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± Æ oKF�� ��« ÀU�ô« dA� � UNN�u�Ë WK:« ’UB��« l� �UL��M� Y���« ÊuJ� Ê√
Æ�U�dB� r�dJ�« Ê¬dI�U�

≤ Æ W�U�— Ë√ »U�� s� �ö��� Ë√ ¨t�—U�Ë ‚«dF�« q�«œ WK� � �«—uAM� Y���« ÊuJ�ô Ê√
ÆwD� bNF�� p�c� Y�U��« Âe�K� Ê√ vK� WO�u�JMF�« WJ�A�« vK� �öL� Ë√ WOF�U�

≥ Æ UOz«d�≈ Ë√ UOzUB�≈ Ë√ �U�œd� Ë√ �̈U�� t�u{u� l��√ U2 Ë√ �UOD/ Y���« ÊuJ�ô Ê√
ÆÍdJH�« Y�U��« bN� tO� q�L�� ô U2

¥ Æ �UH��« l� WK�LK� w�Ë�J�ô« b���« W�U�u� Ë« ‘ö� Ë√ CD vK� �öL� Y���« q�d�
 ÀU�ô«  dA�  s�  W�bI�  m�U��  W�√  WK:«  �u���ôË  ÆÁbM�  q�_«  W��M�  Y�U��«

ÆWO���«Ë rOJ��K� W�uKD*«
µ Æ WI�«u�  ‰U� � dAM�«  ‰u�I�  ÁdFA�  r�  ¨Y���«  ‰u�u�  Y�U��«  —UF�U�  WK:« ÂuI�

 WK� � dAMK� t1bI� “u�ô WK�LK� UJK� Y���« ÊuJ� U�bM�Ë p�– vK� d�d���« W�O�
ÆÈd�√

∂ Æ Y�U��« W�UJ* Ë√ t�OL�_ W�ö� ôË ·d� �� ‚UO�� lC� WK:« � ÀU�ô« VO�d�
Æp�c�

∑ Æ ÊUJ�≠ WOLKF�« t��—œ≠ t�«© Y�U��« s� W�uKD*«  U�uKF*« qL� ô Y� q� qLN�
Æ®w�Ë�J�ô« Áb�d� Ê«uM� Ë√ tH�U� r�—Ë q�UJ�« t�«uM�≠ tKL�

∏ ÆÆWKOK� —uD� � �UI��«Ë wLKF�« t�UAM� —UN�ù« Y�U�K� s�����
π Æ ÂuK� dA� � WK:« W�UO�Ë v�UL��ô U� q�bF� Ë√ ·c� o� d�d���« W�O� kH�%

 f�U�  Ë√  w�u{u*«Ë√  wLKF�«  Y���«  ZNM�  s� UNM�  Ãd�U�  Ë√  �U�dB� r�dJ�«  Ê¬dI�«
ÆWOM�b�«Ë W�dJH�« U�“u�—Ë WO�ö�ô« bzUIF�« d�u�
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 UL� W�U�ô«Ë ¨tC�«u� �¡ö ���Ë W�uMJ� W�U�≈Ë t�«e�F� —UN�≈ p??�– �

ÆtM�  ‰Q??���
 s� d��« �«dN� 5F��Ë W�� vK� b�L*« U�dL� ¡UM�√ � WK:«  dA� bI�
 t�—Ë Á“U��≈Ë t�—U�Ë t�G� 5� X�“u� WO�¬d� �W�«—œË �Y� W�L��
 ·—UF�Ë ÂuK� s� t� oKF�� U� q�Ë ¨t�U�—«d�√Ë t�H�K�Ë t�d�H�Ë tNI�Ë
 �V��� UNI�d� X{��« ��«  «d�F�«Ë »UFB�« q� WK:«  “ËU& b�Ë
 pK� ”√— vK� UNC�— Ë√ Àu���« —U??O��« W�Q??�� w�Q� ��«Ë ¨d�P� Ë√



12
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 œ�d�� ��« ÀU�ô« œ«b�≈ vK� W??K:« � d�d���« W�O� X�√œ b??I�
 »uK??�« V�cN�� ÂuI� bI� ÆWOLK� WK� � d??AM�U� �UIzô �«œ«b�≈ UNO�«
 ’ö���« r� t�«uM� `O�B� U0—Ë ¨tDO�U�«Ë tzUD�« V�uB�Ë Y���«
 WOLK� WK� W�« UNKL���ô —u�« pK�Ë ¨t�u{u� n�dF� qON��� Á«u��
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 V�??�M� U2 p�– t�??�√ U� Ë w�NM� qK� Ë√ ÍuG�Ë w�U�� jK� Ë√

 ÆV�UJ�« q�� WK:« vK� t�O�
 sL{ WK�UJ�� �…b�Ë X�b��??�« b� WK:« Ê√ p�– q� s� r??�_«Ë
 ÊU� «–« U� n??A� UN�LN� ®w�Ë�J�ô« Íd���« …b�Ë© UN��« UN�KJO�
 ®X���ô«© WO�u�JMF�« WJ�A�« s� �U���I� Ë« �ôuL� Ë« �«—uAM� Y���«
 h�A� Â√ t�H� Y�U�K� ”U���ô« Ë√ qOL���« Ë√ dAM�« «c� ÊU� ¡«u�
 …Q�UJ*« qO� � UFL� W??K:« ‰UHG�??�« �« ¡w�u� VOF� d�√ u�Ë d??�¬
 p��ËQ� «u�O� U� «–« qOK� ¡ôR� ‰U��√Ë ÆY�U�K� UN�bI� ��« WF{«u�*«
 �« �W�d� Y���U� rN�UL��« q� �VBM� s�c�« –«c�_« 5��U��«Ë ¡ULKF�«
 s� q�U��« tO�Q�ô Íc�« e�eF�« t�U�J� t�uM��« � ÂUN??�û� UOF??�Ë �«

ÆtHK� s� ôË t�b� 5�
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 ¨W��u�� WO�«“ WKFA�« vI�� wJ�¨rOEF�« Ê¬dI�U� �ULK� t� ”UM�« ÊËb�e�
 Ê√ b�d� s� �q�Ë Ê¬d??I�« tM� �« ‰u�u�« b??�d� s� qJ� o�dD�« �??M�
 ‰uI�U�≠t�U��??�≠ t�U{d� ⁄uK�� lOL'« �« o�Ë ¨d��« tMOF�� s� `�1

ÆqO���« bB� �« vK�Ë ¨tKO�� � rNM� vC� sL� w{— Ë ¨qFH�«Ë
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة

ملنهج  االس��ت��دالل  دراس��ة  أمهية  إّن 
اهلداية يف القرآن الكريم تكشف لنا اجلانب 
مواضيعه  من  موضوع  أهم  يف  اإلعجازي 

خاصة  اإلعجازية؛  وظواهره  العقائدية 
منعطفات  من  كبري  بمنعطٍف  نمر  ونحن 
رصاع��ات  العامل  جتتاح  حيث  التاريخ، 
خمتلف  يف  النطاق  واسعة  وعقائدية  فكرية 
البرشية  حياة  هتدد  احلياة، أخذت  جماالت 
مجعاء وتنبئ عن نشوب حروب واسعة مل 

يشهد هلا التاريخ مثيال.
التي  واحل��روب  الرصاعات  وليست 
حفل هبا تاريخ البرشية إالّ نتيجة ملخلفات 
عىل  القائمة  وُأُسسها  العقائدية  املناهج 
عن  ال��ق��ارص  الوضعي  ال��ب��رشي  الفكر 
واحل��ي��اة  ال��ك��ون  بعلم  التامة  اإلح��اط��ة 

وأهدافهام احلركية.
ويف مقابل ذلك بدأت ومضات النور 
الغالبية  تكن  مل  مكنون  كتاب  من  تشع 
حقائقه  ع��ن  تعرف  ال��ع��امل  يف  العظمى 
نعرفه  بدأنا  مثلام  شيئا،  العلمية  وأرساره 
نحن املسلمون يف هذا الوقت بالذات، بعد 

التقدم،  من  كبرية  أشواطًا  العلم  قطع  أّن 
باحلسبان،  تكن  مل  حقائق  عن  وكشف 
تواكب حقائق القرآن وتربهن عىل طريقة 
العاملني  ربُّ  أمرنا  ال��ذي  القرآين  املنهج 
ُسبله  أوضح  أن  بعد  ُهداهه  وفق  بالسري 
ووضع ُأُسسه ملختلف الطرق االستداللية 

چ  چ  واالستقرائية،  والعقلية،  الفطرية، 
ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ 
ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڑچ ]س���ورة  ژ  ژ  ڈ 

األنعام: 153[.
البرشية  هل��داي��ة  سبيل  لدينا  وليس 
إالّ  املتالطمة  ال��رصاع��ات  من  وإنقاذها 
العلمي  العقائدي  للفكر  األرضية  بتهيئة 
عىل  القائم  االستداليل  املنهج  يتبّنى  الذي 
واحلياة؛  للكون  الواقعي  التصميم  أساس 
عىل  الرصني  اهلادئ  احلوار  لغة  وتغليب 
البّد  فإّنه  السقيم،  االنفعايل  الرصاع  لغة 
ليمأل  املطاف  هناية  يف  ينترص  أن  للحق 
ظلاًم  ُملئت  ك��ام  وع���داًل  قسطًا  األرض 
إظهار  الرضوري  من  كان  وهلذا  وجورا؛ 
وُأُسسه  القرآين  للمنهج  العلمي  اإلعجاز 
بوصفها  احلياة  مناهج  يف  أحقيته  إلثبات 
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الوقت  يف  املعارف،  لكل  كربى  مقدمات 
مواقفها  حت��ّدد  البرشية  فيه  ب��دأت  ال��ذي 
وتبني آرائها عىل أساس العلم يف كّل مرفق 

من مرافق احلياة.
أهداف االستدالل القرآين:

كانت وما تزال طبيعة الرسالة الربانية 
القرآين  األسلوب  عىل  تفرض  وأهدافها 
يويل  أن  املختلفة  التحديات  يواجه  وهو 
الرباهني  إلقامة  لالستدالل  كبرية  أمهية 
مّر  عىل  مستمرة  بصورة  األدل��ة  وتقديم 
لألديان  اخلامتة  الرسالة  بوصفه  الزمن 
حيويًا  ث��رًا  عطائه  جيعل  بشكل  الساموية 
 حممد الرسالة  صاحب  وفاة  بعد  دائاًم 
التي  السابقني  األنبياء  لرساالت  خالفًا 
مرتبطة  النبي  بزمان  براهينها  انحرصت 
إالّ  يشهدها  مل  ُمعّينة  إعجازية  بوقائع 
املويت  بإحياء   عيسى كقيام  معارصوها 
وإبراء األْكَمَه واألبرص بإذن اهلل وانفراج 
البحر ملويس وحتول النار بردًا وسالمًا عىل 
منها  التأكد  يصعب  وبانقطاعها  إبراهيم 

بطريقة البحث والتنقيب.
نفسًا  يكلف  ال  وتعالی  سبحانه  واهلل 
بيشء  االعتقاد  يفرض  فال  آتاها،  ما  إالّ 

ال��رضورة  فرضت  وهل��ذا  إثباته،  يتعسّ 
لبقاء القرآن رسالة ساموية حّية عىل طول 
باألساليب  التحديات  تواجه  أن  الزمن 
يف  البرشي  العقل  لتطور  تبعًا  العلمية 
يعني  ال  وه��ذا  كافه  العلمية  املجاالت 
تناول  القرآن  عىل  ال��رضورة  تفرض  أن 
للحقائق.  عرضه  عند  العلوم  تفاصيل 
تستوعبها  ال  مج��ة  ك��ث��رية  ال��ع��ل��وم  ألّن 
يتعس  مما  معينة  زمنية  بمرحلة  البرشية 
اقترصت  ولذا  إنكارها.  وبالتايل  فهمها 
العلوم  نتائج  عىل  القرآن  مضامني  بعض 
استنباطها  مهمة  تاركة  إش��ارات  بشكل 
املعرفة  وتطور  يتناسب  بام  البرشي  للفكر 
وقد حتدث االمام عيل عن هذه احلقيقة 
استنطقوه  القرآن  )ذلك  قائال:  القرآنية 
إن  إال  عنه،  أخربكم  ولكن  ينطق،  ولن 
املايض،  عن  واحلديث  يأيت،  ما  علم  منه 

ودواء دائكم ونظم ما بينكم()1(.
وهذا ما أكده القرآن أيضًا بقوله تعاىل 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

ڄ ڃ ڃ ڃ چ ]سورة 
ڦ  ڦ  چ  تعاىل  وقوله   ]89 النحل: 

)1( هنج البالغة اخلطبة 154. 
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چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
االرساء:  چ ]س��ورة  چ  چ  چ 

.]89
اهلل، فحقائقه  كلامت  بوصفه  والقرآن 
أذه���ان  يف  تعيش  وه���م  جم���رد  ليست 

هي  بل  بأفكارهم،  متقيّدة  الفالسفة 
الكوين  الواقع  يف  متجلية  نورانية  حقائق 
نحس  ال  كنا  وإن  ناجزة  وجودية  وأشياء 
آياته  نتدبر  أن  أمرنا  اهلل  ولكن  مبارشة  هبا 
قال  املتاحة.  االستداللية  الطرق  بكافة 

گ  گ  گ  گ  ک  چ  ت��ع��اىل 
 .]24 حممد:  چ ]س��ورة  ڳ  ڳ 
هي  وأفعاله  اهلل  صفات  إّن  احلقيقة،  ويف 
استدالل  بكل  هبا  هنتدي  التي  احلقائق 
وموازينه  املوضوعي  الواقع  مع  ينسجم 
والتي  اهلل  ذات  من  امُلّشعة  األنوار  ألهنّا 
من  وغريها  والقدرة  العلم  فيها  يتمثل 
وادامته  العامل  لوجود  الالزمة  الصفات 

ہ  كام عّرفنا اهلل بنفسه يف كتابه العزيز چ 
ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ 
ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ 
ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ 
ال��ن��ور:  جئچ ]س���ورة  ی  ی  ی 
طبيعية  ظواهر  من  فيه  بام  فالكون   .]35
الوحي���د  الطريق  هو  نورانية  وحقائق 

احلديث. االستداليل  للعلم 
والنور  بالربهان  القرآن  ُسّمي  وهلذا 
مع  آلياته  املوضوعي  التطابق  إىل  إش��ارة 
االستدالل  يستمد  الذي  الكوين  الواقع 

ۅ  چ  تعاىل  ق��ال  منه  واستقامته  قوته 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ال��ن��س��اء:  ائچ ]س����ورة  ى  ى 

ڦ  ڤ  ڤ  چ   ،]174
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

چ  چچ  چ  ڃ  ڃ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ 

گ  ک  ک  ک  ک 

ڳچ  گ  گ  گ 

النور  وهلذا   .]16-  15 املائدة:  ]س��ورة 
من  غ��ريه  ع��ن  هب��ا  متيز  م��ي��زت��ان  اإلهل���ي 
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الرساالت الساموية والوضعية.
من  القرآن  رصيد  أّن  األول��ی:  امليزة 

املعرفة طاقة كامنة ال تنفد.
قال تعاىل چ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

حئ مئ چ ]سورة الكهف: 109[.
االستداليل  املنطق  أّن  املعلوم  ومن 
املعرفة  شمولية  من  وواقعيته  قوته  يستمّد 
وواقعيتها وأي منطق برهاين إذا كان يفتقر 
وتضعف  رصيده  يستنفد  كاملة  معرفة  إىل 
حلول  عىل  وقدرته  طاقته  وتتحّدد  قوته 

القضايا.
وهو  الكريم  القرآن  أّن  الثانية:  امليزة 
إىل  الظلامت  من  الناس  إخراج  يستهدف 
عنها  عجز  أساسية  مشكلة  عالج  النور 
التجريبيون)2(.  إليها  هيتد  ومل  العقليون 
من  جذرية  معاجلة  الشك  مشكلة  وهي 
الومهية  االحتامالت  عىل  القضاء  خالل 
املفرتضة التي دائاًم ما تساور ذهن اإلنسان 
ابتعاده  عند  ظالم  حالة  يف  يعيش  وجتعله 

العقيل  امل��ذه��ب  أص��ح��اب  ه��م  العقليون   )2(
امل��ادي  امل��ذه��ب  أص��ح��اب  والتجريبيون 

التجريبي. 

القرآن  عنها  عربّ  وتعالی  سبحانه  اهلل  عن 
النفس.  وهوی  واإلنكار  والكفر  بالرشك 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ت��ع��اىل  ق��ال 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ 
گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھچ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

]سورة الرعد: 16[.
األصيل  اهل��دف  أن  ال��ق��رآن  أّك��د  بل 
املرضية  احلالة  تلك  استئصال  الرسالة  من 
القطبني  أحد  من  الناس  بإخراج  وذلك 
املتعاكسني )الظلامت( الذي يمثل وجوده 
)النور(.  اخلري  قطب  إىل  رشًا  الذهن  يف 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ې ې چ ]سورة احلديد: 9[.

املرضية  احلالة  تلك  عن  أيضًا  وعربّ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  النفس  بأهواء 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ چ ]سورة اجلاثية: 23[.
يف  القرآن  سلكه  ال��ذي  واألسلوب 
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املصادفة(  )كاحتامل  الشك  مشكلة  إزالة 
فيه  ي��ؤك��د  اس��ت��ق��رائ��ي  علمي  أس��ل��وب 
عىل  اليقني  م��ن  ك��ب��رية  احتاملية  بقيمة 
وعلی  ووحدانيته  احلكيم  الصانع  إثبات 
األساسيتني،  امل��ي��زت��ني  ه��ات��ني  أس���اس 
شمولية املعرفة واملعاجلة اجلذرية يف إزالة 
االعلمية  باألساليب  الشك  احتامالت 
ضّمن القرآن حيوّية الرسالة واستمرارها 
لتبقى متفاعلة مع الواقع عىل مّر العصور 
الطبيعية  القوانني  شكل  تتبع  ثابتة  كُسنة 
العلمية يف مواجهة األساليب االستداللية 

الوضعية.
طبيعة املنهج الساموي:

ال��ذي  اإلهل���ي  التخطيط  منهج  إّن 
إىل  الظلامت  من  الناس  إخراج  يستهدف 
يتوقف عىل حتديد  القرآن،  النور كام ذكره 
وعلی  واحلياة،  الكون  عن  العام  املفهوم 
حتديد طريقة التفكري أي عىل طبيعة املعرفة 
مفهوم  لكل  ف��إّن  االس��ت��دالل،  وطريقة 
معرفة وطريقة خاصة لالستدالل تتفق مع 

نفس املعرفة.
تتحّدد  املعرفة  طبيعة  أس��اس  وعلی 
وهلذا  واجتاهه  ونوعه  االستدالل  ُأُس��س 

كان من الطبيعي أن خيتلف القرآن بوصفه 
الوضعية،  امل��ع��ارف  عن  ساموية  رسالة 
ميزة  مع  وطبيعته  طريقته  تنسجم  بحيث 
كتابه  مطلع  يف  تعاىل  قال  بالغيب  اإليامن 

الكريم چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ چ ]سورة البقرة: 1 -3[.
تدرجيية  عملية  بالغيب  واإلي����امن 
وترتاوح  املؤمنون  فيها  يتفاوت  تكاملية 
قوًة وعمقًا تبعًا لتفاوت درجات التصديق 
باهلل  املعرفة  من  يملكون  ما  أس��اس  عىل 
فإّن هذه املعرفة ال تنتهي باالدراك احليس 
مرحلة  إىل  تتعداها  بل  الكونية  للمداليل 
لقوی  الذايت  التكامل  مراحل  من  خاصة 
النفس الفطرية حتى تصل إىل درجة اليقني 
هي  وهذه  شك؛  أدنی  من  اخلايل  القطعي 
أدوار  بكل  يؤمنون  الذين  املتيقنني  حالة 
من  هبا،  والقائمني  الساموية  الرساالت 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  واألنبياء  الرسل 
ڦچ ]س���ورة  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

البقرة: 4[.
وكام للتصديق درجات أعالها درجة 
تتخطى  درج��ات  لليقني  كذلك  اليقني 
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فيها النفس بالطاقة الكامنة لإليامن درجة 
اليقني بالواقع املوضوعي إىل درجة اليقني 
املشهود  الواقع  أعلی من حقائق  بحقائق 
الواقع  هو  املوضوعي  بالواقع  ونعني 
الوجودية  لألشياء  باحساساتنا  املألوف 
نحّس  أو  م��ب��ارشة  نحّسها  ك��ّن��ا  س���واء 
والكهربائي  املغناطييس  كاملجال  بآثارها 
الشهود  لعامل  حقائق  هي  التي  واجلاذبية 
فهي  الغيب  لعامل  الوجودية  األشياء  أّما 
الطبيعي  احلس  عىل  يتعذر  التي  األشياء 
وهي  التجربة  طريق  عن  إليها  التوصل 
أو  الغيب  بعامل  القرآن  عليها  يطلق  التي 

امللكوت. عامل 
ى  ى  چ  ت��ع��اىل  ق��ول��ه  يف  ك��ام 
التغابن:  چ ]سورة  ەئ  ائ  ائ 
18[. واإلحساس املبارش بعامل الغيب من 

خصائص رسل اهلل وأوليائه.
ٿ  ٿ  ٿ  چ  ت��ع��اىل  ق���ال 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڤ چ ]سورة االنعام: 75[.
إبراهيم حينام  وقال تعاىل حول حوار 
املوتى  هبا  حييي  التي  الكيفية  عن  سأله 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ 
دليل  اآلي��ة  هذه   .]260 البقرة:  ]س��ورة 

شاكًا  يكن  مل   إبراهيم أّن  عىل  واضح 
يف إيامنه باهلل ولكّنه أراد الزياده يف اليقني، 
رواية عن  ففي  لليقني درجات.  إّن  حيث 
االمام الرضا عن صفوان قال: )سألت 
إلبراهيم  قوله  عن   الرضا احلسن  أبا 
َيْطَمئِنَّ َقْلبِي{،  }َأَومَلْ ُتْؤِمن َقاَل َبىَل َوَل�ِكن لِّ
أكان يف قلبه شك؟!. قال: مل يكن ذلك يف 
شك، ال، بل كان عىل يقني ولكن أراد من 

اهلل الزيادة يف يقينه()3(.
)ياعيل،   :لعيل اهلل  رس��ول  وق��ول 
)4(، مشريًا إىل  أنا وأنت(  إاّل  ال يعرف اهلل 
التفاوت يف املعرفة مع كون معرفة اهلل أمرًا 
الفطري.  إحساسه  يف  إنسان  لكل  مألوفًا 
لدرجات  التفاوت  ه��ذا  يف  واألس���اس 
يبذله  الذي  اجلهد  هو  واليقني  التصديق 

)3( البحار 7: 177. 
بحار  وكتاب  طالب،  أيب  مناقب  كتاب   )4(

األنوار، وكتاب بصائر الدرجات. 
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يف  املخزونة  طاقاته  تفجري  يف  اإلن��س��ان 
خطوطًا  القرآن  رسم  وقد  فطرته  مكنون 
متهيدًا  الدرجات  تلك  إلجتياز  عريضة 
إحساس  بوجوده  واإلحساس  اهلل  للقاء 
لو  كام  وجالله  لعظمته  فيخشاه  البصرية 

ڄ  ڦ  چ  تعاىل:  ق��ال  ي��راه،  ك��ان 
چ ]س��ورة  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
االنشقاق: 6[. والكدح هو السري احلثيث 

املصحوب ببذل اجلهد.
اهلل  نحو  وال��ك��دح  بالغيب  ول��إي��ان 

مرحلتان:
املرحلة االستداللية  األولی:  املرحلة 
الرضورية مللء ضمري اإلنسان ووجدانه 
الرحيب  الكون  آيات اهلل يف هذا  بمعرفة 
متهيدًا  وق��وان��ي��ن��ه��ا  أرساره����ا  وك��ش��ف 
صفاته  وبقية  وقدرته  علمه  يف  اهلل  ملعرفة 

وأفعاله.
األحاسيس  تنمية  الثاني�����ة:  املرحلة 
األولی  بالطريقة  هبا  اإليامن  حصل  التي 
حالة  من  وحتويله  التصديق  بتنمية  وذلك 
وممارسة  سلوك  إىل  احل��يسّ  التصديق 
بطاب���ع  باهلل  املؤمن  حياة  تطبع  عملية 
الغيبي، فال يري لوجوده قيمة يف  اإليامن 

ذلک  بعد  فيتخطى  اهلل،  بغري  احلياة  هذه 
املستورة.  الغيب  عوامل  إىل  الشهود  عامل 
كان  لو  كام  أرساره��ا  له  تتّكشف  حيث 
عيل  أمرياملؤمنني  بذلك  شهد  كام  يراها؛ 
بقوله: )واهلل لو كشف   ابن أيب طالب

يل الغطاء ما ازددت يقينًا()5(.
بحثنا  مرحلة  هي  األول��ی  واملرحلة 

هذا.
االستدالل  يامرس  املرحلة  هذه  ويف 
ن��وع��ني م��ن األدل����ة أح��دمه��ا ال��دل��ي��ل 
االستقرائي  الدليل  واآلخر  االستنباطي 
وفيهام ُأُسس وأساليب واجتاهات ونتائج 
ولذا  ومناهجها،  املعرفة  بطبيعة  تتعلق 
املقياس  توضيح  يشء،  ك��ل  قبل  جي��ب 
الذاتية  باحلالة  يتعلق  الذي  االستداليل 

وهو اليقني وأنواعه،
اليقني

اليقني ىف الوجدان البرشى:
بذواتنا  نحّسها  التي  احلقائق  م��ن 
ونتعامل هبا يوميًا هي وجود غرائز فطرية 
عديمة  ون��اف��رة  جاذبة  ق��وی  عن  عبارة 
لتحقيق  احل��رك��ة  ب��اجت��اه  تدفعنا  املعرفة 

)5( سفينة بحار األنوار ج2 ص 734.
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فكل  اليومية،  حياتنا  يف  متعددة  أغراض 
ويعمل  ذات��ه  حب  إلی  يميل  مّنا  واح��د 
الطعام،  إلی  حلاجته  يأكل  حاجاته،  لسد 
وحيب  اجل��ن��س،  شهوة  ب��داف��ع  وي��ت��زوج 
ويدفع  اخلري  لنفسه  ليجذب  اإلستطالع 
عن  ليدفع  العدل  إلی  ويميل  الرش،  عنها 
نفسه الظلم، وهكذا جيد كل إنسان يف ذاته 
نحو  غرائزه  إلشباع  تدفعه  باطنية  قوی 
لإلرتباط  تلقائيًا  فيندفع  واحلركة  العمل 
وال  حياته.  الستمرار  واملجتمع  بالطبيعة 
يمكنه العيش بمعزل عنها. وكام ال يمكن 
أن يعيش كل واحد مّنا حرًا طليقًا بمفرده 
لنفسه عالقات  أن يضع  يمكن  كذلك ال 
طبيعية واجتامعية بحرية واطالق من دون 
حلامية  اجلميع  عليه  يتسامل  ضابط  مقياس 
إليه  بالنفع  تعود  التي  اآلخرين  مصالح 
الضوابط  تلک  إلی  احلاجة  وتشتد  أيضا، 
وتفاوتت  احلياة  جوانب  تشعبت  كلاّم 
التي تؤدي  املفاهيم واملقاييس االجتامعية 
املشاكل  وتفاقم  املصالح  تضارب  إلی 
وبالتايل  واحل���روب  وتكاثراملنازعات 
الذي  األمر  االجتامعية  السعادة  فقدان 
وهلذا  وتطورها،  احلياة  إعاقة  إلی  يؤدي 

تفرض احلالة االجتامعية إلی إجياد توازن 
يف املصالح بني أفراد املجتمع علی أساس 
وتبعث  اجلميع  هبا  يؤمن  موّحّدة  نظرية 
فيها  يرون  ملا  واإلطمئنان  الراحة  فيهم 
فالنظرية  الغريزية  لطموحاهتم  إشباعًا 
اإلنسانية،  الفطرة  تفرضها  حالة  الواحدة 
توزن  موحد  مقياس  يوجد  أن  جيب  لذا 
عوامل  بوصفها  واملعارف  املفاهيم  عليه 
رضوري����ة يف هت��ذي��ب وت��رب��ي��ة ال��غ��رائ��ز 
الفرد  ينعكس دورها علی  التي  اإلنسانية 
ستتحرك  املقياس  هذا  وبدون  واملجتمع 
تؤثر  ذاتية  وقناعات  مفاهيم  وفق  الغرائز 
النفس  وحب  البيئة  عوامل  اجتاهها  يف 
الوراثية  العوامل  من  وغريها  والقرابة 
عامة  نظرية  علی  التوافق  من  متنع  التي 
يتسامل عليها مجيع البرش من دون إستثناء، 
من  التحرر  ال���رضوري  من  ك��ان  وهل��ذا 
عوامل  ختلقها  التي  الومهية  املفاهيم 
نحو  اإلنسانية  الفطرة  لتتجه  االنحراف 
الواقعية، وال حيصل ذلك إاّل إذا وجدت 
عند  موّحدة  خصائص  ذات  ذاتية  قناعة 
التي  هي  الذاتية  القناعة  وهذه  اجلميع، 
ذاتي�������ة  حالة  فاليقني  باليقني،  ُنسّميها 
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يفرضه  ل��الس��ت��دالل  رضوري  وع��ام��ل 
االجتامعي  والوضع  التكويني  الواقع 

ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  قوله  ولعّل  لإلنسان، 
چچ ]س��ورة  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
الوجدان  أّن  عىل  دليل   ]4 األح���زاب: 
قضية  بأي  يصدق  أن  اليمكنه  البرشي 

أويكذهبا إاّل إذا كان هناك يقني واحد.
أقسام اليقني يف القرآن:

)اليقني االستدالىل واليقني احلضورى(:
يف  ال��ذايت  وعمقه  اليقني  ألمهية  نظرًا 
القرآن  أّك��د  االستدالل  سري  عىل  التأثري 
الكريم عىل وجود عالقة فطرية بني العبد 
وربه ملا جيد كل انسان من حقائق يقينية يف 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل  قوله  يف  كام  ذاته 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ...چ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ 

]سورة األعراف: 172[.
مع  الفطري  بامليثاق  القرآن  وبال����غ 

ٱ  چ  تعاىل  بقول����ه  واملرسلني  األنبياء 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
چ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 

منحهم  ملا   ]8-  7 االح���زاب:  ]س��ورة 
الثقيل  احلمل  تناسب  اليقني  قوة  من  اهلل 
بوصفهم  الرسالة  تبليغ  يف  اإلهلية  لألمانة 
ُاناسًا جتسّدت الرسالة يف شخصهم عمليًا 
أن  أئمة وحججًا عىل خلقه بعد  فجعلهم 
أرادها  بام  وأدائها  األمانة  محل  يف  صربوا 
اهلل منهم بمشقة وعناء كبريين قال تعاىل: 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  چ 

چ ]سورة  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ 
السجده: 24[.

 إبراهيم ع���ن  ت���ع���اىل  وق���ول���ه 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چٿ 

ڤچ ]س��ورة  ٹ  ٹ  ٹ 
االنعام: 75[.

متفاوتة  درج����ات  ال��ي��ق��ني  وهل���ذا 
ينال  ال  احل���ق،  ن��ح��و  ال��س��ال��ك��ني  ع��ن��د 
هلل  نيته  خُلصت  من  إاّل  العليا  درجته 
اإلهلية،  للرسالة  طينته  وُأع��دت  تعاىل 
بالطريقة  اليقني  هذا  حيصل  ال  ولذلك 
عامة  عند  هب��ا  امل��ع��م��ول  االس��ت��دالل��ي��ة 
الطريقة  هب��ذه  اهلل  معرفة  ألّن  ال��ن��اس 
إّما  كاماًل  معنويًا  نضوجًا  تستوجب 
حديث  يف  كام  الرساىل  االمتحان  بطريقة 
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الذي   .ابراهيم عن   الرضا االمام 
وايقاع  اإلهلام  بطريقة  وإّما  ذكره،  سبق 
املشيئة  تستوجبه  ما  مبارشة حسب  العلم 
حصل  الذي  املعنوي  كالنضوج  اإلللهية 
الطفول�����ة.  مرحلة  يف   عيسی للنبي 
احلضوري،  باليقني  اليقني  هذا  ويسّمی 
ال��ق��رآن:  يف  لليقني  قسامن  إذن  فهناك 
أحدمها اليقني االستداليل واآلخر اليقني 
االستداليل  باليقني  ونريد  احلضوري، 
االستنباطي�����ة  بالطرق  احلاصل  اليقني 
يقني  احلضوري  واالستقرائية وباليقني 
بينهام  الفرق  مالحظة  ويمكن  البصرية، 

ک  ڑ  ڑ  ژ  چ  تعالی:  بقوله 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
التكاثر:  ھچ ]س������ورة  ھ  ھ 

.]8-1
إلی اهلل  املؤدي  العلم  اليقني هو  فعلم 
بام يرى من حقائق للواقع املشهود، وعني 
العينّية  املكاشفة  -هي  أعلم  -واهلل  اليقني 
احلضورية للذات التي متثل أعىل درجات 

)واهلل   عيل املؤمنني  أم��ري  ق��ال  اليقني 
يقينًا()6(  ازددُت  ما  الغطاء  يل  كشف  لو 
فرق  ال  بدرجه  فيه  اليقني  نفوذ  عىل  دليل 
واألشياء  الظاهرة  األشياء  بني  عنده  فيها 

الغيبية.
مقاطع  أحد  يف  الصدد  هبذا  جاء  وقد 
البيت  أهل  عن  املروية  الشعبانية  األدعية 
هب  إهل��ي   ...( قوهلم  عليهم  اهلل  س��الم 
أبصار  وأن��ر  ال��ي��ك،  االن��ق��ط��اع  ك��امل  يل 
خترتق  حتى  اليك،  نظرها  بضياء  قلوبنا 
إلی  فتصل  النور  حجب  القلوب  أبصار 
بعز  معّلقة  أرواحنا  وتصري  العظمة  معدن 

ُقدسك()7(.
دراس���ة  ب��ص��دد  لسنا  اآلن  ون��ح��ن 
إلی  يؤدي  ال  هذا  ألّن  احلضوري  اليقني 
العبادات  ي��زاول  مل  من  عند  عامة  قناعة 
الترشيعية عىل ما أراده اهلل يف الدين ولذا 
اليقني  ه��و  البحث  ه��ذا  يف  نقصده  ف��ام 
اليقني  علی  مقدمًا  لكونه  االس��ت��داليل، 
احلضوري ومقويًا له ألّنه يقني بعلم ولذا 

)6( سفينة بحار األنوار ج2 ص 734. 
مفاتح اجلنان الشيخ عباس القمي -األدعية   )7(

الشعبانية -. 
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اليقني  أقسام  باستعراض  نقوم  فسوف 
االستداليل.

أقسام اليقني االستداليل:
)اليقني املنطقي، واملوضوعي، والذايت(:

إلی  مدينة  البرشية  املعرفة  أّن  عرفنا 
الصادقة  القضايا  يف  تتحكم  ذاتية  حالة 
نطلق  التي  وهي  بينهام  ومتّيز  والكاذبة 
متفاوتة  درجات  ولليقني  باليقني،  عليها 
اإلدراك  هو  والتصديق  التصديق،  من 
تتوقف  ح��ّي  حكم  ع��ىل  ينطوي  ال��ذي 
يكون  فقد  االستدالل  قوة  عىل  اجيابيته 
استدالاًل  القضايا  بعض  عىل  االستدالل 
مطابقًا  استدالاًل  يكون  قد  أو  استنباطيًا 
نفسية  حالة  بدافع  يكون  قد  أو  للواقع 
من  ك��ذهب��ا  أو  ال��ق��ض��اي��ا  بصحة  جت���زم 
موضوعية.  حقائق  إل��ی  االستناد  دون 
الطرق  اساس  عىل  اليقني  يصنف  وهلذا 

االستداللية إلی ثالث أقسام.
وهو . 1 املنطقي  اليقني  األول:  القس����م 

االستدالل  بطريقة  احلاصل  اليقني 
املنحرص  االستدالل  أو  االستنباطي 
األولية  وامل��ب��ادئ  الذهنية  بالنتائج 

العقلية.

املوضوعي . 2 اليقني  الثاين:  القس�����م 
بالطريقة  يتحقق  ال��ذي  اليقني  وهو 
القضايا  تنمية  ع��رب  االس��ت��ق��رائ��ي��ة 
التجريبية  العملية  بالطرق  املحتملة 

وباملالحظات االستقرائية.
وهو . 3 ال��ذايت  اليقني  الثالث:  والقسم 

يف  هلا  ليست  شخصية  مسئلة  جم��ّرد 
)االستنباطية  االستداللي�����ة  الطرق 
واالستقرائية( أي مقياس موضوعي.

لألقسام  توضيحي  ش���رح  ييل  وفيام 
الثالث:-

القسم األول: اليقني املنطقي:. 1
يف  عليه  ُيطلق  ال���ذي  اليقني  وه��و 
القاطع  بالربهان  األرس��ط��ي  املصطلح 
ويعنى بذلك أّنه إذا علم بقضية معينة فمن 
بالشكل  القضية  تكون  ال  أن  املستحيل 

الذي علم هبا.
بالربهان  األرس��ط��ى  املنطق  وي��ري��د 
طريق  ع��ن  للموضوع  املحمول  ثبوت 
قضية  فكل  لثبوته  احلقيقية  العّلة  معرفة 
فهي  معينة  بعّلة  ملوضوعها  حمموهلا  ثبت 

قضية برهانية وذات قيمة منطقية.
للموضوع  املحمول  عّلة  إثبات  وأّن 
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بحالتني  حتققها  يمكن  االستنباط  بطريقة 
ذاتي���ة  العّلة  كانت  إذا  األوىل:  احلالة 
نفس  هو  املحمول  أّن  أي  للموضوع 
من  أك��رب  )الكل  ذل��ك:  مثال  املوضوع 
مسافة  أقرب  املستقيم  )اخلط  أو  اجلزء( 
بني  العالق���ة  إّن  حيث  نقطتني(،  بني 
عالقة  أو  والنقطتني  املستقي�������م  اخلط 
نظر  وجهة  من  ذاتية  عالقة  باجلزء  الكل 
ال  أن  املستحي�ل  ومن  األرسطي  املنطق 
القضايا  هذه  مثل  يف  لليشء  اليشء  يثبت 
ذايت  ت��الزم  عالقة  بينهام  العالقة  ألّن 
الكل  بدون  جزًأ  نتصور  أن  يمكن  فال 
نقطتني  تص�ور  بدون  مستقياًم  خطًا  وال 

حلدوده.
عالقة  احلالة  هذه  يف  العالقة  فطبيعة 
وحمموله  املوضوع  بني  وت��الزم  رضورة 
بشكل يستحيل فيها تصور املحمول بدون 

تصور موضوعه.
داّلة  هناك  كانت  إذا  الثانية:  احلالة 
كقولنا  واملوضوع  املحمول  بني  مشرتكة 
فإذا  عامل(،  انسان  و)حممد  انسان(  )حممد 
يكون  وأن  الب��ّد  عاملًا  انسانًا  حممد  ك��ان 
االنسانية  بني  تالزمًا  هناك  أّن  أي  انسانًا 

هذا  عاملنا  يف  العلم  صفة  ألّن  والعلم 
عن  املتميزة  االنسانية  عىل  إاّل  تنطبق  ال 
فالعلم  واجلامدة،  احلية  املوجودات  بقية 
بالقضية  العلم  إلی  يؤدي  األوىل  بالقضية 
الثانية وطريقة االستدالل هي أيضًا طريقه 
ويسمى  األوىل،  احلالة  يف  كام  استنباطية 
الربهان يف هاتني احلالتني بالربهان املنطقي 

أو اليقني املنطقي.
القسم الثاين: اليقني املوضوعي:2. 

ملوضوعه  حمموله  يثبت  ال��ذي  وه��و 
باملالحظة  االستقرائي  االستدالل  بطريقة 
للموضوعات  بالتجربة  أو  امل��ج��ردة 
معارف  عىل  هبا  االستدالل  ثم  اخلارجية، 
هبا  االحساس  كان  سواء  واقعية  وحقائق 
نحصل  أن  ويمكن  مبارش  غري  أو  مبارشًا 

عىل هذا اليقني بحالتني.
هذه  يف  اليقني  يثبت  األوىل:  احلالة 
فنحكم  املبارش  االحساس  بمجّرد  احلالة 
عليه  احساسنا  وقع  الذي  املوضوع  علی 
إثبات  ُي���راد  التي  القضية  كانت  س��واء 
قضية  أو  جزئية  قضية  ملوضوعها  حمموهلا 
)اجلو  اجلزئية  القضايا  أمثلة  ومن  كلّية 
حار( )والشمس طالعة( )والقمر ميضء( 
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لكوهنا  اجلزئية  بالقضايا  تسميتها  وسبب 
قضايا بسيطة.

وأّم�������ا القضية املرّكبة: فهي القضية 
احلرارة  كقولنا  عامني  معنني  من  املؤلفة 
لإلنجامد  سبب  ال��ربودة  أو  الغليان  تولد 
واالستدالل  للسخونة،  سبب  احلرارة  أو 
يف  ه��و  ع��ام  خيتلف  املرّكبة  القضية  ع��ىل 
التصديق  ألّن  وذل��ك  اجلزئية،  القضايا 
بالقضية اجلزئية يتوقف عىل إدراك األشياء 
إدراكًا حّسيًا بينام ال حيصل اليقني بالقضية 
التي أدت  إاّل بعد معرفة األسباب  املرّكبة 
بطريقه  إّم��ا  املرّكبة،  القضية  إجي��اد  إل��ی 
املالحظة واالستنباط وإّما بطريقة التجربة 
درج��ات  فيها  تنمو  التي  االستقرائية 
التصديق عرب الطرق الرياضية لالستقراء.

القسم الثالث: اليقني الذايت:. 3
السابق  املثال  يف  الثانيه:  احلالة  وأّم��ا 
املحمول  ثبوت  نواجه يف  احلالة  ففي هذه 

ملوضوعه قضيتني:
اليقني مبارشة. األوىل: ما تعّلق هبا 

والثانية: تتعلق بدرجة التصديق التي 
أمثلة  ومن  اليقيني  العلم  ذلك  يمثلها 
القضايا  الثانية  احلالة  يف  اليقني  قضايا 

بقضية  ُأخ��ربن��ا  إذا  ذل��ك:  مثال  اخلربية 
ففي  ركاهبا  وم��وت  سفينة  غرق  حادثة 
أول سامعنا اخلرب ختلق القضية يف نفوسنا 
ذلك  غري  تصديق  درجة  فيه  ليس  يقينًا 
فاليقني  اخلرب،  به  تعّلق  الذي  التصديق 
هنا واحد خللوه من الدرجات وهذه هي 
احلالة  وأّما  للخرب،  األوىل  القضية  حالة 
التي  القضية  فهي  اخل��رب  لقضية  الثانية 
التصديق  من  درج��ات  عدة  فيها  نواجه 
إلی  للتصديق  درجة  أضعف  من  ترتاوح 
بقضية  اليقني  أعىل درجة من اجلزم وهي 
احلالة  ففي  ركاهبا،  وموت  السفينة  غرق 
واح��دة  درج��ة  س��وى  ن��واج��ه  ال  األوىل 
اخلرب،  به  تعّلق  الذي  اليقني  وهو  للخرب 
القضية  الوحيدة إلثبات صدق  والطريقة 
تكن  مل  إذا  وأّم��ا  للواقع،  مطابقتها  هي 
وعليها  كاذبة،  قضية  فهي  للواقع  مطابقه 
يكون اليقني الذي تعّلقت به القضية يقينًا 
يف  لليقني  الوحيد  املقياس  فإّن  لذا  كاذبًا، 
وأّما  للواقع  اخلرب  مطابقة  هو  احلالة  هذه 
فيها درجات  نواجه  التي  الثانية  احلالة  يف 
تصديق متفاوتة ففي هذه احلالة قد يكون 
ولكّنه  للحقيق���ة  وجمانبًا  مصيبًا  اليقني 
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خمطئ يف درجات التصديق.
اف��رتض  ان��س��ان��ًا  إّن  ذل���ك:  وم��ث��ال 
سابق  علم  أّي  من  خاليًا  مسبقًا  افرتاضًا 
عىل  النقود  بقطعة  أل��ق��ى  إذا  أّن���ه  ع��ىل 
الكتابة  وج��ة  يظهر  ف��س��وف  األرض 
دون  الكتابة  وجه  فعاًل  ظهر  وعندإِلقائها 
بأّي  حيظى  ال  اجلزم  وهذا  الصورة،  وجه 
بدون  جزمًا  لكونه  التصديق  من  درجة 
احلالة  هذه  ففي  التجربة  عىل  سابق  علم 
للواقع  ملطابقته  احلقيقة  اليقني  يصيب  قد 
وهلذا  خمطئة  درج��ة  اليقني  درج��ة  ولكّن 
معرفتها  يمكن  ال  درج��ات  لليقني  فإن 

التجربة. قبل 
فام هي الطريقه الوحيدة ملعرفه اليقني 

قبل التجربة؟.
نتعرف  التي  الوحيدة  الطريق����ة  إّن 
الرشوط  هي  التجربة  قبل  اليقني  عىل  هبا 
املوضوعية  اليقني  ُمرّبرات  أو  املوضوعية 
سبيل  يوجد  ال  امُل���رّبرات  تتوفر  مل  وم��ا 
التجربة،  قبل  التصديق  درجة  حتديد  إلی 
الرشوط  النقد،  قطع����ة  رمية  مثال  ففي 
منه�����ا  عوامل  بعدة  تتمثل  املوضوعية 
وقوة  األرض  إلی  بالنسبة  اليد  ارتفاع 

األرض  وطبيعة  اهل��واء  ورسع��ة  اإللقاء 
العوامل  من  غريها  إل��ی  واستوائها... 

واخلارجية. الشخصية 
ومثال آخر:

إذا ُأخربنا بأًن كتابًا ما يف علم الفيزياء 
يف  ويوجد  صفحة   )200( من  يتألف 
التعجيل  م��وض��وع  صفحاته  إح���دى 
األريض ونريد استخراجه من الكتاب ومل 
تتوفر لدينا معلومات ُمسبقة عن الصفحة 
جزمًا  جزمنا  ف��إذا  املوضوع،  فيها  التي 
 )1( صفحة  يف  املوضوع  يكون  بأن  ذاتيًا 
لكل  ال��ذايت  فجزمنا   )100( أو   )3( أو 
متساوية  االح��ت��امالت  ه��ذه  من  واح��دة 
 /200 تساوي  منها  واح��دة  كل  وقيمة 
1 ألننا ال نعلم يف أّي صفحة يوجد ذلك 
أم   )2( أم   )1( أهو يف صفحة  املوضوع، 
صفحة  كل  قيمة  تتساوى  وهلذا   ...)3(
مع غريها من الصفحات ولذا فلن نملك 
وهكذا  االف��رتايض،  الحتاملنا  ترجيحًا 
يبقى اجلزم الذايت لكل االحتامالت بنفس 
الدرجة، ولكن قد يتفق أن يطابق الواقع 
رمية  يف  الكتابة  وجه  ظهور  مثال  يف  كام 

النقد. قطعة 
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سابقة  معلومات  توفرت  إذا  ولكن 
بدرجة  الكتاب  يف  املوضوع  موقع  عن 
اجلزم  فهذا   %60 مثاًل  معقولة  ترجيحّية 
من  مستمد  هو  وإّن��ام  ذاتيًا  جزمًا  ليس 
ب��أّن  لنا  يقال  ك��أن  سابقه،  معلومات 
األربعة  الفصول  أحد  يف  يقع  املوضوع 
الرابع  أو  الثالث  أو  ال��ث��اين  أو  األول 
قيمة  ك��ربت  ال���رشوط  وك��ل��اّم حت���ّددت 
اليقني  يتحقق  وهكذا  الرتجيح.  احتامل 
املوضوعية  الرشوط  بطريقة  املوضوعي 
فهناك  باملئة،   100 إلی درجة  حتى يصل 
واليقني  موضوعي  وآخر  ذايت  يقني  إذن 
ذايت  يقني  يوجد  ق��د  ول��ك��ّن  واح��د  ه��و 
يقني  يوجد  وق��د  موضوعي  يقني  وال 

موضوعي وال يوجد يقني ذايت.
وموضوعي  ذايت  يقني  يوجد  وك��ام 
وموضوعي  ذايت  احتامل  يوجد  كذلك 
الدرجة  وهذه  معينة  درجة  له  واالحتامل 
 %60 البالغة  املوضوعي  االح��ت��امل  يف 
من  مستمّدة  الواقع  يف  حقائق  عن  تعرّب 
معلومات صحيحة، وأّما درجة االحتامل 
الذايت فأهّنا تعرّب عن حالة موجودة يف نفس 
موضوعية،  ُم��رّبرات  دون  من  الشخص 

الذايت خالية من  اليقني  وإذا كانت درجه 
الدرجات املوضوعية فليس لليقني الذايت 
إلی  نصل  وهنا  للتصديق  حقيقية  قيمة 

تعريف االحتامل الذايت:
ال  يقينيًا  جزمًا  ما  بقضية  اجلزم  وهو 
خمالف  احتامل  أّي  مقابل  يف  شك  ي��راوده 
عدة  يف  املوضوعي  اليقني  عن  وخيتلف 

حاالت هي:
يستمّد  املوضوعي  اليقني  أّن  أواًل: 

موضوعيته من درجات يقني سابقة.
ثانيًا: اليقني املوضوعي يستبطن فكرة 
االستحالة ألّنه إذا ثبتت موضوعية درجة 
لعدم  لنقضها  ُم��رّبر  فال  معينة  تصديق 
وجود إمكان لنقض استحالة النقض عىل 
أساس مبدأ عدم التناقض، بينام ال تنطبق 
استحاله  عن  فكرة  أّي  ال��ذايت  اليقني  يف 
الوضع املخالف ومثال ذلك: نفرتض أّن 
خط  يشابه  خطية  رسالة  استلم  قد  أحدنا 
رسالة  بأهّنا  فجزم  صديقه  خط  كتابتها 
يف  استحالة  هنا  توجد  فال  حتاًم  صديقه 
أن تكون الرسالة ُمرسلة من شخص آخر 
الذايت  اجلزم  عىل  واألمثلة  صديقه،  غري 

كثرية.
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مقياس  ال��ذايت  لليقني  ليس  ثالث����ًا: 
من  وذلك  املوضوعي  كاليقني  موضوعي 

جهتني:
أواًل: عدم وجود طريقة معينة لتعيني 
ال��رشوط  قبيل  م��ن  التصديق  درج���ات 

واملعلومات السابقة.
عند  التصديق  درجات  تفاوت  ثانيًا: 
ُاخ��رى  جمموعة  عن  أشخاص  جمموعة 

وربام بني شخصني اثنني فقط.
فاجلزم بظهور وجه الكتابة أو الصورة 
بني  قد ختتلف  النقود  قطعة  رمية  مثال  يف 
ُم���رّبرات  توجد  ال  م��ادام��ت  شخصني 
سابقة لتحديد درجات التفاوت يف اجلزم 
بينهام، فعندما ال يوجد أصاًل مقياس يربر 
صحة هذا اجلزم عن ذاك يصبح واضحًا 
له  موضوعية  قيمة  ال  ال��ذايت  اليقني  بأّن 
ولكنه قد يكون احيانًا مصيبًا وكاشفًا عن 
احلقيقة وقد يكون يف نفس الوقت مغايرًا 
ثابتة،  درجةالتصديق  تبقى  ذلك  ومع  هلا 
وجيزم  مرتني  النقود  بقطعة  يرمي  كالذي 
وجه  بظهور  موضوعية  رشوط  دون  من 
قد  ذل��ك  وم��ع  امل��رت��ني،  كلتا  يف  الكتابة 
وال  األوىل  املرة  يف  احلقيقة  جزمه  يطابق 

يطابقها يف املرة الثانية.
بني  التمييز  فكرة  اتضحت  أن  وبعد 
أصبح  املوضوعي  واليقني  ال��ذايت  اليقني 
باإلمكان وضع مقياس لالستدالل تتوقف 
واستبعاد  املوضوعي  اليقني  عىل  صحته 
كل استدالل يتجه اجتاهًا ذاتيًا لتجّرده من 
القيمة املوضوعية... هذا فيام خيص طريقه 

االستدالل العقيل االستنباطي.
االستقرائية،  بالطريقة  يتعّلق  فيام  أّما 
إاّل  يشكل  ال  امل��وض��وع��ي  اليقني  ف��إّن 
مرحلة  األوىل:  مراحل  ثالث  من  مرحلة 
حت��ّدد  وفيها  للقضية  القبيل  االح��ت��امل 
بطريقة  صغرية  بقيمة  االح��ت��امل  نسبة 
الثانية:  املرحلة  ويف  العقيل،  االستنباط 
يأيت دور اليقني املوضوعي للتصديق عىل 
القضية التي يراد االستدالل عليها حيث 
تستمد واقعيتها من التجربة، ويف املرحلة 
الثالثة: مرحلة تعميم القضية )أي تصبح 
ثابت(  قانون  ًذات  ثابتا  واقعيًا  شيئًا 
بعدها  االستقرائي  الدليل  بإمكان  يصبح 
اليقني  التجربة ومعتمدًا عىل  مستغنيًا عن 
الذايت بطريقة نظرية بحتة ُسّميت بطريقة 
البرشي  الفكر  فاليقني  ال��ذايت،  التوالد 
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فحسب  االس��ت��دالل  ط��رق  ع��ىل  ليس 
املذهب  فهذا  العقائدي  االجت��اه  عىل  بل 
العقيل الذي آمن بالطريقة االستنباطية يف 
توليد اليقني قاده اليقني الذايت إلی تقديم 
اأُلُسس  تفسري  يف  الواقع  عن  بعيدة  أدلة 
البدهيية العقلية التي تشكل املبادئ العامة 
إيامنه بوجدها  الرغم من  لالستدال، فعىل 
فطريًا يف النفس لكن أقطاب هذا املذهب 
نوئيل  وعمو  ودي��ك��ارت،  كأفالطون، 
حلرية  وفقًا  تفسريها  يف  تفّننوا  كانت، 
اخلالية  الذايت  اليقني  بطريقة  االستنباط 
أدلة  يقّدموا  ومل  املوضوعية  احلقائق  من 
وتطورها  ظهورها  تفسري  ع��ن  واف��ي��ة 
األفالطونية  امُلثل  كنظرية  النفس،  يف 
يف  موجودة  كانت  النفس  إّن  خالصتها: 
عامل امُلثل مستقّلة ومتحّررة عن عامل املادة 
بامُلثل،  االتصال  هلا  ُأتيح  وقد  وقيودها 
وعندما  بحقائقه،  العلم  أمكنها  وهناک 
بدأت  امل��ادة  عامل  إلی  للهبوط  اضطرت 
اإلحساس  طريق  عن  إدراكاهتا  تسرتجع 
ألّن  اجلزئية  واألش��ي��اء  اخلاصة  باملعاين 
هذه املعاين كام يراها أفالطون انعكاسات 
يف  النفس  علمتها  التي  امل��ع��اين  لتلك 

خاص  بمعنى  احست  فمتى  امُلثل  عامل 
بمعناها  املثالية  احلقيقة  ف��ورًا  تذكرت 
النفس  أحست  فإذا  العامل،  ذلك  يف  العام 
أف���راد االن��س��ان  ف���رد م��ن  ب����إدراك أي 
عامل  يف  العام  االنسان  معنى  استذكرت 
حتمل  ال  النظرية  هذه  إّن  والواقع  امُلثل، 
وإنام  علمي  سند  وال  عقيل  استدالل  أي 
أوضح  وقد  خيالية،  فرضيات  جمرد  هي 
بأّن  األفالطونية  الفلسفة  ناقدي  بعض 
تعلم  ال  بسيطة  ُخلقت  ما  أول  النفس 

ې  ې  چ  تعاىل:  قوله  بدليل  شيئًا 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
النحل:  چ ]س���ورة  ۆئ  ۆئ 
األولية  باملبادئ  إيامننا  رغم  فنحن   ]78
يستمّد  أن  جيب  تفسريها  أن  إاّل  للعقل 
لكوهنا  وعلمية  منطقية  حقائق  م��ن 
االستنباطي  لالستدالل  أولية  مبادئ 
بوصفه  العقيل  املذهب  كان  وملا  العقيل 
من  أعىل  حقائق  إلی  يفتقد  برشيًا  مذهبًا 
تلك  أن  له  ُخّيل  البرشي  الفكر  مستوى 
القواعد العقلية بإمكان الفكر أن يفسها 
إذا اجتهد فيها، وهلذا ظهرت عدة  بنفسه 
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أفالطون،  كنظرية  لتفسريها  نظريات 
منها  واحد  ولكل  وكانت،  وديكارت، 
العقلية  املبادئ  نشوء  يف  اخلاص  تفسريه 
عدم  عىل  يدل  وه��ذا  اآلخ��ر  عن  خيتلف 
بني  يوّحد  واقعي  علمي  مقياس  وجود 
تلك النظريات ألّن اليقني الذي اجته اليه 
املبادئ  نشوء  تفسري  يف  املذهب  أقطاب 
الموضوعي،  ذايت  يقني  للعقل  األولية 
وهكذا خيلق اليقني الذايت أخطاًء جسيمة 
يف الفكر البرشي البّد وإن تنعكس آثاره 
عىل عقائد االنسان وسلوكه، وقد كان هلا 
التجريبي  املذهب  نشوء  يف  الكبري  األثر 
العقلية  بالطريقة  ُيكّفر  راح  الذي  املادي 
بالتجربه  ثقته  ويعلق  وبمبادئه  وبالعقل 

كأداة وحيده للمعرفة.
ولكّن املذهب التجريبي الذي رفض 
باملادة  وآمن  ُكليًا  رفضًا  ومبادئه  العقل 
باملصادفه  القول  إلی  اضطر  ح��دود  بال 
ألّنه مل جيد ُمرّبرًا لتفسري نشوء الكون غري 
التجريبيون  ه��ؤالء  فات  ولكن  احل��س؛ 
مدين  نفسه  التجريبي  االس��ت��دالل  أّن 
هبا  املبارشة  قبل  العقلية  املبادئ  لتلك 
املادية  أخطاء  من  بعد  فيام  ستعرفه  كام 

اليقني  بسبب  ك��ان  ه��ذا  التجريبية ك��ّل 
الذايت الذي خلق أفكارًا ومهية... خاصة 
إثبات  عىل  متوقفًا  اليقني  يكون  عندما 
العامل  ُكلية وعامة كمسألة حدوث  مسألة 
ووجوده، وهلذا رّكز القرآن عىل الشواهد 
اخلالق  معرفه  يف  االستقرائيه  واألدل���ة 
عىل  قائمة  أدل��ة  لكوهنا  احلكيم  واملدبر 
اآليات  من  مجلة  واليك  موضوعي  يقني 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  التالية  القرآنية 
]س��ورة  ھ...چ  ہ  ہ  ہ 

العنكبوت: 20[.
وح��ّث يف ه��ذا امل��ج��ال ع��ىل خوض 

ھ  ھ  چ  بقوله  العملية  التجربة 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ 

ۈ چ ]سورة الرمحن: 33[.
وذل����ك ب��االس��ت��ن��اد ع���ىل ال��ي��ق��ني 
والعلم  القوة  هو  والسلطان  املوضوعي 

والتمكني.
آيات  من  مستخلصة  نامذج  ييل  وفيام 

متفرقة يف القرآن الكريم:
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ 

وقوله   ]4 اجل��اث��ي��ة:  چ ]س���ورة  ٹ 
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ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چۇ 

ۋچ ]سورة اجلاثية: 20[.
الفطري  االي��امن  أّن  أيضًا  أكد  وقد 
بالغيب  االي��امن  مع  يتالقى  وأّن  الب��ّد 
االيامن  عن  احلديث  القرآن  حرص  وهلذا 

عىل  السائرين  املؤمنني  بُأولئك  بالغيب 
الطبيعي  اخلط  لكونه  الفطرية  اهلداية 
ما  عند  ربه  مع  االنسان  به  يلتقي  الذي 
اآليات  يف  واحلكمة  القصد  دالئل  يرى 
املوضوعي  باليقني  تزوده  وهي  الكونية 
قال  حياته.  حلظات  م��ن  حلظة  ك��ل  يف 

تعاىل:
ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
البقرة:  چ ]س��ورة  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

.]4-1
ويف آية ُأخرى:

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 

ڤ ڦ چ ]سورة لقامن: 1 -5[.

الذات  فقدان  مسألة  ليست  فاملسألة 
االنحراف  مسألة  هي  بل  اهلداية  لعامل 
بوصفه  ال��ف��ط��ري  ال��ق��ان��وين  اخل��ط  ع��ن 
علی  القائمة  للهداية  املستقيمة  الطريقة 
أساس الربط بني كوامن الفطرة وشواهد 
هذا  قوانني  وأّن  الكونية،  االستقراءات 
النفس  بارئ  غري  أحد  هبا  يعلم  ال  الربط 
أّن  ع��ىل  ال��ق��رآن  أك��د  وهل��ذا  ومنشؤها، 
هو  الفطرية  لالستقامة  الوحيد  السبيل 
ب��ه رس��ال��ة السامء  ال��ذي ج��اءت  ال��دي��ن 
العقائدية  ارشاداته  وفق  بالسري  فأمرت 

ڭ  ڭ  چ  تعاىل  ق��ال  والترشيعية 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ 
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ 
ائ  ائ  ى  ى  ې 
ەئ چ ]سورة الروم: 30[ وبنّي بأّن 
يمثل  الذي  الوحيد  الدين  هو  االس��الم 

چڦ  للهداية  الصحيح  الرباين  املنهج 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

آل  چچ ]س����ورة  چ  ڃ  ڃ 

عمران: 85[.
فاعلية  اثبات  إذن  ال���رضوري  فمن 
الفطرة وحرك�����ة املعرفة وطبيعة القوانني 
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اآلية  ص��دق  لضامن  عليها  تستقيم  التي 
الواقعية  الناحية  من  وحقيقتها  الكريمة 
التي  القرآنية  احلقائق  إح��دى  وك��وهن��ا 
تنسجم مع النتائج العلمية لالستدالل ألّن 
القرآن مل يتطرق إلی تفاصيل ما ذكره من 
النتائج،  علی  باحلديث  أقترص  بل  حقائق 

للحركة  العلمية  الدالئل  تتوافر  مل  وإذا 
الفطرية فال يقني موضوعي دااًل عليها وال 
املنطقيه؛ فلكي يكون  الناحيه  وزن هلا من 
هناك يقني منطقي)8( جيب أن تكون دالئل 
قائمة عىل يقني موضوعي ال يقني  القرآن 

ذايت.
للبحث صلة إن شاء اهلل -تعاىل -

)8( املقصود باليقني املنطقي هو أن احلديث 
ال يكون مقبوالً من الناحية املنطقية إاّل إذا 
حلقائق  املطابق  املوضوعي  اليقني  فيه  توفر 

الواقع. 
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متهيد:
أساسية  دعامة  والوقائع،  املَ��ُث��الت 
وهي  القرآنية،  القصة  عليها  ارتكزت 
هلم  ل���رتوي  املتعاقبة  األج��ي��ال  حت��اك��ي 
الغابرة واألمم  أحداثًا وقعت يف األزمان 
السالفة، هذه األحداث تضمنت قصص 
الطيبة وترشدهم  النفوس  واقعية، حتاكي 
السالفة،  بام جرى عىل األمم  إىل االتعاظ 
باَِم  وا  »َف��اْع��َت��رِبُ  :املؤمنني أم��ري  يقول 
َقْبِلُكْم  ِم��ْن  امْلُْسَتْكرِبِيَن  َم��َم  اأْلُ َأَص��اَب 
َوَمُثاَلتِِه  َوَوَقائِِعِه  َوَصْواَلتِِه   ِ اهللَّ َبْأِس  ِمْن 
َوَمَصاِرِع  ُخ��ُدوِدِه��ْم  بَِمَثاِوي  ِعُظوا  َواتَّ

ُجُنوهِبِْم«)1(.
منسجمة  تكون  تكاد  املحاكاة  هذه 
متامًا مع كل املجتمعات التي تنحرف عن 
وتعاىل،  سبحانه  اهلل  مع  الطبيعي  مسارها 
وبالتايل فهي تتعامل مع اإلنسان األريض 
لكي حتقق عنده كل ما يعمق روح التقوى 

يف نفسه ويزيد من بصريته باحلق.
وقع  من  للقصة  ما  اىل  مضافًا  ه���ذا 
التي  الشي���ق  احلديث  فهي  القلب،  يف 
مايفهم  أول  وهي  األس��امع،  إليه  تصغي 

)1( هنج البالغة، الرشيف الريض، ص 434. 

أن  يستطيع  الذي  والوسيط  الكالم،  من 
يوصل إليك أدق األفكار إىل األذهان.

الدليل  تعطي  ال��ق��رآن  يف  والقصة 
وأمره  ع��ادل،  اهلّل  حكم  أن  عىل  القاطع 
مربم، وترشيعه حمكم، ال يتغري يف القديم 
اهلّل  عىص  من  فكل  واملستقبل،  واحلارض 
الدنيا  يف  الشديد  العذاب  استحق  ومترد، 
من  وك��ل  اآلخ��رة،  يف  األليم  والعقاب 
العقل  مقتىض  عىل  وس��ار  واستقام  آمن 
يف  عاش  القويم،  النرّي  والفكر  الصحيح 
الدنيا عيشة السعداء، واطمأن يف اآلخرة 
واخللود  بالنجاة  وبشائره  اهلّل  وعد  إىل 

األبدّي)2(.
حكاية  جمرد  القرآنية  القصة  وليست 
بعيدة  ب��رؤى  اخل��ي��ال  وإم���داد  للتسلية 
أمني  ص��ادق  بيان  ه��ي  وإن��ام  التصور، 
طغوا  أق��وام  أرك��ان  ه��ّز  تارخيي  لواقع 
جلميع  ص��ادع��ة  ه��زة  فكانت  وب��غ��وا، 

والقبائل واألفراد«)3(. األقوام 
ال��ن��ب��يَّ  ُي���ذّك���ر  أن  دأُب�����ه  وك����ان 

القرآنية،  القصة  وهبة:  الدكتور  الّزحييل،   )2(
ص 61.

)3( املصدر السابق، ص61. 
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احلوادث  هذه  حيرض  مل  بأّنه   املصطفى
والوقائع التارخيية مع أقوام عتت عن أمر 
مع  وهم  نبيها،  بنبوت  وكفرت  بارئها، 
ودينهم  القيم  مبدئهم  عىل  ثابتون  ذلك 
ومل  ضعف  وال  وه��ن  يعرتهم  مل  احل��ق، 
أن  إىل  شك  خياجلهم  ومل  مه��ة،  هلم  تفرت 
قال  وع��ده.  هلم  وأنجز  أم��ره  اهلل  قيض 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعاىل: 
ڀچ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
]سورة القصص: 44[. وقال جل ثناؤه: 

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چٺ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڎچ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
وق��ال   .]46  ،45 ال��ق��ص��ص:  ]س���ورة 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  تعاىلچ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۅچ ]س����ورة  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ۆ  ۇ  چ  تعاىل:  وق��ال   ،]3 يوسف: 
ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

آل  ەئچ ]سورة  ائ  ائ  ى 
عمران: 44[.

اإلخبار  إعجازه  يف  القرآُن  وختّطى 
الكتاب،  أه��ُل  له  أذع��ن  ال��ذي  املحض 
التوراة  يف  وقع  الذي  التحريف  بيان  إىل 

أن  الكتاب  أه��ل  وحت���ّدى  واإلن��ج��ي��ل، 
سورة  يف  فقال  استطاعوا،  إن  يكّذبوه 

ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  چ  مريم: 
چ، ثّم حتّدى اجلاحدين- ۇ ۇ ۆ 
ومل  فنكصوا  -بامُلباهلة،  نبّيه  لسان  عىل 
أن  عىل   اهلل رسوَل  وصاحلوا  ُيباهلوا، 

يدفعوا له اجِلزية.
القرآن  أنَّ  نستنتج  ذلك  كل  م����ن 
ملجرد  وم��ش��اه��دات��ه  قصصه  ي��ق��دم  ال 
املؤمنني  حاجة  وإشباع  الذهني،  الرتف 
لنزعة  وال  واملشاهدات،  القصص  إىل 
فعاًل،  حدث  ما  تتبع  إىل  تسعى  أكاديمية 
هلذا  الكربى  للمدلوالت  اك��رتاث  دون 
األخالقية.  وإرش���ادات���ه  ح��دث  ال���ذي 
فالقرآن جييء بمعطياته التارخيية من أجل 
التي  األهداف  صوب  اإلنسان  حيرك  أن 
رسمها اإلسالم، ويبعده عن املزالق التي 
والشعوب.  األمم  مئات  بمصائر  أودت 
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التارخيية  واألحداث  بالقصص  جييء  كام 
م��ن أج���ل إب����راز ال��ف��روق احل����ادة بني 
واملجتمعات  الوضعي���������ة  املجتمعات 
اإلس��الم��ي��ة ع��ىل م���دار ال��ت��اري��خ، لكي 
يوضح أنه ال يوجد يف كل العامل إال أمتني 

اثنتني: أمة احلق وأمة الباطل.
التارخيي  العرض  فاحلركة هي هدف 
ال جمرد السد واالستق��اء. والقرآن يقدم 
مع  التعامل  يف  متكامل  منهج  أص��ول 
التعامل  هبذا  واالنتقال  البرشي،  التاريخ 
من مرحلة العرض والتجميع-فحسب-
حتكم  التي  السنن  استخالص  حماولة  إىل 

والتارخيية)4(. االجتامعية  الظواهر 
تشعبات  من  فيها  بام  الدراسة  وهذه 
قرآنية  درامية حمزنة حتكي قصة  وأحداث 
وعن  رهب��م  عن  أع��رض��وا  ق��وم  تناولت 
حكاها  تبليغية  رحلة  أط��ول  يف  نبيهم 
باستئصاهلم  انتهت  والتي  الكريم  القرآن 
لكل  حديثًا  وأصبحوا  أبيهم،  بكرة  عن 

متعض وناشد لألصالح.

اإلسالمي  التفسري  خليل،  ال��دي��ن  ع��امد   )4(
ط1/  للماليني،  العل�����م  دار  للتاريخ، 

1975م: ص8 -9. 

وت��ض��م��ن��ت ع���دة أب��ح��اث س��وف 
نتناوهلا كاًل عىل حدة وانفراد، منها:

إىل . 1 أدى  ال���ذي  امل���اء  أت��ى  أي��ن  م��ن 
الطوفان!. وما هي حقيقته..

والعام . 2 السنة  لفظتي  بني  الفرق  ماهو 
قرآنيًا وما هي عالقتهام بالطوفان..

هل هناك رس أو تقنية علمية يف مركبة . 3
الناجني جعلتها تقاوم مجيع الظروف 
الطوفان  عن  نتجت  التي  القاسي����ة 

الكوين..
الناجني . 4 محل  آللة  التفريق  جرى  ملاذا 

-سفينة-  »فلك  ال��ق��رآين  النص  يف 
اجلارية -ذات ألواٍح ودرس».

للناجني . 5 مركبة  من  أكثر  هناك  هل 
أم أن  اللفظي!.  التفريق  بحسب هذا 

هناك شيئًا آخر..
الفلك  ه��ذا  وس��ع  كيف  ث��م  وم��ن 
النبي نوح كل هذا العدد  الذي صنعه 
بجميع  احلياتية  الزوجية  األشكال  من 
تقديره  يتجاوز  أنواعها وفصائلها والذي 
حسب  نوع  مليون   100 ال�  هذا  يومنا  يف 

العلمية.. اإلحصاءات 
6 . ومن ث���م كيف أحىص النبي نوح
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كل هذه األشكال الزوجية..
الذي  الفريد  التصميم  هذا  هو  وما 
أتى  التي  القاسية  الظروف  مجيع  ق��اوم 
بشكل  ذك��ره��ا  ع��ىل  ال��ك��ري��م  ال��ق��رآن 
مفّصل ..كل هذه األبحاث تناولناها عىل 

هيئة مطالب.
أبحاث متهيدية:

مصدر مياه الطوفان:
مصدر  عن  يومهنا  إشكال  ثمة  ليس 
املاء الذي أغرق األرض، فهناك من يّنظر 
جزافًا ويبدي تكهنات واقرتاحات توهم 
اجلميع بأن مصدر املياه هو املياه اجلوفية، 
للظروف  طبيعية  كنتيجة  نشأت  التي 
واضحة  بصامهتا  تركت  التي  اخلارجية 
األرضية  فالكرة  األرضية،  القرشة  عىل 
خاطف  )كوين(  خارجي  لتأثري  خضعت 
دوران  حمور  حتريف  عىل  عمل  وعنيف 
ترك  أن  نتائجه  من  كانت  التي  األرض 
ضغطًا هائاًل عىل القرشة األرضية مما أدى 
العنان  أطلق  جويف  اختالل  إحداث  إىل 
الضغط  قوامها  هائلة  تدمريية  لقوى 
التحت  املائية  األحواض  داخل  املأسور 
األرضية.. هذا الضغط حتّرر فجأة وبقوة 

هذه  حمتويات  فانطلقت  ختيلها  يمكن  ال 
اجلزء  نحو  عاليًا  األرض��ي��ة  األح���واض 
إىل  عادت  ثم  اجلوي  الغالف  من  األعىل 
كثيفة  أمطار  شكل  عىل  األرض  سطح 

وغزيرة!.
األرض  غرق  حترص  النظريات  هذه 
النص  يناقض  وهو  األريض،  باملخزون 
مفادها  حقيقة  إىل  يرشدنا  الذي  القرآين 
أن املاء الذي نزل يف وقت الطوفان ليس 
اجلزء  إىل  املائية  األحواض  من  ارتفع  مما 
إىل  ع��اد  ثم  اجل��وي  الغالف  من  األع��ىل 
كثيفة..  أمطار  شكل  عىل  األرض  سطح 
ضمن  من  يكن  مل  النازل  املاء  هذا  أن  بل 
تلك األحواض وال حّتى من األرض!.. 
بل هو من السامء، وال نقصد بذلك املسار 
مؤكد  يشء  فهذا  املياه(  )دورة  ل�  احلركي 

ې  ې  چ  القرآين:  النص  قبل  من 
ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ی ی جئ حئ مئ چ 

]سورة األعراف: 57[.
النسبة  ثابِت  امل��اَء  أن  بذكره  جدير 
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ِمْثل اهلواء ومكّوناتِه.. ُكّل ما يف األمر أّنه 
يتحّول من حالة إىل حالة ومن موضع إىل 
موضع يف دورٍة ُمستمّرة ليس اإل؟. ومثل 
أن  للامء  اليمكن  املحدودة  النسبة  هذه 
وحيدث  املاء  من  واسعة  مساحات  يغطي 
نالحظه  ما  وهذا  التارخيية،  الكارثة  هذه 

يف النص القرآين التايل :چ ٱ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ 
 .]18 املؤمنون:  ]س��ورة  چ  ٺ  ڀ 
األدنى  إىل  األعىل  من  هو  النزول  فاصل 

اُه{. }َأْسَكنَّ بقرينة 
القرآنية،  الرؤية  صحة  يؤكد  ومم����ا 
مع  انفجرت  لو  كلها  اجلوفية  املياه  أن 
تكون  أن  يمكن  ال  واألهن��ار  املحيطات 
التي تغطي مجيع رؤوس اجلبال،  بالكمية 
كبري  حد  إىل  ساعد  األمطار  مياه  فبمعية 

ڄ  چ  تعاىل:  قال  األرض،  إغراق  يف 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
چ ]سورة  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

القمر: 11 -12[.
النظريات  أكثر  أن  األم��ر  حقيقة  يف 
منشؤه  امل��اء  مصدر  أن  عىل  أك��دت  التي 
للوهلة  صحيحًا  كالمًا  يكون  قد  أريض 

فقط،  اآلية  لنصف  نظرنا  أننا  لو  األوىل، 
مياه  هو  الطوفان  مص���در  أن  وافرتضنا 
ولكننا  مائية..  أحواض  عن  ناجتة  ينابيع 
يوضح  لآلية  آخر  نصف  هناك  أن  نرى 
أتى  الطوفان  ملياه  آخر  مصدرًا  هناك  أن 
تعاىل:  قوله  مّر عليك من  السامء، كام  من 
ف��امذا  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چڄ 

يعني ذلك؟.
إن النص القرآين يؤكد لنا عىل أن املاء 
بشكله العام مل يتكون يف األرض يف بادئ 
األرض  إىل  السامء  من  نزل  فلقد  األم��ر 
فيها  فسكن  متدرجة  مراحل  شكل  عىل 
أن  يعني  وهذا  جدًا،  مقدرة  قوانني  بفعل 
بقرينة  للامء  حاضن  وسط  هي  األرض 
اُه{ ليس إاّل، ومل يتكون  السكنى، }َفَأْسَكنَّ
وجوده  يف  األرض  جوف  يف  املاء  عنرص 
يعني  مما  متعددة،  بمراحل  مّر  بل  األويل 
مّر  ثم  بالسامء  مرتبط  منشؤه  امل��اء  أن 
إىل  نزل  بعدها  متعّددة  فيزيائية  بمراحل 
األرض بمقدار ثابت نعرفه اليوم بصيغته 

.)H2O( الكيميائية 
ويف هذا املقام التفاتة يربزها صاحب 
بامء  السامء  أبواب  }ففتحنا  امليزان:  تفسري 
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صب  اهلمر   : املجمع،  يف  ق��ال  منهمر{ 
الدمع و املاء بشدة، و االهنامر االنصباب، 

انتهى.
)مه��ر(  م���اّدة  م��ن  )منهمر(  وق��ي��ل: 
الشديد  الّنزول  وتعني  )صرب(  وزن  عىل 
التعبري  هذا  ويستعمل  املاء،  أو  للدموع 
الرضع  من  احلليب  يستدر  عندما  أيضًا 

النهاية. حّتى 
بامء  اجلو  وهي  السامء  أب��واب  وفتح 
منصب استعارة متثيلية عن شدة انصباب 
مدخر  كأنه  متواليًا  املطر  وجريان  امل��اء 
وراء باب مسدود يمنع عن انصبابه ففتح 

الباب فانصب أشد ما يكون)5(.
أق��وال  يف  ورد  أّن��ه  هنا  والعجيب 
ُاصيبوا  قد  كانوا  نوح  قوم  أّن  املفّسين 
وكانوا  خلت،  قد  سنوات  لعّدة  باجلدب 
عليهم،  املطر  سقوط  بتلّهف  يرتقبون 
وفجأة ينزل املطر ولكن ال ليحيي أرضهم 

ويزيد خريهم بل ماحقًا ومميتًا هلم)6(.
هل الطوفان شمل كل األرض:

عنها  حتّدث  التي  الطوفان  حادث���ة 

)5( تفسري امليزان، ص68. 
)6( روح املعاين هامش اآلية مورد البحث. 

القرآن الكريم، وهي حادثة مهولة وتأخذ 
كونية  ظاهرة  هي  واألل��ب��اب،  بالعقول 
خرجت  أمة  عىل  إهلي  غضب  عن  حتكي 
هلا  رسمه  ال��ذي  الطبيعي  مسارها  عن 
األنبياء والصاحلني، فكانت النتيجة ذلك 
وامخد  أجراسهم  اسكن  ال��ذي  الدمار 
أنفاسهم ومل ينقرضوا إال بعذاب وهالك 
بعذاب  الساموية  الرشائع  عنه  ت  ع��رّب 

ڃ  ڄ  چ  تعاىل:  قال  االستئصال، 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ.
وأهل  العلامء  بني  اخلالف  وقع  لكن 
التفسري حول شمول الطوفان كل األرض 
خصوصًا  معينة،  بقعة  يف  انحرص  أنه  أم 
وإننا مل نجد نصًا قطعيًا يف القرآن الكريم 
يدلل عىل أنه شمل كل أصقاع األرض؟. 
يتشبثون  واملثبتني  املنكرين  أن  وطبيعي 
ما  عىل  كأدلة  اعتمدوها  قد  التي  بادلتهم 
الوقوف عىل  به. وألجل  أدعوه ومتسكوا 
نسلط  أن  أواًل  حاولنا  فريق،  كل  أدل��ة 

األضواء عىل أدلة القائلني باملنع:
حمّمد  الشيخ  ذك��ر  فقد  املنع:  أدل��ة 

ەئ  چ  تعاىل:  قول�������ه  مفهوم  أن  عبده 
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 ،]26 نوح:  ]س��ورة  چ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
باألرض  امل��راد  أّن  يف  نّصًا  اآلية  ليست 
كالم  يف  املعروف  فإّن  كّلها،  الُكرة  هذه 
ُتذكر  أْن  أخبارهم  ويف  واألقوام  األنبياء 
ووطنهم،  أرضهم  هبا  وي��راد  اأَلرض 

فرعون  خطاب  عن  حكايًة  تعاىل  كقوله 
ىئ  مئ  حئ  چ  وه��ارون:  ملوسى 
وقوله:  مرص،  أرض  يعني  چ  جب  يئ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

پ پ چ فاملراد هبا مّكة، وقوله: 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ 

ديار  وامل��راد  چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

فلسطني، والشواهد عىل ذلك كثرية.
بمعونة  تدّل  اآلي��ات  وظواهر  قال: 
أهل  ع��ن  امُل��وروث��ة  والتقاليد  القرائن 
كّلها  األرض  يف  يكن  مل  أّنه  عىل  الكتاب 
أّوليات  إاّل قومه -)وهو يف  يف زمن نوح 
كّلهم  ه��ل��ك��وا  -وأهّن����م  ال��ب��رش(  ح��ي��اة 
ذّريته،  غري  فيها  بعده  يبَق  ومل  بالطوفان، 
البقعة  الطوفان يف  أْن يكون  وهذا يقتيض 
التي كانوا فيها من األرض َسهلها وجباهلا 
اليابسة  ال يف األرض كّلها، إاّل إذا كانت 
منها يف ذلك الزمن صغرية؛ لقرب العهد 

بالتكوين وبوجود البرش عليها.
األرض  وطبقات  التكوين  علامء  فإّن 
)اجليولوجّية( يقولون: إّن األرض كانت 
نارّية  ك��رة  الشمس  م��ن  انفصاهلا  عند 
ظهرت  ُثّم  مائّية،  كرة  صارت  ثّم  ملتهبة 

بالتدريج)7(. اليابسة  فيها 
وب��ذل��ك ظ��ه��ر ع���دم دالل����ة اآلي��ة 
شمول  عىل  چ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

فرض  بعد  األرض،  وجه  لعاّمة  الطوفان 
)يف  آنذاك  البرشي  النسل  نطاق  حمدودّية 
عهٍد بعيد جّدًا( وعدم االنتشار يف أقطار 
األرض، وال ُنسّلم بام حّددته التوراة من 

التأريخ القريب وال مستند هلا.
تأويل اآليات  أّما ما ذكره من  أقول: 
فهو من تقييد الكالم من غري دليل، وأّما 
األص��داف  ب��وج��ود  قوهلم  رّد  يف  قوله 
صعود  إّن  اجل��ب��ال:  قلل  يف  واألس���امك 
يف  يكفى  ال  معدودة  أّي��ام  يف  إليها  امل��اء 
حتملها  أن  اجلائز  من  أّن  ففيه  حدوثها!. 
تبقى  ثّم  إليها  العظيمة  الطوفان  أم��واج 
طوفان  من  ذلك  فإّن  النشف  بعد  عليها 
غري  معدودة  أّيام  يف  الشاخمة  اجلبال  يغمر 

)7( تفسري املنار، ج 12، ص106.
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ينّص  ما  فاته  قد  كّله  ذلك  وبعد  عزير. 
من  حيمل  أن  ُام��ر   أّنه اآلي��ات  عليه 
زوجني  احليوان  أجناس  من  جنس  كّل 
الطوفان  أّن  يف  كالنّص  ذلك  فإّن  اثنني 
أو  مجيعًا  األرض  من  اليابسة  البقاع  عّم 

معظمها الذي هو بمنزلة اجلميع.
الكريم- ال��ق��رآن  ظاهر  إّن  فاحلّق 
عاّمًا  كان  الطوفان  -أّن  ينكر  ال  ظهورًا 
البرش  من  عليها  كان  من  وأّن  ل��ألرض، 
حّجة  احلني  هلذا  يقم  ومل  مجيعًا،  ُاغرقوا 

قطعّية ترّصفها عن هذا الظهور.
وشمول  بالعموم  القائلني  أدلة  ثانيًا: 

وجه األرض:
تعاىل:  قوله  اىل  استندوا يف ذلك  وقد 
ۋچ وق��ول��ه:  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چڱ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
]س��ورة  ىچ  ې  ې  ې 

هود: 42 و 43[.
يف هذه اآلية موضعان يمكن االستناد 

إليهام تدلياًل عىل شمول الطوفان:
ال . 1 مّما  كاجلبال،  اهلائل  باملوج  التعبري 

املاء  ِخَضّم  من  مّتسع  يف  إاّل  حيدث 
املرتاكم.

جبٍل . 2 إىل  للصعود  ن��وح  اب��ن  حماولة 
أنذره  نوحًا  ولكّن  املاء،  من  َيعصمه 
أْن ال عاصم اليوم، ومعنى ذلك: أّن 
َيذر  وال  أيضًا  اجلبال  سيغّطي  امل��اء 
ابتلعه  وهكذا  إليه،  ي��أوي  موضعًا 

املوج اهلائم فكان من املغرقني.
واسعَة  كبريًة  هضبًة  أّن  شّك  ال  لكن 
امل��ي��اه،  عليها  ازدمح����ت  إذا  األرج����اء 
واكتنفتها السيول العارمة من كّل جانب، 
ليجول  املاء  فإّن  األرض  ينابيع  وفاضت 
إىل  ارتفعت  ورّب��ام  ساحتها،  يف  ويصول 
عرشات األمتار، ويف مثل هذا اخِلضّم من 
 � الطوفان  عرضة  يف  والذي   � اهلائم  املاء 
حتصل  أّن  الب��ّد  عاصف  ري��اح  وهبوب 

أمواج عالية وعاتية تلوي عىل كلٍّ يشء.
عىل  واقفًا  ك��ان  ن��وح  اب��ن  أّن  والب��ّد 
السفينة  جتوال  لريى  األرض  من  مرتفع 
-وهو  أبوه  كّلمه  وحينام  املاء،  وجه  عىل 
أبيه،  بُنصح  يعبأ  -مْل  السفينة  يف  راك��ٌب 
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لكّنه  اجلبال،  أعايل  إىل  يأوي  سوف  وأّنه 
عىل  امُلنحدرة  اهلائمة  السيول  أّن  غافٌل 
أعامق  إىل  به  تلوي  سوف  اجلبال  سفوح 
وحال  النازلة  به  نزلت  وبالفعل  الَغرق، 

بينه وبني أبيه املوج فكان من اهلالكني.
املاء  أّن  عىل  دالل��ة  ذل��ك  يف  وليس 
يف  الشاخمة  اجلبال  ِقمم  عىل  يرتفع  سوف 

كّل مناحي األرض.
أّن  الشعراين  العاّلمة  رّجح  وهكذا 
املاء مل يرتفع يف أرض الطوفان )هضبة ما 
ثالثني  أو  عرشين  من  أكثر  النهرين(  بني 
جبال  ُقَلل  غشيانه  يمكن  ال  مّم��ا  م��رتًا، 
جبال  سلسلة  من  آرارات  كُقّلِة  رفيعة 

جودي)8(.
أما العالمة السّيد الطباطبائي: فقال: 
-ظهورًا  الكريم  القرآن  ظاهر  أّن  »احلّق، 
ال ينكر -أّن الطوفان كان عاّمًا لألرض، 
أغرقوا  البرش  من  عليها  ك��ان  من  وأّن 

مجيعًا«...
ومن شواهد اآليات التي استند إليها 

احلسن  أيب  للعاّلمة  القرآن  لغات  معجم   )8(
الشعراين )ملحق تفسري أيب الفتوح الرازي، 

ج 11، ص144(. 

وئ  ەئ  -چ  نوح  عن  -حكايًة  تعاىل  قوله 
]سورة  چ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

نوح: 26[ وقوله: چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ چ ]سورة هود: 43[.

چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  وق��ول��ه: 

]سورة الصافات: 77[.
كالمه  م��ن  ال��ش��واه��د  وم���ن  ق���ال: 
يف  ذك��ر  م��ا  ال��ط��وف��ان  عموم  ع��ىل  تعاىل 
كلٍّ  من  حَيمل  ب��أْن  األم��ر  من  موضعني 
لو  أّن��ه  الواضح  ومن  اث��ن��ني)9(،  زوج��ني 
-أرض  باملنطقة  خاّصًا  الطوفان  ك��ان 
حاجة  تكن  معروف-مل  هو  كام  العراق 
النسل  تداوم  إلمكان  نظرًا  ذلك)10(؛  إىل 
بسائر أفراد النوع املنّبثة يف أقطار األرض 
عىل  دلياًل  التمسوه  آخر  شاهد  حينذاك، 

ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  قال  الطوفان:  عموم 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

)9( أنظر: ]سورة هود: 40[ و ]سورة املؤمنون: 
 .]27

ص272   ،10 ج  امل��ي��زان،  تفسري  أنظر:   )10(
حُمّمد  الدكتور  ذلك  عىل  ووافقه   274 و 
 ،12 ج  ال��ف��رق��ان،  تفسريه  يف  ال��ص��ادق��ي 

ص316- 317.
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ 
ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ې ې ى چ.
يمكن  م��وض��ع��ان  اآلي����ة  ه���ذه  يف 

شمول  ع��ىل  ت��دل��ي��اًل  إل��ي��ه��ام  االس��ت��ن��اد 
الطوفان:

ال . 1 مّما  كاجلبال،  اهلائل  باملوج  التعبري 
املاء  ِخَضّم  من  مّتسع  يف  إاّل  حيدث 

املرتاكم.
جبٍل . 2 إىل  للصعود  ن��وح  اب��ن  حماولة 

أنذره  نوحًا  ولكّن  املاء،  من  َيعصمه 
أْن ال عاصم اليوم، ومعنى ذلك: أّن 
َيذر  وال  أيضًا  اجلبال  سيغّطي  امل��اء 
ابتلعه  وهكذا  إليه،  ي��أوي  موضعًا 

املوج اهلائم فكان من املغرقني.
 هذا وقد ورد من طرق أهل البيت
من  العزم  أوىل  أّن  وعىل  عليه،  ي��دّل  ما 
وموسى  وإبراهيم  ن��وح  وه��م  األنبياء 
إىل  مبعوثني  ك��ان��وا   وحمّمد وعيسى 

الناس كاّفة.
ُعموم  عىل  دلياًل  أخذوه  ثالث  شاهٌد 

الطوفان.

»ه��ذا  الطباطبائي:  ال��ع��اّلم��ة  ق��ال 
اليابسة  البقاع  الطوفان عّم  أّن  كالنّص يف 
هو  الذي  ُمعظمها  أو  مجيعًا  األرض  من 
بمنزلة اجلميع«، وقال: »ولو كان الطوفان 
خاّصًا بُصقع من أصقاع األرض وناحية 
-مل  قيل  ما  عىل  -كالعراق  نواحيها  من 
السفينة  يف  حيمل  أْن  إىل  حاجة  أّي  يكن 
من كّل جنس من أجناس احليوان زوجني 

اثنني«)11(.
وهناك تأييد وإحجام يف نفس الوقت 
»ويف  األم��ث��ل:  تفسري  ص��اح��ب  يبديه 
التاريخ الطبيعي نعثر عىل فرتة تدعى فرتة 
هذه  تكن  مل  فلو  السيول،  ذات  األمطار 
فهي  احليوانات،  توّلد  قبل  الزمنية  الفرتة 

تنطبق عىل طوفان نوح.
التاريخ  أيضًا  النظرية موجودة  وهذه 
الكرة  حمور  أن  وهي  ل��ألرض،  الطبيعي 
يكون  بحيث  ت��درجي��ًا،  يتغري  األرض��ي��ة 
خط  مكان  واجل��ن��ويب  ال��ش��اميل  القطبان 
حمّلهام،  االستواء  خط  وحي��لّ  االستواء، 
أعىل  يف  تكون  التي  احل��رارة  أّن  وواضح 
فرتتفع  القطبية  الثلوج  تذيب  درجاهتا 

)11( تفسري امليزان، ج 10، ص 274.
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من  كثريًا  تستوعب  حتى  البحار  مياه 
األرض  ثنايا  يف  النفوذ  وم��ع  اليابسة، 
وكل  املتفجرة،  العيون  حتدث  وطياهتا 
ذلك يبعث عىل كثرة السحب و األمطار.
من   نوح اختيار  مسألة  أّن  ك��ام 
ومحلها  زوج��ني  احليوانات  من  نوع  كل 
الطوفان  ك��ون  يؤيد  السفينة  عىل  معه 
كان  نوحًا  أّن  عرفنا  وإِذا  أيضًا،  عاملّيًا 
يسكن الكوفة � كام تقول الّروايات � وأن 
للّروايات  -طبقًا  وحافته  الطوفان  طرف 
اهلل احلرام،  مّكة وبيت  اأُلخرى -كان يف 
فهذا نفسه أيضًا مؤيد »لعاملّية الطوفان«.

يبعد  ف��ال  ول��ك��ن م��ع ه��ذه احل���ال، 
معينة  منطقة  يف  ال��ط��وف��ان  ي��ك��ون  أن 
عىل  األرض  إِط��الق  ألّن  األرض،  من 
يف  ت��ك��رر  ال��ع��امل  م��ن  ال��واس��ع��ة  املنطقة 
قّصة  يف  نقرأ  كام  القرآن،  آيات  من  عدد 

ۇ  ۇ  چڭ  إرِسائ��ي��ل  ب��ن��ي 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ومح�����ل  ۅچ،  ۋ  ۋ  ٴۇ 
لئال  ك��ان  رّب��ام  السفينة  يف  احل��ي��وان��ات 
ينقطع نسلها يف ذلك القسم من األرض، 
يف  وانتقاهلا  احليوانات  نقل  أن  خصوصًا 

ذلك اليوم مل يكن أمرًا هّينًا.
كام أّن هناك مسألة تسرتعي االنتباه-
بمثابة  كان  نوح  طوفان  أّن  -وهي  أيضًا 
أن  عىل  دليل  لنا  وليس  لقومه،  العقاب 
وعادًة  كلها،  األرض  شملت  نوح  دعوة 
إىِل  زمانه  مثل  يف  نوح  دعوة  وصول  فإّن 
مجيع نقاط األرض أمر بعيد.. ولكن عىل 

كل حال«)12(.
قال صاحب تفس املنار: »والتقدير-
امحل   :] ك��لٍّ ]بتنويِن  حفص  ق��راءة  عىل 
احليوان  أو  األحياء  نوٍع من  كّل  فيها من 
زوجني اثنني ذكرًا وُأنثى؛ ألجل أْن تبقى 
ويبقى  فتتناسل  األحياء،  سائر  َغرق  بعد 

نوعها عىل األرض«)13(.
وع���اّم���ة امل���ف���ّسي���ن ع���ىل ذل���ك، 
وتوارد  التوراة  بنّص  متأّثرون  ولعّلهم 
ِسفر  يف  جاء  املعنى،  هبذا  اإلرسائيلّيات 
الطاهرة  البهائم  مجيع  وم��ن  التكوين: 
وُأنثى،  ذك��رًا  سبعًة  سبعًة  معك  تأخذ 
ذك��رًا  اثنني  الطاهرة  غري  البهائم  وم��ن 
سبعًة  أيضًا  السامء  طيور  وم��ن  وُأن��ث��ى، 

)12( تفسري االمثل، مكارم شريازي، ص538. 
)13( تفسري املنار، ج 12، ص 76.
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عىل  نسٍل  الستبقاء  وُأنثى؛  ذك��رًا  سبعًة 
يف  ورد  وه��ك��ذا  األرض)14(  ك��ّل  وج��ه 

اإلرسائيلّيات)15(.
حُيمل  حّتى  السفينة  َقْدر  ما  ولك���ن 
أن��واع  م��ن  اجل��ّم  ال��ع��دد  ه��ذا  مثل  فيها 
واحلش�����ار  والوحشّية  األهلّية  احليوان 
األحياء،  نسل  ينقرض  لئ���اّل  والطيور؛ 
بل ويف هذه الروايات: مَحل األزواج من 
وهو  واألعشاب،  والشجر  النبات  أنواع 

الغرابة بمكان!!. من 
قرآنيًا  والعام  السنة  لفظتي  بني  الفرق 

وما هي عالقتها بالطوفان:
إضاءة  نلقي  أن  األمر  بادئ  نحاول 
ح��ول اآلي���ة ال��راب��ع��ة ع��رشة م��ن س��ورة 

ائ  ائ  ى  ى  چ  ال��ع��ن��ك��ب��وت: 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ېئچ التي  ېئ  ۈئ  ۈئ 
مسرية  يف  والعام  السنة  مفردة  تتضمن 
 نوح النبي  الصالح  العبد  هذا  وحياة 
يف  مستقالن  مه��ا  ه��ل  ذل��ك  بعد  لنعلم 

)14( ِسفر التكوين، إصحاح 7/ 2 -3. 
)15( الدّر املنثور للسيوطي، ج 4، ص 423 فام 

بعد. 

أهنام  أم  بعضهام  ع��ن  والوظيفة  املعنى 
مرتادفان.

أن  لنا  جليًا  يتضح  التدبر  من  بقليل 
عمره الرشيف يزيد بكثري عام ذكره النص 
أكثر  اليعدوا  القرآن  وماذكره  القرآين، 
السامء  رسالة  بتبليغ  هبا  كلف  فرتة  من 

ليس إال؟.
بعمر  النص  هلذا  عالقة  فال  وبالتايل 
هذه  أن  قال  من  وهناك   ،نوح النبي 
إىل  لكنه رك��ن  ف��رتة رس��ال��ة  ال��ف��رتة ه��ي 
املعادلة الرياضية )1000 -50 = 950( 
وعي  ع��ن  لنا  تكشف  امل��ع��ادل��ة  وه���ذه 
كام  القرآين  النص  تّدبر  عن  بعيد  مرّكب 

ستالحظ.
التي نحن بصددها  الكريمة  اآلية  إن 
هلذه  األول  املحور  مهامن:  حم��وران  فيها 
وفيه  ِفيِهْم{  }َفَلبَِث  تعاىل:  قوله  اآلي��ة: 
قومه  يف  اللبث  ف��رتة  أن  واضحة  دالل��ة 
إال  سنة  »ال���ف  وه��ي  ال��ط��وف��ان،  قبل 
تزامنت  التي  الفرتة  أي  عاما«،  مخسني 
األمر..  بادئ  يف  رسالته  بتبليغ  واقرتنت 
لفظة  استعامالت  يف  رصيح  املعنى  وهذا 

ے  ھ  چ  املوارد:  هذه  الحظ  )فيهم(.. 
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 

ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې 

ەئ چ ]سورة املائدة: 117[.

النبي  الفرتة ماهو مصري  أما بعد هذه 

هل  نوح؟.  النبي  مات  هل   نوح
أمامنا  ت��رتاءى  طبيعي  رسالته؟.  انتهت 
الرسايل  دوره  ماهو  منها،  تساؤالت  عدة 
حيكم  ق��وم  له  ك��ان  وه��ل  الطوفان،  بعد 
التساؤالت  ه��ذه  كل  اهلل،  بحكم  فيهم 

سوف نأيت إليها تباعًا.
يوحي لنا أن األعوام ال� )950( التي 
التي  إليها القرآن الكريم هي الفرتة  أشار 
يدعوهم  وهو  قومه  بني   نوح عاشها 
تدّبر  بأدنى  و  جالله،  جل  اهلل  عبادة  إىل 
مدة  من  املراد  أن  يظهر  الكريمة  اآلية  يف 
لبثه يف قومه هي فرتة ما بعد رسالته حتى 

حدوث الطوفان. 
 نوح النبُي  رُه  َعمَّ ما  جمموع  إن  ثم 
 بحسب ما َورد يف روايات أهل البيت
اإلمام  عن  ُرِوَي  فقد  سنة،  ه��و)2300( 
َق��اَل:  أن��ه   الصادق حممد  ب��ن  جعفر 
َسَنٍة،  َثاَلَثاِمَئِة  َو  َسَنٍة  َأْلَفْي   َعاَش ُنوٌح«

ُيْبَعَث،  َأْن  َقْبَل  َسَنًة  ِسنَي  َومَخْ َثاَمُناِمَئٍة  ِمْنَها 
َقْوِمِه  يِف  َوُهَو  َعامًا  ِسنَي  مَخْ إاِلَّ  َسَنٍة  َوَأْلُف 
ِمَن  َنَزَل  َما  َبْعَد  َعاٍم  ُساِمَئِة  َومَخْ َيْدُعوُهْم، 
َو  ْمَصاَر  اأْلَ  َ َفَمرصَّ امْلَاُء،  َوَنَضَب  ِفيَنِة  السَّ

َأْسَكَن ُوْلَدُه اْلُبْلَداَن.
لكن مانصوا إليه، هل أن هذه الفرتة 
الزمنية التي ترصمت وانقضت من حياته 
عامًا  ومخسون  تسعامئة  هي  هل  الرشيفة، 
الفرق  وما  سنة؟.  ومخسون  تسعامئة  أم 
تفيده  ما  )ع��ام(  كلمة  تفيد  هل  بينهام؟ 
هل  أي  ومفهوم؟.  كداللٍة  )سنة(  كلمة 
العام سنة والسنة عام ويكونان متوافقني 
كان  وإن  القياسية؟..  وحداهتم  بجميع 
كذلك فِلَم جرى التبديل يف سياق النص 

القرآين؟.
احلالية  ال��ق��رائ��ن  إىل  ب��االح��ت��ك��ام 
)عام(  كلمة  أّن  القول  نستطيع  والداللية 
منهام  ولكل  )سنة(،  كلمة  عن  ختتلف 
جيب  ال  الذي  اخلاص  واستعامله  داللته 
القرآن  ننظُر إىل  أْن خيتلط مع غريه... بل 
عىل أّنه نظاٌم لغويٌّ حمكٌم مستقلٌّ بذاته ال 

خيضُع لقواعد خارجية..
كام نشري إىل أن الغالب عندما تناولوا 
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من احتساب  انطلقوا  القرآين  النص  هذا 
اجلميع  إن  نقول  ونحن  رياضية،  معادلة 
عندما  تدبر  دون��ام  كبري  خطأ  يف  وقعوا 
ح��س��ب��وا امل��ع��ادل��ة ع��ىل ال��ن��ح��و ال��ت��ايل: 

.)950 = 50-1000(
يزعمون  كام  األمر  ك���ان  وإن  حتى 
خمتلفان  املعادلة  ط��ريف  أّن  غفلوا  فقد 
سنة   1000 مها  إذ  متامًا،  ومتناقضان 
عىل  كانت  فلو  عامًا!..   50 منها  يطرح 
أو  سنة،  مخسني  إال  سن��ة   1000 نحو 
لسّلمنا  ع��ام��ًا  مخسني  إال  ع��ام   1000
يطرح  أْن  قلنا ال ريب يف  وبالتايل  باألمر 
ملّا  ولكن  بعضهام..  من  املعادلة  طرفا 
توحيد  لزامًا  كان  خمتلفني  الطرفان  كان 
الطرح  عملية  إجراء  قبل  املعادلة  طريف 
نقول  الرياضي���ة  اللغ������ة  )وباستخدام 
إذا  إاّل  ص  من  س  نطرح  أْن  ُيمكن  ال 
نفسها(..  هي  متغري  كل  وح��دة  كانت 
فهل حيّق لنا أْن نطرح تفاحًا من الربتقال 

أو العكس؟. طبعًا ال..
لعلك تتسائل اآلن: إىل أي يشء يشري 

هذا التغاير اللفظي إذن؟!.
}إاِلَّ  قال  عندما  النص  أن  نرى  نحن 

عملية  بذلك  يقصد  مل  َعاًما{  ��ِس��نَي  مَخْ
ال  إليها  اإلش��ارة  يقصد  يكن  ومل  الطرح 
ما  جل  إن  بل  بعيد!،  من  وال  قريب  من 
أراد أن خيربنا به هو أن النبي نوح لبث 
دونام  تامة  كاملة  سنة   )1000( قومه  يف 
املستثناة  عام�����ًا  اخلمسون  أما  نقص!.. 
فهي من جنِس نظاٍم آخر انتقل إليه النبي 
الفرتة  نوح ومن معه!.. وبالتايل فهذه 
قومه  مع  ليست  )50عام(  بال�  املحسوبة 
بل هو وجود آخر خيضع لقوانني جديدة 
وحسب  يتغاير  آخ��ر  نظام  ع��ىل  يعتمد 
معطياته مع ما كان عليه أثناء فرتة تواجده 
مع  الفرتة  فهذه  الطوفان،  قبل  قومه  مع 
ما  وإىل  الطوفان  ف��رتة  ت��وازي  الناجني 
إىل  الطبيعة  القوانني  عادت  أن  إىل  بعده 
)إال(  لفظة  وإن  كام  الطبيعي!..  وضعها 
ما،  نوٍع  من  معينة  نسبة  استثناء  تعني  ال 
بل تعني أن املستثنى وهو اخلمسون عامًا 
تأمل  آخ��ر!..  جنٍس  وم��ن  خيتلف  يشء 
دخلت  أو  جاءت  إذا  )إال(  لفظة  موارد 
القرآين  النص  معادالت  من  معادلة  يف 

ڱ  چ  طرفيها:  بني  ومتيز  تفصل  كيف 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 



املنهج التأوييل يف حقيقة الطوفان وأصحاب السفينة

54

ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
الكهف:  ]س��ورة  چ  ۇ  ۇ  ڭ 
َكاَنْت  اْمَرَأَتُه  إاِلَّ  َوَأْهَلُه  }َفَأنَجْيَناُه   .]50
 .]83 األع��راف:  ]سورة  اْلَغابِِريَن{  ِمَن 
چ ]سورة  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ 

الشعراء: 77[.
نظرية  إىل  نتوصل  أن  يمكن  وبذلك 
عامًا،  للخمسني  احلقيقي  املعنى  تتضمن 
النبي  خاضها  التي  التجربة  عن  وتفرزها 
عنها  ع��رّب  التي  الطوفان،  قبل   نوح
وئچ  ەئ  چ  تعاىل:  بقوله  الكريم  القرآن 
الطبيعي،  بالنظام  ترتبط  هنا  والسنة 
الذي  النظام  هو  الطبيعي  بالنظام  ونعني 
ألن  عليه  مسيطر  غري  فيه  الزمن  يكون 
وله  معني  تقدير  وفق  فاعال  نظاما  هناك 
امل��وج��ودات ..وهذه  عىل  تسيطر  آليات 
لل�  اللفظية  امل��وارد  مع  اقرتنت  اآلليات 
زمان  السنة  من  جعلت  والتي  )سنة( 
الليل  تعاقب  خ��الل  من  يعرف  حم��دود 
والقمر  بالشمس  وارتباطهام  والنه������ار 

ڎ  ڌ  ڌ  چ  تعاىل:  قوله  يف  كام 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ 

ڱ چ ]سورة اإلرساء: 12[.
ال�  لفظة  مفه�����وم  أن  يعني  وه��ذا 
)النظام  املحدود  الزمن  إىل  يشري  )سنة( 

واقع  وهو  اآلن،  نعيشه  الذي  الطبيعي( 
اخلاضع  الطبيعي  النظام  سلطة  حت��ت 
الطبيعية من زالزل وفيضانات  للتقلبات 
وكوارث أخرى، تتصف بالشدة والتعب 
من  عىل  قاس  زمن  فهو  والظلم  والدأب 
عاش فيه وقد عد من السنن الكونية التي 
وجتد  معًا،  واألمة  الفرد  ترصفات  ترقب 
القرآنية  النصوص  يف  رصحيًا  الكالم  هذا 

ېئ  ۈئ  ۈئ  چ  تعاىل:  قوله  يف  كام 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
چ ]سورة األعراف:  ی  ی 

ڄ  ڄ  130[. وكام يف قوله تعاىل: چ 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ 
ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ 
تعاىل:  وق��ول��ه   ،]26 امل��ائ��دة:  ]س���ورة 
چ ]سورة  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چۅ 

يوسف: 42[.
هي  تأشريه��ا  نريد  التي  النقطة  إن 
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ميكانيكية  زمنية  دورة  إىل  تشري  السنة  أن 
احلايل،  الطبيعي  بالنظام  ترتبط  عملها 
مادهتا  هو  احلايل  الطبيعي  النظام  إن  بل 
زمنية  بدورة  املقّيد  املحدود  الزمن  وهو 
لإلصالح  خطة  ه��و  وال���ذي  حم���دودة 
أحسن،  نظام  نحو  والتطور  وال��رتق��ي 
موارد  من  القرآين  النص  يف  يرد  ما  وكل 
سنني(  )السنة/  ال���  يف  متعلقة  لفظية 
الطبيعي  للنظام  وص��ٌف  يعني  فذلك 
هذا  نأخذ  ذلك  عىل  ومثااًل  الدنيوي.. 
مع  السنة  بقانون  املرتبط  القرآين  النص 

ۇ  ۇ  ڭ  چ  )لبث(:  لفظة  اقرتان 
چ ]سورة  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

.]25 الكهف: 
هذه  خالل  ومن  هنا  تالحظ���ه  ما 
الكهف  أصح��اب  لبثة  حساب  أن  اآلية 
أن  ولسائل  بالسنني!.  معه  التعامل  تم 
بالنظام  مرتبط����ة  السنني  أليس  يسأل.. 
أصحاب  فه������ل  تقدم؟.  كام  الطبيعي 

الكهف هم يف هذا النظام الدنيوي؟.
نقول نعم:

هذا  ضمن  زالوا  ما  إهنم  يعني  وهذا 
النظام  إىل  ينتقلوا  ومل  الطبيعي  النظام 

كلها  الكهف  أصحاب  فقصة  األحسن، 
تعاىل:  قوله  تأملوا  السنني  بنظام  مرتبطة 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چں 

الكهف:  چ)16( ]س����ورة  ۀ  ۀ 
ۇ  ۇ  ڭ  چ  تعاىل:  وقوله   .]11
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ ]سورة 

الكهف: 25[.
مع  اللبث  اقرتان  هو  هيمنا  ما  ولكن 
السنني والذي يعني أن هذا اللبث هو يف 

احلياة الدنيا.
داللة لفظة )العام(:

)16( ومما يدلل عىل أن السنة تشتمل عىل دورة 
الطبيعي  بالنظام  مرتبط  عملها  ميكانيكية 
يريدون  حينام  العلامء  نجد  ل��ذا  احل��ايل، 
ومقدار  والقمرية  الشمسية  السنة  حساب 
الكريم إىل  القرآن  أشار  بينهام، وقد  الفرق 
الشمسية  السنة  بني  الفرق  يف  التعادل  هذا 
مائة سنة  كلام مىض  وأّنه  القمرية،  السنة  و 
شمسية متيض 103 سنة قمرية، أي بزيادة 
يف  ذل��ك  و  سنة،  مائة  ك��ّل  سنوات  ثالثة 
حيث  الكهف  أه��ل  عن  حديثه  معرض 

قال عن مدة لبثهم يف الكهف: چ ڭ ۇ 
ٴۇچ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
عىل  امل���ّدة  حسبنا  الكهف .ف��إذا  س��ورة 
300سنة،  تكون  الشمسية  السنة  حساب 
تكون  القمرية  السنة  عىل  حسبناها  وإذا 

309 أي بفارق تسع سنني .
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مرادفة  هي  )عام( التي  ال�  لفظة  إن 
جوهريًا  تغيريًا  هناك  أن  اإل  للفظة)سنة( 
أدى  ال���ذي  ال��داخ��يل  حم��وره��ا  تضمن 
ونظامها  مسارها  تغيري  اىل  األخ��ر  هو 
الزمكانية  يف  الفاعلية  بأسباب  وشحنها 
نظاٍم  وترميمها نحو  نواقصها  وإمت��ام 
العام  بشكلها  اللفظة  وه��ذه  أح��س��ن، 
الثالث  وأيامه  األحسن  بالنظام  مرتبطة 
عىل  خالهلا  من  سيتحقق السيطرة  التي 
األفالك  حركة  عىل  السيطرة  بعد  الزمان 
أيب  ورد عن  كام   ،حممد آل  دول��ة  يف 
حديث  يف   الباقر اإلم��ام  عن  بصري 
 ،طويل عن سري وحركة اإلمام القائم
سبع  ذلك  عىل  يقول :»فيمكث  أن  إىل 
من  سنني  ع��رش  سنة  ك��ّل  م��ق��دار  سنني 
يشاء«.  ما  اهلل  يفعل  ثم  ه��ذه،  سنينكم 
فكيف  ف��داك،  جعلت  ل��ه:  قلت  ق��ال: 
تعاىل  اهلل  »يأمر  ق��ال:  السنون؟.  تطول 
فتطول  احلرك�����ة،  وقّلة  باللبوث  الفلك 
له:  قلت  قال:  والسنون«.  لذلك  األيام 
فسد.  تغرّي  إْن  الفلك  إن  يقولون:  إهنم 
قال: »ذلك قول الزنادقة، فأما املسلمون 
اهلل  ش��قَّ  وق��د  ذل��ك،  إىل  هلم  سبيل  فال 

القمر لنبّيه، ورّد الشمس من قبله ليوشع 
واّنه  القيامة  يوم  بطول  وأخرب  نون،  بن 
}كألف سنة مما تعّدون{ اإلرشاد للمفيد.

هي  ال�)عام(  لفظة  إن  نستقرئه  وما 
نتاج طبيعي وحمصلة هنائية ملا بعد السنني، 
السياق  املعادلة قائمة يف  لذلك ترى هذه 
تالحظ  فإنك  واض��ح،  بشكل  ال��ق��رآين 
النبي  وقت  يف  الرؤيا  تأويل  خالل  ومن 
يوسف وانطباقها يف أرض الواقع، إن 
عىل  متقدمة  مراحل  هي  )السنني(  لفظة 
يعّد مرحلة حتصيلّية  فالعام  )العام(  لفظة 
النتائج التي تم العمل من أجلها يف  لكل 
إىل  الوصول  أجل  من  معينة  حياة  نظام 
سابقتها،  من  أفضل  تكون  أخرى  حياة 
جديدًا  مفهومًا  لنا  يكشف  التنسيق  وهذا 
قوله  تأّمل  لل�)عام(  اللفظية  الداللة  عن 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ت��ع��اىل: 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ہ چ.
هنا  )ع��ام(  لفظة  أن  املالحظ  ومن 
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التخطيط  ت��م  التي  النتائج  لكل  حتقيق 
فنظام  املتقدم��ة )سنني(  املراح����ل  هلا يف 
شك  وبال  له  التخطيط  تم  ما  هو  العام 
ال  لكنه  كان  مما  أفضل  أخرى  حياة  هو 
استثامر  خ��الل  م��ن  إال  حتقيقه  يمكن 
العام  النظام  أّن  يعني  قبله ..وه��ذا  ما 
مرتبٌط  األح��س��ن  ال��ن��ظ��ام  ه��و  وال���ذي 
بمشيئة وعمل اخلْلِق من مقدمات ضمن 
نخلص  املحدودة )سنني( وبذلك  الفرتة 
ليس  األحسن  النظام  أن  مهمة  نتيجة  إىل 
ق��سًا يف وق��ٍت حم��ّدد ال  ليأيت  )م��ربجم��ًا( 
أّوله  بام  يعمل  مل  القوم  أن  فلو  يتغرّي!.. 
ضمن  الرؤيا  بشأن   يوسف النبي  هلم 
مراحل  وف��ق  وم��ربجم��ة  مرسومة  خطة 
من  سيتمكنون  إهنم  تعتقد  فهل  متعددة 
جتاوز املحنة التي مرّوا هبا؟!.. طبعًا ال.. 
النظام  أّن  مهمة  نتيجة  إىل  نخلص  بذلك 
بالسنني  له  واملعدود  )الدنيوي(  احلايل 
له  املعدود  األحسن  النظام  عن  منفصاًل 
من  واحد  فلكل  زمنيًا  انفصااًل  باألعوام 
احلايل  فالنظام  اخلاص..  زمنه  النظامني 
التي  ومادُتُه  األحسن  النظام  وسيلة  هو 

منها. يتكّون 

الطوفان: البسملة وأثرها يف حتدي 
شغلت  ال��ت��ي  املهمة  امل��ب��اح��ث  م��ن 
هو  الطوفان  حقيقة  يف  واض��ح��ًا  ح��ي��زًا 
السكينة  إن��زال  يف  وأث��ره  الغيبي  اجلانب 
إليها،  بأحوج  هم  ساعة  يف  والطمأنينة 
العاتية  والرياح  الغزيرة  األمطار  حيث 
هلا  ر  اليقدَّ وسفينة  املتالطمة،  واألمواج 
الغاضبة  األم��واج  ه��ذه  عباب  متخر  أن 
كان  فام  اجلبال،  قمم  أع��ىل  غطت  التي 
بكلامت  شفاهه  ترتنم  أن  إال   لنوح
وروضتها  األم��واج  تلك  هدأت  قدسية 
ذليلة  فجعلتها  اإلنقياد،  إىل  اجلموح  من 
بمجرد   ،النبي إرادة  ط��وع  ومنقادة 

گ  ک  ک  ک  چک  تعاىل:  قوله 
گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ چ.

وإرساءها  السفينة  جريان  عّلق  فهو 
ب�»اسم اهلل« وهذان مها السببان الظاهران 
الغرق،  من  فيها  ومن  السفينة  نجاة  يف 
شملت  لو  السببان  ه��ذان  ينجح  وإّن��ام 
تشمل  وإّن��ام  ركبها،  من  اإلهلّية  العناية 
خلطايا  ��ة  اإلهل��يّ املغفرة  بشمول  العناية 
من  لينجوا  هلم  اإلهلّية  والرمحة  رّكاهبا 
األرض،  يف  رسلهم  عىل  ويعيشوا  الغرق 
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ڳ  بقوله:چ  تسميته   عّلل ولذلك 
اهلل  اس��م  أذك���ر  إّن���ام  أي  چ،  ڳ  ڳ 
رّبى  ألّن��ه  ومرساها  سفينتي  جمرى  عىل 
جمراها  حيفظ  أن  ل��ه  ال��رح��ي��م،  الغفور 
حّتى  والتخّبط  االختالل  من  ومرساها 

ورمحته.  بمغفرته  الغرق  من  بذلك  ننجو 
سبحانه  اهلل  حكى  إنسان  أّول   ونوح
عنه التسمية باسمه الكريم فيام أوحاه من 
الباب،  هذا  فتح  فاتح  أّول   فهو كتابه 
التوحيد،  أقام احلّجة عىل  أّنه أّول من  كام 
وأّول من جاء بكتاب ورشيعة، وأّول من 
التناقض  ورفع  الطبقات  لتعديل  انتهض 

عن املجتمع اإلنسايّن.

معه  م��ن  ورك���ب  السفينة  ف��رك��ب 
أمنني  اهلل«  »ب��س��م  ت����ردد  وش��ف��اه��ه��م 
خارجية  لقوة  األم��ر  تاركني  مطمئنني، 
 نوح حتى  أحد،  به  اليتحكم  ونظام 
 ليس من شأنه ذلك، إنام كانت وظيفته
كل  م��ن  فيها  يسلك  أو  فيها  حيمل  أن 
زوجني أثنني وأهله ومن آمن، وذلك بعد 
إمتام صناعتها الذي كان بواسطة )األعني 

حب خب  والوحي( كام قال تعاىل: چ 
مب ىب چ ]سورة هود: 37[.

هذه  مسار  وحتديد  عمل  طبيعة  أما 
شأن  ال  مسبق  بشكل  معد  فهو  املركبة 
ألحد يف جمراها إىل أن تصل مرساها من 
اإلهلي  النظام  ه��ذا  س��وى  واسطة،  غري 
)اسم اهلل( عّز وجل وهذا إعالن رصيح 
القول  هذا  قال  عندما   نوح النبي  من 
هذه  وم��رس��ى  بمجرى  ل��ه  ش��أن  ال  أن 
املركبة، وبالتايل يتأكد لنا أهنا كانت تعمل 
خيتلف  فاعل  ونظام  خاصة  برجمة  وفق 
يف  موجودة  كانت  التي  األنظمة  كل  عن 
نص  يف  كام  الطوفان..  قبل  ما  حضارة 
چ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  آخر:چ 

]سورة القمر: 14[.
ليس  )أعيننا(  نظام  أن  هن���ا  ونلحظ 
النظام  هذا  متعّلق  بل  باملرسى  شأن  له 
يف  أي  املركبة  هذه  )جت��ري(  اجلريان  هو 

رسعتها وتوجيه دفتها ومسار حركتها.
ظريفة  كناي����ة  )بأعيننا(  التعبري  إّن 
لليشء  والرعاية  املراقبة  عىل  للداللة 
قوله  يف  بوضوح  املعنى  ه��ذا  ويتجّسد 
ه��ود:  س��ورة  م��ن   )37( اآلي��ة  يف  تعاىل 

چحب خب مب ىب چ.

وبقول موجز من كل ذلك أن املركبة 
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مربمج  وعقل  خفية  بقوى  تسري  كانت 
»أعيننا  مها  اثنني  جلهتني  إال  اليستجيب 
فهي  ذلك  ودون  اهلل«  و»اس��م  ووحينا« 

عصية عىل الغري.
هلذه  كيف  هو  يتبادر  الذي  والسؤال 
العجيبة  السع�ة  هبذه  تنتقل  أن  املركبة 
التي  التقنية  الوسائل  لكل  فاقدة  أهنا  مع 
والتحكم  القيادة  عجلة  إدارة  شأهنا  من 
ثابت  م��س��ار  ضمن  الفائقة  ب��ال��سع��ة 
وحم���دد، ح��ال ال��ص��ع��ود واهل��ب��وط عند 
هبوب الرياح وارتفاع أمواج املياه، الذي 

ڱ ڱ ڱ ں  وصفه النص القرآين چ 
ں ڻچ..

أن  ق��اط��ع  وبدليل  ينبئ  ذل��ك  ك��ل 
عادة  ألننا  استثنائيًا،  حدثًا  كان  الطوفان 
نجد األمواج ترتفع وربام يصل ارتفاعها 
يرتفع  أن  أم��ا  األم��ت��ار،  ع���رشات  إىل 
األم��ت��ار،  آالف  أو  مئات  أي  كاجلبال 
الطوفان كان حدثًا  أن  يدل عىل  فإن هذا 
املوج  يكون  وعندما  التاريخ،  جمرى  غرّي 
ضخاًم كاجلبال فهذا يعني أهنا فعاًل عالية 
فيه  ليس  الكريم  القرآن  ألن  كاجلبال 
حقيقي،  وصف  هو  بل  املبالغة  أسلوب 

حركة املوج ستكون عظيمة  وبالتايل فإن 
من  نشاهده  عام  خيتلف  بشكل  ومنتصبة 
املنكسة  األم��واج  لتلك  السواحل  عىل 

واملنبسطة.
هذه  كل  أن  ذل��ك  بعد  عرفنا  وإذا 
الدراما تتحدث عن حدث تارخيي وقع يف 
زمان ومكان معينني وقد نقلها لنا القرآن 
كل  بعيد  وواقعية  حقيقية  بصورة  الكريم 
يمكن  واملبالغة،  املجاز  اللوان  عن  البعد 
تتحرك  التي  السعة  هذه  أن  نستنتج  أن 
أو  اضطراب  أي  دونام  السفينة  هذه  هبا 
عن  حرفها  أو  تعطيلها  إىل  ي��ؤدي  خلل 
اجلوية  الظروف  مراعاة  مع  مسارها؟!. 
واخلوف  اهللع  وحالت  هبا،  حتيط  التي 
بحسب  ال��ذي  احليوانات  ارع��ب  ال��ذي 
التزاحم  من  حالة  هناك  أن  تصوراتنا 
كنتيجة  ببعض  بعضها  واالص���ط���دام 
ثم  األمتار  آالف  السفينة  لصعود  طبيعية 
هتوي إىل األسفل بنفس قوة الصعود، مع 
مراعاة حجمها الذي يتناسب عكسيًا مع 
مانسمعه بني احلني واآلخر من أن بارجة 
يعلم  والقارئ  إعصار..  بفعل  غرقت 
فكيف  هذا  عرصنا  يف  البارجات  حجم 
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ال  بإعصار  تغرق  أن  حديثة  تقنية  هلكذا 
إىل  عدنا  وإن  العظيم؟.  بالطوفان  يقاس 
املستحيل  فمن  عنها  نتكلم  التي  املركبة 
احلياتية  األش��ك��ال  ع��ىل  ستحافظ  أهن��ا 
املوج،  من  تقاسيه  ما  جراء  حتملها  التي 
الظروف  ه��ذه  يف  واهل��ب��وط  ف��االرت��ف��اع 
سيؤدي إىل تراكم املخلوقات عىل بعضها 
قتل  إىل  الفوىض  هذه  وستؤدي  البعض 
تلف  عن  فضاًل  املخلوقات  من  الكثري 

العينات األخرى!. 
ومن املؤكد أن السفينة التي نتصورها 
ال جتري ضمن هذه األمواج بل سيتحدد 
إذن  فكيف  األم��واج  هذه  بفعل  مكاهنا 
األمر  وه��ذا  ب���)جت��ري(،  النص  يصفها 
يمكننا اكتشافه من خالل حركة األمواج 
تراقب  فعندما  املاء،  سطح  عىل  الصغرية 
تلو  ال��واح��دة  تتحرك  وه��ي  األم����واج 
امل��اء  أن  األوىل  للوهلة  يبدو  األخ���رى 
وضعت  إذا  ولكن  األم���ام  إىل  يتحرك 
سطح  عيل  عائمة  لتجعلها  خشب  قطعة 
تفعل  كام  األمام  إىل  تتحرك  لن  فإهنا  املاء 
وهتبط  تعلو  فهي  يبدو!.  ما  عىل  األمواج 
ال  وبالتايل  املكان  نفس  يف  األم��واج  مع 

إنام  آخ��ر،  إىل  مكان  من  وتنتقل  جت��ري 
تقرير حركتها يكون عندما تتحرك الريح 
أو عن طريق املد واجلزر أو بفعل أجهزة 
الدفع يف املركبات احلديثة، فكيف هلا إذن 

أن جتري يف موج كاجلبال؟!.
الكريم  ال��ق��ارئ  عناية  أل��ف��ت  ك��ام 
تصور  أي  ُيستبعد  الظروف  هذه  وفق 
الذين  امل��ؤم��ن��ون  يكون  أن  بخصوص 
بالتجديف  يقومون  من  هم  املركبة  ركبوا 
املركبة  لثقل  وذلك  جتري  املركبة  جلعل 
عدد  ولقّلة  املياه،  واضطراب  ومحولتها 

ڈ  ڎ  چ  تعاىل:  قوله  يف  كام  املؤمنني 
كله  ذل��ك  إىل  أض��ف  ژچ..  ژ  ڈ 
النص  وصفه  الذي  الغزير  املطر  وجود 
املاء  فهذا  چ..  ڃ  ڃ  چ  بقوله:  القرآين 
حتته،  يعملون  جّدافني  وجود  يناسب  ال 
وفوق هذا كله نحن أثبتنا أن ال دخل ألي 
جهة من هؤالء يف توجيه تلك املركبة بعد 
يتحكم  فاعل  ونظام  برجمة  هلا  أّن  بينا  أن 
ذكرمها..  اآلنف  لآليتني  التدبر  وفق  هبا 
إذن كيف كانت جتري تلك املركبة بشكل 
تلك  ك��ل  رغ��م  منحرف  وغ��ري  منتظم 

القاسية؟. الظروف 
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اجلواب عن مجيع تلك االستفهامات 
هذا  يف  وحتديدًا  ذاهت��ا  اآلي��ة  يف  نكتشفه 
املركب اللفظي »يف موج«، أي إن النص 
االنتقايل  الوسط  أن  عىل  يؤكد  القرآين 
هلذه املركبة هو املوج نفسه وتالحظ ذلك 
موج«  »يف  اللفظي  املركب  خ��الل  من 
املركب  ع��ادة  خالف  عىل  ال��يشء  وه��ذا 
النص»يف  يسميه  وس��ط  يف  جت��ري  التي 

ڀ  پ  البحر« كام يف قوله تعال: چ 
ٺچ ]سورة  ٺ  ٺ  ڀ(  ڀ )ڀ 

.]164 البقرة: 
اختذ  الذي  احلوت  بشأن  تعاىل  وقوله 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  چ  وسطًا  البحر 
چ  ىئ  مئ(  جئ)حئ  ی  ی  ی 

]سورة الكهف: 61[.
الذين  املساكني  بشأن  تعاىل  وقوله 
كانوا يعملون يف وسط حركي »يف البحر« 

گ  العيش چ  لقمة  كسب  من  يمكنهم 
ڳ(  )ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ ڻ چ ]سورة الكهف: 79[.
أو قوله تعاىل املتعلق بالوسط احلركي 

ېئ  ېئ  ۈئ  چ  السامء«،  جو  »يف  للطري 

ی  ىئ(  )ىئ  ىئ  ېئ 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی 

خب چ ]سورة النحل: 79[.
»يف  للقلب  احل��رك��ي  ال��وس��ط  أو 

)چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  جوفه 

چچ ]سورة األحزاب: 4[.
يغاير  لبي  دليل  لدينا  أصبح  تقدم  مما 
القرآن  ذكرها  التي  احلركات  أنواع  كل 
حركة  أن  عىل  البحر،  بخصوص  الكريم 
الناجني  حتمل  كانت  التي  املركبة  تلك 
»يف  هو  آخر  حركيًا  وسطًا  تعتمد  كانت 
املوصوف  باملوج  تتأثر  ال  إهنا  أي  موج« 
املركبة  ه��ذه  ألن  ه��ذا  باجلبال  حجمه 
وتستخلص  امل��وج  ه��ذا  تستثمر  كانت 
املوج  يكون  وعندها  منه  احلركية  طاقتها 
كام  خالله،  من  تنتقل  الذي  وسطها  هو 
النصية ال نستبعد  املعطيات  إنه وفق هذه 
الغوص  القدرة حتى عىل  املركبة  أن هلذه 
من  أيضًا  نكتشفه  ما  وهذا  امل��اء،  داخل 
أن  وص��ف��ت  ال��ت��ي  القرآنية  النصوص 
عىل  وليس  داخلها  يف  املحمولني  مجيع 
امْحِْل  }ُقْلَنا  ِفيَها{  اْرَكُبوْا  }َوَقاَل  سطحها 
الناجني  مجيع  أن  يعني  وه��ذا  ِفيَها{.. 
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التي حتيط  القاسية  الظروف  منعزلني عن 
وجودهم  تقرر  لذلك  اخل��ارج  من  هبم 
امللفت  وم��ن  امل��رك��ب��ة..  ه��ذه  داخ��ل  يف 
النص  يف  ذكرها  ال��وارد  امل��وج  لفظة  أن 
التي  اخلارجية  األمواج  تعني  ال  القرآين 
النص  أن  بل  فقط  السطح  عىل  تتشكل 
القرآين يذهب إىل أبعد من ذلك ويصف 
املياه  داخل  يف  حتدث  داخلية  أمواج  لنا 

ک  ک  ک  ک  چ  تعاىل:  قوله  يف  كام 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ 

ے ے ۓچ ]سورة النور: 40[.  
لتؤدي  تصميمها  تم  املركبة  هذه  إن 
التي  املتعددة  فالتسميات  وظائف  عدة 
مرتبطة  القرآين  النص  ذكرها  عىل  أت��ى 
ارت��ب��اط م��ب��ارش ب��ال��وظ��ائ��ف امل��ت��ع��ددة 
حلركات  وصف  فالتسميات  هبا  واملنوطة 
ودور  حركة  ت��ؤدي  )السفينة(  متعددة 
و)اجل���اري(  )ال��ف��ل��ك(  وك��ذل��ك  معني 
و)ذات ألواح ودرس( هي األخرى أدوار 
هذه  مع  تتناسب  متعددة  أماكن  يف  لكن 

احلركة سنبينها الحقًا..

للسفينة: اهليكيل  النظام 
اتبعه  ال��ذي  النظام  أن  جيدًا  علمنا 
عىل  يبتني  بدائي  نظام  هو   نوح النبي 
التي  السفينة  سعة  من  بالرغم  البساطة 
بحمل  م��أم��ور  فهو  بصناعتها،  ُك��ل��ف 
اجل��ن��س اإلن���س���اين واحل���ي���واين، وه��ذه 
طابقًا  يوفر  أن  عليه  توجب  املسئولية 
وال  تناسق  ال  إذ  منهام،  لكل  خ��اص��ًا 
وهذا  واحل��ي��وان،  اإلنسان  بني  انسجام 
بداللة  القرآين،  النص  من  استوحيناه  ما 

ۈئ  ۈئ  چ  تعاىل:  قال  فيها،  اجلر  حرف 
ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ 
املؤمنون:  جئچ ]سورة  ی  ی 

 ]27
املكانية،  عىل  يدلل  »يف«  اجلر  فحرف 
كل  من  السفينة  داخ��ل  يف  فاسلك  أي 
ومن  اآلدم��ي  جنس  من  اثنني،  زوج��ني 
داخل  يف  كانوا  الذين  احل��ي��واين،  جنس 
أع��اله،  أوضحنا  وك��ام  ولكن  السفينة، 
اجلمع  مسألة  هنضم  أن  لنا  يتسنى  كيف 
بني اجلنسني، ونحن أمام مهمة إهلية مناط 
مسألة  عن  النظر  بغمض  اإلن��ج��اح  هبا 
فالنفس  التسخري،  وهو  اإلهلي  اإلعجاز 
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قرار  هلا  يقر  وال  بال  هلا  هيدأ  ال  اإلنسانية 
املفرتس،  احليوان  جنب  إىل  بوجودها 
بالنفي،  اهلل  ك��ت��اب  يف  اجل���واب  وي���أيت 
البرش  أّن  الكريم  ال��ق��رآن  لنا  فيصور 
يكونوا  مل  السفينة  داخل  يف  ركبوا  الذين 
عىل  ودليلنا  الدواب،  مع  املكان  نفس  يف 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  التالية:  اآلية  ذلك 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٺچ ]سورة املؤمنون: 28[.
قوله  يف  »ع��ىل«  اجلر  حرف  فبداللة 
املكانية  عىل  چ تدل  پ  پ  چ  تعاىل: 
تقول  عندما  فأنت  االرتفاع،  تفيد  التي 
املكان  أعىل  تقصد  فإنك  السطح«،  »عىل 
وهو سطح السفينة، فنوح ومن معه »أي 
السفينة،  سطح  عىل  الناس« كانوا  من 
السفينة،  فقط يف  فكانت  احليوانات  أما 
وربام  بينهام،  تزاحم  ال  إذ  جوفها،  يف  أي 

ٻ  چ  يرد البعض عىل أّن املقصود بقوله 
چ ليس فقط الناس بل  ٻ ٻ پ پ 
احليوانات كذلك، فنقول كال، بدليل قوله 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  تعاىل :چ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڈ ژ ژ چ ]سورة هود: 40[.
للداللة  ُأستخدم  »مع«  اجلر  فحرف 
نوح،  مع  آمنوا  الذين  الناس  عىل  فقط 
أّن االستواء عىل السفينة كان  وهذا يعني 
فقط للذين آمنوا مع نوح، أما السلوك يف 

عىل  وللحيوانات  للناس  فكان  السفينة 
حد سواء.

نوع املحادثة بني نوح وأبنه:
هو  عنده  نقف  الذي  األخر  املحور 
 النبي نوح  بني  املحادثة  أو  )النداء( 

وابنه..
نوع  بخصوص  اآلراء  اختلفت  وقد 
وراء  من  هو  هل  النداء؟.  هذا  وماهية 
نافذة أم من عىل سطح السفينة عرب املناداة 

)الصوت املرتفع(.
خمتلفة،  معان  للنداء  يكون  وبذلك 
بالصوت  بالص���وت اخلفي وأخرى  تارة 
املرتفع وأخرى نتيجة بيان صادر من جهة 
ونداء خاص  والسلطة،  احلاكمية  هلا  عليا 

جلهة واحدة للصالة من يوم اجلمعة.
وبذلك تكون لنا لفظة واحدة هلا عدة 
الذي  النداء  هو  يعنينا  وما  خمتلفة،  معان 

ڻ  ڻ  ڻ  چ  ت��ع��اىل:  قوله  يف  ج��اء 
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ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ چ.

ال��ذي ج��رى بني  إن ه��ذا اخل��ط��اب 
إثبات  عىل  ك��اٍف  دليل  هلو  وابنه  األب 
وعلمي  تقني  تطوٍر  من  موجودًا  كان  ما 

جيري  أن  له  فكيف  ال��وق��ت!.  ذل��ك  يف 
يف  مجيعًا  ركبوا  أن  بعد  ابنه  مع  خطابًا 
مجيع  من  واملغلقة  املحكمة  املركبة  تلك 
اجلهات والتي تم تصميمهًا بشكل عازل 
دون سطح!.. وبام أهنا جرت هبم يف موج 
)كاجلبال( فبالتايل تم أخذ كل اإلجراءات 
االحرتازية لالنطالق حتسبًا ألي طارئ!. 
املوجود  أّن  ن��درك  أْن  ال��رضوري  وم��ن 
الطوفان  ذلك  خضم  ويف  املركبة  داخل 
ال يستطيع أْن يرى من هو خارجها أو أْن 
حوار  وجيري  يسمعه  فحتى  عليه،  ينادي 
بينه وبني من هو خارج تلك املركبة البد 
من طريقة متكنه من التواصل.. فكيف له 
أن ينادي ابنه إذًا؟!. وقد حال املوج بينهام 

والذي هو كاجلبال؟.
للنبي  كيف  األص��ع��ب  وال��س��ؤال 
ابنه  أن  يعلم  وهو  ابنه  ينادي  أن   نوح
اجلهات  مجيع  من  أيضًا  حمصن  مكان  يف 

}يف  ال��ق��رآين  النص  يف  وصفه  ورد  ك��ام 
فبالتايل  حمصن  املكان  كان  وإن  معزٍل{.. 

أن   نوح للنبي  فكيف  منقطع  يكون 
يرى ابنه الذي هو يف مكان منقطعًا فضاًل 
بالفرض  قلنا  لو  معه؟!..  خماطبته  عن 
ويل  ألنه  ذلك  يستطيع   نوح النبي  أن 

فقطعًا ابنه ال يستطيع ألنه منحرف.
دون  حيول  آخر  سبب  تالحظ  وهنا 
احلالك  الظالم  وهو  املحاورة  ح��دوث 
يطغى  ال��ت��ي  األع��اص��ري  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
صوهتا عىل كل صوت!.. فكيف حدثت 

هذه املحاورة؟.
ال شك أن الفكرة اآلن تلقي بظالهلا 
عىل الصورة القرآنية وهي حتكي لنا نوعية 
وماهية النداء الذي جرى بني نوح وابنه، 
وأنه ليس من جنس النداء يف عاملنا الذي 
بدرجات  تنطق  كالمية  مفردات  يتضمن 
صوتية متفاوتة يف االرتفاع واالنخفاض، 
ك�)اهلمس( وك�)الرصاخ( أي مل يكن نوح 
اآلخر  وذاك  صوته  بأعىل  ابنه  حي��ادث 
بطريقة  يكن  ومل  ال��رصاخ،  بنفس  يبادله 
من  أبلغ  األمر  إن  كال..  أيضًا!!.  خفية 
ذلك بكثري!. إذ الجدوى من الرصاخ يف 
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بالغيوم واألمطار املصحوبة  أجواء ملبدة 
ننتقل  أحداث،  هكذا  مثل  ففي  بالرعد، 
نجده  مسترت،  خفي  ن��وع  من  ك��الم  إىل 
مناجاهتم  يف   األنبياء عامل  يف  واضحًا 
يملك  اإلن��س��ان  أنَّ  باعتبار  رهب��م،  م��ع 
جسامين،  أح��دمه��ا  جانَبني:  وج��وده  يف 
من  األول  فاجلانب  روح��اين،  واآلخ��ر 
خلق  الذي  املادي  بعامله  االلتصاق  شأن 
يمكن  مم��ا  فهو  ال��ث��اين،  واجل��ان��ب  منه، 
بعامل  أن خيرتق احلجب ويلتصق  اإلنسان 
ة، ويكون هذا  جديد هو عامل ما وراء املادَّ
الباطن،  الروحي  االّتصال مرتبطًا بجانبه 
يشّكل  ال��ذي  األم��ر  خفّي،  اّتصال  وهو 
روحيَّة  ظاهرة  فالوحي  الوحي،  ظاهرة 
يمتازون  الناس،  من  آحاد  يف  توجد  قد 
لالّتصال  تؤّهلهم  ��ة  روح��يَّ بخصائص 
باملأَل األعىل، إّما مكاشفًة يف باطن النفس 
أو قْرعًا عىل مسامع، حيّس به املوحى إليه 
يأتيه من خارج وجوده،  إحساسًا مفاجئًا 
ومن  الضمري،  داخ��ل  من  منبعثًا  وليس 
تقوم  فكرية  ظاهرة  الوحي  يكون  ال  ثمَّ 
ناكروا  يزعمه  -كام  العباقرة  نفوس  هبا 
الوحي -كاّل، بل إلقاء روحايّن صادر من 

حملٍّ أرفع إىل مهبٍط صالٍح أمني)17(.
املوجه  الرباين  النداء  نفس  من  وهذا 
إىل األنبياء، لكن ليس عىل طريقة الوحي، 

حئ  جئ  ی  ی  ی  چ  تعاىل:  قال 
مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 

جت چ ]سورة هود: 45[.
ٻ  چ   زكريا النبي  ن��داء  كذلك 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڀ ڀ ڀ چ ]سورة مريم: 2 -3[.

ومع هذا جتد اآلية التي بعدها تصف 
وليس  )ال��ق��ول(  ب���  ال��ن��داء  ه��ذا  طبيعة 
االه��ت��زاز  يعني  ال  وال��ق��ول  ب��ال��ك��الم.. 
اللفظي فقط.. بل حتى اإلضامر يف القلب 
اإلجهار  بالقول  يشرتط  فال  قول  يعني 
بالشفتني  املتعلقة  النطق  آلية  حتريك  أي 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  وال��ل��س��ان: 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

چ چ ڇ  چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ 

ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌچ.

كان  ابنه  مع   نوح النبي  ن��داء  إن 

)17( تلخيص التمهيد، ج1، ص17. 
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لنقل  ات��ص��االت  تقنية  وج��ود  عىل  ي��دل 
التي  املحادثة  جرت  بواسطتها  الصوت 
نراها بدليل أن ابنه كان يف معزٍل!.. فهذه 
كل  علينا  تغلق  )معزٍل(  أقصد  اللفظة 
املنافذ التي كنا نرى من خالهلا هذا النداء 
بصفٍة ذات طابٍع تقليدي، إذ أّن الطوفان 
األمواج  وأصبحت  يشء  كل  جيتاح  بدأ 
حتتها  تبقي  ال  كاجلبال  وه��ي  متالطمة 
املحتوم..  مصريُه  عليه  وألقت  إال  يشء 
ومع هذا كله هناك جمموعة باقية يف مكان 
قنوات  عىل  مبقية  منعزل  مكان  يف  ما!. 
االتصال مفتوحة بني األب وابنه لتستفاد 
 نوح النبي  يساعد  حينام  األخرى  هي 

ولده وينتشله من الغرق!.
ملجأ  بمثابة  ك��ان  امل��ك��ان  ه��ذا  إن 
املستلزمات  بكل  ت��زوي��ده  ت��م  حم��ص��ّن 
حتى  حت��دث  كونية  ك��ارث��ة  ألي  حتسبًا 
ومل  العلمية،  اإلنجازات  مجيع  تدفن  ال 
عليهم  ستطبق  الكارثة  هذه  أن  يدركوا 
من فوقهم وحتتهم )السامء -األرض(!.. 
النبي  ابن  جواب  إىل  اآلن  تنظر  أن  ولك 

ۓ  ۓ  ے  چ  املحادثة:  هذه  يف  نوح 
وستالحظ  ڭچ  ڭ  ڭ  ڭ 

مهمني  أمرين  عىل  يدل  هذا  خطابه  أن 
ذلك  يف  املتطورة  التقنية  بالعلوم  متعلقني 

الزمن:
األمر األول:

أن هذا اجلبل هو بعيد جدًا!. وبام أنه 
إمكانياته  عىل  يعتمد  أن  يستطيع  ال  بعيد 
خصوصًا  إليه!.  الوصول  يف  اجلسمية 
كانت  أرضهم  أن  عىل  يدلل  املناط  وأن 
بعبارة  ك��الم��ه  بصيغة  ف��ع��رّب  جبلية، 
يف  املستقبيل  ال�)سني(  وحرف  »س��آوي« 
حالة  لنا  يوضح  جبل«  إىل  »سآوي  قوله 
االضطراب التي حدثت له وملن معه من 
جراء  اهلستريي  باجلنون  أصيبوا  قد  أهنم 
هذه الكارثة املباغتة، فال� »سني« تعني أنه 
يف حال املحاولة ومل يكن هناك جبل حمدد 
مل  جبل  إىل  اإليواء  سيحاول  وإنام  باله  يف 
حيدده بعد ولو كان هناك جبل حمدد لقال 
املاء!.«  من  إىل اجلبل يعصمني  »سآوي 
ِمَن  َيْعِصُمنِي  َجَبٍل  إىل  }َسَآِوي  قوله  بدل 
التعريف  بأل  اجلبل  عّرف  كان  امْلَ��اِء فلو 
لكان قد حدد بذلك مكان معروف، بل أن 
املالحظ ومن خالل سياق كالمه مع أبيه 
آخر  مكان  إىل  الوصول  هو  مّهه  كل  كان 
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استخدم  لذلك  فيه،  املتواجد  املكان  غري 
»إىل  لفظة  يستخدم  ومل  جبل«  »إىل  لفظ 
»إىل«  اللفظ  فهذا  وب��ال��ت��ايل  اجل��ب��ل«!. 
»قطعة«  ضمن  احلركة  لتحديد  يستعمل 
فإن  نقطتني..  بني  إال  تكون  ال  والقطعة 
أن  الرضوري  فمن  بعيدًا  املكان  كان هذا 
ابن نوح سيحتاج إىل واسطة نقل رسيعة.. 
ومع هذا كله فإن ابن نوح يرى ما حدث 
تلك  يقصد  أن  يستطيع  فكيف  كارثة  من 
القارئ  يتوقع  وال  اجلغرافية؟!..  الرقعة 
»جبل«  اجلغرافية  النقطة  تلك  أن  الكريم 
االبن  ذلك  إليها  الوصول  حي��اول  التي 
يبحث  هو  بل  كال  ارتفاعها  منها  الغاية 

عن مالذ يتحّصن فيه.
فالنبي نوح يعلن البنه عن درايته 
طويلة  حم���اورة  وب��ع��د  امل���ؤام���رة..  هب��ذه 
عىل  ابنه  يأخذ  األب  جتد  بينهام  ج��رت 
مع  التواجد  بعدم  وينصحه  إيامنه  ظاهر 
نبي  له  يقل  مل  إذ  مؤمن  باعتباره  الكفار 
بل  الكافرين(  من  تكن  )وال   نوح اهلل 
اْلَكاِفِريَن{، وتشري  َع  مَّ َتُكن  اَل  }و  له  قال 
السلطة  أفراد  مع  إىل وجوده  الداللة  هذا 
)معزل(!..  يف  معهم  متحّصن  احلاكمة 

يكن  مل   نوح النبي  أن  أيضًا  يدل  وهذا 
من  حتى  بل  فقط  زوجته  قبل  من  خمرتقًا 
النبي  ت��رتك  مل  الظلامت  فمؤسسة  ابنه، 
طبيعة  أن  ع��رف��ت  حتى  هب��ن��اء   نوح
تبني  أن  وبدل  )إغراق(  سيكون  العذاب 
هلا!..  بمعزل  تتحّصن  أن  ارت��أت  سفن 
عن  منحرفًا  كان  ابنه  أن  لنا  يؤكد  ومما 
عن  األخ��ب��ار  عيون  ورد يف  ما  منهجه 
قال  يقول:  قال :سمعته   الرضا اإلمام 
أيب: قال أبو عبد اهلل: إن اهلل عّز وجل 
قال: »يا نوح إنه ليس من أهلك ألنه كان 

خمالفًا له، وجعل من اتبعه من أهله«.
هذه  يقرؤون  وسألني :كيف  ق��ال: 
اآلية يف ابن نوح؟. فقلت: يقرؤها الناس 
وإنه  صالح،  غرُي  َعَمٌل  إنه  وجهني:  عىل 
ابنه  هو  »كّذبوا  فقال:  صالح.  غرَي  َعِمَل 
خالفه  حني  عنه  نفاه  وجل  عّز  اهلل  ولكن 

يف دينه«.
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القرآن الكريم، كتاب اهلل العظيم.
الفراهيدي، . 1 أمح��د  بن  اخلليل  العني، 

إبراهيم  املخزومي،  مه��دي  املحقق: 
ومكتبة  دار  ال��ن��ارش:  ال��س��ام��رائ��ي؛ 

اهلالل.
االرشاد، املفيد، أبو عبد اهلل حممد بن . 2

حممد بن النعامن:، بريوت، دار املفيد، 
1993م، ط2.

زين . 3 التوقيف عىل مهامت التعاريف، 
بن  الرؤوف  بعبد  املدعو  الدين حممد 
تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين 
احلدادي ثم املناوي القاهري )املتوىف: 

1031ه�، دار الفكر املعارص.
سيوطى جالل الدين، الدر املنثور ىف . 4

اهلل  آية  كتابخانه  قم:  املأثور،  تفسري 
بريوت:  1404ق،  نجفى،  مرعشى 

دار الفكر، 1993.
إعانة الطالبني عىل ح�����ل ألفاظ فتح . 5

املعني  فتح  عىل  حاشي����ة  )هو  املعني 
الدين([  بمهامت  العني  ق��رة  ب��رشح 
بن  بالبكري(  )املشه�����ور  بكر  أب��و 

بعد  )املتوىف:  الدمياطي  شطا  حممد 
1302ه� )النارش: دار الفكر للطباعة 
األوىل،  الطبعة:  والتوريع،  والنرش 

1418 ه� -1997 م.
حرف الباء

بح����ار . 6 باقر،  حممد  جمليس،  العالمة 
الوفاء،  مؤسسه  ب��ريوت:  االن���وار، 

1404ه. ق.
حرف اجليم

أبو بكر، حممد بن احلسن بن دريد أبو . 7
بعلبكي؛  منري  رمزي  املحقق:  بكر؛ 
العلم  دار  ال��ن��ارش:  اللغة،  مج��ه��رة 

للماليني.
حرف الالم

لسان العرب: البن منظور، حممد بن . 8
املرصي  األفريقي  منظور  بن  مكرم 
الطبعة  ص��ادر،  دار  ه���(،   711 )ت 

األوىل -بريوت.
حرف القاف

ال���وه���اب، قصص . 9 ع��ب��د  ال��ن��ج��ار، 
ال��رتاث  اح��ي��اء  دار  ط3،  االن��ب��ي��اء، 

املصادر واملراجع:
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العريب، بريوت لبنان.
حرف الراء

الفضل . 10 أيب  ال��ب��غ��دادي،  اآلل���ويس 
روح  حممود،  السيد  الدين  شهاب 
العظيم  ال��ق��رآن  تفسري  يف  امل��ع��اين 
إحياء  دار  ب��ريوت:  املثاين،  والسبع 

الرتاث العريب، يب تا.
حرف التاء

حسني، . 11 حم��م��د  س��ي��د  ط��ب��اط��ب��اي��ي، 
القرآن، قم: جامعه  امليزان يف تفسري 

مدرسني، 1417 ه� ق.
االمثل . 12 ن���ارص،  ش���ريازي،  م��ك��ارم 

قم:  امل��ن��زل،  اهلل  ك��ت��اب  تفسري  يف 
طالب،  ايب  بن  عيل  اإلم��ام  مدرسْهً 

1421ه�.ق.
ال���ع���رويس احل���وي���زي، ع��ب��د عيل . 13

الثقلني،  ن��ور  تفسري  مجع�����ه،  بن 
حماليت،  رسويل  هاشم  سيد  حتقيق: 
چ��ه��ارم،  چ،  اس��امع��ل��ي��ان،  ق���م: 

1412ه�.ق.
جممع . 14 حسن،  بن  فض���ل  الطربسى، 

بريوت:  الق�����رآن،  تفسري  يف  البيان 
 ،736 ج8،  اول،  چ  املعرفه،  دار 

1406 ه�. ق.
تلخيص . 15 هادي،  الشيخ  معرف�����ة، 

 احلسنني مؤسسة  نرش،  التمهيد، 
البيت و علوم  أهل  تراث  إلحياء 

اإلسالمية و الشيعية.
تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، . 16

حممد  بن  رضا  عيل  بن  رشيد  حممد 
شمس الدين بن حممد هباء الدين بن 
احلسيني  القلموين  خليفة  عيل  منال 
اهليئة  النارش:  1354ه���.  )املتوىف: 

املرصية العامة للكتاب.
حرف امليم

بن . 17 امح��د  احلسني  اب��و  ف���ارس،  اب��ن 
، حتقيق:  زكريا، معجم مقاييس اللغْهً
بريوت:  هارون،  حممد  السالم  عبد 

دار اجليل، چ دوم، 1420ق.
أيب . 18 للعاّلمة  ال��ق��رآن  لغات  معجم 

أيب  تفسري  )ملحق  الشعراين  احلسن 
11، ص144(.  الرازي، ج  الفتوح 
عاشور)ضبط  عيل  السيد  حتقيق، 
إحياء  دار  ب���ريوت،  وتصحيح(، 

الرتاث العريب، 2000م، ط1.
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مق�دمة:
االختيار  عىل  اإلسالمي  الدين  ق��ام 
والدعوة، ومل يكره أحدا عىل الدخول فيه، 

.أو اإليامن بام جاء به رسوله
القرآن  آيات  من  األدل����ة  وجاءت 
املعنى، وتوضح  هذا  لتربهن عىل  الكريم 
أنه ال إكراه، ولرتشد نبي اإلسالم اخلاتم 
جلعلهم  اهلل  ش���اء  فلو  املعنى،  هذا  إىل 
خلقهم  وتعاىل  سبحان��ه  ولكنه  مؤمنني، 
أن  شاء  فمن  خمتارين،  يكونوا  أن  عىل 
خيتار  أن  شاء  ومن  فليفعل،  اإليامن  خيتار 
واضح  النجاة  فطريق  فليفعل،  ذلك  غري 
الرضا  في����ه  اإلحسان  وطريق  وجيل، 

واليقني.
آيات  الدراسة  هذه  يف  تناولُت  وقد 
االختيار  معاين  تقرر  التي  الكريم  القرآن 
التطبيق  إيل  أرشت  ثم  اإلكراه،  وعدم 
العميل لرسول اهلل لالختيار يف دعوته، 
اإلسالم  بنرش  اهتم  قد  إنه  إذ  تبشريه،  ويف 
وتكذبه  القرآن  يكذبه  ما  وهذا  بالسيف، 

حقائق التاريخ.
مئچ  حئ  جئ  ی  چ  تعاىل:  ق����ال 

]سورة البقرة: 256[.

التي  اآليات  أوضح  من  اآلية  فهذه 
كل  حرية  وعىل  االختيار،  عىل  به  يستدل 
عاقل  كل  حرية  وعىل  اإليامن،  يف  إنسان 
يكون  وإنام  شئ،  عىل  جيرب  فال  يفكر،  أن 
وعقله  قلبه  هو  اإلسالم  دين  إيل  دافعه 

وتفكريه وقراره.
قال الزخمرشي: "مل جير اهلل أمر اإليامن 
التمكني  عىل  ولكن  والقس  اإلجبار  عىل 

ٹ ٹ  چ  و االختيار، ونحوه قوله تعاىل 
ڦچ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
أي: لو شاء لقسهم عىل اإليامن ولكنه مل 

يفعل، وبنى األمر عىل االختيار")1(.
يف  خرب  الدين(  يف  إكراه  )ال  فجملة 
أسباب  نفي  املعنى  أن  أي  النهي،  معنى 

اإلكراه.
يف  الدخول  عىل  أحدا  تكرهوا  ف��ال 
جيل،  واضح  فإنه  اتباع���ه،  أو  اإلسالم 
جيري  اإليامن  وأم����ر  واضحه،  براهينه 
النظر  من  والتمك�����ن  اإلستدالل  عىل 

واالختيار)2(.

العبيكان،  مكتبة  ال��زخم��رشي،  الكشاف:   )1(
 ،1998  ،1 ج�  األوىل،  الطبعة  السعودية، 

ص487. 
دار  عاشور،  ابن  والتنوير:  التحرير  تفسري   )2(
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وقد ذكر ابن كثري يف تفسريه أن هذه 
اآلية نزلت يف رجل من األنصار من بني 
له  له: احلصيني كان  يقال  سامل بن عوف 
مسلام  رجال  ه���و  وكان  نرصانيان،  ابنان 
فإهنام  أستكرمه�������ا  أال   :للنبي فقال 
فيه  اهلل  فأنزل  النرصاني���ة؟.  إال  أبيا  قد 

ذلك«)3(.
هذه  يف  كلمة  عبده  حممد  ولإلمام 
اآلية يقول فيها: »كان معهودا عند بعض 
الناس  -محل  النصارى  سيام  -ال  امللل 
وهذه  باإلكراه.  دينهم  يف  الدخول  عىل 
بالدين، ألن  منها  بالسياسة  ألصق  املسألة 
وجوهره- الدين  أصل  اإليامن-وهو 
أن  ويستحيل  النفس،  إذعان  عن  عبارة 
وإنام  واإلكراه،  باإللزام  اإلذعان  يكون 
قال  ولذلك  والربهان،  بالبيان  يكون 

تعاىل -بعد نفي اإلكراه: چ يئ جب حب 
الدين  أن يف هذا  قد ظهر  چ أي  مب  خب 
اجلادة  والسري يف  والفالح  الرشد واهلدى 

ج�3،  تونس،  والتوزيع،  للنرش  سحنون 
ص27.

وتفسري القرآن الكريم: ابن كثري، دار طيبة، 
2002، ص683. 

)3( املرجع السابق. 

عىل نور)4(.
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  قال 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
يونس:  ڃچ ]سورة  ڄ  ڄ 

.]99
االختيار  لعبيده  وجل  عز  اهلل  أراد 
عىل  حيملهم  أن  يرد  ومل  اإليامن،  أمر  يف 
إرغاما،  عليه  ويرغمهم  قسا،  اإليامن 
املالئكة  خلق  -كام  طائعني  خيلقهم  أو 

.- املكرمني 
متمنيا  اهلل  إىل  الداعي  يكون  ق�����د 
يكونوا  أن  عىل  حريص���ا  الناس،  هداية 
استطاعته،  يف  ليس  هذا  ولكن  مؤمنني، 
إنام ىف استطاعته التبليغ، فام ُأمر إال بذلك، 
فرسول اهلل كان حريصا عىل أن يؤمن 
شاء  لو  أنه  وجل  عز  اهلل  فأخربه  اجلميع، 
خلقهم  ولكن��ه  ذلك،  إىل  الضطرهم 
بعض  وكفر  بعضه�����م  فآمن  خمتارين، 
العرب،  تكره  أي  الناس(  تكره  »)أفأنت 
كاملحاولة  هو  ما  إنكار  ذلك  عن  فتفرع 

رشيد  حممد  عبده:  حممد  لإلمام  تفسرياملنار   )4(
رضا -اهليئة املرصية العامة للكتاب، ج�1، 

1990، ص 31، 32. 
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لتحصيل إيامهنم«)5(.
ستكره  فهل  الناس(  تك���ره  )أفأنت 
يأمرك  مل  وجل  عز  فاهلل  الناس؟.  حممد  يا 
عليك  )إن  بالتبليغ.  أمرك  وإنام  باإلكراه، 
بجبار(  عليهم  أنت  )وما  البالغ(،  إال 
»ولو شاء ربك  باإلكراه  الدين  يكون  فال 
مشيئة القس واإلجلاء آلمن من يف األرض 
عليه  مطبقني  اإليامن،  عىل  جمتمعني  كلهم 
إكراههم  عىل  يقدر  إنام  فيه،  الخيتلفون 
ال  أنا،  هو  اإليامن  إىل  وإضطراره�����م 

أنت«)6(.
الناس  بإكراه  يكون  ال  فاإليامن  إذن 
اعتقادهم  االختيار يف  أراد هلم  تعاىل  واهلل 
يكرههم،  أن   للنبي فليس  وإيامهنم، 

وليس ألحد من بعده أن يكرههم.
موضع  اإلكراه  أن  يفيد  »وه�������ذا 
ال  حيث  لإليامن،  إجياد  ألنه  استنكار، 

ڄ ڄ  چ  تكون إرادة وقوله تع�����اىل 
ينشئ  أنه  عىل  يدل  م�����ا  ڃچ فيه 
اهلل  هو  إنم����ا  ذلك،  له  وليس  مؤمنني، 

دار  عاشور،  ابن  والتنوير:  التحرير  تفسري   )5(
 ،12 ج�  تونس،  والتوزيع،  للنرش  سحنون 

ص93. 
)6( الكشاف، مرجع سابق: ج�3، ص 176. 

چ  چ  چ  چ  يقول  الذي  تعاىل 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ »)7(.

ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قال 
چچ ]سورة  چ  چ  ڃ  ڃ 

الكهف: 29[.

هناك طريقان لإلنسان، طريق اإليامن 
والسعادة، وطريق الكفر والشقاء الدنيوي 
واألخروي، فطريق اإليامن به راحة القلب 
الذي فطر عىل الدين، "إن الروح والراحة 
الكفر  وطريق  واليقني"،  الرض������ا  يف 
الغم  "وإن  النفيس،  والتعب  اإلغالق  به 
ولإلنسان  والسخط"،  الشك  ىف  واحلزن 
له،  فاالختيار  الطريقني،  أحد  خيتار  أن 
ويوم القيامة حيكم اهلل عز وجل فيام كنتم 

فيه ختتلفون.
أمر اهلل نبيه أن يقول ويبني للناس أن 
وتبليغه  بتالوته  أم��رت  الذي  احلق  هذا 
وال  تبديل  فيه  ليس  اهلل  عند  من  ه����و 

.)8 تغيري)

الفكر  دار  زهرة،  أبو  حممد  التفاسري:  زهرة   )7(
العريب، القاهرة، ج�7، ص 3638. 

)8( فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية: 
حممد الشوكاين، دار املعرفة، 2004، ج� 1، 

ص858. 
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للناس  ويبني  يقول  أن  نبيه  اهلل  أمر 
هذا  يف  به  جئتكم  الذي  احلق  هو  هذا  أن 
القرآن العظيم لدين اإلسالم، كان مبدؤه 
أو  الشيطان  وحي  من  وليس  ربكم  من 

افرتاء الكهان)9(.
أمر اهلل نبيه أن يقول ويبني للناس أن 
هذا هو احلق الذي فيه خريكم وصالحكم 
فاتبعوه  وفسادكم  ضاللكم  فيه  وليس 

وال تنحرفوا عنه)10(.
لكم،  االختيار  فإن  البيان  هذا  ومع 
النجاة،  طريق  بنفسه  يسلك  أن  شاء  فمن 
اهلالك،  بنفسه طريق  يسلك  أن  ومن شاء 
فالتخيري قائم لكم، واإلنسان متى ميز بني 

الطريقني فله أن خيتار ما شاء.
وق����د قال بعض العلامء: هذا رصيح 
والطاعة  والكفر  باإليامن  األم���ر  أن  يف 
واختياره،  العب����د  إىل  مفوض  واملعصية 
رصيح  خالف  فق������د  ذلك  أنكر  فمن 
العبد،  عىل  يع���ود  اإليامن  ونفع  القرآن، 

بالقرآن:  القرآن  إيضاح  ىف  البيان  أض��واء   )9(
حممد الشنقيطي، دار الفكر، 1995، ج� 3، 

ص267. 
)10( زهرة التفاسري: حممد أبو زهرة، دار الفكر 

العريب، القاهرة، ج�9/ ص4525. 

ورضر الكفر يعود عليه أيضا )إن أحسنتم 
ال  وجل  ع���ز  فاهلل  ألنفسكم(  أحسنتم 
بكفر  يستفيد  وال  املؤمنني،  بإيامن  ينتفع 

الكافرين)11(.
ھ  ھ  ھ  چ...  تعاىل:  قال 
ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ 
ۈ..چ ]سورة  ۆ  ۆ  ۇ 

احلج: 78[.
ملة  إبراهيم  ملة  جعل  وجل  عز  فاهلل 
"بعثت  سمحة،  حنيفية  ملة  اإلسالم، 

باحلنيفية السمحة")12(.
بني  كشدائد  تضييق  فيها  ليس  رشعة 
إرسائيل وغريهم، بل فيها التوبة واإلنابة، 
مما  ذلك  ونحو  والرخص،  والكفارات 

يكثر عده)13(.
وقد ذكر املاوردي وجها يف تفسري هذه 
اآلية: »أنه عام ألنه ليس يف دين اإلسالم 

ال���رازي،  ال��دي��ن  فخر  الكبري:  التفسري   )11(
 ،2004 ب��ريوت،  العلمية،  الكتاب  دار 

ص102، 103. 
)12( حديث نبوى رشيف أخرجه أمحد عن أبى 

أمامة. 
)13( تفسري ابن عطية: عبد احلق ابن عطية، طبعة 
الثانية،  الطبعة  القطرية،  األوق��اف  وزارة 

2007، ج�6، ص277.
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ما ال سبيل إىل اخلالص من املأثم فيه«)14(.
من  يشمل  املأثم  هذا  أن  شك  وال 
عليه  فليس  اإلسالم،  يف  الدخول  أراد 
أن  البداية  يف  اختياره  كان  فقد  حرج، 
فرفع  يقرتب،  أن  اآلن  واخت���ار  يبتعد، 
اهلل عنه احلرج باإلنابة إليه، والدخول يف 

اإليامن.
خاصة  كانت  وإن  األي������ة،  فه��ذه 
بفتح  املفسين  أكث����ر  قول  يف  باملؤمنني 
واألروش  والديات  الكف�����ارات  أنواع 
لغري  الباب  فتحت  أن��ها  إال  والرخص، 
باختيارهم  عنهم  احلرج  برفع  املؤمنني 

اإليامن بعد الكفر.
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چ  تعاىل:  قال 

ھ... چ ]سورة الشورى: 8[.

أمة  جلعلهم  الكشاف)15(:  يف  ق�����ال 
القس  عىل  كله����م  مؤمنني  أي:  واحدة 
املعنى هو  أن  والدلي����ل عىل  واإلكراه... 

ڄ  ڦ  چ  قوله  اإليامن  إىل  اإلجل�����اء 
ڄ ڄ ڄ ڃچ وقوله تعاىل: 

)14( تفسري املاوردي: أبو احلسن املاوردي، دار 
الكتب العلمية، ج�4، ص43. 

للطباعة  الفكر  دار  الزخمرشي،  الكشاف:   )15(
والنرش، القاهرة، ج�3، ص461. 

اإلنكار  مهزة  چ بإدخال  ڄ  ڦ  چ 

اهلل  أن  عىل  دليل  فعله  دون  املكره  عىل 
دون  اإلكراه  هذا  عىل  القادر  هو  وحده 

غريه.
قدرة  مشيئة  ربك  ولوشاء  واملعنى: 

شاء  ولكنه  اإليامن،  عىل  مجيعا  لقسهم 
مشيئة حكمة، فكلفهم وبنى أمرهم عىل ما 
وهم  رمحته،  ىف  املؤمنني  ليدخل  خيتارون: 

املرادون بمن يشاء...
جيعلهم  أن  وأراد  شاء  وجل  عز  فاهلل 
فاإليامن  مكرهني،  وغري  لإليامن،  خمتارين 
يبدأ من القلب، والقلب ال يقبل اإلكراه، 
وال يقبل القس، وإنام يرسخ فيه ما خيتاره 

بإطمئنان.
الصورة  تبني  السابقة  اآلي����ات  هذه 
احلقيقية لإلسالم يف دعوته إىل اهلل، إذ تدور 
اآليات -وكذلك تدور خطوات الرسول-
حول االختيار وترك اإلكراه يف قبول هذا 
الدين، إنام هي دعوة، فقد خاطب القرآن 

الكريم سيدنا حممد بقوله: چ ې ې 
ې چ ]سورة الغاشية: 22[ وقوله: 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ  چ 

ڳ ڳ چ ]سورة القصص: 56[.
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• دين 	 أنه  احلنيف  ديننا  عىل  أخذ  وقد 
واحلقيقة  بالسيف،  نرش  وأنه  اإلكراه 
ومن  ذلك،  ختالف  بينا  -كام  القرآنية 
بالقوة،  يفرض  ال  الدين  أن  املعروف 

والعقائد ال تفرض باإلكراه.
أثبت  »وقد  لوبون:  غوستاف  يقول 
التاريخ أن األديان ال تفرض بالقوة... ومل 
بالدعوة  انترش  بل  بالسيف  القرآن  ينترش 
اعتنقته  وحدها  وبالدعوة  وحده����ا.... 
مؤخرا،  العرب  قهرت  التي  الشعوب 

كالرتك واملغول...«)16(.
وقال أيضا عن سيدنا حممد:

لليهود  املساحم�����ة  كثري  حممد  »وكان 
والنصارى خالفا ملا يظن..«)17(.

مسلم  غري  لباحث  شهادة  وه�����ذه 
توخى دراسة التاريخ بحياد شديد.

• وقد ظل رسول اهلل يدعو باحلكمة 	
ثالث عرشة سنة وهو يف مكة، وظل 
ومع  الوسائل،  بكل  حياربونه  قومه 
وأمر  رسالته،  ليبلغ  صابرا  كان  ذلك 

)ترمجة  لوبون  غوستاف  العرب:  حضارة   )16(
للتعليم  هنداوي  مؤسسة  زعيرت(،  ع��ادل 

والثقافة، القاهرة، 2012، ص 134. 
)17( املرجع السابق ص128.

أصحابه ومن آمن به بالصرب، وطلب 
-إىل احلبشة،  -أواًل  منهم أن هياجروا 
يظلم  ال  عادل  ملك  ظل  يف  ليعيشوا 
عليهم  الظلم  عّم  وقد  أحد،  عنده 
خيرجوا  حتى  االقتصادي،  واحلصار 

من الديار ويرتكوا أمواهلم بغري حق.
أن  هلم  اهلل  أذن  كله  هذا  هناية  ويف 
منها  يتخذوا  وأن  املدينة،  إىل  هياجروا 
عن  بعيدة  حياة  فيه  تبدأ  جديدًا،  وطنًا 
أنفسهم  عن  يدافعوا  أن  هلم  وأذن  الظلم، 
الذي  الظلم  يدفعوا  وأن  حقوقهم،  وعن 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  عليهم  وقع 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
-39 احلج:  ٹچ ]سورة  ٹ  ٿ 

.]40
اإلسالم  يتهم  كله  هذا  بعد  فهل 
احلقبة  هذه  تاريخ  إن  بالقوة.  نرش  بأنه 
 وتاريخ هذه البداية يشهد بأن الرسول
نرش  أجل  من  لقوا  ما  لقوا  قد  وأصحابه 
كلمتهم احلسنى التي أراد اهلل أن هيدي هبا 

البرش.
• والرسول يف خطواته هذه ودعوته 	
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كان  وإنام  الرسل،  من  بدعًا  يكن  مل 
مجيع الرسل واألنبياء من قبله يدعون 
وينذرون،  ويبش���رون،  باحلكم�����ة، 
ترك  من  وينذرون  آمن،  من  يبرشون 
والرشك،  الكفر  إىل  اإليامن  طريق 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  تعاىل:  قال 
األنعام:  چ ]سورة  ڈ  ڈ 
مكمال  كان  حممد  فسيدنا   ،]48
لطريق الدعوة، سالكا طريق احلكمة، 

جئ  ی  چ  للمرسلني  خامتًا 
البقرة:  ىئچ ]سورة  مئ  حئ 

.]119
• الكري����م 	 القرآن  آيات  تتبعت  وإذا 

هلا- -شارح��������ة  النبوة  وأحاديث 
احلقيقي  اإلسالم  أصول  واستقرأت 
التي  بالعقيدة  يعرتف  ال  أنه  لوجدت 
وجدت عن طريق اإلجبار أو اإلكراه، 
ولكن ما تكون عن طواعية واختيار، 

قال تعاىل: چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

. .. چ ]سورة النحل: 106[.
-يف سبب  وما ذكر يف كتب املفسين 

نزول هذه اآلية -أن »عامر بن يارس عذب 
ال  بام  النطق  عيل  وأجرب  شديدًا،  تعذيبًا 
عىل  أقبل  ثم  الكفر،  كلامت  من  يرىض 
 النبي فجع��ل  يبكي،   اهلل رسول 
يمسح عينه ويقول له: »كيف جتد قلبك« 
فقال: قلبي مطمئن باإليامن فقال: »يا عامر 

إن عادوا فُعد«.
• رسول 	 بقول  علينا  احتج  من  وأما 

حتى  الناس  أقاتل  أن  »أمرت   اهلل
دعوة  »فإن  اهلل  إال  إله  ال  يقولوا 
 النبي حورب  بدأت  ملا  اإلسالم 
وعودي عداوة شديدة، وكان أعداؤه 
هذه  يمحوا  أن  يريدون  املرشكني  من 
اجلديدة من عىل وجه األرض،  األمة 
وآل  وأصحابه   النبي من  كان  فام 
يف  هلم  اهلل  أذن  يدافعوا،  أن  إال  بيته 
الذين  وهؤالء  املرشكني  هؤالء  قتال 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  چ  حياربونه 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ 
ىئ یچ ]سورة البقرة: 
190[، فإذا أعلن هؤالء استسالمهم 
التوحيد  أمة  يف  دخوهلم  أعلنوا  أو 

توقف هذا القتال فورًا.
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قال:   الرسول أن  تالحظ  وإنك 
األول  فاللفظ  "أقتل"  يقل:  ومل  "أقاتل" 
يدل عىل الصد إذ إن املفاعلة تقتيض ذلك، 
بالقتال  البدء  فيدل عىل  الثانى  اللفظ  وأما 

وهذا ما مل حيدث.
• 	 وقد كانت احلروب يف عهد النبي

لدفع الظلم والعدوان الذي أحيط به 
وبآل بيته وأصحابه، وبمكانه اجلديد 
املنورة، ومل تكن عدوانا وال  ومدينته 

بغيًا والطمعًا.
املرشكون  أشعل  بدر  غ����زوة  ففي 
احلرب، فبع���د هجرة النبي وأصحابه 
ال�����مسلمني  عىل  املرشكني  عدوان  ازداد 
خروج  فك��������ان  مكة،  يف  املوجودين 
إلخواهنم  نرصًا  الغزوة  هذه  يف  املسلمني 
نسائهم  وإغاثة  وإغاثتهم،  املستضعفني 

وأطفاهلم، بل ورجاهلم، قال تعاىل: چٱ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

]سورة النساء: 75[.
مكة  مرشكو  مجع  أح����د  غزوة  ويف 

ليحاربوا  وخرجوا  وحلفاءهم  أنفسهم 
رسول اهلل واملسلمني، وعندما اقرتبوا من 
أصحابه   الرسول شاور  املنورة  املدينة 
وقد  ألعدائهم،  املشاورة  بعد  خرج  ثم 
من  كبري  عدد  الغزوة  هذه  يف  استشهد 

املسلمني.
من  كثري  جتمع  األحزاب  غزوة  ويف 
الرجال من قبائل عدة، ليتجهوا نحو املدينة 
املنورة يريدون القضاء عىل املسلمني، وقد 
فأشار  وزعامؤهم،  اليهود  معهم  كان 
الفاريس بحفر اخلندق حول  سلامن 
شديدًا  تعبًا  املسلمون  تعب  وقد  املدينة، 
املرشكون  وصل  وعندما  احلفر،  هذا  يف 
االنتصار،  وكان  احلرب  كانت  املدينة  إىل 

وكانت هزيمة املرشكني ورشكهم.
• مل 	 املسلمني  أن  التاريخ  يف  ثبت  وقد 

دينهم،  يف  الدخول  عىل  أحدًا  جيربوا 
فلم يقبل رسول اهلل الرجل الذي 
أراد أن جيرب ولديه عىل ترك دينهام، ويف 
لقائه بنصارى نجران، ليعرض عليهم 

اإلسالم، مل جيربهم عىل الدخول فيه.
التي رآها  العجوز  املرأة  ومل جيرب عمر 
وأرادت  ورفضت،  اإلسالم،  إيل  ودعاها 
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أن تبقى عىل دينها حتى املوت، فقط شعر 
بأنه أدى مسئولية التبليغ.

وعندما دخل عمرو بن العاص مرص، 
وكان  املئة،  ىف  مخسة  املسلمني  عدد  كان 
الذين يعتنقون املسيحية وغريها من  عدد 

األديان يمثل مخسة وتسعني يف املئة.
 ،وعندما تقرأ عن غزوات الرسول

بلغت حوايل سبع وعرشين غزوة،  والتي 
والسايا التي بلغت أكثر من ثالثني رسية، 
جتد عدد القتىل يف هذه الغزوات كان قلياًل 
أعدائهم،  من  أو  املسلمني  من  سواء  جدًا 
بحروب  األعداد  هذه  قارنَت  إذا  وذلك 

اإلبادة قبل احلروب العاملية مثال. 
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امللخص:
ينال  يزل  مل  و  الكشاف  تفسري  كان 
باعتباره  الدين  مفكري  من  الكثري  اهتامم 
بسبب  للغاية وذلك  مهاًم  تفسرييًا  مصدرًا 
سيطرة النزعة العقلية عيل فكرة الكاتب يف 
مضامر املعرفة الدينية و الرتكيز عيل األوجه 
هذا  مع  الكريم.  للقرآن  األدبيةوالبالغية 
عيل  املسيطر  العقيل  اإلجتاه  دراسة  إن  كله 
الزخمرشي يف هذا الكتاب تفيد أن الكاتب 
استخدام  يف  ملزالق  تعرض  قد  يكون  ربام 
القواعد التفسريية و مناهج التفسري. ومن 
يف  الزخمرشي  فيها  عثر  التي  املزالق  أهم 
منهج كتابة التفسري العقيل هي: عدم حتديد 
مغالطات  عىل  واإلحتواء  العقل،  دور 
عن  خرجت  قد  وتناقضات  تفسريية 
القرانية،  لإلستدالالت  العقلية  الرباهني 
واإلنزياح من احلقول اللغوية املألوفة للغة 
السطحية  النظرة  وإلقاء  القرآين،  اخلطاب 
اإلهتامم  بذل  وعدم  القرآنية  املعارف  عيل 
امللحوظ اىل إمكانية حتقيق اإلرشاد العقيل 
ما  وهذا  الشاملة،  النقلية  األدلة  ضوء  يف 

تركز عليه هذه الدراسة النقدية.
العقيل،  التفسري  املفتاحية:  الكلم��ات 

التفسري اإلعتزايل، الكشاف، الزخمرشي.
التمهيد:

القرنني  أن  التارخيية  املصادر  تفيد 
اخلامس و السادس يعتربان العرص الذهبي 
لكتابة التفاسري إذ أن املفسين دفعوا عجلة 
طور  اىل  اإلجتهادي  و  العقيل  التفسريين 
التكامل يف ذلك األوان مستخدمني العلوم 
املختلفة )جرجی زيدان؛ تاريخ آداب اللغه 
العربيه، 2/ 17، ادنه وی، امحد بن حممد؛ 
طبقات املفسين 148(. ومن بني الكتب 
بصامهتا  جعلت  التي  املشهورة  التفسريية 
التفسريية  الكتابة  إجتاهات  عىل  امللحوظة 
هو تفسري »الكشاف عن حقائق التنزيل و 
عيون االقاويل يف وجوه التأويل« جلار اهلل 
من  كان  الذي   )467-  538( الزخمرشي 
رواد الفكرة اإلعتزالية املتأخرين واملشهور 

بنزعته العقلية و األدبية يف كتابة التفسري.
انثربيوجلي  تقييم  و  دراسة  أن  وبام 
حد  يف  القديمة تعترب  التفسريية  ملؤلفات 
الفجوات  ردم  يف  منها  البد  رضورة  ذاهتا 
هليكلية  العضوي  التامسك  عىل  الطارئة 
أو  نقدية  دراسة  فإجراء  القرآين؛  التفسري 
باالنثربيوجلية  عنها  التعبري  صح  إذا  فيام 



حممد عيل رضائي كرماين

83

تفسري  عيل  يغلب  الذي  العقيل  اإلجتاه  يف 
املجال  يفتح  مناسب  حل  هو  الكشاف 
أمام املتضلعني يف دراسات التفسري إلبداء 
عيل  التحكيم  صدق  و  النقدية  آرائهم 
يساعد  املؤلفات بشكل عام وكذلك  هذه 
السائد  العقيل  اإلجتاه  دراسة  يف  الباحث 

عيل تفسري الكشاف بشكل خاص.
إذن نحن يف هذه الورقة املتواضعة مع 
الذي  والبّناء  الريادي  بالدور  االعرتاف 
الكشاف يف جتسيد مالمح اإلعجاز  يلعبه 
اللفظي و املعنوي للقرآن الكريم وخاصة 
ومبادئها؛  التوحيدية  بالقضايا  يتعلق  فيام 
اإلجتاه  يف  نقدية  دراسة  إجراء  أن  نعتقد 
هو  التفسري  هذا  عىل  يغلب  الذي  العقيل 
العقلية  مبذول يف معرفة اإلجتاهات  جهد 
التي  املزالق  حتديد  يف  و  عامة  التفاسري  يف 
العقيل  تفسريه  يف  الزخمرشي  فيه  عثر 
خاصة. ونريد من ذلك إنارة الطريق أمام 
يف  القرآين  التفسري  لتأطري  اجلدد  الباحثني 

إطار دراسة منهجية.
مكانة و دور العقل يف تفسري الكشاف:

عثر  التي  املزالق  بدراسة  البدء  قبل 
فيها الزخمرشي يف اإلجتاه العقيل للكشاف 

و التبعات التي تتمخض من هذه املزالق؛ 
يبدو تقديم تعريف للعقل و بيان وظائفه يف 
خضم التفسري العقيل أمر البد منه. والعقل 
الباطن  هوالعقل  املعتزلة  به  يعتني  الذي 
بل  الباطنية  اإلنسان  قوات  من  يعد  الذي 
املكتسبة  الفطرية  املعارف  من  منظومة  إنه 
التي قد تكون مصدرًا مستقاًل حينًا فتأخذ 
وظيفة توصيفية حينًا آخر واليكون ذلك 
إال وفق الدور الذي يقوم به العقل يف هذه 
األويل  النظرة  يف  وأما  املكتسبه.  املنظومة 
العقل مصدرًا مستقاًل يفرتض  تعترب  التي 
بل  بذاهتا  مستقلة  قوة  العقل  يكون  أن 
العملية  و  املعرفية  األصول  من  منظومة 
التصور  بدهييات  أساس  عيل  تنبني  تكون 
العقلية. ويف هذه  الرباهني  أو  التصديق  و 
أحدمها  وظيفتني  له  العقل  اىل  النظرة 
الوظيفة املعرفية الذي يكشف فيها العقل 
املباديء  يف  النظرية  البدهيية  املعارف  عن 
التوحيدي  املبدأ  ومها  الكون  لعامل  الكلية 
الوظيفة  وثانيهام  الكونيات.  علم  ومبدأ 
بني  مميزًا  العقل  من  جيعل  التي  العملية 
انظر: قاضی  القبيح. )للتفصيل  احلسن و 

عبد اجلبار؛ املغنی11/ 375(.
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املعتزلة  تفسري  بني  األساس  والفارق 
من  سواء  الظاهريني  من  معارضيه  و 
املعتزلة  أن  هو  األشاعرة  أو  احلديث  أهل 
النقلية  االدلة  عيل  العقلية  الوظائف  يقدم 
منطلق  من  ذلك  يف  وينطلق  التفسري  يف 
السمع«  ورود  قبل  »الفكر  تسمي  قاعدة 
 )42  /1 النحل،  و  امللل  )الشهرستاين؛ 
قرآنية  شواهد  و  باستدالالت  فيدعمها 
لقوله  تفسريه  موضع  يف  فمثاًل  متعددة 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل: 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ  چ  چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ ]سورة 
أن:  الزخمرشي  يقول   ]172 االعراف: 
التخييل و معنى  التمثيل و  »هذا من باب 
ربوبيتة  عىل  األدلة  هلم  نصب  أنه  ذلك 
و  عقوهلم  هبا  شهدت  و  وحدانيتة،  و 
فيهم و جعلها مميزة  التي ركبها  بصائرهم 
)الكشاف2/  اهلدى«  و  الضاللة  بني 
أنظر: تفسري اآليات اآلتيه:  176( )أيضًا 
 ،17 هود/   ،165 النساء/   ،27 البقرة/ 

الطور/ 6(.
يف رأي املعتزلة وكذلك الزخمرشي إن 

العقل  ألدلة  مقوية  البينات  اآليات  هذه 
والمتالك  ذكرها،  ومتضمنة  هلا  ومؤكدة 
األشخاص هذا املستوي من الوعي يقدم 
العقل يف حقل املعرفة الدينية )قاضی عبد 
الكشاف،  23؛  القرآن/  متشابه  اجلبار، 
4/ 177(. اّما الدور الوظيفي التوصيفي 
يظهر يف  التفسري،  العقل يف  به  يقوم  الذي 
يف  الالزمة  املصادر  و  املعارف  توظيف 
وصف تقريري ملكاشفات موحية أو حتليل 
هذه املكاشفات أو إستنباطها. لذلك حينام 
النقلية  املقدمات  بني  تعارض  أّي  حصل 
العقلية الرصحية يف مصدر  املباديء  و بني 
املخاطب  عيل  فيه  خياف  حيث  معريف 
و  الفكري  اإللتباس  دوامة  يف  وقوعه 
توحي  التي  القرآنية  اآلي  الفهم يف  إساءة 
يف ظواهرها بجسامنية اخلالق و تعزوا نسبة 
إضالل العباد بربوبيته -مستعيذا باهلل فيها 
يؤول  أن  إال  املفس  أمام  يبقي  -ال  كلها 
البيانية كاملجاز،  املحّسنات  بأنواع  اآليات 
و...  والتمثيل  والكناية،  واإلستعارة، 
األدلة  مع  النقلية  املقدمات  بذلك  لتالئم 
شنوقه،  الی:  )انظر  الرصحية.  العقلية 
و  املعتزلة  بني  التفسري  يف  التاويل  سعيد؛ 
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ابوسعده؛  حسن  -مهری،   100 السنة/ 
عند  املعرفة  مشكلة  يف  العقيل  االجتاه 

املعتزلة/ 42(.
لقوله  الزخمرشي  تفسري  ذلك  ومثال 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  تعاىل: 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
حيث   ]16 االرساء:  ]سورة  چ  ی 
فيام  الكريمة  اآلية  هذه  ظاهر  أن  يعتقد 
العقلية  األدلة  وفق  التربير  اليقبل  يبدو 
الشواهد  أبرز  من  تكون  أن  هلا  فينبغي 
القرآنية التي تقتيض يف تفسريها اللجوء اىل 
األدبية.  العلوم  العقيل و إستخدام  اإلجتاه 
له  الذي  الوحيد  الوجه  إن  عنها  وفضاًل 
طريق اىل املنطق يف تفسري اآلية هو املجاز، 
اللغوية،  القواعد  وذلك يكون مستندًا اىل 
 /1 )الكشاف،  والقرآني����ة.  والروائية، 
و  الزخمرشي  متكن  لقد   )654  ،2  ،338
اللفظي  اإلعجاز  اثبات  من  كبري  حد  اىل 
فكرة  ترسيخ  من  وكذلك  الكريم  للقرآن 
فهم  يف  العقيل  التحليل  و  النظر  تعمق  أن 
تعاليم القرآن التوحيدية والقضايا املتعلقة 
يف  رضوري  أمر  هو  القدرية،  و  باجلربية 
توهم  التي  وباآليات  اإلنسان  تقييم عمل 

يف ظاهرها أن يكون شبيها للخالق املتعال. 
اجلوينی،  الصاوی  مصطفی  الی  )انظر 
القرآن،  التفسري  يف  الزخمرشي  منهج 

206و 215(.
امللحوظة  املزالق  و  النقائص  لكنه 
قواعد  إلنجاز  الزخمرشي  فيها  عثر  التي 
العقلية  بنزعته  قوانينها  و  العقيل  التفسري 
بني  نفصل  أن  علينا  تعنّي  تفسريه  يف 
العقيل  للتفكر  وفقًا  اآليات  تفسري  منهج 
و  املغلطات  وبني  العقلية  الرباهني  و 
اجلدليات التفسريية التي ليست إال تطبيقًا 
الفكرية  املقدمات  و  املعتقدات  لبعض 
الصحة.  من  هلا أساس  يكون  ال  قد  التي 
الزخمرشي  فيها  عثر  التي  املهمة  واملزالق 
وفق  الكشاف  يف  العقلية  نزعته  نتيجة 
يف  تلخيصها  يمكن  النقدية  دراستنا 
املوضوعات اآلتية: إن كشافه مازال يفتقر 
يف  املنطقية  واألصول  املعرفية  املصادر  اىل 
اإلستدالالت القرآنية. كذلك يؤخذ عليه 
أنه ينظر اىل املعارف القرآنية نظرة شخصية 
و  الفردي  برأيه  ويفسها  اإلجتاه  آحادية 
القرآين.  التفسري  يف  حمددًا  منهجًا  اليتابع 
القسم  تعترب  التي  اآلتية  الصفحات  ويف 



اإلجتاه العقيل يف تفسري )الكشاف( للزخمرشي

86

حددنا  قد  املتواضع،  بحثنا  من  األساس 
هذه املزالق علق انفراد حتت عناوين رئيسة 
الكشاف«،  تفسري  يف  األساسية  »املزالق 
للزخمرشي«  املنهجية  و»اإلنزياحات 
يف  اإلعتزايل  العقيل  اإلجتاه  »تبعات  و 
حتت  منها  واحد  كل  ورشحنا  الكشاف« 

عناوين فرعية.
املزالق األساسية يف تفسري الكشاف:

هلا  تعرض  التي  األس�����اسية  املزالق 
الزخمرشي يف الكشاف هي:

املبالغة يف اإلجتاه العقيل:
عليها  يقوم  التي  الرئيسة  املباديء  من 
القرآن  تفسري  يف  للمعتزلة  العقيل  اإلجتاه 
اخلاصة  التفسريية  نظريتهم  هي  الكريم 
بإمكان  إنه  تقول  والتي  العقل  باب  يف 
اللغة الذين هلم ضلع يف حقل  مجيع علامء 
التفسري القرآين أن يفهموا القرآن و ينتقدوا 
بني  تعارضًا  وجدوا  اذا  فيام  خمالفيهم  أدلة 
اإلهلي.  العدل  امليزان  بني  و  هؤالء  آراء 
نزول  يف  اإلهلي  احلكم  أن  املعتزلة  ويري 
القرآن، يقتيض أن تكون اخلطابات القرآنية 
كام  البرش  افراد  مجيع  عقول  اىل  موجهة 
بعد  حتقق  سوف  عامة  رسالة  معها  حتمل 

البرشي.  العقيل  التفسري  ملنهج  خضوعها 
املغنی،  عبداجلبار؛  قاضی  الی:  )انظر 
16/ 345و369 و ايضا؛ رشح االصول 

اخلمسة 359و407(.
و هذا اإلستدالل الذي يركز يف حتليل 
العقلية  املسوغات  عيل  اإلهلية  الصفات 
أخرى  و من جهه  واملحظورات من جهة 
لقد  الكريم؛  للقرآن  حدوثًا  و  خلقًا  يعني 
تعكس  مرآة  اىل  الكشاف  كتاب  حتول 
اإلجتاه العقيل يف التفسري وكذلك قد سعي 
وضعه  الذي  بالقانون  للعمل  فيه  املولف 
لنفسه الزخمرشي و خياطب فيه نفسه قائاًل: 
»امش يف دينک حتت راية السلطان و التقنع 
)الزخمرشي،  فالن«  و  فالن  عن  بالرواية 
اخلطب،  و  املواعظ  يف  الذهب  اطواق 
اإلجتاه  هذا  أن  هو  والواقع   )37 مقاله 
الريادي  والدور  العقل  مكانة  يربز  العقيل 
بل  الرشعية  األدلة  سائر  بني  يلعبه  الذي 
جيعل داللة العقل مسندًا رئيسًا تستند إليه 
امليزة  وهذه  الرشعية.  األدلة  من  مثيالهتا 
للعقل هي التي جتعل الزخمرشي أن يرصح 
مقام  يف  الكشاف  يف  التفسريي  منهجه  يف 
هو  »القرآن  إن:  بالقول  القرآن  توصيف 
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اإلمجاع  و  السنة  إليه  يستند  الذي  القانون 
و القياس بعد أدلة العقل «)الكشاف 2/ 

.)511
قدمه  الذي  التفسري  فإن  هذا  وعيل 
الثامنة  اآلية  عن  الكشاف  يف  الزخمرشي 
شاهدًا  اعتباره  يمكن  عمران  آل  لسورة 
الكشاف  يف  النزعة  هذه  ملعرفة  حيًا  مثاليًاً 
أساسيًا  دورًا  تلعب  اآلية  هذه  أن  خاصة 
حمكامت  بني  املوجودة  الفوارق  لتحديد 
لذلك  متشاهباهتا.  و  الكريم  القرآن  آيات 
نري الزخمرشي يقول يف معنى )الراسخون 
العلم،  يف  رسخوا  »الذين  إن:  العلم(  يف 
أى ثبتوا فيه و متكنوا و عضوا فيه برضس 
هذه  ملصاديق  ذكره  عدم  ويف  قاطع«، 
نظر  وجهة  اىل  تشري  حقيقة  تكمن  العبارة 
املرجعية  الوظيفة  عيل  تركز  التي  املعتزلة 
تعريف  لتحديد  صاحلًا  وجتعله  للعقل 
املتشاهبات من اآليات القرآنية وحتليل لغة 

هذه اآليات. )الكشاف1/ 388(.
للغاية  هام  ريادي  دور  للعقل  إذن 
الزخمرشي  عند  القرآنية  اآليات  تفسري  يف 
بني  الفصل  حيسم  عنرص  أقوي  يعد  بل 
اآليات.  من  املتشاهبات  و  املحكامت 

املربهنة  البناءة  الوظائف  اىل جانب  لذلك 
املتشابه  تعريف  يف  العقل  هبا  يقوم  التي 
حتديد  ينبغي  فإنه  تأويلها  و  اآليات  من 
الكشاف  تفسري  يف  العقيل  التأويل  وظيفة 
مباديء  تعارض  التي  اآليات  حدود  يف 
من  املعتزلة  اعتربها  وقد  اإلعتزايل  الفكر 

املتشاهبات.
إن  شمولية  بنظرة  و  القول  ويمكن 
الكشاف  تفسري  يف  العقيل  اإلجتاه  منهج 
أساس  عيل  أقيمت  قد  الكريم  للقرآن 
الفكر  مباديء  وهي:  أال  عدة  أصول 
والوعد  والعدل،  -التوحيد،  اإلعتزايل 
واألمر  املنزلتني،  بني  ومنزلة  والوعيد، 
املنكر -فضاًل عنها  باملعروف والنهي عن 
للفكرة  املعارضة  اآليات  اندرجت  قد 
اآليات  من  املتشاهبات  حتت  اإلعتزالية 

القرآنية.
الوعد  أصل  أن  متامًا  الواضح  فمن 
العدل  مبدأ  من  فرع  هو  الذي  الوعيد  و 
تقسيم  يف  بذاته  مستقاًل  أصاًل  اعترب  قد 
لتأثره  وذلك  تفسريه  ألصول  الزخمرشي 
حتكم  التي  اإلعتزالية  بالفكرة  الكثري 
وتقبح  اإلهلية  املواعيد  و  الوعود  بحتمية 
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األمر  أصل  وكذلك  منه�����ا.  اخلروج 
هو  الذي  املنكر  عن  النهي  و  باملعروف 
اعتربه  قد  العملية  األحكام  من  فرع 
ما  وهذا  بذاته  مستقاًل  أصاًل  الزخمرشي 
ب�»احلسن  املدعاة  النظرية  إمهية  تقتضيه 
فإن  ذلك  اىل  وإضافة  العقيل«.  القبيح  و 
يف  يّدعی  الذي  املنزلتني  بني  منزلة  أصل 
اإليامن  منزلتي  بني  الرتابط  عالقة  مسار 
و الكفر برضورة وجود منزلة ثالثة تدعي 
»الفسق« وخيصها ملقرتيف الذنوب الكبرية؛ 
هو من األصول التي يمكن اإلشارة إليها 
للفصل بني حدود العقل الربهاين والعقل 
اجلديل يف مستويات اإلجتاه العقيل املسيطر 
اليه  يستند  ملا  وفقا  الكشاف.  تفسري  عيل 
الزخمرشی اىل بعض اآليات القرآنية يمكن 
القول إن هذا األصل الذي حيتوي يف ذاته 
املعتزلة  معتقدات  من  مهمة  سلسلة  عيل 
الشفاعة،  ورفض  اإلحب���اط،  كمسألة 
النار  يف  الكبرية  الذنوب  مقرتيف  وخلود 
عىل  أيضًا  يقوم  منها؛  انابتهم  عدم  حال 
أصيل  يف  ركز  قد  الذي  التوصيف  أساس 
يف  املعتزلة  هبام  املعرتف  والعدل  التوحيد 
من  أساس  عىل  التفسري  ألصول  تقسيمه 

حتليل  يف  وحمظورهتا  العقلية  املسوغات 
املعتقدات  فخضعت  اإلهلية  األفعال 
اإلعتزالية هذه لتأويالت سطحية. )انظر: 
تفسري الزخمرشي أليات: 3، 26، 275/ 
االرساء6/   /10 النساء،   /168 البقرة، 

الرعد، 53/ الزمر، 33/ النجم(.
تفسري  يف  بالتأمل  و  عامة  وبصف����ة 
القول  يمكن  العقلية  تأويالته  و  الكشاف 
لبعض  الزخمرشي  تأويل  يف  السبب  إن 
و  املعتزلة  أصول  وفق  القرآنية  اآليات 
اىل  املتحّمسة  نظرته  اىل  يعود  معتقداته 
العنرص  هبذا  اإلهتامم  يف  واملبالغة  العقل 
دون بذل اإلهتامم امللحوظ اىل مثيالته من 
األدلة الرشعية يف موضع تعديل األخطاء 
يف  العقل  هلا  تعرض  قد  يكون  ربام  التي 
إستنباطها.  و  الدينيه  املعتقدات  حتليل 
املفسيني  من  بعض  أن  نالحظ  ولذلك 
اندراجهم  لدي  الشيعة  من  اإلجتهاديني 
القرآين  التفسري  مصادر  قائمة  يف  العقل 
يطلقون عليه إسم العقل الفطري فيميزونه 
عليه  يؤخذ  الذي  العقل  ذلك  عن  بذلك 
)اخلوئي،  واملبالغة.  والتفريط،  باإلفراط، 
ابوالقاسم؛ البيان يف تفسري القران، 170(.
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احلاجة إىل نظرة متوحدة يف 
التفسريية: الروايات 

التيار  عليه  املركز  العقيل  اإلجتاه  يف 
التفسريي للمعتزلة ال يعبأ باألدلة الروائية 
كثريًا بسبب النقائص التي يمكن أن تكون 
أثارت  حيث  الرواية  نقل  عىل  طرأت  قد 
من  املفكرين  البعض  عند  الكثري  الشك 
الواحد  اخلرب  حجية  مسألة  يف  املعتزلة 
لقبول  األساس  الرشط  التواتر  ليجعلوا 
يف  الزخمرشي  أرص  قد  وكذلك  اخلرب. 
و  العقلية  األدلة  إتباع  أن  عيل  اخلرب  نقل 
التفسري.  ميدان  يف  رضوري  أمر  الرباهني 
 ،225  /4 املغنی،  اجلبار؛  عبد  )قاضی 
الذهب  اطواق  الزخمرشی،   ،384  /17
يف املواعظ و اخلطب، مقاله 37( لكن مع 
معظم  تسند  األحيان  اغلب  يف  كله،  هذا 
بأقوال  الكشاف  تفسري  يف  الروايات 
املرسلة  الروايات  أو  والتابعني  الصحابة 
للنبي األكرم أو روايات أخري لرواة 
»قيل«  ك:  بمفردات  عنهم  تنقل  جمهولني 
بذل  يف  السبب  إن  يبدو  وفيام  »روي«.  و 
يف  الصحابة  أحاديث  اىل  البالغ  اإلهتامم 
روايات  اىل  يعود  التفسريي  اإلجتاه  هذا 

مستندًا  الصحابة  أحوال  فيها  وصفت  قد 
التبلغ  وإهنا   حممد النبي  أقوال  اىل 
الزخمرشي  نري  فمثاًل  اليد.  أصابع  عدد 

ڦ  چ  تعاىل:  لقوله  تفسريه  موضع  يف 
ڄچ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
عن  ُيسأل  عندما   ]89 النحل:  ]سورة 
بعد  فيجيب  القرآن  شمولية  -كيفام  كيفية 
قد  »و  قائاًل:  النبوية  السنة  اىل  االشارة 
رىض رسول اهلل ألمته اتباع أصحابه، 
»أصحايب   قوله بآثارهم يف  االقتداء  و 
قد  و  اهتديتم«  اقتديتم  بأهيم  كالنجوم 
القياس  طرق  وطئوا  و  قاسوا  و  اجتهدوا 
و  اإلمجاع  و  السنة  فكانت  االجتهاد،  و 
تبيان  إىل  مستندة  االجتهاد،  و  القياس 
يشء.   لكل  تبيانا  كان  ثّم  فمن  الكتاب، 
أن  ننيس  وال  هذا   )628 )الكشاف2/ 
تفسري  يف  الصحابة  إىل  النظرة  هذه  مثل 
األساسية  اإلنتقادات  من  الختلو  اآليات 
متسك  نفس��������ه  الزخمرشي  أن  خاصة 
تفسري  )انظر:  أحيانًا.  تفسريه  يف  هبا 
و  عمران  آل   /178 اآليات  الزخمرشي 
للنظر  امللفت  اليشء  إن  احلجرات(   /7
حيال الكثري من روايات الكشاف هو أن 



اإلجتاه العقيل يف تفسري )الكشاف( للزخمرشي

90

املوازين  اىل  تفسريه  يف  هيتم  مل  الزخمرشي 
يف  املحددة  معايريها  و  املألوفة  النقدية 
إنطباق  عدم  منها:  الروايات  دراسة 
والرباهني  الكريم،  القرآن  مع  الروايات 
من  عليه  املتفق  املحدد  والتاريخ  العقلية، 
من  الروايات  صحة  مدى  وتقييم  الرواة، 
الناحية السندية و قّوهتا. فأحيانًا قد جاوز 
الزخمرشي يف الكشاف هذا احلد يف ختريج 
الروايات و جاء بروايات ال صحة هلا من 
مصدر  أي  هلا  اليوجد  و  السندية  الناحية 
موثق. وعيل سبيل املثال يف موضع تفسريه 
فباهيم...«  كالنجوم  »اصحايب  حلديث 
إىل  إال  العسقالين  حجر  ابن  اليشي����ر 
ستة من املصادر غري املشهورة التي حيكم 
عليها يف دراسة مدى صحتها من الناحية 
يكون  ال  ضعيفة  روايات  بأهنا  السندية 
رواهتا إال جمهولني أو مرتوكني أو متهمني 
ابن  )عسقالين،  روايتهم.  يف  بالكذب 
احاديث  ختريج  يف  الشاف  الكايف  حجر؛ 

الكشاف، 161(.
التي هلا جذور  النامذج األخرى  ومن 
يف  الزخمرشي  فيها  عثر  التي  املزالق  يف 
تفسري الكشاف يمكن اإلشارة إىل اآلتية: 

اإلرسائيليات- روايات  من  عدد  دخ�ول 
القصص  م��ن  جمموع��������ة  تعني  التي 
الكريم-،  القرآن  لقصص  والتفسريات 
األسطورة  بينها:  الكش�����اف  تفسري  يف 
املدعاة بالغرانيق )يف موضع تفسري سورة 
امرأة  مع   داود وقصة   ،)52 احلج/ 
اوريا احلثي إبن حنانا )ص/ 21(، وقصة 
النبي من زينب بنت  مزيفه عن زواج 
اىل  واإلعتامد  37(؛  )األحزاب/  جحش 
للصحابة  املشهورة  غري  كثرية  قراءات 
ال  التي  القراءات  و  الشاذة  القراءات  من 
أساس هلا من الصحة من الناحية السندية 
كاإلستشهاد  الصحابة  معتقد  حسب 
بقراءة »حططنا« عوضًا من »وضعنا« نقاًل 
وضعنا  »و  قراءة  يف  مالك  بن  أنس  عن 
لغتها  من  اإلنزياح  بحجة  وزرك«  عنك 
يف  الفردي  نظره  لوجهة  إثباتًا  التمثيلية 
)الكشاف2/   .النبي عصمة  مسألة 

.)536
وال شك يف أنه يري كثري من الباحثني 
و  القراءات  أن  القرآني�������ة،  التفاسري  يف 
ونخص  للصحاب����ة  التفسريية  الروايات 
كابن  بارزة  شخصيات  بالذكر  منه���������ا 



حممد عيل رضائي كرماين

91

كعب،  إبن  وأيب  مسعود،  وابن  عباس، 
ربام يكون هلا طريق إىل الصحة من الناحية 
السندية فيام إذا مل تكن تعارض إرشادات 
قد  إهنا  بل  تعاليمهم  و  املعصومني  األئمه 
تكون روايات تؤيدها األدلة القرآنية حينًا 
املعصوم حينًا آخر. والدليل عىل  و رواية 
لنزول  عيانًا  شهودًا  كانوا  أهنم  هو  ذلك 
إهنم  بل   حممد النبي  وبيانات  اآليات 
لفهم  جهدهم  قص���ارى  بذلوا  قد  كانوا 
الشيخ  ب��ه  قام  ما  منها  الكريم.  القرآن 
آلية  تفسريه  موض������ع  يف   الطربيس
چٹ ڤ ڤچ ]سورة يس: 30[ 

وهي  للعباد«  حسة  ب�»يا  يفسه  حيث 
قراءة إبن عباس و إيب إبن كعب فيؤيدها 
يستند  ثم   السجاد اإلمام  من  برواية 
رواية  إىل  التفسري  يف  نظره  وجهة  لبيان 
بني  املقارنة  بإجراء  األمر  )ستبني  اإلمام. 
للشيخ   386  /3 اجلامع  جوامع  تفسري 
الطربيس و بني الكشاف 13/ 4 جلار اهلل 

الزخمرشي(.
ه��ذا م������ن جهة و م��ن جهة أخري 
نظرة الزخمرشي هذه اىل األحاديث تعني 
إغ��امض البرص ع��ن الروايات املس��تندة 

هبدف حتقي��ق معتقدات املعتزل��ة و تبليغًا 
إلجتاهات�������ه يف التفس��ري القرآين. ومثال 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  ذل��ك قول�������ه تع��اىل 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڀچ ]س��ورة االنعام: 82[ حيث 

ي��رتك رواية اب��ن عب��اس املش��هورة عن 
النب��ي يف تفس��ريه هلذه اآلي��ة املباركة 
ملعتق��ده  متالئم��ة  لتك��ون  ظه��ره  وراء 
الف��ردي ال��ذي يعتق��د وج��وب عقوب��ة 
وق��د  املعتزل��ة.  بفك��رة  متأث��رًا  املذنب��ني 
ترمج��ت مف��ردة »ظلم« يف ه��ذه اآلية إىل 
»ال��رشك« متعمدًا بع��د أن يظهر صحابة 
النب��ي قلقه��م لنزوهل��ا. يف ح��ني أنه نجد 
يف تفاس��ري أغلبية س��احقة م��ن املفسين 
هلذه اآلية أن يف الرواية أعالها قد أس��ند 

ڄ  ڄ  ڦ  چ  تع��اىل:  قول��ه  اىل 
ليؤي��د   ]13 لق��امن:  ]س��ورة  ڄچ 

بذل��ك معن��ي ال��رشك وهن��اك بعض من 
املفسين الذين يستش��هدون بسياق اآلية 
لتقوي��ة الرواية املذك��ورة ويفسوهنا بأن 
النب��ي إبراهيم ق������د خاطب يف اآلية 
 /1 مجاع��ة املرشك��ني. )جوام��ع اجلامع 

392؛ جمم��ع البي��ان4/ 507(.
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األخطاء املنهجية يف اإلجتاه العقيل
 لتفسري الكشاف:

تفسري  يف  املنهجية  األخطاء  أن  مع 
متالزمة  متداخلة  بصورة  تأيت  الكشاف 
التجزئة  يصعب  حيث  األحيان  معظم  يف 
نستطيع  لكنه  بعض؛  عن  بعضها  الكاملة 
عتبات  حتت  العجالة  هذه  يف  نعاجلها  أن 

العناوين اآلتية:
تلعبه  الذي  الدور  اىل  اإلالتفات  عدم 
اآليات  ظواهر  بني  الفصل  يف  الروايات 

وبني نصوص اآليات اإلعتقادية.
التقييدية  مع أن األدلة التخصيصية و 
لظواهر اآليات اإلعتقادية للقرآن الكريم 
تصلح  اإلسالمية،  الفرق  أكثر  يراه  كام 
ظل  ويف  رشعًا  ومقبولة  موثقة  تكون  أن 
اإللتزام بالضوابط و األصول العقلية؛ لكن 
املعتزلة  عليه  يؤكد  الذي  املنهجي  األصل 
و  التخصيص  »رفض  هو  امليدان  هذا  يف 
التقييد« بنصوص الروايات التي ال تتجاوز 
وقد  اآليات.  هذه  يف  النص  خصوصيات 
املنهجي  لتربير هذا األصل  املعتزلة  إستند 
التي  الرضورية  قاعدهتم  اىل  التفسري  يف 
تنبني عيل وجوب مسوغات و حمظورات 

األفعال  من  القبيح  و  احلسن  بشأن  عقلية 
نزول  الجيوز  إنه  بذلك  فيقولون  اإلهلية 
اىل  القرآنية  واإلطالقات  العام�ة  املسائل 
هلا.  التخصيصية  اجلهات  ومعه�ا  إال  اهلل 
العدل  مفهوم  امحد؛  كامل،  )أنظر: حممود 

يف تفسري املعتزلة 134(.
و  النظرية  املعارف  متييز  أن  حني  يف 
اإللتزام  العملية بعضه�ا عن بعض وعدم 
األول  امليدان  يف  التقيي�د  و  بالتخصيص 
مرفوضة  مربرة  غري  حج�ة  إال  يكون  ال 
حقل  يف  وقوعها  عىل  املفسون  أمجع  قد 
قاضی  )انظر:  للقرآن.  العملية  األحكام 
جزء6،  القرآن  متشاب�������ة  اجلبار؛  عبد 

ص354؛ الكشاف3/ 507(.
هبا  مل يعبأ  التي  الروايات  فإن  وعليه 
النقدية للمعتزلة لكوهنا جهات  النظرة  يف 
يف  العقيدة  آليات  وتقييدية  ختصيصية 
تبيانًا  الواقع إال  الكريم، ليست يف  القرآن 
لآلية و رشحًا مفصال هلا ويمكن احلصول 
االيات  هذه  تؤيد  قرائن  و  شواهد  عيل 
والعبارات  املفردات،  التأمل يف  ذلك عرب 

و اآليات القرآنية األخرى.
من الشواهد التي يمكن اعتبارها ِسمًة 
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لسلطة النظرة اإلعتزالية بالنسبة اىل مسألة 
 البيت العلمية ألهل  اخلالفة واملرجعية 
هو  الزخمرشي،  عىل   حممد النبي  بعد 
عدم إكرتاثه ملكانة و مدي أمهية الروايات 
يف  الوالية  آليات  والتخصيصية  التبيينية 
عن  يغفل  جعله  حيث  الكشاف.  تفسري 
الروائية  األدلة  تؤديه  الذي  التبييني  الدور 
اآليات  هلذه  العامة  املسائل  ختصيص  يف 
الفكرية  باخللفيات  الزخمرشي  تأثر  نتيجة 
التفسريية  لقاعدهتم  وإعتناقه  للمعتزلة 

املدعاة بقاعدة »عموم اللفظ«.
بأن  معرتف  الزخمرشي  أن  وم��������ع 
أمري  إنف��اق  وقت  نزلت  قد  الوالية  آية 
لكنه  الصالة،  حالة  يف  خامت�ه   املؤمنني
اآلي���ة يف عموميتها  مع هذا مل يوف ح�ق 
وقعًا  يوِل  مل  ألنه  هل���ا.  تفسريه  بدء  منذ 
نالت  التي  الرواية  هذه  رواة  لكثرة 
أسنادها رشوط االمجاع عند املفسين من 
السنة أيضًا. )رك: اجيی، عبدالرمحن  أهل 
بن امحد؛ املواقف يف علم الكالم، 614/ 
3( وكذلك هواحلال يف موضع حديثه عن 
الشواهد اللفظية للجهة التخصيصية لآلية 
الثانوي  بمعناها  »ويل«  مفردة  يفس�����ر  إذ 

وهوالصداقة ومفردة »الراكعون« بمعناها 
املجازي الذي يعني اخلشوع مقابل عظمة 
إيتاء  و  الصالة  أداء  وقت  يف  تعاىل  اهلل 
الزكاة. ثم يربر إنكاره اجلهة التخصيصية 
جميء  يف  السبب  أن  بإستدالله  لآلي����ة 
»الذين« و صلت�����ه عىل صيغة اجلمع هو 
اىل  خاشعني  ليحسنوا  املؤمنني  تشجيع 
فبذلك   .اإلمام فعله  كام  منهم  الفقراء 
اجلهة  عن  نظره  الزخمرشي  رصف  قد 
معارضة  وجدها  ملا  لآلية  التخصيصية 

ألصول املعتزلة و معتقداته.
الكشاف  تفسري  يف  هناك  كذلك  و 
عن  وتكشف  بالذكر  تليق  أخري  شواهد 
عدم  تربز  آليات  التخصيصية  اجلهة  نفي 
القاعدة  أساس  عيل  الشفاعة  حصول 
اإلهلي  الوعد  »إن  تقول:  التي  التفسريية 
العقلية«.  تقتضيه الرضورة  و وعيده مبدأ 
ذلك أنه يف الفكرة اإلعتزالية، الشفاعة يف 
يوم البعث تعني ازديادًا يف اإلنتفاع و نيل 
املؤمنني  من  بالصاحلني  فتخصها  املثوبة 
الزخمرشي يف  فان  لذلك  منهم.  وبالتائبني 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  چ  موضع تفسريه آلية: 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
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چ ]سورة  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

داللة  فيها  إمتنعت  التي   ]48 البقره: 
عيل  للشفاعة  العقاب  و  اإلرضار  دفع 
يشمل  اآلية  فحوي  أن  يعتقد  اإلطالق، 
مجهور املخاطبني وفق قاعدة حكم النص. 

فيه  هل  قلت:  »فإن  اآلية:  يفس  فهكذا 
للعصاة؟.  تقبل  ال  الشفاعة  أّن  عىل  دليل 
عن  نفس  تقىض  أن  نفى  ألنه  نعم،  قلت: 
ثم  ترك،  أو  فعل  به من  أخلت  نفس حقًا 
أهنا  يقبل منها شفاعة شفيع فعلم  أن  نفى 
 )1  /136 )الكشاف  للعصاه«  تقبل  ال 
سياق  اىل  ملحوظًا  إهتاممًا  يويل  أن  دون 
اآلية. ويف هذه اآلية يوجه اخلطاب اىل بني 
أملهم  ليحبط  اآلية  نزلت  وقد  ارسائيل 
شفاعة  ستقبل  و  األنبياء  أبناء  أهنم  يف 
األرض.  يف  فسدوا  ولو  حتى  هلم  ابائهم 
املسلمون  عليه  أمجع  أصل  الشفاعة  أن  ملا 
تؤيده  األصل  وهذا  إنكاره.  يمكن  وال 
يقول:  عندم������ا   األكرم للنبي  رواية 
الصحيحة  الرواية  تؤيده  األصل  وهذا 
اهلل  »ان  يقول:  عندما   األكرم للنبي 
النار بالشفاعة« )احلميدي  خيرج قوما من 
فتوح بن عبد  امليورقي، حممد بن  األزدي 

و  البخاری  الصحيحني  بني  اجلمع  اهلل؛ 
مسلم 351/ 2( لذلك إن أصل الشفاعة 
أخرى  آيات  يف  الزخمرشي  أنكره  الذي 
املدثر/  18؛  غافر/  254؛  )البقره/  ك: 
الذين مل  باألشخاص  أيضًا سيخص   )48
كان  وإن  تعاىل  لرمحته  ليستوعبوا  يكونوا 
للعصيان  آلة  الشفاعة  من  جعل  بعضهم 
و يعتربوهنا مالذًا من عقاب اهلل و يف مثل 
هذه اآليات نخص بالذكر املرشكني منهم 

وأولئك الذين هم اهل الكتاب.
تكلف النفس بالتفسري وفق

 اخللفيات الفكرية:
يف  املستدلة  العقلية  املباديء  أن  مع 
املفس  تدفع  قد  القرآين  التفسري  مهمة 
ملا  خالفًا  يؤوهلا  و  اآلي��ات  يفس  أن  اىل 
الشك  مما  فإنه  اآلي��ات.  ظاهر  يقتضيه 
يؤكد  كام  الظروف  ه��ذه  مثل  يف  أن  فيه 
 /2 )الكشاف  نفس���ه  الزخمرشي  عليه 
وتأويله  القرآين  للتفسري  ينبغي   ،)705
اللغويه  اإلس��ت��ع��امالت  ع��يل  يعتدما  أن 
يستند  أن  و  الفصحي  اللغة  يف  الشائعة 
الشواهد  تؤيدها  صحيحة  قواعد  إىل 
اللغوية واألدبية. لكن مع هذا كله هناك 
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تظهر  والتي  الكشاف  تفسري  يف  شواهد 
يف  أحيانًا  نفسه  كلف  قد  الزخمرشي  أن 
البالغة  ينايف  بام  تأويالته  و  تفسرياته 
يف  فمثاًل  الكريم.  القرآن  من  املتوقعة 

ۀ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  قوله  تفسري  موضع 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
نالحظ   ]48 النساء:  ]س��ورة  چ  ے 
لآلية  غريبًا  تركيبًا  بتقديمه  الزخمرشي  أن 
»يشاء«  فاعل  يف  بنيويًا  تغيريًا  أحدث  قد 
ذلك  ويظهر  تعاىل  اهلل  هو  الذي  احلقيقي 
اىل  الضمري  يرجع  أن  نفسه  يكلف  عندما 
»اهلل«  لفظة  اىل  إرجاعه  دون  »ملن«  لفظة 
يغفر  فعيل  بني  لفظيًا  رابطًا  بذلك  ليجعله 
»كأنه  تفسريها:  يقول يف  أن  اىل  و اليغفر 
و  ال��رشك،  يشاء  ملن  يغفر  ال  اهللَّ  إن  قيل 
يغفر ملن يشاء ما دون الرشك عىل أّن املراد 
تاب«  من  بالثاين  و  يتب،  مل  من  ب��األول 
كله  وهذاالتكلف   ،)520 )الكشاف1/ 
فحوي  الزخمرشي  جيد  أن  بعد  حصل  قد 
أصوهلا  و  املعتزلة  ملباديء  معارضًا  اآلية 
إذ أنه يف رأي املعتزلة، وتبعهم الزخمرشي، 
إنه اليليق هنا تقييدالغفران بالتوبة خالفًا 
اآلية  فحوي  أن  خاصة  اآلي��ات،  لسائر 

شأنه  -ج��ل  غفرانه  إمكانية  اىل  يشري 
-لسائر الذنوب بعد أن يتحدث يف بداية 
وه��ذا  ال���رشك.  غفرانه  ع��دم  ع��ن  اآلي��ة 
هواألمر الذي دفع الزخمرشي اىل تغيريه. 
يف حني أن العالقات السياقية لآلية تظهر 
يف  التوبة  عيل  املغفرة  تقييد  إمكانية  عدم 
إن  بل  ال��رشك  من  أمهية  األق��ل  الذنوب 
دون  م��ن  ال��ذن��وب  مجيع  تنحرص  اآلي��ة 
ُدوَن  »ما  عبارة  إشتامل  دائ��رة  يف  الرشك 
تعاىل  بارادته  حمكومًا  وجعلتها  ذلِ��َك« 
إمكانية  أن  وبام  للعباد.  مغفرته  يف  شأنه 
عليها  امج��ع  أم��ر  بالتوبة  ال��رشك  غفران 
ااّلأن  صحيحًا  فليس  املفسون  و  العلامء 
و  سبحانه  اهلل  إن  اآلي��ة:  تفسري  يف  يقال 
أنه اليغفر الرشك  تعاىل قد بنّي يف بدايتها 
اال بعد توبة املرشك ثم يقول إنه يمكن أن 
يغفر جل شأنه للذنوب األخري من دون 

الرشك كلام يشاء.
والشاهد اآلخر هو قوله تعاىل: چ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں 
آل  چ ]سورة  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
إستمهال  فيه  أسند  الذي   ]178 عمران: 
الكافرين إلزدياد اإلثم اىل مشية اهلل تعاىل 
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الفعل  إسناد  شبهة  عىل  الزخمرشي  فريد 
القبيح اىل اهلل و ينفي الغاية اإلهلية قائاًل: 
كام  غاية.  ال  و  غرضًا  علة  كل  »ليست 
يقال: قعدت عن الغزو للعجز و الفاقه«؛ 
»فإن قلت: كيف  قائاًل:  تعليله  يتضح  ثم 
كان  كام  لإلمالء  علة  اإلثم  ازدياد  يكون 
قلت:  احلرب؟.  عن  للقعود  علة  العجز 
ملا كان يف علم اهللَّ املحيط بكل يشء أهنم 
مزدادون إثام، فكان اإلمالء وقع من أجله 
و بسببه عىل طريق املجاز« )الكشاف؛ 1/ 
444(. لكن هذا التعليل والنامذج الكثرية 
املتامثلة له يف تفسري الكشاف )منها آيات: 
االعراف/ 30، يونس/ 33و96، هود/ 
اهلل  علم  اىل  إستنادها  رغم  96و119(، 
املشكلة  حلل  ناجعًا  دواءًا  تكون  ال  تعاىل 
أنه ماهو  ألن الزخمرشي مل يبني يف كشافه 
اإلهلي مع عدم جواز  اإلمالء  تربير  وجه 
نسبة الفعل القبيح اىل اهلل؟. بل إنه يكتفي 
األويل  »إنام«  قرأت  قد  شاذة  قراءة  بذكر 
بفتحها.  الثانية  »أنام«  و  اهلمزة  بكس 
اآلية  يف  بنيويًا  تغيريًا  بذلك  ليحدث 
و  التقديم  أسلوب  إستخدام  طريق  عن 
التأخري يف أجزاء اجلملة حيث تقدم عبارة 

)انام نملی خريا النفسهم( عىل عبارة )انام 
نملی هلم ليزدادوا اثام( املفعولية ويفرتض 
وقوع التوبة فهكذا يقول لتفسري اآلية: »و 
ال حيسبّن الذين كفروا أن إمالءنا الزدياد 
و  ليتوبوا  هو  إنام  و  يفعلون،  كام  اإلثم 

يدخلوا يف اإليامن«.
رفضوا  املفسين  سائر  أن  حني  يف 
بسبب  )ليزدادوا(  ل»الم«  التعليل  معني 
عدم جواز نسبة الفعل القبيح اىل اهلل تعاىل؛ 
تعني  هنا  »الالم«  لتكون  قبلوا  لكنهم 
أجابوا  ثم  للفعل.  ونتيجة  الغائية  العلة 
بالسؤال عن كيفيه تطابق عبارة )ليزدادوا 
نسبة  جواز  وعدم  اإلهلي  العدل  مع  اثام( 
مشريًا  املتعال؟.  اخلالق  اىل  القبيح  الفعل 
إختيار  إساءة  بني  القائمة  العالقه  اىل 
املدعاة  القرآنية  القاعدة  بني  و  الكافرين 
التي  اإلهلية«  والعقوبة  ب�»اإلستدراج 
ألهل  التفسريية  املدرسة  يف  عليها  تؤكد 
حسني؛  حممد  )الطباطبائي،   .البيت
امليزان يف تفسري القرآن79/ 4( فضاًل من 
أهنم قد حكموا عيل القراءة املستندة بأهنا 
قراءة شاذة يف حد ذاهتا و ختالف اإلمجاع 
والتأخري  التقديم  أسلوب  أن  يرون  كام 
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البيان  )جممع  اإلعراب.  لتغري  اليصلح 
.)893 /2

عدم إيالء اإلهتامم امللحوظ و املناسب 
اىل القرائن واألدلة القرآنية:

يف  للعقل  األساسية  الوظائف  من 
إيالءاإلهتامم  هو  القرآين  التفسري  عملية 
و  املتصلة  القرآنية  القرائن  اىل  املناسب 
العقلية  األدلة  عن  والكشف  املنفصلة، 
واملنطقية لآليات سواء كانت عيل مستوي 
أو  أوالتزام  تضمن،  بداللة  أو  املضمون، 
بلسان اإلشارة. مع ان الزخمرشی قداهتم 
ان  دون  تفاسريها  و  اآليات  بدالالت 
يرصح بذكرها يف اكثر االحايني كام ارشنا 
يف الصفحات املاضية اّن خلفياته الفكرية 
اساسی  دافع  هی  االعتزالية  املبادی  و 
حيث  اليها  الزخمرشی  التفات  عدم  يف 
تفسري  يف  ملحوظة  مزالق  عنها  نجمت 
التي قد  النقائص  املزالق و  الكشاف فمن 
طرأت عيل تفسري الكشاف؛ هو عدم إيالء 
أحوال  اىل  املناسب  و  امللحوظ  اإلهتامم 
املخاطب بإعتبارها قرينة من قرائن تفسري 
والتي حتظي  القرآنية  الدالالت  إيضاح  و 
العرفية  األصول  أساس  عيل  بالغة  بأمهية 

والعقالنية للمحاورات.
ويف مس��ار التفس��ري العقيل، ربام تري 
آي��ات يظهر فيها أث��ر هذه القرين��ة احلالية 
واملقامية بص��ورة واضح��ة وجلية. آيات 
مكانته��م  و    األنبي��اء  عصم��ة  تن��ايف 
النب��ي  فيه��ا  خوط��ب  وق��د  املرموق��ة. 
األكرم بلهجة صارمة أوش��به صارمة. 
فم��ن النامذج التي تس��تحق النق��د يف هذا 
املج��ال؛ هو ما يبينه الزخمرشي يف تفس��ريه 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  آلي��ة 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
التوب��ه: 43[ و  ڎچ ]س��ورة 
ه��ي واحدة م��ن اآلي��ات الت��ي نزلت يف 
وق��ت متأخ��ر. حي��ث يس��يئ الزخمرشي 
بأن��ه   النب��ي ع��ىل  فيحك��م  تفس��ريها 
يس��تحق التخطئة والتوبي��خ اإلهلي ملا إذن 
للمنافق��ني. كأن��ه قد نيس تفس��ريه لبعض 

آي��ات الس��ور املكي��ة. منه��ا آي��ة چ ڱ 
ع��ن  تكش��ف  الت��ي  چ  ں  ڱ  ڱ 

اخلصال احلميدة للنبي األكرم. فيقول 
ُ َعْنَك كناية  الزخمرشي يف تفسريه: »َعَفا اهللَّ
عن اجلناي��ة، ألّن العفو رادف هلا و معناه: 
ْم  أخط��أت و بئس ما فعل��ت. و مِلَ َأِذْنَت هَلُ
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بي��ان ملا كنى عن��ه بالعف��و. و معناه: مالك 
أذن��ت هل��م يف القع��ود ع��ن الغ��زو ح��ني 

اس��تأذنوك«. )الكش��اف2/ 274(.
القرائن  يف  الدقيق  التأمل  أن  حني  يف 
القرآنية  ل��آلي��ات  الداللية  و  السياقية 
أن  الكامنة  احلقيق�ة  ه��ذه  ع��ن  يكشف 
املنافقني مل يكونوا يفكرون لذخرية العتاد 
وتأهبهم  إستعداده�����م  عن  يعلنوا  ومل 
اجلهاد.  ساح�ات  يف  واحلضور  للحرب 
فلذلك مل يكن حضورهم يف ساحة احلرب 
بل كل  العالقة  املشاكل  ليحل مشكلة من 
و  الشك  روح  بث  هو  منه�ا  يتمخض  ما 
الوحدة  أوارص  وت��ده��ور  اإلض��ط��راب 
العسكرية وإشاعة الفساد و خلق مشاكل 

أخري جديدة.
وعىل هذا األساس فإنه ليس من قبيل 
إرتكاب اجلريمة وال من الفعل املكروه أن 
هلم،   إذنه إن  بل  للمنافقني  النبي  يأذن 
يدخل يف ترك األويل. وهذا يعني أن لكان 
حتى  هلم  اإلذن  صدور  عدم  األفضل  من 
اىل  إضافة  ذات��ه.  تلقاء  من  نفاقهم  يظهر 
اإلذن  صدور  إن  القول  جيوز  كيف  ذلك 
من الفعل املكروه بعد أن يسمح اهلل تعاىل 

للنبي بذلك يف آية أخرى حيث يقول جل 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ش��أن��ه: 
ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
النور:  چ ]س��ورة  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
 ،701  /4 الكشاف  أنظر:  )أيضًا   ]62
172؛ ذيل اآليات األوىل لسورة عبس و 

سورة التحريم(.
اخللط بني احلقول اللغوية

 يف اخلطاب القرآين:
من املباديء اآلساسية األخري اهلامة 
إكتساب  هو  العقيل  التفسري  ترشيد  يف 
املعرفة الصحيحة عيل اإلجتاهات املتعددة 
تفسريية،  أم  كانت،  لغوية  الكريم  للقرآن 
و  والخ  جمازية  أو  حقيقية،  أو  تأويلية،  أو 
هلذه  الدقيق  التمييز  عىل  القدرة  كذلك 
عرب  بعض  عن  بعضها  اللغوية  احلقول 
املتعلقة  الشواهد  و  القرائن  عيل  الرتكيز 

باللفظ و الكالم.
ل��ق��د ت��ع��م��ق ال���زخم���رشي ال��ن��ظ��ر يف 
البالغية  واملحسن��ات  األدبية  األساليب 
اىل  الكشاف  تفسري  يف  الكري����م  للقرآن 
دافع  ابرز  التفسري  م����ن هذا  درجة جيعل 
مع  لكن������ه  املفسين.  من  الكثري  إلقبال 
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ذلك توجد يف نزعة الزخمرشي اإلعتزالية 
التأمل  تستحق  وتأويالت  تفسريية  ْآراء 
بني  التمييز  معها  يصعب  والتي  والتدقيق 
القرآين  اخلطاب  للغة  احلقيقية  املحاور 
روح  سيطرة  نتيجة  املجازية  حماورها  و 
التفسري العقيل عيل تفسري الكشاف. األمر 
سائر  هليمنة  فعاًل  األرضية  مهد  قد  الذي 

املغالطات التفسريية عىل الكشاف.
من األمثلة التي إشري إىل البعض منها 
أخذ  آلية  الزخمرشي  تفسري  موضع  يف 
يف  كذلك  و  الذر  عامل  يف  اإلهلي  امليثاق 
الصفحات  يف  الوالية  آية  تفسري  موضع 
املاضية؛ يمكن اإلشارة اىل آرائه التفسريية 

ۅ  ۅ  ۋ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى 

 ]72 االحزاب:  چ ]سورة  ۇئ  ۇئ 

)فصلت/  نحو:  أخري  آيات  يف  وكذلك 
احلرش/   ،30 ق/   ،29 الدخان/   ،11
التفسيري  حتت  اندراجها  يمكن  التي   )21

العقيل اإلعتزايل املستحيل.
يف  الزخمش������ري  يشري  البدء  باديء 
من  أمثلة  اىل  اآلية  هلذه  تفسريه  موضع 

عرض  بأن  حتليله  فيتابع  العرب  كالم 
األمانة عىل اجلامد وإباءه وإشفاقه حمال يف 
الدالالت  حيمل  ثم  مستقيم،  غري  نفسه، 
وهو  املحال  عىل  التمثيل  بناء  عيل  العقلية 
الذهن  يف  تتخيل  »املفروضات  يقول: 
يف  التكليف  حال  مثلت  املحققات.  كام 
لو  املفروضة  بحاله  حممله  ثقل  و  صعوبته 
عرضت عىل الساموات و األرض و اجلبال 
ألبني أن حيملنها و أشفقن منها« )الكشاف 

.)565 /3
بنظرة  اآلي��ات  ه��ذه  تفسري  أن  م��ع 
من  اعتربناه���ا  ف��إذا  سطحية،  ظاهرية 
تكون  -وقد  التخيي���ل  و  التمثيل  قبيل 
معناه  أليس  -؛  اجلمه��ور  القناع  موافقه 
األدب  بني  و  بينها  حاصل  التعارض  أن 
القرآين الرفيع الذي يتصف بإبعاد الكالم 
يوجد  فهل  )الطارق/ 14(  من كل هزل 
فخ  م��ن  اآلي���ات  خيلص  منطقي  ت��ربي��ر 

التناقض الظاهري؟.
القرآن  إيديولوجية  وفق  أنه  خاصة 
الكريم ما من كائن إال و له حواس يشعر 
حركة  مع  متامشيا  ربه  بحمد  ويسبح  هبا 
هذه  فكانت  العام  الكون  نظام  دائرة 
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باإلهتامم،  جتدر  أساسية  قاعدة  الفكرة 
املفسين  من  البعض  أن  حقيقة  وإنكار 
تناسب  عرفانية  فلسفية  حتاليل  قدموا  قد 
تربيرًا  اليقبل  اإلهلي،  الكالم  مقتيض 
 /16 امليزان  الطباطبائی؛  )أنظر:  عقليًا. 
إعتبار  لعدم  تكفي  احللول  وهذه   .)349
التمثيل  و  التخييل  قبيل  من  املفاهيم  هذه 
ويف النهاية يفتح املجال أمام املفسين ألن 
حالة  تفسريًا  اآليات  هذه  مثل  اليفسوا 
للكشف  الالزمة  املقدرة  إمتالكهم  عدم 

عن الغيبيات.
حصلت  قد  التي  التحديات  وم����ن 
تفسري  عيل  العقيل  اإلجتاه  سيطرة  نتيجة 
الكشاف، هو أن الزخمرشي قد ادعي بأن 
تأثرت  قد  القرآنية  اآليات  من  البعض 
بإنطباعات املخاطب وشعائره اإلعتقادية 
التعابري  من  أس��������اس  عىل  تنبني  التي 
يعني  وهذا  األدبية.  الصنائع  و  التمثيلية 
البعض  بيد  صامء  آلة  اىل  حتول  قد  أنه 
اإلعتزايل  الفكري  التيار  يف  املتنورين  من 
النظرية  هذه  عن  يدافع  فأصبح  احلديث 

الفكرية اإلعتزالية يف تفسريهم.
أن  نالح��ظ  املث���ال  سبيل  وع��ىل 

ال��زخم��رشي يف ت��ف��س��ريه ل��ق��ول��ه ت��ع��اىل: 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

چ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
اآلية  هذه  إن  يری   ]275 البقره:  ]سورة 
تأييد عىل مبدأ يؤكد عليه املعتزلة يف رفضه 
لتأثري الغيبيات كالسحر و مس الشياطني 
العقلية  ومدركاته  اإلن��س��ان  نفس  عيل 
يبني  ثم  اختياره.  و  إلرادة  انطباقها  لعدم 
للذين  النفيس  اإلتزان  أن عدم  الزخمرشي 
لتخيالت  صدي  إال  ليس  الربا  يأكلون 
كانوا  أهنم  إذ  اجلاهليني  لألعراب  ومهية 
س��وداوي��ة  عصبية  أم���راض  أن  يظنون 
كاجلنون و الرصع التدخل جسم اإلنسان 
اىل:  )إنظر  علي�����ه.  الشيطان  بمس  إال 

ابوزيد؛ مفهوم النص، 38(.
من  س��اح��ق�����ة  أغ��ل��ب��ي��ة  أن  ح��ني  يف 
روايات  و  اآليات  اىل  إستنادًا  املفسين 
نسبة  بأن  يعتقدون   املعصومني األئمة 
-وليس  ال��رصع  و  اجلنون  أن��واع  بعض 
إقرتاف  بعد  الشيطان  مس  -اىل  كله����ا 
بيانًا  إال  ليس  اهلل؛  تقوي  وعدم  الذنوب 
عيل  األم��راض  هذه  ومحل  مسلاًم  حقيقيًا 
عليه  أرص  الذي  الومهي  الذهني  اخليال 
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لسورة   71 آي��ة  تفسري  يف  ال��زخم��رشي 
الذي  القرآن  بلغة  اليليق  إنام  األنعام، 
ب��اخل��ل��ود و  ال��رش��د وي��ت��س��م  هي���دي اىل 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ  كالمه  بشمولية 
چ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
 ،650 ]سورة فصلت: 42[ )جوامع1/ 

جممع2/ 670، امليزان 2/ 412(.
أخطاء الكشاف التفسريية وتبعاهتا:

اىل  الشمولية  النظرة  إلقاء  أن  مع 
وعدم  التفسريية  األدلة  و  القرآنية  اآليات 
رضورة  هو  الفكري����ة  باخللفية  اإلعتناء 
تفسري واقعي من  لتقديم  منها  عقلية البد 
تبعات  كثرة  لكن  مفاهيمها.  و  اآليات 
الكشاف  يف  التفسريية  الزخمرشي  أخطاء 
احلقيقي  الدور  معرفة  عدم  اىل  أدت  قد 
يف  اآليات  من  واحدة  كل  يلعبه  الذي 
تكوين املعارف القرآنية. ألن الزخمرشي قد 
درس يف الكشاف -فيام يبدو -جمموعة من 
الدور  اىل  اإلهتامم  دون  املتعارضة  األدلة 
اإلجتاه  تعديل  يف  األدلة  هذه  تلعبه  الذي 
اىل  الكشاف  فينظر  إكامله.  أو  التفسريي 
الفكرية  صاحبه  بخلفيات  متأثرًا  اآليات 

بنظرة آحادية.

اإلنسان  إرادة  حرية  نظرية  إن  فمثاًل 
أمهية  وذات  مفيدة  تعد  رب��ام  وإختياره 
ظواهر  م��ن  الكثري  ت��أوي��ل  يف  ملحوظة 
اجلربية  املذاهب  عىل  الرد  و  القرآن  آيات 
املسائل  عيل  اإلحل��ادي��ة  واإلحتجاجات 
التبعات  لكن  الكريم؛  للقرآن  التوحيدية 
التفسريية  التي تنجم من أخطاء الكشاف 
يف هذا املسار، تستدعي نوعًا من إستقالل 
اإلرادة للناس قد يعارض اإلرادة اإلهلية. 
 :الصادق اإلم��ام  رواي��ة  اىل  وإستنادًا 
بعدله  عزوجل  اهلل  يصفوا  ان  »ارادوا 
ق���درت���ه و س��ل��ط��ان��ه«  ف��اخ��رج��وه م���ن 
التوحيد،  علی؛  بن  حممد  )ال��ص��دوق، 
الزخمرشي  أن  ال��ق��ول:  يمكن  382(؛ 
و  اإلهلي  العدل  إثبات  قد قصد  كان  وإن 
إال  يبدو  فيام  القبيحة  األفعال  عن  تنزهية 
اإلرادة  بتفويض  أخري  مشكلة  خيلق  أنه 
اىل الناس ونفي اإلرادة املطلق����ة عن اهلل 
و  اىل: بحث روايی  )أنظر  تعاىل.  سبحانه 
فلسفي يف »اجلرب و التفويض و األمر بني 

األمرين« امليزان 101/ 1(.
امللحوظة  األخري  التبعات  وم�����ن 
الكشاف  التفسريية يف  الزخمرشي  ألخطاء 
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بإحباط  املدعاة  النظرية  عن  دفاعه  هو 
الكبرية  الذنوب  بإرتكاب  الطاعات  مجيع 
دون  للشخص  تعاىل  اهلل  غفران  وعدم 
الذي  الوعيد  و  الوعد  أصل  وفق  التوبة 
هو من األصول اإلعتزالية. فهذا مايمكن 

مشاهدته يف تفسريه لقوله تعاىل: چ ۆ 
ۉچ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
يقول:  عندما  21[؛  العنكبوت:  ]سورة 
»و متعلق املشيئتني مفس مبني يف مواضع 
من القرآن و هو من يستوجبهام من الكافر 
و  املعصوم  من  و  يتوبا،  مل  إذا  الفاسق  و 
التائب« )الكشاف 3/ 449(. فهذا اإلجتاه 
التفسريي قد استخدم يف مجيع اآليات التي 
قد خصصت فيها مغفرة اهلل تعاىل و رمحته 
اإلهلية.  املشية  اىل  عقابه  و  أو عدم غفرانه 
البقرة/ 284، آل  آيات:  )أنظر اىل تفسري 
عمران/ 129، املائدة/ 18و 40، الفتح/ 

.)14
التي  اآليات  فإن  املنطلق،  هذا  م���ن 
تركيزها  رغم  املعتزلة  أص���ول  تعارض 
الذنوب  مغفرة  إمكاني���ة  عىل  الواضح 
الظاهري  للتأويل  تعرضت  فقد  الكبرية، 
موضوعة  الروائية  أدلتها  اعتربت  قد  أو 

مفرتاة يف تفسري الكشاف. )الكشاف 1/ 
للنظر  الالفت  واليشء   )630  /1 144؛ 
يف هذا النوع من التفسري هو نفي إمكانية 
حصول املغفرة للذنوب الكبرية و وجوب 
و  املسموحات  عيل  إعتامدًا  التوبة  قبول 
العدل  أصل  حتليل  يف  العقلية  املمنوعات 
والغفلة  بالرأي  للتفسري  خاضعة  اإلهلي 

عام يف هذه اآليات من مصلحة وحكمة.
للزخمرشي  التفسريي  املنهج  وإن  هذا 
العقيل،  األجتاه  عليه  املسيطر  الكشاف  يف 
والنظرية  السلبية  املواضع  عىل  عادة  يركز 
اإلجيابية  املواضع  من  بداًل  التفسري  يف 
نفس  الزخمرشي  اختذ  كذلك  والعملية. 
إذ  للشفاعة  تفسريه  موضع  يف  اإلجتاه 
الشفاعة  آليات  العام  الظهور  ينحرص 
األجر  كإزدياد  خاصة  موضوعات  يف 
الذنوب  مرتكبي  من  وينكرها  للصاحلني 
تكون  ال  »الشفاعة  يقول:  حيث  الكبرية 
و  التفضل  أهل  و  التفضل،  زيادة  يف  إال 
)الكشاف؛  الثواب«.  أهل  هم  إنام  زيادته 
بمعني  الشفاعة  أن  حني  يف   )158  /4
حلقة  يف  إندراجها  اىل  إضافة  الكلمة، 
الفضل اإلهلي، تنفع املؤمنني يف بث روح 
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اإلحساس  وخلق  العبد  وحركية  العبادة 
بالعبودية فيه يف مواقف اخلوف والقلق.

يف  يعتربان  والقهر  العدل  أن  وكام 
فالرمحة  اإلهلية،  الصفات  من  أصلهام 
أيضًا.  اإلهلية  الصفات  من  مها  والفضل 
غموض  وال  تباين  اليوجد  يعني  وهذا 
اإلهلية.  الصفات  و  احلسني  اهلل  اسامء  يف 
من  الناس  الكريم  القرآن  حيّذر  ولذلك 
خطر اإلحلاد والعلامنية وينّذر من حتريف 

ڄ  چ  قائاًل:  وتبعاته  احلسني  اهلل  أسامء 
چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ 

ڍ چ ]سورة االعراف: 180[.
الكلمة اخلتامية :

السلبية  التبعات  إن  القول  يمكن  إنام 
تفسري  عىل  الغالب  العقيل  لإلجت����������اه 
املطروحة يف هذه  املواضيع  الزخمرشي يف 
املباحث  من  وغريها  املتواضعة  الورقة 
أمرين  من  ناجتة  احلقيقة  يف  هي  القرآنية؛ 
أو  الشخصية  األحادية  نظرته  أساسيني: 
بالرأي يف  التفسري  منهج  غلبة  أدق  بتعبري 
اإلهتامم  رصف  وعدم  الكشاف،  تفسري 
األخري  التفسريية  واألدلة  القرائن  اىل 

اإلعتن������اء  عدم  بالذكر  منها  ونخص 
الريادي الذي تلعبه روايات أهل  بالدور 
البيت يف إصالح املغالطات العقلية يف 

التفسري.
ومع أن تفسري الكشاف يعد من أبرز 
ملحوظًا  إهتاممًا  أويل  الذي  السنة  تفاسري 
يف تفسري اآليات القرآنية اىل فضائل أهل 
تفسريه  املباهلة يف  البيت، ومنها رواية 
لآلية 63/ آل عمران، واإلطعام يف اآلية 
»من  رواية  اىل  اإلستناد  و  اإلنسان،   /8
مات شهيدا...  آل حممد  مات علی حب 
مات  حممد  آل  حب  عىل  مات  من  و  أال 
تفسريه  سياق  يف  اجلامعة«  و  السنة  عىل 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  لق����وله 
ٺ ٿ ٿ چ ]سورة الشوری: 23[؛ 
بالقواعد  تأثره  نتيجة  الزخمرشي  لك���ن 
الفكرية  وخلفياته  اإلعتزالية  التفسريية 
موضع  يف  اإلعتزايل  للفك����ر  اخلاضعة 
املكانة  عىل  ت��دل  التي  لآليات  تفسريه 
بن  عيل  واإلمام   البيت ألهل  املرموقة 
إعامم  اىل  سعي  قد  حتديدًا   طالب ايب 
عن  النظر  بغّض  اجلميع  اىل  اآليات  مفاد 
نزول  وأسباب  اللفظية  و  العقلية  األدلة 
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اآليات والشواهد والقرائن الروائية التي 
للعرتة  اآلي��ات  ه��ذه  بتخصيص  توحي 
تقول:  التي  النبوية  الرواية  منها  املطهرة. 
»انا مدينة العلم وعلی باهبا« )الزخمرشی؛ 
 )36 احل���دي���ث2/  غ��ري��ب  ال��ف��ائ��ق يف 
من  السنة  حمدثي  من  كثري  اعتربها  وقد 
الروايات الصحيحة. )أنظر اىل: امحد بن 
العلی  امللك  فتح  املغربی؛  احلسنی  حممد 

بصحة حديث باب مدينه العلم عيل(.
أن  نالحظ  املثال،  سبي����������ل  وعىل 
عيل  تدل  قرائن  هناك  أنه  مع  الزخمرشي 
الكايف  اىل:  )أنظر  الغدير  بخطبة  علمه 
الكشاف، آلية  الشاف يف ختريج احاديث 
تفسريه:  يف  يقول  نحل(؛   /90 التبليغ 
ْغ ما ُأْنِزَل إَِلْيَك: مجيع ما أنزل إليك...  »َبلِّ
َو إِْن مَلْ َتْفَعْل: و إن مل تبلغ مجيعه كام أمرتك 
ْغَت ِرساَلَتُه«، فيستند يف تفسريه هذا  َفام َبلَّ
ربام  التي  القرآنية  القراءات  من  قراءة  اىل 
فلم  رساالته،  »قرئ:  قائاًل:  شاذة  تكون 

تبلغ إذًا ما كلفت من أداء الرساالت«.
وكذلك نراه يف تفسريه ملفردة »اليوم« 

چ  چ  چ  چ  تع������اىل:  قوله  يف 
ڇ... چ ]سورى املائدة: 3[، يقول: 

»مل يرد به يومًا بعينه، و إنام أراد به الزمان 
احلارض و ما يتصل به و يدانيه من األزمنة 
املاضية و اآلتية«. ثم يتابع نفس النهج يف 

ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  لقوله  تفسريه 
ٹ ٹ ٹ ٹچ ]سورة فاطر: 
من  أّمته  هم  عبادنا:  »من  فيقول:   ]32
من  و  تابعيهم  و  التابعني  و  الصحاب���ة 

بعدهم إىل يوم القيامة«.
هو  العقيل  تفسريه  عجائب  وم������ن 
لنا  تقدم  التي  التطهري  آية  عن  يقوله  ما 
بفضل  األخطاء  مجيع  من  يصون  مصدرًا 
من اهلل تعاىل و إرادته؛ فالزخمرشي اليعتني 
املذكر  ضامئر  اىل  املؤنث  ضامئر  بعدول 
»أهل  الذي هو  النداء  إسم  منصوبية  واىل 
البيت« و داللة املدح فيه؛ فيقول: »و َأْهَل 
اْلَبْيِت نصب عىل النداء أو عىل املدح و يف 
من   النبي نساء  أّن  عىل  بنّي  دليل  هذا 

أهل بيته. « )الكشاف3/ 538(.
آلية  تفسريه  موضع  يف  أنه  حني  يف 

املباهلة التي يقول فيها تعاىل: چ ى ائ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
]سورة  ېئچ  ېئ  ېئ  ۈئ 
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مفصاًل  تقريرًا  قدم  قد  61[؛  عمران:  ال 
أيب  بنت  عائشة  لسان  عيل  املباهلة  لرواية 
بكر وهي تقول: »أّن رسول اهلل خرج 
و عليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء 
فأدخله،  احلسني  جاء  ثم  فأدخله،  احلسن 
 ُ اهللَّ ُيِريُد  إِنَّام  قال:  ثم  عىل،  ثم  فاطمة،  ثم 

ثم  اْلَبْيِت«.  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعْنُكُم  لُِيْذِهَب 
يتابع الزخمرشي تفسريه آلية املباهلة قائاًل: 
عىل  لينبه  األنفس  عىل  الذكر  يف  »قّدمهم 
ليؤذن  و  منزلتهم،  قرب  و  مكاهنم  لطف 
هبا.  مفدون  األنفس  عىل  مقدمون  بأهنم 
فضل  عىل  منه  أقوى  يشء  ال  دليل  فيه  و 
)الكش������اف1/   »الكس���اء أصحاب 

.)370
وهكذا و إن كان الزخمرشي عيل يقينه 
عن  غفلت���ه  لكن   البيت أهل  بفضائل 
كوهنم مراجع علمية يف التفسري قد وقعته 
ملحوظة.  تفسريية  مزالق  و  أخطاء  يف 
املتواترة،  الثقلني  رواية  أساس  عيل  لكنه 
إضافة اىل األدلة اإلمجاعية العقلية والسنة 
التفسريية  اإلجتاهات  أفضل  إن  النبوية، 
فهم  عىل  احلصول  بمتابعته  يمكن  الذي 
القرآنية  اآليات  ملعاين  شامل  صحيح 

اإلرتباط  أساس  عيل  قائم  ومقاصدها؛ 
بالعرتة املطهرة ألهنم يف احلقيقة أولئك 
الذين قد ورثوا علم النبي. فإن التأمل 
إجتاهاهتم  يف  و  أحاديثهم  يف  التدبر  و 
يف  منها  أكثر  حقائق  فهم  يتبع  التفسريية 
والرباهني  املنطقية  املستدالت  تبيني  جمال 
العقلية وتفريع هذه املستدالت والرباهني 
و  احلاصلة  النتائج  تقييم  النهاية  يف  و 
عيل  الطارئة  التفسريية  األخطاء  تعديل 
من  رواية  تؤيده  ما  هذا  و  التفسري.  كتب 
اإلمام الصادق حيث يقول فيها: »انام 
عليكم  و  االصول  اليكم  نلقی  ان  علينا 
ان تفرعوا« )ابن ادريس؛ السائر احلاوي 

لتحرير 3/ 575(.
حصاد البحث:

وال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��ك��ت��يس هل��ا ه��ذه 
الدراسة هي:

التي  النقدي����ة  اإلحتجاجات  رغم 
اىل  الظاهرية  التفسريية  التيارات  توجها 
فإن  الكشاف،  تفسري  يف  العقيل  اإلجت��اه 
خاصة  التفسريية  الزخمرشي  آراء  دراسة 
عيل  تؤيد  ال��ع��دل،  و  التوحيد  ب��ايب  يف 
العقلية  والرباهني  املستدالت  بأن  القول 
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املعرفة  حق��ل  يف  ري��ادي��ًا  دورًا  تلعب 
إساسية  دعائم  حتميها  وكذلك  الدينية 

قرآنية و أخري روائية. منها  خمتلفة 
بني  الفصل  معرفة  علينا  جي��ب  إن��ه 
إستخدام  وبني  التفسريية  املغالط����ات 
مستدالت  يف  العقلية  األدل��ة  و  الرباهني 
عدم  مشكلة  ف��إن  التفسريية.  الكشاف 
احلقيقة  تنجم يف  املفاهيم  بني هذه  التمييز 
من عدم حتديد وظائف العقل وعدم إيالء 
تعديل  يمكن  أن��ه  اىل  املناسب  اإلهتامم 
األدلة  ضوء  يف  إكامهلا  و  العقل  وظائف 

النقلية.
التفسريية  الكش�����اف  أخط���اء  إن 
والتبعات السلبية النامجة من سلطة اإلجتاه 
إال  ليست  الزخمش��ري  تفسري  يف  العقيل 
منهجه  و  التفسريية  مبادئه  لنقص  نتيجة 
التفسريي  املنهج  اىل  باملقارنة  التفسريي 
العقل  وظ����ائف  بنيت  قد  الذي  املثايل 
عيل  اإلمجاعية  العقلية  األدلة  جانب  اىل 
ألهنم   املطهرة بالعرتة  اإلرتباط  أساس 
 النبي علم  ورثوا  قد  الذين  أولئك 
بأحاديث  اإلرتباط  هذا  مثل  وتطور  حقًا 
سوف  أغوارها  سرب  و  املعصومني  هؤالء 

تتبع منهجًا أدق و أكمل يف التفسري يفيدنا 
العق����يل  التفسري  مستدالت  مناقشة  يف 

التفسريية. ومعرفة األخطاء 
املراجع واملصادر:

القرآن الكريم.
السائر 	  امحد،؛  بن  حممد  ادريس،  ابن 

دفرت  قم،  الفتاوي ،  لتحرير  احلاوي 
انتشارات اسالمى، 1410.

ابن كثري الدمشقي، ابوالفدا؛ البداية و 	 
بريوت،  شريی،  علی  حتقيق  النهاية، 

دار احياء الرٍتاث العربی، 1408.
طبقات 	  حممد؛  بن  امحد  وی،  ادن����ه 

احلكم،  و  العل���وم  مكتبة  املفسين، 
مدينه، 1417ق.

املواقف 	  امحد؛  بن  الرمحن  عبد  اجيی، 
اجليل،  دار  بريوت،  الكالم،  علم  يف 

.1417
اللغة 	  آداب  تاريخ  زيدان؛  جرجی 

احلياه،  حكمة  دار  بريوت،  العربية، 
.1992

فتح 	  حممد؛  بن  امحد  املغربی،  احلسنی 
باب  حديث  بصحة  العلی  امللك 
مدينة العلم علی، هتران، مكتبة االمام 
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امرياملومنني، 1362ق.
حممد 	  امليورقي،  األزدي  احلمي���دي 

بني  اجلمع  اهلل؛  عبد  بن  فت��وح  بن 
الصحيحني البخاری و مسلم، لبنان، 

دار ابن حزم، 1423ق.
يف 	  البيان  ابوالقاسم؛  سيد  اخلوئی، 

دارالزهراء،  بريوت،  القرآن؛  تفسري 
يب تا.

اهلمدانی، 	  اجلب��������ار  عبد  قاضی 
التوحيد  ابواب  يف  املغنی  ابواحلسن؛ 
مصطفی  حممد  حتقي���ق  العدل،  و 
للتاليف  املرصية  الدار  حلمی، مرص، 

و الرتمجة، 1385ق.
دار 	  مكتبة  قاهرة،  القرآن؛  متشابه 

الرتاث، بی تا.
دار 	  بريوت،  اخلمسه،  االصول  رشح 

احياءالرتاث العربی، 1422.
التفسري 	  يف  التاويل  سعيد؛  شنوقه، 

املكتبة  مرص،  السنة،  و  املعتزلة  بني 
االزهرية للرتاث، بي تا.

الشهرستاين، ابو الفتح حممد بن عبد 	 
النحل، حتقيق حممد  و  امللل  الكريم؛ 
داراملعرفة،  بريوت،  گيالنی،  سي��د 

بی تا.
منهج 	  مصطفی،  الصاوی اجلوينی، 

تفسري الق��رآن و بيان  الزخمرشی يف 
داراملعارف،  الق������اهرة،  اعجازه، 

1959
الصدوق، ابن بابويه، حممد بن علی؛ 	 

مدرسني،  جامعة  ق�����م،  التوحيد، 
1398ق.

حسني؛ 	  حمم�������د  سيد  الطباطبائي، 
اسالمى  انتشارات  دفرت  قم،  امليزان، 

جامعه ى مدرسني، 1417.
جممع 	  احلسن؛  بن  الفضل  الطربيس، 

هتران،  الق������رآن،  تفسري  يف  البيان 
انتشارات نارص خسو، 1372ش.

هتران، 	  اجلامع،  جوام��������ع  تفسري 
مديريت  و  هتران  دانشگاه  انتشارات 

حوزه علميه، 1377ش.
جامع 	  جرير،  بن  حمم����د  الطربی، 

بريوت،  الق�����رآن،  تفسري  يف  البيان 
.1412 داراملعرفة، 

الزخمرشی، حممود بن عمر؛ الكشاف 	 
عن حقائق غوامض التنزيل، بريوت، 

دارلكتب العربی، 1407.
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اطواق الذهب يف املواعظ و اخلطب؛ 	 
بی جا، دارالكتب العلمية، 1414.

واألثر، 	  احلديث  غريب  يف  الفائق 
بی  الطبعةالثانية،  املعرفة،  دار  لبنان، 

تا.
موسوعة 	  اعلی؛  حمم����د  التهانوی، 

كشاف اصطالحات الفنون، بريوت، 
مكتبه لبنان نارشون، 1996.

يف 	  العدل  مفهوم  امحد؛  كامل،  حممود 
النهضة  دار  بريوت،  املعتزلة،  تفسري 

العربية، 1403ق.
ابن عبد ربه االندلسی؛ العقد الفريد، 	 

املكتبة الشاملة، بی تا.
علی؛ 	  امحدبن  العسقالنی،  حجر  ابن 

احاديث  ختريج  يف  الشاف  الكايف 
الرتاث  احياء  دار  بريوت،  الكشاف، 

العربی، الطبعه االولی، 1418.
النص، 	  مفهوم  حامد؛  نرص  زيد،  ابو 

الثقايف  املركز  الدارالبيضاء،  املغرب، 
العربی 2000م.

االجت�����اه 	  سعده؛  ابو  حسن  مهري، 
العقيل يف مشكلة املعرفة عند املعتزلة، 

قاهرة، دارالفكر العريب، 1933. 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة:

والصالة  ال��ع��امل��ني،  رب  هلل  احلمد 
والسالم عىل حممد وآله الطاهرين.

أمهية  عن  القارئ  يتساءل  بعد..  اما 
والعقائد  األفكار  دراسة  يف  البحث  هذا 
تغيري  إن  نقول:  ولإلجابة  األف��راد،  عند 
األفكار واالعتقاد واآلراء يؤول اىل تغيري 
قوله  عىل  بناًء  الالزمة  باحلتمية  السلوك 

تعاىل: چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
]سورة الرعد: 11[. ڭ ڭ چ 

إذ ُتعد األفكار والعقيدة بداية لتغيري 
الذي  فالشخص  اإلنسان،  سلوك  مسار 
وتتم  صحيح���ة  إجيابية  اجتاهات  لديه 
أنه  نعتقد  فإنن�ا  ال��ص��واب  عىل  تربيته 
ما توفرت  إذا  الصحيح  الطريق  سيسلك 
امل��واق��ف،  هل��ذه  املناسبة  ال��ظ��روف  ل��ه 
حيمل  ال��ذي  الشخص  ف��إن  وباملقابل 
اآلخرين،  عن  سلبي�����ة  وعقائد  أفكارًا 
فانه سيسلك اجتاهات  به  التغرير  وجرى 
يصدر  ان  اىل  يؤول  ما  اجتاههم،  عدائية 

نحوهم. مؤذيًا  سلوكًا  منه 
يتميز  تفكري  هو  املنح��رف  فالتفكري 

بالرش واملكيدة ويقوم عىل إثارة األكاذيب 
ما  وغالبًا  الناس.  بني  والوقيعة  واملكر 
حيويه  بام  والفتن  اجلدل  إث��ارة  إىل  يسعى 
مل  جدلية  خالفية  مسائل  من  ويطرحه 
يستقر عليها كل اآلراء ومل تتفق عليها كل 
االجتاهات، فتتسع دائرة اخلالف وتضيق 
واجلامعات،  األف��راد  بني  االتفاق  دائ��رة 
املجتمع  استقرار  عىل  ذلك  كل  وينعكس 

وأمنه.
الفكري  االن��ح��راف  خم��اط��ر  وم��ن 
خ��اص،  بشكل  العقائدي  األم��ن  ع��ىل 
ال��ت��ج��رؤ ع��ىل أح��ك��ام ال��دي��ن ب��إص��دار 
والتحليل  والتبدي��������ع  التكفري  فتاوى 
مسائل  -يف  واخلوض-جهاًل  والتحريم، 
اجلهاد  وأحكام  والذمة  واألم��ان  العهد 
كافية  معرفة  دون  من  والسلم  واحل��رب 
ملراتب األحكام أو مراتب الناس، فيظهر 
تعسيف النصوص واالجتهادات املخالفة 

لواقع الرشيعة الصحيح.
املنحرف  الفكر  أصحاب  يؤمن  كام 
وتعذر  املطلقة  احلقيق���ة  بامتالكه�����م 
ت��ع��اي��ش��ه��م م���ع اآلخ����ري����ن، وت��ض��ي��ق 
صدورهم بالرأي املخالف إىل احلد الذي 
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قد يدعوهم إىل استبعاد صاحبه وتصفيته 
يقف  ذلك  مواجهة  ويف  وفكريًا.  جسديًا 
بالوسطية  املتسم  املتسامح  الديني  الفكر 
يقني  بني  تعارضًا  أصحابه  جيد  ال  والذي 
وبني  إليه،  يدعون  أو  به  يؤمنون  ديني 
عقائد  من  يرونه  ما  اعتناق  يف  اآلخرين 

دينية يؤمنون هبا ويدعون إليها.
اختيار  أس��ب��اب  ت��ق��دم  مم��ا  فك��ان 
للقرآن  ان  وبام  وأمهيته،  البحث  موضوع 
نصوص���ه  يف  السبق  قصب  ال��ك��ري��م 
)العقلية  االن��ح��راف��ات  هل��ذه  املشخصة 
الصالح  بيان  منه����ا  وغايته  والعقدية(، 
قال  القرآين،  النقد  أصل  وهذا  غريه،  من 

ىچ  ى  ې  ې  ې  چ   ت��ع��اىل: 
انتقادات  فكانت   ،]11 اجل��ن:  ]س��ورة 
نصوص���ه،  يف  البحث  عليها  دار  جذرية 
العقيل  ب���)االن��ح��راف  عنونته  وال���ذي 
نقدية)1(-(،  قرآني������ة  والعقدي–دراسة 

وما  االصطالح  يف  تعريفات  مجلة  للنقد   )1(
دراس��ة  ه��و:  البحث  وف��رض��ي��ة  ينسجم 
-وحتليلها  والفعلية  -القولية  األع���امل 
وموازنتها بغريها مما اراده اهلل من ترشيع ثم 
احلكم عليها لبيان قيمتها عىل وفق مضمون 
احسان  د.  ظ:  الكريم.  القرآن  نصوص 

األمني، منهج النقد يف التفسري، ص15. 

القرآين  النقد  األول  مطلبني  عىل  وك��ان 
الثاين  املطلب  يف  واما  العقيل،  لالنحراف 
فهو النقد القرآين لالنحراف العق�دي، ثم 
النتائج ومن  خامتة وقد اودعت فيها أهم 

اهلل التوفيق.
املطلب األول: 

النقد القرآين لالنحراف العقيل:
استعداد  هو  أنام  اإلنساين  العقل  إن 
عن  للبحث  امليل  طبيعته  من  وإن  فطري 
مل  ما  لتحصيل  الدائ���م  والسمو  املعرفة 
واملحسوسات  فاملاديات  حتصيله،  يسبق 
هي العوائق له عن حتقيق ماهيته)2(. وهلذا 
كان للقرآن الكريم أثر واضح يف نقد هذه 
العوائق التي تعيق البناء العقيل ومن هذه 

النقودات ما نلحظه يف نقد:
لسان  عىل  ورد  اجلهالة:  نق�����د  أوالً: 

ٹ  ٹ  ٹ  چ   :وهود ن������وح 
ٹچ )3( ]سورة هود: 29[، وذكر 
 :موسى لسان  ع��ىل  الكريم  ال��ق��رآن 

چٹ ٹ ٹچ ]االعراف: 138[.

)2( عبد األمري شمس الدين، الفكر الرتبوي عند 
ابن طفيل، ص43. 

)3( ]سورة االحقاف: 23[.
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يف  ينطلقوا  مل  الق������وم  ه��ؤالء  إن 
بل  قوي���م  منطق  أو  علم  عن  مواقفهم 
يف  للعل���م  املناقض  اجلهل  من  انطلقوا 
ان  القرآين  النص  فيه  يقرر  الذي  الوقت 

ې  ې  ې  التكذيبچ  إىل  يؤدي  اجلهل 
ې ى ى ائ ائ ەئ چ ]سورة 

يونس: 39[.
ق���ال اآلل�����ويس )ت1270ه��������(: 
)فلجأوا إىل تكذيبه قبل ان يتدبروا نظمه 
ما  وقوع  ينتظروا  أو  معناه  يف  ويتفكروا 

اخرب به من األمور املستقبلية()4(.
بمعنى  الشك  ال��ش��ك:  نقد  ث��ان��ي��ًا: 
اجلهل  أن��واع  من  ن��وع  والشك  الريبة، 
وهو أخص منه ألن اجلهل قد يكون عدم 
جهل  شك  فكل  رأسًا،  بالنقيضني  العلم 

وليس كل جهل شكًا)5(.
 :صالح ق��وم  ل��س��ان  ع��ىل  ج�����اء 

حصچ  مس  خس  حس  جس  مخ  چحخ 

هذا  ان  فنلحظ   ،]62 ه���ود:  ]س���ورة 
عىل  مبني  غري  القوم  يتلزمه  الذي  الشك 

)4( روح املعاين، 11/ 16. 
البيان  جممع  الزيني،  عاطف  سميح  ظ:   )5(
القرآن  ال��ف��اظ  م��ف��ردات  تفسري  احل��دي��ث 

الكريم، ص473. 

دليل او برهان!. إنام الشك ألجل الشك 
الساطع  الدليل  إقامة  مع  فهم  غري،  ال 
بصدق  لرسلهم  يقرون  ال  والبينة  عليهم 
القرآن  يبطله  الشك  فهذا  رسالتهم، 
الكريم بإقامة احلجة الواضحة فال يكون 
واليقني،  الدليل  صاحب  ع��ىل  اث��ر  ل��ه 
اليقني،  مع  له  اثر  ال  الشك  ان  فنلحظ 
نبيهم-إذ  من  هلم  حارضًا  الرد  هنا  فكان 

چٻ  بقوله:  هذا  شكهم  ناقدًا  قال 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
]سورة  ٹچ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ 
اوضح  مع  للشك  معنى  فال   ،]63 هود: 
الواضحات إال إنه علة لعدم اإليامن، قال 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چڭ  ت��ع��اىل: 
وذلك   ،]10 ابراهيم:  ]سورة  ۆچ 
والشّك  اليقني،  اىل  بحاجة  )اإلي��امن  ان 
القرآين  النقد  فكان  ل��ذل��ك()6(،  مانع 
املبني  غري  العقيل  املانع  هذا  ضد  رصحيًا 

يقينية. عىل ُأسس 
ِمن  ال��ف��ك��ري:  اجل��م��ود  نقد  ث��ال��ث��ًا: 

تفسري  يف  األمثل  الشريازي،  مكارم  نارص   )6(
كتاب اهلل املنزل، 7/ 334. 
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اآلباء  تقليد  هو  الفكر  مجود  معامل  اب��رز 
هبا  واألخ��ذ  األول��ني،  آلراء  والتعصب 
عقبة  يكون  ثم  وم��ن  وفهم،  تدبر  دون 
قال  األخ��رى،  العقل  بناء  وسائل  أم��ام 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  ت��ع��اىل 
ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
 ،]170 البقرة:  ]س��ورة  ٹچ  ٹ 
شيئًا  يدركون  ال  )أي  عاشور:  ابن  قال 
إلزامهم  يف  مبالغة  وهذا  املدركات،  من 
وال  تبرص  غري  من  آبائهم  اتباع  يف  باخلطأ 

تأمل()7(.
ومن أسباب هذا اجلمود الفكري هو 
اخلوف من اجلديد، وما يأيت من تطورات 
ويعرف  اإلن��س��ان  به  يستأنس  فالقديم 
يتطلب  فإنه  اجلديد  أما  ومعانيه،  حدوده 
يف  والسعي  واج��ت��ه��اد،  فكرية  ط��اق��ات 
تعود عىل  الذي  العقل  يرهق  هذه األمور 

الرتاخي والكسل واألفكار اجلاهزة.
وال فرق يف اإلسالم بني تقليد النامذج 
النامذج  أو  وغ��ريه��م  ك��اآلب��اء  القديمة 
واقتفاء  تقليد  النوعني  فكال  اجل��دي��دة، 

)7( تفسري التحرير والتنوير، 2/ 109. 

وحماكاة، فهو يعيب قوهلم: چ يئ جب 
]سورة طه: 87[ فأتبعه بعض  حب چ 
والتصديق  العجل  عبادة  يف  ارسائيل  بني 

بأنه إله كام زعم هلم)8(.
آخر  بوصفها  القرآنية،  والنصوص 

تضمنت  قد  الساموية،  الرشائع  نصوص 
الزمن،  تساير  جيعلها  م��ا  امل��ب��ادئ  م��ن 
أي  فنقدت  املتطورة،  احلياة  وت��واك��ب 
مجود فكري؛ ومن ثم كان اجتهاد الفقهاء 
واسعة  ث��روة  لنا  خلفوا  الذين  األوائ��ل 
مل  الفقهاء  هؤالء  فإن  هذا  ومع  عظيمة، 
عىل  يوجبوا  ومل  العقول،  عىل  حيجروا 
ومل  ملذاهبهم،  األعمى  التقليد  الناس 
الفصل  القول  هي  آراءه��م  أن  يزعموا 
ألهنم  هبا،  الناس  يلتزم  أن  ينبغي  الذي 
أن  يصح  ق��ول  ك��ل  ب��أن  يؤمنون  ك��ان��وا 
تعاىل  اهلل  قول  إال  ُيرتك،  وأن  منه  يؤخذ 
واملعصوم _، وإن القرآن الكريم ال جمال 
فيه للسبات الفكري مع هذا فقد ظهرت 
باب  وسد  املذاهب  تقليد  إىل  تدعو  نزعة 

االجتهاد.
راب���ع���ًا: ن��ق��د اإلع�����راض ورف��ض 

)8( ظ: اآللويس، روح املعاين، 16/ 742. 
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يقوم  احلج��ة  تقوم  ال  وحتى  احل���وار: 
واالمتناع  احل��وار  من  باهلرب  بعضهم 
الكريم  القرآن  نقد  وقد  االستامع،  من 
حيرم  ان  اىل  يفيض  ال��ذي  السلوك  ه��ذا 
وقد  واهلُدى،  الفائدة  من  نفسه  اإلنسان 

ۅ  ۅ  چ  ن���وح  ل��س��ان  ع��ىل  ج���اء 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ەئ  ائ  ائ  ى 
ەئ چ ]سورة نوح: 7[، يقول السيد 
الطباطبائي: )أي واحلوا عىل االمتناع من 
دعويت  قبول  عن  واستكربوا  االستامع 

عجيبًا()9(. استكبارًا 
ان هناك ضوابط  بالذكر  ومن اجلدير 
ما  أهم  من  اإلس��الم  يف  والنقد  للحوار 
ذكر  عىل  فيه  الباحثون  يكون  أن  يمكن 
سلوكهم  تصحيح  إىل  ي��رج��ع��وا  حتى 
ضوء  يف  واألخرى  الفينة  بني  ما  القويل، 
الكريم  القرآن  رسم  التي  الضوابط  هذه 
املؤمنني  هنى  عندما  األساسية،  معاملها 
عن ألوان من الشطط يف استعامل اللسان 
السخرية  خ��ط��ورة  إىل  الف��ت��ًا  وال��ق��ل��م، 
اجلامعية املبنية عىل عصبية، وإىل السخرية 

)9( امليزان يف تفسري القرآن، 20/ 28. 

اجلنسية بني النساء.  
خامسًا: نقد التفكري املادي: وهذا من 
يرى  الذي  )ت1869م(  ماركس  مبادئ 
بطبيعته  والعامل  مادة  واحلياة  إله،  ال  انه 
املادة  حركة  لقوانني  تبعًا  )يتطور  مادي 

وهو ليس بحاجة ألي عقل كيل()10(.
يف  املادي  املبدأ  هذا  بطالن  ويتجسد 
حتى  وال  النفس  وال  الروح  نرى  ال  أننا 
املظاهر  بعض  حتى  نرى  وال  بل  العقل 
الكهربائية،  كالطاق������ة  الطبيعية  احلسية 
احلاكم  هي  ليست  احل��واس  أن  يعني  بام 

الوحيد يف مسألة اإليامن والتدبر.
عند  قبل  من  املبدأ  ه��ذا  حلظنا  وق��د 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  ارسائيل  بني 
البقرة:  ]سورة  چ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

عجرفتهم  )ع��ىل  دالل��ة  ه��ذا  ويف   ،]55
وما  النعم  من  أوت��وا  بام  اكرتاثهم  وقلة 
أن  رام��وا  حتى  املعجزات  من  شاهدوا 
يروا اهلل جهرة، وان مل يروه دخلهم الشك 
عندهم  فاإليامن  م��وس��ى()11(،  صدق  يف 

واملادية  الديالكتيكّي�����ة  املادية  ستالني،   )10(
التارخيية، ص28. 

)11( ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1/ 490. 
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مل  وس��ؤاهل��م  بالبصرية  يكن  ومل  بالبرص 
تعنت  س��ؤال  بل  اسرتشاد  )س��ؤال  يكن 
العقل  إع��امل  أمهلوا  وهب��ذا  وع��ن��اد()12( 

وركنوا اىل املاديات.
بأهنم  بعضهم  باملقابل  ���م  اهتُّ وق��د 
يفسون الظواهر الطبيعية بالقدرة اإلهلية 
التدبر  وع��دم  جتميد  باملحصلة  وه��ذا 
العلية للعقل، وهو  وفقدان اإليامن بمبدأ 
الغاء لقوانينها التي يكتشفها العلم، وهذا 
ان صح ال يفرق كثريًا عن موقف الكنيسة 

من العلامء يف القرون الوسطى)13(.
هو  سبحانه  فاهلل  كبرية  مغالطة  وهذه 
ان  إال  نفسه  عىل  وآىل  األسباب،  مسبب 
جيعل لكل يشء سببًا، وال معنى للمفهوم 
الرئيس  والسبب  االعجاز،  يف  إال  اإلهلي 

يف الوجود والنواميس العلمية.
قول  يف  ج��يل  واض��ح  املعنى  وه��ذا 
)أبى  قال:  إذ   ،الصادق جعفر  اإلمام 
اهلل أن جيري األشياء إال بأسباب، فجعل 

عبد  الربكات  أيب  )ت701ه���(  النسفي   )12(
 /1 التأويل،  وحقائق  التنزيل  مدارك  اهلل، 

 .55
ترمجة:  احلضارة،  قصة  ديورانت،  ول  ظ:   )13(

حممد عيل أبو درة، 30/ 273. 

سبب  لكل  وج��ع��ل  س��ب��ب��ًا،  يشء  لكل 
رشحًا، وجعل لكل رشح علاًم..()14(.

السطحي  التفكري  ن��ق��د  س���ادس���ًا: 
يكون  أن  ب��ال��رضورة  ليس  والسذاجة: 
الناس،  ببسطاء  خاصًا  السطحي  التفكري 
ينظرون  العلم  عون  يدَّ ممن  كثريًا  ان  بل 
غري  من  بذاهتا،  سائرة  وكأهنا  األمور  إىل 
مدبرًا  فيه  ومن  الكوكب  هلذا  بأن  تأمل 
دقيق  نظام  وفق  عىل  يسري  وانه  وحمركًا، 
نفسها  تدير  الطبيعة  كانت  فمتى  جمهول، 
واحلياة  امل��وت  ك��ان  ومتى  بنفسها؟!!. 
قوم  ذلك  ادعى  كام  غاية،  غري  من  عبثًا 
السطحي ونلحظ كثري منهم  يف تفكريهم 
يقول:  وواقعهم  حاهلم  ولسان  اليوم، 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ 

 ،]37 املؤمنون:  ]س��ورة  ېچ  ې 
فتنتهم  املعرّب عن  فهذا هو )شعارهم  نعم 
الفرصة  هذه  فلنغتنم  الصارخ:  وضالهلم 
فال خرب جاء وال وحي نزل، وَمن يّدعي 
اليد  يف  وعصفور  ك���اذب!.  فهو  ذل��ك 
خ��ري م��ن ع��رشة ع��ىل ال��ش��ج��رة.. هكذا 

)ت329ه���(،  يعقوب  بن  حممد  الكليني   )14(
الكايف، 1/ 183. 
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البعث()15(  ليوم  إنكارهم  يرّبرون  كانوا 
بتفكري سطحي ساذج ال يتعدى ما يرونه 
تفكري،  وعمق  نظر  ُبعد  غري  من  بأعينهم 
سواء  تفكري  هكذا  ينقد  الكريم  والقرآن 
يف املايض او احلارض، وان هلذه الدنيا غاية 

ڀ  چ  تعاىل:  قال  حساب،  بعدها  وان 
چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

]سورة امللك: 2[.
وم��ع��امل  ال��ك��ون  م��ظ��اه��ر  إن مج��ي��ع 
ومتدبرها  فيها  املتأمل  عىل  حتتم  الطبيعة 
وان  غاية،  الوجود  هلذا  أن  إىل  ينتهي  أن 
بل  عفوي،  أمر  وكأنه  حييطه  مما  جيعل  ال 
عربة  هناك  وأن  مسبب،  وجود  من  البد 

ٺ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال  ال��ظ��واه��ر،  وراء 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

العاقل  وان   ،]7 الروم:  ]سورة  چ  ٹ 

جيمد  وال  ويسربها  االحتامالت  يفرض 
النظر  إىل  املحتاجة  الظواهر)غري  عىل 
وامل��ج��رب��ات  امل��ح��س��وس��ات  وه��ي  العقيل 

واالمارات()16(.

تفسري  يف  األمثل  الشريازي،  مكارم  نارص   )15(
كتاب اهلل املنزل، 10/ 314. 

)16( ابن عاشور، التحرير والتنوير، 21/ 14. 

االستعالئي  التفكري  نق������د  سابعًا: 
القرآن  أش��ار  املسوغ:  غري  التكربي  أو 
النوع  هلذا  ابليس  استخدام  إىل  الكريم 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  التفكري:  م��ن 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ 
فقد   ،]12 االع��راف:  ]سورة  چ  ٿ  ٺ 
أكرب  هو  بعذر  السجود  من  ابليس  امتنع 
)أص��ل  يف  تفكريه  جل��م  إذ  ال��ذن��ب،  م��ن 
العظيم،  الترشيف  إىل  ينظر  ومل  العنرص 
وهو ان اهلل تعاىل خلق آدم بيده ونفخ فيه 
قياسًا فاسدًا يف مقابلة  من روحه، وقاس 

ہ  ہ  ہ  تعاىلچۀ  قوله  نص 
ص:  ]سورة  ھچ  ھ  ھ  ھ  ہ 
يف  أمحق  أسلوب  كذلك  وهو   ،)17()]72
للسؤال  املطابق  ألن)اجل��واب  االجابة، 
أيكام  ع��ن  ج���واب  وه���ذا  ك���ذا  منعني 

خري؟.()18(.

عامد  ال��ف��داء  أيب  ك��ث��ري)ت774ه���(  اب��ن   )17(
الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، 2/ 209. 
459. وجيدر  )18( اآللويس، روح املعاين، 8/ 
جعلت  اإلم��ام��ي��ة  م��روي��ات  أن  ب��ال��ذك��ر 
القياس  لرفض  أساسًا  املقايسة  هذه  من 
الفقهي الذي هو التمثيل املنطقي، ويكتفي 
الباحث هنا بإيراد رواية عن اإلمام جعفر 
حنيفة  أبو  الفقيه  دخول  حني   الصادق



أ.م.د. حممد كاظم الفتالوي

117

هو  ال��ت��ك��رب  أن  األم���ر  حقيقة  ويف 
ما  وهو  اجل��واب،  هلذا  األس��اس  السبب 
يذم  وهو   عيل املؤمنني  أمري  يوضحه 
إذ  القاصعة  خطبته  يف  والُعُجَب  التكرب 
إذ  بإبليس  اهلل  فعل  بام  )فاعتربوا  يقول: 
اجلهيد،  وجهده  الطويل،  عمله  أحبط 
وكان قد عبد اهلل ستة آالف سنه ال يدرى 
كرب  عن  اآلخرة  سني  أم  الدنيا  سني  أمن 
يسلم  ابليس  بعد  ذا  فمن  واحدة،  ساعة 

عىل اهلل بمثل معصيته؟.()19(.
إليه  ذهب  ما  املقام  هذا  يف  والغريب 
)اخرتع  من  هو  إبليس  أن  من  اآلل��ويس 

القول باحلسن والقبح العقليني()20(.
ويرى الباحث أن يف هذا القول جتني 

بلغني  حنيفة،  أبا  )يا  له:   فقال عليه، 
أنك تقيس؟. قال: نعم، انا أقيس: قال: ال 
قال:  ابليس حني  قاس  من  أول  فإن  تقس 
فقاس  طني  من  وخلقته  نار  من  خلقتني 
آدم  نورية  قاس  ولو  والطني،  النار  بني  ما 
النورين  بني  من  فضل  عرف  النار  بنورية 
الكليني،  اآلخ��ر(.  عىل  احدمها  وصفاء 

الكايف، 1/ 58. 
)19( الصدوق )ت381ه�( ايب جعفر حممد بن 
 /1 الرشائع،  علل  القمي،  بابوية  بن  عيل 

 .146
)20( روح املعاين، 8/ 459. 

عىل احلقيقة من وجوه:
إن الشواهد القرآنية الدالة عىل إعامل . 1

الكتاب  يف  زاخ��رة  والتدبر  العقل 
چ  چ  تعاىل:  قوله  ومنها  العزيز، 
النساء:  ]س��ورة   )21( چ...چ 

.]82
إن ما صنعه إبليس ما كان إال مغالطة . 2

محاقة  يف  ات��ض��ح  ك��ام  اجل����واب،  يف 
اإلجابة.

قال . 3 كام  وه��و  القياس  إىل  عمد  أن��ه 
ولو يف حمل  فاسد(  )قياس  كثري:  ابن 

الشاهد هنا.
دينه ومسلكه . 4 كان  إنسان مهام  أي  ان 

يدرك  األرض  بقاع  من  حل  واينام 
الظلم،  وقبح  العدل،  ُحسن  بنفسه 

وال يوجد انسان عاقل ينكر هذا.
إدراك . 5 عىل  قادر  اإلنساين  العقل  أن 

حسن بعض األفعال أو قبحها، وهو 
قال  القرآنية،  اآلي��ات  من  املستفاد 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ  تعاىل: 
القلم:  ]س��ورة  چ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
عقاًل  يقبح  أنه  عىل  هذا  )فدل   .]36

)21( ]سورة حممد: 24[. 
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ان  جيوز  انه  السنة  أهل  عن  حكي  ما 
يف  واملطيعني  اجلنة  يف  الكفار  يدخل 

النار()22(.
ال��ذي  أن  ال��ب��اح��ث  ي��رى  وأخ����ريًا 
أنه  وقصته  إبليس  ج��واب  من  ُيستفاد 
أن  أراد  إذ  اجلرب،  لنظرية  أسس  من  أول 
يربر امتناعه عن السجود، بأن ينسب إىل 

ڇ  چ  چ  اهلل سبحانه اجلرب، حيث قال: 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ ]سورة 

االعراف: 16[.
ما  السلبيات  من  األسلوب  هذا  ويف 
خربات  من  َحَرمه  اإلنسان  اعتمده  إذا 
نفسه،  القدرة عىل تطوير  اآلخرين وعدم 
وم��ن ث��م اع��ت��امد ال��ك��ذب وإح��ال��ة عقله 
خالف  وه��و  واخل���داع،  احليل  مل��امرس��ة 
العقل  هذا  بناء  من  سبحانه  اهلل  أراده  ما 

وتطويره.
اجلدال  احلق:  بغري  اجلدل  نقد  ثامنًا: 
ه��و )امل��ف��اوض��ة ع��ىل س��ب��ي��ل امل��ن��ازع��ة 
واملغالبة، وقيل األصل يف اجلدال الرصاع 
اجلدالة  عىل  صاحبه  اإلنسان  وإسقاط 

الغيب  )ت604ه���(،  الدين  فخر  الرازي   )22(
مفاتيح الغيب، 30/ 81. 

وهي األرض الصلبة()23(.
م��دل��والً  أخ���ذت  )اجل���دل(  وكلمة 
يتبعها  التي  بالطريقة  يوحي  ج��دي��دًا 
حديثهام  ليغرقا  املتجادالن،  أو  املتناظران 
ال��ذي  العقيم،  بالكالم  مناظرهتام  أو 
من  يثريه  بام  الذهني،  الرتف  إىل  يقرتب 
ختضع  لفظية،  مناقشات  أو  جانبية  قضايا 
اإلنسان  يعرف  ال  متاهات  إىل  الفكرة 
ولعل  تستقر!.)24(  وأي��ن  تنتهي،  كيف 
إىل  حتول  اجلدل  أن  هو  ذلك  يف  السبب 
من  ال  لذاهتا  الكثريون  يقصدها  صناعة 
اجل احقاق احلق أو دفع باطل، ومن ثم 
عىل  املبني  والعناد  االرصار  عىل  اجلمود 
أوهام جيعلها اإلنسان بنفسه فيبني فكرته 
غري  من  عليها،  جي��ادل  ثم  وم��ن  عليها، 
الدليل  انعدام  مع  اآلخر،  حجة  يف  النظر 

عىل هذه املوضوعات ومن ثم الضالل.
جدال  هكذا  ينقد  الكري�م  والقرآن 
وحقائق  علمّية  قواع��د  عىل  مبني  غري 
تعاىل:  قوله  يف  نلحظه  النقد  وهذا  ثابتة، 

)23( الراغب، مفردات الفاظ القرآن، 189. 
يف  امليزان  الطباطبائي،  حسني  حممد  ظ:   )24(

تفسري القرآن، 12/ 317. 
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ڳ  گ  گ  گ  چ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
 ،]71 االع�����راف:  ]س����ورة  ںچ 
يف  أختاصمونني  )واملعنى  اآللويس:  قال 
هبا  تليق  ال  أس��امء  هلا  وضعتم  مسميات 

فيها  يكون  ان  غري  من  آهلة  فسميتموها 
الذي  والذم  يشء...  اإلهلية  مصداق  من 
اخلالية  التسمية  إىل  متوجه  الكالم  يفهمه 
الضاللة  بمزيد  املشحونة  املعنى  ع��ن 

والغواية واالفرتاء العظيم()25(.
والقرآن إذ ينقد هذا األسلوب يف بناء 
املجادلة  يف  آخر  اسلوبًا  يضع  فهو  العقل 
لغرض  املجادلة  ب��اب  من  ليس  ولكن 
الذي  اجلديل  بالقياس  دعوة  بل  املجادلة 
وإن  للخصم  مسلمة  مقدمات  إيراد  هو 
املجادلة  طرق  أحسن  أي  ُه  َحقَّ يكن  مل 
يكون  ال  بحيث  وامل����امراة  وامل��ب��اح��ث��ة 
يفهم  ال  بحيث  صياح  وال  فيهامكابرة 
فقال  شتيمة،  وال  اعراض  وال  املخاطبة 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  ت��ع��اىل: 
ۓ  ے  ے  ھھ  ھ 
فرُييد   .]125 النحل:  ]سورة  چ  ۓ 

)25( روح املعاين، 8/ 552. 

)بالطريقة  املناظرة  هنا  الكري����م  القرآن 
واملجادلة  املناظرة  طرق  أحسن  هي  التي 
من الرفق واللني واختيار الوج��ه األيس 
تسكينًا  املشهورة  املقّدمات  واستعامل 

للهبهم()26(. لشغبهم وإطفاًء 
وصف  الفكرية:  التبعية  نق�د  تاسعًا: 
تعرتي  كحالة  الضعف  حالة  سبحانه  اهلل 
والتبعية  االنقياد  إىل  تؤدي  وقد  اإلنسان، 
املستكرب،  اآلخ��ر  الفكر  هيمنة  ثم  ومن 
تعاىل:  فقال  تبعية  هكذا  ينقد  فنجده 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
إبراهيم:  ]س��ورة  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
هم  )والضعفاء  قطب:  سيد  يقول   .]21
أخص  عن  تنازلوا  الذين  هم  الضعفاء، 
حني  اهلل  عىل  الكريم  اإلنسان  خصائص 
تنازلوا عن حريتهم الشخصية يف التفكري 
واالعتقاد واالجتاه، وجعلوا انفسهم تبعًا 
اهلل  لغري  وأدان��وا  والطغاة،  للمستكربين 
هلل...  الدينونة  عىل  واختاروها  عبيده  من 
متلك  كانت-ال  ما  -كائنة  املادية  والقوة 

)26( ايب السعود، إرشاد العقل السليم اىل مزايا 
الكتاب الكريم، 4/ 104. 
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ويستمسك  احلرية،  ُيريد  إنسانًا  ُتعبِّد  أن 
تلك  مامتلكه  فقصارى  اآلدمية،  بكرامته 
وتعذبه  تؤذيه  اجلسد،  متلك  أْن  القوة 
الروح،  أما  الضمري،  أما  وتكبله وحتبسه، 
وال  حبسها  احد  يملك  فال  العقل،  أما 
استذالهلا، إال أن يسلمها صاحبها للحبس 
واإلذالل()27(، ومن ثم ُيسّلم زمام أموره 
مقولة  حينها  ينفع  فال  اآلخر  هيمنة  إىل 
الذايت،  القرار  صناعة  فقدوا  ألهنم  قائل، 
فأصبحوا مصنوعني ال صانعني، مقودين 
شخصياهتم  ذابت  الذين  وهم  ق��ادة،  ال 
فذاب قرارها اخلاص هبا يف غريها، ومن 
)فهم  الناس،  عىل  هان  نفسه،  عىل  هان 
الّزعم  صّحة  عىل  دلياًل  القوة  يتخذون 
واملستكرب،  احلاكم  يقوله  الذي  وال��رأي 
مّر  عىل  انتشارًا  واملعتقدات  اآلراء  فأكثر 
احلُكام  روجها  التي  تلك  هي  التاريخ 
الفاسدة()28(  املعتقدات  تلك  بفرضهم 
الضعفاء  يقول  إذ  االت��ب��اع،  ه��ذا  ج��راء 
أي  ڦ ڦ ڦ ڦ چ،  للمستكربينچ 

)27( يف ظالل القرآن، 4/ 2096.. 
يف  واملعرفة  اإلن��س��ان  اهلاشمي،  حممود   )28(

القرآن الكريم، ص83. 

وهذا  وفعلنا()29(،  ائتمرنا  امرمتونا  )مهام 
علمي  دليل  غري  من  منهم  واضح  تسليم 
وتبعية  خضوع  ب��ل  س��اط��ع،  ب��ره��ان  أو 

فكرية سالبه.
عىل  ال��ش��ه��وات  غلبة  نقد  ع���ارشًا: 
عليه  تعرض  عندما  اإلن��س��ان  العقل: 
وإما  يتبعها  أن  إما  الشهوات  من  شهوة 
ذهب  اتبعها  فإن  ويدافعها،  جياهدها  أن 
ظهرت  يتبعها  مل  وإن  عقله،  راج���ح 
رجاحة عقله، فتجرده منها يرفع من شأن 
حتكيم  يف  متيزه  يتحقق  وعندها  اإلنسان، 

العقل دون غريه ليكون مؤمترًا به.
شهوات  هكذا  نقد  الكريم  والقرآن 
صارفة للعقل وان مآهلا الزيغ واالنحراف 

پ  تعاىلچ  ق��ال  التفكري،  سالمة  يف 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
قال   ،]27 ال��ن��س��اء:  ]س���ورة  ڀچ 
يدورون  ألهنم  الفسقة  )يعني  اآللويس: 
عنها  حتاش  غري  من  أنفسهم  شهوات  مع 
الشهوات  أمرهتم  فيها  باهنامكهم  فكأهنم 
واتبعوها()30(،  أمرها  فامتثلوا  بإتباعها 

)29( ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، 2/ 526. 
)30( روح املعاين، 5/ 20. 
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قوله  نلحظهفي  أي��ض��ًا  املعنى  وه���ذا 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  تعاىلچہ 
چ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ 
هؤالء  حّكم  فلو   ،]59 مريم:  ]س��ورة 
اتبعوا  بل  شهواهتم،  تبعوا  ما  عقوهلم 
أنوار  ضعفت  ولكن  الصالح،  سلفهم 
هلم  )الصارفة  الشهوات  لغلبة  عقوهلم 
إليه()31(،  والتوجه  اهلل  يف  املجاهدة  عن 
نحو  اإلنسان  الشهوات  هذه  توجه  فال 
سائر  عىل  به  ُفّضل  الذي  كالعقل  خالقه 
املخلوقات، وهو يف رصاع مع الشهوات 
ان  املعلوم  فمن  العقل،  كامل  عن  املانعة 
ميزة اإلنسان عىل سائر املخلوقات العقل، 
صار  السليم  العقل  مقومات  ذهبت  فإن 
ومنها  املخلوقات  سائر  من  اح��ط  هب��ذا 
لغلبة  النقدي  املعنى  وه��ذا  احليوانات، 
القرآن  ربيب  قول  يف  نلحظه  الشهوات 
عقُله  غلب  )فمن  قال:  إذ   عيل اإلمام 
شهوته فهو خري من املالئكة، ومن غلبت 

شهوُته عقله فهو رش من البهائم()32(.

امليزان يف تفسري  الطباطبائي،  )31( حممد حسني 
القرآن، 14/ 66. 

)32( الصدوق، علل الرشائع، 1/ 51. 

أحدى عرشة: نقد االعتقاد باالوهام 
العقل  بناء  من  املانع  وهذا  واخلرافات: 
ينم  والذي  والسببية،  االقرتان  عن  ناتج 
عن سطحية التفكري، فيحكم عىل األشياء 
من خالل بعض الظواهر، فتأيت األحكام 
والفعل،  السبب  بني  رابط  ال  عشوائية، 
يف  اإلن��س��ان  يعيشها  التي  ف���)االوض��اع 
األثر  هلا  به  حتيط  التي  والبيئة  املجتمع 
التي  الفكرية  االجت��اه��ات  يف  الكبري 
والعقل  املنطق  إىل  حيتكم  مل  إذا  يتخذها 
تعقيدًا  يعيش  الذي  واملجتمع  السليم، 
أفكارًا  يعكس  معّينًا  واجتامعيًا  إقتصاديًا 
وحي  مع  تنسجم  واجتاهات  ونظريات 
مصدرًا  -ليس  -وه��ذا  التعقيد،  ذل��ك 
أساس  ال  ألنه  املعرفة  مصادر  من  سلياًم 
خياالت  هو  إنام  واملنطق  العقل  من  له 
والعادة  األلفة  من  بعضها  ينشأ  نفسية 
وهي  واألوهام..  اخلياالت  من  وبعضها 
القرآن  يريد  موضوعية  غري  مناشئ  كلها 
العلم واملنطق  قائمة عىل  هتذيبها وجعلها 
م����ا  ذلك  ومثال  احلقيقّية()33(،  واملعرفة 

يف  واملعرفة  اإلن��س��ان  اهلاشمي،  حممود   )33(
القرآن الكريم، ص87. 
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يعتقده  الذي  التطري)34(  يف  صورته  نجد 
العقل  منطق  عن  االبتعاد  جراء  اإلنسان 
وهنا  باملسببات،  األسباب  يربط  ال��ذي 
التشاؤم  هلذا  الداعية  لألسباب  وجود  ال 
س���وى االت��ب��اع ل��وس��وس��ة ال��ش��ي��ط��ان، 
االوهام  -عقيدة  العقيدة  هبذه  واإلي��امن 

النفسية -، من دون إعامل للعقل.
قوله  يف  واضح  القرآين  النقد  وهذا 

ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ  ت��ع��اىل: 
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ 
عاشور:  ابن  قال   .]47 النمل:  ]س��ورة 
الشيطان  فتنهم  قوم  ذلك  زعموا  )الذين 
ذلك  بصحة  االعتقاد  بإلقاء  متجددة  فتنة 
ينقد  إذ  الكريم  والقرآن  قلوهبم()35(.  يف 
عىل  وسيطرهتا  باألوهام  االعتقاد  هذا 
من  له  تسببه  وما  اإلنسان  حياة  مسرية 
فيها  بام  احلياة  وقائع  أمام  خاطئ  تفكري 
اهلل  بعلم  مقدرة  فإهنا  ومصائب  حمن  من 
تعاىل وال شأن هلذه الظواهر واالشياء أي 
القرآن  يف  نجده  املعنى  وهذا  فيها،  دخل 

)34( الطرية: وهو ما ُيتشاءم به من الفأل الرديء. 
ظ: الرازي، خمتار الصحاح، ص402. 

)35( التحرير والتنوير، 19/ 274. 

اعتقادات،  النقد هلكذا  من  الكريم كجزأ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  قال تعاىل: چ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
]سورة  چ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 
احلديد: 22[، فهي )مكتوبة مثبتة يف علم 

اهلل تعاىل أو يف اللوح()36(.
)املكابرة  اجلحود  نقد  ع��رشة:  اثنتا 
والظلم(: واجلحود هو )نفي ما يف القلب 
نفيه()37(  القلب  يف  ما  واثبات  إثباته، 
واجلحود قرين املكابرة التي هي )مدافعة 
العناد  وه��ذا  ب���ه()38(،  العلم  بعد  احل��ق 
السيرة  الظلم وسوء  والتكرب نايشء عن 
خمالفة  يف  أحيانًا  اإلنسان  هبا  يتصف  التي 
يكن  مل  الفكر  فهذا  نفسه،  بواطن  حتى 
بسبب  يعتقدون،  ما  بإعالن  هلم  يسمح 
الواضح  وهو  والظلم،  واملكابرة  العناد 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
النمل:  ]س��ورة  پ...چ  ٻ  ٻ 
من  ظلم  من  أفحش  )ظلم  ف��أي   ،]14

)36( ايب السعود، إرشاد العقل السليم اىل مزايا 
الكتاب العزيز، 6/ 207. 

الفاظ  م��ف��ردات  االص��ف��ه��اين،  ال��راغ��ب   )37(
القرآن، ص187. 

)38( اجلرجاين، التعريفات، ص227. 
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تعاىل،  اهلل  عند  من  بينة  آيات  اهنا  استيقن 
فكان  العقل،  حساب  عىل  كابر()39(  ثم 
العقل ونور  مانعًا من ان يثمر فيه صوت 
تعاىل  فاهلل  األرض،  يف  ظلموا  ملا  املنطق، 
سبيل  عن  يصدون  أهنم  الظاملني  لعن  قد 
للعقل  تعطيل  اهلل  سبيل  عن  والصد  اهلل، 
تعاىل:  يقول  املستقيم،  الطريق  اختاذ  يف 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چۈ 

ۉ چ ]سورة يونس: 13[.
أيضًا  وغ��ريه  النق�د  ه��ذا  جم��ال  ويف 
النفيس  العامل  مراعاة  وج��وب  نلحظ 
والكياس�ة  اللني  واستعامل  للمخاطب، 
النفسية  الكوامن  فيه  نثري  ال  حتى  معه 
ث��م جرئته  م��ن ج��ح��ود وم��ك��اب��رة وم��ن 
قال  مقدساتنا،  عىل  باملثل  االعتداء  يف 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  سبحانه: 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 
االنعام:  ]س��ورة  ۋ...چ  ٴۇ  ۈ 

.]108
ثالث عرشة: نقد رشب اخلمر: ووقع 
له  ملا  غريه  دون  املحرم  هذا  عىل  أختيارنا 
فأصل  العقل،  عىل  واملبارش  البالغ  األثر 

)39( الرازي، مفاتيح الغيب، 24/ 158. 

به  ُيسرت  ملا  وُيقال  اليشء،  سرت  هو  اخلمر 
مخار، فهي خامرة ملقر العقل)40(.

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
]س��ورة  ٺچ  ٺ  ڀ  ڀ 
املائدة: 90[، والتعبري بكلمة )َفاْجَتنُِبوُه(، 
ينتفع  ال  الذي  املطلق  االجتناب  يقتيض 
برشب،  ال  الوجوه،  من  بوجه  بيشء  معه 
وال بيع، وال حتليل، وال مداواة، وال غري 
اخلمر،  إذن )حيرم رشب  ذلك)41(. وهبذا 
موجب  أو  مسكر،  وكل  )البرية(،  الفقاع 
أو  )السكر اخلفيف(، جامدا كان  للنشوة 

مائعًا()42(.
االجتناب  كلمة  نلتمس  ان  ويمكن 
قال:  إذ   ،املؤمنني أمري  كالم  ضوء  يف 
)لو وقعت قطرة مخر يف بئر فبنيت مكاهنا 
منارة مل أؤذن عليها، ولو وقعت يف البحر 

الفاظ  مفردات  االصفهاين،  الراغب  ظ:   )40(
القران، ص299. 

اهلل  عبد  أيب  )ت671ه���(  القرطبي  ظ:   )41(
اجلامع ألحكام  األنصاري،  امحد  بن  حممد 

القرآن، 6/ 289. 
)42( عيل احلسيني السيستاين، الفقه للمغرتبني، 

ص154. 
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ثم جف ونبت فيه الكأل مل ارعه()43(.
وهب���ذا ن��ل��ح��ظ امل��ن��ه��ج ال���ق���رآين يف 
داعية  اخلمر  أن  ولتبني  اخلمر،  حتريم 
وال  والدنيوية،  الدينية  املفاسد  ألمهات 
اهلل  عند  وأجل  أعظم  هي  مفسدة  توجد 
فالعقل  وذهابه،  العقل  كفساد  سبحانه، 
أكرم خملوق عند اهلل سبحانه، قال اإلمام 
العقل،  اهلل  خلق  )ملا   :الصادق جعفر 
اقبل فأقبل، ثم قال  له:  استنطقه، ثم قال 
وجاليل  وعزيت  قال:  ثم  فأدبر،  ادبر  له: 
وال  منك  ايل  أحب  هو  خلق��ًا  خلقت  ما 
اياك  إين  ام��ا  اح��ب،  فيمن  إال  اكملتك 
واياك  اعاقب،  واياك  أهني،  وأياك  آمر، 

اثيب()44(.
للخمر  الكبرية  األخطار  هلذه  ونظرًا 
عىل العقل، فإن التحريم مل يكن جديدًا يف 
الظاهر  بل  فحسب،  اإلسالمية  الرشيعة 
عىل لسان كل نبي مبعوث من السامء)45(، 

زبدة  993ه����(،  )ت  االردب��ي��يل  املحقق   )43(
البيان، ص630. 

)44( الكليني، الكايف، 1/ 10. 
)ومما  )ت436ه�(،  املرتىض  الرشيف  قال   )45(
انفردت به اإلمامية القول: بان اخلمر حمرمة 
نزل،  كتاب  كل  ويف  نبي  كل  لسان  عىل 

مناط  بكونه  العقل  به  يتمتع  ملا  وذل��ك 
هلذا  مانع  واخلمر  تقدم،  كام  التكليف 

التكليف ومعطل له.
الثاين:  املطلب 

العقدي: لالنحراف  القرآين  النقد 
اإلنسان  أنشطة  لكل  التحتي  البناء 
اإلنسان  فعاليات  ألن  العقيدة؛  يعتمد 
العملية تنطلق من ُأسس فكره واعتقاده، 
املدفوعة يف حركاهتا  احليوانات  ال كسائر 
بلورة  اإلنسان  فأعامل  غريزي،  بدافع 
مجيع  ف��إن  هنا  وم��ن  واف��ك��اره،  لعقائده 
بإصالح  يشء  كل  قبل  بدأوا   األنبياء
والشعوب،  لألمم  االعتقادية  األُس��س 
وح����ارب����وا ال�����رشك ب��ش��ك��ل خ���اص، 
والتمزق  الرذائل  أنواع  أساس  باعتباره 

االجتامعي.
علميًا  منهجًا  الكريم  القرآن  فكان 
واالرتقاء  ذاته،  بناء  عىل  اإلنسان  يساعد 
ت��ع��اىل، وارش���اده إىل  هب��ا يف م��رض��اة اهلل 
ضد  لنفسه  ال��داخ��يل  الضبط  ماحيقق 
االن��ح��راف��ات ال��ع��ق��دي��ة، وغ��ريه��ا من 

االنتصار،  متجددًا(،  يكن  مل  حترهيام  وان 
ص422. 
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القرآن  استعمل  وقد  واألقوال،  األفعال 
من  متنوعة  وأساليب  شتى  ُسباًل  الكريم 
ُأكلها  تؤيت  متينة  راسخة  عقيدة  بناء  أجل 

وثامرها عىل الواقع العميل.
والب����د ل��ك��ل أم���ر -ح��ت��ى ي��وج��د 
وجوده  مقتضيات  حتقق  -من  ويتحقق 
ُعني  وزوال موانعه، وللعقيدة مقتضيات 
القرآن الكريم بتحقيقها وإجيادها وموانع 
إزالتها  ثم  ومن  بنقدها  ُعني  عوائق  أو 
موانع  منها  امل��وان��ع  وه��ذه  ومعاجلتها، 
نفسية ومنها عقلية ومنها اجتامعية، والتي 

تبدو يف ما يأيت:
بأمٍر  اجلاهل  ان  اجلهل:  نقد  أوالً: 
إليه،  ماُيْلقى  يستقبل  الفارغ،  كاإلناء  ما 
ولقد  الفراغ،  هذا  يمأل  كي  ويقلد  فيتبع 
م��ن جهل  ال��ب��رشي  ال��ت��أري��خ  وج��د يف 
ووجد  اهلل،  غ��رَي  فعبد  التوحيد  حقيقة 
فيها  فراح جيادل  النبوة،  من جهل حقيقة 
من  املسلمني  من  ووجد  ويعاند،  ويكابر 
األديان  وبني  بينه  خيلط  فراح  دينه  جهل 
األخرى، وسنتناول يف هذه املسألة اجلهل 
بحقيقة التوحيد والنبوة بوصفهام من أهم 

األصول العقدية.

ذكر . 1 التوحيد:  بحقيقة  اجله���ل  نقد 
حقيقة  جهلوا  أناسًا  الكريم  القرآن 
بنو  فهاهم  اهلل،  غري  فعبدوا  التوحيد 
-موسى من  يطلبون  إرسائ��ي��ل 
-أن  باملعجزة  عهد  حديثو  وه������م 
لعبدة  تقليدًا  صناًم،  إهل���ًا  هلم  جيعل 

ٻ  ٱ  تعاىلچ  قال  األصنام، 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ 
ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
االع����راف:  ]س����ورة  ٹچ  ٹ 
سبحانه  اهلل  نجاهم  أْن  فبعد   ،]138
من  وم��امل��س��وه  ف��رع��ون  بطش  م��ن 
بجهلهم  يطلبون  اخذوا  معجزات، 
)ويف  الطربيس:  يقول  هلم،  ماالجيوز 
بعدما  هذا داللة عىل عظيم جهلهم، 
واملعجزات  املرتادفة،  اآلي��ات  رأوا 
أنه جيوز عبادة غري  من حيث تومهوا 
املجعول  أنَّ  يعرفوا  ومل  تعاىل،  اهلل 
التكون  األصنام  وان  إهلًا،  اليكون 
ظنوا  قد  يكونوا  أن  ويمكن  آهل��ة، 
تعاىل  اهلل  إىل  ب  ُي��َت��َق��رَّ أن  جي��وز  أن��ه 
بعبادة غريه، وإن اعتقدوا أنه اليشبه 
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وبسبب  والتشبه����ه..()46(  األشياء 
إله  هلم  يكون  أْن  طلبوا  هذا  جهلهم 

كام للقوم آهلة ليعبدوه كام يعبدوهنا.
أب��رز  أنَّ  رض��ا  رشيد  حممد  وي��ؤك��د 
وأنسبه  ارسائيل،  بني  عند  اجلهل  مظاهر 
وماجيب  التوحيد  )جهل  هو  املقام،  هبذا 
غري  من  بالعبادة  تعاىل  ال��رب  إْف��راد  من 
املظاهر  من  بمظهر  التقليد  وال  واسطة، 
األصنام  مظهر  والسيام  معه،  إليه  يتوجه 
أغرت  التي  املخلوقات  لبعض  والتامثيل 
من  اخلوف  أو  بنفعها  قبل  من  اجلاهلون 

رضرها()47(.
إرسائ��ي��ل  ب��ن��ي  جهلة  ط��ل��ب  وك���ام 
كام  إهل���ًا  هل��م  جي��ع��ل  أن   موسى م��ن 
من  األعراب  جهال  طلب  آهلة،  للوثنيني 
كام  انواط  ذات  أن جيعل هلم   الرسول
خرجوا  أهنم  وذلك  أنواط،  ذات  للكفار 
عن مكة مع رسول اهلل  إىل حنني و)كان 
ويعلقون  عندها  يعكفون  سدرة  للكفار 
قال:  أنواط،  ذات  هلا  يقال  أسلحتهم  هبا 

الطويس  ظ:   ،250  /4 البيان،  جممع   )46(
 /4 القرآن،  تفسري  يف  التبيان  )460ه���(، 

 .483
)47( تفسري املنار، 9/ 99. 

فمررنا بسدرة خرضاء عظيمة، قال: فقلنا 
فقال  أنواط،  ذات  لنا  إجعل  اهلل  يارسول 
بيده  نفيس  وال��ذي  قلتم   :اهلل رسول 

ٺ  ٺ  ڀ  موسىچ  قوم  قال  كام 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ ]سورة االعراف: 
كان  َمْن  ُسنََن  لرتكبن  لُسنَن  إهنا   ،]138

قبلكم ُسنًَّة ُسنًَّة()48(.
كذلك كان كفار مكة يطلبون من نبي 
األمر  فكان  آهلَتهم)49(،  يعبد  أْن   اهلل
املرشكني  عىل  ي���رد  أن   للنبي الرباين 
فقال  باجله��ل،  فيه  يصفهم  شديدًا  ردًا 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  تعاىلچہ 
فمن   ،]64 ال��زم��ر:  ]س���ورة  ھچ 
جهلهم طلبوا تقليده هلم يف عبادة غري اهلل 

تعاىل واتباع دين آبائهم.
االستنكار  )وهو  قطب:  سيد  يقول 
هذا  وج��ه  يف  الفطرة  ب��ه  ت��رصخ  ال��ذي 
العرض السخيف الذي ينبىء عن اجلهل 

اإلمام  مسند  حنبل)ت241ه�(،  بن  امحد   )48(
امحد، 36/ 226، ظ: الرتمذي)209ه�(، 
 /4 ال��رتم��ذي،  سنن  الصحيح  اجل��ام��ع 

 .475
 /4 العظيم،  القرآن  تفسري  كثري،  ابن  ظ:   )49(

 .54
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املطلق املطبق املطموس()50(، فلقد جهلوا 
عبادة  فساد  وجهلوا  تعاىل،  اهلل  صفات 
سبحانه  اهلل  دون  من  فعبدوها  االصنام، 
جهاًل وتقليدًا آلبائهم، وهذا شكل خلاًل 

يف بناء شخصيتهم العقائدية.
ومدلوهلا  العبادة  بحقيقة  اجلهل  أما 
ام رشحية  ومستحقها فعمد بعضهم إىل اهتَّ
بعض  إىل  استنادًا  بالرشك،  املسلمني  من 
املامرسات التي مل يفهم هؤالء التكفرييون 
وجهها ومل يعوا فلسفتها ومل يفقهوا مغزاها 
كزيارة القبور وبعض الشعائر والطقوس 
يف  بإخواهنم  يطلقون  فراحوا  الدينية، 
شتى  اإلي���امن  يف  ورشك��ائ��ه��م  اإلس���الم 
ًة،  التهم رشكًا وكفرًا وإحلادًا وزندقة وردَّ
مصورين هذه الزيارة عبادة)51(، مستدلني 
بأنه يف سالف األزمان كانت العرب تعبد 
هذا  وأنَّ  قومهم،  من  الصاحلني  قبور 
واالجيال،  االزم��ان  بمرور  تطور  األمر 
أغراض  جهلوا  اخللق  أنَّ  القرطبي  فذكر 
يقول:  فعبدوها،  الصور  تلك  يف  سلفهم 

)50( يف ظالل القرآن، 5/ 4061. 
االلباين،  الدين  نارص  حممد  ظ:  للتوسعة:   )51(
مساجد،  القبور  اخت��اذ  من  الساجد  حتذير 

املكتب اإلسالمي، ص4. 

أوائلهم  ذل��ك  ففعل  ع��ل��امؤن��ا:  )ق���ال 
ويتذكروا  الصور  تلك  برؤية  ليتأنسوا 
كاجتهادهم  فيجتهدون  الصاحلة  أحواهلم 
هلم  فمضت  قبورهم،  پعند  اهلل  ويعبدون 
بعدهم  من  خلف  إهنم  ثم  أزمان،  بذلك 
هلم  ووسوس  أغراضهم،  جهلوا  خلوف 
كانوا  وأج��دادك��م  آباءكم  أنَّ  الشيطان 
يعبدون هذه الصور فعبدوها()52(، وهذا 
بطبيعته جهل من قبل اخللف، وما آل إليه 

أمرهم إىل عبادة تلك الصور.
املسلمني  من  فرق  ماعليه  اهت��ام  أما 
فهو  القبور،  لزيارهتم  والكفر  بالرشك 
إن  إذ  ي��ع��ب��دوهن��ا،  ب��أهن��م  ووه���م  جهل 
والبحث،  ال��ك��الم  ع��ن  يغني  ال��واق��ع 
أبو  اإلمام  اكده  بام  هنا  الباحث  ويكتفي 
عىل  الرد  مورد  يف  وهو  اخلوئي  القاسم 
عبادة  القبور  زيارة  أن  القائلني  اجلاهلني 
اوقع  )وال���ذي  ي��ق��ول)0(:  ألصحاهبا، 
عامدًا  يكن  مل  -إْن  الغلط  يف  تيمية  ابن 
أنَّ  ختيله  -ه��و  املسلمني  كلمة  لتفريق 
األمور املذكورة رشك، وعبادة لغريه، ومل 
يدرك ان هؤالء الذين يأتون هبذه األعامل 

)52( اجلامع ألحكام القرآن، 2/ 41. 
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وال  خالق  ال  وأنه  اهلل،  توحيد  يعتقدون 
وانام  واألمر،  اخللق  له  وأنَّ  سواه،  رازق 
شعائر  تعظيم  ه��ذه  بأفعاهلم  يقصدون 
تعظيم  إىل  راجعة  أهنا  علمت  وقد  اهلل، 
سبحانه،  إليه  والتقرب  له  واخلضوع  اهلل 
يف  ليس  وأنه  الكريم،  لوجهه  واخللوص 
الرشك- ألن  للرشك،  شائبة  أدنى  ذلك 
اهلل،  غري  اإلنسان  يعبد  -أْن  عرفت  كام 
عىل  ليشء  باخلضوع  تتحقق  إنام  والعبادة 
النبي  ُيْعَبد، وأين هذا من تعظيم  أنه رب 
األكرم وأوصيائه الطاهرين بام هو نبي 
ُمْكَرمون،  عباٌد  أهنم  وبام  أوصياء،  وهم 
أو  النبي  اليعبد  املسلم  أنَّ  يف  والري��ب 
قبورهم()53(.  يعبد  ان  عىل  فضاًل  الويص 
الصحيحة  العقيدة  فهم  عوائق  فمعاجلة 
الوسائل  أه��م  من  املتهم  أو  للمتوهم 

العقائدي. للبناء  التصحيحية 
مانعًا  يعد  الذي  اجلهل  مظاهر  ومن 
الكريم  القرآن  به  ثنا  ماحدَّ التوحيد  من 
تعاىل  هلل  وبنات  بنني  الكفار  اختالق  من 
الولد، فكان  إليه  فنسبوا  بغري علم منهم، 
إىل  عزيرًا  اليهود  نسبت  أن  جهلهم  من 

)53( البيان يف تفسري القرآن، ص501. 

قوهلم  يف  النصارى  مثلهم  وك��ان  اهلل، 
القرآن  ذك��ره��م  وق��د  اهلل،  اب��ن  املسيح 
تعاىل:  فقال  الرصيح،  وكذهبم  الكريم 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ہہ  ہ 
ڭڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ 
التوبة:  ]س��ورة  ڭچ  ڭ 
املآلئكة  قوهلم  يف  الكفار  ويشبهم   ،]30
بنات اهلل -تعاىل اهلل عن ذلك علوًا كبريًا، 

ې  أمثاهلمچ  ويف  فيهم  اهلل  فقال 
وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ 
 ،]100 االن��ع��ام:  ]س��ورة  ېئچ 
فهذا اجلعل هو من اجلهل وتعمد االفرتاء 
)املخلوق  إذ  علم  بغري  سبحانه  اهلل  عىل 

الجيوز أْن يشارك خالقه يف مقامه()54(.
وحديثًا  قدياًم  البرشية  يف  وجد  وقد 
بعقول  يستخف  َم��ْن  ال��ق��وم  ِعْلَية  م��ن 
اهلل،  دون  من  عبادته  منهم  طالبًا  الناس، 
بل  ربه�،  بحقيق���ة  جهله  من  وه��ذا 

امليزان يف تفسري  الطباطبائي،  )54( حممد حسني 
القرآن، 7/ 259. 
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للنفس  اإلهلي  البناء  بحقيقة  جهله  ومن 
فرعون  ح��ال  ع��ن  تعاىل  ق��ال  البرشية، 

ڻ  ڻڻ  ڻ  چں  وقومه 
الزخرف:  ]س��ورة  ہچ  ۀ  ۀ 

.]54
استخفاف  ح��ول  قطب  سيد  يقول 
العلم  سبل  عن  وعزهلم  باجلامهري  الطغاة 
فرعون  فعله  ملا  وتشبيهًا  تقليدًا  واملعرفة، 
الشامل:  وذات  اليمني  ذات  فيقودوهنم 
أم��ر  للجامهري  ال��ط��غ��اة  )واس��ت��خ��ف��اف 
أوالً  اجلامهري  يعزلون  فهم  فيه،  الغرابة 
عنهم  وحيجبون  املعرفة،  سبل  كل  عن 
احلقائق حتى ينسوها، واليعودوا يبحثون 
مايشاءون  روع��ه��م  يف  ويلقون  عنها، 
هبذه  نفوسهم  تنطبع  حتى  املؤثرات  من 
يسهل  ث��م  وم��ن  املصطنعة،  امل��ؤث��رات 
قيادهم،  ويلني  ذل��ك،  بعد  استخفافهم 
الشامل  وذات  اليمني  ذات  هبم  فيذهبون 
يفعل  أْن  الطاغية  واليملك  مطمئنني! 
فاسقون  وهم  اال  الفعلة  هذه  باجلامهري 
واليمسكون  طريق،  عىل  اليستقيمون 
بحبل اهلل، واليزنون بميزان اإليامن()55(.

)55( يف ظالل القرآن، 5/ 3194. 

ئ  وه�����ذا ب��ط��ب��ي��ع��ة احل�����ال الي����ربِّ
الداخيل  فاملحتوى  دائ���اًم،  املستضعف 
هلام  أساسيني  بركنني  يتمثل  لإلنسان 
الدور الكبري يف بناء اإلنسان ومها: الفكر 
املهم  ال��دور  الركنني  وهلذين  واالرادة، 
واألساس يف تغيري حركة الفرد واملجتمع، 
القاعدة  الداخيل لإلنسان هو  ف�)املحتوى 
حلركة التاريخ، فالبناء االجتامعي العلوي 
بكل مايضم من عالقات وأنظمة وأفكار 
ويكون  القاعدة،  هبذه  مرتبط  وتفاصيل 
القاعدة  هذه  لتغري  تابعًا  وتطوره  تغيريه 
البناء  تغري  األساس  تغري  فإذا  وتطورها، 
بقي  ثابتًا  األس��اس  بقي  وإذا  العلوي، 
البناء العلوي ثابتًا()56(، ودليل ذلك قوله 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  تعاىلچ 
]سورة الرعد: 11[. ڭ ڭ چ 

أن  ع��ىل  ت��دل  الكريمة  اآلي��ة  وه��ذه 
بناء  الداخيل يسهم بشكل كبري يف  التغيري 
ونفض  وتغيريها،  لألمة  اجلامعية  املسرية 
اإلهلية  املعرفة  نحو  والتوجيه  اجلهل  غبار 

بعيدًا عن أية ضغوطات.

القرآنية،  امل��درس��ة  ال��ص��در،  باقر  حممد   )56(
ص106. 
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جهلت . 2 النبوة:  بحقيق���ة  اجلهل  نقد 
التي  النبوة  رسالة  الكافرة  األق��وام 
انه  حيث  م��ن  األن��ب��ي��اء،  هب��ا  ُب��ع��ث 
مكلف بالبالغ وليس االتيان بعذاب 
ف��أخ��ذوا  م��ق��رتح��ة،  بمعجزات  أو 
أنبيائهم ماليس بمقدورهم،  يطالبون 

والهو من خصائص نبوهتم.
فنلحظ أنَّ القرآن الكريم ينفي العلم 
عمن طلبوا اآليات من أنبيائهم، ال من 
ومكابرة،  منهم  عنادًا  بل  االهتداء  أجل 
اليهود  من  قبَلهم  َمْن  ذلك  يف  وشاهبوا 
الرسالة  بحقيقة  اجلهل  يف  والنصارى 

والنبوة، قال تعاىلچ ۉ ې ې ې 
ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ 
ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ 

]سورة البقرة: 118[. ی چ 
يطالبون  التي  )اآلي��ات  أن  يعني  مما 
هبا مأتية مبينة، ولكن الينتفع هبا إال قوم 
الذين  ه��ؤالء  وأم��ا  اهلل،  بآيات  يوقنون 
بحجاب  حمجوبة  فقلوهبم  اليعلمون، 
والعناد،  العصبي����ة  بآفات  مئوفة  اجلهل، 
اليعلمون..  ق����وم  عن  اآليات  وماتغني 

بعدم  توصيفهم  وج���ه  يظهر  هنا  ومن 
الرسل،  بحقيقة  اجلهل  وهو  العلم()57(، 
مرشكو  فطلب  ب��ه،  أرسلوا  ما  وحقيقة 
كام  اهلل  يكلمهم  أن   النبي من  مكة 
طلب ذلك بنو إرسائيل من موسى أن 
تعاىل:  قال  بال حجاب،  اهلل سبحانه  يروا 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  چھ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ونتيجة   ،]55 البقرة:  ]سورة  چ  ۇ 

العقوبة  )ان  وإس��اءهت��م  ه��ذا  جلهلهم 
اذ  والعجرفة  االس��اءة  حني  يف  اصابتهم 

طمعوا فيام مل يكن لينال هلم()58(.
فطلبوا  املرشكون  ه��ؤالء  مت��ادى  ثم 
قبلهم  ك��ان  َم��ن  سنن  راكبني  اهلل  رؤي��ة 
طلب  ذل��ك  ومثل  بالقذة.  القذة  ح��ذو 
تعاىل:  قال   ،النبي من  مكة  مرشكوا 

چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

الفرقان:  ]س��ورة  ڀچ  ڀ  ڀ  ڀ 
الذي  والطغيان  الظلم  غاية  وهذا   ،]21
ينبع من اجلهل بحقيقة النبوة الذي يؤدي 
اإلنسانية،  للنفس  خمطوء  بناء  إىل  بدوره 

)57( امليزان يف تفسري القرآن، 1/ 221. 
)58( ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1/ 491. 
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من  سبحانه  اهلل  يكلمهم  أن  أرادوا  إذ 
)رتبة  بأمالئهم   النبي وساطة  دون 
الرسول  توسط  غري  من  الرباين  التكليم 
احلكيم  الذكر  هبذا  يكتفوا  ومل  وامللك، 
 النبي ووجود  العظيم()59(  واخلارق 

بني ظهرانيهم.
التقليد: نقد  ثانيًا: 

بالعقيدة  اإلي��امن  موانع  أه��م  وم��ن 
يف  ذك��ره  كثرة  يف  أمهيته  وتتجىل  التقليد 
األنبياء  أقوام  أغلب  عند  وتكرره  القرآن 

ىئ  چ  ذل��ك:  يف  وحجتهم  وأمم��ه��م)60(، 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
ال��زخ��رف:  ]س���ورة  چ  يئ  ىئ 
الداحضة  احلجة  هبذه  متسك  وقد   ،]22
وقرنًا  جيل  بعد  وجياًل  سلف  عن  خلفًا 
أصل  عىل  التقليد  يقترص  ومل  ق��رن،  تلو 
إىل  ت��ع��داه  ب��ل  ب��اهلل،  واإلي���امن  التوحيد 
أصول العقيدة األخرى وسائر تفاصيلها، 

ومنها:

)59( القاسمي )ت1914م( حممد مجال الدين، 
حماسن التأويل، 7/ 3068. 

)60( ظ: عىل سبيل املثال: سورة البقرة، 170، 
لقامن،  سورة   ،104  ،77 املائدة،  سورة 

 .21

بعضها . 1 لألمم  التقليد  عقيدة  نقد 
وال��دع��اة  ال��رس��ل  اهت���ام  يف  لبعض 
يف  التقليد  هذا  جتىل  وقد  بالبرشية: 

أمرين قوبل هبام سائر األنبياء ومها:
هذه أ.  تكاد  الرسل:  برشية  شبهة  نقد 

األم��م  مجيع  عند  تطرد  أن  الشبهة 
واألقوام املكذبة للرسل، ظنًا منهم 
إال مللك مقرب،  الرسالة التنبغي  ان 
املستوى، ولِئن  أدنى من هذا  والبرش 
لرجل  تكون  أن  فينبغي  لبرش  كانت 

عظيم يف املال واجلاه.
لسان  عىل  الشبهة  هذه  ج��اءت  وقد 
األق����وام يف أك��ث��ر م��ن آي��ة ق��ال ت��ع��اىل: 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
 األنبياء من  ك��ان  فام  ٺچ)61(، 
األع���رتاف  إال  الشبهة  ه��ذه  مقابل  يف 
هبا  والتسليم  عليها  والتأكيد  ببرشيتهم 
خملوقون  مربوبون  برش  إال  هم  ما  وأهنم 
بالنبوة  عليهم  )ينعم  رهبم  اهلل  إىل  فقراء 

ظ:  املعنى،  وبنفس   ،11 ابراهيم،  سورة   )61(
التغابن، 6، سورة هود، 27، سورة  سورة 

املؤمنون، 24،. .. 
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باملعجزة()62(. ويثبتهم 
يقول الرازي: )إن التامثل يف البرشية 
بعض  اختصاص  من  اليمنع  واإلنسانية 
املنصب  هذا  الن  النبوة  بمنصب  البرش 
من  يشاء  م��ن  ع��ىل  ب��ه  اهلل  يمنُّ  منصب 
عباده، فاذا كان األمر كذلك فقد سقطت 

هذه الشبهة()63(.
إىل  بآثارها  الشبهة  هذه  امتدت  وقد 
املعاند  اإلنسان  فتيء  فام  احلارض،  زماننا 
حمتجًا هبذا التقليد، زاعاًم أنَّ الدين والنبوة 
والكتب الساموية ظواهر برشية من وضع 
البرش هم طبقة  فئة خاصة من  بل  البرش، 
الفقراء واملحرومني، فهذه املاركسية ترى 
والفقراء  الضعفاء  هم  الدين  منشأ  أن 
تعيشه  الذي  اليسء  الواقع  وان  أنفسهم، 
الطبقي  املجتمع  يف  املضطهدة  الطبقة 
لتستمد  الدينية  األفكار  ذهنيتها  يف  تفجر 
نظر  يف  وال��دي��ن  وال��ع��زاء،  السلوة  منه 
واحتجاج  فعيل  لشقاء  انعكاس  ماركس 
النبوة  إهلية  فإنكار  الشقاء)64(،  هذا  عىل 

)62( الطربيس )ت548ه�( أبو عيل الفضل بن 
احلسن، جممع البيان، 6/ 48. 

)63( مفاتيح الغيب، 19/ 86. 
)64( نقاًل عن: روجيه غارودي، ماركسية القرن 

البرش ظاهرة  إىل  األديان ونسبتها  وربانية 
عامة يف كل األمم.

القول  )وه���ذا  ق��ط��ب:  سيد  ي��ق��ول 
جاهليتهم  يف  مكة  مرشكو  يقوله  ال��ذي 
الذين  ومنهم  زمان،  أمثاهلم يف كل  يقوله 
األدي��ان  أن  يزعمون  ممن  اآلن  يقولونه 
وترقت  تطورت  وأهنا  البرش،  صنع  من 
القول  وهذا  وترقيه��م...  البرش  بتطور 
يقوله-قدياًم وحديثًا -من اليقدر اهلل حق 
وفضله،  اهلل  ك��رم  اليعرف  وم��ن  ق��دره، 
اهلل  إن  يقولون:  اهن��م  وع��دل��ه،  ورمحته 
اليرسل من البرش رسوالً ولو شاء ألنزل 

مالئكة!.()65(.
الصدر  باق����ر  حممد  السيد  يفند  كام 
نشأة  حول  ونظريته����ا  املاركسية  الرؤية 
الدين بقوله: )إنه اليمكن أن ُيفس 
انعكاسًا  يعترب  وأن  طبقيًا،  تفسريًا  الدين 
حتيط  التي  االضطهاد  ل��ظ��روف  عقليًا 
نشأة  تكن  فلم  امُلستغلة()66(،  بالطبقة 
الدين من جراء تناقص طبقي أو من صنع 

العرشين، ص145. 
)65( يف ظالل القرآن، 2/ 1145. 

)66( اقتصادنا، 1/ 118. 
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أو  الستغالهلم،  تكريسًا  ظاملني  مستغلني 
الن  هل��م،  تنفيسًا  مظلومني  ُمسَتغلني 
اإليامن بالدين سبق يف تاريخ البرشية أي 

تناقضات من هذا القبيل)67(.
والطرد: ب.  واالستهزاء  التكذيب  نقد 

أساليب  الكريم  ال��ق��رآن  حكى  ق��د 
املعاندون  امل��رشك��ون  اتبعها  شتى 
احل���ق، وم��ن أمهها  يف ص��در دع���وة 
والعمد  االستهزاء  اط��رادًا  وأكثرها 
بغية  والتهكمَّ  السخرية  اسلوب  إىل 
النبي كي اليؤثر  تسقيط شخصية 
وحياولون  الواعية،  الفئة  أوس��اط  يف 
أم��ام  وعجزهم  ضعفهم  تغطية  ب��ه 
يأخذهم  وت����ارة  ال���ق���وي،  امل��ن��ط��ق 
الثورية  األنبياء  لدعوات  االستغراب 
حماولة  املوبوءة،  حياهتم  طريقة  ضد 
املتاهات  يف  السارح  وجداهنم  إغواء 
االستهزاء  يكون  وقد  اليصحو،  كي 
بسبب أن مقياسهم اخلاطل ومعيارهم 
عليه  تعارفوا  فيام  والقائد  للقدوة 
ان  القائد  أو  الزعيم  مواصف��ات  يف 

الرسول  املرسل  الصدر،  باقر  حممد  ظ:   )67(
الرسالة، ص103. 

املرتفهة،  الثرية  الطبقة  م��ن  يكون 
 النبي ل��دع��وة  قبوهلم  وأخ����ريًا 
حسب تصورهم يستلزم تقويضًا لكل 
يلجأون  وبالتايل  الدنيوية،  شهواهتم 
لالستهزاء لتربير أغراضهم وإنكارهم 

وإراحة ضامئرهم)68(.
عند  تعارف  مما  االستهزاء  ووسيلة 
التاريخ،  عرب  املعاندين  الناس  ه��ؤالء 
فالقرآن يوايس النبي بام لقيه من قومه 
قد  السابقني  األنبياء  بان  االستهزاء،  من 
من  قومك  من  مالقيت  قومهم  من  لقوا 
املستكربون  به  ماُيقلد  وهذا  االستهزاء، 

أقراهنم به.
قال تعاىل: چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
احلجر:  ]سورة   )69( ےچ  ھ  ھ 
الطباطب����ائي:  السيد  يقول   ،]11-  10
جرت  ك��اآلخ��ري��ن  االول���ني  البرش  )ان 
اإلهلية  الرسالة  الحيرتموا  أن  عىل  عادهتم 

نارص  ظ:  األس��ب��اب،  ه��ذه  يف  للتوسعة   )68(
كتاب  تفسري  يف  األمثل  الشريازي،  مكارم 

اهلل املنزل، 8/ 25. 
 ،]30 ي��س:  ]س��ورة  املعنى،  ه��ذا  يف  ظ:   )69(

]سورة سبأ: 9[... 
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عىل  ويمضوا  هبا  أت��ى  بمن  ويستهزئوا 
 إجرامهم، لتكون يف ذلك تعزية للنبي
فال يضيق صدره بام قابلوه به من اإلنكار 

واالستهزاء()70(.
الطعن  بالرسول  الطعن  مظاهر  ومن 
اهلل  عند  من  به  أتى  الذي  القرآن  نسبة  يف 
والطاعنون   إليه وع��زوه  وج��ل  عز 
ال��ق��رآن،  نسب  يف  ح��ائ��رون  ال��ق��رآن  يف 
أم  ب��رش،  تعليم  إىل  اينسبونه  الي���درون 
بني  جيمعون  ام   ،صاحبه نفس  إىل 

ڭ  ۓ  ۓ  چ  سبحانه:  قال  كام  النسبتني 
ڭ ڭ ڭچ ]سورة الدخان: 14[، 
وهذا الرأي يروجه امللحدون اليوم باسم 
اجلاهيل  ال���رأي  وه��و  النفيس،  ال��وح��ي 
ذا  رجاًل   النبي صوروا  فقد  القديم، 
إذًا  فهو  عميق  وإحساس  واس��ع  خيال 
يطغى  وجدانه  فجعلوا  زادوا  ثم  شاعر، 
شخصًا  أن  إليه  يَّل  خُيَ حتى  حواسه  عىل 

هو  ب��ل  ك��ذل��ك،  األم���ر  ول��ي��س  يكلمه 
هلل  )حاشا  اجلنون  إذًا  فهو  أخيلته  صورة 
جانب  القرآن  يف  هلم  بدا  وملا  ولرسوله(، 
كلمة  تركوا  واملستقبلية  املاضية  األخبار 

)70( امليزان يف تفسري القرآن، 12/ 113. 

علمه  ال��ذي  إنَّ  وقالوا  النفيس  الوحي 
برش، فكان اإلحلاد يف ثوبه اجلديد صورة 
غذاء  وكان  أثوابه،  أقدم  يف  منه  ممسوخة 
هذه األفكار املتحرضة يف العرص احلديث 
اجلاهلية  عصور  موائد  فتات  من  مستمدًا 
جهال  ق���ول  ي��ض��اه��ئ��ون  ف��ه��م  األوىل، 

قريش)71(.
نفعًا  التكذيب واالستهزاء  ِد  جُيْ مل  وملا 
عليه،  الثابتني  بدينهم،  املستمسكني  أمام 
رفع أهل الكفر سقف املحاربة إىل التهديد 
باإلخراج  وأتباعهم  اهلل  لرسلق  والوعيد 

ڌ  چ  سبحانه:  فقال  اوط��اهن��م،  من 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ژ ڑ ڑ ک ک چ )72(.

)71( ظ: حممد عبد اهلل دراز، النبأ العظيم نظرات 
جديدة يف القرآن، دار القلم، بريوت، ط2، 

1970، ص67. 
)72( سورة ابراهيم، 13، وجتدر اإلشارة ان لفظ 
فهم   املقصود ليس األنبياء ان   ) )َلَتُعوُدنَّ
كان،  وإذا  نبّوهتم،  قبل  حتى  معصومون 
يكونوا  مل  البعثة  قبل   األنبياء ان  ذلك 
هذا  سكوهتم  من  فكان  باإلبالغ  مأمورون 
وان  عقيدهتم،  عىل  اهنم  املرشكون  توهم 
االتباع  فإن   لألنبياء موجه  اخلطاب  كان 
التغليب،  باب  من  ذلك  فكان  مشمولني، 
يف  األمثل  ال��ش��ريازي،  مكارم  ن��ارص  ظ: 
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أن  ينبئنا  التاريخ  منطق  هو  هكذا 
والعنف  ال��ق��وة  إىل  ي��ل��ج��أون  ال��ظ��امل��ني 
ويرتكون  والعقيدة،  املنطق  ضعف  عند 
األرض  يف  فيعّلون  واحلجة،  االستدالل 
متجربين، متخذين النفي واإلبعاد وسيلة 
القوم  هؤالء  )وكأن  السيع،  للخالص 
يعتربون مجيع مايف األرض ملكهم، حتى 
املواطنة،  حقوق  لرسلهم  يمنحوا  مل  إهنم 
احلقيقة  -ويف  -أرضنا  يقولون  ولذلك 
األرض  -خلق  وتعاىل  -سبحانه  اهلل  فإن 
وكل مواهبها للصاحلني، وهؤالء اجلبابرة 

يف الواقع ليس هلم أي حق فيها()73(.
وك��ذل��ك ن��ج��د ه���ذا األس��ل��وب يف 
األعرتاض واالمتناع عن اهلداية متوارث 
عند الظاملني جتاه رسلهم، فالنفي والطرد 
عليه،  تتابعوا  الذين  الكافرين  فعل  من 
وهذا  السابقني،  سبيل  الالحقون  فسلك 
قوم  من  هت��دي��دًا  ك��ان  واالخ���راج  النفي 

حممد   ،341  /7 املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري 
حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، 
 /13 املعاين،  روح  اآلل��ويس،   ،28  /12
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تفسري  يف  األمثل  الشريازي،  مكارم  نارص   )73(

كتاب اهلل املنزل، 7/ 341. 

قال  معه،  آمن  ومن   لشعيب شعيب 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ت��ع��اىل: 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
]س��ورة  ٿچ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
لوط  قوم  من  وكذلك   ،]88 االع��راف: 

ٻ  چ  تعاىل:  قال  معه،  آمن  وَم��ْن   له
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

النمل:  ]س�����ورة  ڀچ  ڀ  ڀ  ڀ 

جاء  أن  إىل  األنبياء  سائر  وهكذا   ،]56
املؤامرة  فكانت   حمّمد احلبيب  زمن 
التي حكى اهلل تعاىل عنها، فقال سبحانه: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ 
ڀ ٺ چ ]سورة االرساء: 76[.

يقول ابن عاشور: )كادوا أْن خيرجوك 
خيرجوه  بأْن  وا  مهُّ بأْن  وذلك  بلدك،  من 
ليكون  ذل��ك  عن  اهلل  رصفهم  ثم  كرهًا 
مهاجرًا  خرج  حني  إك��راه  بغري  خروجه 
بعد  ارت���أوا  ألهّن��م  منهم  علم  غ��ري  ع��ن 
يقتلوه()74(،  حتى  بينهم  ُيبقوه  أن  زمان 
كام  قلياًل،  إال  بعده  اليلبثون  خمرجيه  وان 

)74( التحرير والتنوير، 14/ 141. 
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أشارت اآلية)75(.
فشاء اهلل تعاىل أن تكون اهلجرة لنرش 
االحداث  أعظم  هي  اإلسالمية  الدعوة 
دولة  قامت  هبا  الن  واحلركية،  الدعوية 
محلت  التي  قاعدته  ووج��دت  اإلس��الم، 
هذه الدعوة ابتداء، وقدمتها للعامل انتهاء، 

ولذلك أّرخ املسلمون باهلجرة)76(.
وتبقى سنة اهلل تعاىل يف أرضه إذ يعمد 
اجلاهلون إىل اخراج املصلحني واصحاب 
العقيدة احلقة من ديارهم، ظلاًم وعدوانًا، 
من  سبقه  عام  ببدع  ليس   والرسول
الكفر  ف���)رؤس��اء  والصاحلني،  األنبياء 
ومكان  زم��ان  كل  يف  وهكذا  والظالل، 
بدعوته،  آمن  من  وعىل  عليه  استكربوا 
قريتهم  من  مجيعًا  بإخراجهم  فهددوهم 
وهذا  الكفر()77(،  ملة  يف  يعودوا  مل  إن 

)75( وكان من اللبث القليل ان قتل من صناديد 
الكفار يف معركة بدر، ومل حيدث االستئصال 
هلم مجيعًا، ألن النبي خرج مهاجرًا بأمر 
من  منهم  هيرب  ومن  بأعقاهبم  أماًل  ربه، 
 /6 البيان،  جممع  الطربيس،  ظ:  املعركة، 
211، اآللويس، روح املعاين، 15/ 166. 

السنة  يف  األس���اس  ح���وى،  سعيد  ظ:   )76(
وفقهها، السرية النبوية، ص328. 

يف  النبوة  معامل  العك،  الرمحن  عبد  خالد   )77(

أو  باألنبياء  الخيتص  والطرد  اإلخ��راج 
عن  وصد  منع  وسيلة  فهو  األنبياء  اتباع 
العقيدة  اصحاب  مع  مورست  اهل��دى، 

احلقة بصورة عامة.
نقد التقليد يف إنكار البعث:. 2

سائر  بني  مشرتك  أمر  باملعاد  اإليامن 
الدين  أصول  من  وهو  الساموية  األديان 
التي يتوقف عليها انتامء املسلم لإلسالم، 
الساعة  ارشاط  بذلك  اإلي��امن  ويشمل 
الكونية،  الظواهر  تغري  من  ومقدمتها 
الدنيا،  احل��ي��اة  بعد  ب��ال��ربزخ  واإلي���امن 

واإليامن بالساعة، واجلنة والنار.
ال��ذي  ال��ت��ص��دي��ق  يعني  واإلي����امن 
كذلك  يكن  ومامل  والشبهة،  فيه  الشك 
طوائف  هناك  ولكن  إي��امن��ًا،  يكون  فال 
بذلك،  وتكفر  اآلخرة،  تنكر  الناس  من 
التي  الدنيا  هذه  هي  إنام  احلياة  ان  وتقول 
نحياها، وانه ليس معنى املوت إال الفناء، 
الذي  واالن��ع��دام  واالنتهاء،  وال���زوال، 

الحياة بعده)78(.

الكتاب والسنة، ص101. 
)مجاعة  وهم:  ب�)الدهرية(،  هؤالء  وسمو   )78(
يعتقدون  ال��ذي��ن  امل��اّدّي��ني  الفالسفة  م��ن 
بمعنى  والدهر  وأبديته،  الدهر  بسمدية 
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ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  تعاىل:  قال 
ىچ  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
وق��ال   ،]35-  34 ال��دخ��ان:  ]س���ورة 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ت��ع��اىل: 
اجلاثية:  ]سورة  چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
الذي  الكون  هذا  ان  يقولون  فهم   ،]24
حياتنا  إال  احلياة  و)ليس  أبدي  فيه  نعيش 
يكون  وال  الدنيا،  دار  يف  فيها  نحن  التي 
وهذا  حساب()79(،  وال  بعث  املوت  بعد 
أبرز  تعاىل  واهلل  ب��اآلخ��رة،  رصي��ح  كفر 

ک  ڑ  ڑ  چ  تعاىل:  قوله  يف  ضالهلم 
گ  گ  ک  ک  ک 
النساء:  ]س��ورة  ڳچ  ڳ  گ  گ 
136[، فاآلية تشري رصاحة إىل أنَّ اإليامن 
متكامل األطراف، اليقبل اإليامن بمفردة 
دون األخرى، أي ببعض دون بعض، فال 
َمْن آمن باهلل ومالئكته وكتبه  يمكن قبول 

الزمان الذي ال يفنى، وهؤالء يقولون: إن 
الزمان يمر وينقيض، أما الدهر فهو رسمدي 
دائم(، للتوسعة ظ: د. حممد جواد مشكور، 

موسوعة الفرق اإلسالمية، ص247. 
ظ:   ،94  /9 البيان،  جممع  ال��ط��ربيس،   )79(
 /9 ال��ق��رآن،  تفسري  يف  التبيان  الطويس، 
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بجميع  اإليامن  هذا  يكتمل  مامل  ورسله، 
باليوم  اإلي��امن  ومنها  األخ��رى  املعارف 
)اإليامن  الطباطبائي:  السيد  يقول  اآلخر، 
اليتم  املعارف  ه��ذه  حقائق  من  بواحد 
استثناء،  غري  من  بجميعها  اإليامن  مع  اال 
والرد لبعضها مع االخذ ببعض آخر كفر 

لو أظهر، ونفاق لو كتم وأخفي()80(.
ب��ال��ع��ذاب  ت��ع��اىل  اهلل  ت��وع��د  وق���د 
كأسلوب  اآلخر  باليوم  كفر  من  الشديد 
قوله  يف  واملعاجلة،  ال��ردع  أساليب  من 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ت��ع��اىل: 
ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
]س��ورة  چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
تتفق  النهاية  فهذه   ،]30-  29 االنعام: 
سعة  نفسها  عىل  أبت  التي  اخلالئق  )مع 
حجر  عليه  وآث���رت  اإلن��س��اين  التصور 
ترتفع  ان  أبت  والتي  احل��يس!.  التصور 
وأخلدت  الكريم،  االنساين  االف��ق  إىل 
وعاشت  حياهتا  وأقامت  األرض،  إىل 
اهلزيل!.  اهلابط  التصور  عىل أساس ذلك 
أهلت  حتى  اخلالئق  هذه  ارتكست  لقد 

)80( امليزان يف تفسري القرآن، 5/ 99. 
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طبائع  يناسب  الذي  العذاب،  هلذا  نفسها 
ذلك  عاشوا  الذين  باآلخرة،  الكافرين 
املستوى اهلابط من احلياة!. بذلك التصور 

اهلابط اهلزيل!.()81(.
الرسل  به  أخربت  يوم  اآلخر  واليوم 
مجيعًا، وهو ُيْدَرك عقاًل -إْن أحسن العقل 
قد  الناس  من  كثريًا  أنَّ  إال   ،- التفكري 
انقيادًا  عطلوا عقوهلم وأسلموها لغريهم 
هلم وتبعية، وباتوا يتذرعون بأنَّ ماجاءت 
به الرسل إْن هو إال اساطري األولني، وهو 
الشديد  العذاب  من  مصريهم  فيه  ماكان 

كام اخرب القرآن الكريم بذلك.
باليوم  والتكذيب  االف���رتاء  وه��ذا 
قبلهم  كان  ملن  وحماكاة  تقليد  هو  اآلخر 
قال  ومكان،  عرص  كل  يف  املنكرين  من 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ  تعاىل: 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ےچ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

]سورة املؤمنون: 81 -83[.
القيامة  يوم  إنكارهم  عىل  والباعث 
قال  ما  مثل  قالوا  فهم  لآلباء،  تقليدهم 

)81( سيد قطب، يف ظالل القرآن، 2/ 107. 

وكذبوا  بدينهم،  دان  وَم���ْن  أسالفهم 
يف  القوم  ل  ومعوَّ األولون،  ماكذب  مثل 
آلبائهم  متكرر  وعد  أنه  البعث  تكذيبهم 
االقدمني، ووجه ذكرهم اآلباء -كام يقول 
ابن عاشور -: )دفع ماعسى أن يقول هلم 
ترابًا  تصريوا  أن  قبل  تبعثون  إنكم  قائل: 
الوعد  ب��أنَّ  اجل��واب  ف��أع��دوا  وعظامًا، 
يف  فيقعوا  عليهم  مقترصًا  يكن  مل  بالبعث 
شك باحتامل وقوعه هبم بعد موهتم وقبل 
فناء أجسامهم، بل ذلك وعد قديم ُوعد 
أزمان  مضت  وقد  االول��ون،  آبائهم  به 
ومابعث  أجداثهم  يف  رفاهتم  وشوهدت 

أحد منهم()82(.
ردوا  عاد  قوم  أنَّ  تعاىل  اهلل  ذكر  وقد 
اإلي��امن  يف  دعوته   هود اهلل  نبي  عىل 
بالبعث، منكرين التعذيب هلم بعد املوت، 
األولني  آبائهم  خلق  بأنه  ذلك  معللني 
سبحانه:  ق��ال  وطريقتهم  ومنهجهم 
الشعراء:  ]س��ورة  ڻچ  ڻ  چڻ 

خت  حت  چ  عنهم:  يقول  أن  إىل   ]123
مت ىت يت جث مث ىث يث حج ٱ 
پچ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

)82( التحرير والتنوير، 18/ 108. 
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فأهل   ،]138-136 الشعراء:  ]س��ورة 
دينهم  اتباع  يف  سبقهم  بمن  يقتدون  عاد 
اآللويس  يقول  واحلساب.  البعث  بإنكار 
)ماهذا  قوهلم:  تفسري  يف  )ت1270ه���( 
ع��ادة  إال  ال��دي��ن  م��ن  عليه  نحن  ال��ذي 
وغريهم  آباء  من  تقدمونا  الذين  االولني 

هبم مقتدون()83(.
بعد  بعثه  يستبعد  الكافر  واإلنسان 
استنكاري  بسؤال  ذلك  عن  فيعرب  موته، 

ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  اهلل  اخرب  كام 
مريم:  ]س��ورة  ٹچ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
66[، وبام )أنَّ هذا السؤال خمفي يف طبع 
ونقيصة،  بزيادة  البداية  يف  إنسان  كل 
سرتسم  املوت  بعد  احلياة  مسألة  وبسامع 
يف ذهنه عالمة االستفهام فورًا()84(، فكان 
اجلواب أنَّ اهلل تعاىل أقام احلجة عىل صحة 

ڤ  ٹ  ٹ  چ  بقوله:  البعث 
]س��ورة  ڦچ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
مريم: 67[، وإقامة احلجة والربهان جزء 

)83( روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع 
املثاين، 19/ 150. 

تفسري  يف  األمثل  الشريازي،  مكارم  نارص   )84(
الرازي،  ظ:   ،346  /9 املنزل،  اهلل  كتاب 

مفاتيح الغيب، 21/ 206. 

العقائدي،  للبناء  العالجي  من االسلوب 
أْن ال جيلس  ويف اآلية إشارة إىل اإلنسان 
أْن  وعليه  سؤال  هكذا  تبادر  عند  ساكتًا 
لتحقيق  سبحانه  اهلل  أراد  كام  عقله  ُيْعِمَل 

العقدي. البناء 
فكٌر  علينا  أطلَّ  احلديث  العرص  ويف 
ماهو  فكل  باملادة،  إال  يؤمن  ال  إحل��ادي 
غري  أما  املوجود،  فهو  ومشاهد  حمسوس 
به  إيامن  فال  ُمشاَهد  غري  غيب  من  ذلك 
ذلك  عىل  وبناًء  ل��ه،  وج��ود  ال  بل  البتة 
واليوجد  والحدود،  هناية  للكون  فليس 
ي��وم آخ����ر)85(، وه���ؤالء ال��ق��وم ام��ت��داد 
باملادة  آمنوا  الذين  الرسل  أعداء  للامديني 
تعاىل  اهلل  ق��ال  والذين  البعث  وأن��ك��روا 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چ  فيهم: 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
وال   .]35-  34 سبأ:  ]سورة  ڱچ 
قوانني  نقيس  ان  احل��ال  بطبيعة  يمكن 
اآلخرة  احلياة  نظام  عىل  الدنيا  احلياة  هذه 
وال  امل��ادي��ة  ال��ق��وان��ني  فيه  )جت���ري  ف��ال 

مقوالت  وكثري  الشيوعيني  مقوالت  ظ:   )85(
العلامنيني. 
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األسباب املادية، كام جتري اليوم يف نظامنا 
احلارض()86(.

وُيالحظ أن َالذي يتوىل إنكار البعث 
فيه  ايضًا  يتابع  وهذا  املرتفون،  هم  أيضًا 
املرتفني  إخ��واهن��م  الالحقون  امل��رتف��ون 
تعاىل  فاهلل  ذلك،  يف  وحياكوهنم  السابقني 

ېئ ېئ  يقول عن قوم سابقني: چ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

ی جئ حئ چ ]سورة الواقعة: 

.]48- 47
للبعث،  املنكرين  املرتفني  ومن غرور 
م��االً  الدنيا  يف  أعطاهم  اهلل  أنَّ  َظنُّهم 
وأوالدًا، اعتقادًا منهم أنَّ ذلك كرامة هلم 
من اهلل، فأَلْن رجعوا إىل يوم القيامة -عىل 
اعتقادهم  حسب  عندهم  حصوله  تقدير 
احلسنى،  هل��م  يكون  -ف��س��وف  الفاسد 
سيؤتيهم  اهلل  -أنَّ  -ومهًا  يعتقدون  فهم 
-إن  الدنيا  يف  آتاهم  مما  خريًا  القيامة  يوم 
سبأ  س��ورة  -وآيتا  ظنهم  بحسب  وجد 
مكرور  االمر  هذا  أنَّ  تظهران  السابقتان 

من اخللف تبعًا للسلف.
الكهف  س��وريت  يف  ال��غ��رور  وتكرر 

)86( سعيد حوى، اإلسالم، ص783. 

تعاىل  فقال  القرآن،  يف  املتتاليتني  ومريم 
قاطع  غري  باملعاد  شاكًا  ك��ان  رج��ل  عن 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  به)87(: 
چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
سورة  وحتدثت   ،]36 الكهف:  ]س��ورة 

ٱ  مريم عن العاص بن وائل)88(: چ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
فكالمها   ،]77 مريم:  ]س��ورة  چ  پ 
يوم  لوجاء  أنه  وزعم  اآلخر،  اليوم  أنكر 
أويت  مما  خري  منهام  لكلِّ  ليكونن  القيامة 
اآليتني:  التوكيدات يف  ونلحظ  الدنيا،  يف 
)ألج��دن( و)ألوت���ني(، وه��ذا ي��دل عىل 
البناء  هيدم  ال��ذي  واجلهل  الغرور  شدة 
اإلنساين وأثر اجلهل باليوم اآلخر يف بناء 

نفس اإلنسان وكيانه وسلوكه.
نقد التقليد يف االحتجاج بالقدر:. 3

الكريم  كتابه  يف  سبحان�����ه  اهلل  بني 
القدر،  لعقيدة  لألقوام  املخطوء  الفهم 
عن  بالقدر  يتعذرون  كانوا  حينام  وذلك 
ما  وحتريم  اهلل،  غري  بعبادة  املنكر،  فعل 

)87( ظ: الطربيس، جممع البيان، 6/ 258. 
)88( وقيل نزلت باملغرية بن شعبة، ظ: الطربيس، 
روح  اآلل��ويس،   ،335  /6 البيان،  جممع 

املعاين، 16/ 591. 



أ.م.د. حممد كاظم الفتالوي

141

وكذلك  واالنعام،  احلرث  من  اهلل  احل 
الطواف،  عند  اللباس  بكيفية  التالعب 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
 ،]35 النحل:  ]س��ورة  چ  ڄ  ڦ 
من  الذين  سلك  الطريق  ه��ذا  عىل  أي 
مامل  وح��رم��وا  اهلل  غ��ري  فعبدوا  )قبلهم 
ينهوهم  رسلهم  جاءهتم  إذا  ثم  اهلل  حيرمه 
املتقدمة  مقولتهم  قالوا  ذل��ك()89(،  عن 
وان  اإلهل��ي��ة،  اإلرادة  ع��ىل  وع��ل��ق��وه��ا 
تعاىل،  اهلل  غري  عبادة  من  ماعملوه  كل 
تعاىل  اهلل  برضا  هو  والتحريم  والتحليل 
وأنكر  اهلل  )كذهبم  ان  فكان  وب��أذن��ه!. 

 ،205  /12 ال��ق��رآن،  تفسري  يف  امل��ي��زان   )89(
اجلرب  عىل  دالة  اآلية  هذه  ان  الرازي  ويرى 
والصدق  اإليامن  إىل  اهلل  هداه  من  )فمنهم 
وأعامه  احلق  عن  أضله  من  ومنهم  واحلق، 
والضالل،  الكفر  يف  وأوقعه  الصدق،  عن 
اليوافق  تعاىل  اهلل  أمر  ان  عىل  يدل  وه��ذا 
إرادته، بل قد يأمر باليشء واليريده و ينهى 
عن اليشء ويريده كام هو مذهبنا(، مفاتيح 
الزخمرشي:  ويقول   ،24  /20 الغيب، 
الكشاف،  بعينه(،  املجربة  مذهب  )وه��ذا 

 .564 /2

من  الذين  فعل  ذلك  مثل  وقال  عليهم، 
رسل  كذبوا  الضالل  الكفار  من  قبلهم، 

اهلل، وجحدوا أنبياءه()90(.
النهج  ان هذا  إىل  تفوتنا االشارة  وال 
قد وجد له مرتعًا ومستقرًا يف بعض أقبية 
فكرة  ترويج  خالل  من  السيايس  الفكر 
القدر عرب تأييد البالط األموي هلا؛ تكمياًم 
لألفواه ومصادرة حلرية الفرد واملجتمع.

االق��وام  احتجاج  نلحظ  وك��ذل��ك 
يف  بالقدر  امل��ع��ايص  فعل  ع��ىل  املتعاقبة 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  قوله 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 

 .]148 االنعام:  ]سورة  چ  ڎ  ڌ 

من  الذين  كذب  )أي  عاشور:  ابن  يقول 
ه��ؤالء،  ماكذبك  مثل  انبياءهم  قبلهم 
الذين أرشكوا قصدوا  ان  يدل عىل  وهذا 

ٹچ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ب��ق��وهل��م: 
االقالع  إىل  دعاهم  إذ   النبي تكذيب 

 /6 القرآن،  تفسري  يف  التبيان  الطويس،   )90(
 .341
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هلم  رضيه  اهلل  أن  بحجة  يعتقدون  عام 
وشاءه منهم مشيئة رىض، فكذلك األمم 
هذه  إىل  مستندين  رسلهم  كذبوا  قبلهم 
الشبهة فّسمى اهلل استدالهلم هذا تكذيبًا، 
واإلقحام،  التكذيب  مساق  ساقوه  ألهنم 
 الرسول به  اليقول  مقتضاه  ألن  ال 

واملسلمون، فإنا نقول ذلك()91(.
يف  الشيطان  وسوسة  أثر  نقد  ثالثًا: 

بناء عقيدة اإلنسان:
القرآن  هلا  عرض  التي  املحاورة  يف 
نالحظ  وإبليس،  اللهپ  ب��ني  الكريم 
ما  تسويغ  يف  بالقدر  احتج  إبليس  أن 

ڇ  چ  چ  عنه:  سبحان�������ه  فقال  فعل، 
]سورة  ڍچ  ڇ ڍ  ڇ ڇ 

االعراف: 16[.
أمري  عن  ورد  ما  وأعظم  أروع  وما 
إذ  اجلرب  عقيدة  إبطال  يف   عيل املؤمنني 
بعد  بالكوفة  جالسًا  املؤمنني  أمري  )كان 
منرصفه من صّفني إذا أقبل شيخ فجثا بني 
يديه ثم قال له: يا أمري املؤمنني أخربنا عن 
مسرينا إىل أهل الشام أبقضاء اهلل وقدره؟. 
ياشيخ  أجل   :املؤمنني أمري  له  فقال 

)91( التحرير والتنوير، 7/ 111. 

إال  واد  بطن  تلعة)92( والهبطتم  ماعلوتم 
عند  الشيخ:  فقال  وقدر.  اهلل  من  بقضاء 
فقال  املؤمنني،  أمري  يا  اهلل أحتسب عنائي 
له: )أوتظن أنه كان قضاًء حتاًم وقدرًا 
الثواب  لبطل  كذلك  لوكان  أنه  الزمًا؟. 
اهلل  من  والزجر  والنهي  واألمر  والعقاب 
فلم  والوعيد  الوعد  معنى  وسقط  تعاىل 
للمحسن  والحممدة  للمذنب  الئمة  تكن 
ولكان املحسن أوىل بالعقوبة من املذنب، 
تلك مقالة إخوان عبدة األوثان وخصامء 
هذه  وقدرية  الشيطان  وح��زب  الرمحن 

االمة وجموسها...()93(.
يف  وقع  َمْن  أول  أن  يتضح  هذا  ومن 
شبهة االعتقاد باجلرب هو الشيطان، فتولد 
اخلاطئ  االعتقاد  ه��ذا  تبعه  وم��ن  لديه 
هبذه  بالقدر  االحتجاج  ويتبع  بالقدر، 
حاالت  ففي  للحقوق،  تضييع  الصورة 
ألولياء  االصالح  أهل  يأيت  مثاًل،  القتل 
األمر  هذا  وان  القدر،  باب  من  املقتول 
ألجل  وذل���ك  قتيلكم،  ع��ىل  مكتوب 

أرتفع من األرض  ما  القلعة  بوزن  التلعة:   )92(
وما اهنبط وهو من األضداد، الرازي، خمتار 

الصحاح، ص78. 
)93( الكليني، الكايف، 1/ 155. 
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التخفيف عن املجرم أو العفو عنه، وهبذا 
يأسًا،  احلق  أهل  فيزداد  احلقوق،  تضيع 

ويزداد املجرم إجرامًا.
العقيدة  يف  الشيطان  آثار  تقترص  ومل 
وهدمها أو إعاقة بنائها عىل هذا املستوى، 
أثره عىل عقيدة اإلنسان أمره بعبادة  فمن 

األصنام قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
]س��ورة  ٺچ  ٺ  ڀ  ڀ 
ألن  رجس؛  األعامل  فهذه   ،]90 املائدة: 
الشيطان نجس خبيث ألنه كافر والكافر 
اخلبيث،  إىل  إال  اليدعو  واخلبيث  نجس، 
من  فاملراد  الشيطان  إىل  ماأضيف  وكل 

تلك االضافة املبالغة يف كامل قبحه)94(.
َمْن وقع يف الرشك  وبني اهلل تعاىل أنَّ 
سبحانه:  فقال  بعيدًا،  ضالالً  ضل  فقد 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چڌ 

گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ 
النساء:  ]س��ورة  چ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
116[، قد حتقق فيه هدف الشيطان وهو 
لبيان  البعيد  باإلضالل  وعرب  اإلضالل، 
أنَّ الوقوع يف الرشك هو اهلدف األكرب يف 

)94( ظ: الرازي: مفاتيح الغيب، 12/ 67. 

الدنيا، ملا يرتتب عليه من عدم مغفرته يف 
يف  خالدًا  فيكون  عليه،  مات  إْن  اآلخرة 
النار مع الشيطان وهذا هدفه األخروي، 
تليها  ال��ت��ي  اآلي���ة  يف  سبحانه  ق��ال  ث��م 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  م��ب��ارشة: 
ۀچ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
غري  عبادة  فكل   ،]117 النساء:  ]سورة 
بمعنى  للشيطان  عبادة  فهي  اهلل  عبادة 
نحٌو  العمياء  والطاعة  االتباع  ألن  اتباعه 
هو  األصغاء  جمرد  بل  العبادة،  أنحاء  من 
اإلمام  عنه  ماعرب  وهذا  وعبادة،  طاعة 
اىل  أصغى  )َمن  بقوله:    الباقر حممد 
يؤدي  الناطق  كان  فإن  عبده،  فقد  ناطق 
كان  وإن  اهلل،  عبد  فق����د  اللهپ  عن 
عبد  فقد  الشيطان  عن  ي���ؤدي  الناطق 

الشيطان()95(.
الشيطان،  حال  عن  اآليات  وحتدثنا 

ھ ھ  ھ  ہ  چ  قال تعاىل: 
 ،]118 النساء:  ]سورة  ےچ  ھ 
ماأطيع  فكل  معلومًا  مقدرًا  حظًا  يعني 
وأصل  ومفروضة  نصيبه  فهو  ابليس  فيه 
الذين  ُهم  النصيب  وهذا  القطع  الفرض 

)95( الكليني، الكايف، 6/ 434. 
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يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه)96(.
النفس  ع��ل��امء  آراء  اختلفت  وق��د 
وأس��وق  الوسوسة،  معنى  يف  املسلمني 
دور يف جتلية  له  ملا  هنا طرفًا من وصفهم 
حسن  ي��ورده  فمام  اخل��ط��رات،  ه��ذه  كنه 
يرد  خطاب  ه��و  )اخل��اط��ر  ال��رشق��اوي: 
مالكًا...  أو  ك��ان  شيطانًا  النفس،  عىل 
إىل حال  راجع  اخلاطر  بني  التميز  وسبب 
اخلواطر  غلبة  سبب  ان  إذ  ال��ن��ف��س... 
بحظوظها  النفس  ان��ش��غ��ال  امل��ذم��وم��ة 
وشهواهتا واهوائها فرتد عليها الوساوس 
احلقائق  ع��ن  حتجبها  ال��ت��ي  الشيطانية 
املستقبحة  واألفعال  األعامل  هلا  وحتّسن 

التي تطلبها...()97(. وتشغلها باللذات 
ليجري  )وإن��ه  خليفه:  حممد  ويقول 
القلب  يبلغ  حتى  العرق  يف  ال��دم  جمرى 
فيخنس حتى يرى غفلة من اإلنسان عن 
ربه -وما أكثر غفالت اإلنسان -فريكب 
الذكريات  ب��ني  هب��ا  ويسبح  خ��واط��ره، 
الشهوات،  ل��ذائ��ذ  يف  لرتتع  واالح���الم 

الشيطان  عبدة  امليس،  حممد  ظ:  للتوسعة   )96(
اإلن��س��اين،  وال��ت��أري��خ  ال��ق��رآين  البيان  يف 

ص37. 
)97( نحو علم نفس اسالمي، ص95. 

ف��إذا  اخل��واط��ر  وراء  امل��ش��اع��ر  وتلهث 
من  ضحك  مايريد  إىل  الشيطان  وصل 
أعامقه ألنه أضل اإلنسان عن رصاط اهلل 

املستقيم()98(.
عمل  ساحة  ب����)إن  نفهم  هنا  وم��ن 
، وسبيل  إبليس ونشاطه اإلدراك اإلنساينُّ
وإحساساته  اإلن��س��ان  ع��واط��ُف  عمله 
األوهام  ُيلقي  اإلبليس  وهذا  الداخلية. 
نفس  يف  ال��ب��اط��ل��ة،  واألف��ك��ار  اجل��وف��اء 

اإلنسان()99(.
تعاىل- اهلل  أنَّ  بالذكر  اجلدير  وم���ن 
القيام  يف  ح��رًا  الشيطان  ت��رك  ك��ان  وإْن 
جانب  من  سبحانه  ولكنه  بوساوسه-، 
آخر مل يدع اإلنسان جمردًا من الدفاع عن 

نفسه، ألنه:
أوالً: وهبه قوة العقل التي يمكن ان 
الوساوس  منيعًا يف وجه  قويًا  ّسدًا  توجد 
الشيطانية، وخوصًا إذا لقيت بناًء عقائديًا 

صاحلًا.
النقية  الفطرة  تعاىل  اهلل  جعل  ثانيًا: 
عاماًل  اإلنسان  نفس  يف  التكامل  وحب 

)98( االستعاذة يف القرآن الكريم، ص161. 
)99( إبليس يف القرآن واحلديث، ص39. 
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فّعاالً من عوامل السعادة.
ُتلهم  ال��ت��ي  املالئكة  يبعث  ث��ال��ث��ًا: 
يعيشوا  أن  يريدون  الذين  إىل  اخل��ريات 
الزالة  الشيطانية  الوساوس  عن  بمنأى 
الكريم  القرآن  يرصح  كام  العقيدة،  عن 

بذلك اذ يقول: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
يقول   ،)100( چ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
واليتهم  امل��راد  )ان  الطباطبائي:  السيد 
املالئكة  ف��إن  والتأييد  بالتسديد  هل��م 
والية  بأهل  املخصوصون  هم  املسددين 
اهلل وأما املالئكة احلرس وموكلو االرزاق 
واآلجال وغريهم، فمشرتكون بني املؤمن 

والكافر()101(.

)100( ]سورة فصلت: 30[، وبنفس املعنى ظ: 
]سورة االنفال: 12[. 

 ،337  /17 القرآن،  تفسري  يف  امليزان   )101(
اآلية  اإلط��الق يف  اآلل��ويس  ي��رى  يف حني 
وه��و  چ  ڀ  پ  پ  چ 
 ،510  /24 امل��ع��اين،  روح  ظ:  ش��اه��ده، 
هبذه  التنزل  أن  يرى  الطباطبائي  والسيد 
البرشى عليهم هو بعد احلياة وشاهده قول 
املالئكة: چ ٺ ٿ ٿ چ، وان 

طريق  لإلنسان  يزين  الشيطان  رابعًا: 
ال��رشك  سبيل  ل��ه  وحُي��س��ن  ال��ض��الالت 
أنه  إال  بوسوسته،  وخيدعه  والعصيان 
فال  ذلك،  من  أكثر  يفعل  ان  اليستطيع 
أو  جي��ربه  لكي  آدم  اب��ن  عىل  له  سلطان 
يكرهه عىل شئ وغاية ما يستطيعه التزيني 

واإلغراء.
اخلامت������ة..

ويف ختام هذه اجلولة يف حنايا البحث 
جيب  ال  إنه  القول  الواقعية  أّنمن  نلحظ 
وابقاءها  املشكالت  هذه  كل  عىل  القفز 
العقلية،  املهم����الت  سلة  يف  تراكامت 
من  الكثري  يف  اخللف  إىل  النظر  عدم  ألن 
معلوم  أخر  واق��ع  عىل  قفز  هو  األحيان 
والعبور لواقع اخر جمهول قد حيمل نتائج 
املايض  مراجعة  دون  فمن  مدمرة،  سلبية 
ودراسة األسباب واملسببات التي عملت 
عىل وصول الوضع إىل ما نحن فيه اليوم 
يعد عماًل غري منطقي يف عامل ال يسري إال 

شاهده هو املقطع االخري من اآلية عىل حني 
نزول  لتقييد  اشرتاطًا  يرى  ال  الباحث  ان 
مانع  ال  إذ  احلياة،  بعد  وتسديدهم  املالئكة 
وعليه  الدنيا،  للبرش يف  املالئكة  تسديد  من 

يميل الباحث إىل ما ثبته يف املتن. 
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عىل وفق ضوابط وقوانني.
توظيفه  ينصب  أن  جيب  النقد  وان 
ع��ىل خ��دم��ة امل���رشوع اإلس��الم��ي وه��ذا 
النقد من جهة وبني  بني  العالقة  أن  يعني 
املجتمع املسلم من جهة أخرى هي عالقة 

تكاملية طولية وليست عرضية.
وق����د م�����ارس ال����ق����رآن ال��ك��ري��م 
احلقيقي  الناقد  وظيف��������ة   واألنبياء
البرش  ممارسات  تصحيح  ألجل  املخلص 
بصورة  القرآين  الواقع  مع  املتوافقة  غري 
مم��ارس��ات  ه��ي  ك��ان��ت  س���واء  صحيحة 
الكفار واملرشكني أو ممارسات من بعض 

املسلمني.
الكريم  القرآن  النقد يف  ان  اتضح  كام 
هي:  أساسية؛  خطوات  مخس  من  يتكون 
دراستها،  املراد  وجزئياهتا  القضية  حتديد 
املحددة،  للقضية  والفحص  الدراسة  ثم 
إص��دار  ث��م  النتيجة،  اىل  ال��وص��ول  ث��م 

احلكم، وأخريًا إظهار احلق ونرصه.
أثر  النقدي  القرآين  للمنهج  ان  حلظنا 
مر  عىل  املؤمنني  سلوك  يف  عظيم  تربوي 
بالرتبية  تسميته  يمكن  ما  -وهو  العصور 
أسس  من  وضعه  فيام  -يظهر  النقدية 

الشعور  مراعاة  منها  للنق��د،  وضوابط 
بعملية  القيام  فعند  النقد،  عند  النفيس 
القرآن  يف  النقد  صور  جلميع  استقصاء 
املوقف  إح��ص��اء  تستطيع  ل��ن  الكريم 
السلبي يف عملية النقد لإلنسان، وحتى يف 
-ونجزم  القول  نستطيع   األنبياء سرية 
أحسن  يف  ذلك  مارسوا  -اهنم  ذلك  عىل 
يدفع  القرآن  نجد  بل  وأكملها،  ص��وره 
ان  شأنه  من  ما  كل  عن  للتخيل  املسلمني 
فقد  الدين،  من  ليس  وهو  بالدين  يلصق 
أثناء ممارسة  الكفار  القرآن عن سب  هنى 

النقد واحلوار.
لالنحرافات  القرآين  النقد  إّن  اخريًا 
من  ُيراد  وتشخيصها  والعقدية(  )العقلية 
وهذه  ذلك،  دون  مما  الصالح  متييز  ورائه 
أصل  هي  بل  نقد،  كل  يف  ب��ارزة  قضية 

النقد القرآين عامة.
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خري ما نبدأ به: القرآن الكريم.
امح����د ب���ن ح���ن���ب���ل)ت241ه����(، . 1

شعيب  حتقيق:  امح��د،  اإلم��ام  مسند 
االرن������ؤوط، م��ؤس��س��ة ال��رس��ال��ة، 

بريوت، 1999م.
منهج . 2 )الدكتور(،  األم��ني  احسان 

اهل���ادي،  دار  ال��ت��ف��س��ري،  يف  ال��ن��ق��د 
بريوت، 2007م.

الفضل . 3 )ت1270ه�(أبو  اآللويس 
شهاب الدين البغدادي، روح املعاين 
والسبع  العظيم  ال��ق��رآن  تفسري  يف 
العريب،  ال��رتاث  إحياء  دار  املثاين، 

بريوت، 2000م.
السلمي . 4 عيسى  بن  حممد  الرتمذي 

)ت209ه�(، اجلامع الصحيح سنن 
شاكر  حممد  امحد  حتقيق:  الرتمذي، 
العريب،  الرتاث  احياء  دار  وآخرين، 

بريوت.
ج��رج��اين ال��رشي��ف )ت816ه�����( . 5

مؤسسة  التعريفات،  حممد،  بن  عيل 
التاريخ العريب، بريوت، 2003م.

نفس . 6 علم  نحو  الرشقاوي،  حسن 
اجلامعة،  شباب  مؤسسة  اسالمي، 

االسكندرية، 1984م.
خالد عبد الرمحن العك، معامل النبوة . 7

النفائس،  دار  والسنة،  الكتاب  يف 
بريوت، 1995.

)ت604ه���(، . 8 الدين  فخر  ال��رازي 
الكتب  دار  الغيب،  مفاتيح  الغيب 

العلمية، بريوت، ط3، 2009م.
القرن . 9 ماركسية  غ��ارودي،  روجيه 

دار  احلكيم،  نزيه  ترمجة:  العرشين، 
اآلداب، بريوت، ط4، 1978

القاسم . 10 أيب  الزخمرشي)ت538ه�( 
حممود بن عمر، الكشاف عن حقائق 
وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  التأويل، 

بريوت، ط2، 2001م.
واملادية . 11 الديالكتيكّية  املادية  ستالني، 

دار  االشرتاكية،  املكتبة  التارخيية، 
للطباعة. دمشق 

قائمة املصادر:
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السنة . 12 يف  األس���اس  ح��وى،  سعيد 
السالم  دار  النبوية،  السرية  وفقهها، 

للطباعة والنرش، القاهرة، 1989.
حممد . 13 ب���ن  حم��م��د  ال���س���ع���ود  أيب 

السليم  العقل  إرشاد  )ت982ه���(، 
اىل مزايا الكتاب الكريم، دار الكتب 

العلمية، بريوت، 1999م.
البيان . 14 جممع  الزيني،  عاطف  سميح 

الفاظ  م��ف��ردات  تفسري  احل��دي��ث 
القرآن الكريم، دار الكتاب املرصي، 

القاهرة، 1980م.
دار . 15 القرآن،  ظالل  يف  قطب،  سيد 

الرشوق، القاهرة، ط34، 2004م.
ال��رشي��ف امل��رت��ىض )ت436ه�����(، . 16

مؤسسة  ون��رش:  حتقيق  االنتصار، 
جلامعة  التابعة  اإلس��الم��ي  ال��ن��رش 

املدرسني بقم، 1415ه�.
جعفر . 17 ايب  )ت381ه����(  ال��ص��دوق 

ال��ق��م��ي، علل  ب��اب��وي��ة  ب��ن  حم��م��د 
اإلسالمي،  الكتاب  دار  الرشائع، 

2004م.
ال��ط��ربيس )ت548ه������( أب���و عيل . 18

البيان،  جممع  احلسن،  بن  الفضل 

ال��ن��ج��ف،  امل��ج��ت��ب��ى،  دار  مكتبة 
2009م.

حممد . 19 جعفر  أبو  )460ه���(  الطويس 
التبيان يف تفسري القرآن،  بن احلسن، 
ألعاميل،  قصري  حبيب  أمحد  حتقيق: 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  األمرية 

بريوت، 2010م.
تفسري . 20 الطاهر،  حممد  عاشور  اب��ن 

التاريخ،  مؤسسة  والتنوير،  التحرير 
بريوت، )د. ت(.

الفكر . 21 ال��دي��ن،  شمس  األم��ري  عبد 
ط12،  طفيل،  اب��ن  عند  ال��رتب��وي 

بريوت، 1986م.
ظله(، . 22 السيستاين)دام  احلسيني  عيل 

الفقه للمغرتبني، إعداد: عبد اهلادي 
السيد حممد تقي احلكيم، دار املؤرخ 

العريب، بريوت، ط4، 2004م.
مجال . 23 حممد  القاسمي)ت1914م( 

الفكر،  دار  التأويل،  حماسن  الدين، 
بريوت، 2005م.

اهلل . 24 عبد  أيب  القرطبي)ت671ه�( 
اجلامع  األن��ص��اري،  امح��د  بن  حممد 
جمدي  د.  حتقيق:  القرآن،  ألحكام 
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دار  ب��اس��ل��وم،  سعد  رسور،  حممد 
البيان العريب، القاهرة، 2008م.

الفداء . 25 أيب  )ت774ه����(  كثري  اب��ن 
القرآن  تفسري  الدمشقي،  الدين  عامد 
ط4،  ب��ريوت،  صبح،  دار  العظيم، 

2007م.
ال��ك��ل��ي��ن��ي حم���م���د ب����ن ي��ع��ق��وب . 26

حتقيق:  ال���ك���ايف،  )ت329ه�������(، 
الكتب  دار  ال��غ��ف��اري،  اك��رب  ع��يل 

اإلسالمية، طهران، 1363ه� ش.
املحقق االردبييل )ت993ه�(، زبدة . 27

البهبودي،  باقر  حممد  حتقيق:  البيان، 
اآلث��ار  إلح��ي��اء  املرتضوية  املكتبة 

اجلعفرية، طهران.
حممد امليس، عبدة الشيطان يف البيان . 28

ال��ق��رآين وال��ت��أري��خ اإلن��س��اين، دار 
الوفاء، املنصورة، 1419ه�

اقتصادنا، . 29  ،الصدر باقر  حممد 
اإلسالمي،  اإلعالم  مكتب  حتقيق: 
األرشف،  النجف  اهلل،  بقية  مؤسسة 

2003م.
إبليس . 30 )الدكتور(،  حجي  باقر  حممد 

داراملجتبى،  واحلديث،  القرآن  يف 

بريوت، 1993م.
)ال��دك��ت��ور(، . 31 مشكور  ج��واد  حممد 

م��وس��وع��ة ال���ف���رق اإلس��الم��ي��ة، 
البحوث  جممع  هاشم،  عيل  تعريب: 

اإلسالمية، بريوت، 1995م.
القرآن . 32 يف  االستعاذة  خليفه،  حممد 

العدد  مرص  االزه��ر،  جملة  الكريم، 
)5(، مارس، 1983م.

العظيم . 33 النبأ  دراز،  اهلل  عبد  حممد 
نظرات جديدة يف القرآن، دار القلم، 

بريوت، ط2، 1970.
حتذير . 34 االل��ب��اين،  الدين  ن��ارص  حممد 

مساجد،  القبور  اختاذ  من  الساجد 
املكتب اإلسالمي، بريوت، ط4.

حممود اهلاشمي، اإلنسان واملعرفة يف . 35
القرآن،  رسالة  جملة  الكريم،  القرآن 
قم،  إي���ران،  الكريم،  ال��ق��رآن  دار 

1411ه�.
يف . 36 األمثل  الشريازي،  مكارم  نارص 

إحياء  دار  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري 
ب����ريوت، ط2،  ال��ع��ريب،  ال����رتاث 

2005م.
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متهيد:. 1
حول  وال  هلل،  واحلمد  وباهلل  اهلل  بسم 
سيدنا  عىل  اهلل  وصىل  باهلل،  اال  قوة  وال 
اهلل،  بقية  سيام  ال  والهم،  ومن  واله  حممد 

واللعن الدائم عىل الظاملني أعداء اهلل.
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پپ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

]سورة البقرة: 1 -5[.
بالكتاب  اهلدى  تشخص  حمكمة  اية 
العزيز وتشرتط له التقى واإليامن بالغيب، 
لذلك فال حديث لنا مع من ال يؤمن باهلل 
معرفة  يف  منهج  له  وليس  االخر،  واليوم 
الباطل  يأتيه  ال  كحق  منه  والنهل  القرآن 
ايامن  ال  بل  خلفه،  من  وال  يديه  بني  من 
املداخل  هذه  يدخل  -ال  يفرتض  -كام  له 
)ثقافة  الثقاف�����ة  هذه  اىل  ينتمي  ال  ألنه 
من  نفسه  يقحم  ان  شاء  من  اال  القرآن(، 
بقرف  وأحيانا  بل  مبني  بعجز  املسترشقني 
والضغينة  احلقد  رائحة  منه  تشم  طائفي 
يف  يأتون  مما  االسالم  ورسول  لإلسالم 

-كام  واملسترشقون  التفسريية،  حماولتهم 
كمن  القرآن  اىل  -يلج��ون  معروف  هو 
او  تبشريية  بمقاصد  بالعسل؛  السم  يدس 
دوافع سياسية استعامرية، يتلقفه املستلبون 
ويتصورون  االكاديميني  من  بالدونية 
رضورة التوثيق به، وهنا حتى الرد عليهم 
منتف الن املسترشق انام اقحم نفسه وهو 
القرآن  يف  اخلوض  من  اصال  مرفوض 

الذي يشرتط التقى للمتعاملني معه.
يتعامل  من  كل  من  املفرتض  من  ان 
مع النص القرآن ي انه مؤمن به وحيا )اي 
ان  له جيب  املتابع  اهلل(، وان  امر  روح من 
حماسب  وانه  االخر  باليوم  موقنا  يكون 

ٱٻ  چ  تعاىل:  قال  عنه.  يصدر  ما  عىل 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ 
چ ]سورة  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

الرعد: 1[.
وال  كذا  وهو  هكذا  االمر  كان  فاذا 
غريه؛ فان النص القرآن ي هو احلق، قال 

اهلل تعاىل:
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ 

ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ 
چ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
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]سورة البقرة: 26[.
واحد  احلق  ان  ضمن������ا  يعني  وهذا 
تعاىل:  لقوله  طبقا  يتبدد  وال  يتعدد  ال 

جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  چېئ 

يونس:  يئچ ]سورة  ىئ  حئمئ 
.]32

القرآن  تفسري  يف  املحاوالت  اذن 
يف  فقط  تصح  القرآن  خارج  من  واملوثقة 
النص  حقائق  لواقع  تطبيقات  كوهنا  حال 
حماولة  اي  ان  اخر؛  بمعنى  ي.  القرآن 
للبدء بالنص كامدة وليس كحقيقة، انام هي 
حماولة للبدء باحلق ضنا لبلوغ احلق. واهلل 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ  چ  يقول:  تعاىل 
چ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ 

]سورة النجم: 28[.
االكاديمي . 2 واملنه�����ج  القرآين  املنهج 

متعاكسان يف عملية التعلم:
التوثي�������ق  يف  االكاديمي  املنهج  ان 
باألشياء  يبدأ  والعلم؛  والتعلم  والتعليم 
فيجمع حوهلا املعلومات واحلقائق ويوثقها 
لبلوغ حقائقها، فيضع مادة الدرس منطلقا 
ليبلغ  استقرائيا  منطقيا  منهجا  يضع  ثم 
بالتوثيق عليه، ماهية او حقيقة تلك املادة. 

القرآن ألنه ال  مع  النهج غري جمدي  وهذا 
يؤدي وظيفته يف التعلم وال يف التعليم وال 

يف احلصول عىل العلم... ملاذا؟.
النص  ان  نؤمن  قدمنا  وكام  ألنن����ا 
باحلقيقة  والبادئ  احلقيقة،  هو  ي  القرآن 
يصل  ال  انه  يوصل؟!.  ان  يريد  اين  اىل 
اىل يشء، بل يؤدي اىل التيه والضياع ألنه 
سبيل لرتك احلقيقة وراء املتتبع او املتعلم.
القرآين  النص  من  والعلم  فالتعلم 
ينطلق من احلقيقة القرآنية اىل الواقع الذي 
يف  التوثيق  فان  ولذا  النص.  عنه  يتحدث 
النص القرآن ي يبدأ من احلقيقة القرآن ية 

چوئ  الوجود:  واقع  نحو  متجها 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

جئ حئ چ ]سورة فصلت: 53[.
بمعنى ان وظيفة التفسري جيب ان تتم 
وفق التعليم باملنهج القرآين وليس باملنهج 

ۇ  چ  تعاىل:  اهلل  ق�����ال  االكاديمي، 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ەئچ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

]سورة احلج: 54[.
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عىل  الكبري  االنفتاح  هذا  وبعد  واالن 
 Pure( والتكنولوجيا  املحضة  العلوم 
بدأنا   ،sciences and Technoloy(
االف��اق  يف  ية  ال��ق��رآن  احلقائق  دق��ة  ن��رى 
واألن��ف��س وه��و م��ا اش���ار ال��ي��ه ال��ق��رآن: 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چڭ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ چ ]سورة سبأ: 6[.

التوثيق يف التفسري؛ ينطلق من االفاق 
استكشافية  هنا  واملعرف��������ة  واألنفس، 
اىل  تتحول  قد  نعم  اخرتاعي��ة،  وليست 
يف  اليقني  بع���د  التحول  عند  اخرتاعيه 
هلا  تطبيقات  اخرتاع  اىل  املكتشفة  احلقيقة 
معاين  مع  يتوافق  ما  وهو  الناس.  تنفع 

املفرتضة. التفسري 
لق��د عان��ى الن��ص الق��رآن ي كثريا 
اعتب��اره  م��ن  التفس��ري  العس��ف يف  م��ن 
نص��ا لغوي��ا واتباع املنه��ج االكاديمي يف 
التفس��ري فأقحم فيه النح��و وعلوم اللغة 
العربي��ة، بينام الذي اتبع��وا املنهج القرآين 
ولكنه��م  ن��وادر  والتعل��م  التعلي��م  يف 
صاروا عباق��رة زماهنم وأئم��ة علومهم، 
نرضب لذلك مثال: الش��يخ عب��د القاهر 

اجلرجاين)1( الذي اصبح اماما يف البالغة 

ه�،   471-  400( القاهر  عبد  اجلرجاين،   )1(
1010 -1078 م(. هو أبو بكر عبد القاهر 
الفاريس األصل،  بن حممد  الرمحن  بن عبد 
جرجان.  يف  وتويف  ُولَِد  املوطن،  اجلرجاين 
ال��وارث،  عبد  بن  احلسني  أيب  عىل  تتلمذ 
حيكي  وكان  الفاريس،  عيل  أيب  أخت  ابن 
يف  مشهوًرا  شيًخا  يلق  مل  ألنه  كثرًيا،  عنه 
لعدم خروجه من جرجان يف  العربية غريه 
من  واحًدا  القاهر  عبد  وُيعد  العلم.  طلب 
الذين تفخر هبم احلضارة اإلسالمية يف جمال 
الدرس اللغوي والبالغي، إذ تقف مؤلفاته 
الدراسات  أحدث  أمام  اليوم  حتى  شاخمة 
قمة  اإلعجاز  دالئل  كتابه  وُيعد  اللغوية، 
تلك املؤلفات؛ حيث توصل فيه إىل نظريته 
التعليق  نظرية  باسم  ُعرفت  التي  الشهرية 
عرصه،  هبا  سبق  التي  النظم،  نظرية  أو 
الباحثني املعارصين، وتقف  ومازالت تبهر 
يف  الغربيني  اللغويني  لنظريات  قوًيا  ن��دًا 

العرص احلديث.
ج��اءت  اجل��رج��اين  عند  العبقرية  وه���ذه 
عليهم  اهلل  ص��ل��وات  حممد  آلل  حبه  م��ن 
لتصنع  فعلت  كام  مثله  بحقهم  ومعرفته 
ودعبل  والفرزق  كاملتنبي  الشعراء  فطاحل 
وفراس  العتاهية  ابو  وابونؤاس  والكميت 
ك��ث��ري ج���دا، ومثل  احل��م��داين وغ��ريه��م 
اتباع  من  العلامء  رم��وز  كمثل  اجل��رج��اين 
وابن  سيناء  ابن  امثال  من   البيت اهل 
وابو  والفراهيدي  حيان  بن  وجابر  النديم 
الشريازي...  الدين  وصدر  الدؤيل  االسود 
 /6( القدير:  فيض  يف  املناوي  )نقل  فقد 
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وذل��ك الس��تخدامه  ووض��ع علومه��ا؛ 
املنهج القرآين ولي��س االكاديمي، عندما 
انتقل من الن��ص القرآين باعتباره حقيقة، 
ليش��خص قواعد اللغة وأصول بالغتها.

ن��ع��اين من  زل��ن��ا  ان��ن��ا ال  امل��ش��ك��ل��ة 
انفسهم  من  جيعل���ون  الذي  الببغاوات 
يزالون ال  التفسري وهم ال  منهاج  ائمة يف 
واملنه�����ج  االكاديمي  املنهج  بني  يفرقون 
الذين  وينتقدون  بل  التفسري  يف  القرآين 
ينص  باعتباره  بالقرآن  التوثيق  يعتمدون 

عىل احلقيقة املطلقة.
چ . 3 ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ  چ   

]سورة البقرة: 2[:
يفيده  ما  جيد  ان  الباحث  يستطيع  ال 
يف القرآن إال اذا كان مؤمنا بدرجة التقى، 

عبد  ل��إلم��ام  االم��ام��ة  ك��ت��اب  ع��ن   )366
احلجاز  فقهاء  أمجع  قوله:  اجلرجاين  القاهر 
والعراق من فريقي احلديث والرأي، منهم: 
واألوزاعي  حنيفة،  وأبو  والشافعي  مالك 
واجلمهور األعظم من املتكلمني واملسلمني 
أن عليا مصيب يف قتاله ألهل صفني كام هو 
قاتلوه  الذين  وأن  اجلمل،  أهل  يف  مصيب 
ظاملون له(( )انظر: رجال الشيعة يف أسانيد 
 /1 -)ج  الطبيس  جعفر  -حممد  السنة 

ص144((. 

التقي  املؤمن  بدرجة  يكون  ال  واإلنسان 
فاإلنسانية  االنسانية،  فيه  نمت  اذا  إال 
باهلل  اعتقدت  نفوس  يف  وتكرب  تنمو  ميزة 

وفوضت امرها اليه ثم استقامت.
اجل��رج��اين  اي��امن  ان  نعتقد  ون��ح��ن 
فلو  ن��اف��ذة،  وب��ص��رية  ثاقبة  ع��ني  منحة 
جمرد  القرآن  ان  اللغويون  يرى  كام  رأى 
االرسار  يبلغ  ان  استطاع  ملا  لغوي  نص 
وضوحها  فمع  فيه،  املعجزة  البالغي����ة 
ماهية  ان  احد  بخل�����د  يدر  مل  وبداهتها 
وانه  لغويا  نص����ا  ليس  اياته  يف  القرآن 
التفت  وم�����ا  ن��ص،  يف  ب��رزت  روح 
سامه:  بام  النظم  بنظري����ة  اجلرجاين  اليه 
خالل  يكتسب����ه  ال��ذي  اللفظ  دالل 
الذي  االي��ة هو  نظمه يف سياق وتركيب 
جيد  حيث  اللغة،  مستخدم  إليه  يسعى 
وذلك  القرآين  للنص  الب��الغي  االعجاز 
للرتكيب  تبًعا  اللفظة  دالل��ة  الختالف 
واملواضع  فيه،  تنتظم  ال��ذي  النحوي 
الناجتة  السياقات  يف  حتتلها  التي  املختلفة 
عن أصل سياقي واحد لآلية او االيات؛ 
انتبه  الذي  القرآين  النص  السلطان يف  انه 

له اجلرجاين دون غريه:
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السلطان)2( يف النص القرآين:. 4
القرآن  عنها  يعلن  كونية  هناك حقيقة 
يكون  ان  يمكن  يشء  ال  ان  وهي  الكريم 
فال  وقوته  وقدرته  اهلل  سلطان  بدون 
العظيم، وال  العيل  باهلل  اال  قوة  حول وال 
يشء يمكن ان يكون دون ارادة اهلل تعاىل 

يكونه؛ قال اهلل تعاىل: چ ائ ائ ەئ ەئ 
ۆئچ ]سورة  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

يس: 82[.
ارادة  من  قدر  له  كائن  كل  ان  بمعنى 
اهلل وسلطانه، وإنام كان بقدر اهلل وسلطانه 
يف  او  االرض  عىل  يكون  ان  يمكن  ال  و 
الكون يشء خارج سلطان اهلل تعاىل ومن 

دون ارادته جل وعال.
مع  تاما  تطابقا  العلم  يتطابق  وهبذا 
القرآن يف موضوع التالزم الذايت بني القوة 
وفعلها او بني الكائن والقوة التي انجزته.

نعلمها  مبدئية  فيزيائية  حقيقة  فهناك 
لطلبة الصفوف الثانوية هي: ان ال يمكن 

انجاز فعل بدون قوة.
كامل  منطقي  باستق����راء  واملستقيص 

يف  السلطان  معاين  يف  مفصل  بحث  لدينا   )2(
القران الكريم. 

جلميع االفعال الكونية والكائنات جيد ان 
الرمحة،  صفات  من  الكونية  القوى  كل 
ومن البدهيي: لو ان القوى الكونية متيزت 
وال  كون  هناك  كان  ملا  والقسوة  بالتنافر 

كائنات عىل االطالق.
االستقراء  هذا  نلخص  ان  ويمكن 
املنطقي للقوى الكونية وأفعاهلا يف اجلدول 

الذي سيأيت بيانه:
البدهيية  العلمية  للحقائق  واستنادا 

املؤرشة وامللخصة علمنا:
قوة أ.  لباطن  ظاه�����ر  هو  كائن؛  كل 

انجزته.
الرمحة ب.  هي  الكونية  القوى  كل  صفة 

فقط.
ومن ج.  واحدة  طبيعة  الكونية  للقوى 

سنخ واحد.
ح��ي��اة ت��ل��ك ال��ق��وة ال��ت��ي ت��ق��وم هبا د. 

العجز  إثبات  يف  تتجسد  املوجودات 
يف الكائن املوجود: )اثبات العجز مرة 
كام يف املادة )القصور الذايت(، وبرفعه 
مرة أخرى كام يف احلياة، ثم بإثباته يف 
احلياة )القصور احليوي الذايت( ورفعه 
يف العقل كام يف االنسان، ثم بإثباته يف 
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ثم  الذايت(،  العقيل  )القص��ور  العقل 
املختار  االنسان  يف  العقل  عن  برفعه 
النبي  وليكون  ليعتصم،  الوحي  بقوة 
القصورات  كل  عنه  مرفوع  عقل  ذا 
وفق حركة كونية نسقية نمطية صاعدة 

باجتاه الكامل وبأمر واحد()3(.
فاذا استحال تعدد امر كينونة االشياء، 
او  املكون  او  اخلالق  رشيك  استح����ال 

الصانع.
وال  يتعدد  ال  واح��د  احل��ق  ك��ان  واذا 
بنظم  بدهيي  وبشكل  متجس����دا  يتبدد 
الوجود واملوجودات ومنصوصا بالقرآن: 
واحدة،  لقوة  افعال  الكائنات  فكل  اذن؛ 
ف��ال وجه  ال��ك��ون  غ��ريه��ا يف  ي��وج��د  وال 
لرشيك اخر يف التكوين. ويمكننا مالحظة 

ذلك بدهييا يف:
يف أ.  ال��ن��اف��ذة  الكونية  السنن  وح���دة 

الكون.
ووحدة األنامط التي جتسد الكون.ب. 
الكونية ج.  والنسب  الثوابت  ووح����دة 

ووحدة قيامها وحياهتا.

االنفس  م��ن  ال��واق��ع  م��ن  بدهيية  حقيقة   )3(
واالفاق. 

لوجود  مطلقا  وجه  ال  اذن؛  بدهيي����ا 
رشيك خالق خارج تلك الوحدة؟.

املبدعة  احلكيمة  القدرة  تلك  نتاج  ان 
الكون  انامط  هو  ب�)السلطان(؛  مق��درة 
الستة، مصاديقها؛ كائنات وظواهر، وهو 
النسق  عنه  نقول  واح��د،  بنسق  حيصل 
وحدانية  ان  ببداهة  يدرك  والكل  الكوين 

املبدع تتحقق باخلصائص التالية:
• متيز 	 التي  النمطي�ة  احلرك�������ة  أوال: 

قبضا  مجيعا،  الكائن���ة  امل��وج��ودات 
مفردة  كل  يف  تتحقق  والتي  وبسطا، 
الذي  ))الفعل  الكون:  مفردات  من 
ال ينجز اال بسلطان((، وكل جزء من 

أجزائه.
• ثانيا: احلركة النمطية الكونية الصاعدة 	

رسيانا  قبض،  من  ابتداءا  البسط  يف 
بداية  الواقع  آخر؛ هو يف  قبض  باجتاه 
الكامل  من  اقرتابا  أكثر  نمط  لبسط 
يف  املتفرد  تعاىل  اهلل  سلطان  ىل  اشارة 

الكون.
• األج��زاء، 	 يف  ال��ذايت  القص���ور  ثالثا: 

األجزاء  مجيع  بني  والتكامل  والرتابط 
الكون  إلنجاز  سعيها  يف  الوجودية، 
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بالسلطان  املتفرد  )الفع���ل  الواحد 
الواحد(.

• موجدات 	 من  خمتار  جزء  كون  رابعا: 
لبناء  ك��ل��ب��ن��ات  ال��س��اب��ق؛  ال��ن��م��ط 
تعبريا  الالح����ق.  النمط  موجودات 
للهوية  املانح  السلطان  وح����دة  عن 

التكوينية للكائنات.
• للقصور 	 التدرجيي  الرف����ع  خامسا: 

املبسوطJJة  الكائنة  امل��وج��ودات  يف 
من  الكامل،  باجتاه  تطورا  )الظاهرة(، 
اقدار  جمسدات  العقل.  حتى  الطاقة 
االمر اجلليل )كن(؛ طبقا لقوله تعاىل: 
ڭچ ]سورة  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ 

االحزاب: 38[؛ للتكثر الكائنات كل 
املعرب  )كن(  اجلليل  االمر  من  بقدرها 

عن سلطان اهلل تعاىل.
• ال 	 دائم  دائب  متسق  رسيان  سادسا: 

إىل  وع���ودا  التجرد،  من  بدًء  يتوقف 
ابت��داء  بمعنى  كبري.  نمط  يف  التجرد 
وسعيه  اهلل  بسلطان  بأمر)كن(  اخللق 
خارج  يشء  ف��ال  عنده،  واكتامله  اليه 
عن سلطانه جل وعال. إن اهلل سبحانه 

وتعاىل يقول:

ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  چ 

جئ حئ چ ؟. ]سورة يونس: 32[.
حقائقه،  بلوغ  هو  علم  كل  فغ���اية 
واقع  من  الصدق  بثوابت  اإلحاطة  أي 
تبقى  الذي  احلق  جزئيات  وهي  وجوده؛ 

يوجد  ال  حيث  املنال،  بعيدة  به  اإلحاطة 
سبيل علمي إىل اهلل تعاىل من خالل أنامط 
لإلنسان،  النفيس  التكوين  يف  التعلم 
والتفاضل  والتصديق  والتعليل  كالتسليم 
واإليامن  والتجريب  والتعميم  والتكامل 

بالغيب.
تبدأ  تعاىل  اهلل  معرفة  إىل  السبيل  بل 
واقعه  افاق  ومن  وقلبه  اإلنسان  نفس  من 
حيث  األشياء،  معرفة  عكس  أي  وكونه، 
بعد  ثم  وحميطها،  النفس  خارج  يف  تبدأ 
النفس  املعرفة تصري حقائق تنطوي عليها 

يف داخلها.
ان  فينا  نفس  كل  يف  نج���د  ونحن 
انه  الفاعلة:  التكوينية  هويتنا  السلطان 
وهو  اجل��س��د،  م���ادة  صنع  يف  السلطان 
السلطان  وهو  احلياة،  تلقائية  يف  السلطان 
يف حرية اخليار للفعل الذي يمنحه العقل، 
االنبياء  يف  املرسلة  ال��رمح��ة  حم��ض  وه��و 
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ونارشي  الرمح���ة  مانحي   واملعصومني
الفضائل  وقواعد  العلم  ومعلمي  النور 

والقيم االنسانية الراقية.
التكويني����������ة  اهلوية  هو  فالسلطان: 
البارئة  الفاعلة  الرحيمة  للقوة  الظاهرة 
فيها وهلا، والتي تشري  للكائنات واملقدرة 
سلطان  لفظة  هي  كام  دوما،  تعاىل  اهلل  اىل 
تعاىل  باهلل  مقرونة  دوما  تأيت  القرآن،  يف 

حيث ما وردت يف القرآن الكريم.
البرشي�������ة . 5 للنف��س  يتحق��ق  عندم��ا 

س��لطاهنا القرآين النامي:
للقران  االنسانية  النفس  يف  حتقق  لو 
و  ونور  هدى  هلا  لكان  النامي،  سلطانه 
سلطان  ف����ان  وبالعكس  ورمحة..  شفاء 
له  بالكفر  النفوس  م���ن  سلب  اذا  القرآن 
به..  الكافرة  النفوس  يف  معاكس  مفعول 

قال تعاىل:
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ 
ۓ چ ]سورة االرساء: 82[.

فهي  احلدوث  عجيبة  مفارقة  وهذه 
له  من  اال  اليها  يلتفت  ال  كونية  ظاهرة 
نصيب من سلطان القرآن يف نفسه، وألن 

الدين هو الفطرة او التكوين كام يقول اهلل 
تعاىل:

ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 
ى  ى  ې  ې  ې 
ائ ائ ەئچ ]سورة الروم: 30[.

للقران؛  االستامع  ان  يعني  فه�������ذا 
يداخل سلطانه يف النفوس اذ السلطان هو 
يشري  واليه  معنا..  مّر  كام  التكوينية  اهلوية 

اهلل تعاىل يف قوله الكريم:
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ 

ۅچ ]سورة  ۋ  ۋ  ٴۇ 

األعراف: 204[.
واستحكام  اهلوية  تلك  عىل  وللرتكيز 
النية باجتاه سلطان اهلل تعاىل امر اهلل تعاىل 
حيث  الرجيم،  الشيطان  من  باالستعاذة 

له سلطان عىل عباد اهلل؛ قال اهلل تعاىل:
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ 

ڻ ۀ چ ]سورة النحل: 98[.
االعامل،  صاحل�ات  حييى  مؤمن  وكل 
حني  نفسه  من  االث��ر  مواق�����ع  يستشعر 
من  التأثري  بمساقط  ويشع���ر  القرآن  يقرأ 
البرشى  فيجد  القرآن،  يتدبر  حني  نفسه 
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ويتلمس  اهلداية  ن��ور  وي��سه  والتبشري، 
يغتم  مثلام  ال��ث��واب  وي��أم��ل  ال��ص��واب 
للتقصري والقصور الذي يبدر منه وهذا ما 

ال جيده غريه يف القرآن. قال اهلل تعاىل:
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  چ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ چ ]سورة االرساء: 9[.

اآليات  يف  وعال  جل  املوىل  يؤكد  كام 
التالية انعدام توفيق اهلل لإلفادة من القرآن 
الذين ال يؤمنون  آياته يف نفوس  وسلطان 

باهلل واليوم االخر:
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  چ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ 
چ ]سورة االرساء: 45- ى ائ ائ 

.]46
يف . 6 )السلطان(  النامي  احلجم  بن������اء 

النفس االنسانية:
عىل  البينات  ال��دالالت  اهم  من  ان 
هو  تعاىل؛  اهلل  قول  ية  القرآن  اآليات  ان 
بنّي ظاهر بني أي نص من  فرق  ان هناك 
خارج القرآن، وبني النصوص القرآن ية، 

تعاىل  اهلل  كتاب  آي  من  اآلي��ة  ألن  ذلك 
ذات حجم متكون من ثالث أبعاد، هي:

املوضوعي: املعريف  البعد  اوال: 
تقدمها  التي  موضوعها  يف  املعرفة 
اآلية لإلنسان وهي؛ نص البيان املكتوب 
يف ثامين موضوعات مجعت كل يشء فصار 

ڦ  ڦ  چ  يشء:  لكل  تبينا  القرآن 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڃ ڃچ ]سورة النحل: 89[.

والكائنات  الكون  يف  جتري  املقادير 
وفق ثامن وجودات مهيمنة مستطيلة نافذة 
ونفاذيتها  وهيمنتها  يشء،  كل  يف  حاكمة 
وحاكميتها بدهيية لدرجة تصبح كالنفس 
املستطيلة  الوجودات  هذه  نتنفسه،  الذي 

عىل الكون والكائنات هي:
الرحيمة وهي  املوجبة  الق�����وة  اوال: 
املوجودات  اهلل يف  انزله  الذي  السلط���ان 
كوين  فعل  أي  ينجز  ان  يمكن  ال  التي 
جدوال  افردنا  وقد  االطالق،  عىل  بدوهنا 
عموم  بالتفصي�������ل  يبني  البحث  بتايل 
االفعال الكونية املنجزة بتلك القوة وهي 

كل يشء.
ثانيا: الطاعة؛ وهي االستجابة البدهيية 
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للموجود لنظام وجوده.
الصدق  مواقع  وهي  احل����ق؛  ثالثا: 
يف  القائم  النظام  يف  البدهييني  والثبات 

املوجود ويف الوجود كله.
راب��ع��ا: ال��زم��ان وامل��ك��ان وج���ودان 
باملوجودات  متحكامن  نافذان  بدهييان 
والوجد كله من خالل السيان االجباري 
خالل  من  نلحظه  وال��ذي  نعيشه  ال��ذي 

التغري يف احليز حمسوبا يف الزمن.
احلسن  معنى  وهي  االمامة  خامسا: 
معنى  ال  الذي  الكائن  وجود  يف  البدهيي 

لوجوده بدوهنا.
احلتمي  التعارض  ال��ب��الء:  س��ادس��ا: 
حلركة املوجودات وفق نفوذية او حاكمية 

الوجودات املستطيلة.
سابعا: املوت: حتم بدهيي يرتتب عىل 

هناية االجل لكل كائن موجود.
كلها  للكائنات  بدهية  مربوبية  ثامنا: 
السنن  ولوحدة  اخللقية  االن��امط  لوحدة 
بام  الكونية،  الثوابت  ولوح����دة  الكونية 
الباريء  اخلالق  وصمدية  واحدانية  يعني 

املصور.
الذي  يشء  لكل  التبيان  فان  ول����ذا 

ڦ  ڦ  چ  االي����ة:  ع��ن��ه  ت��ت��ح��دث 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڃ ڃ چ ]سورة النحل: 89[.

بيانات حاكمية السنن الكونية او  هو 
استطالتها او سلطاهنا: هي كام ييل:

الوحي )امر أ.  القديس؛ وهو  البي������ان 
من روح اهلل( القوة او السلطان الذي 
احلسنى،  وأسامئه  تعاىل  باهلل  خيتص 
فآيات  وصفاته،  بذات�����ه  يتعلق  وما 
البيان القديس؛ تتحدث عن اهلل تعاىل 
وقدسه  احلسنى  وصفاته  إرادت��ه  يف 

وعالقته بخلقه وخملوقاته.
الذي ب.  الوحي  وهو  الترشيعي؛  البيان 

واملخلوق����ات،  اخللق  صالح  يتبنى 
الفعل،  به  يتقوم  الذي  السلطان  وهو 
يف  األحكام  يقيم  و  احل��دود  فيحدد 
الفعل  يف  والواجب  واحلرام،  احلالل 
أو الواجب يف منعه. فهو البيان الذي؛ 
يف  ورشعته  اهلل  أحكام  عن  يتحدث 
عباده؛ ما يريد وما ال يريد من العبد، 
بني  وما  حرم  وما  عليه  اوج��ب  وما 

ذلك.
الذي ج.  الوحي  وهو  العلمي؛  البي���ان 
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احلياتية  أو  الطبيعي����ة  الظواهر  يفس 
ظواهر  لدراسة  يوعز  أو  العقلية،  أو 
كونية معينة بأوامر مبارشة، أو يتساءل 
الذي  البيان  فهو  هبا.  يقسم  أو  عنها 
وعلله  اخللق  حقائق  ع��ن  يتحدث 
ونواميس  فيه،  اهلل  سلطان  ووض��وح 
الكون وسننه. ليمكن االنسان من بناء 
عقيدته الراسخة بربه من خالل كتاب 
اهلل تعاىل الذي يمنحه الثقة العالية بربه 

ونفسه.
ال��ذي د.  ال��وح��ي  ه��و  الغيبي،  البيان 

يصف  األخ���رى،  احلياة  عن  يتكلم 
القيامة وأوقاهتا و أحواهلا، ويتحدث 
جيري  وما  وأهلهام  والنار  اجلنة  عن 
العامل  ع��ن  يتحدث  ب��ي��ان؛  فيهام... 
الكون.  يف  األخ��رى  والعوامل  اآلخر 
يعرف  والغاية  النهج  ب��ذات  وه��و 
يف  كام  الغائب  خلقه  يف  اهلل  بسلطان 
وفقا  االنسان  ليبني  الشاهد،  خلقه 
ترمجة  بالواقع  هو  الذي  الكون  لنسق 

ملشيئة اهلل تعاىل.
الذي ه.  الوحي  هو  التارخيي،  البي�����ان 

التي جرت يف قصص  الوقائ��ع  يسد 

بالعربة  مقرونة  والطاحلني،  الصاحلني 
جتسد  التي  الكوني����ة  السنن  وببيان 
انه  الوج��ود،  يف  وهيمنته  اهلل  سلطان 
سالفة  ح��وادث  عن  يتحدث  بيان؛ 
ضمن سنن اهلل يف خلقه، كونا وتكوينا 

وما بينهام لالعتبار هبا.
يربز و.  وال��رمح��ة،  اللطف  فيض  بي��ان 

يف  االيات  من  الغالب  يف  البيان  هذا 
احل��ادث��ات  ع��ىل  ال��وح��ي  تعقيب���ات 
املقادير  والعوادي، ويبني كيف جتري 
املتجسد  املستطيل  اهلل  سلطان  وفق 
وكيف  الرمحة؟!.  هي  واحدة  علة  يف 

تتغري املقادير هلذه العلة األم؟!.
التي  تعاىل  اهلل  رمحة  فيض  بي��ان  انه 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  ن��ف��س��ه  ع��ىل  كتبها 
التي   ،]12 االنعام:  ڇچ ]س��ورة 
وسعت كل يشء، وكانت فوق كل سبب، 
نواميسه  الكون  العلل يف كل هذا  أم  فهي 

وظواهره.
عن ز.  الوحي  بيان��ات  األم��ام��ة؛  بيان 

)اإلمامة(،  اجلعل  اخلالف������ة  حقيقة 
انامط  كل  يف  الكامل  معنى  باعتبارها 
ميزة  فاالم��امة  خلق؛  كل  ويف  اخللق 
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معنى  ال  كائن  كل  يف  البدهية  احلسن 
سواء  االطالق،  عىل  بدوهنا  لوجوده 

يف ذاته اومن صنفه.
السلطان  ب��ي��ان  االم���ام���ة؛  ف��ب��ي��ان 
ضوابط  عن  يتح�دث  ال��ذي  املعياري؛ 
املعاين؛  يف  ومعايري  الوجود،  يف  ومعايري 

كاحلب والعلم واحلق واحلسن والقبح.
يف ح.  املتجسد  ال��ك��وين؛  النسق  ب��ي��ان 

للكون  الكبري  البدهيي  السيان  هذا 
والكائنات والواضح من خالل حتكم 
ونفاذ الزمان واملكان كسلطان حتمي 
القرآن  يف  وه��و  اح��د،  منه  اليفلت 
حديث الوحي يف السنن الكونية، ويف 
واستخالص  الصحيحة،  املعرفة  بناء 
بيان  فهو  املعرفة..  يف  احلق  األحكام 
تشخييص؛ يتحدث عن وسائل اخلالق 
وجتيل  وكامله  حسنه  إبراز  يف  العظيم 

إبداعه يف خلقه.
هذه  يف  اآلي  من  خمتصات  جتد  وقد 
البيانات، أو قد جتد أن آية واحدة تشتمل 

عىل كل هذه البيانات، او كثري منها.
البيانات  هذه  عىل  التعرف  جم���رد  ان 
االول  البعد  يمثل  املرء  قبل  ية من  القرآن 

النفوس،  يف  الكريم  االي  سلطان  بناء  يف 
يف  نام  حلج������م  يؤسس  بدوره  والذي 

النفوس البرشية.
ثانيا: البعد الروحي:

الوعي  عمق  الروحي؛  بالبعد  نقصد 
وم��ق��دار  النفس،  م��ن  ال��ق��رآين  بالبيان 
استيعاب النفس ملعاين البعد املوضوعي.. 
فكل آية هلا عمق يف النفس، وامتداد عمقه 
يف  يتساوون  الناس  ك��ان  وإذا  ذاهت��ا،  يف 
من  يتلقون  ما  بمقدار  املوضوعي  البعد 
معارف؛ فإهنم يتفاوتون يف وعي املعارف 

القرآنية.
النص؛  احلرص:  ال  املثال  سبيل  فعىل 
نعرفه مجيعا ونشهد  التي  اهلل(،  إال  اله  )ال 
الواقع  به ونصدع به يف االذان... نجد يف 
اننا ال نعيه كام يعيه الرسول، أو اإلمام 

عيل قطعا.
نفس  يف  اكرب  عمق  هلا  الشهادة  فتلك 
عليهم  اهلل  صلوات  واإلم������ام  الرسول 
هلا  أألخرى  املفردات  كل  وهكذا  وآهلم. 
هو  ال��روح  يف  البرش  بني  متفاوتة  اع��امق 

الوعي.
فعن االمام زين العابدين يقول:
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)كتاب اهلل عز وجل عىل أربعة أشياء: 
واللطائف،  واإلش����ارة،  ال��ع��ب��ارة،  ع��ىل 
واإلشارة  للعوام،  فالعب�����ارة  واحلقائق. 
للخواص، واللطائف لألولياء، واحلقائق 

لألنبياء()4(.
وعن اإلمام الباقر يقول:

وله  بطن،  وللبطن  بطنا،  للقرآن  )إن 
أبعد  شئ  وليس  ظهر،...  وللظهر  ظهر، 
القرآن،  تفسري  من  الرج����ال  عقول  من 
وآخرها  شئ  يف  أوهل��ا  لتكون  اآلي��ة  إن 
عىل  يترصف  متصل  كالم  وهو  شئ،  يف 

وجوه()5(.
ظاهره  )القرآن   :عيل اإلمام  وعن 

أنيق، وباطنه عميق()6(.
وعن اإلمام الصادق: )القرآن كله 

تقريع، وباطنه تقريب()7(.
البعدين  من  اس��اس  فعىل  وعلي����ه 
مس������احة  تتشكل  والروحي  املوضوعي 
االنساني�������ة  النفس  يف  القرآين  السلطان 

آليات اهلل يف كتابه.

)4( بحار االنوار للمجليس: 92/ 20/ 18. 
)5( بحار االنوار للمجليس: 92/ 95/ 48. 

)6( هنج البالغة: اخلطبة 18. 
)7( معاين األخبار للصدوق: 232/ 1. 

ثالثا: البعد الزمني:
الزمن  استيفاء  من  يرتتب  ما  وه��و 
يف  أية  ألي  السلطانية  املساحة  لتستحيل 
أبعاد  ثالث  من  واق��ع  حج�م  إىل  النفس 
هي  مثال؛  ب��واج��ب  تأمر  التي  ف��اآلي��ة   ‹
يتضمنها  املوضوعي  بعدها  يف  معلومة 
من  حظ  هلا  كان  فإذا  غري،  ال  لغوي  نص 
الوعي يف نفس ادمي )أي هلا عمق معنوي 
يف  مساحة  جمرد  اىل  تستحيل  النفس(؛  يف 
بالزمن،  تقرتن  مل  إذا  هلا؛  حيز  ال  النفس 
حيث تركب النفس الزمن كمطية لتحقيق 

األمر الذي تتطلبه اآلية.
استحالة  يف  الزمن  استثامر  ان  بمعنى 
الذي  هو  عميل  ميداين  واقع  اىل  االيات 
يف  ية  القرآن  لآلية  السلطان  حجم  يبني 
اعتبار  فال  ولذا  العاملة.  االنسانية  النفس 

للعلم بال عمل:
جاء عن اإلمام عيل: قال رجل: يا 
ينفي عني حجة اجلهل؟.  ما  رسول اهلل!. 
حجة  عني  ينفي  فام  قال:  العلم،  قال: 

العلم؟. قال: العمل)8(.
وأيضا عنه: وإن العامل العامل بغري 

)8( كنز العامل: 29361. 
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ال  الذي  ]اجلائر[  احلائر  كاجلاهل  علمه 
يستفيق من جهله، بل احلجة عليه أعظم، 

واحلسة له ألزم، وهو عند اهلل ألوم)9(.
وكذلك عنه: علم بال عمل حجة 

هلل عىل العبد)10(.
إال  جهل  كلها  الدنيا   :عن�����ه و 
ما  إال  حجة  كله  والعلم  العلم،  مواضع 

عمل به)11(.
املثالية  احلالة  من  ذلك  نعرف  ونحن 
عنده  ت��ب��دأ  حيث  ال��ع��ل��م،  يف  ل��ل��راس��خ 
ثم  كلها،  الكريم  اآلي  مواضيع  بمعرفة 
ترمجة  باستيعاب  بعدها،  بكامل  وعيها 
من  حلظة  كل  استعامل  ثم  هلا،  املعصوم 
تكريس  يف  وجوده  وزمن  عمره  حلظات 

معاين تلك اآليات من بياناهتا.
يمت��������لك  الذي  الشخص  ان  أي 
نفسه،  يف  االيات  لسلط���ان  ناميا  حجام 
عنده  فاملتشابه  وجوده،  يف  القرآن  حيمل 
كاملحكم كل حق من عند احلق، فاخلطل 
العقل؛  بناء  والصفاقة وكل ما ال ينفع يف 

)9( هنج البالغة: اخلطبة 110. 
)10( غرر احلكم: 6296. 
)11( البحار: 2/ 29/ 9. 

انام يأيت من الزيغ والقبح وإتباع اهلوى.
نام  سلطان  وج���ود  ث��م��رات  وم��ن 
للقران يف النفس؛ هو ان السوء الذي يأيت 
يف  له  حيز  ال  الفتنة  يف  املسبق  القصد  به 

حجم يتسع ليشمل كل النفس.
اآلي  بأبعاد  وشّبت  نمت  نفس�ا  فإن 
رقيقة  حس���اسة  تصري  العظيم،  القرآين 
شفافة ملا هو قبيح وملا هو حسن، باإلضافة 
الضابط  املعياري  البيان  بمواد  إىل جتهزها 
حيكمها  نفسا  بذلك  فتصري  وجه؛  كل  يف 
القرآن، وخلقها القرآن، وسبيلها القرآن، 
القرآن..  ومحله��ا  القرآن،  وحجته���������ا 
تلك هي نفوس الراسخني يف العل�������م؛ 

.املعصومني
تفسري . 7 يف  التوثيق  صح�������ة  ضوابط 

القرآن:
ي  القرآن  النص  ملعاين  التاطري  ملنع 
وملنع  رشعا،  وحمرم  ممنوع  التاطري  باعتبار 
يف  االنصاف  وعدم  والتخليط  الشطط 
الضوابط  من  البد  اخلطأ،  وملنع  التفسري 

التالية:
الضابط االول يف التوثيق: استخ���دام 
املنهج القرآين يف التوثي����ق وليس املنه���ج 
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الق�������رآين  بالنص  البدء  اي  االكاديمي. 
كحقيقة اىل اثاره����ا يف االفاق واألنفس، 
انه  عىل  النص  مع  التع�����امل  يصح  وال 
يف  كام  حقيقته  لبيان  نحتاج  مبهم  موضع 
املنهج األكاديمي فمجرد االعتبار بحقيقة 
عىل  االنسان  ليكون  كاف  القرآين  النص 

املنهج العلمي الصادق الصحيح.
التعامل  التوثيق:  يف  الث����اين  الضابط 
وليس  روح  انه  عىل  القرآين  النص  مع 
نصا لغويا. الن اعتبار النص القرآين نص 
وإقحام  التفسري  يف  عسف  اىل  ادى  لغوي 
عدم  وان  املعنى،  يشوه  فيام  اللغة  لقواعد 
اللغة  اللغويني بكامل علوم  احاطة بعض 
ادى اىل اقحام علوم اللغة يف النص القرآين 
إلظهار اخللل يف النص القرآين. يف حني ان 
يتميز بمميزات احلياة  القرآين كائن  النص 
وله ابعاد الوجود االربعة كاملة كام فصلناه 
بذلك  االعتبار  من  فالبد  البحث  هذا  يف 

حني التوثيق.
يصح  التوثي������ق:  يف  الثالث  الضابط 
التوثيق  يصح  وال  وله،  بالقرآن  التوثيق 
عليه الن النص القرآين هو احلقيقة، وهو 
بالقرآن  القرآن  تفسري  فيصح  املرج����ع. 

يف  املنصفة  والسبل  الضوابط  افضل  وهو 
التفسري.

يصح  التوثيق:  يف  الراب������ع  الضابط 
صحته،  الثابتة  املعص�وم  بكالم  التوثيق 
ممن  وعالن  فالن  عن  التوثيق  يصح  وال 
وجماهد  حسن  امثال  من  له  عصم���ة  ال 
ومقاتل.... الخ. الن التوثيق باخلّطآء غري 
مضمون الصحة، وهو سبب كل التخليط 

والفوىض يف التفاسري املوجودة.
ال��ت��وث��ي��ق:  يف  اخل���ام���س  ال��ض��اب��ط 
البدهيية  الكونية  بالسنن  التوثيق  يصح 
ال��ك��ائ��ن��ات؛  ان���امط  وب��اس��ت��ح��ال��ت��ه��ا يف 
وخملوق���ات  العرش،  قوائم  باعتبارها 
يف  املهيمنة  املستطيلة  النافذة  احلاكمة  اهلل 
وعىل  الصياغة  بدهيية  وهي  الكائن�����ات 

التايل: الشكل 
سنة القوى الرحيمة منجزة الكائنات أ. 

وال��ك��ون، ف��ال��ك��ون وامل��وج��ودات 
الكائنة كلها منجزة بقوة الرمحة وباقية 
تعاىل:  ق��ال  وهب��ا..  معها  ومستمرة 

ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چڄ 

ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
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ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ 
ک چ ]سورة األنعام: 12[.

واملوجودات ب.  فالكون  الطاعة،  سن���ة 
الن  طاعة  حال  يف  كله��������ا  الكائنة 
لنظام  الكائن  استجاب���ة  هي  الطاعة 

گ  گ  گ  چ  كون����ه.. قال تعاىل: 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۀ ہ ہ ہ چ ]سورة اإلرساء: 

.]44
ومبتىل ج.  مبتيل  كائن  كل  البالء:  سن���ة 

ٿ  چ  تعاىل:  ق��ال  ان..  كل  يف  به 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڍ چ ]سورة هود: 7[.

سنة قيمومة احلق والعدل، فال بقاء وال د. 
وجود وال استمرار للكون والكائنات 

ۀ  چ  تعاىل:  اهلل  ق��ال  احل��ق..  ب��دون 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھھ 

ڭ ڭچ ]سورة احلجر: 85[.
وحدة ه.  يف  تتجسد  الوحدانية،  سن�����ة 

السنن  ووح���دة  الكونية  ال��ث��واب��ت 
ووحدة االنامط ووحدة النسق الكوين 
للفعل الذي يبدأ بعلة واحدة ويسي 

لغاية واحدة.. قال اهلل تعاىل: چ چ چ 
ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک 
ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھچ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

]سورة الرعد: 16[.
سنة رسيان الزمكان، كل الكائنات يف و. 

يبدء بعلة واحدة وجيري  حال رسيان 
تعاىل:  اهلل  ق��ال  واح����دة..  غاية  اىل 

ۅۉ  ۅ  ۋ  چۋ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
وئوئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى 
ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ېئ ېئ چ ]سورة الزمر: 5[.
سنة االمامة، هي ميزة الكامل يف خلق ز. 

الكائنات والتي بدوهنا ال معنى خللق 
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الكون والكائنات.. قال تعاىل: چڻ 
ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ 
ۓچ  ے  ے  ھ 
تعاىل:  وقال   .]71 االرساء:  ]سورة 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  چ 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
وئ چ ]سورة القصص: 5[.

منه.  ح.  كائن  يفلت  ال  حتم  املوت.  سنة 
ی  ىئ  ىئ  چ  ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ال 
مئىئ  حئ  جئ  ی  یی 

األنبياء:  جبچ ]س������ورة  يئ 

.]35
بدهيية  كوني����ة  سنن  ثامين  هي  تلك 
حاكمة نافذة يف الوجود، مستطيلة مهيمنة 
يصح  احد..  منها  يفلت  ال  الكائنات  يف 
التوثيق هبا للتفسري لبداهتها ولتحققها يف 
الكوين  النسق  فليس  والكائنات.  الكون 
تناسق  إال  الكونية  االفع��������ال  خليارت 

االنامط الكونية مع السنن الكونية.
ثامين  وجدنا  هذا  من  اس����اس  وعىل 
لكل  )تبيانا  القرآن  باعتبار  قرآنية،  بيانات 
يشء(، وال سبيل لإلحاطة واالستطالة يف 

البيان اال من خالل السنن الكونية الثامنية 
املستطيلة.

فال يصح التوثيق بغري تلك السنن يف 
البيان. ووفق هذا الضابط لصحة التوثيق 
يف  التفسري  يف  العسف  اثار  مّتحي  سوف 

كثري من مواضعه.
عن  التوثي�����ق:  يف  السادس  الضابط 
االمام زين العابدين يقول: )كتاب اهلل 
العبارة،  عىل  أشياء:  أربعة  عىل  وجل  عز 
واإلشارة، واللطائف، واحلقائق. فالعبارة 
واللطائف  للخواص،  واإلشارة  للعوام، 

لألولياء، واحلقائق لألنبياء()12(.
وعن اإلمام الباقر يقول:

وله  بطن،  وللبطن  بطنا،  للقرآن  )إن 
أبعد  شئ  وليس  ظهر،...  وللظهر  ظهر، 
إن  القرآن،  تفسري  من  الرجال  عقول  من 
اآلية لتكون أوهلا يف شئ وآخرها يف شئ، 
وهو كالم متصل يترصف عىل وجوه()13(.
ظاهره  )القرآن   :عيل اإلمام  وعن 

أنيق، وباطنه عميق()14(.

)12( بحار االنوار للمجليس: 92/ 20/ 18. 
)13( بحار االنوار للمجليس: 92/ 95/ 48. 

)14( هنج البالغة: اخلطبة 18. 
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)القرآن   :الصادق اإلم����ام  وعن 
كله تقريع، وباطنه تقريب()15(.

ام����ام ه���ذه االح���ادي���ث م���ن ل��دن 
املعصوم؛ جيب ان يتسلح املفس بالشعور 
هناية  انه  يظن  فال  التفسري،  امام  بالعجز 
ال��ع��وام؛ تفوته  ف��ان ك��ان م��ن  امل��ط��اف، 
كان  وان  واحلقائق  واللطائف  االش��ارة 
من اخلواص فاتته اللطائ��ف واحلقائق،.. 

وهكذا.
من  العجز  استشعار  من  البد  بمعنى 
كضابط  التفسري  عند  بالنص  االحاط�����ة 
النفس  اهتام  من  البد  العجز  فعند  صحة، 

به وليس النص.
اهلل  قال  التوثيق:  يف  الساب��ع  الضابط 

تعاىل: چ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 
ى  ى  ې  ې  ې 
ائ ائ ەئچ ]سورة الروم: 30[.

الفطرية  بالضوابط  االعتبار  من  البد 
القرآين  اللفظ  معنى  حتديد  يف  الكوني��ة 
او  لآلية  الثالثة  االبعاد  سياق����ات  ضمن 
البع���د املوضوعي،  النص القرآين؛ وهي: 

)15( معاين األخبار للصدوق: 232/ 1. 

والبعد الروحي، والبعد الزمني.
إلثراء  مسعى  هو  التفسري؛  ان  بمعنى 
ازاءه  العجز  استشعار  مع  القرآين،  النص 
بحقائق احلال، بام يعني بقاء املعنى القرآين 
ثالث  كبعد  الزمن  مع  التفسري  يف  يتجدد 
اهلل  امر  من  روح  فالوحي  املعنى،  قيام  يف 
تعاىل، فهو حي نام، فال يمكن الي قالب 

ان يؤطر القرآن العظيم.
معاين  بك�����ل  حي  القرآين  النص  ان 
يف  ذلك  نلمس  ونحن  احلياة،  ومميزات 
تناسبه مع الزمان واملكان منذ ان نزل قبل 
اهلل  شاء  ما  واىل  قرنا  عرش  اربعة  من  اكثر 
تعاىل، بل هو يفصح عن مزيد من مكنونه 

كلام تقادمت عليه العصور.
وعىل هذا وألجل هذا؛ يتحتم عىل من 
يتسلح  ان  تعاىل  اهلل  كالم  لتفسري  يتصدى 
باملؤهالت العاصمة من العسف والظلم، 
والنفسية  العلمية  القدرات  له  وتكون 
من  وله  اهلوى،  واتباع  الزيغ  من  الرادعة 
تعاىل  اهلل  من  به  يستحق  ما  والتقى  الورع 

جئ  ی  چ  يقول:  تعاىل  فاهلل  التسديد، 
حبچ  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

]سورة النحل: 128[.
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فسالمة الفطرة رشط او ضابط يف صحة التفسري، ولتشخيص سالمة الفطرة لنالحظ 
كيف تقرتن بأصول الدين كام يف اجلدول االيت:

اصول الدينالسنة الكونية

الطاعة: استجابة املوجود الكائن لنظام وجوده: 
تويل امر املوىل

)املعنى االخر ملعنى الوجود(

اصل االيامن بالوالية لالمام احلق.
الوالية: اصل من اصول الدين

العدل واحلق: قيمومة نظام اخللق باحلق ورسيانه 
بالعدل:

)اساس قيام الوجود(

اصل االيامن بالعدل

املوت: كل خملوق البد ان يموت 
)االنتقال اىل حقيقة الوجود(

اصل االيامن باالخرة واملعاد اجلسامين

االمامة: هناك ميزة كامل يف كل خلق هي االمام 
من ذلك اخللق 

)معنى حسن الوجود(

اصل االيامن باالمامة والنبوة

الوحدانية: مربوبية الكائنات هلل الواحد؛ وحدة 
االنامط ووحدة الثوابت وححدة السنن 

)جواهر الوجود(

اصل االيامن بالوحدانية هلل تعاىل

الزمان  بتغري  ال��وج��ود  استحكام  ال��سي��ان: 
واملكان، احلركة اجلوهرية للوجود 

)توجه املوجودات للكامل املطلق سبحانه(

اصل بدء خيارات العمل بالنية بقصد القربى اىل 
اهلل تعاىل )انام االعامل بالنيات(

من  هي  الكون  يف  الفاعلة  القوى  كل  الرمحة: 
صفات الرمحة )علة الوجود(

الرمحة علة الوجود واصل خيار االفعال احلسنة 
والعكس صحيح

السنن:  ونفاذ  االن��امط  حركة  تعارض  البالء: 
)جتيل حسن الوجود(

الصرب عىل البالء )من ال صرب له ال ايامن له(

ملخص يف اجلدول التايل العالقة بني السنن الكونية البدهيية واصول الدين االسالمي
 )املسلامت العلمية تطابق املسلامت الدينية يف االسالم واصول الدين(
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الفطرة  بني  تطابق����ا  يرى  واملالحظ 
بأص���ول  يؤمن  ال  فمن  الدين،  وأصول 
من  وليس  سليمة  غري  ففطرته  هذه  الدين 
الصواب التوثيق بام يصدر عنه عىل القرآن.

الضابط الثامن يف التوثيق:
او  الظاملني  من  املفس  يك���ون  ال  ان 
يف  كثريا  متكرر  توكيد  هناك  الن  اتباعهم 
الظاملني،  مع  اهلداية  تالزم عدم  القرآن يف 
تعاىل  اهلل  عون  الظاملون  يستحق  ف�����ال 
وتسديده، فاهلل تع���اىل )اهلل ال هيدي القوم 

الظاملني()16(.
وعىل ضوء هذه الضوابط نستطيع ان 

نضع مؤهالت املفس وكام ييل:
االيامن بمعناه اخلاص:. 1

التصدي لتعليم القرآن او بيان معانيه 
هي عبادة من ارقى ما يتقرب به العبد اىل 
ربه، ولذا فقصد القربى اىل اهلل تعاىل فيها 
وان  لقبوهلا،  الوجوب  مطلوب عىل وجه 
بذاته مستحبا، فلو شاب  العمل  كان هذا 
فلن  تعاىل  اهلل  غري  غاية  املتصدي  قصد 
يفلح، الن اهلل تعاىل ال هيدي كيد اخلائنني، 

)16( تكررت هذه االية عرشات املرات يف االي 
الكريم. 

وهذا حتى ان كان املتصدي يضم اىل قصد 
القربى اىل اهلل تعاىل قصدا اخر دون وعي 
عقيدته  يف  املستلب  عند  حيصل  كام  منه، 
الالوعي  او  الباطن  العقل  حيكمه  حيث 

كام يسمونه يف علم النفس.
البد  لذا  فضفاض،  مفهوم  واالي��امن 
الذي  املؤمن  حل�����ال  دقيق  تشخيص  من 
معانيه..  وب��ي��ان  ال��ق��رآن  تفسري  ل��ه  حي��ق 
عفلق  مشيل  كتب  )مثال(  تصفحت  فلو 
لوجدت انه يفرد فصوال مطولة للحديث 
التكفرييون  يفعل  وكذلك  االي��امن،  عن 
الدين،  معامل  شوهوا  الذين  االج��الف 
العامل  يف  الوحيدون  اهن������م  يعتربون  بام 
عداهم  ما  والكل  االيامن  عىل  القابضون 

كفرة البد ان يموتوا.
عن  يتحدثون  فاملسيحيون  وهكذا 
ملة  اه��ل  ولكل  اليهود،  وك��ذا  االي���امن 
نفسية  ملكة  االي��امن  الن  ذلك  ايامهنم... 
بالرمحة  تقّوم  مل  اذا  اهنا  اال  فطرية،  انسانية 
واحلق ونفاذ كامل السنن الكونية، تنحرف 
يف مصاديقها من ابناء البرش، ومن حيث ال 
يعلم املنحرف يتصدى للتفسري من حيث 

هو مؤمن!!.
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نظر  وجهة  من  احلق  االيامن  هو  فام 
علمية؟.

نفيس  تعلمي  أسلوب  ه��و  االي��امن؛ 
تايت به سنة املوت التكوينية، فاملوت خلق 

ڀ  ڀ  چ  ومعها  احلياة  بخلق  يقرتن 
ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٹ چ ]سورة تبارك: 2[. فال احد ينكر 
حقيقة املوت، وعىل هذا القدر من التحقق 
بعد  ب��ام  االي���امن  يتحتم  السنة  ه��ذه  م��ن 
لكل  ذاتية  رقابة  تنشأ  وبمقداره  املوت، 
مصداق من مصاديق النفس، تتحصل هبا 
وهبذه  الغيب،  عامل  عن  االنسان  معارف 
الناس،  يتقّوم سلوك  قدرها  وعىل  الرقابة 
ان  اىل  اآليات  تشري  ولذا  التفسري،  فيه  بام 
القرآن هدى للذين يؤمنون بام بعد املوت.
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
البقرة:  ڦچ ]س��������ورة  ڦ  ڦ  ڦ 

.]4-3
وعليه فال يصقل االيامن او يغريه، اال 
استشعار الرمحة واحلق وبقية السنن النافذة 
يف الكون، من خالل التعلم والتطبع بطباع 
باتباعهم..  القرآن  الذي اوىص  احلق  ائمة 

وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ 

یچ  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ 

]س����ورة االنعام: 90[.
موجودات  من  الكون  يف  ما  كل  ان 

تغري ورسيان مستمر، مما يصعب  يف حال 
ثابتة،  معامل  دون  والتشخيص  التمييز  معه 
يف  يبدأ  تشخيص،  جوهره  يف  العلم  اذ 
ثم  ملعانيها،  االسامء  بتشخيص  االنسان، 
لثوابت  باحلقائق  ثم  لعللها،  باملعلوالت 
الصدق يف واقعها، ثم بالقوانني حلقائقها، 
بالنواميس  ثم  ملعايريها،  باملتناسبات  ثم 
بحساب  التغري  وح��دود  لقوانينه��������ا، 
انامطه  بثابت  السيان  ثم  ومن  مقاديرها، 

ونوافذ سننه.
وهكذا نالحظ بدهييا ان العقل يتوجه 
لصدق  ثابتة  مواقع  عن  للبحث  تلقائيا 
البحث  ميادي�����ن  يف  يسري  وهو  احكامه، 
عن احلق واحلقيقة، حيث ال يمكن بدون 
تلك الثوابت ان ينطلق للتشخيص يف اي 
كان  الثابتة  مواقعه  كثرت  موضوع، وكلام 

اقدر عىل التميز والدقة يف اصابة احلق.
عقلية،  قواعد  هي  املنطق  قواعد  ان 
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بأمل اهنا ثابته وصادقة يعتمد عليها العقل 
اخلطأ،  احتامل  تقليل  او  التسديد  الجل 
اعم  الثوابت  اعتامد  اىل  العقل  توجه  لكن 
من املنطق، فعىل سبيل املثال؛ جيد الفلكي 
ويميز  ان يشخص  عليه  املستحيل  من  انه 
وحيسب يف عامل االجرام الساموية الفسيح، 
ثابتة حيددها يف هذا  مواقع  يتخذ  ان  دون 
الفلك  علامء  ويعلم  املرتامي،  الك���ون 
حتى  ان  الكونية  للحركة  ال��راص��دون 
تتمتع  ثابتة ال  يعتربوهنا  التي  املواقع  تلك 
بالثبات الفعيل، لكن البد هلم من االعتبار 
الجل  والتمييز  للتشخيص  بالثب�������ات 

حسابات يقل فيها اخلطأ.
بمعنى ان البحث عن الثابت الصادق 
من  ينشط  ذايت،  تعلمي  نمط  )التصديق( 
مرتكز عقيل ال يعدمه عاقل عىل االطالق. 
بالعصمة  يؤمنون  الذين ال  لذا نجد حتى 
تارخييا،  الرشيعة لسبب معروف  يف علوم 
ويعتربون  والصحاح  للتصحيح  يلجأون 
وهي  احكامهم،  لصدق  ثوابت  الصحاح 
يف حقيقتها وبذاهتا حمض جدل وتغري ناتج 
والتضعيف  والطعن  والتعديل  للج����رح 
الهن����م  ذلك  الثبات.  التعرف  وملعايري 

يرون رضورة ان تكون هلم حجة الصحة 
يلبسون  هم  اذ  تشخيصاهتم  يف  والصدق 
ثوب العلم وااليامن. وهكذا فال بد اذا من 
لصاحب  الصادق  االي��امن  ملعنى  تعريف 

التفسري.
اص��ح��اب  م���ن  وف�����الن  ف����الن  ان 
توجيه   الرسول عن  يرد  مل  الصحاح، 
ولذا  الضالل،  من  عاصامن  باعتبارمها 
صحيح،  بالرضورة  يعد  ال  هبام  فاالعتبار 
خصوصا بالتفسري الذي يمثل التعبري عن 
فلينتبه  اجلليل،  كالمه  يف  تعاىل  اهلل  ارادة 

اؤيل االلباب.
وصحيح  فالن  بصحيح  فاالحتجاج 
من  وهذا  عقلية،  رضورة  جيدونه  فالن، 
العقول  تنكر  يمثل  املستغرب ج����دا النه 

لذاهتا ومرتكزاهتا.
وفيض  برمحته  الفرد  االنسان  فخالق 
لطفه، جيعل لالنسان و من ذاته اماما يدله 
مهمته  الستيفاء  العصم������ة  رضورة  عىل 
وهو  الكوكب  هذا  سطح  عىل  الكوني�����ة 
باخلالق  الظن  ييسء  من  نج����د  ثم  عقله، 
الرمحن الرحي���م فريى انه جل شانه خلق 
هو  صادق  حجة  دون  وتركه����م  الناس 
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املعصوم!!!
ومن جانب اخر؛ فاليامن ملكة نفسية 
اىل  العاقل  يف  تستحيل  كونية  سنة  هبا  تايت 
بقية  نفاذ  مع  اال  تصح  ال  تكوينية،  سنة 

السنن التكوينية يف النفس االنسانية.
اخل��اص؛  بمعناه  االي��امن  ان  بمعنى 
هبدي  املقّوم  االس��الم  او  هوالتسلي����م، 

املعصومني الذين هدى اهلل تعاىل.
بالوحدانية  الشهادة  هو  واالس����الم؛ 
باليوم  ملحمدوااليامن  وبالرسالة  هلل 
من  فيتم  باملعصومني  التقويم  اما  االخر. 
بالعدل..  املقّومة  االمامة  معاين  خ��الل 
بعدم  معّرفة  كوني����ة  سنة  ايضا  والعدل 
تعافه  التشخيص،  واضح  والظلم  الظلم، 

النفس وتنفر منه االذواق.
كل  يف  تتجىل  كونية  سن�����ة  واالمامة 
سبيل  فعىل  احلسن،  بمعناها  حمددة  خلق 
ولوال  االنسان  خلق  ام�ام  العقل،  املثال؛ 

العقل فال معنى خللق االنسان جمنونا.
واالمام يف الناس مثله كمثل العقل يف 
قبل  من  مكلفا  االمام  كان  فاذا  النفوس، 
ورشعية  عصمته  الناس  ضمن  تعاىل،  اهلل 
يف  ضابطا  معيارا  بذلك  فكان  حجته، 

صحة االيامن.
هو  اخل��اص  بمعناه  ف��االي��امن  هكذا 
هو  وباختصار  واملعري،  املوزون  االسالم 
املقّوم بالثقلني العاصمني الكتاب والعرتة، 
اهلوى  عن  الينطق  الذي  وصية  هي  وكام 

:رسول اهلل
وإين  فأجيب  ادع��ى  أن  يوشك  )إين 
وجل  عز  اهلل  كتاب  الثقلني،  فيكم  تارك 
ممدود  حبل  اهلل  كتاب  بيتي،  أهل  وعرتيت 
من السامء إىل األرض، وعرتيت أهل بيتي، 
وإن اللطيف اخلبري أخربين إهنام لن يفرتقا 
كيف  فانظروا  احل��وض،  عيل  ي��ردا  حتى 

ختلفوين فيهام()17(.
:وقال الرسول األعظم أيضًا

كسفينة  فيكم  بيتي  أهل  مثل  إنام   (
عنها  ختلف  ومن  نجا  ركبها  من  نوح، 
غرق، وإنام أهل بيتي فيكم مثل باب حطة 

بني إرسائيل، من دخله غفر له()18(.

وسنن  ص238،  ج2  مسلم  صحيح   )17(
بن  أمحد  ومسند   ،307 ص،  ج2  الرتمذي 
ومستدرك   ،59  ،17 ص14،  ج3  حنبل 
الصحيحني ج3 ص109، وحلية األولياء 

ج1 ص355. 
ويف  ص343  ج2  الصحيحني  مستدرك   )18(
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بالعرتة  استهرتوا  الذين  ان  نرى  ولذا 
وال  وجّهلوا  جهلوا  تقويمها،  وضيعوا 
معامله  ويشوهون  باالسالم  يكيدون  زالوا 
ب��اس��م االس���الم وب��اس��م االي���امن ال��ذي 
حيتكرونه وال يرون لغريهم له منه نصيب.
الثقلني  يف  يعترب  مل  اذا  ك��ان  اي  ان 
اخلاص،  باملعنى  مؤمنا  فليس  العاصمني 
بالشطط  مشوبا  سيكون  الشك  وتفسريه 
والعسف، نعم قد يكون مؤمنا عىل طريقته 

التي الصلة هلا بالفطرة الدين احلق.
التعامل م���ع القرآن عىل انه روح من . 2

امر اهلل تعاىل:
التعامل م�����ع اللفظ او النص القرآين 
ابعاد؛ فالبد  انه كائن سلطاين بثالث  عىل 
ان يكون له بعد موضوعي مستندا اىل احد 
البيانات الثامنية التي ارشنا اليها يف املبحث 

السابق او عدد منها.
روح  فهو  روح��ي  بعد  من  له  والب��د 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل:  اهلل  ام��ر  من 
يف  يتجىل   ،]52 الشورى:  پچ ]سورة 

العامل ج6 ص216.  ج3 ص150. وكنز 
واخلطيب  ص306.  ج4  األولياء  وحلية 
ص19.  ج12  ت��ارخي��ه  يف  ال��ب��غ��دادي 

والصواعق املحرقة ص75. 

وايامنه  عقيدته  خ����الل  من  املفس  تفسري 
فيه  تعاىل  اهلل  بقصد  واحاطته  ملعناه  وعيه 

واستشعار العجز يف متام مراميه.
اما بعد اللفظ او النص الزمني، فيايت 
بمقدار مربوبية املفس هلل تعاىل، الن البعد 
بالفع���ل  انام  ال��ورق  عىل  اليتبني  الزمني 
يف  املفس  فان  ولذا  النص  ملعنى  املجسد 
وجيسد  عقيدته  حيكي  انام  البعد  هذا  بيان 

معاين طاعته.
ضمنا  سيايت  بيان  امل��وض��وع  وهل��ذا 

خالل الفصول التالية ان شاء اهلل تعاىل.
العلم باللغة العربية:. 3

نزل،  وهبا  القرآن،  لغة  العربية  اللغة 
ولذا فال بد للمفس ان يكون ضليعا بلغة 
القرآن، ومع هذا فالقرآن ليس نصا لغويا 
اي  بالعربية؛  مكتوب  وحي  انه  فحسب، 
روح من ام�����ر اهلل تعاىل خرج الينا بنص 
عريب مبني، فان من مميزات اللغة العربي��ة 

البيان لسعتها.
العربي���ة يساعد  اللغة  التمكن من  ان 
النص،  ووعي  استيع������اب  عىل  املفس 
واالنتقال من موضوع�����ه اىل عمق معناه 
بيس وسهولة، ولذا فهو اقدر عىل النق��ل 
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الفاظها ضمن  املعاين من  املتلقي روح  اىل 
وسياقاهتا،  اللغ�����ة  وخصائص  مؤتلفات 
بني  متعارفة  مؤتلفة  طبيعة  لغ�����ة  فلكل 
فيها  يتأطر  فروض  وللسياق���ات  ابنائها، 
غري  كان  من  كل  اليدركه  وه��ذا  املعنى، 

ابناء اللغة املتبحرين فيها.
فمثال درس املسترشقون اللغة العربية 
لكنهم بقوا دون اسيعاب روحها وطبيعتها 
للمعنى،  املستوفية  البالغية  وسياقاهتا 
معنى  عن  متسائال  املسترشقني  احد  يقول 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  االي���ة: 
ۀچ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں 
]سورة يوسف: 82[. هل نسال الشبابيك 

ام االبواب يف القرية؟.
بيان،  اىل  الحيتاج  العريب  ان  حني  يف 
واصحاب  القري��ة  اهل  هم  املقصود  ان 
العري، الن حذف املضاف من طبيعة اللغة 

العربية.
بتفكري  وثيقة  صلة  العربي���ة  للغة  ان 
االوط��ان  تباعد  وان  وط��ب��اع��ه،  ال��ع��ريب 
االس���الم فرض  االع��اج��م يف  ودخ���ول 
والبيان  والنحو  الرصف  دراسات  دخول 
لذا  ومباحثها..  االلفاظ  ومباين  والبالغة 

العلوم،  بتلك  حييط  ان  اال  للمفس  ليس 
العريب  االدب  بنصوص  كثريا  ينتفع  و  بل 
املع��������اين  للتثبيت  وشخوص  كشواهد 
العريب  االدب  عىل  فاالطالع  اللفاظها، 

يثري فاكرة املفس ويغنيها.
القدرة عىل االستنباط:. 4

ان تكون للمفس القدرة عىل استنباط 
بمعنى  النص،  من  الرشعي  احلك��������م 
انه يكون متمرس�����ا يف استعامل االصول 
يف  املعروفة  منهاهجه�������ا  من  العاصمة 
املجتهدون  اقرها  والتي  العلامء  اوس��اط 
وتعاهدوها بالتشذيب والتجديد كلام طرأ 

عليها جديد.
وه��ي يف واق��ع��ه��ا ن��ص��وص ال��ق��رآن 
ومرتكزات  الصحيحة،  املعصومة  والسنة 
مسّلمة  وبدهييات  املنطق  واصول  العقل 
تؤلف  اجتهادات  وهناك  متعارفة،  اولية 

بني تلك االصول وتربط بينها.
عاصم  هو  االص��ول  ه��ذه  التزام  ان 
جيوز  فال  التفسري،  اىل  العسف  دخول  من 
التغاف��ل او الغفلة عن االعتبار باالصول 
يف  الدق��ة  من  وليس  التفسري  يف  العاصمة 
والفكر  للراي  العنان  اطالق  احلق  اصابة 
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ملجرد ان املفس ضليع بعلم ما.
االعتبار بالنص املعصوم الصحيح:. 5

السنة،  غري  هو  املعص�����وم،  والنص 
عيون  وللسرية  مذاهب،  السن��ة  يف  الن 
وللحديث  وتصحيح�������ات،  وشج���ون 
ومصححني  وت��ص��ح��ي��ح��ات  م����دارس 
كلها  ومعايري  واعراف  كذابني  ووضاعني 
موضعة. اال ان السنة املعصوم����ة هي ما 
بام   واملعصومني  النبي عن  ص���در 
يطابق القرآن ويتناسب مع صدقه. فذلك 
به واالعتامد  للمفس االعتب����ار  ما يمكن 

عليه يف بيانه وتفسريه.
اعتب���ار  رضورة  اىل  وجّهوا   الهنم
كان  )فام  عنه���م:  روي  ملا  مرجعا  القرآن 
به وما كان معرضا  للقران فخذوا  مطابقا 

للقران فارضبوا به عرض اجلدار(.
التفسري عند  هكذا اذا هي املقايسة يف 
او  الرشيف  احلديث  او  السرية  استخدام 

التقريرات النبوية.
تعترب  الصحيحة  املعصوم  سن������ة  ان 
ترمجة ملعاين الوحي، تعني املفس عىل ضبط 
النفس االنسانية  الوحي من  مساقط روح 

عند التوجه لتفسريها.

الصحيح������ة  بالسنة  فاالحاطة  لذا 
رضورة بالغة للمفس مقّومة لتفسريه الهنا 
اللذين  العاصمني  للثقلني  الثاين  الشق 
 النبي اشار  كام  باالخر  احدمها  يتقّوم 
يف حديث الثقلني الذي مر ذكره وتوثيقه.

ونكرر؛ اما فالن وفالن من اصحاب 
الصحاح، فلم يرد عن الرسول توجيه 
ولذا  الضالل،  من  عاصمني  باعتبارمها 
صحيح،  بالرضورة  يعد  ال  هبام  فاالعتبار 
التعبري  يمثل  الذي  بالتفسري  خصوص���ا 
اؤيل  فلينتبه  قوله،  يف  تعاىل  اهلل  ارادة  عن 

االلباب.
ف��م��ج��رد ع���دم االع��ت��ب��ار ب��وص��اي��ا 
شطط  هو  بغريها  واالعتبار   ،النبي
وع��س��ف، ف��ك��ي��ف س��ي��ك��ون امل���يض به 

واالعتامد عليهّ؟!.
ان���ه ع��ىل اق���ل ت��ق��دي��ر س��ي��ك��ون غري 

مضمون الصدق وحمتمل الزلل.
تفسري القرآن بالقرآن:. 6

من العواصم يف التفسري هو استخدام 
خالل  من  ذاته،  القرآن  تفسري  يف  القرآن 

لفظ مفتاح.
اكثر  ورد  لفظ  هو  املفت����اح؛  واللفظ 
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يف  معناه  ي��ايت  متفرقة،  اي��ات  يف  م��رة  من 
السياق،  من  مفسا  او  واضحا  احده���ا 
حكم  او  مشهور،  عبادي  بفعل  مفسا  او 
يتعاهدها  معصومة  سنة  او  شائع،  رشعي 

املسلمون.. .
بالرضورة  ليس  املفتاح  اللفظ  وهذا 
ان يكون له ذات املعنى، لكنه يعني كثريا 

جدا يف فهم النص وتفسريه.
استشع���ار العجز يف االحاطة باملعنى . 7

القرآين:
روح  باعتباره  حي  كائن  القرآن  الن 
من امر اهلل تعاىل، وفيض دائم لرمحته جل 
ومكان،  زم��ان  لكل  يصلح  فانه  وع��ال، 
ولطائف  وع��ب��ارات  اش��ارات  فيه  ان  ثم 
وعىل  الناس  من  صنف  ولكل  وحقائق، 
من  درجة  فيه  هلم  والعصور،  الدهور  مر 
ما  يعترب  ال  ان  املفس���ر  فعىل  لذا  الوعي، 
فسه من القرآن هنائي ومطلق وجازم، بل 
وجه  هو  به  جاء  ما  ان  من  يتيقن  ان  البد 
القرآن  بمعنى  االحاطة  ان  او  وجوه،  او 
غري ما جاء به، ولذا نجد ان الصاحلني بعد 
ما يفسون ويستفيضون يعقبون: )ان اهلل 

اعلم.. او واهلل تعاىل اعلم(.

ذوق  الضابط  هلذا  ان  بالذكر  وجدير 
مجايل رفيع، باالضافة اىل مدلوله العاصم، 
اجلامل  هذا  يضفي  ان  للمفس���ر  ويمكن 
البيان،  عىل  قدرته  وحسب  تفسريه،  عىل 
مسورا  مبهورا  ينجذب  املتلقي  ليجعل 

ملعاين االعجاز القرآين.
التفسريية . 8 امل��ذاه��ب  ع��ىل  االط���الع 

والتفاسري املنشورة للقران:
يبدا قبل رشوعه  ان  البد للمفس من 
بالتفسري والتعامل مع النصوص القرآنية، 
الذين  املسلمني  مذاهب  عىل  يطل����ع  ان 
متسلحا  وتفاسريهم،  التفسري  يف  سبقوه 
اليها،  ارشنا  التي  العاصم���ة  بالضوابط 
مشريا اىل العسف وسببه يف مواضعه حيث 
وجد ومستفيدا من العبارات واالشارات 
موثقة  املفسون  يوردها  ال��ذي  والبيان 

الصحاهبا كل يف مورده.
ك��������ان  وان  ذلك  فع��������ل  اذا  انه 
النص  يثري  فانه  جمهدا،  العم������ل  ذلك 
البال  عن  تغيب  التي  املعاين  بمدلوالت 
ويشذب املعنى وي���رد االلفاظ اىل اسائها 
السلطاني���ة، وحي��ذر املتلقني من مواق����ع 

وموضع العسف يف النص القرآين.
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الناس  لعقائد  تصحيح  بالواقع  وهذا 
بالقرآن بعد احقاب وقرون فيكون بذلك 

فعل يستحق الرجاء بالثواب والرضا.
هناك حماوالت رائعة للتفسري املقارن، 
عاصمة،  وضوابط  معايري  دون  ولكنه���ا 
ولذا بقيت خمترصة عىل نقل نصوص من 
التفاسري وصفه�����ا او رصفها اىل بعضها 

البعض.
االحاطة بعلوم القرآن:. 9

علوم  يدرس  ان  من  للمفس  الب�����د 
احاطت  شبهات  من  به  حلق  وما  القرآن، 
املتكلمني  ردود  عىل  يطلع  ان  والبد  به، 
القرآن،  تاريخ  وي��درس  عليها،  والعلامء 
واملتشابه،  واملحكم  واملنسوخ،  والناسخ 
وال��ع��ام،  اخل��اص  والتنزيل،  االن���زال  و 
والظاهر والباطن، واملكي واملدين، ويطلع 
عىل املدارس القرآن ية، وقراءات القرآن، 
و  الزمني  التسلسل  ال��ن��زول،  واس��ب��اب 

التارخيي لنزول االيات والسور...
ليس  رضورية  الدراس���ات  هذه  ان 
للنص  املعنى  لذات  الص���������دق  لبلوغ 
للتحقي��ق  بل  فحسب،  القرآين  اللفظ  او 
الوجه  مع  تطابقه  حلال  القرآن  مع��اين  يف 

او السياق الذي جاء به، فبعض  املفرتض 
املعاين التكون مقبولة اللفاظها اال ضمن 

حيثيات الزمان واملكان والسبب.
املفس  تعطي  ال��ق��رآن  فعلوم  وهل��ذا 
والعسف  االشتباه  وترفع  املعنى  حيثيات 

يف كثري من االحيان.
املنه����ج التفسريي مع�اكس للمنهج . 10

التعليمي: التعلمي و 
تعود العلامء يف تعلمهم وتعليمهم ان 
ضمن  حقائقها،  ليبلغوا  باالشياء  يبداوا 
يتعلم  فانام  فطرية؛  وتعليمية  تعلمية  انامط 
يتوىل  وانام  واحلقائق،  احلق  ليبلغ  االنسان 
احلقائق  اىل  الناس  ليوصل  التعليم  العامل 

واحلق.
فانه  فطريا  ك�����ان  وان  املنهج  وه��ذا 
هو  بذاته  فالقرآن  القرآن،  م�����ع  اليصح 
النام  البيان،  هي  مهمة  له  والتفسري  احلق 
الذي  هو  واملفس  باحلق،  يبدا  انام  املفس 
واقع  يف  واث���اره  احل��ق  مواقع  عىل  ي��دل 
احلق  قول  من  والوجود  والناس  الكون 

جل وعال الذي بني يديه.
وليس  باحلق،  نبدا  القرآن  يف  اننا  اي 

كام يف بقية العلوم، حيث تنتهي باحلق.
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املفس،  يقّوم  املنهج  هبذا  االعتبار  ان 
املبدا  يعلم وهذا  ان  فوقيا دون  يكون  فال 

يسهل عىل املفس بلوغ املعنى وتبليغه.
القرآن  يف  التعليم  من  البد  كان  وان 

فانام هو البيان.
الصحة من سقم الفضالء:. 11

باالستالب  دوما  الفض������الء  ُيبتيل 
فقد  الفوقية.  وهو  اهلل،  لعنه  ابليس  ببالء 
بالفوقية  الشعور  تأثري  حتت  اآلدمي  يقع 
نفسه  يف  عقيدته  حجم  أن  يتوهم  عندما 
سلم  يف  حقيقتها  يف  عليه  مما  أك��رب  هي 
يدفع  قد  الشعور  العقائدي، وهذا  الكامل 
هبذا اآلدمي إىل استالب مواقع متقدمة يف 
ذاته  من  مؤهل  غري  باحلقيقة  هو  العقيدة 

هلا.
فمثاًل قد يكون اآلدمي غري معصوم، 
من  املعص������وم  موقع  الستالب  فيتقدم 
وقد  بالفوقية،  لشعوره  وذلك  العقيدة، 
التاريخ بكثري جدًا من املضحك يف  جاءنا 
عقيدته  من  أهلية  دون  تقدم  من  سلوك 
يف   رسول خالفة  منصب  الستالب 

إمرة املؤمنني، ورش البلية ما يضحك.
فقه  يف  املؤهل  غري  يكون  قد  وكذلك 

فيها،  املجتهد  موقع  استلب  قد  العقيدة 
بتكليفه  يعمل  إن  أما  احلال،  وهو يف هذه 
من هذا املوقع، فيخطأ ويعم اخلطأ اجلميع 
أو ال يعمل فيعطل هذا املوقع الكبري عن 

العطاء.
مؤمن  انه  يظن  ال��ذي  يتقدم  ق��د  او 
متمكن  وانه  جمته��د  وانه  اخلاص  باملعنى 
هبذا  جدير  الن��ه  ليس  القرآن  تفسري  من 
املهمة تكليفا، بل النه يظن انه يرّشف هذا 

املهمة!.
وسيلة  يكون  ان  البد  فالفوقي  وهبذا 
ودونك����م  اب��ى،  ام  شاء  بالدين  للطعن 
التاريخ فاقرأوه.. واالنكى من هذا اننا قد 
كل  املنابر  عىل  التاريخ  يف  الفوقيني  نسب 

يوم وال ندري اننا مثلهم!!.
إن الشع������ور باالستالب، بالفوقية، 
أص�اًل  يأيت  اآلدم��ي،  عقيدة  يف  خلل  هو 
نفسه،  يف  عقيدته  حجم  بناء  يف  ثغرة  من 
فوقي،  أنه  يعي  ال  اخللل  هبذا  واملصاب 
ألن شعور املصاب هبام يأيت من الالوعي 
بع�����د  هبام  يتشكل  مما  الباطن(،  )العقل 
هبذا  املص�����اب  لعقيدة  ومهي  موضوعي 
تبح  مل  باطنة  عقلية  أحكام  فهي  الشعور. 
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الواقع  حيز  إىل  اخل���روج  هل��ام  ال��ظ��روف 
املصابة  النفس  استقباحه��������ا من  بسبب 
إىل  طريقها  فتأخذ  ب��االس��ت��الب،  ذاهت��ا 
بعدها  -الالوعي-فيتشكل  النفس  أعامق 

الروحي به.
عقل  اإلن��س��ان  عند  ي��وج��د  ك��ام  إذ 
عنده  توجد  كذلك  الالوعي،  يف  باطن 
بطن  فهي  الالوعي،  يف  عقيدة  البعض  يف 
يغلف احلجم الظاهر لآلدمي من الداخل 
حتمية  ولكنها  هب��ا،  لآلدمي  وع��ي  دون 
فإنك  ول��ذل��ك  بأحكامها،  توجيهه  يف 
وال  ينكر  فإنه  لفوقيته  الفوقي  نبهت  إن 
تظلمه  بأنك  ويتهمك  يثور،  وقد  يرىض 
وتضطهده، أو أنك تعيش يف عامل آخر ال 
تعلم بيشء مما جيري يف دنياك. وملثل هذا 
ان  قارون  يظن  عندما  القرآن  يف  شواهد 

كل ما اويت هو لعلميته وامكاناته:
پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦچ ]سورة  ڤ  ڤ  ڤ 

.]78 القصص: 
والفوقية استالب للعقيدة مهام كانت 

كبرية ونامية وعلمية.
هم  دوم�ا  للتفسري  يتصدون  والذين 
الفضالء. وللتخلص م���������ن االستالب 
صدق  املفس  من  يتطلب  للعقيدة  املاحي 
والتمسك  قدره  ومعرفة  باملعصوم  التايس 
باملعايري  واالعتب����ار  العاصمني  بالثقلني 

والضوابط العاصمة.
يستحقق  رائ�������ع  سبيل  ال��ورع  ان 
وان  تعاىل  اهلل  من  الس����داد  معه  لالنسان 
كل  من  صاحبها  حتمي  التقوى  مع  العلم 
اىل  تعاىل  اهلل  توفيق  ويمنحه سبب  هلكة، 
لتفسري  توجه  الذي  ذلك  يعدم  فال  رضاه 
متواضعا  متعضا  وك��ان  تعاىل،  اهلل  كالم 

مقدرا لنفسه حق قدرها.
نفس  يف  الفوقية  من  اخلوف  جمرد  ان 
املفس يمثل ضابطا مانعا من داء ابليس.. 

قال االمام عيل؛ يف داء ابليس:
والكربياء  العز  لبس  الذي  هلل  )احلمد 
وجعلهام  خلقه،  دون  لنفسه  وأختارمها 
واصطفامها  غريه،  عىل  وحرما  محى 
جلالله، وجعل اللعنة عىل من نازعه فيهام 
من عباده. ثم اخترب بذلك مالئكته املقربني 
املستكربين،  من  منهم  املتواضعني  ليميز 
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بمضمرات  العامل  وهو  سبحانه  فق������ال 
القلوب، وحمجوبات الغيوب: )إين خالق 
برشا من طني فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين فسجد املالئكة 
كلهم أمجعون إال إبليس( اعرتضته احلمية 
عليه  وتعصب  بخلقه،  آدم  عىل  فافتخر 
الصله. فعدو اهلل إمام املتعصبني، وسلف 
املستكربين، الذي وضع أساس العصبية، 
لباس  وادرع  اجلربي�����ة.  رداء  اهلل  ونازع 
التعزز، وخلع قناع التذلل أال ترون كيف 
صغره اهلل بتكربه، ووضعه برتفعه. فجعله 

اآلخرة  يف  له  وأعد  مدحورا،  الدنيا  يف 
سعريا.. .

:ثم يقول
اجلن���ة  ليدخل  سبحانه  اهلل  كان  )ما 
به منها ملكا؛ إن حكمه  بأمر أخرج  برشا 
يف أهل السامء وأهل االرض لواحد()19(.

هذا ما قدرنا عليه من ضوابط يتسلح 
هو  تعاىل  واهلل  العسف  لتقليل  املفس  هبا 
املحيط بعلمه، نستغفره ونتوب اليه ونأمل 
وهو  رش��دا،  ه��ذا  من  ألق��رب  هيدينا  ان 

اهلادي وهو ارحم الرامحني. 

 139-  138 ص:  ج2:  البالغة  هن��ج   )19(
)اخلطبة القاصعة(.
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• 	]74 ال��ك��ه��ف:  ]س���ورة  متچ  چ 

.)219(
ال��ق��راء هبام  أي: زك��ي��ة، وق��د ق��رأت 
يقال: إن زاكية بمعنى مل تذنب قط، وزكية 

بمعنى: أذنبت ثم غفر هلا.

ختريج القراءة:
وأبو  كثري  وابن  ونافع  جعفر  أبو  قرأ 
عمرو ويعقوب )زاكية( باأللف. وقرأ ابن 
وخلف  والكسائي  ومحزة  وعاصم  عامر 

)زكّية( بغري ألف وتشديد الياء)1(.
التوجيه الداليل للقراءة:

من قرأ باأللف )زاكية( جعل داللتها: 
آخرون:  وقال  قط،  تذنب  مل  التي  النفس 
زاكية أي: طاهرة، وقال قتادة: نامية، ومن 
التي  داللتها:  جعل  ألف  بغري  )زكيَّة(  قرأ 
أذنبت ثم غفر هلا، وقال قتادة: زكّية: تقّية 
نة. وقال احلسن: بريئة، وقيل مها لغتان  ديِّ
فعيلة  فزنة  وَقِسّية  قاِسية  كقوله  بمعنى 

للمبالغة)2(. 

 �423 القراءات:  وحجة   ،237 املبسوط:   )1(
424، وإحتاف فضالء البرش: 293. 

وحجة   ،227 السبع:  القرءات  يف  احلجة   )2(
القراءات: 423 -424. 

• 	 ]86 الكهف:  ]س���ورة  چ  ٹ  چ 

.)220(
حامية  ق��رأ  وم��ن  مح���أة،  ذات  أي: 

باأللف من غريهم، فمعناه: حارة.
ختريج القراءة:

يف  وعاصم  عامر  وابن  جعفر  أبو  قرأ 
وخلف  والكسائي  ومحزة  بكر  أيب  رواية 
)حامية( باأللف بغري مهز، وقرأ نافع وابن 
عاصم،  عن  وحفص  عمرو،  وأبو  كثري 

ويعقوب )مَحِئٍة( مهموزة بغري ألف)3(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

م��ن ق��رأ )ح��ام��ي��ة( ب��األل��ف، جعل 
داللتها: حارة من مَحَِيت حتمى فهي حامية، 
]س��ورة  ڄچ  ڦ  ڦ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
احلديث  ودليله  ح��ارة.  أي:   ]4 الغاشية: 
"كنت   :ذر أبو  رواه  الذي  الش��ريف 
والشمس  محار  عىل  وهو   النبي ردف 
أبا ذر هل تدري  "يا  فق��ال:  عند غروهبا، 
ورسوله  اهلل  قلت:  ه��ذه؟.  تغرب  أي��ن 
تغيب يف عني حامية")4(،  إهنا  قال:  أعلم، 

 �428 القراءات:  وحجة   ،238 املبسوط:   )3(
429، وإحتاف فضالء البرش: 294. 

)4( مسند أمحد: 5/ 165. 



أ.م.د. إيامن صالح مهدي

185

ارجع  وهبمز  ألف  بغري  )محئة(  قرأ  ومن 
داللتها إىل احلمأة: وهي الطني املنتن املتغري 

اللون والطعم)5(. 
• ]سورة 	 ۆچ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ 

الكهف: 93[ )220(.
سد  للجبل:  يقال  اجلبلني،  بني  أي: 
القراء،  هبام  وقرأت  وفتحها،  السني  بضم 
ويقال: إن كل ما كان مسدودا خلقة فهو 
سد بالضم، وما كان من عمل الناس فهو 

بالفتح.
ختريج القراءة:

}ب�َي�َْن  عمرو  وأب��و  كثري  ابن  ق�����رأ 
]سورة  ېئچ  ۈئ  وچ  هن��ا،  ي�ْن{  دَّ السَّ
الكهف: 94[ بفتح السني. وقرآ الذي يف 
ا  ُسدًّ أي�ِْدي�ِه�ِْم  َبي�ْن  }ِمْن   ]9 يس:  ]سورة 

ا{ بضم السني. َوِمْن خ�َلِفه�ِْم ُسدًّ
بضم  وخلف،  والكسائي  محزة  وقرأ 
السني  وبفتح  وحده�ا،  ي�ْن{  دَّ }السُّ السني 
}َسّدا{ يف مجيع القرآن. وقرأ عاصم برواية 

بفت��ح  }َسَدا{  و  ي�ْن{  دَّ السَّ }َبي�َْن  حفص 
السني يف ذلك كله.

عامر،  واب��ن  جعفر  واب��و  نافع  وق��رأ 

)5( املصادر السابقة نفسها.

}بني  ويعقوب  بكر،  ايب  برواية  وعاصم 
مجيع  يف  السني  بضم  ا{  و}ُسدًّ ْين{  دَّ السُّ

القرآن.
ال��رشي��ف  امل��ص��ح��ف  ورس��م��ت يف 
مجيع  يف  السني  بفتح  ا{  و}َسدًّ ْين{  دَّ }السَّ

القرآن)6(.
التوجيه الداليل للقراءة:

ا{ بفتح  ي�ْن{ و}َسدَّ �دَّ من ق������رأ }السَّ
بينك  احلاجز  من  داللته���ا:  جعل  السني 

وبني اليشء.
بضم  ا{  و}ُسدَّ ي�ْن{  }الس�ُّدَّ قرأ  من  و 
السني، جعل داللتها: من الس�ُّدِّ يف العني، 
ة. أي: عارض. والعرب تقول: بعينه س�ُدَّ

قال أبو عبيد: كل يشء وجدته العرب 
فهو  والش�ِّعاب  اجلبال  من  اهلل  فعل  من 
فهو  اآلدميون  بناه  وما  بالضم،   ) )س�ُدُّ

( بالفتح. )س�َدُّ
السني  ضم  }السدين{  الكسائي:  قال 
}َوج�َع�َل�ْن�َا   . ونصبها سواء، الس�ُّدُّ والس�َّدُّ

و   ،522 البديع:  و   ،399 السبعة:  كتاب   )6(
-515  /2 التذكرة:  و   ،239 املبسوط: 
516، والعنوان: 124، و الكايف: 317، و 

النرش: 2/ 315.



التوجيه الداليل للقراءات القرآنية يف تفسري اخلزرجي

186

ِمْن ب�َي�ْن أي�ْدي��ِه�ِْم س�َّدا وُسّدا{)7(. ونظن 
التي  الضمة  بني  صوتية  مناسبة  هناك  أن 
تعاىل  اهلل  فعل  وبني  الفتحة  من  أثقل  هي 

وفعل اإلنسان.
• 	 ]74 م��ري��م:  ]س����ورة  ۋچ  چ 

.)225(
أي: منظرا، ومن قرأ بتشديد الياء من 
األول،  بمعنى  يكون  أن  فيجوز  غري مهز، 

وجيوز أن يكون من الري.
ختريج القراءة:

ذكوان  وابن  نافع،  عن  قالون  ق���رأ 
الياء  بتشديد  جعفر  وأب��و  عامر  ابن  عن 
وختفيف  باهلمز  الباقون:  وقرأ  مهز،  بغري 

الياء )َوِرءيًا()8(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

م��ن ق���رأ )وري��ا(ب��غ��ري مه���ز، جعل 

واعراب   ،310  /3 واعرابه:  القرآن  معاين   )7(
القراءات  يف  احلجة  و   ،293  /2 القرآن: 
 ،275 القراءات:  معاين  و   ،231 السبع: 
جممع  و   ،431-  430 القراءات:  وحجة 

البيان: 6/ 492. 
)8( السبعة: 411، واحلجة يف القراءات السبع: 
 ،149 والتيسري:   ،424 واملبسوط:   ،239
 /1 وال��ن��رش:   ،446 ال��ق��راءات:  وحجة 

394، وإحتاف فضالء البرش: 300.

داللتها: أن تكون إشارة إىل حسن البرشة، 
وحيتمل أن يكون من الّري، مصدر روى 
يروي ريا إذا امتأل من املاء، ألن الريان له 
ومن  يستحسن،  ما  والنّضارة  احلسن  من 
قرأ )َوِرءيًا( جعل داللتها من رؤية املنظر 
متالزمتان  الداللتني  أن  ونرى  واحلسن. 

ألن الرؤيا تقود إىل املنظر احلسن.
• چ ۈئچ ]سورة طه: 12[)299(.	

جبل  اسم  اللغة:  أهل  بعض  ق���ال 
بالشام، وقيل: إنام هو اسم لذلك الوادي 
املقدس، وقال بعضهم: إنام هو اسم لتلك 
قولك:  من  املصدر  هو  وقيل  األرض، 
مرتني،  بمعنى  وثنى  طوى  فالنا  ناديت 
تنوين،  غري  ومن  بالتنوين،  القراء  وقرأته 
ألنه  يرصف���ه  مل  أرض  اسم  جعله  فمن 
مؤنث، ومن جعله اسام للوادي أو للجبل 

أو جعله مصدرا رصفه.
ختريج القراءة:

وأبو  عمرو  وأبو  كثري  وابن  نافع  قرأ 
حيث  )ُطَوى(  منون  غري  ويعقوب  جعفر 
كان، وقرأ عامر وعاصم ومحزة والكسائي 

)ُطًوى( منونة يف مجيع القرآن)9(. 

والنرش   ،259 والتبرصة:   ،247 املبسوط:   )9(
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التوجيه الداليل للقراءة:
جعل  منونة،  غري  )ُط��َوى(  قرأها  من 
داللتها اسام لألرض، قال الزجاج: « ومن 
أحدمها:  جهتني:  من  رصفه  ترك  ينونه  مل 
مثل  فيصري  »طاِو«  عن  معدوال  يكون  أن 
امل��ع��دول ع��ن )ع��ام��ر(، واجلهة  )ُع��م��ر( 
قال  كام  للبقعة  اسام  يكون  أن  األخ��رى: 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ  وج��ل  ع��زَّ  اهلل 
 )10(]30 القصص:  ]س��ورة  ڃچ 

ومن  وال�تأنيث،  التعريف  فيه  فاجتمع 
اسم  داللته:  جعل  )ُط��ًوى(  بالتنوين  قرأ 
الوادي وهو مذكر، فرصف، ألنه مل جتتمع 

فيه علتان متنعانه الرصف)11(.
• طه: 	 ]س���ورة  ڭچ  ڭ  چ 

.)233( ]96
القراء بالضاد معجمة، وقرأهتا  قرأهتا 
معناه  معجمة.  غري  بالصاد  السبع  غري  يف 

يف القراءات العرش: 319، وإحتاف فضالء 
البرش: 303. 

)10( معاين القرآن وإعرابه: 3/ 351 -352. 
)11( كتاب السبعة: 417، واحلجة يف القراءات 
وحجة   ،150 والتيسري:   ،240 السبع: 
البرش:  فضالء  وإحتاف   ،451 القراءات: 

 .302

بأطراف  األخ��ذ  معجم��ة:  تكن  مل  إذا 
األصابع.

ختريج القراءة:
}ف��َق��َبْضُت  املتواترة  اجلمهور  قراءة 
بالض������اد  س�ُول{  الرَّ أث��َر  ًم�ِْن  ق��َب�ْض�َة 

املعجمة فيهام.
وأب�َّي  مسعود،  بن  اهلل  عبد  وق������رأ 
ال��ب��رصي، وحممد  ب��ن ك��ع��ب، واحل��س��ن 
ونرص  رج��اء،  وأب��و  وقتادة،  سريين،  بن 
بالصاد  ق��َب�ْص�َة(  )ق��َب�َْصُت  عاصم  بن 

املهملة فيهام، وهي قراءة شاذة)12(.
التوجيه الداليل للقراءة:

}ف��َق��َب�َض�ُْت  املتواترة  اجلمهور  قراءة 
داللتها  فيهام،  املعجمة  بالضاد  ق��َْبض�َة{ 
م�َْوطئ  تراب  من  كفي  ملء  أخذت  هي: 

.ف��ََرس جربيل
}ف��َق��َب�َْصُت  الشاذة  القراءة  قرأ  ومن 

)12( معاين القرآن: 2/ 190، و غريب القرآن، 
 ،158-  157 القلوب(:  )نزهة  املسمى 
و   ،89 ال���ق���راءات:  ش���واذ  يف  وخم��ت��رص 
املحتسب: 2/ 55 -56، و الكشاف: 2/ 
اجلامع  و   ،24  /7 البيان:  جممع  و   ،551
البحر  و   ،240  /11 ال��ق��رآن:  ألحكام 
املحيط: 6/ 273، و إحتاف فضالء البرش: 

 .307
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جعلوا  فيهام،  املهملة  بالص�����اد  ق��َب�َْصة{ 
داللتها من القبص -بالصاد املهملة -وهو 

األخذ بأطراف األصابع )13(.
بتقارب  اللغويني  عند  يسمى  وه���ذا 
لتفيش  وذل��ك  املعاين،  لتقارب  األلفاظ 
عبارة  ُجعلت  خمرجها  واستطالة  الض��اد 
باليد  األخذ  هو  القبض  ألن  األكثر،  عن 
كلها، وأعطيت الصاد لصفائها وانحصار 
األقل  عن  للتعبري  حملها  وضيق  خمرجها 

وهو األخذ بأطراف األصابع)14(.
• 	 ]58 األن��ب��ي��اء:  ]س���ورة  ٻچ  چ 

.)239(
أي: فتاتا، وهو مجع ال واحد له، ومنه 
الكسائي  وق�����رأه  اجلذيد،  للسويق:  قيل 

بكس اجليم وهو مجع جذيذ.
ختريج القراءة:

}ف�َج�َع�َل�ُهْم  َوح�َْدُه  الكسائي  ق�����رأ 
الباقون  وق�����رأ  اجليم،  بكس  ج��ِذاذا{ 

}ج��ُذاذا{ بضم اجليم)15(.

)13( املصادر نفسها. 
كتابه  يف  الداليل  وال��درس  القاري  ينظر:   )14(

مرقاة املفاتيح: 92 -93. 
 ،254 املبسوط:  و   ،429 السبعة:  كتاب   )15(
التيسري: 156، و  544، و  التذكرة: 2/  و 

التوجيه الداليل للقراءة:
بكس  }ج�ِذاذا{  قراءت���ه  الكسائي يف 
}ج�َِذيذ{  مجع  عىل  دالل��ة  جعله  اجليم، 
و}ج�ِذاذ{ مثل: ث��َِقي�ْ�ل وث�ِق��َال، وَصغ�ِري 

وص�ِغ�َاَر.
اجليم،  بضم  }ج�ُذاذا{  ق������رأ  من  و 
ك�ُِس�َر  ما  كلِّ  َوب��ِن�ْي�َة  مصدرا  جعله  أنه 
نحو:  )ف��ُع�َال(  عىل  ح�ُط�َِم  أو  ق�ُط�َِع  أو 
والك�ُسار،  فات،  والرُّ واحل�ُطام،  اجل�ُذاذ، 

وما أشبهها.
كسهم  أن���ه  ال��ق��راءت��ني:  وم��ع��ن��ى 

ق�ِط��َع�ا)16(.
• 	 ]36 احل���ج:  ]س����ورة  ڭچ  چ 

.)246(
عند  تقرن  إذ  أيدهيا،  صفت  قد  أي: 
الذبح، وقرئ يف غري السبع صوافن، أي: 

صافنات.

العنوان: 132، و البدور الزاهرة: 372. 
القرآن  معاين  و   ،206  /2 القرآن:  معاين   )16(
معاين  و   ،396-  395  /3 وإع���راب���ه: 
القراءات: 308، و حجة القراءات: 468، 
 ،556 املوضح:  و   ،112  /2 الكشف:  و 
52، و اجلامع ألحكام  و جممع البيان: 7/ 

القرآن: 11/ 296. 
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ختريج القراءة:
}ف�َاذك�ُُروا  املتواترة  اجلمهور  ق�����راءة 
الفاء،  مشددة   } َصَوآفَّ ع�َل�َي�ْه�َا  اهللِ  ٱْسَم 
ن ألهنا  تنوَّ احلال، ولكنها ال  منصوبة عىل 

ال تنرصف.
واحلسن  األشعري،  موسى  أبو  وقرأ 
اسلم،  ب��ن  وزي���د  وجم��اه��د،  ال��ب��رصي، 
}َصَواف�َِي{  واألع��رج  التيمي،  وسليامن 

بالياء والفتح من غري تنوين )17(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

داللته����ا:  جعلوا   } }َصَوآفَّ قرأ  من 
ت�ُن�ْح�َُر  واإلب��ل  قوائُمها،  ُصفَّت  قد  أهنا 
قياما، أي: فاذكروا اسم اهلل عليها يف حال 
اآلية  قائام، وهذه  ي�ُن�ْح�َُر  والبعري  ن�َْحرها، 

تدل عىل ذلك.
داللتها:  جعل  }َصَواف�َِي{  قرأ  ومن 
ال  وجل،  عز  هلل  خالصة  أي:  خ��ََوالص، 

ترشكوا يف التسمية عىل نحرها أحدا)18(.

القرآن  معاين  و   ،226  /2 القرآن:  معاين   )17(
ال��ق��رآن:  غريب  و   ،428  /3 وإع��راب��ه: 
125، و: خمترص يف شواذ القراءات: 95، و 
املحتسب: 2/ 81 -82، و اجلامع ألحكام 
 /6 املحيط:  البحر  و   ،61  /12 القرآن: 

369، و إحتاف فضالء البرش: 315.
)18( املصادر نفسها. 

• ]سورة املؤمنون: 110[ 	 چ  ڇ  چ 

.)253- 252(
من  يسخروهنم  أي:  السني  بض�����م 
السخرة، ومن قرأ بكس السني فأراد أهنم 

يسخرون منهم أي: يستهزئون.

ختريج القراءة:
قرأ أبو جعفر ونافع ومحزة والكسائي 
وق��رأ  ال��س��ني،  بضم  )ُس��ْخ��ِري��ا(  وخلف 
وعاصم  عامر  وابن  عمرو  وأبو  كثري  ابن 

ويعقوب )ِسْخريا( بكس السني)19(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

جعل  )ُسْخِريا(  السني  بضم  قرأ  من 
سخروهم  ألهن��������م  االستعباد  داللتها: 
والسخرة،  العبودية  من  فهو  العم���ل  يف 
عىل  اجلميع  إمج��اع  هي  رف��ع  من  وحجة 
تعاىل:  قوله  يف  الزخرف  سورة  يف  الرفع 
ما  ورد  ُسْخِريا«  بعضا  بعضهم  »ليتخذ 
اختلفوا فيه إىل ما أمجعوا عليه أوىل. ومن 
مصدر  داللته����ا:  جعل  السني  بكس  قرأ 
سخر منه استهزأ به، ويقوي الكسة قوله 

 �491 القراءات:  وحجة   ،263 املبسوط:   )19(
 ،321 ال��ب��رش:  ف��ض��الء  إحت���اف  و   ،492
وينظر:، واحلجة يف القراءات السبع: 258� 

259، واملفردات: 227. 
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تضحكون«  منه  »وكنتم  بعده�����ا:  تعاىل 
والضحك باهلزء أشبه)20(. 

• الشعراء: 	 ]سورة  ٻچ  ٻ  ٻ  چ 

.)272( ]137
بضم اخلاء والالم، عاداهتم. ومن قرأ 
مصدر  فهو  ال��الم،  وإسكان  اخل��اء  بفتح 
وافرتاه،  احلديث  افتعل  أي:  خيلق،  خلق 
بمعنى  واختلقته  احلديث  خلقت  يق���ال: 

افرتيته.
ختريج القراءة:

كثري  وابن  عمرو  وأبو  جعفر  أبو  قرأ 
خ��َل�ُْق  إال  ه�َذا  }إْن  ويعقوب  والكسائي 
ل�ِنَي{ بفتح اخلاء وسكون الالم. وقرأ  األوَّ

الباقون }خ�ُل�ُُق{ بضم اخلاء والالم)21(. 
ال��رشي��ف  امل��ص��ح��ف  ورس��م��ت يف 

}خ�ُل�ُُق األّولني{ بضم اخلاء والالم.

التوجيه الداليل للقراءة:
اخلاء  بفتح  }خ��َل�ُْق{  قرأ  من  حج���ة 
رضب��ني،  ع��ىل  جعله  ال����الم،  وس��ك��ون 

)20( املصادر نفسها. 
 ،275 املبسوط:  و   ،417 السبعة:  كتاب   )21(
 ،166 التيسري:  و   ،581  /2 التذكرة:  و 
والكتاب الوجيز: 415، و العنوان: 142، 

والنرش: 2/ 335 -336. 

كذب  إال  امل��ع��ن��ى:  ي��ك��ون  أن  اح��دمه��ا: 
األولني، من قولك: خ�َل��َْق فالن الكذب 
أن  والثاين:  بالكذب.  جاء  إذا  واختلقه: 
كان  من  خ�ُل�َِق  كام  خ�ُلقنا  املعنى:  يكون 
ماتوا،  نحيا كام ح�َي�ُوا، ونموت كام  قبلنا، 

والنبعث ألهنم أنكروا البعث.
اخلاء  بضم  }خ�ُل�ُُق{  قرأ  من  وحج��ة 
األولني،  عادة  معنى:  عىل  جعله  والالم، 
عادة  إال  نحن  نفعله  الذي  هذا  ما  أي: 

األولني من قبلنا)22(. 
• 	 ]149 الشعراء:  ]سورة  ڻچ  چ 

.)273(
قرأ  وم��ن  ب���َ��طِ��ري��ن.  أش���ِ��ري��َن  أي: 
ويكون  ف��َره�ِنَي،  بمعنى  فهو  }ف��َِره�ِنَي{ 

بمعنى )فارهني( ح�َاِذق�ِ�ني.
ختريج القراءة:

عمرو  وأب���و  كثري  واب���ن  ن��اف��ع  ق��رأ 
م�َِن  }َوت��َنْ�ح�ِتُ�وَن  جعفر  وأبو  ويعقوب 
وقرأ  ألف.  بغري  ف�َره�ِني{  ب�ُي�ُوتا  اجل�ِب�َال 

القرآن  معاين  و   ،181  /2 القرآن:  معاين   )22(
القراءات  يف  احلجة  و   ،97  /4 وإعرابه: 
 ،349 ال��ق��راءات:  ومعاين   ،243 السبع: 
والكشف: 2/ 151، و املوضح: 583، و 

جممع البيان: 7/ 197. 
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عامر  واب���ن  والكسائي  ومح���زة  ع��اص��م 
وخلف }ف��َارِه�نَي{ بإثبات األلف)23(. 

ال��رشي��ف  امل��ص��ح��ف  ورس��م��ت يف 
}ف��َاره��ِنَي{ باأللف.

التوجيه الداليل للقراءة:
}ف��َره��ِنَي{ بغري ألف جعل  ق���رأ  من 
وقيل:  ب�َطِري��َِن.  أي:  أش��ِري��َِن،  داللتها: 

ُم�ع�ْج�َب�ي��َِن بصنعتَكم.
جعل  باأللف  }ف�َاره�ِني{  قرأ  من  و 

داللتها: ح�َاِذق�ِ�ي��َِن.
لغتان مثل ط�َِمَع وط�َاِمَع. وكال  ومها 

القراءتني ح�ََسن حمتمل)24(. 
• 	 ]23 القصص:  ]سورة  ڄچ  چ 

.)282(
أي: يرجع، ومن قرأ يصدر بضم الياء 
وكس الدال أراد: يرد الرعاء أغنامهم من 

املاء.

 ،275 املبسوط:  و   ،472 السبعة:  كتاب   )23(
التيسري: 166، و  581، و  التذكرة: 2/  و 
الكتاب الوجيز: 415، والعنوان: 142، و 

الكايف: 345، و النرش: 2/ 336. 
يف  احلجة  و   ،496  /2 القرآن:  إع��راب   )24(
القراءات السبع: 268، و معاين القراءات: 
و   ،519 ال���ق���راءات:  ح��ج��ة  و   ،349
و   ،583 املوضح:  و   ،151  /2 الكشف: 

جممع البيان: 7/ 199.

ختريج القراءة:
عامر)حتى  وأب��و  جعفر  أب��و  ق�����رأ 
الدال،  وضم  الياء  بفتح  الِرعاُء(  َيْصُدَر 
وكس  الياء  بضم  )ُيْصِدَر(  الباقون  وقرأ 

الدال)25(.
التوجيه الداليل للقراءة:

وكس  الياء  بضم  )ُي��ص��ِدَر(  ق��رأ  من 
الدال جعله فعال هم فاعلوه رباعيًا يتعدى 
من  فهو  حم��ذوف  ومفعوله  مفعول،  إىل 
إذا رددهت��ا من السقي.  )أصدرت اإلبل( 
مواشيهم،  الرعاُء  يص���در  حتى  ومعناه: 
هلم  فعال  جعلوه  ال��ي��اء،  بفتح  ق��رأ  وم��ن 
ثالثيًا غري متعدٍّ إىل غريهم، من )صدرت 
يرجعوا  حتى  ومعن�����اه:  تصدر(،  الرعاء 
املاء،  من سقيهم، أي حتى ينرصفون عن 

وحجتهم ق����وله تعاىل: چ ڇ ڍ 
ڍ چ ]سورة الزلزلة: 6[)26(.

• القصص: 	 ]س���ورة  ہچ  ۀ  چ 

.)282(]32

و   ،276 السبع:  ال��ق��راءات  يف  احلجة   )25(
البرش:  فضالء  وإحتاف   ،  ،285 املبسوط: 

 .342
 /2 القراءات:  وجوه  عن  الكشف  ينظر:   )26(

173، و حجة القراءات: 543. 
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أي: من الرهبة، ويقال: َرهب وُرهب 
كَرشد وُرشد، قرأت هبام القراء يف السبع، 
ختفيفا،  ال��راء  فتح  مع  اهل��اء  تسكن  وق��د 

وهي قراءة حفص يف السبع أيضا.
ختريج القراءة:

وأبو  كثري  وابن  ونافع  جعفر  أبو  ق�رأ 
الراء  بفتح  َهِب(  الرَّ )ِمَن  ويعقوب  عمرو 

واهلاء.
ْهِب(  وقرأ حفص عن عاصم )ِمَن الرَّ
عامر  ابن  وقرأ  اهلاء.  وسكون  الراء  بفتح 
وأبو بكر عن عاصم، ومحزة عن الكسائي 
ْهِب( بضم الراء وسكون  وخلف )ِمَن الرُّ

اهلاء)27(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

ودالالهتا  لغات،  هي  القراءات  كل 
)اليد(،  اإلنسان  من  واجلناح  الفزع،  هي: 
العصا فصارت جانا  ألقى  ملا  إنه  واملعنى: 
أضالعه  إىل  ي��ده  بضم  فُأمر  منها،  ف��زع 
خمافة  هو  ْهب  الرَّ ألن  روعه،  من  ن  لُيسكِّ
ز واضطراب، ومن قرأ بضم الراء  مع حترُّ

 ،286 واملبسوط:   ،492 السبعة:  كتاب   )27(
وإيضاح   ،287 ال��ق��راءات:  يف  والتبرصة 

الرموز ومفتاح الكنوز: 579. 

الفزع، وقال  ْهِب( جعل داللتها:  الرُّ )ِمَن 
ْهب  الرَّ تفسري  التمس  خرجت  مقاتل: 
عبد  يا  فقالت:   ُ آكل  وأنا  َأعرابية  فلقيُت 
اهلل، تصدق عيلَّ فمألت كفي ألدفع إليها 
ويقول  ُكمي،  أي  َرْهبي  يف  ههنا  فقالت: 

الراغب األصفهاين: األول أصح)28(. 
• ]سورة 	 یچ  ی  ی  ىئ  چ 

الصافات: 47[ )315(.
قرأته القراء بفتح الزاي وكسها، وال 
خالف يف ضم الياء، فمن فتح الزاي فعىل 
ثالثي  من  فاعله  يسم  مامل  مستقبل  صيغة 
ونزيف  منزوف  فهو  الرجل  نزف  يقال: 
إذا ذهب عقله ونفد رشابه أيضا، ومن قرأ 
فعل  مستقبل  فهو  الزاي  بكس  )َينِْزُفوَن( 
والنزف  رشاهب��م،  ينفد  ال  ومعناه  رباعي 
ينزف  الرجل  أنزف  يقال:  الرشاب،  نفاد 
إنزافا إذا كان منه النزف أو وقع منه النزف 

كام يقال: اقطف الكرم واحصد الزرع.
ختريج القراءة:

ق����رأ مح����زة وال��ك��س��ائ��ي وخ��ل��ف 
}ي�ُن�ِْزف�ُوَن{ بضم الياء وكس الزاي. وقرأ 

)28( واحلجة يف القراءات السبع: 277، وحجة 
القراءات: 544، واملفرادت: 204. 
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وفتح  الياء  بضم  }ي�ُن�َْزف�ُون{  الباق�����ون 
الزاي)29(. 

وقرأ ابن أيب إسحاق }ي�َن�ِْزف�ُوَن{ بفتح 
الياء وكس الزاي، وهي قراءة شاذة)30(.

التوجيه الداليل للقراءة:
الزاي،  بكس  }ي�ُن�ِْزف�ُوَن{  ق����رأ  من 
ي�َن�ْزُف،  أن��َْزَف  من:  داللتها  جع��������ل 
إذا س�َِكَر، واملعنى: وال هم عن اخلم�����ر 
تفعل  كام  عقول�ُهم،  فتُزول  ي�َس�ْك�َرون 
نيا. وقيل: هو من أن�َْزَف ي�َن�ْزف  خ�َم�ُْر الدُّ
عن  ه��م  وال  فاملعنى:  رشاب���ه،  ف��رغ  إذا 
اخلمر ينفد رشاهبم كام ينفد رشاب الدنيا. 
واملعنى  العقل،  نفاد  من  األول  فاملعنى 

الثاين من نفاد الرشاب.
من قرأ }ي�ُن�َْزف�ُوَن{ بفتح الزاي، جعل 
داللتها من: ن�ُزَف فهو م�َن�ُْزوف إذا س�َِك�َر، 
واملعنى: ال تذهب عقوهلم برشاهبا، ويقال 
َزاَل  إذا  وم�َن�ُْزوٌف  ن�َزي�ٌف  للس�َّ�كران: 

و   ،579 البديع:  و   ،547 السبعة:  كتاب   )29(
و   ،636  /2 التذكرة:  و   ،316 املبسوط: 
 ،161 العنوان:  و   ،471 الوجيز:  الكتاب 
الزاهرة:  البدور  و   ،745  /2 االقناع:  و 

 .454
)30( البحر املحيط: 7/ 360. 

ع�َق�َل�ُه.
الياء  }ي�َن�ِْزف�ُوَن{ بفتح  شاذا  قرأ  ومن 
ن�ََزَف  من  داللته���ا:  جعل  الزاي،  وكس 
البئر:  ماَء  ن�ََزَف  قولك:  من  ن�َْزفا،  ي�َن�ْزُف 
ن�ُزح�َْت،  البئُر:  ون�ُزف�َت  كل�َّه،  ن�ََزح�َُه 

كن�ُزف�َْت، بالضم)31(. 
• الصافات: 94[	 ]س�����ورة  ھچ  چ 

.)317(
جاء  يقال:  امل��يش،  يف  يسعون  أي: 
أول  وهو  النعام��ة  زفيف  يزف  الرجل 
القراء أيضا  عدوها وآخر مشيها، وقرأت 
الياء، ومعناه: يصريون إىل الزفيف،  بضم 
وقرئ يف غري السبع بفتح الياء والتخفيف 
حكى  أرسع  إذا  يزف  وزف  قوهلم:  من 

ذلك عنهم أبو إسحاق الزجاج.
ختريج القراءة:

إليِه  }ف�َأق�ْب�َل�ُوا  َوْح��َده  محزة  ق�������رأ 
وقرأ  ال��زاي.  وكس  الياء  بضم  ي�ُِزف�ُّون{ 

القرآن  معاين  و   ،385  /2 القرآن:  معاين   )31(
إع��راب  و   ،304-  303  /4 وإع��راب��ه: 
ال��ق��راءات:  معاين  و   ،748  /2 ال��ق��رآن: 
 ،609-  608 القراءات:  حجة  و   ،409
املوضح:  224 -225، و  الكشف: 2/  و 

630، و البحر املحيط: 7/ 360. 
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بفت��ح الي���اء وكس�ر  }ي�َِزف�ُّون{  الباق����ون 
الزاي)32(.

يزيد،  ب��ن  اهلل  وع��ب��د  جم��اه��د،  وق���رأ 
وال��ض��ح��اك، وحي��ي��ى ب��ن ع��ب��د ال��رمح��ن 
خفيفة  }ي�َزف�ُوَن{  عبلة  أيب  وابن  املقرىء، 

الفاء، وهي قراءة شاذة)33(.
التوجيه الداليل للقراءة:

جعل  الياء،  بضم  }ي�ُزف�ُّون{  قرأ  من 
ي�ُزف�ُّون  وداللته���������ا:  حمذوفا،  املفعول 
وهو  فيف  الزَّ عىل  حيملوهنم  أي:  غريهم، 
عىل  بعضا  بعُضهم  حيمل  أي:  اإلرساع، 

اإلرساع.
أنه  الياء،  بفتح  }ي�َزف��ُّون{  قرأ  من  و 
أنفسهم  عنهم  اإلخبار  عىل  داللتها  محل 
فيف وهو اإلرساع، يقال: َزف�َّت اإلبُل  بالزَّ

ت�َزفُّ إذا أرسعت.
}ي�َزف�ُوَن{  الشاذة  بالقراءة  قرأ  ومن 
َوَزَف  من:  داللتها  جعل  الفاء،  بتخفيف 
الكسائي  يعرفها  ومل  أرسع.  بمعنى  َيزُف 

التيسري:  و   ،637-  636  /2 التذكرة:   )32(
 ،363 الكايف:  و   ،161 العنوان:  و   ،186

االقناع: 2/ 745، و النرش: 2/ 357. 
و   ،128 ال��ق��راءات:  ش��واذ  يف  خمترص   )33(

املحتسب: 2/ 221 -222. 

والفراء وعرفها غريمها.
ق��ال اب��ن ج��ن��ي: )ع��ىل أن أمح��د بن 
ع،  أرْسَ إذا  َوَزَف:  أثبت  قد  »ثعلب«  حييى 
وشاُهده عنده هذه القراءة }ي�َزفُ�وَن{ أي: 

ُيْسُعوَن )34(. 
• 	]15 ص:  ]س���������ورة  ىبچ  مب  چ 

.)322(
راحة،  وال  إفاقة  من  أي:  الفاء  بفتح 
فيها  ذلك  إن  فقيل:  الفاء  بضم  قرأ  ومن 
بالفتح  معناها  إن  وقيل:  واحد،  ومعناها 
الدنيا،  إىل  رجوع  وال  إفاقة،  بعدها  ليس 
أراد فواق  انتظار كأنه  ما هلا  وبالضم أي: 
ناقة وهو ما بني احللبتني، وجاء عن قتادة 

أن معناها بالفتح: ماهلا من مثنوية.
ختريج القراءة:

}م�َال�َه�َا  وخلف  والكسائي  محزة  قرأ 
الباقون  وقرأ  الف�����اء.  بضم  ف�َُواٍق{  م�ِْن 

وينظر:   ،222-  221  /2 املحتسب:   )34(
معاين القرآن: 2/ 389، و خمترص يف شواذ 
القراءات: 128، و الكشاف: 3/ 345، و 
اجلامع ألحكام القرآن: 15/ 95 -96، و 
القرآن  معاين  و   ،366  /7 املحيط:  البحر 
القرآن: 2/  309، و إعراب  وإعرابه: 4/ 
758 -759، و حجة القراءات: 609، و 

الكشف: 2/ 225، و املوضح: 630. 
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}ف�ََواق{ بفتح الفاء)35(.
التوجيه الداليل للقراءة:

من ق������رأ }ف�َُواق{ بضم الفاء، جعل 
مابني  وهو  الن�َّاقة،  ف�َُواق  من  داللته����ا: 
جوع  الرُّ من  مشتقٌّ  وهو  الن�َّاقة،  ح�َل�ْب�َت�َي 
بني  الض�َّْرع  إىل  الل�َّبن  يعود  ألنه  أيض����ا، 

احللبتني.
و من ق���رأ }ف�ََواق{ بفتح الفاء، جعل 
جوع، أي: ماهلا من رجوع.  داللتها: من الرُّ
أفاق  قولك:  ومنه  راحة،  من  ماهلا  وقيل: 
املريض من مرضه: إذا اسرتاح، ورجع إىل 
الصحة، وكذلك: أفاقت الن�َّاقة: إذا رجع 

إليها ل�َبن�ُها بعد ما ح�ُلبت.
متيم  لغة  بالضم  )ف�ُواق(  لغتان:  ومها 
لغة أهل  بالفتح  )ف�َواق(  وأسد وقيس. و 

احلجاز)36(. 

 ،319 املبسوط:  و   ،552 السبعة:  كتاب   )35(
 ،187 التيسري:  و   ،643  /2 التذكرة:  و 
و   ،748  /2 واإلق��ن��اع:   ،369 والكايف: 

النرش: 2/ 361. 
)36( معاين القرآن وإعرابه: 4/ 323، و احلجة: 
حجة  و   ،414 القراءات:  معاين  و   ،278
القراءات: 613، و الكشف: 2/ 231، و 

املوضح: 632. 

• 	]12 النجم:  ]سورة  چ  ڈ  چ 

.)366(
قرأ  وم����ن  امل��راء،  من  جتادلونه  أي: 
وأصله  أفتجحدونه،  فمعناه:  )َأفتمرونه( 
واستخرجت  حلبتها  إذا  الناقة  مريت  من 

لبنها.
ختريج القراءة:

قرأ محزة والكسائي ويعقوب وخلف 
التاء  بفتح  ي��رى(  م��ا  ع��ىل  )َأَف��َت��ْم��ُرون��ه 
وسكون امليم من غري ألف. وقرأ الباقون 

)َأَفُتامُروَنه( باأللف وضم التاء)37(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

األلف،  وإثبات  التاء  بضم  قرأ  م���ن 
املجادلة  يعني  امل��امراة  من  داللتها  جع��ل 
جادل  إذا  ي��امري:  م��ارى  عىل  محله  ألن��ه 
واملعنى: أفتجادلونه فيام علمه ورآه، ومن 
قرأ بفتح التاء من غري ألف، جعل داللتها 
إذا  يمري:  مري  عىل  محله  ألنه  اجلحود 
يرى،  ما  عىل  أفتجحدونه  واملعنى:  جحد 
إذ كان ديدن املرشكني جحود ما يأتيهم به 

واملبسوط:   ،615  �614 السبعة:  كتاب   )37(
354، والتبرصة: 338، والكنز يف القراءات 

العرش: 243. ، وشواذ القراءات: 531. 
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رسول اهلل، وأرى ما يراه القييس، من 
أن القراءتني متداخلتان، ألن من جادل يف 
فقد جحده، ومن جحد شيئا  إبطال يشء 

جادل يف إبطاله.
األنسب  ه��ي  ال��ت��اء  بضم  وال��ق��راءة 
لثالثة اسباب: أوهلا: أن أكثر القراء امجعوا 
فإن  اللغوية  الناحية  من  والثاين:  عليها. 
يتع����دى  وال  ب�)عىل(،  يتعدى  )متارون( 
)جح���د( ب�)عىل( فاأللف أليق به لوجود 
عىل بعده، والثالث: أن )متارونه( باأللف 
عىل صيغة )تفاعل( التي من معانيه��������ا 
ألن  املبالغ���ة،  بمعنى  وتفاعل  املشاركة، 
زيادة املبنى لزيادة املعنى، فأن الفع��������ل 
تك�����ون  اثنني  بني  جرى  إذا  الواح�������د 
مزاولته أشق من مزاولته وحده، ولذا قيل 
املفاعلة إذا مل تكن للمغالبة هي للمبالغة، 

ولكنها هنا للمغالبة)38(. 
• 	 ]12 الرمحن:  ]سورة  چ  ہ  چ 

.)374(

 ،335 السبع:  القراءات  يف  احلجة  ينظر:   )38(
وال��ك��ش��ف ع��ن وج���وه ال���ق���راءات: 2/ 
 ،685 ال��ق��راءات:  وحجة   ،295�294
مرقاة  كتابه  يف  الداليل  وال��درس  والقاري 

املفاتيح: 182. 

اآلية  ه��ذه  يف  يكون  أن  أج���ازوا  قد 
وذلك  الرائح�����ة  الطيب  الشجر  بمعنى 
نصبه،  أو  الرحيان  برفع  قرأ  من  قراءة  عىل 
طيب  شجر  كل  الرحيان:  تسمي  والعرب 
الرائحة. وأما من قرأه باخلفض عطفا عىل 

العصف، فال جيعله إال بمعنى الرزق.
ختريج القراءة:

ق����رأ مح����زة وال��ك��س��ائ��ي وخ��ل��ف 
الباقون  وق����رأ  باخلفض،  حي��اِن(  )وال��رَّ
قرأ  عام���ر  ابن  إال  بالرفع  )وال��رحي��اُن( 

بالنصب)39(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

عطفها  حْياِن(  )الرَّ باخلفض  قرأها  من 
عىل العصف يف قوله تعاىل: )ذو العصِف 
ال��زرع،  من  يعصف  ما  وه��و  حي��اِن(  وال��رَّ
عصف.  املتكس�����ر  النبت  حلطام  ويقال 
وتقديرهم ذو العصِف وذو الرحي���������اِن. 
وجعل داللتها: واحلب ذو ال�����ورق وذو 
التبن وه���و رزق  الورق هو  فذو  الرزق. 
البهائم، وذو الرزق هو الرحيان وهو رزق 

 ،358 واملبسوط:   ،619 السبعة:  كتاب   )39(
وإحت��اف   ،341 ال��ق��راءات:  يف  والتبرصة 

فضالء البرش: 405. 
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وئ  چ  تعاىل:  كقوله  وه��و  اإلن��س��ان. 
رزق  الفاكهة   ]31 عبس:  ]سورة  چ  ۇئ 
ومن  البهائم.  رزق  هو  واألّب  اإلنسان، 
املبتدأ  عىل  عطفها  )الّرحياُن(  بالرفع  قرأ 
فاكهٌة  "فيها  تعاىل:  قوله  قبله وهو  املرفوع 

والنخُل ذات ُ األكامم واحلبُّ ذو العصف 
حْياَن(  والرحياُن«، ومن قرأها بالنصب )الرَّ
"والسامَء رفعها  عطفها عىل ق����وله تعاىل: 
العصِف  ذا  احلبَّ  وأنبت  امليزان"  ووضع 
الطيبة.  الرائحة  والرحياَن. وداللته���������ا: 
502ه�(  األصفهاين)ت  الراغب  ويؤكد 
له رائح���ة.  الرحيان هو: ما  أن األصل يف 
اهلل،  رحي����ان  من  الولُد  َوُرِوَى:  وقال:.. 
وذلك كنحو ما قال الشاعر: يا حبذا ريُح 

الولْد ريُح اخلَُزاَمى يف البلْد)40(.

• 	 ]51 ال��ق��ل��م:  ]س���ورة  ڻچ  چ 

.)407- 406(
وضمه������ا،  الياء  بفتح  القراء  قرأهتا 
يستأصلونك من قوهلم: زلق  معناه  يقال: 
رأسه وأزلقه إذا حلقه. وقال الفراء: معنى 

)40( املفردات: 206 ينظر: احلجة يف القراءات 
وج��وه  ع��ن  وال��ك��ش��ف   ،338 ال��س��ب��ع: 
فضالء  وإحت���اف   ،299  /2 ال��ق��راءات: 

البرش: 405. 

يصيبونك  أي:  ليعت�����انونك  )َُيْزلُقوَنَك( 
أي:  يزلونك،  معناه  وقي�������ل:  بعيوهنم، 
يسقطونك من نظرة كاد يأكلني فيها، وقد 
يقال:  لينفذونك  )َلُيْزلُقوَنَك(  معنى  قيل، 

أنفذ فالن خصمه بالقول كإنفاذ السهم.
ختريج القراءة:

الياء  بفتح  جعفر  وأب��و  نافع  ق����رأ 
)َلُيْزلُقوَنَك(  الباقون:  وقرأ  )َلَيْزلُِقوَنَك(، 
الفعل  م��ن  م��أخ��وذ  فالفتح  ال��ي��اء  بضم 
الثالثي: زلق يزلق، وقراءة الضم مأخوذة 
ومعنامها  يزلق  أزلق  الرباعي:  الفعل  من 

ليصيبونك بأبصارهم ال بأعينهم)41(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

من قرأ )َلَيْزلُِقوَنَك( بفتح الياء جعلها 
وجع����ل  يزلق(  )زلق  الثالثي  الفعل  من 
داللتها من االستئصال، واملك����ان الزلق: 
أخذ  وم�نه  فيه،  نبات  ال  الذي  حض  الدَّ
زلق رأسه: إذا حلقه، بمعنى أنه استأصل 

الشعر منه.
بض������م  )َلُيْزلُقوَنَك(  ق��رأ  وم������ن 

)41( كتاب السبعة: 647، واحلجة يف القراءات 
السبع: 351، واملبسوط: 378، والتيسري: 
وإحتاف   ،718 القراءات:  وحجة   ،213

فضالء البرش: 422. 
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من  متعديا  رباعيا  فع�ال  جعلها  ال��ي��اء 
من  داللتها:  وجع���������ل  يزلق(،  )أزلق 
لينظروا  معناه  وقيل  بالعني.  اإلص��اب��ة 
ينظرون  كانوا  البغضاء، وقيل:  نظر  إليك 
حتى  والبغض���اء  بالعداوة   النبي إىل 
أهنم  معناه  قيل  بنظرهم.  ونه  يشقُّ ك��ادوا 
هيلكونك  أو  بنظراهتم  يزلونك  أن  أرادوا 
يرصعني،  يكاُد  نظرا  إيلَّ  نظر  قوهلم:  من 
ويكاد يأكلني، أي لو أمكنه بنظره الرصَع 

أو األكل لفعله، كقول الشاعر:
نظرا ُيِزيُل مواِضَع األقداِم

يكادون  حسًدا  نظراهتم  حدة  من  أي 
تعاىل  اهلل  فوق����اك  مكانك  عن  وك  ينُحُّ
رشهم. و وقال الطربي عن ابن عباس: إن 
بأبصارهم  َينُْفذونك  )َلُيْزلُقوَنَك(:  معنى 

من شدة النظر)42(. 
• 	 ]33 املدثر:  ]سورة  چ  ۇئ  وئ  وئ  چ 

.)419(
قرأ  ومن  اإلدبار،  واملصدر  وىل،  أي: 
النهار،  جاء  فمعناه:  ثالثي  بفعل  دبر  إذا 

)42( ينظر: الكشاف: 4/ 132، وجامع البيان: 
السبع:  القراءات  يف  احلجة  و   ،56  /14
351، والكشف عن وجوه القراءات: 2/ 

51، واملفردات: 215. 

جاء  إذا  وخلفني  فالن  دبرين  تقول:  كام 
بعدي.

ختريج القراءة:
عامر  وابن  عمرو  وابو  كثري  ابن  قرأ 
برواي�����ة  وعاصم  جعفر  وابو  والكسائي 
الذال،  بعد  باأللف  إذا(  )َوال�َّي�ْل  بكر  أيب 

و)َدَبَر( بفتح الدال من غري مهز قبلها.
وخلف  ويعقوب  ومح��زة  نافع  وق��رأ 
)َوال��َّ�ي�ْل  حف��ص  برواي�������ة  وعاص����م 
بعدها،  ألف  غري  من  ال��ذال  بإسكان  إْذ( 
الدال  وإسكان  مفتوحة  هبمزة  و)أْدب���َ��َر( 

بعدها )43(. 
ال��رشي��ف  امل��ص��ح��ف  ورس��م��ت يف 
والدال  الذال  بإسكان  أْدَبَر(  إذ  )وال��َّ�ي�َل 

ومهزة مفتوحة بينهام.
التوجيه الداليل للقراءة:

الذال  بعد  باأللف  َدَب��َر(  )إذا  قرأ  من 
غري  م����ن  املهملة  الدال  وفتح  املعجمة، 
مهزة، جعل داللته عىل معنى )انقىض( فهو 

 ،387 املبسوط:  و   ،659 السبعة:  كتاب   )43(
و  741، والتبرصة: 364،  التذكرة: 2/  و 
 ،199 والعنوان:   ،559 الوجيز:  الكتاب 
 ،393 النرش: 2/  797، و  و االقناع: 2/ 

والبدور الزاهرة: 627. 
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أمر مل ي�َْمض، ألن )إذا( ملا ُيستقبل، )وإذ( 
ملا مىض.

الذال  بإسكان  أْدب���َ��َر(  )إذ  قرأ  ومن 
مفتوحة،  وهبمزة  املهملة  والدال  املعجمة 
والليل  فاملعنى:  مىض،  قد  أمرا  جعله  أنه 
إذا ت�َول�َّى. يقال: َدَبَر وأْدب�ََر إذا ت��َول�ّى)44( 
وق��ال ي��ون��س: )َدَب����َر: ان��ق��ىض، وأْدب���َ��َر: 

َول��َّى()45(.
ال��زج��اج: )وك��المه��ا جيد يف  وق��ال 
العربية، يقال: َدَبَر الل��َّيُل وأْدب�ََر، وكذلك 

ق��َب�ََل الل��َّيُل وأق�ْب�ََل()46(.
• 	 ]23 املرسالت:  ]سورة  چ  ٺ  چ 

.)427(
ق���رأت���ه ال���ق���راء ب��ت��خ��ف��ي��ف ال���دال 
قدرت  يقال  واحد،  ومعنامها  وتشديدها، 
فأنا  تقديرا  وقدرته  قادر  فأنا  قدرا  اليشء 
اهلالل:  يف   النبي قول  ومن����ه  مقدور، 

)44( معاين القرآن واعرابه: 5/ 248، و اعراب 
القراءات  يف  احلجة  و   ،547  /3 القرآن: 
السبع: 355، و معاين القراءات: 513، و 
حجة القراءات: 733 -734، و الكشف: 

2/ 347، و املوضح: 696. 
)45( حجة القراءات: 733 -734. 

)46( معاين القرآن واعرابه: 5/ 248. 

"فإن غم عليكم فاقدروا له" قدروا املسري 
املنازل.

ختريج القراءة:
والكس������ائي  ونافع  جعفر  أبو  ق��رأ 
الباقون  وق��رأ  ال��دال،  مشددة  رنا(  )فقدَّ

)فَقَدرنا( خفيفة الدال)47(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

ال��دال:  بتشديد  )ف��ق��ّدرن��ا(  ق��رأ  م��ن 
وهذا  مرة  بعد  مرة  التكرار  داللتها  جعل 
ناتج من زيادة املبنى الذي يؤدي إىل زيادة 
املعنى وهو التشديد هنا، وقد امجع القراء 
عىل تشديد الدال يف سورة عبس يف اآلية 
أي  رب  ڱ  ڱ  زب  تعاىل:  قوله  يف   ،19
قدره  ثم  علقة،  ق��دره  ثم  نطفة،  فقدره 

مضغة... الخ.
الدال:  بتخفيف  )فقَدرنا(  ق���رأ  ومن 
عليه  مستدال  القدرة،  من  داللتها  جعل 

ٺ  زب  تعاىل:  قوله  يف  اآلي��ة  تكملة  من 
التخفيف وصيغ����ة  فوافق بني  ٿرب  
اسم  وزن  ألن  )الق���ادرون(  الفاعل  اسم 

 ،666 السبعة:  كتاب  و   ،391 املبسوط:   )47(
وإحتاف   ،259 والكنز:   ،368 والتبرصة: 

فضالء البرش: 430. 
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التشديد  فداللة  فاعل.  َفَعَل  من  الفاعل 
حتوي داللة التخفيف وأكثر فهي أوىل من 

كوهنام بمعنى واحد.
قال الفراء: »مها لغتان والعرب تقول: 
ر عليه رزقه  ر عليه املوت وُقِدر، وُقدِّ )ُقدِّ
اخرتت  )مل  للكس����ائي:  وقيل  وُق��ِدر(. 
التشديد واسم الفاعل ليس مبنيا عىل هذا 
ل  الفعل؟.( فقال: هذا بمنزلة قوله: »فَمهِّ
يقل  ومل  »أْمهْلهم:  ق��ال:  ثم  الكافرين، 

ْلهم( فجمع بني اللغتني«)48(. )َمهِّ
• ]سورة املرسالت: 32[ 	 چ  گ  چ 

.)428(
السبع  غري  يف  ويقرأ  كالبن�����اء،  أي: 
بفتح الصاد، ومعناه أعناق النخل، وقيل: 

أصوهلا املتقطعة.
ختريج القراءة:

جبري،  بن  وسعيد  عباس،  اب��ن  ق��رأ 
مقسم،  وواب����ن  واحل���س���ن،  وجم���اه���د، 
وقرأ  الصاد،  بفتح  )كالَقرَص(  والسلمي 

)48( حجة القراءات: 744، و ينظر: احلجة يف 
القراءات:  السبع: 360، وحجة  القراءات 
وج��وه  ع��ن  وال��ك��ش��ف   ،744-  743

القراءات: 2/ 358. 

الباقون بإسكاهنا)49(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

من قرأ )كالَقرَص( بفتح الصاد، جعل 
العنق  ُة:  والَقرَصَ النخل،  أعناق  داللتها: 

ات. مجعها ُقرَصٌ وُقرَصَ
نرف������ع  كنُّا   :عباس ابن  وعن 
فنرفعه  أقل  أو  أذرع  ثالثة  بَقرَص  اخلشب 

للشتاء، فنسميه القرَص.
وقال سعيد بن جبري والضحاك: هي 
َوقع  إذا  الِعظام  والنخل  الشجر  أص��ول 

وُقطع. وقيل أعناقه.
الصاد،  بإسكان   ) )َكالَقرْصِ قرأ  ومن 
ُت  َقرَصْ من  مأخوذ  البناء  داللتها:  جعل 
كذا ضممُت بعضه إىل بعض، ومنه سمي 
إن  عيل:  أبو  وقال  ُقُصور،  ومجعه  الَقرْصُ 
وهي  ق�����ال:  القصور  بمعنى  هنا  القرص 
بيوت من أَدم كانوا يرضبوهنا إذا نزلوا عىل 

 ،726 �725 القرآن لألخفش: 2/  )49( معاين 
 �596  /3 للنحاس:  ال��ق��رآن  وإع���راب 
 ،167 القراءات:  شواذ  يف  وخمترص   ،597
واملحتسب: 2/ 346 -347، والكشاف: 
واجلامع   ،278  /2 والتبيان:   ،204  /4
 ،164-  163  /19 ن:  ال��ق��رآ  ألح��ك��ام 
 ،403-  402  /8 امل��ح��ي��ط:  وال��ب��ح��ر 

واملفردات: 405. 
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املاء)50(. 
• 	 ]11 النازعات:  ]س��ورة  چ  ى  چ 

.)433(
فقيل:  )ناخرة(  قرأ:  ومن  عفنة،  أي: 
)َنِخَرًة(  معنى  وقيل:  أيضًا،  عفنة  معناها 
ال��ري��ح  ه��ب��وب  م��ن  فيها  ي��ص��ري  ف��ارغ��ة 

كالنخري.
ختريج القراءة:

وابن  كثري  وابن  ونافع  جعفر  أبو  قرأ 
عاص���م،  عن  وحفص  عمرو  وأبو  عامر 
بغري  ��ِخ��َرًة(  )نَّ يعقوب،  عن  وزيد  وروح 
ألف. وقرأ عاصم يف رواية أيب بكر، ومحزة 
)ناخ�َرًة( وخلف  يعقوب،  عن  ورويس 

باأللف.
أبو  ف��روى  الكس�ائي:  عن  واختلف 
)ن��اخ��رة( عنه  ومح���دون  ال���دوري  عمر 

و)َنِخرة( باأللف وغري األلف)51(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

من قرأ )َنِخَرًة( بغري ألف، جعلها عىل 
الريح  كأن  بالية،  وداللتها:  )َفِعلة(  وزن 

)50( املحتسب: 2/ 347. 
 ،394 واملبسوط:   ،670 السبعة:  كتاب   )51(
وإحتاف   ،260 والكنز:   ،370 والتبرصة 

فضالء البرش: 432. 

الشجرة  َنِخَرت  قوهلم:  من  فيها،  تنخر 
أي َبِلَيت فهبَّْت هبا ُنْخَرُة الريح أي هبوهبا 
والنخري صوت من األنف، ويسمى حرفا 
ُنْخَرتاُه  النخري  ُمنهام  خَيرج  اللذان  األنف 
نِخر  »يقال عظم  اليزيدي:  قال  وِمنْخراُه، 
كنا  إذا  قالوا:  أهنم  عىل  فدل  غدا«  وناِخر 

بعد موتنا عظاما نخرة: قد نخرت.
عىل  جعلها  بألف،  )ناخرة(  قرأ  ومن 
)َفِعل( وداللتها:  الفاعل من  اس����م  وزن 
تدخل  جموفة  اللحم  من  عارية  عظ���اما 
تكن  مل  أن  بعد  فتنخرها  فيه������ا  الريح 
الناس عىل  كذلك، وقيل مها لغتان وأكثر 
خوت،  قد  التي  البالية  بمعنى  سواء  أهنام 
إثبات  فيها، وقيل األجود  الريح  فدخلت 
بعدها  وما  قبلها  ما  اللفظ  ليوافق  األلف 
من رؤوس اآليات باأللف، مثل )احلافرة، 

والرادفة، والراجفة، والساحرة()52(.
• 	 ]24 التكوير:  ]سورة  چ  ۇ  چ 

.)438(

 ،  ،362 السبع:  ال��ق��راءات  يف  احلجة   )52(
والكشف عن وجوه القراءات: 2/ 361، 
وامل��ف��ردات:   ،748 ال��ق��راءات:  وحجة 

 .486
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فمعناه  بالظ����اء،  قرأه  ومن  ببخيل، 
بمتهم.

ختريج القراءة:
والكسائي  عمرو  وأبو  كثري  ابن  ق���رأ 
الباقون  وقرأ  بالظاء.  )بظنني(  ويعقوب 

)بضنني( بالضاد)53(. 
التخريج الداليل للقراءة:

عىل  جعلها  بالظاء،  )بظنني(  قرأ  من 
صيغة  ت��أيت  مفعول،  بمعنى  فعيل  وزن 
املفعول، والوصف  داال عىل  فعيل وصفا 
يف  عنه  تنوب  وهي  مفعول  من  أبلغ  هبا 
الداللة ال العمل، وتدل عىل ان الوصف 
هبا قد وقع عىل صاحبه عىل وجه الثبوت 
أو قريب من الثبوت فاصبح فيه كأنه خلقة 
مكحول،  من  أبلغ  فكحيل  طبيعة،  أو 
وظنني أبلغ من مظنون، وال يطلق وصف 
يقال  فال  صاحبه  به  اتصف  إذا  إال  فعيل 
إذا  إال  ظنني  يقال  وال  ُأرس  إذا  إال  أسري 
من  متهم،  داللتها:  جعلوا  لذلك  اهت��م 
قولك: ظننت فالن اهتمته، واملعنى: أهنم 

)53( كتاب السبعة: 673، و املبسوط: 398، و 
التبرصة: 372، والكنز يف القراءات العرش: 

261، وإحتاف فضالء البرش: 434. 

بالغوا يف اهتامه لذلك استعمل القرآن 
بنفيها،  عليهم  ورد  الصيغة،  هذه  الكريم 
واملعنى: أنه ليس بمتهم يف أن يأيت من 
عند نفسه بزيادة أو بنقص فيام أوحي إليه، 
مفعول  إىل  إال  يتعد  مل  أنه  ذلك  عىل  ودل 

واحد قام مقام الفاعل وهو مضمر فيه.
ومن قرأ )بضنني( بالضاد، جعلها عىل 
داللتها:  جعل  فاعل،  بمعنى  فعيل  وزن 
باليشء  البخل  هو  نّة  الضَّ ألن  بخي���ل، 
بني  ِض��نِّ��ي  ف��الن  ق��ي��ل:  وهل���ذا  النفيس، 
به.  أِضُن  الذي  النفيس  هو  أي  أصحايب 
واملعنى: أن حممدا ال يبخل يف بيان ما 
أوحي إليه من ربه بل إنه يرشد ويعلم 

ويؤدي عن اهلل تعاىل.
 وق����د روي عن السيدة عائشة
)بظنني(  يق���رأ  ك�������������ان   النبي أن 

 .)55 بالظاء)54(

)54( زاد املسري: 9/ 44، وتفسري ابن كثري: 4/ 
 .480

)55( احلجة يف القراءات السبع: 364، والكشف 
وحجة   ،364  /2 ال��ق��راءات:  وج��وه  عن 
 ،299 وامل��ف��ردات:  و   ،752 ال��ق��راءات: 
والقاري   ،434 البرش:  فضالء  وإحت��اف 
املفاتيح:  مرقاة  كتابه  يف  الداليل  وال��درس 
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• 	 ]7 االنفطار:  ]س�����ورة  ڦچ  چ 

.)439(
بتخفيف  قرأ  ومن  خلقك،  قوم  أي: 
من  ش��اء  ما  إىل  رصف��ك  فمعناه:  ال��دال 

الصور يف احلسن والقبح.

ختريج القراءة:
ق���رأ أب���و ج��ع��ف��ر وع���اص���م ومح���زة 
خفيفة  )َفَعَدَلَك(  وخلف  والكس������ائي 
عامر  واب��ن  ونافع  كثري  ابن  وق��رأ  ال��دال. 
مشددة  َلَك(  )َفَعدَّ ويعقوب  عمرو  وأبو 

الدال)56(. 
التوجيه الداليل للقراءة:

ال�����دال،  بتشديد  َلَك(  )َفعدَّ قرأ  من 
يف  خلقك  سوى  مك،  فقوَّ داللتها:  جعل 
واستدلوا  تقويم  وأكمل  صورة  أحسن 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  تع��اىل:  بقوله 
بمعنى:   ]4 التني:  ]س�������ورة  ٺچ 
عىل  زائ��د  يشء  فيه  ليس  اخللق  معتدل 
نك  حسَّ معناه  قوم:  وقال  فيفسده،  يشء 

ومجَّلك.

 ،399 واملبسوط:   ،674 السبعة:  كتاب   )56(
واإلقناع:   ،373 القراءات:  يف  والتبرصة 

2/ 806، والكنز 262. 

الدال،  بتخفيف  )َفَعَدَلَك(  قرأ  ومن 
جعل داللتها: رصفك إىل أي صورة شاء 
والقبح،  اجلامل  أو  والقرص،  الطول  من 
وقيل: عدلك أي رصفك إىل شبه من شاء 
من قرابتك أبيك أو عمك أو خالك)57(. 

دل  وم��ا  التشديد  بني  توافق  فهناك 
فالكلمة  عليه،  دل  وما  والتخفيف  عليه، 
معنى  تؤدي  منها  صوت  تشديد  حال  يف 
حال  يف  ت��ؤدي��ه  ال��ذي  املعنى  م��ن  أق��وى 
وأصعب  أقوى  اإلنسان  فتقويم  ختفيفها، 
ابن جني: »إن األصوات  قال  من رصفه، 
ومتى  قويت،  قويت  فمتى  للمعاين  تابعة 
الصوت  يف  وزادوا  ضعفت...  ضعفت 
القتصادهم  فيه  واقتصدوا  املعنى  لزيادة 
إىل  الصوت  تشديد  أدى  وهنا  ف��ي��ه«)58( 
اختالف داللة الكلمة عام كانت عليه قبل 

ختفيفها.

 ،364 السبع:  القراءات  يف  احلجة  ينظر:   )57(
والكشف عن وجوه القراءات: 2/ 364، 
فضالء  وإحتاف   ،753 القراءات:  وحجة 

البرش: 434. 
)58( املحتسب: 2/ 210. 
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اخلامت����������ة:
س��واء  العربية  ع��ل��امء  م��ن  كثري  ع��د 
أكانوا لغويني أم نحويني عىل مر العصور 
القراءات القرآنية مصدرًا مهاًم من مصادر 
العلمية  آراءهم  يعضدون  فهم  دراساهتم 
من  كثريا  عليها  ويبنون  القراءات  بتلك 
يف  واختلفوا  والنحوية،  الغوية  قواعدهم 
مدرسة  علامء  فنرى  هبا  االحتجاج  قضية 
السبع  ال��ق��راءات  بعض  رفضوا  البرصة 
التي  أقيستهم  مع  تتفق  ال  التي  املتواترة 
النحوية  قواعدهم  تقعيد  يف  وضعوها 
أخذهم  ع��دم  الطبيعي  من  يعد  عليه  و 
الكوفة  أما علامء مدرسة  الشاذة،  بالقراءة 
حتى  القراءات  بكل  األخذ  أج��ازوا  فقد 
أصوهلم  من  أصال  وجعلوها  منها  الشاذة 
وأحكامهم.  قواعدهم  عليها  بنو  التي 
واخ��ت��الف ال��ق��راء يف ال��ق��راءة ق��اد إىل 
معينة،  لفظة  املطلوب من  املعنى  اختالف 
وقد ال يؤدي اختالف القراءة إىل اختالف 
يف املعنى وإن كان قليال، وهذا االختالف 
من  مكنته  اللغة  لدارس  خصبة  مادة  هيأ 
وعىل  القراءة  تلك  دالالت  عىل  الوقوف 
ترجيح  يف  وللفقه����اء  العربية،  اللهجات 

اخلزرجي  وتفسري  آخ���ر...  ع��ىل  حكم 
تناولت  التي  املهمة  الكتب  من  واح��د 
سبقه  من  خطى  فيه  متبعا  القراءات  تلك 
املبارك  بن  الفن مثل: حييى  من علامء هذا 
بن املغرية العدوي املعروف بابن اليزيدي 
القرآن  )غريب  كتابه  يف  )ت237ه����( 
330ه���(  )ت  والسجستاين  وتفسريه(، 
وال��راغ��ب  ال��ق��رآن(،  )غ��ري��ب  كتابه  يف 
كتابه  يف  502ه������(  )ت  األص��ف��ه��اين 
وغريهم،  القرآن(  غريب  يف  )املفردات 
الكتب  ه��ذه  أن  عىل  التنويه  من  بد  وال 
تتفاوت  القرأن  غريب  كتب  من  وغريها 
من  معينة  س��ورة  يف  امل��ف��ردات  تناول  يف 
منهج  له  منهم  كل  أن  و  الكريم،  القران 
خاص وتناول خمتلف عن اآلخر مما جعل 
هذه الكتب كباقة ورد حتوي ألوان خمتلفة 

يف سلة واحدة.



أ.م.د. إيامن صالح مهدي

205

• -العالمة 	 القراءات  معاين  عن  اإلبانة 
ال��ق��ي��يس،  ط���ال���ب  أيب  ب���ن  م��ك��ي 

الدين  حميي  د.  حتقيق  )ت437ه����( 
-دم��ش��ق  امل���أم���ون  دار  رم���ض���ان، 

1979م.
• ال��ق��راءات 	 يف  البرش  فضالء  إحت��اف 

األربع عرش -الدمياطي، الشيخ امحد 
بن حممد الشهري بالبناء )ت1117ه�( 
الضباع،  حممد  عيل  األس��ت��اذ  حتقيق 

القاهرة 1359ه�.
• اإلتقان يف علوم القرآن -جالل الدين 	

السيوطي  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد 
البايب  مصطفى  )ت911ه�(مطبعة 
احللبي -القاهرة 1370ه� -1951م.

• بن 	 اهلل  عبد  حممد  -أبو  الكاتب  أدب 

مسلم بن قتيبة الدينوري، دارصادر-
بريوت 1967م.

• يف 	 املنتهي  وت��ذك��رة  املبتدي  إرش��اد 
احلافظ  -اإلم���ام  العرش  ال��ق��راءات 
بندار  بن  احلسني  بن  حممد  العز  أبو 

521ه�(  )ت  الق����النيس  الواسطي 
حتقيق الدكتور عثامن حممود غزال، دار 

الكتب العلمية، بريوت 2007م..
• امحد 	 جعفر  -اب���و  ال��ق��رآن  إع���راب 

ب���ن حم��م��د ال���ن���ح���وي، ال��ن��ح��اس 
زهري  الدكتور  حتقيق  )ت338ه����(، 
بغداد  العاين،  مطبعة  زاه��د،  غ��ازي 

1397ه� -1977م.
• األعالم. قاموس تراجم -خلري الدين 	

العلم  دار  1976م(  )ت  ال��زرك��يل 
للماليني -بريوت 1979م.

• اإلقناع يف القراءات السبع -أبو جعفر 	
امحد بن عيل بن امحد األنصاري، ابن 
الدكتور  حتقيق  )ت540ه�(  الباذش 
منش��������ورات  قطامش،  املجيد  عبد 

املكرمة،  بمكة  القرى  أم  جامع�������ة 
دمشق 1403ه�.

• يف 	 الكنوز  ومفتاح  الرموز  إيضاح 
األرب���ع ع��رشة -شمس  ال��ق��راءات 
)ت  القباقبي  خليل  بن  حممد  الدين 

املصادر واملراجع: أهم  قائمة 
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ال��دك��ت��ور  وحت��ق��ي��ق  دراس����ة   )849
عامن  عامر،  دار  شكري،  خالد  أمحد 

2003م.
• بن 	 حممد  حيان  -أب��و  املحيط  البحر 

النحوي،  األندلس��ي  عيل  بن  يوسف 
مطبعة  )ت745ه�������(  ال��غ��رن��اط��ي 

السعادة -القاهرة 1378ه�.
• -الزركيش، 	 القرآن  علوم  يف  الربهان 

ب����در ال���دي���ن حم��م��د ب���ن ع��ب��د اهلل 
أيب  األستاذ حممد  )ت794ه�( حتقيق 
الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل 

العربية 1376ه� -1957م.
• العرش 	 القراءات  يف  الزاهرة  البدور 

األنصاري،  قاسم  بن  -عمر  املتواترة 
بعد 900 ه�( حتقيق عبد  النشار )ت 
ماجستري  -رسالة  اهلل  عبد  احلسني 
-جامعة  اآلداب  -كلية  منشورة  غري 

بغداد -1987م.
• عبد 	 -أبو  الثامنية  ق��راءات  يف  البديع 

خالويه،  اب��ن  امح��د،  بن  احلسني  اهلل 
جايد  السيد  حتقيق  )ت370ه�����( 
دكتوراه- -اطروحة  خملف  زي��دان 
-جامعة  االداب  -كلية  منشورة  غري 

بغداد -1986م.
• � برنامج شيوخ الرعيني -أليب احلسن 	

عيل بن حممد بن عيل الرعيني اإلشبييل 
شبوح،  إبراهيم  حتقيق  666ه�(  )ت 
واالرش��اد  الثقافة  وزارة  منشورات 

القومي السورية، دمشق 1962م
• املشاهري 	 ووف��ي��ات  اإلس���الم  ت��اري��خ 

بن  حممد  الدين  -لشمس  واألع��الم 
748ه�(  )ت  الذهبي  عثامن  بن  أمحد 
حتقيق د. بشار عواد معروف والشيخ 
شعيب االرناؤوط ود. صالح مهدي 
-بريوت  الرس����الة  -مؤسسة  عباس 

1988م.
• الصبور 	 عبد  -د.  ال��ق��رآن  ت��اري��خ 

شاهني، دار القلم، بريوت 1966م.
• البقاء 	 -أبو  القرآن  إعراب  يف  التبيان 

العكربي  احل��س��ني،  اب���ن  اهلل  ع��ب��د 
العلمية- الكتب  دار  )ت616ه����( 
وقد  -1979م،  1399ه����  ب��ريوت 

طبع باسم »إمالء ما من به الرمحن«.
• حممد 	 الدين  -شمس  التيسري  حتبري 

)ت  اجل��زري  ابن  حممد  بن  حممد  بن 
833ه�(، دار الكتب العلمية، بريوت 
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1983م.
• احلسن 	 -اب��و  ال��ق��راءات  يف  التذكرة 

ابن  امل��ق��رئ،  املنعم  عبد  ب��ن  طاهر 
الدكتور  حتقيق  )ت399ه���(  غلبون 
مطابع  ابراهيم،  بحريي  الفتاح  عبد 
 - -القاهرة  العريب  لإلعالم  الزهراء 

1411ه� -1991م.
• تفسري اخلزرجي املسمى نفس الصباح 	

يف غريب القرآن وناسخه ومنسوخه � 
بن  الصمد  عبد  بن  أمحد  جعفر  أبو 
)ت582ه����(  اخل��زرج��ي  احل��ق  عبد 
حتقيق أمحد فريد املزيدي، دار الكتب 

العلمية، بريوت 2008م.
• الدين 	 عامد   � العظيم  القرآن  تفسري   �

أبو الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي 
الكتب  إح��ي��اء  دار  )ت774ه������( 

العربية، القاهرة 1967م.
• عبد 	 -أب��و  الصلة  لكتاب  �التكملة 

األب��ار  اب��ن  اهلل  عبد  ب��ن  حممد  اهلل 
العطار  ع��زت  ن��رشه  )ت658ه�����( 
 � القاهرة   � السعادة  مطبعة  احلسيني 

1956م.
• التيسري يف القراءات السبع � أبو عمرو 	

444ه�(  )ت  الداين  سعيد  بن  عثامن 
حت��ق��ي��ق اوت���وب���رت���زل، اس��الم��ب��ول 

1930م.
• ال��ث��غ��ر ال��ب��اس��م يف ق����راءة ع��اص��م � 	

الغمريني  مصلح  أب��و  عطي���ة  عيل 
مركز  1188ه����(،  )ت  الش����افعي 
والدراسات  العلمية  للبحوث  قرطبة 
القاهرة  ال��رتاث،  وحتقيق  اإلسالمية 

2004م.
• القرآن-	 أي  تأويل  عن  البيان  جامع 

الطربي  جرير  بن  حممد  جعفر  أب��و 
القاهرة  املعارف،  دار  )ت310ه���( 

1373ه�.
• اهلل 	 عبد  -أبو  القرآن  ألحكام  اجلامع 

القرطبي  األنصاري،  امحد  بن  حممد 
العريب- الكتاب  دار  671ه���(  )ت 

القاهرة 1387ه� -1967م.
• من 	 ح���لَّ  فيمن  االق��ت��ب��اس  ج���ذوة 

العباس  -أبو  فاس  بمدينة  األع��الم 
املكنايس  القايض  ابن  حممد  بن  أمحد 
املنصور -الرباط�  دار  )ت 1025ه�( 

1974م.
• -أبو 	 السبع  القراءات  علل  يف  احلجة 
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عيل احلسن بن عيل النحوي، الفاريس 
نجدي  ع��يل  حتقيق:  )ت377ه������( 
وعبد  النجار،  احلليم  وعبد  ناصف، 
العريب- الكتاب  دار  شلبي،  الفتاح 

القاهرة -1966م.
• عبد 	 -أبو  السبع  القراءات  يف  احلجة 

خالويه،  اب��ن  امح��د،  بن  احلسني  اهلل 
عبد  األس��ت��اذ  حتقيق  )ت370ه�����( 
ال��رشوق- -دار  مكرم  س��امل  العال 

القاهرة 1971م.
• عبد 	 زرع���ة  -أب���و  ال��ق��راءات  حجة 

)ت  زنجلة  اب��ن  حممد،  بن  الرمحن 
سعيد  األستاذ  حتقيق  400ه���(  بعد 
بريوت  الرسالة،  مؤسسة  األفغاين، 

1399ه� -1979م.
• لسان 	 ل��ب��اب  ول��ب  األدب  خ��زان��ة 

بن  ال��ق��ادر  عبد  الشيخ   ،- ال��ع��رب 
عمر، البغدادي )ت1093ه�( مطبعة  

بوالق -القاهرة -1299ه�.
• إىل 	 العرب  عند  اللغ���وية  الدراسات 

حسني  حممد  -د.  الثالث  القرن  هناية 
احلياة -بريوت  مكتبة  دار  ياسني،  آل 

1980م.

• واللغوي���ة 	 النح��وية  الدراس��������ات 
ص��الح،  فاضل  -د.  الزخمرشي  عند 
بغداد  ال��ن��ذي��ر،  دار  وال��س��ام��رائ��ي، 

1970م.
• أعيان 	 معرفة  يف  امل��ذه��ب  ال��دي��ب��اج 

بن  إبراهيم  الدين  -برهان  املذهب 
عيل بن حممود بن فرحون املالكي )ت 
799ه�( حتقيق د. حممد األمحدي أبو 
والنرش،  للطبع  ال��رتاث  -دار  النور 

القاهرة، 1974م.
• املوصول 	 لكت������ايب  والتكملة  الذيل 

والتكملة -أبو عبد اهلل حممد بن حممد 
املراكيش )ت 703ه�(  امللك  بن عبد 
الثقافة،  حتقيق د. إحسان عباس، دار 

بريوت، 1965م.
• العظيم 	 القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 

أبو  الدين  -شهاب  املثاين  والسبع 
الثناء اآللويس )ت 1270ه�( املطبعة 

املنريية، مرص )ال. ت(.
• -مجال 	 التفسري  عل���م  يف  املسري  زاد 

البغدادي  عيل  بن  الرمحن  عبد  الدين 
املكتب  597ه���(  )ت  اجل��وزي  اب��ن 

اإلسالمي، دمشق 1964م.
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• كتاب 	 يف  النحو  وأص��ول  الش���اهد 
ال��رزاق،  عبد  خدجي���ة  -د.  سيبويه 
احل���دي���ث���ي، م��ط��ب��وع��ات ج��ام��ع��ة 

الكويت-الكويت 1974م.
• طبقات 	 يف  الزكي��������ة  النور  شجرة 

بن  حممد  بن  حممد  -الشيخ  املالكية 
الكتاب  دار  1360ه���(  )ت  خملوف 

العريب، بريوت )ال. ت(.
• شذرات الذهب يف أخبارمن ذهب-	

ابن  أمح��د  بن  احل��ي  عبد  الفالح  أب��و 
مكتبة  1089ه���(  )ت  احلنبيل  العامد 

املقديس، القاهرة، 1932م.
• شواذ القراءات -ريض الدين شمس 	

نرص  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  القراء 
حتقيق  700ه���(  بعد  )ت  الكرمايل 
الدكتور شمران العجيل، بيت احلكمة 

2013م.
• صحيح البخاري -حممد بن إسامعيل 	

إحياء  دار  )ت256ه�����(  البخاري 
الرتاث العريب - بريوت، )ال. ت(.

• احلجاج، 	 بن  -مسلم  مسلم  صحيح 
حممد  حتقيق  )ت261ه���(  القشريي 
الكتب  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد 

العربية، القاهرة )ال. ت(.
• -أبو 	 السب����ع  القراءات  يف  العنوان 

طاهر إسامعيل بن خلف األنصاري، 
األندليس )ت455ه�( حتقيق الدكتور 
العطية،  خليل  والدكتور  زاهد  زهري 

عامل الكتب -بريوت 1985م.
• العرب يف أخبار من عرب -شمس الدين 	

)ت  الذهبي  عثامن  بن  أمحد  بن  حممد 
املنجد  الدين  صالح  حتقيق  748ه�( 
وفؤاد سيد، دائرة املطبوعات والنرش، 

الكويت، 1966م.
• غاية النهاية يف طبقات القراء -شمس 	

ال��دي��ن حم��م��د ب��ن حم��م��د ب��ن حممد 
)ت833ه�(  اجلزري  ابن  الدمشقي، 
القاهرة  ب��رج��س��رتارس،  ج.  ن���رشه: 

1351ه� -1932م.
• عبد 	 -أب��و  وتفسريه  ال��ق��رآن  غريب 

املبارك  بن  حييى  بن  اهلل  عبد  الرمحن 
ال���ع���دوي ال���ب���غ���دادي ال��ي��زي��دي، 
عبد  ال��دك��ت��ور  )ت237ه���(حت��ق��ي��ق 
الرسالة،  مؤسسة  حسني،  ال���رزاق 

بريوت، 1407ه� -1987م.
• إسامعيل 	 الدين  -عامد  القرآن  فضائل 
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كثري  اب��ن  ال��دم��ش��ق��ي،  عم����ر  ب��ن 
التفسري  هناية  يف  مطبوع  )ت774ه�( 
الك���تب  إحياء  -دار  له  العظي�����م 

العربية-القاهرة -)ال. ت(.
• كتابه 	 يف  ال��داليل  وال���درس  ال��ق��اري 

مهدي،  صالح  -ايامن  املفاتيح  مرقاة 
رسالة دكتوراه، كلية اآلداب -جامعة 

بغداد 2001م.
• -أب��و 	 السبع  ال��ق��راءات  يف  ال��ك��ايف 

األندليس،  رشيح  بن  حممد  اهلل  عبد 
إيامن  حتقيق  )ت476ه����(.  الرعيني 
ماجستري  -رس��ال��ة  م��ه��دي  ص��ال��ح 
والنحوية  اللغوية  »الظواهر  بعنوان 
السبع«  القراءات  يف  الكايف  كتاب  يف 
مع حتقيق الكتاب، غري منشورة، كلية 

اآلداب -جامعة بغداد 1996م.
• كتاب السبعة يف القراءات -، ابو بكر 	

التميمي،  العباس  امحد بن موسى بن 
د.  حتقيق  )ت324ه�����(  جماهد  اب��ن 
-مرص  املعارف  دار  ضيف،  شوقي 

.1972
• اهلل 	 عبد  بكر  -أبو  املصاحف  كتاب 

السجستاين  داود  أيب  ابن  سليامن  بن 

)ت316ه�( تصحيح د. آرثر جفري، 
القاهرة 1936م.

• ق��راءات 	 رشح  يف  الوجيز  الكتاب 
القراء الثامنية أئمة األمصار اخلمسة-
االه��وازي  عيل،  بن  احلسن  عيل  ابو 
دري��د  السيد  حتقيق  )ت446ه������( 
-كلية  ماجستري  رسالة  امحد،  حسن 

اآلداب-جامعة بغداد 1985م.
• وعيون 	 التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 

-جار  التأويل  وج��وه  يف  االق��اوي��ل 
ال��زخم��رشي  ع��م��ر،  ب��ن  اهلل حم��م��ود 
بريوت  املعرفة،  دار  )ت538ه����(، 

)ال. ت(.
• السبع 	 القراءات  وجوه  عن  الكشف 

ايب  بن  -مكي  وحججها  وعلله��ا 
حتقيق  )ت437ه���(  القييس  طالب، 
جممع  رمضان،  الدين  حميي  الدكتور 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��دم��ش��ق -دم��ش��ق 

1394ه� -1974م.
• بكر 	 أيب  بن  -حممد  الصحاح  خمتار 

666ه�(  )ت  الرازي  القادر  عبد  بن 
-لبنان  بريوت  العريب،  الكتاب  دار 

1981م.
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مة: امُلَقدِّ
��الُة  وال��صَّ العاملني،  ربِّ  هللِ  احل��م��ُد 
آلِه  وعىل  املرسلني،  سّيد  عىل  ��الُم  وال��سَّ

ا بعد: وصحبِه املنتجبني، أمَّ
الكريم  للقرآن  امل��ف��سون  ق��ام  فقد 
وتوجيهها،  القرآنية  ال��ق��راءات  بدراسة 
امل��ع��ن��ى واإلع����راب  وب��ي��ان أث��ره��ا يف 
املفسين  ب��نِي ه��ؤالِء  واألح��ك��ام، وِم��ن 
بعد  )املتوىف  )النعامين(،  عادل  ابن  اإلماُم 
الدين  رساج  حفص  أبو  وهو  ه�(،   880
الدمشقي،  احلنبيل  عادل  بن  عيل  بن  عمر 
هذا يف أكثر املصادر، وزاد يف نسبه صاحب 
ذكر  وكذلك  )النعامين(،  العارفني  هدية 

هذه الزيادة صاحب معجم املؤلفني)1(.
صنفها  التي  العلمية  اآلثار  أهمَّ  ومن 
يف  )اللُّباب  )النعامين(  عادل  ابن  اإلم��اُم 
التي  التَّفاسري  من  وهو  الكتاب(،  علوم 
حوت  ملا  ة؛  والعامَّ ة  اخلاصَّ مرجَع  ُتعدُّ 
واآلراء  ة،  اللُّغويَّ الظَّواهر  من  طيَّاهتا  يف 
ة املختلفة، وقد كان اإلماُم النعامين  النَّْحويَّ
)مْجعها  القرآنية  بالقراءات  العناية  شديَد 

 /2 املؤلفني:  معجم   ،58  /5 األع���الم:   )1(
568، هدية العارفني: 1/ 794. 

اهتاممه  ع��ن  فضال  هب��ا(،  واالح��ت��ج��اج 
ونحويًا  لغويًا  ال��ق��راءات  تلك  بتوجيه 
يف  اختياري  وقع  وقد  وصوتي�ًا،  ورصفيًا 
النحوي  التوجيه  دراسة  عىل  البحث  هذا 
اإلم��اُم  عناية  إظهار  هب��دف  للقراءات، 
عىل  واالط��الع  املجال،  ه��ذا  يف  النعامين 
دًا  متفرِّ ك��ان  ه��ل  التوجيه؛  يف  طريقته 
ببعض اآلراء، أو كان ناقاًل جامعًا لآلراء، 
فهم  تعميق  إىل  أي��ض��ًا  البحث  وهي��دف 
والقارئ  الباحث  لدى  اإلع��راب  أوجه 
من  تتطلبها  وما  الدراسة  هذه  خالل  من 
العودة إىل املصادر واملراجع ذات الصلة، 

راجيًا العون من اهلل تعاىل.
توجيه القراءات القرآنيَّة:

معنى التوجيه:
توجيًها،  ه،  يوجِّ مصدُر  لغًة:  التوجيه 
وَوْج��ُه  ��ه.  ُم��وجَّ واملفعول  ��ه،  ُم��وجِّ فهو 
ب��ه)2(.  تقصده  ال��ذي  السبيل  ال��ك��الم: 
بيان  غايته  علم  هو  اصطالح��ًا:  التوجيه 
مع  واتفاقها  القرآنية،  القراءات  وج���وه 
مستندها  ومعرفة  واللغة،  النحو  قواع��د 
اللغ����وي حتقيًقا للرشط املعروف )موافقة 

)2( لسان العرب: )َوَجه( 13/ 556. 
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علم  هيدف  كام  بوجه(،  ولو  العربية  اللغة 
التوجيه إىل رّد االعرتاضات واالنتقادات 
واللغويني  النحاة  بعض  ي��ورده��ا  التي 
واملفسين عىل بعض وجوه القراءات)3(. 

معنى الق�راءات:
الق�راءات لغًة: مجع قراءة.

اْختاَِلُف  ِهَي  اصطالح��ًا:  الق�راءات 
َأْلَفاِظ اْلَوْحِي امْلَْذُكوِر يِف َكَتَبِة احْلُُروِف َأْو 

ا)4(. مِهَ َكْيِفيِّتَِها ِمْن خَتِْفيٍف َوَتْثِقيٍل َوَغرْيِ
علٌم  )833ه�(:  اجلََزِريِّ  ابن  فها  وعرَّ
واختالفها  القرآن  كلامت  أداء  بكيفي���ة 

معزوًا لناقله)5(.
فذهب  )1117ه�(  مياطيُّ  الدُّ �����ا  أمَّ
اتفاق  منه  يعلم  علٌم  ال��ق��راءات:  أن  إىل 
يف  واختالفهم  تعاىل  اهلل  لكتاب  الناقلني 
والتسكني  والتحريك  واإلثب��ات  احلذف 
هيئة  من  ذلك  وغرُي  والوصل،  والفصل 

النطق واإلبدال من حيث السامع)6(. 
اجلَ�����َزِريِّ  اب���ن  أنَّ  ه��ن��ا  وامل��الح��ظ 
النقل  ال��ق��راءة  يف  اشرتطا  والّدمياطيَّ 

)3( مقدمات يف علم القراءات: 201. 
)4( الربهان: 1/ 318. 

)5( منجد املقرئني: 9. 
)6( إحتاف فضالء البرش: 6. 

من  سيبويه  إليه  ذهب  ما  وهذا  والسامع، 
أنَّ القراءات ُسنٌّة جيب اتباعها)7(. 

توجيه القراءات القرآنية يف 
)اللُّباب يف علوم الكتاب(:

بذكر  )النعامين(  عادل  ابن  يكتِف  مل 
راح  بل  فيها؛  اء  الُقرَّ ومذاهب  القراءات 
من  ال��ق��راءات  تلك  توجيه  ع��ىل  يعمل 
والرصفية،  والنحوية  اللغوي����ة  النواحي 
وتدوينها  واملعربني،  النحاة  أقوال  ومْجِع 
لَيْسُهَل  املقام؛  يناسب  بام  بًة يف تفسريه  مرتَّ

عىل القارئ العودُة إليها واإلفادُة منها.
الكتاب  عل�����وم  يف  اللُّباب  ولغنى 
هبذه  ها  سأخصُّ النحوي�������ة  بالتوجيهات 

الصفحات مرتبًة يف قسمني اثنني:
• اخ��ت��الِف 	 ت��وج��ي��ه  ل:  األوَّ ال��ق��س��م 

احلركاِت يف آخر االسم.
توجيه االسم بني الرفع والنصب:أ. 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ 
 ]7 ال��ب��ق��رة:  ]س���ورة  چ  ڤ  ٹ 
الغني  بكس  )ِغش�����اوٌة(  الظاهرة  القراءة 
)ِغشاوًة(  الش���واذ  وُرِوي يف  اهلاء،  ورفع 

)7( ينظر: الكتاب: 1/ 148. 
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بالنصب)8(. 
)»غشاوة«  اللباب:  ص��احب  يق���ول 
متى  النكرة  ألن  هبا  االبتداء  وجاز  مبتدأ، 
تامًا،  جر  ح��رف  أو  ظرفًا،  ه��ا  َخ��رَبُ ك��ان 
]ويكون  هبا،  االبتداء  جاز  عليها  وقدم 
لتصحيحه  واجبًا؛  حينئٍذ  اخلرب  تقدي���م 
القبيل،  بالنكرة[، واآلية من هذا  االبتداء 

ڤ  چڤ  تعاىل:  قوله  بخالف  وهذا 
بام  ويبتدأ  2[؛  األنعام:  ]س��ورة  ڤچ 
غَشاَوٌة  أبصارهم  وع��ىل  وه��و((  بعده، 
مقدم،  ))خ���رب  أب��ص��اره��م  ع��ىل  ))ف����(( 

و»ِغَشاوة« مبتدأ مؤخر.
وع��ىل االح��ت��امل ال��ث��اين ي��وق��ف عىل 
ليفيد  ك����رر حرف اجلر؛  »قلوهبم«، وإنام 
اخلتمني،  بَِتَغاُيِر  بذلك  ويشعر  التأكيد 
وهو: أنَّ ختَم القلوب غرُي ختم األسامع.

وأما التعليل بتغاير اخلتمني فال جييء 
عىل  ُيَقال  وقد  األول،  االحتامل  عىل  إالَّ 
ُيشعر  احل��رف  تكرير  أن  الثاين  االحتامل 
عىل  الغشاوة  أنَّ  وهو  الِغَشاوتني،  بتغاير 

ة  احُلجَّ وينظر:   ،82-  81  /1 البيان:  جممع   )8(
ة للقراء  يف القراءات السبع: 1/ 67، احلُجَّ

السبعة: 1/ 291. 

، كام تقدم  الَبرَصِ الِغَشاوة عىل  مع غري  السَّ
ذلك يف اخلتمني()9(. 

قراءة  اللباب  صاحب  ه  وجَّ أْن  وبعد 
قراءة  توجيه  إىل  َعَمد  )املتواترة(  الرف���ع 
النصب  )فأما  قائاًل:  )الش��اذة(  النصب 

ففيه ثالثة أوجه:
أي:  الئ��ق،  فعل  إض��امر  عىل  األول: 
وجعل عىل أبصارهم ِغَشاوة، وقد رصح 

ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  قوله  يف  العامل  هبذا 
ٺ ٺ چ ]سورةاجلاثية: 23[.

والثاين: االنتصاب عىل إسقاط حرف 
معطوفًا  َأْبَصارهم«  »عىل  ويكون  اجلر، 
عىل  اهلل  خت���م  والتقدي����ر:  قبله،  ما  عىل 
أبصارهم  وعىل  سمعه��م،  وعىل  قلوهبم، 
ما  فانتصب  اجل��ر،  ح��ذف  ثم  بغشاوة، 
بعده. والثال��ث: أن يكون »غشاوة« اساًم 
يف  ل�»َخَتَم«  املالقي  املصدر  موضع  وضع 
يف  يشرتكان  والتغشية  اخلَْتَم  ألن  املعنى؛ 
معنى الّسرت، فكأنه قيل: »وختم التغشية« 
»قعدت  باب  من  فهو  التأكيد،  سبيل  عىل 
وسمعهم  »قلوهبم  وت��ك��ون  ج��ل��وس��ًا«، 

)9( اللباب يف علوم الكتاب: 1/ 321. 
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وأبصارهم خمتومًا عليها مغشاة«)10(.
اللباب  صاحب  عناية  مالمُح  تبدو 
قراءَة  توجيه  الشاذة من خالل  بالقراءات 
جانب  إىل  بذكرها  وذلك  السابقِة؛  اآليِة 
من  حتتمله  ما  ودراس��ة  املتواترة،  القراءة 
النحاة  أدوات  عىل  اعتامدًا  نحوية  أوجه 
هذه  إخضاع  ُثمَّ  والقياس...(،  )السامع 

األوجِه للمعنى، واحلكم عليها.
ہ  ہ  ہ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  ويف 
ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
قرأ   ]282 البقرة:  ]س��ورة  چ  ې 
وقرأ  بالنصب،  ح��ارضًة(  )جت��ارًة  عاصم 

الباقون بالرفع)11(.
فيه  فع  »فالرَّ اللباب:  صاحب  ق��ال 

وجهان:
أْن  إالَّ  أي:  ال��ت��ام��ة،  أهن��ا  أح��دمه��ا: 
فتكون  هذا  وعىل  جتارة،  تقع  أو  حتدث، 

)10( اللباب يف علوم الكتاب: 1/ 322. 
التيسري:  وُينْظر:   ،270  /2 البيان:  جممع   )11(

85، النرش: 2/ 237. 

لتجارة  صفًة  رف��ع  حم��لِّ  يف  »ُت��ِدي��روهن��ا« 
م  أيضًا، وجاء هنا عىل الفصيح، حيث قدَّ

الوصف الرصيح عىل املؤول.
واسمها  النَّاقصة،  تكون  أن  والثاين: 
قوله:  م��ن  اجلملة  ه��و  واخل��رب  ����اَرٌة«  »جِتَ
جتارٌة  تكون  أنَّ  إال  قيل:  كأنه  »ُتِديُروهَنَا« 
كان  اسم  جميء  غ  وس��وَّ م��دارٌة،  ح��ارضٌة 
ال��ف��راء،)12(  مذهب  وه��ذا  َوْصُفه،  نكرًة 
عاصم،  ق��راءة  ��ا  وأمَّ آخ���رون)13(،  وتابعه 
إالَّ  تقديره:  فقيل:  فيها،  مضمٌر  فاسمها 
أن تكون املعاملة، أو املبايعة، أو التجارة. 
جاج إال أن تكون املداينة، وهو  ره الزَّ وقدَّ

أحسن«)14(. 
هذا  إىل  اللباِب  صاحَب  َسبق  وق��د 
التوجيه األخفُش، وابُن جرير، والزجاُج، 
 ، واب���ُن خ��ال��وي��ه، وأب���و ع��يل ال��ف��اريسُّ

وغرُيهم)15(. 

)12( ُينْظر: معاين القرآن للفراء: 1/ 185، الدر 
املصون: 2/ 673. 

)13( ُينْظر: جامع البيان: 6/ 82. 
)14( جممع البيان: 2/ 270. 

 ،205 القرآن لألخفش: 1/  ينظر: معاين   )15(
معاين القرآن وإعرابه للزجاج: 1/ 235-
يف  ة  احلُجَّ  ،82  /6 البيان:  جامع   ،236
للقراء  ة  احلُجَّ  ،103  /1 السبع:  القراءات 
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ی  ىئ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  ويف 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
ىئ چ ]سورة هود: 71[ قرأ ابن عامر 
وقرأ  الباء،  بنصب  )يعقوَب(  وحفص 

الباقون برفعها)16(. 

ق��راءُة  ��ا  »وأمَّ اللباب:  صاحب  ق��ال 
ْفع ففيها أوجه: الرَّ

الظَّرف  وخ��ربه  مبتدأ  ��ه  أنَّ أح��ده��ا: 
ابق.  السَّ

والثاين: أنَّه مرفوٌع عىل الفاعلية باجلارِّ 
قبله، وهذا جييء عىل رأي األخفش.

أي:  فعٍل  بإضامِر  يرتفع  أن  والثالث: 
وحيدُث من وراء إسحاق يعقوُب)17(. 

والرابع: أنه مرفوٌع عىل الَقْطع َيْعنُوَن 
م من  االستئناف، وهو راجٌع ألَحِد ما تقدَّ
بعدُه،  باجلارِّ  فاعاًل  أو  مبتدأ وخربًا،  كونه 

أو بفعل مقدر«)18(. 

السبعة: 2/ 439، الدر املصون: 2/ 673. 
التيسري:  وُينْظر:   ،335  /5 البيان:  جممع   )16(

125، النرش: 2/ 290. 
 ،176  /2 النحاس:  ال��ق��رآن،  إع��راب   )17(
البحر   ،369  /1 القرآن:  إعراب  مشكل 

املحيط: 6/ 183. 
)18( اللباب يف علوم الكتاب: 10/ 526.

���ا َم���ن ف��ت��ح ف��ق��ال )ي��ع��ق��وَب(  وأمَّ
فاحتمل توجيهات عند صاحب اللباب:
فيها،  فاختلفوا  األوىل  القراءُة  ا  »فأمَّ
؟.  الفتحُة عالمُة نصٍب أو عالمة جرٍّ هل 
اختلفوا:  نصب  عالمُة  ا  بأهنَّ والقائلون 
قوله:  عىل  عطفًا  منصوٌب  ه��و  فقي�����ل: 
قيل:  ُه  كأنَّ  : الزخمرشيُّ قال  »إْس��َح��اق«. 
إْسَحاق  وراِء  ومْن  إسح��اَق،  لُه  َوَوَهْبنَا 
التَّوهم  عىل  عطف  ��ُه  أنَّ يعنى  يعقوب، 

فنصب، ولكنه ال ينقاس.
أي:  ٍر،  مقدَّ بفعٍل  منصوٌب  وقي����ل: 
َوَوَهْبنَا يعقوب، وهو عىل هذا غرُي داخٍل 

حه الفاريس. يف البشارة ورجَّ
وق��ي��ل: ه��و م��ن��ص��وٌب ع��ط��ف��ًا عىل 
نصب  موضعُه  ألنَّ  »ب��إس��ح��اَق«؛  حم��لِّ 
عىل  عطفًا  بالنصب  »َوَأْرُجَلُكْم«  كقوله: 

چٺ چ ]سورة املائدة: 6[.

أنَّ  األول:  والوجه  هذا  بني  والفرُق 
ًا،  ن الفعل معنى: »َوَهْبنَا« تومهُّ األول ضمَّ

م. وهنا باٍق عىل مدلوله من غري توهُّ
بأنه جمروٌر جعله عطفًا عىل  ومن قال 

ت هبام. ا ُبرشِّ »بإسحاَق« واملعنى: أهنَّ
ثم  للكس���ائي  اخلفض  مكي  ونسب 
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اخلافض؛  بإعادة  إال  ضعيٌف  »وهو  قال: 
���ك ف��ص��ل��ت ب��ني اجل���ار وامل��ج��رور  ألنَّ
ليس  اخلافض«  »بإعادة  قوله:  بالظَّرف«. 
م ومل يفصْل مل يلَتِزم  ذلك الزمًا، إذ لو قدِّ

اإلتيان به«)19(. 
هذا  إىل  اللباب  صاحب  َسبق  وق��د 
التوجيه األخفُش، وابُن جرير، والزجاُج، 
 ، واب���ُن خ��ال��وي��ه، وأب���و ع��يل ال��ف��اريسُّ

وغرُيهم)20(.
ڱ  ڱ  تعاىلچ  قوله  ويف 
]سورة املسد: 4[ قرأ عاصم  ڱ چ 

)محَّالَة( بالنصب، والباقون بالرفع)21(.
العامة:  »ق��رأ  اللباب:  صاحب  قال 
وخرب،  مبتدأ  من  مجلة  أهن����ا  عىل  بالرفع، 

سيقت لإلخبار بذلك.
الضمري  قيل: وامرأت�����ه، عطف عىل 
باملفعول،  الفصل  سوغ���ه  »سيصىل«  يف 

)19( اللباب يف علوم الكتاب: 10/ 526. 
 ،285 القرآن لألخفش: 1/  ينظر: معاين   )20(
 ،62  /3 للزجاج:  وإعرابه  القرآن  معاين 
للقراء  ة  احلُجَّ  ،397  /15 البيان:  جامع 
املصون:  الدر   ،365-  364  /4 السبعة: 

 .673 /2
)21( جممع البيان: 10/ 536، وُينْظر: التيسري:/ 

 .225 /1

أوجه:  فيها  هذا  عىل  احلَطِب«  و»محَّالة 
ألن  ذلك  وج��از  ل�»امرأته«،  نعتًا  كوهنا 
وكوهنا:  املعنى،  املراد  إذ  حقيقية،  إضافته 
اجلوامد  من  أق��رب  ألهن��ا  ب��دالً،  أو  بيانًا 
ملبتدأ  خربًا  كوهنا  أو  إضافتها،  لتمحض 

مضمر أي: هي محالُة.
وقرأ العامة: »مَحَّالُة« بالرفع، وعاصم: 
تم. وقد أتى بجميل من  بالنصب عىل الشَّ

سّب أم مجيل.
أم  تكنى  وك��ان��ت  ال��زخم��رشي:  ق��ال 

مجيل، لعنها اهلل.
»امرأته«  احلال من  وقيل: نصب عىل 
عىل  بالعطف  مرفوعة  جعلناه�����ا  إذا 

الضمري.
اجلمهور  عند  حاالً  جعلها  ويضعف 
جعلناها  إذا  بعدها  اجلار  يف  الضمري  من 
املعنوي،  العامل  عىل  لتقدمها  ل�»اْمَرأتُه« 
واستشكل بعضهم احلالية من أن املراد به 
يكون  فكيف  باإلضافة،  فتتعرف  املعنى، 

حاالً عند اجلمهور؟.
ألنه  االستقبال؛  املراد  بأن  أجاب  ثم 
من  حزمة  القيامة  ي��وم  حتمل  أهن��ا  ورد 
يف  احلطب  حتمل  كانت  كام  النار،  حطب 
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الدنيا«)22(. 
اُء،  وه���ذا ال��ت��وج��ي��ه ق���ال ب��ه ال���ف���رَّ
خالويه،  واب��ُن  وال��زج��اُج،  واألخ��ف��ُش، 
ز  وجوَّ وغرُيهم)23(،   ، الفاريسُّ عيل  وأبو 
بالرف�ع  )محَّ���ال���ُة(  ي��ك��ون  أن  بعضهم 
محَّالُة  )هي  تقديره:  حمذوف  ملبتدأ  خب�ر 
الُة(  و)محَّ مبتدأ  )امرأُته(  أو  احلطب()24(. 

خرب، و )يف جيده( خرب ثاٍن)25(.
)محَّالة(  أّن   عباس اب��ن  وذك��ر 
معرفة، فإْن صار لقبًا هلا جاز فيه الرفع َأْن 

َيُكوَن َعْطَف َبَياٍن أو بدالً)26(.
توجيه االسم بني الرفع واجل�ّر:	. 

ڻ  ں  ں  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  يف 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ہ چ ]سورة الرعد: 4[ قرأ ابن كثري 
بالرف�����ع  )جن�اٌت(  وحفصُّ عمرو  وأبو 

)22( اللباب يف علوم الكتاب: 20/ 554. 
 ،298  /3 للفراء:  القرآن  معاين  ينظر:   )23(
 ،375 للزجاج: 5/  وإعرابه  القرآن  معاين 
 ،377  /1 السبع:  ال��ق��راءات  يف  ��ة  احلُ��جَّ

ة للقراء السبعة: 6/ 452.  احلُجَّ
 ،103  /1 السبع:  ال��ق��راءات  يف  ة  احُلجَّ  )24(

مشكل إعراب القرآن: 2/ 851. 
)25( اجلامع ألحكام القرآن: 20/ 240. 

)26( البحر املحيط: 10/ 567. 

برفع  وغ���رُي(  ص��ن��واٌن  ونخيٌل  و)زرٌع 
األربعة، والباقون بخفضها)27(.

يف  »فالرفع  اللباب:  صاحب  ق������ال 
»ِقَط��������ٌع«  عىل  للنسق  وَنِخيٌل(  )َزْرٌع 
ل�»َنِخيٌل«،  تابعًا  لكون����ه  »ِصنْواٌن«  ويف 
مراعاة  واخلفض  علي����ه،  لعطفه   » و»َغرْيُ

ل�)أعناٍب()28(.
: »وال���ص���واب من  ق���ال ال���ط���ربيُّ
قراءتان  إهن��ام  يقال:  أن  ذل��ك  يف  القول 
منهام  واحدٍة  بكل  وق���رأ  املعنى،  متقاربتا 
القارئ  ق�رأ  تهام  فبأيَّ مشهورون،  َق��َرأٌة 

فمصيب«)29(.
التوجيه  هذا  اللبابإىل  صاحَب  وَسبَق 
والزجاُج،   ، والطربيُّ واألخفُش،  الفراُء، 
 ، واب���ُن خ��ال��وي��ه، وأب���و ع��يل ال��ف��اريسُّ

وغرُيهم)30(. 

)27( جممع البيان: 6/ 6، وُينْظر: التيسري: 131، 
والنرش: 2/ 297. 

)28( اللباب يف علوم الكتاب: 11/ 245. 
)29( جامع البيان: 16/ 335. 

)30( ينظر: معاين القرآن للفراء: 2/ 58، جامع 
وإعرابه  القرآن  معاين   ،335  /16 البيان: 
القراءات  يف  ة  احلُجَّ  ،137  /3 للزجاج: 
السبعة:  للقراء  ة  احلُجَّ  ،300  /1 السب��ع: 

 .6 /5
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توجيه االسم بني النصب واجل�ّر:	. 
يف قوله تعاىل: چ ڤ ڤ ڤ ڦ 
]سورة  ڄچ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

اللباب:  ص��اح��ب  ي��ق��ول   ]7 ال��ف��احت��ة: 
« نصبًا)31(، فقيل: حال من  وقرىء: »َغرْيَ
ِذين« وهو ضعيف؛ ملجيئه من امُلَضاف  »الَّ
َذلَِك،  فيها  اجلائز  املواض��ع  غري  يف  إليه 
وقي���ل  »عليهم«،  يف  الضمري  من  وقيل: 
اء؛  الَفرَّ ومنعه  املنقط����ع،  االستثناء  عىل 
قال: ألن »ال« ال ُتَزاُد إال إذا تقدمها نفي.
مثلها  زائ��دة  صلة  »ال«  بأن  وأجابوا 

چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
]سورة األعراف: 12[)32(.

أحَد  الشاذة  للقراءة  التوجيُه  ُيَعدُّ هذا 
اللباب  صاحب  اهتامم  عىل  الة  الدَّ األمثلة 
وانتهاًء  بذكرها،  ابتداًء  الش���اذة  بالقراءة 

بتوجيهها.

إحتاف  وينظر:   ،49  /1 البيان:  جممع   )31(
فضالء البرش: 165، معجم القراءات: 1/ 

 .23
 .222  /1 الكتاب:  علوم  يف  اللباب   )32(
7، معاين  القرآن للفراء: 1/  وينظر: معاين 
القرآن  معاين   ،17  /1 لألخفش:  القرآن 

وإعرابه للزجاج: 1/ 53. 

ڭ  ڭ  ڭ  چ  ت��ع��اىل:  قوله  ويف 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ 
]س���ورة  جئچ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
ومحزة  عاصم  قرأ   ]88-  85 ْخُرف:  الزُّ
وكس  الالم  بخفض  )وقيِلِه(  واألعمش 
وعنده  أي:  )الساعة(،  عىل  عطف����ًا  اهلاء 
عيسى  أو  حممد  ق��ول  أي:  ق��ْي��ِل��ه،  علم 
الباقون  وقرأ  والسالم(،  الصالة  )عليهام 
عىل  عطفًا  اهلاء  وضم  الالم  بفتح  )قيَلُه( 
الساعَة  الساعة، أي: وعنده أن يعلم  حمل 

ويعلم قيَلُه)33(.

يقول صاحب اللباب »فأما اجلر فعىل 
وجهني: أحدمها: أنه عطف عىل )الساعة( 
أو  حممد،  قول  أي  ِقيلِه،  علم  عنده  أي 
بمعنًى  والِقيُل  وال��َق��اُل  وال��َق��ْوُل  ِعيسى 
واحد. جاءت املصادر عىل هذه األوزان.

ة  احُلجَّ وُينْظر:   ،104  /9 البيان:  جممع   )33(
 /1 التيسري:   ،160  /6 السبعة:  للق����راء 
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واجلواب  للقسم،  الواو  أن  والثاين: 
ألَْفَعَلنَّ  أو  نَّ  لُتنرَْصُ تقديره:  حمذوف،  إما 
إنَّ  أريد، وإما مذكور، وهو قوله:  ما  هبم 

َهؤالَِء ال يْؤِمنُوَن. ذكره الزخمرشي«)34(.
صاحب  ف��ريى  النصب  ق��راءة  وأم��ا 

اللباب فيها ثامنية أوجه:
»أح���ده���ا: أن���ه م��ن��ص��وب ع��ىل حمل 
الساعَة  يعلم  إن��ه  قيل:  كأنه  )الساعة( 
عىل  معطوف  أنه  الثاين:  كذا.  ِقيلُه  ويعلم 
ُهْم(  رِسَّ يعلم  )أي ال  وَنْجَواهم«  »رسهم 
عىل  عطف  ال��ث��ال��ث:  ق��ي��َل��ه.  يعلم  وال 
يكتبون  أي  املحذوف،  »َيْكُتُبوَن«  مفعول 
الرابع:  أيضًا.  كذا  ِقيَلُه  ويكتبون  ذلك، 
)يعلمون(  َم��ف��ع��ول  ع��ىل  معطوف  أن��ه 
)ويعلمون(  َذلك  يعلمون  أي  املحذوف، 

قيله. اخلامس: أنه مصدر، أي: َقاَل ِقيلُه.
فعل،  بإضامر  ينتصب  أن  السادس: 
.أي: اهللُ يعَلُم قيَل َرُسولِه. وهو حممٌد

 ،» السابع: أن ينتصب عىل حمّل »باحلَقِّ
أي َشِهَد باحلقِّ وبِقيِله.

ح��ذف  ع��ىل  ينتصب  أن  ال��ث��ام��ن: 

 .302  /17 الكتاب:  علوم  يف  اللباب   )34(
وينظر: الكشاف: 4/ 268. 

القسم«)35(.
إىل ه��ذا  ال��ل��ب��اب  وَس��ب��ق ص��اح��ب 
والزجاُج،  جرير،  وابُن  الفراُء،  التوجيه 
 ، واب���ُن خ��ال��وي��ه، وأب���و ع��يل ال��ف��اريسُّ

وغرُيهم)36(.
القراءتني  بني  الطربّي  س��اوى  وق��د 
فقال: »والصواب من القول يف ذلك أهنام 
األمصار،  قراءة  يف  مشه�ورتان  قراءتان 
القارئ  ق���رأ  تِهام  فبأيَّ املعنى،  صحيحت���ا 

فمصيٌب«)37(.
توجيه االسم مع التنوين وترك�ه:د. 
• ما قرئ بالتنوين:	

ے  ے  ھ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  يف 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
]س���ورة  ۉچ  ۉ  ۅ  ۅ 
َمر: 38[ ق�����رأ أبو عم�رو )ٱكاشفاٌت  الزُّ

 .303  /17 الكتاب:  علوم  يف  اللباب   )35(
ة للقراء السبعة: 6/ 160.  وينظر: احلُجَّ

)36( ينظر: معاين القرآن للفراء: 3/ 38، جامع 
وإعرابه  القرآن  معاين   ،656  /21 البيان: 
القراءات  يف  ة  احلُجَّ  ،421  /4 للزجاج: 
السبعة:  للقراء  ة  احلُجَّ  ،333  /1 السبع: 

 .159 /6
)37( جامع البيان: 21/ 656. 
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ونصب  رمحَته)بالتنوين  ه)و)ممسكاٌت  رضَّ
بغري  الباقون  وقرأ  رمحَته(.  )ٱ  و  ه(  رضَّ )ٱ 

ٱ)رمحتِه()38(. ه( وُّ تنوين، وخفِض )ٱ رضِّ
قال صاحب اللباب: »قوله: كاشفاٌت 
ُه  »رُضَّ ون��ص��ب  بالتنوين  ومم��س��ك��اٌت 

الفاعل،  اسم  يف  األص��ل  وهو  وَرمْحَ��َت��ُه« 
والباقون باإلضافة هو ختفيٌف«)39(.

وق����ال ال��ق��رط��ب��ي: »)ك��اش��ف��اٌت 
َم��ْع��نَ��ى  يِف  َف���اِع���ٍل  اْس����ُم  ومم��س��ك��اٌت( 
التَّنِْويُن  َكاَن  َكَذلَِك  َكاَن  َوإَِذا  ااِلْستِْقَباِل، 

َأْجَوَد« )40(.
ه(،  ومن ق�رأ برتك التن�وين وجّر )رضِّ
و)رمح���تِ���ه( ف��ع��ىل إض��اف��ة )ك��اش��ف��اُت( 
و)ممسكاُت( إىل ما بعدها، للتخفيف؛)41( 
تعريًفا  تفيد  ال  )لفظية(  هن�����ا  فاإلضافة 
منها  والغرض  املضاف،  يف  ختصيصًا  أو 
ألجل  منه  يفق���د  بام  اللفظ  يف  التخفيف 

اإلض�افة من التنوين وغريه)42(.

التيسري:  وُينْظر:   ،442  /8 البيان:  جممع   )38(
190، النرش: 2/ 363. 

)39( اللباب يف علوم الكتاب: 18/ 518. 
)40( اجلامع ألحكام القرآن: 15/ 259. 

)41( الكشاف: 4/ 129. 
)42( إعراب القرآن، النحاس: 4/ 11. 

هذا  اللبابإىل  صاحب  قبل  مىض  وقد 
التوجيه الزجاُج، وابُن خالويه، وأبو عيل 
، وغرُيهم)43(، ويرى ابن خالويه  الفاريسُّ
أراد:  أنه  ن��ّون:  ملن  احلجة  أنَّ  )370ه���( 
احلال واالستقبال، وملن أضاف: أنه أراد: 

ما ثبت ومىض)44(.
• ما ُقِرئ برتك التنوين:	

ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  ق���وله  يف 
قرأ   ]30 التوبة:  ]سورة  چ  ں  ں  ڱ 
بتنوين  اهلل(  ابُن  )عزيٌر  والكسائي  عاصم 
الراء املضمومة وكس نون التنوين اللتقاء 

الساكنني، وقرأ الباقون بغري تنوين)45(.
القراءُة  ا  »فأمَّ اللباب  صاحب  يقول 
عربيًا  اس��اًم  يكون  أن  فيحتمل  األوىل 
مبتدأ، و»ابُن« خربه، فتنوينه عىل األصل، 
وحيتمل أن يكون أعجميًا، ولكنُه خفيُف 
ة  خلفَّ فرُصَف  و»ُلوٍط«،  ك�»ُنوِح«،  اللَّفِظ، 
��ُه  أنَّ يعني:  عبيد،  أيب  ق��ول  وه��ذا  لفظه، 
ه،  ُمَكربَّ حكم  فحَكم�����ه  »َعَزر«،  تصغرُي 

 ،355  /4 وإعرابه:  القرآن  معاين  ينظر:   )43(
 ،310  /1 السبع:  ال��ق��راءات  يف  ��ة  احلُ��جَّ

ة للقراء السبعة: 6/ 96.  احلُجَّ
ة يف القراءات السبع: 1/ 310.  )44( احُلجَّ

)45( ُينْظر: التيسري: 118، النرش: 2/ 279. 



التوجيه النحوي للقراءات القرآنية

222

هو  إنَّام  أبيه،  إىل  منسوبًا  ليس  هذا  وقال: 
كقولك: زيد ابن األمري، وزيد ابن أخينا، 
وُردَّ  خ��ربه،  بعده  وما  مبتدأ،  و»ُع��َزْي��ٌر« 
أْعَجمي،  هو  إنَّام  بتصغري،  ليس  بأنَّه  هذا 
العرب،  لسان  يف  التَّصغرِي  هيئة  عىل  جاء 
»ُع��َث��ْي��اَمن،  مثال  عىل  ج��اء  ك���»ُس��َل��ْي��اَمن« 
فيحتمل  الثانية؛  القراءُة  ا  وأمَّ وُعْمرَيان«. 

حذُف التنوين ثالثة أوجه:
اللتقاء  التنوين  حذف  ��ه  أنَّ أحدها: 
يف  التنوين  نون  اء:  ال��ف��رَّ قال  الساكنني، 
اهللِ«  »اْبُن  قوله  يف  والباء  ساكنة،  »ُعَزْيٌر« 
نون  فحذف  ساكنان،  فالتقى  ساكنة، 
منرصٌف  اس��ٌم  وهو  للتخفيف،  التنوين 

مرفوٌع باالبتداء، و»ابن« خربه.
الثاين: أنَّ تنوينه حذف، لوقوع االبن 
و»ابن«  باالبتداء،  مرفوٌع  فإنَّه  له،  صفة 
صفته، واخلرُب حمذوٌف، أي: ُعَزيٌر اْبُن اهلل 
أنَّه  م  إماُمنَا، أو رسوُلنَا، وقد تقدَّ َنبيُّنا، أو 
غري  علمني،  بني  صفة  »االبن«  وقع  متى 
ألفه  بينه وبني موصوفه، حذفت  مفصوٍل 
خّطًا، وتنوينه لفظًا، وال تثبت إال رضورة، 
وتقدم االستشهاُد عليه آخر املائدة. وجيوز 
أي:  مبتدأ مضمر،  »ُعَزْيٌر« خرب  يكون  أن 

أو  بدل،  أو  له،  صفٌة  و»ابن«  ُعزير،  َنبيُّنا 
عطف بيان.

ممنوعًا  لكونه  حذف،  إنَّام  أنه  الثالث: 
ومل  والعجمة.  للتعريف  ف،  ال��رصَّ من 
األل��ف،  بإثبات  إال  املصحف  يف  يرسم 
وَسبق  خ��ربًا«)46(.  جيعله  من  تنرُص  وهي 
الفراُء،  التوجيه  هذا  اللبابإىل  صاحب 
واألخفُش، والزجاُج، وابُن خالويه، وأبو 

، وغرُيهم)47(. عيل الفاريسُّ
زب ٹ ٹ ٹ ٹ  تعاىل:  ويف قوله 
ڤ ڤ رب  ]سورة الصافات: 6[، قرأ 
حفٌص عن عاصم ومحزُة )بزينٍة( بالتنوين 
)بزينٍة(  بكر  أبو  وقرأ  )الكواكِب(،  وجّر 
منونًا، ونصب )الكواكَب(، وقرأ الباقون 

)بزينِة الكواكِب( بغري تنوين)48(.
عاصم  »ق��رأ  اللباب:  صاحب  ق��ال 
برواي������ة أيب بكر: »بِزينٍَة« منونة ونصب 

)46( اللباب يف علوم الكتاب: 10/ 69. 
 ،431  /1 للفراء:  القرآن  معاين  ينظر:   )47(
معاين   ،356  /1 لألخفش:  القرآن  معاين 
ة  القرآن وإعرابه للزجاج: 2/ 442، احلُجَّ
ة  احلُجَّ  ،174  /1 السبع:  ال��ق��راءات  يف 

للقراء السبعة: 4/ 181. 
التيسري:  وُينْظر:   ،324  /8 البيان:  جممع   )48(

186، النرش: 2/ 356. 
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أن  أحدمها:  وجهان:  وفيه  »الكواكب« 
بأن  حمذوف  وفاعله  مصدرًا  الزنية  تكون 
الكواكب يف كوهنا مضيئًة حسنًة  اهلل  زين 

يف أنفسها.
به  ي��زان  ملا  اس��م  الزينة  أن  وال��ث��اين: 
فتكون  َواة  ال��دَّ به  ُي��اَلُق  ملا  اسم  يَقِة  كاللِّ
الكواكب عىل هذا منصوبة بإضامر أعني، 
ْنَيا بدل اشتامل  اَمء الدُّ أو يكون بدالً من السَّ
ومَحْزُة  »بزينٍَة«  حمل  من  أو  كواكبها،  أي 
وحفٌص كذلك إال أهنام خفضا الكواكب 
والكواكب  به،  يزان  ما  بزينة  يراد  أن  عىل 
بدل أو بيان للزينة وهي قراءة مسوق بن 
عىل  معرفة  رد  وهو  الفراء:  قال  األجدع 
َكاِذَبٍة« فرد  َناِصَيٍة  نكرة كقوله: »بالنَّاِصَيِة 
نكرة عىل معرفة، وقال الزجاج: الكواكب 
بدل من الزينة ألهنا هي كقولك: »َمَرْرُت 
بَأيِب َعْبد اهللَّ َزْيٍد«، والباقون بإضافة )زينَة( 

إىل )الكواكب( وهي حتتمل ثالثة أوجه:
إىل  أع��م  إض��اف��ة  يكون  أن  أح��ده��ا: 

. أخص فتكون للبيان نحو: َثْوُب َخزَّ
لفاعله أي  أهنا مصدر مضاف  الثاين: 

اَمَء بَضْوِئَها. نَِت الَكَواِكُب السَّ بأن َزيَّ
والثالث: أنه مض����اف ملفعوله، أي: 

بأن زينها اهلل بأن جعلها مرشقة مضئية يف 
نفسها«)49(.

واألخ��ف��ُش،  ال��ف��راُء،  توجيه  وه��ذا 
وال���زج���اُج، واب���ُن خ��ال��وي��ه، وأب���و عيل 

، وغرُيهم)50(. الفاريسُّ
الضائ�ر بني املتكلم واملخاطب:	. 

ڱ  ڳ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  يف 
ڱ چ ]سورة الصافات: 12[ ))بل 
عجبت ويسخرون(( قرأ األعمش ومحزة 
التاء، وقرأ  والكسائي )بل عجبُت( بضم 
عمرو  وأبو  وعاصم  كثري  وابن  عامر  ابن 

ونافع )بل عجبَت( بفتح التاء )51(.
}َبْل  »قول�ه:  اللباب:  صاحب  قال 
َعِجْبَت{ قرأ األََخَواِن بضم التاء والباقون 

بفتحها فالفتُح ظاهر وهو ضمري الرسول 
الضم  وأم��ا  ذل��ك،  منه  يصح  من  كل  أو 
فعىل رصفه للمخاطب أي ُقْل يا حممد بل 

 .276 )49( اللباب يف علوم الكتاب: 16/ 
 ،382  /2 للفراء:  القرآن  معاين  ينظر:   )50(
معاين   ،490  /2 لألخفش:  القرآن  معاين 
ة  القرآن وإعرابه للزجاج: 3/ 137، احلُجَّ
ة  احلُجَّ  ،301  /1 السبع:  ال��ق��راءات  يف 

للقراء السبعة: 6/ 50. 
النرش:  وُينْظر:   ،328  /8 البيان:  جممع   )51(

 .356 /2
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تعاىل  للباري  إسناده  عىل  أو  أنا،  َعِجْبُت 
عىل ما يليق به.

ال  اهللَُّ  وقال:  أنركها  أنه  ْيٍح  رُشَ وعن 
النََّخِعيِّ فقال: إنَّ  إْبَراِهيَم  َيعَجُب فبلغت 
رشحيًا كان ُمْعَجبًا برأيه قرأها َمْن هو أعلم 
وابن  مسعود  بن  اهللَِّ  عبد  يعني  )منه(؛ 
ب  كالتََّعجُّ ليس  اهلل  من  والَعَجُب  عباس 

ۈئۈئ  ۆئ  چ  ق��ال:  كام  اآلدميني  من 
 ]79 ال��ت��وب��ة:  ]س���ورة  چ  ېئ  ېئ  ېئ 

]س��ورة  چ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  وق���ال: 
التوبة: 67[ فالعجب من اآلدميني إنكاره 
وتعظيمه والُعْجب من اهلل تعاىل قد يكون 
بمعنى  يكون  وقد  مِّ  والذَّ اإلنكار  بمعنى 
االستحسان والرضا كام جاء يف احلديث: 
ُكْم ِمْن َشابِّ َلْيَسْت َلُه َصْبَوٌة«  »َعِجَب َربُّ
ُكْم وُقنُوطِِكْم  ُكْم ِمن إِلِّ وقوله: »َعِجَب َربُّ
من  ُجنَْيٌد  وُسِئَل  اُكْم«  إيَّ إَجابتِِه  َع��ِة  ورُسْ
من  يعجب  ال  اهلل  إن  فقال:  اآلي��ة  ه��ذه 
ِعِجَب  ملَّا  رسوَله  وافق  اهللََّ  ولكن  يشء، 

ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  وق���ال:  رس��وُل��ُه 
ۅچ أي هو كام تقوله«)52(.

وع��ّد ال��زج��اج إن��ك��ار ه��ذه ال��ق��راءة 

)52( اللباب يف علوم الكتاب: 16/ 286. 

)قراءة الرفع( غلًطا؛ ألن القراءة والرواية 
ك��ث��رية، وال��َع��َج��ُب م��ن اهلل )ع��ز وج��ل( 

چڱ  ق��ال:  كام  اآلدميني  من  خالُفه 
ېئ  چ  و   ،]30 األنفال:  ]سورة  چ  ڱ 

وچچ   ،]9 التوبة:  ]سورة  چ  ېئ  ېئ 

 ،]142 ال��ن��س��اء:  ]س���ورة  چچ 
واملكر واخلداع خالُفه من اآلدميني)53(.

ليس  الضمري  أن  إىل  مكيٌّ  وذه��ب 
التَّاَء جعله  مسندًا إىل اهلل فقال: »َمن ضمَّ 
إخبارًا  َأو  َنْفسه،  َعن  النَّبِي  َعن  إخباًرا 
من  بالعجب  َنْفسه  َع��ن  ُمؤمن  كل  من 
اْلُقْدَرة عىل  َمَع ثبات  اْلَبْعث  ار  اْلكفَّ إنكار 
بَِفْتح  اْلِقَراَءة  مثل  َفُهَو  لِْلخلِق؛  ااِلْبتَِداء 
َومثله  النَّبِي،  من  ب  التََّعجُّ َأن  يِف  التَّاء 

حب  جب  چ  َقْوُله:  التَّاَء  ضمَّ  َمن  ِق��َراَءة  يِف 
خبچ ]سورة مريم: 38[ َأي: هم مِمَّن 
جيب َأن ُيَقال فيهم: َما أسمَعهم وأبرَصهم 

َيْوم اْلِقَياَمة«)54(.
التوجيهات  ق���وة  ال��ب��اح��ث  ي���رى 
ما  رأي  ولكلِّ  حتتملها  فاآلي�ة  السابقة؛ 
جيوز  ال  لذا  أوجه؛  مَحَّاُل  والقرآن  يؤيده، 

)53( معاين القرآن وإعرابه: 4/ 300. 
)54( مشكل إعراب القرآن: 2/ 611 -612. 
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ظاهرها  أشكل  وإْن  متواترة  ق��راءة  رّد 
وقد  سياقها.  وفهم  ِره���ا  تدبُّ غياب  عند 
التوجي����ه  هذا  إىل  اللباب  صاحَب  َسبق 
 ، الف���اريسُّ عيل  وأبو  والزجاُج،  الفراُء، 

وغرُيهم)55(. 
• ال��ق��س��م ال���ث���اين: ت��وج��ي��ه اخ��ت��الف 	

احلركات يف آخر الفعل:
يتناول هذا القسم توجيهات صاحب 
اللباب الختالف احلركات يف آخر الفعل 

وبنائه للفاعل واملفعول.
توجيه الرف�ع:أ. 

ھ  ھ  چ  تعال�ى:  قوله  يف 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ 
ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ 
ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
البقرة:  ]س��ورة  چ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
 ) 233[ قرأ ابن كثري وأبو عمرو )ال تضارُّ

بضمِّ الراء، وقرأ الباقون بفتحها)56(.

معاين   ،284  /2 ال��ق��رآن:  معاين  ينظر:   )55(
ة  القرآن وإعرابه للزجاج: 4/ 300، احلُجَّ

للقراء السبعة: 6/ 53. 
التيسري:  وُينْظر:   ،145  /2 البيان:  جممع   )56(

 .81

»ال  »وقوله:  اللباب  صاحب  يق���ول 
وتوجيهها  مشددًة،  ال��راء  برفع   » ُت��َض��ارُّ
عليه  يدخل  مل  مضارٌع  فعٌل  ألنه  واضح، 
القراءة  وه��ذه  فرفع،  ج��ازٌم  وال  ناصٌب 
مناسبٌة ملا قبلها، من حيث إنه عطف مجلة 
اللفظ؛  مثلها من حيث  خربّيٌة عىل خربية 
وهذه  ومعنًى،  لفظًا  خربيٌة  فاألوىل  وإال 
قراءة  عليه  ويدل  معنًى  هنيٌَّة  لفظًا  خربيٌة 
الراء  بفتح  بعة:  السَّ باقي  وقرأ  الباقني، 
فهي  ناهيٌة،  )ال(  أنَّ  وتوجيهها  مشّددًة، 

جازمٌة«)57(.
يف  بجديد  اللباب  صاحب  يأِت  ومل 
السابقني  عند  موجود  ألنه  التوجيه؛  هذا 
 ، الفاريسِّ عيلِّ  وأيب  اج،  والزجَّ اء،  كالفرَّ

وغرِيهم)58(.
توجيه النص�ب:ب. 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
 ]10 املنافقون:  ]س��ورة  چ  ې  ې 

)57( اللباب يف علوم الكتاب: 4/ 176. 
معاين   ،149  /1 ال��ق��رآن:  معاين  ينظر:   )58(
ة  القرآن وإعرابه للزجاج: 1/ 313، احلُجَّ

للقراء السبعة: 2/ 333. 
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بالواو  وأكوَن(  َق  دَّ )فأصَّ عم�رو  أبو  ق�رأ 
ونصب النون، وقرأ الباقون )وأكْن( بغري 

واو وجزم النون)59(.
ق���ال ص��اح��ب ال��ل��ب��اب: »ق��ول��ه: 
]التمني[  جواب  عىل  نصب  َق{  دَّ }َفَأصَّ
يف قوله: )لوال أخرتني(، قوله: )وأكوَن( 
َق{،  دَّ }َفَأصَّ عىل  عطف������ًا  الفعل  بنصب 
والباقون )وأكْن( جمزومًا، وحذفت الواُو 

اللتقاِء الساكنني«)60(.
وص�����ف ال����ط����ربي ال���ق���راءت���ني 
بالصواب)61(. وقد َسبق صاحب اللبابإىل 
واب��ُن  وال��زج��اُج،  ال��ف��راُء،  التوجيه  ه��ذا 
، وغرُيهم)62(. خالويه، وأبو عيل الفاريسُّ

توجيه اجل��زم:ت. 
ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

التيسري:  وُينْظر:   ،20  /10 البيان:  جممع   )59(
211، النرش: 2/ 388. 

)60( اللباب يف علوم الكتاب: 19/ 119. 
)61( جامع البيان: 23/ 412. 

 ،160  /3 للفراء:  القرآن  معاين  ينظر:   )62(
 ،178 للزجاج: 5/  وإعرابه  القرآن  معاين 
 ،346  /1 السبع:  ال��ق��راءات  يف  ��ة  احلُ��جَّ

ة للقراء السبعة: 6/ 293.  احلُجَّ

]س��ورة  چ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ 

والكسائي  عمرو  أبو  قرأ   ]6-  5 مريم: 
وقرأ  فيهام،  )الثاء(  بجزم  ويرْث(  )يرْثني 
الباقون )ويرُثني ويرُث( برفعها فيهام)63(.
قال صاحب اللباب: »)يرْثني ويرْث(

إذ  لألمر؛  جواٌب  ام  أهنَّ عىل  الفعلني  بجزم 
عىل  برفعهام؛  والباقون  هيْب،  إن  تقديره: 

ام صفٌة ل��)وليًّا(«)64(. أهنَّ
)يرُثني(  جعل  فيهام  بالرفع  قرأ  وَمن 
من  يل  فهب  أي:  )ول��ًي��ا(،  لقوله:  صفة 
زكريا  سأل  إنام  ألنه  وارث��ًا؛  وليًا  لدنك 
املعنى  فل�يس  ونبوَته،  علَمه  وارثًا  )وليًا( 
عىل اجلواب؛ ألن الويل يكون غرَي وارث؛ 
فليس املعنى: إْن وهبت يل ولًيا يرثنْي)65(. 
التوجيه  هذا  إىل  اللباب  صاحب  وَسبَق 
 ، الفراُء، والزج������اُج، وأبو عيل الفاريسُّ
عىل  الرفع  بعضهم  ز  وجيوِّ وغرُيهم)66(، 

التيسري:  وُينْظر:   ،456  /6 البيان:  جممع   )63(
148، النرش: 2/ 317. 

)64( اللباب يف علوم الكتاب: 13/ 10. 
حجة   ،191  /5 السبعة:  للقراء  ة  احُلجَّ  )65(

القراءات: 438. 
 ،161  /2 للفراء:  القرآن  معاين  ينظر:   )66(
 ،330 للزجاج: 3/  وإعرابه  القرآن  معاين 

ة للقراء السبعة: 5/ 191.  احلُجَّ
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�ْت  القطع مما قبله )67(، ذلك أن اآلي�ة قد متَّ
)يرُثني(،  تبتدئ  ثم  )وليًا(  قوله:  عن�د 
)يرُثني  ه��و  أي:  )ي��رُث��ن��ي(،  ه��و  أي: 
الرأي األخري  وي��رُث()68(. وال خيلو هذا 
مبتدأ  لتقدير  بحاجة  ولسنا  التكلف،  من 
اللباب  صاحب  فتوجيه  وعليه  حمذوف، 

أوىل وأيس.
توجيه البناء للفاعل واملفعول:ث. 

توجيهه  يف  اللباب  صاحب  ق  يتطرَّ
للفاعل  الفعل  بناء  صيغة  إىل  للقراءات 
ً منهام، ومن ذلك ما  هًا ك�ُالَّ واملفعول موجِّ

ذكره يف قوله تعاىل: چ ک گ گ گ گڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ 
ہچ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
كثري  ابن  قرأ   ]161 عمران:  آل  ]س��ورة 
الياء  بفتح   ) )َيُغلَّ وعاصم  عمرو  وأب��و 
بضم   ) )ُيَغلَّ الباقون  وقرأ  الغني،  وضم 

الياء وفتح الغني)69(.
)الغني(  وضم  )الياء(  بفتح  قرأ  فمن 
قوله  الفاعل، نحو  إىل  فيه  الفع�����ل  أسند 

)67( مشكل إعراب القرآن: 2/ 450. 
)68( حجة القراءات: 438. 

التيسري:  وُينْظر:   ،514  /2 البيان:  جممع   )69(
91، النرش: 2/ 243. 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  چ  تعاىل: 
 ،]145 عمران:  آل  ]سورة  چ  ڳ  ڳ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  ت��ع��اىل:  وق��ول��ه 
]سورة آل عمران: 179[. ومن  ۋچ 
فاملعنى:  )الغني(،  وفتح  )الياء(  بضم  قرأ 

وجيوز  الغلول)70(.  إىل  ُينَسب  أي:  ن،  خُيَوَّ

يوجد  أن  لنبي  كان  ما  املعنى:  يكون  أن 
أي:  ال��رج��َل،  أمح���دُت  كقولك:  غ���االً، 

وجدته حممودًا)71(.
ق�������ال صاحب اللباب: »بفتح الياء 
للفاعل،  -مبنيًا  غ���ل  -من  الغني  وضم 
النبي  من  يقع  أن  يصح  ال  أن��ه  ومعناه: 
َم  يتوهَّ أن  جي��وز  فال  لتنافيهام،  غلول؛ 
مبنيًا   » »ُيَغلَّ الباقون  وقرأ  ألبتة.  فيه  ذلك 

للمفعول، وهذه القراءة فيها احتامالِن:
ثالثيًا،   » »َغلَّ من  يكون  أن  أحدمها: 
غريه  خيونه  أن  لنبيٍّ  صح  م�����ا  واملعنى: 
ال  أي:  النهي،  معنى  يف  نفٌي  فهو  ُه،  وَيُغلَّ

ُه أحٌد. َيُغلَّ
رباعيًا،   » »أَغلَّ من  يكون  أن  ثانيهام: 

وفيها وجهاِن:

)70( حجة القراءات: 180. 
)71( مشكل إعراب القرآن: 1/ 178. 
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أي:  »أَغلَُّه«  من  يكون  أن  أحدمها: 
نسبه إىل الُغُلوِل، كقوهلم: أكذبته إذا نسبته 
إىل الكذب -وهذا يف املعنى كالذي قبله، 
َينْسبه  ال  أي:  النهي،  معنى  يف  نفي  أي: 

أحٌد إىل الغلوِل.
أي:  ��ُه«  »أغ��لَّ من  يكون  أن  ال��ث��اين: 

َوَجدتُه حممودًا وبخياًل.
بالبناء   » »َي��ُغ��لَّ ق��راءة  أن  والظاهر 
حمذوف؛  مفعول  فيها  ر  ُيَقدَّ -ال  للفاعل 
النبيِّ  عن  الصفِة  هذه  نفي  الغرض  ألن 
كقولك:  بمفعول،  تعلق  إىل  نظر  غري  من 
هاتني  إثبات  -تريد  ويمنع  ُيْعطِي  وهو 
مفعوالً،  البقاء  أبو  له  وق��در  الصفتني، 
فقال: تقديره أن يغل املال أو الغنيمة«)72(.
إىل ه��ذا  ال��ل��ب��اب  وَس��ب��ق ص��اح��ب 
التوجيه الفراُء، األخفُش، والزجاُج، وابُن 
، وغرُيهم)73(. خالويه، وأبو عيل الفاريسُّ

ٿ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  قوله  ويف 

)72( اللباب يف علوم الكتاب: 6/ 23. 
 ،246  /1 للفراء:  القرآن  معاين  ينظر:   )73(
معاين   ،239  /1 لألخفش:  القرآن  معاين 
ة  القرآن وإعرابه للزجاج: 1/ 483، احلُجَّ
ة  احلُجَّ  ،115  /1 السبع:  ال��ق��راءات  يف 

للقراء السبعة: 3/ 96. 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
 ]47 ال��ك��ه��ف:  ]س����ورة  چ  ڤ  ٹ 
بالنون   ) )ُن��س��ريِّ ون��اف��ع  الكوفيون  ق��رأ 
وك��س ال��ي��اء ون��ص��ب )اجل��ب��اَل(، وق��رأ 
ورفع  الياء  وفتح  بالتاء   ) )ُتسريَّ الباقون 

)اجلباُل()74(.
بضمِّ   ) »)ُتسريَّ اللباب:  صاحب  قال 
التاء، وفتح الياء مبنيًا للمفعول، »اجِلَباُل« 
وحذف  الفاعل،  مقام  لقيامه  بالرفع؛ 
يأمره  أو من  به، وهو اهلل،  للعلم  الفاعل؛ 
من املالئكة، وهذه القراءة موافقٌة ملا اتُّفَق 
]سورة  چ  ۀ  ۀ  چ  قوله  يف  عليه 
هنا  اهلل  عبد  ق��راءة  ويؤيِّدها   ،]20 النبأ: 
مبنيًا  ماضيًا  فع������اًل  اجلبال{  ِت  َ }َوُسريِّ

للمفعول.
( بنون العظمة، والياء  والباقون )ُنسريِّ
»اجلباَل«  بالتشديد؛   » َ »َسريَّ من  مكسورة 
القراءة  وهذه  به،  املفعول  عىل  بالنصب 

مناسبة ملا بعدها من قوله چ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ چ»)75(.

التيسري:  وُينْظر:   ،402  /6 البيان:  جممع   )74(
 .144

)75( اللباب يف علوم الكتاب: 12/ 502. 
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ڌ  ڌ  ڍ  چ  تعاىل:  قوله  ويف 
ڑچ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

حفص  ق��رأ   ،]16 األح��ق��اف:  ]س���ورة 
أحسن  عنهم  )َنَتَقبَُّل  والكسائي  ومح��زة 
مفتوحة  فيهام  بالنون  ونتجاوز(  علموا  ما 

الباقون  وق�����رأ  )أح��س��َن(  ن��ون  ونصب 
ويتجاوز(  علموا  ما  أحسُن  عنهم  )ُيتقبَُّل 

بضم الياء فيهام ورفع نون )أحسُن()76(.
قرأ  م��ن  أنَّ  اللباب  ص��اح��ب  رأى 
للفاعل ونصب  مبنيًا  النون  بفتح  )َنَتَقبَُّل( 
»أح���س���َن« ع��ىل امل��ف��ع��ول ب���ه، وك��ذل��ك 
ورف��ع  للمفعول  وال��ب��اق��ون  )ن��َت��َج��اَوُز( 
ومكان  الفاعل،  مقام  لقيامه  »أْح��َس��ُن: 

النون ياء مضمومة يف الفعلني«)77(.
الفعلني  يف  املضمومة  بالياء  قرأ  فمن 
بنى الفع����ل للمفعول، و)أحسُن( بالرفع 
بنون  قرأ  ومن  ل�)ُيتقبَُّل(،  فاع�����ل  نائب 
للفاعل،  الفعل  بنى  الفعلني  يف  مفتوحة 
تقديره  وج���وبًا  مسترت  ضمري  والفاع���ل 

التيسري:  وُينْظر:   ،154  /9 البيان:  جممع   )76(
198، النرش: 2/ 373. 

 ،396  /17 الكتاب:  علوم  يف  اللباب   )77(
 ،185  /6 السبعة:  للقراء  ة  احلُجَّ وُينْظر: 

حجة القراءات: 664. 

ونتجاوز،  َعنُْهم  َنَتَقبَُّل  َنحن  َأي  )نحن(. 
و)أحسَن(بالنصب مفعول به. والقراءتان 

معروفتان صحيحتا املعنى)78(.
تفسري  يف  ورد  ممَّا  ن��امذَج  هذه  كانْت 
من  سعيُت  الكتاب،  علوم  يف  اللباب 
اللبابفي  صاحب  جهِد  إظهاِر  إىل  خالهلا 
��ًا،  ت��وج��ي��ه ال���ق���راءاِت ال��ق��رآن��ي��ة ن��ْح��ويَّ
النحاة  بعِض  أق��واُل  النامذَج  هذه  وراف��َق 
راسة،  واملعربني؛ وذلك رغبًة يف إغناء الدِّ
التوجيهات،  يف  األصالة  عىل  وللوقوِف 
بغريه  اللباب  صاحب  تأثُِّر  مدى  ومعرفِة 
ُوفَّقُت  قد  أكون  أْن  أرجو  املتقدمني.  من 
الغايُة من  تتحقَق  إليه سعيُت، وأْن  ما  إىل 

هذا البحث.
اخلامتة والنتائج:

صاحب  عنايَة  البحُث  هذا  أظه������ر 
بعد 880 ه�( يف تفسريه:  )املتوىف  اللباب 
ب��ال��ق��راءات  الكتاب  ع��ل��وم  يف  اللباب 
َ للباحث يف هذا  القرآنية وتوجيهها، وتبنيَّ
عند  النحوّي  بالتوجيه  ة  اخلاصَّ راسة  الدِّ

صاحب اللباب ما ييل:
يف . 1 اللب���اب  ص�����احب  اعتم����������د 

)78( جامع البيان: 22/ 117. 
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عليه  اعتمد  ما  عىل  القراءات  توجيه 
املتقدمون من أدوات كالسامع  النحاة 
املعنى  مراعاة  إىل  إضافًة  والقياس، 

والسياق.
توجيهات . 2 اللبابفي  صاحب  خيرج  مل 

من  الفنِّ  هذا  يف  سبقه  َمن  دائرة  عن 
العلامء.

ما أورده صاحب اللبابمن آراء مل يكن . 3
مجعها  فضُل  له  كان  بل  هبا؛  ًدا  متفرِّ

وتلخيصها وصياغتها.
اآلية . 4 يف  األق��وال  ذكر  من  يكثر  كان 

الواحدة؛ فينقل أكثر من قول ثم خيتار 
ويرجح أحدها، وقد ال يرجح مكتفيًا 

بالنقل.
األقوال . 5 ينسب  اللباب  صاحب  كان 

املواضع  م��ن  كثري  ويف  ألصحاهبا، 
أْن  املمكن  وم��ن  ألح��د،  يعزوها  ال 
تكون هذه اآلراء له وقد وافقت كالم 

السابقني.
اللباب . 6 صاحب  تأثُّر  بوضوح  يظهر 

معظم  يف  تابعه  فقد  احللبي،  بالسمني 
للباحث  ويبدو  النحوية،  التوجيهات 
تفسريه  يف  أودع  اللبابقد  صاحب  أن 

)اللباب يف علوم الكتاب( ُجلَّ كتاب 
ومل  املصون(،  )الدر  احللبي  السمني 

ُيرِشْ إىل ذلك يف كثري من املواضع.
اللباب . 7 صاحب  توجي������ه  يقترص  مل 

بل  املتواترة؛  القراءات  عىل  النحوي 
الشاذة  بالقراءات  عناي����ة  له  كانت 
مصادر  م���ن   ً مهامَّ مصدرًا  بوصفها 

السامع.
توجيه  دراس��ة  تبقى  أق��ول:  ختام���ًا 
مصادر  من  ًا  َثرَّ مصدرًا  القرآنية  القراءات 
مسائ���ل  سيام  ال  العربي����ة؛  باللغة  العلم 
طالَب  ُن  يمكِّ ما  وهو  واإلعراب،  النَّْحو 
حتقيَقه  رج��وُت  ما  وهذا   ، العريبِّ األدِب 
العاملني  ربَّ  هلل  واحلمُد  البحث،  هذا  من 

بدءًا واختتامًا.
املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.
ال��ق��راءات -  يف  البرش  فضالء  إحت��اف 

م���ي���اط���ّي،  األرب����ع����ة ع����رش، ال���دُّ
مهرة،  أن��س  حتقيق:  )1117ه�����(، 
الطبعة:  -لبنان،  العلمية  الكتب  دار 

األوىل، 1419ه� -1998م.
اس -  النَّحَّ الق����رآن، أبو جعفر  إعراب 
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)338ه�( وضع حواشيه وعلق عليه: 
عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب 
األوىل،  الطبع�ة:  ب��ريوت،  العلمية، 

1421 ه�.
دار -  ال��زرك��يل،  الدين  خري  األع��الم، 

-لبنان،  ب��ريوت  للماليني،  العلم 
الطبعة: السابعة، 1986م.

حيان -  أبو  التفسري،  يف  املحيط  البحر 
صدقي  حتقيق:  )745ه�(،  األندليس 
ب��ريوت،  الفكر،  دار  مج��ي��ل،  حممد 

1420 ه�.
الزركيش -  القرآن،  علوم  يف  الربهان 

الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  )794ه���(، 
1376ه�- األوىل،  الطبعة:  إبراهيم، 
العربية  الكتب  إحياء  دار  1957م، 

عيسى البايب احللبي.
التيسري يف القراءات السبع، أبو عمرو - 

أوتوبرتزل،  حتقيق:  )444ه�(  الداين 
الطبعة:  بريوت  العريب،  الكتاب  دار 

الثانية، 1404ه�/ 1984م.
القرآن، -  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 

شاكر  حممد  أمح��د  حتقيق:  ال��ط��ربي: 
الطبعة:  الرسالة  مؤسسة  الناش�������ر: 

األوىل، 1420 ه� -2000 م.
القرطبي -  ال��ق��رآن،  ألحكام  اجلامع 

ال��ربدوين  أمح��د  حتقيق:  )671ه�����(، 
الكتب  دار  أط��ف��ي��ش،  وإب��راه��ي��م 
الثانية،  الطبع������ة  املرصية-القاهرة، 

1384ه� -1964 م.
ابن -  ال��س��ب��ع،  ال���ق���راءات  يف  احل��ج��ة 

عبد  د.  حتقيق:  )370ه���(  خالويه، 
ال���رشوق،  دار  م��ك��رم،  ال��ع��ال س��امل 

بريوت، الطبعة: الرابعة، 1401 ه�.
)حوايل -  زنجلة  ابن  القراءات،  حجة 

ومعلق  ال��ك��ت��اب  حمقق  403ه�����(، 
دار  األف���غ���اين،  ح��واش��ي��ه: س��ع��ي��د 

الرسالة.
احلجة للقراء السبعة، أبو عيل الفاريّس - 

)377ه�(، حتقيق: بدر الدين قهوجي 
وبشري جوجيايب، دار املأمون للرتاث-
الثانية،  الطبع���ة  ب��ريوت،  دمشق/ 

1413 ه� -1993م.
عبد -  ورشح:  حتقيق  سيبويه،  كتاب 

السالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي، 
القاهرة: ط3، 1408ه� -1988م.

ال��ك��ش��اف ع��ن ح��ق��ائ��ق غ��وام��ض - 
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وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل 
دار  )538ه���(،  الزخمرشي  التأويل، 
الطبعة:  -بريوت،  الع���ريب  الكتاب 

الثالثة-1407 ه�.
النعامين -  الكتاب،  علوم  يف  اللب�����اب 

)املتوىف: 775ه�(، حتقيق: عادل أمحد 
معوض،  حممد  وع��يل  امل��وج��ود  عبد 
لبنان،  العلمية -بريوت/  الكتب  دار 
الطبعة: األوىل، 1419 ه� -1998م.

ابن منظور )711ه�(، -  العرب،  لسان 
الطبعة:  -ب��ريوت،  ص��������ادر  دار 

الثالثة-1414 ه�.
يّس -  القرآن-الطَّرْبِ لعلوم  البيان  جممع 

)548ه�( -دار التقريب بني املذاهب 
-1417ه����- القاهرة  اإلس��الم��ي��ة، 

1997م.
أيب -  بن  مكي  القرآن،  إعراب  مشكل 

حاتم  د.  حتقيق:  )437ه���(،  طالب 
صالح الضامن، مؤسس�����ة الرسالة-

بريوت، الطبعة: الثانية، 1405ه�.
معاين الق���رآن، األخفش، )215ه�(، - 

مكتبة  قراعة،  ه�����دى حممود  حتقيق: 
األوىل،  الطبعة:  القاه����رة  اخلانجي، 

1411ه� -1990 م.
)207ه����(، -  ال��ف��راء  ال��ق��رآن،  معاين 

وحممد  النجايت  يوسف  أمحد  حتقيق: 
إسامعيل  الفتاح  وعب���د  النجار  عيل 
للتأليف  املرصي������������ة  دار  الشلبي، 

والرتمجة، مرص، الطبعة: األوىل.
م��ع��اين ال��ق��رآن وإع���راب���ه، ال��زج��اج - 

شلبي،  عبده  اجلليل  عبد  )311ه�(، 
األوىل  الطبعة:  بريوت،  الكتب،  عامل 

1408 ه� -1988 م.
اللطيف -  عبد  ال���ق���راءات،  معجم 

دمشق،  الدين،  سعد  دار  اخلطيب، 
الطبعة: األوىل، 1422ه� -2002م.

كحالة، -  رضا  عمر  املؤلفني،  معجم 
-لبنان،  ب��ريوت  الرسالة،  مؤسسة 

الطبعة: األوىل، 1414ه�.
حممد -  ال��ق��راءات،  علم  يف  مقدمات 

خالد  أمح��د  ال��ق��ض��اة،  مفلح  أمح��د 
دار  منصور،  خال���د  حممد  شكري، 
األوىل،  الطبع������ة:  )األردن(،  عامر، 

1422 ه� -2001 م.
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امللّخص
إن مفهوم العتاب هو خماطبة اإلدالل 
واألح��ب��اب وم��ذاك��رة امل��وج��دِة وذل��ك 
فيحدث  به  القيام  عدم  أو  بعمل  لقيامهم 
عليه  املعتوب  فيقوم  العاتب  لدى  الَعتُب 
إىل ما يريض العاتب وهذا املفهوم وللتنغيم 
اللغات.  كثري من  متييزية يف  وظيفة داللية 
وعن طريق التغيريات املوسيقية يف الكالم 
احل��االت  ع��ن  ُي��ع��رَب  ب�)التنغيم(  امل��س��اّمة 
النفسّية املختلفة من املشاعر واألحاسيس 
اللغات،  من  كثري  يف  اإلنسان  تنتاب  التي 
والسيام العربية، إذ ختتلف وتتغري النغامت 
فتستعمل  االنفعالية،  املواقف  بحسب 
والفرح  احلزن  من  لك����ل  خاصًا  تنغياًم 
واالحتقار  والغضب  والرضا  والدهشة 

واالستهزاء... الخ.
مقدمة:

القرآن  يف  جاء  وقد  دقيٌق  فٌن  العتاب 
عن  ختتلف  ال  دالالت  حيمل  الكريم 
املوجدة،  اللغوية، فقد جاء ملذاكرة  داللته 

والرجوع  واملدللني،  األحباب  وخماطبة 
القيام به  بالفعل أو للحث عىل  القيام  عن 

الذي جاء العتاب ألجله، فضاًل عن ذلك 

والرتويض،  التأديب  دالل��ة  حيمل  ج��اء 
والتنبيه والتذكري.

يف  جاء  ما  العتاب  صور  أروع  ومن 
نّة النبوية املطهرة فكان  القرآن الكريم والسُّ
أحد  عن  بلغه  إذا  له  يلمح   اهلل رسول 
ما يكره مل يقل ما بال فالن، ولكن بقول: 
كذا)1(  يقولون  أو  يصنعون،  أقوام  بال  ما 
عرفتها  التي  العتاب  صور  أرق  من  وهذا 

اإلنسانية مجعاء.
وجهه(:  اهلل  )ك��رم  عيل  اإلم��ام  ق��ال 
ُه  إليه، واردد رشَّ باإلحسان  )عاتْب أخاك 

باألفضال عليه()2(.
وكان مفهوم العتاب الوارد يف القرآن 
خيتلف  ال  الرشيفة  النبوية  نّة  والسُّ الكريم 
فقد  واألدب��اء  البالغني  عند  مفهومه  عن 
أن  )واعلم  )ت255ه����(:  اجلاحظ  ق��ال 
واطراحِه  للقطيعة،  سبب  العتاب  كثرة 
واألك��رتاث  االهتامم  قلة  عىل  دليُل  ُه  كلُّ
عاتبُه  أمرين  بني  فيه  فكن  الصديق،  ألمر 

هناية األرب يف فنون األدب، شهاب الدين    )1(
النويري )ت733ه�(: 18/ 256. 

النقائض  غرر  الواضحة،  اخلصائص  غرر   )2(
الفاضحة، حييى بن عيل املعروف بالوطواط 

)ت718ه�(: 548. 
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يف  وذل��ك  ورّضه،  نفعه  يف  تشرتكان  فيام 
اهلينات وجتاف له عن بعض غفالته تسلم 

لك ناحيته()3(.
وث��امر  املتحابني،  ح��دائ��ق  والعتاب 
بالصفاء،  ال��ف��ن  ع��ىل  ودل��ي��ل  األدواء، 
الواجد،  وم��س��رتاح  ال��ش��وق،  وح��رك��ات 
وحياة  التفاين،  ومفتاح  اإلشفاق  ولسان 

املودة وظاهره خري من احلقد)4(.
الشعر  حماسن  يف  العمدة  وصاحب 
حياة  كان  )وإن  العتاب  إن  يقول:  وآدابه 
وكيد  سبب  فإنه...  الوفاء  وشاهد  املودة 
من أسباب القطيعة واجلفاء، فإذا قل كان 
َخُشَن  وإِذا  الصحبة  وقيد  األلفة  داعية 

جانبه، ثقل صاحبه()5(.
ويرى الدكتور أمحد بدوي أّن )العتاب 
وحفظ  ال���ود،  أوارص  م��ن  ّش��د  ق��ّل  إْن 
وإذا كثر خشن جانبه وثقل  املحبة  روابط 

بحر  بن  عمر  السياسية،  الرسائل  ينظر:   )3(
ورس��ائ��ل   ،87 )ت255ه������(:  اجل��اح��ظ 

اجلاحظ: 1/ 127.
حيان  أب��و  وال��ص��دي��ق،  ال��ص��داق��ة  ينظر:   )4(
التوحيدي)ت400ه�(: 1/ 274، التمثيل 

واملحارضة، الثعالبي )ت429ه�(: 464. 
رشيق  ابن  وآدابه،  الشعر  حماسن  يف  العمدة   )5(

القريواين )ت463ه�(: 2/ 160. 

كثريًا  يقرتب  الرؤية  هبذه  وهو  صاحبه()6( 
من رؤية اجلاحظ وصاحب العمدة.

يف  عرض  إذا  ال��دواء  نعم  والعتاب 
يطري  إنه  العتاب  منافع  ومن  داء،  الود 
وي��داوي  العهد  غ��ربة  وجيلو  ال��ود  ُخلق 
خفيات  ع��ن  وي��رتج��م  القلوب،  أدواء 

الغيوب)7(.
يف  امل��غ��االة  أن  لنا  يتضح  سبق  مم��ا 
ن  ُيكوِّ وربام  النَّفرة  يف  سببًا  تكون  العتاب 
صورة سيئة ينعكس عىل صاحبه مما يؤدي 
إىل القطيعة واهلرب منه إما إذا كان العتاب 
يف  سببًا  يكون  فإنه  الصحيحة  بالصورة 

تقوية أوارص املحبة واألُلفة.
وقد وردت ألفاظ العتاب يف القرآن 
وإنام  )عتب(  لفظة  ت��������رد  ومل  الكريم، 
حمددة  آيات  يف  اللفظ����ة  هذه  مشتقات 

ڳ  ڳ  چ  وهي:  الكريم  القرآن  من 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
چ ]س�������ورة  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

.]84 النحل: 

)6( ُأسس النقد األديب عند العرب، الدكتور أمحد 
بدوي: 261. 

الثعالبي  الرباعة،  ورس  البالغة  سحر  ينظر:   )7(
)ت429ه�(: 135. 
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داللة التنغيم يف آيات العتاب:
الداللة الصوتية:

آلة  من  تصدر  )التي  هي  األص��وات 
النطق لدى اإلنسان()8(، وللصوت وظيفة 
تعنى  معينة  لقواعد  خضع  إذا  ي��ؤدهي��ا 
الصوتية  الداللة  وُتعدُّ  وأدائ��ه،  بالصوت 
حيزًا  شغلت  التي  احلديثة  التسميات  من 
وه��ذه  اللغوية،  ال��دراس��ات  م��ن  ك��ب��ريًا 
"ُتسَتمُد من طبيعة األصوات")9(،  الداللة 
الصوتية  "والداللة  جرسه����ا  نغمه�����ا 
للداللة  العامة؛  املنظومة  من  قطعة  تعُد 
واستضاءة  حتديد  يف  كبري  ب��دور  تنهض 
مالمح اخلطاب، ورفده بظالل اإلحياءات 

والقيم")10(.
الصوتية  ال��دراس��ة  ه��ذه  تكن  ومل 
حال  هو  كام  بنفس�����ه  قائاًم  علاًم  الداللية 
األم��ر  ف���أول  وال���رصف،  النحو  علمي 
باملعنى  الصوت  عالقة  عىل  مبنية  كانت 
للوصول  الصوت؛  حك�����اية  ف�"استعامل 

غانم  د.  العربية،  أص��وات  علم  إىل  مدخل   )8(
قدوري: 43. 

)9( داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس: 35. 
فخرية  د.  اإلحي��ائ��ي��ة،  ال��دالل��ة  جتليات   )10(

غريب: 19. 

التي  الطبيعية  باملعاين  إحيائية  أغراض  إىل 
أبعادًا  لأللفاظ  العرفية  املعاين  إىل  تضيف 
إضافية ما كان هلا أن تتحقق لوال ما جتعله 

حكاية الصوت من طاقة إحيائية")11(.
هو  العالقة  هذه  إىل  أش��ار  من  وأول 
)ت175ه�(  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل 
ورصرص  رصي��رًا،  اجلندب  "رَصَّ  بقوله: 
ِشبُه  صوٍت  وكلُّ  رصرصة...،  األخطب 

.)12("... ذلك فهو رصير إذا امتدَّ
اب���ن ج��ن��ي )ت392ه������( فقد  أم���ا 
مباحثه  يف  لتوسعه  غريِه  متميزًاعن  كان 
حتت  وضعها  التي  الداللية  الصوتية 
عن  فضاًل  اللفظي���ة()13(  )الداللة  عنوان 
ودالالهت��ا  األلفاظ  ج��رس  بني  التوافق 
فقال  الطبيعية  باملناسبة  له  صلة  ال  فيام 
"فإن كثريًا من هذه اللغة وجدته مضاهيًا 
التي  األفعاِل  أصوات  حروفِه  بأجراس 
عرّب هبا عنها")14(. ومن األمثلة عىل ذلك 

حسان:  متام  د.  القرآن،  روائ��ع  يف  البيان   )11(
 .293

)12( العني: 7/ 81 -82. 
جنى  بن  عثامن  الفتح  أب��و  اخلصائص،   )13(

)ت392ه�(: 3/ 100. 
)14( اخلصائص: 1/ 66. 
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اليابس  يف  قضم  قالوا:  تراهم  "أال  قوله: 
القاف  لقوة  وذلك  الرطب  يف  وخض��م 
األقوى  الصوت  فجعلوا  اخلاء،  وضعف 
األضعف  وال��ص��وت  األق���وى  للفعل 

للفعل األضعف")15(.
اأُلسس  املحدثون)16(  العلامء  وحدد 
جمال  يف  وه��ذا  الصويت،  للجانب  العامة 
يف  وأثرها  اللغوية،  األص��وات  توظيف 

إيضاح املعنى، العتاب.
لغة: التنغيم 

إالَّ  ليس  وامليم  والغني  النون  "نغم: 
اإِلنساُن  وتنغم  النَّْغُم،  وهو  النغمة...، 
الكلمة  جرس  أي:  ونحوه")17(،  بالغناِء 
حسن  وهو  القراءة  يف  الصوت  وحسن 
النغمة، وإنه ليتنغمَّ بيشء... أي يتكلم بِه 

النََّغم الكالم اخلفي)18(.
"املصطلح  اصطالحًا:  والتنغي���������م 

)15( املصدر نفسه: 1/ 66. 
برش:  حممد  كامل  األص��وات،  علم  ينظر:   )16(
إبراهيم  اللغوية،  األصوات   ،116-  115
أنيس: 45 -46، مدخل إىل علم أصوات 

العربية، غانم قدوري احلمد: 83 -84. 
)17( مقاييس اللغة مادة )نغم(: 5/ 452. 

 /12 )نغم(:  م��ادة  العرب  لسان  ينظر:   )18(
 .590

)الصعود(  االرتفاع  عىل  ال��داّل  الصويت 
اجلهر  درج��ة  يف  )اهل��ب��وط(  واالنخفاض 
الصوت  "ارتفاع  إّنُه  أي:  الكالم")19(،  يف 

وانخفاضه َأثناء الكالم")20(.
داريس  م���ن  امل���ح���دث���ني  وب���ع���ض 
بتسميات  التنغيم  سّمى  من  األص��وات 
أو  املوسيقي()22(،  )النرب  منها)21(  متعددة 

)موسيقى الكالم()23(.
وللتنغيم وظيفة داللية متييزية يف كثري 
التغيريات  طريق  وع��ن  اللغات)24(  من 
ب�)التنغيم(  املساّمة  الكالم  يف  املوسيقية 
من  املختلفة  النفسّية  احل��االت  عن  ُيعرَب 
املشاعر واألحاسيس التي تنتاب اإلنسان 
إذ  العربية،  والسيام  اللغات،  من  كثري  يف 

)19( علم اللغة مقدمة للقارئ العريب: 159. 
)20( مناهج البحث يف اللغة: 164، وينظر: علم 

األصوات: 163. 
الدراسات  يف  الصويت  املصطلح  ينظر:   )21(

الصوتية، عبد العزيز الصيغ: 263. 
ماملربج:  برتيل  األص���وات،  علم  ينظر:   )22(

 .209
)23( ينظر: األصوات اللغوية: 142، والتفكري 
حممد  كامل  واجلديد،  القديم  بني  اللغوي 

برش: 152. 
أنيس:  إبراهيم  اللغوية،  األصوات  ينظر:   )24(

 .163
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املواقف  بحسب  النغامت  وتتغري  ختتلف 
لك���ل  خاصًا  تنغياًم  فتستعمل  االنفعالية، 
والرضا  والدهشة  وال��ف��رح  احل��زن  م��ن 
واالس��ت��ه��زاء...  واالح��ت��ق��ار  والغضب 

الخ)25(.
فمثاًل يف نطق التعبري )يا إهلي( بأشكال 
ملوقف  تبعًا  وذلك  التنغيم،  من  متعدّدة 
منها  شكل  لكل  أيَّ  ومزاجه  املتحدث 
يدّل  فقد  غريه،  متميزمن  انفصايل  معنًى 
عىل التحس، أو الزجر، أو عدم الرضا، أو 

الغضب، وما إىل ذلك)26(.
درجة  يف  االختالفات  هذه  تكن  ومل 
إالّ أله��داف  ال��ك��الم  أث��ن��اء  ال��ص��وت يف 
التمييز  طريقها  عن  يتم  إذ  غايات،  أو 
بالتنغيم  أي  للجملة  املختلفة  املعاين  بني 
نغمة  من  اجلملة،  دالل��ة  تغيري  نستطيع 
فنغمة  التعجبية  النغم�����ة  إىل  االستفهام 
نغم���ة  عن  ختتلف  بالتأكي����د  االستفهام 

أمحد  د.  اللغوي،  الصوت  دراس��ة  ينظر:   )25(
اللغة  علم   ،230-  229 ع��م��ر:  خم��ت��ار 
الصوتيات   ،184 العريب:  للقارئ  مقدمة 
والفونولوجيا، د. مصطفى حركات: 44-

 .45
)26( ينظر: علم األصوات: 534. 

التعجب وعن نغمة اجلملة اخلربية، وهي 
املثبتة)27(،  املنفية خمتلفة عنها يف  يف اجلملة 
اجلملة  هلذه  تغيري  أي  حيصل  أن  دون  من 
إليها، أو حُيذُف منها  بنيتها، ومل يضف  يف 
التنغيم، فالنغمة  يشء، إذ مل يتغري فيها إالّ 
هي العنرص الوحيد الذي نتج عنه اختالف 
سامت  من  يصاحبها  وم��ا  امل��ع��اين،  ه��ذه 
وتطويل  القوي،  كالنرب  ُأخ��رى،  صوتية 
أو  املالمح  تعبريات  عن  فضاًل  احلركة، 
قرينة  ُيعدُّ  مما  اجلسمية)28(.  اإلش��ارات 
معنٍي  لنوٍع  املتكلم  اختيار  توضح  صوتيًة 
ال��داليل)29(.  النحوي  التفسري  أن��واع  من 
عالمات  دور  يشبه  دورًا  يؤدي  والتنغيم 
الرتقيم يف الكتابة)30(، إذ "يقع يف اخلطاب 
املكتوب  اخلطاب  يف  ويقابله  املنطوق، 
عالمات الرتقيم... غري أن التنغيم أوضح 

ومناهج  اللغة  علم  إىل  املدخل  ينظر:   )27(
اللغوية  والداللة   ،106 اللغوي:  البحث 

عند العرب، عبد الكريم جماهد: 73. 
برش:  حممد  كامل  األص��وات،  علم  ينظر:   )28(
د.  ومبناها،  معناها  العربية  واللغة   ،540

متام حسان: 309. 
محاسة:  حممد  د.  والداللة،  النحو  ينظر:   )29(

 .44
)30( ينظر: علم األصوات: 542. 
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من الرتقيم يف الداللة عىل املعنى الوظيفي 
للجملة")31(، وعليه فقد حلت الكثري من 
عالقة  هلا  التي  اللغوية  الداللة  مشكالت 
وهلذا  التنظيمية،  والسياقات  باألصوات 

ُعدَّ مصطلحًا صوتيًا وظيفيًا)32(.
معينة  أدوات  من  اجلملة  ختلو  فق��د 
مثاًل،  الن�داء  أو  االستفه���ام،  ك���أدوات 
حتدي��د  يف  وكبريًا  ب��ارزًا  التنغيم  فيكون 
وهلذا  املقص���ود بمعية املقام والسياق)33(، 
عىل  احلكم  يف  الكبري  األثر  للتنغيم  يكون 

أسلوب اجلملة وداللتها)34(.
النغامت  هذه  حتديد  يف  اختلف  وقد 
هناك  وك���ان  م��ن��اه��ج��ه��م)35(  ب��اخ��ت��الف 

الداللة،  علم  ضوء  يف  اللغوي  التحليل   )31(
حممود عكاشة: 52. 

إبراهيم:  سمري  د.  اللغوي،  التنغيم  ينظر:   )32(
 .27

إبراهيم:  سمري  د.  اللغوي،  التنغيم  ينظر:   )33(
 .27

)34( ينظر: التفكري اللغوّي بني القديم واجلديد: 
 .140- 139

 ،165 اللغة:  يف  البحث  مناهج  ينظر:   )35(
والتنغيم   ،47 خليل:  حلمي  د.  والكلمة، 
والكالم،  السمع  ودراسة   ،157 اللغوي: 
والتشكيل   ،223-  222 مصلوح:  سعد 

الصويت: 141. 

ومستوي�����ة،  )ص��اع��دة،  نغامت  ث��الث 
الثالثة  ه��ذه  عىل  زاد  وم��ا  وه��اب��ط��ة()36( 
الثالثة  تعّد هذه  يندرج حتتها، ويمكن أن 
النغم���ة  التحليل،  ه��ذا  يف  األس���اس 
الصاعدة تتمثل: يف أساليب االستفه����ام، 
والتعّجب  امل��ح��ض،  وال��ن��ه��ي  األم���ر، 

واإلهانة، واإلثارة، والرتغيب.
األسلوب  يف  تتمثل  املستوية:  النغمة 
واإلرشاد  والنصح  والتقريرّي،  اخلربّي، 

والنداء املحض، وطلب االنتباه.
أسلوب  يف  وتتمّثل  اهلابطة:  النغم��ة 
ال��ت��م��نّ��ي، وال��ت��ه��ّك��م، وإظ��ه��ار احل��زن 
املختربات  توفر  ولعدم  واألس����ف)37(. 
عىل  الباحثة  تعني  التي  الدقيقة  واألجهزة 
فإن  لذا  دقيقة وقطعية،  نتائج  إىل  التوصل 
التقسيامت  من  أي  حتديد  الصعب  من 
السابقة األكثر دقة، وبعد اإلحاطة بمفهوم 
نحلل  أن  علينا  يتوجب  وأنامطه  التنغيم 
أثر  فيها  مرّبزين  القرآنية  اآلي��ات  بعض 
التنغيم وأنواعه يف االستدالل عىل العتاب.

عاميرة:  أمحد  خليل  وتراكيبها،  اللغة  نحو   )36(
 .173

)37( ينظر: التنغيم اللغوي: 157. 
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ے ۓ ۓ  چ  ومن ذلك قوله تعاىل: 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ەئ چ ]سورة احلديد: 16[.
القرآن  ُأن��زل  املؤمنني...  يف  "نزلت 
زمانًا،  عليهم  فتاله   اهلل رس��ول  عىل 
علينا  قصصت  لو  اهلل  رسول  يا  فقالوا: 

ڭ  ۓ  ۓ  چ  ت��ع��اىل:  اهلل  ف��أن��زل 
 ]3 ي��وس��ف:  ]س���ورة  ڭچ  ڭ 
لو  يا رسول اهلل  فتاله عليهم زمانًا فقالوا 

ڤ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل  اهلل  فأنزل  حدثتنا 
وزاد   ،...]23 الزمر:  ]سورة  ڤچ 
ذكرتنا  لو  اهلل  رس��ول  يا  قالوا  آخ��ر  فيه 

ڭ  ۓ  ۓ  چے  ت��ع��اىل:  اهلل  ف��ان��زل 
]س���ورة  چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
"ابن عباس:  قال:  احلديد: 16[...")38(،  
فعاتبهم  املؤمنني  قلوب  استبطأ  اهلل  إّن 
نزول  من  سنة  ع��رشة  ث��الث  رأس  عىل 
يأن(،  )أمل  يف:  واهلم�������زة  القرآن")39(،  

)38( أسباب النزول، للواحدي: 407. 
)39( الكشاف: 4/ 477، وينظر: جممع البيان، 
املحيط:  والبحر   ،394  /9  : الطربيس، 

 .108 /10

قلوهبم")40(  خش����وع  يقرب  أمل  "أي: 
احلقيقي،  معناه��������������ا  ع���ن  خرجت 
املعنى  إىل  التوصل  يف  كبري  أثر  وللتنغيم 
احلقيقي، فقد َأشار املفسون إىل التنغيم، 
وردت  اآلي���ة  أن  ب��ي��اهن��م  ع��ن��د  وذل���ك 
"احلّض  والعتاب،  االستبطاء)41(،  بطريق 
وهناك  )واإلنك����ار()43(  والتقري���ع")42(. 
تقارب كبري بني هذه الدالالت، وأن املراد 
الكريم  املوىل  من  مؤثر  العتاب  ذلك  من 
الكاملة  االستجاب�����ة  الستبطاء  الرحيم 
من  عليها  أفاض  التي  القلوب  تلك  من 
احلض،  وفيه  ال��ود،  فيه  عتاب  فضله... 
بجالل  الشعور  إىل  االستجاش���ة  وفيه 
واالستبطاء  التنديد  رائحة  م���ع  اهلل...، 
يف  النغمة  نوع  أسهم  وقد  السؤال)44(،  يف 

)40( الدر املصون، السمني احللبي )ت756ه�(: 
السليم:  العقل  أرشاد  246، وينظر:   /10

 .389 /2
)41( ينظر: الكشاف: 4/ 477، وغاية األماين، 
)ت893ه���(:  احلنفي  إسامعيل  بن  أمحد 

94، وإرشاد العقل السليم: 8/ 108. 
)42( املحرر الوجيز: 5/ 264، وينظر: اجلواهر 

احلسان: 5/ 386. 
)43( التحرير والتنوير: 27/ 390. 

)44( ينظر: يف ظالل القرآن: 6/ 3489. 
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نطق اآلية املصاحبة ألسلوب االستفهام عىل هذا التعدد يف املعاين: "إّن هذا التعّدد دليل 
عىل ما نريد أن نؤكده من أن املعنى الذي يفيده االستفهام سائح ومتفلت، وإننا نحاول 
بِه، ولكنها ال  أهنا حتيط  توهم  التي  الناقصة  الكثرية  بمثل هذه األوصاف  السيطرة عليه 
تستخرج منه إال بعض إشارات، أو ال تصف منه إالّ ما كان يظهر، وترى ذلك كثريًا يف 

األساليب الثرّية والسياقات احلّية")45(.
حّتى  بالتدرج  هتبط  ثم  صاعدة،  تكون  ما  دائاًم  االستفهام  نغمة  يف  الصوت  فدرجة 
احلقيقي  معناه  عن  االستفهام  خروج  وعند  اهلابطة)46(،  وهي  هلا  مستوى  أدنى  إىل  تصل 
معاٍن  عىل  االستفهام  دّل  اآلية  هذه  ويف  النغمّية،  الدرجة  هذه  تتغري  قد  آخر،  معاٍن  إىل 
متعددة، هي: االستبطاء، والعتاب، واحلض والتقريع، واإلنكار، والتقرير، فهي صاعدة 

ے ۓ ۓ  أو عالية يف التقريع عىل حني هي نغمة مستوية هابطة يف اإلنكار والعتاب چ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ.

  )47(               احلض والتقريع                                                                                                                                         

االستبطاء واالنكار والعتاب

)45( دالالت الرتاكيب، حممد أبو موسى: 218. 
)46( ينظر: التشكيل الصويت: 144. 

)47( التغيم اللغوي يف القرآن الكريم: 172. 
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شديد  العت��اب  أن  ذلك  من  نستدل 
حني  يف  واحلّض،  التقريع  نغمة  سياق  يف 
االستبطاء،  نغمة  سي����اق  يف  لطيف  هو 

واإلنكار.
ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  ت��ع��اىل:  وق��ول��ه 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې 
ۆئچ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ 

]سورة الصف: 5[.
النبي  معاتبة  إط��ار  يف  اآلي��ة  ه��ذه 
عن  ناتج  هم  إذ  لقوم���������ه،   موسى
تعاىل:  فقوله  له،  وخمالفته���م  عصبياهتم 
املفسين  م��ن  چ  ۅ  ۅ  ۋ  چ 

وت��ذك��ري)48(  م��ودة  عتاب  أهن��ا  رأى  من 
واستنهاض  هل����م  "استعطاف  والنداء: 
مالين����ة  مقتىض  عىل  م")49(  رهبِّ ل��رىض 
سوء  عن  ل��ريدوه��م  أممهم؛  مع  الرسل 

ې  ې  ۉ  چۉ  األدب)50( 
أين  يقينًا  ع��ل��اًم  ع��امل��ني  ېىچ  ې 
العتاب  هلج��ة  هي  "إنام  اهلل)51(،  رسول 

)48( ينظر: يف ظالل القرآن: 6/ 3556. 
)49( نظم الدرر: 10/ 20.

)50( ينظر: الفواتح اإلهلية: 2/ 409. 
)51( مدارك التنزيل حقائق التأويل: 3/ 475.

رأى  من  املفسين  ومن  والتذكري")52(، 
بوصف  فالنداء  وإن��ك��ار)53(  توبيخ  أهن��ا 
قوٍم، متهيد لإلنكار، واالستفهام لإلنكار، 
إياه  إليذائهم  يكون  أن  عليهم  أنكر  أي: 
بنغمته  يراد  االستفهام  فهذا  سبب)54(، 
يقف  التنغيم  أن  يعني  وهذا  غريه،  شيئًا 
حقيقيًا)55(  االستفهام  كون  أمام  حائاًل 
معاٍن  إىل  االس��ت��ف��ه��ام  ه��ذا  خ��رج  فقد 
التنغيم  أنَّ  ودالالٍت متنوعة وال شك يف 
هو املتحكم هبذا التنوع الداليل)56(، فلكل 
نغمية  حالة  ال���دالالت  ه��ذه  من  دالل��ة 
وهذا  غ��ريه)57(،  عن  خيتلف  وأداء  حمددة 
من  نؤكده  أن  نريد  ما  عىل  دليل  التعدد 
خفيٌّ  االستفهام  يفيده  الذي  املعنى  أن 
قارئ  نجد  ولذلك  ومتفلٌت،  وسائٌح 

)52( يف ظالل القرآن: 6/ 3556. 
 ،371 التنزيل: 2/  لعلوم  التسهيل  ينظر:   )53(

وإرشاد العقل السليم: 8/ 243. 
)54( ينظر: التحرير والتنوير: 28/ 178. 

)55( ينظر: من وظائف الصوت اللغوي، حممد 
الكشك: 63.

القراءات  يف  التطريزية  القضايا  ينظر:   )56(
القرآنية، الدكتور أمحد البايبي: 1/ 267.

مناف  د.  اللغوية،  األص��وات  علم  ينظر:   )57(
مهدي: 135. 
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أو يوزعه يف علو وانخفاض يف تقطعات  القرآن يعمد إىل الصوت، فريفعه، أو خيفضه، 
أنه تفلت من الكلامت والرتاكيب)58(،  وتنغيامت معينة يريد بذلك أن حيمل األنغام ما أحسَّ
فنوع التنغيم ذو تأثري كبري يف تعيني دالالت الرتاكيب اللغوية يف آيات القرآن الكريم)59( 
وسواء مُحل االستفهام هنا، عىل العتب أم عىل التوبيخ واإلنكار فنوع النغمة مل يتغرّي فهي 

مستوية هابطة )60(، ويمكن توضيح ذلك بالشكل اآليت)61(:

)58( ينظر: دالالت الرتاكيب: 218.
)59(  ينظر: التنغيم اللغوي يف القرآن الكريم: 157. 

)60( ينظر: املصدر نفسه: 157. 
)61( التنغيم اللغوي يف القرآن الكريم: 172. 
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ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ 

ې ې ې ېچ

إنكار

عتاب

توبيخ
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ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قوله 
ڎچ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

]سورة يوسف: 89[.
احلوار  سياق  يف  الكريمة  اآلي��ة  هذه 
الذي دار بني يوسف، وإخوته »فلام انتهى 

ة  رقَّ يوسف  هلم  رقَّ  أش��ّده،  وبلغ  األم��ر، 
وعاتبهم«)62(،  بنفسه  وعّرفهم  شديدة، 
االستفهام  أن  إىل  امل��ف��سون  أش��ار  وق��د 
إشارة  ذلك  ويف  متعددة  ل��دالالٍت  خرج 
بطريق  وردت  اآلي���ة  إن  التنغيم،  إىل 
و)التذكري  ال��واق��ع��ة()63(،  تعظيم  )يفيد 

والتوبيخ()64(
أو  وال���ت���وب���ي���خ()65(  )ال��ت��ق��ري��ع 

كالم  تفسري  يف  ال��رمح��ن  الكريم  تيسري   )62(
السعدي  ن��ارص  ب��ن  ال��رمح��ن  عبد  امل��ن��ان، 
تيسري  وي��ن��ظ��ر   ،404 )ت1376ه�������(: 
 /2 )1404ه�(:  القطان  إبراهيم  التفسري، 
من  جلنة  القرآن،  تفسري  يف  املنتخب   ،264

علامء األزهر: 347. 
وينظر:   ،504  /18 الغيب:  مفاتيح   )63(
 /4 الفرقان:  ورغ��ائ��ب  ال��ق��رآن  غرائب 

 .121
)64( اجلامع األحكام القرآن: 9/ 255.

فتح  وينظر:   ،318  /6 املحيط:  البحر   )65(
القدير: 3/ 62.

)التوبيخ()66( أو )التفضيح والتقريع()67(.
والتقريع،  التوبي���خ  دالالت  وبني 
التوبيخ  إّن  إذ  كبري،  تقارب  والعتاب 
التأنيب)68(  وش��دة  واللوم  التهديد  هو 
اللوم)69(،  وشدة  التأنيب  التقريع:  وأّن 
والعتب العتبان لومك الرجل عىل إساءة 
وقد  منها  فاستعتبته)70(  إليك  له  كانت 
املصاحبة  املعاين  يف  التعّدد  ه��ذا  ساعد 
النغمة يف  تنويع  ألسلوب االستفهام عىل 

نطق اآلية.
يف  تغرّي  يواكبه  داليّل  خروج  كّل  فإن 
بصيغة  جاء  فام  والتَّنغيم،  األداء  مستوى 
االستفهام ومعناه التعظيم له أنامط تنغيمية 
ختتلف عامَّ جاء بالصيغة الرتكيبية نفسها، 
التوبيخ...،  أو  التقري�����ع،  بمعنى  ولكن 
��ة)71(،  خ��اصَّ أن��امط  خ��اٍص  معنًى  فلكلِّ 

)66( الدرر املصون: 6/ 551، وينظر: التحرير 
والتنوير: 13/ 47.

)67( الفواتح اإلهلية: 384.
)68( ينظر: لسان العرب، مادة )وبخ(: 3/ 66.
)69( ينظر: لسان العرب، مادة )قرع(: 8/ 66. 
 /3 )عتب(:  مادة  العروس،  تاج  ينظر:   )70(

 .310
القراءات  يف  التطريزية  القضايا  ينظر:   )71(

القرآنية: 2/ 282.  
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فدرجة الصوت يف نغمة االستفهام عادة ما تكون صاعدة، ثم هتبط حتى تصل إىل أدنى 
مستوى هلا، وهي اهلابطة)72(، وقد تتغرّي هذه الدرجة النغمّية عند خروج االستفهام عن 
معناه احلقيقي إىل معاٍن ُأخر، ويف هذه اآلية دّل االستفهام عىل معاٍن كثرية منها: التفضيح، 
هنا  االستفهاُم  مُحَِل  وسواء  والتشبيه،  والتذكري  والتوبيخ  والعتاب  التقريع،  والتقبيح، 

عىل العتاب، أم التوبيخ والتقريع فنوع النغمة مل يتغري فهي مستوية هابطة، أما محله عىل 
التقبيح وتعظيم الواقعة فالنغمة تكون صاعدة أو عالية ثم تتدّرج منتهية إىل أقل مستوى 
توضيح  ويمكن  مستوية،  تكون  فالنغمة  والتنبيه  التذكري،  نغمة  أما  الكالمّي  النغم  من 

ذلك بالشكل اآليت:
)73(                                                                                                                                                                                                                                             

)72( ينظر: التشكيل الصويت: 144. 
)73( ينظر: التنغيم اللغوي يف القرآن الكريم: 172. 
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التفضيح وتعظيم الواقعة

               التذكري والتنبيه

  التوبيخ والعتاب والتقريع

ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڇ ڍ ڍچ
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عىل  دّلت  األول  املستوى  يف  فالنغمة 
ما  أقبح  وما  ارتكبتم يف يوسف،  ما  عظم 
)إذ  العذر  بإجياد  هتبط  ثم  عليه،  أقدمت 

أنتم جاهلون()74(.
أما نغمة التذكري والتنبيه: فتذكرهم بام 
َأيام جهل الشباب، وينبههم عىل  وقع منه 
نغمة  تالئمه  الذي  هلل)75(.  اخلالصة  التوبة 

التذكري للتوبة اخلالصة.
والعت����اب  التوبيخ  نغمة  وج��اءت 
حريصني  رآُه��م  ملا  "وذلك..  والتقريع: 
عىل رغبات أبيهم يف طلب فداء بنيامني... 
ُم تابوا إىل ص���الح")76( فتناسب  َعِلَم َأهنَّ
عتاب  بنغمة  ال��ق��راءة  التفسري  ه��ذا  مع 

وتوبيخ.
النتيجة:

املعنى - 1 تصوير  يف  كبري  أث��ر  للصوت 
الربط  خالل  من  العتاب  موضوع  يف 
ال��ص��وت وص��ف��ة احل��دث  ب��ني صفة 
الذي جاءت تصوره، فنجد يف كتاب 
اتسمت  أصواتًا  اإلنسان  جلنس  اهلل 

)74( ينظر: مفاتيح الغيب: 18/ 504. 
)75( ينظر: الكشاف: 2/ 500 -501، اجلواهر 

احلسان: 3/ 349. 
)76( التحرير والتنوير: 13/ 47 -48. 

لتخرج  والقوة،  السمعي  بالوضوح 
لنا بداللة العتاب الشديد الذي حيمل 
املتجرب  التهديد يف طياته هلذا اإلنسان 

عىل خالقه.
تكرار - 2 ل��ظ��اه��رة  أن  ال��ب��ح��ُث  وج��د 

معاتبة  م��ع  والس��ي��ام  األص�����وات، 
الداللة  يف  كبريًا  أثرًا  أقوامهم  األنبياء 
والتنبيه  العتاب  معنى  إخ��راج  عىل 
من  يقرتفها  التي  واملعصية  اخلطأ  عىل 
يتلقى العتاب، فضاًل عن انه مثل هذا 

العتاب حيمل القوة.
العتاب - 3 أن  إىل  البحث  وتوص������ل 

أي  أنبيائهم  إىل  املؤمنني  من  الصادر 
املعتوب  درج��ة  من  أدن��ى  درج��ة  من 
واملالطفة،  بالتوس���ل،  يمتزج  عليه 
وليكون  املقام،  هذا  مع  تأدبًا  واللني 
أك��ث��ر ت��أث��ريًا وه���ذا م��ا ص��ّورت��ه لنا 
املعنى  طابقت  التي  اللني  أص��وات 
وأخرجته عىل أحسن وجه يف معاتبة 
الذي  ألبيهم   يعقوب النبي  أبناء 

امتزج بالتوسل واللطف واهلدوء.
الظواهر الصوتية غري الرتكيبية هلا أثر - 4

لدرجات  فكان  بالداللة،  اإلحياء  يف 
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استخراج  يف  األك��رب  األث��ر  التنغيم 
هذه  يف  جاء  الذي  االستفهام  داللة 
األداء  طريق  عن  فالقارئ  اآلي��ات، 
يفس  أن  يستطيع  املعربة  وال��ت��الوة 
إىل  بنا  ليصل  وأدائ��ه؛  بصوته  القرآن 
الداللة املقصودة، فتحقيق تغرّي األداء 
يف  مهمة  دالالت  له  لآليات  الصويت 
من  املراد  احلقيقي  املعنى  إىل  التوصل 

اآليات.
أهم املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.
إبراهيم . 1 دكتور  اللغوية،  األص��وات 

امل��رصي��ة  األن��ج��ل��و  مكتبة  أن��ي��س، 
.)2007(

عبد . 2 الدكتور  اللغوي����ة،  األص��وات 
القادر عبد اجلليل، دار صفاء للطباعة 

والنرش، الطبعة الثانية )2014م(.
علم . 3 ضوء  يف  اللغ���وي  التحلي�������ل 

عكاش������ة،  حممود  الدكتور  الداللة، 
األوىل  الطبعة  للجامعات،  النرش  دار 

)1426ه�-2005م(.
العربي���ة . 4 اللغة  يف  الصويت  التشكيل 

ف��ون��ول��وج��ي��ا ال��ع��رب��ي��������ة، دك��ت�����ور 

األوىل  الطبعة  العاين،  حسن  سلامن 
)1983م(.

كالم . 5 تفسري  يف  الرمحن  الكريم  تيسري 
عبد  بن  نارص  بن  الرمحن  عبد  املنان، 
حتقيق:  )ت1376ه���(،  السعدي  اهلل 
عبد الرمحن بن معال اللوحيق، النارش: 
األوىل  الطبعة  الرسالة،  مؤسس�������ة 

)1420ه� -2000م(.
الكري���م، . 6 القرآن  يف  اللغوي  التنغيم 

وحيد  إب��راه��ي��م  س��م��ري  ال��دك��ت��ور 
للنرش  ال��ض��ي��������اء  دار  ال���ع���زاوي، 
الطبع������ة  -األردن،  والتوزيع-عامن 

األوىل )1421ه� -2000م(.
بن . 7 عمر  السياسي�������ة،  الرس���ائل 

الشهري  الليثي  بالوالء  الكناين  بح��ر 
دار  النارش:  )ت255ه���(،  باجلاحظ 

ومكتبة اهلالل، بريوت.د
مصطفى . 8 والفونولوجيا،  الصوتيات 

للنرش- الثقافية  الدار  حرك������ات، 
)1418ه���- األوىل  الطبعة  القاهرة، 

1988م(.
الدكتور . 9 اللغوي���ة،  األص��وات  علم 

الكتب  دار  املوسوي،  مهدي  مناف 
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الثالثة  الطبع����ة  -بغداد،  العلمي���ة 
)1419ه� -2007م(.

حممد . 10 كامل  دكتور  األص��وات،  علم 
والنرش- للطباعة  غريب  دار  برش، 

القاهرة.
العريب، . 11 للقارئ  مقدمة  اللغة  علم 

الفكر  دار  السعران،  حمم��ود  دكتور 
الثانية  الطبعة  -ال��ق��اه��رة،  ال��ع��ريب 

)1997م(.
وآداب���ه، . 12 الشعر  حماسن  يف  العمدة 

القريواين  رشيق  بن  احلسن  عيل  أبو 
حممد  املحقق:  )ت463ه�(،  األزدي 
النارش: دار  الدين عبد احلميد،  حميي 
)1401ه�/  اخلامسة  الطبعة  اجليل، 

1981م(.
وغ��رر . 13 ال��واض��ح��ة  اخلصائص  غ��رر 

إسحاق  أبو  الفاضح����ة،  النقائض 
إبراهيم  ب��ن  حممد  ال��دي��ن  ب��ره��ان 
)ت718ه���(،  بالوطواط  املعروف 
حواشيه  وع��ل��ق  وصححه  ضبطه 
شمس  إبراهي��م  فهارسه:  ووض��ع 
العلمية،  الكتب  دار  النارش:  الدين، 
األوىل  الطبعة  -ل��ب��ن��ان،  ب���ريوت 

)1429ه� -2008م(.
الغيبية . 14 واملفاتيح  اإلهلي������ة  الفواتح 

واحلكم  القرآني��ة  للكلم  املوضحة 
حممود  ب��ن  اهلل  نعمة  ال��ف��رق��ان��ي��ة، 
علوان  بالشيخ  ويعرف  النخجواين، 
رك��ايب  دار  ال��ن��ارش:  )ت920ه�����(، 
للنرش، الغورية -مرص، الطبعة األوىل 

)1419ه� -1999م(.
العربية، . 15 أص��وات  علم  إىل  املدخل 

دار  احلمد،  ق��دوري  غانم  الدكتور 
األوىل  الطبعة  والتوزيع،  للنرش  عامر 

)1425ه�/ 2004م(.
م��ن وظ��ائ��ف ال��ص��وت ال��ل��غ��وي، . 16

غريب  دار  كشك،  أمح����د  الدكتور 
للطباعة، الطبعة األوىل )2006م(.

الكريم، . 17 القرآن  تفسري  يف  املنتخب 
ال��ن��ارش:  األزه����ر،  ع��ل��امء  م��ن  جلنة 
الطبعة  -م��رص،  اإله���رام  مؤسسة 

الثامنة عرش )1416ه� -1995م(.
النحو والداللة، الدكتور حممد محاسة . 18

للطباعة  غريب  دار  اللطيف،  عبد 
الثانية  الطبع������ة  -القاهرة،  والنرش 

)2005م(.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة:

العاملني وصىل اهلل عىل  احلمد هلل رب 
نبيه األمني وعىل اله الطيبني الطاهرين.

وبعد:
املحور  يزال  وال  القران  كان  فق����د 
مجعاء  اإلسالمية  األمة  حوله  تدور  الذي 
عىل  وغ��رب��ا  رشق��ا  جيمعها  ال���ذي  وه��و 
تفرقت  ما  فاذا  ونحلها،  مللها  اختالف 
ويسريها  هيدهيا  بالقران  اجتمعت  السبل 

ٺ ٺ  چ  احلق  يقول  حيث  الكامل  نحو 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
چ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

]سورة االرساء: 9[.
وال خيفى عىل احد عظم الدور الذي 
احلقة  املعاين  إيصال  يف  املفسون  به  يقوم 
ال  التي  معانيه  وتبيني  العزيز  اهلل  لكتاب 
وقد  غرائبها،  تنقيض  وال  عجائبها  تنتهي 
خمتص  علم  هو  بام  التفسري  علم  وق��ف 
املدافع  موقف  تعاىل  اهلل  كتاب  بتفسري 
اليه  يرمي  ما  إيص���ال  سبيل  يف  واملقاتل 
وإنقاذهم  الناس  هداية  من  ويريد  القران 
من الغي والضالل، فكان املفسون بمثابة 

دونه،  واملجاهدين  اهلل  وحي  عىل  األمناء 
األوىل  اإلس��الم  بدايات  منذ  دأب��وا  وقد 
واإلش��ارة  معانيه  وهضم  تفسريه  عىل 
كثرية  ومعجزات  علوم  من  حيويه  ما  اىل 
مستعينني يف كل ذلك بأحاديث رسول اهلل 
القران  عدل  هم  الذين  األطهار  واألئمة 
ما  ذلك  كل  ليشكل  الناطق  القران  بل 
يسمى بالتفسري )الروائي(، وقد استعنت 
بذلك النوع من التفسري لتوضيح وتفسري 
القران كثر الكالم حوهلا يف  آيات  آية من 
مصادر  يف  ذكرت  اهنا  بل  التاريخ،  كتب 
التاريخ أكثر مما ذكرت ونوقشت يف كتب 
التفسري عموما، هذه اآلية هي اية الكاللة 
النساء(  س��ورة  من  االخ��رية  )االي��ة  التي 
اإلخوة  لتوريث  واملستند  امل��درك  تعترب 
من االم واإلخوة من االبوين ومن األب 
اقترص يف تفسري  ان  خاصة، وقد حاولت 
الكاللة كام  اآلية عىل توضيح معنى  تلك 
ذكرت ذلك كتب اللغة ومصادر التفسري، 
وتفسري  اآلية  تلك  نزول  سبب  بيان  ثم 
دون   البيت اهل  روايات  وفق  اآليتني 
إمهال ما يمكن ان يقوي رأهيم يف الكاللة 
كل  يف  مستعينا  التاريخ  كتب  يف  ورد  مما 
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الطرفني  املوثوقة من  التفسري  بكتب  ذلك 
بام يؤدي أخريا اىل إلقاء بعض الضوء عىل 

تفسري آية الكاللة.
ما هو التفسري الروائي؟.

أقدم  من  الروائي  التفسري  منهج  يعد 
وهو  شيوعا،  وأكثرها  التفسريية  املناهج 
التفسري  احد اقسام )التفسري باملأثور( فان 
بالقران،  ال��ق��ران  تفسري  يشمل  باملأثور 
القران  وتفسري  بالسنة،  القران  وتفسري 
أطلق  اذا  )بل  والتابعني،  الصحابة  بأقوال 
هو  منه  فاملراد  يقيد  ومل  باملأثور(  )التفسري 
من  وامل��راد  الغ���ري()1(.  الروائي  التفسري 
التفسري الروائي هو تفسري القران بالسنة، 
املعصوم  وتقرير  وفعل  قول  هي  والسنة 
عن  يصدر  قد  ان��ه  أي  واالئ��م��ة(  )النبي 
يقوم  وقد  اي��ة،  تفسري  يف  كالم  املعصوم 
لآليات  تفسريا  يكون  كالصالة  بعمل 
من  تقريرا  يكون  وقد  بالصالة،  املتعلقة 
املعصوم وذلك فيام إذا صدر عن شخص 
اآليات  لبعض  طبقا  عمال  عمل  او  كالم 
أي  ذل��ك،  واق��ّره عىل  اإلم��ام  يف حضور 

ج2  القشيب  ثوبه  يف  واملفسون  التفسري   )1(
ص21. 

الفعل  او  الكالم  هذا  يؤيد  املعصوم  إن 
بسكوته عن ذلك الفعل او القول.

التفسري  ب��ني  س���اوى  م��ن  )وه��ن��اك 
بمعنى  وجعلها  باملأثور  والتفسري  الروائي 
الذي  بالرأي  التفسري  مقابل  يف  واح��د، 
او  باملعقول  التفسري  أيض�����ا  عليه  يطلق 

التفسري العقيل)2(.
منهج  م��ن  املقصود  ان  واخل��الص��ة 
التفسري الروائي هنا هو استفادة املفس من 
)والتي تشمل  البيت  النبي وأهل  سنة 
قوهلم وفعلهم وتقريرهم( لتوضيح معاين 

آيات القران ومقاصدها.
ادوار  بعدة  الروائي  التفسري  مر  وقد 
تارخيية سامهت يف إرسائه ومتيزه عن بقية 
تبتديء  األدوار  وه��ذه  التفاسري،  أن��واع 
املفس واملبني  يعترب  الذي   النبي بعرص 
االهلي  األم��ر  ج��اء  وق��د  للقران،  األول 

ٿ  چ  تعاىل  قوله  يف  اخلصوص  هب��ذا 
چ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

]سورة النحل: 44[.
 وق��د ك��ان أص��ح��اب رس��ول اهلل
القرآن  تفسري  يف  الي������������ه  يرجع������ون 

)2( التفسري باملأثور، إحسان االمني ص21. 
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عن  روى  وق��د  معانيه،  منه  وي��أخ��ذون 
اذا  منا  الرجل  )كان  قال  انه  مسعود  ابن 
يعرف  حتى  جياوزهن  مل  ايات  عرش  تعلم 
الواضح  ومن  هب��ن)3(  والعمل  معانيهن 
ان معرفة هذه اآليات والعمل هبن يكون 
بتوسط رسول اهلل الذي هو اعلم بام ينزل 

من السامء وما املراد منه.
التفسريية  الروايات  حظيت  وق����د 
الصحابة  باهتامم  البيت  وأهل   للنبي
بعض  ان  حتى  عص���رهم،  يف  والتابعني 
وابن  عباس  ابن  أمثال  الكبار  الصحابة 
مستغنني  أنفسهم  يرون  ال  كانوا  مسعود 
علمه،  من  واالستفادة   عيل اإلمام  عن 
قاموا  والتابعني  الصحابة  ان  احلقيقة  ويف 
بتفسري القران أيضا، وقد وصلتنا روايات 
كثرية عن ابن عباس وغريه يف هذا املجال.
وتأليف  بعد ذلك عرص مجع  ابتدأ  ثم 
عند  تدوين  وأول  التفسريية،  الروايات 
الشيعة اإلمامية يف هذا املجال هو الكتاب 
املنسوب اىل اإلمام عيل والذي ورد عىل 
شكل رواية مفصلة ذكرت يف بحار األنوار 

التفسريية  واالجتاهات  املناهج  يف  دروس   )3(
للقران ص75. 

ولكن  بالقران)4(،  اخلاصة  املجلدات  يف 
التثبت من كوهنا فعال لإلمام حمل تأمل ومل 
يثبت بصورة جزمية، بل إن البعض ينسبها 

إىل الرشيف املرتىض)5(.
ك��ت��اب آخ���ر ه��و مصحف  وه��ن��اك 
جاء  والذي  بذلك،  يعرف  كام  عيل  اإلمام 
تأويل  القرآنية،  اآليات  إىل  باإلضافة  فيه 
وان  النزول،  وأسباب  والتفسري  القران 
أيدينا  متناول  يف  ليس  الكتاب  هذا  كان 
اآلن، ثم هناك التفسري املنسوب إىل اإلمام 
اجلارود  أيب  طريق  عن  املنقول   الباقر
زيدي  الرجل  هذا  ولكن  املنذر،  بن  زياد 
ومل تثبت وثاقته عندنا، وهناك تفسري آخر 
يعاين  ولكنه  الصادق،  اإلم��ام  إىل  ينسب 
ثم   ،إىل اإلمام النسبة  أيضا من ضعف 
)ت  القمي  إبراهيم  بن  عيل  تفسري  هناك 
ومن  ثقة  كان  وان  الرجل  وهذا   ،)307
بتاممه  الكتاب  إن  إال  أصحابنا،  أج��الء 
بعض  حققه  ما  عىل  إليه  نسبته  يشكل 

األجّلة)6(.

)4( بحار االنوار ج90. 
)5( تأسيس الشيعة لعلوم االسالم ص319. 

)6( وسائل االنجاب الصناعية ص652. 
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ال��روائ��ي  التفسري  كتب  ت��وال��ت  ث��م 
ومن أمهها تفسري فرات الكويف )كان حيا 
)ت320(  العي���ايش  وتفسري  307ه�ج( 
والتفسري   )324 )ت  النعم����اين  وتفسري 
هذه  ولكن  العسكري،  لإلمام  املنسوب 
ضعف  إىل  ب��اإلض��اف��ة  ت��ع��اين  التفاسري 
أسانيد رواياهتا وإرساهلا، إهنا ال ختلو من 
اإلرسائيليات والغلو يف بعض اجلهات)7(.
دّونت  األخبارية  احلركة  ظهور  ومع 
يف  ال��ربه��ان  مثل،  كثرية  روائ��ي��ة  تفاسري 
البحراين  هاش�����م  للسيد  القرآن  تفسري 
)ت1107( وتفسري نور الثقلني للحويزي 

)ت 1112هج(.
تفسري آي�������ة الكاللة طبقا 

للمنهج الروائي:
توريث اإلخوة واألخوات:- 1

عند  واألخوات  اإلخوة  توريث  ورد 
يف  للميت  والدين  او  ول����د  وجود  عدم 
وبالتحديد  الكريم  القرآن  آيات  من  آيتني 
بآية  األوىل  عن  يعرب  النساء،  س������ورة  يف 
النساء  آخر  هي  التي  والثاني������ة  الشتاء، 

)7( التفسري باملأثور وتطوره عند الشيعة، احسان 
االمني ص410. 

نواجه  اآليتني  هاتني  ويف  الصيف)8(،  بآية 
مصطلحا جديدا وهو الكاللة.

اإلخ���وة  خت��ص  األوىل  ف��اآلي��������������ة 
واألخوات غري األشق��اء -أي الذين هم 

من أم واحدة وآباء متعددين -.
من  -األخ����رية  الثانية  اآلي��������ة  أم��ا 
اإلرث  تتناول  -فهي  النس�����اء  س����ورة 
هم  الذين  -أي  األشقاء  لإلخوة  بالنسبة 
أمهات  من  أو  واحد  وأب  واحدة  أم  من 

متعددات وأب واحد.
والدليل عىل قولنا هذا ان من ينتسب 
ارثه  يتعني  بالواسطة  املتويف  شخص  إىل 
شخص  من  الواسطة  يرث������ه  ما  بمقدار 

املتوىف.
األشقاء  غ��ري  واألخ���وات  ف��اإلخ��وة 
اإلرث  من  أمهم  حص�����ة  بمقدار  يرثون 

والتي هي الثلث.
أم��ا اإلخ���وة واألخ���وات األش��ق��اء-
الذين هم من أب واحد وأم واحدة او من 
أب واحد وأمهات متعددات -فهم يرثون 
والتي  اإلرث  من  والدهم  حصة  بمقدار 

هي الثلثان.

)8( جممع البيان ج3 ص254. 
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تتحدث  األوىل  اآلية  كانت  ومل�������ا 
لإلخوة  اإلرث  م��ن  الثلث  حصة  ع��ن 
األخرية حصة  اآلية  وتتناول  واألخوات، 
األوىل  اآلي��ة  إن  يتضح  لذلك  الثلثني، 
األشقاء  غري  واألخ���وات  اإلخ��وة  ختص 
الذين يرتبطون بشخص املتويف عن طريق 
اإلخوة  ختص  األخ��رية  اآلي��ة  وان  أمهم، 
يرتبطون  ال��ذي��ن  األش��ق��اء  واألخ����وات 
عن  أو  األب  طريق  عن  املتويف  بشخص 

طريق األب واألم معا.
والروايات الواردة يف ذلك تؤكد هذه 
عن  اخلزاز  أيوب  أيب  فعن  أيضا،  احلقيقة 
 قال: )ان يف كتاب عيل أيب عبد اهلل
ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي جير 
به إال أن يكون وارث اقرب اىل امليت منه 

فيحجبه)9(.
عبد  أيب  عن  خالد  بن  سليامن  وعن 
يقول:   املؤمنني أمري  كان  قال:   اهلل
أحق  فهو  فريضة  له  ممن  وارث  كان  )إذا 

باملال)10(.
سبب النزول:. 1

)9( وسائل الشيعة ج17 ص 418ح1. 
)10( املصدر نفسه. 

آيتني  يف  القران  يف  الكاللة  لفظ  ورد 
من آيات املواريث يف سورة النساء:

ڈ ژ  چ  اآلية األوىل: قال تعاىل 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ 
ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ 

ڭ چ ]سورة النساء: 12[.
نق���ل كثري من املفسين عن جابر بن 
يعاين  كان  بأنه  قوله  األنصاري  اهلل  عبد 
من مرض شديد، فعاده النبي وتوضأ 
فذكر  وضوئه  ماء  من  عليه  ورش  عنده 
 للنبي- املوت  يفك���ر يف  جابر -وهو 
واستفس  فقط،  أخواته  هن  ورثت�����ه  بان 
اإلرث  تقسي�����م  كيفية  عن   النبي من 
اآلي�����ة والتي تسمى  فنزلت هذه  بينهن، 
ب� )آي�������ة الفرائض( وبينت طريقة  أيضا 
ان  البعض  ويعتقد  بينهن،  اإلرث  تقسيم 
هذه اآلية هي آخر آية من آيات األحكام 
كتب  نقلت  وق��د   ،النبي عىل  ن��زوال 
التفاسري ان هذه اآلية نزلت يف الشتاء)11(.

)11( جممع البيان ج3 ص254. 
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ٻ  ٻ  ٱ  چ  الثانية:  اآلي������ة 
ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ 
ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ 

]سورة النساء: 176[.
مردويه  واب��ن  راه��وي��ه  اب��ن  اخ��رج 
 :ان���ه س���أل رس���ول اهلل ع��ن ع��م��ر: 
تعاىل  اهلل  فانزل  الكاللة،  ن��ورث  كيف 
ٻ..چ  ٻ  ٻ  چٱ 

عمر  س��أل  امل��س��ي��ب:  ب��ن  سعيد  وق���ال 
النبي عن الكاللة فقال: أليس قد بني 

ٻ  ٱ  چ  فنزلت  اهلل ذلك؟. قال: 
هذه  نزلت  وقد  چ)12(،  ٻ  ٻ 

اآلية يف الصيف)13(.
من هو الكاللة؟.

فس�رت كلمة الكاللة بمعاين متقاربة 
القران  تفاسري  ويف  اللغوية  الكتب  يف  كام 
اجلذر  تعدو  ال  ولكنها  كذلك،  الكريم 
)أصل  فإن  منه،  اشتقت  الذي  اللغوي 

)12( تفسري التبيان ج3 ص408. 
)13( كنز العامل ج11 ص78. 

اإلكليل،  ومنه  اإلحاطة،  بمعنى  الكاللة 
إلحاطته  الكل  ومنه  بالرأس،  إلحاطته 
قد  تعب  ألن��ه  ال��ك��الل  وم��ن��ه  ب��ال��ع��دد، 
أحاط، والكّل من يكون عالة عىل غريه، 

ک  ک  ک  ڑ  چ  ال��ق��ران  ويف 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
وقال   ،]76 النحل:  ]س��ورة  ں...چ 
ما  عندي  أصله  املغريب:  عيل  بن  احلسني 
من  مأخوذ  ظهره،  وراء  اإلنسان  ترك����ه 
الظهر،  وهو  األَكل  مصدر  وهي  الكاللة 
أكّله عىل وزن  العرب: واّلين فالن  تقول 
االس��م  وه��ذا  ظ��ه��ره،  واّلين  أي  أظ��ل��ه: 
النسب  مجلة  عن  به  وخترب  العرب  تعرفه 

والوراثة، قال عامر بن الطفيل:
واين وان كنُت ابَن فارِس عامٍر 

ويف الرس منها والرصيِح املهذِ	
فا سّودتني عامر عن كاللة 

أبى اهلل أن أسمو بأم وال أ	
األخ  البن  ويقولون  الثقل،  والَكل 

ومن جيري جمراه ممن يعال عىل التربع: هذا 
َكيل)14(.

)14( التبيان ج3 ص136. 
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)وقال ابن زيد العذري:
ومل ارث املجد التليد كاللة

 ومل يأِن مني فرتة لعقيب
وي��ق��ال: رج��ل ك��الل��ة، وق��وم كاللة 
ألنه  جتمع  وال  تثنى  ال  ك��الل��ة  وام���رأة 

مصدر)15(.
الفقه  يف  ال��ك��الل��ة  استعملت  وق��د 
عندنا  امل��واري��ث  ب��اب  ويف  اإلس��الم��ي 
واألخوات،  اإلخوة  توريث  عىل  للداللة 
فيقال ميت كاللة أي من ليس له عند موته 
والد وال ولد، فيؤول ارثه إىل الطبقة التي 
واألخ��وات  اإلخ��وة  يف  وتنحرص  بعدهم 
سئل   النبي ان  روي  وقد  واألج��داد، 
عن الكاللة، فقال: من مات وليس له ولد 
وال والد)16(. وتستعمل أيضا للداللة عىل 
الوارث فيقال وارث كاللة أي ليس بولد 
عن  القران  تعبري  ولعل  والد،  وال  للميت 
عىل  الن  بالكاللة  وأخواته  امليت  إخ��وة 
واألمهات  اآلباء  عدموا  ممن  هؤالء  أمثال 
ستقع  أم��واهل��م  ان  يعلموا  ان  واألوالد 

)15( جممع البيان ج3 ص34. 
املنزل ج3  اهلل  تفسري كتاب  األمثل يف  )16( ظ، 

ص137. 

ضعفه،  يمثلون  من  أيدي  يف  بعدهم  من 
ينبغي  ولذلك  قوته،  ذهاب  عىل  ويدّلون 
يف  يرصفوها  ان  النوع  هذا  من  للموّرثني 
وينفقوهنا  ولزوما،  رضورة  أكثر  مواضع 
املصالح  حفظ  ويف  املحتاجني  سبيل  يف 

العامة.
اآلية األوىل:

يقول اهلل تعاىل يف اآلية األوىل چ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڳچ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
رجل  مات  إن  أي   ،]12 النساء:  ]سورة 
ومل يرتك إال أخا أو أختا من أم، أو ماتت 
أخ��ت من  أو  أخ  ت��رتك س��وى  ومل  ام��رأة 
الرتكة،  من  السدس  منهام  كل  يورث  أم، 
وأختا  واح��دا  أخا  ال��وارث  كان  إذا  هذا 
واحدة، فقد روي عن أيب عبد اهلل قال: 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
اإلخ��وة  بذلك  عنى  إن��ام  ڳ...چ 

واألخوات من األم خاصة)17(.
سعد  إن  التارخيية  املصادر  نقلت  وقد 
كانوا  بن مسعود  اهلل  بن أيب وقاص وعبد 

)17( وسائل الشيعة ج17 ص497. 
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قال  أم(،  من  أخت  او  أخ  )وله  يقرؤون 
»َوَلُه  َيْقَرُأ  َمْسُعوٍد  اِْبُن  )َكاَن  املباركفوري 
ْبُن  َسْعُد  َقَرَأ  َوَك��َذا   » ُأمٍّ ِمْن  ُأْخٌت  َأْو  َأٌخ 
اِْبن  )َكاَن  حجر  ابن  وقال  ��اٍص)18(  َوقَّ َأيِب 
« َوَكَذا  َمْسُعود َيْقَرأ »َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت ِمْن ُأمٍّ
اٍص)19( ويدل عىل ذلك  َقَرَأ َسْعد ْبن َأيِب َوقَّ
ان  ذكرت  قد  األخ��رى  القرآنية  اآلية  ان 
حالة  يف  الكل  ولإلخوة  الثلثني  لألختني 
اقرب منهم، وهذا ال  عدم وجود من هو 
والروايات يف  باألم،  املتقرب  مع  يتناسب 

ذلك كثرية)20(.
أما إذا كانوا -األخ او األخت -أكثر 
أي  واحدا،  ثلثا  اجلميع  ورث  واحد  من 
تعاىل  لقوله  بينهم  الثلث  جمموع  قسم 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چ 

النساء:  چ ]س��ورة  ڻ  ڻ  ں 
12[، من دون فرق بني اإلناث والذكور، 
اهلل  عبد  أيب  عن  أعني  بن  بكري  روى  وقد 
النصف  من  الزوج  ينقص  وال  قوله:... 
اهلل  الن  ثلثهم  من  إالم  من  اإلخ��وة  وال 

)18( حتفة االحوذي ج6 ص228. 
)19( فتح الباري البن حجر ج12 ص3. 

)20( وسائل الشيعة ج17 ص485. 

ڱ  ڳ  چ  ي��ق��ول  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك 
كذلك  ورد  وق��د  چ،  ڱ..  ڱ  ڱ 
 :جعفر أيب  عن  مسلم  بن  حمم��د  عن 
امرأة ماتت وتركت  تقول يف  ما  له:  قلت 
وأخوات  وإخوة  المها  وإخوهتا  زوجها 

ثالثة  النصف  ل��ل��زوج  ق��ال:  ألب��ي��ه��ا؟. 
سهامن،  الثلث  المها  وإلخوهتا  أسهم، 
عز  اهلل  الن  س��واء...  فيه  واألنثى  الذكر 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چ  يقول  وج��ل 
ڱ ں ں ڻ ڻ چ)21(.

ومن الواضح إن هذه الطبقة ال ترث 
األب  )وهو  األوىل  الطبقة  فقدان  عند  إال 
ذلك  عىل  ويدل  مطلقا  واألوالد(  واألم 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  چ  ت��ع��اىل  ق��ول��ه 
ی ی ی جئ چ ]سورة األنفال: 75[.

اآلية الثانية:
ٻ  ٻ  ٱ  چ  ت���ع���اىل  ق����ال 
ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
بالنسبة  اإلرث  تتناول  اآلية  هذه  ٿچ 
ال��ذي��ن ه��م من  ل��إلخ��وة األش��ق��اء -أي 
اإلخ�������وة  -او  واحد  وأب  واح��دة  أم 

)21( الكايف ج7 ص103. 
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أمهات  من  هم  الذين  األشقاء-أي  غري 
ذهب  ما  وهذا   ،- واحد  وأب  متعددات 
يف  مستندين  االمامية  مفسي  عموم  إليه 
حيث   البيت أه��ل  رواي��ات  إىل  ذل��ك 
رواي��ة  الثقلني  ن��ور  تفسري  صاحب  نقل 
عن  أبيه  عن  ابراهيم  ابن  )عىل  فيها  جاء 
ابن أبى عمري وحممد بن عيسى عن يونس 
مجيعا عن عمر بن اذينة عن بكري بن أعني 
طويال  حديثا  وذكر   اهلل عبد  أبى  عن 
سورة  آخر  يف  وق��ال  آخ��ره:  يف   يقول

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  النساء: 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ 
أخت  أو  وأب  ألم  أخت  يعنى  چ  ٺ 
ألب )فلها نصف ماترك وهو يرثها ان مل 
يكن هلا ولد وان كانوا اخوة رجاال ونساء 
الذين  فهم  االنثيني(  حظ  مثل  فللذكر 

يزادون وينقصون)22(.
فيقول احلق تعاىل چ ٱ ٻ ٻ 
يسألونك  أي  چ  پپ  ٻ  ٻ 
حكم  يعني  ال��ذي  هو  اهلل  ب��ان  فخربهم 

الكاللة )أي اإلخوة واألخوات(.
ثم يقول اهلل تعاىل چ پ پ ڀ ڀ 

)22( نور الثقلني ج1 ص581. 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ أي 
وكانت  ولد  له  يكن  ومل  رجل  مات  إذا 
ترث  األخ��ت  هذه  فان  واح��دة  أخت  له 
بالرحم  عليها  يرد  والباقي  مرياثه  نصف 
إذا مل يكن للميت وارث اقرب منها لقوله 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  چ  تعاىل 
ی جئ چ ]سورة األنفال: 75[، ويدل 
بكري  ما روي عن  احلكم كذلك  عىل هذا 
عن ايب جعفر ع قال: )اذا مات الرجل وله 
أخت تأخذ نصف املرياث باآلية كام تأخذ 

االبنة لو كانت..()23(.
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ  اآلي��ة  قالت  ثم 
ٹ ڤ ڤ چ أي إذا ماتت امرأة ومل يكن 
هلا ولد وكان هلا اخ واحد -شقيق من أبيها 
أبيها وأمها معا -فان أخاها  وحده او من 
جعفر  ايب  عن  روي  وقد  يرثها،  الوحيد 
اخذ  اخ  االخت  موضع  كان  )فان  قوله: 

املرياث كله...()24(.
ڦ  ڦ  ڤ  چ  اآلي���ة  ق��ال��ت  ث��م 
ڦ ڦ ڄ ڄچ أي اذا مات شخص 
ثلثي  ترثان  فإهنام  فقط،  اختان  له  وكانت 

)23( الوسائل ج17 ص480. 
)24( املصدر نفسه. 
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ما تركه من املرياث، قال أبو جعفر الباقر: 
باالية  الثلثني  أخذتا  أختني  كانتا  )وان 

والباقي بالرحم...()25(.
ثم قالت اآلية چ ڄ ڃ ڃ ڃ 
أي  چچ  چ  چ  چ  ڃ 
من  عددا  املتويف  الشخص  ورثة  كان  اذا 
فان  اثنني،  من  أكثر  واألخ��وات  اإلخ��وة 
تكون  بحيث  بينهم  مجيعه  يقسم  مرياثه 
حصة  ضعف  امل���رياث  م��ن  االخ  حصة 
األخت الواحدة منه، قال ابو جعفر الباقر: 
)وان كانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل 

حظ االنثيني...()26(.
وع����ن حم��م��د ب���ن م��س��ل��م ع���ن أيب 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  قوله  )يف   :جعفر
ٻ..چ إنام عنى اهلل األخت من 
النصف  فلها  ألب  أخت  أو  وأالم  األب 
ولد  هلا  يكن  مل  ان  يرثها  وه��و  ت��رك  مما 
فللذكر  ونساء  رجاال  إخوة  ك����انوا  وان 
يزادون  الذين  فهم  االنثيني  حظ  مث�������ل 

وينقصون()27(.

)25( املصدر نفسه. 
)26( املصدر نفسه. 

)27( تفسري العيايش ج1 ص286. 

الثانية  اآلية  إن  هنا  بالذكر  واجلدير 
إنام تبني ارث اإلخوة واألخوات يف حالة 
يف  كام  املتويف  الشخص  ولد  وجود  عدم 
قوله )ليس له ولد( و )ان مل يكن هلا ولد(، 
واألم  األب  وجود  إىل  اآلية  تتطرق  ومل 
توقف  نفهم  ولكننا  املتويف،  للشخص 
من  وج��وده��م  ع��دم  عىل  الكاللة  حكم 
نفس القران حيث يقول )وهو يرثها( فان 
بعد  إال  األخت  مال  مجيع  يرث  ال  األخ 
نفهم ذلك احلكم من  او  األبوين،  فقدان 
التفسريين  احد  عىل  الكاللة  معنى  نفس 
والد  ال  من  تعني  الكاللة  وهوان  ملعناها 
فبناءا  ذلك،  عن  أبيت  وان  ولد،  وال  له 
عىل اآليات الواردة يف بداية سورة النساء 
األبناء  مصاف  يأتون يف  واألم  األب  فان 
ولذلك  الوارثني،  من  األوىل  الطبقة  يف 
هي  اآلي��ة  هذه  من  املقصود  ان  يتوضح 
حالة عدم وجود أبناء وعدم وجود أبوين 

املتوىف. للشخص 
ي��زادون  األب  كاللة  ان  وامل��الح��ظ 
فإهنم  ذكورا  كانوا  ان  ألهنم  وينقصون، 
يرثون املال كله، وان كانوا إخوة وأخوات 
مثل  )للذكر  بينه�����م وفق  اإلرث  فيصري 
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حص�ة  تعيني  دون  م��ن  االن��ث��ي��ني(  ح��ظ 
حصتهم  ت��زداد  ان  املمكن  فمن  بعينها، 
اجتمع  إذا  كام  تنقص،  ان  املمك�ن  ومن 
فان  أب،  من  وإخوة  وزوج  ام  من  إخوة 
للزوج النصف ثالثة أسهم ولإلخوة من 
األم الثلث سهامن حسب ما ورد يف اآلية، 
اذا  بينام  األب،  من  إلخوهتا  سهم  ويبقى 
كان امليت له إخوة من أم وزوجة وإخوة 
الربع ولإلخوة من  من أب، فان للزوجة 
األب،  من  لإلخوة  والباقي  الثلث  األم 
يف  والس  السابقة،  احلالة  من  اق��ل  وهو 
ذلك ان من كانت حصته ثابتة يف الكتاب 
حصته  كانت  ومن  النقص  عليه  يرد  فال 
غري ثابتة ومعينة فإهنا من املمكن ان تزاد 
حدد  قد  والقران  تنقص  ان  املمكن  ومن 
األم  والزوجة واإلخوة من  الزوج  حصة 

فال يطرأ عليها النقص.
مقام  تعاىل يف  اهلل  ان  يتضح  ومن هذا 
بيان متام ارث اإلخوة واألخوات فجاء به 
املسالة  فروع  ليستوعب  خمتلفتني  آيتني  يف 
الكالم  بذلك  ليكتمل  مجيعا  وتشقيقاهتا 
مراعاة  م��ع  ك��اف��ة،  اإلرث  طبقات  ع��ن 

األقرب فاألقرب واهلل العامل.

اخلامت����������ة:
أنواع  أهم  من  باملأث��ور  التفسري  إن 
توضيح  يف  كثريا  عليه  ويعتمد  التفسري 
قد  التي  وإحكامه  القران  ألفاظ  بعض 
تكون غامضة يف ذاهتا او إهنا قد استعملت 
حلداثة  غامضا  يكون  ان  يمكن  م��ا  يف 
استعامله يف املعنى املراد كام يف لفظ الكاللة 
هنا، فان املقصود من لفظ الكاللة يف اآلية 
األم،  من  واألخ��وات  اإلخ��وة  األوىل هم 
الثانية  واملقصود من لفظ الكاللة يف اآلية 
اإلخوة واألخوات من األب واألم او من 

األب فقط.
املعنيني  هذين  بني  التمييز  ويمكن 
الفارقني بقرينة كنا قد ذكرناها سابقا وهي 
بمقدار  يرث  بواسطة  للميت  املتقرب  ان 
يف  واألخ��وات  فاإلخوة  الواسطة،  تلك 
اآلية األوىل يرثون الثلث وهو نفس مقدار 
هم  هنا  اإلخوة  ان  عىل  فدل  األم  ترثه  ما 
اإلخوة من طريق األم، ألهنم يتقربون هبا، 
واإلخوة واألخوات يف اآلية الثانية يرثون 
الثلثان يف بعض الفروض كام يف األختني، 
وهي نفس حصة األب الذي يتقربون به، 
ولو نوقش يف هذه القرينة ومل يتّم التسليم 
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بني  الفرق  عىل  االستدالل  فيمكن  هبا، 
مسعود  ابن  ق��راءة  طريق  من  الكاللتني 
0)وله  بقوله  األوىل  اآلية  يقرأ  كان  الذي 
طريق  من  وكذلك  أم(،  من  أخت  أو  أخ 
كان  الذي  وقاص  أيب  بن  سعد  مصحف 

يكتب فيه )وله أخ أو أخت من أم(.
املصادر:

القران العزيز.
• جممع البيان يف تفسري القران.	

الفضل بن احلسن الطربيس، ط1، دار 
الفكر، بريوت -لبنان، 1398هج.

• ث��وب��ه 	 يف  وامل����ف����سون  ال��ت��ف��س��ري 
. لقشيب ا

اجلامعة  معرفة،  ه��ادي  حممد  الشيخ 
الرضوية للعلوم اإلسالمية، ط1، مشهد-

ايران.
• تفسري العيايش.	

السلمي  عياش  بن  مسعود  بن  حممد 
ط1،  االعلمي،  مؤسسة  السمرقندي، 

بريوت -لبنان، 1991
• مسائل 	 اىل  الشيع�����ة  وسائل  تفصيل 

الرشيعة.
ط1،  العاميل  احل��ر  احلسن  بن  حممد 

ال��رتاث،  إلحياء   البيت أهل  مؤسسة 
قم-إيران.

• التبيان يف تفسري القران.	
الطويس،  احلسن  بن  حممد  جعفر  ابو 
بريوت- ط1،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار 

لبنان.
• امليزان يف تفسري القران.	

ط1،  الطباطبائي  حسني  حممد  السيد 
مؤسسة االعلمي، بريوت لبنان، 1997.

• الشيعة 	 عند  وتطويره  باملأثور  التفسري 
اإلمامية.

اهل��ادي  دار  ط1،  األم���ني  إح��س��ان 
للطباعة، بريوت -لبنان 2000.

• واالجت���اه���ات 	 امل��ن��اه��ج  يف  دروس 
التفسريية للقران.

قاسم  تعريب  رض��ائ��ي  ع��يل  حممد 
العاملي  املركز  منشورات  ط1،  البيضاين 

للدراسات اإلسالمية قم 1426هج.
• الدر املنثور.	

د  حتقيق  السيوطي،  ال��دي��ن  ج��الل 
كثري،  ابن  دار  ط3،  البغا،  ديب  مصطفى 

دمشق -سوريا 1996.
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يدرسون  ال��ذي��ن  العلامء  ح��دد  لقد 
احل���ض���ارات وامل��ج��ت��م��ع��ات ال��ب��رشي��ة 
مدى  لتحديد  معايري  ع��دة  وت��ط��وره��ا، 
هذه  اليه  وصلت  ال��ذي  والرقي  التقدم 
احلضارات واملجتمعات االنسانية، حيث 
الثقايف الذي  التقدم العلمي واملنتوج  كان 
تفرزه السمة البارزة يف حتديد هذا الرقي، 
االث��ار  دراس��ة  خ��الل  من  يمكننا  حيث 
العلمية املتوفرة يف جمتمع ما ومدى تأثريها 
التطور  عجلة  ودف��ع  االنسانية  تقدم  يف 
ذاك  او  املجتمع  البرشي من تصنيف هذا 

ضمن املجتمعات املتطورة.
ال��ت��ط��ور  ان  ن��ب��ني  ان  ف��ق��ط  ي��ب��ق��ى 
هذه  يف  العلوم  ه��ذه  اليه  وصلت  ال��ذي 
توسع  كثرة  يف  يتجىل  وان��ام  املجتمعات، 
يف  التخصصات  وكثرة  وتشعبها  العلوم 
دلت  ان  والتي  العلمي��ة،  املجاالت  شتى 
الدقة  مستوى  عىل  ت��دل  فانام  يشء  عىل 
العقل  اليه  وصل  ال��ذي  العميق  والفهم 
مجيع  حل  من  التمكن  خالل  من  البرشي 
املعضالت العلمية وتنشيط الدورة املعرفية 
والسيطرة عىل املصاعب احلياتية وتذليلها 
من خالل تسخري العلم خلدمة االنسان يف 

اال  اليتسنى  وهذا  حياته  جوانب  خمتلف 
والتدقيق  العلوم  التخصص يف  من خالل 

يف جزئياهتا وعدم االكتفاء بالعموميات.
بيان املفاهيم اللغوية واالصطالحية:

القرآن:
القرآن أو القرآن الكريم هو كالم اهلل 
واالعجاز،  للبيان  حممد  النبي  عىل  املنزل 
املنقول عنه بالتواتر والذي يتعبد املسلمون 

بتالوته)1(.
السنّة:

اللغة ويراد هبا السرية  تطلق السنة يف 
االديب  اخلطايب  قال  احلسنة)2(  السرية  او 
املعروف السنة هي الطريقة املحمودة فاذا 

اطلقت انرصفت اليها)3(.
اما يف االصطالح فرياد هبا قول وفعل 
منشأ  يكون  وال��ذي   املعصوم وتقرير 
حتكي  التي  االلفاظ  اما  الرشعي  للحكم 
اخلرب  باحلديث،  فتسمى  السنة  وتنق�����ل 

املقرئني  منجد  الدين،  شمس  اجلزري،  ابن   )1(
ومرشد الطالبني ص120. 

)2( ابن منظور، لسان العرب ج13، ص225. 
ج7،  الشيعية،  االسالمية  املعارف  دائ��رة   )3(

ص327. 
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واالثر)4(.
العلم:

هو  للكلمة،  الشامل  باملفهوم  الِعْلُم، 
وهو  التطبيقات.  او  املعارف  من  نوع  كل 
حول  تدور  كلّية  واصول  مسائل  جمموع 
بمنهج  وتعالج  حمددة  ظاهرة  او  موضوع 

معني وينتهي اىل النظريات والقوانني)5(.
التخصص:

ال���ت���خ���ص���ص واالخ����ت����ص����اص 
بعض  تف��رد  والتخصص:  واخلصوصية 
وذلك  اجلملة،  فيه  يشارك�ه  ال  بام  اليشء 
والتعميم)6(  والتعمم،  العموم،  خالف 
هذا ولصاحب التحقيق يف كلامت القرآن 

بحثًا شاماًل يف اصل الكلمة:
هذه  يف  الواحد  االصل  ان  والتحقيق 
املادة هو االنتساب اىل يشء والتفرد به دون 
باليشء  خصه  اللسان:  يف  كام  يقال  غريه، 
خيصه خص�����ًا وخصوصًا وخصوصية و 
خصوصي���ة، والفتح افصح، وخصييص، 

ال��دراي��ة،  علم  يف  دروس  م���ؤدب،  رض��ا   )4(
ص25. 

)5( املعجم الوجيز، مادة »علم« ص432. 
القرآن  الفاظ  مفردات  راغب  االصفهاين،   )6(

الكريم، ص284. 

وخصصه واختصه: افرده به دون غريه.
واخللة:  والفقر  احلاجة  مفهوم  واما 
فمن لوازم ذلك االصل، وبمناسبة احلالة 
املخصوصة وبلحاظ خصوصية يف جريان 
العادي  اجلريان  عن  خارجًا  تعيشه،  امور 
هي  وتلك  الطبيعي،  العمومي  واملجرى 

حالة املضيقة والفقر.
كل  فاملراد  والثلم���ة:  الفرج����ة  واما 
احلالة  تلك  يوجب  التفاريج  من  م��ورد 
تلك  من  ينشأ  او  الفرجة  ذي  يف  اخلاصة 
احلالة، كاخللل املوجودة يف باب او منخل 
لفظ  فرجة  كل  عىل  يطلق  فال  غريمها،  او 
تالزم  خرقة  او  خلة  عىل  بل  اخلصاص، 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  چ  اخلصاصة 
ىئ ی ی چ ]سورة احلرش: 9[ أي 
هبا  منفردة  خاصة  حالة  فيهم  كانت  لو  و 

من غريهم ومن الذين يؤثروهنم.
باخلصاص���ة  التعبري  يف  ما  خيفى  وال 
الفقر واملضيقة واحلاجة وغريها من  دون 
اللطف، فان اخلصاصة ابلغ منها والطف 

واحكم واشمل.
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  چ 

 ]25 االنفال:  ]س��ورة  چ  ېئ  ېئ 
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فقط  هبم  وختتص  هبا  الظاملون  لينفرد  أي 
بل تعمهم وغريهم منكم.

ۈئ  ۈئ  ۆئ  چۆئ 

ان  قلنا   ]105 البقرة:  ]س��ورة  ېئچ 

افتعل يدل عىل املطاوعة والرغبة واجلري 
فال���معنى: خيص  عىل مقتض���ى االرادة، 
برمحته من يشاء جريًا عىل رغبته ومقتىض 
الصيغة  هبذه  التعبري  ويف  وارادته.  مشيته 
اشارة اىل ان اخلص بالرمحة بمقتىض علمه 

بالصالح واالستحقاق)7(.
خصًا  خيصه  باليشء  خصه  خصص: 
وخصوصًا وَخصوصي�������ة وُخصوصية، 
وخصصه  وخصييص  افص������ح،  والفتح 
ويقال:  غ��ريه.  دون  به  اف��رده  واختصه: 
اخ��ت��ص ف��الن ب��االم��ر وخت��ص��ص ل��ه اذا 
يقال:  بربه.  واختصه  غريه  وخص  انفرد، 

فالن خمص بفالن أي خاص به.
واخلُصوصية  اخلَصوصي�����ة  واالسم 

واخلصية واخلاصة و اخلصييص)8(.
خالصة االبحاث اللغوية:

)7( مصطفوي، حسن، التحقيق يف كلامت القرآن 
الكريم، ج3، ص67. 

)8( لسان العرب، مصدر سابق، ج7، ص25. 

والسنة  والقرآن  العلم  عرفنا  بعدما 
والتخصص يف االصالح.

معاجلة  يف  ه��ذا،  بحثنا  يف  سنرشع 
سواء  ع��ام،  بشكل  التخصص  موضوع 
يف  والتعمق  والتفرد  العلمي،  امليدان  يف 
علم من العلوم -اعم من النقلية والعقلية 
وهذا  العميل،  امل��ي��دان  يف  -او  وغريها 
الكريم  القرآن  يف  البحث  خالل  من  كله 
ذلك  عىل  نستشهد  وقد  حمورية،  بصورة 

ببعض التطبيقات يف السنة الرشيفة.
امهية التخصص يف العلوم:

ان التخصص يف العلوم يكتيس امهية 
عدة  من  نستشفها  ان  لنا  يمكن  قصوى 

نقاط:
• حتمله، 	 ما  بكل  علمي(  )فك����ر  انه 

وتوحي به، كلمة »علمي« من معنى.
• امل��واق��ف 	 اىل  امل��وض��وع��ي��ة  ال��ن��ظ��رة 

عن  النظر  بغض  واالقوال  واالشياء 
االشخاص كام قال االمام عيل بن ايب 
بالرجال،  احلق  "التعرف   :طالب

اعرف احلق تعرف اهله")9(.

االن����وار،  ب��ح��ار  ب��اق��ر،  امل��ج��ل��يس حم��م��د   )9(
ج40ص126. 
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• واالعرتاف 	 ال��ذات،  نقد  عىل  القدرة 
وتقويم  منه  واالستفادة  باخلط�������أ، 
جتارب املايض تقوياًم عادالً، بعيدًا عن 
التي تنظر اىل املايض  النظرة »املنقبية« 

عىل انه كله مناقب واجماد!.
• واقدرها 	 االساليب  احدث  استخدام 

من  واالس��ت��ف��ادة  الغاية  حتقيق  ع��ىل 
اخل��ص��وم،  م��ن  ال��غ��ري حتى  جت���ارب 
وجدها،  انى  املؤمن،  ضالة  فاحلكمة 

فهو احق الناس هبا.
• اخضاع كل يشء -فيام عدا املسلامت 	

الدينية والعقلية -للفحص واالختبار 
او  لالنسان  كانت  بالنتائج،  والرضا 

عليه.
• االحكام 	 اص���دار  يف  التعجل  ع��دم 

حوار  وبعد  واالحصاء،  والقرارات، 
وتنكشف  امل��زاي��ا  معه  تظهر  ب��ن��اء، 

املآخذ والعيوب.
احرتام التخصص يف االسالم:

لقد اشار القرآن اىل احرتام التخصص 
ڀ  چ  منها:  القرآن  ايات  من  عدة  يف 
 ]43 ال��ن��ح��ل:  ]س����ورة  چ  ڀ  ڀ 
الفرقان:  ]سورة  چ  ڎ  ڌ  چڌ 

]س��ورة  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  چ   ]59
فاطر: 14[.

أهله،  ولالقتص��������اد  اهله،  فللدين 
رجاله،  فن  ولكل  أهلها  وللعسكري������ة 
التخصص  ع��رص  ع��رصن��ا،  يف  وخ��اص��ة 

الدقيق.
احلديث  العامل  أن  نجد  املقابل،  ويف 
العلوم،  كل  يف  التخصص  نحو  يتوجه 
من  فرد  كل  يغدو  أمة  تنهض  وكيف  بل 
آن  يف  ومهندسًا  وطبيبًا  فقيهًا  اف��راده��ا 
الحترتم  التي  األمة  إن  يقال  حتى  واحد، 
نفسها،  الحترتم  أم����ة  هي  التخصصات؛ 

ولن توفق للنهوض.
اليعني  التخصص  اح����رتام  ل��ك��ن 
وكم  الصمت  ثقافة  تكريس  اىل  الدعوة 
االنسان  يتحدث  أن  القضية  انام  االفواه، 
سواء  املربهنة،  القواعد  من  يعلم  ما  وفق 

كان متخصصًا او غري متخصص.
بشكل  االمر  هذا  توضيح  اجل  ومن 
االي��ات  ه��ذه  من  الكثري  سنخص  جيد 
صحة  عىل  لنربهن  بالتحقيق  الكريم���ة 
ملسألة  االس�����الم  احرتام  من  ادعيناه  ما 

التخصص.
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اخطار عدم التخصص:
يف  واخل���وض  علم  بغري  التكلم  ان 
نظرة  وال  معريف  زاد  بدون  املسائل  مجيع 
امر مذموم يف االسالم بشكل عام  علمية 
تعاىل:  قوله  يف  الكريم  القرآن  يف  جاء  كام 

ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی یچ 
]سورة االرساء: 36[.

اهلل  عبد  ايب  ع��ن  ح��دي��ث  يف  وج���اء 
الصادق قوله: )من هجم عىل امر بغري 
علم جدع انف نفسه ومن مل يعلم مل يفهم 
ومن مل يفهم مل يسلم ومن مل يسلم مل يكرم 

ومن مل يكرم هيضم()10(.
ال��دي��ن  م��س��ائ��ل  ام����ا اخل����وض يف 
فهذا  علم  بغري  واالفتاء  فيها  والتحدث 
يعترب امرا خطريًا جدًا النه يعرض صاحبه 
واخل��سان  الضالل  اىل  راي��ه  اتبع  وم��ن 
يف  شوهد  ولقد  االخ���روي  و  الدنيوي 
ممن  بعض  هذا  يومنا  اىل  واليزال  املايض 
الدين  يف  واالختص���اص  العلم  يدعون 
النظري���ات  بعض  ويستخرجون  يقولون 

اسحاق،  بن  يعقوب  بن  حمم���د  كليني،   )10(
الكايف، ج1ص27. 

الشخصية  سالئقهم  و  اهوائهم  حسب 
رأينا  وكم  الدين،  عىل  حتميلها  ويريدون 
الناس  افكار  عىل  بالسطو  يقومون  هؤالء 
الشباب  الجيال  ويتصدون  وعقائدهم 
يف  وخ��اص��ة  هل��م  فكرية  الح��ص��ان��ة  مم��ن 

جانب الدين والعقيدة.
الكتاب  اىل  الومهيون  هؤالء  تسب 
واخذوا  االسالمية  العلوم  وكافة  والسنة 
الثانوي�������ات  ملحصيل  بجهلهم  يكيلون 
حمصل  ومسكني  يشاؤن  ما  والكليات 
هذه  يف  الكلي���ة  يف  الطالب  و  الثانوية 
املراحل مجيعًا اذ ال سابقة هلام بذلك فرتاه 
اخلمر  يرشب  عليًا  ان  تفسري...  يف  يقرأ 
انه  املفس  هذا  به  عرف  ملا  بذلك  فيؤمن 
ان  غريه  كتب  يف  ويقرأ  اسالمي  باحث 
الفقهاء  عن  جترده  رشيطة  حق  االس��الم 
دجالون  الفقهاء  ان  نفس������ه  يف  فيستقر 
املحصل  ه��ذا  ك��ان  ول��و  هلم  والواقعية 
عىل  حلقيقة  الدراسة  اهل  من  والطالب 
انام  الفرتة  هذه  من كتب يف حقه  ان  لعلم 
حاول اسقاط اعظم مثايل يف بني ادم فاذا 
سقط كل مسلم بسقوطه ولو كان الطالب 
عىل  املتعرفني  من  ان  املذكور  املحصل  و 
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االسالم والفقه االسالمي لعلام ان القائل 
هلم االسالم حق برشط جترده عن الفقهاء 
انام اراد اسقاط االسالم نفسه النه ال قوام 

لالسالم اال بالفقيه اجلامع للرشائط.
هو  اه��ل��ه  اص���ط���الح  يف  وال��ف��ق��ي��ه 
درجة  خيوله  بام  الفقه  بدراسة  املتخصص 
بطي  اال  الحتصل  التي  الرفيعة  االجتهاد 

مراحل خاصة جمهدة طويلة الشقة.
بالقرآن  اجل��ه��ل  ه��ذا  اس���اس  وع��ىل 
بمصادر  واجلهل  الفاظه  قراءة  يف  وحتى 
املفس  هبوية  واجله����ل  الرشعي  تفسريه 
يتالعبون  اجلهالء  اخذ  مهمته  ناحية  من 
وعىل  باالكر  الصبيان  تالعب  اهلل  بكتاب 
اساس اجلهل بالفقه والفقيه وباالجتهاد و 
يربزون  املذكورون  اجلهالء  اخذ  املجتهد 
كمجتهدين  الرشعية  االحكام  يف  ارائهم 
اهنم  م��ع  صالحياهتم  يف  العيار  ت��ام��ي 

جيهلون كل يشء من الرشع)11(.
دراسة بعض االيات املشرية 

اىل التخصص يف القرآن الكريم:
االية االوىل: آية اهل الذكر:. 1

لكتاب  التفسري  حممد،  احلويزي،  الكرمي   )11(
اهلل املنري، ج8، ص360. 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٺ ٺ ٺ چ ]سورة النحل: 43[.

• املعنى العام لآلية:	
ان وظيفة االنبياء ابالغ رسالة السامء 
وال��وح��ي االهل���ي، واي��ص��ال دع���وة اهلل 

وبالوسائل  احلثيث  والسعي  الناس  اىل 
وليس  الوحي،  اهداف  لتحقيق  الطبيعية 
باستعامل قوى اهلية خارقة للسنن الطبيعية 
وترك  الدعوة  بقبول  الناس  الجب������ار 
فخر  هناك  ك���ان  فام  اال  و  االنحرافات، 

لاليامن وال كان هناك تكامل.
هل��ذه  )ت��أك��ي��دًا  ال��ق��ول  يضيف  ث��م 
ال  كنتم  ان  الذكر  اهل  فسئلوا  احلقيقة(: 

تعلمون.
واالط���الع،  العلم  بمعنى  ال��ذك��ر: 
املفهوم  شمولية  من  له  الذكر((  و))اهل 
والعارفني  العاملني  مجيع  يستوعب  بحيث 

يف كافة املجاالت)12(.
من هم اهل الذكر؟.

 موسى بن  عيل  االم��ام  عن  روي 
يف جوابه عن معنى اآلية انه قال: ))نحن 

)12( الشريازي، مكارم نارص، االمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، ج8ص197. 
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اهل الذكر ونحن املسؤولون(()13(.
ويف تفاسري وكتب اهل السنة روايات 
التفسري  ايضًا، منهام يف  املعنى  حتمل نفس 
يف  عباس  ابن  عن  روي  عرشي:  االثنى 
وعيل  حممد  هو  ق��ال:  االي��ة،  هذه  تفسري 
اهل  هم   واحلسني واحلسن  وفاطم���ة 

الذكر والعقل والبيان)14(.
كل  يعني  ))ال��ذك��ر((  يف  قلنا  وك��ام 
و))اهل  واالطالع،  واملعرفة  العلم  انواع 
والعارفون يف خمتلف  العلامء  الذكر(( هم 
نموذج  الق����رآن  ان  وباعتبار  املجاالت، 
اطلق  واملعرفة  للعلم  بارز  و  كام�������ل 
شخص  وكذلك  ))ال��ذك��ر((،  اسم  عليه 
النبي فهو مصداق واضح ))للذكر(( 
واالئمة املعصومون باعتبارهم اهل البيت 
افضل   فهم  علمه ووارث��و  النبوة 

مصداق )اهل الذكر(.
جاء يف كتاب الكايف الرشيف يف باب 
ان اهل الذكر الذين امر اهلل اخللق بسؤاهلم 

.هم االئمة

نور  تفسري  مجعة،  بن  احلويزي،  العرويس   )13(
الثقلني، ج3ص55. 

)14( الشريازي، مكارم نارص، االمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، ج8ص197. 

بن  معىل  عن  حممد  بن  احلسني  عن 
حممد عن الوشاء عن عبد اهلل بن عجالن 
وجل- عز  اهلل  قول  يف   جعفر ايب  عن 
تعلمون،  ال  كنتم  ان  الذكر  اهل  فسئلوا 
واالئمة  ان��ا  الذكر   :اهلل رس��ول  ق��ال 
اه��ل ال��ذك��ر وق��ول��ه ع��ز و ج��ل -وان��ه 
تسئلون  وس���وف  ولقومك  ل��ك  ل��ذك��ر 
ونحن  قومه  جعفر-نحن  اب��و  ق��ال 

املسئولون)15(.
اآلية،  مفهوم  عمومية  ينايف  ال  وهذا 
اهل  )علامء  ايضًا  نزوهلا  مورد  ينايف  وال 
الفقه  يف  علامؤنا  اجت��ه  ال��ك��ت��اب(وهل��ذا 
االجتهاد  بحثهم موضوع  واالصول عند 
اتباع  ووجوب  ض�����رورة  اىل  والتقليد 
استنباط  القدرة عىل  له  ليست  ملن  العلامء 
اآلية  هبذه  ويستدلون  الرشعية،  االحكام 

عىل صحة منحاهم.
الصل  مبينة  فاآلية  حال..  اية  وعىل 
جماالت  كل  يف  به  االخذ  يتعني  اسالمي 
احل��ي��اة امل��ادي��ة وامل��ع��ن��وي��ة، وت��ؤك��د عىل 
اليعلمونه  فيام  السؤال  رضورة  املسلمني 

اسحاق،  بن  يعقوب  بن  حممد  كليني،   )15(
الكايف، ج1ص210. 
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فيام  انفسهم  يورطوا  ال  وان  يعلمه،  ممن 
اليعلمون.

التخصص((  ))مسألة  فان  وعىل هذا 
وحيرصها  ال��ك��ري��م  ال��ق��رآن  ي��ق��رره��ا  مل 
لكل  شاملة  هي  بل  الدينية  املسائل  يف 
ان  وجي��ب  املختلفة،  والعلوم  املواضيع 
كافة  يف  علامء  املسلمني  بني  من  يكون 

التخصصات للرجوع اليهم)16(.
رضورة  اىل  ه��ن��ا  ال��ت��ن��وي��ه  وينبغي 
علمه  الثابت  املتخصص  اىل  ال��رج��وع 
توفر  اىل  باالضافة  اختصاصه،  يف  ومتكنه 
ان  فهل يصح  عنرص االخالص يف عمله 
املثال- نراجع طبيبًا متخصصًا عىل سبيل 
وضع  وهل���ذا  ع��ل��م��ه؟!.  يف  خملص  غ��ري 
رشط العدالة يف مسائل التقليد اىل جانب 
ملرجع  بد  ال  أي  واالعلمية،  االجتهاد 
باالضافة  ورعًا  تقيًا  يكون  ان  من  التقليد 

اىل علميته يف املسائل االسالمية)17(.
نتيجة:

من خالل تفسري هذه اآلية التي تقرر 

)16( الشريازي، مكارم نارص، االمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، ج8ص200. 

)17( املصدر نفسه، ج8ص201. 

املتخصص  اىل  املسلمني  رجوع  وجوب 
الدين من اجل اخذ االحكام والعمل  يف 
عىل  تدل  اآلية  هذه  ان  االوىل  باب  فمن 
وج���وب ت��ص�����دي ب��ع��ض االش��خ��اص 
للناس  يتسنى  حتى  الدين  يف  وختصصهم 

االخذ عنهم.
اآلية الثانية آية سورة يوسف:. 2

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڃڃ چ چ چ چ ]سورة يوسف: 

.]55- 54
املعنى العام لآلية:

)قصة  القصة  بذكر  القرآن  يستمر   ...
امللك  وق��ال  فيقول:   )يوسف سيدنا 
امر  وهكذا  لنفيس  استخلص��ه  به  ائتوين 
مستشاره  جيعله  لكي  باحض����اره  امللك 
اخلاص ونائبه يف املهامت فيستفيد من علمه 
ومعرفته وخربته حلل املشاكل املستعصية.

فاخت�����ار يوسف منصب االمانة عىل 
عىل  مرشفًا  اجعلني  وقال  مرص،  خزائن 
وعىل  عليم  حفيظ  فاين  البلد  هذا  خزائن 
معرفة تامة بارسار املهنة وخصائصها قال 



التخصص يف منظار القرآن الكريم

272

اجعلني عىل خ����زائن االرض اين حفيظ 
عليم)18(.

امهية املسائل االقتصادية واالدارية:
رغم اننا ال نتفق مع الرؤية التي تنظر 
مجيع  وحت��رص  واح��د  بمنظار  االم��ور  اىل 
االمور يف القضايا االقتصادية دون اعطاء 
فانه  ذلك  برغم  ولكن  لالنسان،  دور  أي 
القضايا  امهية  عن  النظر  غض  اليمكن 
و  املجتمعات،  يف  ودوره��ا  االقتصادية 
احلقيقة،  هذه  اىل  تشري  السابقة  اآلي��ات 
مجيع  بني  من  ركز  يوسف  ان  واملالحظ 
االرشاف  منصب  عىل  الدول����ة  مناصب 
نجح  اذا  انه  لعلمه  وذل��ك  اخلزانة،  عىل 
من  يتمكن  فانه  مرص،  اقتصاد  ترتيب  يف 
كام  االجتامعية،  املفاسد  من  كثري  اصالح 
اىل  يؤدي  االقتصادية  للعدالة  تنفيذه  ان 
وجعلها  الدولة  دوائر  سائر  عىل  سيطرته 

حتت امرته.
االسالمية  ال��رواي��ات  اهتمت  وق��د 
هبذا املوضوع اهتاممًا كبريًا، فمثاًل نرى يف 
املؤمنني  امري  عن  املروية  املعروفة  الرواية 

)18( الشريازي، مكارم نارص، االمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، ج7ص236. 

الدين والدنيا( يف  انه جعل )قوام   عيل
وما  االقتصادية  القضايا  احدمها  ركنني: 
الركن االخر  الناس، و  يقوم عليه معاش 

هو العلم واملعرفة.
هذا  امهلوا  قد  املسلمني  ان  وبرغم 
االجتامعية  و  الفردية  احلياة  من  اجلانب 
الذي اهتم به االسالم كثريًا وتأخروا عن 
اعداء االسالم يف هذا اجلانب، اال ان يقظة 
املتزايدة وتوجههم  املجتمعات االسالمية 
بان  النفوس  االمل يف  يزيد  نحو االسالم 
وتعتربه  االقتصادي  نشاطها  من  تزيد 
نظام  ببناء  وتقوم  كربى،  اسالمية  عبادة 
حمكمة  خطط  وف��ق  م��دروس  اقتصادي 

لكي تعود اليهم قوهتم ونشاطهم.
عليها،  التنبيه  جيب  اخرى  نقطة  وهنا 
خياطب   يوسف ان  نالحظ  اننا  وهي 
وهذه  عليم  حفيظ  اين  له:  ويقول  امللك 
جانب  اىل  االدارة  عنرص  امهية  اىل  اشارة 
االم����انة  عنرص  توفر  وان  االمانة  عنرص 
الن  اليؤه��له  شخص  يف  فقط  والتقوى 
يتص�������دى الح�����د املناصب االجتامعية 
احل��س��اس��ة، ب��ل ال ب��د م��ن اج��ت��امع ذلك 
والقدرة  والتخصص  العلم  مع  العامل 
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مع  ال)عليم(  قرن  لكونه  االدارة،  عىل 
االرضار  نشاهد  ما  كثريًا  و  ال�)حفيظ( 
تزيد  بل  التقل  االدارة  سوء  عن  الناجتة 
عىل)19( اخلسائر الناجتة عن اخليانة!. فهذه 
امهية  يف  رصحي��ة  االسالمية  التعليامت 
ذلك  عليها، ومع  والقدرة  االدارة  جانب 
اجلانب،  هبذا  املسلمني  بعض  هتاون  نرى 
فاملهم لدهيم هو نصب االشخاص الذين 
الدارة  وامانتهم  تقواهم  اىل  يطمئنون 
 االمور، مع ان السرية النبوية الرشيفة
اهنام  اىل  ترشدان   عيل س��رية  وكذلك 
االداري  باجلانب  كبريًا  اهتاممًا  كانا هيتامن 
بامانة  اهتاممهم  مع  االدارة  عىل  والقدرة 

الشخص وسلوكه احلسن)20(.
نتيجة:

ان  نستخلص  ايضًا  اآلي��ة  ه��ذه  من 
اىل  التخصص  امهية  عىل  يرك����ز  القرآن 
يف  الدولة  تسيري  قضية  يف  االمانة  جانب 

مجيع املجاالت.
3 .:اآلية الثالثة بني موسى وشعيب

)19( الشريازي، مكارم نارص، االمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، ج7ص241. 

)20( املصدر نفسه، ج8ص242. 

ھ  ھ  ہ  چ  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ 

ڭ چ ]سورة القصص: 26[.
املعنى العام لآلية:

منزل  شعيب،  منزل  اىل  موسى  جاء 
قروي بسيط، منزل نظيف ميلء بالروحية 
العالية، وبعد ان قص عليه قصته، بادرت 
-وبعبارة  بالقول  شعيب  بنتي  اح��دى 
حلفظ  تستأجره  ان  اق��رتح  انني  موجزة: 
االغنام ورعايتها: وقالت يا ابت استأجره 

ان خري من استأجرت القوي االمني.
حجر  يف  ت��رب��ت  ال��ت��ي  البنت  ه��ذه 
بمثل  تتحدث  ان  ينبغي  الكبري،  النبي 
تؤدي  وان  الكريم،  الوجيز  احلديث  هذا 

الكالم حقه باقل العبارات.
ترى من اين عرفت هذه البنت ان هذا 
الشاب قوي وامني ايضًا؟. مع اهنا مل تره اال 
البئر، ومل تتضح هلا سوابق  الول مرة عىل 
حياته!. واجلواب عن هذا السؤال واضح 
وجيل.. اذ الحظت قوته وهو ينحي الرعاء 
لوحده  الثقيلة  القربة  ويمأل  البئر  عن 
ويطالب بحق املظلوم، واما امانته وصدقه 
فقد اتضحا هلا منذ ان سارت امامه اىل بيت 
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ابيها، فطلب منها ان تتأخر ويتقدمها، لئال 
ثياهبا اضف اىل ذلك.. من  الريح  ترضب 
اتضحت  فقد  لشعيب  قصته  نقله  خالل 
قوته يف دفعه القبطي عن االرسائييل وقتله 
يف  وصدقه..  وامانته  واحدة..  برضبة  اياه 

عدم مساومته اجلبابرة)21(.
ابنته،  ب��اق��رتاح   شعيب ف��ريض 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  و  موسى  اىل  وت��وج��ه 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ 

ى چ ]سورة القصص: 27[.
رواي��ة  يف  ورد  نفسه  املضمون  ه��ذا 
منقولة يف تفسري عيل بن ابراهيم، فقال هلا 
يستقى  انه  عرفتنيه  فقد  قوته  اما  شعيب: 
الدلو وحده، فبم عرفت امانته؟. فقالت: 
عىل  ودليني  عني  تأخري  يل  ق��ال  ملا  ان��ه 
ادبار  يف  الينظرون  قوم  من  فانا  الطريق 
النساء عرفت انه ليس من الذين ينظرون 

اعجاز النساء فهذه امانته.
رشطان ضامنان لالدارة القوية:

يف  وردت  التي  القصرية  العبارة  يف 

)21( الشريازي، مكارم نارص، االمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، ج12ص217، 218. 

شعيب  بنت  لسان  عىل  املتقدم���ة  اآليات 
اهم  من  كان  موسى،  استئجار  ش���أن  يف 
الرشوط واكثرها اصالة رشطان خلصا يف 

))القوة((و ))االمانة((.
ومن البدهيي ان القوة املذكورة -آنفًا-
بل  فحسب،  اجلسم  قوة  منها  املراد  ليس 

القدرة عىل حتمل املسؤولية ايضًا.
هو  االم���ني((  ))ال��ق��وي  فالطبيب 
يف  وكافيه  جيدة  معرفة  له  الذي  الطبيب 
عمله، وله تسلط عليه ايضًا واملدير القوي 
االدارة((  ))اص���ول  ي��ع��رف  ال��ذي  ه��و 

ويعرف االهداف املطلوبة.
اخل��ط��ط  وض����ع  يف  ت��س��ل��ط  ول����ه 
و))الربامج((، وله سهم وافر يف االبتكار 
القوى يف سبيل  وتنظيم االعامل.. ويعبئ 

الوصول للهدف املعني.
ويف الوقت ذاته يكون مشفقًا وناصحًا 
واالشخاص  العمل  يف  وصادقًا  وامينًا 
وجود  املسؤولية  حتمل  يف  يقنعون  الذين 
خمطئون  هم  فحسب،  والطه���ارة  االمانة 
سمة  ع��ىل  يعتمد  م��ن  خ��ط��أ  ب��م��ق��دار 

التخصص والعلم فحسب.
ف��امل��ت��خ��ص��ص��ون اخل��ون��ة وال��ع��ل��امء 
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يرضهبا  كام  رضبتهم  يرضبون  املنحرفون 
الذين الحظَّ هلم من االطالع  املخلصون 

واملهارة يف العمل.
واذا اردنا ان نخرب دولة ما فينبغي ان 
نوكل االمور اىل احدى هاتني الطائفتني.. 
اىل  او  ل�))االمانة((،  خائنني  مديرين  اىل 
و  العلم  من  هلم  الحظ  الذين  املخلصني 

االدارة والنتيجة واحدة.
كل  يوكل  ان  هو  االس��الم  منطق  ان 
عمل اىل شخص قوي امني مقتدر، ليصل 
نظام املجتمع اىل الكامل، واذا ما تأملنا يف 
التاريخ،  سبب زوال احلكومات يف طول 
العامل االصيل  االمر، وجدنا  و فكرنا يف 
هو ايكال االمر اىل احدى هاتني الطائفتني 

اللتني تكلمنا عنهام آنفًا.
االس��الم  منهج  ان  الطريف  وم��ن 
مع  ))العلم  يقرن  ان��ه  االم��ور  مجيع  يف 

التقوى(( جنبا اىل جنب.
يكون  ان  البد  التقليد  فم�����������رجع 
وكذلك  وال��ق��ايض  ع���ادالً((  ))جم��ت��ه��دًا 
القائد جيب ان يكون ))جمتهدًا عادالً((.. 
وبالطبع فان رشوطًا اخرى ينبغي توفرها 
مجيعًا  الرشوط  هذه  اساس  ولكن  ايضًا، 

بالتقوى  املقرتن  ))العلم  مها  رشط��ان 
والعدل(()22(.

نتيجة:
اي��ض��ًا، نحصل عىل  اآلي��ة  ه��ذه  م��ن 
امهية  عىل  الكريم  القرآن  من  اخر  دعم 
وخاصة  املسائل،  مجي���ع  يف  التخصص 
االمة،  مسؤوليات  بتحمل  منها  املتعلقة 
وانه دائاًم جيب ان تقرتن القوة التي تشمل 
عىل  الكامل  والتسلط  والتخصص  احلزم 

امور املسؤولية، مع االمانة واالخالص.
ينتج  اخ����الص  ب���ال  ف��ال��ت��خ��ص��ص 
قاباًل  فاسدًا  عاملًا  او  حاكاًم  او  مسؤوالً 
واالخالص  واالمانة  يشرتى  و  يباع  ألْن 
بدون ختصص وتسلط ومهارة تنتج ايضًا 
راي  بال  فاشاًل  وعاملًا  حاكاًم  او  مسؤوالً 

يمكن ان يستغفل او خيدع يف أي وقت.
اآلية الرابعة آية النفر:. 4

ى  ى  ې  چ  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی چ 

)22( الشريازي، مكارم نارص، االمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، ج12ص219. 



التخصص يف منظار القرآن الكريم

276

]سورة التوبة: 122[.
التفقه يف  املقص���ود من  ان  الشك يف 
الدين هو حتصيل مجيع املعارف واالحكام 
االس��الم��ي��ة، وه���ي اع���م م��ن االص���ول 
قد مجعت  االمور  والفروع، الن كل هذه 

هذه  ف��ان  ه��ذا،  وع��ىل  التفقه،  مفهوم  يف 
فئة  توجه  وجوب  عل  واضح  دليل  اآلية 
ال��دوام  عىل  كفائيًا  وجوبًا  املسلمني  من 
املجاالت  خمتلف  يف  العل���وم  لتحصيل 
التحصيل  من  الفراغ  وبع��د  االسالمية، 
البلدان،  خمتلف  اىل  يرجع�����ون  العلمي 
وخصوصًا بلداهنم واقوامهم، ويعلموهنم 
خمتلف املسائل االسالمية وبناء عىل ذلك، 
تعلم  وجوب  عىل  واضح  دليل  اآلية  فان 
اخر  وبتعبري  االسالمية،  املسائل  وتعليم 
واذا  معًا،  والتعليم  التعلم  اوجبت  فاهنا 
كانت الدنيا يف يومنا احلارض تفتخر بسنها 
فرض  قد  القرآن  فان  االجباري،  التعليم 
عىل  الواجب  هذا  قرنًا  عرش  اربعة  قبل 

املعلمني عالوة عىل املتعلمني)23(.
استدل مجاعة من علامء االسالم هبذه 

)23( الشريازي، مكارم نارص، االمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، ج6ص267. 

اآلية عىل مسألة جواز التقليد، الن التقليد 
وايصاهلا  االسالمية  العلوم  تعلم  هو  انام 

لالخرين يف مسائل فروع الدين)24(.
و  ملعلمني  املتعلمني  اتباع  ووج��وب 
اآلية  هذه  يف  البحث  فان  سابقًا،  قلنا  كام 
ال ينحرص يف فروع الدين، بل تشمل حتى 
املسائل االصولية، وتتضمن الفروع ايضًا 

عىل كل حال.
نتيجة:

من  االس��الم  ان  طبعًا  البدهيي  من 
اآلية -عندما يطلب ويوجب  خالل هذه 
من  بينهم  م��ن  يكون  ان  املسلمني  ع��ىل 
والتخصص  الدين،  تعلم  اعباء  يتحمل 
افراد  لبقية  تعليمه  اجل  من  مسائله  يف 
اهل دينه -فهو يريد ان يكون هناك علامء 
وهذا  الدين،  يف  متبحرون  و  مقتدرون 
اليتأيت اال اذا كانت لدهيم قدرة االستنباط 
والنظر يف االحكام والقرآن والسنة، وهذا 
يف  بالتخصص  اال  اليتحقق  ذات��ه  بحد 
اذن  الكريمة  اآلي��ة  ف��روح  الدين  علوم 

تدعو للتخصص بل توجبه.
اآلية اخلامسة آية االذاعة:. 5

)24( املصدر نفسه، ج6ص268.
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ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں 
ہچ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

]سورة النساء: 83[.
املعنى العام:

منحرفة  حركة  اىل  اآلي��ة  ه��ذه  تشري 
ضعاف  او  املنافقني  حركات  من  اخرى 
أي  تلقف  اىل  سعيهم  يف  تتمثل  االي��امن، 
نبأ عن انتصاراملسلمني او هزيمتهم، وبثه 
و  التحقيق  الناس يف كل مكان، دون  بني 
من  التأكد  او  النبأ  هذا  اصل  يف  التدقيق 
االنباء  ه��ذه  من  الكثري  وك��ان  مصدره، 
اىل  املسلمني  اعداء  َعَمَد  اشاعًة  اليتعدى 
وليسيئوا  الدنيئة  اهدافهم  لتحقيق  بثها 
واذا  املسلمني ويرضوا هبم،  معنويات  اىل 
جاءهم... امر من االمن او اخلوف اذاعوا 

به)25(.
ان  ه���ؤالء  واج���ب  م��ن  ك���ان  بينام 
كي  ق��ادهت��م  اىل  االخ��ب��ار  ه��ذه  يوصلوا 

)25( الشريازي، مكارم نارص، االمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، ج3ص348. 

القادة  ه��ؤالء  معلومات  من  يستفيدوا 
وفكرهم ولكي يتجنبوا دفع املسلمني اىل 
انتصارات خيالية  الغرور حيال  حالة من 
باشاعة  معنوياهتم  اضعاف  اواىل  ومهية، 
ردوه  ولو  هلا،  الحقيقة  هزيمة  عن  انباء 
لعلمه  منهم  االمر  اويل  واىل  الرسول  اىل 

الذين... يسنبطونه منهم.
يستنبطونه من مادة ))نبط((التي تعني 
الينبوع،  او  البئر  اول ما يستخرج من ماء 
و االستنباط استخراج احلقيقة من االدلة 
العملية  والشواهد والوثائق، سواء كانت 
سائر  او  السياسة  او  الفلسفة  او  الفقه  يف 

العلوم.
املحيطون  ه��م  اآلي��ة  يف  االم��ر  اويل 
باالمور القادرون عىل ان يوضحوا للناس 
ما كان حقيقيًا منها وما كان اشاعة فارغة. 
اهل  ائمة  من  خلفاؤه  و   النبي وهم 

البيت بالدرجة االوىل.
ويأيت من بعدهم العلامء املتخصصون 

يف هذه املسائل)26(.
عيل  ب��ن  حم��م��د  االم����ام  ع��ن  روي 

)26( الشريازي، مكارم نارص، االمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، ج3ص349. 
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الباقر يف تفسري اويل االمر يف هذه اآلية 
قال: ))هم االئمة(()27(.

تبني  ايضًا  الكريمة  اآلية  هذه  نتيجة 
االمهية العالية ملسألة التخصص يف الدولة 
االسالمية، فمعاجلة االخبار واالشاعات 
اهلدامة،  التبليغات واالراجيف  ومواجهة 
الدولة  بكيان  تعصف  ان  يمكن  التي 
التي  باملهمة  وليست  بامنها،  تعبث  او 
بل  هل��ا،  يتصدوا  ان  الناس  لكل  يمكن 
الدولة  يف  خاصة  جهات  مسؤولية  هي 
التخصص  ق��ل  او  واخل���ربة  االهلية  هل��ا 
مثل  مواجهة  من  يمكنها  ال��ذي  ال��الزم 
هو  و  احلساسة،  وامللفات  االم��ور  ه��ذه 
الدول  كل  يف  خاصة  جهات  به  تقوم  امر 
سنوات  و  عال  ختصص  اىل  حيتاج  وهو 
عدم  اىل  تدعو  فاآلية  والعمل.  اخلربة  من 
القول بغري علم ونرش وترويج الشائعات، 
حكم  اىل  االنصات  اىل  اجلميع  تدعو  بل 
االحداث  وتأويل  تفسري  يف  املتخصصني 

واملعلومات واالخذ عنهم.
اآلية السادسة شاهد بني ارسائيل:. 6

الثقلني،  نور  تفسري  احلويزي،  العرويس،   )27(
ج1، ص523. 

ہ ہ  ڻ ڻ ۀ ۀ  چ  تعاىل:  قال 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۆ ۈ چ ]سورة االحقاف: 10[.

املعنى العام:
اكثر  ارتضاه  ال��ذي  الثالث  التفسري 
بن  ))عبداهلل  الشاهد  هذا  هو  املفسين، 
امن  الذي  املعروف،  اليهود  عامل  سالم(( 

يف املدينة والتحق بصفوف املسلمني)28(.
 ق�����د ورد -يف حديث -ان النبي
يود  اليهود  كنيسة  دخ��ل  حتى  انطلق 
عيدهم، فكرهوا دخوله عليهم، فقال هلم 
اروين  اليهود  معرش  ))يا   :اهلل رسول 
ال  ان  يشهدون  منكم  رج��اًل  عرش  اثني 
اله اال اهلل وان حممدًا رسول اهلل، حيط اهلل 
عن كل هيودي حتت اديم السامء الغضب 
الذي عليه(( فسكتوا فام اجابه احد، ثم رد 
عليهم فلم جيبه احد ثالثًا، فقال: ))ابيتم، 
وان  العاقب،  وان��ا  احل��ارش،  الن��ا  اهلل  فو 
املقض، امنتم او كذبتم((ثم انرصف حتى 
كاد خيرج، فاذا رجل من خلفه، فقال: كام 

)28( الشريازي، مكارم نارص، االمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، ج16ص249. 
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الرجل:  ذلك  فقال  فاقبل،  حممد  يا  انت 
أي رجل تعلموين فيكم يا معرش اليهود؟. 
اعلم  رج��اًل  فينا  مانعلم  واهلل  فقالوا: 
بكتاب اهلل والافقه منك وال من ابيك وال 
من جدك، فقال: فاين اشهد باهلل انه النبي 
الذي جتدونه مكتوبًا يف التوراة واالنجيل، 
قالوا: كذبت، ردوا عليه قالوا رشًا، فقال 
منكم  يقبل  لن  ))كذبتم،   :اهلل رسول 
عبد  غري  الرجل  هذا  يكن  -ومل  قولكم(( 

اهلل بن سالم -فنزلت اآلية)29(.
نتيجة:

ما  نفهم بوضوح مدى  اآلية  من هذه 
للعامل املتخصص واملتبحر من نفوذ داخل 
وقاصاًم  قاطعًا  رايه  يصبح  بحيث  االمة 
القضايا  اخطر  يف  وم��رج��ح��ًا  للجدال 
)واهلل  فقوهلم:  العقائدية  القضايا  وخاصة 
ان  عىل  دليل  الخ(  رج��اًل..  فينا  نعلم  ما 
عظياًم  ووزنًا  كبريًا  ثقاًل  املتخصص  لقول 
القرآن جعل  القضايا بل ان  يف الفصل يف 
كالم املتخصص عالمة عىل صدقية رسالة 
اخ��رى:  آي��ة  يف  تعاىل  ق��ال  حيث  القرآن 

)29( الشريازي، مكارم نارص، االمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، ج16ص254. 

چھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ 

]سورة الشعراء: 197[.
ب��ع��ض اآلي����ات االخ����رى يف امل��ق��ام . 7

و  العلم  اهل  او متج������د  والتي تشري 
التخصص:

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ  تعاىل:  قال 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
مئ  جئحئ  ی  یی  ی 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 
ال��ن��س��اء:  ]س����ورة  چ  جت  يب  ىب 

.]162
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  وق��ال 
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ ]سورة ال 

عمران: 18[.
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ  تعاىل:  وق��ال 
ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ې ى چ ]سورة فاطر: 27 -28[.

وقال تعاىل: چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
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چ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ 
]سورة الزمر: 9[.

ېئ  ېئ  ېئ  چ  ت��ع��اىل:  وق���ال 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ 
مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب 
چ ]سورة  ىت يتجث مث ىث يث حج 

املجادلة: 11[.
ن��زل��ت يف  اآلي����ة  ان  م���ن  ب��ال��رغ��م 
عامًا،  مفهومًا  هلا  ان  اال  خ��اص،  م��ورد 
االنسان  مقام  يرفع  م��ا  ان  وبمالحظة 
وبالرغم  والعلم.  االيامن،  عنداهلل شيئان: 
يتمتع  االس��الم  يف  ))الشهي��د((  ان  من 
حديثًا  نقرأ  اننا  اال  ج��دًا،  س����ام  بمقام 
للرسول االكرم يبني لنا فيه مقام اهل 
عىل  العامل  ))فضل  قال:  حيث)30(  العلم 
الشهيد درجة، وفضل الشهيد عىل العابد 
درجة.. وفضل ))العامل عىل سائر الناس، 

كفضيل، عىل ادناهم(()31(.
نقرأ   املؤمنني ام��ري  االم��ام  وع��ن 

يف  االمثل  ن��ارص،  مكارم  ال��ش��ريازي،   )30(
تفسري كتاب اهلل املنزل، ج18ص129. 

الثقلني،  نور  تفسري  احلويزي،  العرويس،   )31(
ج5، ص264.

منيته  ج��اءت��ه  ))م���ن  ال��ت��ايل:  احل��دي��ث 
االنبياء  وب��ني  فبينه  العلم  يطلب  وه��و 

درجة(()32(.
ڇ  ڇ  ڇ  چ  ت���ع���اىل  وق�����ال 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
]سورة  ڳچ  گ  گ  گ  گ  ک 

الكهف: 66-65[.
عىل حسب بعض اراء بعض املفسين 
علوم  يف  متخصصًا  كان   اخلرض فان 

الباطن.
• واحل���رف 	 ل��الع��امل  ال��ق��رآن  متجيد 

والصناعات التخصصية:
ۀ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  قال 
ھھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ 

ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى 

ېئچ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ 

]سورة سبأ: 12 -13[.
• التخصص يف علوم العرفان والباطن:	

)32( املصدر نفسه، ج5، ص264. 
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ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  ت��ع��اىل:  وق��ال 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ 
ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ 

]سورة النمل: 38 -40[.
• رصح سليامن مل يكن من عمل السحر 	

و  التخصص  اثر  من  هو  بل  والكهنة 
بناء  يف  التكنلوجي  والرقي  امله�����ارة 

القصور:
ىب  خبمب  حب  جب  يئ  چ  تعاىل:  قال 
مث  جث  ىتيت  مت  خت  حت  جت  يب 
النمل:  ]س��ورة  مجچ  حج  يث  ىث 

.]44
• تطبيقات العمل بالتخصص واحرتامه 	

:واحلث عليه يف سرية اهل البيت
بالتخصص  العمل  ان  لدينا  شك  ال 
اكد  التي  االم��ور  من  ك��ان  عليه  واحل��ث 
اهل  من  واالئمة   االكرم النبي  عليها 
رعياًل  رب��وا  اهن��م  ن��رى  حيث   البيت

ولوال  الفنون  مجيع  يف  ومتخصصًا  ممتازًا 
اثر  هناك  كان  ملا  وتعليمهم  توجيهاهتم 
معدن  الهنم  والتخصصات  العلوم  هلذه 
علم  كل  يرجع  واليهم  ومص��دره  العلم 

وفضل.
وسنرضب امثلة عىل ذلك من حي���اة 

:بعض املعصومني
• م��ن��اظ��رة ال��رج��ل ال��ش��ام��ي م��ع اهل 	

االم��ام  اص��ح��اب  م��ن  االختصاص 
.الصادق

بن  حممد  عن  الكيش  رج��ال  يف  جاء 
عن  يزيد  بن  حممد  بن  عيل  عن  مسعود 
عن  هاشم  ب��ن  ابراهيم  ع��ن  االش��ع��ري 
ابراهيم  بن  احلسن  عن  مح��اد  بن  حممد 
بن  يونس  الرمحن عن  بن عبد  يونس  عن 
عند  كنا  قال:  سامل  بن  هشام  عن  يعقوب 
فورد  اصحابه  من  مجاعة   عبداهلل ايب 
رجل من اهل الشام فاستأذن فاذن له فلام 
دخل سلم فامره ابو عبداهلل باجللوس 
قال  الرجل  اهيا  حاجتك  ما  له  قال  ثم 
بلغني انك عامل بكل ما تسأل عنه فرصت 
اليك الناظرك فقال ابو عبداهلل فيام ذا 
وخفضه  واسكانه  وقطعه  القرآن  يف  قال 
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ونصبه ورفعه فقال ابوعبداهلل يامحران 
اريدك  انام  الرجل  فقال  الرجل  دون��ك 
ان    اهلل  ابوعبد  فقال  مح��ران  ال  ان��ت 
الشامي  فاقبل  غلبتني  فقد  محران  غلبت 
وعرض  ومل  ضجر  حتى  مح��ران  يسأل 
كيف   اهلل ابوعبد  فقال  جييبه  ومح��ران 
سألته  ما  حاذقًا  رأيته  قال  الشامي  رأيت 
ابوعبد  فقال  فيه  اجابني  اال  يشء  عن 
تركه  ف��ام  الشامي  س��ل  ي��امح��ران   اهلل
اهلل  عبد  ابا  يا  أرأيت  الشامي  فقال  يكرش 
 اهلل ابوعبد  فالتفت  العربية  يف  اناظرك 
فام  فناظره  ناظره  تغلب  بن  ياابان  فقال 
اناظرك  ان  اريد  قال  يكرش  الشامي  ترك 
ي��ازرارة   اهلل ابوعبد  فقال  الفقه  يف 
ناظره فام ترك الشامي يكرش قال اريد ان 
الطاق  يامؤمن  فقال  الكالم  يف  اناظرك 
ثم  بينهام  الكالم  َفَسَجَل  فناظره  ناظره 
به  فغلبه  بكالمه  ال��ط��اق  مؤمن  تكلم 
فقال اريد ان اناظرك يف االستطاعة فقال 
ترك  فام  فكلمه  ق��ال  فيها  كلمه  للطيار 
يكرش فقال اريد اناظرك يف التوحيد فقال 
بينهام  الكالم  هلشام بن سامل كلمه فسجل 
يف  اتكلم  ان  اريد  فقال  هشام  خصمه  ثم 

يا  كلمه  احلكم  بن  -هلشام  فقال  االمامة 
والحييل  يرتم  تركه  ما  فكلمه  احلكم  ابا 
 ابوعبداهلل يضحك  فبقي  قال  يمر  وال 
كأنك  الشامي  فقال  نواجذه  بدت  حتى 
مثل  شيعتك  يف  ان  خت��ربين  ان  اردت 
يا  قال  ثم  ذلك  هو  قال  الرجال  ه��ؤالء 
اخا اهل الشام اما محران فحرفك فحرت 
حرف  ع��ن  وس��أل��ك  بلسانه  فغلبك  ل��ه 
تغلب  بن  ابان  واما  تعرفه  فلم  احلق  من 
زرارة  وام��ا  فغلبك  بباطل  حقًا  فمغث 
الطيار  فقاسك فغلب قياسه قياسك واما 
كالطري  وانت  ويقوم  يقع  كالطري  فكان 
اما  و   ))1(( لك[  ]الهنوض  املقصوص 
هشام بن سامل قام حبارى يقع ويطري واما 
هشام بن احلكم فتكلم باحلق فام سوغك 

بريقك)33(.
• االمام 	 اصح��اب  بعض  اختص��اص 

الص���ادق بالعرفانيات دون غريه من 
االصحاب:

حممد  ايب  عن  االخبار  معاين  يف  جاء 

اجلامعة  االنوار  بحار  باقر،  حممد  جمليس،   )33(
ل���درر اخ��ب��ار االئ��م��ة االط��ه��ار، ج47، 

ص408، 407. 
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عن  سلامن  بن  عيل  عن  سهل  عن  العطار 
عن  سنان  بن  اهلل  عبد  عن  القندي  زياد 
 ذريح املحاريب قال: قلت اليب عبد اهلل
ان اهلل امرين يف كتابه بامر فاح بان اعلمه 
قال وما ذاك قلت قول اهلل عز وجل -ثم 
نذورهم))2((  وليوفوا  تفثهم  ليقضوا 
وليوفوا  االمام  لقاء  تفثهم  ليقضوا  قال 
بن  عبداهلل  قال  املناسك  تلك  نذورهم 
سنان فاتيت ابا عبد اهلل فقلت جعلني 
ليقضوا  اهلل عز وجل -ثم  قول  فداك  اهلل 
تفثهم وليوفوا نذورهم قال اخذ الشارب 
قلت  قال  ذلك  اشبه  وما  االظفار  وقص 
حدثني  املحاريب  ذرحيًا  فان  فداك  جعلت 
عنك انك قلت له-ثم ليقضوا تفثهم لقاء 
املناسك  تلك  نذورهم  -وليوفوا  االمام 
للقرآن  ان  وصدقت  ذريح  صدق  فقال 
حيتمل  م��ا  حيتمل  وم��ن  وباطنًا  ظ��اه��رًا 

ذريح)34(.
• الكيميائي 	 ح��ي��ان  ب��ن  ج��اب��ر  خت��رج 

املعروف عامليًا عىل يد االمام الصادق 
اتصل باالمام جعفر الصادق )االمام 

رجال  ص338،  ج47،  نفسه،  املصدر   )34(
الكيش، ص125. 

طالب(  ايب  ب��ن  ع��يل  بعد  اخل��ام��س 
الصنعة  علم  انه  ويقال  ت148ه���، 

عنه، وتتلمذ عىل يديه)35(.
قضية التخصص يف املأل االعىل:. 8

ان  يبدو  الكريم  القرآن  خ��الل  من 
تنظيم  ع��ىل  واحل���ث  التخصص  قضية 
باهل  فقط  الختتص  املهام  وتعدد  االمور 
بل  وال��ش��ه��ادة  االن��س��ان  وع��امل  االرض 
عامل  يف  عميل  وبشكل  وض��وح  اكثر  هي 
امللكوت االعىل والدليل عىل ذلك اآليات 

الكثرية يف القرآن الكريم.
نرى  مثاًل  املالئكة  عامل  اىل  نظرنا  فاذا 
نظ����ام  يف  معني  ختصص  منهم  لكل  ان 
الغيب او الشه����������ادة يف شكل مدهش 
او  للخطأ  فيه  مكان  ال  ومنسق  عجيب 

النسيان.
• ٴۇ 	 مالئك����ة قبض االرواح: چ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
حممد:  ]سورة  چ  ۉ ۉ 

جئ  ی  ی  ی  ی  چ  ،]27

عند  ال��ع��ل��وم  -ت��اري��خ  ع��م��ر  ف����روح.   )35(
كتاب  اىل  باالضافة  ال��ع��رب-ص248. 
الشيعة  اعيان  الفهرست ص435، وكتاب 

لالمام السيد االمني ص30.
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چ  حب جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

.]11 السجدة:  ]سورة 
• ڑ 	 ژ  ژ  چ  ال��ع��ذاب:  مالئكة 

گچ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ 
]سورة املدثر: 31[.

• االنسان: 	 اعامل  يكتبون  الذين  الكتبة 
ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

]س���ورة  ڈچ  ڈ  ڎ  ڎ 
الزخرف: 80[.

• امللكني احلافظني: چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 	
ڦ ڦ ڦ چ ]سورة ق: 18[.

• االمور: 	 بتدبري  املوكلني  املالئك�������ة 
النازعات:  چ ]سورة  چے ے 

.]5
• ں 	 ڱ  چ  احل�����راس:  امل��الئ��ك��ة 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۀچ ]سورة اجلن: 8[.

• امل��الئ��ك��ة اخل��اص��ني ب��احل��رب: چٱ 	
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ  پ  پ  پ  پ 

ڀ چ ]سورة االنفال: 9[.
• ڌ 	 ڍ  چ  ج���ه���ن���م:  خ���زن���ة 

ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ک گ گ گ گ چ ]سورة 

الزمر: 71[.
• ٹ 	 ٹ  ٹ  چ  ال��ن��ار:  خ���ازن 

چ ]سورة  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ 
الزخرف: 77[.

• ک 	 چ  واملسبحون  الصافون  املالئكة 
چ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

]سورة الصافات: 165 -166[.
• ی 	 ىئ  ىئ  ىئ  چ  ال��وح��ي:  مالئكة 

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

يب  ىب  مب  خب  حب  جب 

]س��ورة  چ  ىت  مت  خت  جتحت 

الشورى: 51[.
• ڈڈ 	 ڎ  ڎ  چ  ال��ع��رش:  محلة 

چ  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
]سورة احلاقة: 17[.

• ڱ 	 ڱ  ڱ  ڳ  چ  ارساف���ي���ل: 
ڱچ ]سورة النبأ: 18[.

• ڱ 	 چ  باالرزاق:  املوكل  ميكائي������ل 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ہ چ ]سورة البقرة: 98[.
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• ڳ 	 چ  الوحي اخلاص:  جربيل ملك 
الشعراء:  ]س���ورة  ڱچ  ڱ  ڳ 

.]193
• ۆئ 	 ۇئ  ۇئ  چ  ال���ق���دس  روح 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
ال��ن��ح��ل:  ]س������ورة  یچ 

.]102
امري  وقد جاء يف بعض خطب  ه���ذا 
لبعض  رشح  البالغة  هنج  يف   املؤمنني

:ختصصات املالئكة حيث قال
العال  السموات  بني  ما  فتق  ثم   ...
فمألهن اطوارًا من مالئكته منهم سجود 
وصافون  الينتصبون  وركوع  اليركعون 
الي��ت��زاي��ل��ون وم��س��ب��ح��ون الي��س��أم��ون 
العقول  والسهو  العيون  نوم  اليغشاهم 
النسيان  والغ��ف��ل��ة  االب����دان  والف����رتة 
رسله  اىل  والسنة  وحيه  عىل  امناء  ومنهم 
وام���ره  بقضائه  م����رتددون  وخم��ت��ل��ف��ون 
البواب  والسدنة  لعباده  احلفظة  ومنهم 
السفىل  االرضني  يف  الثابتة  ومنهم  جنانه 
اقدامهم واملارقة من السامء العليا اعناقهم 
واملناسبة  اركاهنم  االقطار  من  واخلارجة 

لقوائم العرش اكتافهم)36(..
خالصة البحث:

املتواضع،  البحث  ه��ذا  خ��الل  م��ن 
القرآن  بحر  يف  اللطيفة  السياحة  وه��ذه 
املجيد،  القرآن  ان روح  لنا  الكريم يتضح 
التخصص  م��وض��وع  م��ع  مت��ام��ًا  متفقة 
واالجتاه التخصيص، بل ان القرآن الكريم 
موضوع  يف  كام  يوجبه  احيانًا  اليه  يدعو 
الدين  يف  املتخصصني  العلامء  من  االخذ 
الناس  ام��ور  تستقيم  ك��ي  وتقليدهم، 

وتنتظم حياهتم اكثر فاكثر.
ان  للشك،  جماالً  اليدع  بام  رأينا  وقد 
مهم  عامل  العلوم  يف  التخصص  مسألة 
االمام،  اىل  البرشي  التطور  عجلة  دفع  يف 
العلمية يف  املؤثر يف االكتشافات  والعامل 
ان  ذلك  العكس من  امليادين، وعىل  شتى 
االمة التي التسود فيها الروح العلمية وال 
تتنوع فيها التخصصات تعترب امة جامدة، 
واالضطراب  التخلف  خطر  وسيكون 
مصريها اذا توقفت فيها حركة التخصص 
او جاء اىل الريادة من ليس هلم أي حض 

البالغة، ج1،  احلديد، رشح هنج  ايب  ابن   )36(
ص91. 
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عىل  يدل  ومما  العلمية،  او  التخصص  من 
ان امر التخصص امر طبيعي وسنني حيتاج 
اليه كل النظام يف الكون متيز العامل العلوي 
هبا  انطباعه  و  امليزة  هبذه  ايضًا  واالم��ري 
القرآن  آي��ات  خ��الل  م��ن  اب��رزن��ا  حيث 
ايضًا  االع��ىل  املأل  يف  االم��ور  ان  الكريم 
يف  االختصاصات  تعدد  خالل  من  تتنظم 

نظام منسق وبديع.
املصادر:

القرآن الكريم.
بن - 1 احلميد  عب���د  احل��دي��د،  ايب  اب��ن 

البن  البالغة  هنج  رشح  اهلل،  هب�����ة 
املرعيش  اهلل  آي��ة  مكتبة  احلديد،  ايب 

النجفي-قم، 1404ق، ط1.
لسان - 2 مكرم،  بن  حممد  منظور،  ابن 

والنرش،  للطباعة  الفكر  دار  العرب، 
بريوت، 1414ق، ط3.

الفاظ - 3 مفردات  راغب،  االصفهاين، 
ال���ق���رآن، حت��ق��ي��ق ص��ف��وان ع��دن��ان 
ال��دار  دمشق  القلم  دار  داوودي، 
1992م،  1412ق.  بريوت  الشامية 

ط1.
رضا مؤدب، دروس يف علم الدراية، - 4

منشورات  بيضاوي  ق��اس��م  ت��رمج��ة 
االسالمية،  للدراسات  العاملي  املركز 

قم 1384الطبعة االوىل.
ال����ط����ويس، حم��م��د ب���ن احل��س��ن، - 5
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
الصالة  و  ال��ع��امل��ني  رب  هلل  احل��م��د 
وآله  حممد  نبينا  و  سيدنا  عىل  وال��س��الم 

الطيني الطاهرين.
متهي��������ٌد:

هدايًة  احلكيم،  كتاَبه  تعاىل  اهلل  أن���زل 
الظلامت  م��ن  خُيرجهم  ودل��ي��اًل  للناس 
وما  إليه  حيتاجون  ما  فيه  بإذنه،  النور  إىل 
قال  به،  أخذوا  ُهم  إْن  وُينجيهم  ُيسعدهم 

ڦ  ڦ  ڦ  چ  وع���ال:  ج���ّل 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
 ]89 ال��ن��ح��ل:  ]س�����ورة  چ  ڃ 

ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قال  وكذلك 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ 

]سورة إبراهيم: 1[.
 :الباقر عيل  بن  حممد  اإلمام  وقال 
))إَن اهلل تعاىل مل يدع شيئًا حتتاج إليه األمة 
إال أنزله يف كتابه وبّينه لرسوله، وجعل 
لكل يشء حّدًا، وجعل عليه دلياًل، وجعل 

عىل من تعّدى ذلك احلّد حّدًا(()1(.

)1( الكايف. حممد بن يعقوب الكليني. ج 1 ص95 
باب الرد إىل اهلل والسنة. احلديث رقم 2. 

ب���ن حممد  وق�����ال اإلم�����ام ج��ع��ف��ر 
الصادق: ))ما من يشء إال وفيه كتاٌب 

أو سنٌة(()2(.
املسلمني:  بني  عليه  املتف��ق  وم�������ن 
األول  املصدر  ه��و  الكريم،  القرآن  أنَّ 
اإلنسان  ورب��ط  الدين،  لفهم  واألس��اس 
الرشعية  األدل���ة  ب��اق��ي  وتستمد  ب��رّب��ه، 
مقاصد  بني  ومن  منه.  وإعتبارها  حجيتها 
الترشيعي  املقصد  ُيعترب  العزيز،  اهلل  كتاب 
التي  املقاصد  أهم  من  الكريم  القرآن  يف 
عليه  أمجعت  أمر  هو  و  أجلها،  من  نزل 
املصدر  الكريم  القرآن  من  فاختذت  األمة 
الذي  الرحى  قطب  فكان  للترشيع،  األُم 
تدور عليه أحكام الرشيعة، و املأخذ الذي 

اشتقت منه أصوهلا و فروعها.
كتابه  تبينّي  أمر  تعاىل  اهلل  أوكل  وقد 
وتفسريه إىل نبّيه حممد املصطفى، ُمنزالً 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ  قوله:  عليه 
چ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
أفضل  عليه  فقام   ]44 النحل:  ]س��ورة 
أحسن  املهمة  هبذه  التسليم  وأتم  الصالة 
قيام، إْذ كانت ُتوحى إليه اآليات فُيفسها 

)2( املصدر السابق ح 4. 
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عليهم،  ت��ع��اىل  اهلل  رض���وان  ألص��ح��اب��ه 
وقلوهبم  عقوهلم  ويعقدون  منه  فيتعلمون 
بام  ويعملون  يعتقدوه،  أن  جيب  ما  عىل 
عىل  احلياة  تنظيم  و  به  العمل  يستطيعون 

ضوء هداية آياته.
ق��ال:  مسعود،  إب��ن  ع��ن  ُروي  وق��د 
مل  آيات  عرش  تعلم  إذا  منّا  الرجل  ))كان 
والعمل  معانيهنَّ  يعرف  حّتى  جُياوزهنَّ 

.)3()) هبنَّ
التي  الكريم  القرآن  آي���ات  بني  ومن 
وأم��������رهم  للمسلمني   النبي فّسها 
تضمنت  التي  اآليات  تلك  هي  بإتباعها، 
فيام  ُعرفت  التي  و  العباد،  أحكام  لبيان 
وجّسد  هلم  بّينها  األح��ك��ام،  بآيات  بعد 
أحكامها، إْذ صىّل كام أمره رّبه و قال هلم: 
حجَّ  و  ُأص��يّل(()4(  رأيتموين  كام  ))صّلوا 
 وقال ال��ق��رآن  تعاليم  ض��وء  عىل  هبم 
وهذا  مناسككم(()5(  عنّي  ))خ��دوا  هلم: 

)3( جامع البيان. الطربي. ج1 ص 56. 
النارصّيات.  املسائل  الشيعة:  مصادر  من   )4(
السيد املرتىض. ص 211 واخلالف للشيخ 
أهل  مصادر  من  314و  ج1ص  الطويس 
 279 1ص  ج  قطني  ال��دار  سنن  السنة: 

حديث 105. 
للسيد  اإلن��ت��ص��ار  الشيعة:  م��ص��ادر  م��ن   )5(

هو التفسري العميل آليات األحكام إضافة 
إىل التفسري القويل، و هي بدايات التفسري 
تفسري  جنب  اىل  الكريم،  للقرآن  الفقهي 

آيات القرآن االُخرى.
وُخ���ّزان  علمه  مح��ل��ُة  ب��ع��ده  وس���ار 
وعىل   األطهار بيته  أهَل  أي  حكمته، 
بن  عيل  اإلمام  علمه  مدينة  باب  رأسهم 
أصحاب  من  واألصفياء   ،طالب أيب 
كعبد  هنج�����ه  عىل  والسائرين   النبي
هذا  عىل  كعب،  بن  وُأيب  عباس  بن  اهلل 
املنوال، وهكذا استمر علامء األمة بتفسري 
آي��ات  ومنها  ال��ع��زي��ز  اهلل  ك��ت��اب  آي���ات 
علم  ذل��ك  م��ن  ت��ك��ّون  حتى  األح��ك��ام، 
أقدم  من  ُيعدُّ  الذي  و  الفقهي،  التفسري 
النوع  هذا  واعُترب  وأمّهها.  التفسري  أنواع 
من التفسري اّول تفسري موضوعي للقرآن 

الكريم.
املعنى الرتكيبي »للتفسري الفقهي«:

عن  عبارة  هو  الفقه���ي:  التفسري  إنَّ 
من  العباد  وظائف  إستكش������اف  عملّية 

مسلم  -255صحيح   254 ص  املرتىض 
مجرة  رمي  استحباب  باب  احل��ج،  كتاب 

العقبة احلديث رقم2197. 
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يف  الُوسع  بذل  هو:  أو  الكريم،  القرآن 
اآليات  من  تعاىل  اهلل  م��راد  إىل  الوصول 
وبعبارٍة  العباد،  سلوك  لبيان  جاءت  التي 
آيات  وإستقصاء  استخالص  هو:  ثالثة 

األحكام من القرآن الكريم)6(.
بقوله:  الباحثني  بعض  عّرف�ه  وق����د 
ب��األح��ك��ام  ص��ل��ة  ل��ه  م��ا  تفسري  ))ه���و 
وهو  الكريم  القرآن  يف  العملية  الرشعية 
فقه  تارة  و  األحكام  آيات  تارة  يسمى  ما 

الكتاب(()7(.
التفسري الفقهي بني املنهج واإلجتاه:

التفسري  يف  املنهج  تعريف  يف  قيل  قد 
هو  مفّس�ر،  لكل  التفسريي  ))املنهج   : أنَّ
القرآن  تفسري  يف  مفس  كل  طريقة  تبيني 
الكريم، واألداة والوسيلة التي يعتمد عليها 
اآليات،  أو  اآلية  وجه  عن  السرت  لكشف 
النقل؟.  أو  للتفسري  أداًة  العقَل  يأخذ  فهل 
القرآن  تفسري  يعتم���د يف  الثاين فهل  وعىل 
عىل  أو  السنّة،  عىل  أو  نفس��ه،  القرآن  عىل 

حممد  الكريم.  القرآن  لتفسري  العاّمة  املبادئ   )6(
حسني عيل الصغري. ص 124. 

)7( التفسري الفقهي النشأة واخلصائص. موالي 
عمر بن محاد. 

تعريفه  يف  وقيل  غريمها؟.(()8(  أو  كليهام، 
أيضًا: ))املنهج هو اإلستفادة من الوسائل 
والتي  القرآن،  تفسري  يف  اخلاصة  واملصادر 
ومقصود  معنى  تبيني  خالهلا  من  يمكن 

اآلية، واحلصول عىل نتائج واضحة(()9(.
قيل  فقد  التفسريي  اإلجتاه  وأّم�������ا 
تركيبة  ))جمموعة  أّن��ه:  تارًة  تعريفه،  يف 
والثقافّية،  الفكري��������ة  )املفس(  الباحث 
والتي خُتّيم عىل توّجهه، فتجعله يف طريق 
واألدوات،  األدل���ة  إلس��ت��خ��دام  معني 

للوصول إىل اهلدف العلمي(()10(.
باإلجتاهات  ))امل��راد  أّن:  ايضًا  وقيل 
التي  املباحث  التفسريي�����ة،  واإلهتاممات 
كان  مهم��ا  تفسريه،  يف  املفّس����ر  هبا  هيتم 
مثاًل  اآلي��ات،  تفسري  يف  وطريقته  منهجه 
من  القرآنية  امل��ادة  إيضاح  إىل  يتجه  تارة 
حيث اللغة، وُأخرى إىل صورهتا العارضة 
وثالثة  والبناء،  اإلعراب  حيث  من  عليها 

جعفر  القرآن.  علوم  يف  التفسريية  املناهج   )8(
السبحاين. ص 73. 

للقرآن. حممد  التفسرية  املناهج واإلجتاهات   )9(
عيل رضائي اصفهاين. ص 18. 

وحديث  ق��رآن  تطبيقي  مطالعات  جملة   )10(
خالد   .122 ص   1 العدد  )بالفارسية( 

الغفوري. 
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يعتني  ورابعة  البالغي،  اجلانب  إىل  يتجه 
إهتاممه  يصّب  وخامسة  األحكام،  بآيات 
عىل اجلانب التارخيي والقصيص، وسادسة 
وسابعة  األخ��الق��ي��ة،  ب��األب��ح��اث  هيتم 
هيتم  وثامنة  االجتامعية،  باألبحاث  هيتم 
باآليات الباحثة عن الكون وعامل الطبيعة، 
وآيات����ه  الق�رآن  بمعارف  هيتم  وتاسعة 
واملعاد  املب���دأ  عن  االخ��رى  االعتقادية 
ُأويت  حسبام  باجلميع  وع��ارشة  وغريمها، 

من الكفاءة واملؤَهل العلمي(()11(.
املنهج  ب��ني  ال��ف��ارق  ان  ال��واق��ع  ويف 
بحث  املناهج  يف  البحث  أّن  هو:  واإلجتاه 
يف  والبحث  واألُس��ل��وب،  الطريق  ع��ن 
االه��ت��امم�����������ات ب��ح��ث ع��ن األغ���راض 
وتكون  املفس،  يتوّخاها  التي  واألهداف 
جم��ال  يف  بالتأليف  لقيام��������ه  غائية  علة 

القرآن)12(.
حتديد  يف  واخلالف  النقاش  وقع  وقد 

التفسري الفقهي من جهة املنهج واإلجتاه:
الب��������احثني  بعض  إعتربه  حني  ففي 

جعفر  القرآن.  علوم  يف  التفسريية  املناهج   )11(
السبحاين. ص76.

)12( املصدر السابق. ص 76. 

كام  للتفسري،  املوضوعي  املنهج  نوع  من 
وعّده  الصغري)13(  عىل  حسني  حممد  فعل 
بالرأي،  التفسري  منهج  أقسام  من  آخرون 
واعتربه  الذهبي)14(  حسني  حممد  فعل  كام 
قسم  من  معرفة،  هادي  حمم�����د  الشيخ 
املنهج اإلجتهادي القائم عىل أساس النظر 
التفسري  مقابل  يف  العلمي،  واإلستدالل 
علم  فن  متخيص  بعض  عّده  باملأثور)15(، 

التفسري من اإلجتاهات التفسريية)16(. 
الفقهي،  التفسري  ُيعدَّ  أن  والتحقيق: 
من قسم املنهج املوضوعي باللون واإلجتاه 
أنه  اليعني  وه��ذا  الفقهي،  )اإله��ت��امم( 
اإلجتهادي  أو  األثري  باملنهج  متأثر  غري 
مفسي  إستعانة  ألنَّ  املذهبي،  أو  العقيل 
املناهج  وأساليب  بأدوات  األحكام  آيات 
)الرواية(  لألثر  -حيث  ختفى  ال  املذكورة 
واإلجتهاد -ال����دور األساس يف التفسري 

)13( دراسات قرآنية. حممد حسني عىل الصغري. 
ص 79. 

)14( التفسري واملفسون. حممد حسني الذهبي. 
ج 1ص 11. 

)15( التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب. حممد 
هادي معرفة. ج 2 ص80. 

)16( التفسري الفقهي. كريمي نيا. املقدمة. 
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التفسري  إعتبار  عىل  والدلي�����ل  الفقهي. 
إنطباق  املوضوعي،  املنهج  م���ن  الفقهي 
وقد  عليه،  التفسري  من  النوع  هذا  تعريف 
بأنه:  املوض���وعي(  التفسري  )أي  ُع��رف 
من  ملوضوع  القرآني�ة  بالدراسة  ))القيام 
موضوعات احلياة العقائدية أو االجتامعية 
مثال  ويدرس  ويبحث  فيبني  الكونية،  أو 
يبحث  أو  ال��ق��رآن،  يف  التوحيد  عقيدة 
املذهب  عن  أو  القرآن،  يف  النبوة  عقيدة 
االقتصادي يف القرآن، أو عن سنن التاريخ 
الساموات واالرض يف  أو عن  القرآن،  يف 

القرآن الكريم وهكذا(()17(.
موضوع التفسري الفقهي:

التفسري  م��وض��وع  أنَّ  ال��واض��ح  م��ن 
ذلك  وهي  األحكام،  آي��ات  هو  الفقهي 
الِقسم من آيات الكتاب العزيز التي تتكفل 
ُأخرى:  وبعبارٍة  اإلنسان،  سلوك  بتقويم 
األحكام  ببيان  ُتعنى  التي  اآلي��ات  هي 
كانت  -س��واء  عليها  والداللة  الرشعية 
أم  فرعية،  عملية  أم  اعتقادية،  األحكام 
تعارفوا  العلامء  أن  إالّ  وأخالقية،  سلوكية 

)17( املدرسة القرآنية. السيد حممد باقر الصدر. 
ص54. 

أحكام  عىل  الُقرآن؛  أحكام  إط��الق  عىل 
القرآن العملية الفرعية املعروفة بالفقهية.

وقد ُأختلف يف عدد آيات األحكام إىل 
آية  املائة ومخسني  أقوال، ترتواح بني  عدة 
إىل أكثر من ألفي آية، حسب اإلختالف يف 

املباين يف إعتبار اآلية من آيات األحكام.
تفسري  يف  ال��ب��اح��ث��ني  ب��ع��ض  وي���رى 
آيات  ضبط  يمكن  ال  أنه:  األحكام  آيات 
األح��ك��ام يف ع��دد م��ع��ني)18( وق��د سبقه 
من   702 سنة  املتوىف  دقيق  إبن  ذلك  إىل 
اآلي��ات  حرص  بعدم  ق��ال  حيث  اهلجرة، 

بعدد معني)19(. 
نشأة التفسري الفقهي:

أنَّ  ال��ب��ح��ث:  ه��ذا  متهيد  يف  م��رَّ  ق��د 
عهد  عىل  كانت  الفقهي،  التفسري  بدايات 
كل  تفسري  غرار  عىل   املصطفى النبي 
اخلاتم  النبي  أورث  وقد  الكريم،  القرآن 
عليه الصالة والسالم، علَم القرآن بشكله 
الكامل والتام إىل باب مدينة علمه و املبلغ 
عنه، اإلمام عيل بن أيب طالب واألئمة 

)18( تفسري آيات األحكام. حممد باقراإليرواين. 
ج 1 ص19.

كولسون.  اإلس��الم��ي.  الترشيع  تاريخ   )19(
ص31. 
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بمقتىض   .)20(بيته أهل  من  الطاهرين 
األدلة الكثرية ومنها حديث الثقلني حيث 
كتاب  الثقلني،  فيكم  تارٌك  ))إيّن   :قال
اهلل وعرتيت أهل بيتي، ما إْن متسكتم هبام لن 
آخر حجته،  أب��دًا(()21( ويف  بعدي  تضلوا 
حجة الوداع والبالغ، مجعهم يف غدير ُخم 
وأبلغهم قائاًل: ))... من كنت مواله فهذا 
اإلهلي:  التأييد  فجاء   )22()) مواله...  عيل 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ ]سورة 
بالرفيق   النبي والتحق   ،]3 املائدة: 
أنَّ  أمرهم  من  تبرصة  عىل  والناس  األعىل 
الوالية يف الدين لعيل بن أيب طالب، هو 
القرآن وتبيني أحكامه، و ما  املرجع لفهم 
كان أحٌد يشك أنَّ أعلم الصحابة بالقرآن 
 ،هو عيل بن أيب طالب وسنة النبي
إذا إستعىص عليهم فهم  املرجع  فكان هو 
اخلليفة  أنَّ  حتى   ،ٍ حكم  إستبيان  أو  آية 

)20( و قد حظى بعض الصحابة والتابعني ومن 
عىل  كٌل  العلم  هذا  من  بشٍئ  بعدهم  جاء 

حسب طاقته وقابليته. 
)21( السنن. البيهقي. ج 2 ص 148. 

عبداحلسني  والسنة.  الكتاب  يف  الغدير   )22(
األميني. ج 1 ص 30. 

))ال  يقول:  كان  اخلطاب  بن  عمر  الثاين 
أبوحسن(()23(  هلا  ليس  ملعضلة  اهلل  أبقاين 
وأيضًا قال: ))لو ال عيل هللك عمر(()24( 
ولكن مع كل هذا حصلت اإلجتهادات يف 
مقابل النص، وُحّرم بعض احلالل وُأحّل 
دوٌر أساس  للسياسة  احلرام، وكان  بعض 
يف كل ما حيصل يف ترشيع الدين، ثم حكم 
بنو أمّية فكانت الطامة الكربى، فعاثوا يف 
األرض فسادًا، وجاء بعدهم من جاء من 
بني العباس وكان األمر كسابقه، فظهرت 
املذاهب، وتعدد اإلجتهاد والعمل بالرأي 
يف كل شئ، وحّتى يف القرآن الكريم، وكان 
أئمة أهل البيت هم املرجع لفهم الدين 
وتفسري القرآن ملن عرف حقهم ومكانتهم 
من عند اهلل تعاىل، وقد كان َمن أبى ذلك 
برأيه وقياسه وإستحساناته  إجتهد وعمل 
بالرأي  والعمل  اإلجتهاد  إنترش   ، و... 
فأخذ  االحكام،  آيات  تفسري  إىل  فوصل 
أّسسوا  اّلذين  األربعة  األئمة  إماٍم من  كلُّ 
مذاهب فقهّية بإسمهم، ينظر إىل ما حيصل 

حديث  ال��ب��الذري.  األرشاف.  أنساب   )23(
رقم772. 

ص  قتيبه،  اب��ن  احلديث،  خمتلف  تاويل   )24(
 .152
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والسنة،  القرآن  ضوء  حتت  حوادث،  من 
حيكم  ثم  الترشيع،  مصادر  من  وغريمها 
ذهنه،  يف  ينقدح  ال��ذي  باحلكم  عليها 
األدلة  عىل  يقوم  ال��ذي  احلق  أّن��ه  ويعتقد 
حيكمون  فيام  يتفقون  وكانوا  والرباهني، 
سواد  قّلدهم  خيتلفون)25(.  وكانوا  أحيانًا 
احلكومات  وكانت  وأتبعوهم،  الناس 
وُتضّيق  اإلمام  هلذا  تنحاز  تارًة  والسياسة 
وجاء  األم��ر،  ينعكس  وت��ارًة  اآلخ��ر  عىل 
هؤالء  ألح��د  املقلدين  دور  بعدهم  من 
مذهب  إىل  إنحاز  فكٌل  األربعة،  األئمة 
إمامه وأّلف فيه، وجعل من القرآن وآيات 
أحكامه، غطاًء وملجًأ لفتوى مذهبه، وإذا 
وعىل  عليه  هتّجم   ،ٍ مذهب  رأي  ُيعجبه  مل 
احلنفّية  بني  كثريًا  حيصل  كان  كام  إمامه، 

ورقبائهم من املذاهب االُخرى)26(. 
املرحلة  ه��ذه  خصائص  م��ن  وك��ان 
وحتميل  ال��رأي،  وإع��امل  اإلجتهاد  كثرة 
داللة  عىل  وأمثاهلام  واإلستحسان  القياس 
تقديم  وكذلك  الكريم،  ال��ق��رآن  آي��ات 

)25( التفسري واملفسون. حممد حسني الذهبي. 
ج 2 ص294. 

)26( املصدر نفسه )نقاًل باملعنى(. 

النص  عىل  الصحابة  بعض  إجتهادات 
التفسري  كان  وإذا  و...  الرصيح،  النبوي 
واألول  وامل��ذم��وم،  املمدوح  فيه  بالرأي 
إعتمد  الذي  التفسري  يف  الرأي  إعامل  هو 
عىل أصول وقواعد العلم والعقل السليم 
تعصب  ما  وال��ث��اين  وال��ربه��ان،  واحلجة 
العلمّية  وبيئته  املذهبّيه  ملسلامته  امُلفسِّ  فيه 
والعرفية واإلجتامعّية، فيفرض رأيه ورأي 
األمر  كان  إذا  الكريم،  القرآن  عىل  مذهبه 
كذلك، فمن الظلم البنّي وامُلجِحف، حينام 
ومذمومة،  ممدوحة  إىل  التفاسري  يصنفون 
فيجعلون  ودراس��ة،  روّية  وبال  يتسعون 
عىل رأس التفاسري املذمومة، تفاسري أتباع 
واّلذين  والطهارة،  العصمة  بيت  أه�������ل 
أخ��ذًا  وإتباعهم،  بوالئهم  اهللَ  يدينون 
الواضحة،  وال��رباه��ني  واحلجج  باألدلة 
وتفصيها  بسطها  جمال  املجال  ليس  التي 
هنا. نعم أتباع مدرسة أهل البيت اّلذين 
الذين  لفهم  املرجع  أنَّ  لدهيم  احلجة  متت 
وتفسري القرآن بعد النبي ُهم أهُل بيته 
رهم  وطهَّ الزلل  من  اهلل  عصمهم  اّلذين 
فهم  أمٌر يف  عليهم  ُأهبم  إذا  فكان  تطهريًا، 
إىل  يرجعون  الكريم  القرآن  من  احلكم 
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ألتباعهم  خّطوا  االئمة  وكان   ،األئمة
من  األخذ  كيفّية  ومعامل  ُخططًا  ومواليهم 
أحكامه  وإستكشاف  الكريم،  ال��ق��رآن 
املدرسة  ه��ذه  معامل  وك��ان��ت  وع��ل��وم��ه، 

التفسريّية تتكون من:
البيانّية للقرآن.أ.  الوحدة 
النص ب.  ب��ظ��روف  اإلح��اط��ة  رضورة 

القرآين. 
يف ج.  الصحيحية  السنة  ع��ىل  اإلع��ت��امد 

التفسري.
القرآن حتّدث عن كل عرص وزمان)27(. د. 

تفسري  يف   عنهم املروية  والروايات 
القرآن الكريم كثرية.

أدوار التفسري الفقهي وأّول
 من أّلف فيه:

إستكشاف  أي  الفقهي  التفسري  كان 
ال��ق��رن األول  األح��ك��ام م��ن اآلي���ات يف 
اهلجري، عىل طريقة األحاديث والروايات 
 ،وأئمة أهل البيت ،املروّية عن النبي
واألصحاب اّلذين واكبوا مسرية الترشيع 
الفن  التدوين يف هذا  اإلسالمي. وقد بدأ 

)27( علوم القرآن. حممد باقر احلكيم. ص318-
 .324

للقرن  أثبتوا:  حيث  األول،  القرن  بعد 
أليب  األول:  مها:  كتابني  اهلجري  الثاين 
النرض حممد بن السائب الكلبي املتوىف سنة 
القرآن«  »أحكام  بإسم  اهلجرة،  من   146
بن  حممد  اإلم��ام��ني:  أصحاب  من  وه��و 
 ،الصادق حممد  بن  وجعفر  الباقر  عيل 
نمريعلم  من  إستلهمه  ما  كتابه  يف  فأودع 

.هذين اإلمامني
وممّ����ن أث��ب��ت ه���ذا ال��ك��ت��اب أليب 
كتاب  يف  النديم  إبن  الكلبي،  النض�������ر 

الفهرست)28(.
والكتاب الثاين: الذي ُذكر هلذا القرن 
األحكام،  يف  آي��ة  اخلمسمأة  كتاب  ه��و: 
 150 املتوىف  البلخي  سليامن  بن  ملقات�����ل 
هجرّية)29(. وعليه يكون أّول من أّلف يف 
هذا الفن ُهم علامء الشيعة، كام أثبت ذلك 
متخصصو الفن كإبن النديم يف الفهرست 
الشيعة  أعيان  يف  األمني  حمس���ن  والسّيد 
الشيعة  تأسيس  الصدر يف  والسّيد حس��ن 

لعلوم اإلسالم.

)28( الفهرست. إبن النديم. ص 41. 
املقارن.  القرآن  فقه  لدراسة  عام  مدخل   )29(

خالد الغفوري احلسني. ص 219. 



التفسري الفقهي ومكانته بني أنامط التفسري

298

الدكتور  املعارص  الباحث  ويق�������ول 
نشأة  دراسته عن  بن محاد يف  موالي عمر 

التفسري الفقهي:
الشأن  هذا  يف  عرف  كتاب  ))وأول 
حممد  النرص  ألب��ى  ال��ق��رآن«  »أحكام  هو 
بن السائب بن برش بن عمرو بن احلارث 
بالنسبة  و  ت146ه����  الشيعي  الكلبي 
مؤلفا  وضع  من  أول  فإن  خليفة  حلاجي 
يف هذا الفن هو اإلمام الشافعي، و فاته أن 
أحكام القرآن لإلمام الشافعي إنام هو من 

مجع البيهقي املتوىف سنة 485ه�..
القرآن  أحكام  كتاب  مقدمة  يف  وجاء 
كتاب  أول  أن  الشافعي  اهل��رايس  للكيا 
القرآن(  )أحكام  هو  الشأن  هذا  يف  عرف 
للشيخ أبى احلسن عيل ابن حجر السعدي 
املتوىف سنة 244ه�. وهو هبذا الحق أليب 
النرص حممد بن السائب املتوىف سنة 146ه� 

وليس سابقا عليه(()30(.
يف  تفاسري  ُدّونت  الثالث:  القرن  ويف 
القرآن«  »أحكام  أبرزها،  كان  القرآن  فقه 
 204 املتوىف  الشافعي  إدريس  بن  ملحمد 

)30( دراسة حول نشأة التفسري الفقهي للباحث 
د. موالي عمر بن محاد. 

املذهب  م��ؤس��س  ال��ن��ب��وّي��ة،  اهل��ج��رة  م��ن 
الكتاب،  ُفقد هذا  الفقه، وقد  الشافعي يف 
واملتوىف  السنن  صاحب  البيهقي  لكن 
ب�  ُيعرف  اليوم  وهو  بجمعه  قام  458ه��� 
يثبت  هنا  ومن  الشافعي،  اإلم��ام  تفسري 
يف  أّلف  من  أّول  أنَّ  من  قيل  ما  دقة  عدم 
 َّ ألن  الشافعي،  اإلمام  هو  األحكام  آيات 
قبل  تّوىف  قد  الذكر  آنف  الكلبي  نرض  أيب 

والدة الشافعي بتسع سنني)31(.
التفاسري  أبرز  كان  الرابع:  القرن  ويف 
للقرطبي  األح��ك��ام«  »آي���ات  الفقهّية: 
مالكي  وه��و  ه�   304 املتوىف  األن��دل��يس 
القرآن« ألمحد بن عيل  املذهب. و»أحكام 
الرازي اجلّصاص، وهو من أعالم املذهب 

احلنفي وشيخ أصحاهبم يف زمانه.
القرآن«  »أحكام  اخلامس:  القرن  ويف 
هجرّية،   410 املتوىف  )الباغائي(  للباغاين 
مالكي املذهب، و»آيات األحكام« ملحمد 
بن احلسني أيب يعىل الكبري املتوىف 458ه� 
القرن  ويف  احلنبيل.  امل��ذه��ب  م��ن  وه��و 
السادس: أبرز التفاسري يف هذا القرن هي: 

بزرك  آغا  الشيعة.  تصانيف  إىل  الذريعة   )31(
الطهراين. ج 1 ص 40. 



الشيخ الدكتور طاهر الغرباوي

299

الطربي  حممد  بن  لعيل  القرآن«  »أحكام 
املذهب  شافعي  بالكياهرايس،  املعروف 
ال��ق��رآن«  وامل��ت��وىف 504 ه���، و»أح��ك��ام 
ب�  املعروف  اإلشبييل  اهلل  عبد  بن  ملحمد 
إبن العريب، مالكي ومتوىف 543 ه�. وفقه 
هبة  بن  سعيد  بن  الدين  لقطب  القرآن 
ه�،   573 سنة  املتوىف  الراوندي،  الدين 
من علامء الشيعة اإلمامّية، أتباع أهل بيت 

.النبي
السابع  ال��ق��رن  يف  التفاسري  وأب���رز 
القرآن«  ألحكام  »اجلامع  هو:  اهلجري 
واملشه���ور ب� »تفسري القرطبي« ملحمد بن 
أمحد األنصاري القرطبي، مالكي املذهب 

ومتوىف سنة 671 هجرّية.
آيات  رشح  الثامن:  للقرن  وذك��روا 
احلسيني  محزة  بن  حييى  »للسيد  األحكام 

الزيدي اليامين، متوىف 749 هجرّية.
وأب���رز تفاس��ري القرن التاس��ع: »كنز 
العرف��ان يف فقه الق��رآن« للفاضل املقداد 
ب��ن عب���د اهلل الس��يوري األس��دي احليّل، 
وه��ذا  هجرّي��ة،   826 س��نة  يف  املت��وىف 
التفس��ري ُيعترب أهّم وأفضل تفسري للشيعة 
اإلمامّي��ة. وأحك�������ام القرآن إلبن حجر 

العس��قالين املت��وىف يف 852 ه��� ش��افعي 
املذه��ب.

يف  البيان  »زبدة  العارش:  وللق������رن 
القرآن« ألمحد بن حممد  براهني أحك�����ام 
واملقدس  باملحقق  امل��ع��روف  األردب��ي��يل 
اإلمامّية،  الشيعة  علم�����اء  من  االردبييل 
و»التفسري  اهل��ج��رة.  م��ن   993 وامل��ت��وىف 
أمري  للسيد  الفارسّية  باللغ�������ة  الشاهي« 
اجلرجاين،  الرشيفي  احلسني  أبوالفتح 
و»اإلكليل  ه�   986 ومتوىف  إمامي  شيعي 
جالل  الرمحان  لعبد  التنزيل«  إستنباط  يف 
هجرّية.   911 املتوىف  السيوطي،  الدي���ن 
عرش:  احل��ادي  القرن  تفاسري  أب��رز  وم��ن 
األح��ك��ام«  آي��ات  إىل  األف��ه��ام  »مسالك 
علامء  من  الكاظمي،  اجلواد  للفاض�����ل 
القرن  أواس��ط  واملتوىف  اإلمامّية  الشيعة 

احلادي عرش.
القرآن«  الثاين عرش: »أحكام  وللقرن 
آلقا حسني اخلوانساري، من علامء الشيعة 
اإلمامّية، و»أنوار القرآن يف أحكام القرآن« 
ملحمد شمس الدين اهلروي البخاري، من 

علامء احلنفّية ومتوىف 1109 هجرية.
وغريه����ا من تفاسري يف القرن الثالث 
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ك�:  بعدمها)32(،  وما  عرش  والرابع  عرش 
للسيد  القرآن  أحكام  يف  احلسان  اجل��امن 
وفق  األحكام  آيات  وتفسري  الدهسخي 
االربعة  وامل��ذاه��ب  اجلعفري  امل��ذه��ب 
اليزدي،  الطباطبائي  حسني  حممد  للسيد 
الطريقة  عىل  املصحف  ترتيب  عىل  وهو 
وتفسري  العاّمة،  مفسي  لدى  املتداَولة 
وروائ��ع  ال��ق��ّط��ان  ملناع  االح��ك��ام  آي��ات 
آيات  الصابوين وتفسري  البيان ملحمد عيل 
وآي��ات  السايس  ع��يل  ملحمد  االح��ك��ام 
وفقه  هرييس  زاده  هاشم  هلاشم  األحكام 
آيات  جامع  وتفسري  يزدي  ملحمد  القرآن 
العابدين  لزين  الفارسّية  باللغة  األحكام 
آيات  تفسري  يف  متهيدية  ودروٌس  قرباين 
وآي��ات  اإلي���رواين  باقر  ملحمد  األحكام 
مدير  لكاظم  الفارسّية  باللغة  االحكام 
زنجاين  لعميد  األحكام  وآيات  شانه جي 
ملحمد  األح��ك��ام(  )آي��ات  ال��ق��رآن  وفقه 
وخصائصه  ال��ق��رآن  وفقه  ميبدي  فاكر 
ل��َف��َرج ت��وف��ي��ق ال��ول��ي��د وت��ف��س��ري آي��ات 
يف  البيان  وأقىص  البغا  ملصطفى  األحكام 

املقارن.  القرآن  فقه  لدراسة  عام  مدخل   )32(
خالد الغفوري احلسني. ص 229. 

وآيات  السلطاين  ملسعود  األحكام  آيات 
آيات  وتفسري  املريخاين  ألمحد  األحكام 
وغريها  ُدراز،  اهلل  عبد  ملحمد  األحكام 
الكثري ممّا ُكتب باللغة العربّية وغريها)33(.

األسلوب يف التفسري الفقهي 
)الرتتيبي أو املوضوعي(:

هن��اك طريقت��ان معروفت��ان لتفس��ري 
آي��ات األح��كام:

الطريقة االوىل: تفسري اآليات الفقهّية 
حس��ب ترتيب املصحف الرشيف، بدون 
األخذ بع��ني اإلعتبار الوحدة املوضوعية، 
ويف ه��ذه الطريق��ة ُتبحث آي��ات الطهارة 
مث��اًل أكث��ر م��ن م��رة، وكلام تك��ررت يف 
الس��ورة الت��ي ت��يل س��ابقتها ُبحث��ت مرًة 
اخ��رى، وعىل ه��ذه الطريقة، كلُّ تفاس��ري 
األحكام ألهل السنة إال ما خرج عن هذه 
العمومّي��ة نادرًا، كتفس��ري أح��كام القرآن 
للش��افعي ال��ذي مجع��ه البيهق��ي صاحب 
الس��نن، فإن��ه رّتبه ع��ىل ترتي��ب األبواب 
الفقهّي��ة، ون��امذج الطريق��ة املعه��ودة عىل 
ترتيب املصحف الرشي��ف كثرية، ومنها: 
»تفس��ري أحكام الق��رآن« أليب بكر الرازي 

)33( املرجع نفسه. 
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اجلّص��اص احلنف��ي املت��وىف يف س��نة 370 
هجرّي��ة وأيضا »تفس��ري آي��ات األحكام« 
وفق املذه��ب اجلعفري واملذاهب االربعة 
للس��يد حممد حس��ني الطباطبائ��ي اليزدي 
من مفسي الش��يعة)34(. وُيع��ربَّ عادًة عن 
ه��ذا النوع م��ن التفس��ري هبذا األس��لوب 
ب��� »أح��كام الق��رآن«، ألنَّ النظ��ر يف هذا 
التفس��ري ُمنّصب ع��ىل أح��كام اآليات يف 

الس��ورة ويف كل املصحف الرشيف.
عن:  عبارة  هي  الثانية:  والطريق�����ة 
)الباب(  املوضوع  يف  اآلي��ات  جُتمع  أن 
ثم  االُخرى،  تلو  واحدًة  وُتبحث  الواحد 
املوضوع  يف  اآليات  مجع  اىل  املفس  ينتقل 
وعادًة  وهكذا،  ايضًا  وتفسريها  اآلخ��ر، 
برتتيب  الطريقة  ه��ذه  ترتيب  يكون  ما 
األبواب الفقهية، بدءًا من كتاب الطهارة، 
وانتهاًء بكتاب احلدود والديات، وقد سار 
الفقهاء  من  كبري  مجع  الطريقة  هذه  عىل 
السيوري  املقداد  الفاضل  املفسين منهم: 
القرآن«  فقه  يف  العرفان  »كنز  يف  احل��يّل 
املعروف  األردبييل  والشيخ أمحد بن حممد 

عيل  حممد  الفقهية.  التفاسري  يف  دراس��ة   )34(
أيازي. ص4. 

باملقدس األردبييل يف تفسريه »زبدة البيان 
والفاضل  ال��ق��رآن«،  أحكام  براهني  يف 
اجلواد الكاظمي يف »مسالك األفهام« من 
بجمع  الشافعي  وتفسري  الشيعة،  مفسي 
وُيعرّب  العامة)35(.  مفسي  من  البيهقي 
عن التفاسري املكتوبة هبذه الطريقة ب� »فقه 
فقه  عىل  يرتكز  فيها  البحث  ألنَّ  القرآن« 

القرآن.
العلمية  املصادر  هذه  أن  احلقيقة  ويف 
مصادر  هي  تفسريّية،  كوهن����ا  عن  فضاًل 
طريقة  وهناك  ايض�����ًا.  إستداللية  فقهية 
معها  وتشرتك  الثانية  الطريقة  تشبه  ثالثة: 
بعُض  هب��ا  كتب  زي����ادة،  م��ع  ال���روح  يف 
القرآن مؤخرًا)36(، وهي:  فقه  الباحثني يف 
ترتيب  -عىل  الواحدة  اآلية  أبحاث  جتزئة 
متعددة،  عناوين  -حتت  الفقهّية  األبواب 
فمثال  واحد،  مكان  يف  أبحاثها  والجتمع 
آية  بحث  من  الطريق����ة  هذه  يف  ُيستفاد 
أحكام  ثالثة  املحيض،  يف  النساء  اعتزال 
كٌل ُيبحث حتت عنوان مستقل، واألحكام 

)35( املرجع نفسه. 
)36( الشيخ حممد باقر اإليرواين يف كتابه دروس 

يف تفسري آيات األحكام. 
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الثالثة هي:
حرمة مجاع احلائض.. 1

 حمبوبية الكون عىل الطهارة.2. 
حيث 3.  ال��دب��ر،  يف  امل��رأة  وطء  حكم   

ڭ  ڭ  ڭ  چ  ذيلها:  يف  ورد 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 
ال��ب��ق��رة:  ]س�����ورة  چ  ۋ 

.]222
الطريقة  أنَّ  يّتضح  التأمل  عن�����د  و 
التفسري  الرتتيبي من  بالتفسري  األُوىل أشبه 
إىل  يعمد  فيها  املفس  ألنَّ  املوضوعي، 
يف  ال��س��ور  ترتيب  ع��ىل  اآلي���ات  تفسري 
إاّل  هيّمه  ال  كان  وإْن  الرشيف،  املصحف 
التي  السورة  يف  اآلي��ات  أو  اآلي��ة  تفسري 
احلقيقة  يف  فهو  رشعّية،  أحكامًا  حتمل 
ول��ذا  خ���اص،  ن��وع  م��ن  ترتيبي  تفسرٌي 
الواحد،  املوض��وع  ذات  اآلي��ات  تتكرر 
وهي  املصحف،  يف  مكاهن�����ا  تكرر  كّلام 
الرتتيبي،  التفسري  هب�ا  يتصف  التي  السمة 
والثالث���ة،  بل  الثانّية  الطريقة  أنَّ  حني  يف 
املوضوعي،  التفسري  بمواصفات  تتسم 
ألنَّ املفس يف هذه الطريقة، يعمد إىل مجع 
والهيّمه  الواحد،  املوضوع  ذات  اآليات 

ترتيبها يف املصحف الرشيف، ولذا هي ال 
تتكرر بتكرر السورة.

و للباحث��ني يف الش��ؤون القرآني������ة 
مواق��ف يف تقيي��م كٍل م��ن األس��لوبني، 
الرتتيبّي��ة  الطريق��ة  ُيرّج��ح  م��ن  فمنه��م 
وجيعلها أحد معايري كون التفس��ري حُيسب 
ع��ىل التفاس��ري املمدوحة، وَيُعدُّ التفس��ري 
الفقه��ي م��ن معاي��ري رم��ي  املوضوع��ي 
التفس��ري باملذم��وم، ك��ام صنّف��وا بزعمهم 
م��ن  الق��رآن  فق��ه  الش��يعّية يف  التفاس��ري 
التفاس��ري املذموم��ة، ألهّن��ا: إس��تخدمت 
طريق��ة تفس��ري آي��ات األح��كام حس��ب 

ترتي��ب األب��واب الفقهّي��ة!)37(.
الباحثني من  امُلنصفني من  هذا ولكن 
أهل السنة نّزهوا أنفسهم من هذا اإلفرتاء 
جعلوا  بل  الشيعة،  إخواهنم  تفاسري  عىل 
األب��واب  ترتيب  ع��ىل  الفقهي  التفسري 
عىل  ذلك  وإقرتحوا  إمتياز،  نقطة  الفقهّية 

املفسين.
 ...(( خ��الف:  الوّهاب  عبد  يق�ول 
لإلجتهاد  يستأهل  من  عىل  واجٍب  وأّول 

)37( تفاسري آيات األحكام ومناهجها. عيل بن 
سليامن العبيد. ص 584. 
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أن حُييص آيات األحكام يف القرآن، جيمع 
آيات كل نوٍع منها بحيث يكون بني يديه 
آياته  وكّل  الطالق،  يف  القرآن  آيات  كلُّ 
وكّل  البيع،  يف  آياته  وك��ّل  اإلرث،  يف 
هذه  يدرس  ثم  وهكذا،  العقوبات،  آياته 
أسباب  دراسة عميقة ويقف عىل  اآليات 
من  تفسريها  يف  ورد  م��ا  وع��ىل  ن��زوهل��ا، 
التابعني،  أو  للصحابة  آثار  ومن  السنة، 
ويقف  امل��ف��سون،  ب��ه  ف��ّسه  م��ا  وع��ىل 
عليه  وماتدّل  نصوصها  عليه  تدّل  ما  عىل 
واملنسوخ  منها،  املحكم  وعىل  ظواهرها، 

وما نسخه(()38(.
بوابة  يف  اخل��ويل  أم��ني  حممد  وكذلك 
اإلسالمّية،  املعارف  دائرة  من   « تفسري   «
حيث ُيرّجح الطربقة املوضوعّية ويعتربها 
وتطبيقه  القرآن  فهم  يف  واألجدى  األنفع 

يف احلياة)39(.
ولع��لَّ التأم��ل يقت��يض الق��ول: ب��أنَّ 
التفس��ري الرتتيب��ي َرغ��م أمهّيت��ه وخدمته 
العظيمة لساحة القرآن الكريم، ال يستطيع 

)38( أصول الفقه املقارن فيام ال نّص فيه. جعفر 
السبحاين. ص 17. 

)مادة(  مدخل  اإلسالمّية.  املعارف  دائرة   )39(
تفسري. أمني اخلويل ج 5 ص 368. 

التفس��ري  ُيقدمه��ا  الت��ي  باخلدم��ة  القي��ام 
املوضوع��ي بش��كٍل إختص��ايص، فمث��اًل 
يف باب تفس��ري آي��ات األحكام ُيق��ال: إنَّ 
التفاس��ري العاّم��ة أي الرتتيبي��ة منه��ا وإن 
تص��ّدت لبيان آيات األحكام ايضًا، ولكن 
الغنى عن التفس��ري الفقه��ي اخلاص هلذه 
اآلي��ات، إذ انَّ املف��س الفقي��ه يبحث عن 
ضالت��ه الت��ي ال يغنيه تصدي غ��ريه هلا ممن 

ليس من أرباب الفقه)40(.
املوضوعي  األسلوب  تأييد  ويمكن 
تفسري  بطريقة  الكريم،  القرآن  تفسري  يف 
حيث  بمثلها،  اآلية  وفهم  بالقرآن  القرآن 
تشرتك اآليات يف املوضوع الواحد، وهي 
 الطريقة التي أرشد اليها النبي األعظم
عىل  وال��ش��واه��د  املعصومون،  واألئ��م��ة 
اهلل  عبد  عن  ))روَى  ومنه�ا:  كثرية،  ذلك 
هذه  نزلت  ملا  قال:  أّنه   مسعود بن 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  اآلي��ة: 
ذلك  82[ شق  األنعام:  ]سورة  چ  پ 

نا  وأيُّ اهلل  رسول  يا  فقال���وا:  الناس،  عىل 
الذي  ليس  ))إن��ه  قال:  نفسه؟.  يظلم  ال 

)40( تفسري آيات األحكام. حممد باقر اإليرواين. 
ج 1 ص 12. 
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تعنون، أمل تسمعوا ما قال العبد الصالح: 
]س��ورة  ڄچ  ڄ  ڄ  ڦ  چ 

لقامن: 13[ إنام هو الرشك(()41( وكذلك: 
 اإلمام عيّل املؤمنني  أمري  املوىل  إستنتج 

ڇچ  ڇ  ڇ  چ  اآليتني  خالل  من 
ڀ  ڀ  وچ   ]14 لقامن:  ]س��ورة 
 ]15 األح��ق��اف:  ]س��ورة  چ  ٺ  ٺ 

أشهر)42(.  سّتة  هي  للحمل  مّدة  أقّل  بأّن 
تشري  كام  سنتني  الرضاع  مّدة  أّن  باعتبار 
معًا  والرضاع  احلمل  ومّدة  األوىل،  اآلية 
الثانية،  اآلي��ة  تشري  كام  ش��ه��رًا،  ثالثون 
احلمل  أقّل  ك����ون  يقتيض  بينهام  واجلمع 
القرآن  تفسري  من  نوع  وهذا  أشهر.  سّتة 

بالقرآن.
ضوابط التفسري الفقهي:

أنامط  كس�������ائر  الفقهي  التفسري  إنَّ 
وث���������وابت،  أصول  عىل  يبتني  التفسري 
قد  وأدل����ة  أدوات  إىل  يستن���د  وكذلك 
ولكن  التفسريية،  بالقواع������د  عنها  ُيعربَّ 

)41( صحيح البخاري، كتاب التفسري ج 6 ص 
 1 ج  اإلي��امن.  كتاب  مسلم،  صحيح  20و 

ص80. 
ص   ،40 ج  املجليّس.  األن���وار.  بحار   )42(

 .180

الفقهية  األحك������ام  إستنباط  خلصوصية 
من  النوع  هذا  يمتاز  القرآنية،  اآليات  من 
إليها يف  به، ُنشري  التفسري بضوابط خاّصة 
البحث عىل نحو اإلجياز،  النقطة من  هذه 

وللتفصيل جماٌل آخر.
ُنقسمه��ا إىل قسمني:  وهذه الضوابط 
واملب�����ادئ  الثوابت  تلك  وهي  األصول 
كإمكان  الفقيه،  املفس��ر  منها  ينطلق  التي 
األحكام  إستنباط  وج��واز  ال��ق��رآن  فهم 
منه، مرجعية السنة يف اإلستنباط من آيات 
القرآن الكريم، حجية ظواهر القرآن، دور 
إستكشاف  أي  الفقهي  التفسري  يف  العقل 

آيات األحكام.
وال���ق���واع���د: وه���ي ت��ل��ك األدل���ة 
الفقهي  املفس  يستعملها  التي  واألدوات 
احلكم  عىل  القرآنية  الداللة  إلستكشاف 
الرشعي، كاإلستفادة من شأن ومناسبات 
النزول، تأثري السياق، تفسري اآلية الفقهية 
عىل ضوء الرواية املفسة هلا، وغريها من 

األدلة )القواعد( التفسريية.
األصول:

الفقهي  التفسري  وثوابت  أصول  ومن 
ما ييل:
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احلكم  إستنباط  إمكاني�������ة  األول: 
الرشعي من القرآن.

واملقصود »باإلمكان: هنا: هو القدرة 
اهلل  ومقصود  القرآن،  معاين  إدراك  عىل 

تعاىل من خالل آيات الذكر احلكيم.
أف��اده  م��ا  ع��ىل  بالفهم  واملقص��ود 
امل���ف���ردات:  اإلص��ف��ه��اين يف  ال���راغ���ب 
ما  معاين  يتحقق  هب�����ا  لإلنسان،  ))هيأة 

حيسن(()43(.
ألن  وذلك  التفسري،  من  أعّم  والفهم 
أمٌر ممكن،  تفسريها  دون  اآليات من  فهم 
غري  الفهم  دون  التفسري  عملي���ة  أن  بيد 

ممكنة.
ال��ق��رآن  ف��ه��م  إم��ك��ان  )أي  ه��و  و 
وتفسريه( موقف أغلب علامء اإلسالم)44( 
من  كل  بإمكان  أَن  ه��ؤالء  ي��رى  حيث 
والقدسّية،  العلمّية  املؤه������الت  يمتلك 
داللة  بمستوى  الكريم  القرآن  يفّس  أن 
للفهم  القابل  املعنى  االلفاظ، ومعرف������ة 
 النبي خطاب  وأّما   .املعصوم لغري 

ال��راغ��ب  ال���ق���رآن.  غ��ري��ب  م���ف���ردات   )43(
اإلصفهاين. مادة فهم. 

 1 ج  كثري.  إب��ن  العظيم.  القرآن  تفسري   )44(
ص6. 

بأّنه املبنّي للذكر، فهذا اليمنع من تصدي 
غريه له، فإنَّ تلك منزلة للنبي ال تنفي 

إمكان فهم القرآن لعلامء أمته.
أكثر  فام  هذا،  يؤيد  املسلمني  وواق��ع 
عىل  يدل  ممّا  العلامء  كتبها  التي  التفاسري 
يكون  ال  كيف  التفسري،  بإمكان  إيامهنم 

ں  ں  چ  تعاىل:  اهلل  قال  وقد  كذلك 
]س��ورة  چ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

القمر: 17[ وقال سبحانهچ ک گ 
]س��ورة  ڳچ  ڳ  گ  گ  گ 
حممد: 24[ وحاشا أْن يكون القرآن تبيانًا 

لكل يشء وال يكون تبيانًا لنفسه)45(.
يق��ول السيد حممد باقر الصدر: ))إن 
يقتيض  الكاملة،  اخلالدة  الرشيع���ة  منطق 
ومعرفة  القرآن  فهم  إىل  الوص��ول  تأمني 
املصدر  بصفته  أحكامه،  وفق�����ه  تفسريه 
األساس هلذه الرشيعة اخلالدة، وإنَّ حتكيم 
اهلل  أمرنا  ما  هو  والعباد  البالد  يف  القرآن 

تعاىل به(()46(.

حسني  حممد  ال��ق��رآن.  تفسري  يف  امل��ي��زان   )45(
الطباطبائي. ج 1 ص11. 

الصدر.  باقر  حممد  والتشّيع.  الشيعة  نشأة   )46(
ص 129. 
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القرآن: حجية ظهور  الثاين: 
هو  الكريم  ال��ق��رآن  ظ��واه��ر  حجّية 
يتسامل  الذي  اآلخ���ر  واألص��������ل  املبنى 
املفسون  بينهم  وم��ن  امل��ف��سون،  عليه 
من  يستنبط  أْن  يريد  من  فكل  الفقهيون، 
عىل  يبنى  للترشيع،  األساس  املصدر  هذا 
وع��ادًة  ال��ق��رآين.  الظهور  حجية  أس��اس 
أصول  مباحث  يف  العنوان  هذا  ُيعنَون  ما 
الفقه � ضمن مباحث أدلة األحكام � حتت 
وحجّية  العزيز  الكتاب  »دليل  عنوان: 
البحث:  بالكتاب يف هذا  واملراد  ظهوره« 
نبّيه  عىل  أنزله  الذي   ، وجلَّ عز  اهلل  كتاب 
حممد ألفاظًا ومعاين وأسلوبًا، واعتربه 
يف  دخ��ٌل   للنبي يكون  أن  دون  قرآنًا 

إنتقاء ألفاظه أو صياغته)47(. 
احل��ك��م  ع���ىل  ح��ج��ة  اهلل  وك���ت���اب 
ال����رشع����ي-أي ال��ف��ق��ه��ي -وع����ىل كل 
تواتره  لثبوت  وذلك  ومعرف���ة،  عقيدة 
نسبته  وثبوت  بصدوره،  للقطع  املوجب 
بُأسلوبه  إعجازه  بدليل  تع��اىل  اهلل  إىل 

ص  ج1  ص  احل��يل.  ال��وص��ول.  هناية   )47(
 .332

ومضامينه)48(. 
واملتشابه  ومتشابه،  حمكٌم  القرآن  ويف 
ورد  وما  بعلمه،  وجّل  عز  اهلل  استأثر  ممّا 
  تأويله من غوامض اآليات عن النبي
وال��ذي  املحكم،  من  فهو   بيته وأه��ل 
العزيز،  الكتاب  آي��ات  من  حجًة  يكون 
مدلوله  يف  نّصًا  منها  ماكان  خصوص  هو 
كان  م��ا  حجية  أّم��ا  ف��ي��ه)49(.  ظ��اه��رًا  أو 
النص  ألنَّ  بمدلوله،  فللقطع  منها  نّصًا 
وحجية  اخل��الف)50(  فيه  حيتمل  مل  ما  هو 
من  فحجيته  الظاهر  وأّما  ذاتّية)51(  القطع 
صغريات مسألة حجية الظهور.. والقرآن 
يف  طريقتهم  وتبنّى  العرب  بلغة  نزل  قد 
عرض أفكاره، وان لكالمه ظاهٌريفهمونه 

ويسريون عىل وفقه.
بحجية  القائلني  أن  ال��واض��ح  وم��ن 
بالعمل  يقصدون  ال  الكت�����اب،  ظواهر 

أبوالقاسم  ال��ق��رآن.  تفسري  يف  البيان   )48(
اخلوئي. ص 123. 

تقي  حممد  املقارن.  للفقه  العامة  األصول   )49(
احلكيم. ج 1 ص 132. 

املقداد.  الفاضل  الفقهية.  القواعد  نضد   )50(
ص 12. 

 1 ج  األنصاري.  الشيخ  األصول.  فرائد   )51(
ص 29. 
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بالعمل  التسع  جواز  آياته  من  باملحكم 
ما  ك��ل  ع��ن  كامل  فحص  دون  م��ن  ب��ه، 
الكتاب  يف  الظهور  عن  لرصف�����ه  يصلح 
واملخصص  الناسخ  نحو  م����ن  والسنة، 
من  ذلك  وأمثال  املجاز  وقرين��ة  واملقيد 

القرائن الداخلية واخلارجية)52(. 
لكل  يصح  أن��ه  ايضًا  واليقصدون 
له  تكن  مل  وإْن  بظواهره  يأخذ  أن  أح��د 
سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق 
العامي  وشبه  فالعامي  آياته.  بمضم��ون 
الكتاب  ظواهر  فهم  يدعي  أن  له  ليس 

بنحٍو ختصيص واألخذ هبا)53(. 
اإلستنباط  يف  السنة  مرجعية  الثالث: 

من القرآن:
بعد  السنة  أنَّ  عىل  املسلم����ون  اتفق 
من  مصدر  ثاين  هي  العزيز  اهلل  كت�����اب 
أهل  أئمة  ذه��ب  بل  الترشيع،  مصادر 
البيت إىل أنَّ مجيع ما حيتاج إليه الناس 
اإلمام  قال  والسنة،  الكتاب  يف  موجوٌد 
تعاىل  الباقر: ))إَن اهلل  حمم����د بن عيل 

ج2  ج  املظفر.  رضا  حممد  الفقه.  اصول   )52(
ص138. 

)53( املرجع نفسه. 

يف  أنزله  إال  األمة  إليه  حتتاج  شيئًا  يدع  مل 
يشء  لكل  وجعل  لرسوله،  وبّينه  كتابه 
حّدًا، وجعل عليه دلياًل، وجعل عاى من 
اإلمام  وقال  حّدًا(()54(  احلّد  ذلك  تعّدى 
من  ))ما   :الصادق حمم��د  بن  جعفر 

يشء إال وفيه كتاٌب او سنٌة(()55(.
اإلسالمّية  األم���ة  بني  نق������اش  وال 
الثابتة،  بالسنة  الرشعي  احلكم  ثبوت  يف 
يف  هو  هنا،  عنه  البحث  ُيراد  الذي  وأّما 
التفسري  مصادر  من  مصدرًا  السنة  كون 
للترشيع،  مصدرًا  هي  كام  وغريه  الفقهي 
هلا  السنة  هل  بدء:  ذي  بادئ  ُيسأل  وقد 
وُيقصد  اهلل،  ك�����الم  تفسري  يف  املرجعّية 
الكشف  عىل  السنة  حجّية  هنا  باملرجعّية 
القرآين،  النص  م��ن  تعاىل  اهلل  م��راد  عن 
بمعنى  هي  التي  باحلجّية  واملقص��������ود 
امل��ع��ذرّي��ة وامل��ن��ج��زّي��ة وص��ح��ة اإلخ��ب��ار 
بمدلوهلا)56(، فهل يستطيع املفّس بواسطة 

 1 ج  الكليني.  يعقوب  بن  حممد  الكايف.   )54(
ص 95 باب الرد إىل اهلل والسنة. احلديث 

رقم 2. 
)55( املصدر نفسه. ح 4. 

احلكيم.  تقي  حممد  املقارن.  الفقه  اصول   )56(
ج 1 ص 54 -55. 
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م��ع��ذورًا،  يكون  بنحو  خُي��رب  أْن  السنة 
هو  النص  من  اهلل  مراد  أن  منجّزًا  وفهمه 
فقهّيًا  حكاًم  حتمل  اآلية  كانت  فإذا  ذا؟. 
بالسنة،  داللتها  عىل  املفس  واستدل  مثاًل 
امُلنّجز  اهلل  حكم  هو  امُلستنَبط  ذلك  يكون 
وتفرغ  بإمتثاله  ُيعذر  بحيث  املكلف،  عل 
امُلستنبط؟.  احلكم  ذلك  ضوء  عىل  ذمته 
السؤال،  هذ  عن  اإلمجالّية  اإلجابة  ويف 
التفسري  يف  السنة  مرجعّية  إن  ُيقال:  قد 
هي إحدى األصول التي إتفقوا عليها يف 

اجلملة.
وإذا ثبت أن السنة -والقدر املتيقن من 
الثابتة  السنة  التفسري، هي  السنِة احلجِة يف 
املحفوف  اآلحاد  خرب  أو  املتواتر،  باخلرب 
بقرائن الصحة والصدور -هي حجة عىل 
السنة  تكون  وتفسريه،  القرآين  النص  فهم 
وهى  القرآين،  للبالغ  النبوي  البيان  هي 
التي  القرآنية،  لآليات  العميل  التطبيق 
وتكاليف  وعبادات  فرائض  إىل  أشارت 
اإلسالم،  ومعامالت  ومناسك  وشعائر 
هي  -التي  للقرآن  النبوي���ة  فالتطبيقات 
الش������ارح  القويل  والبيان  العملية  السنة 
واملفس�����ر واملفّصل -هي رضورة قرآنية، 

وليست تزّيًدا عىل القرآن الكريم. وتأسًيا 
-التي  طاعت��ه  بفريضة  وقياًما  بالرسول، 
والعالقة  الكريم.  ال��ق��رآن  عليها  ن��ص 
التطبيق  وبني  اإلهلي  البالغ  بني  الطبيعية 

النبوي هلذا البالغ اإلهلي.
تستمر  فيمن  منهج��ان  وللمسلمني 
ي��رى  م��ن  فمنهم  ال��ن��ب��وي��ة:  ال��س��ن��ة  ب��ه 
أهل  من  املعصومني  باألئمة  إستمرارها 
املتقنة  األدلة  لقيام  وذلك   النبي بيت 
و  املتواتر،  الثقلني  وحديث  التطهري  كآية 
النبوي،  البيت  أتباع  اإلمامية  الشيعة  هم 
بالصحابة  إستمرارها  يرى  من  ومنه����م 
حديث  يقوم  حيث  التابعني،  وحتى  بل 
احلديث  مقام  التابعي  و  بل  الصح�����ايب 
النبوي عند عدم وجوده يف موضوٍع ما، 
واّلالنص.  اخلالفة  مدرس���ة  أتباع  وهم 
وبسط الكالم يف هذا املوضوع يف علمي 

الفقه. الكالم وأصول 
من  اإلستنباط  يف  العقل  دور  الرابع: 

القرآن:
العقل  مرجعي��ة  )أصل(  مبنى  ُيعترب 
االُسس  أهم  من  القرآن،  وتفسري  فهم  يف 
إتفاق  موضع  وهو  التفسري،  يف  وامل��دارك 
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املفسين من حيث املجموع )يف اجلملة(، 
األخ��ب��اري��ني  ب��ع��ض  إىل  ُي��ن��س��ب  م��ا  إال 
من  احلديث  أه��ل  بعض  أو  الشيعة  من 
بعدة  العقل  قّسموا  وق��د  ال��ع��اّم��ة)57(. 
تقسيامت: فتارًة قّسموه إىل العقل املطبوع 
قّسموه  وت���ارًة  امل��س��م��وع)58(،  والعقل 
العميل)59(،  والعقل  النظري  العقل  إىل 
الفطري)60(  العقل  إىل  أيضًا  وقّسموه 
إىل  أيضًا  وقّسموه  اإلكتسايب)61(،  والعقل 
العقل األداة )املصباح()62( والعقل امُلدِرك 

)املصدر()63(، والعقل الربهاين)64(.
والعقل الشهودي)65( والعقل املستقل 

)بالفارسية(  تفسري  مباين  تطبيقي  برريس   )57(
فتح اهلل نجار زادكان. ص 170. 

الريشهري.  اإلسالمية.  العقائد  موسوعة   )58(
ج 1 ص166. 

)59( العقل العميل. حممد السند. ص 330. 
)60( اآلشتياين بحرالفوائد ج 1 ص 36. 

 1 ج  املحيط  البحر  األندليس  حيان  أبو   )61(
ص658. 

توحيد  رشح  القمى.  سعيد  ال��ق��ايض   )62(
الصدوق ج 2 ص 660. 

)63( حممد تقي املدريس -العرفان اإلسالمي ج 
1 ص322. 

الصدر، مباحث  األصول، ج1  باقر  )64( حممد 
ص526. 

)65(   املبدأ واملعاد. حممد صدرالدين الشريازي 

وغري املستقل)66(، والعقل القطعي والعقل 
الظني)67( وتقسيامت ُأخرى، ولكل واحٍد 
من هذه األقسام تعريفه وحيثّياته، ُبحثت 
يف م��ظ��اهن��ا، ول��ي��س م��وض��وع ال��دراس��ة 
ي��س��ت��دع��ي اخل���وض وال��ب��س��ط يف ه��ذه 
األقسام. والعقل الذي أودعه اهلل تعاىل يف 
التقسيامت  وهذه  واحدة،  حقيقة  اإلنسان 
العقل  حليثّيات  تقسيامت  هي  الواقع  يف 
تكون  وقد  املختلفة،  وأدواره  وشؤونه 
بسبب  ص��درت  التقسيامت  ه��ذه  بعض 
العقل  َقّسم  فكٌل  اإلختصاصات،  تعدد 
إختصاصه  بحسب  قسمني  أو  قس���م  إىل 
هلم  املتكليمن  ترى  ولذا  وإجتاهاتات������ه. 
هلم  واحلكامء  للعقل،  اخل��اص  تعريفهم 
وللعرفاء  أصوهلم،  حسب  عىل  تعريفه��م 

تعريف آخر، وهكذا.
العقل  تقسيمهم  عند  ترى  ول��������ذا 
العقل  إن  يقولون:  وعميل،  نظ��ري  إىل 
باحلُسن والُقبح عند  املعرّب عنه  العميل هو 
باخلري والش��ّر عند  وامُلعرّب عنه  املتكلمني، 

)صدر املتأهلني. ص 122. 
)66( سند األصول. حممد السند. ج1 ص190. 
هادي  تطبيقاته.  حجيته  العقيل  الدليل   )67(
الگرعاوی وبالسم عزيز شبيب. ص 16. 
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والرذيلة  بالفضيلة  عنه  وامُلعرّب  الفالسفة، 
بإصطالح علامء األخالق)68(. 

وتفسريه  القرآن  لفهم  العقل  ودور 
دوٌر  واألق��س��ام  امل��رات��ب  ه��ذه  بعض  يف 
املعتزلة  بني  حّتى  اجلميع،  بني  عليه  متفٌق 
أهل  من  الظاهر  أهل  وحّتى  واألشاعرة، 
يعرتفون  الشيعة  من  واألخباريني  السنة 
به عىل  العقل يف اإلستعانة  ببعض مراتب 
الذي  األثري  التفسري  فإن  وإال  التفسري، 
هو الرائج بني أهل هذا اإلجتاه يعتمد عىل 
توضيح  وسيأيت  أدواره.  بعض  يف  العقل 

ذلك إن شاء اهلل، الحقًا.
وموقف أغلب مفسي آيات األحكام 
هو: إعطاء الدور األساس للعقل يف جمال 
الكريم،  ال��ق��رآن  آي��ات  م��ن  اإلستنباط 
يف  أكان  سواٌء  الرشيفة،  السنة  ورواي��ات 
العقل  وهو  العقلّية،  املستقالت  غري  جمال 
مصدريته  يف  دوره  أو  واملصباح،  امُلوِصل 
احلُسن  أص��ل  إىل  تعود  التي  لألحكام 
املصدر  العقل  وه��و  الذاتيني،  والقبح 

املستقل.

البحراين.  صنقور  حممد  األصويل.  املعجم   )68(
ج2 ص 326. 

القواعد:
أنامط  كسائ���ر  الفقه�������ي  للتفسري 
التفسري، قواعد وأدلة فضاًل عن األصول 
احلكم  إستنباط  يمكن  ال  وال��ث��واب��ت، 
إليها،  باإلستناد  إال  اآلي����ة  من  الرشعي 
إىل  نشري  الدراسة  هذه  ويف  كثرية،  هي  و 

بعضها عىل نحو اإلمجال:
تأثري سبب النزول يف  القاعدة األوىل: 

اإلستنباط من اآلية:
ينزل  مل  الكريم  القرآن  أّن  املؤَكد  من 
دفعة واحدة عىل النبي، بل نزل نجومًا 
سنة)69(  وعرشين  ثالثة  أو  عرشين  خالل 
ويف مناسبات خمتلفة، وأماكن متعددة، يف 
احِلل والسفر والُعس والرخاء، وكان عدد 
احل��وادث  عقيب  ن��ازالً  اآلي��ات  من  كبري 
بتلك  العلم  أنَّ  يف  شك  وال  والوقائع، 
األحوال � بام هي قرائن لفهم اآلية � له دوٌر 
مهم يف تفسري اآلية، ومنها آيات األحكام، 
ُحسن  عىل  النزول  مناسبة  ُتساعد  حيث 
استنباط احلكم الفقهي من اآلية الكريمة.

أن  الفن  متخصيص  بعض  اعترب  وقد 
ال  نزول،  شأن  أو  سبب  هلا  التي  اآليات 

)69( عىل اختالف القولني. 



الشيخ الدكتور طاهر الغرباوي

311

يمكن تفسريها إال بمعرفة ذلك السبب.
أسباب  كتابه  يف  الواحدي  قال  ولذا 
أوىف  هي  النزول  أسباب  ))إن  النزول: 
ما ترصف  وأوىل  عليها،  الوقوف  ما جيب 
اآلية  تفسري  معرفة  إلمتناع  إليها،  العناية 
قصّتها  عىل  الوقوف  دون  سبيلها  وقصد 

وبيان نزوهلا(()70(.
حممد  السيد  رأي  نالحظ  مقابله  ويف 
حسني الطباطبائي، حيث يرى أن اآليات 
أفادهتا  فيام  مقّيدة  غري  بياهنا،  يف  مستقلة 
بسبب النزول، وهذا شأن اآليات القرآنية 
احل��وادث  من  خاّصة  ألسباب  نزلت  ممّا 
إال  منها  نزوهلا  ألسب��اب  ليس  الواقعة، 
من  الكثرية  مصاديقها  م��ن  ل��واح��ٍد  م��ا 

احلصة)71(.
القرآنية  األه��داف  أن  أيضًا:  وي��رى 
ال  الدائمة،  امل��ع��ارف  هي  التي  العالية 
أسباب  إىل  أب��دًا  حتتاج  ال  أو  كثريًا  حتتاج 
العلم  أن  ينكر  ال  هو  نعم  ال��ن��زول)72(. 

الواحدي.  أمحد  بن  عيل  النزول.  أساب   )70(
ص4. 

حسني  حممد  ال��ق��رآن.  تفسري  يف  امل��ي��زان   )71(
الطباطبائي. ج 5 ص 339. 

)72( القرآن يف اإلسالم )مرتجم من الفارسية(. 

-ولو  املساعدة  يف  دور  له  النزول،  بسبب 
من  اآلية  يف  ما  معرفة  -عىل  إمجايل  بنحو 

معنى)73(. 
أسباب  معرفة  أن  تيمّية  إب��ن  وي��رى 
العلم  فإن  اآلي��ة،  فهم  عىل  ُتعني  النزول 

بالسبب يورث العلم باملسبب)74(. 
ويف ض��وء م��ا م��ّر م��ن م��واق��ف، فإن 
كثريًا  ُيساعد  ال��ن��زول،  بسبب  اإلحاطة 
عىل حتديد جوانب داللة اآلية عىل احلكم 

الرشعي، واستنباط احلكم الفقهي منها.
النزول -أي ما قيل أنه سبب  وسبب 
رصحيًا يف  نّصًا  يكون  أن  -أّما  اآلية  نزول 

السببّية، وأما أن يكون حمتماًل.
السببّية،  يف  رصحيًا  نّصًا  كونه  وصور 
اآلية  هذه  نزول  )سبب  الراوي:  قال  إذا 
كذا(، أو أتى بفاء تعقيبّية داخلة عىل مادة 
النزول بعد ذكر احلادثة أو السؤال، كام إذا 
 قال )حدث كذا(، أو )ُسئل رسول اهلل
عن كذا فنزلت اآلية( فهاتان رصحيتان يف 

حممد حسني الطباطبائي. ص 120. 
)73( املرجع نفسه.. 

الدين  ج��الل  ال��ق��رآن.  علوم  يف  اإلتقان   )74(
السيوطي. ج 1 ص 38. 
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السببّية)75(. 
وأما كون اخلرب املأثور حمتماًل للسببّية 
قال  إذا  أحكام،  من  اآلي��ة  تضمنته  ومل��ا 
أو  ك��ذا(  اآلي��ة يف  )نزلت ه��ذه  ال���راوي: 
)ما أحسب هذه اآلية نزلت إال يف كذا(، 
فذلك تارًة ُيراد به سبب النزول، وُيراد به 

تارًة أّنه داخٌل يف معنى اآلية)76(. 
وأّما يف جمال احلجّية ووجوب األخذ 
به: فمن الواضح أن ما ُيروى من سبب أو 
موضوع  يف  املفّس  سيساعد  نزول،  شأن 
معنى  إىل  التقرب  أجل  من  القرائن  مجع 
وج��وب  بمعنى  حجّيته  ول��ك��ن  اآلي���ة، 
تصديقه، فذاك يرجع إىل مذهب املفّس يف 

مدى دائرة حجّية الروايات.
والذي عليه اكثر مفسي أهل السنة: 
عىل  النزول  سبب  معرفة  يف  اإلعتامد  أن 
صحة الرواية عن رسول اهلل عىل نحو 
الرواية املرفوعة، أو عن الصحابة عىل نحو 
بل وحّتى  الصحايب،  املوقوفة عىل  الرواية 

التابعني عىل نحو الرواية املقطوعة)77(. 

القطان.  منّاع  القرآن.  علوم  يف  مباحث   )75(
ص81. 

)76( املرجع نفسه. ص 81. 
)77( املصدر السابق )بترصف(. 

))ال  النيشابوري:  الواحدي  ق�������ال 
إال  الكتاب  نزول  أسباب  يف  القول  حيل 
التنزيل،  شاهدوا  ممّن  والسامع  بالرواية 
ووقفوا عىل األسباب، وبحثوا عن علمها 

وجّدوا يف الطلب(()78(.
الشيعة  مفسي  معظم  عليه  وال��ذي 
شأهنا  النزول  سبب  رواي��ة  أن  اإلمامّية، 
شأن سائر األخبار، ومل تتم عندهم األدلة 
إال عىل حجّية سنة النبي ومن نصبهم 
النبي خلفاء من بعده يف تعليم الدين، 
بتعاليمهم،  لألخذ  األم��ة  مرجعية  ويف 
الثقلني  وحديث  التطهري  آي��ة  بمقتىض 
من  الطاهرة  العرتة  وُهم  األدل��ة،  وسائر 
سبب  يف  عنهم  ص��ّح  ف��ام   .بيته أه��ل 
وشأن النزول بطريق معترب ُيؤخذ به، وما 
ُروي عن غريهم ُينظر إليه كقرينة مساعدة 
اآلية،  من  املراد  املعنى  عىل  احلصول  عىل 

فيخضع للتمحيص والتدقيق.
القاعدة الثانية: تأثري السياق:

عّرف بعض الباحثني يف األدب قرينة 
السياق بأهنا: ))ما ُيؤخذ من الحق الكالم 
املقصود،  خصوص  عىل  الدال  سابقه  أو 

)78( أسباب النزول. الواحدي. ص 8. 
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وم��ن ذل��ك ق��وهل��م: ال��س��ي��اق ُي��رش��د إىل 
املحتمالت،  وترجيح  املجمالت،  تبيني 
بعرف  ذلك  وكل  الواضحات،  وتقرير 

اإلستعامل(()79(.
التفسري قدياًم،  الباحثون يف علم  وأّما 
تلك  يف  منهم  الفن  قدماء  يتعرض  فلم 
املرحلة؛ إىل إعطاء تعريف رصيح حوله، 
التفسري،  وإن أّكدوا عىل أمهّيته ودوره يف 
فقد  املتأخرة؛  األزمنة  يف  الباحثون  أّم��ا 
من  ول��ع��لَّ  متعددة،  بتعاريف  ع��ّرف��وه 
باقر  حممد  الشهيد  السّيد  تعريف  أصّحها 
قال:  حيث  األصولّية،  مباحثه  يف  الصدر 
الذي  اللفظ  يكتنف  ما  ك��لُّ  ))السياق 
ُنريد فهمه، من دواّل ُاخرى، سواء كانت 
اللفظ  مع  تشكل  التي  كالكلامت  لفظية 
مرتابطًا،  واحدًا  كالمًا  فهمه  نريد  الذي 
بالكالم،  حُتيط  التي  كالظروف  حالّية  أو 

وتكون ذات داللة يف املوضوع(()80(.
أنَّ  التعريف:  هذا  عىل  ُيالحظ  وقد 
الشقَّ األول منه فقط ينطبق عىل "السياق" 

مجع  عىل  املحيل  رشح  عىل  العطار  حاشّية   )79(
اجلوامع. ج1 ص 30. 

باقر  حممد  األص���ول.  علم  يف  دروس   )80(
الصدر. ج 1 ص 103. 

املعروف يف علم التفسري وأّما الشق الثاين 
واملالبسات  كالظروف  حالّية  )أو  أي: 
التي حُتيط بالكالم( فينطبق عىل ما ُيسمى 
بمناسبات  التفسري،  يف  الباحثني  عرف  يف 

أو أجواء نزول النص القرآين.
وق��د ُي���ردُّ ع��ىل ه��ذه امل��الح��ظ��ة: أنَّ 
إصطالح  ه��و  للسياق،  التعريف  ه��ذا 
واإلصطالُح  املفهوم،  هلذا  الصدر  السّيد 
يسمي  أن  امُل��ع��َت��رب  وب��إم��ك��ان  إع��ت��ب��اٌر، 
لفظّية ومقامّية  أعّم من  الدوالَّ األخرى، 
بالسي��اق.  وامل��الب��س��ات،  ك��ال��ظ��روف 
أدىل  قد  كان  الصدر  السيد  أن  والسّيام 
الفقه،  التعريف يف مباحثه يف أصول  هبذا 

ال يف املباحث يف التفسري.
مهمٌّ  بالسياق  األخذ  أنَّ  املؤكد  ومن 
يف  ينظر  ال  أن  املفّس  فع��ىل  التفسري،  يف 
الكلمة أو اجلملة مستقلة بنفسها، بل عليه 
أن ينظر إليها يف سياق النص القرآين، فإن 
ال  امل��راد،  املعنى  حتديد  عىل  معني  ذل��ك 
من  أكثر  اجلملة  أو  للكلمة  كان  إذا  سيام 

معنى)81(. 
تفسري  يف  بالسياق  األخ��ذ  وق��اع��دة 

)81( أصول التفسري. فهد الرومي. ص 140. 
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يف  األساسّية  القواعد  من  القرآين،  النص 
هذه  تكون  أن  وك��ادت  التفسري،  عملّية 
بشّتى  املفسين  بني  إتفاق  موقع  القاعدة، 
القرائن  من  وهو  وإجتاهاهتم.  مناهجهم 
فهم  ع��ىل  هب��ا  ُيستعان  التي  األس��اس��ّي��ة 
آخر،  أو كالمًا  أو سنًة  كان  قرآنًا  الكالم، 
متّصلة،  لفظّية  قرينة  السياق  ُيعدُّ  حيث 
ألن  للمتكلم،  اإلستعاميل  املراد  عىل  تدلُّ 
اإلعتامد  هي  التفاهم؛  يف  العقالء  طريقة 
أو  كالمه  يف  م��ّرت  التي  اإلف���ادات  عىل 
تأيت، وهي الطريقة التي سار عليها القرآن 

الكريم يف إفاداته.
ويظه��ر من بعض الروايات املعتربة؛ 
الكريم؛  للقرآن  احلقيقيني  املفسين  أن 
أي أئمة أهل البيت، كانوا قد أرشدوا 
ومن  عليها،  وإستندوا  القاعدة؛  هذه  إىل 

تلك الروايات:
حممد  ب��ن  جعفر  ع��ب��داهلل  أيب  ع��ن 
الصادق قال: ))لقي عّباُد البرصي)82( 
يف  عليهم�ا  اهلل  صلوات  احلسني  بن  عيلَّ 
احلسني  بن  عيل  يا  له:  فقال  مّكة،  طريق 

العابد  البرصي  كثري  بن  عّباد  هو  الظاهر   )82(
بمكة، الصويف. 

عىل  وأقبلت  وصعوبته  اجل��ه��اد  تركت 
احلج ولينته، إن اهلل عزَّ وجلَّ يقول: چۇ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ 
ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
ال��ت��وب��ة:  ]س����ورة  چ  جئ  ی  ی 
أتّم   :احلسني بن  عيل  له  فقال   ]111

ٻ  ٱ  چ  فقال:  اآلي��ة، 
ٻ  ٻ  ٻ 
پ  پ  پ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ 
]س���ورة  ٺچ  ٺ  ٺٺ  ڀ 
التوبة: 113[ فقال عيل بن احلسني: إذا 
فاجلهاد  صفتهم؛  هذه  اّلذين  هؤالء  رأينا 

معهم أفضل من احلج(()83(.
ومن خالل بيان الباحثني لدور السياق 
يف التفسري أيضًا؛ نفهم أمهّية هذه القاعدة 

عندهم، وها هي بعض ترصحياهتم:

)83( فروع الكايف. الكليني. ج 5 ص 22 كتاب 
احلج. الباب السادس ح 1. 
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تفسريه . 1 مقدمة  يف  رض��ا  رشيد  ق��ال 
عىل  تقوم  قرينة  أفضَل  ))إنَّ  »املنار«: 
سبق  ملا  موافقته  اللفظ؛  معنى  حقيقة 
له من القول، وإتفاقه مع مجلة املعنى، 
له  ج��اء  ال��ذي  القصد  م��ع  وائتالفه 

الكتاب بجملته(()84(.
عبدالرمحن . 2 بن  خالد  املحقق  وي��رى 

التفسري  أص����ول  ك��ت��اب��ه  يف  ال��ع��ك 
ينهج  أن  املفّس  عىل  أن  وق��واع��ده؛ 
عدة  يضمن  ال��ذي  النهج  تفسريه  يف 
خطوات، و))رابعها: مراعاة التناسب 
املناسبة؛  وج��ه  فيبنّي  اآلي���ات؛  ب��ني 
ويربط بني السابق والاّلحق من آيات 
ال  القرآن  أن  يوّضح  حّتى  ال��ق��رآن، 
متناسبة  آي��اٌت  هي  وإّن��ام  فيه،  تفّكك 

يأخذ بعضها بحجز بعض(()85(.
القاعدة الثالثة: قراءة اآلية:

األمر املؤكد الذي ال خيتلف فيه إثنان 
من  نزل  الكريم  القرآن  أن  املسلمني،  من 
 الكريم رس��ول��ه  ع��ىل  تعاىل  اهلل  عند 

 1 ج  رض��ا.  رشيد  حممد  امل��ن��ار.  تفسري   )84(
ص22. 

بن  خ��ال��د  وق��واع��ده.  التفسري  أص���ول   )85(
عبدالرمحن العك. ص 81. 

م���ق���روءًا، إّم���ا ب��واس��ط��ة أم���ني ال��وح��ي 
مشافهًة   النبي سمعه  أو   جربائيل

بالوحي املبارش)86(. 
املسلمني  عىل  قرأه  قد   النبي وأنَّ 
كذلك،  تعاليمه  وطّبق  هلم،  معانيه  وبنّي 
أيضًا.  الوحي  ُكتاب  وكتب������ه  فحفظوه، 
وهي:  إنكارها  يمكن  ال  ُاخرى  وحقيقة 
بعد  تعددت  القرآين  للنص  القراءات  أن 
ذلك، سبعة أو عرشة أو اربع عرشة أو غري 
ذلك، واملهم يف هذا الشأن أن نعرف منشأ 
فهل  الكريم،  القرآن  قراءة  التعدد يف  هذا 
أم  العارضة،  العوامل  بتأثري  اإلجتهاد  هو 

هو الرواية من النبي املعصوم؟.
نشوء  شأن  يف  رئيسيان  إجتاهان  هناك 

القراءات القرآنية ومصادرها:
اإلجتاه األول: أن املصحف العثامين قد 
ُكتب جمردًا عن الشكل والنقط واإلعجام، 
فبدأ حمتمل النُطق بأحد احلروف املشاهبة، 
ذلك  نتيجة  فنشأت  خمتلفة،  وج��وه  يف 
حقيق��ة  إىل  للوصول  املتعددة  القراءات 
ضبطًا  املكتوبة،  األلف�����اظ  بتلك  التلفظ 

هادي  حممد  ال��ق��رآن.  علوم  يف  التمهيد   )86(
معرفة. ج 1 ص 31. 
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لقراءة القرآن عىل وجه الصحة وكام نزل. 
القرآنية  القراءات  تكون  الضوء  هذا  ويف 
احتمل موافقته للصحة من  فيام  إجتهادية 
جهة الرسم القرآين، أو العربّية، وقد تكون 
روايًة يف إيصال النص القرآين مشافهًة عن 
طريق اإلسناد. فيصحح الرسم القرآين يف 

ضوء اإلسناد الروائي)87(. 
هو  ذل��ك  منشأ  أن  ال��ث��اين:  اإلجت���اه 
التوصل بالرواية املسندة القطعية املرفوعة 
إىل رسول اهلل يف كيفية القراءة القرآنية، 
كام  الكريم،  ال��ق��رآن  ب��آي��ات  النطق  إىل 
اهلل  من  وحّيًا  عليه  نزلت  وكام   نطقها
املصحف  كتابة  عن  النظ���ر  بغض  تعاىل، 
الط��رق  فهي  الضوء  هذا  ويف  الرشيف، 
تتصل  حتى  املختلفة  بأسانيده�ا  املؤدية 

.بالنبي
وحتققت  ك��ذل��ك،  األم���ر  ك��ان  وإذا 
الثابتة،  الصحيحة  باألسانيد  الطرق  هذه 
فالقراءات متواترة، وليست إجتهادية)88(.

))لقد  اخلوئي:  أبوالقاسم  السيد  قال 

)87( دراسات قرآنية. حممد حسني عىل الصغري. 
ص 99. 

)88( املصدر نفسه. 

السبع  ال��ق��رءات  ح��ول  اآلراء  اختلفت 
من  مج��ٌع  فذهب  ال��ن��اس،  بني  املشهورة 
 علامء أهل السنة إىل تواترها عن النبي
املشهور  إىل  القول  ه������ذا  ُينسب  وربام 

بينهم(()89(. 
العرفان،  مناهل  يف  الزرقاين  ونسب 
البالد  مفتي  لب  إبن  فرج  سعيد  أيب  إىل 
أن  قال  ))من  قوله:  وقته،  يف  األندلسّية 
القراءات السبع ال يلزم فيها التواتر فقوله 

كفٌر((!)90(.
الشيعة أهنا )أي  واملعروف عند علامء 
بل   ،النبي متواترة عن  القراءات( غري 
القارئ،  من  إجتهاد  هو  ما  بني  القراءات 
وبني ما هو منقول بخرب الواحد،)91( وعىل 
-فهو  بعيٌد  -وهو  التوات���ر  ثبوت  فرض 
تواتر قراءة قارئها، ال قراءة النبي التي 

هي احلجة الغري. 
امل��روي  وم���ؤدى  األول(  )اإلجت����اه 
عدم   ،البيت أهل  أئمة  من  عنده����م 

)89( البيان يف تفسري القرآن. أبوالقاسم اخلوئي. 
ص 123. 

)90( مناهل العرفان. الزرقاين. ص 433. 
)91( البيان يف تفسري القرآن. أبوالقاسم اخلوئي. 

ص 123. 
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القرآن  ق��راءة  يف  التبعثر  هبذا  اإلع��رتاف 
الكريم، وأنَّ شيعتهم ُأمروا أن يقرأوا كام 
من  املسلمني  بني  فاملشهور  الناس،  يقرأ 
 النبي قراءة  يعكس  الذي  القراءة، هو 

التي هي الصحيحة واحلجة واملرجع.
كتابه  يف  الكليني  الشيخ  روى  فقد 
 الباقر عيل  بن  حممد  اإلمام  عن  الكايف 
عند  من  نزل  واحد  القرآن  ))إن  قال:  أنه 
قَبل  من  جييء  اإلختالف  ولكن  واح��د، 
جعفر  لإلمام  ال��راوي  وقال  ال���رواة(()92( 
حروفًا  استمع  أنا   ،الصادق حممد  بن 
الناس، فقال  القرآن ليس عىل ما يقرأ  من 

له: ))اقرأ كام يقرأ الناس(()93(.
من  مجاعة  قول  هو  األول  اإلجت��اه  و 
أيضًا،  السن�����ة  أهل  علامء  من  املحققني 
أن  استبع������اد  عدم  اخلوئي  السيد  ويرى 
علامء  بني  املشهور  هو  الرأي  هذا  يكون 

أهل السنة)94(.
قال القسطالين يف لطائف اإلشارات: 
حيتمله  فيام  اإلختالف  كثر  ملا  ثم   ...((

)92( أصول الكايف. الكليني. ج 2 ص 630. 
)93( وسائل الشيعة. احلر العاميل. ج 4 ص821 

باب 74 من أبواب القراءة ح 3. 
)94( املصدر نفسه. 

ال  بام  واألهواء  البدع  أهل  وقرأ  الرسم، 
لبدعتهم...  وفاقًا  تالوت������ه،  ألحد  حيل 
ق��راءات  عىل  جيمعوا  أن  املسلون  رأى 
القرآن  بشأن  لإلعتناء  جتردوا  ثقات  أئمة 

العظيم(()95(.
وتابعه عىل هذا الدمياطي البنا، املتوىف 
ذاهتا،  باألسباب  ورّصح  ه�،  سنة1117 
عىل ما ذكره صاحب دراسات قرآنية)96(.

وواضح أن القسطالين مل يعُز القراءات 
إىل النبي، بل إىل اإلعتناء بشأن القرآن 

العظيم، حفظًا لسالمة القراءة.
القراءات  استناد  عدم  من  وبالرغم 
يف  ذلك  مّر  كام  رك��ني،  رك��ٍن  إىل  املتعددة 
اإلجتهاد  سّببه  واقٌع  لكنه  األول،  املطلب 
 ٍ أم��ور  يف  إجتهدوا  كام  الناس،  قبل  من 
كثرية. وعىل ضوء اإلجتهاد يف هذا املجال 
األحكام  تعددت  األخ��رى،  واملجاالت 

وتفاوتت اإلستنباطات للحكم الرشعي.
وثيق  ارت��ب��اٌط  املتعددة  ول��ل��ق��راءات 

ج1  القسطالين.  اإلش��ارات.  لط����ائف   )95(
ص66 بنقل السيد حممد حسني الصغري يف 

دراسات قرآنية. 
الصغري.  حسني  حممد  قرآنية.  دراس��ات   )96(

ص102. 
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التفسري  السيام  القرآن،  تفسري  بموضوع 
أن:  العلامء  ألسنة  عىل  شاع  وقد  الفقهي، 
إختالف  ُيظهر  ال��ق��راءات  ))اخ��ت��الف 

األحكام(()97(.
يف  املفسين  اختالف  إن  قيل:  قد  و 
القراءات  تعدد  بسبب  األحكام  آي��ات 

يعود لثالثة وجوه:
يف  يرجع  فيه  اخلالف  األول:  القسم 
بحجّية  قال  فمن  الشاذة،  القراءة  حجية 
فإنه يفس اآلية عىل ضوء  الشاّذة،  القراءة 

القراءة الشاذة.
إىل  يرجع  فيه  اخلالف  الثاين:  القسم 
يف  القراءات  توجيه  يف  املفسين  اختالف 

اآلية.
مبني عىل  فيه  اخلالف  الثالث:  القسم 
عدم تواتر القراءة عند قوٍم، وتواترها عند 

آخرين)98(. 
اإلختالف  األول:  القسم  أمثلة  ومن 
تعاىل:  ق��ول��ه  م��ن  املستفاد  احلك��م  يف 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چڭ 

القرآن. السيوطي. ج 1  )97( اإلتقان يف علوم 
ص 141. 

آيات  تفسري  يف  املفسين  اختالف  أسباب   )98(
األحكام. 

ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ی  ی  یی  ىئ  ىئىئ  ېئ 

]س��ورة  چ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 

ش��اّذة  ق��راءة  توجد  حيث   ]89 امل��ائ��دة: 
بإضافة  مسعود  بن  اهلل  عبد  إىل  ُتنسب 
يرى  فمن  أّي��ام،  ثالثة  بعد  »متتابعات« 
بوجوب  ُيفتي  سوف  القراءة  هذه  حجّية 
يَر حجية  مل  الثالثة، ومن  التتابع يف صيام 
ف��س��وف يكون  ال���ش���اّذة،  ال��ق��راءة  ه��ذه 
صوم  يكون  أن  جواز  اآلية  من  إستنباطه 

الثالثة أيام متتابع وغري متتابع.
هذه هي أهم ضوابط التفسري الفقهي 
من أصول وقواعد، وهناك ضوابط أخرى 
جمال  يف  فيها  البحث  بسط  ب��اإلم��ك��ان 
يقتيض  الذي  البحث  هذا  جمال  غري  آخر، 

اإلختصار.
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املقدمة:
وال��ص��الة  ال��ع��امل��ني،  رب  هلل  احل��م��د 
للعاملني  رمح��ة  امل��ب��ع��وث  ع��ىل  وال��س��الم 
الطيبني  آله  وعىل  األم��ني  الصادق  حممد 
يتناول  بحث  فهذا  وبع����د:  الطاهرين، 
التعدد يف الدال واملدلول )اللفظ واملعنى( 
سّميته  بمدخل  مبتدئًا  القرآين  السياق  يف 
معّرجًا  العربية(  اللغة  يف  واملدلول  )الدال 
الذكر  سياق  يف  التعدد  هذا  تطبيقات  عىل 
القرآنية  الداللة  تعدد  وانعكاس  احلكيم، 
بتعدد املدلوالت القرآنية، من خالل ثالث 
والرتادف،  اللفظي،  املشرتك  هي:  ظواهر 

والتضاد.
وأعملُت  جهدي،  بذلت  أنني  عىل 
باملستوى  البحث  ه��ذا  ألض��ع  ف��ك��ري 

ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  چ  املطلوب، 
جئ حئ چ ]سورة هود: 88[.

مدخل: 
الدال واملدلول يف اللغة العربية:

مت��ّي��زت ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��م��ي��زات 
ومن  ومكانتها،  منزلتها  فيه������ا  جتّلت 
تشد  معنوية  طاقة  مه����ا:  ميزتان  تلك 
وق��وة داللية  م��ن وج��وده��ا وأص��وهل��ا، 

هاتان  وازدادت  وبقاءها،  نامءها  جتدد 
إذ  الكريم)1(  القرآن  بنزول  ثباتًا  امليزتان 
بفروعها  العربية  ال��دراس��ات  أصبحت 
فكأّن  الكريم  بالقرآن  متعلقة  املختلفة 
حوله  دارت  ال��ذي  املحور  هو  ال��ق��رآن 
للدين  خدمًة  املختلفة  الدراسات  تلك 
مصدر  الكريم:  القرآن  ولفهم  اإلسالمي 
الترشيع اإلسالمي، ودستور املسلمني)2(.
عىل أّن هذه اللغة يف دالالهتا الكثرية، 
بأكثر  التعبري  عىل  قادرة  الوفرية  ومعانيها 
فظهر  وجه  من  بأكثر  والبيان  داللة،  من 
واملتضادة،  املشرتكة،  األلفاظ  من  لدينا 
وامل��ت��ق��اب��ل��ة، وامل��ت��ن��اظ��رة، وامل���رتادف���ة، 

واملتباينة)3(.
واملدلول  ال��دال  يف  التعدد  أثار  وقد 
عند  بينهام  التقاب���ل  أو  واملعنى(  )اللفظ 
وقد  واسعًا،  لغ���ويًا  نشاطًا  العربية  علامء 

الرشي��ف  عن��د  القرآني��ة  الدالل��ة  ينظ��ر:   )1(
املرتىض/ د. حام��د كاظ��م عب��اس 179. 

)2( ينظر: فصول يف فقه العربية/ د. رمضان عبد 
التواب 108. 

حسني  حممد  فكر  يف  القرآنية  الداللة  ينظر:   )3(
الشيخ  د.  نموذجًا(/  )امليزان  الطباطبائي 

شرب الفقيه 151. 
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التي  اللغوية  الظواهر  بعض  فيه  رصدت 
سواء  كبريين  وخالف  جدل  مثار  كانت 
األصوليني  بني  أم  أنفسهم  اللغويني  بني 
ظواهر  حقيقتها  يف  الظواهر  هذه  أّن  عىل 
مستقلة  ظ��واه��ر  تكون  أن  قبل  دالل��ي��ة 
وقت  يف  القدماء  علامؤنا  تنبه  فقد  بنفسها 
ألفاظ  تربط  عالقات  وج��ود  عىل  مبكر 
ورصدوا  وأفعاهلا،  بأسامئها  العربية  اللغة 
لتلك  وف��ق��ًا  وصنفوها  األل��ف��اظ،  تلك 

العالقات الرابطة بينها)4(.
من  بينهام  والعالقة  واملدلول  والدال 
علامء  تناوهلا  التي  الداللية  القضايا  أهم 
األلسنية والداللة، ومل يقترص البحث فيها 
عىل  هيمنت  وإن��ام  اللغويني،  تفكري  عىل 
بعناية  فقد حظيت  املعرفة  خمتلف صنوف 
واملناطقة  واألصوليني  والفقهاء  الفالسفة 
يف  اختالفهم  ولعل  والنقاد،  والبالغيني 
العالقة  يف  اختالفهم  اىل  يقود  اللغة  نشأة 
بالنظرية  فالقائلون  واملدلول  ال��دال  بني 
التوقيفية يذهبون اىل أّن العالقة بني الدال 
عنهام،  خارجة  قوة  من  متأتي��ة  واملدلول 

)4( ينظر: الداللة القرآنية عند الرشيف املرتىض 
 .180- 179

الوحي واإلهلام، وهي  وقد متت بموجب 
اصطالحية  وال  ذاتية،  أو  طبيعية  ليست 
عرفية، والقائلون بنظرية حماكاة األصوات 
الدال  بني  ذاتية  عالقة  وجود  اىل  يذهبون 
االصطالح  بنظرية  والقائلون  واملدلول، 
بني  العالقة  أن  اىل  يذهبون  واملواضعة 
املواضعة  ع��ىل  قائمة  وامل��دل��ول  ال���دال 
اللغوية  املجموعة  أف��راد  بني  واالت��ف��اق 
بمعانيها  اللغوية  الرموز  لطبيعة  دخل  فال 
مادي  بشكل  مدلوهلا  وبني  بينها  صلة  فال 
العرف  أساس  عىل  تقوم  وإنام  طبيعي،  أو 

اللغوي االجتامعي)5(.
قرآنية  ألفاظ  عىل  الضوء  وسنسلط 
وقف عندها املفسون والدالليون العرب 

يف سياقات خمتلفة.
تطبيقات تعدد املدلول يف 

السياق القرآين
عّرفه  وق�����د  اللفظي:  املشرتك  أوالً: 
معنيني  عىل  الدال  ))اللفظ  بأنه  اللغويون 
بأنه  األصوليون  ومثلهم  أك��ث��ر(()6(،  أو 

وعلم   ،84-  82 نفسه  امل��ص��در  ينظر:   )5(
الداللة/ إنعام حممد عيسى 80 -81. 

)6( املزهر/ السيوطي 1/ 369. 
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من  بمجموعة  املعاين  جمموعة  ))إف���ادة 
تلك  من  واح��د  دال  وب��إزاء كل  ال��دوال 
بتعدد  املدلول  يتعدد  أنه  أي  املعاين(()7(، 
املشرتك  أس��ب��اب وج���ود  وم��ن  ال����دال. 
املجازي)8(،  االستعامل  اللغة  يف  اللفظي 
الذي ربام ال يكون مقصودًا عىل أّن قدرة 
الكلمة الواحدة عىل التعبري عن مدلوالت 
اخل��واص  من  خاصية  هي  إن��ام  متعددة، 
األساسية للكالم البرشي بوساطة السياق 
الذي يؤدي دورًا كبريًا يف تكوين املشرتك 
اللفظي إذ يربز عامل القرينة الذي يرجح 
إح��دى ال���دالالت امل��ش��رتك��ة)9(، ))وق��د 
من  املراد  املعنى  حتديد  يف  العلامء  اختلف 
فريى  املشرتك  للفظ  املتعددة  املعاين  بني 
معانيه  مجيع  عىل  دال  اللفظ  أن  بعضهم 
ذلك،  من  مانعة  قرينة  هناك  تكن  مل  ما 
ويرى آخرون أنه يدل عىل واحد من تلك 

املعاين(()10(.

باقر  السيد حممد  األصول/  )7( دروس يف علم 
الصدر 225. 

)8( ينظر: يف اللهجات العربية/ د. إبراهيم أنيس 
 .182

)9( ينظر: الداللة القرآنية عند الرشيف املرتىض 
 .182

)10( البحث الداليل يف التبيان يف تفسري القرآن، 

املشرتك  م��ن ح��رص ظ��اه��رة  وه��ن��اك 
اللفظي يف ثالثة اجتاهات هي)11(:

ما اجت�ه اىل دراسته يف القرآن الكريم: 
الوج���وه  كتب  من  إلينا  وصل  ما  ويمثله 
والنظائر  الوجوه  كتاب  منه�����ا  والنظائر 
سليامن  بن  ملقاتل  والنظائر(  )األشب��������اه 
بن  هلارون  وآخر  150ه���(،  )ت  البلخي 
ثم  170ه���(  )ت  األعور  األزدي  موسى 

تتابعت املؤلفات يف هذا الصدد.
النبوي . 1 اىل دراسته يف احلديث  اجته  ما 

كتاب  س��وى  يصلنا  ومل  ال��رشي��ف: 
كالم  من  األجناس  كتاب  هو  واح�د 
واختلف  اللفظ  يف  اشتبه  وما  العرب 
سالم  بن  القاسم  عبيد  أليب  املعنى  يف 

)ت 224ه�(.
العربية . 2 اللغة  يف  دراسته  اىل  اجت��ه  ما 

اختلف����ت  )ما  كتاب  مث�������ل  ككل: 
لألصمعي  معاني�ه  واتفق��ت  ألفاظ��ه 

يارس  كاصد  ابتهال  دك��ت��وراه،  أط��روح��ة 
الزيدي، كلية الرتبية للبنات، جامعة بغداد، 

2004م، ص 125. 
عمر  خمتار  أمحد  د.  الداللة/  علم  ينظر:   )11(
عند  القرآنية  وال��دالل��ة   ،151-  147

الرشيف املرتىض 180. 



أ.م.د. خليل خلف بشري

323

اتفق  )م�����ا  كتاب  216ه����(،  )ت 
العميثل  أليب  معناه(  واختلف  لفظه 
اتفق لفظه  )ت 240ه�(، وكتاب )ما 
واختلف معناه( للمربد )ت 285ه�(.
يف  اللفظي  املشرتك  مصادي�ق  وم��ن 
)اليد،  مثل  ت����رد  ألفاظ  القرآين  السياق 
يف  وغريها(،  وال��رب،  واألم�ة،  والعني، 
عندها  وقف  السياق  من  متع��ددة  أنواع 
هنا  سياقاهتا  يف  وه��ي  الدالليني،  بعض 
ختتلف عنها يف السياق القرآين الذي يمتاز 
وروع��ة  نظمه،  وحسن  سبكه،  ب��ج��ودة 
مدلوالت  )اليد(  فللفظة  عباراته،  تناسق 

متعددة منها اآليت)12(:
اجلارحة املعروفة.. 1
يد . 2 عندي  لفالن  قوهلم:  كم���ا  النعمة 

بن  عدي  وقول  نعمة،  أي  أشكرها، 
زيد العبادي)13(:

َولن أذكَر النعاَن إال بصالٍح

الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل  العني/  ينظر:   )12(
البيان/  وجممع   ،103-  101  /8 ي��دي 
ألفاظ  وم��ف��ردات   ،374  /3 ال��ط��ربيس 
-889 )يد(  األصفهاين  الراغب  القرآن/ 

 .891
)13( ديوانه: 166. 

 فإن له عندي يدًا وأْنُعا
وصف . 3 يف  تعاىل  قوله  يف  كام  الق���وة: 

 :ويعقوب وإس��ح��ق  إب��راه��ي��م 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چڦ 

ص:  ]س��ورة  ڄچ  ڄ  ڄ 
45[، أي ذوي القوى والعقول. قال 
الطَّاعة،  يف  القّوة  ))أويل  املشهدي: 

والبصرية يف الّدين(()14(.
ۇئ . 4 چ..  تعاىل  قول��ه  يف  كام  امللك: 

]س�������ورة  ۆئ..چ  ۆئ  ۇئ 

املالك  ))ال��زوج  أي   ]237 البقرة: 
لعقدة وحله عام يعود إليه(()15(.

نحو . 5 يف  الفعل  وإضافة  لليشء  التويل 
ۋ  چ...  إبليس:  خماطبًا  تعاىل  قوله 
ې...چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
]سورة ص: 75[. قال الطربيس ))ملا 
واسطة،  َغرْيِ  من  بنفيس  َخْلَقُه  ْيُت  تولَّ
أكثَر  ُيبارِشُ  كاَن  ملَّا  اإِلنساَن  َأنَّ  وذلَك 
باليدين  الَعَمل  ��َب  َغ��لَّ ب��ي��ِدِه  أع��املِ��ِه 
حّتى  ها  بَِغرْيِ التي  األعامِل  س�ائِر  عىل 

رضا  حممد  العجائب/  وبحر  الدقائق  كنز   )14(
املشهدي11/ 253. 

)15( تفسري البيضاوي/ البيضاوي 1/ 535. 
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َعمَلْت  ممَّا  الَقْلِب: هذا  َعَمِل  قاُلوا يف 
َيَداَك، ...(()16( وللفظة »قىض« عرشة 
السياق  باختالف  ختتلف  مدلوالت 
النحو  عىل  تلخيصها  يمك��ن  القرآين 

اآليت:
تعاىل . 1 قوله  نحو  يف  والوصية:  األم��ر 

]سورة  ڱچ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

أن  الطربيس  ذكر  إذ   ،]23 اإلرساء: 
املعنى وىص ربك، وأمر)17(.

اإلخبار واإلعالم: يف نحو قوله تعاىل . 2
ڍ...چ  ڍ  ڇ  ڇ  چ 

أخربناهم  أي:   ،]4 اإلرساء:  ]سورة 
أو أعلمناهم)18(.

ں . 3 چ  تعاىل  قوله  نحو  يف  الفراغ: 
ں ڻ... چ ]سورة 

البقرة: 200[، أي: فرغتم منها)19(.
الفعل: يف نحو قوله تعاىل چ...ٴۇ . 4

)16( تفسري جوامع اجلامع/ الطربيس 3/ 205. 
)17( جممع البيان 1/ 362. 

)18( تفسري القمي/ عيل بن إبراهيم القمي 2/ 
الشيخ  ال��ق��رآن/  تفسري  يف  والتبيان   ،14

الطويس 1/ 430. 
 ،170  /2 القرآن  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   )19(

وجممع البيان 1/ 362. 

 ،]72 طه:  ]س��ورة  ۅ...چ  ۋ  ۋ 
أي: فافعل ما أنت فاعل)20(.

النزول: يف نحو قوله تعاىل چ...ٹ . 5
ال��زخ��رف:  ]س���ورة  چ  ڤ...  ٹ 
عاشور:  ابن  قال  لينزل.  أي:   ،]77

))وتوجيه األمر إىل الغائب ال يكون 
أو  هنا،  كام  التبلي��غ  معنى  عىل  إال 
العتبار  الغائب  منزلة  احلارض  تنزيل 
الوزير  قول  نحو  يف  التعظيم  مثل  ا  مَّ

للخليفة: لرَِيَ اخلليفة رأيه(()21(.
ٻ . 6 چ   تعاىل  قوله  نحو  يف  الوجوب: 

]س��ورة  پ...چ  ٻ  ٻ  ٻ 
العذاب  ))وج��ب  أي:   ،]39 مريم: 

فوقع بأهل النار(()22(.
الكتابة: يف نحو قوله تعاىل چ...ۇ . 7

 ،]21 مريم:  ]سورة  چ  ۆ  ۆ 

به قضاء اهلل  أي: مكتوبًا. ))أي تعلق 
أو  اللوح  يف  وسطر  قدر  أو  األزل  يف 
ويفعل  يقىض  بأن  حقيقيا  أم��را  كان 

)20( ينظر: جممع البيان 1/ 362. 
)21( التحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور 13/ 

 .248
)22( جممع البيان 1/ 363. 
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لكونه آية ورمحة(()23(.
اإلمتام: يف نحو قوله تعاىل چٻ ٻ . 8

القصص:  ]س��ورة  چ  ٻ...  ٻ 

أن  الطربي  ذكر  إذ  أت��م.  أي:   ،]29
صاحبه  موسى  وىف  ))ف��ل��ام  املعنى 
االجل الذي فارقه عليه، عند إنكاحه 
وف��اه من  ال��ذي  أن  وذك��ر  ابنته،  إي��اه 
وذل��ك  وأكملهام،  أمتهام  األج��ل��ني، 

العرش احلجج، ...(()24(.
املعنى . 9 -وه����و  وال��ف��ص��ل  احل��ك��م 

ت��ع��اىل  ن��ح��و ق��ول��ه  األص������ل-: يف 
]سورة  ڄ...چ  ڄ  چ...ڄ 

الزمر: 69[، أي يفصل)25(.
اجلعل: يف نحو قوله تعاىل چ ٱ . 10

فصلت:  ]س��ورة  چ  ٻ...  ٻ 
12[، أي: جعلهن)26(.

ترد  فهي  )السبيل(  لفظ����ة  يف  وكذا 
بمدلوالت متعددة من ذلك اآليت:

)23( تفسري البيضاوي 4/ 10. 
القرآن/  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   )24(

الطربي 20/ 84. 
)25( جممع البيان 1/ 363. 

 ،111  /9 القرآن  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   )26(
وجممع البيان 3/ 363. 

ڇ . 1 چ  تعاىل  قوله  يف  والسنة  الطريق 
ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
يوسف:  ]س���ورة  چ  ژ  ژ  ڈ 

108[ أي طريقتي وسنتي)27(.
السبب يف قوله تعاىل چ ڱ ں . 2

الفرقان:  ]سورة  چ  ڻ  ڻ  ں 
27[ أي سببًا ووصلة)28(.

البعيد . 3 املسافر  أو  به  املنقطع  الضيف 
عن منزله يف قوله تعاىل چ ٿ ٿ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
]سورة  چ  ڤ...  ڤ  ڤ 
البقرة: 177[. إذ ذكر الشيخ الطويس 
إذا  به  املنقطع  هو  السبيل:  اب��ن  أّن 
يف  غنيا  كان  وإن  حمتاجا  مسافرا  كان 
وقيل:  الزكاة.  أهل  من  وهو  بلده، 
بمعنى  السبيل:  ابن  وأّن  الضيف،  إنه 
ابن الطريق، كام قيل للطري: ابن املاء، 

ملالزمته إياه)29(.
ڄ . 4 چ  تعاىل  قوله  يف  والعلة  الع�����ذر 

مغنية  جواد  حممد  الشيخ  املبني/  التفسري   )27(
 .319

)28( التحقيق يف كلامت القرآن الكريم/ الشيخ 
حسن املصطفوي 5/ 43. 

)29( ينظر: التبيان يف تفسري القرآن 2/ 96. 
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ڄ ڄ ڃ چ ]سورة النساء: 
علال  عليهن  تطلب���وا  ال  أي   .]34

بالباطل)30(.
احلجة يف قوله تعاىل چ ۅ ۅ ۉ ۉ . 5

ې ېچ ]سورة النساء: 90[. 
يعني حجة وسلطانا يف قتاهلم)31(.

ۋ . 6 ۋ  چ  تعاىل  قوله  يف  املالمة 
ېچ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

باملعاتبة  أي   .]41 الشورى:  ]سورة 
واملعاقبة)32(.

ڻ . 7 ں  چ  تعاىل  قوله  يف  امل��خ��رج 
ڻ چ ]سورة عبس: 20[. أي ))ثّم 
فتح  بأن  أّم��ه،  بطن  من  خمرجه  سّهل 
فوهة الّرحم... أو ذلَّل له سبيل اخلري 

.)33( )) والرّشّ
يف . 8 واملعصية  اإلثم  أو  والعتاب  اللوم 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  تعاىل  قوله 
ہ چ ]سورة التوبة: 91[، ومثله 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  تعاىل  قوله  يف 

)30( جممع البيان 3/ 80. 
)31( تفسري السمرقندي/ أبو الليث السمرقندي 

 .351 /1
)32( كنز الدقائق وبحر العجائب 534. 
)33( كنز الدقائق وبحر العجائب 136. 

 .]75 عمران:  آل  ]سورة  چ  ۈ 
اإلثم  عن  فضال  وعتاب  لوم  من  أي 

وعقوبته )34(.
داللة  حّدد  قد  السياق  أّن  ويب�����دو 
وبوساطته  الدقة،  وجه  عىل  األلفاظ  هذه 

ت��ت��ج��اوز ال��ك��ل��امت ح��دوده��ا ال��دالل��ة 
جديدة  دالالت  لتفرز  املألوفة  املعجمية 
أو  اجتامعية  أو  إحيائية  أو  نفسية  تكون  قد 
التي  الدالالت  م��ن  ذلك  غري  أو  جمازية 
بمصطلحات  املحدثون  عليها  اصطلح 

خاصة )35(.
قديمة  لغوّية  ظاهرة  ال��رتادف:  ثانيًا: 
من  كغريها  القدم���اء  اللغوّيون  هبا  عني 
الظواهر اللغوّية فأشاروا إليها يف مؤّلفاهتم 
األلفاظ  )وقوع  مثل  متق��ارب�ة،  بتسميات 
)تعّدد  و  ال��واح��د(  املعنى  عىل  املختلفة 
وكم���ا  الواح����د()36(،  للمسّمى  األسامء 
شغلت هذه الظاهرة اللغويني القدماء فقد 
يف  اهتاممهم  وت��وزع  املحدثون  هبا  شغف 

)34( التفسري املبني 257. 
الرتاث  يف  التطبيقي  الداللة  علم  ينظر:   )35(

العريب/ أ. د هادي هنر 192. 
مالك  حاكم  د.  اللغة/  يف  الرتادف  ينظر:   )36(

 .34- 33
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دراستها يف مناٍح شتى، كان منها التعريف 
عدم  من  جوازها  يف  والبحث  بالظاهرة، 
وآث��اره��ا)37(.  أسباهبا،  رصد  ثم  جوازها 
وال أريد اخلوض يف هذه التفصيالت فقد 
نتخري  أن  وحسبنا  وتنقيبًا  بحثًا  أشبعت 
احتاد  وهو  ال��رتادف  تعريفات  من  تعريفًا 
الدالة  املفردة  األلفاظ  توايل  أو  املفهوم  يف 
كالليث  واح��د،  باعتبار  واح��د  يشء  عىل 
الكريم  القرآن  استعمل  وقد  واألسد)38(، 
يف  ولكنها  مرتادفًا،  مدلوالً  حتمل  ألفاظًا 
ومثال  مضادًا،  مدل�والً  تعطي  الس��ياق 
ذلك )الغيث( و )املطر(، وكالمها بمعنى 
واحد فالغيث: املطر والكأل، واملطر: املاء 
املعنى  ولكن  السحاب)39(،  من  املنسكب 
املاء  معناه  الغيث  إن  إذ  خمتلف  القرآن  يف 
وهو  للعباد،  رمحة  السامء  من  املنسكب 
سبب اخلري والنامء والزرع وهو متاع للناس 

)37( ينظر: الرتادف يف القرآن الكريم بني النظرية 
والتطبيق/ حممد نور الدين املنجد 29. 

اجلرجاين  الرشيف  التعريفات/  ينظر:   )38(
 .160

 /2 )غيث(  م��ادة  العرب،  لسان  ُينظر:   )39(
 .1034

چۈ ٴۇ  واألنعام)40( نحو قوله تعاىل: 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې 
ال��ش��ورى:  ]س���ورة  چ  ى  ى  ې 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ  وقوله   ،]28
ۈئچ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
املطر عىل  ]سورة لقامن: 34[ يف حني دل 
أرسله  املعرضني  الكافرين  عىل  اهلل  نقمة 
األقوام  و  الكافرة  لألمم  عقابا  تعاىل  اهلل 
تعاىل:  قوله  نحو  غّي�ها)41(،  يف  السادرة 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  چ 

وقوله:   ]82 ه��ود:  ]س��ورة  چ  ڀ 
چ  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  چہ 

]سورة الشعراء: 173[، و ]سورة النمل: 
.]58

قد  التن�زيل  لغة  أن  ذلك  من  ُيستدل 
امل�طر  فكان  والغيث  املطر  بني  ))فّرقت 
وكان  والثبور،  بالويل  ونذرًا  ورشًا  عذابًا 
ومثل  ون��ع��اًم(()42(،  وخ��ريًا  رمح��ًة  الغيث 
والرياح(  )الريح  لفظتي  استعامل  ذلك يف 

الشعر ولغة  لغة  الداليل بني  التطور  ُينظر:   )40(
القران/ عودة خليل أبو عودة 507. 

)41( املصدر نفسه 508. 
السامرائي  إبراهيم  د.  القران/  وحي  من   )42(

 .127
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يف  عاصفة  قاسية  شديدة  ض��ارة  فالريح 
حني الرياح هادئ�ة مطمئنة ط�ي�ّبة حتمل يف 

چې  تعاىل:  قوله  نحو  اخلري)43(  نسائمها 
ىچ  ى  ې  ې  ې 
]سورة احلاقة: 6[، وقوله: چ ې ې 
ائچ  ائ  ى  ى  ې  ې 
تعاىل:  وقوله   ،)]57 األع��راف:  ]س��ورة 

ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  چ 

وقوله   ،]24 األح��ق��اف:  ]س��ورة  ڱچ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چڈ 

ک ک ک ک گ گچ 
ذلك  من  ويستثنى   ]22 احلجر:  ]س��ورة 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  ت��ع��اىل  ق��ول��ه 
]سورة  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 

يونس: 22[. فقد دلت الريح عىل الرمحة؛ 
ولكنها  يتطلب ذلك)44(،  اآلية  ألن سياق 

ڇ  چ  چ  چ  فقد  مؤقتة  رمح��ة 
]س���ورة  ڍچ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

الشعر ولغة  لغة  الداليل بني  التطور  ُينظر:   )43(
القران 511، 512. 

الكريم  القران  يف  التفضيل  مراتب  ينظر:   )44(
دراسة أسلوبية )بحث( الدكتورة عواطف 
 ،6 ع  وأدبية  لغوية  دراسات  جملة  كنوش، 

س2، 2002، ص 121. 

الدقيق  الفرق  يؤيد هذا  يونس: 22[ ومما 
والرياح  الريح  بني  القرآن  استعمله  الذي 
رواية للنبي عن ابن عباس قال: 
 اهلل رسول  منها  أشفق  ريح  )هاجت 
اىل  يدي�ه  ومّد  ركبتيه  عىل  وجثا  فاستقبلها 
السامء ثم قال: ))اللهم اجعلها رياحا وال 
جتعلها رحيا، اللهم اجعلها رمحة وال جتعلها 

عذابا(()45(.
ۇ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل  قوله  ويف 
ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
هود:  ]سورة  چ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
69[ يذكر الراغب األصفهاين معنى كلمة 
بني  مشويٌّ  أي  )))حنيذ(  بقوله  حنيذ 
عنه  لتتصبب  ذلك  يفعل  وإنام  حجرين، 
اللزوجة التي فيه، وهو من قوهلم حنذت 
الفرس: استحرضته شوطًا أو شوطني ثم 
ظاهرت عليه اجلالل ليعرق... (()46( فقد 
إكرام  يف  مبالغًة  )حنيذ(  اللفظة  هذه  آثر 
حديثه  يف  حني  يف   إبراهيم النبي  رسل 

السيوطي  القران/  ُينظر: اإلتقان يف علوم   )45(
 .194

)46( مفردات ألفاظ القرآن، مادة )حنذ(، 260، 
السعود  أبو  السليم/  العقل  إرشاد  وينظر: 

 .368 /3
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أهنم  يعرف  مل  الذين  إبراهيم  ضيوف  عن 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  چ  قال  مالئكة 
ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ال��ذاري��ات: 24- ]س��ورة  چ  وئ ۇئ 

.]26
ل��ف��ظ��ة )أت���ى(  ول��ع��ل يف اخ��ت��ي��ار 
فيه  جاء  )ج��اء(  مرادفتها  عىل  وإيثارها 
فضال  القول  وبالغة  التعب�ري  س�مو  من 
الذي  اللفظتني  بني  املوجود  الفرق  عن 
يف  الراغب  ذل��ك  ق��رر  كام  السياق  يبينه 
جميء  اإلتيان  ألن  أعم  ))املجيء  قوله: 
القصد  باعتبار  يقال  قد  واإلتيان  بسهولة 
يقال  واملجيء  احلصول،  منه  يكن  مل  وإن 
الفعل  فإن  لذا  باحلصول(()47(،  اعتبارًا 
كام  وأصعب  أشد  هو  ما  مع  يأيت  )ج��اء( 
األم��م  تكذيب  ع��ىل  ال��دال��ة  اآلي���ات  يف 
عىل  يدل  ما  وكل  واستهزائهم  لرسلهم 

ڈ ڈ ژ  چ  التهديد والوعيد نحو قوله: 
چٱ  ]سورة هود: 76[وقوله:  چ  ژ 

پچ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ھ  ھ  چ  وقوله:   ]82 ه��ود:  ]س��ورة 

)47( مفردات ألفاظ القرآن، مادة )جاء( 212. 

 ]34 النازعات:  ]سورة  چ  ے  ے 
يظل  امل��وت  وش��دة  ال�موقف  ولصعوبة 
واملوت)48(  لألجل  مالزمًا  )جاء(  الفعل 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  نحو 
ہ ہہ ہ ھ چ ]سورة 

ڄ  ڄ  ڦ  چ  وقوله:   ]34 األع���راف: 
األنعام:  ]س��ورة  چ  ڃ  ڄ  ڄ 

.]61
ال��راغ��ب  ي��ع��رف  م���ادة )ع����ّز(  ويف 
مانعة  ))ح��ال��ة  بأهنا  ال��ع��زة  األصفهاين 
أرض  قوهلم:  من  يغلب  أن  من  لإلنسان 

ۋ  چ  تعاىل  قال  صلبة  أي:  ع��زاز 
]سورة  چ  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
يقهر  ال��ذي  والعزيز   ...]139 النساء: 
ک ک ک گچ  وال ُيقهر. قال چ 

ڤ  ڤ  چ   ]26 العنكبوت:  ]س��ورة 
ڤ ڤ ڦ ڦ چ ]سورة يوسف: 

ڳ  گ  گ  چ  ق�����ال   ]88
 ]8 املنافقون:  ]س��ورة  چ  ڳ 

چ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  چ 

الكريم  القران  يف  التفضيل  مراتب  ُينظر:   )48(
116، ومن أرسار البيان القرآين/ د. فاضل 

السامرائي 40 -42. 
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]سورة الصافات: 18[ فقد ي�مدح بالعزة 
الكفار  تارة كعزة  ب�ها  تارة كام ترى ويذم 
قال: چ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ ]سورة 
هلل  التي  العزة  أن  ذلك  ووج��ه   ]2 ص: 
الباقية  الدائمة  هي  وللمؤمنني  ولرسوله 
التي هي  العزة احلقيقية، والعزة  التي هي 
احلقيقة  يف  وه�و  التعزز  هي  للكافرين 
ذل… وفد تستعار العزة للحمية واألنفة 
ُة  اْلِعزَّ )َأَخ��َذْت��ُه  قوله  يف  وذلك  املذمومة 

بِاإِلْثم(ِ ]سورة البقرة: 206[...(()49(.
بقوله  قطرب  عّرفه  التض���اد:  ثالثًا: 
فيكون  املعنى  وخيتلف  اللفظ  يتفق  ))أن 
مثل:  معنيني(()50(  عىل  الواح�����د  اللفظ 
واجلون  واخلادم،  السيد  عىل  تطلق  املوىل 

عىل األبيض واألسود.
ويف قوله تعاىل چ... ڻ ۀ ۀ 
يونس:  ]س��ورة  ہچ  ہ  ہ 
العدل،  ))ال��ِق��ْس��ط:  الطربيس  يقول   ]4
-بفتح  والَقسط  النصيب،  القسط:  ومنه 
القاف  -بفتح  والَقَسط  اجلور،  القاف-: 

)49( مفردات ألفاظ القرآن 563 -564. 
)50( األضداد/ قطرب 70. 

والسني -اعوجاج يف الرجلني(()51(، وكذا 
چ..ڭڭ ۇ  تعاىل  قوله  تفسري  يف  قوله 
ۇ ۆ ۆ چ ]سورة احلجرات: 
ونحوه  ال��ع��دل،  وال��ِق��س��ط:   ...((  :]9
بالفتح:  والَقسط  والقسوط،  اإلقساط 
الباب  فأصل  احلق،  عن  والعدول  اجلور 
العدول... (()52(، واملقسطون: العادلون، 
والقاسطون:  ع��دل،  إذا  أقسط  ي��ق��ال: 
اجلائرون يقال: قسط إذا جار)53(، قال تعاىل 

ٺچ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ 

هذا  إىل  أش��ار  وق��د  اجل��ن: 15[  ]س��ورة 
)قسط(  مادة  يف  بقوله:  فارس  ابن  املعنى 
معنيني  ع��ىل  ي��دل  صحيح  ))أص���ل  إهن��ا 
متضادين والبناء واحد. فالقسط: الَعدل. 
والَقسط  يقسط...  أقسط  منه:  ويقال 
ويظهر من  اجلَ��ور...(()54(،  القاف:  بفتح 

ألفاظ  ومفردات   ،168  /5 البيان:  جممع   )51(
القرآن)قسط( 670. 

)52( جممع البيان: 9/ 241. 
 ،270 قتيبة  ابن  الكاتب/  أدب  ينظر:   )53(
ومعاين القرآن وإعرابه/ الزجاج 5/ 235، 

والتبيان/ الطويس 9/ 346. 
-85  /5 )قسط(  اللغة  مقاييس  معجم   )54(
األضداد/  املفصل يف  املعجم  وينظر:   ،86

د. انطونيوس بطرس: 252 -253. 
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التقارب  إرادة  بالعدل  القسط  تفسريهم 
املفهوم،  الرتادف واالحتاد يف  املعنى ال  يف 
فاالستعامل القرآين ينايف ذلك؛ ألنه يقال: 
عادل وال يقال: قاسط إال للجائر بل يقال 
مقسط)55(،  العادل:  بمعنى  جيعلونه  ملا 
وه��ذا ي��دل ع��ىل إن م��ادة )ال��ِق��س��ط( من 
األضداد فان كان السياق واملعنى أميل إىل 
احلق فهذا العدل، وإن كان إىل الباطل فهو 

اجلور واالعتساف)56(.
لقد استعملت مادة )قسط( يف التعبري 
ال��ق��رآين أك��ث��ر م��ن ع��رشي��ن م��رة بمعنى 
العدل، ومل تستعمل إال مرة واحدة بمعنى 
 )15( اآلية  يف  فاعل  اسم  بصيغة  الظلم 
)اقسط(  استعمل  ولكنه  اجلن  سورة  من 
قوله  يف  )أع���دل(  بمعنى  تفضيل  اس��م 

چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  تعاىلچ 
ڳ  چ  وقوله   ]282 البقرة:  ]سورة 
]سورة  چ  ڱ...  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ال  التفضيل  أفعل  أن  مع   ]5 األح��زاب: 
يكون إال من الثالثي فكيف تأتى للغويني 

)55( ينظر: آالء الرمحن يف تفسري القرآن 2/ 29. 
القرآن/  تفسري  يف  الرمحن  مواهب  ينظر:   )56(

السيد عبد األعىل السبزواري، 4/ 422. 

أن يقولوا إن الثالثي من هذه املادة ال يفيد 
معنى العدل؟. اللهم إال إذا كان استعامل 
القاسطني بمعنى الظاملني تأدبًا يف اخلطاب 
أمامه  الظلم  كلمة  لذكر  وحتاشيًا  اإلهلي، 

سبحانه وتعاىل)57(.
اخلامت������������ة:

تعدد  يف  البحثية  اجلولة  هذه  بع�����د 
القرآين اتضح  السياق  القرآنية يف  املداليل 
بتعدد  تتعدد  القرآنية  املداليل  أن  لنا 
بمداليل  ج����اءت  فاليد  القرآنية  الدوال 
م��ت��ع��ددة م��ن��ه��ا: )اجل���ارح���ة امل��ع��روف��ة، 
وال��ن��ع��م��ة، وال��ق��وة، وامل��ل��ك، وال��ت��ويل 
مداليل  عىل  )قىض(  دلت  وكذا  لليشء(، 
متعددة منها: )األمر والوصية، واإلخبار 
والنزول،  والفعل،  والفراغ،  واإلعالم، 
واحلكم  واإلمتام،  والكتابة،  والوجوب، 
والفصل، واجلعل(، وكذا دّل السبيل عىل 
والسنة،  )الطريق  منه���ا:  متعددة  مداليل 
املسافر  أو  به  املنقطع  والضيف  والسبب، 
املالمة،  واحلجة،  والعلة،  والعذر  البعيد، 

واملحرج، واإلثم أو املعصية(.

إبراهيم  د.  العربية/  اللهجات  يف  ينظر:   )57(
أنيس 207.
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اللفظي  املشرتك  من  كله  ذلك  ولعل 
الذي عّرفه اللغويون بأنه اللفظ الدال عىل 
بأنه  األصوليون  ومثلهم  أكثر،  أو  معنيني 
إفادة جمموعة املعاين بمجموعة من الدوال 
املعاين،  تلك  من  واح��د  دال  كل  وب��إزاء 
ومن  الدال.  بتعدد  املدلول  يتعدد  أنه  أي 
اللغة  يف  اللفظي  املشرتك  وجود  أسباب 
يكون  ال  ربام  ال��ذي  املجازي  االستعامل 
الواحدة  الكلمة  ق��درة  أّن  عىل  مقصودًا 
عىل التعبري عن مدلوالت متعددة إنام هي 
للكالم  األساسية  اخل��واص  من  خاصية 
يؤدي  ال��ذي  السياق  بوساطة  البرشي 
إذ  اللفظي  املشرتك  تكوين  يف  كبريًا  دورًا 
إحدى  يرجح  ال��ذي  القرينة  عامل  يربز 

الدالالت املشرتكة.
ال���رتادف  ب��ايب  يف  امل��دل��ول  ويتعدد 
ذلك  وجدنا  كام  السياق  بوجود  والتضاد 
ويف  وال��ري��اح(،  )الريح  ويف  )املطر(،  يف 
ويف  وأت��ى(،  )جاء  ويف  وسمني(،  )حنيذ 
)عّز ومشتقاهتا(، )القاسطني واملقسطني(.

املصادر واملراجع:
القرآن الكريم.

• السيوطي، 	 القرآن،  علوم  يف  اإلتقان 

إب��راه��ي��م،  الفضل  أيب  حممد  ت��ح/ 
القاهرة، 1974.

• الدينوري، 	 قتيبة  ابن  الكاتب،  أدب 
أبياته،  ورشح  غريبه  وضبط  حققه 
واملهم من مفرداته: حممد حميي الدين 
عبد احلميد، ط/ 3، مطبعة السعادة، 

مرص، 1377ه� � 1958م.
• إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب 	

حممد  بن  حممد  السعود،  أبو  الكريم، 
التفاسري موقع  العامدي،  مصطفى  بن 
http //:www .altafsir.com.

• املعروف 	 املستنري  بن  حممد  األضداد، 
ب� )قطرب(، تح/ د. حنا حداد، ط1، 

دار العلوم، الرياض، 1984م.
• الشيخ 	 القرآن،  تفسري  يف  الرمحن  آالء 

حم��م��د ج���واد ال��ب��الغ��ي، ت���ح: قسم 
مؤسسة  ط1،  اإلسالمية،  الدراسات 

البعثة، قم، 1420ه�.
• تفسري 	 يف  التبيان  يف  ال��داليل  البحث 

ابتهال  دك��ت��وراه،  أطروحة  ال��ق��رآن، 
الرتبية  كلية  ال��زي��دي،  ي��ارس  كاصد 

للبنات، جامعة بغداد، 2004م.
• الشيخ 	 القرآن،  تفسري  يف  التبي��������ان 
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أمحد  وتصحيح:  حتقيق  ال��ط��ويس، 
مطبعة  ط1،  العاميل،  قصري  حبيب 
النارش:  اإلسالمي،  اإلع��الم  مكتب 
رمضان  اإلسالمي،  اإلع��الم  مكتب 

املبارك، 1409ه�.
• موقع 	 عاشور،  ابن  والتنوير،  التحرير 

الكتاب.
http:// www. altafsir. com 

• الكريم، 	 الق����رآن  كلامت  يف  التحقيق 
ال��ش��ي��خ ح��س��ن امل��ص��ط��ف��وي، ط1، 
مؤسسة الطباعة والنرش وزارة الثقافة 

واإلرشاد اإلسالمي، 1417ه.
• ال��ك��ري��م بني 	 ال��ق��رآن  ال����رتادف يف 

الدين  نور  حممد  والتطبيق،  النظرية 
دار  بدمشق،  الفكر  دار  ط2،  املنجد، 
1428ه�- ببريوت،  املعارص  الفكر 

2007م.
• الرتادف يف اللغة، حاكم مالك لعيبي 	

بغداد،  للطباعة،  احلّرّية  دار  الزيادّي، 
1400 ه� -1980 م.

• ولغة 	 الشعر  لغة  بني  ال��داليل  التطور 
ط1،  عودة،  أبو  خليل  عودة  القرآن، 

مكتبة املنار، األردن، 1985.

• عيّل 	 بن  حممد  بن  عيّل  التعريف����ات، 
حتقيق:  ه���(،   816 )ت  اجل��رج��ايّن 
إبراهيم األبيارّي، دار الكتاب العريّب، 

بريوت 1423ه� -2002م.
• ال��ب��ي��ض��اوي، 	 ال��ب��ي��ض��اوي،  تفسري 

بريوت، دار الفكر، )د. ت(.
• الليث 	 أبو  السمرقن����������دي،  تفسري 

حممود  د.  حتقيق:  السمرقن����������دي، 
الفك����������ر،  -دار  بريوت  مطرجي، 

)د.ت(.
• تفسري القمي، عيل بن إبراهيم القمي، 	

تصحيح وتعليق وتقديم: السيد طيب 
مطبعة  املطبعة:  اجلزائري،  املوسوي 

النجف، 1387ه.
• جواد 	 حمم����د  الشيخ  املبني،  التفسري 

الكتاب  دار  مؤسسة  ط2،  مغنية، 
اإلسالمي، 1403ه -1983م.

• القرآن، 	 آي  تأويل  عن  البيان  جامع 
ال���ط���ربي، حتقيق  ب��ن ج��ري��ر  حم��م��د 
ضبط  امليس،  خليل  الشيخ  وتقديم: 
وتوثيق وختريج: صدقي مجيل العطار، 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار 

بريوت، لبنان، 1415ه� -1995م.
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• الطربيس، 	 الشيخ  اجل��ام��ع،  ج��وام��ع 
اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  حتقيق: 
اإلس��الم��ي  ال��ن��رش  م��ؤس��س��ة  ط1، 
املرشفة،  بقم  املدرسني  جلامعة  التابعة 

1421ه�.
• دروس يف علم األصول، السيد حممد 	

األبحاث  مركز   ،2 ط/  الصدر،  باقر 
للشهيد  التخصصية  وال��دراس��ات 

الصدر، قم، 1424ه�.
• الداللة القرآنية عند الرشيف املرتىض، 	

دار  ط1،  ع��ب��اس،  كاظم  حامد  د. 
الشؤون الثقافية، بغداد، 2004م.

• حسني 	 حممد  فكر  يف  القرآنية  الداللة 
د.  نموذجًا(،  )املي�������زان  الطباطبائي 
اهلادي  دار  ط1،  الفقيه،  شرب  الشيخ 
للطباعة والنرش والتوزيع، 1429ه�-

2008م.
• حققه 	 العبادي،  زيد  بن  عدي  ديوان 

املعيبد،  جبار  حممد  الدكتور  ومجعه: 
دار اجلمهورية للنرش والطبع، بغداد، 

1385ه� � 1965م.
• علم الداللة، د. أمحد خمتار عمر، ط6، 	

عامل الكتب للنرش والتوزيع والطباعة، 

1427ه� -2006م.
• عيسى، 	 حممد  إنعام  ال��دالل��ة،  علم 

والنرش  للطباعة  الكتب  ع��امل  ط1، 
والتوزيع، بريوت، لبنان، 1435ه�-

2014م.
• ال��رتاث 	 يف  التطبيقي  ال��دالل��ة  علم 

عامل  ط2،  هن��ر،  ه��ادي  د  أ.  ال��ع��ريب، 
والتوزيع،  للنرش  احل��دي��ث  الكتب 

2011م.
• العني )كتاب(، أبو عبد الرمحن اخلليل 	

الدكتور  ت��ح:  الفراهيدي،  أمح��د  بن 
إبراهيم  والدكتور  املخزومي،  مهدي 
دار  مؤسسة   ،2 ط/  ال��س��ام��رائ��ي، 

اهلجرة، إيران، 1409ه�.
• رمضان 	 د.  العربية،  فق���ه  يف  فصول 

اخلانجي  مكتبة  ط6،  التواب،  عبد 
بالقاهرة، 1420ه� -1999م.

• كنز الدقائق وبحر الغرائب )تفسري(، 	
القمي  رضا  حمم����د  بن  حممد  الشيخ 
درگاهي،  حسني  حتقيق:  املشه���دي، 
وزارة  والنرش  الطبع  مؤسسة  ط1، 
ال��ث��ق��اف��ة واإلرش������اد اإلس���الم���ي، 

1411ه�-1991م.
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• إع��داد 	 منظور،  اب��ن  ال��ع��رب،  لسان 
دار  مرعشيل،  ونديم  خياط  يوسف 

لسان العرب، بريوت، )د. ت(.
• حتقيق 	 الطربيس،  الشيخ  البيان،  جممع 

واملحققني  العلامء  من  جلنة  وتعليق: 
األعلمي  مؤسسة  ط1،  األخصائيني، 
ل��ل��م��ط��ب��وع��ات، ب����ريوت -ل��ب��ن��ان، 

1415ه� -1995م.
• الكريم 	 القرآن  يف  التفضيل  مراتب 

د. عواطف  )بحث(،  أسلوبية  دراسة 
لغ�وي�ة  دراس���ات  م�جلة  ك��ن��وش، 

وأدبي�ة ع6، س2، 2002.
• املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، جالل 	

وضبطه  رشح��ه  السيوطي،  ال��دي��ن 
حممد  موضوعاته:  وعنون  وصححه 
أمحد جاد املوىل، وعيل حممد البجاوي، 
وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر 

للطباعة والنرش والتوزيع، )د. ت(.
• إسحاق 	 أبو  وإعرابه،  القرآن  مع���اين 

إبراهي����م بن السي، الزجاج، رشح 
الدك���تور عبد اجلليل عبده  وحتقي���ق 
الكتب، بريوت،  شلبي، ط/ 1، عامل 

1408ه� -1988م.

• الدكتور 	 املفصل يف األضداد،  املعجم 
أنطونيوس بطرس، ط/ 1، منشورات 
حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، 

بريوت، لبنان، 1424ه� � 2003م.
• معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد 	

وضبط:  حتقيق  زكريا،  بن  فارس  بن 
مكتب  ه���ارون،  حممد  السالم  عبد 
مكتب  مطبعة  اإلس��الم��ي،  اإلع��الم 

اإلعالم اإلسالمي، 1404 ه�..
• الراغب 	 ال��ق��رآن،  أل��ف��اظ  م��ف��ردات 

األص��ف��ه��اين ت���ح: ص��ف��وان ع��دن��ان 
� دمشق،  القلم  داوودي، ط/ 4، دار 
الدار الشامية � بريوت، مطبعة كيميا، 

1425ه�.
• د. 	 ال���ق���رآين،  ال��ب��ي��ان  أرسار  م���ن 

ف��اض��ل ص��ال��ح ال��س��ام��رائ��ي، ط1، 
وم��وزع��ون،  ن����ارشون  ال��ف��ك��ر  دار 

2009م-1430ه�.
• إب��راه��ي��م 	 د.  ال���ق���رآن،  م��ن وح���ي 

الوطنية  اللجنة  ط1،  السامرائي، 
لالحتفال بمطلع القرن اخلامس عرش 

اهلجري، 1981.
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مقدمة:
الصدارة  مكان  التوحيد  مفهوم  يتبوأ 
يف ال��ع��ق��ي��دة اإلس��الم��ي��ة. وق���د الح��ظ 
بوجود  وآمن  الطبيعة،  البرشي  العق��ل 
توضيح  أمل  عىل  اخلارقة.  قواه��ا  بعض 
بعض  اإلنسان  أوجد  وقد  الطبيع��ة،  رس 
الوثنية.  إىل  املط���اف  به  وانتهى  اآلهل��ة، 
إىل  البداية  يف   إبراهيم النبي  دعا  وقد 
عبادة إله واحد، ومحل الدعوة بعده النبي 
الواحد،  باهلل  أتباعه  آمن  وقد   .موسى
الذي  ال��ت��وراة  الساموي  الكتاب  أن  كام 
عن  داف��ع   موسى النبي  إىل  به  أوح��ي 
املسيحية  أيدت  وقد  الواحد،  اإلله  فكرة 
فيام بعد فكرة اإلله الواحد، ولكنها جلأت 
عنها  نتج  التي  الثالوث،  فكرة  إىل  أيضا 

االعتقاد بان املسيح ابن اهلل.
بإلٍه  االعتقاد  فيشري  الفلسفة،  يف  أم��ا 
العقيدة  ويف  التوحيد.  عقيدة  إىل  واح��د 
فعال  التوحيد  مفه���وم  يقول  اإلسالمية، 
الوقت  يف  يضع  أن��ه  بيد  ال��واح��د،  باإلله 
أن  أجل  من  معتنقيه  عىل  حم��دداٍت  نفسه 
جهل،  عن  يرشكوا  أن  أو  يبتعدوا،  ال 
ولعل أحدهم يقول بأن التوحيد يف تعاليم 

ويف  التوراة،  ثنايا  ويف   ،إبراهيم النبي 
أتباع  لدن  من  ُيفهم  مل  اإلنجيل  نصوص 
وبوضعه  الطريقة.  هب��ذه  الديانات  ه��ذه 
أصبح  أتباعه،  أنشطة  عىل  املح������ددات 
التوحيد  فكرة  إحياء  عىل  قادرا  اإلسالم 

فيام بينهم.
إن طبيعة التفكري البرشي التأثر بفكرة 
واحدة يف خضم سلسلة من األفكار. وإن 
للتوحيد تأثريه يف الفكر البرشي، إذ ينمي 
يوفر  ك��ام  امل��ج��رد.  التفكري  ع��ىل  ال��ق��درة 
تطوير  عىل  البرشي  العقل  تساعد  أدوات 
األفكار املجردة. ومتى ما اسُتكِمَل ذلك، 
من  ستتمكن  ربام  األخ��رى  األدي��ان  فإن 

تعديل تعاليمها جلني ثامر التوحيد.
عرب  التوحيد  تعاليم  البح��ث  يتناول 
تناوهلا  كام  بذلك،  الصلة  ذات  امل��دارس 
القران الكريم. وقد اقترص تقديم البحث 
تعلمه  ال  عام  بدال  اإلسالم  يعلمه  ما  عىل 
األديان األخرى. وهناك إشارات عدة يف 

القران الكريم إىل مفهوم التوحيد.
ويمكن جتميع هذ	 اإلشارات يف:

س�������ورة الفاحتة، التي تناولت فكرة . 1
التوحي��د للبرش عموم�ًا، وللمسلمني 
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عىل وجه اخلصوص.
امل���وج���ودة يف س���ورة . 2 اإلش������ارات 

اإلخالص، التي تشكل جوهر عقيدة 
بشكل  املرتبة  اخلالص،  التوحي������د 

منتظم.
أخ��ريا، ف��ان ه��ذه اإلش���ارات يمكن . 3

آيات  ثنايا  يف  موزعة  عليه���ا  العثور 
القران الكريم، وهي حتفظ ما يمث���ل 
كم  التوحيد،  لفكرة  الثابت  ر  امُلذكِّ
أهنا تقارن فكرة اإليامن مع أولئ�����ك 
األفك����ار  تكييف  عىل  عملوا  الذين 

األخرى.
املبحث األول:

سورة الفاحتة:. 1
التوحيد  فكرة  الس���ورة  هذه  تتناول 
وج������ه  عىل  وللمسلمني  عمومًا،  للبرش 
سيق��وم  امل��ق��ط��ع،  ه��ذا  يف  اخل��ص��وص. 
بعض  نظر  وجهات  باستعراض  الباحث 
تدعم  التي  البارزين،  املسلمني  املفسين 
الدعوة بأن سورة الفاحتة تقود إىل التوحيد 
أو  اخلالص  التوحيد  وه��و  واإلخ��الص 

»التوحيد الذي ال شائبة فيه«.
هلذا السبب، هناك أربعة من املفسين 

خمتلفة،  خلفيات  من  البارزين  املسلمني 
طيف  توفري  أجل  من  تفاسريهم  اخترَيت 
أوهلا  اجلانب.  ه��ذا  يف  اآلراء  من  واس��ع 
يف  تارخيه  يبدأ  الذي  عباس)1(  ابن  تفسري 
القرن األول اإلسالمي؛ والثاين هو جامع 
البيان يف تأويل آي القران أليب جعفر حممد 
التبيان  هو  والثالث  الطربي)2(،  جرير  بن 

ابن  املطلب  عبد  اب��ن  عباس  بن  اهلل  عبد   )1(
العام 619 ميالدي، سمي  هاشم، ولد يف 
أيضا بحرب األمة أو البحر. كان ابن عباس 
ومن   حممد النبي  صحابة  اق��رب  من 
مفس  وأول  اإلس��الم،  صدر  علامء  أعظم 
لألحاديث  بمعرفته  اشتهر  كام  للقران، 
تفسريه  عن  فض����ال  والنبوية،  القدسية 
بجمع  قام  شبابه  مطلع  يف  الكريم.  القران 
املعلومات التي تتعلق بأقوال النبي العظيم 
وأفعاله من بقية الصحابة، وأعطى دروسًا 
التي  تعليقاته  وكذلك  القران،  تفسري  يف 
مجعت الحقًا. اجرب ابن عباس عىل املغادرة 
إىل الطائف يف عهد يزيد ابن معاوية ومات 
امليالد.  بعد   688  /687 العام  يف  هناك 
أنظر موسوعة بريتانيكا، 1999/ 2000. 
يف  ولد  الطربي،  جرير  بن  حممد  جعفر  أبو   )2(
 839 ه/   224 يف  فارس  شامل  طربستان 
923م.  ه���/   310 يف  بغداد  يف  وت��ويف  م 
مجع  ويف  العلمية  للنشاطات  حياته  كرس 
األحاديث النبوية من األجيال السابقة، ذاع 
جمال  يف  أعامله  خالل  من  البداية  يف  صيته 
وامللوك  الرسل  تاريخ  والقران،  التاريخ 
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يف تفسري القران ملحمد بن احلسن بن عيل 
أبو جعفر الطويس)3(، والرابع هو التفسري 

الكبري لفخر الدين الرازي)4(.

القران  آيات  تفسري  يف  الشامل  رشحه  ويف 
أو )جامع البيان يف تفسري اي القران(. انظر 
األوىل  املوسوعة  »الطربي  باريت  رودي 
 :7)1987  ،»1939-  1913 لإلسالم 

 .)79- 578
ال��ع��ام 385ه���/  ال��ط��ويس يف ط��وس  )3( ول��د 
حممد  اهلل  عبد  أيب  عند  طالبًا  كان  995م. 
من  باملفيد،  امل��ع��روف  النعامن،  حممد  بن 
الرشيف  جانب  إىل  البارزين  الشيعة  فقهاء 
املرتىض، وقد أصبح مرجعًا للشيعة يف بغداد 
عينه  هناك،  الطلبة  من  كثري  بتدريس  وقام 
القائم بأمر اهلل )422 ه�/  اخلليفة العبايس 
بمنصب  م(   1075 ه�/  1031م-467 
يعطى  ال  ترشيفي  منصب  وهو  متحدث 
جني  انظر  منازع.  له  ليس  الذي  للعامل  إال 
القران:  يف  املسيحيون  ماكوليفي،  ديمن، 
واملعارصين.  القدامى  للمفسين  حتليل 

جامعة كامربج، 1991. 45 -49. 
)4( ولد أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسني فخر 
إيران  يف  الري  يف  1149م  ال��رازي  الدين 
حريات،  من  بالقرب  م   1209 يف  وت��ويف 
وعامل  البارعني  املنظرين  من  كان  خوارزم، 
القرن بعد الغزايل، مجع احد أهم التعليقات 
تاريخ  وعن  الكريم  القران  عن  املوثوقة 
اقتباس  إىل  غالبًا  يذهب  ك��ان  اإلس���الم، 
نظر  وجهات  تبنى  انه  كام  سبقوه  من  آراء 

للحقبة  امل��ف��سون  ه���ؤالء  ينتمي 
املثالية لإلسالم)5( وان تفاسريهم لآليتني 

ٿ  چ  پچ و  پ  پ  چپ 

ٿ ٿ ٿ چ من سورة الفاحتة، 

توفر من وجهة نظر الباحث ملخصًا جيدَا 
اإلس��الم،  يف  التوحيد  عقيدة  لفك����رة 
من  كثريًا  هناك  إن  القول،  يمكن  أنه  إال 
ستؤخ�����ذ  بالتوحيد  تتعلق  التي  اآليات 
بعني االعتبار يف ه�ذه الدراسة، من أجل 

فهم أفضل للفكرة.
املفسين  مع  عباس  ابن  اشرتك  لقد 
التقليديني يف تفسري )احلمد هلل()6(، وتعني 

يفندها،  أن  قبل  مفصل  بشكل  معارضيه 
انظر بريتانيكا عىل شبكة االنرتنت. 

تقليدي،  عهدين  إىل  التفاسري  تصنيف  إن   )5(
املشرتك  التقسيم  عىل  مبني  معارص  وآخر 
يصف  ال��ذي  العلامء  بعض  وضعه  ال��ذي 
كل تفسري من مدة احلكم الرسمي لإلسالم 
حتى العام 1500 بعد امليالد بأنه تقليدي، 
أما بعد العام 1500 بعد امليالد حتى يومنا 

احلارض فيصفه باملعارص. 
بادئه  بوصفها  التعريف  )أل���(  استعامل  إن   )6(
للحمد )وتعني االنتامء إىل أو طبقا ل�( تدل 
ضمنيًا وبشكل واضح بأن احلمد ال ينبغي 
أو تبسيط احلمد، احلمد بإحساسها  له،  إال 
وحده.  )هلل(  أهنا  أو  إىل«  »ينتمي  الصادق، 

انظر القاموس عريب -انكليزي. 
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كل الشكر هلل وأن الوحدانية واإللوهية ال 
الواحد، وأن  يمكن أن تقال إال هلل، وهو 
الكل يتوكل عليه، وأنه مل يلد ومل يولد ومل 
يكن له كفؤًا احد)7(. ويف الرتكيز يف هاتني 
ابن  الصفتني الوحدانية، واإللوهية، جيزم 
كله،  الكون  خلق  واح��د  اهلل  بأن  عباس 
يسمح  وه��و  عليه،  املسيطر  وح��ده  فإنه 
كل  مالك  فهو  لذلك  األشياء،  بحدوث 
يشء، هلذا السبب، من الرضوري يف املقام 
ذي  اهلل  إىل  )احلمد(  كل  يعود  أن  األول 
مثل  وأن  األكوان،  سيد  الواسعة،  القدرة 
هذا التفسري يعرب عن التوحيد عرب اإليامن 
باهلل،  ال��رشك  عن  لتمييزها  واح��د؛  بإلٍه 
فضاًل  اآلهلة،  من  كثري  بوجود  واالعتقاد 
تعليقه  معرض  ويف  الثالوث.  عقيدة  عن 
الفاحتة،  س��ورة  من  اخلامسة  اآلي��ة  عىل 
نعبد(  )إي���اك  ب��ان  اب��ن ع��ب��اس  ي��وض��ح 
"أنت تفعل ونحن لك  تعني: لك نوحد، 
نطيع"، وأن )إياك نستعني( تعني "نسألك 
نعبدك  لكي  العون  ونطلب  إهلنا  وحدك 

املقباس  تنوير   ،)688-  619( عباس  ابن   )7(
من تفسري ابن عباس )بريوت: دار الكتب 

العلمية(، ص2. 

مواصلة  أجل  من  فيك  ثقتنا  كل  ونضع 
عباس  ابن  فإن  وهنا  والطاعة".  العبادة 
أن  املسلمني  عىل  ينبغي  بأنه  التأكيد،  أراد 
العون  وبطلب  الكيل،  باخلضوع  يتعهدوا 

من اهلل وحده فقط.
م(،   923- م   839( الطربي  أم������ا 
التأكيد  الفاحتة عرب  تفسريه سورة  بدأ  فقد 
نظرًا  املقدسة  للكتب  األص��ل  متثل  بأهنا 
الستيعاهبا نظرية الالهوت، واليوم اآلخر، 
والوحي اإلهلي، وأهنا طبقًا لوجهة نظره، 
من  الكتب  هذه  تتضمنه  ملا  حمصلًة  ُتَعُد 
يتلخص  ة  احلقَّ املعرفة  تعاليم، ألن جوهر 
أي سمو  الربوبية((،  ))أزل  فكرة  فهم  يف 
وأن  "العبودية"  فكرة  وكذلك  الربوبية، 
التواضع والعبودية ال جَتِباِن إال هلل العظيم 

وليس ملخلوقاته.
أكثر  اإلنسان حينام يكون  أن  وواقعًا، 
معرفًة، وقربًا من عظمة اهلل، فإنه لن خيضع 
استنتج  السبب،  هلذا  اهلل.  غرَي  ألحٍد  أبدًا 
الفاحتة  س��ورة  افتتاح  سبب  أن  الطربي، 
نقل  يف  دع��واه  تدعم  هلل(  )احلمد  بعبارة 
أمهية  بخصوص  األعظ����م  النبي  حديث 
نفيس  "والذي   :يقول الفاحتة،  س���ورة 
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وال  واإلنجيل،  التوراة  يف  نزلت  ما  بيده 
نقل  بعدها  السورة".  هذه  مثل  الزبور  يف 
عن  عباس  البن  أخرى  رواي��ات  الطربي 
الشعبي، قال: "سمعت عبد اهلل بن عباس 
يقول إن القرآن أصل الكتب املقدسة، وأن 

أصل القرآن سورة الفاحتة".
الق�����ول،  إىل  الطربي  يذهب  لذلك 
كانت ح��دثًا  الفاحتة  إن س��ورة  باختصار 
إلثبات  وسيلة  بوصفه������ا  للبرشية  طيبًا 
واألعىل  اخلال���������ق،  هو  العظيم  اهلل  أن 
الوحيد  فهو  العلي��������م،  واحلكيم  مقامًا، 
والثناء،  احلمد،  عبارات  يستحق  الذي 

والتقديس.
لكل  التوحيد  قيمة  قياس  أجل  ومن 
الفاحتة  سورة  من  اخلامسة  اآلية  فإن  فرد، 

هلا دور تؤديه.
يفس  املث�����ال،  سبيل  عىل  فالطربي، 
إىل  تشري  بأهنا  نستعني(  وإياك  نعبد  )إياك 
ُوظفت  التي  اجلوهرية،  القضايا  بعض 
لتأكيد أن" العبودي����ة" تشك��������ل جزءًا 
من احلياة البرشي������ة. وأن هذه القضاي���ا 
نوعني، وهي  الطربي من  نظر  من وجهة 
تتمثل  أساسًا  فاألفعال  وآثارها،  األفعال 

يف  يتمثل  األول،  العنص���ر  عنرصين؛  يف 
تعاىل:  اهلل  لقول  طبق�����ا  العبادات،  أداء 
الث���اين  العنرص  يبحث  بينام  نعبد،  إياك 
عن العون من اهلل يف إمتام العبادة يف قوله 
استنتج  أنه  يعني  وهذا  نستعني(.  )إياك 
للعبادة  يمكن  ال  االستعان���ة  بدون  بأنه 
أن تؤدى. ثم يقول الطربي: إن آثار هذه 
للشخص  املمك������ن  األفعال جتع���ل من 
املستقي��������م،  للرصاط  اهلداية  يتلقى  أن 
الربوبية  معرفة  من  املنطق  فان  ذلك  مع 
واحد  بإلٍه  االعتقاد  مؤداه  للطربي،  طبقًا 
وباليوم اآلخر، أي جعل اإلنسان موِحدًا، 

وهو املطلب األسايس لعقيدة التوحيد.
املفسين  م��ن  وه���و  ال��ط��ويس  أم���ا 
وهو  والطربي،  عباس  ابن  بعد  البارزين 
يوافق بشكل أسايس عىل تفاسريهم، فهو 
يؤكد غالبًا التفاسري نفسها لآليتني )احلمد 
هلل( و)إياك نعبد(، لكنه عَد كلمة "احلمد" 
بنعمة  البرش  معرفة  أو،  التعبري  من  نوعًا 
اهلل. لذلك، فإن العبارة كاملًة )احلمد هلل( 
اخلالص’  والشكر  ’االمتنان  معنى  تعطي 
الذي خيتلف عن الشكر الذي يتداوله بني 
)والكالم  ببساطة  وهذا  بينهم.  فيام  البرش 



د. عباس عيل عبد الرضا

343

“املنعم”  هو  العظيم  اهلل  ألن  للطويس( 
أو  الدنيا  النعم سواء يف  أنواع  يمنح مجيع 

يف اآلخرة، وألن اهلل هو الرمحن الرحيم.
ال  "احلمد  بأن  الطويس،  يقرر  لذلك 
وح���ده. وقد أسس وجهة  ينبغي إال هلل" 
"احلمد  أن  مفاده  استنتاج  عىل  هذه  نظره 
ُتعِلُن  كام  اهلل،  بوحدة  االعتقاد  تؤكد  هلل" 
منذ األزل، بأنه ال اله إال اهلل، وان الشكر 
الفكرة،  ه��ي  وتلكم  ل��ه،  إال  ينبغي  ال 

وبعبارة أخرى، هي جوهر التوحيد.
األول  اجلزء  إىل  الطويس  ينظر  حينام 
يف  نعب���������د"  "إياك  اخلامسة  اآلية  من 
احلمد  كلمة  بعد  ب��أن  ي��رصح  تفسريه، 
هناك  يكون  أن  ينبغي  اهلل،  صفة  ومعرفة 
عرب  العظي�����م  هلل  الكيل  باخلضوع  ميثاق 
طلب العون منه، من أجل عبادته بإيامن، 
احلقيقي  املعنى  ه��و  وه��ذا  وإخ���الص، 
"للعبادة" وأكثر من ذلك، فان هذه اآلية 
من وجهة نظر الطويس، ترش���د اإلنسان 
يطلب  ال  وأن  اهلل،  غري  يعب��د  ال  أن  إىل 

العون إال منه وحده.
ه�اتني  أن  ال��ط��ويس،  ي��رى  أخ���ريا، 
س��ورة  جوهر  إىل  االنتباه  تشدان  اآليتني 

متثالن  واالستعانة،  العبادة  ألن  الفاحتة، 
طاع���ة  عىل  وحتثان  اهلل،  وح��دة  تأكيد 

رسوله، النبي األعظم.
من هنا، ربام نستنتج أن هاتني اآليتني، 
أن  تؤكدان  السابقة،  التعليقات  عىل  بناءًا 
اهلل،  إال  أحدًا  يعبد  أن  ينبغي  ال  اإلنسان 
وعليه طلب العون من اهلل العظيم. وهذا 
يمثل إعالنا واضحًا للتوحيد، كام ُيعد يف 
الوقت نفسه، حتذيرًا واضحًا من الرشك.
ي���دع���ي ف���خ���ر ال����دي����ن ال������رازي 
الكبري،  تفسريه  يف  )1149م-1209م( 
أن سورة الفاحتة بمجملها تتضمن أرسارا 
األرسار  هذه  بعض  وأن  مقدسة،  عقلية 
و  "احلم����ُد"  عباريت  يف  اكتشافها  يمكن 
"إياك نعبُد". وعىل ما يبدو فان الرازي قد 
تفسري  عىل  بناًء  االستنتاج  هذا  إىل  توصل 
ابن عباس هلاتني العبارتني، كام ادعى بأن 
"احلمُد" يتضمن  املعنى اخلفي وراء عبارة 
عنرصين األول هو وجود اإلله، والثاين أن 

اهلل هو استحقاق جيل.
عليه  ال���رازي  بنى  ال��ذي  الدليل  إن 
األكوان،  اهلل هو سيد  أن  أنه طاملا  دعواه، 
مجيعه،  احلمد  يستحق  الذي  الوحيد  فهو 



إشارات عقيدة التوحيد يف آيات القرآن الكريم

344

ألن��ه ه��و ال��رمح��ن ال��رح��ي��م، وه��و مالك 
"العامل  عبارة  الرازي  َعدَّ  ثم  اآلخر.  اليوم 
املحسوس" التي تشمل األرض، والقمر، 
وباقي  والسامء،  والنج����وم،  والشمس، 
عالمات  تشكل  مجيعه���ا،  املخلوقات، 
للذات املقدس هلل العظيم. وأن هذا العامل 
عليه،  للسيطرة  إليه  للحاجة  مثايل  دليل 
العظيم  سبحانه  قال  كام  شؤونه،  وإلدارة 

يف كتابه املقدس، القران الكريم:
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

ڻ ڻ چ)8( .
س��ورة  أن  ل��دع��وى  آخ��ر  إس��ن��اد  يف 
بقية  أم��ا  ال��ق��رآن،  م��ص��در  ه��ي  الفاحتة 
منه��ا،  يتدفق  جدواًل  إال  فليست  السور 
ويستعرض الرازي العبارة نفسها )احلمد 
هلل( واستعامهلا يف اجلمل االفتتاحية للسور 

األربع يف القران. وهي:
ٻ أ.  ٻ  ٱ  چ  األن��ع��ام:  س�����ورة 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
پچ.

ۋ ب.  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  الكهف:  س��ورة 
ۋ ۅ ۅ چ.

)8( القران الكريم: )15: 44(. 

ٻ ج.  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  -چ  سبأ:  س����ورة 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٺ چ.
سورة فاطر: چ ں ڻ ڻ ڻ د. 

ڻ ۀ ۀ ہچ.
وي��ع��ت��زم ال����رازي م��ن خ��الل ذك��ره 
اآليات السابقة أن يظهر ملاذا "احلمد هلل". 
"احلمد  التي تيل  الكلامت  بأن  فهو يرصح 
هلل" يف كل حالة من احلاالت السابقة ربام 
يمكن اعتبار الغرض منها تأصيل ما يأيت 
يف اجلزء الثاين من اآلية األوىل من سورة 
عىل  العاملني"  "رب  بذلك  اعني  الفاحتة، 
سبيل املثال يقول اهلل تعاىل يف اآلية األوىل 

من سورة األنعام، بعد ذكر احلمد هلل:
پ  پ  ٻ  چٻ 

پ پ چ.
وهذا، بعبارة أخرى يسوغ نعت رب 
العاملني كوهنا أجزاء من العوامل )العاملني(، 
سيطرته  حتت  وهي  سيدها،  هو  اهلل  وأن 

وقدرته.
ال���س���ورة ال��الح��ق��ة، وه���ي س��ورة 
»احلمد  نفسها  بالكلامت  تبدأ  الكهف)9(، 

الكهف،  قبل  تأيت  التي  السورة  أن  نرى  كام   )9(
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عىل  أن���زَل  )ال���ذي  كلامت  وتتبعها  هلل« 
بحسب  تعني  ال��ت��ي  ال��ك��ت��اَب(،  ع��ب��دِه 
الذي  وح��ده  هو  اهلل  أن  ال���رازي،  رأي 
لرسله  احلقيقي  والوحي  اإلهل��ام،  منح 
حُتقُق  ورمحته،  اهلل  بفضل  وانه  املقدسني، 
باجتاه  التدرجيي  التقدم  اإلن��س��ان  روح 
أهم  أح��د  ه��ا  َع��دَّ يمكن  التي  األم���ام. 
عن  مسؤوال  ُيَعُد  الذي  الرب  واجبات 
وتدريبهم  الطيبة،  بالتنشئة  الناس  تزويد 
وهذا  أوامره.  اتباع  عىل  قادرين  ليكونوا 
من  والنور،  للظالم  خلقه  يف  السبب  هو 
من  يرتقي  أن  اإلن��س��ان  مساعدة  أج��ل 
املراتب الدنيا إىل املراتب العليا للمعرفة، 
وأن يكون قادرًا عىل الوصول إىل الكامل 
اجلزء  فان  للرازي  طبقًا  لذلك  النسبي. 
الكهف  سورة  من  األوىل  اآلية  من  الثاين 
هلا أصلها وبشكل واضح يف اآلية األوىل 

من سورة الفاحتة.
ال��ذي ييل  ف��ان اجل��زء  يف س��ورة سبأ 

بعظمة  بالتغني  تبدأ  اإلرساء  سورة  تسمى 
اهلل والثناء عليه تنتهي بنفس املالحظة التي 

ڻ ۀ ۀ ہ  چ  ختتم احلجة والربهان 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ چ. 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  هو:  هلل«  »احلمد 
ٺچ هو  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
بان  التي تسبقها  صدى للترصيح يف اآلية 
اهلل العظيم هو خالق الساموات واألرض، 
وجاعل الظلامت والنور، وهذا ما جاء يف 

فان  لذلك  رسله.  عىل  انزهلا  التي  الكتب 
بيان  املخلوقات  ومجيع  اإلنسان  مسؤولية 
رمحته وسلطانه، وكذلك اخلري والصدق، 
الساموات  يف  املوجودات  مجيع  وان  سيام 
تؤكد  نقطة  وهنالك  إليه.  تعود  واألرض 
ويمتد  يشء،  بكل  حييط  سلطانه  بان  بقوة 
هنا ويف كل مكان،  والفضاء،  الزمان  عرب 
ال  احلمد  فان  وهكذا،  األب��د.  وإىل  اآلن 
لتفسري  له. وبعبارة أخرى طبقا  إال  ينبغي 
املالك املطلق  الرازي، فان اهلل العظيم هو 
لآلية  الثاين  اجل��زء  ف��ان  لذلك  للعاملني، 
بأنه  القول  يمكن  السورة  هذه  من  األوىل 
اجلزء  يف  الثاين  اجلزء  يف  نفسه  األصل  له 
فاطر  سورة  أما  الفاحتة.  سورة  من  األول 
فإهنا تظهر بان اإلنسان حينام حيمد اهلل فهذا 
يعني بأنه يفهم ويتبادر إىل ذهنه، بأن عظمة 
اهلل وسلطانه قد سخرتا ملصلحة اخللق. يف 
اجلزء الثاين من اآلية األوىل يقول سبحانه:
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ۀ  ڻ  ڻ  چڻ 

رب  ه��و  اهلل  ب��أن  ہچ ذل��ك  ۀ 
هلا  اآلي��ة  ب��أن  الواضح  من  ل��ذا  العاملني، 
يلخص  أخ��ريًا  الفاحتة.  س��ورة  يف  أصلها 
األرسار  مجيع  "إن  بالقول  دعواه  ال��رازي 

يف  جمتمعة  اإلهلية  واألل��ط��اف  العجيبة، 
مجيعها  تشكل  ورب��ام  هلل"  "احلمد  عبارة 
أي  قبل  اخلالق  وجود  عىل  واضحًا  دلياًل 
األحد  الواحد  هو  اهلل  وأن  آخر،  خملوق 
الذي نعبده، ونطلب منه العون والرزق".

سورة  من  اخلامسة  اآلي��ة  تفسري  ويف 
املفسين  بقية  مع  ال��رازي  يتفق  الفاحتة، 
إىل  بسيط  بشكل  ويضيف  املسلمني، 
إن  رأيه،  فبحسب  بسيطا،  رشحا  آرائهم 
ُيعتقد  إذ  اإلنسان يقسم إىل جسم وروح، 
بان اجلسم هو جمرد آلة للروح، التي تتيح 
لذا  تنعكس عىل اجلسم.  حتسينات الحقة 
فان ممارسة العبادة ُيعُد من أفضل األعامل 
من  اجلسم  بوساطة  توفريها  يمكن  التي 

أجل الروح.
اهلل  يعبد  أن  اجلسم  قرر  إذا  ذلك،  مع 
األوىل  اخلطوة  يشكل  ذلك  فان  وح��ده، 
لسعادة الروح، وهذا هو الغرض من اآلية 

َنعبُد وإياَك َنستعني" وطلب العون  "إياَك 
والرزق من اهلل وحده.

التقليديني،  املعلقني  لنظرة  متابعة  يف 
برسائل  تبعث  التوحيد  عقيدة  أن  يتضح 
آياهتا  يف  سيام  ال  الفاحتة،  سورة  يف  مهمة 

األوىل واخلامسة.
سورة اإلخالص والتوحيد:. 2

قبل أن نتفحص اآليات األخرى التي 
تقود إىل التوحيد يف القران، جيدر القول، 
الرئيسة  التعابري  من  اإلخالص  سورة  أن 
لالعتقاد بتلك الفكرة. ويف تسلسل السور 
اإلخالص  سورة  فان  الكريم،  القران  يف 
من  قريبة   ،)112( التسلس����ل  يف  تأيت 
الرتتيب  وبحسب  الكريم  القران  هنايات 
الزمني، يقال بأهنا سورة مكية، تعني كلمة 
تتعامل  اإلي��امن(.  )صف��اء  "اإلخالص" 
التوحيد  مع  حرصي  بشكل  السورة  هذه 
بسورة  أيضا  تسمى  حمتوياهتا  وبسبب 
اهلل  طبيعة  إن  بسيطة،  وبكلمة  التوحيد. 
عونًا  تقدم  إهنا  عبارة،  بأفضل  وصفت 

كبريًا لفهم فكرة التوحيد يف اإلسالم:
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ)10( .
هو أ.  وتعاىل  سبحانه  اهلل  الوحداني�ة، 

يعبده  أن  جيب  الذي  األحد  الواحد 
املسلمني.

اهلل ق��ري��ب م��ن ع��ب��اده، هي��ت��م هب��م، ب. 

ووجودهم مدعاة حلبه.
فهو ج.  هن��اي��ة،  وال  ب��داي��ة  ل��ه  ليس  اهلل 

املكان،  وال  الزمان،  حيده  ال  مطلق، 
وال األحوال، وهو احلقيقة املجردة.

ال يعتقد املسلمون بوجود ولد، أو أب د. 
هلل تبارك وتعاىل.

مع . 3 تتعاطى  التي  القران  آي��ات  باقي 
فكرة التوحيد:

إن اهلل تعاىل حيث اإلنسان عىل البحث 
عن أفضل احلديث:

ھ  ھ  ھ  ہ  چ 

ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے 

ڭ ۇ ۇ چ)11( .

الذي  بأنه  احلديث  أفضل  يصف  ثم 
ينسب إىل التوحيد بالعقيدة والفعل:

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

)10( القران الكريم: 112. 
)11( )39: 18 القران الكريم(. 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڈچ)12(.

احلديث  يوظف  م��ن  إن  ه��ذا  يعني 
يكون مدعاًة الهتاممنا إذا ما ُأسنَد بثالث 

حقائق:

اخلالق، . 1 حلقيقة  اجلميع  يدع������وا  أن 
تقترص  ال  األفكار  تلك  أن  مظه����را 

عليه وحده.
إن كل فعل من أفعاله يدل عىل اخلري، . 2

مبينا أنه ال يوجد اختالف بني خطابه 
وعمله.

أن يسخر نفسه كليا إلرادة اهلل، مظهرا . 3
كان  فإذا  لإلسالم،  كامل  جتسيد  انه 
احلديث خلوًا من التأثري، عندئذ حيرم 

إتباعه.
كان النبي حممد أول مسلم، بالنظر 
إىل إدراكه احليس لفكرة التوحيد، لذا ُيَعُد 
لبني  آخر  حديث  أي  من  أفضل  حديث��ه 

البرش:
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

)12( )41: 33 القران الكريم(. 
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ۅ ۉ ۉ ې ې چ)13(.
ال��ق��رآن  امل��ق��ام دع��ا  فعىل وف��ق ه��ذا 

اإلنسان إىل إتباع أحسن احلديث:
چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 
ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ)14( .
يف  اهلل  إال  ال��ه  ال  ب��أن  الشهادة  ُت��َع��ُد 
اخلالق  هو  فاهلل  اإلي��امن،  جوهر  اإلس��الم 
وحده الذي منح كل يشء لإلنسانية، وهو 
النهاية،  ويف  حدث،  لكل  املطلق  املسبب 
الفكرة  هذه  عىل  بناءًا  واآلخر،  األول  هو 
تشري  مجيعها  الدينية  والتعاليم  املعرفة  فان 

إىل ما يأيت)15(:
املبدأ.أ. 
املعاد.ب. 
الطريق.ج. 

الدين.  آنفا من أصول  ما ذكر  ُيَعُد  إذ 
اإلسالم  يف  األسايس  املبدأ  فإن  ذلك،  مع 

)13( )6: 162 -163 القران الكريم(. 
)14( )39: 23 القران الكريم(. 

يف  »التوحيد   :)1994( االم��يل  ج��واد   )15(
القران«. بريوت: دار الصفوة. 

هو التوحيد، يف حني أن النهاية هي املعاد، 
والطريق بينهام هو الرسالة اإلهلية، إذ ُتَعدُّ 

النبوة والوحي مصداقًا هلا.
:يقول اإلمام عل�������ي

واىل  أيَن؟.  ِمن  َعرَف  امرءًا  اهلُل  َرِحَم 
أيَن؟. ويف أين)16(؟.

وهذا يعني »من أين« كانت بدايته، و 
أن  عليه  طريق«  و»أي  يذهب،  أين«  »إىل 

يسلك؟.
يوجد  ال  أن��ه  انطباعا  يعطينا  وه��ذا 
»النهاية«  وب��ني  »امل��ب��دأ«  ب��ني  »ط��ري��ق« 
الدارين  كال  يف  الدائمة  السعادة  سيعطي 
أن  مبدأ  احلارض واآلخر، وال يمكن ألي 

حيمي اإلنسان من عذاب اهلل.
يف  التوحيد  فكرة  عيل  اإلم��ام  يرشح 

معرض تفسريه سورة اإلخالص بالقول:
اْلِعزِّ  يِف  َفَيُكوَن  ُسْبَحاَنُه  ُيوَلْد  ]]مَلْ 
َومَلْ  َهالِكًا  َمْوُروثًا  َفَيُكوَن  َيِلْد  َومَلْ  ُمَشاَركًا 
ِزَياَدٌة  َيَتَعاَوْرُه  َومَلْ  َزَماٌن  َواَل  َوْقٌت  ْمُه  َيَتَقدَّ
ِمْن  َأَراَنا  باَِم  لِْلُعُقوِل  َظَهَر  َبْل  ُنْقَصاٌن  َواَل 
ِم َفِمْن  ْدبرِِي امْلُْتَقِن َواْلَقَضاِء امْلُرْبَ َعاَلَماِت التَّ

-صبحي  ع��يل  ل��إلم��ام  ال��ب��الغ��ة  )هن��ج   )16(
الصالح/ حكمة 147#(. 



د. عباس عيل عبد الرضا

349

َداٍت  ُمَوطَّ اَمَواِت  السَّ َخْلُق  َخْلِقِه  َشَواِهِد 
 ِ هلِلَّ ْمُد  َواحْلَ َسَنٍد…  باَِل  َقائاَِمٍت  َعَمٍد  باَِل 
َأْو  َعْرٌش  َأْو  ُكْريِسٌّ  َيُكوَن  َأْن  َقْبَل  اْلَكائِِن 

ُيْدَرُك  اَل  إِْنٌس  َأْو  َجانٌّ  َأْو  َأْرٌض  َأْو  َساَمٌء 
ُر بَِفْهٍم َواَل َيْشَغُلُه َسائٌِل َواَل  بَِوْهٍم َواَل ُيَقدَّ
بَِأْيٍن  دُّ  حُيَ َواَل  بَِعنْيٍ  َيْنُظُر  َواَل  َنائٌِل  َيْنُقُصُه 

بِِعاَلٍج  َلُق  خُيْ َواَل  ْزَواِج  بِ��اأْلَ ُيوَصُف  َواَل 
بِالنَّاِس  ُيَقاُس  َواَل  َواسِّ  بِاحْلَ ُي��ْدَرُك  َواَل 
آَياتِِه  ِمْن  َوَأَراُه  َتْكِلياًم  ُموَسى  َم  َكلَّ الَِّذي 
َعِظياًم باَِل َجَواِرَح َواَل َأَدَواٍت َواَل ُنْطٍق َواَل 

هَلََواٍت[[)17(.
املبحث الثاين: 

الدعوة العامة لعقيدة التوحيد
التوحيد يف القران:أ-  اهلداية إىل 

كتابه  وت��ع��اىل  سبحانه  اهلل  وص��ف   
املدح  مجيع  يستحق  وانه  باحلكمة  الكريم 

ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  وال��ث��ن��اء: 
ڀچ)18( .

أمري  ك��الم  م��ن  امل��خ��ت��ار  ال��ب��الغ��ة،  هن��ج   )17(
حممد  الريض  الرشيف  جلامعة   ،املؤمنني
بن احلسني بن موسى )ت406 ه�(، حتقيق 
السيد هاشم امليالين، النارش: العتبة العلوية 
-ال��ع��راق،  األرشف  النجف  امل��ق��دس��ة، 

2011 م، خطبة 182: 323. 
)18( القران: )2: 2(. 

العصور  مر  عىل  اإلهل���ي  الوحي  إن 
ويتم،  الكتاب،  هذا  ويؤك��د  "واحد". 

الذي  احلق  الوحي  "وحداني��ة"  ويرشح 
أرسل من اله احلق عىل مر الدهور)19(، هذا 
إىل  االنتباه  جلب  الذي  الكريم،  الكتاب 
وقواعد  واملعاد،  )التوحيد،  الدين  تعاليم 
من  واس��ع��ًا  طيفًا  تغطي  التي  العيش( 
مفادها  رسالة  تتضمن  كام  املوضوعات، 

أن ال شك يف: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱچ)20(.

من  بمجموعة  العظيم  القران  يتمتع 
الصفات اخلاصة التي ينفرد هبا دون غريه 

منها ما يأيت:
بل . 1 ُتبتدع  مل  اهلل،  من  احلق  الكلمة  إنه 

ُأظهرت ملنفعة مجيع بني البرش:
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڍ ڍچ)21( .

إنه شامل:. 2
چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ)22( .

التفسري   ،)1980( باقر  حممد  الصدر،   )19(
املوضوعي للقران، بريوت: دار األندلس. 

)20( القران الكريم: )15: 9(. 
)21( القران الكريم )5: 15(. 
)22( القران الكريم )6: 38(. 
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مبينا . 3 أوام���ره،  بجميع  اهلل  أنزل����ه 
بالتحديد احلالل واحلرام:

چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ چ)23( .
بوحي . 4 البرش  جلميع  دينه  اهلل  أكمل 

القران:
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڌچ)24(.

مرتكزات . 5 ب��ن��اء  إلع���ادة  ب��ه  أوح���ي 
دون  من  وح��ده،  هلل  ��ة  احَل��قَّ العبادة 

رشيك له: 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ)25( .
العيش . 6 مبادئ  عىل  القرآن  يشتم���ل 

ميادين  كل  يف  لتطبيقه�����ا  املتكامل 
أم  الروحية،  أكانت  س����واء  احلياة، 
الفكرية، أم السياسية، أم االجتامعية، 
أم االقتصادية، التي ال ختتص بزمان، 

أو مكان، أو أمٍة بعينها.

)23( القران الكريم )59: 7(. 
)24( القران الكريم )5: 3(. 

)25( القران الكريم )11: 1 -2(. 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ٿچ)26( .
عاتقه . 7 عىل  أخذ  قد  العظي��م  اهلل  إن 

بشكل  األبد،  إىل  القران  حفظ  مهمة 
تام، وكام قال يف الكتاب الكريم:

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ 

ڱچ)27(.
اهلل  بان  القرآنية  اآليات  تشهد  لذلك 
له  يتخذ  ومل  قرين،  له  ليس  واحد  العظيم 
أو  ول��دًا،  أو  شبيهًا،  أو  امللك،  يف  رشيكا 

بنتًا، أو قريبًا.
للتوحي��د ب.  الكتاب  أهل  القران  دعوة 

اخلالص:
الكريم:  العظيم يف كتابه  ق��������ال اهلل 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چڤ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ 

ڈچ)28(.
تفسريهم  يف  امل���ف���سون  أخ��ت��ل��ف 

)26( القران الكريم )17: 9(. 
)27( القران الكريم )15: 9(. 
)28( القران الكريم )3: 64(. 



د. عباس عيل عبد الرضا

351

بعني  آخذين  واض��ح،  بشكل  اآلي��ة،  هذه 
هوية  أقلها  ليس  القضايا  بعض  االعتبار 
السورة.  تناولتها  التي  الكتاب"  "أهل 
الكتاب  أهل  مصطلح  البعض  يفهم  بينام 
أهنم  اآلخر  البعض  يعتقد  اليهود،  بأهنم 
تعتقد  نفسه  ال��س��ي��اق  ويف  ال��ن��ص��ارى. 
كال  إىل  يشري  املصطلح  بأن  ثالثة  جمموعة 
القرآن  دعامها  اللذين  الدينيني  املجتمعني 
عىل  اخلالص،  التوحيد  عقيدة  إلعتناق 
سبيل املثال، يرشح الطربي يف تفسريه هذه 
اآلية بأن أهل الكتاب يراد هبا أهل التوراة 

واإلنجيل)29(.
بعد  أس��ايس  بشكل  امل��ف��سون  اتفق 
سبيل  عىل  الطويس  تفسريه،  عىل  الطربي 
لعبارة  بديلة  تفاسري  ثالثة  عرض  املثال، 
»أهل الكتاب« يعني هيود املدينة ونصارى 
نجران الذين يقدسون زعامءهم ورهباهنم 
وجم��م��وع ك��ال ال��ف��ئ��ت��ني)30(، وق��د واف��ق 

)29( الطربي، جامع البيان، 6: 483. 
)30( الطويس حممد بن حسن بن عيل أبو جعفر، 
العارش،  اجل��زء  القران،  تفسري  يف  التبيان 
نجف، املطبعة العاملية 1376/ 1957، 2: 

 .488

التفسري)32(  هذا  عىل  أيضا  الزخمرشي)31( 
التي  نفسها  الكلمة  هي  سواء  كلمة  بأن 
يتفق عليها التوراة واإلنجيل والقرآن)33(. 
فضال عن ذلك فقد فس الدعوة إىل عبادة 
بوصفها  رشيك  دون  من  وحده  احلق  اهلل 
عيسى  أو  ُع��زي��ر  تسمية  لتجنب  دع��وة 

)31( ولد الزخمرشي يف 476/ 1075 يف حمافظة 
سمرقند،  ب��خ��ارى،  يف  ودرس  خ���وارزم 
وبغداد، ومكة، انظر يوسف بقاعي، رشح 
الكتاب  دار  )بريوت:  الزخمرشي  مقامات 
عىل  حصوله  بعد   .5  )1981 اللبناين، 
مكة  إىل  انتقل  بغداد  يف  احلديث  يف  شهادة 
ملدة  املدينة  ه��ذه  يف  التدريس  ت��وىل  حيث 
لقب  اكتساب  من  مكنته  بالقصرية  ليست 
 N. B. MacGuckin انظر  اهلل.  جار 
البن  السري  قاموس   De Slaneترمجة 
الرتمجة  تنمية  صندوق  )باريس،  خلكان 
 :3  )1842 وايرلندا  لربيطانيا  الرشقية 
العربية،  اللغة  بسمو  فيها  يعرتف   .332
 ’ املفصل   ’ العربية  اللغة  عن  كتابه  أصبح 
معروفا بعرضه الواضح والشامل للقواعد 
 ،Andrew Rippin انظر:  النحوية. 
الزخمرشي، موسوعة األديان، 15: 554/ 

 .55
عمر،  بن  حممد  القاسم  أبو  الزخمرشي،   )32(
التنزيل  غ��وام��ض  حقائق  ع��ن  الكشاف 
 :1 التأويل،  وج��وه  يف  األق��اوي��ل  وعيون 

 .370
)33( الزخمرشي، الكشاف، 1: 371. 
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برش.  جم��رد  ألهن��ام  اهلل)34(  ابني  بوصفهام 
وكذلك َفْهم عبارة »ال يتخذ بعُضنا بعضًا 
ألهل  حتذير  وه��ذا  اهلل«  دون  من  أرب��اب��ًا 
سيام  ال  زعامءهم  اليطيعوا  أن  الكتاب 
قوانينهم وحتريامهتم املبتدعة مقابل قوانني 

اهلل)35(.
يفس حممد عبده)36( يف تفسري املنار)37( 
فهو  ذلك  مع  واسع،  بأسلوب  اآلية  هذه 
لفكرة  تطبيقها  بمناقشة  أكرب  بشكل  مهتم 
الكتاب  أهل  مصطلح  عن  بدال  التوحيد 
من  نوعني  يف  يركز  فهو  هنا  من  نفسه، 
التوحيد ومه�������ا: وحدانية اإللوهية)38(، 

)34( القران الكريم: )9: 30(. 
)35( الزخمرشي، الكشاف، 1: 371. 

)36( ولد حممد عبده يف الريف املرصي يف العام 
العام  يف  طنطا  يف  درس   .)1849(1850
مولعًا  أصبح   1865 العام  ويف   ،1862
بالتصوف، أطلعه عمه الشيخ درويش عىل 
اجلامعة الشاذلية، يف العام 1866 استمر يف 
دراسته يف جامعة األزهر، وأكملها يف العام 
انظر  ،J. J. G Jansenتفسري   ،1877

القران يف مرص اجلديدة، .1974 
عبدو  حممد  مها  عاملان  املنار  تفسري  ألف   )37(

)األستاذ( ورشيد رضا )الطالب(. 
)38( وإن اآلية أال َنعُبَد إال اهلل التي فهمت بأهنا 
آية  عن  مستقلة  جاءت  اإللوهية  وحدانية 
َوال ُنرِشُك بِه َشيئا، انظر رشيد رضا تفسري 

أبناء  بأن  ويرصح  الربوبية)39(،  ووحدانية 
 حممد مثل   وعيسى م��وس��ى  اهلل 
ومتثل  وحده،  اهلل  عبادة  عىل  الناس  حثوا 
جلميع  األصلية  الرسالة  نظره  وجهة  من 
املسيحيني  فإن  حال  أي  وعىل  األنبياء، 
كانت  قادهتم  تعاليم  بأن  يعتقدون  الذين 
ال ختتلف عن تعاليم اهلل، وأنه من املمكن 
ُأيسَء  فقد  وبذلك  خطاياهم،  تغفر  أن 
عبده  ويبني  املثىل)40(،  الوصية  هذه  تفسري 
بان كال املفهومني ُيَعدان انحرافا حيتاج إىل 
التصحيح، ومن هنا فإن هنالك حاجة إىل 
أن يعود اليهود والنصارى إىل كلمة سواء، 
بمعنى الوصول إىل مفهوم أسايس مشرتك 
املجتمعني  القرآن  وخياطب  املسلمني.  مع 
املذكورين قائال َفان َتوَلوا َفقولوا اشَهدوا 
هذه  أن  عبده  ويوضح  ُمسِلمون.  بِأنا 
احلق  اإلله  يعبدون  من  بأن  تويص  اآلية 
عليهم أن ال يستأنسوا برأي أي أحد غري 

القران احلكيم املسمى بتفسري املنار، املجلد 
12 يف 6 + امللحق، القاهرة: اهليئة املرصية 

العامة للكتاب، 1972، 3: 268. 
)39( اآلية َوال َيتِخذ َبعُضنا بعضًا أربابًا ِمن دوِن 

اهلل. انظر حممد عبدو، املنار، 3: 269. 
)40( حممد عبدو، تفسري املنار، 3: 270. 
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ويفضل  املعصية.  إرتكاب  من  معصوم 
عىل  اآلي��ة  ه��ذه  تطبيق  الطباطبائي)41( 
العام  اخلطاب  وفهم  الكتاب عموما  أهل 
تعني  الكتاب  أهل  يا  اآلية  أن  »الكتاب« 
اآلية  ويفس  اخلطاب)42(.  موضوع  أهنم 
بأهنا  بيننا وبينكم«  »تعالوا إىل كلمة سواء 
يتعاون  الذي  املشرتك  االتفاق  إىل  دعوة 
إىل  ويتوصلون  بينهم  فيام  البرش  بمقتضاه 
تولوا«.  »فان  »تعالوا«  تعنيه كلمة  ما  ِفْهم 
واإلنجيل  والتوراة  القرآن  بأن  وجي��ادل 

من  للمدة  الطباطبائي  العالمة  ع��اش   )41(
احد  وكان  تربيز،  يف  اىل1981م  م   1903
الفالسفة  واحد  البارزين  القران  مفسي 
العرشين،  القرن  يف  التقليديني  املسلمني 
القران،  تفسري  يف  امليزان  أعامله  أهم  من 
ويقع هذا العمل يف عرشين جملدًا )بريوت: 
 /1394 يف  املطبوع  االعلمي،  مؤسسة 
قرآنية  آية  عىل  ع��ادًة  يعلق  وهو   .)1974
أخرى  قرآنية  بآيات  االستعانة  عرب  حمددة 
القرآنية  التعليقات  االعتبار  بنظر  آخ��ذا 
املعارصة والقديمة، انظر سيد حسني نرص، 
موسوعة  حسني".  حمم�����د  "الطباطبائي، 
املعارص  اإلس��الم��ي  للعامل  اوك��س��ف��ورد 
اوكسفورد،  جامعة  مطبعة  )اوكسفورد: 

 .162- 161 :4 )1955
 :3 للطباطبائي،  القران  تفسري  يف  امليزان   )42(

 .246

تتفق مجيعًا عىل »كلمة سواء« وهي الكلمة 
التي تصف الوحدانية)43(.

الوحدانية  توكيد  أن  الطربي  يعتقد 
بدوره يتطلب رفض إرشاك أي يشء باهلل 
ما دونه، عالوة عىل  احلق، ورفض عبادة 
ذلك أن اآلية »ال نعبد إال اهلل « تنفي عبادة 
بشكل  تؤكد  وبذلك  اهلل،  غري  خملوق  أي 
ضمني عبادة اهلل. وهذا يشبه الشهادة التي 
ترص عىل انه ليس هناك رب غري اهلل، الن 
ذلك ال جيعل من الرضورة بمكان توكيد 

وجود اهلل الن القرآن أكد ذلك)44(.
القران يتوسع  من هنا يمكن رؤية أن 
للتوحيد، ويقدم  يف إعطاء تعريف عقدي 
الكتاب  أله��ل  وص��ادق��ة  واضحة  دع��وة 
لكتاهبم  األصلية  التعاليم  إىل  للرجوع 
الذي  اخلالص  التوحيد  إىل  أي  املقدس، 
واملطلق،  الواحد  اهلل  عبادة  عىل  يشتمل 
وعىل أن ال تنسب القدسية إىل أحد غريه، 
كي  آخر  خملوق  بأي  القبول  عدم  وعىل 

يكون إهلًا.

 :3 للطباطبائي،  القران  تفسري  يف  امليزان   )43(
 .247

 :3 للطباطبائي،  القران  تفسري  يف  امليزان   )44(
247
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األديان  يف  التوحيد  مذهب  خالصة 
املوحدة الثالثة:

األدي���ان  يف  ال��ت��وح��ي��د  م��ذه��ب  إن 
»موحدة« وهي  أنفسها  تعّد  التي  الثالثة، 
ُعرَف  قد  واإلسالم  واملسيحية  اليهودية، 
واإلنجيل،  التوراة،  يف  خمتلف  بشك���ل 

والقران:
التوحيد يف التوراة:. 1

الكتاب  يف  التوحيد  فك���رة  تطورت 
نقطة  إىل  ال��ت��وراة  اليهود  ل��دى  املقدس 
القومية  هويتها  تفق����د  مل  لكنها  حم��ددة 
له  الرب  فان  الفكرة،  هلذه  وطبقًا  املميزة، 
)شعب  إرسائيل  شعب  مع  خاصة  عالقة 
ُأرِسلت هلذا  املختار(، وأن رسالته قد  اهلل 
الشعب وحده، وأن رسله ُأسندوا ليكونوا 
من بينهم، وأن رب إرسائيل هو إله قومي 
يدين له كل إرسائييل بالوالء. وقد قدمت 
بشكل  التوحيد  فكرة  ول��ألب��د  ال��ت��وراة 
بمعنى  الواحد،  الرب  عبادة  لفكرة  مواٍز 
بوجود  االعتقاد  مع  واحد،  إله  عبادة  أن 
آهلة  كانت  التي  األصنام  مثل  أخرى،  آهلة 
لشعوب وقبائل غري شعب إرسائيل. وعىل 
مناقشة  يف  فشلت  قد  التوراة  أن  يبدو،  ما 

فكرة التوحيد بشكل واضح ورصيح، ويف 
رفضها اآلهلة األخرى.

التوحيد يف اإلنجيل: . 2
مرتبة  اإلنجيل  يف  اإلله  فكرة  ارتقت 
أهنا  يف  ال��ت��وراة،  يف  منها  أع��ىل  واح���دة 
اهلوية  مفهوم  صياغة  عىل  ق���ادرة  كانت 
وقد  التوحيد،  فكرة  من  املميزة  القومية 
اإلله  فكرة   عيسى النبي  أتب��اع  طرح 
ولكن  أمجع.  والعامل  للبرش  السيد  بصفة 
إىل  الفكرة  بتلك  خيرجوا  مل  األتباع  هؤالء 
البرشي،  العقل  إحساس  عن  خي��رج  ما 
ببناء اإلحساس بني  الشعور  قام هذا  وقد 
اإلله وخملوقاته كالذي بني األب وأطفاله، 
يعّرفون  األناجيل  من  كثريًا  نرى  لذلك 

البرش بأهنم أبناء اهلل.
لذلك، فان فكرة التوحيد يف املسيحية 
فكرة  منارصوها  قبل  حينم����ا  ضعفت 
عرب  اهلل،  وان  إليامهنم.  خالصة  الثالوث 
السي��د املسيح الذي ضحى بنفسه للعامل، 
البرشية  غري  قد  الق�����دس  الروح  وبقوة 
عام  وبشكل  القدسية.  عليها  وأضفى 
فان اهلل ينظر إليه بأنه خلق البرشية لتتحد 

معه.
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التوحيد يف القرآن:. 3
موقع  يف  التوحيد  فكرة  القرآن  حيدد 
وأمانة  وسموًا،  وشمولية،  وضوحًا،  أكثر 
من أجل حرص مجيع القوى يف يده، وحتت 
الفكرة  هذه  القرآن  ج��َرد  وقد  سيطرته، 
املادية  العالقات  ومجيع  األبوية  طبيعة  من 
وبإحس�اس  املخلوقات  م��ع  األخ���رى 
الشخص  حتى  يشب����ه  ال  اهلل  إن  مطلق، 
اإلله  فهو  األرض،  وج�����ه  عىل  األسمى 
هذه  عن  تعاىل  املطلق،  القوي  الواحد، 
الرسول   ،حممد النبي  وأن  األشي�اء، 
األقدس هلل يقف بني يدي عظمة اهلل عبدًا 
أثناء  يف  حتى  أوام���ره،  يتلقى  متواضعًا 

خضوعه لربه إذ يقول القرآن:
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

پچ)45(.

لذا كان القرآن الكتاب الوحيد الذي 
عمم فكرة التوحيد والذي حتدث برصاحة 

بأنه ال إله إال اهلل.
ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

)45( )39: 11 القران الكريم(. 

ڑ ڑ چ)46( .
وخ���ريه،  وج��الل��ه،  اهلل  عظمة  إن 
وحكمته قد أسُتِدَل عليها ببعض األمثلة، 
عبادة  أو  البحث،  بمكان  احلامقة  من  لذا 
يلقي  ذلك  إن  إذ  اهلل.  غري  أخرى  قوة  أي 

بعيدا  ويأخذه  اخلطأ،  الطريق  باإلنسان يف 
رؤي��ة  يمكن  ال  ل��ذا  احلقيقة،  ع��ن  ج��دا 
القرآن  يف  التوحيد  من  وأفصح  أوض��ح، 

عنه يف الكتابني اآلخرين.
اإلستنتاج:

النبي  اب��ت��داًء  التوحيد  ف��ك��رة  ق��دم 
وتتفق  امليالد(.  قبل   2400(  إبراهيم
األديان الثالث�������ة )اليهودية، واملسيحية، 
َع  واإلسالم( عىل أن النبي إبراهيم قد رَشَ
طرحت  الوثنية.  ضد  للوقوف  بحركٍة 
هناك  ولكن  الواحد  اإلله  فكرة  اليهودية 
البرشية  الصفات  تنسب  خمتلفة  إشارات 
رؤية  إمكاني����ة  أمثلتها  وم��ن  اهلل،  إىل 
كانت  القدي���م  الزمن  يف  الخ.  ظهره... 
املعابد اليهودية مزخرفة بالرسوم اجلدارية 
وأحد  القصص،  تصف  التي  األخالقية 
هذه الرسوم يف أحد املعابد القديمة تصور 

)46( )القران(. 
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التشبيه  وان  احل��وت.  بلعته  وقد  يونس 
املستعمل لرشح فكرة اإلله جعل اهلل يبدو 
فضال  ضخم.  بحجم  السن،  كبري  رجاًل 
ليس  اليهودي  الدين  أتباع  فان  ذلك  عن 
مهمة  استوعبوا  قد  يكونوا  أن  بالرضورة 

.النبي موسى
أتباعها  تراجع  فقد  املسيحية،  يف  أما 
خطوة إىل الوراء، حينام ُعّد املسيح هو اهلل، 
عرب اله يف السامء، وآخر يف األرض، وأن 
فكرة الثالوث قد اخرُتَِعت حلسم اخلالف 

يف ذلك، وقد أفضت مجيعها إىل اإلعتقاد 
عيسى  رسالة  إن  اهلل.  ابن  هو  املسيح  بأن 
التعاطي  الدين  عىل  وك��ان  ُف��ق��دت.  قد 
ج��دًا  خ��اص��ة  اجتامعية  مشكالت  م��ع 
من  اهلدف  أن  كام  الروماين(،  )االستبداد 
التوحيد قد ُأمِهل. وقد نحتت متاثيل مريم 
شكال  املسيحية  دعمت  وبذلك  وعيسى، 
حتطيمها،  عن  ب��دال  الوثنية  أشكال  من 

والذي كان ذلك من أهم أهدافها.
ك���ان هدفه  اإلس����الم  ع��ن��دم��ا ج���اء 
التوحيد.  إىل  الدعوة  يزال  وما  الرئيس 
وأن مجيع التدابري قد اختذت كي ال يساق 
للتوحيد،  القويم  النهج  عن  بعيدا  أتباعه 

اهلل  لشخصنه  فيه  مشكوك  تشبيه  أي  وأن 
وتتشكل  تتحقق  اإلله  فكرة  وأن  ممنوع. 
التي  املميزة  والصف��ات  اخل��واص  عرب 
يف  وأوجزت  الكري��م  القرآن  يف  جاءت 

سورة الفاحتة.
دين  كل  ح��اول  اإلس��الم  جم��يء  بعد 
يف  االندماج  أجل  من  تعاليمه  ُيّعدَل  أن 
بوتقة التوحيد اإلسالمي، عادًة عرب جتريد 
اخلواص اإلنسانية التي أضفوها عىل اهلل. 

ونحن نتحفظ عن التعليق عىل نجاحهم.
املص���������ادر

تنوير . 1 م(،   688-  619( عباس  ابن 
ع��ب��اس،  اب���ن  تفسري  م��ن  امل��ق��ب��اس 

بريوت، دار الكتب العلمية.
القرآن، . 2 يف  التوحيد  جوادي،  اآلميل، 

بريوت، دار الصفوة، 1994.
الزخمرشي، أبوالقاسم حممد بن عمر، . 3

الكّشاف عن غوامض التنزيل وعيون 
األقاويل يف وجوه التنزيل.

4 . ، ش��ب��يل، حم��م��د، ح��ي��اة امل��س��ي��ح
بريوت، دار اجليل، 1998.

الصالح، صبحي، هنج البالغة لإلمام . 5
.عيل
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امللخص:
الشوری  س��ورة  من   51 لآلية  وفقًا 
ينقسم  األنبياء  علی  املنزل  الوحي  فإن 
والوحي  املبارش  الوحي  منها  أقسام  عىل 
املبارش  غري  والوحي  حجاب  وراء  من 
املفسين  بني  خ��الف  هناك  امَل��َل��ك.  عرب 
نزول  يف  املبارش  الوحي  وج����ود  حول 
الوحي  وجود  ألن  ونظرًا  الكريم.  القرآن 
وأن  لإلثبات  قابل  وثبوتًا،  إثباتًا  املبارش 
اآليات القرآنية-ومنها اآليات 3 إلی 10 
النبي  فإن  ذلك،  -تؤكد  النجم  سورة  من 
الثالثة  األق��س��ام  مجيع  تلّقی   األكرم
املفسين  بعض  يقوله  ملا  خالفًا  للوحي 
القرآن  يف  املبارش  الوحي  يرفضون  الذين 
جربيل  إلی  اآليات  مجيع  تنزيل  وينسبون 

.األمني
املقدمة:

النبي  القرآنية علی  تنزي��ل اآليات  تم 
قام  حيث  الوحي  طريق  ع�ن   األكرم
الرسالة  بتلقي  الغيب  بعامل  االتصال  بعد 
الوحي  وكان  للناس.  وتبليغه�ا  الساموية 
أساليب  ثالثة  عرب  يتم  لنبيه  اهلل  وحمادثة 
أشار إليها القرآن الكريم )الشوری: 51( 

وهي: 
استخدام . 1 بدون  أي  املب���ارش  الوحي 

كان  حيث  آخ��ر  يشء  أي  أو  جربيل 
رّسية  بصورة   النبي يصل  الوحي 

ورسيعة.
كان . 2 حيث  حجاب  وراء  من  الوحي 

توسط  دون  من  نبيه  مع  يتحدث  اهلل 
جربيل، والنبي يسمع كالم اهلل نه 

يسمع الصوت من مكان أو يشء ما.
امَلَلك . 3 كان  حيث  امَلَلك  عرب  الوحي 

ال��ع��ل��وم  وي��وح��ي  اهلل  ب��أم��ر  ي��ن��زل 
هذا  ففي  األن��ب��ي��اء.  إل��ی  وامل��ع��ارف 
علی  جربيل  ينزل  الوحي  من  النوع 

النبي و يوحي إليه آيات القرآن.
حول  املفسين  ب��ني  خ��الف  ه��ن��اك 
طريقة نزول الوحي علی النبي، فبعضهم 
أن  ويعتقد  املبارش  الوحي  فكرة  يرفض 
علی  األم��ني  جربيل  أنزله  كله  ال��ق��رآن 
النبي، وهم يستندون يف ذلك إلی أدلة 
أن  يری  آخر  وبعض  والسنة.  القرآن  من 
امَلَلك  علی  مقترصًا  يكن  مل  الوحي  إنزال 
 بل هناك عدد من اآليات تلقاها النبي
جربيل،  من  تدخل  دون  وم��ن  مبارشة 
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علی  ردود  و  براهني  أيضًا  هؤالء  ولدی 
أدلة املعارضني. وبالرغم من األمهية التي 
بقضية  وعالقته  املبارش  الوحي  هبا  حيظی 
بطريقة  اآليات  من  عدد  ونزول  املعراج 
امَلَلك	 م��ن  تدخل  دون  وم��ن  م��ب��ارشة 
عن  البقرة  لسورة  األخرية  اآليات  منها 
املتعلقة  الكتابات  	فإن  املعراح  موضوع 
بالوحي  كبريًا  اهتاممًا  تويل  ال  بالوحي 
الشأن.  املعارضني هبذا  براهني  أو  املبارش 
وهذا األمر وحده يكفي إلثبات رضورة 
اخلالف  أن  يذكر  املوضوع.  إلی  التطرق 
النازلة  اآليات  عدد  حول  املفسين  بني 
دراس��ة  وأن  عاديًا  أم��رًا  يعترب  م��ب��ارشًة، 
إشارة  علی  والعثور  اخلالف  هذا  تاريخ 
التطرق  رضورة  يثبتان  عليه،  فقط  عابرة 

إليه.
اإلج��اب��ة عن  نريد  ال��دراس��ة  ه��ذه  يف 
 األسئلة التالية: بأي صورة تلقی النبي
الوحي؟. وما هي براهني معاريض الوحي 
براهينهم؟.  علی  رّد  ِمن  وهل  املبارش؟. 
وما هي الرباهني التي يستدل هبا القائلون 
اآليات  عدد  هو  كم  و  املبارش؟.  بالوحي 

التي نزلت مبارشًة؟.

أقسام الوحي:. 1
لقد تم التواصل بني اهلل ورسله بطرق 

خمتلفة رصح هبا القرآن الكريم:
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  چ 

مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

ىتچ  مت  خت  جتحت  يب  ىب 

]سورة الشوری: 51[.
ويشري احلرص املوجود يف اآلية إلی أن 
عن  إال  يتم  ال  أنبيائه  و  اهلل  بني  التواصل 
وراء  ومن  الوحي،  الثالثة:  الطرق  هذه 

حجاب، وإرسال رسول.
بشأن  املفسين  بني  خالف  هن�����اك 
املذكورة،  اآلية  يف  »َوحيًا«  كلم���ة  تفسري 
إلقاء  يعني  ال��وح��ي  أن  ي��ری  فبعضهم 
النوم  يتم يف  الذي  القلبي  املعاين واإلهلام 
أو اليقظة، وشاهد ذلك أن اهلل أوحی إلی 
أم موسی أن تلقيه يف اليم، أو أمر إبراهيم 
صدر  إل��ی  ال��زب��ور  وأوح��ی  ابنه،  بذبح 
داود. )راجع: أبو الفتوح الرازي، ج17، 
ص234،  ج4،  والزخمرشي،  ص143، 

وامليبدي، ج9، ص43(.
اآلية  يف  الوحي  أن  آخر  بعض  ويرى 
يف  املعاين  وإلقاء  الشفوي  الوحي  يعني 
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القريش،  )راج��ع:  م��ب��ارشًة.  النبي  قلب 
ج4،  الكاشاين،  والفيض  ص510،  ج9، 
ص381، والقمي، ج2، ص279(. ففي 
 النبي يتلقی  الوحي  من  القس�م  هذا 
ودون  مبارشة  سبحانه  اهلل  من  الوحي 
تدخل من أي كائن آخر سواء كان جربيل 
الوحي  هذا  ويواكب  آخ��ر.  ملك  أي  أو 
املشافهة  من  نوٌع  اللدين،  بالوحي  املسمی 

واملقابلة.
النوع الثاين من الوحي هو الوحي من 
يسمع  النبي  أن  وتفصيله  حجاب،  وراء 
ويف  الصوت.  مصدر  يری  أن  دون  صوتًا 
هذا النوع من التواصل يتحدث اهلل تعالی 
َمَلك،  أي  من  تدخل  دون  من  نبيه  مع 
من  يأتيه  ال��ذي  اهلل  ك��الم  يسمع  والنبي 
يشء أو مكان ما، متامًا كام حتدث اهلل تعالی 
يف  صوت  خلق  عرب   موسی سيدنا  مع 

الشجرة.
يقول  	كام  الوحي  هذا  يف  واحلجاب 
يشء  عن  	عبارة  الطباطبائي  العالم����ة 
ورائه  من  ُيسمع  الصوت  بل  يتكل��م  ال 
خارج  من  يص���در  الصوت  أن  )بمعنی 
امليزان،  )الطباطبائي،  وحميطه(.  ال��يشء 

ج18، ص75(.
عرب  يتم  الوحي  من  الثالث  النوع 
اهلل  عند  م��ن  امَل��َل��ك  ينزل  حيث  َم��َل��ك، 
إلی  اإلهلي����ة  واملعارف  العلوم  ويوحي 
القرآين  الوحي  حامل  وامَلَلك  األنبي����اء. 
هو جربيل األمني الذي رّشفه اهلل بالنزول 
القرآني����ة  اآليات  وإلقاء   النبي علی 

عليه.
ه��ن��اك خ��الف ب��ني امل��ف��سي��ن حول 
النبي  ع��ل��ی  ال���ن���ازل  ال��وح��ي  ط��ري��ق��ة 
األكرم، حيث يری البعض أن الوحي 
والوحي  املبارش  الوحي  مزيج من  القرآين 
ال��ن��وم من  ال��وح��ي يف  امَل��َل��ك، وأن  ع��رب 
يؤمنون  ال  أهنم  مع  املبارش  الوحي  قبيل 
 النبي علی  النوم  يف  الوحی  بنزول 
-105؛  ص103  األميني،  )راجع:  بتاتًا 
معرفت، ج1، ص57(. ويری بعض آخر 
الوحي  قبيل  من  هي  الصادقة  الرؤی  أن 
امليزان،  )الطباطبائي،  حج��اب  وراء  من 
يقولون  فإهنم  وعليه  ص109(  ج18، 

.بنزول مجيع أقسام الوحي علی النبي
العالمة  رأي  ن��خ��ت��ار  ه��ن��ا  ون��ح��ن 
الطباطبائي الذي يری أن الوحي نزل علی 
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الصادقة  الرؤی  أقسام:  بثالثة   النبي
َمَلك  ع��رب  وال��وح��ي  امل��ب��ارش  وال��وح��ي 
األقسام  اعتبار  يمكن  وعمومًا  الوحي، 
عرب  ال��وح��ي  مه��ا:  فقط  قسمني  الثالثة 

واسطة والوحي بدون واسطة.
أدلة معاريض الوحي املبارش:. 2

القرآن  نزول  أن  املفسين  يری بعض 
العلوم  وأن  الوحي  َملك  عرب  تم  بأمجعه 
أن  جي��ب  اهلل  م��ن  تنزل  التي  وامل��ع��ارف 
مبارشًا؛  الوحي  كان  وإن  املسار  هذا  تعرب 
وحسب هؤالء املفسين فإن الفوارق بني 
مراتب الوحي ترتبط بمقدار رقي األنبياء 

النفيس.
لرؤية  -وفقًا  اهلل  فعل  الوحي  أن  وبام 
الواسطة  عرب  	ويتم  الطباطبائي  العالمة 
فإن  األخ��ری،  اإلهلية  األفعال  مثل  مثله 
َمَلك  عرب  أو  حج�اب  وراء  من  الوحي 
املبارش  التح��دث  مع  يتنافی  ال  الوحي 
لدی  العناية  مستوی  فإن  وعليه  اهلل.  من 
املخاطب هو الذي جيلب قساًم خاصًا من 
اعتنی  إذا  أخری  وبعبارة  الوحي،  أقسام 
-فإن  جربيل  -وهو  الوحي  بناق��ل  النبي 
يعتن  مل  وإذا  الناقل،  عرب  يأتي��ه  اهلل  كالم 

مبارشة.  اهلل  من  االم  يسمع  فإنه  بجربيل 
)الطباطبائي، امليزان، ج14، ص149(.

إلثبات  امل��ف��سون  ه��ؤالء  ويستدل 
رأهيم بأدلة كالتايل:

2. 1. األدلة القرآنية:
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ   .1
]س��ورة  ںچ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

الشعراء: 192 -194[.
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ   .2

ېئ چ ]سورة النحل: 102[.
3. چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ چ ]سوره البقره: 97[.

	كاآليات  قرآنية  آي��ات  ظاهر  ي��دل 
املذكورة أعاله 	أن النبي تلقی القرآن 
تؤكد  الثالثة  اآليات  أن  إذ  واسطة،  عرب 
القرآن عرب جربيل أو روح القدس  نزول 
أو روح األمني، و أن جربيل وفقًا لآليات 
املذكورة هو الذي أنزل القرآن كله وليس 
ص7(.  م��ريحم��م��دي،  )راج���ع:  بعضه. 
واآليات الثالثة ال تأيت علی ذكر القسمني 
املبارش  ال��وح��ي  أي  للوحي  اآلخ��ري��ِن 

والوحي من وراء حجاب.
و»روح  األمني«  »روح  تعابري  تش��ري 



الوحي املبارش واآليات النازلة

364

املذكورة  اآليات  يف  و»جربيل«  القدس« 
أي  توجد  ال  أن��ه  إذ  جربيل،  امَلَلك  إل��ی 
جربيل  غري  الكريم  القرآن  لتنزيل  واسطة 
بعض  ف��إن  أخ��ری  جهة  وم��ن  جهة،  من 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  ك��اآلي��ة  اآلي����ات 
علی  تنص  گچ  ک  ک  ک  ک 

القصد  الواسطة هي جربيل. ولو كان  أن 
م��ن ال��واس��ط��ة يف اآلي���ات األخ���ری غري 
كام  اآلي��ات.  بني  التناقض  حلصل  جربيل 
اآليات  يف  َل��ُه«  »َن��زَّ يف  النصب  ضامئر  أن 
دون  بأكمله  القرآن  إلی  تشري  املذكورة، 
الوسائط  إن  القول  يمكن  فال  أبعاضه، 
نفسه،  )املصدر  القرآن.  نزول  يف  متعددة 

ص8(.
القول  هذا  تؤيد  أخری  آيات  وهناك 

و هي:
املعراج  قضي��ة  إلی  تشري  التي  اآليات   .4

ڀ ڀ ڀ ٺ  چ  النجم:  سورة  يف 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڎچ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

]سورة النجم: 3 -11[.
فهناك من يری أن الذي عّلم وكذلك 
)راج��ع:  جربيل  هو   النبي رآه  ال��ذي 
البيضاوي،  ص262،  ج9،  الطربيس، 
ج28،  ال��رازي،  الفخر  ص157،  ج5، 

ص346،  ج6،  قط���ب،  سيد  ص237، 
األندليس، ج5، ص196(.

  النبي  فإن  التفسري  هذا  وحسب 
رأی جربيل بصورته احلقيقية، وعليه فإن 
الواسطة  عرب  الوحي  علی  تدل  اآلي��ات 
َشِديُد  َمُه  »َعلَّ بعد عبارة  الواردة  والضامئر 
الوصف  وكذلك  جلربيل،  تعود  اْلُقوی« 
اآلية  فمضمون  جربيل.  به  يقصد  بالقوة 
 النبي عّلم  الق�����وی«  »شديد  أن  هو 
وقف  أن��ه  )أي  استوی  القوي  وجربيل 
بصورته احلقيقية، خالفًا ملا كان عليه عادة 
وجربيل  وسيم(.  شاب  بصورة  ويظهر 
النبي كان يف  الوحي علی  تنزيل  حال 
األفق األعلی ثم دنا من النبي فتدّلی، 
فرفع النبي فكان قاب قوسني أو أدنی 
ما  )نبيه(  عبده  إل��ی  اهلل  أوح��ی  )وه��ن��ا( 
أوحی، وفؤاد النبي ما كذب ما رأی، أي 
والقصد  رؤيته،  يف  خيطئ  مل   النبي أن 
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بصورته  جربيل  رؤية  يف  خيطئ  مل  أنه  هو 
احلقيقية.

گ  چ  اآلي���ة  ت��ل��ت  ال��ت��ي  اآلي����ات   .5
أن  بوضوح  تدل  ڳچ  گ  گ 
القرآن  لتنزيل  واسطة  كان   جربيل
الرشيفة  اآليات  يف  يوجد  أنه  إذ  كله، 
الذي  الكتاب  املذكورة أوصاف لكل 

نزل به الروح األمني.
نزول  علی  تدل  آيات  هناك  وكذلك   .6

چڳ  منها:  جربيل،  بواسطة  القرآن 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
]سورة  چ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
التكوير: 19 -21[. والقصد من اآلية 
 أن القرآن الذي يتلوه عليكم حممد
ما هو بقوله بل هو قول واسطة احلق 
ورسوله الكريم )جربيل( الذي تلقی 
من���ه. )مري حممدي،  القرآن   النبي

ص8(.
املحصلة هي أن اآليات املذكورة تدل 
علی تلقي النبي كل أقواله )ما عدا أقواله 
كأي شخص عادي( من جربيل. )املصدر 
الطباطبائي،  وراجع:   ،10- ص9  نفسه، 

القرآن يف اإلسالم، ص105(.

2. 2. األدلة الروائية:
عن  فضاًل  الرأي  هذا  أصحاب  يقّدم 
إلثبات  روائية  شواهد  القرآني���ة،  األدلة 

رأهيم، وهي:
حديثًا . 1 البحراين  الشيخ  املرحوم  أورد 

التي  الواسطة  أن  علی  يدل  صحيحًا 
سامها القرآن الكريم »الرسول الكريم 
 ،جربيل هي  واألم���ني«،  واملطاع 
عن  س��امل  بن  هشام  »روی  مضيفًا: 
قال:   النبي أن   الصادق اإلمام 
و  جلربئيل،  فقلت  امل��ع��راج  ليلة  يف 
اهلل:  وصفه  ال��ذي  باملك��ان  جربئيل 
يريني  أن  تأمره  أال  َأِم��نٍي:  َث��مَّ  ُمطاٍع 
أر  يا مالك،  النار؟. فقال له جربئيل: 
حممدا النار. فكشف عنها غطاءها، و 
ج3،  )البحراين،  و...«  منها  بابا  فتح 

ص474(.
اإلمام . 2 عن  روي����ت  التي  الصلوات 

تدل  املقربني،  للمالئك�ة   السجاد
»َو  وه��ي:  ال���رأي،  ه��ذا  صحة  علی 
يِف  امْلَُطاُع  َوْحِيَك،  َعىَل  اأْلَِمنُي  يُل  ِجرْبِ
ُب  امْلَُقرَّ َلَدْيَك،  امْلَِكنُي  َساَمَواتَِك،  َأْهِل 
ِعنَْدك«. نری أن اإلمام ينسب إلی 
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وصفه  التي  نفسها  األوصاف  جربيل 
السجادية،  )الصحيفة  هبا.  تعالی  اهلل 

ص37(.
ايب . 3 وابن  احلاك�م  عن  السيوطي  روی 

حريث  بن  حس���ان  طريق  عن  شيبة 
عباس  ابن  عن  جبري  بن  سعي�د  عن 
أن:  اإلس�������ناد(  بصحة  )ورصحوا 
)اللوح  الذكر  انفص�������ل عن  القرآن 
الرشف  بيت  يف  وُوض���ع  املحفوظ( 
أن����زله  حيث  الدنيا  بالسامء  والعزة 
الدر  جربيل علی مه��ل. )السيوطي، 

املنثور، ج1، ص41(.
ينبغي  بحثنا  من  اجلزء  هذا  هناية  ويف 
اإلشارة حسب ما أوردناه إلی أن: هؤالء 
يف  واسطة   جربيل يعتربون  املفسين 
أنه هو  الكريم بأمجعه حيث  القرآن  تنزيل 
 ،النبي األكرم الذي أنزل القرآن علی 
القرآين  غري  الوحي  من  ح�االت  هناك  و 
وآخ��ر علی  ب��ني ح��ني  ينزل  ك��ان  ال��ذي 
دون  وم�������ن  مبارشة  بصورة   النبي
عليه  يغمی   النبي جيع���ل  مما  واسطة، 
أو ما شابه ذلك متأثرًا بعظمة اهلل تعالی، 
وهذا األمر تؤكده أدلة روائية. واملحصلة 

 هنا أنه ال آي�ة قرآنية نزلت علی النبي
بصورة مبارشة ومن دون واسطة.

تقييم أدلة معاريض الوحي املبارش:. 3
املبارش  الوحي  معاريض  استدالل  إن 
بأمجعه  القرآن  نزول  علی  الدالة  باآليات 
أنه  إذ  بكامل  ليس  جربيل،  بواسط�����ة 
وحسب الق���ول القرآين )الشوری: 51(	
الواسطة،  بدون  الوحي  	يعترب  قلنا  وكام 
أي  وأنبيائه  اهلل  بني  التواصل  طرق  أحد 
مبارشًة.  اهلل  من  الكالم  يتلقی  النبي  أن 

ٱ  چ  الشوری  52 من س��ورة  فاآلية 
سياقها  ي��دل  پچ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ما  إلی  تشري  »كذلك«  كلم��ة  أن  الظاهر 
الوحي  أقسام  من  السابق��ة  اآلية  يف  ذكر 
تدل  كثرية  روايات  هناك  أن  كام  الثالثة. 
الروايات  يف  وردت  أن��ه  إذ  ذل��ك،  علی 
الوحي  يتلقی  ك��ان  كام   الرسول أن 
بواسطة جربيل -القسم الثالث من أقسام 
الوحي -فإنه أيضًا يتلقاه و هو نائم -من 
الثاين -أو مبارشًة ومن  مصاديق القس���م 
دون واسط��ة أي القسم األول من أقسام 
ج18،  امليزان،  )الطباطبائي،  الوح������ي. 

ص75(.
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سورة . 2 آي��ات  عن  ورد  ال��ذي  التفسري 
الوحي  معاريض  أدلة  إطار  يف  النجم 
املبارش القرآني����ة، ال خيلو من عيوب 

منها:
چ چ ڇ ڇ ڇچ . 1 چ  اآلية  يف 

	خاصة  الضامئر  مرجع  أن  ش���ك  ال 
كان  ولو  اهلل،  	هو  عب��ده  يف  الضمري 
جربيل  القوی«  »شديد  من  القص����د 
أن  ومع  الضامئر،  مجيع  إليه  لعادت 
هذه  أن  علی  تدل  اخلارجية  القرائن 
األخ��ری،  اآلي��ات  عن  ختتلف  اآلي��ة 
متاسك  يف  اخللل  أن  ش���ك  ال  لكنه 
اآليات ومراجع الضامئر يتعارض مع 

ظاهر اآليات.
كافة 2.  اخلارق�����ة  يعني  القوی«  »شديد 

إال مع  يتناسب  قواه، وهو وصف ال 
الذات اإلهلية املقدسة، ورغم أن اآلية 
أن  تنص علی  التكوير  20 من سورة 
ٍة ِعنَْد ِذي اْلَعْرِش  كون جربيل »ِذي ُقوَّ
له  الذي  القوی«  »شديد  لكن  َمِكنٍي« 
اختالفًا  خيتلف  وواسع  عام  مضمون 
كثريًا عن »ذي قوة« الذي وردت فيه 

»قوة« مفردة نكرة.

3 . النبي أن  التالية  اآليات  وردت يف 
)ف���وق  امل��ن��ت��ه��ی  س����درة  ع��ن��د  رآه 
هو  املرئي  يكون  كيف  ال��س��اموات(. 
يف  النبي  صاحب  أنه  واحلال  جربيل، 
رحلة املعراج منذ البداية ومن األرض 
إلی السامء، ومل يشاهده يف علو السامء 
 النبي إن  يقال  أن  إال  فحسب. 
ثم رآه  البداية  إنسان يف  رآه يف صورة 
واحلال  األصلي�ة،  بصورته  السامء  يف 
أنه ال توجد قرينة علی هذا القول يف 
هذا  تويل  اآليات  هذه  إن  ثم  اآليات. 
اللقاء أمهية كربی، يف حني أن مشاهدة 
حتظی  ال  األصلي���ة  بصورته  جربيل 

بنفس األمهية.
ما . 4 اْل��ُف��ؤاُد  َك��َذَب  )ما  عبارة  وكذلك 

باطني وليس  دليل علی شهود  َرأى( 
رؤية جربيل رؤية حسية بالعني.

روايات . 5 هناك  كله  هذا  عن  وفض���ال 
ال   البيت أهل  مص��ادر  يف  متعددة 
منها  القصد  بأن  اآلي��ات  هذه  تفس�ر 
املذكورة  الروايات  تشري  بل  جربي��ل 
للذات  خاصا  باطنيا  شهودا  هناك  أن 
شريازي،  )مكارم  املقدس�����ة.  اإلهلية 
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األمثل، ج17، ص214 -216(.
أمثلة عن الروايات املذكورة:

أماليه أ.  يف   الطويس الشيخ  روی 
َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
َدَنْوُت  اَمِء  السَّ إىَِل  يِب  ُعِرَج  مَلَّا   : اهللَِّ
( َحتَّى َكاَن َبْينِي َو  ِمْن َريبِّ )َعزَّ َو َجلَّ
َأْدنى. )الطويس،  َأْو  َقْوَسنْيِ  َبْينَُه قاَب 

األمايل، ص352(.
الرشائع ب.  علل  يف   الصدوق روی 

ْبِن  ِه��َش��اِم  َع��ْن  عن  نفسه  املضمون 
يف   ُموَسى احْلََسِن  َأيِب  َعْن  احْلََكِم 

َي  ُأرْسِ َفَلامَّ  ق��ال:  أنه  طويل  حديث 
ِه َكَقاِب َقْوَسنْيِ   َو َكاَن ِمْن َربِّ بِالنَّبِيِّ
ُحُجبِِه!.  ِمْن  ِحَجاٌب  َلُه  ُرفَِع  َأْدنى  َأْو 
ج2،  ال��رشائ��ع،  علل  بابويه،  )اب��ن 

ص332(.
وردت ت.  التي  الروايات  أغلب  أن  كام 

الوحي  تفس  اآلي��ات،  ه����ذه  بشأن 
منها  اإلهلي،  والشه�������ود  باملعاين��ة 
بن  عيل  تفسري  يف  ال��واردة  الرواي��ات 
الوحي  أن  علی  تنص  التي  إبراهي���م 
هو الوحي باملشافه�ة. )راجع: القمي، 

ج2، ص334(.

أن  ذك��رت  ال��رواي��ات  ه��ذه  فجميع 
رؤية  هي  النجم  سورة  آيات  يف  »الرؤية« 
فيها  حجاب  ال  قلبية  رؤي��ة  وه��ي  اهلل، 
إللقاء  كواسطة  رسول  أي  حرضه�ا  وال 

الوحي.
القرآنية . 3 اآلي��ات  من  عدد  ظاهر  يدل 

مبارشة   النبي مع  حت��دث  اهلل  أن 
تعالی:  كقوله  واس��ط��ة،  دون  وم��ن 
]سورة  ڇچ  ڇ  ڇ  چ  چچ 

يذكر  مل  اآلية  هذه  ففي   ،]10 النجم: 
تدل  أخری  وبعبارة  واسطة.  أو  قيد 
االمي  التواصل  علی  اآلي��ات  ه��ذه 
هناك  أن  اهلل ورسوله. كام  بني  املبارش 
عددا من اآليات القرآنية يفهم منها أن 
من  بأمجعه  القرآن  تلقی   الرسول

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  مبارشًة:  اهلل 
 .]6 النمل:  ]سورة  چ  ڍ  ڍ  ڇ 

هذا النوع من الوحي عبارة عن تلقي 
الفيض من الذات اإلهلية الذي حيصل 
لإلنسان عرب العروج الروحي وعبور 
التواصل  من  النوع  وهذا  الوسائط. 
كان يؤثر علی كيان النبي وأحواله 
اإلم��ام  يقول  حيث  ش��ام��اًل،  ت��أث��ريًا 
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مَلْ  إَِذا  »َذاَك  الشأن:  هبذا   املعصوم
َيُكْن َبْينَُه َو َبنْيَ اهللَِّ َأَحٌد َذاَك إَِذا جَتَىلَّ اهللَُّ 
َلُه« )ابن بابويه، التوحيد، ص115(.

أقسام  بعض  رفض  يمكن  فال  وعليه 
إلی  إال  تتطرق  مل  ما  آية  أن  ملجرد  الوحي 
يقوله  ملا  خالفًا  أقسامه،  من  واحد  قسم 

ويستدل به معارضو الوحي املبارش.
أدلة مؤيدي الوحي املبارش:. 4

لآليات  نظرًا  املفسين  من  عدد  يری 
ن��زول  ال���واردة بشأن  اث��رية  وال��رواي��ات 
القرآن  نزول  أن   ،النبي علی  الوحي 
تارة  جربيل  بواسط�ة  تم   النبي علی 
أخری.  -ت��ارة  مبارشًة  -أي  دون��ه  من  و 
ص75،  ج18،  امليزان،  )الطباطب���ائي، 
مكارم شريازي، األمثل، ج17، ص220، 
ج9،  م��دريس،  ص109،  ج10،  طيب، 

ص154(.
ويعتقد هؤالء أن جزءًا من الوحي نزل 
ويف  الوحي.  َملك  واسطة  ودون  مبارشة 
حجاب  يوجد  ال  الوحي  من  القسم  هذا 
اجلسمية  عن  منزه  اهلل  وألن  واسطة،  وال 
الرؤية  مستلزم������ات  من  -ومها  واحليز 
اإلدراك  من  نوع  املشافهة  -فهذه  احلسية 

ن����وع  من  وليست  والباطني  الشهودي 
اللقاء احليس أو املعرفة العقلية والفكرية. 
أصعبه حيث  الوحي  من  النوع  هذا  يعترب 
الوحي  ه�����ذا  نزول  حني   النبي كان 
وهؤالء  شديد.  أمل  وينتاب��ه  علي���ه  يغمی 
املفسون يستدلون إلثبات الوحي املبارش 

بأدلة قرآنية وروائية نتناوهلا اآلن:
4. 1. األدلة القرآنية:

اآليات املتعلقة هبذا النوع من الوحي 
هي آيات سورة النجم التي تتناول معراج 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ   :النبي
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڌ ڎ چ ]سورة النجم: 3 -11[.
ذكرت مصادر التفسري احتاملني بشأن 
إلی  تطرقنا  القوی«  شديد  »علمه  اآلي��ة 
الثاين  االحتامل  أما  عليه.  ورددنا  أحدمها 
اهلل،  هو  »علمه«  يف  الوحي  معّلم  أن  فهو 
كام أن املرئي هو اهلل أي أن النبي رأی 
فاآليات  التفسري  هذا  وحسب  تعالی.  اهلل 
املبارش  التلقي  ع��ن  ن��م��وذج  امل��ذك��ورة 



الوحي املبارش واآليات النازلة

370

َشِديُد  َمُه  )َعلَّ عبارة  فإن  وعليه  للوحي، 
هلل  وصف  هي  َفاْسَتوى(  ٍة  ِمرَّ ُذو  اْلُقوى. 

تعالی.
التفسري- هذا  -حسب  الكالم  وألن 
ذلك  اهلل  من    النبي  دنو  حول  ي��دور 
هو  املرئي  أن  هو  فالقصد  الشديد،  الدنو 
اهلل، أي أن النبي  حني عرج به دنا من 
ربه دنوًا شديدًا بحيث زالت كل احلجب 
أوح��ی  م��ا  إليه  أوح��ی  ال��ذي  اهلل  ورأی 
أنه  إال  إلي����ه.  أوحي  ما   النبي وتلقی 
يمكن القول حسب ما ذكره املفس الكبري 
القلبية  الرؤية  الطباطبائي إن هذه  العالمة 
كام  اإلهل��ي��ة،  اآلي��ات  مشاهدة  صاحبت 
التالية من سورة النجم  وردت يف اآليات 

نفسها أن النبي: چ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ چ ]سورة النجم: 18[.

وع��ل��ي��ه ف���إن ت��ف��س��ري ه���ذه اآلي���ات 
باطنيًا،  شهودًا  تعالی  هلل   النبي بشهود 
ال��رواي��ات  م��ع  انسجامًا  أكثر  و  أص��ح 
األمثل،  ش��ريازي،  )مكارم  اإلسالمية. 
ج9،  التبيان،  الطويس،  ص220،  ج17، 
امليزان،  الطباطب����ائي،   ،426- ص425 

ج19، ص32(.

ڇ . 2 ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  اآلي���ة 
النمل: 6[ تدل  ]سورة  چ  ڍ ڍ 

علی أن عل��م النبي لديّن، أي أنه 
ال توجد أي واسطة عند نزول القرآن 
إلی  القرآن  يوحي  اهلل  وأن  وتلقيه 

تشري  فاآلية  لذا   .الرس����ول قلب 
مباش����رة  القرآن   النبي تلقي  إلی 
سبحان���������ه.  اهلل  من  واسطة  ودون 
مدريس،  ص109،  ج10،  )طيب، 
ج9، ص154، أمني، ج9، ص303، 
قطب،  سيد  ص109،  ج4،  شيباين، 

ج5، ص262(.
4. 2. األدلة الروائية:

عند   النبي أن  الصحابة  روی  لقد 
ويغمی  شديد  بأمل  يصاب  الوحي  ن��زول 
عليه مطرقًا رأسه متغريًا لون وجهه وجيري 
يتأثرون  لديه  فمن  وجه���ه؛  من  العرق 
ما  هول  من  رؤوسهم  مطرقني  جيري  بام 

يشاهدون، يقول اهلل عز وجل: چ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ چ ]سورة املزمل: 5[.

هذا . 2 يف   الصادق اإلم���ام  ي��ق��ول 
َأَتاُه  إَِذا    اهللَِّ َرُس��وُل  »َكاَن  الشأن: 
 ِئيُل َجرْبَ َبْينَُهَم��ا  َو  اهللَِّ  ِمَن  اْلَوْحُي 
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ِئيُل  ِئيُل َو َقاَل يِل َجرْبَ َيُقوُل ُهَو َذا َجرْبَ
ِئيُل  َو إَِذا َأَتاُه اْلَوْحُي َو َلْيَس َبْينَُهاَم َجرْبَ
َما  ِمنُْه  َيْغَشاُه  َو  ْبَتُة  السَّ تِْلَك  ُتِصيُبُه 
َعزَّ  اهللَِّ  ِمَن  َعَلْيِه  اْلَوْحُي  َلَثُقَل  َيْغَشاُه 
َو َجَل«. )برقي، ص338، املجليس، 
األمايل،  الطويس،  ص271،  ج18، 

ص31(.
َكْيَف . 3 ِهَشاٍم  ْبُن  احْلَ��اِرُث  َسَأَلُه  َفَقْد 

َيْأتِينِي  »َأْحَيانًا  َفَقاَل  اْلَوْحُي  َيْأتِيَك 
ُه  َأُش��دُّ ُه��َو  َو  اجْلَ��َرِس  َصْلَصَلِة  ِمْثُل 

َو  َقاَل  َما  َفَقْدَوَعْيُت  َعنِّي  َفَيْفِصُم  َعيَلَّ 
ُمنِي  َفُيَكلِّ امْلََلُك َرُجاًل  يِلَ  َيَتَمثَُّل  َأْحَيانًا 
عيل«.  أهونه  وه��و  َي��ُق��وُل  َم��ا  َف��َأِع��ي 
ص59،- ج1،  اإلتقان،  )السيوطي، 
ص260؛  ج18،  امل��ج��ل��يس،  60؛ 

العرويس احلويزي، ج5، ص448(.
ع��ن��د ن����زول ال��وح��ي امل��ب��ارش ك��ان . 4

النبي يشعر بالثقل ويسخن جسمه 
من شدة هذا الثقل فيجري العرق من 
علی  راكبًا  كان  وملا  املبارك،  جبينه 
الوحي(،  نزول  )عن���د  فرس  أو  ناقة 
من  يقرتب  حتی  احليوان  ظهر  ينثني 
األرض. يقول اإلمام عيل: »نزلت 

عىل النبّي سورة املائدة، و هو عىل 

بغلته الشهباء، فثقل عليه الوحي حتى 
رأيت  حتى  بطنها،  ت��دىّل  و  وقفت، 
اغمي  و  األرض،  متّس  تكاد  رّسهت��ا 
عىل رسول اهلل حتى وضع يده عىل 
اجلمحي...«.  وهب  بن  شيبة  ذؤاب��ة 

)راجع: معرفت، ج1، ص66(.
أقسام  تلقی   النبي فإن  وعلي�������ه 
ينزل  التي  األحيان  ويف  املتعددة،  الوحي 
ذلك  يعرتيه  يكن  مل  مبارشًة  الوحي  فيها 
بعض  يف  ف��رب��ام  دائ���اًم،  النفيس  الضعط 
ك��ان  -وإن  ال��وح��ي  ي��ك��ن  مل  األح��ي��ان 
احلالة  تلك  تعرتيه  حتی  مبارشًا-ثقياًل 
النفسية الصعبة. كام أن احلالة مل تعرتيه يف 
حواره مع اهلل سبحانه ليلة املعراج رغم أن 
الوحي كان مبارشًا يف تلك الليلة. )مكارم 
شريازي، پيام قرآن )رسالة القرآن(، ج7، 

ص326(.
تربيرات معاريض الوحي املبارش بشأن . 5

أدلة مؤيديه الروائية ونقدها:
يقوم مع���ارضو الوحي املبارش بتربير 
الوحي  مؤيدو  هبا  يستدل  التي  الروايات 
علی  الضوء  نلقي  أن  نريد  وهن�ا  املبارش، 
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معارضة  أنه ورغم  يذكر  التربيرات.  هذه 
مل  فإننا  املبارش  للوحي  املفسين  من  عدد 
لتفاسري  تصفحنا  لدی  أدلة  لذلك  نجد 
وعدة  األس�رار  وكشف  الكشاف،  منها 
بني  ومن  الغيب.  ومفاتي�ح  األب�������رار، 
من  اثنني  علی  فقط  عثرن�������ا  املفسين 
املؤيدين  أدلة  لدراسة  تطرق�ا  املعارصين 
واملعارضني للوحي املبارش، وهنا ال بد لنا 
املفسين  هذين  من  بعبارات  نستشهد  أن 
ومريحممدي  أميني  إبراهيم  ومها  اجلليلني 

زرندي.
علی . 1 تنص  رواي��ات  هناك  أسلفنا  كام 

قسمني من أقسام نزول القرآن )املبارش 
 املجليس كرواية  املبارش(،  غري  و 
حسنة  رواية  -وهي  البحار  يف  تعالی 
سامل  بن  هشام  صحيح-عن  إسنادها 
عن اإلمام جعفر الصادق أنه قال: 
 النبي علی  الوحي  ينزل  عندما 
الوحي،  واس��ط��ة   جربيل وك��ان 
كذا  يل  وقال  جربيل  »هذا   :يقول
وكذا«، ويف بعض األحيان كان الوحي 
ففي  واسطة،  دون  ومن  مبارشة  ينزل 
أي  سبتة   النبي تعرتي  احلالة  هذه 

الوحي  أن  والسب  اإلغامء،  من  حالة 
 النبي جعل  مما  واسطة  بدون  كان 
يشعر بضيق وثقل. )املجليس، ج18، 
زرندي  مريحممدي  فريد  ص271(. 
أن هذه الرواية الرشيفة تتناول أقسام 
الوحي املطلق وليس الوحي القرآين، 
من  الكريم  القرآن  إن  القول  فيمكن 
أقسام الوحي عرب الواسطة، فلم يكن 
النفسية  احلالة  تلك   للنبي حيدث 
حاالت  هناك  ك���انت  وان  الصعبة، 
	سواء يف  ال��ق��رآين  ال��وح��ي غ��ري  م��ن 
هذه  -ويف  األحكام  يف  أو  املواضيع 
احلاالت مل تكن هناك واسطة يف بعض 
احلالة   للنبي فتحدث  األح��ي��ان 
االحتامل  وه��ذا  امل��ذك��ورة.  النفسية 
والشواهد  األدلة  متعني ألن  بل  وارد 
بأمجع������ه  القرآن  أن  تثبت  القرآنية 
إن:  القول  فيجب   ،جربيل أنزله 
 .جربيل كله  أنزله  القرآين  الوحي 

)مريحممدي، ص11(.
نستشهد  التربيرات  هذه  علی  ولل��رد 
القرآن  نزول  علی  تنص  التي  باألدل������ة 
اهلل،  جانب  من  واسطة  ودون  مباش����رة 
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ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  منها: 
هناك  أن  كام   .]6 النمل:  ]سورة  چ  ڍ 

تلقاها  وآي���ات  س���ورًا  تسمي  رواي���ات 
مبارشة  غريها  و  املعراج  ليلة  يف   النبي
اآليات  منها  جربيل،  وساطة  دون  ومن 

يف  وردت  فقد  البقرة.  سورة  من  األخرية 
اآليتني  أن   الصادق اإلم��ام  عن  رواي��ة 
285و286 من سورة البقرة مها يف احلقيقة 
حمادثة مبارشة بني اهلل ورسوله ليلة املعراج. 
الطباطبائي،  ص95،  ج1،  )ال��ق��م��ي، 
ج6،  الطربيس،  ص15،  ج13،  امليزان، 

ص395، اآللويس، ج15، ص5(.
بن . 1 عيسی  عن   العياش���ي روی 

 عبد اهلل عن جده عن أمري املؤمنني
نزل  ما  آخر  من  فكان   ...« قال:  أنه 
علي�ه  نزلت  …لقد  املائدة  سورة  عليه 
عليه  ثقل  و  الشهب��اء  بغلة  عىل  هو  و 
بطن�����ه  تدىل  و  وقفت  حتى  الوحي 
األرض  تكاد متس  رأيت رسهتا  حتى 
حتى   اهلل رس���ول  ع��ىل  أغ��م��ي  و 
وهب  بن  شيبة  ذؤابة  عىل  يده  وضع 
رسول  عن  ذلك  رفع  ثم  اجلمحي، 
 .» املائدة...  سورة  علينا  فقرأ   اهلل

مل  جربيل  أن  الرواية  هذه  من  يستفاد 
فال  املائدة،  سورة  نزول  واسطة  يكن 
أنزله  بأمجعه  القرآن  إن:  القول  يمكن 

.جربيل
بشأن  املبارش  الوحي  معارضو  ويرد 
الرواية  أن  املذكورة  الرواية  من  املستفاد 
ال ترصح بأن جربيل مل يكن واسطة نزول 
أخری  جهة  ومن  جهة،  من  املائدة  سورة 
الرواي��ة ال تصلح من حيث اإلسناد  فإن 
نقلوه���ا  الذين  الرواة  ألن  هبا  يستدل  أن 
)مريحممدي،  الرواي������ة.  أثناء  يف  ُحذفوا 

ص12(.
املبارش  الوحي  معاريض  علی  ون��رد 
بأنه إذا وضعنا هذه الرواية بجانب الرواية 
تلك  اعرتته   النبي أن  علی  دلت  التي 
احلالة الصعبة عندما مل يكن جربيل واسطة 
االعتبار  يف  أخذنا  إذا  وكذلك  الوحي، 
اآليات الدالة علی الوحي املبارش، عندها 
سنتأكد من أن هذه السورة نزلت مبارشة 

ومن دون أي واسطة.
عدد اآليات التي نزلت مبارشًة:. 6

الرؤی الصادقة كام أسلفنا أحد  تعترب 
الوحي من دون  أو  املبارش  الوحي  أقس�ام 
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يشكل  النوم  يف  الوحي  أن  ومع  واسطة، 
أن  إال   النبي علی  الوحي  أقسام  أحد 
بل  الطريقة،  هبذه  ينزل  مل  الكريم  القرآن 
الوحي  فحسب:  بطريقتني  نزوله  ك��ان 

املبارش والوحي عرب َملك الوحي.
يزعم البعض أن سورة الكوثر نزلت 
علی النبي  يف عامل الرؤيا، إال أن كبار 
املفسين من الشيعة والسنة يرفضون هذا 
تعرتيه   النبي أن  بام  ويقولون:  الزعم 
الوحي  تلقي  عند  اإلغ��امء  تشبه  حال��ة 
املبارش، ظن الراوي أنه كان نائاًم فنزل 
الوحي علي���ه. )السيوطي، اإلتقان، ج1، 
أسانيد  األخبار،  يف  يوج���د  ال  ص30( 
الرواة  أن  حتی  احلديث  هلذا  صحيح����ة 
بص�������ورة  احلديث  نقلوا  أنفسهم  السنة 

مرسلة.
املنث����ور  ال��در  يف  السيوطي  ي�روي 
علی  نزل  الكوثر  س��ورة  أن  البعض  عن 
روی  ما  بن  أنس  ألن  نائم  وهو   النبي

عن الرواي احلديث التايل:
فرفع  إغفاءة   اهلل رس��ول  »أغفى 
رأسه متبسام فقال انه نزلت عىل آنفا سورة 
َأْعَطْيناَك  ا  إِنَّ ِحيِم  الرَّ مْحِن  الرَّ اهللَِّ  بِْسِم  فقرأ 

يضيف  ث��م  ختمها..«.  حتى  اْل��َك��ْوَث��َر 
بأن  احل��ديث  برر  »والبعض  السيوطي: 
 النبي علی  نزل  قد  كان  الذي  الوحي 
أن  إال  نائم،  وهو  له  جتلی  مستيقظ،  وهو 
احلديث  وظاهر  صحيح  غري  التربير  هذا 
املنثور،  الدر  )السيوطي،  ذلك«.  يناقض 

ج6، ص401(.
ونرد عليه بالقول:

الرواية التي رواها السيوطي عن أنس . 1
بن ما ال إسناد هلا.

»أغفي . 2 ع��ب��ارة  ال��رواي�����ة  يف  وردت 
النوم  هي  ليست  واإلغف�اءة  إغفاءة« 
الغشية  من  حالة  منها  القص����د  بل 
أيضًا   النبي اعرتت  التي  واإلغامء 
إن  ثم  الوحي.  من  أخری  يف حاالت 
البالغ  ما  بن  أنس  هو  احلديث  راوي 
وفاة  وق��ت  سنة  عرشين  العمر  من 
أو  السابع  يف  كان  أنه  أي   ،النبي
يف   النبي كان  ملا  عمره  من  الثامن 
مكة، فكيف أمكنه احلضور يف جملس 
)اب��ن  ال��ك��وث��ر؟!.  س��ورة  فيه  نزلت 

األثري، ج1، ص127(.
نزلت  القرآن  من  آية  ال  أن  فاملحصلة 
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نائم. )معرفت، ج1،  النبي وهو  علی 
ص58(.

األنبياء  ل��دی  الرؤيا  رؤي��ة  أن  يذكر 
األناس  لدی  عنها  كبريًا  اختالفًا  ختتلف 
األنبياء نوع من مشاهدة  اآلخرين، فرؤية 
مع  تنسجم  واضحة  مشاهدًة  احلقائق 
يف  يوجد  وال  االنسجام،  كامل  اخل��ارج 
أن  إذ  أوه��ام ووس��اوس شيطانية  رؤاه��م 
وإن  النوم،  حال  بالكامل  يقظة  قلوهبم 
كانت عيوهنم وآذاهنم نائمة كسائر الناس. 

)أميني، ص103(.
تنام  عيوننا   :اهلل رسول  ق����������ال 
نری  كام  خلفنا  نری  دومًا،  يقظة  وقلوبنا 

أمامنا. )املجليس، ج11، ص55(.
فالنتيجة أنه مل تنزل أي آية علی النبي 
ومن  جهة،  من  الرؤيا  بصورة  نائم  وهو 
جهة أخری لنفرض أن هناك آيات نزلت 
عن  خمتلف  نومه  فهل  نائم،  وه��و  عليه 

يقظته؟. ال.
ه��ن��اك خ��الف ب��ني امل��ف��سي��ن -كام 
نزلت علی  التي  اآليات  أسلفنا -يف عدد 
املعارصون  واملفسون  مبارشًة،   النبي
عدد  أيضًا.  املوضوع  هذا  إلی  تط���رقوا 

اآلي��ات  غالبية  أن  ي��رون  املفسين  من 
أميني، ص103- )راجع:  مبارشة  نزلت 
وعدد  ص57(،  ج1،  معرفت،   ،105
م��ب��ارشًة  ن��زل��ت  آي���ة  أن ال  ي���رون  آخ���ر 
أنزله  والقرآن  ص8-7(  )مريحممدي، 
من  عدد  ظاهر  فإن  ذكرنا  وكام  جربيل. 
 النبي أن  علی  يدل  القرآنية  اآلي��ات 
ف��ه��ؤالء  واس���ط���ة.  ع��رب  ال���ق���رآن  تلقی 
املفسون يرون أن جربيل كان واسطة 
نزول القرآن بأمجعه وهو الذي أنزله علی 
حاالت  هناك  أن  كام   ،األكرم النبي 
هؤالء  يری  القرآين-كام  غري  الوحي  من 
أي  ودون  مبارشة   النبي علی  -نزلت 
نظرًا  اإلغامء  تشبه  حالة  فاعرتته  واسطة، 
نزلت  قرآنية  آية  فال  اهلل وجاللته،  لعظمة 
ذكرنا  لدی  لكننا  واسطة،  دون  و  مبارشة 
هذه  رفضنا  املبارش  الوحي  مؤيدي  ألدلة 

النظرية.
ال��رواي��ات  أن  يعتق��د  م��ن  وه��ن��اك 
الرسول  تلقاه  الذي  الوحي  أن  علی  تدل 
عربه  وتعلم  خامتية  كرس���الة   األكرم
َملك  القرآنية، نزل يف غالبيته عرب  اآليات 
 الوحي، ويف بعض األحيان تلقاه النبي
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اهلل  أجراه  الذي  احلوار  عرب  واسطة  بدون 
مع عبده و رسوله. )حكيم، ص25(.

وهناك مفسون يرون حسب اآليات 
طريقة  بشأن  ال��واردة  الكثرية  والروايات 
نزول  أن   ،النبي علی  الوحي  ن��زول 
ومبارشة  جربيل،  بواسطة  تارة  تم  القرآن 
)راجع:  أخ��ری.  تارة  واسطة  دون  ومن 
جعفري،  ص252؛  ج1،  طاه��������ري، 

ص104(.
ومنهم  مفسون  هناك  املق��ابل  ويف 
العالمة »معرفت« يرون أن غالبية اآليات 
بصورة   النبي علی  نزلت  القرآني�������ة 
مبارشة. يقول العالمة معرفت: كان نزول 
ملا  الغالب بصورة مبارشة نظرًا  الوحي يف 
وصفه الصحابة من حاالت النبي عند 
ص64؛  ج1،  )معرفت،  الوحي.  نزول 
صدر الدين شريازي، ج7، ص23-22(.
اآليات  بعدد  القطع  يمكننا  ال  فربام 
النبي بصورة مبارشة  التي نزلت علی 
أو حتديد العدد األقصی من تلك اآليات، 
كتب  يف  وردت  التي  الرواي�������ات  لكن 
والربهان  القمي  تفسري  منها  تفسريي�����ة 
وامل���ي���زان، ت���دل ع��ل��ی ن���زول ع���دد من 

اآليات كاآليات األولی من سورة النجم 
 واألخرية من سورة البقرة، علی النبي
بصورة مبارشة ودون أي واسطة، فيمكننا 
احلد  نحدد  أن  ال��رواي��ات  ه��ذه  حسب 
 النبي التي نزلت علی  األدنی لآليات 
األولی  اآليات  أال وهي  مبارشة،  بصورة 
سورة  من  واألخ���رية  النجم  س��ورة  من 
اآليات  هذه  ظاهر  إلی  وتضاف  البقرة. 
احلاالت  حول  الصحابة  رواها  أحاديث 
آيات  تلقيه  النبي عند  التي كان عليها 
حالة  اعرتته   أنه علی  وتدل  القرآن، 
الوحي  تلقيه  لدی  اإلغامء(  )تشبه  خاصة 
يف بعض األحيان. وحسب هذه الروايات 
نزل  القرآن  من  ج��زءًا  إن  القول  يمكن 
وغري  تقليدي  غري  بشكل   النبي علی 

اعتيادي.
اخلامت��������������ة:

كان الوحي وخماطبة اهلل لرسوله علی 
ثالثة أقسام أشار القرآن إليها. )الشوری: 
51( وبام أن اآلية حتتوي علی احلرص، فال 
الوحي  أقسام:  ثالثة  عن  اهلل  كالم  خيرج 
من  الوحي  واسطة،  دون  ومن  املباش����ر 

وراء حجاب، والوحي بواسطة املَ.
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حتديد  يف  املفسين  بني  خالف  هناك 
 النبي علی  الوحي  نزول  طريق��������ة 
ومن أي األقسام الثالث�ة كان؟. فالبعض 
بآيات  مستدالً  املباش������ر  الوحي  يرفض 
البقرة  النجم واآلية 97 من سورة  سورة 
واآليات  النحل  س��ورة  من   102 واآلية 
الشعراء. يری  193 -195 من س����ورة 
كله عرب  القرآن  تلقی   النبي أن  هؤالء 
بشواهد  كذلك  مستشه������دين  جربيل، 

روائية إلثبات رأهيم هذا.
ظاهر  يدل  كالمهم:  علی  ردًا  فنقول 
آيات قرآنية أن اهلل خاطب نبيه مبارشة 

ودون أي واسطة، كقوله تعالی: چچ 
 ]10 النجم:  ]سورة  ڇچ  ڇ  ڇ  چ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  و 
ڍچ ]سورة النمل: 6[، فهذه اآلية تبني 

برصاحة أن النبي  تلقی القرآن من اهلل 
سبحانه دون واسطة. وعليه يمكن القول 
القرآنية الرشيفة نزل  إن جزءًا من اآليات 
ظاهر  يفيد  حسبام  واسط�ة  ودون  مبارشة 
هذه  ظاهر  إلی  وتض�اف  اآلي��ات.  بعض 
حول  الصحابة  رواه��ا  أحاديث  اآلي��ات 
عند   النبي عليها  كان  التي  احل��االت 

 أنه علی  وت��دل  ال��ق��رآن،  آي��ات  تلقيه 
لدی  اإلغامء(  )تشبه  خاصة  حالة  اعرتته 
وهذه  األح��ي��ان.  بعض  يف  الوحي  تلقيه 
اعتبار علی أن  احلالة اخلاصة تدل يف أقل 
جزءًا من القرآن نزل علی النبي بشكل 

غري تقليدي وغري اعتيادي.
يف  املفسين  بني  خالفًا  هناك  أن  كام 
 النبي علی  نزلت  التي  اآلي��ات  عدد 
بصورة مبارشة، فمعارضو الوحي املبارش 
من  املبارش  اآليات  نزول  فكرة  يرفضون 
الذي  هو  جربيل  أن  معتربين  أساسها 
يمكن   .النبي علی  كله  القرآن  أن��زل 
إلی  امل��ب��ارش  ال��وح��ي  م��ؤي��دي  تصنيف 
اآليات  غالبية  أن  يعترب  صنف  صنفني: 
وصنف  مبارشة،  بصورة  نزلت  القرآنية 
بواسطة  نزلت  اآلي��ات  غالبية  أن  ي��ری 
األحيان  بعض  يف   النبي وأن  جربيل، 
احل��وار  عرب  مبارشة  الوحي  تلقی  فقط 
هناك  املقابل  ويف  سبحانه.  اهلل  بني  و  بينه 
مفسون كالعالمة معرفت يرون أن غالبية 
اآليات نزلت بصورة مبارشة نظرًا ملا رواه 
 النبي التي تعرتي  الصحابة عن احلالة 

لدی نزول الوحي.
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املقدمة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

وال��ص��الة  ال��ع��امل��ني  رب  هلل  احل��م��د 
الطيبني  وآل����ه  حم��م��د  ع���ىل  وال���س���الم 
آدم  قصة  يف  فالكالم  وبعد  الطاهرين... 
من  ُيفهم  التي  القرآنية  اآليات  يف  الواردة 
املوضوع  وهذا  املعصية  حصول  ظاهرها 
اخل��الف  فيها  حصل  ال��ت��ي  امل���وارد  م��ن 
للمرتكزات  تبعًا  االسالمية  الفرق  بني 
العقائدية فافرتقوا فيها ما بني جمّوٍز ومانع، 
هذه  يف  النظر  أن  هنا  املطروح  والسؤال 
اآليات بصورة حيادية وحماولة استنطاقها 
دالليًا أيوصلنا اىل القول بحصول املعصية 
من آدم أم ال؟. هذا ما سيحاوله البحث، 
املخالفة، وذلك من خالل  أصل  نفي  أي 
التعرض لبعض املطالب املتنوعة التي جاء 
اآلية،  ملفردات  اللغوي  املعنى  بيان  فيها 
واملفسين،  العلامء  بعض  آراء  وع��رض 
مع  للعصمة،  تفسرياهتم  من  ذك��روه  وما 
بعض  اليه  وصلت  ما  ببعض  االستئناس 
تتعلق  التي  والتارخيية  العلمية  االبحاث 
االنسان  وأصل  البرشية  نشأة  بموضوع 
هو  البحث  هذا  يف  املتبع  واملنهج  االول، 

املنهج الوصفي التحلييل القائم عىل النظر 
فضال  آدم  قصة  يف  ال���واردة  اآلي���ات  يف 
التي  املذكورة  لآلية  الداليل  التحليل  عن 

اختلف يف تفسريها املسلمون.
املراد من العصيان والغواية:

لعل املتبادر اىل أذهاننا من ظاهر قولة 
ڭچ يسوقنا  ڭ  ڭ  ۓ  چ  تعاىل 
بداهة اىل هذه النتيجة، ويكون املراد منها 
هذا  فهل   ،منه املعصية  حصول  هو 
أصٌل ُمسلٌم به آخٌذ بنظر االعتبار الطبيعة 
التكوينية للبرش واخلصائص الفسيولوجية 
علو  األنبياء-مع  أن  اعتبار  عىل  هل��م؟. 
من  قطعًا  -هم  قدرهم  وارتفاع  مقامهم 
قد  و  يصيب  قد  ال��ذي  البرشي  اجلنس 
الكريم  القرآن  يف  ه��ذا  ورد  وقد  خُيِطئ، 
يف  كام  أنفسهم  عن  االنبياء  اخبار  عند 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل  قوله 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٺ ٺ ٺچ ]سورة ابراهيم: 11[، 
وقوله تعاىل أيضًا يف بيان استغراب األمم 
ال  خصائصهم  وأن  املرسلني،  حال  من 

گ  گ  چ  البرش  خصائص  عن  ختتلف 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
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ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ 
فام  وعليه   ]7 الفرقان:  چ ]سورة  ڻ 
واملعايص  الذنوب  منهم  تصدر  أن  املانع 
يف  وي��ت��س��اوون  اخلصيصة  ه��ذه  بلحاظ 
ذلك مع بني البرش؟. أو إنَّ هذا يتعارض 

بتنزيه  يقيض  ال���ذي  العقيل  امل��ب��دأ  م��ع 
والذنوب  املعايص  كل  من  النفر  اولئك 
وهذا  أعىل،  ومثاًل  حسنة  قدوة  وجعلهم 
وابتعادهم  ونزاهتهم  عصمتهم  يستلزم 
فالبد  وعليه  ذل��ك،  يشوب  ما  كل  عن 
يالئم  بام  القرآين  الظاهر  هذا  تأويل  من 
يف  املرتىض  الرشيف  قال  العقل؟  حكم 
العقلية  األدلة  أن  ))اعلم  رسائله  بعض 
األنبياء ال جيوز  أن  دالة عىل  كانت  إذا 
صغريًا  ال��ذن��وب  من  شيئًا  يواقعوا  أن 
وال  ذلك،  عىل  القطع  فالواجب  وكبريًا، 
وهذا  الكتاب(()1(.  بظواهر  عنه  يرجع 
أن  حل��اظ  م��ع  بعصمتهم  ال��ق��ول  يعني 
عصمة  يقال:  املنع،  هي  لغة:  العصمة 
واعتصمت  اجلوع  من  منعه  أي  الطعام 
املعصية)2(،  من  بلطف����ه  امتنعت  اذا  باهلل 

)1( رسائل الرشيف املرتىض 1/ 121. 
العربية  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  ينظر:   )2(

العالمة  رصح  كام  فهي  اصطالحًا  وأما 
))لطف  أهنا:  تعريفها  يف  ه�(  احليل)726 
ال  بحيث  باملكلف  تعاىل  اهلل  يفعله  خفي 
وارتكاب  الطاعة  ترك  اىل  داع  له  يكون 
وهذا  ذل��ك(()3(،  عىل  قدرته  مع  املعصية 
عند  ال��ذايت  واالستعداد  القابلية  يعني 
استقذار  عنه  ينتج  ال��ذي  النفر  اولئك 
القدرة  مع  ارتكابه  وعدم  ونبذه  الذنب 
بأهنا  العصمة  تفسري  ويشكل  فعله،  عىل 
تتفاوت  مراتب  ففيها  املشكك  الكيل  من 
فيها  يقدح  فال  ثم  وم��ن  النفوس،  فيها 
اذا كانت عىل نحو ترك  ارتكاب املخالفة 
املكلف  هذا  كون  فرض  مع  ألنه  االوىل؛ 
وهاديًا  للبرشية  مرشدًا  اهلل  جعله  الذي 
فلامذا  األوىل  هذا  ترك  عدم  عىل  قادرًا  هلا 
يرتكبه؟!. وملاذا ال نقول أن هذا املخلوق 
ال  واالستعداد  القابلية  ه��ذه  من  له  بام 
يرتكب املخالفة بأي وجٍه كانت، ويف أي 

مرتبة من مراتبها.
عىل  االستدالل  يف  الرتكيز  من  البد 

اسامعيل بن محاد اجلوهري 5/ 1986. 
الباب  رشح  يف  احل��رش  ي��وم  النافع  ينظر:   )3(

احلادي عرش، العالمة احليل/ 41. 
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نفس القرآن وآياته الرشيفة عىل اعتبار أن 
القرآن يفس بعضه بعضًا ال عىل الروايات 
الواردة يف السنة النبوية حتى ال نكون ممن 
من  اليها  نرجع  نعم  قرصه،  اىل  النار  جير 

باب اكامل الدليل وامتام احلجة.
العقيل  واحلكم  االخري  التوجيه  لعل 
هو  املرتىض  الرشيف  ذكره  الذي  املتقدم 
يمكن  ال  ذلك  ولكن  للصواب،  األقرب 
االلتزام به من دون تضافر األدلة وحصول 
واحلصول  املبتغى  اىل  وللوصول  اليقني، 
من  البد  النفس  به  تطمئن  بام  امل��راد  عىل 
دالليًا  وحتليلها  اآلية  هذه  يف  النظر  انعام 
عىل مستوى اإلفراد والرتكيب، أما اإلفراد 
يف  الواردة  املفردات  يف  النظر  خالل  فمن 
ومعرفة  وتفسريها  ورشحها  اآلي��ة  ه��ذه 
من  يكون  والرتكيب  املعجمية،  دالالهت��ا 
هذه  بني  النحوية  العالئق  يف  النظر  خالل 
خالل  معنى  م��ن  ت��ؤدي��ه  وم��ا  امل��ف��ردات 
انتظامها يف اجلملة، وكذا النظر يف السياق 
أو بموازنة هذ اآلية مع غريها، فهل يمكن 
لنا أن نثبت ذلك من طريق اللغة ونضيفه 
عصمة  بذلك  ونثبت  العقيل  الدليل  اىل 

النبي آدم؟.

معنى العصيان والغواية يف اللغة:
لنعرف  اللغة  معجامت  نستنطُق  دعنا 
غوى(  )ع��ىص،  املفردتني  هاتني  معنى 
بيان  يف  ه���(  )ت295  ف��ارس  اب��ن  ق��ال 
مقاييس  معجم  كتابه  يف  )عىص(  املفردة 
املعتل  واحل��رف  والصاد  ))العني  اللغة: 
يدلُّ  متبايِنان  ام  أهنَّ إالَّ  صحيحان،  أصالِن 
عىل  اآلخر  وي��دلُّ  ع،  التجمُّ عىل  أحدمها 
بذلك  يت  سمِّ العصا،  ل  ف��األوَّ الُفْرقة، 
قيس  ث��م  عليها،  مُمِْسِكها  ي��ِد  الش��ت��امِل 
الَعَصا:  يقال:  َعصًا.  للجامعة  فقيل  ذلك 
شقَّ  فقد  خاَلَفهم  فمن  اإلس��الم،  مجاعُة 
الِعصياُن  اآلَخر:  املسلمني واألصل  عصا 
ع��اٍص،  وه��و   ، َع��ىصَ يقال:  واملَعصية. 
والعايص:  وَع��اص��ون.  ُعصاة  واجلمع 
ه يف اتِّباعها(()4( وقال  الَفِصيل إذا َعىَص ُأمَّ
لسان  كتابه  يف  711ه���(  منظور)ت  ابن 
اَعة َعىص  العرب: ))والِعصياُن ِخالُف الطَّ
فالن  وعىص  َأْم��َره  خاَلف  إِذا  ربه  العبُد 
إِذا  وَمْعِصَيًة  َعْصيًا وِعْصيانًا  َيْعِصيه  َأمرَيه 
والظاهر   )5()) ٌّ وَع��يصِ عاٍص  فهو  ُيِطْعُه  مل 

)4( معجم مقاييس اللغة 4/ 335. 
)5( لسان العرب 15/ 67. 
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اىل  املتبادر  املعنى  أن  اللغة  أهل  كالم  من 
االذهان واملتالئم مع ظاهر اآلية الكريمة 
الطاعة، وما يعضد ذلك  هو اخلروج عن 
املفردة  هذه  استعامل  موارد  نظرنا  لو  أننا 
أهنا  وجدنا  الرشيفة  اآليات  يف  ومشتقاهتا 
املذكورة،  الدائرة  هذه  عن  كثريًا  خترج  ال 
مع  والتوبيخ  الزجر  مقام  يف  ج��اءت  إذ 
والنكال  الشديد  بالعقاب  غالبًا  اقرتاهنا 
خذ  الطاعة،  عن  خ��رج  من  عىل  الدائم 

ۋ  ۋ  چٴۇ  تعاىل  قوله  مثاًل 
 ]16 املزمل:  ۉچ ]سورة  ۅ  ۅ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  تعاىل  وقوله 
وقوله   ]216 الشعراء:  کچ ]سورة 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  تعاىلچ 
 ]15 األنعام:  ۉچ ]سورة  ۅ  ۅ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  تعاىلچ  وقوله 
ٹ ٹ ٹ چ ]سورة األحزاب: 36[ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  تعاىل  وقوله 
ۈچ ]س��ورة  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

اجلن: 23[ وقوله تعاىل چ ڎ ڎ ڈ 
احلجرات:  چ ]سورة  ژ  ڈ 
النظر  أنعم  ومن  اآليات،  من  وغريها   ]7
فيها وجد أن املفهوم من ظاهرها واضحًا 

مبغوضية  يف  الشك  ي��رتك  ال  ب��ام  جليًا 
املعصية وكوهنا مما ال ينبغي فعله من العبد 
اىل  نسبتها  يشكل  ثم  وم��ن  سيده،  جت��اه 
الصفوة املختارة املنتخبة من خلق اهلل، واذا 
انتقلنا اىل املفردة االخرى)غوى( فقد قال 
والواو واحلرف  ))الغني  فيها:  فارس  ابن 
عىل  يدلُّ  أحدمها  أصالِن:  بعدمها  املعتّل 
شد وإظالم اأَلْمر، واآلخُر عىل  ِخالف الرُّ
الَغّي، وهو خالف  ل  فاألوَّ فساٍد يف يشء 
ش��د، واجَل��ه��ُل ب��األم��ر، واالهن���امُك يف  ال��رُّ
ًا.. . واألصل  الباطل. يقال َغوى َيْغوي َغيَّ
أكثر  إذا  الَفصيُل،  َي  َغ��وِ قوهلم:  اآلخر: 
واملصدر  جوُفه.  فَفَسد  الّلَبن  رُشِب  من 
الَغَوى(()6( والظاهر أن األصل األول هو 
ما يستقيم مع ظاهر اآلية الكريمة بتقريب 
أن العصيان واخلروج عن الطاعة يستلزم 
خالف  عىل  املطيع  وع��دم  اخل��ارج  ك��ون 
كثريًا  يقرتب  القرآن  يف  وال��وارد  الرشد، 

چی  تعاىل  قوله  يف  كام  املعنى  هذا  من 
مبچ  خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ 
ٻ  چ  تعاىل  وقوله   ]256 البقرة:  ]سورة 
النجم:  پچ ]س���ورة  پ  پ  پ 

)6( معجم مقاييس اللغة 4/ 400. 
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ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ  تعاىل  وقوله   ]2
ڑ ڑ چ ]سورة احلجر: 39[ 
وقوله تعاىل چ ۓ ۓ ڭ چ ]سورة 

ڱ  ڱ  چ  تعاىل  وقوله   ]59 مريم: 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
وقوله   ]42 احلجر:  چ ]س��ورة  ۀ 
چ ]س��ورة  ڇ  چ  چ  چ  تعاىل 
الشعراء: 91[ وغري ذلك من اآليات التي 
تقدم من معنى االبتعاد عن  ما  نفهم منها 
هذه  يف  الغواية  أن  املالحظ  ومن  الرشد، 
اآلية قد ُفّست باجلهل الناشئ عن غفلة، 
بالفساد يف احلياة، أو كام فسها بعض  أو 
أهنا  باعتبار  واخليبة  باحلرمان  األع��الم 
نتيجة مرتتبة عىل حصول املعصية، كام قال 
تفسريه:  يف  ه�(   413 )ت  املفيد:  الشيخ 
كل  حكم  وذلك  غواية  املعصية  ))سّمى 
من  بفعلها  خييب  فاعلها  كان  إذ  معصية، 
ثواب تركها، وكانت الغواية هي اخليبة يف 
وجه من الوجوه(()7( و الرشيف املرتىض 
چ بعد  ڭ  چ  تعاىل  قوله  ))إنَّ  قال:  إذ 
إال  يليق  ڭچ ال  ڭ  ۓ  چ  ق��ول��ه 
القبيح  هو  الذي  بالغي  يليق  وال  باخليبة، 

)7( تفسري الشيخ املفيد/ 21. 

عىل  يعطف  ال  اليشء  ألن  الرشد؛  وضد 
وحمال  نفسه،  يف  سببًا  يكون  وال  نفسه، 
أن  من  بد  وال  فعىص.  عىص  ُي��ق��ال:  أن 
األول،  معنى  غري  بالفاء  عطف  بام  ُي��راد 
باملعصية(()8(  الثواب  واخليبة هي حرمان 
فيكون املعنى نيل اخليبة واخلسان بسبب 

العصيان واملخالفة.
ما خيص  ام��ا  اإلف���راد،  ما خيص  ه��ذا 
النحويون  الرتكيب فاآلية بحسب ما ذكر 
مؤلفة  فعلية  مجلة  إعراهبا:  يف  واملفسون 
وفاعلها  )ع���ىص(  امل���ايض  فعلها  م��ن 
به  مفعول  )ربه(  وكلمة  )آدم(  املشخص 
مضاف اىل الضمري العائد عىل آدم، ومجلة 
السابقة،  اجلملة  عىل  معطوفة  )فغوى( 
لغويًا  ُتفيد  الرتكيب  هذا  بحسب  وهي 
بحسب  وسبيلها  لفاعله،  الفعل  ثبوت 
الظاهر هو االخبار عن مضمون يشء معني 
حاصل، وهذا الكالم ال خيص آدم وحده 
كثري  يراه  ما  بحسب  االنبياء  سلسلة  من 
لذا  اجلميع؛  تعم  بل  العامة،  مفسي  من 
)671ه�(  القرطبي  يقول  أن  نستغرب  ال 
بعض  ))وق��ال  تفسريه  يف  االنبياء  حق  يف 

)8( رسائل الرشيف املرتىض 1/ 124. 
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أن  ينبغي  وال��ذي  علامئنا  من  املتأخرين 
بوقوع ذنوب  قد أخرب  تعاىل  اهلل  إنَّ  يقال: 
وعاتبهم  إليهم،  ونسبها  بعضهم،  من 
نفوسهم  ع��ن  ب��ذل��ك  وأخ���ربوا  عليها، 
وتابوا،  منها  واستغفروا  منها،  وتنصلوا 
يقبل  ال  كثرية  مواضع  يف  ورد  ذلك  وكل 
التأويل مجلتها وإن قبل ذلك آحادها، وكل 
تلك  وإنام  بمناصبهم،  يزرى  ال  مما  ذلك 
األمور التي وقعت منهم عىل جهة الندور، 
وعىل جهة اخلطأ والنسيان، أو تأويل دعا 
إىل ذلك، فهي بالنسبة إىل غريهم حسنات، 
مناصبهم،  إىل  بالنسبة  سيئات  حقهم  وىف 
بام  الوزير  ُيؤاخذ  قد  إذ  أقدارهم،  وعلو 
ُيثاب عليه السائس، فأشفقوا من ذلك يف 
موقف القيامة، مع علمهم باألمن واالمان 

والسالمة، قال: وهذا هو احلق(()9(.
من هنا فإنَّ الداللة املعجمية ملفردات 
والعالئق  الرتكيب  حلاظ  مع  اآلي��ة  هذه 
النحوية ما بني مفرداهتا مع تتبع االستعامل 
بأعناقنا  وتأخذ  سبياًل  لنا  التدع  القرآين 
القول  من  مناص  فال  وعليه  وتلزمنا، 
وخمالفته  آدم  من  املعصية  بحصول  ظاهرًا 

)9( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي 1/ 309. 

خالف  هي  التي  الغواية  استتبعت  التي 
الرشد بام تقدم من معناها، وهذا ما ذهب 
املفسين مع االختالف يف  اليه طائفة من 
توجيه هذه املخالفة عىل وجوه، منها: أهنا 
يكن  مل  األم��ر  أنَّ  او  ل��ألوىل،  تركًا  كانت 
أمرًا ارشاديًا  أمرًا مولويًا فخالفه، بل كان 
أنَّ  أو  وهذا ال يقدح يف عصمته ونزاهته، 
االمر مل يكن أمرًا واجبًا بل مندوبًا وجيوز 
قال  وه��ك��ذا،   . امل��ن��دوب..  يف  املخالفة 
الشيخ الطربيس)548 ه�( يف جممع البيان: 
))معناه: خالف آدم ما أمره ربه به، فخاب 
من ثوابه. واملعصية: خمالفة األمر سواء كان 
األمر واجبًا أو ندبًا... وال يمتنع أن يسمى 
تارك النفل عاصيًا، كام يسمى بذلك تارك 
الواجب. يقولون: فالن أمرته بكذا وكذا 
يكن  مل  وإن  وخالفني،  فعصاين  اخلري  من 
)غوى(  لفظة  أن  شبهة  وال  واجبًا.  ذلك 
معناه:  يكون  أن  وجيوز   . اخليبة..  حيتمل 
فخاب مما كان يطمع فيه بأكل الشجرة من 
اخللود(()10(، والسؤال هنا: هل نقنع بمثل 
دعا  ال��ذي  أن  علمنا  مع  النتيجة؟.  هذه 
للظاهر  التوجيه  هذا  اىل  األع��الم  هؤالء 

)10( جممع البيان، الطربيس 7/ 63. 
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هذا  بني  الواضح  التعارض  هو  القرآين 
الغاية من  العقل؛ ألن  الظاهر وبني حكم 
بعثة االنبياء انام هي بث االصالح، واشاعة 
والسري  االخ��الق،  مكارم  وامت��ام  اخل��ري، 
من  واخراجها  تكاملها،  نحو  باإلنسانية 
ظلمة اجلهل والكفر اىل نور العلم وااليامن 
فالبد لألنبياء بمقتىض مناصبهم أن يكونوا 
ومستوى  التكامل  من  عالية  درج��ة  عىل 
عىل  والسري  واالل��ت��زام  الضبط  من  رفيع 
هذه  بمثل  ويتمتعوا  املستقيم،  ال��رصاط 
والتوجيه،  للقيادة  تؤهلهم  التي  الصفات 
انام  لعباده  اهلل  من  ال��رب��اين  واالصطفاء 
واالستعداد  القابلية  فيهم  يرى  ملن  يكون 
نتصور  أن  يمكن  وكيف  لذلك،  التَّامني 
وخمالفًا  عاصيًا  املبعوث  يكون  أن  عقاًل 
مستوى  عىل  املخالفة  هذه  كانت  لو  حتى 
كيف  امل��ن��دوب؟ز  خمالفة  أو  األوىل  ترك 
نتأمل من مثل ذلك التغيري واالصالح؟!. 
العقل،  ب��رضورة  يعطيه  ال  ال��يشء  وفاقد 
لنحاول إذًا أن نبحث عاّم خُيرجنا من هذا 
نفهم من هو  أن  لنا اال  يبَق  االشكال، ومل 
حصول  الرشيفة  اآلية  ذكرت  الذي  آدم 

العصيان والغواية منه:

من هو آدم؟.
هو  اللفظة  ه��ذه  اط��الق  من  املتبادر 
مجيعًا  اليه  نرجع  الذي  مجعاء  البرشية  أبو 
قال  وامل��واءم��ة،  امل��الءم��ة  من  واشتقاقه 
يشء:  كّل  ))وأدي���ُم  ه���(:   175( اخلليل 
ظاهُر جلِده وَأَدَمة األرض: َوْجُهها وقيل 
األرض  َأَدمة  من  ُخِلَق  ألّنه   آدم ي  ُسمِّ
فيه(()11( وهو  َأَدمٍة ُجعلت  وقيل: بل من 
))اهلمزة  قال:  إذ  فارس  ابن  اليه  أشار  ما 
املوافقة  وهو  واحد،  أصٌل  وامليم  والدال 
للُمغريِة   النبي قول  وذلك  واملالءمة، 
نَظْرَت  "لو   :- املَ��ْرَأَة  -وَخَطب  ُشْعبة  بن 
فإن  بينكام...  ُي��ْؤَدَم  أن  أْحَرى  فإّنه  إليها، 
األَدم��ة  حتمل  يشء  أيِّ  فعىل  قائٌل:  ق��ال 
وهي باطن اجللد؟. قيل له: األَدمة أحسن 
ُسّمي  ولذلك  البرشة،  من  ْحم  للَّ مالءمة 

آدم؛ ألّنه أخذ من أَدمة األرض(()12(.
عند الرجوع اىل اآلية موضوع البحث 
للعصيان  اللغوي  املعنى  بيان  سبق  وقد 
آدم  املطروح: من  السؤال  والغواية يكون 

الذي عىص ربه فغوى؟.

)11( العني 8/ 88. 
)12( معجم مقاييس اللغة 1/ 72. 
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اسم  ذك��ر  ورد  قد  أن��ه  املالحظ  من 
وعرشين  مخسة  يف  الكريم  القرآن  يف  آدم 

موضعًا، وكان ذكر قصته عىل مستويني:
املستوى االول:

وتسويته  خلقه  ذك��ر  آي��ات  يتضمن 
وأمر اهلل تعاىل املالئكة بالسجود له إكرامًا 
وامتنع  األم��ر  هلذا  املالئكة  فامتثلت  له 
وسوس  ثم  تنفيذه،  عن  اللعني  ابليس 
فكان  املخالفة  بارتكاب  وأغ��راه  آلدم 
نتيجة ذلك خمالفة آدم لألمر اإلهلي وأكله 
مع زوجه حواء من الشجرة املنهي عنها، 
اجلنة  من  اخراجهام  سّبب  ال��ذي  وه��و 
األرض،  اىل  تعاىل  اهلل  بأمر  وهبوطهام 
كام  الشجرة  ه��ذه  من  أكله  يف  والسبب 
له،  اللعني  إبليس  وسوس�������ة  هو  تقدم 
إبليس الذي أمتنع عن تنفيذ األمر اإلهلي 
ط���رده  ذلك  ف��أوجب  آلدم  بالسجود 
اآلي��ات  ه��ذه  من  املبعدين،  من  وكونه 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  تعاىلچ  قوله 
چ ]س������������ورة  ڈ ژ ژ ڑ 

چۀ  تعاىل  وقوله   ،]61 اإلرساء: 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
 ،]20-  19 األعراف:  وئچ ]سورة 
اآلية  أيضًا  ومنها  اآلي��ات،  من  وغريها 

موضوع البحث.
إزاء  أننا  هذه اآليات توحي بظاهرها 
شيئًا  متلك  ال  ومتزلزلة  ضعيفة  شخصية 
الشيطان  بوسوسة  تأثرت  قد  الثبات،  من 
وأالعيبه املاكرة اخلبيثة فارتكبت املحذور 
ذلك  ج��زاء  فكان  املخالفة  يف  ووقعت 

االبتعاد عن اجلنة والنزول اىل االرض.
املستوى الثاين:

وانتخابه  اصطفائ�������ه  آيات  يتضمن 
من  خلقه،  اىل  اهلل  قبل  من  مبعوثًا  ليكون 

هذه اآليات قوله تعاىل چ ڑ ڑ ک ک 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ںچ  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
وقوله   ،]34-33 ع��م��ران:  ال  ]س��ورة 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  تعاىلچ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ ]سورة 
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وهذا  اآلي��ات،  من  وغريها   ،]58 مريم: 
نموذجية  مثالية  شخصية  إزاء  أننا  يعني 
قدوة  تكون  أن  وتصلح  للخالفة  مؤهلة 

ومثاًل أعىل يقتدي هبا االخرون.
يمكن  كيف  هنا:  املطروح  االشكال 
فاملتأمل  الوصفني؟!.  هذين  بني  اجلمع 
جيد  قسميها  بكال  اآلي��ات  هذه  ظاهر  يف 
شخصية  عن  منها  بعض  يف  تتحدث  أهنا 
وأوصافها  ومميزاهتا  خصائصها  يف  ختتلف 
جيعلنا  وه��ذا  األخ���رى،  الشخصية  عن 
ظاهره  يف  يوحي  مما  أمرنا  من  ح��ريٍة  يف 
وجيرنا  الشخصيتني،  هاتني  بني  بالتناقض 
حتى  التوجيهات  من  مجلة  اف��رتاض  اىل 
هذا  من  ونخرج  اإلشكال  هذا  مثل  نحل 
نحن  وه��ل  آدم؟.  من  امل��راد  فام  امل��أزق، 
عليها  نحمل  حتى  واحدة  شخصية  أمام 
املحذور  يف  فنقع  املستويني  هذين  ظاهر 
متعددة؟.  شخصيات  أمام  أننا  أو  العقيل، 
االخري  -املعنى  اهلل  عند  -والعلم  لع����ل 
للصواب  األقرب  هو  التعددية  وافرتاض 
القرآنية،  اآلي��ات  سياق  مع  واملنسجم 
وتوجيه هذا الرأي أن املراد من آدم األول 
وأمر مالئكته  تعاىل  اهلل  هو شخٌص خلقه 

اجياد  حكمته  اقتضت  إذ  ل��ه،  بالسجود 
وهو  االرض،  لعامرة  املخلوق  هذا  مثل 
يكون  أن  بالرضورة  وليس  اخللق  أص��ُل 
اىل  ُيبعثون  إنام  األنبياء  أن  نعلم  ألننا  نبيًا؛ 
وإخراجهم  هدايتهم  أجل  من  أقوامهم 
أقوام  النور، وليس هناك  اىل  الظلامت  من 
كام  الفرض،  هذا  بحسب  اخللق  أول  يف 
القول  يضعف  ل��ه  العصيان  إث��ب��ات  أن 
بنبوته، قال حممد بن الطاهر بن عاشور يف 
تفسريه: ))والغواية ضد الرشد فهي عمل 
العصيان  وإثبات  باطل،  اعتقاد  أو  فاسد 
آلدم دليل عىل أنه مل يكن يومئذ نبيًا(()13( 
بعد  عرّضه  ثم  متنعاًم  جنته  اهلل  أسكنه  ثم 
طريق  عن  التكليف  -اىل  -حلكمة  ذلك 
هذا  وقع  أن  فكان  له،  الشيطان  وسوسة 
امللعون  هذا  حبائل  يف  البائس  املخلوق 
جزاء  وك��ان  النفسية،  لنوازعه  استجابة 
مرحلة  لتبدأ  االرض  اىل  هبوطه  ذل��ك 
جديدة من حياة هذا املخلوق ورصاعه مع 
الشيطان الذي كان سببًا يف هذا اإلخراج، 
يرافقه  أن  الباري  حكم���ة  واقتضت  كام 

الطاهر  بن  حممد  والتنوير،  التحرير  تفسري   )13(
بن عاشور 16/ 327. 



م.م. عقيل جواد عبد العايل اليارسي

393

ابليس امللعون الذي امتنع عن السجود له 
الثواب  التي تفيض اىل  يف رحلته االرضية 
فهو  األخري  او  اآلخر  آدم  أما  العقاب،  او 
زماننا  لنقل  او  الزمان  آخ��ر  انبياء  أول 
احلايل، قد أرسله اهلل تعاىل مبعوثًا اىل خلقه 
فهل  واألولياء،  األنبياء  ذريته  من  وجعل 
الفرض؟.  هذا  مثل  نفرتض  أن  لنا  يمكن 
بنا  يؤدي  التعددية  افرتاض  أن  حلاظ  مع 
السياق  من  نستظهره  الذي  يكون  أن  اىل 
املعصومني  روايات  مع  واملنسجم  القرآين 
)آدم(  لفظة  أن  القول  هو  ذكرها  اآليت 
العلم  هبا  ُيراد  ال  اآليات  هذه  يف  ال��واردة 
الشخيص، أي آدم بعينه، بل ُيراد هبا العلم 
املخلوق  عىل  صادقة  تكون  أي  اجلنيس، 
يف  وارٌد  وه��ذا  املستويني،  كال  يف  اإلهل��ي 
عىل  يدل  اجلنيس  فالعلم  النحو،  مسائل 
يف  مركزة  أي  املج���ردة،  الذهنية  احلقيقة 
صورة كاملة يقرتن هبا، ويستعيدها اخليال 
لفرٍد غري معني من أفراد ذلك اجلنس فهي 
الَعلم  ه��ذا  فكأن  ف��رد.  كل  عىل  تصدق 
احلقيقة  تلك  أفراد  من  فرد  لكل  موضوع 
تعريف  يف  قالوا  ولذلك  العقلية.  الذهنية 
للصورة  موضوع  اسم  إنه:  اجلنس،  علم 

شائع  لفرد  داخله  يف  العقل  يتخيلها  التي 
عقيل  ابن  قال  الذهنية،  احلقيقة  أفراد  من 
)ت 745 ه�( يف رشح األلفية: ))وحكم 
من  النكرة  كحكم  املعنى  يف  اجلنس  علم 
بعينه، فكل أسد  أنه ال خيص واحدًا  جهة 
يصدق  عقرب  وكل  أسامة،  عليه  يصدق 
ثعلب يصدق عليه  أم عريط، وكل  عليها 
))وإذا  االش��م��وين:  وق��ال  ث��ع��ال��ة(()14(، 
أردت  فإنام  واح���ٍد  ع��ىل  أس��ام��ة  أطلقت 
احلقيقة  عىل  إطالق��ه  من  ولزم  احلقيقة، 
التعدد  فجاء  املتع��دد،  الوجود  باعتبار 
أي  الوضع(()15(،  أصل  باعتبار  ال  ضمنًا 
عىل  تصدق  التي  آدم  حقيقة  املراد  يكون 

املتعدد من أفراده.
التعددية  وافرتاض  التوجيه  هذا  لعل 

يساعد عليه مجلة من االمور منها:
م��ا أث��ب��ت��ه ال��ع��ل��م احل��دي��ث وع��ل��امء . 1

أكدوا  إذ  والتنقيب  واآلثار  احلفريات 
يف  موغلة  ب��رشي��ة  س���الالت  وج���ود 
القدم يعود تارخيها اىل ماليني السنني 
مع جزمهم أن زمن الس��اللة البرشية 

)14( رشح ابن عقيل 1/ 129. 
)15( رشح األشموين/ 136. 
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الفرتة  هذه  عن  كثريًا  يقرص  املعارصة 
))العلم  الباحثني:  أحد  قال  الزمنية، 
يرتكز  اختصاصاته  بجميع  اآلث��اري 
كشفت  التي  األث��ري��ة  احلفريات  اىل 
سياق  يف  ويضعها  عنها  التنقيبات 
األزمنة التي ختيلها العلامء يف االرض 
التي نشأت وعمرها املقدر هلا بموجب 
العلم الفلكي أربعة مليارات وستمئة 
العصور  هذه  خالل  ويف  سنة،  مليون 
السحيقة تقسيامت للعصور ختيل فيها 
نشأت  وقد  أس��امء،  هلا  أزمنة  العلامء 
االوىل  احلياة  أو  والنباتات  احليوانات 
منذ  التي دبت عىل االرض كام ذكرنا 
من  مليون  وثلثمئة  مليارات  ثالث��ة 
العص�ور  هذه  خالل  ويف  السنوات 
تطورت احليوانات بموجب ما نصت 
االنس���ان  ونشأ  دارون  نظرية  عليه 
القديم منذ ما يقرب من مليوين سنة أو 
احلديث  املعارص  االنسان  واما  أكثر، 
سنة  ال��ف  أربعني  بني  ما  عمره  ف��إن 
مضت(()16(  سنة  ألف  عرش  اثني  اىل 

الكريم  القرآن  يف  العلمي  االعجاز  روائع   )16(
والسنة النبوية، هيثم مجعة هالل: 167

اهلل  خلق  الذى  ))األصل  آخر:  وقال 
هو  الذى  الطني  هو  البرش  أبا  آدم  منه 
العلم  املاء والرتاب، ويقرر  مزيج من 
هذه  عىل  ظهرت  احلياة  أن  احلديث 
شواطئ  عىل  ظهرت  ما  أول  االرض 
يتكون  ح��ي��ث  امل��ائ��ي��ة  امل��س��ط��ح��ات 
الزبد  ينشأ، منه  الذى  الطني  بجوارها 
فالنبات  والطحالب  املسنون  واحلمأ 
التطور  هذا  وأن  فاإلنسان،  فاحليوان 
السالفة  وأشكاله  الطني  ح��االت  يف 
الذكر حدثت عرب ماليني السنني حتى 
أكمل  وكان  االوىل،  شجرهتا  أثمرت 
هو  النهاية  يف  ثامرها  من  ثمرة  وأكرم 
اإلنسان  إنَّ  وقيل:  اإلن��س��ان(()17(، 
حمنية  ق��ام��ة  ذي  إن��س��ان  م��ن  ت��ط��ور 
ومججمة مستطيلة وذيل قصري وشعر 
غزير عرب ماليني السنني، إىل اإلنسان 
نوعية  من  احلايل خيتلف  احلايل وحتى 
واللون،  واألم��راض  والقامة  الذكاء 
وثبت  األخرى.  االختالفات  وآالف 
الثلجي  اإلنسان  حفريات  من  ذلك 

اسامعيل  حممد  العلمي،  وإعجازه  القرآن   )17(
ابراهيم/ 97 - 98. 
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نياندرتال،  وإن��س��ان  ج��اوة  وإن��س��ان 
م��ق��ارن��ة ب��إن��س��ان ال��ع��رص احل��ج��ري 
حفريات  من  ذلك  وثبت  واحلديث. 
القامة  قصري  كان  إذ  احلصان  أسالف 
وأرجله غليظة قصرية، ويوجد بعض 
أنواعه اىل وقتنا هذا يف أمريكا الالتينية 

وأسالف إنسان الغابة والشمبانزي.
ومن املالحظ أن اآلراء يف هذه املسألة 
وترتكز  واالختالف  االضطراب  يشوهبا 
ثم  ومن  آثارية،  أو  فلكية  معطيات  عىل 
عمر  بتحديد  اجلزم  ضوئها  عىل  يمكن  ال 
من  املتيقن  القدر  أن  اال  االرض،  ه��ذه 
النظر عن  العلمية مع قطع  هذه األبحاث 
املطروحة  واالش��ك��االت  االخ��ت��الف��ات 
حلياتنا  سابقة  ح��ي��اة  وج���ود  ه��و  عليها 
وامتداد عمرها اىل ما قبل ماليني السنني، 
وهذا يف هناية املطاف يرجح أن يكون النبي 

آدم مسبوقًا بغريه.
املالئكة . 2 قبل  من  املطروح  االشك�ال 

تعاىل  اهلل  خلق  عندم���ا  واعرتاضهم 
يف  له  خليف����ة  جيعله  أن  وأراد  آدم 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل  قال  أرضه، 
پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ  گ  کگ  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڻ ڻ ۀچ ]س�������ورة البقرة: 
اآليات  هذه  يف  واملتأمل   ]33-  30
املذكورة ال جيد فيها ما يرصح بتكرار 
االمر بالسجود فلعله قد حصل يف هذه 
املرحلة األخرية من وجود آدم او لعله 
مل حيصل، مع حلاظ أن لفظة )خليفة( 
كام حتتمل مفهوم اإلستخالف االهلي 
بغريه،  املسبوقية  مفهوم  أيضًا  حتتمل 
هو  كام  بعده  ي��أيت  غ��ريه  خيلف  وم��ن 
الذي  االصل:  يف  ))واخلليفة  واضح 
عنه  ب��داًل  يك���ون  أو  غ��ريه،  خيلف 
بمعنى  فعيل  فهو  يعمله،  عم���ل  يف 
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فاعل، والتاء فيه للمبالغة يف الوصف 
العالمة  وأض��اف  ك��ال��ع��اّلم��ة(()18(، 
حسن املصطفوي يف كتابه التحقيق يف 
األرشفية  صفة  العظيم  القرآن  كلامت 
عند انتساهبا اىل جهة املوىل مع التزامه 
إنَّ  ))خلف:  فقال:  املسبوقية  بمعنى 
ما  هو  امل��ادة  هذه  يف  الواحد  األص��ل 
ام واالستقبال، أي ما يكون  يقابل القدَّ
عىل ظهر يشء ووراءه، وهذا املعنى أما 
من جهة الزمان أو من جهة املكان أو 
كاخللف  فهو  اخلليفة  وأما  الكيفية... 
املتعال  اىل اهلل  انتسب  اذا  انه  اال  صفة 
الكيفية،  جهة  من  التأخر  منه  ف��رياد 
وهذا املعنى من أرشف األوص�������اف 
الروحانية وأعىل املقامات الربانية وال 
واليه  منه  وأفضل  أعىل  مقام  يتصور 
يشار يف اآليات الكريمة، فإن اخلليفة 
صفاته  مظهر  ه��و  وج��ل  ع��ز  اهلل  يف 
وجم��ىل اس��امئ��ه وم��ص��داق م��ن علمه 
أن  فالظاهر  االسامء كلها(()19( وعليه 

)18( تفسري التحرير والتنوير 1/ 398. 
)19( التحقيق يف كلامت القرآن العظيم، العالمة 

حسن املصطفوي 3/ 122 -123.

األخري،  هو  فيها  آدم  من  املراد  يكون 
وهو خليفة اهلل يف أرضة كام هو خليفة 
من سبقه، أضف اىل ذلك أن املالئكة 
بحكم قرهبم وعلمهم واطالعهم عىل 
األزمنة املتقدمة رأوا ان هذا املخلوق 
تركيبه  يف  خيتلف  ال  ال��ذي  اجل��دي��د 
وهيأته من حيث الظاهر عن املخلوق 
يف  يفسد  ممن  أيضًا  يكون  قد  األول 
-واملفهوم  الدماء  ويسفك  االرض 
م��ن ه���ذا االع����رتاض ه��و حصول 
املخلوق  من  الدماء  وسفك  اإلفساد 
ثم فام هي  أو من ذريته -ومن  األول 
الغاية من اجياد مثل هذا املخلوق وقد 
وفساده،  جوره  من  االرض  امتألت 
ف افرتاض الوحدة ويقّوي  وهو يضعَّ
هذا  أن  الح��ظ  التعددية،  اف���رتاض 
يتالءم  املالئكة  أبدته  الذي  الوصف 
ك��ث��ريًا م��ع وص��ف امل��خ��ل��وق األول 
الذي ثبت ضعفه واستجابته لنوازعه 
أن  أخربهم  تعاىل  اهلل  لكن  النفسية، 
-جل  وأن��ه  وحم��دود،  ق��ارص  علمهم 
املخلوق  ه��ذا  بحال  -يعلم  اسم��ه 

وتركيبته، ومن ثم أهليته للخالفة.
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الذين . 3 املعصومني  بعض  اليه  أشار  ما 
رهم  وطهَّ الرجس  عنهم  اهلل  أذه��ب 
التي  النظرية  هذه  يؤكد  مما  تطهريًا 
تعدد  نسميها)نظرية  أن  يمكن 
يف  جاء  ما  منها  واملخلوقني(،  العوامل 
املجليس  للشيخ  االنوار  بحار  كتاب 
الثاميل  محزة  أيب  ))ع��ن  )1111ه����(: 
 احلسني ب��ن  ع��يل  سمعت  ق���ال: 
وعليًا  حممدًا  خلق  اهلل  إنَّ  يق�����ول: 
وأقامهم  عظمت���ه،  نور  من  والطيبني 
قال:  ثم  املخلوقات،  قبل  أشباحًا 
سواكم؟.  خلقًا  خيلق  مل  اهلل  أن  أتظن 
ألف  أل��ف  اهلل  خلق  لقد  واهلل  ب��ىل 
يف  واهلل  وأنت  عامل،  ألف  وألف  آدم 
رواه  وم��ا  ال���ع���وامل(()20(،  تلك  آخ��ر 
كتابه  ه�( يف  الص�دوق )381  الشيخ 
قال:   أيب ))حدثن����ا  اخلصال: 
حدثنا  قال:  اهلل  عبد  بن  سعد  حدثنا 
بن  احل��س��ن  ع��ن  عيسى  ب��ن  حم��م��د 
حمبوب، عن مرو بن شمر، عن جابر 
بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عن 

ۈئ  ۈئ  زب  وج��ل:  عز  اهلل  ق��ول 

)20( بحار األنوار، الشيخ املجليس 25/ 25. 

رب  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئېئ 
اهلل عز  أن  تأويل ذلك  يا جابر  فقال: 
العامل  إذا أفنى هذا اخللق وهذا  وجل 
النار  وأهل  اجلنة  اجلنة  أهل  وأسكن 
النار جدد اهلل عز وجل عاملًا غري هذا 

العامل وجدد عاملًا من غري فحولة وال 
إناث يعبدونه ويوحدونه، وخلق هلم 
أرضًا غري هذه األرض حتملهم وسامًء 
ترى  لعلك  تظلهم،  السامء  هذه  غري 
العامل  هذا  خلق  إنام  وجل  عز  اهلل  أن 
مل  اهلل عز وج��ل  أن  وت��رى  ال��واح��د، 
خيلق برشًا غريكم، بل واهلل لقد خلق 
اهلل تبارك وتعاىل ألف ألف عامل وألف 
العوامل  تلك  آخر  يف  أنت  آدم،  ألف 
وعلق  اآلدم����ي����ني(()21(.  وأول��ئ��ك 
الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء يف 
مثل هذه  األعىل عىل  الفردوس  كتابه 
االخبار فقال: ))رصيح هذه األخبار 
اآلدميني  من  حيىص  ال  ما  هناك  أّن 
تناهي  لعدم  املوافق  وه��و  وال��ع��وامل 
مبسوطتان،  ي��داه  وأن  تعاىل  قدرته 
وأن فيضه ما زال وال يزال وال ينقطع 

)21( اخلصال، الشيخ الصدوق/ 652. 
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وأين  األح����وال(()22(،  من  ح��اٍل  يف 
القدرة  ه��ذه  من  علمنا  وأي��ن  نحن 
الالمتناهية لرب االرباب؟. وما قيمة 
وضعفنا  بعجزنا  نقر  ونحن  علمنا 
حواسنا  به  حتيط  ما  اال  ن��درك  وال 
املحدودة، ومن الواضح أن ما نجهله 
أكثر مما نعلمه عن هذه القدرة العظيمة 

وحيثيات هذا الكون والوجود.
سبيل  أن  ُي��ق��ال  أن  يمكن  هنا  م��ن 
اآلية  ومنها  آدم  تتحدث عن  التي  اآليات 
بام  آدم  عن  اإلخبار  هو  البحث  موضوع 
هو إشارة اىل الرمز االنساين خالل فرتات 
عىل  االنسانية  احلياة  تاريخ  من  متعددة 
وجه  عىل  هلا  نعلم  ال  التي  االرض  هذه 
الضبط تارخيًا حمددًا، قد يمتد هذا اإلخبار 
اىل عمق الوجود وأوليته فينبئ عن اخللق 
األول أو يتدرج ليصل بنا اىل آخر حلقات 
هذا الوجود الذي ُسيخلق منه خري الربية، 
 ،الكائنات حممد فخر  آدم،  ولد  وسيد 
وال عجب أن يرد مثل هذا يف القرآن الذي 
واالخرين  االولني  أخبار  دفتيه  بني  ضم 

كاشف  حسني  حممد  األع��ىل،  الفردوس   )22(
الغطاء/ 69 -70. 

وُوصف بأنه تبيان كل يشء.
الباحثني  أدعو  الذي  التوجيه  هذا  إنَّ 
قد  مليًا  فيه  والتأمل  النظر  اىل  واملفسين 
يبدو غريبًا أول وهلة وغري مستساغ اال أنه 
مع ذلك افرتاٌض يف حيز اإلمكان ال مانع 
منه وال حمذور فيه، و يساعد عليه السياق 
العقل،  حكم  مع  أيضًا  ويستقيم  القرآين، 
احلديث،  العلم  معطيات  مع  وينسجم 
والتفسري اللغوي، كام خيلصنا من اشكالية 
لنخبة  واملخالفة  املعصية  توجيه  أص��ل 
رهم  وطهَّ اصطفاهم  الذين  اهلل  عباد  من 
وجعله�����م  ومنذرين،  مبرشين  ليكونوا 
ظلمتها  من  اإلنساني�����ة  إخ��راج  سفراء 
احلقيقة  شمس  سناء  اىل  املوحشة  الكئيبة 

الساطع.
نتائج البحث:

رحلته  ث��امر  يقطف  أن  للباحث  آن 
الباطل  يأتيه  ال  الذي  الِسفر  مع  القصرية 
من بني يديه وال من خلفه، وكانت نتائجه 

عىل النحو اآليت:
• املعنى 	 فإن  اآلية  يف  اإلف���راد  بلحاظ 

يأيت:  كام  هو  اللفظتني  هلاتني  اللغوي 
الطاع�ة ملن  )عىص( هو: اخلروج عن 
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ما  فهي:  )غوى(  أما  الطاعة،  حق  له 
يمكن  ال  مما  وكالمها  الرشد،  يقابل 
اخ��ض��اع��ه ل��ل��ت��أوي��ل، أم��ا م��ع حلاظ 
هذا  بحصول  القول  يتوجه  الرتكيب 
حصول  من  عليه  ترتب  وما  اخلروج 
بأكثر من تفسري،  التي ُفست  الغواية 
فال مناص من توجيه العصيان اىل آدم، 
ولكن الكالم يف املصداق وتشخيصه.

• واملخالفة 	 العصيان  توجيه  فرض  عىل 
النقد  م��ن  يسلُم  ال  ذل��ك  م��ع  فهو 
ارشاديًا  النهي  كان  فلو  واالعرتاض، 
لصدور  معنى  فال  بعضهم  رصح  كام 
اآليات  رصيح  هو  كام  آدم  من  التوبة 

الكريمة.
• النفس املعصومة هلا خصائص ختتلف 	

عن سائر النفوس االخرى، من حيث 
والقابلية  االستعداد  و  الذاتية  القدرة 
عىل ترك احلرام وفعل الواجب، وهو 
نابع من قوة هذه النفس وامتناعها عن 
فعل هذه األمور، وعليه فال يعجزها 
وهي هبذا املستوى من القوة واملنعة أن 
ردُّ  وهو  ترتكه!!.  أن  ال  األوىل  تفعل 
عىل من فسَّ املخالفة بأهنا ترك األوىل.

• -فرض 	 االحتامل  هذا  مثل  ورود  مع 
آدم  من  امل��راد  أن  -وف��رض  التعددية 
الشخيص  العلم  ال  اجلنيس  العلم  هو 
يبطل االستدالل عىل حصول املعصية 
من النبي آدم وعليه فال تكون اآلية 
عىل  دال��ة  رب   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  زب 
عىل  محلها  يمكن  وال  املقصود،  هذا 
وجود  افرتضنا  ألننا  النبي؛  عصيان 
 �� منهم  األول  ك��ان  آدم،  م��ن  أكثر 
والعلم عند اهلل �� هو أصل اخللق، أما 
اآلخر فهو الذي كان من ذريته األنبياء 

واملرسلون.
• مل 	 وأنه   آدم النبي  عصمة  ثبت  إذا 

عام  حكم  اىل  جيرنا  فهذا  األوىل  يرتك 
وهو  الكلية  املوجبة  نحو  عىل  شامل 
من  مجيع��ًا  وتنزهيهم  األنبياء  عصمة 
أو  مراتبها  بكل  والذنوب  املعايص 
مستوياهتا، وهذا يكفينا مؤونة التأويل 
ويتناسب مع فلسفة االصطفاء الرباين 

وحكمة البعث واالرسال.
• هذا البحث ال خيتلف من حيث املبدأ 	

عمن سبقه يف مسألة التوجيه يف تنزيه 
توجيه  قضية  من  واالفالت  األنبياء، 
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اختذ  ان��ه  اال  باملعصية،  هل��م  االهّت���ام 
ُه من جاء قبله، وهو  اسلوبًا آخر عامَّ سنَّ
مل خيرج فيه عن املنطق العقيل والقرآين 

واحلديث وأبحاث العلم املعارص.
)املصادر واملراجع(

القرآن الكريم.
• باقر 	 حممد  الشيخ  األن����وار:  ب��ح��ار 

 ،1983 ط2،  ه�(،   1111( املجليس 
-بريوت- الوفاء  مؤسس��ة  النارش: 

لبنان.
• العظيم: 	 القرآن  كلامت  يف  التحقيق 

مركز  املصطفوي،  حسن  العالم�����ة 
مطبعة  املصطفوي،  العالمة  آثار  نرش 

اعتامد، ط1، 1385.
• التحرير والتنوير: الشيخ حممد 	 تفسري 

التونسية  الدار   ، عاشور.  بن  الطاهر 
للنرش/ تونس، 1984.

• املفيد 	 الشيخ  املجيد:  القرآن  تفسري 
عيل  حممد  السيد  حتقيق:  ه�(،   413(
املطبعة:  ه���،   1424 ط1،  أي���ازي، 
اإلسالمي،  اإلع��الم  مكتب  مطبع��ة 
قم  كتاب  بوستان  مؤسس��ة  النارش: 
اإلعالم  ملكتب  التابع  النرش  )مركز 

اإلسالمي(.
• اجلامع ألحكام القرآن: أبو عبد حممد 	

بن أمحد بن فرج القرطبي )671 ه�(، 
العليم  عبد  أمح��د  تصحيح:  حتقيق: 
الرتاث  إحياء  دار  النارش:  ال��ربدوين، 

العريب -بريوت -لبنان.
• اخلصال: الشيخ الصدوق، أبو جعفر 	

بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد 
وتعليق:  تصحيح  ه�(،   381( القمي 
مجاعة  ال��ن��ارش:  الغفاري،  أك��رب  عيل 
قم  العلمية،  احل���وزة  يف  امل��درس��ني 

املقدسة.
• الش���ريف 	 املرتىض:  الرشيف  رسائل 

تقديم:  حتقيق:  ه�(   436( املرتض��ى 
السيد  إعداد:  احلسيني/  أمحد  السيد 
مهدي الرجائي، سنة الطبع: 1405، 
النارش:  قم،  الشهداء/  سيد  املطبعة: 

دار القرآن الكريم -قم.
• القرآن 	 يف  العلمي  االع��ج��از  روائ��ع 

مجع��ة  هيثم  النبوية:  والسنة  الكريم 
هالل، دار الكتاب العريب/ 2011.

• رشُح ابن عقيل: هباء الدين بن عقيل 	
املكتبة  ه�(،   769( املرصي  اهلمداين 
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ال��ت��ج��اري��ة ال��ك��ربى/ م��رص، ط14 
.1964

• رشُح األشموين عىل ألفية ابن مالك: 	
دار  احلميد،  عبد  حميي  حممد  حتقيق: 
الكتاب العريب/ بريوت، ط1 1955.

• الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 	
إسامعيل بن محاد اجلوهري)393 ه�(، 
دار  عّطار،  الغفور  عبد  امحد  حتقيق: 
العلم للماليني/ بريوت ط4 1990.

• الفراهيدي 	 أمح��د  بن  اخلليل  العني: 
م��ه��دي  د.  حت��ق��ي��ق:  ه�����(،   175(
الس��امرائي،  إبراهيم  د.  املخزومي، 

سلسلة املعاجم والفهارس.
• ال���ف���ردوس األع����ىل: حم��م��د حسني 	

عيل  حممد  السيد  ال��غ��ط��اء،  ك��اش��ف 
 ،1982 ط3،  الطباطبائي،  القايض 

النارش: مكتبة فريوزآبادي/ قم.
• اسامعيل 	 حممد  وإع��ج��ازه:  ال��ق��رآن 

ابراهيم، دار الفكر العريب، دار الثقافة 
العربية للطباعة.

• جممع البيان: أبو عيل الفضل بن احلسن 	
حتقيق  حتقيق:  ه���(   548( الطربيس 
واملحققني  العلامء  من  جلنة  وتعليق: 

النارش:   ،1995 ط1،  األخصائيني، 
للمطبوعات- األعلمي  مؤسس�������ة 

بريوت -لبنان.
• معجم مقاييس اللغة: أبو احلسني امحد 	

حممد  السالم  عبد  حتقيق:  فارس،  بن 
والتوزيع،  للنرش  الفكر  دار  ه��رون، 
اإلسالمي  العريب  املجمع  بإذن  طبع 

.1979
• الباب 	 رشح  يف  احل��رش  ي��وم  النافع 

منصور  أيب  العالمة  ع��رش:  احل��ادي 
احليل  يوسف  بن  احلسن  الدين  مجال 
امل��ق��داد  رشح:  حتقيق:  ه���(   726(
 ،1996 ط2،  ه�(،   826( السيوري 
والنرش  للطباعة  األضواء  دار  النارش: 

والتوزيع -بريوت -لبنان.
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منذ  ختُب  مل  الكريم  القرآن  ضد  التشكيك  محالت  أن  القول،  نافلة  من  لعلَّ 
عن  صدر  الكتب،  أحد  يأيت  اإلطار  هذا  ويف   ،اهلل رسول  عيل  القرآن  نزول 

مكتبة مدبويل يف القاهرة بعنوان »اهلريوغليفية ُتفس القرآن الكريم«!.
ال  حتى  وهتافته،  عواره  وتبيني  العدل«  »سعد  الكاتب  ملنهج  هنا  وسنعرض 
به كلامت غري عربية،  الكريم  القرآن  أن  كتبه وزعمه  بام  تنخدع األجيال اجلديدة 

كام زعم املسترشقون.
عىل  ال  خطرية..  قضايا  يبني  فهو  بطرس،  زكريا  مسلك  يسلك  الكاتب  إن 
أساس من قرآن أو من ُسنة أو حديث أو تاريخ موثوق به، وإنام عىل استنتاجات 

واحتامالت ما أنزل اهلل هبا من سلطان.
ونحن إزاء كاتب ال يعرف يقينا عدد حروف اللغة العربية، إذ يقول: فاملعروف 
ان حروف املعجم عددها يبلغ 28 حرفا بل وربام 29، ولذلك يستنتج أن حروف 
املقطعات ليست هي احلروف العربية ألن: احلروف التي ذكرت يف أوائل السور 
 29 أو   28 تكون  أن  ينبغي  املقطعات  حروف  وكأن   ،14 عىل  عددها  يزيد  ال 

404
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االعتذار  مع  هذا،  األطفال  بمنطق  الكاتب  يكتفي  وال  العربية.  احل��روف  من  لتكون 
لألطفال، وإنام يرص عىل فضح جهله بطريقة نطق احلروف العربية، فيزعم أن نطق احلرف 
ر هو راء وليس را، ويزعم أن احلرف ط ُينطق طاء وليس طا، وأن احلرف ه� ُينطق هاء 
أبو  فيه، حيث كان  الذي ربام يكون قد تعلم  الَكّتاب  أيام  أنه يسرتجع  وليس ها، ويبدو 
العّريف يقول لصبيانه ألٌف فريددون وراءه ألٌف، فيقول باٌء فريددون باٌء، وهكذا. ولكن 

الكارثة أنه خيرج من خطئه هذا يف نطق احلروف بنتيجة يبني عليها نظريته فيقول:
ألٌف  ميم  الم  ألف  من  بدال  ولقلنا:  مثال  لنونت  اهلجاء  حروف  من  هي  كانت  فلو 
هي  وال  اهلجاء  حروف  ليست  فهي  هذا  وعىل  هنا.  احلال  ليس  وهذا  بالتنوين،  ميٌم  الٌم 

أسامؤها.
التي مل يكتشفها إنس من  النتيجة  وهكذا بجرة قلم، أو قل بشطحة قلم، خيرج هبذه 

قبله وال جان، فيقول إن حروف املقطعات ليست هي حروف اهلجاء.
كام  كفر«  القصيدة  »أول  فتكون  اّتبعه،  الذي  البحث«  »منهج  إىل  الكاتب  ويأخذنا 

يقولون. إذ يذكر الكاتب حديثا رشيفا لرسول اهلل رواه الرتمذي فيقول:
روى الرتمذي عن عبد اهلل بن مسعود قال: قال النبي من قرأ حرفا من كتاب اهلل 
فله حسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا، ال أقول أمل حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم 
حرف -صدق رسول اهلل. واملتأمل يف معنى وداللة احلديث الرشيف ال بد وأن يكون 
لفت نظره تلك اجلزئية: ال أقول امل حرف: فمن البدهييات أهنا ليست حرفا واحدا وإنام 
ثالثة أحرف )إذا اعتربنا أهنا حروف اهلجاء( فامذا يقصد الرسول الكريم من قوله إذن: ال 
أقول امل حرف، إال إذا كان يقصد بكلمة حرف معنى آخر غري مسمى حرف اهلجاء، فهل 

تعني كلمة -حرف -معنى غري ذلك؟؟. لننظر يف املعجم:
وهكذا.. يستنتج الكاتب أن الرسول الكريم كان يقصد بكلمة حرف معنى آخر غري 
اهلل.  برسول  ويلصقه  يريده  الذي  املعنى  ليستخرج  املعجم  إىل  ويذهب  اهلجاء،  حروف 
فيختار ما يراه هو كي  وبطبيعة احلال فإنه سيجد يف املعجم معاين عديدة لكلمة "حرف"، 
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يف  "حرف"  أن كلمة  أي  "الكلمة"،  اختاره حرضته هو  الذي  نظرياته، واملعنى  يتفق مع 
حديث سيدنا رسول اهلل تعني "كلمة".

للسياق  اعتبار  أدنى  دون  املعاين  من  شاء  ما  الكاتب  ينتقي  البساطة..  بمنتهى  هكذا 
الذي جاء به احلديث، وليذهب السياق إىل اجلحيم ما دام الكاتب قد اختار ما يريده وما 

يتصور أنه يؤيد نظريته.
إن احلديث الرشيف يقول بمنتهى الوضوح، الذي ربام يصعب عىل كاتبنا الفهيم أن 
يفهمه، إن من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله حسنة واحلسنة بعرشة أمثاهلا، أي أنه هنا يتكلم 
هذا  يتجاهل  الكاتب  فإن  ذلك  ومع  العزيز،  الكتاب  كلامت  حروف  من  حرف  كل  عن 
السياق الذي يؤكده احلديث الرشيف، ويذهب إىل معجم لسان العرب ليأيت بمعنى آخر، 
فيقول إن املقصود باحلرف هو الكلمة، وكأن سيدنا رسول اهلل كان يقصد أن يقول إن من 
قرأ كلمة من كتاب اهلل فله حسنة، ومل يكن مقصوده احلرف بمعنى احلرف من احلروف 
التي تتكون منها الكلمة. وال شك يف أن هذا اكتشاف عظيم من الكاتب مل يسبقه إليه أحد 

من العاملني.
التي  احلروف  هذه  إن  فيقول  اتبعه،  الذي  البحث"  "منهج  يف  الكاتب  مع  ونستمر 

تكّون املقطعات هي كلامت ومُجل، فيقول:
هذه  أن  وجدنا  وملا  ومجل:  كلامت  هي  السور  هبا  تبدأ  التي  الرموز  تكون  هذا  وعىل 
ان نبحث يف لغة  لزاما علينا  العربية كان  اللغة  املعاين يف  الكلامت ال تؤدي إىل معنى من 

أخرى من اللغات القديمة أو املعارصة للغة القرآن.
نظريته  يبني عليها  نتيجة  يستنتج  أنه  "وعىل هذا..." أي  يقول  الكاتب  أن  واملالحظ 
من افرتاضه اخلاطئ السابق وهو أن احلرف ال يعني حرفا وإنام يعني كلمة ومجلة. ولعله مل 
يسمع بعد بالقاعدة التي يقرها مجيع من آتاهم اهلل شيئا من العقل واحلكمة، وهي: إن ما 

ُبني عىل باطل فهو باطل.
ذلك،  يف  عنده  بأس  وال  آخر،  خاطئ  افرتاض  إىل  خاطئ  افرتاض  من  ينتقل  وهو 
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فيقول:
لقد اختص اهلل عّز وجل منطقتنا وهي قلب العامل بكل الرساالت الساموية، فهل كل 

لغات املنطقة معنية باألمر؟. وهل كل لغات املنطقة مقدسة؟.
عامة  بني  أسف  بكل  انترشت  التي  اإلرسائيلية  األفكار  يتبع  الكاتب  نرى  وهكذا 
املسلمني وجهالئهم. فهل اختص اهلل عّز وجل منطقتنا بكل الرساالت الساموية؟. وماذا 
عن املناطق األخرى؟. هل أمهلها اهلل تعاىل ومل يبعث فيها رسال ومل ُينزل إليهم رشائع وكتبا 
ساموية؟. إذا سألنا أي شخص هيودي أو مسيحي هذا السؤال فسوف جييب باإلجياب، 
ولكن إذا بحثنا يف القرآن املجيد فسنجد أن اهلل تعاىل مل يقل إنه رب بني إرسائيل وال رب 
بني إسامعيل، وليس هو رب العرب أو رب املرصيني، وال هو رب اليهود وحدهم بل وال 
هو رب املسلمني فقط، وإنام هو رب العاملني. ولذلك فإنه يؤكد يف كتابه العزيز قوله تعاىل:

چ T S R Q P O N ML K J I H چ ]سورة فاطر: 24[.

Nچ ]س��ورة   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D چ 

النحل: 36[.
چ _ ` k j i h g f e d c ba چ ]سورة 

يونس: 47[.
چ H G F ED C B چ ]سورة الرعد: 7[.

چ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ چ ]سورة سبأ: 

.]34
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } چ 

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « چ ]سورة امللك: 8 -9[.

چ T S R Q PO N M L K J چ ]سورة احلج: 67[.

چ T S R Q P O Nچ ]سورة احلج: 34[.



الرد عىل الزعم هبريوغليفية احلروف املقطعة يف القرآن 

408

چ n m l k jچ ]سورة املائدة: 48[.

وهذه سقطة من سقطات كاتبنا الذي يأخذ بام ينص عليه العرف املرصي من االعرتاف 
بأديان ثالثة هي اليهودية واملسيحية واإلسالم، ويقتفي أثر اإلرسائيليات وأفكارها دون 

أي اعتبار ملا يقوله كتاب اهلل الذي يّدعون أهنم يؤمنون به.
ويسأل الكاتب: وهل كل لغات املنطقة مقدسة؟. ثم جييب عن سؤاله فيقول:

بالطبع ال، فاللغة املقدسة هي تلك التي تنزلت هبا رسالة عىل رسول، أو نبوة عىل نبي، 
واكتسبت قدسيتها من باب أن اهلل تعاىل خاطب هبا األنبياء والرسل وسائر البرش الذين ما 

تنزلت الرساالت إال من أجلهم ومن أجل هدايتهم ودعوهتم إىل اهلل ووحدانيته.
من أين استقى الكاتب هذا القرار؟. هل توجد آية قرآنية تؤيده؟. هل يوجد حديث 
رشيف يقول به؟. أم أن خيال الكاتب قد مجح به مجوحا واسعا فاخرتع هذه القاعدة التي 
ال أساس هلا؟. إنه يريد بأي وسيلة أن ينسب اللغة اهلريوغليفية إىل القرآن املجيد، فال مانع 
لديه من اخرتاع القواعد واألسس التي ال تقوم إال عىل شفا جرف هار فاهنار به يف هاوية 

الفكر الضال.
إنه يزعم أنه غاص يف أعامق التاريخ فيقول:

فإذا غصنا يف أعامق التاريخ الديني لكي نحدد أي اللغات مقدسا، وأهيا غري مقدس، 
لالحظنا ما هو جدير باملالحظة:

ويقدم الكاتب مالحظاته فنقرأ قوله:
أن نبي اهلل يوسف هو من أبناء يعقوب قد تربى وعاش معظم حياته يف مرص، وال بد أ. 

اللغة املرصية القديمة، فإذا كان قد بلغ عن اهلل أي تبليغ فلزم أن  أن يكون قد أتقن 
تكون اللغة املرصية هي لغة التبليغ، وحتى وإن كان ال يزال يذكر لغته األم.

وهكذا يتبني مدى »غوصه« يف أعامق التاريخ الديني، فإنه ال يقدم أي وثيقة تارخيية، 
وإنام يقدم استنتاجه اخلاص عن يوسف u فيقول: وال بد أن يكون قد أتقن اللغة املرصية 
أن  يعلم  ال  فهو  الديني.  وغري  الديني  التاريخ  حقائق  أبسط  جيهل  أنه  يثبت  مما  القديمة، 
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يوسف عاش يف مرص يف ظل اهلكسوس الذين يقال إهنم جاءوا من بالد فارس واحتلوا 
مرص لعدة قرون، ولذلك مل يذكر القرآن املجيد ملك مرص يف تلك احلقبة بلقبه املعتاد، أي 
وملا قام أمحس وطرد اهلكسوس، بدأ اضطهاد بني  "امللك".  وإنام ذكره بلقب  "فرعون"، 
إرسائيل يف مرص ألهنم كانوا هم الذين يتعاونون مع املحتل األجنبي وخيدمون مصاحله. 
اللغة  وليست  الفارسية  اللغة  تعلم  فإنه  العربية  لغته  غري  لغة  تعلم  قد  يوسف  كان  وإن 

املرصية القديمة. ثم يقول الكاتب:
باللغة املرصية حتى وإن ب.  بلغ  قد  أن يكون  بد  نبّي اهلل موسى ولد وتربى يف مرص ال 

تكلم العربية إىل جانبها، وقصص القرآن هلي خري دليل لنا يف هذا املقام، حيث مسح 
أحداث القصة يدور يف مرص ومع فرعون مرص.

أنه  التارخيي عىل  الدليل  أين  وتربى يف مرص، ولكن  ُولد  اهلل موسى  نبي  أن  صحيح 
يبّلغ دعوته  لكي  عامليا  نبيا  يكن  مل  إن موسى  املرصية«؟.  باللغة  بلغ  قد  يكون  أن  بد  »ال 
للمرصيني، وهو مل ُيرسل إال إىل بني إرسائيل، ومل يكن لديه أي يشء ليبلغه للمرصيني، 
فإن الرشيعة اليهودية نزلت عليه بعد أن خرج ببني إرسائيل من مرص أثناء التيه يف سيناء 
فرعون  إىل  مهمته  وأما  سيناء.  جزيرة  شبه  جنوب  يف  موسى  جبل  إىل  فيه  وصل  الذي 

فكانت أن يرسل معه بني إرسائيل، فهي كام حيددها القرآن املجيد:
 Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ چ 

Î Í Ì Ë Ê ÉÈ چ ]سورة طه: 47[.
چ ]س��ورة   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ چ 

الشعراء: 16 -17[.
إًذا مهمة موسى مل تكن تبليغ فرعون أو املرصيني بدين مل يكن قد نزل بعد، ولكن 

أن يسمح فرعون بخروج بني إرسائيل من مرص.
القديمة؟.  املرصية  باللغة  يتكلم مع فرعون  بأن موسى كان  الذي جيزم  ثم.. من 
البالد األخرى مع فرعون من خالل مرتمجني، وقد  املّتبع أن يتكلم مبعوثو  لقد كان من 
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تكلم أبو سفيان مع هرقل امرباطور الروم من خالل مرتجم، فام الذي يقطع بأن موسى 
تكلم مع فرعون باللسان املرصي القديم؟. غري أن الكاتب كعادته يف االستنباط التارخيي 
يف  أحد  بتبليغ  يقم  مل  أنه  مع  املرصية"،  باللغة  بلغ  قد  يكون  أن  بد  "ال  موسى:  إن  يقول 
مرص وال كان يعرف أنه سيتلقى رشيعة من اهلل، وكل ما أمره به اهلل تعاىل هو أن يقود بني 

إرسائيل من مرص إىل األرض املقدسة. ثم يقول الكاتب:
أو ت.  العربية  باللغة  يبدو  فيام  بلغوا  عيسى  زمن  وحتى  وسليامن  كداود  األنبياء  سلسلة 

إحدى هلجاهتا، مع العلم أن داود مثال قد تأثر يف مزامريه بأناشيد إخناتون التي ترمجها 
مما يدل عىل علمه باللغة املرصية، ومن املعروف لدى كل علامء )املرصيات( اآلن أن 
الوحدانية،  يف  إخناتون  لرتنيامت  حرفية  ترمجة  يكون  يكاد  لداود   104 رقم  املزمور 
فهل كانت اللغة املرصية يف ذلك العهد هي لغة أهل الزمان أو كانت لغة عاملية لكل 

من أراد أن يعرب.
أن  يزعمون  حني  املغلوطة  املسيحية  وكهنة  احلياة  قناة  تتبعه  الذي  نفسه  األسلوب 
رسول اهلل قد نقل ما جاء يف القرآن املجيد من األديان القديمة، ملجرد أن ما جاء يف 
كتب هذه األديان يتشابه مع بعض ما جاء يف القرآن الكريم. وقد نسى كاتبنا كام نيس مثله 

كهنة املسيحية أن من أنزل األديان كلها هو اهلل تعاىل، وهو الذي قال:
 4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " چ 

5چ ]سورة البقرة: 106[.
چ * + , - . / 0 1 2 چ ]سورة األعىل: 18 -19[.

چ z y x w چ ]سورة الشعراء: 196[.

نقلها من مزمور  فهل عندما قال سيدنا رسول اهلل: رأس احلكمة خمافة اهلل، كان قد 
111(، أم أن هذه كانت  « )َامْلََزاِمرُي10:  بِّ اَفُة الرَّ خَمَ احْلِْكَمِة  111 الذي جاء فيه: »َرْأُس 
من احلكمة التي علمها اهلل تعاىل لرسوله األكرم، أو من اآليات التي أتى اهلل بمثلها؟.

وإنام  التارخيية،  األدلة  بسد  ال  املرصية"،  اللغة  "عاملية  موضوع  إىل  الكاتب  ويلمح 
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بسد جمموعة من االفرتاضات التي يسوقها يف صيغة أسئلة، حيث يقول:
ومن املعروف أيضا أن النبي سليامن حتى ولو تكلم العربية، إال أن احلكم املأثورة عنه 
تكاد تكون أيضا ترمجة حرفية حلكم احلكيم املرصي )أمنويب(، فهل أتقن هؤالء األنبياء 
اللسان املرصي آنذاك أم كان هؤالء املرصيون -إخناتون وأمنويب -من األنبياء الذين قال 
فيهم رب العزة لرسوله: )ومنهم من مل نقصص عليك( أم نقلوا عن أنبياء ال نعرفهم، أم 

اقتضت عاملية اللغة املرصية ذلك؟!.
اللغة املرصية اهلريوغليفية كانت  وهكذا حياول الكاتب أن يضع يف ذهن القارئ أن 
إىل  اخلاطئة  بأفكارهم  يوحون  الذين  املسيحية  كهنة  أسلوب  نفس  هو  وهذا  عاملية،  لغة 

القارئ بناء عىل بعض االستنتاجات التي ما أنزل اهلل هبا من سلطان.
ثم يستشهد الكاتب بزيارة املسيح إىل مرص، فيقول:

حتى نبي اهلل عيسى كام يذكر لنا التاريخ املسيحي كان قد قىض طفولته يف مرص، وهذا 
اللسان املرصي  يعرف  كان  أنه  التسليم  مندوحة من  املقدسة، فال  العائلة  ثابت يف رحلة 
هلجات  من  بلهجة  بلغ  فلسطني  إىل  عاد  فلام  القبطية.  باللغة  اآلن  لنا  واملعروف  آنذاك 

العربية، ربام اللهجة اآلرامية.
حتى أن أحد حوارييه -مرقص -الذي كلف بنرش الدعوة يف مرص وأسس الكنيسة 
املرقصية هبا والتي ما زالت هي مذهب القبط حتى اآلن، ال بد وأن يكون قد عرف اللسان 
املرصي وإال كانت دعوته للمسيحية يف مرص كقبض الريح وغري ذات مضمون كبري وغري 

مفهومة بدون وسيط اللغة.
ويبدو أن كاتبنا كان يقرأ التاريخ وهو مغمض العينني أو وهو يف سبات عميق، إذ مل 
املسيح،  ميالد  قرون عديدة من  قبل  انتهى  قد  املرصيني  الفراعنة وقدماء  أن عهد  يعرف 
الذي  التي بدأت يف عام 1570 ق. م عىل يد أمحس  الدولة احلديثة يف مرص  انتهت  فقد 
طرد اهلكسوس، واستمرت حوايل مخسة قرون حتى عام 1085 ق. م حني استوىل عىل 
وتدهورت  بدأ عهد االضمحالل،  العهد  ذلك  ومنذ  آمون،  اإلله  كهنة  كبري  حكم مرص 
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أحوال مرص سياسيا وثقافيا واقتصاديا. وتعرضت البالد للنفوذ األجنبي، فحكمها غرباء 
وباستثناء  واآلشوريني.  والنوبيني  الليبيني  احلكام  من  متتالية  جمموعات  يف  متثلوا  عنها، 
فرتة قصرية من حكم امللك أبسامتيك األول وخلفاؤه، وهو امللك الذي طرد اآلشوريني، 
امليالد، وبالتحديد عام  السادس قبل  القرن  الفرس يف  البالد يف قبضة  رسعان ما وقعت 
525 ق. م. فتحولت مرص إىل جزء من اإلمرباطورية الفارسية. ثم حتولت إىل مستعمرة 
العريب  الفتح  جاء  حتى  رومانية  والية  مرص  وظلت  رومانية،  مستعمرة  إىل  ثم  إغريقية، 

وخلص مرص من حكم الرومان سنة 641 ميالدية.
ويبدو أن الكاتب كان ال يزال حيلم بأن اللغة اهلريوغليفية كانت لغة عاملية، ومل يدرك 
ثالثة  ملدة  استمر  الذي  البطاملة  أثناء حكم  اليونانية  اللغة  انقرضت وحلت حملها  قد  أهنا 
قرون إىل قرب ميالد املسيح، حتى إن البطليموس فيالديلفيوس )عام 285 ق. م. ( حني 
أراد أن ُيرتجم الكتب املشهورة بأهنا كتب مقدسة عند اليهود، مجع مرتمجني يونانيني وطلب 
منهم أن يقوموا برتمجة هذه الكتب إىل اللغة اليونانية، وُعرفت هذه الرتمجة باسم الرتمجة 
السبعينية. ولو كان للغة اهلريوغليفية أي شأن يف مرص، أو لو كانت لغة عاملية كام يدعي 
اهلريوغليفية،  إىل  العربية  من  اليهود  كتب  برتمجة  أمر  قد  االمرباطور  لكان  كاتبنا،  بذلك 
الكتب. ولكن ربام فعال توجد ترمجة  أو عىل األقل لكانت هناك ترمجة هريوغليفية هلذه 
هريوغليفية، ولكنها ليست موجودة إال يف عقل كاتبنا وحده. ولذلك فنحن ال نستغرب 

كثريا عندما يقدم الكاتب بقية مالحظاته فيقول:
وال نريد يف هذا املقام أن نثري قضايا كربى مثل مرصية سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط، ث. 

أو نقول إن نوحا كان مرصيا، وسنفرد إن شاء اهلل لكل منهم كتابا يثبت ذلك.
اإلمالئية  األخطاء  وتصحيح  كتاباته  ملراجعة  وقت  لديه  يكن  مل  الكاتب  أن  ويبدو 
فيها،. وما دام الكاتب يكتب هبذا األسلوب الذي ال يكلف فيه نفسه مشقة دراسة التاريخ 
مرصية  تثبت  كتب  بكتابة  يقوم  أن  غرو  فال  »حقيقيني«،  علامء  من  سبقوه  من  أقوال  أو 
سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط وسيدنا نوح، وال غرو أيضا أن خيرج الكاتب من كل ما قدمه 
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من »أدلة دامغة« بالنتيجة التالية:
ونستطيع من كل ذلك أن نستنتج حقيقة تارخيية هامة أال وهي:

لغة  كانت  اهلريوغليفية«  »اللغة  مسمى  حتت  اآلن  واملعروفة  القديمة  املرصية  اللغة 
عاملية، وكانت لسان العرص لكل من أراد أن يعرب أو يكتب أو يتكلم، ربام ال نبالغ إن قلنا 

.حتى بعثة نبينا حممد
سببا  يكون  هذا  فإن  األسلوب،  هبذا  ُتستنتج  اهلامة«  التارخيية  »احلقائق  كانت  وإذا 
كافيا لعدم االستمرار يف التعليق عىل هذا املقال، وكان اهلل يف عون من يسوقه سوء احلظ 

ويضطره إىل قراءة هذه االستنتاجات إىل هنايتها.
غري أنه قبل إهناء هذا التعليق أود أن ألفت النظر إىل »حقيقة هامة« ليست كاحلقائق 
إن  آلدم.  تعاىل  اهلل  علمها  التي  اللغة  موضوع  عن  وهي  الكاتب،  يقدمها  التي  »اهلامة« 
الكاتب يزعم أهنا اللغة املرصية القديمة، وأهنا كانت لغة املأل األعىل، أما دليله عيل ذلك 

فيقول:
الذي  املمقوت  الشكل  البدائي يف هذا  اإلنسان  أنصار من يصورون  لسنا من  فنحن 
لغته  طور  الذي  هو  وانه  مفهومة  لغة  يتكلم  وال  شيئا  يعلم  ال  وكأنه  اإلنسان  به  يصور 

بنفسه، فإن كان األمر كذلك، فأين ما علم آدم، وأين التكريم الذي كرمه اهلل لإلنسان؟.
ام، وكان يتكلم اللغة التي ُعلمها، وهبط  ونحن نرى أن آدم ملا نزل إىل االرض كان معلَّ
إىل األرض فسكن أرض مرص -جنة الرب كام يقول عنها اليهود يف كتبهم -فصارت لغته 
التي  املرصية  اللغة  إىل  وصارت  بعده،  من  وأحفاده  أبنائه  لغة  هي  السامء  يف  ُعلمها  التي 

نتكلم عنها يف كتابنا هذا.
هامة«،  و »حقيقة  يراه حقا  ما  يكون كل  أن  بد  فال  »يرى«  الكاتب  األستاذ  دام  وما 
وهو يرى أن آدم نزل إىل األرض من السامء، كام كان بعض اجلهالء يظنون يف زمن ما قبل 
اكتشاف التلسكوبات ومعرفة أن ما نستطيع أن نراه من أجرام ساموية يبعد عن األرض 
الكاتب اجلهبذ أن آدم سكن  بمقدار 15 ألف مليون سنة ضوئية. ولكن.. من أين علم 
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يف مرص؟. هل ملجرد أن اليهود يقولون عنها يف كتبهم أهنا جنة الرب؟. وملاذا مل يستشهد 
فيام  صادقا  كان  إن  اليهودية  الكتب  من  بمرجع  هذا  قوله  ويثبت  الكتب  هبذه  الكاتب 

يقول؟.
ولكن األدهى من ذلك أن الكاتب يريد أن يثبت أن اللغة اهلريوغليفية هي لغة املأل 

األعىل، فيقول:
وهل اللغة املستخدمة يف الكالم يف املأل األعىل هي اللغة املرصية؟؟!!.

ونحن نرى أيضا أن الكتب الساموية األوىل ربام كانت حتمل إشارات إىل هذه املعلومة 
كصحف إبراهيم وتوراة موسى احلقيقية، مؤداها أن لغة املأل األعىل هي تلك اللغة التي 
ان  تصح  القرآنية  السور  أوائل  يف  اإلشارات  هذه  وان  املرصية،  باللغة  بعد  فيام  تسمت 
تكون املفتاح السي الذي يتم من خالله التعرف ما إذا كانت رسالة حممد من عند اهلل، 
فخاصة اخلاصة من أحبار اليهود كانوا يعلمون هذه الشفرة ومن خالهلا آمن منهم من آمن 
واستكرب من استكرب، فهم وال شك يف ذلك كانوا ما زالوا يعرفون اللغة املرصية حتى عىل 

عهد الرسول حممد، وهي لغتهم يف األصل )وليس العربية كام يتوقع(.
اللغة املستعملة يف كالم  الكاتب املحرتم إجابة عن سؤاله عن  الذي يسوقه  والدليل 
املأل األعىل، هو أن الكتب الساموية األوىل »ربام« كانت حتمل إشارات إىل هذه املعلومة 
كصحف إبراهيم وتوراة موسى احلقيقية. وطبعا هو يستشهد بام ليس له وجود، ثم ينتقل 
إىل »حقيقة« أخرى من حقائقه التي ال متت للحقيقة بصلة فيقول إن خاصة اخلاصة من 
أحبار اليهود كانوا يعلمون هذه الشفرة، من غري أن يقدم أي دليل عىل ذلك سوى قوله 

هو:
الذي ال يستند ألي دليل!!.( كانوا ما  اليقني  »فهم وال شك يف ذلك )وعجبي هلذا 
زالوا يعرفون اللغة املرصية حتى عهد الرسول، وهي لغتهم يف األصل وليس العربية 

كام يتوقع«.
الكاتب املحرتم؟. أحبار  يتحفنا هبا  التي  الكربى  ما شاء اهلل!!. ما هذه االكتشافات 
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اليهود كانوا ما زالوا يعرفون اللغة املرصية حتى عىل عهد الرسول حممد، وهي لغتهم 
دليل عىل  أي  يقدم  فالكاتب ال  ذلك  اجلهالء. ومع  يتوقع  كام  العربية،  وليست  األصلية 

هذه الدعاوى، ال من التاريخ، وال حتى من أقوال أحبار اليهود الذين أسلموا.
غري أن الكاتب مل يذكر لنا.. ملاذا كانت اللغة العربية هي لغة أهل اجلنة، كام هو معروف 

يف األدبيات اإلسالمية، رغم أن لغة املأل األعىل هي اهلريوغليفية كام يزعم؟.
الكاتب أهنا لغة  التي يزعم  اللغة  لنا.. ملاذا سمح اهلل تعاىل بأن متوت  أنه مل يذكر  كام 

املأل األعىل؟.
وأيضا مل يذكر لنا.. ملاذا أنزل اهلل رسالته الكاملة واخلامتة واألخرية بلسان خيتلف عن 
املأل  لغة  بلسان خيتلف عن  املحفوظ  اللوح  القرآن حمفوظا يف  املقدسة.. وملاذا كان  اللغة 

األعىل؟.
لقد أراح الكاتب نفسه، إذ يقول:

بحثه  بعد  إال  هنائية  بكلمة  فيه  نبت  أن  اآلن  نستطيع  املوضوع ال  فهذا  أي حال  عىل 
علميا مدققا يف مناسبة أخرى، ولعلنا هبذه اإلشارات نفتح الباب لغرينا لبحث املوضوع 

مستقبال.
ونحن نسأل: ما دام الكاتب ال يستطيع أن يبت بكلمة هنائية يف هذا املوضوع إال بعد 
بحثه علميا مدققا، فلامذا مل يقم بالبحث املدقق أوال كأي كاتب حمرتم، حيرتم نفسه وحيرتم 
قارئه، قبل أن خيوض يف أمور تثري سخرية الناس منه، وتكشف خواء منطقه، إن جاز أن 

نسمي هذا اهلراء منطقا؟.
لقد قال اهلل تعاىل:

چ P O N M L K J I H G چ ]سورة الرمحن: 

.]4- 1
العربية هو  باللغة  القرآن  الذي علم  الكريمة أن  وبدال من أن نفهم من هذه اآليات 
الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان، أي علمه أيضا اللغة العربية، فإن الكاتب يريد منا أن 
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نفهم أن اهلل عّلم القرآن باللغة العربية، ولكنه علم اإلنسان اللغة اهلريوغليفية. لقد وصف 
اهلل تعاىل القرآن الكريم بأنه:

چ / 0 1 چ ]سورة النحل: 103[.

چ u t s چ ]سورة الشعراء: 195[.

چ _ ` c b a چ ]سورة الشورى: 7[.

چ Z Y X W چ ]سورة الرعد: 37[.

چ Ø × Ö Õ چ ]سورة طه: 113[.

چ Z Y X W V U چ ]سورة الزخرف: 3[.

چ z y } | { ~ چ ]سورة يوسف: 2[.

چ ´ º ¹ ¸ ¶ µ « چ ]سورة الزمر: 28[.

چ ) ( * + , - . چ ]سورة فصلت: 3[.

Ôچ ]س��ورة   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë چ 

األحقاف: 12[.
أمل ير الكاتب أن اللسان املبني هو نفسه لسان البيان الذي علمه اهلل تعاىل لإلنسان؟. 

ثم أمل يقرأ قوله تعاىل:
چ _ ` h g f e d c b a چ ]سورة الشورى: 7[.

چ ]سورة   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S چ 

األنعام: 92[.
أمل يسمع أن مكة هي أم القرى، فهل ظن أن مكة ولدت القرى األخرى أم أن اآلية 
الكريمة تعني أن مكة كانت أول القرى التي أقيمت يف األرض، وأن قرى األرض كلها 

قد انبثقت منها؟. أمل يقرأ قول اهلل تعاىل:
چ o n m l k j i h g f چ ]سورة آل عمران: 96[.

فإذا كانت مكة أوىل القرى يف األرض، والبيت الذي رفع إبراهيم وإسامعيل قواعده 
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وجعله  تعاىل  اهلل  أقامه  الذي  اإلنسان  أن  الكاتب  يفهم  أفلم  اهلل،  عبادة  بيوت  أول  كان 
الذي  اإلنسان هو  ذلك  وأن  إياه،  اهلل  الذي علمه  اللسان  يتكلم  كان  األرض  خليفته يف 
بني أم القرى وبنى أول بيت وضع لعبادة اهلل يف األرض؟. فهل يمكن أن يكون لسانه هو 
آدم.. حسب  أن  يتصّور  أن كاتبنا  أم  املبني؟.  العريب  اللسان  أنه هو  أم  اللغة اهلريوغليفية 
املوجودة(،  غري  اليهود  كتب  تقول  كام  األرض  يف  اهلل  )جنة  مرص  من  هاجر  قد  قوله.. 
وذهب إىل تلك البقعة من اجلزيرة العربية، وهناك بنى أول قرية عىل األرض، وبنى أول 
اهلريوغليفية  اللغة  ويتكلم  واملعابد  القرى  ليقيم  مرص  إىل  عائدا  قفل  ثم  هلل،  ُوضع  بيت 
وُيعلمها ألوالده وأحفاده؟. ثم حيدث أن تتطور هذه اللغة وتنحرف عن أصوهلا املقدسة 
اهلل  أن  كاتبنا  يعلم  أمل  املبني؟.  اللسان  العربية..  اللغة  ومنها  األخرى  اللغات  منها  لتنبثق 
فاأللسنة عند اهلل صنفني: عريب  العريب؟.  اللسان  بأنه مبني سوى  تعاىل مل يسم أي لسان 

وأعجمي. يقول تعاىل:
1چ ]س��ورة   0  /  .  -  ,  +  *  ) چ 

النحل: 103[.
 ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ چ 

¸ ¹ چ ]سورة فصلت: 44[.
³چ ]س��ورة   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § چ 

الشعراء: 198 -199[.
منه،  انبثقت  والتي  األخرى،  األلسنة  مجيع  عن  يتمّيز  العريب  اللسان  فإن  هذا،  وعىل 
هبا  نزل  التي  اللغة  حفظ  املجيد..  القرآن  حفظ  وسائل  فمن  الربانية،  احلفاظة  حتت  بأنه 
ذلك الكتاب العزيز. ثم انظر إىل تراكيبها، وخذ مثال املصدر َدْرس، نجد أن كل ما يتعلق 
بموضوع املصدر مشتق منه، وعندما نقارن بني اللسان العريب واللسان اإلنجليزي مثال، 

نجد ما ييل:
وهكذا نرى إعجاز اللسان العريب الذي يمكن بتغيري حركة حرف يف كلمة منه نجد 
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بينام يف  أهنا تعرب عن معنى جديد، وبإضافة حرف إىل الكلمة نجد أهنا تعني معنى آخر. 
اللغة اإلنجليزية نجد أننا بحاجة إىل كلمة جديدة أخرى للتعبري عن معنى مغاير.

أضف إىل هذا أن احلرف الواحد يف اللغة العربية يمكن أن يعرب عن فعل مثل حرف 
"ِق" وهو صيغة فعل األمر من وقى، يقال: ق نفسك السوء، وحرف "ِع" وهو صيغة فعل 

األمر من وعى، يقال: ع الدرس.
وكام يمكن اختزال الكلمة إىل جمرد حرف، فيمكن إضافة حروف إيل الكلمة لتعني 
معان كثرية خمتلفة، وعند ترمجة هذه الكلمة إىل لغة أخرى نجد أهنا حتتاج إىل العديد من 

الكلامت. فمثال: كلمة "فسيكفيكهم" )9 حروف( يف قوله تعاىل: چ d cچ 
 Ô سورة البقرة: 137[، وكلمة: "أنلزمكموها" )10حروف( يف قوله تعاىل: چ[
والثانية  Ö Õ × چ ]سورة هود: 28[، األوىل مشتقة من الفعل الثالثي "كفى"، 

مشتقة من الفعل الثالثي "لزم".
صحيح أننا يمكن أن نجد بعض آثار هذه الظاهرة يف بعض اللغات األخرى القديمة، 
الظاهرة  نرى هذه  العربية، ولكننا ال  اللغة  قد تطورت عن  اللغات األخرى  وذلك ألن 
العربية. مما يؤكد  اللغة  النظام كام هي يف  النقاء وهذا الشمول وهذا الوضوح وهذا  هبذا 
أن اللغة العربية هي بالفعل اللغة الربانية، وهي لغة البيان التي علمها اهلل تعاىل لإلنسان 
الذي اختاره ليكون خليفته يف األرض، وأما اللغات األخرى فهي لغات األعجميني. إن 

الكلمة املقابلة هلا يف اللسان اإلنجليزيالكلمة يف اللسان العريب
lessonَدْرس

studyَدَرَس

studentَداِرس

teacherُمَدّرس

schoolَمْدَرَسة
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اسم اللغة العربية يدل عليها، فهي اللغة الواضحة، أو اللسان املبني. يقال أعرب الرجل 
عن رأيه، أي أنه أوضح رأيه أو عرب عن رأيه بأوضح املعاين، واإلعراب هو اإلفصاح أو 

اإليضاح.
حبذا لو كان الكاتب قد قّدم لنا اللغة اهلريوغليفية هبذا التقديم وأثبت لنا خصوصيتها 

وتفردها بني اللغات األخرى، بدال من رسومات البط والعصافري التي مأل هبا مقاله. 
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فيها علامء  االمام عيل مسألة خاض  الكريم، ومصحف  القرآن  احلديث عن مجع 
االسالم منذ القديم واىل يومنا هذا، فضاُل عن املسترشقني الذين أدلو ا بدلوهم وقّدموا 
احلقيقة  كبد  بعضها اصاب  املوضوع  الباحثني يف  لدن  ُكثٌر من  آراٌء  آراء خمتلفة فصدرت 
ومل يغفل دور االمام يف مجع القران الكريم، والبعض اآلخر جتاوز احلقائق وعرّب عن 
مكنونات نفسه املسخرة يف إغفال الدور الذي اداه االمام يف احلفاظ عىل نص الكتاب الذي 
اوحى اهلل به اىل نبينا وتناسوا اجلهد الذي بذله االمام امري املؤمنني يف حفظ كتاب 
اهلل من التحريف والزيادة والنقصان، وظل املصحف هذا حمفوظُا يف بيت االمام وقد 
توارثه االئمة فيام بعد. وقد ُعثر عىل نسخ منه بعضها ناقص اآلِخر أو األول وبعضها 
تام االول واآلخر مبثوثة يف خزائن الكتب يف العتبات املقدسة ويف بعض املتاحف والجمال 

للتوسع يف ذلك.
نبدأ  وأن  البد  إذ  الكرام  للقراء  عرضه  بصدد  نحن  الذي  الكتاب  مباحث  اىل  نعود 
بمقدمة موجزة عن مجع القرآن بعد وفاة النبي وحتى عهد عثامن بن عفان الذي أمر 
بجمع القرآن وأّلَف جلنة جلمع كتاب اهلل ووزع نسخه عىل االمصار وأتلف ماكان مكتوبًا. 
الذي مجعه   التي مجعت املصحف من مصحف االمام عيل اللجنة  اين جهد  ونتساءل 
ودّون آياته االمام مبارشة من الرسول الكريم نبدأ هبذه املقدمة املوجزة عن املوضوع 
السامء  اىل  الطاهرة  روحه  وصعدت  الدنيا  هذه  عن   اهلل رسول  رحل  ان  بعد  فنقول: 
سنة 11ه�، وتوىل ابو بكر أمر املسلمني، مل يبايع االمام عيل ابا بكر وختّلف عن املبايعة 
فبعث اىل االمام: اكرهت اماريت؟. قال: االمام: ال؟. ولكن خشيت عىل القران ان يزاد 
فيه فحلفت ااّل ارتدي رداًء حتى أمجعه يف مصحف، اللهم اال عىل صالة اجلمعة. فقال ابو 

بكر: أحسنت، قال اجلوهري: فكتبه عليه الصالة والسالم بناسخه ومنسوخه)1(.
وفّس  االشعث  إاّل  املصحف  يذكر  مل  قائاًل:  ويعّلق  نفسه،  اخلرب  السجستاين  ويروي 

)1( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة 2/ 278. 
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قوله )حتى امجعه( أي: اتم حفظه، فانه يقال للذي حيفظ القرآن قد مجع القران)2(.
ثالثة  عن  خيربان  ومها  الطالب،  عمدة  يف  عنبه  وابن  الفهرست،  يف  النديم  ابن  يذكر 
مصاحف تنسب لالمام عيل احرتق منها اثنان واليعلم مصري الثالث منهام)3(. ونالحظ 
ان ابن النديم يأيت اىل مصحف االمام عيل يقدم املوضوع بحسب العنوان اآليت: ترتيب 
مانصه )وهذا ترتيب السور   سور القرآن يف مصحف أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب

من ذلك املصحف(.
مل يبق مطمورُا   القرآنية يف مصحف االمام عيل ان العمل يف ماهية ترتيب السور 
كام اعتقد البعض. فاملؤرخ اليعقويب يف تارخيه يقول مانصه: )وروى بعضهم ان عيل ابن 
ايب طالب كان مجعه -أي مجع املصحف -ملا قبض رسول اهلل وأتى به حيمله عىل مجل 
فقال: هذا القرآن قد مجعه وكان قد جزأه سبعة اجزاء)4( وقد احتوت االجزاء السبعة عىل 

آيات كتاب اهلل وقد ذكر املؤرخون تفاصيل ذلك.
كتب االمام عليه مصحفه عىل طريقة معارصيه جمردُا من النقط والشكل والزينة، 
ومن عالمات أوائل السور وفواصل اآليات)5(. فاملصاحف التي تنسب كتابتها اىل االمام 
االمام  كتبها  يكون  ان  ويمكن  عثامن  عهد  يف  تم  الذي  اجلمع  بعد  كتبه  مما  هي   عيل
عيل له شخصيُا وقد وصلت الينا نسخ من املصحف الرشيف تنسب كتابتها اىل االمام 

عيل وهي منرشة يف خزائن الكتب يف العامل.
فاالمام عيل كان أقرب منزلة اىل رسول اهلل وكاتبُا لوحيه وحافظًا آليات القران 
ويعّد مصدرًا للمسلمني بشأن آي كتاب اهلل العزيز، وهو بالتاكيد اكثر كفاءة من زيد بن 

.ثابت حفظًا لكتاب اهلل تعاىل ومكانة من النبي
42( أن  يروي ُسليم بن قيس رواية كررها العالمة املجليس يف بحار االنوار )92/ 

)2( السجستاين. كتاب املصاحف ص 10. 
)3( ابن النديم، الفهرست ص61، وابن عنبة، عمدة الطالب ص5. 

)4( تاريخ اليعقويب 2/ 91 -92. 
)5( عبد السوداين، جملة املصباح 2/ 212. 
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النبي قال يف مرضه الذي تويف فيه لعيل: )ياعيل هذا كتاب اهلل خذه إليك فجمعه 
عيل يف ثوب فمىض اىل منزله فلام قبض النبي جلس االمام عيل فألفه كام انزله اهلل 
تعاىل وكان به عاملًا( ويف الرواية نفسها اعتامدُا عىل ايب العالء العطار، واملوفق بن عيل بن 

رباح أنه أمر عليُا بتاليف القرآن فأّلفه وكتبه)6(.
عن  اليضع  انه  فأقسم   النبي وفاة  عند  طريًة  الناس  من  رأى   عيل االمام  ان 
أن مجع  الوجيز  العرض  بعد هذا  القول  لذلك البد من  القرآن،  رداءه حتى جيمع  ظهره 
االمام عيل للقرآن )املصحف( يعّد أول مجع الكام أخرج ابن ايب داود من طريق احلسن 
انا هلل،  الياممة فقال:  )ان عمر سأل عن آية من كتاب اهلل فقيل: كانت مع فالن قتل يوم 
السيوطي  ذكر  كام  منقطع  سند  )وهو  املصحف  مجع  من  اول  فكان  القرآن  بجمع  وامر 
أنه ولد يف آخر سنّي خالفته. كذلك الكام أخرجه ايب  اذ  169( ألن احلسن مل يلق عمر 
آشته يف كتابه: املصاحف نقأل عن أيب بريدة الذي قال: )أول من مجع القرآن يف مصحف 
سامل موىل ايب حذيفة، أقسم اليرتدي برداء حتى جيمعه فجمعه( وهو حديث غريب جدًا 
ألن ابن بريدة مل يدرك ساملًا كام نوه بذلك حمقق كتاب املصاحف للسجستاين ص169( 
ويتساءل املؤلف الدكتور عبد اجلبار ناجي: كيف ان ابن بريدة الذي نقل روايته هذه قد 
حّرف وزّور يف الرواية فجعل كلامت االمام عيل نفسها ونسبها لسامل الذي كان مقربًا 
من اخلليفة الثاين والذي قتل يف معركة الياممة. هكذا يكون تزوير احلقائق التي يقصد منها 

أوالً واخريُا التلفيق الرديء بابعاد وعزل االمام عيل عن املشهد القرآين)7(.
يقول ابن النديم: )ورأيت انا يف زماننا عند ايب يعىل احلسني مصحفًا قد سقط منه 
اوراق بخط عيل بن ابن طالب يتوارثه بنو حسن عىل مّر الزمان، وهذا ترتيب السور 
من ذلك املصحف ثم ينقطع نص الرواية فجأة)8( فعىل رواية ابن النديم ان مصحف االمام 

)6( كتاب ُسليم بن قيس اهلاليل 2/ 580. 
)7( عبد اجلبار ناجي )الكتاب ص134(. 

)8( الفهرست، ابن النديم ص30، )ط1 رضا جتدد(. 
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ظل موجودًا عند آل احلسن اىل هناية القرن الرابع اهلجري وبداية اخلامس اهلجري هناية 
العارش امليالدي وبداية احلادي عرش عىل اساس ان وفاة ابن النديم كانت سنة 401ه�/ 
1010م وكان قد اهتم بشأن اختالف املصاحف عند بعض الصحابة، فأتى عليها وقّلبها 
باختالف  اخلاصة  املؤلفات  هذه  ذكر  عىل  وقف  وقد  منها  السور  اسامء  ترتيب  وأورد 

القراءات واختالف املصاحف وصارت مصدرًا مهاًم لعدد من املسترشقني)9(.
ويقول املؤلف الفاضل: وبقدر ما تتضمنه رواية ابن النديم من امهية بقدر ما تثري من 
املتاخرة  الفرتة  بقيت نسخة املصحف حلد هذه  ملاذا  تساؤالت، ومن مجيع هذه االسئلة. 
وان االمام مل يسّلم املصحف اىل عثامن ليسلقه باخلل او ليحرقه؟. ولعل اجلواب نعم. 
فاالمام بحسب رواية ُسليم بن قيس اهلاليل التي كررها العالمة املجليس قوله: أن االمام 
املصحف  عىل  يطلع  أن  االمام  سأل  حني  اخلطاب  بن  عمر  اىل  املصحف  تسليم  رفض 
قائاًل له: انه سيبقى خمفيًا حتى ظهور االمام احلجة)عجل اهلل فرجه الرشيف( وذلك انه 
مل يسلمه اىل عثامن أيضا. واالحرى القول: ان اخلليفة مل يسأله تسليم املصحف خشية أن 
املصحف  ظل  وملاذا  زيد،  حرف  بحسب  مجعه  تم  بام  رأيه  يكشف عن  أن  االمام  يرفض 
عند آل احلسن من دون اآلئمة بعد االمام السجاد حتى االمام احلسن العسكري؟؟. 
وان كان كذلك فلامذا مل يأِت علامء الشيعة امثال الشيخ الكليني والشيخ املفيد، والشيخ 
االمام  يرتكه  مل  وملاذا  وجوده  ذكر  عىل  وغريهم  الصدوق  بابويه  ابن  والشيخ  الطويس، 
أّلفوا مؤلفات قيمة عن عرص  العلامء الشيعة قد  احلجة مع سفرائه االربعة؟. السيام وان 
الغيبة وعن عرصهم أّبان عرص البوهييني واصول الفقه الشيعي االمامي والزيدي؟. وهنا 
تايت املعلومات التي افرد هلا املؤرخ النسابة ابن عنبة )ت838ه�( حّيزُا مهاًم يف كتابه )عمدة 
الطالب( اذ أورد يف روايته املفصلة مايايت: )مصحف بخط عيل احرتق( ويروي ذلك عن 
ايب عيل بن ابراهيم بن عبد اهلل بن جعفر االعرجي قتيل احلّرة، انه راى بخط امري املؤمنني 
الغروي مصحف يف ثالث  باملشهد  كان  )ابو( طالب. وقد  بن  –كتب عيل  آخره  عيل يف 

)9( عبد اجلبار ناجي )الكتاب( ص118. 
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اخره  يف  كان  انه  يقال  755ه�  سنة  املشهد  احرتق  حني  احرتق   االمام بخط  جملدات 
وكتب عيل بن )ابو( طالب)10(.

يف الفصل الثالث من الكتاب يتحدث املؤلف الكريم عن عزل االمام عيل وكّتاب 
الوحي من عملية مجع القرآن... كيف وقع العزل وما الدافع الذي حفز املؤلف عىل اختيار 
تعبري )ُعزل وَعَزلة( بدياًل للتعبري املتعارف عليه يف هذا املجال، )تغييب( أو )إقصاء( أو ما 
اىل ذلك من الكلامت التي تعلن وترّصح عالينة كام كان يف مقاطعة اخلليفة االول والثاين 
السنّية االخرى،  واملؤلفات  املتفق عليها، كالصحاح  املصادر  يفهم من  اللذين رشعا كام 
بشأن  املدينة  وصلت  التي  املعلومات  عىل  بناء  القرآن  مجع  يف  احلازم  االجراء  هذا  باختاذ 
نتائج معركة الياممة واستشهاد عدد من قراء القرآن، الذي يستوجب حينئذ أن يشمل مجيع 
املسلمني املهاجرين منهم واالنصار يف مدينة رسول اهلل. واعقب هذه العملية البنّاءة، ما 
بام  يظهر  عفان.  بن  عثامن  الثالث  اخلليفة  ايام  الضخم  املرشوع  هذا  لتنفيذ  استمرارُا  يعّد 
املتفق  الوحي  وكّتاب   بأن حالة من احلصار قد فرضت عىل االمام عيل الظن  اليقبل 
التارخيية وتلك املؤلفات التي عنيت بامور املصاحف وفضائل القرآن  عليهم يف املصادر 
وبخاصة عىل الصحايب عبد اهلل بن مسعود )الذي كان رسول اهلل يعّرفه بابن أم عبد( وعىل 
ايب موسى االشعري، وعىل أيب بن كعب، من أن يتداخلوا أو يضيفوا أو يسهموا يف عملية 
عىل  املكتوبة  القرآنية  اآليات  لرصد  وحده،  ثابت  بن  زيد  الصحايب،  هبا  هند  التي  اجلمع 
العسب واللخاف واألقتاب واالكتاف والرقاع وما إىل ذلك من مواد متفرقة هنا وهناك 
كتابتها  تصبح  فخالهلا  أيام،  عّدة  مرور  بعد  والتلف  للضياع  معرضه  كانت  مواد  من  أو 
وامالؤها تالف وغري واضح للقرآن نظري قطع األديم واللخاف، يف حني ترّصح اآليات 

 _ ^] \ [ Z Y X W V U T القرآنية بسم اهلل الرمحن الرحيم چ 
 o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `

العلم  اوتوا  الذين  صدور  يف  فالقرآن   ]49-  48 العنكبوت:  ]سورة  چ   q  p

)10( عمدة الطالب، ابن عنبة 20 -21 ط النجف االرشف 1381ه�/ 1961. 
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من املسلمني. فاملؤلف يسلط الضوء عىل هذا ويقول: بان الصحايب زيد وصفته الروايات 
يف صحيح البخاري ومسلم وسنن الرتمذي وغريهم من مؤلفات الرتاجم والرجال بل 
كانوا  ومرة  اهلل  لرسول  الوحي  يكتب  كان  والثاين  االول  اخلليفة  خطاب  عىل  واعتامدًا 
يؤلفون القرآن يف عهد النبي ومما قال فيه رسول اهلل عندما أخذ راية معركة تبوك من 
الصحايب عامرة بن حكيم ليسلمها اىل زيد بن ثابت قائاُل: )القرآن مقدم وزيد اكثر منك 
أخذًا للقرآن( وهو خرب قد وقف عليه املؤلف آنفا وشكك فيه وعّده خربُا موضوعًا وذلك 
املؤلف:  الصحابة. ويقول  الصحايب زيد، وتفضيله عىل غريه من  من أجل خدمة سمعة 
ال  فلامذا  اليصح)11((  خرب  عندي  )وهذا  قوله:  بحسب  الرب  عبد  ابن  هذا  موقفنا  ويؤيد 
الرب  عبد  ابن  جييب  عندها  املالكي؟.  القرطبي  عمر  ابو  احلافظ  اجلليل،  العامل  أهيا  يصح 
نفسه، وكذلك نحن نرى ذلك أيضًا كيف يصح هذا القول وقد كانت عملية مجع القرآن 

التي نيطت به، وهو الصحايب وحافظ القرآن يقول...
وبحسب  وذلك  زيد  عنه  عرّب  كام  اجلبال،  من  جبل  نقل  من  محاًل  اثقل  العملية  أن 
الدين ويبغضها رسول  يبغضها  تنفيذه ربام لكوهنا عملية  باستطاعته  مل يكن  تقديرنا ألنه 
اهلل ولكن رسول اهلل كان يف عهد به يشجع عىل مجع القرآن وأن الصحايب زيد كان حتت 
بإستطاعته  يبدو، مل تكن  أو ألنه كام  القرآن فضاًل عن كونه كاتبًا للوحي.  إرشافه يؤلف 
جتاوز شيوخه من كّتاب الوحي أو جتاوز ماعزم عليه االمام عيل يف مجع القرآن الذي 
هنا  والتفتيش  للبحث  نفسه  بتجنيد  آال  اجلمع  من  متكنه  عدم  أو  اهلل.  رسول  اليه  عهده 
اخرى مكتوبة عىل  أو عن  الكتف،  آية مكتوب يف هذا  القرآنية، عن  اآليات  وهناك عن 
اللخاف أو قطعة األديم طبعًا ان هذه الرواية ختالفها متامُا الرواية التي ادىل هبا ابن شهاب 
الزهري، الرواية التي تكرر ذكرها عند البخاري، يف صحيحه مرارًا وتكرارًا وهو املتوىف 
سنة 124ه� ووصفت عالقاته القوية مع احلكام االمويني ووالهتم. ويف هذه الرواية بنّي 

)11( االستيعاب، عىل هامش كتاب االصابة يف معرفة الصحابة 1/ 552. 
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الزهري رأيه القاطع بان اخلليفة االول قد )مجع القرآن يف قراطيس()12(.
مجع  فّسه  قد  هذا  ملبحثه  رئيسًا  عنوانًا  وجعله  املؤلف  اختاره  الذي  العزل  تعبري  إن 
آبادي والزبيدي وابن منظور )يف مادة عزل( بمعنى  اللغوية كالفريوز  املعاجم  من علامء 
انه التنحية عن أمر، ففي واقعة مجع القرآن مورس هذا العمل الذي متتزج عّدة عنارص، 
إليه يف حالة  التخلص مما سيؤول األمر  أو من  الوحي  وكّتاب   من إمهال علم االمام
جعل  عىل  الكريم  املؤلف  تعمد  لقد  معهم.  التشاور  حالة  يف  أو  املرشوع  يف  إرشاكهم 
اجلليل  الصحايب  استعامل  وهي  أال  تارخيية  حقيقة  اىل  تلبية  وذلك  عنوانًا  )عزل(  التعبري 
بن  وعمر  بكر،  ايب  اخلليفة  قبل  من  واملعزول،  املنّحى  الوحي  كاتب  مسعود  بن  اهلل  عبد 
اخلطاب، وزيد بن ثابت، أوالً ثم من قبل اخلليفة عثامن يف هناية املطاف. وهذا الصحايب 
هو الذي وصفه رسول اهلل بقوله )من رّسه أن يقرأ القرآن غضًا كام أنزل فليقرأه عىل 
ابن مسعود،  ينقل قول  ابن أم عبد()13( والذي حسبام روى سليامن األعمش وهو  قراءة 
إن  املؤلف  قول  حّد  وعىل  سورة.  سبعني  من  اكثر  يف  اهلل  رسول  يف  من  القرآن  اخذ  بانه 
هذا الصحايب بحسب رواية السجستاين وغريه اعتامدًا عىل عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة 
قوله: )أن عبد اهلل بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ املصاحف فقال: يامعرش املسلمني 
ُأْعزل عن نسخ املصاحف وتوالها رجل، واهلل لقد أسلمت، وانه لفي صلب أبيه كافرًا، 

ياأهل العراق اكتموا املصاحف التي عندكم وغّلوها، فان اهلل يقول چ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ چ ]سورة آل عمران: 161[ فألقوا اهلل باملصاحف)14( فرصخه الصحايب 
املصاحف  نسخ  تعمدوا عزله عن عملية  الذين  اولئك  بن مسعود هذه يف وجه  اهلل  عبد 
بالرغم مما اجتمع فيه من علم نافذ بالقرآن وبالرغم من حفظه لكتاب اهلل وعلمه باسباب 
النزول، وناسخه ومنسوخه، تتامهى مع املوقف الذي سبق أن واجهه االمام عيل مع 

)12( السيوطي، االتقان 1/ 171. 
)13( ابن سعد، الطبقات الكربى، بريوت 1/ 1422، ابن ايب احلديد، ورشح النهج 1/ 237. 

)14( السجستاين. كتاب املصاحف 80 -81، املجليس حممد باقر، بحار االنوار 92/ 77. 
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عملية النسخ االوىل زمن ابو بكر وعمر بن اخلطاب وزيد بن ثابت وهو موضوع بحثناه 
به اىل املسجد  القرآن الكريم جاء  انتهى من مجع  إنه عندما  إذ  بالتفصيل يف هذا الكتاب. 
قبض  منذ  أزل  مل  )إين  الناس،  يااهيا  صوته:  باعىل  فنادى  املسلمون  اجتمع  حيث  اجلامع 

رسول اهلل مشغوالً بغسله ثم بالقرآن حتى مجعته( ثم اردف قائاًل: )لئال تقولوا غدًا چڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ چ من ]سورة االعراف: 172[، ثم قال للناس وكان حارضًا بينهم 
مل  إين  القيامة  يوم  تقولوا  )لئال  واتباعهم  ثابت  بن  اخلطاب وزيد  بن  اخليفة عمر  كل من 
ادعكم اىل نرصيت، ومل اذكركم حقي، ومل أدعكم اىل كتاب اهلل من فاحتته اىل خامتته()15( 
أبعد هذا العمل ينحى االمام عيل الذي جاء بحسب رواية ابن الطفيل قوله: )سلوين 
يف  أم  يف سهل،  يف هنار،  أم  نزلت،  بليل  عرفُت  وقد  إاّل  آية  من  ليس  فانه  اهلل  كتاب  عن 
جبل، وعلمت فيام نزلت واين نزلت وعىل من نزلت، إّن ريب وهب يل قلبًا عقوالً ولسانًا 
طلقا()16( ويعزل الصحايب عبد اهلل بن مسعود وهو الصحايب الذي شهد بحسب قول ابن 
فيه رسول  قال  فيه ومابّدل، وممن  ننسخ  ما  للقرآن، وممن شهد  العرضة االخرية  عباس، 

اهلل: )من رّسه أن يقرأ القرآن غّضا كام أنزل، فليقرأه عىل قراءة ابن أم عبد()17(.
مل يكن أمر العزل قد شمل االمام عيل وعبد اهلل بن مسعود فحسب بل شمل صحابيًا 
أال  الوحي،  كّتاب  تناولت موضوع تسمية  التي  املصادر  باعتامد  الوحي  كّتاب  آخر ومن 
وهو أيّب ابن كعب الذي ورد فيه نقاًل عن قتادة عن أنس بن مالك )قال: رسول اهلل، اليّب 
بن كعب أمرت أن اعرض عليك القرآن، وقال بعضهم سورة كذا وكذا. قال: قلت-يعني 
أيّب -وقد ذكر هناك. وقال بعضه: ساّمين اهلل لك؟. قال: –يعني الرسول –نعم. فذرفت 

عيناه، وقال: رسول اهلل چ c b a... چ ]سورة يونس: 58[.
وحاملا توثق االمام عيل من أن القوم الذين عزموا عىل مجع القرآن عىل وفق حرف 

 /2 قم  اخلوءيني،  الزنجاين  االنصاري  باقر  حممد  حتقيق  )ت76ه�(  اهلاليل  قيس  بن  سليم  كتاب   )15(
581-582، واملجليس، البحار 92/ 40 -41. 

)16( ايب سعد، الطبقات 1/ 420. 
)17( املصدر نفسه 1/ 421. 
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وحقوقهم   البيت أهل  بشأن  التارخيية  احلقائق  اىل  االستامع  عن  وعزموا  ثابت  بن  زيد 
التي استمرت متارس معه وضده  العزل  بيته، عندئذ نجحت سياسة  الرشعيه، اعتزل يف 
وبعدئذ خالل خالفة عثامن  اخلطاب  بن  بكر، وعمر  ايب  من  فرتة خالفة كل  امتداد  عىل 
بن  اهلل  عبد  الصحايب  شملت  قد  واملحبطة  املكدرة  السياسة  هذه  فان  نفسه،  الوقت  يف 
دفاع  من  بالرغم  مربر  من  هلا  ليس  وقاسية  عنيفة  بصورة  بحقه  مورست  الذي  مسعود 
قايض القضاة املعتزيل ابن ايب احلديد وقيل ان بعض موايل عثامن رضب ابن مسعود النه مل 
يسّلم مصحفه اىل وايل عثامن عبد اهلل بن عامر )وهو من اقارب اخلليفة( فقد أمر اخلليفة 
واليه أن يشخص بالصحايب اىل املدينة املنورة. يقول اليعقويب: ان عبد اهلل بن مسعود دخل 
اىل مسجد رسول اهلل بينام كان اخلليفة خيطب يف الناس من عىل املنرب فقال: )قد قدُمْت 
عليكم دابة سوٍء()18( ثم امر عبد اهلل بن زمعة )وهو صاحب الرشطة ومن اقارب عثامن( 
االرض  به  فرضب  اخلارجي،  املسجد  باب  اىل  مسحوالً  ومعيبًا  عنيفًا  إخراجًا  فاخرجه 
وقيل انه وطيء يف جوفه فكس ضلعًا من اضالعه وهو رجل كبري السن ربام أدت حالته 
اىل وفاته وهي بالفعل. ويذكر ابن النديم بأن حممد بن اسحق صاحب السرية النبوية قال: 
)رأيت عّدة مصاحف ذكر نّساخها اهنا مصحف عبد اهلل بن مسعود، ليس فيها مصحفني 
متفقني، واكثرها يف رّق كثري النسخ، وقد رأيت مصحفًا البن مسعود، قد ُكتب منذ مائتي 
)واالصح مائة( سنة فيه فاحتة الكتاب()19( فاملهم إن اإلمام قال لعمر بن اخلطاب عندما 
سبيل  ذلك  اىل  ليس  )هيهات  الكريم:  القرآن  من  مامجعه  عىل  االطالع  يف  طلبه  رفض 
وقت  هل  عمر:  فقال  ولدي.  من  واالوصياء  املطهرون  ااّل  اليّمسه  عندي  الذي  القران 
الناس عليه فتجري  القائم من ولدي يظهره، وحيمل  اذا قام  الظهاره. قال عيل: نعم 
السنّة عليه()20(. وهو خرب ال يرقى عندي اىل مستوى الوثاقة والتسليم وذلك ألن االمام 

)18( اليعقويب، تارخيه 2/ 120. 
)19( الفهرست 29. 

)20( كتاب سليم بن قيس 2/ 582، املجليس، بحار االنوار 92/ 42. 
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إبدائه  يكن عليه حرج من  مل  امرًا خطريًا  املسلمني  الرواية( عن  )بحسب  أخفى  قد  عليا 
واعالنه ثم امل يكن قادرًا عىل االفضاء باألمر عىل أخيار الصحابة امثال عامر وسلامن 
الفاريس و عبد اهلل بن مسعود وغريهم. لذلك فاين ارى ان اعتامد الدكتور عبد اجلبار هذه 

الرواية المربر له.
 عيل لالمام  أن  اىل  تشري   األطهار اآلئمة  أقوال  اىل  املستندة  الروايات  مجيع  ان 
كتابًا يعرف بكتاب عيل، ولعله حيتوي عىل عّدة كتب، اعتامدًا عىل أقوال األئمة )كتب عيل 
او كتب أمري املؤمنني( والكتاب بحسب حمتوى الذي ورد فيه تفسري فرات والعيايش له 

عالقة بالقرآن أو من جهة أخرى بتفسري آياته ال غري.
ولعل أن القرآن والكتاب مها وحدة واحدة يضم بني دفتيه آيات الذكر احلكيم فضاًل 
عن معاين القرآن وأسباب النزول والتفسري استنادًا اىل ماحّدث به رسول اهلل لالمام عيل 

يف مثل تلك اجلوانب املهمة.
خيلص الدكتور ناجي اىل ان هناك جدالً البد من   و يف موضوع قرآن االمام عيل
ذكره بخصوص الفصول الالحقة التي ستسلط الضوء فيها عىل اراء عدد من املسترشقني 
أطلقوا  ما  عن  االرسائيليني  واملسترشقني  واليهود  الغربيني  واملسترشقني  منهم  املبرشين 
عليه قرآن الشيعة أو قرآن عيل. فاخللفية التارخيية للمسألة عقيدية وتارخيية مهمة وتتعلق 
نفذه  الذي  الكبري  اإلجراء  قبل  اهلل  رسول  صحابة  من  عدد  عند  كانت  التي  باملصاحف 
اخلليفة الثالث يف مجع القرآن يف مصحف واحد استنادًا اىل حرف واحد أو قراءة واحدة 

هي قراءة الصحايب زيد بن ثابت. وذلك يرتبط ارتباطًا وثيقًا يف ثالثة حماور هي)21(:
استمرار القراء واعتامدهم )لعلهم من الشيعة( عىل قراءة حرف االمام عيل وعىل 
قراءة حرف الصحايب عبد اهلل بن مسعود واالكثر امهية، استمرار القراء وباالخص القراء 
الثاين  للهجرة:  الثاين  القرن  هناية  احلرفني حتى  القراءة يف هذين  السعبة وتالميذهم عىل 

للميالدي.

)21( نصوص من الكتاب اوردها املؤلف الفاضل ص 142 -143. 
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البيت االطهار وكان  أهل  االمام عيل ظل حمفوظًا لدى  أن حرف  ايضًا  والراجح 
اآليات  ان هيملوا نص  الكريم من دون  القرآن  آيات  تفسري  اليه ويعتمدونه يف  يرجعون 
اسباب  اىل  بالنسبة  اليه  يرجعون  فكانوا  وواليته،  بيته  وآل  االمام  مكانة  عىل  تؤرش  التي 

النزول واختالف القراءة.
وتوزيع  الثالث  اخلليفة  أّبان عهد  واحد  الذي مجع يف مصحف  فالقرآن  ذلك  وفوق 
عند  واالساس  الوحيد  املصحف  يمّثل  ظل  االسالمية،  االمصار  خمتلف  عىل  منه  نسخ 

املسلمني مجيعًا ويف البلدان االسالمية كافة.
وظل   مل يرد ذكر بشأن املسألة الدقيقة بأن هناك قرآنا للشيعة أو قرآن االمام عيل
موجودًا وبخط مواٍز للقرآن بعد عملية مجعه يف قرآن واحد، وهو القرآن الذي يقرأ به مجيع 

املسلمني سنة وشيعة يف مغارب االرض ومشارقها.
وكانون  تسهري،  وجولد  تايس،  )دي  املسترشق  أثارها  التي  املسألة  بخصوص  أما 
)امللل  مذاهب  دابستاين  كتاب  يف  مذكور  ماهو  وكذلك  نسدال،  وكلري  سيل،  ادوارد 
والنحل( ملؤلفه كيخسو آسفنديار( بأن هناك سورتني )الوالية والنورين( قد ُحذفتا من 
القرآن الكريم. وهي الرواية التي جندها املسترشقون ومن اتبعهم من ابواق مذهبية طائفية 
وهابية طاعنة باملذهب الشيعي، ومفاد هذه االدعاءات واالبواق الضالة، أن للشيعة قرآنًا 
غري القرآن املوجود عند املسلمني. وقد حققت هذه االبواق املأجورة الوهابية موقعًا عىل 
شبكة االنرتنيت تكيل فيه الشتائم والسباب والتلفيقات املأجورة من تلك الزمرة الضالة 

التي ال متثل االسالم انام دعاهتم يمثلون اسالم الوهابية الضالة املضّلة.
املسترشقني  أدوار هؤالء  بيان  اىل  كتابه  الفاضل يف عدد من فصول  املؤلف  وقد هند 
عىل  أضافوا  باهنم  الشيعة  تتهم  التي  املسألة  هذه  بشأن  وآخرين  تسدال  كلري  امثال: 
القرآن آيات عديدة وسورًا منها: سورة الوالية وسورة النورين وهذه كلها من االباطيل 
واالهتامات التي يلصقها االعداء هلذه الطائفة املسلمة التي ال تقر أي كتاب غري الكتاب 
اهتام من  اقراره وهو جمرد  باطل والجيوز  فهو  ذلك  الدفتني وماعدا  مابني  املتداول وهو 
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.اعداء اهل البيت
وقف املؤلف الفاضل يف كتابه موقف املدافع عن كتاب اهلل املتداول اليوم بني املسلمني 
واستطاع أن ينفي كل التخرصات واالهتامات التي اوردها خصوم االسالم بشأن كتاب 
اهلل بوصفه من  الذين درسوا كتاب  الدوائر االسترشاقية  العزيز ويف مقدمتهم رجال  اهلل 
تاليف حممد وهو من وحيه وانه هو الذي اخرتعه وكتبه بنفسه او بتأثر شخص آخر 
ادعاءاهتم  ومثل  والشكّية،  التافهة  االراء  من  وغريها  اهلل  رسول  عىل  يميل  كان  رسياين 
بوجود أساليب وتعبريات لغوية متباينة وخمتلفة عن لغة عرصه، أو ادعائهم بوجود نقص 
وحذف يف القرآن، ورأى البعض االخر من تلك الزمر االسترشاقية املتعصبة عىل االسالم 
وكتاب اهلل العزيز ان هذا الكتاب قد تأثر كبريًا بالتوراة اليهودي واالنجيل النرصاين أو 
بعض  وجترأ  واملدنية،  املّكية  اآليات  يف  ونواقص  ثغرات  هناك  بان  منهم  البعض  ادعاء 
املسترشقني أمثال: ديفيد )داود( االنجليزي عندما ترجم القرآن إذ جعله كأي كتاب آخر 
اطلق له عنوانًا هو )القرآن( إذ طرح رأيًا حول ترتيب القرآن وزعم أنه مرتب ترتيبًا غري 
منطقي وغري تارخيي ومل يكتف هبذا بل تدخل هذا املسترشق يف حتوير وحتريف يف معاين 
عدد من اآليات الكريمة، وهذا االجراء اليمّت اىل املنهج العلمي يف البحث انام هو خرق 
غري مألوف يف تعامله مع كتاب مقدس إهلي. ومل يقترص األمر عىل هذا املسترشق وحده 
وقد  القرأين  النص  وتشويش  تشويه  حاولوا  الذين  املسترشقني  من  آخر  فقد شمل عددًا 
اشار اليهم املؤلف الكريم ودحض أراءهم وفنّد ادعاءاهتم الباطلة باجياد الدليل القاطع 
الكريم  القرآن  يف  ألفوها  التي  كتبهم  يف  عرضوا  الذين  املسترشقني  فمن  عليهم  واحلجة 
املسترشق  بينهم:  من  كان  دقيقًا  علميًا  حجاجًا  وحاججهم  املؤلف  عليهم  رّد  والذين 
الفرنيس بالشيه، وجفري، ودلج، وجون برتون وعدد أخر صنفته هذه الدراسة الشاملة 
القرآن  مسألة  يف  املسترشقون  هبا  جاء  التي  واالباطيل  الرتهات  تلك  فيها  أخرس  التي 
الكريم ونزع القدسية عنه وبانه كتاب كسائر الكتب االخرى وما اىل ذلك. كام ان املؤلف 
دافع دفاعًا قويًا يف موضوع قرآن الشيعة الذي عرض له عدد من املسترشقني مرددين ما 
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كتبه بعض املتعصبني من املسلمني واالهتامات الباطلة التي التستند اىل الواقع وتفتقر اىل 
الدليل وقد ناقشها املؤلف يف عدد من فصول كتابه اجلليل.

وصفوة القول:- ان الكتاب الذي عرضنا له كتاب قّيم ومهم يف طرحه ملسائل خاض 
فيها االقدمون من علامء السلف وبعضهم جتاوز فيها عىل الواقع الشيعي متهاًم اياه اهتامات 
ويلصقوهنا  االهتامات  تلك  لريددوا  املسترشقون  وجاء  سلطان  من  هبا  اهلل  ماانزل  باطلة 
– ودراساهتم  اهلل  كتاب  يف  كتاباهتم  مصادر  كل  فكانت  حتقق  أو  روية  دون  من  بالشيعة 
أي املورد كتب اخلصوم للشيعة -ومل يضيفوا جديدًا فشّمر املؤلف ساعده للدفاع وابراز 
احلقيقة ونحن بدورنا نشيد بجهود املؤلف الدكتور عبد اجلبار ناجي يف دراساته االخرية 
عرب  من  احلقيقيني  االسالم  اعداء  خترصات  عىل  للرد  كتاب  من  اكثر  يف  ضمها  التي 
الزائلة  املادة  واغوهتم  الفردية  املصالح  أعمتهم  ومتعصبني  حاقدين  مسلمني  واجانب 
يعمقون  الدياهنم  ومبرشين  االسالم  عىل  وحاقدين  هيود  من  مسترشقون  وراءهم  وراح 
اخلالف بني طوائف املسلمني عن طريق التشكيك بكتاب اهلل تارة واخرى التشكيك يف 
جهود  اهلل  حّيا  والتزييف.  والتخريف  والتشهري  التشكيك  طرق  متخذين  وائمته  رموزه 
علامئنا العاملني يف سبيل آظهار احلق والدفاع عن كتاب اهلل الذي الياتيه الباطل من خلفه 
الفرصة لعرض  اتاحة  املصباح يف  تلعبه جملة  الذي  بالدور  املناسبة نشيد  أمامه. وهبذه  او 
الذين  ورجاالته  االسالم  عىل  احلاقدة  الكتابات  زيف  وكشف  القرآنية  املوضوعات 
للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  املجلة  عىل  العام  للمرشف  موصول  والشكر  هلل  اخلصوا 
احلسينية املقدسة ولرئيس حترير املجلة ومديرها التنفيذي وللعاملني فيها واخراجها هبذا 
الشكل العلمي الذي يّس الصديق ويسوء العدو، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 


