :وبصائر ذوي
التمييز.481 /3 :
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َّ
َّ
(الضلاَ ِل)،
(الضلاَ َل َة) َم ْصدَ ٌر ِمث ُْل
َأ َّن
و َت ْأنِي ُث ُها َل ْف ِظ ٌّي محَ ٌ
ْض ،ألن ا ْل َع َر َب
َأ ْسماَ ِء

َي ْس َتشْ ِع ُر َ
ون ال َّت ْأنِ َ
يث َغالِ ًبا فيِ
َأ ْجن ِ
اه ِة،
الس َف َ
َاس المْ َ َعانيِ ِ ،مثْلِ ا ْل َغ َوا َي ِة َو َّ
َفال َّت ُاء يف ِمثْلِ َه ِذ ِه َ
األ ْل َف ِ
اظ لمِ ُ َج َّر ِد َت ْأنِ ِ
يث
ال َّل ْف ِظَ ،وال َّت ُاء ِف َيها َل ْي َس ْت لِلدَّ لاَ َل ِة َعلىَ
امل ْف َر ِد أو ا ْل َو ْحدَ ِة(َ .((4و َي َرى البِ َق ِ
اع ُّي َأ َّن

( َم ْع ِذ َرهتم) َغيرْ ُ َح ِق ِ
يق ٍّي( ،((4فيِ ِحني َق َر َأ
ا ْب ُن كثري َو َأ ُبو َع ْم ٍرو (لاَ َت ْن َفع) بِال َّت ِ
اء(،((4

َعلىَ ال َّل ْف ِظ(َ ،((4أي لأِ َ َّن ( َم ْع ِذ َرهتم)
ُمؤَ َّن ٌث َل ْف ِظ ٌّيَ .و َي َرى البِ َق ِ
اع ُّي َأ َّن ِق َرا َء َة
ال َّت ْأنِ ِ
يث َأ ْب َلغُ ِمن ِق َرا َء ِة ال َّت ْذ ِك ِ
ري ،لأِ َ نهَّ َ ا
َتدُ ُّل َعلىَ َأ َق ِّل ُع ْذ ٍر َو َأ ْص َغ ِر َم ْع ِذ َر ٍةَ ،وإِ َذا

املذ َّك ِر إِلىَ املؤَ َّن ِ
العدُ َ
املصدَ ِر َ
ث
ُ
ول َعن ْ
لِلدَّ لاَ َل ِة َعلىَ َأ ْد َنى َضلاَ ٍل محُ ْ ت ََملٍ ؛ َق َ
ال:
((عن
الع ْمي َ
َ
((و َما َأن َْت تجُ َ دِّ ُد ِهدَ ا َي َة ُ
َّ
الط ِر ِ
يق
َضلاَ َلتِ ِهم)) إِ َذا َض ُّلوا َعن

االعتِ َذ ُار َ
لمَ ُي ْق َبلِ
ري َفلاَ َش َّك فيِ َأ َّن
ْ
الكثِ ُ
االعتِ َذ َار ال َق ِل َ
يل لاَ ُي ْق َب ُل َأ ْي ًضا ِمن َب ِ
اب
ْ
((و ِ
َأ ْولىَ ؛ َق َ
ار ُة َش ِديدَ ٌة ِجدًّ ا
ال:
َ
الع َب َ

يحتِ ِهم)) (.((4
َن ِص َ

ون ِم ْن ُهم َم َع ِ
َتدُ ُّل َعلىَ َأ َّن ُه َت ُك ُ
اذ ُيرَ ،و َتر ُّق ٌق

َف َأ ْب َعدُ وا َوإِ ْن َك َ
ار
ان َأ ْد َنى َضلاَ ل -بِماَ َأ َش َ
إِ َل ْي ِه ال َّت ْأنِ ُ
يثَ ،وإِ ْن َأت َْع ْب َت َن ْف َس َك فيِ

.14ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
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اصم َو َ
ش بِال َي ِ
األ ْع َم ُ
اء
َق َر َأ َع ِ ٌ
ري ،لِ ُو ُج ِ
ود َف ِ
اصلٍ (َ ،((4ولأِ َ َّن َت ْأنِ َ
بِال َّت ْذ ِك ِ
يث

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﭼ [سورة الروم-56 :
.]57

( ((4ينظر :التحرير والتنوير- 8 :ب.192 /
( ((4نظم الدرر.126 /15 :

ِمن َح ْي ُث َكا َنت ُت ْع ِطي َأ َّن َمن َو َق َع ِم ْن ُه
ُظ ْل ٌم َما َي ْو ًما َما َك َ
ان َه َذا َحا ُل ُهَ ،و ِه َي

( ((4ينظر :املحرر الوجيز ،344 /4 :والتبيان
يف إع��راب ال��ق��رآن ،1042 /2 :وأن��وار

التنزيل ،211 /4 :وإرشاد العقل السليم:

.66 /7
( ((4ينظر :زاد املسري ،428 /3 :والتبيان يف
إعراب القرآن ،1042 /2 :وأنوار التنزيل:
 ،211 /4وإرشاد العقل السليم.66 /7 :
( ((4ينظر :السبعة يف القراءات ،509 :وروح
املعاين .60 /11
( ((4ينظر :التبيان يف إع��راب ال��ق��رآن/2 :
.1042

د .وائل عبد االمري احلريب

َكثِ ٌريَ ،و َت َذ ُّل ٌل َكبِ ٌريَ ،فلاَ ُي ْق َب ُل ِم ْن ُه شيَ ْ ٌء-
يث ِ
علىَ ِق َرا َء ِة َاجلماَ َع ِة بِت َْأنِ ِ
الف ْعلِ
َه َذا َ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [سورة

َ
الكثِ ٌري لمَ ْ َي ْن َف ِع ال َق ِل ُ
يل ا َّل ِذي َد َّل َع َل ْي ِه
املج َّر ُد َولاَ َع ْكسَ ،و ُي ْم ِك ُن َأ ْن َت ُك َ
ون
َ
اجل ْم ُهو ِر ُمت ََو ِّج َه ًة لِ َ
ِق َرا َء ُة ُ
لك َف َر ِة َو ِق َرا َء ُة

اب ا ِ
َق ْل ِ
إل ْث ِم امل ْن ِهي
ب َمن يِت ََع َّمدُ ْارتِ َك َ
او َة ُ
َع ْن ُه فيِ اآل َي ِة َ
األ ُنو َث ِة،
يم ِة َر َخ َ
الك ِر َ

الك ِ
َو ِه َي َأ ْب َلغُ ِمن ِق َرا َء ِة ُ
وف ِّينيَ بِت َْذ ِك ِ
ري ِه
االعتِ َذ ُار
الع ْذ ِر ،لأِ َ َّن ُه إِ َذا لمَ ْ يِ ْن َف ِع ْ
بِت َْأ ِويلِ ُ

لع َص ِ
الك ِ
ُ
املؤ ِمنِنيَ َ ،فإِ َّن ِم ْن ُهم
اة ِمن ْ
وف ِّينيَ لِ ُ

االعتِ َذ ُار َف ُي ْع َفى َع ْن ُه))(.((4
َمن َي ْن َف ُع ُه
ْ
َو ُي ْل َح ُظ ُهنَا َأ َّن البِ َق ِ
اع َّي ُي َو ِّظ ُف ِق َرا َءتيَ

ِ
ري َم َّر ًة َوال َّت ْأنِ ِ
الف ْعلِ بِال َّت ْذ ِك ِ
يث ُأ ْخ َرى
َت ْو ِظي ًفا َدلاَ لِ ًّيا َو َبلاَ ِغ ًّيا َل ِطي ًفا فيِ ِس َي ِ
اق
اآل َي ِة َن ْف ِس َها ،إِ ْذ َج َع َل ِق َرا َء َة ال َّت ْأنِ ِ
يث َتدُ ُّل
ف َو ِ
الض ْع ِ
َعلىَ َّ
الق َّل ِة َفت َُكون اآل َي ُة ُمت ََو ِّج َه ًة
لع َص ِ
املؤ ِمنِنيَ  ،فيِ ِحني َت ُك ُ
ون ِق َرا َء ُة
اة ِمن ْ
لِ ُ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

األحزاب.]5 :
اق َت ِ
َي َرى البِ َق ِ
اء ال َّت ْأنِ ِ
اع ُّي َأ َّن إِلحْ َ َ
يث
بِ ِ
ار ًة إِلىَ َأ َّن فيِ
الف ْعلِ ( َت َع َّمد)َ ،جا َء إِ َش َ

يع َأ ْن َي ْن َهى َن ْف َس ُه َعن ا ِ
إل ْث ِم
َفلاَ َي ْست َِط ُ
َف ِمن َثم َفإِ َّن َن ْفس ُه َ
الس ِ
ود ُه
وء َت ُق ُ
األ َّم َ
َ
َّ
ار َة بِ ُّ

اص؛ َق َ
الَ «(( :ت َع َّمدَ ت ُق ُلو ُب ُكم»
املع يِ
إِلىَ َ
ال َ
َعلىَ َز َو ِ
احل َر ِج َأ ْي ًضا ِف ْيماَ َو َق َع َب ْعدَ ال َّن ْه ِي
ان َأو َس ْب ِق ال ِّل َس ِ
َعلىَ َسبِيلِ الن ِّْس َي ِ
انَ ،و َد َّل
يث ِ
الف ْعلِ َعلىَ َأ َّن ُه لاَ َي ْعت َِمدُ ُه َب ْعدَ ال َب َي ِ
َت ْأنِ ُ
ان
او ُة ُ
َّ
األ ُنو َث ِة))(.((5
الشافيِ إِلاَّ َق ْل ٌب ِف ْي ِه َر َخ َ
.16ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ري ُمت ََو ِّج َه ًة لِ ُ
ال َّت ْذ ِك ِ
لك َّفا ِر لمِ َا َيدُ ُّل َع َل ْي ِه
ار َن ًة بِال َّت ْأنِ ِ
يث
ري ِمن ُق َّو ِة َو ُم َبا َل َغ ٍة ُم َق َ
ال َّت ْذ ِك ُ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
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ﮒ ﮓ ﮔﭼ [سورة

فيِ ِذ ْه ِن البِ َق ِ
اع ِّي.

ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

( ((4نظم الدرر.133 /15 :

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮎﮏﮐﮑ
األحزاب.]10- 9 :

( ((5نظم الدرر.289 /15 :
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ا ْل َت َف َت البِ َق ِ
الق ْر َ
اع ُّيُ ،هنَا ،إِلىَ َأ َّن ُ
آن
َ
اغ ِ
يم َعبرَّ َ بِال َّت ْأنِ ِ
يث َف َق َ
(ز َ
الَ :
ت
الك ِر َ
َ
ار)َ ،ولمَ ْ ُي َعبرِّ ْ بِال َّت ْذ ِك ِ
ريَ ،كماَ ِه َي
األ ْب َص ُ
َ
احل ُ
ال فيِ َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﭼ [سورة النجم ،]17 :لأِ َ َّن َدلاَ َل َة
ري َعلىَ
ُ
ال َّت ْذ ِك ِ
الع ُل ِّو
الق َّو ِة َو َّ
الصلاَ َب ِة َو ُ

((و َأ َّن َث ِ
الز ْي ِغ؛ َق َ
الف ْع َل
ُتنَافيِ َم ْعنَى ّ
الَ :
َو َما ُع ِط َ
ور
ف َع َل ْي ِه لأِ َ َّن ال َّت ْذ ِك َ
ري ا َّل ِذي َيدُ ُ
َم ْعنَا ُه

َعلىَ ُ
الصلاَ َب ِة ُينَافيِ
الع ُل ِّو َو َّ
الق َّو ِة َو ُ
َف َق َ
ال :ﭽ ﮍ ﮎ ﭼَ ،أي:

الز ْيغَ
َّ
َما َل ْت َعن َسدَ ِ
الوالِ ِه
اد ال َق ْص ِد ِف ْع َل َ
الغ ْف َل ِة ال َّن ِ
َ
اجل ِز ِع بِماَ َح َص َل ِمن َ
اشئ َِة َعن
الدَّ ْه َش ِة َ
احل ِ
الر ْع ِ
ب))(َ .((5و َقد
اص َل ِة ِمن ُّ
يث ِ
َأ َعا َد البِ َق ِ
يف َدلاَ َل ِة َت ْأنِ ِ
اع ُّي َت ْو ِظ َ
الف ْعلِ
ت َ
اغ ِ
(ز َ
ري َن ْف ِسهَ :
فيِ ال َّت ْعبِ ِ
ار) فيِ
األ ْب َص ُ
َكلاَ ِم ِه َعلىَ َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
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ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ
[سورة ص ،]63- 62 :إِ ْذ َبينَّ َ َأ َّن
الف ْعلِ ُهنَا َجا َء ُمن ِ
يث ِ
َت ْأنِ َ
َاس ًبا لِ َو ْض ِع
الر َج ِ
ين فيِ ال َّنا ِر َو ُهم َي ْب َح ُث َ
ون َعن
ال ا َّل ِذ َ
ِّ
َ
ين َكا ُنوا يحَ َْس ُبونهَ ُ م َأشرْ َ ًارا ِم ْث َل ُهم،
آخ ِر َ

( ((5نظم الدرر.301 /15 :

وهم فيِ ال َّنا ِرَ ،ف َذ َهب بهِ م
َغيرْ َ َأنهَّ ُ م َف َقدُ ُ
َّ
ار ُهم
الظ ُّن إِلىَ َأنهَّ ُ م َم َع ُهم َو َل ِك َّن َأ ْب َص َ
ور َة
َاس َب َه ِذ ِه ُّ
َك َّل ْت َعن ُرؤْ َيتِ ِهمَ ،فن َ
الص َ
ِ
الف ْعلِ لِلدَّ لاَ َل ِة َعلىَ
َت ْأنِ ُ
يث
َأ ْب َصا ِر ِهم َو َض ْع ِف َها؛ َق َ
اهم»
ال«(( :اتخَّ َ ْذ َن ُ
او ِة
َر َخ َ

َاها فيِ َأ ْخ ِذ ِهم
َأي َك َّل ْفنَا َأن ُْف َسنَا َو َعالجَ ْ ن َ
ْ
((سخ ِر ًّيا)) َأي َن ْس َخر ِم ْن ُهم َو َن ْست َْه ِز ُئ
–علىَ ِق َرا َء ِة َ
الكسرْ ِ َ ،و ُن َس ِّخ ُر ُهم
بهِ م َ
َأي َن ْست َْخ ِد ُم ُهم َعلىَ ِق َرا َء ِة َّ
الض ِّمَ ،و ُهم
َل ْي ُسوا َأ ْهلاً لِ َذلِ َكَ ،ب ْل َكا ُنوا َخيرْ ًا ِم َّنا
َف َلم َيدْ ُخ ُلوا ُهنَا لِ َعدَ ِم َ
رش َارتهِ مَ ،و َك َأنهَّ ُ م

إِلىَ تجَ ْ ِوي ِز َك ْونهِ م فيِ ال َّنا ِر َم َع ُهم َو َمن َُع ُهم
ِمن ُرؤْ َيتِ ِهم َأ ْم َي ُلَ ،فدَ ُّلوا َعلىَ َذلِ َك

الف ْعلِ َن ِ
يث ِ
بِت َْأنِ ِ
اسبِنيَ َخ َفا َء ُهم َع ْن ُهم إِلىَ
او ٍة فيِ َأ ْب َصا ِر ِهم َعلىَ ُق َّوتهِ ا فيِ َذلِ َك
َر َخ َ
ني َف َقا ُلواَ :
ِ
اغ ِ
((أ ْم َز َ
احل ِ
ت)) َأي َما َل ْت
«ع ْن ُهم»))(.((5
ُمت ََجا ِو َز ًة َ

.17ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
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( ((5نظم الدرر.411 /16 :
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ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ [سورة

فيِ نِ َف ِ
يبَ ،أ ْت َب َع ُه َما َت َف َّر َع
اقهم َو ُه َو ال َّت ْك ِذ ُ
َع َل ْي ِهَ ،ولمَ َّا َك َ
يع َم َّر ًة،
ان تخَ ْ ِذي ُل ُهم بِالترَّ ِْج ِ

َت َعالىَ  :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ال َو َ
فيِ َ
ال َ
األ ْف َع ِ
األ ْق َو ِ
((طائِ َفة ِم ْن ُهم)) َأي

األحزاب.]13- 12 :

ري ِ
وز َم َع َ
ُجي ُ
الف ْعلِ
(طائِ َفة) َت ْذ ِك ُ
َو َت ْأنِي ُث ُهَ ،و َقد َو َر َد ِ
الف ْع ُل ُم َذ َّك ًرا فيِ َق ْولِ ِه

َعبرَّ َ َع ْن ُه بِاملاضيِ َف َق َ
((وإِ َذ َقا َلت))
الَ :
َأ َّن َث ِ
اوتهِ م َو َت َأنُّثِهم
ار ًة إِلىَ َر َخ َ
الف ْع َل إِ َش َ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

َق ْو ٌم َكثِ ٌري ِمن َم ْو َتى ُ
الق ُل ِ
اها
وب َو َم ْر َض َ
َي ُط ُ
وف َب ْع ُض ُهم بِبِ ْع ٍ
ض))(.((5

ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ [سورة

.18ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

لأِ َ َّن َت ْأنِي َث َها َغيرْ ُ َح ِق ِ
يق ٍّي؛ َق َ
اج:
ال َّ
الز َّج ُ
يث َغيرْ ُ َح ِق ِ
((ك ُّل َت ْأنِ ٍ
ُ
ري ُه بِ َل ْف ِظ
يق ٍّي َفت َْعبِ ُ

ﭜﭼ [سورة الصافات.]4- 1 :
ُي َفسرِّ ُ َأ ْه ُل ال َّت ْأويلِ
(الصا َّفات) بِ َأنهَّ َ ا
َّ
امللاَ ئِ َك ُة ُس ِّم َي ْت بِ َذلِ َك؛ لأِ َ نهَّ َ ا َت ْص َط ُّف

النساءَ ،]81 :ف َق َ
ال ( َب َّي َت) مجُ ََّر ًدا ِمن
َت ِ
اء ال َّت ْأنِ ِ
َت َطائِ َف ٌة)،
يثَ ،ولمَ ْ َي ُق ْل ( َب َّيت ْ

ري َجائِزٌ َ ،ت ُق ُ
ال َّت ْذ ِك ِ
ولَ :قا َل ْت َطائِ َف ٌة ِمن
َأ ْهلِ ِ
َابَ ،و َق َ
الكت ِ
املس ِل ِمنيَ
ال َطائِ َف ٌة ِمن ْ

لأِ َ َّن َطائِ َف ًة َو َف ِري ًقا فيِ َم ْعنًى َو ِ
اح ٍد))(.((5
يث ِ
َو َبينِّ َ البِ َق ِ
اع ُّي َأ َّن َت ْأنِ َ
الف ْعلِ ( َقا َلت)
اوتهِ م َو َض ْع ِفهم فيِ ال َق ْو ِل
ار ٌة إِلىَ َر َخ َ
إِ َش َ
((ولمَ َّا َذ َكر َما ُه َو َ
الع َملِ ؛ َق َ
األ ْص ُل
الَ :
َو َ
َ
( ((5معاين القرآن وإعرابه .82 /2 :وينظر:
املحتسب ،298 /1 :وال��ك��ش��اف/1 :
 ،540ومفاتيح الغيب،151 /10 :
والدر املصون ،50 /4 :و اللباب يف علوم
الكتاب ،517 /6 :وإرشاد العقل السليم:
.207 /2

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

وف َك ُص ُف ِ
فيِ ُص ُف ٍ
وف ال َّن ِ
لصلاَ ِة،
اس لِ َّ
َو ِه َي جمَ ْ ُع جمَ ْ ٍع لأِ َ نهَّ َ ا جمَ ْ ُع َصا َّف ٍة ،جمَ ْ ُع

َص ٍّ
اف(َ ،((5أو لأِ َ نهَّ َ ا َت ُص ُّف َأ ْجنِ َحتِ َها

( ((5نظم الدرر.306 /15 :
( ((5ينظر :جامع البيان ،557 /21 :ومعاين
ال��ق��رآن وإع��راب��ه ،297 /4 :وغريب
ال��ق��رآن للسجستاين ،301 :وم��ع��اين
ال��ق��رآن ل��ل��ن��ح��اس ،7 /6 :والكشف
والبيان ،138 /8 :والنكت والعيون:
 ،36 /5ولطائف اإلشارات،227 /3 :
وامل��ف��ردات يف غ��ري��ب ال��ق��رآن،486 :
وغ��رائ��ب التفسري ،969 /2 :وتفسري
البغوي ،25 /4 :والكشاف،33 /4 :
وزاد املسري ،535 /3 :ومفاتيح الغيب:
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فيِ ا َهل َو ِ
يلِ :ه َي َّ
اء(َ ،((5و ِق َ
الطيرْ ُ (،((5
َو ِق َ
السماَ ِءَ ،أو
الصا َّف ُ
يلَّ :
ات ِه َي ُع َّب ُاد َّ
املج ِ
ُص ُف ِ
ين(َ ،((5و ُي ْم ِك ُن َت ْق ِد ُير
اه ِد َ
وف َ

ْس َو َّ
َوا ِ
الو ْح ِ
إلن ِ
ش َو َغيرْ ِ َها،
الطيرْ ِ َو َ
فيِ ِحني َأ َّن جمَ ْ َع َ
السالمِ َ َس َي ُك ُ
ون
املذ َّك ِر َّ
الَ (( :ق َ
الع َقلاَ ِء؛ َق َ
ورا َعلىَ ُّ
ال
الذ ُكو ِر ُ
َم ْق ُص ً

َ
يم بِاملؤَ َّن ِ
ون َ
ث ُد َ
املذ َّك ِر
الك ِر ِ
(الصا َّفاِت) ُد َ
ون َل ْف ِظ
َل ْف ِظ
َّ

االص ِط َف ِ
َّ
اف فيِ
اع ِةَ ،ف ُه َو
الط َ
َأن ُْف َس ُهم بِ ْ
وف محَ ُْذ ٍ
ِص َف ٌة لمِ ُ ْو ُص ٍ
وف ُمؤَ َّن ِ
ث ال َّل ْف ِظ،
َو َعدَ َل َعن َأ ْن َي ُق َ
(الصا ِّفنيَ ) ال َقاصرِ َ
ولَّ :

اجلماَ َع ِ
ور ِ
اتِ ،مثْلَ :و َ
َل ْف ٍظ َي ُع ُّم ْ
ات
املذ ُك َ
ات(َ .((5و َي َرى البِ َق ِ
الصا َّف ِ
اع ُّي فيِ َت ْعبِ ِ
ري
َّ
الق ِ
ُ
رآن

اختِ َيا ِر
بِ ْ

ون َه َذا ال َّل ْف ُظ َش ِ
املاً
(الصا ِّفنيَ )؛ لِ َي ُك َ
َّ
الع ِ
لع ِ
اقلِ ِ ،من امللاَ ئِ َك ِة َوا ِ
جل ِّن
اقلِ َو َغيرْ ِ َ
لِ َ

 ،313 /26واجلامع ألحكام القرآن:
 ،62 /15وم��دارك التنزيل،116 /3 :
والبحر املحيط ،89 /9 :والتبيان يف
أقسام القرآن ،427 :وتفسري ابن كثري:
 ،5 /7واللباب يف علوم الكتاب/16 :
 ،273وبصائر ذوي التمييز،418 /3 :
وإرشاد العقل السليم ،183 /7 :وروح
املعاين ،152 /12 :وحماسن التأويل/8 :
 ،200والتحرير والتنوير.83 /23 :
( ((5ينظر :الكشف والبيان.138 /8 :
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( ((5ينظر :الكشف وال��ب��ي��ان،138 /8 :
وغرائب التفسري ،969 /2 :وزاد املسري:

 ،535 /3ومفاتيح الغيب،313 /26 :
واجل��ام��ع ألح��ك��ام ال��ق��رآن،62 /15 :

والبحر املحيط ،89 /9 :وتفسري ابن

كثري.5 /7 :

( ((5ينظر :النكت والعيون.36 /5 :
( ((5ينظر :املحرر الوجيز.465 /4 :

َت َعالىَ  :ﭽ ﭑ ﭼ َأي َ
اجلماَ َعات ِمن
ِ
املج ِ
املكملنيَ
ين
اه ِد َ
امللاَ ئِ َك ِة َو َ
املص ِّلنيَ َو َ

اجلماَ َع ِ
الع َقلاَ ِء لِ َيشْ َم َل َ
َعلىَ
ُّ
ات
الذ ُكو ِر ُ
ْس َو َّ
ِمن امللاَ ئِ َك ِة َوا ِ
جل ِّن َوا ِ
إلن ِ
الطيرْ ِ
ار ًة إِلىَ َأ َّن ُه لاَ
الو ْح ِ
ش َو َغيرْ ِ َها ،إِ َش َ
َو َ

ُيؤَ ِّل ُف َبينْ َ شيَ ْ ٍء ِم ْن َها لِ َي َّت ِحدَ َق ْصدُ ُه إِلاَّ
َو ِ
احدٌ َق َّه ٌار))(.((6

َو َقد َو َر َد َ
السا لمِ ُ
اجل ْم ُع املؤَ َّن ُث
َّ
الق ِ
آخ َر ِمن ُ
(صا َّفات) ،فيِ َم ْو ِض ٍع َ
رآن
َ
َ
يم  ،فيِ َق ْو لِ ِه َت َعا لىَ  :ﭽ ﮎ ﮏ
الك ِر ِ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [سورة

امللكَ ،]19-18 :و ُه َو َو ْص ٌف لِ َّ
لطيرْ ِ
َق ْب َل ُه َ ،و َذ َهب البِ َق ِ
اع ُّي إِلىَ َأ َّن ال َّنص
يم َو َص َف َها بِ َ
َ
اجل ْم ِع املؤَ َّن ِ
ث ُد َ
ون
َّالك ِر َ

( ((6نظم الدرر.189- 187 /16 :

د .وائل عبد االمري احلريب

املعنَى ،لأِ َ َّن ( َما) بِ َم ْعنَى َ
اجلماَ َع ِة(.((6
ْ

َ
املذ َّك ِر لِلدَّ لاَ َل ِة َعلىَ
((و بينَّ َ َح َ
فيِ َأ ن ُْف ِس َها؛ َق َ
ال َّ
الطيرْ ِ
ال :
َ
اص ًفا لهَ َا بِال َّت ْأ نِ ِ
فيِ ال َف ْو ِق َّي ِة بِ َق ْو لِ ِه َو ِ
يث

َو َج َع َل البِ َق ِ
الض ِم ِ
اع ُّي إِ َعا َد َة َّ
ري ُمؤَ َّن ًثا
ون ِمن ُد ِ
لِلدَّ لاَ َل ِة َعلىَ ُس ُف ِ
ول َما َي ْع ُبدُ َ
ون

َت ْق ِو ي ُت ُه
ري
َأ ْجنِ َحت ََها تمَ ُ دُّ َها َغا َي َة املدِّ بِ َحيِ ُث َت ِص ُ
اج ِف ْي َها َم َع َأ َّن ُه إِ َذ ا
ُم ْس َت ِو َي ًة لاَ ْ
اع ِو َج َ
َك َ
اع ٌة ِم ْن َها َكا َن ْت ُص ُفو ًفا َأ و َص ًّفا
ان جمَ َ َ

َد َنا َء تهِ َا َو ُس ُفو لهِ َا بِال َّت ْأنِ ِ
يث َب ْعدَ ُس ُفو لهِ َا
العقْلِ َم َع َد َنا َء تهِ َا َو َب ْعدَ ال َّت َه ُّك ِم
بِ َعدَ ِم َ
ري َع ْن َها بِ َأ َد ِاة ُّ
بهِ م بِال َّت ْعبِ ِ
الع َقلاَ ِء
الذ ُكو ِر ُ

َض ْع ِ
ف ُّ
الط ُيو ِر

إِش َا َر ًة

إِلىَ َض ْع ِف َها فيِ َأ ن ُْف ِس َها َل ْو لاَ
((صا َّفات)) َأ ي َب ِ
اس َطات
لهَ َا
َ

َو ِ
احدً ا فيِ َغا َي ِة اال نْتِ َظا ِم َتا بِ َع ًة لإِ ِ َما ٍم
ِم ْن َها)) ( . ((6
.19ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﭼ [سورة الزمر.]38 :

الظ ِ
ري َّ
(ه َّن) َعلىَ
ود َّ
َي ُع ُ
اه ُر ُ
الض ِم ُ
( َما) فيِ َ ( :ما َتدْ ُع َ
ون )َ ،و( َما) َل ْف ُظ ُه
ُم َذ َّك ٌر ؛ َف َك َ
ري  ،فيِ َغيرْ ِ
الض ِم ِ
َّ
ان َح ُّق

َ
الق ِ
يم َ ،أ ْن َي ُك َ
ُ
ون ُم َذ َّك ًر ا.
رآن
الك ِر ِ
ون َذلِ َك بِ َ
احل ْملِ َعلىَ
َو َقد َو َّج َه ال َّن ْح ِو ُّي َ

( ((6نظم الدرر.252 /20 :

اهللَِ ،ق َ
الَ (( :با َلغَ فيِ َت ْنبِي ِههم ُن ْص ًحا لهَ ُ م
لِيرَ ْ ِج ُعوا َعن َظ ِ
اهر َغ ِّي ِهم بِماَ َذ َك َر ِمن

((هل ُه َّن)) َأي َه ِذ ِه َ
َف َق َ
األ ْو َثان
الَ :
((ك ِ
ا َّلتِي َت ْع ُبدُ ونهَ َ ا َ
اش َفات)) َأ ي َعنِّي

اعترِ َ ِاف ُكم بِ َأ َّن ُه لاَ َخ ْلقَ لهَ َا َو َأنهَّ َ ا
َم َع ْ
مخَ ْ ُلو َق ٌة لهلِ ِ َت َعالىَ َ .((6())...و َه ِذ ِه الدَّ لاَ َل ُة
ا َّلتِي َذ َك َر َها البِ َق ِ
ار
اع ُّي َس َبقَ َأ َّن َأ َش َ
الس ِمنيُ َ
احل َلبِ ُّي؛ َق َ
ال َ (( :ق ْو ُل ُه :
إِ َل ْي َها َّ
ري ا لمِ َا َيدْ ُع َ
ون ِم ْن
ُ
«ه َّن » َو إِ َّنماَ أ َّن َث ُه تحَ ْ ِق ً
ُد ونِ ِهَ ،ولأِ َ نهَّ ُ م َكا ُنوا ُي َس ُّمو نهَ َ ا بِ َأ ْسماَ ِء
إل َن ِ
ا ِ
الع َّزى))(.((6
اث  :اللاَّ ت َو َمنَاة َو ُ
ص َ
يم َأ َعا َد َّ
ري
َأ ي َأ َّن ال َّن َّ
الض ِم َ
الك ِر َ

( ((6ينظر :جماز القرآن ،190 /2 :وغرائب
التفسري ،1015 /2 :والدر املصون/9 :
.430
( ((6نظم الدرر.513- 512 /16 :
( ((6الدر املصون ،430 /9 :وينظر :اللباب
يف علوم الكتاب.518 /16 :
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يث ،لِل َّت ْنبِ ِ
َوممُ ِْس َكات) بِ َحا َل ِة ال َّت ْأنِ ِ
يه َعلىَ
ون اهللِ
َكماَ ِل َض ْع ِ
ون ِمن ُد ِ
ف َما َي ْع ُبدُ َ

َش ْيئًا ِمن الن َِّع ِم َو ِق ْسماً ِم ْن َهاَ .ويحُ ْ ت ََم ُل َأ ْن
َت ُك َ
ون ( َما) فيِ إِ َّنماَ َم ْو ُصو َل ًة لاَ َكا َّفة،
َفيرَ ِج ُع إِ َل ْي َها َّ
ريَ ،علىَ َم ْعنَىَ :أ َّن
الض ِم ُ
ا َّل ِذ ي ُأوتِي ُت ُه َعلىَ ِع ْل ٍم َب ْل ِه َي ِف ْتن ٌَة،...،

.20ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ال َّل ْف ِظ ِ
آخ ًراَ ،ولأِ َ َّن َ
اخلبرَ َ لمَ َّا َك َ
ان ُمؤَ َّن ًثا
َأ ْعنِي ِ
(ف ْتن ٌَة) َس َ
اغ َت ْأنِ ُ
املب َتدَ أِ لأِ َ ْج ِل ِه
يث ْ
لأِ َ َّن ُه فيِ َم ْعنَا ُه))(َ .((6و َت ْع ِل ُ
الز مخَ ْشرَ ِ ِّي
يل َّ

ول َ
املو ُص ِ
(هن) ُمؤَ َّن ًثا َعلىَ
املذ َّك ِر
ُ
ْ
االس ِم ْ
(ك ِ
الص َفتَينْ ِ َ :
اش َفات
است َْع َم َل
ِّ
( َما) َو ْ

ص
َت َعال(َ ،((6و َه َذ ا ال َّت ْو ِج ُيه ُي ِصيرِّ ُ ال َّن َّ
َ
يم َ ،م ْو ِض َع ال َب ْح ِ
ث ُهنَاِ ،م ْن َقبِيلِ
الك ِر َ
ا ْل َكلاَ ِم ا لمْ ُ َو َّج ِه ا َّل ِذي يحَ ْ ت َِم ُل َأ ْك َث َر ِمن
َد لاَ َل ٍة (.((6
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭼ [سورة الزمر.]49 :

َي ْبدُ و ِمن َظ ِ
اه ِر ال َّل ْف ِظ  ،فيِ َه ِذ ِه اآل َي ِة
الظ ِ
َ
ري َّ
يم ِة َ ،أ َّن َّ
اه َر امل َّت ِص َل فيِ
الض ِم َ
الك ِر َ
ُ
ود َعلىَ َك ِل َم ِة (نِ ْع َم ًة ) َو ِه َي
(أ وتِي ُت ُه ) َي ُع ُ
ُمؤَ َّن ٌث َل ْف ِظ ٌّيَ ،غيرْ َ َأ َّن َّ
ري َعا َد َع َل ْي َها
الض ِم َ
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ُم َذ َّك ًراُ ،ث َّم َعا َد َ
الكلاَ ُم إِلىَ ال َّت ْأنِ ِ
يث فيِ
َق ْولِ ِه ِ :
الز مخَ ْشرَ ِ ُّي
(ه َي ِف ْتن ٌَة)َ .و َقد َعا َل َج َّ

املس َأ َل َة ؛ َق َ
ال َ (( :فإِ ْن ُق ْل َت  :لمِ َ َذ َّك َر
َه ِذ ِه ْ
َّ
ري فيِ ُأ وتِي ُت ُه َو ُه َو لِلن ِّْع َم ِة؟ ُق ْل ُت :
الض ِم َ

املعنَى ،لأِ َ َّن َق ْو َل ُه (نِ ْع َم ًة ِم َّنا):
َذ َها ًبا بِ ِه إِلىَ ْ
( ((6ينظر :روح املعاين .261 /12
( ((6ينظر :التحرير والتنوير.17 /24 :

َفإِ ْن ُق ْل َتَ :ك ْي َ
ف َذ َّك َر َّ
ري ُث َّم َأ َّن َث ُه؟.
الض ِم َ
املعنَى َأ َّو لاً َ ،و َعلىَ
ُق ْل ُت  :حمَ ْ لاً َعلىَ
ْ

ال َّت ْأ ِويلِ

َو َمن َتا َب َع ُهُ ،هنَاَ ،قائِ ٌم َعلىَ
َ
ُ
س ال َّن ْح ِو َّي ُة َو امل ْن ِط ِق َّي ُة
لأِ َّن َم ْر ِج َع ُه األ ُس ُ
املع ُر و َف ُة ا َّلتِي َت ْس َعى لإِ ِ يجْ َ ِ
اد ا ِّت َف ٍ
اق َبينْ َ
ْ
ص َو ال َق َو ِ
اع ِد ال َّن ْح ِو َّي ِة .فيِ ِحني َن َظ َر
ال َّن ِّ
الضماَ ئِ ِر َو َت ْن ِو ِ
البِ َق ِ
اع ُّي إِلىَ َت ْل ِو ِ
ين َّ
يع َها فيِ

َه ِذ ِه اآل َي ِة َ
يم ِة ِمن َزا ِو َي ٍة َم ْع َن ِو َي ٍة
الك ِر َ
َت َدلاَلاَ ِ
ص ؛ َق َ
((و لمَ َّا َك َ
ان
َأ ْغن ْ
ت ال َّن ِّ
ال َ :
س َك َذ لِ َك َولاَ ِه َي نِ ْع َم ٌة َ ،ق َ
ال
ال َّت ْق ِد ُيرَ :ل ْي َ
َد اًّال َعلىَ
لأِ َ َّن ُه ِمن

ارتِ ِه
املعطى َو َح َق َ
ُش ْؤ ِم َذلِ َك ْ
اب إِ ْضلاَ لِ ِه بِال َّت ْأنِ ِ
َأ ْس َب ِ
يث (( َب ْل

( ((6ال��ك��ش��اف ،134- 133 /4 :وينظر
أيضا :املحرر الوجيز ،536 /4 :ومفاتيح
الغيب ،459 /26 :ومدارك التنزيل/3 :
 ،186- 185والبحر املحيط،210 /9 :
والتحرير والتنوير.36 /24 :

د .وائل عبد االمري احلريب

ِ
((ف ْتنَة))
الع ِط ّية َو الن ِّْع َمة
ِه َي)) َأ ي َ
ام
لاِ ْختِ َبا ِر ِه َهل َيشْ ُك ُر َأ ْم َي ْك ُف ُر لِ ُت َق َ
احل َّج ُةَ .فإِ ْن َأ َّد ْت إِلىَ ال َّنا ِر َكا َن ِ
َع َل ْي ِه ُ
ت
اجاَ ،وأ َّن َث َّ
ري ا لهَ َا
استِدْ َر ً
الض ِم َ
ري تحَ ْ ِق ً
ْ
بِالن ِّْس َب ِة إِلىَ ُقدْ َرتِ ِه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َعا لىَ َو لأِ َ نهَّ َ ا

َأ َّد ْت إِلىَ ُ
ري َها
الغ ُر و ِر َب ْعدَ َأ ْن َذ َّك َر َض ِم َ
َأ َّو ً
ال َت ْع ِظيماً لهَ َا لإِ ِ يجْ َ ِ
اب ُش ْك ِر َها))(.((6
َف َقد َو َّج َه البِ َق ِ
ري َأ َّو لاً
الض ِم ِ
ري َّ
اع ُّي َت ْذ ِك َ
فيِ ُ
يم َع َط ِ
اء
(أ وتِي ُت ُه ) لِلدَّ لاَ َل ِة َعلىَ َت ْع ِظ ِ
اهللِ ُس ْب َحا َن ُه َو َت َعا لىَ لمِ َ ْن َي ْس َأ ُل ُه إِ ْح َقا ًقا
لِ ُّ
الع ْب ِد َل ُه ُس ْب َحا َن ُه َ ،كماَ َو َّج َه
لش ْك ِر َعلىَ َ
ري فيِ ِ
َت ْأنِ َ
الض ِم ِ
يث َّ
(ه َي ِف ْتن ٌَة ) بِ َأ َّن ُه َجا َء
ري َه ِذ ِه الن ِّْع َم ِة فيِ َج ْن ِ
لِلدَّ لاَ َل ِة َعلىَ تحَ ْ ِق ِ
ب
ُقدْ َر ِة اهللِ َت َعا لىَ .

إِ َّن َه ِذ ِه الدَّ لاَلاَ ِ
استِ ْن َب َط َها
ت ا َّلتِي ْ

البِ َق ِ
اع ُّي ِمن ِق َرا َءتِ ِه لِآل َي ِة ،محَ َّل ال َب ْح ِ
ث،
ِه َي َدلاَلاَ ٌت َج ِديدَ ٌةَ ،ت ْن َب ُع ِمن َعقْلٍ لمَ ْ
السابِ ِقنيَ لِ َظ ِ
َي ْقن َْع بِت َْع ِل ْيلاَ ِ
اه َر ِة ال َّت ْذ ِك ِ
ري
ت َّ
َوال َّت ْأنِ ِ
يث ُم ْن َط ِل ًقا ِمن َأنهَّ َ ا َظاِ َه َر ُة ُل َغ ِو َّي ٌة

القرآنيِ ِّ َ
ص ُ
يم َت ْو ِظي ًفا
الك ِر ِ
ُو ِّظ َف ْت فيِ ال َّن ِّ
اعتِ َب ِ
اط ًّيا ُي ْم ِك ُن حمَ ْ ُل ُه َعلىَ
س ْ
إِ ْع َجا ِز ًّيا َو َل ْي َ
ب َ
الع َر ِ
وكلاَ َ ِم َها ،ممِ َّا
َما َجا َء فيِ ِش ْع ِر َ

( ((6نظم الدرر.530- 529 /16 :

ُي ْم ِك ُن َت ْأ ِوي ُل ُه ُل َغ ِو ًّيا َأو َع ْق ِل ًّيا.

.21ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﭼ [سورة فصلت.]37 :

الظ ِ
ري َّ
اه ُر فيِ َ
ود َّ
(خ َل َق ُه َّن)
َي ُع ُ
الض ِم ُ
والش ْم ِ
َّ
س وال َق َم ِر)،
َعلىَ (ال َّل ْيلِ َوال َّن َها ِر
يب َ
املذ َّك ِر َعلىَ
الع َربِ َّي ِة تَغْ ِل ُ
َو ِمن سن َِن َ
املؤَ َّن ِ
ثَ ،و ِمن َث َّم ُي ْم ِك ُن ال َق ْو ُل فيِ َغيرْ ِ
رآن َ
الق ِ
ُ
اس ُجدُ وا للِهَّ ِ ا َّل ِذي
الك ِر ِ
يمَ :و ْ
ص َ
يم َعدَ َل َعن
َخ َل َق ُهمَ ،و َل ِك َّن ال َّن َّ
الك ِر َ
املذ َّك ِر إِلىَ املؤَ َّن ِ
َ
ث لِ ِ
إل َشا ِر ِة إِلىَ تَدَ ِّن َي َها

الر ْغ ِم ِمن
َو َض ْع ِف َهاَ ،ذ ًّما لمِ َن َي ْع ُبدُ َها َعلىَ َّ
ال البِ َق ِ
ول َم ْن ِز َلتِ َها؛ َق َ
ُس ُف ِ
((و َن َّب َه َعلىَ
اع ُّيَ :
َم ِز ِ
إل ْظ َها ِر َم ْو ِض ُع ا ِ
يد َع َظ َمتِ ِه بِا ِ
إل ْضماَ ِر
َف َق َ
ال(( :هللِ)) َأي ا َّل ِذي َل ُه ُك ُّل َكماَ ٍل ِمن
ول َأو تجَ َ دُّ ِد ُح ُل ٍ
ص ِمن ُأ ُف ٍ
َغيرْ ِ َشائِ َب ِة َن ْق ٍ
ول
((ا َّل ِذي َخ َل َق ُه َّن)) َأي َ
األ ْر َب َعة لأِ َ ْج ِل ُكم
َف ُه َو ا َّل ِذي َي ْست َِح ُّق ا ِ
إللهَ ِ َّي َةَ ،و َأ َّن َث لأِ َ َّن
َما لاَ َي ْع ِق ُل ُح ْك ُم ُه ُح ْك ُم املؤَ َّن ِ
ث فيِ
اتَ ،و ِف ِ
الض ِم ِ
َّ
ار ٌة
ري َو ِه َي َأ ْي ًضا آ َي ٌ
يه إِ َش َ
إِلىَ َتن ِ
وها َل ُه َو َذ ِّم
َاهي ُس ُفولهِ َا َعماَّ َأ َّه ُل َ
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إل ْف َر ِ
َ
َعابِ ِد َهيا بِا ِ
اط فيِ
او ِةَ ،و ُي ْم ِك ُن
الغ َب َ
َأ ْن َي ُك َ
ون َعدَّ ال َق َم َر َأ ْقماَ ًرا لأِ َ َّن ُه َي ُك ُ
ون
ار ًة ِهلاَ ً
ال َو ُأ ْخ َرى َبدْ ر ًا َو ُأ ْخ َرى محَ ْو ًا،
َت َ
َف ِل َذلِ َك جمَ َ َعَ ،...،ولِ َذلِ َك َعبرَّ َ بِ َض ِم ِ
ري
الكث َْر ِة ممِ َّا لاَ
ون لجِ َ ْم ِع َ
املؤَ َّن ِ
ث ا َّل ِذي َي ُك ُ
َي ْع ِق ُل))(َ .((6والبِ َق ِ
اع ُّي ُهنَا َي ْربِ ُط َبينْ َ

ول امل ْن ِز َل ِة َوان ِْح َط ِ
اط َها َوال َّت ْأنِ ِ
ُس ُف ِ
يث،
لم َذ َّك ِر.
لأِ َ َّن ُه فيِ َم ْرت َب ِة َتالِ َي ٍة لِ ُ
.22ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [سورة الحْ ُ ُج َر ِ
ات:

.]14- 13
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ري ِ
يجَ ُ ُ
الف ْعلِ ( َقا َلت) َو َت ْأنِي ُث ُه،
وز َت ْذ ِك ُ
َ
لأِ َ َّن َف ِ
اس ُم ِج ْن ٍ
س
اع َل ُهَ ،و ُه َو (األ ْع َراب)ْ ،

ري َعلىَ ال َّل ْف ِظ َوال َّت ْأنِ ُ
يث
جمَ ْ ِع ٍّي؛ َفال َّت ْذ ِك ُ
اع ِة َ
اب)(َ ،((7ق َ
األ ْع َر ِ
ال
َعلىَ َم ْعنَى (جمَ َ َ
( ((6نظم الدرر.193 /17 :
( ((7ينظر :األص��ول يف النحو،102 /2 :

((إن ُّ
َّ
ور إِ َذا َت َقدَّ َم ِف ْع ُل ُه ْم
ال َب َغ ِو ُّي:
الذ ُك َ
اع ٌة َك َ
ان ال َّتأنِ ُ
يث ِفيهم َأ ْح َس َن
َو ُه ْم جمَ َ َ
َك َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﮍ ﮎ ﭼ))(.((7

َو َقد َت َو َّق َ
الس َه ْيليِ ُّ (ت 582هـ) ِع ْندَ
ف ُّ
يث ِ
َت ْأنِ ِ
الف ْعلِ ( َقا َلت) فيِ َه ِذ ِه اآل َي ِة
َ
يم ِة َو َت ْذ ِك ِ
ري ِه فيِ َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽﯺ
الك ِر َ

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

ﰂ ﰃﭼ [سورة يوسف،]30 :

الق ْرآنِ ِّي ِ
االستِ ْعماَ َلينْ ِ
ُ
َو َو َاز َن َبينْ َ
ني،
ْ
يل ال ُّن َح ِ
ري بِ َ
ف َت ْع ِل َ
َو َو َص َ
اة لِل َّت ْذ ِك ِ
احل ْملِ
يث بِ َ
َعلىَ ال َّل ْف ِظ َولِل َّت ْأنِ ِ
احل ْملِ َعلىَ َم ْعنَى

اجلماَ َع ِة بِ َأ َّن ُه َو ِ
َ
اه ٌن؛ َق َ
((و َز َع ُموا َأ َّن
الَ :
اب)) لِت َْأنِ ِ
ال َّتا َء فيِ (( َقا َل ِ
يث
ت الأْ َ ْع َر ُ

يث َ
َ
اجلماَ َع ِةَ ،و َت ْأنِ ُ
اجلماَ َع ِة
ان َعلىَ َه َذا لحُ ُ ُ
َو َقد َك َ
وق

َغيرْ ُ َح ِق ِ
يق ٍّي.
ال َّت ِ
اء فيِ َق ْولِ ِه

َت َعالىَ  :ﭽ ﯺ ﯻ ﭼ َأ ْولىَ ؛ إِ ْذ َك َ
ان
يث الن ِّْس َو ِة َح ِقي َق ًةَ .وا َّت َف ُقوا َأ َّن ِ
َت ْأنِ ُ
الف ْع َل

إِ َذا َت َأ َّخ َر َعن َف ِ
اع ِل ِه املؤَ َّن ِ
ثَ ،فلاَ ُبدَّ ِمن
والكشف وال��ب��ي��ان ،59 /3 :وامل��ح��رر
الوجيز ،428 /1 :وأوض��ح املسالك:
 ،100 /2ورشح شذور الذهب،225 :
ورشح الترصيح ،410 /1 :ومهع اهلوامع:

.334 /3
( ((7تفسري البغوي.435 /1 :

د .وائل عبد االمري احلريب

ات َت ِ
إِ ْث َب ِ
اء
َح ِقي َق ًةَ ،ولمَ

ال َّت ْأنِ ِ
يثَ ،وإِ ْن لمَ ْ َي ُك ْن َت ْأنِي ُث ُه
َي ْذ ُك ُروا َف ْر ًقا َبينْ َ َت َقدُّ ِم ِ
الف ْعلِ

َو َت َأ ُّخ ِر ِهَ .وفيِ َه َذا ُك ُّل ُه َو ْه ٌن لأِ ُ ُصولهِ ِم،
يل َعلىَ ِق َّل ِة تحَ ْ ِص ِيل ِهم))(َ .((7و َو ِ
َو َدلِ ٌ
اض ٌح
ِمن َكلاَ ِم

ال ُّل َغ ِو ُّي َ
ون

الس َه ْيليِ ِّ َأ َّن ُه َي ْر ُف ُ
ض َما
ُّ
ت لمِ َ ِج ِ
ِمن َت ْع ِليلاَ ٍ
يء

ُي ْو ِر ُد ُه
ِ
الف ْعلِ

ُمؤَ َّن ًثا فيِ َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﮍ ﮎﭼ،
َو ُم َذ َّك ًرا فيِ َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﯺ ﯻﭼ،
ِخلاَ َف
ُم ْستَنِدً ا إِلىَ َأ َّن امل ْن ِطقَ َي ْق َتضيِ
َذلِ َك ،لأِ َ َّن ُم ْفر َد َ
األ َّو ِل ُم َذ َّك ٌر َح ِق ِ
يق ٌّي،
َ
َو ُه َوَ :
(أ ْع َرابيِ ّ )َ ،و ُم ْف َر ُد الثَّانيِ ُم ْؤن ٌّث
َح ِق ِ
يق ٌيَ ،و ُه َو( :ا ْم َر َأة)(َ .((7و َل َع َّل فيِ
َكلاَ ِم البِ َق ِ
اع ِّي َما َي ْك ِش ُف َعن سرِ ِّ َه َذ ْي ِن
اق ال َّت ِ
ني؛ إِ ْذ َفسرَّ َ إِلحْ َ َ
الق ْرآنيِ ِ
ري ْي ِن ُ
اء
ال َّت ْعبِ َ

لِ ِ
لف ْعلِ فيِ َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﮍ ﮎﭼ،
بِ َأ َّن ُه لِلدَّ لاَ َل ِة َعلىَ َض ْع ِ
يمتِهم َعن
ف َع ِز َ

إل ْيماَ ِن ،لِ َي ُك َ
ا ِ
ون َه َذا تمَ ْ ِهيدً ا لِت َْك ِذ ِ
يب
ا ِّد َعائِ ِهم َأنهَّ ُ م آ َمنُوا َح ِقي َقي ًةَ ،كماَ َأ ْخبرَ َ
آن َ
الَ (( :ق َ
يم َن ْف ُس ُه؛ َق َ
الق ْر ُ
ُ
ال:
الك ِر ُ
ﭽﮍ ﮎ ﭼ َأي َأ ْهل ال َب ِ
اد َي ِة ِمن
ين ُه ْم َم ْع ُ
َبنِي َأ َس ٍد َو َغ ِ
دن
ري ِهم ا َّل ِذ َ

( ((7نتائج الفكر يف النحو.128 :
( ((7استعامل املفرد هنا جتوز.

اجل َف ِ
ِ
الغ ْل َظ ِة َو َ
اء

ين َت َقدَّ َم َت ْأ ِدي ُب ُهم
ا َّل ِذ َ
َو َألحْ َ قَ ال َّتا َء فيِ ِف ْع ِل ِهم

ور ِة محُ ََّم ٍد،
فيِ ُس َ
ار ًة إِلىَ َض ْع ِف ِهم فيِ
العزَ ائِ ِم))(.((7
َ
إِ َش َ
الرؤْ َي ِة ُي ْم ِك ُن ال َق ْول
َوان ِْطلاَ ًقا ِمن َه ِذ ِه ُّ

ال) مجُ ََّر ًدا ِمن ال َّت ِ
إِ َّن مجَ ِي َء ِ
الف ْعلِ ( َق َ
اء فيِ
َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﯺ ﯻ ﭼ َيدُ ُّل َعلىَ ُق َّو ِة
ال َق ْو ِل َو ُو ُض ِ
وح ِه َوإِ ْعلاَ نِ ِه َو َت ْك َرا ِر ِه َح َّتى
س َق ْولاً
إِ َّن ُه َب َلغَ َز ْو َج َة َ
الع ِزي ِزَ ،ف ُه َو َل ْي َ

يم ِة ِق َ
ورا بِ ِح َج ِ
يل
َض ِعي ًفا َم ْس ُت ً
اب ال َّن ِم َ
اءَ ،و ُ
استِ ْحيِ ِ
اهلل َت َعالىَ َأ ْع َلم.
َعلىَ ْ
.23ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ
[سورة القمر.]1 :

ُي َفسرِّ ُ امل َفسرِّ ُ َ
ون َق ْو َل ُه َت َعالىَ  :ﭽ ﮬ
ﮭ ﭼ ،بـَ :د َنت ِ
الق َيا َم ُة َو َق ُر َبت(.((7

َوان َْط َلقَ البِ َق ِ
اع ُّي ِمن ال َّن َظ ِر إِلىَ َأ َّن َت ْأنِ َ
يث

س َح ِق ِ
يق ًّيا ،يجَ ُ ُ
وز َم َع ُه
الس َ
اع ِة َل ْف ِظ ٌّي َو َل ْي َ
َّ
يث ِ
َت ْأنِ ُ
ري ُهَ ،و ِم ْن َث َّم َفإِ َّن
الف ْعلِ َو َت ْذ ِك ُ
( ((7نظم الدرر.385 /18 :

( ((7ينظر :الكشف والبيان ،160 /9 :والنكت
والعيون ،408 /5 :وغرائب التفسري:
 ،1161 /2وتفسري البغوي،320 /4 :
والكشاف ،430 /4 :واجلامع ألحكام

القرآن ،125 /17 :وأنوار التنزيل/5 :
.164
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ص َ
ري بِاملؤَ َّن ِ
ث
ْ
الك ِر ِ
ار ال َّن ِّ
اختِ َي َ
يم ال َّت ْعبِ َ
يم ا ْقتِدَ ا ِر اهللِ َت َعالىَ َعلىَ
َدلاَ َل ًة َعلىَ َع ِظ ِ
ِ
الق َيا َم ِة ممِ َّا َي ْعنِي ِمن َو ْج ٍه َما ِشدَّ َة ُق ْربهِ َ ا؛

الَ (( :ق َ
َق َ
يم ا ْقتِدَ ا ِر ِه َع َل ْي َها
ال َد اًّال َعلىَ َع ِظ ِ
يث ِف ْع ِل َها(( :اقْترَ َ َب ِ
بِت َْأنِ ِ
اع ُة))
ت
الس َ
َّ
اعة :ال َّل ْح َظة ا َّلتِي لاَ
ْ
الس َ
اشتَدَّ ت ُق ْر ًبا َّ
اع َة فيِ َ
وم ِف َيها
َس َ
احل ِقي َق ِة َغيرْ َ َها ا َّلتِي َت ُق ُ
ِ
الق َيا َم ُة لأِ َ َّن ُه َق َّل َما َب ِق َي َب ْي َننَا َو َب ْين ََها بِالن ِّْس َب ِة
ِمن َز َم ِن آ َد َمَ .((7())و َقد

إِلىَ َما َمضىَ
َت ْبدُ و َه ِذ ِه الدَّ لاَ َل ُة ا َّلتِي يجَ ْ ترَ ِ ُح َها َن َظ ُر
البِ َق ِ
ص َ
يم ُمت ََك َّل َف ًة َن ْو ًعا
الك ِر ِ
اع ِّي فيِ ال َّن ِّ
َما ،لأِ َ َّن َ
الع َربِ َّي ِة َم َع املؤَ َّن ِ
ث-
األ ْف َص َح فيِ َ
يث ِ
َوإِ ْن َك َ
الف ْعلِ َ ،وإِ ْن َج َ
ان َل ْف ِظ ًّيا َ -ت ْأنِ ُ
از
ري .
ال َّت ْذ ِك ُ

.24ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ [سورة
القمر.]50- 49 :
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ون مجَ ِي َء َ
ُيؤَ ِّو ُل ال ُّل َغ ِو ُّي َ
اخلبرَ ِ ُمؤَ َّن ًثا
َ
املب َتدَ َأ ُم َذ َّك ٌرَ ،و َك َ
ان َح ُّق ُه ُل َغ ِو ًّيا:
َم َع أ َّن ْ
َو َما َأ ْم ُر َنا إِلاَّ َو ِ
احدً ا ،بِ َت ْق ِدي ِر َن ْع ٍ
ت

وفَ ،ن ْح ِوَ :م َّر ًة َو ِ
محَ ُْذ ٍ
احدَ ًة(َ ،((7أو َق ْو َل ًة
( ((7نظم الدرر.87 /19 :
( ((7ينظر :معاين القرآن للفراء،110 /3 :

احدَ ًة(َ ،((7أو َأ ْم َر ًة َو ِ
َو ِ
احدَ ًة(َ ،((7أو
فع َل ًة َو ِ
َك ِل َم ًة َو ِ
احدَ ًة(.((8
احدَ ًة(َ ،((8أو ْ

الط ِ
َو ُيبِينِّ ُ َّ
بن َع ُ
اشور َأ َّن َ
الغا َية َ ِمن
اه ُر ُ
َه َذا ال َّت ْعبِ ِ
ري ِه َي ((ا ْل ِكنَا َية َع ْن َأسرْ َ ِع َما
ُي َم ِك ُن ِم َن السرُّ ْ َع ِة))(َ .((8و َعلىَ
الر ْغ ِم
َّ
ِمن َأ َّن البِ َق ِ
فع َل ٍة
اع َّي َفسرَّ َ ال َّت ْعبِ َ
ري بِ ْ
َو ِ
ريا َعماَّ
احدَ ٍةَ ،و ُه َو َت ْق ِد ٌير لاَ يخَ ْ ت َِل ُف َكثِ ً
السابِ ُق َ
ون ،إِلاَّ َأ َّن ُه َر َأى فيِ َت ْذ ِك ِ
ري
َذ َك َره َّ
وتفسري البغوي ،330 /4 :وزاد املسري:
 ،204 /4واجلامع ألحكام القرآن/17 :
.149
( ((7ينظر :جامع البيان.607 /22 :
( ((7ينظر :إع��راب ال��ق��رآن للنحاس/4 :
.202
( ((8ينظر :الكشف وال��ب��ي��ان،171 /9 :
وتفسري البغوي ،330 /4 :والكشاف:
 ،441 /4ومفاتيح الغيب،327 /29 :
وتفسري البيضاوي ،168 /5 :ومدارك
التنزيل ،407 /3 :والبحر املحيط:
 ،49 /10واللباب يف علوم الكتاب:
 ،284 /18وإرشاد العقل السليم/8 :
 ،175وروح املعاين ،94 /14 :و حماسن
التأويل ،96 /9 :و التحرير والتنوير:
.220 /27
( ((8ينظر :تفسري البيضاوي،168 /5 :
وإرشاد العقل السليم ،175 /8 :وروح
املعاين.94 /14 :
( ((8التحرير والتنوير.220 /27 :

د .وائل عبد االمري احلريب

َ
(أ ْمر َنا) َت ْع ِظيماً لِل َّت ْق ِدي ِر ا ِ
إللهَ ِ ِّي املت ََمثِّلِ
بِ َ
(و ِ
األ ْم ِرَ ،و َر َأى فيِ َت ْأنِ ِ
احدة)
يث َ
ب ُقدْ َر ِة اهللِ
ور ِ
ات فيِ َج ْن ِ
لمقْدُ َ
تحَ ْ ِق ً
ريا لِ َ

الَ (( :ق َ
َت َعالىَ ؛ َق َ
((و َما َأ ْم ُر َنا)) َأي
الَ :
ُك ّل شيَ ٍء َأ َر ْد َنا ُه َوإِ ْن َع ُظ َم َأ َث ُر ُهَ ،و َع َّظ َم
ور ِ
ات بِال َّت ْأنِ ِ
يث َف َق َ
ال:
القدْ َر َو َح َّق َر املقْدُ َ
(إِلاَّ َو ِ
رية لاَ ُم َعالجَ َ َة
فع َلة َي ِس َ
احدة) َأي ْ
ِف َيها))(َ .((8و ُي َعدُّ َت ْو ِج ُيه البِ َق ِ
اع ِّي َه َذا
استِ ْن َب ً
اطا َدلاَ لِ ًّيا َج ِديدً ا لمَ ْ ُي ْس َبقْ إِ َل ْي ِهِ ،ف ْيماَ
ْ
َّ
اط َل ْع ُت َع َل ْي ِه.

.25ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
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ﯸ ﭼ [سورة املمتحنة.]4 :

َه َذ ا ِ
الف ْع ُل ُم َذ َّك ًرا فيِ َق ْولِ ِه َت َعا لىَ  :ﭽﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ

[سورة األحزابَ .]21 :و َقد َن َظ َر
البِ َق ِ
الق ْر آنيِ ِّ ال َّل ِط ِ
ري ُ
اع ُّي فيِ َه َذ ا ال َّت ْعبِ ِ
يف
َف بِال َّت ْع ِليلِ ال ُّل َغ ِو ِّي ْ
املأ ُل ِ
َو لمَ َي ْكت ِ
وف
ِمن َأ َّن ُ
(أ ْس َو ة) ُمؤَ َّن ٌث َل ْف ِظ ٌّي يجَ ُ ُ
وز
يث ِ
َم َع ُه َت ْأ نِ ُ
ري ُه َ ،و َب َحث
الف ْعلِ َو َت ْذ ِك ُ
يث ِ
َعن َد لاَ َل ٍة لِت َْأنِ ِ
الف ْعلِ فيِ َه ِذ ِه اآل َي ِة
َ
يم ِةَ ،ف َو َجدَ فيِ َه َذ ا ال َّت ْأ نِ ِ
ار ًة
يث إِ َش َ
الك ِر َ
ذه ُ
الر َضا ِبهَ ِ ِ
األ ْس َو ِة َو َلو َعلىَ َأ ْد َنى
إِلىَ ِّ
الو ُج ِ
وه؛ َق َ
((و َك َ
ان َت ْأنِ ُ
يث
الَ :
َو ْج ٍه ِمن ُ
ِ
الر َضا بهِ َ ا َو َلو َكا َن ْت
الف ْعلِ إِ َش َ
ار ًة إِلىَ ِّ
الو ُج ِ
وه ))(َ .((8و ُهنَا َن ِجدُ َأ َّن ُه
َعلىَ َأ ْد َنى ُ

ف َد لاَ َل َة ال َّت ْأنِ ِ
َو َّظ َ
يث َت ْو ِظي ًفا إِيجْ َ ا بِ ًّيا
اذ ال َّنبِ ِّي إِ ْب َر ِ
ار ِة إِلىَ ا تخِّ َ ِ
لِ ِ
يم
إل َش َ
اه َ

ُ
الر َضا بِ ِه ُقدْ َو ة َوإِ ْن َك َ
ان
أ ْس َوة َو ِّ
الو ُج ِ
وه َو َأ َق َّل َهاَ .و إِ َذ ا
َذ لِ َك َعلىَ َأ ْد َنى ُ
الرؤْ َي ِة ا َّلتِي َر َس َم َها
ا ن َْط َل ْقنَا ِمن َه ِذ ِه ُّ

وز فيِ ِ
الف ْعلِ َ
(ك َ
يجَ ُ ُ
ان ) فيِ ِمثْلِ َه َذ ا
يث َ ،ف ُي َق ُ
ال َ :ك َ
الترَّ ِْك ِ
ري َو ال َّت ْأ نِ ُ
ان
يب ال َّت ْذ ِك ُ
َل ُكم ُأ ْس َو ٌة َو َكا َنت َل ُكم ُأ ْسو َة  ،لِ ُو ُج ِ
ود

َلنَا البِ َق ِ
اع ُّي َو َب َح ْثنَا َعن َس َب ِ
ب َت ْذ ِك ِ
ري
الف ْعلِ فيِ آ َي ِة َ
ِ
األ ْحزَ ِ
السا بِ َق ِة َ ،ف ُي ْم ِك ُن
اب َّ

( ((8نظم الدرر.133 /19 :

( ((8نظم الدرر.496 /19 :

الف ْعلِ َو َم ْر ُف ِ
اصلٍ َبينْ َ ِ
َف ِ
وع ِه َ ،و َقد َو َر َد

ري ُهنَا لِلدَّ لاَ َل ِة َعلىَ َّ
أن
ال َق ْو ُل إِ َّن ال َّت ْذ ِك َ
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اجل ِ
القدْ َو ُة َ
الر ُس َ
ول محُ ََّمدً اُ ه َو ُ
ام َع ُة
َّ
امي َو ُ
الس ِ
لِ ُك ِّل ِص َف ِ
ات َ
األ ْس َوة
اخل ْل ِق َّ
املت ََك ِ
ام َلةَ ،و ِمن َث َّم َد َّل َعلىَ ِع َظ ِم َم َكا َنتِ َها

اجت ََم َع َش ْيئ ِ
َان
لهَ ْ ًو ا(َ ،((8أ و بِال َق ْو ِل إِ َّن ُه إِ َذ ا ْ
َف ُي ْج َع ُل ِ
الف ْع ُل َأ و َّ
ري لأِ َ َح ِدهمُ َ ا(،((8
الض ِم ُ
(( َف ُح ِذ َف َخبرَ ُ َأ َح ِد همِ َ ا لأِ َ َّن َ
اخلبرَ َ الثَّانيِ

الو ُج ِ
املت ََك ِ
وه .
ام َل ُة َعلىَ ُك ِّل ُ

((ر َّد ِ
الكنَا َي َة إِلىَ
إِ َل ْي ِه))(َ ،((8و ِق َ
يل إِ َّن ُه َ
ار ِة لأِ َ نهَّ َ ا َأ َع ُّم َو َأ ْف َض ُل))(َ ،((8أو
الت َِّج َ
ار ٍة ُأ ْخ َرى (( لأِ َ نهَّ َ ا َكا َن ْت َأ َه َّم إِ َل ْي ِهم،
بِ ِع َب َ
الط ْبلِ ؛ لأِ َ َّن َّ
َو ُه ْم بهِ َ ا َأسرَ ُّ ِمن َّ
الط ْب َل إِ َّنماَ

َو ُق َّو ِة َأ َث ِر َها بِ َأ ْن َجا َء َم َع َها بِ ِ
الف ْعلِ ُم َذ َّك ًر ا
َغيرْ َ ُمؤَ َّن ٍ
ث  ،لِ ِ
ار ِة إِلىَ َأنهَّ َ ا َّ
الش ْخ ِص َّي ُة
إل َش َ

.26ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
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ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ [سورة
اجلمعة.]11- 10 :

الظ ِ
ري َّ
َّ
ُأ ِعيدَ
اه ُر فيِ ( إِ َل َيها)
الض ِم ُ
ار ة) َعلىَ
الر ْغ ِم ِمن َأ َّن
ُمؤَ َّن ًثا َعلىَ ( تجِ َ َ
َّ
َ
ار ِة َو ال َّل ْهوَ ،و َقد
الكلاَ َم َعن الت َِّج َ
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((ج َع َل ا َهلا َء
َو َّج َه ال ُّن َحا ُة َذلِ َك بِ َأ َّن ُه
َ
ار ِة ُد َ
ون ال َّل ْه ِو))(َ ،((8أ و َأ َّن َت ْق ِد َير
لِلت َِّج َ
َ
ار ًة ا ْن َف ّضوا إِ َل ْي َها َأ و
الكلاَ ِم  :إِ َذ ا َر َأ ْو ا تجِ َ َ
( ((8معاين القرآن للفراء ،157 /3 :وينظر:
معاين القرآن لألخفش ،88 /1 :وإعراب
ال��ق��رآن للنحاس ،283 /4 :والكشف
والبيان.383 /3 :

املح ُذ ِ
َ
َيدُ ُّل َعلىَ
املعنَى إِ َذ ا
اخلبرَ ِ ْ
وف َو ْ
ار ًة ا ْن َف ُّضوا إِ َل ْي َها َأ و لهَ ْو ًا ا ْن َف ُّضوا
َر َأ ْوا تجِ َ َ

املعنَى ُك ُّل ُه َل ُه))(.((9
َد َّل َعلىَ الت َِّج َ
ار ِةَ ،و ْ
َو َيرى البِ َق ِ
ص َ
يم َأ َّن َث
اع ُّي َأ َّن ال َّن َّ
الك ِر َ
الض ِم ِ
َّ
ار ِة لأِ َ َّن ال َّل ْه َو
ري لِلاْ ْهتِماَ ِم بِالت َِّج َ

( ((8ينظر :جماز القرآن.258 /2 :
( ((8ينظر :تأويل مشكل القرآن.176 :
( ((8معاين القرآن وإعرابه ،172 /5 :وينظر:
الكشاف.537 /4 :
( ((8الكشف وال��ب��ي��ان ،39 /5 :وتفسري
الراغب األصفهاين ،177 /1 :وتفسري
البغوي.344 /2 :
( ((9النكت يف القرآن الكريم ،495 :وينظر:
التبيان يف إع��راب القرآن،1223 /2 :
واجل��ام��ع ألح��ك��ام ال��ق��رآن،325 /1 :
وأن���وار التنزيل ،212 /5 :وم���دارك
التنزيل ،482 /3 :والتحرير والتنوير:
 ،228 /28ويقارن بـ :الدر املصون/1 :
 ،330واللباب يف علوم الكتاب .33 /2

د .وائل عبد االمري احلريب

ُم َس َّب ٌب َع ْن َها؛ َق َ
((و َك َ
ان َق َصدَ َب ْع ُ
ض
ال َ :
امل ْن َف ِّضنيَ ِ
ارنهَ َ ا ِمن
ري َ ،و َب ْع ُض ُهم َما َق َ
الع َ
ار ِة ُه َو َ
ال َّل ْه ِو َ ،و َل ِك َّن َق ِ
األ ْك ُثر ،
اصدَ الت َِّج َ
ري َف َق َ
َّ
االهتِماَ ِم
َأ َّن َث
ال ُم ْع ِلماً بِ ْ
الض ِم َ
بهِ َ ا لأِ َ َّن ال َّل ْه َو ُم َس َّب ٌب َع ْن َها« :إِ َل ْي َها»
َولِلدَّ لاَ َل ِة َعلىَ َأ َّن ُه إِ َذ ا َذ َّم َق ِ
اصدَ َها َم َع
إل ن َْس ُ
َما ِف ْي َها ِمن ال َّن ْف ِع َ ،و ا ِ
ان لاَ ُبدَّ َل ُه
ِمن إِ ْصلاَ ِح َم َع ِ
اش ِه لِ ِق َيا ِم َحالِ ِه َو لاَ

اج ُة إِ ْذ َذ َ
ِس َّيماَ َو َ
ان َّ
اك َش ِد يدَ ٌة َ ،ك َ
الذ ُّم
احل َ
اب َ
لِ َق ْص ِد ال َّل ْه ِو ِمن َب ِ
األ ْو لىَ ))(.((9

 .27ﭽ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜ

ﰝﰞﭑﭒﭓﭔﭕ
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ﭝﭼ[سورة امللك.]27-25 :

الز ْل َف ُةُ :
الق ْر ُبَ ،ويجَ َْع ُل
ُّ
املعنَىَ :ف َلماَّ َر َأ ْو ُه َق ِري ًباَ ،أو
ْ
َأو َم َكا ًنا َذا ُز ْل َف ِةَ ،أو َر َأ ْو ُه َع َيا ًنا(،((9

امل َفسرِّ ُ َ
ون
َذا ُز ْل َف ٍة،

( ((9نظم الدرر.69 /20 :

( ((9ينظر :الكشاف ،582 /4 :ومفاتيح
الغيب ،596 /30 :واجل��ام��ع ألحكام

القرآن ،220 /18 :وأنوار التنزيل/5 :
232ومدارك التنزيل ،516 /3 :والبحر
املحيط ،229 /10 :واللباب يف علوم

اس ُم َم ْصدَ ِرَ .وفيِ َه ِذ ِه ُ
اجل ْم َل ِة
َو ُّ
الز ْل َف ُةْ :
إِ ْخ َب ٌار بِالمْ َ ْصدَ ِر لِ ْل ُم َبا َل َغ ِةَ ،أ ْي َر َأ ْو ُه
َش ِديدَ ا ْل ُق ْر ِ
ب ِم ْن ُه ْمَ ،أ ْي َأ َخ َذ َي َنالهُ ُ ْم(.((9

َو َو َجدَ البِ َق ِ
اع ُّي
ُهنَا ُم َبا َلغ ًةَ ،و َأ َّن
(ز ْل َفة) لِت ْ
ُ
َوكيِ ِد امل َبا َل َغ ِةَ ،ف ِه َي َل ْي َس ْت
لِل َّت ْأنِ ِ
يث؛ َق َ
الو ْعد
الَ «(( :ف َلماَّ َر َأ ْو ُه» َأي َ
فيِ ال َّت ْعبِ ِ
املصدَ ِر
ري بِ ْ
استِ ْعماَ َل َه ِذ ِه ال َّت ِ
اء فيِ
ْ

املو ُع ِ
بِان ِْك َش ِ
ود بِ ِه ِع ْندَ َك ْونِ ِهَ ،و َحقَّقَ
اف ْ
َوال َفاء بِ َق ْولِ ِهُ :
((ز ْل َفة))
َم ْعنَى املاضيِ

َأي َذا ُق ْر ٍ
يم ِم ْن ُهمَ ،و َذلِ َك بِال َّت ْعبِ ِ
ري
ب َع ِظ ٍ

اس ِم ال َف ِ
املصدَ ِر إِ ْبلاَ ًغا فيِ
اعلِ بِ ْ
َعن ْ
اد َو َأ َّكدَ امل َبا َل َغ َة بِال َّت ِ
املر ِ
اء لأِ َ نهَّ َ ا
ْ
املعنَى َ
لم َبا َل َغ ِة إِ َذا لمَ ْ ُي َرد ِم ْن َها ال َّت ْأنِ ُ
يث،
َت ِرد لِ ُ
َولاَ ِس َّيماَ إِ ْن َد َّل ْت َق ِرين ٌَة ُأ ْخ َرى َعلىَ
َذلِ َك))(.((9

 .28ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [سورة املعارج:

.]44- 43

يجَ ِدُ البِ َق ِ
اع ُّي َأ َّن َتا َء ال َّت ْأنِ ِ
يث لحَ ِ َق ْت
الكتاب  ،257 /19وبصائر ذوي التمييز:
 ،136 /3ومعرتك األقران.114 /3 :
( ((9ينظر :التحرير والتنوير.50 /29 :
( ((9نظم الدرر.265 /20 :
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(خ ِ
اش َعة) فيِ ِس َي ِ
َك ِل َم َة َ
اق َه ِذ ِه اآل َي ِة
َ
لم َبا َل َغ ِة فيِ َت ْص ِو ي ِر َحا َل ِة
الك ِر َ
يم ِة لِ ُ
اال ن ِْك َسا ِر َو ُّ
ين
الص َغا ِر لِ َّل ِذ َ
الذ ِّل َو َّ
ص َ
يم ؛ َق َ
((ولمَ َّا
ال :
َ
َي ِص ُف ُهم ال َّن ُّ
الك ِر ُ
اض ُهم إِلىَ َ
اب َعلىَ َح ِ
َك َ
األن َْص ِ
ان إِ ْي َف ُ
ال

السرُّ ُ و ِرَ ،أ ْخبرَ َ َأ َّن َه َذ ا َعلىَ ِخلاَ ِ
ف
َذلِ َكَ ،و َأ َّن ِذ ْك َر ال ُّن ُص ِ
ب َو َت ْص ِو ي ِر َحا َل ِة
ان إِلاَّ تهَ َُّكماً بهِ م َف َق َ
إل ْت َي ِ
ان إِ َل ْي ِه َما َك َ
ا ِ
ال :
«خ ِ
اش َعة» َأي ُم ْن َكسرِ َ ة ُمت ََو ِ
َ
اض َعة لمِ َا َح َّل
بهِ َ ا ِمن ُّ
الص َغارَ ،و َأ لحْ َ َق َها َعلاَ َم َة
الذ ِّل َو َّ

املعنَى َو َم َبا َل َغ ًة ِف ِ
ال َّت ْأ نِ ِ
يه
يث ِز َيا َد ًة فيِ َه َذ ا ْ
بِ َقولِ ِه َ :
ار ُهم»))(.((9
«أ ْب َص ُ
ْ

 .29ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﭼ [سورة األعىل.]10- 9 :

ص َ
استِ ْعماَ ِل
َعدَ َل ال َّن ُّ
يم َعن ْ
الك ِر ُ
َم ْصدَ ِر ِ
الف ْعلِ ( َذ ِّكر) ا َّل ِذي َي َت َب ِ
اد ُر إِلىَ
ِّ
الذ ْه ِن ،لأِ َ َّو ِل َو ْه َل ٍةَ ،و ُه َو (ال َّت ْذ ِكري)،
114

ِّ
َأو َم ْصدَ ًرا َ
(الذ ْكر)َ ،أو
آخ َر َن ْحو:
املصدَ ِر
استِ ْعماَ َل
ْ
(ال َّت َذ ُّكر)َ ،و َف َّض َل ْ
ث َل ْف ِظيا بِ َ
ِ
األ َل ِ
(ذ ْك َرى)( ((9املؤَ َّن ِ
ف،
ًّ

( ((9نظم الدرر.421 /20 :
( ((9الذكرى :مصدر أو اسم مصدر من الفعل
(ذكّ��ر) ،بِ َم ْعنى ّ
الذكر أو التذكّرَ ،وليس
يف العربية مصدر عىل وزن (فعىل) غري

َو ِمن َث َّم َجا َء ِ
الف ْع ُل َم َع ُه ُمؤَ َّن ًثا َأ ْي ًضا،
الَ ( :ن َف َعت)َ ،و َي َرى البِ َق ِ
َف َق َ
اع ُّي فيِ َه َذا

االستِ ْعماَ ِل َومجَ ِي ِء ِ
الف ْعلِ ُمؤَ َّن ًثا َدلاَ َل ًة
ْ
ْ
َ
َعلىَ
ان َق ِليلاً
ري َوإِ ْن َك َ
احل ِّث َعلىَ ال َّت ْذ ِك ِ
َأو َض ِعي ًفا؛ َق َ
الَ «(( :ف َذ ِّكر» َأي بهِ َ َذا
الذ ْك ِر َ
ِّ
يمَ ،...،و َلو َك َ
ان َعلىَ َو ْج ٍه
احل ِك ِ
يث ِ
َض ِع ٍ
ار إِ َل ْي ِه َت ْأنِ ُ
الف ْعلِ َب ْعدَ
يف -بِماَ َأ َش َ
َما َأ َفا َدت ُْه َأ َدا ُة َّ
الش ِّك))(.((9
.30ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
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ﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭼ [سورة الفلق .]5- 1

الس ِ
ات ال َّل َواتيِ
اح َر ُ
ال َّن َّفا َث ُ
اتُ :ه َّن َّ
اخل ُي ِ
َي ْن ُفث َْن ِس ْح َر ُهن فيِ ُع َق ٍد َي ْعقدْ نهَ َ ا بِ ُ
وط

َو َن ْح ِو َها(َ ،((9وال َّن ْف ُث ِش ْب ُه ال َّن ْف ِخ َو ُد َ
ون
(ذكرى) .ينظر :املحكم واملحيط األعظم
(ح��س��ن) ،198 /3 :ول��س��ان ال��ع��رب:
(حسن) ،115 /13 :والكليات،457 :
والتحرير والتنوير ،284 /30 :واجلدول
يف إعراب القرآن.182 /7 :
( ((9نظم الدرر.398 /21 :
( ((9ينظر :معاين القرآن للفراء ،301 /3
وت��أوي��ل مشكل ال��ق��رآن ،77 :وجامع
ال��ب��ي��ان ،704 /24 :وم��ع��اين ال��ق��رآن

د .وائل عبد االمري احلريب

ال َّت ْفلِ َو َل ِك َّن ُه بِلاَ
يق(َ ،((9و ِق َ
ِر ٍ
يل:
وسَ ،أو
ال َّن َّفا َث ُ
اتُ :ه َّن الن َِّس ُاءَ ،أو ال ُّن ُف ُ
الس َو ِ
َ
اح ُر(َ .((10و َي ْذ ُك ُر َب ْع ُ
ض
اجلماَ َع ُ
ات َّ

ص الشرَّ ِ َ
يف َجا َء بِ ِص َيغ ِة (ال َّن َّفا َثات)
ال َّن َّ
يث لِ َيدْ ُخ َل ِف ِ
بِال َّت ْع ِر ِ
يف َو َ
اجل ْم ِع َوال َّت ْأنِ ِ
يه
الر َج ِ
َما ُدو َن ُه َسواء َك َ
ال
املر ُاد ُن ُف َ
ان َ
وس ِّ

امل َف ِ َ َ
املرا َد بِال َّن َّفا َث ِ
َات َلبِيد
ات بِن ُ
سرِّ
ين أ َّن َ
بن َ
األ ْع َص ِم ال َي ُه ِ
ِ
ود ِّي ال َّل َواتيِ َس َح ْر َن

َوجمَ

املع ّو َذ َت ِ
انِ ،ش َفا ًء
الع َق ِدَ ،و ُه َّن َ
آ َي ًة بِ َعدَ ِد ُ
لِل َّنبِ ِّيَ .((10(و َذ َه َب البِ َق ِ
اع ُّي إِلىَ َأ َّن

وس الن َِّس ِ
الر َج ِ
اء َأي ا َّلتِي ُت َبالِغُ
ال َأو ُن ُف َ
ِّ
الط ِ
فيِ ال َّن ْف ِ
ث))( .((10فيِ ِحني َو َّج َه َّ
اه ُر

ال َّنبِ َّيَ ،و َع َقدْ َن َل ُه إِ ْحدَ ى َعشرْ َ َة ُعقْدَ ًة،
َف َأ ْنزَ َل ُ
اهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َت َعالىَ إِ ْحدَ ى َعشرْ َ َة

وإعرابه ،379 /5 :والكشف والبيان:
 ،340 /10و النكت وال��ع��ي��ون/6 :
 ،375وتفسري ال��ق��ش�يري،785 /3 :
وامل��ف��ردات يف غ��ري��ب ال��ق��رآن،816 :
وتفسري البغوي ،335 /5 :و الكشاف
 ،821 /4واملحرر الوجيز،539 /5 :
واجلامع ألحكام القرآن،257 /20 :
وأن���وار التنزيل ،348 /5 :و م��دارك
التنزيل ،698 /3 :و اللباب يف علوم
الكتاب ،573 /20 :والتحرير والتنوير:
.628 /30
( ((9ينظر :معاين القرآن وإعرابه،379 /5 :
والكشف والبيان ،340 /10 :واملحرر
الوجيز ،539 /5 :ومفاتيح الغيب/32 :
 ،374وأنوار التنزيل.348 /5 :
( ((10ينظر :الكشاف .821 /4
( ((10ينظر :املحرر الوجيز ،539 /5 :وأنوار
التنزيل.348 /5 :

َأو

وس الن َِّس ِ
اء؛ َق َ
((ع َّر َف َو َبا َلغَ
الَ :
ُن ُف َ
َ َع َو َأ َّن َث َل َيدْ ُخ َل ِف ِ
يه َما ُدو َن ُه ِمن َب ِ
اب

َ
األ ْولىَ َف َق َ
ال َت َعالىَ  :ﭽ ﭶ ﭼ َأي
الس ِ
وس
اح َر ُة َسواء َكا َن ْت ُن ُف َ
ال ُّن ُفوس َّ

اشور مجَ ِي َء ال َّن َّفا َث ِ
ات بِ ِص َيغ ِة َ
بن َع ُ
اجل ْم ِع
ُ
ث بِ َأ َّن الن َِّسا َء َأ ْك ُثر َت َع ِ
املؤَ َّن ِ
لس ْح ِر
اط ًيا لِ ِّ
ال(( :ا ُمل َر ُاد بِال َّن َّف ِ
ال؛ َق َ
الر َج ِ
اثات فيِ
ِمن ِّ

الس ِ
اتَ ،وإِ َّنماَ ِجي َء
اح َر ُ
ا ْل ُع َق ِد :الن َِّس ُاء َّ
بِ ِص َف ِة المْ ُؤَ َّن ِ
ث لأِ َ َّن ا ْل َغالِ َب ِع ْندَ ا ْل َع َر ِ
ب
َأ ْن َيت ََع َ
الس ْح َر الن َِّس ُاء لأِ َ َّن نِ َسا َء ُه ْم
اطى ِّ
لاَ ُشغْ َل لهَ ُ َّن َب ْعدَ تهَ ْ يِئ َِة َل َوا ِز ِم َّ
الط َعا ِم
َوالمْ َ ِ
اء َوال َّن َظا َف ِةَ ،ف ِل َذلِ َك َي ْك ُث ُر ان ِْك َبابهُ ُ َّن
َعلىَ ِمثْلِ َهاتِ ِه
َوال َّت َك ُّه ِن َو َن ْح ِو

الس َف ِ
اس ِ
الس ْح ِر
ف ِم َن ِّ
َّ
ام ا ْل َب ِ
اط َل ُة
َذلِ َكَ ،فالأْ َ ْو َه ُ

َت َت َف َّشى َب ْين َُه َّن))(.((10

( ((10نظم الدرر.412- 411 /22 :
( ((10التحرير والتنوير .628 /30 :وينظر
مثل هذا التوجيه يف :مفاتيح الغيب/32 :
.374
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َ
اخلاتمِ َ ُة َوال َّنتَائِ ُج:

َت َو َّص َل َه َذا ال َب ْح ُث ،بِإِ ْذ ِن اهللِ َت َعالىَ ،
إِلىَ ثَلاَ ِ
ث َنتَائِ َج ُم ِه َّم ٍةَ ،يت ََمث َُّل َأ َّولهُ َا فيِ َأ َّن

البِ َق ِ
ري َوال َّت ْأنِ ِ
اع َّي َن َظ َر إِلىَ ال َّت ْذ ِك ِ
يث فيِ
آن َ
الق ْر ِ
ُ
يم َن ْظ َر ًة َج ِديدَ ًة َغيرْ َ َم ْس ُبو َق ٍة،
الك ِر ِ
َح َّتى َل ُي ْم ُك ُن ال َق ْو ُل إِنهَّ َ ا ُت َش ِّك ُل َظ ِ
اه َر ًة
َج ِديدَ ًة فيِ ِ
ام ًة لاَ فيِ ِف ْك ِر
الف ْك ِر ال ُّل َغ ِو ِّي َع َّ

يس ُة َت َت َف َّر ُع ِم ْن َها
الرئِ َ
َو َه ِذ ِه الدَّ لاَلاَ ُت َّ
َدلاَلاَ ٌت ِس َي ِ
اق َّي ٌة مخُ ْ ت َِل َف ٌةَ ،ع َر َ
ض ال َب ْح ُث
لأِ َ َه ِّم ُص َو ِر َهاِ ،ع ْندَ البِ َق ِ
اع ِّي؛ َو ِم ْن َها:
اق اآل َي ِة َ
َدلاَ َل ُة ا ُمل َذ َّك ِر فيِ ِس َي ِ
يم ِة
الك ِر َ

اس ُة البِ َق ِ
البِ َق ِ
اع ِّي
اع ِّي َف َقطَ ،و َقد َص َّب ْت ِد َر َ
ري َوال َّت ْأنِ ِ
يث فيِ َميدَ ِ
لِل َّت ْذ ِك ِ
ص
عجا ِز ال َّن ِّ
ان إِ َ
الق ْرآنيِ ِّ َ
ف َعن ُن َك ٍ
يم ،لأِ َ َّن ُه َك َش َ
ُ
ت
الك ِر ِ
االستِ ْعماَ ُل ُ
َبلاَ ِغ َّي ٍة َد ِقي َق ٍة ا ْمت َ
الق ْرآنيِ ُّ
َاز بهِ َ ا ْ

َعن ال َّن ْق ِ
فخيِ ِم الشيَّ ْ ِء َو َت ْكثِ ِ
صَ ،و َت ْ
ري ِه،
اب؛ َو ِم ْن َها َدلاَ َل ُة ا ُملؤَ َّن ِ
الع َذ ِ
ث
َوتهَ ْ ِو ْيلِ َ

إل َفا َد َةَ ،ولاَ ِس َّيماَ ِفيماَ
س َوال َّت َأ ُّم َل َوا ِ
الدَّ ْر َ
ري َوال َّت ْأنِ ِ
ُت َو ِّف ُر ُه َحالاَ ُت َج َوا ِز ال َّت ْذ ِك ِ
يث

ضع ِ
العقْلِ َ ،و َت ْق ِليلِ ا ُملدَّ ِة.
ف َ
َأو َ
الع َملِ َ ،و ْ
الس َي ِ
َولاَ َش َّك فيِ َأ َّن َه ِذ ِه الدَّ لاَلاَ ِ
اق َّي َة،
ت ِّ
َو َغيرْ َ َها ممِ َّا َو َر َد فيِ َه َذا ال َب ْح ِ
ثُ ،ت َعدُّ

يج ُة الثَّانِ َي ُة ا َّلتِي َتت ََجلىَّ فيِ الدَّ لاَلاَ ِ
ت
ال َّنتِ َ
َ
ف َع ْن َها البِ َق ِ
األ َس ِ
اس َّي ِة ا َّلتِي َك َش َ
اع ُّي

ات َج ِد ْيدَ ٍة لِ َظ ِ
ات َو ِق َرا َء ٍ
اس ٍ
اه َر ِة
لِ ِد َر َ
ري َوال َّت ْأنِ ِ
ص ُ
ال َّت ْذ ِك ِ
الق ْرآنيِ ِّ
يث فيِ ال َّن ِّ

ثَ .و َه ِذ ِه ال َّن ْظ َر ُة َ
لِ ْل ُم َذ َّك ِر َواملؤَ َّن ِ
اجل ِديدَ ُة
ري َوال َّت ْأنِ ِ
َوامل َت َف ِّر َد ُة لِل َّت ْذ ِك ِ
الع َربِ َّي ِة
يث ،فيِ َ
يم َت ْست َِح ُّق ِمن ال َب ِ
رآن َ
الق ِ
َو ُ
احثِنيَ
الك ِر ِ
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ُ
الصلاَ َب ِة ،فيِ ِحني
الر ْف َع ِة َو َّ
الق َّو ِة َو ُ
الع ُل ِّو َو ِّ
يث َ
األ َس ِ
ور َدلاَلاَ ُت ال َّت ْأنِ ِ
اس َّي ِةِ ،ع ْندَ ُه،
َتدُ ُ
الض ْع ِ
ف َوال َّت ْح ِق ِ
َّ
ري َوال َّت ْق ِليلِ ،
َح ْو َل:

االختِ َيا ِر َوال َّت ْعبِ ِ
ِمن َس َع ٍة َو ُم ُرو َن ٍة فيِ
ري
ْ
فيِ
يج ِة َت ْن َبثِ ُق
الع َربِ َّي ِةَ .و ِمن َه ِذ ِه ال َّنتِ َ
َ

آن َ
ري َوال َّت ْأنِ ِ
الق ْر ِ
ُ
لِل َّت ْذ ِك ِ
يث فيِ
يم،
الك ِر ِ
ري َ
األ َس ِ
ور َدلاَلاَ ُت ال َّت ْذ ِك ِ
اس َّي ِة فيِ
إِ ْذ َتدُ ُ
الق ْرآنيِ ِِّ ،ع ْندَ البِ َق ِ
ِ
اب ُ
اخل َط ِ
اع ِّيَ ،ح ْو َل:

يم ُ
احل َج ِج،
َعلىَ ِ :ر ْف َع ِة ال َقدْ ِرَ ،و َت ْع ِظ ِ
هم ِة َو ُّ
الش ْب َه ِةَ ،وال ُب ْع ِد
االرتِ َف ِ
اع َعن ال َّت َ
َو ْ

ريَ ،و ُن ُز ِ
فيِ ِس َي ِ
ص َعلىَ  :ال َّت ْح ِق ِ
ول
اق ال َّن ِّ
ضع ِ
ال َقدْ ِرَ ،و ُس ُف ِ
ف ال َق ْو ِل
ول املَ ْر َت َب ِةَ ،و ْ

ات جمَ َ الِ َّي ًة َو َبلاَ ِغ َّي ًة َرائِدَ ًة لِآل َي ِ
ِق َرا َء ٍ
ات
ُ
اب ،بِإِ ْذنِ ِه َت َعالىَ ،
الق ْرآنِ َّي ِة؛ َس َت ْفت َُح ال َب َ

َوال ُّن ُص ِ
الر ِف َيع ِة
وص َ
الع َربِ َّي ِة ال َف ِص ْي َح ِة َو َّ
فيِ الترُّ َ ِ
الع َربيِ ِّ َ .وال َّنتِ ْي َج ُة الثَّالِ َث ُة ا َّلتِي
اث َ

َت َو َّص َل إِ َل ْي َها ال َب ْح ُث َت َت َبدَّ ى فيِ َط ِري َق ِة
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َاو ِل ا ُمل َذ َّك ِر َوا ُملؤَ َّن ِ
ص ُ
الق ْرآنيِ ِّ،
ث فيِ ال َّن ِّ
َتن ُ
َو َن ْعنِي بهِ َ َذا َأ َّن البِ َق ِ
اع َّي َتن َ
َاو َل ال َّت ْذ ِكيرْ َ
َوال َّت ْأنِ َ
يث ِمن َزا ِو َيتَينْ ِ مخُ ْ ت َِل َفتَينْ ِ ؛ َف ُه َو
َاو َل بِال َّت ْو ِج ْي ِه الدَّ لاَليِ ِّ َب ْع َ
ض ال ُّن ُص ِ
وص
َتن َ
الق ْرآنِ َّي ِة ا َّلتِي َي ْبدُ و َظ ِ
ُ
اه ُر ال َّت ْعبِ ِ
ري ِف ْي َها َغيرْ َ
ُم َو ِاف ٍق لمِ َا َو َص َف ُه ال َّن ْح ِو ُّي َ
ون بِ َأ َّن ُه الأْ َ ْولىَ ،

الض ِم ِ
َكماَ فيِ َع ْو ِد َّ
ري ُمؤَ َّن ًثا َعلىَ ُم َذ َّك ٍر،
فيِ َن ْح ِو :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ
[سورة َ
يد ِ
األ ْن َفالَ ،]61 :أ ْو تجَ ْ ِر ِ
الف ْعلِ
الر ِغ ِم ِمن َأ َّن َف ِ
ِمن َت ِ
اء ال َّت ْأنِ ِ
اع َل ُه
يث َعلىَ َّ

ُمؤَ َّن ٌثَ ،ن ْحو :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂﭼ
اق ال َّت ِ
[سورة محُ ََّمدَ ،]18 :أو إِلحْ ِ ِ
اء
الر ْغ ِم ِمن َأ َّن َف ِ
بِ ِ
اع َل ُه ُم َذ َّك ٌر،
الف ْعلِ َعلىَ َّ
َن ْحو َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﭼ [سورة احلجَ ،]42 :أ ْو مجَ ِ ِ
يء
الو ْص ِ
ف ُم َذ َّك ًرا َو َم ْو ُص ْو ُف ُه ُمؤَ َّن ٌثَ ،ن ْحو
َ
َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ

َاو َل
[سورة الزخرف ،]11 :فيِ ِحني َتن َ
وصا ُأ ْخ َرى َو َق َع ِف ْي َها ُعدُ ٌ
ول َعن
ُن ُص ً
الق ْر ُ
َار ُه ُ
استِ ْعماَ ٍل َ
آن
آخ َر ْ
اخت َ
استِ ْعماَ ٍل إِلىَ ْ
ْ

َ
يم َو َف َّض َل ُه َعلىَ َغيرْ ِ ِهِ ،م ْن َغيرْ ِ َأ ْن
الك ِر ُ
َي ُك َ
االستِ ْعماَ َلينْ ِ َأ ْولىَ ِمن َ
ون َأ َحدُ
اآلخ ِر،
ْ
العدُ ِ
استِ ْعماَ ِلَ ( :م ِع َ
ول
يشة)َ ،و ُ
َكماَ فيِ ْ

(ع ْيش) فيِ َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﯳ
َعن َ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [سورة
استِ ْعماَ ِل َ
(ضلاَ َلة)
طهَ ،]124 :أو يف ْ

العدُ ِ
ول َعن َ
(ضلاَ ل) فيِ َق ْولِه َت َعالىَ :
َو ُ
ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ

[سورة الروم ،]53 :ممِ َّا َف َّص ْلنَا َ
الكلاَ َم
َع َل ْي ِه فيِ ال َب ْح ِ
ود َنا
ثَ .و َه ِذ ِه ال َّنتَائِ ُج َت ُق ُ
از ُ
إِلىَ ال َق ْو ِل بِ َأ َّن ا ِ
إل ْع َج َ
الق ْرآنيِ َّ َيت ََم ْظ َه ُر
بِ َأ ْل َو ٍ
املعانيِ َو َث ِر َّي ِة
ان َو ُص َو ٍر ُم َتن َِّو َع ِة َ
الدَّ لاَلاَ ِ
ت ُكلَّماَ تَدَ َّب ْر َنا ُه بِ ِصدْ ٍق َوإِ ْخلاَ ٍ
ص

وج ِه اهللِ َت َعالىَ َو ِ
الع ْل ِمَ .وهللِ َ
احل ْمدُ َعلىَ
لِ ْ
يف َت ْو ِف ِ
يم نِ َع ِم ِه َو َل ِط ِ
يق ِه.
َع ِظ ِ
مصادر البحث ومراجعه:

−اإلتقان يف علوم القرآن ،عبد الرمحن
بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي

(ت 911هـ) ،تح :حممد أبو الفضل
إبراهيم ،اهليئة املرصية العامة

للكتاب ،ط 1394هـ  1974-م.

−إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب
الكريم ،أبو السعود العامدي حممد بن

حممد بن مصطفى (ت 982هـ) ،دار
إحياء الرتاث العريب -بريوت.
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−األصول يف النحو ،أبو بكر حممد بن

(ت 761هـ) ،تح :يوسف الشيخ

بابن الرساج (ت 316هـ) ،تح :عبد

والنرش والتوزيع.

لبنان –بريوت.

حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف

الرسي بن سهل النحوي املعروف

احلسني الفتيل ،مؤسسة الرسالة،

−إعراب القرآن املنسوب للزجاج،،

−البحر املحيط يف التفسري ،أبو حيان
بن حيان أثري الدين األندليس (ت

أبو احلسن نور الدين عيل بن احلسني
بن عيل جامع العلوم َ
األ ْصفهاين

دار الفكر –بريوت ،ط 1420 :هـ.

إبراهيم اإلبياري ،دار الكتاب

بن أيب بكر ،ابن قيم اجلوزية (ت

الباقويل (ت نحو 543هـ) ،تح:

745هـ) ،تح :صدقي حممد مجيل،
−بدائع الفوائد ،شمس الدين حممد

املرصي –القاهرة ،ط 1420 ،4 :هـ.

751هـ) ،دار الكتاب العريب،

أمحد بن حممد بن إسامعيل بن يونس

−البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن

عبد املنعم خليل إبراهيم ،منشورات

اهلل الشوكاين اليمني (ت 1250هـ)،

العلمية ،بريوت ،ط 1421 ،1 :هـ.

−الربهان يف علوم القرآن ،أبو عبد اهلل

−إعراب القرآن ،أبو جعفر ال َّن َّحاس
املرادي النحوي (ت 338هـ) ،تح:

حممد عيل بيضون ،دار الكتب
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−األعالم ،خري الدين بن حممود بن

بريوت -لبنان ،د .ط ،د .ت.

السابع ،حممد بن عيل بن حممد بن عبد
دار املعرفة–بريوت.

بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش

حممد بن عيل بن فارس الزركيل

(ت 794هـ) ،تح :حممد أبو الفضل

للماليني ،ط 2002 ،15 :م .أوضح

عيسى البايب احللبي ورشكائه ،ط:

الدين عبد اهلل بن يوسف ابن هشام

−بصائر ذوي التمييز يف لطائف

الدمشقي (ت 1396هـ) ،دار العلم
املسالك إىل ألفية ابن مالك ،مجال

إبراهيم ،،دار إحياء الكتب العربية

 1376 ،1هـ – 1957م.

د .وائل عبد االمري احلريب

الكتاب العزيز ،جمد الدين أبو طاهر

−التبيان يف أقسام القرآن ،حممد بن أيب

817هـ) ،تح :حممد عيل النجار،

ابن قيم اجلوزية (ت 751هـ) ،تح:

حممد بن يعقوب الفريوزآبادي (ت

بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين

املجلس األعىل للشئون اإلسالمية–

حممد حامد الفقي ،دار املعرفة-

القاهرة ،د .ط ،د .ت.

−التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن

جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي،

−البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث،

بريوت ،د .ط ،د .ت.

عاشور التونيس (ت 1393هـ)،

أبو الربكات ابن األنباري (ت 577

الدار التونسية للنرش –تونس،

الكتب العلمية1970 ،م.

−التعريفات ،عيل بن حممد بن عيل

ه) ،تح :د .رمضان عبد التواب ،دار

 1984هـ.

−تاج العروس من جواهر القاموس،

الزين الرشيف اجلرجاين (ت

الزبيدي (ت 1205هـ) ،تح:
َّ

العلامء ،دار الكتب العلمية -بريوت،

حممد احلسيني ،املل ّقب بمرتىض
ّ
جمموعة من املحققني ،دار اهلداية.

816هـ) ،تح :تصحيح :مجاعة من
ط1403 ،1 :هـ 1983-م.

−تأويل مشكل القرآن ،أبو حممد عبد

−تلخيص اخلطابة ،أبو الوليد حممد

276هـ) ،حتقق :إبراهيم شمس

القرطبي املعروف بابن رشد احلفيد

اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت
الدين ،دار الكتب العلمية -بريوت.

بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد
(ت 595هـ) ،املكتبة الشاملة برتقيم

−التبيان يف إعراب القرآن ،أبو البقاء

آيل.

العكربي (ت 616هـ) ،تح :عيل

أمحد األزهري( ،ت 370هـ) ،تح:

عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل

حممد البجاوي ،عيسى البايب احللبي

ورشكاه ،د .ط ،د .ت.

−هتذيب اللغة ،أبو منصور حممد بن
حممد عوض مرعب ،دار إحياء
الرتاث العريب–بريوت ،ط،1 :
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2001م.

−توضيح املقاصد واملسالك برشح

وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب

الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل

−اجلدول يف إعراب القرآن الكريم،

ألفية ابن مالك ،أبو حممد بدر

بن ع ّ
يل املرادي املرصي املالكي

املرصية –القاهرة ،د .ط ،د .ت.

حممود بن عبد الرحيم صايف (ت

(ت 749هـ) ،تح :عبد الرمحن عيل

1376هـ) ،دار الرشيد ،دمشق–

1428هـ –2008م.

 1418هـ.

سليامن ،دار الفكر العريب ،ط :األوىل

مؤسسة اإليامن ،بريوت ،ط،4 :

−التوقيف عىل مهامت التعاريف،

−اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن،

1031هـ) ،عامل الكتب -القاهرة،

خملوف الثعالبي (ت 875هـ)،

زين الدين حممد بن عيل املناوي (ت

ط1410 ،1 :هـ 1990-م.

−جامع البيان يف تأويل القرآن ،أبو

أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن
تح :حممد عيل معوض والشيخ

عادل أمحد عبد املوجود ،دار إحياء

جعفر حممد بن جرير الطربي (ت

الرتاث العريب –بريوت ،ط،1 :

مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1 :هـ–

−حاشية الصبان عىل رشح األشمونى

−جامع الدروس العربية ،الشيخ

عيل الصبان الشافعي (ت 1206هـ)،

310هـ) ،تح :أمحد حممد شاكر،
 2000م.
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(ت 671هـ) ،تح :أمحد الربدوين

 1418هـ.

أللفية ابن مالك ،أبو العرفان حممد بن

مصطفى الغالييني (ت 1364هـ)،

دار الكتب العلمية -بريوت ،ط،1 :

 1414هـ 1993 ،م.

−حاشية الصبان عىل رشح األشموين

املكتبة العرصية -لبنان ،ط،28 :

−اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل

شمس الدين حممد بن أمحد القرطبي

 1417هـ 1997-م.

أللفية ابن مالك ،حممد بن عيل
الصبان (ت 1206هـ) ،دار الكتب

د .وائل عبد االمري احلريب

العلمية بريوت ،ط 1417 ،1 :هـ-

اصطالحات الفنون ،القايض عبد

−حجة القراءات ،أبو زرعة عبد

(ت ق 12هـ) ،تعريب :حسن

نحو 403هـ) ،تح :سعيد األفغاين،

بريوت ،ط1421 ،1 :هـ –2000م.

1997م.

الرمحن بن حممد ،ابن زنجلة (ت

دار الرسالة ،د .ط ،د .ت.

النبي بن عبد الرسول األمحد نكري

هاين فحص ،دار الكتب العلمية –
−ديوان اإلسالم ،شمس الدين أبو

−خزانة األدب ولب لباب لسان

املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي

البغدادي (ت 1093هـ) ،تح:

حسن ،دار الكتب العلمية -لبنان،

العرب ،عبد القادر بن عمر

عبد السالم حممد هارون ،مكتبة
اخلانجي،

القاهرة،

1418هـ–1997م.

ط:

،4

(ت 1167هـ) ،تح :سيد كرسوي
ط 1411 ،1 :هـ – 1990م.

−روح البيان ،إسامعيل حقي بن
مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت

−اخلصائص ،أبو الفتح عثامن بن جني،

(ت 1127هـ) ،دار الفكر –بريوت،

اهليئة املرصية العامة للكتاب ،ط،4 :

−روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم

(ت 392هـ) ،تح :حممد عيل النجار،

د .ت.

د .ط ،د .ت.

والسبع املثاين ،شهاب الدين حممود

−الدر املصون يف علوم الكتاب

بن عبد اهلل احلسيني اآللويس (ت

أمحد بن يوسف املعروف بالسمني

عطية ،دار الكتب العلمية –بريوت،

املكنون ،أبو العباس ،شهاب الدين،

احللبي (ت 756هـ) ،تح :الدكتور

1270هـ) ،تح :عيل عبد الباري

ط 1415 ،1 :هـ.

أمحد حممد اخلراط ،دار القلم-

−زاد املسري يف علم التفسري ،مجال

−دستور العلامء = جامع العلوم يف

بن حممد اجلوزي (ت 597هـ) ،تح:

دمشق.

الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل
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د .عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب

النحو ،خالد بن عبد اهلل بن أيب

−السبعة يف القراءات ،أبو بكر بن

(ت 905هـ) ،دار الكتب العلمية-

د .شوقي ضيف ،دار املعارف–

−رشح الكافية الشافية ،أبو عبد اهلل،

−الرساج املنري يف اإلعانة عىل معرفة

مالك الطائي اجلياين (ت 672هـ)،

اخلبري ،شمس الدين ،حممد بن أمحد

أم القرى ،ط ،1 :د .ت.

العريب –بريوت ،ط 1422 ،1 :هـ.

جماهد البغدادي (ت 324هـ) ،تح:

مرص ،ط1400 ،2 :هـ.

بعض معاين كالم ربنا احلكيم
اخلطيب الرشبيني الشافعي (ت
977هـ) ،مطبعة بوالق (األمريية)
–القاهرة 1285 ،هـ.

بريوت ،ط1421 ،1 :هـ 2000-م.
مجال الدين حممد بن عبد اهلل ،ابن

تح :عبد املنعم أمحد هريدي ،جامعة
−رشح املفصل للزخمرشي ،موفق
الدين أبو البقاء يعيش بن عيل بن
يعيش املوصيل (ت643هـ) ،حتقيق:

−شذا العرف يف فن الرصف ،أمحد بن

د .إميل بديع يعقوب ،دار الكتب

نرص اهلل عبد الرمحن ،مكتبة الرشد-

.2001

−رشح ابن عقيل ،عبد اهلل بن عبد

العرب ،أبو حممد ،مجال الدين

769هـ) ،تح :حممد حميي الدين عبد

761هـ) ،تح :عبد الغني الدقر،

 1400 ،20هـ – 1980م.

ط ،د .ت.

حممد احلمالوي (ت 1351هـ) ،تح:

الرياض ،د .ط ،د .ت.
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اجلرجاوي األزهري
بكر بن حممد
ّ

الرمحن العقييل اهلمداين املرصي (ت
احلميد ،دار الرتاث –القاهرة ،ط:

−رشح الترصيح عىل التوضيح أو

الترصيح بمضمون التوضيح يف

العلمية -بريوت ،الطبعة األوىل،

−رشح شذور الذهب يف معرفة كالم
عبد اهلل بن يوسف ،ابن هشام (ت
الرشكة املتحدة للتوزيع–سوريا ،د.

−رشح شذور الذهب يف معرفة كالم
العرب ،شمس الدين حممد بن عبد

د .وائل عبد االمري احلريب

املنعم َ
وجري القاهري الشافعي
اجل َ

حممد أديب عبد الواحد مجران ،دار

احلارثي ،عامدة البحث العلمي

1995م.

(ت 889هـ) ،تح :نواف بن جزاء
باجلامعة اإلسالمية -املدينة املنورة،

ط1423 ،1 :هـ2004 /م.

قتيبة –سوريا ،ط1416 ،1 :هـ–

−غريب القرآن ،أبو حممد عبد اهلل
بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت

−الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،

276هـ) ،تح :أمحد صقر ،دار الكتب

الرمحن السخاوي (ت 902هـ)،

 1978م.

شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد
منشورات دار مكتبة احلياة –بريوت،

د .ط ،د .ت.

العلمية -بريوت ،د .ط1398 ،هـ–

−الكتاب ،أبو برش عمرو بن عثامن بن
قنرب امللقب سيبويه (ت 180هـ)،

−طبقات املفرسين ،أمحد بن حممد

تح :عبد السالم حممد هارون،

عرش (ت ق 11هـ) ،تح :سليامن

1408هـ– 1988م.

األدنه وي من علامء القرن احلادي
بن صالح اخلزي ،مكتبة العلوم

واحلكم–السعودية،

1417هـ1997-م.

ط:

،1

مكتبة اخلانجي -القاهرة ،ط،3 :

−الكشاف عن حقائق غوامض
التنزيل ،أبو القاسم جار اهلل حممود
بن عمرو بن أمحد الزخمرشي (ت

−غرائب التفسري وعجائب التأويل،

538هـ) ،دار الكتاب العريب–

بن محزة بن نرص الكرماين (ت

−كشف الظنون عن أسامي الكتب

أبو القاسم برهان الدين حممود

نحو 505هـ) ،دار القبلة للثقافة
اإلسالمية –جدة ،د .ط ،د .ت.

−غريب القرآن ،أبو بكر حممد بن
ُعزير السجستاين (ت 330هـ) ،تح:

بريوت.

والفنون ،مصطفى بن عبد اهلل

املشهور

بحاجي

خليفة

(ت

1067هـ) ،مكتبة املثنى –بغداد،
1941م.
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−الكشف والبيان عن تفسري القرآن،

−لطائف

(ت 427هـ) ،تح :اإلمام أيب حممد

عبد امللك القشريي (ت 465هـ)،

أبو إسحاق أمحد بن حممد الثعلبي
بن عاشور ،دار إحياء الرتاث

القشريي ،عبد الكريم بن هوازن بن

تح :إبراهيم البسيوين ،اهليئة املرصية

العريب -بريوت ،ط1422 ،1 :هـ–

العامة للكتاب –مرص ،ط،3 :

−الكليات معجم يف املصطلحات

−ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل،

بن موسى الكفوي (ت 1094هـ)،

برتقيم الشاملة آليا.

2002م.

والفروق اللغوية ،أبو البقاء أيوب

تح :عدنان درويش –حممد املرصي،

مؤسسة الرسالة –بريوت ،د .ط،

د .ت.

د.ت.

د .فاضل صالح السامرائي ،الكتاب

−اللمع يف العربية ،أبو الفتح عثامن

بن جني املوصيل ،تح :فائز فارس،

دار الكتب الثقافية–الكويت ،د.

−اللباب يف علوم الكتاب ،أبو حفص

ط ،د .ت.

احلنبيل الدمشقي (ت 775هـ)،

التيمي البرصي (ت 209هـ) ،تح:

والشيخ عيل حممد معوض ،دار

القاهرة ،ط 1381 :هـ.

رساج الدين عمر بن عيل بن عادل
تح :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود
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اإلشارات=

تفسري

−جماز القرآن ،أبو عبيدة معمر بن املثنى
حممد فواد سزگني ،مكتبة اخلانجى–

الكتب العلمية –بريوت ،ط،1 :

−حماسن التأويل ،حممد مجال الدين

−لسان العرب ،أبو الفضل مجال

القاسمي (ت 1332هـ) ،تح :حممد

 1419هـ 1998-م.

بن حممد سعيد بن قاسم احلالق

الدين حممد بن مكرم بن عىل ،ابن

باسل عيون السود ،دار الكتب

صادر-بريوت ،ط1414 ،3 :هـ.

−املحتسب يف تبيني وجوه شواذ

منظور األنصاري (ت 711هـ) ،دار

العلمية–بريوت ،ط 1418 ،1 :هـ.

د .وائل عبد االمري احلريب

القراءات واإليضاح عنها ،أبو

احلديثة للكتاب اجلامعي -القاهرة،

األوقاف -مرص ،ط1420 :هـ-

−املذكر واملؤنث ،أبو احلسني سعيد

−املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب

361هـ) ،تح :امحد عبد املجيد

غالب بن عبد الرمحن بن متام بن

ط1403 ،1 :هـ 1983-م.

الفتح عثامن بن جني املوصيل ،وزارة

1999م

العزيز ،أبو حممد عبد احلق بن
عطية األندليس (ت 542هـ) ،تح:
عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار

الكتب العلمية –بريوت ،ط،1 :

 1422هـ.

ط.2009 ،1 :

بن إبراهيم التسرتي الكاتب (ت

هريدي ،مكتبة اخلانجي–القاهرة،
−مشكل إعراب القرآن ،أبو حممد مكي
بن أيب طالب حمَ ّ وش بن حممد بن
خمتار القييس القريواين ثم األندليس

القرطبي املالكي (ت 437هـ) تح:

−مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،أبو

د .حاتم صالح الضامن ،مؤسسة

حافظ الدين النسفي (ت 710هـ)،

−معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،أبو

الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود

تح :يوسف عيل بديوي ،دار الكلم

الرسالة–بريوت ،ط1405 ،2 :هـ.

حممد احلسني بن مسعود بن حممد

الطيب -بريوت ،ط1419 ،1 :هـ–

بن البغوي (ت 510هـ) ،تح :عبد

−املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث

العريب -بريوت ،ط 1420 ،1 :هـ.

مكتبة اخلانجي -القاهرة ،ط،3 :

باألخفش األوسط (ت 215هـ)،

 1998م.

اللغوي ،رمضان عبد التواب،

1417هـ–1997م.

−املذكر واملؤنث بني اللفظ واملعنى،
د .حممود عكاشة ،األكاديمية

الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث

−معانى القرآن ،أبو احلسن املعروف
تح :د .هدى حممود قراعة،

مكتبة اخلانجي -القاهرة ،ط،1 :

1411هـ– 1990م.
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−معاين القراءات ،أبو منصور حممد

بن أمحد بن األزهري (ت 370هـ)،

−املعجم املفصل يف املذكر واملؤنث،

مركز البحوث يف كلية اآلداب–

د .اميل بديع يعقوب ،دار الكتب

السعودية ،ط 1412 ،1 :هـ–

1994م.

−معاين القرآن وإعرابه ،أبو إسحاق

العربية ،د .اميل بديع يعقوب ،دار

(ت 311هـ) ،عامل الكتب –بريوت،

1417هـ 1996-م.

جامعة امللك سعود اململكة العربية
1991م.

إبراهيم بن الرسي بن سهل الزجاج

ط 1408 1 :هـ – 1988م.

العلمية -بريوت ،ط1414 ،1 :هـ-

−املعجم املفصل يف شواهد اللغة
الكتب العلمية -بريوت ،د،1 :

−معجم املؤلفني ،عمر كحالة (ت

−معاين القرآن ،أبو زكريا حييى بن زياد

1408هـ) ،مكتبة املثنى–بريوت ،د.

 207هـ) ،تح :أمحد يوسف النجايت

−مغني اللبيب عن كتب األعاريب،

بن عبد اهلل بن منظور الفراء (ت

ط ،د .ت.

ورفيقيه ،دار املرصية للتأليف

أبو حممد ،مجال الدين عبد اهلل بن

−معرتك األقران يف إعجاز القرآن،

د .مازن املبارك وحممد عيل محد اهلل،

السيوطي (ت 911هـ) ،دار الكتب

−مفاتيح الغيب ،أبو عبد اهلل حممد

والرتمجة –مرص ،ط ،1 :د .ت.

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،
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1405هـ 1985-م.

يوسف ،ابن هشام االنصاري ،تح:

دار الفكر –دمشق ،ط1985 ،6 :م.

العلمية –بريوت ،ط1408 ،1 :هـ–

بن عمر امللقب بفخر الدين الرازي

النحوية

العريب –بريوت ،ط 1420 ،3 :هـ.

 1988م.

−معجم

املصطلحات

والرصفية ،سمري نجيب اللبدي،

مؤسسة الرسالة -بريوت ،ط،1 :

(ت 606هـ) ،دار إحياء الرتاث
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [سورة مريم]20 :

تعريف بعيسى ابن مريم:

أتزوج ،ولست بغي ًا حاشا هلل ،فالتصور

املحور األول:

أوالً :ميالد املسيح عيسى ابن

البرشي يدرك أن الغالم إنام يأيت بوسيلة

بينام مريم يف حمراهبا ،مطمئنة إىل

ولكن امللك يكشف هلا عن عظيم قدرة

رجل ال تعرفه ،وال تدري كيف دخل

ﭽﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

مريم:

انفرادها ،ذاكرة لرهبا ،إذ دخل عليها

عليها ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﭼ [سورة مريم ]17 :فإذا

من هذه الوسائل التي اعتادها الناس،
اهلل ،فيقول هلا كام حكى القرآن الكريم

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [سورة آل

هبا تنتفض انتفاضة شديدة فتلجأ إىل

عمران ]47 :فهو أية كام كان آدم آية

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ [سورة

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ

وبينام هي كذلك إذ يبرشها امللك بام

والواضح أن امللك نفخ يف رمحها

ﮙ ﮚ ﮛﭼ [سورة مريم،]19 :

املخاض أتت إىل املكان البعيد ،وحتت

بكلمة اهلل تعاىل ،وليكون آية من آيات

املالئكة ،يصور القرآن الكريم هذا

اهلل تستعيذ به ،وتأوي إليه ﭽ ﮊ ﮋ

مريم.]18 :

جاء به ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
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ذات ٍ
زوج ،وال من عزمي أن
فأنا لست َ

غالم له شان عظيم ،يكون وجوده
اهلل ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﭼ [سورة

مريم:

]21؛ فتسأل يف رصاحة واستغراب
ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
[سورة آل عمران.]59 :

نفخة محلت عىل إثرها ،وملا جاءها
جذع نخلة وضعت وليدها ،تساعدها
املشهد فيقول سبحانه :ﭽ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [سورة

الشيخ الدكتور منصور مندور

مريم .]23- 22 :وكام أن اهلل تعاىل

كان يرزقها وهي يف املحراب دون عناء
أو شقاء ،ساق هلا رزقها وهي تضع
مولودها ،فأسقط عليها الرطب وأجرى

هلا املاء العذب ،ولكنها شعرت باخلوف
من عظيم املفاجأة ،فقالت :ﭽ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ

فهذا هو سيدنا نوح يقول :ﭽﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ
األعراف.]59 :

[سورة

وهذا هو سيدنا هود يقول لقومه:

ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

[سورة مريم ]23 :وهي يف حدة األمل،

ﯟﭼ [سورة هود.]50 :

الرقيق ينادهيا من حتتهاُ ،يطمئنها إىل

لقومه :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

وهول املوقف ،تسمع هذا الصوت

قضاء اهلل وقدره ،ويرشدها إيل طعامها
ورشاهبا ،ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ...ﭼ [سورة مريم:

.]26- 24

وال شك أن كل كلمة يف كتاب اهلل هلا

مدلوهلا القوي الذي يناسب مقام اآلية..
وهذه الدقة تشهد أن القرآن املجيد ال

يمكن أن يكون قول برش ..يالحظ ذلك
يف حديث القرآن عن األنبياء نجد أن
كثري ًا من األنبياء خاطبوا قومهم بكلمة

يا قو ِم...

كذلك فإن سيدنا صالح يقول

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ

[سورة هود...]61 :

وهكذا حال كثري من األنبياء يتحدث

القرآن املجيد عنهم وعن أقوامهم؛
وينطبق هذا املثال عىل سيدنا موسى..

الذي كان خياطب قومه بقوله :يا قوم...
ويقصد بني إرسائيل فقد بعث فيهم.

فقد جاء يف كثري من اآليات القرآنية:

ﭽﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔﮕﭼ [سورة البقرة.]54 :
ويف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭼ
[سورة إبراهيم...]6 :
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وكام نعلم أن موسى ُأرسل لبني

إرسائيل ..ولكن ماذا عن عيسى وقد
ُأرسل إىل بني إرسائيل أيض ًا؟.

هنا نجد أن احلال خيتلف مع سيدنا

عيسى ابن مريم عليه الصالة والسالم!.
فال توجد أي آية يف القرآن جتمع كلمة

(عيسى) أو (املسيح) مع كلمة (قوم)..
فكان خياطبهم بقوله :يا بني إرسائيل

دائ ًام من دون أي ذكر للقوم.

يقول القرآن املجيد :ﭽ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭼ
[سورة املائدة .]72 :ويقول أيض ًا :ﭽ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
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هذه اآلية للنبي الكريم!! .حتى عندما
حتدث القرآن عن السيدة مريم أم املسيح
نسبها إىل قومها ..قال تعاىل :ﭽ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭼ [سورة مريم .]27 :ولكن
املسيح مل ُينسب ألي قوم يف القرآن .أي
الرس يف
أن عيسى ليس له قوم! .فام هو ّ

ذلك؟.

ولكن ملاذا نبي اهلل عيسى ليس له

قوم مثل بقية املرسلني؟؟.

فمن املعروف أن نسبة اإلنسان

تكون دائ ًام ألبيه ،فاألب ينتمي لقبيلة أو

قوم أو بلد ..وكذلك فإن االبن ينتمي

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

لنفس القبيلة أو القوم أو البلد ...فنبي

ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [سورة الصف...]6 :

نُسب إليهم ،ونبي اهلل إبراهيم ينتمي

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

اهلل نوح ينتمي ألب من قومه ولذلك

وهكذا يف كل القرآن ال نجد ذكر ًا

ألبيه آزر من قومه فنُسب إىل قومه...

فيها سيدنا عيسى مع كلمة (قوم) هي:

املسيح؟ .طبع ًا ال ينتمي ألي قوم ألنه

لقوم عيسى! .واآلية الوحيدة التي ذكر

وهكذا ..وهنا نتساءل :ملن ينتمي سيدنا

ﭽﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ُولد بمعجزة وجاء إىل الدنيا من غري

وكلمة ( َق ْو ُم َك) هنا ال تدل عىل قوم

املسيح لبني إرسائيل :يا قوم!!.وكان

ﯞ ﭼ [سورة الزخرف.]57 :
عيسى ،بل قوم حممد ألن اخلطاب يف

أب!! .ولذلك من اخلطأ أن يقول
البد أن ينادهيم بقوله :يا بني إرسائيل..

الشيخ الدكتور منصور مندور

وهذا ما فعله القرآن ..وال توجد وال آية

واحدة ّ
تشذ عن هذه القاعدة.

ومن ثم نجد أن مجيع البرش هلم

قوم باستثناء نبيني كريمني :مها آدم
وعيسى ..فقد ذكر القرآن هذه احلقيقة
يف آية كريمة واحدة يقول تعاىل فيها:

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ

[سورة آل عمران..]59 :

فانظروا إىل دقة هذا الكتاب العظيم

الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال

من خلفه تنزيل من حكيم محيد ...هل
هو كالم برش؟ .أم كالم خالق البرش

تبارك وتعاىل؟(*).

ثاني ًا  :نعم اهلل عىل عيسى:

ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [سورة آل

عمران ]51– 48 :تكشف هذه اآليات

عن فضل اهلل تعاىل ،ونعمه عىل عبده

وما زالت البشارات ترتى عليها

ورسوله عيسى ابن مريم من خالل

عز وجل إلنجابه عىل غري مثال سابق،

آتاه اهلل إياها ،وجعله مبارك ًا أي كثري

حول هذا املولود الذي اختارها اهلل

فيأتيها امللك مبين ًا نعم اهلل عليه:

(*) ومن ثم نجد أن قواعد اللغة العربية تسمح
لنا أن نكتب ألف (ابن) بعد كلمة عيسى
ابن مريم ،عىل خالف ما إذا جاءت كلمة
(ابن) بني علمني فإهنا تكتب هكذا :حممد
بن عبد اهلل.

تعلمه التوراة واإلنجيل واحلكمة التي
اخلري أينام وجد ،وذا بركات ومنافع يف

الدين ،وأمره بإقامة الصالة ،واإلنفاق

مما رزقه اهلل طاملا كان حي ًا يرزق ،وأمره
بالرب بوالدته ،وبذلك يكون َّبرأها مما
نُسب إليها من قومها ﭽ ﮒ ﮓ
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ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

فلم يقل ما ادعاه النصارى من أنه

ﮢ ﮣ ﭼ [سورة مريم.]32- 31 :

ّ
وجل أو أنه أحد أقانيم ثالثة ،فقوهلم

بالتواضع ،فلم يكن مستكرب ًا وال جبار ًا

مل ينطق إال بام أنطقه اهلل من احلق :ﭽ ﮏ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
وقد أنعم اهلل تعاىل عليه أيض ًا

وال شقي ًا ،قال بعض السلف :ال جتد
أحد ًا عاق ًا لوالديه إال وجدته جبار ًا

شقي ًا ،ثم قرأ :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣﭼ(((.

(عز
ثالث ًا :عبودية عيسى هلل
ّ

ّ
وجل):

جاءت آيات القرآن الكريم مبينة

حلال عيسى ابن مريم ،وأنه عبد خملوق

هلل تعاىل ،ليس له شأن من ألوهية اهلل
وربوبيته ،كام قال تعاىل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

هذا قول باطل ال أصل له ،وعيسى

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﭼ [سورة النساء.]172 :
رابع ًا :نبوة عيسى:

قال تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ

ﯠ

ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ

ﯬﭼ [سورة املائدة]75 :

به عيسى عند مولده قال :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ

الذين خلوا من قبله ،جاء بآيات من

[سورة الزخرف ]59 :وأول ما نطق

132

عز
ابن اهلل سبحانه وتعاىل أو أنه اهلل ّ

أي ما هو إال رسول من جنس الرسل

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

اهلل كام أتوا بمثلها ،داللة عىل صدقه

ﮛ ﮜﭼ [سورة مريم.]31- 30 :

تعاىل :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

((( خمترص ابن كثري عند تفسريه لآلية 32من
سورة مريم.

عمران ،]49 :وهذا النص يفيد أن

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ّ
وجل ،قال
عز
أنه مرسل من عند اهلل ّ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [سورة آل

الشيخ الدكتور منصور مندور

رسالة عيسى كانت لبني إرسائيل

ثم يؤكد ربوبية اهلل تعاىل له وهلم عىل

سبحانه يف املائدة :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

هلل ،هذا هو الرصاط املستقيم(((.
ِ
يسى ابن مريم:
خامس ًا :رفع ع َ
قال تعاىل خمرب ًا عن نجاته لعبده

خاصة ،فهو أحد أنبيائهم ،ثم جاء قوله
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

السواء ،فال عبودية إال هلل ،وال طاعة إال

عيسى من اخليانة والقتل :ﭽ ﭹ ﭺ

ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ

ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ

ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [سورة النساء:

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

 ]158- 157إن اهلل تعاىل رفع عبده

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [سورة املائدة:

حي يف السامء الثانية -كباقي األنبياء-
ٌ

فقد حرص النص عىل أن يذكر

أخرجه البخاري عن أنس بن مالك،

اخلوارق التي جاءهم هبا ،إنام جاءهم هبا
ِ
ْــــر "إذن اهلل" بعد كل
من عند اهلل ،وذك ُ
واحدة منها تفصي ً
ال وحتديد ًا؛ للداللة

اهلل حدثهم عن ليلة أرسي به( :ثم

قيل :من هذا؟ .قال :جربيل ،قيل :ومن

جاء هبا من عند اهلل عز وجل.

إليه؟ .قال :نعم ،فلام خلصت فإذا حييى

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
.]110

عىل لسان عيسى كل خارقة من هذه

عىل أنه مل جيئ هبا من عند نفسه ،وإنام
وهذا النص يعلن حقيقة التصور

االعتقادي الذي قام عليه دين اهلل كله،

ونبيه عيسى إىل سامئه وكرامته ،فهو
عىل ما أشار إليه حديث املعراج الذي

عن مالك بن صعصعة أن نبي
صعد حتى أتى السامء الثانية فاستفتح،
معك؟ .قال :حممد ،قيل :وقد أرسل

وعيسى ومها ابنا خالة ،قال :هذا حييى
((( يف ظالل القرآن ص.401
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وعيسى ،فسلم عليهام ،فسلمت فر ّدا،

قبل يوم القيامة»((( .وأخرج ابن أيب

الصالح).

إيل)) قال :هذا من املقدم واملؤخر .أي

ثم قاال :مرح ًبا باألخ الصالح والنبي
وقد أخرب سبحانه بذلك يف آية

رافعك إيل ومتوفيك((( .وذكره ابن كثري

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

تقديره إين رافعك إ َّيل ومتوفيك ،يعني

أخرى حيث قال سبحانه :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ

بلفظ :قال قتادة :هذا من املقدم واملؤخر

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

بعد ذلك(((.

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

كان رفعه؛ فهي أمور غيبية تدخل يف

ومن املفرسين من يرى أن عيسى

تعاىل ،وال طائل وراء البحث فيها .ال

إين رافعك إ َّىل ومطهرك من الذين

وراءها ،وجيعلوهنا مادة للجدل ،ينتهي

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﮁﭼ [سورة آل عمران.]55 :

سينزل يف آخر الزمان؛ فيكون املعنى:
كفروا ،ومتوفيك بعد أن تنزل من
السامء .واستدلوا عىل ذلك بام أخرجه

ابن جرير وابن أيب حاتم من وجه آخر
عن احلسن يف قوله ((إين متوفيك))
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حاتم عن قتادة ((إين متوفيك ورافعك

يعني وفاة املنام ،رفعه اهلل يف منامه

(((

قال احلسن :قال رسول اهلل لليهود:
«إن عيسى مل يمت ،وإنه راجع إليكم

((( ال��در املنثور يف التفسري باملأثور .لإلمام
جالل الدين السيوطي عند تفسريه آلية
املذكورة.

فأما كيف كانت وفاته ،وكيف

املتشاهبات التي ال يعلم تأويلها إال اهلل

يف عقيدة وال يف رشيعة؛ والذين جيرون
هبم احلال إىل املراء وإىل التخليط ،وإىل

التعقيد دون ما جزم بحقيقة ،ودون ما
راحة بال يف أمر موكول إىل علم اهلل.

وبالنسبة إىل موضوع (أن اهلل جعل

الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إىل يوم
((( الدر املنثور يف التفسري باملأثور .لإلمام جالل
الدين السيوطي.
((( الدر املنثور يف التفسري باملأثور .لإلمام جالل
الدين السيوطي.
((( خمترص تفسري ابن كثري اختصار الصابوين عند
حديثه عن اآلية  55من سورة آل عمران.
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القيامة) فال يصعب القول فيه ،فالذين

وأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات

اتبعوه هم الذين يؤمنون بدين اهلل

فيوفيهم أجورهم .واهلل ال حيب

كل نبي ،وجاء به كل رسول ،وآمن به

اجلزاء ،وللقسط الذي ال يميل شعرة،

الذين كفروا إىل يوم القيامة يف ميزان اهلل

سادس ًا :نزول عيسى ابن مريم

الصحيح (اإلسالم) الذي عرف حقيقته

كل من آمن حقا بدين اهلل ،وهؤالء فوق
عز وجل؛ كام أهنم كذلك يف واقع احلياة

كلام واجهوا معسكر الكفر بحقيقة

اإليامن ،وحقيقة األتباع ..ودين اهلل

واحد ،وقد جاء به عيسى ابن مريم كام

جاء به من قبله ومن بعده كل رسول،
والذين يتبعون حممدا هم يف الوقت ذاته

اتبعوا موكب الرسل كلهم من لدن

آدم إىل آخر الزمان.

وهذا املفهوم الشامل هو الذي يتفق

مع سياق السورة ،ومع حقيقة الدين كام

يركز عليها هذا السياق.
فأما

هناية

املطاف

للمؤمنني

والكافرين ،فيقررها السياق يف صدد

إخبار اهلل لعيسى :ثم إيل مرجعكم

فأحكم بينكم فيام كنتم فيه ختتلفون).
(فأما الذين كفروا فأعذهبم عذابا شديدا

يف الدنيا واآلخرة وما هلم من نارصين.

الظاملني) ..ويف هذا النص تقرير جلدية
وال تتعلق به األماين وال االفرتاء.

إىل األرض:

قال تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﭼ [سورة النساء:

 ]159قال ابن كثري :قال ابن جرير:
اختلف أهل التأويل يف معنى ذلك،

فقال بعضهم معنى ذلك :ﭽ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ
يعني قبل موت عيسى ،يوجه ذلك إىل
أن مجيعهم يصدقون به إذا نزل لقتل
الدجال ،فتصري امللل كلها واحدة ،وهي

ملة اإلسالم احلنيفية دين إبراهيم.

عن ابن عباس ((وإن من أهل

الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته)) قال:

قبل موت عيسى ابن مريم ،وقال
أبو مالك يف قوله(( :إال ليؤمنن به قبل
موته)) قال :ذلك عند نزول عيسى،
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وقبل موت عيسى ابن مريم ال يبقى

موت عيسى الذي زعم اليهود ومن

احلسن :قبل موت عيسى ،واهلل إنه

((ويوم القيامة يكون عليهم شهيد ًا)) أي

أحد من أهل الكتاب إال آمن به ،وقال:
حلي اآلن عند اللهّ ،ولكن إذا نزل آمنوا به
أمجعون.

بأعامهلم التي شاهدها منهم قبل رفعه إىل
السامء وبعد نزوله إىل األرض((( .أخرج

قال ابن كثري :وال شك أن هذا

البخاري ومسلم عن أيب هريرة،

املقصود من سياق اآلية يف تقرير بطالن

بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم

وتسليم من سلم هلم من النصارى

اخلنزير ،ويضع اجلزية ،ويفيض املال

الذي قاله ابن جرير هو الصحيح ،ألنه

ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه،
اجلهلة بذلك ،فأخرب اللهّ أنه مل يكن األمر

قال :قال رسول اهلل« :والذي نفيس

حكام عدال ،فيكرس الصليب ،ويقتل

حتى ال يقبله أحد ،حتى تكون السجدة

كذلك ،وإنام شبه هلم فقتلوا الشبه وهم

خريا من الدنيا وما فيها .ثم يقول أبو

باق حي ،وإنه سينزل قبل يوم القيامة،

الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ويوم

ال يتبينون ذلك ،ثم إنه رفعه إليه وإنه

كام دلت عليه األحاديث املتواترة ،فيقتل
مسيح الضاللة ،ويكرس الصليب ،ويقتل
اخلنزير ،ويضع اجلزية) يعني ال يقبلها
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وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب.

من أحد من أهل األديان) بل ال يقبل إال
اإلسالم أو السيف .فأخربت هذه اآلية

الكريمة أنه يؤمن به مجيع أهل الكتاب
حينئذ ،وال يتخلف عن التصديق به
واحد منهم ،وهلذا قال(( :وإن من أهل

الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ((أي قبل

هريرة :واقرأوا إن شئتم ((وإن من أهل
القيامة يكون عليهم شهيدا))(((.

((( خمترص تفسري ابن كثري اختصار الصابوين عند
حديثه عن اآلية  159النساء.
((( صحيح البخاري ،لإلمام البخاري كتاب
األنبياء .باب :نزول عيسى ابن مريم
املعنى( :إن شئتم) أن تتأكدوا من معنى
وصدق ما أروي( .وإن من أهل الكتاب)
وما من أحد من اليهود والنصارى( .به)
بعيسى( .قبل موته) امل��وت العادي
املألوف بعد نزوله/واآلية يف [سورة
النساء.]159 :

الشيخ الدكتور منصور مندور

وأخرج أمحد والبخاري ومسلم

األمنة( ((1عىل األرض حتى ترتع األسود

رسول اهلل« :كيف أنتم إذا نزل فيكم

مع الغنم ،وتلعب الصيبان باحليات ال

والبيهقي يف األسامء والصفات قال :قال

ابن مريم ،وإمامكم منكم؟((( .وأخرج
ابن أيب شيبة وأمحد وأبو داود وابن جرير

وابن حبان عن أيب هريرة «أن النبي

قال :األنبياء أخوات لعالت ،أمهاهتم
شتى ،ودينهم واحد ،وإين أوىل الناس

بعيسى ابن مريم ،ألنه مل يكن بيني وبينه
نبي ،وإنه خليفتي عىل أمتي ،وأنه نازل،

فإذا رأيتموه فاعرفوه ،رجل مربوع إىل
احلمرة والبياض ،عليه ثوبان ممرصان،

كأن رأسه يقطر وإن مل يصبه بلل ،فيدق
الصليب ،ويقتل اخلنزير ،ويضع اجلزية،

ويدعو الناس إىل اإلسالم ،وهيلك اهلل

يف زمانه امللل كلها إال اإلسالم ،وهيلك
اهلل يف زمانه املسيح الدجال ،ثم تقع

((( املرجع السابق وأخرجه مسلم يف اإليامن،
باب :نزول عيسى ابن مريم حاكام برشيعة
نبينا حممد ،رقم.155 :
املعنى( :وإمامكم منكم) يصيل معكم
باجلامعة واإلمام من هذه األمة ،تكرمة هلا.
أو املراد :أنه حيكم بينكم برشعكم املستمد
من كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه حممد.

مع اإلبل ،والنامر( ((1مع البقر ،والذئاب

ترضهم ،فيمكث أربعني سنة ،ثم يتوىف،
ويصيل عليه املسلمون ويدفنونه( ((1وعن
َأيب ُه َر ْي َر َة عن النّبيَ 
قالَ « :ل ْي َس َب ْينِي
ِ
يسى- نَبِ ّيَ ،وإ ّن ُه ن ِ
َاز ٌل
َو َب ْينَ ُه َ -ي ْعني ع َ
وع إلىَ
فإ َذا َر َأ ْيت ُُمو ُه فا ْع ِر ُفو ُهَ ،ر ُج ٌل َم ْر ُب ٌ
الحْ ُ ْم َر ِة َوا ْل َب َي ِ
اض َبينْ َ ممُ ْصرّ َ َتينْ ِ ( ((1ك ََأ ّن

( ((1ق��ال العلامء :األمنة بفتح اهلمزة وامليم
واألمن واألم��ان بمعنى ،ومعنى احلديث
أن النجوم ما دام��ت باقية فالسامء باقية،
فإذا انكدرت النجوم وتناثرت يف القيامة
وهنت السامء فانفطرت وانشقت وذهبت.
وقوله« :وأنا أمنة ألصحايب فإذا ذهبت
أتى أصحايب ما يوعدون» أي من الفتن
واحلروب وارت��داد من ارتد من األعراب
واختالف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به
رصحي ًا وقد وقع كل ذلك.
ِ
( ((1فهي ن َِمرة ،ومج ُعها :نِامر ،كأهنا أخذت من
ِ
السواد وال َبياض.
لون النّمر؛ ملا فيها من َّ
( ((1مسند اإلمام أمحد .لإلمام أمحد ابن حنبل
مسند أيب هريرة ويف هتذيب سنن أيب
داود ،البن القيم -كتاب املالحم-1592 .
باب خروج الدجال.
(( ((1امل��م�صر م��ن الثياب امل��ل��ون بالصفرة
وليست صفرته باملشبعة).
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َر ْأ َس ُه َي ْق ُط ُر َوإِ ْن لمَ ْ ُي ِص ْب ُه َب َل ٌلَ ،ف ُي َقاتِ ُل
ِ
ّاس َعلىَ
اإلس َ
يب
ال َم َف َيدُ ّق
الصل َ
ّ
الن َ
ْ
َو َي ْقت ُُل الخْ ِ ن ِْز َير َو َي َض ُع الجِْ ْز َي َة َويهُ ْ ِل ُك اهلل
ِِ ِ
اإلس َ
ال َم َويهُ ْ ِل َك
يف َز َمانه امل َل َل ُك ّل َها إالّ ْ
ِ
ِ
يح الدّ ّج َال َف َي ْمك ُ
األرض
ُث يف
ا َملس َ
ني َسنَ ًة ُث ّم ُيت َُوفىّ َف ُي َصليّ َع َل ْي ِه
ْأر َب ِع َ
ا ُمل ْس ِل ُم َ
ون وأخرج أمحد عن أيب هريرة

وقد طغت عليهم املادة فأصبحوا يف

يب عمر أن ألقى عيسى ابن مريم ،فإن

ومن ثم أرسل اهلل تعاىل إليهم

عن النبي قال« :إين ألرجو إن طال

عجل يب موت فمن لقيه منكم فليقرئه
مني السالم»(.((1

تعريف بدعوة عيسى:

لقد مضت فرتة زمنية عىل بني

إرسائيل بعد موسى قست فيها

قلوهبم ،وانحرفت أفكارهم ،وابتعدوا
عن الرصاط املستقيم؛ فضلوا وأضلوا،

منآى عن منهج السامء.

عيسى ابن مريم ليعيدهم إىل طريق

احلق ،وإىل الرصاط املستقيم ،ويدعوهم

ولآلية الكريمة مصاديق أخرى

إىل عبادة اهلل الواحد األحد ﭽ ﯮ ﯯ

االرض لعباده الصاحلني ،كقوله-

[سورة مريم ،]36 :وهكذا يعلن عيسى

توميء اىل توريث اهلل -جل وعال-

ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ

تعاىل-ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

أنه عبد اهلل وليس هو ابنه كام تدعي

ﮇﭼ [سورة االنبياء]105 :

ثالث ثالثة(.((1

ارضبنا عن االفاضة فيها حرصا منا عىل

عز وجل ّ ،وإفراده بالعبادة،
توحيد اهلل ّ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
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املحور الثاين:

نجدها بني ثنايا كتب التفسري والعقائد،
البقاء يف صلب املوضوع.

( ((1مسند اإلمام أمحد .لإلمام أمحد ابن حنبل
مسند أيب هريرة.

فرقة ،وليس إهل ًا كام تدعي فرقة ،وليس
لقد قامت دعوة عيسى عىل

وأن كل ما سوى اهلل خملوق ومربوب
وعبد هلل تعاىل ،وهذا ما نطق به عيسى

وهو يف املهد ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
( ((1الظالل ص.2308
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ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﭼ [سورة مريم.]31- 30 :

وظل عيسى يدعو بني إرسائيل

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [سورة
املائدة.]116 :

ويستشهد بذات اهلل سبحانه عىل

براءته مما نسب إليه ،مع بيان خصائصه

إىل توحيد اهلل وعبادته وحده كام

كعبد ،وبيان خصائص ألوهية ربه ﭽ ﮘ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ

ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ثم يكرر أنه بلغ األمانة كام أمره ربه

هكذا يقرر احلقيقة التي تقوم عليها

ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

حكى القرآن الكريم :ﭽ ﭱ ﭲ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

[سورة املائدة.]116 :

ﮉﭼ [سورة املائدة.]72 :

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

كل دعوة ساموية.

وهكذا تتفق دعوة املسيح عيسى ابن

مريم مع جوهر الرشائع الساموية؛
يف توحيد اهلل تعاىل ،والتوجه له وحده

بالعبادة دون غريه.

ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ [سورة املائدة:
.]117

أوالً :نبذة خمترصة عن اإلنجيل:

لقد آتى اهلل تعاىل عيسى ابن

بل إن األمر ليزداد صعوبة ورهبة

مريم اإلنجيل هادي ًا إىل احلق ،ونور ًا

مريم يف مشهد رهيب غريب ،يف يوم

املشكالت التي تعرض لبني إرسائيل

وهيبة ،عندما ُي ْسـت َْج َـوب عيسى ابن
مرهوب ،يف أمر األلوهية الذي نسب

إليه ،وهو منها براء ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

يستضاء به يف إزالة الشبهات وحل

آنذاك.

ومن ثم جاء اإلنجيل املشتمل عىل

اإلحياء الروحي ،والتهذيب األخالقي

جاء مكم ً
ال للتوراة املتضمنة للرشائع
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التنظيمية؛ لينشئا مع ًا منهج حياة

القليل مما كانوا خيتلفون فيه ،كام يف قوله

العداء الذي شب بني اليهود وبني املسيح

ﯗﭼ [سورة آل عمران.]50 :

متكامل ،ويربط الناس برهبم ،غري أن
أدى إىل انفصال التوراة عن اإلنجيل مما
ترتب عليه عدم القدرة عىل قيادة احلياة

ولقد جعل اهلل اإلنجيل موعظة

للمتقني الذين تفتحت قلوهبم ملا يف هذه

االجتامعية لألمم التي عاشت عليها،

الكتب من اهلدى والنور.

يفرس هذا الوجود ،ونظام ًا تعبدي ًا ،

رشيعة خاصة لبني إرسائيل ،فهو ليس

فقيادة احلياة تقتيض تصور ًا اعتقادي ًا

وقي ًام أخالقية ،وترشيعات منظمة

حلياة اجلامعة مستمدة من ذلك التصور
االعتقادي (.((1

ومما جتدر اإلشارة إليه أن اإلنجيل

رسالة عامة للبرش ،شأنه يف هذا شأن
التوراة ،وشأن كل كتاب وكل رسالة

وكل رسول قبل هذه الرسالة األخرية،

واإلنجيل الذي يف يد النصارى

إذ أن اهلل تعاىل جعل القرآن مهيمن ًا

شك هو غري الذي أوحاه اهلل تعاىل لنبيه

الكتب؛ ملا فيه من حماسن ما قبله من

اليوم ،والذي ُيعرف بالعهد اجلديد ال
عيسى عدما امتدت يد التحريف
إليه بالزيادة والنقص ،وهذه األناجيل

ليست إال رواية بعض القديسني عن
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تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

قصة عيسى وليست هي ما أنزله اهلل
عز وجل عليه وسامه اإلنجيل الذي

أتاه( .((1واإلنجيل بذلك جاء متبع ًا ملا

يف رشيعة التوراة ،غري خمالف هلا إال يف

( ((1الظالل بترصف جـ 1صـ.400
( ((1الظالل جـ 1صـ.998

ومؤمتن ًا وشهيد ًا وحاك ًام عىل ما قبله من
الكتب ،وألنه الكتاب الذي أكمل اهلل
به الدين وأتم به اإلسالم ،وتعهد اهلل

بحفظه يف السطور والصدور؛ قال تعاىل

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ
[سورة احلجر ]9 :وألنه الكتاب الذي

ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﭼ [سورة فصلت.]42 :

ثاني ًا  :التخفيف ورفع احلرج:

قال تعاىل عن لسان عيسى

الشيخ الدكتور منصور مندور

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان

ﯞ ﯟﭼ [سورة آل عمران]50 :

من قديم الدهر وحديثه ،وهلذا كانوا

بعثة املسيح- أشياء ،وكان حتريمه يف

وكذبوا عيسى وحممد ًا صلوات اللهّ

ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
لقد حرم اهلل تعاىل عىل بني إرسائيل -قبل

صورة عقوبات حلت هبم؛ بسبب ما
ارتكبوه من معاص وانحرافات قال

تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ

[سورة

النساء ]161- 160 :وكام جاء يف سورة

األنعام؛ قال تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
ﰁﭼ [سورة األنعام.]146 :

وكان هذا التحريم بسبب طغياهنم

وبغيهم واختالفهم عىل أنبيائهم.

يقول ابن كثري :خيرب تعاىل أنه

بسبب ظلم اليهود بام ارتكبوه من

أحلها هلم ،وهذه سجية هلم متصفون هبا
أعداء الرسل ،وقتلوا خلق ًا من األنبياء،

وسالمه عليهام(.((1

يقول اإلمام الرسخيس :بعض

أصحابنا رمحهم اهلل تعاىل يقولون احلرمة
تثبت هنا بطريق العقوبة كام تثبت حرمة

املرياث يف حق القاتل عقوبة ،واألصل

فيه قوله تعاىل ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖﭼ اآلية(.((1

ثم شاءت إرادة اهلل تعاىل أن يبعث

فيهم ابن مريم بالتخفيف عليهم،
والرمحة هبم ،فيحل هلم بعض ما حرم

عليهم ،ومن ثم فإن طبيعة دعوة

عيسى تقوم عىل التخفيف ،ورفع
احلرج عنهم يف أمور ظلت كالطوق حول

أعناقهم حين ًا من الزمن ،إىل أن أنعم اهلل
عليهم ببعثة عيسى ابن مريم.

( ((1بترصيف خمترص تفسري اب��ن كثري جـ1
صـ.464
( ((1املبسوط ،لإلمام الرسخيس كتاب النكاح.
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ثالث ًا :حتريم الغلو يف الدين:

واشتملت دعوة عيسى ابن مريم

ﭕ ﭖ ﭼ قال :الغلوا فراق احلق،

فقد هنى اهلل تعاىل أهل الكتاب عن

وولدا(.((2

عىل حتريم الغلو( ((2يف الدين.

الغلو يف الدين؛ فقال سبحانه :ﭽ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [سورة النساء:
.]171

أخرج ابن املنذر وابن أيب حاتم

أبو الشيخ عن قتادة يف قوله تعاىل:
ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ يقول ال
تبتدعوا( .((2يقول اإلمام جالل الدين
السيوطي( :ال تغلوا) التتجاوزوا

احلد(.((2

وقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
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حاتم عن ابن زيد يف قوله ﭽ ﭓ ﭔ

وكان مما غلوا فيه أن دعوا هلل صاحبة
ولقد بلغت النصارى مبلغ ًا عظي ًام يف

اجلهل والكفر ،فليس جلهلهم ضابط،

وال لكفرهم حد ،بل أقواهلم وضالهلم

منترش حتى وصل إىل األتباع من
الرهبان ،وتوارثه اخللف عن السلف.

يقول اإلمام ابن كثري :ينهى تعاىل

َ
أهل الكتاب عن الغلو واإلطراء ،وهذا
كثري يف النصارى فإهنم جتاوزوا احلد

يف عيسى حتى رفعوه فوق املنزلة التي

أعطاه اللهّ إياها ،فنقلوه من حيز النبوة

إىل أن اختذوه إهل ًا من دون اللهّ يعبدونه
كام يعبدونه ،بل قد غالوا يف أبتاعه

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

وأشياعه ممن زعم أنه عىل دينه(.((2

[سورة املائدة ]77 :وأخرج ابن أيب

اهلل :ال تطروين كام أطرت النصارى

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ

(( ((2الغلو هو جماوزة احلد الرشعي).
( ((2ال��در املنثور يف التفسري باملأثور .لإلمام
جالل الدين السيوطي.
( ((2تفسري اجلاللني .لإلمام جالل الدين املحليِّ
وجالل الدين السيوطي.

وعن عمر قال :قال رسول

عيسى ابن مريم فإنام أنا عبد؛ فقولوا
( ((2ال��در املنثور يف التفسري باملأثور .لإلمام
جالل الدين السيوطي.
( ((2خمترص تفسري ابن كثري اختصار الصابوين
سورة النساء .عند اآلية :من النساء .171
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عبده ورسوله(.((2

ال ُت ْط ُروين كام َأ ْط َرت الن ََّصارى ِعيسى

حلدِّ يف
اب َن مريم ،معنى اإل ْطرا ُء :مجُ َ َ
اوز ُة ا َ
ا َملدْ ح ،والك َِذ ُب فيه(.((2

أمر العقيدة ،بل امتد إىل الرشيعة ،فظهر

عندهم ما يسمى بالرهبانية التي نفاها

النبي عن رشيعة اإلسالم.

قال مقاتل :قال عثامن بن مظعون

قال البخاري( :ال تطروين) من

لرسول اهلل :لو أذنت يل فطلقت

احلد فيه ،وقيل :هو املديح بالباطل(.((2

اللحم ،وال أنام بليل أبدا ،وال أفطر

اإلطراء وهو اإلفراط يف املديح وجماوزة

خولة ،وترهبت ،واختصيت ،وحرمت

وعن أنس بن مالك أن رجال قال:

بنهار أبدا! .فقال رسول اهلل( :إن

وابن خرينا .فقال رسول اهلل :يا أهيا

اإلسالم ،إنام رهبانية أمتي اجلهاد يف

يا حممد ،يا سيدنا وابن سيدنا ،وخرينا
الناس ،عليكم بتقواكم وال يستهوينكم
الشيطان ،أنا حممد بن عبد اهلل ،عبد اهلل

ورسول واهلل ،ما أحب أن ترفعوين فوق
منزلتي التي أنزلني اهلل عز وجل(.((2

ومل يقترص الغلو عند النصارى عىل

( ((2مسند اإلمام أمحد لإلمام أمحد ابن حنبل
أول مسند عمر بن اخلطاب.
( ((2النهاية يف غريب احلديث واألثر .لإلمام
ابن األثري حرف الطاء .باب الطاء مع الراء.
( ((2صحيح البخاري :اجل��زء الثاين –64
كتاب األنبياء- 49 .ب��اب :ﭽ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ [سورة
مريم.]16 :
( ((2مسند اإلمام أمحد لإلمام أمحد ابن حنبل
مسند أنس بن مالك ريض اهلل تعاىل عنه.

من سنتي النكاح ،وال رهبانية

(((2

يف

سبيل اهلل ،وخصاء أمتي الصوم ،وال
حترموا طيبات ما أحل اهلل لكم ،ومن

سنتي أنام وأقوم وأفطر وأصوم ،فمن

رغب عن سنتي فليس مني) .فقال
عثامن :واهلل لوددت يا نبي اهلل أي
التجارات أحب إىل اهلل فأجتر فيها؛

فنزلت ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
كاالختِ ِ
ْ
صاء،
( ((2و «ال َر ْهبانِ َّية يف ِاإل ْسال ِم» :هي
ناق الس ِ
وا ْعتِ ِ
الس ِل ،و ُل ْب ِ
س ا ُمل ِ
سوح ،وت َْر ِك
َّ
ال َّل ْح ِم ون َْح ِوها ا لقاموس املحيط لإلمام
الراء.
الفريوزآبادي :باب الباءَ .ف ْص ُل ّ
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ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

وأنا أعتزل النساء فال أتزوج ،فجاء

وعندما وجد النبي حممد من

كذا وكذا؟ .أما واهلل إين ألخشاكم

ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ(.((3

أتباعه مثل هذا التشدد والغلو يف الدين،

من أولئك النفر من الصحابة الذين
تذاكروا عبادهتم إىل عبادة النبي فكأهنم

هلل وأتقاكم له ولكني أنا أصيل وأنام
وأصوم ...احلديث».

قال صاحب سبل السالم :وهو

دليل عىل أن املرشوع هو االقتصاد

تقالوها ،اعترب النبي ذلك رغوبا
بن م ٍ
الك:
عن الدين؛ َع ْن َأنَس ِ َ
َ
وقال:
النبي حمَ ِدَ اللهََّ و َأثنى َع َل ْي ِه
َأ ّن
َّ
"لكني َأنا ُأ َصليِّ َو َأنَا ُم و َأ ُصو ُم و ُأ ْفطِ ُر
ِ
ب َع ْن ُسنَّتي
َزو ُج النّسا َءَ ،ف َم ْن َرغ َ
و َأت َّ
ّفق َع َل ْي ِه)(.((3
َف َل ْيس مني" ُمت ٌ

التعسري :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

أنس« :جاء ثالثة رهط إىل بيوت

املحور الثالث:

وللحديث سبب وهو أنه قال

يف العبادات دون االهنامك واإلرضار

بالنفس وهجر املألوفات كلها ،وأن
هذه امللة املحمدية مبنية رشيعتها عىل
االقتصاد والتسهيل والتيسري وعدم

ﯜ ﯝ ﯞﭼ(.((3

أزواج النبي يسألون عن عبادته

موقف بني إرسائيل من دعوة عيسى

نحن من رسول اهلل قد غفر اهلل له ما

يف انحراف أخالقي بعد ما فسدت

فلام ُأخربوا كأهنم تقالوها فقالوا :أين
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رسول اهلل إليهم فقال :أنتم قلتم

تقدّ م من ذنبه وما تأخر ،فقال أحدهم:

أ ّما أنا فإين أصيل الليل أبد ًا وقال آخر:
وأنا أصوم الدهر وال أفطر وقال آخر:

( ((3الصف ،اجلامع ألحكام القرآن سورة
الصف من .12 :10
( ((3صحيح البخاري لإلمام البخاري كتاب
النكاح .باب :الرتغيب يف النكاح.

لقد كان بنو إرسائيل يعيشون

فطرهتم ،وانطمست معامل احلق لدهيم،
وزاغت قلوهبم عن العقيدة الصحيحة

إىل عقيدة واهية ،مما أ َّد ى إيل انحرافهم

عن

املنهج

السليم؛

فقد

طغت

( ((3سبل السالم ،رشح بلوغ املرام ،للصنعاين:
كتاب النكاح.

الشيخ الدكتور منصور مندور

عليهم املادة ،واستهوهتم الشهوات
وانطمست قلوهبم ،وعميت بصائرهم،

ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ (.((3

الطائفة املؤمنة ودواعي ايامهنا:

ومن َث ّم أرسل اهلل إليهم عبده ورسوله

منذ البداية وقد أعلن عيسى ابن

هلم منذ والدته ،فكلمهم وهو يف املهد

قامت عليه دعوته ،والتي تقوم عليه

عيسى ابن مريم ،وجعله معجزة
بلسان فصيح ،وعدد نعم اهلل تعاىل

عليه ،وأعلن العبودية هلل تعاىل منذ

مريم التصور االعتقادي الذي
كل الدعوات والرساالت الساموية؛

ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

أول حلظة كلمهم فيها ،وأن اهلل أتاه

ﯩﭼ [سورة آل عمران]51 :

وأوصاه باملحافظة عىل الصالة وإيتاء

عىل السواء ،فال عبودية إال هلل وال مرشع

شبهة ،وأعلن أن اهلل سلمه يف أشد

يكون التوجه الصحيح إال هلل تعاىل.

ويوم املوت ،ويوم البعث؛ قال تعاىل

بني إرسائيل الكفر ،فقال :من أنصاري إىل

احلكمة والرسالة ،ومنحه من بركاته،

أي
الزكاة ،ونفى عن أمه مريمَّ 

األيام التي متر باإلنسان يوم الوالدة،

ليؤكد بذلك ربوب ّية اهلل تعاىل له وهلم

إال اهلل ،وال خالق إال اهلل ،ومن َث َّم فال
وأمام هذه الدعوة أحس عيسى من

حكاية عن عيسى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

اهلل؟.

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

إىل دين اهلل ودعوته ومنهجه ونظامه؟.

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

عنه؟(.((3

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

قال صاحب الظالل :من أنصاري

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

من أنصاري إىل اهلل ألبلغ إليه ،وأؤدي

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ

والسياق القرآين يربز هنا طائفة

الدعوة الواضحة انقسم بنو إرسائيل

( ((3ك�ما أش���ارت ال��س��ورة م��وض��وع البحث

[سورة مريم ]33- 30 :وأمام هذه
إىل طائفتني؛ ﭽ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ

(الصف).
( ((3الظالل ص.401
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احلواريني ومسارعتهم إيل نرصة عيسى

أن جعل له أنصار ًا وأتباع ًا قد أهلمهم

منهج األنبياء عندما يشعرون بالقلق جتاه

تعاىل ،ونرصوا رسوله ،واتبعوا النور

ابن مريم ودعوته ومؤازرته ،وهذا
رسالتهم ،فإهنم ينتدبون هلا من يضحي
من أجلها باملال والنفس ،وذلك كام فعل

النبي حممد يف مواسم احلج وقبل
هجرته إىل املدينة ،فكان ينادي يف القوم:

من رجل يؤويني حتى أبلغ كالم ريب ،فإن
قريش ًا قد منعتني أن أبلغ كالم ريب؟!.

الذي أنزل معه؛ قال تعاىل ممتنا عىل

احلواريني :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖﭼ [سورة املائدة.]111 :

والوحي هنا وحي إهلام ،كام هو

احلال مع أم موسى ،وكام هو احلال مع

فقيض اهلل له األنصار ،فآووه

النحل؛ قال ابن كثري :وهذا أيض ًا من

ّ
وجل عىل أيدهيم
أذى حتى فتح اهلل عز
ً

وأنصار ًا ،ثم قيل :إن املراد هبذا الوحي،

ونرصوه وواسوه ومنعوه من أن يناله

قلوب العباد والبالد ،كذلك قيض
اهلل تعاىل لعيسى ابن مريم احلواريني،
فنرصوه وآزروه واتبعوا النور الذي

أنزل معه؛ قال تعاىل :ﭽ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
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اإليامن واإلتباع له؛ فامتثلوا أمر اهلل

االمتنان عليه بأن جعل له أصحاب ًا
وحي إهلام ،كام قال تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [سورة القصص:
 ،]7وهو وحي إهلام بال خالف ،وكام

قال تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [سورة النحل:

ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

 ،]68وهكذا قال بعض السلف يف هذه

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

اآلية ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﭗ ﭘ ﭙﭼ [سورة آل

ﯖﭼ :أي ُأهلموا ذلك فامتثلوا ما

ولقد أمتن اهلل تعاىل عىل عيسى

عز َّ
وجل ذلك ،وقال السدي :قذف
اهلل َّ

عمران.]53- 52 :

ُأهلموا ،وقال احلسن البرصي :أهلمهم

الشيخ الدكتور منصور مندور

يف قلوهبم ذلك ،وحيتمل أن يكون

من ُلباب البرُ ِّ ؛ قالْ :
وتأويله يف الناس
الذي قد روجع يف اختِياره مرة بعد مرة

واستجابوا وانقادوا وتابعوك ،فقالوا:

حل َور يف اللغة البياض(.((3
عون :أصل ا َ

املراد :وإذا أوحيت إليهم بواسطتك
فدعوهتم إىل اإليامن باللهّ وبرسوله،

ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ(.((3
نبذة خمترصة عن احلواريني

من هم احلواريون؟.
صاحب

لسان

قال
حل ِ
ون :ال َق َّص ُار َ
وار ُّي َ
ون لتبييضهم ألَهنم
ا َ

فوجد ن َِق ّي ًا من العيوب

(((3

وقال ابن

واحلواريون هم أتباع عيسى ابن

مريم ،وقد أهلمهم اهلل تعاىل اإليامن
به وبرسوله عيسى ،وأشهدوا عيسى

العرب:

عىل إسالمهم بعد أن انتدهبم ،وكانوا

كانوا قصارين ثم غلب حتى صار كل
نارص وكل محيم َح ِ
وار ّي ًا .وقال بعضهم:

وقد اختلف العلامء يف سبب

حل ِ
وار ُّي َ
ون َص ْف َو ُة األَنبياء الذين قد
ا َ
َخ َل ُصوا لهَ ُ ْم؛ وقال الزجاج :احلواريون
ُخ ْل َص ُ
ان األَنبياء ،وصفوهتم .قال:

والدليل عىل ذلك قول النبيُّ :
الز َبيرْ ُ
وح ِ
وار َّي من ُأ َّمتِي؛ َأي
ابن عمتي َ
خاصتي من َأصحايب ونارصي .قال:

وصفوة اصحاب النبي ،حواريون،
ْ
وتأويل احلواريني يف اللغة الذين
ُأ ْخ ِل ُصوا و ُن ُّقوا من كل عيب؛ وكذلك
حلو َّا َرى من الدقيق سمي به ألَنه ُينَ َّقى
ا ُ

( ((3خم��ت�صر ت��ف��س�ير اب���ن ك��ث�ير للصابوين
جـ1صـ.562

اثني عرش رج ً
ال(.((3
تسميتهم :

قيل :إن احلواريني سموا بذلك

لبياض ثياهبم ،وكانوا صيادين( .((3قاله

ابن عباس

(((4

وقيل :سموا بذلك

ألهنم خاصة األنبياء؛ عن الضحاك يف

قوله :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚﭼ قال:
أصفياء األنبياء.

( ((3لسان العرب للعالمة ابن منظور مادة
(حور).
( ((3عن القرطبي ج 4ص.97
( ((3القرطبي جـ 4صـ.97
( ((3وقيل احلواري هو الصياد ،وكان بطرس
وأندراوس ويعقوب بن َز َبدَ ى من صيادي
األسامك.
( ((4عن القرطبي ج 4ص.97
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وقال ابن كثري :والصحيح أن

احلواري :النارص كام ثبت يف الصحيحني
عن ُس ْف َي ُ
ان ْب ُن ُع َي ْينَ َة َع ْن محُ َ ّم ِد ْب ِن المُْنْك َِد ِر،
َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اللهَِّ .ق َالَ :س ِم ْع ُت ُه

ول :نَدَ َب َر ُس ُ
َي ُق ُ
ّاس َي ْو َم
ول اللهِّ الن َ
الز َبيرْ ُ َثالَث ًاُ .ث ّم نَدَ بهَ ُ ْم.
الخْ َنْدَ ِقَ .فا ْنتَدَ َب ّ

[سورة آل عمران.]53 :

وحواريو املسيح عيسى أو تالميذه

كانوا يف املشهور عنهم :اثني عرش؛
وهم :سمعان املدعو بطرس ،وأندراوس

أخوه ،ويعقوب بن َز َبدَ ى ،ويوحنا

الز َبيرْ ُ ُ .ث ّم نَدَ بهَ ُ ْمَ .فا ْنتَدَ َب
َفا ْنتَدَ َب ّ
الز َبيرْ ُ َ .ف َق َال النّبِ ّي" :لِك ُّل نَبِ َي
ّ
الز َبيرْ ُ " .قال سفيان:
َح َو ِار ّي َو َح َو ِار ّي ّ
احلواري النارص( .((4وقال البخاري:

اإلسخريوطي الذي أسلمه( .((4فهؤالء

من أنصاره(.((4

التالميذ باملصطلح النرصاين(.((4

(حواري) خاصة من أصحابه ،وخالصا
فكان احلواريون هم أصحاب

عيسى الذين محلوا دعوته ،وهنضوا

هبا معه ،حيامون عنها ،ويبلغوهنا إىل من
يليهم.

وقد اعتمد منهج األنبياء يف الدعوة
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ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ

عىل تربية جيل حيمل الدعوة ،فكان

لعيسى احلواريون الذين محلوا لواء
األمانة :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

( ((4البخاري :كتاب اجلهاد والسري .باب:
السري وحده.
( ((4قاله البخاري باب :فضل الطليعة كتاب
اجلهاد والسري.

أخوه ،وفيلبس ،وبرتلوماوس ،وتوما،

ومتى العشار ،ويعقوب بن َحل َفى،

وتَدَّ اوس ،وسمعان القانوي ،وهيوذا
هم احلواريون باملصطلح اإلسالمي أو
وقيل احلواري هو الصياد ،وكان

بطرس وأندراوس ويعقوب بن َز َبدَ ى

من صيادي األسامك(.((4

( ((4إنجيل متى /الفصل العارش .5/2
( ((4ال ي��رد لفظ احل��واري�ين يف اإلنجيل،
وإن�ما ال��ذي ورد عندهم لفظ (التالميذ)
وهم املتلقون عن معلم ،وأما احلواريون
فهم أرق��ى من التالميذ؛ ألهنم يناقشون
وحي��اورون ويتحاورون بغية الوصول إىل
احلق.
( ((4موسوعة القرآن العظيم جـ 1صـ  518د/
عبداملنعم احلفني /مكتبة مدبويل/ط أوىل
2004م.
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وكان خلاتم األنبياء أصحاب

املوضع الالئق هبام .فثارت يف نفوسهم

وكان يقول :فليب ِّلغ الشاهد الغائب،

فمكروا هبام وأخذوا يدبرون هلم املكائد

حواريون ،محلوا األمانة وبلغوها كام هي،
رب مب ِّلغ يب ِّلغه من هو أوعى له
فإنه َّ

(((4

عوامل احلقد والضغينة جتاه عيسى وأمه؛
واملصائب.

اللهُّ َع ْبدً ا سمع م َقا َلتي

قال اإلمام ابن كثري يف تفسريه:

ورب حامل فقه إِلىَ من ُه َو أفقه
َغيرْ فقيهّ .

وسخطه وغضبه وعقابه ،أنه ملا بعث

وقال( :نضرّ

فرب حامل فقه
فوعاهاُ ،ث َّم بلغها َعنْيّ .
منه)(.((4

وكان من خرب اليهود عليهم لعائن اللهّ
اللهّ عيسى ابن مريم بالبينات واهلدى،

ويف القرآن الكريم قال تعاىل :ﭽﮀ

حسدوه عىل ما آتاه اللهّ تعاىل من النبوة

ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

وحييي

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮒ ﭼ [سورة يوسف.]108 :
الطائفة الكافرة:

واملعجزات الباهرات ،التي كان يربىء

هبا األكمه

(((4

واألبرص

(((4

املوتى بإذن اهلل ويصور من الطني طائر ًا

ثم ينفخ فيه فيكون طائر ًا يشاهد طريانه

وأما الطائفة األخرى التي كفرت

َّ
وجل إىل غري ذلك من
عز
بإذن اللهّ َّ

التفاف الناس حول عيسى ابن مريم

يديه ومع هذا كذبوه وخالفوه ،وسعوا

فأرجح اآلراء أهنا اليهود؛ ملا رأوا من

وأمه ،يلتمسون منهام الربكة ،ويضعوهنام
( ((4البخاري باب :قول النبي( :ال ترجعوا
ب��ع��دي ك��ف��ار ًا ،ي�ضرب بعضكم رق��اب
بعض).
( ((4سنن ابن ماجة لإلمام ابن ماجة عن َع ْبد
الرحمْ َنَ ،عن أبيِ َبكْرةَ .ق َال :خطب َر ُسول
َّ
اللَ ي ْوم النحر ،ف َق َال وذكر احلديث يف
[افتتاح الكتاب يف :اإلي�مان ،وفضائل
الصحابة ،والعلم]َ .باب من بلغ علام.

املعجزات التي أكرمه اللهّ هبا أجراها عىل

يف اذاه بكل ما أمكنهم ،حتى جعل نبي

اللهّ عيسى ال يساكنهم يف بلده ،بل
يكثر السياحة هو وأمه

(((5

.

(َ ((4األك َْم ُه الذي يولد أعمى.
بياض ي ْظهر يف ظاه ِرِ
( ((4ل�َب�رََ ُ
ص ،حمرك ًةُ َ َ ٌ :
ِ
ِ
ال َبدَ ِن ل َف َساد مزاج.

( ((5خمترص تفسري اب��ن كثري للصابوين جـ1
صـ.455
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ومن ذلك األذى ما حتملته السيدة

أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا املنصب

واألحقاد والسفاهة ما جعلها تغادر

واالستهزاء) كقول املرشكني{ :يا أهيا

مريم وابنها من العنت واملشقة
املكان؛ قال تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ

الذي نزل عليه الذكر إنك ملجنون}(.((5

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ [سورة النساء:

غري أن القرآن مل يرتك هذا األمر
دون ٍ
رد واضح يبطل فيه زعمهم ،فقال

زانية ،فكانوا ينادون عيسى بـ (يا

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

 ]156قال السدي :والظاهر من اآلية
أهنم رموها وابنها بالعظائم ،فجعلوها
ابن الزانية)

(((5

قال اإلمام الطربي:

يعني :بفريتهم عليها ،ورميهم إياها
بالزنا ،وهو البهتان العظيم؛ ألهنم

رموها بذلك وهي مما رموها به بغري
ثبت وال برهان بريئة ،فبهتوها بالباطل
من القول(.((5

سبحانه :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [سورة النساء-157 :

.]158

وحول كيفية رفع املسيح يقول

وقد مهوا بالتخلص منه وذلك

اإلمام ابن كثري :كان من خرب اليهود

فيقولون :قتلنا املسيح عيسى ابن مريم

وعقابه ،أنه ملا بعث اللهّ عيسى ابن مريم

بالقتل ،بل وكانوا يتفاخرون بذلك،
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قتلناه وهذا منهم من باب (التهكم

رسول اهلل (عىل سبيل السخرية يقولون
رسول اهلل) يقول ابن كثري :وقوله{ :إنا

قتلنا املسيح عيسى ابن مريم رسول الل}
( ((5خمترص تفسري اب��ن كثري للصابوين جـ1
صـ.455
( ((5جامع البيان عن تأويل آي القرآن .لإلمام
الطربي.

عليهم لعائن اللهّ وسخطه وغضبه
بالبينات واهلدى ،سعوا يف أذاه بكل ما

أمكنهم ،حتى جعل نبي اللهّ عيسى
ال يساكنهم يف بلده ،بل يكثر السياحة

هو وأمه ،ثم مل يقنعهم ذلك حتى
( ((5خمترص تفسري اب��ن كثري للصابوين جـ1
صـ.455

الشيخ الدكتور منصور مندور

سعوا إىل ملك دمشق يف ذلك الزمان

كأنه هو ،وفتحت روزنة( ((5من سقف
البيت وأخذت عيسىِ سنَ ٌة من

إليه أن يف بيت املقدس رج ً
ال يفتن

قال اللهّ تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

وكان رج ً
ال مرشك ًا من عبدة الكواكب،
وكان يقال ألهل ملته اليونان ،وأهنوا

الناس ويضلهم ويفسد عىل امللك

رعاياه ،فغضب امللك من هذا وكتب

النوم فرفع إىل السامء وهو كذلك كام

ﭨ ﭩ ﭪﭼ ،فلام رفع خرج
أولئك النفر ،فلام رأى أولئك ذلك

إىل نائبه باملقدس أن حيتاط عىل هذا

الشاب ظنوا أنه عيسى فأخذوه يف الليل

عىل رأسه ويكف أذاه عن الناس ،فلام

وأظهر اليهود أهنم سعوا يف صلبه

املذكور ،وأن يصلبه ويضع الشوك
وصل الكتاب امتثل وايل بيت املقدس

ذلك وذهب هو وطائفة من اليهود
إىل املنزل الذي فيه عيسى ،وهو يف

مجاعة من أصحابه اثني عرش أو ثالثة
عرش وقيل سبعة عرش نفر ًا -وكان ذلك

وصلبوه ووضعوا الشوك عىل رأسه،

وتبجحوا بذلك ،وسلم هلم طوائف من

النصارى ذلك ،جلهلهم وقلة عقلهم،

ما عدا من كان يف البيت مع املسيح
فإهنم شاهدوا رفعه ،وأما الباقون فإهنم

ظنوا –كام ظن اليهود –أن املصلوب

يوم اجلمعة بعد العرص ليلة السبت-

هو املسيح بن مريم ،حتى ذكروا أن

ال حمالة من دخوهلم عليه أو خروجه

وبكت ،ويقال إنه خاطبها واللهّ أعلم،

فحرصوه هنالك ،فلام أحس هبم وأنه
إليهم ،قال ألصحابه :أ ّيكم ُيلقى عليه

شبهي ،وهو رفيقي يف اجلنة؟ .فانتدب
لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن

ذلك ،فأعادها ثانية وثالثة ،وكل ذلك
ال ينتدب إال ذلك الشاب ،فقال :أنت

هو! .وألقى اللهّ عليه شبه عيسى حتى

مريم جلست حتت ذلك املصلوب

وهذا كله من امتحان اللهّ عباده ملا له يف
ذلك من احلكمة البالغة ،وقد أوضح

والر ْو َزنة :الك َُّوة ،ويف املحكم :اخلرق يف
(َّ ((5
َأعىل الس ْقف .التهذيب :يقال للك َُّوة النافذة
الر َو ِازن
معرب ًا ،وهي َّ
الر ْو َزن ،قال :و َأحسبه َّ
َّ
تكلمت هبا العرب .ع ،لسان العرب البن
منظور باب/رزن.
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موقف بني ارسائيل من عيسى (عليه السالم) ودعوته

اللهّ األمر ،وجاله وبينه ،وأظهره يف

بعث اهلل حممدا فقتلوا؛ فأنزل اهلل

الكريم ،املؤيد باملعجزات والبينات

ﰘ ﰙﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭼ

القرآن العظيم الذي أنزله عىل رسوله
والدالئل الواضحات ،فقال تعاىل وهو

أصدق القائلني :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﭼ أي رأوا شبهه فظنوه
إياه وهلذا قال :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﭼ يعني ذلك من ادعى أنه قتله

من اليهود ومن س ّلمه إليهم من جهال
النصارى كلهم يف شك من ذلك وحرية

وضالل(.((5

[سورة

الصف ]14 :أي آمن آباؤهم يف زمن

عيسى "عىل عدوهم" بإظهار دينهم عىل
دين الكفار "فأصبحوا ظاهرين"(.((5
تأييد اهلل تعاىل للطائفة املؤمنة:

قال تعاىل :ﱫ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ

ﰠ ﰡ ﱪ [سورة الصف.]14 :

ّ
وجل أن ينرص
عز
جرت سنة اهلل ّ

عبادة املؤمنني املوحدين الذين استقاموا

عىل منهج الدين ،وسنن املرسلني ،أن

زاد القرطبي :فتفرقوا ثالث فرق:

ينرصهم عىل من عاداهم ،وذلك ما

إىل السامء ،وهؤالء اليعقوبية .وقالت

تعاىل فأصبحوا ظاهرين عىل خمالفيهم

قالت فرقة :كان فينا اهلل ما شاء ثم صعد

فرقة :كان فينا ابن اهلل ما شاء اهلل ثم رفعه
اهلل إليه ،وهؤالء النسطورية .وقالت
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تعاىل :ﭽ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ

فرقة :كان فينا عبد اهلل ورسوله ما شاء
اهلل ثم رفعه إليه ،وهؤالء املسلمون.

فتظاهرت الكافرتان عىل املسلمة
فقتلوها ،فلم يزل اإلسالم طامسا حتى
( ((5ب��ت�صرف :راج��ع خمترص تفسري القرآن
العظيم جـ 1صـ.455

حدث ألتباع عيسى فقد أيدهم اهلل
من اليهود ،ومن غاىل يف عقيدة

املسيح ،فقال بغري ما جاء به من أنه
عبد اهلل ورسوله إىل بني إرسائيل ،وقد

برشه اهلل بذلك حال حياته ،وقبل رفعه،

فقال سبحانه لعيسى ﭽ ...ﭧ ﭨ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
( ((5ا جلامع ألحكام القرآن ،لإلمام القرطبي:
اجلزء  .4سورة آل عمران .اآلية.55 :

الشيخ الدكتور منصور مندور

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ [سورة

ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ

مع أوليائه وأصفيائه؛ فقد نرص اهلل تعاىل

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

آل عمران ]55 :وهذه سنة اهلل تعاىل
رسوله حممد ًا وأصحابه وهم قلة عىل

من عاداهم من القرشيني يوم بدر فقال

سبحانه :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [سورة
آل عمران.]123 :

وهذا نوح لبث يف قومه ألف سنة

إال مخسني عام ًا ما آمن معه إال قليل ،فلام
رأى إرصارهم عىل الكفر ،وجحودهم

احلق دعا ربه :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭼ [سورة القمر.]10 :

[سورة احلج ]41 :وقال تعاىل :ﭽﭬ

ﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ
[سورة النور.]55 :

ويف هذا استنهاض للهمم ،وتثبيت

ألهل احلق األمناء عىل منهج اهلل يف
األرض ،احلاملني للرسالة األخرية،
الداعني للخري ،اآلمرين باملعروف،

فجاءت استجابة السامء رسيعة

الناهني عن املنكر ،احلافظني حلدود اهلل،

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

وال خيشون أحد ًا إال اهلل ،وكفى باهلل

ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﭼ [سورة القمر.]15- 11 :

وهكذا مع كل األنبياء واملرسلني

والصاحلني من عباده املؤمننيﭽ ﮄ

الذين يبلغون رساالت اهلل وخيشونه

حسيبا .
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فحوى البحث

ا�تمل القرآن الكريم عل� vو�يهات لتنمية النظر العقل� wتم�ل
� –م هوى النف ¨fوا�با Ÿاüباء وا�ôداد � ما وضعوه م sسنs
وعادات ما أنeل ا� بها م sسلDان¨ ورف� iل األمور ال� ت ّد
م� sود العقل البشر Íال Ícأو�ده ا� ≠سبحانه ≠حصنا لب�
البشر م sا�يمنة والسلو„ احليوان ¨wو�cل pالنه wع sا �با Ÿالظs
السwء املcموم ال Ícيف wCا� التس ّر � Ÿإدار أحكامهÆ
والقرآن الكريم¨ ح 5يدعو ا� التحرر م sالعوائ ¨oفهو إ/ا
يRس fللتفك� والنظر السليم¨ وال Ícإن أابهما ا)لل¨ فسيكون
التفك� منحرفا ôنه مقيّد بقيود 9نعه م sبلو ⁄احلÆo
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معوقات النظر العقيل يف القرآن الكريم

مقدمة:

انزل القرآن الكريم بلغة العرب

االسالمية وذلك بنفض غبار اجلهل

التعبري ،ومل يكن خيرج عن معهود العرب

الوثنية الفاسدة التي كانت مرتبعة عىل

وهنج أساليبهم يف الكالم وفنوهنم يف
يف العرض او البيان او اإلستدالل،

ولكن عىل الرغم من ذلك ال نجد
اسلوبا يعلو أساليبه ،وفصاحته فوق كل
فصاحة ،فهو معجز بكل ما حواة من

علوم واشتمل عليه من معارف ،فضال
عام متيز به عن الكتب الساموية االخرى

بآفاقه غري املتناهية كام وصفه رسول

اهلل بان ظاهره انيق ،وباطنه عميق له
ختوم وعىل ختومه ختوم ال حتىص عجائبه،

وال تبىل غرائبه((( ،اال ان واقع املجتمع
الذي نزل به القرآن يقوم عىل التبعية،
والتقليد ملا تعارف عليه االباء واالجداد

اكثر من قيامه عىل االستقاللية الفكرية
156

نزول القرآن هو احلفاظ عىل العقيدة

والعقلية قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧﭼ [سورة البقرة،]170 :

ويرى البحث ان من اهم اسباب
((( ظ الكليني ،الكايف.438 /2 :

عن عقائد العرب وتنقيتها من شوائب
عقول وقلوب الناس قبل نزوله .فضال

عن اظهار استقامة رشيعة االسالم
وكشف فساد هذه العقائد وبطالهنا ولذا
فقد تنوع خطاب الوحي يف االستدالل

العقيل بتنوع صور الفساد الذي شمل
االديان والعقائد السابقة لنزول القرآن،

لذا نجده قد وقف موقف املجادل امام
التيارات املنحرفة والنزعات الباطلة
التي حاولت انكار حقائقه واسسه

فأفحمها وعارضها بأسلوب مقنع
واستدالل ملزم وجدل حمكم.

ثم من غري املمكن معرفة ظهور

معوقات النظر العقيل يف الدراسات
القرآنية عىل وجه التحديد غري ان

االستقراء الناقص يدلنا عىل ان ابا حامد
الغزايل (ت 505هـ) ربام يعد اول من

ن ّظر اليه وتناوله من املتقدمني عىل نحو
منهجي منظم حتت تسمية موانع الفهم
حيث حتدث يف الباب الثالث من كتاب

م.د .رضغام عيل حميي املدين

(آداب تالوة القرآن) عن عرشة اعامل

متناثرة((( ،ولعل اهم كتابني واكثرها

للتالوة وهي :فهم اصل الكالم ،ثم

ومنهجيات التفسري منذ القرن الثامن

أدرجها حتت عنوان اآلداب الباطنية

التعظيم ،ثم حضور القلب ثم التدبر،
ثم التفهم ،ثم التخيل عن موانع الفهم،
ثم التخصيص ،ثم التأثر ،ثم الرتقي ،ثم

التربي(((.

شيوعا يف مصنفات علوم القرآن
اهلجري مها (الربهان يف علوم القرآن)

للزركيش (ت794هـ) ،واالتقان يف

علوم القرآن للسيوطي (ت911هـ)،
ال نعثر فيهام االعىل ايامءة رسيعة نقلها

ومن املالحظ ان هذا املصطلح برز

السيوطي عن الزركيش خلص فيها

العظيم الذي يتجاوز ظاهر االلفاظ

فهم القرآن يف عبارة مكثفة قال فيها:

يف سياق التعامل العميق مع القرآن
ويغوص يف اغوار معانيها ،فيتوجب

ملن يطمح ان يتعاطى مع القرآن عىل
هذا املستوى ان يتخىل عن معوقات

النظر العقيل او موانع الفهم التي حتول
بينه وبني كتاب اهلل تعاىل ،اذ ما من

انسان يزعم انه خال من موانع الفهم
سواء عىل مستوى التعامل النظري
التفسريي ،ام عىل مستوى التعامل
االجتامعي العادي ،والذي يبعث عىل
االسف هو خلو مصنفات علوم القرآن

قديام والكتب املعنية بمنهجيات التفسري
حديثا من هذا املصطلح ما خال ايامءات

((( ظ الغزايل ،احياء علوم الدين.280 /1 :

االخري ابرز ما ذكره الغزايل من موانع
((قال يف الربهان :اعلم انه ال حيصل

للناظر فهم معاين الوحي ،وال يظهر
له ارساره ويف قلبه بدعة او هوى او

حب دنيا ،او هو مرص عىل ذنب ،او غري

متحقق باإليامن ،او ضعيف التحقيق او

يعتمد عىل قول مفرس ليس عنده علم،
او راجع اىل معقوله ،وهذه كلها حجب

وموانع بعضا آكد من بعض))(((.

وجيد البحث يف قبالة ذلك العناية

((( ظ الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن/2 :
 +172- 170ج��واد ع�لي ك��س��ار ،فهم
القرآن.299 /1 :
((( السيوطي ،االتقان يف علوم القرآن/3 :
.216
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معوقات النظر العقيل يف القرآن الكريم

الفائقة التي اوالها رموز مدرسة

وروحه وقواه املعنوية ،واالخر ادراكي

الشريازي (ت1050هـ) الذي جعل

عقله ونظره وقواه العقلية(((.

السلوك والذي يف مقدمتهم صدر الدين

كتابه (مفاتيح الغيب) مقدمة منهجية
لتفسريه القرآين ،فقد مكث غري قليل
مع مقولة موانع الفهم ورضورة التخيل

عنها ملن يريد النظر يف علوم القرآن
والتدبر بآياته ،اال انه تابع الغزايل

يف هذه املسألة عىل مستوى املنهج

واملضمون والعبارة ،اذ اغلب عباراته
هي نفسها عبارات الغزايل وربام زاد

عليها او انقص منها او عضدها بدليل

نقيل او شاهد حيس(((.

ومهام يكن من امر فالقرآن الكريم

يويل النظر العقيل عناية فائقة ،وقد حذر
من أي عائق يقف امام تنمية العقل،

الن تغلغلها يف النفوس يؤدي اىل اغالق

منافذ التفكري ظاهرا ومن ثم احلرمان من

ذلك املنهل االهلي قال تعاىل :ﭽ ﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﭼ [سورة نوح.]7 :

واذا مل تغلق يف الظاهر تأبى هذه

اال انه احدث تغيريا ملحوظا ولكنه

النفس السامع باطال قال تعاىل :ﭽ ﭑ

وخارجية ثم عاد ليذكر حتت كل

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

طفيف اذ قسم احلجب عىل داخلية
واحد من هذين القسمني حجبا عدمية
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مرتبط باإلنسان ايضا لكن من جهة

واخرى وجودية ،ولذا سمح له هذا

التعديل ان يتحدث يف وقت واحد عن

منطلقني هلذه احلجب احدمها وجودي
يرتبط باإلنسان نفسه من حيث قلبه

((( ظ ال��ش�يرازي ،مفاتيح الغيب (الفاحتة
الثانية من املفتاح الثالث).58 :

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [سورة
االعراف.]179 :

وبعد هذه اجلولة الرسيعة يمكن ان

نقسم معوقات النظر العقيل عىل اربعة

اقسام رئيسة نوردها كااليت:
((( ظ املصدر نفسه.60- 59 /

م.د .رضغام عيل حميي املدين

أوال :عوائق ذات بعد عقيل:

 .أاتباع الظن الكاذب:

إن املراد من الظن املنهي عن اتباعه

هو الظن الذي ال يرجع إىل اليقني أما

يعد اتباع الظن من اخطر العوامل

إذا كان مدرك حجية هذا الظن قطعي ًا

التي تؤدي بأفكار الغالبية اىل مهاوي

عىل قسمني حممود وضابطه ما سلم معه

املعرقلة للنظر العقيل يف القرآن الكريم،
العقائد الفاسدة ،والشبهات الباطلة،
ولذلك كثريا ما نجد اآليات القرآنية

تصدح باجتناب الظن وعدم بناء العقيدة

عىل دعائمه قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ
[سورة احلجرات.]12 :

والظن اسم ملا حيصل عن امارة،

فان قويت ادت اىل العلم ،وان ضعفت

مل تتجاوز حد الوهم يقول الراغب
االصفهاين (ت 452هـ)(( :الظن اصابة

برضب من االمارة ،وملا كانت االمارة
مرتددة بني يقني وشك فيقرب تارة من
طرف اليقني وتارة من طرف الشك،

صار تفسري اهل اللغة مبهام ،والظن متى
كان عن امارة قوية فانه يمدح ومتى كان

عن ختمني مل يعتمد وذم به)) (((.

((( الراغب االصفهاين ،الذريعة اىل مكارم
الرشيعة +185 /السيوطي ،االتقان/1 :

فال مانع من متابعته ،وعىل هذا فالظن
دين الظان واملظنون به ومذموم ،والذي

اشارت اليه اآلية االنفة الذكر فهو هتمة
تقع يف القلب بال دليل ،وليس املراد ترك

العمل بالظن الذي تناط به االحكام
غالبا بل املراد به املظنون الذي ال يفيد

يقينا ...واملبني عىل الظن اوىل ان يكون

ظنيا (((.

حر م اهلل سبحانه وتعاىل
ومن هنا ّ

التعويل عىل الظن ،واالخذ به ،فكان

الوقوف عند الظن دون السعي لطلب

العلم واليقني هو ما يذمه القرآن

الكريم ألنه ال يغني عن احلق شيئا

قال تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
 +213املناوي ،فيض القدير رشح اجلامع
الصغري.158 /3 :
((( ظ ال���رازي ،التفسري الكبري-103 /2 :
 +104العظيم ابادي ،عون املعبود/13 :
 +177بحر العلوم ،االمامة االهلية تقرير
بحث الشيخ حممد السند.32 /1 :
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ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

والشائعات!.((( )).

السيد الطباطبائي(( :فإن اتباع الظن

وبالكذب والتخرص :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ

ثابت جير اإلنسان يف النهاية إىل وادي

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﭬ ﭼ [سورة النجم ،]28 :يقول

واحلدس الذي ال يستند إىل أساس

الكذب عادة .واالشخاص الذين

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

جعلوا األصنام رشيكة هلل سبحانه مل

ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [سورة يونس:

األوهام التي يصعب علينا اليوم حتى

الباطل وتأكيد ملا تقدم من أنه ال برهان

اإلنسان متاثيل وجمسامت ال روح هلا،

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ واملعنى إن يتبع

يكن هلم مستند يف ذلك إال األوهام..

تصورها ،إذ كيف يمكن أن يصنع

 ،]66فاآلية مسوقة لذمهم يف اتباع
هلم عىل ذلك ويؤكده قوله :ﭽ ﯶ

ثم يعد ما صنعه وخلقه ربا له وأنه هو

هؤالء املرشكون يف أمر آهلتهم إال الظن

مقدراته يف يده وحتت ترصفه ويطلب

اهلدى وهي الدعوة احلقة أو القرآن الذي

صاحب إرادته ،وأن أمره بيده؟! .يضع

واحلال أنه قد جاءهم من اهلل وهو رهبم

منه حل مشاكله؟! .أليست هذه

هيدهيم إىل احلق ،وااللتفات يف اآلية من

والكذب؟ .بل يمكن استفادة هذا من

فهام من أن خياطبوا هبذا الكالم عىل أهنم

وهو أن كل من يتبع الظن واألوهام

وهم أتباع الظن واهلوى(.((1

الدعوى من أوضح مصاديق الزيف
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فوصفهم سبحانه بعدم العلم

اآلية كقانون كيل عام –بدقة قليلة–
الباطلة فإنه سينجر يف النهاية إىل
الكذب ..إن احلق والصدق قائم عىل
أساس القطع واليقني ،أما الكذب فإنه

يقوم عىل أساس التخمينات والظنون

اخلطاب إىل الغيبة لإلشعار بأهنم أحط
غري مستعدين الن خياطبوا بكالم برهاين
((( حممد حسني الطباطبائي ،امليزان.61 /10 :
( ((1ظ حممد حسني الطباطبائي ،امليزان/19 :
 +40- 39نارص مكارم الشريازي ،تفسري
االمثل +404 /6 :باقر القريش ،النظام
الرتبوي يف االسالم.244 /

م.د .رضغام عيل حميي املدين

ومها يكن من امر يرى البحث ان

ذلك اسام هلا خمصوصا هبا يقال سطر

عىل املسلم اال يترسع يف اصدار احكامه

و ُ
ُ
احلديث ا ُمل ْست َْم َل ُح من
اخلراف ُة:
ِ
الكذ ِ
ب ،يقال ُأ َحدِّ ُث َك َح ِد َ
يث ُخراف َة،
ِ
رافات املوضوع َة من حديث
يريد به اخلُ
الليلَ ،أ ْج َر ْوه عىل كل ما ُيك َِّذ ُبونَه

النهي عن اتباع الظن املذموم يوجب

وان يبذل وسعه لإلحاطة باملوضوع من
مجيع جوانبه والتفكري السليم هو الذي
يقود صاحبه اىل احكام صائبة وهذا اول

ما توصف به العقلية العلمية يف القرآن
الكريم ألهنا ترفض الظن يف كل موضع
يطلب فيه اليقني كام يف مقام تأسيس
العقائد التي تقوم عىل نظرة اإلنسان اىل

الوجود ،والقرآن حني يدعو اىل التحرر
من العوائق والتي منها اتباع الظن

املذموم انام يؤسس القاعدة االساسية
للتفكري والنظر السليم ،التي ان اصاهبا

خلل فسيكون التفكري منحرفا ألنه

مغلول بقيود متنعه من بلوغ احلق.

.باالستسالم لألساطري واخلرافات:

بالضم
األساطري واحدها أسطورة
ّ

وإسطارة

بالكرس

وهي

الرتهات

واالوهام واألباطيل ،وقيل أصلها من

سطر الكالم أي كتابته ،ومنه قوله تعاىل:

ﭽ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [سورة القلم:
 ،]1فكأهنا أشياء كتبت من الباطل فصار

فالن علينا تسطريا إذا جاء باألباطيل(.((1

من األَحاديث ،وعىل كل ما ُي ْست َْم َل ُح
ب منه( ،((1وقالوا :حديث
و ُي َت َع َّج ُ
ُخراف َة ،ذكر ابن الكلبي َأ َّن ُخراف َة من

اخ َت َط َفتْه ِ
بني ُع ْذ َر َة َأو من ُج َه ْين َةْ ،
اجل ُّن
َ
ثم رجع إىل قومه فكان يحُ َ دِّ ُ
حاديث
ث َبأ
َّ
فكذبوه
الناس
ب منها
ُ
مما رأى َي ْع َج ُ
فجرى عىل َأ ْل ُس ِن الناس ...واخلرف
فساد العقل من الكرب(.((1

فاألساطري واخلرافات ما هي اال

تصورات واوهام فاسدة تفتقر اىل
( ((1ظ الفراهيدي ،معجم العني :حتقيق:
ال��دك��ت��ور مهدي امل��خ��زوم��ي –الدكتور
ابراهيم السامرائي .210 /7 :ابن فارس،
مقاييس اللغة +73 /3 :ابن منظور ،لسان
العرب +363 /4 :املجليس ،مرآة العقول
يف رشح اخبار ال الرسول.246 /36 :
( ((1ظ ابن منظور ،لسان العرب.66 /9 :
(خرف).
( ((1ظ الرازي ،خمتار الصحاح98 /؛ .173
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الدليل والربهان ،يتوارثها الناس احيانا

فتكتسب هالة من التقديس ،وتصبح
بمرور الزمن امورا مس ّلام هبا ال حتتاج اىل

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﭼ [سورة االنفال:

نظر وتفكري ،بل تصبح خمالفتها واخلروج

 ،]31ويدخل يف االساطري واخلرافات

لقد أحاط بالبرشية ظالم حالك

وما هو بعلم انام هي مجلة من االباطيل

اخلرافات وانزوت األفكار الصاحلة،

((والكهانة كانت يف اجلاهلية يف كل

عليها امرا صعبا.

قبيل بعثة النبي ،نشطت فيه
ودب اجلهل وانكمش العلم ،وعم
اليأس وقل األمل ،وأوشكت اإلنسانية

أن تفقد كل ما حققته األجيال الطويلة
من تقدم ،وأن ترتدى يف هوة سحيقة

هي إىل عامل احليوان أقرب نتيجة
األساطري واخلرافات الشائعة بني
العرب ،نظرا النخفاض مستواهم

الفكري وأميتهم بصورة عامة ،وما
عبادة األصنام اال وليدة اخلرافات(،((1
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ﭽﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ومن هنا كثريا ما ذكر القرآن االساطري

عىل السنتهم يف آياته املباركة قال تعاىل:
( ((1ظ حممد باقر احلكيم ،علوم القرآن/
 +70-69حم��م��د ه����ادي ال��ي��وس��ف��ي،
موسوعة التاريخ االسالمي-137 /1 :
 +138امح��د شلبي ،مقارنة االدي���ان،
االسالم.36 /

ما يدعيه الكهنة والعرافون من علم،

امللفقة ،يقول االمام الصادق:

حني فرتة من الرسل ،كان الكاهن
بمنزلة احلاكم حيتكمون إليه فيام يشتبه

عليهم من األمور بينهم ،فيخربهم عن
أشياء حتدث ،وذلك من وجوه شتى،

فراسة العني ،وذكاء القلب ،ووسوسة
النفس ،وفتنة الروح ،مع قذف يف

قلبه ،ألن ما حيدث يف األرض من
احلوادث الظاهرة فذلك لعله يعلمه

الشيطان ويؤديه إىل الكاهن ،وخيربه
بام حيدث يف املنازل واألطراف ،وأما

أخبار السامء فإن الشياطني كانت تقعد
مقاعد اسرتاق السمع إذ ذاك ،وهي

ال حتجب ،وال ترجم بالنجوم ،وإنام
منعت من اسرتاق السمع لئال يقع يف
األرض سبب تشاكل الوحي من خرب

م.د .رضغام عيل حميي املدين

السامء ،فيلبس عىل أهل األرض ما

رسول اهلل أنه (يضع عنهم إرصهم

الشبهة ،وكان الشيطان يسرتق الكلمة

اإلرص وما هي األغالل التي كانت

جاءهم عن اهلل ،إلثبات احلجة ،ونفي

واألغالل التي كانت عليهم) ،فام هو

الواحدة من خرب السامء بام حيدث من

عليهم؟ .ال شك أهنا مل تكن أغالال

األرض ،فيقذفها إىل الكاهن ،فإذا به

األوهام واخلرافات التي كانت متنع

بالباطل ،فام أصاب الكاهن من خرب مما

وال شك أهنا ال تقل عن أغالل احلديد

اهلل يف خلقه فيختطفها ،ثم هيبط هبا إىل
قد زاد كلامت من عنده ،فيخلط احلق

من حديد ،بل الغرض منها هي تلك

عقوهلم وأفكارهم عن الرشد والنمو،

كان خيرب به فهو ما أداه إليه الشيطان

ثقال ورضرا(.((1

ما زاد فيه ،فمنذ منعت الشياطني عن

1401هـ)(( :ومن املعطيات الثورية

ملا سمعه ،وما أخطأ فيه فهو من باطل

اسرتاق السمع انقطعت الكهانة،

يقول السيد حممد باقر الصدر (ت

للحرية الفكرية يف اإلسالم :احلرب

واليوم إنام تؤدي الشياطني إىل كهاهنا

التي شنها عىل التقليد ومجود الفكر،

حيدثونه ،والشياطني تؤدي إىل الشياطني

اآلخرين ،دون وعي ومتحيص ،واهلدف

سارق رسق ومن قاتل قتل ،ومن

تكوين العقل االستداليل أو الربهاين

أخبارا للناس بام يتحدثون به ،وما

ما حيدث يف البعد من احلوادث ،من
غائب غاب ،وهم بمنزلة الناس أيضا،

صدوق وكذوب ،((1 ((1())...ولذا
بني القرآن الكريم أن من أهداف بعثة

( ((1الطربيس ،االحتجاج.82- 81 /2 :

( ((1ال���ب���ح���راين ،رشح م��ئ��ة ك��ل��م��ة الم�ير
املؤمنني.85 /

واالستسالم العقيل لألساطري أو آلراء
الذي يرمي إليه اإلسالم من ذلك

عند اإلنسان ،فال يكفي لتكوين
التفكري احلر لدى اإلنسان ان يقال له:

فكر كام حيلو لك ،كام صنعت احلضارة

الغربية الن هذا التوسع يف احلرية سوف

( ((1ظ حممد ه��ادي اليوسفي ،موسوعة
التاريخ االسالمي.139- 138 /1 :
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يكون عىل حساهبا ،ويؤدي يف كثري من

املؤثرات عىل قسمني:

تتمثل يف التقليد والتعصب وتقديس

مقدمتها اخلمر واملسكرات واملفرتات.

األحايني إىل ألوان من العبودية الفكرية

اخلرافات ،بل ال بد يف رأي اإلسالم

إلنشاء الفكر احلر أن ينشئ يف اإلنسان
العقل االستداليل أو الربهاين الذي ال

يتقبل فكرة دون متحيص وال يؤمن

بعقيدة ما مل حتصل عىل برهان ليكون هذا
العقل الواعي ضامنا للحرية الفكرية

وعاصام لإلنسان من التفريط هبا ،بدافع
من تقليد أو تعصب أو خرافة .ويف

الواقع ان هذا جز ًء من معركة اإلسالم
لتحرير املحتوى الداخيل لإلنسان فهو
كام حرر اإلرادة اإلنسانية من عبودية

الشهوات ،كذلك حرر الوعي اإلنساين
من عبودية التقليد والتعصب واخلرافة،
وهبذا وذاك فقط أصبح اإلنسان حرا يف
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تفكريه وحرا يف إرادته))(.((1
.تاضطراب احلالة العقلية:

احدمها :املؤثرات املادية :ويف
فاخلمر :كل ما اسكر من عصري

العنب ألهنا خامرت العقل ،واخلمر :ما
مخر العقل به ،وهو املسكر من الرشاب،

والعرب تسمي العنب مخر ًا باعتبار ما
يؤول إليه ،فالتسمية جمازية ،وعليه محل

قوله تعاىل :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﭼ [سورة يوسف .]36 :فهو
يعرص العنب الذي سيصري مخر ًا( ،((1وقد

حرم االسالم اخلمر حتريام باتا وجعلها
ّ

من املوبقات وكبائر الذنوب ملا هلا من

تأثري عىل العقل وسماّ ه يف القرآن الكريم
رجسا قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

هنالك عدة عوامل ومؤثرات تؤدي

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ [سورة

( ((1حممد باقر الصدر ،املدرسة القرآنية/
.108

( ((1ظ حممد حسني الصغري ،نظرات معارصة
يف القرآن الكريم.91 /

اىل اضطراب احلالة العقلية ،وهذه

املائدة .]90 :يقول استاذنا الدكتور

م.د .رضغام عيل حميي املدين

الصغري(( :اعتربت اخلمر رجسا من
عمل الشيطان اخلاص به ،وعمل
الشيطان يدعو اىل الضالل ،واكدت

ذلك (بإنام) حرصا ،وطلبت االجتناب
امرا ،وعلقت عىل هذا االجتناب رجاء
الفالح والسعادة االبدية ،وعقبت

ذلك بأن الشيطان يف رجسه يريد ايقاع
العداوة والبغضاء بني بني البرش ،ويصد
الناس عن ذكر اهلل ،وختم ذلك بقوله:

(فهل انتم منتهون) داللة عىل ان طائفة
من املسلمني مل ينتهوا عن رشب اخلمر

وسواها حتى قرعوا هبذا االستفهام
االنكاري تأنيبا وتوبيخا))(.((2

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [سورة
االعراف ،]179 :واذا فقد جزءا ،فهو
تضييع للجوهرة التي وهبها اهلل هلذا

املخلوق دون سائر خملوقاته ﭽﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ [سورة
االرساء.]70 :

واضاعة هذا التكريم اضاعة ألغىل

هبة منحها اهلل -سبحانه وتعاىل -لعبده،
والعقل هو مناط التكليف ،وبه تتقدم

ان حتريم االسالم تناول هذه

البرشية ،وتتفاضل املجتمعات الراقية،

العقل كال او جزءا ،فاذا فقد كال فقد

موائد اخلمر ومباذل الشهوات إجهاز

املسكرات واملفرتات التي يفتقد معها

خرج املرء عن دائرة برشيته اىل دائرة
احليوانية بل ادنى منها ،فقد وصف اهلل

الذين ال مجدوا عقوهلم باألنعام بل هم

اضل سبيال قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ

( ((2حممد حسني الصغري ،نظرات معارصة يف
القرآن الكريم.98 /

وضياع هذا العقل يف قارعة الطريق بني

فعيل عىل إبراز مقومات الروح اإلنساين
كام يظهر من رواية عيل بن بابويه القمي

(ت 329هـ) عن االمام الصادق:

((وإن اهلل تعاىل حرم اخلمر ملا فيها من
الفساد ،وبطالن العقول يف احلقائق،
وذهاب احلياء من الوجه ،وأن الرجل

إذا سكر فربام وقع عىل أمه ،أو قتل
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النفس التي حرم اهلل ،ويفسد أمواله،

من اجلها وحرصه عىل حتريره -العقل-

العربدة ،وهو يورث مع ذلك الداء

واالنتفاع هبا (.((2

ويذهب بالدين ،ويسئ املعارشة ،ويوقع
الدفني))(.((2

ثانيها :املؤثرات املعنوية:

وما رواه حممد بن سنان أنه سمع

كام ان العقل يتأثر بعوامل مادية

اخلمر ملا فيها من الفساد ومن تغيريها

ومؤثرات معنوية جتعله مضطربا ومن ابرز

اإلمام الرضا يقول(( :حرم اهلل

عقول شاربيها ومحلها إياهم عىل إنكار
اهلل عز وجل ،والفرية عليه وعىل رسله

وسائر ما يكون منهم من الفساد والقتل

والزنا وقلة االحتجاز عن يشء من
احلرام ،فبذلك قضينا عىل كل مسكر من

األرشبة أنه حرام))( ،((2فضال عن ما
افصحت عنه كتب الطب من ارضار من

بينها االضطراب العصبي ،واهلسترييا،
وضعف الذاكرة( ،((2علة حتريم اخلمر

فضال عن ما ابداه االسالم من دليل قاطع
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من اغالل اخلمر لينطلق لعامرة االرض

عىل اهتاممه بالعقل واعامله واحلفاظ عليه
من املؤثرات والعوائق التي حتول بينه

وبني القيام بواجبه وبوظيفته التي خلق
( ((2القمي ،فقه الرضا.282 /
( ((2الصدوق ،علل الرشائع.285 /1 :
( ((2باقر القريش ،العمل وحقوق العامل يف
االسالم149 /؛ .153

متنعه من وظيفته فانه ايضا يتأثر بعوامل
هذه املؤثرات:

 .أقناع املذهبيات الفكرية والتعصبات
الباطلة:

يعد التعصب سجية ذميمة ،وعقبة

امام العلم ملا تسد عىل اإلنسان منافذ
النور ،ومهلكة نجد هلا ضحايا يف كل

عرص ويف كل مرص وال يقل تأثريا يف

النظر العقيل عام سبقه من معوقات،

والتعصب بابسط تعريف هو أن حيمي
قومه أو عشريته وأصحابه يف الظلم

والباطل ،أو يلح يف مذهب باطل أو
ملة باطلة لكونه دينه أو دين آبائه أو

عشريته ،وال يكون طالبا للحق ،بل
ينرص ما ال يعلم أنه حق أو باطل،

( ((2ظ حممد حسني الصغري ،نظرات معارصة
يف القرآن الكريم.103- 102 /

م.د .رضغام عيل حميي املدين

للغلبة عىل اخلصوم ،أو إلظهار تدربه يف

سائدة عليهم ،والغارات متواصلة

فال يرجع عنه لئال ينسب إىل اجلهل أو

والغنيمة ،واخلطى مرسعة إىل إصالء

العلوم ،أو اختار مذهبا ثم ظهر له خطأه

الضاللة ،فهذه كلها عصبية باطلة
مهلكة ولعل اول من اتصف بالتعصب
وغدى امام املتعصبني هو ابليس لعنه

اهلل حينام امره اهلل سبحانه بالسجود

تكريام الدم لقول امري املؤمنني عيل
ابن ايب طالب ...(( :فافتخر عىل
آدم بخلقه ،وتعصب عليه ألصله ،فعدّ ه

اهلل إمام املتعصبني ،وسلف املستكربين،
الذي وضع أساس العصبية ،ونازع
اهلل رداء اجلربية ،وادرع لباس التعزز،

وخلع قناع التذلل.((2 ((2())...

واملتتبع للتاريخ يتبني ما كانت

عليه االمم قبل االسالم من اجلهل
وما وصلت اليه من االنحطاط يف

معارفهم واخالقهم ،فكانت اهلمجية
( ((2االم���ام ع�لي اب��ن ايب طالب ،هنج
ال��ب�لاغ��ة (رشح وحتقيق الشيخ حممد
عبده).138 /2 :
( ((2ظ ،املجليس ،بحار االنوار+283 /70 :
عيل النامزي ،مستدرك سفينة البحار/7 :
.250

فيام بينهم ،والقلوب متجهة إىل النهب

نريان احلروب واملعارك ،وكان للعرب
القسم الوافر من خرافات العقيدة،

ووحشية السلوك ،فال دين جيمعهم،
وال نظام يربطهم وعادات اآلباء تذهب

هبم يمينا وشامال ،وكان الوثنيون يف
بالد العرب هم السواد األعظم فكانت

هلم –باختالف قبائلهم وأرسهم –آهلة
يعبدوهنا ويتخذوهنا شفعاء إىل اهلل(.((2

فوصفهم ان عىل قلوهبم اكنة ويف

اذاهنم وقرا قال تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ [سورة االنعام:
 ،]25يف الواقع كانت عقوهلم وأفكارهم

منغمسة يف التعصب اجلاهيل األعمى،
ويف املصالح املادية واألهواء ،بحيث

( ((2ظ ابو القاسم اخلوئي ،البيان يف تفسري
ال���ق���رآن +60- 58 /ن���ارص م��ك��ارم
الشريازي ،تفسري االمثل.342 /1 :
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أصبحت وكأهنا واقعة حتت األستار

جتئ اليه من االختالف والرصاع ِ
الف َرقي

احلقائق ،وال هم يدركون األمور إدراكا

ورصاعها من جهة اخرى ،ليتحول

واحلواجز ،فال هم يسمعون حقيقة من

صحيحا( .((2ولألسف ما زال هذا

اىل مضامر ال يتخلف عنه اجتاه وال

التعصب املقيت ممتدا اىل عرصنا احلارض

فرقة وال مذهب وال مرجعية من كل

مساره وما يزال بام يف ذلك الفكر القرآين

( ،((2ويأيت انعكاس االختالف عىل

عانى منه الفكر االسالمي عىل طول
باجتاهاته املتنوعة واطيافه املختلفة،
ويعزى ذلك بسبب صياغة كل فريق من

الفرقاء االساسيني يف تاريخ املسلمني
ِ
الف َرقي علم الكالم اخلاص به ،ومن

ثم اسس لرؤية معرفية مستقلة يف فهم
االسالم وبخاصة القرآن الكريم ،حتى

اصبح القرآن ساحة فسيحة ملنظومات
فكرية وكالمية ومعرفية خمتلفة فضال
عن ان املسألة مل تقف عند هذه التخوم،

بل اضيفت اليها خطوط التقاطع
168

من جهة وتعدد املرجعيات املعرفية

والرصاع بني املرجعيات املعرفية الثالث

املتمثلة بالفقهاء والفالسفة والعرفاء،

ليتسع ميدان النص القرآين عىل هذه
االسقاطات الفكرية واملنهجية التي

( ((2ظ نارص مكارم الشريازي ،تفسري االمثل:
.249 /4

ما حفل به تاريخ املسلمني واىل يومنا

النص القرآين مركبا يف اغلب االحيان،

حيث جتتمع فيه حصائل الرصاع بني
فريق واخر ومرجعية معرفية ومرجعية

اخرى مضافا اليه حصائل الرصاع
الناشئة داخل االجتاه ِ
الف َرقي الواحد او
املرجعية املعرفية الواحدة ،واالصطكاك

الكائن بني هذه األنساق يعكس نتائجه

عىل النص القرآين ،مضافا اىل املامرسة

االدراكية الذهنية وما ينجم عن العمل

النظري نفسه من تبعات تأخذ موقعها

يف ثقافة الفكر القرآين(.((3

ويصبح هذا اخلليط املرتاكم املتكون

من سليم وسقيم ،وصحيح وخاطئ،
( ((2ظ ج��واد عيل كسار ،فهم القرآن/1 :
.327- 326
( ((3ظ املصدر نفسه.328- 327 /1 :

م.د .رضغام عيل حميي املدين

وحق وباطل جبال شاهقا امام اإلنسان

مسموعه (.((3

عىل غضاضته االوىل ،ثم تتعقد املشكلة

ان منشأ هذا احلجاب عامالن ،ادراكي

ليكون حاجبا للقران ويمنع من رؤيته

وتكتسب ابعادا مضاعفة حينام يضاف

ويرى السيد روح اهلل اخلميني

يتمثل بضعف االستعداد العقيل ،وذايت

اىل هذا اخلليط من االفكار واالنظار

ثقايف ناشئ عن التعصب املبتني عىل

االفكار واالنظار والرجال ،وتتحول

يف تفسري الظاهرة يقول(( :من احلجب

االعمى فيزداد سامكة وصالبة(،((3

واملسالك واملذاهب الباطلة .وهذا

واالطر ،العصبيات التي تتخندق حول

اىل اقناع كثيف ّ
يغذيه اجلهل واالتباع
خاصة وانه ليس من الطوائف املنتسبة

االتباع والتقليد ويرى االخري راجحا

االخرى ،حجاب اآلراء الفاسدة

احلجاب ينشأ تارة من سوء استعداد

اىل العلم واالدب رش عىل العلامء

اإلنسان نفسه ،ويف االغلب من التبعية

وال اشد عداوة للمؤمنني باحلقيقة،

حجبتنا باألخص عن معارف القرآن.

املحقني وال ارض عىل االنبياء اهلادين،

والتقليد ...ان هذا من احلجب التي

وال افسد للعقول من كالم هؤالء

مثال اذا رسخ اعتقاد ما يف قلوبنا ملحض

اآلراء واملذاهب ...فاذا كان مق َّلدا

من بعض جهلة اهل املنرب ،فان اهل

بمجرد االتّباع
التعصب له
يف نفسه
ّ
ّ

ما بيننا وبني اآليات االهلية الرشيفة.

املجادلة وخصوماهتم وتعصباهتم يف
ملذهب سمعه بالتقليد ومجد عليه وثبت

للمسموع من غري وصول إليه ببصرية
ومشاهدة فهذا شخص ق ّيده معتقده

عن أن جياوزه فال يمكنه أن خيطر بباله
غري معتقده فصار نظره موقوفا عىل

( ((3ظ املصدر نفسه.328 /1 :

االستامع من الوالدين او كنتيجة لألخذ

العقيدة ال تلبث أن تتحول اىل حاجب
وبعد ذلك لو جاءت الوف اآليات

والروايات مناهضة لتلك العقيدة ،ترانا

( ((3ظ الشريازي ،تفسري القرآن الكريم/1 :
 +452- 451الفيض الكاشاين ،املحجة
البيضاء.241 /2 :
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اما اننا نرصف تلك اآليات والروايات

ختليه عن هذه االرصة يف أي مرحلة من

الفهم)) (.((3

ذلك ان اإلنسان يعيش حالة التعلم

عن ظاهرها او ال ننظر اليها بعني
ومهام يكن من امر فان اهلدف

من القرآن ابدا مهام كانت املرحلة التي

هذا احلجاب ،هو مواجهة الشكالنية

هذا املعوق بقوله(( :فاذا علمت االن

الذي يتوخاه البحث بإثارة الكالم عن

والسطحية يف التعامل مع النص القرآين

وشن معركة ال هوادة فيها عىل االتباع
والتقليد

واجلمود

عىل

املوروث،

والتسليم اىل املرجعيات املذهبية واالطر

املنهجية والكالمية والفكرية املتوارثة،

بغية تثوير النص وتفجري مكنوناته

والتوغل اىل طبقات املعاين الغائرة وراء

الظاهر ،انسجاما مع مقاصد القرآن؛
ولغاية ان يكون القرآن هو باب معرفة

اهلل.

.بغياب قصدية التعلم:
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مراحل تعاطيه مع كتاب اهلل العظيم،

بلغها( ،((3وينبه السيد اخلميني اىل
مقاصد هذه الصحيفة االهلية ومطالبها

فال بد لك ان تلفت النظر اىل مطلب
مهم يكشف لك بالتوجه اليه طريق
االستفادة من الكتاب الرشيف ،وتنفتح

عىل قلبك ابواب املعارف واحلكم وهو

ان يكون نظرك اىل الكتاب االهلي

الرشيف نظر التعليم ،وتراه كتاب
التعليم واالفادة وترى نفسك موظفة

عىل التعلم واالستفادة.((3())...

ويرى البحث ان هذا املعوق يؤصد

ابواب معارف القرآن وهباته بأقفال

ينبغي ان يؤسس اإلنسان مع القرآن

حمكمة ((والسبب يف ان استفادتنا

بحيث يكون اإلنسان قاصدا فهم كتاب

يعود اىل غياب هذا القصد ،فنحن ال

الكريم عالقة قائمة عىل آرصة التع ّلم
اهلل والتعلم منه ،كام من الالزم عدم

( ((3روح اهلل اخلميني ،آداب الصالة-196 /
.197

من هذا الكتاب العظيم ضئيلة جدا

( ((3ظ ج��واد عيل كسار ،فهم القرآن/1 :
.306
( ((3روح اهلل اخلميني ،اداب الصالة.332 /

م.د .رضغام عيل حميي املدين

نتعامل معه بقصد التعليم والتعلم ،بل

السيئ( ،((3بل هو منشأ عبادة األصنام

القراءة فحسب ،نقرأ القرآن لغرض نيل

حممد عد صنم «اهلوى» أعظم

غالبا ما تقترص عالقتنا مع القرآن عىل
الثواب واالجر ،هلذا ال هنتم اال بجهاته

التجويدية ،فقصدنا ان نتلو القرآن
صحيحا لينالنا الثواب ،نحن نقنع هبذا

القدر وجتمد عالقتنا مع القرآن عند هذه
التخوم من دون ان نتخطاها))(.((3

ثانيا :عوائق ذات بعد نفيس :ويف

مقدمة هذه العوائق:
 .أاتباع اهلوى:

والغفلة ،فليس عبثا أن الرسول األكرم

وأسوأ األصنام ،لذا قال(( :ما حتت
ظل السامء من إله يعبد من دون اهلل

أعظم عند اهلل من هوى متبع))(.((3

ومن هنا فقد هنى اهلل تعاىل نبيه عن

اطاعة متبعي اهلوى :ﭽ ...ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭼ [سورة الكهف ،]28 :فضال عن
ان اتباع اهلوى أسوأ الضالل لقوله عز

ويعد من اخطر االمراض التي

اسمه :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ميل النّفس وانحرافها نحو اليشء،

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

تصيب النفس اإلنسانية ،ويقصد به
ّ
يستلذ به من
او انقياد النفس إىل ما

الشهوات فقد يقع اإلنسان بسببه

يف مجلة الكبائر كالبدعة والضاللة

ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯾ ﯿ ﭼ [سورة القصص.]50 :

وقد ورد يف كثري من الروايات

ذم اتّباع اهلوى والنهي عن العمل به،

والشبهة ،او هو ان يبني املرء مشاريعه

فهذا امري املؤمنني عيل ابن ايب طالب

واقعية ،وإنام هي قائمة عىل نزوات

ف َما
َّاس إِ َّن َأ ْخ َو َ
الدنيا قائالَ (( :أيهُّ َا الن ُ

استعامله يف امليل املذموم واالنحراف

( ((3ظ حممد مهدي شمس الدين ،دراسات يف
هنج البالغة.237 /
( ((3نارص مكارم الشريازي ،االمثل/11 :
.292

عىل أسس غري عقلية ،ومن ثم فهي غري
ثم غلب
وشهوات ضخمها اخليالَّ ،
( ((3املصدر نفسه.333- 332 /

حيذر من اتباع اهلوى وطول األمل يف
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ِ
اع الهْ َ َوى و ُط ُ
ول
َأ َخ ُ
اف َع َل ْيك ُُم -ا ْثنَان ا ِّت َب ُ

اع الهْ َ َوى َف َي ُصدُّ َع ِن
األَ َم ِل– َف َأ َّما ا ِّت َب ُ
ِ
ول األَم ِل َفينْسيِ
الحْ َ ِّق-و َأ َّما ُط ُ
اآلخ َرةَ–
َ ُ
َألاَ وإِ َّن الدُّ ْن َيا َقدْ َو َّل ْت َح َّذا َء – َف َل ْم َي ْب َق
اإلن ِ
ِ
َص َبا َب ِة ِ
–اص َط َّب َها
َاء
ْ
من َْها إِلاَّ ُص َبا َب ٌة ك ُ
صا ا – َألاَ وإِ َّن ِ
اآلخ َر َة َقدْ َأ ْق َب َل ْت ولِك ٍُّل
َ بهُّ َ
ُون – َفكُونُوا ِمن َأبن ِ
ِ
ِمن ُْهماَ َبن َ
اآلخ َر ِة
َاء
ْ ْ
ولاَ َتكُونُوا ِمن َأبن ِ
َاء الدُّ ْن َيا – َفإِ َّن ك َُّل َو َل ٍد
ْ ْ
َس ُي ْل َح ُق بِ َأبِيه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة –وإِ َّن ا ْل َي ْو َم
ِ
ِ
اب ولاَ
اب و َغد ًا ح َس ٌ
َع َم ٌل ولاَ ح َس َ
َع َم َل وإنام بدء وقوع الفتن من أهواء
تتبع وأحكام تبتدع.((3())...

وما ورد عن أيب عبد اهلل

الصادق يقول(( :احذروا أهواءكم
كام حتذرون أعداءكم فليس يش ٌء أعدى

للر جال من ا تّباع أهوائهم وحصائد
ّ
ألسنتهم)) ( . ((4
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( ((3االمام عيل ابن ايب طالب ،هنج البالغة،
مجع وحتقيق :الرشيف الريض ،ضبط نصه
وابتكر فهارسه العلمية :الدكتور صبحي
صالح +84 /الكليني ،الكايف.58 /8 :
( ((4الكليني ،الكايف+335 /2 :الطربيس،
مشكاة االن��وار يف غرر االخبار+136 /
املقدس االردب��ي�لي ،جممع الفائدة/12 :
 +362احلر العاميل ،وسائل الشيعة/16 :

واخلالصة ان اتباع اهلوى يسلب

اإلنسان أهم وسائل اهلداية ،وهي اإلدراك

الصحيح للحقائق ،ويلقي احلجب عىل

عقل اإلنسان وعينه ،والتحصن من
هذا املعوق خطوة رضورية ال غنى عنها

لطالب احلق والعلم ،ذلك أن العامل جيب

ان يستبعد كل ما يتعلق بذاته يف مقابل

ما يسمى (املوضوعية)(*) ،والتي هي
مبدأ مهم يف منهج النظر ،وهي تقتيض
ان يبحث املوضوع بحثا سليام بعيدا عن

االهواء(.((4

.باالستكبار

واالحساس

بامتالء الذات:

الكاذب

االستكبار يف اللغة هو اظهار العظمة

والتجرب ،واالستكبار :التعاظم ومنه

قوله تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

 +57الربوجردي ،جامع احاديث الشيعة:
.249 /13
(*) املوضوعية :جمموعة االساليب واخلطوات
التي يمكننا م��ن ال��وق��وف ع�لى احلقيقة
والتعامل معها عىل ما هي بعيدا عن الذاتية
واملؤثرات اخلارجية ظ عبد الكريم بكار،
فصول يف التفكري املوضوعي.45 /
( ((4ظ نارص مكارم الشريازي ،االمثل/16 :
.218- 217
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ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

االمراض التي تصيب العاملني بالفكر

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

تقدما يف احد االختصاصات مما يؤدي

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ [سورة

حالة من القناعة بام عنده والرضا عن

وهي اصطالحا حالة تدعو اىل

من خلل اخالقي وقد تقرتن باملامرسة

الغري ،بالقول او الفعل وهو :من

هلا لكنها عىل كال التقديرين تنتهي

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

واملعرفة ،خاصة اذا ما احرز اإلنسان

ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

اىل طغيان ذلك االحساس فيكسبه

االعراف.((4(]146 :

االعجاب بالنفس ،والتعاظم عىل
اخطر االمراض اخللقية واشدها فتكا

باإلنسان ،وادعاها اىل مقت الناس له
وازدرائهم به ،ونفرهتم منه ،وهي خصلة

((من اهم كربيات مكائد الشيطان الذي
يوحي لإلنسان بالكامالت املوهومة عىل
الدوام ويدعه راضيا بام عنده قانعا به،

مستخفا بام وراءه عازفا عن كل ما

سواه))( ،((4حيث يعيش اإلنسان غالب
االحيان احساسا مضخام بذاته ،يفيض
به اخالقيا اىل التعايل والغرور ،ومعرفيا
اىل العزوف عن الفهم والتعلم واكتفائه

بام عنده ،وهذا االحساس الومهي من
( ((4ابن منظور ،لسان العرب.153 /5 :
( ((4روح اهلل اخلميني ،اداب الصالة.195 /

الذات ،وقد تنشأ الذاتية املتضخمة

العلمية نفسها وتكون نتيجة مصاحبة
اىل احلاق الرضر ببنية املعرفة القرآنية

بعد ان تتحول اىل معوق يقول السيد

اخلميني(( :من احلجب الكبرية
حجاب الذاتية والغرور وتضخم

الذات ،حيث يرى اإلنسان املتعلم نفسه
بواسطة هذا احلجاب مستغنيا ال حيتاج

اىل االستفادة ،((4())...ومن ابرز آثار
هذا الداء ان اهلل سبحانه خيتم عىل قلب

املتكرب ،فال يم ّيز بني احلق والباطل قال

تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﭼ [سورة غافر،]35 :
فضال عن رصفه عن آياته ومنعه من

فهمها قال تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ
( ((4املصدر نفسه.195 /
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ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭼ
[سورة االعراف.]146 :

.تاعتالل احلالة النفسية:

واضحة للعيان ،واالطمئنان واحد من

أهم إهتاممات البرش ،مما حيدو باإلنسان

يعد اعتالل احلالة النفسية عائقا

التشبث بكل وسيلة غري مرشوعة

لقوة العالقة بني احلالة العقلية واحلالة

االطمئنان النفيس( ،((4اال ان القرآن

كبريا امام عملية النظر العقيل ،وذلك
النفسية ،ولعل ابرز مظاهر اعتالل احلالة
النفسية:

اوال :الضغط النفيس (القلق):

كأنواع االعتياد عىل املواد املخدرة لنيل

الكريم يبني أقرص الطرق للتخلص من
هذا الوباء القاتل بقوله تعاىل :ﭽﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ

وهو من االمراض النفسية الشائعة

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ [سورة

غامض وغري سار يتسم بالتوجس

أن يمحو آثار القلق واالضطراب

بني الناس وهو حالة انفعالية او شعور
واخلوف مما قد حيدث( ،((4وله تأثري

سلبي يف العمليات العقلية ملا حيدثه
من ((رسعة االهتياج وضعف القدرة
عىل الرتكيز ورشود الذهن واهلبوط بني

آن وآخر .هذا فضال عن الرتدد الشاذ
174

احلاصلة منهام يف حياة الفرد واملجتمع

والتشكك وتزاحم االفكار املزعجة عىل

املريض))( ،((4فاالضطراب والقلق من

أكرب املصاعب يف حياة الناس ،والنتائج
( ((4اب��راه��ي��م ان��ي��س؛ عبد احلليم منترص
واخرون ،املعجم الوسيط.65 /
( ((4امحد عزت راجح ،اصول علم النفس/
.494

الرعد ،]28 :إذ ان هذا اإليامن يستطيع

ويمنحه االطمئنان يف مقابل هذه

األحداث ويؤكد له أنك لست وحيدا،

بل لك رب قادر رحيم.

ثانيا :الغضب املذموم:

الغضب نقيض الرضا وهو كيفية

نفسانية موجبة حلركة الروح من الداخل

إىل اخلارج حمدثة انفعال للنفس ،وهيجان

ينشأ عن ادراك ما يسوؤها ويسخطها

دون خوف ،ومن اثاره غليان دم القلب
( ((4ظ نارص مكارم الشريازي ،االمثل/7 :
.408
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وثوران القوة والتغيري عىل الغري طلبا

غضب امحرت عيناه ،وانتفخت اوداجه

واألعصاب من الدخان املظلم ،فيسرت

ذلك من نفسه فليلزم االرض ،فان رجز

لالنتقام والتشفي فيمتلئ ألجلها الدماغ
نور العقل ويضعف فعله ،ولذا ال يؤثر
يف صاحبه الوعظ والنصيحة ،بل تزيده
املوعظة غلظة وشدة وهو من املهلكات

العظيمة ،وربام أدى إىل الشقاوة األبدية،

من القتل والقطع ،ولذا قيل :إنه جنون

دفعي( ،((4يقول الغزايل(( :قوة الغضب
حملها القلب ،ومعناها غليان دم القلب
بطلب االنتقام ،وبني ان هذه القوة
تتوجه عند ثوراهنا اىل دفع املؤذيات

قبل وقوعها ،واىل التشفي واالنتقام بعد
وقوعها ،وهذا االنتقام هو قوت هذه

القوة وشهوهتا ،وفيه لذهتا وال تسكن

اال به.((4())...

وقد ورد عن ايب جعفر انه قال:

((ان هذا الغضب مجرة من الشيطان

توقد يف قلب ابن ادم ،وان احدكم اذا
( ((4املرتىض ،رسائل الرشيف املرتىض/2 :
 +278امل��ازن��دراين ،رشح اصول الكايف:
 +227 /4النراقي ،جامع السعادات/1 :
.257
( ((4الغزايل ،احياء علوم الدين.167 /3 :

ودخل الشيطان فيه ،فاذا خاف احدكم
الشيطان ليذهب عنه عند ذلك))(،((5
والغضب عىل قسمني حممود ومذموم
فاملحمود ما كان هلل تعاىل وقد امتدح
القرآن صحابة رسول اهلل املنتجبني

بقوله :ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ...ﭼ [سورة

الفتح ،]29 :واما املذموم فقد بني
االمام عيل تأثريه يف العقل وتعطيله

عملية التفكري السليم(( :الغضب

ممحقة لقلب احلكيم(((5؛ من مل يملك
غضبه مل يملك عقله))( ،((5ألنه كلام:

(( ...اشتدت نار الغضب وقوي
اضطرامها ،أعمى صاحبه وأصمه عن

( ((5الكليني ،الكايف +305 /2 :احلر العاميل،
وسائل الشيعة +361 /15 :املجليس،
بحار االنوار.265 /60 :
( ((5الكليني ،الكايف.305 /2 :
( ((5احل��ر العاميل ،هداية االم��ة اىل احكام
االئمة.551 /5 :
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كل موعظة ،فإذا وعظ مل يسمع بل تزيده

النبي(( :النظافة من اإليامن))(،((5

بنور عقله ،وراجع نفسه ،مل يقدر عىل

لصحة اجلسم فاذا كان اجلسم مصابا او

املوعظة غيظا ،وإن أراد أن يستضئ

ذلك ،إذ ينطفئ نور العقل وينمحي يف
احلال بدخان الغضب ،فان معدن الفكر

الدماغ ،ويتصاعد عند شدة الغضب من
غليان دم القلب دخان إىل الدماغ مظلم

مستول عىل معادن الفكر))(.((5

مبتىل باألمراض ضعفت القوة العقلية

وهلذا جاء يف املثل ((العقل السليم
يف اجلسم السليم)) ،فان أي خلل

حيدث عند االشباع اخلاطئ للحاجات
اجلسمية يكون عامال مؤثرا يعيق عملية

يتبني مما سبق ان الغضب افة مدمرة

التفكري بشكل او بآخر والذي يتتبع

فضال عن ما يتبعه من عواقب وخيمة

جيد أن القرآن قد فرض عىل املسلمني

للعقل واتزانه ،وتطفئ التفكري السليم،
عىل الفرد وعىل وحدة املجتمع وترابطه

ومتاسكه النه جند من جنود ابليس.
ثالثا :عوائق ذات بعد جسدي:

اآليات القرآنية املتعلقة بصحة األبدان
كثري ًا من األصول الصحية العامة التي
يعدها الطب احلديث اليوم من القواعد

الوقائية األولية التي تصلح لدفع أكثر

لقد اعتنى اإلسالم بالصحة عناية

األمراض قبل وقوعها وللتخفيف من

الترشيعات التي تقيها من األمراض

القرآنية قوله تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ

بالغة ،ووضع لألجسام كثريا من
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ومن املؤكد ان قوة الفكر وسالمته تابعة

وحتفظها من العلل واألسقام ،منها ما
يتعلق بالنظافة التي تقي األبدان من

األمراض والسقم ،وقد حث اإلسالم

عليها فقد جعلها مرتبطة باإليامن يقول
( ((5عيل خان املدين ،رياض السالكني يف رشح
صحيفة سيد الساجدين.336 /2 :

حدهتا إذا وقعت ومن هذه اآليات
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [سورة
االعراف ،((5(]31 :إذ يبني النص

( ((5املجليس ،بحار االنوار.291 /26 :

( ((5ظ باقر رشي��ف ال��ق��ريش ،حياة االم��ام

الرضا215 /1 :؛ النظام السيايس

م.د .رضغام عيل حميي املدين

املبارك املنهج العام للصحة العامة،

املاء))(.((5

وأساسها التوازن ،وعدم االرساف يف

ومهام يكن من امر فكفاية اجلسم

القاعدة يف حفظ بدن اإلنسان ووقايته

ومن ثم يكون الدماغ والقلب مهيأين

األكل والرشب ،وقد أعلن القرآن هذه
من اإلصابة باألمراض ،حيث ذكر اهلل
تعاىل اإلرساف بامدته يف القرآن املجيد

يف ثالث وعرشين مورد ًا ،والذي
يستفاد من موضوع تلك املوارد ان

اإلرساف بأي يشء كان وكيفام كان
فهو مذموم ،وال سيام اإلرساف يف
املوارد املحرمة الذي يسبب عدم

هدايتهم اخلاصة من اهلل كام يرصح

تعاىل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

من الغذاء يعطي الدماغ والقلب حاجته
لرتبية عقلية عالية ،واال فينبغي احلذر
من االرساف ،فالشبع يقيس ويفسد
الذهن ويبطل احلفظ ويثقل األعضاء
عن العبادة والعلم ويقوي الشهوات

وينرص جنود الشيطان(.((5

رابعا :عوائق ذات بعد إجتامعي ويف

مقدمة هذه العوائق:
 .أالتقليد االعمى:

ال شك ان دعوة القرآن العظيم

ﮜﭼ [سورة غافر ،]28 :كام يسبب

للنظر العقيل تقتيض ذم التقليد االعمى

ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [سورة غافر:

االويل عند العقل مذمة التقليد وقبحه،

ذم االرساف ومدى تأثريه يف العقل فقد

يذم التقليد االعمى من دون دليل،

إضالهلم ﭽ...ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

 ،]34وقد وردت الروايات الكثرية يف
روي عن رسول اهلل انه قال(( :ال
متيتوا القلوب بكثرة الطعام والرشاب،

فإن القلب يموت كالزرع إذا كثر عليه

يف االس�لام +295 /حسن اجلواهري،
بحوث يف الفقه املعارص.375 /3 :

لآلباء ،ألنه يلغي عمل العقل ،فاألصل
وكذا االصل االويل عند الرشع ،فانه

وإغالق باب التقليد االعمى ،وفتح
باب النظر واالستدالل هو مبدأ كل

إصالح فالتقليد هو احلجاب االعظم
( ((5املجليس ،بحار االنوار.266 /62 :
( ((5ظ الغزايل ،بداية اهلداية.11 /
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دون العلم والفهم( ،((5واملقلد حني

يقبل قول الغري دون دليل يصبح إمعة
كام عبرّ رسول اهلل(( :ما ِمن َأحد
إالّ َعىل بابِ ِه م َل ِ
كانَ ،فإِذا َخ َر َج قاال:
َ
ُأغدُ عا ًلمِا أو ُم َت َع ِّلماً وال َتكُن إِ َّم َع ًة))(،((5
واالمعة هو ّ
كل من ال يتمتّع باالستقالل

لقبول الدعوات الساموية اجلديدة التي

واإلدالء برأيه ،فعينُه و ُأذنه مرهتنتان

من خرافات واساطري تناقلوها كابرا

حق التفكري
الفكري وال يرى لنفسه َّ
بأقالم اآلخرين وألسنتهم فيام يكتبون
وما يقولون ومن هنا كان الباعث –من

اقوال االباء واالجداد وإيثارهم عىل

اهلدى ،ومن ثم فان الرسل الكرام
شنوها حربا ال هوادة فيها ضد صنمية
مرياث السابقني حتى تتهيأ عقول الناس

ختالف جل ما كان يسود يف جمتمعاهتم
عن كابر دون ادنى نظر او متحيص،
ولعل تسفيه احالم االباء واالجداد كان

وجهة النظر االجتامعية –عىل اختيار
اإلنسان للجهل هو إ َّم ِع َّي ُت ُه ،وكونه إ َّمع ًة
يق ّلد اآلخرين يف عقائدهم وأعامهلم

يستثريون الناس وحيرضوهنم عىل الدعوة

من قيد التقليد ،الن َّ
ْحل كثري من املشاكل

ويستخف بعقول االسالف ويصفوهنم

تقليد ًا أعمى ،فلو ّ
حترر يو ًما
أن البرش قد ّ
االجتامعية (.((6

ولقد عانى االنبياء عىل اتساع
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الزمان واملكان من مشكلة تقديس

( ((5ظ حممد حسن (اغ��ا ب��زرك الطهراين)،
توضيح الرشاد يف تاريخ حرص االجتهاد/
 +28شهاب الدين املرعيش ،القول الرشيد
يف االجتهاد والتقليد.153 /1 :
( ((5حممد الريشهري ،العلم واحلكمة يف
الكتاب والسنة.208 :
( ((6ظ حممد الريشهري ،موسوعة العقائد
االسالمية.40 /1 :

من اكثر ما يثري اهل اجلاهلية ،ويبعث
فيهم احلنق والغضب فكثري ما كانوا

االسالمية بقوهلم انه يسفه احالم االباء
اهنم ال يعقلون(.((6

لذلك دعا القرآن العظيم اىل حترير

العقل وانطالقه من ربقة التقليد الذي

ال ينبعث اال من اجلهل والتعصب،

وقد نعى القرآن عىل املقلدين الذين
يقولون :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

( ((6ظ عباس حممود العقاد ،التفكري فريضة
اسالمية.21- 19 /

م.د .رضغام عيل حميي املدين

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [سورة

الزخرف ،]24 :وكثريا ما كرر القرآن

إىل أدنى حجة ذات قيمة يف ما يعتقدون

مواضع آخر ،ألنه إنام يواجه يف مرشوعه

الزخرف ،]22 :وهذا يؤكد افتقارهم
من عبادة األوثان والعقائد الزائفة،

وقد ركز عىل أن كل ما يمتلكونه من

حجة هو أهنم وجدوا آباءهم عىل
ذلك ،فتمسكوا به ،وهذا هو ديدن هذا

الصنف من الناس الذي أغلق عىل ذهنه
املنافذ ،وندد بالذين ﭽ ..ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

العظيم مقولتهم النكري عىل هؤالء يف
املعريف نظريات استحكمت وترسخت

لدى أمم متتابعة ،ال يستبعد أن يكون هلا
امتداد يف مستقبل األمم أيضا ...فلقد
جتاوزت هذه النظرية حدود املعارف
واملعتقدات إىل السلوك واملعامالت قال

تعاىل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ....ﭼ [سورة االعراف:

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [سورة

 ،]28ثم بعد هذا يبني القرآن الكريم

هذه املقولة من هتافت ،وما يغيب فيه

النهج ،مثريا األذهان إىل رضورة احلذر

البقرة ،]170 :ليجسد ما تنطوي عليه
هؤالء من جهل متجذر موروث ال

يصغي لدعوة حق وال لربهان ساطع بل

ليس لدهيم أكثر من ترديد مقولتهم تلك

ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ

اجلزاء الذي ينتظر قوما مضوا عىل هذا

من هنج كهذا قال تعاىل :ﭽ ﭸ

ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ
[سورة الزخرف.((6(]25 :
.بالصحبة السيئة:

اوىل االسالم عناية فائقة يف امر

ﰉ ﭼ [سورة يونس ،]78 :ولو

البيئة اخلاصة (الصداقة) ،فالحظ

مبينا فساده مل يؤمنوا قال تعاىل :ﭽ ﭨ

وانحدار الفكر يف هاوية العادات

جاءهم متحديا ملا وجدوا عليه آباءهم
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [سورة

اهم جوانبها املؤثرة يف مجود العقل،

( ((6ظ ب��اق��رال��ق��ريش ،ال��ن��ظ��ام ال�ترب��وي يف
االسالم.243 /
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السيئة واالخالق الذميمة ،فعوامل بناء

عليكم أمره ومل تعرفوا دينه ،فانظروا إىل

وتصميمه -أمور خمتلفة ،من أمهها

دين اهلل ،وإن كانوا عىل غري دين اهلل ،فال

شخصية اإلنسان-بعد عزمه وإرادته
اجلليس والصديق ،ذلك ألن اإلنسان

قابل للتأثر شاء أم أبى ،فيأخذ قسطا
مهام من أفكاره وصفاته األخالقية عن

طريق أصدقائه ،ولقد ثبتت هذه احلقيقة

من الناحية العلمية وعن طريق التجربة
واملشاهدات احلسية فهي من اقوى
العوامل الرتبوية التي تنقل خلق كل
واحد واجتاهاته وميوله اىل االخر(.((6

حظ له من دين اهلل))(.((6

وقد حث االسالم بإرصار بالغ

عىل اختيار الصديق ذي الرشف والنبل

واالستقامة حتى يكتسب منه حسن
السلوك ،وفضائل االعامل يقول االمام

احلسن بن عيل(( :واذا نازعتك اىل

صحبة الرجال حاجة ،فاصحب من
اذا صحبته زانك ،واذا خدمته صانك،

وقد اكد علامء االجتامع هذه

واذا اردت منه معونة اعانك ،وان

حياة تأثري وتأثر ،فكل انسان يتأثر

البوائق ،وال ختتلف عليك الطرائق،

الظاهرة فقالوا(( :ان احلياة االجتامعية

فيمن حوله ويؤثر فيمن حوله))(،((6
وحيث ان قابلية التأثر هذه نالت اهتامما

خاصا لدى اإلسالم إىل حد أنه نقل يف
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خلطائه ،فإن كانوا أهل دين اهلل فهو عىل

الروايات عن اإلمام أمري املؤمنني عيل

بن أيب طالب انه قال(( :ومن اشتبه
( ((6ظ الصدوق ،صفات الشيعة+7- 6 /
نارص مكارم ال��ش�يرازي ،االمثل/11 /
.243
( ((6ظ ب��اق��ر ال��ق��ريش ،النظام ال�ترب��وي يف
االسالم.139 /

قلت صدق قولك ،...من ال تأتيك منه
وال خيذلك عنه احلقائق ،وان تنازعتام

منقسام اثرك))( .((6كام حذر من صحبة

املصابني ببعض االمراض املؤثرة عىل

النظر العقيل ممن اصيب بأمراض نفسية

وعاهات اخالقية قال االمام عيل موصيا

ولده االمام احلسن(( :يا بني ،اياك
( ((6ال��ص��دوق ،صفات الشيعة +6 /احلر
العاميل ،وسائل الشيعة+265 /16 :
املجليس ،بحار االنوار.197 /71 :
( ((6املجليس ،بحار االنوار .139 /44

م.د .رضغام عيل حميي املدين

ومصادقة االمحق ،فانه يريد ان ينفعك

من رمحته (فأصمهم) أي سلبهم فهم

يقعد عنك احوج ما تكون اليه؛ واياك

تنزيله ،و (اعمى ابصارهم) بمعنى

فيرضك؛ واياك ومصادقة البخيل ،فانه

ومصادقة الفاجر ،فانه يبيعك بالتافه؛
واياك ومصادقة الكذاب ،فانه كالرساب

يقرب عليك البعيد ،ويبعد عليك
القريب)) (.((6

.تتفكك الروابط االجتامعية:

ما يسمعون بآذاهنم من مواعظ اهلل يف
سلبهم عقوهلم فال يتبينون حجج اهلل،

وال يتذكرون ما يرون من عربه وادلته(.((6
وقد جاء عن رسول اهلل انه

قال(( :اذا ظهر العلم ،واحرتز العمل،

وائتلفت االلسن ،واختلفت القلوب،

تعد صلة االرحام من اهم الروابط

وتقاطعت االرحام هنالك لعنهم اهلل

االسالمية ملا هلا من عالقة وثيقة

يقول الشيخ الطويس (ت460هـ):

االجتامعية

التي

تؤكدها

الرشيعة

بالتفكري ،وقد اكد القرآن الكريم ان
جزاء قاطع الرحم غلق منافذ التفكري

لديه قال تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

فاصمهم واعمى ابصارهم))(.((6

(( ...واعمى ابصارهم أي سامهم
عميا وصام وحكم عليهم بذلك الهنم
بمنزلة الصم والعمي من حيث مل هيتدوا

اىل احلق وال ابرصوا الرشد ،ومل يرد

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

االصامم يف اجلارحة واالعامء يف العني

ﮖ ﮗ ﭼ [سورة حممد-22 :

صحيحي السمع))( ،((7وانام اطلق

ﮏﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
.]24

وذلك يعني ان الذين يفسدون

ويقطعون االرحام لعنهم اهلل فابعدهم
( ((6املجليس ،بحار االنوار +199 /71 :احلر
العاميل ،وسائل الشيعة.419 /8 :

الهنم كانوا بخالفه صحيحي العني
الصم ألنه ال يكون اال يف االذن وقرن

( ((6ظ الطربي ،جامع البيان عن تأويل أي
القرآن.74 /26 :
( ((6الصدوق ،ثواب االع�مال +224 /احلر
العاميل ،وسائل الشيعة.494 /21 :
( ((7الطويس ،التبيان.303 /9 :
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العمى باألبصار ألنه قد يكون بالبرص

القرآن الكريم ،خلص البحث إىل نتائج

ثم جاء باالستفهام للتوبيخ فقال

1.1ان شمولية القرآن الكريم ملختلف

يتفهمونه فيعلمون بام اشتمل عليه

العقيل ملختلف جوانبه ،وهذا يتطلب

وبالقلب (.((7

ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ...ﭼ أي افال
من املواعظ الزاجرة واحلجج الظاهرة

والرباهني القاطعة التي تكفي من

له عقل فتزجره فهم اما ال يتدبرون
القرآن فيبعدون منه الن اهلل تعاىل لعنهم
وابعدهم عن اخلري والصدق ،والقرآن

منهام الصنف االعىل بل النوع االرشف،
واما يتدبرون لكن ال تدخل معانيه يف

قلوهبم لكوهنا مقفلة(.((7

اخلامتة والنتائج:

جوانب احلياة يعني شمولية النظر

شمولية معاجلة القرآن الكريم
لعوائق النظر العقيل التي تعرتضه
وحتريره منها ،ذلك ان هناك عوائق

تأخذ بعدا عقليا واخرى نفسيا فضال
عن العوائق ذات البعد اجلسدي

واالجتامعي.

2.2ان النصوص القرآنية املباركة محلت
بآفاق تعبريية ،واساليب استداللية

نقلت العقل العريب االسالمي نقلة

بعد هذه السياحة يف أرجاء ما انتظمته

واسعة من مجود اجلاهلية وسطحية

حوته املكتبات واملواقع اإلليكرتونية

قدمت عقيدة نقلت اإلنسان املسلم

املصنفات والبحوث والدراسات مما
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أمهها اآليت:

وما أفدناه من أفواه أساتذتنا الكرام،

عىل ضوء فرضية مفادها :رضورة
تدوين مستقل ملعوقات النظر العقيل يف

( ((7ظ الطربيس ،جممع البيان.174 /9 :
( ((7ظ ال��رازي ،تفسري ال��رازي+65 /28 :
الشوكاين ،فتح القدير +38 /5 :نارص
مكارم الشريازي ،االمثل.376 /16 :

مفاهيمها ،وجاء بمفاهيم جديدة
من سذاجة التصور ملالمح العقيدة

اىل منظور يصمد يف وجه هجامت
املنظومات االخرى لألديان وامللل

كلها ،وحيقق اهلية اخلامتية والعاملية

للرسالة وهي اهم خصائصه.

3.3اشتمل

القرآن

الكريم

عىل

م.د .رضغام عيل حميي املدين

توجيهات لتنمية النظر العقيل

اجلمود

الفكري،

واالستسالم

تتمثل يف ذم اهلوى واتباع االباء

العقيل للخرافات و األساطري ،دون

حتد من االرتقاء بالعقل ومجوده.

عقال استدالليا عند اإلنسان ال

واالجداد ورفض كل االمور التي

وعي ومتحيص ،ترمي اىل تكوين

4.4ان النهي عن اتباع الظن املذموم

يتقبل فكرة دون متحيص وال يؤمن

اصدار احكامه وان يبذل وسعه

هذا العقل الواعي ضامنا للحرية

جوانبه ،والتفكري السليم هو

هبا ،بدافع من تقليد أو تعصب أو

يوجب عىل املسلم اال يترسع يف

لإلحاطة

باملوضوع

من

مجيع

بعقيدة ما مل حتصل عىل برهان ليكون
الفكرية وعاصام له من التفريط

الذي يقود صاحبه اىل احكام

خرافة ،فال يكفي لتكوين التفكري

العقلية العلمية يف القرآن الكريم

كام حيلو لك ،كام صنعت احلضارة

صائبة وهذا اول ما توصف به

ألهنا ترفض الظن يف كل موضع
يطلب فيه اليقني كام يف مقام

تأسيس العقائد التي تقوم عىل

احلر لدى اإلنسان ان يقال له :فكر
الغربية الن هذا التوسع يف احلرية

سوف يكون عىل حساهبا ،ويؤدي
يف كثري من األحايني إىل ألوان من

نظرة اإلنسان اىل الوجود ،والقرآن

العبودية الفكرية.

والتي منها اتباع الظن املذموم إنام

يسلب اإلنسان أهم وسائل اهلداية،

حني يدعو اىل التحرر من العوائق
يؤسس القاعدة االساسية للتفكري
والنظر السليم ،التي إن اصاهبا
خلل فسيكون التفكري منحرفا ألنه

مغلول بقيود متنعه من بلوغ احلق.

5.5ان احلرب التي شنها االسالم عىل

6.6ان من ابرز اثار اتباع اهلوى انه
والذي يف مقدمتها اإلدراك الصحيح

للحقائق ،فضال عن انه يلقي

احلجب عىل عقل اإلنسان وعينيه،
ولعل التحصن من هذا املعوق
خطوة رضورية ال غنى عنها لطالب
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احلق والعلم ،ذلك أن العامل جيب ان

يستبعد كل ما يتعلق بذاته يف مقابل

ما يسمى ((املوضوعية)) ،والتي هي
مبدأ مهم يف منهج النظر(.((7

7.7ذم االسالم الغضب وعده آفة
مدمرة للعقل واتزانه ،فهو يطفئ

التفكري السليم ،فضال عن ما يتبعه
من عواقب وخيمة عىل الفرد وعىل

وحدة املجتمع وترابطه ومتاسكه

ألنه مجرة من الشيطان وجند من
جنوده كام يعرب عن ذلك االمام

جعفر بن حممد الصادق(( :ان
هذا الغضب مجرة من الشيطان
توقد يف قلب ابن ادم ،وان احدكم
اذا غضب امحرت عيناه ،وانتفخت
اوداجه ودخل الشيطان فيه ،فاذا
خاف احدكم ذلك من نفسه فليلزم
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االرض ،فان رجز الشيطان ليذهب

عنه عند ذلك))(.((7

( ((7ظ نارص مكارم الشريازي ،االمثل/16 :
.218- 217
( ((7الكليني ،الكايف +305 /2 :احلر العاميل،
وسائل الشيعة +361 /15 :املجليس،
بحار االنوار.265 /60 :

أهم املصادر واملراجع:

خري ما نبتدئ به كتاب اهلل تعاىل

القرآن الكريم.

1.1احلر العاميل :حممد بن احلسن
احلر

العاميل

(ت

1104هـ)،

وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل

الرشيعة ،تح :مؤسسة آل البيت
إلحياء الرتاث ،ط  ،3مطبعة مهر،

1414هـ.ق.

2.2هداية االمة اىل معرفة احكام
االئمة ،تح /قسم احلديث يف جممع

البحوث اإلسالمية ،ط ،1مؤسسة

الطبع والنرش التابعة لآلستانة

الرضوية املقدسة –مشهد –ايران،

1412هـ.

3.3الزركيش :حممد بن عبد اهلل (ت
794هـ) ،الربهان يف علوم القرآن،

تح /حممد أبو الفضل ،ط،1

1376هـ ،دار أحياء الكتب العربية-
القاهرة.

4.4السيوطي :جالل الدين عبد الرمحن
بن أيب بكر السيوطي (911هـ)،
اإلتقان يف علوم القرآن تح /سعيد

م.د .رضغام عيل حميي املدين

املندوب ،ط ،1مطبعة دار الفكر،

الطربي (ت310هـ) ،جامع البيان

5.5الشوكاين :حممد بن عيل الشوكاين

مجيل العطار ،طبع ونرش دار الفكر،

بني فني الرواية والدراية من علم

1010الطويس :أبو جعفر حممد بن احلسن

لبنان 1416 ،هــ 1996-م.

(1250هــ) ،فتح القدير (اجلامع
التفسري) ،دار الفكر –بريوت

1983م.

عن تأويل آي القرآن ،تح :صدقي
بريوت 1415هـ.

بن عيل (460هـ) ،التبيان يف تفسري
القرآن ،تح /أمحد حبيب قصري

6.6الصدوق :أبو جعفر حممد بن عيل بن

ألعاميل ،األمرية للطباعة والنرش

(ت381هـ) ،علل الرشائع ، ،طبع

1111الغزايل :أبو حامد حممد بن حممد

احلسني بن موسى بن بابويه القمي
ونرش املكتبة احليدرية ،النجف

األرشف1386 ،هـ–1966م.

7.7االحتجاج ،تح ،السيد حممد باقر
اخلرسان ،مطبعة منشورات دار

النعامن للطباعة والنرش ،النجف
األرشف1386 ،هـ 1966 /م.

8.8الطربيس ،أبو الفضل عيل بن احلسني
(من أعالم القرن السابع اهلجري
واملتوىف يف أوائل هذا القرن):
مشكاة األنوار يف ُغرر األخبار ،تح/

مهدي هوشمند ،ط ،1دار احلديث،

1418هـ.

9.9الطربي :أبو جعفر حممد بن جرير

والتوزيع ،بريوت2010 ،م.

بن حممد الغزايل (505هـ) : ،إحياء

علوم الدين ،ط ،1دار الرسالة-

القاهرة2003 ،م 1424-هـ.

1212الفخر الرازي :فخر الدين حممد بن
عمر التميمي الرازي الشافعي (ت

 606هـ) ،تفسري الرازي ،التفسري

الكبري :أو مفاتيح الغيب ،ط-1

دار الكتب العلمية –بريوت–

1421هـ–2000م.

1313الفيض

الكاشاين:

حممد

بن

املرتىض املدعو بمحمد حمسن

(ت1093هـ) ،املحجة البيضاء
يف هتذيب اإلحياء ،تح /عيل أكرب
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الغفاري ،ط ،2مطبعة مهر –قم،

النارش :دفرت انتشارات إسالمي،

1818املدين :السيد عيل خان احلسيني

1414القمي :أبو احلسن عيل بن إبراهيم

السالكني يف رشح صحيفة سيد

تح :مؤسسة آل البيت الحياء

االميني ،ط ،4مطبعة مؤسسة

د .ت.

القمي (329هـ) ،فقه الرضا،
الرتاث ،ط ،1النارش :املؤمتر العايل

لإلمام الرضا ،مشهد -قم،

1406هـ .ق.

1515الكليني :حممد بن يعقوب (ت
329هـ) ،الكايف ،حتق /عيل اكرب

الغفاري ،دار الكتب اإلسالمية،
طهران1363 ،هـ ش.

1616املازندراين :حممد صالح (ت
 1081هـ) ،رشح أصول الكايف،

تح /عيل عاشور ،ط ،1دار
إحياء الرتاث العريب -بريوت،
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إحياء الرتاث العريب1983 ،م.

1421هـ.

1717املجليس ،حممد باقر بن حممد تقي
(ت 1111هـ) ،بحار األنوار
اجلامعة

لدرر

أخبار

األئمة

األطهار ،تح /حممد تقي اليزدي،

حممد باقر البهبودي ،ط ،3دار

الشريازي (ت 1120هـ) ،رياض

الساجدين ،تح /السيد حمسن
النرش اإلسالمي1415 ،هـ.

1919املرتىض :عيل بن احلسني املوسوي
املعروف

(436هـ)،

بالرشيف
رسائل

املرتىض

الرشيف

املرتىض ،تح و تقد /السيد أمحد

احلسيني ،د .ط ،مطبعة سيد
الشهداء –قم1405 ،هـ.

2020النراقي:

حممد

مهدي

(ت

1209هـ) ،جامع السعادات ،تح/

السيد حممد كلنرت ،ط ،5منشورات
جامعة النجف الدينية –مطبعة
اآلداب2003 ،م –1424هـ.

فحوى البحث
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هيمنة اهلوية االسالمية وخصوصيتها

توطئة:

إن مفهوم هيمنة القرآن الكريم عىل

بقية الكتب اإلهلية إنام يراد منه :جمموعة

من األُسس والقواعد القرآنية واألد ّلة
عززة هلا النافذة يف حكمها عىل مجيع
الـم ّ
ُ
التشـريعات الساموية واألرضية ،التي
ُيرجع إليها لتدعيم مبدأ اخلري الذي

يرجوه اإلنسان يف تلبية حاجاته كا ّفة ،إذ
ال خيفى أن هليمنة القرآن الكريم هيمنة
ذاتية وموضوعية تنتهي اىل هيمنة الرشيعة

اإلسالمية بلحاظ أن الكتاب أحد أركانه

الرئيسة ،بيد أن حمور البحث يكمن
باإلجابة عن سؤال مؤ ّداه أيلزم بحكم
هيمنة الكتاب والشـريعة أن يكون النبي
املرسل بالرسالة املهيمنة مهيمن ًا عىل غريه

من األنبياء أم ال يلزم ذلك؟ .أو جيب
أن يكون ذا خصائص مت ّيزه عن غريه من
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األنبياء والرسل باألداء أو بالرتبة أو

بالتسديد اإلهلي.

ثم السؤال عن إمكانية لزوم أن تكون
ّ

هوية االنتساب إىل الشـريعة املقدّ سة هلا
خصيصة اهليمنة تبع ًا هليمنتها وهيمنة

كتاهبا؟.

وقبال ذلك سنحاول اإلجابة عىل

الرؤية القرآنية (لآلخر) يف ّ
ظل اهلوية
اإلسالمية ،وعن حدوده يف هدي مضامني

مكونات الكتاب املهيمن وأحكامه؟.
ّ

وقبل البدء باإلجابة عن ّ
كل األسئلة

املذكورة آنف ًا وجدتني ملزم ًا بتسليط
الضوء عىل بعض املفردات التي يرتكز
البحث عليها ومنها ما يأيت:

مفهوم اهلوية اإلسالمية:

«الـه ِو ّية» يف معجامت اللغة
وردت
ُ

«ه َو»،
مضمومة اهلاء ،نسبة إىل الضمري ُ
ويراد هبا املاهية بحسب تعريف اجلرجاين
هلا وهي احلقيقة املطلقة املشتملة عىل
احلقائق((( ،وقد وافقه عىل هذا صاحب

تاج العروس متام ًا(((.

وقد بينّ اجلرجاين معنى تلك املاهية

بشكل أكثر تفصي ً
ال بقوله( :اهلوية هي
األمر املتع ّقل من حيث امتيازه عن
األغيار)((( ،وقد قيل إنهّا (ما به الشـيء

حممد اجلرجاين ،التعريفات:
((( ظ :عيل بن ّ
.257
((( ظ :الزبيدي ،تاج العروس171 /25 :؛
.123 /39
حممد اجلرجاين ،التعريفات.195 :
((( عيل بن ّ

طالل فائق الكاميل

تشخصه)((( ،ولذلك ّ
ّ
فإن
هو هو باعتبار
(هو ّية الشـيء تع ّينه ووحدته وخصوص ّيته
املتفرد)(((.
ووجوده ّ

من هنا ُع ِّر َفت اهلوية اإلسالمية بأنهّ ا:

(اإليامن بعقيدة اإلسالم ،وتعزيز االنتامء
إليه واحرتام قيمه احلضارية والثقافية،

واستعملت الكلمة حديث ًا للبطاقة

والتمسك هبا ،والقيام
وإبراز شعائره
ّ

ومولده وعمله ،وقد ورد هذا االستعامل

مكونات اهلوية اإلسالمية
ّ
نظر ألنّه بينّ
أو مستلزماهتا ال ماهيتها ،إذ ّ
إن اهلوية

التي ُي ْث َبت فيها اسم الشخص وجنسيته

يف املعجامت احلديثة فهي تعني (إحساس
الفرد بنفسه وفرد ّيته وحفاظه عىل تكامله

وقيمته وسلوك َّياته وأفكاره يف خمتلف

املواقف)(((.

(هوية) يف األدبيات
وتُستعمل كلمة ُ

املعارصة للتعبري عن خصيصة املطابقة:

مطابقة اليشء لنفسه ،أو مطابقة ملثيله(((.

بحق الرسالة)((( ،ويف هذا التعريف
ّ

اإلسالمية مصطلح ّ
يدل عىل حقيقة ذاتية

اإلسالم التي (تشكّل حمور استقطاب

ل ُ
أل ّمة أو للفرد ومت ّيزمها عن غريمها)(((،
وهذا يعني ّ
أن اهلوية اإلسالمية تقوم عىل
بعدين(:((1

ّ
األول :البعد الفردي الذي ُيعبرّ

يتّضح من ّ
كل ممّا تقدّ م ّ
أن اهلوية بالرغم

عن الكيان االختياري لإلنسان ،وهو

منها :خصيصة الشـيء وجوهره الذي

يتضمن تعريف اإلنسان بذاته ،وبأهدافه
ّ

من تعدّ د تعريفاهتا ال خترج عن كون املراد
يتم ّيز به عن غريه أو عن اآلخر.

((( زين الدين املناوي ،التوقيف عىل مهامت
التعاريف.144 :
((( التهانويّ ،
كشاف اصطالحات الفنون
والعلوم.1010 /1 :
((( أمحد خمتار وآخ��رون ،معجم اللغة العربية
املعارصة.2372 /3 :
((( املوسوعة الفلسفية العربية ،821 /1 :معهد
إنامء العريب ،بريوت1995 ،م.

مبدأي،
قيمي
ما ينطوي عىل مضمون
ّ
ّ

يف احلياة ،وباملعايري التي تشكّل املرجع
لديه وتضبط دوافعه.

الثاين :البعد اجلامعي الذي يعني

((( خليل نوري العاين ،اهلوية االسالمية يف
زمن العوملة الثقافية.45 :
حممد جابر ،اهلوية والرشعية دراسة
((( رشيف ّ
يف التأصيل اإلسالمي ملفهوم اهلوية.8 :
( ((1ظ :املصدر نفسه.8 :
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يتضمن تعريف
االنتامء إىل (مجاعة) ،وهو
ّ

واآلخر ...و (األنا) ال معنى هلا سوى

( ُأ ّمة االسالم).

وتضا ّد»( ،((1من هنا نستطيع أن نقول

اإلنسان بذاته من حيث هو منت ٍم إىل مجاعة
ّ
للهوية
وكل من البعدين يعطي ُ

الـهويات
اإلسالمية سامت مت ّيزها عن ُ
األُخر ومن أهم تلك السامت(:((1
مقومات
1.1أنهّ ا تعطي الفرد واألُ ّمة ّ

َّ
نظر إليه بالتعارض واملغايرة
إن املفهوم ُي َ
عىل أساس الرؤية الفلسفية وكان تعريف

الشـيء بضدّ ه.

عرفه آخرون من وجهة
يف حني ّ

البقاء واحلفاظ عىل اخلصيصة من

نظر معرفية لسانية بأنّه «عنصـر اساس

األُخر.

الناس بتشكيل أدوارهم وقيمهم ومنهج

دون ذوبان يف الثقافات واهلويات

2.2أنهّ ا تستوعب حياة الفرد املسلم يف
جماالهتا كا ّفة فهي حمدّ دة الوظيفة،
واضحة املعامل ب ّينة األهداف يف احلياة
الدنيا واآلخرة.

اآلخر:

لقد تعارف يف األوساط الثقافية

املعارصة استعامل مفردة (اآلخر) ،إذ
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أنهّ ا املقابل ،لـ(اآلخر) تقا ُب َل تعارض

تبنّت الفلسفة األوربية احلديثة حماور
متعدّ دة منها (األنا) وهبذا «كان ّ
كل وجود
غري وجود (األنا) هو (آخر(بالنسبة هلا،

وبالتايل فعالقة التغاير هي عالقة بني األنا
( ((1ظ :خليل نوري العاين ،اهلوية اإلسالمية
يف زمن العوملة الثقافية.46 :

يف فهم وتشكيل اهلوية ،حيث يقوم

حياهتم قياس ًا ومقارن ًة باآلخرين كجزء
من منهجية التفاعل البيني التي ال حتمل

بالرضورة معان سلبية»( ،((1و ُع ّرف
(اآلخر) أيض ًا بأنّه «هو ّ
كل إنسان
خمتلف ،سواء كان هذا االختالف شكلي ًا

أم ضمني ًا فهو اختالف من ناحية الشكل
وصفات فيزيولوجية -بنى جسامنية أو

حم��م��د ع��اب��د اجل���اب���ري ،م��ف��ه��وم األن��ا
(ّ ((1

واآلخ����ر :امل��وق��ع ال��ك�تروين http://

www.aljabriabed.net/maj.moiautre.htm11
احلرة :ويكيبيديا موقع
( ((1اآلخر :املوسوعة ّ

إلكرتوينhttps:// ar. wikipedia. :
/org/ wiki
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ضمني يعني (فكري ًا -سياسي ًا -ديني ًا-

من اإلشارات إىل بيان هوية اآلخر من

وبالنظر ملا ُعرض من تعاريف

يقول تعاىل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ابتعدت عن الوسطية إفراط ًا وتفريط ًا،

ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

عرقي ًا)»(.((1

(لآلخر) نجد هذه التعريفات قد
فقد وصل األمر ببعضهم إىل حدِّ

جهة وآلية التعايش معه وقبوله عملي ًا،
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ،إذ

التعارض والتناقض والتضا ّد أحيان ًا،

نستفيد من اآلية املباركة وجود سياسة

البعد اللساين اللغوي الذي يفضـي إىل

معه ،وهلذا مل نذكر يف منطوق مفهوم

يف حني نجد (اآلخر) باملعيار القرآين-

(األنا) و(اآلخر) ال من قريب وال

ك ّلية يتّسع بعدها الفكري لتستوعب كل

النص القرآين مطلق ًا ،عىل الرغم من
ّ

ووصلت احلال ببعضهم اآلخر إىل حدِّ

تشكيل اهلوية بمعناها املحدود فحسب؛
من وجهة نظر الباحث -رؤية كونية
ما دون الذات املس ّلمة ،أو هو اإلنسان

املخالف لرؤى اإلسالم وعقيدته،
أي غري املس ّلم من الديانات الساموية
األُخر ،إذ بذلك تحُ دَّ د اهلوية اإلسالمية
نفسها وخصيصتها وما يم ّيزها عن
اآلخر ونجد يف آيات القرآن الكريم

عا ّمة فض ً
ال عن باقة آية اهليمنة كثري ًا
( ((1اآلخ��ر ،حسام سليامن :موقع الكرتوين:
www. ssrcaw. org/ ar/ print.
art. asp?aid=150963&ac=2

قرآنية دقيقة يف قبول اآلخر والتعامل
(اآلخر) معنى التضا ّد والتعارض بني
من بعيد ألن هذا املضمون مل ُيرش إليه

وجود االختالف الفكري والعقدي

بني املسلم وغريه؛ قال تعاىل :ﭽ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [سورة اإلرساء:

 ]20بل دعت الرؤية القرآنية والشـريعة
اإلسالمية إىل إحياء القواسم املشرتكة

بني املسلم واآلخر -وهذا ما سنثبته يف
حماور هذا املبحث -واالنفتاح سلوكي ًا

للتعايش يف جماالت احلياة كا ّفة ،قال

تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
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ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ

صعود ًا ونزوالً من جهة ،وتباين ظروف

من خالل ّ
كل تلك االستفهامات

سيؤ ّثر طردي ًا عىل مضامني ومفردات

[سورة املمتحنة.]8 :

واإلثارات والرؤى القرآنية سنثبت

ّ
أن رشيعة اإلسالم نظرت إىل (اآلخر)

ُأممها من جهة ُأخرى ،وهذا التباين

ّ
كل رشيعة قياس ًا بالرشائع األُخر ،ومن
ثم تتفاضل هذه عن تلك.
ّ

األول واألخري-نظرة ساموية معيارها
ّ

وعليه نس ّلم بتفاضل الشـريعة اخلامتة

عىل صعيد زمن الوحي لتنتهي عند

واجلامعة والناسخة ملا قبلها من الشـرائع،

وما يبتغيه الباحث من (اآلخر) هو

لتحمل مسؤولية
ونضج العقل املعريف
ّ

بالشـرائع الساموية غري رشيعة اإلسالم

عالوة عىل ما ذكر من أسباب هلذا املحور

االعتقاد بوحدة الدين وتعدّ د الشـرائع

الرشيعة اخلامتة واملهيمنة باملآل.

(اآلخر الديني) أو اآلخر ممّن يعتقد

بلحاظ ّ
خيص هذه الفئة،
أن موضوعنا ّ

أن البحث يمكن ْ
عىل الرغم من ّ
أن
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املتممة
ورفعة مضامينها بحكم أنهّ ا
ّ
فض ً
ال عن قدرة الناس لتق ُّبل الشـريعة

تكاليف السامء واستعدادهم لذلك،
سلف ًا.

تفاضل األنبياء وأثره يف بناء األُ ّمة:

ّ
إن التفاضل يف الرشائع جاء

يستوعب َم ْن هو خارج هذه الدائرة
بحكم أنّه سيعرض ُأسس ًا ُك ّلي ًة اتّصفت

بموجب أسباب متعدّ دة منها أثر هذا

بغض النظر عن انتامءاهتم العقدية.

ينم
األُ ّمة وقلوهبا ووجداهنا ،وهذا األثر ّ

هبا رشيعة اإلسالم لتستوعب ّ
كل البرشية
املطلب االول

خصيصة نبي االسالم

ال شك يف تسامل وجود التباين النسبي

يتجسد ذلك
بني التشـريعات اإلهلية ،إذ
ّ

النبي عن ذاك يف تعزيز اإليامن يف عقول

عىل قدرة الرسول وملكاته وسعة
أهلته ليكون رسول اهلل
قابليته التي ّ
تعاىل لشـريعة من الشـرائع عىل الرغم

من كثرة أنبياء اهلل تعاىل ، فاصطفاء
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اهلل ألُويل العزم من األنبياء- عىل

ّ
أن دالئل عديدة تشري إىل االختالف من

والثبات والصرب»( ،((1وهلذا خاطب اهلل

نبوة النبي ،ومن
الرسول وخصيصة ّ

سبيل املثال -مبني عىل أنهّ م « ُأولوا اجلد
ووصاه بالصرب لقوله
رسوله الكريم
ّ

تعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﭼ [سورة األحقاف.]35 :

ّ
إن تفاضل األنبياء له األثر الواضح

وجوه متعدّ دة من ضمنها عموم رشيعة

ضمنها أيض ًا ّ
أن الرسول من له رشع

مكمل
عمن سبقه أو
ّ
ّ
خاص به مستقل ّ
له ،والنبي ال يأيت بشـرع أصالً ...كام ّ
أن
التبليغ وعدمه يم ّثالن فرق ًا آخر ًا مهماّ ً

يف بناء األُ ّمة ويف تثبيت موضوعاهتا
التي تتأ ّثر الشـرائع الساموية بموجبها،

مل ينته التفاضل عند هذا احلدّ

متعدّ دة بني الرسول والنبي بوصفه

والنبوة -لقوله تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ
ّ

النص القرآين بحقيقة هذا
رصح
ّ
وهلذا ّ
التفاضل ورشعيته؛ بل ُف ِّرق عرب آيات

مرتب ًة من مراتب التمثيل اإلهلي لقوله

تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

بني املرتبتني»(.((1

ُ
الكريم
القرآن
صو َر
فحسب؛ بل
ّ
ُ
َ
التفاضل داخل املرتبة الواحدة -الرسالة
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ [سورة البقرة:

 ،]253ففي اآلية داللة عىل التفضيل
اإلهلي احلاصل بني األنبياء ففيهم من
مفضل عليه
هو أفضل وفيهم من هو ّ

ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ

وجلميعهم فضلّ ،
فإن الرسالة اإلهلية

اآليات املباركات تُفيد التفريق بني

ففيام بني الرسل أيض ًا اختالف يف املقامات

[سورة احلج ،]52 :فاآلية وغريها من
مفرديت الرسول والنبي باعتبار ّ
أن واو

العطف تقتضـي التغاير دالل ًة ،فض ً
ال

عن وجود التفاضل بني املرتبتني «كام
( ((1الزخمرشيّ ،
الكشاف.1144 /2 :

نفسها فضيلة وهي مشرتكة بني اجلميع،
وتفاوت يف الدرجات ّ
فإن االختالف بني

( ((1ستّار األعرجي ،الوحي .86 :ظ :املفيد،
االختصاص ،328 :ظ :مغنية ،الكاشف:
.340 /5
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الرسل اختالف يف املقامات وتفاضل يف
الدرجات مع اتحّ ادهم يف أصل الفضل

وهو الرسالة( ،((1وهذه الداللة تؤكّدها

اآلية نفسها لقوله تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ

األد ّلة العقلية

لساموية الرسول والرسالة:

ّ
إن الشك يف الرسالة الساموية

ﭠﭼ أي ّ
أن هذه الرفعة اإلهلية

ّ
للشك بالركن الرئيس
للرسول مدعاة

اإلجرائي والثبات عىل طاعة اهلل تعاىل

وعدّ ه صنع ًا برشي ًا.

بموجب التفاضل الذايت والسلوك
والصرب عىل البلوى ،فهي درجة مشتملة

«عىل أمر واقعي غري اعتباري»( ((1بلحاظ
مقدّ ماهتا الواقعية والعملية.

واألول لإلسالم وهو القرآن الكريم
ّ
وللر ّد عىل ذلك ينبغي أن نتعامل

عىل أساس املبنى العقيل والتارخيي

والتجريبي فحسب؛ بحسبان عدم تسليم

وألمه ّية هذه املرتبة الرفيعة عند

الطرف اآلخر بأي دليل غيبي أو نقيل

بعضها عىل بعض كان اهتامم الباحثني

لزم عرض مجلة من األد ّلة تثبت ساموية

ولوازمها التي مت ّيز مرتبة هذه الشـريعة

يمكن اختزاهلا بام يأيت:

اهلل تعاىل وأمه ّية أثرها بفضل الشـرائع

مقومات هذه املرتبة
بالنظر ملي ًا يف
ّ
ّ
ولعل حماوالت القدح يف هذه
عن تلك،
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ونفي ساموية الكتاب والرسالة.

املحمدية نفسها ،لذا
مستمدّ ًا من الرسالة
ّ
حممد التي
ونبوة
القرآن الكريم
ّ
ّ

1.1وحدة موضوع الرؤية الكونية

املرتبة بنسب اجلنون والسحر وغريها من

يف مصادر رشيعة اإلسالم عا ّمة

األكرم يف زمن الوحي ويف هذا الزمن

وانسجام الظواهر والتفريعات مع

الدعاوى الباطلة إىل شخص الرسول

وانسجام

مرتكزاهتا

من

جهة

أيض ًا غايته قطع صلة النبي باهلل تعاىل

ُأ ّمات القضايا واملوضوعات من جهة

( ((1ظ :الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن:

2.2تناسق األحكام التشـريعية -العبادية

.313 /2
( ((1املصدر نفسه.325 /2 :

ُأخرى.

واملعامالتية -عىل مدى  23سنة
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(وهي مدّ ة الوحي) وكذا انسجامها

ّ 3.3
إن املنظومة القيمية التي جاء هبا

وبقائها حتّى يومنا هذا ،إذ ال يمكن

منسجم ٌة متام ًا مع القيم املطلقة ،إذ مل

وموضوعاهتا والع ّلة من وراء سنّها
إحراز منظومة متكاملة مع فرض أنهّ ا

من خماض تفكري الرسول ونتاجه
الذايت .فورود منظومة هبذه الد ّقة

من دون أن يطرأ عليها أي تعديل

بني احلني واآلخر

(((1

كام هو حال

التشـريعات الوضعية -عىل الرغم

خمتصة ُ -يعدّ
من صدورها من جهات ّ

دلي ً
ال عىل سامويتها وساموية رسوهلا.

( ((1قد ُيشكل ّ
أن النسخ يف القرآن الكريم
هو أحد أوجه التغيري ،ويمكن أن نجيب
ب��اآليتّ :
إن النسخ يف القرآن الكريم إنّام
جاء نتيجة متطلبات تغيرّ املوضوع وظرفه
الزمكاين والبيئي ،كام ّ
يتعرض
أن النسخ مل ّ
للك ّليات إط�لاق�� ًا بل للمسائل اجلزئية،
وغري ذلك من األبعاد التي ال ّ
ختل يف أصل
خاص ًة ّ
املطلب
ّ
وأن القرآن الكريم يبينّ
املقصد من وراء النسخ لقوله تعاىل :ﭽ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭼ [سورة البقرةّ .]106 :
كل ذلك
حال االعتقاد بوقوع النسخ يف آيات القرآن
الكريم واحلال ّ
أن بعض من العلامء ومنهم
اخلوئي ذهب اىل نفي وقوعه فيه ،وأشار
توهم من ا ّدعى ذلك ،وقد استثنى آية
إىل ّ
النجوى فقط .ظ :اخلوئي ،البيان.277 :

الرسول األكرم والرسالة اإلسالمية
يعرض مفهوم ًا نسبي ًا خيالف ما

أقرته الرساالت اإلهلية السابقة وكذا
ّ
األُمم الالحقة ،ممّا ّ
يدل عىل عدم

برشية ما جاء به الرسول.

ُ 4.4يعدّ القرآن الكريم منسج ًام يف نظمه
ومعناه ال ّ
تنفك أجزاء تناسقه بعضها
عن بعض ،إذ يقول اإلمام عيل:

«وينطق بعضه ببعض ،ويشهد بعضه
عىل بعض»( ،((2وهذا ّ
يدل عىل أنّه

متجانس يف الروح
مكو ٌن واحدٌ
ٌ
ّ
فأول القرآن كأوسطه
واملاهية،
ّ

وأولهّ ،
وكل آية فيه مماثلة
وآخره ّ
لسائر اآليات والسور من حيث

رقي األُسلوب والداللة( ،((2وهذا
أحد وجوه اإلعجاز ،إذ ال يمكن

حممد عبدة ،هنج البالغة:
( ((2الرشيف الريضّ ،
 /17 /2خطبة .133
( ((2حم��ارضة صباح عنوز لطلبة الدراسات
العليا يف ك ّلية الفقه /الدكتوراه ــ قسم علوم
القرآن :الساعة احلادية عشـر من صباح يوم
2013 /10 /13م.
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حتقيق ذلك مع فرض بشـرية القرآن
بلحاظ ّ
أن الرسول سيتأ ّثر بحكم
بشـريته بالظروف الذاتية ممّا يؤ ّدي
إىل تغيري ُأسلوبه يف اخلطاب فض ً
ال
عن الظروف الزمانية واملكانية ،ممّا

يستدعي تباين آيات القرآن وسنّته
بمقتضـى تباين الرؤى واألفكار
املتأ ّثرة بالظروف يف أعاله ،وال
س ّيام ّ
أن حقبة الوحي ليس بقليلة،
فهي ثالثة وعشـرون عام ًا وقد

مرت بظروف متغايرة كثرية وطويلة
ّ
األمد.

ُ 5.5يعدّ كتاب اهلل وطريقة وحيه وآلياته
دعو ًة للرسول من أجل نشـر رشيعة
اإلسالم ومضامينه الداعية للحجج
ال عن ّ
العقلية واملنطقية فض ً
أن السبل

حلرية
احلسية والتجريبية دعو ٌة
ّ
ّ
التفكري للوصول إىل حقائق األشياء

وماهياهتا ،وهو نمط اشرتك به مجيع

الرسل والرساالت اإلهلية.
ُ

6.6بمقتضـى اجلعل اإلهلي كانت
أهم طرق إثبات
املعجزات إحدى ّ

الرسل فض ً
ال عن تعزيز
صدق دعوة ُ

فمع الفرض واملدّ ة يف أعاله ال

رساالهتم الساموية حتّى باتت-

وال س ّيام ّ
أن علامء النفس واالجتامع

ووجود القرآن الكريم بوصفه

املحمدية
يمكن القول ببشـرية الرسالة
ّ
ّ
وكل الدراسات اإلنسانية قد أمجعوا

عىل ّ
أن أفكار اإلنسان ورؤاه تتأ ّثر طردي ًا
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الرسول األكرم بحكم سامويتها.

مقومات شخصيته -وهي:
بمناخات
ّ
األُرسة وبيئة النظم االجتامعية واجلينات
الوراثية والرفقة والقوى الذاتية( ((2وهذا

ما مل نجده بتات ًا يف املنظومة التي أتى هبا
عزت راجحُ ،أصول علم النفس:
( ((2ظ :أمحد ّ
.537- 503

املعجزة -من أهم مشرتكاهتم،
معجزة اإلسالم فض ً
ال عن املعجزات

األُخر من ضمن اجلعل واملشرتكات

يف أعاله.

ُ 7.7يعدّ

وكذا

اإلخبار الغيبي باملستقبل
استشـراف

الرسول

والقرآن الكريم من األد ّلة الواقعية

الرتباطه بالوحي اإلهلي ،فض ً
ال

عن ّ
أن احلقائق التارخيية التي ذكرها

طالل فائق الكاميل

القرآن الكريم والرسول األكرم

9.9لو ّ
أن القرآن من الرسول وأنّه

عهد الرسالة اإلسالمية منذ قرون

القتضت احلكمة منه -بناء كيانه

عن ُأمم وأنبياء ورسل سبقت
متطوالة ،تُعدّ دلي ً
ال عىل صدق ما

ُأوحي إىل النبي ،إذ ّ
إن اهلل تعاىل قد

أخرب الرسول ّ
بكل تلك احلقائق
التارخيية وذلك الستحالة معرفته
هبذه األحداث ،وال س ّيام ّ
أن بيئة
العرب آنذاك كانت بيئة معزولة عن

األُمم األُخرى إلاّ بام يتع ّلق بقنوات
مرتني
التجارة التي مل يمتهنها إلاّ ّ

يف حياته(.((2

8.8م ّثلت احلقائق العلمية التي ذكرها
أو ن ّبه عليها القرآن الكريم من زمن

الوحي دلي ً
نبوة
ال آخر عىل صدق ّ

الرسول ،يف الوقت الذي ّ
تأخر

العلم الكتشاف تلك احلقائق العلمية
يف خمتلف املجاالت(.((2

( ((2لالستيثاق واالستزادة ظ :البيهقي ،دالئل
النبوة ،66 /2 :املقريزي ،إمتاع األسامع:
ّ
.186 /8
( ((2لالستزادة ظ :كارم الس ّيد غنيم ،اإلشارات
العلمية يف القرآن الكريم بني الدراسة
والتطبيق ،اإلع��ج��از العلمي يف القرآن
الكريم ،محيد النجدي.

يوح إليه -كام ا ّدعى بعضهم-
مل َ
الذايت -أن ال يعلن رفضه ّ
لكل

القيم

واملعايري

واملبادئ

التي

رفضها اإلسالم اقتصادي ًا وسياسي ًا

واجتامعي ًا وفكري ًا ،إذ عُدّ انقالب ًا

ساخر ًا وواضح ًا عىل ُأ ّمته وجمتمعه؛

بل حلباهم وأرضاهم يف بعض
يصب يف مصلحته،
املضامني بام
ّ

وذلك إلنجاح ما سعى إليه ،ولكن
حاشاه من ذلك ّ
ألن خلقه مبادئه

وحي السامء والقرآن.

ّ 1010
حممد
إن دعوة بشـرية النبي ّ
والقرآن ،عىل أنّه كان قد هنل

وتع ّلم مضامني رسالته من بعض
القساوسة والرهبان ،يفرض علينا
ِ
ـم مل يعلن
طرح سؤال مقتضاه :ل َ

أحد هؤالء القساوسة والرهبان
ِ
ـم مل ْ تربز قابلية
ذلك من جهة؟ .ول َ
القس أو ذاك يف جمال فنون
هذا
ّ
البالغة وإعداد النظم التشـريعية؟.

ليكون له السبق يف ذلك بدالً من أن
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حممد بن عبد اهلل.
يمنحها ّ

يذكر عىل املستوى الذايت أو اجلعل

لقد اصطفى اهلل تعاىل رسول اهلل

ومن هذه االنفرادات التي انفرد هبا

واصطفاؤه حلمل الرسالة املهيمنة له

1.1املعجزة العقلية :القرآن الكريم

حممد:
تفرد النبي ّ
ّ

وتم هبا،
للرسالة اخلامتة التي كمل الدين ّ
مسوغاته املنطقية ،إذ لزم بالضـرورة
ّ

خاصة حلامل
أن تكون هناك فروقات
ّ
الرسالة املهيمنة كام هي احلال يف
فروقات الرسالة نفسها ،وبالنظر

تفرده يتبينّ
يف اصطفائه ولوازم ّ

الرسول األعظم هي ما يأيت:

معجزة عقلية اختلفت عن سائر
معجزات األنبياء والرسل التي

كانت معجزات ما ّدية ،إذ تُعدّ

املعجزة العقلية معجز ًة دائمية
لعدم انتفاء اجلانب العقيل من جهة

األول املائز الذايت
وجود اعتبارين مهاّ :

والنتفاء املعجز املا ّدي وحمدودية

رسول اهلل سامت متعدّ دة بحكم ما مت ّيز

من انتفائها بوفاة الرسول والنبي

للرسول األكرم؛ أي ّ
إن اهلل تعاىل منح
به عن بقية الرسل واألنبياء فض ً
ال
عن البرش مجيع ًا ،أ ّما اآلخر فهو مائز
اجلعل التشـريعي ،أي إنّه تعاىل قد سدّ د
نب ّيه بمعجزات وكرامات متعدّ دة
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التشـريعي سيكون بلحاظ ما تقدّ م،

اختلفت عن معجزات غريه من األنبياء
والرسل بموجب أنّه رسول خاتم
الرساالت والشـرائع وعىل يديه يتح ّقق

كامل الدين ،وبمقتضـى االعتبارين
تفرد الرسول واصطفاء اهلل تعاىل
يكون ّ

له بمقتىض أنّه خري خلقهّ ،
وأن أي فارق

وقته بانتفاء الع ّلة من وجوده فض ً
ال

من جهة ُأخرى ،ونجد الرسل
مجيعهم قد افتقروا للتصديق من قبل

الكتب اإلهلية الالحقة وأنبيائهم ،إذ

ُأنتهج هبذا النهج عىل طول مراحل
الوحي اإلهلي ،عىل حني مل يفتقر

الرسول األكرم والقرآن الكريم
األول خاتم
إىل التصديق بوصف
ّ

الرسل من جهة ّ
وأن معجزته معجز ًة
عقلي ًة دائم ًة من جهة ُأخرى ،إذ
ينتفي التصديق بكتاب ٍ
تال الثبات

طالل فائق الكاميل

هيبة القرآن الكريم.

ُأوذيت»( ،((2لذا خاطبه اهلل تعاىل:

2.2الرسالة اخلامتية :قال تعاىل :ﭽﯧ

ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ

عُدّ عطاؤه أص ً
ال من ُأصول

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ

[سورة

األحزاب ،]40 :إذ تُعدّ خامتية
النبوة مائز ًا للرسول األكرم ال
ّ

بلحاظ ّ
النبوات؛
نبوته آخر
ّ
أن ّ

بل بلحاظ ّ
أن اهلل جعله خامت ًا

ّ
وأن اصطفاءه
للرساالت اإلهلية
للرسالة اخلامتة كان بحكم أنهّ ا
واألتم واألكمل ،وعليه
األفضل
ّ
فإن النتيجة تقتضـي ّ
ّ
أن اصطفاء أي

رسول للشـريعة املهيمنة البدّ من أن

يكون ذلك الرسول مهيمن ًا يف املنزلة
والرفعة ال حمالة.

[سورة الطور ،]48 :ومن هنا
امتام الرسالة اإلهلية ،إذ من دونه

ال تستبني هلا داللة وال تتّضح هلا

غاية(.((2

4.4تعظيم اخلطاب القرآين للرسول
األعظم،

إذ

مت ّيز

اخلطاب

بتعظيم شأنه وبيان رفعته بعني اهلل،

فلم يذكر القرآن (اسم الرسول

حممد )عند خماطبته مبارش ًة
ّ
قط إجالالً له وتكري ًام ملقامه عنده
سبحانه ،وهلذا كان ينعته بصفة
الرسول والنبي لقوله سبحانه

وتعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

حتمل الصعاب :إذ
3.3قدرته عىل ّ

ﭿ ﮀ ﮁﭼ [سورة املائدة:

حتمل الصعاب يف أداء رسالته
عىل ّ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ

اتّسم الرسول األكرم بقدرته
والظروف التي أحاطت به،

حني يستوجب ما عليه أن يؤ ّديه
اتجّ اه مسؤولياته ،إذ يقول الرسول

األكرم« :ما ُأوذي نبي مثل ما

 ]66وقوله تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ
[سورة األحزاب.]45 :

( ((2املجليس ،بحار األنوار.56 /39 :

( ((2ظ :ضياء الدين زين الدين ،مبادئ عامة
يف أصول التدبر القرآين.354- 452 /2 :
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خص اهلل تعاىل الرسول
5.5الشفاعة:
ّ

األعظم بالشفاعة ،يف حني مل

إمكانية صدور الشفاعة من الرسول

شفاعة بق ّية األنبياء والرسل

ص
للرسول وفيها وعد ُخ ّ

مشـروعية الشفاعة وإمكانية وقوعها

خلقه قط( ،((2ومن ضمنهم األنبياء

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ [سورة

(الشفاعة).

رصح القرآن يف آيات متعدّ دة ُأخر
ّ
بمنح الرسول األكرم خصيصة

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

يصـرح القرآن الكريم عن بإمكانه
ّ
ملح ّبيهم ،عىل الرغم من ّ
أن القرآن بينَّ

يف آيات متعدّ دة ،قال تعاىل :ﭽ ﭹ

األنبياء ،]28 :يف الوقت الذي

الشفاعة لقوله تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [سورة

املصطفى ،فاآلية يف مقام االمتنان

به مل يعد سبحانه بمثله أحد ًا من
والرسل وهذه النعمة املطلقة هي

6.6الشهادة :قال تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ

[سورة النحل ،]89 :إنّام ُيراد من
الشهادة الوقوف عند أعامل األُمم

اإلرساء ،]79 :فقد نقل العيايش

حج ًة عىل ُأ ّمته،
بوصف الشهيد
ّ

«هي الشفاعة»( ((2وقوله :ﭽﮄ

ال جيوز أن خيلو ممّن يكون قوله

عن تفسري اآلية عن أحدمها قال:
ﮅ ﮆ ﮇﭼ
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مطلقة»( ،((2فهي أرجى آية دا ّلة عىل

[سورة

الضحى ]5 :فاآلية يف مقام تسلية
الرسول وإكرامه ،ونفي اهلجر

وعمن أح ّبه يف الدنيا واآلخرة،
عنه
ّ

فهي «ليست مطلق النعمة؛ بل نعمة

( ((2العيايش ،تفسري العيايش.337 /2 :

أن ّ
ففي اآلية «داللة عىل ّ
كل عصـر

حج ًة ...وهو عدل»( ،((3واآلية
ّ

تشمل مجيع األنبياء والرسل

بوصفهم احلجج عىل ُأممهم ،يف حني

حممد صادق الصدر ،منّة املنّان/2 :
(ّ ((2
.81
( ((2ظ :الطباطبائي ،امليزان.178-177 /1 :
( ((3الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن:
.113 /14 /4

طالل فائق الكاميل

يكون الرسول شهيد ًا عىل ُأ ّمته
وعىل بق ّية األنبياء والرسل أيض ًا

بداللة قوله :ﭽﭩ ﭪ ﭫ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ
[سورة األعراف ]157 :فيه داللة

ﭬ ﭭﭼ فلفظة َه ُـؤالء ّ
تدل عىل

عىل سمة انفراده عن غريه

شهداء عىل الناس ،والنبي شهيد

واحلجة
واملرجع لبق ّية الرسل
ّ

«الشهداء دون عا ّمة الناس فالشهداء

عىل الشهداء وظاهر الشهادة عىل
الشاهد تعديله دون الشهادة عىل

عمله فهو شهيد عىل مقامهم
ال عىل أعامهلم ولذلك مل يكن من
الواجب أن يعارصهم ويتّحد هبم

بوصفه النبي اخلاتم واملهيمن
عليهم ،وهلذا تساملت عىل ذكره
كتب العهدين القديم واجلديد،

تتضمن
فإنّه يلحظ فيها «عبارات
ّ

إشارات ُمعتدّ هبا حول ظهور هذا
النبي العظيم»( ،((3وقد أفرد علامؤنا

زمان ًا»( ،((3فإن كان الرسول

بحوث ًا يف جمال مجع البشارات من

فهذا ّ
تفرده
يدل داللة قاطعة عىل ّ

اعتقادنا ّ
بأن يد التحريف طالتها،

شاهد ًا عىل مجيع األنبياء واألوصياء

هبذه السمة ،عالو ًة عىل كونه املهيمن
عىل مجيع اخللق ومن ضمنهم األنبياء
احلجة
والرسل مجيع ًا بحكم أنّه
ّ

عليهم قاطب ًة من دون استثناء.

الكتب الساموية عىل الرغم من

ومن ذلك عىل سبيل املثال ما:
«جاء يف سفر التكوين االصطالح

 17العبارة  17إىل  :20وقال

إبراهيم هلل ليت إسامعيل يعيش

ّ 7.7
إن التبشري بالرسول األكرم يف

أمامك ،فقال اهلل ...وأ ّما إسامعيل

ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ح ّقه) ها أنا ُأباركه و ُأثمره وأكثره

الكتب الساموية لقوله تعاىل:

( ((3الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن/12 :
.324

فقد سمعت لك فيه (أي دعاءك يف

( ((3مكارم شريازي ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل
املنزل.536 /4 :

201

هيمنة اهلوية االسالمية وخصوصيتها

كثري ًا ج ّيد ًا .اثني عرش رئيس ًا يلد

حني نجد ُأمم األنبياء والرسل

خص اهلل تعاىل
8.8األمان :من مجلة ما ّ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ

وأجعله ُأ ّمة كبرية»(.((3

به رسوله الكريم دون غريه

[سورة النحل ]112 :ومن جنس

ما َّ
ثم كان ذلك حصن ًا
حل ،ومن ّ
وأمان ًا ألُ ّمته دائ ًام ،إذ يقول سبحانه:

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃﭼ [سورة

ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

نخلص ممّا تقدّ م ّ
أن اهلل تعاىل

ٌ
أمان للناس أين
من األنبياء أنّه

ﭽﯫﯬﯭﯮﯯ

ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ

النحل.]113 :

ﯷﭼ [سورة األنفال،]33 :

فضل بعض األنبياء وأنزهلم
قد
ّ

بوصفه رمح ًة لقوله تعاىل:

للرسول أرفع الدرجات لقوله

إذ ال يمكن مجع العذاب والرمحة

درجات من الرفعة متعدّ دة ،وأنّه كان

ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ

تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠﭼ [سورة

عن اإلمام عيل هبذا الشأن ما

َ
وفضائل مل
خصائص
املصطفى
َ

[سورة األنبياء ،]107 :فقد روي
نصه« :كان يف األرض أمانان من
ّ
عذاب اهلل وقد رفع أحدمها فدونكم
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قد أذاقاها اهلل تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ

فتمسكوا به ،أ ّما األمان
اآلخر
ّ
الذي رفع فهو رسول اهلل ،وأ ّما

األمان الباقي فاالستغفار»( ،((3يف
( ((3املصدر نفسه.536 /4 :

( ((3ال�شري��ف ال���ريض ،حممد ع��ب��دة ،هنج
البالغة /19 /4 :تسلسل .88

البقرةّ ]253 :
ألن اهلل تعاىل قد منح

خيص هبا أحد من قبل ،لذا «رفعه عىل
ّ
سائر األنبياء فكان بعد تفاوهتم يف

الفضل أفضل منهم بدرجات كثرية فهو
املفضل عليهم»( ،((3وعليه ّ
فإن رفعة
ّ

منزلة الرسول ومت ّيزه -عن البشـر
عا ّمة فض ً
ال عن األنبياء- يمنحه

سمة اهليمنة الشأنية وتلك اهليمنة التي
( ((3الزخمرشي ،الكشاف.136 /1 :

طالل فائق الكاميل

مت ّثل املرجعية للرسول األكرم فهو
املرجع جلميع األنبياء والرسل بحكم

أنّه الشاهد عليهم مجيع ًا ،وهو املهيمن

بحكم أنّه اخلاتم جلميع الرساالت
تعزز
وغريها من السامت األُخر التي ّ

ّ
فإن
وباملحصلة
مبدأ اهليمنة له،
ّ
الشـريعة املهيمنة ذات الكتاب املهيمن

يلزم منها أن يكون رسوهلا مهيمن ًا
بسامته واصطفائه باحلتمية املطلقة.
املطلب الثاين

االنسان وخصيصة اهلوية اإلسالمية

اإلنسان وقيمته العليا:

لقد كان لزام ًا عىل الباحث أن يبينّ
خصيصة اإلنسان بوصفه خملوق ًا يف

ضمن املخلوقات األُخر ،وأنّه يشرتك
مع بعض الكائنات احل ّية وخيتلف عنها
يف موارد ُأخر ،من هنا قيل ّ
إن يف اإلنسان
خصيصة املعادن ،وهي الكون والفساد،

وخصيصة النبات ،وهي النمو والغذاء،

وخصيصة

احليوان،

وهي

احلس
ّ

واحلركة ،وخصيصة اإلنسان ،وهي
التفكّر واإلدراك ،وخصيصة املالئكة،

عرض القرآن الكريم خصيصة

وهي الطاعة واحلياة ،لذا قيل إنّه -أي

منتسب للهوية
بعرض خصيصته وهو
ٌ

احليوان ،بحكم أنّه يشرتك مع جنسه يف

اإلنسان بعنوانه العام كام اعتنى

النص
صور ُّ
اإلسالمية ،ويف كلتا احلالني َّ
الكريم أمه ّية اإلنسان وعلو رتبته موازنة
ُ
ببق ّية املوجودات من جهة وقيمته العليا
بوصفه خليفة اهلل تعاىل يف األرض من

اإلنسان -حيوان ناطق موازنة بجنس

كثري من املشرتكات وال س ّيام العضوية
بيد أنّه خيتلف عنها يف اإلدراك الذي ُيعدّ

املائز احلقيقي بني االثنني ،لذا ُعرف بأنّه

ناطق أو مدرك أو مفكّر أو طالب اهلدف

جهة ُأخرى ،أي إنّه -القرآن الكريم-

أو الطالب املطلق أو املختار وغري ذلك

اهلل التكويني له ،وكذا جعله التشـريعي

تفرقه عن
املشرتك سامت وخصائص ّ

سعى لعرض اإلنسان من جهة جعل
باصطفائه خليف ًة له سبحانه وتعاىل دون
سائر املخلوقات.

(((3

من املقوالت التي يكون قاسمها

حممد ج��واد مغنية ،معامل الفلسفة
( ((3ظّ :
اإلسالمية.240 :
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وخترجه من املحدودية إىل
جنس احليوان ّ

املقدّ مات وتنظيم املعلومات للوصول

وكذا يف الرغبات وامليول.

واحدة من دون تقدّ م.

والتطور،
أللاّ حمدود يف التفكري والنمو
ّ
وبالنظر إىل تلك اخلصائص التي

مت ّيز اإلنسان ندرك حقيقة فارق اإلنسان

ثاني ًا :امليول والرغبات واألهداف:

بمقتىض وعي اإلنسان وعمقه

وماهيته ورفعة منزلته عند اهلل تعاىل

املعريف نجده له رغبات تدفع به للبحث

يتم ّيز عن غريه بامئزين رئيسني مها(:((3

لذا عُدّ مائز ًا آخر يم ّيز اإلنسان عن

موازنة بسائر املخلوقات ،إذ يمكن أن
ّأوالً :وعي اإلنسان وعمق معرفته:

عن متط ّلبات لتحقيق ميوله وأهدافه،
بق ّية أفراد جنسه ،من هنا نجد تلك

ّ
أهم ما يم ّيز اإلنسان قدرته
لعل
ّ

الرغبات تتأ ّثر طردي ًا عكسي ًا بحجم

واملعرفة ،فهو قادر عىل االنتقال من

الناس غري مستوين يف املقدّ مات كانوا

عىل النفوذ إىل أعامق األشياء بالنظر

سعة اإلنسان وعمق معرفته ،و ّملا كان

جزئيات العامل املحيط به ومفرداته

غري مستوين أيض ًا يف النتائج واألهداف

واحلقائق العا ّمة التي تستوعب العامل،

من فطرية تلك امليول والرغبات بحكم

للتعرف عىل القوانني الك ّلية والواقعية
ّ
ونفوذه هذا-بحكم العقل -جتاوز
الظرفني املكاين والزماين وحمدوديتهام
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إىل نتائج جمهولة لبقي يف درجة ومرتبة

ّ
ليطل عىل نافذة املايض واحلارض

واملستقبل بل يقف خارج حدود

الطبيعة ،ولو مل يكن قادر ًا عىل ترتيب
( ((3ظ :اخلميني ،رسالة الطلب واإلرادة:
م��ط��ه��ري ،اإلن��س��ان
 ،125م��رت��ض��ـ��ى
ّ
واإليامن ،12- 8 :كامل احليدري ،الفلسفة
رشح األسفار األربعة.28- 24 /1 :

يتوصلون وينتهون إليها عىل الرغم
التي
ّ

ّ
ّ
وأن سمة التفكّر
أن اإلنسان مفك ٌّر،

واإلدراك نابعة من ُأمور فطرية تشكّل
حب
ذات اإلنسان وحقيقته ،وهي:
ّ

اال ّطالع وحماولة الوصول إىل احلقائق
حب
حب اخلري والقيم،
الواقعية،
ّ
ّ

اجلامل والرغبة إليه ،امليل إىل اإلبداع،

العشق والعبادة ،ويمكن أن نختزل
(حب
مجيع ذلك بأمر فطري واحد هو
ّ

طالل فائق الكاميل

الكامل املطلق).

معيار خصيصة التفاضل

نستنتج ممّا تقدّ م ّ
أن الفارق بني

مل تكن فكرة اخلصيصة غريب ًة عن

الذي هو مالك (إنسانيته) هذا من جهة،

ّ
صور
املتأخرة ،فقد
املتقدّ مة وكذا
َّ

اإلنسان وسائر احليوانات العلم واملعرفة
وطلبه املطلق بغية حتقيق رغباته وأهدافه

من جهة ُأخرى ،فهو اختالف يف املاهية
فض ً
ال عن االختالف الكيفي ،لذا

حممد باقر الصدر إىل هذه احلقيقة
أشار ّ
ووصفها بالنتيجة اخلطرية ،ألنهّ ا تكشف

عن ماهية اإلنسان وحقيقته املا ّدية
والروحية التي كابر وجودمها املذهب

التجريبي ،إذ يرى الصدر ّ
أن لإلنسان

جانبني «أحدمها ما ّدي متم ّثل يف تركيبه
العضوي ،واآلخر روحي ال ما ّدي ،وهو

مرسح النشاط الفكري والعقيل»(.((3

ثقافة املجتمعات والشعوب يف العصور
القرآن الكريم تفاخر اليهود والنصارى
بانتساهبم إىل شـرائعهم واتّباع ُرسلهم

حتّى غالوا يف القول بأنهّ م أبناء اهلل ،كام
ورد ذلك يف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ

[سورة املائدة ،]18 :فقد ُفسرّ ت اآلية
عىل ّ
«أن اليهود قالوا نحن يف القرب من
اهلل بمنزلة االبن من أبيه ،والنصارى ملا

قالوا للمسيح ابن اهلل ،جعلوا نفوسهم

أبناء اهلل وأحباءه»( ،((3يف حني فسرّ ها
آخرون ّ
بأن املراد من قوهلم ﭽ ﭔ ﭕ

صور القرآن الكريم قيمة
فقد
ّ

ﭖ ﭗﭼ هو املعنى املجازي،

متعدّ دة منها قوله تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ

األبن عليهم ألجل إظهار أنهّ م مورد

اإلنسان العليا ومنزلته الرفيعة من آيات
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

فيستفاد من ذلك أنهّ م أرادوا من اطالق
عنايته سبحانه وعطفه وحم ّبته( ،((4ويف

ﭿ ﮀ ﭼ [سورة الرمحن،]4- 1 :

كلتا الوجهتني من التفسري ،يكون مورد

العلق.]5 :

( ((3الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن:
.59 /6 /2
( ((4ظ :السبزواري ،مواهب الرمحن/11 :
.109

وقوله :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [سورة

حممد باقر الصدر ،فلسفتنا.425 :
(ّ ((3
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االختصاص -بام ورد من دعوهتم -يف

والنظم القيمية ُيعدّ معيار املفاضلة عىل

للحق
غريهم بحكم أنهّ م األقرب
ّ

ّ
ولعل قوله تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ

مقام التشـريف واإلكبار ُمفاضل ًة عىل
واهلدى باتّباعهم لرشيعة اهلل تعاىل.

وعرض القرآن الكريم وجهات

نظر متعدّ دة للتفاضل بلحاظ تباين
رؤى البشـر واتجّ اهاهتم ،إذ أعاد البشـر

خصيصة التفاضل فيام بينهم تار ًة إىل

النسب و ُأخرى إىل املال والولد ،يف حني

ذهب آخرون إىل تفاضل العرق ،وغري

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ [سورة

احلجرات ]13 :من قبيل املصداق عىل

ما ُذكر يف أعاله ،فاآلية املباركة تبينّ
ّ
املسوغ من وراء جعل
أن التعارف هو
ّ
اهلل البشـر ﭽ ﭽ ﭾﭼ ،فاآلية يف

مقام بيان استهجان التفاضل والتفاخر

وبغض النظر
ذلك من أوجه التفاخر(،((4
ّ

باألنساب والنهي عنه من جهة وتثبيت

صور املفاضلةّ ،
فإن مائز الرؤية الكونية

من جهة ُأخرى ،لقوله ﭽ ﮁ ﮂ

عن وجه املقارنة عن مجيع ما تقدّ م من
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وفق الرؤية القرآنية مطلق ًا.

( ((4ومن جنس ذلك التفاضل قوله تعاىل:
ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﭼ [سورة البقرة ،]247 :وقوله
ت��ع��اىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [سورة املائدة،]18 :
وقوله سبحانه :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﭼ [س��ورة الكهف ،]34 :وقوله:
ﭽﮋ ﮌ ﭼ [سورة التكاثر.]1 :

مبدأ التقوى بوصفه معيار ًا للتفاخر

النص الكريم
ﮃ ﮄ ﮅﭼ فيكون
ّ
هنا يف مقام «تعليل للنهي عن التفاخر
باألنساب املستفاد من الكالم بطريق

االستئناف التحقيقى كأنّه قيل ّ
إن األكرم
عنده تعاىل هو األتقى فإن فاخرتم
(((4
غري.
ففاخروا بالتقوى» ليس ُ

وصور
َّ

القرآن

الكريم حقيقة

التفاضل وحدّ د معامله يف مواطن متعدّ دة
( ((4أبو السعود ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا
القرآن الكريم.123 /8 :
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فيه كان منها العلم واملعرفة قبال اجلهل،

املؤمن بالسميع والبصري ّ
ألن أمره بالضدّ

ﯹ ﯺ ﭼ [سورة الزمر ،]9 :يف حني

باعتبار وصفني أو تشبيه الكافر باجلامع

أساس ًا ُعبرّ عنه بالط ّيب واخلبيث وذلك

ضدّ هيام»( ،((4هبذا نجد التعبري القرآين قد

قال تعاىل :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

النص القرآين يف موطن آخر وضع
نجد ّ

يف قوله تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ

فيكون ّ
كل واحد منهام مشبه ًا باثنني
بني العمى والصمم واملؤمن باجلامع بني

خاطب املتل ّقي بتعبريات متعدّ دة ليفرق
ّ
والضال ،وبني املؤمن
كناي ًة بني املسلم

[سورة املائدة ،]100 :فالبون واسع بني

والكافر وبني الط ّيب واخلبيث وغريها

وإن َك ُث َر اخلبيث أو كان ّ
حمل إعجاب،

( ((4البيضاوي ،تفسري البيضاوي.259 /2 :

وصالح العمل وطاحله ،وصحيح

يف رشيعة اإلسالم فضل املؤمن عىل من

اخلبيث والط ّيب بموجب الرؤية القرآنية

إذ الط ّيب «عام يف حالل املال وحرامه،
املذاهب

وفاسدها،

وج ّيد

الناس

من أوجه التفاضل( ((4ومنها قوله تعاىل:
( ((4قد ُيشكل ّ
أن املقصد من تفاضل املراتب
سواه ومنه املسلم بدليل القرآن الكريم

نفسه لقوله تعاىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﮐ

ورديهّ م»( ،((4وعبرّ -القرآن الكريم-

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

والكافر ،فقال تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ

 .]14نقول :نعم هناك فرق بني معنى

ليفرق بني املؤمن
عن ذلك بتعبري آخر ّ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [سورة
هود ]24 :فاآلية املباركة أرادت أن
تشبه «الكافر باألعمى لتعاميه عن آيات

اهلل وباألصم لتصامه عن اسامع كالم
اهلل تعاىل وتأبيه عن تد ّبر معانيه وتشبيه

( ((4الزخمرشيّ ،
الكشاف.310 /1 :

ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [س��ورة احلجرات:

أع��م من
اإلس�لام واإلي�م�ان ،ف��اإلس�لام
ّ
اإلي�مان ممّ��ا يحُ تّم وج��ود الفرق والرتبة

بينهام ،بيد ّ
أن اآليات القرآنية ونصوص
صورت هذه املنازل وعدت
املطهرة ّ
السنّة ّ

بمجرد إعالن الشهادتني
قبول اإلسالم
ّ
ومل يظهر الناطق هبام ما يخُ الف ُأسس
الشـريعة اإلسالمية -إذ ُيعدّ ذلك إسالم ًا

ظاهري ًا -وعىل الرغم من ّ
كل ذلك ّ
فإن
اجلعل التشـريعي هلل تعاىل أوجب وجود
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ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
مناخات رشعية تعصم دماء املسلم وماله
وغ�يره��ا ،يف ال��وق��ت نفسه أكّ��د القرآن
الكريم رضورة تعميق اإلسالم الواقعي
املتم ّثل باإليامن بوصفه احلالة املثىل خلليفة

اهلل تعاىل يف األرض م��ن جهة وحتقيق
والرسل-وهي
الغاية من وجود الشـرائع ُ
ﭽﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭼ
[سورة الذاريات .]56 :من جهة ُأخرى.
يف حني نستفيد من االستفهام يف أعاله ّ
أن
مرتبة اإلسالم وحدها تُعدّ مرتب ًة رفيع ًة
عند اهلل تعاىل بلحاظ ّ
أن معيار التفاضل
ب�ين البشـر ع�لى وف��ق ال��رؤي��ة القرآنية
احلق وما حيمله من
وقوف اإلنسان عند ّ
قيم مت ّثل الرؤية الكونية املثىل ،وبالتفريق
بني اإلسالم واإلي�مان ندرك هذه احلقيقة
أن اإلسالم عىل الرغم من أنّه ّ
ّ
أقل منزل ًة
من اإليامن أرفع مكان ًة من هو خارج هذه
الدائرة ،ملا أرشناه من ّ
أعم من
أن اإلسالم ّ
ّ
«ألن أحدمها استسالم
اإليامن كام أسلفنا
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بالظاهر واآلخ��ر إذع��ان بالباطن ،وقد
جيتمعان إذا تطابق الظاهر والباطن عىل
أمر واحد فكان القول والعمل به مصداق ًا
لالعتقاد ل��ه ،ف��اإلي�مان ي���راد ب��ه مطلق
بحق أو باطل ،ويراد باإلسالم
التصديق ّ
مطلق االن��ق��ي��اد» ال��رس��االت الساموية
السابقة امتداد ّ
أن تقاطع ،أبو اليسـر رشيد
كهوش :بحث من ضمن البحوث التي
ُألقيت يف مهرجان ربيع الرسالة الثقايف
العاملي السابع 2013 /12 /2م.

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [سورة
فاطر ،]22- 19 :وهو ما يفيض بالقرآن

الكريم إىل حقيقة ّ
أن التفاضل والتفاخر
هو ما حيمله اإلنسان من قيم عليا ومثل

رفيعة مت ّثل رؤية السامء الكونية.

اجلعل اإلهلي وخصيصة
اهلوية اإلسالمية:

شك يف ّ
ّ
أن خصيصة اهلوية
ال

اإلسالمية مل تأت من فراغ؛ بل جاءت

رشعته سنن
بموجب التفاضل الذي ّ
السامء اإلهلية وقوانينها ،ونجد آثار هذه
القوانني اإلهلية واضح ًة من بني أحكام

نتلمس
الشـريعة اإلسالمية إجرائي ًا ،إذ ّ
التفاضل بني املسلم واآلخر بموجب

اجلعل التشـريعي هلل تعاىل ،وهذا ما

يمكن قراءته من داللة لفظة (اجلعل)

يف اآليات التي تبينّ التفاضل أو حتدّ د

معياره ،ومنها قوله تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [سورة
احلجرات ]13 :وقوله تعاىل :ﭽ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ
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[سورة النساء ]141 :فالظاهر من معنى

اآليتني املباركتني أن جعل اهلل تعاىل

العنوان ما يأيت:

1.1املسلم هو ّ
كل من شهد الشهادتني

ٌ
تشـريعي ،إذ كانت داللة األُوىل
جعل
ٌّ
ّ
أن التقوى معيار التفاضل والتفاخـر

رضورات الدين حتّى ولو كان

بمنطق التشـريع اإلهلي -األحكام

أحكام اإلسالم تدور مدار إعالن

يتمسك املـرء
وال تتح ّقق التقوى مـا مل
ّ

ومل ُيظهر منه إنكار لضـروري من

ّ
ألن
إسالمه ظاهري ًا غري واقعي،

الساموية -وهبذا ّ
فإن ضابطة التقوى-

الشهادتني ،وبذلك ُيعدّ ّ
كل من

معامل التشـريع وأحكامه ،يف حني ّ
أن

اإلسالمية مسل ًام مساوي ًا يف احلقوق

ميدان التفاضل -يف اآلية الكريمة هي

اآلية األُخرى كانت داللتها ّ
أن اهلل تعاىل
«مل ولن جيعل يف عامل التشـريع حك ًام

يكون موجب ًا لكونه سبي ً
ال وسلطان ًا
للكافرين عىل املؤمنني» ( ،((4فاألظهر ّمما
أن القرآن الكريم صور ّ
تقدّ م ّ
أن مقصد
اجلعل اإلهلي التشـريعي هو حتقيق علو

املؤمنني ورفعتهم لقوله تعاىل :ﭽ ﮔ

أعلن الشهادتني يف عرف النُظم

والواجبات(.((4

ُ 2.2يعدّ املسلم طاهر ًا وطهارته معنوية
قبال الكافر الذي نجاسته معنوية

بلحاظ الفساد العقدي( ،((4فقد
وقع «اإلمجاع عىل ّ
أن اإلسالم

املطهرات ،بمعنى أنّه إذا
هو أحد
ّ

أسلم الكافر طهر باإلسالم وهو

ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [سورة

ظاهر»(.((4

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

نحو من أنحاء السلطة بموجب

املنافقون ،]8 :وقوله تعاىل :ﭽ ﭡ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ ﭼ [سورة التوبة،]33 :
ومن هذه األحكام التي تدخل يف هذا

( ((4البجنوردي ،القواعد الفقهية.187 /1 :

3.3ال سلطة للكافر عىل املسلم بأي
حممد باقر الصدر ،ومضات.245 :
(ّ ((4
حممد باقر الصدر ،الفتاوى الواضحة:
(ّ ((4
 ،352الگلپايگاين ،نتائج األفكار.27 :
( ((4عامد الدين األعرجي ،كنز الفوائد يف ّ
حل
مشكالت القواعد.42 /1 :
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قاعدة العلو ونفي السبيل ،إذ ُيعدّ

قوله تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

وغري املالية مثل الصالة والصوم

ﭴ ﭵ ﭶﭼ [سورة النساء:

وسائر العبادات( ،((5وذلك لقوله

الكافر عىل املؤمن ،عىل حني ُيعدّ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ

 ]141دلي ً
ال عىل نفي سيطرة
قول الرسول عماّ نُقل عنه:
«اإلسالم يعلو وال ُيعىل عليه»

تعاىل :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

[سورة األنفال ،]38 :وملا نُقل عن

(((5

جيب
رسول اهلل لقوله« :اإلسالم ّ

وعلو سيطرة املؤمن عىل الكافر من

ما يف ذ ّمته لآلخرين من املسلمني

دلي ً
ال آخر عىل نفي السبيل من جهة

ما قبله»( ،((5بيد ّ
أن ذلك ال يسقط

ّ
ولعل الع ّلة يف ذلك،
جهة ُأخرى،

وغريهم.

وجوب إعزاز املسلم وتعظيمه

وعدم إهانته

(((5

إكرام ًا النتامئه

لرشيعة اإلسالم اإلهلية كام أرشنا إىل
ذلك.

ّ 4.4
إن الشخص إذا كان كافر ًا وأسلم
سقطت عنه حقوق اهلل تعاىل ،سواء

أكانت مالية أم غريها ،فاملالية مثل
210

الزكوات والك ّفارات ونحوها،

( ((5الطويس ،اخل�لاف .24 /4 :الطويس،
أئمة السلف:
املؤتلف من املختلف بني ّ

 ،12 /2ابن إدريس احلليّ  ،الرسائر/1 :

.476
( ((5ظ :اجل��واه��ري ،جواهر الكالم/22 :
 ،334فاضل الصفار ،فقه العلو واالرتقاء:
.9- 7

صحة اإلسالم ُأمور كثرية،
5.5يشرتط يف ّ
مهها :العبادات،
نشري فيام يأيت إىل أ ّ
والنكاح،

واألولياء،

والوصاية

األخذ بالشفعة ،واإلحياء ،والنيابة

يف

العبادات،

وأخذ

اللقيط،

والعتق ك ّفارة ،وإطعام املساكني

من الك ّفارة ،والتذكية ،والنذر،
والقضاء،

والشهادة،

والقذف،

والقصاص(ّ ،((5مما جيب مراعاهتا يف
حممد ع�لي األن��ص��اري ،املوسوعة
( ((5ظّ :
الفقهية امليسرّ ة.268 /3 :
( ((5املجليس ،بحار األنوار.23 /6 :
حممد ع�لي األن��ص��اري ،املوسوعة
( ((5ظّ :
الفقهية امليسرّ ة.270 /3 :
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أحكام العبادات واملعامالت.

متأتّية من وصفها رشيع ًة ساموي ًة

6.6يحُ رم مال املسلم وعرضه ودمه،

فحسب؛ إذ يمكن أن ُيشك َُل عىل ذلك

خطبة الوداع أنّه قال« :وإنيّ ُأمرت

النص القرآين ،إذ ال فرق بينها وبني
غري ّ

إذ نقل عن الرسول األكرم يف
أن ُأقاتل الناس حتّى يقولوا ال إله
إلاّ اهلل ،فإذا قالوها فقد عصموا

منّي دماءهم وأمواهلم إلاّ بح ّقها

وحساهبم عىل اهلل»(.((5

وجود رشائع ُأخر منتمية إىل السامء أيض ًا

باملحصلة االنتسابية،
رشيعة اإلسالم
ّ
املسوغ من التفاضل انتساب
فليس
ّ
املحمدية-إىلالشـريعة اإلسالمية
ّ

السامء فحسب؛ بل ّ
إن التفاضل هلا

نُفيد من ّ
كل ما تقدّ م ّ
أن للهوية

قد جاء بوصفها خامت ًة لرتاتب نزول

بمجرد انتامئه إىل اإلسالم وإظهاره
ّ

اهلل تعاىل وإكامله ،و ّملا كانت الشـريعة

اإلسالمية خصيصة يكتسبها اإلنسان

حيق ألحد حينئذ أن
الشهادتني ،إذ ال ّ
ينكر عليه عضوية األُ ّمة اإلسالمية ،قال

تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

حمصلة إمتام دين
الشـرائع اإلهلية فهي ّ

األتم واألكمل ،لزم من هنا
اخلامتة هي
ّ

السنن اإلهلية فض ً
السنن
ال عن ُّ
بحكم ُّ
ف هلا-
العقلية أن يمتثل اإلنسان املك ّل ُ

ﯓ ﯔ ﯕﭼ [سورة النساء:

بلحاظ ّ
أن رشيعة اإلسالم رشيعة إهلية

تقودنا إىل ّ
أن للمسلم مكان ًة اعتبارية

نص القرآن الكريم
تتم ًة -فقد ّ
تكاملها ّ

 ،]94فسياق اآلية املباركة وداللتها

وحصان ًة اجتامعي ًة وآثار ًا رشعي ًة ال يمكن
جتاوزها أو االعتداء عليها.

هيمنة اهلوية اإلسالمية:

ناسخة لبق ّية الرشائع املتقدّ مة بلحاظ

عىل االمتثال للشـريعة املهيمنة واخلامتة
لدين اهلل بقوله تعاىل :ﭽﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

مل تكن خصيصة اهلوية اإلسالمية

ﭺ ﭻﭼ [سورة آل عمران:

( ((5أمح��د بن حنبل ،مسند أمح��د،11 /1 :
املجليس ،بحار األنوار.113 /37 :

اإلسالمية عىل بق ّية الشـرائع اإلهلية،

 ،]85من هنا كان فضل الشـريعة
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مؤسسة-فض ً
ال عن سمة كامهلا ومتامها-
ّ

ﮫﭼ [سورة النحل]76 :؟.

عق ً
األحق
ال لوجوب اتّباع الشـريعة
ّ

تفرده
املسلم إنّام جاءت بمقتضـى
ّ

عىل أساس حكم إدراك اإلنسان
باالتّباع ّ
احلق وقد
ألن كتاهبا هو كتاب ّ
أشارت إىل ذلك آية اهليمنة يف قوله:

ﭽ ﯨ ﯩ ﯪﭼ

للحق وتشخيصه
عمن دونه يف تعيينه
ّ
ّ
له ،بوصف التشخيص وتعيني معرف ًة

وامتثاله-

ملاهية اليشء التي هي (احلقيقة املطلقة

احلق ونواهيها ُيعدّ واجب ًا عق ً
ال
رشيعة ّ

عمن
التفرد للمسلم املدرك للحقيقة ّ
ّ
دونه ممّن جهل أو ّ
ضل أو عاند ُيعدّ

أي اإلنسان-بوصفه مك ّلف ًا ألوامر

ومنطق ًا ومن هنا كان لإلنسان املسلم
الفضل يف معادلة التفاضل ،كتفاضل

ﭽ ﮠ ﮡ ﭼ [سورة املائدة:
 ،]100وتفاضلﭽ ﮘ ﮙﭼ
[سورة الرعد ،]16 :وبني ﭽ ﯶ

ّ
وأن هذا
املشتملة عىل احلقائق)(،((5

املائز احلقيقي للتفاضل بينه وبني اآلخر،

إذ ُيعدّ املطلب نفسه للتفريق بني رشف

اإلنسان موازنة بغريه من املوجودات

األُخر ،ومن هنا ّ
فإن رشف املسلم جاء

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ [سورة الزمر:

بمقتضـى إيامنه بأرشف الرساالت

ﮔ ﭼ [سورة هود ،]24 :بحكم

واحلق ،وحينئذ سيكون
طريق اهلدى
ّ

يركن إىل احلقيقة والعلم من جهة وإىل

من هنا كانت للهوية اإلسالمية

 ]9وبني ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ

ّ
أن معيار التفاضل القرآين معيار ًا معريف
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نخلص من هنا إىل ّ
أن خصيصة

السلوك اإلجرائي من جهة ُأخرى ،فهل

يستوي من كان خارج معادلة التفاضل
عمن دونه ،أيالقرآين -من البشـر
ّ
ّ
الضال واملغضوب عليه
هل يستوي

و ﭽ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

والقيم الساموية موازنة بغريه ممّن ّ
ضل

أرفع رتب ًة باملآل حت ًام.

خصيصة فهي مت ّثل االنتامء إىل شـريعة

املحمدية -لفظ ًا
اإلسالم -الشـريعة
ّ
واالعتقاد ُبأصوله عق ً
ال وقلب ًا والعمل

( ((5عيل بن حممد اجل��رج��اين ،التعريفات:
.257
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بموجبها عىل نحو التسليم انقياد ًا وح ّب ًا.

للرساالت اإلهلية كا ّفة ،رفضت الرؤية

اآلخر يف ّ
ظل هيمنة اهلوية اإلسالمية

بلحاظ أنهّ ا نظرت إىل التعدّ دية من زاوية

املطلب الثالث

حينام ُيذكر (اآلخر) يف حديثنا هذا

إنّام ُيراد منه غري املسلم أو هو اإلنسان

املخالف لرؤى اإلسالم وعقيدته من

أهل الكتاب كام أسلفنا ذلك يف مطلع
املبحث ،بيد ما نسعى إليه من خالل
النص
هذا املطلب بيان وجهة نظر
ّ

الكريم (لآلخر الديني) ومعرفة املساحة
املتاحة له وسط هيمنة اهلوية اإلسالمية،
ولعرض رؤية القرآن الكريم عن (اآلخر
الديني) يمكن اختزال احلديث يف حماور

ثالثة هي:

اآلخر وقيم اإلسالم اإلنسانية:

اإلسالمية التعدّ دية بمعناها املتداول،

ُأخرى ،وق ّيدت املوضوع بوضع ضوابط

ومعايري قنّنت املفهوم بغية استقراره
ببعد تداويل رشعي.
وحيسب

الباحث

ّ
أن

املشكلة

تكمن يف حتديد مفهوم (التعدّ دية) و
(اآلخر) وال س ّيام ما كان عند الباحثني

اإلسالميني أو ممّن َيت َِّه ُم اإلسال َم
بإلغاء اآلخر ُجزاف ًا ،ممّا أفىض إىل علو
النص الـديني
األصوات بلزوم قراءة
ّ

بح ّجة ّ
أن الـرسالــة
قـراء ًة جديد ًة ُ

اإلهلية حمـال أن تُلغي أ ّيـ ًا مـن املقولتني

يف أعـاله ،يف حني ّ
أن املشكلـة-حقيق ًة-

يأيت مبدأ قبول اآلخر إلقرار مفهوم

النص الديني ،وهذا ال
تكمن يف فهم
ّ

عىل أساس إقرار التعدّ دية الدينية،

قراء ًة جديد ًة وفهمه بمقتىض مراد اهلل

التعدّ دية؛ أي ّ
إن فكرة قبول اآلخر مبنية
و ّملا كانت الرؤية اإلسالمية للتعدّ دية
مق ّيدة غري مطلقة ،بحكم ّ
أن مبناها

قائم عىل أساس ّ
أن الرسالة اإلسالمية

مكمل ٌة للرساالت
(املحمدية) رسالة
ّ
ّ
ومتمم ٌة هلا؛ بوصفها اخلامتة
التي سبقتها
ّ

النص الديني
ينايف مبدأ لزوم قراءة
ّ

تعاىل.

فاألظهر ّ
أن القرآن الكريم بوصفه

نص ًا ديني ًا قد حدّ د معايري التعدّ دية
ّ
الدينية من جهة ومل يلغ اآلخر بوصفه
غري مسلم من جهة ُأخرى -كام
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سنثبته يف مطلبنا هذا -وإنّام أكّد القيم

خيفى عىل أي متط ّلع عىل ّ
أن االعتقاد

من خالل الرؤية القرآنية التي َّفرقت

بمبادئ عقائد اآلخر.

اإلنسانية العليا نظري ًا وفعلها إجرائي ًا،

بني رفضها لعقيدة اآلخر وحوار
اآلخر معه والتعايش معه ،بل وضعت

نظ ًام ملستويات التعايش معه تتناسب
وفرقت
بحسب تلك املستويات(،((5
َّ
بني التسامح مع اآلخر عىل وفق آداب

وفنون تن ّظم العالقات االجتامعية معه،
ورفضها التسامح يف األُسس واملبادئ
تم التفريق بني بيان رؤية
العقدية ،وكذا ّ

وحرية فكر اآلخر ،إذ ال
النص الكريم
ّ
ّ
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( ((5لقد ن ّظمت الرشيعة اإلسالمية عالقة
املسلم م��ع اآلخ��ر لتأمني احل��ل��ول التي
تتط ّلبها العدالة يف املجتمع عموم ًا ،ممّا
يلزم النظر يف أس��اس احلكم والنظام
اإلداري له بحسب واقع الدولة من جهة
واملجتمع من جهة ُأخ��رى ،أي ّ
إن هناك
ُن ُظ ًام وقوانني إهلية للدولة اإلسالمية ومنها
قانون التعامل مع اآلخر ،عىل حني نجد
ُن ُظ ًام ُأخر ن ّظمت املسلم اآلخر خارج نطاق
دائرة الدولة اإلسالمية ،كام نجد ُن ُظ ًام ُأخر
عنت بتعامل املسلم مع اآلخ��ر يف دولة
اآلخر ونظامه؛ لالستزادة يمكن النظر يف
اإلسالمية والفدرالية ،حسن بحر العلوم،
ونظرية السلطة يف الفقه الشيعي :توفيق
السيف.

باآلخر أو قبوله ال يلزم منه اإليامن
التمسك
وعىل أساس التفريق بني
ّ

باألُسس والقواعد الك ّلية وآداب
التعامل مع اآلخر لزم القول ّ
إن
النصوص الكريمة لرشيعة اإلسالم

أكّدت القيم اإلنسانية العليا ،بل عدّ هتا
من ضمن تطبيقاهتا الشـرعية العملية،

فقد سنّت الشـريعة السمحة أحكام ًا
ّ
بكل ما يتع ّلق بالتعامل مع اآلخر بام

التمسك بعقيدة اإلسالم
حيافظ عىل ك ّلية
ّ
من جهة واحرتام اآلخر من جهة

ُأخرى

(((5

وهلذا عدّ ت رشيعة اإلسالم

مجيع املفردات التي راج تداوهلا يف النسق

الثقايف املعارص-مثل التسامح والتعايش
والتعاون واحلوار وقبول اآلخر ونبذ

قارة
العنف وما شابه ذلك -مفردات ّ
قرآني ًا وإسالمي ًا؛ بل عدّ ها القرآن الكريم
آلية حتقيق العدالة االجتامعية جلميع

( ((5يمكن النظر يف مجيع كتب الفقه والرسائل
��وض��ح ه��ذا املطلب ،مع
العملية التي ت ّ
إمكانية التد ّبر والنظر يف ع ّلة تلك األحكام
الرشعية والوقوف عند املؤشرّ ين أعاله.
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الناس التي هي مراد اهلل تعاىل لقوله

خلقه تعامل رأفة ورمحة للناس،

ﯧ ﭼ [سورة النساء.]58 :

ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [سورة غافر:

تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ُأسس قبول (اآلخر) يف ّ
ظل
هيمنة اهلوية اإلسالمية:

لقوله تعاىل :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ

 ،]7فالرمحة اإلهلية عا ّمة شاملة ّ
لكل

ختص ُأناس ًا دون سواهم،
الناس ال ّ

عىل فرض هيمنة اهلوية اإلسالمية

قال تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ

الكريمة لإلسالم وضعت ُأسس ًا للتعامل

وبالنظر إىل أصل الوجود ،وبعث

ّ
فإن النصوص
ملجتمع أو نظام ما،
مع اآلخر والتعايش معه وقبوله يف نظامه
االجتامعي بوصفه إنسان ًا له حقوق كام له

واجبات ،ومن تلك األُسس للتعامل مع

اآلخر ما يأيت:

1.1سعة الرمحة اإلهلية :عدّ ت رشيعة
اإلسالم الرمحة الصبغة العا ّمة
األول واألخري من التعامل
واهلدف ّ

مع اآلخر ،فالرمحة هي األصل
والقاعدة والصبغة العا ّمة لنظرية
التعامل ،فقد أكّد القرآن الكريم هذا

املبدأ لكونه اهلدف األسمى من خلق
اإلنسان ووجوده يف الدنيا واآلخرة،

يقول سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡ ﭢ ﭣﭼ [سورة هود:

 ،]119وبينّ ّ
أن التعامل اإلهلي مع

ﭨﭼ [سورة األعراف،]156 :
األنبياء ،وإنزال الكتب اإلهلية،
حممد ما كان ذلك ﭽﮒ
وبعثة نب ّينا ّ

ﮓ ﮔ ﭼ [سورة األنبياء:
 ،((5(]107فهي رمح ٌة واسع ٌة ّ
لكل

يشء وما اإلنسان ومن ضمنه اآلخر
أهم األشياء التي
غري املسلم إلاّ من ّ

وسعت رمحته ّ
جل وعال.

2.2وسطية املنظومة اإلسالمية :تُعدّ

وسطية املنظومة اإلسالمية االعتدال

والتوسط بني األُمور ،أي ال إفراط
ّ
وال تفريط بل أمر بني أمرين ،يروى

عن رسول اهلل أنّه قال« :خري
( ((5ظ :نمر النمر ،الرؤية القرآنية يف التعامل
مع اآلخ��ر :بحث ،جم ّلة الصائر ،موقع
الكرتوين.
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األُمور أوسطها»

ّ
ولعل هذه

(((6

اخلصيصة التي مت ّيزت هبا الرؤية

اإلسالمية عىل مستوى اجلانب
العقدي

والترشيعي

والقيمي

ألقت بظالهلا عىل مستوى اخلطاب
واحلوار والتعامل مع اآلخر،

وهذا ما نلمسه جلي ًا يف مذهب

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉﭼ.

احلرية :لقد ربط اإلسالم
3.3تعزيز مبدأ ّ
احلرية،
التجربة اإلنسانية بمبدأ
ّ

وأكرب هذا املبدأ يف التفكري واالعتقاد
احلرية
واخليار والسلوك ،فباتت
ّ

رشيعة اإلسالم ومفرداته «عىل
ٍ
كاف من الوضوح مضمون ًا
قدر

اإلسالمية ،إذ دخلت حتت عنواهنا

حس الوحدة وبني
للتوازن بني
ِّ

متعدّ دة أيض ًا ،ولذا كان لإلنسان

وصياغ ًة ،ويفسح جماالً واسع ًا
االعرتاف بالتعدّ دية»

(((6

وقبول

اآلخر والتعايش معه ،عىل الرغم

من ّ
أن مذهب الرؤية اإلسالمية
يقطع باألح ّقية املطلقة ملنظومته
العقدية عىل النُظم األُخرى ،وقد

(احلق)
أشار إىل هذا املضمون لفظة
ّ
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يف آية اهليمنة إذ عبرّ ت عن األح ّقية

املطلقة للقرآن الكريم وذلك يف قوله
( ((6ابن أيب مجهور اإلحسائي ،عوايل اللئايل:
 ،296 /1املجليس ،بحار األن��وار/74 :
.166
( ((6ج��ورج ق��رم ،ت��ع��دّ د األدي���ان وأنظمة
احلكم.254 :

بإطارها العام من مالك الرؤية
متنوعة ومصاديق إجرائية
مفردات ّ
حق االختيار واالعتقاد ،بلحاظ ما
ّ
تقدّ م ،من قوله تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ

[سورة البقرة ،]256 :وقوله تعاىل:

ﭽﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶﭼ [سورة يونس:

حرية اإلنسان
 ،]99فإقرار مبدأ ّ

وعدم إكراهه عىل أي أمر ما إنّام
هو أساس مصداق االنفتاح عىل
حق
اآلخر وقبوله بوصفه إنسان ًا له ّ
االختيار واالعتقاد والسلوك.
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4.4وحدة األصل :قال سبحانه وتعاىل:

متسك
5.5قيم اإلسالم اإلنسانية :لقد ّ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

املنظومة القيمية لرسالة اإلسالم

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

اإلسالم بمثل عليا هي من صميم

ﭟ ﭠ ﭡﭼ [سورة النساء:

املبنية عىل أساس الرؤية الكونية

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

والـم ُثل العليا ذات الطابع اإلنساين
ُ

 ،]1وقال تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

اإلهلية ،إذ تبنّى اإلسالم تلك القيم
إذ مت ّثلت بالعدالة والتسامح واحلب

[سورة

واحلوار وغريها ،فض ً
ال عن السنن

جمموعة اآليات التي حدّ دت وحدة

تلك املفاهيم اإلنسانية إىل سلوك

احلجرات ،]13 :فاآليتان من ضمن

النص الكريم
أصل اإلنسان ،إذ نفى ّ

ّ
كل أشكال التاميز بني الناس بسبب
العرق أو اللون أو املال أو الطبقة،

أسس مبادئ التكافؤ
وبذلك
ّ
واملساواة والتسامح واالنفتاح،

أسس رفضه التمييز والدونية
كام ّ
االجتامعية واالقتصادية والعرقية،

ليفضـي ذلك إىل مبدأ قبول اآلخر
والتعايش معه( ((6عىل أساس وحدة

اخللق وحلاظ اتّفاق املنشأ األصل

للجميع .

ع��ز ال��دي��ن بحر العلوم،
( ((6ظ :حسن ّ
التعدّ دية الدينية يف الفكر اإلسالمي.44 :

والقوانني الشـرعية التي ترمجت

لتؤ ّطر مجيع تلك املحاور مشكّل ًة
مصداق ًا الحرتام اآلخر وقبول
خصائصه ،وهلذا نجد عدد ًا من

اآليات ختاطب اإلنسان عا ّمة من
دون النظر إىل انتامئه العقدي ،قال

اهلل تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [سورة النساء:

 ،]58وقال :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﭼ [سورة النحل.]90 :

التنوع
6.6اجلعل التكويني وحقيقة
ّ
البرشي :قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
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ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [سورة
احلجرات ،]13 :أكّدت اآلية

املباركة اجلعل اإلهلي التكويني

لتنوع البرش بداللة قوله تعاىل:
ّ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ....ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﭼ ،فعىل الرغم من

أن آية اهليمنة ّ
ّ
تدل عىل نسخ القرآن

ثم
ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭼ ،ومن ّ

تنوع
أقرت ّ
لبق ّية الكتب ،بيد أنهّ ا ّ

اجلعلّ ،
ألن «االختالف املرتائي يف

تاريخ الوحي بمقتضـى داللة اآلية،

املسوغ هلذا
حدّ دت اآلية املباركة
ّ
اخللقة من حيث الشعوب والقبائل

للتوصل به إىل تعارفهم
إنّام هو
ّ
ليقوم به االجتامع املنعقد بينهم إذ ال
يتم ائتالف وال تعاون وتعاضد من
ّ

تعرف فهذا هو غرض اخللقة
غري ّ
من االختالف املجعول»

(((6

إذ ُيعدّ

مر
الترشيعات الدينية ومنهاجها عىل ّ

ّ
وأن بقاء بعضهم عىل ُسنن الرشائع
السابقة ال يعني رفض عقائد اآلخر

ال -عىل الرغم من ّ
مجل ًة وتفصي ً
أن
البقاء عىل تلك الرشائع ُيعدّ من

بتضمن
قبيل الضالل -ألنّنا نعتقد
ّ
تلك الكتب والشـرائع بعض ًا من

للتنوع البرشي؛ بل
ذلك اعرتاف ًا
ّ

الوحي ولو إمجاالً ،ممّا يلزم احرتامها

ثابت ًة يلزم تعارف اإلنسان عىل

س ّيام ّ
أن القرآن الكريم قد أشار إىل

أساس ًا لوجود اآلخر بوصفه حقيق ًة
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اآلخرين من أفراد جنسه.

7.7اجلعل الترشيعي وحقيقة تعدّ د
أقرت آية اهليمنة تعدّ د
الرشائع :لقد ّ
الشـرائع عىل طول زمن الوحي

اإلهلي وصدّ قت نزوهلا لقوله
( ((6امليزان ،الطباطبائي.330 /18 :

واحرتام معتنقيها وقبوهلم ،وال

ذلك بقوله تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ

ﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪﭼ [سورة املائدة:
 ،]82فالشـرائع اإلهلية األُخر التي

سبقت رشيعة اإلسالم متلك من
احلق شيئ ًا يلزم احرتامه.
ّ

طالل فائق الكاميل

وسائل تفعيل قبول اآلخر:

فتكون داللة التعارف هو االنفتاح

لقد ب ّينا ّ
أن الرشيعة اإلسالمية قد

ثم ينتهي ذلك إىل
والتواصل ومن ّ

باعرتافها باآلخر من خالل وضع أدوات

مراد اهلل تعاىل بحكم ّ
املسوغ من
أن
ّ

انفردت عن بق ّية الرساالت األُخر
وآليات لقبوله منها ما يأيت:

1.1التعارف :قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

الوئام والتعايش بني البشـر لتحقيق

اجلعل التكويني اإلهلي يف أن يكون

البرش ﭽﭽ ﭾ ﭼ التعارف.

2.2تطبيق أدبيات املنظومة القيمية:
للمنظومة

القيمية

اإلسالمية

ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [سورة

واألخالقية آداب وفنون ،إذ عدّ ت

عن اجلعل اإلهلي التكويني الذي

والتعايش معه ،فباتت اآلداب

بغض النظر
احلجرات،]13 :
ّ

أشارت إليه اآلية إذ عدّ أساس ًا
لقبول اآلخر فاآلية حدّ دت مبد ًأ

سلوكي ًا لتفعيل التعايش مع اآلخر
لقوله تعاىل :ﭽﭿ ﭼ فإنهّ ا
تعرتف ضمن ًا بوجود اآلخر فض ً
ال

عن االنفتاح عليه؛ بل انفتاح األُمم
بعضها عىل بعض بحكم ّ
أن التعارف

هو

«حقيقة

موضوعية،

تنتج

التنوع النتفى
التنوع ،ولوال
عن
ّ
ّ
التعارف فال قيمة له ،وال وجود

إلاّ مع هذا اجلعل التكويني»(،((6
عز الدين بحر العلوم ،التعدّ دية
( ((6حسن ّ

تلك اآلداب مناط ًا لقبول اآلخر

مصداق ًا لتلك القيم تعمل عىل ترويض

حب البرش عا ّم ًة من دون
اإلنسان عىل ّ
النظر إىل معتقده بلحاظ االشرتاك يف

اجلنس ،يروى عن أمري املؤمنني

أنّه قال ملالك األشرت حينام أرسله

عام ً
ال عىل مرص فقال له فيام أوصاه
به« :وأشعر قلبك الرمحة للرعية،
واملح ّبة هلم واللطف هبم وال تكون ّن
عليهم سبع ًا ضاري ًا تغتنم ُأكلهم فإنهّ م

صنفان :إ ّما أخ لك يف الدين أو نظري
الدينية يف الفكر اإلسالمي.37 :
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لك يف اخللق»(.((6

شك يف ّ
3.3االنفتاح اإلجيايب :ال ّ
أن من

احلوار ،لذا اعتمدت رشيعة اإلسالم

أولويات قبول اآلخر االنفتاح عليه

عىل منهجية الدعوة باملنطق واحلوار

واملعايري اإلسالمية ،إذ يعدّ التعامل

تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

انفتاح ًا منضبط ًا عىل وفق الضوابط

اإلجيايب سبي ً
ال إىل نقل اآلخر من
احلق
جهة الضالل والعداوة إىل جهة ّ
والوالية احلميمية ،بيد ّ
أن إباحة
التواصل ال يعني إباحة املواالة(،((6

ومن هنا أرشنا إىل أن يكون االنفتاح
منضبط ًا حي ّقق اخلصيصة اإلسالمية

من جهة وينفتح عىل اآلخر بام

حيرتم خصيصة اآلخر ،ليكون ّ
كل
ذلك مصداق ًا لقوله تعاىل :ﭽ ﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬﭼ [سورة النحل.]125 :

4.4احلوار :من الطبيعي أن حتفل
220

املفاهيم والتعاليم املرتبطة بأساليب

املنظومة اإلسالمية بالكثري من

( ((6الرشيف ال��ريض ،هنج البالغة/427 :
صبحي الصالح.
حم��م��د ح��س�ين ع�لي ال��ص��غ�ير ،فقه
( ((6ظّ :
احلضارة ،173 :نمر النمر ،الرؤية القرآنية
يف التعامل مع اآلخر :بحث ،جم ّلة الصائر،
موقع الكرتوين

اهلادئ( ،((6ومن جنس ذلك قوله
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ

[سورة

العنكبوت ،]46 :فاآلية املباركة

تؤكّد أمه ّية املناقشات املنطقية
متنوعة
بوصفها حوار ًا بني أطراف ّ
أو خمتلفة يف الرأي ،إذ احلوار أحد

األساليب

والطرائق

الصحيحة

واملناسبة للتباحث وتقارب وجهات

النظر أمجع( ،((6التي تؤول بأطرافه

إىل التفاهم واالنسجام وقبول ّ
كل
واحد منهام اآلخر.

5.5البحث عن املشرتكات :هناك
الكثري من املشرتكات بني الرشيعة

اإلسالمية

واآلخر

من

أهل

الكتاب ،وهلذا كانت دعوة القرآن

الكريم هلم حلصـر تلك املشرتكات
( ((6ظ :حسن بن موسى الص ّفار ،احل��وار
واالنفتاح عىل اآلخر.66 :
( ((6ظ :مكارم شريازي ،األمثل يف تفسري كتاب
اهلل املنزل.75 /10 :

طالل فائق الكاميل

والعمل عىل جعلها سبي ً
ال للتفاهم

واالنسجام وقبول اآلخر ،قال

6.6الدعوة إىل السلم( :((6دعت الرشيعة
اإلسالمية عرب القرآن الكريم إىل

تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

السلم لقوله تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

[سورة البقرة ،]208 :وقوله كذلك:

ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﰂ ﰃﭼ [سورة األنفال ،]61 :كام

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ
ﭽﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

ﮉﭼ [سورة آل عمران:

دعت إىل إطفاء نار الفتن ،وجتفيف

جيد دعوة القرآن صادقة لقبول

األمن والسالم مع البشـرية مجعاء،

 ،]64فاملتأ ّمل يف اآلية املباركة
اآلخر والتعايش معه بالبحث

عن أكرب قدر من املشرتكات من

مستنقعات التوتر؛ وذلك عرب إظهار

تفه َم
اآلخر مقصدَ
وال س ّيام إذا ّ
ُ
ِ
الشـريعة اإلسالمية من الدعوة إىل

جهة لقوله ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ

السالم وتعاملوا بالروحية نفسها،

املتباينات من جهة ُأخرى لقوله

القرآن الكريم لقوله تعاىل :ﭽ ﭹ

هو ة
ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ قبال ردم ّ
تعاىل:

بنص
هبذا لزم ّبر اآلخر والعدل معهّ ،

ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ ،ومل ينحصـر

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

اخلطاب القرآين عىل تأكيد البحث

ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [سورة

عن املشرتكات فحسب؛ بل أراد

املمتحنة ،]8 :إذ ال بدّ من أن ُيبرَ َ
ّ
كل إنسان حيافظ عىل روح اإلنسانية

عزفوا عنه قال تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ

( ((6ظ :نمر النمر ،الرؤية القرآنية يف التعامل
مع اآلخ��ر :بحث ،جم ّلة الصائر ،موقع

أن يؤ كّد هذه الدعوة الصادقة -أي
قبول اآلخر -بمحاورة اآلخر ولو

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ.

الكرتوين.
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بالتزام السالم بغية العيش مع اآلخر

بأمن وأمان.

7.7منظومة األحكام الرشعية :لإلسالم
منظومة رشعية من النظم االجتامعية

كا ّفة تقوم عىل تنظيم عالقة املسلم
من جهة واملسلم واآلخر من

جهة ُأخرى ،وتعود مرجعية هذه
النظم إىل رؤية كونية إهلية تعطي

من الرشائع األُخر يف نظرهتا وقبوهلا
(لآلخر) يف أمرين اثنني مها:

أن املنظومة اإلسالمية ّ
األولّ :
بكل
ّ

مكوناهتا خرجت من ح ّيز التنظري يف
ّ
قبوهلا لآلخر إىل ح ّيز الفعل من خالل
تطبيقات إجرائية ألحكام رشعية م ّثلت
الرؤية الكونية والعقدية اإلسالمية ،حتّى

اآلخر كام تعطي للمسلم حقوق ًا
ٍ
وواجبات مع ملحظ مقتضاه أمران

حقيقة أدبيات الذوق اإلسالمي وآداب

وحصانتها ،واآلخر شكل ومستوى

الشـرعية أن تقبل اآلخر وحتاوره أو

أحدمها خصيصة اهلوية اإلسالمية
النظام

للمجتمع

االجتامعي

اإلسالمي

واإلداري
لتحديد

عالقة اآلخر بام يرتتّب عىل ذلك
ّ
ولعل (وثيقة املدينة)
من أحكام،

وأحكام (أهل الذمة) وأحكام ُأخر
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تفردت عن غريها
اآلخر ا ّدعا ًء حمض ًا ،إذ ّ

ختص انصهار أهل الكتاب باملجتمع
ّ
اإلسالمي خري دليل عىل مستوى

انفتاح الشـريعة اإلسالمية عملي ًا
عىل اآلخر.

وتأسيس ًا عىل ذلك يمكن القول بأنّه

تفرد الرسالة اإلسالمية يف قبول
مل يكن ّ

أضحت تلك األحكام الرشعية مت ّثل

قيمه وأخالقه ،فآلت بعض األحكام

تضع ُأسس التعايش معه لدرجة اإللزام
يف األمر والنهي فض ً
ال عن االستحباب
والكراهية كام عرضنا بعض ًا منها يف

حمورنا هذا.

الثاين :يعدّ القرآن الكريم قبول

اآلخر رضورة عقدية البدَّ

منها

رصح
بلحاظ أنّه -أي القرآن -قد ّ
مرار ًا وتكرار ًا تصديقه للكتب اإلهلية

والشـرائع الساموية ،إذ إنهّ ا قـد نـزلت
خـاص ًا-
لتُم ّثل مرحل ًة وظرفـ ًا تشـريعي ًا
ّ

كان ذلك قبل رشيعة اإلسالم -وما

طالل فائق الكاميل

آية اهليمنة إلاّ إحدى تلك اآليات التي
صدَّ َق ْت الكتب الساموية األُخر لقوله

تعاىل:

ﭽﭿﮀﮁﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

الرسالة

اإلسالمية

نفسها

بحكم

اجلعل التشـريعي اإلهلي هلا ،فض ً
ال عن

خصيصة رسوهلا إذ اتّسم بخصال

م ّيزته عن غريه من األنبياء والرسل،

ﮉ ﭼ بل وصفت باقة آية اهليمنة-

وهذه النتيجة نجدها م ّطرد ًة مع حقيقة

َ
واإلنجيل باهلدى والنور ،قال تعاىل:

اإلسالمية بمقتضـى اجلعل التكويني

النص الكريم -التورا َة
كبق ّية آيات
ّ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

وعلوه عىل وفق الرؤية
مرتبة اإلنسان
ّ
اإلهلي له موازنة باملوجودات األُخر،

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

وبلحاظ هذه املرتبة التشـريفية جلنس

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ.

جتسدت يف اجلانب النظري
رؤي ًة خمتلف ًة ّ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

اإلنسان كانت رؤية اإلسالم لآلخر

قبال هذين املائزين لرشيعة اإلسالم

والعميل ،إذ يمكن عدّ إكبار اإلنسان دلي ً
ال

الساموية األُخر ال تتوانى عن إلغاء

ملضامني عالية مل يدركها اإلنسان إلاّ بعد

بخصوص قبول اآلخر نجد الشـرائع
اآلخر عالني ًة بل عدّ ت ّ
كل رشيعة
نفسها الشـريعة الساموية الوحيدة ،كام

هي حال الشـريعة املوسوية التي أنكرت

ّ
كل األديان والشـرائع األُخر ،وكذا هي

حال الشـريعة املسيحية التي مل تقرتن إلاّ

بالشـريعة املوسوية.

ونخلص إىل أن خصيصة اهلوية

اإلسالمية

وحصانتها

الشـرعية

واالعتبارية جاءت بمقتضـى خصيصة

لتضمنها
عىل هيمنة الرسالة اإلسالمية
ّ
حني ومنها احرتام اآلخر وقبوله ولزوم

التعايش معه.

بيد ّ
أن مكانة اإلنسان عا ّم ًة مل

تضعف من خصيصة املسلم وحصانته
وال من خصيصة هيمنة اهلوية اإلسالمية

إطالق ًا ،بحكم ّ
أن مرجع هذه اخلصيصة

ومصدرها رشيعة ساموية مهيمنة ،وكذا

ستجري هذه اهليمنة عىل معتنقيها
موازن ًة بغريهم باملآل.
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أهم املصادر واملراجع
القرآن الكريم.

حممد بن عيل ،كتاب
•اجلرجاين ،عيل بن ّ

اهلوية.

التعريفات ،دار املعرفة ،بريوت-

•ستّار جرب محود األعرجي ،الوحي

2007م.

اإلسالمي ،دار الكتب العلمية،

لبنان ،الطبعة األُوىل1428 ،هـ-

وداللته يف القرآن الكريم والفكر

•التهانوي ،حممد بن عيل ابن القايض

بريوت -لبنان ،الطبعة األُوىل،

احلنفي (ت بعد 1158هـ)ّ ،
كشاف

•حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف

حممد صابر الفاروقي
حممد حامد بن ّ

1421هـ 2001-م.

اصطالحات الفنون والعلوم ،حتقيق:

تفسري القرآن :منشورات مؤسسة

إىل العربية :عبداهلل اخلالدي ،الرتمجة

1417هـ  ،1997 2-بريوت لبنان.

النص الفاريس
عيل دحروج ،نقل
ّ
األجنبية :جورج زيناين ،النارش:

مكتبة لبنان نارشون ،بريوت ،ط،1

1996م.

•املوسوعة الفلسفية العربية :معهد
224

دراسة يف التأصيل اإلسالمي ملفهوم

إنامء العريب ،بريوت1995 ،م.

االعلمي

للمطبوعات،

ط/1

•أبو القاسم املوسوي اخلوئي ،البيان
يف تفسري القرآن ،منشورات :مؤسسة
االعلمي

للمطبوعات،

ط/3

1394هـ 1974-م ،بريوت لبنان.

•امحد عزت راجح ،لصول علم

•خليل نوري العاين ،اهلوية االسالمية

النفس ،املكتب املرصي احلديث

والدراسات االسالمية -العراق،

اإلسكندرية -مرص.

يف زمن العوملة ،مركز البحوث
الطبعة االوىل .2009

حممد جابر ،اهلوية والرشعية
•رشيف ّ

للطباعة والنرش ،ط1970 /8م،
•أبو بكر البيهقي :أمحد بن احلسني
بن عيل بن موسى اخلُسرْ َ ْو ِجردي

طالل فائق الكاميل

اخلراساين،

(املتوىف:

458هـ)،

الطبعة األُوىل1432 ،هـ 2011-م،

الكتب

حممد جواد مغنية ،معامل الفلسفة
• ّ

دالئل النبوة ،املحقق :عبد املعطي
قلعجي،

النارش:

دار

العلمية ،دار الريان للرتاث ،الطبعة:

األوىل 1408-هـ 1988-م.

النارش املح ّبني للطباعة والنرش.

اإلسالمية ،دار القلم ،بريوت-

لبنان ،الطبعة الثانية ،نيسان -ابريل

•املقريزي ،إمتاع األسامع (ت ،)845

.1973

النمييس ،ط ،1سنة الطبع-1420 :

ترمجة ورشح سيد امحد الفهري،

•كارم السيد غنيم ،اإلشارات العلمية

العلمي والثقايف.

والتطبيق ،دار الفكر العريب ،القاهرة/

مؤسسة الثقلني ،رابطة أهل البيت

حتقيق وتعليق :حممد عبد احلميد

 1999م.

يف القرآن الكريم بني الدراسة

ط1415 /1هـ 1995-م.

•اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم،

•رسالة الطلب واإلرادة :اخلميني/
مركز اتشارات علمي فرهنكي النرش

مطهري ،اإلنسان واإليامن،
•مرتضـى ّ
اإلسالمية العاملية ،ط /1سوريا

دمشق.

محيد النجدي ،ط1414 ،1هـ–

•كامل ،الفلسفة رشح كتاب األسفار

•ضياء الدين زين الدين ،مبادئ عا ّمة

فراقد ،الطبعة األُوىل1429 ،هـ-

النجف األرشف1424 ،هـ ،الطبعة

•البيضاوي ،نارص الدين أيب سعيد

1993م.

يف ُأصول التد ّبر القرآين ،دار الضياء،

األُوىل العيايش ،تفسري العيايش/2 :

.337

حممد صادق الصدر ،منّة املنّان يف
• ّ
الدفاع عن القرآن ،مطبعة الكوثر،

األعم ،دار
األربعة اإلهليات باملعنى
ّ

2008م.

حممد الشريازي،
عبد اهلل بن عمر بن ّ
مؤسسة األعلمي،
تفسري البيضاويّ ،
الطبعة األُوىل1410 ،هـ 1990-م.

•أبو اليسـر رشيد كهوش :بحث
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من ضمن البحوث التي ُألقيت يف

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني

السابع 2013 /12 /2م.

النرش اإلسالمي ،ط141 :2هـ.

مهرجان ربيع الرسالة الثقايف العاملي
•البجنوردي

(ت:

1395هـ)،

•اجلواهري (ت1266 :هـ) ،جواهر

املهريزي-حممد حسني الدرايتي،

الشيخ عيل اآلخوندي ،النارش:

القواعد الفقهية ،حتقيق :مهدي
النارش :نرش اهلادي -قم -ايران،

الكالم ،حتقيق وتعليق وإرشاف:

دار الكتب اإلسالمية -طهران،

املطبعة :اهلادي ،ط /1سنة الطبع:

املطبعة :حيدري ،ط /7سنة الطبع:

ومضات،

•فاضل الص ّفار ،فقه العلو واالرتقاء

التخصصية للشهيد
والدراسات
ّ
الصدر) ،الطبعة األُوىل ،املطبعة

االستعامرية عىل بالد املسلمني) ،دار

صادق للطباعة والنرش ،العراق-

•الطويس (ت 548هـ) ،املؤتلف من

•الگلپايگاين (ت1414 :هـ) ،نتائج

حققه وقابله مجع من األساتذة

قم املقدسة ،املطبعة :أمري ،ط1

 1377- 1419ش.

•حممد

باقر

الصدر،

النارش دار الصدر (مركز األبحاث

رشيعت -قم املقدّ سة1429 ،هـ.

أئمة السلف :حتقيق:
املختلف بني ّ
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بقم املرشفة ،املطبعة :مطبعة مؤسسة

وراجعه السيد مهدي الرجائي،
النارش :جممع البحوث اإلسالمية،
املطبعة :مطبعة سيد الشهداء،

ط /1410 :1إيران ،مشهد.

•ابن إدريس احليل (ت،)598 :
الرسائر ،النارش :مؤسسة النرش

 1368ش.

(بحث

علمي

يعالج

اهليمنة

كربالء ،الطبعة األُوىل1426 ،هـ.

األفكار ،النارش :دار القرآن الكريم-

الطبعة :حمرم احلرام 1413هـ.

•حممد عيل األنصاري ،املوسوعة
الفقهية امليرسة ،منشورات مجاعة
املدرسني يف احلوزة العلمية -قم
املقدسة ،الطبعة االوىل 1415هـ.

فحوى البحث
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بسم اللهّ الرمحن الرحيم
متهيد:

النصوص التي تبدو يف ظاهرها متنافرة

علم التناسب من العلوم التي

أو مبعثرة ،اال أهنا جارية يف تأليف

اللغوية واالسلوبية والعقلية داخل

علی أحسن نظام وأتم منوال ،فتلوح

تعدّ منهج ًا أسلوبي ًا يستجيل العالقات
النص ،انتهاء ًا الی الوقوف علی انسجام
ّ
وحداته وتالحم بناه (((،وملا كان انسجام

حمكم وبناء مرتاص ونسيج حمكم ،جار
من مقاصد القرآن ،وتتجلی بدائعه،

وتتضح باطنها بخالف ذلك بعد بعد

النص القرآين ،ومتاسك أجزائه وبناه

النظر والتحقيق ،وأي ابداع يف القراءة

بل هو وحدة كاملة متامسكة كاجلملة

حيز االنحزام الی مرتبة االنسجام ،وإذا

ليس ظاهرة عارضة ،أو أمر ًا مرجتالً،

الواردة ،وانه يفرس بعضه بعض ًا لتعلق

بعضه برقاب بعض تضافرت عليه

عوامل شتی ،كنمو النص من املجمل
الی املفصل ،واملراد سياقه ،وتكامل

السياقات :سياق اآلية وسياق السور،
وسياق القرآن ،فهذا ك ّله بام يراعی يف
الفهم والسري والتأويل ،حتی ال هيدر
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املوضوعية والشكلية والذهنية بني

حيمل داللة متعذرة،
مغزی النص أو ّ
ولقد تفاوت أهل العلم يف ادراك
املناسبات لتفاوت قدراهتم يف فهم أرسار
البيان القرآين ،والتبحر يف إدراك الروابط

((( النص القرآين من هتافت القراءة الی أفق
التدبر ،د .قطب الريسوين ،ص.224

والتأويل انجح من الرقي بالنص من
كان هذا احلكم خيص النصوص البرشية
عامة فام بالك بالنص القرآين الذي

ال جيد فيه املسؤول مدلف ًا الی القول
باالنحزام ،والتبعثر ،والتشتت ظاهر ًا

وباطن ًا ،ومرجع هذه املناسبة يف اآليات
والسور الی معنی رابط بينهام عام أو

خاص ،أو حيس أو خيايل ،أو غري ذلك

من أنواع العالقات ،أو التالزم الذهني
كالسبب واملسبب ،والعلة واملعلول

(((

فاختالف املوضوعات وتباين املقامات

يف النص القرآين ال خيل باالنسجام
الداخيل ،مادامت املناسبات املتعددة

((( االتقان ،السيوطي ،ج ،2ص.139

الدكتور السيد حممد املوسوي املقدّ م

تدفع هذا االختالل وحتفظ التامسك

واستخراج املعاين ثم البحث يف لوازمها

اليه الباحثان (ج .بروان ،وج .بول) يف

السياقية التي ال تستقي من اجلملة

املوضوعي بروابط شتی ،وهذا ما هتدّ ی
النصوص املمتازة حني قاال :إن انسجام

النصوص أمر جيب علی القارئ ختفيفه
والتنقيب عنه ،وذلك من خالل اكتشاف
الروابط بني أجزاء الكالم املثمر مع

النص تأوي ً
ال وتفسري ًا.
ّ
وقد ّنوه نولدكه

(((

بذاك إذ رأی أن

القرآن وحدة مرتابطة ترجع ك ّلها الی

معرفة التوحيد ،ثم طبق مبدأ هذا العلم

علی جزء من النص القرآين( :السور
املكية) وان كانت نصوص ًا صغرية إال أهنا

جزء من نص متامسك هو النص القرآين
ينبغي ربطها به(((.

وعد بعض الباحثني علم املناسبة

من املواضيع الشيقة اجلميلة التي تتعلق
ّ
وجل ،وهو من صور
عز
بكتاب اهلل ّ
التذوق األُسلويب والبالغي للقرآن،

وتفعيل

التدبر

واالعتناء

((( تاريخ القرآن ،ص.77

بالقرآن

((( النص القرآين من هتافت القراءة الی أفق
التدبر ،ص.224

واستخراج العرب واألحكام واملعاين

بمفردها بعيد ًا عن السياق(((.

التناسب لغة واصطالح ًا

التناسب يف اللغة :التطابق ،والتآلف،

والتالؤم،

والتوافق.

والتجانس،

والتوازن،

ٍ
ٍ
بيشء)
يشء
أصل املادة( :اتّصال

ومنه النسب ُس ّمي التصاله ولالتصال

به(((.

والنسب واحد األنساب ،وهو

القرابة ،وفالن يناسب فالن ًا فهو نسيبه،

أي قريبه ،وبينهام مناسبة أي مشاكلة،
ونسبت الرجل ،أي ذكرت نسبه ،وبابه
رضب ،وانتسب إلی أبيه ،أي اعتزی(((.
والنسب

هو

القريب

كاألخوين وابن العم ونحوه...

املتصل

واملناسبة :املقاربة واملشاكلة ،وفالن

((( التناسب ال��ق��رآين ،أم�ير ط�لال النعيمي،
ص.2
((( معجم مقاييس اللغة ،ج ،5ص.423
((( خمتار الصحاح ،ص479؛ املصباح املنري،
مادة «نسب».
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يناسب فالن ًا ،أي يقرب منه و يشاكله(((.
ومنه املناسبة يف العلة يف باب القياس

وهي الوصف املقارب للحكم؛ ألنه اذا

حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك
الوصف وجود احلكم(((.

التناسب اصطالح ًا:

املباين»(.((1

وعرفه الفراهي الذي أطلق عليه

اسم (النظام) بالقول« :ومرادنا بالنظام

أن تكون السورة وحدة متكاملة ،ثم

تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة

عرف البقاعي علم املناسبات القرآين
ّ

والالحقة ...وعلی هذا األصل تری

رس
القرآن بعضها إثر بعض ،وهو ّ
البالغة ألدائه الی حتقيق مطابقة املعاين،

وترتيب يف أجزائه من األول الی

اآلخر»(.((1

وتتوقف اإلجاءة علی معرفة مقصود

مسلم بأنهّ ا« :الرابطة بني شيئني بأي

معرفة املقصود من مجيع مجلها ،فلذلك

ارتباط السور بام قبلها وبعدها ،ويف

بأنّه« :علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء

ملا اقتضاه من احلال» وأضاف قائالً:

السورة املطلوب ذلك فيها ،ويفيد ذلك

كان هذا العلم يف غاية النفاسة ،وكانت

نسبته من علم التفسري نسبة علم البيان

من النحو(.((1
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الواحدة،

متسقة

املعاين

منتظمة

وعند القايض أيب بكر بن العريب

(ت543هـ) ،هو« :ارتباط آي القرآن

بعضها ببعض ،حتی تكون كالكلمة

((( املصدر نفسه.

((( املصدر نفسه.
( ((1ينظر :نظم الدرر ،البقاعي ،ج ،1ص.6

القرآن كله كالم ًا واحد ًا ذا مناسبة

وعرف املناسبة الدكتور مصطفی

وجه من الوجوه ويف كتاب اهلل تعني

اآليات تعني وجه االرتباط يف كل آية بام

قبلها وما بعدها»(.((1

وقد أطلق علی التناسب عدة

مصطلحات كالتناسق ،واالنسجام،
( ((1الربهان يف علوم القرآن ،الزركيش ،ج،1
ص.12
( ((1دالئ��ل النظام ،الفراهي ،عبد احلميد،
(اهلند1388 :هـ) ،ص.75
( ((1مباحث يف التفسري املوضوعي( ،دمشق:
2005م) ،ص.58

الدكتور السيد حممد املوسوي املقدّ م

أو علم املناسبة ،أو الوحدة البنائية

امتثاالً ألمر اهلل تعالی بالقراءة ا ُمل َح ِّق َقة
للمعرفة ،تلك ا ُمل ِ
وصلة هلل -تبارك

سورة العلق :سميت بـ(العلق)

استهالل القرآن الکريم ثم جاءت غالبية

أعز العلق بإنزال
بإنزال القرآن عليه کام ّ

حتقق وقوع أحداثها ،وجاءت بعض

والوحدة العضوية ،والنظام ،والوحدة

املوضوعية وغري ذلك(.((1

أعز اإلنسان
لداللته علی أن اهلل تعالی ّ
روح اإلنسان وصورته عليه(.((1

وتعالی -ويف هذا االفتتاح براعة
أفعال هذا التصوير ماضية؛ للدِّ اللة علی
أفعال هذا التّصوير مضارعة داللته

وهي اول سورة نزلت من القرآن،

علی التجدّ د واالستمرار ،هذا فض ً
ال

وهي مکية قطع ًا( ،((1کام أن سياقها يدل

واملضارعة حيقق التنويع ،وربطت أسامء

وسياق آياهتا أليأبی نزوهلا دفعة واحدة،

علی صالة النبي قبل نزول القرآن،
وفيه داللة علی نبوته قبل رسالته

بالقرآن(.((1

الفعل (اقرأ) جاء علی صيغة األمر

( ((1ينظر :دالالت الرتتيب والرتكيب يف
سورة البقرة ،دراسة لغوية يف ضوء علم
املناسبة ،زهراء خالد سعد اهلل العبيدي،

ص 14و( ،18املوصل2007 :م).
( ((1تفسري املهائمي املسمی (تبصري الرمحن و
تيسري املنان) ،ج ،3ص.552
( ((1تاريخ الطربي ،ج ،2ص 305و306؛
سنن البيهقي ،ج ،7ص51؛ الصحيح
م��ن اس��ب��اب ال��ن��زول وفضائل السور،
ص.405
( ((1امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،20ص.322

عن َّ
أن املراوحة بني األفعال املاضية
الفاعل األحداث بأصحاهبا ،ودلت

الصيغة يف (األکرم) املعرفة بـ(أل) علی

اختصاصه تعالی هبذه الرتبة العليا من
الکرم الف ّياض(.((1

وحمور السورة جاءت لتبني عظيم

قدرة اهلل ،وذلك ببيان خلق اإلنسان من
علق وقدرة اهلل علی تعليمه بعد خلقه،
وکلها دالئل جلية علی عظيم قدرة اهلل

وکامل فضله(.((1

وتضع مجيع تراتيب السور املروية

( ((1ينظر :التصوير القرآين يف جزء عم ،أناهيد
عبد احلميد مجال حريري ،ج ،2ص776؛
التحرير والتنوير ،ج ،3ص.435
( ((1التفسري املوضوعي ،ج ،9ص.249
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هذه السورة أولی السور ترتيب ًا،

[سورة العلق ]7- 6 :وهذا الطغيان؛

اخلمس األولی منها هي أولی آيات

االستغناء ماد ّي ًا أم معنوي ًا ،وتعليل

واملتبادر أن ذلك بسبب کون اآليات
القرآن نزوالً علی ما عليه اجلمهور؛

ّ
ألن مضمون باقي اآليات وأسلوهبا
يدالن علی أنّه نزل بعد مدّ ة ما من
نزول آياهتا اخلمس األولی ،علی أن

هذه املدّ ة ليست طويلة علی ُت ْل ِهم آيات
السورة(.((2

ويف اآليات اخلمس األولی أمر

النبي بالقراءة فناسب ّ
أن تستفتح

بالقراءة ،وباسم اهلل؛ اإلقراء للقرآن،
وباسم اهلل ،ألنه هو الذي يدعو

حممد ًا باسمه الی الدين ،وذکر الرب
ونوه بام
ألن القراءة للرتبية والتعليمّ .

أهلم اهلل اإلنسان من العلم واملعرفة التي

أغدقها اهلل تعالی علی االنسان بصفتها
232

املعيار املم ّيز للبرش عن سواه ...لکن
النص القرآين الکريم ،ع ّلق
املالحظ أن
ّ
علی هذا العطاء املعريف لإلنسان قائالً:

ﭽﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﭼ
( ((2التفسري احلديث ،دروزة ،ج ،2ص315؛
امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،20ص.325

بسبب من استغناء اإلنسان ،سواء أکان

طغيان اإلنسان برؤيته لنفسه االستغناء،
لإليذان بأن مدار طغيانه زعمه الفاسد،

واجلملة مؤکدة بعدّ ة مؤکّدات ،لقصد

زيادة حتقيق اخلرب؛ لغرابته ،حتی کأنّه مما

يتوقع أن يشك السامع فيه(.((2
وقد ُح ِذف متعلق الفعل( :استغنی)،
واملراد :استغنی بامله أو عشريته أو

جاهه ،...أو بجميعها .ويف ذلك اجياز

وبراعة يف القول(.((2

ثم جاء تذکري االنسان الطاغي

بمصريه ،تنبيه ًا وهتديد ًا يف قوله تعالی:

ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ علی طريقة االلتفات
من أسلوب الغيبة الی اخلطاب.

ويف تقديم خرب ّ
(إن) علی اسمها:

(الرجعی) قرص الرجوع إليه وحده،
واهتامم بذلك الرجوع.
ثم

جاء

االستفهام

التعجبي

( ((2التحرير والتنوير ،ج ،3ص.444

( ((2البالغة الق ّيمة ،د .عبد القادر حسني،
ص.125

الدكتور السيد حممد املوسوي املقدّ م

اإلنکاري التقبيحي يف قوله تعالی:

النص هنا ليؤدي مهمة
إنام طرحه
ّ

الناهي عبد ًا عن عبادة اهلل والصالة له،

إحداها :إبراز هذه السمة السلبية

ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ حلال
وهذا تقرير للنبي واعالم له بام يفعله

بمن ينهاه عن الصالة (.((2

فنية مزدوجة:

لإلنسان ولفت النظر إليها لتعديل

سلوکنا.

آخران؛

واألخری :مهمة عضوية هي

فأضاف الی االستهفام األول من

بظاهرة طغيان البرش؛ وبني القسم

ثم

توال

استفهامان

الستحضار املستفهم عنه يف الذهن
ُضم شناعة
التشنيع والتعجيب وهي ت ُّ

الی شناعة ،وتضاف بشاعة الی

بشاعة؟! .أرأيت إن أضاف الی الفعلة
املستنکرة؛ ثم ينهاه ،مع أنّه علی اهلدی،
آمر بالتقوی ،فکنی بالعبد عن رسول
اهلل وتنکري العبد لتفخيمه کأنه

قيل :ينهی أکمل اخللق يف العبودية

عن عبادة ر ّبه .ثم أضاف الی الفعلة
املستنکرة فعلة أخری أشد نکر ًا؟!.

(أرأيت إن ّ
کذب وتولی)؟! .فهنا جييء
التهديد امللفوف ،وقد کنی يف قوله

تعالی :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ عن الوعيد
والعقاب وهو عيد موجز ّ
دال مغن(.((2

( ((2ينظر :جممع البيان ،ج ،10ص.782
( ((2ينظر :التحرير والتنوير ،ج ،30ص.449

الربط الفني بني هذا القسم الذي ختمه

الثاين من السورة ،إذ يتمخض قصصي ًا
للحديث عن نموذج من نامذج الطغيان

الذي يطبع بطل القصة،
ٍ
تصدی للنبي وتثبيت
بامله وجاهد
(((2

الذي اغرت

للنبي يف دعوته و موفقه وعدم
املباالت به.

وبعد أن أمر اهلل نبيه أن يقرأ

باسم ر ّبه ،وأن يدعوه باسامئه احلسنی،
ّ
وجل بالقلم الذي يکتب
عز
أقسم ّ
به ملنافع اخللق ،إذ هو أحد لساين
اإلنسان ،يؤدي عنه ما يف جنانه ،ويبلغ

البعيد عنه ما يبلغ القريب بلسانه ،وبه
حتفظ أحکام الدين ،وبه تستقم أمور

( ((2ينظر :التفسري البنائي للقرآن الکريم ،د.
حممود البستاين ،ج ،5ص.370
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العاملني (.((2

ثم عبرّ عن صورة من طغيان االنسان

عجيب ًا بني أجزائها ،وتسلس ً
ال رائع ًا

الرمحن ،فنهی عن طاعة اهلل ،فاستحق

املقطع االول :تشري السورة الی أن اهلل هو

الذي محله علی الوقوف يف وجه من يعبد
وعيد اهلل له بالعقاب ،ويف ذلك داللة

علی جهله بحقيقة قدرة اهلل اخلالق ّ
جل

وعال.

يف ترتيب احلقائق التي تضمنتها ،ففي
اخلالق الذي خلق وهو الذي علم ،فمنه
البدء والنشأة ،ومنه التعليم واملعرفة.

واملقطع الثاين من السورة يرشد

ويربز ارتباط آيات هذا املشهد بعضها

القرآن الی انحراف بعض اخللق عن

(ألف) ،وارتباطها بوقفات غري منتهية،

خلق وعلم ،فلم يستفيدوا من العلم

ببعض ،واختتام فواصله بمدّ طبيعي متثله:

وتوافقها يف ترکيبها املقطعي علی مستوی

مقطعني ،ويف قالبها النّربي علی مستوی
ستة مقاطع ،وافتتاح املشهد الرابع بأداة

الردع والزجر( :کال) واستئناف اجلملة

التي تليها .وهو مشهد العقاب املنتظر
لذلك الطاغي متثله اآليات [ ]19- 15اذ
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وهکذا نجد يف سورة العلق تناسق ًا

النهج القويم وعن شکر املنعم الذي

واملعرفة.

ويف املقطع الثالث :يميض القرآن

الکريم يف بيان صورة من صورة
الطغيان الذي يقف يف وجه أهل

الطاعة ،موضح ًا ما تؤول اليه عاقبة
صاحب هذه الصورة.

يربز غضب اهلل علی هذا الطاغي املتامدي

ويف ضوء هذا املصري الرهيب ختتم

ناصيته ،وبتعذيب زبانية العذاب الغالط

والثبات علی اإليامن والطاعة ،يف قوله

يف غ ّيه ،ويتو ّعده اهلل تعالی بجذبه من
إياه ،إذ دعا أهل ناديه الطوغيت(.((2

( ((2جممع البيان ،ج ،1ص 85و.398

( ((2ينظر :التصوير القرآين يف جزء عم ،ج،2
ص 784ومابعدها.

السورة بتوجيه املؤمن الطائع الی اإلرصار
تعالی :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﭼ [سورة العلق.]7- 6 :

وهذه املقاطع الثالثة جاءت مجيع ًا

تدل علی عظمة الصانع وتبني عدم

الدكتور السيد حممد املوسوي املقدّ م

التفات بعض خلقه الی جالل وعظيم

سواء ،اذ جاءت الفاصلة القرآنية فيها

شديدة الصلة بعضها ببعض(.((2

لني مقاطعها أو شدّ هتا ،مما أدی الی هذه

قدرته ،وبذلك نری أن مقاطعها الثالث

متنوعة بتنوع االنفعاالت الصادرة من

فمقصودها :األمر بعبادة من له

اليقظة النفسية ،والی هذه اإلحياءات

لکفرانه ،طمع ًا يف جنانه ،وخوف ًا من

وکانت الروعة کل الروعة يف تتابع هذه

اخللق واألمر ،شکر ًا إلحسانه ،واجتناب ًا

نريانه ،ملا ثبت من أنه يدين العباد يوم

املعاد(.((2

التي أوحت هبا الکلامت بل احلروف،

بحسها
الفواصل القرآنية ،وهي تعرب
ّ
وجرسها وايقاعها ،وتتوالی عباراهتا

ثم جاء تذکري اإلنسان الطاغي

بجزالتها وفخامتها وانتفاء کلامهتا

ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ علی طريق االلتفات

املوسيقی الداخلية التي تنبع من اختيار

بمصريه؛ تنبيه ًا وهتديد ًا يف قوله تعالی:
من أسلوب الغيبة الی اخلطاب.

وحروفها ،األمر الذي أ ّدی الی هذه

الکلامت ،وما بينها من تالؤم يف احلروف

هکذا کانت السورة األولی يف

واحلرکات ،ومن ثم کانت الصورة

االولی لنزوله ،وهذه الفواصل التي

من الداخل واخلارج -فلم تلبث أن

القرآن الکريم ..ابتداء قوي منذ اللحظة
تبدو للنظرة االولی متباعدة ،هي من
الداخل متناسقة ،وهذا نسق من القرآن

عجيب ،آيات مجعت بني روعة اإلبداع
يف نسقها اخلارجي والداخيل علی حد

( ((2ينظر :التفسري املوضوعي ،ج ،9ص250
و.251
( ((2مصاعد النظر ل�لارشاف علی مقاصد
السور ،ابراهيم بن عمر البقاعي ،ج،3
ص.123

الرائعة التي صحبتها موسيقاها-

استجاب العقل والوجدان لداعيها ،بعد

أن صحبتها تلك املواقف النفسية املتأثرة

هبا(.((3

سورة القلم:

سورة القلم مکية ،نزلت بعد سورة
( ((3الصورة االدبية يف القرآن الکريم ،د.

ص�لاح ال��دي��ن عبد ال��ت��واب ،ص202
و.203
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العلق ((3(،واملحور األساس الذي تدور

عليه السورة الکريمة هو إثبات نبوة

قبلها (العلق) .فابتدأ بسورة (ن) إذ أن

للرسول بشأن التأ ّثرات التي تأ ّثرت

فالقلم املقسم به هو ما يکنی عنه بالقلم

حممد وتثبيت قلبه ((3(،وبعالج تربوي
هبا نفسه من مواقف املکذبني برسالته

إ ّبان نزول السورة ،إذ اتهّ مه بعض کرباء
قومه و ُعتَاتهِ م باجلنون( .((3وقد أقسم

اهلل أراد أن ينوه بالقلم يف سورة العلق
من تعلق علم اهلل باملوجودات الکائنة

والتي ستکون( ((3وحيث أقسم يف الثانية

بـﭽﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ لتدل علی

اهلل ّ
جل شأنه بالقلم ملا فيه البيان علی

قوة عقل هذا الرسول الذي أنزل اهلل عليه

اجلنون الذي افرتاه عليه اجلاحدون زور ًا

وبه تتهذب النفوس ،وترقی شؤوننا

صدق نبيه وإثبات نبوته وبراءته من

وهبتان ًا .واملجنون يستحيل أن يکون نب ّي ًا،
وصاحب اخللق العظيم يستحيل أن

يکون کذاب ًا مدعي ًا(.((3

وهناك ارتباط واضح ومتني بني

( ((3االتقان يف علوم ال��ق��رآن ،السيوطي،
ج ،1ص27؛ وق��ال اآلل���ويس يف روح
املعاين :هي من أوائل ما نزل من القرآن
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مضمون سورة (ن) والسورة التي

بمکة ،فقد نزلت -علی ما روي عن ابن

عباس -ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ...ﭼ ثم هذه،
.

ثم املزمل ،ثم املدثر.
( ((3ينظر :التفسري املوضوعي ،ج ،8ص.290
( ((3ينظر :معارج التفکر ودقائق التد ّبر،
عبد الرمحن حسن جبنّکة امليداين ،املجلد
االول ،ص.199
( ((3املصدر نفسه ،ص.296

يعم العلم والعرفان،
هذا القرآن ،ومنه ّ
االجتامعية والعمرانية لتکون تأکيد ًا ملا

احتوته هذه اآليات اخلمس يف صدر

تلقني القرآن منذ بدء تنزيله بخطورة
القراءة والکتابة والعلم والتعلم يف حياة

اإلنسان وکرامته(.((3

و(ن) إما اسم للسورة ،أو لغرض

منه التحدي ،مثل :ق و ص ْ
بأن يأتوا
( ((3ينظر :التحرير والتنوير ،ج ،29ص56؛
وق��ال البيضاوي والسيد شرب يف ان��وار
التنزيل واجلوهر الثمني «والقلم الذي

کتب ال��ل��وح ،أو ال��ذي يکتب به لکثرة
منافعه» .ان��وار التنزيل ،ج ،5ص233؛

اجلوهر الثمني ،ج ،6ص.259
( ((3ينظر :التفسري اجلديد ،ج ،1ص.364

الدكتور السيد حممد املوسوي املقدّ م

بمثل القرآن أو بعضه ،مادام مکون ًا من

قالوه ،فثبت له كامل العقل وسداد

ويکتبون ،وينظمون الشعر ،ويد ّبجون

وأضاف الی كامل العقل سمة هي من

حروف اللغة العربية التي هبا ينطقون

اخلطب البليغة(.((3

الرأي ورشاد األمر ،مقابل هتمة اجلنون،
أرفع مستوياهتا وهي :اخللق العايل الذي

وملا كان احلاصل بالقلم من بث

يعبرّ عن التوافق الداخيل واخلارجي

واألرسار ما يفوق احلرص ،فصار كأنّه

تتوازن داخلي ًا بحيث ال حتيا اإلنشطار

كان املخاطب هبذا قد عارش املرسل

سمة (التكيف أو التوافق االجتامعي)

األخبار ونرش العلوم علی تشعبها
العامل املطيق واللسن املنطيق ...وملا
إليهم دهر ًا طوي ً
ال وزمن ًا مديد ًا أربعني

للشخصية ،فالشخصية السوية هي التي

والتخرق ،وتتوازن خارجي ًا حينام حتق
ّ
الذي يعني القابلية علی أن تتعامل

سنة ،وهو أعالهم قدر ًا وأطهرهم

مع اآلخرين ،وليس أن هترب منهم

وأرأفهم وأرفعهم عن شوائب األدناس

اخللق العظيم(.((3

بينهم إالّ باألمني ،ومل يتجدد له يشء

قلبه ويدعوه الی التشدّ د واإلرصار

وهو سلوك املنحرفني الذين سيناهضون

ألهنم مل تنفع فيهم األخالق وال العلم،

خالئق ،وأمتنهم عق ً
ال وأحكمهم رأي ًا
مهة ،وأزكاهم نفس ًا بحيث إنه ال يدعي
يستحق به أن يصفوه بسببه باجلنون،
رسالة االسالم ،نفی سبحانه عنه ما

( ((3ينظر :مفاتيح الغيب ،ج ،1ص127؛
تفسري ابن کثري ،ج ،1ص39؛ الکشاف،
ج ،1ص13؛ والتفسري املنري فی العقيدة
والرشيعة ،وهبة الزحييل ،ج ،29ص44؛
يف ظ�لال ال��ق��رآن ،ج ،1ص38؛ تفسري
املراغي ،ج ،29ص.28

وتنسحب الی الداخل ،وهذا هو قمة
ثم أردف اهلل تعالی بام يقوي

مع قومه مع ق ّلة العدد ،وكثرة الكفار،

ألهنم انحرفوا عن شكر من خلق وع ّلم،
وطغوا وجتبرّ وا بدالً من أن يشكروا

املنعم علی انعامه .فسورة (ن) يتحد
موضوعها من أوله الی آخره يف بيان

عظمة الرسول -يف كامل عقله وخلقه-
( ((3ينظر :التفسري البنائي ،ج ،5ص.79
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وماله عند ربه من تكريم وتبجيل

القرآين يف مطالع السور وشخصياهتا(.((4

قوله تعالی :ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ إعالن ًا

علی أمهية مجاليه فائقة هي :العنرص

وتعظيم .فاتبع اهلل سبحانه وتعالی يف

بأنه ممن ارتضاه من الرسل وخصه

اإلحيائي هلذا اخلطاب ﭽ ﭑ ﭒﭼ.

سورة املزمل :سميت به؛ لداللته

ولكن العبارة ذات احياءات متنوعة-
وهذه هي ِسمة الفن -حيث نجد أن

السورة مكية من حقائق السور

الداللة املقصودة من العبارة املذكورة،

يدور حمور هذه السورة الكريمة

املتزمل بعبادة النبوة ((4(،وهذا يعني أننا

إحدی أحوال املصطفی فجاء خطاب

املتز ّمل بالنوم
أن املقصود من ذلك هوَ :

بخصائص وكفاه رش أعدائه(.((3

علی عظم أمر الوحي ،ألن أقوی اخلالئق

كان يرتعد عنده فيتزمل(.((4
النازلة يف أول البعثة(.((4

حول شخصية الرسول ،إشارة الی
االنبساط مع سيد املرسلني ،واالشعار

بمالطفة اهلل تعالی رسوله بندائه
بوصفه بصفة تز ُّم ِل ِه ،واألمر بقيام الليل،
وبيان حجة التوحيد .واألمر بالصرب
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وهذا االستهالل الفني للسورة :ينطوي

علی جفاء الكفار،

(((4

ولقد تكرر بدء

مطالع السور بنداء النبي مما يصح
أن يقال إنه ُأسلوب من أساليب النظم

( ((3البحر املحيط ،ج ،10ص.311
( ((4تفسري املهائمي ،ج ،3ص.467
( ((4تفسري امليزان( ،األعلمي) ،ج ،20ص.66
( ((4التفسري املوضوعي ،ج ،8ص.425

فاملزمل-لغوي ًا -هو املتل ّفف بثيابه،

النصوص التفسريية تتفاوت يف حتديد

فالبعض ذهب الی أن املقصود منها:
أمام (استعارة)،

(((4

والبعض ذهب الی

فتكون أمام (رمز) ،والبعض ذهب الی

الداللة اللغوية فحسب( ...((4واألهم
( ((4التفسري احلديث ،ج ،1ص.405
( ((4ينظر :جممع البيان ،ج ،10ص568؛ فتح
القدير ،ج ،5ص378؛ غريب القرآن ،ابن
قتيبة ،ج ،1ص.421
( ((4شبه إجراء التبليغ بتحمل احلمل الثقيل
بجامع املشقة (حم��اس��ن ال��ت��أوي��ل ،ج،9
ص.)340
( ((4أي خاطبه العيل بكسائه املشتمل به أي
ب��ال��وص��ف ال���ذي ه��و عليه مالطفة له.
(التفسري املبني ،ج ،1ص .)773وإيناس ًا
لنفسه ،وحتبب ًا إليه ،حتی ي��زداد نشاط ًا،

الدكتور السيد حممد املوسوي املقدّ م

من ذلك ّ
أن ك ًّ
ال من التفسري اللغوي

جيء به للمبالغة ،وكلمة الفصل -هي-

فكرة السورة التي تريد أن تتحدث عن

أشدّ وطن ًا ،وأقوم قيال ،كل هذه الكلامت

واالستعاري والرمزي :يتجانس مع

قيام الليل ،طبيعي ًاَّ ،
إن هذا اخلطاب
للنبي( ،كام َّ
أن له خصوصيات

عبادية) ...ولكن انسحاب ذلك علی
أمر
مطلق املؤمنني بحيث يفيدون منهٌ :
أمر
ينبغي أالّ نرت ّدد فيه ،فقيام الليل ٌ

تؤكّده نصوص الترشيع بنحو بالغ

وأفعل التفضيل يف أشدّ وأقوم .ومتييز
حوافز ودوافع لالهتامم بقيام الليل

يف أول البعثة استعداد ًا لتهيئة اجلسم
وحفز النفس لألمر املهم .ثم تناولت

السورة موضوع ثقل الوحي الذي ك ّلف

اهلل به رسوله ليقوم بتبليغه للناس بجد

ونشاط ،ويستعني علی ذلك باالستعداد

املدی ،حتی ّ
النبي كان يقول بام
أن
َّ
معناَ :أ َّن جربيل كان يوصيه بقيام الليل،

وأمرته بالصرب علی أذی املرشكني،

النص القرآين بني قيام
الليل ...كام ربط ّ

كفيل باالنتقام منهم بإهالكهم وإبادهتم.

حتی ظ َّن أن املؤمنني ينبغي أالّ يناموا يف
الليل وبني قراءة القرآن ترتيال...

(((4

والكالم مؤكّد من عدّ ة وجوه:

بالنون املؤكِّدة ،وكلمة ناشئة مصدر
وهو يبلغ رسالة ربه (التفسري الوسيط،
الطنطاوي ،ج،15ص.)152
( ((4التفسري البنائي ،ج ،5ص 158ومابعدها.
قال سبحانه :ﭽ ...ﭢﭣﭤ ﭼ
أي بينه تبيين ًا ،وفصله تفصيالً ،بقراءته
ترسل وتؤدة ،بِت ْبيني احلروف وإشباع
علی ُّ
احلركات ،فذلك أعون علی تأمله ،وأثبت
ملعانيه يف القلب( .ينظر :الكشاف ،ج،3
ص.)226

الروحي بإحياء الليل يف العبادة،

وهجرهم هجر ًا طويالً ،فاهلل سبحانه
ولقد أخذ القرآن يذكر سبب هذا

األمر فقال ما معناه :يا حممد انك حتمل

أكرب رسالة ،وتدعو الناس الی أضخم
دعوی :دعوة احلق واحلرية والكرامة،

وسيكون لك أعداء ،وسيكون ملن يدعو
بدعوتك ،هلذا أمرناك بإعداد نفسك

وجسمك الی حتمل الرسالة.

فجاء التوجيه الی الصرب بعد التوجيه

الی القيام والتبتل والذكر ،فكالمها شاق

وعسري.
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وختمت السورة بتخفيف اهلل تعالی

عن رسوله ومن معه من املؤمنني من
قيام الليل رمحة به وهبم ،ليتفرغ الرسول

وأصحابه لبعض رضوراهتم املعيشية،

ّ
فإن منهم املريض ومنهم املجاهد يف
سبيل اهلل ،ومنهم الذين يرضبون يف

األرض طلب ًا للرزق والقوت ،هلم
ولذرارهيم(.((4

لقد رسمت هذه السورة طريق السري

الی اهلل ،وبينت الطريق الی التقوی يف
حدِّ ه األدنی وحدِّ ه األعلی؛ فحدُّ ه األدنی

صالة مفروضة ،وزكاة ،واستغفار ،وقيام
ما تيرس من الليل .وحدُّ ه األعلی :صالة،
وإنفاق ،واستغفار ،وقيام من الليل،

وترتيل قرآن ،وذكر ،وانقطاع الی اهلل

ّ
وجل ،وصرب علی أقوال الكافرين،
عز
ّ
وهجرهم ،وانتظار فعل اهلل فيهم إذا مل
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يكن جهاد مأمور ًا به ،وصلة ذلك بقضية
العبادة والتقوی التي هي حمور السورة

( ((4ينظر :صفوة التفاسري ،الصابوين ،ج،3
ص463؛ مصاعد النظر ل�لإرشاف علی
مقاصد السور ،البقاعي ،ج ،3ص131؛
التفسري املوضوعي ،ج ،8ص.426

واضحة املعامل(.((4

أهم املصادر واملراجع:

•األساس يف التفسري ،سعيد حوي،
(القاهرة.)2009 :

•الربهان يف علوم القرآن ،الزرکيش،
بدر الدين حممد بن عبد اهلل ،دار
الفکر( ،بريوت2001 :م).

•البالغة القيمة ،د .عبد القادر حسني،
(القاهرة.)1999 :

•التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،حممد
الطاهر( ،تونس :د .ت).

عم ،دراسة
•التصوير القرآين يف جزء ّ
أدبية حتليلية( ،جدة2006 :م) ،أ.

أناهيد عبد احلميد مجال حريري.

•التفسري البناين ،د .حممود البستاين،
(مشهد :د .ت).

•تفسري الوسيط ،الزحييل ،وهبة بن
مصطفی( ،بريوت1422 :هـ).

•تفسري روح البيان ،حقي الربوسوي،
اسامعيل( ،دار الفکر :د .ت).

( ((4التفسري امل��وض��وع��ي ،ج ،8ص428؛
األساس يف التفسري ،سعيد حوی ،ج،11
ص 6200و.6211
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•تفسري غرائب القرآن ورغائب

•زاد املسري يف علم التفسري ،ابن

احلسن بن حممد( ،بريوت1416 :هـ).

عيل( ،بريوت1422 :هـ).

النعيمي( ،جملة البحوث والدراسات

اهلل( ،مؤسسة املعارف االسالمية:

الفرقان ،النيشابوري ،نظام الدين

•التناسب

القرآين،

أمري

طالل

االسالمية ،عدد  ،32عام.)2013 :

اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن

•زبدة التفاسري ،الکاشاين ،املولی فتح
1423هـ).

•التناسب القرآين عند اإلمام البقاعي،

•صفوة التفاسري ،الصابوين ،حممد

(األردن2001 :م).

•غريب القرآن ،ابن قتيبة ،عبد اهلل بن

مشهور موسی مشهور مشاهرة،

عيل( ،القاهرة1997 :م).

•اجلامع ألحکام القرآن ،القرطبي،

مسلم ،حتقيق :أمحد ضفر( ،بريوت:

•اجلوهر الثمني يف تفسري الکتاب

•فتح القدير اجلامع بني فني الرواية

األلفني( ،الکويت1407 :هـ).

حممد بن عيل بن حممد( ،بريوت:

حممد بن أمحد( ،طهران1406 :هـ).

املبني ،السيد عبد اهلل شرب ،مکتبة

2007م).

والدراية يف علم التفسري ،الشوکاين،

•دالئل النظام ،الفراهي ،عبد احلميد،

1414هـ).

•دالالت الرتتيب والرتکيب يف

جزي الغرناطي ،حممد بن أمحد( ،دار

علم املناسبة ،زهراء خالد سعد اهلل

•املصباح املنري يف غريب الرشح الکبري،

(اهلند1388 :هـ).

سورة البقرة ،دراسة لغوية يف ضوء
العبيدي( ،املوصل2007 :م).

•روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم،
اآللويس ،السيد حممود( ،بريوت:
1415هـ).

•کتاب التسهيل لعلوم التنزيل ،ابن
األرقم1416 :هـ).

الفيومي ،أمحد بن حممد بن عيل،

(بريوت1987 :م).
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فحوى البحث
هcه الدراسة أفردها الباح Yللجملة التcييلية � القرآن الكريم¨ مs
حي Yبيان مفهومها وأقسامها¨ وأ�رها � فهم النص القرآن Æwوه� wلة
�امة¨ تتف kبعöقات اإلسناد وال��يب واإلفادة¨ وعادة ما �كون �ل ًة
مو�eةً يcيل بها الكöم ليتحق oبها ما قبلها¨ و�تCم sمعناه �و�يداً
و�قريراً¨ و�ل pه wالدôلة الك�ى �ا¨ بيد أنّها �تصرف إ� أ�را÷
ودôôت عديدة �سب السيا‚ ال� Ícرد فيهÆ
ويشتمل البح Yعل9 vهي �د يتCم sالتQسي fملصDل` ا'ملة
التcييلية وبيان مواقعها ªوعل vمبح� ¨5األول � أقسام ا'ملة
التcييلية¨ واملبح Yال�ان � wالتناسب ب 5املعن � vا'ملة التcييلية
واملعن vالعام � سيا‚ اüية¨ و�Cم� sاً 9ة ا�تملت عل vأهم التويات
والنتائج ال� �ول إليهاÆ
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املقدمة:

ال ريب أن القرآن الكريم منبع

والرتابط القائم بني أجزاء اآلية يعدّ لون ًا

املعارف وموردها« ،وأن القرآن ظاهره

النص القرآين ومتاسك
مظاهر انسجام
ّ

العلوم العربية وأساسها ،ومعني خمتلف

من ألوان إعجاز القرآن الكريم ،ومن

أنيق ،وباطنه عميق ،ال تفنى عجائبه ،وال

بنائه وتناسب أجزائه.

به»(((.

املتواضع إبراز ذلك من خالل متهيد

تنقيض غرائبه ،وال تكشف الظلامت إ ّ
ال

من هنا حاولت يف هذا البحث

من الدراسات

بينت فيه التذييل لغة واصطالح ًا،

من حيث أقسامها ،وأنامط تراكيبها،

من اجلملة التذييلية ،إذ تعددت

وتناولت مزيدٌ

والبحوث اجلملة يف القرآن الكريم،
وبناؤها ،ودالالهتا ،كام كثر احلديث عن

حمور دراسة الفاصلة القرآنية ،بيد أنه مل

يفرد بحث مستقل للجملة التذييلية،

يبني مفهومها وأقسامها ،وأثرها يف فهم
النص القرآين .ويراد هبا اجلملة املوجزة

التي يذيل هبا الكالم ليتحقق هبا ما

قبلها ،وتتضمن معناه توكيد ًا وتقرير ًا.
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مع دالالهتا ،وتتناسب مع صدروها،

واملعنى

االصطالحي

املقصود

املصطلحات املمكن إطالقها عىل هذا

فرجح البحث هذا
النوع من اجلملّ ،
املصطلح ،لكونه جامع ًا مانع ًا ،وألن
كثري ًا من املفرسين ذكروه يف تفاسريهم،
فض ً
ال عن أن التذييل مصطلح شائع يف
الرتاث البالغي والعرويض.

وأشفعت ذلك بمبحثني ،األول

وليس من ذي مسكة يغفل مكانة

تضمن ذكر قسمني أساسيني من أقسام

القرآين ،وإظهار دالالته ،فاآليات

إليهام البالغيون ،القسم األول :اجلملة

هذه اجلملة وأمهيتها يف بناء النص
القرآنية غالب ًا ما تذيل بجمل تتالءم
((( هنج البالغة بتحقيق حممد عبدة-55 /1 :
خطبة .18

اجلملة التذييلية من حيث دالالهتا ،أشار

املؤكدة ملضمون ما قبلها ،والقسم الثاين:
اجلملة اجلارية جمرى األمثال .وبينت

أهم أغراض هذين القسمني ودالالهتام.

م.د .عيل موسى عكلة

وتناولت يف املبحث الثاين التناسب

أو ً
ال لبيان أبعاد هذا املصطلح اللغوية،

العام يف سياق اآلية ،مشري ًا إىل التناسب

االصطالحي املقصود يف هذا العنوان

بني املعنى يف اجلملة التذييلية واملعنى
الظاهر الذي ال حيتاج فهمه إىل كثري
عناء ،ويدركه سائر املعنيني بفهم

اخلطاب القرآين ،والتناسب اخلفي الذي
حيتاج الوصول إىل املناسبة فيه إىل مزيد

من التأمل والفكر .وختمت البحث

بخامتة اشتملت عىل أهم النتائج التي

توصل إليها.

معتمد ًا يف كل ذلك مصادر التفسري

وغريها التي عنيت بإظهار قيمة التذييل
وأرساره البالغية ،ومن أبرزها :الكشاف

للزخمرشي ،ومفاتيح الغيب للرازي،

ونظم الدرر للبقاعي ،وإرشاد العقل
السليم أليب السعود ،وروح املعاين

لأللويس ،والتحرير والتنوير للطاهر بن

عاشور .آم ً
ال أن يكون هذا قد قدّ م شيئ ًا
جدير ًا بالنظر ،واهلل ويل التوفيق.
التمــــهيد

مفهوم التذييل

قبل اخلوض يف تفاصيل هذا

أمهد
البحث ،أجد من الرضوري أن ّ

ومن ثم أبني وجهات النظر يف املعنى
طبق ًا ملعطيات املعاجم اللغوية وغريها.
التذييل لغة

جاء يف املعنى اللغوي ملا ّدة (ذيل):

الذيل :هو ما أسبل فأصاب األرض من
الرداء واإلزار .والذيل :آخر ّ
كل يشء،
وواحد أذيال القميص وذيوله ،ويقال:

أذال فالن ثوبه ،وذ ّيل ثوبه تذيي ً
ال ،إذا
أطال ذيله .والتذييل :تطويل الذيل.

وذيل املرأةّ :
ٍ
ثوب تلبسه إذا
كل

جرته عىل األرض من خلفها .والذيل
ّ
يف درع املرأة أو قناعها :إذا أرخت

شيئ ًا منهام ،وذالت املرأة تذيل ذي ً
ال،
جرت ذيلها عىل األرض وتبخرتت.
أي ّ
وأذالت املرأة قناعها ،أي أرسلته .وذال

الرجل يذيل ذي ً
فجر ذيله.
ال :تبخرت ّ

وذيل الريح :ما انسحب منها عىل

األرض ،أو ما ترتكه يف الرمل كأثر ذيل
جمرور ،وقيل :أذيال الريح مآخريها

التي تكسح هبا ما ّ
خف هلا.

وذيل الفرس والبعري والثور الوحيش
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ونحوهاَ :ذ َنبه إذا طال ،أو ما أسبل منه

التذييل يف العروض والبالغة:

ذيل ،أو طويل الذيل .واألنثى :ذائلة.

(ذيل) يف معاجم اللغة ،تكشف النقاب

ومذ ّيل :ذو
فتع ّلق ،وفرس ذائل ،وذ ّيال ُ
وذال الفرس وأذيل :صار له ذيل ،وذال

بذنبه :شال .وتذ ّيلت الدابة :حركت
ذنبها ،وتذ ّيل :تبخرت .والذ ّيال :الطويل
القدّ  .ومن اخليل :املتبخرت يف مشيه،
ومجع الذيل :أذيال ،وأذيل ،وربام قالوا:
ذيول .وقوهلم :جاء أذيال من الناس،

أي أواخر منهم قليل(((.

ّ
تدل عىل البسط
فاملادة بمجملها

عن الداللة االصطالحية للتذييل عند

فثمة مناسبة
العروضيني والبالغينيّ ،
بني داللة اللفظ اللغوية واالصطالحية

تساعد عىل كشف املعنى وتوضيحه،

ومن ثم يمكن من خالهلا أن نقف عىل
حتديد مفهوم اجلملة التذييلية ،وبيان

أنامطها.

فالتذييل عنوان بارز يف الدرس

والنرش واالمتداد والسعة والطول .قال

النقدي والبالغي ،أفاض يف بحثه

واحد ّ
يشء ُ
يسفل يف
مطرد منقاس ،وهو ٌ

العروضيني من علل الزيادة ،ويراد به:

أص ٌ
يل
بن فارس « :الذال والياء والالم َ
إطافة .من ذلكَّ :
الذيلَ ،ذيل القميص
وغ ِ
انسح َب منها عىل
الريح :ما
َ
ريه .و َذيل ِّ
وفرس ذ ّي ٌ
ال :طويل ّ
الذ َنب»(((.
األرض.
ٌ
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ّ
إن املعاين املتقدمة التي تتضمنها مادة

((( تنظر م��ادة (ذي��ل) يف :كتاب العني/8 :
 ،197والصحاح ،1702 /4 :والفائق
يف غريب احل��دي��ث ،408 /1والنهاية

يف غريب احل��دي��ث ،175 /2 :ولسان
العرب ،260 /11 :والقاموس املحيط:

 ،380 /3وتاج العروس .331 /7
((( معجم مقاييس اللغة -ذيل .366 /2 :-

العلامء القدماء واملحدثون ،وهو عند

زيادة حرف ساكن عىل ما آخره وتدٌ

جمموع ،نحو زيادة األلف قبل نون

(متفاعلن) و (مستفعلن) و(فاعلن)
فتصري (متفاعالن) و (مستفعالن) و
(فاعالن)(((.

أما علامء املعاين فعدّ وا التذييل

((( تنظر مادة (ذيل) يف :لسان العرب/11 :
 ،261وتاج العروس .332 /7 :وينظر:
ميزان الذهب ،13 :وموسوعة كشاف
اصطالحات الفنون والعلوم.131 /1 :

م.د .عيل موسى عكلة

قس ًام من أقسام اإلطناب كالقزويني

ويف السنة الرشيفة ،ويف منظوم كالم

مستق ً
ال من ألوان البديع كالعسكري

ذلك ،منها قوله تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ

والسيوطي((( ،وعدّ ه آخرون لون ًا
والباقالين((( .ووقفوا عىل مفهومه
وأنواعه ،ومثلوا له من الشعر والقرآن.

ومرادهم من التذييل «هو أن يذ ّيل

الناظم أو الناثر كالم ًا بعد متامه وحسن

السكوت عليه بجملٍ حت ّقق ما قبلها من
الكالم وتزيده توكيد ًا ،أو جترى جمرى

املثل بزيادة التحقيق»(((.

وجيري التذييل يف القرآن الكريم،

((( ينظر :اإليضاح يف علوم البالغة يف علوم
ال��ب�لاغ��ة ،190 /1 :وخم��ت�صر امل��ع��اين:
 ،178وجواهر البالغة.232 :
((( ينظر :كتاب الصناعتني ،413 :وإعجاز
القرآن .102 /1 :ومن مصادر البالغة
األخرى التي أفردته بمبحث خاص :كتاب
بديع القران الب��ن أيب اإلصبع امل�صري،
وخزانة األدب البن حجة احلموي ،كام
ن��ج��ده يف رشوح التلخيص للتفتازاين
وغريها.
((( خزانة األدب وغاية األرب،242 /1 :
معجم املصطلحات البالغية.122 /2 :
وينظر :الفوائد املشوق إىل علوم القرآن،
والربهان يف علوم القرآن ،76 /1 :وصور
البديع -فن األسجاع ،43 :ولغة القرآن يف
جزء عم ،369 :والفاصلة القرآنية.19 :

العرب ومنثوره ،وله أمثلة كثرية يف ّ
كل

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [سورة
سبأ .]17 :أي «هل جيازى ذلك اجلزاء
الذي يستحقه الكفور إال الكفور»(((.

ووقع ذلك يف السنة الرشيفة ،ومنه

ما رواه ابن عباس عن النبي أنه قال:

ٍ
بحسنة فلم
هم
«إن ربكم رحيم ،من ّ
يعملها كتب له عرش أضعاف إىل سبع

هم
مائة ضعف ،إىل أضعاف كثرية ،ومن ّ
ٍ
بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ،فإن
عملها كتبت عليه ٌ
سيئة واحد ٌة أو حماها،
وال هيلك عىل اهلل إال هالك»((( .فقوله:

«ال هيلك عىل اهلل إال هالك» تذليل

ملا تقدّ م ،وقد خرج الكالم فيه خمرج
األمثال(.((1

ومن املنظوم قول ابن نباتة السعدي

يمدح سيف الدولة:

((( ال�بره��ان يف ع��ل��وم ال��ق��رآن،68 /3 :
واإلتقان يف علوم القرآن.198 /2 :
((( املعجم الكبري.125 /12 :
( ((1خزانة األدب وغاية األرب.242 /1 :
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مل ِ
جودك يل شيئ ًا أؤ ّمله
يبق
ُ

أصحب الدنيا بال أملِ
تركتني
ُ

(((1

اجلملة التذييلية:

فصدر البيت مكتمل املعنى؛ ألنه

التذييل املتقدّ م عن البالغيني ال

إىل تذييل البيت ،بتكرار املعنى املتقدم

تعود بمفهومها إىل متقدم ،قال أسامة

املثل السائر حيث قال( :تركتني أصحب

الكالم ٌ
مجلة حت ّقق ما قبلها»(.((1

استوىف ما أراده من املدح فيه ،ثم احتاج

فيه استحسان ًا وتوكيد ًا ،فأخرجه خمرج

الدنيا بال أمل) ،ليحصل ما أراده من
التوكيد وزيادة املعنى(.((1

ٍ
مجلة مستقلة
يتقيد بلفظ ،بل يتعداه إىل
بن منقذ يف التذييل« :هو أن تأيت يف
وذكر السيوطي وغريه ّ
أن التذييل:

«هو أن يؤتى بجملة عقب مجلة ،والثانية

والدارسون يف علوم القرآن ،مل

تشتمل عىل معنى األوىل ،لتأكيد منطوقه

ذلك ألن البالغة إنام نشأت يف رحم

ويتقرر عند من فهمه»( .((1فالتذييل

خيرجوا من دائرة تعريفات البالغيني؛
الدراسات القرآنية ،مظهرة لبيان القرآن،

وكاشفة عن متيزه وإعجازه ،ففي برهان
الزركيش« :التذييل ...اصطالح ًا :أن

يؤتى بعد متام الكالم بكالم مستقل يف

معنى األول حتقيق ًا لداللة منطوق األول
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فهمه» (.((1

أو مفهومه ،ليكون معه كالدليل ،ليظهر
املعنى عند من ال يفهم ،ويكمل عند من

( ((1الديوان .252 :1
( ((1ينظر :اإليضاح يف علوم البالغة/1 :
 ،191- 190وخ��زان��ة األدب وغاية
األرب ،244 /1 :وج��واه��ر البالغة:
.232

أو مفهومه ،ليظهر املعنى ملن مل يفهمه،

ٍ
بجملة غايتها إيصال املعنى إىل
يكون
املتلقي ،وحتقيق الفهم وتوكيده يف

نفوس املخاطبني.

تركيبي ودال ّيل
بناء
فاجلملة التذييلية ٌ
ّ

( ((1ال�بره��ان يف علوم ال��ق��رآن،68 /3 :
وينظر :اإلت��ق��ان يف علوم ال��ق��رآن/2 :
.198
( ((1البديع يف نقد الشعر.125 :
( ((1معرتك األقران يف إعجاز القرآن،279 :
وينظر :اإليضاح يف علوم البالغة/1 :
 ،190والتوقيف عىل مهامت التعاريف:
 ،168 /1وخم��ت�صر امل���ع���اين،178 :
وجواهر البالغة.231 :
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تام املعنى ،حيتفظ بعالقات اإلسناد
والرتكيب واإلفادة ،وهي مجلة موجزة،

متتاز بالتكثيف الداليل ،يذيل هبا الكالم

ليتحقق هبا ما قبلها ،وتتضمن معناه

توكيد ًا وتقرير ًا .أي إهنا تؤدي وظيف ًة

إيضاحي ًة بياني ًة ،أو توكيدي ًة حتقيقي ًة.

وقد ورد هذا املصطلح عند ابن

حجة احلموي يف الشاهد ( )374وهو

قوله:

إذا زجر السفيه جرى إليه

وخالف والسفيه إىل خالف

قال« :السفيه إىل خالف :مجلة

تذييلية ،أي شان السفيه امليل إىل خمالفة
الناصح ،وهذا البيت مل يعزه الفراء

إىل أحد»( .((1وورد مصطلح اجلملة
التذييلية عند أيب السعود ،والشوكاين،

واآللويس ،وابن عاشور ،يف موارد من

تفاسريهم(.((1

( ((1خزانة األدب وغاية األرب.226 /5 :
( ((1ينظر :تفسري أيب السعود ،123 /1 :وفتح
القدير 345 /1 :و 370و ،376و/2
 ،392و 471و  477و ،478وروح
امل��ع��اين 13 /9و ،180و،163 /11
و ،13 /13والتحرير والتنوير/12 :
 ،169و.178 /16

وأطلق

عليها

بعض

الباحثني

املحدثني هذا املصطلح أيض ًا ،وعرفها

بقوله« :هي التي ّ
النص،
تؤكد مدلول
ّ

النص»(.((1
وغالب ًا ما تكون ممثلة لنهاية
ّ
وأضاف« :وغالب ًا ما تأيت اجلمل التذييلية

نص اآلية برتكيب مناسب
يف هناية ّ
مناسب ًة إعجازي ًة ملا تقدم من اجلمل»(.((1
وذكرت باحثة أخرى ّ
أن اجلملة

التذييلية «تعدّ وحد ًة تركيبي ًة خاص ًة

تتنوع حسب املقام واملعنى املقصود
والغاية املرجوة ،بوصفها فن ًا إطنابي ًا

يؤدي دوره التذيييل من خالل صورتني،

حرص البالغيون عىل ذكرمها ،ومها:
 .أالتذييل الذي جيري جمرى املثل.

.بالتذييل الذي ال جيري جمرى
املثل»(.((2

مواقع اجلملة التذييلية:

قد يتبادر إىل الذهن ّ
أن اجلملة

التذييلية يتوجب أن تقع يف آخر اآلي،
( ((1آيات املعامالت يف القرآن الكريم.43 :
( ((1آي��ات املعامالت يف القرآن الكريم:
.61-60
( ((2اإلط��ن��اب يف ال��ق��ران ال��ك��ري��م ،أنامطه
ودالالته -دراسة بالغية.243 :
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وهو الغالب فيها ،بيد أهنا قد تقع يف

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ،

برأسها ،تأيت بعد متام املعنى ،عىل سبيل

الكالم عندها.

وسطها ،أو يف ختامها ،أو تكون آي ًة
التأكيد أو التقرير والتحقيق.

ومن أمثلة توسط اجلملة التذييلية

التي تؤكد مقطع ًا من اآلية :قوله

سبحانه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ

تذييلية( ،((2وهي مجلة وسطية ،مل ينته
وقوله:

ﭽﮇﮈﮉﮊ

ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [سورة

البقرة .]194 :فقد وردت اجلملة
التذييلية يف وسط اآلية ،وهي قوله:

ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ

ﭽﮋ ﮌ ﭼ ،معقبة عىل اجلملة

ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ .مجلة تذييلية

جمرى املثل ،كام هو واضح من تركيبه،

[سورة البقرة .]191 :فقوله عز وجل:
جاءت يف وسط اآلية ،تأكيد ًا للجملة

السابقة هلا(.((2

السابقة ومؤكدة هلا .وهذا التذييل جا ٍر

«وهو من قبيل قوهلم :يوم بيوم ،واحلرب

سجال»(.((2

وقوله تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ

وأمثلتها يف ختام اآلي كثرية ،منها

ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯞ

ﯠ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ

ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ

ﯨ ﯩ ﯪﭼ

ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ [سورة

ﯨ ﯩ ﯪﭼ .مجلة تذييلية

( ((2ينظر :التحرير والتنوير.199 /2 :

( ((2ينظر :التحرير والتنوير.185 /22 :
( ((2التحرير والتنوير.210 /2 :

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
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ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

فاطر .]43-42 :فقوله سبحانه :ﭽﯣ

قوله تعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯟ

[سورة

النساء .]37 :فقوله سبحانه :ﭽ ﯧ
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تقرر مضمون ما قبلها(.((2

وقوله تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [سورة ال

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ

ﮛ ﮜﭼ «مجلة تذييلية مقررة ملا

سبحانة :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ

عمران .]57 :فقوله سبحانه :ﭽ ﮙ ﮚ
قبلها»(.((2

ومثال عىل اجلملة التذييلية التي

تكون آية برأسها تؤكد أو تقرر مضمون
آية أو آيات سابقة هلا :قوله تعاىل :ﭽ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

[سورة احلجر .]75- 71 :فقوله
مجلة تذييلية ،وقد جاءت آية برأسها.
اصطالحات بديلة:

عبرّ بعض املفرسين والباحثني عن

اجلملة التذييلية ببعض االصطالحات

البديلة منها ما يفي بالغرض لكونه

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [سورة ص-86 :

جامع ًا مانع ًا ،ومنها ما يقرص عن ذلك،

ﭭ ﭼ .مجلة تذييلية لآلية التي قبلها.

1.1مجلة الفاصلة القرآنيةُ :أطلق عليها

 .]87فقوله سبحانه :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
وقوله تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ

وكام يأيت:

هذا املصطلح؛ لكوهنا أقرب اجلمل

ﭯﭼ [سورة الكافرون ،]6 :فهذه اآلية

يف اآلية إىل الفاصلة القرآنية؛ وألهنا

من التأكيدات ،وقد أرسل هذا الكالم

الفاصلة يف آخرها(.((2

«تذييل وفذلكة للكالم السابق بام فيه
إرسال املثل»(.((2

وقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

( ((2ينظر :روح املعاين.30 /5 :

( ((2فتح القدير.345 /1 :
( ((2التحرير والتنوير.512 /30 :

تكتنف تلك الفاصلة ،إذ تقع
وعىل الرغم من التداخل بني

الفاصلة والتذييل ،السيام إذا جاءت

الفاصلة يف ختام التذييل ،لكن الفاصلة

تنفرد بكوهنا ال تأيت إال يف آخر اآلية،
( ((2ينظر :اجلملة يف القرآن الكريم.253 :
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ويأيت التذييل يف وسطها أو يف آخرها،

وقد تأيت الفاصلة بغري اجلملة ،أما
التذييل فيأيت دائ ًام مجلة(.((2

ثم أن تسمية اجلملة التذييلية بجملة

أمر خيضع ملفهوم الفاصلة عند
الفاصلةٌ ،
العلامء؛ وهم يف ذلك فريقان:

الفريق األول :يعدّ الفاصلة آخر اآلي،

كقافية الشعر وقرينة السجع ،ومنهم
أبو عيل الفاريس ،والزركيش ،والراغب

األصفهاين ،وابن منظور ،والفريوزآبادي،

وتابعهم بعض املتأخرين(.((2

فهو غري جامع من هذه الناحية.

ومعلوم ّ
أن الفاصلة قد تكون يف

مجلة تذييلية ،وقد تكون يف غريها ،فليس

ّ
كل آي القرآن خمتوم ًا بجملٍ تذييلية؛

ألن بعض اآلي عبارة عن مجلة واحدة،
فتسمينها بجملة الفاصلة يدخل فيها

سواها من الفواصل غري املذ ّيلة ،فهو

غري مانع من هذه الناحية.

والفريق الثاين :كأيب عمرو الداين

وغريه يرى ّ
أن الفاصلة كلمة آخر اجلملة،

يصح
وعىل وفق رأي هؤالء ،ال
ّ

وإن مل تكن رأس آية( ،((3أي ّ
إن الفاصلة

اجلملة التذييلية؛ ّ
ألن الفاصلة ال تكون

الداين« :وأما الفاصلة فهي الكالم التام

إطالق مصطلح (مجلة الفاصلة) عىل

إلاّ يف آخر اآلية ،وبذلك خترج اجلمل
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التذييلية الواقعة وسط ًا من حدّ التعريف،

( ((2ينظر :التذييل يف القران الكريم ،دراسة
بالغية.21 :
( ((2ينظر :تفسري التبيان ،59 /5 :ومفردات
ألفاظ القرآن ،638 :وجممع البيان/4 :
 ،412ول��س��ان ال��ع��رب -ف��ص��ل /11-
 ،524والتسهيل لعلوم التنزيل/1 :
 ،15والربهان يف علوم القرآن،53 /1 :
والقاموس املحيط -فصل  ،30 :4-ومن
بالغة القرآن ،75 :والفاصلة يف القرآن
الكريم ،29 :وأبحاث يف أصوات العربية:
 ،143وفواصل اآلي يف القرآن.84 :

تكون رأس أية ،وتكون غريها ،يقول
املنفصل مما بعده ،والكالم التام قد يكون
يكن
رأس آية وغريها ،وكذلك الفواصل ّ

رؤوس آي وغريها ،فكل رأس آية فاصلة،
تعم
وليس كل فاصلة رأس آية ،فالفاصلة ّ

النوعني ،وجتمع الرضبني»(.((3

( ((3ينظر :الربهان يف علوم القرآن-53 /1
 ،54وخمترص املعاين ،178 :وموسوعة
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
 ،405ومباحث يف علوم القرآن.153 :
( ((3البيان يف عدّ آي القرآن.126 :
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وعىل وفق هذا الرأي تشمل (مجلة

يصح ّ
أن تسمى تذييلية،
اجلمل التي
ّ

الفاصلة) مجيع اجلمل التذييلية ،سوا ًء
أكانت رأس ٍ
أية أو وسط ًا ،لكنها تتسع

ويضم إليها مج ً
ال ليست منها،
تقدم،
ّ

مجل ًة تذييلية ،فاملصطلح جامع لكنه غري

أما القول بأن مجلة اخلامتة هي

لغريها مما يكون رأس ٍ
آية لكنه ال يتضمن

مانع.

لكون بعضها يقع يف وسط اآلية كام
وهي خواتيم اآليات غري املذ ّيلة.

خصوص اجلمل التي تتضمن مفهوم

2.2اجلملة ا ُمل َذ ِّي َلة :واجلملة التي قبلها

صدر اآلية ،فهو قول يشمل مجيع اجلمل

الكفوي واآللويس( ،((3وتابعهام

4.4اجلملة الذيلية :ومفهومها يف النحو

تسمى مذ َّي َلة ،هكذا وصفها أبو البقاء
الطباطبائي يف موارد من تفسريه(.((3
وهذا املصطلح يصلح بدي ً
ال للجملة

التذييلية.

التذييلية ،وال يستثني منها شيئ ًا.

الوظيفي :تلك اجلملة التي توجد
يف ذيل اجلملة السابقة ،وتقوم بدور

تعديل أو توضيح أو تصحيح معلومة

3.3مجلة اخلامتة :ويمكن إطالقها عىل آخر

من املعلومات الواردة يف اجلملة

تتضمن مفهوم صدر
اجلمل التي
ّ

اجلملة عىل وفق املنحى الوظيفي

مجلة يف اآلية القرآنية ،أو خصوص

اآلية( .((3وإطالقها عىل آخر مجلة
يف اآلية القرآنية ،ليس جامع ًا وال

مانع ًا؛ ألنه يقرص عن استيعاب ّ
كل
( ((3ينظر :الكليات 527 :و ،1649وروح
املعاين.115 /28 :
( ((3ينظر :امليزان يف تفسري القرآن،164 /2 :
و ،204 /8و.165 /19
( ((3ينظر :مجلة اخلامتة يف اآلي��ات الكونية
واإلنسانية -دراسة أسلوبية.28 :

ويقسم بعضهم
املتقدمة عليها.
ّ
إىل بسيطة ومركبة ،ويقسم اجلملة
البسيطة تبع ًا للمكونات اخلارجية
إىل :اجلمل املبتدئية ،واجلملة الذيلية،

واجلملة

الندائية(.((3

ومصطلح

اجلملة الذيلية يصلح بدي ً
ال للجملة
( ((3ي��ن��ظ��ر :ال��ل��س��ان��ي��ات وت��دري��س اللغة
العربية(تدريس اللغة العربية من منظور
لساين وظيفي) :ص.85- 84
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التذييلية ،عىل وفق املفهوم املتقدم

وفشو االستعامل(.((3
يف االستقالل
ّ

ومما تقدم يمكن أن نطلق مصطلح

إىل ما يؤكد منطوق اجلملة األوىل ،أو

أحد معنييها ،عىل اجلمل التي تكون يف

«ما ّ
دل عليه اللفظ يف ّ
حمل النطق»(،((3

أو جارية جمرى األمثال .لكن يبدو أن

ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

هلا.

اجلملة املذ ِّي َلة ،أو الذيلية أو اخلامتة يف

أواخر اآلي مقررة ملضمون ما قبلها،

ما يؤكد مفهومها .واملراد باملنطوق
نحو قوله :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

إطالق مصطلح (اجلملة التذييلية)،

ﯼﭼ [سورة البقرة.]190 :

لكون التذييل مصطلح ًا وارد ًا يف الرتاث

ﯼﭼ تذييل يفيد التعليل،

قدمنا ،فض ً
ال عن ّ
أن كثري ًا من املفرسين

تشرتك اجلملتان باللفظ نفسه.

أكثر ختصيص ًا وأقرب إىل املفهوم املراد،
البالغي والعرويض العريب عىل وفق ما

عربوا عن مجلة التذييل هبذا املصطلح.
املبحث األول:

أقسام اجلمل التذييلية:

فقوله تعاىل ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ويؤكد منطوق ﭽ ﯵ ﯶ ﭼ حيث
واملراد باملفهوم «ما ّ
دل عليه اللفظ

ال يف ّ
حمل النطق»

(((3

حيث تأيت اجلملة

الثانية تأكيد ًا لداللة األوىل دون اشرتاكهام

تأيت اجلمل التذييلية بحسب إمكان

يف اللفظ ،نحو قوله تعاىل ﭽﭢ

إليهام يف تعريفها؛ األول :اجلملة املؤكدة

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

استقالهلا بإفادة املراد عىل قسمني أرشنا
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قسم كال القسمني
وبحسب الداللة ُي َ

ملضمون ما قبلها ،وهي مل تستقل بإفادة
املراد ،بل تتوقف عىل ما قبلها .القسم
الثاين :اجلملة التذييلية اجلارية جمرى

األمثال .ويقصد باجلملة الثانية هنا حكم

ك ّ
يل منفصل عام قبله ،جا ٍر جمرى األمثال

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭱ ﭲ ﭼ [سورة األنبياء.]74 :
فجملة ((إِنهَّ ُ ْم َكا ُنو ْا َق ْو َم َس ْو ٍء َف ِ
اس ِقنيَ ))

( ((3ينظر :خمترص املعاين.177 :

( ((3اإلتقان يف علوم القرآن.84 /2 :
( ((3اإلتقان يف علوم القرآن.85 /2 :

م.د .عيل موسى عكلة

تؤكد داللة قوله سبحانه :ﭽ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭼ ،من دون اشرتاك اجلملتني
يف اللفظ.

القسم األول:

اجلملة املؤكدة ملضمون ما قبلها

ٍ
ٍ
مؤسس له ،وهو بذلك حيقق
سابق
الرتابط بني اجلملة األساسية واجلملة
التذييلية(.((4

فمن اجلمل التذييلية التي ال تستقل

بنفسها ،بل تأيت مؤكد ًة للمعنى السابق،

وهي التي يؤتى هبا لتأكيد مضمون

قوله تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

املعنى األول ،لعدم استقالهلا بذاهتا

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ

ما قبلها وحتقيقه وتقريره ،وال تزيد عىل

إلفادة املعنى املراد ،وعدم استغنائها

عام قبلها( .((3فهي مرهتنة بعالقاهتا بام
قبلها .

وقد أكد البالغيون عىل وظيفة

التأكيد ،ملا هلا من صلة بفهم اخلطاب،
ومعناه «التقرير ،أي :جعل اليشء ثابت ًا

يف ذهن املخاطب»( .((4وهو يقوم عىل
التعالق الرتكيبي والداليل بني طرفني،

ّ
فكل تأكيد البد أن يكون متعلق ًا بكالم
( ((3ينظر :بديع القرآن ،155 :واإليضاح يف
علوم البالغة ،191 /1 :وخمترص املعاين:
 ،178واإلتقان يف علوم القرآن،199 /2 :
وأن��وار الربيع ،41- 39 /3 :والبليغ يف
املعاين والبيان والبديع.171- 170 :
( ((4موسوعة كشاف اصطالحات الفنون
والعلوم.62 /1 :

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ

[سورة هود.]12 :

((واللهَّ ُ َعلىَ ُك ِّل
فقد جاءت مجلة َ
يل)) تذيي ً
شيَ ْ ٍء َو ِك ٌ
ال لقوله تعاىل:

ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ
وقد جرت جمرى الدليل والربهان عىل

أن الرسول ليس وكي ً
ّ
ال عىل قبول
اإليامن من الناس ،إنام ذلك إىل اهلل

تعاىل ،فإنه عامل بحاهلم ،وأنه فاعل هبم
جزاء أقواهلم وأفعاهلم ،فأمره أن يتوكل

عليه يف مجيع أموره ،وأن يقوم بتبليغ
الوحي بقلب فسيح وصدر منرشح

ٍ
ٍ
مبال
ملتفت إىل استكبارهم ،وال
غري
( ((4ينظر :اإلطناب يف القرآن الكريم ،أنامطه
ودالالته -دراسة بالغية.241 :
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بسفههم واستهزائهم(.((4

ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ- ...إىل قوله -ﮢ ﮣ
ﮤ ﭼ [سورة البقرة.]228 :

كرهوا»( .((4فناسبت كلامت اجلملة

التذييلية ما تقدّ م من األحكام الترشيعية.
تركيب وأغراض هذا النوع من اجلمل
متتاز

اجلمل

التذييلية

بالتنوع

األسلويب يف الرتكيب اجلميل ،فقد

فجملة ((واهلل عزيز حكيم))

تكون اجلملة التذييلية مجل ًة اسمي ًة تفيد

اهلل تعاىل ملا ّ
رشع حقوق النساء ،كان هذا

ّ
تدل عىل التجدد واالستمرار ،وقد ترد

«تذييل وإقناع للمخاطبني؛ وذلك أن

التحرج من
الترشيع مظ ّنة املتل ّقي بفرط
ّ
الرجال ،الذين ما اعتادوا أن يسمعوا

أن للنساء معهم حظوظ ًا ،غري حظوظ
الرضا والفضل والسخاء ،فأصبحت

الثبات واإلطالق ،وقد تكون فعلي ًة
بأسلوب التوكيد أو النفي أو القرص أو

االستفهام أو التعجب أو التعريض،
ويصاحبها يف كل ذلك أدوات ربط

تسهم يف إبراز دالالهتا ومدى ارتباطها

هلن حقوق يأخذهنا من الرجال كره ًا-
ّ

بالكالم املذ َّيل ،كالنواسخ وحروف

هذا ثل ًام لعزهتم ...فبني اهلل تعاىل أن اهلل

وغريها.

إن أ َب ْوا -فكان الرجال بحيث يرون يف

عزيز ،أي قوي ال يعجزه أحد ،وال يتقي
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امتثاله ،وحيمل الناس عىل ذلك ،وإن

أحد ًا ،وأنه حكيم يعلم صالح الناس،

وأن عزته تؤيد حكمته ،فينفذ ما اقتضته
احلكمة بالترشيع ،واألمر الواجب

( ((4ينظر :تفسري النسفي ،148 /2 :وتفسري
أيب السعود ،191 /4 :وتفسري البيضاوي:
.224 /3

العطف واجلزم واالستفهام والنفي
واجلمل التذييلية من أكثر اجلمل

تكثيف ًا واستيعاب ًا للمعاين ،وقبو ً
ال
للظواهر اللغوية واألسلوبية املختلفة،
كالتقديم والتأخري ،واحلذف والذكر،

والفصل والوصل ،والتكرار ،واإلجياز

واإلطناب ،واإلظهار واإلضامر وغريها،
( ((4التحرير والتنوير.383 /2 :

م.د .عيل موسى عكلة

وما يكتنف ذلك من مجاليات يف النظم

األرض بعد موهتا ،وغري ذلك من مظاهر

أما من حيث أغراضها فقد تقدّ م ّ
أن

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

واملناسبة والسياق والفاصلة.

الغرض األساس للجملة التذييلية ،هو

توكيد مضمون ما قبلها وبيان فحواه،
وتلك هي الداللة الكربى هلا ،بيد أنهّ ا
تترصف إىل أغراض ودالالت عديدة

بحسب السياق الذي ترد فيه ،فتتنوع

أغراضها ودالالهتا بحسب املخاطب،
فخطاب الكافرين يتميز بالتهديد
والوعد والوعيد ،وخطاب املنافقني

ببيان قدرة اهلل عليهم وعلمه هبم ،أما

خطاب املؤمنني فجاء تارة بالرتغيب
والتشويق واملدح ،وأخرى بالتشديد

والتحذير ،أو الدعوة إىل التحيل بمكارم

األخالق.

وفيام يأيت أهم تلك الدالالت التي

جاءت متناسبة مع مضمون اآليات
السابقة للجملة التذييلية:

علمه وقدرته ،نحو قوله سبحانه:
ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﭼ [سورة املائدة.]17 :

خماطبة حواس اإلنسان :قد تستنطق

اجلملة

التذييلية

جوارح

اإلنسان

وحواسه ،والسيام السمع والبرص

والفؤاد ،يف اآليات التي تدعو اإلنسان
إىل التأمل وإعامل العقل يف خلق الكون
واإلنسان ،نحو قوله سبحانه :ﭽ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ

ﮦ ﭼ [سورة الذاريات.]21- 20 :
وقوله :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ
ﯜ ﯝﭼ [سورة األنعام.]50 :

دعوة املؤمنني إىل التحيل بمكارم

ٍ
خلق
األخالق :اهلادية إىل التخ ُّلق بكل

ٍ
وأدب كامل ،كالعدل والتقوى
نبيل،
والصرب والرضا بالقضاء والوفاء بالعهد

ذكر أسامء اهلل احلسنى :تقرتن أسامء

والنهي عن الكرب واإلرساف والبخل

ظواهر إعجازه يف خلق الساموات

ﭽﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

اهلل احلسنى يف اجلملة التذييلية بذكر
واألرض ،وخلق اإلنسان وبعثه ،وإحياء

والظلم وغريها ،نحو قوله تعاىل:
ﰐﰑﰒﰓﰔﰕ
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ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞﭼ

[سورة املمتحنة .]11 :فاجلملة التذييلية
((وات َُّقو ْا اللهَّ َ ا َّل ِذى َأن ُتم بِ ِه ُم ْؤ ِمن َ
ُون))
َ
تدعو املؤمنني إىل التقوى واىل «الوفاء

بام أمرهم اهلل ،وأن ال يصدهم عن الوفاء

ورمحته ،ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩﭼ [سورة آل عمران.]7 :

ُ
معاملة املرشكني هلم باجلور
ببعضه،

((و َما َي َّذ َّك ُر
قال ابن عاشور« :مجلة
َ
إِلآَّ ُأ ْو ُلو ْا الأْ َ ْلب َا ِ
ب)) تذييل ،ليس من

مهورهن،
ومل يرض املرشكون بإعطائهم
ّ

عليهم يف اهتدائهم إىل صحيح الفهم.

وقلة النصفة ،فأمر بأن يؤدي املسلمون

فارقوهن،
إلخواهنم مهور النساء الالئي
ّ

كالم الراسخني ،مسوق مساق الثناء

ولذلك اتبع اسم اجلاللة بوصف ((ا َّل ِذى
َأن ُتم بِ ِه ُم ْؤ ِمن َ
ُون))؛ ّ
ألن اإليامن يبعث

ومنه أيض ًا قوله سبحانه :ﭽﯤ

أمر اهلل انتفى منهم وازع اإلنصاف ،أي

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

عىل التقوى ،واملرشكون ملا مل يؤمنوا بام
فال تكونوا مثلهم .واجلملة االسمية يف

الصلة للداللة عىل ثبات إيامهنم»(.((4

املدح والثناء :خص اهلل سبحانه

ذوي األلباب باملدح والثناء ،وهم أهل
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كامله ،وكامل حكمته ومحده ،وعدله

العقول السليمة واألفهام املستقيمة،

ُّ
التفكر واالعتبار ،وأهل التدبر
وأهل

واالتعاظ ،الذين ينظرون بعقوهلم
نظر اعتبار ال بأبصارهم ،بام يف أحكام
اهلل من احلكم ،واملصالح الدالة عىل

( ((4التحرير والتنوير.146 /28 :

واأللباب :العقول»(.((4

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ

[سورة

البقرة .]269 :وقوله :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﭼ [سورة الرعد.]19 :
وقوله :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺﭼ [سورة طه.]128 :

تعظيم ُ
احلكم :تشتمل معظم آيات

األحكام عىل مجل تذييلية توحي بعظم
( ((4التحرير والتنوير.28 /3 :

م.د .عيل موسى عكلة

احلكم الرشعي ،سواء أكان ُ
ُ
احلكم

معلل ًة ما سبق من الكالم ،كام يف قوله

ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ [سورة

الرشعي أمر ًا أم هني ًا ،نحو قوله تعاىل:

تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ [سورة

مريم ]61 :فاجلملة التذييلية ((إِ َّن ُه َك َ
ان
َو ْعدُ ُه َم ْأتِ ّي ًا)) تعليل جلملة ((ا َّلتِى َو َعدَ
الرحمْ َ ُن ِع َبا َد ُه بِا ْل َغ ْي ِ
ب)) ،أي يدخلون
َّ

َو َم ْقت ًا َو َسا َء َسبِي ً
ذم هذا
ال)) فيهام مبالغة يف ّ

للبشارة (.((4

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ
النساء« .]22 :فالنهي عن نكاح امرأة
ان َف ِ
األب ذ ّيل بجملتني ((إِ َّن ُه َك َ
اح َش ًة

الفعل ،وهذا التأكيد دائ ًام يقع بعد األوامر
والنواهي»(.((4

ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ –إىل قوله -ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ [سورة املائدة.]9 :

ِ
«((و ُه َو فيِ
اآلخ َر ِة ِم َن
قال اآللويس:
َ
ين)) أي اهلالكني ،واآلية تذييل
الخْ َ اسرِ ِ َ

اجلنة وعد ًا من اهلل واقع ًا ،وهذا حتقيق
وقال سبحانه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [سورة املائدة:
 .]114فقوله :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧﭼ.

«تذييل جا ٍر جمرى التعليل ،أي خري من
يرزق؛ ألنه خالق األرزاق ومعطيها بال

عوض»(.((4

لقوله(( :ا ْل َي ْو َم ُأ ِح َّل َل ُك ُم َّ
الط ِّيب َا ُت))..
الخ ،تعظي ًام لشأن ما أح ّله اهلل تعاىل

قوله تعاىل :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ذلك»(.((4

ﯦﭼ [سورة التغابن .]17 :قوله:

حرمه ،وتغليظ ًا عىل من خالف
وما ّ
التعليل :تأيت اجلملة التذييلية

( ((4املعاين يف ضوء أساليب القرآن.13 :
( ((4روح املعاين .67 :6

التوجيه والنصح واإلرشاد :نحو

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ

( ((4التحرير والتنوير.61 /16 :

( ((4تفسري أيب السعود ،98 /3 :وينظر :روح
املعاين.62 /7 :
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ﭽ ﯤ ﯥ ﯦﭼ« .شكر اهلل لعبده
هو جمازاته له باألجر اجلزيل عىل العمل
القليل .وقوله :ﭽ ﯦﭼ أي ال يعجل

بالعقوبة ،بل يسرت ويتجاوز عن الذنوب.
وجمئ هذا التذييل هنا يشعر بالتوجيه يف
بعض نواحي إصالح األرسة ،وهو

أن يقبل كل من الزوجني عمل اآلخر
بشكر ،ويقابل كل إساءة بحلم ،ليتم

ّ
وألن اإلنفاق
معنى حسن العرشة،
يستحقّ املقابلة بالشكر ،والعداوة تقابل

باحللم»(.((5

ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ

[سورة

األعراف .]10 :قوله :ﭽ ﯙ ﯚ

ﯛﭼ« .أي تلك النعمة ،تذييل
مسوق لبيان سوء حال املخاطبني

وحتذيرهم»(.((5

وقوله تعاىل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﭼ [سورة املائدة .]7 :فقوله:

وقوله تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ مجلة

ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

توهم أن اهلل ال يعلم إال ما يبدو
ومن ّ

ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﮃ ﮄ –إىل قوله -ﮚ ﮛ

تذييلية «للتحذير من إضامر املعايص،

منهم»(.((5

ﮜ ﮝ ﮞﭼ [سورة البقرة:

استنكار إعراض اإلنسان عن

ﮝ ﮞﭼ ،أي «لكي يتعظوا،

يف سياق إنكار فعل غري مناسب يف

معرفة اهلل تعاىل مركوزة يف العقول،

الذ ٍع ،ال خيلو من اإلنكار أو التوبيخ أو

 .]221قوله :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ
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التنبيه والتحذير :نحو قوله تعاىل:

أو يستحرضوا معلوماهتم ،بنا ًء عىل أن
واجلملة تذييل للنصح واإلرشاد»(.((5

( ((5أضواء البيان.207 – 206 /8 :
( ((5روح املعاين.120 /2 :

احلقّ وجحوده :وغالب ًا ما يكون ذلك
العقل ،وتأيت اجلملة التذييلية بأسلوب
الردع ،نحو قوله تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ

( ((5تفسري أيب السعود.214 /3 :
( ((5التحرير والتنوير.55 /5 :

م.د .عيل موسى عكلة

ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

كان احلديث عن طاعة اهلل والرسول

ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭼ

وبيان مكانة املطيعني العظيمة مع النبيني

ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ

التذييلية لرتغيب وتشويق املسلمني

[سورة األنعام .]95 :وقوله :ﭽ ﯸ

والصديقني والشهداء ،جاءت اجلملة

ﰃ ﰄﭼ [سورة يونس.]32 :

هبذه املكانة ،قال ابن عاشور« :واجلملة

ﯢ ﭼ [سورة الواقعة.]70 :

والتشويق»(.((5

ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ [سورة

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

وقوله:

ﭽﯝﯞﯟﯠﯡ

وقوله :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

النحل.]52 :

تذييل مقرر ملا قبله مؤكد للرتغيب
ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

الرتغيب والرتهيب :جاءت بعض

ﮡﭼ [سورة النساء .]125 :قوله

وأخرى تدعو إىل الرتهيب ،وهو

«تذييل جيء به للرتغيب يف إتباع

اجلمل التذييلية تدعو إىل الرتغيب،
أسلوب بارز يف القرآن ،ألنه من أنجع

األساليب يف الدعوة؛ العتامده عىل
عنرصي الثواب والعقاب ،اللذين

يشكالن حافز ًا قو ّي ًا لإلقبال عىل كل ما

هو نافع ،واالبتعاد عن كل ما هو ضار.

تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ.
ملته ،واإليذان بأنه هناية يف احلسن،

وإظهار اسمه تفخي ًام له وتنصيص ًا
عىل أنه املمدوح»(.((5

وقد يأيت كال الرتغيب والرتهيب يف

آية واحدة ،نحو قوله تعاىل :ﭽ ﰗ ﰘ

ومن أمثلة الرتغيب قوله سبحانه:

ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﭼ [سورة

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﭼ [سورة النساء .]69 :فلام

األنعام .]165 :وقوله سبحانه :ﭽ ﭛ

( ((5التحرير والتنوير.199 /2 :
( ((5روح املعاين.154 /5 :
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ﭥ ﭦﭼ [سورة الرعد.]6 :

ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭸ

عليم ملا يف نفسه من كراهة ذلك ،فيجازي

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧﮨ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮋ ﮌ ﮍ –إىل قوله -ﮢ ﮣ

ك ً
ال عىل عمله»(.((5

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ –إىل

ﮤ ﭼ [سورة البقرة .]228 :قوله:

قوله -ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ

يم))
االنتقام ممن خالف األحكام َ
((ح ِك ٌ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ« .تذييل

ﭽ ﮢ ﮣ ﭼ .أي «غالب ال يعجزه
عامل بعواقب األمور واملصالح التي ّ
رشع

[سورة البقرة .]229 :قوله :ﭽ ﯳ ﯴ

للمبالغة يف التهديد»(.((5

ما ّ
رشع هلا ،واجلملة تذييل للرتهيب

وقوله تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

الوعد والوعيد :قد يكون الرتغيب

[سورة النمل .]93 :قوله :ﭽ ﮗ ﮘ

والتهديد ،نحو قوله تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ

جهته تعاىل بطريق التذييل ،مقرر ملا قبله،

والرتغيب»(.((5

والرتهيب بطريق الوعد والوعيد

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
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إشاعتها ،وسميع ملن ينكر عىل ذلك،

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭼ [سورة النور .]21 :وقوله:

ﭽﭴ ﭵ ﭶﭼ مجلة تذييلية «بني
الوعد والوعيد ،أي سميع ملن يشيع

الفاحشة ،عليم بام يف نفسه من حمبة
( ((5روح املعاين.135 /2 :

ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ
ﮙ ﮚ ﮛﭼ «كالم مسوق من

متضمن للوعد والوعيد ،كام ينبئ عنه
إضافة الرب إىل ضمري النبي.((5(»
القسم الثاين:

اجلملة التذييلية اجلارية جمرى األمثال

وهي مجلة مستقلة ،مكتفية بذاهتا

بإفادة املعنى املراد ،خيرجها املتكلم خمرج
( ((5التحرير والتنوير.151 /18 :
( ((5روح املعاين.140 /2 :
( ((5تفسري أيب السعود.307 /6 :

م.د .عيل موسى عكلة

املثل السائر ليحقق هبا ما قبلها(.((6

اإلطناب العام(.((6

واألمثال «عبارة موجزة يتداوهلا

فاملثل إذن صور ٌة من صور اجلمل

احلياة البرشية وتق ّلباهتا»( .((6وأمثال

والشعر ،ملا له من أثر يف نفس املخاطب،

الناس تتضمن فكر ًة حكيم ًة يف جمال
القرآن ليست أمثا ً
ال ظاهرة تشتمل عىل
حدث أو قصة مقاربة للمثل ،بل هي«
جارية جمرى األمثال ،وقد تداوهلا الناس
استئناس ًا ببالغتها ،واحتياج ًا ملرضهبا،

حتى عادت سائرة بتتابع االستشهاد يف
ضوء ما تعارفوا عليه من أمثال اخلاصة

والعامة»(.((6

التذييلية التي ترسل إرسا ً
ال يف النثر

ويف تقرير املعنى بام ال مزيد عليه ،ومن

أمثلة اجلملة التذييلية اجلارية جمرى
األمثال يف الشعر ،قول النابغة الذبياين:

تلمه
ولست بمستبق أخ ًا ال ّ

ٍ
أي الرجال املهذب
عىل
شعث ّ

(((6

أي الرجال املهذب؟ .خرج
فقولهّ :

خمرج املثل ،إذ ّ
دل مفهوم البيت عىل

وهي متثل نوع ًا من أنواع التذييل

نفى الكامل من الرجال ،فحقق ذلك

فنية متثيلية حية نابضة ومؤثرة يف سياق

وهو استفهام بمعنى اإلنكار ،أي ليس يف

بوصفها بنية تركيبية خاصة تؤلف صورة
النص العام ،وتؤدي وظيفة تفاعلية يف
اجلمل بني املتقدم واملتأخر ،مما يتمخض

عنه تعدد داليل يدخل حتت مفهوم
( ((6ينظر :بديع القرآن ،155 :واإليضاح يف
علوم البالغة ،191 /1 :وخمترص املعاين:
 ،178واإلتقان يف علوم القرآن،199 /2 :
وأن��وار الربيع ،41- 39 /3 :والبليغ يف
املعاين والبيان والبديع.171– 170 :
( ((6معجم املصطلحات العربية يف اللغة
واألدب.332 :
( ((6الصورة الفنية يف املثل القرآين.11 :

أي الرجال املهذب؟!.
وقرره بقولهّ :
ّ
مريض اخلصال.
الرجال مهذب الفعال،

واألمثال يف القرآن الكريم تعدّ

أسلوب ًا من أساليب تعبريه ،ومظهر ًا من
مظاهر إعجازه البياين «وأكثر ما ورد
التذييل يف القرآن مث ً
ال ،وجرى بمعانيه
وألفاظه قريب ًا من ألسنة العرب يف

( ((6ينظر :اإلطناب يف القران الكريم ،أنامطه
ودالالته -دراسة بالغية.244 :
( ((6الديوان.78 :
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جاهليتهم وإسالمهم»(.((6

ومنها :قوله تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ

[سورة اإلرساء .]81 :فاجلملة األخرية

ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ جرت جمرى
املثل السائر ،قال ابن عاشور« :مجلة

((إِ َّن ا ْل َب ِ
اط َل َك َ
ان َز ُهوق ًا)) تذييل
للجملة التي قبله ملا فيه من عموم

كل باطل يف ّ
يشمل ّ
كل زمان .وإذا كان
هذا شأن الباطل كان الثبات واالنتصار

شأن احلقّ ؛ ألنه ضد الباطل»(.((6

باعتبار أن املقرتحني الشاكني من مجلة
الضالني الطريق املستقيم املتبدلني»(.((6
أغراض األمثال القرآنية:

إن اآليات القرآنية اجلارية جمرى

األمثال ،هي عبارات وتراكيب تأيت

غالب ًا لغايات هتذيبية نفسية ،أو وعظية

إرشادية ،وحتمل سامت تقرتب من
مفهوم املثل ،وإنام يرضب املثل ألجل

البيان والتوضيح ،وتقريب املعنى إىل
ذهن السامع.

وقوله تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ

والتذييل هبذا النوع من اجلمل ال

ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

القسم األول ،ومن أهم األغراض

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

خيرج من حيث أغراضه ودالالته عن

ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [سورة البقرة:

التي ذكرها الزركيش «التذكري والوعظ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ

املراد للعقل ،وتصويره يف صورة

مشتملة عىل حكم كيل ،أخرجت خمرج

احلس.
كنسبة املحسوس إىل
ّ

 .]108قوله :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ
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الخ ،معطوفة عليه ،فهي تذييل له

[سورة البقرة« .]108 :مجلة مستقلة
املثل ،جيء هبا لتأكيد النهي عن االقرتاح

والزجر واالعتبار والتقرير ،وترتيب

املحسوس بحيث يكون نسبته للفعل
وتأيت أمثال القرآن مشتمل ًة عىل

املفهوم من قوله :ﭽ ﭺ ﭻﭼ

بيان تفاوت األجر ،وعىل املدح والذم،

( ((6احلجاج يف القرآن الكريم.415 /1 :
( ((6التحرير والتنوير.365 /8 :

( ((6روح املعاين.356 :1

وعىل الثواب والعقاب ،وعىل تفخيم

م.د .عيل موسى عكلة

األمر أو حتقريه ،وعىل حتقيق أم ٍر وإبطال

أهنا متناسبة داللي ًا مع السياق الذي ترد

فاألمثال تعني عىل فهم القرآن

ختتتم بام يتالءم مع مضموهنا ،ويتناسب

الواضح ،واملضمر إىل املظهر ،واملجرد إىل

هبا غريها ،ألباها الذوق السليم ،وهذا

أم ٍر»(.((6

وتصور قضاياه ،بإخراج املبهم إىل
املحسوس ،وهي أوقع يف النفس وأبلغ

يف الوعظ ،وأقوم يف اإلقناع ،وأعون عىل
جتلية املعنى املراد من غريها.
املبحث الثاين:

اجلملة التذييلية والسياق القرآين

فيه ،ومع املعنى العام لآلية ،فاآلية دائ ًام

مع صدرها ،بحيث لو غريت أو أبدل

مظهر من مظاهر تالحم النص القرآين
ومتاسكه ،وكونه نص ًا واحد ًا نزل من

لدن عظيم حكيم واحد.

ولشدّ ة هذا التناسب ،فقد كان

يدركه حتى من مل يقرأ القرآن من

جاء يف دائرة املعارف الربيطانية

متذوقي اللغة ،إذ ورد عن األصمعي،
ّ

ّ
وأن القرآن يعطي القارئ
اعتباطية،

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ّ
أن خواتيم اآليات قد سيقت بطريقة
انطباع ًا بأنه جمرد إنشاء جاء بطريقة

عشوائية بدليل ختمه بعض اآليات ّ
بأن
اهلل عليم ،وأخرى بأن اهلل حكيم ،وثالثه

بأن اهلل يعلم ما ال تعلمون ،وورد فيها ّ
ّ
أن
هذه اخلواتيم ال عالقة هلا بام قبلها ،وإنام
وضعت لتتميم السجع(.((6

بيد ّ
أن املتأ ّمل يف اجلمل التذييلية يرى

( ((6الربهان يف علوم القرآن.487 /1 :

( ((6ينظر :قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية:
.83- 82

يف قوله تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ

ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [سورة املائدة:

 ،]38أنه قال :قرأت هذه اآلية ،وإىل
جنبي أعرايب ،فقلت :واهلل غفور رحيم،

سهو ًا ،فقال األعرايب :كالم من هذا؟.
قلت :كالم اهلل .قال :أعد؛ فأعدت:
واهلل غفور رحيم .فقال :ليس هذا

كالم اهلل ،فتنبهت ،فقلت :ﭽ ﭪ ﭫ

ﭬﭼ .فقال :أصبت ،هذا كالم اهلل.
فقلت له :أتقرأ القرآن؟ .قال :ال .قلت:

فمن أين علمت أين أخطأت؟ .فقال :يا
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عز فحكم فقطع ،ولو غفر ورحم
هذاّ ،

ملا قطع(.((7

السياق دالليا ً:

وحكي ّ
أن أعرابي ًا سمع قارئ ًا يقرأ

إن ملوقع اجلملة التذييلية يف السياق

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ارتباطها باملعنى الكيل املتقدم ،وما

قوله تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯪﭼ

بالغ األثر يف حتديد الداللة من خالل

[سورة البقرة،]209 :

يرتتب عليه ،حيث إهنا متثل خامتة وهناية

يكن األعرايب يقرأ القرآن ،فقال :إن

ومن أعظم ما يتصل بالسياق من

فقرأ :فاعلموا أن اهلل غفور رحيم ،ومل

أكثر رسوخ ًا ومكوث ًا يف الذهن.

ومر
كان هذا كالم اهلل ،فال يقول كذاّ .

علوم القرآن والتفسري هو علم املناسبة،

فقال الرجل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ببعض ،ويعني عىل فهم اآلية ،ويظهر

هبام رجل ،فقال :كيف تقرأ هذه اآلية؟.

الذي خيتص بربط كالم اهلل تعاىل بعضه

ﯪﭼ فقال :هكذا ينبغي؛ احلكيم

اتصال السياق بني اآليات ،ويكشف عن

عليه(.((7

علم املناسبة القرآين بأنه« :علم تعرف

ال يذكر الغفران عند الزلل؛ ألنه إغراء

فكان مفهوم اجلمل املتقدمة يف

املوردين يوحي بمفهوم اجلملة التذييلية
بحيث ال يمكن العدول عن تركيبها
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تناسب اجلملة التذييلية مع

إىل تركيب آخر ،ملا بينهام من عرى ال
تنفصم ،فالسابق يمهد لالحق ،والالحق

يؤكد السابق.

( ((7زاد املسري.274 /2 :
( ((7تفسري النسفي ،100 / :1تفسري الرازي:
 ،231 /5البحر املحيط،132 /2 :
اإلتقان يف علوم القرآن.271 /2 :

إعجاز القرآن البياين .وعرف البقاعي
منه علل ترتيب أجزائه ،وهو رس البالغة
ألدائه إىل حتقيق مطابقة املقال ملقتىض

احلال»(.((7

من هنا عني علامء التفسري ببيان

املناسبة بني اجلمل ،وبني اآليات ،وبني
السور ،واجتهدوا يف استنباط وجوه

االرتباط بينها ،منهم كالزخمرشي (ت
( ((7نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور:
.6 /1

م.د .عيل موسى عكلة

538هـ) يف (الكشاف) ،والفخر الرازي

(ت 606هـ) يف (مفاتيح الغيب)،
والزملكاين(ت 651هـ) يف (الربهان يف

إعجاز القرآن) ،والزركيش (ت794هـ)
يف (الربهان يف علوم القرآن) ،والغرناطي

(ت807هـ) يف (الربهان يف ترتيب
سور القرآن) ،و (مالك التأويل)،

والبقاعي (ت  885هـ) يف (نظم الدرر
يف تناسب اآلي والسور) ،والسيوطي

(ت 911هـ) ،يف (اإلتقان) و(أرسار
ترتيب القرآن) و (أرسار التنزيل)
و(تناسق الدرر يف تناسب السور) ،وأبو

السعود (ت951هـ) يف (إرشاد العقل
السليم) ،واآللويس(ت1270هـ) يف

(روح املعاين) ،والطاهر بن عاشور

(ت1393هـ) يف (التحرير والتنوير)،
والغامري (ت1413هـ) يف (جواهر

البيان يف تناسب سور القرآن).

ومن الدراسات احلديثة كتاب

(أسامء اهلل احلسنى يف خواتم آيات سورة
الفاحتة والبقرة) ،للدكتور عيل بن سليامن

العبيد ،و(التناسب البياين يف القرآن-
دراسة يف النظم املعنوي والصويت)

للدكتور أمحد أبو زيد ،وغريها كثري.
أقسام التناسب:

ويمكن تقسيم تناسب اجلمل

التذييلية مع ما يتقدمها ،من حيث ظهور

الداللة أو عدمه ،عىل قسمني:
األول :التناسب الظاهر:

قد يكون األثر السياقي ظاهر ًا

والتناسب ظاهر ًا جلي ًا ال حيتاج إىل كثري
عناء ،والسيام إذا كانت اجلملة التذييلية

تؤكد منطوق اجلملة األوىل ،أي تشتمل

ٍ
لفظة ،وقد تقدمت تلك اللفظة
عىل
ويسمى تصدير ًا،
بعينها يف أول اآلية،
ّ

أو ر ّد العجز عىل الصدر( .((7نحو قوله

تعاىل :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ [سورة

آل عمران.]8 :

وقوله تعاىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﭼ [سورة القصص.]77 :
( ((7ينظر :الربهان يف علوم القرآن79 /1 :
و ،94اإلتقان يف علوم القرآن.271 /2 :
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وقوله تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ

واحد ،وهو قوله :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﮬﮭﮮﮯﮰ

فمختلفتان من ناحية األلفاظ ،بيد ّ
أن

ﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

اخلامتة يف كل منهام منسجمة يف اإليقاع

ﯚ ﭼ [سورة املؤمنون.]14 :

مع فواصل اآليات التي وردت يف

قد حيتاج الوصول إىل املناسبة
يف سياقات ُأخر إىل مزيد من التأمل

لكل منهام مع السياق العام لآليات التي

الثاين :التناسب اخلفي:

والفكر ،وذلك يف موارد أمهها:

السياق ،فض ً
ال عن االنسجام الداليل

وردت ضمنها.

ففي السياق األول كان الوصف

املورد األول :اختالف اجلملتني

للمنعم عليه ،وهو اإلنسان وما جبل

من الظواهر األسلوبية الالفتة للنظر

فناسب أن يقول عقب أوصافه بأنه ظلوم

القرآين ،أن ترد آيتان متحدتان لفظ ًا

وأنت اآلخذ املستفيد ،فحصل لك -أهيا

التذييليتني ،واللفظ السابق هلام واحد:

يف تناسب اجلملة التذييلية مع سياقها

يف سياقني خمتلفني ،غري أهنام ُتذ ّيالن

بجملتني خمتلفتني ،ومن ذلك قوله
تعاىل يف سورة إبراهيم :ﭽ ﭗ ﭘ
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ﭰ ﭱﭼ أما اجلملتان التذييليتان

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

عليه من نكران اجلميل وكفران النعم،

كفار .وكأن اهلل يقول له :أنا املعطي،
اإلنسان -عند األخذ وصفان :كونك

ظلوم ًا ،وكونك كفار ًا.

أما السياق الثاين فكان الوصف

للمنعم ،وهو اهلل تبارك وتعاىل ،وإثبات

ﭠ ﭡﭼ [سورة إبراهيم:

إلوهيته وحتقيق صفاته ،وذكر نعمه

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

فناسب ذكر وصفه بأنه غفور رحيم يف

 .]34وقوله يف سورة النحل :ﭽ ﭬ

ﭶ ﭼ [سورة النحل.]18 :

فاللفظ السابق للجملتني التذييليتني

الكثرية التي أسبغها عىل اإلنسان،
ختامها ،وكأنه اهلل سبحانه يقول :يل عند

إعطاء تلك النعم صفتان :ومها إين غفور

م.د .عيل موسى عكلة

رحيم ،أقابل ظلمك بغفراين ،وكفرك

ﭽﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ونظريه قوله تعاىل يف سورة اجلاثية:

ﯖ ﯗ ﭼ [سورة النساء.]48 :

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ [سورة

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ

برمحتي(.((7

ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ

اجلاثية .]15 :وقوله يف سورة فصلت:

ﭽ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ

ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﭼ [سورة
فصلت« .]46 :ونكتة ذلك ّ
أن قبل
ّ
اآلية األوىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

وقوله تعاىل فيها :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﭼ
[سورة النساء.]116 :
فاآليتان

يف

السورة

املباركة

متطابقتان يف اللفظ ،إال أهنام ختمتا

بجملتني

خمتلفتني؛

والسبب

يف

االختالف يرجع إىل اختالف املخاطب

ﭝ ﭞﭼ [سورة اجلاثية]14 :

أي اختالف سياق املقام الذي يعد

وصفهم بإنكاره .وأما الثانية فاخلتام فيها

اآلية األوىل اليهود وحتريفهم وخداعهم

فناسب اخلتام بفاصلة البعث؛ ألن قبله
مناسب؛ ألنه ال يضيع عم ً
ال صاحل ًا ،وال

يزيد عىل من عمل سيئ ًا»(.((7

ونظريه قوله تعاىل يف سورة النساء:

( ((7ينظر :مالك التأويل ،718 /2 :والربهان
يف علوم القرآن ،86 /1 :واإلتقان يف علوم
القرآن ،274 /2 :ومن بالغة القرآن،84 :
ووجوه من اإلعجاز القرآين ،36 :والتعبري
القرآين ،197 :والتعبري الفني يف القرآن:
.205
( ((7الربهان يف علوم القرآن ،87 /1 :واإلتقان
يف علوم القرآن.274 /2 :

املتلقي أحد مكوناته ،فقد ذكر تعاىل قبل
ونفاقهم ،وافرتاءهم الكذب عىل اهلل،
وبني أهنم يشرتون الضاللة باهلدى،

ويرغبون يف إضالل املسلمني ،فقال

سبحانه :ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃ

ﰄﭼ [سورة النساء .]44 :ثم قال
سبحانه :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ -إىل
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قوله -ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ [سورة

يشاقون الرسول ،ومن يشاقق رسول

ثم دعتهم اآليات إىل اإليامن باهلل

طريق ًا غري طريق املؤمنني فإنه يضل عن

آت ال حمالة ملن أرشك به وافرتى عليه،

بعيد ،فسياق اآليات ،وما تضمنه من

النساء.]46 :

وحده وعدم اإلرشاك بهّ ،
فإن عذابه
فقال:

ﭽﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

السواء ،ويدخل جهنم فيكون يف ضالل

ابتعاد املنافقني عن جادة احلق ،يتناسب
مع ختم اآلية بقوله سبحانه :ﭽ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ(.((7

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ [سورة

املورد

أوصاف الرشك باهلل واالفرتاء عليه أن

ٍ
بلفظ
قد ترد اجلملتان التذييليتان

النساء .]47 :فناسبت ما تقدم من

الثاين:

اتفاق

اجلملتني

التذييليتني ،واللفظ السابق هلام خمتلف:

((و َمن ُيشرْ ِ ْك بِاللهَّ ِ
تكون مجلة التذييلَ :
َف َق ِد افْترَ َ ى إِ ْث ًام َع ِظي ًام)).

يتناسب معنى اجلملة التذييلية مع

سبحانه :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

واجلامل يف التعبري القرآين ،كقوله تعاىل

أما اآلية الثانية التي ذيلت بقوله

واحد يف سياقني خمتلفني ،ويف املوردين
سياقها الذي ترد فيه ،وهو يف غاية الدقة

ﮘ ﭼ .فقد تقدمها ذكر املنافقني يف

يف سورة النور :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ

إتباع اهلوى واالنحراف عن الرساط

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ –إىل قوله -ﯻ ﯼ

زمان الرسول ،وما صدر منهم من
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اهلل فهو يف ضالل بعيد ،ومن يسلك

السوي ،قال عز وجل :ﭽ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂﭼ [سورة النساء:
 .]115فاآلية تتحدث عن الذين

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ ثم

قال يف اآلية التالية :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

( ((7ينظر :مالك التأويل ،347 /1 :والربهان
يف علوم القرآن ،87 /1 :واإلتقان يف علوم
القرآن ،274 /2 :وسـورة النـساء دراسـة
لغويـة حتليلية.42- 40 :

م.د .عيل موسى عكلة

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

احلق الباطل .وختم اآلية الثانية بقوله:

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [سورة

وردت يف سياق اإليامن ،ونقيض اإليامن

فقد جاءت اجلملتان التذييليتان

ونحو قوله تعاىل يف سورة القصص:

سياقني خمتلفني ،ويراد يف اآلية األوىل

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
النور.]59- 58 :

يم)) يف
بلفظ واحد َ
يم َح ِك ٌ
((واللهَّ ُ َع ِل ٌ

«عليم بمصالح عباده ،حكيم يف بيان
مراده ،وقال يف الثانية عليم بمصالح
األنام ،حكيم ببيان األحكام»(.((7

املورد الثالث :اختالف اجلملتني

التذييليتني ،واللفظ السابق هلام خمتلف:

ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة

غافر :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭽﯻ ﯼ ﯽﭼ؛

ألهنا

الكفر(.((7

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭣ ﭤﭼ [سورة القصص:

 .]71وقوله سبحانه يف اآلية التي تليها:

ﭽﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ [سورة القصص.]72 :

فقد ذيل اآلية األوىل بقوله تعاىل:

ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [سورة

ﭽﭣ ﭤﭼ؛ ألنه جعل الليل

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

أن يقول :ﭽ ﭣ ﭤ ﭼ للمناسبة

غافر .]78 :وقوله سبحانه :ﭽ ﯫ ﯬ

وكأنّه ال موجود سواه ،فاقتىض السياق

ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ

ما بني السامع والظرف اللييل الذي

بقوله :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ؛

وذيل اآلية التي تليها بقوله سبحانه:

[سورة غافر .]85 :فختم اآلية األوىل

ألهنا وردت يف سياق احلق ،ونقيض

( ((7الربهان يف علوم القرآن ،89 /1 :اإلتقان
يف علوم القرآن.275 /2 :

يصلح لالستامع ،وال يصلح لإلبصار.

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ؛ ألنه جعل وجود
النهار رسمد ًا ،فاقتىض السياق أن يقول:

( ((7التعبري القرآين.201 :
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ﭽ ﭺ ﭻﭼ إذ النهار ميضء

صالح لإلبصار ،وهذا من دقيق املناسبة

وألن سوق املاء إىل األرض اجلرز

ومنه قوله تعاىل يف سورة السجدة:

مرئية ،فناسب أن يقول يف ذيلها ﭽ ﯘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ومنه قوله تعاىل يف سورة احلج:

املعنوية (.((7

ﭽﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

وإخراج الزرع واألكل منه كلها أمور

ﯙ ﭼ(. ((8

ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯙ ﭼ [سورة السجدة.]27- 26 :
فقد جاءت اجلملة التذييلية يف اآلية

األوىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﭼ؛ ألن املوعظة

فيها سمعية ،لقوله يف أوهلا :ﭽ ﮒ ﮓ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ

ﮔ ﭼ ،ومل يقل :ﭽ ﮧ ﮨ ﭼ ،كام يف

احلج:
ﭪ ﭫ ﭬﭼ [سورة
ّ

يف قوله :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ

فقد ذيل اآلية األوىل بقوله تعاىل:

اآلية الثانية; وألنه تقدم ذكر الكتاب قبلها
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مرئية ،لقوله يف صدرها ﭽ ﮧ ﮨﭼ؛

.]65- 63

[سورة السجدة .]23 :وهو مسموع،

ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ؛ ألنه ورد يف

أيض ًا .فناسب أن تكون اجلملة التذييلية
َ
((أ َفلاَ َي ْس َم ُع َ
ون)).

الغيث وإخراج النبات من األرض،

وورد فيها أخبار القرون وهي مسموعة

أما اآلية التالية هلا فان موعظتها

( ((7ينظر :الربهان يف علوم القرآن،82 /1 :
روح املعاين.107 /20 :

السياق ذكر موضع الرمحة خللقه بإنزال

وألنه تعاىل خبري بنفعهم.

( ((8ينظر :الربهان يف علوم القرآن،80 /1 :
وروح املعاين ،140 /21والبحر املحيط:
.200 /7

م.د .عيل موسى عكلة

وذيل اآلية الثانية بقوله تعاىل:

فقد ذيل اآلية األوىل بقوله تعاىل:

لقوله قبلها :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

بقوله تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙﭼ .ومل

ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ؛
ﯱ ﯲﯳ ﭼ ال حلاجة إليهام ،بل هو

ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ .وذيل اآلية الثانية
يكن التذييل اعتباطي ًا يف املوردين «وإنام

غني
غني عنهام،
ٌ
جواد هبام; ألنه ليس ّ
ّ
نافع ًا غناه إ ّ
ال إذا جاد به ،وإذا جاد وأنعم

كانت اآلية األوىل تتحدث عن الفساد يف

وذيل اآلية الثالثة بقوله تعاىل :ﭽ ﭨ

تتعلق باحلواس الظاهرة ،ختمت بقوله

استحقّ عليه احلمد.

جاء ملالئمة معنى اآلية التي ختمها ،فلام
األرض بأعامل ُيشعر هبا ،وتلك قضية

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ؛ ألنه ملا عدد

تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ .ومثله قوله

يف األرض هلم ،وإجراء الفلك يف البحر

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ

للناس ما أنعم به عليهم من تسخري ما
هلم ،وتسيريهم ،وما يف ذلك من اهلول
العظيم ،وجعله السامء فوقهم وإمساكه

إياها عن الوقوع ،حسن ختامه بالرأفة
والرمحة(.((8

تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

[سورة البقرة]154 :؛ ّ
ألن الرؤية إحدى
احلواس ،وقوله تعاىل :ﭽ ﯪ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

ومنه قوله تعاىل يف سورة البقرة:

ﯹ ﭼ [سورة الزمر]55 :؛ ّ
ألن

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ولكن ملّا كانت اآلية الثانية تتع ّلق

ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

س.
العذاب مما ُيشعر به ويحُ ّ

أمر يتع ّلق
بالسفه -وهو اجلهل -وهو ٌ
بالتفكري والعقل ،ناسب أن تخُ تم بنفي

ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

العلم»(.((8

( ((8ينظر :الربهان يف علوم القرآن.81 /1 :

( ((8لغة القرآن -دراسة توثيقية فنية.178 :

ﯙﭼ [سورة البقرة.]13- 11 :

املورد الرابع :ما ظاهره خمالفة
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اجلملة التذييلية للسياق:

قد خيفى وجه احلكمة عىل بعضهم،

إىل أن القادر عىل العقاب عزيز دائ ًام،

تذييلية غري املذكورة ،نحو قوله تعاىل يف

العقاب ،ومل يكن كافي ًا أن يقترص عىل

فيتبادر إليه ّ
أن السياق يقتيض مجلة
سورة املائدة :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ

وهو قادر عىل املغفرة ،كام هو قادر عىل
وصف العزة؛ ألنه ليس كل قادر عاد ً
ال

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ [سورة

أو حكي ًام ،فقرنت العزة باحلكمة .واملعنى

فقد يقال :ملاذا مل تذيل اآلية بقوله:

فال اعرتاض عليك من أحد يف ذلك،

مقام صفح وغفران لقوله :ﭽ ﯴ ﯵ
ﯶﭼ ؟ .وقد نقلت عن مصحف ُأيب

ومنه قوله يف سورة البقرة :ﭽ ﯬ

املائدة.]118 :

ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ؛ ألن املقام

(فانك أنت الغفور الرحيم) وهبا قرأ

ابن شنبوذ(.((8

وإنام ذيل اآلية بقوله :ﭽ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺﭼ حلكمة تظهر بالتأمل

«فإذا أمعن اإلنسان النظر ،وجد أن
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فحني جاءت الفاصلة بالعزة لإلشارة

إن تغفر هلم -وهم مستحقون للعذاب-
واحلكمة متحققة فيام فعلته»(.((8

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ [سورة البقرة.]29 :
وقوله يف سورة آل عمران :ﭽ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ

الذي استحق العذاب ال يستطيع أن

ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ [سورة آل عمران:

حكمه ،وكانت سلطته أعىل السلطات،

التذييل بالقدرة ،ويف آية آل عمران

يغفر له إال من ليس فوقه أحد ير ّد عليه

وقوته أعظم القوى ،وعزته فوق كل
عزة ،ومن كان كذلك جيب أن يكون

متصف ًا باحلكمة التي تضع اليشء حمله،

( ((8اإلتقان يف علوم القرآن.275 /2 :

 .]29فإن املتبادر إىل الذهن يف آية البقرة
التذييل بالعلم.

( ((8لغة القران -دراسة توثيقية فنية-181 :
 .182وينظر :اإلتقان يف علوم القرآن/2 :
.275

م.د .عيل موسى عكلة

واجلواب «أن آية البقرة ملا تضمنت

التذييلية يتوجب أن تقع يف آخر

عىل حسب حاجات أهلها ومنافعهم

يف ختامها ،أو تكون آي ًة برأسها ،تأيت

اإلخبار عن خلق األرض وما فيها،
ومصاحلهم ،وخلق الساموات خلق ًا

مستوي ًا حمك ًام من غري تفاوت ،واخلالق

عىل الوصف املذكور جيب أن يكون عامل ًا
ال ومفص ً
بام فعله كلي ًا وجزئي ًا ،جمم ً
ال،

ناسب ختمها بصفة العلم ،وآية آل
عمران ملا كانت يف سياق الوعيد عىل

مواالة الكفار ،وكان التعبري بالعلم فيها
كناية عن املجازاة بالعقاب والثواب،

ناسب ختمها بصفة القدرة»(.((8

اآلي ،بيد أهنا قد تقع يف وسطها ،أو

بعد متام املعنى ،عىل سبيل التأكيد أو

التقرير والتحقيق.

3.3هناك اصطالحات بديلة عن اجلملة
التذييلية ،منها :املذيلة ،والذيلية،

واخلامتة ،والفاصلة ،ويمكن أن
نطلق مصطلح اجلملة املذ ّيلة ،أو

الذيلية ،أو اخلامتة يف أحد معنييها

املتقدمني ،عىل اجلمل التي تكون يف
أواخر اآلي مقررة ملضمون ما قبلها،

انتهى البحث بحمد اهلل وم ّنه.

أو جارية جمرى األمثال .لكن يبدو

1.1التذييل عن البالغيني إنام يكون

أكثر ختصيص ًا وأقرب إىل املفهوم

والرتكيب واإلفادة ،وهي مجلة

يف الرتاث البالغي والعرويض العريب

نتائج البحث

بجملة تامة ،حتتفظ بعالقات اإلسناد

موجزة يذيل هبا الكالم ليتحقق هبا

ما قبلها ،وتتضمن معناه توكيد ًا
وتقرير ًا .أي إهنا تؤدي وظيف ًة

إيضاحي ًة بياني ًة ،أو توكيدي ًة حتقيقي ًة.

2.2قد يتبادر إىل الذهن ّ
أن اجلملة
( ((8اإلتقان يف علوم القرآن.276 /2 :

أن إطالق مصطلح اجلملة التذييلية،
املراد ،لكون التذييل مصطلح ًا وارد ًا

عىل وفق ما قدمنا ،فض ً
ال عن ّ
أن كثري ًا

من املفرسين عربوا عن مجلة التذييل
هبذا املصطلح.

4.4ترد اجلمل التذييلية عىل أنواع
متعددة وألوان متباينة ،فتقسم
بحسب إمكان استقالهلا بإفادة املراد
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عىل قسمني أشار إليهام البالغيون:

الذي يعني العقل عىل الفهم واالستيعاب

قبلها ،الثاين :اجلملة التذييلية اجلارية

من رضب األمثال حسب مقتضيات

املنطوق ،وقد يؤكدان املفهوم.

واحد ًا من عند الواحد ،وهو يشهد بحق

األول :اجلملة املؤكدة ملضمون ما

جمرى األمثال .وكالمها قد يؤكدان

5.5الغرض األساس للجملة التذييلية
هو توكيد مضمون ما قبلها وبيان
فحواه ،وتلك هي الداللة الكربى

هلا ،بيد أنهّ ا تترصف إىل أغراض
ودالالت عديدة بحسب السياق

الذي ترد فيه ،وقد استخرجنا أهم

تلك الدالالت.

6.6تتناسب اجلملة التذييلية مع السياق
داللي ًا ،تناسب ًا ظاهر ًا جلي ًا ال حيتاج
إىل كثري عناء ،والسيام إذا كانت
ٍ
لفظة،
اجلملة التذييلية تشتمل عىل

وقد تقدمت تلك اللفظة بعينها يف
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أول اآلية .أو تناسب ًا خفي ًا حيتاج
الوصول إىل املناسبة يف بعض

السياقات إىل مزيد من التأمل

والفكر.

من هنا فاجلملة التذييلية مظهر من

مظاهر تالحم النص القرآين ومتاسكه

بشكل جيد ال لبس فيه ،ويربز احلكمة
األحوال .وكل ذلك يشهد عىل كونه نص ًا

وصدق عىل إعجاز القرآن.

7.7اجلملة التذييلية خالصة موجزة
ملا قبلها ،فهي أكثر اجلمل تكثيف ًا
واستيعاب ًا للمعاين ،وقبو ً
ال للظواهر
اللغوية

واألسلوبية

كالتقديم

والتأخري،

والتكرار،

واإلجياز

والذكر،

والفصل

املختلفة،
واحلذف

والوصل،

واإلطناب،

واإلظهار واإلضامر وغريها ،وما

يكتنف ذلك من مجاليات يف النظم
واملناسبة والسياق والفاصلة .من

هنا فهي بحاجة إىل دراسة مستفيضة

تغطي هذه اجلوانب.

8.8متتاز

اجلملة

التذييلية

بالتنوع

األسلويب يف الرتكيب اجلميل ،فقد

تكون اجلملة التذييلية مجل ًة اسمي ًة
تفيد الثبات واإلطالق ،وقد تكون
فعلي ًة ّ
تدل عىل التجدد واالستمرار،

م.د .عيل موسى عكلة

وقد ترد بأسلوب التوكيد أو النفي

1372هـ 1952-م.

أو التعريض أو القرص ،ويصاحبها يف

يوسف األندليس (ت 745هـ)،

أو القرص أو االستفهام أو التعجب
كل ذلك أدوات ربط تسهم يف إبراز

دالالهتا ومدى ارتباطها بالكالم
املذ َّيل ،كالنواسخ وحروف العطف
واجلزم واالستفهام والنفي والتوكيد
وغريها .وهذا أيض ًا مما حيتاج إىل

عناية املختصني من الباحثني.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
أهم املصادر واملراجع

(((8

3.3البحر املحيط :أبو حيان ،حممد بن
حتقيق وتعليق :الشيخ عادل أمحد عبد

املوجود ،والشيخ عيل حممد معوض،
ود .زكريا عبد املجيد النويت ،ود .أمحد
اجلويل اجلمل ،دار الكتب العلمية،

بريوت ،الطبعة األوىل-1422 ،

2001م

4.4بديع القرآن :ابن أيب اإلصبع املرصي
(ت 654هـ) ،حتقيق :حفني حممد

1.1إعجاز القرآن :الباقالين ،أليب بكر

رشف ،مكتبة النهضة ،مرص ،الطبعة

السيد أمحد صقر ،دار املعارف بمرص،

5.5الربهان يف علوم القرآن :بدر الدين

حممد بن الطيب (ت 403هـ) ،حتقيق:

الطبعة الثالثة1971 ،م.

2.2اإليضاح يف علوم البالغة :اخلطيب
القزويني (ت 739هـ) ،رشح

وتعليق :حممد عبد املنعم اخلفاجي،
دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البايب

احللبي ورشكاؤه ،الطبعة الثانية،
��ص��ل السيد ال��ب��اح��ث ذك��ر م��ص��ادره
( ((8ف َّ
ومراجعه يف ثامين صحائف اخترصناها يف
اربع ...فنعتذر.

األوىل1377 ،هـ 1957-م.

الزركيش (ت 794هـ) ،حتقيق :حممد
أبو الفضل إبراهيم ،دار املعرفة،

بريوت ،الطبعة الثانية1391 ،هـ-

1971م.

6.6البليغ يف املعاين والبيان والبديع:
الشيخ أمحد أمني الشريازي ،مؤسسة

النرش اإلسالمي ،قم ،الطبعة األوىل،

1422هـ.

7.7البيان يف عد آي القرآن :أبو عمرو
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الداين( ،ت444هـ) ،حتقيق :غانم

ماجستري يف اللغة العربية وآداهبا،

والرتاث ،الكويت ،الطبعة األوىل،

النجاح الوطنية يف نابلس ،فلسطني

قدوري احلمد ،مركز املخطوطات
1414هـ 1994-م.

2009م.

8.8التسهيل لعلوم التنزيل :الغرناطي

1313احلجاج يف القرآن الكريم من

العريب ،بريوت ،الطبعة الرابعة،

عبد اهلل صولة ،منشورات كلية

الكلبي( ،ت 741هـ) ،دار الكتاب

1983- 1403م.

9.9التعبري الفني يف القرآن :د .بكري
شيخ أمني ،دار الرشوق ،بريوت،
الطبعة الرابعة1980 ،م.

خالل أهم خصائصه األسلوبية:
اآلداب ،جامعة منوبة ،تونس ،ط،1

1421هـ2001-م.

1414زاد

املسري:

ابن

اجلوزي

(ت597هـ) ،حتقيق :حممد بن عبد

1010التعبري القرآين :د .فاضل صالح

الرمحن عبد اهلل ،دار الفكر ،الطبعة

عىل نرشه ،بيت احلكمة ،بغداد،

1515سـورة النـساء دراسـة لغويـة

السامرائي ،ساعدت جامعة بغداد

1987م.

1111التوقيف عىل مهامت التعاريف :حممد
عبد الرؤوف املناوي (ت 1031هـ)،
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كلية الدراسات العليا يف جامعة

حتقيق د .حممد رضوان الداية ،دار
الفكر ،بريوت ،دمشق ،الطبعة
األوىل1410 ،هـ.

1212مجلة اخلامتة يف اآليات الكونية
واإلنسانية

-دراسة

أسلوبية:

نور هاين حممد سمحان ،رسالة

األوىل1407 ،هـ 1987-م.

حتليلية:

أطروحة

دكتوراه،

احلسان،
نعمه يعقوب حممود
ّ

كلية اآلداب ،جامعة البرصة،

1428هـ2007-م.

1616صور البديع ،فن األسجاع :عيل
اجلندي ،دار الفكر العريب ،القاهرة،

1951م.

1717الصورة الفنية يف املثل القرآين-
دراسة نقدية بالغية :حممد حسني

م.د .عيل موسى عكلة

عيل

الصغري،

وزارة

الثقافة

واإلعالم ،دار الرشيد ،بغداد،

1401هـ 1981-م.

1818الفاصلة يف القرآن :حممد احلسناوي،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة

الثانية1421 ،هـ –2000م .دار
عامر ،األردن ،الطبعة الثانية،

1986م.

1919الفاصلة القرآنية :د .عبد الفتاح
الشني ،دار املريخ ،الرياض،

1402هـ1982-م.

2323قضايا

قرآنية

املوسوعة

يف

الربيطانية :د .فضل حسن عباس،
دار البشري ،عامن ،الطبعة األوىل،

1988م.

2424الكليات

-معجم

املصطلحات

والفروق اللغوية :أبو البقاء أيوب

بن موسى احلسيني الكفوي (ت
1094هـ) ،قابله ووضع حواشيه :د.
عدنان درويش ،ود .حممد املرصي،

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
الثانية1419 ،هـ.

املشوق إىل علوم القرآن
2020الفوائد
ّ

2525اللسانيات وتدريس اللغة العربية

(ت751هـ) ،دار الكتب العلمية،

لساين وظيفي) :عبد الوهاب

وعلم البيان :ابن قيم اجلوزية

بريوت.

(تدريس اللغة العربية من منظور
صديقي ،جملة الدراسات األدبية،

2121فواصل اآلي يف القرآن الكريم :عبد

اجلامعة اللبنانية ،العدد الثاين ،السنة

كلية أصول الدين ،جامعة األزهر،

2626لغة القران -دراسة توثيقية فنية :د.

العزيز فيصل سامل ،رسالة دكتوراه،

1404هـ 1984-م.

الثانية ،ديسمرب.2012 ،

امحد خمتار عمر ،مؤسسة الكويت

2222فتح القدير اجلامع بني فني الرواية

للتقدم العلمي ،الكويت ،الطبعة

عيل الشوكاين (ت1250هـ) ،دار

عم:
2727لغة القرآن الكريم يف جزء َّ

والدراية من علم التفسري :حممد بن
الفكر ،بريوت 1403 ،هـ 1983-م.

الثانية1418 ،هـ 1997-م.

حممود أمحد نحلة ،دار النهضة العربية
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للطباعة والنرش ،بريوت1981 ،م.

2828مباحث يف علوم القرآن :م ّناع
القطان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة

التاسعة عرش1406 ،هـ 1983-م.

2929خمترص املعاين :سعد الدين التفتازاين
(ت 792هـ) ،دار الفكر ،قم،
إيران ،الطبعة األوىل1411 ،هـ.

3030املعاين يف ضوء أساليب القرآن :د.
عبد الفتاح الشني ،دار املعارف،

الطبعة الثالثة1978 ،م.

 )708حتقيق :سعيد الفالح ،دار
الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان،

الطبعة األوىل1403 ،هـ 1983-م.

3333من بالغة القرآن :د .أمحد أمحد
بدوي ،مكتبة هنضة مرص بالفجالة،

القاهرة ،الطبعة الرابعة1950 ،م.

3434نظم الدرر يف تناسب اآليات
والسور :برهان الدين أبو احلسن

البقاعي (ت 885هـ) ،خرج آياته

3131معرتك األقران يف إعجاز القرآن-:

وأحاديثه ووضع حواشيه :عبد

وصححه وكتب فهارسه :امحد

العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة

جالل الدين السيوطي ،ضبطه

شمس الدين ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط.1988 1 ،

3232مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد

والتعطيل يف توجيه املتشابه من
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إبراهيم بن الزبري الثقفي( ،ت

اللفظ يف آي التنزيل :امحد بن

الرزاق غالب املهدي ،دار الكتب

الثانية1415 ،هـ–1995م.

3535وجوه من اإلعجاز القرآين :مصطفى
حممد زكي الدباغ ،مكتبة املنار،

الزرقاء ،األردن ،الطبعة الثانية،
1405هـ 1985-م.

فحوى البحث
احلب � القرآن الكريم و &لّيا�ها¨ و
�تناول الدّراسة لفظة ّ
و�رد التّّ Dور الدّôل ّ wللفظة ُقبيل
�قف عل vد�ôôها امل�تلفة¨ ُ
اإلسöم و بعده¨ و �كتشف مدى 9جيد الوحc� wه اللّفظة
أو مرادفا�ها¨ و ما �ا م sانعكاسات عل vاحلياة النّفسيّة و
ا�ôتماعيّة للمسلم¨ �ما �ُعا� العöقات ال ّروحانيّة ب 5العبد و
ربّه و ب 5أفراد ا:تم lاإلسöم ّ wو املتجلّية � سيا‚ اüيات ال�
و�فت اللفظة أو مرادفا�هاÆ
و قد أحصت الدّراسة عدد م ّرات �كرار اللّفظة � القرآن
الكريم¨ و مواضعها ¨ و أه ّم املعان wال� ّ
�دل عليها ¨�ما أ�ارت
إ� أحبا» ا� ≠� ّل و ع≠ öحسب ما �اء � ال ّ�cر املبÆ5
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تقديم:

بسم اهلل الرمحن الرحيم و احلمد هلل

إىل جممع اللغة العربية يف املعجم الوسيط.

الصالة
الرمحة ،و ّ
بينهم املحبة و املو ّدة و ّ

تطور دالالته؟ .و من هم
اإلسالم يف ّ
أحباب اهلل ّ
جل و عال؟.

الذي خلق ال ّناس ُشعوبا و قبائل ،و جعل
حممد
نبينا ّ
و ّ
السالم عىل حبيبنا املحبوب ّ
خري اخللق أمجعني ،و عىل آله و صحبه و
إخوانه إىل يوم الدّ ين .و بعد:

احلب؟ .و ما مدى تأثري
فام معنى
ّ

تعريف القرآن الكريم:

يقول اهلل تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ

ّ
فإن القرآن الكريم معجز بألفاظه،

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ [سورة

و البغضاء ،ومع هذا ،ق ّلة هي األعامل

و قال رسول اهللَ « :م َثل ا ُمل ْؤ ِمن
رآ َن َم َث ُل ُ
ُ
الق ْ
يقرأ ٌ
األت ُْر َجة ريحِ ُ ها
ا ّل ِذي
ط ِّيب َ
وط ْعمها َط ِّيب»((( .الشّ اهد يف

الرفق و
غني بمعانيه ،يشيد
ّ
باملحبة و ّ
ّ
وينبذ العنف و ِ
ُ
الغ ْلظ َة
الصافية،
العاطفة ّ
طور الدّ ال ّيل أللفاظ
التي تعالج ال ّت ّ
احلب و جت ّلياته يف القرآن الكريم ،و
ّ
السياقات
حتدّ د معانيه املختلفة ضمن ّ
ترصف
القرآنية ،نحو :معاين
احلب و ما ّ
ّ
ّ

جوهدي
منه يف القرآن الكريم ملحمد
ّ
احلب والبغض يف القرآن الكريم ملها
و
ّ
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الصحاح وصوال
البالغة ،و
ّ
اجلوهري يف ّ

يوسف جار اهلل اجلار اهلل.

العربية فقد أشارت
أ ّما املعاجم
ّ
ضمنيا ،أثناء
إىل هذه ال ّلفظة اجلميلة
ّ
رشحهم للمفردات ،و أشارت إىل خمتلف

تعريفاهتا املعجمية ،كام فعل اخلليل يف
خمرشي يف أساس
والز
كتاب العني،
ّ
ّ

القيامة.]18 :

اآلية الكريمة و يف احلديث الشرّ يف هو
القرآن :و هو مشتقّ من « َق َر ْأت ُ
القرآن

ٍ
نظرت فيه ،هكذا
عن ظهر
قلب أو ْ
ال ما َ
ُيقال ،و ال ُيقال :قرأت إ َّ
نظ ْر ُت فيه
من شعر أو حديث ،و قرأ فالن قراءة

حسن ًةُ ،
فالقرآن م ْقروء و أنا َقارئ ،و
َرجل قارئ :عابد ناسك»(((.

((( حمي الدين النووي :صحيح مسلم برشح
النووي[ 89 /6 ،كتاب صالة املسافرين
وقرصها –باب فضيلة حافظ القرآن].
((( اخلليل بن أمحد الفراهيدي :كتاب العني:
[ 369 /3قرأ].

أ.د .عبد القادر س ّ
المي

املنزل
و القرآن لغ ًة« :هو كالم اهلل ّ

حممد ،املكتوب يف
عىل رسوله
ّ
املصاحف ،والقراءة ومنه((( .و يف لسان

«الق ُ
ُ
رآن :التنزيل العزيز...
العرب:

ُي َس َّمى كالم اهلل تعاىل الذي أنزله عىل
نبيه كتابا و ُق ْرآنا و ٌفرقانا ،و معنى
ّ
ٌ
القرآن اجلمع ،و ُس ّم َي قرىنا ل ّنه جيمع

يضمها»((( ..و ويذهب ابن
السور و
ّ
ّ
أن أصل القرآنَ « :ق َرأ ِ
األثري ّ
القراءة،

واألصل يف هذه ال َّلفظةَ :
ّ
وكل
اجل ْمع،
ٍ
وس ِّمي ُ
الق ْرآن
قرأ َتهُ ،
يشء مجعتَه ف َقدْ َ
ُق ْرآنا أل َّنه مجع ال َقصص ،واألمر و
ال َّنهي :والوعد والوعيد واآليات
والسور بعضها إىل بعض ...وقدْ ُي ْط َلق
ّ

الصالة َّ
ألن فيها قراءة»(((.
عىل َّ
إنَ « :ق ْ
اجلوهري ّ
رأ َت الكتِاب
ويذكر
ّ

سمي القرآن...
ِقراءة و ُق ْرآنا ،ومنه ّ
ُ
الق ْرآن أل َّنه جيمع السور
وسمي
ّ
((( جممع اللغة العربية :املعجم الوسيط722 :
[القرآن].
((( مجال الدين بن منظور :لسان العرب/1 :
[ 133قرأ].
((( جمد الدين اب��ن األث�ير النهاية :يف غريب
احلديث و األثر[ 133 /1 :قرأ].

فيضمها» (((.
ّ

وعليه َّ
إسالمية،
فإن القرآن كلمة
ّ

ّ
املنزه عن–جل وعال
نعني هبا كالم اهلل
ّ
واملنزل
اخلطأ واملعجز بألفاظه ومعانيه،
ّ
وسمي ُقرآنا َّإما
حممد،
ّ
سيدنا ّ
عىل ّ

للسور
ألنّه ُيقرأ كثريا ،وإ ّما ألنّه جامع ّ
واآليات وأحكام العادات والعبادات

تقربنا إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
التي ّ

و ُ
الرسول،
الق ْرآن« :هو ّ
املنزل عىل ّ
املكتوب يف املصاحف ،املنقول عنه نق ً
ال،

متواتر ًا بال ُش ْبهة ،و ُ
القرآن عند أهل
احلقّ  ،هو العلم ال ّلدينّ ،اإلمجا ّيل اجلامع
للحقائق ك ّلها»(((.

وللقرآن الكريم أسامء كثرية من

أشهرهاُ :
وسمي بذلك لتفر َقته
«الفرقانِّ :

بني احلقّ والباطل .والكتابّ ...
والذكر
وال ّتنزيل»(((.

وقد وردت كلمة القرآن «هبذه

((( أبو نرص إسامعيل اجلوهري :تاج اللغة و
صحاح[ 925 :قرأ].
اجل����رج����اين :ك��ت��اب
حم���م���د
((( ع�ل�ي ب���ن
ّ
ّ
التعريفات[ 279:القرآن].
((( حممد محدي زق��زوق :املوسوعة اإلسالمية
العامة[ 1125 :القرآن الكريم].
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الصيغة يف ثامن و مخسني آية يف القرآن
ّ
الكريم ،ووردت كلمة قرآن ًا يف عرش

آيات ،و كلمة قرآنه يف آيتينْ  ،و قد اجتهد

العلامء يف بيان أصل هذه الكلمة فمنهم
املنزل
من قال إنّه اسم مرجتل عىل الكتاب ّ

عىل رسول اهلل ،و منهم من قال إنهّ ا
عربية»(((.
كلمة ّ

احلب:
تعريف
ّ

ُ
احل ّب يف املعاجم
العربية مشتقّ
ّ

من [حبب] و معناه يف كتاب العني:
احل ُّب و ِ
«أح َب ْب ُته :نقيض َأ ْب َغ ْضته ،و ِ
احل ّبة
ْ
واحل ُّبَ :
احلبيب و َ
بمنزلة َ
احلبي َبةُ ،
اجل َّرة
الض ُ
َّ
مع عىل ِح َب َبة و ِحباب،
خمة ،ويجُ ُ
وقالوا ِ
احل ّبة إذا كانت ُحبوب خمتلفة

من ِّ
يشء ...و َح َّبة الق ْل ِ
كل ْ
ب:
يشء
ٌ

َث َم َر ُت ُه»(.((1

ُ
«احل ّب
و جاء يف لسان العرب:
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أحبه اهلل فهو
املحبة ...و
الوداد و
ّ
ّ
حمبوب ...ا ُملحا ّبة و املوا ّدةِ ...
احل ُّب:
التطور الدّ ّ
اليل بني
((( عودة خليل أبو عودة:
ّ
اجلاهيل و لغة القرآن الكريم:
لغة الشعر
ّ
.489
( ((1اخلليل بن أمحد الفراهيدي :كتاب العني
[ 277 /1 :1434حبب].

بالضمِ :
احلبيب ...و ُ
احل ُّب...
احل َباب:
ّ
و ا ُمل َح َّبة و املحبوبة مجيعا :من أسامء
مدينة
النبي و ِح َب ُب املاءَ : ...حبا ُبه
ّ
ُن َّفاخاته و فقاقيعه التي تطفو»(.((1
حب ُة ،و كذلك ِ
و ُ
احل ُّب
احل ُّب« :املَ ّ
ِ
واحل ُّب أيضا َ
وح َّب ُه
بالكرس،
احلبيبَ ...

تودد ..،و َحتا ُّبوا :أي
وحتبب إليهَّ :
يحُ ِ ّبهَّ ...

كل واحد منهم صاحبهِ ...
أح َّب ّ
باب:
احل ُ
َ
ا ُملحا ّبة و ا ُملوا ّدة ،و ُ
ّ
بالض ّم:
احلباب

ُ
احل ُّب»(.((1

َحبه:
و يف املعجم الوسيطْ :
«است ّ

احلب :الوداد [عند الفالسفة]:
آ َثره ...و
ّ
ميل إىل األشخاص أو األشياء العزيزة،

أو ّ
املحبة امليل إىل
اجلذابة أو ال ّنافعة ... ،و ّ

السار»(.((1
الشيّ ء ّ

«الصفاءّ ،
ألن العرب
و قيل أصلها
ّ

تقول لصفاء بياض األسنان و نضارهتا
َح َبب األسنان .و قيل :مأخوذة من

( ((1البن منظور :لسان العرب-274 /1 :
[ 280حبب].
( ((1أبو نرص إسامعيل اجلوهري :تاج اللغة و
صحاح العرب ّية[ 217 :حبب].
( ((1جممع اللغة العربية :املعجم الوسيط:
[ 151حبب].

أ.د .عبد القادر س ّ
المي

ُ
فاملحبة :غليان القلب و ثورانه
احلباب وهو ما يعلو املاء عند املطر الشّ ديد ،فعىل هذا
ّ

أحب البعري
عند االهتياج ،إىل لقاء املحبوب .و قيل :مشت ّقة من اللزوم و الثبات ن و منه َّ
إذا برك و مل َي ُقم»(.((1

بالصفاء جتاه اخلالق ّ
و خالصة القولّ ،
جل و عال أو
إن
احلب ،ال حمال ،هو شعور ّ
ّ

واحد من اخللق أو يشء نميل إليه ،و ننجذب إىل حماسنه و منافعه ،و هو صادر من

حب.
حبة القلب و ّلبه
للم ِّ
ٌ
ومالزم ُ
ّ

احلب يف القرآن الكريم:
لفظة ّ

مر ًة»(.((1
تكرر ذكر لفظة ّ
احلب و مشت ّقاهتا يف القرآن الكريم[ 81« :واحدا و ثامنني] ّ
ّ

وملّا ص ّنفناه حسب ما جاء به املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم( ((1وجدناها [ 83ثالثا

مر ًة كام هو مالحظ يف اجلدول ال ّتايل:
و ثامنني] ّ
الرقم اللفظة موضعها
 01حبَّب احلجرات
07
ي ُّب
02
ْ
أحبَبْ َت القصص  29 56حُ ِ
ي ُّب
أحبَبْ َت ص 32
03
ْ
 30حُ ِ
04
05
06

أُ ِح ُّب
تبُّوا
حُ ِ
تبّون
حُ ِ

07
08

تبّون
حُ ِ
تبّون
حُ ِ

الرقم اللفظة
ي ُّب
 28حُ ِ

موضعها
آل عمران
159
النساء 57 36
النّساء 58 107

يبّهم
حُ ِ
يبّون
حُ ِ

ي ُّب
 31حُ ِ
ي ُّب
 32حُ ِ
ي ُّب
 33حُ ِ

النّساء 59 148
املائدة 60 13
املائدة61 42

يبّون
حُ ِ
يبّون
حُ ِ
يبّون
حُ ِ

األنعام 76
البقرة 216
آل عمران
31
ي ُّب
آل عمران 34 92حُ ِ
ي ُّب
آل عمران  35حُ ِ
152

املائدة64
املائدة87

الرقم اللفظة
 56حُيبِبْكم

موضعها
آل عمران
31
املائدة 54
آل عمران
188
التّوبة 108
النور 19
احلشر 09

يبّون
حُ ِ
يبّونكم
حُ ِ

اإلنسان 27
أل عمران
119

62
63

( ((1مها يوسف جار اهلل اجلار اهلل :احلب و البغض يف القرآن الكريم.32 :

ترصف منه يف القرآن الكريم.30 :
جوهدي :معاين
( ((1حممد
ّ
ّ
احلب و ما ّ
( ((1حممد فؤاد عبد الباقي :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم.191 :
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09
10
11
12

تبّون
حُ ِ
تبّون
حُ ِ
تبّون
حُ ِ
تبّون
حُ ِ

األعراف 36 79
37
النور 22
القيامة 38 75
الفجر 39 20

13
14

تبّون
حُ ِ
تبّون
حُ ِ

15
16

ي ُّب
حُ ِ
ي ُّب
حُ ِ

الص ّف 13
ّ
آل عمران
119
البقرة 190
البقرة 195

17
18
19
20
21

ي ُّب
حُ ِ
ي ُّب
حُ ِ
ي ُّب
حُ ِ
ي ُّب
حُ ِ
ي ُّب
حُ ِ

22

ي ُّب
حُ ِ

23

ي ُّب
حُ ِ

24

ي ُّب
حُ ِ

25

ي ُّب
حُ ِ

26

ي ُّب
حُ ِ

27

ي ُّب
حُ ِ

البقرة 205
البقرة 222
البقرة 222
البقرة 276
آل عمران
32
آل عمران
57
آل عمران
76
آل عمران
134
آل عمران
140
آل عمران
146
آل عمران
148

ي ُّب
حُ ِ
ي ُّب
حُ ِ
ي ُّب
حُ ِ
ي ُّب
حُ ِ

املائدة64 93
األنعام 65 141
األعراف 66 7
األعراف 67 55

ي ُّب
 40حُ ِ
ي ُّب
 41حُ ِ

األنفال58
التّوبة 4

68
69

يبّونه املائدة 54
حُ ِ
يبّونهم البقرة 165
حُ ِ
استحبّوا التّوبة 32
استحبّوا النّحل
107
استحبّوا فصلت 17
يستّحبّون إبراهيم 3

ي ُّب
 42حُ ِ
ي ُّب
 43حُ ِ

70
التّوبة 7
التّوبة 71 108

ُح ّب
ُح ّب

ي ُّب
حُ ِ
ي ُّب
حُ ِ
ي ُّب
حُ ِ
ي ُّب
حُ ِ
ي ُّب
حُ ِ

النحل 72 23
73
احل ّج38
القصص 74 76
القصص 75 77
الروم 76 45

ُح ّب
ُح ّب
ُحبّاً
ُحبّاً
ُحبّاً

البقرة 165
آل عمران
14
ص32
العاديات 8
البقرة 165
يوسف 30
الفجر 20

ي ُّب
 49حُ ِ

لقمان 18

77

ُحبّه

البقرة 177

ي ُّب
 50حُ ِ

الشورى 78 40

ُحبّه

اإلنسان 8

ي ُّب
 51حُ ِ

79

احلجرات
9
احلجرات 80
12
احلديد 81 23

أحب
ّ

التّوبة 24

أحب
ّ

يوسف 8

أحب
ّ

يوسف 33

ي ُّب
 54حُ ِ

املمتحنة 82 8

أحبّاؤه

املائدة 18

ي ُّب
 55حُ ِ

الص ّف 4
ّ

حمبّة

طه 39

44
45
46
47
48

ي ُّب
 52حُ ِ
ي ُّب
 53حُ ِ

83

أ.د .عبد القادر س ّ
المي

احلب يف القرآن الكريم:
معاين
ّ

احلب أو مشت ّقاهتا
خالل ّ
تقصينا لفظ َة ّ

وجدناها ّ
تدل عىل معاين خمتلفة ،و تعبرّ

مجة منها:
عن أغراض ّ

1.1ال ّثوابّ /
الطاعة:

و اإلحاطة به يف الدّ نيا و اآلخرة .فهو

وحده ُيدخل من يشاء ج ّنته وحيرم منها

من يشاءّ ،
أحب من
ألن اهلل يجُ ازي من
ّ
عباده خري اجلزاء.

أ ّما طاعة العباد لربهّ م فتلك عينْ

و تتجلىّ يف آيات ّبينات كثرية نحو

املحبة ،ألنّك إن أحببت حمبوبك لز ْمتَه
ّ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

وفق ما يريدَ ،رغبة يف ال ّتقرب إىل

قوله تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

فت
ّبعت أوامره ،و
ترص َ
و أطعتَه ،وات َ
ّ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

املحبوب ،و لزيادة ال ّتوضيح ،ولك أن

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

تنظر يف قوله تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﯣﭼ [سورة املائدة ،]54 :يقول اإلمام

ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [سورة آل عمران:

العباد لربهّ م طاع ُته و ابتغاء مرضاته ،و

قرب من اهلل ّ
جل و عال بش ّتى
يسعى لل ّت ّ

حمبة
الز
ّ
ّ
خمرشي(( :يحُ ِ ُّب ُه ْم َويحُ ِ ُّبو َن ُه))ّ :
أن ال يفعلوا ما يوجب سخطه و عقابه،
حمبة اهلل لعباده أن ُيثيبهم أحسن الثّواب
و ّ

طاعتهم و يعظمهم و يثني عليهم و
يرىض عنهم»(.((1

ّ
جل و عال -للعبادفمحبة اهلل
ّ
ختتلف عن ّ
املحبة ،و تتمثّل
كل أنواع
ّ
يف عناية اهلل سبحانه و تعاىل بالعبد،

خمرشي :تفسري الكشاف:
الز
( ((1أبو القاسم ّ
ّ
.296- 295

املحب لر ّبه،
 .]31فكذلك عالقة العبد
ّ
أحبه
العبادات و ال ّنوافل ،ح ّتى يحُ ّبه ،فإن ّ

الرضا و ضمن اجل ّنة.
نال ّ

الزخمرشي هذا القول
و قد ّأكد
ّ
«حمبة العباد للهّ جماز عن إرادة
إذ قالّ :

اختصاصه بالعبادة دون غريه و
نفوسهم
َ

حمبة اهلل عباده أن يرىض
رغبتهم فيها ،و ّ
حمبته
عنهم و حيمد فعلهم ...فمن ا ّدعى ّ
و خالف س ّنة رسوله فهو ّ
كذاب»(.((1

خمرشي :تفسري الكشاف.168 :
الز
(ّ ((1
ّ
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2.2استحسان الدّ نيا و تفضيلها عن
اآلخرة:

ﮂﭼ ،و األشياء املا ّد ّية وهي

احلب يف القرآن الكريم،
من معاين
ّ
نجد ألفاظ و آيات ّدا ّلة عىل تفضيل

الرابحة ،و املساكن،
األموال و ال ّتجارة ّ
ُي ّ
فضلون هذه األمور عن اهلل العزيز

نسائها و خريها عموما ،و فيها أمثلة

سبيل اهلل.

والتمسك بنعيمها و أمواهلا و
الدّ نيا،
ّ

كثرية :نحو قوله تعاىل :ﭽ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ

اجلبار و عن احلبيب ،و عن اجلهاد يف
ّ

3.3العشق:

الر جال
ال شك أن
ّ
املحبة بني ّ
ّ
الطبيعة
فطري يف
وال ّنساء يشء
ّ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ [سورة إبراهيم:

اإلنسانية ،السيام و ّ
الر سول
ّ
أن ّ
السيدة
حمب ًا .فقد
ّ
أحب ّ
كان زوجا ّ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ح ّتى أ نّه مل يتزوج عليها غريها إ ّ
ال

 ]3و قوله ّ
جل و عال :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁ

خدجية و ّ
فضلها عىل سائر ال ّنساء

ﮆﮇﮈﮉﮊ

املحبة
بعد وفاهتا .و عليه تكون
ّ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ [سورة

سيدناالر محة
ّ
بنبي ّ
ّ
الر محة بينهام اقتداء ّ
حممد  ،ّو من مظاهر احلب بني الرجل
ّ

فاآلية األوىل تذكر من ُي ّ
فضل احلياة

يوسف :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

تفصيل هلذه احلياة التي استبدلوها

ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ [سورة

حيبه العبد من أشخاص وهم:
ما ّ

شغاف قلبها ح ّتى وصل إىل الفؤاد ،و

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
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ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

التوبة.]24 :

الدّ نيا عىل اآلخرة ،و يف اآلية الثّانية

بالذي هو خري ،فحدد اهلل ّ
جل و عال

لتعم
بني الزوجني مباحة و مطلوبة
ّ

و املرأة :قوله ّ
جل و عال يف سورة

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ

حب ًا « :خرق ُح ّبه
يوسف ]30 :وشغفها ّ

أ.د .عبد القادر س ّ
المي

الشغاف حجاب القلب ،و قيل جلدة

رقيقة يقال هلا لسان القلب»(.((1

صورت ال ّنسوة كيف ّ
متكن
فقد
ّ

حب يوسف من امرأة العزيز ،و
ّ
حبه غالف قلبها و ولِج ُل ّبه
كيف اخرتق ّ
فأفقدها القدرة عىل ال ّتمييز بني احلقّ و
الباطل.

ِ 4.4
الق ّلة:

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ
[سورة البقرة ]177 :ومعناه :عىل

ّ
احلب يف القرآن الكريم
تدل لفظة
ّ
ّ
جل و عال:
عىل الق ّلة نحو قوله

 .أن ُتؤتيه و أنت صحيح شحيح تأمل

ﭧ ﭼ [سورة اإلنسان ]8 :يقول

5.5ال ّنفع:

اشتهائه و احلاجة إليه ،و نحوه و آتى

كقوله سبحانه و تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱﯲ

ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

الزخمرشي« :الضمري ّ
للطعام أي :مع
ّ

حب املال و الشّ ّح به..
ِق ّلته( .((2أي :مع ّ
العيش و ختشى الفقر»(.((2
و يعبرّ

احلب أيضا عن ال ّنفع،
ّ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ

رب ح ّتى
حبه ،و لن تنالوا ال ّ
املال عىل ّ
تنفقوا ممّا تحُ ّبون»( ،((2ومعناه :عىل

الص ّ
حمبة يشء
[سورة ّ
ف ]13 :أيّ :

و يقول املوىل ّ
جل و عال :ﭽ ﭒ

النعمة املذكورة من املغفرة و الثّواب

ِق ّلته (.((2

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
الزخمرشي :الكشاف.512 :
(ّ ((1
الزخمرشي :الكشاف.1164 :
(ّ ((2
( ((2مها يوسف جار اهلل اجل��ار اهلل :احلب و
البغض يف القرآن الكريم.36 :

ينتفع به( ،((2و معناها« :و لكم إىل هذه
يف اآلجلة ،نعمة أخرى عاجلة حمبوبة

( ((2مها يوسف جار اهلل اجل��ار اهلل :احلب و
البغض يف القرآن الكريم.36 :
الزخمرشي :تفسري الكشاف.109 :
(ّ ((2
( ((2ينظر :مها يوسف جار اهلل اجل��ار اهلل:
احلب و البغض يف القرآن الكريم.37 :
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إليكم»

(((2

احلب تبغون
ُيريد أن هذا
ّ

وراءه نفعا و فضال عاجال غري آجل،

هلذا محلت اللفظة حمنى املنفعة.

احلب يف القرآن الكريم:
مرادفات
ّ

[سورة الروم ]21 :و يف تفسري اآلية

الزخمرشي إىل ّ
أن« :جعل بينكم
يذهب
ّ
الزواج بعد أن
ال ّتوا ّد و الترّ احم بعصمة ّ

للحب مرادفات كثرية يف لغتنا ،فهو
ّ

مل تكن بينكم سابقة معرفة و ال سبب

(((2

الرمحة عن
و املو ّدة كناية عن اجلامع ،و ّ

الصداقة و
«ال ِو َداد»( .((2و هو
ّ
«املعزة و ّ
املواالة و ُ
الصفاء و اإلخاء»
اخل َّلة و ّ

ُي ِ
وجد ال ّتعاطف من قرابة ،أو َر ِحم...

أحبه
و العشق ،يقالَ :
«ع ِش َق ُه ِعشْ قاّ :..
َأ َشدّ ُ
حب :املت ََّيم من
احل ّب»( .((2و ا ُمل ُّ

و يقول اهلل ّ
جل و عال :ﭽ ﯔ

لكن
استعبده و ذهب بعقله»( .((2و
ّ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

احلبيب فالنا:
«تام َت ْي ًام ...اهلوى و
ُ
الو ِّد
أكثر املرادفات استعامال هي لفظة ُ

و مشت ّقاهتا.

الولد»(.((3

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯣ ﯤ ﯥﭼ [سورة النساء:

 ]73و التفسري -هنا–« :كأن مل تتقدم له

ومن مواضع ذكر الو ّد يف القرآن

معكم مو ّدة ّ
وادون
ألن املنافقني كانوا ُي ُّ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

كانوا يبغون هلم الغوائل يف الباطن ،و

الكريم نجد قوله ّ
جل و عال :ﭽ ﮉ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
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ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ

الزخمرشي :تفسري الكشاف.109 :
(ّ ((2
( ((2اب��ن منظور لسان ال��ع��رب274 /1 :
[حبب].
احلب و البغض يف
( ((2مها يوسف جار اهلل:
ّ
القرآن الكريم.38 :
( ((2جممع اللغة العربية :املعجم الوسيط603 :
[عشق].
( ((2نفسه[ 92 :عشق].

املؤمنني و ُيصادقوهنم يف ّ
الظاهر ،و إن

الظاهر أنّه ّ
عدو
هتكم ألنهّ م كانوا أعدى ّ

للمؤمنني و أشدّ هم حسدا هلم ،فكيف

يوصفون باملو ّدة إلاّ عىل وجه العكس
ّ
هتكام بحاهلم»(.((3

تكرر كذلك ذكر املو ّدة يف قول اهلل
و ّ

الزخمرشي :تفسري الكشاف.827 :
(ّ ((3
الزخمرشي :تفسري الكشاف.246 :
(ّ ((3

أ.د .عبد القادر س ّ
المي

ّ
جل و عال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

التوابون و املتطهرون
و هم املحسنون و ّ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

املقسطون و املقاتلون يف سبيل اهلل.

ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

الصابرون واملتوكلون و
و امل ّتقون و ّ

ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [سورة

1.1ا ُمل ْح ِسنون:

أن يكون استثناء م ّتصال ،أي ال أسألكم

السيئة وهي معروفة عند
َ
احلسنة« :ضد ّ

الزخمرشي« :جيوز
الشورى ]23 :يقول
ّ

أجرا إلاّ هذا ،وهو أن تو ّدوا أهل
قرابتي ،و مل يكن هذا أجرا يف احلقيقة،

ّ
ألن قرابته قرابتهم ...يف آل فالن مو ّدة،
و يل فيهم هوى و ُح ٌّب شديدٌ »(.((3

و عليه ،فقد كثر استعامل هذه اللفظة

للحب حتمل معنى
عىل أنهّ ا مرادفة
ّ
ُ
تفعل ذاك...
وددت لو
التم ّني« :تقول
ُ
املحب»(.((3
أي مت ّنيت ...و الودود:
ّ
أحباب اهلل ّ
جل و عال يف
القرآن الكريم:

املحسنون لغ ًة :مشتقّ من َح ُسن و

حسن:
املسلمني واللفظة مشت ّقة من
ُ
َ
حسن :فعل
ُح ْسنا :جمَ ُ ل فهو َح َسن ...وأ َ
ما هو حسن ...والشيَّ َء :أجاد صنعه...
واألحسن:
اسنه :عامله باحلسنى...
ُ
و َح َ
األفضل ...و َ
ُ
الس ّيئة من
احلسنة :ضد َّ

قول وفعل ...وال ّنعمة»(.((3

ُ
«احلسن :نقيض
الصحاح:
ويف
ّ

القبح ...واملحاسن خالف املساوئ»(.((3
«حسن اهلل
الزخمرشي قائال:
ويضيف
ّ
َّ

وحسن احل ّ
الق رأسه :ز َّينه»(.((3
خلقه،
َّ

ّ
–حبه لفئة
–جل و عال
خص اهلل
ّ
ّ

و عليه« ،اإلحسان عىل هذا

حيبها اهلل يف عباده»(.((3
هي ثامن صفات ّ

املراقبة اجلامعة خلشيته ،و اإلخالص له،

معينة« ،و
من العباد ،يتم ّتعون بصفات ّ
الزخمرشي :الكشاف.977 :
(ّ ((3
اجلوهري :تاج اللغة وصحاح العربية:
(((3
ّ
[ 1235ودد].
( ((3مها يوسف جار اهلل اجلار اهلل /احلب و
البغض يف القرآن الكريم.92 :

األساس هو كامل احلضور مع اهلل تعاىل،
بأن يحُ سن اإلنسان قصده ،جيعله خالصا
( ((3ملجمع اللغة العربية :املعجم الوسيط:
[ 174حسن].
( ((3للجوهري :الصحاح[ 252 :حسن].
( ((3الزحمرشي :أساس البالغة[ 190 :حسن].
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َجردا هلل ،فال يستجيب و ال يطيع إلاَّ
ُمت ّ
كلمة ر ّبه ،و أمر دينه»(.((3

«الرجوع من ّ
الذنب»( ((4و اهلل:
ال ّتوبةُّ :

و قد ذكر اإلحسان و املحسنون يف

املتاب ...و أدرك فالن
تواب و إىل اهلل
َ
ّ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

لقبحه و ال ّندم عىل ما فرط منه ،و

مرات عديدة :منها قوله
القرآن الكريم ّ
ّ
جل و عال :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ

زمن ال ّتوبة أي اإلسالم ،ألنّه ُيتاب فيه
من الشرِ ك»( .((4و ال ّتوبة« :ترك ّ
الذنب

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

العزيمة عىل ترك املعاودة»(.((4

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ

ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

يقول اهلل تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ

ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

[سورة املائدة.]13 :

فقد جعل اهلل سبحانه و تعاىل

الصفح و العفو من صفات املحسنني،
ّ

حبه ّ
جل و عال.
فرزقهم ّ

2.2ال ّت ّوابون:

تاب يف ال ّلغة من « ُت ْب ُت إىل اهلل َت ْو َبة

أتوب إىل اهلل ل َيتوب عيلَّ
و متابا ،و أنا
ُ
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تاب :عاد إىل اهلل و رجع و أناب»( ((4و

قابل ال ّتوب ،أي قابل ال ّتوبة ...و ال ّتوبة
ٌ
تائب
االستحياء»( ،((3و
توابٌ :
«رجل ّ
اب يتوب عىل عبده...
تو ٌ
إىل اهلل ،و اهلل ّ

( ((3مها يوسف جار اهلل اجل��ار اهلل :احلب و
البغض يف القرآن الكريم.105 :
( ((3اخلليل الفراهيدي :كتاب العني.191 /1 :

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

ﯛﯜﯝﯞﯟﭼ
[سورة البقرة ]222 :و معناه ّ
أن اهلل

«حيب ال ّت ّوابني الذين ُي َط ِّهرون أنفسهم
ّ
بطهرة ال ّتوبة من ّ
كل ذنب ،و يحُ ُّب
املتطهرين من مجيع األقذار كمجامعة
ّ
احلائض ،و ّ
الطاهر قبل الغسل ،و إتيان

( ((4اب��ن منظور :لسان ال��ع��رب224 /1 :
[توب].
الصحاح [توب].
( ((4اجلوهريّ :
خم�شري :أس��اس البالغة98 /1 :
ال��ز
(ّ ((4
ّ
[توب].
( ((4مها يوسف جار اهلل اجل��ار اهلل :احلب و
البغض يف القرآن الكريم.129 :

أ.د .عبد القادر س ّ
المي

ما ليس بمباح و غري ذل»

(((4

فقد كان

«اليهود يعتزلون ال ّنساء يف ّ
كل يشء،
و كان النصارى يجُ امعون احليض و ال

يبالون باحليض ،فأمر اهلل باالقتصاد يف
األمرين»(.((4

ّ
ّ
«الطهر:
فالطهارة من «طهر» و:

ّ
ّ
والطهور:
كالطهارة...
نقيض ال ّنجاسة،

يتطهر به»(.((4
املصدر ،واسم ما ّ

ّ
والطهور :املاء
ومنه« :ال ّتطهر...

تطهر به ...وهو الذي يرفع احلدث
الذي ُي ّ

عز و ّ
جل
حب اهلل ّ
و السبب يف ّ
إن ال ّتائب استشعر ّ
لل ّت ّوابنيّ ،
بأن له ر ّب ًا

يتنزهونّ ...
والطهر نقيض
يتطهرون ،أي ّ
ّ

تاب عن معاصيه التي اقرتفها ،و ّ
تذكر

وطاهرة من ال ّنجاسة ومن العيوب»(.((5

غفورا رحي ًامَ ،ف َرجع إليه و أناب ،و
العقاب الذي اعدّ ه للعاصني فخاف منه

و استغفر ر َّبه(.((4

املتطهرون:
ّ 3.3

احليض ،واملرأة طاهرة من احليض،
وجاء يف املوسوعة العلميةّ :
الطهارة:

«هي ال ّنظافة واخللوص من األدناس،
سواء كانت كاألدناس أو معنو ّية

الطهارة :من طهرَ :
وط ُه َر و َّ
ّ
اطهر و

كالعيوب ...ورشعا :هي عبارة عن غسل

(((4

فإن ّ
ثمّ ،
الطهارة مشت ّقة من «طهر
و َّ

تطهر ...و من املجازَ :ت َط َهر من اإلثم:
َّ
للمذنب»
ّ
تنزه منه ...و ال ّتوبة طهور ُ
قال

ويزيل ال ّنجس»

(((5

وأ ّما قولنا« :وهم

رسول:

اإليامن»(.((4

ُّ
«الط ُهور

ْ
شطر

خم�شري :أس��اس البالغة98 /1 :
ال��ز
(ّ ((4
ّ
[توب].
( ((4مها يوسف جار اهلل اجلار اهلل :احلب و
البغض يف القرآن الكريم.130 .:
( ((4املرجع نفسه.130 :
( ((4ال��زخم�شري :أس��اس البالغة620 /1 :
[طهر].
( ((4النووي :صحيح مسلم برشح النووي:

أعضاء خمصوصة بصفة خمصوصة»(.((5

الشيّ ء باملاء وغريه :جعله طاهرا...
[100 /3ك��ت��اب الطهارة -ب��اب فضل
الوضوء].
( ((4الفريوز أبادي :القاموس املحيط- 558 :
[559طهر].
( ((5ابن األث�ير :النهاية يف غريب احلديث و
األثر[572 :طهر].
( ((5للجوهري :الصحاح[ 710 :طهر].
( ((5حلمود محدي زقزوق :املوسوعة اإلسالمية
العامة[ 429 :طهارة].
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ّ
والطهارة :حرفة من يطهر األوالد...

ّ
اخللو من ال ّنجاسة واحليض...
والطهر
ّ
تطهر فيه
طهر عند ال ّنصارى مكان ّ
وا ُمل ّ

ال ّنفس بعد املوت بعذاب موقوت...
خمر أو
وا ُمل ّ
طهر ما ّدة توقف ال ّتع ّفن أو ال ّت ّ

قيح»(.((5
ال ّت ّ

إن لفظة ّ
ونخلص إىل ّ
الطهارة

ومشت ّقاهتا مل ختتلف بني أصل الوضع
ّ
تدل
والسياق ،وظلت إىل يومنا هذا
ّ

أو َتقى»( ((5و يف
جت ّنبها ...و أصل اتّقىْ :

اوتقى عىل افتعل ...و ال َّتقوى و ال ُّتقى:

واحد ...و ال ّت ِق ّي :ا ُمل َّتقي ...ووقاه اهلل
وقاية ،أي حفظه .و الوقاية أيضا :التي

الوقاية بالفتح لغة .و ال ِوقاء و
لل ّنساء .و َ
الوقاء :ما َو َق ْي َت به َش ْيئ ًا»(.((5
َ

و ال َّتقوى« :هي االحرتاز بطاعة

اهلل عن ُعقوبته و هو صيانة ال ّنفس عماّ

احلسية واملعنو ّية.
عىل ال ّنقاء وال ّنظافة
ّ
الفرق الوحيد أنهّ ا يف الشرّ ع حترتم طرق

يقول اهلل تعاىل ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

الصالة.
رشوط ّ

آل عمران .]76 :و يقول ّ
جل و عال:

خاصة ،وهي رشط من
معينة يف مواقيت ّ
ّ
يقول اهلل تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ

ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
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اقيه :إذا ُص ْن ُته و سرتته عن األذى ...أي

تستحق به العقوبة من فعل أو ترك»(.((5
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ [سورة
ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [سورة
البقرة.]222 :

4.4ا ُمل ّت ُقون:

وقي ُت الشيّ ء
أصله ال ّتقوى «وقاْ ،

( ((5جممع اللغة العربية :املعجم الوسيط569 :
[طهر].

ﭪﭫﭬﭭﭮ
( ((5ابن األث�ير :النهاية يف غريب احلديث و
األثر[ 985 :وقا].
وصحاح العربية:
( ((5اجلوهري :تاج اللغة ّ
[ 1265وقى].
( ((5مها يوسف جار اهلل اجل��ار اهلل :احلب و
البغض يف القرآن الكريم.92 :

أ.د .عبد القادر س ّ
المي

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

حيا ثم
الروحُ ،يصبرَ ًّ
أو غريه من ذوات ّ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ

و صرب يف املعجم الوسيط« :جت َّلد

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ

ُيرمى بيشء ح ّتى ُيقتل»(.((5

ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ

جيزع وانتظر يف هدوء واطمئنان...
ومل
ْ

و عليه ،نقصد بال ّتقوى :جت ّنب كل

ولزمه ...وال ّتصبرية :ما يتناوله اجلائع

[سورة البقرة.]177 :

وحبس نفسه عنه ...و فالنا :حبسه

أنواع املعايص ،الصغرية قبل الكبرية ،و

يستعني به عىل الصرب حتى ينضج

ّ
السبب
العبادات لتج ّنب العقوبة،
ولعل ّ

القتل».

الصرب و أداء
الصدق و ّ
هو أيضا لزوم ّ

عز و ّ
ّ
«فألن
جل للم ّتقني،
حب اهلل ّ
يف ّ
الرمحن ،و
امل ّتقي جعل ُن َ
صب عينه رىض ّ

رصف نفسه عن صغائر ّ
الذنوب فضال

عن كبائرها فهو يف خوف و وجل من

احلقّ سبحانه ،شديد االحرتاز»

(((5

من

حب اهلل ّ
جل وعال،
أجل ذلك استحق ّ
فاز فوزا عظيام.

الصابرون:
ّ 5.5

الصابرون كلمة مشت ّقة من صرب ويف

«صبرَ ه عن الشيّ ْ ء َيصبرِ ُ ه
لسان العربَ :

والصرب :نصب اإلنسان
بسه...
َّ
َصبرْ اَ :ح َ
مصبور ...أن ُيمسك ّ
الطائر
للقتل فهو ْ
( ((5مها يوسف جار اهلل اجل��ار اهلل :احلب و
البغض يف القرآن الكريم.98 :

املصبور :املحبوس عىل
الطعام ...و
ْ
(((5

الصرب بني
إذن ،انتقلت داللة
َّ

معنوي وهو «حبس ال ّنفس
ما هو
ّ
عن اجلزَ ع»

(((6

وبني الداللة احلديثة

امللموسة وهو حبس الطري أو أي حيوان

ليقتل رميا ،وجه ال ّتسمية هو احلبس .و
الصبور ،و ّ
لعل سبب
سمى اهلل نفسه ّ
قد ّ
للصابرين ،أنّه من الفضائل
حب اهلل ّ
ّ
ُ
ّ
يتحل هبا املؤمن ،و ُّ
تبث
قية التي
اخل ُل ّ

السكينة و ّ
الطمأنينة( ،((6و
يف نفسه ّ
( ((5ابن منظور :لسان العرب.409 /3 :
( ((5جممع اللغة العربية :املعجم الوسيط:
[506صرب].
( ((6ل��س��ان ال���ع���رب الب���ن م��ن��ظ��ور/3 :
[410صرب].
( ((6ينظر :مها يوسف جار اهلل اجلار اهلل :احلب
و البغض يف القرآن الكريم.119 :
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رضاه بام كتب له املوىل العزيز ،و اإليامن
بالقضاء خريه و ّ
رشه.

و ال ّت ّ
وكل« :إظهار العجز و االعتامد

للعباد

عىل غريك ...،و واكلت فالنا ُمواكل ًة:

ﭽﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

و يف أسامء اهلل تعاىل« :الوكيل ،هو

اإلهلي
احلب
ي ّتضح
ّ
ّ
الصابرين يف قوله سبحانه ّ
جل و عال:
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

لت عليه و اتّكل هو عليك»(.((6
إذا ات َّك َ

القيم الكفيل بأرزاق العباد ،و حقيقته
ّ

ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ [سورة

أنّه َي ِ
إليهُ ...يقال:
ستق ُّل بأمر املَوكول ْ

عال عن صرب النبينّ من قاتل معهم رغم

ٍ
بعض»(.((6
بعضهم إىل

آل عمران ]146 :فقد حتدّ ث اهلل جل و
تعر ضوا له من أوجه البالء و البأس و
ما ّ
بي و ما
العذاب« ،فام وهنوا عند قتل ال ّن ّ

ضعفوا عن اجلهاد بعده ،و ما استكانوا

للعدو و هذا تعريض ممّا أصاهبم من
ّ
الوهن و االنكسار عند اإلرجاف بقتل

رسول اهلل و يضعفهم عن ذلك عن

جماهدة املرشكني»(.((6

6.6املتوكلون:
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واب»(.((6
أن تحُ َّب ال ّت ّ
أخر خلف الدّ ّ

ّ
توكل« :وك ْلته
و أصل الكلمة

إليكِ ،
فوض ُته ،و رجل
أك ُله ِك َلة ،أي ّ

وكل ...و هو ا ُملواكل ي ّتكل عىل غريه
أمره ،و تقول َو ِك ْل ُت باهلل ،و
َف َيضيع ُ
ّ
توكلت عىل اهلل ...و ال ِوكال يف الدّ ا ّبة
( ((6الزخمرشي :تفسري الكشاف.198 :

استعنت القوم فتواكلوا ،أي وكلني
أن ال ّت ّ
وممّا سبق ،نستنتج ّ
وكل عىل

اهلل« :تفويض األمر إىل اهلل و االعتامد

عليه وحده يف حتقيق الغايات مع

األخذ باألسباب املرشوعة ،و سلوك

هيأها اهلل لعباده من غري
السنن التي ّ

حب املوىل
تقصري»( ،((6فهؤالء هنيئا هلم ّ

ّ
جل و عال ،لقوله تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

( ((6اخلليل :كتاب العني[ 397 /4 :وكل].

اجلوهري :تاج اللغة وصحاح العربية:
(((6
ّ
[ 1267وكل].
( ((6ابن األث�ير :النهاية يف غريب احلديث و
األثر[ 987 :وكل].

( ((6ينظر :مها يوسف جار اهلل اجل��ار اهلل:
احلب و البغض يف القرآن الكريم.119 :

أ.د .عبد القادر س ّ
المي

ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

احلجرات ،]9 :إذا ا ُمل ْقسط عموما هو

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ [سورة

الرجلني ،و عود
ال َق ْسط و هو اعوجاج يف ّ

يف األمر« ،فإذا قطعت الرأي عىل يشء

القسط بمعنى العدل فالفعل منه أقسط

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

آل عمران ،]159 :و معناه شاورهم
ّ
فتوكل عىل اهلل يف إمضاء
بعد الشّ ورى،
أمرك عىل األرشد و األصلحّ ،
فإن ما هو

أصلح لك ال يعلمه إلاّ اهلل ،ال أنت و ال

من تشاور»(.((6
7.7املقسطون:

العادل« ،و القسط بالفتح اجلور ،من

قاسط يابس ،و أقسطته الرياح ،و أ ّما
و مهزته للسلب ،أي أزال ال َقسط و هو

اجلور»(.((6

و ا ُملقسط أيضا من أسامء اهلل احلسنى:

قسط فهو ُم ِ
هو العادل ...أقسط ُي ِ
قسط

هم الذين حيملون صفة العدل

إذا عدل ،وقسط َيقسط فهو قاسط:
إذا جارِ ...
الق ْسط امليزانُ ،س ّمي به من

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ

للمقسطني
و لعل سبب حب اهلل ُ

واإلنصاف ،يقول اهلل ّ
جل و عال فيهم:

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

القسط :العدل»(.((6

هو ّ
أن ا ُملقسط : :عرف حقّ اهلل فأ ّداه

كام ينبغي له ،فأقام ِ
القسط يف نفسه و يف
عالقته مع خالقه ...و كذلك يف عالقته

ﭮﭼ [سورة املائدة ]42 :و

مع أهله و أبنائه ،يتعامل معهم بالعدل

ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

معامالته» (.((7

يقول أيضا :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [سورة
( ((6آالزخمرشيَّ :
الكشاف.202 :

حيز ...و يف مجيع
دون اجلور و ال ّت ّ

الزخمرشي :الكشاف [ 1037قسط].
(ّ ((6
( ((6ابن األث�ير :النهاية يف غريب احلديث و
األثر[ 751 :قسط].
( ((7ينظر :مها يوسف جار اهلل اجل��ار اهلل:
احلب و البغض يف القرآن الكريم.158 :
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8.8املقاتلون يف سبيل اهلل:

من أحباب اهلل أيضا املقاتلون يف

ابن السبيل :املسافر الكثري السفر :سمي

سبيل اهلل ّ
جل و عال ،لقوله تعاىل:

ابنا هلا ملالزمته إياها»(.((7

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ

وطلب العلم ،وكل ما أمر اهلل به من

ﭽﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

الصف ]4 :و «يف سبيل اهلل»:
[سورة ّ

وقيل أيضا سبيل اهلل« :احلج

اخلري ،واستعامله يف اجلهاد أكثر»(.((7

من العبارات اإلسالمية التي مل تعرفها

وعليه ّ
فإن العبارة :إسالمية حديثة،

والسبيل يف اللغة من سبل« :خذ

أهنا حني ركبت مع لفظ اجلاللة «اهلل»

سابل :مسلوك ...ومن املجاز :أسبل

إليه-جل وعال -من عبادات وخاصة

العرب إال بدخول اإلسالم،

هذا السبيل فهو أوطأ السبل ،وسبيل

املطر :أرسل دفعه وتكاثف كأنام

أسبل سرتا ...والزم سبيل اهلل .خري
السبيل» (.((7

السبيل معروف عند العرب ،إ ّ
مع ّ
ال
أن ّ
أضحت دالة عىل كل ما يتقرب به

اجلهاد.

نتوصل إىل ّ
أن املجاهدين يف
بذلك
ّ

سبيل اهلل من أحباب املوىل سبحانه و

وقد تكرر يف القرآن الكريم و

تعاىل ،و أصل اجلهاد يف ال ّلغة« :جهد-

وابن السبيل ،واألصل هو الطريق. ..

حتى وصل إىل الغاية ،وبلغ
وطلب
ّ
العدو جماهدة وجهادا:
املشت ّقة ...جاهد
ّ

يف احلديث الشرّ يف ذكر« :سبيل اهلل
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االستعامل كأنه مقصور عليه ...وأما

وسبيل اهلل عام يقع عىل كل من عمل

خالص سلك به طريق التعبد إىل اهلل-

تعاىل-بآداء الفرائض والنوافل وأنواع
التطوعات ...وإذا أطلق يف الغالب

واقع عىل اجلهاد ،حتى صار لكثرة
( ((7الزخمرشي :أساس البالغة.436 :

جهدا :جدّ  ،ويقال جهد يف األمر...

قاتله ...اجلهاد (رشعا) :قتال من ليس
هلم ذ ّمة من الك ّفار ...واجلهد املش ّقة

( ((7اب��ن األث�ير :النهاية يف غريب احلديث
واألثر[416 :سبل].
( ((7جممع اللغة العربية املعجم الوسيط:
[416سبل].

أ.د .عبد القادر س ّ
المي

وال ّنهاية والغاية»(.((7

يقربنا إىل ُح ّبه.
ّ

ويف صحيح مسلم كتاب كامل عن

وقد خ ُلصت الدّ راسة إىل النتائج

اهلل جماهدة وجهادا»( ،((7لذلك نالحظ

ّ 1.1
املحبة
أن اإلسالم يدعو إىل تبادل
ّ

اجلهاد ،وكلها تدل عىل «جاهد يف سبيل
ّ
أن ال ّلفظة قد انتقلت من داللة املشتقة

ال ّتالية:

و املو ّد ة بني ال ّناس ،و يمقت

واختصت
والتعب يف كل األمور،
ّ

العداوة و اخلصومة و البغضاء يف

ملا فيه من بأس شديد وتعب ،وفقدان

احلب يف القرآن
تكررت لفظة
ّ
ّ 2.2

بدخول اإلسالم يف القتال يف سبيل اهلل،

لألموال واألرواح.

املجتمعات.

املرات نظرا لتقديس
الكريم عرشات ّ

و ّ
حب اهلل املجاهدين:
لعل سبب ّ
هو دفاعهم ا ُمل ْستَميت عن دينهم

أضحت من صفات املوىل سبحانه و

أعداء اإلسالم ،فاستغنوا عن حياهتم

يضم القرآن الكريم بعض املرادفات
ّ 3.3

وعقيدهتم و رفعهم السالح بوجه
مقابل رضوان اهلل عليهم.
اخلامتة:

الصافية ،ح ّتى
اإلسالم العواطف ّ

تعاىل.

حت ّ
أن
للفظة
احلب ،السيام :الو ّد ّ
ّ
اهلل جل و عىل أسمى نفسه الودود.

و ختاما ،فإنّا نحمد اهلل محدا كثريا

حب اهلل ّ
جل و عال بمجموعة
4.4ارتبط ّ

العمل ،و نسأله –سبحانه –أن ينفعنا به

وهي املقسطون و التوابون و

طيبا مباركا فيه أنّه و فقنا إىل إنجاز هذا
ّ
و ينفع به غرينا –كام نسأله ّ
جل و عال
أي عمل
حب ّ
حيبه ،و ّ
حبه ،و ّ
حب من ّ
ّ

( ((7املرجع نفسه[ :جهد]..

( ((7اجلوهري :تاج اللغة وصحاح العربية:
.207

من الصفات التي ي ّتسم هبا املؤمن:

املتطهرون و املتوكلون و املقاتلون
ّ
يف سبيل اهلل و الصابرون و امل ّتقون

و املحسنون.

5.5غياب

األعامل

و

الدّ راسات

التي تتناول خمتلف العواطف و
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االنفعاالت بالقرآن الكريم مع أنهّ ا

حممد :كتاب
•اجلرجاينّ ،عيل بن ّ

و ّ
اللهم و س ّلم و بارك عىل
صل
ّ

رشكة القدس للتجارة -القاهرة،

موجودة يف الذكر احلكيم.

حممد ،و عىل آله و صحبه و
سيدنا ّ
إخوانه إىل يوم الدين.

قائمة املصادر و املراجع:

القرآن الكريم.

مرص ،ط 2007 ،1 .م.

احلب و ما
جوهدي ،حممد :معاين
•
ّ
ّ
ترصف منه يف القرآن الكريم :ك ّلية
ّ
اإلنسانية ،جامعة
اآلداب و العلوم
ّ

•ابن األثري ،جمد الدين :النهاية يف

احلكومية
اإلسالمية
رشيف هداية اهلل
ّ
ّ

عيل بن حسني بن عبد احلميد ،دار

مقدم لنيل الدّ رجة األوىل].

غريب احلديث و األثر ،إرشاف

اجلوزي ،اململكة العربية السعودية،

ط 1421 ،1هـ.

•ابن منظور ،مجال الدين :لسان

جاكرتا1431 ،هـ  2010-م[ :بحث
•اجلوهري ،أبو نرص إسامعيل :تاج
اللغة و صحاح العربية ،مراجعة

حممد حممد تامر و أنس حممد الشامي

العرب :حتقيق عامر أمحد حيدر،

و زكريا جابر أمحد ،دار احلديث،

دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،

2009م.

مراجعة عبد املنعم خليل إبراهيم،
ط1426 ،1هـ 2005-م.
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تونيس،
ال ّتعريفات ،حتقيق نرص الدين
ّ

القاهرة مرص ،د .ط1430 ،هـ-
التطور الدّ ال ّيل
•خليل أبو عودة ،عودة:
ّ

•جار اهلل اجلار اهلل ،مها يوسف :احلب

بني لغة الشعر اجلاه ّ
يل و لغة القرآن

السيد نوح ،إرشاف:
حممد
الس ّيد ّ
ّ
ّ

الزرقاء /ط1405 /1 .هـ-
ّ

و البغض يف القرآن الكريم ،تقديم

عبد العزيز صقر رسالة ماجستري
يف التفسري و علوم القرآن ،جامعة

الكويت 1419هـ 1999-م.

الكريم ،مكتبة املنار ،األردن،

1985م.

•زقزوق ،حممد محدي :املوسوعة
اإلسالمية العامة ،املجلس األعىل

أ.د .عبد القادر س ّ
المي

اإلسالمية ،القاهرة ،مرص،
للشؤون
ّ

غزة ،كلية أصول الدين،
اإلسالميةّ ،

•الزخمرشي ،أبو القاسم:

ماجستري1435 ،هـ  2014-م.

1424هـ 2002-م.

قسم التفسري و علوم القرآن ،رسالة

1.1أساس البالغة ،حتقيق حممد باسل

•الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد :كتاب

بريوت ،لبنان ،ط1 419 ،1 .هـ-

العلمية بريوت ،لبنان ،ط.
دار الكتب
ّ

2.2تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل

•الفريوز آبادي ،جمد الدين :القاموس

عيون السود ،دار الكتب العلمية،
1998م.

و عيون األقاويل يف وجوه التأويل،
إخراج :خليل مأمون شيحا ،دار

املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط،3 .

1430هـ 2009-م.

العني ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي،
1434 ،1هـ 2002-م.

املحيط ،دار اهلدى ،عني مليلة،
اجلزائر ،د .ط2011 ،م.

•جممع اللغة العربية :املعجم الوسيط:
مكتبة الرشوق الدولية ،ط،4

•الطناحي ،حممود حممد :من أرسار

1425هـ 2004-م.

املكية
للدراسات و النرش و املكتبة
ّ

برشح النووي ،حتقيق رضوان جامع

اللغة يف الكتاب و السنة ،دار الفتح

العربية ،ط1428 ،1هـ 2008-م.

•عبد الباقي ،حممد فؤاد :املعجم
املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،دار

الكتب املرص ّية ،القاهرة ،مرص ،د.

ط 1364 ،هـ.

•عواد

الرشايف،

إيامن:

املحبة

والكراهية يف ضوء القرآن الكريم:
إرشاف حممود هاشم عنرب ،اجلامعة

•النووي ،حمي الدين :صحيح مسلم
رضوان ،مؤسسة املختار للنرش

و التوزيع ،القاهرة ،مرص ،ط،1

2001م.
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فحوى البحث
يع ّد �© Yالرمeية® و ©التQويل®¨ م sا�ôا Àالقرآنية
املهمة وال� �علقت 0سQلة لGة الدي ¨sوهو عنوان �ناوله قد1اً
علماء الكنيسة¨ عل vأسا” أنه منهج لفهم النصوص األدبية
والدينية عل vو�ه ا)صوص¨ �م طب oعل vالفهم القرآن¨w
ليكون احد املناهج التفس�ية و التQويلية املتبعة فيهÆ
وقد �ناول السيد الباح© Yالرمeية® بوفها منهجاً متبعا عند
�موعة م sاملدار” الفكرية وال َعقَديَّة¨ القد1ة منها واملعارةÆ
فتناول التعريف اللGو Íو اإلöDح wللرمeية¨ �ما �Dر‚ ا�
�اري aوَ ِس َعة الرمeية � القرآن الكريم Æوم� sم �عر÷ للرمeية
� املدار” التQويلية �املدرسة الباطنية واملدرسة الصوفية و�cلp
الوضعيةÆ
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الرمزية يف اخلطاب القرآين

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة:

يعدُّ بحث لغة الدين من املباحث

الفلسفية لدى علامء الغرب ومفكرهيم

بل من املباحث األساسية واملحورية
يف املؤسسات الدينية واإلسالمية عىل
وجه اخلصوص ،والتي هلا املحورية

يف فهم النصوص الدينية ،التي تشمل
بإطالقها النصوص القرآنية ،فهي من

املباحث املشرتكة بني املباحث القرآنية

والفلسفية.

كام تعدّ من الفروع الفلسفية

املرتبطة بالنصوص الدينية ،ففيها نظر

اىل فلسفة الدين وحقيقة العالقة بني
الدين والعقل ،وتعاطي الدين مع

العقل ،ومن املوضوعات التي تبحث

يف هذا املجال هي املوضوعات املرتبطة
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واملعلومة الواقعية حول تاريخ الرمزية

ومدى تعاطيها مع القرآن الكريم،
وعدم تشخيص املدارس الفكرية
والعقدية التي تناولت الرمزية يف فهمها

للقرآن الكريم.

فتشخيص املدارس الرمزية وما

تعتمده من اطر هو من اساسيات هذا
البحث ،وهو ما سنتناوله يف بحثنا هذا،
وضمن حماورة عدة هي:

1.1تعريف الرمزية عىل مستوى اللغة
واإلصطالح.

2.2احلركة الرمزية يف القرآن الكريم.
3.3الرمزية بني التأريخ واحلداثة.

4.4الرمزية واملدارس التأويلية .املدرسة
الباطنية -املدرسة الصوفية -املدرسة

الوضعية.

مع عرض لنامذج تطبيقية تبنتها

بمنهجية قراءة النصوص القرآنية

هذه املدارس يف جمال التطبيق القرآين،

والتي من خالهلا يتم عرض اللغة

جمال التأويل والتفسري.

والروائية ،والتي هي حمل البحث

الرمزية للقرآن الكريم.

من الدوافع االساسية لكتابة هذا

البحث هو غياب الرؤية املوضوعية

مع ما حتمله من رؤى فكرية وعقدية يف
ربام تناول بعض من علامء التفسري

هذا املوضوع لكن اجلديد فيه هو طريقة
العرض التي حرصت هبا املدارس

م.م .رياض عبد الرحيم حسني الباهيل

الفكرية يف جمال الرمزية التأويلية ،مل

جلميل (التجزيئي)
املفردايت و التفسري ا ُ

املجال.

هلذه اخللفية التفكيكية األثر البالغ يف

يتطرق اليه احد وفقا ملطالعاتنا يف هذا
الرمزية لغة واصطالح ًا:

من االمور املتسامل عليها يف فهم

النص القرآين ،ان هناك معان ظاهرية
للنص القرآين واخرى باطنية ،واألوىل
تنال بالتفسري واألخرى بالتاويل.

والتفسري الرتكيبي (املوضوعي) فكان

حتجيم الرؤية النظرية يف عرض الرمزية
يف النص القرآين.

واملراد من الرمز لغة هو اإلشارة

من دون اإلفصاح ،قال الراغب (الرمز

اشارة بالشفة والصوت اخلفي والغمز

وهذا أمر ،وإن وقع فيه خالف

باحلاجب ،وعرب عن كل كالم كإشارة

ان مقولة التفسري والتاويل من املسلامت

تعاىل ﱫ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

واختالف يف حتديد هوية التاويل ،اال
التفسريية ولو إمجاالً.

بالرمز كام عرب عن الشكاية بالغمز قال

ﮗ ﮘ ﮙ ﱪ(((.

لذا تعرض اعالم الفنون القرآنية

كام جاء يف جامع البيان :الرمز ايامء

النص القرآين ،وقد حاولوا تقديم رؤية

احلاجبني ،والعينني احيان ًا ،وذلك غري

والتفسريية اىل موضوعة الرمزية يف

واضحة عن ذلك ،لكنهم قدموا لنا
قراءة حمدودة ملوضوعية النص غنية يف

التطبيق فقرية يف التنظري .فكان الغنى

التطبيقي انعكاسا طبيعيا لضيق الرؤية

املوضوعية التى يتعاطى معها البعض
منهم يف فهمه لنص القرآينَ ،ف ْه ٌم غلب
علية طابع الفصل بني املراتب التي
جتاري اللفظ يف ظاهره .اي التفسري

يف الشفتني( ،وقد يستعمل يف اإليامء يف
كثري فيهم ،وقد يقال للخفي من الكالم

الذي هو مثل اهلمس بخفض الصوت:

الرمز)(((.

اما الرمز يف اإلستعامل فانه يقترص

عىل املعنى الرتكيبي اواجلميل للنصوص
((( الراغب األصفهاين ،مفردات غريب القرآن،
ص 203مادة (رمز).
((( جامع البيان يف تأويل القرآن :ج ،3ص.353
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عامة ومنها النص القرآين خاصة .حيث

الغرب (((.

يتحرك يف ضوئه النص -يف سياقه

كاصطالح تم تبلوره يف مدرسة ومذهب

هيدف من وراء ظواهرها اىل معنى

جل َميل-من دون اإلفصاح او البوح
ا ُ

به .من هنا نرى ان الرمزية جماهلا اوسع
بكثري من املستوى املفردايت لكن دون

ان ينعقد هلا اي مدلول تصديقي تقف
عنده ،وذلك إلعتبارات تتضح يف

طيات البحث.

الرمزية بني التاريخ واحلداثة:

فكري وأديب إال يف عصور متأخرة(((،
وهو ما يعرف بالرمزية احلداثوية،

فهي رمزية لفظية انتقلت يف الكثري من
جماالهتا لتدخل عامل األلفاظ والنصوص

األدبية والدينية ،وهو ما يطلق علية
بالرمزية احلداثوية او املعارصة .باعتبار

ان من وظائف قاريء النصوص

مل تكن الرمزية وليدة عهد جديد

األدبية والدينية ،استجالء املعاين اخلفية

االوىل ،السيام احلضارات التي كانت

افرزهتا قوالبه اخلاصة ،فمثل هذا الدور

بمقدار ما هي موجودة يف احلضارات

والبعيدة املدى ال ان يوجد للنص معاين

كثرية التامل يف حقيقة املوت كام هو

السلبي يف حماكاة الرمزية يف النص يفقد

حيث اعطى الفراعنة للموت رمزية

باجتاه مقاصده املعرفية العليا.

احلال عند الفراعنة واليونانيني القدماء،

كربى يف اروقتهم املعرفية والعلمية،
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لكن مفهوم الرمزية مل يتداول

فهم من اشار اىل العامل اآلخر بالغرب،

وهم من تعاطى معه بصورة مزجية
بني املادية ،التمثلة بتحنيط موتاهم
وبتزيدهم بالطعام وامللبس واخلدم،

وبني األمور الغيبية املتمثلة بعودة
الروح واستئناف حياة اخرى متثل عامل

النص مضامينه ويبعثر حركته املركزية

((( كامل احليدري ،منطق فهم القرآن ،ج1
ص.106
((( مل يعرف امل��ذه��ب ال��رم��زي بخصائصة
املتميزة اال عام 1886م ،حيث ينقل بأن
رواد الرمزية املتأخرين (عرشين كاتبا
فرنسيا) اص���دروا بيانا ن�شر يف اح��دى
الصحف يعلن للعامل والدة املذهب
ال��رم��زي مع بيان خصائصه ،ثم تطور
األمر لتغزو لرمزية خمتلف الفنون.
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لذا نرى ان بني الرمزية التقليدية

واحلداثوية توجهان خمتلفان اىل حد كبري

يف الشكل واملضمون.

فالرمزية التقليدية اهتمت وبشكل

كبري باملعطى اإلهلي ،سواء كانت
النسبة للسامء واقعية أم ادعائية ،يف حني
اهتمت الرمزية احلداثوية باملعطيات

البرشية اكثر من توججها للمعطيات

السامئية الربانية.

وهنا نشأت لدينا اشكالية صميمة

تكمن يف تطبيق الرمزية احلداثوية عىل
النص الديني ،بوصفها كانت تتعاطى
سابقا مع نصوص برشية قابلة للصحة
واخلطأ واإلضافة واحلذف ،ولألخذ

والرد ،فان هؤالء جاءوا بمعظم جدليات

وتناقضات املعطى البرشي واسقطوها

عىل النص الديني عموما.

التقليدية واحلداثوية طبقا ملبدأ الصحة

يف جمال كل منهام ،فالتقليدية صائبة يف

تعاطيها مع النص الديني ،واحلداثوية
صائبة يف تعاملها مع النص البرشي .لكن
اإلشكال يقع يف تعاطي كل منهام يف جمال

اآلخر.

و الواقع هو ان لكل منهام نقاط ًا

اجيابية واخرى سلبية متعلقة بام حيمله
من رؤية حمدودة بمقتضيات زمانية او

مكانية ،ومعارف فكرية وعقائدية.

من هنا نجد ان رمزية النص الديني

قد القت بام حتمل من توجهات مواكبة

لكل زمان ومكان حلاكمية اإلحياءات
النفسية للقارئ ليشكل من مفردات

النص ما يريده هو ألن النص فاقد

لصوته ،بل الصوت له(((.

ان دراستنا ملوضوع الرمزية ليس

هذا ما ساعد عىل بروز الكثري من

مطلوبا لذاته فحسبب بوصفه مقدمة

اجلري والتطبيق الواردة يف النصوص

القرآنية ،وباعتباره حلقة اساسية من

اإلشكاالت العلمية والعملية يف مرحلة
الدينية ،وظهور الكثري من التيارات
الفكرية املعتدلة واملتطرفة.

وربام حيكم البعض عىل الرؤية

مهمة لفهم عدد كبري من النصوص
حلقات العلم واملعرفة يف اإلجتاهني

((( ك�مال احل��ي��دري ،منطق فهم ال��ق��رآن ،ج1
ص 112ط 1دار فراقد قم.
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الباطني والتاوييل للقرآن الكريم.

فاملرتكز األسايس للعملية التأويلية

هو الرمز والرمزية ،فاذا ما فقدت

العملية التأويلية هذا املرتكز تلكأت يف
الكثري من معطياهتا العلمية والعملية.

هناك جمموعة من الظروف املوضوعية
التي وسعت رقة الرمزية يف القرآن
الكريم.

والتي منها تربوية اخلطاب القرآين

وعليه فبالقدر الذي يتوفر عليه

يف مجيع جوانبه ،فهي التي اقتضت

القيمة املعرفية لنتاجه التأوييل ،والعكس

بدال من الترصيح هبا ،من قبيل قوله

املؤول من معطيات الرمزية تكون

بالعكس.

احلركة الرمزية يف القرآن الكريم:

اإلشارة اىل بعض املطالب احلساسة،

تعاىل ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ...ﭼ [سورة املمتحنة]12 :

مل يتعرض القرآن الكريم ملفردة

حيث اشار فيها اىل الفاحشة ،وقوله تعاىل

تعاىلﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ

الرمز اال يف اية واحدة وهي قوله

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ

ﭽﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯠ ﯡ ﯢ...ﭼ [سورة

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ

املائدة ]75 :يف اشارة اىل حاجتيهام اىل

تناوله الرمزية العملية يف الكثري من

فهو اليصلح لأللوهية قطع ًا.

[سورة آل عمران ]41 :بالرغم من
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املكانية لعرص من العصور خاصة ،بل

آياته املباركة.

لو تناولنا اخلطاب القرآين باجلانب

التأوييل لوجدنا الكثري من هذه اآليات
اىل اليعرف معناها اال من خالل العمل

بالرمزية ،نعم مل تكن الرمزية القرآنية

مفروضة من قبل الظروف الزمانية او

دفع الفضالت ،ومن كان ذلك شانه
وكذلك قوله تعاىل ﭽ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﭼ

[سورة

االعراف:

 ]189يف اإلشارة اىل املواقعة واملقاربة،
وايضا قوله تعاىل ﭽ ...ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
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ﯥ...ﭼ [سورة النور ]35 :يف اشارة

ٍ
معان أخرى غري الظاهرة يف األلفاظ.
عن

الرهبنه (الرشقية) واالستغراق يف املادية

بصورة خمترصة.

ىل الوسطية يف السلوك بني االستغراق يف
واملاديات (غربية).

وهذا ما نجده ما ثال يف العرشات

من اآليات القرآنية االخرى.

الرمزية يف املدارس التاويلية:

تعدّ اللغة الرمزية والتأويلية من

النظريات املوجودة لقراءة النصوص

الدينية ،والتي استعملت يف قراءة

النصوص اإلسالمية والتي من ضمنها

(اآليات القرآنية) وتنقسم هذه النظرية

عىل ثالثة اقسام:

•الرمزية الباطنية (تأويل الباطنيني).

•الرمزية الصوفية (تأويل املتصوفة).

من هنا سوف نتعرض هلذه النظريات
أوال :النظرية التأويلية للباطنيني.
يعدّ

أصحاب اإلجتاه الباطني

من االجتاهات اإلسالمية التي تقابل
اصحاب

االجتاهات

األفكار واألطروحات.
فالباطنيون

الظاهرية

اليفهمون

يف

الدين

اال عن طريق تأويل اآليات باطنيا،

وهذا وصف اتصفت به اإلسامعيلية

أكثر من غريها .واإلسامعيلية فرقة
آمنت بستة من أئمة الشيعة اإلمامية،
ويعتقدون بأن اإلمام الصادق قد

نصب ولده إسامعيل لألمامة بعده،

•الرمزية الوضعية (التاويل الوضعي).

واملعروف ان إسامعيل قد تويف يف حياة

واحدة وهي عدم قبول الفهم الظاهري

املنتظر ،ويربرون شيوع خرب وفاته هو

تشرتك مجيع هذه األقسام يف نقطة

لآليات القرآنية ،واعتامد ما وراء اللفظ

وما الفاظ اآليات القرآنية برأهيم اال
رموز تعرب عن معان أخرى ،وهوما
يستدعي تأويل تلك األلفاظ للوصول

اىل تلك املعاين ،وعليه البد من البحث

والده لكنهم يعتقدون بأنه هو املهدي

للحفاظ عليه ،وسمي هؤالء بالواقفة
او اخلاصة(((.

لكن هذا الوصف يف الواقع هو اعم

((( حممد كاظم شاكر ،ط��رق تأويل القرآن
ص.207- 206
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من ذلك ألنه يعم كل من ترك ظواهر
النصوص واعتمد عىل الباطن .وهذا ما

محلته معاين التأويل اللغوية والتي منها.

ثالث ًا :حقيقة أو معنى الشى أو

الكالم(((.

ﭽﮒﮓﮔﮕ

اوالً :التأويل من األول أي إرجاع

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ [سورة

املرادة منه عل ًام كان او فع ً
ال((( ،وهذا

هذا ما جاءت به اآليات القرآنية

الشئ اىل األصل ،رد الشى اىل الغاية

املعنى ناظر اىل املقصود الباطني الكامن
وراء اللفظ.

يوسف.]100 :

التي حتمل املعاين التأويلية غري القرآنية
ٍ
معان هي:
والتي تنقسم عىل اربعة

ثاني ًا :أول الكالم تأوله ودبره

 .أتفسري األحالم وحقائقها املكنونة،

ﭽﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

الرأي يعطى هذه اخلصوصية

وقدره ،وأوله وتأوله فرسه ،قال تعاىل

ﯬﭼ [سورة يونس.]39 :

وهي غري متاحة للجميع( .((1وهذا

ملجموعة من الناس دون غريهم.

قال بن األثري :هو من آل اليشء

العتبار من املعاين الباطنية غري

واملراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن

.باحلكم واألرسار التي اكتنفتها أفعال

يأول اىل كذا ،أي رجع وصار إليه،

موضعه األصيل اىل ما حيتاج اىل دليل
لواله ما ترك ظاهر اللفظ((( ،وهذا كام

312

املعاين الباطنية أيضا.

حيمل عىل املعاين الظاهرية حيمل عىل
((( ايب القاسم احلسني بن حممد املعروف
بالراغب األصفهاين ،مفردات يف غريب
ال��ق��رآن ،ص 178دار األدب العريب
لبنان.
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج 1ص،264
دار إحياء الرتاث.

الظاهرية.

اخلرض وغابت عن أفعال الكثري
بمن فيهم النبي موسى.((1(

((( حممد أيب السعود ،تفسري أيب السعود،
إرش��اد القلب السليم اىل مزايا القرآن
الكريم ج1ص ،1956دار إحياء الرتاث
العريب بريوت.
( ((1حم��م��د ح��س�ين األص��ف��ه��اين ،دي���وان
األصفهاين ص.23
( ((1مرتىض األنصاري فرائد األص��ول ،ج3
ص.127
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 .جحقيقة ومصري الطعام الذي رآه

كام جاء يف رسائل أخوان الصفا ان

يف السجن ،وحتديد هذه املصاديق

عبارة عن معان أخفيت بسبب رس

صاحبا النبي يوسف يف منامهام

غري ميسور للجميع(.((1

اكثر كالم اهلل تعاىل واألنبياء واحلكامء
من األرسار ،وهذه األرسار اليعرفها

 .دالعاقبة املجهولة ألفعال اإلنسان

اال اهلل تعاىل والراسخون يف العلم.

اإلطالع عىل مآل هذه األفعال

عن حتمل تلك األرسار ،وهذا ما أشار

املختارة ،إذ ليس بمقدور اجلميع
ووجهها اآلخر(.((1

وسبب ذلك هو ضعف بعض القلوب
اليه النبي األكرم بقوله أمرنا ان نكلم

ومجيع هذه اآلراء تشري اىل املعاين

الناس عىل قدر عقوهلم( .((1كام اعتربوا

لقد رصح الباطنيون يف كثري من

خواص احلكامء الحيتجاون اىل توضيح

رموز واشارات ترمز اىل معان خمتفية

تلك األرسار والرموز( .((1و استدل

واملعارف الباطنية لآليات الكريمة.

املواطن اىل ان لغة القرآن ما هي اال
وراء اللفظ.

يقول نارص خرسو ان الرشيعة الناطقة

كلها عبارة عن رموز وأمثال اليعرفها كل

احد ،وبالنتيجة كل من اليعرف الرموز
واملعاين اليعرف تكليفه(.((1

( ((1عيل اك�بر بإبائي( ،تأويل ال��ق��رآن) جملة
معرفت ،مؤسسة اإلم��ام اخلميني للرتبية
والتعليم ،العدد االفتتاحي.
( ((1السيد هاشم البحراين ،الربهان يف تفسري
القرآن ج3ص138دار اهلادي.
( ((1نارص خرسو قباداين ،وجه الدين.53 ،

إفشاء هذه األرسار من الكفر ،وأما

ألهنم مطلعني عىل متام تلك حقائق
اإلسامعيلية عىل هذا الرأي بمجموعة

من األدلة العقلية والنقلية والتي منها.
األدلة العقلية:

ان كل ماهو ظاهر حمسوس يشتمل

عىل باطن معقول.

يقول نارص خرسو يف هذا املجال ان

كل ما موجود يف العامل عىل قسمني أما
ظاهر أو باطن ،وكل ما هو ظاهر يمكن

( ((1رسائل اخوان الصفا ج 2ص.343
( ((1رسائل اخوان الصفا ج 2ص.343
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معرفته باحلواس ،ويقال له حمسوسات،

اخلفية ،وألن هذه الدرجات ثابتة بأمر

الناس إدراكه باحلس ،وأرباب احلكمة

والدليل عىل اثبات باطن الكتاب

وكل ما هو باطن فهو خمفي اليستطيع
يدركوه بالعقل والعلم ويسمى هذا
النوع باملعقوالت ،وكل ما هو ظاهر

فهو غري ملبس ،وكل ما هو ملبس فهو
غري ظاهر ،ويمكن استكشاف الطاعات
من خالل أقوال الرشيعة ،وهو املسمى

بالظواهر والتي هي من قبيل الصالة

الصوم احلج الزكاة اجلهاد وغري ذلك.

والرشيعة هو ان الظاهر اليكون اال
بباطنه فالسامء واألرض اليبدوا منهام

اال اللون األزرق ،وهو الذي يظهر

للعيان والشمس والقمر اليظهر منهام

االضيائها ،كام اليظهر من السامء يشء
اذا الشمس وصلت اىل برج احلمل خترض

األرض وتاخذ زينتها ،واذا وصلت اىل

باعتبار ان اصحاب احلس اليتفانون

برج امليزان تصفر اوراق األشجار(...((1

وعندما يقال الباطن يعني به

وأما معناها وتأويلها فباطن غري ظاهر

مل يكن لألشياء باطن ملا كان لشئ عىل

به عن اجلهالء ،عالوة عىل ذلك فأن

يف إدراكه.

األمور التي الطريق للحس اليها ،ولو

شئ مزية باعتبار ان األمور الظاهرية
ظاهرة للخلق عىل درجة واحدة قال
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اهلل تعاىل فالعامل ثابت ايض ًا.

تعاىل ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

كذلك كتاب اهلل والرشيعة فظاهرة،

للجهالء ،وظاهر للعلامء حيث يمتازون
الكتاب والرشيعة مثل اجلسدين واملعاين

والتأويل مثل الروحني ،كام ان اجلسد

الوزن له بدون الروح فكذلك الكتاب

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ [سورة

والرشيعة الوزن هلا بدون التأويل

جمموعة

وعىل نفس هذا النمط من االستالل

وهذه اآلية تدل عىل اثبات األمور

( ((1نارص خرسو وجه الدين ،ص.66- 62

الزخرف.]32 :
فنضع

جمموعة

فوق

بدرجات حتى يسخر بعضهم ببعض

واملعنى.

قام القايض نعامن بعرض جمموعة األدلة

م.م .رياض عبد الرحيم حسني الباهيل

النقلية ،مستدالً فيها عىل اثبات الدليل

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [سورة

إن كل حمسوس له ظاهر وباطن،

فهذه اآلية اليمكن محلها عىل

عن طريق العلم ،ولذا كل ظاهر يمكن

كان هو السائل املعروف فهو الخيتص

العقيل وهو كالتايل:

ظاهر يمكن إدراكه باحلس ،وباطنه
إدراكه عن طريق احلس يشتمل عىل

اجلن.]16 :

املعنى الظاهري ألن املاء املراد هنا ان
باملؤمن بل يشمل الكافر ايض ًا لذلك

باطن هو زوج وقرين له يقول تعاىل

البد من األخذ باملعاين الباطنية

ﰁ ﭼ [سورة الذاريات  ]49يعني

الباطنيون اىل أن الطريقة بمعنى النبي

عربة ولفظة شئ تشمل كل األلفاظ

الكثري.

ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

خلقنا من كل شئ زوجني حتى يكون

املنزلة وعىل التنزيل هلا باطن ايض ًا.

ملصطلح (الطريقة) (واملاء) وهلذا ذهب

واإلمام من بعده ،وأما املاء فهو العلم
الدليل النقيل:

والواحد الذي الزوج له هو اهلل تعاىل،

األدلة النقلية من األدلة التي متسك

قوله تعاىل ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

من تفسري لآليات التي تشتمل عىل

وغريه يتقوم بالزوجية

(((1

هذا ما أكده

ﭡ ﭼ [سورة لقامن .]31 :ﭽ ﭲ

هبا الباطنية عىل صحة ماذهبوا إليه

كلمة التأويل مثل قوله تعاىل ﭽ ﯔ

ﭳ ﭴ ﭵﭼ [سورة األنعام:

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ

كام عربت جمموعة من اآليات هبذا

القايض النعامن اىل أن اآلية مطلقة

والتأويل مثل قوله تعاىل ﭽ ﭣ ﭤ

األخرى ،كام استدل الباطنية بمجموعة

.]120

االجتاه أي البد من األخذ بالباطن

( ((1القايض نعامن ،تأويل دعائم اإلسالم
ص.70

[سورة آل عمران .]7 :حيث ذهب
وتشمل بإطالقها مجيع اآليات القرآنية
من الروايات والتي من ضمنها قول

اإلمام الصادق (التوجد آية اال وهلا
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ظهر وبطن) (.((1

الرشيعة أغالل وقيود:

تلك األبواب مما يشري اىل ان رشيعة

ان من ٍامليزات التي يتميز هبا

األنبياء عبارة عن رموز واشارات

الفالح وقبول األعامل ويف النهاية

عن فتح هذه الرموز واألمثال .وعىل

اصحاب النظرية الباطنية قوهلم :ان
دخول اجلنة إنام هو مرشوط ،بالباطن و

حتدثوا عىل قبول الظاهر يف بعض املوارد

والتي هلا مساس باألحكام الرشعية
عىل املستوى املبارش ،وهلذا يقول نارص

خرسوا كل من يعمل برشيعة الرسول
من دون علم التأويل سوف جيد باب

اجلنة مغلق ًا أمامه ،وكل من يعمل بالعلم
تفتح له أبواب اجلنة)(.((2

وأمثال ونجاح الناس وتوفقهم عبارة
سبيل املثال فأن الباب املخصص للجنة
ينفتح فيجد الناس طعام ًا ورشاب ًا

ومكان ًا مناسب ًا وكلام كان درب اجلنة
مغلق كان باب النار مفتوح كام قال

تعاىل ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ أي
ان الكافرين يساقون اىل جهنم عىل
شكل جماميع فإذا وصلوا اىل هناك تفتح

وهذا ما أكده قوله تعاىل ﭽ ﯔ

هلم أبواهبا ،وبالنتيجة فإن فتح باب

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [سورة

كام ان الوحي من املعاين الباطنية

فاجلميع يذهبون اىل ان الذين

إليها اللهّ سبحانه و تعاىل بقوله :ﭽﯹ

تفتح هلم أبواب اجلنة ،أي ان األبواب

الشورى ]51 :وهذا من الوحى

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ
الزمر.]73 :
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مغلقة لكن عندما جاء القوم فتحت

خيافون رهبم اذا جاءوا جماميع جماميع
( ((1القايض النعامين تأويل دعائم اإلسالم
ص.72- 70
( ((2ن��ارص خ�س�روا ق��ب��ادي وج��ه ال��دي��ن،
ص.35

اجلنة هو تأويل الكتاب والرشيعة.

والتي هى الصورة األوىل التي أشار

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ [سورة
رس بني اللهّ سبحانه و
الرمزي ،الذي هو ّ

تعاىل و بني رسوله صلوات اللهّ و سالمه

عليه .!..و هذا يعنى أن هذه األرسار

م.م .رياض عبد الرحيم حسني الباهيل

معروفة الدّ اللة لرسول اللهّ ،و إال ملا

من خالهلا عىل عظمة و قدرة خالقها ،و

و هذا الوحى الذي هو عن طريق

اختصت به هذه اآلية نسبة إىل اآليات

اللسان العريب ،النبي يف فهم دالالت

و الغرض من هذا االستدالل

كان لوحيها إليه حكمة..

الرسول الساموي هو الذي يشارك أهل

ألفاظه ،و معانى آياته ،ألنه بلساهنم

الذي يتكلمون به ،و بألفاظهم التي

يتعاملون هبا ..أذن املعاين الظاهرية ال
اختالف يف فهمها ألهل اللغة العربية
ومن عرفها ،لكن األرسار واملرادات

الواقعية هي مما اختص به النبي بفهمه

و العمل به.

لعل «الوحي» هو التعبري الرمزي الذي

السابقة.

الرمزي التنبيه لدقائق الصنع اإلهلي

كيف جاء عىل نظام م ّطرد دال بعضه عىل

بعض ،كام قيل:
انتقال

من

التعريض

الرمزي

بالوعيد األخروي يف قوله :ﭽ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰﭼ [سورة التغابن]2 :
إىل قوله :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ [سورة

التغابن ]3 :و قوله :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ

وذهب مجع من املفسرّ ين مثل
العلاّ مة ال ّطباطبائي يف (تفسري امليزان)

ﮅ ﮆﭼ [سورة التغابن ]4 :إىل

محل هذه اآليات عىل التشبيه والكناية

وعيد لعذاب دنيوي و أخروي معا فإن

و الطنطاوي يف تفسري (اجلواهر) إىل

يسمى (البيان
و رضب األمثال ،أو ما ّ
ثم رشحوا ذلك بصور عدّ ة.
الرمزي) ّ

و أشار القرآن الكريم إىل ذلك

اإلعجاز (األعجاز الرمزي) بكلمة

«الوحي» ليبينّ ّ
أن حياة النحل ال تقاس
بحياة األنعام ،و ليدفعنا للتعمق يف عامل

أرسار هذه احلرشة العجيبة ،و لنتعرف

تعريض أوضح منه بطريق اإليامء إىل

يسمى يف باب الكناية باإليامن أقل
ما ّ
لوازم من التعريض و الرمز فهو أقرب
إىل الترصيح.

و من خالل هذا العرض ،نستطيع

أن نقرر يف اللغة القرآنية ،هو أن يكون

هناك إتقان ال يسمح بأ ّية ثغرة تيسء إىل
تكامل اليشء و توازنه .و من الطبيعي
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أن إحكام كل يشء بحسبه .أما

لآليات القرآنية دون التعرض لظواهر

الدقيقة التي يكتشفها الفهم الواعي

عيل بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا

املصاديق فهي خاضعة لإلحصاءات

السليم .و أما التشابه ،فإنه يمثل
وجود حالة يف اللفظ أو يف املعنى

القسم بن الربيع الوراق عن حممد بن
سنان عن صباح املدائني عن املفضل

توحي بحالتني متامثلتني ،بحيث ال

انه كتب اىل أيب عبد اهلل فجاء هذا

طبيعة الصورة ،مما يثري يف اجلو إمكانية

فقال اإلمام كتبت تذكر ان قوم ًا

يكون هناك خصائص واضحة توضح
االلتباس و الرتدد بني األمرين بالنحو

اجلواب من ايب عبد اهلل.

انا اعرفهم ...وبلغك اهنم يزعمون

الذي يسمح باالستغالل ملن يريد ذلك

ان الدين هو معرفة الرجال (أئمة

التأويل ،والذي هو الطريق األساس يف

الصالة والزكاة وصوم شهر رمضان

ملرض يف قلبه أو هوى يف نفسه .وأ ّما

اللغة الرمزية فإنه يعني إرجاع اليشء

الباطنية)وذكرت أهنم يزعمون ان
واحلج

والعمرة

واملسجد

احلرام

إىل مصدره و حقيقته ،لكن ال عىل

واملشعر احلرام رجال ...واخربك انه

نحو التفسري الذي يتناسب فيه اللفظ

عنها فهو مرشك ...وأخربك أن هذا

نحو التفسري الباطني الرمزي ،بل عىل
و املعنى باملقارنة مع نص آخر واضح
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اآليات القرآنية ،فمن ذلك ما جاء عن

الداللة عىل املطلوب.

نقض اإلمام الصادق آراء الباطنية:

من كان يدين هبذه الصفة التي سألتني

القول كان من قوم سمعوا مامل يعقلوه

عن أهله(.((2

تأويالت املتصوفة:

لو طالعنا الروايات الرشيفة لعرفنا

أما النظرية الثانية والتي هي عبارة

ان اإلمام الصادق كانت له جمموعة من

( ((2املصدر بصائر ال��درج��ات -حممد بن

ان للباطنية مذهب ًا ضارب ًا يف القدم حتى
الردود عىل املستنبطني للمعاين الباطنية

حسن الصفار -ص ،526مقدمة تفسري
الربهان ص.52

م.م .رياض عبد الرحيم حسني الباهيل

عن تأويالت املتصوفة والتي اعتربوها

(بل نويا) والباطنية:

الكثري من آيات القرآن الكريم .إذ

للباطنيني عمق ًا قرآني ًا ،وهو الباطن

من األساسيات يف تبيني والتفسري
وجدت تلك األمور يف تراثهم الكالمي

والتفسريي ،وهم قد رصفوا النظر عن
القواعد والقوانني الداللية واملعرفية

للغة ،بحيث قدم هؤالء الكثري من
آرائهم عىل الكثري من املعاين الواقعية

للقرآن الكريم او كانت هي املحور
األساس الذي تدور حوله تلك اآليات

املباركة.
فهم

وضعوا

اجلانب

يذهب املسترشق بل نويا اىل ان

أو املعنى الداخيل أو الروحاين الكائن
وراء الفظ ،والذي يمكن االطالع عليه

وإظهاره عن طريق العملية اإلستنباطية،
والتي تأخذ معاين متعددة ،او من أي

طريق آخر غري البحث العلمي او
الطرق الفنية التي يقوم هبا اللغوي ،وال

من الطريق القويم الذي رسمه لنا أهل
البيت.

الداليل

لكن عن طريق اإلهلام الذي يعطيه

أسايس :يذهبون اىل ان اللغة الرمزية

خاصة ،العناية التي تنسبها اإلرادة

والظاهري يف بوتقة النسيان وبشكل
واإلشارية هي األسلوب الرئيس يف

بيان مقصودهم ،والذي من خالله

يقوم الصوفية بإخفاء إرسارهم عن

غريهم ،لذلك عمموا أسلوهبم هذا عىل

فهم املعاين القرآنية مجيع ًا ،وقالوا ان لغة
القرآن هي لغة رمزية واشارية.

من هنا نجد ان الصوفية سربت غور

الرمزية اإلهلية ونجحت يف كشف اللثام

عن كامالت احلق سبحانه.

اهلل لإلنسان بشكل خاص أو عناية

اإلهلية من خالل العربة القرآنية أو

معرفة خطابه ،وكل واحد حسب
الفائدة أو العناية التي تتواىل األوقات

العرفانية عليه وتعطي له ،ولديه
استنباط خاص به وعىل هذا التوجد

آية تلقى يف وقتني بمعنيني خمتلفيني وإنام

حسب تنوع اإلهلام ويتم احلصول عىل

املعاين املتفاوتة لكل شخص(.((2

( ((2بل نويا ،تفسري القرآن واللغة العربية،
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التصوف والرمزية يف القران:

ان مما الشك فيه ،ان اللغة الصوفية

من خالل درجهم للمقامات الطولية

يمثل رمزا يف ذاته يمثل رسه ونجواه،

الالحق عىل السابق ،من قبيل الصحو

هي لغة الرمز ،كام ان كل واحد منهم

لكامالت السالك يف سلم يتوقف فيه

وقد صنفت يف الرمزية الصوفية الكثري

واملحو ،والقبض واإلنبساط ،واحلال

ان رؤية اهل التصوف يف القرآن

واليقضة ،والتخيل والتحيل والتجيل،

من الرشوط عندهم) القابلية يف سامع

ورد يف اصطالحات الصوفية العامة

من الرؤى والنظريات.

هي أن ألي شخص (مع توفر جمموعة
كالم اهلل تعاىل ليس يف القرآن فقط ،وإنام

يكون ذلك وفق ًا للتجربة الشخصية
ايض ًا .لذلك نرى اصحاب النظرية

الصوفية يعتمدون عىل كون القرآن

محاالً ذا وجوه ،وله معان توازي جتربة
العارف ،وهذا املعنى مكشوف للصويف
حسب ما يدعي ،كام ان لغة الصويف

ليست لغة ثابتة فيكون هلا وجه واحد
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وهو ما نراه يف النظرية الصوفية

وإنام هي يف حتول دائم وفق ًا لألحوال
واألوضاع التي يمر هبا ذلك الشخص،

والذي يعرب عن أنواع التجارب التي

يمر هبا بشكل دقيق.

نقل كتاب زبان دين ،د .ساجدي مؤسسة
اإلمام اخلميني قم.

واملقام ،والقرب والبعد ،والغفلة
واحلد والصفة والنعت ،وغري ذلك مما

واخلاصة يف الفكر الصويف النظري منه

والعميل(.((2

ويعترب ابن عريب هو املدافع األول

واألكثر تأثري ًا هلذه النظرية ،وذلك
خالل ما كتبه من مؤلفات كثرية يف جمال
التصوف ،والذي اختذ األنظار التأويلية

واللغة الرمزية الركيزة األساسية التي
اعتمدها يف بيانه لآليات القرآنية،
والذي اعترب ان تنزيل القرآن الكريم مر

بمرحلتني.

األوىل :والتي كان التنزل فيها عىل

( ((2ك�مال ال��دي��ن عبد ال����رزاق ال��ق��اس��اين،
اصطالحات الصوفية ،ضبط وتعليق موفق
ف��وزي اجل�بر ،الطبعة األوىل 1415ه���ـ،
سورية.
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النبي األكرم وهي املرحلة الظاهرية او

طبع ًا هناك أجوبة متعددة الجمال

الثانية :وهي مرحلة فهم تلك

وانطالقا من هذا القول واألقوال

املؤمنني من ناحية احلق تعاىل ،لذلك

خياطب العلامء الظاهريني بالقول :انتم

مرحلة األلفاظ واملفردات الظاهرية.

األلفاظ ،وهو التنزل عىل قلوب بعض

كان رشح القرآن مثل أصل القرآن،

باعتباره تنزل آخر عىل قلوب أهل العلم
من الطرق املوصلة عن اهلل تعاىل يقول

اإلمام عيل يف هذا املجال (ما هو
اال فهم يؤتيه اهلل من يشاء من عباده يف

هذا القرآن ،ففهم القرآن إعطاء اهلي اىل
العلامء)(.((2

لذكرها يف هذه املقال.

املشاهبة له ،نرى أن أبا يزيد البسطامي

أخذتم علمكم ميت ًا عن ميت وأخذنا
علمنا عن احلي الذي اليموت .يقول
أمثالنا حدثني قلبي عن ريب ،وانتم

تقولون حدثني فالن وأين هو؟ .قالوا

مات عن فالن وأين هو قالوا مات...

فهم يعتربون ذلك من الفيض اإلهلي

واملبرشات التي مل يسد باهبا ،والتي هي

من هنا يمكن لنا ان ندخل السؤال

من اجزاء النبوة والطريق واضحة والباب

اذا كان هذا القول من أمري املؤمنني

ثاني ًا :تأويل اصحاب املدرسة

العلامء والذين يتبعون الظواهر القرآنية

تعترب النظرية الوضعية عىل خالف

التايل وهو:

عبارة عن الباطن القرآين فامذا يقول
يف هذا القول؟ .واذا كان رشح وتفسري

الفاحتة يوقر  70بعري ًا ،فام هو املقصود
بذلك؟ .وهل يمكن حتقق هذا النوع من

الفهم اإلهلي من غري الطرف اإلهلي؟.

( ((2حميي الدين بن عريب ،الفتوحات املكية
ص.280

مفتوح والعمل مرشوع(.((2
الوضعية:

النظرية السابقة ،والتي تعتمد عىل
الشهود والفيوضات الباطنية يف تفسري

القرآن الكريم ،بل تعتمد هذه النظرية
الوضعية عىل املصاديق اخلارجية واملادية

عىل األكثر والتي تم إثباهتا يف املجال
( ((2ابن عريب ،الفتوحات املكية ،ج ص.423
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التجريبي واملصداق اخلارجي.

فالتأويل من (أول) وهو الرجوع

او اإلرجاع فيام التزمنا اجلذر األصيل،

وقد ذكرت معان عدة للتأويل ،يمكن

تصنيفها ضمن ثالثة تفيد ثالثة معان
عامة ،وهذه املجاميع هي:

للفظ تأويل نتربز النقاط التالية:

1.1يستخدم لفظ (التأويل) يف صيغة
املصدر (املعنيان األول والثاين) ،ويف

صيغة الوصف (املعنى الثالث).

2.2بام ان لفظ التأويل هو مشتق من

 .أرد اليشء اىل الغاية املرادة منه ،او

الفعل (أول) فعليه ان يكون املعنى

.بتفسري وبيان الغاية من اليشء أو

الثاين والثالث فرعني ناشئني عنه،

 .جحقيقة او معنى اليشء أو الكالم(.((2

املصدر خمالف للقاعدة ،كام أن املعنى

رد البيان اىل غايته املقصودة(.((2

الكالم(.((2

وعىل ضوء هذه التصنيفات األربعة
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املستخرجة من جممل املعاين اللغوية

( ((2الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب
ال��ق��رآن ،دار الكتب العلمية ،ب�يروت،
ص.28
( ((2اجلزائري ،نور الدين ،فروق اللغات يف
التمييز بني مفاد الكلامت ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ص88و.89
( ((2ت��دخ��ل ضمن ه��ذه املجموعة عاقبة
ال��ك�لام وم��ا ي���ؤول ال��ي��ه (اب���ن ف��ارس،
امحد جممل اللغة) انتهاء الشئ ومصريه
وعاقبته وآخره (مقاييس اللغة) ،املعنى
الباطن للقرآن غري املعنى الظاهر (جممع
البحرين)نقال عن بحوث يف منهج تفسري
ال��ق��رآن الكريم حم��م��ود رج��ب��ي ،ترمجة
حسني الصايف ،مركز احلضارة للتنمية
الفكر اإلسالمي .بريوت ص.358

األول هو املعنى األصيل ،واملعنيان
ألن استخدام (تاويل) يف صيغة

الثاين (تفسري وبيان) الينسجم مع
جذور لفظ (تأويل).

(3 .التأويل) الخيتص بالكالم ،ومنه
القرآن الذي هو كالم اهلل تعاىل .وهو
يستعمل يف املسائل العينية ،وعىل هذا
يكون معناه اعم واشمل من املعنى
املصطلحي للتفسري.

كام يتاميز املعنيان األول والثاين

للتاويل كليا عن معنى التفسري .أما معناه

الثاين -وبرصف النظر عن املالحظة

املذكورة يف الفقرة السابقة -فهو اخص
يف املعنى من التفسري ،ألنه يتعلق باملقاصد

م.م .رياض عبد الرحيم حسني الباهيل

املسترتة(.((2

التجريبية التي استحدثها اإلنسان ،أو

يعتقد السيد حيدر اآلميل ان القرآن

عىل أساس اعتبارها حالة متثيلية أو

واألنفس وتفصيلهام وملا كان ينطوي يف

ألهنم ال ينطلقون من موقع اإليامن

ملا كان صورة إمجال عاملي اآلفاق
ذاته يف حسب صورته ومعناه عىل كل ما
اشتمل عليه العامل من مركبات وبسائط،

فأن النظر فيه وقراءته ومعرفته وفهمهه
ومعرفة بواطنه واستنباط مضامينه
وما استرت خلف األلفاظ والرتاكيب
وللغوية من وجوهه ،كل ذلك نظر يف

العامل وإدراك له بتفصيل ما اشتمل عليه

صورة ومعنى.
هذه

النظرة

التأويلية

للقرآن

تصويرية يف أسلوب األدب الرمزي،

بالغيب يف ما ينزله اللهّ عىل رسله من
احلديث عام ال يملك الناس علمه،
ألهنم ال يملكون وسائل الوصول إليه،
و ذلك من خالل األفكار السابقة التي

حيملوهنا يف تربيتهم الثقافية .الرمزية و
عالمات االختصار فيام مىض اىل يومنا

هذا والذي اعترب فيه كأمر طبيعي

خاصة يف عرصنا
و كثري االستعامل،
ّ
احلارض فإ نّه كثري التداول و االستعامل.

وحماولة إجياد املصاديق التأويلية يف

وال يعتمد اصحاب هذه املدرسة يف

اهلندي أن يكون احد رواد املدرسة

للقرآن ،وال عىل اللغة ومفرداهتا بل

اخلارج هو ما جعل السيد امحد خان
الوضعية ،والذي أخرجها حتت عنوان

(القرآن هو اهلدى والفرقان) يقوم
اصحاب هذا املنهج بتأويل الظواهر

الغيبية عىل أساس بعض املوازين
( ((2بحوث يف منهج تفسري القرآن الكريم
حممود رجبي –مركز احلظاره لتنمية الفكر
اإلسالمي بريوت – 2007ص.20

طريقتهم هذه عىل اإلعجاز البالغي
كل ما يعتمدونه هي املصاديق العلمية
والتجريبية يف ذلك ،والتي تعتمد عىل
اإلشارة إىل يشء ما ،او التشبيه بام هو

حاصل يف عامل اإلمكان.

استعامل التأويل يف القرآن الكريم:

ورد لفظ (تأويل) سبع عرش مرة يف

القرآن الكريم ،مخس منها يف القرآن،
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والباقي يف غري القرآن ( .((3بالنسبة

3.3حقيقة ومصري الطعام الذي رأه

معنى القرآن) فهي تنقسم اىل اربع معان،

ادراك الكثري بمن فيهم من كان معه

1.1تفسري األحالم وحقائقها املكونة،

4.4العاقبة املجهولة ألفعال اإلنسان

2.2احلكم واألفعال التي اكتنتها افعال

اإلطالع عىل مآل هذه الفعال

للمعاين األخرى للفظ (تأويل) (غري

وهي:

وهي غري متاحة للجميع(.((3

اخلرض وغابت عن ادراك الكثري

بمن فيهم النبي موسى.((3( 
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( ((3هذه املرات اخلمس اثنان منها يف سورة
آل ع��م��ران يف ال��ق��رآن وذل���ك ب��امج��اع
املفرسين ،ويف امل��رات الثالث األخرى
(س��ورة اإلع��راف اآلي��ة ،53يونس اآلية
 ،39وامل���راد هو تأويل ال��ق��رآن حسب
اشهر اآلراء.
( ((3بالنسبة ل�لآي��ات -45- 44- 36-
–100من سورة يوسف ،فأن هذا املعنى
(تأويل القرآن) قطعي وهو موضع امجاع
املفرسين ام��ا ظ��اه��ر اآلي���ات -21- 6
– 101من ال��س��ورة نفسها فيشري اىل
معنى السابق نفسه وهو تفسري األحالم
يف حني ان اآلية  37من السورة يتنازعها
احتامالن .احدمها املعنى املطروح آنف ًا،
تفسري امليزان–للطباطبائي –وتفسري روح
املعاين–لآللويس يف تفسري اآلية املذكورة.
( ((3ورد لفظ تأويل –مرتني يف سورة الكهف،
اآليتان  68و ،82واملقصود منه املعنى
الذي نحن بصدده.

صاحبا النبي يوسف وغابت عن
يف السجن(.((3

املختارة إذ ليس بمقدور اجلميع

ووجهها اآلخر(.((3

ووفقا ملا جاء من معاين ملفردة

التأويل يمكن النا ان نلخص آراء
املفرسين يف هذا املجال اىل احلاالت
اخلمس والتي ورد فيها لفظ (تأويل) يف

القرآن ،ضمن معان اربع:

األول :هو املعنى احلقيقي واملنظور

األصيل لبعض اآليات املتشاهبة.

الثاين :ان املراد من التأويل هو املعاين

واملعارف الباطنية لآليات الكريمة ،بام
( ((3الطباطبائي – حممد حسني – امليزان يف
تفسري القرآن – جامعة املدرسني – قم –

- 1417ج- 11ص ،127و تفسري روح

املعاين لآللويس – ج- 12ص.241
( ((3ج�لال ال��دي��ن املحيل –وجالل الدين

السيوطي –تفسري اجلاللني –دار ابن كثري–
دمشق –- 1419ص.115
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فيها اآليات املحكمة واملتشاهبة.

الثالث :التجسم اخلارجي الفيزيقي

لوعيد القرآن الكريم وحتققه حول اآلخر
وسائر النبؤات.

الرابع :امثلة ومصاديق لبعض

اآليات الكريمة الغائبة عن عيون العرف
والناس العاديني.

كام نستطيع القول ان عالقة هذه

املعاين فيام بينها ،ليست من قبيل
اإلشرتاك اللفظي بل هو اشرتاك يف

املعنى اي ان لفظ (تأويل) مل يوضع لكل

معنى من هذه املعاين عىل نحو التحديد
والتعيني ،بل هي مصاديق عامة،

استخدم التأويل يف كل منها بتناسب
دالالهتا يف تلك احلالة أو املصداق.

ونستطيع اإلستدالل عىل ان املراد

من التأويل عىل وجه التحديد من خالل
اجياد اظهر تلك املصاديق واجالها.

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ
يوسف.]41 :

[سورة

فام حتقق يف اخلارج وما هو موجود

فعال قبل حتقق تلك الرؤيا هو نوع من
انواع التأويلية ملا اشارت اليه اآلية

املباركة ،وهو ما استدل به اصحاب

النظرية الوضعية ،كمؤيدات لنظريتهم
هذه ،وهو مصداق من مصاديق التأويلية

الوضعية.
لقد

نقد النظرية الوضعية:
اعتمد

اصحاب

املدرسة

الوضعية عىل القضايا العلمية واخلارجية

يف تفسريهم للقرآن الكريم ،معتقدين
بوجود جمموعة من اآليات القرآنية
التي ترمز اىل هذه األشياء اخلارجية،

واملعتمدة بدورها عىل العلوم التجريبية
الظاهرية.

ومن تلك املصاديق الواضحة

من هنا واجهت هذه املدرسة

يوسف يف تأويله لرؤيا من كان معه

بدورها يف عدم توسعها وقبوهلا يف

للتأويل املصداقي انام هو ماقام به النبي

يف السجن قال ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ

جمموعة من االنتقادات والتي سامهت
املجال التفسريي .ومن هذه األنتقادات.
األول :ان العلوم التي يعتمدها
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اصحاب هذه املدرسة هي جمموعة

القضايا القابلة للثبات عن طريق التجربة

وهذا مما جيعل فهم اآليات القرآنية

والواقعية لألنسان باألمور احلسية

وهذا الجيعله مرجع ًا وميزان ًا .كام جيعل

واحلس ،والتي حترص املعرفة احلقيقة

والتجربة احلسية ،وأن التفكري فيام وراء

وتفسريها تابع للنظريات العلمية،
التفسري القرآين تفسري ًا متغري ًا الثبات

الطبيعة يعترب لغو ًا وعديم الفائدة ،لذلك

له ،مما يساعد عىل تعدد املذاهب واآلراء

واملعارف احلاصلة من غري املعارف

اخلارجي.

حصل لدهيم التشكيك يف جمموعة العلوم

التجريبية(.((3

الثاين :تعترب العلوم التجريبية

والواقعة يف عامل اإلمكان هي حصيلة
العلوم والتجارب البرشية ،وهي التي

تنقسم اىل جمموعة النظريات العلمية غري
الثابتة ،او القواعد والقوانني العلمية

احلاصلة من تكرار تلك النظريات،
والتي وصلت اىل مرحلة الثبات واليقني

العقيل ،لكن وبعد ظهور النظريات
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األحوال(.((3

اجلديدة يف فلسفة العلم تبني ان العلوم
الطبيعية اليمكن ان ترقى اىل مستوى

القانون الطبيعي الثابت بأي حال من
( ((3السيد حيدر اآلميل املصدر املحيط األعظم
والبحر اخلضم ،ج 1ص 240مؤسسة
الطباعة والنرش ،وزارة الثقافة واإلرشاد
اإلسالمي.

تباع ًا لتغري النظريات العلمية والواقع
هذا طبع ًا مع وجود جمموعة اخرى

من جماالت النقد هلذه النظرية مما اليسعنا
البحث لذكرها.

اخلامتة:

ذهبت الصوفية والباطنية اىل

ان الدين حر ٌمن القيود ،مع جفاف
الظواهر الرشعية ،سواء أكانت قرآنية

أم روائية.

لذلك فهم ويف سبيل تقوية
ٍ
مبان مذهبية او دينية،
مايعتمدون من
اعتمدوا بذلك مسألتني اساسيتني مها،

باطن القرآن ،والثانية هي األمثال
والكنايات

الرمزية،

واإلشارات

املوجودة فيه .فقاموا بصياغة وتبني
([ ((3سورة البقرة.]25 :
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جمموعة من املباين العرفانية والذوقية،
ومبانيهم املذهبية عىل انه من التفسري

الباطني للقرآن.

ويف اخلتام :إن ادراك احلقائق عن

طريق املكاشفة والشهود ،او عن طيق
التأويل الرمزي واإلشاري ،او التأويل

من هنا نرى ان الباطنية بجميع

طبق ًا ملا هو موجود يف عامل اإلمكان

والوضعية ،اعتمدت يف ذلك تأويل

كان مقبوالً ،ألن صحة التفسري تعتمد

مدارسهم

العرفانية

والصوفية

الظواهر الرشعية (القرآنية والروائية)
والتي اختذت أشكاال متعددة يف فهمها

لقرآن وتفسريه ،لذلك اعتمد اصحاب
املدرسة الصوفية عىل حالة الزهد اال

مرشوع والتصوف املخالف للقواعد

األساسية للسري والسلوك.

كام اعتمد اصحاب املدرسة اإلشارية

عىل املنهج الشهودي واإلرشاقات

الباطنية واحلاالت الروحية ،املتقلبة

نتيجة ممارسة جمموعة من األفعال و
األذكار التي الميزان لصدقها ومطابقتها

للواقع.

كذلك املدرسة الوضعية ،والتي

اعتمدت الواقع اخلارجي والنتاجات

املختربية يف فهمها لآليات القرآنية
متغافلة بعد ذلك مجيع ما هو خارج هذا

االطار املادي.

اليمكن ان يكون مصداق ًا للتفسري ،وان
اعتامد ًا أساسيا عىل الظاهرة القرآنية
والدالالت اللفظية.

1.1الراغب

مصادر البحث:
األصفهاين،

مفردات

غريب القرآن ،حتقيق صفوان عدنان

داودي .ط ،2مكتبة ذوي القربى ،قم

1427هـ.

2.2إرشاد القلب السليم اىل مزايا القرآن
الكريم ،حممد أيب السعود تفسري أيب
السعود ،إرشاد القلب السليم اىل
مزايا القرآن الكريم ط 1دار إحياء
الرتاث العريب بريوت.

3.3الربهان يف تفسري القرآن ،السيد
هاشم البحراين ،دار اهلادي ،ايران
قم1428هـ 2007-م.

4.4بل نويا ،تفسري القرآن واللغة
العربية ،نقل كتاب زبان ديند،
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الرمزية يف اخلطاب القرآين

ساجدي مؤسسة اإلمام اخلميني

اخلميني للرتبية والتعليم ،العدد

5.5تأويل دعائم اإلسالم ،القايض حممد

1212كامل الدين عبد الرزاق القاساين،

قم.

بن النعامن ،،ط ،1دار املعارف،
القاهرة مرص.

6.6التفسري األمثل ،مكارم الشريازي،
ط ،1دار احياء الرتاث العريب،
بريوت لبنان 1423هـ 2002-

7.7جامع البيان يف تأويل القرآن،
حممد بن جرير الطربي ،ط  3دار
املعارف ،بريوت لبنان.1440

8.8رسائل اخوان الصفاء وخالن الوفاء،
مؤسسة

األعلمي

للمطبوعات،

بريوت لبنان 1426هـ 2005-م.

9.9رشح فصوص احلكم ابن عريب،

اصطالحات

الصوفية،

ضبط

وتعليق موفق فوزي اجلرب ،ط1

1415هـ ،سورية.

1313لسان العرب ،ابن منظورط،3
مطبعة صادر ،بريوت لبنان،

1414هـ.

1414ديوان األصفهاين ،حممد حسني
األصفهاين ،،ط 1مطبة انصاريان،

ايران قم 1432هـ

1515حميي الدين بن عريب ،الفتوحات
املكية ،حتقيق عثامن حييى و ابراهيم

مركور ،طباعة املكتبة العربية

داود القيرصي ،ط 1منشورات

القاهرة1401هـ 1981-م.

1416هـ ق.

األنصاري ،الطبعة  ،3انتشارات

نور اهلدى ،حتقيق دار االعتصام
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االفتتاحي.

1010طرق تأويل القرآن ،حممد كاظم
شاكرط ،2منشورات ذوي القربى،
ايران ،قم تاريخ الطبع .1988

1111عيل اكرب بإبائي( ،تأويل القرآن)
جملة معرفت ،مؤسسة اإلمام

1616مرتىض األنصاري فرائد األصول.
جامعة املدرسني قم.1438 ،

1717مصباح اليزدي ،آموزش فلسفة
ط 1بتلخيص مؤسسة اإلمام
اخلميني1426 .هـ.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعني اسم النبي دانيال (اهلل يدين)

أو (اهلل يقيض يل)

(((

ومل يتس َّن لنا

معرفة تفاصيل كثرية عن نشأة دانيال

إال انه ور َد عن اإلمام عيل قوله إن
دانيال كان يتي ًام ال ام له وال أب،

وإن امرأة من بني إرسائيل عجوز ًا كبرية
ضمته فربته((( وللنبي دانيالِ س ْفر

من القرص امللكي باإلضافة إىل عهد

للديانة اليهودية (الثاين ي ُعرف بالتلمود)

الذي قام مقام امللك البابيل نبونائيد

يف التوراة التي ت ُعد احد أهم مصدرين

ويعرف بالعهد القديم او العتيق لتمييزه

عن اجلديد (االنجيل) وفيه يقع سفر
دانيال

(((

وفيه يأيت ذكر قصة ارسه

من قبل امللك البابيل نبوخذنرص
الثاين ( 562- 605ق .م) الذي
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هاجم اورشليم واختاذه هو واقران له
(وك َ
َان َب ْين َُه ْم ِم ْن َبنِي
مستشارين للملك َ
يهَ ُو َذاَ :دانِ ُ
يآل َو َحنَنْ َيا َو ِم َ
يش ِائ ُيل َو َع َز ْر َيا.
َفجع َل لهَ م ر ِئيس الخْ ِ صي ِ
ان َأ ْسماَ ًءَ ،ف َس َّمى
ْ َ
َ َ ُْ َ ُ
َدانِ َ
يآل « َب ْل َط َشاصرَّ َ »َ ،و َحنَنْ َيا َ
«شدْ َر َخ»،
يش ِائ َيل ِ
«م َ
َو ِم َ
يش َخ»َ ،و َع َز ْر َيا َع ْبدَ َن ُغ َو)(((،

((( هنريتا م�يرز ،مقدمات الكتاب املقدس
جلميع األع�مار ،ت��ر :دار إجيلز ج��روب،
مطبوعات دار إجيلز جروب( ،القاهرة/
د ت) ،ص.163
((( حممد باقر املجليس ،بحار األنوار اجلامعة
ل��درر اخ��ب��ار االئ��م��ة األط��ه��ار ،مؤسسة
ال���وف���اء ،ط( ،3ب��ي��روت،)1983 /
ص.310
((( أمحد سوسة ،العرب واليهود يف التاريخ
ط ،2دار االع��ت��دال( ،دم��ش��ق /د ت)،
ص.150- 148

وقد اصبح النبي دانيال مستشار ًا وقريب ًا
امللك نبوخذنرص الثاين يف عهد بيلشارص

( 539- 556ق.م) ووزير ًا اول يف

عهد امللك الفاريس دارا االول (-522

 486ق .م)((( ،وهناك من يضيف عهد

امللك الفاريس كورش الثاين (-558

 530ق.م) أيض ًا وأن عمره حني أرسه

كان ستة عرش سنة وان وفاته كانت
بعمر تسعني سنة((( ،ويرد ذكر النبي
دانيال يف القرآن الكريم وان مل

((( سفر دانيال .7- 6 :1
((( حممد عيل البار ،اهلل واالنبياء يف التوراة
والعهد القديم ،دار القلم( ،دمشق/
 ،)1990ص.530- 529
((( م�يرز ،مقدمات الكتاب املقدس جلميع
األعامر ،ص.164

م.م .عامر ناجي حسني

يرصح باسمه الرشيف فجاء تفسري

وقد سبقتها سبي اليهود عىل يد امللك

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

 722ق .م) بنقله عرشة قبائل ُعرفت

اآليات القرآنية املباركة :ﭽ ﮀ ﮁ

اآلشوري شليمنرص اخلامس (-726

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

بقبائل ارسائيل العرشة املفقودة((( والتي

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ

ومنطقة اخرى شامل غرب بحرية اورميا

ﮦﮧﮨﮩﮪ

ق .م) الذي خلف شيلمنرص بانه من قام

ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ادار العملية نياب ًة عنه قبل توليه شؤون

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

اليهود عىل يد البابليني كانت مجيعها

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

تم نقلها إىل مقاطعة كوزانو (كوزان)

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

وقد ادعى رسجون الثاين (705- 721

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

بفتح السامرة ويبدو انه كان القائد الذي

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

(((
سبي فيها
امللك واملرات الثالث التي ّ

ﯦﭼ [سورة األرساء ]7- 4 :إهنا

يف عهد امللك البابيل نبو خذنرص الثاين

فعلتهم بقتلهم النبي حييى بتسليط

( 586ق .م)( ،((1والسبي البابيل الثالث

لذكر واقعة غضب اهلل عىل اليهود عىل
أحد امللوك عليهم هو عىل األكثر ملك
بابل نبو خذنرص فكان من بني من

احرضهم يف السبي البابيل إىل بابل النبي
دانيال ،(((من جانبها تؤكد املصادر
التارخيية التي استندت اىل التوراة

مصدر ًا هلا قصة هذا النبي إذ تؤكد وقوع
اليهود بيد البابليني سبايا ثالث مرات

((( املجليس ،بحار األنوار ،ص.737

األوىل عام ( 597ق .م) والثانية عام

لليهود حصل بحسب التوراة سفر ارميا

يف عام ( 582ق .م)( ،((1وكان امللك
((( ت ُعرف القبائل اليهودية يف التوراة بتسمية
األس��ب��اط .إل��ن ج .ه��واي��ت ،األن��ب��ي��اء
وامللوك ،تر :اسحق فرج اهلل (د .م .ت)،
ص.246
((( هاري ساكز ،عظمة بابل ،تر :عامر سليامن،
دار الكتب( ،املوصل ،)1979 /ص.143
( ((1املصدر نفسه ،ص.172
( ((1حياة ابراهيم حممد ،نبوخذنرص الثاين،
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البابيل نبو خذنرص الثاين يف سبيه األول

تم من خالل النبي دانيال اكثر من

جلب اشخاص حسني املنظر إىل قرصه

العهد القديم الكشف عن أمور مستقبلية

مرتمجني فجلب له رئيس احلرس اربعة

البحث يف نبوءته املعنية بظهور املصلح

ألورشليم ( 597ق.م) قد دعا إىل

ليكونوا له مستشارين وربام األرجح
من ابناء هيوذا وهم كل من النبي

قبل حصوهلا( ،((1وهذا ما شجعنا عىل
العاملي دون غريها من نبوءات األنبياء

دانيال وقد دعي بـ(بلطارش) وحينا

امجعني ألنه عني بالنبوءات املستقبلية

اي ان ارس النبي دانيال من قبل

تشري نبوءة النبي دانيال يف

(شدرخ) وميشائيل (عبد نغو)(،((1

نبوخذنرص كان قبيل توليه ا ُمللك بعد

اكثر من غريه.

التوراة اىل قدوم شخص هو القائم

وفاة ابيه نبوبالرص (605- 626

سيظهر يف هناية االزمنة( ،((1وللتحقق

انتهاء السبي األول ألنه ابقى عىل

الذي شاهده امللك نبوخذنرص يف

ق.م)

(((1

ويبدو اهنم مل يرجعوا بعد

الوجهاء منهم فكان من بينهم النبي
دانيال واتباعه.
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باقي األنبياء الواردة اسامؤهم يف التوراة

دار احلرية للطباعة( ،بغداد،)1983 /
ص.82
( ((1راف��د كاظم الصاحلي ،حقيقة الوقائع
التأرخيية ب�ين ع��رض ال��ت��وراة ومعاجلة
ال��ن��ص��وص ال��ع��راق��ي��ة ال��ق��دي��م��ة ،رسالة
ماجستري غري منشورة( ،جامعة القادسية/
 ،)1999ص.119
نبوات
( ((1جورج كيو ،شهادة االجيال لصدق ّ
النبي دان��ي��ال ،مطبعة ال�شرق االوس��ط،
(بريوت ،)1954 /ص.8

من ذلك علينا اوالً بيان قصة احللم

منامه والذي تم تفسريه من قبل
النبي دانيال والقصة بمجملها قد

اختصت هبا التوراة وان مجيع ما تم

نقله من قصص يستند إليها ،وملخص

ما جاء بشأهنا انه بعد ان صار امر النبي
دانيال إىل السبي ووقوعه واقرانه يف

( ((1م�يرز ،مقدمات الكتاب املقدس جلميع
األعامر ،ص.163
( ((1ايزابيل بنيامني ماما آش���وري ،نبوءة
دانيال يف سفره حول (القائم).www .
.info .kitabat

م.م .عامر ناجي حسني

خدمة امللك البابيل نبوخذنرص الثاين
حلم األخري حل ًام مل يتذكر ما جاء فيه
عند إفاقته من النوم فدعا السحرة

والعرافني إىل معرفة ما قد جاء يف

حلمه وتفسريه وبالتأكيد مل يتس َّن هلم

معرفة ما قد جاء فيه لذا امر امللك
بقتلهم مجيع ًا عاد ًا اياهم خونة وكان

النبي دانيال واقرانه ممن سيقع فيهم

احلكم ايض ًا وهنا دعا النبي دانيال
املدعو أريوخ املسؤول عن تنفيذ حكم

امللك ان يدخله عليه لتعريفه بام حلم
وتفسريه وقد ذكر له نص احللم

(((1

ْت َأ يهُّ َا
وعن هذا ذكرت التوراةَ « :أ ن َ
ا لمَْ ِل ُك ُكن َْت َتنْ ُظ ُر َو إِ َذ ا بِتِ ْم َثال َعظِي ٍم .
ِ
َ
ف
يم ا ْل َب ِه ُّي ِجدًّ ا َو َق َ
هذ ا الت ِّْم َث ُال ا ْل َعظ ُ
ُق َبا َلت ََك َ ،و َمنْ َظ ُر ُه َه ِائ ٌل َ .ر ْأ ُس َ
هذ ا
التِّم َث ِ
ال ِم ْن َذ َه ٍ
ب َج ِّي ٍد َ .صدْ ُر ُه َو ِذ َر ا َعا ُه
ْ
ِم ْن فِ َّض ٍة َ .ب ْطنُ ُه َو َف ْخ َذا ُه ِم ْن ن َُح ٍ
اس .
سا َقا ه ِمن ح ِد ٍ
يد َ .قدَ َما ُه َب ْع ُض ُهماَ ِم ْن
َ ُ ْ َ
يد و ا ْلبع ُض ِمن َخ َز ٍ
ِ ٍ
فُ .كن َْت َتنْ ُظ ُر
ْ
َحد َ َ ْ
إِلىَ َأ ْن ُقطِ َع َح َج ٌر بِ َغيرْ ِ َيدَ ْي ِنَ ،فضرَ َ َب
التِّم َث َال َعلىَ َقدَ مي ِه ال َّل َت ِ ِمن ح ِد ٍ
يد
ْ َ
َْ
ينْ
ْ
( ((1هوايت ،األنبياء وامللوك ،ص.406-403

و َخ َز ٍ
ف َف َس َح َق ُهماَ َ .فا ن َْس َح َق ِحين َِئ ٍذ
َ
اس َو ا ْل ِف َّض ُة
الحْ َ ِد يدُ َو الخْ َ َز ُ
ف َو الن َُّح ُ
َو َّ
ار ْت َك ُع َصا َف ِة ا ْل َب ْيدَ ِر
الذ َه ُ
ب َم ًعاَ ،و َص َ
ِ
فيِ
وجدْ
يح َف َل ْم ُي َ
الر ُ
َّ
الص ْيفَ ،ف َح َم َلت َْها ِّ

لهَ َا َمك ٌ
َانَ .أ َّما ا لحْ َ َج ُر ا َّل ِذ ي ضرَ َ َب
ال كَبِ ًري ا َو َم َ
ار َج َب ً
أل األَ ْر َض
الت ِّْم َث َال َف َص َ
ُك َّل َهاَ .
هذ ا ُه َو الحْ ُ ْل ُمَ .فن ُْخبرِ ُ بِ َت ْعبِ ِري ِه ُقدَّ ا َم
ْت َأ ا المَْ ِل ُك م ِل ُك م ُل ٍ
ِ ِ
وك  ،ألَ َّن
ُ
َ
المَْلكَ .أن َ يهُّ َ
إِله الس و ِ
ات َأ ْع َط َ
اك ممَ ْ َل َك ًة َو ا ْقتِدَ ًار ا
َ َّ ماَ َ
َو ُس ْل َطا نًا َو َف ْخ ًر اَ .و َح ْي ُثماَ َي ْس ُك ُن َبنُو
ا ْل َبشرَ ِ َو ُو ُح ُ
السماَ ِء
ور َّ
وش ا ْلبرَ ِّ َو ُط ُي ُ
د َفعها لِي ِد َك وس َّل َط َك َع َليها جمَ ِ ِ
يع َها.
َْ
َ ََ َ
َ َ
الر ْأ ُس ِم ْن َذ َه ٍ
ْت َ
بَ .و َب ْعدَ َك
َف َأ ن َ
هذ ا َّ
َت ُقو ُم ممَ ْ َل َك ٌة ُأ ْخ َر ى َأ ْص َغ ُر ِمن َْك َو ممَ ْ َل َك ٌة
َثالِ َث ٌة ُأ ْخ َر ى ِم ْن ن َُح ٍ
اس َف َتت ََس َّل ُط َعلىَ

ك ُِّل األَ ْر ِ
ضَ .و َتك ُ
ُون ممَ ْ َل َك ٌة َر ابِ َع ٌة َص ْل َب ٌة
كَا لحْ ِد ِ
يد  ،ألَ َّن ا لحْ َ ِد يدَ َيدُ ُّق َو َي ْس َح ُق ك َُّل
َ
ٍ
شيَ ء .وكَالحْ ِد ِ
يد ا َّل ِذ ي ُي َكسرِّ ُ ت َْس َح ُق
َ َ
ْ
هؤ الَ ِءَ .و بِماَ َر َأ ْي َت ا ْل َقدَ مَينْ ِ
َو ُت َكسرِّ ُ ك َُّل ُ
و األَصابِع بع ُضها ِمن َخ َز ٍ
ف َو ا ْل َب ْع ُض
ْ
َ َ َ َْ َ
ِمن ح ِد ٍ
يدَ ،فالمَْ ْم َل َك ُة َتك ُ
ُون ُمنْ َق ِس َم ًة ،
ْ َ
ُون فِيها ُقو ُة ا لحْ ِد ِ
يد ِم ْن َح ْي ُث إِن ََّك
َو َيك ُ َ َّ
َ
ر َأي َت الحْ ِد يدَ مخُ ْت َِل ًطا بِ َخ َز ِ
ف ال ِّط ِ
ني .
َ ْ
َ
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و َأ صابِع ا ْل َقدَ م ِ بع ُضها ِمن ح ِد ٍ
يد
ْ َ
َينْ َ ْ َ
َ َ ُ
و ا ْلبع ُض ِمن َخ َز ٍ
ف َ ،ف َب ْع ُض ا لمَْ ْم َلك َِة
ْ
َ َْ
َيك ُ
ُون َق ِو ًّيا َو ا ْل َب ْع ُض َق ِصماً َ .و بِماَ َر َأ ْي َت
ا لحْ ِد يدَ مخُ ْت َِل ًطا بِ َخ َز ِ
ف ال ِّط ِ
ني َ ،فإِنهَّ ُ ْم
َ
َّاس  ،و ِ
ون بِن َْس ِل الن ِ
لك ْن الَ
يخَ ْ ت َِل ُط َ
َ
هذ ا بِ َذ َ
اك َ ،كماَ َأ َّن ا لحْ َ ِد يدَ الَ
َي َتال ََص ُق َ
هؤ الَ ِء ا لمُْ ُل ِ
يخَ ْ ت َِل ُط بِا لخْ َز ِ
وك ،
ف َ .و فيِ َأ َّيا ِم ُ
َ
ي ِقيم إِله الس و ِ
ات ممَ ْ َل َك ًة َل ْن َتنْ َق ِر َض
ُ ُ ُ َّ ماَ َ
َأ َبدً اَ ،و َم ِلك َُها الَ ُيترْ َ ُك لِ َش ْع ٍ
ب َ
آخ َر ،
و تَسح ُق و ُت ْفنِي ك َُّل ِ
هذ ِه ا لمَْماَ لِ ِك َ ،و ِه َي
َ ْ َ َ
َت ْث ُب ُت إِلىَ األَ َب ِد  .ألَن ََّك َر َأ ْي َت َأ َّن ُه َقدْ
ُقطِ َع َح َج ٌر ِم ْن َج َبل الَ بِ َيدَ ْي ِن َ ،ف َس َح َق
ِ
ف َو ا ْل ِف َّض َة
اس َو ا لخْ َ َز َ
ا لحْ َد يدَ َو الن َُّح َ
ِ
َو َّ
ف ا لمَْ ِل َك
يم َقدْ َع َّر َ
الذ َه َ
ب َ .ا هللُ ا ْل َعظ ُ

بعد نبوخذ نرص الثاين هي مملكته بابل

ومادي وفارس واليونان والرومان
وان من ملك بعد اململكة الرومانية مل

يتمكنوا من توحيدها رغم املحاوالت
التي بذلت من قبل ملك الدنامرك

كريستيان (1808- 1749م) وامللكة
فكتوريا

ملكة

انكلرتا

(-1819

1901م)( ،((1وكانت نبوءة النبي
دانيال قد جاء فيها ان دولة اقل شأن ًا

من دولته ستُسقط حكمه وحتكم وهي
دون مملكته شأن ًا وقد جاءت نبواته قبل

سقوط بابل بخمس وستني سنة(.((2

وتشري الوقائع التارخيية إىل ان أميل

َما َس َي ْأ تيِ َب ْعدَ َ
هذ ا .اَلحْ ُ ْل ُم َح ٌّق َو َت ْعبِ ُري ُه
ني » ( ،((1وتشري التوراة إىل ان النبي
َي ِق ٌ

األكرب للملك نبو خذنرص الثاين (-604

التمثال الذي ظهر للملك البابيل

ومل يستمر يف احلكم سوى مدة قليلة إذ

دانيال قد حلم بحلم يشبه فيه
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األحداث التارخيية أثبتت ان من ملك

نبوخذنرص إال أنه يزيد عليه بوجود

عرشة ملوك حيكمون اجزاء من اململكة
الرومية التي متزقت إىل اشالء ( ،((1وان

( ((1سفر دانيال .45 – 31 :2
نبوات
( ((1جورج كيو ،شهادة االجيال لصدق ّ

مردوك ( 560- 562ق .م) األبن

 562ق.م) توىل احلكم من بعد والده
تم عزله بمؤامرة قادها زوج اخته قائد

اجليش املدعو نرجال رش أورص (-559
النبي دانيال ،ص.57

( ((1املصدر نفسه ،ص.19- 18
( ((2املصدر نفسه ،ص.38

م.م .عامر ناجي حسني

 556ق .م) (.((2

وتوىل احلكم من بعده امللك نبونائيد

( 539- 556ق .م) وان هذا امللك قد
اوكل إىل ولده املدعو بلشارص قيادة

اجليش ملقاومة امللك الفاريس كورش

الثاين( ،((2واألخري كان قد شاهد بحسب

التوراة يد ًا انبأه النبي دانيال بشأهنا إهنا
تعني زوال ملكه ( و ِ
هذ ِه ِه َي ا ْل ِكتَا َب ُة
َ
(((2
ني)
ا َّلتِي ُس ِّط َر ْتَ :منَا َمنَا َت َق ْي ُل َو َف ْر ِس ُ

و(فرس) مفرد فرسني قسمت اململكة

واعطيت ملادي وفارس

(((2

وهناك

مالحظتان بشأن هذه النبوءة املكملة من

حيث املنطلق مع نبوءته يف تفسري حلم

امللك البابيل نبوخذنرص الثاين التي جاء
فيها نبأ سقوط مملكته االوىل ان التوراة

تشري إىل بلشارص إىل انه امللك وهذا عىل

ما يبدو راجع إىل اختفاء امللك نبونائيد
وتفضيله البقاء يف واحة تيامء وقد

حيص ُو ِزن
حيص ُأ َ
وتعني باآلرامية ( ُأ َ
و ُق ِسم( ((2وفرس النبي دانيال عبارة

وهذا امر ال حيسب له كثري امهية ألن

احلائط من قبل يد مل ُي َر هلا صاحب

ما تعنيه الكلمة من ممارسات ملكية ،اما

(منا منا تقيل وفرسني) خطت عىل
بينام كان امللك البابيل بيلشارص يلهو يف
حفلة جمون كربى جاء فيه ان (منا) تعني
احىص اهلل ملكوتك واهناه و(تقيل)

قد وزنت باملوازين فوجدت ناقص ًا
( ((2ف .آ .بيالفسكي ،ارسار بابل ،تر :رؤوف
موسى الكاظمي ،دار املأمون( ،بغداد/
 ،)2008ص.295- 294
( ((2طه باقرُ ،مقدمة يف تاريخ احلضارات
القديمة ،دار ال��وراق( ،بغداد،)2009 /
ج ،1ص.611
( ((2دانيال .25 :5
( ((2ف .آ .بيالفسكي ،ارسار بابل ،ص.323

َّ
محل ترصفه ذلك عدة تفسريات

(((2

بيلشارص قد مارس شؤون امللك بكل

املالحظة الثانية فهي باإلشارة إىل إىل ان

مملكته ستقسم بني املاديني والفرس وهنا
نشري إىل ان امليديني وي ُعرفون باملاذيني
ايض ًا قبائل فارسية ورد اول ذكر هلا يف
منتصف القرن التاسع قبل امليالد وقد
استوطنوا اجلهات اجلنوبية الرشقية

نبوات
( ((2جورج كيو ،شهادة االجيال لصدق ّ
النبي دانيال ،ص.42
( ((2هاري ساكز ،البابليون ،تر :سعيد الغانمي،
دار الكتاب اجلديد املتحدة( ،الفاتح/
 ،)2009ص.255- 254
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من بحرية ارومية يف اقليم مهدان

اليونان التي سقطت عام ( 338ق .م)

واجلنوب الغريب من البحرية املذكورة

التي ُعرفت بمعركة خريونيا( ،((3اما

واستوطنت القبائل الفارسية إىل الغرب
ويبدو ان كليهام اي الفرس واملاديني

تشريان إىل اسم قومي وإن ما ورد من
ذكرهم يف االخبار اآلشورية يشري إىل

تسميات جغرافية

(((2

وان الدولة التي

حكمت ايران باسم امليديني قد سقطت

يف عام ( 550ق .م) عىل يد الفرس

االمخينيني

(((2

وان استياجز (آخر ملوك

الدولة امليدية ملك قبل  600ق.م)
آخر ملوك امليديني هو جد امللك كورش

الثاين االمخيني المه الذي انتزع منه

امللك( ((2ومن هذا نرى ان الوصف أو

االخبار كان دقيق ًا جد ًا من ان القوة التي
ستُسقط هذه اململكة هي حاصل امتزاج
قوتني مها املاديني والفرس.
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اما اململكة الثانية التي ذكرت نبوءة

دانيال وقوع فعل اسقاطها فكانت
( ((2طه باقر وآخ��رون ،تاريخ اي��ران القديم،
مطبعة جامعة بغداد( ،بغداد،)1980 /
ص.37
( ((2املصدر نفسه ،ص.48
( ((2املصدر نفسه ،ص.41

عىل يد فيليب املقدوين يف املعركة احلاسمة
اململكة الرابعة فكانت الرومانية ومن

املعلوم ان هذه اململكة قد انقسمت عىل
قسمني عرفت الغربية من بينهام باململكة
الرومانية الغربية وكان سقوطها قد تم

عىل يد فالفيوس اودواكر القائد اجلرماين

يف زمن اإلمرباطور الروماين رومولوس
اوغسطولوس ( 476م)

(((3

يف حني

سقطت االمرباطورية الرومانية البيزنطية

يف الرشق عىل ايدي العثامنيني يف عام

(1453م)( ،((3وبذلك يكون تاريخ
بيزنطة قد امتد ما بني (1453- 476م)

اي بعد سقوط االمرباطورية الرومانية
( ((3ان��درو روب��رت برن ،تاريخ اليونان ،تر:
حممد توفيق حسني ،مطبعة التعليم العايل،
(بغداد ،)1989 /ص.427
( ((3رأفت عبد احلميد يف كتاب :ج .م .هيس،
العامل البيزنطي ،تر :رأف��ت عبد احلميد،
ع�ين ل��ل��دراس��ات وال��ب��ح��وث اإلنسانية
واالجتامعية( ،القاهرة ،)1993 /ص.3
( ((3ج .م .هيس ،العامل البيزنطي ،تر :رأفت
عبد احلميد ،عني للدراسات والبحوث
اإلنسانية واالجتامعية( ،القاهرة،)1993 /
ص.192

م.م .عامر ناجي حسني

بحوايل  977سنة ،وال نعلم بوجود

َّ
جل من قائل بتحريف التوراة :ﭽ ﭜ

عام 1453م هي الدولة الرومانية التي

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

مانع من عدّ سقوط الدولة البيزنطية
ُعرفت باحلديدية وليس الدولة الرومانية
الغربية وهذا ممكن يف ظل معرفتنا بان
العرب واملسلمني عموم ًا قد دعوا هذه

اململكة بنسبتها إىل الروم وخري دليل عىل

ذلك رسالة النبي حممد إىل هريقل

ناعت ًا إياه بعظيم الروم (بسم اهلل الرمحن
الرحيم ،من حممد عبد اهلل ورسوله إىل

هرقل عظيم الروم).

* * * *

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﭼ [سورة النساء،]46 :
والتحريف ال ينفي خلو بعض مواضع

هذا الكتاب من التزييف وبالتايل سالمة

هذه املواضع وامكانية اثبات صحتها
عىل اهنا تنزيل من اهلل شاءت قدرته

عىل حفظها كحفظ سالمة توحيد

وللوقوف عىل املقصود بالدولة

عبادة اهلل َّ
جل وعال ،أما األمر الثاين

بحسب نبوءة النبي دانيال البد لنا

دانيال وحتقق املوارد التي جاءت

االبدية

واملصلح

العاملي

املنشود

من الرجوع إىل الوراء قلي ً
ال ملناقشة

مدى صدق التوراة التي استندنا إىل
روايتها بشأن نبوءة النبي دانيال هذا
الكتاب الذي بني ايدي اتباع الديانة

اليهودية واملسيحية وبني ايدي الباحثني

يف األديان والتحقق عن مدى ما حتقق

من نبوءة النبي موضوع بحثنا،
وأول ما يتبادر إىل أفئدتنا قوله تعاىل

فهو يف التحقق من انطباق نبوءة النبي
هبا من سقوط املاملك واالمرباطوريات
البابلية والفارسية واليونانية والرومانية
وهذا ممكن يف ظل التوصل إىل معرفة
زمان كتابة التوراة الذي اختلف فيه

اشد االختالف بني املؤرخني وملتطلبات

منهجية البحث نذكر جممل ما جاء فيها
من روايات بحسب قدم التاريخ الذي
اوردته عن تاريخ تدوين التوراة ،هناك
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امجاع عىل ان التوراة العهد القديم

( 586ق.م)( ،((3وهذا يعني ان مجيع

تدوينها كتاب ًة يف عام ( 734ق .م) وان

قد تم اإلفصاح عنها قبل وقوعها

دونت من قبل عدة اشخاص وبدأ
عزرة املعروف بالكاتب قد دون الوثيقة

االخرية للتوراة املعروفة بالكهنوتية يف

عام ( 444ق.م)( ،((3وبحسب تاريخ
التدوين هذا للتوراة يكون كل ما قد

جاء يف نبوءة النبي دانيال قد سبق

تاريخ حصوهلا يف ظل معرفتنا ان سقوط
اململكة البابلية احلديثة قد حصل يف عام

( 539ق .م) وحتى يف حالة القول تنزالً
ان التوراة قد تم االنتهاء من تدوينها يف

عام ( 444ق.م) تكون كل ما جاء يف

نبوءته من بعد سقوط بابل قد حتقق ،اما
التاريخ الثاين لتدوينها بحسب املؤرخني
فهو القول بأن عودة العربانيني من

سبيهم يف بابل إىل فلسطني تم وبمعيتهم
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كتاب التوراة الذي خطه هلم عزرا والذي

عملوا عىل حتريفه بعد شعورهم بإدبار
الدنيا عنهم بعد حصول السبي سنة

( ((3سامي سعيد األمحد ،نقد العهد القديم،
جملة سومر ،مج ( ،36بغداد،)1980 /
ص.218- 217

النبوءات التي جاء هبا النبي دانيال

باستثناء حادثة سقوط بابل واحتالهلا

من قبل الفرس ،واآلراء بشأن تاريخ

تدوين سفر دانيال تشري إىل انه قد تم

بعد انتهاء السبي البابيل وكان قد كتب
ما بني سنوات ( 480- 539ق .م)

(((3

وان أسفار عزرا ونحميا ودانيال واستري

قد دونت خالل احلكم الفاريس للعراق

وبالد الشام( ((3وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه

يف الفقرة اعاله ،وهناك من يرى ان سفر
ِ
ب يف سنة ( 198ق.م)(،((3
دانيال كُت َ
ويظن النقاد املعارصون عىل ان سفر

( ((3اب��و احلسن اسحق ال��ص��وري ،ال��ت��وراة
ال��س��ام��ري��ة ،دار االن��ص��ار( ،ال��ق��اه��رة/
 ،)1978ص.6- 5
( ((3م��وري��س ب��وك��اي ،ال��ت��وراة واإلنجيل
والقرآن والعلم ،تر :حسن خالد ،املكتب
االس�لام��ي ،ط( ،3ب�ي�روت،)1990 /
ص.30- 29
( ((3راف��د كاظم الصاحلي ،حقيقة الوقائع
التأرخيية ،ص.158
( ((3حبيب سعيد ،أدي��ان العامل ،دار التأليف
والنرش للكنيسة األسقفية( ،القاهرة /د
ت) ،ص.192
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دانيال يرتقي يف معظمه إىل سنة (167

أو  166ق .م) دون انكار ان بعض
اجزائه تعود إىل تاريخ اسبق( ((3ويف هذه
احلالة تكون تواريخ االحداث العاملية

الشهرية سقوط بابل واثينا وروما خارج
قد دونت يف سفر النبي دانيال بعد

حصوهلا الفعيل وال يتبقى امجاالً من بني
احلوادث التي دونت بعد آخر عملية

بالزيت وألن امللوك والكهنة اخذوا

يتمسحون بالزيت لذا اصبح لقب ًا
ترشيفيا يدل عىل اإلنسان الذي ُرفِ َع
شأنه وان فكرة انتظارهم هلذا املسيح

اصبحت حمط تفسريين االول هو بظهور

شخص املسيح الذي ينوب عن اهلل يف

حتقيق النظام العاملي والفكرة التي محلها

التفسري الثاين هو يف تدخل اهلل سبحانه

تدوين للتوراة سوى ظهور املسيح

وتعاىل يف احقاق احلق من خالل انزال

األكرم حممد سنة (610م) وسقوط

وغريهم وكان تأثري اليهود كبري ًا يف

سنة ( 1ميالدي) وبعث الرسول
االمرباطورية الرومانية البيزنطية سنة

(1453م) وهي حوادث تكفي من
حيث امهيتها إلثبات صدق النبوءة

الربكة وتوفري احلرية السياسية لليهود
اوروبا املسيحية التي تدين بفكرة ظهور

املسيح املخلص عنهم( ،((3ونالحظ

ان األنجيل ككتاب جاءت تسميته

ومصداقية صدورها عن النبي دانيال

متضمنة البشارة بقدوم املخلص إذ ان

املصلح العاملي الذي تنبأ به.

يونانية تعني البشارة فيام كانت بشارة

وهذا ما يقودنا إىل إثبات شخص

الرتمجة احلرفية لإلنجيل وهي لفظة

اليهود كانوا ايام السبي البابيل وما

املسيحيني هي يف ان (يسوع املسيح ،ابن

(مشيح) التي تعني الرجل املمسوح

( ((3هوستن سميث ،أدي��ان العامل ،تر :سعد
رستم ،دار اجلسور الثقافية ،ط( ،3حلب/
 ،)2007ص.372- 370

زالوا يأملون بظهور املسيح املخلص
ف عندهم بلفظة ِمس َّيا ويف العربانية
و ُع ِر َ

( ((3دوبونت سومر ،اآلراميون ،جملة سومر،
جملد ( ،19بغداد ،)1963 /ص.143

اهلل ،املخ ّلص)( ،((4وهذا الكتاب كان

( ((4هوستن سميث ،أديان العامل ،ص-413
.415
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زاخر ًا باألقوال املبرشة بقدومه ومن

املفهومني املخلص بشخص املسيح

سيكون أصل يسى والقائم ليسود عىل

كبري يف مستوى اإلنسانية بتدخل إهلي مل

بني ما جاء فيه( :وأيضا يقول إشعياء:
األمم ،عليه سيكون رجاء األمم)(،((4
وجاء ايض ًا( :فهذه هي كلامت داود
األخرية :وحي داود بن يسى ،ووحي
الرجل القائم يف العال ،مسيح إله
يعقوب ،ومرنم إرسائيل احللو)(،((4

تتحقق وان املدة التي عاشها املسيح

مل تكن سوى استمرار يف انتهاك حرمة
الدم واحلرية عىل كل األصعدة فهل

يكون النبي دانيال قد برش هبذا؟ .هذا

ما ينايف املنطق واحلكمة وابتدا ًء خمالفته

وه ْم َأ ْن يحَ ْ َف ُظوا
(و َع ِّل ُم ُ
وجاء ايض ًاَ :
ِ
يع َما َأ ْو َص ْي ُتك ُْم بِ ِهَ .و َها َأنَا َم َعك ُْم ك َُّل
جمَ َ
األَيا ِم إِلىَ ان ِْقض ِ
اء الدَّ ْه ِر)( ،((4وأيض ًا:
َ
َّ

يتبعانه أو يساندانه وان تصوير النص

واقفني تنظرون إىل السامء؟ .إن يسوع

للرجل الذي عىل النهر تقربنا كثري ًا من

(وقاال :أهيا الرجال اجلليليون ،ما بالكم
هذا الذي ارتفع عنكم إىل السامء سيأيت

هكذا كام رأيتموه منطلقا إىل السامء)(،((4
ويفرس املسيح عىل ان ييس هو اشبه

باألصل الذي يتفرع منه نسل جديد
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رقي
أو كتطبيقات اصالحية تسفر عن ّ

واملسيح هو من هذا األصل وستؤمن

به األمم هلذا السبب( ،((4ونجد ان كال
( ((4رسالة بولس الرسول اىل رومية.12 /15 :
( ((4صموئيل الثاين.1 /23 :
( ((4متي .20 /28
( ((4اعامل الرسل .11 :1

( ((4القس انطونيوس فكر ،رشح الكتاب

لنص نبوءته ،وثمة نص يف التوراة يصور
عرص قدوم املصلح عىل ان له شخصني
ملشهد اللقاء بالرجل األول وحمادثته

تطلعات طائفة كبرية من املسلمني ممن

هم عىل مذهب الشيعة االمامية بأن
قدوم املهدي املنتظر (عجل اهلل فرجه

الرشيف) تكون وبصحبته النبيان عيسى
«وفيِ ذلِ َك
ابن مريم وخرض الياسَ :
ِ
ِ
ت ي ُقوم ِم َ ِ
ِ
يم
الرئ ُ
يس ا ْل َعظ ُ
يخائ ُيل َّ
ا ْل َو ْق َ ُ
ان ِضيق لمَ
ُون َز َم ُ
ا ْل َق ِائ ُم لِ َبنِي َش ْعبِ َكَ ،و َيك ُ

َت ُأم ٌة إِلىَ ذلِ َك ا ْلو ْق ِ
تَ .وفيِ
َ
َي ُك ْن ُمن ُْذ كَان ْ َّ

املقدس «العهد اجلديد»http:// st- ،

takla.org
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ِ
ِ
وجدُ
ذل َك ا ْل َو ْقت ُين ََّجى َش ْع ُب َك ،ك ُُّل َم ْن ُي َ
م ْكتُوبا فيِ الس ْف ِر .وكَثِري َ ِ
الر ِاق ِدي َن
َ ً
ون م َن َّ
ِّ
َ ُ
اب األَ ْر ِ
فيِ ت َُر ِ
ض َي ْس َت ْي ِق ُظ َ
هؤالَ ِء إِلىَ
ونُ ،
الحْ ي ِ
هؤالَ ِء إِلىَ ا ْل َع ِ
الز ِد َر ِاء
ار لِ ْ
اة األَ َب ِد َّي ِةَ ،و ُ
ََ
َضي ِ
ِ
ون َي ِضي ُئ َ
األَ َب ِد ِّيَ .وا ْل َفاهمِ ُ َ
اء
ون ك َ

ِ
ِ
ِ
الجْ َ َلدَ ،وا َّلذي َن َر ُّدوا كَث ِريي َن إِلىَ ا ْلبرِ ِّ
كَا ْلكَو ِ
ب إِلىَ َأ َب ِد الدُّ ُه ِ
اك ِ
ْت
ورَ « .أ َّما َأن َ
َ
الم و ْ ِ
ِ
َيا َدانِ ُ
الس ْف َر
يآل َف َأ ْخف ا ْل َك َ َ َ
اخت ِم ِّ
إِلىَ و ْق ِ
ت الن َِّها َي ِة .كَثِ ُري َ
ون َيت ََص َّف ُحو َن ُه
َ
َوالمَْ ْع ِر َف ُة ت َْز َدا ُد»َ .فنَ َظ ْر ُت َأنَا َدانِ َ
يآل َوإِ َذا
آخري ِن َقدْ و َق َفا و ِ
احدٌ ِم ْن ُهنَا َعلىَ
َ
َ
بِا ْثنَينْ ِ َ َ ْ
آخ ُر ِم ْن ُهن َ
َشاطِ ِئ الن َّْه ِرَ ،و َ
َاك َعلىَ َشاطِ ِئ
س ا ْل َكت ِ
الن َّْه ِرَ .و َق َال لِ َّلر ُج ِل الالَّبِ ِ
َّان ا َّل ِذي

ِمن َفو ِق ِمي ِ
اه الن َّْه ِر« :إِلىَ َمتَى انْتِ َها ُء
َ
ْ ْ
ِ
ا ْل َع َج ِائ ِ
الر ُج َل الالَّبِ َس
ب؟َ ».ف َسم ْع ُت َّ
َّان ا َّل ِذي ِمن َفو ِق ِمي ِ
ا ْل َكت ِ
اه الن َّْه ِر ،إِ ْذ َر َف َع
َ
ْ ْ
يمنَاه وي اه نَحو الس و ِ
ف
ات َو َح َل َ
ُ ْ ُ َ ُ سرْ َ ُ ْ َ َّ ماَ َ
بِالحْ ي إِلىَ األَب ِد « :إِ َّنه إِلىَ َزم ٍ
ان َو َز َما َنينْ ِ
ُ
َ
َ
َ ِّ
ونِص ٍ
الش ْع ِ
فَ .فإِ َذا ت ََّم َت ْف ِر ُيق َأ ْي ِدي َّ
ب
َ ْ
س تَتِم ك ُُّل ِ
هذ ِه»َ .و َأنَا َس ِم ْع ُت َو َما
المُْ َقدَّ ِ ُّ
َف ِهم ُتَ .ف ُق ْل ُت« :يا سي ِدي ،ما ِهي ِ
آخ ُر
َ َ ِّ
َ َ
ْ
ِ ِ
ب َيا َدانِ ُ
يآل ألَ َّن
هذه؟َ ».ف َق َال« :ا ْذ َه ْ
ت مخَ ْ ِفي ٌة ومخَ ْتُوم ٌة إِلىَ و ْق ِ
ا ْلك َِل ِ
ت الن َِّها َي ِة.
َ
َّ َ
َ
ماَ

ون َو ُي َم َّح ُص َ
ون َو ُي َب َّي ُض َ
ون َي َت َط َّه ُر َ
كَثِ ُري َ
ون،

َأ َّما األَشرْ َ ُار َف َي ْف َع ُل َ
ون شرًَّ اَ .والَ َي ْف َه ُم
َأحدُ األَشرْ ِارِ ،
ون َي ْف َه ُم َ
لك ِن ا ْل َفاهمِ ُ َ
ون.
َ
َ
و ِمن و ْق ِ
ت إِ َزا َل ِة المُْ ْح َر َق ِة الدَّ ِائ َم ِة َوإِ َقا َم ِة
َ ْ َ
ف و ِم َئت ِ
س المُْ َخ َّر ِ
ِر ْج ِ
َان َوتِ ْس ُع َ
ون
ب َأ ْل ٌ َ
يوماُ .طوبى َلمِن ينْتَظِر ويب ُل ُغ إِلىَ األَ ْل ِ
ف
َ
ْ َ ُ ََْ
َْ ً
وال َّثال ِ
ني َي ْو ًما.
َث ِم َئ ٍة َوالخْ َ ْم َس ِة َوال َّثالَثِ َ
َ
ِ
يح،
َأ َّما َأن َ
ب إِلىَ الن َِّها َية فت َْسترَ ِ َ
ْت َفا ْذ َه ْ
و َت ُقو َم لِ ُقر َعتِ َك فيِ نهِ َا َي ِة األَ َّيا ِم»(.((4
وعىل أية حال فأن ايامن اليهود

واملسيح

بقدوم

املنقذ

واملخلص

وتشخيصهام له بأنه املسيح ابن مريم
أمر ال تنطبق عليه رؤيا النبي دانيال
بقوله ان دولته هي االبدية بدليل ان

نبوءته اشارت إىل اململكة الرابعة التي

فرست عىل اهنا الدولة او االمرباطورية

الرومانية التي محلت اسم املسيح

اس ًام هلا لبيان قدسيتها وهو براء منها
وليشري إىل ان يف زمن امللوك املختلفني

رغم اصلهم الواحد تظهر الدولة
االبدية وهو ما مل يتحقق بعد إذا ما أردنا

عد دولة الرسول األعظم حممد
( ((4دانيال .13- 1 :12
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هي الدولة األبدية لسببني اثنني اوهلام

تسحق وتبقى هي اي الديانة اجلديدة

إىل مصطلح دولة ومل يقل ديانة كام

االسالمية يف اثناء وجود االمرباطورية

ان النبي دانيال يف نبوءته قد اشار

فعل النبي عيسى إذ قال ملن برشه
بأن جملس الشيوخ الروماين املقدس

اصدر امر ًا ملكي ًا يمنع فيه القول يف
املسيح انه اهلل أو ابن اهلل كام جاء عنه يف

انجيل برنابا(( :((4فقال حينئذ يسوع:
«إن كالمكم ال يعزيني ألنه يأيت ظالم

حيث ترجون النور ولكن تعزيتي هي
يف جميء الرسول الذي سيبيد كل رأي

كاذب َّيف وسيمتد دينه ويعم العامل
بأرسه ألنه هكذا وعد اهلل أبانا إبراهيم
وان ما يعزيني هو أن ال هناية لدينه ألن

اهلل سيحفظه صحيح ًا»)( ،((4وثانيهام انه
اشار (النبي دانيال) إىل ان كل املاملك
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��رف هب��ذا االس��م نسبة إىل اس��م برنابا
(ُ ((4ع َ
وهو احد انصار املسيح والذين تطلق
املسيحية عليهم تسمية الرسل .ينظر :حممد
رشيد رض��ا ،يف انجيل برنابا ،تر :خليل
سعادة ،مطبعة املنار( ،القاهرة،)1908 /
ص ق.
( ((4انجيل برنابا ،تر :خليل سعادة ،مطبعة
امل��ن��ار( ،ال��ق��اه��رة ،)1908 /ص-148
.149

وهذا بالقياس عىل ظهور الدولة

البيزنطية التي نشأت عىل خلفية

سقوط االمرباطورية الرومانية الغربية
التي شهدت اخلالف االول بني ملوك

االمرباطورية الغربية ومن سقطت عىل

يدهم هذه االمرباطورية وعىل الرغم من

تفتت االمرباطورية البيزنطية وتناثرها

إىل ممالك تتفاوت يف القوة مل يتحقق إذ

ان هذه املاملك ما زالت باقية ومل تسحق:
(وتَسح ُق و ُت ْفنِي ك َُّل ِ
هذ ِه المَْماَ لِ ِكَ ،و ِه َي
َ ْ َ َ
َت ْث ُب ُت إِلىَ األَ َب ِد)( ،((4اي تثبت كدولة
وهذا مل يتحقق ،وبذلك يتضح جلي ًا ان

الدولة التي اسسها الرسول حممد يف
املدينة املنورة عام  1هجرية واملساوي

لعام  622ميالدية ليست هي املعنية

باألبدية وبحساب سنوات الدولة

البيزنطية نجد ان هذه االمرباطورية

قد امتد زمن وجودها إىل ما بعد ظهور
االسالم حوايل  831سنة بعدها بطرح

سنة سقوطها عام 1453ميالدية من
( ((4دانيال .44 :2
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سنة تأسيس دولة الرسول االكرم

عند بيان حالة اخلالف بني املسلمني بعد

وردت عن النبي دانيال تشري إىل ظهور

من قبل الرسول بتوجيه رباين.

سنة  622ميالدية يف حني ان النبوءة التي
الدولة االبدية بعد سقوط االمرباطورية

الرومانية وليس اثناء وجودها ألنه اشار
إىل ظهور الدولة االبدية اثناء وجود

املاملك التي تظهر بعد سقوط هذه
االمرباطورية.

وفاة الرسول حممد حول ما تم رسمه
ان تبليغات األنبياء وعىل وجه

اخلصوص خاتم األنبياء كانت
هي من أوجدت الفكرة املهدوية يف

الذهن البرشي

(((5

وان الفكرة املهدوية

بالنسبة للتخطيط البرشي العام بكل

من جانبها شهدت املرحلة املدنية

اقسامه فكرة رئيسية بوصفها فكرة

اإلسالم التي قادها الرسول حممد

زمام املبادرة إلنجاز اهلدف البرشي

وكانت اآليات القرآنية ترشيعية تضع

املعصوم( ،((5ان وجود االطروحة

التي اعقبت املرحلة املكية يف الدعوة إىل

استقرار ًا ورئاسة ظاهرة للمسلمني

احلل ألية مشكلة تواجه املجتمع املؤمن

بالدين اجلديد( ،((5عىل ان الدولة
االسالمية يف عهد الرسول النبي االكرم

حممد وصحبه املنتجبني قد ُعدت

من قبل بعض املذاهب االسالمية عىل
أهنا هي الدولة التي برش بأبديتها النبي

دانيال ،((5(وجوابنا عىل ذلك يتضح
( ((5أ .س .بوكيت وأمري يكن ،مقارنة األديان،
ت��ر :رن��ا س��ام��ي اخل���ش ،دار ال��رض��وان،
(حلب /د ت) ،ص.173
( ((5ينظر ح���ول منطلق ب��ع��ض امل��ذاه��ب

القيادة العامة للدولة العاملية التي تأخذ

األعىل يف حيز التطبيق وهو املجتمع
العادلة الكاملة املبلغة إىل البرش من قبل

اهلل تعاىل لتكون هي القانون السائد يف

االسالمية م ن ان دول��ة الرسول االكرم
حممد هي االبدية املؤلفات ،ناصيف
التاج ،اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول؛
ابن كثري ،النهاية ؛ أبن قيم اجلوزية ،خمترص
سنن أيب داود ؛ تفسري البخاري.
( ((5حممد حممد ص��ادق ال��ص��در ،موسوعة
اإلم��ام املهدي تاريخ ما بعد الظهور،
املجلد الثالث ،بني الزهراء( ،قم /د ت)،
ص.635
( ((5املصدر نفسه ،ص.521
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املجتمع قد خطط له اهلل سبحانه وتعاىل

إلجياده وتربية البرشية عليه ضمن خط
األنبياء الطويل وهو ما حتقق عىل يد
خاتم األنبياء حممد وان األطروحة

العادلة هي االسالم وان اإلمام املهدي
عجل اهلل فرجه الرشيف ادخره اهلل
سبحانه وتعاىل لليوم املوعود قائد ًا

امثل للبرشية( ،((5وهذا مما مل يغب

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﭼ

[سورة النور .]55 :وقوله –تعاىل -يف

االية  105من سورة االنبياء ﭽﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

عن نبوءة النبي دانيال يف قوله انه

ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ.

املاملك ومل يقل األديان يف احلالة الثانية

اهلل سبحانه وتعاىل واخرب هبا االمم

الدين االبدي يف حني تسحق وتفنى كل
اي قارن ما بني دين هو االسالم كام

نرى وبني ممالك يف اشارة واضحة إىل

ا ن غلبة الدين االسالمي ال تعني حمق
األديان االخرى بقدر ما هو اعادهتا إىل

حقيقتها التي عملت األيادي الرشيرة

عىل حتريفها وبالتايل فأن كل األديان
344

ﭳﭴﭵﭶﭷ

املنزلة من اهلل سبحانه وتعاىل سوف

تنصهر يف بوتقة االسالم العظيم وقد
رصح القرآن الكريم بحقيقة هذه
النبوءة جهار ًا يف قوله تعاىل :ﭽ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
( ((5املصدر نفسه ،ص.34- 33

ان النبي دانيال قد تنبأ بمشيئة

إليقاظها عن سباهتا وإقامة احلجة

عليها ثم اننا ال نكون مبالغني او جمانبني
للصواب يف طرح ذلك وهذا القرآن
الكريم تشري إحدى آياته املباركات

إىل أن اهلل علم بني آدم االسامء كلها ثم
عرضها عىل املالئكة فلم يقدروا عىل
معرفتها فهل كانت تلك االسامء هي

اسامء اجلبال واالهنار والنبات وهو مما مل
يقدر املالئكة عىل معرفته ام ان قدرة اهلل

سبحانه ومشيئته ارادت ان تقام دولة

العدل اإلهلي بوجودهم وهم االئمة

املعصومني :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ

م.م .عامر ناجي حسني

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

(بغداد.)1980 /

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ

•آشوري ،ايزابيل بنيامني ماما ،نبوءة

ال راد إلرادته.

www. kitabat. info

[سورة البقرة ]31 :إلرادة هو يعلمها
ومما تقدم يتضح لنا ان نبوءة النبي

دانيال كانت تبرش بظهور املصلح
العاملي وان هذا املصلح يف ضوء

املناقشات التي متت عىل النصوص

الواردة عن التوراة واالنجيل ومن

ثم عرضها عىل القرآن الكريم لقول
الفصل فيها تشري إىل ان ما تنبأ به هذا

دانيال يف سفره حول (القائم).

•البار ،حممد عيل ،اهلل واالنبياء يف
التوراة والعهد القديم ،دار القلم،
(دمشق.)1990 /

•باقر ،طهُ ،مقدمة يف تاريخ
احلضارات القديمة ،دار الوراق،

(بغداد ،)2009 /ج.1

•باقر ،طه ،وآخرون ،تاريخ ايران

النبي يقصد به اإلمام املهدي املنتظر

القديم ،مطبعة جامعة بغداد،

االعظم حممد عند طائفة من

•برن ،اندرو روبرت ،تاريخ اليونان،

وان التحجج بان املقصود به الرسول

(بغداد.)1980 /

املسلمني او املسيح عيسى ابن مريم

تر :حممد توفيق حسني ،مطبعة

نتيجة خمالفة ذلك لنهج القرآن الكريم

•بوكاي ،موريس ،التوراة واإلنجيل

عند املسيحيني ال يمت إىل الواقع بصلة
مر بنا قد برشت آياته الصاحلني
الذي كام َّ

من البرش بالعدل اإلهلي والعيش الرغيد
عىل االرض قبل االخرة.

مصادر ومراجع البحث

•األمحد ،سامي سعيد ،نقد العهد
القديم ،جملة سومر ،مج ،36

التعليم العايل( ،بغداد.)1989 /

والقرآن والعلم ،تر :حسن خالد،

املكتب االسالمي ،ط( ،3بريوت/

.)1990

•بوكيت ،أ .س ،وأمري يكن ،مقارنة
األديان ،تر :رنا سامي اخلش ،دار

الرضوان( ،حلب /د ت).
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•بيالفسكي ،ف .آ ،ارسار بابل،

•الصدر،

املأمون( ،بغداد.)2008 /

ما بعد الظهور ،املجلد الثالث ،بني

تر :رؤوف موسى الكاظمي ،دار

موسوعة اإلمام املهدي تاريخ

•اجلوهري ،صالح ،ضياء الصاحلني

الزهراء( ،قم /د ت).

(قم املقدسة2005 /م).

السامرية ،دار االنصار( ،القاهرة/

يف األدعية والزيارات ،طليعة النور،

•الصوري ،ابو احلسن اسحق ،التوراة

•ساكز ،هاري ،عظمة بابل ،تر :عامر

.)1978

.)1979

التأرخيية بني عرض التوراة ومعاجلة

سليامن ،دار الكتب( ،املوصل/

•الصاحلي ،رافد كاظم ،حقيقة الوقائع

•البابليون ،تر :سعيد الغانمي ،دار

النصوص العراقية القديمة ،رسالة

.)2009

القادسية.)1999 /

الكتاب اجلديد املتحدة( ،الفاتح/

ماجستري غري منشورة( ،جامعة

•سعيد ،حبيب ،أديان العامل ،دار

•عبد احلميد ،رأفت ،يف كتاب:

(القاهرة /د ت).

رأفت عبد احلميد ،عني للدراسات

التأليف والنرش للكنيسة األسقفية،

ج .م .هيس ،العامل البيزنطي ،تر:

•سميث ،هوستن ،أديان العامل ،تر:

والبحوث اإلنسانية واالجتامعية،

ط( ،3حلب.)2007 /

•عبدة ،حممد ،رشح هنج البالغة ،دار

سعد رستم ،دار اجلسور الثقافية،
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حممد

حممد

صادق،

(القاهرة.)1993 /

•سوسة ،أمحد ،العرب واليهود يف

لقاء( ،قم املقدسة2004 /م) ،ج.1

د ت).

املقدس «العهد اجلديد».

التاريخ ط ،2دار االعتدال( ،دمشق/

•سومر ،دوبونت ،اآلراميون ،جملة
سومر ،جملد ( ،19بغداد.)1963 /

•فكر ،القس انطونيوس ،رشح الكتاب
http://st-takla. org
•كيو ،جورج ،شهادة االجيال لصدق

م.م .عامر ناجي حسني

نبوات النبي دانيال ،مطبعة الرشق
ّ

•مريز ،هنريتا ،مقدمات الكتاب

•املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار

إجيلز جروب ،مطبوعات دار إجيلز

مؤسسة الوفاء ،ط( ،3بريوت/

•هيس ،ج .م ،العامل البيزنطي ،تر:

االوسط( ،بريوت.)1954 /

اجلامعة لدرر اخبار االئمة األطهار،
.)1983

املقدس جلميع األعامر ،تر :دار
جروب( ،القاهرة /د ت).

رأفت عبد احلميد ،عني للدراسات

•حممد ،حياة ابراهيم ،نبوخذنرص

والبحوث اإلنسانية واالجتامعية،

.)1983

•هوايت ،إلن ج ،األنبياء وامللوك،

الثاين ،دار احلرية للطباعة( ،بغداد/

(القاهرة.)1993 /

تر :اسحق فرج اهلل (د .م .ت).
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فحوى البحث

مسQلة اع�اف اôسöم بامل�الف 5له دينياً¨ با�ت مسQلة
مسلّماً بها مö� sل ما ورد � القرآن الكريم م sآيات � ôلwG
فكر ا�üر بل تاوره حواراً سلمياً هادفاً ا� أن �قنعه¨ ا–ا �لv
ا�üر ع sعصبيته وعناده Æوقد عرضت السيدة الباح�ة لنقد
القرآن الكريم¨ وبشكل مبا�ر و�� مبا�ر¨ مل sيص ّر عل vوا»
انتمائه الدي� م �� sحجة أو برهان دام mواستنتجت∫
أن النص القرآن wيRس fملنهجية وسDية � قبول ا�üر مs
�öل قبول الفكر الصحي` عنده¨ ونقد ما هو �الف لل�وابت
العقلية والدينيةÆ
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النقد القرآين إللغاء اآلخر ديني ًا

املقدمة:

إقصاء اآلخر الذي نختلف معه

كبديل عن االعرتاف به واحلوار معه
ينبئ عن نقص يف البناء املعريف والقيمي

لدى من يقوم بعملية االقصاء ،وهذا ما

شخصه القرآن الكريم لدى طائفة من
اليهود والنصارى ،واآليات رصحية يف

نقدها ألهل الكتاب ملا يامرسوه من إلغاء
بعضهم بعضا ،سواء عىل نحو العقيدة

والعمل يف الدنيا ،او عىل نحو اجلزاء يف
اآلخرة والقرب من اهلل سبحانه.

ولبيان املراد من «النقد القرآين

إللغاء االخر الديني» البد من وقفة مع
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الكشف عن موضع العيب وتشخيصه

من خالل إظهاره للعيان.

لفظ النقد مل يرد يف القرآن الكريم

ولكن ذكر بعض معناه وهو التمييز
وذلك يف قوله تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗﭼ [سورة آل عمران:

 ،]179وقوله :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ
[سورة االنفال ،]37 :ومعناه الفصل

(((

والفصل اليكون اال بعد النظر

مصطلح «النقد» يف اللغة ،وهو ( َأ ْص ٌل
ِ
يح َيدُ ُّل َعلىَ إِ ْب َر ِاز شيَ ٍء َو ُب ُر ِ
وز ِه..
َصح ٌ
ْ
َو ِم َن ا ْل َب ِ
اب َ :ن ْقدُ الدِّ ْر َه ِم َ ،و َذلِ َك َأ ْن
ف َع ْن َحالِ ِه فيِ َج ْو َد تِ ِه َأ ْو َغيرْ ِ
ُيك َْش َ

القرآين إللغاء االخر ديني ًا» هو التشخيص

وا ْغتبتَهم((( ،مما يعني ان مفهوم النقد

ما إزاء االخر املخالف هلم.

َذ لِ َك)((( ،ومعنى نقدهتمَ ،أ ي :عبتَهم

من خالل االستعامل اللغوي يراد به

((( معجم مقاييس اللغة ،اب��ن ف��ارس/5 :
.467
((( هتذيب اللغة ،ابو منصور االزه��ري (ت
370هـ).51 /9 :

والكشف ،ملا فيه من إبانة ألحد ّ
الشيئني
من اآلخر(((.

ومما تقدم يمكن بيان املراد بـ«النقد

القرآين للعيب احلاصل يف فكر اتباع دين
أما االسئلة التي سيحاول الباحث

((( ظ /املفردات يف غريب القرآن ،الراغب
االصفهاين (ت 502هـ).783 :
((( نفسه.638 :

نور مهدي كاظم الساعدي

ان جييب عنها يف املطالب اآلتية :كيف
نقد القرآن الكريم منهج االلغاء

ويراد به يف اللغة (الجْ َ ْم ُع َوالحْ َ ْب ُس
َوالمَْن ُْع)((( ،اال ان احلبس واملنع مها االقرب

واالقصاء لدى اهل الكتاب؟ .وهل

ملقصد الباحث ،اضافة اىل ان احلرص

اآلخر الديني من خالل نفيه للتعدد

ﭽﮱﭼ [سورة التوبة ]5 :اي

القرآن الكريم مارس عملية إلغاء
الديني؟.

املطلب االول:

النقد القرآين حلرصية صحة االعتقاد

يأيت بمعنى التضييق((( ،ومنه قوله تعاىل:

ضيقوا عليهم.

ويقال( :انحرص الشيَّ ُء يف كذا :حتدَّ د

ضمن حدود مع َّينة ،اقترص عليها ..وحق

ملا للقرآن الكريم من قيمومة عىل

حرصي اي حمصور بواحد أو جمموعة

القارئ آلياته الكريمة انه يصحح

هذا عىل النحو اللغوي؛ اما عىل نحو

االديان الساموية السابقة له ،يلحظ
االعتقادات املنحرفة لدى كل من اليهود

والنصارى -الذين عرب عنهم القرآن
الكريم بـ «اهل الكتاب» وهي املرحلة

االوىل يف اثبات هويتهم الدينية وعدم

إلغاء انتامئهم لالديان الساموية -السيام

فيام خيص اهنم عىل حق وغريهم عىل

باطل ،وهذا مايرفضه القرآن الكريم
رفضا تاما ألنه اختزال للهداية يف مجاعة

معينة من دون االخرى ،وتفصيل ذلك

فيام يأيت:

اوال :مفهوم املنهج العقدي احلرصي:

احلرصي لفظ منسوب اىل احلرص

واحدة ال غري)(((.

االصطالح الكالمي فـ «االنحصارية يف

الدين» تعني( :ان هناك دين ًا واحد ًا عىل

حق ،واالديان االخرى عىل باطل)(((.

وينسب التفكري االنحصاري عموما

اىل االفراد واجلامعات التي تتمسك

بدين او عقيدة خاصة ،معتقدين ان
((( معجم مقاييس اللغة ،ابن ف��ارس/2 :
.72
((( تاج العروس ،الزبيدي.24 /11 :
((( معجم اللغة العربية املعارصة ،امحد خمتار
عبد احلميد.507– 506 /1 :
((( التعددية الدينية ،صادق الرجياين( :بحث)
منشور يف جملة املنهاج ال��ع��دد 21 :سنة
2001م.
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طريق السعادة والفالح الوحيد انام

عقيدته وتسقيطها ،والنص القرآين

ان يتصف تعاملهم مع االديان االخرى

الرؤية التي كانت لدى مجاعة من اليهود

يكمن يف دينهم ،ولذلك فمن الطبيعي

بالسلبية ماداموا يرون احلقيقة يف دينهم
هم وحدهم ،وان من اراد الوصول اليها

عليه ان يدخل يف دينهم حرصا(((.

وعليه فإن معنى املنهج العقدي

احلرصي يراد منه تلك الطريقة يف
االعتقاد القائمة عىل اساس حرص

اهلداية وااليامن يف مجاعة او دين معني،
وتضييق دائرة احلق حتى التستوعب
إال تلك اجلامعة ،وامتناع غريهم من ان

يكون هلم نصيب من احلق بحسب رؤية

ذلك املنهج.

هذه الكيفية يف التفكري واالعتقاد

نقدها القرآن الكريم يف أكثر من نص

وبينّ اسباهبا.
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يعطي نموذجا واضحا عن ضيق هذه
والنصارى لقوله تعاىل:

•ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭼ [سورة البقرة،]113 :

فمعنى "ليست عىل شيئ" اي اهنا
ليست (عىل يشء يصح ويعتدّ به
وهذه مبالغة عظيمةّ ،
ألن املحال

واملعدوم يقع عليهام اسم اليشء،
فإذا نفى إطالق اسم اليشء عليه،

فقد بولغ يف ترك االعتداد به إىل ما

ليس بعده ..اي أقل من الشيئ)(.((1

ثانيا :النص القرآين الناقد حلرصية

وبذلك فإن كل من اليهود

إلغاء اآلخر ديني ًا يبدأ من نفي صحة

االخر ،مع ان كل من الفريقني يتلو

اهلداية:

((( ظ /نظرة حتليلية يف التعددية الدينية ،حممد
رضا احلجازي( :بحث) منشور يف جملة
آفاق احلضارة االسالمية ،العدد.4 :

والنصارى جعل احلق معه ونفاه عن
الكتاب.

( ((1ال��ك��ش��اف ،ج��ار اهلل ال��زخم�شري (ت
538هـ).178 /1 :

نور مهدي كاظم الساعدي

وهنا يأيت النقد القرآين حلاهلم هذه

بقوله تعاىل ﭽ ﭝ ﭞ ﭟﭼ
وهي (جمُ ْ َل ٌة حالِي ٌة ِجيء بهِ ا َلمِ ِز ِ
يد ال َّت َع ُّج ِ
ب
َ َّ
َ َ
ِم ْن َش ْأنهِ ِ ْم َأ ْن َي ُقو ُلوا َذلِ َكَ ،وك ُُّل َف ِر ٍيق

ِمنْهم ي ْت ُل َ ِ
َابَ ،وك ُُّل ِكت ٍ
َاب َي ْت ُلو َن ُه
ون ا ْلكت َ
ُ ْ َ
ُم ْشت َِم ٌل َعلىَ الحْ َ ِّق َل ِو ا َّت َب َع ُه َأ ْه ُل ُه َح َّق
ا ِّتب ِ
اع ِهَ ،ولاَ يخَ ْ ُلو َأ ْه ُل ِكت ِ
َاب َح ٍّق ِم ْن
َ
َأ ْن َيتَّبِ ُعوا َب ْع َض َما فيِ ِكتَابهِ ِ ْم َأ ْو ُج َّل َما

عن االخر املخالف هلم ،ولكن يبدو اهنا
تالوة لالحرف من دون اقامة للمعنى؛
ألهنم (مل خيلصوا عن اجلهل والعناد

ومل يتنبهوا عىل التوحيد املزيح ملطلق

اخلالف)(.((1

والخيفى ان اآلية الكريمة (تقرر أن

املصدر األساس للتعصب هو اجلهل

مطوق
والبعد عن العلم ،ألن اجلاهل
ّ

فِ ِيه فَلاَ ُي َصدَّ ُق َق ْو ُل َغيرْ ِ ِه ْم عليهم َبأنهَّ ُ ْم
َل ْي ُسوا َعلىَ شيَ ْ ٍء)(.((1

وإذا كان هذا سلوك من يعلم فال غرابة

جهة كوهنم هيود او نصارى ،بل من

•ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

نعم هم ليسوا عىل شيئ ليس من

جهة عدم اقامتهم لكتبهم الساموية التي

أمرهم اهلل سبحانه باتباعها لقوله تعاىل:

ﭽﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﭼ [ سورة املائدة.]68 :

فااللغاء منهج مرفوض السيام إن

صدر ممن لدهيم علم ودراية ،إذ ان
تالوهتم للتوراة االنجيل كفيلة بأن

متنعهم من حرص احلق فيهم وإلغاؤه
( ((1التحرير والتنوير ،اب��ن ع��اش��ور/1 :
.676

بمحيطه املحدود ،ال يقبل غريه)(،((1
ان صدر نفس السلوك ممن اليعلم.

ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [سورة البقرة:
 ،]135اي اهنم حرصوا اصابة
طريق احلق إما باليهودية او

النرصانية( ،((1فـ ّ
(كل فرقة تزعم

( ((1الفواتح االهلية واملفاتح الغيبية ،نعمة اهلل
النخجواين.48 /1 :
( ((1تفسري االمثل ،مكارم ال��ش�يرازي/1 :
.342

( ((1ظ /جامع البيان يف ت��أوي��ل ال��ق��رآن،
الطربي.101 /3 :
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أحق بدين اهلل من غريها)(.((1
إنهّ ا ّ

ولو كان االسالم يعتمد منهجية

االلغاء واحادية العقل املنغلق جلاء رد
القرآن الكريم بقوله «كونوا مسلمني
هتتدوا» ،ولكن جاء الرد القرآين بقوله:

ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

يأيت الوقوف عند نسبة احلق يف االديان

السابقة لالسالم ،هل هي متكافئة من
جهة احلقانية ام متفاوتة؟.

ابتداء البد من التفريق بني االديان

الساموية كام انزلت ،وبني االديان

ﭡ ﭼ ،ناقدا لتلك املنهجية

املحرفة ،فاحلقانية يف أصل
الساموية
ّ

دائرة اهلداية التي تشمل كل من ينتمي اىل

ألهنا من مصدر واحد وكتبها بعضها

ومعرضا بضيق االفق يف التفكري ،ووسع
ّ
ملة التوحيد وهي ملة ابراهيم والتي ادعى

اليهود والنصارى انتامءهم هلا( ،((1وهذا
ماغفل عنه اليهود والنصارى ون ّبه عليه

القرآن الكريم.

هذه االيات وغريها تنقد مذهب

اليهود والنصارى يف حرصهم اهلداية
واحلق يف دينهم وابعادها عن اهل دين

آخر.
354

من حقائق التوحيد .وحياول الباحث فيام

ثالثا :حقانية االديان الساموية:

يقصد «بحقانية االديان الساموية»

نسبتها اىل اهلل سبحانه واتصاهلا به ،ومافيها
( ((1الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،ابو
اسحاق الثعلبي (ت 427هـ).282 /1 :
( ((1ظ /تفسري الصايف ،الفيض الكاشاين/1 :
.192

االديان الساموية الشك فيها والنقاش؛

يصدق بعضا ،ولذلك فهي حق كلها

ألهنا منه سبحانه.

أما االديان الساموية –السيام

اليهودية والنرصانية -بعد التحريف

والتغيري الذي طرأ عليها ،فهل تتصف

باحلقانية او ال؟ .يمكن بيان ذلك يف
النقاط االتية:

1.1ان ك ً
ال من التوراة واالنجيل والتي
تعرف اليوم بالعهد القديم واجلديد
حتى وان تعرضت للتحريف إال

اهنا الختلو من بقايا الوحي ،إذ ان
حتريفها الينفي سامويتها ،وما يؤيد
ذلك تضمن كتب العهدين القديم
واجلديد ما يوافق القرآن الكريم،

نور مهدي كاظم الساعدي

حقانيتها

[سورة آل عمران ،]64 :تشري اىل

وموافقتها

اياه

دليل

الكريم (يصدق التوراة واإلنجيل

الساموية ،وهو الرجوع اىل كلمة

ولو جزئيا ،ولذلك فإن القرآن

املوجودين يف اجلملة ال باجلملة ملكان
اآليات الناطقة بالتحريف والسقط

فيهام)(.((1

اجلزء املشرتك من احلق بني االديان
التوحيد التي هي حمل التقاء بني دين

اهل الكتاب ودين االسالم ،وبناء
عىل ذلك فهي تتصف باحلقانية بقدر

فضال عن ان احتجاج الرسول

مافيها من ايامن بأصول التوحيد

الكتاب بنصوص من التوراة واالنجيل،

اذن من خالل ماتقدم يمكن القول:

االعظم وأئمة اهل البيت عىل اهل
ليثبتوا هلم صدق ماجاءت به تلك الكتب
بام خيص نبوة الرسول االعظم ،دال

عىل ان مافيها ليس كله حمرفا بل فيها
من بقايا الوحي مايكفي لالحتجاج

به عليهم ،وهذه بقايا الوحي يف تلك
االديان هي التي تتصف باحلقانية وليس

املحرف منها.

الذي هو غاية كل االديان.

ان ماعند اليهود والنصارى من دين وان

كان فيه حتريف ،اال انه يتضمن جز ًء من
احلق الذي مل يطله التحريف او التغيري
او التبديل؛ ولذلك فإن (اتباع االديان

الساموية عىل حق يتناسب مع احقية

ادياهنم)( ،((1وهذه صورة من صور

عظمة القرآن الكريم يف استيعاب دين

2.2ان الدعوة القرآنية ألهل الكتاب

االخر الذي يلتقي معه يف التوحيد،

تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

من خالل نفي صحة اعتقاده وعدم

اىل االجتامع عىل كلمة سواء يف قوله

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ

( ((1امليزان ،الطباطبائي.8 /3 :

فااليات الكريمة التي تنقد الغاء االخر
اهتدائه اىل احلق ،تعطي يف الوقت

( ((1م��ب��ادئ ح��ق��وق االن��س��ان يف االس�لام
واملذاهب االخ��رى ،عيل مري املوسوي و
صادق حقيقت.225 :
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نفسه كيفية التعامل مع االخر بعيدا عن

والتطبيق اخلاطئ لتعاليم الدين ،وهذا

رابعا :اشكالية لبس احلق بالباطل يف

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

العصبية الدينية والتشدد العقدي.

دين واحد:

ﭙ ﭚﭼ [سورة آل عمران:

ال يقول :ان ك ً
لعل قائ ً
ال من اليهودية

 ،]71فالتدخل البرشي هو الذي أضاع

الكثري ،ولذلك فهي اديان باطلة وان

القليل عىل ابعد تقدير لكنه كاف لتحقق

والنرصانية فيها من االباطيل واخلرافات

تضمنت نسبة من احلق؛ ألن النتيجة تتبع
ادنى املقدمات ،ومادامت تلك االديان

(مشتملة عىل خطأ يف جزء منها كبري او
صغري فهذا يعني ان املجموع سيكون

باطال حتام؛ ألن املجموع متقوم بانضامم
كافة االجزاء اىل بعضها البعض)(.((1

ويمكن االجابة بأن هذا االشكال

صحيح لو كان الباطل من اصل الدين،
بمعنى ان الدين عبارة عن خليط من احلق
والباطل اصال وابتداء كام هو حاصل يف
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ما يفهم من قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ

االديان الوضعية مثال.

(هذا النقاء للحق اىل حد مل يبق منه إال
اهلداية)( ((2باحلد االدنى منها.

ولذلك ليس من االنصاف نفي اصل

حقانية الدين بناء عىل الفهم املنحرف
واالعتقادات واملامرسات اخلاطئة لدى

اتباع ذلك الدين؛ لقوله تعاىل :ﭽ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﭼ [سورة البقرة.]42 :

وهنا يأيت دور القرآن الكريم من

خالل هيمنته عىل كتب تلك االديان
ان يصحح ويشخص مواطن التبديل
والتغيري فيها وما اصاهبا من حتريف،

وهذا الينطبق عىل كل من الديانتني

ويصدق احلق الذي فيها ويشهد عليه

والباطل عليهام دخيل بفعل التحريف

االديان الساموية االخرى ،يتضح معنى

اليهودية واملسيحية؛ ألن احلق فيهام اصيل

( ((1التعددية الدينية نظرة يف املذهب البلورايل،
حيدر حب اهلل.164 :

ويفصله ،فإذا توضح دور االسالم ازاء
ّ
( ((2ال��ت��ع��ددي��ة الدينية ن��ظ��رة يف املذهب
البلورايل ،حيدر حب اهلل.164 :

نور مهدي كاظم الساعدي

عدم تكافؤ االديان من جهة احلقانية

لوجود دين سامل من التحريف عىل
مستوى النص وهو دين االسالم قبال

اديان فيها نسبة من احلق لتعرضها اىل

التحريف عىل مستوى النص والتطبيق.

فضال عن ان هذا االشكال لو

عرض عىل الديانة اليهودية واملسيحية،

فسيعرض عىل االسالم ايضا؛ ألن
(التحريف وان مل يطل النص القرآين،

إال انه طال دالالته دون متنه)( ،((2وتم
توظيفه عىل نحو اليتوافق مع ثوابته،

فنتج عن ذلك تطبيق خاطئ وفكر
منحرف ،وهذا ما اشار اليه االمام

الباقر يف حديثه عن امة االسالم
بقوله( :وكان من نبذهم الكتاب ان

وحرفوا حدوده ،فهم
أقاموا حروفه
ّ
يروونه وال يرعونه)( ،((2فجعلوا (والية
احلق مردودة ووالية الباطل مقبولة،
فهم يروونه بضبط حروفه ومبانيه ،وال

يرعونه بحفظ حدوده ومعانيه)(.((2

( ((2التحريف يف االسالم ،موسى الفقيه.19 :
( ((2الكايف ،الكليني.53 /8 :
( ((2رشح اص��ول الكايف ،امل��ازن��دراين/11 :
.378

ولذلك

كم

من

االعتقادات

واملامرسات املنحرفة تنسب اىل االسالم-
كالقتل والتخريب واالقصاء -وهي
المتت لإلسالم بصلة ،وماحلركات
املتطرفة التي شوهت صورة االسالم

واظهرته بمظهر الدين املعادي لالنسانية
عنا ببعيدة ،فالبد من التفريق بني أصل

حيمل عىل الدين.
الدين وبني ما ّ
املطلب الثاين:

النقد القرآين حلرصية النجاة االخروي:

مل يتوقف اتباع املنهج احلرصي يف

االعتقاد من اليهود والنصارى بحسب
النص القرآين بأن حيرصوا اهلداية يف

دينهم ،بل حتى النجاة يف االخرة

جعلوها من نصيبهم فقط ،ونقد القرآن
الكريم هذه الرؤية الضيقة يف عدة

آيات ،وبينّ معايري النجاة يف اآلخرة
ومن له حق اخلالص من العقاب ونيل
الثواب ،وهذا ماسيتم بحثه فيام يأيت:
اوال :حرصية دخول اجلنة:

يف قوله تعاىل :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
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ﯹ ﯺﭼ [سورة البقرة:

والعبودية)( ،((2ما يعني ان مرضاة

يدخلها اال من كان هيوديا او نرصانيا،

عىل طائفة او اتباع دين معني ،فالرمحة

 ،]111ادعاء واضح بأن اجلنة لن
بحسب ادعاء كل من اليهود والنصارى

اإلهلية ليست يف إختيارهم حتّى هيبوا ما

ان دينهم هو احلق وبالتايل لن ينجو يف

يشاؤون منها وفق متبنياهتم ويمنعوها

نقد القرآن الكريم هذه الدعوى

من يوحد اهلل سبحانه ،فالنص القرآين

االخرة إال من كان هيوديا او نرصانيا.

وعرب عنها باألماين لكوهنا تفتقد

الربهان لالستدالل به إلثبات صحة

عن اآلخرين( ،((2بل هي من نصيب كل
هنا يؤسس ملعيار دخول اجلنة ويثبت
مبدأ النجاة.

ويعرض القرآن الكريم صورة اكثر

مايدعون( ،((2بمعنى ال دليل عىل
هكذا ادعاء ،بل (لِ ِشدَّ ِة تمَ َن ِِّيه ْم لِ َذلِ َك
َقدَّ ُرو ُه َح ًّقا فيِ َن ْف ِس ِه)(((2؛ ولذلك جاء

الدين ،ففي حال عدم دخوهلم اجلنة بام

جهة وسعة رمحة اهلل سبحانه من جهة

النار اياما معدودة لقوله تعاىل:

الرد القرآين مبينا ضيق منهجهم من
أخرى بقوله تعاىل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ
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اهلل سبحانه ونيل ثوابه ليست حكرا

[سورة البقرة ،]112 :ويف االية (بيان

أن السعادة ال تدور مدار االسم وال
كرامة ألحد عىل اهلل إال بحقيقة اإليامن

( ((2ظ /التبيان يف تفسري القرآن ،الطويس/1 :
.409
( ((2مفاتيح الغيب ،الرازي.5 /4 :

متاديا من قبل اتباع املنهج احلرصي يف
اقرتفوه من السيئات ،فهم سيدخلون
ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﭼ [سورة البقرة،]80 :
وقوهلم هذا ناشئ عن اعتقاد قطعي

لداللة "لن" عىل تأكيد نفي العذاب
( ((2امل��ي��زان ،حممد حسني الطباطبائي/1 :
.148
( ((2ظ /االمثل ،مكارم الشريازي339 /1 :؛
.95 /18

نور مهدي كاظم الساعدي

عنهم بحسب ادعائهم( ،((2والسبيل

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ

ﭟ ﭠ ﭡﭼ [سورة البقرة:

لذلك االعتقاد؛ لقوله تعاىل :ﭽ ﮊ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ ،إذ

 ،]94ويمكن الوقوف عند داللة

واالعالم هلم ولغريهم أن االمر بخالف

ان اآلية ناظرة ملوقفهم يف حرص احلق

جاء االستفهام هنا لالنكار و(التوبيخ
ما قالوه)( ،((2ولذلك رد القرآن الكريم
ادعائهم بقوله تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢ

"خالصة من دون الناس" لبيان كيف
والنجاة فيهم من جهتني:

االوىل :من جهة معنى "خالصة"

اي خاصة بمن ادعوا ان لن يدخل اجلنة

ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

غريهم( ،((3وليس ألحد سواهم فيها

ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ

الثانية :من جهة معنى «من دون

يف النار او اجلنة ليس بأمانيهم بل بام

(االختصاص وقطع الرشكة)( ،((3ويف

ﮪﮫﮬﮭﮮ
[سورة البقرة ،]82- 81 :فاخللود

يقتضيه عملهم كام سيتضح.

ثانيا :حرصية خالصية اآلخرة:

حق(.((3

الناس» إذ من استعامالت «دون» هو

اآلية نكتة لطيفة البد من االشارة اليها

وهي قوله تعاىل :ﭽﭚ ﭛ ﭜﭼ،

ادعاء خالصية االخرة لفئة معينة

والناس لفظ عام يشمل اجلميع سواء

حرصية النجاة يف االخرة والتي نقد

الذي تبني كيف ان اليهود ادعوا

من دون غريها نوع اخر من انواع
القرآن الكريم من يدعيها يف قوله تعاىل:
( ((2ظ /التحرير والتنوير ،ابن عاشور/1 :
.579
( ((2التبيان ،الطويس.324 /1 :

كانوا موحدين ام ال ،فاآلية يف الوقت

( ((3ظ /التبيان يف تفسري القرآن ،الطويس:
.357 /1
( ((3ظ /جممع البيان ،الطربيس.129 /1 :
( ((3معجم وتفسري لغوي لكلامت القرآن،
حسن عز الدين اجلمل.126 /2 :
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النقد القرآين إللغاء اآلخر ديني ًا

اختصاصهم بالنجاة يف اآلخرة ،تبني

الكريمة املتقدمة يرفض بشكل تام

مجيع الناس وفق معايري معينة سيتم

ويكرس احتكار فئة معينة للسعادة،

من جهة أخرى ان النجاة قد تشمل
الوقوف عندها الحقا.

وبذلك يتضح ان القرآن الكريم

مستمر يف نقده ملنهجية حرص النجاة
يف اآلخرة بفئة معينة من دون غريهم
وأن نجاهتم وسعادهتم فيها غري مشوبة

هبالك وشقاء وذلك لزعمهم بطالن
كل دين إال دينهم( ،((3فقد رد عىل
ادعاء اتباع هذا املنهج بقوله تعاىل:

ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ؛

ألن أولياء اهلل يتمنون املوت وال

يرهبونه ،فمن أيقن أنه من أهل اجلنة

اشتقاق اليها ،وأحب االلتحاق هبا،

وألهنم بخالف مايدعون فلن يتمنوا
املوت ابدا .ومن ينهج هكذا هنج هو يف
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الواقع حيرم نفسه من السعادة يف الدنيا

والنجاة يف االخرة؛ ملا لذلك املنهج من

تبعات سيقف عندها البحث الحقا.
ثالثا :معيار النجاة يف االخرة:

القرآن الكريم من خالل اآليات

( ((3ظ /امليزان ،الطباطبائي.227 /1 :

مسألة التعصب الديني والعنرصي

ويضع ضمني ًا معيار الفوز متمثال( ((3يف

قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨﭼ [سورة البقرة،]62 :
فاالية الكريمة اشارت لـ (ك َُّل َما َيت َِّص ُل
ال ال َّتك ِْل ِ
بِالأْ َدي ِ
يف َوفيِ َح ِ
ان فيِ َح ِ
ال
َْ
اب َو ِع َق ٍ
الآْ ِخ َر ِة ِم ْن َث َو ٍ
اب)( ،((3إذ بينت
ان معيار النجاة يف االخرة قائم عىل

ثالثة اركان هي:

1.1االيامن باهلل سبحانه وعدم الرشك
به.

2.2االيامن باليوم اآلخر.
3.3العمل الصالح.

وهذه الثالثية يف مقام بيان ان

(األسامء والتسمي هبا مثل املؤمنني
واليهود والنصارى والصابئني اليوجب

( ((3ظ /االمثل ،مكارم الشريازي.339 /1 :
( ((3مفاتيح الغيب ،الرازي.537 /3 :

نور مهدي كاظم الساعدي

عند اهلل تعاىل أجرا وال أمنا من العذاب

[سورة البقرة]112 :؛ فاآلية يف مقام

هودا أو نصارى» ،وإنام مالك االمر

(فم ْن أخلص نفسه
دخول غريهم اجلنةَ ،
هلل ال يرشك به غريه َو ُه َو محُ ْ ِس ٌن يف عمله
َف َل ُه َأ ْج ُر ُه الذي يستوجبه)(.((3

كقوهلم« :ال يدخل اجلنة إال من كان
وسبب الكرامة والسعادة حقيقة االيامن

باهلل واليوم اآلخر والعمل الصالح...

فال اسم من هذه األسامء ينفع ملتسميه

إثبات ملا نفوه اتباع املنهج احلرصي من

من هنا يمكن القول ان السعادة

شيئا ،وال وصف من أوصاف الكامل

تنقسم عىل قسمني :عامة وخاصة ،إذ

العبودية)( ،((3ففي اآلية تأكيد عىل

احلق إنّام هو كامهلا ،وأ ّما مطلق السعادة
ّ

يبقى لصاحبه وينجيه إال مع لزوم

ّ
املختص من السعادة باملنتحل بدين
(أن
ّ

ان (اإليامن الظاهري القيمة له يف

احلق ،بل ر ّبام
فغري
خمتص باملنتحل بدين ّ
ّ

واليهود والنصارى وأتباع األديان

يشء من االنقياد ،أو فقد يشء من العناد

امليزان اإلهلي ،سواء يف ذلك املسلمون

األخرى ...وإن األجر عند اهلل يقوم

عىل أساس اإليامن احلقيقي باهلل واليوم
اآلخر إضافة إىل العمل الصالح وهذا
األساس هو الباعث الوحيد للسعادة

احلقيقية واالبتعاد عن كل خوف
وحزن)(.((3

وما يؤيد ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﯼ ﯽ

ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ
( ((3امليزان ،الطباطبائي.193 /1 :
( ((3االمثل ،مكارم الشريازي.250 /1 :

وجد يف غري املنتحل أيض ًا إذا وجد فيه

بحسب املرتبة) (.((3
وقفة حتليلية:

اختلف املفرسون يف تفسري قوله

تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭼ [سورة البقرة ]62 :يف سورة
( ((3الكشاف ،الزخمرشي.178 /1 :

( ((3االن���س���ان وال��ع��ق��ي��دة ،حم��م��د حسني
الطباطبائي.235 :
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النقد القرآين إللغاء اآلخر ديني ًا

البقرة ،والذي تكرر يف سورة املائدة

النجار ،وقيس بن
منهم :حبيب
ّ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

السندي،
وورقة بن نوفل ،والرباء ّ

ﯫ ﭼ [سورة املائدة ،]69 :وكل

وحييى الراهب ،ووفد النجايش ،آمنوا

االخرة هو االيامن باهلل سبحانه وباليوم

وتابعه ،ومنهم من مل يدركه)(.((4

ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

من اآليتني تشري اىل ان معيار النجاة يف
االخر والعمل الصالح.

والختالف املفرسين اثر يف االخذ

وأبو ذر الغفاري ،وسلامن الفاريس،
بالنبي قبل مبعثه ،فمنهم من أدركه
ونقل الشيخ الطويس يف تبيانه قول

السدي :اهنا نزلت يف سلامن الفاريس

بمضامني االية ،من هنا كان البد من

واصحابه النصارى الذين كان قد تنرص

وجهتها الداللية ،واراء املفرسين فيها،

وكانوا قد أخربوه بأنه سيبعث ،واهنم

حتليل االية من جهة سبب النزول،
وكام يأيت:
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ساعدة ،وزيد بن عمرو ابن نفيل،

عىل ايدهيم قبل مبعث رسول اهلل
يؤمنون به إن أدركوه(.((4

•سبب نزول اآلية:
َعن مجُ َ ِ
اه ٍد َق َالَ :ق َال َس ْلماَ ُنَ :س َأ ْل ُت
ْ
النَّبِ َّي َ ع ْن َأ ْه ِل ِد ٍ
ين ُكن ُْت َم َع ُهم،
َف َذك ََر ِم ْن َصالتهِ ِ ْم َو ِع َبا َدتهِ ِ ْمَ ،فن ََز َل ْت

الرسول ،ولكن السؤال :هل االية

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

قبل جميئ الرسول اخلاتم ،او اهنا تنطبق

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭜﭼ(.((4

وقيل اهنا نزلت يف (طلاّ ب الدين،

( ((4تفسري القرآن العظيم ،ابن ايب حاتم (ت
327هـ).126 /1 :

وسبب النزول يوضح ان اآلية

حتكي حال املؤمنني من اليهود
والنصارى

والصابئني

قبل

بعثة

الكريمة خمتصة باملؤمنني الذين ماتوا
حتى عىل املؤمنني من اليهود والنصارى

( ((4الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،ابو
اسحق الثعلبي (427هـ).209 /1 :
( ((4التبيان ،الطويس.281 /1 :

نور مهدي كاظم الساعدي

والصابئة بعد بعثة الرسول .هذا ما

ال يوضحه سبب النزول ،فالبد من

عرض اراء املفرسين يف تفسريهم لآلية

الكريمة.

•اراء املفرسين:

ذكر املفرسون عدة اراء يف بيان

املراد من قوله تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ

والنصارى والصابئة (-إِ َذا آ َمنُوا
ف
اب فيِ الآْ ِخ َر ِة لِ َي ْع ِر َ
بِاللهَِّ َف َل ُه ُم ال َّث َو ُ
ِ
يع َأ ْر َب ِ
الضلاَ ِل إِ َذا َر َج ُعوا
اب َّ
َأ َّن جمَ َ
َع ْن َضلاَلهِِ ْم َوآ َمنُوا بِالدِّ ِ
ين الحْ َ ِّق
َفإِ َّن اللهََّ ُس ْب َحا َن ُه َو َت َعالىَ َي ْق َب ُل إِيماَنهَ ُ ْم
َو َطا َعت َُه ْم َولاَ َي ُر ُّد ُه ْم َع ْن َحضرْ َ تِ ِه
ا ْل َب َّت َةَ ،وا ْع َل ْم َأ َّن ُه َقدْ َد َخ َل فيِ الإْ ِ يماَ ِن

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ يمكن

ِ يماَ ُن بِماَ َأ ْو َج َب ُهَ ،أ ْعنِي الإْ ِ يماَ َن
َو َد َخ َل فيِ الإْ ِ يماَ ِن بِا ْل َي ْو ِم

اليهود والنصارى والصابئة قبل

3.3يقصد هبم عموم املؤمنني من اليهود

امجاهلا يف ثالثة مذاهب هي:

1.1يقصد هبم كل من كان مؤمنا من
بعثة الرسول ومات وهو مؤمنا
وهذا ما يشري له سبب نزول اآلية

الكريمة(.((4

بِاللهَِّ الإْ
بِ ُر ُس ِل ِه
ِ ِ
يع َأ ْحكَا ِم الآْ ِخ َر ِة)(.((4
الآْ خ ِر جمَ ُ

والنصارى والصابئة اضافة اىل

مؤمني املسلمني لعموم لفظ اآلية
وعدم وجود مايدل عىل ختصيصها،

2.2يقصد هبم كل من آمن من اليهود

وهذا ما ذهب له الشيخ الطويس

حممد فلم يبدل ومل يغري حتى

ومن آمن من اليهود ،والنصارى،

والنصارى

والصابئة

بالرسول

تويف عىل ذلك ،فله ثواب عمله
وأجره عند ربه( ،((4فهذه الفرق

االربعة

–املسلمون

واليهود

( ((4ظ /ت��ن��وي��ر امل��ق��ب��اس ،اب���ن ع��ب��اس
(ت68هـ).10 :
( ((4جامع البيان يف تفسري القرآن ،الطربي:
.149– 148 /2

بقوله( :ان الذين آمنوا من هذه االمة،
والصابئني باهلل واليوم اآلخر ،فلهم

اجرهم عند رهبم والخوف عليهم
وال هم حيزنون ،الن هذا اشبه

بعموم اللفظ والتخصيص ليس
( ((4مفاتيح الغيب ،الرازي.537 /3 :
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عليه دليل)( ،((4وعلل ذلك صاحب

لطائف االشارات بقوله( :اختالف

(وهذا بعيد ،الن النسخ ال جيوز أن

من حسن القبول ..فتباين الرشع

وانام جيوز دخوله فيام طريقه االحكام

الطريق مع احتاد األصل ال يمنع
واختالف وقوع االسم غري قادح
ىف استحقاق الرضوان ،لذلك قال:
«إن الذين آمنوا والذين هادوا» ثم

قال« :من آمن» منهم أي إذا اتفقوا
ّ
فالكل هلم حسن املآب،
ىف املعارف
وجزيل الثواب ،واملؤمن من كان

ىف أمان احلق سبحانه ،ومن كان ىف
فباحلرى أالأمانه -سبحانه وتعاىل
ّ
خوف عليهم وال هم حيزنون)(.((4
مناقشة وتعقيب:

اذا كانت االية حاكية عن مؤمني

االمم املاضية بناء عىل الرأي االول،

فام وجه القول بان االية منسوخة بقوله
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عباس ،وقد رده الشيخ الطويس بقوله:

تعاىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

يدخل يف اخلرب الذي يتضمن الوعيد،
الرشعية التي جيوز تغيريها)(.((4

والذهاب اىل احتامل نسخ اآلية دال

عىل عموم معناها وعدم اختصاصه

بزمن معني.

واذا كانت اآلية حاكية عن اليهود

والنصارى والصابئة الذين عارصوا

الرسول وآمنو به ،فام وجه تسميتهم

باليهود والنصارى والصابئة؟ .ألهنم
إذا آمنوا بالرسول أصبحوا مسلمني
وليسوا هيودا وال نصارى وال صابئة،
وإذا صاروا مسلمني مؤمنني فام وجه

تفريقهم عن «الذين آمنوا» الواردة يف

صدر اآلية؟.

وإذا قيل :ان تسميتهم باليهود

والنصارى والصابئني بعد ايامهنم

[سورة آل عمران ،]85 :وهو قول ابن

بالرسول حممد هو من باب تسمية

( ((4التبيان ،الطويس.282 /1 :

فرق بينهم وبني «الذين آمنوا» يف صدر

( ((4لطائف االشارات ،عبد الكريم القشريي
(ت 465هـ).96 /1 :

الشيئ بام كان عليه ،اذن مل يعد هناك

( ((4التبيان ،الطويس.281 /1 :
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االية وهذا خالف ظاهر اآلية ،بل اغلب

موارد عدة يف آياته ،فام الداعي لعدم

اآليامن املذكور يف صدر اآلية واآلخر

من هنا يتضح ان التفسري الثالث هو

املفرسين ذهبوا اىل وجود فرق بني
الذي يف ذيلها.

تسميتهم هنا ان كان يقصدهم؟.

االكثر مالئمة لظاهر اآلية ،وما يؤيده

فاآلية الكريمة كأهنا تقول :ان

هو مناسبة اآلية الكريمة ملا قبلها من

عند رهبم ألن االيامن يف االسالم هو

اليهود وتعداد النعم عليهم وكفرهم

الذين امنو وهم مسلمون هلم اجرهم

اقرار باجلنان وعمل باالركان فيكون
العمل الصالح داخل فيه ضمنا وما يدل
عليه قوله تعاىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

اآليات فبعد (ان ذكر تعاىل بعض احوال

وعنادهم عن احلق ،رشع يف بيان
احوال املؤمنني من اليهود والنصارى

والصابئني الذين عملوا الصاحلات وما

وعدهم بجزيل األجر)(.((5

ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [سورة احلجرات:

ولكن هذا اليعني ان كل مؤمني

والصابئة من امن باهلل وعمل صاحلا هلم

هلم اجلزاء نفسه واملثوبة نفسها ،نعم

 ،]14وكذلك الذين هادوا والنصارى

اجرهم.

اليهود والنصارى والصابئة واالسالم

هم متساوون من جهة املثوبة ولكنهم

وإذا تبني معنى "الذين امنوا" يف

متفاوتون من جهة درجاهتا؛ ألن

املفرسين من ان املراد هبم "املنافقني"(،((4

لقوله تعاىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ

صدر االية فال معنى ملا يذهب له بعض

ألن املنافق يظهر االيامن ويبطن الكفر
وعندها اليصح اطالق اسم املؤمن عليه،

سمى املنافقني يف
ثم ان القرآن الكريم ّ
( ((4ظ /اجلامع الحكام القرآن ،شمس الدين
القرطبي (ت671هـ).432 /1 :

االيامن درجات واجلزاء ايضا درجات

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [سورة
االحقاف ،]19 :من هنا يتبني سبب

تقديم "الذين آمنوا" عىل من امن من
( ((5مواهب الرمحن ،عبد االعىل السبزواري:
.317 /1
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اليهود والنصارى والصابئة ألهنم ارفع

يف دينهم من جهة اخرى؛ ولذلك جاء

وخلو دينهم من التحريف من جهة

االديان متوقفة عىل اعامهلم ،فالسعادة

درجة ،إلتباعهم افضل الرسل من جهة

اخرى.

االخروية التنال بالتمني وال بالتفاخر

رابعا :حقانية الدين والنجاة يف

لقوله تعاىل :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

تقدم احلديث عن حقانية االديان

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

اآلخرة:

الساموية ومالك السعادة يف الدنيا
واالخرة؛ ولكن السؤال هنا هل حقانية

ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

الدين تعني نجاة من انتسب لذلك

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ

النص القرآين يبينّ ان حقانية الدين

الثواب (يستحق باألماين إنام يستحق

فاملسلم وان كان يدين بدين االسالم

ومن املناسب ذكر سبب نزول اآلية

الدين؟.

يشء والنجاة يف االخرة يشء آخر،

إال ان جمرد انتسابه لالسالم اليمنع
عنه العذاب يف االخرة ان اساء يف
الدنيا؛ لقوله تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ
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ﮞﮟﮠﮡﮢ

[سورة النساء ،]124- 123 :اي ليس
باإليامن والعمل الصالح)(.((5

ليتبني كيف ان االسالم اليغبن حق احد

واليسمح ببخس حقوق االخرين حتى
وان كانوا من دين آخر ،إذ ذكر الفخر
الرازي انه (تفاخر املسلمون وأهل

ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ

الكتاب فقال أهل الكتاب :نب ّينا قبل

القرآن الكريم عىل ادعاء اليهود بأن

باهلل منكم ،وقال املسلمون :نب ّينا خاتم

[سورة البقرة ،]81 :وهذا مارد يف
اآلخرة خالصة هلم ،لكوهنم ابناء اهلل
واحباءه من جهة وألن اهلداية منحرصة

نب ّيكم وكتابنا قبل كتابكم ،ونحن أوىل
النب ّيني ،وكتابنا ناسخ الكتب ،فأنزل

( ((5مفاتيح الغيب ،الرازي.225 /11 :
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اهلل تعاىل هذه اآلية)( .((5وبام ان العربة

فمسألة الصحة هي مسألة فقهية

يتبني ان جمرد االنتساب اىل الدين احلق

بحثها ،وأ ّما مسألة القبول فهي مسألة

بعموم اللفظ البخصوص السبب

الرتباطها بفعل املكلف ليس هنا حمل

او االيامن به اليكفي للنجاة من دون
العمل ،وكل َم ْن َع ِم َل صاحلا من ذكر

وكيفية تعامله مع عباده ،وهذا حمور

مثوبته يف االخرة.

معاملة اهلل سبحانه لعباده؛ ألن اتباع

او انثى وهو موحد هلل سبحانه يستحق

عقدية ،الرتباطها بفعل اهلل سبحانه

البحث إذ البد من الوقوف عند كيفية

ثم البد من التفريق بني صحة

املنهج احلرصي واالختزايل او االقصائي

ردها املوجب للعقاب ،إذ ال مالزمة

بل يتجاوز اىل حرص رمحة اهلل فيهم وهذا

االعامل وبني قبوهلا املوجب للثواب او

بني الصحة والقبول( ،((5فربام حيكم
بصحة العمل وإجزائه ،ولكن مع ذلك

ال يكون مقبوالً عند اهلل سبحانه(،((5
( ((5ظ /املصدر نفسه.
( ((5لفظة مقبول يستفاد هبا يف عرف الرشع
أمران أحدمها :اإلجزاء ،كقولنا :ال تقبل
صالة بغري طهارة ،واألمر اآلخر :الثواب
عليها ،كقولنا إن الصالة املقصود هبا
الرياء غري مقبولة بمعنى سقوط الثواب
وإن مل جيب إعادهتا( .االنتصار ،الرشيف
املرتىض.)100 :
( ((5ظ /احلدائق النارضة ،املحقق البحراين
(1186ه��ـ)122 /14 :؛ مصباح اهلدى
يف رشح العروة الوثقى ،حممد تقي آميل:
455 /3؛ اجلنة والنار بني ميزان العقل
وميزان املذاهب االسالمية ،حسني امحد
اخل��ش��ن ،موقعه االل��ك�تروين الرسمي:

اليتوقف حرصهم عند مايعتقدون هم
امر فيه جرأة عىل اهلل سبحانه ،فبدل ان

يكون امرهم بيده سبحانه اصبح امره
بيدهم وتعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا.

فهل يغلق اهلل سبحانه وتعاىل

باب رمحته بوجه عباده؟ .وهل النجاة

للمسلمني فقط من دون غريهم من اباع

االديان االخرى او حتى من الدين هلم؟.
املطلب الثالث:

اسباب وآثار املنهج العقدي احلرصي:

بعد بيان مفهوم املنهج احلرصي

يف االعتقاد وصوره يف حرص اهلداية
http:// www. al -khechin.
com/ article/ 109
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والنجاة ،البد من الوقوف عند االسباب

الداعية لسلوك ذلك املنهج ،وماهي

االعىل للمعرفة(.((5

وكام يأيت:

االستعالء عىل اآلخر ،والسبب يف

التبعات او النتائج املرتتبة عىل انتهاجه

2.2غلبة الـ «انا» لدرجة تصل حد

اوال :االسباب الداعية النتهاج

ذلك اعتقاد االفضلية لدرجة ادعاء

يعرض القرآن الكريم مجلة من

شخصه القرآن الكريم لدى اليهود

اختزال اهلداية واحلق وبالتايل الفوز

الكريمة بقوله تعاىل :ﭽ ﭑ

املنهج احلرصي يف االعتقاد:

االسباب املؤدية اىل سلوك منهج
يف اآلخرة يف اهل ملة معينة وابعادها

عن امللل االخرى املوحدة له سبحانه،

والتي يمكن تقسيمها عىل قسمني وهي:
االسباب الداخلية او مايعرب عنها

بالذاتية ويقصد هبا اسباب ترجع لبنية

اتباع الدين املعرفية والتي تقوم عىل
اساس:

1.1اجلهل وسذاجة الفكر وهذا ما بينته
368

يمثل احلقيقة املطلقة والسقف

االيات الكريمة املتقدم ذكرها بأهنم

يتلون الكتاب ومع ذلك يقصون
االخر املخالف هلم ،وقال الذين

اليعلمون مثل قوهلم ،فـاجلهل
والسذاجة

تؤدي

اىل

الشعور

باالكتفاء وان ما لدهيم من رأي

القرب منه سبحانه وتعاىل ،وهذا ما
والنصارى عندما حكت عنهم االية

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭼ [سورة املائدة،]18 :
فاليهود والنصارى (ا َّد َع ْوا َأ َّن ِعنَا َي َة
اللهَّ بهِ ِ ْم َأ َشدُّ َو َأك َْم ُل ِم ْن ِعنَا َيتِ ِه بِك ُِّل

ِ
اه ْم ..إذ كَانُوا َي َر ْو َن لأِ َ ْن ُف ِس ِه ْم
َما س َو ُ
َف ْضلاً َعلىَ َس ِائ ِر الخْ َ ْل ِقَ ..حتَّى ا ْنت ََه ْوا
فيِ َت ْعظِي ِم َأ ْن ُف ِس ِه ْم إِلىَ َأ ْن َقا ُلوا :ن َْح ُن
اؤ ُه)(.((5
َأ ْبنَا ُء اللهَّ َو َأ ِح َّب ُ
ونقد القرآن الكريم هذا االدعاء

بقوله تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
( ((5ظ /احلوار واالنفتاح عىل االخر ،حسن
موسى الصفار.30 :
( ((5مفاتيح الغيب ،ال���رازي-328 /11 :
.329
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ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ

[سورة املائدة ،]18 :فالرد القرآين كبح

فهي من بواعث (الغرور والغفلة

اليهود والنصارى حتى وصلوا ملرحلة

والقرآن الكريم جاء ليهذب االمة

ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭼ

مجاح الـ"انا" التي كانت طاغية لدى

ﯞ ﯟ ﯠﭼ [سورة النجم،]32 :
واإلستعالء واألفكار اجلاهلية)(،((5

اليرون احلق واالفضلية اال يف انفسهم،

من هكذا سلوكيات مقيتة تودي

وهو يغفر ويعذب من يشاء.

الدين.

إذ بينّ هلم اهنم برش ممن خلق اهلل سبحانه
3.3تزكية النفس وهي من تبعات غلبة
الـ "انا" ويقصد هبا مدح االنسان

لنفسه ،وهي من املظاهر التي نقدها
القرآن الكريم بقوله تعاىل :ﭽ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

بأصحاهبا اىل التهلكة وتشوه معامل
أما االسباب اخلارجية التي تكون

داعية ملامرسة املنهج احلرصي يف
االعتقاد فيمكن امجاهلا فيام يأيت:

1.1التحريف للنصوص الدينية سواء
عىل مستوى اللفظ او املعنى بام

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

يؤدي اىل الفهم اخلاطئ هلا ،مما ينتج

ﯳ ﭼ [سورة النساء]50- 49 :؛

هذه الظاهرة أشار النص القرآين

بكامله فهي مدعاة إىل خت ّلفهّ ،
ألن رمز

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ألهنا (تكشف عن إعتقاد اإلنسان
التكامل اإلعرتاف بالتقصري وقبول
وجود النواقص والضعف)(،((5

ولذلك هنى اهلل سبحانه عنها يف
( ((5تفسري االمثل ،مكارم الشريازي/17 :
.256

عنه التعصب الديني والتشدد ،واىل

بقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭼ [سورة آل عمران،]78 :

( ((5م .ن.
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وقوله :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

اطالع عىل الفكر املخالف هلا وان

ﭥﭼ [سورة النساء،]46 :

مما يضطرهم اىل الغاء االخر ورؤية

ان من قام بعملية التغيري والتأويل

هلم.

والغاية من ذلك التلبيس عىل

االعتقاد:

ﭠﭡﭢﭣﭤ
واملراد "من الذين هادوا" اشارة اىل

اخلاطئ والتحريف هم علامؤهم

اتباعهم(.((5

احلق يف انفسهم ونفيه عن املخالف

ثانيا :آثار املنهج احلرصي يف
العمل عىل حرص كل كامل متوقع

2.2السلطة الدينية التي متارس دور

وجعل كل مقامات السمو يف دين

نفسها هالة القداسة ،حتى يصل

ان الوجه للرمحة االهلية او املحبة

الوصاية عىل اتباعها وتضفي عىل
االمر بأتباعهم اىل ان يتخذوهم
أربابا من دون اهلل ،وهذا ماعابه

القرآن

عىل

اليهود

الكريم

ﯚ

ﯛ

والنصاري ألهنم ﭽ ﯘ

ﯙ

ﯜ ﯝ ﯞﭼ [سورة التوبة:
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كان عىل حق وهم عىل ضالل(،((6

 ،]31إذ تعمل هذه السلطة عىل

منع اتباعها الذين يقلدوهم تقليدا
اعمى بفعل التقديس من االنفتاح
عىل االخر ،وتقمع كل حماولة

( ((5ظ /التبيان ،الطويس190 /1 :؛ /3
.212

معني ،لدرجة اعتقاد اتباع ذلك الدين
واخلالص االهلي خارج خصوصية

دينهم والتزامهم( ،((6يؤدي اىل جمموعة

من النتائج التي تؤثر سلبا عىل الدين

واتباعه من جهة وعىل االخر الديني
املخالف من جهة أخرى والتي يمكن
امجاهلا فيام يأيت:

 .أمن جهة الدين:

املنهج احلرصي يف االعتقاد ينعكس

( ((6ظ /احلوار واالنفتاح عىل االخر ،حسن
الصفار.32 :
( ((6ظ /اهليات املعرفة القيم التبادلية يف
م��ع��ارف االس��ل�ام وامل��س��ي��ح��ي��ة ،شفيق
جرادي.66 :

نور مهدي كاظم الساعدي

عىل الدين مما يؤدي اىل مجلة من اآلثار

صورة من صور الغلو يف الدين

وذلك

قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ

وجحودهم لبعضه اآلخر ،وهذا ما

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ [سورة النساء:

منها:

1.1تعطيل

احكام

الدين

لعملهم ببعض الكتاب وتناسيهم
استنكره القرآن الكريم عليهم بقوله

تعاىل :ﭽﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼﭼ [سورة البقرة:

 ،]85فال يوجد دين يدعو للتوحيد
ويتعامل مع اآلخر باستعالء وفوقية،

ألن الفطرة التي جبلت عىل توحيد

اهلل سبحانه التنسجم مع االستعالء
والتكرب.

الذي هنى عنه القرآن الكريم يف

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
.]171

ويرتبط التطرف بمجموعة من

املفاهيم منها:

يعرفه حديث االمام
•التعصب الذي ّ
زين العابدين بقوله( :ان يرى الرجل

رشار قومه خريا من خيار قوم

آخرين)( ،((6فهم يعتقدون اهنم حتى
وان كانوا عىل ضالل فهم افضل من

2.2تشويه معامل الدين وتدرجييا ستندثر

غريهم ،وهو نوع من احلمية التي

ما وقع فيه النصارى واليهود من

اجلاهلية» يف قوله تعاىل :ﭽ ﮒ ﮓ

وال يبقى منها اال رسمها ،وهذا

خالل العرض القرآين ملعتقداهتم كام

تقدم.

.بمن جهة اتباع املنهج احلرصي:

للمنهج احلرصي يف االعتقاد اثار

وتبعات عىل اتباعه منها:

1.1التطرف الديني :وهو كل ما يناقض
االعتدال زيادة او نقصان ،اذ يعد

يعرب عنها القرآن الكريم بـ «محية

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﭼ [سورة الفتح ،]26 :وهي
تطلق عىل كل استكبار ال موجب

له(.((6

( ((6الكايف ،الكليني.308 /2 :

( ((6ظ /التحرير والتنوير ،ابن عاشور/26 :
.163
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وقد يكون التعصب والتشدد يف

ﭽ ﭾ ﭼ [سورة هود]91 :؛

باإلثم لقوله تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

رغبة عنه وكراهية له ..أو كانوا

تبني رأي او فكر معني بسبب العزة

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ

يفقهونه ولكنهم مل يقبلوه)(،((6

ﮝ ﮞﭼ [سورة البقرة:
 ،]206فعندما تأخذهم المَْنَ َع ُة َو ِشدَّ ُة
النَّ ْف ِ
س ،تنتحي هبم اىل مايعتقدونه
هم فتوقعهم تِ ْل َك ا ْل ِع َّز ُة فيِ الإْ ِ ْث ِم(،((6

عىل انغالقهم ،ويتجىل شكل هذا

صوهتم واليرون احلق اال يف انفسهم؛

صحيح متام ًا وأن موضوع صحته

الذي

جيعلهم

اليسمعون

سوى

ألن االنصات اىل االخر –مهام كانت

ِّ
–يشخص مواطن القوة يف
اغراضه
املعتقد فيتمسك به ،ومواطن الضعف

فيه فتصحح ،ويف حال التعصب لن

يكون ذلك فيقعون يف االثم.

فحني يفقد اتباع الدين القدرة عىل
تقبل معتقدات االخر التي ختتلف
عن معتقداهتم ،فإن هذا يعد مؤرش ًا

اإلنغالق بأن كل مايعتقدوه هو
غري قابل للنقاش(.((6

وهذا احلال قد يؤدي اىل التضليل

الديني والتحريض عىل الفتنة لتحقيق

غايات حمددة حتت غطاء الدين ،كام هو
منهج احلركات الدينية املتطرفة سواء

•اإلنغالق الفكري الناتج عن عدم

كانت من االصولية اليهودية او املسيحية

تفهم ما لديه ،وهذا ماب ّينه القرآن

2.2التكفري :ويراد به اخراج اآلخر

االطالع عىل ما لدى االخر او حماولة
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(ألهنم كانوا ال يلقون إليه أذهاهنم

الكريم يف حال االقوام الذين كذبوا

رسلهم كام يف قوله تعاىل :ﭽﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

( ((6ظ /اجلامع ألحكام القرآن ،شمس الدين
القرطبي.19 /3 :

او االسالمية.

( ((6الكشاف ،جار اهلل الزخمرشي.423 /2 :
( ((6ظ /مفهوم التطرف ،املوقع االلكرتوين
للمرصد ال��ع��ريب للتطرف واالره���اب،

arabobservatory.

com/ ?page_id=2918

http://
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من امللة( ،((6كام تقدم ذكره يف كون

حيكم املتطرفون بكفر كل من خالفهم يف

اهلداية يف اتباع دينهم ،فأجاهبم

او ناقشهم فيام يعتقدون( ،((7باالعتامد

كل من اليهود والنصارى حرصوا

القرآن الكريم بأن كل من يتبع ملة
ابراهيم فهو مهتد ،ويف آية اخرى

قال تعاىل :ﭽﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

االعتقاد ،او رفض اتباعهم فيام يذهبون
عىل بعض النصوص وترك نصوص

اخرى.

وبمراجعة النص القرآين يظهر ان

املبنى يف احلكم بكفر فئة ما قائم عىل

ﯗ ﯘ ﯙﭼ [سورة

اساس العقيدة ،إذ فرق القرآن الكريم بني

والتكفري هو نتيجة للتطرف الديني

ما يطلق اسم املرشكني يف القرآن عىل

القراءة اخلاطئة للدين( ،((6والنظرة

ﭽﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

النساء.]94 :

والتعصب القومي واملذهبي املتأيت من
اجلزئية للنصوص الدينية واجلمود عىل

ظواهرها والتفسري اخلاطئ هلا ،من غري
اعطاء اي دور للتفكر يف تلك النصوص

واجلهل

بمقاصدها(،((6

واالنتقائية

يف التعاطي مع االدلة الرشعية( ،((7إذ

( ((6ظ /االسس الدينية لالجتاهات السلفية،
كريم الرساجي.279 :

( ((6ظ /التكفري وضوابطه ،منقذ السقار:
.33

( ((6ظ /االسس الدينية لالجتاهات السلفية،
كريم الرساجي.280 :

( ((7ظ /ظ��اه��رة التكفري ودور االس�لام

الكفار واملرشكني واهل الكتاب ،وأكثر

الكفار من غري أهل الكتاب لقوله تعاىل:

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ [سورة احلج:

 ،]17أما اهل الكتاب فمنهم املؤمن
ومنهم الفاسق لقوله تعاىل :ﭽ ﭬ

يف حتقيق التعايش السلمي (بحث)،
د .عصام حممد عبد ال��ش��ايف ،جمموعة
البحوث التي القيت يف مهرجان ربيع
ال��رس��ال��ة ال��ع��امل��ي ال��س��اب��ع،186 /2 :
العراق -كربالء 2013م.

( ((7ظ /العقل االسالمي بني سياط التكفري
وسبات التفكري ،حسني امحد اخلشن.90 :
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ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭼ
[سورة آل عمران ،]110 :ومنهم الكافر

لقوله تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﭼ [سورة البينة.]1 :

وبناء عىل ذلك فالقرآن الكريم

يوضح منهجية التعامل مع االخر حتى

عىل مستوى تسميته.

 .جمن جهة االخر الديني:

تتطلب بحث مستقل ليس هنا حمل

بحثه.

اخلامتة:

من خالل ماتقدم يمكن وضع

جمموعة من النتائج التي توصلت هلا

الباحثة منها:

1.1االعتقاد بالدين احلق اليضمن

حصول الثواب والنجاة من العقاب

يف االخرة ،فالبد ان يصحب

التتوقف تبعات الطريقة احلرصية

االعتقاد عمل صالح يوصل املؤمن

تتجاوزه اىل عالقة االخر الديني هبم

2.2النص القرآين يرفض منهجية االلغاء

يف االعتقاد عىل الدين واتباعه ،بل
وكيفية التعامل فيام بينهم ويمكن عرض

تلك النتائج بام يأيت:

1.1نفور اآلخر الديني من اتباع املنهج
احلرصي مما يسهم يف عدم امكانية
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الديني جمموعة من االسس والقواعد

فتح طريق للتواصل معه.

اىل النجاة يف الدنيا واالخرة.

واالقصاء السيام فيام خيص اهلداية
والنجاة التباع االديان الساموية،

ونقد كل من اليهود والنصارى

لذهاهبم هذا املذهب ،فهل يعقل ان

يأيت القرآن الكريم بام رفضه ونقده

2.2إلغاء االخر الديني من خالل اتباع

عند اآلخر؟ .بمعنى هل جاء القرآن

اىل اشاعة روح الكراهية والعدوان

احلرصي يف االعتقاد الذي كان عليه

املنهج احلرصي يف االعتقاد يؤدي
يف املجتمع ،وهذا ما يرفضه القرآن

الكريم إذ يضع للتعامل مع االخر

الكريم ليبني ويدعو لنفس املنهج
كل من اليهود والنصارى؟.

هذا مما اليمكن القول به؛ إلن النص

نور مهدي كاظم الساعدي

القرآين يؤسس ملنهجية وسطية يف قبول

األوىل  ،1422هـ – 2002م.

عنده ،ونقد ماهو خمالف للثوابت

538هـ) ،الكشاف ،دار دجلة-

اآلخر من خالل قبول الفكر الصحيح

العقلية والدينية ،ال قبوله بشكل مطلق

بحجة قبول الرأي اآلخر والتعدّ دية،
ّ
الصحة ال يقبل
وإذا مل يكن فيه يشء من
ّ

منه يشء ،وإذا كان يتضمن نسبة ضئيلة

من الصحة تقبل تلك النسبة الضئيلة،
ويرفض الفكر اخلاطئ منها(.((7
أهم مصادر البحث

ارشف ما يبدئ به القرآن الكريم.

1.1ابن فارس (ت 395هـ) ،معجم
مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم

حممد هارون1404 ،هـ ،املطبعة:

مكتبة اإلعالم اإلسالمي.

2.2ابو اسحاق الثعلبي (427هـ)،
الكشف والبيان عن تفسري القرآن،
حتقيق :اإلمام أيب حممد بن عاشور،

مراجعة وتدقيق :األستاذ نظري

الساعدي ،النارش :دار إحياء الرتاث

العريب ،بريوت –لبنان ،الطبعة:
( ((7ظ /بحوث معارصة يف الساحة الدولية،
حممد السند.46 :

3.3ابو القاسم جار اهلل الزخمرشي (ت
االردن ،الطبعة االوىل .2007

4.4حسن الصفار :احلوار واالنفتاح عىل
االخر ،مركز احلضارة لتنمية الفكر
االسالمي -بريوت.

5.5حسن عز الدين اجلمل ،معجم
وتفسري لغوي لكلامت القرآن،
النارش:

اهليئة

املرصية

العامة

للكتاب-مرص ،الطبعة :األوىل،

 2008– 2003م.

6.6حسني امحد اخلشن ،العقل االسالمي
بني سياط التكفري وسبات التفكري،
املركز االسالمي الثقايف -بريوت

1434هـ.

7.7حيدر حب اهلل ،التعددية الدينية

نظرة يف املذهب البلورايل ،الغدير-

بريوت ،الطبعة االوىل.2001

8.8شفيق جرادي ،اهليات املعرفة
القيم التبادلية يف معارف االسالم

واملسيحية ،معهد املعارف احلكمية-
بريوت ،الطبعة االوىل .2006
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9.9عبد الرمحن بن حممد ابن ايب حاتم

مفاتيح الغيب ،دار الفكر -بريوت،

حتقيق :أسعد حممد الطيب ،النارش:

1414كريم الرساجي ،االسس الدينية

(ت 327هـ) ،تفسري القرآن العظيم،
مكتبة نزار مصطفى الباز ،اململكة

العربية السعودية ،الطبعة الثالثة،

 1419هـ.

1010عبد الكريم القشريي (ت 465هـ)،
لطائف االشارات ،حتقيق إبراهيم
البسيوين ،النارش :اهليئة املرصية
العامة للكتاب –مرص ،الطبعة

الثالثة.

1111عبد اهلل بن عباس (ت68هـ)،
تنوير املقباس ،مجعه جمد الدين
الفريوزابادي (ت 817هـ) ،النارش:

دار الكتب العلمية ،لبنان.

لالجتاهات السلفية ،الطبعة االوىل،
دار السالم.

1515املحقق

البحراين

(1186هـ)،

احلدائق النارضة ،حتقيق حممد
تقي االيرواين ،مؤسسة النرش

االسالمي-قم.

1616حممد السند ،بحوث معارصة ،مركز
االبحاث العقائدية -قم املقدسة،
الطبعة االوىل 1428هـ.

1717حممد الطاهر بن عاشور (1393هـ)،
التحرير والتنوير ،الدار التونسية

للنرش -تونس .1984

1212عيل مري املوسوي وصادق حقيقت،

1818حممد بن امحد شمس الدين القرطبي

واملذاهب االخرى ،تعريب خليل

القرآن ،حتقيق أمحد الربدوين

مبادئ حقوق االنسان يف االسالم
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الطبعة الثالثة 1985م.

زامل العصامي ،املجمع العلمي

العايل للثقافة والفكر ،مركز
الغدير ،بريوت ،الطبعة االوىل

.2011

1313فخر الدين الرازي (606هـ)،

(ت671هـ)،

اجلامع

الحكام

وإبراهيم أطفيش ،النارش :دار

الكتب املرصية –القاهرة ،الطبعة

الثانية  1964م.

1919منقذ السقار :التكفري وضوابطه،
رابطة العامل االسالمي.

فحوى البحث
نص للشي aبهاء الدي sالعامل wاملعروف بالشي aالبهائw
هcا ّ
©ت1031ه?®¨ حمفو� � مكتبة �امعة برنستون � الوôيات املتحدة
األمريكية¨ والنص يتCم�ö� sة أ�وبة ع�ö� sة أس�لة � التفس�¨
مفصÆًö
وردت إ� الشي aالبهائ wف�Qا» عنها ّ
النص بSعادة �تابته مCبوطاً بالشكل¨
وقد قام الباح Yبتحقيّ o
وعل vطريقة اإلمöء احلدي ¨Yم� lريج اüيات الكر1ة واألحاديY
الشريفة¨ و�و�ي oاألقوال¨ وال��ة لúعöم¨ و�� –ل pم sقواعد تقيo
امل�DوطاتÆ
�ما قدم للنص ا;قَّ0 oقدمة –�ر فيها أهمية التحقي ¨oوالدافl
ال Ícحدا به لنشر هcا النص¨ وبعد املقدمة –�رت � التمهيد نبcة عs
حياة البهائ wم lوف للم�Dو◊¨ وعمله � التحقيُ ¨o
تمت �ملة
و� ْ
�ويات م�– lر املصادر املعتمدةÆ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ُمقدّ مة

رب العاملني ،والصالة والسالم عىل خري األنام حممد وآله الطيبني
احلمد هلل ِّ

الطاهرين.

أ ّما بعدُ :

ّ
فإن علم التحقيق علم رشيف له أصوله وقواعده ،ومدارسه وأعالمه ،وهو ذو

فائدة كبرية؛ إذ يعود عىل املح ِّقق باألجر والثواب ،وزيادة املعلومات التي يكتسبها من
القراء واملتابعني للرتاث بالفائدة أيض ًا ،إذ
املطالعة والبحث يف أثناء عمله ،ويعود عىل ّ

نص ًا تراثي ًا خالي ًا من العيوب واألخطاء ،قريب ًا للحالة التي هبا ترك املؤلف
يخُ ِرج هلم ّ

كتابه ،ويف التحقيق إحياء لذكر مؤ ِّلف أو مؤ َّلف ،قد أمهل تعاقب اجلديدين ذكرمها،

وغ ّطى غبار الزمن عليهام.

وكنت أبحث بني
وكنت منذ سنوات حم ّب ًا للرتاث ،متشوق ًا للمشاركة يف إحيائه،
ُ
ُ

عثرت عىل
حيقق بعدُ  ،إىل أن
نص ّملا ْ
ُ
الفينة واألخرى يف الفهارس والكشافات عن ٍّ

رسالة للشيخ األجل هباء الدين العاميل (ت 1031هـ) ،ضمن جمموع حتتجنه مكتبة

مصورة عنه.
جامعة برنستون ،وقد نَشرَ َ موقع املكتبة
ّ
وهذه الرسالة تتضمن ثالثة أسئلة يف التفسري مع أجوبتها ،وكنت أظ ُّن أنهّ ا
فأخذت بالبحث يف كتب الفهارس والكشافات ،والسؤال عند أهل اخلربة
حم ّققة،
ُ
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وصلت إىل نتيجة مفادها َّ
فاستقر الرأي ،بعد
أن الرسالة مل حت َّق ْق،
واالختصاص ،حتى
ُ
ّ

النص
مشاورة بعض األفاضل ،عىل حتقيقها وتقديمها بالشكل الذي يتناسب مع أمهية ّ
ومؤ ِّلفه.

النص
وكان السبب والدافع إىل حتقيق هذا األثر هو القيمة التي يتصف هبا ،إذ
ّ
ِ
ب يف عرص املؤلف ،وبخط أحد تالمذة املؤ ِّلف
ُينسب للبهائي بال خالف ،وقد كُت َ
املجازين منه ،يف البلد الذي قىض املؤ ِّلف فيه أواخر حياته.

تقديم وحتقيق :م.م .مقدام حممد جاسم البيايت

نت فيه نبذ ًة عن حياة
األول :التقديم
للنص ،وقد ب ّي ُ
ّ
وقد انحرص عميل يف قسمنيّ :

البهائي ،بذكر نسبه وشيوخه وتالميذه وبعض كتبه ،ووصف ًا للمجموع الذي يتضمن

ثم وصف ًا للرسالة نفسها ،وعميل يف التحقيق ،واآلخر :حتقيق النص:
هذه الرسالةّ ،
مقس ًام عىل مجل وفقرات ،مع وضع
وقد ُ
قمت فيه بإعادة كتابة ّ
النص مشكوالً معرب ًاّ ،

ّ
اخلط احلديثة.
عالمات التنقيط حسب قواعد

وختمت عميل بجملة من التوصيات ،تتلوها جريدة املصادر.

وكانت املصادر التي اعتمدتهُ ا متنوعة بني قديم وحديث ،منها التفاسري ،وكتب

الرتاجم ،وغريها.

أرجو من اهلل ّ
جل وعال أن يتقبل منّا هذا القليل بجميل قبوله ،وأن يوفقنا مع
حلينْ ِ  ،إنّه نعم املوىل ونعم النصري.
سائر املؤمنني للعلم والعمل الصا َ

الباحث
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متهيد :املؤ ِّلف واملؤ َّلف:

ّأوالً :نبذة خمترصة عن الشيخ

الرياضية
اللهّ املدرس اليزدي ،والعلوم ّ

الشيخ البهائي أكرب من أن حتيط به

ب و قانون
املدرس ،و قرأ علم ال ّط ّ
قانيل ّ

مأل دنيا العلم وشغل الناس بفكره،

حتّى صار َع َلماَ ً من أعالم الفقه والكالم
واهلندسة واألدب ،يشار اليه بالبنان.

البهائي:

ترمجة ،أو يستوعب نتاجه عمل ،فقد
ولكن صيته ال يمنعنا من أن نذكر نبذة
من حياته الرشيفة ،فنقول:

هو العامل البارع الفقيه األصويل

املفسرِّ املحدِّ ث الريايض الفلكي املهندس
هباء الدين حممد بن عز الدين حسني
بن عبد الصمد بن شمس الدين حممد

بن عيل بن حسن بن حممد بن صالح

املذهب و املوىل أفضل
عىل امللاّ عيل
ّ
ابن سينا عىل احلكيم عامد الدّ ين حممود.

وتتلمذ عىل يديه مجلة من العلامء

منهم :الشيخ جواد الكاظمي املعروف

بالفاضل اجلواد ،ومال حمسن الفيض
الكاشاين ،والسيد رفيع الدين النائيني،
وصدر املتأهلني الشريازي ،والشيخ ماجد

(((

البحراين ،واملجليس األول ،وغريهم

بالشيخ البهائي ،والذي ينتهي نسبه إىل

و ّملا بلغ أشدّ ه ،رحل رحلة واسعة،

احلارثي اهلمداين اجلبعي العاميل املعروف
احلارث اهلمداين صاحب أمري املؤمنني

عيل بن أيب طالب.

ولد الشيخ البهائي ببعلبك يف
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و قس ًام من العلوم العقلية عىل يد عبد

لبنان سنة 953هـ ،و انتقل مع أبيه إىل
إيران ،وقد اتجّ ه البهائي منذ صغره إىل

حتصيل العلوم و املعارف ،إذ درس علم
التّفسري و احلديث و الفقه و آداب ا ّللغة
العربية عىل والده ،و درس علم الكالم

((( ينظر :خامتة مستدرك الوسائل.218 /2 :

الكثري(((.

ونزل بأصفهان فولاّ ه سلطاهنا شاه

عباس الصفوي مشيخة اإلسالم (رياسة
العلامء) ،فأقام مدّ ة ثم رغب يف السياحة
فحج بيت اللهّ احلرام ،و زار
والتجوال،
ّ

السياحة
ثم
استمر يف ّ
ّ
قرب النبيّ ،
((( ذكر العالمة األميني تالمذة الشيخ البهائي
يف موسوعته (الغدير)،343– 331 /11 :
وينظر :الشيخ هباء الدين العاميل (جمموعة
رسائل وبحوث يف سرية الشيخ البهائي):
.199– 188

تقديم وحتقيق :م.م .مقدام حممد جاسم البيايت

فساح ثالثني سنة ،زار خالهلا مرص

طالب ،وما قام به من تصاميم هندسية

و اجتمع يف أثناء ذلك بكثري من أهل

وقد خ ّلف الشيخ البهائي مجلة من

والقدس ودمشق وحلب والعراق،

يف مدينة أصفهان.

ثم عاد و قطن إيران ،فأ ّلف
الفضلّ ،
و صنَّف ،و قصدته علامء األمصار،

عرشية يف الفقه ،وبحر احلساب ،وزبدة

كانت له دار يؤ ّمها ّ
كل حمتاج من األرامل

الصمدية ،ومرشق الشمسني وإكسري

وا َّت َف َق ْت عىل فضله األسامع واألبصار ،و

واأليتام و يفدُ عليها اآلمل و الراجي،
و هو يقوم بنفقتهم ،ناهيك عن طلبة

العلم ممن يزدحم لديه من أجل اإلفادة،
أو اإلجازة ،أو السامع واالستنساخ
واملقابلة ،أو االستفتاء واملباحثة ،و مل يزل

هذا ديدنه حتّى وافاه األجل املحتوم يف

أصفهان سنة 1031هـ ،ودفن يف املشهد
الرضوي املقدّ س حسب وصيته.

ترجم له الكثري من العلامء ،ممن

عارصه أو جاء بعده ،وأطروه بكل

عبارات التبجيل والتكريم ،ويمكن
مراجعة كتب األخبار والرتاجم للوقوف

عىل تفاصيل سرية هذا الشيخ العظيم،

ومدى مبلغه من العلم ،ومصنفاته
الكثرية املتنوعة ،وإنجازاته التي بقيت

معظمها ماثلة إىل العيان حلد اآلن ،منها
عامرة مشهد أمري املؤمنني عيل بن أيب

املصنفات ،بني كبري وصغري ،منها :االثنا
األصول ،وهتذيب البيان ،والفوائد

السعادتني ،واحلبل املتني ،والوجيزة ،و

حدائق الصاحلني يف رشح صحيفة سيد

الساجدين ،وترشيح األفالك ،واحلاشية

عىل تفسري البيضاوي ،وحاشية عىل
الكشاف ،وغريها من الكتب والرسائل،

وقد تكفلت كتب الرتاجم واملعاجم

بذكرها(((.

((( تنظر ترمجته يف :نقد الرجال–186 /4 :
 ،187وأم��ل اآلم��ل،160–155 /1 :
وسالفة العرص ،302– 289 :ورياض
العلامء ،97– 88 /5 :ولؤلؤة البحرين:
 ،32– 16وروض����ات اجل���ن���ات/7 :
 ،83–56وخ��امت��ة مستدرك الوسائل:
 ،23– 218 /2والكنى واأللقاب/2 :
 ،102– 100وأع��ي��ان الشيعة/13 :
 ،520–496وطبقات أعالم الشيعة/5 :
 ،87– 85واألعالم ،102 /6 :ومعجم
املؤلفني ،252– 251 /3 :وغريها الكثري
من املصادر .وقد صنّف املؤرخ واألديب
الفاريس سعيد خان النفييس (ت1966م)
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ثاني ًا :جوابات الشيخ البهائي

1942م ،ووهبها جلامعة برنستون،
ٍ
يتضمن رسائل
خمطوط
بمجمو ٍع
ّ
للشيخ البهائي ،ورسالة واحدة لوالده،

النادرة

يتألف هذا املجموع من ()73
ِ
ِ
باملدادين :األسود وكتب
ب
ورقة ،كُت َ
به املتن ،واألمحر كُتِ َبت به العنوانات
ورؤوس املطالب ،و ُع ِّل َمت رؤوس

التفسريية:

حتتفظ مكتبة جامعة برنستون،

بوالية نيوجريس يف الواليات املتحدة

األمريكية،

قسم

الكتب

واملجموعات اخلاصة ،املخطوطات
اإلسالمية ،قسم أبراهام شالوم هيودا،

والتي اشرتاها منه روبرت غاريت عام
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كتاب ًا يف ترمجة الشيخ البهائي ،إلاّ ّ
أن كتابه
كان موضع نقد ،فقد نقد بعض أفكاره
الشيخ األميني يف الغدير–372 /11 :
 ،376عندما ترجم للشيخ البهائي .وممن
كتب كتاب ًا مستق ً
ال عن الشيخ البهائي
الدكتورة دالل عباس ،وكتاهبا بعنوان
(هباء الدين العاميل أديب ًا وفقيه ًا وعامل ًا)،
صدر عن دار املؤرخ العريب عام ،2010
يلقي هذا الكتاب الضوء عىل عرص الشيخ
البهائي ،وسريته ،وإنجازاته يف العلوم
كافة ،ورحالته ومناظراته مع العلامء،
وأش��ع��اره بالعربية وال��ف��ارس��ي��ة ،وغري
ذلك ،وصدر عن مركز العلوم والثقافة
اإلسالمية يف قم املقدّ سة كتاب آخر بعنوان
(هب��اء الدين العاميل 1030– 953هـ)
يتضمن جمموعة رسائل وبحوث يف سرية
الشيخ البهائي ،كام قام األستاذ حسن عبد
الكريم حجازي بجمع أشعار البهائي
حتت عنوان (هب��اء الدين العاميل شاعر ًا
1030– 953هـ مجع وحتقيق ودراس��ة)
صدر عام .1999

واملجموع حتت رقم احلفظ (.)538

ور ِّق َمت
املسائل باملداد األمحر من فوقُ ،
صفحاته بالقلم الرصاص ،وبأرقام

أجنبية ،والظاهر َّ
أن هذا الرتقيم متأخر

بكثري عن زمن كتابة هذا املخطوط.

وعىل بطن غالف املجموع صورة

فيها عبارة (العلم ينبوع احلياة والكتاب

حياة اآلداب) وحتته اسم (شالوم)
باالنجليزية ،وحتت الصورة كتابة

باالنجليزية ترمجتها :مكتبة جامعة
برنستون قسم روبرت غاريت .97

يف الورقة األوىل من هذا املجموع
بيتا ٍ
شعر (لبعضهم)(((:
((( ه��و أب��و عبد اهلل أمح��د ب��ن حممد ب��ن عيل
بن حييى التغلبي امل��ع��روف بابن اخلياط
الدمشقي املتوىف هبا سنة 517ه���ـ ،ذكر
أخ��ب��اره وقصائده ال��ع�ماد األصفهاين يف
خ��ري��دة القرص وج��ري��دة العرص(شعراء

تقديم وحتقيق :م.م .مقدام حممد جاسم البيايت

َوبِالجَْ ْز ِع َح ٌّي ُك َّلماَ َع َّن ِذك ُْر ُه ْم
ات الهَْ َوى ِمنِّي ُفؤا َد ًا َو َأ ْح َيا ُه
َأ َم َ
الر ْق َم َتينْ ِ َو َد ُار ُه ْم
تمَ َنَّ ْيت ُُه ْم بِ ُّ

س َأ ْلتُها عن ُف َؤ ِ
ادي َأ ْي َن َم ْس َكنُ ُه
َ َ َ ْ
اع ِمنِّي ِعنْدَ َمسرْ َ َاها
َفإ َّن ُه َض َ
ت
وب جمَ َّ ٌة جمُ ِ َع ْ
َقا َل ْ
ي ُق ُل ٌ
ت َلدَ َّ
اها
ْت َت ْعنِي؟ُ .ق ْل ُ
َف َأ هُّ َيا َأن َ
ت َأ ْش َق َ
أ ّما األوراق/39 ،32 ،31 ،30( :

الرصاص( :رقم  59من كتب البغدادي)

ففارغة ،وعىل الورقة ( /33وجه) كتابة

بِ ِ
وادي ا ْلغ ََضا َيا ُب ْعدَ َما َأتمَ َنَّا ُه

ويف الزاوية اليرسى من الورقة كتابة
ِ
ب بالقلم
مطموسة ،وحتت البيتني كُت َ

وجه /41 ،40 ،ظهر) ،من هذا املجموع

وال أدري من البغدادي هذا.

باللغة الفارسية ،ويف الورقة ( /65وجه)

ِ
ب البيتان
ويف الصفحة  41وجه كُت َ

اآلتيان(((:

دمشق) ،226– 142 :وذك��ره الزركيل
يف األع�ل�ام .214 /1 :وه���ذان البيتان
من قصيدة طويلة له يف مدح فخر امل ْلك
أيب عيل عامر بن حممد بن عامر ،ومطلعها:
َه ُبوا َط ْي َفكم َأ ْعدى َعلىَ الن َّْأ ِي َمسرْ ا ُه
ــن َلمِ ُش ٍ
وق َأ ْن هَ ُي ِّو َم َج ْفنـــــاه
َف َم ْ
ينظر :ديوانه.73 :
((( البيتان ملحمد بن أمحد بن عبد اهلل املعروف
بـ(مامية) الرومي نزيل دمشق واملتوىف هبا
سنة 987هـ ،أشتهر بموشحات وأزجال
كان إليه املنتهى فيها ،من تصانيفه (ختميس
ال�بردة) خمطوط يف مكتبة جامعة امللك
سعود يف الرياض حتت الرقم ( ،)60ترجم
له الغزي يف الكواكب السائرة،45 /3 :
وابن العامد احلنبيل يف :شذرات الذهب:
 ،607– 606 /10وذك��ر أنّ��ه أصبح
ينكجري ًا أي يف االنكشارية ،والزركيل يف
األعالم .7 /6 :وأ ّما هذان البيتان فهام من

وفيات لبعض العلامء من املتقدمني
واملتأخرين ،ويبدو ّ
أن الناسخ كان يروم

كتابة بعض الرسائل املخترصة ،أو بعض
الفوائد يف هذه الصفحات الفارغة.

وناسخ املخطوط هو هباء الدين

عيل احلسيني التفريش النجفي مولد ًا
ومسكن ًا (كان ح ّي ًا سنة 1028هـ)،
وهو من تالمذة الشيخ البهائي ،وله

مؤرخة يف  7رمضان سنة
منه إجازة ّ
1013هـ((( ،وكتب له بعض كتبه منها:

ّ
بخط
االثنا عرشية الصالتية ،وعليها
املؤلف إجازة لتلميذه املوىل بديع الزمان
عيون الشعر يف الغزل ينظر :سلك الدرر
يف أعيان القرن الثاين عرش،196 /1 :
وفيه( :ضل عني) بدل (ضاع مني).

((( توجد صورة فوتوغرافية هلذه االجازة يف:
رحيانة األدب.383 /2 :
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القهبائي ،وكتاب مرشق الشمسني

التفريش ثم النجفي ،من تالميذ املوىل

و مطلع النريين) سنة 1017هـ ،وقد

ربزين ،كان مولده يف تفرش وحتصيله
امل ّ

وإكسري السعادتني ،أو (جممع النورين

كتب الشيخ البهائي هذه النسخة وقفية

يف مشهد الرضا ووفاته يف النجف

والسيد هباء الدين احلسيني من عائلة

يف مشايخ السيد رشف الدين عيل

للمشهد الرضوي(((.

األرشف ،ذكره املريزا حسني النوري

فعمه األمري فيض اهلل احلسيني
علميةّ ،
التفريش (ت1025هـ) ،وهو من أساتذة

احلاشية عىل املختلف ،ورشح االثني

عمه ،قال
ّأرخ السيد عيل احلسيني وفاة ّ

ومكان نسخ هذا املجموع هو

السيد عيل احلسيني ،وله منه إجازة ،وقد

يف الصفحة التي ّأرخ فيها لوفيات بعض
العلامء(( :وفات [كذا] سيدنا وموالنا

الشولستاين( ،((1وله مؤلفات منها:
عرشية يف الصالة لصاحب املعامل(.((1

أصفهان ،والذي يظهر من بعض عبارات

الناسخ أنّه يريد اخلروج منها والتوجه

(((
وعمنا خامتة املجتهدين أمري
وأستاذنا
ّ
فيض اهلل احلسيني سحر ليلة اجلمعة

الشيخ أغا بزرك الطهراين أنّه رأى كتاب

سنة مخس وعرشون بعد األلف اللهم

مكتبة (جالل الدين املحدّ ث األرومي)،

اخلامس والعرشون من شهر رمضان

ارمحه واحرشه مع من يتواله((( ...وكان
قدس اهلل روحه يف عرش الثامنني)).
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واألمري فيض اهلل احلسيني هو

فيض اهلل بن األمري عبد القاهر احلسيني
((( ينظر :طبقات اع�لام الشيعة،382 /4 :
والذريعة.50 /21 :
((( ت��ك��ررت ه��ذه الكلمة يف األص��ل ورأينا
حذفها.
((( هذه النقاط منا داللة عىل اختصار الكالم.

إىل الغري ،وقد حتقق رجاؤه هذا ،إذ ذكر

(الكشكول) للسيد عيل احلسيني يف
وذكر ّ
أن فيه رسائل مستقلة وقطعات

دونه
من كتب العلامء وفوائد تارخيية ممّا ّ
( ((1ينظر :خامتة مستدرك الوسائل.180 /2 :
( ((1تنظر ترمجته يف :نقد الرجال،33 /4 :
وذك���ر التفريش يف اهل��ام��ش أنّ���ه دف��ن يف
املشهد املقدّ س الغروي ،وأمل اآلمل/2 :
 ،218ورياض العلامء،390– 387 /4 :
وروض���ات اجل��ن��ات،369– 368 /5 :
وأع��ي��ان الشيعة،113– 112 /13 :
وطبقات أعالم الشيعة.444– 443 /4 :

تقديم وحتقيق :م.م .مقدام حممد جاسم البيايت

لنفسه يف داره يف النجف األرشف،

ٍ
حواش من
ويف بعض صفحاهتا

1028-1023هـ ،ولكنّه ،والكالم

((منه س ّلمه اهلل)) ،وهذه احلوايش

وكانت فرتة تدوين هذا الكشكول هي:

للطهراين ،ممزق مأكول من األرضة قد

تلف كثري من هوامشه ،ثم ذكر الشيخ
الطهراين ّ
أن السيد عيل احلسيني قد ذكر
يف آخر كتاب (الكشكول) متام نسبه عن

مشجرة عليها خطوط مجاعة من النسابة
ّ
وشهاداهتم بصحتها هكذا :هباء الدين

عيل بن يونس بن هباء الدين بن عبد
املجيد بن( ...((1بن عبد اهلل بن حسني
بن احلسن األفطس بن عيل األصغر بن
اإلمام السجاد األفطيس التفرييش
الغروي مولد ًا ومسكن ًا يف داره يف

النجف 1026هـ(.((1

أ ّما تاريخ النسخ فهو شهر رجب
من سنة 1022هـ.

ويتألف املجموع من الرسائل اآلتية:

1.1االثنا عرشية الصوم ّية ،من الورقة
( /1ظهر) إىل الورقة (/29
وجه) ،يف كل صفحة ثامنية أسطر،

( ((1هذه النقاط من املصدر.

( ((1ينظر :طبقات اعالم الشيعة-381 /14 :
 ،382الذريعة.76 /18 :

املؤلف أشار إليها الناسخ بقوله:

هي عينها احلوايش املوجودة عىل

النسختني املخطوطتني يف املكتبة

الرضوية املقدّ سة( ،((1ويف هناية

الرسالة كتب السيد احلسيني:

(وكتب الفقري إىل عفو ر ّبه الغني
هباء الدين عيل احلسيني لنفسه يف
بلدة أصفهان يوم اجلمعة عرش
أوسط شهر رجب املرجب سنة
اثنني وعرشين بعد األلف راجي ًا منه

تعاىل العود إىل وطنه املألوف سالم

مرشفها) ،وجاء يف اهلامش
اهلل عىل ّ
أيض ًا :متت مقابلة مصححة بنسخ

مقروءة عىل املصنّف.
ُنشرِ َ ت هذه الرسالة بتحقيق الشيخ
عيل املرواريد يف جملة تراثنا العدد ،11
ومل يعتمد املحقق هذه النسخة أو يشرِ
ُ

إليها.

ّ 2.2
حل لطيف لعبارة معضلة يف قواعد

( ((1ينظر :االث��ن��ا عرشية الصومية للشيخ
البهائي ،حتقيق عيل املرواريد ،جملة تراثنا
ع 11ص.194
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األحكام ،وكتاب (قواعد األحكام

4.4الوجيزة يف علم الدراية ،من الورقة

الدين احلسن بن يوسف بن املطهر

وجه) ،يف ّ
كل صفحة  15سطر ًا،

( /33ظهر) إىل الورقة ( /39ظهر)،

الفقري إىل عفو ر ّبه الغني عيل املشتهر

يف معرفة احلالل واحلرام) جلامل

احليل (ت 726هـ) ،يبدأ من الورقة

ويف كل صفحة  12سطر ًا ،ويف

ٍ
حواش توضيحية
بعض صفحاهتا
لبعض الفقرات ،ويبدو أنهّ ا ليست
للمؤلف ،كُتِ َبت هذه الرسالة باملداد
األسود فقط ،وكتب الناسخ يف

آخرها( :متت من خ ّطه وقد هناه
وأنا العبد املذنب ...عيل احلسيني
التفريش ...الغروي سالم اهلل عىل

وجاء يف آخرها بقلم الناسخ...( :

ببهاء الدين احلسيني النجفي التفريش
ً
ومنشأ ومولد ًا).
مسكن ًا
ُنشرِ َ ت هذه الرسالة بتحقيق الشيخ
ماجد الغرباوي يف جملة تراثنا العدد

 33- 32ص ،439- 387ومل يعتمد
املحقق عىل هذه النسخة ومل ُيشرِ إليها.
5.5جوابات ثالث مسائل تفسريية،
وهي الرسالة التي نريد حتقيقها،

من ّ
حل فيها يف بلدة أصفهان...

مفصالً.
وسيأيت احلديث عنها ّ

وعرشين بعد األلف).

مل يذكر مفهرس خمطوطات جامعة

عرشة شهر رجب املرجب سنة اثنني

جوابات ثالث مسائل تفسريية:

3.3حتقيق تسع مسائل فقهية ،حلسني بن

برنستون هذه الرسالة ،وعدّ ها مع

والد الشيخ البهائي ،يبدأ من

واحد ًا( ،((1ويبدو َّ
أن متاثل عدد

عبد الصمد العاميل (ت984هـ)،
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( /66ظهر) إىل الورقة (/69

الورقة ( /42ظهر) إىل الورقة

( /64وجه) ،يف كل صفحة 10
أسطر ،جاء يف آخرها( :كتب الفقري

عيل احلسيني يف بلدة أصفهان...

سنة .)1022

ما قبلها ،أي كتاب (الوجيزة) ،كتاب ًا

األسطر بني الرسالتني أوقع املفهرس
ّ
ولعل هذا االشتباه
يف هذا االشتباه،

حرم ّ
عشاق الرتاث العريب اإلسالمي
( ((1ينظر :فهرس املخطوطات العربية يف
جامعة برنستون .363 /3 :

تقديم وحتقيق :م.م .مقدام حممد جاسم البيايت

من االطالع عىل هذه الرسالة الرشيفة.

وعليها متلك لسنة  1048يف خزانة كتب

صفحات ،تبدأ من الورقة (/69

وقد رأينا أن نثبت العنوان الذي اختاره

تتألف هذه الرسالة من ثامين

ظهر) إىل الورقة ( /73وجه) ،ويف كل

صفحة ( /15سطر ًا) ،بخط نستعليق،
وبعض الكلامت ختلو من التنقيط،
ِ
ب
وتتداخل يف ما بينها ،وبعضها كًت َ
بطريقة اإلمالء القديمة ،إذ كُتِ َبت اهلمزة

اليائية (ئـ) يا ًء ،وترك اهلمزة املتطرفة،
مما س ّبب عنا ًء يف القراءة ،وقد ُو ِض َعت
ِ
ب عليها
يف الصفحة األخرية ورقة كُت َ

شيخنا املريزا حممد تقي الشريازي))(.((1
الطهراين هلذه الرسالة.

وهذه الرسالة ،أو اجلوابات ،عبارة

عن ثالث مسائل يف التفسري ُو ِّج َهت إىل
الشيخ البهائي ،ليجيب عنها ،واألسئلة

تدور عن كال ٍم للبيضاوي عىل قول
اهلل تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭼ [سورة البقرة ،]102 :وكال ٍم
للطربيس عىل قوله تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ

عنوان املجموع ،ورقم احلفظ يف املكتبة،
وحتتها ورقة بيضاء ال أدري لمِ َ ُو ِض َعت،
وقد تسببت يف ضياع الكلامت األخرية

 ،]37وعن معنى قوله تعاىل :ﭽ ﯥ

النص.

ﯭﭼ [سورة النور ،]26 :ونرى

من األسطر ،ما سبب صعوبة يف قراءة

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﭼ [سورة إبراهيم:
ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

البهائي يف هذه اجلوابات ينقل أقواالً

سمى العالمة الشيخ أغا بزرك
ّ
الطهراين هذه الرسالة يف كتابة الق ّيم

لبعض العلامء يف التفسري ،وهو يف نقله

بـ(جوابات ثالث مسائل تفسريية)،

العلامء التي نقلها ،بل ألفيته من ِّبه ًا عىل

(الذريعة

إىل

تصانيف

الشيعة)،

وقال(( :للشيخ البهائي حممد بن عز
الدين حسني املتوىف (1031هـ) أطرى يف

أوله السائل ...رأيته ضمن جمموعة من
ّ
رسائل الشيخ البهائي املكتوبة يف عرصه،

أمني ،إذ مل أجد له أي حتريف ألقوال
ٌ
أخطاء النساخ التي يقعون هبا أثناء

النسخ ،كام ر ّد أقواالً وآراء لبعض

العلامء بأسلوب موضوعي وعلمي.
( ((1الذريعة.203- 202 /5 :

387

جوابات ثالث مسائل تفسريية للشيخ هباء الدين العاميل

ومل يرصح الشيخ البهائي باسم

السائل يف جواباته ،واكتفى بإطرائه،

خر ْج ُت اآليات القرآنية يف املتن
ّ 2.2

ويستظهر الشيخ الطهراين من اإلطراء

بعد ذكر اآلية أو جزئها ،وحرصت

هذه األسئلة هو أخوه األصغر عبد

األحاديث الواردة يف النص من

الذي قدّ م به البهائي جواباته َّ
أن صاحب

الصمد املتوىف سنة 1020هـ ،والذي

وخرجت
التخريج بني معقوفني []ّ ،
كتب احلديث وأثبتها يف اهلامش.

قت اآلراء التي ذكرها املؤلف من
3.3و ّث ُ

كتب له البهائي رسالته النحوية املسامة
(الفوائد الصمدية) ،ولكنه مل ِ
يأت بدليل

مصادرها التي نقل عنها.

الطهراين يكون تاريخ كتابة هذه اجلوابات

النص ترمجة موجزة ،وذكرت بعض

صح قول
أو شاهد يؤيد دعواه ،وإذا
ّ

من لدن املؤلف قبل سنة 1020هـ ،أي

تاريخ وفاة الشيخ عبد الصمد.

وعىل الرغم من بحثي يف كتب

الفهارس عن نسخة أخرى هلذه

اجلوابات رأيت أن أقوم بتحقيقها اعتامد ًا

4.4ترمجت لألعالم الواردة أسامؤهم يف
عرفت
املصادر التي ترمجت لهّ ،

كذلك باملواضع التي وردت يف

النص.

ّ 5.5ملا كان الشيخ املجليس قد ذكر

األول يف
بعض اجلواب عن السؤال ّ

عىل نسخة برنستون فقط؛ لنفاستها،
ووثاقتها ،إذ كُتِ َب ْت يف زمن املؤلف ويف

ذكره مع املخطوط ،والنسخة التي

حياته ،والناسخ من تالمذة املؤلف

أثبت االختالف
هذه النسخة ،لذلك ُّ

البلد الذي عاش فيه املؤلف أواخر
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فقرات.

املجازين منه ،الناسخني له بعض كتبه.
عميل يف النص:

النص حسب قواعد
أعدت كتابة
1.1
ُ
ّ
اإلمالء احلديث وعالمات الرتقيم،

ومقس ًام عىل
مضبوط ًا بالشكل،
ّ

قابلت ما
كتابه (بحار األنوار)(،((1
ُ

بحوزة الشيخ املجليس ختتلف عن
بني النسختني يف اهلامش ،فإن كان
االختالف يف كلمة واحدة تركتها

بال حرص ،وإن كان االختالف يف

أكثر من كلمة حرصتُه بني هاللني().
( ((1ينظر :بحار األنوار.458- 457 /56 :

تقديم وحتقيق :م.م .مقدام حممد جاسم البيايت
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راموز الصفحة األخرية

تقديم وحتقيق :م.م .مقدام حممد جاسم البيايت

[جوابات ثالث مسائل تفسريية]

[للشيخ هباء الدين حممد العاميل]

املعروف بالشيخ البهائي (ت1031هـ)]
الر ِحي ِم
الرحمْ َ ِن َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ
أما بعدَ احلم ِد والص ِ
الةَ ،وإ ْبال ِغ
َْ َ َ
ّ َْ
اض ِل الك ِ
السال ِم لألخِ األ َع ِّز ال َف ِ
َام ِل ال َف ِق ِيه
يل النَّبِ ِ
النَّبِ ِيه اجلَ ِل ِ
الز ِك ِّي َّ
الذ ِك ِّي األلمَْ ِع ِّي،
يل َّ
أج َز َل نَي َل ُهَ ،فا َملن ِْه ُّي
أ َدا َم اهللُ َف ْض َل ُهَ ،و ْ
اض اهللُ نِ َع َم ُه َع َليك ُْم ،أ َّن ُه َقدْ
َلدَ ْيك ُْمَ ،أ َف َ
ِ
حل ِق ِيق ِّي َما أ ْد َر ْجت ُُمو ُه
َو َص َل إىل ا ُملح ِّ
با َ
ِم ْن ُمكَا َت َبتِك ُْم الشرَّ ِ ي َف ِةِ ،م َن ا َمل َس ِائ ِل التي
ف نِ َقابهِ َاَ ،و َر ْف َع ِح َجابهِ َا،
ا ْلت ََم ْست ُْم ك َْش َ
ول َواالمتِ َث ِ
َف َقا َب ْل ُت ا ْلتِ سكُم بِال َق ُب ِ
ال،
ْ
ماَ َ ْ
َوأنَا ُأ ِ
ور ُد َكلاَ َمك ُْمَ ،س َّل َمك ُْم اهللُ ،بِ َل ْفظِ ِه
ِ
اب ،ر ِ
اج َي ًا ُس ُل َ
وك َجا َّد ِة
ُث َّم ُأ ْرد ُف ُه بِالجْ َ َو ِ َ
الص َو ِ
اب.
َّ
الس َؤ ُال األَ َّو ُل:
ُّ
ول ال َب ْي َض ِ
َق ُ
او ِّي( ((1فيِ َت ْف ِس ِري َق ْولِ ِه

( ((1هو نارص الدين عبد اهلل بن عمر بن حممد
ب��ن ع�لي ال��ش�يرازي الشافعي امل��ع��روف
بالبيضاوي نسبة إىل مدينة البيضاء يف
إيران قرب شرياز ،ويل قضاء شرياز مدّ ة،
ورحل إىل تربيز وتويف فيها سنة 685هـ،
املسمى بـ(أنوار
من أشهر تصانيفه تفسريه
ّ
التنزيل وأرسار التأويل) ،وطوالع األنوار

َت َعالىَ  :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭼ [سورة البقرة]102 :
((و َما ُر ِو َي ِم ْن أنهَّ ُماَ ُم ِّثلاَ َبشرَ َ ْي ِن
اآليةَ :
ِّب فِ ِيهماَ َّ
الش ْه َو ُة َف َت َع َّر َضا لاِ ْم َر ٍأة ُي َق ُال
ورك َ
ُ

لهَ اُ :زهرة(َ ،((1فحم َلتْه َعلىَ ا َملع يِ
اص
َ
َ َ ُ ماَ
َْ
َ
ِ
ِ
(((2
السماَ َء بِماَ َع ِل َم ْت
َوالشرِّ ْ ك ُث َّم َص َعدَ ت َّ
ِمنْه َفمح ِكي َع ِن اليه ِ
ودَ ،و َل َع َّل ُه ِم ْن
َُ
ُ ماَ َ ْ ٌّ
ُر ُم ِ
األو ِائ ِل َو َح ُّل ُه لاَ يخَ ْ َفى َعلىَ َذ ِوي
وز َ
ال َب َص ِائ ِر))(َ ،((2ب ِّينُوا َح ِقي َق َت ُه(َ ((2حتَّى
ن َِص َري ِم ْن َذ ِوي ال َب َص ِائ ِر.
اجلواب :لاَ بأس بِإير ِ
اد َه ِذ ِه ال َق ِض َّي ِة
َ َ ُ
َ َ َْ
يف التوحيد ،ومنهاج ال��وص��ول إىل علم
ولب اللباب إىل علم اإلعراب،
األصولّ ،
ونظام التواريخ ،وغريها ،ويعدّ تفسريه،
يسمى أيض ًا بـ(تفسري البيضاوي)
ال��ذي
ّ
واملعول
اختصار ًا ،من التفاسري املشهورة
ّ
عليه يف التدريس ف�ترة من الزمن ،ومن
أجل ذلك ُو ِضعت له الكثري من احلوايش
وال��ش�روح ،ينظر يف ترمجة البيضاوي:
األعالم ،110 /4 :ومعجم املؤلفني/2 :
 ،267– 266وتفسري البيضاوي/1 :
( 20–9مقدمة املحقق).
( ((1كذا يف األص��ل وتفسري البيضاوي ،ويف
بحار األنوار :الزهرة.
( ((2يف البحار :تعلمت.
( ((2ينظر :تفسري البيضاوي.98– 97 /1 :
( ((2مل ترد يف البحار.
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َعلىَ ِو ْف ِق َما َر َوا ُه ُع َلماَ ُء ال َعا َّم ِةَ ،و ِذك ِْر َما
ِ
يها ِم َن ا ْل َكلاَ ِمُ ،ث َّم ْ
االشتِ َغ ُال
َلنَا َع َل ِيه ْم ف َ
ِ
الر ْم ِز ا َمل ْذك ِ
ُور َفنَ ُق ُ
ولَ :قدْ َو َر َد َّ
أن
بِذك ِْر َّ
اهللَ َت َعالىَ لمََّا َق َال لِ ْل َملاَ ِئك َِة :ﭽ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [سورة البقرة]30 :
وح ا َملح ُف ِ
ِ
وظ
اس َت َفا ُدوا م َن ا ْل َل ِ ْ
َوكَانُوا َقدْ ْ
أ َّن ُه ُس ْب َحا َن ُه يجَ ْ َع ُل فيِ َذلِ َك اخلَ ِلي َف ِة َوفيِ
ُذريتِ ِه ال ُقو َة َّ ِ ِ
ب َو َقا ُلوا
الش ْه َوان َّية َوال َغ َض َ
َّ
ِّ َ
ب واالستِك َْش ِ
اف َع ْن
َعلىَ َسبِ ْي ِل ال َّت َع ُّج ِ َ ْ
سرِ ِّ َذلِ َك :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭼ

َأ ْي :ن َْح ُن َأ ْولىَ

َم ْع ُصو ُم َ
ون َع ِن
َف َسا ٌد .

[سورة البقرة]30 :
بِ ِ
خلاَ َف ِة األَ ْر ِ
ض ،إ َّننَا
المَْع يِ
اص فَلاَ َي َق ُع ِمنَّا
َ

َف َأ َجابهَ ُ ْم ُس ْب َحا َن ُه بِ َقولِ ِه َج َّل َو َعلاَ :

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ
البقرةُ ]30 :ثم بعدَ ِ ِ
يء آ َد َم َعلىَ نَبِ ِّينَا
َّ َ ْ مجَ
ار ُذ ِّر َيتِ ِه فيِ
ضَ ،وانْتِ َش ِ
َو إلىَ الأْ َ ْر ِ
َان ِ
ون َي ْص َعدُ َ
الك َرا ُم الكَاتِ ُب َ
َأ ْكنَافِ َها ،ك َ
ون
بِصح ِائ ِ
ف َأ ْعماَلهِِ م الخْ َبِ ْي َث ِةَ ،ف َت َّط ِل ُع َع َل ْي َها
َ َ
المَْلاَ ِئ َك ُة َو َي ُقو ُل َ
ونَ :لو ُكنَّا فيِ َمكَانهِ ِم،
[سورة
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َوك َ
َان فِ ْينَا َما فِ ْي ِه ْم ِم َن ال ُق َّو ِة َّ
الش ْه َوانِ َّي ِة

وا ْل َغ َضبِي ِة ،لحَ ِف ْظنَا َأ ْن ُفسنَا ِمن مع يِ
اص
ْ ََ
َّ
َ
َ
َ
ِ
اهللِ ُس ْب َحا َن ُهَ ،ولمَ ْ َنتَّبِ ْع ُح ُظ َ
وظ َأ ْن ُفسنَا َكماَ
ا َّت َب َع َها َبنُو آ َد َم.

َف َأ َرا َد اهللُ ُس ْب َحا َن ُه َت ْع ِر ْي َف ُه ْم بِ َأنهَّ ُ ْم َل ْو
َان لهَ م تانك ال ُقوت ِ
َان َل َف َع ُلوا َما َف َع ُلوا،
َّ
ك َ ُْ
َف َق َال لهَ ُ ْمْ :
َاروا ِم ْن َب ْينِك ُْم َم َل َكينْ ِ ِم ْن
اخت ُ
َأ ْع َظ ِم ا َمللاَ ِئك َِة لأِ َ ْج َع َل فِ ْي ِهماَ ُق َّوتيَ َّ
الش ْه َو ِة
َوا ْل َغ َض ِ
ب َكماَ فيِ َأ ْولاَ ِد آ َد َمَ ،و ُأ ْر ِس َل ُهماَ إلىَ
الأْ َ ْر ِ
ضَ ،ف ْ
وت،
وت َو َم ُار َ
َاروا َه ُار َ
اخت ُ
َفم َّث َله اهللُ بِص ِ
اه َب َط ُهماَ إلىَ
ورة ال َبشرَ ِ َ ،و ْ
ُ َ
َ ُ ماَ
الأْ ْر ِ
ضَ ،و َأ َم َرهمُ َ ا أن يحَ ْ ُكماَ َبينْ َ الن ِ
َّاس
بِالحْ َ ِّقَ ،ونهَ َاهمُ َ ا َع ِن الشرِّ ْ ِك َو َقت ِْل النَّ ْف ِ
س
الزنَا َوشرُ ْ ِ
ب الخْ َ ْم ِرَ ،ف َع ِش َقا ا ْم َر َأ ًة جمَ ِ ْي َل ًة
َو ِّ

اها َع ْن َن ْف ِس َها،
ت َُس َّمى (بِيدَ ْخت) َف َر َاو َد َ
َو َز َن َيا بهِ َاَ ،وشرَ ِ َبا الخْ َ ْم َرَ ،و َق َتلاَ َن ْف َس ًا بِ َغيرْ ِ

ِ
لصنَ ِم.
َح ٍّقَ ،و َس َجدَ ا ل َّ
ِ
ُثم َّ ِ
إن ت ْل َك المَْ ْر َأ َة َت َع َّل َم ْت من ُْهماَ
َّ
الاْ ْس َم األَ ْع َظ َمَ ،و تَا َب ْت َ ،و َع َر َج ْت
بِبرَ َ كَتِ ِه إلىَ
السماَ ِءَ ،ف َج َع َل َها اهللُ ُس ْب َحا َن ُه
َّ
ك َْو َك َب ًا َو ِه َي ُ
الز ْه َرةُُ ،ث َّم إ َّن ُه َت َعالىَ َخيرَّ َ
اب الدُّ ْن َيا َو َع َذ ِ
ا َمل َل َكينْ ِ َبينْ َ َع َذ ِ
اب
ِ
اآلخ َر ِة َ ،ف ْ
َار ا َع َذ َ
اب الدُّ ْن َياَ ،ف ُهماَ
اخت َ
ِ
ِ
الس ْح َر .
ُم َع َّل َقان بِ َبابِ َل ُي َع ِّلماَ ن الن َ
َّاس ِّ

تقديم وحتقيق :م.م .مقدام حممد جاسم البيايت

َفه ِذ ِه ِ
الق َّص ُة ِه َي َما َر َوا ُه ُقدَ َما ُء
َ
ا ُمل َفسرِّ ِ ي َن ِم َن ال َعا َّم ِة َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس،
ولمَ يرت ِ ِ ِ
َب
الروا َي َة ُمت ََأ ِّخ ُر ُ
وه ْمَ ،و َأ ْطن َ
َض َهذه ُّ
َ َْْ
الر ِاز ُّي(َ ((2و َغيرُْ ُه فيِ ت َْز ِي ِيف َهاَ ،و َق َال:
ال َف ْخ ُر َّ

اسدَ ٌة مردود ٌة َغ م ْقبو َل ٍة لِوج ٍ
إ ا َف ِ
وه
ُ
َ ْ ُ َ يرْ ُ َ ُ
نهَّ َ
ثَلاَ َث ٍة:
األولَ :ما َث َب َت ِم ْن َّ
أن ا َمللاَ ِئ َك َة
ّ
ون َعن ك ُِّل ا َملع يِ
ف ت َْصدُ ُر
اص َف َك ْي َ
َ
َم ْع ُصو ُم َ ْ
َعن ُْه ْم َه ِذ ِه ال َك َب ِائ ُر؟.
ال َّثانيِ َّ :
إن ال َق ْو َل بِت ْ
َخ ِي ِري ا َمل َل َكينْ ِ َبينْ َ
اآلخر ِة َف ِ
ِ
اب الدُّ ْن َيا َو َع َذ ِ
َع َذ ِ
اسدٌ ،
اب
َ
َب ْل ك َ
َان األَ ْو لىَ أن يخُ َ يرَّ َ ا َبينْ َ الت َّْو َب ِة
َو ا ْل َع َذ ِ
اب ؛ لأِ َ َّن اهللَ َت َعالىَ َخيرَّ َ َب ْين َُهماَ َم ْن

( ((2هو فخر الدين حممد بن ضياء الدين
عمر بن احلسني بن احلسن بن عيل التيمي
البكري ال��رازي ،الفقيه الشافعي ،ولد
سنة 544ه��ـ يف مدينة ال��ري ،وتويف سنة
606ه���ـ ،م��ن تصانيفه :تفسريه الكبري
املسمى بـ(مفاتيح الغيب) ،تفسري سورة
الفاحتة .ولعله املوجود يف أول تفسريه
السابق ،كتاب املحصول يف علم األصول،
ك��ت��اب امل��ل��خ��ص يف احل��ك��م��ة ،وك��ت��اب
الشجرة امل��ب��ارك��ة يف أن��س��اب الطالبية،
ينظر يف ترمجته :الكنى واألل��ق��اب/3 :
 ،16–13واألعالم ،313 /6 :ومعجم
املؤلفني.560– 588 /3 :

َأشرْ َ َك ُط ْو َل ُع ُم ِر ِه َف َك ْي َ
ف َب َخ َل َع َل ْي ِهماَ
بِ َذ لِ َك ؟.
ب الأْ ُ ُم ِ
إن َم ْن َأ ْع َج ِ
ال َّثالِثَّ :
ور َق ْولهَ ُ ْم:
نهِ
ِ
إنهَّ ُماَ ُي َع ِّلماَ ن الن َ
الس ْح َر َح َال ك َْو ِماَ
َّاس ِّ
ان إ َل ِيه وهمُ ا يعا َقب ِ
مع َّذب ِ ويدْ ُعو ِ
ان.
َ َ َُ َ
ُ َ َ ينْ َ َ َ
انت ََهى َكلاَ ُم ُه(.((2
وفيِ ك ٍُّل ِمن ه ِذ ِه ا ْلوج ِ
وه َن َظ ٌر؛ َأ َّما
ْ َ
ُ
َ
األو ُل َفلأِ َ ّن ُه لمَ ْ َي ْث ُب ْت َب َقاؤهمُ َ ا َعلىَ ا ْل ِع ْص َم ِة
َّ
ور ِة ال َبشرَ ِ ،
َب ْعدَ أن َم َّث َل ُهماَ اهللُ َس ْب َحا َن ُه بِ ُص َ
الش ْه َو ِة َوا ْل َغ َض ِ
َّ
ب،
َّب فِ ْي ِهماَ ُق َّوتيَ
َو َرك َ
َو َج َع َل ُهماَ ك ََس ِائ ِر َبنِي آ َد َم َكماَ َي ْظ َه ُر ِم َن
ا ْل ِق َّص ِةَ .و َأ ّما ال َّثانيِ َفلأِ َ َّن الت ْ
َّخ ِي َري َبينْ َ
الت َّْو َب ِة َوا ْل َع َذ ِ
إن ك َ
اب َو ْ
َان ُهو الأْ َ ْص َل ُح
ِ ِ
لهِِ
بِ َحا ماَ َلك َّن ف ْع َل الأْ َ ْص َل ِح ُم ْط َل َق ًا َغيرْ ُ
َو ِ
ب َع َل ِيه ُس ْب َحا َن ُه َعلىَ َم ْذ َه ِ
اج ٍ
ب َه َذا
المُْ َفسرِّ ِ َ ،ب ْل فِ ْع ُل الأْ َ ْص َل ِح ا َّل ِذي ِم ْن
يل َغ َو ِ
اج ٍ
ب ِعنْدَ نَا َأ ْي َض ًا،
َه َذا ال َقبِ ِ يرْ ُ
َفإِنَّا لاَ ن ِ
ب َع َل ْي ِه ُس ْب َحا َن ُه ك َُّل َما ُه َو
ُوج ُ
َأ ْص َل ُح لحِ ِ
ال( ((2ا ْل َع ْب ِد َكماَ َلو(َ ((2ظنَّ ُه
َ
مخُ َالِ ُفونَاَ ،ف َشنَّ ُعوا(َ ((2ع َل ْينَا بِماَ َشنَّ ُعوا،
( ((2ينظر :تفسري الرازي.238– 237 /3 :
( ((2يف البحار :بحال.
( ((2مل ترد يف البحار.
( ((2يف البحار :وشنَّعوا.
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َب ْل
َل ْو
َكماَ

ب َع َل ْي ِه ُس ْب َحا َن ُه ك َُّل َأ ْص َل ٍح
إِ َّنماَ ن ُْو ِج ُ
َان( ((2من ِ
لمَ ْ َي ْف َع ْل ُه َلك َ
َاق َض ًا لِ َغ َر ِض ِه،
ُ
َذك َْر ُت ُه فيِ الحْ َ َواشيِ ا َّلتِي َع َّل ْقت َُها َعلىَ

ِ (((2
ال َب ْي َض
او ِّي َ ،و َل َع َّل ُه ُس ْب َحا َن ُه لمَْ ُي ْل ِه ْم ُهماَ
الت َّْو َب َةَ ،و َأ ْغ َف َل ُهماَ َعنْ َه(َ ((3لمِ ْص َل َح ٍة لاَ
َي ْع َل ُم َها إِلاَّ ُه َو ،فَلاَ ُب ْخ َل ِمنْ ُه ُس ْب َحا َن ُه
َعلىَ َه َذا ال َّت ْق ِد ِير .وأ ّما ال َّثالِ ُث َفلأِ َ َّن

ِ
يم َح َال ال َّت ْع ِذ ِ
يب َغيرْ ُ ممُ ْتَنِ ٍعَ ،و َظنِّي
ال َّت ْعل َ
لهِ ِ ِ
الر َوا َي ِة ُه َو
َأ َّن ت َْز ِي َ
الر ِاز ِّي َذه ُّ
يف ا ْل َف ْخ ِر َّ
الب ِ
اع ُث َعلىَ عُدَ ِ
ول ا ْل َب ْي َض ِ
او ِّي َع ْن حمَ ْ ِل
َ
َه ِذ ِه ا ْل ِقص ِة َعلىَ َظ ِ
اه ِر َهاَ ،و َتن ِْز ْي ِل َها َعلىَ
َّ
محَ ْ ِ
الر ْم ِز.
ض َّ
َوا َّل ِذي َس ِم ْع ُت ُه ِم ْن َوالِ ِدي
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(((3

( ((2يف البحار :كان.
( ((2ي��ن��ظ��ر :ح��اش��ي��ة ال��ب��ه��ائ��ي ع�لى تفسري
البيضاوي (خم��ط��وط) ورق��ة  /31وجه
(تفسري سورة الفاحتة).
( ((3ك��ذا وردت يف األص��ل ،ويف البحار:
عنها.
( ((3يف البحار .ووالد الشيخ البهائي هو
الشيخ حسني بن عبد الصمد العاميل
احلارثي اهلمداين ،املولود سنة 918هـ يف
جبل عامل ،من مؤلفاته :العقد الطهاميس
الذي أ ّلفه للشاه طهامسب بعد أن ابتُيل
بالوسواس يف الطهارة ،وصول األخيار
إىل أصول األخبار ،حاشية عىل خالصة
األقوال للعالمة احليل ،األربعون حديث ًا

إش َار ٌة إلىَ َّ
َّ
فيِ َح ِّل ِه َأ َّن ُه َ
ص
أن
(الش ْخ َ
ا ْلعالمِ )( ((3ا ْلك ِ
َام َل ا ُمل َق َّر َب ِم ْن َح َظ ِائ ِر
َ َ
ا ْل ُقدْ ِ
سَ ،قدْ ُيوك َُل إلىَ َن ْف ِس ِه ا ْل َغ َّر َار ِة
(ولاَ َت ْل َح ُق ُه ا ْل ِعنَا َي ُة َوا ْلت َْوفِ ُيق)(َ ،((3ف َينْ ُب ُذ
َ
ِع ْل َم َه َو َرا َء َظ ْه ِر ِهَ ،و ُي ْقبِ ُل َعلىَ ( ُم ْشت ََه َياتِ ِه

الحِْ ِّس َّي ِة اخلَ ِس ْي َس ِة)(َ ،((3و َي ْط ِوي ك َْش َح ُه
َع ِن ال َّل َّذ ِ
ات اخلَ ِف َّي ِة(َ ،((3وا َمل َراتِ ِ
ب ال َع ِل َّي ِة،
نيَ ،و َّ
ص
َف َين َْح ُّط إلىَ َأ ْس َف ِل َسافِ ِل َ
الش ْخ ُ
يف األخ�ل�اق ،رس��ال��ة يف وج��وب صالة
اجلمعة ،حتفة أهل اإليامن يف قبلة عراق
العجم وخراسان ،الرسالة التساعية أو
املسائل الصالتية ولع ّلها الرسالة التي
ذكرناها يف التمهيد عند وصف املجموع،
مناظراته مع بعض علامء العامة ،مات
يف البحرين سنة 984ه����ـ ،وق�ب�ره هبا
مشهور ُي���زار ،ينظر يف ترمجته :نفحة
ال��رحي��ان��ة ،290– 281 /2 :وري��اض
ال��ع��ل�ماء ،121–108 /2 :ول��ؤل��ؤة
البحرين ،28–23 :وروضات اجلنات:
 ،346–338 /2وخ��امت��ة مستدرك
الوسائل ،234–232 /2 :واألع�لام:
 ،241–240 /2ومعجم املؤلفني/1 :
.616–615
( ((3يف البحار :شخص العامل العامل.
( ((3يف البحار :وال يلحقه التوفيق والعناية.
( ((3يف ال��ب��ح��ار :مشتهيات نفسه اخلبيثة
اخلسيسة.
( ((3يف البحار :احلقيقية.
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ِ
َّاقص اجل ِ
وز ِارَ ،قدْ
اه ُل ا ُملنْ َغ ِم ُس فيِ الأْ َ َ
الن ُ
َ
ص العالمِ ِ َق ِ
يخَ ْ ت َِل ُط بِ َذلِ َك َّ
اصدَ ًا بِ َذلِ َك
الش ْخ ِ َ
ِ (((3
ال َف َسا َد َوال َف ْح َشا َءَ ،ف ُيدْ ِر ُك ُه تَوف ٌيق
َف َي ْست َِفيدُ ِم ْن َذلِ َك(َ ((3ما َيضرِْ ُب
َاس َد ِار ال ُغ ُر ِ
َص ْف َح ًا َع ْن أ ْدن ِ
ور،

إلهَ ِ ٌّي،
بِ َس َببِ ِه
الز ِ
َو َأ ْر َج ِ
ورَ ،و َي ْرت َِف ُع بِبرَ َ ك َِة َما
اس َعالمَ ِ ُّ
ِ
َي ْع َل ُم ُه َع ْن َح ِض ْي ِ
ان ،إلىَ
ض اجلَ ْه ِل َواخلُسرْ َ
ِ ِ ِ
العر َف ِ
انَ ،ف َي ِصيرْ بِ ِه ا ُمل َت َع ِّل ُم فيِ
َأ ْو ِج الع َّزة َو ْ
ُ
َأ ْر َف ِع َد ْر ِج ال َعلاَ ِءَ ،وا ُمل َع ِّل ُم فيِ َأ ْس َف ِل َد ْر ِك
الش َق ِ
َّ
اء.
َ ِ ِ (((3
َه َذا(َ ،((3و َر َأ ْي ُت فيِ َب ْع ِ
ض ال َّتفاسري
أن ا ُمل َرا َد بِالمَْ َلك ِ
َّ
الر ْو ُح
ُور ْي ِنُّ :
َني ا َمل ْذك َ
ِ
وحانيِ ِّ ُأ ْهبِ َطا
الر َ
َوال َق ْل ُ
بَ ،فإنهَّ ُماَ م َن ال َعالمَ ِ ُّ
اجلسماَنيِ لإِ َق ِ
إلىَ ال َعالمَ ِ ِ
ام ِة احلَ ِّقَ ،فا ْف َت َتنَا
ْ ِّ
بِ َزهر ِة احلي ِ
اة الدُ ْن َياَ ،و َو َق َعا فيِ َش َبك َِة
ََ
َْ

َّ
الش ْه َو ِةَ ،فشرَ ِ َبا خمَ ْ َر ال َغ ْف َل ِةَ ،و َز َن َيا بِ َب ِغ ِّي
الدُّ ْن َيا الدَّ نِ َّي ِة(َ ،((4و َع َبدَ ا َصن ََم َاهل َوى،
َو َق َتلاَ َن ْف َس ْي ِهم( ((4بِ ِح ْر َمانهِِ ماِ ِم َن الن َِّعي ِم
( ((3يف البحار :بذلك التوفيق.
( ((3يف البحار :العلم ،بعد كلمة :ذلك.
( ((3غري موجودة يف البحار.
( ((3وهو تفسري النيسابوري.352 /1 :
( ((4مل ترد يف البحار.
( ((4يف البحار :نفسهام.

ِ
الب ِ
اقيَ ،فاست ََح َّقا َألِيم النَّك ِ
يع
َالَ ،و َفظ َ
َ
َ
ْ
ِ
الع َق ِ
اب(.((4

ه َذا ،وه ِذ ِه ِ
الق َّص ُة َكماَ َر َو َاها ُع َلماَ ُء
َ َ
َ
ال َعا َّم ِة َعن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اسَ ،ف َقدَ َر َو َاها ُع َلماَ ؤنَا

اح ُه ْم)
( َقدَّ َس اهللُ َأ ْر َو َ
أَبيِ جع َف ٍر محُ َم ٍد( ((4الب ِ
اق ِرَ ،و َذك ََر َها
َ
َ ْ
َّ
الش ْي ُخ اجلَ ِل ُيل أ ُبو َعليِ ال َطبرَ ْ سيِ ( ((4فيِ
َّ
ِّ
ٍّ
(((4

َعن اإل َما ِم

( ((4يف البحار :قطيع العذاب.
( ((4يف البحار :رضوان اهلل عليهم.
( ((4مل ترد يف البحار.
( ((4هو الشيخ أمني اإلسالم أبو عيل الفضل
ب��ن احل��س��ن ال��ط�بريس ،ول��د يف النصف
ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن اخل��ام��س اهل��ج��ري ،له
مجلة من التصنيفات منها (جممع البيان
إىل علوم القرآن) يف عرشة جملدات ،ومن
مؤلفاته األخ��رى تفسريه الثاين (جوامع
اجلامع) ،وجواهر النحو ،ونثر الآللئ،
وإع�لام ال��ورى بأعالم اهل��دى ،وغريها
من املؤلفات ،ت��ويف رمح��ة اهلل عليه سنة
548ه���ـ ،تنظر ترمجته يف :إن��ب��اه ال��رواة
عىل أنباه النحاة ،7– 6 /3 :وقد ذكر له
املؤلف بعض األش��ع��ار ،ونقد الرجال:
 ،19 /4وأمل اآلمل،217– 216 /2 :
ورياض العلامء ،359–340 /4 :ولؤلؤة
ال��ب��ح��ري��ن ،368– 346 :وروض���ات
اجل��ن��ات ،365– 357 /5 :والكنى
واألل��ق��اب ،446– 444 /2 :وأعيان
الشيعة ،68– 64 /13 :واألع�لام/5 :
 ،148ومعجم املؤلفني.622 /2 :

395

جوابات ثالث مسائل تفسريية للشيخ هباء الدين العاميل

مجَ ْم ِع البي ِ
ان(َ ،((4ل ِكن َبينَْ َما َر َوا ُه ال َعا َّم ُة
ََ
َ
أص َحا ُبنَا ْ
اختِلاَ ٌل(َ ((4ي ِسيرٌْ ،
َو َما َر َوا ُه ْ
َف َّ
الر َوا َي َة ا َّلتِي َر َو َاها َأ ْص َحا ُبنَا َل ْي َس
إن ُّ
فِيها َأ يع ِّل ِن النَّاس السحر فيِ و ْق ِ
ت
َ
َ
ِّ ْ َ
ْ َ نهَّ ُماَ ُ َ ماَ
ِ
ِ
ِ
حي ٌة فيِ َّ
يم
َت ْعذيبِ ِهماِ َ ،ب ْل ه َي صرَ ِ َ
أن ال َّت ْعل َ
َان َق ْب َل ال َّت ْع ِذ ِ
يبَ ،وك ََذلِ َك َل ْي َس فِ َيها َّ
ك َ
أن
ِ
ِ
االس َم األَ ْع َظ َم
ْ
ت ْل َك ا َمل ْر َأ َة َت َع َّل َم ْت من ُْهماَ
ِِ
السماَ ِء.
َو َص َعدَ ْت بِبرَ َ كَته إلىَ َّ

أن ه ِذ ِه ِ
واحل ِ
الق َّص َة َم ْرو َّي ٌة ِم ْن
اص ُل َّ َ
َ َ
ُط ُر ِقنَا َو ِم ْن ُط ُر ِق ال َعا َّم ِة َم َع ًاَ ،و َل ْي َس ِم ْن
احلكَاي ِ
جمُ ْ َل ِة ِ
ات ال َغيرْ ِ ا ُمل ْستَنِدَ ِة َكماَ َي ْظ َه ُر
َ
ِمن َكلاَ ِم ال َف ِ
اض ِل الدَّ وانيِ ِّ ( ((4فيِ شرَْ ِح
ْ
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( ((4ينظر :جممع البيان .242– 240 /1 :وقد
نقله الطربيس عن العيايش ،ينظر تفسري
العيايش.73– 71 /1 :
( ((4يف البحار :اختالف.
( ((4هو جالل الدين حممد بن أسعد بن حممد
بن عبد الرحيم بن عيل الصديقي الدواين
نسبة إىل دوان التي ولد فيها سنة 830هـ،
واملتوىف سنة  907أو 918هـ ،له الكثري من
التصانيف منها :رشح العقائد العضدية،
رسالة يف إثبات الواجب ،احلاشية القديمة
واجل��دي��دة ع�لى رشح التجريد ،حاشية
هتذيب املنطق ،أنموذج العلوم ،حاشية
عىل رشح اجلغميني ،حاشية عىل رشح
الشمسية ،تفسري بعض السور و اآليات
منها تفسري سورة اإلخالص .ينظر :الكنى

َّ
((إن َه ِذ ِه
ال َع َق ِائ ِد ال َع ْض ِد َّي ِة َح ْي ُث َق َال:
ِ
الق َّص َة َل ْي َس ْت فيِ ِكت ِ
َاب اهللِ َولاَ فيِ ُسن ِْة
رس ِ
ول اهللِ َما َيدُ ُّل َعلىَ ِصدْ ِق َها))(.((4
َ ُ
استَدَ َّل َعلىَ َأنهَّ َا ِم ْن جمُ ْ َل ِة
ُث َّم إ َّن ُه ْ
الأْ َك ِ
َاذ ِ
يب َب َّ
أن تمَ َ ُّك َن تِ ْل َك ا َمل ْرأ َة ِم ْن
ِ
السماَ ِء بِماَ َت َع َّل َم ْت ُه ِم َن المَْ َلك ِ
َني،
ُّ
الص ُعود إلىَ َّ

ِ
االس َم األَ ْع َظ َم َوعَدَ ِم تمَ َكُّنِ ِهماَ ِم ْن
َأ ْعني ْ
َذلِ َك م َع ِع ْل ِم ِه بِ ِه َغ م ْع ُق ٍ
ول(.((5
يرْ ُ َ
ماَ
َ
َولاَ يخَ ْ َفى َأ َّن َدلِي َل ُه َه َذا إِ َّنماَ َيت ُُّم َلو
ِ
االس َم
ْ
اس ُم ُه لمَ ْ ُينْس ِهماَ
َث َب َت أ َّن ُه َج َّل ْ
األَ ْع َظ َم َب ْعدَ ا ْقترِ َ افِ ِهماَ تِ ْل َك ال َك َب ِائ َر
العظِيم َة واستِح َق ِ
اق ِهماَ ال َّط ْر َد َواخلُ ْذلاَ َن،
َ َْ َ ْ ْ
ودو َن ُثبوتِ ِه َخر ُط ال َقت ِ
َاد(.((5
َ ُْ ُ
ْ
الس ُ
ؤال ال َّثانيِ :
ُّ
ِ
ب مجَ ْم ِع البي ِ
َع ْن َق ِ
ان فيِ َقولِ ِه
ول َصاح ِ َ َ َ
إبراهيم :ﭽﮃ ﮄ
َت َعالىَ ِحكَاي ًة َع ْن
َ

واألل��ق��اب ،231– 230 /2 :وأعيان
الشيعة ، :واألع��ل�ام،33– 32 /6 :
ومعجم املؤلفني.127– 126 /3 :
( ((4ينظر رشح العقائد العضدية.112– 111 :
( ((5ينظر :نفسه.111 :
( ((5ال َقتَا ُد نوع من األشجار له شوك كاإلبر،
واخلَ ْ��ر ُط :أن تزيل هذه األشواك بكفيك،
وهذا مثل ُيرضب لألمر دونه مانع ،ينظر:
جممع األمثال.265 /1 :
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ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎﭼ [سورة إبراهيم:]37 :
َيف َسماَّ ه َبيت ًا َولمَ َي ْب ِنه
(( ُي ْس ُأل َف ُي َق ُال :ك َ
إ بر ِ
اه ْي ُمَ ب ْعدُ ؟َ .و َ
ابَّ :
إن ال َب ْي َت
اجل َو ُ
َْ
ِ
ك َ
وحم
َان َق ْب َل َذل َك َوإ َّنماَ َخ َّر َب ُه َط ْس ٌم َ
ويس))( ،((5ما ا ُملراد ِمن ه ِذ ِه الك َِل ِ
ت؟.
َ َ ُ ْ َ
َ
ماَ
ِ
ِ
السينْ ِ
َّ
إسكَان ِّ
إن َط ْس َم بِ َفت ِْح ال َّطاء َو ْ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
يس
َطائ َف ٌة م ْن َط َوائف َقو ِم َعادَ ،و َجد َ
ِ
اجلي ِم ا َمل ْفت ِ
ِ
بِ ِ
ور ِة
َ
ُوحة َوالدَّ ال ا ُمل ْه َم َلة ا َملك ُْس َ
و ِ
َّاة التَّحتَانِي ِة الس ِ
الياء ا ُملثن ِ
اكن َِة َط ِائ َف ٌة
ْ َّ
َ
َّ
ِ ِ
ٌأخرىِ َ ،
وهاتان ال َّطائ َفتان ُي َق ُال :إنهَّ ُماَ
َ
َان َقدْ َخربا الكَعب َة ا ُملقدَّ س َة َقب َل َزم ِ
ك َ
ان
َ ْ
َ
َّ
َ
إبراهيمَ ،و َما فيِ ن ُْس َختِك ُْم (أ َدا َم
َ
ِ
ِ
(حم َو َيس) ِمن
اهللُ أ َيا َمك ُْم) من َلف َظة َ
ِ
ف الن َُّّساخِ َو َكأنهَّ ُ ْم ّملا َر َأ َوا ( َط ْس َم)
َتصرَ ُّ
ِ
فيِ َأ ّو ِل ال َكلاَ ِم َو( َيس) فيِ
آخره َظنُّوا َّ
أن
ا ُملتوس َط ِمن َذينِ َك اللف َظ ِ ِ
(جد)
ني َأعني َ
ِّ
أن َيك َ
بِ َمعنَى ْ
وها َعلىَ
(حم)َ ،ف َك َت ُب َ
ُون َ
ِو ْف ِق َظنِّهم ال َف ِ
اس ِدَ ،وك َْم للن َُّّساخِ ِمن
ُ

( ((5جممع البيان ،64 /6 :وقد ذكر الطربيس
جوابني ّ
األول :أنّه ملا كان
حلل هذا السؤالّ ،
معلوم ًا أنّه يبنيه سامه بيت ًا ،واملراد :عند بيتك
الذي مىض يف سابق علمك كونه ،أ ّما اآلخر
فهو ما ذكره السائل للبهائي.

ات م ِ
يل ِمن َت َف ٍ
فسدَ ٍة ت ِ
َهذا ال َقبِ ِ
ب
ُوج ُ
ُ
صرَ ُّ
اإلشك َ
ْ
َال َعلىَ النَّاظِ ِري َن.

أيض ًا َّ
اب ا َّل ِذي
َه َذاَ ،و َ
جل َو َ
إن َه َذا ا َ
َذك ََر ُه َش ُ
يخنَا ال َّطبرَ ْ سيِ ُّ ُقدِّ َس سرِ ُ ُه َمبنِ ٌّي
يت و َقو ِ
اس الب ِ
ِ
َعلىَ َّ
اع ِد ِه
َ َ
أن ُأ َّس ًا من َأ َس ِ َ
ِ
َان ب ِ
اقي ًا َكماَ َو َر َد فيِ َب ِ
وايات
الر
ك َ َ
عض ِّ
ِ
( ،((5لاَ أ َّن ُه ك َ
آثار ُه بِال ُك ِّل َّي ِة،
َان َقدْ ُعد َم ْت ُ
ف التَّا ِم فيِ إطلاَ ِق الب ِ
لِيحتَاج إىل التَّك ّل ِ
يت
َ
ُ َ
َع َل ِيه .

َف ْ
عض ا ُمل َفسرِّ ِ ي َن
إن ُق َ
لتَ :ذك ََر َب ُ
َّ
إبراهيم
ور َذلِ َك ال َكلاَ ِم َعن
َ
إن ُصدُ َ
َل َع َّل ُه إنّام ك َ
يت َف ِل َم لمَ ْ َيذك ُِر
َان َبعدَ بِن َِائ ِه ال َب َ
سيِ حمِ
واب اخلَاليِ َعن
جل ُ
ال َّطبرَ ْ ُّ َر َ ُه اهللُ َه َذا ا َ
التَّك ُل ِ
ف؟.
ِِ ِ
كم ُه
ُق ُ
لتَ :س َب ُ
ب إهمْ َ اله َذل َك َو ُح ُ
بِ َّ
أن َذلِ َك ال َكلاَ َم إ َّنماَ َصدَ َر َعنَهَ ق ْب َل
ِِ
َضمنَته ِر َواي ُة ُهشا َم َع ِن
بِنَائه ال َب ْي َت َما ت َ
(((5

��ج
( ((5ينظر :ال��ك��ايف 205 /4 :ب��اب (ح ّ
إبراهيم وإسامعيل وبنائهام البيت ومن

ويل البيت بعدمها ،وفيه(( :أذن اهلل

احلج وبناء الكعبة ،وكانت
إلبراهيم يف ّ

حتج إليه ،وإنّام كان ردم ًا ،إلاّ ّ
أن
العرب ّ
قواعده معروفة)).
( ((5مل ِ
أهتد لصاحب هذا القول.
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الص ِ
ِ
اد ِقِ م ْن َّ
يم لمََّا أتَى
َّ
أن إ ْب َراه َ
إسماَ ِع ْي َل َو ُه َو طِ ْف ٌل َص ِغ ٌري إلىَ
بهِ َ َ
اج َر َو ْ
وض ِع البي ِ
ض م ّك َة أن َْزلهَ فيِ م ِ
ت َولمَ
َْ
ْأر ِ َ
َ
ُماَ
لأِ
يتَو َّق ْ ِ
اهدَ َس َار َة ْ
أن
ف عندَ همُ َ ا؛ َّن ُه َقدْ َع َ
َ
ور ِهَ ،فر ِجع ِمن َغ ِري تَو ُّق ٍ
َي ِ
رج َع ِم ْن َف ِ
ف
َ َ ْ
َف َلماَّ َب َل َغ َج َب َل ُكدً ى(َ ((5ق َال َذلِ َك ال َكلاَ َم،
َولمَ َي ِ
بن ال َك َعب َة إال َبعدَ ُب ُلو ِغ إسماَ ِع َيل
ِ
ِ (((5
الرواي ُة َحسنَ ُة
الر َجال َ ،و َهذه ُّ
َمب َل َغ ِّ
ال َّط ِ
ريق (.((5
َو َب ْعدَ
َع ْن ِأئ َّم ِة

و ِ
رود ِم ْث ِل َه َذا اخلَبرَ ِ ا ُمل ْع َتبرَ ِ
َ
(سلاَ ُم اهللِ َع َل ِيه ْم)،
اهلُدَ ى َ

أو َر َد ُه َذلِ َك ا ُمل َفسرِّ ُ ؟.
َك ْي َ
ف ُي ْل َت َف ْت إىل َما ْ
َاب َذلِ َك التَّك ُّل ِ
فَلاَ َمندُ وح َة َع ْن ارتِك ِ
ف،
اب َع ْن َذلِ َك اإلشك ِ
َولاَ َيب ُعدُ ْ
َال
أن يجُ َ
( ((5جبل ُك��دً ى :وهو موضع بمكة ،ينظر:
معجم البلدان مادة (ك��دى)،441 /4 :
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وينظر كذلك مادة (كداء) التي قبلها.
( ((5تنظر الرواية كاملة يف :تفسري القمي/1 :
 60وما بعدها ،وفيه (جبل ك��داء) بدل
(كدى).
( ((5احلديث احلسن هو ما اتصل سنده إىل
املعصوم بإمامي ممدوح من غري نص عىل
عدالته ،مع حتقق ذلك يف مجيع مراتبه أو يف
بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح،
ينظر :أصول احلديث.107 :

ف َمؤ َن ًة َوت ِ
بِ َج ٍ
آخ َر َف َل َع َّله َ
واب َ
َقر ُير ُه:
أخ ُّ
اب َث َراه
إ َّن ُه َر َوى ثِ َق ُة
اإلسلاَ ِم(َ ((5ط َ
ْ
فيِ الكَافيِ َعن الص ِ
أن فيِ
اد ِقَّ 
السماَ ِء
َ
َّ
ِ ِ
اح(َ ((5و ُهو
سمى الضرُّ َ ُ
الساد َسة َب ْي َت ًا ُي َّ
َّ
وف بِ ِه ك َُّل َيو ٍم َسب ُع َ
ون
ور َي ُط ُ
ال َب ُ
عم ُ
يت ا َمل ُ
اهيمْ 
ألف َم َل ٍكَّ ،
أن
َ
إبر َ
وأن اهللَ أ َم َر َ
ذائه(َ ،((6في ِ
يبنِي الكَعب َة بِ ِح ِ
مك ُن ْ
أن
ُ
َ
َْ َ
( ((5هو الشيخ أبو جعفر حممد بن يعقوب
ب��ن إس��ح��اق ال��ك��ل��ي��ن��ي (ت329ه����ـ)
ص��اح��ب ك��ت��اب ال��ك��ايف وه���و أش��ه��ر
تصانيفه ،ينظر يف ترمجته :نقد الرجال:
 ،352 3 4ورياض العلامء–199 /5 :
 ،200ولؤلؤة البحرين،394– 386 :
وروض��ات اجلنات،112– 101 /6 :
والكنى واأللقاب،122– 120 /3 :
ودفاع عن الكايف.42– 35 /1 :
( ((5ق��ال ي��اق��وت احل��م��وي(( :وال��ّض�رّ اح:
بيت يف السامء حيال الكعبة وهو البيت
املعمور)) ،ينظر :معجم البلدان/3 :
.454
( ((6ينظر :الكايف 191– 191 /4 :باب بدء
البيت والطواف ،ووسائل الشيعة/13 :
 294ح��دي��ث رق��م (295 ،)17779
حديث رق��م ( 297 ،)17782حديث
رقم ( )17788وفيه ّ
أن الرضاح يف السامء
ِ
��ع البيت املعمور بحذاء
الرابعة ثم ُوض َ
ِ
���ع البيت بحذاء البيت
ال�ضراح ثم ُوض َ
املعمور.

تقديم وحتقيق :م.م .مقدام حممد جاسم البيايت

َي َ
كون ُم َرا ُده :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ
[سورة إبراهيم ]37 :أي بِ ِح ِ
ذائه َو َعلىَ
م َو َازاتِ ِهَ ،وما َيترَ اءى ِم ْن َز َو ِ
ال ا ُمل َحا َذ ِاة
َ َ َ
ُ
ب بِحرك َِة ال َف َل ِك َغ َق ِ
اد ٍح؛ إ ْذ
فيِ األَ ْغ َل ِ َ َ
يرْ ُ
ِ
ور ٍة َم َّرةًَ ،علىَ ّ
أن
َيكفي محُ َا َذا ُت ُه فيِ ك ُِّل َد َ
لك الس ِ
ُون ال َف ِ
اد ِ
ُسك َ
س َو َح َرك َِة ا ُملشترَ ِ ي
َّ

يل السباح ِة كَالسم ِك فيِ ا َمل ِ
ِ ِ
اء
فيه َعلىَ َسبِ ِ ِّ َ َ
َّ َ
ممِ ا لمَ ي ُقم إىل اآلن دلِ ٌيل َعلىَ امتِن ِ
َاعه،
ّ
َ
َ
و ِ
أد َّل ُة عَدَ ِم َق ُب ِ
ول الأَ فَلاَ ِك اخلَ ْر َق ُك ُّل َها
َ
ِ ِ
َم ُ
حل َكماَ ء،
دخو َل ٌةَ ،ول َذل َك َج َّو َز ُقدَ َماء ا ُ
أن َيك َ
ون َو َغ َريهْ ،
َكماَ يحُ كَى َعن أفلاَ ُط َ
ُون
سري جمَ ِي ِع الكَو ِ
يل اخلَ ِ
اك ِ
ب َعلىَ َسبِ ِ
رق،
َ
َ ُ
رآن ا َمل ِج ِ
وما ورد فيِ ال ُق ِ
يد ِمن َقولِ ِه َت َعالىَ :
َ َ َ َ َ
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭼ [سورة االنفطارَ ]2- 1 :و َقولِ ِه

ُس ْب َحا َن ُه :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ [سورة
األنبياءَ ]33 :ش ِ
اهدٌ بِ َج َو ِاز الخْ َ ْر ِق(،((6
ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ [سورة
األعراف.]185 :

( ((6القول ب ّ
��أن األف�لاك العلوية ال يته ّيأ هلا
اخلرق وااللتئام من متبنيات علم الفلك
القديم وقد ر ّد البهائي هذا القول
هنا ويف كتابه احلديقة اهلاللية ،84 :وينظر
هامش رقم ( )4من الصفحة عينها.

السؤال الثالث:
َقو ُل ُه َت َعالىَ فيِ آ َي ِة اإل ْف ِك :ﭽ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﭼ [سورة النورَ ]26 :ما
غفر ِة ؟ .هو( ((6()..بِا ُملوا َف ِ
ِ
ِ
اة
َ
ُ َ
ا ُمل َرا ُد من ا َمل َ
َيف َي ِص ُّح اإلطلاَ ُق َم َع
أم ُمط َل ُق؟َ .وك َ
ول َع ِائ َش َة فيِ ِضم ِن اجل ِمي ِع ت ِ
ُد ُخ ِ
َغلي َب ًا
َ
ْ
وا َمل ِ
غف َر ُة لاَ َت َت َع َّل ُق بهِ َا؟.
َ
َ
أص َحابِنَا
وابَ :قد حمَ َ َل َب ْع ُض ْ
اجل ُ
اآلي َة الك َِريم َة َعلىَ إ ْط ِ
الق َهاَ ،و َق َال فيِ
َ
َ
واب َعن َه َذا اإلشك ِ
جل ِ
َال :إ َّنه َقد َو َر َد ْت
ا َ
َعن ِأئمتِنَا
نِ ُز ِ
ول َه ِذه

َسلاَ ُم
اآل َي ِة

اهللِ َعليهم فيِ َس َب ِ
ب
يم ِة ،أعنِي َقو َل ُه
الك َِر َ

َت َعالىَ  :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭﭼ [سورة النور
الزانِي ِ
ِ
َّ ] :26
ات
َزوجوا بِ َّ َ
َاس ًا همَ ُّ وا ل َيت ُ
أن أن َ
اهم اهللُ َع ْن َذلِ َك ِمن َقبِ ِ
يل َقولِ ِه َت َعالىَ :
َفن ََه ُ

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ

[سورة النورَ ]3 :و َهذا َي ُّ
دل َعلىَ َّ
أن
ا ُملراد ِمن اخلبِي َث ِ
اتَ ،و َمن
الزانِ َي ُ
ات َّ
َ
َ َ

( ((6يف هذا املوضع كلمة مل ِ
أهتد ملعرفتها.
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دخ ُل فيِ ال َّط ِ
ال َّطيب ِ
فَ ،ف َي ُ
يبات
ات ال َع َف ِائ ُ
َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
يب فيِ َّ
أن
يع الن َساء ال َعفي َفاتَ ،ولاَ َر َ
جمَ ُ
َت ِمن ال َّطيب ِ
ات بهِ َ َذا ا َمل ْعنَى،
َع ِائش َة كَان ْ
َ
ني وال َّطيب ِ
ِ
ات
َ
بحا َن ُه إنماَّ َوعَدَ ال َّطيبِ َ َ
َلكنَّ ُه ُس َ

ِ
غفر ٍة ما ،ولمَ ي ِعدْ ُهم بِ ُغفر ِ
ان جمَ ِي ِع
بِ َم َ َ َ ْ َ
َ
واإللزام يحَ كُم بِ َعدَ ِم ُد ُخ ِ
أح ٍد
ِذنُوبهِ م،
ول َ
َ ُ ْ ُ
ِ ِ
الوعْدُ
ِم َن ال َع ِف ِيف َ
ني وال َعفي َفات الن ََّارَ ،ف َ
إن ُهو بِ ُغ ِ
ُوب ال َف ِري َق ِ
فران شيَ ٍء ِمن ُذن ِ
ني؛
ماّ َ
بب ما هم َع َل ِيه ِمن ِ
الع َّف ِةَ ،ولاَ َيب ُعدُ
بِ َس ِ َ ُ
أن ُيغ َف َر لِ َع ِائش َة شيَ ٌء ِمن ُذنُوبهِ َا؛ بِ َس ِ
ْ
بب
ِع َّفتِ َها َو ِع َو َض َما َح َص َل لهَ َا ِمن الأَلمَ ِ
واحل ِ
زن ِمن َخطِي َئ ِة اإل ْف ِك.
َ ُ
الوعْدُ بِالر ِ
زق الك َِري ِم فَلاَ َي ْل َز ُم
َوأ َّما َ
ِّ
ِ
ُون فيِ
أن َيك َ
ْ
اآلخ َر ِة َف َلع ّله فيِ الدُّ نِ َيا َو َلو
الزنَا ُي ِ
أن ِ
ور ُ
َما ُر ِو َي ِم ْن َّ
قر انتهى
ث ال َف َ
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كال ُمه.
جل ِ
األو ُل
واب َن َظ ٌر أ َّما
َّ
َوفيِ َهذا ا َ
ِ
لأِ
أص َحابِنَا َفسرَّ ُ وا
َف َّن ا ُملفسرِّ ي َن من ْ
ِ
ُون فيِ
اآلية بِماَ َيك ُ
يم فيِ َه ِذه
الر ْز َق الك َِر َ
ِّ
اآلخر ِةَ ،ق َال فيِ مجَ مع البي ِ
ان(( :ﭽ ﮢ
ََ
َ
َ
ِ
ني ِم َن الر َج ِ
ال
ﮣ ﭼ أي :لهِ َؤلاَ ء ال َّط ِّيبِ َ
ِّ
والنِّس ِ
اء َم ْغ ِف َر ٌة ِم َن اهللِ لِ ُذنُوبهِ ِ ْم ﭽ ﮤ
َ َ
ِ
يم ٌة فيِ
ﮥﭼ أيَ :ع ِّط َي ٌة من اهللِ ك َِر َ

اجلَن َِة))(.((6

الذ ِ
وأ َّما َثانِ َي ًا َفلأِ َّن َمغ َفر َة َّ
نب إنَّام
ِهي َلمِن لمَ يخَ رج َعن ِرب َق ِة ا ُمل ِ
نني ،لاَ َلمِن
ؤم َ
ْ
ُ ْ
ول الرس ِ
انْدَ ر َج فيِ ِضم ِن َق ِ
ولَ (( :يا َع ُّيل
َّ ُ
ْ
َ
َحر ُب َك َح ْربيِ ))(ْ ((6
يب
فإن َز َع َم َه َذا ا ُمل ِج ُ

ور تَو َب ٍة َعن َْها َوالنَّد َم التَّا ِم َعلىَ َما
ُصدُ َ
رب ِأم ِري ا ُمل ِ
َو َق َع [منها] ِمن َح ِ
نني
ؤم َ
ات َه ِذه الدَّ عوىَ ،مع َّ
أن َكلاَ َمه
َف َع ِل ِيه إث َب ُ
ُي ْعطِي عَدَ َم ُث ُبوتهِ َ ا ِعنْدَ ه وإلاَّ لمَ ْ يحَ ْ ت َْج إىل
حمَ ْ ِل الر ِ
زق الك َِري ِم َعلىَ الدُّ نيوي َفتَد َّبر.
ِّ
َاص َعن
رر َه َذا َظ َه َر أ َّن ُه لاَ َمن َ
إذا َت َق َ
ْجاز ه َذا الو ْع ِد فيِ ه ِذ ِه اآلي ِة بِا ُمل ِ
وافاة،
َ
إن ِ َ
َ
ِ
َكن ِ
اآليات التي ُو ِعدَ فِ َيها
َظائ ِر َها ِمن

نون َتك ِْفري السي َئ ِ
ا ُمل ِ
ات َو ُد ُخ ِ
ؤم َ
ول
َّ
َ
وط بِبِ ِ
ِ
ب أ َّن ُه َمشرْ ُ ٌ
قائ ِه ْم
اجلَنَّات ،إ ْذ لاَ َر ْي َ
ت الو َف ِ
َعلىَ اإلي ِن إىل و ْق ِ
اةَ .واهللُ َأ ْع َل ُم
َ
َ
ماَ
بِح َق ِائ ِق َأحك ِ
َام ِه.
ْ
َ
اخلامتة:

بعد أن وفقنا اهلل سبحانه وتعاىل إىل

إمتام حتقيق هذا األثر املهم ،نرى توجيه
( ((6جممع البيان.173 /7 :

( ((6ج��زء من حديث نبوي رشي��ف ،ينظر:
البحار األنوار :ج :38ح 58ص.117

تقديم وحتقيق :م.م .مقدام حممد جاسم البيايت

عناية الباحثني واملهتمني بالرتاث إىل ما

•أصول احلديث ،عبد اهلادي الفضيل،

1.1بذل املزيد من اجلهد يف حتقيق

والنرش بريوت لبنان1321 ،هـ.

يأيت:

املخطوطات القديمة ،وإخراجها
من ظلامت الرفوف إىل نور النرش

والطباعة.

ط ،3مؤسسة أم القرى للتحقيق

•األعالم ،خري الدين الزركيل ،ط،15
دار العلم للماليني بريوت –لبنان،

2002م.

2.2ان ُيعنى الباحثون بكل ما يتصل

•أعيان الشيعة ،حمسن األمني العاميل

املتعلقة بتفسريه وغريبه وقراءاته وما

ط ،5دار التعارف للمطبوعات

بالقرآن الكريم ،فت َُح َّق ُق املخطوطات
إىل ذلك.

3.3العناية بآثار علامئنا املتقدمني،

(ت1371هـ) ،حتقيق حسن األمني،
بريوت –لبنان1420 ،هـ –2000م.

•أمل اآلمل ،حممد بن احلسن احلر

واملتأخرين ،ومنهم الشيخ البهائي.

العاميل (ت1104هـ) ،حتقيق أمحد

موقع القبول والرضا عند اهلل سبحانه،

املتنبي بغداد –العراق ،د .ط ،د .ت.

ويف اخلتام أرجو أن يقع هذا العمل

وعند املهتمني برتاثنا اخلالد.
مصادر البحث

القرآن الكريم.

احلسيني ،مكتبة األندلس شارع

•إنباه الرواة عىل أنباه النحاة ،مجال
الدين عيل بن يوسف القفطي (ت
646هـ) ،حتقيق حممد أبو الفضل

•االثنا عرشية الصومية ،هباء الدين

إبراهيم ،ط ،2دار الكتب والوثائق

(ت1031هـ)،

2009م ،وهي طبعة مصورة عن

حممد بن احلسني العاميل املعروف
بالشيخ

البهائي

حتقيق عيل املرواريد ،جملة تراثنا،

قم املقدّ سة –إيران ،ع 11س2
1408هـ.

القومية

بالقاهرة،

1430هـ–

الطبعة األوىل سنة 1955م.

•أنوار التنزيل وأرسار التأويل
املعروف بتفسري البيضاوي ،نارص
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الدين أبو اخلري عبد اهلل بن عمر

البيضاوي ،هباء الدين حممد بن

وتقديم حممد عبد الرمحن املرعشيل،

مكتبة جملس الشورى اإلسالمي يف

البيضاوي (ت 691هـ) ،إعداد

دار إحياء الرتاث العريب بريوت –

إليران حتت الرقم (.)3570

•بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار

من الصحيفة ،هباء الدين حممد بن

لبنان ،د .ط ،د .ت.

األئمة األطهار ،حممد باقر

•احلديقة اهلاللية رشح دعاء اهلالل
احلسني العاميل ،حتقيق عيل املوسوي

املجليس (ت 1111هـ) ،حتقيق

اخلراساين ،مؤسسة آل البيت

ط ،1منشورات مؤسسة األعلمي

•خامتة مستدرك الوسائل ،حسني

•تفسري الع ّيايش ،أبو نرص حممد بن

حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت،

وتعليق عيل النامزي الشاهرودي،

بريوت –لبنان1429 ،هـ –2008م.

مسعود بن ع ّياش املعروف بالع ّيايش،
تصحيح وتعليق هاشم الرسويل

مؤسسة األعلمي
املحلاّ يت ،ط،1
ّ
بريوت –لبنان1411 ،هـ –1991م.

•تفسري القمي ،أبو احلسن عيل بن
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احلسني العاميل ،خمطوط حمفوظ يف

إلحياء الرتاث قم –إيران1410 ،هـ.

النوري الطربيس (ت1320هـ)،

ط ،1مؤسسة آل البيت بريوت–

لبنان1429 ،هـ –2008م.

•خريدة القرص وجريدة العرص بداية
قسم شعراء الشام (شعراء دمشق)،
للعامد األصفهاين الكاتب ،حتقيق

إبراهيم القمي (من أعالم القرنني
 4– 3اهلجر َي ِ
ني) ،تصحيح وتعليق

اللغة العربية بدمشق1388 ،هـ–

الكتاب للطباعة والنرش قم –إيران،

•ديوان ابن اخلياط ،حتقيق خليل

طيب احلسيني اجلزائري ،ط ،3دار

1404هـ.

•حاشية الشيخ البهائي عىل تفسري

شكري فيصل ،مطبوعات جممع
1968م.

مردم بيك ،املجمع العلمي العريب،

دمشق–سوريا1958 ،م.

تقديم وحتقيق :م.م .مقدام حممد جاسم البيايت

•الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،أغا

ببوالق1301 ،هـ.

ط ،3دار األضواء بريوت –لبنان،

البن العامد احلنبيل (ت1089هـ)،

بزرك الطهراين (ت 1389هـ)،

1403هـ –1983م.

•شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،
حتقيق حممود األرنؤوط بإرشاف

•روضات اجلنات يف أحوال العلامء

عبد القادر األرنؤوط ،ط ،1دار ابن

1313هـ)،

•رشح العقائد العضدية ،جالل الدين

والسادات ،حممد باقر املوسوي

اخلونساري

(ت

اسامعيليان

طهران

حتقيق أسد اهلل اسامعيليان ،مكتبة
1392هـ.

–إيران،

كثري دمشق1414 ،هـ –1993م.

حممد بن أسعد الدواين (ت 907أو

918هـ) ،د .ط ،د .ت.

•الشيخ هباء الدين العاميل (جمموعة

•رياض العلامء وحياض الفضالء،

رسائل وبحوث يف سرية الشيخ

القرن الثاين عرش ،حتقيق أمحد

والثقافة

عبد اهلل أفندي األصبهاين من أعالم

احلسيني باهتامم حممود املرعيش،

مطبعة اخليام قم املقدّ سة –إيران،
1401هـ.

البهائي) ،جمموعة من املحققني،

ط،1

مركز

العلوم

اإلسالمية1429 ،هـ –2008م.

•طبقات أعالم الشيعة ،أغا بزرك
الطهراين ،حتقيق عيل نقي منزوي،

•سالفة العرص ،عيل خان احلسيني

ط،2

(1120هـ) ،مطبعة اخلانجي –

•الغدير يف الكتاب والسنة واألدب،

•سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين

(ت1392هـ) ،حتقيق مركز الغدير

املرادي ،نرش املطبعة املريية العامرة

املقدّ سة ،ط1416 ،1هـ –1995م.

املعروف

بابن

معصوم

املدين

مرص1324 ،هـ.

عرش ،أبو الفضل حممد خليل أفندي

مؤسسة

اسامعيليان

املقدّ سة–إيران ،د .ت.

قم

عبد احلسني أمحد األميني النجفي
للدراسات اإلسالمية إيران –قم
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•غرائب القرآن ورغائب الفرقان

األضواء بريوت –لبنان1406 ،هـ–

احلسن بن حممد بن حسني القمي

•جممع األمثال ،أبو الفضل أمحد

(تفسري النيسابوري) ،نظام الدين
النيسابوري (ت850هـ) ،حتقيق

زكريا عمريات ،ط ،1دار الكتب
العلمية بريوت –لبنان 1416 ،هـ.

بن حممد النيسابوري امليداين (ت

518هـ) ،حتقيق حممد حميي الدين
عبد احلميد ،مطبعة السنة املحمدية

•فهرس املخطوطات العربية يف

القاهرة –مرص1374 ،هـ –1955م.

عايش ،ط ،1سقيفة الصفا العلمية،

عيل الفضل بن احلسن الطربيس

جامعة برنستون ،ترمجة وحتقيق حممد

1432هـ –2011م.

•جممع البيان يف تفسري القرآن ،أبو
(ت548هـ) ،ط ،1دار العلوم

•الكنى واأللقاب ،عباس القمي

بريوت –لبنان1426 ،هـ –2005م.

الصدر ،طهران –إيران ،د .ط ،د.

ط ،1مؤسسة الرسالة بريوت –لبنان،

•الكواكب السائرة بأعيان املائة

•نقد الرجال ،مصطفى بن احلسني

حممد الغزي (ت 1061هـ) ،حتقيق

السادس اهلجري ،حتقيق ونرش

(ت 1359هـ) ،منشورات مكتبة
ت.

العارشة ،نجم الدين حممد بن
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1986م.

خليل املنصور ،ط ،1دار الكتب
العلمية بريوت –لبنان1418 ،هـ–

1997م.

•لؤلؤة البحرين ،يوسف بن أمحد
البحراين (ت 1186هـ) ،حتقيق

حممد صادق بحر العلوم ،ط ،2دار

•معجم املؤلفني ،عمر رضا كحالة،
1414هـ –1993م.

احلسيني التفرييش من أعالم القرن
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث،

ط1418 ،1هـ.

كانت (املصباح) قد نشرت يف عددها احلادي والعشرين (ربيع  )2015حبثاً كتبه
السيد سعد شريف طاهر معتمد الرتمجة االجنليزية يف اجمللة ،حتت عنوان (القرية يف القرآن
الكرمي) مل خيضع حينها لتقومي اخلرباء كونه حبثاً تقريرياً بقلم كاتب غري متخصص بالدراسات
األكادميية.
وقد عقب عليه االستاذ الدكتور حممد كرمي ابراهيم الشمري من اهليئة االستشارية
ت نصه كما ورد ،ونُبقي للباحث السيد سعد شريف
للمجلة تعقيباً أكادميياً ومنهجيا نثبِّ ُ
حق دراسة هذه األحلوظات وبيان رأيه فيها.
رئيس التحرير

السيد رئيس حترير جملة املصباح الغراء املحرتم

االستاذ الفاضل حممد عيل هدو

حتية طيبة...

م /تعقيب وتعليق

اطلعت عىل البحث املعنون(( :القرية يف القرآن الكريم)) املنشور يف العدد

( )21من جملة املصباح الغراء لسنة 1436هـ2015 /م ،و َعنَّت يل العديد من
املالحظات املنهجية والعلمية ،آم ً
ال من السيد الباحث املحرتم االفادة منها يف

بحوثه القادمة تارك ًا الرسة حترير املجلة الترصف هبذه املالحظات واالخذ بام خيدم
سرية املجلة الرائدة.

أوالً :املالحظات املنهجية:

1.1جاء عنوان الباحث عام ًا غري حمدد هبدف او دراسة او مقصد علمي واضح،
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فهل هي دراسة داللية؟ .فنية؟ .موضوعية ،استقرائية؟...

2.2مل يتبع الباحث طريقة منهجية صحيحة القتباس املعلومات اخلاصة لتفسري اآليات
القرآنية من كتب التفسري وفق تسلسل مؤلفيها ،حسب العصور التي عاشوا فيها

او حسب تسلسل تاريخ وفياهتم ،بل كان يقدم املتأخر عىل املتقدم زمني ًا ،وهذا

خلل منهجي وعلمي يف الدراسات العلمية الرصينة ،واالمثلة عىل ذلك كثرية
جد ًا ،شملت معظم فقرات البحث ،ففي العنوان القرية يف املعاجم ص،233
اعتمد عىل مؤلفات متأخرة جد ًا او امهل املعاجم اللغوية املتقدمة زمني ًا ،فقد كان
جل اعتامده عىل خمتار الصحاح (دون ذكر اسم مؤلفه وتاريخ وفاته) ،ونقل عن:

معجم نور الدين الوسيط! .وذكره خمترص ًا.

3.3يف العنوان :القرية يف التفاسري ص ،234اعتمد عىل تفاسري متأخرة بدء ًا من تفسري
االلويس ،املتوىف سنة 1270هـ1803 /م ،وهو تفسري :روح املعاين .ثم تفسري
الكشاف للزخمرشي ،املتوىف سنة 538هـ1143 /م ،وبعد ذلك نقل عن الطربيس،

املتوىف سنة 548هـ1153 /م يف تفسريه :جممع البيان ،ثم توقف عند تفسري اجلاللني،
ومها :جالل الدين حممد بن امحد املحيل ،املتوىف سنة 864هـ1460 /م ،وجالل
الدين عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي ،املتوىف سنة 911هـ1505 /م ،ثم انتقل اىل

كتاب :الروض املعطار يف خرب االقطار ،ملؤلفه :حممد بن عبد املنعم احلمريي ،املتوىف
سنة 900هـ1494 /م ،وهكذا مل يتبع الباحث منهجية علمية صحيحة يف نقل اراء
املفرسين وفق تسلسل وفياهتم ،او اعتامد ًا عىل عرص كل مفرس منهم وسنة وفاته،
وهو املنهج العلمي السليم والصحيح ،بل قدم وأخر بطريقة عشوائية غري منهجية

اطالق ًا.

4.4واصل الباحث اتباع هذا املنهج العشوائي يف تفسري اآليات القرآنية التي ورد فيها

لفظ ((القرية)) ،يف معظم فقرات بحثه ،كام هو احلال يف الفقرة ( )2ص،235

معتمد ًا عىل تفسري اجلاللني أوالً ثم تفسري الكشاف للزخمرشي وبعده تفسري
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الطربيس او احيان ًا يعتمد تفسري اجلاللني ثم تفسري االلويس (روح املعاين) ثم

يعتمد بعدمها تفسري الزخمرشي والطربيس واستمرار ًا حتى هناية الفقرة رقم ()33
ص.254- 254

5.5بخصوص مشتقات (القرية) االخرى ،كان البحث فيها خمترص ًا جد ًا ،كام يف لفظ
(قريتك) عىل ص ،254اذ اعتمد الباحث عىل تفسري :جممع البيان للطربيس ،ثم
الكشاف للزخمرشي وبعده تفسري روح املعاين لاللويس (باختصار شديد) ،وهذا هو

التسلسل املنطقي الصحيح منهجي ًا.

6.6يف تفسريه لفظة (قريتكم) ص ،254عاد الباحث اىل االعتامد عىل تفسري اجلاللني
أوالً ،ثم روح املعاين لاللويس ،مع اشارة اىل الكشاف للزخمرشي ،ويفرتض ان
يكون التسلسل الصحيح ،االعتامد عىل الكشاف للزخمرشي أوالً ثم تفسري اجلاللني،

ثم روح املعاين لاللويس .اما تفسري اللفظة الثانية (قريتكم) يف سورة النمل ،االية:
 ،56فقد جاء خمترص ًا جد ًا دون حتديد كتاب للتفسري ،قال الباحث –بعد ذكره ان
املراد بالقرية (سدوم) مدينة لوط(( :كام جاء ذكرها يف مجيع التفاسري)) ،وهذا كالم

مطلق غري حمدد ،وغري مدعوم بذكر اهم كتب التفسري!.

7.7بخصوص تفسري لفظة (قريتنا) الواردة يف سورة االعراف ،آية ،88 :فقد اتبع
الباحث طريقة عشوائية غري متسلسلة يف اعتامد عىل كتب التفسري ،موضح ًا ان
التفاسري مل ترش اىل اسم القرية ،مثل :تفسري اجلاللني ،جممع البيان للطربيس وروح
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املعاين لاللويس والكشاف للزخمرشي (تقديم وتأخري عشوائي!.).

ثم اعتمد :اطلس القرآن (املرجح انه من تأليف د .شوقي ابو خليل) ،دون تسمية
مؤلفه.

8.8وبخصوص لفظة (القريتني) ،ذكر الباحث اهنا وردت مرة واحدة فقط يف القرآن
الكريم ،يف سورة الزخرف ،آية ،31 :وهنا استخدم الباحث عبارة عمومية فيها
مبالغة كبرية ،قائالً(( :تتفق التفاسري عىل ان القريتني مها مكة والطائف)) ،يف حني

أ.د .حممد كريم ابراهيم الشمري

انه اقترص لدعم رأيه هذا عىل تفسري اجلاللني ،ثم ذكر باختصار شديد ان القريتني
مها مكة والطائف اعتامد ًا عىل تفسري جممع البيان والكشاف ،وهذا اليعني صحة

ادعائه ،الن كل التفاسري التي ذكرها هي ثالثة فقط! .ويفرتض ان يقدم تفسري

جممع البيان للطربيس أوالً ثم يتلوه الكشاف للزخمرشي وأخري ًا يذكر ما ورد يف

تفسري اجلاللني.

ثاني ًا :الدقة العلمية :يالحظ ان هنالك عدم دقة علمية وردت يف البحث ،يمكن

ادراجها يف االيت:

1.1ورد عىل ص ،233هامش ( )1ان لفظة (قريتكم) وردت مرة واحدة يف سورة
االعراف ،آية ،88 :ومرة واحدة يف سورة النحل( ،دون ذكر رقم اآلية).

والصحيح ان لفظة (قريتكم) وردت يف سورة النمل ،آية ،56 :وليس يف سورة

النحل ،وقد ذكرها الباحث صحيحة عىل ص.254

2.2ورد عىل ص 234وهامش ( )6ان لفظة (ام القرى) وردت مرة واحدة يف القرآن
الكريم ،يف سورة االنعام ،أية.92 :

والصحيح اهنا وردت مرتني ،الثانية يف سورة الشورى ،آية.7 :

3.3ورد عىل ص 236نص العبارة(( :ويتطابق مع رأي الطويس يف جممع البيان))...
والصحيح :ان جممع البيان من تأليف الطربيس.

4.4ورد عىل ص ،237العمود ( ،)2السطر ( :)3الزخمرشي يف كشافة ،والصواب:
ِ
كشافه ،باهلاء املكسورة وليس بالتاء املربوطة.
5.5مل يذكر الباحث اآليات القرآنية التي ورد فيها لفظ (القرى) ،وهو مجع :قرية،
كجزء من بحثه ولو باالشارة اليها فقط دون رشح اوتفسري ،اذ ورد هذا اللفظ يف

القرآن الكريم )18( :مرة.

6.6مل يدرس الباحث ومل يفرس لنا لفظة (ام القرى) الوارد ذكرها مرتني يف القرآن
الكريم ،ضمن منهج بحثه يف تفسري لفظة (القرية) وبقية مشتقاهتا الواردة يف بحثه
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ص ،234- 233وذلك يف هناية بحثه ص ،255استكامالً لذكر هذه اللفظة.

7.7امهل الباحث اعداد قائمة تفصيلية باملصادر واملراجع التي اعتمدها يف انجاز
بحثه ،بل اكتفى بذكرها خمترصة جد ًا يف متن بحثه ،وهذا خلل منهجي وعلمي،
اذ يمكن للقارئ الرجوع اىل مصادر ومراجع الباحث ملتابعة تفسري الفاظ القرآن
الكريم بخصوص القرية ومشتقاهتا الواردة يف االيات القرآنية الكريمة ،واالطالع

عىل وجهات نظر املفرسين واملؤلفني من خالل قائمة املصادر واملراجع.

8.8بخصوص اخلرائط التي سقطت سهو ًا من البحث ،والواردة يف العدد )24( :من
جملة املصباح ،فهي ليست ذات فائدة علمية للبحث ،الن عناوينها غري صحيحة

وعمومية ،فاخلارطة االوىل عىل ص ،444جاء عنواهنا :اصحاب السبت ،مل نجد

فيها حتديد ًا وذكر ًا ملدينة آيلة ،وهي ايالت اليوم ،فهل ايلة هي :مدين او مقنا؟.

وقيل :طربية ،وهي بحرية مل نجدها يف اخلارطة ،ويفرتض بالباحث ان يدقق يف
كل تسمية بالرجوع اىل املعاجم واملؤلفات اجلغرافية لتحديدها عىل اخلارطة،

فض ً
ال عن عدم وجود مصدر او مرجع هلذه اخلرائط مجيعها!.

واخلارطة الثانية ص ،445يفرتض ان يكون عنواهنا :مسري او خط مسري او رحلة

النبي يوسف ،وليس عنواهنا :يوسف .!!تعزيز ًا ملا ورد يف البحث عن
رحلته ص.235- 234

وبخصوص اخلارطة الثالثة ص ،446املعنونة :يوسف ،يفرتض ان يكون
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عنواهنا :خارطة توضح سري (رحلة) النبي يونس من يافا يف فلسطني اىل نينوى
يف املوصل ،مع عدم ذكر مرجع هذه اخلريطة ،واملرجع اهنا من كتاب :اطلس
القرآن ملؤلفه :د .شوقي ابو خليل ،ولعلها من عمل الباحث الذي يفرتض ان

يشري اىل ذلك ،وعدم تركها دون مصدر او مرجع!.

ثالث ًا :اللغة وتركيب العبارات:

1.1هنالك عبارات لغوية ورد ذكرها يف البحث غري مناسبة وغري دقيقة ،منها

أ.د .حممد كريم ابراهيم الشمري

ص 234عمود ( )2الفقرة ( )2السطر  11- 10ما نصه(( :وقد روي ان
موسى سار ،))...والصواب :ان النبي موسى ،..وعىل ص ،235عمود

( ،)2الفقرة االخرية ،قال الباحث(( :ويطابق الزخمرشي الرأي ،))...فهل
الزخمرشي يتطابق رأيه مع اجلاللني ام العكس هو الصحيح متام ًا؟!.

اي ان اجلاللني يتطابقان يف رأهيام مع الزخمرشي ،وعىل ص ،236عمود ( )1فقرة

((( :)2ويامثل الطربيس الرأي ،))...والطربيس اقدم من اجلاللني.

2.2استخدم الباحث لغة غريبة ،اذ جعل الكتاب وليس الكاتب (املؤلف) هو الذي
يتحدث او يفرس! ،مثال ذلك قوله ص ،238عمود ((( :)2حيدد تفسري اجلاللني

ص ،))171و(( :يتحدث تفسري اجلاللني))! .ويف الفقرة االخرية ،قال(( :وهذا

مايعززه روح املعاين))! ،وعىل ص 239عمود ( :)1ويؤكد الكشاف ،وليس
الزخمرشي هو الذي يؤكد ،ويف الفقرة االخرية ،قال(( :مل يرش تفسري اجلاللني))!.

وعىل ص ،240عمود ( ،)1السطرين  4- 3قبل االخري(( :ويذكر روح املعاين))!.

وعىل ص 242عمود ( )1الفقرة االخرية ،قال(( :يف حني مل يرش الكشاف))!؟،

وعمود ((( :)2اشار تفسري اجلاللني))!.

3.3ص ،244عمود ( ،)2السطر  ،12- 11جاء فيهام ما نصه(( :وخراب افريقيا من
قبل االندلس))! ،والصواب(( :وخراب افريقية [وهي تونس] من قبل والة/

حكام االندلس ،))...يف حني ان (افريقيا) هي قارة كبرية جد ًا!.

4.4هنالك عبارات صحيحة ربطت املؤلف بمؤلفه ،كام ص 246عمود ( )1ويؤكد
االلويس يف روح املعاين ،ويف الفقرة االخرية ( :)3يقول الزخمرشي يف الكشاف،

وعمود ( )2الفقرة االخرية(( :مل حتدد القرية يف تفسري اجلاللني)) ،ولكن الباحث
عاد مرة اخرى اىل عدم الدقة يف عباراته ،مثل قوله ص 247عمود ((( :)2مل حيدد

تفسري اجلاللني))! ،والصحيح مل حيدد اجلالالن يف تفسريمها ،وعىل ص،248

عمود ( )1فقرة اخرية(( :ومل حيدد جممع البيان))! .ويف عمود ((( :)2مل يذكر
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تفسري اجلاللني)) وتكررت هذه العبارة ص 249عمود ( )1فقرة اخرية(( :مل

يذكر تفسري اجلاللني)) ،ويف عمود ( )2ص(( :249وحتى جممع البيان يف جملد 7

ص 110مل يذكر اسم القرية))! ،و ((مل يذكر تفسري اجلاللني)).

5.5عىل ص ،252عمود ( )1السطرين االخريين(( :اال ان روح املعاين يذكر.!))..
وعىل ص 253عمود ((( :)1حيدد تفسري اجلاللني القرية)) وعىل عمود ()2
يف بدايته(( :ويؤكدها روح املعاين))(( ،مل يذكر تفسري اجلاللني ص 508اسم
القرية))(( ،مل ِ
يأت تفسري اجلاللني ص ،))559وعىل ص ،254عمود (:)2

((وايض ًا يشري الكشاف))! ،وعىل ص ،255عمود ( ،)1ورد ذكر :اطلس القرآن،
دون تسمية مؤلفه ،ويف هناية الفقرة وبداية الفقرة عمود ((( :)2ويف الكشاف

املجلد  2ص 124مل يذكر اسم القرية)) ،والصحيح(( :ويف الكشاف املجلد 2
ص 124مل يذكر الزخمرشي اسم القرية)).

هذه مالحظات متنوعة سجلناها عىل البحث املعنون(( :القرية يف القرآن الكريم))،

نرجو ان ينرش منها ما حيقق الفائدة العلمية املرجاة ،خدمة للمصلحة العامة ولسمعة

ومكانة جملة املصباح الغراء ومكانتها السامية ،كوهنا جملة علمية حمكمة صادرة عن
العتبة احلسينية املقدسة ..آملني هلا دوام االستمرار والتواصل يف االصدار ،خلدمة

الرتاث العريب االسالمي اخلالد ،تراث القرآن الكريم ،ومن اهلل العون والسداد ،انه

نعم املوىل ونعم النصري...
412

واحلمد هلل رب العاملني.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

1.1أوهام حول إعجاز القرآن .السيد أبو القاسم اخلوئي .جملة (النشاط الثقايف)،
ع ،1س1377 ،1ه= 1957م ،ص  /6- 4ع ،2س ،1ص .71- 68

2.2اإلحياء الصويت يف النص القرآين .أ .د .زهري غازي زاهد .جملة (ينابيع)،
ع1427 ،13هـ= 2006م ،ص .17- 10

3.3إحيائية عنارص احلوار (يف القصة القرآنية) .أ .د .حممد حسني عيل الصغري،

جنان تكليف عيل النرصاوي .،جملة (اللغة العربية وآداهبا) ،ع-13 /22

.34

4.4إيامن صاحب القرية بني الواقع القرآين واإلحياءات اخلارجية (قراءة يف

ضوء السياق القرآين) .د .عباس عبد احلسني غياض .جملة (ينابيع) ،ع،63

1436هـ= 2015م ،ص .14- 10

حرف الباء

5.5البحث اللغوي يف كتاب تفسري البيان للسيد اخلوئي .د .فاضل كامل
املوسوي ،د .فضيلة عبويس حمسن العامري .جملة (كلية الفقه) ،ع،20

1436هـ= 2015م ،ص .317- 285

6.6بحث يف إعجاز القرآن الكريم .الشيخ ميثم العقييل .جملة (املنهج) ،ع،6
413
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1430هـ= 2009م.118- 99 ،

7.7البحر يف القرآن الكريم مع دراسة تراثية .أ .د .حممد كريم ابراهيم الشمري .جملة
(مآب) ،ع1430 ،12هـ= 2009م ،ص .40- 21

8.8البدايات األوىل لتفسري القرآن الكريم التفسري يف عرص الرسول .د .سريوان
عبد الزهرة اجلنايب .جملة (ينابيع) ،ع1435 ،59هـ ،ص .14- 10

9.9بديع الرتتيب يف القرآن الكريم دراسة داللية مجالية .خالد كاظم محيدي .جملة
(اللغة العربية وآداهبا) ،ع1435 ،18هـ= 2013م ،ص .354- 323

1010البرص يف القرآن الكريم (لغ ًة ودالل ًة) .د .نضال حسن سلامن األسدي .جملة
(املبني) ،ع1426 ،1هـ= 2005م ،ص .78- 59

1111البـعد البـياين فـي اللفـظ القرآين .أ .د .حممد حسني عيل الصغري ،فاطمة عبد
األمري السالمي .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة)1434 ،23 ،هـ= 2013م،

ص.44- 11

1212ال ُبعد التداويل واحلجاجي يف اآليات الدالة عىل الغرور يف القرآن الكريم .د .باسم
خريي خضري .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /31ج1436 ،2ه= 2015م،

ص .307- 265

1313البعد الفلسفي يف القرآن الكريم .حسني جودي اجلبوري .جملة (مآب) ،ع،7
1428هـ= 2008م ،ص .111- 97

1414بعض األخطاء اللغوية بني االستعامل املعارص والقرآن الكريم .فاطمة عبد احلسني
414

صيهود .جملة (آداب الكوفة) ،ع1436 ،23هـ= 2015م ،ص .258- 237

1515بعض املفردات اللغوية يف سورة املمتحنة .د .صباح خريي احلسيني [العرداوي].
جملة (ينابيع) ،ع1436 ،62هـ= 2015م ،ص .19- 15

1616بالغة االسلوب التفسريي عند السيد السبزواري .أ .د .مشكور كاظم العوادي.
جملة (ينابيع)1431 ،هـ= 2010م ،ص .19- 10

1717بالغة احلذف التقابيل باالحتباك يف التعبري القرآين ودوره يف حتقيق التامسك
النّصيّ  .د .عدنان عبد السالم األسعد .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع/31

حيدر كاظم اجلبوري

ج1436 ،2هـ= 2015م ،ص .95- 55

1818بناء املجتمع الصالح بني النص القرآين والنصوص القانونية الوضعية .غسان
خضري حممد .جملة (مآب) ،ع1430 ،12هـ= 2009م ،ص .82- 69

1919البنى األسلوبية اجلزئية والرتكيبية يف سورة الناس مقاربة سيامئية تداولية .د .تومان
غازي حسني .جملة (كلية الفقه) ،ع1433 ،15ه= 2012م ،ص .221- 193

2020البنى األسلوبية الصوتية يف سورة الناس مقاربة سيميائية تداولية .د .خالد
محيدي ،د .تومان غازي حسني .جملة (آداب الكوفة) ،ع1433 ،10ه= 2011م،

ص .352- 293

2121بنية اخلطابة الفن ّية يف إثباتات سورة املائدة .د .ابتسام السيد عبد الكريم املدين .جملة
(مركز دراسات الكوفة) ،ع2009 ،12م ،ص .32- 1

2222البنية الرسدية يف سورة مريم .د .عبد اهلادي أمحد الفرطويس .جملة (ينابيع) ،ع،2
حمرم -صفر1425 ،هـ ،ص .20- 6

2323البيان يف تفسري القرآن أو مدخل التفسري آلية اهلل اخلوئي .الشيخ حممد جواد مغنية.
جملة (اإليامن) ،م /2ع /6- 5ص .16- 14
حرف التاء

2424تأثري آثام اإلنسان يف حدوث الكوارث .سعد حاتم مرزة .جملة (مآب) ،ع،1
2007م ،ص .101- 79

2525تاريخ اآليات والسور القرآنية يف دراسات املسترشقني .د .حممد جواد اسكندرلو.
جملة (دراسات استرشاقية) ،ع2015 =1436 ،3م ،ص .32- 9

2626التأريخ يف خدمة التفسري القرآين يف متشابه القرآن ألبن شهرآشوب .د .ختام راهي
مزهر [احلسناوي] .جملة (السدير) ،ع2004 ،4م ،ص .80- 72
ِ
ِ 2727
واملرج ُع).
ّنظريي (املفهو ُم
القرآين يف خطاب نرص حامد أبو زيد الت
النص
ِّ
تارخي ّي ُة ِّ
ِّ
أسامء حديد .جملة (الكوفة) ،ع ،1س ،3شتاء 2014م ،ص .182- 163
2828التأسيس الفلسفي لفهم النص القرآين عند صدر الدين الشريازي .د .امحد حسن
الشاوي .جملة (مآب) ،ع1430 ،12هـ= 2009م ،ص .52- 41
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2929تأسيس ائمة اهل البيت ألصول منهج فهم النص القرآين .د .ستار جرب
االعرجي .جملة (ينابيع) ،ع1426 ،7هـ= 2005م ،ص .21- 16

3030تأصيل دراسات إعجاز القرآن الكريم بني الرصفة والنظم .د .عادل عباس
النرصاوي .جملة (مآب) ،ع1428 ،4هـ= 2007م ،ص .148- 133

3131تأصيل فكرة إعجاز القرآن .د .عادل عباس النرصاوي .جملة (ينابيع) ،ع،17
1428ه= 2007م ،ص .11- 8

3232تأويل تعليق شبه اجلملة يف تفسري الكشاف -سورة البقرة أنموذج ًا  .-د .كريم
محزة محيدي جاسم .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /35ج1437 ،2ه=

2015م ،ص .142- 121

3333تأويل الصفات اخلربية عند الرشيف الريض دراسة يف جمازاته القرآنية والنبوية .د.

ستار جرب االعرجي .جملة (آداب الكوفة) ،ع1436 ،21ه= 2015م ،ص -139
.184

3434التأويل التعسفي آلية السيف .حسن عبيد عيسى .جملة (الكلية اإلسالمية
اجلامعة) ،ع /35ج1437 ،2ه= 2015م ،ص .597- 575

3535التأويل العرفاين عند السيد السبزواري .د .عيل كاظم جواد سميسم .جملة
(اللغة العربية وآداهبا) ،ع1433 ،13ه= 2012م ،ص .206- 159

3636التأويل القرآين لشعر الكميت (دراسة يف ضوء نظرية التلقي) .رائدة مهدي جابر.

جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /35ج1437 ،1ه= 2015م ،ص -595

416

.616

3737تأويل املفردة القرآنية يف كتاب الكايف للشيخ الكليني(ت 329هـ) .حسيــــن

عبــيــد شــراد الشمري .جملة (كلية الفقه) ،ع1433 ،15ه= 2012م ،ص -79

.103

3838التأويل النحوي عند الرشيف املرتىض يف كتابه أمايل املرتىض (غرر الفوائد ودرر
القالئد) .أمحد ذهيب حسني .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /35ج،2

1437هـ= 2015م ،ص .573- 545

حيدر كاظم اجلبوري

3939التأويل النحوي يف كتاب النكت يف القرآن الكريم للمجاشعي (ت 479ه).
مرتىض سعد جاسم .جملة (حولية املنتدى) ،ع ،21ص .196- 173

4040التأويل النحوي يف كتاب رشح أبيات سيبويه أليب جعفر النحاس (ت 338ه)
دراسة تطبيقية .د .فضيلة عبويس حمسن العامري .جملة (الكلية اإلسالمية
اجلامعة) ،ع /35ج1437 ،2هـ= 2015م ،ص .163- 143

4141التأويل النحوي للقراءات القرآنية عند أيب الربكات األنباري .د .عباس محيد
سلطان ،د .حممد ضياء الدين خليل إبراهيم ،جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة)،

ع /35ج1437 ،1هـ= 2015م ،ص .648- 616

4242التأويل بني ثنوية النص القرآين الكريم وطبقات التلقي .د .مهدي حارث
الغانمي ،جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /35ج1437 ،1ه= 2015م ،ص

.360- 345

4343التأويل بني نحو اللهجات ونحو العربية الفصحى يف القرآن الكريم .أ .د .عيل
نارص غالب ،حسني عيل املوسوي .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /35ج،1
1437هـ= 2015م ،ص .147- 131

4444التأويل وحتوالت اخلطاب .أ .د .حممد رضا مبارك .جملة (الكلية اإلسالمية
اجلامعة) ،ع /35ج1437 ،1هـ= 2015م ،ص .193- 167

4545التأويل وتفسري النص مقاربة يف االشكالية .أ .د .عبد األمري كاظم زاهد .جملة
(السدير) ،ع2004 ،4م ،ص .17- 1

4646تبادل حروف العطف يف اآليات املتشاهبات .أ .د .عائد كريم علوان احلريزي،

إيامن مسلم .جملة (اللغة العربية وآداهبا) ،ع1435 ،18ه= 2013م ،ص -29

.46

4747التبــرج يف اجلامعات أحكامه -أسبابه -عالجه يف ضوء القرآن الكريم والفقه

االسالمي .حممد عيل هاشم االسدي ،جملة (كلية الدراسات اإلسالمية) ،ع،2

1427هـ= 2006م ،ص .202- 181

4848التبصري بآية التطهري .املحامي توفيق الفكيكي .جملة (دراسات إسالمية) ،ع،3

417
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1385هـ ،ص .23- 7

4949التجسيم يف التعبري القرآين .د .عقيل عبد الزهرة مبدر .جملة (اللغة العربية وآداهبا)،
ع2009 ،8م ،ص .323- 273

5050جتليات احلاكمية والعدل اإلهلي يف قصة العبد الصالح (بحث قرآين يف سورة
الكهف) .سعد عطية حسوين .جملة (اإلصالح احلسيني) ،ع1434 ،3ه= 2013م،

ص .312- 293

5151التحدي واملعاجزة باحلروف املقطعة (ومضات تقريبية للمعادلة االعجازية
للقرآن) .أ .د .مشكور كاظم العوادي ،جملة (كلية الفقه) ،ع1428 ،5ه= 2007م،
ص .202- 181

5252التحليل اجلغرايف لكهف الفتية يف منطقة الرقيم عىل ضوء املنظور القرآين .د.
رضغام خالد عبد الوهاب أبو كلل .جملة (مآب) ،ع1428 ،9ه= 2008م ،ص

.144- 113

املحتسب البن جني ت  392هـ -دراسة
5353التحليل الداليل للقراءات التفسريية يف
َ
يف الرتادف املظنون .د .حممد جعفر حميسن العاريض .جملة (اللغة العربية وآداهبا)،

ع1435 ،20هـ= 2014م ،ص .294- 267

نص اآلية الثالثة من سورة املائدة .صباح خريي العرداوي .جملة (املنهج)،
5454تحَ ليل ّ
ع1435 ،25هـ = 2014م ،ص .87- 57

5555حتليل ودراسة بعض آراء نولدكه حول مجع القرآن الكريم .حممد حسني حممدي.
418

جملة (دراسات استرشاقية) ،ع2014 =1435 ،1م ،ص .266- 247

5656حتول البنية االستفهامية إىل الداللة اخلربية يف التعبري القرآين .د .مدحية خضري
السالمي .جملة (مآب) ،ع1428 ،7هـ= 2008م ،ص .50- 31

5757التداخل الداليل يف سورة اجلن .مسلم هوين حسني .جملة (مآب) ،ع1430 ،11ه=
2009م ،ص .45- 39

5858التَّد ُّبر وجتلياته يف كتاب الربهان يف علوم القرآن للزركيش ت 794هـ .د .خالد
حوير الشمس .جملة (املنهج) ،ع1435 ،25هـ = 2014م ،ص .36- 13

حيدر كاظم اجلبوري

5959التذكري والتأنيث يف الصفات اجلارية جمرى الفعل يف القرآن الكريم .د .هادي عبد
عيل هويدي .جملة (ينابيع) ،ع1427 ،12هـ= 2006م ،ص .52- 48

6060الرتابط املوضوعي يف القرآن الكريم .د .بشري الالمي .جملة (األصالة النجفية)،
ع1435 ،40هـ= 2014م ،ص .32- 27

6161الرتبية البيئية يف القرآن الكريم .د .حممد جواد شبع ،ود .رضغام خالد ابو كلل.
جملة (مآب) ،ع1428 ،6هـ= 2008م ،ص .145- 135

6262ترتيل القرآن «قراءة تأويلية» .أ .د .حاكم حبيب الكريطي .جملة (الكلية اإلسالمية
اجلامعة) ،ع /31ج1436 ،1هـ= 2015م ،ص .171- 153

6363ترمجات القرآن إىل لغات البلقان «دراسة تأرخيية» .أ .د .حامد نارص الظاملي .جملة
(الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /31ج1436 ،1ه= 2015م ،ص .110- 101

6464الرتمجة األوىل للقرآن الكريم .عباس حممد العبديل .جملة (األصالة النجفية)،
ع ،14ص .46- 45

6565ترمجة القرآن الكريم أبعادها الفنية ومشكالهتا البالغية .أ .د .حممد حسني عيل

الصغري .جملة (كلية الفقه) ،ع1404- 1403 ،2ه= 1984- 1983م ،ص-159
.208

6666ترمجة القرآن الكريم بني التأييد واملعارضة .د .عبدعيل حسن اجلاسمي .جملة
(ينابيع) ،ع1431 ،37هـ= 2010م ،ص .24- 20

ّ 6767
الرتخص يف القرينة اإلعراب ّية دراسة يف استعامل القرآن الكريم .د .شكيب غازي

برصي احللفي .جملة (اللغة العربية وآداهبا) ،ع1436 ،21ه= 2015م ،ص-381

.414

6868الرتخص يف لغة القرآن الكريم -دراسة يف املفهوم .د .شكيب غازي برصي .جملة
(مركز دراسات الكوفة) ،ع2015 ،36م ،ص .116- 93

6969الرتكيبة الرياضياتية يف القرآن الكريم .د .عادل حممد حسن رزاق .جملة (الكلية
اإلسالمية اجلامعة) ،ع1436 ،33هـ= 2015م ،ص .91- 75

7070تشابه املفاهيم النحوية وأثره يف تعدد إعراب املفردة القرآنية .د .عيل جاسب

419
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اخلزاعي .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /35ج1437 ،2ه= 2015م،

ص.241- 219

7171التشخيص يف التعبري القرآين .عقيل عبد الزهرة مبدر .جملة (مركز دراسات
الكوفة) ،ع2010 ،16م ،ص .16- 1

7272التصوير الصويت يف سورة الزلزلة .هادي سعدون هنون .جملة (مركز دراسات
الكوفة) ،ع2010 ،18م ،ص .25- 1

7373التصوير القرآين للعقبات النفسية (عقد املنافقني انموذج ًا) .أ .د .مشكور العوادي.
جملة (ينابيع) ،ع1427 ،15هـ= 2007م ،ص .17- 12

7474التضمني وأثره النحوي يف الوجيز يف تفسري القرآن العزيز لعيل بن احلسني
الصغري ،د .سليم عبد الزهرة حمسن
العاميل(ت1135هـ) .أ .د .حممد حسني عيل َّ
اجلصاين .جملة (كلية الفقه) ،ع1432 ،13هـ= 2011م ،ص .25- 5

7575تطبيق منهج علم اللغة النيص يف دراسة القرآن الكريم (سورة البقرة أنموذجا) .أ.

د .حممد كاظم البـكّاء ،جملة (كلية الفقه) ،ع1429 ،7ه= 2008م ،ص .51- 29

7676تطور احلركة التفسريية بني االجتاهني املوضعي واملوضوعي .الشيخ حممد فاكر
امليبدي .جملة (مآب) ،ع1427 ،2هـ= 2007م ،ص .27- 13

7777التعجب وصوره يف القرآن الكريم .أ .د .زهري غازي زاهد .جملة (ينابيع) ،ع-35
1431 ،36هـ= 2010م ،ص .10- 8

7878تعدد الداللة يف القراءة القرآنية .د .عادل عباس النرصاوي .جملة (ينابيع) ،ع،25
420

1429هـ= 2008م ،ص .15- 10

َ 7979ت َعدُّ ُد داللة األداة يف تفسري التبيان للشيخ الطويس .د .حيدر جبار عيدان ،حممد

هادي حممد الب ّعاج .جملة (مركز دراسات الكوفة) ،ع 2014 ،34م ،ص -54

.85

8080تعدد املدلول يف السياق القرآين .د .خليل خلف بشري .جملة (الكلية اإلسالمية
اجلامعة) ،ع /35ج1437 ،1هـ= 2015م ،ص .467- 455

8181تعليقات عىل الفهم اهلرمينوطيقي للنص القرآين .هادي رزاق اخلزرجي .جملة

حيدر كاظم اجلبوري

(كلية الفقه) ،ع1431 ،10هـ= 2010م ،ص .337- 321

8282تعميم القرآن الكريم للغة العربية لغري الناطقني به .أ .د .عبد األمري كاظم زاهد.

جملة (السدير) ،ع ،1س2003 ،1م ،ص .24- 1
ِ
النص القرآين .د .نجم عبد مسلم الفحام .جملة (الكلية
ومواضعه يف
8383التغليب
ّ
اإلسالمية اجلامعة) ،ع1429 ،5هـ= 2008م ،ص .128- 98
8484التغيري االجتامعي يف القرآن الكريم .أ .د .عبد عيل سلامن املالكي .جملة (مآب)،
ع1427 ،3هـ= 2007م ،ص .175- 165

مع القرآن الكريم يف خطبة السيدة الزهراء .د .حممد قاسم

8585التفاعل النصيّ
لعيبي .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /20ج1434 ،1هـ= 2013م ،ص
.76- 53

8686تفسري اإلمام عيل املغ ّيب للقرآن الكريم .د .خليل خلف بشري .جملة (الكلية
اإلسالمية اجلامعة) ،ع /32ج1436 ،2ه= 2015م ،ص .377- 341
8787تفسري البيان ونوادر آثار الكوفيني فيه .أ .د .كاصد الزيدي .جملة (حولية الكوفة)،
ع1433 ،2هـ= 2012م ،ص .201- 193

8888التفسري الرتابطي قراءة عرصية للقرآن الكريم .الشيخ عبد اهلادي الطهامزي .جملة
(مآب) ،ع2007 ،1م ،ص .24- 19

8989تفسري الرسول للنص القرآين بني مقتىض الوجوب ورضورة الواقع .د.
سريوان عبد الزهرة اجلنايب .جملة (ينابيع) ،ع1430 ،30- 29ه= 2009م،

ص.25- 20

9090التفسري الروائي بني التفريط واالفراط (بحث يف االراء حول تفسري القرآن الكريم

باستخدام الروايات الواردة عن املعصومني .)حممد حسن حمسن الرساج .جملة

(املبني) ،ع2010 ،17م ،ص .166- 155

9191التفسري الصويت للوقف عند املربد(ت285هـ) يف كتابه املقتضب .د .منذر إبراهيم

حسني [احليل] .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع1435 ،27ه= 2014م،

ص.236- 205
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9292التفسري العلمي للقرآن الكريم -تأشري أم توسيع لدائرة االعجاز .د .صالح كاظم
اجلبوري .جملة (مآب) ،ع1428 ،9هـ= 2008م ،ص .72- 59

9393التفسري العلمي للقرآن بني الرفض والقبول .د .حممد عبد احلسن الغراوي .جملة
(كلية الفقه) ،ع1426 ،1ه= 2005م ،ص .308- 287

9494التفسري الفقهي عند اإلمام عيل بن أيب طالب آيات احلدود أنموذج ًا .أ .د.
نصار ،د .جاسم حممد عيل الغرايب .جملة (الكلية اإلسالمية
صاحب حممد حسني ّ
اجلامعة) ،ع /32ج1436 ،3هـ= 2015م ،ص .109- 85

9595تفسري القرآن الكريم لإلمام أيب جعفر حممد بن عيل الباقر .شاكر الغرباوي.
جملة (النجف) ،ع 12 ،10ذي القعدة1376 ،هـ= 1957م ،ص .13- 8

9696تفسري القرآن الكريم معناه وداللته .د .عادل عباس النرصاوي .جملة (ينابيع)،
ع1427 ،11هـ= 2006م ،ص .21- 19

9797تفسري القرآن الكريم .الشيخ حممد هادي معرفة .جملة (دراسات إسالمية) ،ع،2
1384هـ ،ص .72 /3 ،58- 44

9898تفسري القرآن بالقرآن وأثره يف املنهج املوضوعي عند املتقدمني واملتأخرين .د .خولة
مهدي شاكر .جملة (كلية الفقه) ،ع1435 ،18هـ= 2014م ،ص .268- 246

9999تفسري القرآن بالقرآن واحلديث .حممد الصادقي الطهراين .جملة (األضواء)،
ع ،10س1385 ،5هـ= 1965م ،ص .394- 387

10100التفسري املعجمي للمفردة القرآنية عند اجلاحظ (ت 255هـ) دراسة موازنة.
422

ظاهر حمسن جاسم ،د .رحيم خريبط عطية الساعدي .جملة (اللغة العربية

وآداهبا) ،ع1435 ،19هـ= 2014م ،ص .150- 117

10101التفسري املنسوب لإلمام العسكري بني الرفض والقبول .سليمة فاضل حبيب
الكاليب .جملة (املنهج) ،ع1435 ،25هـ = 2014م ،ص .55- 37

إنموذجا .أ .د .صباح عباس
10102التفسري املوضوعي عند املحدثني -أمني اخلويل
ً
عنوز ،سحر جاسم الطرحيي ،جملة (كلية الفقه) ،ع1430 ،8ه= 2009م،

ص.18-9

حيدر كاظم اجلبوري

10103تفسري جامع البيان من أقدم مصادر النحو الكويف .أ .د .أمحد خطاب العمر.
جملة (حولية الكوفة) ،ع1433 ،2هـ= 2012م ،ص .211- 202

10104تفسري سورة التوحيد بحث يف التوحيد األحدي .الشيخ عبد الرزاق النداوي.
جملة (املنهج) ،ع1429 ،4ه= 2008م ،ص .100- 83

10105تفسري سورة الضحى .الشيخ مهدي الساموي .جملة (النشاط الثقايف) ،ع،2
س1382 ،2هـ= 1963م ،ص .78- 71

10106تفسري مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر (للسيد عيل احلائري) املعروف باملفرس.
فائز حمسن الفتالوي .جملة (مآب) ،ع1428 ،6ه= 2008م ،ص .81- 71

10107التفسري والتأويل يف(مواهب الرمحن) .د .حسني عيل حسني املهدي .جملة
(ينابيع) ،ع ،64شهر رمضان -شوال1436 ،ه= 2015م ،ص .14- 10

10108التفسري وأمهية املعنى اإلمجايل للسورة .د .صباح خريي احلسيني [العرداوي].
جملة (ينابيع) ،ع1435 ،59هـ ،ص .22- 18

10109تفصيل جممل النص القرآين بالسنة النبوية .د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب .جملة
(مآب) ،ع1427 ،3هـ= 2007م ،ص .96- 89

11110التفكري اإلسالمي ومنطق القرآن .جواد ناجي نارص القرغويل .جملة (املبني)،
ع2008 ،14م.

11111التقابل الداليل بني أهل اجلنة وأهل النار يف سورة املطففني .د .صباح عطيوي
عبود .جملة (مآب) ،ع1430 ،13هـ= 2009م ،ص .48- 35

11112التقدير النحوي للشاهد القرآين يف رشح ابن عقيل -دراسة داللية .د .قاسم
كتاب عطا اهلل .جملة (مركز دراسات الكوفة) ،ع2012 ،25م ،ص .115- 93

11113تقنيات الزمن يف قصص سورة الشعراء .د .تومان غازي حسني .جملة (مركز
دراسات الكوفة) ،ع2011 ،23م ،ص .75- 48

11114تكامل احلياة يف نظر القرآن .ج .ك .شريواين؛ ترمجة :الشيخ حممد اخللييل .جملة
(األضواء) ،ع ،6س1382 ،3هـ ،ص .272- 269

11115التمكُّن الدِّ اليل لأللفاظ الواردة مرة واحدة يف القرآن الكريم .شكيب غازي

423

الدراسات القرآنية يف املجالت النجفية

برصي احللفي ،د .حممد عبد الزهرة غافل .جملة (اللغة العربية وآداهبا) ،ع،15

1433هـ= 2012م ،ص .244- 195

11116التمكُّن الدِّ اليل للفرائد القرآن ّية .د .شكيب غازي برصي احللفي .جملة (كلية
الفقه) ،ع1432 ،14هـ= 2011م ،ص .334- 298
11117التناسب اإلحصائي والبياين يف التعبري القرآين .د .عقيل عبد الزهرة مبدر .جملة
(آداب الكوفة) ،ع2008 ،1م ،ص .185- 157

11118التناسب اإليقاعي الداليل يف سورة العلق .جليلة صالح العالق .جملة (كلية
الرتبية للبنات للعلوم االنسانية) ،ع2012 ،10م ،ص .136- 125

11119التناسب الصويت واملعنى يف رعاية الفاصلة القرآنية بالتقديم والتأخري .د .عقيل
عبد الزهرة مبدر اخلاقاين ،أمحد كاظم جواد .جملة (اللغة العربية وآداهبا) ،ع،18

1435هـ= 2013م ،ص .238- 203

12120التناص القرآين يف شعر أمحد شوقي .آمنة املوسوي شجري ،د .حممد حسن
معصومي ،جملة (كلية الفقه) ،ع1436 ،20هـ= 2015م ،ص .179- 153

12121التناص القرآين يف قصيدة (بالد ما بني النحرين) للشاعر أمحد مطر .د .عيل

عبدالرمحن فتاح .جملة (آداب الكوفة) ،ع1436 ،21هـ= 2015م ،ص -379

.404

12122التناص القرآين .السيد تقي احلسني .جملة (الربهان) ،ع1435 ،13- 12ه=
2014م ،ص.253- 209

424

12123تناص القصة القرآنية يف الشعر الفلسطيني املعارص .د .عاطي عبيات ،د .عيل
مطوري .جملة (آداب الكوفة) ،ع1435 ،19هـ= 2013م ،ص .190- 159

التناص مع القرآن الكريم يف نامذج من الشعر العراقي احلديث .عبد الكريم
12124
ُّ
رايض جعفر .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /31ج1436 ،1هـ= 2015م،
ص .52- 33

12125التناوب بني حروف املعاين يف النص القرآين (الدالالت واملعنى) .د .صادق
فوزي العبادي .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع1436 ،30هـ= 2014م،

حيدر كاظم اجلبوري

ص .667- 645

12126تنقيح القرآن لعبة التأويل والنص القرآين! د .حممد امحد احلرضاوي .جملة
(املنهج) ،ع1433 ،20هـ= 2012م ،ص .134
12127التنمية املستدامة وإبداع ختطيط املِعامر يف القرآن .عبد الكريم حممد باقر الشامع.
جملة (مركز دراسات الكوفة) ،ع2013 ،31م ،ص .124- 116

حممـد جـواد شــبع .جملة (كلية الرتبية للبنات
12128التنمية يف القرآن الكريم .دّ .
للعلوم االنسانية) ،ع2010 ،7- 6م ،ص .273- 263
12129التوثيق القرآين ملواقف الصاحلني من األمم السالفة يف مواجهة التحديات من

وحي الشعور باملسؤول ّية .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع1431 ،13هـ=

2010م ،ص .160- 125

13130توجيهات املفرسين لداللة األمر يف القرآن الكريم .أ .د .جميد طارش الربيعي.

جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /35ج1437 ،1هـ= 2015م ،ص -235

.265

13131التوجيه الداليل يف آية التطهري .د .عادل عباس النرصاوي .جملة (ينابيع) ،ع،20
1428هـ= 2007م ،ص .39- 32

13132التوجيه الداليل يف آية القربى .د .عادل عباس النرصاوي .جملة (ينابيع) ،ع،24
1429ه= 2008م ،ص .43- 36

13133التوجيه الداليل يف آية الوالية .د .عادل عباس النرصاوي .جملة (ينابيع) ،ع،19
1428ه= 2007م ،ص .47- 39

13134التوجيه الداليل آلية الرهن .د .عادل عباس النرصاوي .جملة (ينابيع) ،ع،56
1435هـ= 2014م ،ص .13- 10

13135التوجيه الداليل آلية وجوب احلج .د .عادل عباس النرصاوي .جملة (ينابيع)،
ع1434 ،53هـ= 2013م ،ص .14- 10

13136التوجيه الداليل للقراءات القرآنية التي اتفق رسمها يف املصحف العثامين
(ظاهرة حذف االلف انموذج ًا) .د .حكيم سلامن السلطاين .جملة (ينابيع)،

425

الدراسات القرآنية يف املجالت النجفية

ع1436 ،62هـ= 2015م ،ص .14- 10

13137التوجيه النحوي للشاهد القرآين يف كتاب (الالمات) للزجاجي (ت 337هـ).
أنفال رشاد عيل .جملة (مركز دراسات الكوفة) ،ع2014 ،32م ،ص .98- 65

الغواص للحريري (-416
درة ّ
13138التوجيه النحوي للقراءات القرآنية يف كتاب ّ
516هـ) .فضيلة عبويس حمسن العامري .جملة (كلية الفقه) ،ع1431 ،11ه=
2010م ،ص .211- 187

13139التوحيد يف القرآن .الشيخ حممد أمني زين الدين .جملة (األضواء) ،ع ،5س،3
ص .457- 453 ،6 /219- 211

14140التوحيد يف القرآن .الشيخ حممد عبد احلسن الغراوي .جملة (األصالة النجفية)،
ع 1426 ،2هـ=  ،2005ص .16- 13

14141توصيف الساموات واألرض يف سورة النور «دراسة يف اإلعجاز العلمي
واللغوي» .د .مرتىض عبد النبي عيل الشاوي .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة)،

ع /31ج1436 ،2هـ= 2015م ،ص .134- 97

14142التوظيف القرآين يف اخلطبة الفدكية .نور الساعدي .جملة (العقيدة) ،ع،4
1436هـ= 2015م ،ص .314- 297

14143التوظيف القرآين يف شعر امحد مطر .د .حافظ كوزي عبد العال املنصوري .جملة
(آداب الكوفة) ،ع1433 ،13ه= 2012م ،ص .108- 69

14144توظيف املفردة القرآنية يف القرآن الكريم لفظة (احلياة) أنموذجا .حوراء غازي
426

عناد .جملة (كلية الفقه) ،ع1434 ،17هـ= 2013م ،ص .382- 357

14145التوكل يف القرآن الكريم .حسني جودي اجلبوري .جملة (مآب) ،ع1428 ،6هـ=
2008م ،ص .97- 83

املطهرة .صادق فيحان عزوز
والسنّة
14146التيارات املتطرفة يف القرآن الكريم
ّ
ُ
الغانمي .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع ،16ص .623- 601
حرف الثاء

14147ثراء الداللة يف املفردة القرآنية .د .عادل عباس النرصاوي .جملة (ينابيع)،

حيدر كاظم اجلبوري

ع1431 ،36-35ه= 2010م ،ص .16- 12

14148الثراء اللغوي واألسلويب يف القرآن الكريم «سورة النمل أنموذج ًا» .حيدر عبد

احلسني مري زوين ،مصعب مكي عبد .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع/31

ج1436 ،2هـ= 2015م ،ص .556- 537

14149ثقافة القراءة وقراءة الثقافة -نظرة يف أدوات الفهم القرآين .د .عيل جميد البديري.
جملة (مآب) ،ع1430 ،11هـ= 2009م ،ص .136- 119

15150الثقافة املنهجية قرآني ًا .د .ناهضة ستار عبيد .جملة (كلية الفقه) ،ع1428 ،5هـ=
2007م ،ص .93- 75

حرف اجليم

15151جدلية السياق والداللة يف اللغة العربية النص القرآين أنموذج ًا .د .سريوان عبد

الزهرة اجلنايب ،حيدر جبار عيدان .جملة (مركز دراسات الكوفة) ،ع2008 ،9م،

ص .54- 31

15152جـمـال اجلـرس القرآنـي .د .حتسني فاضل عباس .جملة (اللغة العربية وآداهبا)،
ع1433 ،17هـ= 2013م ،ص .446- 419

15153مجاليات التكوين الزخرفية للمصاحف املخطوطة يف القرن الثالث عرش.
سامرة فاضل الكتبي .جملة (الوثائق واملخطوطات اإلسالمية) ،ع1437 ،1ه=

2015م ،ص .158- 109
ِ ِ
ِ
طهـِرين واملتطهرين يف النص القرآين .أ .د.
للم ْقسطني وا ُمل ّ
15154مجالية الذوات ا ُملح َّبة ُ
هناء جواد عبد السادة ،حاكم فضيل عطيوي .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة)،
ع /31ج1436 ،1هـ= 2015م ،ص .129- 111

15155مجع القرآن الكريم من قبل النبي واإلمام عيل  من وجهة نظر املسترشقني
وأهل السنة .د .عيسى متقي زاده /باب اهلل حممدي نبي كندي ،تعريب حسن

عيل مطر .جملة (دراسات استرشاقية) ،ع2014 =1436 ،2م ،ص .22- 7

15156اجلملة التفسريية بني االجتاه الشكيل والوظيفي يف النّص القرآين ،رجاء
حمسن محد .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع1434 ،21ه= 2013م،
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ص .547- 553

15157اجلملة الطويلة يف القرآن الكريم .أ .د .عيل نارص غالب .جملة (مركز دراسات
الكوفة) ،ع1425 ،2ه= 2004م ،ص .35- 23

15158اجلملة القرآنية (دراسة حتليلية يف البنية واملصطلح) .جليلة صالح العالق .جملة
(مركز دراسات الكوفة) ،ع1425 ،3ه= 2004م ،ص .418- 405

15159اجلهود اللغوية البن ناقيا البغدادي يف تأويل النص القرآين (كتاب اجلامن يف

تشبيهات القرآن اختيار ًا) .د .مرتىض عبد النبي عيل الشاوي .جملة (الكلية

اإلسالمية اجلامعة) ،ع /35ج1437 ،1ه= 2015م ،ص - 403

16160جهود االئمة  يف خدمة القرآن والعقيدة .د .ستار االعرجي .جملة (ينابيع)،
ع ،4حمرم -صفر1426 ،ه ،ص .89- 82

16161جهود التربيزي يف القـراءات القرآنية .كاظم عودة خشان البديري ،د .حممد عبد
الزهرة غافل .جملة (آداب الكوفة) ،ع1433 ،12ه= 2012م ،ص .136- 99

16162جهود الدكتور زهري غازي زاهد يف دراسة الصوت القرآين .د .سريوان عبد

الزهرة اجلنايب ،رباب موسى نعمة .جملة (اللغة العربية وآداهبا) ،ع1435 ،19ه=

2014م ،ص .312- 283

16163جوانب تركيبية يف تفسري جممع البيان للطربيس (548ه) .د .خليل خلف بشري
العامري .جملة (مآب) ،ع1428 ،5ه= 2007م ،ص .67- 49

16164جولة يف دائرة معارف ليدن القرآنية .د .حممد عيل رضائي .جملة (دراسات
428

إسترشاقية) ،ع2014 =1435 ،1م ،ص .230- 197

16165حرف احلاء

16166احلال يف التعبري القرآين بني النحو والداللة .د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب .جملة
(ينابيع) ،ع1426 ،8ه= 2005م ،ص .49- 44

16167حاالت النفس مع اهلل تعاىل يف نظر القرآن الكريم .أمحد أمني .جملة (األضواء)،
ع1382 ،8- 7ه ،ص .294- 284

