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األخطاء التارخيية يف عملية التفسري

بسم اهلل الرمحن الرحيم

رب العاملني وصىل اهلل عىل
احلمد هلل ّ

والثاين :االنحياز والتخندق -ال أريد

النبي اخلاتم حممد األمني وآله الطيبني

هبا اإلساءة إىل ٍ
أحد أو التقليل من شأنه

توطئة:

كوننا ال نستغني عن نتاجاهتم العلمية،

الطاهرين.

أقل من ذلك ،فض ً
العلمي ،فنحن ّ
ال عن

ينبغي أو ً
ال ّ
سجل شكري
أن ُأ ّ

فهي املوائد الغنية بالعلم واملعلومات،

يف احلقول القرآنية ،من املاضني

القرآن الكريم ،الكتاب املوحى به اىل

وامتناين جلميع األعالم والعاملني

واملعارصين ،فإهنم قد تركوا لنا تراث ًا

ثري ًا يف جمال التفسري وعلوم القرآن،
وكفى هبم أن يكونوا من محلة القرآن،
وقد جاء يف اخلرب عن اإلمام أيب عبد اهلل

الصادق قال( :قال رسول اهلل:
محلة القرآن ُعرفاء أهل اجلنة)(((.

وكفاها رشف ًا أن تكون سائرة يف فهم
املعصوم ،والذي لنا الرشف والفخر أن

وطوع أمره.
نكون يف خدمته
َ
املدخل:

ّ
إن الدراسات النقدية ،عىل أمهيتها

املعرفية ،ورضورهتا املنهجية ،و ُب ِ
عدها
التنموي للفكر واالنفتاح عىل اآلخر،

وقد الحظت -بقدر املكنة -تراثنا

ال تلقى ،يف الغالب ،قبو ً
ال يف األوساط

به حاجة إىل مراجعات كثرية ،ولذلك

األوساط الدينية -العلمية والعملية–

التفسريي وما كتبوه يف علوم القرآن
16

ق ّلة اإلبداع وكثرة التكرار واالجرتار،

أحببت التنويه بأن مجيع ما سأذكره من
نقد للعملية التفسريية وما واكبته من

أخطاء تارخيية -التي جعلت نتاجها
موصوفا ًبأمرين واضحني ،مها :األول:

((( األصول من الكايف ،للشيخ الكليني :ج 2
ص  606ح .11

العلمية الدينيةّ ،
فإن الثقافة السائدة يف
هي ثقافة التلقني ،وليست ثقافة الرصد

والنقد ،إ ّ
ضيقة تفرضها
ال يف حدود ّ
الصنعة العلمية ،كام يف البحوث

الفقهية ،وضمن حدود معلومة ،وأما
يف البحوث األخرى ،العقيدة والفلسفة
والتفسري ،فإهنا تعاين أكثر من اجلمود

أ.د .الشيخ طالل احلسن

واالنحصار ضمن مدارس متخندقة،

والفلسفة ،وأما عىل مستوى فهم النص

الضيقة ،ويف الغالب نجد ّ
أن
الدوائر
ّ
طلبة ّ
كل عامل مشهور ال ينتجون شيئ ًا

ّ
يشكل حضور ًا صارخ ًا،
التلقني فيها

ويكفينا شاهد ًا تارخيي ًا عىل ذلك هو

إليهم عن طريق أساتذهتم ،فتالمذة

بني أهم املصنفات التفسريية ،وعىل

فيكون احلراك العلمي ضمن تلك

أكثر من تكريس النتاج التلقيني الواصل

السيد اخلوئي عىل مستوى الفقه-

الوحياين ،وهو القرآن الكريمّ ،
فإن

الكم اهلائل من النقوالت واالجرتارات
ّ
سبيل املثال جتد كتاب (التبيان يف

يف الغــــالب -يدورون حول تلقينات
ُأستاذهم ،وتالمذة الشهيد الصدر

إعادة صياغات لتفسري الطربي (جامع

مميز ًا عن التلقني الصدري،
شيئ ًا ّ

تعديالت مذهبية((( ،وهكذا جتد كتاب

عىل مستوى علم األصول ال يملكون

تفسري القرآن) للشيخ الطويس جمرد
البيان عن تأويل آي القرآن) ،مع

وتالمذة السيد العالمة الطبأطبائي

(جممع البيان يف تفسري القرآن) للشيخ

عن التلقينات الطبأطبائية ،والصورة

عن كتاب التبيان للشيخ الطويس ،وأما

مميز ًا
أيض ًا هم اآلخرون ال يملكون شيئ ًا ّ
موروثة ومكرورةّ ،
فإن استمرار حاكمية

الفلسفة

املشائية

وفلسفة

احلكمة

املتعالية يف أوساطنا اإلسالمية دليل
واضح عىل التلقينية والتبعية ،مع أهنم
مل يأتوا بغري نتاج برشي ،ليس وحياني ًا،

وليس معصوم ًا ،ولكن ما زالت عقول
الكثري منا أرسطية أو صدرائية وأحيان ًا

سهرورية ،ألننا تربينا يف بيئة تلقينية.

وهذا عىل مستوى العقيدة والفكر

الطربيس فهو عبارة عن طبعة من ّقحة
التفاسري الروائية ضمن املذهب الواحد

فإهنا ال تكاد أن ختتلف إ ّ
ال يف أغلفتها

وأسامء مؤلفيها.

عبأ فيها
كل هذا جعلنا
َ
قوالب ُت ّ
عظيم ّ
مهنا
نتاجات ُمعدّ ٌة سلف ًا ،وصار
ٌ
ُ

هو كيف نفهم ما يقوله اإلعالم ،أو
((( جدير بالذكر ّ
أن الشيخ الطويس هو
البطل التارخيي يف إعادة الصياغات املتنية،
ك�ما ه��و امل��ع��روف عنه يف إع���ادة صياغة
الروايات وحتويلها فتاوى.

17

األخطاء التارخيية يف عملية التفسري

قل :كيف نفهم ذلك الركام االجرتاري

نحصل عليه يف أروقتنا العلمية التلقينية،

نمدح عقلية شخص ما نقول عنه بأنه

خارج الرسب(((.

الذي أسموه بالعلم ،وإذا أردنا أن

ّ
وكأن
ابن سينا(((،
كان يفهم ما يقوله ُ
الكامل العلمي والنضج الفكري هو أن

نفهم ما يقوله اآلخرون! .أما النقد أو

التجديد فذلك مجلة ناقصة ال معنى هلا،
ال عن كونه يف نظر البعض ّ
فض ً
يشكل

فن التلقني!.
مروق ًا عن الدين! .إنه ّ
والتقوقع يف القوالب اجلاهزة ،التي

جعلتنا نقيض عقود ًا من أعامرنا يف فهم

كلامت الرشح ورشح الرشح ،وأما
والنصية فقد استبدلت
املتون الوحيانية
ّ
ٍ
بمتون صارت هي الغاية واهلدف! .ويف

ضوئها يتحدّ د العلم ،ويتحدّ د الفهم،
ويتحدّ د املقام العلمي!.

فإذا أردنا أن نمتدح شخص ًا يف
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الدراسات القرآنية نقول عنه بأنه يفهم

ما يقول السيد العالمة الطبأطبائي!.
نوجه نقد ًا البن سينا أو للسيد
أما متى ّ

يتم ذلك؟ .فهذا ما مل
العالمة؟ .وكيف ّ
((( كام يف م��دح السيد اإلم��ام اخلميني ملال
صدرا (صدر الدين الشريازي).

نغرد
وإذا ما حاولنا ذلك فإننا سوف ّ
ّ
إن هذه التلقينية هي التي تقف من

وراء احلركة البطيئة يف ارتقاء العلوم

الدينية عىل مستوى النظرية والتطبيق،

وهي التي دعتني اىل أن أقف بوجهها

يف حدود عميل ودراستي وحتقيقايت يف
التفسري وعلوم القرآن؛ ألين رفضت أن

((( ال زلت أذكر موقف ًا عند دراستي يف مرحلة
(حجية
الدكتوراه ،حيث قدّ مت بحث ًا يف
ّ
ق��ول املفرسين من الصحابة والتابعني
وامل��ع��ارصي��ن) ألس��ت��اذ م���ادة التفسري
املوضوعي ،فأخربين ّ
بأن بحثي ال قيمة
علمية له ،فسألته عن السبب فقالّ :
إن
السيد اخلوئي ال يقبل بيشء اسمه احلجية
التفسريية!! .فقلت له :وما دخل السيد
اخلوئي يف بحثي ،وه��ل السيد اخلوئي
متخصص يف التفسري املوضوعي حتى
ّ
نأخذ بقوله ،فكتابه (البيان يف تفسري
ال��ق��رآن) مزيج من علم الرجال وعلم
األص��ول ،وتفسريه لسورة الفاحتة فقط
متخصص ًا يف التفسري
ال يكفي يف جعله
ّ
وع��ل��وم ال���ق���رآن ،ف��ض ً
�لا ع��ن التفسري
عيل ر ّد ًا علمي ًا ،وإنام
املوضوعي ،فلم ير ّد ّ
كان ر ّده عملي ًا ،فقد غضب غضب ًا شديد ًا
ثم وضع عىل بحثي درجة الرسوب!.

أ.د .الشيخ طالل احلسن

عبأ فيه ما اجرتّه اآلخرون،
أكون قالب ًا ُي ّ

ُ
واألسلوب التفسرييني
به حتديد املنهج

قرأت ما استطعت من تراثنا التفسريي

أولية ،فتجـــــد بعض األعاظم منهم

والتوجه النقدي
وهبذا النفس الرصدي
ّ

واكتشفت أخطاء جسيمة يف عملية
التفسري ،مما حد ًا يب إىل رصدها ونقدها

وعرض البدائل الصحيحة التي نأمل

منها اإلسهام يف االرتقاء بالعملية

التفسريية.

أخطاء تارخيية

منهجية يف عملية التفسري:

لقد غفلت األقالم التفسريية ُأمور ًا

مفصلية يف رسم ا ُملعطى القرآينَ ،ف ُهم

قد انطلقوا من أمور ال أصل هلا ،تفتقر
إىل البحث والتحقيق ،وهي ما ُيمكن
تسميتها باألخطاء املنهجية والتارخيية؛

النص قراءة
يف رتبة سابقة عىل قراءة
ّ

رصح يف السطـــور األوىل بأنه سوف
ُي ّ
ينطلق بمهمته التفسريية بمعية منهج

تفسري القرآن بالقرآن بعد بيان بطالن أو
ضعف املناهج ُ
األخرى((( ،كام جتد بعض
رصح بتحديد ُ
األسلوب
األعاظم أيض ًا ُي ّ
التفسريي الذي سوف يعتمده يف مهمته
التفسريية يف سطوره ُ
األوىل أيض ًا.
ومل نعلم الوجه يف إلغاء مدخلية

النص القرآين يف حتديد مالمح املنهج
ّ
ُ
واألسلوب التفسرييني ،إهنا قراءة
فالنص
للنص القرآين،
قرسية وتطويعية
ّ
ّ
القرآين هو موضوع العملية التفسريية
والتأويلية مع ًا ،كام َّ
أن فهمه هو اهلدف

متس ُصلب العملية التفسريية
ألهنا
ّ
أو ً
ال ،وألهنا نشأت مع ظهور العملية

األويل واحلقيقي من وراء كل ما حيشده

وهي كالتايل:

تتبعنا -وجدنا املتصدّ ين لفهم القرآن-

التفسريية بمعناها االصطالحي ثاني ًا،
اخلطأ التارخيي األول( :حتديد املنهج
واألسلوب التفسريين سلف ًا)

وهو األمر الذي توارثوه وس ّلموا

له مقاليد حركتهم التفسريية ،ونعني

للنص ،ولكننا ـ بحسب
واملؤول
ِّ
ّ
ا ُملفسرّ

تفسري ًا وتأوي ً
ال -قد أوقعوا أنفسهم يف

((( انظر :امل��ي��زان يف تفسري ال��ق��رآن ،للسيد

العالمة حممد حسني الطبأطبائي :ج1
ص.11
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إشكاليات خطرية ،حيقّ لنا بأن نصفها

خطورته املعرفية ،حيث النظر إىل ذلك
ُ
األفق الرحب غري املتناهي بعني واحدة

املحاوالت اجلادة التي نلمحها من هنا

َّ
إن فرض منهج معني -عىل فرض

باألخطاء التارخيية التي ما زالت هي

احلاكمة يف الساحة التفسريية برغم
وهناك.

صحته -بقصد الوصول إىل ا ُملعطى

َّ
إن أعظم هذه األخطاء ،كنتيجة

القرآين هلو حماولة قرسية وتطويعية
للنص ،حيث سيكون املفرس بني
ُأخرى
ّ

النص أم أبى
النص ،فشاء
ا ُملفسرّ عىل
ّ
ّ
سوف يكون ُمنقاد ًا ملعطيات ذلك
املنهج وذلك ُ
األ سلوب ،وبمقتىض

أوهلام :ترك النصوص التي يقرص
ّ

النص وحمارص ُته
تطويع
حتمية ،هي
ّ
ُ
بمنهج أو ُأسلوب تفسريي فرضه

أمرين ال ثالث هلام:

املنهج ا ُملفرتض عن الوصول هلا ،وهذا

ما ُنشاهده بوضوح يف تفسري امليزان ،فقد
ّ
اختط السيد العالمة لنفسه منهج

النص منقاد ًا
ذلك ،سوف يكون
ّ
ُ
واألسلوب
لفهم ا ُملفرس لذلك املنهج

تفسري القرآن بالقرآن ،ولكنه قد

اخلطأ التارخيي الثاين:

رؤية تفسريية واضحة ،بل ال تكاد جتد

التفسرييني!.

(االقتصار عىل منهج تفسريي واحد
وأسلوب واحد)
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ومن خالل ثقب إبرة!.

وهو محل القرآن بام حيمله من عظمة

وعمق ووجوه غري متناهية عىل منهج
ُ
وبأسلوب تفسريي
تفسريي واحد،
األعم
واحد ،وهذا ما نالحظه يف
ّ
األغلب من املصنفات التفسريية.

إنه خطأ ال ّ
يقل عن السابق يف

أوقعه ذلك يف ترك نصوص عديدة بال

السيام السور الطوال -قدسورة كاملة
َّ
أكمل تفسريها وفق منهجه ،وهنالك

شواهد كثرية عىل ذلك(((.

((( من قبيل أنه قد فسرَّ آية ( )8إىل ()20
م��ن س���ورة ال��ب��ق��رة يف صفحة واح��دة
فقط ،حيث ذكر سطرين ثم انتقل إىل
آية ( ،)17وأتم بقية الصفحة يف تفسري

أية ( )17إىل ( ،)20عل ًام أنه قدس رسه

ق��د ن َّبه إىل َّ
أن ه��ذه اآلي��ات فيها بيان

أ.د .الشيخ طالل احلسن
يتعر ض إىل
حال املنافقني ،وأنه سوف َّ
تفصيل القول فيهم يف (سورة املنافقون)
مر بموضع
وغريها ،إ الّ أنه  عندما َّ
يتعر ض
اإلرجاع يف سورة (املنافقون) مل َّ
إىل ا مل��ض��ام�ين ال��ك��ث�يرة ال��ت��ي تناولتها
اآليات اآلنفة ،بل أنه مل ُيلفت نظرنا إىل
عالقة هذه السورة بتلك اآلي��ات ،ومل
ُيرش هلا ولو إشارة بسيطة ،حيث اكتفى
 ب�سرد صفات املنافقني م��ن خالل
بيانات سورة (املنافقون) نفسها ،وقد
ذكر يف سورة (املائدة )52 :شيئ ًا يسري ًا،
له صلة باآليات اآلنفة أشبه ما يكون

با لتنبيه .
تكرر منه املرور
جدير بالذكر أنه  قد َّ
الرسيع يف م��وارد عديدة ،منها :أنه قد
فرس آية ( )21إىل ( )25من نفس السورة
يف صفحتني ليفتتح بحث ًا يف اإلعجاز يف
ليتحو ل التفسري إىل علوم
( )30صفحة،
ّ
ق��رآن ،مع أنه ن ّبه يف املقدمة إىل أنه لن
يتعرض كثري ًا إىل آ ي��ات األحكام ألهنا
تدخل ضمن البحث الفقهي؛ وأيض ًا
ف�ّس�رّ آي���ة ( )49إىل ( )61م��ن نفس
السورة يف أقل من صفحة ونصف ،مع
َّ
أن هذه اآلي��ات الثالث عرشة تتضمن
مباحث عميقة وخطرية هلا صلة وثيقة
بالعقيدة ،التوحيد والنبوة وا مل��ع��اد،
واجلانب األخالقي وال�تر ب��وي ،بل َّ
إن
هذه اآليات تصلح موضوعاهتا لكتاب
ك��ام��ل ،وم���ن ال��واض��ح َّ
أن امل��وض��وع
التفسريي ال يكمن يف ق ّلة الصفحات
وكثرهتا ،وإن�ما يف حتقيق تفسريها من

وما نعتقده أنّه مل جيد منفذ ًا تفسريي ًا

قرآني ًا لبياهنا ،فاضطر لتجاوزها ،مع

َّ
أن املطلوب هو تفسري القرآن بالدليل
املعترب ،ال أن ُيلزم نفسه بمنهج ال يحُ ِّقق

َّ
وكأن اهلدف من التفسري
له اهلدف،

بمنهج تفسري القرآن بالقرآن ليس هو
التفسري نفسه وإنام تطبيق املنهج نفسه.

وجدير بالذكر أيض ًا َّ
أن هذا النقد

موجها ملنهج تفسري القرآن بالقرآن
ليس َّ

بام هو هو ،وإنام بام هو مقترص عليه،
ألي منهج آخر ـ
موجه ِّ
ولذلك فهو نقد َّ
غري املنهج اجلامع ـ ُأريد االقتصار عليه،
فالكالم الكالم مع من يعتقد برضورة
االلتزام باملنهج الروائي دون غريه.

وثانيهام :هو أن يلوي ُعنق تلك

النصوص وإمرارها يف قالبه املفروض،

ُمرتكب ًا بذلك أبشع ما وقعت به العملية
التفسريية ،وهو التفسري بالرأي.

عدمه ،و ه��ذا ما أردن��ا التنبه له ،حيث
م��ر ت مجلة م��ن تلك اآلي���ات دون أن
ّ
يتعرض هلا ،وما هذا سوى عينة صغرية،
َّ
ُ
فهنالك عرشات اآليات األ خرى التي مل
يتعر ض لتفسريها يف امليزان (رضوان اهلل
َّ
تعاىل عليه).
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اخلطأ التارخيي الثالث:

(القراءة التجزيئية وحتويل الروايات
من التطبيق إىل التفسري)

ونعني بذلك حاكمية النزعة الروائية

عىل عملية التفسري وعدم التفريق
بني املهام التفسريية واملهام التطبيقية

للروايات ،فالتفسري يمثل جهة مفهومية

عامة ال عالقة هلا باملصاديق اخلاصة،
والتطبيق يمثل جهة مصداقية خاصة

ال ُيمكن إعاممها ،من قبيل قوله تعاىل:
ﭽﮆﮇﮈ ﭼ

[سورة

الكوثر ،]1 :فالكوثر هو اخلري الكثري،
بقطع النظر عن مصاديقه ،وهذا هو

التفسري ،وأما تطبيق املفهوم عىل بعض

مصاديقه ،كأن ُيقال ّ
بأن الكوثر هو هنر
يف اجلنة ،أو هو السيدة فاطمة الزهراء

عليها السالم فذلك جمرد تطبيقات ال
22

يمكن حرص املفهوم هبا.

ّ
إن مشكلة التطبيقات تكمن يف

حتولت إىل تفاسري ،ممّا يعني أهنا
أهنا ّ
أصبحت حتدّ د وجهة القرآن الكريم،
وبالتايل فقد أصبحت حتدّ د املراد
اإلهلي من تلك اآليات ،ولذلك اختذ

الكثري من هذه الرؤية الضيقة منطلق ًا

لتأسيس توجهات دينية ،ومذاهب،
وفرق ،السيام بعدما استحكمت النزعة

الروائية عىل التفكري.

ّ
إن النزعة الروائية تقدم رؤية

جتزيئية ،وتنظر إىل ُب ٍ
عد واحد ،كام هو
احلال يف اآليات الظاهرة يف معنى
ﭽﯦ ﯧ

اجلرب ،كام يف قوله تعاىل:

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﭼ
[سورة النساء ،]78 :وأيض ًا قوله تعاىل:
ﭽﯕﯖﯗﯘ ﭼ

[سورة

الصافات ،]96 :حيث يظهر منها

فتأسست اجلربية ،يف
اجلرب يف األفعالّ ،
قبال اآليات املوحية بالتفويض ،قال

تعاىل:

ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﭼ [سورة اإلنسان،]3 :
وقوله تعاىل:

ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [سورة األنعام:
 ،]104وقوله تعاىل:

ﭽﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

أ.د .الشيخ طالل احلسن

ﭼ [سورة البقرة،]286 :

كله إىل بطون ،وبطون البطون ،بنح ٍو ال

املوضوعية ،تنتهي إىل األمر بني

وظهور اللفظ يف معناه املوضوع له ال

ﯢﯣ

فتأسس التفــــــويض ،مع ّ
أن القراءة
ّ
األمرين ،حيث مراعاة اختيار اإلنسان
بمعية توفيق اهلل تعاىل وسلطانه ،ولعل

قوله تعاىل:

ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ

حمصل هلا ،ومن يؤمن باملنهج اللغوي
ّ

جرد القرآن من معانيه العميقة،
غريّ ،
وسقط يف إشكالية التجسيم ،كام هو
احلال يف آيات التشبيه ،مع ّ
أن هذه

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭼ [سورة

األدوات املعرفية ينبغي أن تحُ دّ د يف

وغري ذلك من املوضوعات التي

املوضوع يتعلق باألحكام الرشعية

القرآين ،كام يف العصمة وعلم الغيب

ذلك ،حيث اللجوء إىل الظهورات

النساءُ ،]79 :يشري إىل ذلك.

ُقرئت قراءة جتزيئية بعيدة عن املوقف
والشفاعة ،وما شابه ذلك.

اخلطأ التارخيي الرابع:

ضوء املوضوع املبحوث فيهّ ،
فإن كان
فال دخل للمنهج العقيل والعرفاين يف
املفصلة ،وإن كان املوضوع
والروايات
ّ

يتعلق بالعقائد نذهب إىل املنهج العقيل،

(حتكيم األدوات املعرفية بشكل

السيام يف البحوث التوحيدية ،وإن كان

ومن األخطاء األخرى حتكيم

املنهج اإلشارة ضمن ضوابط وحدود

إفراط أو تفريط)

األدوات املعرفية بشكل إفراطي أو

تفريطي ،فمن يؤمن بالفلسفة ومنهجها
طوع النصوص القرآنية
العقيل حرص ًا ّ

وحتول عنده القرآن بنصوصه
لذلك،
ّ
املختلفة إىل رؤية عقلية رصفة ،ومن

يؤمن بالعرفان ومنهجه اإلشاري
حتول عنده القرآن
والباطني والكشفي ّ

املوضوع يتع ّلق بأمور معنوية ذهبنا إىل
معقولة.

اخلطأ التارخيي اخلامس:

(غياب اهلدف املعريف جتاه القرآن)

ويكمن هذا اخلطأ يف عدم االلتفات
ُ

إىل َّ
أن اهلدف املعريف والرشعي جتاه
القرآن هو السعي لفهمه ،وليس تفسريه
أو تأويله ،والفهم كام نراه أوسع دائرة
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من التفسري والتأويل ،كام سيأيت.

اخلطأ التارخيي السادس:

الضيقة)
(الزوايا املحدودة والزوايا ّ

وهو ما وقع فيه مجيع املتصدّ ين

لعملية التفسري بال استثناء ،حيث قدّ موا
نتاجاهتم التفسريية من خالل زوايا

حمدودة ،بعضها ال يصدق عليها حتى

عنوان التفسري االصطالحي ،وبعضها
جامع ألكر خطوات التفسري ،وأما يف
التأويل فحدث وال حرج.

ونعني بالزوايا املحدودة هو أهنم

مل يتعاطوا مع النص القرآين عىل أنه

ّ
وأن حمصلته
نص فيه ظاهر وباطن،
النهائية هي حصيلة اجلمع بني النتاجني
التفسيـــــــري والتأوييل ،فاكتفى األكثر

بالظاهر وسامه تفسري ًا وأنه حتقق عنده

املراد من النص ،مع أنه ال يتحقق منه
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تطبق
ســـــــوى مستوى الظاهر فيام إذا ّ
اخلطوات الصحيحة التي تندرج ضمن
املعنى االصطالحي للتفسري ،وإ ّ
ال
ضيقة من
فالكثري منهم اكتفى بزاوية ّ
الزوايا املحدودة.

بمعنى أن املعنى االصطــــــــــالحي

للتفسري هو حمصلة املعنى الظاهر من
النص ،وهذا حيتاج إىل ثالث خطوات

أساسية ،وهي:

اخلطـــــــــوة األوىل :بيان مفردات

النص ،وهو ما يسمى عندهم بالتفسري

املفردايت.

اخلطوة الثانية :بيان جمُ الت النص

أو آيات النص ،وهو ما يسمى عندهم

بالتفســــــري التجزيئي أو املفردايت أو

اجلميل.

اخلطــــــــــــوة الثالثة :بيان موضوع

النص ،وهو ما يسمى عندهم بالتفسري

املوضوعي.

ولــــــــــــو استقرأنا مجيع املصنفات

التفسريية فلن نجد نص ًا واحد ًا قد راعى

هذه اخلطوات الثالث ،وإنام املعروف هو

االكتفاء بخطوة أو خطوتني ،وهذه هي
الزوايا الضيقة ضمن الزوايا املحددة.

فالـــــــــزوايا املحددة هي االكتفاء

بالظاهر أو بالباطن ،والزوايا الضيقة

هي االكتفاء بخطوة أو خطوتني من
الزوايا املحددة.

وأما يف التأويل فالغالب عليهم هو

أ.د .الشيخ طالل احلسن

إلغاء كامل ليشء اسمه ظاهر النص،

لألخطاء التارخيية يمكن لنا أن نرصد

غري النص ،ولعل معظم مشاكل فهم

األخطاء عىل املعارف الدينية األساسية،

وكأن التــــأويل يتعلق بموضوع آخر
النص جاءت من التأويالت؛ ألهنا

تفتقر للضوابط العلمية ،بخالف عملية
التفسري فإنه ختضع لضوابط وقواعد

ُيطلق عليها :رشوط التفسري واملفسرّ .
النص ورشائط فهمه:
غياب مراتبية ّ

بعض اآلثار اخلطرية التي ّ
شكلتها هذه
هي :العقيدة والفقه واألخالق.

املفسرّ

فإذا ما تصورنا ما يحُ ّصله املتكلم
من نتائج حمدودة فرضها عليه

منهجه اخلاص أو أسلوبه اخلاص،
اللذان ،عىل أفضل التقادير فيهام ،ال

ويف ضوء تلك األخطاء التارخيية

ينتجان فه ًام واقعي ًا للنص ،وإنام هو

ورشائط فهمه بوجودها املجموعي،

والزوايا الضيقة ،فإنه من البدهيي سوف

النص القرآين
غاب البحث يف مراتبية
ّ
وبمعطياهتا كوحدة تركيبية ،حيث
اقترصت البحوث عىل مفاصل الرشائط

ُمنفردة ،مــــــــــــــن املناهج واألساليب
واألدوات ،من دون االلتفات إىل ّ
أن هذه
املناهج واألساليب األدوات التفسريية

والتأويلية إنام ينبغي تكريسها يف خدمة

فهم يدور حتت مظلة الزوايا املحدودة

تكون حمصلته الفكرية والعقدية مساوية
والضيق.
لذلك النتاج املحدود
ّ

ويف ضوء هذه املعطيات الفكرية

والعقدية الضيقة ،التي كان التفسري

املحدود سبب ًا يف جزء غري قليل منها ،نتج
عندنا التكفري والتضليل والتفسيق ،وغري

النص القرآين لتحقيق هدفية فهمه،
ّ
ُ
واألسلوب
النص للمنهج
ال تكريس
ّ

املفزعة ،واأللغام الكاسحة.

آثار األخطاء التارخيية يف عملية التفسري

الرشعية القرآنية نجد الرؤية الضيقة أو

من خالل ما تقدم من عرض رسيع

اآليايت -يف قبال النظرية القرآنية -ربام

واألدوات.

عىل املعارف الدينية

ذلك من العبوات الناسفة ،واملفرقعات
وأما يف الفقه ،ففي مجيع األحكام

املوقف اآليايت هو احلاكم ،مع ّ
أن املوقف
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كان يمثل مرحلة تارخيية ،وعليه فالبدّ

من معرفة املوقف القرآين العام ،كام

ّ
تتجل فيها
والترشيعية واألخالقية مل

ونظام الزوجية (تعدد الزوجات ،حقوق

عرجاء ،حتمل تناقضاهتا يف أرحامها،

هو احلال يف موضوع الكفر واالرتداد،
املرأة ،ضوابط الكفاءة أو التكافؤ ،حرية

التعبري) ،فض ً
ال عن جزئيات كثرية تتع ّلق

بالفن واإلعالم وما شابه ذلك.

الرؤية القرآنية ،ولذلك جاءت برتاء

متحالت
وتواجه عصف ًا شديد ًا من ّ
احلداثـــــــويني ،الذين هم يف الغالب

يفتقرون للرؤيتني مع ًا ،أعني :املوقف

وأما يف األخالق فاملسألة وإن كانت

القرآين ،واملوقف اآليايت ،فال هم

ولكن األمر ليس كذلك ،فنحن إىل اآلن

املحدودة والزوايا الضيقة ،وال هم

ال تبدو مؤثرة بقدر العقيدة واألحكام

ال يوجد عندنا نظام قرآين أو رؤية قرآنية

ألخالقيات األبوة والبنوة ،وأخالقيات
الزوجية ،وأخالقيات التكافل بني

الزوجني ،وأخالقيات تشكيل أصل
األرسة ،فالغالب يف ذلك هو الرؤى

الضيقة ،وكثري ًا ما تتشكل األرسة عندنا

ّ
تتشكل
تبع ًا للحاجات اجلنسية ،كام
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ّ
إن الكم اهلائل من األبنية العقائدية

األرس يف عامل غري اإلنسان ،مع أن القرآن

يفرض يف بناء الزوجية الوحدة النفسية
بني الزوجني ،قال تعاىل:

ﭽﰁ ﰂ

كالسيكيون يدورون يف أفق الزوايا

قرآنيون باملعنى املطلوب ،ومما ال ريب

فيه ّ
أن كثري ًا من مقوالت احلداثويني

سببها هو ما اصطدموا به من النتاجات

التفسريية املحدودة والضيقة ،ولو أهنم

يتعرض للرؤية
عثروا عىل نتاج واحد ّ
القرآنية اجلامعة الرتفعت عندهم الكثري

من شبهاتهِ م وتساؤالتهِ م.

وقد عانى احلداثويون من سيول

ففر شطر
التكفري والتضليل والتفسيقّ ،

وكمن شطر آخر ،وترك شطر آخر
منهمُ ،

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ [سورة النحل:

ما كان عليه ،لشدة ما أصاهبم من احليف

بيانه.

احلقيقية ال تكمن يف احلداثويني؛ ألهنم

 ،]72عىل تفصيل ليس هذا موضع

واإلحباط واليأس ،عل ًام ّ
بأن املشكلة

أ.د .الشيخ طالل احلسن

يمثلون ر ّد الفعل ،وإنام املشكلة احلقيقية

اخلطوة األوىل :اخلروج من الزوايا

وألهنم البــــؤر املو ّلدة لإلشكاليات

بصفته يمثل مستويني ،الظاهر والباطن،

تكمن يف الكالسيكيني؛ ألهنم الفعل،
التارخيية ،وألهنم عاشوا وما زالوا

يعتاشون عىل تلك األخطاء التارخيية.

املحدودة يف قراءة النص ،والنظر إليه

وعلينا الوصول إىل الرؤية اجلامعة.

اخلطوة الثانية :اخلروج من الزوايا

جديـــــــــر بالذكر ّ
أن هذه األخطاء

الضيقة التي حترص التفسري باملفردات أو

ُ
ضعفها يف علم احلديث ،وربام
وقع

فالبدّ أن نخرج برؤية تفسريية

األخطاء القاتلة ،وعن ركام الزيف

وتفســــــــري اجلملة ،وتفسري املوضوع)،

وحيولنا من إنسان
وقلوبنا ووجداننا،
ّ
ّ
مفكر ومبدع ومنتج ،إىل إنسان
حي
ّ

حمصلة( :تأويل املفردة ،تأويل اجلملة،

التارخيية الواقعة يف عملية التفسري قد
تتاح فرصة أخرى للكشف عن تلك

والتزييف الذي ال زال ينخر يف عقولنا

ومتحجر.
متقوقع متآكل
ّ

النظرية الصحيحة يف فهم القرآن:

فيام نعتقده ّ
أن النظرية الصحيحة يف

فهم القرآن ،والتي ستكفل لنا اخلروج
من انتكاســـــــــات األخطاء التارخيية،
وجتعلنـــــــــــا نعيش وحيانية النصوص

القرآنية ،وتس ّلحنا برؤية قرآنية جامعة

تسقط أمـــــــــــــامها الرهانات اخلاطئة
والتزييف التارخيي والبعثرة املعارصة،

تكمن يف خطوتني عامتني ،مها:

بفهم اآليات واجلمل.

جامعة ،أي :حمصلة( :تفسري املفردة،
ثم اخلروج برؤية تأويلية جامعة ،أي:

وتأويل املوضوع).

ثم إتباع نظام فني دقيق للمزج بني

النتاجني التفسريي اجلامع والتأوييل

اجلامع للوصول إىل مرتبة فهم النص،

ّ
فإن فهم النص هو حمصلة النتاجني
التفسريي اجلامع والتأوييل اجلامع.

أمهية البحث يف مراتب فهم القرآن:
تكمن أمهي ُة البحث يف:
ُ

1.1إبراز ُمفردة ال َفهم يف قبال التفسري
ِ
فهم
والتأويل،
تدرج مراتب ِ
وبيان ّ
القرآن يف ضوء العقل والقرآن
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والسنة ،مع الرتكيز عىل العالقة

ولذلك يغلب جميؤها يف مورد التفسري

املختلفة.

وظن الكثري منهم َّ
أن الفهم يندرج
َّ

ِ
ِ
الوثيقة بنيَ
ورشائطه
الفهم
مراتب
ِ

2.2إعطاء مفهوم ال َفهم املساحة املعرفية
املناسبة له.

ِ
الكريم بمراتب،
القرآن
هم
ِ
3.3إثبات َف ِ
من خالل حيثيات خمتلفة كام تقدّ م
(النص والقارئ واألدوات).

4.4مزج النتاجني التفسريي والتأوييل
وصــــــــو ً
ال إىل أرشف مراتب فهم

القرآن الكريم ،والذي يمثل اهلدف

األقىص يف املرتبة العلمية ال العملية.

مرت
5.5إبراز األخطاء التارخيية التي ّ
هبا العملية التفسريية ،التي تقدم

بياهنا.

الفصل األول/
املبحث الثاين:
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حتديد املراد من مفردات البحث:

مفردة الفهم لغة واصطالح ًا :

اعتنى املهتمون بالعلمية التفسريية

وعلوم القرآن بمفردة الفهم من دون

أن يلحظوا خصوصية فيها خارج
إطار التفسري ،أو خارج إطار التأويل؛

أو يف مورد التأويل بنحو من الرتادف،

ضمن ذلك ،فكانوا ُيطلقون كلمة الفهم
و ُيريدون هبا التفسري((( ،وتارة ُيطلقوهنا

((( انظر( :فهم ال��ق��رآن ومعانيه ،أليب عبد
اهلل احل��ارث بن أسد املحاسبي) .فهو مل
يستعمل كلمة (فهم القرآن) إال يف عنوان
الكتاب لينتقل بعدها إىل كلمة التفسري؛
وانظر أيض ًا( :فهم القرآن ...دراسة شاملة
يف رؤى اإلمام اخلميني املنهجية يف فهم
كسار؛ وأيض ًا:
وتفسري القرآن)؛ جواد عيل َّ
انظر( :فهم القرآن احلكيم ...التفسري
الواضح حسب ترتيب النزول) ،للدكتور
حممد ع��اب��د اجل��اب��ري؛ حيث جت��د ذلك
واضح ًا يف عنوان هذين الكتابني مع ًا فض ً
ال
عماَّ جاء يف متنهام؛ حتى َّ
أن الذين تصدّ وا
لنقد اجلابري يف كتابه هذا قد خلطوا بني
الفهم والتفسري؛ انظر( :اجلابري وتفسريه
فهم ال��ق��رآن احلكيم) ،مقالة للدكتور
أمحد بوعود ،منشورة يف موقع( :ملتقى
أهل التفسري ...مركز تفسري للدراسات
القرآنية)؛ حتى ّ
أن الزركيش قد استعمل
مفردة الفهم يف موضع التفسري وتعريفه،
حيث يقول الزركيش( :التفسري علم يعرف
به فهم كتاب اهلل املنزل عىل نبيه حممد، 
وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه
واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو.)...
Sالربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين حممد

أ.د .الشيخ طالل احلسن

ويريدون هبا التأويل؛ مع َّ
أن املسألة

مر ًة واحد ًة فقط ،وهو قوله تعاىل:

الفهم لغــــــة :هو املعرفة والتع ّقل،

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ليست كذلك ،كام سيتضح.

فتقول :فهمت اليشء يعني عرفته ،أو

ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [سورة

عقلته(((؛ وقيل هو املعرفة القلبية(((؛
فهنالك معرفة عقلية ُ
وأخرى قلبية،

وع َّلمناه -واملراد هنا القضية واحلكم

ولعل املعرفة والعلم مها أقرب ملعنى

التل ِّقي من قبل األنبياء بواسطة الوحي

وكالمها ُيطلق عليهام عنوان الفهم،

الفهم لغ ًة ،وهذا ما َّنبه له العالمة
الطبأطبائي (.((1

وقد ورد هذا االستعامل يف القرآن

بن عبد اهلل الزركيش :ج  1صR13؛ نعم،
هنالك كلمة يتيمة ويسرية للغزايل يظهر
فرق بني الفهم والتفسري ،حيث
منها إنه ُي ِّ
يقول( :القرآن رشح ذاته -تعاىل -وأفعاله
وصفاته ،وهذه العلوم ال هناية هلا ،ويف
القرآن إشارة إىل جمامعها ،واملقامات يف
التعمق يف تفصيله راجع إىل فهم القرآن،
وجمرد ظاهره التفسري ال يشري إىل ذلك).
إحياء علوم القرآن ،أليب حامد الغزايل:
ج 1ص.289
((( ان��ظ��ر :كتاب ال��ع�ين ،للخليل ب��ن أمحد
الفراهيدي :ج 4ص.61
((( انظر :لسان العرب ،حممد بن مكرم بن
منظور األفريقي :ج 12ص.460
( ((1امليزان يف تفسري القرآن ،للسيد العالمة
حممد حسني الطبأطبائي :ج 2ص.248

فعرفناها
األنبياء ،]79- 78 :أي:
ّ

واحلكومة

(((1

-لسليامن ،ونظر ًا لكون

َّ
فإن املعرفة القلبية أرجح يف املقام من
املعرفة العقلية؛ َّ
فإن املعارف الوحيانية

ُ
ِ
العقول و ُتب ِّل ُغها
القلوب وتعيها
ودع يف
ُت ُ
األلسن.

وهنا يرى صاحب املفردات َّ
أن

الفهم هيئة لإلنسان هبا يتحقق معاين ما

حيسن ،يقال فهمت كذا؛ وقوله تعاىل:
ﭽﮦ ﮧ

ﭼ ،إما بجعل اهلل له

من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك،
أو ألقى ذلك يف روعه ،أو أوحى إليه

وخصه به؛ وأفهمته إذا قلت له حتى
( ((1ان��ظ��ر :ا ل��ت��ب��ي��ان يف تفسري ال��ق��رآن،
للشيخ الطويس :ج 7ص268؛ تفسري
القرطبي ،حممد ب��ن أمح��د القرطبي:
ج 11ص.307
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تصوره(.((1

والذي يبدو َّ
أن عملية الفهم يوجد

مجيع األدوات والقواعد التفسريية،

كام َّ
أن املراد باملقدَّ مات املعنوية مجيع

والرتوي ،فيقال:
نوع من التأنيّ
فيها ٌ
ّ
الدرس شيئ ًا
فه ْم ُته الدرس ،أي ع َّلم ُته
َّ
َ

املقدَّ مات والقواعد التأويلية؛ ونظر ًا

واستيعابه شيئ ًا فشيئ ًا.

عبرَّ نا عنه باملقدَّ مات العلمية ،ونظر ًا

فشيئ ًا ،وعليه ففهم القرآن يعني تعلمه

لكون التفسري ُيعالج الظاهر القرآين فقد

الفهم االصطالحي :مل نعثر عىل

لكون التأويل ُيعالج الباطن القرآين فقد

َّ
أن هنالك مضمون ًا عام ًا ُمستفاد ًا من

باملعنوية جانب املعنى يف قبال اللفظ؛

تعريف دقيق أو حدّ رصيح له؛ إال

التعريف االصطــالحي للتفسري؛ لمِ ا
تقدَّ م من استعامهلام يف معنى واحد
أو م ُتقارب؛ ممَّا َّأدى إىل تعميق فكرة

الرتادف بينهام؛ وقد استعمل الفهم

ُم َّ
ؤخر ًا بمعنى القراءة املعارصة ،ف ُيقال
فالن صاحب قراءة ،أي :صاحب فهم

خاص به.

والفهـــــــــــم بحسب مـــــا نراه:
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القرآين(((1؛ واملراد باملقدَّ مات العلمية

عملية إجرائية تعتمد جمموعة مقدَّ مات

علمية ومعنوية هتدف اىل الوصول

للنــــص
إىل املضــــــــــامني احلقيقية
ّ
( ((1انظر :مفردات ألفاظ القرآن ،للعالمة
الراغب األصفهاين :ص .386

عبرَّ نا عنه باملقدَّ مات املعنوية؛ وال ُيراد
وإنام ُنريد به ما حتتاج اليه من مقدمات

تقف بنا عىل مستويات معينة من بطون
القرآن يف مراتبها الرئيسية الثالث

(اإلشارة واللطائف واحلقائق)؛ والتي

من ضمنها اخللوص والتزكية وصالح

النفس.

نعمَّ ،
إن ا ُملفسرِّ

ينال مرتبة دانية

من مراتب فهم القرآن الكريم ،كام َّ
أن

ِّ
املؤول ينال مرتبة أعىل من مرتبة املفسرِّ
من مراتب الفهم ،وأما من َّ
متكن من
اجلمع بني املرتبتني التفسريية والتأويلية

(َّ ((1
إن ه��ذا التعريف االص��ط�لاح��ي من
خمتصات هذه املقالة؛ وقد انتهينا إليه بعد
دراسة وحتقيق وتأ ّمل.

أ.د .الشيخ طالل احلسن

فإنه يكون قد نال مرتبة عالية جد ًا من

جنبة العمل بام فهمناه من القرآن؛ ولعل

واخلالصةَّ :
أن فهم القرآن عملية

ﭼ [سورة

مراتب الفهم.

إجرائية ال ُترادف التفسري أو التأويل،
ٍ
ُ
مرتبة معرفي ًا منهام.
أرشف
وإنام هي
الفهم يف االصطالح القرآين:

َّ
إن الفهم يف االصطالح القرآين-

والذي يمثل الفهم احلقيقي للقرآن-

هو الوقوف الفعيل عىل تعاليمه بتدبر،
فال يكفي مجُ رد العلم به ،أو مجُ رد َفهم

ِ
مراده ،وإنام البد من التدبر به والعمل
بمقتضياته ،فالفهم القرآين ال ينتهي عند
وصول املعلومة للذهن ،فذلك جمرد

مقدمة هلدف أسمى وهو حترك القلب
والوجدان باجتاه الفعل ،وهلذا الفهم

القرآين مراتب ودرجات ،تبدأ بمرتبة

ومتر بمرتبة
بالنص القرآين،
االنفعال
ّ
ّ
التحرك باجتاه الفعل ،وتنتهي بمرتبة
ّ
التحرك من خالل الوعي القرآين ال
ّ
الوعي الشخيص والفردي.

وعليــــــــــه فاالمتياز الذي يحُ ِّققه

التعريف االصطالحـــــــي للفهم قرآني ًا

عىل تعريفنا االصطالحي للفهم هو

من وجوه قوله تعاىل:

ﭽﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗ

حممد ،]24 :هو :أال يعملون بالقرآن

بعد فهمه ،ولذلك ال ُيعد فهمهم للقرآن

فه ًام حقيقي ًا له؛ َّ
ألن الفهم هنا يكون

بمعية العمل.

مفردة (املراتب) لغة واصطالح ًا :

الرتب :ما أرشف من األرض

ور َت ٌب ،كقولك
كالدَّ َرج .تقولَ :ر َت َب ٌة َ

َد َرجة و َد َرج ،وجيمع عىل رتب ،كام

والر َتبة واحدة من
يقال :درج سواء.
َّ
َر َتبات الدرج ورتبته ورتبته سواء.
واملرتبة :املنزلة عند امللوك ونحوها.

وترتب فـــــــــالن :أي عال رتبة ،أي

درجة(.((1

والــــــــــرتبة :املنزلة ،وكـــــــذلك

املرتبة؛ واملرتبة :املرقبة ،وهي أعىل
اجلبل؛ واملراتب يف اجلبل والصحاري،

( ((1انظر :كتاب العني ،للخليل بن أمحد
الفراهيدي (ت175 :ه���ـ) :ج  8ص
115؛ معجم مقاييس اللغة ،أليب احلسني
أمحد بن فارس بن زكريا (ت395 :هـ):
ج  2ص  ،486باب( :رتب).

31

األخطاء التارخيية يف عملية التفسري

وهى األعالم التي ترتب فيها العيون

بالعالية ،وبينهام مراتب.

الرفيعة ،ومنها قيل للمراتب :املراتب،

عن املضامني اللغوية هلا ،فهي السالمل

والرقباء( .((1واملرتبة أيض ًا :املنزلة
وهي عىل بزنةS :مفعلة Rمن رتب
الرجل :إذا انتصب قائ ًام ،عند أرادة
الغزو واحلج وغريمها من العبادات

الشاقة(((1؛ ومجعها :مراتب ،عىل زنة:

القراء،
واملنازل واملقامات التي ّ
يتبوؤها َّ

وحيث إننا نلحظ اجلنبتني املعرفية

النصَّ ،
فإن املراتب
واملعنوية يف قراءة
ّ
امللحوظة هي املراتب املعرفية واملعنوية

«مفاعلR؛ وقد ُحكي عن النبي:

يف القرآن الكريم.

بعث عليها يوم القيامة) ،أي :من رباط

فهم القرآن َّ
فإن مراتبية الفهم فيه ُيمكن

(من مات عىل مرتبة من هذه املراتب

أو حج أو غري ذلك(.((1

وأما فيام يتع َّلق بالصناعة الفنية يف

أن ُتلحظ من زوايا:

وعليه فالرتبة واملرتبة واملراتب

•الزاوية األوىل :مراتبية الفهم بلحاظ

واالرتقاء والعلو واملنزلة الرفيعة،

•الزاوية الثانية :مراتبية الفهم بلحاظ

الس َّلمية
لغــــــــوي ًا ُلوحظ فيها معنى ُّ
فالدرج أو الس َّلم أو السالمل فيها رتب
ومراتب ،تبدأ بالدرجة الدانية وتنتهي
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املراتب اصطالح ًا :ال تفرتق كثري ًا

( ((1انظر :الصحاح تاج اللغة ،إسامعيل
اجلوهري :ج 1ص133؛ لسان العرب،
البن منظور :ج  1ص .411- 409
( ((1ان��ظ��ر :ال��ف��ا ئ��ق يف غ��ري��ب احل��دي��ث،
للعالمة جار اهلل حممود الزخمرشي :ج 2
ص .15
( ((1مسند أمحد بن حنبل ،لإلمام أمحد بن
حنبل :ج  6ص 19؛ املستدرك ،للحاكم
النيسابوري :ج  2ص .144

النص القرآين.
ّ

النص.
قارئ ّ

•الزاوية الثالثة :مراتبية الفهم بلحاظ
أدوات الفهم.

النص القرآين ففي القرآن
أما بلحاظ ّ

نصوص تتفاوت يف سعتها املعرفية،

فآية الكريس مث ً
ال تشتمل عىل مطالب

ُعليا تتع َّلق باملعرفة األسامئية ،قال

تعاىل:

ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ

[سورة البقرة ،]255 :فاهلل اسم علم

أ.د .الشيخ طالل احلسن

للذات املقدسة قد ُأمجلت فيه األسامء

احلكمة املتعالية والعرفاء يتحدثون يف
ٍ
معان ُأخرى تتع َّلق
هذه الصفات عن

اسم جامع لألسامء والصفات الذاتية،

وأمـــــــــــا بالنسبة للزاوية الثالثة

تم تفصيله
والصفات ،وهذا اإلمجال َّ
أو ً
ال بقوله :ﭽ ﮨ ﮩ ﭼ ،والحْ َ ُّي
وم اسم جامع لألسامء والصفات
وا ْل َق ُّي ُ
نص ًا آخر
الفعلية؛ يف حني لو أخذنا َّ

من قبيل:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [سورة األنعام:

 ،]102نجد االنتقال من اإلمجال
يف قوله:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭼ إىل

تفصيل حمدود جد ًا يف صفة حمدودة من

الصفات الفعلية ،وهو قوله:

ﭛ ﭜ ﭼ.

ﭽﭚ

باملظهرية.

(مراتبية الفهم بلحاظ أدوات الفهم)

ف ُيمكن تقريب الفكرة من خالل
عرض بعض األدوات ،فهنالك ما

سمى باألساليب التفسريية ،من قبيل
ُي َّ
ُ
ُ
واألسلوب ُ
اجلميل
األسلوب املفردايت،
ُ
واألسلوب املوضوعي ،وال
التجزيئي،
ٍ
ريب َّ
معطيات ختتلف
بأن لكل ُأسلوب

من حيث العمق املعريف عن اآلخر،
فالنتائج التفسريية للمفردات متثل
مرتبة من مراتب الفهم الدانية قياس ًا

وأما بالنسبة للزاوية الثانية (مراتبية

بام تقدِّ مه النتائج التفسريية عىل املستوى

السابق نجد َّ
النص
أن من قرأ هذا
ّ

ا ُملستوى ُ
اجلميل يمثل مرتبة دانية املعطى

النص) ففي املثال
الفهم بلحاظ قارئ
ّ
القرآين وكان ينطلق من رؤية كالمية

أو فلسفية مشائية فإنه سوف ُيقدِّ م
مستوى من القراءة حمدود ًا بمبانيه

الكالمية أو الفلسفية ،فيتحدَّ ث عن

العينية وغري العينية يف وصفه للصفات
اإلهلية ،يف حني نجد أصحاب مدرسة

ُ
اجلميل التجزيئي ،وهكذا نجد نتائج
التفسريي لألسلوب املوضوعي.
مراتب الفهم قرآني ًا:

تقدَّ م يف الفهم باالصطالح القرآين

َّ
أن للفهم القرآين مراتب ودرجات،
ُ
وأوىل هذه املراتب هي مرتبة االنفعال
بالنص القرآين؛ والثانية مرتبة التحرك
ّ
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يتحرك باجتاه
باجتاه الفعل ،وعندما
َّ
الفعل تبدأ مرتبة ُأخرى وهي التحرك

تدور حوله مجيع مسائل التفسري،

الشخيص والفردي.

التفسريي ،ولكونه كالم هلل سبحانه

من خالل الوعي القرآين ال الوعي
التفسري والتأويل وعالقتهام بالفهم:

التفسري لغـــــة :اإليضاح والتبيني،

مأخوذ من الفرس ،بمعنى اإلبانة

وكشف املغطى( ،((1فسري إبانة وكشف

ّ
للمغطى ،وأ ّما يف االصطالح فقد
وقع اختالف فيِه( ،((1إ ّ
ال ّ
أن هنالك
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جامع ًا مشرتك ًا يتمثل باملوضوع الذي

( ((1انظر :اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن
(تفسري الثعالبي) عبد الرمحن بن حممد
الثعالبي :ج 1ص40؛ القاموس املحيط،
للشيخ جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز
آبادي :ج  2ص .11
( ((1من مجلة ما ُع ّرف به التفسري أنه( :بيان
معاين اآلي��ات والكشف عن مقاصدها
ومداليلها) .امل��ي��زان يف تفسري القرآن،
للسيد العالمة حممد حسني الطبأطبائي:
ج 1ص.3
وهذا التعريف رغم جودته إالّ أنّه يغفل
مقاصد السور التي هلا حل��اظ تفسريي
نصية غري ما تقدّ مه آياهتا
بام هي وحدة ّ
مستقلة ،كام أنّه يغفل حقيقة الرتابط بني
اآليات والسور يف رسم موقف ال يمكن
التوصل إليه بنظرة تفسريية جتزيئية.
ّ
وأيض ًا( :هو إيضاح مراد اهلل تعاىل من

وهو القرآن الكريم ،فهو ما ّدة البحث
ّ
فان العملية التفسريية ستعنى بمعرفة
وتبيني

(((2

املراد من كالمه سبحانه يف

حدود القرآن ،ويف حدود املكنة البرشية

عىل حدِّ تعريف الفناري(((2؛ والسعة
املعرفية للمفسرّ .
َّ
تصيد هو
إن هذا التعــــــريف ا ُمل َّ
ما ُنطلق عليه بالتعريف االصطالحي
التقليدي ،واملنظور فيه الرؤية العامة
للعملية التفسريية ،والذي مل ُتلحظ

فيه -بحسب االرتكاز التفسريي-
احلركة االمتدادية عىل املساحات

كتابه العزيز) .البيان يف تفسري القرآن
ّ
ولعل أفضل
للسيد اخلوئي :ص .397
تعريف له هو( :ما يبحث فيه عن مراد
اهلل تعاىل من قرآنه املجيد) .جممع البيان
يف تفسري القرآن ،للشيخ الطربيس :ج 6
ص .159
( ((2عنينا باملعرفة عامل الثبوت ،وبالتبيني عامل
اإلثبات.
( ((2انظر :جممع البيان يف تفسري القرآن،
للشيخ الطربيس :ج  1ص .18

أ.د .الشيخ طالل احلسن

الثالث لألساليب التفسريية املشهورة،

اخلاص.
أن نصطلح عليه بالتفسري
يِّ

واملوضوعي؛ وبالتايل فهو غري التعريف

نتائج مهمة ،أ ّ
مهها:

واملتمثلة بالتفسري املفردايت والتجزيئي

الذي نلتزم به؛ الذي نمنحه اصطالح ًا

جديد ًا .

ويف ضــــــوء ذلك سترتتب عندنا

َّ 1.1
إن املص َّنفات التفسريية التي مل تتو َّفر
عىل املعطيات التفسريية لألساليب

التفسري يف اصطالحنا :بمعية ما

التفسريية الثالثة تكون فاقدة

فإننا نشرتط قيد ًا إضافي ًا لبلوغ املعنى

اخلاص ،وإن كانت ُمتو ِّفرة عىل
يِّ

تقدَّ م من التفسري االصطالحي التقليدي
الذي نرتئيه للتفسري ،حيث البدَّ

لعنواين لتفسري وا ُملفسرِّ

باملعنى

املعنى التقليدي.

َّ 2.2
إن املص َّنفات التفسريية التي مل تتو َّفر

للنص
من عرض النتائج التفصيلية
ّ
ُ
واجلمل
املقروء عىل مستوى املفردات

عىل املعطيات التفسريية الثالثة إنام

التفسري املفردايت اللغوي والتفسري

َّ
ألن الفهم االصطالحي
الفهم،

واملوضوع ،وهذا ما يتك َّفل به كل من

التجزيئي ُ
اجلميل والتفسري املوضوعي؛
فإذا ما انتهى البحث التفسريي عند

تعكس مستويات ُمتدنية من مراتب
الذي نتب َّناه يعتمد عىل مقدَّ متني،
ُ
األوىل علمية تتع َّلق بالتو ِّفر عىل مجيع
املعطيات التفسريية التي تتك َّفل هبا

واحد من األساليب اآلنفة دون ُمراعاة
ُ
األسلوبني اآلخرين ولو بالضمن َّ
فإن

األساليب الثالثة ،والثانية معنوية

العلامئي التقليدي ،وهو عنوان حمدود،

ِ
يرتق إىل مستوى
التأويلية؛ فمن مل

املفسرِّ

ال يعدو التفسري االصطالحي

ومعنونه قارص عن انطباق عنوان ا ُملفسرِّ

تتع َّلق بالتو ِّفر عىل مجيع املعطيات
مجع وحتصيل املعطى التفسريي

عليه يف ضوء ما تشرتطه هذه الدراسة من

اخلاص فإنه ال تصل به النوبة إىل
يِّ

لالتصاف بعنوان ا ُملفسرِّ ؛ والذي ُيمكن

سميه بالفهم العلمي أيض ًا.
والذي ُن ِّ

رضورة اإلملام وإعامل األساليب الثالثة

الفهم االصطالحي الذي نفرتضه،
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َّ 3.3
إن النتائج املعرفية للتفسري التقليدي

أبجديات ورشائط َفهم القرآن(،((2

تقديم رؤية ُمتكاملة عن املوقف

التفسريي والتأوييل؛ أما اخلط األول

اخلاص ستبقى عاجزة عن
غري
يِّ

القرآين النهائي جتاه اإلشكاليات
ا ُملثارة والتي ُيراد من القرآن

التصدِّ ي لإلجابة عنها.

4.4نعـــــــــم ،ربام ُيقال َّ
بأن التفسري

فهو أدوات التفسري بمناهجه ا ُملعتربة

وأساليبه الثالثة ،وهو ما نطلق عليه
باألبجدية ُ
األوىل للفهم؛ وأما اخلط

الثاين فإ َّنه يتمثل بالتأويل؛ وهو ما

املوضوعي غالب ًا ما يكون ُمتو ِّفر ًا
عىل نتائج ُ
األسلوبني التفسرييني

وبغية اكتامل الصورة اإلمجالية خلطوط

الشرتاط اجلمع بني األساليب

ملقولة التأويل ،وبيان ما نلتزم به يف هذه

املفردايت واملوضوعي ،فال معنى

الثالثة.

5.5وجوابه هو أننا قد َّنبهنا إىل َّ
أن
البحث التفسريي إذا ما انتهى عند

واحد من األساليب اآلنفة دون
ُمراعاة ُ
األسلوبني اآلخرين ولو
بالضمن َّ
فإن املفسرِّ ال يعدو التفسري
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وخط ثالث يتع َّلق بأبجدية مزج النتاج

االصطالحي التقليدي ،وعليه فإذا

اشتمل التفسري املوضوعي عىل
معطيات املفردايت والتجزيئي فإنه

اخلاص.
يكون تفسري ًا باملعنى
يِّ

املراد من التأويل يف اصطالحنا:

هنالك خطان أساسيان يرسامن

نطلق عليه باألبجدية الثانية للفهم؛
التعرض
أبجديات فهم القرآن ينبغي
ّ

الدراسةّ .
ألن نظريات التأويل األربع
فيها تفاصيل كثرية ،فإننا سنقف عىل
مرادنا منه.

( ((2استعملنا اصطالح األبجدية لتقريب
أمهية ه��ذه ال�شرائ��ط ،وكلمة األبجدية
م��أخ��وذة من احل��روف العربية األربعة
األُوىل ،وهي( :ألف ،باء ،جيم ،دال)؛
وإنام عبرَّ نا عن رشائط الفهم التفسريية
والتأويلية باألبجدية لعدم إمكان فهم
القرآن من دوهنا ،كام هو حال الكلامت
العربية حيث ال يمكن كتابتها وقراءهتا
وفهمها م��ن دون أبجديتها؛ ك�ما َّ
أن
هنالك هدف ًا آخر وهو اإلش��ارة إىل َّ
أن
رشائط الفهم هي من أوليات الفهم كام
َّ
أن ح��روف العربية من أوليات صناعة
الكلامت.

أ.د .الشيخ طالل احلسن

التأويل عندنا :هو الوقوف عىل

عن حوادث ماضية كفتنا مؤونتها

املحكية فيها بواسطة الظواهر.
بعبـــــارة ُأخرى :هو معرفة املناشئ

للنص املقروء .وأما بالنسبة للتأويل
بمعنى الوجه األخري أو املرجوح أو

الظاهرية ،والتي من مجلتها النصوص

باملجاز) ،وهو قول املشهور ،أو بمعنى

خلفيات األشياء الظاهرة ،ودرك احلقيقة

القريبة واملتوسطـــــة والبعيدة ُ
لألمور

القرآنية،

فتأويلها

معرفة

مناشئها

احلقيقية القريبــــــة واملتوسطة والبعيدة؛
واملــــــــراد من القريبة منها خصوص

اإلشارات ،ومن املتوسطة خصوص
اللطائف ،ومن البعيدة خصوص
احلقائق؛ وهذه اإلشارات واللطائف

واحلقائق ال هناية ألمدها بحسب املكنة

البرشية ومقتضيات املمكنَّ ،
ألن القرآن

جمىل معريف ومعنوي إطالقي لألسامء
احلسنى هلل تعاىل.

فمن قال ّ
بأن التأويل هو عني

التفسري فإنه ستنتفي احلاجة إىل التأويل،

ومن يرى أن التأويل هو الوقائع
اخلارجية الالحقة للنص (رأي ابن

تيمية) فستضيق املساحة التأويلية فيه،

كام َّ
أن مجلة من معطياته ستبقى دون
ثمرة عملية ،فيام إذا كانت جمرد إخبار

املدونات التارخيية والنتاج التفسريي

غري الظاهر يف النص (األقرب للقول
احلقائق العينية السابقة عىل النص ،أي
نظرية اخلزائن (نظرية الطبأطبائي) ّ
فإن

احلاجة فيهام إىل التأويل ستكون جا ّدة

ومثمرة ،وال ريب َّ
بأن قول الطبأطبائي
هو األوجه ،ولكنه بحاجة إىل بيانات

أكثر وأعمق.

وأما فيام نتب َّناه يف التأويل َّ
فإن احلاجة

للتأويل ال انقضاء هلا أبد ًا ،إلطالقية
ا ُملتجليِّ فيه من جهة ،والنفتاح الدوائر
املعنوية

الكربى

واللطائف واحلقائق.

املتمثلة

باإلشارة

الفرق بني فهم القرآن
وتفسريه وتأويله:

يف ضوء املعطيات اآلنفة يكون قد

اتضح الفرق بني الفهم االصطالحي
للقرآن وبني تفسريه وتأويله ،وال

نحتاج هنا سوى توكيد أصل الفكرة
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تاركني التفصيل فيها إىل الرجوع إىل

ولذا فام ندعو له هو اخلروج من

َّ
إن النتاج التفسريي منذ انطالقته

عىل صعيدي املنهج واألسلوب ثم

كتابنا (مراتب فهم القرآن)(.((2

ُ
األوىل وإىل يومنا هذا عادة ما نجده
ُمنبثق ًا من نظرة ُأحادية يف املنهج
ُ
واألسلوب التفسرييني ،فكانت -وال
زالت -صبغة التفسري التجزيئي هي
السائدة واحلاكمة يف الوسط التفسريي،

كام َّ
أن منهج التفسري الروائي هو األكثر
تواجد ًا وحضور ًا يف النتاج التفسريي،

أن التفسري االجتهادي ّ
رغم َّ
ظل هو
املزاحم األكرب له تأرخيي ًا ،وأن تفسري

القرآن بالقرآن قد اختطف بريق التفسري
الروائي يف العقود القليلة األخرية ،ولكن

ذلك املزاحم العتيد ،واملزاحم اجلديد مل

والتسور يف
خيرجا من إشكالية التخندق
ّ
38

هذا التخنــدق التفسريي املتوارث
مزج النتاج التفسريي بالنتاج التأوييل

للخروج برؤية كاملة ُيمكن معها حيازة

النص القرآين
النص القرآين ،ففهم
فهم
ّ
ّ

تقرص عنه املناهج منفرد ًة ،كام أهنا تقرص
جمتمع ًة أيض ًا يف صورة احلرص ُبأسلوب
تفسريي معني ،كام َّ
أن ذلك ك َّله يقرص

النص من دون تأويله ،كام
أيض ًا عن فهم ّ

ّ
أن فصل النتاجني التفسريي والتأوييل
النص بصورته
يقطع الطرق أمامنا لفهم
ّ
الغائية.

النص:
مراتب فهم القرآن وهوية قارئ
ّ

للفهم مراتب كثرية ،ويمكن إمجاهلا

يف املراتب العامة ،وهي:

دوائر ضيقة جد ًا ،فبقي املزامحان العتيد
واجلديد نسبي ًا أسريي النظرة ُ
األحادية،

القرآنية.

حاول دعاهتا حرص فهم القرآن هبا.

القرآنية.

وهكذا يف سائر املناهج ُ
األخرى التي

( ((2م��رات��ب فهم ال��ق��رآن ،الدكتور طالل
احلسن ،النارش :مؤسسة العرفان للثقافة
اإلسالمية ،الطبعة األوىل 1436 ،هـ ،طبع
دار القارئ ،بريوت.

1.1مرتبة فهم القرآن يف ضوء املفردات
2.2مرتبة فهم القرآن يف ضوء اجلمل
3.3مرتبة فهم القرآن يف ضوء املوضوعات
والنظريات القرآنية.

4.4مرتبة فهم القرآن يف ضوء تأويل

أ.د .الشيخ طالل احلسن

املفردات القرآنية.

وعلوم القرآن ،فتكون عالقتهم بالقرآن

5.5مرتبة فهم القرآن يف ضوء تأويل

وفهمه من قبيل عالقتهم بسائر العلوم
ُ
األخرى ،لدهيم تصورات عامة ،وهي

املوضوعات والنظريات القرآنية.

القراء التقليديون واحلفظة،
ويدخل فيهم ّ

اجلمل القرآنية.

6.6مرتبة فهم القرآن يف ضوء تأويل

قراء القرآن،
مرتبة السواد األعظم َّ

7.7مرتبة فهم القرآن يف ضوء مزج النتاج

ومعظم األكاديميني.

8.8مرتبة فهم القرآن بلحاظ املتك ِّلم

بالتفسري وعلوم القرآن ،ولكنهم مل يبلغوا

9.9مرتبــــــة فهم القرآن بلحاظ قارئ

وعلوم القرآن ،وهؤالء يمتلكون رصيد ًا

1010مرتبة فهم القرآن بلحاظ رشائط

ا ُملفسرِّ ين ،فيكونون أشبه باملقلدِّ ين ممَّن

النص
1111مرتبة فهم القرآن بلحاظ
ّ

يصــــلوا إىل مرتبة االجتهاد والفهم

الفصل الثالث/

والتدريسيون يف جمال التفسري وعلوم

التفسريي والتأوييل.

النص).
(صاحب ّ

النص.
ّ

الفهم.

القرآين املقروء.

املبحث السابع:

النص:
مرتبة فهم القرآن بلحاظ قارئ ّ

النص القرآين-
قراء
ّ
وأما هوية َّ

بشكل عام -فتنحرص بني مراتب ثالث،

هي:

ً
أوال :مرتبة محلة الثقافة العامة،

وهم ممَّن مل ّ
يطلعوا عىل أدوات التفسري

ثاني ًا :مرتبة محلة الثقافة اخلاصة

والتخصص يف التفسري
درجة االجتهاد
ّ

معلوماتي ًا جيد ًا يسمح هلم بفهم كلامت
نال مرتبة التف ّقه يف الدين ،ولكنهم مل
ُ
الك َّتاب
التخصيص؛ ويدخل فيهم
ّ
القرآن ،وقليل من األكاديميني.

التخصص احلقيقي
ثالث ًا :مرتبة محلة
ّ

النص ،وهؤالء عىل ثالثة أقسام؛
يف قراءة ّ
وهي:

املتخصص يف جمال التفسري ال
1.1مرتبة
ّ
غري؛ وهي عىل ثالث مراتبُ ،
األوىل
مرتبة التفسري املفردايت ،والثانية مرتبة
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التفسري التجزيئي الرتتيبي ،والثالثة

مرتبة التفسري املوضوعي.

4.4معرفة كون النتاج التفسريي لكل

املتخصص يف جمال التأويل ال
2.2مرتبة
ّ

معصوم هو األوىل يف زمانه ،فال

فهنالك -كام تقدَّ م -تأويل مفردايت

السابق عليه ،وال يلغيه عرض

غري ،وهي عىل ثالث مراتب أيض ًا،

وتأويل جمُ يل وتأويل موضوعي،
املؤولني.
وبحسبها ختتلف مراتب
ِّ

املتخصص يف جمايل التفسري
3.3مرتبة
ّ
والتأويل ،وهي عىل قسمنيُ ،
األوىل
مرتبة من مل يرتق إىل مقام اجلمع
واملزج بني النتاجني؛ ومرتبة من

ارتقى إىل ذلك املقام السامي.
رشائط فهم القرآن:

أهم رشائط فهم القرآن هي اإلملام

باألبجديات الثالث ،وهي:

1.1أبجديات التفسري.
2.2أبجديات التأويل.
40

3.3االلتزام بمراتبية الفهم.

يلغي ما قبله من عرض املعصوم

املعصوم الالحق.

5.5معرفة النصوص الفاعلة وا ُملتفاعلة
Sاخلاليا القائمة واخلاليا النائمة،R
والفصل بينهام نظري ًا وعملي ًا.

َّ 6.6
إن للقرآن الكريم طرفني وجوديني،
مها عامل اللفظ وعامل اخلزائن ،ومها
بتعبري فلسفي ُم ٍ
تعال ُيشكالن أرضية

الرقيقة (عامل اللفظ) ،وسقف احلقيقة
(عامل اخلزائن).

أبجديات التأويل:

1.1االعتقـــــــــاد بوجود عامل اخلزائن
واحلقائق ،وأ َّنه ال ُيطال إ ّ
ال بالكشف

3.3أبجديات املزج بني التفسري والتأويل.

وطهارة القلب.

النص القرآين ،و
1.1اإليامن بوحدة
ِّ

موضوعة التأويـــــــــل ،اإلشارة

2.2االلتزام بتعـــــــــدد املعاين ومراتبية

َّ 3.3
إن الوصول إىل التجليّ األسامئي

أبجديات التفسري:

وحدة املوقف القرآين.

املصداق.

2.2للقــــــــرآن مراتب ثالث ُت ِّ
شكل
واللطائف واحلقائق.

والصفايت األعظم هلل سبحانه يف

أ.د .الشيخ طالل احلسن

يكمن يف املراتب
كتابه املعظم
ُ
ُّ
التحقق
التأويلية القائمة عىل أساس

ال التحقيق ،والتح ّقق هو االنطباع

باليشء وليس جمرد دركه.

السقف املعريف الذي دون التفسري

والتأويل املأخوذين بصورة مستقلة؛

ولذلك

َّ
فإن

خصوصية

التفسري

حمفوظـــــــة ،كام ّ
أن خصوصية التأويل

4.4طهارة القلب من الشوب وتزكيته

حمفوظـــــــــة أيض ًا  ،وال يصح لقارئ

5.5التقوى يف العمل ظاهر ًا وباطن ًا.

النتاجني قبل الفراغ من بيان النتاجني

من األدران.

النص االنتقال إىل مرحلة املزج بني
ّ

6.6اإلقرار بالعبودية املحضة هلل سبحانه

التفسريي والتأوييل مع ًا .

7.7ومن خالل هذا اإلمجال يتضح َّ
أن

وليس إلغا ًء هلام ،كام أنه ليس مرحلة

أبجديات تفسريية وتأويليةُ ،يمكن

هو حماولة الوصول إىل قراءة جامعة من

قو ً
ال وعم ً
ال.

رشائط الفهم املؤلفة من جمموعة

عنونتها أيض ًا بالتفسري والتأويل
أيض ًا ،ويمثل التفسري املستوى األول

من مستويات رشائط الفهم ،كام َّ
أن

التأويل سيمثل املستوى الثاين من

رشائط الفهم.

أبجدية املزج بني التفسري والتأويل:

إذن فاملزج ليس تذويب ًا للنتاجني،

مستقلة عن النتاجني السابقني ،وإنام

خالل اجلامع املشرتك احلاكي عنهام.

تنبيهَّ :
إن املعني بعملية اجلمع بني

النتاجني التفسريي والتأوييل البدَّ أن

يكون حمرز ًا مللكتي التفسري والتأويل

ألي أحد أن يأخذ نتاج ًا
مع ًا ،فال يصح ِّ
تفسري ًا ُملفسرِّ

ما ،ونتاج ًا تأويلي ًا ملؤول

َّ
إن املزج بني النتاجني ال يعني إذابة

ما ،ثم يقوم بالبحث عن اجلامع املشرتك

للنص املقروء ،وإنام
واهلوية التأويلية
ّ

ٍ
عال جد ًا ،ال خيوض
هو جمال معريف

النتاجني أو إلغاء اهلوية التفسريية
هي مرحلة ثالثة يرتقي فيها قارئ
النص إىل أعىل مراتب الفهم ،أو إىل
ّ

بينهام ،فاملسألة ليست تلفيقية ،وإنام

غامره إ ّ
ال من درج يف عامل التفسري وعامل
التأويل مع ًا.
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نعــــــم ،إذا كان القائم بالعملية

التلفيقية واقف ًا عىل رشوط التفسري

واملؤول،
واملفسرّ  ،ورشوط التأويل
ّ
وقادر ًا عىل استنباط اجلامع املشرتك فله
أن يستعني بالنتاج التفسريي والتأوييل

لآلخرين.

مشرتك عـــــــــام للنتاجني التفسريي

والتأوييل مع ًا.

اخلطوة الثانية :حتديد نسبة ارتباط

اجلامع املشرتك إىل كال النتاجنيَّ ،
فإن

كانت النسبة للنتاج التأوييل طاغية عليه

آلية املزج بني النتاجني التفسريي

يضعف معها االرتباط بالنتاج
بنحو
ُ

وهنا تكمن املكنة الفعلية التي عليها

جامع آخر ،وإن كان اجلامع للنتاج

له أن خيرج بنتيجة توفيقية غري متناقضة

عىل النتاج التأوييل ،كان له ترجيح،

والتأوييل:

النص تفسري ًا وتأوي ً
قارئ
ال ،حيث البدَّ
ّ

بني النتاجني التفسريي والتأوييل،

بمعنى َّ
أن املحصلة التفسريية حتتمل
األبعاد التأويلية هلا ،كام َّ
أن املحصلة
التأويلية حتتمل األبعاد التفسريية أيض ًا،

وهذه االحتاملية امللحوظة من جهتني ال

النص ،وإ ّ
ال صار
تعني التحميل عىل
ّ
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اخلطوة ُ
األوىل :البحث عن جامع

تفسري ًا وتأوي ً
ال بالرأي الشخيص املمنوع

املتخصص
رشع ًا ،ولذلك حيتاج القارئ
ّ
ٍ
ٍ
إىل ٍ
وعملية تمُ ِّكنه من حتقيق
علمية
آلية
ذلك اهلدف الغائي ،واخلروج بمحصلة

فتكمن يف
واحدة وهنائية ،وأما اآللية
ُ

ثالث خطوات ،هي:

التفسريي ،فإ َّنه البدَّ من البحث عن
التفسريي أقرب بام ال يمنع انطباقه

وإن كانت نسبة االرتباط متقاربة كان
هو األرجح من مجيع العناوين ُ
األخرى

املحتملة.

تنبيه :كلماَّ ابتعد اجلامع املشرتك عن

مضمون وحمصلة النتاج التفسريي ك َّلام ّ
قل
وبعد ترجيحه ،والعكس
احتامل إصابته ُ

بالعكس.

اخلطوة الثالثة :يف صورة عدم وجود

جامع مشرتك بني النتاجني التفسريي

والتأوييلَّ ،
فإن القارئ سيكون أمام

أمرين ،البدَّ من سلوك أحدمها:

الطريق األول :إعادة النظر يف

أ.د .الشيخ طالل احلسن

السيام النتاج التأوييل ،فإنه
النتاجني مع ًا،
َّ
األكثر احتام ً
ال للخطأ.

تعبدي بحسب الدعم الروائي له.

نعمُ ،يمكن للنتاج التأوييل املدعوم

الطريـــــــق الثاين :إذا كانت نتيجة

برواية صحيحة أن يكون داعي ًا عن

من التنايف والتعارضَّ ،
فإن الراجح

النتاج التأوييل بحسب الفرض ،ليجد

إعادة املراجعة نفس املحصلة السابقة
التمسك بالنتاج التفسريي ،نظر ًا
هو
ّ
الرتفاع نسبة اخلطأ يف النتاج التأوييل،

ويكون النتاج التأوييل يف مرتبة السكوت

ٍ
وعندئذ يكون النتاج التفسريي
عنه،
هو املحطة األخرية التي انتهى إليها

البحث عن جامع مشرتك منطبق عىل
له املصداق األقرب يف نتاجه التفسريي

النص تفسري ًا
من خالل إعادة قارئ
ّ
بمعية اجلامع املشرتك ،وهذا العمل
التتبعي وإن كان فيه خطورة كبرية

تكمن يف تطويع الظاهر إىل حاكمية

النص يف نظرية الفهم ،إ ّ
ال مع
قارئ
ّ
وجود رواية صحيحة ُت ِّ
صحح
ؤكد و ُت ِّ

السيام مع األخذ بعني االعتبار
كبرية،
َّ

سوف يرفع من نسبة االلتزام بالنتاج

عرفت الفرق.

نتاجه التأوييل ،وهذا مع ندرته ،إ ّ
ال أنه

التأوييل ،ويخُ رجه من مرتبة السكوت
عنه ،دون إلغاء النتاج التفسريي،

فيكون الفهم النهائي ذا مرتبتني ،مرتبة
النتاج التفسريي ،ومرتبة النتاج التأوييل
املدعوم بالرواية الصحيحة.

يصح إ ّدعاء جامع مشرتك
وعندئذ ال
ّ

بني النتاجني ،لظهور التعارض ،وعدم

املكنة من إلغاء أحد النتاجني ،فالتفسري

ُمستدل عليه بحسب الفرض ،والتأوييل

اجلامع ،إ ّ
ال أنه ال خيلو من فائدة معرفية

النص وليس التحميل ،وقد
احتاملية
ّ
تنبيـــــــــــــــه :بالنسبة للكشوفات

والتج ِّليات ،حتى مع فرض وصوهلا إىل

بحجة
مرتبة القطع واليقني فإهنا ليست
َّ

إ ّ
ال عىل صاحبها ،ألنهَّ ا وسيلة ثبوتية
وليست إثباتية ،أو قل بأهنا وسيلة
إثباتية شخصية ال ُيمكن أن تتجاوز

مساحة الرائي ،وبالتايل َّ
فإن عىل القارئ
الذي ُأكرم بالكشف والتجليِّ للحقائق
القرآنية أن يبحث عن وسائل إثباتية
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من القرآن الكريم أو السنة الرشيفة أو

نصل إىل اجلامع املشرتك األعالئي

بالسكوت؛ إذا ال ُح ّجة له بتصديق

نكون عىل خطر عظيم من الزيغ،

الدليل العقيل القطعي ،وإ ّ
ال فإنه مأمور

غيبياته ،كام هو واضح.

جدير الذكر َّ
أن انتامء املحكم القرآين

إىل عامل الظاهر والتفسري ،وانتامء املتشابه

إىل عامل الباطن والتأويل ،ووجود قاعدة

إرجاع املتشابه للمحكم ،للضامنة من
الضالل ،بل واالهتداء إىل الرصاط

املستقيم( ،((2كل ذلك جيعلنا عىل مقربة

السيام عند الركون للنتاج التأوييل
َّ
فحسب ،فتلك أرض رمــــــــــــاهلا

ّ
وجتف
ُمتحركةّ ،تزل فيها األقدام،

فيها األقالم.

َّ 2.2
إن التفرد بالنتاج التفسريي ال ُيعطي
النص
صورة هنائية عن مرادات
ّ

التي تتجاوز الظاهر بمسافات

كبرية من قاعدة املزج بني النتاجني

كبرية ،كام َّ
التفرد بالنتاج التأوييل
أن
ّ

للمحكم هو نوع مزج قريب ممّا نحن

النص ،بل جيعل القارئ
للمراد من
ّ

التفسري والتأوييل ،فإرجاع املتشابه

فيه ،إ ّ
ال أ َّنه يعنَى بفهم املتشابه ،ونحن

نعنَى بالوصول إىل املحصلة النهائية
للنص املقروء.
ّ
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احلاكي عن الظاهر والباطن مع ًا

هو اآلخر ال يرسم النتائج النهائية
غري املعصوم عىل مقربة كبرية من
الوقوع يف اخلطأ والزيغ.

3.3للوصول إىل اهلدف الغائي من

ملاذا املزج بني النتاجني التفسريي

أصل العملية التفسريية والتأويلية،

للمزج بني النتاجني أسباب منطقية

املحصلة النهائية للنتاجني ،والذي

1.1حفظ نظرية الفهم من الزيغ ،فام مل

املعريف بينهام ،فتكون املحصلة هي

للحر العاميل :ج
( ((2انظر :وسائل الشيعة،
ّ
 27ص  115ح .22

تأويله.

والتأوييل:

وموضوعية ،وهي:

والذي ال يتح ّقق إ ّ
ال بالوصول إىل

ال نجد أمامنا طريق ًا آخر غري املزج
فهم القرآن ،وليس جمرد تفسريه أو

أ.د .الشيخ طالل احلسن

مالحظــــــــات عامة حول األخطاء

التي يكون فيها املقصود مفقود ًا.

وهنـــــــــــا أو ّد أن أسجل بعض

فن التفكري اجلامعي الذي يقع يف
ّ

تلك األخطاء التارخيية ،اآلنفة الذكر،

اجلمعي جيعل منا منظومة متكاملة،

التارخيية:

املالحظات التي تساعدنا يف اخلروج من
وهي:

1.1ينبغي لنا استشعار احلرية الفكرية يف

4.4وأخري ًا نحتــــــــاج اىل أن نتع ّلم
قبال السلوك اجلمعي ،فالتفكري
وأما السلوك اجلمعي جيعل من
أصحابه قرود ًا متطابقة يف احلركات

أعامقنا ،وأن نتخ ّلص من العبوديات

والسكنات.

األسامء ،وعبودية الناس ،وهذا

•إحياء علوم القرآن ،أليب حامد

وإقدام.

•األصول من الكايف ،للشيخ الكليني.

املفتعلة ،عبودية املناصب ،وعبودية

ما حيتاج منا إىل قناعة وشجاعة

2.2ينبغي لنا التخ ّلص من بعض

املصــــــــــــادر:

الغزايل.

•الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين

األخالقيات اخلاطئة ،من قبيل ما
ربرة ،والتي
ُأسميه بالتقوى غري امل ّ

•البيان يف تفسري القرآن ،للسيد اخلوئي.

وجتعلنا نعيش حالة مريرة من

الطويس.

كثري ًا ما متنعنا من الرصد والنقد،

التناقض الداخيل ،التي ال نقبض فيها
عىل دين وال عىل علم.

3.3البدّ من التمركز يف دائرة الرصد
والنقد ،والتي يكون فيها القائم

بعملية فهــــــــــــم القرآن موجود ًا،
واخلروج من تعبوية التلقي والفقد،

حممد بن عبد اهلل الزركيش.

•التبيان يف تفسري القرآن ،للشيخ
•تفسري القرطبي ،حممد بن أمحد
القرطبي.

•اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن
(تفسري الثعالبي) عبد الرمحن بن حممد

الثعالبي.

•الصحـــــــــــاح تاج اللغة ،إسامعيل
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اجلوهري.

•الفائق يف غريب احلديث ،للعالمة

الطربيس.

•فهم القــــــــــرآن احلكيم ...التفسري

احلسن.

للدكتور حممد عابد اجلابري.

النيسابوري.

جار اهلل حممود الزخمرشي.

الواضح حسب ترتيب النزول،

•مراتب فهم القرآن ،الدكتور طالل
•املستدرك عىل الصحيحني ،للحاكم

•فهم القرآن ومعانيه ،أليب عبد اهلل

•مسند أمحد بن حنبل ،لإلمام أمحد بن

•فهم القرآن ...دراسة شاملة يف

•معجم مقاييس اللغة ،أليب احلسني

كسار.
وتفسري القرآن ،جواد عيل َّ

•مفردات ألفاظ القرآن ،للعالمة

احلارث بن أسد املحاسبي.

رؤى اإلمام اخلميني املنهجية يف فهم

حنبل.

أمحد بن فارس بن زكريا.

•القاموس املحيط ،للشيخ جمد الدين

الراغب األصفهاين.

•كتاب العني ،للخليل بن أمحد

القرآن احلكيم ،مقالة للدكتور أمحد

•لسان العرب ،حممد بن مكرم بن

•امليزان يف تفسري القـــــــرآن ،للسيد

حممد بن يعقوب الفريوز آبادي.

الفراهيدي.

منظور األفريقي.
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•جممع البيان يف تفسري القرآن ،للشيخ

•مقالة :اجلـــــــــابري وتفسريه فهم
بوعود.

العالمة حممد حسني الطبأطبائي.

للحر العاميل.
•وسائل الشيعة،
ّ
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مصحف االمام عيل(عليه السالم) بني املنزل واملفرس

مدى وثاقة النسخ املنسوبة اىل االمام
عيل يف مكتبات العامل:

اإلمام ع ّ
يل كاتب القرآن:

وقد دعوت اهلل لك أن حيفظك فال

ينساك ،لكن اكتب لرشكائك ،قال:

َبدْ ء ًا البدّ من ذكر االتفاق عىل ّ
أن
املدونني والكتبة
علي ًا كان من
ِّ
اإلمام ّ

األئمة من ُولدك.
ّ

فيه بيده((( ،وقد كانت له صحيفة

النبي أراد أن حيفظ رشيعته ،بالتدوين
ّ

عىل عهد رسول اهلل ،وقد كتبه من
عن رسول اهلل (((طوهلا سبعون ذراع ًا

قلت :و َمن رشكائي يا نبي اهلل؟ .قال:
وهــــــــــذا النص وغريه يفهمنا ّ
بأن

املدونات
عند أهل بيته وغريهم ،لتبقى
َّ

ّ
بخطه وإمالء رسول اهلل((( ،ومعناهّ :
أن

علمي ًا ألجيال املسلمني عىل
ذخر ًا وتراث ًا
ّ

رسول اهلل ،بل يكتب َّ
كل ما نزل

وعليـــــــــــه فاإلمام أمري املؤمنني

اإلمام كان ال يرتك َّ
كل ما يسمعه من
عليه بخطه.

مر التاريخ.
ّ

فضــ ً
ال عن تدوينه :املصحـــف (املنزل)

وقد ورد عن رسول اهلل أنّه

كتب كثرية
و(املفسرَّ ) ،فقد كانت له
ٌ
ُأخرى :كاجلفر واجلامعة وكتاب عيل،

فقال عيل :يا نبي اهلل َأ َو ختاف

إنيّ شهدت رسول اهلل أمىل عىل عيل

يدون ما يقوله ،وقال له:
أمرعلي ًا أن ّ
ُأكتب ما ُأميل عليك.
النسيان؟!.
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قال :لست أخــاف عليك النسيان،

((( الكايف  /113 :7ح .5
((( الكايف  ،329 :7رجال النجايش/360 :
ت  ،966االحتجاج  ،6 :2بحار األنوار
.100 :44
((( الفقيه  /418 :4ح  ،5914عيون أخبار
الرضا ،1 /192 :1 بحار األنوار:43
 ،67 /79عن بصائر الدرجات/162 :
 ،2والكايف .1 :238 :1

وقد ُحكي عن معاوية قوله:

بن أيب طالب كتاب ًا ،وكان يتف ّقد مقاطع

الكالم كتف ّقد املرصم رصيمته(((.

ويضـــــــــاف إليهْ :
أن ال أحدَ من

جيرؤ عىل ا ّدعاء حيازة علم
املسلمني مل ُ
الكتاب ك ِّله سوى أمري املؤمنني  ،إذ
((( الصناعتني للعسكري ،439 :الفصل
الثاين يف ذكر املقاطع.

سامحة العالمة السيد عيل الشهرستاين

دعا

(((

ال ّناس لسؤاله عن كتاب اهلل،

أول تسلمه
يكرر قوله -من ّ
فكانّ 
للخالفة إىل أوان شهادته -بأنّه مستعدّ

حممد بن فضيل قال« :سمعت
وعن ّ

ابن شربمة يقول :ما كان أحد يقول عىل
املنرب :سلوين عن ما بني اللوحني ،إ لاّ

لإلجابة َعن مجيع األمور ومن القرآن

ع ّ
يل بن أيب طالب»(((.

سبقه من اخللفاء ـ كالذي كان يرضب

يل :واهللِ ما نزلت آية إلاّ
قال« :قال ع ّ
علمت فيام نزلت ،وأين ُأنزلت،
وقد
ُ

الكريم عىل وجه اخلصوص ،خالف ًا ملن
هذا وذاك ،لسؤاله عن بعض األشياء،

وقد رضب صبيع ًا وجعله وضيع ًا بعد

أن كان سيد ًا يف قومه بدعوى تعمقه يف
السؤال عن متشابه القرآن(((.

فقد جاء يف (تاريخ دمشق) عن أيب

علي ًا وهو خيطب
الطفيل ،قال« :سمعت ّ
ال ّناس فقال :يا أيهّ ا ال ّناس ،سلوين

فإنّكم ال جتدون أحد ًا بعدي هو أعلم بام
تسألون م ّني ،وال جتدون أحد ًا أعلم بام

بني اللوحني م ّني ،فسلوين»(((.

((( بصائر الدرجات ،22 /187 :باب ما
األئمة من سالح رسول اهلل،
عند
ّ
اإلمامة والتبرصة /54 :ح  ،38الباب
.6
((( انظر سنن الدارمي  ،144 /66 :1وعنه
يف اإلتقان .3773 /9 :2
((( تاريخ دمشق  ،٣٩٨ :٤٢وانظر الطبقات

الكربى البن سعد  ،٣٣٨ :٢وانظر :رشح
األخبار للقايض النعامن ،١٩٦ ،٩١ :١

وعن سليامن األمحيس ،عن أبيه،

وعىل َمن نزلت.(((» ...

حممد الصادق ،عن
وعـن جعفر بن ّ
أبيه ،عن آبائه ،عن ع ّ
يل صلوات اهلل
عليهم ،قال« :سلوين عن كتاب اهلل،

فواهللِ ما نزلت آية منه يف ليل أو هنار
والمسري وال مقام ،إلاّ وقد َأقرآنيها

ُ
رسول اهلل وع ّلمني تأويلها.

الكواء :يا أمري املؤمنني،
فقال ابن
ّ

فام كان ينزل عليه وأنت غائب عنه؟.
عن األع��م��ش ،واخل�بر مذكور أيض ًا يف
أمايل الصدوق /٤٢٣ :ح  ،560وعيون
أخبار الرضا /٧٣ :١ ح  ،٣١٠وأمايل
الطويس /٥٢٣ :ح .1158
((( تاريخ دمشق  ،٣٩٩ :٤٢وعنه يف رشح
األخبار  /311 :٢ح  ،638وشواهد
التنزيل  /٥٠ :١ح .٤٧ ،٤٦
((( طبقات ابن سعد  ،338 :2حلية األولياء
 ،67 :1تاريخ اإلسالم .637 :3
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ُ
قال :كان حيفظ َعليَ ّ
رسول اهلل

أيب طالب هبذه املنزلة العلمية-

غائب ح ّتى أ ْق ِدم عليه ف ُي ْق ِرئنيه ويقول
يل ،أنزَ َل ُ
يل :يا ع ّ
اهلل بعدك كذا وكذا،

مدون ،وهو الواقف عىل
له مصحف
َّ
التنزيل والتأويل ،والقائل بأنّه يعلم

وتأويله» (.((1

بنهار ،وفيم َنزَ َلت ومتى نزلت؟.

ما كان ينزل عليه من القرآن وأنا عنه

وتأويله كذا وكذا ،فيع ّلمني تنزيله
نعم لقد ع ّلم رسول اهلل اإلمام

يم نزلت؟.
علي ًا شأن نزول اآلياتِ ،ف َ
ّ
وأين نزلت ،وما جاء يف تفسريها

وتأويلها؟ .ألنّه خليفته ،وكان يعرف
خفايا األمور وروح األحكام ،وهو

ما أعطاء اهلل إياه ،فكان اإلمام يعلن
استعداده يف إعطاء ما عرفه من العلوم

لل ّناس ،متى احتاجوا إليها.

بنزول اآليات ،أهي نزلت بليل أم
واملرصح بأنّه كتب كل آية أنزهلا اهلل عىل
ِّ

حممد بخطه جمرد ًا عن التفسري والتأويل
ّ

مر ًة ،ومعه مر ًة أخرى؟.

فإذا كان كذلك -وهوكذلك–فأين

ذهب ماكتبه بخطه ،هل ُفقد؟.

أم هو موجود عند أهل بيته؟ .أو يف

املكتبات؟.

وإذا قلنا بوجوده يف املكتبات يف

كام كــــــان يف إرجاع رسول اهلل

العامل ،فهل خيالف هذا القول بوجوده

عىل ليـــــــاقته وأفضليته عىل اآلخرين،

به عند ظهوره؟ .أم ّ
أن هذا الكالم

النــــــاس إىل اإلمام عيل ،له داللة
َ
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وهو كذلك -فهل ُيع َقل أن اليكون

ّ
وأن القرآن عىل ارتباط بالعرتة منذ
عرصالرسول حتى يوم القيامة.

عند أهل بيته ّ
احلجة سيأيت
وأن اإلمام
ّ
ال خيالفه إذ يمكن اجلمع بينهام وذلك

القول بوجود نسختني من املصحف عند

فالسؤال هنا هو :إذا كان ع ّ
يل بن

اإلمام؟ .لكن هل ُر ِّتبا بشكل واحد أو

( ((1أمايل الطويس /٥٢٣ :ح  ،١١٥٨وانظر:
كتاب ُسليم /331 :ح  31عن سليم بن
عيل ما
قيس عن أمري املؤمنني وفيه :حيفظ َّ
غبت عنه...
ُ

بىل ،قد خاطب الفضل بن شاذان

برتتيبني؟.

(ت  260هـ) العامة احتجاج ًا عليهم

سامحة العالمة السيد عيل الشهرستاين

أن إبطاء ع ّ
بام لفظه :ورويتم ّ
يل عىل أيب

الشهرستاين (ت  548هـ) مع ِّلق ًا عىل مجع

فأين ذهب ما أ ّلفه ع ّ
يل بن أيب طالب ح ّتى

كيف مل يطلبوا مجع ع ّ
يل بن أيب

بكر البيع َة عىل ما زعمتم لتأليف القرآن،

رصتم جتمعونه من أفواه الرجال؟ ومن

ٍ
صحف زعمتم كانت عند حفصة بنت
عمر بن اخلطاب(((1؟!.

وقـــــــــــال اجلاحظ (ت 255هـ):

فإن سألناهم عن أصحاب احلروف
والقراءات والوجوه الذين بقراءهتم

اخللفاء للقرآن:

أكتب من زيد بن
أو ما كان
َ
طالب؟!َ .

أعرب من سعيد بن
ثابت؟ .أو ما كان
َ
العاص؟! .أو ما كان أقرب إىل رسول
اهلل من اجلامعة(((1؟!.

وقال الشيخ حممود أبو رية حتت

توجب َ
ٌ
(غريبة ِ
احلرية):
عنوان
من أغرب ُ
األمور وممّا يدعو إىل

يقرأ الناس ،وبقدر اختالفهم اختلف
الناس ،قالوا :زيد بن ثابتُ ،
وأيب بن

احلرية ،أنهّ م مل يذكروا اسم ع ٍّ
يل يف

معهم ،ألنّا شاهدنا الناس يقولون :هذا

ال يف عهد أيب بك ٍر وال يف عهد عثامن!.

كعب ،وعبد اهلل بن مسعود ،ومل ُي َ
ذكر

َمن ُع ِهد إليهم بجمع القرآن وكتابته،

ويذكرون غريه ممّن هم ُّ
أقل منه درج ًة يف

يف قراءة عبد اهلل بن مسعود ،وهكذا هو
مصحف عبد اهلل ،وهذا يف قراءة ُأيب،

العلم والفقه! .فهل كان ٌّ
عيل ال يحُ سن

قراءة زيد ،وهكذا هو يف مصحف زيد،

اليصح استشارهتم
املوثوق هبم؟ .أو ممّن
ّ

وهكذا هو يف مصحف ُأيب ،وهذا يف
ومل نرهم يقولون :هذا يف قراءة ع ّ
يل،

وهكذا هو يف مصحف ع ّ
يل(((1؟.

وقـــــــــــــــال حممد بن عبد الكريم

النبي يف
( ((1اإليضاح 222 :بعض ما ورد عن ّ
يب وابن مسعود.
ُا ّ
( ((1العثامنية.93 :

شيئ ًا من هذا األمر؟ .أو كان من غري
أو إرشاكهم يف هذا األمر؟.

هم ّ
إن العقل واملنطق ل َيقضيان
ال ّل ّ
بأن يكون ٌّ
أول من ُي ْع َهد إليه هبذا
عيل ّ
األمر ،وأعظم َمن يشارك فيه ،وذلك
ٍ
تتهيأ
بام ُأتيح له من
صفات ومزايا مل ّ

( ((1مفاتيح األرسار ومصابيح األبرار .13 :1
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لغريه من بني الصحابة مجيع ًا؛ فقد ر ّباه

مر التاريخ ومن مجيع أطياف الفريقني-
ّ

إىل يوم انقطاعه ،بحيث مل َينِدَّ عنه آية من

القــــــرون األوىلَ ،ل ُت ِ
وجدُ يف النفس

النبي عىل عينه ،وعاش زمن ًا طوي ً
ال
ّ
أول نزوله
حتت َكن َِفه ،وشهد
الوحي ِمن ّ
َ
آياته!.

صحة ماقيل عن وجود
اطمئنان ًا يف
ّ

فإذا مل ُيدْ َع إىل هذا األمر اخلطري،
ٍ
يشء ُيدعى؟!.
أي
فإىل ّ

وكذا يؤ ّيده دعوى ابن النديم من

ليسوغوا هبا ّ
ختطيهم إ ّياه يف أمر خالفة
ِّ

احلسني قد سقط منه أوراق يتوارثونه

وإذا كانوا قد انتحلوا معاذير

أيب بكر ف َل ْم يسألوه عنها ومل يستشريوه
فبأي ٍ
يشء يعتذرون من عدم دعوته
فيهاّ ،
ألمر كتابة القرآن؟ .فبامذا نع ّلل ذلك؟.
وبامذا حيكم القايض العادل فيه؟ .ح ّق ًا

ّ
إن األمر لعجيب ،وما علينا إلاّ أن نقول

كلم ًة ال نملك غريها ،وهي :لك اهلل يا
ع ّ
يل ،ما أنصفوك يف يشء(.!((1
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مؤرخني ،لغو ّيني أم
حمدِّ ثني كانوا أم
ّ
مفسرّ ين ،فقهاء أم متك ّلمني(- ((1ويف

مصحف لإلمام بعد رسول اهلل.

مشاهدة ذلك املصحف عند أيب يعىل محزة
بنو حسن ،أو عند آل جعفر(.((1

ومشاهدة ابن معية األسدي وابن

حديد األسدي وابن عنبة وغريهم ذلك

يف املشهد العلوي أو باملذار(.((1

فأين ذهب ذلك املصحف ،هل فقد؟.

أم احرتق؟ .أم هو موجود كله أو ابعاضه
يف هذه املكتبة أو تلك؟.

ٍ
ألحد أن ينكر وجود
إذن ليس

نعم قد عثر يف اجلامع الكبري يف

واملخربيـــــــــن والراوين خلرب مصحف

اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

مصحـــــــــف لإلمامّ ،
ألن كثرة الناقلني
اإلمــــــــام ع ّ
يل يف الصحاح والسنن

واملسانيــــــد ويف أهم الكتب احلديثية
والتارخيية واللغوية عند الفريقني عىل

املحمدية.٢٤٩ :
( ((1أضواء عىل السنّة
ّ

صنعــــاء اليمن مصحف منسوب إىل
بصنعاء وقد طبع أخري ًا من قبل منظمة
وضحنا كل ذلك يف املجلد االول من
(ّ ((1
كتابنا (مجع القرآن) فراجع.
( ((1فهرست ابن النديم.30 :
( ((1عمدة الطالب.20 :
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 IRCICAمنظمة التعاون اإلسالمي،
صورة منها حتت رقم  1يف آخر الكتاب،
ونسخة أخرى يف مكتبة اجلامع الكبري

بصنعاء اليمن(.((1

كام توجد نسخ من املصحف منسوبة

لإلمام يف متاحف العامل كمتحف اآلثار
الرتكية واإلسالمية يف اسطانبول(،((1

أو يف متحف طوپ قاپی رساي
اسطانبول( ،((2أو يف مشهد رأس احلسني

( ((1تشتمل ع�لى س��ورة البقرة حتى آخر
سورة الكهف يف  150ورقة ،كل صفحة
 20سطر ًا ،فيها نقط اإلعراب ويف بعض
الصفحات نقط اإلع��ج��ام ،أ ّي��د صحة
انتساهبا إىل اإلم��ام عيل يف سنة 1318
ثامنية أشخاص من علامء اليمن منهم
احلجري ،صورة منها حتت رقم  2يف آخر
الكتاب.
( ((1وهي نسخة كاملة تتكون من  382ورقة
من ال�بردي ،مقاساهتا  30 3 × 21سم،
جلده بني ال��ل��ون ،ويف كل صفحة 16
ّ
باخلط الكويف بمداد أسود،
سطر ًا ،مكتوبة
ي��وج��د يف القسم األدن���ى م��ن الصفحة
األوىل ختم وقفي للسلطان حممود األول
العثامين ،ويف آخر النسخة ختم للسلطان
بايزيد الثاين ،وهناك قيد يفيد ّ
بأن كاتبه
االمام عيل بن أيب طالب.
( ((2يف متحف طوپ قاپی عدة نسخ منسوبة
لإلمام عيل ،أحدها مكتوب عىل اجللد

بالقاهرة( ،((2أو يف الروضة الرضوية يف
وب��اخل ّ
��ط الكويف من اآلي��ة  173سورة
البقرة ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﭼ ويف ّ
ك���ل ص��ف��ح��ة 14
سطر ًا ،الفواصل بني السطور والكلامت
منظمة ودقيقة ،وهي تشبه إحدى النسخ
املنسوبة إىل أم�ير امل��ؤم��ن�ين يف اخل��زان��ة
الرضوية يف مشهد اإلمام الرضا /إيران،
النسخة معربة وعىل حوايش الصفحات
يوجد تذهيب وهو جديد ،صورة منها يف
آخر الكتاب حتت رقم .3
• ونسخة أخرى يف كل صفحة  16سطر ًا أمانة
 2الورقة  ،102 Aصورة منها يف آخر الكتاب
حتت رقم .4
• وهناك نسخة ثالثة بنفس املواصفات حتتوي
عىل  147ورق��ة ،مقاساهتا 18 × 12 /5
سم ،يف كل صفحة سبعة أسطر ،يف آخر
النسخة وبعد اآلية  212من سورة البقرة
مكتوب (كتبه عيل بن أيب طالب) ،وقد
استعمل املداد األخرض الداكن لرسم النقاط
املستعملة للتفريق بني احل��روف املتشاهبة،
ثم كتب
بعض صفحات املصحف محُ يت ّ
عليها القرآن جم��دد ًا ،ص��ورة منها يف آخر
الكتاب حتت رقم .5
( ((2وأبعاد هذه النسخة  14 × 9وسمكه
 17س��م ،وع��دد أوراق��ه  508يف القطع
البيايضّ ،
وأن يف كل صفحة  14سطر ًا،
كُتب عىل اجللد ،وهي فاقدة اإلعجام،
أ ّما نقط اإلعراب فهي موجودة يف بعض
صفحاته ،وهي النسخة التي قال عنها
ال��زرق��اين يف مناهل العرفان :279 :1
«..وك��ذل��ك املصحف املحفوظ بتلك
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مدينة مشهد /إيران( ،((2أو يف اخلزانة

54

اخلزانة ويقال ّ
أن عيل بن أيب طالب
كتبه بخ ّطه ،يالحظ فيه أنّه مكتوب بذلك
ّ
الكويف القديم ،بيد أنّه أصغر حج ًام
اخلط
ّ
وخ ّطه ّ
أقل جتويف ًا من سابقه [ال��ذي هو
ّ
بخط عثامن] ورسمه يوافق غري املدين
والشامي من املصاحف العثامنية حيث
رسمت فيه الكلمة السابقة ( َمن َي ْرت َِد ْد)
بدال واح��دة مع اإلدغ��ام وهي يف غريها
كذلك ،فمن اجلائز أن يكون كاتبه علي ًا أو
يكون قد أمر بكتابته يف الكوفة» .صورة
منها حتت رقم .6
( ((2يف املكتبة الرضوية عدة نسخة منسوبة
ألمري املؤمنني غالبها مكتوبة عىل اجللد
وب��خ��ط ك���ويف ،منها نسخة حت��ت��وي عىل
نصف القرآن متفاوتة اخلط ونوع الورق
حتتوي عىل  118ورق��ة يف كل ورق��ة 24
سطر ًا مقاسها  46 /2 ×34 /5سم،
ادع��ى ال�بروف��س��ور دروش حسبام قاله
األستاذ مرتىض كريمي نيا أنهّ ا مكتوبة يف
أواس��ط القرن الثاين اهلجري ،خالية من
نقط اإلعجام ،ونقط اإلعراب لو شوهد
فيها فهي متأخرة ،وهي تشبه باختالف
يف أسطر كتابتها نسخة متحف طوپ
ق��اپ��ی /تركيا ،ونسخة دار املكتوبات
بصنعاء /اليمن ،ونسخة جامعة توبينغن/
املانيا ،ومكتبة جيسرت بيتي /ايرلندا ،وقد
وقف النسخة عيل بن أيب القاسم املقريب
ال�سروي ،ويوجد يف آخر النسخة أختام
لبعض سالطني القاجارية تاريخ أحدها
 1267هـ ،واألخرى  29صفر  1289هـ

•

وصورة منها يف آخر الكتاب حتت رقم .7

ونسخة أخرى يف  102ورقة ،كل صفحة

يف سبعة أسطر ،من ّأول القرآن إىل آخر آية
 151سورة األنعام ،فيها نقط اإلعراب دون
اإلعجام ،ويف آخرها ما يشري إىل انتساهبا إىل

أمري املؤمنني عيل ،وعليها خطوط من تولوا

عىل اخلزانة من سنة  1219إىل سنة 1319

هـ ،ص��ورة منها موجود يف آخر الكتاب

حتت رقم .8
• ونسخة ثالثة يف مخسة أوراق كل ورق��ة يف
ثالثة أسطر ،مذهبة وفيها نقط اإلعراب
واإلعجام ،ويف ذيل هتذيب الصفحة األوىل
عبارة باللغة الفارسية تعريبها :هذه مخسة
وع�شرون ورق��ة من كالم اهلل املجيد وقد
لوحظت يف ي��وم األح��د  16ذي احلجة
ثم
 1115وهي بخط عيل بن أيب طالبّ .
ختمت بتوقيع (باقر العلوم) ،صورة منها
يف آخر الكتاب حتت رقم .9
ونسخة راب��ع��ة بالقطع البيايض يف 86
•
صفحة ،ك��ل صفحة ثامنية أس��ط��ر ،ويف
حاشية الصفحة األخ�ي�رة م��ن األسفل
األع�لى مكتوب باخلط الكويف كتبه عيل
بن أيب طالب ،صورة منها يف آخر الكتاب
حتت رقم .10
• ونسخة خامسة هي من سورة (هود) إىل آخر
سورة الكهف ،يف  69صفحة ،كل صفحة
يف  15سطر ًا ،النسخة معربة ومعجمة،
مقاسها  23 /5 × 32 /2سم ،ويف آخر
الصفحة كتبه عيل بن أيب طالب ،الواقف
ال��ش��اه عباس الصفوي وق��د أ ّي��د صحة
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العلوية يف النجف( ،((2أو يف مكتبة

النسخ منسوبة لإلمام أم بينها ما هو

األرشف( ،((2أو يف غريها من متاحف

وكيف يتطابق ذلك مع ما جاء يف

أمري املؤمنني للشيخ األميني يف النجف
العامل( .((2أيمكن أن تكون مجيع تلك
انتساهبا إىل اإلمام الشيخ البهائي يف سنة
 ،1008مصورة منها يف آخر الكتاب حتت
أرقام  11و .12
( ((2توجد يف اخل��زان��ة الغروية ع��دة نسخ
منسوبة إىل أمري املؤمنني مكتوبة عىل اجللد
ّ
وباخلط الكويف وعليها نقط اإلع��راب،
منها النسخة التي نحن بصدد التعريف هبا
مصورة منها برقم .13
ومنها النسخة التي رآها الشيخ أبو عبد اهلل
الزنجاين يف ذي احلجة سنة ّ ،1353أوهلا
الر ِحي ِم ﭽﭑ ﭒ ﭓ
الرحمْ ِن َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭼ
ويف آخرها (كتبه عيل بن أيب طالب يف سنة
أربعني من اهلجرة ،ص��ورة منها يف آخر
الكتاب حتت رقم .14
( ((2عدد أوراقها  ،309قياسها /5 × 18 /5
 ،12عدد األسطر  ،9وفيه نقص من سورة
الشعراء آي��ة  201إىل آي��ة  10من سورة
النمل 27 ،آية من سورة الشعراء 10 ،من
سورة النمل كذلك نقص سورة الكافرون
وس��ورة النرص يف آخر املصحف ،صورة
منها يف آخر الكتاب حتت رقم  .15وقد
انتقلت هذه النسخة يف العهد البعثي إىل
املتحف الوطني ببغداد.
( ((2منها النسخة املوجودة يف مكتبة موال آزاد
جامعة عليكر اوترپرادش /اهلند ،صورة

صحيح النسبة إليه؟.

روايات أهل البيت ّ
بأن مصحف اإلمام

احلجة وأنّه سيظهره
موجود عند اإلمام
ّ

حينام يظهر

(((2

 .وقد أجبنا عن ذلك ببعض

اليشء ّ
احلجة هو
وأن املوجود عند اإلمام ّ
(املصحف الوقائعي) وما نتكلم عنه هو

صحة
(قرآن التالوة ) فال يمكن البت يف ّ
انتساب تلك النسخ إىل اإلمام وعدمه إلاّ

بعد قراءة املقد ّمة التالية.

كثرة النسخ املنسوبة ملاذا؟.

توجد ا ّدعاءات كثرية يف نسبة بعض

منها حتت رقم .16
والنسخة امل��وج��ودة يف مكتبة القرص امللكي
الشاهنشاهي (گلستان) طهران /إيران،
صورة منها موجودة يف آخر الكتاب حتت
رقم  17و  .18أو املوجودة يف املتحف
الوطني اإلي��راين ص��ور منها موجودة يف
آخر الكتاب حتت األرقام  20 ،19و ،21
أو متحف رضا عبايس /إيران حتت الرقم
 ،22أو مكتبة اهلند يف لندن ،صورة منها
موجودة يف آخر الكتاب حتت رقم .23
( ((2نحن وضحنا سابق ًا ّ
ب��أن اإلم��ام يظهر
املصحف املفرس ال املجرد وال تضاد بني
األمرين.
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تلك النسخ القرآنية إىل أمري املؤمنني

النسخ القرآنية املنسوبة إىل أمري املؤمنني

منها ملضاها ة ما ُنسب إىل الصحابة،

واهلند وايران والعراق لزاد هذا العدد

أو إىل غريه من آل البيت والصحابة

وخصوصــــــــــ ًا إىل عثامن بن عفان من
مصاحف.

والسيام مع
عىل العدد املقرتح بضعفني،
ّ
حلظ اختالف اخلط بني تلك النسخ ،أو

أو :لالرتــــــــزاق به عند السالطني

اختالف اخلط يف أوراق النسخة الواحدة،
بخط ُ
ٍ
ٍ
بخط آخر،
واألخرى
بعضها كتب

أو لعلل أخرى خفية أو معلنة.

متأخرة عن
والزخرفة يف بعضها -وهي ّ

األئمة والصحابة (علويني
وحمبي ّ
واخللفاء ّ

كانوا أم عثامنيني).

ووجود التشكيل وتنقيط اإلعراب

ّ
ويتأكد هذا املدّ عى حينام تقف عىل

األول عىل نحو القطع واليقني-
الصدر ّ

واإلمام ع ّ
يل بن أيب طالب يف مكتبات العامل

نعم ّ
إن عشاق آل البيت والصحابة

تعدد النسخ املنسوبة إىل عثامن بن عفان
الغريب واالسالمي ،فال يعقل أن تصح
نسبة كل هذه النسخ إىل شخص واحد؟.

وعدم وجودها يف اخر.

هم كثر ،واملستغ ّلون لعواطفهم هم كثر
كذلك ،وهم موجودون يف مجيع البلدان

فهل اإلمام عيل بن أيب طالب أو

وهم يبحثون عن كل شئ يتعلق برسول

تصح نسبة عرشة
الوراقني ح ّتى
ّ
كانوا من ّ

ونعل ودرع وعصا لرسول اهلل أو هلذا

عثامن بن عفان أو غريهم من الصحابة
56

عيل -عيل وجه اخلصوص -يف تركيا

نسخ أو أكثر إليه أو إىل عثامن؟.

اهلل والصحابة فهذا يبحث عن سيف
الصحايب أو ذاك ،وهلذا الرجل من أهل

وملاذا نرى مجيع تلك النسخ مستقيمة

البيت أو ذاك ،فمن جهة اليمكن قبول

قد كتبها ،يف حني ّ
أن الكتابة كانت يف

وكذلك ال يمكن تكذيب -أو نفي -نسبة

اخلط ال انحناء فيها ّ
كأن كاتب ًا ِح َر ِف ّيــــــ ًا
التطور آنذاك.
طريقها إىل
ّ

أجريت مسح ًا إمجاليــــــ ًا هلذه
فلو
َ

كل ٍ
يشء منسوب إليهم عىل نحو اال ّدعاء،
مجيعها ادعا ًء ،فام احلل؟ .وهذا ما سنقوله

يف آخر هذا املحور إن شاء اهلل.

سامحة العالمة السيد عيل الشهرستاين

من موارد التزوير:

•ففي (املنتظم) البن اجلوزي(ّ :((2
إن

ّ
إن ما عرفناه ونعرفه -يف التاريخ-

اليهود قدّ موا أليب القاسم بن مسلمة

النسخ ونسبتها إىل هذا وذاك هو يشء

فيه ّ
أن رسول اهلل أسقط اجلزية عن

من طرق التمويه والدجل يف تعتيق
كثري ،وهو ما ال ننكره ،وهذا يدعونا

للتثبت واحلــــــــــذر من قبول ّ
كل يشء
ّ
منسوب إىل هذا الصحايب أو ذاك من آل

البيت ،بل يلزمنا هذا أن نخطو بخطى
نترسع
وئيدة يف القبول أو النفي ،وأن ال ّ

يف األحكام نفي ًا أو إثبات ًا.

فصحيح أن تعتيق النسخ ونسبة

اخلطوط إىل األشخاص قديم بقدم
لكن هذا ال جييز لنا التساهل
التاريخّ ،
يف حفظ تراثنا القديم ،أو التشكيك يف

الوثائق املوجود يف خزائننا بدعوى ورود
هذا االحتامل واخلوف الن ذلك يدعونا إىل

حمقه ،فقبول أحدمها هو أخطر من القبول
بالثاين ،وإليك اآلن بعض النصوص
الرتاثية ـ املخيفة ـ يف التعتيق واجلعل،
أمهية هذا املوضوع،
اذكرها كي تقف عىل ّ

ورضورة التثبت يف الوثائق واألسناد

واخلطوط والورق واحلرب وعدم العجلة يف
البت يف نتائج البحوث والتحقيقات.

وزير اخلليفة القائم باهلل العبايس كتاب ًا

أهل خيرب ،وأظهروا كتاب ًا فيه شهادة
بعض الصحابة ،وا ّدعوا أنّه بخط

اإلمام ع ّ
فحمل ذلك الكتاب سنة
يلُ ،

(ت  447هـ) إىل رئيس الرؤساء عيل

وزير القائم العبايس ،فعرضه عىل
احلافظ اخلطيب البغدادي فتأم ّله ،ثم

مزور!.
قال :هذا َّ

فقيل له :فمن أين لك؟.

قال :يف الكتاب شهادة معاوية بن

أيب سفيان ،ومعاوية أسلم يوم الفتح و

[إجالء أهل] خيرب كان يف سنة سبع.

وفيه شهادة سعد بن معاذ ،وكان قد

مات يوم اخلندق ،فاستحسن ذلك فيه.

•ويف (املنتظم) البن اجلوزي نص آخر
ّ
يؤكدّ :
أن(((2عيل بن حممد ،األحدب
املزور :كان يكتب عىل خط ّ
كل
ِّ
ّ
املزور
اليشك الرجل
أحد ،ح ّتى
َّ

( ((2املنتظم .3407 /129 :16
( ((2املنتظم .2773 /286 :14
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عىل خطه أنّه خطه ،و ُبيل الناس

وعليـــه فظاهــــرة اختــــالق النسخ

عىل يده مرار ًاُ ،تو ّ
يف يف التاسع من

وقد كانت متفشّ ية آنذاك ،وقد ُز ِّورت

منهم ببلوى عظيمة ،ختم السلطان
رجب من هذه السنة  371هجرية.

•ويف (تكملة) الطربي( ((2و (الكامل
يف التاريخ)

(((3

وغريهاّ :
وراق ًا
أن ّ

مر التاريخ -عىل
رسائل كثرية -عىل ّ
لســـان هذا أو ذاكُ ،
وختمت بمهـــــور

اليعلم عنها صاحبها ،منها الرسالة

ذكي ًا حمتا ً
ال كان يسكن ببغداد أيام
ّ

املختومة بختم عثامن إىل وايل مرص

ّ
يبل األوراق ويعتق الكاغذ ،ويكتب

قد اكتفينا-يف هذه الدراسة -بتقديم

عرف بالدانيايل،
املقتدر العبايس ُي َ

والتي أ ّدت إىل مقتله( ((3وأمثاله ،ونحن

فيه ّ
بخطه ما يشبه ّ
اخلط العتيق ،يرمز

نموذجني واقعيني من التاريخ :أحدمها

ويشري إىل ما يعرف مي َلهم عليه من

املعروف باألحدب ،وهو غيض من

وحيصل عىل ما يريد منهم من الدنيا،

ٍ
يشء
للحيطة واحلذر من القبول بكل

القاسم إىل الوزارة بطلب من أيب

فع ً
ال أو تراث ًا إلاّ بعد الدراسة والتأنيّ

منه بحروف من أسامء أهل الدولة،
أحوال الرفعة واجلاه كأنهّ ا مالحم،

وقد عمل حيلة لتوصيل احلسني بن
القاسم بن الزنجي ،وقد حدّ ث ابن
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وتزويرها وتعتيقها ال يمكن إنكارها،

الزنجي(.((3

( ((2تكملة تاريخ الطربي.64 :
( ((3الكامل يف التاريخ  ،67 :7حوادث سنة
 319هـ.
( ((3جتارب األمم  ،295 :5خالفة املقتدر باهلل،
ذك��ر السبب يف تقلد احلسني بن القاسم
الوزارة.

املسمى بالدانيايل ،واآلخر عن
عن
ّ
فيض ،وهو بنظرنا كاف لكي يدعونا
األئمة أو األنبياء قو ً
ال أو
منسوب إىل
ّ

والتثبت.
ّ

فكام ّ
أن اإلثبات حيتاج إىل دليل

كذلك النفي هو اآلخر حيتاج إىل دليل

أيض ًا ،فال جيوز نفي يشء عن اهلل أو
رسوله أو الويص إلاّ بدليل من اهلل

( ((3أنظر تاريخ الطربي  666 :2حوادث
سنة  ،35والكامل يف التاريخ .60 :3
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ورسوله وأمري املؤمنني عيل ،فقال

سبحانه:

ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﭼ [سورة يونس.]59 :

وح ّتى ّ
أن الرسول األعظم كان ال

جييز تغيري كالمه أو نسبة يشء إليه ما مل
يقله بل كان يلزم اآلخرين عدم تكذيب
قوله واألخذ باهلوى والرأي بل كان
يدعوهم إىل األخذ بام له أصل عندهم إذ
قال :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه

فهو رد(.((3

وعليه فنحن اليمكننا القبول بصحة

مجيع تلك النسخ ،كام ال يمكننا نفي

مجيعها برضس قاطع ،بدعوى وجود
تنقيط اإلعــــراب فيه وهو متأخر ،أو
وجود الزخرفة وأشياء حادثة فيه ،وما

شابه ذلك.

تأخر تنقيط اإلعراب
إذ ال خالف يف ّ

وأنّه من وضع أيب األسود الدؤيل (ت
 67هـ وقيل  69هـ)( ((3وإن كان روي
يف كتاب ابن أيب داوود عن هارون بن

كام جاء عن األئمة قوهلم :ما أحد

أول من ن ّقط املصاحف:
موسى أنّه قالّ :

أهل البيت أو كذب علينا ألنّه إذا ُك ّذبنا

وقال آخرون نرص بن عاصم الليثي (ت

أكذب عىل اهلل وعىل رسوله ممن ّ
كذبنا

أو ُك ّذب علينا فقد ُك ّذب اهلل ورسوله
ألنّا إنام نحدّ ث عن اهلل تبارك وتعاىل

وعن رسوله(.((3

وجاء عنه أيض ًا :الناس سلكوا سبل

ش ّتى منهم من أخذ هبواه ومنهم من أخذ
برأيه وإنّكم أخذتم بام له أصل(.((3

( ((3صحيح البخاري .2550 /959 :2
( ((3قرب اإلسناد ،350 :مستدرك الوسائل :9
 /91ح .10309
( ((3املحاسن ،87 /156 :الكايف /146 :8
ح .121

حييى بن يعمر (ت قبل  90هـ)(،((3
 90هـ)
)117

(((3

(((3

وعبد الرمحن بن هرمز(ت

ويعنون به تنقيط اإلعجام

( ((3نقط املصاحف للداين 3 :و  ،6اإلصابة
 ،4333 /561 :3صبح االعشى :1
.478
( ((3نقط املصاحف للداين ،5 :تذكرة احلفاظ
 ،72 /75 :1معرفة القراء الكبار :1
.24 /68
( ((3نقط املصاحف 6 :و  ،7معرفة القراء
الكبار .27 /71 :1
( ((3معرفة القراء الكبار  ،30 /77 :1هتذيب
الكامل .467 :17
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وأنّه كان بعد تنقيط اإلعراب.

وبنظري ّ
أن تنقيط اإلعجام كان

فقد يمكن أن يقال يف اجلوابّ :
بأن

تعرب الكلمة يف حني اليعلم احلرف

النسخة أو الزخرفة والتشكيل هي من

قبل تنقيط اإلعراب إذ كيف يمكن أن
هل هو مهمل او معجم ولو كان معجام
فهل النقطة هي يف األعىل أم يف األسفل

(برش ًا أو نرش ًا).

املهم ّ
األول قد
أن القرن اهلجري
ّ

النقطة احلمراء اإلعرابية املضافة اىل

املتأخرين وإضافاهتم حق ًا ،وانهّ ا
وضع
ّ

مل تكن يف األصل ،لكنها ال تنايف أن
تكون مع ذلك النسخة قديمة أيض ًاّ ،
ألن
اإلضافات هي حديثة.

انقىض وتنقيط املصاحف مل يزل حمدود

وكذا احلال بالنسبة إىل نقط اإلعجام

كانوا يكرهونه ،أمثال :ابن عمر (ت 73

اجلاهلية خالية من أي أثر له ّ
فإن بعض

(((4

وقــــــال صـاحب (كشف الظنــون)

وعليه ّ
فإن القول بوجود التنقيط ال يعني

أنهّ ام موضوعان مع احلروف إذ يبعد ّ
أن

االستعاملّ ،
وأن بعض الصحابة والتابعني

هـ)( ((4وابراهيم النخعي (ت  96هـ)
واحلسن البرصي

(((4

وابن سريين

(((4

و «نقط اإلعجام رغم ّ
أن النقوش العربية
علامء السلف ذهبوا إىل أنّه قديم»(.((4

(توفيا 110هـ) وقتادة (ت  117هـ)(،((4

عن النقط واإلعجام :إلاّ ّ
أن الظاهر

التشكيك يف نسبة هذه النسخة أو تلك

احلروف مع تشابه صورها كانت عرية عن

إىل أمري املؤمنني عيل أو إىل رسول
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فالن بن فالن.

اهلل أو إىل الصحايب فالن بن فالن أو
( ((4نقط املصاحف.10 :
( ((4االتقان  ،6218 ،6215 /454 :2نقط
املصاحف.11 :
( ((4نقط املصاحف.11 :
( ((4احياء العلوم .277 :1
( ((4نقط املصاحف.10 :

النقط إىل حني نقط املصاحف(.((4

وقد أيد كالمي بعض األفاضل وقال

بوجود نقط اإلعجام قبل نقط اإلعراب

مستدال بام حكي عن اإلمام عيل وقوله:
( ((4رسم املصحف.468 :

( ((4كشف الظنون  ،712 :1صبح األعشى :3
.149
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أنا النقطة حتت باء بسم اهلل الرمحن

تكون هذه النسخة -التي بأيدينا -هي

كام يمكن أن تؤ ّيد هذه النظرية بام

فقد تكون مكتوبة من عىل نسخته

من النقط جاءت للفسحة ولكي حتتمل

وقد تكون بعضها مكتوبة بخطه ثم

الرحيم(.((4

قاله الداين وغريه ّ
بأن «خلو املصاحف
ّ
كل الوجوه»(.((4

ومعنـــــــاه وجودها قبل مجع عثامن

الناس عىل مصحف واحد ،وأن جلنة

عثامن تركوا تنقيط اإلعجام للفسحة
ولكي حتتمل ّ
كل الوجوه.

وبذلك يكون تنقيط اإلعجام هو

األقدم وضع ًا ،من تنقيط اإلعراب خالف ًا

للمشهور عىل االلسن ويف الكتب وإذا

صح مدعانا فهو يدعونا للتساؤل :كيف
ّ

يمكن القبول بالتنقيط اإلعرايب األمحر
املتأخر عىل النسخة مع عدم وجود
األسود املتقدم عليه ،إال أن نقول بوضعه

الحق ًا عىل النسخة الغروية وهي مل تكن

يف نسخة األصل.

تلك النسخة التي كتبها اإلمام بعينها،
وهلذا نسبت إليه.

أضيف إليها يشء آخر بخط غريه إكامال
هلا يف العصور املتأخرة وهلذا ُنسبت

مجيعها إىل اإلمام كام مر يف كالم االمام
الزيدي اهلادي بن حييى بن احلسني.

وقد يكون لإلمــــام أمر بكتابتها

فنسبت إليه وهناك علل أخر.

وهبذا فقد اتضح للمطالع الكريم

ّ
بأن القرآن الكريم هو واحد عند اجلميع
وان له عدة خمطوطات ّقيمة يف العامل

اإلسالمــــــــــي والغريب ،بعضها ناقصة

وأخرى كاملة ،وهي مكتوبة يف أحجام
متفاوتة وعىل أجناس وأصناف خمتلفة،
قال الدكتور غانم قدّ وري احلمد:

وتوجــــــــد اآلن يف مكتبات العامل

ويضاف إليه أنّه ليس بالرضورة أن

جمموعة كبرية من املصاحف القديمة ،أو

( ((4ينابيع املودة لذوي القربى  ،1 :213نور
الرباهني  ،2 :4األنوار النعامنية .1 :40
( ((4املحكم يف نقط املصاحف ،21 ،3 :النرش
.33 :1

الكويف القديم ،جمردة من النقط والشكل

ّ
وباخلط
قطع منها ،قد كتبت عىل الرق،
ومن كثري مما أحلق باملصاحف من أسامء
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السور وعدد آهيا وغري ذلك بحيث تبدو

أقرب إىل الصورة التي كانت عليها
املصاحف األوىل( .((4إىل أن يقول:

ومهام كان الرأي يف تلك املصاحف

فإنهّ ا -دون شك -قديمة ترجع إىل
القرون اهلجرية األوىل ،بل ربام إىل

سيام حني ال
القرن ّ
األول حرص ًا ،وال ّ
يظهر فيها أي أثر لالصالحات التي

ّ
اخلط العريب يف النصف
أدخلت عىل

يف مرص خري جمموعة من تلك املصاحف

القديمة ،كذلك يروى ّ
أن أحد تلك

املصاحف القديمة

(((5

كان موجود ًا

يف احلرم النبوي يف املدينة املنورة ح ّتى

احلرب العاملية األوىل (1918- 1914

م) حيث نقله العثامنيون إىل اآلستانة مع

انسحاهبم من أرايض احلجاز ،ويقال انّه

انتقل إىل أملانيا(.((5

األول اهلجري ،إلاّ
الثاين من القرن
ّ
بعض العالمات النادرة أحيان ًا ،فهي

مدينة طشقند يف تركمنستان اإلسالمية

تكون املصاحف العثامنية موجودة فيها،

هذا القــــــرن -مجيعة اآلثار القديمة

بذلك أقرب إىل احلقبة التي حيتمل أن

وربام نسخت منها أو من مصحف نسخ

من أحدها ،وهي لذلك خري ما يمثل
واقع الرسم الذي نسخت به املصاحف
العثامنية.
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ومتلك مكتبات الرتاث اإلسالمي

( ((4أنظر جولدتسيهر ،298 :وحممد طاهر
ال��ك��ردي :تاريخ ال��ق��رآن،120- 119 :
ونارص النقشبندي :املصاحف الكريمة يف
صدر اإلس�لام .مقال يف جملة سومر مج
 12سنة  1956ج  1و  ،2ص  ،35ود.
سعاد ماهر :مشهد اإلمام عيل يف النجف
القاهرة .دار املعارف  1388هـ ص 196
وما بعدها.

ومنهـــــا مصحف حمفوظ اآلن يف

يف روسيا ،وقد قامت بنرشه -يف مطلع
الروسية ،وطبعت منه مخسني نسخة(،((5
(Abbott، p. 57. ((5
( ((5انظر :حممد طاهر الكردي :تاريخ القرآن
ص  120و M. Hamidullah، p.
.430
( ((5كان هذا املصحف يف جامع خواجه عبيد
اهلل األحرار ،ثم اشرتاه حاكم تركمنستان
ونقله إىل ب��ط��رس��ب��ورج ف��وض��ع يف دار
الكتب القيرصية ،وسمي هناك املصحف
السمرقندي ،وأشيع أنّه املصحف اإلمام
ال��ذي قتل عليه اخلليفة عثامن بن عفان
فكان الناس يزورونه يف أيام معينة ،ثم
نرشته مجيعة اآلثار القديمة عىل يد املصور
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ومع ذلك ّ
فإن الدراسات عن تلك
املصاحف القديمة وعددها يف مكتبات
العامل ال تزال قليلة.

وقد تيرست يل القراءة يف بضعة

مصاحف قديمة من تلك املحفوظة يف
دار الكتب املرصية ،بعضها مشكول

ومعجم...

وبني حرص القائمني باملحافظة عليها

متسها يد أحد ح ّتى ولو كانت يد
بألاّ ّ
باحث مسلم ليس بأقل حرص ًا منهم
عليها...

ثم يضيف األستاد يف هامش آخر له

بعد ذلك بالقول:

حصلت -إىل جانب ذلك -عىل ثامين

ثم يعلق االستاذ غانم يف اهلامش

لوحات -كل لوحة حتوي صفحتني-

إن حماولة االطالع عىل املصاحف

اإلمام عيل - -يف النجف ،ولكن

خاصة أمر يف غاية الصعوبة وليس من

تلك التي يرجع إليها مصحف طشقند

بقوله:

الكريمــــــــــــة املخطوطة والقديمة منها
اليسري التوفيق بني طموحات البحث يف
احلصول عىل املادة من تلك املصاحف
الرويس (بساريكس) وطبعت منه مخسني
نسخة ،وبقي هذا املصحف يف دار الكتب
القيرصية إىل االن��ق�لاب البلشفي ،ويف
أوائل سنة  1918م محل يف حفل عظيم
حتت حراسة اجلند إىل إدارة مكونة من
الشخصيات اإلسالمية ال��ب��ارزة هناك
تسمى (النظارة الدينية) وذل��ك إرضاء
ّ
للمسلمني وكسب ًا لتعضيدهم ،وبقي فيها
مخس سنوات .ويف أواس��ط سنة 1923
نقل إىل تركمنستان ،وبقي يف سمرقند فرتة
من الزمن ،وهو اآلن يف طشقند (انظر د.
عبد الفتاح شلبي :اإلمالة ص .)205

من مصحف قديم حمفوظ يف مشهد
يبدون أنّه يعود إىل فرتة متأخرة عن

ومصحف جامع عمرو ،ومصحف
النجف مكتوب عىل رق وبخط كويف
أسود ،وفيه نقط اإلعراب التي
بمداد َ

األسود
تنسب طريقة استعامهلا أليب
َ
الدؤيل باحلمرة ،وعدد أوراقه ()309

وأبعاده ( 19سم ×  5 .12سم تقريب ًا).
ويف الورقة األخرية منه كتب بخط

خمتلف عن ّ
خط املصحف األصل أنّه
ّ
بخط اإلمام عيل سنة 40هـ.

واملالحظة األخرية حيتاج اثبات

صحتها إىل أدلة صحيحة صادقة،
ّ
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وليس بعيد ًا أن تكون اجلملة املدخولة

والشكل أيض ًا كام علمت.

الكتابات الكوفية ص  )71ومع ذلك

اآلثار باملسجد احلسيني واملنسوب إىل

(انظر ابراهيم مجعة :دراسة يف تطور
فإن املصحف يف وضعه السابق ّ
ّ
يدل عىل

أنّه يرجع إىل فرتة متقدمة(.((5

ّ
باخلط الكويف القديم
عثامن مكتوب
مع جتويف حروفه وحجمه كبري جدّ ًا

وقد تساءل الزرقاين -قبل االستاذ

ورسمه يوافق رسم املصحف املدين أو

هي؟ .فقال :وليس بني أيدينا دليل

من سورة املائدة بدالني اثنني مع فك

غانم -عن املصاحف العثامنية :أين
قاطع عىل وجود املصاحف العثامنية

اآلن فض ً
ال عن تعيني أمكنتها وقصارى

ما علمناه أخري ًا ّ
أن ابن اجلزري رأى يف
زمانه مصحف أهل الشام ورأي يف مرص
مصحف ًا أيض ًا.

أ ّما املصاحف األثرية التي حتتوهيا

خزائن الكتب واآلثار يف مرص ويقال

الشامي حيث رسم فيه كلمة (( َي ْر َتدد))
اإلدغام وهي فيها هبذا الرسم ،فأكثر

الظن ّ
أن هذا املصحف منقول من
املصاحف العثامنية عىل رسم بعضها.

وكذلك املصحف املحفوظ بتلك

اخلزانة ،ويقال ّ
إن عيل بن أيب طالب كتبه
ّ
بخطه ،يالحظ فيه أنّه مكتوب بذلك

اخلط الكويف القديم ،بيد أنّه أصغر حج ًام،

ّ
نشك
عنها أ نهّ ا مصاحف عثامنية فإ نّنا

ّ
وخطه أقل جتويف ًا(.((5

هبا زركشة ونقوش ًا موضوعة كعالمات

منسوبة للصحابة وأهل البيت -يف

كثري ًا يف صحة هذه النسبة إىل عثامن ّ
ألن
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نعم ّ
إن املصحف املحفوظ يف خزانة

للفصل بني السور ولبيان أعشار
القرآن ،ومعلوم ّ
أن املصاحف العثامنية
كانت خالية من كل هذا ومن النقط

( ((5رسم املصحف دراس��ة لغوية تارخيية:
.194- 190

بىل هناك نسخ أثرية نفيسة وقديمة-

مكتبات العامل ،وهي تناهز  65نسخة

نفيسة يف العامل حسبام أعلم

(((5

ّ
وأن

( ((5مناهل العرفان .279 :1
حجتي يف
حممد باقر ّ
( ((5ا ّدع��ى الدكتور ّ
ت��اري��خ ال��ق��رآنّ 490 :
ب��أن أكثر وأه��م
النسخ القرآنية النفيسة م��وج��ودة يف

سامحة العالمة السيد عيل الشهرستاين

أكثر من عرشة نسخ منها منسوبة إىل

الباحثني وتساعد املحققني يف حقل

والنسخة التي يف اخلزانة الغروية( ((5هي

بحوثهم ،وهي ظاهرة حضارية متميزة

أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب،
من النسخ القيمة املنسوبة إىل اإلمام أمري

املؤمنني ،وهي مكتوبة عىل الرق ،كام

ّ
أن أخواهتا املوجودة يف مكتبات العامل
هي األخرى غالبها مكتوبة عىل اجللد
والربدي والرق.

ّ
إن حمــــاولة االطالع عىل مجيع

املصاحف املنسوبة لإلمام يف تركيا وإيران
واليمن ومرص واملقايسة بينها مل يكن

باليشء اهلينّ بل هو يف غاية الصعوبة،
وإن كان ذلك هو أملنا ومبتغانا لكن
حتققه يف هذا الوقت القصري هو عسري.

وإنّا نرى فيام قام به بعض املسترشقني

والشخصيات واملؤسسات واحلكومات
يف البلدان اإلسالمية -منذ أوائل القرن

املايض وح ّتى اليوم -من طبع النسخ
القرآنية واألناجيل القديمة طبق األصل
خطوة مفيدة يف هذا املضامر ،وهي ختدم

بريطانيا ،وأنّه رأى  70نسخة نفيسة منها
يف مكتبة لندن العامة.
( ((5والتي االمانة العامة للعتبة العلوية بصدد
طبعها ونرشها طبق األصل (الفاكسيمل).

الدراسات القرآنية والبالبوجرافيا يف

نأمل االرتقاء هبا إىل مستوى أعىل.

1.1قد كان أول من طبع القرآن طبق
األصل وبشكله الرتاثي هو دي.
اس .رايس ] [D. S. Riceالذي

نرش مصحف ابن البواب املكتوب

سنة  391هجرية بخط النسخ،
واملحفوظ أصله يف مكتبة تشيسرت
بيتى (دبلن -إيرلندا)(.((5

ثم تبعه املسترشق الرويس بيساريف
ّ 2.2

] [S. Pissarefيف عام 1905

بنرش نسخة طبق األصل ملصحف

سمرقند (تشطقند)( .((5تم ُطبِ َع 50
(The Unique Ibn Al ((5
-Bawwab
Manuscript:
Complete Facsimile Edition
of the Earliest Surviving
NaskhiQu’ran، Chester Beatty
Library، Dublin، Manuscript
K. 16. Graz: Akademische،
1983.
(Coran Coufique de Samarcand: ((5
écrit d’après la Tradition de
la Propre Main du Troisième
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نسخة منه ،بيعت منها  25فقط.

] [Sergio Nosedaنسخة طبق

الكتب املرصية حتت عنوان (204

الفرنسية ) (Arabe 328 aبعنوان:

عدد أوراق هذا املصحف األصيل

األول ،املخطوطة Arabe 328

وتوجد نسخة مصورة منها يف دار
مصحف) .قدر طيار آلتي قوالج

بـ  950ورقة ،إلاّ أنّه تنقصه أوراق

ّ
باخلط احلجازي :املجلد
(املصاحف
) (aمن املكتبة الوطنية الفرنسية(.((6

كثرية ح ّتى اليوم ،فاملتبقى منه هو

وهو املجلد األول ضمن سلسلة

3.3ويف عام  1998نرش فـرانـسوا

املخطوطات» ،ويبلغ عدد أوراق

(((6

ويف عام  2001نرش أيض ًا نسخة

 353ورقة فقط.

ديــــــــــــــــــروش

(((5

[Francois

] Derocbeورسجيو نوسيد
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األصل ملصحف املكتبة الوطنية

Calife Osman (644 -656) qui
se trouve dans la Bibliothèque
ImpérialePublique de St.
Petersbourg،
1905،
St.
Petersberg.
( ((5ول��د ع��ام  ،1952هو أستاذ التاريخ
والكوديكولوجيا العربية يف املدرسة
التطبيقية للدراسات العليا )(EPHE
يف ب��اري��س .يعترب دي���روش م��ن أشهر
امل���ع���ارصي���ن امل��ت��خ��ص��ص�ين ب���دراس���ة
امل��خ��ط��وط��ات ال��ق��رآن��ي��ة امل��ب��ك��رة ،ول��ه
العديد من اإلص��دارات يف هذا السياق
ك��ان آخ��ره��ا كتابه ال��ص��ادر ع��ن بريل:
(مصاحف األمويني :نظرة أولية).
( ((6رسجيو نوسيدا ( )2008- 1931كان
أس��ت��اذ ًا للغة العربية وآداهب��ا يف جامعة

النص القرآين من
«مصادر انتقال
ّ
املصحف  56ورقة.

القلب املقدس الكاثوليكية يف ميالنوا،
وك��ان قبلها أستاذ ًا للرشيعة اإلسالمية
يف جامعة تورينو .أنشأ يف عام 1999
مؤسسة ف�يرين نوسيدا وك��ان م��ن أب��رز
ّ
باخلط احلجازي
إصدارهتا (املصاحف
من باريس ولندن) التي ن�شرت عامي
 1998و .2001
(Sources de la transmission ((6
manuscrite du texte coranique.
I. Les manuscrits de style hijazi.
Volume I. Le manuscrit arabe
328a (a) de la Bibliothèque
Nationale de France، 1998،
FondazioneFerni Noja Noseda،
and
Bibliothèque
Nationale de Paris.

Leda،

سامحة العالمة السيد عيل الشهرستاين

طبق األصل ملصحف املكتبة الربيطانية

 61ورقة منه فقط ،وأما باقي أوراق

باخلــــــــــط احلجازي :املجلد الثاين،

4.4ويف عـــــــام  2004قام املستعرب

) (Or. 2165بعنوان( :املصاحف
املخطوطة)  Or. 2165فوليو  1إىل
 ،61من املكتبة الربيطانية(.((6

هو املجلد الثاين من السلسلة نفسها.

وتبلغ جمموع أوراق هذا املصحف 121

املصحف فقد تقرر نرشها مستقب ً
ال.
الرويس يفيم رضوان

(((6

[Efim

] Rezvanبنرش نسخة طبق األصل

مـــــــــن «مصحف عثامن» بعنوان:

(مصحف عثامن :كاتا -النجار،
سانــــــــــــت بطرسربج ،بخاري،

النص القرآين(،((6
ورقة متثل  %53من
ّ
إلاّ ّ
أول
أن النسخة العينية تضمنت ّ

طشقند( ،((6وحتتوي هذه النسخة

(. Sources de la transmission ((6
manuscrite du texte coranique.
I. Les manuscrits de style
hijazi. Volume 2. Tome I.
Le manuscrit Or. 2165 (f. 1
à 61) de la British Library،
2001، FondazioneFerni Noja
Noseda، Leda، and British
Library: London.
(Islamic -awareness. org، ((6
(2014). MS. Or. 2165 – A
Qur’anic Manuscript From
The 1st Century Hijra In The
British Library. Retrieved 25
November 2014، from:
http://
www.
islamic

( ((6ولد يف  1957م ،نائب مدير متحف
بطــــــــــــــــرس األكرب لألنثروبولوجيا
واإلثنوغرافيا (كونستكامريا) ،األكاديمية
الروسية للعلوم ،مدير حترير املجلة
الدولية للبحوث املخطوطية االسترشاقية
(Mhanuscripta
)Orientalia
وأستاذ يف الكلية الرشقية وكلية الفلسفة
يف جامعة والية ناست بطرسربج( .ترمجته
بترصف من صفحته علی موقعhttp:// :
ّ
.)www. kunstkamera. ru
(“The Qur’ān Of ʿUthmān” ((6
(St. Petersburg، Katt -Langar،
Bukhara، Tashkent)، 2004،
Volume I، St. Petersburg
Centre For Oriental Studies:

-awareness. org/ Quran/
Text/ Mss/ ms2165. html

St. Petersburg (Russia).
(Islamic -awareness. org، ((6

النص القرآين(.((6
عىل  %40من ّ
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5.5ويف عــــــــــام  2007نرش الدكتور

طيــــــــار آلتي قوالج([Tayyar ((6

مصحف شبه كامل تنقصه ورقتني

للمصحـــــــف املنسوب إىل عثامن

النص القرآين( .((6ويف نفس العام
ّ

] Altikulacنسخة طبق األصل

بن عفــــــــــان يف متحف طوب قايب
رساي بعنوان( :املصحف الرشيف

املنسوب إىل عثامن بن عفان ،نسخة
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متحف طوب قايب رساي) ،وهو

(2014). The “Qur’an Of
Uthman” At St. Petersburg
(Russia)،
KattaLangar،
Bukhara، And
Tashkent
(Uzbekistan)، From
2nd
Century Hijra. Retrieved 25
November 2014، from:
http://
www.
islamic
-awareness. org/ Quran/
Text/ Mss/ peters. html
املهتمني يف
( ((6ولد عام  1938م ،هو من
ّ
حقل الدراسات القرآنية وحتقيق املصاحف
القديمة .عمل نائب ًا لرئيس ال��ش��ؤون
الدينية يف الفرتة من  1971ـ  ،1976ثم
مدير ًا عام ًا للتعليم الديني بوزارة املعارف
( ،)1977- 1976ثم رئيس ًا للشؤون
الدينية ( ،)1986- 1978وه��و حالي ًا
عضو يف ال�برمل��ان ال�ترك��ي ،حيث ي��رأس
اللجنة الربملانية للتعليم والثقافة( .انظر:
مقدمة مصحف طوبقايب رساي ،ص ،6
هامش رقم .)4

فقط ،حيتوي عىل أكثر من  %99من

آلتي قوالج نسخة طبق األصل
للمصحف املنســـــــــوب إىل عثامن

بن عفان يف متحف اآلثــــــار الرتكية
واإلسالمية بعنــــــــوان( :املصحف

الرشيف املنسوب إىل عثـــــــامن بن

عفان :نسخة متحف اآلثار الرتكية
واإلسالمية باستنبول) ،وهو أيض ًا

مصحف شبه كامل تنقصه عدة

أوراق.

6.6ويف عام  2009نرش طيار آلتي قوالج
نسخة طبق األصل للمصحف

(Islamic -awareness. org، ((6
(2014). The “Qur’an Of
Uthman” At The Topkapi
Museum، Istanbul، Turkey،
From 1st/ 2nd Century Hijra.
Retrieved 25 November2014.
from:
http://
www.
islamic
-awareness. org/ Quran/
Text/ Mss/ topkapi. html.

سامحة العالمة السيد عيل الشهرستاين

املنسوب إىل عثامن بن عفان يف

8.8تسعى األمانة العامة للعتبة العلوية

املنسوب إىل عثامن بن عفان :نسخة

املوجودة إسهام ًا منها يف هذا املضامر.

القاهرة بعنوان( :املصحف الرشيف
املشهد احلسيني بالقاهرة) .حيتوي

املصحف عىل أكثر من  %99من

جـــــادة يف طبــــــع نسختها الفريدة
طالبني م ّني التعريف هبا والكتابة

بعض اليشء عن مجع القرآن وما

النص القرآين( ،((6وتنقصه أربع
ّ
ورقات فقطُ ،
وأعيد كتابة  9من

التي تدور حوهلا فكتبت هذا الذي

7.7يف عام  2011نرش آلتي قوالج نسخة

ّ
باخلط
ونسختها مكتوبة عىل الرق

عيل بن أيب طالب يف صنعاء بعنوان:

منتصف سورة الكوثر وسورة الكافرون

أوراقه بيد الحقة.

طبق األصل للمصحف املنسوب إىل
(املصحف الرشيف املنسوب إىل

عيل بن أيب طالب :نسخة صنعاء)،

حيتوي هذا املصحف عىل  %86من
النص القرآين(.((7
ّ

(Islamic -awareness. org، ((6
(2014). The “Qur’an Of
Uthman” At The Al -Hussein
Mosque، Cairo، Egypt، From
1st/ 2nd Century Hijra.
Retrieved 25 November 2014،
from:
http://
www.
islamic
-awareness. org/ Quran/ Text/
Mss/ hussein. html
(Islamic -awareness. org، ((7

يرتبط بالنسخ وتعتيقها والشبهات

هو بأيديكم.

أوله سورة الفاحتة وفيه نقص يف
الكويفّ ،
والنرص وعنوان سورة املسد ،وقد كتبت

فيها أسامء الســـــور ونقط العالمات
(2014). The “Qur’an Of Ali b.
)AbiTalib” (The Sanaa Mushaf
From 1st/ 2nd Century Hijra.
Retrieved 25 November 2014،
from:
http://
www.
islamic
-awareness. org/ Quran/ Text/
Mss/ alisanaa. html
منوهني بأنّا قد اعتمدنا يف هذا اجلرد عىل
ما زودن��ا به األستاذ مرتىض كريمي نيا
من مقال لألستاذ أمحد وسام شاكر حتت
عنوان (اإلصدارات العينية للمخطوطات
القرآنية القديمة) فشكر ًا له.
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اإلعرابية ،وفواصل اآليات ،بعضها

أوراق الربدي يف القرون الثالثة األوىل

الذهبي ،أ ّما متن القرآن الكريم فهو

بخطوط كوفية ،ومنها بخط قريب من

باملداد األمحر ،وبعضها باملداد األصفر
مكتوب باملداد األسود فبعضه غامق

النسخي وهي تؤكد رضورة االهتامم بنرش

تم إصالح بعض األوراق وإعادة كتابة
ّ

شبكة املعلوماتية كاالنرتنت واألقراص

واآلخر صار فاحت ًا بمرور األزمان ،وقد

املصاحف القديمة كام هي ،وعن طريق

صفحات هالكة منه ،فبعضه يدل عىل

املدجمة وأمثال ذلكّ ،
ألن العرص عرص

الصفحات ختتلف بعضها عن بعض،

مجع مجيع النسخ القرآنية ورقي ًا عندهّ ،
ألن

أجزاء القرآن بالذهبي وعليه رسوم

كام ّ
أن كثرة وجود النسخ القديمة من

متأخر ،كام ّ
أن سمك
قدمه واآلخر عىل أنّه ّ

وقد كتبت يف بعض حوايش املصحف

الرسعة واملواصالت ،والباحث ال يمكنه

ذلك يك ّلفه مالي ًا ومكاني ًا.

زخرفية ،وكتب يف الصفحة األخرية منه

سيام
القرآن الكريم بني يدي الباحثني ال ّ

أبو طالب يف سنة أربعني من اهلجرة).

بلدان خمتلفة حتدّ من شبهات املسترشقني

ّ
وبخط كويف فاتح عبارة (كتبه عيل بن
وفيها عدد غري متسا ٍو من السطور ،عدد

صفحات املخطوط  612صفحة ،وهذا
املصحف حيتوي عىل ما يقارب  % 99من
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للهجرة ،والباقي عىل الرق ،أكثرها

النص القرآين.
ّ

والبدّ من اإلشارة إىل ّ
أن املسترشق

موريتز ] [Moritzنرش يف كتابه ،نامذج

والنص واملكتوبة يف
املتامثلة يف الشك
ّ

السم يف العسل وال
يدسون
الذين
ّ
ّ

املجردة بل يوظفوهنا
يريدون احلقيقة
ّ
لغاياهتم التي ال تريد لنا خري ًا.
نعم ،إن طبع بعض املسترشقني

النسخ القرآنية طبق األصل ال يغفر ذنب
اآلخرين منهم الذين يريدون املساس

من خطوط مصاحف قديمة حترزها

باإلسالم وكتابه املقدس.

اخلمسة األوىل للهجرة مكتوبة عىل

يأتون بنظريات جديدة يف بحوثهم ،لكن

دار الكتب فقط ،وهي ترقى إىل القرون

وصحيح ّ
أن األثريني واملنقبني قد

سامحة العالمة السيد عيل الشهرستاين

هذا ال يمكن اعتامده يف تفنيد الثوابت،

ذكر فيه وقوفه عىل اتصال هاتفي من عامل

بمفردة مأخوذة من هنا أو هناك ،فذاك هو

اخلبري يف دراسة املخطوطات القرآنية

ّ
ألن األمر الثابت واملتواتر ال يمكن تفنيده

الرأي واهلوى واالستحسان الذي اعتمده
املسترش ق فال يمكنه أن يقارع الدليل
واحلجة والتواتر.

فالكل يدّ عي بأنّه وقف عىل أقدم

نسخة من القرآن الكريم ،فهذا يراه يف

طشقند تركمنستان /روسيا ،واآلخر
يف جامعة توبينغن األملانية ،وثالث يف
اجلامع الكبري بصنعاء /اليمن ،ورابع يف

املتحف اإلسالمي يف القدس الرشيف،
وخامس يف جامع عمرو بن العاص/

مرص ،وسادس يف تركيا ،وسابع يف إيران،

وثامن ،وتاسع...

ففي عام 1972م عثر عامل الصيانة

عند ترميمهم لسقف املسجد الكبري
بصنعاء عىل بقايا أوراق ملصاحف قرآنية

قديمة تبلغ عددها  40ألف ورقة يعود
عمر بعضها إىل القرن األول اهلجري.

وقد نرشت صحيفة االتالنتك

األمريكية يف عددها ليناير عام 1999

م مقا ً
ال لتويب لبسرت بعنوان (ما القرآن)

املاين يدعى جريد بوين ][Gerd puin
القديمة والذي أرسلته احلكومة األملانية
االحتادية يف ثامنينات القرن املايض ملساعدة

احلكومة اليمنية يف ترميم وصيانة اآلثار

واملخطوطات اليمنية وذلك بطلب من

القايض اسامعيل األكوع رئيس هيئة اآلثار
واملخطوطات سابق ًا.

وقد ادعـــــى بوين يف اتصاله اهلاتفي

مــــــع الصحفي تويب لبسرت ّ
النص
بأن
ّ
القرآين قد تطور عرب الزمن ومل يكن

ناز ً
ال من السامء ،وذلك الختالف بعض

النصوص التي عثر عليها عن األخرى،

وقد تصدّ ى للر ّد عىل كالم بوين األستاد
فهمي هويدي يف مقال له بعنوان (غارة

أخرى عىل القرآن تطعن عىل تنزيله
وصدقيته).

فادعاء بوين هو ادعاء فارغ يفتقر

إىل الدليل العلمي ،وهو مما دعا القايض

األكوع أن يستاء من مقالته ،وان بوين
وزميله بوثمر أرادا أن يبعثا برسائل
اطمئنان -أو قل تكذيب -إىل األكوع
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لتهدئة املوقف ،فمام قاله بوين يف رسالته

گودرزي ] [Mohsen Goudarziمن

املصاحف الصنعائية عن غريها يف متاحف

علامء ذهبوا إىل اليمن لرؤية وتصوير هذه

لألكوع :املهم واحلمد هلل ال ختتلف هذه
كنص
متس القرآن ّ
العامل إلاّ يف تفاصيل ال ّ
مقروء وإنّام االختالفات يف الكتابة فقط.

املخطوطاتّ ،
أن السلطات اليمنية كانت
جيد ًا ،وقد
قد تعاونت معهم تعاون ًا ّ

ثم ألقى اللوم عىل احلكومة اليمنية
ّ
التي ال تريد أن تذكر دور ًا لألملان ،يف

دون أدنى اعرتاض.

اوالّ ،
ألن احلكومة اليمنية كانت هي

السلطات اليمنية للعامل اإليطايل نوسيدا

حني أن كالم بوين باطل من عدة جهات
السباقة يف التعريف هبذه النسخ للناس
وللمجــــــاميع العلمية ،وقد عرضت
بعض تلك اللوحات يف مناسبات حملية
ودولية وبالتعاون مع دار اآلثار الكويتية

عام  1985م ،والذي صدر عنه كتاب

(مصاحــــــــف صنعاء) وفيه مقاالت
لألكوع ،وحصة بنت الصباح ،وجريد

بوين ،وغريهم ،فام يعني جتاهل بوين
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جامعة هارفارد والذي أثبتا فيه بشهادات

لدور احلكومة اليمنية آنذاك.

سمحت هلم بتصوير املخطوطات من
ففـــــــــــي عام  2007م سمحت

وعامل اآلثار كرستيان روبني بأخذ صور

لطرس صنعاء املمسوح [Sanaa
].Palimpsest

ويقول روبني عن زمالئه أنهّ م منحوا

قدر ًا للوصول للمخطوطات أكرب من
بعض املكتبات ُ
األوربيةّ .
كل هذه األقوال
ختطئ مدعى جريد بوين يف عدم تعاون
السلطات اليمنية.

اجل اين قد قرأت أخري ًا مقا ً
ال لوسام

ومما يزيد يف تأكيد عدم صحة ادعاء

رامز قبالن بعنوان (التحقيق يف خمطوطة

املخطوطات -هو البحث الذي قام به

ّ
(إن نتيجة الفحوصات الفيزيائية بواسطة

بوين -من إرادة السلطات اليمنية إخفاء

االستاذان هبنام صادقي [Behnam
] Sadeghiمن جامعة ستانفورد و حمسن

القرآن األقدم املكتشفة يف أملانيا) جاء فيه:

عنرص الكاربون  14التي أجريت عىل

خمطوطة جامعة توبينغن األملانية من

سامحة العالمة السيد عيل الشهرستاين

القرآن الكريم لتحديد عمرها أثبتت

وح ّتى إنيّ ناقشته يف ما أراين من نصوص

رسول اهلل) وهذا هو ادعاء ال يمكن

نقضه واحلدس بخالفه ،وقد أتيت ببعض

أنهّ ا كتبت بنحو  40- 20عام ًا بعد وفاة
البت بصحته أو خطئه وفق الفحوصات

الفيزيائية فقط ،بل عليهم اخذ امور
اخرى بنظر االعتبار أيض ًا.

عىل احلاسوب وأنّه ليس بثابت ،إذ يمكن
األدلة النقضية وقد أوعدين بأن يكتب عن

لقائه يب يف جملة أملانية.

فاألستاذ ماركس كان قد حارض يف

وقد زارين الربوفسور ميخائيل

مركز البحوث اإلسالمية التابعة للروضة

ع َّ
املهمة يف أكاديمية
يل أحد مشاريعهم
ّ

كثري من الباحثني ،فهو يدّ عي
واستمع له ٌ

ماركس ومعه الدكتور كريمي نيا وطرح
برلني وراندنبورع للعلوم وهي تأسيس
مرشوع الذخائر القرآنية إذ يرمون يف

مرشوعهم إىل أقامة منظومة رقمية علمية

تتم فيها دراسة القرآن الكريم من خالل
ّ
البحث يف ثالث حماور :أحدها مجع صور

من املخطوطات القديمة ودراستها من
حيث منشأها وشكل احلرف املستخدم

والعجام والتنقيط وغريه .كام ّ
أن من
حماورهم هو دراسة النسخة فيزيائي ًا

لتحديد عمرها.

الرضوية عن أثر عنرص الكاربون 14

ّ
بأن النسخة القرآنية املوجودة يف معهده
هي من أقدم النسخ القرآنية يف العامل،

فقلت لهّ :
إن ا ّدعائك ليس بصحيح إذ

أقىص ما يمكن أن ّ
يدل عليه الفحص
الفيزيائي هو تقدير عمر النسخة ،وأنهّ ا

بني سنة  40- 25هـ ،وهذا ال يعني عدم
وجود نسخة أقدم منها يف العامل ،إذ أنّك
مل ّ
تطلع عىل مجيع نسخ القرآن يف العامل،

كام ال يمكنك إثبات كون املكتوب كان
يف ذلك التاريخ الذي حدّ ده الفحص،

وقد دار احلديث بيننا حول بعض

إذ يمكن أن يكون املكتوب قد ُكتِ َب بعد

بحقيقة مطلقة حيث يمكن مناقشتها إذ

وعليه ،فنحن ال نجازف كاآلخرين

مدعيات املسترشقني ّ
وأن ما يقولونه ليس
ّ
حت له عدم صحة ما يقوله بعضهم
وض ُ

ٍ
قرن وأكثر من عمره.

بالقول ّ
بأن نسخة اخلزانة الغروية هي
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من أقدم وأنفس النسخ القرآنية او ان

عمرها يعود اىل سنة كذا وكذا أو ّ
أن

أشاعه أنطون سبيتالر من حرق ارشيف

بكالم ملخصه أنهّ ا نسخة تراثية قديمة

املعهد اليسوعي التابع لكلية البافارية؟.

كاتبها هو اإلمام عيل الغري ،لكننا نقول

وجديرة بالطبع ،وهذه النسخة هي شبه

نسخة كاملة وهي أكرب من نسخة جامعة

توبينغن عىل وجه القطع واليقني.

صور املخطوطات القرآنية املوجودة يف

والذي كان حيتوي عىل  450لفة فيلم

اجلوية بحمالهتا ،فمام
أثناء قيام القوات ّ

قاله أندرو هيغنز:

ّ
ألن خمطوطة جامعة توبينغن ال

ّ
إن النازيني دفعوا بكل خرباء العربية

وقد كتبت باخلط الكويف وبثالثة ألوان:

حتول
يف املجهود احلريب مما أ ّدى إىل ّ

تتجاوز صفحاهتا عن  154صفحة
البني واألمحر واألسودّ ،
وأن التشكيل
األمحر لو شوهد فيه فهو مما أضيف إليه

القديمة من اليهود وغريهم من اآلريني

العلامء املتخصصني يف الرشق األوسط

ضباط خمابرات وحمققني ومرتمجني...
إىل ّ

(((7

ثم أضاف قائ ً
ال :خالل القرن
ّ

مع ايامننا بوجود التشابه بني النسختني

بالنصوص القديمة ،ولقد أ ّدى هذا

يف العصور املتأخرة وحني الرتميم
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ملاذا ّ
كذب أندرو هيغنز

(((7

اخلرب الذي

ونسختنا الغروية هي يف  612صفحة،

التاسع ،ابتدع األملان ثقافة جديدة تعني

يف كثري من األحيان.

إىل ثورة يف فهم الكتاب املقدس عند

فنتساءل قـــائلني :ما يعني اهتامم

ثم نقل عن السيدة
اليهود والنصارىّ ...

يف أيام احلرب العامليـــــــــــة عىل وجه

جامعة الربلني املفتوحة والتي تتلمذت

املعاهد اليسوعية باملخطوطات القرآنية
اخلصوص؟ .وما هو الرس يف ذلك؟ .بل

( ((7من مقال لوسام رامز قبالن (التحقيق
يف خمطوطة القرآن األق��دم املكتشفة يف
أملانيا).

أنجليكا نوويرث (استاذة التاريخ يف

عىل يد السيد سبيتالر واملقربة منه) قوهلا:

( ((7ترجم مقاله األستاذ عبد احلق بوقلقول
حت��ت ع��ن��وان (دراس�����ات امل��ان��ي��ة ح��ول
القرآن).

سامحة العالمة السيد عيل الشهرستاين

ظلت لفات الفيلم تلك يف علب

والتنقيب يف املخطوطات ومساعدة

علبة كعك قديمة ،ولك ّنه حالي ًا حمفوظ

وتراثهم ،والسعي معهم حلفظه وضبطه،

سجائر وصوان پالستیکیة إىل جانب
يف مكان أمن بربلني ،حيث سوف ّ
تشكل

صور هذه املخطوطات قاعدة بيانات.

تعتقد السيــــــدة نوويرث والفريق

العامل معها أنهّ ا ستساعد عىل كشف
جوانب كثرية مــــــن تاريخ النصوص
اإلسالمية.

املسلمني يف التعرف عىل خمطوطاهتم
وهو ملحوظ يف أقوال بوتن ودعواه عن
الصحف القرآنية التي شاهدها يف مسجد

صنعاء باليمن.

نعم ،قد تأ ّثر بعض الباحثني املسلمني

العلامنيني املعارصين يف الدول اإلسالمية

باقوال علامء الغرب ونظرياهتم وجعلوها

والنتيجة كام يقول السيد مايكل

أصو ً
ال صحيحة يف التحقيق ال يمكن

للنص
بأول «دراسة نقدية»
ّ
اخلروج ّ

اإلسالمي من خالل ما قننه علامء الغرب

ماركس -مدير املرشوع البحثي -ستكون
القرآين ،واكتشاف التداخالت بينه وبني
النصوص األخرى يف التوارة وغريها

من الكتب املقدسة يف األدبني املسيحي
واليهودي(.((7

خمالفتها ،ساعني إىل معرفة الرتاث

يف معرفة اآلثار وتطور الكتابة واخلط
التعرف عىل احلرب والورق وأمثال
وكيفية
ّ

ذلك ،لكن جهودهم مل تحَ ْ َظ بالقبول من
مجيع املسلمني ،وإن تأ ّثر به بعضهم.

ان نقل امثال هكذا نصوص تؤكد

ّ
فإن الفحص الكيمياوي
وبالتايل

رجال الدين منهم -مل يكن حفظ الرتاث

كيفية تطور اخلط والكتابة من الرسياين

ّ
سيام
أن هدف بعض املسترشقني -وال ّ
بالنص القرآين
فقط بل هو املساس
ّ

وقدسيته ،لكــــــن حتت غطاء البحث
( ((7دراس��ات أملانية ح��ول ال��ق��رآن ،ألن��درو
هيغنز.

واملختربي للمخطوطات والوقوف عىل

واحلجازي والكويف وما شابه ذلك ال

ننكره وهو صحيح إىل حدّ ما وله أثر يف

التعرف إىل احلقيقة ،لك ّنه ليس منتهى
املآل.
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كام جيب أن ال نتغاىض وال ننسى

يف العام  ،1857عرضت أكاديمية

كانوا يسعون الستغالل املوروث الثقايف

للقرآن ،ولقد فاز هبا األملاين ثيودور

أيض ًا ّ
بأن األوروبيني يف القرون الوسطى

عند املسلمني حتت غطاء حفظ الرتاث
وبذريعة العلم والتحقيق.

نولدكه ،وهذه اخلطوة أصبحت فيام
بعد ،حجر الزاوية يف األبحاث الغربية

وألواصل ما قاله هيغنز يف مقاله

املستقبلية ،ح ّتى أن نوويرث تصف هذا

لقد بدأ األوروبيون دراسة القرآن

بدأ أرشيف ميونيخ عىل يد أحد

وقتذاك هو حماولة الفحص ،وبحلول

بريغسرتارس ،وبام ّ
أن أملانيا كانت قد

للتعرف عىل رس اهتاممهم بالقرآن:

يف القرون الوسطى ،وكان اهلدف األبرز
القرن التاسع عرش ،بدأت األبحاث تأخذ

األخري بقوله« :إنّه حجر كنيستنا».

مقريب نولدكه ،الذي كان اسمه غوهتلف

انزلقت انزالق ًا مبكر ًا نحو احلكم الفايش

طابع ًا علمي ًا عرب دراسات أكثر جدية

يف بدايات القرن املايض ،فقد قام هذا

سباقني .وكان الرتكيز األساس
األملان ّ

من الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،حيث

للنصوص القديمة ،ويف هذا املجال كان
عىل التوراة .ولقد حاول القساوسة

واحلاخامات منع ذلك ،إلاّ ّ
أن العلامء
ضغطوا وأرصوا إرصار ًا حتدَّ وا النظرة
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األخري بتجميع النسخ القديمة من القرآن

يقول :إنّه صور تلك النسخ بوساطة آلة

تصوير من نوع ...Leica

وبعده توىل العمل مستعرب أملاين

التقليدية للعهدين :القديم واجلديد،

آخر ،هو أوتو بريتزل ،الذي استعمل

الكتاب املقدس ،وأسهم اليوم يف والدة

عام  1934وخالل زيارة له إىل املغرب،

وهذا ما أ ّدى إىل تقويض اإليامن بحرفية

أيض ًا آلة تصوير من ذات النوع ،ففي

العلامنية إسهام ًا كبري ًا يف أوروبا ،ولقد

متكن من زيارة مكتبة ملكية هناك،

صوب القرآن.

إىل أن يقول:

أدار هؤالء-مع مرور الوقت -اهتامماهتم

كانت حتوي نسخة قديمة من القرآن...

سامحة العالمة السيد عيل الشهرستاين

كــــــــان السيــــــد بريتزل جامــــــع

أ ّما يف أوائل الثامنينات ،ويف وقت ما

ثم حتولت
املخابرات العسكريةّ ...

مفقود ،سافر عاملان أملانيان إىل اليمن(،((7

املخطوطات ،يعمل عىل ما يبدو ،حلساب
املسؤولية عن األرشيف بعد هذا إىل
ّ
إرشاف السيد سبيتالر ،الذي أسهم يف

مجع بعض الصور األخرى ،حيث كان
يعمل خالل حقبة احلرب يف مكتب

القيادة األملانية...

يزال االعتقاد فيه سائد ًا ّ
بأن األرشيف

بقصد الفحص واملساعدة عىل إعادة

ترتيب خمطوطات قديمة هناك ،ولقد
استغل الرجالن الفرصة ،وقاما أيض ًا

بالتقاط بعض الصور ،إلاّ أنهّ ام حينام
كانا حياوالن إخراجها من اليمن،

ثم خيتم هيغنز مقاله بالقول :يف
ّ

منعتهم السلطات اليمنية من ذلك.

سبيتالر املهنية يف ميونيخ ،تقرتب من

أحدمها-كيف ّ
متكن بعض الدبلوماسيني

منتصف السبعينات ،كانت حياة السيد
هنايتها ،حيث كان عىل وشك التقاعد،
فبدأ حينها بتحريك تلك الصناديق

ووضعها يف غرفة جماورة للتي كان جيري
فيها مرشوع قاموس أكاديمية العلوم

البافارية.

ويروي السيد غريد روديغر -الذي كان

األملان هناك أخري ًا من إقناع اليمنيني
باإلفراج عن بعضها .يقول السيد بوين:

ّ
إن املخطوطات التي ُعرضت عليه توحى

له بأن «القرآن مل ينزل من السامء» ....ثم
يضيف هيغنز بالقول:

وهنا تتذكر طالبة الدكتوراه يف ذلك

ومل يفهم أحد سبب إرصار سبيتالر

تلك الصناديق وشاهدت فيها أفالم ًا

املوضوع ،كان هامش ًا صغري ًا يف مقالة

الوقت ،كاترين مولر ،كيف أنهّ ا ملحت
قديمة ،إلاّ أنهّ ا حينام سألت سبيتالر

أي
عن فحواها ،مل حتصل منه عىل ّ
جواب ،لتدرك اآلن ّ
أن األمر كان يتعلق

باملخطوطات القديمة للمصحف.

عىل إبقاء األمر لغز ًاّ ،
فكل ما كتبه حول
نرشها خالل العام  1975حول القرآن

( ((7وكالم هينغنز يؤكد ما نقلناه قبل قليل عن
بوين وأنّ��ه كان وراء التشكيك يف القرآن
الكريمّ ،
وأن دعوى تكذيبه نقل الصحفي
تويب لبسرت هو كذب.
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مصحف االمام عيل(عليه السالم) بني املنزل واملفرس

ادعى فيها ضياع األرشيف وقت احلرب،

بل باحث يف الرتاث ،فسألته هل من

ما بعد  1945الظروف ،ومل يعد من

أم التعرف عىل عمر النسخة واحلرب وما

إىل جانب قوله« :لقد غريت أوضاع عامل

املمكن االستمرار يف املرشوع».

شاكل ذلك؟ .فقال :هو الثاين.

فالسؤال :ما هو هدف املسترشقني

فقلت :فام يعني قولك ّ
بأن املوجود

القرآنية ويف أيام احلرب العاملية عىل وجه

واملرتوكة ،وأنّك قد شاهدهتا وهل هذا

الغربيني االهتامم بجمع املخطوطات
اخلصوص أو قبلها بقليل.

حتت هذه النسخة من القراءات الشا ّذة

يرتبط بمجال الرتاث أم بمجال الدين.

وما يعني إثارة بعضهم بعض الشبه

باعتقادي ّ
أن بعض هؤالء الباحثني

كانت مكتوبة فيها آي من القرآن احلكيم

بأعظم كتاب عىل وجه األرض اال

تلك الكتابات وكتب عليها يشء يطابق

القرآين ،وكثرة نسخه يف مجيع البالد،

الواهية وادعاءهم الوقوف عىل صحف

ثم حميت
غري املتداول بني ايدينا اليوم ّ

املوجود ،ثم ظهور الكتابات القديمة
األوىل تارة أخرى من حتت الكتابة
احلديثة ،وفيها قراءة مرتوكة وشاذة ألحد

الصحابة ال يقرأ هبا املسلون اليوم؟ .فام
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واجبك هو البحث عن القراءات القرآنية

قد استغلوا ختصصهم الرتاثي للمساس
وهو القرآن الكريم ،لكن وحدة النص

وبخطوط خمتلفة ،وعند جهات عديدة

وعىل مــــــر القرون ،فندت أطروحاهتم

اخلائبة للمساس بالقرآن الكريم.

ّ
إن بحوث ًا رخيصة وتشكيكات واهية

يعني طرح هكذا أقوال من باحثني يف

من هذا أو ذاك ال خيدش بعظمة القرآن

وقد سألت األستاذ ميخائيل ماركس

هذه النسخة أو غريها هي نسخة اإلمام

دين ،أعني أنّه حاخام أو قس ،أم أنّه

املخطوطة الرتاثية املوجودة عند هذه

اآلثار ال علامء يف الدين؟.

حني زيارته يل عن عمله وهل هو عامل
باحث يف الرتاث ،فقال لست بعامل دين

وأصالته ،كام ّ
أن توقفنا وعدم بتنا بكون
أمري املؤمنني أو ال ،ال خيدش يف قيمة
اجلهة أو تلك او يف هذا البلد او ذاك.

سامحة العالمة السيد عيل الشهرستاين

ومن ّ
كل ما تقدم عرفنا أمهية العمل

فنحن نقدّ س هذا املصحف ونحرتمه

النسخ قدي ًام أمثال الدانيايل وممن يثريون

للجميع ّ
بأن املصاحف املوجودة بأيدينا،

الرتاثي ورضورة لزوم احلذر ممن يعتقون
الشبه حديث ًا كبعض املسترشقني والباحثني
الرتاثيني املوجودين هنا وهناك.

نص القرآن الكريمّ ،
مؤكدين
ألنّه حيوي ّ
واملنسوبة إىل ائمتنا ،واملحفوظة يف خزائن

مشاهدهم املرشفة ويف بلدان متعددة

نعتز هبذا املصحف
املهم هو :أنّنا
ّ

وخمتلفة ال ختتلف عن املصحف املوجود

ونتربك به ،لكونه أو ً
ال هو كالم اهلل املجيد،

وألجل ّ
اهتمت األمانة العامة
كل ذلك ّ

الرشيف املوجود يف اخلزانة الغروية،
وثاني ًا النتسابه إىل أمري املؤمنني عيل ،وثالث ًا

ألنّه نص تراثي قديم ّ
يؤكد وحدة النص
القرآين عرب اجيال متعاقبة ،وهو ليس باقل
بالشباك الفيضّ لرضحيه الطاهر
من التربك
ّ

واألبواب واجلدران والستائر حلرمه

الرشيف.

وحمتوى،
بأيدي املسلمني اليوم ترتيب ًا
ً

للعتبة العلوية املطهرة يف طبعه وإخراجه

كام هو طبق ًا لألصل (فاكسيميل) كي

النص القرآين عند مجيع
تدلل عىل وحدة
ّ
املسلمني ،وعرب مجيع القرون ،اذن القرآن

هو قرآن مجيع املسلمني ال قرآن طائفة

خاصة بعينها.
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فحوى البحث
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تزييف املخطوط العريب لدى املسترشقني

اخلالصة:

عىل الرغـــــم من اجلهود الكبرية

للدكتوراه آنذاك مل تسمح يل باثبات

االسالمي والعلمي وحتقيقه ،اال ان

دافعا ملعاودة البحث باملوضوع ومجع

التي بذهلا املسترشقون يف دراسة تراثنا

بعضهم حاول اإلساءة اىل السالم

ذلك .وقد كان حب البحث والتحقيق

أدلته .وبعد الدراسة والتحقيق وصلت

والطعن بالقرآن الكريم ،موظفا التأليف

اىل أدلة قاطعة تثبت ما ذهبت اليه

هؤالء املسترشق آرثر جفري والسيام يف

أدلة عقلية منطقية يف الغالب .واحلمد هلل

والتحقيق والنرش هلذه االساءة ،من

ذكرهتا يف ثنايا البحث وقد استندت اىل

تزييف احدى مقدمتي كتاب( :مقدمتان

رب العاملني واهلل هو اهلادي اىل الرشاد.
ّ

 .1954والذي أثار جدال بني الدارسني

اللهم واجعل عميل هذا لوجهك الكريم

يف علوم القرآن) .الذي حققه ونرشه سنة
املختصني واملحققني ،ومل هيتدوا اىل

صاحب مقدمة كتاب املباين لنظم املعاين
اىل يومنا هذا بعد أكثر من نصف قرن عىل
نرشه عىل الرغم من التنقيب والبحث،
ويف ضوء تقدم التحقيق ونرش الرتاث

وتقدم وسائل االتصال وفهرست الرتاث
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وسلبه االعجاز .اال ان مشاغل التحضري

العريب املخطوط يف العامل.

وأعوذ به من أن يكون كالمي شططا،

خالصا واكتبني من املدافعني عن كتابك
الكريم.

فرضية البحث:

عند اطالعي عىل مقدمة كتاب املباين

ساورتني الشكوك بصحتها ذلك أهنا يف
مضموهنا جتمع كثريا من الرويات التي

تنطوي عىل بعض املطاعن يف القرآن

فعند اطالعي عىل الكتاب قبل

الكريم ،وكثرة اخلالفات يف القراءات

يف حمتوى املقدمة األوىل (املباين لنظم

القرآن الكريم وغري ذلك من املطاعن

ثالثني سنة تقريبا ساورتني الشكوك
املعاين) بأهنا من وضع املسترشق آرثر
جفري نفسه للطعن بالقرآن الكريم

القرآنية وادعاء الزيادة والنقص يف
التي وردت عىل شكل روايات يردها

صاحب كتاب املباين .لكن بطريقة

أ.د .حسن منديل حسن العكييل

تؤدي اىل الشكوك يف تراثنا يف الدراسات

القرآنية .ال تنأى كثريا عام ذكره جفريي

يف مقدمته لكتاب املصاحف من

افرتاءات .يف ضوء اهتامم املسترشقني

بتاريخ القرآن الكريم والتأليف بصورة
مغرضة منحازة وليس بدراسة علمية

موضوعية.

آنذاك (((.

متهيد:

االسترشاق العلمي واالسترشاق
املغرض...

ال نجحــــــــد اجلهود التي بذهلا

املسترشقون يف جمال الدراسات القرآنية
سواء عىل مستوى التأليف ،أومجع

لذلك افرتضت الفرضية اآلتيةّ :
إن

املخطوطــــــــات وفهرستها وحتقيقها

آرثر جفري نفسه أو بالتعاون مع

اللغات األروبية .ويعد عملهم هذا

مقدمة كتاب املباين من وضع املسترشق

مسترشقني آخرين وال سيام املسترشق
تيو دور نولدكة صاحب كتاب تاريخ

القرآن الذي اعتمد نسخة املخطوط
الكتاب ،وقد زيفت هذه املقدمة للطعن

بالقران الكريم من حيث املباين واملعاين
لسلبها االعجاز القرآين..

وقد تكـــــون املخطوطة من فعل

مسترشقني آخريـــــــــن سابقني عليهم

أرادوا اإلساءة اىل الدين اإلسالمي
احلنيف والقرآن الكريم الذين كانوا

حياربون اإلسالم بكل السبل .السباب
سياسية ورصاعات دينية وال سيام يف
العرص العثامين وهتديدهم دول أوربا

ونرشها وترمجتها عن العربية إىل خمتلف
خدمة جليلة للرتاث العريب اإلسالمي،
استفاد منه علامؤنا وباحثونا ،فأضافوا

عليه نتاجات قيمة(((.

ففـــــي جمال فهرسة القرآن الكريم

وتفاسريه وعلومه ،بذلوا جهودا حثيثة

ككتاب كارل بروكلامن ،وكتاب ـ نجوم
الفرقان يف أطراف القرآن للمسترشق

كوستاف فلوجل) وهو فهرست مرتب
((( لذلك عندما ترمجوا القران الكريم سموه
بالكتاب امل��ق��دس ال�ترك��ي ينظر مقدمة
نولدكة تاريخ القرآن .11
((( املصدر نفسه .وينظر :املسترشقون ،نجيب
العقيقي تفصيل اي��ات ال��ق��ران الكريم
ومفتاح كنوز السنة.
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تزييف املخطوط العريب لدى املسترشقني

عىل حروف املعجم للكلامت الواردة

يف عصــــر اخللفاء للطعن فيه بدهاء

عكف املسترشقون عىل حتقيق جمموعة

خفيا يف القرآن الكريم واإلسالم ..اذ

عىل أيدي هؤالء املسترشقني .

القرآنية اثبات ان القرآن الكريم من

يف القرآن الكريم .ويف جمال التحقيق،

من املخطوطات التي مل تعرف النور إال

كانت غايتهم غري املعلنة يف دراساهتم

وأصدروا جمالت منها آسيوية

كالم البرش (حممد )لنزع االعجاز

وإيطالية وأمريكية ،مل ترتك بابا إال

وروايات منحرفة ضعيفة منقطعة عن

وفرنسية وإنجليزية وأملانية ونمساوية

قرعته ،وال بحثا إال طرقته ،وقد بلغت
املجالت والدوريات التي تشتغل عىل

القرآن الكريم يف موضوعات خمتلفة
عامة وخاصة ،فأوصلها ثالثامئة ونيف

عنه .واعتمدوا يف اثبات ذلك عىل كتب

الوحي .وعجبا لبعض علامء اإلسالم

الذين نقلوا مثل هذه الروايات التي ورد

جزء منها يف مقدمة املباين ،تتقاطع مع
العقل من غري متحيص وتدبر مصدرها

جملة كام أحصاها الدكتور أمحد نرصي(((.

الطاعنون بالقرآن الكريم أواجلهل.

التي بذهلا املسترشقون يف خدمة تراثنا

القرآن) موضوع البحث الذي تعاون

وعىل الرغم من اجلهود الكبرية

االسالمي العلمي ،اال ان بعض
املسترشقني حاول االساءة اىل االسالم
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مدعني املوضوعية العلمية مبطنني طعنا

والتآمر عليه من خالل أعامهلم العلمية:

أمثال نولدكة وبرجسرترس وآرثر جفري

وغريهم من الذين درسوا أصول القرآن
((( د .أمح��د ن�صري /االس��ت�شراق العلمي:

http:// vb. tafsir. net/
tafsir36702/ #ixzz2bqAfiu8d

من ذلك كتاب( :مقدمتان يف علوم

عىل تزيفه وإصداره عدد من املسترشقني

منهم نولدكة وأرثر جيفري الذي حققه.
والذي كان من مصادرهم املهمة وهو
ملؤلف جمهول .وقد بذل الدارسون

العرب منذ عرشات السنني يف نسبة

الكتاب لكن مل ينسب الكتاب اىل مؤلفه
احلقيقي نسبة حقيقية نطمئن اليها من غري

شكوك.

أ.د .حسن منديل حسن العكييل

وقــــــــد أعتمد الباحثون وطلبة

الدراسات عىل كتاب مقدمتان يف علوم

القران منذ صدوره أي قبل أكثر من

ستني عاما ونقلوا منه وأحالوا عليه وبنوا
أراءهم ونتائج بحوثهم عىل هذا الكتاب

جمهول املؤلف.

الفصل األول:

التعريف بالكتاب والدراسات السابقة:

األوىل من املخطوطة مفقودة.

وكانت هــــــذه املخطوطة مركز

عناية املسترشقني املغرضني من دون
املخطوطات الكثرية فقد عنوا فيها

عناية كبرية وكان من أهم مصادرهم
يف مؤلفاهتم التي شككوا يف القران

الكريم .قال كلود جيلو مقدمة بحثه:
لتيودور نولدكه (،)1930- 1836

كتاب ((مقدمتان يف علوم القرآن))

ثم فريدريك شواليل ()1919- 1863

ضم مقدمتني لتفسريين مها(( :كتاب
ّ

 )1933السبق يف االطالع عىل املؤلف

بتحقيق املسترشق االسرتايل آرثر جيفري،

املباين لنظم املعاين)) ملؤلف جمهول
ومقدمة تفسري ابن عطية املعروف .ثم

قام األستاذ :عبد اهلل إسامعيل الصاوي
((وقوم نصها
بتصحيح الطبعة الثانية
ّ
وأحلق هبـــــــــــا استدراكات وتصويبات

للطبعة األوىل)) .نرشته مكتبة اخلانجي
سنة1954 :م.

وكوتثلف برجسرتاســـــــــــر (-1886

ولفت االنتباه إىل أمهيته.

وتفسري املباين هذا يوجد قطعة منه

يف مكتبة الدولة بربلني تبدأ من سورة
الفاحتة إىل سورة احلجر برقم  1031كام

يف الفهرس الشامل الصادر من مؤسسة
آل البيت باألردن قسم التفسري .919

وصورة هذه املقدمة حمفوظة بمركز

وقد رشع مؤلف كتاب املباين يف

امللك فيصل حتت علوم القرآن برقم

( )3أي  3شعبان  425هـ 23 /يونيو

وهي من مصادر املسترشق األملاين

تأليفه «يوم األحد غرة شعبان  425هـ»

 1034م .وقد وص َلنا يف نسخة وحيدة،
ومؤلفه غري معروف لدينا ألن الصفحة

(- 2- 2679ف).

نولدكه اذن يف كتابه ((تاريخ القرآن)).
َّ
وإن تلميذ نولدكه وهو املسترشق
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((شواليل)) استعملها بعد شيخه(((.

وكان براجسرتارس يدعو إىل اإلفادة

من هذه املقدمة وكان عازما عىل حتقيقها
ونرشهــــــــا بعد انتهائه من نرش كتاب

((غاية النهاية)) البن اجلزري لكن
ظروف ًا قاسي ًة حالت دون إنجاز قصده.

قبل وفاته بسنتني.

إىل أن هذه املخطوطة قد انتفع هبا نولدكه

يف كتابه الشهري (تاريخ القرآن) وغريه

من املسترشقني.

وكان (نولدكه) أول من نبه إىل

املقدمة ،ورجع إىل خمطوطته الفريدة

التي حتتفظ هبا مكتبة برلني ،ثم قام

وقد ذكر جيفري يف مقدمة حتقيقه:

اإلنجليزي آرثر جيفري بتحقيق مقدمة

ٍ
لرغبة عبرّ عنها
املرشق واملغرب تلبي ًة

عطية (ت543هـ) وتولت دار اخلانجي

آرثر جفري من املخطوطات املحفوظة

بعنوان (مقدمتان يف علوم القرآن) ثم

أنه أعدّ هاتني الرسالتني ألصدقائه يف

األستاذ براجسرتارس((( ،وقد نرشمها

يف دار الكتب بربلني ،ودار الكتب

املرصية ،وقد أشار إىل أنه نرش هاتني

التفسري ،وضم إليها مقدمة تفسري ابن
يف القاهرة نرش املقدمتني سنة 1954م

أعادت نرشه سنة 1972م بتصحيح
عبد اهلل إسامعيل الصاوي..

املقدمتني ألمهيتهام ،وحلرص املسترشق

وتقع املقدمة االويل وهي لكتاب

فراغه من نرش كتاب (غاية النهاية) البن

مطولة تناولت :املكي واملدين ،ونزول

برجشرتارس من قبله عىل نرشمها بعد

86

اجلزري ،ولكن مل يتيرس له ذلك ،وأشار

((( ((كتاب املباين لنظم املعاين ْمل َي ُعدْ جمهول
امل��ؤ ِّل��ف)) إع��داد د /السامل حممد حممود
أمحد الشنقيطي ،يف جامعة طيبة باملدينة
املنورة 1426هـ.
((( ينظر :مقدمتان يف علوم ال��ق��ران مقدمة
التحقيق و بحث ((ك��ت��اب امل��ب��اين لنظم
املعاين مل ْ َي ُعدْ جمهول املؤ ِّلف)) إعداد د/
السامل حممد حممود أمحد الشنقيطي ص .3

املباين لنظم املعاين ،يف عرشة فصول
القرآن ،ومجع القرآن وكتابة املصاحف،
واختالفها ،ورد الشّ بهات الواردة عىل

اجلمع واملصاحف وبيان عدد السور
واآليات والتفسري والتأويل ،واملحكم

واملتشابه ونزول القرآن عىل سبعة

أحرف ،إىل غري ذلك .ويف الفصل

أ.د .حسن منديل حسن العكييل

األخري احلادي عرش وهو متن الكتاب

378هـ) كام ذهب ّ
جل الباحثني

إىل معانيها بشكل إمجايل .وقد ضم

والكفراوي ،واألستـــــــــاذ سامر

فرس املؤلف آيات القرآن الكريم ،مشري ًا

املخطوط مخس عرشة سورة من سور

القرآن الكريم من فاحتة الكتاب حتى
سورة األحزاب.

منهم كاظـــــم رمحتي وأبو يوسف
رشواين وحمقق كتاب (زين الفتى يف

رشح سورة هل أتى) ألمحد بن حممد
بن عيل العاصمي((( ،ذهب إىل أن

لقد أثارت مقدمة كتاب املباين

مؤلف هذا الرشح هو نفسه مؤلف

وبذلوا اجلهود والوقت يف توثيق نسبة

3.3فريـــــــق آخر درس مقدمة املباين

وكثرت اآلراء واشتد اخلالف والنقاش

فيها واملؤلفات وغري ذلك ،لكن مل

بني الباحثني جدال ونقاشا وخالفات

الكتاب فألفوا األبحاث والدراسات

والردود بينهم .ويمكن تقسيمهم عىل

ثالثة جمموعات كل جمموعة ترجح
نسبة الكتاب اىل عامل مغاير وكاآليت:

1.1الشيخ أيب حممد حامد بن أمحد بن
جعفر بن بسطام املتوىف بعد سنة
425هـ .وهذا ما رجحه الدكتور

غانم قدوري احلمد يف بحثه وتبعه
األستاذ حممد اجلكني الشنقيطي.

كتاب (املباين).

واألعالم وأسانيد الرواة التي وردت

يقطعوا بمؤلف حمدد مثل املسترشق
الفرنيس كلود جاوييد الفرنيس ومن
تبعه من الدارسني .قال يف ملخص
بحثه :استطعنا التعرف عىل عدد من

شيوخ املؤلف ولكن دون التوصل
إىل حتقيق هوية املؤلف.

وقد نرشت حماورة علمية طويلة يف

املوقع االلكرتوين منتدى أهل التفسري

(((

2.2أبو حممد أمحد بن حممد بن عيل

شارك هبا املعنيون باملوضوع من

يف رشح سورة هل أتى (الذي عاش

((( [ترجم له القفطي يف إنباه الرواة .]133 /1
((( م��وق��ع ملتقى أه��ل التفسري http://
vb. tafsir. net/ forum2/
thread4905 -3. html

العاصمي مؤلف كتاب زين الفتى

نحو العام 425هـ واملولود سنة
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املحققني والباحثني دعا اليها الدكتور

أدلة ترجح نسبة هذا الكتاب اليه

 2006بعنوان( :من هو مؤلف تفسري

دراسة أسانيد كتاب (اإليضاح يف

عبد الرمحن الشهري يف /03 /17
(املباين يف نظم املعاين) الذي نرشه آرثر

القراءات العرش واختيار أيب حاتم

خمتلفة ومادة مهمة مجعت يف رابط

األندرايب املتوىف بعد سنة 500هـ

جفري مقدمته)؟ فأدىل الباحثون بأراء
واحد ،انتفعت هبا كثريا يف هذا البحث.

لكن النقاش العلمي هذا مل يصل اىل رأي

قاطع يف نسبة الكتاب نطمئن اليه .فكل
رأي وجهت اليه اعرتاضات وشكوك،
مما دفعني ألن أديل بدلوي بني الدالء

عسى أن يكون فيصال يف ذلك ان شاء
اهلل .وهو رأي توصلت اليه قبل ثالثني

سنة مل أفرد له بحثا.

وفيام يأيت التفصيل باذن اهلل تعاىل

وذكر ادلة كل فريق ثم أذكر رأيي:

•الدكتور غانـــــــم قدوري احلمد(((:
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وقد توصل اىل هذا الرأي من خالل

نسب كتاب (املباين يف نظم املعاين)

للشيخ أيب حممد حامد بن أمحد بن

جعفر بن بسطام الطحري وذكر
((( البحث منشور بمجلة الكتب االسالمية
العدد السادسhttp:// www. i -b
-q. com/ ara/ 06/ article/ 02.
htm

وأيب عبيد) ألمحد بن أيب عمر
الذي كان تليمذ ًا البن بسطام،

واملقابلة بني الروايات التي وردت

يف الكتابني املباين وااليضاح(((.

•وتبعـــه الدكتور السامل حممد حممود
أمحد الشنقيطي اجلكــني( :((1الذي
رجح ان تكون نسبة الكتاب اىل

ابن بسطام أيضا ،تناول اسمه
وكنيته ولقبه .وعقيدته وشيوخه

وتالمذته ،((1( ...توصل اىل ذلك
((( ينظر بحث الدكتور غانم قدوري احلمد
حتت عنوان( :مؤلف التفسري املسمى:
كتاب املباين لنظم املعاين) ،جملة الرسالة
اإلسالمية ( )1ببغداد ،يف عددين متتاليني
مها العدد رقم  164والعدد  165عام
1404هـ(( .ص .)255- 243
((( ((1كتاب املباين لنظم املعاين ْمل َي ُعدْ جمهول
املؤ ِّلف)) .16
( ((1يف بحثه(( :كتاب املباين لنظم املعاين ْمل
َي ُعدْ جمهول املؤ ِّلف)) ص6

أ.د .حسن منديل حسن العكييل

من خالل ترمجة شيخه ابن اهليصم،

اهليصم القراءات باألسانيد ،وإنام روى

ومن تلميذه األندرايب صاحب كتاب

أن كنية حامد أبو حممد ،وكنيته أبو جعفر

يف ((غاية النهاية)) البن اجلزري
((اإليضاح يف القراءات)) .الذي

نقل نصوص ًا عن شيخه حامد بن
أمحد موجودة يف كتابه ((املباين))

وعن غريه من شيوخه( ،((1وجده
نقل منه يف سبعة وعرشين مسألة

ما بني حديث وأثر كلها عن حامد

بن أمحد بن جعفر ورصح باسم ابن
بسطام ومل يذكر العاصمي(.((1

عنهم فوائد متفرقة غري مقيدة .فضال عن
كام يف املخطوط أثناء سورة البقرة(.((1

•األستــــاذ حممد كاظم رمحتي :يرى
رمحتي أن مؤلـــــف كتاب «املباين

لنظم املعاين» ،و «زين الفتى يف
رشح سورة هل أتى» عامل واحد هو
(هو أبو حممد أمحد بن حممد بن عيل
العاصمي (الذي عاش نحو العام

425هـ))(« ،((1من خالل املوازنة

وهي أحاديث واثار تشرتك يف نقلها

بني نصوص الكتابني ،وقد أشار

مل يرجع اىل الكتاب املخطوط كله وانام

( ((1ينظر تعقيب د عبد الشهري ملتقى اهل
التفسري.

كل املصادر .فضال عن كون الشنقيطي
رجع اىل املقدمة التي نرشها جيفري

(http:// rahmati. kateban. ((1

التي نشكك بصحتها .فضال عن ذلك

 com/ print/ 1604البحث منشور

اهليصم( :اعتمد عليه أمحد بن عمر

ب��ع��ن��وان م�لاح��ظ��ات ح���ول النسختني

ليس يف قول ابن اجلزري يف ترمجة ابن

مرتجم اىل العربية يف موقع اسمه رمحتي
الكراميتني ج��اء فيه .و البحث منشور

صاحب ((اإليضاح)) وروى عن حامد

بمجلة الكتب االسالمية العدد السادس

أن األندرايب روى عن ابن بسطام وابن

 ara/ 06/ article/ 02. htmوكتب

بن أمحد عنه فوائد يف كتابه) ما يدل عىل

( ((1املصدر نفسه ص  20وص .18
( ((1نفسه  6و .16

http:// www. i -b -q. com/
بحث ًا مطوالً بالفارسية أكد فيه ذلك منشور

يف موقعه االلكرتوين باللغتني الفارسية
والعربية.
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العاصمي يف كتابه زين الفتى

(((1

إىل تأليفــــه كتاب املباين ،وكتب ًا

مثل قوله :عىل ما ذكرنا يف كتاب

واالحاالت عىل كتبه واألسانيد

املعاين( .((1وعن خصائص سورة هل أتى

أخرى ورد ذكرها يف كتاب املباين
واالشرتاك يف النقل عن ابن اهليصم

شيخه بالنص حرفا حرفا .والنقل
عن كتاب أيب سهل األنامري (فيه
ما فيه) .واحتادمها طبقة وبلدا،

الكراميني التي تنقل
ومها من كتب
ّ

بعضها عن بعض مثل :كتاب (فيه
ما فيه) أليب سهل حممد بن حممد بن

عيل الطالقاين األنامري.

ووازن رمحتي بني خمطوطة زين

الفتى :وكتاب زين الفتى الذي نرشه

اإلبانة واإلعراب ويف كتاب املباين لنظم
يقول العاصمي :وأما الذي وعدناه من
ذكر نظم هذه السورة بعد ذكر فوائدها

فهو أحق ما نفتتح به بعد الفراغ من ذكر
الفوائد وإن كنا قد أوردنا لنظم آيات

القرآن كتاب ًا وعنونّاه بكتاب املباين لنظم

املعاين و بي ّنا [هناك] مقدمات الكالم

يف هذا الفن الذي ال يسع ملن يتكلم يف

القرآن االغفال عنها .((1(...ويقول:
وقد ّبينت وجوه االحتجاج التي يف
هذا الفصل يف كتاب املباين لنظم املعاين

األستاذ حممد باقر حممودي بعنوان

فكذلك املرتىض.((1(

وقد وردت إحاالت للعاصمي إىل كتاب

الرتجيح قال :مؤلف كتاب «املباين»

العسل املصفى يف هتذيب زين الفتى.
90

املباين يف املواضع التالية:

( ((1مقدمة كتابه «زين الفتى يف رشح سورة
هل أت��ى» ،هذبه وعلق عليه الشيخ/
حممد باقر املحمودي ،وسمى التهذيب:

«العسل املصفى من هتذيب زين ال َفتى يف

رشح سورة هل أتى» ،ونرشه جممع إحياء
البحوث اإلسالمية يف مدينة قم اإليرانية،

وصدرت الطبعة األوىل سنة  1418هـ.

وتبعه أبو يوسف الكفراوي يف ذلك

(( ((1خمطوطة زين الفتى ،الورقة 41أ؛ العسل
املصفى ،ج  1ص .)85- 84
(( ((1نفس املصدر السابق ،املخطوطة ،الورقة
 48ب؛ العسل املصفى ،ج  1ص  )96و
(خمطوطة زين الفتى ،الورقة 52أ؛ العسل
املصفى ،ج ،1ص .)102
(( ((1زي��ن الفتى ،ال��ورق��ة 206أ؛ العسل
املصفى ،ج ،2ص .)8

أ.د .حسن منديل حسن العكييل

هو العاصمي ،واألدلة عىل ذلك كثرية

بعد  427هـ) ،كام مل يذكر أنه نقل عن

الكتاب ،ونقل بعض علامء القرنني

ومع ذلك ثمة اعرتاضات وشكوك

جد ًا؛ منها :ورود اسم املؤلف يف أول

السادس والسابع اهلجريني عن كتابه
هذا ،وترصحيهم بأنه من تصنيفه .وإن

من يقارن بني الكتابني جيد توافق ًا كبري ًا
يف املنهج واألسلوب وأن املؤلفات:

«الدرر يف ترفيع السور» ،و «الزينة يف

سؤاالت القرآن» ،و «الغرر يف أسامي

السور» التي ذكر مصنف «املباين» أهنا

من تصنيفه ،وأحال عليها قد وردت
اإلشارة إليها وإىل غريها يف كتاب «زين

الفتى» يف أكثر من موضع ،منسوبة
ملؤلفها أيب حممد العاصمي ...وزاد

عليها« :ديباج املذكرين» ،و «املباين

لنظم املعاين»...

كتاب له(.((2

وأسئلة ليس هلا جواب أمهها :ر ّد الدكتور
غانم احلمد( :مل يتضح يل مما ُع ِر َ
ض عن

كتاب زين الفتى األساس الذي تقرر
بموجبه نسبة الكتاب إىل العاصمي،

وهل ُذ ِك َر اسمه يف أول الكتاب ويف
داخله ،وهل األسانيد يف الكتاب تؤيد

هذه النسبة وتؤكدها؟ .وما مقدار عالقة
النصوص التي نقلها األندرايب عن ابن
بسطام بالنصوص الواردة يف كتاب زين

الفتى؟.

ثم ان سائر الكتاب التفسري مل يقابله

مع النصوص وهذا يعني ان املقدمة غري

الكتاب)(.((2

كام أن جل الشيوخ الذين روى

وان العاصمي هذا شيعي املعتقد

العاصمي يف «زين الفتى» ،ويضاف إىل

الفتى .أما صاحب كتاب املباين فمذهبه

عنهم مصنـــــــف «املباين» روى عنهم
ذلك :أن أبا عبد اهلل األندرايب مل يدع أن

كتاب «املباين» من تصنيف شيخه أيب

حممد حامد بن أمحد بن جعفر بن بسطام
الطحري (الطحريي) الزاهد الورع (ت

كام يبدو من خالل أقواله يف كتاب زين
كرامي أو سني كام أكد الدارسون،
ّ
( ((2ينظر ملتقى اه��ل التفسري http://
vb. tafsir. net/ forum2/
thread4905 -3. html
( ((2املصدر نفسه.
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من خالل موقف التبجيل والتقدير

واالحرتام للصحابة عمر وايب بكر

رأي يف حقيقة كتاب املباين:

صاحب الكتاب عىل بعض املسائل التي

من صنيعة عدد من املسترشقني منهم

الكرامي
وقد أكد معتقد العاصمي
ّ

وعىل تلفيق املقدمة من كتب عدة ،ومن

الذي درس مصادر األحاديث

والداليل يف بعض سور القرآن الكريم

والسيدة عائشة .فضال عن ردود

يقول هبا بعض الشيعة وعىل امامهم(.((2
املسترشق الفرنيس كلود جليو

بحثه

(((2

(((2

يف

والذي أراه أن خمطوط كتاب املباين

جيفري ،اذ تشري دالئل كثرية عىل ذلك
ثم أحلقت بتفسري يتناول االحكام النيص

املنقولة يف كتاب املباين مع تراجم للرجال

وآياته مما كان يسمى بعلم املناسبة،

دراسته( :ولكن اليشء األكيد ّ
أن املؤلف

سنة تقريبا ساورتني الشكوك يف حمتوى

الذين يتضمنهم .وقال جيلو يف ملخص
خراساين أو نيشابوري غالبا من نيشابور
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ومتكلم كرامي.)...

( ((2ينظر مقدمتان يف علوم القران مقدمة
امل��ب��اين :ص 24س :8وق��ول��ه ص82
س 17ص191س :2وكقوله ص203
س 14ك��ق��ول��ه ص 58س :7و ق��ول��ه
ص 59س :20كام يف ص40و.184
( ((2أستاذ بجامعة بروفانس ،قسم اللغة
العربية وال���دراس���ات االس�لام��ي��ة29 ،
شارع روبرت شومان  13621اكس ان
بروفانس ،سيديكس .1مسترشق فرنيس
مهتم برتاث املسلمني -يف علوم القرآن
وعلم الكالم خاصة -يف بلدان وسط
أسيا.
(( ((2علوم القرآن عند كرامية خراسان:
كتاب املباين) ترمجة الدكتورة أم عاصم.

فعند اطالعي عىل الكتاب قبل ثالثني
املقدمة األوىل وأفرتضت أهنا من وضع
املسترشق آرثر جفري نفسه أو بالتعاون

مع مسترشقني آخرين وال سياماملسترشق

تيو دور نولدكة صاحب كتاب تاريخ

القرآن للطعن بالقران الكريم الذي طعن
بالقران من حيث املباين واملعاين أيضا

لسلبها االعجاز ..وقد تكون خمطوطة
الكتاب من وضع وصنيعة آخرين أرادوا

اإلساءة اىل الدين اإلسالمي احلنيف

والقرآن الكريم الذين حاربوا اإلسالم

بكل السبل وهم كثريون يف أوربا أناء
احلروب الصليبية ،السباب سياسية

أ.د .حسن منديل حسن العكييل

ورصاعات دينية ويف العرص العثامين

وتالميذهم اعتمــــــــدو عليهام واراد

عندما ترجم القران يف أوربا أطلقوا عليه

ظروفا منعته وجاء جفري لتحقيق رغبته

الذي شهد رصاعا مع اوربا لذلك
الكتاب املقدس الرتكي(.((2

اال ان مشاغل حتضري الدكتوراه

أثنتي عن اثبات الفرضة يف بحث .وبعد
الدراسة والتحقيق وصلت اىل أدلة تثبت

ما ذهبت اليه منها وسأدلو بدلوي بني
الدالء دفاعا عن ديننا احلنيف وكتاب
اهلل واهلل هو اهلادي اىل الرشاد.

برجرسرس نرشها قبل موته بسنتني لكن
كانوا هيتمون يف دراسة تاريخ وتطور
قراءاته من أيام اخللفاء اىل قراءة حفص
املشهورة املتداولة بني أيدينا (تصدير

الكتاب جفري .)3

فهي مقدمة عني هبا املسترشقون

عناية كبرية وبذلوا جهودا كبرية لنرشها

هبذه الطريقة امللفقة ،وكانت من أهم

ليس غريبا عليهم تزييف نص بل

مصادرهم يف كتبهم عىل الرغم من اهنا

وحماوالهتم للقضاء عىل الدين واثبات

ونتائج وهو عمل ينايف أصول البحث

فعلوا اكثر وقتلوا ورشدوا واستعمروا
القران كالم حممد وليس معجزا ولن

يفلحوا.

ونجد كثرة املطاعن يف الروايات

مادة الكتاب التي ال تتطابق مع عنوان
الكتاب.

جمهولة املؤلف ،وقد بنوا عليها حقائق
والتحقيق العلمي الرصني الذي جيب
االلتزام به وأعني حتقيق ونرش جزء من

خمطوط جمهول املؤلف ،وهم ال جيهلون
أساليب التحقيق العلمي ولكن كانت

هلم غاية مبطنة.

ويبــــــدو ان الكتاب مجع روايات

إن عناية املسترشقني بنسخة تثري

القران الكريـــــم من الرتاث اإلسالمي

خالية من تاريخ النسخ ليثري الشكوك

للمسترشقني الذين حاولوا الطعــن يف

ويؤكد ذلك ان املسترشقني الثالثة

( ((2ينظر مقدمة نولدكة تاريخ القران.

اجلدل فريدة جمهولة املؤلف والناسخ

يف عنايتهم هذه ،ذلك الهنا نسخة ينايف

حتقيقها رشوطه التحقيق ويمنع االعتامد
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عليها ومع ذلك ومع ذلك مىض جيفري

أحدامها معروفة صحيحة النسب

الدارسون لألسف يف دراساهتم.

لسقوط الورقة األوىل من املخطوط

يف حتقيقها ونرشها وقد أعتمد عليها
وفيام يأيت أذكر مزيد من األدلة عىل

ذلك بالتفصيل ان شاء اهلل تعاىل.
املبحث الثاين:

أدلة تزييف الكتاب واألسباب:

	-إن املسترشق آرثر جفريي صدّ ر

وذلك ليزيد اللبس عىل الدارسني.

وملاذا مل ينرش خمطوط الكتاب كله

املقدمة والتفسري وقد بلغت هذه
املقدمة  250صفحة تقريبا من هذا

جمموع الكتاب املطبوع من أصل

كتابه هبذه املقدمة ،والتي تقع يف

 293صفحة ،أما مقدمة ابن عطية

مقدمة

املباين منفردا لكان أنسب لكنه كان

عرشة فصول ،وهي إحدى املقدمتني
املنشورتني،

واألخرى:

فبلغت  41صفحة ولو طبع كتاب

التفسري البن عطية املتوىف سنة 543

يريد اللبس عىل الدارسني واخفاء

العلمي ان ينرش جزءا من كتاب

بينهام ليزيل الشكوك ان مقدمة كتاب

هـ .وهو عمل ينايف أسلوب التحقيق

جمهول املؤلف .مجع بني مقدمتني

خمتلفتني قرن بينهام  425ابن عطية
 543وال أعرف ما اجلامع بينهام وما
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اىل صاحبها ،وأخرى جمهولة النسب

حقيقة املخطوط املزيف .فجمع
املباين كبري يمكن نرشه وحدها من
غري مقدمة ابن عطية.

	-تناولت مقدمة كتاب املباين روايات

الغرض من نرشها لتكبري الكتاب

تؤدي اىل الطعن يف القرآن مثل:

مغربيان وال سيام ان جفري ضليع

القرآن الكريم ،ادعاء التحريف

مثال للتمويه ،واجلامع بينهام اهنام
بعلم التحقيق ورشوطه العلمية.

وهذه طريقة ذكية حمكمة يف إخفاء

احلقيقة ان ينرش مقدمتني لكتابني

موضوع الزيادة والنقصان يف

فيه وحديث الغرانق واخلالف

يف القراءات ومصادرها مما اختذه
املسترشقون ذريعة للطعن بالقرآن

أ.د .حسن منديل حسن العكييل

الكريم الثبات عدم اعجازه .فضال

الشكوك يف نفوس القراء وال سيام

والقصد من تناول املعاين يبدو معاين

الذين يف قلوهبم الزيغ( :فأما الذين يف

عن احيائه بتقاطع املباين للمعاين
القرآن غرضهم وهذا ما كان يسعى
اليه بعض املسترشقني(.((2

وكذلك تناولت املقدمة اخلالف بني

بعض الصحابة رض يف تغيري رسم اخلط
ومسألة املصاحف التي كان متخصصا

هبا جيفري( ،((2والروايات الضعيفة

فيها ،نحوّ :
إن مصحف ابن مسعود قد
غابت عنه ثالث سور قرآنية هي سورة
الفاحتة والناس والفلق .ومصحف أيب

بن كعب أيض ًا مل يسلم من اال ّدعاءات،
يضم سورة باسم حفد.
فقد روي أنّه
ّ
فاملقدمة عبارة عن مجع روايات وتتابعها
وخالفات يف مجع القرآن وعدد اياته

وسوره ومجعه ومصاحفه وقراءاته
ونزوله وترتيب نزوله وغري ذلك من

الروايات الضعيفة املردودة غري املقبولة

عقال ومنطقا( ،((2تتابعت بذكاء لزرع
( ((2ينظر مقدمة تاريخ القران نولدكة.
( ((2ينظر مقدمته لكتاب املصاحف.
( ((2ينظر مثال مقدمة امل��ب��اين م��ن كتاب
مقدمتان يف علوم القرآن ص .16

النبتدئن واملتأثرين باحلضاررة الغربية
قلوبه زيغ فيتبعون متشاهبه.)...

وال سيام انه نرشها يف عرص كانت

املصادر القرانية املوثوقة فيه شحيحة.

	-العناية الكبرية التي أوالها بعض
املسترشين هبذه املقدمة تبدو مريبة

ذلك الهنا مجعت املطاعن بالقرآن
الكريم بأسلوب الدفاع والرد عىل
الروايات وهي طريقة ذكية لنرش

هذه املطاعن ونفي االعجاز عنه وانه

كتاب غري ساموي من كالم حممد
ص وكانوا يسعون اىل ذلك بشكل

مبطن مقنع ومقبول النه موضوع
حساس لقد أثار جفري شكوكا
وشبها يف القرآن منها القول بنقص

القرآن عىل لسان بعض الصحابة
والعلامء بحسب الروايات وكام

نقل عن البخاري :وألن القرآن إذا

سقط منه يشء بطل الباقي الخ

(((2

وال يستبعد ان الروايات موجودة يف

( ((2وكام يف ص.93- 89
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بعض املصادر القديمة يف موروثنا

احتامل أن يكون العاصمي هذا هو ابن

املقدمة وأضيف عليها كام يبدو

ترمجة العاصمي هذا يف موارد كثرية

اإلسالمي .لكنه مجعت يف هذه
يف النقل من كتاب العاصمي زين
الفتى لوجود نصوص واحاالت

مر بنا.
عليه يف كتابه املباين كام ّ

للكشف عن حقيقته ،وقد حاولت

ذلك يف قاعدة (خزانة الرتاث) التي

أصدرها مركز امللك فيصل مشتمل ًة عىل

	-التوافق بني مقدمة املباين وكتاب

فهارس املخطوطات يف العامل ،ومل أجد

مر بنا اضطراب أقوال الدارسني
ّ

هذا االسم يف خزانة الرتاث فلم أظفر

زين الفتى وغريه:

له ذكر ًا ...والغريب أنني بحثت عن

وخالفاهتم يف نسبة كتاب املباين بني

له بكتاب ،مع إنه يظهر من مقدمة املباين

بسطام ،وكل منهم مجع أدلة واضحة

وقال الباحث جنيد اهلل ان حامد هو

العاصمي مؤلف كتاب زين الفتى ،وابن

لكنها رسعان ما يبدو التانقض فيها،
وما هذا اال بسبب التالعب باملخطوط

وتزيفه وتلفيقه من كتب عدة أثارت
جدال بني الدارسني كل فريق ينقض
أدلة الفريق اآلخر بأدلة أخرى .مما دفع
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بسطام نفسه ،لكن هذا حيتاج إىل تتبع

بعضهم اىل القول( :اخلوف أن يكون

هناك كتابان باسم «املباين» لكل من
العاصمي والطخري! .واهلل أعلم)(.((3

وعقب د .عبد الرمحن الشهري:

((( ((3كتاب املباين لنظم املعاين ْمل َي ُعدْ جمهول
املؤ ِّلف)) .16

أنه مكثر من التأليف(.((3

مؤلف الكتابني واما العاصمي فوهم
من ناسخ نسخة زين الفتى وهي نسخة

غري معتمدة لتاخرها وذلك لرصاحة
ذكر األندارايب السم حامد عندما ينقل
نفس النصوص املوجودة يف االيضاح

واملباين حرفا حرفا ومن كتاب االنامري

أيضا.

فضــــال عن اتفاق

(((3

نسخة كتاب

زين الفتى مع نسخة كتاب «املباين» يف
( ((3ينظر :ملتقى أهل التفسري.
( ((3املصدر نفسه :رأي األستاذ كفراوي.

أ.د .حسن منديل حسن العكييل

أهنام قد سقط من أوهلام جزء من املقدمة،

اللغة واألسلوب:

املؤلف ،بخالف األوىل؛ حيث كان

أهل املغرب ،ومل يفصح عن األدلة التي

إال أن السقط من الثانية قد أذهب باسم

السقط من أوهلا قلي ً
ال( .((3وقال مهذب

كتاب الزين( :وقد سقط من النسخة
الوحيدة املعتمدة يف التحقيق بعض

املقدمة ،وتتمة الفصل السادس ،ومعها
الفصول األربعة األخرية)(.((3

رجح جفريي ان مؤلف املباين من

توصل هبا إىل ذلك .قال ((جيفري))

يف مقدمة الكتاب مقدمتان يف علوم
القرآن(( :ويظهر لنا من لغته -مؤلف
((املباين))-وأسانيده أنه من علامء

املغرب ،وكثري ًا ما نجد َّ
أن ما يديل

يتبني كيف لفق جيفري وغريه بني

به جيلو األمور الغامضة يف كتب أيب

منه ومن غريه ليصعب عىل الباحثني

بيننا .((3())...لكن أكد مجيع الدارسني

الكتابني بذكاء حيث اخذوا نصوصا

عمرو عثامن الداين القرطبي املنترشة

واملحققني االهتداء اليه وقد أثار جدال

واملحققني املهتمني بالكتاب عىل أن

بنا لكنهم مل يقطعوا برأي جازم.

علامء املغرب لذكره شيوخه من الكرامية

مر
واسعا بني الدارسني املختصني كام ّ
وكال الطرفني عىل حق بذكر دالئل

فهناك تلفيق بني املخطوطات.

( ((3املصدر نفسه.
( ((3كتاب «زين الفتى يف رشح سورة هل
أتى» ،الذي هذبه وعلق عليه الشيخ/
حممد باقر املحمودي ،وسمى التهذيب:
«العسل املصفى من هتذيب زين ال َفتى
يف رشح س��ورة هل أ ت��ى» ،ون�شره جممع
إحياء البحوث اإلسالمية يف مدينة قم
اإليرانية ،وصدرت الطبعة األوىل سنة
 1418هـ.

املؤلف من املرشق االسالمي وليس من

كرامي املعتقد واملذهب .ويبدو
وأنه ّ

ما ذهب اليه جيفري مقصود الخفاء
احلقيقة وابعاد الشكوك عن الكتاب.

فالواضح من أسلوب الكتاب ومن

حيث اللغة بعيد كل البعد عن األسلوب
املغريب -األندليس -املتميز بصبغته

األدبية من اجلناس وغريه من املحسنات

البديعية.

( ((3مقدمتان يف علوم القرآن .3

97

تزييف املخطوط العريب لدى املسترشقني

وأكد جاويد( ((3بان املؤلف مرشقي

ويدل عىل الوضع والتزييف من قبل

عىل جفري بانه مغريب –وقال و أظهر

اىل متخصص عريب صاحب سليقة

كرامي من خراسان كلود جيلو ردا

ف .سيزكني بعض شيوخ مؤلف كتاب

املباين ،وأعلن بأنه «يف الغالب فاريس

أو عاش يف فارس» .وقال :إن عمل
فان إس أتاح آلرون زيزو من جامعة
واشنطن إعادة الدراسة عن قرب

لكتاب املباين وإظهار األصل الكرامي
وأيضا يف الغالب خراسانية هذا املؤ َّلف

ومؤلفه.

عربية سليمة او صاحب الكتاب

املجهول نفسه .بل وفيها سقط
كثري يظهر بمقابلتها مع النصوص

التي نقلها األندرايب عن املؤلف

يف كتاب ((اإليضاح)) وقد وازن

بني  27نصا بينىالكتابني ،لذلك
دعا أحد الدارسني اىل إعادة حتقيق

كتاب ((املباين لنظم املعاين)) حيث

	-كثرة االخطاء اللغوية يف طبعة جفري

َّ
إن الطبعة املوجودة اآلن والتي هلا

واألمور الغامضة الكثرية جدا التي

والتصحيف ،بل وفيها سقط كثري

املليئ ًة

بالتحريف

والتصحيف.

شكى منها عبد اهلل الصاوي مصحح
الطبعة الثانية .وكام يبدو من جدول
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املسترشق الذي مهام يكن فال يرقى

أكثر من ( )50سنة مليئ ًة بالتحريف
يظهر بمقابلتها مع النصوص التي

نقلها األندرايب عن املؤلف يف كتاب

الذي أحلقه بالطبعة الثانية نجد 90

((اإليضاح))( .((3وهي دعوة ال

أما مقدمة ابن عطية فتكاد ختلو من

األدلة يف حقيقة املخطوط.

باملائة منه أخطاء يف مقدمة املباين،
التحريف والغموض اال ماندر مما

يزيد التشكيك بمصداقية املخطوط
( ((3كتاب املباين ص 6 :كتاب املباين ص2 :
من الرتمجة اإلنجليزية.

جيوز األخذ هبا بعد ما ذكرت من

	-تلفيق املقدمة والتفسري فهي ختتلف

يف األسلوب واملوضوع واملضمون

( ((3ينظر :بحث األستاذ السامل حممد شنقيطي
ص .28

أ.د .حسن منديل حسن العكييل

واملنهجية أيضا وهذا يمكن أن

أصل الكتاب ،ومل يسمه تفسريا كام

الكتاب مزيفا بوساطة مجع نصوص

املؤلف صاحب املباين نفسه.

يعد دليال آخر عىل أن خمطوط
وروايات وزيادات وقص وحذف

ولصق .ففي االسلوب نجد حداثة

مثل قوله :املعنون ،وفبنا يريد
علينا

(((3

فضال عن اللحن النحوي

نحو قوله :وجوابا عىل والصواب

عن .التي ال تصدر من مؤلف

مر بنا.
له كتاب يف االعراب كام ّ
وعنوان الفصل الثاين( :يف كيفية
مجع املصاحف والسبب املؤدي

اىل تأليفها) نجدها عبارة حمدثة
وال سيام يف الثانية فضال عن طعنة

التأليف ال اجلمع(.((3

ورد يف مقدمة النارش للصاوي ومقدمة
مؤلفات صاحب املباين:

ومن الغريب أيضا أن مؤلف كتاب

املباين املجهول كثري التصانيف كام يبدو
من احاالته الكثرية عىل سائر مؤلفاته.

وعىل الرغم من أمهيتها وكثرهتا التي

أشار اليها مل هيتد الباحثون اليه وال
اىل شيوخه وتالميذه ومصادره التي
ذكرها يف كتابه املباين فقد ذكر أنه ألف

أربعة كتب هي :اإلبانة واإلعراب(.((4
والدرر يف ترفيع السور( ،((4وكتاب

الغرر يف أسامي السور( .((4والزينة يف

سؤاالت القرآن (مل يتمه ،عىل األقل

وبعض املصطلحات قلام يستعملها

آنذاك)( .((4وغريها .كالم للمؤلف

املقدمة بالفصول وهي تضم أبوابا وهذا

كتاب خيدم فيه كتاب اهلل ،وقول صاحب

املشارقة واملغاربة مثل تسمية أبواب
خالف املعهود .ومل جيعل املؤلف هذه
األبواب يف داخل الفصول ،أما الفصل

احلادي عرش فقد جعله مؤلف الكتاب
( ((3ينظر الصفحة 174 :وص .6
( ((3املصدر نفسه .17

عن كثرة مؤلفاته التي وعد فيها بتأليف

املقدمة ( 7و لكل فصل من هذه

الفصول كتب ومقاالت اخترصناها يف
( ((4وقدمة كتاب املباين.116 :
( ((4املصدر السابق.172 :
( ((4مقدمة كتاب املباين.64 :
( ((4املصدر السابق.116 :
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كتابنا هذا ومن أراد اإلبالغ فيها فعليه

الغموض واالضطراب يف دالئل

ان له كتبا يف كل فصل من املقدمة

اظطراب الدارسون يف نسبة الكتاب

بكتبنا املؤلفة يف كل باب منها) واملفهوم
واملقدمة اختصارات هلا.

وكثرة التساؤالت التي مل جيدوا أجوبة هلا

قال الدكتور عبد الرمحن الشهري:

يف حتقيق نسبة الكتاب مثل :حممد كاظم

النهاية ،ويعني هذا مجع مادة املسترشقني

مؤلف كتاب (املباين يف نذظم املعاين) هو

ونسبة الكتاب تكون سهلة لكثرة كتبه.

(425هـ) وهو مؤلف زين الفتى نفسه

عبارة حمدثة تبدو فالقدامى يسموهنا

كتاب زين الفتى وكذلك ورود أسامء

لقد بحثت يف قاعدة الرتاث سوى غاية
ربام وان كتبه البد ان تكون معروفة

فضال عن اصطالح كتبا املؤلفة وهي
مصنفة وغريها.

رمحتي ومن تبعه الذي رجح أن يكون

أبو حممد أمحد بن حممد بن عيل العاصمي

وذلك لورود اسم كتاب املباين يف أثناء

مصنفات أخرى مشرتكة للمؤلف يف

ومن األدلة املهمة التي تسند ما

كال الكتابني واالشرتاك يف النقل عن

السور :الذي أحال صاحب كتاب املباين

عن النقل املشرتك عن كتاب أيب سهل

ذهبت اليه :هي ان كتاب الغرر يف أسامي
عليه يف أثناء حديثه عن فضائل القرآن...

ذكره ابن اجلزري يف كتابه( :غاية النهاية)
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الكتاب:

وقد حقق برجسرتارس كتاب غاية النهاية

هذا وخرب كتاب املباين فكيف مل ينتبه
اليه وهو املحقق العامل ،ولكن يدل

خيوط الوضع من هنا والتلفيق لدى

املسترشقني(.((4

( ((4ينظر بحث األستاذ السامل الشنقسطي .14

ابن اهليصم بالنص حرفا حرفا ،فضال
األنامري فيه ما فيه.

والدكتور غانم قدوري احلمد ومن

تبعه الذي رجح نسبة الكتاب اىل ابن

بسطام .وقال تستوقف املتابع للموضوع
قضية غاية يف األمهية ،وهي أننا إذا قلنا إن
العاصمي هو مؤلف كتاب املباين فلامذا مل
يرد له ذكر يف كتاب األندرايب ،بحسب

متابعتي للكتاب ،وهو ينقل أقوال حممد

أ.د .حسن منديل حسن العكييل

بن اهليصم وأيب سهل األنامري عن طريق

أن العاصمي "أديب فاضل متيز يف النحو

والدكتور عبد الرمحن الشهري قال:

كتاب يف الترصيف"( ((4كام ذكر القفطي

بسطام نفسه ،وقد حاول البحث عنه يف

املباين املطبوع من تأليفه ألنه مؤلف

كتاب املباين.

احتامل أن يكون العاصمي هذا هو ابن
قاعدة (خزانة الرتاث) التي أصدرها

مركز امللك فيصل مشتمل ًة عىل فهارس
املخطوطات يف العامل ،ومل جيد له ذكر ًا.

والترصيف وأنه رشح املفضليات وله

ومن هذه صفته اليمكن أن يكون كتاب
بأسلوب بعيد عن األسلوب األديب.
وغري ذلك من التساؤالت التي أثارها
الباحثون حول الكتاب واالحتامالت

وقال أيضا :الغريب أنني بحثت عن

التي احتملوها واالفرتاضات التي مل

عيل العاصمي) يف خزانة الرتاث فلم

ان العاصمي مؤلف زين الفتى واما

هذا االسم (أيب حممد أمحد بن حممد بن
أظفر له بكتاب ،مع إنه يظهر من مقدمة

املباين أنه مكثر من التأليف.

وكذلك الشك يف ان يكون مؤلف

زين الفتى هو العاصمي وهو مؤلف

املباين.

تثبت مثل(:((4

املباين فال زال جمهوال او هو حامد .وان

العاصمي مؤلف الكتابني ولكن نسخة
زين الفتى املوجودة ليست له ولعلها

خمترص او هتذيب بدليل وجود نسخة
واحدة هلا ومتاخرة النسخ جدا .وان حامد

وسبب ذلك هو اختالف عقيدة

هو مؤلف الكتابني واما العاصمي فوهم

شيعي اما مؤلف املباين فيرتىض عىل

غري معتمدة لتاخرها وذلك لرصاحة ذكر

املؤلفني فمؤلف زين الفتى واضح انه

عثامن وعىل الشيخني وعىل أم املؤمنني
عائشة ويستدل باقواهلمز فضال عن أن

كنية مؤلف املباين أبوجعفر كام جاء أثناء

كتابه املباين وليس أبا حممد .ناهيك عن

من ناسخ نسخة زين الفتى وهي نسخة
األندارايب السم حامد عندما ينقل نفس

النصوص املوجودة يف االيضاح االندارايب
( ((4ينظر :انباه الرواة ،القفطي .75 /3
( ((4ينظر منتدى.
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واملباين حرفا حرفا ومن كتاب االنامري

العكس ألن الكتابني يف موضوع واحد

ورد الدكتور السامل حممد حممود أمحد

لكن مل يذكر يف قائمة كتبه وال سيام أن

كتاب بنفس العنوان لكن قطع ًا ليس هو

سخرية مؤلف املباين من احدى فرق

ايضا.

الشنقيطي :وقد يكون للعاصمي هذا

هذا املطبوع.
وغري

ذلك

من

االحتامالت

واالفرتاضات التي ال تنتهي مع كل ناظر

يف الكتاب:

عرص ابن الزبري الغرناطي يتناسب مع
الشيعة الذين ينتظرون امامهم الغائب
منذ أربعامئة سنة وهذا التأريخ يتناسب
مع عرص الغرناطي ذلك ان املؤلف تويف

يف حدود  700هـ فضال عن ان الغرناطي

فقد وجدت أن هناك عاصميا اخر

كان هياجم املذهب الشيعي كثريايف كتبه

وسوره وثمة مشرتكات بينه وبني صاحب

ذلك ال أجزم هبذا االحتامل وال ادعي انه

اهتم بتناسب السور ونظم آيات القرآن

كتاب املباين وقد ورد يف سلسلة نسبه اسم
جعفر وختصص بتناسب السور وهو

متأخر عنه تويف سنة  708هـ وهو مغريب

كام احتمل جفري ،هو ابن الزبري بن جعفر

الثقفي العاصمي الغرناطي .ربام هو لكن
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يف تناسب السور وقد يكون له التفسري

مل يذكر املؤلفات التي ذكرها صاحب

املباين وال يستبعد أن أصل التفسري من

تأليف ابن زبري وأما املقدمة فمن صنيع
وتلفيق واضع املخطوط أصل الكتاب.

وكـــــان عىل صاحـــــــب املباين –يف

األقل–ان يشري الغرناطي واىل تفسريه أو

كذلك وان له اقوال ضد الروافض .ومع
هو لكن هناك تشابه وتساؤالت حتتاج اىل

مزيد من البحث( .((4ومن قوله يدل ان
املؤلف يف القرن السادس اهلـجري.

( ((4ينظر كتايب :ال�بره��ان يف تناسب سور
القران –االمام احلافظ أبو العباس امحد
بن إبراهيم بن الزبري الثقفي العاصمي
708ه���ـ رمح��ه اهلل ك�ما ورد يف مستهل
ال��ك��ت��اب ت��ح د سعيد ال��ف�ّل�اّ ح اجلامعة
الزيتونية مطابع جامعة االم��ام حممد بن
سعود اإلسالمية  .1988ومالك التأويل
القاطع بذوي االحلاد والتعطيل يف توجيه
املتشابه اللفظ من آي التنزيل للمؤلف
نفسه واملحقق ،أطروحة دكتوراه ،طبعت
بدار الغرب اإلسالمي ط  1بريوت لبنان.

أ.د .حسن منديل حسن العكييل

جمهولية االحاالت واالسانيد:

بحثه

(((5

مصادر األحاديث املنقولة يف

وأما من حيث أسانيد كتاب املباين

كتاب املباين مع تراجم للرجال الذين

فهم غري معروفني ومل أجد هلم ذكر ًا

وشيوخه ومصادره بدراسة مجيع أسانيد

وشيوخه املبارشين الذين روى عنهم

يف املصادر املتوفرة ما عدا شيخيه ابن

اهليصم والفاريس الذين ال شك أهنام

مرشقيان وليسا مغربيني( .((4وقال كاظم
رمحتي :وبالنسبة لألنامري

(((4

وكتابه

التفسريي فيه ما فيه ،فإننا عدا ما نقله

العاصمي وبعض املنقوالت األخرى،

أي معلومات إضافية...
ال نملك ّ
ويتجىل الغموض أكثر لدى املسترشق
كلود جيلو الذي درس اسانيد الكتاب

دراسات

مستفيظة

وتتبع

شيوخه

وتالمذته وكتبه وحلل الكتاب حتليال
تأرخييا لكنه مل يصل اىل مؤلفه احلقيقي
وهذه ليست مصادفة عفوية .فقد درس
املسترشق الفرنيس كلود جليو

(((5

يف

( ((4الشنقيطي.
( ((4املباين ص.17

( ((5أستاذ بجامعة بروفانس ،قسم اللغة العربية
والدراسات االسالمية 29 ،شارع روبرت

ش��وم��ان  13621اك��س ان ب��روف��ان��س،
سيديكس .1مسترشق فرنيس مهتم برتاث

يتضمنهم وعني به نتتبع سرية مؤلفه
الرواة واإلشارات اىل األشخاص

واملؤلفات وحتى االستشهادات التي

تضمنتها ..وعقد مبحثا خاصا عن
أيب سهل األنامري ـ املصدر األسايس
الذي اعتمد عليه مؤلف كتاب املباين

يف تصنيفه .ومل ينته الباحث الفرنيس
إىل قول جازم يف حتديد مؤلف كتاب

املباين وقال جيلو يف خالصة :ولكن

اليشء األكيد ّ
أن املؤلف خراساين أو
نيسابوري ومتكلم كرامي .وقال:
يعرتض البحث يف أسانيد الرواة الذين

يتضمنه كتاب املباين عائقان :يف الواقع
وقبل كل يشء ،فالعديد من األشخاص
القريبني من املؤلف ومصدره يصعب

بل يستحيل التحقق من هويتهم مع
حدود معلوماتنا.

املسلمني -يف علوم القرآن وعلم الكالم
خاصة -يف بلدان وسط أسيا
(( ((5علوم القرآن عند كرامية خراسان :كتاب
املباين) ترمجة الدكتورة أم عاصم.
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أما العــــــــائق الثاين فهو متواجد

بكثرة يف املؤلفات العربية القديمة .إن

مؤلفنا لديه مصدر أسايس -نتحدث
عنه الحقا-ويذكره كثريا .وبخصوص
أسانيد الرواة كام هي فإن املؤلف غالبا

ما يقوم باإلسناد إىل شيوخه ،ولكن مع

املباين ص .)8- 7 .1 ،8 :وأحيانا يتبع
املؤلف -أو مصدره -اسمه بدعاء(.((5
أدلة أخرى:

•إن الدارسني املختصني واملحققني مل
هيتدوا اىل صاحب مقدمة كتاب املباين

لعبة االستشهادات يكون من الصعب يف

اىل يومنا هذا بعد أكثر من نصف قرن

له أو ألحد شيوخه(.((5

والبحث ،ويف ضوء تطور تقدم

الغالب أن نقرر إن كان هذا السند أو ذاك

عىل نرشه عىل الرغم من التنقيب

أما أبـــــــو سهل األنامري ،املصدر

التحقيق والفهرسة :ونرش الرتاث

مؤلف املصدر الرئيس لكتاب املباين –يف

الرتاث العريب املخطوط يف العامل.

الرئيس ملؤلف كتاب املباين فيظهر
الغالب-بكنية أيب سهل (كتاب املباين

ص :13 :قال أبو سهل (ثالث مرات)

وتقدم وسائل االتصال وفهرست
ايصح بعد هذه أكثر من نصف قرن

مل يعرف الكتاب ويف ضوء تقدم

أو قال الشيخ أبو سهل؛ ص ،)16 :أو

التحقيق واملؤسسات والنت مل يعرف

 .)20 ،12 ،10ولكن يف مستهل الكتاب

ومكانته هذه عند الباحثني والدارسني

أيب سهل األنامري (-كتاب املباين ص:
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حممد بن حممد الطالقاين األنامري (كتاب

ظهر اسمه أكثر إمتاما :الشيخ أبو سهل

( ((5أرفق يف مداخلته بحث كتبه -كلود جليوـ
(علوم القرآن عند كرامية خراسان :كتاب
املباين) ترمجة الدكتورة أم عاصم .وكلود
جيليو* مسترشق فرنيس مهتم ب�تراث
املسلمني -يف علوم القرآن وعلم الكالم
خاصة ـ يف بلدان وسط أسيا.

املؤلف فهل يعقل أن ّ
يظل هذا الكتاب

((جمهول املؤ ِّلف))؟ .رغم اجلهود
احلثيثة التي بذهلا املختصون يف حتقيق

نسبتها.

( ((5كتاب املباين ص .20 :يفرتض أنه مات
 ،937 /325غالبا باالعتامد عىل أسانيد
الرواة التي يظهر فيها.

أ.د .حسن منديل حسن العكييل

•املؤلف يف الصفحة االوىل نصفها

احلادي عرش ينبغي ان يكون بابا أو

والصالة عىل النبي ثم قال أما بعد

•وان املقدمة ال تتفق مع حمتوى الكتاب

تقريبا ما يزال باالستهالل التحميد
مما يدل عىل ان املفقود من الكالم
ال يرقى اىل الصفحة كاملة الن
االستهالل باحلمد والصالة عىل النبي

ص ال يستغرق صفحة ونصف يف

الغالب الذي عهدناه .لكن املؤلف يف

الصفجة االوىل نصفها تقريبا ما يزال
باالستهالل التحميد والصالة عىل
النبي ثم قال أما بعد مما يد ان املفقود

من الكالم ال يرقى اىل الصفحة كاملة
الن االستهالل قصري.

عنوانا جديدا النه متن الكتاب.

اذ يتناول نظم القران واعجازه

اللغوي والبالغي وكان عليه ان يعقد
بابا يف لغته واعجازه يتناسب مع متن
الكتاب يف اعجاز نظم القرآن الكريم،
وهذا ما كان جفري ال يؤمن به وينفيه

واهلل أعلم.

وهذه الطريقة يف التفسري اشتهر

هبا علامء الشام أكثر من غريهم ويليهم
األندلسيون واالشاعرة وغريهم كام
يبدو الهتاممهم باالعجاز اللغوي للقران

•املقدمة الطويلة للتفسري التي نرشها

الكريم ومل يذكر مؤلف املباين أحدا ممن

وسائر الكتاب الفصل احلادي عرش

كبريهم االمام عبد القاهر  471هـ اشتهر

جفريي ،وهي تقع يف عرشة فصول،
ايل توقف عنده جفري وهو يتناول

فاحتة الكتاب باسهاب بطريقة
البالغيني ثم تكون العناوين بحسب
الســـــــور البقرة ال عمران يتناول

نظمها.

•ومل يسمه صاحبه مقدمة وهي تسمية
حديثة من جفري وان الفصل

عني هبذا النوع من التفسري وال حتى

بالنظم وتفسري املباين يف النظم وحتوي
عنوانه نظم املعاين ومل يرش اليه وربام كان

معارصا له.

•ان السيوطي املعني بعلوم القرآن
مل يذكر صاحب املباين وقد نسب
املصطلح اىل ابن اجلوزي ،يقول

الباحث (املدخل لدراسة القرآن
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الكريم لدكتور حممد حممد أبو شهبة

وجمموع الصور مع الوجه والظهر كام نرش

املعروف لدى الكاتبني يف هذا الفن

وهناك برت يف آخر خمطوط الكتاب عىل

القرن السادس اهلجري ،عىل يد أيب

ويقع يف حدود  500ورقة لكن جيفري

السيوطي يف مقدمة اإلتقان.

ومل مل حيقق الكتاب كله الن مادة الكتاب

يف اصطالح علوم القرآن :كان

 565صفحة.

أن ظهور هذا االصطالح كان يف

حجمه الكبري فهو ينتهي اىل سورة احلجر

الفرج بن اجلوزي استنتاجا مما ذكره

حقق  89ص منه وهو اجلزء املتضمن

ولكني وقفت عىل مؤ ّلف بعنوان:

تتحدث عن النظم العايل املعجز وليس

مقدمتان يف علوم القرآن طبع يف عام

 ،1954إال أنه ذكر يف الصحيفة الثانية

ملبسة وخامتته مل يرش اىل نفسه.

أربعامئة ومخس وعرشين.

املخطوط وانام من كتاب آخر ذلك

منها :أنه بدأ يف تأليف كتابه يف سنة
صور من املخطوط:

من خالل تفحص أصل خمطوط

الكتاب (املباين لنظم املعاين) عىل

(((5

النسخة الفريدة والورقة األوىل منها
ساقطة ،ويف الورقة الثانية .نالحظ ثمة
106

باملطاعن ،ناهيك عن ان بداية الكتاب

أدلة عىل ما نذهب اليه كبري يبدو املقدمة مع
التفسري  275ص فضال عن الصفحات

البيضاء يف أول املخطوط  6وما بعدها،
( ((5موقع خمطوطات برلني.
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الصفحة األوىل كأهنا ليس من

انه ال يدل عىل املضمون فضال عن

اختالف اخلط ،ونالحظ هناك اصالح

للنسخة بورق آخر وال حتتوي عىل أسامء
أو تواريخ كالعادة وكذلك الصفحة

األخرية:

أ.د .حسن منديل حسن العكييل
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الورقة قبل األخرية من املخطوط

الورقة األخرية من املقدمة
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مستهل املخطوط رقة رقم  2وجه

أ.د .حسن منديل حسن العكييل
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سورة البقرة وما بعدها .وسورة احلجر اخر املخطوط وما بعدها
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نقلنا هذه الصور من املخطوط

دراساهتم القرآنية .الهنا ملؤلف جمهول

واختالف املضمون عن املقدمة ،فضال

ناهيكم عن احتواء املقدمة عىل روايات

لالطالع عىل طريقة الكتاب يف التفسري
عن شكل املخطوط الذي مل نستطع
أن نتفحصه جيدا وأن نتحقق من نوع
الورق وعرصه العتامدنا عىل النسخة
االلكرتونية.

اخلامتة والتوصيات:

أثار كتاب املباين جدال بني الدارسني

واملحققني وحتى املسترشقني مثل املحقق
الفرنيس كلود جاويد وغريه .وكان هذا

لدي يف حقيقة مقدمة
أحد أسباب الشك ّ
كتاب املباين .فضال عن أسباب أخرى

ذكرهتا يف ثنايا البحث .وقد سقت أدلة
كثرية تدل عىل أن خمطوط كتاب املباين

ال جيوز االطالع عليها ألهنا تسيئ اىل
القرآن الكريم ،وتدعي الزيادة والنقص

والتحريف وغري ذلك يف القرآن بأسلوب

حمكم ذكي اذ ورد الطعن يف معرض

الدفاع عن القرآن الكريم بطيقة الطعن
ثم الدفاع وهي طريق ذكية لنرشها هذه
الروايات لتؤدي اىل التشكيك.

واحلمد هلل رب العاملني

فهرس املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.

•إنباه الرواة عىل انباه النحاة ،الوزير
مجال الدين القفطي ،حتقيق حممد أبو

من صنيعة بعض املسترشقني وال سيام

الفضل إبراهيم ،دار الكتب املرصية

وحمققه .حماولة منهم للطعن يف القرآن

•اإليضاح يف القراءات :لألندرايب

املسترشق آرثر جفريي نارش الكتاب
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يف األقل أو ألهنا مما زيفه جفريي أيضا

الكريم وسلبه االعجاز.

لذلك أدعو الباحثني اىل حتقيق

التفسري كله ملعرفة املزيد من أدلة

التزييف .كام أحذرهم من االستناد
اىل مقدمة كتاب املباين واعتامدها يف

القاهرة .1955

(خمطوط) مصورة من مركز امللك
فيصل بالرياض.

•الربهان يف تناسب سور القرآن امحد
بن إبراهيم بن الزبري الثقفي  708هـ
حتقيق د سعيد الفالح مطابع جامعة

أ.د .حسن منديل حسن العكييل

االمام حممد بن سعود االسالمية

ونرشه

•تاج العروس رشح القاموس:

وصدرت

الرتزي ،دار إحياء الرتاث العريب،

خراسان :كتاب املباين) للمسترشق

.1988

للمرتىض الزبيدي ،حتقيق إبراهيم
1395هـ.

جممع

إحياء

البحوث

اإلسالمية يف مدينة قم اإليرانية،
الطبعة

األوىل

سنة

1418هـ( ،علوم القرآن عند كرامية
كلود جيليو ترمجة الدكتورة أم

•تاريخ القرآن تيودور نولدكة تعديل

عاصم .والرتمجة منشورة يف موقع

جورج تامر ،دار جورج أملز نيويورك

•غاية النهاية :للحافظ ابن اجلزري،

فريديريش شفايل ترمجة وحتقيق

 2000ط  1بريوت .2000

ملتقى أهل التفسري.

حتقيق املسترشق براجسرتارس ،دار

•سري أعالم النبالء :للحافظ الذهبي،

الكتب العلمية ،بريوت.

السابعة1410 ،هـ.

العسقالين ،حتقيق حممد فؤاد عبد

حتقيق اجلامعة ،مؤسسة الرسالة ،ط:

•فتح الباري :للحافظ ابن حجر

•رشح هنج البالغة :البن أيب احلديد،

الباقي ،حمب الدين اخلطيب ،دار

دار اجليل ،بريوت ،ط :األوىل،

•((كتاب املباين لنظم املعاين ْمل َي ُعدْ

حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،

1407هـ.

املعرفة بريوت1379 ،هـ.

جمهول املؤ ِّلف)) إعداد د /السامل

•طبقات الشافعية الكربى :تاج الدين

حممد حممود أمحد الشنقيطي ،يف

والنجار ،دار احللبي.

•لسان امليزان :البن حجر العسقالين،

السبكي ،حتقيق حممود الطناحي

جامعة طيبة باملدينة املنورة 1426هـ.

•العسل املصفى من هتذيب زين ال َفتى

نرش مؤسسة األعلمي للمطبوعات،

عليه الشيخ /حممد باقر املحمودي،

•املباين لنظم املعاين( ،مطبوع حتت

يف رشح سورة هل أتى ،هذبه وعلق

بريوت.
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عنوان :مقدمتان يف علوم القرآن).

•املسترشقون نجيب العقيقي ،الطبعة

كيالين ،دار املعرفة ،بريوت.

•مفتاح كنوز السنة ،د .فنسنك ترمجة

نيسابور :إبراهيم بن حممد الرصيفيني،

بريوت لبنان.

1414هـ.

الرابعة ،دار املعارف بمرص.

حممد فؤاد عبد الباقي دار القلم

•املنتخب من كتاب السياق لتاريخ
حتقيق خالد حيدر ،دار الفكر،

•مالك التأويل امحد بن إبراهيم بن

•(مؤلف التفسري املسمى :كتاب املباين

الفالح ط  1دار الغرب اإلسالمي

قدوري ،جملة الرسالة اإلسالمية

الزبري الثقفي  708هـ حتقيق د سعيد

بريوت لبنان .1983

•معجم األدباء :أمحد شمس الدين ،دار

الكتب العلمية ،بريوت1413 ،هـ-

1993م.

•مالحظات

حول

النسختني

الكراميتني –كاظم رمحتي ،البحث

منشور مرتجم اىل العربية يف موقع

اسمه رمحتي http:// rahmati.
112

الشهرستاين ،حتقيق حممد سيد

kateban. com/ print/ 1604

•ومنشور بمجلة الكتب االسالمية
العدد السادس http:// www.

i -b -q. com/ ara/ 06/
article/ 02. htm

•امللل والنحل :حممد بن عبد الكريم

لنظم املعاين) ،بحث الدكتور غانم
( )1ببغداد ،يف عددين متتاليني مها
العدد رقم  164والعدد  165عام

1404هـ(( .ص .)255- 243

•املواقع االلكرتونية:

موقع :ملتقى اهل التفسريhttp://

vb. tafsir. net/ tafsir4905/ #.
VuF2m5V3vIU

•موقع خمطوطات برلني
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مبادئ التعايش السلمي للفرد واملجتمع

تعيش االمة االسالمية يف هذا

لكن ذلك ال يربر أبد ًا ممارسة

اآلخر املختلف ديني ًا  ،بسبب ترعرع

معــــــــركة دينية وصدام حضاري،

اآلخر ،ويامرس أشد ألوان العنف

ديني ،والترفع شعارات ايديولوجية،

العرص أزمة حادة يف العالقة مع
تيار يف وسط االمة يتبنى الصدام مع

واالرهاب جتاهه ،من اخلطف والقتل
والسبي ،وتدمري املنشآت ،واستهداف

فالسياسات الدولية ال تنطلق من منطلق
وانام تدفعها وحتركها املصالح واملطامع.

كام حتتضن املجتمعات االخرى

التجمعات املدنية بالتفجري والقتل

جاليات اسالمية كبرية ،اصبحت جزء ًا

االسالم ،وحتت رايات ترفع شعاره.

حقوق املواطنة ،وتتاح هلا فرص احلياة

واالرعاب ،وكل ذلك يتم باسم

من تلك االوطان ،وتتمتع بكامل

وقد طالت هذه اهلجامت خمتلف

الكريمة ،وممارسة شعائرها الدينية ،وقد

املدنيني االبرياء من الرجال والنساء

اوضاع بعض املجتمعات االسالمية يف

بلدان العامل ،وسط ضحاياها آالف
واالطفال.

تكون اوضاع تلك اجلاليات افضل من

اوطاهنا االصلية.

صحيح أن املسلمني قد عانوا يف

لذلك اصبحت البلدان الغربية

وعنف احلمالت الصليبية ،والزالوا

ومهوى للباحثني عن
البلدان االسالمية،
ً

املايض ويالت االستعامر االجنبي،
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االرهاب واستهداف االبرياء ،وافتعال

يواجهون سياسات اهليمنة االجنبية عىل
بلداهنم ،والدعم املفتوح لعدوهم الرئيس

(ارسائيل) التي حتتل ارض فلسطني،
ومتعن يف اذالل الشعب الفلسطيني،
ومتارس الغطرسة يف املنطقة العربية
واالسالمية بدعم غريب.

مأوى لكثري من املرشدين والالجئني من

حياة كريمة الئقة ،ومن أجل الوصول
اىل شواطئ تلك البلدان يستهينون

باملخاطر واملصاعب ،ويركبون امواج

البحر ويتحملون اهواله ،حتى قىض

االلوف منهم غرق ًا وهم يف طريق اهلجرة
اىل الضفة االخرى.

فضيلة الشيخ حسن الصفار

وكان ال بد وان تؤدي هذه املامرسات

بل هي اشد واخطر ،حيث انفجر

اوساط املجتمعات الغربية ،وان يصبح

اكثر من قطر اسالمي ،وادى ذلك اىل

االرهابية اىل تشويه سمعة االسالم يف
وجود املسلمني مصدر قلق وخوف

لتلك الشعوب .مما اعطى الفرصة لنمو
توجهات يمينية متطرفة تتبنى التضييق
عىل املسلمني وتشويه صورة االسالم
واهانة مقدساته ،فهناك من اعلن

القيام بحرق القرآن وهناك من رسم
كاريكاتورات السخرية واالستهزاء

بالنبي حممد ،وهناك من انتج افالم ًا
للتخويف من االسالم واملسلمني،
وهناك من طالب بطرد املسلمني او منع

دخوهلم اىل امريكا واوربا ،ضمن املوجة

التي يطلق عليها (اسالم فوبيا).

وهكذا تأزمت العالقة بني االمة

وهذه املجتمعات ،ومل يقترص االمر عىل

املجتمعات الغربية املسيحية ،بل امتد
اىل بلدان اسيا وافريقيا ،من املجتمعات
اهلندوسية والبوذية وغريها.

يف اجلانب االخر فان العالقات

داخل االمة وبني مكوناهتا الدينية

ليست اقل تأزم ًا من العالقة مع اخلارج،

الرصاع الطائفي بني السنة والشيعة يف

حروب ومعارك ،وهتجري واغتياالت
وتفجريات انتحارية ارهابية ،استهدفت

املساجد واحلسينيات واالماكن املقدسة
والتجمعات الشعبية املختلفة .وتلبدت

كل سامء العامل االسالمي بغيوم هذا
الرصاع املقيت.

ان اخلطري يف تأزم العالقة مع االخر

اخلارجي والداخيل ،اتكاء هذه احلالة

يروج التيار
عىل تنظري ديني ،حيث ّ
املتطرف لثقافة تقوم عىل املفاصلة
ّ
والصدام مع االخر ،املختلف يف الدين

او املذهب او حتى يف بعض االراء
واالفكار ضمن املذهب الواحد ،كام

رأينا يف اقتتال الفصائل (اجلهادية) يف
افغانستان والصومال وسورية.

هذه الثقافة املتطرفة التي ترشعن

االرهاب والعنف تدعي االنتساب
للدين ،وتستدل وتستشهد بنصوص

قرآنية ،واحاديث نبوية ،وافعال صحابة،

واقوال فقهاء.
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وبعض ما يستشهد به هؤالء

الدينية ،واملنهج الترشيعي للتعامل مع

وضع وعاظ السالطني ،والرواة املرتزقة

املتواضعة

املتطرفون نصوص خمتلفة ،قد تكون من

للحكام املستبدين ،من اجل تربير بطشهم

وديكتاتوريتهم.

وبعض النصوص صحيحة لكن

يساء فهمها وتفسريها ،بام خيدم
توجهات التشدد والتطرف.

وتعنى

هذه

الورقة

باستكشاف الرؤية القرآنية بلغة بينة

واضحة ،عسى ان تسهم يف حتصني وعي
مجهور االمة من التأثر بثقافة التطرف
والتشدد.

1.1الرشاكة االنسانية:

وقد تكون بعض النصوص موجهة

ما جيب ان يستحرضه املؤمن هو ان

معها عىل اساس االطالق الزماين

فهو رشيك له يف هذه احلياة ،والبد من

لظروف وزمن حمدد ،لكنهم يتعاملون
واملكاين ،دون اخذ بيئة ومالبسات

صدور النص بعني االعتبار.

االخر مهام كان دينه ومذهبه وعقيدته

التعامل معه عىل هذا االساس ،ذلك ان
اهلل تعاىل هو خالق الكون واحلياة ،وهو

من هنا تبدو احلاجة ماسة يف ظل

مالك كل يشء من ثرواهتا وخرياهتا،

عىل صعيد تأزم العالقات اخلارجية

بخرياهتا جلميع ابناء البرش ،من آمن

القواعد التي تنظم العالقة مع االخر،

نحو التساوي يف فرص االستفادة من

هذا الوضع احلساس الذي تعيشه االمة،
والداخلية اىل ترسيم املبادئ ووضع
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االخر الديني.

والتعايش بني ابناء الرش وان اختلفت

اعراقهم وادياهنم ومذاهبهم.

وقد اعطى حق احلياة واالستمتاع
به ومن كفر ،فجميع البرش رشكاء عىل
امكانات الوجود.

وال حيق ملن يدعي االيامن باهلل تعاىل

فال بد من الرجوع اىل القرآن

ان يصادر حق احد من عباده ولو كان

والترشيع االسالمي ،ملعرفة الرؤية

احلياة ،النه بذلك يكون قد خالف ارادة

الكريم ،وهو املصدر االساس للعقيدة

كافر ًا ،يف التمتع بيشء من خريات

فضيلة الشيخ حسن الصفار

اهلل ،ومارس الظلم واجلور.

كان يمكن هلل تعاىل ان ال خيلق من

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ال يؤمن به ،او ان يسلب نعمة الوجود

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

من بعض قدرات احلياة وامتيازاهتا،

وتشري مجلة من االيات الكريمة

من الكافرين والعصاة ،او حيرمهم
ولكن حكمته تعاىل شاءت ان تتسع
احلياة للجميع ،وان يغمر فضله ونعمه

اجلميع.

ﭯ ﭼ [سورة لقامن.]20 :

اىل ان اهلل تعاىل قد منح االنسان فرصة
اجلمع بني متع الدنيا وثواب االخرة،

عن طريق االيامن به وااللتزام بدينه،

ولنتأمل نامذج من االيات الكريمة

لكن من يريد حرمان نفسه من ثواب

ﭽﯝﯞ

دينه ،فان فرصته يف التمتع بلمذات

التي تؤكد هذه احلقيقة:
يقول تعاىل:

االخرة ،بالكفر بخالقه ،والصد عن
ﭽﭷ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

الدنيا حمفوظة له ،يقول تعاىل:

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [سورة

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [سورة

ﭽﭱﭲﭳ

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

هود.]15 :

البقرة.]29- 28 :

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

واخلطاب يف قوله تعاىل:

ﭽﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ موجه اىل

البرش مؤمنهم وكافرهم ،بدليل سياق
االية مع التي قبلها والتي ختاطب

الكافرين.

وقال تعاىل:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ويقول تعاىل:

ﭽ

ﭼ [سورة االرساء.]20 :

فنعم اهلل تغمر هؤالء املؤمنني وهؤالء

الكافرين ،والحيظر عىل الكافرين يشء
من عطاء اهلل يف هذه احلياة.

هذه االيات الكريمة وامثاهلا كثري يف

القرآن الكريم ،تؤكد عىل تكافؤ الفرص
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بني ابناء البرش يف هذه احلياة ،وانه ال حيق

التمليك فاشرتك فيه املسلم والذمي

بخريات الدنيا مهام كان دينه او عقيدته،

وهناك قاعدة( :من حاز ملك) فمن

الحد ان يصادر حق احد يف االستمتاع
مؤمن ًا كان او كافر ًا ،الن ذلك منحة

وعطاء اهلي للخلق.

ويمكننا ان نستشهد بقاعدة يف الفقه

االسالمي تنبثق من هذه الرؤية وهي

قاعدة االحياء ،فمن بادر الرض مهملة

غرس مملوكة فاحياها بجهده ونشاطه،
ببناء او زرع او ما اشبه من طرق

االستفادة ،فانه يتملكها.

استوىل عىل يشء غري مملوك الحد من

خريات الكون ،يصبح ملك ًا له ،مسل ًام

كان او غري مسلم.

2.2االعرتاف واالقرار بوجود اآلخر:

كام انك موجود فكذلك االخر

موجود ،حيث ال يستطيع احد الغاء
احد ،وكام ال يرضيك ان يتنكر االخر

لوجودك ،فانه ال يقبل ان تنكر وجوده.

يقول الفقهاء( :جيوز لكل احد

وهنا جيب ان نفرق بني مرشوعية

يملك به من دون فرق بني كون املحيي

دين او مذهب يرى احلقانية يف عقيدته،

احياء االموات باالصل ،والظاهر انه

مسل ًام او كافر ًا)(((.

الوجود ،وحقانية الوجود ،فكل صاحب
وان املعتقدات االخرى باطلة.

واليشرتط عند اجلمهور (احلنفية

لكنه ال يملك حق الغاء املعتقدات

فال فرق بني املسلم والذمي يف االحياء،

حقهم ان يعربوا عن ذاهتم الدينية

واملالكية واحلنابلة) كون املحيي مسل ًام.
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كسائر اسباب امللكية(((.

االخرى ،فلها وجودها واتباعها ،ومن

لعموم قول النبي(( :من احيا ارض ًا

واملذهبية.

((( منهاج الصاحلني ،السيد حممد الروحاين،

((( الفقه االسالمي وادلته ،د .وهبة الزحييل،

ميتة فهي له)) والن االحياء احد اسباب

مسألة  ،673الطبعة الثانية ،بريوت –دار
الزهراء.

وقد حاول بعض من اتباع خمتلف

ج ،5ص ،559الطبعة ال��ث��ان��ي��ة ،دار
الفكر–دمشق.

فضيلة الشيخ حسن الصفار

الديانات

واملذاهب

ان

يصادروا

الوجودات الدينية واملذهبية املخالفة

هلم ،لكن هذه املحاوالت غالب ًا ما تبوء
بالفشل ،وال تنتج اال احلروب القذرة،

والعنف املتبادل باسم الدين.

ان الدين واملعتقد قد يصبح هوية

وجودية للمجتمع ،اليتخىل عنها حتت

ضغط التهديد ،وال اخلضوع ملنطق
االدلة والرباهني.

هذا ما تشري اليه االية الكريمة:

ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ

ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [سورة املائدة.]48 :

وتكريس ًا هلذا املبدأ يعرتف القرآن

بوجود اتباع الديانات االخرى اىل

جانب وجود اتباعه املؤمنني ،يف اطار

هوياهتم الدينية يقول تعاىل:

ﭽﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ

ﭼ [سورة احلج.]17 :

3.3االعرتاف واالقرار بوجود اآلخر:

غالب ًا ما يندفع االنسان للتبشري

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ [سورة

برأيه وعقيدته بدافع وجداين ،النه

ويروض القرآن الكريم نفوس

االخرون االيامن به ،ويكسب املزيد من

البقرة.]145 :

املؤمنني ليتعايشوا مع واقع التنوع
الديني فهو قدر البرشية اىل يوم القيامة،

فال يتومهن احد امكانية الفصل واحلسم

بني الديانات يف هذه احلياة الدنيا ،اذ

اهنا مهمة مؤجلة اىل يوم القيامة .وتتم
بني يدي اهلل سبحانه وتعاىل:

ﭽﮆ ﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﭼ [سورة السجدة،]25 :

يؤمن بصحة رأيه ،ويرغب ان يشاركه
الثقة واالطمئنان برأيه حني تتسع رقعه

املقتنعني به.

وقد يكون الدافع للتبشري بالرأي

واملعتقد دافع ًا مصلحي ًا ،حني يكون
وسيلة الستتباع االخرين ،واخذ موقع

التأثري عليهم ،والقيادة هلم ،بام حيقق

اطامع اهليمنة والسيطرة.

وتشجع معظم الديانات اتباعها
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عىل التبشري هبا ومعتقداهتا ،انطالق ًا من
حقانيتها ،والن ذلك جيلب رضا الرب

سبحانه.

ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ

وقد يؤدي التبشري بالرأي واملعتقد

ﮱ ﯓ ﭼ [سورة ال عمران.]20 :

الديانات واملذاهب واالفكار ،وخاصة

يكون االنسان يف هذه الدنيا حر ًا يف

اىل حالة من الصدام والرصاع بني اتباع
حني يأخذ منحى الفرض واالكراه.

وهنا يؤكد القرآن الكريم عىل احرتام

حرية حرية الرأي واملعتقد ،ويرفض اي

حماولة الكراه االخرين عىل تبني معتقد
او قبول رأي .يقول تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ
تعاىل

ﭼ [سورة البقرة ]256 :ويقول
ﭽﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭼ [سورة يونس.]99 :

لقد شاءت ارادة اهلل وحكمته ان

قناعاته وافكاره ،حتى يف مبدأ االيامن
باهلل تعاىل ،حيث مل يفرض اهلل عىل خلقه

االيامن به اجبار ًا واكراه ًا ،ومل يمنح
الحد حق هذه الوصاية واملامرسة.
يقول تعاىل:

ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ويقول تعاىل:

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭻﭼ

ﭼ [سورة الكهف.]29 :

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ

ان االنبياء الذين بعثهم اهلل برساالته

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [سورة

وتبليغه ،وال حيق هلم ابد ًا فرض الدين

هكذا يؤكد القرآن الكريم احرتام

ورشائعه ،تنحرص مهمتهم يف تبني الدين
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ويقول تعاىل:

ﭽﮞﮟﮠ

او اجبار الناس عىل اعتناقه .يقول تعاىل:
ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

يونس.]99 :

حرية الرأي واليسمح للمؤمنني به

استخدام العنف والقوة يف الدعوة اليه،

ﯥ ﯦ ﭼ [سورة الغاشية-21 :

حتى اللفظ والكالم غري مقبول عند اهلل

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

 ]22ويقول تعاىل:
ﭜﭝ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭼ [سورة النساء.]80 :

كاسلوب للدعوة اىل دينه ،يقول تعاىل:

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ

فضيلة الشيخ حسن الصفار

[سورة النحل ]125 :ويقول تعاىل:
ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

وخصائصه الفريدة ،فهو الذي جعله
اهلل خليفته يف االرض ،وجعل حتت

ﭼ [سورة العنكبوت.]46 :

ترصفه كل موجودات الكون واحلياة،

ان التاميز الديني واملذهبي ال يعطي

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [سورة لقامن:

ومصادرة يشء من حقوقه االنسانية،

له مالئكته ،ومنحه الكرامة والقيمة

ﭙ

4.4سيادة العدل وحفظ احلقوق:

الحد احلق يف االستعالء عىل االخر،
او النيل من كرامته .فاعتقادك باحقية
دينك وبطالن دين االخر ،اليمنحك

مربر ًا للتسلط عليه او امتهان كرامته،

ذلك ان االنسان بام هو انسان وقبل اي
عنوان اخر ديني او عرقي او طبقي،

له قيمته وكرامته التي جيب ان حتفظ
وحترتم يف هذه احلياة ،اما يف االخرة

فحسابه عند ربه.
يقول تعاىل:

ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

يقول تعاىل:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

 ]20وقد خلقه يف احسن تقويم ،واسجد
العالية ،يقول تعاىل

ﭽﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ

ﭼ [سورة االرساء.]70 :

كل هذه املكانة واالمتيازات لالنسان

بام هو انسان ،دون النظر اىل عرقه او

دينه او عقيدته ،كام هو مفاد االطالق
يف االيات الكريمة ،وصحة العقيدة
والدين ،وااللتزام القيمي يضيف اىل

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ [سورة الغاشية:

صاحبه يف املكانة واالعتبار عند اهلل ،ويف

ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

البرش يتساوون يف تلك امليزات االساس.

.]26-25

ويقول تعاىل:

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲ

ﭼ [سورة املؤمنون.]117 :

ولتأكيد هذه القيمة االنسانية حتدثت

ايات القرآن الكريم عن مكانة االنسان

ثواب االخرة ،اما يف احلياة الدنيا فابناء

يقول السيد حممد حسني الطباطبائي

يف تفسريه لالية الكريمة

ﭽﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﭼ( :يظهر ان املراد باالية
بيان حال لعامة البرش مع الغض عام
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خيتص به بعضهم من الكرامة اخلاصة

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﭼ

املحضة ،فالكالم يعم املرشكني والكفار

والعدل رشعة عامة لبني البرش،

وقال االلويس البغدادي(( :ولقد

يأمر اهلل رسوله ان خياطب غري

برهم وفاجرهم ذوي كرم ،اي رشف

ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

االهلية ،والقرب والفضيلة الروحية

والفساق)(((.

كرمنا بني ادم)) (اي جعلناهم قاطبة

وحماسن الحييط هبا نطاق احلرص)(((.

دون النظر العراقهم وادياهنم ،هكذا
املؤمنني به ،يقول تعاىل :ﭽﯹ ﯺ

ﰄ ﭼ [سورة الشورى.]15 :

ان القرآن الكريم يقرر مبدأ كرامة

ان وجود عداوة او خصومة مع

فمن اي عرق انحدر ،واىل اي دين

وختطي حدود العدل يف التعامل معه،

االنسان النسانيته اوالً وقبل كل يشء،

الطرف االخر ال يربر اجلور عليه،

وعقيدة انتمى ،فهو انسان له كرامته

يقول تعاىل:

الكاملة.

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

الذاتية ،وجيب ان يتمتع بحقوقه االنسانية

ﭽﮨﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

وانطالق ًا من هذا املبدأ يقرر القرآن

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ

حقوق االنسان ،كمنهج ونظام للعالقة

انه ال جيوز النيل من اي حق من

ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ

ﭽﮊﮋﮌ

الكريم سيادة رشعه :العدل واحرتام
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[سورة النساء.]58 :

بني بني البرش يف هذه احلياة :يقول تعاىل

[سورة النحل ]90 :ويقول تعاىل :ﭽﯡ

((( امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،13ص.152
((( السيد حممد شكري االل��ويس البغدادي،
روح امل��ع��اين يف تفسري ال��ق��رآن ،ج،5
ص.117

[سورة املائدة.]8 :

حقوق احد من الناس املادية او املعنوية

يقول تعاىل:

ﮍ

ﭼ [سورة االعراف]85 :

وقد تكررت هذه اجلملة يف ثالثة موارد

من القرآن الكريم.

هذه مبادئ اساسية يقررها القرآن

فضيلة الشيخ حسن الصفار

الكريم لتوطيد السلم العاملي ،ولتحقيق

وما احوج ساحة االمة اىل خطاب

جتاهل هذه املبادئ يف اوساط ابناء االمة

تطبيقاهتا التي جيب ان ال تتناىف مع

التعايش بني بني البرش ،لكن املؤسف

االسالمية ،بل سيادة توجهات عىل
النقيض منها حتت عنوان اجلهاد ،او
الوالء والرباء ،او مواجهة اهل البدع.

ديني واع يبني هذه املفاهيم ،ومصاديق

تلك املبادئ االساسية التي يقررها
القرآن الكريم كقواعد حاكمة عىل سائر
الترشيعات واالحكام.
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فحوى البحث
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مصطلح علوم القرآن يف ضوء علم اللغة النيص

املقدمة:

مازالت دراسات علـــــوم القران

يتميز علم النص بمجموعة من

احلديثة تعيد ما كتبه القدماء مع التوضيح

السامت ،واخلصائــــــــص التي متنحــه

نفسها مع تغري عرضها .ومل حتاول أن

من أهم تلك السامت عنايته بالنص

عليها أطروحة علوم القران .فلم

داللة حمددة ،واألخرى ما أطلق عليه

والرشح ،وتكرار املوضوعات املسائل

تتجه نحو األسس املعرفية التي بنيت

تبحث يف القيمة العلمية هلذا العمل
الذي ولد يف هناية احلضارة اإلسالمية،

استقالليته ،وفرادته ،ومناهجه .ولعل

بوصفــــــــه أكرب وحدة مفاهيمية ،ذات
(التداخل املعريف) ،ويراد منها منح علم

النص صفة الشمولية ،إذ ال تنحرص

فلم ينل نصيبه من الدراسة ،وحظه من

إفادته من العلوم األخرى يف علم دون

والتمثيل عىل الرغم من ظهور بعض

ما يمكنه أن يشرتك يف عملية حتليل

البحث والتنقيب ،وما يكفيه من التطبيق
الدراسات احلديثة التي أخذت تنحو

منحى آخر يف قراءة أطروحة (علوم

آخر ،بل يسعى إىل االستفادة من كل
النص الستنطاقه ،واستخراج دالالته.

ومن هذا املنطلق ((فقد تشعبت املنابع

القران) مثل كتاب (مفهوم النص ،دراسة

التي استقى منها مفاهيمه ،وتصوراته،

والنص و(اخلطاب ،دراسة يف علوم

و علم النص يف إفادته من العلوم

يف علوم القران) للدكتور حامد أبو زيد،
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وتصنيفها ،ووضع نحو خاص هلا))(((.

القران) للدكتور حممد الباسط عيد.
علم اللغة النيص:

ومناهجه))(((.

األخرى ،يكون قد مجع بني املعارف

املتباينة ،واملتفارقة .وهذا ما جعل هذه

علم اللغة النيص ((علم يبحث

السمة من عالمات السلب يف دائرته.

الرتابط واالنسجام داخلها ،وهيدف إىل

((( علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق
احلديث النبوي انموذجا جملة علوم اللغة
مج  9العدد  2سنة .2006
((( علم لغة النص ،د .سعيد بحريي :أ.

يف سامت النصوص وأنواعها ،وصور

حتليلها يف أدق صورة متكننا من فهمها

أ.م.د .عيل جاسب اخلزاعي

وهو ما يبدو واضحا يف ((حتديد املجال

خمتلفة حول دراسة اللغة .فانه أخذ من

اللغة النيص عليه ،فكثري من األشياء

ووسائله ما يسعفه يف حتليل النص حتى

الذي ينبغي أن ُيفهم من إطالق علم
غري املتجانسة تطرح غالبا حتت شعار

علم اللغة النيص))((( .وان سريه نحو

الشمولية

(((

((البد من أن يفيض إىل

غموض زائد يف مفاهيمه املتخصصة،
ويف إجراءاته))((( ،لك َّن علم لغة النص

استطاع أن يتجاوز هذا املشكل؛ ألنَّه متيز
((بقدرة فائقة عىل استيعاب كل ذلك
اخلليط املتباين ،بل وتشكيل بنية منسجمة
قادرة عىل احلفاظ عىل ذلك التداخل من

جهة ،وإبراز جوانب التفارق بينه وبني

العلوم من جهة ثانية))(((.

علوم غري لسانية من أدوات البحث

قيل(( :إنَّه العلم الذي استطاع أن جيمع
بني عنارص لغوية وغري لغوية لتفسري
اخلطاب ،أو النص تفسري ًا إبداعيا))(((.

فقـــــــد انفتح هذا العلم عىل ((مجلة
مــن املعارف كعلم النفس واالجتامع
والسيميائيــــــــة واألسلوبيـــــة والذكـاء

االصطناعــــــــــي ،ونظرية املعلومات،
والعلوم اللسانية ،واألدبية وغريها))(((.

وقد و ّلد التداخل املعريف الذي ميز

علم النص مناطق مشرتكة بينه وبني
العلوم التي أخذ منها ،واستعان ببعض

ومل تقع العلوم التي استقى علم

تصوراهتا إىل حد أن تكون هناك منفعة

ففي الوقت الذي يستفيد فيه من العلوم

العلوم ما شكّل مفاهيمه املميزة ،وأدواته

النص منها تصوراته يف دائرة واحدة.

اللسانية وما أفرزته من أفكار ،ورؤى

((( مدخل اىل علم اللغة النيص .3 :وينظر علم
لغة النص.15 :
((( علم النص مدخل متداخل االختصاصات
فان دايك ت بحريي.14 :
((( مدخل اىل علم اللغة النيص.7 :
((( علم لغة النص ،د .سعيد بحريي :أ.

متبادلة .فعلم النص أخذ من تلك
التحليلية ،ثم َو َهب لتلك العلوم نتائج
حتليالته التي قد تو ّظفها يف حل مشكالهتا

املعرفية ،ومسائلها الغامضة واملعقدة(((.
((( علم لغة النص ،د .سعيد بحريي :ب.
((( املصطحات األساسية يف لسانيات النص
وحتليل اخلطاب ،د .نعامن بوقرة.23 :
((( ينظر :علم لغة النص ،د .سعيد بحريي.2 :
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مصطلح علوم القرآن يف ضوء علم اللغة النيص

ولكن التداخل املشار إليه جيب أن يلتزم

بحدود معينة ،فال يتجاوزها إىل حد

خمتلفة))( .((1فإذا كانت عناية اللغوي

النص ،فهناك حدود جيب إن يقف عندها

ذاهتا ،ال يعنيه املجال الذي ينتمي إليه

االنفتاح الذي تضيع معه هوية علم لغة

باملعلومات اللغوية يف حد ذاهتا من أجل

هذا العلم عند بحثه يف كل منطقة مشرتكة

نص ما أو قائل هذا النص إال يف حدود

استفادة علم النص من علم اللغة النفيس

هامشي ًا ،فال تدخل يف التفسري إال بمقدار

مع علم آخر .فمث ً
ال جيب إن يكون مقدار
بقدر ما يساعده عىل فهم النص انطالق ًا

من أن النصوص ليست يف الواقع إال

معينة ،وحتتل املعلومات األخرى موضعا
ما تكون احلاجة إليها ملحة))( .((1فان
علم النص يوسع من دائرة عمله ،يعد

نتاج عملية نفسية ،وانعكاس ملا يدور

هذا العمل قارصا عن اإلحاطة بوظيفة

ولكن ال ينبغي لعلم النص أن يتعدى

احلق للظاهرة اللسانية يوجب دراسة

بالظواهر النفسية(.((1

اجلمل والبحث يف نامذجها))( .((1فاللغة

يف خلد اإلنسان من مشاعر وأحاسيس.

مقدار الفائدة إىل اإلحاطة التفصيلية

اللغة احلقيقية ،فهو يرى ((أن الفهم
اللغة دراسة نصية] و [ليس اجتزاء

وقد عمــل علم النص عىل حتقيق

بحسب التصور النيص ال يمكن أن تفهم

جوهرية مميزة له عن غريه من خالل

املنطلق جيب أن تكون ((دراسة النصوص

سمة التداخل املعريف بوصفها سمة
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وتوسيع رقعة علم اللغة يف اجتاهات

أمرين متالزمني ،األول احتواء أهم
األفكار اللسانية يف دراسة الظاهرة
اللغوية ،وإضافة ما مل تكن الدراسات

األلسنية تعنى به ،وبتعبري آخر أنه عمل

عىل((جتاوز احلدود اللغوية الصارمة،
( ((1ينظر :مدخل اىل علم اللغة النيص.10 :

من خالل نامذج وأمثلة جمتزأة .ومن هذا

هي دراس ٌة للامدة الطبيعية التي توصلنا

إىل فهم أمثل لظاهرة اللغة؛ َّ
ألن الناس ال
تنطق حني تنطق ،وال تكتب حني تكتب

( ((1مدخل اىل علم اللغة النيص.7 :

( ((1علم لغة النص ،د .سعيد بحريي.5 :
( ((1علم لغة النص ،د .سعيد بحريي.36 :

أ.م.د .عيل جاسب اخلزاعي

مج ً
ال أو تتابع ًا من اجلمل ،ولكنها تعرب عن

احتوى علم النص أفكار ًا بالغية كثرية،

معقد متعدد األطراف مع اآلخرين.

جدوى يف احلقل البالغي ،فقد كان

املوقف اللغوي احلي من خالل حوار

وكثر يف هذه احلال تصادم االسرتاجتيات،

واملصالح وتعقد املقامات .ومثل ذلك
نراه يف حدث الكتابة حيث تتعدد
العالقات بني مكونات الصياغة اللغوية،

وترتد أعجازها عىل صدورها ،وتتشابك

العالقات يف نسيج معقد بني الشكل
واملضمون عىل نحو يصبح فيه رد األمر
كله إىل اجلمل ،أو نامذج اجلمل جتاه ً
ال

للظاهرة املدروسة .ورد ًا هلا إىل بساطة
مصطنعة ختل بجوهرها ،وتفيض إىل
عزل السياقات املقالية واملقامية ،واألطر

الثقافية ،واعتبارها أمرا قائام خارج

النحو وطارئ ًا عليه))( .((1فعلم النص
احتوى التصورات اللسانية وجتاوزها إىل

تصورات مل تكن اللسانيات منها تؤمن
بمنفعتها يف دراسة الظاهرة اللغوية،
فجمع علم النص بذلك بني عنارص
لغوية وأخرى غري لغوية.

واألمر نفسه مع علم البالغة ،فقد

( ((1علم لغة النص ،د .سعيد بحريي.36 :

ثم جتاوزها بإدخاهلا مفاهيم مل تكن ذات
هدف البالغة الرئيس ((ينحرص يف توفري
القواعد ،وإعداد النامذج التي يستطيع

املتكلم بمساعدهتا إقناع سامعيه بحديثه،
وبمقدرته عىل حتقيق إثارة اليشء الذي
يدافع عنه ،ويمكن وصف اخلطاب بأنه

متحيز ويقوم عىل اإلقناع .وقد اتسع
علم لغة النص يف األساس بضمه تلك
القواعد

والنامذج

واالسرتاتيجيات

املتاحة ،وجتاوزها إىل إمكانات أخرى،
توفرت له من خالل االمتداد املعريف،
واتساع األفق ،والتداخل التصوري،

ومكنته نظرته الشمولية من ختطي
االمتداد األفقي إىل أبعاد داللية وإشارية

وإحالية واحيائية تستعيص عىل النظر

املحدد ،بل استعانت بام يدور فيام وراء
اللغة يف التحليل ،والتفسري حني وضع
يف االعتبار مستويات القراء وأحواهلم
النفسية ،واالجتامعية ،تعدد القراءة

وأشكال التواصل ودرجات الفهم
واالستيعاب ،وطرق التذكر واالستعادة
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وإمكانات التأليف ،و كيفيات الرتابط

الذهنــــي ،وغــــــري ذلك مـــــن أدوات

النصيني إىل اعتامد فكرة التداخل املعريف

أن ينظم بينها ويفيد منها كام اتيح لعلم

أوالً :إن اشتـــــــراك جمموعة من

وإجراءات وعمليات مل يتح لعلم من قبل

لغة النص))(.((1

أمران مهامن مها:

املعارف والعلوم املختلفة يف مادة بحثها

فالتحليل النيص يقوم يف األساس

التي يبنى عليها التحليل والتفسري

أسسته البالغة أو األسلوبية ،لكنه

أساسية لعلم جديد ُيعنى ببحث مواضع

عىل االحتواء واإلضافة ،فيحتوي ما

ما يلبث أن ُيدخل يف عملية التحليل

ما ال تعتقد البالغة بقيمته اللغوية،
واالختالف بني التحليـــــــل البالغي،

والتحليل النيص يمثل جوهر التاميز بني
َّ
((إن األول
العلمني الذي مـــــن أمثلته

ال ُيعنى إال بتلك األشكال املتجاوزة
ملستوى اللغة العادية ،أو األشكال

املنحرفة ...أما التحليل اللغوي النيص
ف ُيعنى بكل أشكال اللغة يف األساس،
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أكثر اتسـاع ًا من غريها( .((1وما دفع

يتجه إىل املعنى أو ما ُيطلق عليه املغزى
سواء حتقق يف صورة عادية أو صورة

منحرفة)) (.((1

وهذا يعني أن دائرة البحث النيص

( ((1علم لغة النص ،د .سعيد بحريي.9 :
( ((1علم لغة النص ،د .سعيد بحريي.60 :

والفهم يمكن أن يكون هو نفسه مادة
االتفاق ومالمح التشابك املعريف بني

تلك العلوم ،وقد أطلق عىل هذا االجتاه
اجلديد ((علم لغة النص)) أو ((علم

اللغة النيص)) ،أو ((علم النص))
وظيفته احتواء التداخل املعريف بني تلك

العلوم( .((1فهو ُيعنى أيضا بالنص لكن
غايته ختتلف عن غايات وأهداف العلوم

التي تداخل معها معرفي ًا(.((1

ثاني ًا :تطور العلوم احلديثة ،وإمكان

اإلفادة منها يف تفسري الظاهرة اللسانية
وحتليلها انطالقا من االعتقاد بان

((الوقوف عند اجلانب الفعيل للغة مهم،
( ((1ينظر :علم لغة النص ،د .سعيد بحريي:
62
( ((1علم لغة النص ،د .سعيد بحريي.99 :
( ((1علم لغة النص ،د .سعيد بحريي.100 :

أ.م.د .عيل جاسب اخلزاعي

ولكنه غري ٍ
كاف))( ((2إلمتام عملية حتليل

علم النص(.((2

ما متنحه الدراسات اللسانية من أفكار

((بديال عــــــن النقد األديب النظري

النصوص واستنطاقها ،واالقتصار عىل

جيعل تفسري النص حمصور وحمدود يف

إطار الرؤية اللسانية .لذلك اجته العلامء
النصيون إىل ((ما يمكن أن يعينهم عىل

تقديم فهم وتفسري معقولني إىل حد ما
لتلك الظواهر))( .((2فهم يعتقدون أن

((عزل مستويات النص بعضها عن بعض
قد أدى إىل نتائج مبتورة .وبام أن النص

وحدة كلية كربى ،فان دراسة أصواته،
ورصفه ،ونحوه ،وداللته ليس كافيا بل

جيب أن تراعى العالقة اجلوهرية بني
تلك املستويات ،ومفاهيم السياق ،واملقام
واالتصال ،واملغزى))( .((2بل إن (فان
دايك) احد ابزر مؤسيس هذا العلم يرى

أن التطور الذي حصل يف العلوم التي

تُعنى بدراسة النصوص هو الذي دفع

بشكل رصيح إىل تشكيل معريف جديد يف
إطار علم متدخل االختصاصات يسمى

( ((2علم لغة النص ،د .سعيد بحريي.97 :
( ((2علم لغة النص ،د .سعيد بحريي.97 :
( ((2علم لغة النص ،د .سعيد بحريي.98 :

وعلـــم النص هبذا الوصف صار

والتطبيقي ،والنقد النوعي (نقد الشعر،

القصة ،الرواية ،املرسحيـــــــــة ،املقال،
النقد ،وعلم مجال األدب ،وعلم اجتامع

األدب ،وعلم نفس األدب ...انه علم
جامع ...انه علم العلوم يف الدراسات
األدبية

والنقدية

واللغوية.

يضم

حتت لوائه عرشات العلوم احلديثة،

والعلوم القديمة))( .((2ومـــــــــن هذا

املنطلق جيب عىل العامل النيص أن يكون

متابع ًا لتطورات العلوم التي يمكن
أن يستثمرها يف عملية حتليل النص،
وتفسريه (.((2

مصطلح علوم القرآن:

يذهب الباحثون يف علوم القرآن إىل

َّ
أن هذا املصطلح له داللتان ،االوىل لغوية
تركيبية تارخيية ،والثانية اصطالحية

( ((2ع���ل���م ال���ن���ص م���دخ���ل م��ت��داخ��ل
االختصاصات ،ف��ان داي��ك :ـ بحريي:
 .11و.15
( ((2علم النص دراسة مجالية.13 : ،
( ((2علم النص دراسة مجالية.16 : ،
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هي الوارث احلقيقي للداللة االوىل.

فمصطلح (علوم القران) بحسب املعنى

القرآن) يف بداية األمر لذلك وصفناه

بالقرآن وتتخذ منه موضوع ًا هلا لكنه

الثاين :وهــــو املعنى االصطالحي

األول :يعني جمموع العلوم التي تتصل
خيتلف من جهة وسائل البحث ،ومنهجه
وأدواته مثل علم التفسري ،والقراءات،

باملعنى التارخيي(.((2

للمصطلح ،ومفهومه الذي استقر عليه
عند املتأخرين من العلامء واملحدثني،

الناسخ واملنسوخ وأسبـــــــاب النزول

ويعــــرف ﺑ((مباحث تتعلق بالقرآن
ّ

والنحو والبالغة( ،((2وبعضهم أدخل

وكتابته وقراءته وتفسريه وإعجازه

والفقه واألصول واملعجـــــم والرصف

الكريم من ناحية نزوله وترتيبه ومجعه

علم اهليئة واهلندسة ،وعلم الطب مثل

وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه

وهذا املعنـــــــــى مأخوذ من الداللة

من أية ناحية من النواحي املذكورة يف

إضافة لفـظ (القرآن) إليها( .((2وهو

اإلضايف فإن موضوعه هو جمموع

السيوطي(.((2

اللغوية لكلمـــــة (علوم) وما تعنيه بعد
املفهوم املتداول عند القدماء ،وما هو
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شائع عند استعامل مصطلح (علوم

( ((2ينظر :مناهل العرافان يف علوم القران،
عبد العظيم ال��زرق��اين .19 /1 :ومورد
الظامن يف علوم القران للشيخ صابر حممد:
 ،6وعلوم القران الكريم ،د .نور الدين
زع�تر ،7 :ونفحات من علوم القران،
حممد أمحد معبد .7 :ومعجم علوم القران،
ابراهيم حممد اجلرمي.6 :
( ((2ينظر مناهل العرفان.19 /1 :

( ((2ينظر مناهل العرفان ،19 /1 :وعلوم
القرآن الكريم ،د .نور الدين زعرت.7 :

ونحو ذلك .وموضوعه القرآن الكريم

التعريف .بخالف علوم القرآن باملعنى
موضوعات تلك العلوم املنضوية حتت

لوائه .وموضوع كل واحد منها هو
القرآن الكريم من ناحية واحدة من

تلك النواحي .فعلم القراءات مثال

موضوعه القرآن الكريم من ناحية لفظه

وأدائه وعلم التفسري موضوعه القرآن

الكريم من ناحية رشحه ومعناه وهلم
( ((2ينظر :مناهل العرفان.25- 23 :

أ.م.د .عيل جاسب اخلزاعي

جرا))( .((3وبتعبري آخر ،فان املفهوم

أي أن املقصـــــود هو (علم القرآن)،

واحد جيمع ضوابط تلك العلوم املتصلة

إذ يمثل موضــــــوعه ،وحمل عنايته،

االصطالحي لعلوم القرآن هو(( :علم
بالقرآن من ناحية كلية عامة ،أما علوم

القرآن باملعنى اللغوي ،فان كل علم منها
يدرس القران كله من زاوية اختصاصه

آية آية دراسة تفصيلية))( .((3فداللته
االصطالحية تعني أن هذا املصطلح

أصبح ذا مفهوم خمتلف عام كان عليه؛
ألنَّه صـــــار علام عىل املباحث الكلية

اجلامعة التي تتعلق بالكتاب الكريم...
هو خالصة علوم كثرية هلا اتصال
بالقرآن الكريم من جوانب متعددة

جتمعت حتت مسمى واحد))(.((3

وهو علم ُيعنى بالنص املقدس حرصا،
واشتغاله .والغــــــرض منه فهم النص
القرآين وإيضاحــــــــه ،وادراك معانية

بصورة صحيحة( .((3ويضيف بعضهم
غاية أخرى تتمثل يف الدفاع عن النص
املقدس حينام تعرتضه شبهة ما أو مشكل

معني (.((3

ومــــــن سامته األخرى التي أشار

إليها التعريف االصطالحي ،شموليته،
وكليته ،وهي سمة توافرت له بسبب

احتواه خالصة علوم أخرى مستقلة
بذاهتا ومناهجها وأدواهتا البحثية(،((3

فالداللة االصطــــــالحية ملصطلح

فهو يأخذ من تلك العلوم بقدر حاجته،

هبا هذا اللون من املعرفة وهو العلمية،

املقدس فهام حمكام وجيدا .ومن ثم ال

علوم القران تشري إىل أهم سمة يتميز
فعىل الرغم من استعامل صيغة اجلمع
يف املصطلح إال أن املراد منه األفراد،

( ((3مناهل العرفان.21 /1 :
( ((3علوم القران الكريم.7 :
( ((3ينظر :املدخل لدراسة القران الكريم،24 :
وعلوم القران بني الربهان واالتقان دراسة
مقارنة ،د .حازم سعيد حيدر.26 :

وما حيقق بغيته املتمثلة بفهم النص
تعنيه التفصيالت التي ُيعنى هبا كل علم؛

ألنَّه يأخذ خالصة كل مسائل من تلك
( ((3ينظر :مورد الظامن يف علوم القرآن.7 :
( ((3ينظر :مناهل العرفان .22 /1 :مورد
الظامن يف علوم القرآن.7 :
( ((3ينظر :مباحث يف علوم القران ،د .حسني
صالح محاده.122 /1 :
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العلوم ،بل يالقح بني أفكارها عندما

إليه يف بيان موقع املفردة من السياق لكنه

القران الكريم بقواعد النحو التي قررها

مسالة توافر هذه املفردة وأشباهها عىل

يستعني هبا .فمثال يستعني علم إعراب
النحويون لبيان املوقع اإلعرايب للمفردة

اعرابني ،وكذلك ال ُيعنيه وجود تشابه

القرآنية ،ولكن قد يتعارض املعنى

نحوي بني هذين املفهومني (الصفة

أخرى يستمدها علم القران من علم

شأن علم القران أو علوم القران .ومن

الكالم .فمث ً
ال يف إعراب (عامل) يف قال

وجود اعرابني هلذا املفردة فيستعني

النحوي الذي حيدده اإلعراب مع فكرة

أخرى مثل العقيدة اإلسالمية ،أو علم

تعاىل:

ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

والبدل) ،فهذا من شأن النحاة ال من

جانب آخر ،فان علوم القران ال يرتيض

بعلم الكالم وعلم االستدالل والعقيدة

اإلسالمية لرتجيح احد االحتاملني عىل
اآلخر ،وقبوله(.((3

ومــــــن اخلصائص األخرى لعلوم

ﭼ [سورة املؤمنون.]91 :

القرآن أنه علم ولـــــد بعد أن جتاوزت

اعرابني ،إذ يرى أبو البقاء العكربي

أصوله ومبانيه ،وأخذ أفكاره ،وقواعده

ﭷ

فان علم إعراب القران الكريم يعربه

ﭽ ﭲ ﭳ ﭼ يقرأ

ومن ثم يأخذ إعراب هذه

الكتابة ،والتأليف يف كل علم من علوم

باجلر عىل الصفة أو البدل من اسم اهلل

تعاىل))

(.((3

املعارف والعلـــــــوم التي استقى منها
مرحلة التكوين واالستقرار .وأصبحت

َّ
أن(( :قوله تعاىل
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ال يتدخل يف عمل النحويني ليناقشهم يف

املفردة احتاملني نحويني كل احتامل يستند
إىل مفهوم نحوي مقرر يف بابه .ومن ثم
فان علوم القران أخذ من النحو ما حيتاج

( ((3التبيان يف إعراب القرآن.960 :

علوم ناضجة إىل درجة كبرية ((فان بدء
القران كان سابق ًا جلمع أطراف هذه
( ((3ينظر :تشابه املفاهيم النحوية وأثره يف تعدد
اع��راب املفردة القرانية ،د .عيل جاسب

اخلزاعي (خمطوط).

أ.م.د .عيل جاسب اخلزاعي

يف علم واحد ،أو حتت

عناية خاصة من زاويته .ومن ثم كانت

العلوم))

متأخرة مل تكن لو مل تقطع تلك العلوم

تلك العوم يف رؤية واحدة يستطيع من

(((3

مسمى واحد ..ومن ثم يمثل مرحلة
شوط ًا كبري ًا يف بحوثها ودراساهتا .أي
أن التطور املعريف والعميل هلا هو ما

دفع لتأسيسه وتكوينه علام مستقال عنها

بموضوعه وأبحاثه ،متخذا من نتاجتها
أدواته يف حتليل النص القرآين وتفسريه.

احلاجة ملحة لتكوين علم جيمع رؤى

خالهلا أن يقدم فهام متناسب مع مكانة
هذا النص العظيم .وبتعبري آخر ،فان

النص القرآين نفسه هيأ أرضية تداخل
تلك العلوم بعدما فرض واقعه عىل
متلقيه يف أن يؤسس علومه التي تعني

ومن سامته األخرى أنه علم تأسس

عىل فهمه( ،((3فم ّثل النص القرآين

متعددة يف مشاربه واجتاهاهتا ومناهجها،

تلك العلوم التي اشتغلت عىل النص

لوجود جامع مشرتك بني معارف وعلوم
وأدواهتا وغاياهتا جتسد يف النص القرآين،

فكل علوم القران بحسب املدلول

اللغوي تتخذ من النص القرآين مادهتا
األساسية .ومن ثم أصبح من الرضوري

أن يكون هناك علم جامع لتلك العلوم
وظيفتـــه أن يقدم فهام واضحا وجيد

للنص القرآين من خالل حتليله وتفسريه
باالعتامد عىل مجيع العلوم .فكل علم
منها عند اشتغاله بالنص املقدس البد
أن يكون قد أوىل املعنى القرآين يف سياقه
( ((3علوم القران واعجازه وتاريخ توثيقه ،د.
عدنان حممد زرزور.191 :

سهل أن تدمج
منطلق ًا لعلوم عديدة ما ّ
بعلم واحد ُأطلق عليه مصطلح (علوم

القران).

مصطلح علوم القران يف ضوء
مفهوم علم النص:

ما استعرضناه من سامت جوهرية

متيز هبا علم النص ،وعلم القران يبني
لنا درجة التقارب العلمي بينهام لوجود
تشابه كبري ،وجمموعة من املسائل التي
اشرتاكا يف اشرتاطهام للتحقق العلمي.

ولعــــــل أول السامت املشرتكة هو

( ((3علم النص ،دراس��ة مجالية ،د .مدحت
اجليار.48- 47 :
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مبدأ التداخل املعريف .فكالمها بوصفهام

هذه املعارف قد تتناقض يف ما أنتجته من

أن علم لغة النص سعى إىل االستفادة

وهذا التداخــــــل مبني عىل أساس

علمني قاما عىل أساس التداخل املعريف.

من كل ما يمكنه أن يشرتك يف عملية

الفائدة احلاصلة من تلك العلوم فقط،

دالالته .ومن ثم عمل عىل اجلمع بني

أن يتدخال يف عمل العلوم التي متدمها

حتليل النص الستنطاقه ،واستخراج

فليس من شأن هذين العلمني الكليني

املعارف املتباينة ،واملتفارقة لتحقيق ذلك

بالقواعد واألفكار .فهام يأخذان ما

اختالف العلوم بقدرته عىل استيعاب

ما ال يرتبط هبذه املسالة اجلوهرية.

بنية منسجمة قادرة عىل احلفاظ عىل

املسائل التي هي من شأن تلك العلوم

الغرض ،وقد استطاع أن يتجاوز مشكل

كل ذلك اخلليط املتباين ،بل وتشكيل
ذلك التداخل املعريف .واألمر نفسه مع

ينفعهام يف فهم النص وحتليله .ويرتكان
فهام يتدخـــالن يف مناقشة تفصيالت

وختصصها.

علوم القران ،فإنام سمي هبذا املصطلح؛

وإذا كان علم النص لساين املولد

قواعده ،وأفكاره التي تساعده عىل فهم

من رحم الدراسات اللغوية .فتفسري

ألنه اجته إىل األخذ من كل علم خالصة

والنشأة ،فان علوم القران ولد كذلك

لنص املقدس ،وحتليله .والعلوم التي

القران الكريم بوصف أهم تلك العلوم

يف دائرة واحدة بل كانت متعددة خمتلفة

الكتاب الكريم تفسري ًا لغويا ،ثم ما لبثت

اعتمد عليها مل تكن يف باب واحد ،وال
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أفكار.

نشأ لغوي ًا نحويا متثل يف تفسري مفردات

متباينة ما قد يكون بني بعض أفكارها

كتب معاين النحو التي جعل التفسري

والعلوم العقلية ،فجمع بني الرواية

َّ
أن استقامت فرع ًا من الفروع املمهد

تناقض .إذ اعتمد عىل العلوم النقلية
والدراية ،بل أن السيوطي فيه ادخل علم

الطب واهلندسة .والريب يف أن بعض

النحوي ،واإلعراب حمورها األساس

لنشأة علوم القران تارخييا .ومثلام تشكل
البالغة جزءا كبريا بقواعدها وأصوهلا

أ.م.د .عيل جاسب اخلزاعي

يف علم النص ،فان علوم البالغة العربية

الذي كان موضوعا ،ومادة أساسية لعوم

واسعة منها مثلام نطالع الكتب املخصصة

فعلم لغة النص ولد بعد تطور

متثل ابرز علوم القران ،إذ تأخذ مساحة

لذلك(.((4

أما عن األسباب والدوافع التي

شكلت كال العلمني فتكاد أن تكون

االسباب نفسها.

كثرية.

الدراسات اللسانية وغريها من العلوم
اإلنسانية ،وكذلك علوم القران ،فقد

تأسست فكرته بعد أن وصلت العلوم
اإلسالمية إىل مرحلة نضوجها الفكرية،

فعلوم القران إنَّام أصبحت علام

والنظرية .بل إن بعضها وصل إىل مرحلة

التي ختدم القران عىل أساس توافر

الدراسات التأسيسية والتنظريية مثل علم

واحد ًا كليا جامعا ملجموعة من العلوم
القاسم املشرتك بني تلك العلوم ،وهو

النص القرآين ما سمح بقيام علام معتمدا

عىل تلك العلوم مستقال عنها يف الوقت
نفسه .وهذا العلم قد اختذ من النص
املقدس مادته األساسية ،يسعى إىل

حتليله ،وتفسريه اعتامدا عىل ما تقدمه

تلك العلوم من أفكار وقواعد .وعلوم
اخرى ،ومادام مصطلح علوم القران

هبذه السمة ،فإنَّه يناظر علم لغة النص
الذي قام مثلام أرشنا إىل ذلك عىل أساس

احلاجة جلود علم ُيعنى بدراسة النص
( ((4ينظر الربهان يف علوم القران للزركيش:
واالتقان يف علوم القران للسيوطي:

الركود ،وعدم اإلنتاج بسبب كثرة
النحو والبالغة .ومن ثم يشكل علوم
القران مرحلة متاخرة من حياة الفكر

اإلسالمي ،لك َّن هناك فارق ًا أساسي ًا
بني علم النص ،وعلوم القران .وهو َّ
أن

علم النص بدأ نرض ًا ،ومازال يستفيد من
الدراسات احلديثة ،واملعارصة .أما علوم

القران فقد توقف تطوراته وتطبيقاته
التأسيسية والتنظريية عند كتاب اإلتقان

يف علوم القران للسيوطي ،ومل يعمل

املحدثون عىل إكامل ما بدأه سلفهم.
فغدت دراسات علوم القران احلديثة

تكرارا ملا كتبه السابقون وإعادة ترتيب.
إذا ما استثنينا حماولة الشيخ عبد العظيم
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الزرقاين يف كتابه (مناهل العرفان يف علوم

له عالقة هبذا النص املقدس من قريب،

مل تكن حمل عناية بالقدر الكايف عند

التي تقوم عليها هذه األطروحة الرتاثية

القران ،ورد الشبهات التي تثار حول

النص(.((4

القران) .فقد ركز فيه عىل موضوعات

القدماء ،وهو موضوعة الدفاع عن
يلق عناية
النص القرآين .وهو موضوع مل َ

كافية لبحثه ودراسته.

العظيمة تشبه إىل حد كبري مقوالت علم
اخلامتة:

يمكن القول يف خامتة هذا البحث

وهذه املقارنة التي تكشف لنا عن

َّ
إن مصطلـــــح علوم القران هو تعبري

وعلم النص .تبني حقيقة أطروحة علوم

إمكـــــان تأسيس علم نص كيل جيمع

أن دراساته قد استفادت من الدراسات

يف رؤاها وعملها ومناهجها وأدواهتا

التقارب املعريف الكبري بني علوم القران،

القران ،وقيمتها العلمية واملعرفية .ولو
احلديثة ،وما أثمرته ،و أن املحدثني مل
يكرروا ما قاله السلف ،وبدأوا من حيث

انتهوا .لكان لعلوم القران من الدراسات،
والبحوث ما كان لغريه ،أو العلوم

اإلسالمية األخرى؛ َّ
ألن أطروحة علوم
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أو من بعيد( .((4وهذه الرؤية املعرفية

القران كانت حماولة رائدة ،إذ حاولت أن

جتمع الرتاث اإلسالمي املرتبط بالنص

لرتكيز تلك العلوم واختصارها بحيث
يمكن استيعاهبا ،واستثامرها يف فهم
النص القرآين( .((4وعملت عىل مجع ما

( ((4ينظر :مفهوم النص .دراس��ة يف علوم

قديــم عن أطروحة حديثة تذهب إىل

جمموعة متعددة من العلوم التي ختتلف
البحثية مع احتفاظه باستقالله العلمي

واملعريف الذي يميزه عن غريه من تلك
العلوم ،فال يغدوا احدها بل له ما يفرقه

عنها ،علم ُيعنى بدراسة النص لتحليله

وتفسريه .ويأخذه أدواته وأفكاره من

تلك العلوم من دون أن يتدخل يف

بحثها املعريف.

القران ،د .حامد أبو زيد.12 :
( ((4ينظر :مفهوم النص .دراس��ة يف علوم
القران ،د .حامد أبو زيد.13 :
( ((4ينظر :النص واخلطاب ،ق��راءة يف علوم
القران ،د .حممد عبد الباسط عيد.9 :

أ.م.د .عيل جاسب اخلزاعي

و هذا املقارنة تدلنا عىل عظم ما

تعدد اعراب املفردة القرانية ،د .عيل

بذلوا من اجل خدمة العلم ،فمصطلح

5.5علم اللغــــــة النيص بني النظرية

فعله القدمـــاء ،وجهودهم القيمة التي
علوم القران أطروحة حاولوا من خالهلا

أن يؤسسوا علم النص القرآين ُيعنى
بتفسريه ،وإيضاحه معتمدا عىل األفكار،
والقواعد التي انتجه العلوم التي سبقت
وجسدت أساسه الفكري.
هذا العلم.
ّ

وهذا يعني أن القدماء كانوا يؤمنون

بإمكان حتقيق مثل هذا العلم خدمة

للنص القرآين.

مصادر البحث:

1.1اإلتقــــان يف علوم القران جلالل
الدين السيوطي 911ﻫ ،دار الفكر
للطباعة ،والنرش ،بريوت لبنان،

الطبعة األوىل 1420ﻫ 1999-م.

2.2الربهان يف علوم القران تالييف
لالمام بدر الدين أيب عبد اهلل حممد

بن هبادر بن عبداهلل الزركيش املتوىف

794ه ،دار الكتب العلمية ،بريوت
لبنان ،الطبعة االوىل2006 ،م.

3.3التبيان يف إعراب القرآن.960 :

4.4تشابه املفاهيم النحوية وأثره يف

جاسب اخلزاعي (خمطوط).

والتطبيق احلديـــث النبوي انموذجا

جملة علوم اللغة مج  9العدد  2سنة
.2006

6.6علم النص دراسة مجالية نقدية ،د.
مدحت اجليار ،القاهرة ،الطبعة
االوىل2005 ،م.

7.7علــــــــم النـــص مدخل متداخل
االختصاصات ،فان دايك ،ترمجة

وتعليق د .سعيد بحريي ،دار القاهرة

للكتاب ،الطبعة االوىل 2001م.

8.8علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات،
د .سعيد بحريي ،الرشكة املرصية
العاملية للنرش ،لونجامن ،الطبعة
االوىل 1997م.

9.9علوم القران الكريم ،د .نور الدين
زعرت ،مطبعة الصباح ،دمشق،
الطبعة االوىل1414 ،هـ 1993-م.

1010علوم القران بني الربهان واالتقان
دراسة مقارنة ،د .حازم سعيد
حيدر ،مكتبة دار الزمان ،السعودي،
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د .ط1420 ،هـ.

1111علوم القران واعجازه وتاريخ
توثيقه ،د .عدنان حممد زرزور ،دار

االعالم ،االردن ،الطبعة االوىل،

1426هـ 2005-م.

الطبعة االوىل 2009م.

1616معجم علوم القران ،ابراهيم حممد
اجلرمي ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة

االوىل1422 ،هـ 2001-م.

1212مباحث يف علوم القران ،د .حسني

1717مفهـــــوم النص .دراسة يف علوم

بريوت لبنان ،الطبعة االوىل،

الثقايف العريب ،بريوت لبنان ،الطبعة

صالح محاده ،دار املحجة البيضاء،

1429هـ 2008-م.

القران ،د .حامد أبو زيد ،املركز
الثامنة.1998 ،

1313مدخل اىل علـــــــم اللغة النيص،

1818مناهل العرافان يف علوم القران،

بن شبيب العجــــمي ،السعودية،

العريب ،بريوت ،بريوت 1415هـ-

فولفجانج هينـــــه ،ترمجة د .فالح
1419هـ1999-م.

عبد العظيم الزرقاين ،دار الكتاب

1995م.

1414املدخــــــل لدراسة القران الكريم

1919النص واخلطاب ،قراءة يف علوم

شعبان حممد اسامعيل ،دار االنصار

مكتبة االداب ،القاهرة ،الطبعة،

والسنـــــــة والعلوم االسالمية .د.

القاهرة .د .ط.
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للكتــــــــاب العايل ،عامن االردن،

القران ،د .حممد عبد الباسط عيد،
1420هـ 2009-م.

1515املصطحات األساسية يف لسانيات

2020نفحات من علوم القران ،حممد أمحد

معجمية ،د .نعامن بوقرة ،جدارا

الكبعة االوىل1406 ،هـ 1986-م.

النص وحتليـــــــــل اخلطاب دراسة

معبد ،مكتبة طيبة ،املدينة املنورة،

فحوى البحث
fLA�« vK� W�—U�*« U�ü« e�—Ë ¨Âu�M�«Ë V�«uJ�« �« r�dJ�« Ê«dI�« —U�«
iF� U�ü« XHA�Ë ¨ÊU��ô« W�b� UL�œu�Ë � qô« Êô ªdLI�«Ë ÷—ô«Ë
5M��« W�dFL� ¨UL�d�– s� ·«b�ô« Èd�« U�¬ d�–Ë ¨U� WOLKF�« ozUI(«
÷—ô« ’UB��U� ¨ «eO2Ë hzUB� UNCF� ’UB��« Èd�« XMO�Ë ¨»U�(«Ë
UNzUL��[ ÷—ô« hzUB� s� WK� s� Èd�ô« U�ü« XLKJ�Ë ¨ÊU��ù« sJ��
bM� ®d��© WLK� Ê«dI�« � —dJ�Ë ¨ÆÆÆU�—UN�Ë UNKO� [UNzU�Ë [U�U��Ë [UNKN�Ë[
tI�U) dIO� ¨oK)« rOE� ÊuJ�« «c� � ÊU��ô« dJH�� Ê« v�� ¨dLI�«Ë fLA�« d�–
WLOE� U�uK� Âu�M�«Ë V�«uJ�U� ¨WLOEF�« tLF� vK� �« dJA�Ë ¨W�œu�F�U�
d�–Ë ¨ÈdFA�« r$Ë ‚—UD�U� UNCF� ¡U�« �UF�Ë t�U��� d�– UN�LEF�Ë ªWIK)«
·«b�ô« � t��b� Y�U��« bO��« ”d� b�Ë ¨ôU�« Âu�M�«Ë V�«uJ�« w�U� t�U���
ÊU��ôU� »U�«Ë ¨r�dJ�« Ê«dI�« s� ��J�« eO(« «c� XKG� UNK�« s� ��« U�UG�«Ë
¨t�U��� �« WLE� �« rK� s� qBO� ¡UL��« ú� ��« Âu�M�« Ác� � dJH�� Ê«
�« qB� Ê« v�� UNO� Y��� Ê« ô« tOK� U� WLOE� �«—«d�« ÊuJ�« � Ê« s�u� Ê«Ë
Æ «—U�« s� Ê«dI�« � ¡U� U2 UFH�M� UNCF�
1(1

أهداف ذكر النجوم والكواكب يف القرآن الكريم

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة:

يتعلق يف اهم االهداف والغايات

الكواكب والنجوم من اهم االمور

التي من اجلها ذكر سبحانه الكواكب

فكل ما يدور من امور يف السامء كان

عظمة اهلل ،واظهار االعجاز العلمي،

التي شغلت االنسان قديام وحديثا،

حمط خوف واعجاب له ،فاإلنسان كان

يراقب الشهب وهي ت َ
ُقذف يف السامء،
ويراقب املراحل التي يمر هبا القمر،

وكيف انه يغيب فجاءة كام تغيب الشمس

(اخلسوف والكسوف) مما دفع بعض

الناس وبتزيني من الشيطان باختاذ بعض
النجوم والكواكب اهلا من دون اهلل بدافع
اخلوف والرجاء ،وكان دور االنبياء كبري

يف اقناع املرشكني برتك ما سوى اهلل،

ومل يغفل القران الكريم ذكر النجوم
والكواكب فقد ذكرمها كثريا ،وقد علل

اغلب الباحثني تكرار ذكرمها يف القران
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فقسمت البحـــث عىل مبحثني ،االول

اىل اظهار االعجاز العلمي ،وتذكري

الناس ببعض احلقائق التي ختصهام ومل
يركزوا عىل باقي االهداف ،لذا حاولت

يف بحثي هذا ان اسلط الضوء عىل مجلة
من االهداف والغايات واالسباب التي

من اجلها ذكرمها القران ما استطعت،

والنجوم ،كالداللة عىل التوحيد ،وبيان

وتفسري بعض احلقائق العلمية للناس

لالعتبار وليزول عنهم اجلهل ،اما
املبحث الثاين فتناولت فيه فوائد النجوم

والكواكب لإلنسان التي اشارت اليها
اآليات املباركة ،كاستفادة الناس من
النجوم يف علم التنجيم ،وتعليم الناس
النظام والدقة اعتبارا بدقة نظام الكون،

واظهار مكانة آل البيت الذين هم النجوم
املضيئة يف ظلامت اجلهل ،وذكر فوائد

النجوم العظيمة ملعرفة بعض االحداث

املهمة املرتبطة بالوقت ،كحلول شهر

الصيام واحلج اللذين ارتبطا بحركة
القمر ،وارتباط النجوم بأهم االحداث

املستقبلية ،فوقت حدوث القيامة مرتبط
بزوال الكواكب والنجوم ،التي احد اهم

عالماهتا ،واعتمدت يف رشح اآليات

مصادر التفسري املعتربة ،وبعض كتب
االعجاز العلمي ،واهلل ويل التوفيق.

م.م .رزاق مهدي محادي

املبحث االول:

اهم االهداف والغايات االساسية:

األرض مثلهن} يعني سبعا واختلف
فيهن عىل قولني :أحدمها -وهو قول

للكالم عن النجوم و الكواكب البد

اجلمهور أهنا سبع أرضني طباقا بعضها

شموس كشمسنا ،والثانية عبارة عن

كام بني السامء والسامء ويف كل أرض

لنا من معرفة الفرق بينهامّ ،
إن األوىل
أجسام باردة كاألرض ،تنعكس عليها

أشعة الشمس فتيضء ،ويمكن متييزها
عىل صفحة السامء بثبوت نورها ،يف حني

تكون النجوم متأللئة بالنور((( ،وورد
ذكرمها يف القران كثري ،ويمكننا ان نذكر
مجلة من االهداف والغايات لذلك:
التأكيد عىل ان اهلل هو اخلالق:

فوق بعض بني كل أرض وأرض مسافة
سكان من خلق اهلل وقال الضحاك:
{ومن األرض مثلهن} أي سبعا من
األرضني ولكنها مطبقة بعضها عىل
بعض من غري فتوق بخالف الساموات،
واألول أصح ألن األخبار دالة عليه يف
الرتمذي و النسائي وغريمها وقال أبو

نعيم :هذا حديث ثابت من حديث

اكد سبحانــه وتعاىل عىل انه هو

موسى بن عقبة تفرد به عن عطاء روى

ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ

مسلم عن سعيد بن زيد قال[ :سمعت

اخلالق فقال

ﭽﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘ

عن ابن أيب الزناد وغريه ويف صحيح
النبي يقول :من أخذ شربا من

ﰙ ﰚ ﰛ ﭼ [سورة الطالق،]١٢ :

األرض ظلام فإنه يطوقه يوم القيامة

واملحاسبة وال خالف يف الساموات أهنا

بينهن} قال جماهد :يتنزل األمر من

دل عىل كامل قدرته وأنه يقدر عىل البعث

سبع بعضها فوق بعض دل عىل ذلك
حديث اإلرساء وغريه ثم قال {ومن

((( تفسري األمثل ،مكارم الشريازي( ،ج /19
ص .)460

من سبع أرضني] ثم قال {يتنزل األمر
الساموات السبع إىل األرضني السبع

وقال احلسن :بني كل سامءين أرض
وأمر واألمر هنا الوحي يف قول مقاتل

وغريه وعليه فيكون قوله{ :بينهن}
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إشارة إىل بني هذه األرض العليا التي

ذلك ،الظاملون املعرضون((( ،واقرتن

أعالها وقيل :األمر القضاء والقدر و

الذي يدخل الليل بالنهار ﭽ ﯞ

هي أدناها وبني السامء السابعة التي هي
هو قول األكثرين فعىل هذا يكون املراد

بقوله تعاىل:

ﭽ ﰍ ﭼ إشارة إىل ما

بني األرض السفيل التي هي أقصاها

وبني السامء السابعة التي هي أعالها
وقيل{ :يتنزل األمر بينهن} بحياة
بعض وموت بعض وغنى قوم وفقر

قوم وقيل :هو ما يدبر فيهن من عجيب
تدبريه فينزل املطر وخيرج النبات ويأيت

بالليل والنهار والصيف والشتاء وخيلق
احليوانات عىل اختالف أنواعها وهيئاهتا

فينقلهم من حال إىل حال

(((

اما الغاية

من هذا اخللق فهي ألجل أن يعرفه
العباد ويعلموا إحاطة قدرته باألشياء

كلها ،وإحاطة علمه بجميع األشياء
144

فإذا عرفوه بأوصافه املقدسة وأسامئه

احلسنى وعبدوه وأحبوه وقاموا بحقه،

فهذه الغاية املقصودة من اخللق واألمر
معرفة اهلل وعبادته ،فقام بذلك املوفقون

من عباد اهلل الصاحلني ،وأعرض عن
((( تفسري القرطبي( ،ج  /18ص .)176

ذكر صفة اخللق بصفة القدرة ،فهو
ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ [سورة
الزمر ،]5 :أي هو القادر عىل الكامل

املستغني عن الصاحبة والولد ومن كان

هكذا فحقه أن يفرد بالعبادة ال أنه يرشك

به ونبه هبذا عىل أن له أن يتعبد العباد بام

شاء وقد فعل وقوله تعاىل :ﭽﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ

قال الضحاك :أي يلقي هذا عىل هذا
وهذا عىل هذا(((.

االستدالل عىل التوحيد:

منح سبحانــه وتعاىل االنسان العقل

ليكون الدليل اليه ،فاإلنسان العاقل
حينام يرى اثار عظمة اهلل يف هذا الكون
الفسيح البــــد له من ان يقر للخالق

بالعبودية ،فاملخلوقات صغريها كالذرة
((( ينظر :تفسري السعدي( ،ج  /1ص .)872
((( تفسري القرطبي( ،ج  /15ص .)206

ﭼ
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وكبريها كاملجرة كلها تدل عىل وجود

خرج من الرسب الذى أخفي فيه ،فلام

فتظهر ليال عندما ترى املاليني من

ريب؟ .عىل االنكار واالستخبار ،فلام

الصانع احلكيم ،واما عظمة اخلالق

النجوم املضيئة يف هذا الكون ،عندها

ختر العاقل ساجدا امام هيبة وعظمة
اخلالق ،وقد اراد ابراهيم ان يصل

بقومه اىل هذه احلقيقة،

ﭽﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ

جن عليه الليل رأى الزهرة قال :هذا

أفل الكواكب قال :ال احب اآلفلني
الن االفول من صفات املحدث ال

من صفات القديم( ،فلام رأى القمــر

بازغا قال هذا ريب)؟ .عىل االنكار

واالستخبار( ،فلام أفل قـــال لئن مل

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

هيدين ربى ألكونن من القوم الضالني)

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

الظاملني ،فلام أصبح رأى الشمس

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

والقمر؟ .عىل االنكار واالستخبار

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

يقول :لو مل هيدين ربى لكنت من القوم

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

بازغة قال هذا ريب هذا أكرب من الزهرة

[سورة

ال عىل االخبار واالقرار ،فلام افلت

يعبدون األصنـــــام والشمس والقمر

والقمر والشمس ﱫ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮟﮠﮡﮢﮣ ﭼ

األنعام ،]٧٨– ٧٦ :كان أبوه وقومه
والكواكب فأراد أن ينبههم عىل اخلطأ
يف دينهم ،وأن يرشدهم إىل طريق
النظر واالستدالل((( ،قال الرضا:

قال لألصناف الثالثة من عبدة الزهرة

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﱪ وانام أراد ابراهيم بام

ان ابراهيم وقع عىل ثالثة أصناف:

قال أن يبني هلم بطالن دينهم ويثبت

وصنف يعبد الشمس ،وذلك حني

بصفة الزهرة والقمر والشمس ،وانام

صنف يعبد الزهرة وصنف يعبد القمر.

((( الوسيط لسيد طنطاوي( ،ج  /5ص .)109

عندهم ان العبادة ال حتق ملن كان

حتق العبادة خلالقها وخالق السموات
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واالرض ،وكان ما احتج به عىل قومه

[سورة النجم ،]٤٩ :والشعرى نجم

ان ابراهيم اراد ان يصل هبم عن

وهو نجم يطلع يف آخر الليل ،وهو من

ان ما سوى اهلل تعاىل وان عظم حجمه

معروف بنجم الشعرى اليامين ،ألنّه يقع

ما أهلمه اهلل وآتاه

(((

ويمكننا القول

طريق االستنتاج اىل حقيقتني ،االوىل

كالنجوم والكواكب فهي ال متثل يش ًء
امام اهلل الذي خلقها ،واحلقيقة الثانية

ان ما سوى اهلل متغري ،منتقل من
حال اىل حال ،بحاجة اىل من يمده بام

حيتاجه ،وهذا حمال عىل اهلل سبحانه،

فعظمة اخللق وكرب احلجم ليست معيارا
الختاذ الربوبية؛ الن كل يشء عاجز
امام اخلالق العظيم ،واالنسان الذي

عطل عقله هاله عظمة هذه االجرام
الساموية ،ودخل قلبه الرعب منها،

وظن اهنا هي املؤثرة يف هذا الكون ،وان
هلا الكلمة الطوىل يف اخللق؛ فاختذها
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معبودا له من دون اهلل ،فقد عبد العرب

نجم الشعرى ،فرد القران الكريم

عليهم ،ان هذا النجم العظيم اخللقة ما
هو اال خملوق كسائر املخلوقات ،فقد

قال سبحانه ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ
((( تفسري نور الثقلني( ،ج  /1ص .)736

كانت قريش وقوم من العرب يعبدونه

أشدّ النجوم يف السامء ملعان ًا وإرشاق ًا وهو
يف جهة جنوب اجلزيرة العربية ،وحيث

ّ
أن اليمن يف جنوب اجلزيرة أيض ًا فقد
أطلق عليه «باليامين» ،وكانت طائفة
من العرب كقبيلة «خزاعة» تقدّ س

هذا النجم وتعبده وتعتقد أنّه مبدأ
املوجودات عىل األرض ..فتأكيد القرآن

عىل ّ
رب الشعرى هو إليقاظ هذه
أن اهلل ّ
القبيلة وأمثاهلا من غفوهتا ،لئ ّ
ال ُيشتبه

املخلوق باخلالق ويجُ عل املربوب مكان
الرب((( ،هذا النجم العجيب اخللقة
ّ
إلرشاقه الكثري عُدّ ملك النجوم ،وله
أرسار وعجائب منها :طبق ًا للتحقيقات

التي ُاجريت يف املراصد املعروفة يف

العامل عن «الشعرى» ظهر ّ
أن حرارة هذا
النجم تبلغ  120ألف درجة سانتيغراد،

((( ينظر :تفسري نور الثقلني( ،ج  /9ص )184
و تفسري األمثل ،مكارم ال��ش�يرازي( ،ج
 /17ص .)272
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مع العلم ّ
أن حرارة سطح الشمس ال

تتجاوز  6500درجة سانتيغراد وهذا

مرة املسافة
واألرض تعادل مليون ّ
بيننا وبني الشمس ،ونعرف ّ
أن رسعة

الشعرى بالنسبة إىل الشمس ،و اجلرم

ّ
وأن نور الشمس يصل إلينا خالل

التفاوت بني احلرارتني يبينّ مدى حرارة

املخصوص هلذا النجم أثقل وزن ًا من
مرة تقريب ًا،
املاء بمقدار مخسني ألف ّ

النور يف الثانية (ثالثامئة ألف كيلومرت)

ثامين دقائق وثالث عرشة ثانية مع أنهّ ا

تبعد عنّا مسافة مخسة عرش مليون كيلو

أي ّ
أن وزن الليرت من املاء عىل الشعرى

«مرت ًا» ..يف حني ّ
أن شعاع الشعرى ال

مع ّ
أن من بني جمموع املنظومة الشمسية

كم هي الفاصلة بني الشعرى واألرض،

يعادل مخسني طنّ ًا عىل سطح األرض!.

يصلنا إالّ بعد عرش سنني ،واآلن قدّ روا

يعدّ كوكب عطارد أكثر األجرام يف

ولكوكب الشعرى نجم تابع له يدور

ستّة أضعاف الوزن النوعي للامء،

وأول من إكتشفه عامل يدعى بس ل b e
ّ

وزنه النوعي وال يتجاوز وزنه النوعي
فينبغي أن نعرف هبذا الوصف كم هذا

النجم مثري للدهشة والعجب ،ومن
أي عنرص يتأ ّلف حتّى صار مضغوط ًا

هبذا املستوى ،يظهر نجم الشعرى -يف

قرننا -عند فصل الشتاء إالّ ّ
أن هذا
النجم أو الكوكب كان يظهر يف عرص

منجمي مرص يف الصيف! وهو كوكب
ّ
كبري يعادل عرشين ضعف ًا من كوكب
الشمس ،ومسافته تبعد عن األرض

أكثر من مسافة الشمس بمقدار كبري

وقد ذكروا ّ
أن مسافة بني الشعرى

حوله وهو من نجوم السامء الغامضة،

 sellعام 1844م ،إالّ أنّه رؤي عام

1862بالتلسكوب ،ويكمل هذا النجم
دورته حول الشعرى يف  50عام ًاّ ،
كل
هذا ّ
يدل عىل عمق تعابري القرآن الكريم

واهنا ذات معنى غزير ،ويف ط ّيات
تعابريه حقائق كامنة إذا مل يقدّ ر هلا أن

تعرف يف عرص نزوهلا فإنهّ ا تتجلىّ بمرور
الزمان((( ،ويمكننا القول ان قوله تعاىل
ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ فيه تأكيد منه

((( تفسري األمثل ،مكارم الشريازي( ،ج /17
ص .)273
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تعاىل بانه رب هلذا الكوكب العظيم،

سبحانه:-

اذهلت العلامء ،فكان االحرى عبادة

وقوله:

الذي امتاز هبذه الصفات العجيبة ،التي
من منح هذا الكوكب هذه اخلصائص

املذهلة.

التأمل والتفكر يف خلق اهلل سبحانه:

خلق اهلل سبحانه االنسان ووهب

له العقل ليتأمل ويتفكر يف خلق اهلل،
فتفكر ساعة خري من عبادة سبعني سنة،
لذا دعا اهلل عباده بالتفكر والتأمل يف
خلق الساموات واالرض

ﭽﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﭼ
ﭽﯞ ﯟ ﭼ معطــــوف

عىل ما قبله ،والتقدير :جعل اليشء

أو األشياء عىل مقادير خمصوصة يف
الزمان أو املكان أو غريمها قال -تعاىل

:-

ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭼ املنازل:

مجع منزل ،وهى أماكن النزول ،وهى

-كام يقول بعضهم -ثامنية وعرشون

منزال ،وتنقسم إىل اثني عرش برجا

وهى :احلمل ،والثور ،واجلوزاء،

والرسطـــــان ،واألســــد ،والسنبلة،

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [سورة

وامليزان ،والعقرب ،والقوس ،واجلدي،

بالضياء ألنه أقوى وأكمل من النور،

وثلث منزل ،وينزل القمر يف كل ليلة

الضياء وألهنام إذا تساويا مل يعرف الليل

ويسترت ليلتني إن كان الشهر ثالثني

نوح ]16– ١٥ :وخص الشمس

وخص القمر بالنور ألنه أضعف من
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ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

من النهار ،فدل ذلك عىل أن الضياء

املختص بالشمس أكمل وأقوى من
النور املختص بالقمر ،هذا دليل ،ومما

يدل عىل التفرقة بني الشمس والقمر

ىف نورمها قوله -تعاىل:-

ﭽﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ وقوله-

والدلو ،واحلوت ،لكل برج منها منزالن

منزال منها إىل انقضاء ثامنية وعرشين،
يوما ،ويسترت ليلة واحدة إن كان الشهر

تسعة وعرشين يوما ،والضمري يف قوله:

ﭽ ﯭ ﭼ يعود إىل القمر ،كام يف قوله-

تعاىل :-

ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﭼ أي :واهلل-تعاىل -هو
الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا،
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وقدر للقمر منازل ينزل فيها يف كل ليلة

فيهن يف حيزهن و إن كان يف واحدة

عىل قدرة اهلل وحكمته ،قالوا :وكانت

بعضهم «و جعل الشمس رساجا» أي

عىل هيئة خاصة ،وطريقة بديعة تدل
عودة الضمري إىل القمر وحده ،لرسعة

سريه بالنسبة إىل الشمس :وألن منازله

معلومة حمسوسة ،وألنه العمدة يف

تواريخ العرب ،وألن أحكام الرشع

منوطة به يف األغلب((( ،ثم دعانا اهلل
سبحانه التأمل يف خلق الساموات

ﭽﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

منها كام تقول أتيت بني متيم و إنام أتيت
مصباحا ييضء ألهل األرض كام كانت

الشمس جعل فيها النور لالستضاءة
به كانت رساجا فهي رساج العامل كام
أن املصباح رساج اإلنسان( ،((1ووجه

سبحانه املرشكني اىل التأمل

ﭽﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭼ

ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [ســـورة األنبياء:

فوق األخرى كالقباب «و جعل القمر

تأمل العلامء فخرجوا بثالث اقوال يف

[سورة نوح ،]١٦– ١٥ :أي واحدة

فيهن نورا» قيل فيه وجوه (أحدها) أن
املعنى و جعل القمر نورا يف الساموات

و األرض عن ابن عباس قال ييضء
ظهره ملا يليه من الساموات و ييضء
وجهه ألهل األرض و كذلك الشمس

(و ثانيها) أن معنى فيهن معهن يعني و
جعل القمر معهن أي مع خلق الساموات

نورا ألهل األرض (و ثالثها) أن معنى
((( ال��وس��ي��ط لسيد ط��ن��ط��اوي( ،ج  /1ص
.)2080

 ،]٣٠واصبحت اآلية املباركة حمل
تفسريها (:((1

ّ 1.1
السامء واألرض إشارة إىل
إن رتق ّ
بداية اخلليقة ،حيث يرى العلامء ّ
أن

ّ
كل هذا العامل كان كتلة واحدة عظيمة
وجتزأ تدرجي ّيا
من البخار املحرتق،
ّ
نتيجة اإلنفجارات الداخلية واحلركة،

فتو ّلدت الكواكب والنجوم ،ومن
( ((1تفسري جممع البيان ،الطربيس( ،ج /10
ص .)136
( ((1تفسري األمثل ،مكارم الشريازي( ،ج /10
ص .)155
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مجلتها املنظومة الشمسية والكرة

توسع
األرضية ،وال يزال العامل يف ّ

دائب.

2.2املراد من الرتق هو كون مواد العامل
متّحدة ،بحيث تداخلت فيام بينها

وكانت تبدو وكأنهّ ا ما ّدة واحدة،

إالّ أنهّ ا إنفصلت عن بعضها بمرور

الزمان ،فأوجدت تركيبات جديدة،

وظهرت أنواع خمتلفة من النباتات

واحليوانات واملوجودات االُخرى يف
السامء واألرض ،موجودات ّ
كل منها
ّ

نظام خاص وآثار وخواص ختتص

هباّ ،
وكل منها آية عىل عظمة اهلل
وعلمه وقدرته غري املتناهية.

يمكن رؤيته بالعني ،وكيف ّ
أن املطر ينزل

السامء ،وكيف تنفتق األرض وتنمو
من ّ
النباتات ،وهو يناسب متام ًا قوله تعاىل:
ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ وكذلك ينسجم

وقوله تعاىل:
ﮣ

ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﭼ ،ويمكننا ان نرجح راي آل البيت

بدليل طلب اهلل سبحانه من املرشكني
النظر والتأمل ،فمن غري املعقول ان

يطلب سبحانه من املرشكني ان يتفكروا

يف حقيقة علمية حدثت يف الكون منذ
ماليني السنني ومل حييطوا هبا علام ،وكيف

خياطب سبحانه اناس جهلة هبذه املسالة
العلمية وعقوهلم العفنة تدفعهم لعبادة

ّ 3.3
السامء هو أنهّ ا مل
إن املراد من رتق ّ

صنم من احلجارة ،ويكفينا ان نسلم

األرض أنهّ ا مل تكن تنبت النبات
يف ذلك الزمان ،إالّ ّ
أن اهلل سبحانه

بن حممد عن احلسني بن سعيد عن حممد
بن داود عن حممد بن عطية قال :قال

وأخرج من األرض أنواع النباتات.

ﭽﮓ ﮔ

تكن متطر يف البداية ،واملراد من رتق
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شك ّ
ّ
أن التّفسري األخري يشء
ال

السامء املطر،
فتق اإلثنني ،فأنزل من ّ
والروايات املتعدّ دة الواردة عن طرق
ّ

أهل البيت تشري إىل املعنى األخري،
األول.
وبعضها يشري إىل التّفسري ّ

لروايات اهل البيت حيث ورد عن أمحد

رجل من أهل الشام اليب جعفر يا
ابا جعفر قول اهلل عز وجل:

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜ

ﭼ فقال له أبو جعفر

فلعلك تزعم اهنام كانتا رتقا ملتزقتان

م.م .رزاق مهدي محادي

ملتصقتان ففتقت احدمها من االخرى؟.
فقال :نعم ،فقال أبو جعفر :استغفر

ربك فان قول اهلل عز وجل:

ﭽﮚ

اهلاديء تصطدم مع سفينة ُاخرى

املتوسط ّ
وكل
جتري يف البحر األبيض
ّ
منها سائرة بموازاة االُخرى وبرسعة

ﭼ يقول :كانت السامء رتقا ال تنزل

واحدةّ ...
إن هذا األمر لو مل يكن حماال

احلب ،فلام خلق اهلل تبارك وتعاىل اخللق

للنجوم حيث ّ
أن كال منها هلا مدارها

ﮛ

املطر ،وكانت االرض رتقا ال تنبت
وبث فيها من كل دابة ،فتق السامء باملطر،
واالرض بنبات احلب(.((1

القسم بالنجوم لعظمة خلقتها:

فهو بعيد جدّ ًا ،كذلك األمر بالنسبة

اخلاص هبا ولن تصطدم باالُخرى رغم
ّ
الرسعة اهلائلة ّ
لكل منها ،وبالنظر إىل
هذه اإلكتشافات العلمية عن وضع

يعتقد العلامء الفلكيون ّ
أن النجوم

تتوضح أمه ّية القسم ،قال
النجوم،
ّ

املجردة ،والقسم الكثري
قس ًام منها بالعني
ّ

[سورة الواقعة ،]٧٥ :حول (مواقع

التي تتجاوز امللياردات ،والتي نرى

منها ال يمكن رؤيته إالّ بالتلسكوبات

بل ّ
إن قس ًام منها ال نستطيع مشاهدته

تعاىل ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ
النجوم)فقد ذكر املفسرّ ون تفسريات
عديدة هلا :هو املعنى املتعارف عليه

اللهم إالّ بوسائل
حتّى بالتلسكوبات،
ّ
نصورها هباّ ،
كل من
خاصة نستطيع أن ّ
ّ

واآلخر :هو ّ
أن املقصود بذلك مواقع

وال يوجد أي إحتامل ّ
أن واحدة منها

سقوط النجوم يف احلرش والقيامة،

اخلاص،
هذه النجوم تدور يف مدارها
ّ

تكون يف حقل اجلاذبية لنجمة ُاخرى،

أو ّ
أن بعضها يصطدم بالبعض اآلخر،
ويف الواقع ّ
أن حالة التصادم املفرتضة

مثل ما لو إفرتضنا ّ
أن سفينة يف املحيط
( ((1تفسري نور الثقلني( ،ج  /3ص .)426

من حيث مداراهتا وأبراجها ومسريها،

طلوعها وغروهبـــــا ،وال ّثالث :هو
وفسرّ ها آخرونّ :
بأن معناه هو غروب
النجوم فقط ،واعتربها آخرون إشارة

الروايات حول
وإنسجام ًا مع قسم من ّ
نزول آيات وسور القرآن الكريم يف
ّ
ألن
فواصــــل زمنية خمتلفة ،وذلك
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«النجوم» مجع نجمة تستعمل لألعامل

ستتوضح لنا أمه ّية هذا القسم
عندئذ
ّ

ّ
أن املعاين ال تتناىف حيث يمكن مجعها

بمواقع النجوم؛ الن القسم بمواقعها

التي تنجز بصورة تدرجي ّية ،وبالرغم من

يف اآلية أعاله ،إالّ ّ
األول
أن التّفسري
ّ
هو األنسب حسب الظاهر ،وذلك ّ
ألن

أكثر الناس كانوا ال يعلمون أمه ّية هذا
القسم عند نزول اآليات ،بعكس احلالة

أن ّ
توضح لنا ّ
لكل نجمة
اليوم ،والتي ّ

املخصص ومدارها
من النجوم مكاهنا
ّ
ومسارها املحدّ د هلا بد ّقة وحساب،
وذلك طبق ًا لقانون اجلاذبيةّ ،
وإن رسعة

السري ّ
لكل منها حمدّ دة أيض ًا وفق قانون
معينّ

وثابت ،وهذه املسألة بالرغم

من أنهّ ا غري قابلة للحساب بصورة
دقيقة يف األجرام الساموية البعيدة،

إالّ ّ
أن املجاميع املوجودة يف املنظومة
الشمسية التي تشكّل النجوم القريبة
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لنا ،قد درست بد ّقة وتبينّ

ّ
أن نظام

مداراهتا دقيق إىل حدّ مدهش ،وعندما

يالحظ اإلنسان -طبق ًا لترصحيات
العلامء ّ
(جمرتنا) فقط ألف مليون
أن يف ّجمرات كثرية،
نجمة ،وتوجد يف الكون ّ
ّ
خاص،
وكل واحدة منها هلا مسار
ّ

القرآين( ،((1ويقسم املوىل تبارك وتعاىل
يوجه االنتباه إىل أن املسافات بني
النجوم تبلغ حدودا ال يتصورها اخليال،

فمثال نجد أن أقرب نجم إلينا يف جمرتنا

وهى الشمس تبعد عنا بمقدار 500

ثانية ضوئية ،بينام النجم الذى يليها يف
القرب يبعد عنا بمقدار أربع سنوات

ضوئية تقريبا ،والسنة الضوئية تدل

عىل مدى املسافة التي يقطعها الضوء

يف سنة كاملة علام بأن رسعة الضوء
تساوى  300ألف كيلومرت يف الثانية،
ثم إن هناك مدلوال علميا آخر عن
مواقع النجوم وهى أن موقع الشمس

موقع بالغ الدقة يف وضعه لكى تستقيم

معه احلياة عىل كوكبنا األريض ،ألهنا لو

تقدمت عن موضعها احلايل الحرتقت
االرض من شدة حرارهتا ولو تأخرت

عن موضعها لربدت االرض وجتمدت
فيها البحار واملحيطات وتصري غري

( ((1تفسري األمثل ،مكارم الشريازي( ،ج /17
ص .)495
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صاحلة حلياة البرش عليها( ،((1وذكر

املقسم عليه وهو القرآن من وجوه:

الكربى ،وأقسام اخللق فيها ،ثم ذكر

يف ظلامت الرب والبحر ،وآيات القرآن

سبحانه هذا القسم عقيب ذكر القيامة
األدلة القاطعة عىل قدرته ،وعىل
املعاد بالنشأة األوىل وإخراج النبات

من األرض ،وإنزال املاء من السامء،
وخلق النار ثم ذكر بعد ذلك أحوال

الناس يف القيامة الصغرى عند مفارقة
الروح للبدن ،وأقسم بمواقع النجوم
عىل ثبوت القرآن وأنه تنزيله ،أن الرب

تعاىل يقسم بالنجوم وطلوعها وجرياهنا

وغروهبا؛ إذ فيها ويف أحواهلا الثالث آية

وعربة وداللة كام يف قوله تعاىل

ﮋﮌﮍﮎﮏ ﭼ

ﭽﮊ

منها أن النجوم جعلها اهلل هيتدى هبا

هيتدى هبا يف ظلامت اجلهل والغي،
فتلك هداية يف الظلامت احلسية ،وآيات

القرآن يف الظلامت املعنوية ،فجمع بني
اهلدايتني مع ما يف النجوم من الرجوم

للشياطني ويف آيات القرآن من رجوم
شياطني اإلنس واجلن ،والنجوم آيات
املشهودة املعاينة والقرآن آياته املتلوة

السمعية مع ما فيها مواقعها عند
الغروب من العربة والداللة عىل آياته

القرآنية ومواقعها عند النزول(،((1

وقال

وعلل بعضهم القسم بمواقع النجوم

ﭼ ويرجح هذا القول

انحطت النجوم إىل املغرب أفعاالً

فاملراد منها الكواكب ،كقوله تعاىل

موصوفة ،أو ألنه وقت قيام املتهجدين

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ وقال

ﭔﭕ

ﭽﭑﭒﭓ

أيضا أن النجوم حيث وقعت يف القرآن
ﭽﰎ ﰏ ﭼ وقوله

ﭽﮘ

بانه :لعل هلل تعاىل يف آخر الليل إذا
خمصوصة عظيمة ،أو للمالئكة عبادات
واملبتهلني إليه من عباده الصاحلني،

ﮙ ﮚ ﭼ وعىل هذا فتكون

ونزول الرمحة والرضوان عليهم؛

( ((1القرآن وإعجازه العلمي ،حممد اسامعيل
ابراهيم( ،ج  /1ص .)62

( ((1التبيان يف أقسام ال��ق��رآن( ،ج  /1ص
.)136

املناسبة بني ذكر النجوم يف القسم وبني

فلذلك أقسم بمواقعها ،واستعظم ذلك
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ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ

اختفاؤها حتت ضوء الشمس ،وال

وله تعاىل يف ذلك من الدليل عىل

عظيمة باهرة ،القول الثاين :ما روي

بقوله

أو أراد بمواقعها :منازهلا ومسايرها،
عظيم القدرة واحلكمة ما ال حييط به

الوصف( ،((1كام اقسم سبحانه بنجوم

خمصوصة

ﭽﮊﮋﮌﮍﮎ

عن عيل وعطاء ومقاتل وقتادة أهنا
هي مجيع الكواكب ،وخنوسها عبارة

عن غيبوبتها عن البرص يف النهار،

ﮏ ﭼ [سورة التكوير،]١٦–١٥ :

وكنوسها عبارة عن ظهورها للبرص يف

واالستخفاء

يف كنسها والقول الثالث :أن السبعة

أهنا النجوم اخلنس مجــــع خانس،
واخلنوس

واالنقباض

تقول :خنس من بني القوم وانخنس،
ويف احلديث «الشيطان يوسوس إىل
العبد فإذا ذكر اهلل خنس» أي انقبض
ولذلك سمي اخلناس (والكنس) مجع

كانس وكانسة يقال :كنس إذا دخل

الكناس وهو مقر الوحش يقال كنس
الظباء يف كنسها ،وتكنست املرأة إذا

دخلت هودجها تشبه بالظبي إذا دخل
154

شك أن هذه حالة عجيبة وفيها أرسار

الكناس .ثم اختلفوا يف خنوس النجوم
وكنوسها عىل ثالثة أوجه فالقول

األظهر :أن ذلك إشارة إىل رجوع
الكواكب اخلمسة السيارة ،واستقامتها
فرجوعها هو اخلنوس ،وكنوسها

( ((1الكشاف( :ج /6ص.)487

الليل ،أي تظهر يف أماكنها كالوحش

السيارة ختتلف مطالعها ومغارهبا عىل

ما قال تعاىل:

ﭽﭓﭔﭕ ﭼ

[سورة املعارج ،]40 :وال شك أن فيها
مطلع ًا واحد ًا ومغرب ًا واحد ًا مها أقرب

املطالع واملغارب إىل سمت رؤوسنا ،ثم
إهنا تأخذ يف التباعد من ذلك املطلع إىل

سائر املطالع طول السنة ،ثم ترجع إليه

فخنوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك
املطلع ،وكنوسها عبارة عن عودها

إليه ،فهذا حمتمل فعىل القول األول

يكون القسم واقع ًا باخلمسة املتحرية،
وعىل القول الثاين يكون القسم واقع ًا
بجميع الكواكب وعىل هذا االحتامل

الذي ذكرته يكون القسم واقع ًا بالسبعة

م.م .رزاق مهدي محادي

السيارة واهلل أعلم بمراده( ،((1وظهرت

حر الشمس يسمى ضحى،

بالثقوب السوداء ،والثقب االسود

عن الشمس .وقال قتادة :والشمس

معاين جديدة فرست اخلنس الكنس
هو حالة من حاالت موت النجوم
واحتضارها يف هناية عمرها ،وان شدة
اجلاذبية يف الشقوب السوداء هي اشد

من رسعة الضوء؛ لذا فهي تبتلع كل

يشء يقرتب منها ويقع ضمن جاذبيتها
اجلبارة ،فالثقوب السوداء غري مرئية

(اخلنس) عند سريها يف فضاء الكون

فاهنا تبتلع كـــــل الشوائب الكونية

املوجودة بني الكواكـــــب ،فتنظف

الفضاء وتكنسه من الفضالت( ،((1كام
اقسم سبحانه بالشمس

ﭽﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦ ﭼ

ﭖ

ﭽﭔ ﭕ

ﭼ يعني :يتبع الشمس واهلاء ،كناية

هو النهار،

ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭼ يتلوها

صبيحة اهلالل ،وإذا سقطت الشمس،

رأيت اهلالل عند سقوطها ،ثم قال عز

وجل:

ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ يعني :إذا

أضاء واستنار ،فقال القتبي :هذا من

االختصار

ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ ويعني:

واألرض أو الدنيا ،يعني :النهار أذا

أضاء الدنيا .وقال الكلبي :معناه إذا

جىل النهار ظلمة الليل .ثم قال عز
وجل:

ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ يعني :غطى

ضوء النهار ،ويقال :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭼ

يعني :غطــى األرض وسرتها .ثم قال:
ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ اي خلقها،

ﭽﭠ

[سورة الشمس:

ﭡ ﭢ ﭼ اي اهلل تعاىل بناها ،فأقسم

وضوئها حرها ،ويقال :بخالق الشمس

والسامء وبنائها ،ثم قال عز وجل:

 ،]٦– ١أقسم اهلل تعاىل بالشمس،
وضحاها ،يعني :ارتفاع النهار .ويقال:
( ((1الرازي.71 /31 :

( ((1ينظر :املوسوعة العلمية القرآنية –لبيب
بيضون (ج /4ص.)325 ،324

بنفسه ،ويقال :ما للصلة ،ومعناه
ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ يعني :والذي بسطها

عىل املاء من حتت الكعبة( ،((1ويمكننا
( ((1ينظر :بحر العلوم للسمرقندي( ،ج /3
ص .)562
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القول ان القسم هبذه املخلوقات

معنى تسخريها للناس :تصيريها نافعة

خصائصها العجيبة التي متتاز هبا هذه

فضله بالنهار ،ويعلمون عدد السنني

ليس املراد منه بالدرجة االساس ذكر

النجوم ،انام لظهار عظمة اخلالق وعظمة
ما اراد سبحانه من القسم ألجله.
تسخري النجوم والكواكب:

كرم اهلل سبحانه وتعاىل االنسان

وسخر له ما يف الساموات واالرض،

وكل ما حييط به ،وتظهر هذه الكرامة
جلية يف تسخري االجرام الساموية

العظيمة له ،فمنهــا يستمد الضوء
والدفء ،ومنهــــــا يعرف الوقت

واحلساب ،ومنها يغذي افكاره ،فهي

جتعله يف بحث مستمر لكشف ارسارها
وخفاياها ،وتدله عىل عظمة خلق اهلل
تعاىل ،حيث يقف عاجزا امام تلك
املخلوقات العظيمة ،وتظهر عناية اهلل
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لإلنسان بتسخري كل يشء لإلنسان
ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ

هلم ،حيث يسكنون بالليل ،ويبتغون من
واحلساب بمسري الشمس والقمر،

وهيتدون بالنجوم .فكأنه قيل :ونفعكم

هبا يف حال كوهنا مسخرات ملا خلقن

له بأمره

(((2

واشار سبحانه يف اكثر من

اية اىل تسخري الشمس والقمر ﭽ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﭼ

[سورة العنكبوت]61 :

ﭽﭑﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭼ

[سورة لقامن ،]29 :وهذا يكون يف زمن
الصيف يطول النهار إىل الغاية ،ثم يرسع

يف النقص فيطول الليل ويقرص النهار،
وهذا يكون يف زمن الشتاء،

ﭽﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

قيل :إىل غاية حمدودة .وقيل :إىل يوم

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [سورة

القيامة ،وكال املعنيني صحيح ،وقال ابن

وجعل النجوم مسخرات أو عىل أن

( ((2الكشاف الزخمرشي( ،ج.)339 /3 :

النحل ،]١٢ :قرئت كلها بالنصب عىل

أيب احلاتم :حدثنا أيب ،حدثنا أبو صالح،

ﭼ

م.م .رزاق مهدي محادي

حدثنا حييى بن أيوب ،عن ابن ُج َر ْيج،

عن َع َطاء بن أيب رباح ،عن ابن عباس
أنه قال :الشمس بمنزلة الساقية ،جتري
بالنهار يف السامء يف فلكها ،فإذا غربت

جرت بالليل يف فلكها حتت األرض
حتى تطلع من مرشقها ،قال :وكذلك
القمر( .((2وتكرر ذكر التسخري يف اآلية
ﭽﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
[سورة الرعد ،]2 :املراد رفع الساموات

بغري عمد و أنتم تروهنا يعني ليس من

دوهنا دعامة يدعمها و ال فوقها عالقة
متسكها ،قال الزجاج و يف ذلك من
القدر و الداللة ما ال يشء أوضح منه

ألن السامء حميطة باألرض متربية منها

ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

بغري عمد ،او أن يكون تروهنا من نعت

ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [سورة فاطر:

هذا تعمدها قدرة اهلل عز و جل ﭽﭰ

والنور،

مصالح عباده «يدبر األمر» أي يدبر اهلل

ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

 ،]١٣كذلك ما جعل اللهّ يف تسخري
الشمس

والقمر،

الضياء

واحلركة والسكون ،وانتشار العباد يف

طلب فضله ،وما فيهام من تنضيج الثامر

العمد فيكون املعنى بغري عمد مرئية فعىل
ﭱ ﭲﭳ ﭼ أي ذللهام ملنافع خلقه و
كل أمر من أمور الساموات و األرض و

أمور اخللق عىل وجه توجيه احلكمة و

وجتفيف ما جيفف ،وغري ذلك مما هو
من الرضوريات ،التي لو فقدت َل َل ِح َق

تكرر معنى التسخري يف اآليات املباركة

توجب عىل االنسان التوجه له سبحانه

اهلل تعاىل ،حيث سخر له هذه االجرام

الناس الرضر( ،((2وهذه النعم العظيمة

بالعبودية

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

( ((2تفسري ابن كثري( ،ج  /6ص .)350
( ((2تفسري السعدي( ،ج  /1ص .)686

ﭼ

تقتضيه املصلحة

(((2

ويمكننا القول ان

فيه داللة عىل عظم قدر االنسان عند

العظيمة.

( ((2تفسري جممع البيان ،الطربيس( ،ج  /6ص
.)4
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كشف احلقائق العلمية:

(جريان وحركة النجوم والكواكب)

املجرة
كباقي الثوابت ،وأنهّ ا واقعة يف
ّ

كشف القـــــــرآن الكريم للناس

املجرة
املسماّ ة بالسديم الكبري ومطلق
ّ

واالرض والقمر ،ومل يبخل القران

إىل جانب اجلنوب إىل أن تنتهي إىل

حقيقة علمية ختص حركة الشمس
يف كشفه للحقائق العلمية؛ الن
املرشوع االسالمي مبني عىل العلم،

وهدفه بناء امة متعلمة ﭽ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

(كهكشان) وهي ممتدّ ة من ذات الكريس
قنطوروس بعد السامك األعزل يف

السنبلة ،ويقال ّ
املجرة تبلغ إىل
إن نجوم
ّ
عرشات ماليني النجوم( ،((2وسخر لكم
الشمس والقمر يتعاقبان عليكم أهيا

ﰀ ﭼ [سورة إبراهيم ،]٣٣ :ففي

الناس بالليل والنهار لصالح أنفسكم

إليها وهي جريان الشمس يف نفسها:

عليكم ،وقيل :معناه :أهنام دائبان يف

هذه اآليات الكريمة إشارات نشري
ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ﭽﯢ ﯣ

ومعاشكـــــم( ،دائبني) يف اختالفهام

طاعة اهلل ،عن ابن عباس ،يف قوله:

ﯤ ﭼ ﭽ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﭼ

وسخر لكم الشمس والقمر دائبني

ّ
فان اجلريان هو
ﭽﭯﭰ ﭼ

القول ان يف ذلك تعليم لإلنسان الطاعة

ﭽﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﭼ

احلركة الدقيقة املن َّظمة يف طول مكان،
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اتّفق علامء النجوم ّ
تتحرك
بأن الشمس
ّ

والدأب هو اجلريان املداوم املستمر يف
أمر مع اهتامم فيه ،والدلوك هو إمرار

يشء عىل يشء مع املسح ،واإلدراك هو

الوصول مع اإلحاطة ،فهذه اآليات

ترصح بحركة الشمس خالف
الكريمة ّ
ما يرتاءى لنا منها من السكون ،وقد

قال :دؤوهبام يف طاعة اهلل( .((2ويمكننا
فاذا كان اجلامد مطيع هلل فام بالك بمن

يملك العقل ،واكد سبحانه عىل جريان
الشمس يف اية اخرى ﭽﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
( ((2التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ،حسن
املصطفوي( :ج .)117 /6
( ((2الطربي( :ج.)295 /13

م.م .رزاق مهدي محادي

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

يف الواقع نامجة عن حركة األرض حول

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

وان كانت ظاهر ًا تبدو وكأنهّ ا حركة

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ّ
خط مدارها،
الشمس وإنحرافها عن

ﰃ ﭼ [سورة يس،]40-٣٨ :

الشمس ،وآخرون اعتربوا اآلية إشارة

بشكل مستمر ،أ ّما ما هـو املقصود

حول نفسها ،حيث أثبتت دراسات

هذه اآلية تبينّ بوضوح حركة الشمس

إىل حركة الشمس املوضعية بالدوران

العلامء بشكل قطعي ّ
أن الشمس تدور

من تلك احلركة؟ .فللمفسرّ ين أقوال
متعدّ دة :قال بعضهمّ :
إن ذلك إشارة

حول نفسها ،وآخر وأحدث التفاسري

األرض ،تلك احلركة التي ستستمر

ما كشفه العلامء أخري ًا من حركة الشمس

إىل حركة الشمس الظاهرية حول
إىل آخر عمر العامل الذي هو هناية عمر

الشمس ذاهتا ،وقال آخرون :إنّه إشارة

إىل ميل الشمس يف الصيف والشتاء
نحو الشامل واجلنوب عىل التوايل ،ألنّنا

بأن الشمس متيل عن ّ
نعلم ّ
خط إعتداهلا
يف بدء الربيع بطرف الشامل ،لتدخل يف

مدار ( )23درجة شامال ،وتعود مع بدء

الصيف قليال قليال حتّى تنتهي إىل ّ
خط
إعتداهلا عند بداية اخلريف وتستمر عىل

ّ
خط سريها ذلك باتجّ اه اجلنوب حتّى بدء

تتحرك باتجّ اه
الشتاء ،ومن بدء الشتاء
ّ
خط إعتداهلا حتّى تبلغ ذلك عند بدء

الربيع .وبدهيي ّ
أن مجيع تلك احلركات

التي ظهرت بخصوص هذه اآلية ،هو

مع منظومتها باتجّ اه معينّ ضمن املجرة
التي تكون املجموعة الشمسية جزء ًا

منها ،وقيل ّ
أن حركتها باتجّ اه نجم بعيد
جدّ ًا أطلقوا عليه اسم «وجا»ّ ،
كل هذه

املعاين املشار إليها ال تتضارب فيام بينها،
ويمكن أن تكون مجلة «جتري» إشارة إىل

مجيع تلك املعاين ومعاين ُاخرى مل يصل
يتم كشفها يف
العلم إىل كشفها ،وسوف ّ

املستقبل ،وعىل ّ
كل حالّ ،
فإن حركة
الشمس الذي يعادل مليون ومائتي

مرة حجم األرض ،بحركة دقيقة
الف ّ
ومنظمة يف هذا الفضاء الالمتناهي ،ليس

مقدور ًا لغري اهلل سبحانه الذي تفوق
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قدرته ّ
كل قدرة وبعلمه الالمتناهي ،لذا

ّ
فإن اآلية تضيف يف آخرها

ﭲﭳ

ﭼ(.((2

ﭽﭰ ﭱ

بيان روعة اخللق:

أثناء السنة .وكل ثالثة منها تؤلف فصال
من فصول السنة ،وعدد هذه الربوج
اثنا عرش وهى :احلمل والثور واجلوزاء

املتأمل يف الكون الفسيح يلمس

والرسطان واالسد والسنبلة وامليزان

فالنجوم مضيئة كأهنا حديقة َغنّاء،

واحلوت ،ويف قوله تعاىل يف وصف

مجال وروعة ما خلق اهلل سبحانه وتعاىل،
وما َيأرس قلبك تلك الظلمة وذلك
اهلدوء ،فاذا تأملت يف ذلك دخلت يف

نفسك السكينة والطمأنينة ،وجالت
يف خواطرك تساؤالت عن هذا الكون
البديع يف خلقه ،وروائع خلق اهلل نجدها

يف كل اآليات التي اشارت اىل النجوم
والكواكب ومنها ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

والعقرب والقوس واجلدى والدلو

الشمس أهنا رساج اشارة إىل أهنا مصدر
الطاقة احلرارية نظرا للتفاعالت الذرية

يف داخلها ،واالشعاع الشميس املنبعث

من هذه الطاقة يسقط عىل الكواكب
واالرض واالقامر وسائر اجرام السامء

غري املضيئة ،أما القمر فينري بضياء
الشمس املرتد عىل سطحه( ،((2ومن

مظاهر روعة اخللق تأثري الشمس عىل

ﮡ ﭼ [سورة الفرقان ،]٦١ :يرى

الظل ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

جمموعات تكاد حتتفظ بصورها عىل مر

ﭲ ﭼ [سورة الفرقان ،]45 :امل تر اىل

سكان االرض نجوم السامء عىل هيئة
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فالربوج كأهنا منازل الشمس يف دوراهنا

االجيال ،والربوج هي تلك املجموعات

من االجرام التي متر أمامها الشمس أثنا
دوراهنا الظاهري من حول االرض،

( ((2تفسري األمثل ،مكارم الشريازي( ،ج /14
ص .)184

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ربك امل تنظر اىل صنعه كيف مد الظل

كيف بسطه ،عن الباقر يف هذه اآلية

قال الظل ما بني طلوع الفجر اىل طلوع

( ((2القرآن وإعجازه العلمي ،حممد اسامعيل
ابراهيم( ،ج  /1ص .)71
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الشمس قيل وهو اطيب االحوال فان

ﯹ ﭼ [سورة الذاريات–٤٧ :

وشعاع الشمس يسخن اهلواء ويبهر

مرارا وتكرارا يف القرآن ،ويفرس العلم

الظلمة اخلالصة تنفر الطبع وتسد النظر
البرص ولذلك وصف به اجلنة ،فقال

وظل ممدود ولو شآء جلعله ساكنا ثابتا

من السكنى أو غريمتقلص من السكون
بأن جيعل الشمس مقيمة عىل وضع
واحد ثم جعلنا الشمس عليه دليال فانه

ال يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوؤها
عىل بعض االجرام فلوالها ملا عرف

 ،]٤٨وردت كلمة السامء والساموات

السامء بأهنا الكرة الكونية اجلامعة لكل
االفالك والنجوم يف جمرتنا أي حدود

عاملنا املادي ،وهذا يوافق تفسري االمام

حممد عبده إذ يقول :السامء إسم ملا عالك
وارتفع فوق رأسك ،وأنت إنام تتصور
عند سامعك لفظ اسامء هذا الكون الذى

فوقك ،وفيه الشمس والقمر وسائر

الظل وال يتفاوت اال بسبب حركتها(.((2

الكواكب جترى يف مسالكها وتتحرك يف

اذهل القـرآن الكريم العلامء عىل

أي رفعه وجعل كل كوكل ،منه لبنة من

تُكتشف حقيقة علمية كانت مستورة

جتاذبت هذه الكواكب السيارة بعضها

االعجاز العلمي:

خمتلف ختصصاهتم ،ففي كـــل يوم

وغائبة عن عقول الناس ،وقد رصح
القرآن الكريم قبــل اواهنا ،والكون

وما فيه احد اهم تلك امليادين التي

طأطأ العلامء رؤوسهم اقرارا بعظمة
خلق اخلالق وصنعه ،ومن اآليات التي

اشارت اىل ذلك

ﭽﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

( ((2تفسري الصايف( ،ج  /4ص .)17

مداراهتا ،وهذه هي السامء ،وقد بناه اهلل

بناء سقف فيه أو جدران حتيط به ،وقد
إىل بعض برباط اجلاذبية العامة كام تربط
أجزاء البناء ،الواحد بام يوضع بينها من
مواد تتامسك هبا ،ومما جتدر االشارة إليه

أن السامء تدل عىل الفراغ الالهنائي يف

الكون والذى ال يمكن أن يكون خلوا

ال يشغله يشء بل يماله وسط غري مادى
اسمه االثري ويف هذا الوسط غري املادي

تنتقل الطاقات غري املادية مثل موجات
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الالسلكي أو الراديو والرادار والضوء

ال يدركه عقل ،وأنه يف اتِّساع دائم إىل

اسم أمواج االثري( .((2أن اهلل تعاىل بنى

الكون وهذه احلقيقة املكتشفة أكدهتا

واحلرارة ،ويطلق عىل هذه الطاقات

هذا الكون ،وأحكم بناءه بقوة ،وأن
هذا البناء املحكم ،مل يتوقف عند هذا

توسع دائم ،وامتداد
احلد ،وإنام هو يف ُّ
إىل ما شاء اهلل تعاىل وقدرَّ .
دل عىل

ذلك التعبري باجلملة االسمية ،املؤكدة
بـ(إن) و(الالم) ،وهي قوله تعاىل:

حسابات كل من الفيزيائيني النظريني
والفلكيني ،وال تزال تقدم املزيد من

الدعم والتأييد هلذه احلقيقة املشاهدة،
إعجازا علم ًيا رائ ًعا من
التي تشكل
ً

إعجاز القرآن ،ويف قوله تعاىل :ﭽ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ إعجاز آخر

ﭽﯳ ﯴ ﭼ ،ثم إن يف إطالق اخلرب
«م ِ
وس ُع َ
ون» ،دون تقييده باإلضافة،
ُ

من إعجاز القرآن؛ حيث كان الظاهر
أن يقالَ « :فنِ ْع َم ا ْل َف ِ
ار ُش َ
ون» ،بدالً من

عنه ،وأكده العلم احلديث .فقد ثبت

قيل ذلك ،لكان بلي ًغا؛ ولكنه ال يؤ ِّدي
قت؛
املعنى املراد؛ ألن األرض ُخ ِل ْ

داللة أخرى عىل ما أراد اهلل تعاىل أن خيرب

للعلامء منذ الثلث األول للقرن العرشين
أن هذا اجلزء املرئي من الكون ُمت َِّس ٌع

اتِّسا ًعا ،ال يدركه عقل ،وأنه يف اتِّساع
املجرات فيه
دائم إىل اليوم .بمعنى أن
َّ
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اليوم صورة تبني توسع السامء بعد خلق

تتباعد عن جمرتنا ،وعن بعضها البعض

برسعات هائلة ،فقد ثبت للعلامء منذ

قوله تعاىل:

ﭽ ﯸ ﯹ ﭼ .ولو

لتكون موضع سكن واستقرار ،وال
يمكن أن تكون كذلك إال إذا ُم ِهدَ ت

بعد فرشها .فاختار سبحانه وتعاىل
للمعنى األول لفظ (الفرش)َ ،لمِا فيه من
داللة عىل الراحة واالستقرار ،واختار
للمعنى الثاين لفظ (التمهيد)َ ،لمِا فيه

الثلث األول للقرن العرشين أن هذا
اجلزء املرئي من الكون ُمت َِّس ٌع اتِّسا ًعا،

من داللة عىل ال َب ْسط واإلصالح( ،((3اما

( ((2القرآن وإعجازه العلمي ،حممد اسامعيل
ابراهيم( ،ج  /1ص .)61

( ((3اإلع��ج��از اللغوي والبياين يف القرآن
الكريم( ،ج  /1ص .)159

م.م .رزاق مهدي محادي

نجم الطارق فقد اكتشف العلامء حقائق

ويفسرّ القرآن الكريم «الطارق» بقوله:

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

علوه الشاهق وكأنّه يريد أن يثقب
مع ّ

مذهلة توافق ما جاء يف القران ﭽﭑ

(النجم الثاقب) ،بالنجم الالمع الذي

ﭚ ﭼ [سورة الطارق ،]1 :و ُيعتقد

ّ
وكأن نوره املتشعشع يريد
سقف السامء،

مثل صوت الطرق ،و يؤكد علامء وكالة

أي نجم
األنظار بميزته هذه ،ولكنُّ ،

نبض أو خفقان ،يؤكد الربوفسور

الغائر يف عمق السامء) ،زحل ،الزهرة،

من جامعة كاليفورنيا أن النجوم

ثمة احتامالت متباينة
كل النجوم؟ّ .

وتبث كميات هائلة من اإلشعاعات

«الثاقب» هلذا النجم تعطي اإلشارة إىل

اهنا النجوم النابضة؛ ألهنا تصدر أصواتًا

ناسا أن هذه النجوم تصدر أصوات

ROTHSCHILD RICHARD
النابضة تنتج عن انفجارات النجوم
التي تعترب األشد ملعان ًا ،وهي تعمل مثل
املطرقة التي تدق ،فيقول «هذا االنفجار

أن يثقب ستار الليل احلالك ،فيجلب

هو الطارق؟ .هل هو الثريا (لبعدها
أم الشهب (ملا هلا من نور ّ
جذاب) ،أم
يف هذا املوضوع ،ولكن وجود صفة

ّ
أن النجوم املتأللئة التي تثقب أنوارها

ظلمة الليل ،وجتذب األنظار إليها ،هي

نجم نيوتروين

املرادة وليس ّ
كل نجم ،وفسرّ ت بعض

يدق مثل اجلرس» ،ويؤكد هذا الباحث

(زحل) من املنظومة الشمسية لشدّ ة

كان شبيه ًا برضب

بمطرقة عمالقة ،وهذا ما جيعل النجم

أن الضوء الصادر عن مثل هذه
االنفجارات عظيم جد ًا ،فقد بث هذا
النجم خالل عرش ثانية ما تبثه الشمس

خالل  150000سنة من الضوء(،((3
( ((3ويكيبيديا املوسوعة احلرة https:// ar.
wikipedia. org/ wiki

الروايات «النجم الثاقب» بكوكب
ّ
نوره وملعانه ،وروي ّ
أن منج ًام سأل
اإلمام الصادق ،بقوله :فام يعني

ّ
«ألن مطلعه يف السامء
بالثاقب؟ .قال:
السابعة ،وأنّه ثقب بضوءه حتى أضاء
ثم سماّ ه اللهّ النجم
السامء الدنيا ،فمن ّ

الثاقب» ويعترب (زحل) من أبعد النجوم
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أو الكواكب يف جمموعتنا الشمسية(،((3

يعتقدون أن هذه الشقوق بقيت بعد

ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [سورة القمر:

وأهنا دليل واضح عىل أن القرآن نزل من

اهلل فقالوا إن كنت صادقا فشق لنا

قبل اخرتاع التلسكوب بمئات السنني

واخربنا سبحاه عن القمر ﭽ ﮬ

 ،]١فقد اجتمع املرشكون إىل رسول

عند اهلل ألنه يشري إىل شقوق يف القمر

القمر فرقتني فقال هلم رسول اهلل إن

كام أهنم جلأوا لالستشهاد بالصور التي

بدر فسأل رسول اهلل ربه أن يعطيه

اما االعجاز يف قوله ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ

فعلت تؤمنون قالوا نعم و كانت ليلة
ما قالوا فانشق القمر فرقتني و رسول
اهلل ينادي يا فالن يا فالن اشهدوا و قال

ابن مسعود انشق القمر عىل عهد رسول

أطلقتها ناسا عن األخاديد القمرية(،((3
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

اهلل شقتني فقال لنا رسول اهلل

ﯯ ﭼ [سورة يونس ،]٥ :فكلمة

 200سنة ثالثة أنواع من الشقوق عىل

اآلية تنص عىل ان ضوء الشمس مركب

اشهدوا اشهدوا( ،((3وقد اكتشف قبل

سطح القمر ختتلف حسب شكلها
النوع األول من شكله عرف بأنه نتج

عن تدفق احلمم عىل سطح القمر أما
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املعجزة لتؤكد صدق نبي اإلسالم حممد

النوعني اآلخرين فلم حيسم الباحثون

األسبــــاب وراء حدوثهام ،وبعض
الباحثني املسلمني يف اإلعجاز العلمي

( ((3تفسري األمثل ،مكارم الشريازي( ،ج
 /20ص .)104
( ((3تفسري جممع البيان ،الطربيس( ،ج  /9ص
.)281

ضياء يمكن ان تكون مجع ضوء ،وهذه

من عدة اضواء خمتلفة ،وهو ما قرره
العامل االنكليزي اسحق نيوتن بعد نزول

القران بنحو الف عام ،فقد اكتشف ان

الضوء االبيض بعضه امحر ،وبعضه
اصفر وبعضه ازرق ،فاذا اجتمعت
هذه االلوان النورية ،تولد نور ابيض

كنور الشمس ،مركب من عدة اضواء
( ((3ويكيبيديا املوسوعة احلرة https:// ar.
wikipedia. org/ wiki

م.م .رزاق مهدي محادي

والوان ،وهذا القانون الطبيعي اشعر

للمرشكني املنكرين للبعث املستهزئني

اليه الناس يف عهد النبي ،((3(اما

ﭽﯠ

به القران كنبأ غيبي ،دون ان يتوصل

بخصوص االعجاز فيمكننا القول ان ما

جاء يف القران من حقائق علمية ختص
الكون متجددة ،فلربام ويف أي وقت

يرصح العلامء عن اكتشاف علمي جديد
بالنسبة اليهم قديم بالنسبة للقران،

فمجال التحدي العلمي يف القران
مستمر ،يعود بالفائدة عىل الناس؛ ألنه

يفتح املجال امام العلامء يف البحث
بأرسار هذا العامل.

توبيخ املرشكني:

به عىل سبيل العتاب و يتضمن اجلواب

عن استبعادهم البعث بقوهلم:

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩ ﭼ [سورة النازعات،]١١–١٠ :
بأن اهلل خلق ما هو أشد منكم خلقا فهو
عىل خلقكم و إنشائكم النشأة األخرى

لقدير ،و يتضمن أيضا اإلشارة إىل

احلجة عىل وقوع البعث حيث يذكر
التدبري العام العاملي و ارتباطه بالعامل
اإلنساين و الزمه ربوبيته تعاىل ،و الزم

الربوبية صحة النبوة و جعل التكاليف،
و الزم ذلك اجلزاء الذي موطنه البعث

وصف سبحانـــه املرشكني الذين

و احلرش ،و لذا فرع عليه حديث البعث

ادنى مرتبة؛ الهنم مل ينظروا يف خلق

إلخ ،فقوله" :ء أنتم أشد خلقا أم

عطلوا عقوهلم باهنم كاألنعام بل

اهلل

ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

بقوله" :فإذا جاءت الطامة الكربى"
السامء" استفهام توبيخي بداعي رفع

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

استبعادهم البعث بعد املوت ،و اإلشارة

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [سورة

إلخ دليل أن املراد به تقرير كون السامء

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

النازعات ،]٣٢– ٢٧ :خطاب توبيخي

( ((3ينظر :املوسوعة العلمية القرآنية –لبيب
بيضون(ج /4ص.)16

إىل تفصيل خلق السامء بقوله" :بناها"

أشد خلقا ،و قوله" :بناها" استئناف و

بيان تفصييل خللق السامء ،و قوله" :رفع

سمكها فسواها" أي رفع سقفها و ما
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ارتفع منها ،و تسويتها ترتيب أجزائها و

كام جييء مصدرا ميميا ،و اسم زمان و

ﭽﯬ

العيون و إجراء األهنار عليها ،و إخراج

تركيبها بوضع كل جزء يف موضعه الذي

تقتضيه احلكمة كام يف قوله:

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [سورة

املرعى إنبات النبات عليها مما يتغذى

احلجر ،]29 :و قوله« :و أغطش ليلها

به احليوان و اإلنسان فالظاهر أن املراد

أبرز هنارها ،و األصل يف معنى الضحى

احليوان و اإلنسان كام يشعر به قوله:

و أخرج ضحاها» أي أظلم ليلها و
انبساط الشمس و امتداد النهار أريد به

مطلق النهار بقرينة املقابلة و نسبة الليل
و الضحى إىل السامء ألن السبب األصيل

هلا ساموي و هو ظهور األجرام املظلمة
برشوق األنوار الساموية كنور الشمس
و غريه و خفاؤها باالستتار و ال خيتص
الليل و النهار باألرض التي نحن عليها

بل يعامن سائر األجرام املظلمة املستنرية،
و قوله« :و األرض بعد ذلك دحاها» أي

بسطها و مدها بعد ما بنى السامء و رفع
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مكان ،و املراد بإخراج مائها منها تفجري

سمكها و سواها و أغطش ليلها و أخرج

ضحاها ،و قيل :املعنى و األرض مع
ذلك دحاها ،و ذكر بعضهم أن الدحو

بمعنى الدحرجة ،و قوله« :أخرج منها

ماءها و مرعاها» قيل :املرعى يطلق عىل
الرعي بالكرس فالسكون و هو الكأل

باملرعى مطلق النبات الذي يتغذى به
«متاعا لكم و ألنعامكم» ال ما خيتص
باحليوان كام هو الغالب يف استعامله،

و قوله« :و اجلبال أرساها» أي أثبتها

عىل األرض لئال متيد بكم و ادخر فيها

املياه و املعادن كام ينبىء عنه سائر كالمه
تعاىل(.((3

املبحث الثاين:

ذكر فوائد النجوم

يمكننـــــا ان نستشف من اآليات

املباركة التي ذكرت النجــوم والكواكب

مجلة من الغايات واالهداف التي تنفع

االنسان يف حياته ،فعن طريق مالحظته

لنظامها الدقيق يتعلم النظام ،ومن
مواقعها يعرف االجتاهات ،كام خص

( ((3تفسري امليزان ،العالمة الطباطبائي( ،ج
 /11ص .)291

م.م .رزاق مهدي محادي

سبحانه خاصته بعلم التنجيم ،ومن

قال تعاىل:

وغريهـــا ،ويمكننا امجال هذه الفوائد

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ

فوائدهـــــا حفظ السامء من الشياطني

بعدة امور:

التنظيم:

اخضع سبحانه الكون لنظام دقيق

جدا ،واي خلل فيه يعني انفراط عقد

هذا الكون العظيم ،ومنه نتعلم ان رقي

االمة بنظامها

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ [سورة يس-39 :

 .]40وقال:

ﭽﭬ ﭭ ﭮﭯ

ﭰﭱﭲﭳ

ﭼ [األنعام]96 :

وقال يف هذه اآلية الكريمة :ﭽ ﯞ ﭼ

أي :القمر

ﭽﯞﯟﯠﯡ

ﯢ ﯣﯤ ﭼ فبالشمس تعرف

األيام ،وبسري القمر تعرف الشهور
ﭽﯥﯦﯧﯨﯩ

واألعوام،

ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ

ﯪ ﭼﯫ أي :مل خيلقه عبثا بل له حكمة

اآليات الدالة عىل كامل قدرته ،وعظيم

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

يونس ،٥ :خيرب تعاىل عام خلق من

سلطانه ،وأنه جعل الشعاع الصادر عن
جرم الشمس ضياء وشعاع القمر نورا،

هذا فن وهذا فن آخر ،ففاوت بينهام

لئال يشتبها ،وجعل سلطان الشمس
بالنهار ،وسلطان القمر بالليل ،وقدر
صغريا،
القمر منازل ،فأول ما يبدو
ً

ثم يتزايد نُوره وجرمه ،حتى يستوسق
ويكمل إبداره ،ثم يرشع يف النقص حتى

يرجع إىل حاله األول يف متام شهر ،كام

عظيمة يف ذلك ،وحجة بالغة( ،((3كام

قال تعاىل:

ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [سورة ص .]27 :وقال

تعاىل:

ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﭼ [ [سورة املؤمنون-115 :

 ،]116ويظهر النظام الكوين يف قوله

تعاىل

ﭽﯬﯭﯮﯯﯰ

( ((3تفسري ابن كثري( ،ج  /2ص .)422
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ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ثالثني يوم ًا ،أ ّما إذا كان تسعة وعرشين

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ [سورة يس:

الليلة السابعة والعرشين ليدخل بعدها

هذه اآلية فهو ّ
أن تعبري اآلية يشري إىل

بد ّقة كاملة ،بحيث ّ
املنجمني منذ
أن
ّ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ

 ،]40- 39أ ّما آخر ما قيل يف تفسري
نظام السنّة الشمسية الناشئ عن حركة
الشمس عرب األبراج املختلفة ،ذلك

النظام الذي يعطي حلياة اإلنسان نظام ًا

وبرناجم ًا مع ّين ًا يؤ ّدي إىل تنظيم حياته من
خمتلف النواحي ،لذا ّ
فإن اآلية التالية

تتحدّ ث عن حركة القمر ومنازله التي
تؤ ّدي إىل تنظيم أ ّيام الشهر ،فتقول اآلية:
ﭽﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱ

القمر يف (املحاق) ،تلك املنازل حمسوبة

مئات السنني يستطيعون أن يتو ّقعوا
تلك املنازل ضمن حساباهتم الدقيقة،
هذا النظام العجيب ين ّظم حياة اإلنسان

من جهة ،ومن جهة ُاخرى فهو تقويم
ساموي طبيعي ال حيتاج إىل تع ّلم القراءة
والكتابة ملتابعته .بحيث ّ
أي إنسان
أن ّ

يستطيع بقليل من الد ّقة والدراية يف
أوضاع القمر خالل الليايل املختلفة،

ﯲ ﭼ ،املقصود بـ (املنازل) تلك

يستطيع بنظرة واحدة أن حيدّ د بد ّقة أو

القمر قبل الدخول يف «املحاق» والظالم

االُوىل يظهر اهلالل الضعيف وطرفاه إىل

املستويات الثامنية والعرشون التي يطوهيا

املطلق؛ ّ
ألن القمر يمكن رؤيته يف السامء
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يوم ًاّ ،
فإن نفس هذا الرتتيب سيبدأ من

إىل اليوم الثامن والعرشين ،ولكنّه يكون
يف ذلك اليوم هالال ضعيف ًا مائال لونه إىل
اإلصفرار ،ويكون نوره قليال وشعاعه

ضعيف ًا جدّ ًا ،ويف الليلتني الباقيتني من

الثالثني يوم ًا تنعدم رؤيته متام ًا ويقال:

إنّه يف دور (املحاق) ،ذلك إذا كان الشهر

بشكل تقريبي أ ّية ليلة هو فيها ،ففي الليلة
األعىل ،ويزداد حجمه ليلة بعد ليلة حتّى
الليلة السابعة حيث تكتمل نصف دائرة

ثم تستمر الزيادة حتّى تكتمل
القمرّ ،
الدائرة الكاملة للقمر يف الليلة الرابعة

ثم يبدأ
عرشة
ويسمى حينئذ «بدر ًا»ّ ،
ّ
بالتناقص تدرجيي ًا حتّى الليلة الثامنة
والعرشين حيث يصبح هالال باهت ًا

م.م .رزاق مهدي محادي

يشري طرفاه إىل األسفل ،نعمّ ،
فإن النظم

الرمحن ،]٥ :أي جيريان بحسبان و

بدون التعيني الدقيق للزمن ليس ممكن ًا،

الشهور و السنني و األوقات ،عن ابن

يشكّل أساس حياة اإلنسان ،والنظم

لذا ّ
فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد وضع لنا

هذا التقويم الدقيق للشهور والسنني يف
كبد السامء« .خلق الساموات و األرض

باحلق» أي مل خيلقهام باطال لغري غرض
بل خلقهام للغرض احلكمي «يكور الليل

عىل النهار و يكور النهار عىل الليل»
أي يدخل كل واحد منهام عىل صاحبه
بالزيادة و النقصان فام يزيد يف أحدمها

ينقص من اآلخر عن احلسن و مجاعة

من املفرسين و قيل يغشى هذا كام قال

يغيش الليل النهار و يولج الليل يف النهار
عن قتادة «و سخر الشمس و القمر» بأن
أجرامها عىل وترية واحدة «كل جيري
ألجل مسمى» أي إىل مدة قدرها اهلل هلام

أن جيريا إليها ،و قيل إىل قيام الساعة ،و
قيل ألجل مسمى أي لوقت معلوم يف
الشتاء و الصيف هو املطلع و املغرب

لكل واحد منهام

(((3

وقال سبحانه

ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

( ((3تفسري االمثل(14 :ج.)184 /

[سورة

منازل ال يعدواهنا و مها يدالن عىل عدد
عباس و قتادة فأضمر جيريان و حذفه

لداللة الكالم عليه و حتقيق معناه أهنام
جيريان عىل وترية واحدة و حساب متفق
عىل الدوام ال يقع فيه تفاوت ،فالشمس

تقطع بروج الفلك يف ثالثامئة و مخسة

و ستني يوما و يشء و القمر يف ثامنية
و عرشين يوما فيجريان أبدا عىل هذا

الوجه ،و إنام خصهام بالذكر ملا فيهام من
املنافع الكثرية للناس من النور و الضياء

و معرفة الليل و النهار و نضج الثامر إىل

غري ذلك(.((3

الزينة وطرد الشياطني:

ازال سبحانه ظلمة الكون املظلم

بتألأل النجوم ،ففي ذلك مجال فائق
يدخل البهجة يف القلب ،كام تؤدي
النجوم فوائد كحفظ السامء مـــــن

الشياطني،

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
( ((3تفسري جممع البيان ،الطربيس( ،ج  /9ص
.)330
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ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭼ [سورة فصلت ،]12 :وقال

 ،اما عن طرد الشياطني فقد اكدت اآلية

ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

تعاىل

ﭽﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮔ ﭼ [سورة امللك ،]٥ :املصابيح
مجع مصباح و هو الرساج سمي الكواكب

مصابيح إلنارهتا و إضاءهتا ،و قوله:
ﭽﮍ ﮎ ﮏﮐ ﭼ أي و جعلنا

الكواكب التي زينا هبا السامء رجوما

يرجم هبا من اسرتق السمع من الشياطني
كام قال تعاىل :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ذلك

ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﭼ [سورة اجلن ،]٩– ٨ :قيل:
الفلك اثنا عرش برج ًا ،كل برج ميالن
ونصف .والظاهر أن الضمري يف وزيناها
عائد عىل الربوج ألهنا املحدث عنها،
واألقرب يف اللفظ .وقيل :عىل السامء،

وهو قول اجلمهور ،وخص بالناظرين

ﭼ [سورة احلجر ،]18 :و

ألهنا من املحسوسات التي ال تدرك إال

ﮉ ﭼ [سورة الصافات ،]10 :قيل :إن

القلب ملا فيها من الزينة املعنوية ،وهو

هبا السامء جمموع الكواكب األصلية و

وغرائب القدرة ،والضمري يف حفظناها

ﭤﭥ

قال:

ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

اجلملة دليل أن املراد بالكواكب املزينة
الشهب الساموية فإن الكواكب األصلية
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(((4

ال تزول عن مستقرها و الكواكب و
النجم يطلقان عىل الشهب كام يطلقان
عىل األجرام األصلية ،و قيل :تنفصل

من الكواكب شهب تكون رجوما
للشياطني أما الكواكب أنفسها فليست
تزول إال أن يريد اهلل إفناءها ،و هذا

بنظر العني ،وجيوز أن يكون من نظر
ما فيها من حسن احلكم وبدائع الصنع
عائد عىل السامء ،ولذلك قال اجلمهور:
إن الضمري يف وزيناها عائد عىل السامء

حتى ال ختتلف الضامئر ،وحفظ السامء
هو بالرجم بالشهب عىل ما تضمنته
األحاديث الصحاح قال رسول اهلل:

( ((4تفسري امليزان ،العالمة الطباطبائي( ،ج
 /19ص .)351

م.م .رزاق مهدي محادي

«إن الشياطني تقرب من السامء أفواج ًا

كان يصعد السامء فيسمع الوحي من

بالشهاب فيقول ألصحابه .وهو يلتهب:

شياطينه او ألقاه إىل الكهان ،فيغوون به

فينفرد املارد منها فيستمع ،فريمي
إنه األمر كذا وكذا ،فتزيد الشياطني يف

ذلك ويلقون إىل الكهنة فيزيدون عىل
الكلمة مائة كلمة» ونحو هذا احلديث،

وقال ابن عباس :إن الشهب خترج

وتؤذي وال تقتل ،وقال احلسن :تقتل.
ويف األحاديث ما يدل عىل ّ
أن الرجم

كان يف اجلاهلية ولكنه اشتد يف وقت
اإلسالم ،وحفظت السامء حفظ ًا تام ًا،

وعن ابن عباس :كانوا ال حيجبون عن
السموات ،فلام ولد عيسى منعوا من
ثالث سموات ،فلام ولد حممد منعوا

من السموات كلها( ،((4واكد سبحانه

املالئكة ،فاذا نزل إىل االرض اغوى به

اخللق ،فلام بعث اهلل تعاىل نبيه منعهم

من ذلك ،وكان قبل البعثة مل يمنعهم من
ذلك تغليظا يف التكليف( ،((4ويتكرر

هذا املعنى يف اآلية املباركة

ﭽﭦ ﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [سورة الصافات:
.]١٠–٦

االهتداء بالنجوم:

ومــن وظائف النجوم االهتداء هبا،

عىل تزين السامء وحفظها يف اآلية

فهي املعني له عندما تنقطع به السبل يف

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

الطرق

ﭽﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [سورة األنعام:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

جوف الليل املظلـــم ،فبها يعرف اجتاه
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭼ

 ،]٩٧أي خلق «لكم» لنفعكم «النجوم

( ((4تفسري البحر املحيط( ،ج  /7ص .)189

( ((4التبيان يف تفسري القرآن ،الشيخ الطويس،
(ج  /6ص .)320

[سورة احلجر ،]١٩– ١٦ :إن فيهم من
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لتهتدوا هبا» أي بضوئها و طلوعها و

أيب زياد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن

من النجوم ما يكون بني يدي اإلنسان،

رسول اهلل ( :وبالنجم هم هيتدون)

مواضعها « يف ظلامت الرب و البحر » ألن

و منها ما يكون خلفه ،و منها ما يكون
عن يمينه ،و منها ما يكون عن يساره،

و هيتدي هبا يف األسفار ،و يف البالد ،و
يف القبلة ،و أوقات الليل ،و إىل الطرق

يف مسالك الرباري و البحار ،و قال

البلخي ليس يف قوله «لتهتدوا هبا» ما

يدل عىل أنه مل خيلقها لغري ذلك بل خلقها

سبحانه ألمور جليلة عظيمة و من فكر
يف صغر الصغري منها و كرب الكبري و

اختالف مواقعها و جمارهيا واتصاالهتا و
سريها و ظهور منافع الشمس و القمر
يف نشوء احليوان و النبات علم أن األمر
كذلك ،و لو مل خيلقها إال لالهتداء ملا

كان خللقها صغارا و كبارا و اختالفاهتا
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يف املسري( ،((4ومن فضل اهلل عىل الناس

آبائه عن عىل بن ايب طالب قال :قال
قال :هو اجلدى ألنه نجم ال تزول
وعليه بناء القبلة ،وبه هيتدي أهل الرب

والبحر ،و عن اسمعيل بن أبى زياد
عن أبى عبداهلل  يف قوله( :وعالمات
وبالنجم هم هيتدون) قال :ظاهر وباطن

اجلدى وعليه تبنى القبلة وبه هيتدي أهل
الرب(. ((4

علم التنجيم:

اختلف العلامء يف هذا العلم فطائفة

تقول :إن علم النجوم ثبوتا أو يف حد

ذاته حق وهو (علم من علوم األنبياء)

وكان أمري املؤمنني أعلم الناس به ،وأن

إبراهيم اخلليل استعمله كام تدل

عليه ظاهر اآلية ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ
[سورة الصافات ،]٨٨ :قيل أنه نظر يف

ان جعل مواقع بعض النجوم دليال

النجوم كنظرهم؛ ألهنم كانوا يتعاطون

[سورة النحل ،]١٦ :فعن اسمعيل بن

قوهلم ،فقال عند ذلك «إين سقيم»،

هلم

ﭽ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ

( ((4تفسري جممع البيان ،الطربيس( ،ج  /4ص
.)120

علم النجوم ،فأومههم أنه يقول بمثل
فرتكوه ظنا منهم أن نجمة يدل عىل
( ((4تفسري العياشى( ،ج  /2ص .)256

م.م .رزاق مهدي محادي

سقمه ،و جيوز أن يكون اهلل تعاىل أعلمه

قــــال :هو علم قلت منافعه وكثرت

و جعل العالمة عىل ذلك إما طلوع نجم

يتقى به املحذور ،إن خرب املنجم بالبالء

بالوحي أنه سيسقمه يف وقت مستقبل،

عىل وجه خمصوص ،أو اتصاله بآخر

عىل وجه خمصوص فلام رأى إبراهيم
تلك األمارة قال «إين سقيم» تصديقا

بام أخربه اهلل تعاىل وقيل أن معناه نظر
يف النجوم نظر تفكر فاستدل هبا(،((4
والطائفة الثانية تقول :بعدم جواز

األخذ من املنجمني إثباتا ،يعني أن
نتعلم منهم أو أن نستهدي هبم إطالقا،
ولذا يقول يف بعضها :من صدقك فقد
كذب بالقرآن أو أنه قد كذب بام نزل

عىل حممد ،فاملهم هو عدم جواز
التصديق من هؤالء سواء كان العلم
الذي يتخذونه شعار ًا هلم صادقا أو
كاذبا ،ولذا اشتهر :كذب املنجمون ولو

صدقوا( ،((4وورد عن أيب عبد اهلل

قال له سائل :فام تقول يف علم النجوم؟

( ((4ينظر :ما وراء الفقه حممد الصدر( ،ج/3
ص )63و تفسري جممع البيان ،الطربيس،
(ج  /8ص .)279
( ((4ينظر :ما وراء الفقه حممد الصدر(ج/3
ص.)63

مضاره ،ألنه ال يدفع به املقدور وال
مل ينجه التحرز من القضاء ،وان خرب

هو بخري مل يستطع تعجيله ،وان حدث

به سوء مل يمكنه رصفه ،واملنجم يضاد
اهلل يف علمه بزعمه أنه يرد قضاء اهلل عن

خلقه ،و عن سعيد بن جبري قال :استقبل

أمري املؤمنني دهقان من دهاقني
الفرس فقـــال له بعد التهنئة :يا أمري
املؤمنني تناحست النجوم الطالعات،
وتناحست السعـــود بالنحوس ،وإذا

كان مثل هذا اليوم وجب عىل احلكيم
االختفاء ،ويومك هذا يوم صعب قد

انقلب فيه كوكبان ،وانقدح من برجك
النريان ،وليس احلرب لك بمكان،
قال أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه:

وحيك يا دهقان املنبئ باآلثار ،املحذر
من االقدار ،ما قصة صاحب امليزان

وقصة صاحب الرسطان؟ .وكم املطالع
من األسد والساعات يف املحركات،
وكم بني الرساري والذراري؟ .قال:

سأنظر وأومئ بيده إىل كمه واخرج
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منه اسطرالبا ينظر فيه فتبسم صلوات

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ

البارحـــة؟ .وقع بيت بالصني ،وانفرج

بأهم حدث سيقع يف الكون اال وهو

اهلل عليه وقـــــال :أتدري ما حدث

برج ماجني .((4()...ويمكننـــا القول

وقت قيام الساعة ،فسيصيب النجوم

بانه لعظيم قدر االنبياء واالوصياء فقد

تغريات عظيمة حني ينتهي عمر عاملنا

فائدة هلم ،حتى ان االمام عيل عرف

ﯖ ﭼ [سورة القيامة( ]٩– ٨ :وخسف

اختصهم اهلل بعلم التنجيم احلق ،ففيه

الليلة املخصوصة لوفاته ،فقد كان يكثر
النظر يف السامء.

ارتباط النجوم باألحداث الزمنية:

احلايل

ﭽﮰﮱﯓﯔﯕ

القمر) أي ذهب نوره وضوؤه( ،ومجع
الشمس والقمر) مجع بينهام يف ذهاب

ضوئهام باخلسوف ،ليتكامل ظالم

ارتبط ذكر النجوم بتحديد اوقات

األرض عىل أهلها حتى يراها كل أحد

ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ [سورة

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

العبادات وساعاهتا ،كالصالة واحلج
الطور ،]49 :قال اكثر املفرسين ادبار

بغري نور وضياء( ،((4وقال سبحانه يف اية
اخرى

ﭗ ﭼ [سورة التكوير ،]١ :املقصود

النجوم يعنى الركعتني قبل صالة

هو :مخود نور الشمس وذهابه ،وتغيرّ
نظام تكوينها ،وكام بات معلوم ًا...

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

كرة مشتعلة ،عىل هيئة غازية ملتهبة،

الفجر ،وذلك حني تدبر النجوم بضوء
الصبح(،((4
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[سورة البقرة ،]١٨٩ :وارتبطت النجوم

ﭽ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

فالشمس يف وضعها احلايل ،عبارة عن

وتتفجر الغازات عىل سطحها بصورة

ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ

شعالت هائلة حمرقة ،قد يصل إرتفاعها

( ((4ن���ور ال��ث��ق��ل�ين ،احل���وي���زي (ج/4
ص.)408
( ((4زب��دة البيان يف احكام ال��ق��ران ،املحقق
االردبييل( ،ص.)62

ُقدّ َر وضع الكرة األرضية وسط شعلة

إىل مئات اآلالف من الكيلو مرتات ،ولو

( ((4جممع البيان الطربيس( :ج.)194 /10
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منها ،فإنهّ ا تستحيل فور ًا إىل رماد وكتلة

ﮯ ﭼ [سورة القمر ،]١ :يعني :دنا

من الغازات ،ولكن ...عند حلول وقت

قيام الساعة ،ألن خروج النبي كان

سيخمد ذلك اللهب املروع ،وستجمع

وذلك أن أهل مكة سألوا رسول اهلل

هناية العامل ،واإلقرتاب من يوم القيامة،

تلك الشعالت ،فيطفأ نور الشمس،

ويصغر حجمها ...وهو ما ُاشري إليه

من عالمات الساعة {وانشق القمر}

عالمة لنبوته ،فانشق القمر نصفني.

وروي عن عبد اهلل بن مسعود

بالتكوير .وكورت الشمس :مجع ضوءها

أنه قال :كنا مع رسول اهلل :فانشق

احلديث هذه احلقيقة ،من خالل اعتقاده

القمر ،أي :شقتي القمر .وعن جبري

ولف كام تلف العاممة ،وقد أ ّيد العلم
وبعد دراسات علمية كثريةّ ،
بأن الشمس

تسري تدرجيي ًا نحو الظالم واإلنطفاء،
ويأيت املشهـــــــد ال ّثاين( :وإذا النجوم

القمر نصفني ،فرأيت حراء بني فلقتي

بن مطعم قال :انشق القمر ونحن مع
رسول اهلل بمكة .وروى قتادة ،عن

أنس قال :سأل أهل مكة رسول اهلل

انكدرت)« ،انكدرت» :من (اإلنكدار)،

آية فانشق القمر بمكة .وقال بعضهم:

(الكدورة) ،وهي السواد والظـــــالم،

تقوم الساعة ،وينشق القمر يوم القيامة.

يف يوم القيامة ستفقد إشعاعها وتتناثر

وقال عبد اهلل بن مسعود :ما وعد اهلل

بمعنى السقوط والتناثر ،واشتق من
ويمكن مجع املعنيني يف اآليةّ ،
ألن النجوم

{اقرتبت الساعة وانشق القمر} يعني:
وأكثر املفرسين قالوا :إن هذا قد مىض،

وتسقط يف هاوية الفناء ،كام تشري إىل

ورسوله من أرشاط الساعة كلها قد

الكواكب انتثرت) ،واآلية ( )8من سورة

مغرهبا ،ودابة األرض ،وخروج الدجال،

ذلك اآلية ( )2من سورة اإلنفطار( :وإذا
املرسالت(،((5

ﭽﮬ ﮭ ﮮ

( ((5تفسري األمثل ،مكارم الشريازي( ،ج /19
ص .)446

مىض ،إال أربعة طلوع الشمس من
وخروج يأجوج ومأجوج( ،((5واكدت
( ((5بحر العلوم للسمرقندي( ،ج  /4ص
.)218
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آيات اخرى ان عالمات يوم القيامة

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﮩﮪﮬﮭﮮﮰﮱ

(إذا السامء انفطرت) :انشقت( .وإذا

تشمل النجوم والسامء واجلبال

ﭽﮨ

ﯓ ﭼ [سورة املرسالت،]١٠-٨ :

الكواكب انتثرت) :تساقطت متفرقة.

آثارها و أذهب نورها و أزيل ضوءها

بعض ،فصار الكل بحرا واحدا( ،((5إن

«فإذا النجوم طمست» أي حميت
املرسالت ،واستوت مع جرم السامء،
أو عرب عن إحلاق ذواهتا بالطمس ،وهو

انتثارها وانكدارها ،أو أذهب نورها
ثم انتثرت ممحوقة النور «و إذا السامء

فرجت» أي شقت و صدعت فصار
فيها فروج «و إذا اجلبال نسفت» أي

(وإذا البحار فجرت) :فتح بعضها إىل

هذا اإلحياء يتجه إىل خلع النفس من كل

ما تركن إليه يف هذا الوجود ،إال اهلل

سبحانه خالق هذا الوجود ،الباقي بعد

أن يفنى كل موجود .واالجتاه بالقلب
إىل احلقيقة الوحيدة الثابتة الدائمة التي

ال حتول وال تزول ،ليجد عندها األمان

قلعت من مكاهنا كقوله سبحانه ينسفها

واالستقرار ،يف مواجهة االنقالب

حتى ال يبقى هلا أثر يف األرض(،((5

كل ما كان يعهده ثابت ًا مستقر ًا منتظ ًام

ريب نسفا و قيل نسفت أذهبت برسعة

وقوله تعاىل:

ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﭼ -إىل

قوله -أقتت» بيان لليوم املوعود الذي
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ﭗ ﭼ [سـورة االنفطار،]٢– ١ :

أخرب بوقوعه يف قوله:

ﭽﮤ ﮥ

ﮦ ﭼ( .((5ويتكرر هذا املعنى يف اآلية
( ((5ينظر :تفسري البحر املحيط( ،ج  /10ص
)413و تفسري جممع البيان ،الطربيس( ،ج
 /10ص .)204
( ((5تفسري امليزان ،العالمة الطباطبائي( ،ج
 /20ص .)82

واالضطراب والزلزلة واالهنيار ،يف

انتظام ًا يوحي باخللود! .وال خلود إال

للخالق املعبود ،ويذكر هنا من مظاهر

االنقالب انفطار السامء ،أي انشقاقها.
وقد ذكر انشقاق السامء يف مواضع

أخرى :قال يف سورة الرمحن:

ﭽﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶ ﭼ
وقال يف سورة احلــــــــاقة:

ﭽﮀ

( ((5التفسري األصفى( ،ج  /4ص .)185
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ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ وقال يف سورة

األهنار( .((5وذهب البعض اىل انه حدث

ﭽﭜ ﭝ ﭞ ...ﭼ

خلط بني ايام اهلل ومنها يوم القيامة وقيام

اليوم العصيب ،أما املقصود بانشقاق

االخرى املذكورة يف القران ومل يميز

االنشقـــــــاق:

فانشقاق السامء حقيقة من حقائق ذلك
السامء عىل وجه التحديد فيصعب القول
به ،كام يصعب القول عن هيئة االنشقاق

التي تكون . .وكل ما يستقر يف احلس
هو مشهد التغري العنيف يف هيئة الكون
املنظور ،وانتهاء نظامه هذا املعهود،
وانفراط عقده ،الذي يمسك به يف هذا

النظام الدقيق ،ويشارك يف تكوين هذا

املشهد ما يذكر عن انتثار الكواكب.
بعد متاسكها هذا الذي جتري معه يف

أفالكها برسعات هائلة مرعبة ،وهي
ممسكة يف داخل مداراهتا ال تتعداها ،وال

هتيم عىل وجهها يف هذا الفضاء الذي ال
يعلم أحد له هناية ،ولو انتثرت كام سيقع

هلا يوم ينتهي أجلها وأفلتت من ذلك
الرباط الوثيق غري املنظور الذي يشدها

وحيفظها ،لذهبت يف الفضاء بدد ًا ،كام

تذهب الذرة التي تنفلت من عقاهلا،
وتفجري البحار حيتمل أن يكون هو
امتالؤها وغمرها لليابسة وطغياهنا عىل

الساعة ويوم الدين ويوم الفصل وااليام

املفرسون بني تلك االيام وخصائصها
واحواهلا اذ زعموا اهنا اوصاف متعددة

ليوم القيامة ،فقد كشف املنهج اللفظي

لتفسري القران ان هناك مرحلتني حتدثان
للنظام الطبيعي :االوىل حوادث حتدث

ضمن النظام الكوين احلايل أي قبل ان
تقوم القيامة وهي من عالمات اقرتاب

الساعة ومنها ارجتاج االرض وزلزاهلا

قال تعاىل

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ [سورة

الزلزلة ]4– ١ :قال تعاىل

ﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭼ [سورة احلج،]٢–١ :
( ((5يف ظالل القرآن( ،ج  /7ص .)476
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ومنها انشقاق القمر كام يف سورة القمر،

ومنها ظالم الشمس والقمر قال تعاىل

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ

ﯕ ﯖ ﭼ [سورة القيامة،]٩–٧ :

قال تعاىل

ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

النظام اىل نظام جديد يتالءم مع الوضع

[سورة إبراهيم ،]٤٨ :وبام ان هذه

ﭽﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

اما املرحلة الثانية :حوادث حتدث لتغري

ﭹ ﭺ ﭼ [سورة األنبياء،]١٠٤ :

ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ

اجلديد للقيامة والبعث والنشور وهي

احلوادث من املرحلتني تأيت يف السور

اخلالئق ومن هذه احلوادث قوله تعاىل

اهنا كلها حتدث يف يوم واحد ويف مرحلة

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

والبعض االخر احقاب مديده وهذا

توافق النفخة الثانية التي يبعث فيها
ﭽﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

وراء بعضها بدون فاصل ظن املفرسون
واحده مع انه يفصل بني بعض حوادثها
يدعونا لوضع تسلسل زمني ألطوار

ﮣ ﭼ [سورة الواقعة ]6- ١ :قال

املنتظرة للنظام الطبيعي والكوين شامال

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [سورة

يوم البعث والقيامة( ،((5ويمكننا القول

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

و مراحل يوم القيامة فان للكواكب

تعاىل

ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

الكهف ]47 :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
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ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [سورة احلاقة:

 ،]١٦- ١٣ومن هذه احلوادث طي

لكل ما جاء يف القر ان يف اخر الزمان ويف
انه وبغض النظر عن ارشاط الساعة
والنجوم الدور االبرز يف التغريات التي

ستحدث للعامل.

السامء كطي السجل وتبديل االرض غري
االر ض والساموات وارشاق االرض

بنور رهبا ،قال تعـــاىل

ﭽﭨ ﭩ

( ((5ي��ن��ظ��ر :ال��ن��ظ��ام ال��ق��رآين ع���امل سبيط
النييل(.)288 ،283
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اخلامتـــــة:
بعد املسرية املباركة يف آيات القرآن

الكريم التي ختص النجوم والكواكب يف
هذا البحث يمكننا ان نخرج بجملة من

النتائج:

ملعان النجوم ،ومتنى ان يعرف ارسار
هذه املوجودات الكبرية التي تسبح

يف ظالم دامس.

4.4عظمة اخللق ال تقترص عىل كون

1.1جيب عىل االنسان التفكر فيا خلق

املخلوق كبري احلجم كالنجوم بل

ببناء عقيدة راسخة مبنية عىل العلم

اخلالق ،وان من اعظم ما خلق

اهلل سبحانه ،فالتفكر يف اخللق كفيل
ال عىل التقليد.

ان صغريها وكبريها يدل عىل عظمة

سبحانه هو االنسان بدليل قول امري

2.2مل خيلـــــق اهلل سبحانه وتعاىل أي

املؤمنني احتسب انك جرم صغري

فلكل يشء وظيفـــــــة ودور يقوم

5.5تسخري الكواكب والنجوم يدل

يشء يف الكون عبثا دون حكمة،
به ،وان هذا الكون الفسيح خلق

ليؤدي دورا يف احلياة ،وهو كسائر

املخلوقات ولــــد يف رحم السامء
ونمى ،حتى مألت نجــومه عتمة
الظلمة الفسيحة.

وفيك انطوى العامل االكرب.

عىل منزلة االنسان الرفيعة عند اهلل
سبحانه ،وخري دليل عىل ذلك ما جاء

يف حديث الكساء.

6.6اشارت اآليات املباركة اىل النظام
الكوين الدقيق واملنتظم ،وهذا

3.3االرسار الكونيـــــــة تدعو وحتفز

يدفعنا اىل ان نكون يف غاية الدقة

التساؤالت التي جتول يف صدر كل

ايام حياتنا ،بل علينا ان نعي ونفهم

االنسان اىل البحث املستمر لكشف
انسان رفع راسه اىل السامء فأرسه

والنظام يف حياتنا الدنيا فال هندر
سبب وجودنا.
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ملحق (صور تبني روعة خلق اهلل

سبحانه)(.((5

180

( ((5املوسوعة احل��رة ويكيبيديا https://
ar.wikipedia.org/wiki
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املصادر واملراجع

القران الكريم.

1.1اإلعجاز اللغوي والبياين يف القرآن
الكريم ،مجع وإعداد عيل بن نايف

الشحودshamela.

http://

ws/ rep. php/ book/ 938

ِ
كتاب اهللِ ا ُمل َنزل:
2.2االمثل يف تفسري
الشيخ نَاصرِ مكارم ِ
َ
الشريازي املوقع
َ
الرسمي للمؤلف //:http .
.www

.makaremshirazi

htm .arabic /books /org

3.3التبيان يف أقسام القرآن :ابن القيم

الشيخ حسن املصطفوي ،وزارة
الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ط (:)1

.1417

6.6التفسري األصفى :الفيض الكاشاين،
مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي
الطبعة :األوىل.1420 :

7.7التفسري الصــــايف :الفيض الكاشاين
حتقيــــق :الشيخ حسني األعلمي،
مكتبة الصــــدر –طهران ،الطبعة:
الثانية:1416

اجلوزية ،دار الفكر العريب ،بريوت–

8.8تفسري العيــــايش :حممد بن مسعود

4.4التبيان يف تفسري القرآن -الشيخ

وتعليــــق :السيد هاشم الرسويل

لبنان ،د -ط.
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5.5التحقيق يف كلامت القرآن الكريم:

الطويس التبيان يف تفسري القرآن
أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس

حتقيق :أمحد حبيب قصري العاميل
.islam- of- u .www //:http
/maktaba /uofislam /net

htm .kotob /Qran

العيــــــايش حتقيق :حتقيق وتصحيح
املحاليت :املكتبة العلمية اإلسالمية–

طهران.

9.9تفسري امليزان -العالمة الطباطبائي،
مجاعة مدريس احلوزة ،قم –ايران ،د.

ط.

1010التفسري الوسيط :حممد سيد طنطاوي

م.م .رزاق مهدي محادي

altafsir.

www.

http://

com
1111تفسري بحــــــر العلوم :أبو الليث
السمرقندي حتقيق :د .حممود مطر،
دار الفكر ،بريوت –لبنان ،د -ط.

لبنان 1995- 1415 :م.

1616جامــــع البيان يف تأويل القرآن:
حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن
غالب اآلميل ،أبو جعفر الطربي،

حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة

1212تفسري القـــرآن العظيم أبو الفداء

الرسالة الطبعة :األوىل1420 ،هـ-

الدمشقي حتقيق :ســـامي بن حممد

1717اجلامع ألحكام القرآن القرطبي

إسامعيل بن عمر بن كثري القريش

سالمة :دار طيبة للنرش والتوزيع

الطبعة :الثانية 1420هـ  1999-م.

1313تفسري نور الثقلني :الشيخ احلويزي
حتقيـــــق :السيد هاشم الرسويل

املحاليت ،مؤسســــــــــة إسامعيليان
للطباعة والنرش والتوزيع –الطبعة:

الرابعة قم -ايران.1412 :

1414تيسري الكريم الرمحن يف تفسري
كالم املنان :عبد الرمحن بن نارص

بن السعدي حتقيق :عبدالرمحن
بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة

2000م.

حتقيق :أمحد عبد العليم الربدوين

دار إحياء الرتاث العريب -بريوت-

لبنان 1985 :م.

1818زبدة البيان يف أحكام القرآن:
املحقـــــق األردبييل حتقيق :حممد

الباقر البهبودي :املكتبة املرتضوية

إلحياء اآلثار اجلعفرية –طهران،

د-ط.

1919يف ظالل القرآن –ابراهيم بن حسني

الشاريب ،دار الرشوق ،القاهرة –

مرص ،ط .1417 ،17

الطبعة :األوىل 1420هـ 2000-م.

2020القرآن وإعجازه العلمي -حممد

حممد بن جرير الطربي :دار الفكر

العلمي :دار الفكر العريب ،بريوت–

1515جامع البيان عن تأويل آي القرآن

للطباعة والنرش والتوزيع -بريوت–

اسامعيل ابراهيم القرآن وإعجازه
لبنان ،د –ط.
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2121الكشاف عن حقائــــــــق غوامض

2424املوسوعة العلمية القرآنية –لبيب

التأويل املؤلف :الزخمرشي :رشكة

بريوت–لبنان ،الطبعــــــــة االوىل

التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه

مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي

وأوالده بمرص  1966- 1385 :م.

2222ما وراء الفقه :السيد حممد الصدر
املحبني للطباعة ايران -قم ،الطبعة:

الثالثة 2007- 1427 ،م.

2323مفاتيح الغيب :أبو عبد اهلل حممد بن

عمر بن احلسن فخر الدين الرازي

altafsir.
. com

184

www.

http://

بيضون ،مؤسســــــة

االعلمي،

.2011-1432

2525النظام القرآين عامل سبيط النييل ،دار
املحجة البيضاء للطباعة والنرش

والتوزيع الطبعة .2006 ،1
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

منذ أن خلق اهللُ تعاىل اإلنسان عىل

أو اإلله هلذا الكون ُي َعدُّ نوع ًا من التفكري

يدور حوله من املخلوقات والكائنات

العرب قبل البعثة
األرض ،ومنهم
ُ

األرض ،وهو دائم البحث والتقصيّ عام

العلمي الذي اتسمت به أغلب شعوب

واألرض والسامء والكواكب وغريها
مما ذرأ اهللُ وخلق؛ فهو يبحث عن م ِ
نشأ
ُ

ومعتقداهتم ،بسبب من وجود الدعاة أو

أوجدها؛ و َم ْن ْأوجدَ ها.

األخرى ،أو جماورهتم هلم؛ وهذا مما

ومكوناهتا ،والسبب الذي
هذه الكائنات
ّ

ّ
عمن ْأوجدَ الكون،
ولعل السؤالّ ،

النبوية ،إذ كانوا متفرقني شيع ًا يف أدياهنم

الرحل من أصحاب الديانات
الغزاة او َّ
ّفرقهم عىل أديان ومذاهب ونحل.

هو السؤال األصعب لديه ،فبقي

احلياة الدينية عند العرب قبل اإلسالم:

الظلمة والنور وغريها ،فجعل الشمس

ممّا َص َّور لنا احلالة الدينية للعرب قبل

بعيدة ،وال يمكن الوصول إليها ،فكان

أدياهنم ومعتقداهتم حني قال تعاىل:

إليها مها السبيل إىل عبادهتا ألنه يعرف

ﭡﭢﭣﭤﭥ

باحث ًا عنه يف األرض والسامء ،ويف
والكواكب اإلله الذي يبحث عنه ألنهّ ا

ل ُبعد املسافات وعدم القدرة يف الوصول
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ّ
ولعل هذا التفكري يف وجود اخلالق

سم َى الشمس (آالهة)
كنهها وقد
ّ
الرتفاعها؛ ومرة تع ّلق ذهنه بالنور
والظلمة وعدّ مها إله ور ّب ًا؛ ويف اخرى

إن أجدر املراجع بالثقة وأوثقها

اإلسالم هو القرآن الكريم ،فقد عَدَّ َد
ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ

ﭼ [سورة احلج.]17 :

فكان من العرب هيود ونصارى،

آمن بوجود اخلالق ،وهو اهلل تعاىل ،إالّ

وجموس ،ومنهم كذلك
وفيهم صابئ ٌة
ٌ

لتقربه إىل اهلل زلفى ومنهم من آمن باهلل
ّ

م ّلة النبي إبراهيم اخلليل؛ منترشين يف

أنه لقصور يف عقله جعل له أصنام ًا آهلة
الواحد األحد إهل ًا ور ّب ًا وإليه املصري.

املوحدون عىل
املرشكون ،وفيهم أيض ًا
ِّ
أصقاع اجلزيرة العربية.

أ.م.د .عادل عباس النرصاوي

ِ
والنحل
وكان بني أهل األديان

فيام كان املجوس ثنوية ،أثبتوا للعامل

إىل ذلك ،فقد كان أهل الكتاب

والرش ،والنفـــــــع والرضر ،والصالح

جدال ونزاع ،وقد أشار القرآن الكريم

من اليهود والنصارى خيتلفون يف
معتقداهتم ،وذكر سبحانه هذا يف قوله:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

مدير ْين يقتسمـــــــان اخلري
أصلني اثنني
َ
والفساد ،ويسمون أحدمها النور واآلخر

الظلمة(((.

فهم طوائف خمتلفة،
أما املرشكون ُ

منهم من أنكر اخلالق والبعث واإلعادة،

ﭼ [سورة البقرة،]113 :

وصنف أ َق َّر بوجود اخلالق وأثبت حدوث
ٌ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

َ
الرسل وعبدوا
أقروا باخلالق وأنكروا
ّ

ﭞﭟ
وقوله سبحانه:

ﭽﮛﮜ

العامل وأنكر البعث واإلعادة؛ وطائفة

ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ

األصنام ،وزعموا أهنم شفعاؤهم عند اهلل

ﮯ ﭼ [سورة التوبه.]30 :

وهؤالء هم الدمهاء من العرب(((،

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

وقربوا القرابني،
يف اآلخرة،
ّ
فحجوا إليها ّ

وأمــــّا الصابئـــــة فقد جعلوا هلم

ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ

يتوسط بينهم وبني اهلل تعاىل ألجل
ما
ّ
معرفته سبحانه ومعرفة طاعته وأوامره
وأحكامه ،وهذا املتوسط جيب أن

يكون روحاني ًا ال جسامني ًا وذلك ألجل
رب
زكاة الروح وطهارهتا وقرهبا من ِّ

برش يأكل مما
األرباب ،فيام كان اجلسامين ٌ
نأكل ويرشب مما نرشب ،فهو يامثلهم يف
املادة والصورة(((.

((( ظ :امللل والنحل /الشهرستاين.210 /1 :

وقال فيهم تعاىل:

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﭼ
[سورة الزمر.]3 :

ومنهم أيض ًا َم ْن تأ َّثر باملجوسية،

((( ظ :م .ن212 ،90 /1 :؛ متهيد لتأريخ
الفلسفة اإلس�لام��ي��ة /د .مصطفى عبد
الرازق.118 :
((( ظ :متهيد لتأريخ الفلسفة اإلسالمية /د.
مصطفى عبد الرزاق.118 :
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وكانوا يقولون بوجود خالق للكون
إالّ أنهّ م انكروا البعث والنشور ،وقد

وكانت هلم ُسنن ورشائع خالد بن سنان

قال فيهم تعاىل شأنه :قال تعاىل

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﭽﮜ

العبيس وزيد بن عمرو بن نُفيل وقس

[سورة املؤمنون ،]83 :وقوله سبحانه:

ﭽﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﭼ

ﭼ

[سورة الزخرف.]87 :

هتود من العرب فاليمن
أما من َّ

بأرسها ،وكان أحد حك ّامها محل َحربين

من أحبار هيود إىل اليمن ،فأبطل األوثان

وهتود كذلك قو ٌم من
وهتود َم ْن باليمنَّ ،
َّ
األوس واخلزرج بعد خروجهم من اليمن

ملجاورهتم هيود خبري وقريظة والنضري
وهتود كذلك قو ٌم من بني احلارث بن
َّ
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بن ساعدة األيادي وغريهم(((.

فقد ذكــــرت املصادر أن خالد بن

احلرتني،
سنان العبيس أطفأ اهلل به نار َّ
وقد َق ِد َمت ابنته عىل رســــــول اهلل
نبي
فبسط هلا رداءه ،وقال :هذه ابنة ّ

ض َّيعه قومه وسمعت سورة ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭼ [سورة اإلخالص ]1 :فقالت:

قد كان ُأبيَ يتلو هذه السورة (((.

نخلص من هذا العرض لديانات

العرب ومعتقداهتم ونحلهم وانتامئهم
العقائدي أنه ال يوجد ما يوحدهم ديني ًا

ويأخذ بأيدهيم إىل حيث اهلدى والنجاة،

مع أنهّ م ك ّلهم أو أغلبهم يؤمنون بوجود

غسان وجذام(((.
كعب وقوم من ّ
وأ ّما َم ْن تنصرَّ َ ِم ْن أحياء العرب فقوم
من قريش منهم عثامن بن حويرث بن

أنهّ م فقدوا الوسيلة التي تأخذ بأيدهيم

نوفل؛ ومن بني متيم أمرؤ القيس بن عبد

وطاعته ،فمنهم َم ْن جعل هلل ابن ًا وهم

أسد بن عبد اهلل بن عبد العزى وورقة بن

مناة ،ومن ربيعة بنو تغلب وغريهم.

وأ ّما َم ْن كان يؤمن باهلل واليوم

اآلخر وينبذ األوثان وينتظر النبوة
((( ظ :تأريخ اليعقويب.220 /1 :

خالق هلذا الكون ،وهو اهلل تعاىل ،غري

إىل احلرضة املقدّ سة ومعرفته سبحانه
اليهود والنصارى ،ومنهم َم ْن قال

((( ظ :م .ن.
((( ظ :احليوان /اجلاحظ477- 476 /4 :؛
املفصل يف تأريخ العرب قبل اإلسالم /د.
جواد عيل.83 /6 :

أ.م.د .عادل عباس النرصاوي

متوسط بينهم وبني اهلل من روح،
بوجود
ّ

هدى فيام
القوة ،وادركوا أهنم عىل غري
ً

إليه زلفى ،وبعضهم كان يؤمن بوجود

هلم سبيل نجاهتم يف الدنيا وما بعد

لتقرب ُه
وبعضهم اختذ األصنام وسيلة
ِّ
اخلالق تعاىل شأنه و البعث واإلعادة،
وهم الذين كانوا عىل ملة ابراهيم

اخلليل ،ونتيجة لذلك أدركوا

ضعفهم يف تعدّ د مذاهبهم وأهوائهم
وغلبة األمم عليهم.

ال عن ّ
فضــــــ ً
أن هذا اخلليط غري

املتجانس مـــــــن املعتقدات واألديان
أحدث يف نفوس العرب سؤاالً كبري ًا،

وعي بذلك؛ وهو ملاذا هذا
وهم يف زمن
ّ
التشتت العقدي ،وهل ّ
أن هذه الفئة قد

ّ
فالكل يبحث عن
أصابت ربهَّ ا أم تلك؛
إهله ،فيأخذه هواه إىل حيث يريد.

املوحد،
فهكذا هت ّيأت العقول لقبول
ِّ

أي ال ُبدَّ من وجود فكرة تصل بالناس
إىل احلقيقة وال ُبدَّ من إله جيمع هذا
الشتات الذي أضعفهم ،فاستهانت هبم
األمم واملاملك املجاورة هلم ،فلم َي ُعد هلم

فكر جيتمعون
ٌ
مرجع يرجعون إليه ،وال ٌ
عليه ،فاكتشفوا أهنم أشقياء ،فبحثوا عن
السعادة ،واكتشفوا أهنم ضعفاء فطلبوا

هم عليه ،فبحثوا عن النور الذي ييضء
املوت؛ واكتشفوا أهنم متفرقون فطلبوا

يوحدهم ،فتطاولت األعناق لذلك،
َم ْن ِّ
فوقع اخلالف مر ًة أخرى ،وعندها

ّ
تدخلت السامء لتكون هي املرجع الذي

جيمعهم ،فنزلت من هناك فكرة التوحيد

املفرق َ
وحصرْ
لتجمع الشتات العقدي َّ

العبادة باهلل دون غريه سبحانه ،واإليامن

باحلرش واملعاد؛ وهذه هي الغاية من

إرسال الرسول األعظم حممد
وإنزال القرآن الكريم ،فاإلسالم كان قد

دعا البرش مجيع ًا إىل اإليامن باهلل وتوحيده

قال تعاىل:

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [سور ة آل

عمران.]64 :

ُ
األصل يف الدعوة عباد ُة اهلل
إذن،

تعاىل وتوحيده واملصري إليه ألجل لمَ ِّ
الشتات وقمع ًا لل ُفر َقة التي رفعت ُأناس ًا
وخفضت آخرين ،ودر ًء للفتنة التي
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أرضت بعقول األكثرين ،مع غياب
َّ
القانون وتبعثر السلطة؛ فجاء اخلطاب

إذ احتوت رموز ًا لكل ما يف القرآن،

نزل عىل النبي حممد من العزيز

وفيها العبادة له واالستعانة به ،فض ً
ال

اإلهلي الذي مت ّثل بفاحتة الكتاب الذي
األعىل إجابة لكل التساؤالت وح ًّ
ال

لكل اإلشكاالت ودواء لكل األدواء،

فمجد تعاىل شأنه نفسه بام يرجع إىل
َّ
كامل ذاته وأظهر سلطانه يوم اجلزاء،

ثم حرص به العبادة واالستعانة ول َّقن
عبيده أن يطلبوا منه اهلداية إىل الرصاط

املستقيم الذي يوصلهم إىل احلياة األدبية
والنعيم الذي ال يزول ،والنور الذي

ثم بينَّ ّ
أن هذا الرصاط
ال ظلمة بعده؛ ّ
خاص بمن أنعم اهلل عليهم برمحته
ٌ
وفضله ،وهو يغاير رصاط َم ْن غضب

عليهم والذين َض ّلوا طريق
اهلدى(((.
َ
فكانــــت سورة الفاحتة ِم ْن أوىل
190

اإلضاءات التي أســـــــــرجت طريق

السائرين عىل غري هـــــــــدى إىل حيث
ُ
األرض
لتصل
النجاة ،ف ُفتِحت األبواب
ُ

األرض بنور ربهِّ ا
بالسامء ،فأضاءت
ُ
((( ظ :البيان يف تفسري القرآن /اإلمام اخلوئي:
.448

وانكشفت الظالم بذكره سبحانه.

ففيها التوحيد والثناء عىل اهلل تعاىل،

عن اإلشارة إىل يوم الدين ،واملغضوب

عليهم و الضالني ممن مل هيتدوا هبديه
سبحانه ،وأشار تعاىل فيها إىل ملكوته

وقدرته ،ورأوا فيه من أجل ذلك كله

براعة استهالل رائعة للقرآن وعنوان ًا

ملواضيعه (((.

َ
القرآن هبا لتكون عنوان ًا
وإنّام ا ْبت ُِدأ
له ،و ُمفتَتِح ًا من خالهلا باب َا للولوج إىل

ساحة عظمته وقدرته يف الدنيا واآلخرة،

فأستهلها بحمده سبحانه ،وهو خري

فتتح به ،وختمها باهلداية إىل دينه
مطلع ُي َ

والسري يف طريق احلق والنجاة ،ويف هذا

االفتتاح واالختتام قد حاكى ما عليه

حال املجتمع العريب من الكفر واإلحلاد
واخلروج عن طريق اهلداية ،ومل يلتفت

إىل حالة األمية وعدم القراءة ،وإن كان
((( ظ :التفسري احلديث –التفسري مرتب
در َوزة/1 :
حسب النزول /حممد عزة ْ
.20– 19

أ.م.د .عادل عباس النرصاوي

ذلك من مهامت الرسالة اإلسالمية ،إالّ

هذه األخبار بعدما يزيد من قرن من

أثر ًا يف خراب األمة وتشتتها املتم ّثل

التابعني ،وهذا األمر أسبغ عىل روايات

أنّه تعاىل أراد أن ينبه إىل ما هو أعظم
بانحراف العقيدة وخرافة االعتقاد

وتفرق الفكر ،وهذا مما
وترشذم األمة
ّ
يدفعنا إىل القول ّ
إن سورة الفاحتة هي
من أوائل السور التي نزلت عىل النبي

أوهلا ،ذلك ملساسها
حممد إن مل نقل ّ
الواقع العريب والوعي الكامل بام هو

تصور ذلك الواقع وتضع
عليه ،فجاءت ّ
احللول هلذا الترشذم الفكري والعقدي

الذي أضعف العرب ،فجعلهم مهمز ًا

لكل القوى اخلارجية من فرس وروم
وأحباش ،غري أن الظروف الطبيعية

التي أحاطت هبم جعلتهم يف منأى عن
هذه النزاعات.

أسباب النزول

وآلية الكشف عن الداللة:

الزمان أي يف عهد التابعني أو أتباع
النزول وأخباره لعموم القرآن شيئ ًا من
الغموض وعدم الضبط ،بسبب ُبعد

املسافات الزمنية بني الكتابة ونزول
الوحي ،فتعدّ دت الروايات ُ
لف يف
واختِ َ
اآلية الواحدة أو السورة املع ّينة فرويت
ٍ
بأكثر من رواية أو خرب من ٍ
واحد
راو

أو أكثر ،فغلب عليها طابع الصنعة
والتك ّلف.

فض ً
نلمس أمر ًا يف
ال عن ذلك،
ٌ

هذه الروايات من حيث قبوهلا أو ر ّدها

وهو مسألة االعتامد عىل وثاقة الراوي

وشخصيته ،والثقة بالراوي خمتلفة من

ُمفسرِّ ألخر وربام كان ذلك بسبب من
تس ّلط احلكام وحماولتهم فرض سلطتهم
يسوغ هلم
وتسخري هذا النص املبارك بام ّ

مل تُكتب أخبار نزول سور القرآن

تقوي من نفوذهم
أفعاهلم وأفكارهم التي ّ

ّ
ولعل ذلك مرجعه إىل ضعف
نزوهلا،

فاختُلف فيهم من حيث الوثاقة بسبب

وآياته عىل النبي حممد يف وقت
الكتابة وق ّلة الكتّاب الذين هيتمون
هبذا األمر بالرغم من أمهية ،وقد كُتِ َبت

فتوجهوا يف ذلك إىل الرواة لتمرير ذلك،

بعدهم أو قرهبم من السلطان فقد نجد

راوي ًا عند بعض املفرسين ثقة ،وعند

191

سورة الفاحتة إرهاصات النزول ما قبل البعثة وما بعدها

غريهم ليس بثقة غري ّ
أن بعض العلامء

لذا ّ
فأن الدخول يف هذه املسألة ُي َعدُّ

الوثاقة ،إذ أورد فيها ذكر السبب واضح ًا

قبول الرواية أو رفضها ،وعليه جيب
الفحص والتق والسؤال واتباع ٍ
طرق
صيّ
تأخذ بأيدي الكاتب واملح ّلل إىل منطقة

املرفوع ،قال نرص حامد أبو زيد( :وهكذا

لقد قام املتقدمون يف متابعة أسباب

وقد أعطوا ملرويات الصحابة األولوية يف

من دون ذكر احلكم أو الداللة ،حتى

عدّ وا هذا النمط من املرويات بمرتبة
األحاديث املسندة أو هو بمثابة احلديث
صار حتديد «سبب النزول» الثقة بالرواة،

األمان.

النزول من خالل الرواة وترجيح رواية

و َأدخلت مروياهتم أسباب النزول منطقة

عىل أخرى ،وهذا ممّا ُيعدُّ عام ً
ال خارجي ًا،

ملعضالت النقل والرواية ودوافعها،

كان عرص اخلالفات السياسية والفكرية

ُيس ِّلط ضو ًء كاشف ًا غري أ َّن ُه خافت ،فال
ييضء كل مناطق النص ،غري ّ
أن استعامل
ُط ُر ٍق أخرى من داخل النص ر ّبام تكشف

تم عىل أساس «أيديولوجي» انتهى إىل
ّ

يبغيها واضعه سبحانه ،قال نرص حامد

األحاديث النبوية ،وذلك دون ادراك

إذا أضفنا إىل ذلك أن عرص التابعني
أدركنا أن حتديد «أهل الثقة» من الرواة

واالكتقاء هبذا العامل اخلارجي سوف

عن باقي مكنونات النص ودالالته التي

إعطاء سلطة دينية مطلقه يف جمال هذه

أبو زيد( :لقد كانت معضلة القدماء أنهّ م

وهذا االمر مما يأخذ هبذه الروايات إىل

النزول» إالّ االستناد إىل الواقع اخلارجي

املرويات لبعض التابعني دون بعض)(((،
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أمر ًا صعب ًا ،وأل ُبدَّ من احلذر الشديد يف

منطقة وعرة وشائكة ومن يدخلها ال ُبدّ

مل جيدوا وسيلة للوصول إىل « أسباب
والرتجيح بني املرويات ،ومل ينتبهوا إىل

من أن ُيصاب بأشواكها وألغامها فيقع

َّ
أن يف النص دائ ًام دوال يمكن أن يكشف

ويقول.

ثم يمكن اكتشاف «أسباب النزول» من
ّ

يف دائرة الكذب أو التدليس فيام يروي

((( مفهوم النص /د .نرص حامد أبو زيد.11 :

حتليلها عن ما هو خارج النص ،ومن

داخل النص ،كام يمكن اكتشاف داللة

أ.م.د .عادل عباس النرصاوي

النص بمعرفة سياقه اخلارجي)( ،((1غري

بأبعاده التكوينية» ال يستقيم فهمه

ّ
ألن علامء القرآن مل يكتفوا
األمر،

يتضمن يف ذاته «قوة إحالة» عىل تلك

ّ
أن يف هذا القول قصور ًا يف استيعاب
بالرتجيح يف الروايات بل عمدوا إىل

الكشف عام يستبطنه النصَّ ،
ألن أسباب
النزول مل تكن بعيدة عام يف النصّ ،
ألن

قرينة سبب النزول مت ّثل جز ًء من الداللة
العامة للنص أو هي كل الداللة فيه

بحسب املقتيض السياقي يف النص.

لقد ّفرق علامء القرآن بني سبب

النزول كحادثة هلا مساس بنزول النص

فض ً
ال عن دوره يف االعانة عىل بيان

املعنى وازالة اإلشكال؛ وبني ما يعني
به الراوي هلذا السبب من معنى ،فتكون
هذه وظيفة مزدوجة لسبب النزول

وهذا األمر عمل رابط ًا بني ماهو خارج
النص ،وبني ماهو داخل النص ،هلذا

نجد ( ّ
إن علامء القرآن نظروا إىل النص
نظرة ال ينفصل فيها داخله عن خارجه؛

للنص حتقيقاته الداخلية
فيقدر ما
ّ

املخصوصة «عالقة النص بداخله» له
أيض ًا مقتضيات خارجية «عالقة النص

( ((1م .ن.111 :

بتنحيتها واقصائها ،ذلك ّ
أن النص
املقتضيات ،وهو يستمد هذه القوة من
نص ًا نزل لينظم حياة اجلامعة املسلمة
كونه ّ

أي ّ
أن يف
ويوجهها يف كافة مناحيها)(ّ ((1
النص وعي ًا كام ً
ال للبيئة االجتامعية التي

نزل فيها فض ً
ال عن حتريكه للدوال التي

ُيكشف من خالل حتليلها عماّ هو خارج
النص ،عىل َّ
أن اللغة وأدواهتا مت ّثل حمور
هذه العملية ،فينبعي أن ُي ِف َّرق من خالهلا
السياق ما هو حقيقة أو جماز ،ور ّبام كان

النص ال ختفى
املجتمع الذي نزل فيه
ّ
عليه هذه اخلاصية يف الشكل ،فض ً
ال عن
ٍ
ودراية
سبب النزول لذا كانوا عىل علم
بداللة النص التي تو ّلدت من خارجه

ومن داخله ،لذا مل خيتلفوا يف فهم

الداللة وحدودها ومقتضيات العمل
بالقرآن الكريم وعليه َّ
فإن الرجوع إىل
ذلك املنبع هو األفضل يف الوصول إىل

الداللة املطلوبة.

( ((1النص وآليات الفهم يف علوم القرآن /د.
حممد احلريش.199 :
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أما ما ّ
تأخر عنهم يف الزمن فأنه

وقد اختلف الروايات يف نزول سورة

الظروف االجتامعية والبيئية والسياسية

1.1أنهّ ا نزلت يف مكة ،غري أن الروايات

الداللة ،ور ّبام أضطر بعضهم إىل ْ
أن

القرآن أم كان غريها أسبق منها.

سيجد صعوبة يف ذلك بسبب من تغيرّ

التي ألقت بآثارها عىل جممل فهم

يصطنع أخبار ًا ليسوق بضاعته وينرشها
ٍ
لقضية فيؤطرها بام يراه مناسب ًا.
يروج
أو ّ
أخبار نزول سورة الفاحتة:

اختلف يف كوهنا أول ما نزل من

2.2أنهّ ا نزلت مرتني؛ األوىل يف مكة،
والثانية يف املدينة.

3.3انهّ ا نزلت يف املدينة.

استقصيت الواقع الذي يعيشه
بعد أن
ُ

والقول األول هو الصحيح ،وقد

وحاجته إىل فكرة توحيدية جتمع شتات

ّ
أستدل عىل مكيتها
وعلامء القرآن ،وقد

املجتمع العريب قبل البعثة اإلسالمية
اآلراء والعقائد الزائفة واملنحرفة ،فأن

هذا الواقع ال ُّبدَّ ّ
أن تظهر عالئمه وأسبابه
يف الدعوة اإلسالمية والقرآن الكريم؛ فلماّ

تواترت األقوال يف ذلك عن املفرسين
بام يقطع به قوله تعاىل:

ﭽﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [سورة
احلجر ]87 :يعني الفاحتة ،وسورة احلجر

كان الناس مشتتني يف والئهم العقائدي،

مكية بال خالف ،فض ً
ال عن ذلك أن

ومل ّ الشتات ،من خالل اإليامن باإلله
الواحد ،والدعوة إىل سلوك الطريق

صالة بال فاحتة الكتاب(.((1

فأن ّأول ما َيدعو له اإلسالم هو التوحيد
194

الفاحتة عىل عدة أقوال(:((1

السليم املؤ ّدي إىل اهلل تعاىل ،وعليه ّ
فأن
التوجه أن تكون سورة
أنصع صورة هلذا
ّ

الفاحتة من أوائل ما ينزل عىل الرسول

لتحاكي حالة التشتت الفكري والعقدي
وتدعو إىل التوحيد.

رشعت بمكة ،ومل يعهد اإلسالم
الصالة ّ
أما القول بأهنا نزلت مرتني ،األوىل

( ((1ظ :االتقان يف علوم القرآن /السيوطي:
.25 /1
( ((1ظ :أسباب النزول /الواحدي13- 12 :؛
االتقان يف علوم القرآن /السيوطي/1 :
25؛ البيان يف تفسري ال��ق��رآن /اإلم��ام
اخلوئي.442 :

أ.م.د .عادل عباس النرصاوي

بمكة والثانية باملدينة ،وذلك مبالغة يف

ما روي عن عائشة ( ،أهنا قالت :أول

كل ما يف القرآن ،وأن ال صالة إالّ هبا.

يرى رؤيا
الصادقة يف النوم ،فكان ال َ

ترشيفها وتعظي ًام لشأهنا

(((1

ألهنا حوت

ما ُبديء به رسول اهلل )من الرؤيا

وا ّما قول َم ْن قال بأهنا مدنية ،فهو

االّ جاءت مثل فلق الصبح ،ثم ح َّبب

جماهد قولهّ :
(أن الفاحتة مدنية ،قال

ويتزود
وهو تع ّبد الليايل ذوات العدد،
ّ

قول ضعيف ،فقد نقل الواحدي عن
احلسن بن الفضل ،لكل عامل هفوة،

إليه اخلالء فكان يأيت حراء فيتحنّث فيه،

تفرد هبذا القول،
وهذه بادرة عن جماهد ّ

فيتزود ملثلها،
لذلك ثم يرجع إىل خدجية
ّ

والعلامء عىل خالفه)( ،((1وهذا ُينايف ما

حتى فجأه احلق وهو يف غار حراء فجاءه

امللك فقال :اقرأ ،فقال رسول اهلل :ما

عليه الصالة ،فقد قال الرسول( :ال

أنا بقاريء ،قال :فأخذين فغ ّطني حتى

صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب)(،((1

بلغ منّي اجلهد ،ثم ارسلني فقال :اقرأ،

مروي عن طرق اخلاصة
وهذا احلديث
ّ

فقلت :ما أنا بقارئ ،فأخذين فغ ّطني
ُ

والعامة.

واختلف يف سورة الفاحتة أيض ًا يف

الثانية حتى بلغ منّي اجلهد ،ثم ارسلني،
فقلت :ما أنا بقارئ ،فأخذين
فقال :اقرأ،
ُ

كوهنا أول ما نزل من القرآن أم هناك ما

فغ ّطني الثالثة بلغ منّي اجلهد ،فقال:

سبقها؛ فقد وردت عدة أقوال يف ذلك:
القول األول:

إن قوله سبحانه:

ﭽﭻ ﭼ ﭽ

[سورة العلق ]1 :أول ما نزل ،وهو
( ((1االتقان يف علوم القرآن /السيوطي/1 :
.25
( ((1أسباب النزول /الواحدي.12 :
( ((1رشح صحيح مسلم /النووي-77 /4 :
باب الصالة –رقم احلديث.394 :

ﭼ

(اقرأ باسم ر ِّبك الذي خلق) حتى بلغ

ما مل يعلم ،فرجع هبا يرجف فؤاده حتى

دخل عىل خدجية ...احلديث)(.((1

وذهب أغلب العلامء إىل صحة هذا

القول(.((1

( ((1أسباب النزول /الواحدي5 :؛ االتقان يف
علوم القرآن /السيوطي.50 /1 :
( ((1ظ :معاين القرآن /الفراء278 /1 :؛
تفسري ال��ق��رآن العظيم /اب��ن كثري/1 :
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القول الثاين:

قوله سبحانه:

ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﭼ [سورة املدثر ،]1 :وهو ما روي

القول الثالث:

سورة الفاحتة ،وهو املروي عن أيب

عن جابر عبد اهلل األنصاري عندما سئل

ميرسة ،فقد جاء عن الواحدي قوله:

جاورت بحراء شهر ًا،
ُ
رسول اهلل :إنيّ

عن أيب أسحق بن ميرسة أن رسول اهلل

عند أول ما نزل من القرآن ،فقال( :قال

(حدثنا حييى بن بكري قال حدثنا ارسائيل

فأستبطنت
فلام قضيت بجواري نزلت
ُ

كان إذا برز سمع منادي ًا ُيناديه يا حممد فأذا

وخلفي وعن يميني عن شاميل ثم نظرت

بن نوفل :إذا سمعت النداء فاثبت حتى

فنظرت أمامي
بطن الوادي فنوديت
ُ
إىل السامء فأذا هو عىل العرش يف اهلواء،

فأتيت إىل
يعني جربيل ،فأخذتني رجفة
ُ

عيل
خدجية فأمرهتم فدثروين ثم ص ّبوا ّ
عيل ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
املاء فأنزل اهلل ّ

ﮰ ﭼ

(((1

وهذا احلديث رواه مسلم

عن زهري بن حرب عن الوليد بن مسلم
األوزاعي
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اهلل األنصاري(.((2

(((2

ورواه الشيخان عن أيب

سمع الصوت انطلق هارب ًا فقال له ورقة
سمع ما يقول لك ،قال :فلام برز سمع
النداء «يا حممد» فقال :لبيك ،قال :قل:

اشهد أن ال إله إالّ اهلل ،وأشهد أن حممد ًا

رب العاملني،
رسول اهلل ،ثم قال :احلمد هلل ِّ
الرمحن الرحيم ،مالك يوم الدين ،حتى

عيل
فرغ من فاحتة الكتاب؛ وهو قول ّ
بن ايب طالب)( ،((2وجاء يف الكشاف أن

سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد

أكثر املفرسين عىل أن الفاحتة هي أول ما

419؛ البحر املحيط /أب��و ح��ي��ان/8 :
693؛ تأريخ اليعقويب22 /2 :؛ التبيان/
الطويس378 /10 :؛ االتقان يف علوم
القرآن /السيوطي53 /1 :؛ املصاحف/
السجستاين.88 :
( ((1أسباب النزول /الواحدي5 :؛ التبيان/

( ((2ظ :م .ن.51 /1 :
( ((2أسباب النزول /الواحدي12 :؛ ظ :جممع
البيان /الطربيس :م.514 /5
( ((2ظ :الكشاف /الزخمرشي781 /4 :؛

الطويس.171 /10 :
( ((2م .ن ، .اإلتقان /السيوطي.51 /1 :

نزل(.((2

االتقان يف علوم القرآن /السيوطي/1 :
.51

أ.م.د .عادل عباس النرصاوي

القول الرابع:

امور كاشفة
النصــــوص تتضح لنا
ٌ

البسملة وهي قوله سبحانه (بسم

عن الظـــروف الداخلية واخلارجية يف

عن أمحد بن حممد بن ابراهيم املقري

يف أيهِّ ام أسبق يف النزول ،فالقول األول

اهلل الرمحن الرحيم) فقد روى الواحدي

عمن حدّ ث عنهم ،عن عكرمة واحلسن

قاال (أول ما نزل من القرآن،

ﭽﭑ ﭒ

النصوص القرآنية التي هي حمل خالف
املخصص بنزول قوله سبحانه ﭽ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿ

ﭼ ،فيه داللة واضحة تقرتن

ﭓ ﭔ ﭼ فهو اول ما نزل من القرآن

مع حالة التحنّث والتع ّبد التي كان النبي

ﭼ)( ،((2وروى أيض ًا عن الضحاك

يف حراء من كل سنة شهر ًا ،وكان ذلك

به جربائيل عىل النبي قال يا حممد

ويتنسك فكان
بمعنى يتعبد
َّ

بمكة ،وأول سورة
ﭿ

ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

عن أبن عباس أنه قال( :أول ما نزل

أستعذ باهلل ثم قال :بسم اهلل الرمحن
الرحيم)( ،((2وعن سعيد بن جبري عن

حممد يامرسها آنذاك فهو كان جياور

ممّا تتحنّث بــــــه قريش يف اجلاهلية أي
يتبرّ ر

(((2

ُيطعم َم ْن جاءه من املساكني ،فإذا قىض
جواره من شهر رمضان ،كان أول

ابن عباس قال ( :كان رسول اهلل

ما يبتدأ به من منرصفه قبل دخول بيته،

«بسم اهلل الرمحن الرحيم»)( ،((2وروي

شاء اهلل من ذلك ثم يرجع إىل بيته(.((2

ال يعرف ختم السورة حتى ينزل عليه
أيض ًا عن عبد اهلل بن مسعود ،قال( :كلنا

ال نعرف فصل بني السورتني حتى نزل
بسم اهلل الرمحن الرحيم)(.((2

وبنظرة حتليلية رسيعة عىل جممل

( ((2أسباب النزول /الواحدي.6 :
( ((2ظ :م .ن.11 :
( ((2ظ :م .ن.
( ((2ظ :م .ن.

يذهب إىل الكعبة فيطوف هبا سعي ًا أو ما
والتنسك أيام
فكان هذا احلال التع ّبد
ّ

اجلاهلية هو االبتعاد عن هذه القذارات

وعبـــــــــــادة األوثان ومساعدة الفقراء
واملساكني ،فلام أراد اهلل تعاىل أن يرسله

نبي ًا إىل الناس كافة ابتدأ بتعليمه آداب
( ((2السرية النبوية /ابن هشام.218 /1 :
( ((2ظ :م .ن.219 /1 :
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العبادة ،وهو الطلب من خالقه َّ
كل شئ

و ّملا كـــــان من معنى القرءة التع ّبد

ﭽﮬ ﮭ ﮮ

والطلب ،فهي بعني الدعاء والطلب من

وأن ال يطلب ذلك من غريه أي ْ
أن يبتدأ

العبادة بالدعاء فقال له

ﮯ ﮰ ﭼ ،والقراءة يف اللغة من الفعل

(قرأ) بمعنى مجع األلفاظ إىل بعضها
ثم لفظها ،وتأيت كذلك بمعنى العبادة

التنسك ،قال الصاغاين (ت 650هـ):
ّ
لفظت به
قرأت القرآن :أي
(يقال:
ُ
ُ

تنسك ،ومجع
جمموع ًا أي ألقيته ...وقرأ َّ

وقراء
القارئ قرأةٌ؛ مثل عامل َع َملةّ ،
أيض ًا :مثل عابد و ُع ّباد ،ال َق ّراء أيض ًا

تركي أخو يزيد:
املتنسك .قال زيد بن
ّ
ّ
ٍ
ٍ
دونــة
لكاعـــب َم ْو
عجــبت
ولقد
ُ
أطرا ُفـهـــا َ
باحلـ ْلــي واحلنّــــاء
النفوس وتستبي
بيضاء تصطاد
َ
َ

باحلســــن قـــلب املسلم ال َقر ِ
اء
َ
ّ
ُ ْ

(((3

قال جرير:
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الـم ْرخي عاممتَه
يــا أهيـا القارئ ُ

والتنسك ،والقـــــــــراءة مقرتنة باللفظ
ّ
املعبود ،أي أن قوله سبحانه
ﭽﭾﭿ

ﭽﭻ ﭼ

ﭼ جاء لتأديب الرسول

والتنسك هو
وتعليمه أصل العبادة
ّ
الدعاء فجاء َّ
جل ثناؤه آمر ًا منه تعاىل لنبيه

حممد بذلك.

وأورد نولدكه أن (روايات أخرئ

نورد« :ما اقرأ» أو «فام اقرأ» أو «وما

اقرأ»)

(((3

عىل سبيل االستفهام عام ُيراد

منه قراءته ،فهذه الروايات تقرب إىل

معنى السؤال عن ما يدعو به ر ّبه ّ
جل

جالله ،ال عىل سبيل نفي علم القراءة.

إذن داللة (اقرأ) عىل الدعاء يف حالة

والتنسك والتع ّبد أليق من كوهنا
التحنّث
ّ
دعوة إىل القراءة املحضة التي بمعنى
مجع اللفظ إىل اللفظ ثم القائها ،مع أن

(((3

اهلل تعاىل كان عامل ًا بأميه النبي فاألمر

( ((3العباب الزاخر  /حرف اهلمزة  :الصاغاين:
- 146ق�����رأ؛ ظ :أس����اس ال��ب�لاغ��ة/
الزخمرشي- 499 :قرأ؛ ظ :لسان العرب/

عن أن الظرف الذي نزلت به اآلية ال

مىض زمــني
هذا زمانُــك إنيّ قـد َ

ابن منظور- 79 /11 :قرأ.
( ((3ظ :دي��وان��ه474 :؛ أس��اس البالغة/

بالقراءة لألمي يكون غري مناسب ،فض ً
ال

الزخمرشي- 499 :قرأ.
( ((3تأريخ القرآن /نولدكه.14 :

أ.م.د .عادل عباس النرصاوي

يأخذ بنا إىل هذا األمر ،كام أخذ بأيدينا

التنسك
حال التع ّبد إىل داللة (اقرأ) عىل ّ
والعبادة.

إذن قوي ترجيح القول بنزول قوله

(اقرأ) أوالً بعوامل جاءت من خارج
النص املتمثلة بحـــــــالة العبادة للنبي

حممد يف غـــــار حراء وانقطاعه هلل

وعمــــــــله اخلريات ،فض ً
ال عن الداللة
اللغوية لأللفاظ وصيغة األمر املقتضية
إىل القيام بفعل الدعاء واالبتداء به قبل ّ
كل

عبادة داخل النص.

أما القــــــول الثاين املتمثل بقوله

أما القول الثالث فلم يقل باإلمجاع

عليه إالّ الزخمرشي من دون إعطاء

ورصح آخرون بأن هذا
دليل عىل ذلك
ّ
القول مل يقل به إالّ عدّ د أقل من القليل،
ٌ
ّ
مرسل سقط من سنده
وأن احلديث

الصحايب(ً ،((3
فضال عن ذلك أن يف سورة
الفاحتة دعوة إىل التوحيد ونبذ الرشك
واأليامن بيوم الدين ،وهي جزء من ابالغ
رسالة فأصلح ما يكون أن تأيت تالية بعد

ابالغه بالنبوة ،والنبوة قبل الرسالة.

فض ً
ال عن ذلك يشري الدكتور جواد
عيل إىل ِقدَ م ســـــــورة (اقرأ) عىل غريها

ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ

من السـور من خالل دراسته ألسباب

رسالة مــــــن دون سابق قول وتوجيه

التفسري ،فيقــــــول( :ولكننا لو درسنا

سبحانــــــه

[سورة املدثر ،]1 :ففيه دعوة إلبالغ

وتوضيــــــح ويف هذا قفز ًا عىل خطوات

تسلسل احلـــــدث ،فربام يكون حادث
األمر بإنذار الناس إىل دين احلق يكون

خطوة تاليه بعـــــــــد ابالغه بالنبوة

والبعث ثم األمر بإبالغ الرسالة اىل
الناس كافة ور ّبام كان مراد َم ْن قال ّ
إن

أول ما نزل من القرآن هو ما نزل بعد
فرتة الوحي ،ال أولية مطلقة(.)2

النزول وروايتــــــــها التي ذكرهتا كتب

املدونة يف كتب التفسري
أسباب النزول
ّ
واحلديث بعناية ودقة ،نجد باستثناء

(اقرأ) تشري يف الواقع إىل أن نزوهلا كان

حترش قريش
بعد مدة االستخفاء وبعد ّ

وتعرضها باإلسالم)(.((3
به
ّ
( ((3ظ :م .ن.89 ،52 /1 :

( ((3ت��أري��خ ال��ع��رب يف اإلس�ل�ام -ال��س�يرة
النبوية /-د .جواد عيل.241- 240 :

199

سورة الفاحتة إرهاصات النزول ما قبل البعثة وما بعدها

أما القول الرابع ،فهو حمتمل وقوي

ألن فيه ابتداء كل عمل ،فام بالك بقول

اهلل جل عال فهو األَ ْولىَ أن يفتتح به كل

الســــــائرين عىل غري هدى إىل حيث
ُ
لتصل
النجـــــاة ،ف ُفتِحت األبواب

القول أنّه عند السيوطي من رضورات

بنور ربهِّ ا وانكشفت الظالم بذكره

سورة من سور القرآن الكريم ،وممّا ُيعزز

نزول السورة نزول البسملة معها ،فهي

عنده أول آية نزلت عىل األطالق(.((3

األرض
األرض بالسامء ،فأضاءت
ُ
ُ

سبحانه.

3.3احتوت رموز ًا لكل ما يف القرآن،

نرجح ّ
أن نزول
يف ضوء ما تقدّ م
ّ

ففيها التوحيد والثناء عىل اهلل تعاىل،

اخلارجية فضـــ ً
ال عام توحيه الدوال

4.4مل تُكتب أخبار نزول سور القرآن

نزول سورة املدثر والفاحتة من كوهنا من

نزوهلاّ ،
ولعل ذلك مرجعه إىل ضعف

(اقرأ) األول من القرآن لداللة الظروف

الداخلية للنص عىل ذلك ،وال نعدم

أوائل ما نزل من القرآن الكريم مقرتنة

وفيها العبادة له واالستعانة به.

وآياته عىل النبي حممد يف وقت

الكتابة وق ّلة الكتّاب الذين هيتمون

بالبسملة ،ألهنا افتتاح كل سورة من سور

هبذا األمر رغم أمهية.

واحلال الذي عليه املجتمع العريب ،وكام

نزول ســـــورة الفاحتة وأسباهبا عىل

القرآن ،ملساسها بباقي األحداث اجلارية

أوضحنا ذلك من قبل.
200

اإلضـــــاءات التي أرسجت طريق

اخلامتة:

ّ 1.1
إن سورة الفاحتة من أوىل اآليات
التي نزلت عىل النبي حممد  يف

مكة.

2.2كانت ســــــــــورة الفاحتة ِم ْن أوىل
( ((3ظ :االتقان /السيوطي.52 /1 :

5.5اختلفت الروايات يف عدد مرات
عدة أقوال وسبب ذلك يعود لعظمة
املضامني فيها ،وكذلك اخت ُِلف يف

كوهنا أول ما نزل.

أ.م.د .عادل عباس النرصاوي

إهم املصادر

القرآن الكريم.

اهلل الزركيش (ت 794هـ) ضبط

•اإلتقان يف علوم القرآن /جالل الدين

خرج احاديثه و ع ّلق
نصوصـــــه و ّ

الشافعي (املتويف سنة 911هـ)،

الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،1

عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي

وخرج آياته حممد
وصححه
ضبطه
ّ
ّ
هاشم سامل ،بريوت ،لبنان ،دار
الكتب العلمية1424 ،هـ2003 ،م.

عليه الدكتور حممد حممد تامر ،دار

1421هـ2000 ،م.

•بلوغ األرب يف أحوال العرب،
حممود شكري اآللويس ،مطبعة دار

•أساس البـــــــالغة /اإلمام العالّمة

السالم ،بغداد.

الزخمرشي (املتوىف سنة 538هـ)،

اخلوئي ،منشورات دار العلم لإلمام

جـــــار اهلل أيب القاسم حممد بن عمر

بريوت ،دار صــــــادر1399 ،هـ،

1979م.

•البيان يف تفسري القرآن ،أبو القاسم
السيد اخلوئي ،النجف األرشف،

مطبعة العامل املركزية1410 ،هـ/

•أسباب النــــــــزول ،عيل بن أمحد

1989م.

دار ومكتبة اهلـــــــــــالل ،بريوت،

بن جعفر بن وهب بن واضح

الواحدي النيسابوري (ت 468هـ)،

1985م.

•تأريخ اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب
اليعقويب ،ارصاد ،بريوت.

•األصنام ،هشام بن حممد الكلبي،

•تأريخ القرآن ،اتيودور نولدكه ،فريد

•البحر املحيط يف اصول الفقه،

جورج تامر -دار نرش جورج املز،

حتقيق أمحد زكي باشا.

بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد

ريش شفايل ،نقله اىل العربية و حققه

هيلدسهايم ،زوريج ،نيويورك ،باذن
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سورة الفاحتة إرهاصات النزول ما قبل البعثة وما بعدها

دار نرش و مكتبة ديت ريش ،فيسادن،

الرؤوف سعد ،دار اجليل ،بريوت،

•التبيان يف تفسري القرآن ،حممد بن

•رشح صحيح مسلم ،برشح اإلمام

الشيخ أغابزرك الطهراين ،العراق،

عيل عبد احلميد أبو اخلري ،دار اخلري،

 2000م.

احلسن الطويس (ت460هـ) ،قدّ م له

النجف ،املطبعة العلمية1376 ،هـ،
1957م.

النووي ( 676- 631هـ) ،بإرشاف

الطبعة الثالثة 1416 ،هـ1996 ،م

•طبقات األمم ،صاعد األندليس،

•تفسري القرآن العظيم -احلافظ

حتقيق األب لويس شيخو اليسوعي،

كثري القريش الدمشقي (املتوىف سنة

1912م.

عامد الدين ،أيب الفداء إسامعيل بن
774هـ) ،بريوت ،لبنان ،دار املعرفة
للطباعة والنرش1388 ،هـ1969 ،م.

املطبعة الكاثـــــــــــوليكية ،بريوت،

•العباب الزاخر واللباب الفاخر/
احلسن بن حممد بن احلسن الصاغاين

•احليوان ،أبو عثامن عمر بن بحر

(650- 577هـ) ،حتقيق الشيخ

عبد السالم حممد هارون ،دار إحياء

املعارف ،الطبعة األوىل1397 ،هـ،

اجلاحظ (ت255هـ) ،حتقيق ورشح

الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،د .ت.
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لبنان1407 ،هـ1987 ،م.

حممد حسن آل ياسني ،بغداد ،مطبعة

1977م.

•خزانة األدب ولب لباب لسان

•جممع البيان يف علوم القرآن /الشيخ

(ت 1093هـ) ،حتقيق عبد السالم

بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب،

العرب /عبد القادر بن عمر البغدادي

حممد هارون ،مكتبة اخلانجي ،مطبعة
املدين ،الطبعة الرابعة1418 ،هـ،

1997م.

•السرية النبوية ،ابن هشام ،حتقيق عبد

أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيس،
1397هـ.

•املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم،
د .جواد عيل ،منشورات الرشيف

الريض.

فحوى البحث
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املقدمة:

مل ينزل القرآن الكريم -هذا السفر

األساسية للنظام االقتصادي اإلسالمي

والقوانني العلمية وتبيينها ،بل إن اهلدف

يمكن

الساموي العظيم -لغرض رشح النظريات
الرئيس منه هو اهلداية والرتبية وسوق

اإلنسانية نحو األهداف العالية التي

خلقت ألجلها.

أما التفصيالت احلقوقية وفروع املباحث

االقتصادية

اإلسالمية

فال

احلصول عليها كلها من اآليات الرشيفة
وإنام علينا هبذا الصدد أن نلجأ إىل املصدر

اآلخر للحقوق اإلسالمية أي السنة

إن ما جـــــاء يف القرآن الكريم -فيام

واألحاديث الرشيفة للرسول األكرم

الواقع باملذهب االقتصادي ال علم

جاء تعاملنا يف موضوع بحثنا هذا الذي

خيص املســائل االقتصادية -يتعلق يف
االقتصاد ،بمعنى أن القرآن مل يتحدث

واألئمة الطاهرين .وعىل ذلك األساس

وسمناه بـ(اجلوانب االقتصادية يف سورة

مطلقا عن العالقات االقتصادية أو

البقرة) ،وسنحاول استعراض أهم ما

علل التضخم والركود االقتصادي،

ختص اجلانب االقتصادي وما تتضمنه

عالقات العرض والطلب والقيمة أو

جاءت به تلك السورة املباركة من تعاليم

ذلك ألن مثل هذه املسائل وهي علمية

من فلسفة اقتصادية لتلك اجلوانب املهمة

سواء كانت يف جمال الطبيعة والفيزياء أو

اجلوانب االقتصادية يف سورة البقرة:

حمضة ورهينة بكشف الواقع اخلارجي
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واالجتاهات واألهداف واألسس واملعامل

يف جمال املجتمع والتاريخ يتم احلصول

عليها بواسطة قوة العقل والتجربة
اإلنسانية.

يف حياة الفرد واملجتمع بصورة عامة.

ونحن نتصفح تلك اآليات الكريمة،

نجد فيها آيات عديدة يمكن تصنيف

مضموهنا حتت جانب تنظيم الطلب،

إن اآليـــــــــات التي نتعامـــــــل

وآيات أخرى يمكن تصنيف مضموهنا

أكثر مواردها -إىل الكليات احلقوقية

من اآليات يمكن تصنيف مضموهنا

معها-من الزاوية االقتصادية -تتجه يف

حتت جانب تنظيم العرض ،وطائفة ثالثة

د .فوزي خريي كاظم

ضمـــــــن سياسات حتقيق االستقرار

العيون -سواء كان محُ ََّص ً
ال يف القلوب َأو
وغاب َعنِّي َ
األ ْم ُر َغ ْيب ًا ِ
وغياب ًا
غري حمصل.
َ
وغ ْي َب ًة َ
َ
وغ ْي ُبوب ًة(((.

االستقرار االقتصادي سواء بشكل

الناس ممـــــــــا أخربهم به النبي من

االقتصادي ،ومن جهة أخرى يمكن
تصنيف اآليات اآلمرة بفعل أو الناهية

عن سلوك معني ضمن سياسات حتقيق
مبارش أو غري مبارش.

إن تأمل اآليات ذات املوضوعات

االقتصادية يف القرآن الكريم ،يوضح

بجالء مـــــــــــدى االستقرار والتوازن

االقتصــــادي الذي سوف يتحقق يف
املجتمع فيام لو تم العمل بمضمون
هذه اآليات ،بل إنه يمكن القول أنه

من املمكن استنباط سياسات حتقيق
االستقرار االقتصادي من آيات القرآن

الكريم.

ً
أوال :التوحيد واإليامن بالغيب:

الغيــــب :خالف الشهادةُّ ،
كل ما
ﭽﭞ

غـــــاب عنك ،ويف قوله تعاىل:
غاب عنهم،
ﭟ ﭼ؛ َأي يؤمنون بام
َ
النبي من َأم ِر ال َب ْع ِ
ث
مما َأخربهم به
ُّ
ِ
واجلنة والنار(((ُّ .
غاب عنهم مما
وكل ما َ
َأ َ
نبأهم به فهو َغ ْي ٌب؛ وهو كل ما غاب عن

((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج /1ص.654

أما اصطــالح ًا فهو :ما غاب عن

املالئكــة ،واجلنة ،والنار ،واحلساب(((.

ُيعد التوحيـــــــــد واإليامن بالغيب أول
معيار ومبنى وأمهها يف النظرة الكونية

اإلسالمية.

ربط القـــــرآن الكريم بني اإليامن

بالغيب والصالة واإلنفاق يف سبيل اهلل،

قال تعاىل:

ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭼ [سورة البقرة ،]3 :وقد

َقرن سبحانه اإليامن بالغيب بالصالة
والزكاة ،ألنه جعلهام من صفات املتقني
ومن رشائط التقوى ،كام جعل اإليامن

بالغيب ،وهـــــو اإليامن باهلل وبالبعث
والنشور وسائر ما لزمنا اعتقاده من
طريق االستدالل ،من رشائط التقوى؛

فاقتىض ذلك إجيــــاب الصالة والزكاة
((( اجلوهري ،الصحاح ،ج /1ص.196

((( سعدي اب��و حبيب ،القاموس الفقهي،
ص.279
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املذكورتني يف اآلية((( ،والغيب هو ما

كثري ًا ما يقرن اهلل تعاىل بني الصالة

واإليامن يف الرشيعة يشتمل عىل االعتقاد

اهلل وعبادته وهي مشتملة عىل توحيده

غاب عن العني وهو حمرض يف القلب،
بالقلب ،واإلقرار باللسان ،والعمل

باألركان((( .وقـــــد ورد عن اإلمام
الرضا قولهّ :
«إن اإليامن هو التصديق

بالقلب والعمل باألركان والقول

والثناء عليه ومتجيده واالبتهال إليه
ودعائه والتوكل عليه ،واإلنفاق هو من

اإلحسان إىل املخلوقني بالنفع املتعدي
إليهم وأوىل الناس بذلك القرابات

باللسان»((( .واملحافظة عىل الصـــــالة

واألهلون واملامليك ،ثم األجانب فكل

بعدها -أي يديموهنا((( ،واإلنفاق يف

ﭽﭢﭣ

بمواقيتها وركوعها وسجودها والترضع
سبيل اهلل ،والتي ذهب أغلب املفرسين

عىل أهنا الزكاة املفروضة(((.
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واإلنفاق من األموال؛ فإن الصالة حق

((( اجلصاص ،أحكام القرآن ،ج /1ص.27
((( أب����و ال��ل��ي��ث ال��س��م��رق��ن��دي ،تفسري
السمرقندي ،ج /1ص.49
((( الطويس ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج/1
ص55؛ ابن إدريس احليل ،إكامل النقصان
من تفسري منتخب التبيان ،ص.65
((( أب����و ال��ل��ي��ث ال��س��م��رق��ن��دي ،تفسري
السمرقندي ،ج /1ص49؛ السمعاين،
تفسري السمعاين ،ج /1ص.43
((( الطربي ،جامع البيان ،ج /9ص239؛
اب��ن أيب حاتم ،تفسري ال��ق��رآن العظيم،
ج /1ص37؛ البغوي ،معامل التنزيل،
ج /3ص501؛ اب��ن اجل��وزي ،نواسخ
القران ،ص.41

من النفقات الواجبة والزكاة املفروضة

داخل يف قوله تعاىل:

ﭤ ﭼ((( .وقد ورد عىل لسان الرسول
اهلل أمهية اإلنفاق يف سبيل اهلل ،بقوله:

« ُبني اإلسالم عىل مخس :شهادة أن ال
إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل وأقام
الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان

وحج البيت»(.((1

والرزق املوصوف باآلية الكريمة

ال يكون إال حال ً
ال؛ ألن اهلل تعاىل مدح
((( اب��ن كثري ،تفسري ال��ق��رآن العظيم ،ج/1
ص.45
( ((1امح��د بن حنبل ،املسند ،ج /2ص26؛
البخاري ،الصحيح ،ج /1ص8؛ مسلم،
الصحيح ،ج /1ص34؛ البيهقي ،السنن
الكربى ،ج /1ص.358

د .فوزي خريي كاظم

من أنفق من رزقه ،ونحن ُم َنه ْون عن

غاصب وظامل وسارق وتكون املحرمات

ﭽﯪﯫﯬﯭ

وهذا اإليامن واإلنفاق يف سبيل اهلل

اإلنفاق من احلرام وأباح ذلك كام جاء

أرزاق ًا(.((1

بقوله سبحانه:

ﯮ ﭼ [سورة البقرة ،]57 :وتأكيده

بام أمر اهلل به يف كتابه ،يؤدي بصاحبه إىل

ﮑﮒﮓﮔ

ﭼ [سورة البقرة:

والصاحلني ،فاهلل سبحانه وعدهم بأن

فيقول جل وعال:

ﭽﭽ ﭾ ﭿ

الدار اآلخرة ،جزاء بام عملوا من خري

يف أكثر من آية كقوله تعاىل:

ﭽﮐ

حتصيل ثواب اهلل الذي أعده للمؤمنني

 ،]60ويقرنه ذلك الرزق باإليامن،

يرد هلم ما أنفقوه أضعاف ًا مضاعفة يف

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

يف الدنيا ،وهذا من اإليامن كذلك ،قال

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [سورة
البقرة ،]172 :ويؤكده سبحانه كذلك

تعاىل:

بآية أخرى:

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ

ﮐ ﮑ ﭼ [سورة البقرة]254 :

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

فض ً
ال عام ورد يف آيات وسور أخرى

ﭼ [سورة

البقرة ،]25 :وأكد عز وجل أن اإلنفاق

عديدة( ،((1وهذا ما يدل عىل عدم كون

يف سبيله منوط باإليامن –وهو الصالة

احلرام رزقا الستحالة أن يكون ما متدح

املفروضة –قال تعاىل:

بفعله ومدح عىل الترصف فيه وأباح

ﭽﯓ

ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

تناوله هو ما هنى عنه وتوعد عليه؛ ولو

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﭼ [سورة البقرة:

كان احلرام رزقا حلل أموال الناس لكل

 ،]110والنتيجة احلتمية لإليامن وأتباع

( ((1كقوله ت��ع��اىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﭼ [سورة املؤمنون]51 :؛ وقوله:
ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [سورة األعراف:
]32؛ وقوله :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
[سورة النساء ]39 :وغريها الكثري.

ﭽﭑﭒﭓﭔ

ﭼ

تعاليمه سبحانه هي اخلري يف الدنيا
( ((1ابن شهر آشوب ،متشابه القرآن وخمتلفه،
ج /2ص.89
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واآلخرة ،فرتك لإلنسان حرية اختيار ما

يف زيادة األعامر واإلصالح ،وبالتايل

وآخر ًا .وقد ورد عن اإلمام الباقر

من الفساد واخلراب والفوىض

تبارك وتعاىل قرن الزكاة بالصالة فقال:

يعني أن كافة أشكال اخلبائث أو

يريده ،ألن ما يقدمه هو خري لنفسه أو ً
ال

ما يؤكد هذا املعنى بقوله« :إن اهلل
ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﭼ فمن

أقام الصالة ومل يؤت الزكاة فكأنه مل يقم

الصالة»(.((1

وبالتايل تزيد من التخلف .وهذا

األنشطة اخلبيثة املحرمة غري معتربة

يف اإلنفاق ،وذلك ملا يرتتب عليها
من رضر وفوىض وأزمات تزيد يف

وهذا يوصلنـــا إىل مجلة من النتائج

التقلبات واملشكالت االقتصادية.

تأكيد اآليـــة الكريمة عىل اإليامن

باإليامن باهلل من خالل التأكيد عىل

1-1تأكيد اآلية عىل اإلنفاق يف سبيل اهلل،

مع اإلنفاق والبذل يف أكثر من آية

هي:

بالغيب ألنه اإليامن احلقيقي.

سواء بالصدقات املفروضة كالزكاة،
أو صدقة التطوع.

2-2التأكيد عىل الرزق احلالل والعمل من
أجله ،حتى يكون اإلنفاق –سواء يف
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زيادة التقدم .أما اخلبائث فهي تزيد

سبيل اهلل أو عىل النفس واألهل -منه

3-3إن اإلنفــــــــاق يف سبيل اهلل منوط
إقامة الصالة والتي جاءت مرتابطة
كريمة ،وهو بالتايل يؤدي إىل خري

عظيم ينتظر املؤمنني الصاحلني يف
احلياة اآلخرة.

ثاني ًا :امللكية:

إن كلمة ملكية يف القرآن تسند إىل اهلل

حال ً
ال ال تشوبه شائبة .فض ً
ال عن أن

تعاىل ،إذ أن امللكية من صفات الربوبية

إنفاق من الطيبات ال من اخلبائث،

وأسنده يف أكثر من آية كريمة ،منها

اإلنفاق ال بد له من ضوابط ،فهو

ومعلوم ما للطيبات من آثار عظيمة
( ((1الكليني ،الكايف ،ج /3ص.506

عىل الوجه الذي أوضحه القرآن الكريم

قوله تعاىل:

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

د .فوزي خريي كاظم

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [سورة البقرة:

الترصف فيها ،فليست هي بأموالكم يف

ﭼ [سورة البقرة ،]115 :وقوله

والنواب ،فأنفقوا منها يف حقوق اهلل

ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [سورة

هيون عىل الرجل إال نفاق من مال غريه

ﭽﮫﮬﮭﮮ

عمــــــــــــن كان قبلكم»( .((1وامتدادا

 ،]107وقوله سبحانه:
ﮖ

تبارك وتعاىل:

ﭽﮔ ﮕ

ﭽﯓﯔﯕ

البقرة ،]247 :وكثري ًا ما ترد يف الكتاب

الكريم كلمة:

احلقيقة ،وما انتم فيها إال بمنزلة الوكالء
تعاىل وليكن عليكم إال نفاق منها كام
إذا أذن له فيه –أو جعلكم مستخلفني

ﭼ [سورة البقرة ]116 :أو

للتصور اإلسالمي للملكية نجد أن

البقرة 255 :و ،]284بتأكيد كون

وحده ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ

ﮯ

ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [سورة

امللكية هلل سبحانه وتعاىل(.((1

اإلسالم يقرر أن ملكية األرض له تعاىل
[سورة الشورى ،((1(]49 :وأن اهلل

وعىل هذا فإن الفلسفة االقتصادية

تعاىل استخلف الناس يف االنتفاع هبا،

يشء هلل تعاىل وحده ،أما الفرد فنائب

مقصورة عىل ملكية االنتفاع دون ملكية

اإلسالمية قائمة عىل إسناد ملكية كل
رصح
موكيل عنها يف االنتفاع به ،كام َّ
اهلل تعاىل بقوله:

ﭽﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﭼ [سورة احلديد،]7 :

«يعني إن األموال التي يف أيديكم إنام هي
أموال اهلل بخلقه وإنشائه هلا ،وإنه ُمولكم

إياها لالستمتاع به وجعلكم خلفاء يف
( ((1وردت هذه االي��ة بلفظتيها املختلفتني
ثامنية وعرشين مرة يف مجيع سور القران
الكريم.

فملكية األرض يف التصور اإلسالمي إذ ًا

الرقبة (خالفا للرأساملية)(.((1

( ((1ال��ن��س��ف��ي ،م����دارك ال��ت��ن��زي��ل ،ج/4
ص215؛ الزخمرشي ،الكشاف ،ج/4
ص.61
( ((1وردت هذه اللفظة يف القرآن الكريم يف
ثامنية مواضع يف سورة آل عمران189 :؛
امل��ائ��دة 17 :و 18و120؛ ال��ن��ور42 :؛
اجلاثية27 :؛ الفتح.14 :
( ((1صربي حممد خليل ،مفهوم امللكية يف الفكر
االقتصادي امل��ق��ارن ،بحث منشور عىل
املوقع االلكرتوين www. sudanile.
.com
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لقـــــد َّ
حث اللهَّ سبحانه عىل البذل

املال ،وينفقه عىل نفسه وأهله باملعروف،

اآليات منها إيام ًء إىل أن مجيع األموال
ليست ملك ًا ملن هي يف يده ،وإنام هي

إليه عن طريق ما أح ّله اللهَّ  ،ال عن طريق

حرم وهنى( ،((2وهذا ما وضحه قوله
ما ّ

ومأذون بالترصف فيها ضمن حدود

ﮑ ﭼ [سورة البقرة ،]254 :ويؤكد

واإلنفاق يف العديد ،يف الكثري من

ملك للهَّ وحده ،واإلنسان أمني عليها،
معينة ال جيوز أن يتعداها ،متام ًا كالوكيل
عىل اليشء يتبع إرادة األصيل يف مجيع

الترصفات( .((1فاآليات واألحاديث

(((1

تفيد أن اإلسالم ال يقر ملكية اإلنسان
للامل بشتى معانيها ،سواء أكانت
امللكية فردية مطلقة ،كام هي يف املذهب

الرأساميل ،أو ملكية مقيدة ،كام هي يف

تعاىل:

ﭽﮌﮍﮎﮏﮐ

ما هلؤالء–الذين ينفقون يف سبيل اهلل –
من أجر وثواب عنده عز وجل فيقول

يف كتابه الكريم:

ﭽﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ [سورة البقرة:
.]262

املذهب االشرتاكي -أو ملكية مجاعية-

ثالث ًا :وجوه اإلنفاق يف سبيل اهلل:

األنواع للملكية ينفيها اإلسالم ،وحيرص

إىل الوجوه التي يستحب فيها اإلنفاق

كام هي يف املذهب الشيوعي .كل هذه
امللك احلقيقي باللهَّ
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ويف سبيل اخلري ،عىل رشيطة أن يصل

وحده ،ولكنه

سبحانه أباح لإلنسان أن يترصف يف هذا
( ((1حممد ج��واد مغنية ،التفسري الكاشف،
ج /2ص.217
( ((1ينظر عىل سبيل املثال قوله تعاىل :ﭽﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ
[سورة احلديد.]7 :

تطرق القرآن الكريم يف سورة البقرة

بشقيه الواجب والطوعي ،فقد ذكر

تعاىل يف حمكم كتابه:

ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

( ((2حممد ج��واد مغنية ،التفسري الكاشف،
ج /2ص.218

د .فوزي خريي كاظم

ﭨﭩﭪﭫﭬ

ّ
احلث عىل اإلقراض،
يف القرآن الكريم

البقرة:

ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ

ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

هنا اإلحسان إىل عباده ،وقد قال أكثر

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [سورة
 ،]177وقال تعاىل أيض ًا:

ﭽﯵ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ
ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ
البقرة.]215 :

ﭼ [سورة

1.1القرض وإمهال املعرس:

قال تعاىل

ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

[سورة البقرة ]245 :واملراد باإلقراض
املفرسين إن املراد به السلف ،وهو

القرض(((2؛ ألن العلة من ترشيع
القرض هو مساعدة املحتاجني ،فقد
أوىل اإلسالم أمهية خاصة ِّ
حلث املسلمني

أوىل اإلسالم القرض اهتامم ًا كبري ًا

عىل إمهال املستقرض غري املتمكن من

حوائج بعض املحتاجني منهم ،وملا فيه

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ملا فيه للناس من فائدة كبرية هي قضاء
من تآلف وتراحم يسود املجتمع جراء

تلك املعامالت ،يبني لنا ذلك أمهية
القرض يف اإلسالم ومدى حثّه عليه،

ملا فيه للمسلم يف دينه وديناه ،وللثواب
العظيم الذي ينال املقرض من عند
اهلل سبحانه ،والقرض فيه فضل كثري

وثواب جزيل ،وروي انه أفضل من

الصدقة بمثله يف الثواب( .((2وقد ورد
( ((2املقصود أن ثوابه يعادل ضعف ثواب
ال��ص��دق��ة .اب���ن ق��دام��ة ،امل��غ��ن��ي ،ج/4
ص.352

سداد ديونه ،قال تعاىل:

ﭽﯧ ﯨ ﯩ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [سورة
البقرة ،]280 :ووردت روايات كثرية
تؤكد ذلك منها ،ما روي" :أن رسول

اهلل صعد املنرب ذات يوم فحمد اهلل

وأثنى عليه وصىل عىل أنبيائه (صىل اهلل
عليهم أمجعني) ،ثم قال :أهيا الناس ليبلغ

( ((2الطربي ،جامع البيان ،ج /2ص593؛
ابن أيب حاتم ،تفسري القرآن العظيم ،ج/2
ص460؛ القرطبي ،تفسري القرطبي ،ج/3
ص 238؛ ابن كثري ،تفسري ابن كثري ،ج/1
ص300؛ السيوطي ،الدر املنثور ،ج/1
ص.746
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الشاهد منكم الغائب ،أال ومن أنظر

األفـــــــراد يف الطاقات واالستعدادات

يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه"(.((2

يقف بوجه متركز الثروة وتداوهلا بيد

من أهم املوارد التي حث القرآن

هذا يؤدي إىل اختالل التوازن وإجياد

معرس ًا كان له عىل اهلل عز وجل يف كل
2.2اإلنفاق عىل مواطن اجلهاد:

جمموعة معدودة من األغنياء ،ذلك ألن

الكريم املسلمني عىل اإلنفاق عليه ،هو

الفواصل الكبرية بني فئة األغنياء الفئات

هذا اجلانب عىل االستعـــداد للجهاد

االجتامعية ويتسلل من خالله الفقر

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

بالتايل إىل الضياع.

مواطن اجلهاد يف سبيل اهلل ،وال يقترص
بالسيف فقط ،بل يتعدى ذلك

ﭽﮘ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

االجتامعية األخرى مما خيل بالعدالة
واحلرمان بالتدريج إىل املجتمع ويقوده
شدّ د القرآن الكريم عىل رضورة

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ

مراعاة الفقراء واملحتاجني ،واالهتامم

ﭽﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

الرعاية واالهتامم .جاء ذلك من خالل

[سورة البقرة ،]262 :وقوله تعاىل:

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

هبذه الرشحية املهمة ،والتي حتتاج إىل
العديد من اآليات املباركة التي حثت

ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ

املسلمني عىل مراعاة هؤالء واإلنفاق–

3.3اإلنفاق عىل الفقراء واملساكني:

والتكاتف املجتمعي .قال تعاىل:

ﮕﮖ
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الذاتية والظـــــــــروف اخلارجية؛ فهو

ﭼ [سورة البقرة.]261 :

يف الوقت الذي يقبل فيه اإلسالم

االختالفـــــــات بني األفراد من حيث
الرزق والدخـــــل ويعدها أمر ًا طبيعي ًا

بل ضــــروري ًا ،ويعترب منبعها اختالف
( ((2الكليني ،الكايف ،ج /4ص.36

الطوعي –عليهم ،زيادة يف التكامل
ﭽﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [سورة
 ،]271وقال عز وجل:

البقرة:

ﭽﮛ

د .فوزي خريي كاظم

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

عىل أمواهلم املرصدة للنامء ،أما بنفسها

ﮦﮧﮨﮩﮪ

وع ِّرفت أيضا بأهنا:
للمستحقني»(ُ ،((2

ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

إىل الفقراء( ،((2وقد وردت الزكاة بلفظ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

أو بالعمل فيها ُطهر ًة ألهلها ومعون ًة

ﮫﮬﮭﮮﮯ

اسم ملا خيرجه اإلنسان من حق اهلل تعاىل

ﭼ [سورة البقرة ، ]273 :وقوله

الصدقة عند أغلب الفقهاء( ،((2فاالسم

ﯞﯟﯠﯡﯢ

عرفها أحد الفقهاء تعريف ًا فقهيا
كام َّ

ﯚ

تبارك وتعاىل:

ﭽﯜﯝ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

عندهم يفرتق ولكن يتفق املعنى(.((2

بالقول« :هو اسم للحق املعروف عند

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [سورة

أهل الرشع ،واملعلوم ثبوته لدهيم بنص

الكريمة مدى أمهية مراعاة هذه الرشحية

إال أن لفظة الزكاة يف واقع احلال

البقرة . ]274 :وتوضح هذه اآليات
املحرومة من رشائح املجتمع ،وما

لإلنفاق من اجر وثواب عظيمني عند اهلل

سبحانه وتعاىل.

رابع ًا :الزكاة وأمهيتها:

الزكـــــــاة رضيبــــــة مالية خاصة

فرضها اهلل سبحانه وتعــــــاىل يف أموال
معينني برشائط
خاصة ألشخـــــــاص َّ
معلومة ،وجعل سبحانه إخراجها عبادة

وعرفت
مرشوطة بقصد التقرب(،((2
َ
بأهنا« :رضيبة ُفرضت عىل األغنياء

( ((2مشكيني ،مصطلحات الفقه ،ص.281

الكتاب والسنة املتواترة»(.((2

أخص وأكثر تعيين ًا من الصدقة ،فالصدقة
ُّ
( ((2األح��ك��ام السلطانية ،ص113؛ د.
عطا سلامن جاسم ،الفكر االقتصادي،
ص.58
( ((2سيد سابق ،فقه السنة ،ج /1ص.248
( ((2ينظر :ابو يوسف ،اخل��راج ،ص78؛ ابو
عبيد ،االم����وال ،ص452؛ امل���اوردي،
االح��ك��ام ،ص141؛ ال��ف��راء ،االحكام
السلطانية ،ص.115
( ((2د .عطا سلامن جاسم ،الفكر االقتصادي،
ص.57
( ((2آغا رضا اهلمداين ،كتاب الزكاة ،خمطوطة
حمفوظة يف مكتبة آل كاشف الغطاء برقم
 ،1957ورقة رقم .4
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هو عمل تطوعي وتدل عىل العطاء

عن شامله"(.((3

رضيبــــــــة إســــــــــــــــــــالمية خاصة

زكاة األموال ،فقد جاء عن اإلمام

والبذل بنوع عام ،أما الزكـــــــــــــــــاة

باملسلمني وتــــــوزع يف املسلمني دون

سواهم(.((3

الباقر أنه قال" :وجدنا يف كتاب

عيل قال رســـول اهلل :إذا منعت

وتأيت أمهية االهتامم بالزكاة ألسباب

الزكاة منعـــــــت األرض بركاهتا"(.((3

1.1إهنا مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا برشحية

قرياط ًا من الزكاة فليمت إن شاء هيودي ًا

عدة منها- :

واسعــــــة من الناس ،وأكثرهم من
املحتاجني.

وعن اإلمام الصادق  قال" :من منع
أو نرصاني ًا"( .((3وعنه أيض ًا" :ما من

عبد منع من زكاة ماله شيئ ًا إال جعل اهلل

2.2إن االهتامم هبا يساهم بخلق نظام

له ذلك يوم القيامة ثعبان ًا من نار يطوق

اإلسالمـــــي –وهو ما يبغي اإلسالم

من احلساب وهو قول اهلل عز وجل:

اجتامعي تكافيل داخل املجتمع

حتقيقه.

3.3فض ً
نص
ال عن ذلك إهنا تعدُّ فرض ًا َّ
عليه القرآن الكريم.

وقد ورد عن اإلمام عيل أنه قال:
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وحيذر اإلمام من عدم إخراج

"سمعت رسول اهلل يقول :إن صدقة
املؤمن ال خترج من يده حتى ّ
يفك عنها

حليا سبعني شيطان ًا ،وصدقة الرس تطفئ
غضب الرب كام يطفئ املاء النار ،فإذا

تصدق أحدكم فأعطى بيمينه فليخفها
( ((3فيليب حتي ،تاريخ العرب ،ص.188

يف عنقه ،ينهش من حلمه حتى يفرغ
ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

[سورة آل عمران ]180 :قال :ما بخلوا

به من الزكاة"(.((3

( ((3القايض النعامن ،دعائم اإلس�لام ،ج/1
ص.241
( ((3ال��ص��دوق ،معاين االخ��ب��ار ،ص260؛
الكليني ،الكايف ،ج /3ص505؛ احلر
العاميل ،الوسائل ،ج /9ص.25
( ((3ال��ط��ويس ،هت��ذي��ب االح���ك���ام ،ج/4
ص112؛ العالمة احل�لي ،تذكرة الفقاء،
ج /5ص.10
( ((3الكليني ،الكايف ،ج /3ص.505

ﭼ

د .فوزي خريي كاظم

وروي عن اإلمام الباقر أنه قال:

دائم يف كل حلظة عىل مدار السنة ،نظر ًا

قم يا فالن ،قم يا فالن ،قم يا فالن

آخر ،ففي كل حلظة حيول احلول عىل

«بينا رسول اهلل يف املسجد إذ قال:
حتى أخرج مخسة نفر ،فقال :اخرجوا

من مسجدنا ال تصلوا فيه وأنتم ال

تزكون»(.((3

الختالف حول أدائها من شخص إىل

أموال جمموعة من املسلمني فيخرجوا
الزكاة ،وهكذا تشكل الزكاة مصدر ًا

دائ ًام لإلنفاق عىل اجلهات الثامنية التي

وورد األمــــــر بإخراج الزكاة يف

متثل مصارف الزكاة املحددة يف القرآن

اقترص األمر عىل إخراجها دون سواها

توزيع الدخل من خالل عملية تصحيحية

آيات عديـــــدة من سورة البقرة ،ولو
من أدوات اإلنفاق األخرى ،لكان
كفي ً
ال-وحده-بضبط عمليات الطلب

بحيث تكون آثارها زيادة يف االستقرار
االقتصادي ،فالزكاة تعمل عىل نقل

النقود ذات املنفعة احلدّ ية املنخفضة إىل

الفقراء فتصبح ذات طاقة عالية ومنفعة
حدية مرتفعة(.((3

الكريم .كام أن الزكاة تعمل عىل إعادة

تتمثل يف نقل األموال الفائضة لدى

األغنياء ،التي كانت ستوجه ألغراض

كاملية غالب ًا إىل الفقراء واملساكني وبقية
األصناف الثامنية التي سوف تقوم
بتوجيه هذه األموال ألغراض أساسية

كفائية غالب ًا(.((3

فض ً
ال عن كوهنا واجبة ،فإن اهلل

وتشكل الزكاة تيار ًا متدفق ًا بشكل

سبحانه أعدّ ثواب ًا عظي ًام ملن يؤدهيا ،قال

( ((3العالمة احل�لي ،تذكرة الفقهاء ،ج/5

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ص.9
( ((3ك�مال توفيق ح��ط��اب ،بعض مالمح
االعجاز القراين االقتصادي يف معاجلة
االزمة املالية العاملية ،بحث منشور يف جملة
االقتصاد االسالمي العاملية ،العدد/2
يوليو  ،2012ص.17

تعاىل:

ﭽﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [سورة البقرة.]261 :

فضاعف هلم ثواهبا سبعامئة مرة ،تأكيد ًا
( ((3املرجع نفسه ،ص.20
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منه عز وجل عىل رضورة اإلنفاق يف

[سورة البقرة ،]266 :وقوله تعاىل:

واملحبة بني الناس الذي يعود بالفائدة عىل

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ

وجوه الرب ،لتآلف القلوب وإشاعة األلفة

املجتمع ككل.

ﭬ ﭼ [سورة البقرة.]155 :

خامس ًا :العقاب واالبتالء االقتصادي:

فاهلل عــــــز وجل يترصف يف ملكه

وهو الذي يوفر مصادر رزق الكائنات

الساموات واألرض إلظهار إيامهنم أو

اهلل تعاىل هو املدبر للكون وما فيه

احلية ومنها اإلنسان ،ومن قدرته عز

كام يشاء ،ويبتيل الناس بإمساك رزق

كذهبم ،واالقتصاد واملال وما يف الكون-

وجل املطلقة العادلة إمساك رزقه وفضله

خوله
ومنه اإلنســـــان -ملك هلل تعاىل َّ

والفساد أو ابتالء للناس للكشف عن

يف الدنيا وليكون امتحان ًا واختبار ًا لعمل

ونعمه عمن أراد عقاب ًا عن السيئات
حقائق النفوس ومدى إيامهنا وصدقها

وتقواها ،أو مدى كفرها ونفاقها.

وقد يعاقب اهلل تعاىل الظاملني بإمساك

رزق الساموات واألرض ،ابتالء ًا للناس

حتى تظهر حقائق أنفسهم مؤمنون
حق ًا أم منافقون ،ويعطى كذلك فرص ًا
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ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

للتوبة .قال تعاىل:

ﭽﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

لإلنسان لتنميته والعمل لالستفادة منه
اإلنسان الذي جيب أن يكون مطابقا
لنظام االستخالف يف الدنيا وهو رشع

اهلل تعاىل.

سادس ًا :حتريم بعض املعامالت املالية:

نص اهلل سبحانـــه وتعاىل يف كتابه
ّ

الكريم عىل الكثري من األحكام التي تتعلق

باملال سواء من ناحية مكانته والنظرة إليه،
أو األمور املتعلقة بطرق مجعه واكتسابه أو

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

تداوله وإنفاقه ،وقد وردت مئات اآليات

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ

بالزكاة والصدقات والنفقة وإباحة البيع

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

التي تبني هذه األحكام كاآليات املتعلقة

ﮍﮎﮏﮐﮑ ﭼ

واإلجارة والرهن والوصية وتقسيم

د .فوزي خريي كاظم

ّ
واحلث عىل توثيق الديون بالكتابة
اإلرث،

عن الربا واعتباره من املحرماتّ ،
وأكدها

والعقــــــود ،وحفظ األمانات وأدائها

هذه احلقائق من خالل اآليات القرآنية،

واإلشهــــــاد ووجوب الوفاء بالعهود
ألصحاهبا ،ووجوب االهتامم بأموال

اليتامى وتنميتها واملحافظة عليها ،وكذا
اآليات املتعلقة بتحريم الربا وأكل أموال

الناس بالباطل.

يف العديد من اآليات ،وللتمثيل عىل
يمكن تنظيم جانب الطلب االقتصادي

من خالل االلتزام بالعمل بمضمون
آيات اإلنفاق املبثوثة يف القرآن الكريم

يف سور عديدة .كام يمكن اعتبار آيات

ومن أبرز هذه النواهي التي أكدت

حتريم الربا من أبرز الضوابط املنظمة

والربا :من ربا اليشء يربو ربو ًا ورباء

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

عليه آيات سورة البقرة –حتديد ًا –الربا،
نميته( .((3وكل
أي زاد ونام ،وأربيتهَّ :

يشء يربو ربو ًا إذا زاد( .((3وهو بيع احد
املتامثلني املقدرين بالكيل والوزن باآلخر

مع زيادة يف أحدمها حقيق ًة أو حك ًام(.((4

وقيل أيض ًا هو الزيادة عىل أصل املال ،من
غري عقد تبايع( .((4وأيضا هو الزيادة يف
مال خمصوص(.((4

وقد شدّ د القرآن الكريم عىل النهي

( ((3اب��ن م��ن��ظ��ور ،ل��س��ان ال��ع��رب ،ج/14
ص.304
( ((3املقري ،املصباح املنري ،ج /1ص.217
( ((4املشكيني ،مصطلحات الفقه ،ص.267
( ((4فرغيل ،البيوع يف اإلسالم ،ص.26
( ((4الفوزان ،من فقه املعامالت ،ص.90

جلانب العرض االقتصادي ،قال تعاىل:
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﭼ [سورة البقرة،]275 :
وقوله تعاىل:

ﭽﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

[سورة البقرة ، ]276 :وكذلك قوله

سبحانه:

ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
[سورة البقرة.]278 :

وقــــــــد شدَّ د القرآن الكريم عىل

ﭼ

ﭼ
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ونبه عىل رضورة التفريق
حرمة الرباَّ ،

بني الربا–وهو بيع حمرم –وبني البيع–

البــــد إلمتام ذلك من شهادة شهود

ٍ
بصورة جلية؛ فالربا عند اهلل عز وجل

الدين أو أي معاملة أخرى عىل شاكلتها،

ا ُملح ّلل–ووضح الفرق بني البيعني
ممحوق الربكة ولو َك ُثر ،والصدقات

واإلنفاق يف سبيل اهلل –بكل أشكاله-

حيمل معه عظيم النفع .وهذه النظرية
االقتصادية مبنية بالكامل عىل أمهية
التكافل االجتامعي وإنامءه بني أفراد

املجتمع اإلسالمي ،كونه من أهم دعائم
إقامة املجتمعات املتساوية واملتآلفة

واملتحابة.

يكونون شهداء عىل عملية التبايع أو
ويف ذلك يأيت قوله تعاىل:

ﭽﮉ

ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﭼ [سورة البقرة،]282 :
وتأكيده عز وجل بقوله:

ﭽﯨ

ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ

[سورة البقرة.]282 :

اخلامتة وأهم االستنتاجات:

سابع ًا :رضورة تنظيم الدَّ ْين بني

نص اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه
ّ 1-1

أعطى القــــرآن الكريم أمهية كبرية

تتعلق باملال سواء من ناحية مكانته

املتداينني:

لعملية تنظيم الديون بني املتداينني ،ألهنا

ضامن حلقوقهم عىل كل وجه ،قال تعاىل:
218

ذلك عىل أكمل وجه وأحسن صورة،

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ

الكريم عىل الكثري من األحكام التي
والنظرة إليه أو األمور املتعلقة بطرق

مجعه واكتسابه أو تداوله وإنفاقه.

2-2ربـــــط القرآن الكريم بني اإليامن
بالغيب والصالة واإلنفاق يف سبيل

ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

اهلل ،أي انه سبحانه ربط اإليامن

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

للفرد أو للمجتمع.

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

باإلنفاق ،مبين ًا أمهيتهام الكبرية سواء

ﭼ [سورة البقرة .]282 :ولضامن

3-3أن مجيع األموال ليست ملك ًا ملن هي

ﭵ

د .فوزي خريي كاظم

يف يده ،وإنام هي ملك للهَّ وحده،

الساموات واألرض ،ابتالء ًا هلم.

بالترصف فيها ضمن حدود معينة ال

الربا واعتباره من املحرماتّ ،
وأكدها

واإلنسان أمني عليها ،ومأذون

جيوز أن يتعداها ،متاما كالوكيل عىل

اليشء يتبع إرادة األصيل يف مجيع
الترصفات.

4-4تطرق القرآن الكريم يف سورة
ستحب فيها
البقرة إىل الوجوه التي ُي
ّ
اإلنفاق بشقيه الواجب والطوعي،

ملا فيه من تآلف وتراحم يسود

املجتمع جراء ذلك وما فيه من
فضل كثري وثواب جزيل.

5-5ورد األمر بإخراج الزكاة يف آيات
عديدة من سورة البقرة ،وشدّ د عىل

ما فيها من فضلٍ كبري ُملخرجها،
فض ً
ال عن كوهنا واجبة اإلخراج.

7-7شدّ د القرآن الكريم عىل النهي عن
يف العديد من اآليات ،وللتمثيل

عىل هذه احلقائق من خالل اآليات

القرآنية.

8-8أعطى القرآن الكريم أمهية كبرية
لعملية تنظيم الديون بني املتداينني،

ألهنا ضامن حلقوقهم عىل كل وجه.
أهم املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.

•آغا رضا اهلمداين ،رضا بن حممد
هادي (ت 1322هـ).

1.1كتاب الزكاة ،خمطوطة حمفوظة
يف مكتبة آل كاشف الغطاء برقم

.1957

6-6بينَّ اهلل عز وجل أن من قدرته املطلقة

•أمحد بن حنبل ،أبو عبداهلل أمحد بن

عمن أراد عقاب ًا عن السيئات والفساد
ّ

2.2املسند ،دار صادر( ،بريوت د .ت).

العادلة إمساك رزقه وفضله ونعمه
أو ابتالء للناس للكشف عن حقائق
النفوس ومدى إيامهنا وصدقها
وتقواها أو مدى كفرها ونفاقها ،وقد

يعاقب اهلل تعاىل الظاملني بإمساك رزق

حنبل الشيباين (ت241هـ).

•البخاري ،حممد بن إسامعيل اجلعفي
(ت 256هـ).

3.3صحيح البخاري ،دار الفكر للطباعة
والنرش والتوزيع( ،بريوت .)1981
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•البغوي ،احلسني بن حممود (ت

أمحد عبد الغفور العطار ،ط ،2دار

4.4معامل التنزيل ،حتقيق :خالد عبد

•الزخمرشي ،جار اهلل حممود بن عمر

510هـ).

الرمحن العك ،دار املعرفة( ،بريوت

د .ت).

•البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن
عيل (ت 458هـ)،

5.5السنن الكربى ،دار الفكر( ،بريوت.
د .ت).

•اجلصاص ،أمحد بن عيل الرازي (ت
370هـ).

6.6أحكام القرآن ،حتقيق :عبد السالم

(ت 538هـ).

9.9ربيع األبرار ونصوص األخبار،
حتقيق :عبد األمري مهنا ،ط ،1مؤسسة
األعلمي للمطبوعــــــات( ،بريوت

.)1992

•أبو الليث السمرقندي ،نرص بن
حممد بن أمحد (ت 383هـ).

1010تفسري السمرقندي ،حتقيق :حممود
مطرجي ،ط ،2دار الفكر للطباعة

حممــــــــد عيل شاهني ،دار الكتب

والنرش( ،بريوت د .ت).

•ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن عيل بن

حممد (ت 489هـ).

العلمية( ،بريوت .)1995

حممد (ت 597هـ)،
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العلم للماليني( ،بريوت .)1987

•السمعاين ،أبــــو املظفر منصور بن
1111تفسري السمعاين ،حتقيق :يارس بن

7.7نواسخ القرآن ،حتقيق :حممد بن عبد

إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم،

للطباعة والنرش والتوزيع( ،بريوت

•السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر

الرمحن عبد اهلل ،ط ،1دار الفكر

.)1987

ط ،1دار الوطن( ،الرياض .)1997

(ت 911هـ).

•اجلوهري ،إسامعيل بن محاد (ت

1212الدر املنثور ،دار املعرفة للطباعة

8.8تاج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق:

•ابن شهر آشوب ،حممد بن عيل

393هـ).

والنرش( ،بريوت د .ت).

د .فوزي خريي كاظم

املازندراين (ت 588هـ).

1717التبيان يف تفسري القرآن ،حتقيق :أمحد

1313متشابــــــــه القرآن وخمتلفه ،حتقيق

حبيب ،دار إحياء الرتاث العريب

األرشف ،املكتبة احليدرية( ،النجف

1818هتذيب األحكام ،حتقيق وتعليق:

وتصحيح :جلنة من أساتذة النجف

األرشف .)1956

1409هـ.

السيد حسن املوسوي اخلرسان،

•الصدوق ،حممد بن عيل بن بابويه

ط ،3دار الكتب اإلسالمية( ،طهران

1414معاين األخبار ،حتقيق :عيل أكرب

•أبو عبيد ،القاسم بن سالم (ت

التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة،

1919األموال ،حتقيق :حممد عامرة ،ط،3

القمي (ت 381هـ).

الغفاري ،مؤسسة النرش اإلسالمي

(قم 1379هـ).

•الطربســـــــــــي ،الفضل بن احلسن
(ت548هـ).

1515جممــــــع البيان يف تقسري القرآن،
حتقيـــــق :هاشم الرسول املحاليت،
دار إحياء الرتاث العريب (بريوت

 1379هـ).

•الطربي ،حممـــــــــــد بن جرير (ت
310هـ).

1364ش).

224هـ).

دار الرشوق للطباعة( ،بريوت

.)1989

•العالمة احلــــيل ،احلسن بن يوسف
(ت 726هـ).

2020تذكرة الفقهاء ،ط ،1مؤسسة آل
البيت ألحياء الرتاث( ،قم .)1952

•الفراء ،أبو يعىل حممد بن احلسني (ت
458هـ).

2121األحكام السلطانية ،حتقيق :حممد

1616جامع البيان عن تأويل آي القرآن،

حامد الفقي ،ط ،2دار الكتب

•الطويس ،حممد بن احلسن بن عيل

•القايض النعامن ،أبو حنيفة بن حممد

دار الفكر( ،بريوت .)1984

(ت 460هـ).

العلمية( ،بريوت .)2006

التميمي املغريب (ت 363هـ).
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2222دعائــــــم اإلسالم وذكر احلالل
واحلرام والقضايــــــــــا واألحكام

عن آل رسول اهلل عليهــــم وعليه

أفضل الســـالم ،حتقيق :آصف بن

عيل أصغر فييض ،دار املعارف،
(القاهرة .)1963

•ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد املقديس
(ت 620هـ).

2323املغني ،دار الفكر للطباعة( ،بريوت
.)1985

•القرطبي ،حممد بن أمحد األنصاري
(ت 671هـ).

2424تفسري القرطبي ،حتقيق وتصحيح:
أمحد عبد العليم الربدوين ط،2
دار إحياء الرتاث العريب( ،بريوت

.)1985

•ابن كثري ،إسامعيل بن كثري الدمشقي
222

(ت 774هـ).

2525تفسري القرآن العظيم ،دار املعرفة
للطباعة والنرش والتوزيع( ،بريوت

1992هـ).

•الكليني ،حممد بن يعقوب (ت
329هـ).

2626فروع الكايف ،حتقيق :حممد جواد
الفقيه ويوسف البقاعي ،ط ،3دار

األضواء( ،بريوت .)1992

•املاوردي ،عيل بن حممد البرصي
(ت 450هـ).

2727األحكـــــــام السلطانية والواليات
الدينية ،حتقيق :أمحد عبد السالم،

ط ،2دار الكتب العلمية( ،بريوت
.)2006

•مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
(ت 261هـ).

2828الصحيح ،دار الفكر( ،بريوت د.
ت).

•ابن منظور ،أبو الفضل بن مكرم (ت
711هـ).

2929لسان العرب ،نرش أدب احلوزة( ،قم
1405هـ).

•املقري ،أمحــــــــد بن حممد بن عيل
الفيومي (ت 770هـ)،

3030املصباح املنري ،ط ،2املكتبة العلمية،
(بريوت د .ت).

•النسفي ،ابو الربكات عبد اهلل بن
أمحد بن حممود (ت 537هـ).

فحوى البحث

¨r�dJ�« Ê¬dIK� w�u{u� ��H� s� …—U�� W�—«b�« Ác� Ê«
q�UA*« u�Ë ¨w�UL��ô« l�«u�« s� U�u{u� —U��« UNMJ�Ë
Y���«Ë W1dJ�« WO�¬dI�« U�ü« ¡«dI��« X�ËU�� ¨WO�Ëe�«
� 5��U��« Âb� wJ� ¨w�u�« UN� ‰e� ��« ‰uK(« s� tO�
Ë« WOKzUF�« U�“ô« l�— � bOH� UL� WN� s� WO�¬dI�« ÊËRA�«
ÆUN�u�Ë q�� W�U�u�« Ë« UNM� nOH���«
∫Y���« s� ·b�«Ë
l� r��M� ��«≠ WOze'«Ë WU)« ô≠ W�UF�« ‰uK(« r�bI�
dE� WN�Ë s� U� W�UF�« f�ô«Ë WO�¬dI�« WO�Ëe�« …UO(« ÕË—
Æ5�Ëe�« ‚uI� l� v�UL�� U0 r�dJ�« Ê¬dI�«
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متهيد:

ان الدراسات القرآنية البد ان تساق

وليست اخلاصة منها فهي ليست يف مقام

املجتمع ،وذلك لطبيعة القرآن والتي هي

احللول التفصيلية واجلزئية جلميع مشاكل

السعادة احلقة ،والن اجلديد يف التفسري

واجلوانب العائلية املختلفة .فالبحث

باجتاه ما يكون جديدا وما هو يف خدمة
اهلداية ومساعدة البرشية للوصول اىل

يقتيض النزول عىل الواقع االجتامعي

اعطاء املهارات او التمرينات احلرفية او

احلياة الزوجة ،فضال عن احلياة األرسية

هذا انام يدرس تلك احللول التي قدمتها

ملعرفة املشاكل املوجودة وتسليط الضوء

اآليات القرآنية لرفع ما يعكر صفو احلياة

ثم تفسريها بطريقة التفسري املوضوعي

متثل الرأي النهائي االسالمي والذي

عليها من خالل اآليات القرآنية ومن

ليصل الباحث اىل االجوبة النهائية
بعد مجع اآليات وتصنيفها وتفسريها
واستخراج احللول املفهومة من القرآن

عرب استقــــــراء اراء املتخصصـــني يف

تفسريه –مــــــــن املدرستني –وبعيدا عن

التحميل عىل النص القرآن او التعصب
املذهبي .فجاءت هذه الدراسة استجابة
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الزوجية .كام يالحظ ان هذه الدراسة ال

يصدره عادة الفقيه الذي جيمع بني
رأي القرآن والسنة والعقل وغريها من

مصادر االستنباط .بل هي دراسة متثل
الرأي القرآن فقط.

األسس واملفرتضات التي يبتني
عليها هذا البحث:

1.1ان العــــــــالقة الزوجية عالقة إهلية

لدعوة احلرم احلسيني املنور وتلبية حلاجة

مقدسة((( ،ثم ان اهلل تبارك وتعاىل

املوضوعي مـــــــن خالل تتبع االجوبة

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

املجتمع املعارص ولفتح باب يف التفسري
املتاحة يف القرآن الكريم.

جمال البحث وحدوده:

هذه املحاولة عبارة عن دراسة حتاول

يراقبها وهيتم هبا؛ قال تعاىل :ﭽﮉ

((( اخلطيب ،عبد الكريم ،التفسري القرآين

للقرآن ،ج ( 918 ،3دار الفكر العريب –
القاهرة).

الدكتور الشيخ هاشم ابو مخسني

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

اهلل -الذكر ،قال تعاىل :ﭽﯳ ﯴ

ﮝ ﭼ [ســــــــورة الروم]21 :

[سورة طه ]124 :واإليامن

ﭽﭑ

{و َج َع َل َب ْينَك ُْم}.
اجلعل َ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [سورة

ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
فالدليل عىل كوهنا عالقة إهلية هو:
2.2إن العالقة الزوجية هي عالقة من
الداخل

ﭽﮓﮔﮕ

ﭼ [ســــــــــورة

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﭼ
ﭒﭓﭔﭕ
مريم.]69 :

4.4ان االصــــل يف احلياة الزوجية هو

الروم:

وجــــود املشاكل ،النه اجتامع بني

قد أقامها القرآن عىل املودة و الرمحة،

حصول تعارض املصالح فيه(((،

ﮖ

 ،]21قبل أن تكون من اخلارج .و
فال بد هلا من قاعدة يف الروح تنتج

هذين العنرصين الروحيني اللذين

حيميان احلياة الزوجية من االهتزاز و
االهنيار ،و لذلك كان من الرضوري

أن يفكر املسلم أو املسلمة بالعنارص
الروحية الداخلية التي تثري اإلعجاب
اإليامين و العقيل باإلضافة إىل العنارص
اخلارجية(((.

3.3مــــــن االمــــور التي تُنعش احليــــاة
الزوجية-عىل اساس ان قوامها من

((( فضل اهلل ،حممد حسني ،تفسري من وحي
ال��ق��رآن ،ج ،4ص( 241 :دار امل�لاك
للطباعة والنرش ،1419 ،بريوت).

شخصيتني ،ألن كل اجتامع يتوقع
كام ان تقديم الرجل وقيموميته

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ

[سورة النساء ]34 :تعد عالمة عىل

طبيعية واعتيادية وقوع هكذا مشاكل

فجعل الرجل مرجعا و قيموميته
حال((( ،كام ان قوله تعاىل:

ﭽﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [سورة
((( اب��ن ع��اش��ور ،حممد ب��ن ط��اه��ر ،التحرير
والتنوير ،ج ،2ص( .382طبعة منقحة،
مؤسسة التاريخ).
((( اب��ن ع��اش��ور ،حممد ب��ن ط��اه��ر ،التحرير
والتنوير ،ج ،2ص( .382طبعة منقحة،
مؤسسة التاريخ).
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النساء ،]35 :يشري يف ان التدخل

7.7ان هذا البحث يالحظ عموم احلياة

مرشوط وقيد باخلوف من الشقاق

الفصل االول:

اخلارجي حلل اخلالفات الزوجية

والطالق((( ،واال فبقيــــة املشاكل

االطار العام للحياة الزوجية يف القرآن

احلكامن الهنا من االمور الطبيعية يف

االسس العامة للحياة الزوجية

ال يندب اليها القرآن لكي يتدخل
احلياة الزوجية.

املبحث االول:

يف القرآن الكريم

5.5يشري القرآن الكريم اىل ان للحياة

اقصـــد باألسس العــــامة :جمموعة

ﭽﮉ

الزوجية ،وحتديد غايتها ،وتوضيـــــح

الزوجية أصوالً وأسس ًا((( تقوم عليها

هي التي ذكرها اللهّ ىف قوله:

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ

ﭼ [سورة الروم.]21 :

6.6ان للزوجني حقوق ًا متبادلة َب َّينها
اهلل تبارك وتعاىل من خالل الرشيعة

املقدسة(((.
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((( الطويس ،حممد بن احلسن ،التبيان يف تفسري
القران ،ج ،3ص( .192دار أحياء الرتاث
العريب ،بريوت).
((( املراغي ،امحد بن مصطفى ،تفسري املراغي،
ج ،5ص( .174دار أحياء الرتاث العريب،
بريوت).
((( الطنطاوي ،السيد حممد ،التفسري الوسيط
للقران الكريم ،ح ،1ص( .526هنضة
مرص.)1938 ،

إطارا نظر ًيا للجياة
األصول التي تشكل ً
معايري نجاحها ،والتي تضفي نو ًعا من
التوحد او االشرتاك بني أنشطتها((( .او

هي املقومات الكربى للعقيدة القرآنية،
التي تقوم عليها احلياة الزوجية(((.

املرشف ،األسس العقدية
((( عبد اإلله عبداهلل ّ
واالجتامعية والنفسية للمناهج الدراسية،
ص ،48ورق��ة عمل مقدمة لندوة "بناء
امل��ن��اه��ج ،األس���س واملنطلقات" ،كلية
الرتبية ،جامعة امللك سعود خالل الفرتة
م��ن 1424 /3 /13- 12ه����ـ امل��واف��ق
2003 /5 /14-13هـ ،عن "بكار ،عبد
الكريم ( )1421عرصنا والعيش يف زمانه
الصعب .دار القلم ،دمشق".
((( الشاذيل ،سيد قطب بن ابراهيم ،يف ظالل
القرآن ،ج ،6ص( .3548 :درا الرشوق،
 ،1412القاهرة) ...نقلنا هذين التعريفني

الدكتور الشيخ هاشم ابو مخسني

و سنعمـــد اىل القــــرآن الكــــريم

للحصــول عىل اهــــم تلك االسس التي
حكتها اآليـــــات حول احلياة الزوجية،

حماولني اكتشافهــــا واالستشهاد عليها

باآليات القرآنية ومن كالم املفرسين.
واهم تلك االسس هس:

ثانيا :النكاح حكم و طاعة وعبادة:

الدليل :ويدل عليه طائفة من اآليات

الكريمة جمتمعة ،منها:

1.1قـــــــوله تعاىل:

ﭽﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐ

[سورة البقرة ،]235 :و ال تصححوا

اوال :ان النكاح يف اإلسالم مبني

عقدة النكاح يف عدة املرأة املعتدة،

الدليل :قال اهلل تعاىل :ﭽﭲ ﭳ

قبل انقضاء العدة( .((1فهو من احكام

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ

تعاىل:

ﭼ [سورة

ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [ســــورة البقرة:

هذه احلدود ،و التزامها ،كام بينها

وذلك لعدم وجود اشرتاك عقيدي بني

املؤمنني به ..بمعنى احفظوا و ارعوا

عىل أساس عقدي:

ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

 ،]221فال جيوز الزواج باملرشكات(،((1
الزوجني وهو االسالم( ،((1عىل اقل

تقدير.

بترصف بام ينسجم مع املوضوع.
( ((1الصادقي الطاهرين ،حممد ،البالغ يف تفسري
القرآن بالقرآن ،ص( .36 :ط ،1419 ،1
قم).
( ((1احلسيني ال��ش�يرازي ،سيد حممد ،تبيني
القران ،ج ،1ص( .49ط ،2دار العلوم،

 ،1423بريوت).

ﭼ

فتوجبوها بينكم و بينهن ،و تعقدوها
اهلل تبارك وتعاىل يشهد له قوله
ﭽﭚ ﭛ ﭜ

النساء ]24 :هو إغراء باحلفاظ عىل
اللهّ و جعلها عهدا و ميثاقا بينه و بني
ما كتب اللهّ لكم و افرتض عليكم من

أحكام الزواج(.((1

2.2قوله تعاىل:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ

( ((1الطربي ،ابو جعفر حممد ابن جرير ،جامع
البيان يف تفسري القران ،ج ،2ص.236
(ط ،1دار املعرفة ،1412 ،بريوت).
( ((1اخلطيب ،عبدالكريم ،التفسري القرآين
ل��ل��ق��ران ،ج ،3ص( .738دار الفكر
العريب–القاهرة).
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ﭢ ﭣ ﭼ [سورة النور.]32 :

{و لهَ ُ َن} يعني و للنساء عىل
َ ،]228
األزواج ِ
{م ْث ُل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َّن} يعني
لألزواج {بِالمَْعر ِ
وف} و ذلك أن حق
ُْ

ال زوج له من أحرار رجالكم و

منهام يراعي حق اآلخر فيام له ،و عليه

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ

و معناه زوجوا أهيا املؤمنون من

نسائكم و هذا أمر ندب و استحباب

فيجب عىل الزوج أن يقوم بجميع

أحب فطريت فليستن بسنتي و من

االنقياد و الطاعـــــة له( .((1ولعل هذه

وعليـــــه يمكننــــا ان نستنتـــج -كام

والواجبات عىل الطرفني بش كل بديع

احكام اهلل وهو امر مستحب فهو عبادة

رابعا :درجة الرجل وقيمومته عىل

و قد صح عن النبي ص أنه قال من

سنتي النكاح(.((1

استنتج املفرسون -مما تقدم ،الزواج من
وطاعة هلل.

حقها ،و مصاحلها و جيب عىل الزوجة
االية الكريمة اوجزت اثبات احلقوق

وخمترص قانوين مجيل وبليغ.
املرأة:

ثالثــــا :للزوجني حقــــوق وعليهام

الدليل:

اي ان الطرفني متعادالن من حيث

[سورة البقرة ،]228 :أي فضيلة

جتاه االخر وهلام بعض احلقوق عىل االخر.

( ((1البغدادي ،ع�لاء الدين عيل بن حممد،
لباب التأويل يف معاين التنزيل ،ج ،1ص:
( .160ط ،1درا الكتب العلمية،1415 ،
بريوت).
( ((1السبزواري النجفي ،حممد بن حبيب اهلل،
إرش��اد األذه��ان إىل تفسري القرآن ،ص،
( .41ط ،1دار التعارف للمطبوعات،
 ،1419بريوت).

واجبات:

اهنام ملزمان ببعض الواجبات ،أحدمها
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الدليل :قوله تعاىل:

ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [سورة

ﭽﮘ ﮙ

البقرة:

( ((1الطربيس ،الفضل بن احلسن ،جممع البيان
يف تفسري القرآن ،ج ،7ص( 220 :ط،3
منشورات نارص خرسو ،1413 ،طهران).

1.1قوله تعاىل:

ﭽﮞ ﮟ ﮠ

كالطاعة و الرجوع( ،((1او زيادة يف

ﭼ

الدكتور الشيخ هاشم ابو مخسني

احلق و فضيلة(.((1

ال يمكن أن تعني إلاّ الزوجني(.((1

2.2قوله تعاىل:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

خامسا :املشورة:

ﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭼ

[سورة النساء ،]34 :أي قيمون عىل

النساء مسلطون عليهن يف التدبري
و التأديب و الرياضة و التعليم {بِام

َف َّض َل اللهَُّ َب ْع َض ُه ْم َعىل َب ْع ٍ
ض} هذا
بيان سبب تولية الرجال عليهن أي
إنام والّهم اهلل أمرهن ملا هلم من زيادة

الفضل عليهن بالعلم و العقل و
حسن الرأي و العزم( ،((1فإن روح
نصها معا
اآلية التي وردت فيها و ّ
يسوغان القول إهنا يف صدد تقرير
قوامة الزوج عىل الزوجة يف احلياة

الزوجية دون الشؤون األخرى.

و اآلية التي تأيت بعد هذه اآلية من

األدلة احلاسمة عىل ذلك .ألهنا تذكر
احتامل الشقاق بينهام .و كلمة { َب ْينِ ِهام}
( ((1الزحمرشي ،حممود ،الكشاف عن حقائق
غوامض التنزيل ،ج ،1ص( .272 :ط،3
دار الكتاب العريب ،1407 ،بريوت).
( ((1الطربيس ،الفضل بن احلسن ،جممع البيان
يف تفسري القرآن ،ج ،3ص.69 ،

الدليل :قوله تعاىل :ﭽﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﭼ

[سورة البقرة.]233 :

فان أراد األبوان فِصالاً للولد عن

الرضاع و فطامه قبل احلولني { َع ْن
ٍ
َراض ِمن ُْهام} بأن رضـــي كال األبوين
ت
بالفصال ،األب ألن عليه النفقة ،و األم

ألن هلا الرتبية ،فالالزم رضاية كليهام يف
َشاو ٍر} أي مشورة تؤدي
الفصال َو {ت ُ
إىل مصلحة الولد( .((2وكام يدل عليه

اطالق قوله تعاىل:

ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﭼ

[سورة الشورى ،]38 :و مدح املؤمنني

لذلك(.((2

( ((1دروزة ،حممد عزة ،التفسري احلديث ،ج،8
ص( .105 ،دار إحياء الكتب العربية،
 ،1383القاهرة).
( ((2احلسيني الشريازي ،السيد حممد ،تبيني
القرآن ،ص( .48 :ط 2طن دار العلوم،
 ،1432بريوت).
( ((2الزحييل ،وهبي بن مصطفى ،التفسري املنري
يف العقيدة و الرشيعة و املنهج ،ج ،2ص:
( 366ط ،2دار الفكر املعارص،1418 ،
بريوت دمشق).
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كام يدله عليه قوله تعاىل:

ﭽﭬ

ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭼ [ســـــورة الطـــالق ،]6 :فهو
خطاب لآلباء و األمهات ،و االفتعال

الدليل :قوله تعاىل:

ﭽﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ

ﭼ [سورة الروم ،]21 :أي من

بمعنى التفاعــــل ،يقال :ائتمر القوم و

جنسكم و الغاية هي السكينة الروحية

تشاوروا(.((2

العالقة بني الزوجني خاصـــة ،و بني

تآمروا بمعنى ،قال الكسائي :و املعنى

و اهلدوء النفيس و حيث أن استمرار

سادسا :املودة والرمحة بني الزوجني:

مجيع النـــاس عامـــة ،حيتاج إىل جذب

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﭽﮓ ﮔ ﮕ

الدليل :قوله تعاىل:

ﭽﮉ ﮊ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [سورة

الروم .]21 :أي :ودادا و ترامحا بسبب

قلبي و روحاينّ ،
فإن اآلية تعقب عىل

ذلك مضيفة

ﮖ ﭼ [ســـورة الــــروم.]21 :
ﭽﮑ ﮒ

(((2

ﭼ [سورة الروم]21 :

يف أجواء اهلـــدوء النفيس و الطمأنينة

عصمة النكاح يعطف به بعضكم عىل

الروحيــة ،و االستقرار الغريزي ،و

معرفة فضال عن مو ّدة و رمحة(.((2

اإلنساين يف عـــالقة الرجل باملرأة ،يف

بعض من غري أن يكون بينكم قبل ذلك
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هو السكينة:

اهلدوء العاطفــي ،يف طبيعة التكامل

سابعا :اهلدف من العالقة الزوجية

ما حيس بـــه كل واحد منهام أن اآلخر

( ((2االل��ويس ،السيد حممود ،روح املعاين يف
تفسري القرآن العظيم ،ج ،14ص.335 :
(ط ،1دار الكتب العلمية،1415 ،
بريوت).
( ((2الشوكاين ،حممد بن عيل ،فتح القدير،

يعيش يف فراغ شعوري هائل عند ما

ج ،4ص( .253 :ط ،1دار اب��ن كثري،
 ،1414دمشق ،بريوت).

جــزء من ذاته و قطعة من نفسه ،بحيث

يشعر باالبتعاد عنه و احلرمان منه ،و
( ((2مكارم الشريازي ،نارص ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل ،ج ،12ص( .495 :ط،1
نرش مدرسة االمام عيل ،1412 ،قم).

الدكتور الشيخ هاشم ابو مخسني

ذلك من خالل طبيعة االنجذاب الذايت

3.3أن يطعمها ويكسوها من غري تقتري

الفطرة التي فطر الناس عليها ،مما جيعل

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

الذي يتحرك يف كيان اإلنسان من خالل
من املسألة مسألة ال تقترص عىل اجلانب

اجلنيس يف حرارة العالقة املتكاملة ،بل
تتعداه إىل سائر اجلوانب الروحية و

الشعورية (.((2

املبحث الثاين:

احلقوق الزوجية يف القرآن:

وهنا نوجه السؤال اىل القرآن الكريم

من احل معرفة احلقوق الزوجية التي
اشار اليها ،والبد ان نقسم السؤال عىل
فرعني االول هو ما هي حقوق الزوجة؟،

والثاين ما هي حقوق الزوج؟ .ونحاول
االجابة عنهام من آيات القرآن الكريم.

وال إرساف:

ﯢ

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﭼ [سورة البقرة.]233 :

4.4أن يعلمها اخلري ويأمرها به :ﭽ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﭼ

[سورة طه.]132 :

5.5حـــق اخللع:

ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﭼ
[سورة البقرة.]229 :

6.6اذا طلقها ان يكون الطالق حمرتم ًا
وحسن الصورة:

ﭽﮩ ﮪ

اوال :حقــــوق الزوجــة يف القرآن

ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [ســـورة البقرة:

ﭽﮣ ﮤ ﮥ

ﭽﭑ

الكريم:

1.1الصـــداق:
ﮦ

ﭼ [سورة النساء.]4 :

2.2املعارشة باملعــــروف:
ﯣ

ﭽﯢ

ﭼ[سورة النساء.]19 :

( ((2فضل اهلل ،حممد حسني ،تفسري من وحي
القرآن ،ج ،18ص.115 :

.]229

7.7حفظ امـــــواهلا :قال تعاىل:

ﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
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ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [سورة

5.5عـدم اخلروج من البيت اال بإذنه:

ثانيـــــا :حقــــوق الزوج يف القـــرآن

[ســــورة األحزاب ،]33 :ومدح

واما حقوق الزوج عىل الزوجة يف

وعدم خرجهن ،قــــــــال تعاىل:

النساء.]20 :

الكريم:

القرآن فهي كام ييل:

1.1حـــق الطاعة :قال تعاىل:

ﭽﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ

ﭼ [سورة النساء.]34 :

2.2التمكني وسرت عيوبــــه :قال تعاىل:

قال تعـاىل:

احلـــــــــور العني يف اجلنان ملكثهن
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [سورة

الرمحن.]72 :

الفصل الثاين:

احللول العامة للمشاكل الزوجية
يف القرآن

واالن وبعـــــــد التعرف عىل اركان

ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ

احلياة الزوجية واهلدف من الزواج يف

3.3للرجـل احلق يف اعتامد طريقة يف

املشاكل التي يمكن ان حتدث فهي اما

ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

القرآنية للحيــــاة الزوجية او يكون

[سورة البقرة.]187 :

تقويـــــم هــــذا النشوز :قال تعاىل:
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ﭽﭶ ﭷ ﭸ

نظر القرآن الكريم -علينا ان نعرف ان

ان يكون منشؤها اجلهل بتلك األطر

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

منشؤها عــــدم العمل وعدم تطبيق

ﭶ ﭼ[سورة النساء.]34 :

العلقة الزوجية وحــــراستها .فاملشكلة

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

االرشادات القرآن العاملة عىل تدعيم

4.4حفظ الزوج يف ماله وعرضه :قال

اما ان تكــــون من اجلهل او من عدم

ﭢﭣﭤﭥﭦ ﭼ

مها «احللول املعرفية العلمية» و «احللول

تعــــــاىل:

ﭽﭠ ﭡ

[سورة النساء.]34 :

التطبيق .ولذا قسمنا الفصل اىل مبحثني
السلوكية العملية».

ﭼ

الدكتور الشيخ هاشم ابو مخسني

املبحث االول:

احللول العامة املعرفية العلمية

فيهن( ،((2أي يربى يف احللية و الدعة

وهذا املبحث يمثل اجلنبة القانونية

و النعومة ،فال يقدر عىل جدال و ال
«و ُه َو» جنس البنات «فيِ
قتال(َ ،((2
الخْ ِ صا ِم َغيرْ ُمبِ ٍ
ني» لضعف حاهلن (.((2
ُ
ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

للحياة الزوجية ،والتي تتمثل بمعرفة
فلسفة الزواج واركانه واسسه واحلقوق

الزوجية املذكورة يف القرآن الكريم .ومن

هنا فإن احللول العامة املقرتحة يف هذا

ﮬﮭ

ﭼ [سورة الزخرف :]18 :أي

املبحث عبارة عام ييل:

ينتقل يف عمره حاال فحاال يف احللية ،و
هو احليل الذي ال يليق إال باإلناث دون

اوال :التعرف عىل االسس العامة

الفحول ،لتزينهن بذلك ألزواجهن ،و

ثانيا :التعرف عىل حقوق الزوجة يف

و نقص التدبر و التأمل ،أظهر هبذا

ثالثا :التعرف عىل حقوق الزوج يف

يف ذلك إشارة إىل أن الرجل ال يناسب له

رابعا :التعرف عىل اهلدف من العالقة

الفحل من الرجال أبى أن يكون متصفا

خامســــــا :معـــرفة شخصية الزوج

ينشؤا يف احللية :النساء .و قال ابن عباس

ﭽﮥ ﮦ

( ((2مال حويش آل غازي ،عبد القادر ،بيان

للحياة الزوجية يف القرآن الكريم.
القرآن الكريم.

هو إن خاصم ،ال يبني لضعف العقل

القرآن الكريم.

حلقوقهن و شفوف البنني عليهن .و كان

الزوجية.

التزين كاملرأة ،و أن يكون خمشوشنا .و

وكشف شخصيته.

الدليل :قال تعاىل:

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

[سورة الزخرف]18 :
أي يرت ّبى «فيِ الحِْ ْل َي ِة» الزينة يريد
باحليل لريغب
البنات ألهنن يزخرفن
ّ

ﭼ

بصفات النساء ،و الظاهر أنه أراد بمن

املعاين ،ج ،4ص( .65 :ط ،1دار الرتقي،

1382هـ ،دمشق).
( ((2الشاذيل ،سيد قطب بن ابراهيم ،يف ظالل
القرآن ،ج ،5ص.3181 :

( ((2مال حويش آل غازي ،عبد القادر ،بيان
املعاين ،ج ،4ص.65 :
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و جماهد و قتادة و السدي :و يدل عليه

احلكومية ،واال النعدمت صبغة السكون

ال يظهر حجة ،و ال يقيم دليال ،و ال

احلقوق والقوانني وترك املجال للتسامح

يقال :قلام جتد امرأة ال تفسد الكالم ،و

واحلنـــــان والتعاطف واملواساة لكي

قوله:

ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ :أي

يكشف عام يف نفسه كشفا واضحا .و
ختلط املعاين(.((2

واالخالق واملداراة ووالعفو والتغافل

تلقي بظالهلا الرحيم ،وشفقها اللطيف،

اذن عىل الـــزوج ان يعرف حقيقة

ولوهنا النرجيس وطعمها احلي ومجعها

تعرف حقيقة الرجل وطبيعته ،لرتتفع

ولبنة ساملة لبناء املجمتع ،مفاهيم

املرأة وطبيعتها وكذلك عىل املرأة ان

بذلك مجلة من اإلهبامات وسوء التفاهم
الناشئ من عدم معرفة الرشيك.

وهذه االمور مر ذكرها ودراستها يف

الفصل االول من هذا البحث.
املبحث الثاين:

احللول العامة السلوكية العملية

الدافئ فتكون مراكز ًا لصناعة السعادة

تنسجم مع معرفة فلسفة الزواج واركانه

واسسه واحلقوق الزوجية املذكورة يف

القرآن الكريم .ولكنها اعم واوسع
عطاءا -فيها تظهر انسانية االنسان ورقة

االنوثة وانشاق اآلدمية ،لزراعة احلب
وصناعة االنسان ،ومن هنا فإن احللول

وهذا املبحث يمثل اجلنبة االخالقية

العامة املقرتحة السلوكية او العملية يف

القوانني ،فاحليـاة الزوجية وضعت هلا

اوال :تغليب اجلانب العقيل عىل

للحياة الزوجيــــة والتي هي اعم من
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اقر
واملحبة وااللفة ،لذا فان القرآن ّ

القوانني والنظـــــم ال لتكون كالدوائر
الرسمية واملحــــــاكم العدلية والرقابة

( ((2االندليس ابو حيان ،حممد بن يوسف،
البحر املحيط يف التفسري ،ج ،9ص.363 :
(حتقيق :صدقي حممد مجيل ،دار الفكر،
 ،1420بريوت).

هذا املبحث هي عبارة عام ييل:
العاطفي:

الدليل :قوله تعاىل :ﭽﯥ ﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯ

ﭼ[سورة النساء ،]19 :و

هذه لفتة قرآنية توحي لألزواج باالبتعاد

الدكتور الشيخ هاشم ابو مخسني

عن االستسالم للمشاعر الطارئة السلبية

خري من الترسيح و الفراق ،ألن رابطة

تصدق املشاعر ،أو تقرتب من الواقع

باحلفظ ،و ميثاقها من أغلظ املواثيق .و

جتاه زوجاهتم ،فليس من املفروض أن
فقد تنطلق املشاعر بالكراهة عىل أساس

حالة انفعالية رسيعة ،ناشئة من نظرة

سوداء أو كلمة محقاء أو حركة عابرة،..
مما يستثري يف اإلنسان جانب اإلحساس

الضبايب الغامض الذي حيجب عنه
جانب الوضوح يف الرؤية ،فيخ ّيل له أن

الرش خري ،فتختلط لديه
رش ،و أن ّ
اخلري ّ
املواقف ،و تبتعد عن طريقه احلكمة،..
فيترصف تصــــــرفا خاطئا بعيدا عن

مصلحته(.((3

ثانيا :الصلح:

الدليل :قولـــــــه تعاىل:

ﭽﭡ

الزوجية من أعظم الروابط و أحقها

عروض اخلالف بني الزوجني و ما يرتتب
عليه من نشوز و إعراض و سوء معارشة

من األمور الطبيعية التي ال يمكن زواهلا
من البرش(.((3

ثالثا :الدعاء:

الدليل :قوله تعاىل:

ﭽﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ [سورة

األنبياء.]90- 89 :

نرى ان سيــدنا زكريا دعا ربه

بالذريــــــة مع العلم ان هناك مشكلة

ﭢ ﭼ فان املشاكل التي تعرض عىل

العقر ،لكن اهلل تبارك وتعاىل استجاب

اىل نقطة الصفر ومسح كل كل العالمات

حل ملشكلة زوجية كبرية ،لكنها عند

العالقة الزوجية يمكن ازالتها بالرجوع

السالبة جتاه الطرف الزوجي ،وعندها

يكون احلــــــل من املهارات التي جيب
ان يكسبها ويتحىل هبا الزوجان .فهو

( ((3فضل اهلل ،حممد حسني ،تفسري من وحي
القرآن ،،ج ،7ص.164 :

له ،ثم اكد اهلل له اصالح زوجته وهو
اهلل ليست كبرية فهو مؤسس العالقات

الزوجية

ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

( ((3امل��راغ��ي ،امح��د ب��ن مصطفى ،تفسري

امل��راغ��ي ،ج ،5ص( .172 :دار احياء
الرتاث العريب ،بريوت).
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ﰆ ﭼ [سورة النحل ،]72 :فقوله

ثم «اإليامن»
الالئقةّ .
األول «اإلسالم» ّ

كالتفسري لالستجابة و يف تفسري قوله:

ثم حالة «القنوت»
أعامق قلب اإلنسانّ .

تعاىل:

ﭽﯟﯠﯡ

ﭼ فهو

ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ ثالثة أقوال:

يرتسخ يف
أي اإلعتقاد الذي ينفذ و
ّ
أي التواضع و طاعة الزوج .بعد ذلك

أحدها :أصلحها للوالدة بأن أزال عنها

«التوبة» و يقصد ّ
أن الزوجة إذا ما

املانع بالعادة ،و هذا أليق بالقصة(.((3

بحق زوجها فإنهّ ا رسعان ما
ارتكبت ذنبا ّ

وكام يف قولــــــه تعاىل:

ﭽﯫ

ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

[سورة األنبياء ،]90 :وهي تكملة االية
اذ كان الزوجان يدعوان اهلل حلل املشكلة

ومن اهلل عليهم برفعها.

ليطهر
«العبادة» التي جعلها اللهّ سبحانه
ّ

هبا قلب اإلنسان و روحه و يصنعها من
ثم «إطاعة أوامر اللهّ» و الورع عن
جديدّ ،

حمارمه.

رابعـــــا :التحـــــيل بصفات الزوجة

و ممّا يذكر ّ
أن مجاعة من املفسرّ ين -بل

ﭽﮨ ﮩ ﮪ

«صائم» و لكن طبقا ملا أورده «الراغب»

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

«صوم حكمي» :و هو االمتناع عن تناول

الصاحلة:

الدليل :قوله تعاىل:

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯙ
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ﭼ

تتوب و تعتذر عن ذلك .و تأيت بعد ذلك

ﭼ [سورة التحريم.]5 :

أكثرهم -اعتربوا كلمة «سائح» بمعنى

يف «املفردات» ّ
فإن الصوم عىل قسمني:

الطعام و املاء ،و «صوم حقيقي»:

يضـــع القرآن الكريم عدّ ة صفات

و هــــو امتناع أعضاء اإلنسان

أنموذجا يقتدى بـــه يف انتخاب الزوجة

بالذكر ّ
أن القرآن مل يعط أمه ّية تذكــــر

للمرأة الصاحلــــة التي يمكنها أن تكون

( ((3فخر الدين الرازي ،حممد بن عمر ،مفاتيح
الغيب ،ج ،22ص( 182 :ط ،3داراحياء
الرتاث العريب ،1420 ،بريوت).

عن ارتكاب املعاصــــي .و من اجلدير

للباكر و غري الباكـــــر ،فإ نّه عند ما ذكر
الصفات املعنوية للزوجة الصاحلة ذكر

هذه املسألة بصورة عابرة ومن دون أي

الدكتور الشيخ هاشم ابو مخسني

تركيز (.((3

إسالم ،فإذا قال اللهّ شيئا و قبله صدق

خامســـــا :التحيل بصفـــات الزوج

مقالته و صحح اعتقاده فهو إيامن ثم

ﭽﮢ

العمل الصالح فيقنت و يعبد و هو
ني
املرتبة الثالثة :املذكورة بقولهَ :و ا ْلقانِتِ َ
و ا ْلقانِ ِ
تات ثم إذا آمن و عمل صاحلا
َ

ﮭ ﮮ ﮯ

و ينصح أخاه فيصدق يف كالمه عند
النصيحة و هو املراد بقوله :و الص ِ
ني
اد ِق َ
َ َّ
اد ِ
و الص ِ
قات ثم إن من يأمر باملعروف و
َ َّ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ

ﭽﮫ ﮬ ﭼ

الصالح:

الدليل :قولـــــــــه تعـــــاىل:

ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩ
ﮪ

ﮫ

ﮬ

ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚ
[سورة االحزاب.]35 :

اعتقاده يدعوه إىل الفعل احلسن و

كمل فيكمل غريه و يأمر باملعروف

ينهى عن املنكر يصيبه أذى فيصرب عليه

كام قال تعاىل:

ثم إنه إذا كمل و كمل قد يفتخر بنفسه

واالية تكلم االزواج بحسب سياق

و يعجب بعبادته فمنه منه بقولهَ :و
اش ِ
ني و الخْ ِ
ِ ِ
عات أو نقول ملا ذكر
الخْ اشع َ َ

فلام أمرهن و هناهن و بني ما يكون

و هو إما حب اجلاه أو حب املال من

اآليات السابقة هلا من االية 28اىل 35

من سورة االحزاب (يانساء النبي.)...

هذه احلسنات أشار إىل ما يمنع منها

هلن و ذكر هلن عرش مراتب األوىل:

األمور اخلارجية أو الشهوة من األمور

اإليامن بام يرد به أمر اللهّ ،فإن املكلف

يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو
منع من أمر مشتهى فقوله :و الخْ ِ
ني
اش ِع َ
َ
اش ِ
و الخْ ِ
عات أي املتواضعني الذين
َ

اإلسالم و االنقياد ألمر اللهّ و الثانية:

أوال يقول كل ما يقوله أقبله فهذا

( ((3مكارم الشريازي ،نارص ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل ،ج ،18ص.446 :

الداخلة ،و الغضب منهام يكون ألنه

ال يميلهم اجلاه عن العبادة ،ثم قال
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تعاىل:

ﭽﮯ ﮰ ﭼ

أي الباذلني األموال الذين ال يكنزوهنا

لشدة حمبتهم إياها .ثم قال تعاىل:
ﭽﮱ ﯓ ﭼ إشارة إىل

الذين ال متنعهم الشهوة البطنية من

عبادة اللهّ .ثم قال تعاىل:

ﭽﯔ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [سورة

النساء.]35 :

يف هـــذه اآلية إشارة إىل مسألة

ﯕ ﯖ ﭼ أي الذين ال

ظهور اخلالف و النزاع بني الزوجني،
فهي تقولَ :و إِ ْن ِخ ْفت ُْم ِش َ
قاق َب ْينِ ِهام
َفا ْب َع ُثوا َح َك ًام ِم ْن َأ ْه ِل ِه َو َح َك ًام ِم ْن َأ ْه ِلها

مجيع هذه األحوال يذكرون اللهّ و يكون

ثم يقول تعاىل:
الزوجنيّ ،

ﭽﮉ ﮊ

و صربهم و خشوعهم و صدقتهم و

يدخل احلكامن املندوبان عن الزوجني

متنعهم الشهوة الفرجية.
ثم قـــــال تعاىل:

ﭽﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ يعني هم يف

إسالمهم و إيامهنم و قنوهتم و صدقهم
صومهم بنية صادقة هلل(.((3

ليتفاوضا و يقربا من أوجه النظر لدى

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ أي ينبغي أن

يف التفاوض بن ّية صاحلة و رغبة صادقة

فااليــــــــة تنص عىل صفات الزوج

يف اإلصالح ،فإنهّ ام إن كانا كذلك أعاهنام

اشارت اىل صفــــات الزوجة الصاحلة

و من أجـــــل حتذير (احلكمني) و

الصالـــــح او النموذجي يف القرآن كام
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الدليل :قوله تعاىل:

ﭽﭾ ﭿ

اللهّ و وفق بني الزوجني بسببهام.

كذلك .ومـــــــا عىل االزواج اىل متابعة

ح ّثهام عىل استعامل حسن النّية ،يقول

النموذجي.

ﮓ ﮔ ﭼ.

القرآن والتمثل بسرية واخالق الزوج
سادسا :املحكمة العائلية:

( ((3فخر الدين ال���رازي ،حممد بن عمر،
مفاتيح الغيب ،ج ،25ص169 :

سبحانه يف ختام هذه اآلية:

ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ّ
إن حمكمــــة الصلح العائلية التي

أشارت إليهـــــا اآلية احلارضة ،هي
إحدى مبتكرات اإلسالم العظيمة ،فإن

الدكتور الشيخ هاشم ابو مخسني

هذه املحكمة متتاز بميزات تفتقر إليها

العادية القضائية مضطران -حتت

1.1إن البيئــــة العائلية بيئة عاطفية،

عن كل ما لدهيام من األرسار ،و من

أن يتبع يف هذه البيئة ،خيتلف عن

األرسار الزوجية أمام األجانب و

املحاكم االخرى ،من مجلتها:

و لذلك فإن املقياس الذي جيب
املقاييس املتبعة يف البيئات األخرى،

يعني كام أنّه ال يمكن العمل يف
«املحاكم اجلنائية» بمقياس املح ّبة

و العاطفة ،فإنّه ال يمكن -يف البيئة
العائلية-العمل بمقياس القوانني
اجلافة .الضوابط الصارمة اخلالية

عن روح العاطفة ،فهنا جيب حل
اخلالفات العائلية بالطرق العاطفية
حدّ اإلمكان ،و هلذا يأمر القرآن

الكريم أن يكون احلكامن يف هذه
املحكمة ممن تربطهم بالزوجني

رابطــــة النسب و القرابة ليمكنهام

حتريك املشاعر و العواطف باجتاه
اإلصالح بني الزوجني ،و من

الطبيعي أن تكون هذه امليزة هي
خاصة
ميزة هذا النوع من املحاكم
ّ

دون بقية املحاكم األخرى.

ّ 2.2
إن املدعي و املدعى عليه يف املحاكم

طائلة الدفاع عن النفس -أن يكشفا

املسلم ّ
أن الزوجني لو كشفا عن
الغرباء جلرح كل منهام مشاعر الطرف
اآلخر ،بحيث لو اضطر الزوجان أن

يعودا -بحكم املحكمة -إىل البيت
ملا عادا إىل ما كانا عليه من الصفاء و
املحبة السالفة ،بل لبقيا يعيشان بقية

حياهتام كشخصني غريبني جمربين عىل

القيام بوظائف معينة ،و لقد د ّلت
التجربة و أثبتت ّ
أن الزوجني اللذين
يضطران إىل التحاكم إىل مثل هذه

املحاكم حلل ما بينهام من اخلالف مل

يعودا ذينك الزوجني السابقني.

بينام ال تطرح أمثال هذه األمور يف

حماكم الصلح العائلية لالستحياء من

احلضور ،أو إذا اتفق أن طرحت هذه

األمور فإنهّ ا تطرح يف جو عائيل ،و أمام
األقرباء فإنهّ ا ال تنطوي عىل ذلك األثر

اليسء الذي أرشنا إليه.

ّ 3.3
إن احلكمني يف املحاكــــــم العادية
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املتعارفة ال يشعران عادة باملسؤولية

أغراضها من دون أية ترشيفات و يف

املنازعات ،و ال هتمهام كيفية انتهاء

أن خيتار احلكامن من بني األشخاص

الكاملة يف قضايـــــــا اخلالف و
القضية املرفوعة إىل املحكمة ،هل
يعود الزوجان إىل البيت عىل وفاق،

أو ينفصال مع طالق؟.

املحنّكني املطلعني املعروفني ،يف

عائلتي الزوجني بالفهم و حسن
التدبري .مع هذه املميزات التي

يف حني ّ
أن األمر يف حمكمة الصلح

عددناها يتبينّ ّ
أن هذه املحكمة حتظى
بفرصة لإلصالح بني الزوجنيّ .
إن

بالزوجني برابطة القرابة ،فإن الفرتاق

الرشوط ،و مدى صالحيتهام و ما

العائلية عىل العكس من ذلك متاما ،فإن

احلكمني يف هذه املحكمة حيث يرتبطان
أو صلح الزوجني أثرا كبريا يف حياة

مسألة احلكمني و ما يشرتط فيهام من
حيكامن به يف جمال الزوجني ،قد ذكر

احلكمني من الناحية العاطفية ،و من

يف الكتب الفقهية بالتفصيل ،منها أن

هلذا فإنهّ ام يسعيان -جهد إمكاهنام -اىل

بصريين بعملهام(.((3

ناحية املسؤوليات الناشئة عن ذلك ،و
أن يتحقق الصلح و السالم و الوفاق و

الوئام بني الزوجني اللذين يمثالهنام ،و

أن يعيدا املياه إىل جمارهيا كام يقول املثل.
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أقل مدّ ة من الزمن .و ال خيفى أنّه جيب

ال عن ّ
4.4فض ً
كل ذلك فإن مثل هذا
املحكمة ال تعاين من أية مشكالت،
و ال حتتاج إىل أية ميزانيات باهظة ،و

ال تعاين من تلك اخلسارة و الضياع

الذي تعاين منه املحاكم العادية ،فهي
تستطيع أن تقوم بأهدافها و حتقق

يكون احلكامن بالغني عاقلني عادلني
سابعا :الرضا بعطاء اهلل:

الدليل :قوله تعاىل:

ﭽﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [سورة

النساء.]32 :

( ((3مكارم الشريازي ،نارص ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل ،ج ،3ص.224 :

الدكتور الشيخ هاشم ابو مخسني

{وال َتت ََمن َّْوا} :مـــا أعطاه اللهّ تعاىل
َ
َب ْع َضك ُْم و ميزه بِ ِه عليكــم من املال و

ثامنا :عدم التكليف بام ال ُيستطاع:

ذلك قسمة صادرة من حكيم خبري و عىل

ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

اجلاه و كـــل ما جيري فيه التنافس ،فإن

كل من املفضل عليهم أن يرىض بام قسم
له و ال يتمنى حظ املفضل و ال حيسده

ألن ذلك أشبه األشياء باالعرتاض عىل

من أتقن كل يشء و أحكمه(.((3

فالبـــــد لالنسان من ان يدرك ان

الناس متفاوتـــــون باملواهب وامللكات
والقدرات واجلامل والقــــوة ،فال يكن

هذا التفاوت باعثا عىل احلزن واحلسد

واملشاكل.

{ولاَ َتت ََمن َّْوا} :من نعيم احلياة الدنيا
َ

فإن متني ذلك من احلسد الذميم الباعث
عىل الرشور .فعن تفسري العيايش عن

عبد الرمحن عن الصادق يف اآلية ال
يتمنى الرجل امرأة الرجل و لكن يسأل

اللهّ مثلها أقول و ال خيفى ان ذكر امرأة

الرجل من باب املثال الذي يتعني فيه ان

املنهي عنه هو التمني لعني ما فضل اللهّ به
( ((3االل��ويس ،السيد حممود ،روح املعاين يف
تفسري القرآن العظيم ،ج ،3ص.20 :

الغري من النعم (.((3

الدليل :قوله تعاىل:

ﭽﭶ ﭷ ﭸ

ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [سورة الطالق.]7 :

فال ينبغي للذين ليس هلم القدرة أن

يتشدّ دوا و يعقدوا األمور ،كام ّ
أن الذين
ال يملكون القدرة املالية غري مأمورين إلاّ

حيق
بالقدر الذي تسعه قدرهتم املالية و ال ّ

للنساء مطالبتهم بأكثر من ذلك.

و بناء عىل هذا فالذين لدهيم املقدرة

ثم يبخلون هبا فإنهّ م
و االستطـــــاعة ّ
يستح ّقون اللـــوم و التقريع ال الذين ال

يملكون شيئا.

و يف هناية املطاف يبشرّ هم اللهّ تعاىل

بقولهَ :س َي ْج َع ُل اللهَُّ َب ْعدَ ُعسرْ ٍ ُيسرْ ًا أي
ال جتزعوا و ال حتزنوا و ال يكن الضيق
يف املعيشة سببا خلروجكم عن الطريق

السويّ ،
فإن الدنيا أحوال متق ّلبة ال تبقى
( ((3البالغي النجفي ،حممد جواد ،آالء الرمحن
يف تفسري القرآن ،ج ،2ص( .100 :ط،1
مؤسسة البعثة ،1420 ،قم).
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احللول العامة ملشاكل املعارشة الزوجية يف القرآن

عىل حال ،فحذار من أن تقطع املشاكل

ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [سـورة

و كانت هذه اآلية بمثابة برشى أبدية

فان كلامت "يسارعون" و "يدعوننا"

ضنكا ماديا و عوزا يف متط ّلبات احلياة،

الزوجني يف صفاهتم واعامهلم وميوهلم و

العابرة و املرحلية حبل صربكم.

للمسلمني الذين كانوا حينذاك يعيشون
فهي تبعث األمل يف نفوسهم و تبشرّ
الصابرين(.((3

تاسعا :السعي املشرتك من الزوجني

حلل املشكلة:

األنبياء.]90 :

و "خاشعني" ،تدل عىل االشرتاك بني
وتفكريهم ،وتوجههم الديني وايامهنم،
وهو ما يؤدي اىل االنسجام اكثر.
وقال تعاىل:

ﭺﭻ

ﭽﭷ ﭸ ﭹ

ﭼ [سورة األعراف.]191 :

ﭽﯢ

إذا رءاها مـــن سنخها ،و تذكري ضمري

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ

حواء و يكون معنى جعل منها
واحدةّ ،

الدليل :قوله تعاىل:

ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [ســــــــــورة
األنبياء .]90 :حيث كـــــان الزوجان
يدعوان اهلل معا ،اي يسعيان معا يف حل

يسكن بلحاظ املعنى و جيوز ان يراد بنفس
زوجها جعل من سنخها زوجها و مها

حواء.((3(
آدم و ّ

املشكلة.

عارشا :التشابه والتكافؤ والتقارب
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يف الصفات:

الدليل :قـــــوله تعاىل:

ﭽﯢ

ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
( ((3مكارم الشريازي ،نارص ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل ،ج ،18ص.421 :

( ((3ال��ك��ن��اب��ادي ،السلطان حم��م��د ،تفسري
بيان السعادة يف مقامات العبادة ،ج،2
ص( .222 :ط ،2مؤسسة االعلمي
للمطبوعات ،1408 ،بريوت).

فحوى البحث
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العدول الزمني يف القرآن من اخلرب اىل االنشاء

املقدمة:

احلمـــــــد هلل رب العاملني والصالة

ٍ
حممد وآله
والســـــالم عىل خري خلقه

الطيبني الطاهرين ...وبعد

إىل اإلنشاء الطلبي املادة األولية لدراسة
حيثية هذا العدول من دون الدخول

يف كل العدول القرآين ،كام أن العدول

يؤلف القــــــرآن الكريم منظومة

الذي درسته جاء مقيد ًا بالداللة الزمنية

اللغوية التي حتدو بالباحثني اىل نشدان

الفكرة الزمنية التي ينتجها العدول

كاملة من اإلجراءات اللغوية وغري

ما يمكن أن يفيضه عليهم هذا السفر
اخلالد واملقدس من املعاين الثرية لكي
متنح الباحثني الغور يف أعامق ما تصل
إليه العقلية البرشية من دون الولوج

يف كل ما حيمل يف أعامقه من الكنوز،
بل يضع بني يدي الباحث واملتأمل ما
يتسع ومقدار العقل البرشي ليس إال،

وهلذا نجد الدراسات اإلنسانية التي

جتعل القــــرآن الكريم ميدان ًا لعملهم
وصل إليه من
البحثي تكتفي وتقرر ما ُت ِّ
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جاع ً
ال التغري الداليل من اخلرب اإلبالغي

النتاجات العلمية هلا ،وهكذا دواليك

يف معظم مناهج البحث العلمي وغري
العلمي يف الذي ال يأتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه.

عمــــل البحث عىل دراسة ظاهرة

العــــدول السياقي يف القرآن الكريم

هلذا العدول ،فالبحث -إذ ًا -تناول

السياقي من اخلرب إىل اإلنشاء ،ودراسة

اهليمنة الكربى للسياق الرتكيبي الذي

خيضع الصيغ الرصفية ويلزمها بالتخيل
عن زمنها الرصيف املزعوم ليضعه بني
يدي السياق من خالل الضامئم والقرائن

الصارفة التي ترصف الزمن الرصيف إىل
الزمن النحوي السياقي ،ولذا ففكرة

العدول تنطلق من رحم املجاز ألهنا
خالف الوضع واألصل اللغوي.

وعىل أية حال فالبحث حماولة لبيان

حقيقة املسألة يف تعاطي القرآن الكريم
مع الفكرة الزمنية املعدولة من األخبار
التعبريي إىل اإلنشاء الداليل.

التعريف بالعدول:

دأب علامء اللغة ممن اهتموا بظاهرة

العدول السياقي عىل التوضيح الدقيق

د .حيدر عودة البرصي

والعميق ملفهوم العدول فق ّلام جتد من

النحوي بل هو جماز يف حقيقته ألهنا

معج ًام واصطالح ًا ،ومن هنا سوف

وما شئت فعرب،

بحث الظاهرة ومل يرشع بتعريف املفهوم

لن أقف طوي ً
ال عند التعريف بمفهوم
العدول ملا ذكرت ،ولذا فقد جاء يف

لســــان العرب البن منظور (ت711هـ)
يف الداللة املعجمية ملفهوم العدول

(وعدَ َل عن اليشء َي ِ
عد ُل عدْ ً
ال
قولـــهَ :
وعدو ً
ال :حاد ،وعن الطريق جار...
ُ

ُ
الطريق :مال)((( ،وذكر الرشيف
وعدَ َل
َ
اجلرجاين (ت816هـ) يف تعـــــريفاته

أن العدول يف اصطـــــالح النحويني هو
(خروج االسم عن صيغته األصلية إىل
صيغة أخرى)((( ،فمفهوم العدول يف
ضوء ما تقدم ال خيرج عن املواءمة بني
املعنى املعجمي واالصطالحي ،فإن كان

يعني االنحراف وامليل يف داللته املعجمية
فهو كذلك يف املدلول االصطالحي.

وعىل أيــــة حال يعد العدول يف

الدرس اللغــــوي من الظواهر البالغية
التي هي أشد لصوق ًا باملجاز ال بالدرس

((( لسان العرب( 434 :11 :عدل).
((( التعريفات.121 :

خروج عن األصل أو انزياح أو انحراف

أو انتهاك أو خمالفة

(((

ولذا يقول ابن األثري (ت637هـ)( :إن

ٍ
صيغة من األلفاظ إىل أخرى
العدول عن

ال يكون إال لنوع خصوصية ،اقتضت
ذلك ،وهو ما ال يتوخاه يف كالمه إال

ُ
العارف برموز الفصاحة والبالغة الذي

َّ
اطلع عىل أرسارها ،وف َّتش عن دفائنها.
وال جتد ذلك يف ِّ
كل كالم ،فإ َّنه من

أشكل ضرُ وب علم البيان ،وأد ِّقها فه َام،
وأغمضها طريق ًا)((( ،وهذا النص يؤيد
كون العدول من املطالب البالغية التي

جيسدها املجاز بأهبى صورة ،ذلك ألن
املجاز هو داللة اللفظ عىل غري املعنى
املوضوع له ،والعـــدول هو اخلروج

عن األصل اللغـوي للفظ أو للرتكيب
إلعتبارات

بالغية

مقصودة

لدى

املبدع يراد إيصاهلا للمتلقي عىل شكل
خطابات مبارشة بتعابري حتمل السامع
((( ينظر :األسلوبية واألسلوب /الدكتور عبد
السالم املسدي.101 :
((( املثل السائر يف أدب الكاتب.180 :2 :
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العدول الزمني يف القرآن من اخلرب اىل االنشاء

هلا عىل توخي الذوق السليم للحصول

احلالل بام شئت)(((.

البالغي ال يمكن أن يبلغ مداه اجلاميل

القرآن الكـــريم تبع ًا للمستوى الذي

عىل املعنى املقصود ،ولعل هذا اخلروج

ما مل يكن مقصود ًا لدى املنشأ ومقبو ً
ال
لدى املتلقي فهام طرفا العملية اإلبالغية
بمعية النص اإلبداعي ،وما يعضد
جمازية هذا األسلوب البالغي الذي هو

العدول ،خلو العربية من البنية الرصفية
التي تؤدي معنى اإلثبات والطلب يف

وقت واحد((( ،وهذا التداخل والتالقي
بني أساليب العربية يف الكالم مظهر

من مظاهر الروعة يف فنون التعبري(((،
ويف هذا النمط من التغري الداليل يقول

السكاكي(ت626هـ):

(واعلم

أن

الطلب كثري ًا ما خيرج ال عىل مقتىض
الظاهر ،وكذلك اخلرب ،فيذكر أحدمها
يف موضع اآلخر ،وال يصار إىل ذلك
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إال لتوخي والكالم بذلك متى صادف

متمامت البالغة افرت لك عن السحر
((( ينظر :اإلن��ش��اء يف العربية ب�ين الرتكيب
والداللة دراسة نحوية تداولية /الدكتور
خالد ميالد.446 :
((( ينظر :نحو املعاين /الدكتور عيل عبد الستار
اجلواري.155 :

وتتعدد صور العدول السياقي يف

يعتمد عليه العــــدول فهناك العدول

الداليل (املعجمي) ،والعدول الرصيف،
والعدول الصويت ،والعدول النحوي،

والعدول البالغي ،والعدول بالرسم

القرآين (العدول اخلطي)((( ،وثمة عدول

آخر يسميه علامء البالغة بااللتفات،
ويعــــد العدول من املوضوعات التي

سجلت حضور ًا كبري ًا يف الدرس اللغوي
احلديث وحتديد ًا يف الدراسات األسلوبية
التي تعنى بالنصوص اإلبداعية املتوفرة
عىل عنارص الفرادى واجلزالة واألناقة

يف التعبري األسلويب ،فال غرو أن هتتم

بالعدول السياقي ملا يضفيه من مجاليات

قصدية يف التعبري اللغوي ال سيام يف
األسلوب القرآين ،ذلك كون النص أو

اخلطاب القرآين يعمل عىل توظيف آليات
التكامل النيص املمعن بكل لوازم التأثري

((( مفتاح العلوم.431 :
((( ينظر :اإلعجاز البياين يف العدول النحوي
السياقي يف القرآن الكريم /الدكتور عبد
اهلل عيل اهلتاري.29- 20 :

د .حيدر عودة البرصي

يف املتلقي ،إذ يوفر صور التوظيف الفنية

العدول الزمني:

بحياة األفراد باالعتامد عىل التنوع

القالب الـــــذي تتشكل فيه املفردات

يف رحاب الترشيعات الساموية املتعلقة

الرتكيبي يف اخلطابات املبارشة من دون

أن يشعر املتلقي بامللل أو السأم ،وال جتد

اللغة بد ًا من أن تسلم ناصيتها للفرادى

القرآنية ،فلغة النص القرآين حتيل اللغة
من عالمات إبالغية إىل دالالت ومعان
معقولة((( ،لكنه يف كل ذلك ينطلق من
قواعد وقوالب قرآنية ال ختضع للتقعيد

البرشي ،آلن القرآن نزل بلسان عريب
مبني ال بنحو عريب مبني(.((1

استطاعــــت اللغة العربية بوصفها

اللغويــــة أن تعرب عن الفكرة الزمنية

بصورة تكاد تكون فريدة من نوعها،
فظاهرة التزمني اللغوي يف الرتكيبات

السياقية ليست حكر ًا عىل صيغة معينة
أو بنية رصفية ،فال ختضع للتقييد البنائي
للصيغ الرصفية ،ألن الدرس اللغوي

احلديث أثبت القدرة الكبرية للسياق وما
ينطوي عليه من القرائن النحوية للتعبري
عن الزمن املقصود ،وليس الزمن حمكوم ًا

وهذا ما سيدرسه هذا البحث بعد

ببوتقة البنية الرصفية كام هو عليه الدرس

أو اخلطاب القرآين ووسائله اإلبداعية يف

أعطى غاية الوضوح يف اهليمنة النصية

التوكل عىل اهلل يف تفتيش جتليات النص
إيصال أوامره ونواهيه الرشعية للمتلقني

بوصفهم عنارص الشمول بام يتضمنه

اخلطاب القرآين وما ينطوي عليه من

مصالح ومفاسد.

((( ينظر :اخلطاب القرآين دراس��ة يف البعد
التداويل /الدكتور مؤيد عبيد آل صوينت:
.12
( ((1ينظر :املصدر نفسه.16 :

النحوي القديم ،ولعل اخلطاب القرآين

للسياق كي يعرب عن الزمن املقصود،
ولذا ينبغي أن يكون النص هو ما خيتار
الزمن الذي يريد من دون التحجيم

الرصيف للظاهرة الزمنية يف مبان خاصة ال

يسمح ألحد بتخطي الزمن الرصيف فيها
ما دام الزمن يدرس عندهم عىل أساس
حركة الشمس والقمر والذي هو الزمان
الفلسفي ال الزمن النحوي ،واحلال أن
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الزمن النحوي السياقي ليس حمكوم ًا

مبارشة من اخلطاب اإلهلي املوجه لعامة

اهليمنة الكبرية يف التعبري عن الدالالت

اخلرب واإلنشاء:

بنظرية حد السكني الزمانية ملا للنص من

املتوخاة فيكون حاك ًام عىل الصيغ
الرصفية ،ولذا سنجد أن النص القرآين

ينقسم الرتكيب السياقي بعمومه عىل

قسمني رئيسني ال غنى للدرس اللغوي

ال يعبأ بقواعد التزمني الرصيف القديم

عن القبول هبام ،مها :اخلرب واإلنشاء

املايض وزمن احلال والزمن املستقبل،

الصدق والكذب ،يف حني أن اإلنشاء

املستقاة من األزمنة الثالثة وهي الزمن
فهم يرون أن الزمن إما قد مىض وانتهى
أو زمن أنت فيه أو زمن مل ِ
يأت بعد ،غري

فاخلرب هو اجلملة التامة التي حتتمل
هو اجلملة التامة التي ال حتتمل الصدق
والكذب ،فهام متباينان من حيث الداللة

أن النص القرآين ختطى تلكم القواعد كي

واملضمون وال جمال للتداخل بينهام

القدرة عىل اختيار الفكرة الزمنية التي

عن أمور معينة وقعت أو ستقع ،يكون

يكون حاك ًام ال حمكوم ًا ،فهو يرتك آلياته

تريد.

لتباين سنخيتهام ،فاإلخبار هو احلديث
املتكلم فيها خمرب ًا ليس إال ،بينام اإلنشاء

ويمكــن القول إن ظاهرة العدول

ال جمال لوقوعه قبل حلظة التكلم ألن

من الكثرة بمكان أهنا يمكـــن دراستها

إذ ال وجود للجملة اإلنشائية قبل مرحلة

السياقي يف التزمني القــــرآين قد بلغت
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املكلفني.

بوصفها ظاهرة خرجت عـــن النمط

املألوف للداللة الزمنية الوضعيـــة أو
الرصفية ،ولعل هذا األسلوب القرآين

يتجىل بصورة واضحة وجلية يف
اخلطابات القرآنية املتضمنة عىل األحكام

الرشعية ال سيام تلك التي تعطي داللة

املتكلم فيه هو املنتج للجملة اإلنشائية،

التكلم ،كاجلمل الطلبية بأنواعها وغري
الطلبية فهي تراكيب إنشائية حمضة.

ولعل هذا التباين بينهام يف السنخية

دفع بعض علامء اللغة واألصول إىل
الدفاع عن عدم فعلية صيغة األمر ألهنا

ال يمكن أن تكون قسي ًام ثالث ًا لقسيمني

د .حيدر عودة البرصي

خربيني ومها الفعل املايض واملضارع

ثم تتخىل يف سياق قرآين خاص عن

عىل خصائص الفعلني األخـــــــــريني

يعتمد عىل القرائن الساقية املفضية

كوهنا من الصيغ الطلبية غري املتوفرة
وعليه ينبغي إنكار فعليتها خللوها من
مقومات األفعال ،وهذا ما ذهب إليه

الكوفيون(.((1

خربيتها كي تعطي بعد ًا إنشائي ًا مقصود ًا
إىل هذه الداللة اجلديدة ،كام تتخىل

الصيغ اخلربية سواء أكانت ماضوية أو

مضارعية عن مدلوهلا الزمني الوضعي

وما دمنا يف العدول الداليل السياقي

لتقع حتت هيمنة داللة اإلنشاء الطلبي

اللغوي يمنع حالة احللول السياقي

هذا التعاور الزمني ال يمكن تصوره يف

يف الفكرة الزمنية ،فال نجد الواقع
للداللة الزمنية بني كل من اخلرب واإلنشاء
ذلك ألن البحث يدرس ظاهرة العدول

السياقي يف الفكرة الزمنية ال يف الشكل
واهليأة التي عليها املباين الرصفية بل هي
دراسة يف مرحلة متأخرة من مراحل

اإلستعامل اللغـــــوي داخل الرتكيب
السياقي ،أي هــــي دراسة يف الداللة

السياقية للخطاب القرآين ذي الصلة
املبارشة بأفعال املكلفني ،يف اخلطابات
التي تنطوي عىل بيان األحكام الرشعية

للمخاطبني ،وذلك حني تكون اجلملة
اخلربية ذات داللة خطابية مبارشة

تتضمن معنى األمر أو النهي اإلهليني،
( ((1ينظر :األشباه والنظائر.148 :2 :

وزمنيته السياقية املجازية ،وال ّ
شك أن
البنية العميقة بل يف البنية السطحية ألن

التداخل الزمني بني الصيغتني اخلربية

واإلنشائية يفيض إىل معنى يريده النص
يتجىل يف البنية العميقة وإن بدا ثمة
اختالف زمني فهو ال خيدش املعاين

كونه من مناشئ البنية السطحية ،حيث
أن املعيار هو مدلول العبارة ال صورهتا،

فإن كان مدلوهلا إنشائي ًا كانت إنشا ًء،
وإن كان مدلوهلا خربي ًا كانت خرب ًا،

برصف النظر عن صورة التعبري(،((1
وهذا ما سيتضح بعد التفريق الداليل

بني اجلملتني الفعلية واالسمية كتوطئة
( ((1ينظر :اجلملة العربية أقسامها وتأليفها/
الدكتور فاضل السامرائي.181 :
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للولوج بمطاوي البحث.

اجلملة الفعلية واجلملة االسمية:

ذهب ابن هشام (ت 761هـ) إىل

وهذا ما حيدده السياق النحوي داللي ًا ال

الشكل اخلارجي حتى حني يقع الفعل

أن املائز احلقيقي بني كل من اجلملة

خرب ًا  ،ذلك ألن الفعــــــل ( ُيفيدُ وراء

اجلملتان فإن تصدرت اجلملة بالفعل

واالسم  ،ال يفيد ذلك .وسببـــه ،أن
ُ

الفعلية واالسمية هو ما تصدرته
كانت فعلية وإن تصدرت باالسم

أصل الثبوت كون الثابت يف ال ّتجدّ د،

كانت اسمية( ،((1وهذا التفريق بينهام-

أعم
يكون االسم يف ّ
صحة االخبار به ّ
َ
ْ
وأتم .ألن
أكمل
وإن كان الفعل فيه
َّ

اجلانب الشكيل لكل منهام من دون

أو ما يقدّ ر فيه ذلك .واالخبار باالسم،

كام يتضح -تفريق شكيل يقوم عىل
مراعاة اجلنبة الداللية ،وهذا ما دأب

االخبار بالفعل ،مقترص عىل الزمانيات

ال يقتيض ذلك)

(((1

سواء كان االسم

عليه املتقدمون من علامء النحــــو

متقدم ًا أو الفعل فليس للشكل منشأ يف

اللغوي احلـــديث يأبى االحتكام إىل

آرائها عىل اجلانب الشكيل ليست بذات

وبعض املحدثني منهم ،لكــــن الدرس
الشكل اخلارجي للتفريق بني النوعني

بل يرى أن الداللة ينبغي أن تكون هي
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هي ما دلت عىل الثبوت والدوام(،((1

حقيقة التفريق ألن الدراسة التي تبني
جدوى.

ومهام يكن من أمر فقد جاءت

معيار التفريق بينهام بعد دراسة الواقع

اخلطابات اإلهلية املتعكزة عىل السياق

املدلول الذي تنتجه اجلملة الفعلية-

الرتاكيب اخلربية يف أجواء طلبية جاءت

اللغوي هلا ،ومن هنا-وبعد مراعاة

فهي اجلملة التي تدل عىل احلدوث
والتجدد يف حني أن اجلملة االسمية

( ((1ينظر :مغني اللبيب عن كتب األعاريب:
.38 :2

يف بيان حقيقة املعطى القرآين كي تدخل
لتؤدي هذه الوظيفة األمرية برتاكيب
( ((1ينظر :يف النحو العريب نقد وتوجيه/
الدكتور مهدي املخزومي.46- 45 :
( ((1هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز /الرازي:
.80

د .حيدر عودة البرصي

فعلية وتراكيب اسمية.

العدول عن زمن األفعال:

يصار إىل تسميتها بصيغة ( َف َع َل) ذلك
ألن صيغة ( َف َع َل) غري الفعل املايض

ينطوي الفعل يف العربية عىل داللتني

كام أن ليس كل مايض الصيغة يدل

مدلوليه ومها احلدث والزمن ،فاحلدث

الصيغة وبني الزمن املايض ألن صيغة

يكاد جيمع الدرس النحوي القديم عىل
هو ما يدل عليه الفعل بامدته ،والزمن
يدل عليه هبيأته كام أشاروا إىل أنه يدل

عىل نسبة ذلك احلدث إىل فاعل معني
وهذه داللة يمكن أن تضاف إىل داللة
اهليأة كذلك ألن املادة ال تدل عىل غري
احلدث املجرد ،وقد ذهبوا إىل أن هذا
التنوع الداليل يف الفعل يدرس يف مرحلة

الوضع ال االستعامل ،وبالداللة الزمنية

املدلول عليها من اهليأة صار الفعل

ينقسم عىل ماض ومضارع وأمر ،واحلق

أن التزمني يف األفعال ينبغي دراستها يف

مرحلة االستعامل الرتكيبي أو التضام
ال الوضع ،ألن ظاهرة العدول الزمني

ستثبت أن الزمن ليس له قالب رصيف

حيكمه بل هو وظيفة السياق يف اجلملة.

عىل مايض الزمن ،فينبغي التفريق بني

( َف َع َل) أعم من وجه من الزمن املايض
أي بينهام نسبة العموم واخلصوص من

وجه ،إذ ال مانع من ختيل الصيغة عن

داللتها املاضوية كي تدل عىل الطلب

املحض بصيغة خربية حيث يرد ذلك
يف السياق القرآين وغري القرآين من

كالم العرب ،كام ال مانع من أن يأيت
الزمن املايض يف غري صيغة ( َف َع َل)،
وهذا التنوع االستعاميل بني الصيغة وبني

الزمن املايض يدلنا عىل حاكمية السياق
عىل الداللة الوضعية ،وكام يف قوله:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [سورة هود:

 ،]98وكيف ظهرت فيها صيغة (فعل)

يف الفعل (أوردهم) وقد س ّلمت زمنها

1.1العدول الزمني عــــن صيغة الفعل

الرصيف -املقرر من النحاة -إىل الوظيفة

األجدى يف صيغة الفعل املايض أن

سيقت اآلية الرشيفة للحديث عن يوم

املايض:

السياقية لتدل عىل زمن املستقبل ،إذ
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القيامة واحلال التي يأيت هبا فرعون

عىل نسبة طلبية إرسالية بعثية ،وهي

وهنا تتجىل ظاهرة العدول الزمني

إذ األمر بصيغة اخلرب يكون لفظه

ويدخل متقدم ًا قومه إىل النار.

يف الصيــغ املاضوية كي تدل عىل زمن

جديد مقصود للنص القرآين ،وذلك
حني تنتقـــل داللة الفعل املايض ذي

النزعة اخلربية إىل داللتــــــــه اإلنشائية
الطلبية يف سيـــــاق األوامر أو النواهي
اإلهلية ،وقد أشار سيبويه (ت180هـ)
إىل التنوع الداليل بقوله( :ومثل ذلك:

((ا ّت َقى َ
اهلل ٌ
وفع َل خري َا ُي َث ْب عليه))
امرؤ َ

وإعرابه هــــو لفظ اخلرب وإعرابه ،يف

حني أن معناه هو معنى األمر(.((1

2.2العدول من زمن الصيغة املايض-
كام قرره النحاة -إىل زمن األمر
الطلبي املدلول عليه من السياق،

وفيها يتضح أن زمان الصيغة الدالة
عىل الطلب غري زمان اإلمتثال،

ذلك ألن الصيغة حتمل داللة زمنية

ألن فيه معنى ل َي َّتق َ
ْ
ّ
ٌ
وليفعل
امرؤ
اهلل
خري ًا)(.((1

عليها من صيغة الطلب املعدولة

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

هبذه الداللة ،وهناك داللة أخرى

فلو دققنا النظر يف قوله:

ﭽﭣ

هي داللة الزمن احلارض املدلول

عن اخلرب املاضوي كام يقول النحاة

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭼ

هي داللة اإلمتثال املستقبيل للطلب

العدول احلاصل يف سياق اآلية الرشيفة

لدينــــا يف املقام حدث وإحداث،

[ســــــــورة البقرة ،]183 :لوجدنا أن
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صيغة ُ
(كتب) املبنية للمجهول،

عدوالن إثنان وليس واحد ًا يف حقيقة

األمر ،ومها:

1.1العدول عىل مستوى الصيغة الرصفية
اإلخبارية املتخلية عن خربيتها لتدل

( ((1الكتاب.100 :3 :

املأمور به املكلف ،وبعبارة أخرى:
فاحلـــــــدث يرتمجه لفظ ُ
(كتب)
بصورة طلب صادر من املتكلم إىل

( ((1ينظر :أساليب الطلب عند النحويني
وال��ب�لاغ��ي�ين /ال��دك��ت��ور قيس إسامعيل
األويس.201 :

د .حيدر عودة البرصي

َ
املخاطب ،واإلحداث هي الفورية

(عىل) يف قوله( :عليكم) وهي أوكد

عىل أساسها ،وهي التي حتمل معنى

قال العريب :لفالن ع ّ
شيئ فقد
يل
ٌ

التي يطالب املخاطب بإتيان احلدث

الزمن( ،((1وهي حتمل املكلف يف
هذه اخلطابات األمرية املبارشة
املعدولة عن األخبار ،حيث يدل

الفعل ُ
(كتب) عىل الطلب ،وال
مناص من التنصل عن هذا األمر
اإلهلي بالوجوب لفريضة الصوم ال

سيام أن السياق القرآين عزز الصيغة
الطلبية املعدولة بقوله (عليكم)
وهي التي يقوى فيها األمر الطلبي
بداللة قوله:

ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﭼ

(((1

ألفاظ الوجوب عند العرب ،فإذا

ّأكده وأوجبه(.((2

3.3ويمكن إضافة عدول آخر أو
ختصيص يف الداللة اخلربية ذلك ألن
األصوليني يرون أن اخلرب أوسع من

اإلنشاء ألن اإلنشاء يدل عىل وجود
النسبة واخلرب يدل عىل وجودها

واحلديث عنها ،والسبب أن النسبة
اخلربية هي نسبة تامة قابلة للحكاية
واإلنباء ،يف حني أن النسبة اإلنشائية

هي نسبة خاصة غري قابلة للحكاية
ألهنا مدلول الطلب واحلروف

واألدوات( ،((2وهذا النوع من

[سورة آل عمران ،]97 :فثمة

العدول يسميه علامء اللغة ختصيص

واإلمتثال لفريضة الصوم ،ومها

ويذهب الزركيش (ت794هـ) اىل

قرينتان تدالن عىل وجوب املبادرة
الصيغة الرصفية ،وحرف اجلر

( ((1ينظر :أقسام الكالم من حيث الشكل
وال��وظ��ي��ف��ة /ال��دك��ت��ور ف��اض��ل مصطفى
الساقي.180 :
( ((1ينظر :فقه القرآن /القطب الراوندي:1 :
.172

الداللة أو تضييقها.

أن العدول بالصيغ اخلربية إىل معنى
( ((2ينظر :اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا
تضمنه من السنة وآي الفرقان /القرطبي:
.142 :4
( ((2ينظر :البحث النحوي عند األصوليني/
الدكتور مصطفى مجال الدين.271 :
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الطلب أدعى إىل اإلستجابة من الطلب

بوصفها صيغة طلبية دالة عىل الزمن

تتضمن معنى الطلب وال جمال لداللتها

نحوي ًا.

املبارش بالصيغ الطلبية املعهودة وهي

عىل اإلستحباب( ،((2كام يرى بعض
علامء اللغة أن الصيغ الطلبية ختلو متام ًا
من الداللة عىل الزمن وال تدل عىل غري

2.2احلــــدث املأمور به ،املراد امتثاله
من قبل املخاطب ،وهو احلدث
املتزمن بالزمن املستقبل ،فإذ ًا كون

الطلب املحض السيام يف املقام فهي قد

اخلطاب الذي تناولته اآلية الرشيفة

صيغ طلبية ألن اإلخبار يتضمن زمن ًا إال

زمنية النص القرآين فلو كان النص

ختلت عن زمنيتها حني استحالت إىل
إذا دلت القرينة عىل عدم الزمن ،والطلب

خيلو من الزمن إال مع القرينة الدالة عىل

زمنيته(.((2

وحاصل القول :أن الصيغ اخلربية

هو عبارة عن حكم رشعي ال يلغي
خيلو من الزمن ملا جاءت اآلية بقيد

ُ
ين ِمن َق ْب ِل ُك ْم ( فالنص
)كتِ َب َعلىَ ا َّل ِذ َ
يعطي بعد ًا زمني ًا ،ويلغي فكرة

داللة آيات األحكام عىل األزمنة

املاضوية املعـــــدولة إىل معنى الطلب

الثالثة ،ألن داللة اآلية عىل األزمنة

بعض علامء اللغة( ،((2بل هي دالة عىل

فام من دا ٍع إىل بيان توضيحي آخر

اإلنشائــــي ال ختلو من الزمن كام يرى
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ٍ
كاف لبيان معناها الزمني،
الثالث

احلال واالستقبال وهي تتضمن حدثني

يبني أن الصوم فرض عىل األمم

1.1حــــدث الصيغة اخلربية املعدولـــــة

الدكتور بكري عبد الكريم يف

( ((2ينظر :البحر املحيط يف أصول الفقه:2 :
.272
( ((2ينظر :الزمن واللغة /الدكتور مالك

ﭫ ﭼ [سورة البقرة ،]275 :وآية

يمكن بياهنام:

املطلبي.124 :
( ((2ينظر :املصدر نفسه.123 :

السابقة ،وهذا ينايف ما ذهب إليه

قوله :بأن آية

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

د .حيدر عودة البرصي

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ويبقى السؤال :كم هي الفرتة الزمنية

التي ينبغي اإلمتثال فيهــــــــــا للخطاب

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ

اإلهلي؟.

األزمنة الثالثة( ،((2فال أدري ما

أقول :يبحث علامء األصول يف موضوع

[سورة املائدة ،]3 :دالتان عىل
الفائدة القرآنية التي يبتغيها من
الزمن املايض يف اخلطابات املبارشة
املنطوية عىل األوامر والنواهي،

ويف مقــــــــــام اإلجابة عن السؤال

األوامر والنواهي مسألة تتعلق بزمن

اإلمتثال للمأمور به ،وهذه املسألة هي

مبحث (الفـــــــور والرتاخي) إذ يدور

يقرر أمر ًا يدفع
فاخلطاب القرآين ّ
إىل املبادرة له ،ويقرر هني ًا يدفع إىل

التي عىل املكلف مراعاهتا حني اإلمتثال

الزمن املايض ألن اخلطاب اإلنشائي

األوامر الصادرة من الشارع املقدس

اجتنابه ،وهذا األسلوب ينتفي فيه

نجز األحكام الرشعية يف عهدة
التي ّ
املك َّلفني خيص من كان حارض ًا

حني نزول اخلطاب الرشعي ومن
سيحرض أو يسمعه إىل يوم القيامة،
فأين الزمن املايض من هذا؟ ،وقد

أشار الريض(ت646هـ) إىل أن
املايض ينرصف إىل االستقبال يف
اإلنشاء الطلبي(.((2

( ((2ينظر :الزمن يف القرآن الكريم دراسة
داللية لألفعال الواردة فيه.98- 97 :
( ((2ينظر :رشح الكافية.10 :4 :

البحث بينهم يف مقدار الفسحة الزمنية

فهل حيق له الرتاخي يف األوامر أم أن
تقتيض الفورية؟ ،أي هل هو خمتار يف

سعة الوقت كي يمتثل لألمر متى ما شاء
فيرتاخى لإلمتثال أم أنه كام هو مأمور

باإلمتثال فهو مأمور كذلك بأن يأيت به
فور ًا حاملا علم بالتكليف؟ ،ومن هنا
ذهب معظم األصوليني إىل أن املأمور

كام أنه مكلف بأن يمتثل لألمر الساموي

فهو مـــــــأمور كذلك بالتعجيل به ال
الرتاخي ،وأن الرتاخي خالف اإلمتثال

ألنه سيكون خمالف ًا وعاصي ًا إن ختىل عن
الفورية باإلتيان ألنه مأمور هبام مع ًا،
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أي باالمتثال والتعجيل مع ًا ،ال سيام إذا

اإلنجاز ،حني تقول :حممد أنجز واجبه

بالرتاخي الزمني أو كان مقيد ًا بفورية

سياقية تقييدية لتحديد الزمن املطلوب،

جاء اخلطاب الطلبي خالي ًا من اإلشعار
اإلمتثال ،كام يرون أن العدول عن

الصيغ اخلربية للداللة عىل معنى الطلب
يستلزم الفورية أشد من استلزامه عندما
يأيت بالصيغ الطلبية املبارشة(.((2

وهلا استعامالت وأنواع كثرية ُذكرت يف

كتب النحو.

وال خيتلف شأن اآليات الدالة عىل

النهي يف زمنية اإلمتثال فيها غاية األمر

ولعــــل هذا املبحث قريب إىل حد

أن اإلمتثال فيها يكون برتك الفعل ال

العالقة بالتزمني اللغوي ،إذ تعمل اجلهة

تنطوي عىل املصلحة فتتجىل حمبوبية

كبري من مبحث اجلهة النحويـــــة ذات
عىل تقريب املسافة الزمنية من الزمن
احلارض ،فهي عبارة قرائن سياقية تؤدي

وظيفة التقريب الزمني بني املايض أو

املستقبل حني تقربه من الزمن احلارض،
فقولنا يف حال اإلخبار :حممدٌ أنجزَ

واج َبه ،حتتمل اإليغال يف الزمن املايض،

فليس ثمة ما يشعر السامع بقرهبا أو
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اآلن ،أو ينجز واجبه غد ًا ،فهي قرينة

بعدها الزمني عن وقت التكلم ،أي
الزمن احلارض ،ومن هنا تأيت اجلهة
النحوية بوصفها قرينة سياقية زمنية كي

تضع السامع أما الوقت املحدد لزمن
( ((2ينظر :البحر املحيط يف أصول الفقه:2 :
.272

باإلتيان به ،ألن األحكام الرشعية تارة
هذه املصلحة عىل شكل أوامر إلزامية،

وتارة تنطوي عىل املفسدة فتتجىل

مبغوضية هذه املفسدة عىل شكل

ٍ
نواه إلزامية ،كام يف قوله:
ﮄ

ﮅ

ﭽﮃ

ﮆ

ﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

د .حيدر عودة البرصي

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

إليه الدكتور حامد عبد القادر بخلو
ﭼ

ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

املايض املستعمل يف التعظيم والدعاء من

[سورة النساء ،]23 :وقوله:

ﭽﮌ ﮍ

الزمن( ،((2ألن الداعي حينام يدعو فهو

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

يطلب حتقق الدعوة يف الزمن املستقبل

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
[سورة البقرة.]173 :

ﭼ

سواء أكانت للمدعو له ،أو كانت
ٌ
الدعوة عىل املدعو عليه.

وليس هذا فحسب بل يمكن هلذه

كام أن صيغة (فعل) يمكن أن

الصيغة -سياقي ًا -أن تدل عىل الزمن

معنى الدعاء الطلبي إذ فتكون معدولة

واشرتيت
الدار،
اإليقاعية مثل :بع ُت َك
ُ
َ

تعطي داللة الزمن املستقبل حني حتمل
لألسلوب اإلنشائي اجلديد وكام يف

قوله:

ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

احلارض حني تأيت يف صيغ العقود
الكتاب ،فهي تعبريات إيقاعية ال تدل
َ
إال عىل الزمن احلارض املقرتن باللفظ(،((3

فال وجود للعقد وال للزمن قبل التلفظ

ﮇ ﭼ [سورة التوبة،]43 :

بصيغة العقد ،ألهنا تقرتن بزمن اإليقاع

عبس ،]17 :فصيغتـــــــا ( ُقتل ،وعفا)

مالك املطلبي إىل خلو هذه الصيغ من

وقولــــه:

ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [سورة

وأشباههام تتضمنان معنى الدعــــــــاء
الطلبي لذلك جاء الزمن فيهام مغاير ًا

ملا عليه الصيغة الرصفية قبل أن تدخل
يف سياق الرتكيب القرآين ،فالزمن يف
الدعاء هو زمن املستقبل مما يشعر معنى

اإلستجابة( ،((2وليس صواب ًا ما يذهب
( ((2ينظر :رد عىل دع��وى يدّ عيها اللغويون

العقدي للكالم ،وقد ذهب الدكتور

الغربيون تتصل بالزمن يف اللغة العربية
(بحث) ،الدكتور البدراوي زهران ،جملة
جممع اللغة العربية ،ج ،72ص ،101
القاهرة1413 ،هـ 1993-م.
( ((2ينظر :معاين املايض واملضارع يف القرآن
الكريم ،الدكتور حامد عبد القادر ،جملة
جممع اللغة ال��ع��رب��ي��ة ،ج ،10ص،72
القاهرة1958 ،م.
( ((3ينظر :مهع اهلوامع.37 :1 :
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الزمن وال تدل عىل غري مدلول العقد أي

زمني احلال واالستقبال ذلك ألن الفعل

2.2العــــــــدول الزمني عن صيغة الفعل

املاضوي فتخىل عن زمنيته املزعومة

الفعل املضارع أشد من قرينه املايض

ومن هنا يتعني إما أن يجُ عل زمنه

عىل حدث العقد املجرد من الزمن(.((3
املضارع:

للزمن السياقي.

يف كونه ال خيضع لصيغة رصفية معينة،

مقيد ًا بالسياق الرتكيبي أو تسميته –عىل

البعد الزمني للتسمية بل سمي كذلك

الرصفية التي هي (يفعل) غري الزمن

يراع فيه
خاص ًة أن تسميته باملضارع مل َ
ملضارعته ألسم الفاعل ،فالفكرة الزمنية

فيه غري معتربة حني التسمية ،كام أهنم
ذهبوا إىل أن الفعل املضارع يدل عىل

أقل تقدير -بالفعل املستقبل ألن الصيغة
احلارض واملستقبل -كام سيتضح  ،-وأما

ما سيعرتي الصيغة الرصفية من العدول
السياقي يف اخلطابات القرآنية حني تدل

زمني احلال واالستقبال وهل حيق لصيغة

عىل الزمن احلارض واملستقبل يف سياق

قبل مرحلة االستعامل والرتكيب؟،

بعدما تدخل الصيغة يف إطار تركيبي

املضارع هو وظيفة الرتكيب السياقي

البعــــد الداليل والزمني املقيد بالقرائن

صيغة (يفعل) ،أو عندما تدل صيغة

الرصيف للفعل املضارع ألن الصيغة التي

القرائن والضامئم السياقية املفضية إىل

املقرر هلا سلف ًا
جديرة أن تتخىل عن زمنها َّ

رصفية أن تدل عىل زمنني يف آن واحد
فلقد أثبت الوجدان أن التزمني يف الفعل
عندما يأيت زمن احلال واالستقبال بغري
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املضارع (يصليِّ ) جاء يف سياق التزمني

(يفعل) عىل الزمن املايض حني تتوفر
رأيت حممد ًا
هذا العدول ،نحو قولنا:
ُ

يصليِّ
ِ
أمس يف املسجد ،فال داللة عىل
( ((3ينظر :الزمن واللغة.123 :

الطلب ،فهو من مناشئ الطلب اإلنشائي

خاص متعكزة عىل القرائن كي تعطيها
والضامئم السياقية ،ال من خالل الزمن

تتخىل عن خربيتها إىل اإلنشاء الطلبي هلي

باألولوية.

وأود أن أشري هنا إىل مسألة مهمة

هي هل أن زمن احلال واالستقبال هو

د .حيدر عودة البرصي

معنى الصيغة الرصفية لألمر املعدول

من خالل السياق كام ً
ال( ،وأصل الكالم:

هو الذي أفىض إىل هذه الداللة اجلديدة

صورة اخلرب تأكيد لألمر ،وإشعار بأنه

له من اإلخبار أن أم أن التعبري السياقي
املقصودة؟ ،واحلق أن السياق ملا كان

هو املنتج للتعبري الطلبي بالصيغ
اخلربية فيكون الزمن كذلك من مناشئ
السياق بعدما صار اخلرب يقتيض طلب ًا
ُيطلب امتثاله مستقب ً
ال ،فالزمن صار
مدلو ً
ال عليه من النص كام ً
ال ،ألن

النص جيئ به إلحداث هذه الداللة
بأسلوب طلبي وبصيغ خربية ،ففي

قوله:

ﭽﭸ ﭹ ﭺ

وليرتبص املطلقات .وإخراج األمر يف

مما جيب أن يتلقى باملسارعة إىل امتثاله،
فكأهنن امتثلن األمر بالرتبص ،فهو خيرب

عنه موجود ًا)

(((3

يف احلال واالستقبال،

ويذكر الشيخ الطربيس (ت548هـ)

دلي ً
ال آخر عىل أن اآلية معدولة للطلب

دون اإلخبار بقوله( :إن األمر قد جيئ
عىل لفظ اخلرب يف التنزيل ،أال ترى إىل
قوله( :واملطلقات يرتبصن بأنفسهن)

ويؤكد ذلك أن ما بعده عىل لفظ اخلرب،

ﭻ ﭼ ﭼ [سورة البقرة ،]228 :جاء

وهو قوله( :وعىل الوارث مثل ذلك)

لإلخبار ولو كان خرب ًا ملا تنصلت منه

وهكذا بالنسبة إىل العدول يف قوله:

اخلطاب القرآين لبيان عدة املطلقة ال
إمراة ،وبام أن بعض النساء قد ال ختضع
هلذا األمر الساموي وال متتثل للعدة املخرب

عنها ،فهو –إذ ًا -خطاب يقتيض طلب ًا
أمري ًا يلزم النساء املطلقات بالرتبص
املذكور وللمدة املذكورة ،إذ ال خيلو

اخلطاب القرآين من اخلرب واإلنشاء فإن مل

يكن خرب ًا فال ريب من أنه إنشاء طلبي،
فهو أمر سيق بتعبري خربي ُفهم منه الطلب

واملعنى ينبغي ذلك)(.((3

ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ [سورة
البقرة ،]233 :فاخلطاب الذي تضمنه
النص الرشيف مل يرد اخلرب ألنه لو أراد
اخلرب لكانت كل أمرأة ترضع ولدها ألن

( ((3ينظر :الكشاف /الزخمرشي.298 :1 :

( ((3ينظر :جممع البيان يف تفسري القرآن:2 :
.111
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املخرب هو اهلل سبحانه وتعاىل ،فال تشذ

القرآنية –ومن خالل القرائن املقامية-

الذات املقدسة ،لكننا نجد نسا ًء ال متارس

أهل مرص لتدارك القحط احلتمي ،فكان

عنه أمرأة واحدة ما دام اخلرب قد صدر من
الرضاعة ألوالدها فيتعني كون اخلطاب
يف سياق الطلب اإلنشائي( ،((3كام أنه لو

كان خرب ًا لكان كذب ًا من طريق آخر هو أن
الوالدات قد يرضعن أوالدهن أكثر من

حولني أو أقل من حولني( ،((3ومن هنا

يطلب منهم الزراعة لسني الوفرة،

فالفعل املضارع (تزرعون) املعدول إىل

معنى الطلب اإلنشائي دال عىل الزمن

املستقبل بلحـــاظ القصة القرآنية ال

بلحاظ اخلطاب القرآين حني النزول،

فاخلطاب القرآين جاء معدو ً
ال عن اخلرب

ألن اخلطاب القرآين يف مقام اإلخبار ال

كام يقول ابن يعيش (ت643هـ)(.((3

التي تناولت هذه املحاورة الطلبية من

إىل اإلنشاء الطلبي ،واألصل (لريضعن)

اإلنشاء ،أي هو خيرب عن وقوع القصة

ﭽﭾ

النبي يوسف إىل املأمورين بالزراعة،

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [سورة

بل زمن القصة ،غاية ما يف األمر أن

(تزرعون) دا ً
ال عىل الطلب احلــــــــايل

إنشائي ًا بصيغة خربية فكان الزمان هو

ومن العدول ذاته قوله:

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

يوسف ،]47 :فقد جاء الفعل املضارع
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تبني ما يطلبه نبي اهلل يوسف من

واالستقبايل بداللة قوله آمـــر ًا) َف َذ ُرو ُه
فيِ ُسن ُب ِل ِه( ((3فاخلطاب القرآين كان يف

مقام الطلب ال احلكاية ،ألن القصة

( ((3ينظر :أحكام ال��ق��رآن /اجل��ص��اص:1 :
.488
( ((3ينظر :فقه القرآن.119 :1 :
( ((3ينظر :رشح املفصل.276 :4 :
( ((3ينظر :الربهان يف علوم القرآن.289 :2 :

فليس زمن اخلطاب القرآين هو املدلول

حوار القصة القرآنية تضمن طلب ًا
زمان حوار القصة كام هو واضح.

ومـــن العـــدول الزمنـــي من صيغة

الفعل اإلخبار إىل اإلنشــــاء ،هو قوله:
ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

د .حيدر عودة البرصي

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ

برمتها حتمل مدلو ً
ال زمني ًا استقبالي ًا

ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ [سورة الصف-10 :

بضميمة االستفهام اجلهية.

باجلملة االستفهامية من خالل حرف

وإن كانت صيغتـــه صيغة اإلخبار

 ،]12حيث تصدرت اآليات الرشيفات

االستفهام (هل) والذي ّصري أسلوب
النص القرآين إنشائي ًا ،ويمكن االستدالل

عىل العدول الزمني السياقي فيها من
خالل اآليت:

2.2وأما الفعــــل املضارع (تؤمنون) فهو
لكن سياقه النحوي جاء معدو ً
ال إىل
اإلنشاء مــــن خالل قرينة االستفهام

السابقـــة والتي حتمل معنى الندبة
إىل ما يريد النص القرآين أن يدل

1.1مجلـــــة االستفهام حتمل داللة احلال

السامع عليه( ،وهو استفهام خرج

الدكتور متام حسان بالزمن الرصيف،

والرتغيب)( .((4وبنــــا ًء عىل نظرية

واالستقبال الزمنية ،فمع عدم قناعة

لكنــــــه ينظر إىل اجلملة االستفهامية
بمنظار خاص من خالل قوله:

(ولعل اجلملة االستفهاميــــــــة هي
الوحيدة بني اجلمل اإلنشائية التي

تتوافق فيها داللة الصيغة رصفي ًا
ونحوي ًا عىل طول اخلط فيدل فيها

( َف َعل) عىل املايض ويدل (يفعل) عىل
احلال أو االستقبال بحسب الضامئم

والقرائن)( ،((3وذهب الدكتور مالك
املطلبي إىل هذا الرأي( ،((3فاآليات

( ((3ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها.248 :
( ((3ينظر :الزمن واللغة.126 :

ّ
واحلض
عىل معنى يشبه العــــرض
تضافر القرائن السياقية فثمة قرينة
أخرى تؤدي الداللة الطلبية ،هي أن

جواب الرشط جاء جمزوم ًا يف قوله:

)و ُيدْ ِخ ْل ُك ْم) واحلال
( َيغْ ِف ْر َل ُك ْم(و َ

أن ليس هنا مقتيض -عىل املبنى
النحوي-لوجوب اجلزم إن كانت

اآلية تؤدي وظيفة اإلخبار ،وبام
أن جــــــواب الرشط جاء جمزوم ًا
فيتعني كـــــــــونه واقع ًا يف جواب
الطلب ال اإلخبـــــار ،أي أن الفعل

املضارع (تؤمنون) سيق هنا لتأدية
( ((4نحو املعاين.112 :
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معنى(آمنوا)(.((4

العدول الزمني يف اجلملة االسمية:

مداليل األفعال كام قرروه ،كام أن اجلملة

لقد تبني يف دراسة العدول الزمني

االسمية -عىل ما يراه الدرس اللغوي

الطلبي ال الصيغ الرصفية املعدولة ،فألن

املتزمن ،أي هي داللة عىل ما ال يعرتيه

السياقي أن الزمن هو مدلول السياق

احلديث -تدل عىل الثبوت والدوام غري

السياق يقتيض طلب ًا يف جممله فهو دال-

التغيري والتجدد ،كون صفتي التغري

القرائن السياقية ،وهذا الزمن هو زمن

ال االسمية ،ولكن هذا الرأي ال جيعلنا

عىل كل حال -عىل الزمن املفرتض من
احلال أو االستقبال ،والذي ينبغي ذكره

والتجدد من عوارض األحداث الفعلية

نعدم بعض املحدثني من علامء اللغة ممن

هنا أن اجلملة االسمية ال ختتلف عن الذي

ذهبوا إىل أن اجلملة االسمية قد تدل عىل

اللغوي لدى علامء اللغة من املتقدمني

تعطيها هذه الداللة اجلديدة لكنها داللة

هلا األهلية أو الشأنية لتعطي معنى الزمن،

صيغ ًا رصفية ال حتمل غري معنى الداللة

وال داللة هلا عىل غري ذلك ،وإن كانت

املسمى)،
املؤمنني– هو( :ما أنبأ عن
ّ

تقرر يف املبحث السابق ،مع أن اإلمجاع
واملحدثني يرون أن اجلملة االسمية ليس

ألن األسامء ال تدل عىل غري الذات املعينة،
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باحلدث غري الداللة عىل الزمن التي هي

الزمن من خالل القرائن السياقية التي

ليست مدلولة للجملة االسمية بوصفها

عىل الذات ،أو أن االسم -كام يعرفه أمري

املشتقات حتمل معنى احلدث والصفة

بل الداللة الزمنية التي تظهر يف اجلملة

املشبهة ،أي تدل عىل موصوف باحلدث،

تركيبي أعطاها هذا املدلول اجلديد من

يف اسم الفاعل واسم املفعول والصفة

االسمية تأيت من الدخول يف إطار سياقي

لكن هذه الداللة ال متنحها معنى التزمني

خالل التضام مع القرائن السياقية(،((4

احلدث املجرد أو الداللة عىل موصوف

( ((4ينظر :الزمن واللغة ،55 :الداللة الزمنية

الرصيف أو الوضعي ،ألن الداللة عىل

( ((4ينظر :مفتاح العلوم.434- 433 :

يف اجلملة العربية /الدكتور عيل جابر
املنصوري.30 :

د .حيدر عودة البرصي

أو اجلهات الزمنية التي تلبس السياق
الفكرة الزمنية التي تريد ،ففي قوله:
ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [سورة الزمر:

 ،]30تأيت اآلية لكي تقرر حقيقة من

حقائق مآل الطبيعة البرشية وهي املوت،
لكنها مل تأت مفرغة من اجلانب الزمني

وذلك من خالل ما يأيت:

1.1أن اخلطاب القرآين جاء خماطب ًا النبي
األكرم وال شك أن النبي كان
موجود ًا حني نزول النص القرآين،
أي أنه كان حي ًا حني نزول النص

الرشيف ،وهــــــذا يعني أن الداللة
املاضوية مل تكن معتربة يف اخلطاب،
وإذا كان النص خالي ًا من الزمن أو

أنه يدل عىل األزمنة الثالثة فينبغي
أن يكون املخاطب ميت ًا ساعة نزول
النص وما من أحد يقول بذلك.

2.2إن اخلطاب الرشيف إنام يتحدث عن

املآل الذي سيؤول له حال النبي
وحال من كان معه ومن سيوجدون

عىل مر العصور ،ولذلك ذكر علامء
األصول أن النص الرشيــــــف حيمل

األول
الداللــــــــة املجازية لعالقة
ْ

واملشارفة(.((4

3.3ال شبهة يف أن اخلطاب القرآين جاء
لبيان حقيقة املوت للزمن املستقبل،
أي للفرتة ما بعد النص القرآين ،وهذا

ال يعني أن احلقيقة مل تكن معتربة يف
الزمن املايض وغري متحققة بل أن

هذه احلقيقة مل تكن مقصودة للنص

الرشيف يف زمن ما قبل النزول ،ذلك
ألهنا خاطبت النبي ،والواقع أن

النبي كان ما زال حي ًا آنذاك.

4.4جاء النص القرآين معقب ًا عىل استقبال
هذه احلقيقة بقوله:

ﭽﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ
[سورة الزمر ،]31 :فهو يؤكد أنه

إنام كان يعني النبي ومن سمع
وجه الكالم
اخلطاب القرآين ،حني ّ

هلم مبارش ًة بقوله (إِ َّن ُك ْم).

5.5يذكر الزخمرشي يف تفسريه قولــــه:
ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [سورة البلد:

 ،]2بقوله( :فإن قلت :أين نظري قوله:
( ((4ينظر :أص��ول الفقه /حممد اخل�ضري:
 ،116-115وامل��ف��ي��د يف رشح أص��ول
الفقه /إبراهيم إسامعيل الشهركاين:1 :
.138
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نت ِح ّل) يف معنى االستقبال؟.
(و َأ َ
َ

بدون القرائن ،وقد فهم الوجوب فيها

ﰃ ﰄ ﭼ ،ومثله واسع يف كالم

ومن خالل كلمة (عليكم)( ،((4الدالة

املستقبل مقصود يف هذا اخلطاب

العربية تأكيد ًا عىل معنى الوجوب كام

قلت :قوله عز وجل:

ﭽﰁ ﰂ

العباد)( ،((4فقــــــد أثبت أن الزمن
اخلربي املعدول إىل الطلب.

عىل الوجوب كذلك ،بل هي أكثر ألفاظ

يقول القرطبي (ت671هـ)( ،((4وأما

ومن خالل ما تقدم ظهر أن اجلملة

قيد االستطاعة فقد جاء به اخلطاب

يمكن تزمينها كي تنتقل يف عدول سياقي

مطلق ًا وموجه ًا ملن سيكونون قادرين

االسمية حني تدخل يف سياقي زمني
جمازي إىل الداللة عىل احلدث الزمني

القرآين بلفظ املايض مع أن الوجوب كان
عىل أداء الفريضة ،وذلك ألنه اعترب قيد

حني تنتقل داللتها اخلربية إىل معنى

االستطاعة مفروض الوجود ،فجاء به

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﭼ

وجود االستطاعة عند وجوب احلج(.((4

القرآين جاء طلبي ًا آمر ًا الناس كي يقصدوا

يف سيــاق الرشط القرآين املتضمن معنى

املدلول الزمني الذي جاء مع العدول

عبـــارة عن مجلة اسمية تتضمن معنى

الطلب املستقبيل ،كام يف قوله:

ﭽﮬ ﮭ

[سورة آل عمران ،]97 :فألن اخلطاب
بيت اهلل احلرام فهو -إذ ًا -ال خيلو من
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من الم امللك التي يف لفظ اجلاللة (هلل)،

الطلبي بصيغة اجلملة االسمية ذات
التعبري اإلخباري والداللة اإلنشائية،

فقد د ّلت اآلية الرشيفة عىل معنى

الوجوب املفهوم من السياق الطلبي ألن

اجلملة االسمية ال تعطي معنى الوجوب
( ((4الكشاف.758 :4 :

بصيغة املايض كي يدل عىل مفروضية
وقــــد يأيت األمر يف اجلملة االسمية

األمـــر حني يكون جواب الرشط عبارة
األمــــر وغري معترب فيها رشط اإلسناد

النحوي لشموهلا عىل واحد من عنارص
( ((4تفسري الرازي.166 :8 :
( ((4اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من
السنة وآي الفرقان.142 :4 :
( ((4ينظر :حت��ري��رات يف األص���ول /السيد
مصطفى اخلميني.71 :3 :

د .حيدر عودة البرصي

اجلملة االسمية املعدول إىل معنى

شكل اجلمل( ،((4إذ يكفي أهنا د ّلت عىل

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ

يف سياق الرشط الذي يعطي معنى احلال

الطلب األمري وذلك يف قوله:

ﭽﮥ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ

ﭼ [سورة البقرة ،]185 :فقد

جاءت الصقة الفاء الواقعة يف جواب

الرشط متضامة مع جواب الرشط

االسمي وهوِ :
(عدَّ ٌة) الدالة عىل ترك
الصوم عند املرض والسفر ،وهي داللة

تم إيصاهلا إىل ذهن السامع بام تنطوي
عليه من معنى الندبة أو الوجوب بال
تك ّلف وعناء التأويل التي مارسها
النحاة عىل هذه اآلية وأمثاهلا ،حيث
يرون فيها أن األصل (فعليه عدة)(،((4

كي تأيت منسجمة متناغمة مع قاعدة
اإلسناد اجلميل يف الرتكيب النيص ،ولذا

يرى الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري

أننا لسنا مضطرين إىل التقدير يف مثل

هذه األساليب الرشطية ما دام املعنى قد
وصل تام ًا فام من داع إىل التأويل لتدعيم
نظرية اإلسناد التي يقول هبا النحاة،
ألن األلفاظ تعرب عن املعاين الداللية ال

( ((4ينظر :الكشاف.251 :1 :

الزمن املطلوب واحلكم الرشعي كذلك

واالستقبــــال ألن (احلال واالستقبال

مها معنى األمـر بالصيغة واألمر بالالم
والعــــرض والتححضيض والتم ّنـــــي

والرتجي والدعاء والرشط)(.((5
ّ

وال يقف العدول الزمني يف اجلملة

االسمية عند حدود األوامر اإلنشائية

بل يمكن تلمسه يف النواهي اإلنشائية
كذلك وكام يف قوله- :خماطب ًا الناس

لبيان بعض أحكام احلج :-

ﭽﭑ

ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭼ [سورة البقرة ،]197 :فقد
صيغ النهي عن إتيان النساء والفسوق
واجلدال يف احلج بطريقة النفي اإلخبارية

من خالل استعامل (ال) النافية للجنس

ذات السياق اخلربي ،يف حني أن النص
( ((4ينظر :نحو القرآن.21- 18 :
( ((5اللغة العربية معناها ومبناها.251- 250 :
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ّ
متعكز ًا عىل هذه الطريقة
القرآين جاء

اخلربية املعدولة إىل الطلب.

احلاج حمرم ًا،
هكذا أعامل حينام يكون
ُّ

الطلبية اإلنشائية.

كي يدل عىل معنى النهي عن ممارسة
ولذا يقول اجلصاص (ت370هـ) يف

4.4صيغ الطلب األمرية املعدولة من

تفسريه لآلية الرشيفة( :وإن كان ظاهره

اخلرب تـــــدل عىل الزمن احلارض لكن

بلفظ النفي عنها ألن املنهي عنه سبيله

املطلوب إمتثاله.

اخلرب ،فهو هني عن هذه األفعال ،وعرب

أن يكون منفي ًا غري مفعول)

(((5

وهذا

املعنى املعدول يبدو واضح ًا كونه شام ً
ال

للزمن ما بعد نزول النص الرشيف فهو

حكم رشعي وجد بوجوب الفريضة،
وال وجود له قبل وجوب احلج فزمنيته

مقرونة بزمنية وجوب الفريضة.
اخلامتة:

زمــن اإلمتثال هو الزمن املستقبل

5.5اجلهــــة النحوية تشبه إىل حدٍّ كبري
مبحث الفــــــــور والرتاخي الذي

ُيدرس يف علـــــم األصول ،لبيان أن
الطلب املأمور به من الشارع املقدس

هي يقتض الفورية يف اإلمتثال أو

الرتاخي به.

6.6اجلمــــل االسميــة اخلربية املعدولة

يف ضـــــــــوء ما تقدم أمكن القول

إىل الطلب اإلنشائي ال ختتلـــــــف

1.1ينبغي التفريق بني الصيغة الرصفية

الداللة الزمنية اجلديدة بعد العدول

املايض ،ألن مايض الزمن غري مايض

سواء يف الداللة الزمنية
الفعلية
ٌ

بالوصول إىل النتائج التالية:
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3.3زمن الصيغ اخلربية غري زمن الداللة

للفعــــــــل املايض (فعل) وبني الزمن
الصيغة -كام تبني .-

2.2تعـــــاون السياق والطلب يف داللة
الزمــــــن احلارض واملستقبل للصيغ

( ((5أحكام القرآن.374 :1 :

عن اجلمل الفعلية يف كوهنا حتمل

ما دامت تتضمن طلب ًا ،فهي واجلملة
املعدولة.

د .حيدر عودة البرصي

أهم املصادر واملراجع
القرآن الكريم.

•اإلعجاز البياين يف العدول النحوي

•أحكام القرآن ،امحد بن عيل الرازي

السياقي يف القرآن الكريم ،الدكتور

وخرج آياته :عبد السالم حممد عيل
ّ

الكتاب الثقايف ،أربــــد -األردن،

نصه
اجلصاص (ت 370هـ) ،ضبط ّ

شاهني ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بريوت –لبنان1415 ،هـ –1995م.

•أساليب الطلب عنــــــد النحويني
والبالغيني ،الدكتور قيس إسامعيل
األويس( ،د .ط) ،املكتبة الوطنية،

بغداد.1988 ،

•األسلوبية واألسلوب ،الدكتور عبد
السالم املسدي ،ط ،3الدار العربية

للكتاب ،تونس1982 ،م.

•األشباه والنظائر ،عبد الرمحن بن
أيب بكر السيوطي (ت911هـ)،
وضع حواشيه :غريد الشيخ ،ط،2
دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان

2007م.

•أصول الفقه ،حممد اخلرضي بك،
ط ،6املكتبة التجارية الكربى ،مرص،
1389هـ 1969-م.

عبد اهلل عيل اهلتاري( ،د .ط) ،دار
1429هـ 2008-م.

•أقسام الكــــــالم العريب من حيث
الشكل والوظيفــــة ،الدكتور فاضل
مصطفى الســــــــــاقي ،ط ،2مكتبة
اخلانجي ،القاهرة2008 ،م.

•اإلنشــــاء يف العربيـــة بني الرتكيب
والداللــــة دراسة نحوية تداولية،

الدكتور ميالد خالد ،ط ،1املؤسسة

العربية للتوزيع ،تونس1421 ،هـ-

2001م.

•البحـــــث النحوي عند األصوليني،
الدكتــــور مصطفى مجال الدين

(ت1417هـ)( ،د .ط) ،منشورات
وزارة الثقافة واإلعالم –اجلمهورية

العراقية ،دار الرشيد للنرش1980 ،م.

•البحـــر املحيط يف أصول الفقه ،بدر
الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل
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العدول الزمني يف القرآن من اخلرب اىل االنشاء

الشافعي الزركيش (ت794هـ) ،قام

•اخلطاب القــــرآين دراسة يف البعد

وراجعه الدكتور عمر سليامن األشقر،

صوينت ،ط ،1مكتبة احلضارات،

بتحريره عبد القادر عبد اهلل العاين،

ط ،2وزارة األوقـــاف والشؤون

بريوت -لبنان1431 ،هـ 2010-م.

اإلسالميــــة ،الكويت1423 ،هـ-

•حتريرات يف األصــــــول ،مصطفى

•الربهــــــان يف علوم القرآن ،بدر

وصححه السيد حممد السجـــادي،

1992م.

الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش

(ت794هــ)( ،د .ط) ،حتـ :حممد أبو
الفضل إبراهيم ،مكتبة دار الرتاث،

القاهرة( ،د .ت).

•اجلامــع ألحكام القرآن واملبني ملا

اخلمينـــــــي (ت 1398هـ) ،حققـــه

ط ،1مؤسسة الطبع والنرش ،قم،
1407هـ.

•التعريفات ،الرشيف عيل بن حممد
اجلرجاين (ت816هـ) ،ط ،1دار

إحياء الرتاث العريب ،بريوت –لبنان،

تضمنه من السنة وآي الفرقان ،أبو

 1424هـ –2003م.

القرطبي (ت671هـ) ،حتـ :الدكتور

الغربيون تتصـــل بالزمن يف اللغة

عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر

•رد عىل دعــــوى يدّ عيها اللغويون

عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي،

العربية (بحث) ،الدكتور البدراوي

عرقسوسوي ،ط ،1مؤسسة الرسالة،

ج ،72القاهرة1413 ،هـ 1993-م.

شارك يف التحقيق حممد رضوان
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التداويل ،الدكتور مؤيــــد عبيد آل

بريوت -لبنان1427 ،هـ2006-م.

زهران ،جملة جممع اللغة العربية،

•الزمـــــن يف القرآن الكريم دراسة

•اجلملة العربية تأليفها وأقسامها،

داللية لألفعال الواردة فيه ،الدكتور

ط ،2دار الفكر نارشون وموزعون،

للنرش والتوزيع ،القاهرة -مرص،

الدكتور فاضل صالح السامرائي،

األردن1427 ،هـ 2007-م.

بكري عبد الكريم ،ط ،2دار الفجر
1999م.

د .حيدر عودة البرصي

•الزمن واللغة ،الدكتور مالك يوسف
املطلبي( ،د .ط) ،اهليــــــأة املرصية

العامة للكتاب1986 ،م.

املرعيش ،ط ،2مكتبة آية اهلل العظمى

النجفي املرعيش ،قم1405 ،هـ.

•يف النحو العريب نقد وتوجيه ،الدكتور

•الداللة الزمنية يف اجلملة العربية،

مهدي املخزومي ،ط ،2دار الشؤون

الدار العلمية الدولية ودار الثقافة

•لسان العرب ،حممد بن مكرم بن

الدكتور عيل جابر املنصوري ،ط،1
للنرش والتوزيع ،عامن -األردن،
2002م.

•رشح كافية بن احلاجب ،حممد بن
أمحد االسرتابـــــاذي (ت686هـ)،
وضــع هوامشه :د .إميل يعقوب،

ط ،1مؤسسة التـــــاريخ العريب،
بريوت-لبنان1427 ،هـ 2006-م.

•رشح املفصــــل ،يعيش بن عيل بن
يعيش النحوي (ت643هـ) ،قدّ م له
ووضع هوامشــــه وفهارسه الدكتور

أميل بديع يعقوب ،دار الكتب

الثقافية العامة ،بغداد2005 ،م.

منظور األفريقي املرصي (ت711

هـ)( ،د .ط) ،نرش أدب احلوزة ،قم،
1405هـ.

•اللغة العربية معناها ومبناها ،الدكتور
حسان ،ط ،4عامل الكتب،
ّمتام
ّ
القاهرة1425 ،هـ –2004م.

•كتاب سيبويه ،عمرو بن عثامن بن
قنرب (ت180هـ) ،حتـ :عبد السالم
حممد هارون ،ط ،4مكتبة اخلانجي،
القاهرة1425 ،هـ–2004م.

•الكشّ اف عن حقائق التنزيل وعيون

العلمية ،بريوت -لبنان1422 ،هـ-

األقاويل يف وجوه التأويل ،حممود

•فقـــــــــــه القرآن ،قطب الدين أبو

(ت538هـ) ،حتـ :عبـــــــــد الرزاق

(ت573هـ) ،حتـ :السيـــــــد أمحد

العريب ،بريوت –لبنان1421 ،هـ–

2001م.

احلسن سعيد بن هبة اهلل الراوندي
احلسيني ،باهتامم السيد حممــــــــود

بن عمــــــــر الزخمرشي اخلوارزمي
املهدي ،ط ،2دار إحيـــــاء الرتاث

2001م.

269

فحوى البحث
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جرس القرآن دراسة ف ظاهرة التأثري يف السامع

الرحيم
الرمحن ّ
بسم اهلل ّ
أ ّما بعد:

املقدّ مة:

الرغم من كثرة الدّ راسات ا ّلتي
عىل ّ

القرآين ،إلاّ ّ
أن من يريد
ّص
تناولت الن ّ
ّ
حيس أنّه يف أرض
أن يتصدّ ى لدراستهّ ،

ُيصغي هلذا الكالم .واللاّ فت للنّظر ّ
أن
الرؤية
رؤية هيدجر ال ّظاهرات ّية قريبة من ّ
الصوف ّية اإلسالم ّية.
ّ

قسمت هــــذه الدّ راسة عىل مدخل
ّ

وسبعة مباحث .محل املدخل عنوان «يف

خصبة ال تستنفدها كثرة ما يزرع فيها.

يت،
املنهج» ،ب ّينت فيــــه املنهج ال ّظاهرا ّ

يستحق الدّ راسةّ ،
وأن
موضوع ًا جديد ًا
ّ
هناك ِش ْعب ًا مل تطأه قدم أحد من النّاس.

األول فحمل عنوان
دراستي .أ ّما املبحث ّ

و يف ّ
كل وقت جيد الدّ ارس ّ
أن هناك

الضوء عىل
يف هذه الدّ راسة أس ّلط ّ

القرآين ،واجلديد هنا
موضوعة اجلرس
ّ
أنّني أرى ّ
القرآين إعجاز
أن اإلعجاز
ّ

ورؤية مارتن هيدجر ا ّلتي اعتمدهتا يف

القرآين» ب ّينت فيه
«ظاهرات ّية الوحي
ّ
ظاهرة الوحي ،وتأثري هذه ال ّظاهرة عىل
ماليني البرش .وأ ّما املبحث ال ّثاين فحمل
عنوان «شعر ّية ال ّلغة القرآن ّية» ب ّينت فيه

القرآين،
ّص
كيف كان تل ّقي اجلاهل ّيني للن ّ
ّ

الروايات
نغمي؛ وقد وجدت من كثرة ّ
ّ
اإلسالمي ّ
أن معظم من دخلوا
يف تراثنا
ّ

فقد نظروا إليه أنّه شعر؛ ألنهّ م وجدوا لغته

ا ّلذي ال ُيقاوم.

فحمل عنوان «سحر الكلمة» ب ّينت فيه

اإلسالم ،كان بسبب مجال ّية هذا النّغم
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كالم حمض ،وليس عىل اإلنسان إلاّ أن

واجلديد أيض ًا يف هذه الدّ راسة أنّني

القرآين دراسة
درست ظاهرة النّغم
ّ
(مظهرية)؛ ألنيّ وجدت ّ
أن هذا املنهج
هو املنهج املناسب ،وقد اعتمدت رؤية
تتاسس عىل
مارتن هيدجر ،وهي رؤية ّ
السامع ،فهيدجر يرى ّ
أن الوجود
مبدأ ّ

مك ّثفة تكثيف ًا مجال ّي ًا .وأ ّما املبحث ال ّثالث
كيف نظرت الكتب املقدّ سة واحلضارات
الشرّ ق ّية القديمة إىل الكلمة ،فقد وجدوا

رس الوجود ،وأنهّ ا مبدأ خلق وإجياد.
فيها ّ
الرابع فحمل عنوان «الغناء
وأ ّما املبحث ّ
والقرآن» ب ّينت فيه كيف و ّظف املسلمون
القرآين .وأ ّما املبحث
ّص
الغناء يف قراءة الن ّ
ّ

م.د .عباس صادق عبد الصاحب

«جــــرس القرآن»
اخلامس فحمل عنوان َ

وال ّظاهرات ّية باختزال شديـــــــــد تعني

السادس فحمل
جلرس .وأ ّما املبحث ّ
ا َ

وخري من م ّثل هذه النّظرة إىل ال ّلغة

ب ّينت فيه ّ
أن إعجاز القرآن يعود إىل جهة
القرآين» ب ّينت فيه كيف
عنوان «التّكرار
ّ
و ّظف القرآن التّكرار مـــــن أجل خدمة

السابع فحمل
َجرسه .وأمـّا املبحث ّ
عنوان «الفاصلة القرآن ّية» ب ّينت فيه األثر

يت ا ّلذي حتدثــــه الفاصلة.
الصو ّ
ّ
املدخل :يف املنهج

الوصول إىل اجلوهر عرب املظهر(((.

يت مارتن هيدجر
الفيلســــــوف ال ّظاهرا ّ

ا ّلذي مل َير يف ال ّلغة وسيلة اتّصال ،بل
تتحرك فيه حياة
وجد فيها الوسط ا ّلذي
ّ
اإلنسان ،وعندما تكون هناك لغة يكون
هناك عامل ،فال ّلغة تسبق اإلنسان ،بل ّ
إن

ّ
تتكشف من خالل ال ّلغة؛ وهذا
احلقيقة

« »Phenomenologyكلمـــــــــة

ما حدا هبيدجر أن ّ
حيث عىل االستسالم

و ُيقصد هبا العلــــم الكليّ ّ ا ّلذي يكتفي
بدراسة ال ّظواهر املتبدّ ية يف ّ
الشعور.

أجل أن يتّجه الوجود إلينا((( .فيقول
يف دراسته الق ّيمة عن شعر هولدرلن

القرن ال ّثامـن عرش حني ّفرق بني ظاهر

بني أدوات أخرى ،يمتلكها اإلنسان .بل

التيني تعني علم ال ّظواهر،
ذات أصل
ّ
وترتجم إىل ال ّلغة العرب ّية بـ"ال ّظاهرات ّية"،

وهذا املصطلح استعملـــــه (كانت) يف

الشيّ ء وباطنه ،واستعمله بعده (هيجل)

يف القرن التّاسع عرش وأطلقه عىل علم
خاص به هــــــو "علم ظواهر
فلسفي
ّ
ّ
الروح" ،كان فيه مثال ّي ًا إىل أقىص احلدود،
ّ

ثم استعمله (إدموند هورسل) يف القرن
ّ

العرشين وجعله اس ًام لفلسفتـــــــه(((.
((( ينظر :املذاهب الفلسف ّية املعارصة .سامح

لرس الوجود ،وعىل االستامع للنّجوم
ّ
والساموات والغابات واألرض؛ من
ّ

جمرد أداة ،من
وتراكل » :فال ّلغة ليست ّ

هي ،بشكل عام وقبل ّ
كل يشء ،ما يضمن
إمكان أن جيد اإلنسان نفسه يف قلب تفتّح

حممد .مكتبة مدبو ّيل .ط.1973 .1
رافع ّ
.96- 95
ّ��ق��دي من
((( ينظر :اتجّ��اه��ات ال��تّ��أوي��ل ال��ن
ّ
عزام .وزارة
حممد ّ
املكتوب ...إىل املكبوتّ .
السور ّية .دمشق.79 .2008 .
ال ّثقافة ّ
((( ينظر :مقدّ مة يف النّظر ّية األدب ّية.72- 71 .
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الوجود .وال يكون العامل إال حيث تكون

صوف ّي ًا خالص ًا ،ويف ضوء هذه النّظرة

(((
ثم يرتفع درجة
وهي تنطق الوجود ّ ،
فال يرى يف هذا الكون إلاّ ال ّلغة متخ ّلص ًا

األول:
املبحث ّ

ال ّلغة»((( .فال ّلغة عنده كشف للمحتجب

من ثنائ ّية ال ّلغة والوجود ،فيقولّ :
«إن
البرشي يتك ّلم .وهو يتك ّلم يف
الكائن
ّ

حالة اليقظة ويف احللم .إذن نحن نتك ّلم
بأي كالم،
نتفوه ّ
باستمرار حتّى عندما ال ّ
وحني نكون منرصفني إىل االستامع أو
نوضحه
القراءة .ولكن ما ينبغي أن
ّ

هنا هو ّ
أن التّك ّلم ال ينتج عن رغبة يف
الكالم سابقة عىل الكالم نفسه»(((؛ ذلك

ألن الكالم قبل ّ
ّ
كل يشء ،وليس هناك
إلاّ الكالم ،وما علينا إلاّ االستامع هلذا
الكالم األز ّيل.

وال يخَ فى ّ
أن هيدجر هنا يتّجه اتجّ اه ًا
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((( إن��ش��اد امل��ن��ادى ق���راءة يف شعر هولدرلن
وتراكل .مارتن هيدجر .تلخيص وترمجة:
يب .بريوت.
قايف العر ّ
بسام حجار .املركز ال ّث ّ
ّ
لبنان .ط.58 .1994 .1
((( ينظر :الفلسفة املعارصة من املكاسب إىل
اإلخفاقات .مجال مفرج .ال��دّ ار العرب ّية
للعلوم ن����ارشون ب��ي�روت .م��ن��ش��ورات
االختالف اجلزائر .ط.78 .2009 .1
((( إنشاد املنادى.7 .

اهليدجر ّية ستكون الدّ راسة.

القرآين
ظاهرات ّية الوحي
ّ
مل ُ
خيل زمان من األزمان من اإليامن

بظاهرة الوحي ،وأستطيع أن أعدّ ها»
حقيقة احلقائق» ،فليس هناك ظاهرة هلا

البرشي،
قوة التّأثري عىل اجلنس
ّ
ماهلا من ّ
وليس هناك ظاهرة شغلت ذهن اإلنسان

كام شغلته هذه ال ّظاهرة ،فهي «يف ّ
كل

مكان وزمان ،إن مل تكن يف ّ
كل يشء»(((.

الرغم من ّ
أن العامل احلديث
وعىل ّ

جترأ
يعيش يف ضوء سلطان العقل ،وقد ّ
بعض فالسفة الغرب التّنوير ّيني فأنكروا
الوحي ،ورفضوا الدّ ين مجلة وتفصيالً،
وأنكروا وجود اهلل ،إلاّ أنهّ م عجزوا أن

جيعلوا النّاس ينأون بفكرهم عن هذه
ال ّظاهرة ،حتّى أنهّ ا لتتجدّ د مع والدة ّ
كل

جيل ،جتدّ د ًا قو ّي ًا ،ويمكن مالحظة ذلك
من غزارة التّأليف يف هذا املجال .وهذا

اإلسالمي .د.
ّصوف
((( املتخ ّيل
والقديس يف الت ّ
ّ
ّ
امليلودي شغموم .دار احلوار .سورية .ط.2
ّ
.20 .2011

م.د .عباس صادق عبد الصاحب

ما يؤكّد ّ
أن هذه ال ّظاهرة تضغط عىل فكر

االنتقال من درجة غري املؤمن بالوحي إىل

ويمكن االستدالل عىل كون هذه

مؤمن ًا فام حيدثه الوحي من رهبة وخشوع

اإلنسان ،إىل أن تصبح شغله ّ
الشاغل.

ال ّظاهرة حقيق ّية عن طريق ابتداع مفهوم
«ال ّظهور الدّ ائم للفكرة» ،فهذا املفهوم
للر ّد عىل شبهة من خيالف هذا
وسية ّ
أي حقيقة،
الرأي ،وهو وسيلة إلثبات ّ
ّ

فلوال ّ
أن ظاهـــرة من ال ّظواهر حقيق ّية
مرة
ملا ظهرت بشكــــل دائم ،ولظهرت ّ

مرات ،ور ّبام الندثرت مع من
واختفت ّ

تبنّاها إىل األبد.

ّ
إن ال ّظهـــــور الدّ ائم لفكرة الوحي

درجة املؤمن به ملن مل يكن مؤمن ًا ،وإن كان

وبكاء ور ّبام يصل احلال إىل املوت كام

سيأيت.

هيم ليس املعاين ا ّلتي ينطوي
ومــــا ّ

القرآين ،مهام كانت سامية،
عليها الوحــي
ّ
وإنام ظاهر القرآن ،أي لغته ،وعىل وجه
اخلصـــوص نغمه ا ّلذي ال يقاوم .وهذا

ال ّظاهـــر العجيب ينبئ عن قدس ّيته؛

الرتباطه باهلل ،فاملقدّ س « ...تقدّ س لقرابته

(((
ملحمد هبيأة النّغم،
ّ
من اهلل»  ،فاهلل جتلىّ
كام جتلىّ ملوسى هبيأة النّار .واهلل ال يمنح

ثم
هو ا ّلدليل عىل إثبات الوحي ،ومن ّ
يمكن تشبيه الوحي بال ّظواهر ال ّطبيع ّية:

نفسه إال عرب جت ّلياته وآثاره اخلارج ّية؛

يقرر
والرباكني يف تأثريه بماليني البرش كام ّ

نكون أمام تأثريه يف األشياء ا ّلتي يتجلىّ

والزالزل
والرعد ّ
الرياح واملطر والربق ّ
ّ

(((
هتتم
حممد أركَون  .وال ّظاهرات ّية ال ّ
ذلك ّ

بالوحي بذاته وإنّام بتأثريه عىل البرش،
وطريقة تل ّقيه ،فيكون شكل الوحي
فاملهم هو
هـــو املطلوب ،وليس حمتواه،
ّ

((( ينظر :ال��ق��رآن من التّفسري امل���وروث إىل
حممد أركَ���ون.
��يّ .
حتليل اخل��ط��اب ال��دّ ي��ن ّ
ترمجة وتعليق :هاشم صالح .دار ال ّطليعة.
بريوت .لبنان .ط.98 .2012 .3

الستحالة معرفته من حيث هو هو؛ لذلك
كالصخر ّ
والشجر واملاء
لنا عن طريقها:
ّ
والنّجوم(.((1

السرية النّبو ّية.
((( الوحي والقرآن والنّبوة -يف ّ
هشام جع ّيط .دار ال ّطليعة .بريوت .لبنان.
ط.107 .2008 .4
وحتوالته.
( ((1ينظر :الوحي بني رشوط وجوده ّ
عائشة عجينة .منشورات اجلمل .بغداد.
بريوت .ط.16 .2015 .1
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واهلل هو األصل ا ّلذي انبثق منه ّ
كل

شيئ ًا ممّا يألفه النّاسّ ،
«إن التّشكيالت

أي يشء يذكّره بأصله،
واملخلوق حي ّن إىل ّ

يفرضها الوزن ،ألنّه وببساطة ال خيضع

يشءّ ،
وكل يشء حي ّن إىل العودة إىل أصله،
وال جتد شيئ ًا يذكّر املخلوق بأصله كام

األول بـ
بالصوت
النّغم ،فهو يذكّره
ّ
ّ
«كن فيكون» ،والنّغم ُيلغي عن املخلوق

وطأة املكان ،وجيعله كائن ًا زمان ّي ًا...« ،
والزمان ّية هي عني الوجود»( ((1كام يرى
ّ

هيدجر .فيعيش املخلوق حلظته املاضية

االول ،وال ّلحظة املاضية
السامع
ّ
حلظة ّ
جتمع ّ
الذكرى واحلنني ،فسامع النّغم
يرتجع
عودة لصوت قد فقدناه ،وها هو ّ
يف آذاننا من جديد(.((1

ّ
القرآين نغم فريد ال ُيشبه
إن النّغم
ّ

( ((1الفلسفة الغرب ّية املعارصة صناعة العقل
يب من مركز ّية احل��داث��ة إىل التّشفري
ال��غ��ر ّ
ع�لي
امل������زدوج .إرشاف وحت���ري���ر :د.
ّ
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املحمداوي .تأليف :جمموعة من
ع ّبود
ّ
عيل حرب.
األكاديم ّيني العرب .تقديمّ :

منشورات ضفاف ب�ي�روت .منشورات
االختالف اجلزائر .دار أوما بغداد .ط.1

 .2013ج.723 .1
احلاج شاهني.
( ((1ينظر :روح املوسيقى .سمري
ّ
املؤسسة العرب ّية ل��ل��دّ راس��ات وال��نّ�شر.
ّ
بريوت .لبنان.46 .1980 .

اإليقاع ّية يف -القـــرآن -ليست نتيجة

للوزن وال للقافية ،وليست وليدة

ت ّيارات فنّية أ ّدت إىل ظهورها ،وإنّام هي
القرآين يف
ّص
نابعة أساس ًا من طبيعة الن ّ
ّ
غنائ ّيته اإلعجاز ّية ،ويف ظالل مفرداته
يتامس هذا
الرغم ممّا قد
ّ
الوارفة ،عىل ّ

ّص املقدّ س مع النّصوص األخرى
الن ّ
نمتها
ذات التّشكيالت املوسيق ّية ا ّلتي ّ
الفاعل ّية الفنّ ّية العرب ّية»( ،((1ولفرادة هذا

القرآين كان تأثري القرآن باملتل ّقي،
النّغم
ّ
ّص من اإلنسان
«ويأخذ ترتيل الن ّ

اإليامين
احلس
املسلم البسيط املنفعل يف
ّ
ّ
ّص
أ ّيام مأخذ ،حيث يشعر برهبة الن ّ
اإلهلي الوحيد
ّص
املسموع لكونه الن ّ
ّ
يف وعيه ،فيتناغم مع إيقاعاته نفس ّي ًا،
ويشعر بالبِشـــــــــر والفرح حينام حتمل
اآليـــــات املقروءة املشتملة عىل معنى
البرشى بطريقة فيها إحياء ٍ
عال ،ويشعر
( ((1مجال ّية التّل ّقي يف القرآن الكريم أدب ّية
اإلع��ج��ازي ن��م��وذج�� ًا .ش��ارف
اإلي��ق��اع
ّ
م��زاري .اتحّ��ا ّد الكتّاب العرب .دمشق.
.93 .2009

م.د .عباس صادق عبد الصاحب

السامع بعظمة اهلل حينام تن ّغم
القارئ أو ّ
اآليات املشتملة عىل الفكرة بطريقة
توحي بذلك ،وحينام ين ّغم القارئ آيات
الوعد والوعيد بطريقة مغايرة تتّفق

السامع
وموضوع الوعد والوعيد يشعر ّ

بمزيد من اخلوف« ،((1(»...وتتجلىّ

ف ّعال ّية املوسيقى القرآن ّية يف ّ
السامع
أن ّ
ينجذب نحو ما هو أبعد من املوسيقى،

ّص وتعظيم اإليامن باملعنى
إىل تقديس الن ّ
ا ّلذي يقدّ مه ،فاخلشوع مل ِ
ينبن عىل حلظة
ّص ،وإنّام عىل اخلوف وعىل
املعقول يف الن ّ

سحر املوسيقى ،وهذا ما ُيفسرّ التّفاوت

املجودة
بني استسالم املسلم للقراءة
ّ

ّص»(.((1
ّص وبني تد ّبر الن ّ
للن ّ

الوصول إىل هذا املعنى ،ور ّبام نفذ إنسان

السحيقة ،بينام آخر
بعقله إىل األعامق ّ
السطح .ويبقى املشرتك
يبقى واقف ًا عند ّ
ا ّلذي ال تفاوت فيه عىل نحو كبري هو
العاطفي؛ لذلك كان الترّ كيز
اجلانب
ّ

عليه هنا.

املبحث ال ّثاين:

شعر ّية ال ّلغة القرآن ّية

شك فيه ّ
ممــــــــا ال ّ
أن ال ّلغة القرآن ّية

بالصاعقة ا ّلتي نزلت
كانت أشبه يشء
ّ

الرغم من ّ
أن العرب
عىل العرب ،فعىل ّ
امتلكوا ناصية البالغة ،ومل يكن هلم إبداع
إال يف جمال ال ّلغة وال س ّيام ّ
الشعر ،ا ّلذي

كان يم ّثل عندهم ال ّلغة العلياّ ،
والشاعر

ّ
إن االستامع إىل املوسيقى القرآن ّية ُيثري

عند اجلاهل ّيني كان حيظى بمنزلة قريبة من

عقيل ،والعاطفة مشرتكة بني النّاس،
أمر
ّ

والنّصارى ،إال أنهّ م اعرتفوا بعجزهم
الر ّبان ّية.
أمام هذه ال ّلغة ّ

ّص فهو
االنفعال والعاطفة ،أ ّما تد ّبر الن ّ
فكل إنسان له نصيب منه ّ
أما العقل ّ
قل
أو ك ُثر ،ور ّبام وصل إنسان إىل معنى من

املعاين ،بينام إنسان آخر ال قدرة له عىل
يني .مجال أبو
السمع يف اخلطاب الدّ ّ
حاسة ّ
(ّ ((1
الر ّب .منشورات اجلمل .بغداد .بريوت.
ّ
ط.144 .2014 .1
السمع.150- 149 .
حاسة ّ
(ّ ((1

ّبي عند األمم الكتاب ّية :اليهود
منزلة الن ّ

القرآين
ّص
وتل ّقي اجلاهل ّيني للن ّ
ّ
بتفوق
دليل عىل عجزهم واعرتافهم
ّ

لغته ،ويمكن االستدالل عىل ذلك من
الروايات الواردة يف هذا املجال .وسأذكر
ّ
الروايات:
هنا جمموعة من ّ
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الروايــــــة االوىل :ما ورد يف إسالم
ّ

ذر
ذر ،قال ابن ع ّباسّ « :ما بلغ أبا ّ
أيب ّ

ا ّلذي أقدمك؟.

الرجل
هذا الوادي ،فاعلم يل علم هذا ّ

لرتشدين فعلت .ففعــل ،فأخربه .فقال:

ثم ائتني .فانطلق األخ
واسمع من قولهّ ،

أصبحت فاتبعني ،فإنيّ إن رأيت شيئ ًا

ذر فقال له :رأيته يأمر بمكارم
إىل أيب ّ
األخالق ،وكالم ًا ما هو ّ
بالشعر .فقال:

مضيت فاتبعني حتّى تدخل مدخيل.

ّبي قـــال ألخيه :اركب إىل
مبعث الن ّ

السامء،
نبي يأتيه اخلرب من ّ
ا ّلذي يزعم أنّه ّ

ثم رجع
حتّى قدمه وسمع من قولهّ ،

ما شفيتني ممّا أردت.

فتزود ،ومحل سنة له فيها ماء ،حتّى
ّ

قدم مكّة ،فأتى املسجد ،فالتمس رسول
اهلل وال يعرفه ،وكره أن يسأل عنه،

حتّى أدركه بعض ال ّليل (اضطجع)

قـــــــــال :إن أعطيتني عهد ًا وميثاق ًا

حق ،وهو رســــــــــول اهلل ،فإذا
فإنّه ّ
أخاف عليك قمت كأنيّ اريق املاء ،فإن
ففعل ،فانطلق يقفوه ،حتّى دخل عىل

ّبي ،ودخل معه ،فسمع من قوله،
الن ّ
وأسلم مكانه»(.((1

الرواية الثانيـــــة :عن أيب بكر وكيف
ّ

يتخوفون من تالوته
كـــــان املرشكون
ّ
للقرآن ،فقد قالت قريش البن الدّ غنة:
ّ
فليصل
«مر أبا بكر ،فليعبد ر ّبه يف داره،

عيل فعرف أنّه غريب ،فلماّ رآه
فرآه ّ
تبعه ،فلم يسأل واحد صاحبه عن يشء

فيها ،وليقرأ ما شاء ،وال يؤذينا بذلك،

إىل املسجدّ ،
وظل ذلك اليوم ،وال يراه

نساءنا وأبناءنا.

ثم قام احتمل قربته وزاده
حتّى أصبحّ .
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ذلك ،فأقام معه ،فقال :أال حتدّ ثني ما

وال يستعلن به ،فأنّا نخشى أن يفتن

ّبي حتّى أمسى ،فعاد إىل مضجعه،
الن ّ

فقال ذلك ابن الدّ غنة أليب بكر،

منزله؟ .فأقامـــــه ،فذهب به معه ،ال

ثم
يستعلن بصالته ،وال يقرأ يف غري دارهّ ،
بدا أليب بكر فابتنى مسجد ًا بفناء داره،

للرجل أن يعلم
عيل فقال :أما آن ّ
ّ
فمر به ّ
يسأل واحد منهام صاحبه عن يشء ،حتّى

عيل عىل مثل
إذا كان يوم ال ّثالث فعاد ّ

فلبث أبو بكر بذلك يعبد ر ّبه يف داره ،وال

السرية النّبو ّية.61 .
( ((1صحيح ّ
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ّ
فيتقذف
وكان يصليّ فيه ويقرأ القرآن،

ّجايش ،حتّى أخضل حليته ،وبكت
الن
ّ
أساقفته ،حتّى أخضلوا مصاحفهم حني

بكّا ًء ال يملك عينيه إذا قرأ القرآن،

ّجايشّ :
إن هذا وا ّلذي
ثم قـــــال الن
ّ
ّ

عليه نساء املرشكني وأبناؤهم يعجبون
منه ،وينظرون إليه ،وكان أبو بكر رج ً
ال

فأفزع ذلك أرشاف قريش من املرشكني،

فأرسلوا إىل ابن الدّ غنة ،فقدم عليهم،
فقالوا :إنّا كنّا أجرنا أبا بكر بجوارك عىل

أن يعبد ر ّبه يف داره ،وإنّا قد خشينا أن
أحب أن
يفتن نساءنا وأبناءنا فاهنه ،فإن
ّ

يقترص عىل أن يعبد ر ّبه يف داره فعل ،وإن

أبى إال أن يعلن بذلك فسله أن ير ّد إليك

ذ ّمتك ،فإنّا قد كرهنا أن نخفرك ،ولسنا
بمقرين أليب بكر االستعالن»(.((1
ّ

الرواية الثالثة :وبلغ من تأثري القرآن
ّ

ّجايش عندما سمع من
أن آمن به الن
ّ
جعفر بن أيب طالب آيات منه ،فعن أ ّم

سمعوا ما تيل عليهم.

جاء بــــــــه موسى ليخرج من مشكاة

واحدة»(.((1

وقد ُقدّ ر هلذه ال ّلغة القرآن ّية أن تكون

حممد ًا ،كام
هي املعجزة التّي ّ
خصها اهلل نب ّيه ّ
خص ّ
خص موسى
نبي بمعجزة ،فقد ّ
ّ
كل ّ
تتحول إىل ح ّية تسعى،
بالعصا ا ّلتي
ّ

وخص عيسى بإحياء املوتى ،وكانت
ّ
هذه املعجزات تتالءم مع ثقافة األ ّمة ا ّلتي

يبعث اهلل هلا نب ّي ًا ،فقوم موسى اشتهروا

بالسحر ،وقوم عيسى اشتهروا بال ّطب،
ّ
حممد
ومن هنا كان لزام ًا أن تكون معجزة ّ

ألن اللغة هي ّ
ال ّلغةّ ،
يب.
كل ما يتقنه العر ّ
ّوحيدي متحدّ ث ًا عن
قال أبو ح ّيان الت
ّ

ّبي وقد كانت من بني
سلمة زوج الن ّ
املسلمني األوائل املهاجرين إىل احلبشة ّ
أن

العرب« :وكان ولوعهم بالكالم أشدّ

به عن اهلل يشء؟ .قالت :فقال له جعفر:

بعد الكالم فإنّام كان بالكالم»(.((1

ّجايش قال جلعفر« :هل معك ممّا جاء
الن
ّ
ّجايش :فاقرأه ،فقرأ
نعم ،قالت :فقال الن
ّ
عليه صدر ًا من (كهيعص) قالت :فبكى

السرية النّبو ّية.91 .
( ((1صحيح ّ

بكل يشءّ ،
من ولعهم ّ
وكل ولوع كان هلم
السرية النّبو ّية.75 .
( ((1صحيح ّ
ّوحيدي
( ((1مثالب الوزيرين .أبو ح ّيان الت
ّ
كيالين .دار
(414ه��ـ) .حتقيق :إبراهيم
ّ
الفكر .دمشق.274 .1961 .
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ّ
حس ًا لغو ّي ًا
إن العر ّ
يب كان يمتلك ّ
تتفجر من لسانه
مرهف ًا ،وكانت البالغة
ّ

تأثريها إىل احلدّ ا ّلذي ال يمكن ملخلوق-

دخول كثري من العرب يف الدّ ين اجلديد

مقاومته ،كام ذكر القرآن:

يتفجر املاء من نبع؛ لذلك مل يكن
كام
ّ
بسبب احلجج والرباهني ا ّلتي ساقها

ّبي ،وال بسبب مواعظه وال شخص ّيته
الن ّ
املح ّببة ،بل كان بسبب االنبهار بال ّلغة

الروايات ّ
أن
القرآن ّية ،وكثري ًا ما نقرأ يف ّ
ّبي عندما كان يرشع بقراءة القرآن
الن ّ

يعلن اخلصم إسالمه(.((2

فال ّلغة القرآن ّية هي التّي ُيعزى إليها

دخول العرب يف الدّ ين اجلديد؛ لذلك

يتخوفون من االستامع
كان املرشكـــون
ّ
هلــــــذه ال ّلغة املؤ ّثرة ،كام ينقل القرآن
ذلـــــك:

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

مهام كان جنس هذا املخلوق ونوعه-
ﭽﯦ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ [ســـــورة التّوبة،]6 :
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛﭜﭝ

ﭼ [سورة اجل ّن،]1 :

ﭽﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔ
احلرش.]21 :

ﭼ [سورة

ّ
إن ال ّلغــــة القرآن ّية بجامل ّيتها املك ّثفة

دليــــل عىل ّ
الذوق الفن ّّي العايل ا ّلذي

يب ،كام يذكر زكي
كان يمتــــاز به العر ّ
مبارك قائالً« :ولنق ّيد هنا ّ
أن القرآن يف

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [سورة

بالغته إنّام كان خياطب قوم ًا يفهمونه

بمقدار االبتعاد عن االستامع إىل هذه

يمكن أن يقع اتّفاق ًا وبال استعداد ،بل ال

املرجوة تكون
فصلت .]26 :فالغلبة
ّ
ّ
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املرشك سوى هذه ال ّلغة .وقد وصل

ال ّلغة القرآن ّية ،فلم يكن هناك ما يخُ يف
القرآين.
ّص
ّ
( ((2ينظر :بالغة النّور مجال ّيات الن ّ
حممد أمحد منصور
نفيد
كرماين .ترمجةّ :
ّ
الغانمي.
وآخ����رون .م��راج��ع��ة :سعيد
ّ
منشورات اجلمل .بغداد .ب�يروت .ط.1
.38 .2008

وتذوقه ال
ويتذوقونه .وفهم القرآن
ّ
ّ
بدّ من أن تكون عند اجلامهري ا ّلتي سمعته

وتأ ّثرت به واعتنقت دينه ثقافة أدب ّية

خاصة»
ّ

(((2

؛ ّ
ألن املستمع « ...ال يستشعر

الرابع .زكي مبارك.
( ((2النّثر الفن ّّي يف القرآن ّ
ج.56- 55 .1
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حالوة األساليب وال يدرك ما فيها من

اإلهلامي) كان هو الشيّ ء الوحيد
اخلطاب
ّ

باألساليب اجلميلة مو ّدة وإلف من طول

أخرى ّ
فإن هذه األنواع من الكالم هي

مجال إلاّ إذا كان صاحب ذوق رهيف ،له

معارشة وصحبة»(.((2

ا ّلذي يمكن أن ُير ّد إليه القرآن ،أو بعبارة

ّ
اقل األنواع اختالف ًا عن القرآن»(.((2

اجلاهيل إىل
فال غرابة يف أن ينظر
ّ
القرآن بأنّه شعر؛ ألنّه مل يكن عنده جنس

غض َا من شأنه ،وال تعني ّ
أن
مل تستبطن ّ

الشعرّ ،
عنده لغـــــة أعىل من لغة ّ
فالشعر

وال تعني ّ
كأي شاعر من ّ
الشعراء،
حممد ًا ّ
ان ّ

يب أعىل مــــن جنس ّ
الشعر ،ومل تكن
أد ّ

عنده يعلو وال ُيعىل عليه ،قال أبو هالل
العسكري« :وليس يشء مــــن أصناف
ّ

قوة ال ّلفظ منزل َة
املنظومات يبلغ يف ّ
(((2
ّ
حممد بأن
الشعر» « .أ ّما مزاعم خصوم ّ

القرآن شعر عىل حدّ قوهلم فليست من

قبيل اجلدل فقط ،إذ ال بدّ أنهّ ا قد عكست

شعور الكثريين بذلك .ليس ّ
ألن القرآن
كان يف نظر مجهور التّلقي مطابق ًا ّ
للشعر

ولكــــن ّ
ألن ّ
الشعر (وغريه من أنواع
حممد
( ((2البالغة ّ
الصوت ّية يف القرآن الكريم .دّ .
الرسالة .الدّ ّقي.
إبراهيم ش��ادي .مطبعة ّ
مرص .ط.63 .1988 .1
ّ
والشعر .أبو هالل
الصناعتني الكتابة
(ّ ((2
العسكري
احلسن بن عبد اهلل بن سهل
ّ
البجاوي
حممد
ّ
عيل ّ
(395ه���ـ) .حتقيقّ :
وحم��م��د أب��و الفضل إب��راه��ي��م .املكتبة
ّ
العرص ّية .بريوت .ط.126 .2006 .1

فالنّظرة اجلاهل ّية إىل القرآن بأنّه شعر

كأي قصيدة من القصائد،
ّص
القرآين ّ
الن ّ
ّ
بل مل ُ
ختل من نظرة إعالء من شأن القرآن،
واعرتاف ًا باختالفه عن أساليب ّ
الشعراء،

«وما من عامل أو بليغ إال وهو يعرف ذلك

ويعدّ خروج القرآن من أساليب النّاس

كا ّفة دلي ً
ال عىل إعجازه»(.((2

اجلوهري يف االعرتاف
ويبقى األمر
ّ

بخصوص ّية ال ّلغة القرآن ّية ،وبأنهّ ا أمر

إهلي ،هو االختالف الواضح بينها وكالم
ّ
ّبي ا ّلذي ال َيفرتق كثري ًا عن كالم النّاس
الن ّ

الرغم من بالغته ،وهذه النّقطة من
عىل ّ
أقوى األد ّلة عىل اإلعجاز ،ومن أكثر
النّقاط إهبام ًا ،وال جواب هلا عند مجهور
( ((2بالغة النّور.142 .
( ((2إعجاز القرآن والبالغة النّبو ّية .مصطفى
افعي .املكتبة التّجار ّية الكربى.
الر ّ
صادق ّ
مرص .ط.229 .1965 .8
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املسترشقنيّ ،
ّبي
«إن االختالف بني لغة الن ّ
اخلاصة به ا ّلتي كان يستعملها عندما
ّ
يدعو النّاس إىل اإلسالم وبني لغة القرآن
يف املصادر األوىل هلو أمر غريب مثري،

جيل إلاّ
فال تُنسب صفة اجلامل عىل نحو ّ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

[سورة يس.]82 :

ومــــن هنا كان ال ّلقاء بني ّ
الشعر

والسحر يف النّظرة العرب ّية القديمة ،يف
ّ

للقرآن»( .((2فلم يكن التّحدّ ي بكالم

منابع املوهبة ومصادر اإلهلامّ ،
فكل من

ّبي به إال من حيث كونه واسطة
عالقة للن ّ

ويستمدّ سلطانه من قوى غري منظورة،

املبحث ال ّثالث :سحر الكلمة

األنسن ،عـــــامل الغيب وعامل ّ
الشهادة،

الرسول ،وإنّام بكالم الوحي ا ّلذي ال
ّ
لنقله إىل النّاس.

الساحر ّ
وحى إليه
والشاعر شخص ملهم ُي َ
ّ
ويعيش عىل شفا عاملني :عامل اجل ّن وعامل

مل ُينظـــــــر إىل ال ّلغة عند ّ
الشعوب

يشاركهام هذه املنزلة طرف ثالث هو

االجتامعي ،بل
أداة لتحقيق التّواصـل
ّ

أحيان ًا بني هذه األطراف ال ّثالثة ا ّلتي قد

القديمة نظرة نفع ّية ،عىل أساس كوهنا

نظروا إليها نظـــــرة تقديس ّية ،فالكلمة
عندهم أداة خلق وإجياد ،واالعتقاد يف

الرغم من االلتباس الكبري
الكاهن ،وعىل ّ

جيمعها ّ
الشخص نفسه ،وا ّلتي يكتنفها

عامل عجيب ميلء بالتّهديد واإلثارة

ّ
روجت له الكتب
أن الكلمة أداة خلق ّ

السحر ّيةّ ،
فإن مصـــــــادر اإلهلام ختتلف:
ّ

القوة اخلالقة -إنّام
ومبدؤه ،واهلل -وهو ّ

"رئي"(.((2
"شيطان" وملهم الكاهن ُ

السامو ّية ،فالكلمــــــة أصل ّ
كل يشء
ّ
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ّ
أن اخللق يكون بالكلمة:

ﭽﯪ ﯫ

هو كلمة ،ويف أوىل آيات اإلنجيل نقرأ:

«يف البدء كان الكلمة ،والكلمة كان عند
اهلل ،وكان الكلمة اهلل»( ،((2ويف القرآن

( ((2بالغة النّور.44 .
األول.1 .
( ((2إنجيل يوحنّا .اإلصحاح ّ

الساحر "جنّي" وملهم ّ
الشاعر
فملهم ّ
تُع ّلق ّ
مه ّية كربى
الشعوب الشرّ ق ّية أ ّ

عىل معرفة األسامء ،وعىل معرفة كيفية
( ((2ينظرّ :
والسحر .الدّ كتور مربوك
الشعر
ّ
اإلسالمي .بريوت.
ّاعي .دار الغرب
ّ
املن ّ
ط.65 .2004 .1

ﭼ
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استعامهلا وذكرها ،فاألسامء يف اعتقادهم

اجلوهري لألشياء»( ،((3وليس ّ
الشعراء:
ّ

السواء.
من األحيـــاء واألموات عىل ّ

ولرســــوخ هذه النّظرة التّقديس ّية

هلا قدرات سحر ّية ،وهي رضور ّية ّ
لكل
واعتقدوا بأنّه لو عرف إنسان اسم إله

أو شيطان ،فناداه بهّ ،
فإن اهلل أو ّ
الشيطان
سيستجيب ألوامره ،كذلك معرفة إنسان

اجلار مث ً
ال قادر ًا عىل فعل اخلري
ما ،جتعل
ّ
أو الشرّ لصاحب االسم ،فاالسم ا ّلذي

هو موضوع ال ّلعنة ،جيلب الشرّ لصاحبه،
واالسم موضوع الربكة أو صلوات

اخلري ،يمنح صاحبه ال ّط ّيبات(.((2

« ...إلاّ ناطقني باسم اآلهلة»

(((3

ّقدي احلديث
للكلمة مل يستطع الفكر الن ّ

أن يتخ ّلص منها ،فكان هناك رصاع بني
ّ
«وأن ا ّلذي يتصدّ ى
نظرتني متناقضتني،
اليوم إىل البحث يف ّ
الشعر بحث ًا نظر ّي ًا ال

بدّ له من أن يستخدم نتائج ال ّلسان ّيات-

وهي نتائج ذات صبغة علم ّية وصف ّية

كــــان البحث املؤ ّدي إليها مستند ًا إىل

نظرة ال تقول "بقداسة" ال ّلغة و "نجاعة"

ويف ضوء هذه النّظرة تكون الكلمة

الكلمة واتحّ اد ال ّلفظ واملعنى .ولك ّن

فليس اإلنسان هو ا ّلذي أوجد ال ّلغة ،بل

ساين
حتّى يف
ّ
خضم ازدهار البحث ال ّل ّ
وبعده ،مشا ّدة واضحة وازدواج ًا -يف

موجودة وجود ًا مستقلاّ ً عن اإلنسان،

ال ّلغة هي ا ّلتي أوجدت اإلنسان وسواه،

أي ّ
أن دور ال ّلغة يف هذه احلال ليس

تسمية األشياء ،وإنّام إجيادها ،فالكلمة

ٍ
بنحو من األنحاء إىل القدرة املطلقة،
تُشري
ّ
والشعر يعني وفاق ًا هلذه النّظرة« :املثول

دائ ًام يف حرضة اآلهلة واإلحساس بالقرب
السحر يف مرصالقديمة .واليس
( ((2ينظرّ :
الرمحن.
بدج .ترمجة :د .عبد اهلادي عبد ّ
يب بريوت.
سينا للنّرش لندن .االنتشار العر ّ
ط.143 .1998 .1

ّقدي يف ّ
الشعر،
ّظري والن ّ
يف البحث الن ّ

ّصور ويف اخلطاب مع ًا -بني نمطني من
الت ّ
"وصيل" ونمط
التّناول ومن التّفكري نمط
ّ

الوصيل يرى ّ
أن ال ّلفظ ال
"فصيل" :النّمط
ّ
ّ
يحُ يل عىل يشء خارجه بل يتامهى بالشيّ ء

( ((3إنشاد املنادى.64 .
( ((3األنطولوجيا هريمينوطيقا الواقعان ّية.
مارتن هيدجر .ترمجة وتقديم وتعليق :د.
عامرة النّارص .منشورات اجلمل .بغداد.
بريوت .ط.41 .2015 .1
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ثم يفقد
متام ًا فيصري وإ ّياه واحد ًا ومن ّ

ِ
الس ِ
أل ّينها ّ
ــحر
عر من ُع َقد ّ
والش ُ
ِ
وأقبلت
للوصال
أجابت
إىل أن
ْ
ْ

الفصيل فيقول
فإذا هو هو .أ ّما النّمط
ّ
باعتباط ّية العالمة ال ّلغو ّية وبطابعها

لذلك ال غرابة يف أن يصف الوليد

ّواضعي وتنتفي
االعتباطي الت
طابعه
ّ
ّ
املسافة بينه وبني املرجع ا ّلذي يحُ يل عليه

بن املغرية أعلم أهل قريش بفنون الكالم
القرآن بأنّه سحر؛ ألثره ا ّلذي ال يقاوم،

ّواضعي ويكون التّاميز بني الكلمة
الت
ّ
ومرجعها أمر ًا مفروغ ًا منه»(.((3

فعن ابن ع ّباسّ :
«أن الوليد بن املغرية جاء

ّ
الشعر ّية بمجموعة مشرتكات« ،ومناط

رقد له ،فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال:

السحر ّية مع ال ّلغة
تشرتك ال ّلغة ّ

ّ
عري
حري
والش ّ
الس ّ
ال ّلقاء بني اخلطابني ّ
يف هذا املستوى ّ
أن كليهام يستخدم
يت يف حتقيق االنسجام بني
الصو ّ
الصدى ّ
ّ
عول عىل كثافة
الدّ وال واملدلـــوالت و ُي ّ

رسول اهلل ،فقرأ عليه القرآن ،فكأنّه

ياعمّ ،
إن قومـــك يريدون أن جيمعوا
ّ
لك ماالً فقال :لمِ َ؟ .قال :ليعطوكه ،فإنّك
حممد ًا لتعرض ما قبله.
أتيت ّ
قال :قد علمت قريش أنيّ من أكثرها

ال ّلغة وضباب العبــــارة عرب استهالك

ماالً.

ويت
الص ّ
إجراءات مع ّينة»( .((3واجلانب ّ

منكر له.

غوي املن ّظم بحسب
اإلرادة يف احلدث ال ّل ّ
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ٍ
ِ
إيل مع العرصِ
عىل غري ميعاد ّ

(((3

قال :فقل فيه قوالً يبلغ قومك إنّك

املعول عليه هنا؛ ألثره ا ّلذي ال يمكن
هو ّ

قال :وماذا أقول؟ .فواهلل ما منكم

العجيب كان ُيشري أبو نواس ،ف ُيش ّبه

برجزه ،وال بقصيده منّي ،وال بأشعار

يت
الصو ّ
التّغافل عنه ،ور ّبام هلذا األثر ّ
ّ
السحر»:
الشعر بـ «عقد ّ

ٍ
ِ
باألشعار يف ّ
مشهد
كل
زلت
فام ُ
(ّ ((3
والسحر.11 .
الشعر ّ
(ّ ((3
والسحر.40 .
الشعر ّ

رجل أعرف باألشعار منّي ،وال أعلم
اجل ّن ،واهلل ما يشبه ا ّلذي يقول شيئ ًا من

( ((3دي��وان أيب ن��واس ،حتقيق :عبد املجيد
يب .ب�يروت.
ال��غ��زا ّيل .دار الكتاب ال��ع��ر ّ
.264 .1984

م.د .عباس صادق عبد الصاحب

هذا ،واهلل ّ
إن لقوله ا ّلذي يقول حلالوة،

(((3
الرابطة بيــــــــــن ّ
الشعر
متوازنة»  .و ّ

مغدق أسفله ،وإنّه ليعلو وال ُيعىل عليه،

أمكن االستغناء عن اآلالت املوسيق ّية

ّ
وإن عليه لطالوة ،وإنّه ملثمر أعاله،
وإنّه ليحطم ما حتته .قال :ال يرىض عنك

قومك حتّى تقول فيه.

قـــال :قف عنّي حتّى أفكّر فيه ،فلماّ

والغناء رابطة وثيقة ،ويف جمال الغناء إن

بأي
فال يمكن االستغناء عن الكلامت ّ
ٍ
حال من األحوالّ ،
فالشعر هو األساس
ا ّلذي يرتكز عليه الغناء« ،فمنذ أديون

فكّر ،قال :إن هذا إال سحر يؤثر»( .((3فلم

وأرفيوس وحتى عزرا باوند وجون

السحرّ ،
فرق به
السحر ُي َّ
ألن ّ
من شبهة ّ

للكلامت»(.((3

جيد الوليد بن املغرية شيئ ًا يليق بالقرآن
بني املرء وزوجــه ،وبني الولد ووالديه،

ويؤ ّثر يف النّفوس ،وهـذا أقرب يشء
إىل لغة القرآن ا ّلتي جتعل من مستمعها
مسلوب اإلرادة ،فارغ الفؤاد.

الرابع :الغناء والقرآن
املبحث ّ

برييامن ّ
يظل ّ
الشاعر منتج ًا لألغاين ومغنّي ًا
وقـــد كان الغناء أيض ًا منظور ًا إليه

نظـــــرة عجائب ّية مرتبطة باجل ّن ،وكان

ّ
السحرة-
الشعر عند العرب -كرقى ّ
إنشاد ًا ،ومن املعلوم ّ
أن لإلنشاد أثر ًا يف
إحداث الظواهر النّفس ّية وحترير املشاعر

الصوت:
الغنـــــــــــاء يف ال ّلغة «من ّ

واالنفعاالت املكبوتة وحتريك البواطن،

األصوات يف زمـــــــــن معينّ ومسافات

ّ
الروح ّية ،و ُيطلق
والشعر واالحتفاالت ّ

ما ُط ِّر َب به»( ،((3ويف االصطالح «انتظام

السرية النّبو ّية.58 .
( ((3صحيح ّ

حممد بن
( ((3القاموس املحيط .العلاّ مة ّ
الفريزابادي
حممد بن إبراهيم
ّ
يعقوب بن ّ
(718هـ) .حتقيق وتقديم :د .حييى مراد.

مؤسسة املختار .القاهرة .ط.2008 .1
ّ
ما ّدة (غني).1264 .

السحر
والغناء
ّ
رضوري يف احتفال ّية ّ
ّ
والشعر
السحر
املكبوت .واملشرتك بني ّ
يف هذا املستوى هو ذلك األثر العجيب

القرآين .د .كامل
ّص
ّ
( ((3مجال ّية املوسيقى يف الن ّ
أمحد غنيم و أ .رائد الدّ اية .جم ّلة اجلامعة
اإلسالم ّية للبحوث اإلنسان ّية .املج ّلد
العرشون .العدد ال ّثاين.2 .2012 .
( ((3بالغة النّور.244 .
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ا ّلذي يامرسه اخلطاب ّ
فاهي املن ّغم،
الش ّ
وا ّلذي جيعل البيان سحر ًا(.((3

ويتن ّغم به فيمدّ يف غري مواضع املدّ ويزيد

والغناء ممّا حت ّن إليه ّ
كل نفس ،ومل

يف املدّ إن أصاب موضعه( .والتّحزين)

القرآن ،أو يستمع له« ،ومل يستغرب من

ثم
يكاد ُيبكي مع خشوع وخضوعّ ،

يغفله الوحي ،وهذا ما جيده ّ
كل من يقرأ
اجلمع أحد من ّ
أن التّغنّي فيه كائن ح ّق ًا،

ألنهّ م مجيع ًا مدركون ّ
أن كلامته املنظومة

بجرسها ،ومرصوعة
مرصوفة ،وموزونة َ
بصوهتا ،وتتناسب حركاهتا ،وقد ُس ِمعت
وهلا يف القلب مكان((4(»...؛ لذلك راح

وهو أن يأيت بالقراءة عىل وجه حزين

(الترّ ديد) وهو ر ّد اجلامعة عىل القارئ
يف ختام قراءته بلحن واجد عىل وجه
من تلك الوجوه»( .((4ويقرتب القرآن

الكالسيكي يف
املجود من ف ّن املوسيقى
ّ
ّ
املوسيقي ويف بناء حم ّطاته
استعامل س ّلمه
ّ

املسلمون يتفنّنون بقراءة القرآن ،عىل

املتنوع ،وكذلك يف رؤيته
وتلحينها
ّ

واألداء ،هذا التّلحني ا ّلذي بقي إىل

أن يتطابق معها .وقد نتجت الفروق

طريقة األغاين« ،وممّا ابتدع يف القراءة

اليوم يتناقله املفتون ُة قلوبهُ م وقلوب
من يعجبهم شأهنم ويقرءون به عىل ما
ّقي ..ومن
ُيشبه اإلقناع وهو الغناء الت ّ
أنواعه عندهم يف اقسام النّغم (الترّ عيد)

286

(والتّطريب) وهو أن يرتنّم بالقرآن

وهو أن يرعد القارئ صوته .قالوا كأنّه
َي ْر َعد من الربد أو األمل( ...والترّ قيص)

ثم
الساكن ّ
السكوت عىل ّ
وهو أن يروم ّ
ينقر مع احلركة كأنّه يف ٍ
عدو أو هرولة؛
(ّ ((3
والسحر.53 .
الشعر ّ
القرآين.3 .
ّص
ّ
( ((4مجال ّية املوسيقى يف الن ّ

التّلحين ّية ذات النّرب والنّغمة املن ّظمة دون

نيوي من التّقديس
بينه وبني الغناء الدّ ّ
اخلاص بالقرآن الكريم ،فهو
يني
ّ
الدّ ّ
يؤ ّدي إىل تطابق سليم واضح ّ
لكل مقطع
اخلاصة
عىل حدة ومراعاة قواعد النّطق
ّ

بالسواكن
ختتص
بالقرآن كتلك ا ّلتي
ّ
ّ
وإمكان ّية دجمها مع حرف آخر ،يف حني

ّ
احلر ّية
أن مغنّي األغنية الفنّ ّية تكون له ّ

ّص مراعاة
يف أن ُيغيرّ بعض حروف الن ّ
للنّغمة والوزن املقصود لدرجة ّ
ّص
أن الن ّ
( ((4إعجاز القرآن.59 .

م.د .عباس صادق عبد الصاحب

قد ُيصبح غري مفهوم .ولكن أصول علم
التّجويد تؤكّد عىل ّ
ّص املقدّ س لن
أن الن ّ
البرشي،
يغرق ويذوب يف هذا التّلحني
ّ

كام أنّه يشرتط يف الوقت نفسه نغمة
الصمود باستقالل أمام
مع ّينة تتمكّن من ّ
االعتبارات التّلحين ّية األخرى وهي غري

موجودة يف ف ّن الغناء(.((4

ُم ّ
لذة ،وال يملك اإلنسان قدرة عىل

اجلاهيل
السبب كان
دفعها؛ ور ّبام هلذا ّ
ّ
يتخوف من االستامع إىل هذا القرآن؛
ّ
ألنّه ما أن ُيصغي إليه جيد نفسه قد وقع

أسري ح ّبه ،بعد أن كان قالي ًا له.

املبحث اخلامسَ :جرس القرآن

الصوت والنّغم»
اجلَرس لغــــــة هو ّ

ّ
إن لقراءة القرآن عىل طريقة الغناء

واحلروف ك ّلهــــــا جمروسة إال أحرف

كثري مــن األحيان حيدث هذا األثر من

َ
واجلـــــــرس كام يكون يف
ّقدي(.((4
الن ّ

القرآن ّية ،وهـــذا شبيه بمن ُيصغي إىل

والذوق(َ .((4
بالسامع ّ
واجلرس هو
يضبط ّ

وقعها املؤ ّثــــر يف نفس املستمع ،ويف
غري أن يكون املستمع متنبه ًا إىل املعاين
أغنية أجنب ّية ال يعـــرف لغتها ،ولكنّه
يتأ ّثر بموسيقاها وحلنها ،وشبيه بحالة

الرضيع ا ّلذي ُيصغي إىل صوت
ال ّطفل ّ

تقص عليه احلكايا ،ف ُيصغي
أ ّمه وهي
ّ

لصوت أ ّمه ويغفو ،وال يفقه شيئ ًا من
يت يف املوسيقى
احلكايا .والبعد ال ّظاهرا ّ
القرآن ّية ّ
أن هذه املوسيقى ال تُشبه شيئ ًا
ممّا يألفه النّاس ،فهي موسيقى تستلب

الروح استالب ًا ،وتنفذ إىل القلب من غري
ّ

استئذان ،وجتعل اخليال ينداح يف سياحة

( ((4ينظر :بالغة النّور.252- 251 .

ال ّلني»( ،((4وهـــــو كذلك يف املصطلح

ّ
الشعر يكون يف النّثر أيض ًا ،ويمكن أن
األساس يف املفاضلة بني األلفاظ عند

العرب كام يقول الدّ كتور مجيل سعيد:
ال��زخم�شري
( ((4أس���اس ال��ب�لاغ��ة .ج��ار اهلل ّ
يب.
(ت538ه��ـ) .دار إحياء ال�ّت�رّ اث العر ّ
ب��ي�روت .ل��ب��ن��ان .ط .2001 .1م��ادة

(جرس).100 .
( ((4ينظر :جرس األلفاظ وداللتها يف البحث
ّقدي عند العرب .الدّ كتور
البالغي والن ّ
ّ
الرشيد للنّرش.
ماهر
ّ
مهدي ه�لال .دار ّ
.13 .1980
ال��ص��وت .عبد العزيز
( ((4ينظر :مجال ّيات
ّ
إبراهيم .كتاب األق�لام .بغداد .العراق.
ط.36 .2015 .1
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«وقد جعلوا املفاضلة بني لفظة وأخرى ممّا

وما أشبه ذلك ،ممّا ال تع ّلق له برصيح

إنّام تكون يف جرسهام أو صوهتام ال يف

جانب املعنى وإغفاله َجرس األلفاظ ال

خيص الفصاحةّ ،
ألن املفاضلة بني لفظتني
ّ
داللتهام عىل املعنى»(.((4

إلاّ ّ
اجلرجاين رأى
أن عبــــد القاهر
ّ
عكس ذلك ،فقال« :فإذا رأيت البصري

بجواهر الكـــالم يستحسن شعر ًا أو

مسوغ له ،وخيالف الواقع وإمجاع األدباء
ّ

ون ّقاد األدب ،كام يقول الدّ كتور إبراهيم
أنيس« :فجامل اجلَرس يف األلفاظ أمر
معرتف به بني أهل األدب ون ّقاده يف ّ
كل

ثم جيعل ال ّثناء عليه من
يستجيد نثر ًاّ ،
وح َسن
حيث ال ّلفظ فيقول :حلو رشيقَ ،

هناك فـــرق بني مصطلح الفصاحة

فاعلم أنّه ليس ينبئك عن أحوال ترجع

فمصطلح الفصاحة يرتبط بال ّلفظ ،أ ّما

آخر« :فقد اتّضح إذن اتّضاح ًا ال يدع

هالل« :ومن الدّ ليل عىل ّ
أن الفصاحة

أنيق ،وعذب سائغ ،وخلوب رائع،

إىل أجراس احلروف»( .((4وقال يف كتاب

األمم»(.((4

ومصطلح البـــــالغة عند العـــــــــرب،
مصطلح البالغة فريتبط باملعنى .قال أبو

للشك جماالًّ ،
ّ
أن األلفاظ ال تتفاضل من

تتضمن ال ّلفظ ،والبالغة تتناول املعنى ّ
أن
ّ

هي كلم مفردةّ ،
وأن الفضيلة وخالفها،

إذ هو مقيم احلروف وليس له قصدٌ إىل

وتطورها .الدّ كتور مجيل
( ((4دروس يف البالغة
ّ
سعيد .مطبعة املعارف .بغداد.1951 .
.107

( ((4دالئ�����ل اإلع����ج����از .ع��ب��د ال��ق��اه��ر

جمردة ،وال من حيث
حيث هي ألفاظ ّ

يف مالئمة معنى ال ّلفظة ملعنى ا ّلتي تليها،
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ال ّلفظ»( .((4وإحلاح عبد القاهر عىل

اجلرجاين
( ((4أرسار البالغة .عبد القاهر
ّ
(471هـ) .قرأه وع ّلق عليه :أبو فهر حممود
املدين .القاهرة .مرص.
حممد شاكر .مطبعة
ّ
ّ

ط.6- 5 .1991 .1

سمى بليغ ًا،
سمى فصيح ًا ،وال ُي ّ
الببغاء ُي ّ

املعنى ا ّلذي ُيؤ ّديه»( .((5وقال ابن سنان:
اجل��رج��اين(471ه��ـ) .ق��رأه وع ّلق عليه:
ّ
املدين.
حممد شاكر .مطبعة
أبو فهر حممود ّ
ّ

القاهرة .مرص ،ط.46 .1992 .3
( ((4موسيقى ّ
الشعر .د .إبراهيم أنيس .مكتبة
األنجلو املرص ّية .ط.306 .1952 .2
الصناعتني.14 .
(ّ ((5

م.د .عباس صادق عبد الصاحب

«والفرق بني الفصاحة والبالغة ّ
أن

الصوت يف لغة
ونحوها ،مما هو بالغة ّ

والبالغة ال تكون إال وصف ًا لأللفاظ

الصوت
افعي من شأن ّ
الر ّ
و ُيعــــيل ّ
إىل درجة أنّه جيعل من ّ
كل يشء صوت ًا،

الفصاحة مقصورة عىل وصف األلفاظ،
مع املعاين»( .((5وهذا إن ّ
دل عىل يشء
فإنّام ّ
يدل عىل ّ
أن« :الفصاحة باملعنى

االصطالحي القديم ،كان ُيراد هبا رنني
ّ
األلفاظ .وهذا قريب من مرادنا بكلمة

اجلَرس»(« .((5وليس يخَ فى ّ
أن ما ّدة

ّفيسّ ،
وأن
ّ
الصوت هي مظهر االنفعال الن ّ

هذا االنفعال بطبيعته إنّام هو سبب يف
الصوت ،بام يخُ رجه فيه مدّ ًا أو غنّة
تنويع ّ
أو لين ًا أو شدّ ة ،وبام هي ّيئ له من احلركات
املختلفة يف اضطرابه وتتابعه عىل مقادير

ثم هو
تناسب ما يف النّفس من أصوهلا؛ ّ
الصوت إىل اإلجياز واالجتامع؛ أو
جيعل ّ
االطناب والبسط ،بمقدار ما يكسبه من
احلدوة واالرتفاع واالهتزاز وبعد املدى

حممد عبد اهلل بن
(ّ ((5رس الفصاحة .أب��و ّ
حممد بن سعيد بن سنان
ّ
ّ
اخلفاجي احلليّ ّ
(ت466هـ) .دار الكتب العلم ّية .بريوت.
لبنان .ط.59 .1982 .1
( ((5املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها.
عبد اهلل ال ّط ّيب .دار اآلث��ار اإلسالم ّية.
الكويت .ط .1989 .3ج.13 .2

املوسيقى»(.((5

ويقسم األصوات عىل ثالثة أنحاء:
ّ

الصوت
1.1صـــــــــــوت النّفس :وهو ّ
املوسيقي ا ّلذي يكون مـــــــن تأليف
ّ

النّغم باحلروف وخمارجها وحركاهتا
ومواقــــــع ذلك من تركيب الكالم

ونظمــــه عىل طريقة متساوقة وعىل
ٍ
متساو ،بحيث تكون الكلمة
ن َْض ٍد
كأنهّ ا خطوة للمعنى يف سبيله إىل
النّفس ،إن وقف عندها هذا املعنى

طع به.
ُق َ

املعنوي
الصوت
ّ
2.2صوت العقل :وهو ّ
ا ّلذي يكون من لطائف الترّ كيب يف
مجلة الكالم ،ومن الوجوه البيان ّية

داور هبا املعنى ،ال خيطئ طريق
التي ُي ُ

أي اجلهات انتحى.
النّفس من ّ

احلس :وهو أبلغه ّن شأن ًا ،ال
3.3صوت ّ
املعنوي،
ّصور
ّ
يكون إال من دقة الت ّ

واإلبــــــــــــداع يف تلوين اخلطاب،

( ((5إعجاز القرآن.245 .
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مرة،
مرة وموادعتها ّ
وجماذبة النّفس ّ
واستيالئه عىل حمضها بام ُي ِ
ور ُد عليها

ذلك خل ً
ال ب ّين ًا ،أو ضعف ًا ظاهر ًا يف نسق

طرائف املعاينَ ،يدَ عها من موافقته

وذوق ال ّلســــــان ،ويف انسجام العبارة

من وجوه البيان ،أو َيسوق إليها من
واإليثار له كأنهّ ا هي ا ّلتي تحُ اول أن

يت َ
ّصل أثرها بالكالم ،إذ يكون قد
استحوذ عليها وانفرد منها باهلوى

واالستجابة(.((5

السمع
وجرس النّغمة ،ويف ّ
الوزن َ
حس ّ
وبراعة املخرج وتساند احلروف وإفضاء

بعضها إىل بعض»(.((5

ّ
القرآين هي نقطة
إن مجال ّية اجلَرس
ّ
فالسامـــــع ال تشدّ ه املعاين
االستهواءّ ،

رصح ّ
بل ّ
بأن َجرس
إن ّ
الرافعي ُي ّ
القرآن هو مكمن اإلعجاز فيه ،يقول:

هذه املعاين تتناقض مـــع عقائده ا ّلتي

طبيعي يف ّ
كل نفس ،فهي
ال ّلغة ،وأثرها
ّ

يف حني كان العـــرب املرشكون يؤمنون

إعجازه ا ّلذي خياطب به ّ
كل نفس تفهمه،

البعث ،يف حني كان العـــرب املرشكون

يت يف
الصو ّ
«وهذه هي طريقة االستهواء ّ
تشبه يف القرآن الكريم أن تكون صوت

كثري ًا ،بل ر ّبام تن ّفره ،ال س ّيام إذا كــــانت
يتبناها ،فالقرآن طـــرح عقيدة التّوحيد،
بتعدّ د اآلهلة ،والقـــرآن طرح عقيدة

ّ
ثم ال جيد من النّفوس
وكل نفس ال تفهمهّ ،

ال يؤمنون إال باحلياة الدّ نيا ،و َيعدّ ون

نزل القرآن بغريها لكان رضب ًا من الكالم

الصوت ال املعنى ،حتّى إذا
من جهة ّ

أي حال إال اإلقرار واالستجابة؛ ولو
عىل ّ
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بغريه أو اقحم معه حرف آخر ،لكان

البليغ ا ّلذي ال ُيطمع فيه أو يف أكثره،

املوت فنا ًء ،لكنّهم انجذبوا إىل القرآن

أخذ القرآن بمجامع قلوهبم نفذوا بعد

وملا وجد فيه أثر يتعدّ ى أهل هذه ال ّلغة

ذلك إىل املعاين القرآن ّية ،وتأ ّملوها مل ّي ًا.

انفرد هبذا الوجه للعجز ،فتأ ّلفت كلامته

وردت يف كتاب أصول الكايف تبينّ أثر
القرآين يف املتل ّقي ،وتبينّ منزلة
اجلَرس
ّ

( ((5ينظر :إعجاز القرآن.250- 249 .

( ((5إعجاز القرآن.247 .

العرب ّية إىل أهل ال ّلغات األخرى ،ولكنّه
من حروف لو سقط واحد منها أو أبدل

الروايات
وسأذكر هنا جمموعة من ّ

م.د .عباس صادق عبد الصاحب

وبأي نغمة جيب أن
الصوت اجلميل،
ّ
ّ

حممد
عيل بن ّ
بن ّ
شمون قال :حدّ ثني ّ
ّوفيل ،عن أيب احلسن قال :ذكرت
الن ّ

عيل ابن احلسني :لو مات َمن
قال ّ
بني املرشق واملغرب ملا استوحشت بعد

املار فصعق من حسن
مر به ّ
كان يقرأ فر ّبام ّ
ّ
وإن اإلمام لو أظهر من ذلك
صوته

يكررها حتى كاد أن
«مالك يوم الدّ ين» ّ

ومل يكن رسول اهلل يصليّ بالنّاس

يقرأ القرآن:

هري قال:
الروايـــة األوىل« :عن ّ
الز ّ
ّ

أن يكون القرآن معي .وكان إذا قرأ
يموت»(.((5

الصوت عنده فقالّ :
عيل بن احلسني
ّ
إن ّ

شيئ ًا ملا احتمله النّاس من حسنه ،قلت:
ويرفع صوته بالقرآن ،فقالّ :
إن رسول

الروايــــة ال ّثانية« :قال حفص :فام
ّ
رأيت أحـــــد ًا أشدّ خوف ًا عىل نفسه من

ُيطيقون»(.((5

منه وكانت قراءته حزن ًا ،فإذا قرأ فكأنّه

ّ
قالّ :
وجل أوحى إىل موسى
عز
إن اهلل ّ

موســــى بن جعفر وال أرجأ النّاس
خياطب إنسان ًا»(.((5

الروايــــة ال ّثالثة« :عن أيب عبد اهلل
ّ

قالّ :
إن القرآن نزل باحلزن فاقرؤوه
باحلزن»(.((5

حممد بن حسن
الرابعة« :عن ّ
الرواية ّ
ّ

حممد
( ((5األص��ول من ال��ك��ايف .أب��و جعفر ّ
ازي
بن يعقوب بن إسحاق
ال��ر ّ
الكليني ّ
ّ
عيل أكرب
(328هـ)ّ .
صححه وع ّلق عليهّ :
اري .دار الكتب اإلسالم ّية .طهران.
الغ ّف ّ

1383هـ ش .ج.602 .2

( ((5األصول من الكايف .ج.606 .2
( ((5األصول من الكايف .ج.614 .2

اهلل كان حيمل النّاس من خلفه ما
الرواية اخلامسة« :عن أيب عبد اهلل
ّ

يدي فقف
ابن عمران :إذا وقفت بني ّ

موقف ّ
الذليل الفقري وإذا قرأت التّوراة
فاسمعنيها بصوت حزين»(.((6

السادسة« :عن أيب عبد اهلل
الرواية ّ
ّ

قال :قـــال رسول اهلل :مل ُي َ
عط أ ّمتي

ّ
والصوت احلسن
أقل من ثالث :اجلامل
ّ
واحلفظ»(.((6

السابعة« :عن أيب عبد اهلل
الرواية ّ
ّ

( ((5األصول من الكايف .ج.615 .2
( ((6األصول من الكايف .ج.615 .2
( ((6األصول من الكايف .ج.615 .2
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ّبيّ :
إن من أمجل اجلامل
قال :قال الن ّ

َّ
الصوت احلسن»(.((6
الشعر احلسن ونغمة ّ
الرواية ال ّثامنة« :عن أيب عبد اهلل
ّ
ّبيّ :
لكل يشء حلية وحلية
قال :قال الن ّ

الصوت احلسن»(..((6
القرآن ّ

الرواية التّاسعة« :عن أيب عبد اهلل
ّ

عز ّ
وجل نب ّي ًا إال حسن
قال :ما بعث اهلل ّ

الصوت»(.((6
ّ

الرواية العارشة« :عن أيب عبد اهلل
ّ

صعق أحدهم حتّى يرى ّ
أن أحدهم لو

قطعت يداه أو رجاله مل يشعر بذلك؟.

فقال :سبحان اهلل ذاك من ّ
الشيطان ما
والرقة والدّ معة
هبذا نعتوا إنّام هو ال ّلني ّ
والوجل»(.((6

الصوت اجلميل ورد يف
وملنزلــــة ّ

الرجل احلسن
احلديث« :هلل أشدّ أذن ًا إىل ّ

الصوت بالقرآن جيهر به من صاحب
ّ
القينة إىل قينته»(« ،((6أي ّ
أن اهلل ال يستمع

عيل بن احلسني صلوات اهلل
قال :كان ّ
عليه أحسن النّاس صوت ًا بالقرآن وكان

الصوت اجلميل،
ليشء كام يستمع إىل ّ

قراءته ،وكان أبو جعفر أحسن النّاس

فمن باب أوىل أن ينذهل املخلوق إذا

يمرون فيقفون ببابه يسمعون
الس ّقاؤون ّ
ّ
صوت ًا»(.((6

الروايــــــــة احلــادية عرشة :عن أيب
ّ
ّ
جعفرّ ...« :
حيب
عز
إن اهلل ّ
وجل ّ

يرجع فيه ترجيع ًا»(.((6
الصوت احلسن ّ
ّ
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إذا ذكروا شيئ ًا من القرآن أو ُحدّ ثوا به

الروايــــــة ال ّثانية عرشة« :عن جابر،
ّ

عن أيب جعفر قال :قلتّ :
إن قوم ًا
( ((6األصول من الكايف .ج.615 .2
( ((6األصول من الكايف .ج.615 .2
( ((6األصول من الكايف .ج.616 .2
( ((6األصول من الكايف .ج.616 .2
( ((6األصول من الكايف .ج.616 .2

بالصوت اجلميل
وإذا كان اهلل ُيعجب
ّ

ما استمع إىل كالم اخلالق»( ،((6ومن

وي ّ
أن اهلل تعاىل قد خاطب «...
هنا ُر َ
ّ
األول بقوله :ألست
الذ ّر يف امليثاق
ّ

( ((6األصول من الكايف .ج.617- 616 .2
القيرساين (ت ،)507حتقيق:
السامع البن
ّ
(ّ ((6
��راغ��ي ،جلنة إحياء ال�ّت�رّ اث
أب��و الوفاء ا َمل
ّ
اإلس�ل�ام���ي ،ال��ق��اه��رة ،م�صر.2003 ،
ّ
ص.41-40
( ((6املعنى ّ
عريب
عري عند حميي الدّ ين بن ّ
الش ّ
يف ترمجان األشواق .د .ع ّباس صادق عبد
الصاحب .دار ومكتبة البصائر بريوت .دار
ّ
املدينة الفاضلة بغداد .ط.281 .2014 .1
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بر ّبكم ،واستفرغت عذوبة سامع ذلك
الكالم األرواح ..فلذلك كانت تطرب

وتتحرك كلام سمعت أمر ًا مطرب ًا ،ألنّه
ّ
(((7
والسامع عند
بالسامع ّ
األول» ّ .
ُيذكّرها ّ

الصوف ّية عىل رضبني «فطائفة سمعت
ّ
الكالم فاستخرجت منه عربة وهذا ال

ُيسمع إلاّ

بالتّمييز وحضور القلب،

الروح
وطائفة سمعت النّغمة وهي قوت ّ
الروح بقوته أرشف عىل مقامه
فإذا ظفر ّ
وأعرض عن تدبري اجلسم فظهر عند ذلك
من املستمع االضطراب واحلركة»(.((7

ّبي يف مثل
وقد كان الوحي يأيت إىل الن ّ

ّبي
جلرس ،فعن عائشة زوج الن ّ
صلصلة ا َ
ّ
ّبي فقال:
أن احلارث بن هشام سأل الن ّ
«يارسول اهلل كيف يأتيك الوحي؟.
فقال رسول اهلل :أحيان ًا يأتيني يف
عيل،
مثل صلصلة اجلَرس ،وهو أشدّ ه ّ

فينفصم عنّي ،وقد وعيت ما قال»(،((7
فصلصلة اجلَرس تؤ ّدي إىل االنتباه بعد

غفلة ،وإىل التّي ّقظ بعد نوم ،وإىل االهتداء

بعد ضاللة ،وهي القنطرة لبلوغ احلقائق
اإلهل ّية.

وقد جعل اهلل هذا ال ّطريق -أي طريق

القرآين
السادس :التّكرار
املبحث ّ
ّ
مهية بالغة يف ّ
الشعــــر ،وال
للتّكرار أ ّ

إال بعــــد سامع صلصلة اجلَرس»(.((7

اإليقاع فيه ،و « ...تَع ّلق ّ
الشعراء هبذا

جلرس –معرب ًا لبلوغ احلقائق اإلهل ّية،
ا َ

«فال سبيل إىل انكشاف املرتبة اإلهلية
الصوف ّية،
( ((7األنوار القدس ّية يف معرفة قواعد ّ
الوهاب ّ
عراين (ت ،)973حتقيق:
عبد ّ
الش ّ
حممد عيد
الس ّيد ّ
طه عبد الباقي رسور و ّ
ّ
افعي ،مكتبة املعارف ،بريوت ،لبنان،
الش ّ
ط .1988 ،1ج ،2ص .179
ّصوف .اإلمام
ّعرف ملذهب أهل الت ّ
( ((7الت ّ
ال��ب��خ��اري
حم��م��د ب��ن إس��ح��اق
ّ
أب���و ب��ك��ر ّ
الكالباذي(380هـ) .حتقيق :آرثر جون
ّ
ال���وراق .ب��غ��داد .ط.2010 .1
آرب���ري.
ّ
.244
( ((7اإلن��س��ان ال��ك��ام��ل يف معرفة األواخ���ر

مقومات
يمكن االستغناء عنه ،وهو أحد ّ
الضرّ ب من فنون الكالم كان ألمر

حيسه ّ
الشاعر يف ترجيع ذات ال ّلفظ وما
ّ

جلرس
يؤ ّديه هذا الترّ جيع من تناغم ا َ

وتقويته»(« .((7ومن املعلوم أن للتّكرار

واألوائ���������لّ .
ال���ش���ي���خ ع��ب��د ال��ك��ري��م
اجلييل(805هـ) .منشورات اجلمل .بغداد،
ّ
بريوت ،ط.163 .2013 .1

السرية النّبو ّية.52 .
( ((7صحيح ّ
( ((7جرس األلفاظ.263 .
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أمهية قصوى يف عمل ّ
الشعر مطلق ًا :فهو

التّكرار ،يف حقيقته ،إحلاح عىل جهة ها ّمة

له فيه -فيام يتّصل بزاوية النّظر ا ّلتي ننظر

األول البسيط
بسواها .وهذا هو القانون ّ

ثم ّ
إن
من أبرز ّ
مقوماته الفنّ ّية واملعنو ّيةّ ،
منها إىل ّ
الشعر يف مقامنا هذا -قيمة بالغة

تتّصل بكونه ،شأنه شأن مجيع أشكال
البرشي ،ال يستمدّ داللته إلاّ
االنتظام
ّ

ا ّلذي نلمسه كامن ًا يف ّ
كل تكرار خيطر عىل
الضوء عىل نقطة
البال .فالتّكرار يس ّلط ّ

حساسة يف العبارة ،ويكشف عن اهتامم
ّ

السياق املع ّقد ّ
الذي يندرج ضمنه.
من ّ

املتك ّلم هبا»(.((7

يب ،عىل ما يبدو لنا ،وظيفتني عىل
العر ّ

فتقول عنه« :وثاين قاعدة نستخلصها

السياق ينيط به يف جتربة ّ
الشعر
هذا ّ
األقل :إحدامها وظيفة تأكيد وإحلاح...
أما الوظيفة ال ّثانية للتّكرار ،يف املقام

ا ّلذي نحن فيه ،فهي وظيفة التّعزيم أو

الرقية ال ّلفظ ّية ،وهي وظيفة يضطلع
ّ
التّكرار ّ
عري يف نطاقها بإثارة األشياء
الش ّ

واألشخاص والظوهر بغية محلها

يت ا ُملع ّلق عىل
عىل االنصياع للعزم الذا ّ

ّ
الشعر»(.((7
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يف العبارة َيعنى هبا ّ
الشاعر أكثر من عنايته

القانـــــــون ال ّثاين :قانون التّوازن،

هي ّ
أن التّكرار خيضع للقوانني اخلف ّية
ا ّلتي تتحكّم يف العبارة ،وأحدها قانون
التّوازن .ففي ّ
كل عبارة طبيع ّية نوع من

اخلفي ا ّلذي ينبغي أن
التّوازن الدّ قيق
ّ
يحُ افظ عليه ّ
الشاعر يف احلاالت ك ّلها.
ّ
إن للعبارة املوزونة كيان ًا ومركز ثقل

وأطراف ًا ،وهي ختضع لنوع من اهلندسة
ال ّلفظ ّية الدّ قيقة ا ّلتي ال بدّ ّ
للشاعر أن

ألي
تضــــع نازك املالئكة قانونني ّ

يعيها وهو يدخل التّكرار عىل بعض

األول :قانون اإلحلاح،
القانــــــون ّ

ويف القرآن نجد التّكرار حارض ًا

تكرار مها:

فتقول عنهّ :
«إن أبسط قاعدة نستطيع أن

نصوغها باالستقراء ونستفيد منها هي ّ
أن
(ّ ((7
والسحر.48 .
الشعر ّ

مناطقها»(.((7

( ((7قضايا ّ
الشعر املعارص .نازك املالئكة .دار
العلم للماليني .ب�يروت .لبنان .ط.14
.276 .2007
( ((7قضايا ّ
الشعر املعارص.278- 277 .

م.د .عباس صادق عبد الصاحب

بشكل ملحوظ ،األمر ا ّلذي يؤ ّدي إىل

موسيقي حم ّبب ،ففي سورة
جو
تكوين ّ
ّ
يكرر القرآن كلمة «سالم»
ّ
«الصا ّفات» ّ
مرات ،فالقرآن حني يستعرض
مخس ّ

بالسالم عىل
قصص النّب ّيني خيتم
ّ
القصة ّ
القصة ،بدء ًا من نوح،
ّبي صاحب
ّ
الن ّ

والسبعني خيتم اهلل
ففي اآلية التّاسعة
ّ
القصة بـ ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ثم
ﭼّ ،

قصة إبراهيم ،و يف اآلية
يتناول القرآن ّ

القصة بـ ﭽ ﭲ
التّاسعة بعد املائة خيتم
ّ

الرغم من إيقاع ّيته املح ّببة ،قد
عىل ّ

أ ّدى وظيفة دالل ّية ،فقد منح اهلل النّب ّيني
خاص ًا ،وجعلهم خ ّط ًا واحد ًا يف
احرتام ًا
ّ
ّ
اخلط
كوهنم دعاة إىل اهلل الواحد ،وهذا

بمحمد ا ّلذي مل يكن بدع ًا يف
قد ختم
ّ
ّعجب يف كون اهلل
ذلك ،وهذا ما ينفي الت ّ

قد بعث نب ّي ًا ،فإرسال النّب ّيني سنّة إهل ّية،
وهذا ما أراد إيصاله لنا هذا التّكرار.

ويف سورة "القمـــــر" نجد ّ
أن القرآن

يكرر عبارة ( فهل مـــــــن مدَّ كر) مخس
ّ

قصة
ثم يتناول القرآن ّ
ﭼّ ،

مرات .وال خيفى ّ
أن التّكرار هنا يأيت
ّ

القصة بـ ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ
املائة خيتم
ّ

حموري قد ال
هو تأكيد وإحلاح عىل معنى
ّ

ﭳﭴ

موسى وهارون ،ويف اآلية العرشين بعد

مهمة هي االعتبار ،فالتّكرار
خلدمة قض ّية ّ

قصة
ثم يتناول القرآن ّ
ﯓ ﭼّ ،
إلياس ،ويف اآلية ال ّثالثني بعد املائة خيتم

قد يكون مأخوذ ًا باألجواء املوسيق ّية

قصته
قصة لوط من غري أن خيتم ّ
القرآن ّ

إىل املعاين.

القصة بـ ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ّ

ﭼ ،ثم يتناول

قصة
بالسالم عليه ،ثم يتناول القرآن ّ
ّ

بالسالم
يونس من غري أن خيتم ّ
قصته ّ
ثم يذكر املرسلني ذكر ًا جممالً،
عليهّ ،
وخيتم احلديث عنهم بقوله ﭽ ﰁ ﰂ

ﰃ

ﭼ يف اآلية احلادية وال ّثامنني

بعد املائة .وال ريب يف ّ
أن التّسليم هنا

فالسامع
السامع للوهلة األوىلّ ،
ينتبه إليه ّ

ّص ،لكنّه بعد ٍ
ألي سينتقل إىل النّفاذ
للن ّ

آية

يكرر القرآن
"الرمحن"
ّ
ويف سورة ّ
ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ إحدى

مرة ،وهذا التّكرار هو األقوى
وثالثني ّ

السور القرآن ّية ،فليس هناك تكرار
يف ّ
يف القرآن بلغ هذا املقدار من اإلحلاح

الرمحن.
والتّوكيد كام نجده يف سورة ّ
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وهذا التّكرار هنا له وظيفتان األوىل:

خاصة
مجال ّية من حيث خلق موسيقى
ّ

بعض دون بعض»(.((7

أشبه يشء بام حيدث يف األغنية ،فاملطرب

القرآن ّية ،وحضــــوره الفت للنّظر ،وهو

مل يألفها املستمع ،وهذا الترّ ديد لآلية

يعود بني مدّ ة وأخرى إىل فقرة مع ّينة من
السامع ،وهذا
األغنية ،؛ ليشدّ من انتباه ّ

السورة القرآنية.
ما حدث ّ
بالضبط يف ّ
الضغط عىل
وال ّثانية :دالل ّية من أجل ّ

السور
والتّكــــــــرار يمتدّ بامتداد ّ

خيدم املوسيقى ،وال خيفى ّ
أن املوسيقى-
أي موسيقى يف ّ
الشعر وغريه -تتّخذ من
ّ

مقوم ًا رئيس ًا هلا.
التّكرار ّ

السابع :الفاصلة القرآن ّية
املبحث ّ

لقــد و ّظف القرآن يف إيقاع ّيته معظم

السامع ل ُيدرك املعنى ،واملعنى
انتباه ّ
ا ّلذي ُيريد أن يوصله اهلل إىل املستمع هو

تقن ّيات ّ
اخلاصة
الشعـر ،لكن بطريقته
ّ

خضم مشاغله
يتغافل عنها اإلنسان يف
ّ

فلم يتق ّيد هبا تق ّيد ًا تا ّم ًا ،كام هو احلال

التّذكري بالنّعم اإلهل ّية ،هذه النّعم ا ّلتي

به ،فقـد و ّظف القافية توظيف ًا مجيالً،

خضم تبنّيه لألفكار
الدّ ن ّيو ّية ،ويف
ّ
الفاسدة ا ّلتي جتعله ينأى بفكره بعيد ًا عن

واحدة ال تتغيرّ أبد ًا؛ بسبب وظيفتها و

ا ّلذي يشدّ املستمع حتّى ال ينفرط عقده،

ا ّلذي سلكه القرآن من أجل إبعاد كون

السليمة ،فالتّكرار هنا مثل احلبل
الفطرة ّ
ويضيع يف متاهات الدّ روب.
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يكرر كان متو ّعد ًا عىل
مستهجن ًا ،ولو مل ّ

آية

يكرر القرآن
ويف سورة "املرسالت" ّ
مرات،
ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ عرش ّ

الرهبة يف
وإيقاع ّية هذا التّكرار ختلق ّ
املنكرين ،وليس هذا التّكرار لغو ًا ال

«ألن ّ
ّ
كل واحد منها ذكرت
فائدة وراءه؛

عقيب آية غري األوىل ،فال يكون تكرار ًا

يف القصيدة التي تنتهي أبياهتا بقافية

«وظيفتها ضبط الوزن»

(((7

 .وهذا ال ّتغيرّ

الرتابة عن املستمع،
القرآن شعر ًا ،ورفع ّ
( ((7أرسار التّكرار يف القرآن الكريم .تاج
الكرماين
القراء حممود بن محزة بن نرص
ّ
ّ
��س��ادس).
( النّصف ال ّثاين من القرن ال ّ
دراسة وحتقيق :عبد القادر أمحد عطا .دار
االعتصام .مرص.213 .
( ((7موسيقى ّ
الشعر بني االتّباع واالبتداع.
دكتور شعبان صالح .دار غريب .القاهرة.
ط.393 .2005 .4
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الرافعي:
وملتابعة املوسيقى املعنى .يقول ّ

السامع،
ومتاثــــل احلروف ،ممّا يريح ّ

القرآن إال صور تا ّمة لألبعاد التي تنتهي

ّ
السور القرآن ّية تركّز يف
أن معظم ّ

«وما هذه الفواصل التي تنتهي هبا آيات
هبا مجل املوسيقى ،وهي متّفقة مع آياهتا
الصوت اتّفاق ًا عجيب ًا يالئم نوع
يف قرار ّ
الصوت والوجه ا ّلذي ُيساق عليه بام
ّ

ليس وراءه يف العجب مذهب ،وتراها
أكثر ما تنتهي بالنّون وامليم ،ومها احلرفان

وجيذب انتباهه»(.((8

فواصلها عىل حريف النّون وامليم ال س ّيام

ال ّطويلة منها ك «البقرة» و «آل عمران»
السور ،ومها
و «األعراف» وسواها من ّ

حرفان كثري ًا ما يستعمالن يف قوايف
جو ًا موسيق ّي ًا
القصائد واألغاين ،و خيلقان ّ
ّص ا ّلذي
حزين ًا ،ويتناسبان مع طول الن ّ

الطبيع ّيان يف املوسيقى نفسها؛ أو باملدّ ،
وهو كذلك طبيعي يف القرآن ،فإن مل ِ
تنته
ّ

السأم؛ لذلك يعمل هذان
قد يو ّلد بعض ّ

حرف من احلروف األخرى ،كان ذلك

حتقيق نوع من التّنغيم ال ّطروب»(.((8

بواحدة من هذه ،كأن انتهت بسكون

متابعة لصوت اجلملة وتقطيع كلامهتا،

ومناسبة للون املنطق بام هو أشبه وأليق
بموضعه ،وعىل ّ
أن ذلك ال يكون أكثر
ما أنت واجده إال يف اجلمل القصار ،وال

قوي يستتبع القلقلة أو
يكون إال بحرف ّ
الصفري أو نحومها مما هو رضوب أخرى
ّ

املوسيقي»( .((8و «الفاصلة هلا
من النّظم
ّ
أثر يف نسق الكالم ،واعتدال املقاطع،

وجتعل موقعه حسن ًا يف النّفوس ،وتؤ ّثر
فيه تأثري ًا ال ينكر ،وتناسب األطراف،

( ((8إعجاز القرآن.246 .

الصوت بغرض
احلرفان « ...عىل مدّ ّ
وال يعني هذا ّ
السور القصرية
أن ّ

ال تستثمر هذين احلرفني ،ففي سورة»
احلمد» مثالً:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ.
( ((8الفاصلة القرآن ّية .د .عبد الفتّاح ال شني.
الرياض.22 .1982 .
املريخّ .
دار ّ
( ((8مجال ّية التّل ّقي يف القرآن الكريم.99 .
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السورة ا ّلتي يتلوها املسلم عرش
هذه ّ

الســـــــور عندي سورتا
وأعجب ّ

السورة
بني حريف امليم والنّون ،وهذه ّ

ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

مرات يف صلواته ،ترتاوح الفاصلة فيها
ّ
هي مناجاة بني العبد ور ّبهّ ،
وكل كالم

هو مناجاة؛ ّ
ألن « ...املنفرد هو ا ّلذي ال

يمكن أن يكون وحيد ًا بمعنى أنّه ليس
منفصالً ،معزوالً ،وال صالت له»(.((8

وحني يكون املصليّ مستغرق ًا يف مناجاته،
يكرر هذين احلرفني ا ّلذين يكونان
وهو ّ
مسبوقني بجرف املدّ الياء ا ّلذي خيرج

بنفس عميق ،يستشعر احلزن ،وتنهمر من

عينيه الدّ موع ،فتشتدّ آرصة القرب بينه
ور ّبه؛ لذلك ال عجب أن يرصخ وسط

السورة بـ «إ ّياك نعبد وإ ّياك نستعني»،
ّ

داللة عىل القرب ّ
الشديد بينه ور ّبه،

وداللة عىل أنّه أضحى ال يرى سوى
حمبوبه؛ فيعيش قارئ سورة «احلمد»
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«الفلق» و «النّـــاس» ،فسورة «الفلق»:
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ.

السورة تنبني انبنا ًء موسيق ّي ًا
هذه ّ
عجيب ًا عىل وفق ّ
الشكل اآليت:
 ...ق ...ق
 .......ب
 ...د ...د

فهناك فاصلتان تنتهيان بصوت

«القاف» ،ثم تأيت فاصلة تنتهي بصوت

ثم تأيت فاصلتان تنتهيان بصوت
«الباء»ّ ،

«الدّ ال» .والفاصلة «وقب» أشبه ما تكون

صورت ولوج ال ّليل خري
بالقطع ،وقد ّ

ّ
وكأن ال ّليل سارق يقتحم املكان
تصوير،

جو ًا حامل ًا ،بعيد ًا عن قسوة الواقع؛ ّ
ألن
ّ

من دون أن يلحظه أحد بخ ّفة ومهارة.

الصغري(.((8
ّ

ثالثة أصوات خمتلفة يف فواصلها ،إال

يسميه
السورة ّ
«الصدى احلامل» كام ّ
إيقاع ّ

( ((8إنشاد املنادى.51 .
غوي يف القرآن الكريم.
الصوت ال ّل ّ
( ((8ينظرّ :
املؤرخ
عيل ّ
الصغري .دار ّ
دّ .
حممد حسني ّ
يب .بريوت .ط.176 .2000 .1
العر ّ

الرغم من استعامهلا
السورة عىل ّ
وهذه ّ

ّ
أن هذه األصوات اشرتكت يف أنهّ ا مجيع ًا
والسورة ركّزت
من أصوات القلقلة.
ّ

عىل موضوعي القلق واخلوف ،وقد
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كانت املوسيقى بارعة يف تصوير هذين

السني جعل التّن ّفس
السورة عىل صوت ّ
ّ

ﭽﮀ ﮁ ﮂ

نفيس(((8؛
والسكينة ،وهو عالج
الراحة
ّ
ّ
ّ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

اإلنسان ،وإبعاد القلق واهلموم عنه ،وهو

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ.

الصباح بزقزقة
يعم اهلدوء ،وعندما يبدأ ّ
ّ

املوضوعني.

أ ّما سورة النّاس:

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
عىل عكس سورة «الفلق» ،فهي متتاز

بموسيقى مهدّ ئة لألعصاب ،وهذا اهلدوء

اإليقاعي يبعث
إيقاع ّي ًا منتظ ًام ،والتّن ّفس
ّ

الصوت قدرة عىل تنويم
لذلك كان هلذا ّ
من األصوات الربيئة ا ّلتي نسمعها عندما

العصافري.

ليتم إال بفضل استعامل الفاصلة
مل يكن ّ
السني ،و «صوت
ا ّلتي تنتهي بصوت ّ

السني رخو مهموس»( ،((8وتركيز
ّ
( ((8األصوات ال ّلغو ّية .الدّ كتور إبراهيم أنيس.
مكتبة األنجلو املرص ّية.74 .2007 .

الزمن .غاستون باشالر.
( ((8ينظر :جدل ّية ّ
املؤسسة
ت��رمج��ة .د .خليل أمح��د خليل.
ّ
اجلامع ّية للدّ راسات والنّرش .بريوت .ط.4
.171 .2010
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فحوى البحث
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الرؤية القرآنية ملقامات النبي اخلاتم

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل

األنبياء قاطبة.

أما بعد ...إن من ُسنة اهلل سبحانه

املقامات النبوية القرآنية ببحث مستقل

كلها ،ففضل املؤمنني من بني االنسان

واسع يف كتب املقامات واخلصائص

عىل حممد وآله الطاهرين...

يف خلقه ،أن فاضل بني املخلوقات

عىل غريهم ،ثم فاضل بني املؤمنني من
اآلدميني عىل مجيع خملوقاته ،وفاضل

سبحانه بني املؤمنني ،ففضل األنبياء

عىل سائر املؤمنني ،وفاضل بني األنبياء
ففضل حممد ًا عليهم.

وكــــذلك ما حلظناه من عدم إفراد

يستقيص معطياهتا التفسريية .مع تضخم
واملعجزات –وهــــــــذا ما أكده أيض ًا

الباحث صالــح أمحد الشامي–وذلك

عائد إىل (تساهل معظم ك ّتاب السرية يف

قبول األحاديث الضعيفة بل والضعيفة
جد ًا ،بل وأعلنوا ذلك رصاحة،((()..

والبحث يف خصائص النبي حممد

من هنا كان أيض ًا سبب اختيار البحث

يقف عىل عظمة النبوة املتجلية فيه،

القرآن الكريم دراسة تفسريية واملائزة

القرآنية مما يترشف املرء يف تناوهلا ،إذ

مما يتبني من الرؤى احلقيقية للخصائص
املحمدية ،ومما ينتفع منها يف سبيل
الدعوة إىل اهلل تعاىل ،فاإلصالح الكبري
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التاريخ ومن ابرز عظامء التاريخ هم

الذي حققه يف جزيرة العرب يف

سنني قالئـــــل والذي ال يمكن حتقيقه
إال خالل آمـاد طويلة وعقب تطورات

متوالية ،من الرباهني القوية الدالة عىل

عظمة خصائص النبوة املحمدية ،وعىل

أنه أعظم الناس طر ًا ،بل أعظم عظامء

وعنوانه الذي اخترص خصائصه يف

عن الناس عموم ًا يف مطلبه األول،

وخصائصه املائزة عن سائر األنبيـــــاء

والرسل يف املطلب الثاين.

أما أمهيـــــة البحث ففضل احلبيب

حممد يف آيــــــــــــات الذكر احلكيم

كالشمس يف رابعة النهار ،إال إن يف هذه
اآليات رؤى للمفرسين يف فهم معناها،

((( من معني اخلصائص املحمدية ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت2000 ،م ،ص.14

م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي

ومن ثم أخذت هذه اآليات فه ًام آخر ًا

حممد يف القرآن((( ،السيد حممد باقر

بام ينسجم مع معطيات البحث يف ا ُملدَ َّونة

عائشة عبد الرمحن (بنت الشاطئ) /مع

عىل حساب املقامات املحمدية ،مستعين ًا
التفسريية وقوف ًا عىل ماتم إظهاره فيها

من عناية هبذه املقامات واستقصائها.

احلكيم /الرسول األعظم((( ،الدكتورة
املصطفى ،(((ورسول جعفريان/

حممد جامع املحامد كلها((( ،وغريها

أما الدراسات السابقة فهي كثرية مما

من املصادر القديمة أيض ًا ،وكذلك ملا

للباحث االطالع عليها قبل رشوعه

املنهجية األكاديمية ،وكذلك مل يلحظ

يصعب إحصائها ،إال إن الذي قد تيرس
يف بحثه دفعه إىل الولوج يف مضامني
البحث ،ومن هذه املصادر كان عىل

سبيل املثال :السيوطي /كفاية الطالب
اللبيب يف خصائـــــص احلبيب((( ،أبو

حفص عمر بن عيل األنصاري الشهري

السول يف خصائص
بابن امللقن /غاية ُّ
الرسول ،(((وعلــــــي االفتخـــاري/

خصائص النبي يف القـــرآن((( ،وسعيد

حـــــــوى ،حممد اخلصائص والشامئل
واملعجزات((( ،والسيد رضــــا الصدر/

((( دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2003 ،3م.
((( حتقيق :عبد اهلل بحر الدين عبد اهلل ،دار
البشائر اإلسالمية ،بريوت1993 ،م.
((( مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش ،قم،
2003م.
((( دار السالم ،بريوت2009 ،م.

الحظه الباحث فيها من االبتعاد عن
الباحث دراسة تفسريية خاصة بمقامات

النبي اخلاتم التي اطر الباحث فيها

بحثه هذا.

خطة البحث :احتوى بحث (الرؤية

القرآنية ملقامات النبي اخلاتم- دراسة
تفسريية  )-عىل مطلبني ،املطلب األول

كان عنوانه املقامات املائزة عن سائر
البرش ،وكانت حماوره هي :مقامه

((( مركز النرش التابع لكتب اإلعالم اإلسالمي،
قم ،ط1420 ،2هـ.
((( مؤسسة شهيد املحراب للتبليغ اإلسالمي،
النجف األرشف1424 ،هـ.
((( دار ال��ك��ت��اب ال��ع��ريب ،ب�ي�روت ،ط،3
1983م.
((( نقله إىل العربية :د .عيل هاشم االسدي،
جممع البحوث اإلسالمية ،مشهد املقدسة،
ط1428 ،3هـ.
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عىل اخللق بالرأفة ،مقامه بأنه رمحة

أشــــد رأفة منهم ،فالنبي إنسان يف

املقامات املائزة لــــه عىل األنبياء

باحلنـان والعاطفة عىل الناس من حوله

للعاملني .واملطلب الثاين فقد كان عنوانه
واملرسلني ،وكانت حماوره هي :مقامه

عىل األنبياء واملرسلني بختم الرسالة،
مقامه عليهــــــــم بعموم الرسالة،

ٍ
حرص كب ٍ
ري
فيضم املؤمنني إليه يف
ّ

وخوف شديد من ان يمسهم ّسوء ،أو

عرض هلم مكروه)( ،((1وهذه النفس

مقامه بكثـــــرة املعجزات ودوامها،

الرؤوفة نلتمس متيزها عن سائر الناس

ثم عقب هذين املطلبني بخامتة وقائمة

املحمدية (الرأفة) يف قوله تعاىل :ﭽ ﮬ

مقامه بخصال مل تعط لنبي قبله،
ملصادر ومراجع البحث ،وعىل النحو
اآليت:

املطلب األول:

املقامات املائزة عن سائر البرش.

يف وصف القرآن املجيد هلذه اخلصيصة
ﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚ
التوبة.]128 :

ﭼ [سورة

حممـــــد عن سائر
متيز احلبيب ّ

فنجد يف هذه اآلية الكريمة إن (من

القرآن املجيد ،سيحاول الباحث بياهنا

وأنه حريص عليكم مجيع ًا من مؤمن أو

البرش بقامات كثرية نلتمسها يف نصوص

بقدر مستطاعه ،وعىل النحو اآليت:
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(مشاعره احللوة الرقيقة التي تنساب

ً
أوال :مقامه عىل اخللق بالرأفة:

أوصافه يشق عليه رضكم أو هالككم

غري مؤمن ،أنه رؤوف رحيم باملؤمنني

منكم خاصة)( .((1وذلك مليزة اإليامن

امتيــــــاز النبي حممد عىل سائر

التي فيها رضـــــا اهلل سبحانه وتعاىل،

أمجعني ،مع أنه من جنسهم إال إنه

( ((1حممد حسني فضل اهلل ،تفسري من وحي
القرآن.252 /11 ،

اخللق بأنه ذو (رأفـة)

(((1

ورمحة بالناس

( ((1مجع ُر َؤفا ُء :صفة مش َّبهة ّ
تدل عىل الثبوت
ف بـ :عطوف حنون .
رؤ َ
من ُ

بالناس عامة رجاء األيامن منهم ،ومن

( ((1حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري
القرآن.363 /9 ،

م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي

ثم حتققت نجاهتم من اهلالك الدنيوي

أرشف وأطهر نسب ،وهذا مما ال خالف

إذن مقامه بالرأفة واضح يف داللة

واضحـــــــة يف امتدادها العقائدي،

كونه رؤوف بالناس عامة ،وهبذا ال يتفق

ان متييز العـــرب دون غريهم ال دليل

والعذاب اآلخروي.

اآلية الكريمة ،وكذلك عموميتها يف

الباحث مع من ذهب ِمن املفرسين بأن
هذه اخلصيصة (الرأفة) خاصة بقوم

النبي وعشريتـــه ،بعد إن فرس قوله

تعاىل:

ﭽ ﮯ ﮰ ﭼ ،بأنه من

العرب خاصته ،ومن ثم يرتتب عليه أن

تكون الرأفة خاصة بالعرب دون غريهم،

فيه وال جدال ،وسلسلة آباء النبي
وصلتها اإليامنية باهلل تعــــاىل( ،((1إال

عليه يف اآلية املتقدمة ،وان ساق حممد
رشيد رضـــــا مجلة من اخلصائص ألمة
العرب ،بعــد أن عجز غريه من العلامء

الذين ذهبــوا إىل رأيه يف تفسري اآلية

املتقدمة ،كام وضح هو ذلك يف قوله:

(ومل أر ألحد من العلامء بيان ًا ملعنى هذا

فكان إن فرس حممد رشيد رضا هذه اآلية

االصطفاء بم كان؟.((1().

وأصفيائه من خيارهم)( ،((1مع إن اآلية

املفرس يف فهــــم النص القرآين وعامليته

وخصها يف (طهارة نسبه وفضل قومه

ختاطب الناس مجيع ًا ،وتوضح أنه
(ليس من فصيلة غري فصيلة البرش،

إن هلذا التفسري سلبيات يقع فيها

وعدم ورود املخاطبـــــــات القرآنية
خاصة بقوميه دون أخرى ،وهبذا يؤيد

ولذا فأنه يعيش أحاسيسكم ومشاعركم

الباحث ما ذهب إليــــــه الشيخ نارص

واالمتداد والشمول)(.((1

اىل ختصيص رأفة النبي بقومه فقط ،إذ

روح ٍ
ية من االنفتاح
وأفكاركم يف
ّ
وال ريب يف ان نسب النبي حممد

( ((1تفسري املنار.82 /11 ،

( ((1حممد حسني فضل اهلل ،تفسري من وحي
القرآن.253 /11 ،

مكارم الشريازي يف انكاره ملن ذهب
( ((1للتوسعة ظ :أمحد الواحدي ،سلسلة آباء
النبي ،دار امل��ؤرخ العريب ،ب�يروت ،ط،3
1991م.
( ((1تفسري املنار ،82 /11 ،ظ :الرازي ،مفاتيح
الغيب.187 /16 ،
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قال( :إن هذا هو أسوء تفسري ذكر هلذه

جنس او مصلحة او اعتبار غري اعتبار

ذكر يف القرآن الكريم هو مسألة األصل

النبي حممد عىل سائر البرش بام أشار

اآلية ،النا نعلم ّ
أن اليش الذي مل جير له
والعرق ،ففي كل مكان تبدأ خطابات

القرآن بـ (ياأهيا الناس) و(ياأهيا الذين

آمنوا) وأمثاهلا ،وال يوجد يف أي مورد

(ياأيّا العرب) و(ياقريش) وأمثال
ذلك)(.((1

إليها القرآن املجيد وأهنا عامة شاملة

جلميع الناس دون قومية أو أخرى وهذا

من انفراداته وخصوصياته.

ثاني ًا :مقامه بأنه رمحة للعاملني.

أرسل اهلل تعاىل نبيه حممد إىل

إذن فاخلطاب عام جلميع الناس،

البرشية كلها بعد فرتة من الرسل منقذ ًا

دون قوم ،فهي عامة ،واىل هذا املعنى

وختبط الناس يف وحل الرذائل ،فكان

وأن خصيصة الرأفة غري منحرصة بقوم
ذهب السيد حممد حسني الطباطبائي،
إذ قال( :إن املراد به أنه برش مثلكم ومن

نوعكم إذ ال دليل يدل عىل ختصيص
اخلطاب بالعرب أو بقريش خاصة،

وخاصة بالنظر إىل وجود رجال من
الروم وفارس واحلبشة بني املسلمني يف
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اإلنسانية واإليامن؛ خصيصة انامز هبا

حال اخلطاب)( ،((1فخصيصة الرأفة عىل

الناس كافة من غري االنحياز لقومية او
( ((1نارص مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل ،195 /6 ،وقريب من هذا
املعنى ظ :حممد حسني فضل اهلل ،تفسري من
وحي القرآن.252 /11 ،
( ((1امليزان يف تفسري القرآن.362 /9 ،

هلا من ضالالت الكفر ،وظلامت اجلهل،

بعيد ًا عن كل البعد عن مساؤ االخالق
كبريها وصغريها ،لني اجلانب سهل

العريكة ،فقال عنه اهلل تعاىل:

ﭽﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [ســـــورة آل
عمران ،]159 :وكان رمحة للعاملني
كافة ،ويف وصـــــف حال الناس ُقبيل

بعثته وجهده يف إنقاذ الناس من
هذا احلال ما نلحظه يف قول اإلمام عيل

إذ قال( :بعثه والناس ضالل يف حرية،
وخابطون يف فتنة ،قد استهوهتم األهواء،

واستزلتهم الكربياء ،واستخفتهم اجلاهلية

م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي

اجلهالء حيارى يف زلزال من األمر ،وبالء

ونلحظ إن خصيصة الرمحة املحمدية يف

عىل الطريقة ،ودعا إىل احلكمة واملوعظة

أو ًال :رضب يف الدنيا ،وينقسم عىل

من اجلهل ،فبالغ يف النصيحة ،ومىض
احلسنة)(.((1

اخلالئق عىل رضبني:

قسمني:

وهبذه اخلصيصة التي رصح هبا القرآن

القســــم األول :الرمحــــة العامة يف

ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ

جعله اهلل تعاىل ببعثته رمحة للبرشية

اسباب اإلرسال اإلهلي له هو شمول

واملسخ والدمار ،الذي كان حيل باألمم

املجيد يف أوضح تعبري إذ قال اهلل تعاىل:

[سورة األنبياء ،]107 :فنلحظ ان من
رمحته بكل ما حتمل دعوته من رمحة يف
الدين ويف الدنيا؛ (أما يف الدين فألنه

بعث والناس يف جاهلية وضاللة ،وأهل
الكتابني كانوا يف حرية من أمر دينهم

لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع
االختالف يف كتبهم فبعث اهلل تعاىل
حممد ًا حني مل يكن لطالب احلق سبيل

إىل الفوز والثواب فدعاهم إىل احلق وبني

هلم سبيل الثواب)

(((2

ليحققوا يف ذلك

العدل املفيض إىل الرمحة يف الدين والدنيا

من خالل األحكام الرشعية ومبادئها.

( ((1هنج البالغة ،رشح حممد عبده.186 /1 ،
( ((2الرازي ،مفاتيح الغيب ،199 /22 ،ظ:
حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري
القرآن.285 /14 ،

الدنيا:

كلها ،حيث انه حجب عنها اخلسف
السابقة عندما تعاين وتكذب أنبيائها كام إذ

رفعت الرمحة يف الدنيا بحدوث الطوفان
والغرق بقوم نوح ،مع وجود نبي اهلل

فيهم ،وهو الواضح يف قوله تعاىل:
ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ

(((2

[ســـــورة املؤمنون ،]27 ،يقول الشيخ
الطويس (ت460هـ)( :اخرب اهلل تعاىل
انه ملا جاء أمره بإهالك قوم نوح

الستحقاقهم ذلك بالكفر)( ،((2وكذلك

قوم هود وصالح بالرياح السامة،

والصيحة املهلكة وقوم شعيب بنار يوم

الظلة ،وقوم لوط باخلسف ،وقوم موسى
([ ((2سورة هود.]40 :
( ((2البيان يف تفسري القرآن.437 /5 ،
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باملسخ ،إىل قردة وخنازير ،ولذلك قال

 ]33واملعنى (أي وما كان من شأن اهلل

ﮔ ﭼ(.((2

أن يعذهبم وأنت أهيا الرسول فيهم إنّام

اهلل تعاىل:

ﭽﮐﮑﮒﮓ

ونلحظ إن هذه اآليـــــــة الكريمة

أرسلناك رمحـــة للعاملني ونعمة ال عذاب ًا

ألفاظها عىل مـــدح الرسول ومدح

الرمحة النبوية وفضله عىل اخلالئق كلها

صيغت بأبلغ نظم إذ أشتملت بوجازة
مرسله تعاىل ومدح رسالته بان كانت
مظهرة رمحة اهلل تعاىل للناس كافة وبأهنا
رمحة اهلل تعاىل بخلقه.

فالنبي( رمحـــــة ألهل الدنيا من

حيث اآلثار احلسنة التي رست من قيامه

بالدعوة احلقة يف جمتمعاهتم مما يظهر
ظهور ًا بالغ ًا بقياس احلياة العامة البرشية

اليوم إىل ماقبل بعثته.((2()

ونقمة)

(((2

فاهلل سبحانه اظهر خصيصة

فام كان (عز وجل) لينزل عليهم العذاب
الذي كان حيل باألمم السابقة ما دام فيهم

نبيه حممد وذلك لعلو مقامه عنده
سبحانه ،وفضله ورشفه.

القســـــم الثاين :الرمحة اخلاصة يف

الدنيا.

وهي رمحتـــه ألمته إذ إن اهلل

سبحانه جعل مع وجوده يف الدنيا

وأيض ًا من رمحة النبي ما نتلمسه يف

أمر ًا آخر ًا إكرامــــــ ًا للنبي وهو

ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [ســـــورة األنفال:

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ ،فلوال هذا

قوله تعاىل لنبيه:
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تعــــــاىل وسنته ،مقتىض رمحته وحكمته،

ﭽﯫﯬﯭ

( ((2وهذه اآلية (تشتمل عىل أربعة وعرشين
حرف ًا بدون حرف العطف الذي عطفت به
ذكر فيه الرسول ،ومرسله ،إليهم ،والرسالة
وأوصاف هؤالء األربعة ،مع إفادة عموم
األحوال واستغراق املرسل إليهم .)..بن
عاشور ،التحرير والتنوير.121 /17 ،
( ((2حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري
القرآن.284 /14 ،

االستغفار قال تعاىل:

ﭽﯫﯬ

االستغفار الذي فتح هلذه األمة إكرام ًا

للنبي وبام هدى اهلل بـــــه من هذه
اجلامعة امة يستغفرون اهلل سبحانه ،لكان
العذاب ناز ً
ال هبا ،إذ املعلوم إن (عذاب

اهلل إنام هيبط من السامء بعد فراغ قلوب
( ((2حممد رشيد رضا ،تفسري املنار.564 /9 ،

م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي

املجتمع متام ًا عن اإليامن ،وبعد خروج

ويسألونه فيقول :أنطلقوا ،فينطلق هبم

ثاني ًا :رضب يف اآلخرة وهي عىل

ساجد ًا فيمكث ما شاء اهلل فيقول اهلل عز

القســـــم األول :الرمحة العامة يف

تعط.((2()...

أو انعدام الصاحلني متام ًا)(.((2
قسمني:

اآلخرة :وهذه الرمحة تشمل البرش كلهم

حيث يشفع النبي يف الناس لقيام
احلساب فيهم ،بعد أن عانوا من أهوال

املحشـــر وشدائده ،حتى ذهبوا ألويل

العـــزم من الرسل يتوسلون إليهم أن
يشفعوا عند رهبم ،ومل يكن هذا نافع ًا هلم

يف أمرهم حتى توسلوا باحلبيب حممد
وحني ذاك استجاب لنبي الرمحة

يف اخلالئق مجيع ًا ،يقول اإلمام جعفر
الصادق( :يلجم الناس يوم القيامة

العرق ،فيقولون أنطلقوا بنا إىل آدم يشفع

لنا عند ربك ،فيقول إن يل ذنب ًا وخطيئة
فعليكم بنوح ،فيأتون نوح ًا فريدهم إىل
الذي يليه حتى ينهون إىل عيسى فيقول

عليكم بمحمد رسول اهلل- وعىل
مجيع األنبياء -فيعرضون أنفسهم عليه

( ((2حممد تقي املدريس ،من هدى القرآن/3 ،
.190

إىل باب اجلنه ويستقبل باب الرمحن وخير

وجل :أرفع رأسك وأشفع تشفع وسل
القســــــــــم الثاين :الرمحة بأمته يف

اآلخرة.

ال ريب مـــن كان رمحة لغري متبعيه

من األوىل أن تكــــــون رمحته شاملة

ملتبعيه الذين آمنوا بـــــه واهتدوا هبديه،

فهؤالء هلم رمحة خاصة ،وهذه الرمحة

اخلاصــــــة من خصوصياته عليهم،

فقــد كان بقلبه الرحيم حريص عىل
املسلمني يف احلياة الدنيا مع ماالقاه

منهم من اعراض او ممن غرر به منهم

قبل اسالمهم –إال َمن احدث منهم بعد
رحيل النبي عن الدنيا ،-فكان يلتمس

هلم العذر ويناجي ربه سبحانه ان يعفو

عنهم فيقول( :اللهم اغفر لقومي
إهنم ال يعلمون)(.((2

( ((2املجليس ،بحار األن���وار ،35 /8 ،ظ:
البخاري ،صحيح البخاري.106 /4 ،
( ((2املجليس ،بحار األنوار ،167 /95 ،ظ:
امحد بن حنبل ،مسند امحد.427 /1 ،
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ومن مظاهر رمحته ألمتـــــــــه يف

يف األيامن من هذه األمة الذين دخلوا

أو ًال :الشفاعة:

األيامن فيسعى بالشفاعة هلم ،قال اإلمام

اآلخرة:

وهذا بيان لبعض املواقف التي يكون

احلسنيّ :
(ان النبي قال يف جواب نفر

وهــــب اهلل سبحانه وتعاىل انبياءه

يف أصحاب الكبائر ما خال أهل الرشك

كسائر االنبياء بل هو اكرمهم قد أعطي

بالذين ليس يف أعامهلم رشك أو ظلم،

فيها شفاعة النبي ألمته:

دعوة مستجابة يف الدنيا ،ونبينا حممد

يف الدنيا دعوة مستجابة ايض ًا ،إال ان
سائر االنبياء استعجلوا بالدعاء هبا يف
الدنيا ولكنه رمحـــــة بأمته أدخرها

ليشفع ألمته هبا يوم القيامة ،قال:

(إن اهلل أعطاين مسألة فأ ّدخرت مسألتي

لشفاعة املؤمنني من أمتي يوم القيامة
ففعل ذلك)(.((2

من اليهود سألوه عن مسائل ،أما شفاعتي
والظلم)( ،((3فنلحظ إن النبي يشفع

وكان فيها ملم من الذنوب.
ثاني ًا :احلوض:

ان من دواعي رمحــــة اهلل تعاىل

هلذه األمة بنبيها ،ان أكرمها اهلل تعاىل

باحلوض ينتظرهم نبيهــــــــم عليه
يوم القيامة ليرشبوا منه رشب ًة بيده ال
يظمأون بعدها أبد ًا ،وذلك بعد إن يشتد

ثم انه بني من ُهم املحتاجون

هبم العطش يف ارض املحرش كام قال

هلم الشفاعة ،فقال( :أنام شفاعتي ألهل

احلوض ،وألنازعن أقوام ًا ثم ألغلبن

لشفاعته من هذه األمة وركز عىل أن تكون
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النار وال يوجد يف قلوهبم إال الرذاذ من

الكبائر من أمتي)(.((3

يف خطبة حجة الوداع( :أنا فرطكم عىل

عليهم فيقال :انك ال تدري ما أحدثوا

ثم انه بعد أن يفرغ من شفاعة

بعدك)( ،((3أي انه تقبل كل هذه األمة

( ((2الطويس ،االمايل ،ص.36
( ((3الصدوق ،من ال حيرضه الفقيه.376 /3 ،

( ((3الصدوق ،اخلصال ،ص.355
( ((3املجليس ،بحار األن��وار ،239 /7 ،ظ:
امحد بن حنبل ،مسند امح��د،257 /1 ،
البخاري ،صحيح البخاري.206 /7 ،

أهل الكبائر من األمة ،يبحث عن املقلني

م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي

عىل احلوض فيطرد منهم أقوام ًا بدلوا

معنى الكوثر قال( :هنر يف اجل ّنه أعطاه اهلل

ذلك الطرد إال نتاج السري وراء رساب

انفرد هبا النبي حممد مع خصائصه

وغريوا يف دينهم ،ويف هنج نبيهم وما

الضالالت يف الدنيا.

ّنبيه عوض ًا عن ابنه)( ،((3فهذه خصيصة
األخرى عن اخللق أمجعني ،فهذا إعطاء

وهـــذه اخلصيصة نلحظها يف قوله

من رب العاملني إليه ،إكرام ًا لنبيه 

[سورة الكوثر .]1 :فمن ابرز مصاديق

التأكيد –يف بدايــــة السورة –لالهتامم

تعـــــــاىل:

ﭽﮆﮇﮈ ﭼ

الكوثر هو احلوض

(((3

إذ م ّلك سبحانه

وتعاىل حبيبه حممد هذا احلوض يوم

القيامة يسقى منه املؤمنني ،يقول الشيخ

الطـــويس( :اإلعطاء إخراج اليشء إىل

آخذ له ،وهو عىل وجهني :إعطاء متليك
وإعطاء غري متليك ،فإعطاء الكوثر إعطاء

متليك كإعطاء األجر ،وأصله التناول من
عطا يعطوا إذا تناول)(.((3

وعن اإلمام جعفر الصادق يف

( ((3قيل يف تفسري الكوثر آراء كثرية ،ولكن
هذه التفاسري تبني غالب ًا املصاديق البارزة
ملعناها الواسع وهو اخلري الكثري ،للتوسعة
يف هذا اآلراء ظ :الرازي ،مفاتيح الغيب،
 ،133 /32ن��ارص م��ك��ارم ال��ش�يرازي،
األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل/20 ،
 ،385واخ��ت��ار الباحث هنا ما يناسب
البحث.
( ((3التبيان يف تفسري القرآن.350 /10 ،

وتعظي ًام له ،إذ أن (افتتاح الكالم بحرف

باخلرب ،واإلشعــــــــــار بأنه يشء عظيم
يتتبع اإلشعار بتنويــــه شأن النبي،
وضمري العظمة مشعر باالمتنان بعطاء

عظيم)(.((3

ثالث ًا :املقام املحمود يوم القيامة:

ومـن خصائص النبي يوم القيامة

يف اآلخرة هو املقام املحمود ،وهذا
رصح بــه النص املبارك قال تعاىل:
ما ّ

ﭽﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﭼ

[سورة االرساء ،]79 :فهذا املقام مقام

ترشيف وتعظيم للنبي حممد عىل
سائر اخللق ،إذ إن املقام( :حمل القيام،
واملراد به املكان املعدود ألمر عظيم،

ألنه مـــن شأنه أن يقوم الناس فيه وال
( ((3القمي ،تفسري القمي ،ص.771
( ((3ابن عاشور ،التحرير والتنوير.502 /30 ،
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جيلسوا ،وإال فهو املجلس)(.((3

ويوضــــح الشيخ الطربيس أمهية

إال شفاعته عند اهلل)( ((3تعاىل ،فهذا املقام

به ،فيقول( :معناه يقيمك ربك مقام ًا

املقام خصيصة أنفرد هبا النبي دون

هــــذا املقام واختصاص النبي األكرم

حممود ًا حيمدك فيه األولون واآلخرون،

وهو مقام الشفاعة ترشف فيه عىل مجيع
اخلالئق ،تسأل فتعطى ،وتشفع فتشفع،

املحمود هو الشفاعة الكربى ،وهذا

سائر اخللق أمجعني بنص القرآن الكريم.

رابع ًا :شهادته عىل مجيع اخلالئق:

إن من عدل اهلل (عز وجل) عىل مجيع

وقد أمجع املفرسون عىل أن املقام املحمود

اخلالئق يوم القيامة ،أن يشهد بعضهم

فيه للناس ،وهو املقام الذي يعطي فيه

عىل اهلل ،فيجعل لكل أمة شهيد ًا عليها،

هو مقام الشفاعة ،وهو املقام الذي يشفع
لواء احلمد ،فيوضع يف كفه وجيتمع حتته
األنبياء واملالئكة فيكون :أول شافع
وأول مشفع)(.((3

عىل بعض ،حتى ال يكون ألحد حجة
من نفسها وهو نبيها الذي أرسل فيها،

قال تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﭼ

ونلحــــــظ إن كلمة حممود وردت

[سورة النساء ،]41 :يقول الشيخ

إن محد األولني واآلخرين يشمل احلبيب

َّ
احلجة
نبي بأنه بلغ قومه ماتقوم به
ّ
كل َّ
عليها من مراد اهلل)(.((4

بشكل مطلق ،فهي –ظاهر ًا –تشري إىل
حممد ًا ،وما يكون هذا احلمد للنبي
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منه حصل له بعد ذلك إىل الناس وما ذاك

من الناس يوم القيامة إال لوجود (اإلنعام
الذي ألجله يصري حممود ًا إنعام ًا سيصل

( ((3بن عاشور ،التحرير والتنوير/14 ،
 .146مل جيد الباحث بحسب تتبعه معنى
املقام الذي تعنيه اآلية الكريمة يف مصادر
اللغة.
( ((3جممع البيان.214 /6 ،

الطويس( :والشهادة تقع يوم القيامة من

وبام أن مقام الشهادة عىل األعامل

من أعظم مقامات النبي يف أمته ،فإذا
( ((3ال��رازي ،مفاتيح الغيب ،26 /21 ،ظ:
نارص مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل ،64 /9 ،كامل احليدري،
الشفاعة ،ص.318
( ((4التبيان يف تفسري القرآن.194 /3 ،

م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي

(مل يطعه شخص يف الدنيا فأنه يف اآلخرة

 ،]64وغريهـــا الكثري من النصوص

النبوية الواردة يف اآلية مبالغة يف احلث

اخلاتم.

شهيد عليه)( ،((4ويف هـــذه اخلصيصة

عىل الطاعة واجتناب املعصية والزجر

عن كل ما يستحيي منه عىل رؤوس
اإلشهاد ،ألنه يشهد لإلنسان وعليه يوم
القيامة شهود عدول ال يتوقف يف احلكم

بشهادهتم ،وال يتوقع القدح فيهم.((4()..
خامس ًا :مقام بالتوجيه القرآين إىل

األدب يف خطابه:

التي تؤكـــــد هذا املقام السامي للنبي
يف حني نلحظ ان يف القـــرآن الكريم

آيات كثرية خياطب اهلل هبا األنبيـــــاء

بأسامئهم ،منها ما نلحظه يف قوله تعاىل:
ﭽﭑﭒﭓﭔ

مريم ،]12 :ويف قوله تعاىل:

ﭼ [سورة
ﭽﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [سورة
آل عمران .]55 :وغريها من اآليات

لقد خاطب اهلل تعاىل نبيه اخلاتم

التي خاطبت األنبياء والرسل الكرام

باسمه كام خاطب بقية األنبياء والرسل،

إذن مــــن بــــــاب األوىل ان حتث

ترشيف ًا له بالنبوة والرسالة ٬ومل خياطبه

بأسامئهم.

وهذا واضح يف نصوص الذكر احلكيم

النصوص القرآنية املؤمنني عىل االلتزام

ﭼ [سورة البقرة،]143 :

اثناء ممارسة نشاطهم يف حياهتم اليومية،

منها يف قوله تعاىل:
ﭴﭵ

ﭽﭑﭒﭓﭔ

والنبي كسائــــر املؤمنني ممن يشمله

ﭽﭶﭷﭸﭹﭺ

إال انّا نلحظ ان احلث عىل االلتزام هبذه

ويف قوله تعاىل:

ﭕﭖ

قوله تعاىل:

ﭽﭲﭳ

بآداب معينة عند تعاملهم فيام بينهم

ﭼ [سورة النساء ،]80 :ويف

ﭻﭼﭽ

ﭼ [سورة االنفال:

( ((4حممد تقي املدريس ،من هدى القرآن/2 ،
.58
( ((4الطربيس ،جممع البيان.71 /3 ،

اخلطاب القرآين يف تعامله مع الناس،

اآلداب التي وجه به القرآن الكريم

الناس يف تعاملهم مع النبي ان تركها
مقرون باحباط األعامل.

فكانت هذه اآلداب هنا مقام
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اختص به احلبيب حممد ،وان التارك

النبي األكرم.

من دون الناس هو:

حرضته ،قـــال تعاىل:

هلذه اآلداب آثم قلبه ،فمام اختص به
أو ً
ال :مقامــــه يف عدم التقدم بني

يديه يف االقرتاح عليــــه ،وان ذلك
االلتزام األديب واألخالقي نابع من

اإليامن به وان له خصوصيته التي انفرد

هبا عىل سائر البرش ،وهذا واضح جيل
فيام ألزمنا القرآن الكريم من اخللق
الواجب ،فقال تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﭼ

ﭽﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﭼ
[سورة احلجرات ،]2 :فهذه اخلاصية
انفرد هبا عىل سائر البرش ،فكان أن

حتبط األعامل وخترج مرتكبها من حيز
اإليامن (إن قصد هبا اإلساءة واإلهانة

لشخص النبي ومقامه الكريم فذلك

[سورة احلجرات،]1 :

موجب للكفر ،وإال فهو إيذاء له وفيه

صفة اإليامن ،يوحي بأن هـــذا التعليم

وان األمر ال يقف يف هذه اخلصوصية

(((4

فنلحظ (إطالق النداء للناس من خالل

ينطلق من مضمـــون اإليامن يف حركته
الروحية والسلوكية)
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ثاني ًا :مقامــه بعدم رفع الصوت يف

(((4

التي انفرد هبا

( ((4ذكر املفرسون لنزول اآلية أسباب منها:
حني أراد النبي أن يتوجه إىل خيرب
رغب يف أن خي ّلف شخص ًا معينا مكانه يف
وينصبه خليف ًة عنه ،فاقرتح عمر
املدينة
ّ
شخص ًا آخر ،فنزلت اآلية وأمرت أن ال
تقدموا بني يدي اهلل سبحانه ورسوله .ظ:
القرطبي (ت671ه���ـ) ،اجلامع ألحكام
القرآن.117 /9 ،
( ((4حممد حسني فضل اهلل ،تفسري من حي

إثم أيض ًا.((4()..

عىل كونه بني ظهرانيهم ،بل حتى عند
قربه الرشيف ،يقول القرطبي( :وقد كره

بعض العلامء رفع الصوت عند قربه،
وكره بعض العلامء رفع الصوت يف
جمالس العلامء ترشيف ًا هلم؛ إذ هم ورثة

القرآن .136 /21 ،ظ :اآلل��ويس ،روح
املعاين.400 /26 ،
( ((4ن��ارص م��ك��ارم ال��ش�يرازي ،األم��ث��ل يف
تفسري كتاب اهلل املنزل .373 /16 ،ظ:
اآللويس ،روح املعاين.402 /26 ،

م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي

األنبياء)(.((4

ثالثــــــ ًا :مقامـــــــــه باستئذانه عند

االنرصاف عنه  :قال تعاىل:

ﭽﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

دالة عىل اإليامن بنص القرآن الكريم،

فكان مما انفرد هبا عىل سائر البرش ملا
فيها من دالله ال تقبل الشك بان تارك
االستئذان منافق أيض ًا.

رابعــــــ ًا :مقامه بأدب مناجاته:

ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ومما انفرد به النبي األكرم هو ما فرضه

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

عند مناجاته ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ

اهلل سبحانه من حكم رشعي عىل الناس

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

[سورة النور ،]62 :وهنا

ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭺ ﭼ

(((4

نلحظ بوضوح وجـــــوب االستئذان

حني االنرصاف من جملسه ،وإن

عدم االستئذان عالمة داله عىل إن
فاعله منافق ،وان روحه قد امات فيها
اإليامن ،فكان أن (نعى اهلل عليهم فعلهم
هذا وأعلم بمنافاته لإليامن وأنه شعار

النفاق)( ،((4فخاصيـــــــة االستئذان هنا
( ((4اجلامع ألحكام القرآن.121 /9 ،
( ((4ويستدل هبذه اآلية عىل التفويض له
من قبل اهلل سبحانه ،يقول القاسمي:
(اس��ت��دل باآلية عىل أن بعض األحكام
مفوضة إىل رأيه .وتسمى هذه املسألة
ّ
مسألة التفويض) ،حماسن التأويل/7 ،
.3059
( ((4ابن عاشور ،التحرير والتنوير.245 /18 ،

ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [سورة املجادلة.]12 :

وهــــذه اآلية وإن كانت منسوخة

بقوله تعاىل:

ﭽﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ([ ((4ســورة املجادلة:

( ((4ويف ه��ذه اآلي��ة خصيصة ألم�ير املؤمنني
عيل مل يشاركه فيها أحد قط ،وذلك هو
ّ
الواضح من سبب نزل هذه اآلية الكريمة
هو إن األغنياء (ك��ان��وا يأتون النبي
فيكثرون مناجاته ،حتى كره رسول اهلل
ذلك من طول جلوسهم ومناجاهتم ،فانزل
اهلل تبارك وتعاىل هذه اآلية ،وأمر بالصدقة
عند املناجاة ،فأما أهل ال ُعرسة فلم جيدوا
شيئ ًا ،وأما أهل امليرسة فبخلوا) ،قال اإلمام
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ٍ
معان سامية منها
 ،]3وذلك ألجل ابراز

أرادها اهلل سبحانه لنبيه اخلاتم ومتيزه عن

عىل الفرد ،فالقرآن املجيد (يعلمهم أدب ًا

املحمدية
فهي أيض ًا لفت نظر إىل احلقيقة
ّ

احرتام ًا لوقت النبي ومصلحة اجلامعة

آخر ًا يف عالقتهم برسول اهلل،...،

فشاء اهلل أن يشعرهم هبذه املعاين بتقرير

سائر الناس ،وهي مع كوهنا تأديب هلم
العظمى.

رضيبة للجامعة من مال الذي يريد أن

خيلو برسول اهلل .ويقدمها يف صورة
صدقه قبل أن يطلب املناجاة)(.((5

املقامات املائزة له عىل
األنبياء واملرسلني.

مــــــن املعلوم إن من متام اإليامن

فنلحظ إن هــذا الترشيع األديب يف

بالعقيدة اإلسالمية هـــو اإليامن بجميع

دون سائر البرش ،وفيه دالله واضحة عىل

مجيع ًا ،وان هـــؤالء األنبيــــاء والرسل

املناجاة وغريها كان خاص بالنبي األكرم

رفعـــــة مقامه وسمو اهليبة التي
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املطلب الثاين:

عيل( :إن يف كتاب اهلل آلية ما َع ِم َل هبا
أحد قبيل ،وال يعمل هبا أحد بعدي –فذكر
اآلية أعاله –كان يل دينار فبعته بدراهم
وك��ن��ت إذا ناجيت ال��رس��ول تصدقت
بدرهم حتى نفذ ،فنُسخت باآلية األخرى:
ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﭼ) .ال��واح��دي النيسابوري
(ت468ه��ـ) ،أسباب النزول ،ص–213
 ،214ظ :الطربي ،جامع البيان عن تأويل
القرآن ،15 /28 ،املجليس ،بحار االنوار،

.29 /17
( ((5سيد قطب ،يف ظالل القرآن.3512 /6 ،

األنبيــــــاء واملرسلني ،والتصديق هبم
الكرام قد ُفضل بعضهــــــم عىل بعض،

وذلك خلصائص امتــــاز بعضهم عىل

بعض ،قال تعاىل:

ﭽﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭼ [سورة البقرة.]253 :
حممد
واهلل سبحانــه خص نبينا ّ

بخصائص ميزتــــــه عىل مجيع األنبياء
يرصح به يف قوله
واملرسلني ،وذلك ما ّ

تعاىل:

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [سورة
األحزاب ،]7 :فتقدّ م النبي حممد يف

م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي

الذكر هو تقديم بالرتبة إذ (بدأ يف هذه

مهد جانب ًا من مسري التكامل
السابقني قد ّ

ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات اهلل

الطريق الصعب نحو التكامل وينال

ولبيان مكانة هذا الرشف يف القرآن

هلذا الطريق عىل يد آخر نبي أرسل من

اآلية باخلاتم لرشفه صلوات اهلل عليه،

عليهم) (.((5

املجيد –بحسب إمكـــــان الباحث –

قسمنا هذا املطلب عىل املحاور اآلتية:

ليكون اإلنسان قادر ًا عىل سلوك هذا
األهلية الستقبال منهج كامل وجامع
قبل اهلل تعاىل)(.((5

فمن البدهيي انه مع استالم اخلريطة

ً
أوال :مقامه  عىل األنبياء والرسل

الكاملة واملخطط اجلامع سوف ال تكون

من املقامات املائزة للحبيب حممد

احلقيقة هو التعبري الذي ورد يف الروايات

رساالته إىل الناس وكرمهم بام امتازوا به

نبي اإلسالم آخر لبنة ،أو واضع آخر
ّ
لبنة يف قرص الرسالة البديع املحكم ،وكل

بختم الرسالة:

عىل من اصطفاهم اهلل عز وجل حلمل
عىل الناس من صفات وشامئل أهلتهم
هلذا الرشف العظيم ،فكان ان جعل

سبحانه هناية مطاف هذا الرشف عند

نبيه حممد ،وقد أشار القرآن الكريم
إىل هذه اخلصيصة يف قوله تعاىل:

ﭽﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

هناك حاجة اىل خمطط آخر ،وهذا يف
الدالة عىل كونه خامت ًا ،والتي عدّ ت

ذلك يؤكد عدم احلاجة اىل دين جديد
ورشيعة مستحدثة.

ومـــــــن هذه األحاديث الدالة عىل

ما تقــــدم قوله( :مثيل ومثل األنبياء

كمثل رجـل بنى دار ًا فأمتها وأكملها إال

ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

موضع لبنة ،فجعــــل الناس يدخلوهنا

وهبذه اخلامتيــــــــة تكمن خصيصة

اللبنة ،قـــــال رسول اهلل :فأنا موضع

( ((5ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.476 /3 ،

( ((5نارص مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل.304 /13 ،

ﯸ

ﭼ [سورة األحزاب.]40 :

التكامــــل إذ (إن كل واحد من األنبياء

ويتعجبون منها ،ويقولون :لوال موضع
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اللبنة جئت فختمت األنبياء)(.((5

ثانيــــ ًا :مقامه عىل األنبياء بعموم

االعراف ،]73 :فنجــــــــد إن ارسال

وخصيصة عامليـة الرسالة املحمدية

مناطق جغرافية حمددة ،وهذا مل نلحظه

السابقة منصوص عليها قرآني ًا ،وذلك

فكـان ان انفرد النبي عن سائر

الرسالة:

وعموميتها يف قبال خصوصية الرساالت
من خالل تقييد الرساالت السابقة
بأقوامها ،قال تعاىل:

ﭽﮝﮞﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﭼ
[سورة الروم ،]47 :وقــــوله تعاىل:
ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [سورة يونس:

 ،]47وكذلك قوله تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃﮄ

ﭼ [سورة يونس.]47 :

االنبياء والرسل كان اىل قوم معينني ويف

يف الرسالة املحمدية ،فهي عامة.

األنبياء بخصيصة عظيمــــــة تليق مع
االستعداد الذي حظي بـــــه ومكانه

سابقة ،وهي عموم رسالتــــــــه ،فقد
دلت النصوص عىل عموم رســــــــالة

النبي حممد للثقلني اإلنس واجلن
وليس للعرب خاصة ،قــــــال تعاىل:

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

وقال تعاىل بخصوص رسالة النبي

ﯛ ﯜ ﭼ [سورة الفرقان،]1 :

[سورة آل عمران ،]49 :وغريها من

اإلنس واجلن ممن عارصه  إىل يوم

عيسى:

ﭽﭹﭺﭻﭼ ﭼ

اآليات التي تنص عىل حمدودية االبالغ
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ﭽﯖﯗﯘﯙ

ﭼ [سورة

الرسايل يف مهام األنبياء ،من ذلك ما

نلحظه أيض ًا يف قوله تعاىل يف حق النبي
الشعيب:

ﭽﭲﭳﭴ

ﭵ ﭼ [ســــــورة االعراف،]85 :
وقوله تعاىل عن نبيه صالح قال تعاىل:

( ((5مسلم ،صحيح مسلم.52 /15 ،

إذ إن (املراد بالعاملني عند مجع من العاملني

القيامة )..وإرساله إليهم معلوم من
الدين بالرضورة فيكفر منكره ،وكذا
املالئكة.((5()

( ((5اآلل���ويس ،روح امل��ع��اين،572 /18 ،
وذهب ابن عاشور اىل القول يف العاملني:
هو (مجيع األمم من البرش) ،وهذا ال يصمد
أمام الدليل إذ إن لفظ (العاملني) أوسع يف
مدلوهلا عىل البرش فقط ،يقول اجلرجاين:
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فعامليــــــة رســـالة الدعوة املحمدية

ومن عموم رسالة النبي حممد

خيوطه بإحكام ويتحرك بفاعلية من

1.1انه بخصيصــــة العموم أفضل

(نسيج يتغلغل يف عمق اإلسالم وتتشابك
خالل كل ثنايا اإلسالم وأفكاره)(،((5

يتضح مايأيت:

األنبيـــاء واملرسلني ،وذلك انه كلام

فرسالته املتمثلة يف القـــــرآن املجيد

توسعت مهمـــة أي عامل يف مكان

عاملي الداللـــــة ،وهو وإن كان إنساين

عىل من هو أدنى منه ،وكذلك كلام

عامليـــــة وإن (كان عريب النص إال أنه
الرسالة إال أنه عريب العبارة)( ،((5ومن

ثم فهي -العاملية –ليست فكرة عائمة
وال أطروحة عابرة وال دعوة عاطفية
وال شعار ًا يقف عىل هامش احلياة
اإلسالمية ،بدايتها بداية اإلسالم نفسه،

عمله ،فهو بيان نجاحــــــه وفضله

توسعت رسالة نبي عن حميطها فهي
علو ٍ
شأن لصاحب هذه الرسالة ،فام
دامت رسالة حممد قد خرجت

عن حميطها التي ُبعثت فيه وهي مكة،

حتى عمت العامل بأرسه ،فهو بيان

وهي قمة هرمه الفكري املتمثل بعقيدة

لعلو شأن صاحب هذه الرسالة،

يناظرها روعة وهبا ًء.

واجلن.

التوحيد التي مل ولن تعرف البرشية ما

(ال��ع��امل ع��ب��ارة ع��ن ك��ل م��ا س��وى اهلل من
املوجودات) ،كتاب التعريفات ،ص .119
( ((5عبد الكريم آل نجف ،األبعاد العاملية يف
العقيدة اإلسالمية ،جملة الفكر اإلسالمي،
السنة  ،2العدد 1415 ،8هـ ،ص.175
( ((5د .حممد حسني الصغري ،البعد العاملي يف
القرآن ،بحث منشور ضمن أعامل الندوة
املتخصصة حتت شعار( :عاملية القرآن)،
كلية الرتبية /جامعة الكوفة ،الذكرى
العارشة لتأسيس جامعة الكوفة/1 /5 ،
1998م.

وخاصة ان رسالته شملت اإلنس

2.2إن أمته أفضل األمم ،ففضل األمة
بفضل املبعوث فيها ،وما دام هو
أفضل األنبياء ،فمن الطبيعي ان يكون

رشفها من رشف نبيها.

3.3إن حاجة أهل الكتاب لرسالته ،ال
وعباد األصنام
تقل عن حاجة العرب ُ
هلا ،فهم بحاجة لتجديد رشيعتهم
التي ُحرفت ودخلها الكثري من
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الضالالت ،والتي ذكرها القــــرآن

حسية ،وان من أهم مايميز نبينا حممد

ثالثـــــ ًا :مقامـه بكثرة املعجزات

ما من نبي سبقه ،إال كانت له معجزة أو

املعجزة –كام عرفها الشيخ الطربيس

حممد فقد ُعرف باملعجزات احلسية

املجيد.

ودوامها:

(ت548هـ) :هي (أن يأيت اإلنسان

بيشء يعجز خصمه عنه ويقرص دونه
فيكون جعله عاجز ًا عنه)( ،((5وعرفها
السيـــد اخلوئي (ت1413هـ)( :أن يأيت

املدعي ملنصب من املناصب اإلهلية بام

خيرق نواميس الطبيعية ويعجز عنه غريه
شاهد ًا عىل صــــــدق دعواه)( ،((5وهبذا

اإلعجاز يكون النبي مؤيد من السامء
وبحجة دامغة داللة عىل صدق اتصاله

برب العاملني.

بعض املعجزات احلسية فقط ،أما نبينا
واملعنوية مع ًا(.((5

ونلحظ ذلك فيام ييل:

1.1املعجـــــــزات املعنوية :وتكاد أن
تنحرص يف القرآن الكريم؛ فإنزال

القرآن من أعظم املعجزات ،وأهبر
اآليات ،وأبني احلجج الواضحات،

ملا اشتمل عليه املعجز الذي حتدى
به اإلنس واجلن ،أن يأتوا بمثله،

فعجزوا عن ذلك مع توافر دواعي
أعدائه عىل معارضته ،وفصاحتهم

واملعجزات ختتلف يف حجمها وقوهتا

وبالغتهم حتى حتداهم بعرش سور

كانت معجزته موافقة لطبيعة القوم

بسورة واحدة من مثله ،فعجزوا عنه،

وكثرهتا ،من نبي إىل نبي آخر ،فكل نبي
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يف معجزاته ،وفضله هبا عىل األنبياء انه

الذين ُبعث فيهم ،من ناحية عنادهم وما
اشتهروا به من فنون ،وتنقسم املعجزة

عىل قسمني :معجزة معنوية ،ومعجزة
( ((5جممع البيان يف تفسري القرآن.167 /4 ،
( ((5البيان ،ص.44

منه ،فعجزوا ،ثم تنازل إىل التحدي
وهم يعلمون عجزهم وتقصريهم

عن ذلك ،قال تعاىل:

ﭽﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

( ((5ظ :السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن/2 ،
.311

م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

منهج علمي قويم ،فحث عىل العلم

االرساء.]88 :

نحو الكامل الالئق به ،فهو معجز يف

ﭼ [سورة

وجعله العامل األول لتسامي اإلنسان

ويف هذه اآلية الكريمة (دليل قاطع

كل جوانب احلياة ،ومل خيتص بفن من

به الرسول وصدقه ،حيث حتدى اهلل

تكشف لنا ما عجزنا نحن عن إدراكه،

ﭫﭬﭭﭮ

وبرهان ساطـــع عىل صحة ما جاء
اإلنس واجلن ان يأتوا بمثله واخرب أهنم

ال يأتون بمثله ولو تعاونوا كلهم عىل

ذلك مل يقدروا عليه)( ،((6والتحدي
مستمر إىل ان يرث اهلل تعاىل األرض

ومن عليها ،يقول سيد قطب( :وهذا
التحدي ظل قائ ًام يف حياة الرسول

وبعدها ،وما يزال قائ ًام إىل يومنا هذا

وهو حجة ال سبيل إىل املامحكة فيها...

وما يزال القرآن يتميز من كل كالم يقوله

البرش متيز ًا واضح ًا قاطع ًا وسيظل كذلك
أبد ًا)(.((6

والقرآن معجزه فيام أبدع من ثورة

علمية وثقافيـــــة يف ظلامت اجلاهلية
ّ

اجلهالء ،وقد أرسى قواعد هنضته عىل
( ((6عبد الرمحن بن ن��ارص السعدي ،تيسري
الكريم الرمحان يف تفسري كالم املنّان ،ص
.500
( ((6يف ظالل القرآن.48 /1 ،

دون آخر ،وان األجيال القادمة سوف
إذ اإلعجاز القرآين (يظل مطروح ًا عىل
األجيال تتوارد عليه جي ً
ال بعد جيل ،ثم

رحب املدى سخي املورد ،كلام
يبقى أبد ًا
َ
حسب ٌ
جيل أنه بلغ منه الغاية ،امتد األفق
َ
بعيد ًا وراء كل مطمح ،عالي ًا يفوت طاقة

الدارسني)(.((6

2.2املعجـــــــــزات احلسية :وهي كثرية
اختص هبا النبي من دون سائر

األنبياء ،يكتفي الباحث منها بذكر

معجزتني ،وعىل النحو اآلتية:

 .أانشقاق القمـــــر إىل نصفني :وهذا
نلحظه يف قولــــه تعاىل:

ﭽﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [ســـورة
القمر ،]1 :وذلك إن القمر (انفصل

( ((6د .عائشة عبد الرمحن (بنت الشاطئ)،
اإلعجاز البياين للقرآن ،دار املعارف ،مرص،
1971م ،ص.13

321

الرؤية القرآنية ملقامات النبي اخلاتم

بعضه عن بعض فصار فرقتني

مـــن القرب اإلهلي ما مل يبلغه نبي

القمر التي أجراها اهلل تعاىل عىل

اهلل تعـاىل كلم موسى تكلي ًام

شقتني –واآلية تشري –إىل آية شق
يــــد النبي بمكة قبل اهلجرة اثر

سؤال املرشكني من أهل مكة ،وقد
استفاضت الروايات عىل ذلك،

بالواد املقدس طــــوى ،كام هو
الواضح يف قوله تعاىل:

ﭽﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭼ [سورة النساء:

واتفق أهل احلديث واملفرسون عىل

 ،]164ومكان وقوع الكالم نلحظه

وهبـــــذا ال خالف من اختصاص

ﭼ

قبوهلا كام قيل)(.((6

النبي هبذه املعجزة العظيمة عىل سائر
األنبياء ،فلم يذكر لنا القرآن املجيد،

يف قوله تعاىل:

ﭽﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

[سورة طه ،]12 :وقد امجع أهل
العلم ان هذا الواد مهام كان شأنه

وكتب السري والتاريخ ان احد ًا من

وقداسته فهو عىل هذه األرض(.((6

هبذا اإلعجاز ،وهبـــــذا يبقى (انشقاق

بالكالم مع رب العزة يف السموات

األنبياء الكرام قد اشرتك مع النبي
القمر من آيات رسول اهلل ومعجزاته

النرية)(.((6

.بالقرب من سدرة املنتهى :بلغ
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مرسل ،أو ملك مقرب ،وإذا كان

( ((6حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري
ال��ق��رآن ،19 /51 ،وق��د ذه��ب احلسني
وعطاء والبلخي إىل إن هذا اإلعجاز يكون
عند قيام الساعة ،وه��ذا خالف املشهور

وال��ق��رائ��ن ،للتوسعة .ظ :ن��ارص مكارم

الشريازي ،األمثل.217 /17 ،
( ((6الزخمرشي ،الكشاف.431 /4 ،

أمـــــا احلبيب حممد فقد اختص

العىل ،والقرب اإلهلي ،قال تعاىل:

ﭽﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﭼ [سورة النجم،]14- 11 :

والسدرة شجرة يف الساموات( ،((6وهذا

املكان مل يصل إليه نبي مرسل أو ملك
( ((6الطربي ،جامع البيان عن تأويل القرآن،
.168 /16
( ((6ظ :الطويس ،التبيان يف تفسري القرآن/9 ،
.340

م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي

مقرب ،فعن اإلمام حممد الباقر يف

إن من أهــــــم خصائص النبي

سدرة املنتهى خت ّلف عنه جربائيل فقال

ذكره عىل اخلالئق ،ومل حيظ نبي مرسل

حديث طويل ..( :فلام انتهى به إىل

رسول اهلل :يف هذا املوضع ختذلني؟.
فقال :تقدم أمامك فو اهلل لقد بلغت

مبلغ ًا مل يبلغه أحد من خلق اهلل قبلك
فرأيت من نور ريب وحال بيني وبينه
السبحة.

القرآنية عند ربه ان رفــــــــع سبحانه له

هبذه اخلصيصة ،فقال تعاىل:

ﯕ ﭼ [سورة االنرشاح.]4 :

ﭽﯓﯔ

ويف بيان معنى رفـــع الذكر ،يقول

السيد الطباطبائي( :رفع الذكر إعالؤه

عن مستوى ذكر غريه من الناس وقد

قلت :وما السبحة جعلت فداك؟.

فعل سبحانه به ذلك ،ومن رفع ذكره

إىل السامء وهو يقول :جالل ريب ثالث

اسم ربه يف الشهادتني اللتني مها أساس

فأومى بوجهـــه إىل األرض وأومأ بيده
مرات)(.((6

ان قرن اهلل اسمه باسمه فأسمه قرين

دين اهلل ،وعىل كل مسلم ان يذكره

ونلتمس هذا القرب املحمدي إىل

مع ربه كل يوم يف الصلوات اخلمس

من دون سائر األنبيـــــاء والرسل

وهبذا يرى الباحث إن اهلل سبحانه

الذات اإلهلية ،وانفراده هبذه اخلصيصة

وتأكيده ما نلحظه يف كالم اإلمام عيل

بن احلسني (السجاد) ،إذ قال يف أمهية
هذه املعجزة( :أنا ابن من عال فاستعىل

فجاز سدرة املنتهى فكان من ربه قاب

قوسني أو أدنى)(.((6

رابع ًا :مقامه بأن رفع له ذكره:

( ((6املجليس ،بحار األنوار.373 /18 ،
( ((6املصدر نفسه.174 /45 ،

املفروضة)(.((6

خص النبي حممــــد بمقام الرفعة
والذكر بأفضل ما كان قد أعطى األنبياء

والرسل ،فإن كان اهلل تعاىل اسجد

مالئكته آلدم فهي مل تكن إال سجدة
واحدة ما تكررت ثانية ،ولكن القرآن

املجيد يذكر ان اهلل سبحانه يصيل عىل
( ((6امليزان يف تفسري القرآن ،306 /20 ،ظ:
الرازي ،مفاتيح الغيب.6 /32 ،
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النبي حممد وأمر مالئكته والناس

أمجعني ان يصلوا عليه إىل يوم القيامة،

قال تعاىل:

ﭽﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ

ﭼ [سورة األحزاب:

حممد ًا بأشـــــرف األلقاب والرتب

وخصه هبا ،فقال تعاىل:

ﭽﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [سورة
املائدة ،]67 :وقوله تعاىل:

ﭽﭑ

 .]56ففي هذه اآلية نلحظ ان اهلل

ﭒ ﭼ [ســـــورة الطالق ،]1 :فنلحظ

الناس بالصـــــالة عىل النبي (إنام هو

تعظي ًام وتفخي ًام)(.((7

سبحانه يصيل عليـــه وأمره تعاىل
إلظهار تعظيمه ،كام ان اهلل تعاىل
أوجب علينا ذكر نفسه وال حاجة له إليه،

أيض ًا انــــــه( خوطب بلفظ اجلامعة
وان كان اهلل سبحانه قال إلبراهيم

إ ّذن بالناس ،فإن اهلل تعاىل أمر املؤمنني

وإنام هو إلظهار تعظيمه منا شفقة علينا

يف العامل بأرسه ان يأذنوا باسم اهلل ومعه

عيل مرة صىل اهلل عليه عرش ًا)(.((7 ((7

اشتد األمر بأحد األنبياء اقسم له بنفسه

ليثيبنا عليه ،وهلذا قال( :من صىل
وان كان اهلل تعاىل خاطب كل نبي

بأسمه كقوله :ياآدم ،يا نوح ،يا إبراهيم،
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يالــــــوط ياعيسى ،فقد نادى حبيبه

( ((7امح��د بن جنل ،مسند امح��د،372 /2 ،
املجليس ،بحار األنوار.63 /91 ،
( ((7ال��رازي ،مفاتيح الغيب،196 /25 ،
وأم��ا كيفية ال��ص�لاة ،فقال( :اللهم
صل وسلم وبارك عىل حممد وآل حممد كام
صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم انك محيد
جميد) ،وقال :ال تصلوا عيل الصالة
البرتاء ،وهو ذك��ره من دون آله ،ظ:
امح��د بن حنبل ،حسن امح��د323 /6 ،
البخاري ،صحيح البخاري.146 /4 ،

اسم حممد ،وان كان اهلل تعاىل إذا ما

املقدسة ،انه سيفعل كذا وكذا ،فأنه (عز
وجل) قد أقسم ملحمد بعمره حب ًا

له وإجال ً
ال له ،قال تعاىل:
ﭙﭚﭛﭜ

ﭽﭘ

ﭼ [سورة احلجر:

 ،]72ومعنى ذلك أي (قس ًام بحياتك يا

رسول اهلل ،وأنت يا من تتلو القرآن إن
قوم لوط قد فقدوا أبصارهم بسبب

مر بمعنى
مر َ
سكره الشهواتُ ،
والع ْ
والع ْ
( ((7القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن/9 ،
.455

م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي

مر
واحد ولكن عند احللف يستخدم َع ْ

والرسل ،فهي خاصة ،إذ مل تكن ألحد

وبكلمة ..إن اهلل العظيم املتعال ميز

مناجاة خاصة يف السامء ،إذ أرسل له

هنا ارتباط ذكره مع رب العزة ،وما

السامء ،وهناك كانت املناجاة العظمى،

بالفتح) (.((7

نبيه حممد بخصائص مائزه حلظناها
ذاك إال ترشيف ًا حلبيبة وتعظي ًام له ،وال

يوجد تعظيم أعظم من اقرتان ذكره
بذكره.

خامســــــــــ ًا :مقامه عىل األنبياء 

باإلرساء واملعراج:

من قبله منهم ،إذ اختار له ربه عز وجل
ملك الوحي جربائيل فعرج به إىل
والتي ترشف هبا نبينا حممد عىل سائر

األنبياء واملرسلني.
قــــــال تعاىل:

ﭽﭑﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

إن اهلل تعاىل جعـــل لكل نبي من

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ [سورة

الوحي ،وهــــو ماحدث ألكثر األنبياء

اآلية فيام خيص نبينا حممد هو إضافة

األنبياء مناجاة ،منها ما كان عن طريق
والرسل ،ومنها ما كان من وراء حجاب،

اإلرساء ،]1 :فأول ما نلحظه يف هذه

الضمري املقدس إىل لفظ العبد املعني

كام حدث ملوسى يف الوادي املقدس

به رسولنا األكرم ،وهذه ميزة اختص

أما نبينا حممد فمناجاته كانت

والرسل ،إذ مل يرد يف القرآن املجيد هذا

طوى.

مائزة عن سائر مناجاة إخوانه من األنبياء
( ((7حممد تقي املدريس ،من هدى القرآن/4 ،
 ،288ظ :ال��رازي ،مفاتيح الغيب/19 ،
 ،161وقد ذهب الزخمرشي وحممد حسني
فضل اهلل إىل إن املخاطب هنا هو نبي اهلل
لوط ،ظ :الكشاف ،546 /2 ،تفسري من
وحي القرآن.170 /13 ،

هبا النبي األكرم دون سائر األنبياء
التعبري ألحد منهم ،إذ أضاف ضمري

الغيبة املشار به إىل اهلوية ،ويف ذلك

من اإلشارة ما فيه ،ومن تأمل أدنى

تأمل مابني قوله تعاىل:

ﭽﭑﭒ

ﭓ ﭔ ﭼ ،وقوله تعاىل:

ﭽﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ [سورة
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األعراف ،]143 :يظهر له الفرق التام

املتضمنة لإلرساء ،نرى ان اإلرساء

ونلحظ أيض ًا يف اآلية الكريمة ان

ملا توحي به كلمة (اإلرساء) من معاين

كان

كان ظرفه هو الليل دون النهار ،وما

بني مقام احلبيب ومقام الكليم.((7(

القرآن املجيد ذكر نبينا بصفة العبد ،ومل
يذكره إال يف مقامات خاصة

(((7

أرشفها مقام ًا هو مقام اإلرساء.

واختلف أهــــــــل التفسري يف كيفية

اإلرساء واملعــــــراج ،هل هي باجلسد
والروح يف حال اليقظة ،أم هي بالروح

فقط يف حال النوم؟(.((7

احلركة والتنقل من مكان إىل مكان ،وان

توحي به كلمة (عبده) من التعبري عن
الذات بمعناها املادي واجلسدي)(.((7

إذن اختص النبي حممــــــــد يف

اإلرساء واملعراج بمقام رفيع ،وحظي

بمناجاة ربه عند احلرضة القدسية ،وهذا

ومهام يكن من أمر فالذي يركن اليه

األمر مل حيظ به األنبياء والرسل فهو

مع ًا ،وذلك (أننا عندمـــا ندرس اآلية

يدل عىل عظم منزلة احلبيب حممد

الباحث هو اإلرساء بالروح واجلسد
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باجلسد هو املعنى الظاهر منها ،وذلك

( ((7ظ :القاسمي ،حماسن ال��ت��أوي��ل/6 ،
 ،2580اآللويس ،روح املعاين،8 /15 ،
البقاعي ،نظم الدور ،327 /4 ،الطربيس،
جممع البيان.162 /6 ،
( ((7مقام الدعوة ،قال تعاىل :ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﱪ [سورة اجلن  ،]19ومقام
التحدي :ق��ال تعاىل :ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﱪ [س��ورة البقرة:
.]23
( ((7للتوسعة ،ظ :حممد حسني الطباطبائي،
امليزان يف تفسري القرآن ،5 /13 ،الرازي،
مفاتيح الغيب ،117 /20 ،القاسمي،
حماسن التأويل.2584 /6 ،

تكريم وترشيف عظيم ،ان دل عىل يشء
عند اهلل سبحانه ،ومن ثم عىل علو شأن
نبينا ومقامه املعظم من لدن اهلل تعاىل.

سادس ًا :مقامه بخصال مل تعط

لنبي قبله:

إن اهلل سبحانه أعطى أنبيائه عطايا

تنسجم مع مقامهم وفضلهم ،وكذلك
طبيعة رسالته ،وقد خص سبحانه نبينا
حممد بخصال ما أعطاها لألنبياء

( ((7حممد حسني فضل اهلل ،تفسري من وحي
القرآن.10 /14 ،

م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي

السابقني سواء من املعجزات ،أو من

أعدائه ،إذ (من العجــب والغرابة

هذه اخلصال قرآني ًا ،كام يأيت:

جيش املسلمني القليل ،وان تذهب

الرشائع ،وسنحاول بقدر املستطاع بيان

ان ينهار جيش قريش القــــوي أمام

1.1النصـــــــــرة بقذف الرعب يف قلب

معنوياهتم–كام ينقل التاريخ –بصورة

رسول اهلل من خصال ما أعطاها

املسلمني ،وحتى أهنم كانوا يفكرون

أعدائه :وهذه من أفضل ما أعطي

لنبي من قبله ،وذلك ان سالح
الرعب كان لرسول اهلل سالح ًا
فتاك ًا يزلزل قلوب أعدائه.

خياف معها الكثري منهم من منازلة
بأن املسلمني ليسوا أشخاص ًا مألوفني،

وكانوا يقولون بأن املسلمني قد جاؤوكم

من قرب يثرب (املدينة) هبدايا حيملوهنا

ﭽﮉﮊﮋﮌ

عىل أبلهم هي املوت)( ،((7وهكذا ينرص

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

قلب أعدائه ،وجيعل السكينة يف صفوف

ﮠ ﭼ [ســــورة األنفال ،]12 :فهذه

وهذه خصيصة اختص هبا مل حيظ هبا

من واقعـــــــة بدر ،واأللطاف اإلهلية

2.2جعل األرض له وألمته مسجد ًا

قال تعــــــــاىل:

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ

اهلل سبحانه نبيه بان جيعل الرعب يف

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

جيشه مع قلة العدد ،وانعدام النارص،

اآلية تتحدث عن اللحظات احلساسة

نبي قبله.

الكثرية التي شملت املسلمني لتثري يف

نفوسهم اإلحساس بالطاعة والشكر،

وطهور ًا :ومما اختص بـــــه سبحانه

نبيه الكريم حممــــــد ان يرس له

ولتعبيد الدرب نحو انتصـــــارات

وألمته العبادة ،ومن مظاهر التيسري

قلوب املرشكني ،وما كان هذا الرعب

وطهورها ،إذ جعل كل األرض

املستقبل ،وما ذاك إال لوقوع الرعب يف

ليكون لوال ان خص اهلل تعاىل نبيه
بان نرصه بوقوع ذلك الرعب يف قلب

يف العبادة ،ان يرس هلـــــا يف صالهتا

( ((7نارص مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل.258 /5 :
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ألمته مسجد ًا وطهور ًا ،فض ً
ال عن

سائر األنبياء والرسل هو ختصيص

صالهتم إال يف كنائسهم وحماريبهم،

له ولذريته ،وهـــذا األمر مل يكن

األمم السابقة التي كانت ال تقبل

قال تعاىل:

ﭽﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

قد امتاز به نبي قبله ،قال تعـــــاىل:

ﭽﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﭝﭞﭟﭠ

[سورة النساء.]43 :

األنفال.]41 :

ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [سورة

وما هذه اخلصوصية من اهلل سبحانه

وهــــذا اخلمس ترشيف للنبي

األنبياء واألمم ،إال ليسهل عليهم أمر

حرم الزكاة عليهم تنزهي ًا هلم ،كان قد
ّ

لنبينا حممد وألمتــــه من دون سائر
الدين ،وجيعل هلم بدل املاء تراب ًا يطهرون

به أنفسهم( ،((7وقد أكد نبينا عىل
خصيصة جعل الرتاب مسجد ًا وطهورا

يف قوله( :وجعلت يل األرض مسجد ًا
وطهور ًا)(.((8
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نسبة من الغنائم (اخلمس) خالص

3.3احل اهلل تعــاىل له الغنائم :ومما
خص به اهلل تعاىل نبيه من دون

( ((7ظ :حممد تقي املدريس ،من هدى القرآن،
.62 /2
( ((8املجليس ،بحار األنوار ،308 /16 ،امحد
بن حنبل ،مسند امحد ،301 /1 ،البخاري،
صحيح البخاري.86 /1 ،

ولبني هاشــــم ،إذ إن اهلل سبحانه قد
فرض هلم سبحانه العطاء من اخلمس
فقط ،يقــــــــول السيد حمسن األمني

(ت1390هـ)( :وحرمة الصدقة عىل
النبي وأهل بيته تنزيه عظيم هلم من
األوساخ اما انه تنزيه من ريبة فال،

والنقصان الذي يلحقهم بحرماهنم من
الزكاة نقصان مايل ال نقصان أديب فجرب

باخلمس) (.((8

( ((8الشيعة بني احلقيقة واألوه��ام ،مؤسسة
اإلع�لام��ي ،ب�ي�روت ،ط ،1977 ،3ص
.425
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وقـــد ذهب مجلة من املفرسين إىل

الدواب كلهـــــا ،والزبور ،وكذلك

ومن املعلوم إن غنائم احلرب حمدودة فال

وإبراء األكمة واألبرص ،يف معجزة

وغنم ومع وقوع احلروب ال يمكن

عليه.

القول بان الغنائم فقط غنائم احلرب(،((8

يعيش اإلنسان حياته يف حروب وسلب

استيفاء حاجات بني هاشم مع تعدد

طبقاهتم من غنائم احلروب فقط!!.

ما وجدنا عالقة بني إحياء املوتى،

عيسى واإلنجيـــــل الذي أنزل
أما رسولنا الكريم حممد فإننا

نرى إن أعظم معجزة له هو القرآن

إذن اخلمس ترشيف وتكـــــــــريم

املجيد ،وان رشع رسالته كلها يف هذا

والرسل ،وذلك تنزهي ًا له من صدقات

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

للنبي وذريته من دون سائر األنبياء
الناس ،وتعظي ًام لشأنه.

4.4جعل رشعــــــــــــه يف معجزته:

مــــن املعلوم إن معجزات األنبياء
السابقني مجيعهم منفكة ومنفصلة

عن تعليامت رشعه التي جاء هبا ،إذ
إن معاجزهم كانت إلثبات صدق
رسالتهم ونبوهتم ،وليست للترشيع،

القرآن ،قال تعاىل:

ﭽﯦﯧﯨ

ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [سورة

النساء ،]105 :وقوله تعاىل :ﭽ ﭢ

ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [سورة النحل،]44 :

فنلحظ بوضوح إن هذا القرآن املعجز

هو عني الترشيع ،فمعجزتـــه منها
يستمد أصل الترشيع والعقائد فنجد

فال نجد بني عصا موسى وبني

هذه اآلية يف احلكم بني الناس ،يف مسائل

عالقة بني معجزة داود بتكليمه

الدين وأصوله وفروعه ،وحيتمل ان

التوراة التي أنزلت عليه ،وال نجد

( ((8ظ :ال��ط�بري ،جامع البيان،6 /10 ،
ال��رازي ،مفاتيح الغيب ،132 /15 ،ابن
كثري ،تفسري القرآن العظيم.313 /2 ،

النزاع واالختالف ،وتلك يف تبيني مجيع
اآليتني كلتيهام معنامها واحد ،فيكون

احلكم بني الناس هنا يشمل احلكم

بينهم يف الدماء واإلعراض واألموال
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وسائر احلقوق ويف العقائد ،ويف مجيع

عليهم .وأن اهلل بعث حممد ًا يف وقت

وكان اإلمام عيل بن موسى الرضا

والكالم –وأظنه قال :الشعر–فأتاهم

رواه ابن السكيت (ت244هـ) قال ابن

أبطل به قوهلم ،وأثبت به احلجة عليهم؛

مسائل األحكام(.((8

أول من نبه إىل هذه احلقيقة العالية فيام

السكيت لإلمام الرضا( :ملاذا بعث
اهلل موسى بن عمران بالعصا ويده

البيضاء ،وآلة السحر؟ .وبعث عيسى
بآلة الطب؟ .وبعث حممد ًا بالكالم
واخلطب؟ .فقال اإلمام الرضا :إن اهلل

ملّا بعث موسى كان الغالب عىل أهل

عرصه السحر ،فأتاهم من عند اهلل بام
مل يكن يف وسعهم مثله ،وما أبطل به

سحرهم ،وأثبت به احلجة عليهم ،وأن
اهلل بعث عيسى يف وقت قد ظهرت

فيه الزمانات وأحتاج الناس إىل الطب،
فأتاهم من عند اهلل بام مل يكن عندهم
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مثله ،وبام أحيا به املوتى ،وأبرأ األكمه
واألبرص بأذن اهلل ،وأثبت به احلجة

( ((8ظ :عبد الرمحن بن ن��ارص السعدي،
تفسري الكريم ال��رمح��ان يف تفسري كالم
املنان ،ص ،191ابن عاشور ،التحرير
والتنوير ،247 /4 ،الطويس ،البيان يف
تفسري القرآن.347 /6 ،

كان الغالب عىل أهل عرصه اخلطب
من عند اهلل من مواعظه وحكمه ما

قال :فقال ابن السكيت :تاهلل ما رأيت
مثلك قط ،فام احلجة عىل اخللق اليوم؟.
فقال :العقل يعرف به الصادق عىل
اهلل فيصدقه والكاذب عىل اهلل فيكذبه؛

فقال ابن السكيت :هذا واهلل هو

اجلواب)(.((8

فالقـــــرآن املجيد معجزة النبي

مصدر للترشيـــــع اإلسالمي يف كل

تفاصيله العامة ،والسنة موضحة هلذه
األحكام ،وهــــذه خصيصة امتاز هبا
نبينا حممـــــد من دون سائر األنبياء
والرسل ،إذ مل جيمعوا بني آية معجزاهتم

وكتاب ترشيعهم لدينهم إال احلبيب
حممد.

5.5جعل اهلل تعاىل دين حممد فوق
األديان كلها :تعهد اهلل سبحانه لنبيه

حممد منذ أن كان مستضعف يف

( ((8الكليني ،الكايف.24 /1 ،

م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي

قومه ان جيعل دينه ظاهر ًا ،فجعل
دينه الذي ارتىض له فوق األديان

كلها ،قال تعاىل:

ﭽﮐﮑﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝ

ﭼ

بدين اإلسالم)( ،((8واهلل متم نوره ولو

بعد حني.

اخلامتــــــــــة:

بعد هذه الرحلة املحمدية يف ضيافة

[سورة

القرآن املجيد ،ووفق حماور البحث،

فهذه شهــــــادة من اهلل تعاىل هلذا

	-ينطلق مفهوم املقامــــــــات يف عدة

بعدها زيادة ،ولقد متت إرادة اهلل فظهر

والتاميز بني األنبياء ،إال أن مقامات

الصف.]9 :

(((8

الدين ،وهــي كلمة الفصل التي ليس
هذا الدين عىل الدين كله ،ظهر يف ذاته

كدين ،فام يثبت له دين آخر يف حقيقته
ويف طبيعته ،فأمـــــا الديانات الوثنية
فليست يف يشء يف هــــذا املجال ،وأما
الديانات الكتابية فهذا الدين خامتها،

خلص الباحث يف خامتة بحثه إىل:

اجتاهات بنــــــا ًء عىل أساس التغاير

النبي اخلاتم انامزت بوصفها
دالئل عىل التفاضل يف كوهنا دالئل

تغاير ومتايز.

	-إن بعض مقامــــــــات النبي اخلاتم
تنحرص مصداق ًا بـــــه دون غريه

وهو الصـــورة األخري الكاملة الشاملة

نوع ًا وك ًام ،كام يف اخلامتية والعاملية

الصاحلة إىل هناية الزمان.

واملعراج.

منها ،فهو هي ،يف الصورة العليــــا

والتكليم يف السامء واالســـــــــراء

فكان هذا وعد اهلل تعاىل فيام خص

	-األنبياء والرسل هم الذين اصطفاهم

والرسل( ،ولعمري لقد فعل ،فام بقي

دعوته لعباده ،وان اهلل فضل بعضهم

به دين حبيبة عىل سائر أديان األنبياء
دين من األديان إال وهو مغلوب مقهور
([ ((8سورة التوبة.]33 :

اهلل تعاىل من بني البرش حيملون

عىل بعض بحسب خطر مهمته.

( ((8الزخمرشي ،الكشاف ،526 /4 ،ظ :سيد
قطب ،يف ظالل القرآن.3558 /6 ،
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	-امتاز نبينا حممد بخطر رسالته

غري البرش كاجلن ،وهذه خصيصة مل

األنبياء والرسل ان حيل حمله

	-ومن املقامــــات النبي اخلاتم رفع

وعظم شأهنا ،وما كان ألحد من
فض ً
ال عىل ان يكون احلامل هلا من

عامة الناس.

الذكر واقرتانه تعظي ًام وترشيف ًا مع

ذكر اخلالق العظيم.

	-اتسع مقام الرمحة املحمدية لتشمل

	-اختص نبينا حممد بمقام املناجاة

من اتبعه ومن مل يكن من أتباعه من

األنبياء والرســــل ،إذ كانت يف

يف ثناياها الدنيا واآلخرة ،وكذلك
األمم األخرى ،وقد جتلت رمحته

يف مظاهر منها :الشفاعة ،احلوض،
املقام املحمود ،شهادته عىل مجيع
اخلالئق ،كام اتضح من خالل هذا

البحث.

الفريدة من نوعها ،من دون سائر

العىل.
الساموات ُ

	-كام اختص بمقامات مل تعط لنبي
قبله ،كالنرصة وقذف الرعب يف
قلب أعدائه ،جعل األرض مسجد ًا
وطهور ًا له وألمته ،وفرض اخلمس

	-مثلت املعجزات املساحة الواسعة

من الغنائم ،ارتباط آية اإلعجاز

معنوية كالقرآن أو مادية مثل انشقاق

كانت معجزته مصدر ترشيعه ،وكل

يف ميدان املقامات ســـــواء كانت
القمر واالرساء واملعراج ،عىل حني
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تكن لنبي قبله.

متثل الباقي بالصفات النفسانية
والكامالت الذاتية يف شخص النبي

حممد.

(القرآن املجيد) مع الترشيع ،إذ
هذه املقامات امتاز هبا .كل ذلك
املحمدية
يوضح لنا بقدر ما احلقيقة
ّ

يف القرآن الكريم.

	-توافرت بعض املقامات االخرى يف

	-عموم رسالته وعامليتها التي مل

الذات املحمدية عىل نحو املصداق

شملت حتى األجناس األخرى من

موجودة يف غريه مــــن األنبياء

تقف عند حدود اجلغرافية واللغة ،بل

األكمل والتحقق األتم وإن كانت

م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي

كالرأفة والرمحة.

3.3البخاري (ت 256هـ) أبو عبد اهلل

تفرد القرآن الكريم بتمثيل املعجزة
	ّ -

حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن

أبرز جوانب االختصاص واالنفراد

للطباعة والنرش ،بريوت1981 ،م.

املعنوية يف خمتلف ابعادها ،ولعل

يف القرآن الكريم كونه قد مجع بني
وصفه رسالة ساموية ووصفه معجزة

دالة عىل صدق الرسالة ،عىل حني

كانت سائر النبوات السابقة ختتلف
رسالتها عن معجزهتا ،فرسالة النبي
موسى مث ً
ال هي التوراة لكن

معجزته هي العصا واليد البيضاء،

ورسالـــــة نبي اهلل عيسى هي

االنجيل لكن معجزته إحياء املوتى
وإبراء الكمه واألبرص.
قائمة املصادر:

خري ما نبدأ به :القرآن الكريم.

املغرية ،صحيح البخاري ،دار الفكر

4.4البقاعي (ت 885هـ) هباء الدين
أيب احلسن إبراهيم ،نظم الدرر يف
تناسب اآليات والسور ،دار الكتب

العلمية ،بريوت ،ط2006 ،3م.

5.5اجلرجـــــــاين الرشيف (ت816هـ)
عيل بن حممد ،التعريفات ،مؤسسة
التاريخ العريب ،بريوت2003 ،م.

6.6الرازي (ت 604هـ) فخر الدين
حممد ،مفاتيـــح الغيب ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط2009 ،3م.

7.7الزخمرشي (ت538هـ) أيب القاسم
حممود بن عمر ،الكشاف عن حقائق

1.1امحد بن حنبل (ت241هـ) ،مسند

التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه

2.2اآللويس (ت1270هـ) أبو الفضل

بريوت ،ط2001 ،2م.

امحد ،دار صادر ،بريوت( ،دت).

شهاب الدين البغدادي ،روح املعاين
يف تفسري القرآن العظيم والسبع
املثاين ،دار إحيــــاء الرتاث العريب،
بريوت2000 ،م.

التأويل ،دار إحياء الرتاث العريب،

8.8سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،دار
الرشوق ،القاهرة ،ط2004 ،34م.

9.9السيوطي (ت911هـ) جالل الدين،
اإلتقان يف علوم القرآن ،مكتبة
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املعارف ،الرياض ،ط1996 ،2م.

1010الشهرستــــــاين (ت 548هـ) حممد
بن عبد احلكيم ،امللل والنحل ،دار
املعرفة ،بريوت1404 ،هـ.

1111صالـــح أمحد الشامي ،من معني
اخلصائص املحمديـــــــــة ،املكتب

اإلسالمي ،بريوت2000 ،م.

1212الصدوق (ت381هـ) أبو جعفر
حممد بن عيل بن بابوية القمي ،من

ال حيرضه الفقيه ،حتقيق :عيل أكرب

الغفاري ،مؤسسة النرش اإلسالمي،

قم( ،دت).

بريوت2010 ،م.

1616عبــــد الكريم آل نجف ،األبعاد
العاملية يف العقيدة اإلسالمية ،جملة
الفكر اإلسالمي ،السنة  ،2العدد

1415 ،8هـ.

1717عبد الرمحن بن نـــارص السعدي
(ت1376هـ) ،تيسري الكــــــــريم
الرمحن يف تفسري كالم املنان ،دار
احلديث ،القاهرة2005 ،م.

1818أبو القاسم اخلوئي (ت1413هـ)
بن عيل اكرب املوسوي ،Hالبيان

1313الطربيس (ت 548هـ) ابو عيل

يف تفسري القرآن ،مطبعة العامل

مكتبــــــة دار املجتبى ،النجف

1919القاسمي (ت1914م) حممد مجال

الفضــــل بن احلسن ،جممع البيان،

االرشف2010 ،م.

1414الطربي (ت310هـ) أبو جعفر
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األمرية للطباعة والنرش والتوزيع،

حممد بن جريـــر ،جامع البيان عن
تأويل القرآن ،دار إحياء الرتاث

العريب ،بريوت( ،د .ت).

املركزية ،بغداد 1989م.

الدين ،حماسن التأويل ،دار الفكر،

بريوت2005 ،م.

2020ابـــن كثري (ت774هـ) أيب الفداء
عامد الدين ،تفسري القرآن العظيم،
دار صبح ،بريوت ،ط2007 ،4م.

1515الطويس (ت460هـ) ،ابو جعفر

2121املجليس (ت1111هـ) حممد باقر،

حتقيق :أمحد حبيب قصري ألعاميل،

األئمة األطهار ،حتقيق :حممد تقي

حممد ،التبيان يف تفسري القــــرآن،

بحار األنـــوار اجلامعة لدرر أخبار

م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي

اليزدي ،حممد باقر البهبودي،

دار إحيـــاء الرتاث العريب ،ط،3

1983م.

2727حممد حسني فضل اهلل ،Hتفسري
من وحــي القرآن ،دار املالك،
بريوت ،ط2007 ،3م.

2222حمســــن االميني (ت1392هـ)،

2828حممد رشيـــد رضا (ت1354هـ)،

مؤسسة اإلعالمي ،بريوت ،ط،3

املنار ،دار إحياء الرتاث العريب،

الشيعـــــة بني احلقيقة واألوهام،

.1977

2323حممــــد الطاهر بن عاشور ،تفسري
التحرير والتنوير ،مؤسسة التاريخ،
بريوت( ،د .ت).

2424حممــــد تقي املدريس ،من هدى
القرآن ،دار القارئ ،بريوت ،ط،2

2008م.

2525حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف
تفسري القرآن ،دار الكتاب العريب،
بغداد2009 ،م.

2626حممد حسني الصغـــري (الدكتور)،
البعد العاملي يف القــــرآن ،بحث
منشور ضمــــــن أعامل الندوة

املتخصصة حتت شعــــــــار (عاملية

القرآن) ،كليــــــــة الرتبية /جامعة
الكوفة ،الذكرى العارشة لتأسيس

جامعة الكوفة1998 /1 /5 ،م.

تفسري القرآن العظيم املعروف بتفسري

بريوت( ،دت).

2929املفيــــــــد (ت413هـ) عبد اهلل
بن حممــــد بن النعامن العكربي
البغدادي ،أوائــــــل املقاالت يف
املذاهب واملختارات ،تعليق :فضل

الزنجاين ،املطبعة احليدرية ،النجف
االرشف1973 ،م.

3030نارص مكارم الشريازي ،األمثل يف
تفسري كتاب اهلل املنزل ،دار إحياء

الرتاث العريب ،بريوت ،ط،2

2005م.

3131الواحدي النيسابوري (ت468هـ)
أيب احلسن عيل بــــن امحد ،أسباب
النزول ،دار الكتــــــب العلمية،

بريوت ،ط2006 ،2م.
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فحوى البحث

Â—UJ� ”Ë—œ s� �U�—œ ¨W1dJ�« W�ü« bM� t�H�Ë � Y���« r{
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UL� `HB�«Ë uHF�« ÊQ� UNO� X��√ ZzU�� �« qËË ¨WO�ö�_«
Æw�ö�ô« lL�:« Õö≈ U��U�œ
((7

وقفة عند قوله تعاىل ((فاعفوا واصفحوا حتى يأيت اهلل بامره))

قال تعاىل يف كتابه الكريم :ﭽ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [سورة

إليه قوله تعاىل

البقرة.]109 :

ﯮ

يكفل للفرد واملجتمع التوازن املستمر يف

سرية احلياة ،جامع ًا بني اجلانب السلبي

ﭽﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ
ﭼ [سورة احلجر.]85 :

وقال تعاىل يف كتابه الكريم أيض ًا:

ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ
[سورة الزخرف.]89 :

ﭼ

واإلجيايب ،مساوي ًا بينهام ،فأمر بالعفو
والصفح؛ أخذ ًا بال ُيرس والسامحة ودفع

احلرج واملش ّقة عن الناس يف األقوال

واألفعال.

ّ
إن العفو والصفـــــح من أصول

وهذا بال ّ
نفسية
شك يتط ّلب ملكات
ّ

ّ
حض
والسلوكيات التي
واالجتامعية،
ّ
ّ

ّ
وحل املشاكل ،وجتاوز
التحمل،
وقدرة
ّ

وهدى ،حيتوي عىل مراحل من التعليم

من األخالق الفاضلة التي ُيسهم معها

بعضها أرفع من بعضها وبعضها أحسن

السمو هبذا املجتمع يتط ّلب من اإلنسان

ﭽﭻ ﭼ

يتعرف من خالله عىل حقيقة النفوس
ّ

اإلنسانية ،واآلداب الفرد ّية
الفضائل
ّ
القرآن الكريم عليها؛ ألن القرآن نور

والرتبية ال تكون عىل حد سواء ،بل

من بعض ،وإن كان الكل رفيع ًا حسن ًا
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ﭼ [سورة الزمر.]55 :

فالقرآن الكريـــــم حرص عىل أن

وقال تعاىل يف كتابه الكريم أيض ًا:

ﯕ

ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ويرشدك إىل ذلك قوله تعاىل:

تسهل ممارسته ،كسعة الصدر ،واحللم،
ّ
العقبات؛ وذلك ّ
مهم
ألن العفو ركن
ّ
يف بناء املجتمع اإلسالمي ،فمن أجل
عملي ًا
املؤمن أن يعدّ فضيلة العفو امتحان ًا
ّ

ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [سورة النحل:

التي يتعايش معها يف البيئة الواحدة .قال

فمن اعتدىعىل الظامل بمثل ما اعتدى

«فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي

ّ
ولعل يشري
عن مقابلته باملثل فهو حمسن،

((( هنج البالغة ،يف وصيته ملالك االشرت.

 ،]90حيث إن اإلحسان فوق العدل
عليه فهو عادل ،وأما من عفى وجتاوز

امري املؤمنني يف وصيته ملالك األشرت:

حتب أن يعطيك اهلل من عفوه وصفحه»(((.

الشيخ عبد اجلليل أمحد املكراين

لذا أحببنا يف هذه الكلامت القليلة أن

األخالقية
نلقي بالضوء عىل هذه السمة
ّ

املهمة ودورها يف بناء املجتمع ،من
ّ

تارخيية
خالل عرض معناها وذكر نامذج
ّ
التطرق إىل اإلجيابيات
تطبيقية منها ،مع
ّ

التي تنتج عنها.

العفو والصفح يف اللغة واالصطالح
والفرق بينهام

العزيز:

ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

النساء.]99 :

ﭼ [سورة

والصفح :من َص َف َح ،وصفح عنه
صفح ًا :أعرض ،وعن ذنبه عفا عنه.
ويقال :استصفح فالن ًا :طلب منه الصفح،
واستصفح فالن ًا ذنبه استغفره إ ّياه.

وتقول :أصفح عنه يصفح صفح ًا

أعرض عن ذنبه ،وهو صفوح مصفاح:

العفــــو من عفا ،أي أزال وأحمى.

عفو ،والصفوح الكريم؛ ألنّه يصفح
ّ

وأعفا اهلل فالن ًا :وهب لـــه العافية من

والص ْفح -بتسكني الفاء -العفو،

ويقال :عفــــا أثر فالن واليشء :خفي.
العلل والباليا ،وعافاه اهلل معافاة :أبرأه

من العلل.

عمن جنى عليه(((.
ّ

والصفوح :الكريم املتسامح.

ّ
التفضل عىل املخطئ
والعفــــو هو
َ

ُ
(العف ّو)،
وعفا يف أسامء اهلل تعـــاىل

وامليسء باملساحمة والتجــــــاوز ،وعدم

الذنب وترك العقاب عليه ،وأصله املحو

صيغ املبالغة ،ومعنـــاه التجاوز عن

العفو ،وهو التجاوز عن
وهو مفعول من َ
ّ
وكل
والطمس ،وهو من أبنية املبالغة.

َمن استحقّ عقوب ًة فرتكتها فقد عفوت

عنه(((.

معاقبته ،أو معاملتـــه باملثل .وهو من
الذنب وترك العقاب.

والصفح ترك التأنيب ،وإسقــــاط

اللوم ،وهو يف اجلنايات إسقــــاط ويل

والعفو الكثري العفو ،ويف التنزيل
ّ

املقتول ال َقود عن القاتل .وهو أبلغ

((( انظر :املعجم الوسيط  /612 :2باب العني.

((( معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية :2

معجم لغة الفقهاء .316 :لسان العرب
.72 :15

 .372املعجم الوسيط .516 :1معجم
اللغة العربية املعارصة .1299 :2
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من العفو ،ولذا قال تعاىل:

ﮥ

ﭽﮤ

ﭼ [سورة البقرة.(((]109 :

والصفح اجلميــل :أن تعرض عن

والعفو عدم املؤاخذة مع إمكان

صفحة ذنبه وتطوهيـــــا وتنهي األمر،

التجاوز عن اخلطأ مع حمو أثره يف النفس.

فالصفح هو ترك املالمــــة واالمتنان.

بقاء أثر ذلك يف النفس ،أ ّما الصفح فهو
قد يعفو اإلنسان ولكن ال ُيصفح.

ويقال :صفحت عنه :أوليته م ّني

صفح ًة مجيل ًة معرض ًا عن ذنبه بالك ّلية.

وتفتح صفحة جديدة يف تعامله معك،
قال تعاىل

ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
ﯓﯔﯕ

ﭼ [سورة احلجر:

ومها -العفو والصفح -متقاربان يف

.]85

قال الراغب :الصفح :ترك التثريب،

العفو إذا قـــــدرت ،عام ً
ال بالعدل إذا

املعنى.

وهو أبلغ من العفو ،وقد يعفو اإلنسان

وال ُيصفح(((.

وقـــال أمري املؤمنني« :كن مجيل

ملكت»(((.

فالفـــــرق بني العفو والصفح هو

وقال البيضاوي :العفو ترك عقوبة

ّ
أن العفو هو التجاوز عن الذنب ،فال

ﭽ ﮤ ﮥ ﭼ،

تنس
وتعفو وال تعاقبه إطالق ًا .فإذا مل َ

ّ
ويدل
املذنب((( ،والصفح ترك لومه،
عليه قوله تعاىل:

تر ّقي ًا يف األمر بمكارم األخالق من
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األفضل(((.

احلسن إىل األحسن ،ومن الفضل إىل

((( رشح األس�م�اء احلسنى (ال��س��ب��زواري)
 .61 :1حتفة األح���وذي  .121 :6تاج
العروس  .686 :19التوقيف عىل مهامت
التعاريف .217 :1
((( املفردات يف غريب القرآن.282 :
((( تفسري البيضاوي .383 :1

تعاقب عليه ،لكن الصفح أن تنساه ك ّلي ًا
عمله وذنبه لكن عفوت عنه فهذا ليس

صفح ًا مجي ً
ال.

وورد يف كالم العرب ألفاظ مرتادفة

للعفو منها :الصفح ،اإلقالة ،التغابن،
((( الفروق اللغوية (أب��و هالل العسكري):
.262
((( ميزان احلكمة ،ج ،3ص .2014

الشيخ عبد اجلليل أمحد املكراين

العتبى.
التغايض ،الغفران ،التجاوزُ ،

ّ
إن العفـــو بمعنى املغفرة ،والصفح

ترك اللوم والتوبيخ ،والذي هو مرحلة

أعىل من العفو؛ ألنّه يمكن أن يعفو
اإلنسان عن الطرف املقابل ،إ ّ
ال أنّه ال
يرتك لومه وتوبيخه أو معاقبته .ولكن

بام ّ
أن الصفحة يف اللغة يعني اإلعراض
بالوجه عن اإلنسان املذنب ،فيمكن

أن يكون إشارة إىل تنايس ذنب املذنب
ووضعه يف زاوية اإلمهال والغفلة وال

أي
يكتفي برتك اللوم فقط ،أي ال يرتتب ّ

أثر سلبي عىل العالقة بني الطرفني.

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧ

ﭼ [سورة فصلت.]35 :

العفو والصفح

من األخالق اإلسالمية

العفـــــو والصفح مها صفتان من

صفات اهلل تعاىل ،وسمتان من سامت

ّ
جل ذكره -يصفمنهجه ،فهو تعاىل
نفسه يف كتابه العزيز بقوله:

ﯵ

ﭽﯴ

ﭼ [سورة النساء ،]43 :ﭽﭹ

ﭺﭻ

ﭼ [سورة املائدة.]15 :

قال اإلمام زين العابدين« اللهم

إنك أنزلت يف كتابك العفو ،وأمرتنا

وهناك مرتبة فوق العفو والصفح،

أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا،

ﭽﮏ ﮐ ﮑ

لذا فهام من األخالق اإلسالمية

وهي مرتبة اإلحسان يف التعامل مع
اآلخرين ،يقول تعاىل:

فاعف عنا فإنك أوىل بذلك منا»(((.

ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ

الكريمة التي جاء هبا اإلسالم وأمر هبام،

ويفهم من اآلية الكريمة ّ
أن الرسول

فالعفو ُخلق العظامء والسادة من

والصفح والصعود إىل مرتبة أرقى ،وهي

والصفح عن اآلخرين من أعظم املكارم.

[سورة املؤمنون.]96 :

واملؤمنني مأمورون بتجاوز حالتي العفو
ر ّد السيئة باحلسنة ،لك ّنه عمل ال يتيرس

ألي شخص كان ،وهلذا ّ
فإن اآلية التي
جاءت يف سورة فصلت تقول:

ﭽﮝ

ّ
وحث املسلمني عليهام.

الناس ،وليس ُخلق الضعفاء والعبيد،
احلب والوداد املستمر بني
رس
ّ
ومها مع ًا ّ

حب اهلل للعبد الذي
املتحا ّبني ،وعالقة ّ
((( الصحيفة السجادية ،دعاء ايب محزةالثاميل.
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يتخ ّلق به.

وقد ّ
رغب اهلل تعاىل يف كتابه العفو

وهفواهتم وذنوهبــــم ،وترك االنتقام

ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

حممد عىل
بقيادة الرسول األكرم ّ

عن الناس والصرب عىل أذاهم ،فقال:
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

منهم .لذا عمدت مدرسة أهل البيت:
رسد الروايات واألحاديث التي تبينّ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [سورة

وذم االنتقام
فضيلة العفو والصفح
ّ

فهو شعـــــــار الصاحلني األتقياء

اإلسالمي ،فطفحــــت سرية
النبي
ّ

عبارة أخرى عن التنازل عن احلقّ ،

واإلنسانية؛ إذ ّ
إن مثل هذا
األخالفية
ّ
ّ

آل عمران.]134 :

الرضية ،وهو
ذوي احللم والنفس
ّ

وليس التنازل عن احلقّ شيئ ًا يسري ًا أو

ال ،وذلك تراه ال ي ّتصف بذلك إ ّ
سه ً
ال
الكرماء؛ ألنّه نوع إيثار لآلجل عىل
العاجل ،فالعفو فضل عظيم ،وأجر
كبري ،فهو أقرب للتقوى ،بل هو الكامل

واألخذ بالثـــــــأر ،وبثها يف املجتمع

السلــــوكيات
بمثل هذه النامذج من
ّ

السلوك يؤ ّدي إىل انقالب الطرف اآلخر

من موقع الرشّ والعداوة إىل موقع اخلري

واملحبة والتجاذب ،وتلك هي رسالة
ّ

نبيه
السامء
االجتامعية التي أمر اهلل تعاىل ّ
ّ
يف نرشها وسط املجتمع بقوله:

ﭽﭵ

والتقوى ،لذا خاطب اإلمام الصادق

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ

بمكارم األخالق؟ .الصفح عن الناس،

فاآلية الكريمة تأمر
النبي بأوامر
ّ

أحد أصحابه بقوله( :أال أحدّ ثك
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هي صفة العفـــو عن ز ّ
الت اآلخرين

ومواساة الرجل أخاه يف ماله ،وذكر اهلل

كثري ًا)(.((1

ّ
األخالقية التي ال
إن من الفضائل
ّ

يصل اإلنسان إىل مراتب الكامل دوهنا
( ((1وسائل الشيعة .20273 /119 :15

[سورة األعراف.]199 :

مهمة ثالثة ترتّب بعضها عىل
أخالقية ّ
ّ
أو ً
ال ،واألمر بالعرف
بعض ،وهي العفو ّ

الطبيعية
ثاني ًا الذي هو سرية احليــــاة
ّ
وما يفهمه أبنــــاء العرف يف تعاملهم
وسلوكياهتم مع اآلخرين ،واإلعراض

الشيخ عبد اجلليل أمحد املكراين

من اجلاهلني ثالث ًا ،وهي حالة التغايض
وترك ما يرميه اجلاهلـــون من تزييف
اإلسالمية
احلقائق ألجل املساس بالقيم
ّ

النبيلة؛ طمع ًا يف حتقيق مآرهبم.

في ّتضح من اآلية تكليف اآلخرين؛

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ
ﮈﮉ

ﭼ [سورة النور.]22 :

وعىل العكس مــــــن هذه الصفة

اإلنسانية االنتقام الذي هو من الصفات
احليوانية التي اتّسم هبـــــا الكافرون
ّ

نبيه
ألنهّ ا أوامر صادرة من اهلل تعاىل إىل ّ

واملنافقون والظلمة.

املسلمني ،وهي ّ
أمهية
توضح يف مضموهنا ّ

يف قلوب املؤمنني من عبادة ،فجعلهم

الكريم الذي هو القدوة احلسنة لسائر

من هنا أودع سبحانه وتعاىل رمحته

السلوكيات من
العفو والصفح يف دائرة
ّ

عمن أساء إليهم أو ظلمهم دون
يعفون ّ

اإلهلية
لكون الصفح والعفو من الصفات
ّ

ذلك ك ّله طلب ًا لعفو اهلل تعاىل؛ ّ
فإن العبد

إلقاء املسؤولية عىل عاتق القادة اإلهليني؛

أن يوقعوا العقوبة هبم عند القدرة عليها،

واإلنسانية كام تقدّ م .لذا نجد أنبياء اهلل

إذا فعل ذلك صار أه ً
ال لعفو اهلل عنه،

اإلنسانية ي ّتصفون هبا ،وهنا نرى
معاين
ّ

عن الذنوب مهام كان شأهنا ،ويسرت

وأوليائه امل ّتقني الذين يمثّلون ـ بصدق ـ

ّ
أن القرآن الكريم جيعلها من صفات
املحسنني ،يقول سبحانه:

ﭽﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ
.]134

ﭼ [ســــورة آل عمران:

فإنّه تعاىل هو الذي يعفو ويسرت ويصفح

العفو
العيوب وال حيب إظهارها ،فهو
ّ
عن امليسء رغم إساءته ،كرم ًا منه تعاىل
وإحسان ًا ،بل يفتح واسع رمحته فض ً
ال

وإنعام ًا حتى يزول اليأس من القلوب،

العفو الرحيم.
وتتع ّلق بخالقها
ّ

فإذا ما أيقن العبد املذنب ّ
بأن اهلل

وينتقـــــل من بعد ذلك إىل ما هو

تعاىل كريم يعفو عن السيئات ويعفو

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

التوبة وطلب السامح منه تعاىل وإىل طلب

أرقى منه ،فهو ّ
حيث عىل الصفح بعد

العفو ،فيقول تعاىل:

عن الكثري فض ً
ال عن القليل ،يلجأ إىل
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املغفرة والعفو ،إذ العفو -كام يقول علامء

أسوء األمور.

ُيشعر بالسرت ،بينام العفو ُيشعر باملحو،

أقبح العيوب ،والترسع إىل االنتقام أعظم

وعندما يطمئن اإلنسان ّ
بأن العفو

وعنه أيض ًا« :رش الناس من ال

ّ
وأن االنتقام دركات وانحدارات هتوي

وقال ملا رضبه ابن ملجم املرادي

اللغة -أبلغ من املغفرة؛ ّ
ألن الغفران
واملحو أبلغ من السرت.

عز الدنيا واآلخرة،
هو س ّلم ُيرقى به إىل ّ

به إىل ّ
ذل ومقت يالحقانه حتى املامت،

ّ
فإن من الطبيعي أن يؤ ّثر العفو عىل
االنتقام.

الذنوب»(.((1

يعفو عن الزلة ،وال يسرت العورة»(.((1

(لعنه اهلل)(( :وصيتي لكم أن ال ترشكوا

باهلل شيئ ًا ،وحممد فال تضيعوا سنته،
أقيموا هذين العمودين ،وأوقدوا هذين

وإذا علم أبناء املجتمع الواحد ّ
بأن

املصباحني ،وخالكم ذم ،أنا باألمس

فيصبح املجتمع كالبنيان املرصوص .قال

مفارقكم ،إن أبق فأنا ويل دمي ،وإن

بينكم»(.((1

قربة وهو لكم حسنة ،فاعفوا أال حتبون

يوسع دائرة الصدقات واملحاورات
العفو ّ

رسول اهلل« :تعافوا تسقط الضغائن

صاحبكم ،واليوم عربة لكم ،وغد ًا
أفن فالفناء ميعادي ،وإن أعف فالعفو يل

أ ّما إذا حاول البعض االنتقام فهو

أن يغفر اهلل لكم؟ .واهلل ،ما فاجأين من

يصل باملجتمع إىل الدركات اململوءة

كنت إال كقارب ورد ،وطالب وجد ،وما

يف هذه يسعى إىل تفشيّ العداوات حتى
344

يقول أمري املؤمنني« :قلة العفو

بالوحل الذي إذا ما ارمتس فيه اإلنسان

صعب عليه اخلروج منه ،األمر الذي

هيز كيان املجتمع ويزعزع استقراره،
ّ
فتسود الفوىض والتناحرات ،وهو من

( ((1كنز العامل ،ج ،3ص .373

املوت وارد كرهته ،وال طالع أنكرته ،وما

عند اهلل خري لألبرار))(.((1

( ((1ميزان احلكمة ،ج ،3ص .2013
( ((1املصدر نفسه.
( ((1هنج البالغة.23 :

الشيخ عبد اجلليل أمحد املكراين

نامذج العفو عند النبي:

ٍ
خال من احلقد ،ولسان صادق ال يعرف

قرر حقّ املظلوم
إذا كان اإلسالم ّ

الكذب أو النفاق أو اخليانة(( :اللهم

العدل اإلهليّ ،
فإن العفو واملغفرة من

وهذا مثـــــال رائع وأنموذج ٍ
راق

يف معاقبة الظامل عىل السيئة بمثلها وفق

غري تشجيع عىل الظلم والتامدي فيه

أكرم وأرحم ،وقد رضب القرآن الكريم
مثا ً
قصة نبي اهلل يوسف مع
ال رائع ًا يف ّ
إخوته ،فقد عفا عنهم بعد أن أوقعوا به
حسد ًا منهم له ،وهذا يف احلقيقة نوع من

العفو البرشي ّ
دل عليه الكتاب الكريم

القصة التي ذكرها بالتفصيل.
يف تلك ّ

أغفر لقومي فإنهّ م ال يعلمون))(.((1

يقدّ مه الرسول األعظم من جمموعة
كبرية من األمثلة السامية التي رضهبا
طيلة فرتة حياته لإلنسانية ،فهو يطلب

عمن أساء إليه يف القول والفعل،
املغفرة ّ
فقد عفا عن الكثري ،وجتاوز عن الكثري،

وأصفح عن الكثري ممّا القاه من قريش

وحلفائها أيام دعوته إىل اإلسالم ،لك ّنه

حني ّ
متكن منهم مل يعاقب ومل يثأر ،بل

عفو النبي
وأرقى من ذلك هو ّ
عن أهل ّ
مكة بأمجعهم ،فقــــال هلم:

عفا وسامح وأصفح ،وهذه سجيته

عنهم ،وصفح عن أعامهلم ،مع أنّه قادر

مثّل هبا اإلسالم.

((اذهبوا فانتم الطلقاء))( .((1فقد عفا
عىل االنتقام منهم آنذاك.

وصفاته احلميدة ،وأخالقه النبيلة التي
لقـــد عفـــــا الرسول األكــرم

هكذا صفح الرسول مع أهل ّ
مكة

عمــــه محزة بن
عن وحيش الذي قتل ّ

قريش يف إيذائه وأحكمت قبضتها منه

أعز الناس عىل قلبه .وكذا عفا عن
ّ

الذين آذوه وحاربوه؛ إذ قد بالغت

حتى أخرجته من بني أهله وعشريته ،ومل
يكتفوا بذلك بل قتلوا أصحابه ،وكرسوا

رباعيته ،وهو مع ذلك يقول من قلب
ّ
( ((1السنن الكربى (البيهقي) .118 :9

عبداملطلب يف غزوة أحد ،وكـــان من

يب بن أيب سلول الذي
رأس املنافقني أ ّ

كان يكرهه وحياربه ويد ّبر له املؤامرات،
وكذا عفا عن عكرمة بن أيب جهل الذي

( ((1جممع الزوائد .117 :6
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حاربه أكثر من عرشين سنة.

يظن البعض ّ
أن ذلك العفو
وال
ّ
والصفح قد يؤ ّدي إىل الذ ّلة والضعف

القرآن-باألمر النديب -باتباع ما هو

قمة الشجاعة ،وهو غلبة اهلوى،
هو ّ

ال بسيئة أخرى مثلها ،ومدح الذين

واهلوانّ ،
فإن ذلك غري صحيح ،وإنّام

سيام إذا كان عند املقدرة عىل
وال ّ
االنتصار كام هو احلال يف عفو رسول

اهلل وصفحه ،فلقد دخل ّ
مكة فاحت ًا
وكانت قد ثارت عليه وتآمرت عىل

قتله بعد أن ّ
نكلت بأصحابه ،فجاءهم

والعزة ،فخضعوا له
القوة
ّ
من منطلق ّ
ملقني سالحهم عاجزين عن مقاومته،

فمدّ وا إليه أعناقهم ليحكم فيهم ،فقد

ّ
مكنه اهلل تعاىل منهم ،لك ّنه عفا عنهم
رغم مقدرته منهم ،ضارب ًا بذلك للعامل
ولألجيال أعىل مث ً
ال يف العفو والصفح،
وهو األسوة احلسنة والقدوة الصاحلة
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فالعفو كاالنتقام ممّا أنزله اهلل ،و

واملثل األعىل للبرشية.

بني العفو واالنتقام

ّ
إن من عظيم أخالق املؤمن أن يقبل

ِ
املعتذر ،ويصفح عن املتعمد
العذر من

للخطأ يف ح ّقه ،وليس ذلك بواجب
حتمي ،ولك ّنه كامل أخالق املؤمنني.

لكن العفــو أحسن منه ،وقد أمرنا
أحسن كام أمرنا بدرء السيئة باحلسنة

يدرؤون باحلسنة السيئة ،حيث قال

تعاىل:

ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [سورة الرعد،]22 :

وأثنى عىل الذين يدفعون السيئة بالتي

هي أحسن ّ
بأن ذلك مقام ال يناله إال
الصابرون ،ومنزلة ال يبلغها إال ذو حظ

عظيم ،حيث قال تعاىل:

ﭽﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤﮥﮦﮧ

ﭼ [سورة فصلت:

و يقول تعاىل:

ﭽﯵ ﯶ ﯷ

.]35- 34

ﯸ ﭼ [سورة البقرة ،]237 :وكذلك
قوله:

ﭽ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐ

ﭼ [سورة النور.]22 :

وإذا كانت إماطة األذى عن الطريق

شعبة من شعب اإليامن ،فام بال العفو عن

الشيخ عبد اجلليل أمحد املكراين

إنسان ،حيث يبدّ ل خوفه أمن ًا ،وضيقه

واإلقالل منه تستغرق فيه اجلنايات

ّ
ويؤكده ويزيد فيه وجيدّ ده.
اإليامن

منه يؤ ّدي إىل االتهّ ام وسوء الرأي ،فلو

ال ،فهو بذلك ّ
فرج ًا ،ويأسه أم ً
يدل عىل

العظيمة والذنوب الكثرية ،واإلكثار

وإذا كان من كامل األخالق العفو

مل يكن يف اعتذار املرء إىل أخيه خصلة

الوقت نفسه يكون من الكامل ،بل من

احلال ،لكان الواجب عىل العاقل أ ّ
ال

والصفح عن املذنب وامليسء ،فإنّه يف

الواجب عىل َمن أخطأ يف حقّ أخيه أن

ُيبادر إىل االعتذار له ،طالب ًا منه العفو
والصفح ،فإنّه بذلك حي ّقق مقاصد

واملحبة ،وإزالة
للرشع جليل ًة من األلفة
ّ
البغضاء واحلقد من القلوب ،وجعل

املحيط املجتمعي و ّدي ًا تسوده العالقة
املرحية مع اآلخرين ،فهو جيعل بذلك

العدو صديق ًا ،وبذلك يصري
العمل
َّ

أقرب إىل ر ّبه ممّا لو آثر نفسه وأخذته
وأرص عىل االعتداء
العزة باإلثم
ّ
ّ
واخلطأ ،األمر الذي ُيساعد الطرف

اآلخر عىل االنتقام صارف ًا نظــــره عن
العفو والصفح.

ويف االعتذار وطلب الصفح عالج

للنفس من داء ِ
الكرب والعجب ،يقول

حبان :االعتذار ُيذهب اهلموم وجييل
ابن ّ
األحزان ،ويدفع احلقد ويذهب الصدّ ،

تحُ مد إ ّ
ال نفي العجب عن النفس يف
يفارقه االعتذار عند ّ
كل زلة(.((1

املتعمد
واملسلم يقبل توبة امليسء
ّ

بعد طلبه للصفح والعفو ،ولو غلب عىل

ظ ّنه عدم صدقه يف اعتذاره ،فعىل املخطئ
املبادرة إىل التوبة وطلب الصفح بصدق

وإخالص ،وعىل املساء إليه أن يصفح
ويعفو .قال رسول اهلل« :إذا أوقف

العباد نادى مناد :ليقم من أجره عىل اهلل
وليدخل اجلنة ،قيل :من ذا الذي أجره

عىل اهلل؟ .قال :العافون عن الناس»(.((1
وعىل املخطئ امليسء يف حقّ أخيه-

العامد وغريه -أن يسلك السبيل األقوم

يف االعتذار ألخيه الذي أخطأ يف ح ّقه،
ويكون ذلك بتحقيق أمور:

1.1املبالغة يف اإلخالص هلل تعاىل يف

( ((1روضة العقالء.186 :
( ((1كنز العامل ،ج  ،3ص .374
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االعتــــذار وجعله خالص ًا لوجهه

الكريم.

2.2الصدق يف االعتذار.

يكون العفو والصفح فيها سبب ًا جلرأة
املنحرفني ،وال ّ
أن العفو يف ّ
شك ّ
كل

3.3اختيار املناسب من األوقات عند

هذه احلاالت واملوارد ال يكون فضيلة

4.4انتقاء الكلامت واملفردات املؤ ّثرة

املجتمع والنهي عن املنكر والتصدّ ي

5.5محل ما متكن أو تسيرّ له من اهلدايا عىل
األفضلية الالئقة بحال ا ُملساء إليه
نحو
ّ

مع املجرم وترك العفو.

ومــــن هـــــذا املنطـــق ثار اإلمام

مل يتيرس له ذلك فيكثر من الدعاء له

أن رأى الدين احلنيف يف خطر ،فليس

أخيه ا ُملساء إليه لتقديم اعتذاره.

التي تعبرّ عن املبالغة يف االعتذار.

ويقدّ مها له بني يدي اعتذاره ،فإن

والثناء عليه.

أخالقية ،بل ر ّبام يكون حفظ نظام
ّ
ملنع وقوع اجلريمة يقتيض عدم التساهل

احلسني بوجه يزيد بن معاوية بعد
املحل حمل عفو وصفح ،وإنّام املقام مقام

بعد االعتذار وطلب العفو والصفح

جهاد ومقاومة وردع للظامل عن ظلمه

لكي يعرف متى ُيعاقب باملثل أو يعفو،

وهنب ثرواهتــــــــا ،وإذالل املسلمني

يعمل اإلنسان ا ُملساء إليه احلكيم حكمته
إذ ليس دائ ًام يكون العالج الصحيح
واألنجح هو العفو عىل الرغم من
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األشخاص ونوع اإلساءة ،فهناك موارد

كونــــه أحسن الكامالت ،ومن فضائل

األخالق ،إ ّ
ال ّ
أن العفو أحيان ًا ُيفسد
األمور بد ً
ال مـــن أن ُيصلحها ،فالعفو
والصفح يكونان مقدّ مني يف حال كانت
إجيابياهتام أكثر مــــن املعاقبة باملثل أو
االقتصاص ،وذلك خيتلف باختالف

ّ
والتحكم يف مقدّ راهتا،
األ ّمة اإلسالمية
واستعبادهم .يقــــــول أمري املؤمنني

ّ
مؤكد ًا هذا املعنى(( :العفو ُيفسد من
اللئيم بقدر إصالحه من الكريم))(.((1

لذا نستطيع القول بعد هذا الكالم

ّ
بأن أفضل الطرق لعالج صفة االنتقام
العزة والكرامة هي
والصعود إىل أوج ّ

( ((1رشح هن��ج البالغة (اب��ن أيب احلديد
املعتزيل) .270 :20

الشيخ عبد اجلليل أمحد املكراين

فضيلة العفو والصفح ،وذلك يكون

سيتحرك نحو عالجها
يف نفسه ،فإنّه
ّ
واحلدّ من ّ
رشها ،وبذلك يتس ّنى له

يرى اإلنسان ما يف العفو والصفح من

وحب االنتقام
فيتبدّ ل احلقد والكراهية
ّ

ّ
بالتفكر السليم حول معطيات وآثار ّ
كل

من هاتني الصفتني األخالقيتني ،فعندما
الربكات واملواهب واملعطيات الدنيو ّية

يتسبب يف زيادة
واألخرو ّية ،وكيف أنّه
ّ

وعزته يف نظر اخلالق
مكانته
وعلو قدره ّ
ّ
واملخلوق ،فهو يريح اإلنسان من الكثري
من املشكالت واملصاعب ،فينفتح له
املحبة له يف
أبواب احلياة الكريمة ،ويثري
ّ

قلوب الناس ،يف حني ّ
أن االنتقام والر ّد
باملثل أحيان ًا يؤ ّدي إىل اهندام عنارص

ويعرض نفسه
اخلري يف حياة اإلنسان،
ّ
ٍ
فحينئذ إذا
وماله وسمعته إىل اخلطر،

اإلجيابية
قارن اإلنسان بني هذه املعطيات
ّ

القضاء عىل املعلول يف القضاء عىل ع ّلته،

واملحبة والعفو والصفح.
األخوة
إىل
ّ
ّ
واالجتامعية:
آثار العفو الفرد ّية
ّ

ممّـــــا تقدّ م ي ّتضح ّ
أن للعفو آثار ًا

ومعطيات محيدة وكثرية يف حركة احلياة

واالجتامعية ،ويمكن تلخيصها يف
الفرد ّية
ّ
ما ييل:

1.1سلوك طريق العفو والصفح يبدّ ل
العدو إىل صديق ،وذلك فيام لو كان
ّ

العدو.
متزامن ًا باإلحسان إىل ذلك
ّ

يتفرع عىل النقطة األوىل دوام
2.2ومما ّ
واستمرار احلكومــــــــات والقدرة

والسلبية للطرفني فإنّه سوف يأخذ
ّ
ويرحجه عىل جانب
جانب العفو قطع ًا
ّ

العفو مع األعداء يق ّلل بذلك حالة

أخالقية لفضيلتي
حتى حتصل لديه ملكة
ّ

وهو يف الوقت نفسه يزيد هبذا الفعل

االنتقام ،ويستمر يف سلوك هذه الطريق
العفو والصفح.

ومن جهة أخرى فعندما يتأ ّمل

السلبية لالنتقام
اإلنسان يف جذور احلالة
ّ
النفسية التي تثريها هذه احلالة
والدوافع
ّ

السياسية؛ إذ احلاكم الذي يامرس
العداء واخلصومة لدى املخالفني،
واملحبني .يقول
مجاعة األصدقاء
ّ

الرسول األكرم(( :عفو امللوك
بقاء امللك))(.((2

( ((2ربيع األبرار (الزخمرشي) .106 :2
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عزة الشخص وتقوية مكانته
3.3زيادة ّ

ما دخلت املسجد إال ألستغفرن

الشخصية وامتالك
قوة
عالمة عىل ّ
ّ

4.4العفو بمثابة املحطة األخرية التي

يف املجتمع؛ ّ
ألن العفو والصفح
القرار

وسعة

الصدر.

وعىل

ّ
يدل
العكس منه االنتقام الذي

عىل ضيق األفق وعدم التس ّلط عىل
النفس وامتالكها .يقول الرسول

األكرم(( :عليكم بالعفوّ ،
فإن
العفو ال يزيد إ ّ
عز ًا))( .((2وحكي
ال ّ

ّ
أن مالك بن األشرت ريض اهلل عنه
كان جمتاز ًا بسوق وعليه قميص
خام وعاممة منه ،فرآه بعض السوقة
فأزرى بزيه فرماه ببابه هتاون ًا به
فمىض ومل يلتفت ،فقيل له :ويلك

تعرف ملـــــــن رميت؟ .فقال :ال،
فقيل له :هــذا مالك صاحب أمري

املؤمنني ،فارتعد الرجل ومىض
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ليعتذر إليه ،وقد دخل مسجد ًا

وهو قائم يصيل ،فلام انفتل انكب
الرجل عىل قدميه يقبلهام ،فقال :ما
هذا األمر؟ .فقال :أعتذر إليك مما

صنعت ،فقال :ال بأس عليك فواهلل
( ((2الكايف (الكليني) .108 :2

لك))(.((2

تقف عندهـــــا عنارص الرشّ  ،فهو

يقطع تسلسل احلوادث األخالقية

من احلقــــد والبغضاء وغريها من
السلوكيات الذميمة .وعىل عكسه

االنتقام ،فهو يدعـو إىل التعامل
بقساوة ويزيد من الكراهية وعنارص
اخلشونة ويأجج نار احلقد ،ور ّبام

يؤ ّدي إىل إشعال فتيل احلرب
بني القبائل أو الطوائف ،فتسفك
بذلك الدماء ،وترصف األمــــــوال

وتدمر وهتــــدر الكثري من الطاقات
واألموال والثروات تبع ًا لذلك.

يقول الرسول(( :تعافوا تسقط

الضغائن بينكم))(.((2

5.5من نتائج العفو طول العمر؛ ألنّه
يتسبب يف سالمــــة الروح ،وهدوء
ّ
النفس ،وتسكني القلب .يقــــــــول

( ((2بحار االنوار ،ج  ،42ص .157

( ((2كنز العامل  .373 :3اجلامع الصغري
(السيوطي) .508 :1
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الرسولَ (( :من كثر عفوه ُمدّ يف

عــــن العفو وتفسريها وتوضيح

وعــــــــــــن عيل أمري املؤمنني:

واحلكم ،واإلكثار مــــن القصص

اهلل سبحانه))( ،((2وهــــذا املعنى عن

والتي ّ
كيفية العفو والتسامح.
توضح ّ

عمره))(.((2

((العفو مع القدرة ُج ّنة مـــــن عذاب

أمري املؤمنني ُيشري فيه إىل نتائج العفو
والصفح املعنو ّية ،وهي األجر والثواب
األخروي ،وهو كثري جدّ ًا.
زرع العفو:

معانيها ،وكذا األحاديث الرشيفة

التارخيية التي حتمل هذا املعنى،
ّ
اإلجيابية للعفو عىل
3.3بيان اآلثــــار
ّ
النفس وما يتبعه من عظيم الثواب

وإن كان مظلوم ًا.

4.4إكثار االستامع إىل الذين يتحدّ ثون

يف ختام كالمنا عن العفو والصفح

عن هذا األمر سواء العلامء أو

األبناء واألوالد وزرع العفو ومعانيه

5.5خلق حالة املنافسة بني األبناء ألجل

كيفية تنشأة
نشري إشارة موجزة إىل
ّ
والتسامح وقيمه يف نفوسهم ،وذلك من

خالل ما ييل:

واألم مثا ً
ال وقدوة
1.1أن يكون األب
ّ
لألبناء يف ذلك من خالل تعاملهام
مع احلوادث اليومية التي هلا عالقة
باألبناء وباآلخرين ،وذلك كي
يشعروا هبذا املعنى.

2.2دراسة اآليات الكريمة التي تتحدّ ث
( ((2ميزان احلكمة (حممد ال��ري شهري) :3
.2013
( ((2عيون احلكم واملواعظ (الواسطي).27 :

اخلطباء أو غريهم.

تعميق مثل هذا اخللق يف نفوسهم،

وتعويض املغصوب ح ّقه عند الشعور
منه بالعفو والتسامح عىل ما ُغصب

عليه؛ ألجل تشجيعه عىل فعل مثل
السجية.
هذه
ّ
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lL:« fOz— »uKD� b�« —u��b�« –U��ô« W�öF�« w�UF� VI�
l�U��« U�œb� � ÕU�B*« WK� t�dA� Y� vK� w�«dF�« wLKF�«
5��U�K� r�dJ�« Ê¬dI�« � t�UOK&Ë V(« Ê«uM� X% s�dAF�«Ë
…��“ …–U��ô«Ë w��ö� —œUI�« b�� —u��b�« –U��ô« s� ö� s�dz«e'«
ÆtO�UF� s� U�œ—Ë UL� t� B� dAM� VOIF��« WOL�ôË WOLKF�« W�U�ö�Ë ‰uI�

dJHK� WOJK*« XO��« ‰¬ W��R�© bI� Â≤∞∞∑ ‰uK��√ ∂≠ ?�±¥≤∏ WM� ÊU�F� dN� �
� ö�U� «uC� wHu�Ë ¨ÂUF�« d9RLK� …dA� WF�«d�« …—Ëb�« ®Êœ—_«© ÊUL� � ®w�ö�ô«
� VB� u�Ë ®r�dJ�« Ê¬dI�« � V(« WG�© Ê«uMF� U�� XOI��√ ®UI�U� wJK*« lL:«© W��R*«
ÆÂUF�« Á—u�Ë d9R*« oKDM� ÊU� Íc�« ®r�dJ�« Ê¬dI�« � V(«© Ÿu{u�
Ê¬dI�« � V(«© Ê«uMF� Â≤∞∞π WM� W��R*« t�—b�√ Íc�« »U�J�« � Y���« dA�
≠?�±¥≥≤ W???M� —b Íc�« ®Èd�√ Àu�Ë ÍuGK�« l�dA��«© w�U�� � t� ?�?�dA�Ë ®r�dJ�«
Æ®V(« WG�© Ê«u??MF� Â≤∞±±
Â≤∞±∞≠?�±¥≥± WM� ®w�U�« ‰ö� s� bL� s� Í“U�© wJK*« uL��« V�U —b�√Ë
¨w�ù« V(«Ë ¨Ád�Ë V(« s� tO� Àb% ®r�dJ�« Ê¬dI�« � V(«© t�U�� ®W��U��« WF�D�«©
Æ—UN��_« t�O� q�√Ë ‰u�d�«Ë � ÊU��ô« V�Ë bL� ‰u�d�« V�Ë
¨Ê«u{d�«Ë ¨¡UIK�«Ë ¨‰UL'«Ë ¨t� qB�� U�Ë ¨tK�«d�Ë ¨V(« Ÿ«u�√ bM� n�R*« n�ËË
nGA�«Ë Èu�«Ë W�;«Ë ÂUO�«Ë Â«dG�U� V(« �UH��√ s� WLK� 5�ö�Ë U�� d�–Ë ¨‚Ëc�«Ë
(((

 امحد مطلوب.د.أ

Æœ«œu�«Ë œu�«Ë
XF�u� tO�Ë ®r�F�Ë W�«—œ– WO�dF�« WGK�« � V(«© »U�� Ë�� � w� —b Â≤∞±∂ WM� �Ë
∫5L�� vK� t�UH��√ XL�� r� V(« tO� X�—œ ¨U�U� UL�F� `��√Ë ®Ê¬dI�« � V(« WG�© w�� �
V(« W�ôœ �UH��√ ∫‰Ë_«

V(« w�«Ëœ ∫w�U��«
œbF�« wH� ¨5��U��« f�U� qE� ®r�dJ�« Ê¬dI�«© � V(« Ê�√ Ëb��Ë ¨V�dI�« f��_U� «c� ÊU�
s� —bB� ��« ®ÕU�B*« WK�© s�– ?�±¥≥∏– Â≤∞±∂ n�d�– ®WF�U��« WM��«© s�dAF�«Ë l�U��«
w�ö� —œUI�« b�� —u��b�« –U��_«Ë ®‰uI� …��“© …–U��ú� dA� ¡ö�dJ� ®W�bI*« WOMO�(« W��F�«©
»uK� �≈ V�� Ÿu{u� � t��_ t�√d� ®r�dJ�« Ê¬dI�« � t�UOK&Ë t�U�KDB�– V(«© Ê«uMF� U��
∫W�U� UE�ö� w� X�M�� tO� q�Q��« bM�Ë ¨Y���« ◊Ëd� UO�u��� t�b�u� ¨5LK�*«
w� U/≈Ë U�KDB� X�O� V(« �UH�√ Ê�_ ®t�UOK&Ë r�dJ�« Ê¬dI�«© ?� vH�J��Ë l�«Ë Ê«uMF�« ≠±
ÆU� ¡w� vK� ‰b� WO�d� WLK� Í�√ q�� W�«œ W�uG� �UH�√
»U�J� n�dF� ¢n�UB*« � »u�J*« bL� t�u�— vK� ‰eM*« �« Âö� u�¢ Ê¬dI�« Ê�√ …—U�� ≠≤
W�ôb�« Í– w�dF�« qFH�« ®�√d�© s� c��√ Íc�« ÍuGK�« ÁUMF� fO�Ë t� nË Ë√– �UF�– �«
ÆW�ËdF*«
�≈ U�Ë WO�UL��ô«Ë WOIK)«Ë WO�HM�« V�«u'« vK� ·u�u�« s� b�ô –�≈ ¨h�U� V(« n�dF� ≠≥

(((

Æ—u�√ s� p�–
∫ÍuHJ�« ‰U� ¡U�bI�« U�d�– ��« V(« q�«d� q�9 U/�≈Ë ·œ«�*« s� X�O� �UH��√ s� œ—Ë U� ≠¥
w�Ë W�öF� �« r� ¨»u�;« fH� t� œ«d�Ë oKD� b�Ë fHM�« qO� u�Ë Èu�« V(« V�«d� ‰Ë�√¢
¨V(« …b� u�Ë ®ÂdJ�U�© n� �KJ� �« r� ¨»u�;U� VKI�« oKF�� W�ö�� XO�Ë
� VKIK� Â“ö�« V(«
r� ®UO�u�O�U*«© s� Ÿu� ¡U���_« bM�Ë ¨V(« ◊d� u�Ë oAF�« r� ¨WIA*« u�Ë WHKJ� �« s� tK�√Ë

u� Z�ö�U� ¨nGA�« q�� Z�ö�«Ë W�uK�«Ë ®U�b� …c� l� t�K� ‚d�√ Í�√ V(« tHG�© nGA�«
Ë√ oA� s� b�u�« …b�Ë s�U��« Èu�« u�Ë Èu'« r� ¨Èu�« W�d� W�uK�«Ë ¨‚d;« Èu�«

تعقيب

Èu�« tLI�� Ê�√ u�Ë q�� �« r� ®r�O�� q�—© ∫qO� tM�Ë V(« Áb�F��� Ê�√ u�Ë r� O�� �« r� ¨Êe�

� ∫‰UI� Èu�« s� qIF�« »U�– u�Ë t��u�« r� ®‰u��� q�—© tM�Ë
r� ¨Á�� �� «–�≈ ®Èu�« t� �Ë©
�«
V(« b�u�«Ë ¨V;« o�«u�«Ë
� ¨‘UD� Í�√ ÂUO�
� ¨W�;« W� I�*«Ë ¨t�—«d�Ë ‚uA�« W�— W�U�B�«Ë

dH� ‚uA�«Ë ¨Êe�Ë r� �� tF��� V� s�A�«Ë ¨Êe(« � qLF��� U� d���√Ë ¨Êe(« tF��� Íc�«
� «Ë ¨dN��« ‚—�_«Ë ¨Âu�J*« Êe(« bL� J� �«Ë ¨t{d�Ë V(« ��√ V� �u�«Ë ¨»u�;« �≈
bO�u� W�K)

Ác� Â��√ W�;«Ë ¨Â“ö�«
� V(« Â«dG�«Ë ¨W�;« h�U� œu�«Ë ¨W�—UA*« q�I� ô W��— w�Ë W�;«
Æ¢UNK� ¡U��_«

ÍuHJ�« �� ¡ULKF�« s� ��� U�d�– b�Ë ®V(«© WLKJ� U�œ«�� ô t��«d�Ë V(« q�«d� Ác�
Ær���Ë wDK��«Ë w�«d(« WOLO� s�«Ë ¨W�“u'« rO� s�«Ë ¨w�UNH�_« œË«œË ¨w��b�_« Âe� s�U�

Æt�UH��√ s� ô V(« w�«Ëœ s� wN� ÊuM�;«Ë ¨lHM�«Ë ¨ÊU����ô«Ë ¨W�UD�« ULK� U��√
qO�� � Ê«dzU� 5��U��« Ê�√ vK� ‰b� Íc�« Y���« WLO� s� qKI� ô u�Ë t�E�ô U� «c�

ÆdL�*« “U$ô«

((6

امللخص:

الراغب األصفهاين يف معجمه مفردات
ت ّتطلع هذه الدراسة إىل إبراز منهج ّ

ألفاظ القرآن الكريم ،وحماولة كشف طرق رشح املعنى التي اختذت شكال مميزا،

إذ كان ينفي األلفاظ املوهومة ،ويتبع األلفاظ املستعارة ليبني الفروق بني ما يظن

أنه من املرتادف ،وأنه إذا انتهى من كلمة يف بيان فروق مرتادفاهتا ،انتقل إىل كلمة
أخرى لبيان الفروق بني مرتادفاهتا .فمعنى اللفظة يتغري تبعا للسياق الذي وردت

فيه ،لذا خيرج معنى اللفظة عن معناها اللغوي املوضوعة له إىل معان جمازية يمكن
معرفتها من السياق الواردة فيه ،والراغب بصنيعه هذا متميز عن كل من تقدمه
ومن جاء بعده ،وهو بذلك يقدم لنا ثروة هائلة يف هذا اجلانب اللغوي ،إذ تعدّ

طريقة الراغب يف كتابه من مبتكرات التصنيف املقصود هبا خدمة ألفاظ القرآن

وكلامته ،سواء الواضحة املعنى ،أو التي تعد من غرائب الكالم أو من قليل املتك َّلم
به ،فهو يعد معجام لغويا لكن يف إطار خاص وفق مراد اللفظة القرآنية و مراد اآلية

منها ،بمعنى أنه خال من إطناب املعاجم اللغوية يف الغالب األكثر يف وضع أكثر من

معنى للكلمة ،فهو إن فعل وذكر أكثر من معنى فذلك لورود هذه اللفظة يف أكثر من
آية قد تفرس هبذا املعنى يف هذا املوطن وقد تفرس باملعنى اآلخر يف ذلك.
((7

معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب االصبهاين

التقديم:

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم عىل حممد النبي األمني وعىل آله وصحابته

أمجعني ،وبعد:

أول الكتابات العربية اإلسالمية خلدمة القرآن الكريم ،فكثرت
فقد ظهــــرت ّ

التصانيف وتعدّ دت جماالهتا ،ومن هذه الكتب نجد كتب معاين القرآن التي هتدف إىل
رشح مفردات القرآن ،تسهيال لفهمه ،والتأليف يف هذا املجال بدأ ّ
مبكرا.

ومن األعالم البارزين يف هذا املجال ،نجد الراغب األصفهاين يف كتابه «معجم

مفردات ألفاظ القرآن» الذي يعدّ معلام يف املكتبة التفسريية .فـ «الراغب األصفهاين»

َع َل ٌم مشهور بكنيته ولقبه ،متيز بمكانة علمية مرموقة ،وقد حتقق ذلك من خالل تأليفه

يف مواضع كثرية ،لغوية ورشعية وفقهية ،وغريها من املؤلفات التي ربام مل تصل إلينا
وكل من قرأ هذه املصنفات يشهد له باملهارة ،والتحقيق ،كام يقول الذهبي عند ترمجته

له« :العالمة املاهر ،املحقق الباهر ،أبو القاسم احلسني حممد املفضل األصبهاين ،امللقب

بالراغب صاحب التصانيف»(.(1

الراغب؟ .وما الذي هدف إليه يف معجمه؟.
فمن هو ّ

 .1الراغب األصفهاين :حياته وثقافته وآثاره وموقع معجمه منها:
أ .اسمه وكنيته ومولده ونشأته:

"الراغب األصفهاين" َع َل ٌم مشهور بكنيته ولقبه ،وقد اختلف يف اسمه ،فهو:

((8

•احلسني بن حممد بن املفضل ،أبو القاسم األصفهاين (أو األصبهاين)(.(2
أو :أبو القاسم حسني بن حممد بن املفصل(((.

( (1سري أعالم النبالء ،الذهبي ،تح :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط1(0( ،( .هـ198( ،م،
ص.18 :
( (2املصدر نفسه ،ص 18 :و األعالم ،الزركيل ،لبنان ،بريوت ،دار العلم للماليني ،ط،2002 ،1( :
ج ،2 :ص.2(( :
((( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حاجي خليفة ،لبنان ،بريوت ،دار إحياء الرتاث

أ.د .عبد القادر َس ّ
المي

أو :املفضل بن حممد األصبهاين(((.

أصحها وأشهرها ،هلذا يعاين كل
وقد اختلفت الرتاجم يف اسمه ،وهذه األقوال
ّ

باحث يف حياة الراغب من مشكلة قلة املعلومات املتوفرة عنه ،بل إن مجيع املصادر
التي ترمجت له ال تذكر تاريخ والدته وال مكاهنا .يقول الذهبي« :مل أظفر له بوفاة وال

برتمجة»(((.

ويشري الزركيل إىل أنّه «من أهل أصبهان ،سكن بغداد»( .(6ويقول السيوطي عن

مذهبه «وقد كان ظني أن الراغب معتزيل ،حتى رأيت بخط بدر الدين الزركيش عىل
ظهر نسخة من القواعد الصغرى البن عبد السالم ما نصه :ذكر اإلمام فخر الدين
الرازي يف تأسيس التقديس يف األصول أن أبا القاسم الراغب من أئمة السنة وقرنه

بالغزايل»(.(7

كانت املعلومات عنه قليلة ،ومرد ذلك يرجعه صفوان عدنان الداودي حمقق كتاب

مفردات غريب القرآن ،إىل تواضعه وعدم حديثه عن نفسه وحياته الشخصية يف ثنايا

كتبه( .(8وقد قال ذلك هو نفسه« :وأعوذ باهلل أن أكون ممن مدح نفسه وزكاها ،فعاهبا

بذلك وهجاها ،وممن أزرى بعقله إلعجابه بفعله ،فقد قيل ال يزال املرء يف فسحة من

عقله ما مل يقل شعرا أو يص ّنف كتابا»(.(9

العريب ،د .ط ،د .ت ،ج ،2 :ص.177( :
((( بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،السيوطي ،تح :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر ،ط.
1(99 ،2هـ1979 ،م ،ج ،2 :ص .297 :ومفتاح السعادة ،بطاش كربى زاده ،لبنان ،دار الكتب
العلمية ،ط1(0( ،1 .هـ198( ،م.
((( سري أعالم النبالء ،الذهبي ،ص.18 :
( (6األعالم ،الزركيل ،ج ،2 :ص.2(( :
( (7بغية الوعاة ،السيوطي ،ج ،2 :ص.297 :
( (8ينظر :املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين ،تح :صفوان عدنان الداودي ،بريوت،
دار القلم ،ط 1(12 ،1 .هـ ،ص.1( :
( (9ينظر :حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء ،الراغب األصفهاين ،تح :عمر الطباع ،لبنان،
بريوت ،دار األرقم بن األرقم ،ط 1(20 ،1 .هـ1999 ،م ،ج ،1 :ص.1( :

((9

معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب االصبهاين

 .2مكانته العلمية:

متيز الراغب بمكانة علمية مرموقة ،وقد حتقق ذلك من خالل تأليفه يف مواضع

كثرية ،لغوية ورشعية وفقهية ،وغريها من املؤلفات التي ربام مل تصل إلينا وكل من قرأ

هذه املصنفات يشهد له باملهارة ،والتحقيق.

وربام الذي ساعده عىل هذه الغزارة يف العلم نشأته يف بيئته التي جتل العلم وتعيل

من قدره ،و أن السبب املبارش الذي أظهر الدراسات اللغوية يف العراق ،ارتباطها

بالدراسات الدينية أو احتادمها يف نشأهتام ،وقد اتسع التأليف خالل القرنني الثالث
والرابع اهلجريني ،وكان لعلامء العراق القدح املعىل يف إخراج مؤلفات هي مرجع كل

عامل(.(10

وقد كانت هناك مدن كثرية يف هذا اإلقليم ،متيزت بقوة احلركات العلمية واألدبية

مثل بغداد والبرصة والكوفة يف العراق ،والري ومنه «أصبهان» موطن الراغب ،التي

كانت تسمى «منبع العلامء» لكثرهتم فيها وخراسان وما وراء النهر بنهضة علمية قوية

يف ذلك العرص(.(11

قال عنه الزركيل« :اشتهر حتى كان يقرن باإلمام الغزايل»( (12وقال عنه السيوطي:

«صاحب املصنفات»((.(1

قال حمقق كتاب الراغب «حمارضات األدباء»:

«تعدّ دت ينابيع عرفانه وتنوعت مناهل علومه وموارد آدابه ،وتشعبت مذاقاته

(60

الفكرية ،حتى شملت مجلة ثقافات عرصه األصلية والدخيلة ،فكان طويل الباع يف
( (10ينظر :احلضارة اإلسالمية دراسة يف تاريخ العلوم اإلسالمية ،طه عبد املقصور عبد احلميد أبو عبية،
لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1(2( ،1 .هـ200( ،م ،ص.197 ،196 :
( (11ينظر :ظهر اإلسالم ،أمحد أمني ،القاهرة ،مكتبة النهضة املرصية ،ط1966 ،( .م ،ج ،1 :ص:
.217
( (12األعالم ،الزركيل ،ج ،2 :ص.2(( :
(( (1بغية الوعاة ،ج ،2 :ص.297 :

أ.د .عبد القادر َس ّ
المي

آداب العربية ،مثقفا متوازن األبعاد الثقافية والفكرية ،وكانت شخصيته كمؤلف ذات

مرتكزات ثالثة فهو يف اآلن نفسه الفقيه واملتكلم واألديب»((.(1

 .3وفاته:

كثرت االختالفات يف اسمه كام اختلف يف سنة وفاته ،لدرجة ال يمكن التوفيق فيها

بني األقوال املتعارضة.

يف حني يذكر السيوطي يف «بغية الوعاة» أن وفاته كانت يف أوائل املائة اخلامسة

(((1

(أي يف حدود الفرتة من  (00إىل  (10هـ تقريبا) .نجد صاحب «كشف الظنون» يذكر

أن وفاته كانت يف سنة  (02هـ ويورد الزركيل

((16

وبروكلامن يف كتابه تاريخ األدب

العريب( (17نفس السنة ،ويقول الذهبي بأنّه مل أعثر له عىل وفاة(.(18

تتوصل
ويف مثل هذه احلاالت التي ينعدم فيها اليقني ،تكثر االجتهادات التي قد
ّ

إىل ّ
حل وسط ،واملتفق عليه يف معظم املؤلفات التي تكلمت عنه ،والتي صادفتها أثناء

بحثي ،أن سنة الوفاة هي (02هـ.

 .4آثاره:

خ ّلف الراغب األصفهاين تراثا علميا اليستغني عنه أي باحث أو عامل ،فهذااإلمام

الغزايل يستحسن كتـــــاب «الذريعة إىل مكارم الرشيعة» ،وحيمله معه يف أسفاره.
والبيضاوي املفرس ،اعتمد يف تفسريه للقرآن عىل تفسري الراغب ،واهتم املسترشقون

بكتاب «املحارضات» وجعلوه يف مكتباهتم .وجاء يف مفتاح السعادة أن كتاب «تفصيل
النشأتني» كتاب لطيف ال يمكن أحسن منه يف بابه ،و جامع للفوائد الرشيفة ،إىل غري

(( (1حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء ج  ،1ص.10 ،( :
(( (1ينظر :بغية الوعاة ،السيوطي ،ج ،2 :ص.297 :
( (16ينظر :األعالم ،الزركيل ،ج ،2 :ص.2(( :
( (17ينظر :تاريخ األدب العريب ،بروكلامن ،ترمجة عبد احلليم النجار ،القاهرة ،دار املعارف ،ط ،( .د.
ت ،ج ،( :ص.209 :
( (18ينظر :سري أعالم النبالء ،الذهبي ،ص.18 :

(61

معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب االصبهاين

ذلك من املصنفات .ومن أهم ما وصلينا منها «معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم»

صحت نسبته إليه.
موضوع بحثنا ،وهو من الكتب التي ّ
 .٥املعجم وهدف الراغب من تأليفه:

كتاب املفردات للراغب األصفهاين ،كتاب مصنف يف األلفاظ القرآنية والدالالت

اللغوية .فمعنى اللفظة يتغري تبعا للسياق الذي وردت فيه ،لذا خيرج معنى اللفظة

عن معناها اللغوي املوضوعة له إىل معان جمازية يمكن معرفتها من السياق الواردة
فيه.

ويعد مصنفه من باب إنزال املفردات اللغوية عىل اختالف مفرداهتا عىل كل ما

يندرج حتتها بني ألفاظ اآليات القرآنية ،وفق طريقة لغوية معجمية .فقد قال يف مقدمته

عن هذا الشأن» :وقد استخرت اهلل تعاىل يف إمالء كتاب مستوىف فيه مفردات ألفاظ
القرآن عىل حروف التهجي ،فنقدم ما أوله األلف ،ثم الباء عىل ترتيب حروف املعجم،

معتربا فيه أوائل حروفه األصلية دون الزوائد.(19(»...

وذكر يف فاحتة مؤلفه أن «أول ما حيتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم

اللفظية ،ومن العلوم اللفظية :حتقيق األلفاظ املفردة»( .(20حتقيق األلفاظ املفردة من

العلوم اللفظية ،التي ال بد للدارس أن يفقهها و حييط بمدركاهتا.

درس الراغب املفردات وما هلا من صلة بمجال تفسري القرآن يف كتابه»املفردات» ،كام

توخى الدقة يف اإلبانة عن معاين األلفاظ يف سياقها القرآين.
(62

ص ّنفه حممود فهمي حجازي يف كتابه «مدخل إىل علم اللغة»ضمن كتب الغريب،

إذ يقول« :كانت كلامت القرآن الكريم جماال ألعامل معجمية كثرية ،عرفت يف حاالت

كثرية باسم غريب القرآن وألفاظ القرآن .ومن أهم هذه اجلهود :املفردات للراغب
( (19معجم مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،تح :يوسف الشيخ حممد البقاعي ،لبنان،
بريوت ،دار الفكر ،ط 1(27 ،1(26( ،1 .هـ) 2066م ،ص.8 :
( (20معجم مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،ص.8 :

أ.د .عبد القادر َس ّ
المي

األصفهاين»(.(21

واتفقت بعض البحــــوث احلديثة مع بحوث قديمة عىل أن املفردات من كتب

الغريــــب وحتى ُن َّذ ِّكر بمعنى الغريب وندرك مقاصده ننقل عن مصطفى صادق

الرافعي قولــه« :ويف القرآن ألفاظ اصطلح العلامء عىل تسميتها بالغرائب ،وليس
املراد أهنا منكرة أو نافرة أو شاذة ،فإن القرآن منزه عن هذا مجيعه ،وإنام اللفظة

الغريبة هاهنا هي التي تكون حسنة مستغربة يف التأويل بحيث ال يتساوى يف العمل

هبا سائر الناس»(.(22

واحلــق أن كتــــاب «املفردات» أشمل وأوسع وأعمق من جمال الغريب بمعناه

الشائع ،وهذا ملا أورده الراغب من غري الغريب .ومل جيد له عنوانا يف مقدمة الكتاب

وإنام قال« :وقد استخرت اهلل تعاىل يف إمالء كتاب مستوىف منه مفردات ألفاظ القرآن

عىل حروف التهجي ...واإلشارة فيه إىل املناسبات التي بني األلفاظ املستعارات منها
واملشتقات حسبام حيتمل التوسع يف هذا الكتاب»((.(2

قال الراغب كتاب مستويف منه مفردات ألفاظ القرآن يعني يشمل كل ألفاظ

القرآن ،ومل يرش إىل غريب أو غريه.

واحلقيقة أن الراغب عارف بعلوم القرآن ،ومطلع عىل علم اللغة ،فمن هنا ينبغي

التفريق بني كون املفردات متضمنا للغريب وهو ما ال يمكن إنكاره ،وبني كونه كتابا
يف الغريب ،ومن ذلك أن كتاب املفردات خيتلف عن كتب الغريب ،كتفسري غريب
القرآن البن قتيبة .فربام ما كان عند غريه غريبا ،كان لديه مألوفا وخاض يف جمال
اختلف العلامء فيه وهو جمال الرتادف حتى يربز الفروق اللغوية التي جتيل املعنى أكثر

ألن املفردة قد تؤدي معنى يف سياق ما ومرادفها يؤدي معنى آخر يف سياق مغاير ،فهو
( (21مدخل إىل علم اللغة ،حممود فهمي حجازي ،القاهرة ،الدار املرصية السعودية ،ط2006 ،( .م،
ص.189 :
( (22تاريخ أدب العرب ،صادق الرافعي ،لبنان ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،ج ،2 :ص.(9 :
(( (2معجم مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،ص.8 :
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معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب االصبهاين

يقول« :واإلشارة إىل املناسبات التي بني األلفاظ املستعارات منها واملشتقات حسبام
حيتمل التوسع يف هذا الكتاب ...وأتبع هذا الكتاب إن شاء اهلل تعاىل ونسأ يف األجل،

بكتاب ينبئ عن حتقيق األلفاظ املرتادفة عىل املعنى الواحد وما بينهام من الفروق

الغامضة» ((.(2

وقد اهتدى الراغب إىل مفاتيح النص القرآين ،وهي مفردات األلفاظ الني

ال يستغني عنها مشتغل بكتاب اهلل تعاىل .وهذا يدل عىل عبقريته يف جمال التصنيف

والتأليف.

الراغب يف معجمه؟.
لكل كتاب منهج ،فكيف كان منهج ّ

 .٦منهﺞ الراغب يف معجمه:

يتمثل منهج الكتاب يف جانبني ،مها :ترتيب املداخل وطرق رشح املعنى .واألحرى بنا

أن نعرف املدخل كام عرفه حلمي خليل بقوله» :املدخل عبارة عن الوحدة التي ستوضع

حتتها بقية الوحدات املعجمية األخرى ،أو املادة املعجمية التي تتألف -عادة -يف املعاجم
اللغوية من الكلامت املشتقةوغري املشتقة ،وغالبا ما يتكون هذا املدخل يف مثل هذا النوع من

املعاجم من اجلدر الذي يمثل البنية األساسية للكلامت واملشتقات»((.(2

كام ُيعرف املدخل باملادة التي عرفها عبد التواب مريس األكرت يف كتابه «ابن منظور

ومظاهر التضخم يف معجمه» بقوله« :املادة املعجمية يف املادة الغفل عن احلركة التي

سامها ابن فارس باألصل ،وسامها الصغاين بالرتكيب ،وعند املحدثني تسمى باجلذر،
((6

أي املادة اخلام ،وتسمى عند علامء الرصف باألصول وهي احلروف التي ال تسقط أثناء

ترصيف الكلمة ،وغالبا ما يدوهنا املعجميون عنوانا للامدة اللغوية بحروف مفرقة خالية
من الشكل والضبط باحلركات التي تندرج حتتها األلفاظ والكلامت املفردة التي تشرتك

(( (2املرجع نفسه ،ص.8 :
(( (2مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب ،حلمي خليل ،بريوت ،دار النهضة العربية للطباعة والنرش،
ط1997 ،1 .م ،ص.21 :

أ.د .عبد القادر َس ّ
المي

يف احلروف األصول التي وقعت عنوانا للامدة اللغوية أو اجلدر اللغوي فيام يشبه أفراد
العائلة الواحدة ،مما يعطينا احلق يف أن نطلق عىل املادة اللغوية بام تتضمنه من ألفاظ اسم

العائلة اللغوية»(.(26

أ .املادة املعجمية هي اجلذر أو األصول التي تسقﻂ أثناء ترصيﻒ الكلمة:

أشار الراغب األصفهاين يف عبارة قصرية إىل نظام الرتتيب والرشح بقوله« :وقد

استخرت اهلل تعاىل يف إمالء كتاب مستوىف فيه مفردات ألفاظ القرآن عىل حروف

التهجي ،فنقدم ما أوله األلف ثم الباء عىل ترتيب حروف املعجم معتربا فيه أوائل
حروف األصلية دون الزوائد ،واإلشارة فيه إىل املناسبات التي بني األلفاظ املستعارات

منها واملشتقات»(.(27

نستنتج من مقدمة الكتاب النقاط التالية:

•كتاب مستوىف فيه مفردات ألفاظ القرآن.

•مرتب عىل حروف التهجي معتربا فيه أوائل حروفه األصلية.

•اإلشارة إىل املناسبات التي بني األلفاظ املستعارات واملشتقات.

ب .طريقته يف ترتيب املداخل املعجمية:

يقصد بطريقة الرتتيب «ترتيب املداخل ،وكذا ترتيب املشتقات يف املعاجم ال ّلغوية،

حتت اجلدر الواحد أو املدخل ،ويتمثل ذلك بعد ترتيب املداخل يف وضع الكلامت

وأهيا يأيت تاليا .وي ّتفق علامء املعاجم عىل ّ
أن ترتيب املشتقات
واملشتقات ّأهيا يأيت ّ
أوال ّ

حتت مدخل ما ال بد أن خيضع لنظام عام يف املعجم ال ّلغوي بأكمله ،حيث ترتّب األفعال

والصفات وبقية املشتقات ،الفعلية أو االسمية مثال طبقا لقاعدة تقولّ :
إن
واالسامء
ّ

املجردةّ ،
وأن الكلامت ذات
احلسية تأيت قبل املعاين أوالدّ الالت
املعاين أوالدّ الالت
ّ
ّ
( (26ابن منظور ومظاهر التضخم يف معجمه ،عبد التواب مريس األكرث ،القاهرة ،دار البرشى للطباعة
والنرش1998 ،م.
( (27معجم مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،ص.8 :
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املعنى احلقيقي تأيت قبل الكلامت املجازية وهكذا ،ومعنى ذلك أن األفعال تأيت قبل

والصفات بعد األسامء ،ويف مجيع األحوال البد أن خيضع الرتتيب الدّ اخيل
األسامء
ّ

حتت املدخل الواحد لنظام ثابت ،ممّا يسهل عىل املستعمل للمعجم أن يعثر عىل ما يريد

بسهولة ويرس»(.(28

بناء عىل ما جاء يف املقدمة ،قسم الراغب املعجم إىل أبواب ثم رتب هذه األبواب

حسب الرتتيب األلفبائي مع مراعاة أوائل األصول.

•يأيت يف كل باب باملفردة الواردة يف القرآن ،والتي تبدأ بحرفه جمردة من حروف
الزيادة.

•يذكر املعنى الدقيق للفظة ،وحياول التفريق بني داللتها وداللة الكلامت املقاربة
هلا.

•يعنى أوال بذكر املعنى احلقيقي ثم بعد ذلك باملعنى املجازي.

•يراعي ترتيب املفردات املتفقة يف حرفها األول ،داخل الباب الواحد بالنظر إىل
احلرفني األولني من كل مفردة.

يستشهد باآليــــــات القرآنية التي ذكرت فيها اللفظة ويبني املعنى املراد حسب

ما يقتضيه أصل املعنى وداللــــة السياق ،ويبني املعاين التي حتيط هبذه اللفظة .يقول
الداودي يف حتقيقه للكتاب« :لقد سلك الراغب يف كتابه منهجا بديعا ومسلكا رفيعا

ينم عن علم غزير وعمق كبري ،فنجده أوال يذكر املادة بمعناها احلقيقي ،ثم يتبعها بام
(66

اشتق منها ،ثم يذكر املعاين املجازية للامدة ،ويبني مدى ارتباطها باملعنى احلقيقي»(.(29
هذا فيام خيص طريقة الرتتيب ،أما طرق رشح املعنى فسيكون فيها تفصيل أكثر.

 .٧طرق رشﺡ املعنﻰ يف املعجم:

( (28مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب ،حلمي خليل ،ص.2( ،22 :
( (29ينظر :املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين ،تح :صفوان عدنان الداودي ،بريوت ،دار
القلم ،ط 1(12 ،1 .هـ ،ص.1( :

أ.د .عبد القادر َس ّ
المي

ّ
إن طبيعة املعنى أن يكون متعددا وحمتمال ،وهاتان الصفتان من صفات املعنى،

تقوم كل منها عىل األخرى ،فإذا تعدد معنى الكلمة املفردة حال انعزاهلا ،تعددت
احتامالت القصد ،وتعدد احتامالت القصد يعترب تعددا يف املعنى .والذي جيب أال

يغيب عن أذهاننا دائام ،أن الكلمة يف املعجم ال تفهم إال منعزلة عن السياق ،وهذا هو
املقصود بوصف الكلامت يف املعجم بأهنا مفردات(.((0

ورشح املادة يف املعاجم ال يعترب كامال من حيث منهجه إال إذا اشتمل عىل أمرين

اثنني(:((1

أ .رشح األشكال املختلفة للكلمة.

ب .تقسيم املادة بحسب تعدد املداخل الفرعية فيها.

يستخدم الراغب يف رشح املعنى املعجمي وتفسريه الطرق نفسها املطبقة يف معاجم

األلفاظ ،غري أنه كان حريصا عىل إيراد املعنى األصيل يف كل مدخل من مداخل املعجم.
ورشح املعنى يف معاجم األلفاظ ،وجدت له عدة وسائل قسمها أبو الفرج يف

كتابه املعاجم اللغوية إىل مخسة أقسام هي التفسري باملغايرة ،والتفسري بالرتمجة والتفسري
باملصاحبة ،والتفسري بالسياق(.((2

أ .التفسري باملغايرة:

التفسري باملغايرة هو أن يرشح معنى الكلمة ،بأن يذكر أخرى تغايرها يف املعنى

فيتضح الضد بالضد ،واملغايرة تنقسم إىل قسمني مها:
•املغايرة التامة:

( ((0بحوث ودراسات يف علم اللغة ،جمدي إبراهيم حممد إبراهيم ،القاهرة ،مكتبة النهضة املرصية،
د .ط ،د .ت ،ص.1(( :
( ((1املعجم العريب بحوث يف املادة واملنهج والتطبيق ،رياض زكي قاسم ،لبنان ،بريوت ،دار املعرفة،
ط1(07 ،1 .هـ1987 ،م ،ص.2(7- 2(6
( ((2املعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة احلديث ،حممد أمحد أبو الفرج ،مرص ،دار النهضة
للطباعة والنرش ،ط1966 ،1 .م ،ص(.10

(67

معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب االصبهاين

وتكون هذه املغايرة يف املعنى وأصل الكلمة ،وأكثرها ما يكون التعبري عنها بألفاظ

ثالث وهي :نقيض ،ضد ،خالف.

فمن استعامل لفظ نقيض ما جاء يف مادة (بطل)(((( :الباطل نقيض احلق.

فمن استعامل لفظ ضد يف معجم املفردات ما ورد حتت املدخل (ضيق)(((( :الضيق

ضد السعة ويقال الضيق أيضا.

ويف املدخل (ظل)(((( :الظل ضد ّ
الض ّح وهو أهم من الفيء.

ويف املدخل (عجز)( :((6العجز ضد القدرة.

ومن استعامل لفظ خالف ما ورد يف املدخل (عجم)( :((7العجم خالف اإلبانة.

ويف املدخل (أنث)( :((8األنثى خالف الذكر.

ويف املدخل (ضعف)( :((9الضعف خالف القوة وقد ضعف فهو ضعيف.

ويف (قرص)( :((0القرص خالف الطول ومها من األسامء املتضايقة.

أما املدخل (أنس)( :((1اإلنس خالف اجلن ،واإلنس خالف النفور.

اعتمد الراغب عىل وحدات لغوية أخرى (ضد ،خالف) تؤرش بيان الداللة،

وتساهم يف كشف معطياهتا« .وقد أطلق املناطقة عىل هذه العالقة اسم «التضايف»

واملتضايفان عندهم مها اللذان ال يتصور أحدمها بدون اآلخر»( .((2وهذا ما أشار إليه

(68

(((( معجم مفردات ألفاظ القرآن ،مادة(بطل) ،ص ((.
(((( املصدر نفسه ،مادة (ضيق) ،ص(.22
(((( املصدر نفسه ،مادة (ظل) ،ص.2(6
( ((6املصدر نفسه ،مادة (عجز) ،ص.2(2
( ((7املصدر نفسه ،مادة (عجم) ،ص((.2
( ((8املصدر نفسه ،مادة (أنث) ،ص (.2
( ((9املصدر نفسه ،مادة (ضعف) ،ص .222
( ((0املصدر نفسه ،مادة (قرص) ،ص (.(0
( ((1املصدر نفسه ،مادة (أنس) ،ص (.2
( ((2املنطق الصوري والريايض ،عبد الرمحن بدوي ،القاهرة ،دار الثقافة ،ط1968 ،( .م ،ص.66

أ.د .عبد القادر َس ّ
المي

الراغب يف مادة (قرص) فهذا دليل عىل أنه منطقي أو تأثر باملناطقة.
•املغايرة الناقصة:

املغايرة الناقصة إما أن تكون يف املعنى أو الصيغة أو فيهام ،وال تكون يف األصل،

ومما كانت يف املعنى فقط ما جاءت حتت املدخل (جنح)(((( :جنح الطائر أي كرس
جناحه ، ...وجنحت العري يف السري أرسعت كأهنا استعانت بجناح ،وجنح الليل أظل

بظالمه ، ...وجنحت السفينة أي مالت إىل أحد جانبيها.

ويف مادة (عني)(((( :العني اجلارحة ، ...ويقال للمراعي عني ...وعني اهلل عليك:

أي كنت يف حفظ اهلل ورعايته ، ...وقيل للمتحسس عني تشبيها هبا يف نظرها ، ...وقيل
للذهب عني تشبيها هبا يف كوهنا أفضل اجلواهر كام أن هذه اجلارحة أفضل اجلوارح.
وهذا ما يسمى باملشرتك اللفظي.

ومما كانت املغايرة يف الصيغة فقط ،ما جاء يف مادة (عجم)(((( :العجمة خالف

اإلبانة ،واإلعجام اإلهبام ،واستعجمت الدار إذا بان أهلها ومل يبق فيها عريب أي من

يبني جوابا ، ...والعجم خالف العرب ، ...واألعجم يف لسانه عجمه ، ...وسميت
البهيمة عجامء من حيث أهنا ال تبني عن نفسها بالعبارة إبانة الناطق...

أما املغايرة يف الصيغة واملعنى ما جاء يف معجم املفردات يف مادة (عرب)(..:((6

 .واألعرايب من التعارف صار اسام للمنسوبني إىل سكان البادية ، ...واإلعراب
البيان ، ...والعريب الفصيح البني من الكالم ، ...وما بالدار عريب أي أحد يعرب

عن نفسه ،وامرأة عروبة معربة بحاهلا عن عفتها وحمبة زوجها ، ...واملعرب صاحب

الفرس العريب.

(((( معجم مفردات ألفاظ القرآن ،مادة (جنح) ،ص .78- 77
(((( املصدر نفسه ،مادة (عني) ،ص.268- 267
(((( املصدر نفسه ،مادة (عجم) ،ص.2(( :
( ((6املصدر نفسه ،مادة (عرب) ،ص.2(7 :
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•املغايرة باملجاز:

هذا النوع من املغايرة يعتمد عىل تبيني احلقيقة من املجاز يف استعامالت املادة

املعجمية .وأمثلة املجاز يف املعجم كثرية ،إذ أوالها الراغب عناية ملحوظة بتحويله
الداللة من جمال إىل جمال آخر.

قال ابن جني يف اخلصائص« :ال يعدل عن احلقيقة إىل املجاز إال ملعان ثالثة :وهي

االتساع والتشبيه والتوكيد ّ
فإن عدم هذه األوصاف كانت احلقيقة الب ّتة»(.((7

فاملجاز ما أريد به غري املعنى املوضوع له يف أصل اللغة .ومثال ذلك يف معجم

الراغب ما جاء يف مادة (أزر)( :((8أصل األزر اإلزار الذي هو اللباس .ويكنى باإلزار
عن املرأة .وتسميتها بذلك ملا قال تعاىل ﭽ ! "  (' & % $ #ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
J I H G F E D C BA @ ? > = < ; :9
] \[ Z Y X W V UT S R Q P ON M L K

^ _ `  i h g f e d c baﭼ [سورة البقرة:
 .]187وقوله تعاىل :ﭽ  Æ Å Äﭼ [سورة طه ](1 :أي َأ َت َق َّو به .واألزر القوة
الشديدة وآزره أعانه وقواه وأصله من َشدِّ اإلزار.
ويف مادة (وزر)( :((9الوزر امللجأ الذي يلتجأ إليه من اجلبل ،قال تعاىل:

 ±ﭼ [سورة القيامة.]11 :
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والوزر الثقل تشبيها بوزر اجلبل ويعرب بذلك عن اإلثم كام يعرب عنه بالثقل...

والوزير املتحمل ثقل أمري وشغله .هذا االنتقال من مكان إىل مكان ،نقل األلفاظ من
حمل إىل حمل.

( ((7اخلصائص ،ابن جني ،تح :حممد عيل النجار ،لبنان ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،د .ط ،د.
ت ،ج ،2 :ص.((2 :
( ((8معجم مفردات ألفاظ القرآن ،مادة (أزر).18 ،
( ((9معجم مفردات ألفاظ القرآن ،مادة (وزر) ،ص.(0( :

أ.د .عبد القادر َس ّ
المي

ب .التفسري بالرتمجة:

التعريف بالرتمجة أو املرادف ،يكون بكلمة واحدة من اللغة نفسها ،وقد يكون

تفسري الكلمة بذكر أكثر من مرادف هلا من اللغة نفسها ،وقد يكون بالنقل من لغات

أخرى.

•التفسري بأكثر من كلمة:

هذا النوع من من الرشح كثري يف املعجم فمن ذلك ما ورد يف:

مادة (أتى)( :((0اإلتيان جميء بسهولة.

مادة (أث)( :((1األثاث متاع البيت الكثري.
مادة (صنع)( :((2الصنع إجادة الفعل.

مادة (رشط)(((( :الرشط كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه.
مادة (فكر)(((( :الفكرة قوة مطرقة للعلم املعلوم.

•التفسري بكلمة واحدة:

ومثال التفسري بكلمة واحدة ،ما جاء يف مادة (أبا)(((( :األب :الوالد.

(((6
اجلو اهلواء.
ويف مادة (جوي) ّ :

(((7
الر ْدف التابع.
ويف مادة (ردف) ّ :

ويف مادة (زرع)( :((8الزرع اإلنبات.

( ((0معجم مفردات ألفاظ القرآن ،مادة (أتى) ،ص.11 :
( ((1املصدر نفسه ،مادة (أث) ،ص.11 :
( ((2املصدر نفسه ،مادة (صنع) ،ص.21( :
(((( املصدر نفسه ،مادة (رشط) ،ص.19( :
(((( املصدر نفسه ،مادة (فكر) ،ص.290 :
(((( املصدر نفسه ،مادة (أبا) ،ص.10 :
( ((6املصدر نفسه ،مادة (جوي) ،ص.80 :
( ((7املصدر نفسه ،مادة (ردف) ،ص.1(7 :
( ((8املصدر نفسه ،مادة (زرع) ،ص.160 :
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ويف مادة (حرص)( :((9احلرص التضييق.

هذا فيام خيص الرشح بكلمة واحدة ،وربام كان ذلك بالنسبة لأللفاظ التي ال

حتتمل التعدد يف املعنى .وبذلك يعرف اختصاص كل خرب بلفظ من األلفاظ املرتادفة

دون غريه من أخواته كام قال الراغبفي مقدمة املعجم(.(60

ج .التفسري بكلمة معروفة:

السطحي» وهوتعريف ُمبهمفي بعض األحيانُ ،خيرب فيه عن
ّ
ويسمى «التعريف ّ

املعرف إخبارا غامضا ال ّ
يوضح داللته( .(61وقد جاء يف معجم الراغب يف
ال ّلفظ
ّ
املفردات التي ال حتتاج إىل اإلطناب أو إىل استشهاد بأقوال خمتلفة .ومثال ذلك ما جاء

يف مادة:

(برص)( :(62الربص معروف.

(بصل)(( :(6البصل معروف.

(شعر)(( :(6الشعر معروف.
(غنم)(( :(6الغنم معروف

د .التعريف بالكلية واألكثرية:

الكليات هي ما أطلق علامء اللغة يف تفسريها لفظة «كل» ،كام فعل الثعالبي يف كتابه

فقه اللغة ورس العربية ،فقد أفرد بابا للكليات« :كل يشء من متاع الدنيا فهو عرض...
(72

( ((9املصدر نفسه ،مادة (حرص) ،ص.92 :
( (60املصدر نفسه ،ص.8 :
( (61دراسات يف املعجم العريب ،ابراهيم بن مراد ،لبنان ،بريوت ،دار الغرب االسالمي ،ط،1 .
1987م ،ص.21( :
( (62معجم مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،مادة (برص) ،ص.(8 :
(( (6املصدر نفسه ،مادة (بصل) ،ص.(2 :
(( (6املصدر نفسه ،مادة (شعر) ،ص.197 :
(( (6املصدر نفسه ،مادة (غنم) ،ص.27( :

أ.د .عبد القادر َس ّ
المي

كل ما يصيد من السباع والطري فهو جارح ،واجلمع جوارح(.(66

كام وافقه أئمة آخرون يف ذكر رضوب من احليوان« :عن الليث عن اخلليل وعن

أيب سعيد الرضير وابن السكيت وابن األعرايب وغريهم من األئمة :كل دابة يف جوفها

روح فهي نسمة ،كل كريمة من النساء واإلبل واخليل وغريها ،فهي عقيلة»(.(67

وقد وافقهم الراغب بقوله« :واآلجل ضد العاجل ،واألجل اجلناية التي خياف منها

آجال ،فكل أجل جناية»(.(68

ويقول يف مادة (أتى)(« :(69وكل موضع ذكر يف وصف الكتاب آتينا فهو أبلغ من

كل موضع ذكر فيه أوتوا ،ألن أوتوا قد يقال إذا أوىل من مل يكن منه قبول .وآتينا يقال

فيمن كان منه قبول».

ويف مادة (خلق)( :(70اخللق أصله التقدير املستقيم ويستعمل يف إبداع اليشء من

غري أصل وال احتداء.
قال تعــــــاىل:

ﭽ ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ

Ñ Ð ÏÎ Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å ÄÃ Â ÁÀ
 Òﭼ [سورة األنعام ...]7( :واخللق ال يستعمل يف كافة الناس إال عىل وجهني:

أحدمها يف :معنى التقدير ...والثاين يف الكذبّ ، ...
وكل موضع استعمل فيه اخللق

يف وصف الكالم ،فاملراد به الكذب ومن هذا الوجه امتنع كثري من الناس من إطالق

لفظ اخللق عىل القرآن.

((7
( (66ينظر :فقه اللغة ورس العربية ،أيب منصور عبد امللك بن حممد الثعالبي ،تح :أملني نسيب ،بريوت،
دار اجليل ،ط1(18 ،1 .هـ1998 ،م ،ص.22 :
( (67املرجع نفسه ،صٍ .2( :
( (68معجم مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،مادة (أجل) ،ص.1( :
( (69املصدر نفسه ،مادة (أتى) ،ص.11 :
( (70املصدر نفسه ،مادة (خلق) ،ص.120 :
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متصمع الرأس أي متالصقة ،مجعها
ويف مادة (صمع)(« :(71الصومعــة كل بناء
ِّ

صوامع».

يرشح بلفظة "كل" ولكن يف بعض املفردات ال يرتكها عىل إطالقها ،بل يبني بعض

الفروق بينها ،كام جاء يف مادة (أرب)(" :(72فكل أرب حاجة وليس كل حاجة أربا".

هذا فيام خيص التعريف بقواعد الكلية .أما التعريف بقواعد األكثرية فجاء عىل

سبيل التغليب لتنفي عنه صفة الكلية ،وذلك كام يف األمثلة التالية:

يف مادة (صلح)((" :(7الصــــالح ضد الفساد ومها خمتصان يف أكثر االستعامل

باألفعال وقوبل يف القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة".

ويف مادة (شفع)((" :(7الشفع ضم الشني إىل مثله ...وأكثر ما يستعمل يف انضامم من

هو أعىل حرمة ومرتبة إىل من هو أدنى".

ويف مادة (سعى)((" :(7السعي امليش الرسيع وهو دون العدو ،ويستعمل للجد يف

األمر خريا كان أو رشا ...وأكثر ما يستعمل السعي يف الفعال املحمودة".

وهبذه التعريفات يكون الراغب قد صنف بعض املفردات يف جماالهتا اللغوية

والداللية حتى ال تلتبس املعاين.
و .التفسري بالسياق:

اهتم الراغب يف مفرداته بالسياق ،مع التطرق لعدد من املفردات التي بينها فروق.

كان يريده كتابا مستوفي ًا ملفردات ألفاظ القرآن ،واإلشارة فيه إىل املناسبات التي بني
((7

األلفاظ املستعارات منها واملشتقات ،وهذا ما ذكره يف مقدمة كتابه ،وهذه منهجية

جديدة ظهر هبا الراغب كام ظهر اخلليل بن أمحد قبله بمنهجية التقاليب التي كان
( (71معجم مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،مادة (صمع) ،ص.21( :
( (72املصدر نفسه ،مادة (أرب) ،ص.(( :
(( (7معجم مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،مادة (صلح) ،ص.16 :
(( (7املصدرنفسه ،مادة (شفع) ،ص.21( :
(( (7املصدر نفسه ،مادة (سعى) ،ص.17( :
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غرضه منها إحصاء ألفاظ اللغة العربية.

جاء بالسياقات القرآنية حتت اجلدر األصيل للمفردات التي تظهر باملعنى الواحد،

مع ورود مشتقات أخرى موضوعة يف إطار شاهد آخر كاحلديث النبوي أو الشعر

ليجيل معناها .و"قد التفت ّ
الس ّياق يف حتديد الفروق
كل من القدماء واملحدثني إىل أمهية ّ
الداللية بني الكلامت الذي يظن ّأهنا مرتادفة ،وكذلك فيام أشار إليه القدماء من أن عدم

معرفة السامع لكالم العرب والعلة فيه قد يؤدي إىل غموض املعنى بالنسبة لغري ابن

اللغة وذلك ال يلزم العرب أبناء اللغة جهله"(.(76

أ .السياق اللغوي:

ويشتمل السيــــاق اللغوي عىل كل العالقات التي تتخذها الكلمة يف داخل اجلملة.

واألمثلة عىل ذلك أكثر من أن حتىص ومنها ما جاء يف مادة (عقل)(" :(77العقل يقال للقوة
املنتهية لقبول العلم ويقال للعلم الذي يستفيده اإلنسان بتلك القوة عقل".
وهلذا قال أمري املؤمنني:(78(

ُ
ـــــــل َعـ ْقـلني
الـعـ ْق
َّ
رأيت َ
ـــــــــــــوع
َو َال َي ْنـ َف ُع َم ْس ُم
ُ

َك َام التنفــــــــــــع َّ
س
الش ْم ُ

ــــوع
وع َو َم ْس ُم ُ
فم ْط ُب ُ
َ
إِ َذا َمل ُ
ـــــــوع
يك َم ْط ُب
ُ
الع ْ ِ
ُــوع
ني َ ْﳑن ُ
َو َﺿ ْو ُء َ

وهذا العقل هو املعني بقوله تعاىل :ﭽy x wv u t s
( (76الداللة السياقية عند اللغويني ،عواطف كنوش املصطفى ،لندن ،دار السياب للطباعة والنرش
والتوزيع ،ط2007 ،1 .م ،ص.270 :
( (77معجم مفردات ألفاظ القرآن ،مادة (عقل) ،ص.2(8 ،2(7 :
( (78هو عيل بن أيب طالب واألبيات من ديوانه ،ديوان اإلمام عيل ،الكويت ،دار الكتاب احلديث،
ط1988 ،1 .م ،ص.7( :
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 { zﭼ [سورة العنكبوت .](( :وكل موضع ذم اهلل فيه الكفار بعدم العقل

ﭽB A @ ? > = < ; : 9

فإشارة إىل الثاين دون األول نحو:

 K J I H G F ED Cﭼ [سورة البقرة .]171 :وإىل قوله:

ﭽ!

" 10/.-,+*)('&%$#ﭼ

[سورة البقرة ]17 :ونحو ذلك من اآليات ،وكل موضع ُرفع التكليف عن العبد لعدم
العقل فإشارة إىل األول ،وأصل العقل اإلمساك واالستمساك كعقل البعري بالعقال

وعقل الدواء البطن.

وقيل العقال صدقة عام لقول أيب بكر« :لو منعوين عقاال لقاتلتهم» ،ولقوهلم:

«أخذ النقد ومل يأخذ العقال» وذلك كناية عن اإلبل بام تشد به ،أو باملصدر فإنه يقال:

«عقلته عقال ،وعقاال».

هذا سياق لغوي ضم القرآن الكريم واحلديث النبوي والشعر واألمثال فهو يغني

عن إيراد أمثلة أخرى.

ب .السياق االجتامعي:

أما السياق االجتامعي فهو رضوري أيضا يف حتديد الداللة ،جلأ الراغب إليه ،إذا

كان رشح املعنى له خصوصية اجتامعية ،ومثال ذلك ما جاء يف مادة (نفر)(« :(79النفر

االنزعاج عن اليشء وإىل اليشء كالفزع إىل اليشء وعن اليشء ،يقال نفر عن اليشء
نفورا ،وتقول العرب ُنفر فالن إذا فضل يف املنافرة ،وتقول العرب ُنفر فالن إذا سمي
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باسم يزعمون أن الشيطان ينفر عنه».

ويف مادة (نفق)(« :(80نفق اليشء مىض ونفذ ...والنفق الطريق النافذ والرسب يف

األرض ،النافذ فيه ،قال تعاىل:

ﭽÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í

× é è ç æå ä ã â á à ßÞ Ý Ü Û Ú Ù Ø
( (79معجم مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،مادة (نفر) ،ص.(79 :
( (80معجم مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،مادة (نفق) ،ص.(80 :
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ê

ﭼ [سورة األنعام .](( :ومنه :نافقاء الريبوع ،وقد نافق الريبوع ونفق،

ومنه النفاق وهو الدخول يف الرشع من باب واخلروج عنه من باب وعىل ذلك نبه

بقوله:

ﭽ} | { z yx w v u t

~ ﮯ ¡ ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ﭼ

[سورة التوبة.»]67 :

ويف مادة (حنف)(" :(81احلنف هو ميلعن الضالل إىل االستقامة ...وحتنف فالن

أي حترى طريق االستقامة ،وسمت العرب كل من حج أو اختتن حنيفا تنبيها أنه عىل

دين إبراهيم."

ويف (خدع)(" :(82اخلداع إنزال الغري عام هو بصدده بأمر يبديه عىل خالف ما

خيفيه .وقيل خدع الضب أي استرت يف جحره ،واستعامل ذلك يف الضب أنه يعد عقربا
تلدغ من يدخل يديه يف جحره حتى قيل :العقرب بواب الضب وحاجبه والعتقاد

اخلديعة ،فيه قيل أخدع من ضب".

اخلامتة:

حرص الراغب عىل حتقيق األلفاظ املفردة -وقد كان عنوان معجمه"مفردات

ّ
ألن الكلمة يف املعجم ال تفهم إال منعزلة عن السياق ،وهذا هوألفاظ القرآن"
بأهنا مفردات عىل حني ال توصف هبذا الوصف و
املقصود بوصف الكلامت يف املعجم ّ

هي يف النصّ ،
وإن تعدد معنى الكلمة يف املعجم ،يرجع إىل صالحيتها للدخول يف أكثر

من سياق .تفطن الراغب للدراسة العلمية للمفردة ،وهذا من فنون الدرس املعجمي

املعارص ،إذ ُتعطى املفردة الصيغة والشكل الذي يميزها عن غريها من املفردات ،ثم
يسند إليها وظائف نحوية تكسبها سامت داللية ثابتة أو متغرية.
•راعى الراغب أوائل األصول يف األلفاظ.

( (81معجم مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،مادة (حنف) ،ص.102 :
( (82املصدرنفسه ،مادة (خدع) ،ص.110 :
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•اعتنى بالسياق وأصل املعنى وما حييط هبا من معان.

•كان حريصا عىل إيراد املعنى األصيل يف كل مدخل من مداخل املعجم.
•اهتم بالفروق الدقيقة بني املفردات حماوال نفي الرتادف.

وكأهنا رأس احلقل الداليل.
•وضع كل لفظة عىل رأس جمموعة من الدالالت
ّ
املصادر واملراجع:

 .1األعالم ،الزركيل ،لبنان ،بريوت ،دار العلم للماليني ،ط 2002 ،1( :م.

 .2بحوث ودراسات يف علم اللغة ،جمدي إبراهيم حممد إبراهيم ،القاهرة ،مكتبة النهضة
املرصية ،د .ط ،د .ت.

( .بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،السيوطي ،تح :حممد أبو الفضل إبراهيم،
دار الفكر ،ط 1(99 ،2 .هـ1979 ،م.

( .تاريخ أدب العرب ،صادق الرافعي ،لبنان ،بريوت ،دار الكتاب العريب.

( .تاريخ األدب العريب ،بروكلامن ،ترمجة عبد احلليم النجار ،القاهرة ،دار املعارف ،ط.
( ،د .ت.

 .6احلضارة اإلسالمية دراسة يف تاريخ العلوم اإلسالمية ،طه عبد املقصور عبد احلميد
أبو عبية ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1(2( ،1 .هـ200( ،م.

 .7اخلصائص ،ابن جني ،تح :حممد عيل النجار ،لبنان ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،د.
ط ،د .ت.
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 .8دراسات يف املعجم العريب ،ابراهيم بن مراد ،لبنان ،بريوت ،دار الغرب االسالمي،
ط1987 ،1 .م.

 .9الداللة السياقية عند اللغويني ،عواطف كنوش املصطفى ،لندن ،دار السياب للطباعة
والنرش والتوزيع ،ط2007 ،1 .م.

 .10ديوان اإلمام عيل ،الكويت ،دار الكتاب احلديث ،ط1988 ،1 .م.

 .11سري أعالم النبالء ،الذهبي ،تح :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط،( .
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(1(0هـ198( ،م.

 .12فقه اللغة ورس العربية ،أيب منصور عبد امللك بن حممد الثعالبي ،تح :أملني نسيب،
بريوت ،دار اجليل ،ط1(18 ،1 .هـ1998 ،م.

( .1كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حاجي خليفة ،لبنان ،بريوت ،دار إحياء
الرتاث العريب ،د .ط ،د .ت.

( .1حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء ،الراغب األصفهاين ،تح :عمر
الطباع ،لبنان ،بريوت ،دار األرقم بن األرقم ،ط 1(20 ،1 .هـ1999 ،م.

( .1مدخل إىل علم اللغة ،حممود فهمي حجازي ،القاهرة ،الدار املرصية السعودية ،ط.
(2006 ،م.

 .16املعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة احلديث ،حممد أمحد أبو الفرج ،مرص ،دار
النهضة للطباعة والنرش ،ط1966 ،1 .م.

 .17املعجم العريب بحوث يف املادة واملنهج والتطبيق ،رياض زكي قاسم ،لبنان ،بريوت،
دار املعرفة ،ط1(07 ،1 .هـ1987 ،م.

 .18املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين ،تح :صفوان عدنان الداودي،
بريوت ،دار القلم ،ط 1(12 ،1 .هـ.

 .19معجم مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،تح :يوسف الشيخ حممد
البقاعي ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر ،ط 1(27 ،1(26( ،1 .هـ) 2066م.

 .20مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب ،حلمي خليل ،بريوت ،دار النهضة العربية
للطباعة والنرش ،ط1997 ،1 .م.

 .21املنطق الصوري والريايض ،عبد الرمحن بدوي ،القاهرة ،دار الثقافة ،ط،( .
1968م.
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ملخص البحث:

يعد زيد بن عيل من علامء أهل البيت ومفكرهيم ،لذلك استحق دراسة تقوم

عىل وصف أثره يف التفسري واخرتنا تفسري القرطبي ،ملا ورد فيه من أراء ،فقد كان

البحث قد بني عىل متهيد لدراسة مكانة زيد الشهيد العلمية ،ومن ثم قسم البحث
عىل مطلبني :األول :اهتم بدراسة آراءه يف التفسري ما وافق فيه اجلمهور وما اتلف

فيه عنهم ،واملطلب الثاين :تناول دراسة قراءاته القرآنية ،وما تفرد به من قراءات،

وختم البحث بخامتة أوجزنا فيها ما توصلنا من نتائج.

زيد بن عيل يف تفسري القرطبي -دراسة وصفية:
املقدمة:

يعد زيد بن عيل من علامء أهل البيت ومفكرهيم ،وال غرابة يف ذلك فقد

نشأ وترعرع يف حضن اإلمامة التي هي صنو الرسالة املحمدية ،إذ تتلمذ عىل يدي
أبيه زين العابدين وسيد الساجدين اإلمام عيل بن احلسني وأخذ وافرا من العلم

من أخيه اإلمام حممد الباقر ومثل هذه النشأة حري هبا أن تصقل فكره وتوسع
(80

أم.د .عبد الكريم نعمة النفاخ

مداركه وجتعله يقف عىل علوم القرآن واحلديث النبوي من منابعه األصيلة ،مما جعله

يف ما بعد حمط أنظار العلامء الذين جاءوا من بعده ،إذ وجدوا فيه اخلزين الذي ال ينضب
من العلوم ،فتناقلوا آراءه شفاها إىل أن جاء عرص التدوين الذي دونت به تفسري القرآن
الكريم وأحكامه واآلراء الفقهية التي هلا عالقة بالقرآن واحلديث النبوي الرشيف،
وألرائه العلمية السديدة ،فقد أعتمد أغلب أصحاب التفاسري عىل أرائه التفسريية وعىل

قراءاته القرآنية ومن أولئك املفرسين القرطبي( (1الذي أعتمد عىل بعض تفسريات زيد
للنصوص القرآنية وعىل بعض القراءات التي انفرد هبا زيد الشهيد ومن ثم تأيت

أمهية اختيار تفسري القرطبي ألنه يمثل تفسري جامع ألراء خمتلفة سبقته ،وحيظى هذا
التفسري بمكانة علمية مرموقة بني التفاسري ،فهو جامع ألراء الصحابة و التابعني بشكل
عام وآلراء أهل البيت بشكل خاص ،ولذا يصبح هذا التفسري مثاال مالئام للدراسة،

ومن ثم أساسا صاحلا لتقديم فكر الشهيد زيد بن عيل اىل املتلقي والقارئ الكريم

بوصفه مثاال حيتذى به للشخص امللتزم بعقيدته الذي رفض الذل واخلضوع للحاكم
املستبد .وقد اقتضت الدراسة أن يبنى البحث عىل مطلبني ،يسبقهام متهيد ،وفيه يتناول

الباحثان مكانة زيد الشهيد العلمية.

أما املطلب األول :فسوف يقف الباحثان عىل بعض تفسرياته آليات القرآن الكريم

التي أختلف يف تفسريها مع اآلخرين أو اتفق فيها مع املفرسين اآلخرين.

أما املطلب الثاين :فيتناول قراءته لبعض آليات القرآنية والتي له رأي فيها.

وختمنا البحث بأهم النتائج تتلوها قائمة املصادر واملراجع التي أعتمدها البحث.
متهيد :مكانة زيد الشهيد العلمية:

يشري املقريزي يف كتابه (اخلطط املقريزية) أن زيد الشهيد قال ((خلوت بالقرآن

ثالث عرشة سنة أقرأه وأتدبره ،فام وجدت يف طلب الرزق رخصة وما وجدت من
( (1هو حممد بن أمحد أيب عبد اهلل اخلزرجي األنصاري القرطبي صاحب التفسري املشهور تويف سنة
6(6هـ ،ينظر :الوايف بالوفيات.200 /1 :
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فضل اهلل إال العبادة والفقه))( (2ويبدو من هذا النص أن الشهيد كان حليف القرآن
منذ صباه ،مما أهله ألن يكون مفرسا للقرآن الكريم ،فضال عن مدارسته للقرآن الكريم

فقد اهتم باحلديث النبوي الرشيف ،فقد أخذ احلديث من منابعه الصافية عن أبائه
وأجداده ومن بعض التابعني أمثال أبان بن عثامن((( وعده اجلاحظ (((2هـ) من خطباء
بني هاشم

(((

فقد كان يمتلك لسانا عذبا واضح البيان ،وقوي احلجة وهو يتفنن يف

صياغة الكالم بام يرتك أثرا طيبا يف نفس املتلقي ،وهذه امللكة تعتمد عىل حافظة عجيبة،

إذ يمتلك القدرة عىل حفظ الرسالة التي تلقى عىل مسامعه ،فيعيده كاملة وجييب عام

ورد فيها من السائل

(((

ومما يؤكد قولنا ما نجده واضحا يف خطبته التي خطبها عىل

أصحابه عندما عزم اخلروج عىل هشام بن عبد امللك فقال((احلمد هلل الذي م ّن علينا

بالبصرية وجعل لنا قلوب ًا وأسامعن ّا واعية ،قد أفلح من جعل اخلري شعاره و احلق دثاره،
وصىل اهلل عىل خري خلقه الذي جاء بالصدق من عند ربه وعل آله الطاهرين ...أهيا
الناس العجل العجل قبل حلول األجل وانقطاع األمل كم طالب ال يفوته هارب إال

هارب هرب منه إليه ،ففروا اىل اهلل بطاعته ...فقد أسمعكم وأبرصكم ودعاكم إليه...

وال تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم ال يسمعون (6())...والذي يتمعن يف كلامت هذه
اخلطبة وتأمل يف صياغتها وأساليبها جيدها أشيه بكالم أمري املؤمنني وخطبه التي

مجعها الرشيف الريض وأسامها بنهج البالغة ،كام يبدو عليها تاثره بأسلوب أبيه يف

الصحيفة السجادية ،فضال عن تأثره بالقرآن الكريم ،وهلذا ما كانت تنقصه آلة من
(82

آالت الفصاحة والبالغة ،فقد كان إذا تكلم ال يعيد حرف ًا وهذا ما شهد به العدو قبل
الصديق ومن ذلك ما قاله هشام بن عبد امللك :إن زيد ًا (حلو اللسان شديد البيان،

( (2اخلطط املقريزية :ج.((6 /2
((( هتذيب ابن عساكر.1( /6 :
((( البيان والتبيني.1(( /1 :
((( تاريخ اليعقويب (9 /2 :واحلدائق الوردية.1(9 /1 :
( (6زيد الشهيد ،املقرم.((- (2 :
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خليق ًا بتمويه الكالم وأهل العراق أرسع شئ إىل مثله))( ،(7ويكشف هذا النص أن زيد

الشهيد كان بليغا متمكن ًا من اللغة قادر ًا عىل إيصال أفكاره إىل متلقيه بسهولة تغلفها

مجالية األسلوب الذي ال ينكر تأثريه يف املتلقي العريب يف ذلك الزمن فضال عن أن هذه

النصوص اخلطابية ظلت خالدة ألنه امتلكت مقومات البقاء الفنية والفكرية وهي متثل
مقدرة باهرة يتميز هبا الشهيد زيد ،وال غرابة يف ذلك فهو سليل دوحة العلم التي
اذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا.

ومن آثاره العلمية التي أشار إليها الباحثون :فهو أول من دون التفسري واحلديث

والفقه تدوين ًا منظام ،يقول عنه الشعبي ((10هـ) (واهلل ما ولد النساء أفضل من زيد

بن عيل وال أفقه وال أشجع وال أزهد)( (8كام وصفه الذهبي بقوله (كان ذا علم وجاللة
وصالح)( (9ويدلنا عىل مكانة زيد العلمية يف زمانه أنه كان عاملا يف املسائل الفقهية وله
فيها ما أخذه عنه العلامء وثبتوه يف تفاسريهم ونوهوا بقدرته ،مما أدى ذلك اىل اعتامد

الفقهاء عليها يف استنباط األحكام الرشعية ،وذلك ما أشار إليه أبو حنيفة النعامن بقوله
(شاهدت زيد بن عيل كام شاهدت أهله فام رأيت يف زمانه أفقه منه وال أعلم وال أرسع

جواب ًا وال أبني قوال ،لقد كان منقطع القرين ،وكان يدعى بحليف القرآن)( (10واعرتاف
رصيح من أحد أقطاب املذاهب اإلسالمية بمكانة زيد العلمية ،وابلغ قول اإلمام

الصادق فيه كان (زيد مؤمن ًا وكان عارف ًا وكان عامل ًا وكان صدوق ًا أما أنه لو ظفر

لوىف ،أما أنه لو ملك لعرف كيف يصنعها)( (11وكل هذه األقوال التي اخرتنا منها القليل
لتدل عىل املكانة العلمية لزيد الشهيد.

( (7تاريخ اليعقويب.(2( /2 :
( (8اخلطط املقريزية.((( /( :
( (9سري أعالم النبالء.(89 /2( :
( (10الروض النضري.98 :
( (11رجال الكيش.18( :

((8

زيد بن عيل (عليهام السالم) يف تفسري القرطبي

املطلب األول:

آراؤه التفسريية لبعض اآليات

عرف زيد بن عيل بأنه عامل من علامء أهل البيت إذ جتمعت فيه علوم مجة ،منها

روايته للحديث النبوي الرشيف ومروياته لألخبار فضال عن تفسريه للقرآن الكريم
الذي توجه بتفسري سمي بتفسري القرآن ،وال غرابة يف ذلك ألن التفسري صنو احلديث

النبوي الرشيف وقد وردت لفظة التفسري يف القرآن الكريم ،قال تعاىلﭽ ! "

 ( ' & % $ #ﭼ [سورة الفرقان ](( :وعىل هذا ّ
فإن التفسري
مأخوذ من مصدر فرس وهو اإلبانة أو الكشف والظهور أو كشف املراد عن اللفظ

املشكل( (12ويتبني من التعريفات ّ
أن لفظة التفسري يراد هبا ،اإلبانة والكشف والتوضيح

واإلظهار ،وذلك بإظهار املاديات والكشف عن املعنويات ،ثم حتول بعد ذلك اىل علم
يبحث يف القرآن الكريم من حيث داللته عىل مراد اهلل تعاىل قدر الطاقة البرشية.

فالقرآن جامع لألحكام وهو أساس الدين ومنه تستنبط رشائع الدين ،وقد وصفه

عيل بقوله(( :واعلموا ّ
إن هذا القرآن هو الناصح الذي ال يغش،
أمري املؤمنني ّ
واهلادي الذي ال يضل ،واملحدث الذي ال يكذب ،وما جالس هذا القرآن أحد إال قام

عنه بزيادة أو نقصان ،زيادة يف هدى أو نقصان من عمى ..،وال أحد قبل القرآن من
غنى فاستشفوه من أدوائكم ،واستعينوا به عىل ألوائكم فان فيه شفاء من أكرب الداء،

والغي والضالل.(1(())..
وهو الكفر والنفاق
ّ
((8

وهلذا اهتم علامء املسلمني بتفسري القرآن الكريم نظرا ملا هلذا العلم من أمهية بالغة

يف استنباط األحكام الرشعية وترشيع القوانني لديمومة احلياة ،ومن بني أولئك العلامء

زيد بن عيل الذي أجاد وبرع يف التفسري ،وقد نقل لنا القرطبي يف تفسريه (اجلامع
ألحكام القرآن) جمموعة من تفسرياته لبعض آيات القرآن الكريم التي له فيها توجيه

( (12رشح هنج البالغة.89– 88 /1( :
(( (1لسان العرب.(( /( :
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تفرد به عن سواه من املفرسين أو وافقهم يف ما ذهبوا إليه.
أوال :التفسريات التي تفرد ﲠا:

 .1جاء يف تفسري القرطبي لقوله تعاىل:

ﭽ V U T S RQ P O N

 X Wﭼ [سورة األعراف ]26 :مجلة من التفسريات منها :أنه ذكر أن
التقوى خري لباس كام قال:

(إذا املرء مل يلبس ثيابا من التقى ...تقلب عريانا وإن كان كاسيا).

(وخري لباس املرء طاعة ربه ...وال خري فيمن كان هلل عاصيا).

وروى قاسم بن مالك بن عوف عن معبد اجلهني قال :لباس التقوى احلياء.

وقال ابن عباس :لباس التقوى هو العمل الصالح وعنه أيضا :السمت احلسن يف

الوجه وقيل :ما علمه عز و جل وهدى به وقي :لباس التقوى لبس الصوف واخلشن

من الثياب مما يتواضع به هلل تعاىل ويتعبد له خري من غريه ،وقال عروة بن الزبري :هو
اخلشية هلل وقيل :هو استشعار تقوى اهلل تعاىل فيام أمر به وهنى عنه.

يف ما قال زيد بن عيل :لباس التقوى الدرع واملغفر والساعدان والساقان يتقى هبام يف

احلرب و علق القرطبي عىل قول زيد بن عيل ((حسن فإنه حض عىل اجلهاد))(( (1وكأن

التقوى عنده عدم العدول عن سنن احلق قوال وفعالً ،وهذا تفسري قد غاير فيه املفرسين.
 .2أما التفسري الثاين الذي تفرد به عن سواه ،تفسريه لقوله تعاىل:

ﭽ! "

#ﭼ [سورة التوبة ](1 :اذ قال زيد( :مشاغيل وغري مشاغيل) اما بقية املفرسين

فلهم أراء خمتلفة منها:

األول :يذكر عن ابن عباس {فانفروا ثبات أو} :رسايا متفرقني الثاين –روي عن

ابن عباس أيضا و قتادة :نشاطا وغري نشاط الثالث –اخلفيف :الغني والثقيل الفقري قاله
جماهد الرابع –اخلفيف :الشاب والثقيل :الشيخ قاله احلسن اخلامس الثقيل :الذي له
عيال واخلفيف :الذي ال عيال له قاله زيد بن أسلم السادس الثقيل :الذي له ضيعة يكره

(( (1تفسري القرطبي.162 /7 :
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أن يدعها واخلفيف :الذي ال ضيعة له قاله ابن زيد السابع –اخلفاف :الرجال والثقال:
الفرسان قاله األوزاعي الثامن -اخلفاف :الذين يسبقون إىل احلرب كالطليعة وهو

مقدم اجليش والثقال :اجليش بأرسه التاسع –اخلفيف :الشجاع والثقيل :اجلبان حكاه
النقاش والصحيح يف معنى اآلية أن الناس أمروا مجلة أي انفروا خفت عليكم احلركة

أو ثقلت((.(1

( .ومن تفسرياته لقوله تعاىل ﭽ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ Àﭼ [سورة
فاطر ](7 :فقد ذكر القرطبي جمموعة من التفسريات منها :أن النذير هو القرآن و
هذا ما فرسه ابن عباس و عكرمة و سفيان و وكيع و احلسني بن الفضل و الفراء و
الطربي :هو الشيب وقيل :النذير احلمى وقيل :موت األهل واألقارب وقيل :كامل

العقل والنذير بمعنى اإلنذار ،بينام فرسه زيد بأنه الرسول ،ويعلق القرطبي عىل
ذلك بقوله :أن النذير هو الشيب واحلمى وموت األهل كله إنذار باملوت [قال:

(احلمى رائد املوت)] قال األزهري :معناه أن احلمى رسول املوت أي كأهنا تشعر
بقدومه وتنذر بمجيئه والشيب نذير أيضا ألنه يأيت يف سن االكتهال وهو عالمة

ملفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب( ،رأيت الشيب من نذر املنايا...
لصاحبه وحسبك من نذير)(.(16

وراي زيد أكثر شمولية ألنه مجع تضمن أغلب اآلراء.

ثانيا :التفسريات التي اتفق فيها مع املفرسين:

(86

 .1ومن تفسرياته التي اتفق هبا مع اجلمهور ما نجده يف تفسريه لقوله تعاىل :ﭽ c

 h g f e dﭼ [سورة الدخان ]10 :فقد قال القرطبي :ان لفظة

(ارتقب) معناه انتظر يا حممد هبؤالء الكفار يوم تأيت السامء بدخان مبني وهو قول

قتادة.

(( (1ينظر :تفسري القرطبي.1(6 /8 :
( (16تفسري القرطبي.(06 /1( :
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وقيل :معناه احفظ يا حممد قوهلم هذا لتشهد عليهم يوم تأيت السامء بدخان

مبني ولذلك سمي احلاف رقيبا ،ثم ذكر القرطبي يف الدخان أقول ثالثة :األول أنه

من ارشاط الساعة مل جيئ بعد وأنه يمكث يف األرض أربعني يوما يمأل ما بني السامء
واألرض فأما املؤمن فيصيبه مثل الزكام وأما الكافر والفاجر فيدخل يف أنوفهم فيثقب

مسامعهم ويضيق أنفاسهم وهو من آثار جهنم يوم القيامة وممن قال إن الدخان مل يأت

بعد عيل وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة و زيد بن عيل و احلسن و ابن أيب مليكة
وغريهم ،وأشار القرطبي اىل أن زيدا قد اتفق يف تفسريه هلذه اآلية مع قول املفرسين

اآلخرين.

والقول الثاين :ما رواه أبو سعيد اخلدري مرفوعا أنه دخان هييج بالناس يوم

القيامة يأخذ املؤمن منه كالزكمة وينفخ الكافر حتى خيرج من كل مسمع منه ذكره
املاوردي ويف صحيح مسلم عن أيب الطفيل [عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال :أطلع

النبي ونحن نتذاكر فقال :ما تذكرون؟ .قالوا :نذكر الساعة قال :إهنا لن تقوم
حتى تروا قبلها عرش آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغرهبا

ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثالثة خسوف خسف باملرشق
وخسف باملغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد الناس

إىل حمرشهم] يف رواية عن حذيفة[ :إن الساعة ال تكون حتى تكون عرش آيات خسف

باملرشق وخسف باملغرب وخسف يف جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة األرض
ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغرهبا ونار خترج من قعر عدن ترحل الناس]

وخرجه الثعلبي أيضا عن حذيفة قال[ :قال رسول اهلل :أول اآليات خروجا
الدجال ونزول عيسى ابن مريم ونار خترج من قعر عدن أبني تسوق الناس إىل املحرش

تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتصبح معهم إذا أصبحوا ومتيس معهم

إذا أمسوا قلت يا نبي اهلل وما الدخان؟ .قال هذه اآلية{ :فارتقب يوم تأيت السامء

بدخان مبني} يمأل ما بني املرشق واملغرب يمكث أربعني يوما وليلة أما املؤمن فيصيبه
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منه شبه الزكام وأما الكافر فيكون يمنزلة السكران خيرج الدخان من فمه ومنخره
وعينيه وأذنيه ودبره].

أما القول الثالث :أن الدخان هو ما أصاب قريشا من اجلوع بدعاء النبي حتى

كان الرجل يرى بني السامء واألرض دخانا قاله ابن مسعود قال :وقد كشفه اهلل عنهم
ولو كان يوم القيامة مل يكشفه عنهم(.(17

 .2وجاء يف تفسريه لقوله تعاىل ﭽ  ó ò ñ ð ï î íﭼ [سورة

الصف ]1( :فقد فرست هذه اآلية عىل أهنم غالبني قال ابن عباس :أيد اهلل الذين
آمنوا يف زمن عيسى بإظهار حممد عىل دين الكفار وقال جماهد :أيدوا يف زماهنم

عىل من كفر بعيسى وقيل أيدنا اآلن املسلمني عىل الفرقتني الضالتني من قال كان

اهلل فارتفع ومن قال كان ابن اهلل فرفعه اهلل إليه ألن عيسى ابن مريم مل يقاتل أحدا

ومل يكن يف دين أصحابه بعده قتال.

بينام قال زيد بن عىل و قتادة{ :فأصبحوا ظاهرين} غالبني باحلجة والرهان ألهنم

قالوا فيام روي :ألستم تعلمون أن عيسى كان ينام واهلل ال ينام وأن عيسى كان يأكل

واهلل تعاىل ال يأكل!(.(18

ويف ما تقدم تبني لنا ان زيد بن عيل قد كانت له أراء يف تفسري بعض اآليات

خيتلف فيها مع مجهور املفرسين وهذا دليل عىل تأثري مدرسة أهل البيت عليه،

وهي املدرسة األقرب اىل فهم النصوص القرآنية واستنباط أحكامها بام يتفق مع مراد

(88

التنزيل.

املطلب الثاين:

قراءاته القرآنية:

للقراءات القرآنية أمهية كبرية ألهنا متثل من جهة ضبط لصيغ الكلامت املفردة
( (17ينظر :تفسري القرطبي.11( /16 :
( (18تفسري القرطبي.79 /18 :
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التي وردت يف النصوص القرآنية يف زمن النّبي ومن جهة أخرى حتافظ عىل املعاين
النحوية والرصفية والداللية يف اللغة العربية ،وطاملا رد ّد املشتغلون يف القراءات ّ
أن

الرسول قال ((أقرأين جربيل عىل حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدين حتى

انتهى اىل سبعة أحرف))( (19وعىل الرغم من ّ
أن هذا احلديث متواترا إال أنه يعدّ من
نص وال أثر ( ،(20فضال عن
األحاديث املشكلة ،إذ مل يأت يف معنى األحرف السبعة ّ
احلرف يف اللغة من األلفاظ املشرتكة التي هلا معان عدة منهاّ :
أن احلرف يصدق عىل

حروف اهلجاء ،ويصدق عىل القراءة واللغة ،وعىل الكلمة واملعنى ،وعىل اجلهة (،(21

ولذا تعددت آراء املفرسين يف هذا احلديث ،وليس من شأننا أن نفصل القول يف آرائهم

هنا ،ولكن أردنا أن نلفت نظر املتلقي الكريم اىل ذلك.

أن أثر القراءات يظهر يف تأويل اآليات ،لذا ّ
ومعلوم ّ
فإن القارئ يف الغالب خيتار

القراءة التي تفصح عن املعنى الذي يبغيه أو األقرب إليهّ ،
ألن ((القراءات القرآنية تعدّ

ميدانا رحبا لدراسة العربية بمختلف علومها فضال عن كوهنا حقال خصيبا ينطوي عىل
تاريخ العربية وأصول منابعها وطريقة نقل القراءات القرآنية القائمة عىل األخذ باملشافهة

والرد ،والنقل بمنتهى األمانة والضبط الشواهد لتعرف ما كانت عليه الظواهر العربية
النحوية والرصفية والداللية والصوتية ،وصارت املصدر األوىف يف دراسة اللهجات

العربية القديمة ومعرفة طبيعة نطقها وميوهلا الصوتية والرصفية والنحوية))( ،(22وعىل

هذا فإن القراءة سامع موثق وفيها سعة وتكثري للمعنى ،ومن خالل دراسة بعض األلفاظ
التي قرأ هبا(زيد )نحاول أن نتلمس آثار تلك القراءات عىل تأويل اآليات القرآنية

التي يفرتض أن يصاحبها تغيري يف املعنى.
( (19صحيح البخاري.262 /( :
( (20ينظر :اإلتقان.1(1 /1 :
( (21ينظر :الربهان للزركيش.212 /1 :
( (22نامذج من أثر القراءات يف الداللة.1 :
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فزيد اهتم بالقراءات ألنه فطن -عىل ما يبدو -بأهنا تأيت بمعان جديدة فيوجهها

توجيها لغويا يتناسب مع املعنى املراد الذي له األثر الكبري يف إثراء اآليات القرآنية
بمعان جديدة ،يفيد منها املتخصص بشكل عام واملتلقي بشكل خاص ثم حتصنهام معا

من اخلروج عن جادة الصواب ،ومن تلك القراءات التي تفرد هبا وذكرها القرطبي

يف تفسريه هي:

 .1قرأ اجلمهور قوله تعاىل

ﭽ ! " *) ( ' & % $ #

87 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

 > = < ; : 9ﭼ [سورة البقرة ](0 :إال زيد ًا قرأها (خليقة) بالقاف
واملعنى باخلليفة هنا ،يف قول ابن مسعود وابن عباس ومجيع أهل التأويل -آدم
وهو خليفة اهلل يف إمضاء أحكامه وأوامره ألنه أول رسول إىل األرض .وأورد

القرطبي بعض اآلراء منها رأي الطربي فعنده جاعل بمعنى خالق ويقيض بذلك

تعدهيا إىل مفعول واحد وخليفة يكون بمعنى فاعل أي خيلف من كان قبله من
املالئكة يف األرض أو من كان قبله من غري املالئكة عىل ما روي وجيوز أن يكون

خليفة بمعنى مفعول أي خملف كام يقال ذبيحة بمعنى مفعولة واخللف (بالتحريك)

من الصاحلني وبتسكينها من الطاحلني وهذا هو املعروف((.(2

 .2ويف قوله تعاىل

ﭽ  4 3 2 1 0ﭼ [سورة الدخان ]( :قرأ زيد بن

عيل( نفرق) بالنون {كل أمر حكيم} وعىل هذه القراءة يكون املعنى (كل

(90

شأن ذي حكمة) أي مفعول عىل ما تقتضيه احلكمة ،وقرئ (نفرق) بالتشديد

و (يفرق) كل عىل بنائه للفاعل ونصب (كل) والفارق اهلل عز و جل .كام ذكر
القرطبي يف معرض حديثه عن هذه اآلية املباركة رأي عكرمة :الذي يقول يف هذه

الليلة هي ليلة النصف من شعبان يربم فيها أمر السنة وينسخ األحياء من األموات

ويكتب احلاج فال يزاد فيهم أحد وال ينقص منهم أحد وروى عثامن بن املغرية

(( (2ينظر :تفسري القرطبي .(02 /1

أم.د .عبد الكريم نعمة النفاخ

قال[ :قال النبي :تقطع اآلجال من شعبان إىل شعبان حتى أن الرجل لينكح
ويولد له وقد خرج اسمه يف املوتى] و [عن النبي قال :إذا كانت ليلة النصف
من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا هنارها فإن اهلل ينزل لغروب الشمس إىل سامء
الدنيا يقول أال مستغفر فأغفر له أال مبتىل فأعافيه أال مسرتزق فأرزقه أال كذا أال

كذا حتى يطلع الفجر] ومن العلامء من يرى أهنا ليلة القدر((.(2

( .ويف قوله تعاىل

ﭽ  < ; : 98 7 6ﭼ [سورة الدخان]( :

ﭽ> ?

@ E D C B Aﭼ [سورة الدخان ]6 :قرأ زيد بن عيل (أمر من عندنا)
وخرج املفرسون هذه القراءة عىل أهنا منصوبة عىل االختصاص.

وكذلك {رمحة من ربك} ومها عند األخفش حاالن تقديرمها أنزلناه آمرين به

ورامحني ،اما املربد فعنده (أمرا) يف موضع املصدر والتقدير :أنزلناه إنزاال ،اما الفراء

و الزجاج :فـ(أمرا) نصب بـ (يفرق) مثل قولك (يفرق فرقا) فأمر بمعنى فرق فهو
مصدر مثل قولك :يرضب رضبا وقيل( :يفرق) يدل عىل يؤمر فهو مصدر عمل فيه ما

قبله (إنا كنا مرسلني رمحة من ربك) قال الفراء( :رمحة) مفعول ب (مرسلني) والرمحة
النبي صىل عليه وآله و سلم ،وقال الزجاج( :رمحة) مفعول من أجله أي أرسلناه

للرمحة وقيل :هي بدل من قوله (أمرا) وقيل :هي مصدر ،أما الزخمرشي فعنده (أمرا)
نصب عىل االختصاص جعل كل أمر جزال بأن وصفه باحلكيم ثم زاده جزالة وكسبه

فخامة بأن قال :أعني هبذا األمر أمرا حاصال من عندنا كائنا من لدنا وكام اقتضاه

علمنا وتدبرينا((.(2

( .ويف قوله تعاىل :ﭽ  ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ﭼ [سورة

املنافقون ]( :قرأ زيد بن عىل فطبع اهلل عىل قلوهبم هذا إعالم من اهلل تعاىل بأن
املنافق كافر أي أقروا باللسان ثم كفروا بالقلب وقيل :نزلت اآلية يف قوم آمنوا ثم

(( (2ينظر :م .ن .110 /161
(( (2ينظر تفسري القرطبي.112 /16 :
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ارتدوا {فطبع عىل قلوهبم} أي ختم عليها بالكفر {فهم ال يفقهون} اإليامن وال
اخلري(.(26

( .ويف قوله تعاىل ﭽ J I H G Fﭼ [سورة النجم ]9 :قرأ زيد بن عيل (قاد)

أي بمعنى قدر قوس ،أي كان حممد من ربه أو من جربيل {قاب قوسني} أي قدر
قوسني عربيتني قاله ابن عباس و عطاء و الفراء والزخمرشي فإن قلت كيف تقدير

قوله {فكان قاب قوسني} قلت تقديره فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسني
فحذفت هذه املضافات .وقوله ((فكان قاب قوسني أو أدنى)) فمن جعل الضمري
عائدا إىل اهلل تعاىل ال إىل جربيل كان عبارة عن هناية القرب ولطف املحل وإيضاح

املعرفة واإلرشاف عىل احلقيقة من حممد ،وعبارة عن إجابة الرغبة وقضاء

املطالب وإظهار التحفي وإنافة املنزلة والقرب من اهلل.

وقيل أو بمعنى قاب قوسني وأدنى وقيل بمعنى بل أدنى وقال سعيد بن املس ّيب

ألقاب صدر القوس العربية حيث يشد عليه السري الذي يتنكبه صاحبه ولكل قوس
قاب واحد فأخرب أن جربيل قرب من حممد كقرب قاب قوسني وقال سعيد بن جبري
و عطاء و أبو إسحاق اهلمداين و أبو وائل شقيق بن سلمة {فكان قاب قوسني} أي قدر

ذراعني والقوس الذراع يقاس هبا كل يشء وهي لغة بعض احلجازيني وقيل هي لغة أزد

شنوءة أيضا وقال الكسائي قوله {فكان قاب قوسني أو أدنى} أراد قوسا واحدا(.(27

 .6ويف قوله تعاىل :ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
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ﯛ ﭼ [سورة الصف ]11 :قرأ زيد بن عيل (تؤمنوا وجتاهدوا) عىل إضامر الم
األمر كقوله( :حممد تفد نفسك كل نفس . ..إذا ما خفت من يشء تباال).

أراد لتفد وأرغم بعضهم فقال :يغفر لكم واألحسن ترك اإلدغام ألن الراء حرف

متكرر قوي فال حيسن إدغامه يف الالم ألن األقوى ال يدغم يف األضعف.
( (26ينظر :م .ن.112 /18 :
( (27ينظر :تفسري القرطبي.79 /17 :

أم.د .عبد الكريم نعمة النفاخ

وعلق القرطبي عىل هذه اآلية من خالل اآلراء التي مجعها من اللغويني واملفرسين

وال سيام يف ما يتعلق من تقديم األموال عىل األنفس إذ ذكرت األموال أوال ألهنا التي

يبدأ هبا من اإلنفاق {ذلكم} أي هذا الفعل {خري لكم} من أموالكم وأنفسكم {إن

كنتم تعلمون} وتؤمنون عند املربد و الزجاج يف معنى آمنوا ،ولذلك جاء {يغفر لكم}
جمزوما عىل أنه جواب األمر ويف قراءة عبد اهلل آمنوا باهلل وقال الفراء {يغفر لكم}

جواب االستفهام وهذا إنام يصح عىل احلمل عىل املعنى وذلك أن يكون تؤمنون باهلل

وجتاهدون عطف بيان عىل قوله{ :هل أدلكم عىل جتارة تنجيكم من عذاب أليم} كأن
التجارة مل يدر ما هي فبينت باإليامن واجلهاد فهي مها يف املعنى فكأنه قال :هل تؤمنون
باهلل وجتاهدون يغفر لكم ،أما الزخمرشي فقد وجه قول الفراء أن متعلق الداللة هو

التجارة والتجارة مفرسة باإليامن واجلهاد كأنه قيل :هل تتجرون باإليامن واجلهاد يغفر
لكم قال املهدوي فإن مل تقدر هذا التقدير مل تصبح املسألة ألن التقدير يصري إن دللتم

يغفر لكم والغفران إنام نعت بالقول واإليامن ال بالداللة قال الزجاج :ليس إذا دهلم

عىل ما ينفعهم يغفر هلم إنام يغفر هلم إذا آمنوا وجاهدوا(.(28

ومن هنا يتضح لنا أثر قراءات زيد بن عيل يف توضيح املعنى املراد أللفاظ القرآن

الكريم التي وقف عندها ،السيام وهو مأمون عليه من اللبس بوصف عاملا من علامء

أهل البيت الذين زقوه العلم ز ّقا ،وما سقناه من أمثلة هلو دليل عىل ذلك.
اخلامتة:

بعد هذه املصاحبة لتفسري القرطبي تبني لنا اآليت:

•ظهر لنا ّ
أن زيد بن عيل كان بارعا يف التفسري ومتمكنا يف القراءات وكان يعتمد
عليهام يف بيان معاين األلفاظ القرآنية.

•كان متمكنا من فهم لغات العرب وذلك من خالل إيراده للمعنى احلقيقي واملجازي
لأللفاظ القرآنية يف ضوء ما نطقت به العربّ ،
ألن القرآن نزل بلسان عريب فصيح

( (28ينظر :تفسري القرطبي.78 /18 :
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مليح مبني ال عوج فيه وهذا واضح جيل يف املعاين املنبثقة من جذر واحد.

•كان ملام بروافد التفسري والقراءات ،لذا مل تكن تفسرياته وقراءاته شاذة عام تعارف
عليه العرب ،وإال لفسد املعنى املراد آليات القرآن الكريم.

•مل يرش القرطبي فيام ذكر من تفسريات وقراءات لزيد من ّ
أن هذه التفسريات
والقراءات متواترة عن أهل البيت ،وإنام نسبها لزيد ذاكرا سند بعضها عن الصحابة

والتابعني.

•وظهرت قراءاته أهنا تنطوي عىل مادة داللية غزيرة تساعد عىل تأويل النص القرآين
وترفده بمعان جديدة ودالالت تنجم عن إعراب الكلمة أو بنيتها أو حروفها.

•وقد ظهر من خالل التفسري والقراءة اللذان رصدمها البحث آثارا واضحة يف داللة
األلفاظ ويف تأويل اآليات القرآنية ،وقد أملحنا اىل هذه اآلثار يف مواضعها من
البحث.

•ومن خالل إطالعنا ّ
أن أصحاب التفاسري يف األعم األغلب ال يستغنون عن آراء
زيد التفسريية وال عن قراءاته ،وهذا دليل عىل مكانته العلمية املتميزة التي ال

يمكن لطالب العلم أن يتجاهلها.
القرآن الكريم.

املصادر واملراجع:

• اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين السيوطي ،حتقيق /حممد أبو الفضل إبراهيم،
((9

املكتبة العرصية ،بريوت 1(08 ،هــ 1988-م.

• تاريخ اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العبايس
(ت (28هـ) مؤسسة فرهنك ،أهل البيت قم ،دار صادر ،بريوت.

• الربهان يف علوم القرآن ،لبدر الدين الزركيش /حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار
اجليل -بريوت 1(08 ،هـ 1988-م.

• البيان والتبيني ،عمرو بن بحر اجلاحظ (((2هـ) حتقيق ،عبد السالم هارون ،مكتبة

أم.د .عبد الكريم نعمة النفاخ

بوالق ،ط19(8 ،1م.

• تفسري القرطبي (اجلامع ألحكام القرآن) أليب عبد اهلل حممد بن امحد القرطبي ،حتقيق
عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان2006 ،م.

الكيش ،حتقيق ،حممد تقي فاضل امليبدي و السيد أبو الفضل موسويان ،نرش
• رجال ّ
مؤسسة الطباعة والنرش لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ،ط ،1طهران.

• الروض النضري ،الصنعاين رشف الدين بن أمخد ،مطبعة السعادة ،القاهرة ،ط.1
19(8م.

• زيد الشهيد ،عبد الرزاق املقرم املوسوي ،املطبعة احليدرية ،النجف األرشف،
((19م.

• سري أعالم النبالء ،للذهبي ،حتقيق ،محدي عبد املجيد السلفي ،دار الصميعي،
الرياض ،ط1(1( ،1هـ.

• رشح هنج البالغة ،البن أيب احلديد ،عز الدين عبد احلميد بن هبة اهلل املدائني،
حتقيق /جلنة إحياء الرتاث ،منشورات مكتبة احلياة ،بريوت ((.19

• صحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل ،النارش ،دار الفكر ،بريوت1986 ،م.

• لسان العرب ،لإلمام أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،مراجعة،
د .يوسف البقاعي وآخرون ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،ط،1

1(26هـ  200(-م ،بريوت -لبنان.

• نامذج من أثر القراءات القرآنية يف الداللة ،األستاذ خليل السامرائي ،بحث يف جملة
كلية اإلمام األعظم ،العدد األول200( ،م.

((9

املقدمة:

احلمد هلل الذي جعل القرآن منبعا للعلم وأص ً
ال له ،ونور ًا ال يطفأ مصباحه،

ومنهجا ال ّ
يضل سالكه ،والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني ،وعىل آله

الطيبني الطاهرين.
وبعد:

ال خيفى ما للقران الكريم ونصه املقدس من املقام عند املسلمني ،والذي ال يدانيه

وال جياريه نص آخر ،لكونه كالم اهلل ،ونقل الوحي ،وتبليغ الرسول األكرم

ٍ
أصحاب خلص.
حممد ،وقد كُتب برعايته وإرشافه بأيدي

ويعدّ القران الكريم إرث ًا خ ّلفه الرسول األكرم إىل أ ّمته بقوله" :إين تارك فيكم
الثقلني ،أحدمها أكرب من اآلخر كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض،
وعرتيت أهل بيتي وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض"(.(1

فهو حجة قاطعة عىل ّ
كل من آمن باهلل وسوله ،ومن هنا نجد الذين آمنوا باهلل
وسوله من العلامء واألدباء والكتاب وغريهم ،راحوا يتسابقون يف الكتابة عن هذا

( (1اخلالف ،للشيخ الطويس.27 /1 :
(96

م .مصطفى طارق عبد االمري الشبيل

السفر العظيم بمختلف األنواع نحو التفسري ،والتأويل ،والتجويد ،وأسباب النزول،

والقراءات ،والناسخ واملنسوخ ،وغريها من العلوم.

و ّملا كان الشعر وسيلة من وسائل التوثيق ،نجد الشعراء قد خاضوا يف هذا املضامر،
ونظموا بمختلف املوضوعات القرءانية ،ومن ذلك (منظومة يف جتويد فاحتة الكتاب)

ملحمد بن حممود السمرقندي (ت780هـ)( ،منظومة يف الشواذ من القراءات)( ،أرجوزة
يف معرفة الوقوف) ،ملحمد بن عبد احلميد احلكيم( ،املقدمة اجلزرية) ،وهي عبارة عن

أرجوزة يف علم التجويد ،ملحمد بن حممد املعروف بابن اجلزري (ت((8هـ) ،وغريها

الكثري.

ومن هنا نجد العامل الفاضل عيل املكاتبي املعرباين ،نحا نحو هؤالء اجلهابذة من العلامء

ونظم أرجوزة س ّطر فيها أسامء السور القرآنية ،وهي تقع يف ثالث وسبعني بيت ًا من البحر

البسيط.

وقد عثرت عىل هذه القصيدة يف مكتبة (جامعة امللك سعود) ،يف ضمن جمموع برقم

لرواد هذا الفن األصيل ،وعشاق القران الكريم،
( ،)( /(929وأحببت أن أخرجها ّ
والرسول األمني حممد ،وسعي ًا لتحقيق اهلدف الذي أنشده املؤلف يف نظمه ،وإحياء ًا

يب.
هلذا النوع من الرتاث األد ّ

وقد اعتمدت نسخة كتبت عىل نسخة املؤلف بخط (عبد الرمحن بن حممد) ،سنة

نصها ،وغري ذلك ممّا يقتضيه التحقيق.
(1090هـ) ،وقمت بتشكيل األبيات ،وضبط ّ
واحلمد هلل رب العاملني.
األرجوزة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

قال شيخنا وأستاذنا ومالذنا الشيخ عيل املكتبي املعرباين(ّ :(2ملا رأيت النظم مقصود ًا

ملصلحة من املصالح فام رأيت أهم من أن أصنف أرجوزة أذكر هبا سور القرآن العظيم
( (2هذا الكالم للناسخ ،وهو عبد الرمحن بن حممد.
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منظومة هبذه األرجوزة فأقول من بعد بسم اهلل الرمحن الرحيم:
-من البسيط -

(98

ــمـــد ًا ال ا ْنـــتـــهـــا َء َلـــــ ُه((1
َ
ــمــدُ هللِ َحـــــ ْ
الـــــح ْ

ــك ِ
ّــش ِ
خـ ٍ
والـــر َي ِ
ـــال َعـــن الــظــ ِّن والــت ْ
ـــب
ــيــك
ِّ

ُثـــــم الــــصــــال ُة مـــــع الـــ ّتـ ِ
ــهــا
ــســـلـــ ْيـــ ِم َيــتْــ َبــ ُع َ
َ َ
ّ
ْ
َّ

َعــــىل نَـــبِـــي َأتَـــــى ِمـــــن َأ ْ ِ
ـــر ِ
ب
رشف الـــ َع َ
ٍّ
ْ َ

ِ
ـص ـ َلــحـ ٍـة
ّــظــم مــقــصــو ٌد لــــ َـمـ ْ
َو َبــــ ْعــــدُ فــالــن ُ

ــضـــيـ ْ ِ ِ
كَــــم حــــاجـ ٍ
ـــة ُقـ ِ
َــس ِ
ــب
َ
ْ َ َ
ــت فـــ ْيـــه بِــــال ن َ

ِ
بــالـــــمــ ْفــت ِ ِ
ِ
ِ
ّـــو ّس ُ
ــــو ِر
ـــل
َــاح مــــ ْن س َ
ــــي الـــت َ
ه َ

ٍ
ــــــاز بــالــ ّطــ َل ِ
ــب
ـــالهــــا ِألَ ْم
ــــــــر َف َ
ـــمــــ ْن َتـ َ
َفـ َ

ـــد َأربـــــعـ ٍ
ِ
ِ
ُخـ ْ
ــــة
ــــذ عـــدَّ هـــا مـــائـــ ًة مـــــ ْن َبــــ ْعـ ْ َ َ

ِ
ــت ِمــــ ْن َع ـ َطـ ِ
ـب
ُــجــ ْي َ
ـــــــرش ًة ن ّ
َوز ْد َلــــ َـهــا َع ْ َ

ــمـــي «بِــ َفــاتِـــــح ٍ
ِ
ِ
ــة»
ــح ا َ
َ
َأ ْســـ َتـــ ْفـــتـ ُ
هلل ِ ْيف َنـــ َظـ ْ
ٍ
ِ
ــر ْت»(((
ْـــر ِم َمـ ْبـ ُعـ ْـوث َلـ َقــدْ « َبــ َق َ
َع ـ ْن َنـ ْعــت َأك َ

ِ
الــســ َب ِ
ــب
ـــاين(َ )2أ ّو ِل
َّ
ــمــنَــ ًا بِـــا ْل َ
تَــ َي ُّ
ـــــــمـــ َث ْ
ِ ِ
ــو َو ِ ْيف ال ـ ُك ـ ُتـ ِ
ــــر َ
ـب
ان» َمـــ ْتـــ ُلـ ٌّ
ــــم َ
ِ ْيف «آل ع ْ

ـــر َفـ ٍ
ــــىل ِعـــ ْلـــ ٍم َو َمــــ ْعـ ِ
ـــــر ْو ُه َعـ َ
ـــة
َقـــــدْ َأ ْنــــــ َكـ ُ

ــذا ِمــ َن ال َع َج ِ
ِّــســا»(() َهـ َ
ب
ـم «والــن َ
ِر َج ـ َا ُلــــ ُـهـ ْ

ـعـيــســى جـــرى ِيف ُك ـ ْفـ ِـر «مـ ِ
ِ
ــائـــدَ ِة» ا ْلـــ
َ
ْ
ك ََمـا بِـ ْ َ ْ َ َ

ــأ ْنـــعـــ ْا ِم ِ» َكـ ِ
ـضـ ِ
ـب
ــي َبـــا َء بِــا ْل ـ َغـ َ
«ــ َ َ
ــم مـــ ْن َغــبِ ٍّ
ْ

ِ
َــم َمـ ْغـنَـ ٍم ُحـ ِـر ُمــوا
ـــــر ُ
ـم» ك ْ
اف» « َأ ْن ـ َف ـ ْالــــ ُـهـ ْ
« َأ ْع َ

ِ
ٍ
ِ
ـسـ ِ
ـب
وي ا ْلــــ َ
ــو َهـــا مـــ ْن َذ ْ
َــو َبــة» َقـــدْ َأ ُبـ ْ
«لــت ْ
ـحـ َ

«لِـــيـــو ُنـــس» ُثـــم «هـــــو ٍد» ُثـــم «يــوس ِ
ــف ِ
ــم»
َّ ُ ْ
ُ ْ َ
ــه ْ
َّ ُ ْ ُ

ـــالـــزو ِر وا ْلـــ َكـ ِ
ِ
ـم بِ
ــذ ِ
ب
ُّ ْ َ
َقـــدْ َســفـ ُـهــوا َقـ ْـو َلــــ ُـهـ ْ

(الـح ْمدُ هللِ هلل َح ْـمد ًا ال انْتها َء َل ُه) ،هكذا ورد يف األصل ،وال يستقيم الوزن ّإال بحذف كلمة (هلل)
()1
َ
املتكررة.
مرتني،
املفـرسون  :املثاين يعني سورة الفاحتة ،واختلف يف تسميتها باملثاين فقيل ألهنا تثنى صالة ّ
( )2قال ّ
وقيل ألهنا يثنى هبا عىل اهلل تعاىل ،وقيل ألهنا استثنيت هلذه األمة مل تنزل عىل من قبلها( .ينظر :منتهى
املطلب ،(1/(:حتفة األحوذي. (((9/8 :
(() أي سورة البقرة.
(() أي سورة النساء ،وقد حذفت اهلمزة لكي يستقيم الوزن.

م .مصطفى طارق عبد االمري الشبيل
ِ
ــم الــن ِ
ّــار َقـــدْ ُح ِ
ــر ُقــوا
َيــا َلــ ْي َ
ــر ْعـــد» ُثـ َّ
ــت «بِـــا ْلـ َّ

ِمـــن بــعــد ُألـــقـــي «إِبـ ِ
ـــم» ِ ْيف ال ـ َلـ َـهـ ِ
ـب
ْ َ ْ
ـــراهــــ ْيـ ُ
َ ْ َ

ـحــجـ ِـر» َقـــدْ َأ ْقــســم ا ْلـــبـــ ْا ِري بِـ ِ
ِ
ـعـ َّـزتِـ ِـه
ْ
َ َ َ
ِ ْيف «الــــ ْ

ــــــل لِــــ ُكـ ِّ
ــم َو ْيـ ٌ
ـــي(((
ــســـ َئـــ َلـــنَّـ ُ
ـــل َغــــبِـ ْ
ــهـ ْ
َلـــنَـ ْ

ـح ْ ِ
ـحـ ِ
ـرش َأ ْو َكــالـ َّـذ ِّر تنظرهم
ـل» ِ ْيف ا ْل َ
« َكــالـنَّـ ْ

ـخـ ِـر ِج َأ ْثـ ٍ ِ
ـح َط ِ
ـحـ َ
ـان»(ُ )6مــــ ْ
ب
ــامر م ـ َن ا ْل َ
«س ـ ْبـ َ
ُ

ــم َأ ْســــدَ ى َلــنــا نِ َع َمـ ًا
«والــــ َ
ـحـ ْـمــدُ هللِ»(َ )7كـ ْ

ــاهـــا ِمــــ َن ا ْلـــ َعـــ َطـ َِ
ــب
ــر َيـــم» ِحـ ْ َ
ــجـ َ
ــــني َنـ ّ
ــمـ ْ
كـ َ

ـــو َرى «طـــه» الـــذي َشـ ِـهــدَ ْت
ــري الـ َ
َو َخ َّ
ـــص َخـ ْ َ

ــي
ـــت َأن َ
ــــــز ٌال َفـــ َقـــا َل ْ
َلـــــ ُه َغـ َ
ـــــري َنـــبِـ ْ
ْــــــت َخ ْ ُ

َكـ َـذلِـ َ
ـك «األنْــبِــيــا»(ْ ِ )8يف الـ ّـذكـ ِـر َقــدْ َشـ ِـهــدوا

وربــــــنَــــــا َشـ ِ
ــســـ َبـ ِ
ــــاهـــــدٌ ِ ْيف َذلـ َ
ــب
ََُ
ــــــك الـ ّ

الـــو َرى َخ ْص َمـ ًا بِ ُم ْع ِج َز ٍة
ــري
َ
«حـ َّ
َــم َ
ك ْ
ــج» َخـ ْ ُ

ـــؤ ِمـــنُـــون» َتـــ َلـــ ُّقـــوهـــا بِــــال َتـــ َعـ ِ
ــب
«والـــــــم ْ
ُ

لِ
َ
ُـــــــور» ِ ْيف َح ـ َيــاهــهــم
الح «ن
ــــــذاك َقـــــدْ َ
ٌ

ِ
ـحـ َقـ ِ
ـب
ـس ُي ـ ْط ـ َفــى َمـــدَ ى األَ ْز َمــــــان والــــ ُ
َف ـ َل ـ ْيـ َ

ْــز َل ٍ
ــمــن ِ
ــة
ـــــار َك»( )9اهللُ َأ ْصـــ َف ُ
ـــم بِ َ
ـــاه ْ
« َتــــــ َبـ َ

ِ
َفـــاقـــوا ِهبـــا ُكـ ّ ِ
ــر َتـ ِ
ــب
ويل الـ ُّ
ـــرب مــــ ْن ُأ ِ ْ
ـــل شـ ْ

َيا َل ْي َت ِش ْع ِر ْي َه ْل ُّ
«الش َعرا»( )10إذا ا ْمتَدَ حوا

ـــه ِمــــن ا ْلــــ َكـ ِ
ــلـــمـــوا فِـــي ِ
ِ
ـــري ِهــــم سـ ِ
ـــذ ِ
ب
َ
ْ
لــــ َغـ ْ ِ ْ َ

وا َعجب «لِنَم ٍل» ومــا ِ
«ق ّص ْت ُه»(ِ )11م ْن َخ َ ٍرب
َ ْ
َ َ
ْ

«و َعـــنْـــكَـــب ٍ
ـــوت» َو َمـــــا َنـــا َلـــ ْتـــ ُه ِمــــ ْن أِ َر ِ
ب
ُ
َ

(( ) إشارة إىل قوله تعاىل يف سورة احلجر:ﭽ& ' ( ﭼ [سورة احلجر.]92 :
( )6املقصود :سورة اإلرساء ،كوهنا تفتتح بقوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ...ﭼ.
( )7املقصود :سورة الكهف ،كوهنا تفتتح بقوله تعاىل :ﭽ« ¬ ® ¯ µ ´ ³ ² ± °
¶ ﭼ
( )8أي سورة األنبياء ،وقد حذفت اهلمزة لكي يستقيم الوزن.
( )9املقصود :سورة الفرقان ،كوهنا تفتتح بقوله تعاىل :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﭼ.
( )10أي سورة الشعراء ،وقد حذفت اهلمزة لكي يستقيم الوزن.
( )11املقصود :سورة القصص.
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(00

ِيف «الــــــرو ِم» َقـــدْ تَـــاه « ُلـــ ْقـــام ٌن» بِـ ِ
ـحـ ْكـ َـمــتِـ ِـه
َ
ّ
ْ

لِــــ ِ
ـح ـ ْكـ َـمـ ٍـة ُقــــــدِّ َر ْت ِمــــ ْن َفـ ِ
ــر ِ
ب
ـــــار ِج ا ْلـــ ُكـ َ

ِ
ِ ِ
ِ
ـم
«و َس ْ
َ
ــــجــــدَ ة» املــصــطــفــى يف ضـ ْـمــنـ َـهــا حــلـ ٌ

ِ
بالش ُه ِ
ــــــز ِ
اب» َأ ْهـ ِ
ـــل ا ْل ـ ُك ـ ْفـ ِـر ّ
ب
ــــر ْد ِع « َأ ْح َ
لـ َ

ِ
ــر» األَ ْكـــــوان ِمـــ ْن َب ـ َطـ ٍ
ـل
«ســبــا» « َفـــاطـ ُ
َــم َ
َفــك ْ

ِ
ـــر ْع ِ
القلب
ـــاســـني» ِ ْيف َبـــــدْ ٍر َلــــدَ ى
ـــب « َي
َ
بِ ُ

ــر ًا»
ــم»(ُ )12
«وصافات» املال َقدْ َ
«ز َم َ
«صــا َد ُه ْ

ـار لِـ ْلـ ُـمـ ْـؤ ِمـ ِ
ـجـ ِ
ـب»(((1
حلـ ُ
« َفـ َ
ـن ال َت ْثبِ ْي ُت بــا ُ
ـصـ َ

َقدْ « َف ِّص َل ْت ُ
«ز ْخ ُر َف ُه ْم»
الـم ْختَار»((ُ )1
»«ش ْو َر ُة ُ

ــــذ ِل بِــال ـ َلـ ْـهـ ِ
ــــــان» الـ ّ
ُ
ـب
ــم « ُد َخ
َحــتّــى َعـ ُ
ــالهـ ْ

ُـــل ُعـــ ُتـ ّ
ـــــار ك ُّ
«جــــاثِــــ َيــــ ًا»(( )1مرحا
ــل َ
َو َص َ

ِ
ـش َوالـ ُعـ َقـ ِ
ــم لِ ـ ْلـ َـو ْحـ ِ
ـب
« َأ ْحـــ َقـ ُ
ــســاد ُه ْ
ــاف» َأ ْج َ

ـــــــــام ُه َخــــالِــــ ُقــــ ُه
َو َأ َّيــــــــــــدَ اهلل َمـــــــ ْن َسـ
ّ

ـحـ َّـمــدَ ًا» َفـ َ
ـجـ ِ
ـب
ْــح» ُذو ا ْل ـ َعـ َ
ــأ َتـــ ْا ُه «ا ْلــ َفــت ُ
« ُمــــ َ

ـصــدْ «لِـــــحــجــراتِـ ِـه» واد ُخ ْ ِ
َفــا ْقـ ِ
ـرضتَه
ــــل ل َ
َ ْ
ُ َ
ـح ْ َ

ِ
ِ
ـــر ِاق واألَ َد ِ
ب
«بِــ َقــاف»( )16صــدْ ٍق َمـ َ
ـع اإل ْط َ

«و َّ
ـــو ِر» الــــ ُ
ـخــدُ ْو ِد ُتـ َـرى
الـــذ ِار ُ
يـــات» عــىل « ُطـ ْ
َ

ــل «نــجــم» الـ ِ
َــص ِ
َلـــ َعـ َّ
ــب
ــــريض َيـــ ْبـــدُ و بِـــال ن َ
َّ

ْــش ّ ِ
ـــــل بِـ ِ
ــمـ ٍ
َو ُقـ ْ
ــآيـــتِـ َ
الـــــمــن َ
ــر»
ــك
ــق مــــ ْن « َقـ َ
ُ

ِ
محـ ِ
يب
ـــر ْ َ
ـــر ِ ْ
ـــن» َيـــا َعـ َ
كُـــ ْن ِ ْيل َشــف ـ ْي ـ َع ـ ًا إىل «الـ ّ

ِيف يــــو ِم «و ِاقــــعـ ِ
ِ
ـــــوال َحــ ْي ُ
ــرى
ـــة» األَ ْهـ
ْ َ ْ َ َ
ــث ُيـ َ

ــد اخلـ ِ
ــدي ِ
ِ
ِمـــن «الــــ ِ ِ
ــر ُعـ ِ
ــب
َ ْ
ـحــد ْيــد» َش ْ
َ
ْ
ـــوف َوا ْلـ ُ

َ ِ
ــــم
«و َجــــــــــــــا َد َل» خــــال ك
ــــس ُ
َ
ــــه ْ
َـــــــان َرائ َ

ِيف «ح ْـرشهم» «بِامتِح ٍ
ان»(َ )17ل ْي َس بِ
ِ
اللعب
َ
ْ َ
ْ

ِ
ٍ ِ
وكـ ُّ
ــم
ــســ ُب ُ
ـــل َ
ــه ْ
«صـــــف» مـــن األَ ْمـــــــالك َحت ُ

ــر ِ
ض بال َط َل ِ
ب
ــمـــ ُعـــوا»( )18لِـ َقـ َ
ََ
ـضــاء الــ َف ْ
«جتـ ّ

( )12املقصود :سورة ص.
(( )1املقصود يف هذا الشطر سورة غافر.
(( )1املقصود :سورة الشورى.
(( )1املقصود :سورة اجلاثية.
( )16املقصود :سورة ق.
( )17املقصود :سورة املمتحنة.
( )18املقصود :سورة اجلمعة.

م .مصطفى طارق عبد االمري الشبيل
وا ْمت ََاز َم ْن « َنــا َفـ ُقــوا»(َ )19يـ ْـو َم «ال ّت َغا ُبن» بالـ

ِ
ــزي ال ـعــظِ ـي ـ ِم ِمـــن الـــديـ ِ
ـضـ ِ
ـب
ــان وال ـ َغـ َ
ـــخ ْ
ّ
َ
َ ْ

«حت ِ
الـم ْر ُء َ
ــر ْيــ ًام»( )21لِ َل ّذتِه
«و َطــ َّل َ
َ
ــق»(َ )20

رب َكـــاحلَـــ َطـ ِ
َ
ــب
ــــت َو َص
َطـ
ـــــالق بِـ ٍّ
ـــــــار الـــتّـــ ُ
َ

ــــــار َك»( )22اهللُ إجـــــالالً لِــــ َـه ـ ْي ـ َب ـ َتــه
« َتـــــــ َبـ َ

ســـبـــحـــا َنـــه ِمـــــن إِلـ ٍ
ِ
ـــر ِ
ب
ـــــه َف
ْ
ُ
ُ ْ َ
ـــــــار ِج ا ْلــــ ُكـ َ

ِ
ٍ
ــالو ِ َهتـــا
فـــا ْلـ َ
ــز ْم «لــــنــــون»((َ )2و َر ِّد ْد ِ ْيف تـ َ

ــوال ِمـ ْن َت َع ِ
ب
«ح ـ ّقــت»(( )2األَ ْهـ َ
َتن ُْج ْوا إِذا َ

ـــــذر ِمـــن م ـ َكـ ِ
ـائــدَ َهــا
َو َخـــالِـ َ
ـس َو ْ
ــف ال ـنّــفـ َ
ْ َ
اح َ ْ

ٍ ِ
ــرت ِ
َــب
َــر َقــى
«الـــــمــ َعــ ْا ِر َج» ِ ْيف َعـــال مـــ َن ا ْل ُّ
َ
ت ْ

ِ
ــص ْ ِ
ــرب ُمـــ َّتـ ِ
ــز َر ًا
ُـــو ٍح» َوكُــــ ْن بِــا ْل َّ
ـــــر «لـــن ْ
َوا ْذ ُكـ ْ

ـــاهـــدَ ال ـنَّــفــس وا ْنـ ِ
وج ِ
ــذ َهـــا ِمـــ َن ا ْل ـ َع ـ َطـ ِ
ــقـ ْ
ـب
َ َ
َ َ

اســــ َئـ ْ
ــت ِر َســـا َلـــ ُتـــ ُه
ــمـ ْ
ـــل َشـــ َفـــا َعـــ َة َمــــ ْن َعـ ّ
َو ْ

ِ
ــن» و ِ
ِ
ـــــالك َخـ ْ ِ
األ ْنـ ِ
ـي
ـــــس َواألَ ْمـ
ــلــج ِ َ
«ل ّ
ـــري َنــبِـ ْ

الـــــمــج ـ َت ـبــى مـــن لِـ ِ
ــد ْيـ ِ
ــق َأ ْر َشـــدَ نَـــا
ـــــح ِّ
ــن ا ْل َ
ُ ْ َ َ ْ

ــــزمــــالً» ِمــــن َأ ْ ِ
ِ
ـــر ِ
ب
رشف ا ْلـــ َع َ
َفـــنَـــاد « ُم َّ ّ
ْ َ

ــج َــز ِ
ـــاز «مــــدَّ ثِــــر» بِــالـــــمــ ْع ِ
ات َكـ َ
ــذا
ُ
ٌ
َمـــ ْن َجـ َ ُ

ـــوم «ا ْلـ ِـقــيــامـ ِـة» ُيـنْـ ِ
لق ِمــ ْن ن ََص ِ
ـجــي َ
ب
الـخ َ
َ
َي ْ َ

ِسوى الـمسمى «بإنْس ِ
ان»(()2
الوج ْو ِد َف ُجدْ
ُ
َ
َ
ُ َ ّ

ــني وانْــت ِ
ٍ
َــح ِ
ــب
ـــــو ِع ا ْلـــ َعـ ْ ِ َ
ـــر َســـالت» ُد ُمـ ْ
ـــم ْ
«بِ ُ

ــم»( )26ك ُُّل الـ َـو َرى َكـ ْـر ٌب َو َقــدْ َذ ُه َل ْت
إ ْذ « َعـ َّ

ِ
«بِــالــن ِ
ــو ِل اخلَــ ْل ِ
ــر ِ
ب
َــاز َعــات» ُعـــ ُقـ ْ
ــق َعـــ ْن َطـ َ

( )19املقصود :سورة املنافقون.
( )20املقصود :سورة الطالق.
( )21املقصود :سورة التحريم.
( )22املقصود :سورة امللك.
(( )2املقصود :سورة القلم.
(( )2املقصود :سورة احلاقة.
(( )2املقصود :سورة اإلنسان.
( )26املقصود :سورة النبأ.
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َو َمـــالِ ٌ
َّـــار ُم ـ ْقــبِ ـ َل ـ ٌة
ـــك « َعــــابِ ٌ
ــــس»(َ )27والـــن ُ

ُــر ِ
ب
ـــو َر ْت» َوالــن ُ
ـس َقــدْ « ُكـ ِّ
َوالـ َّـشـ ْـمـ ُ
َّــاس ِ ْيف ك َ

ــــت خــل «وانــفــطــرت»
ات َذا َب ْ
ـــام َو ُ
الـــس َ
َح ـ ّتــى ّ

ـف»(ِ )28
وبــاء ِم ـن « َط ـ َفـ ِ
الـم ْك َي ِ
ال بِا ْل َغ َض ِ
ب
ْ
ََ

«وا ْنـ َ
ــت»
ــشـــ ّقـ ْ
َو ُبــــدّ َلـ ْ
ـــاح َ
ـــت َأ ْر ُضـــنَـــا َيـــا َصـ ُ

ات «الــــــربو ِج» َف ـ َكــم جـــ ْا ٍ
ث َعــىل الـ ُّـر َكـ ِ
ـب
َذ ُ
ْ َ
ُُْ

ِ
ِ
َو َصـ
ــهــا
ـــــــار ْت األَنْـــبِـــ َيـــا َتــــدْ ُعــــوا ألَنْــ ُفــس َ
َ

ِ
ِ
ـــــــار ِق» أمـ ٍ
ـــر َزا َد بِــا ْلــ َعــ َط ِ
ــب
رش « َط
مــــ ْن َ ِّ

ِ
َهـــنَـــالِ َ
ـــت َمــــ َكــــ ْا ِر ُمــــ ُه
ـــمـ ْ
ـــســـجـــدٌ َعـ َّ
ـــك َم ْ

ٍ
ُـــــل اخلـ ِ
َــــــاء َو ُمـــــ ْق َ ِ
ــــالئـ ِ
ـــــرت ِ
ب
ــــق ِمـــــ ْن ن
ك َّ َ

ــاشـــيـ ٍ
ــاجـــيـــ ًا ربــــــه «األَ ْعــــــــىل» «لِـــ َغـ ِ
ــة»
َ
ُمـــنَـ ِ َ َ ّ ُ

ِ
ـــر ِ
ب
َقـــدْ َأ ْذ َهـــ َل ْ
ــر األَ ْع َ
ـــجـــا ِم َوا ْلـــ َع َ
ـــت َســـائـ َ

ــأ « َفــــجــــر» ســـنّـــتِـ ِ
ِ
ــــه مـــســـ َتـ ِ
ــضـــيـ ً
َفــــ ُلـ ْ
ــه
ْ َ ُ
ـــذ بِـ ُ ْ

ـس» ِيف الـ ُّـر َتـ ِ
ــصــدْ ُه ِ ْيف « َب ـ َلـ ٍـد» « َكــالـ ّـشـ ْـمـ ِ
ـب
َوا ْق ُ

ِ
ـــو ِر َطـ ْلـ َعــتِـ ِـه
ــهــا» « َكــالـ ُّ
ـحــى» مــن ُنـ ْ
ـضـ َ
«و َلــ ْيــ ُل َ
َ

ـخ ِ
ـم َي َ
ْـــــرش ِ
ب
اح» ّ
الــصــدْ ِر َلــــ ْ
َمــ ْن َأ َّمـ َـهــا «بِــان َ َ

ـــأهنــــا َجــــنّــــ ُة الـــــفـــــر َد ْو ِ
ـــت
مجـــ َع ْ
س َقـــــدْ َ َ
َكـ ّ

ــل مــســتَــح ِ
ِ
ــن « َكـــالـــ ّتـ ْ ِ
ــس ٍ
ــني» َوالــ َعــن ِ
َــب
لـــ ُكـ ِّ ُ ْ ْ

ــســـان ِمـــ ْن « َعــ َل ٍ
ــق»
ـصـ َـهــا َخـــالِـ ُ
َقـــدْ َخـ َّ
ــق اإل ْنـ َ

َبـ َ
ـــر ُسـ ِ
ـــل َتـــ ْعـــظِـــ ْيـــ ًام َو ُكـ ِّ
ــي
ـــــل نَــبِ ْ
ــــر ِم الـ ُّ
ــــأ ْكـ َ

َك ـ َل ـي ـ َلـ ِـة «ا ْلــــ َقــــدْ ِر» مـــن واىف َهلـــا س ِ
ــعــدَ ْت
َ ْ َ
ْ
َ

ــــح ا ْلـــ َطـــ َلـ ِ
ــــجـ ِ
ــب
آمــــا ُلــــ ُه َوحـــظـــى ِ ْيف َأ ْنـ َ

ِ
ــخـ ْ ِ
ـــــجــت ِ
ـــم لِـــ ْلـ َ
َــهــدَ ًا
ــري ُم ْ
ــم َهلـــا َوا ْغـــتَـــن ْ
َفـــ ُقـ ْ

ِ
ِ ِ
ــز فــاس ـ َتـ ِ
ـجـ ِ
ْ
ـب
إن ُر ْم َ
ــــت ُت ـ ْعــطــى لـــــدَ ِار الــع ِّ ْ

َقدْ « ُب ّين َْت»( )29سـ ْـور ُة «ا ْلـ ِـز ْلـ َـز ِ
ال» َوات َّض َح ْت
ُ َ

ِ
ـــام َقــــدْ َجــــا َء ِيف ال ـ ُك ـ ُتـ ِ
ـب
ــهــا األُ ُمـ ْ
فــ ْي َ
ــــــو ُر َكـ َ

ِ
ِ
ـــرب مــر َتــــ ِ
ــض َعـ َ
ـج ـ َي ـ ًا
ــاهنَـ ْ
ــىل « َعــــاد َيــــات» ا ْلـ ِ ِّ ُ ْ
َفـ ْ

ـــارعـ ِ
ـــة» األَ ْه َ ِ
ــل « َقـ َِ
َـــر ِ
ِمـــ ْن َقــ ْب ِ
ب
ــــــوال َوا ْلـــك َ

( )27املقصود :سورة عبس.
( )28املقصود :سورة املط ّففني.
( )29املقصود :سورة الب ّينة.
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احـ َ
ــم
َو ْ
الــــر ُب َأ ْبــ َعــدَ ُه ْ
ـــــذ ْر تَــكُــ ْن كَــالــذيــ َن ّ

وقل (هلم)( )(0اهلاكم «التكثري»( )(1بالذهب

َــم «ل ــِ ـ َعـ ْ ِ
اح َ
ــــذ ْر ُمنَا َق َش ًة
ـرص» الـ ُّتـ َقــى َو ْ
َوا ْغــن ْ

و َخ ْ ِ
الرت ِ
َب
َ
ف م َن «ا ْل َو ْي ِل»(َ )(2و ْار َقــى َأك َْم َل ُّ

ــر»((() ِ ْيف « ُقـ َـر ْيـ ٍ
ـم
ـش» َك ْي َ
ف َحـ َّـل ِهبِـ ْ
ـم َتـ َ
« َأ َلــــ ْ

َفـــال َتـــ ُكـــن مـــانِـــع «ا ْلـــــــام ُعـــو ِن» وانْـــت ِ
َـــد ِ
ب
َ ْ َ
َ
ْ َ

ِ
ـصـ ِ
ـايف الــذي حرموا
ارش ْب مــن« ا ْلك َْو َث ِر» ا ْلـ َ
َو ْ َ

َذا «ا ْلـــكَـــافِـــرو َن» لِـــر ْؤيـــتِـ ِ
ـضـ ِ
ـب
ــه ِمـــ َن ا ْل ـ َغـ َ
ُ َ
ُ ْ

ـــح»((() الــــ َـم ـنّـ ُ
ـان َجـنَّـ َتـ ُه
ـــو ِم َقـــدْ « َفــــ َتـ َ
ِ ْيف َيـ ْ

ِ
ــــازوا ِمـــنـــ ُه بِــا ْلــ َطــ َل ِ
ــب
ــني َفــــ َف ُ
ــؤ ِمـــنِـ ْ َ
ــمـ ْ
لـــ ْلـ ُ

ــهـ ٍ
ـت
ــب»((() وقـــد َه ـ َل ـ َكـ ْ
َو ْاشـــ َتـــدَّ «أبـــو َلـــــ َ

ــت بِـــالـــنّـ ِ
ـــــحــ َط ِ
ــب
َيــــــدَ ا ُه َو ْاشـــ َتـــ َعـــ َلـ ْ
ــار َوا ْل َ

اح ُم ْعت َِزالً
« َف ْ
ص»( )(6لِ َـم ْن « َف َل َق»
اإلص َب َ
ْ
اخ ُل ْ

ـــن بِ ْ ِ
ّــاس» ت ــَــحـ َ ِ
مح ِ
ـــــاأل َر ِ
«لــلــن ِ
ب
الـــر ْ َ
ْ
ـظ مـــ َن َّ

ــمـــ َلـــ ًة
َـــــــم ْ
ـــت ُمـــ َكـ ّ
ـــــمــــــدُ هللِ َقــــــدْ ت ْ
َواحلَـ ْ

ـــامــــي َأ ْرش ِ
ـــأسـ ِ
ف ا ْلـــ ُكـــ ُتـ ِ
ــب
ــمـ ْ
ْ
ــو َنـــ ًة بِـ َ َ
َمـــ ْيـ ُ
َ

ـمــهــا بِــمــ ْغ ِ
ِ ِ ِ
َيـــا َر ِّب َو ْ
ــف َــر ٍة
ـــص ل ـنَــاظـ َ
ـــص ْ
اخ ُ
َ

محـ ٍ
ــو َفــاســت ِ
َــج ِ
ـــــــة َيـــا َمجِـــ ْي َ
ــب
َو َر ْ َ
ـــل ا ْلـــ َعـــ ْفـ ِ ْ

ِ
ـــذ ْنـ ِ
ـــب ِ ْيف َو َج ِ
ـــــري الـ ّ
ــــل
ــي َأسـ ْ
الـــــمــكْــتَــبِ ّ
َ

َل ِ
ــكــ ّن ُحــســ َن الــرجــا ُي ـنْـ ِ
ـجــى ِمـــ َن ا ْل ـ َع ـ َطـ ِ
ـب
ْ

ِ
ِ
ـــــرش ِع اهلل َقـــاطِـــ َبـــ ًة
َوالــــتّــــابِــــع ْ
ــــني لــــــــ َ ْ

ِ
ــر الـــدّ هـ ِ ِ
ِيف س ِ
ــائ ِ
ــر ِ
ب
ْ
ــر مـــ ْن َع ْ
ــجــ ٍم َومــــ ْن َعـ َ
ْ َ

احــــتَــــ ُه
ـــــم
الــــصــــال ُة َعــــىل َمـــــ ْن كُـــــ َّن َر َ
ّ
ُث ّ

ِ
ـخــى ِم ـ َن ا ْل ُس ُح ِ
ـــو ْر ِد َبـ ْـل َأ ْسـ َ
ب
ــرى م ـ َن ا ْلـ َ
َأ ْطـ َ

ـــــازوا بِـــر ْؤيـــتِـ ِ
َو ِ
ــحـ ِ
ــه
ــب َمـــ ْن َف ُ
ُ َ
ــصـ ْ
اآلل َوا ْلـ ُ

ــــل َعــــىل الـــكُـــ َّف ِ
ــهـ ِ
ــــــان ُكـ ٌّ
َ
ـــار َكـــا ْلـ ُ
ــب
َو َكـ
ــشـ ُ

( )(0هلم :غري موجودة يف األصل ،ووضعناه ليستقيم الوزن.
( )(1املقصود :سورة التكاثر.
( ) (2املقصود :سورة اهلمزة ،كوهنا تفتتح بقوله تعاىل :ﭽ  5 4 3 2ﭼ.
((( ) املقصود :سورة الفيل ،كوهنا تفتتح بقوله تعاىل :ﭽ ] ^ _ `  c b aﭼ.
((( ) املقصود :سورة النرص ،كوهنا تفتتح بقوله تعاىل :ﭽ  E D C B Aﭼ.
((( ) املقصود :سورة املسد ،كوهنا تفتتح بقوله تعاىل :ﭽ  \ [ Z Y Xﭼ.
( )(6املقصود :سورة اإلخالص.
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أرجوزة يف سور القرآن العظيم نظم عيل املكتبي املعرباين

كتبت هذه النسخة من خط مؤلفها شيخنا الشيخ عيل املكتبي ،قال وقد نظمها وأهنى

كتابتها هنار اجلمعة بعد الصالة خلمسة ايام خلت من شهر حمرم احلرام سنة (1087هـ)
وحررت هذه النسخة يف ميض سبعة أيام من شهر شوال سنة (1090هـ).
رشح األرجوزة:

األرجوزة من البحر البسيط ،تقع يف (( )7بيت شعري ،ضمنها الشاعر كل السور

القرآنية الـ (( )11سورة ،وجاء تضمينه هلا يف (( )10سورة بشكل رصيح ،و ( )9سور

أشار هلا بأوائلها.

وقد ركزت القصيدة يف جزء كبري منها عىل نعت أكرم اخللق حممد ،بأحسن

الصفات ،ومدحه بأجل األلفاظ وأحسنها.

وقسمنا القصيدة عىل مقاطع بحسب إنتقال الشاعر من مقطع إىل آخر ،وتناولنا

املعنى العام للمقطع ،ثم السور التي أشار إليها الشاعر ،وبيان معانيها ودالالهتا اللغوية،
وعالقة كل ذلك بمراد الشاعر.

وقد أشار الشاعر إىل نكتة مهمة قبل الدخول إىل القصيدة وهي قولهّ « :ملا رأيت

النظم مقصود ًا ملصلحة من املصالح فام رأيت أهم من أن أصنف أرجوزة أذكر هبا سور
القراء ،فقد
القرآن العظيم» ،وهي إن الشعر ال بد ان يكتب لغرض ،ينتفع من ورائه ّ

ورد عن ابن عباس« :الشعر ديوان العرب ،فإذا خفي علينا احلرف من اللغة ...رجعنا
إىل ديواهنا فالتمسنا معرفة ذلك منه»((( ،ويمكن القول إنّه سج ّلهم النفيس الذي ِ
حف َظ
ُ

((0

تفردت
تراثهم ،وتارخيَهم،
وآداهبم ،وأخال َقهم ،وأخبار أبطاهلم ،ووقائع بطوالهتم ،وما َّ
َ
ٍ
وأمثال بديعة.
قرائح حكَامئهم و ُف َضالئهم من ِح َك ٍم بليغة
به
ُ
ِ
ِ
العربية وعلومها من البالغة،
اآلداب
يب مسامهة ج ّبارة يف توثيق
وكانت للشعر العر ّ

والنحو ،ومن خالله اشتهرت القبائل وأخبارها ،و ُعرفت مواقع املدن ومرابعها ،فهو

الذي حفظ لنا ّ
كل ذلك ،كام قال يونس بن حبيب اللغوي« :لوال شعر الفرزدق لذهب
((( علوم القران.281 :
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نصف أخبار الناس»(((.

ومن هنا فشاعرنا املعرباين نحا منحى القدماء ،وسعى جاهد ًا يف توثيق أسامء السور

القرآنية متسلسلة ،كام وردة يف القرآن الكريم ،ويف ذلك حفاظا عىل التسلسل للسور،

والرد عىل كل من يتهمنا بالتحريف.

املقطع األول :تناول الشاعر يف هذا املقطع من القصيدة وهو اخلمسة أبيات األوىل،

التحميد والتهليل هلل سبحانه وتعاىل ،ومن ثم الصالة والتسليم عىل النبي األكرم
حممد ،ثم ذكر الغرض من النظم ،ومن ثم ذكر عدد السور ،وعدها (( )11سورة.

املقطع الثاين :س ّلط الشاعر فيه الضوء عىل نعوت النبي حممد وإنكارها من قبل

قومه ،وهو من البيت ( )6إىل البيت (( ،)1فقد ضمن الشاعر يف هذا اجلزء من القصيدة

عرب
سبع عـرشة سورة ،جاءت ست عـرشة سورة منها بأسامئها بشكل رصيح ،وواحدة ّ

عنها بأوهلا وهي سورة (اإلرساء) فقد إشار إليها بـ (سبحان).

وركزت هذه املقطوعة بشكل أساس عىل نبوة حممد ،وصفاته التي أشار اليها

القران يف سورة البقرة ،وسورة آل عمران ،وإنكار القوم هلا.
وعرب عن ذلك بقوله (بقرت).

وللفعل بقر معاين كثرية ،واملراد هنا هو :إظهار اليشءَ ،
وش َّقه ،و َفت ََحه َوتوسعه(((،

والتبقر :التوسع يف العلم واملال ،ومن هنا لقب اإلمام حممد بن عيل السجاد

بالباقر ،ألنه بقر العلم وعرف َأصله واستنبط فرعه وتَب َّقر يف العلم(.(6

ولقد ورد يف القرآن الكريم مجلة من النعوت الرصحية للرسول حممد ،ومن

النعوت التي رصحت هبا سورة البقرة ،وآل عمران هي( :البشري ،والنذير ،والشهيد،

والرسول ،و األنفس).

((( األغاين.(98 /21 :
((( ينظر :تاج العروس.10( /6 :
( (6ينظر :لسان العرب.7( /( :
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وورد نعتا (البشري والذير) للرسول حممد يف قوله تعاىل:

ﭽÓ Ò Ñ

 Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ôﭼ [سورة البقرة ،]119 :ونلحظ اقرتان
(البشري والنذير) ،لقطع احلجج واألعذار التي حياولون اللواذ هبا( ،(7والكلمتان عىل

وزن (فعيل) ،ويف هذا الوزن داللة عىل املبالغة؛ ويف هذا إحيا ٌء بصدور التبشري واإلنذار

مرة.
أكثر من ّ

أما نعت (الشهيد) فقد ورد يف قوله تعاىل:

ﭽ> = < ; :

? @  Aﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ..ﭼ [سورة البقرة ،]1(( :فالشهيد
ُّ
ويدل عىل ثبوت املعنى واالستقرار يف الذات ،وحيصل هذا يف من
عىل وزن (فعيل)،

((8
جتيل
يثبت ّ
حتمله للشهادة زمانني أو أكثر  ،وقد كشفت اآلية عن داللة ّ
مهمة ،وهي ّ
والتوجه
تنزهه عن تع ّلقات النفس بالدنيا
كامل نورانيته وروحانيته ،زياد ًة عىل ذلك ّ
ّ

اخلالص إىل اهلل املتعايل(.(9

اما نعت (الرسول) فقد ورد يف قوله تعاىل:

ﭽl k j i h g

 ...n mﭼ [سورة البقرة ،]28( :فجاء اخلطاب اإلهلي له هبذا النعت يف

الوظائف التي ُك ِّلف بتبليغها من ٍ
ٍ
وهني ،وكذلك استعمل هذا النعت يف خطاب
أمر

الناس وأمرهم باتّباع صاحب هذا النعت وهو الرسول.(10(
أما نعت (األنفس) ففي قوله تعاىل:

ﭽ´ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

¾¿ÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ
(06

ÍÌËÊ

ﭼ [سورة آل عمران ،]16( :ويف هذا النعت داللة امكانية نفاذ

الرسول إىل أعمق مـرسب من مسارب النفس واالتساع ّ
لكل جوانب اإلنسان ّية
( (7ينظر :اجلامع ألحكام القرآن.((( /1( :
( (8ينظر :معجم الفروق اللغوية.292 :
( (9ينظر :التحقيق يف كلامت القرآن(شهد).1(( /6 :
( (10ينظر :النبي يف القرآن ،الشيخ جاد احلق عيل جاد احلق.10 :
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ألنّه منهم ومن صميمهم (.(11

ما تناولناه نعوت رصحية وردت يف القران دلة بشكل رصيح عىل نبوة الرسول

ووجوب اتباعه ،وهناك الكثري من النعوت الغري رصحية التي وردت يف سورة البقرة،

آل عمران نذكرها فقط للفائدة وهي( :التايل ،واملعلم ،واللني ،واملشاور ،والعروة

الوثقى).

وبعد إن بني الشاعر النعوت التي أعلمنا اهلل اياها ،أشار إىل إنكار القوم له من
الرجال والنساء وعد اإليامن بنبوته ،وذلك بقولهَ ( :قدْ َأ ْنك َُر ْو ُه َع َىل ِع ْل ٍم َو َم ْع ِر َف ٍة)...

أراد الشاعر بذلك قوله تعاىل:

ﭽ ! " ) (' & % $ #

*  / . - , +ﭼ[سورة البقرة.]1(6 :

وقوله تعاىل :ﭽ} | { z y x w v u t s r q p

~ﮯ ¡  ¥ ¤ £ ¢ﭼ [سورة البقرة.]1(9 :

قال ابن عباس :نزلت يف رؤساء اليهود :كعب بن األرشف وكعب بن أسيد ومالك

بن الضيف وغريهم ،كانوا يتمنون أن يكون النبي منهم ،فلام بعث حممد خافوا أن

تذهب مأكلتهم من السفلة ،فعمدوا إىل صفة النبي فغريوها يف كتاهبم ثم أخرجوها
إليهم ،فقالوا :هذا نعت النبي الذي يبعث يف آخر الزمان ،وهو ال يشبه نعت النبي الذي

بمكة ،فلام تطرق السفلة إىل صفة النبي من التي غريوها جحدوه ألهنم وجدوه خمالف ًا(.(12

واملراد كذلك ما كانت اليهود تصنع ببشارات النبوة فام جيهله الناس ال يظهرونه

هلم ،وما يعلم به الناس يؤولونه برصفه عنه.(1((
(يف ِ
«آل ُع ْم َر َ
ان» َم ْت ُل ٌّو ،)..إشارة إىل قوله تعاىل:
ويف قول الشاعرْ ِ :

ﭽN M

] \ [ ZY X W V U T S R Q P O
( (11ينظر :الدر املصون يف علم الكتاب املكنون ،احللبي.1(1 /6 :
( (12عمدة القاري.188 /12 :
(( (1ينظر :تفسري امليزان.(88 /1 :
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^_
األكرم.

ﭼ [سورة آل عمران ،]86 :وفيه إشارة كذلك إىل إنكارهم الرسول

وقوله تعاىل:

ﭽ Q P O N M LK J I H G F E D C

` _ ^ ]\ [ Z Y X W V U TS R
آل عمران.]1(( :

ﭼ[سورة

فهم مع علمهم بام للنبي من الصفات ،والبشارات التي برش هبا االنبياء ،واهنم كانوا

يعرفونه كام يعرفون ابناءهم ،لكنهم كانوا ينكرونه.
وقد عقد الشاعر بقوله( :ك ََمـا بِ ِع ْي َس ْى َج َرى ِ ْيف ُك ْف ِر « َم ِائدَ ِة» ا ْلـ )..مماثلة تشبيهية

بني نكران الكفار من الرجال والنساء للنبي ،وبني أطر اف خمتلفة وهي :قوم النبي

عيسى الذين خبأوا وترفعوا وخانوا ،بعد نزول املائدة عليهم التي طلبوها من
النبي عيسى ،كام ورد يف القران الكريم:

JIHGFEDCB

ﭽ A @ ? >= < ; : 9

ﭼ [سورة املائدة ]11( :وكان النبي

عيسى  اخذ العهد منهم بقوله :فإهنا –أي املائدة –مقيمة لكم ما مل ختونوا وختبأوا
وترفعوا(( ،(1وشبه الشاعر كذلك القوم الذي كفروا بالنبي حممد وأنكروه ،بقوم

يونس وهود ويوسف وقوم إبراهيم عليهم سالم اهلل مجيع ًا ،الذين كذبوا أنبيائهم،
وراحوا يستهزئون هبم ،والذين قذفوا نبيهم يف النار وهم قوم إبراهيم.

(08

ثم راح الشاعر يتمنى هلؤالء القوم العذاب بالرعد بقولهَ ( :يا َل ْي َت «بِا ْل َّر ْع ِد» ُث َّم
الن ِ
ّار َقدْ ُح ِر ُقوا) -واملقصود منه هنا :رجرجة تأخذ اإلنسان من فزع أو داء((،- (1
والنار التي توعدهم اهلل هبا يوم القيامة.

املقطع الثالث :فيه يسلط الشاعر الضوء عىل بعض معجزات النبي حممد

ومدحه ،ويبتدئ من البيت (( )1إىل البيت ( ،)21وقد ضمن الشاعر يف هذا اجلزء
(( (1تفسري الصايف.98 /2 :
(( (1ينظر :العني.(( /2 :

م .مصطفى طارق عبد االمري الشبيل

عرب عنهام
من القصيدة تسعة سور ،جاءت سبع منها بأسامئها بشكل رصيح ،واثنان ّ
بأوهلا وهي سورة (الكهف) ،فقد أشار إليها بـ (احلمد هلل) ،وسورة (الفرقان) فقد

أشار إليها بـ (تبارك).

اها ِم َن
وقد استفتح الشاعر هذه املقطوعة بالتشبيه التام بقوله:
(«كم ْر َيم» ِح ْ َ
ني ن َّج َ
َ
ا ْل َع َط ِ
ب ،)...حيث شبه حاله والنعم التي م ّن اهلل هبا عليه ،بحال مريم التي نجاها اهلل عز

وجل من اهلالك.

املقطع الرابع :وفيه سلط الشاعر الضوء عىل شجاعة النبي األكرم والتوسل

بقربه الشـريف وهذا املقطع من البيت ( )22إىل البيت ( ،)(0ويف النص إشارة إىل
املعجزات التي حصلت مع األنبياء ،ومنها يذكر قصة النمل مع النبي سليامن ،وقصة

العنكبوت يف غار حراء ،ثم يعرج عىل لقامن وحكمته ،ثم يعرج عىل شجاعة النبي
وحكمته ،ثم احلث عىل التوسل بالنبي ،والدخول إىل حرضته الرشيفة بكل أدب.

املقطع اخلامس :يف طلب الشفاعة من الرسول األكرم وذكر أهوال يوم القيامة وهو

من البيت الـ ( )(1إىل ( ،)(0ويف ذلك قال رسول اهلل(( :أربعة أنا الشفيع هلم يوم

القيامة ولو آتوين بذنوب أهل االرض :معني أهل بيتي ،والقايض هلم حوائجهم عندما
اضطروا إليه ،واملحب هلم بقلبه ولسانه ،والدافع عنهم بيده))(.(16

املقطع السادس :ذكر مسجد وقرب النبي والتوسل به وهو من البيت الـ ( )(1إىل

( ،)67و لقد نصت الكثري من األحاديث والروايات عىل فضل املسجد النبوي ،والعبادة
فيه ،وأول هذه األشياء قوله تعاىل:

ﭽJ I H G F E D C B A

U T S RQ P O N M LK

ﭼ[سورة التوبة.]108 :

وعن النبي« صالة يف مسجدي هذا تعدل ألف صالة يف غريه من املساجد إال

املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام تعدل مائة ألف صالة يف غريه»(.(17
( (16األمايل :للشيخ الصدوق.(7( :

( (17تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر.(7( :
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وروي عن أنس بن مالك أن النبي حممد قال« :من َّ
صىل يف مسجدي أربعني صال ًة
ُ
ال تفوته صال ٌة كُتِبت له براء ٌة من النَّار وبراء ٌة من العذاب ِ
وبرئ من النِّفاق»(.(18
املقطع السابع :اخلامتة.

ــت ُم ـ َكـ ّـم ـ َل ـ ًة
َـــــم ْ
ـــمـــدُ هللِ َقـــدْ ت ْ
َواحلَ ْ

َيا َر ِّب َو ْ
ـص لِنَاظِ ِم َها بِ َم ْغ ِف َر ٍة
ـصـ ْ
اخـ ُ
ِ
الــذن ِ
ْــب ِ ْيف َو َج ِ
ّ
ــل
ـــري
الـم ْكتَبِ ّي َأس ْ
َ
ــعـ ِ
ِ
ـــرش ِع اهلل َقــاطِــ َبــ ًة
َوالـــ ّتـــابِـ ْ
ــني لــــــ َ ْ

احـــ َتـــ ُه
ــصـــال ُة َعـــىل َمـــ ْن ُكـــ َّن َر َ
ــم الـ ّ
ُثـ ّ
َو ِ
اآلل َوا ْل ُص ْح ِ
ــازوا بِ ُر ْؤ َيتِ ِه
ب َم ـ ْن َف ُ

ـامــي َأ ْرش ِ
ِ
ف ا ْلـ ُكـ ُتـ ِ
ـب
َم ـ ْيـ ُـمـ ْـو َن ـ ًة بِـ َـأ َسـ ْ َ
مح ٍ
ــــة َيــا َمجِ ـ ْيـ َـل ا ْل ـ َع ـ ْفـ ِـو َفاست ِ
َج ِ
ب
َو َر ْ َ
ْ
ِ
الر َجى ُين ِْجى ِم َن ا ْل َع َط ِ
ب
َلك ّن ُح ْس َن َّ
ِ ْيف َس ِائ ِر الدّ ْه ِر ِم ْن َع ْج ٍم َو ِمـ ْن َع َر ِ
ب
َأ ْط َرى ِم َن ا ْل َو ْر ِد َب ْل َأ ْس َخى ِم َن ا ْل ُس ُح ِ
ب

ــل َعــىل ال ـ ُك ـ َّفـ ِ
ـار َكــا ْلـ ُـشـ ُـهـ ِ
ـــان ُكـ ٌّ
َو َكـ َ
ـب

يف هذه املقطع ينوه الشاعر بانتهاء القصيدة طالبا من اهلل تعاىل أن يتقبل منه عمله

ويغفر له ،وجلميع املسلمني.

املصــــــــــادر:
القران الكريم.

(10

• حتفة األحوذي :للمباركفوري (ت 1282هـ) ،دار الكتب العلمية /بريوت ،ط/1
1(10هـ.

• تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر :لورام بن أيب فراس املالكي األشرتي ((60هـ) ،دار
الكتب اإلسالمية /طهران ،ط1(68 /2ش.

• اخلالف :للشيخ الطويس(ت (60هـ) ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
( (18كنز العامل.2(9 /12 :

م .مصطفى طارق عبد االمري الشبيل

املدرسني /قم املقدّ سة ،د .ط1(07 /هـ.

• كنز العامل :للمتقي اهلندي (ت(97هـ) ،حتقيق :الشيخ بكري حياين ،مؤسسة
الرسالة /بريوت ،د .ط1(09 /هـ.

• منتهى املطلب :للعالمة احليل (ت 726هـ) ،جممع البحوث اإلسالمية /مشهد ،ط/1
1(19هـ.

(11

 .1سواء يف القرآن الكريم .د .هدى صالح حممد عيل .جملة (مركز دراسات
الكوفة) ،ع2008 ،11م ،ص .176- 161

 .2سورة إبراهيم يف القرآن الكريم دراسة لغوية .د .رفاه عبد احلسني الفتالوي،
د .فضيلة عبويس العامري .جملة (كلية الفقه) ،ع1((0 ،8ه= 2009م ،ص

(.219- 18

( .سورة الفجر (دراسة يف ضوء لسانيات اخلطاب وعلم النص) .أبو القاسم
عيل .جملة (املنهج) ،ع(1((( ،2هـ = (201م ،ص ((.166- 1

( .سورة الكوثر -دراسة بيانية .د .مزاحم مطر .جملة (مآب) ،ع1(28 ،8ه=
2008م ،ص .(8- (7

( .السياق اللغوي يف النص القرآين .خليل خلف بشري ،جملة (مركز دراسات
الكوفة) ،ع(1(26 ،ه= (200م ،ص .26(- 2(7

 .6السياق اللغوي يف النص القرآين .د .خليل خلف بشري العامري .جملة (مآب)،
ع1(28 ،7ه= 2008م ،ص (.1(2- 11
(12

حيدر كاظم اجلبوري

 .7السياق والداللة اقتضاء وتوجيه النص القرآين انموذج ًا .د .سريوان عبد الزهرة
هاشم [اجلنايب] .جملة (ينابيع) ،ع1(26 ،9ه= (2006- 200م ،ص .2(- 17

 .8السيد السبزواري يف سريته وتفسريه (مواهب الرمحن) .أمحد عبد اهلل نوح .جملة
(آفاق نجفية) ،ع( ،1ص .279

 .9سيد الشهداء والقرآن .د .خليل خلف بشري .جملة (ينابيع) ،ع1((6 ،60ه=
(201م ،ص .(2- (8

 .10سرية املصطفى سرية النبي وصفاته من القرآن الكريم .إعداد باسم قاسم
الدولة .جملة (ينابيع) ،ع( ،6ذو القعدة -ذو احلجة 1((6ه= ايلول -ترشين األول

(201م ،ص .82- 78

 .11سيكولوجية احلوار يف القرآن بحث خصوصية اخلطاب القرآين .انوار جواد املظفر.
جملة (مآب) ،ع(1(27 ،ه= 2007م ،ص (.1((- 12

 .12سيميائية العنوان يف سورة الكوثر .د .خالد كاظم محيدي .جملة (مركز دراسات
الكوفة) ،ع((201( ،م ،ص .201- 181

( .1سينامئية التصوير القرآين .د .عامر عبد األمري رايض السالمي .جملة (الكلية اإلسالمية
اجلامعة) ،ع(1((1 ،1ه= 2010م ،ص (.(((- (0
حرف الشني

( .1الشاهد القرآين عند املربد يف املقتضب .د .هاشم جعفر حسني .جملة (الكلية
اإلسالمية اجلامعة) ،ع /(1ج1((6 ،1ه= (201م ،ص (.189- 17

( .1الشاهد القرآين يف األحكام الرشعية عند اإلمام الكاظم .د .عدي جواد احلجار.
جملة (كلية الفقه) ،ع1((6 ،20ه= (201م ،ص .110- 96

 .16شبهات املسترشقني حول املكي واملدين .السيد رياض احلكيم .جملة (ينابيع) ،ع،1
ذو القعدة -ذو احلجة1(2( ،ه ،ص .11- 6

 .17شبهات املسترشقني حول الـوحي القرآين .د .ستار جرب األعرجــي ،إيناس جاسم

((1

الدراسات القرآنية يف املجالت النجفية (اجلزء الرابع)

حممد الدروغي .جملة (دراسات استرشاقية) ،ع(201( =1((6 ،م ،ص (.68- 1

 .18رشح املشكل من األلفاظ يف دعاء السامت (دراسة قرآنية سامية مقارنة) .د .عيل
زوين .جملة (مآب) ،ع1((0 ،11ه= 2009م ،ص .(8- 9

 .19شكل القرآن .أ .د .حممد حسني عيل الصغري ،جملة (كلية الدراسات اإلسالمية)،
ع(1(27 ،ه= 2006م ،ص .2(- 9

 .20الشهادة ،الشهيد ،الشهداء يف القرآن الكريم .هاشم جعفر املوسوي .جملة (ينابيع)،
ع(1(29 ،2ه= 2008م ،ص .21- 19

 .21الشورى يف القرآن منطلق حضاري نحو التغيري .السيد حسن اهلاشمي .جملة
(مآب) ،ع1(27 ،2ه= 2007م ،ص (.116- 9

 .22الشيخ الطربيس امام املفرسين .أ .د .حسن عيسى احلكيم .جملة (مآب) ،ع(،
1(27ه= 2007م ،ص (.88- 8

حرف الصاد

الروائي .م .د .كاطع
عيل يف القرآن الكريم بني الرتاث اإلقرائي والتفسري
ّ
( .2رصاط ٍّ

جاراهلل س ّطام .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /(2ج1((6 ،1ه= (201م،

ص (.(9- 2

( .2الرصاط والسبيل يف القرآن الكريم .د .الشيخ عباس كاشف الغطاء .جملة (مآب)،
ع1(27 ،2ه= 2007م ،ص .92- 79

((1

( .2صفات إبليس وأسلوبه يف القرآن الكريم .د .ابتسام عبد الكريم املدين .جملة
(ينابيع) ،ع1((( ،(2ه= (201م ،ص .20- 16

 .26صفات األنبياء أويل العزم يف القرآن الكريم والعهدين .د حكمت عبيد حسني
اخلفاجي .جملة (كلية الفقه) ،ع1(29 ،7ه= 2008م ،ص (.9(- 7

 .27صفات املالئكة يف القرآن الكريم .د .ابتسام عبد الكريم املدين .جملة (ينابيع)،
ع1((( ،(1ه= (201م ،ص .26- 22

حيدر كاظم اجلبوري

 .28صلة القرآن الكريم بالكتاب املقدس .الشيخ حممد مهدي اآلصفي .جملة (األضواء)،
ع1(82 ،8- 7ه ،ص .(0(- (00

 .29صناعة املجتمع الصالح .خضري عباس حممد .جملة (مآب) ،ع1(28 ،6ه=
2008م ،ص .1((- 109

 .(0الصوت اللغوي يف فواصل اآليات القرآنية .أ .د .حممد حسني عيل الصغري .جملة
(كلية الفقه) ،ع1(26 ،1ه= (200م.(6- 21 ،

 .(1صور الداللة القرآنية يف سورة الناس «دراسة أسلوبية» .هادي سعدون هنون ،د.
عبد الكريم جديع نعمة .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع ،27ص (((1ه=

(201م ،ص ((( .(8(-

 .(2صور من القرآن (الرتبية وأصول علم األخالق) .السيد حممد مجال اهلاشمي .جملة
(الدليل النجفية) ،نرش العتبة العلوية املقدسة ،جملد  ،2 ،1ص (.108- 10

(( .الصورة املتخيلة للبيئة املرسحية يف سورة يوسف . برشى فاضل صالح .جملة
(كلية الرتبية للبنات للعلوم االنسانية) ،ع.189- 17( /1

(( .صورة املرأة املثال يف اإلستعامل القرآين (سورة التحريم مثاال) .د .حيدر عبد الزهرة،
وحممد قاسم لعيبي .جملة (مآب) ،ع1((0 ،11ه= 2009م ،ص (.11(- 10

(( .صورة املرأة املثالية ومعايريها يف القرآن .فاطمة كريمي تركي .جملة (ينابيع) ،ع(،6
1((6ه= (201م ،ص .102- 98

 .(6الصورة املفردة واملركبة يف سورة الواقعة .د .حسن محيد فياض .جملة (مركز
دراسات الكوفة) ،ع1(28 ،6ه= 2007م ،ص .(((- (29

 .(7الصوم يف التعبري القرآين قراءة يف أبعاد املفهوم وداللة النص .د .سريوان عبد الزهرة
اجلنايب .جملة (ينابيع) ،ع1((( ،(8- (7ه= (201م ،ص .1(- 10

 .(8صيغ املبالغة يف االستعامل القرآين (دراسة يف داللة البنية الرصفية) .أ .د .فاخر
هاشم اليارسي .جملة (حولية املنتدى) ،ع(2009 ،م ،ص (.67- 1

((1
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حرف الضاد

 .(9الضمري يف التفسري احلديس والتفسري التجريبي «دراسة فلسفية» .د .سامي شهيد
مشكور.(27- 291 /( ،

 .(0الضمري ومفرسه يف اآليات املشكلة .د .حممد عامر حممد ،د .حسن كاظم أسد .جملة
(كلية الفقه) ،ع1((( ،18ه= (201م ،ص .29(- 269
حرف الطاء

 .(1الطب يف القرآن .الشيخ حممد اخللييل .جملة (املعارف) ،ع( 1(78 ،6- (-ه=
19(9م ،ص  /9(- 90ع ،10ص (.69- 6

 .(2اإلطالق وعنارص احلكمة يف القرآن الكريم (دراسة اصولية مقارنة) .د .وفقان
خضري حمسن الكعبي .جملة (بحوث ودراسات إسالمية) ،ع( ،بال تأريخ ،ص
.18(- 172

(( .الطريق إىل القرآن دراسة يف اليات حتليل النص القرآين عند عامل سبيط النييل .ناجي
سوادي سامل .جملة (املنهج) ،ع1((1 ،9هـ = 2009م ،ص .60- (7

(( .طوفان نوح بني القرآن الكريم والتوراة وملحمة كلكامش (قراءة علمية) .سعد
حاتم مرزة .جملة (مآب) ،ع1(28 ،6ه= 2008م ،ص .26- 7
حرف الظاء

(( .ظاهرة الربزخ املائي يف القرآن الكريم وعالقتها بالتوازن البيئي يف شط العرب
(16

وشامل اخلليج العريب (حيث يلتقي النهر بالبحر) .اسيل فاضل أيوب .جملة (كلية

الفقه) ،ع(1((2 ،1ه= 2011م ،ص ((( .(7(-

 .(6ظاهرة التضاد يف سورة األعراف وأثرها يف إيصال املعنى .هادي حسن حممد .جملة
(مركز دراسات الكوفة) ،ع201( ،(1م ،ص (( .7(-

 .(7ظاهرة التكذيب يف الرساالت الساموية -املنابت واآلثار  .-الشيخ عبد اهلادي
الطهامزي .جملة (مآب) ،ع(1(27 ،ه= 2007م ،ص .8(- 69

حيدر كاظم اجلبوري

 .(8ظاهرة الوحي عند املسترشقني .د .عبد الباسط عبد الصمد أمحد .جملة (مآب) ،ع،2
1(27ه= 2007م ،ص (.17(- 16

 .(9ظاهرة تعاور املفردات يف التعبري القرآين .د .عدوية عبد اجلبار الرشع .جملة (مآب)،
ع1(28 ،9ه= 2008م ،ص .28- 19

 .(0ظاهرة تقسيامت اجلملة يف تفسري آيات األحكام .د .حسن كاظم أسد .جملة (الكلية
اإلسالمية اجلامعة) ،ع(1((2 ،1ه= 2011م ،ص (.(9(- (6

 .(1الظن يف القرآن الكريم -دراسة يف مفهوم التضاد .د .عقيل عكموش عبيد .جملة

(مآب) ،ع1(28 ،8ه= 2008م ،ص .2(- 7
اهر الل ُغوية يف قر ِ
ِ
اءة ُع َب ْيد بن ُع َم ْري الليثِ ّي (ت(7هـ) .د .حيدر حبيب محزة.
ّ
َ .(2
َ
الظو ُ
جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /(1ج1((6 ،1ه= (201م ،ص -(99

.(79

(( .ظواهر حتليلية يف سورة البلد .عبري جبار كاظم املال .جملة (الكلية اإلسالمية
اجلامعة) ،ع(( /ج1((7 ،2ه= (201م ،ص .6(2- (99

(( .ظواهر داللية يف التعبري القرآين .أ .د .عبد األمري كاظم زاهد .جملة (السدير) ،ع،2
س200( ،1م ،ص .22- 1

(( .ظواهر لغوية فنية يف النص القرآين .أ .د .زهري غازي زاهد .جملة (ينابيع) ،ع(،1
1((0ه= 2009م ،ص (.19- 1

حرف العني

 .(6العاملية والعوملة .د .كاظم عبد فريج املوىل .جملة (مآب) ،ع(1(27 ،ه= 2007م،
ص (.12(- 11

 .(7عبس وتوىل يف ضوء أسباب النزول .السيد أسعد القايض .جملة (مآب) ،ع،12
1((0ه= 2009م ،ص (( .60-

 .(8عبقرية العربية يف تكثري املعاين سورة الفاحتة أنموذج ًا .د .حممد خليل مراد احلريب.

(17
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جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /(1ج1((6 ،2ه= (201م ،ص -189

.201

 .(9عدالة الصحابة يف ميزان القرآن والسنة .عبد الرزاق األعسم .جملة (ينابيع) ،ع(،6
1((6ه= (201م ،ص .((- (1

 .60العدالة بني القرآن الكريم وعهد مالك .إعداد :الشيخ محيد حممد الغراوي .جملة
(املبني) ،ع2010 ،17م ،ص (( .66-

 .61عدم نقط األحرف وأثره يف اختالف القراءات القرآن ّية (الباء وأخواهتا انموذج ًا).
د .عصام كاظم الغالبي .جملة (ينابيع) ،ع(1((6 ،6ه= (201م ،ص (( .(9-

 .62العدول يف السياق القرآين .د .حسن محيد فياض .جملة (كلية الفقه) ،ع1(29 ،7ه=
2008م ،ص  .2(8- 229ونرش يف جملة (مآب) ،ع1((0 ،11ه= 2009م ،ص

(.86- 7

القرآين .د .حسن عبيد املعموري .جملة
( .6عسى بني أحكامها النحو ّية واستعامهلا
ّ
(الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /(1ج1((6 ،2ه= (201م ،ص .(28- (09

( .6عرص القرآن .الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء .جملة (الدليل) -النجف االرشف،
ع  ،8س 19(8 ،2م.

( .6عصمة األنبياء وظاهر القرآن .منذر كاظم آل هربيد .جملة (مآب) ،ع1(28 ،6ه=
2008م ،ص .(7- 27

(18

 .66عصمة النبي موسى من منظور قرآين .د .سريوان عبدالزهرة اجلنايب .جملة
(ينابيع) ،ع1((1 ،(8ه= 2010م ،ص .2(- 20

 .67العصمة من منظور عقيل وقرآين دراسة مقارنة .السيد خالد سيساوي اجلزائري.
جملة (االصالح احلسيني) ،ع1((( ،7ه= (201م ،ص .((1- (11

 .68عطاء الدال (دراسة تطبيقية يف أمثلة من املجاز املرسل يف املشاهد القرآنية) .أ.
د .أياد عبد الودود عثامن احلمداين ،محيد جفات ثويني .جملة (الكلية اإلسالمية

حيدر كاظم اجلبوري

اجلامعة) ،ع(( /ج1((7 ،1ه= (201م ،ص (.221- 19

 .69العطف بني األلفاظ والرتاكيب املتقاربة باملعنى فـــي القرآن الكـــــريم «دراسة
داللية» .د .أسيل متعب مطرود ،سعيد سلامن جرب .جملة (حولية املنتدى) ،ع،18

ص (.((- 1

 .70العالقات الداللية يف التعبري القرآين يف سياقاهتا التعبريية املختلفة .د .مثنى عبد
الرسول شكري .جملة (مآب) ،ع1((0 ،10ه= 2009م ،ص (.87- 7

 .71العالقة التالزمية بني عيل والقرآن .الشيخ هادي اخلزرجي .جملة (األصالة النجفية)،
ع1((0 ،20- 19- 18ه= 2009م ،ص .6(- (8

 .72علم التأويل بني الوصل (العطف) والوقف .د .الشيخ حسن كريم الربيعي .جملة
(املبني) ،ع1(26 ،2ه= (200م ،ص .7(- 62

( .7العلم الغيبي عند اإلمام عيل دراسة حتليلية يف النصوص القرآنية واألحاديث .د.
صادق فوزي النجادي .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /(2ج(1((6 ،ه=

(201م ،ص .2((- 209

( .7علم الكالم يف القرآن الكريم والسنة الرشيفة .أ .د .الشيخ صاحب نصار .جملة
(ينابيع) ،ع1((( ،(2ه= (201م ،ص .109- 106

( .7علم املحكم واملتشابه دراسة يف املعنى ويف قوله تعاىل (والر ِ
اس ُخ َ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم) .خولة
َ َّ
مهدي شاكر .جملة (كلية الدراسات اإلنسانية) ،ع(201( ،م ،ص .111- 89

 .76علوم القرآن عند الشهيد احلكيم (قدس) دراسة مقارنة .د .عامر عمران اخلفاجي.
جملة (كلية الفقه) ،ع1(29 ،6ه= 2008م ،ص .21- 9

 .77علوم القرآن يف فكرة االمام رشف الدين .حممد فاكر املبيبدي .جملة (مآب) ،ع(،
1(28ه= 2007م ،ص .20- 7

 .78عيل بن أيب طالب يف النص القرآين -قراءة يف واليته بمنطق التحليل الداليل.-
د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /(2ج،1

(19
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1((6ه= (201م ،ص .((9- (87

 .79العمل الصالح يف القرآن .السيد حممد باقر الصدر .جملة (األضواء) ،ع ،6س،2
1(81ه ،ص ((( .(62-

 .80عنارص القصة يف سورة أهل الكهف .د .حممود البستاين .جملة (الرابطة) ،ع( ،س(،
1976م ،ص ( /88- 7ع( ،س( ،ص .101- 82

 .81عوامل النجاح يف علم الربجمة اللغوية العصبية وتطبيقاهتا يف القرآن الكريم ،بثينة
وليد عبد احلميد .جملة (كلية الفقه) ،ع1((( ،18ه= (201م ،ص .((8- (17
حرف الغني

 .82الغرب وتاريخ القرآن -جذور العالقة .د .مشتاق بشري الغزايل .جملة (مآب) ،ع(،
1(27ه= 2007م ،ص .(6- (1

( .8الغلو يف املنظور القرآين الديانة املسيحية شاهدا .د .حممد جواد فخر الدين .جملة
(مآب) ،ع(1(27 ،ه= 2007م ،ص .112- 97

( .8الغيب .سعد حاتم مرزة .جملة (مآب) ،ع(1(28 ،ه= 2007م ،ص .9(- 79

( .8غري يف اجلملة العربية والقرآن الكريم .د .هدى صالح حممد ،د .متارض قائد رايض.
جملة (كلية الفقه) ،ع1((1 ،10ه= 2010م ،ص (.279- 26

حرف الفاء
ِ
وأثرها األسلويب .أ .د .إياد عبد الودود
 .86الفاصل ُة القرآنية دراسة يف سبلها املغايرة ُ
(20

احلمداين .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /(1ج1((6 ،1ه= (201م ،ص

(.100- 8

 .87الفاصلة القرآنية طبيعتها االيقاعية .أ .د .زهري غازي زاهد .جملة (ينابيع) ،ع،27
1(29ه= 2008م ،ص .16- 10

 .88فاطمة الزهراء ومصحفها أصله ،حقيقته ورد االفرتاءات عليه .د .إسامعيل طه
اجلابري ،حممد أياد جواد هبة الدين احلسيني الشهرستاين .جملة (الكلية اإلسالمية

حيدر كاظم اجلبوري

اجلامعة) ،ع /20ج1((( ،2ه= (201م ،ص ((((- (2

 .89فاطـمة الزهـراء ..يف النص القرآين ..آية املباهلة أنموذج ًا ،د .صالح جبار
القريش .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /20ج1((( ،2ه= (201م ،ص

(.6(0- 62

 .90الفاظ الوعد والوعيد يف القرآن الكريم .أ .د .عبد الكاظم حمسن اليارسي ،د.
متارض قائد رايض .جملة (كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية) ،ع(2009 ،م ،ص

.187- 171

 .91الفاعل وأنواعه يف آيات سورة البقرة .د .جاسم غايل .جملة (مآب) ،ع1(28 ،8ه=
2008م ،ص .9(- 81

 .92فرتة الوحي (مقاربة سياقية قرآنية -سورة الضحى املباركة ً
مثاال) .د .حممد
جعفر .جملة (مآب) ،ع1(27 ،2ه= 2007م ،ص .1(7- 1(1

( .9فحوى اخلطاب يف القرآن الكريم .د .إزهار عيل ياسني .جملة (ينابيع) ،ع،(8-(7
(((1ه= (201م ،ص .19- 16

( .9فرائد اسلوبية يف سورة (املؤمنون) .د .مشكور العوادي .جملة (ينابيع) ،ع،9
1(26ه= (2006- 200م ،ص .1(- 10

( .9فرائد القرآن الكريم بني اصالة اللفظ ومتكن الداللة .د .عادل عباس النرصاوي.
جملة (ينابيع) ،ع1((1 ،(7ه= 2010م ،ص .17- 12

 .96الفرح والرسور يف القرآن الكريم دراسة سيميائية .د .طالل خليفة سلامن .جملة
(اهلدى) ،ع201( ،1م ،ص .97- 88

 .97الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن واحلديث .الشيخ حممد الصادقي الطهراين .جملة

(دراسات إسالمية) ،ع(1(8( ،ه ،ص (.(2- 2
آن الك َِريم ِيف ض ِ
اظ ا ُمل َرت ِ
ني األَ ْل َف ِ
اد َفة ِيف ا ْل ُقر ِ
وء احل ُق ِ
ول الدّ اللِ َّية.
َ
 .98ال ُف ُروق الداللـِ َّية َب ْ َ
ُ
ْ
َ

أ .د .عبد الكاظم اليارسي ،د .نارص عبد اإلله دوش .جملة (كلية الرتبية للبنات
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للعلوم االنسانية) ،ع2011 ،9م ،ص (( .(8-

 .99الفعل (أبى )b /ودالالته يف العهد القديم والعهد اجلديد والقرآن الكريم .د.

ستار عبد احلسن جبار الفتالوي .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع(( /ج،1

1((7ه= (201م ،ص .((6- (26

.100الفعل املزيد بالتضعيف (ف َّع َل) يف القرآن الكريم .د .حسن غازي السعدي ،وحممد
نوري املوسوي .جملة (مآب) ،ع(1((0 ،1ه= 2009م ،ص .(6- (9

مبنى ومعن ًيبني املنظورين اللغوي والقرآين ،د .مدحية خضري السالمي.
.101فعل وأفعلً ،
جملة (كلية الفقه) ،ع1(29 ،6ه= 2008م ،ص (.97- 8

.102فكرة إعجاز القرآن جذور النشأة .د .عادل عباس النرصاوي .جملة (ينابيع)،
ع(1(27 ،1ه= 2006م ،ص .((- (1

(.10فلسفة البيع والرشاء يف القرآن الكريم .عقيل عبد اجلواد .جملة (املبني) ،ع(،1
2008م.

(.10فلسفة التأريخ بني خط النبوة وحركة األمم يف ضوء النص القرآين قراءة حتليلية.
حسني كاظم الزاميل ،جملة (حولية املنتدى) ،ع ،18ص (.12(- 10

(.10الفلسفة التعبوية يف توظيف املرجع اليعقويب لسنة التدافع القرآنية .أ .د .محيد
رساج جابر .جملة (االصالح) ،ع1((7 ،1ه= 2016م ،ص .127- 109

.106الفلسفة القرآنية .الشيخ باقر اهلجري .جملة (العدل اإلسالمي) ،ع( ،س،2
(22

1(66ه= 19(7م ،ص .61- (9

.107فلسفة النبات يف القرآن الكريم .أ .د .فاطمة زبار عنزان .جملة (اهلدى) ،ع،2
(201م ،ص (.116- 10

.108الفهم احلضاري للخطاب القرآين وأثره يف املجتمع العراقي احلديث يف مفهوم
األختالف واالئتالف والرأي اآلخر .د .عبود شلتاغ .جملة (املبني) ،ع1(26 ،1ه=

(200م ،ص .1(2- 1(7

حيدر كاظم اجلبوري

.109فهم القرآن الكريم .سعيد محاد .جملة (مآب) ،ع1(28 ،7ه= 2008م ،ص (-6
.96

.110فوق ((فـــوق)) املقيدة واملطلقة يف القرآن الكريم ـ دليل إعجازي .أ .د .عائد
كريم علوان احلريزي .جملة (اللغة العربية وآداهبا) ،ع2009 ،8م ،ص .16- 11

( .111يف) يف القرآن الكريم بني املعاين املقصودة والفهم السطحي .د .تومان غازي.
جملة (اللغة العربية وآداهبا) ،ع1((1 ،9ه= 2010م ،ص .291- 2(9

.112يف التعبري القرآين -سورة البقرة .د .حممود البستاين .جملة (كلية الفقه) ،ع ،1س،1
1(99ه= 1979م ،ص .261- 217

(.11يف القرآن الكريم .د .عائد كريم علوان احلريزي .جملة (اللغة العربية وآداهبا)،
ع1((1 ،10ه= 2010م ،ص .26- 11

(.11يف ذكرى القرآن .الشيخ حممد أمني زين الدين .جملة (األضواء) ،ع ،8- 7س(،
1(82ه ،ص (.278- 27

عيل
عيل بن أيب طالب وحفيده زيد بن ّ
( .11يف شواذ القراءات املنسوبة لإلمام ّ
اخلزاعي .جملة (الكلية اإلسالمية
(دراسة وحتليل) .أ .د .محيد آدم ثويني
ّ
اجلامعة) ،ع /(2ج1((6 ،2ه= (201م ،ص .(07- 2(7

.116فيصل التفرقة قرآنيا بني القلب والعقل .القايض فاضل عباس املال .عبد املحسن
احلكيم( .األصالة النجفية) ،ع (1(27 ،ه=  ،2006ص .(7- (6
حرف القاف

.117القبانجي ومقولة نفي اإلعجاز البالغي يف القرآن .سعيد العكييل .جملة (املنهج)،
ع1((( ،22ه= (201م ،ص .127- 97

.118قبس من املباين القرآنية لنهضة عاشوراء .د .حممد عيل رضائي األصفهاين .جملة
(ينابيع) ،ع((1((( ،ه= (201م ،ص .16- 12

.119القبليات واثرها يف التفسري -الفخر الرازي مثاال .د .حيدر مصطفى هجر .جملة

((2

الدراسات القرآنية يف املجالت النجفية (اجلزء الرابع)

(مآب) ،ع(1(28 ،ه= 2007م ،ص .(0- 21

.120قدماء الشيعة وعلم التفسري .د .خليل خلف بشرب .جملة (ينابيع) ،ع،(0- (9
1((2ه= 2011م ،ص (.67- 6

.121القراءات احلداثية املتصارعة تأويل النص القرآين -سورة الفاحتة أنموذج ًا -أ.
د .سامي عيل جبار .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع(( /ج1((7 ،1ه=

(201م ،ص .9(- (7

.122القراءات القرآنية دراسة صوتية يف األداء .د .مناف مهدي املوسوي .جملة (مركز
دراسات الكوفة) ،ع2008 ،8م ،ص .(8- 1

(.12القراءات القرآنية يف امليزان .د .عيل الفحام .جملة (ينابيع) ،ع1((( ،(6ه ،ص
(.(1- 2

(.12القراءات القرآنية يف تلخيص البيان .د .نجم عبد مسلم هاشم الفحام .جملة (اللغة
العربية وآداهبا) ،ع2009 ،7م ،ص (.21(- 19

(.12القراءات القرآنية وأثرها يف املدارس النحوية .الشيخ ميثاق اخلفاجي .جملة (الكلية
اإلسالمية اجلامعة) ،ع(( /ج1((7 ،2ه= (201م ،ص ((.682- 6

.126قراءات يف آفاق الدرس القرآين يف كلية الفقه .د .حممد جعفر حميسن العاريض.
جملة (كلية الفقه) ،ع1((1 ،10ه= 2010م ،ص .188- 181

.127القراءات والتيسري .أ .د .خليل بنيان حسون .جملة (اللغة العربية وآداهبا) ،ع(،
((2

2007م ،ص (( .61-

.128قراءة اسلوبية يف مقدمات املفرسين .أ .د .مشكور العوادي .جملة (مآب) ،ع،2
1(27ه= 2007م ،ص (( .66-

.129القراءة احلداثية للقرآن الكريم نظرة عامة .د .نور نظام الدين نجم الدين .جملة
(ينابيع) ،ع1((( ،(8- (7ه ،ص .179- 176

.1(0القراءة اللغوية للنص القرآين .أ .د .زهري غازي زاهد .جملة (ينابيع) ،ع،(7

حيدر كاظم اجلبوري

(((1ه= 2012م ،ص .1(- 10

.1(1قراءة بيانية يف سورة املسد .عبد عيل حسني اجلاسمي .جملة (ينابيع) ،ع1(26 ،6ه=
(200م ،ص .(7- (2

.1(2قراءة حتليلية يف النص القرآين .د .عقيل جاسم دهش العذاري (7 ،جملة (مركز
دراسات الكوفة) ،ع1(28 ،6ه= 2007م ،ص .7(- (7

((.1قراءة تفسريية مرويات أهل البيت حتف العقول (انموذجا) .جبار كاظم العويدي.
جملة (األصالة النجفية) ،ع( ،1ص .(8- (6

((.1قراءة داللية يف حمذوف سورة الضحى (دراسة مقارنة) .د .سريوان عبد الزهرة
اجلنايب .جملة (حولية املنتدى) ،ع2009 ،1م ،ص .16(- 1(9

((.1قراءة داللية يف حمذوف سورة الضحى .أ .د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب .جملة
(مركز دراسات الكوفة) ،ع(1(26 ،ه= (200م ،ص .286- 267

.1(6قراءة داللية للتناظر النيص يف التعبري القرآين -مقاربة بفواتح السور وخوامتها.
د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب .جملة (السدير) ،ع200( ،1م ،ص .109- 100

.1(7قراءة يف البعد التارخيي للمعوذتني .د .عادل عباس النرصاوي .جملة (العقيدة)،
ع(1((6 ،ه= (201م ،ص .(6- 9

.1(8قراءة يف البنية الدالة يف القرآن الكريم بنية اإليقاع يف نامذج من آي الذكر احلكيم.
أ .د .عبد الكريم رايض جعفر .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع(( /ج،1
1((7ه= (201م ،ص .129- 117

.1(9قراءة يف آيات من سورة (يس) .حيدر جبار عيدان .جملة (السدير) ،ع(-200( ،
(200م ،ص .67- (8

.1(0قراءة يف قضية التأويل عند سامحة آية اهلل العظمى الشهيد السعيد حممد باقر
الصدر .د .مرتىض عباس .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع1((( ،26ه=

(201م ،ص .108- 89

((2

الدراسات القرآنية يف املجالت النجفية (اجلزء الرابع)

 .1(1قراءة يف كتاب دراسات فنية يف قصص القرآن .القايض فاضل عباس املال .جملة ً
ع.(7

 .1(2قراءة يف كتاب دستور األخالق يف القرآن .جلنة التحقيق .جملة (الربهان) ،ع( ،(-
(((1ه= 2012م ،ص (.266- 21

(( .1قراءة يف مقدمات كتاب منة املنان يف الدفاع عن القرآن للسيد الشهيد الصدر .عيل
حسن هذييل .جملة (املنهج) ،ع(1((2 ،1هـ= 2011م ،ص .19(- 1(7

(( .1قراءة قرآنية يف سرية أمري املؤمنني .د .عيل عبد احلسني املظفر .جملة (األصالة
النجفية) ،ع1((0 ،20- 19- 18ه= 2009م ،ص (.67- 6

(( .1قراءة للصورة املجازية يف سورة احلج .الشيخ قصري الغراوي .جملة (ينابيع) ،ع بسم
اهلل الرمحن الرحيم ،رجب -شعبان1(2( ،ه ،ص .1(- 8

.1(6قراءة للنامذج القرآنيةيف املرأة .فاطمه كريمي تركي .جملة (ينابيع) ،ع1((6 ،62ه=
(201م ،ص .2(- 20

 .1(7قراءة نقدية يف الرؤية البنائية للنص القرآين عند الدكتور حممود البستاين .د .أمحد
عويز العيل .جملة (اللغة العربية وآداهبا) ،ع2009 ،7م ،ص .297- 270

.1(8قراءة نقدية يف تفسري آية تزويج (الذكران) من منظور اإلمام عيل اهلادي .د.
سريوان عبد الزهرة اجلنايب .جملة (ينابيع) ،ع((1((( ،ه= (201م ،ص (-1

.19

(26

 .1(9قراءة نقدية حلديث نزول القرآن عىل سبعة أحرف .الشيخ هادي الشيخ طه .جملة
(مآب) ،ع1(28 ،8ه= 2008م ،ص .66- (9

 .1(0القراءة واإلقراء والتدبر يف القرآن الكريم .د .مسلم منصور االسدي ،ع(،2
1(29ه= 2008م ،ص .18- 10

 .1(1القرآن الكريم باللغة االسبانية .عبد الرحيم حممد عيل .جملة (النشاط الثقايف) ،ع،2
س1(77 ،1ه= 19(7م ،ص  /11(- 111ع(  ،(-س ،1ص (.197- 19

حيدر كاظم اجلبوري

 .1(2القرآن الكريم يف كلامت اإلمام احلسن .د .عيل جميد البديري .جملة (ينابيع)،
ع1((2 ،(0-(9ه= 2011م ،ص .6(- (8

(( .1القرآن الكريم واحلضارة (سورة اجلمعة شاهد ًا) .عبد الرحيم أمحد احلصيني .جملة
(مآب) ،ع1(28 ،6ه= 2008م ،ص .108- 99

(( .1القرآن الكريم وتفسريه يف تراث اإلمام عيل بن موسى الرضا .د .خولة مهدي شاكر
اجلراخ .جملة (كلية الفقه) ،ع1((6 ،20ه= (201م ،ص .20(- 180

(( .1القرآن الكريم وعلوم احلياة .الشيخ عبد الكريم الزنجاين .جملة (احلضارة) ،ع،10
س1((6 ،1ه= 19(8م ،ص (  /6-ع.6- ( ،11

 .1(6القرآن الكريم وعلومه يف املوسوعات اليهودية .أمحد البهنيس .جملة (دراسات
استرشاقية) ،ع(201( =1((6 ،م ،ص .282- 267

 .1(7القرآن بني مصطلحي النص و اخلطاب «قراءة يف ضوء الرتاث والدرس احلديث».
د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب ،خالد توفيق مزعل .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة)،
ع(1((( ،2ه= (201م ،ص .2(0- 181

 .1(8القرآن يف السينام الغربية .د .عبد الزهرة جاسم اخلفاجي .جملة (الكلية اإلسالمية
اجلامعة) ،ع /(1ج1((6 ،1ه= (201م ،ص .(77- ((1

 .1(9القرآن كتاب الفطرة .الشيخ نجم السبتي .جملة (مآب) ،ع2007 ،1م ،ص -(7
.77

 .160القرآن نص خالد متعدد القراءة .أ .د .زهري غازي زاهد .جملة (ينابيع)،(( ،
(((1ه= 2012م ،ص .12- 10

 .161القرآن واإلمام الصادق .السيد حممد مجال اهلاشمي .جملة (اإليامن) ،م /1ع/2- 1
ص (( .60-

 .162القرآن والدراسات النصية .أ .د .شاكر سبع األسدي ،د .نوال جاسم حممد .جملة
(الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع /(1ج1((6 ،1ه= (201م ،ص .1(2- 1(1

(27

الدراسات القرآنية يف املجالت النجفية (اجلزء الرابع)

( .16القرآن والصوت اللغوي .أ .د .حممد حسني عيل الصغري .جملة (املبني) ،ع(،
1(26ه= (200م ،ص (.29- 2

( .16القرآن والعـربية .أ .د .زهري غازي زاهد .جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع/(1
ج1((6 ،1ه= (201م ،ص (.26- 1

(.16القرآن والعلم .عبد اجلبار اهلاشمي .جملة (العقيدة) ،ع ،6س1(68 ،1ه=
19(9م ،ص ((.1

.166القرآن والنبي حممد يف الشعر الرويس الكالسيكي .د .ناظم الديراوي .جملة
(ينابيع) ،ع1((( ،(6ه ،ص .6(- (8

 .167القرآن وبعض الظواهر االجتامعية .عبد العال املظفر .جملة (النجف) ،ع( ،س(،
1(82ه= (196م ،ص .8- 2

 .168القرآن وفلسفة احلداثة .د .أجمد محيد عبد اهلل .جملة (مآب) ،ع(1((0 ،1ه=
2009م ،ص (.108- 9

 .169القرآن يتحدى -قراءة يف اإلعجاز .سعد حاتم مرزة .جملة (مآب) ،ع1(28 ،8ه=
2008م ،ص (.((- 2

 .170القرائن اللغوية يف االصوات املفردة يف القرآن الكريم .د .عدوية عبد اجلبار الرشع.
جملة (مآب) ،ع1((0 ،10ه= 2009م ،ص .7(- (9

 .171قصة من القرآن الكريم .السيد حممد الصدر .جملة (األضواء) ،ع1(82 ،8- 7ه،
(28

ص (.((0- (0

.172قصدية تعلق الرتكيب عند الزخمرشي (((8ه) يف الكشاف .هاشم جعفر حسني.

جملة (الكلية اإلسالمية اجلامعة) ،ع(( /ج1((7 ،1ه= (201م ،ص -((7

.((8

( .17القصص القرآين قراءة يف كتابات احلداثيني العرب .السيد تقي احلسني .جملة
(الربهان) ،ع(1((6 ،1(- 1ه= (201م ،ص .(6(- (11

