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الحمد لله و الصالة عىل محمد رسول الله و عىل آله و من وااله، و بعد:

 ها هي ذي )املصباح( تقف عند انسالخ السنة التاسعة من عمرها الحافل بكل 

كالم مفيد، يرشق عىل نفوس من ميتحون من الفيض اإللهي الرث الذي يحيي القلوب و 

يهذب األرواح انه نبع القرآن الذي ال تنفد عجائبه و ال تنتهي غرائبه، كام يقول صنو 

.الرسول االمام ايب الحسن عيل

الثقافية و  املجامع  العلمية و  الحوزات  املجلة رضا و استحسان كل  لقد حازت 

و  العراق  داخل  العربية،  اللغة  و  القرآن  بعلوم  املعنية  الجامعات  و  الدين  مراجع 

خارجه، حتى لقد عدت من كربيات املجالت املتخصصه و اكرثها نضجا )عىل حد راي 

االمام األكرب احمد الطيب شيخ االزهر الرشيف(.

رصانته  و  البحث  باعتبار  منها،  األول  العدد  صدر  ان  منذ  املجلة،  التزمت  لقد 

موضوعا و أسلوبا و اثرا يف رفد القارئ باملعلومة القرآنية الجديدة او املستغلقة عىل 

الفهم، و تقليل اعتبار شهادة الباحث و منزلته العلمية و االجتامعية، و ملعان اسمه 

يف املحافل البحثية و غري ذلك، اى ان املجلة اخذت مبستوى البحث جوهرا و الباحث 

النزعة من حساسية لدى بعض من يرى الشهادة  اثارته هذه  َعرَضا عىل الرغم مام 

االكادميية مقياسا ألهمية البحث و الباحث، فراحوا يبحثون عن عصا يضعونها يف عجلة 
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تقدم املجلة، حسدا من عند انفسهم للنشاط الثقايف املتميز للعتبة الحسينية املقدسة، 

ضوابط  و  لتضع رشوطا  باالمر  املعنية  الرسمية  الجهات  يحركوا  ان  غري  يجدوا  فلم 

تعجيزية لالعرتاف باملجالت املحكمة و املعتمدة ابحاثها للرتقية العلمية والجامعية، و 

منها اشرتاط حصول القامئني عىل إصدارها عىل درجة علمية معينة.

لقد تابعنا كثريا من أولئك الواصلني اىل درجة االستاذية فوجدنا انهم اعتقدوا انهم 

قد وصلوا اىل نهاية الدنيا و ان اي نشاط علمي لهم امنا هو مضيعة للوقت النه ال 

القدمية يف  امجادهم  يجرتون  فيبدؤون  معنوية،  او  مادية  امتيازات  اية  لهم  يضيف 

البحث و التاليف، بال يشء جديد يضعهم يف صف العلامء و االكادمييني. انهم يكتفون 

بالقابهم العلمية، و ليذهب النشاط العلمي اىل الجحيم ،فالدنيا تصبح عندهم نيل 

االمتيازات املادية ال غري ذلك.

واىل جانب هوالء، راينا علامء، كلام زادت درجاتهم العلمية، نََفَر نشاطهم العلمي 

نوع  التجديد يف  و  التحديث  نحو  أفكارهم  و  آراؤهم  التاليف، وتبلورت  و  بالبحث 

املعلومة و طريقة عرضها و بنوا النفسهم كيانا يقف عىل رصح متني من العمل و 

االجتهاد، فله يف كل محفل قََدم متيش بالعلم اىل مدارك جديدة و مرامي مبتكرة ال 

املجتمع،  السن و جهل  الهموم و تقدم  املشاغل و احتدام  ازدحام  هم يف ذلك  يحدُّ

انهم يعلمون مبقتىض القول املأثور )اطلب العلم من املهد اىل اللحد(، انهم مجاهدون 

بحق عىل الرغم من كل معاناتهم املادية حتى ان احدهم ال يجد ما ميّكنه من طباعة 

نتاجه عىل نفقته الخاصه. فمبتغاهم نرش العلم و املعرفة بني روادها بال مثن وال عناء. 

و كم متثلت مبا روي عن النبي املصطفى من حديث مؤداه: ما من رجل )او عامل( 

يبتغي بعلمه عرض الحياة الدنيا اال ألجمه الله بلجام من نار!!. او هكذا قال عليه 

الصالة و السالم.

ربنا اجعل عملنا و علمنا قربة اليك و انت حسبنا و نعم الوكيل.



UN�U�� Í√— s� �F� —UJ�«Ë ¡«—¬ s� UNMLC�� U�Ë Àu���«
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د. إحسان األمني 

رئيس مجلس األمناء–بيت الحكمة

الكريم  القرآن  أن  اىل  تذهب  مهمة  حقيقٍة  عىل  وقف  متوازن،  علمي  بحث 

املعجز، االنساَن قبل كل يشء وكان ال بد من أن يفهموه  قد استهدف يف خطابه 

ليهتدوا به، بالرغم من رصانته وبنائه املحكم وتحايش املفردة الحوشية أو املرذولة، 

أدواءهم  يعالج  أو  الناس  حاجات  من  يقرتب  ال  الذي  املجرد  الُعلوي  االسلوب  أو 

نحا  فقد  لذلك  واملدين.  منه  البدوي  الجاهيل،  مجتمعهم  يف  الراسخة  االجتامعية 

الكريم من خالل  القرآن  الذين خاطبهم  )الناس(  الباحث نحو دراسة واقع  السيد 

والذي  ومجتمعا،  فرداً  لالنسان،  القرآنية  املعالجة  وطبيعة  النزول  أسباب  دراسة 

االجتامعية، ومناسبة  االحوال  وتنويعها بحسب مقتضيات  األساليب  تطوير  اقتىض 

اوضاعها املتغرية.

تطرق البحث اىل مسألة الثابت واملتغري يف الخطاب القرآين ومظاهر هذا التغرّي 

املعاين.  محدودية  اليعني  معيّنة  بوقائع  اآليات  تعلق  أن  وأثبت  واملدين.  امليك  يف 

وختم البحث بخامتة وخالصة..
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مقدمة:
من  املعاصـــر  الديني  اخلطاب  يعاين 
من  سببًا  البعض  ه  عدَّ حتى  حقيقيـة  أزمة 
وذلك  الديني،  التطرف  ظهور  أسباب 
من  املـــوروث  عىل  جيمد  خطابًا  بوصفه 
وانجازاهتا  املستجدة  الظروف  حلاظ  دون 
واالجتامعية  الثقافية  واملتغريات  العلمية 
قام  إنه  كام  احلــارض،  عاملنا  يف  والسياسية 
باعامم األحكام وإطالقها عىل املجتمعات 
األحــكــام  ـــزول  ن حلـــاظ  دون  املختلفة 

ورشوطها املقّيدة هلا.
ـــاب  ـــط ـــل اخل ـــك وانــــســــحــــب ش
ولغة  الدينيـــة  الثقافة  عىل  وموضوعاته 
مناهج  ليشمل  وامتد  ــاد  واإلرش الوعظ 
ظهرت  والتي  الدينية،  والرتبية  التعليم 
لغــة  يف  ســواء  متوارثة  إشكاليات  فيها 
النص،  مع  املقاربة  وأشــكــال  اخلطاب 
والعرس يف املواد املتناولة يف الكتب الدينية 
حجاًم ومضمونًا، أو يف عدم تناسب بعض 
ومجودها  العرص  متطلبات  مع  املواد  هذه 
القديمة وعدم معاجلتها  املوضوعات  عىل 

ملشكالت اإلنسان املعارص.
املرجع  هو  الكريم،  القرآن  كان  وملا 

األساس يف الفكر اإلسالمي وكان القرآن 
لغة  من  حيمل  بام  اخلالدة  اإلسالم  معجزة 
من  البــد  كــان  عالية،  ومضامني  وتعبري 
دعوته  أساليب  الستطالع  إليه  الرجوع 
القرآن  قــارب  وكيف  خطابه،  وأدوات 
ميوهلم  اخــتــالف  عــىل  ــاس  ــن ال أوضـــاع 
خاطب  كيف  ثــم  ــن  وم وتــوجــهــاهتــم؟. 
وهي  فيها  نزل  التي  املجتمعات  القرآن 
متباينة يف أوضاعها الفكرية واالجتامعية؟. 
يف  البكر  التجربة  تلك  من  مستفيدين 
واتساقـه  املعارص  الديني  اخلطاب  تطوير 

مع املجتمعات املختلفة، لغًة ومضمونًا.
ــقــرآين:  ال اخلــطــاب  اســتــهــدف  لقد 
املحور  فهو  أخر  يشء  أي  قبل  االنسان، 
املخاَطُب  هو  مباحثه،  حوله  دارت  الذي 
املرجو  وهو  بآياتــــه،  واملعني  بالقرآن، 
طريق  يف  ــه  ب ــاء  ــق االرت ــي  وه بــغــايــاتــه: 
والكامل  اجلامل  مصدر  اهلل،  نحو  التكامل 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چڦ  املطلق: 
ڃ ڃ چ ]سورة االنشقاق: 6[.

الطبيعي أن تتوجه اوىل  ولذا كان من 
االنسان،  نحو  الــنــازالت  الــقــرآن  ــات  آي

ڇ  چ  چ  چ  چ  وباخلطاب:  بالعناية 
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گ چ ]سورة العلق: 1 -5[.
اىل  مــتــوجــهــًا  ــاب  ــط اخل كـــان  واذا 

ہ  ۀ  ۀ  چ  ــاس  ــن وال اإلنــســان، 

ال  چ ]سورة  ہ  ہ  ہ 

عمران: 138[، فإنَّ حاالت هذا االنسان 
اخلطاب  نوع  يف  تأثري  هلا  الّناس،  وأولئك 

ودالالته، ألنَّه نزل إليهم ومن أجلهم.
االنسان  بني  مناسبـــــة  هناك  وكانت 
ألنَّ  اليهم،  نزل  الذي  والوحي  والّناس، 
االوضــاع  ملعاجلة  متحركًا  جــاء  الوحي 
دًا  ُمــرّ ُعلويًا  خطابًا  يكن  ومل  االجتامعية 
الناس  حاجات  من  يقرتب  أن  دون  من 

ڎ  ڌ  ڌ  چ  أدواءهـــم  ويعالج 
چ ]سورة  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
الناس  واقع  دراسة  فكانت   .]57 يونس: 
شأن  ومعرفة  القرآنية  بالدعوة  املخاَطبني 
النزول ومناسباته وطبيعة املقاربة واملعاجلة 
ذات  ومتمعًا،  ــردًا  ف لإلنسان،  القرآنية 
يف  بآخر  أو  بشكل  تساهم  كبرية  أمهية 
ومقاربتـه  املعارص،  الديني  اخلطاب  تطور 
ومناسبته  هلا،  يتوجه  التي  للمجتمعات 

ألوضاعها املتغرّية.
اخلطاب القرآين:

ففي  الكالم،  لغــــًة:  القرآين  اخلطاب 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  العزيز:  التنزيل 

ۀ چ ]سورة ص: 23[.
يف  ورد  الرسالة،  أيــضــًا:  واخلــطــاب 

ڦ  ڦ  ڤ  چ  الكريم:  القران 
ڦ ڦ ڄ چ ]سورة ص: 20[ 

وأريد به ما ينفصل األمر من اخلطاب)1(.
البنّي  الكالم  هو  ــفــرّسون:  امل ــال  وق
الذي يفهمه من ُياَطب به، وقيل: الفصل 

يف القضاء)2(.
النص،  عــن  يتلف  هنا  نــريــده  ومــا 
يتقّوم  واخلطــــــاب  بنفسه،  قائم  فالنص 
به،  واملــخــاَطــب  واملــخــاِطــب،  بالنص، 
وأيضًا بمناسبات النص وأسباب النزول، 
التي  أنزل هبا، والرسالة  التي  النص  وبيئة 

حيملها.

)1( مصطفى ابراهيم وآخرون، املعجم الوسيط، 
ط دار الدعوة، ص242. 

)2( الزمشخري واختاره ابن عطية، انظر: حممد 
املكتبة  ط  التفاسري،  صفوة  الصابوين،  عيل 
-2008م،  1429هـ  بريوت،  العرصيــة، 

ص1046 يف تفسريه لآلية. 
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وكل ذلك يساهم يف إيصال اخلطاب 
إىل املخاَطب به بأبلغ رسالة، فكان القران 
نصًا إهليًا ال يأتيه الباطل من بني يديه وال 
–وتأويله  القران  تفسري  من خلفه، وكان 
أيضًا -خطابًا قرآنيًا ال يدرك بمجرد فهم 
اللغة وأدواهتا، بل البد فيه من النظر إىل 
واملخاَطب  عليه،  وامُلْنَزل  بالقرَان  م  املتكلِّ
وما  اللفظ  مراعاة  مــرد  يكفي  فال  بــه، 
جيوز أن يريد به العريب من غري نظر إىل ما 

الكالم)3(. م، وسياق  للمتكلِّ يصلح 
ثابت  النص فهو  أردنا  إذا  فإننا  لذلك 
ال يتغري، مل متّسه يد التبديل وال التحريف، 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قــال 
ڱ چ ]سورة احلجر: 9[.

من  الــقــرآين،  اخلطاب  ــا  أردن إذا  أمــا 
وأسباب  ومناسباتــــه،  مدلوالته  حيث 
والغايات  فيه،  املـــرادة  واملــعــاين  نــزولــه، 
املستوحاة منه، فقد ختتلف من آية ألخرى 
وبالنظر  الكالم،  وسياق  الوقائع  بحسب 
واملوضوع  اآليــة،  بتلك  ُخوطب  من  إىل 

القران،  علوم  يف  اإلتقان  السيوطي،  انظر:   )3(
ج2،  1996م،  1416هـ،  كثري،  ابن  ط3، 

ص 1203. 

حتملها  التي  واحلقائق  بــه،  نزلت  الــذي 
والرسالة التي هتدف إليها.

وقد فصل الشاطبي القول يف اختالف 
مقتضيات  لتغرّي  تبعًا  القرآين  اخلطاب 
باب:  يف  فقال  اخلطاب،  حال  األصــول 
علم  "إن  النزول:  أسباب  معرفة  رضورة 
املعاين والبيان الذي يعرف به اعجاز نظم 
كالم  مقاصد  معرفة  عن  فضاًل  القرآن، 
مقتضيات  معرفة  عىل  مداره  انام  العرب، 
نفس  جهة  من  اخلطاب،  حال  األحــوال 
املخاَطب،  أو  املخــــاِطب،  أو  اخلطاب، 
يتلف  الــواحــد  الــكــالم  إذ  اجلميع،  أو 
خماَطبني،  وبحسب  حالني  بحسب  فهمه 
لفظه  كاالستفهام،  ذلك،  غري  وبحسب 
تقرير  مــن  أخــر  مــعــاٍن  ويدخله  واحـــد، 
وتوبيخ وغري ذلك، وكاألمر يدخله معنى 
االباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها، وال 
يدل عىل املعنى املراد إاّل االمور اخلارجية 

وعمدهتا مقتضيات األحوال...")4(.
چپ  الــقــران:  أن  ينايف  ال  وهــذا 

املوافقات يف أصول  ابو اسحاق،  الشاطبي،   )4(
الرشيعة، حتقيق: حممد عبد القادر الفاضيل، 
1425هـــ- بــريوت،  العرصية،  املكتبة  ط 

2004م، ج3، ص214 -215. 
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ٺچ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
چۀ  أيضًا  فهو   ]3 فصلت:  ]ســورة 
 ]138 عمــــران:  آل  ہچ ]ســورة 

البقرة:  چ ]ســـورة  ں  چں 

خطابه  يف  ــر  ــَت ــْع ُي أن  ــد  ــالب ف  ]185

املخاَطبون به، عىل تفاوت منهم يف الفهم 
آياته:  بعض  قيدت  واالستيعاب، ولذلك 

چ ڀ ٺ چ ]سورة فصلت: 3[.

وقوته  اخلــطــاب  بــالغــة  مــن  إنَّ  كــام 
املخـــــاطبني  إدراك  مستوى  يالحظ  أن 
فيام  والتخاطب  احلوار  ولغـــة  وفهمهم، 
بينهم، ليكون أكثر أثرًا فيه، وهذا ما أكده 

القران بنفسه: چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ 

ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ھ چ ]سورة إبراهيم: 4[.

واللسان هنا وإن كان يعّر به عن اللغة 
يتسع  وربام  الكالم،  به:  يراد  أيضًا  ولكن 
اىل التعبري اللغوي، بام حيمل من دالالت: 
اخلر والرسالة واحلجة والذكر، قال تعاىل: 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

ــورة  ٿچ ]س ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
مريم: 97[.

بلحاظ  اخلطاب  تغرّي  عىل  وكنموذج 
ابن  صّنف  السيوطي:  قــال  املخاَطب: 
عرش  مخسة  اىل  القرآين  اخلطاب  اجلــوزي 
ثالثني  من  أكثر  عىل  غــريه:  وقــال  وجهًا 
من  وجهًا  وثالثني  أربعة  ذكر  ثم  وجهًا، 
العام  خطاب  القرآن:  يف  اخلطاب  أنــواع 

واملراد به العموم كقوله تعاىل: چ ې ې 
به  واملـــراد  اخلــاص  وخطاب  چ  ې 
اخلصوص كقوله: چ ۅ ۉ ۉچ 
چ وخطاب  ٻ  ٻ  ٻ  چ  وقــولــه: 

ٱ  چ  كقوله:  العموم  به  واملراد  اخلاص 
اخلطاب  افتتح  ٻچ  ٻ  ٻ  ٻ 
الطالق...  يملك  من  سائر  واملراد  بالنبي 
ذكر  و  اخلطاب  أصناف  ذكره  ما  آخر  اىل 
الذم،  خطاب  اخلطاب:  وجــوه  يف  ايضًا 
خطاب الكرامة، خطاب االهانة، خطاب 
التهكم... الخ)5(. وكل ذلك يدّل عىل أن 
به،  املخاَطب  باجتاه  النص  يوجه  اخلطاب 

وكذلك يتأثر بمناسبة اخلَطاب.
الثابت واملتغري يف اخلطاب القرآين:

وال  يتغري  ال  ثــابــت  ــقــرآين  ال الــنــص 

)5( السيوطي، املصدر السابق، ج2، ص 744-
 .746
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ڳ  چ  تعاىل:  اهلل  بحفظ  حمفوظ  يتبدل، 
چ ]سورة  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
وتلقي  اإلســالم  صدر  منذ   ،]9 احلجر: 
من  الــقــرآن  املسلمني  مــن  األول  اجليل 
احلارض،  يومنا  حتى   اهلل رسول  لدّن 

والرعاية  باحلفظ  القرآن  املسلمون  تلقى 
معانيه،  وتدّبر  آياته  قراءة  عىل  وتعاهدوا 
نجدها  التي  بالصورة  متواترًا  عدَّ  حتى 

اليوم يف املصحف الرشيف.
آياته  تغرّي  أو  القرآن  بنقص  يقل  ومل 
ومل  بقوهلم  يعتنى  ال  ممن  الناس  شواذ  إال 
ألنه  برهان،  وال  بدليل  قالوه  ما  يثبت 
خالف اإلمجاع املتوارث عىل متامية القرآن 
وسالمته من أي نقص أو زيادة أو حتريف 

أو تبديل.
وقيمه  بعقيدتــــه  اإلســالم  إن  كام 
وأحكامه  احلياة  عن  الكلية  ومفاهيمـــــه 
تغيري:  بال  ثابتة  أيضًا  القرآن،  يف  املثبتة 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  چک 

ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻچ ]سورة فصلت: 41 -42[.

االعــتــقــاد يف  أســس  ثبت  فــالــقــرآن 
منها  بّينة،  واضحة  كثرية،  بآيات  اإلسالم 

ڇ  چ  چ  چ  چ  تعاىل:  قوله 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳچ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

]سورة النساء: 136[.
كام جاء القرآن بقيم حياتية وأخالقية 
وهنجه  القرآن  روح  تشكل  أساسيــــــــة 
يف  املبثوثة  القرآن  آيــات  محلتها  القويم، 
املسلم  هوية  حتــدد  وهــي  ســـورِه،  سائر 
والباطل،  وبوصلة مواقفه يف قضايا احلق 
والكذب،  والصدق  والظلم،  والعدل 

چ  چ  تعاىل:  كقوله  والرذيلة،  والفضيلة 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
چ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ 

]سورة النحل: 90[.
وقوله تعاىل: چ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ژچ ]سورة احلجرات: 13[.
ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ  تعاىل:  وقوله 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
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ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ 
ــروم:  ال چ ]ســـورة  ڱ  ڱ  ڱ 

.]21
ــام تــرشيــعــيــة، وهــي  ــك ــاك أح ــن وه
البرشية  العالقات  تنظم  التي  األحكام 

اهلل  مع  العالقة  بتنظيم  تكّفل  ما  منهــــــا 
العبادات  أحكام  وهي  وتعاىل،  سبحانه 
تغيري  فال  واحلــج،  والصوم  الصالة  مثل 
أخرى  أحكام  ومنهـــــا  تبديل،  وال  فيها 
بعضه  وعالقاتـــــه  املجتمع،  بنظام  تتعلق 

ببعض.
القرآن  يف  أحكامه  بعض  جاءت  وقد 
والوصية،  اإلرث  كأحكام  تارة  مفصلة 
ومّملة تارة أخرى، جاءت السّنة الرشيفة 
وتفاصيل  الصالة  ككيفيات  بتفصيلهـــــا 

احلج والصيام والزكاة.
اختالف  الكريم  الــقــرآن  يف  وليس 
موضع  يف  حكم  اختلف  وإن  آياته،  بني 
عن حكم يف موضع آخر فلتغرّي املوضوع 
تغيري حكمه، وهذا عادًة  الذي يستوجب 

يكون يف األمور االجتامعية.
بحسب  الفقه،  يف  التغيري  َيـــِرُد  نعم 
الترشيعي،  الفراغ  مناطق  ويف  االجتهاد 

لينظموا  للناس  املقدس  الشارع  تركها  مما 
ويف  زمــاهنــم  بمقتضيـات  فيها  حياهتم 
اإلسالمي  للترشيع  العامة  األسس  إطار 

وأهدافه العامة )6(.
بألفاظه  ثابتـــًا  القرآن  كان  فـــــــــإذا 
املراد  فيه؟.  باملتغرّي  املراد  فام  ومعانيــــه، 
بالتغيري هنا هو التّغري يف أساليب اخلطاب 
ــة ألخــرى  ــورة ألخـــرى، ومــن آي مــن س
والظروف  االجتامعيـة  البيئـــة  لتغرّي  تبعًا 

املوضوعية، التي نزل فيها القرآن.
چ  ں  ں  چ  أنزل  فالقرآن 

]سورة البقرة: 185[ چ ڃ ڃ چ 
]سورة ص: 29[، لذا جاء متابعًا ألوضاع 
ونحلهم،  مللهم  اخــتــالف  عــىل  الــنــاس 
يقرب  بام  الرؤى  ويقّوم  العقائد  ليصحح 
دون  وحده  وعبادته  تعاىل  اهلل  إىل  الناس 
املنحرفة  ـــاع  األوض يصلح  ــام  وب غــريه، 
والتقاليد  ــعــادات  ال ويــغــرّي  للمجتمع، 
الرحبة  اإلنسانية  املساحات  إىل  اجلاهلية 
التي  السامية  األخالقية  والــفــضــاءات 

واملتغرّي  الثابت  التأليف،  جلنة  للمزيد:  انظر   )6(
البالغ،  مؤسسة  اإلســالمــي،  الترشيع  يف 

ط1، 1418 هـ -1997م، ص91. 



املتغري االجتامعي يف اخلطاب القرآين

22

س والثالثون -شتاء )2019م- 1440هـ(
ساد

العدد ال

قال  كام  اإلسالمية،  الرشيعة  هبا  جــاءت 
مكارم  ألمتم  بعثت  "إنام   :اهلل رسول 

األخالق")7(.
ورسالة  هداية  كتاب  القرآن  وألن 
أن  ــالح  اإلص يريد  ملن  ــّد  والب ــالح،  إص
ويقوم  ويقّيم  القائمة  األوضـــاع  ينتقد 
خطاب  فــإن  املختلفة،  الــنــاس  أوضـــاع 
القرآن يأيت متابعًا ومقاربًا للبيئة التي نزل 
متغريًا  فكان  به،  املخاَطبني  وللناس  فيها 
األوضــاع  بحسب  حــال،  إىل  ــال  ح مــن 
الفكرية واالجتامعية ليكون خطابه يف مكة 
للمرشكني  وخطابه  املدينة،  يف  عنه  خمتلفًا 
الكتاب،  ألصحاب  خطابه  عن  خمتلفًا 
فكرية  ومقارباٍت  خطاٍب  وأدواَت  لغًة 
الفكرة  كانت  وان  تعبرييـــة...  ووسائَل 
واحدة وهي التوحيد والغاية أيضًا واحدة 

وهي التعبد هلل تعاىل الواحد األحد.
القرآين  اخلطاب  أسلوب  يف  فالتغرّي 
ومضامينه، بتغرّي البيئة االجتامعية والناس 
ابدًا تغرّي األهداف  به، ال يعني  املخاطبني 

مالك،  االمام  موطأ  حييى،  بن  حييى  الليثي،   )7(
دار  ط10،  عرموش،  راتــب  امحــد  ــداد  اع
-1987م،  ـــ  1407ه بــريوت،  النفائس، 

ص691. 

قارئ  فإن  القرآن،  يتبعها  التي  والغايات 
القرآن من أوله اىل آخره، سواء قرأ القران 
القرآن  أو بحسب مجعه يف  تنزيله  بحسب 
وال  تفاوتًا  جيد  ال  الدفتني،  بني  املحفوظ 
غاياته  يف  اختالفًا  وال  آياته،  بني  تناقضًا 
ألنه صدر عن مصدر واحد، يقول تعاىل: 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 

ڈچ ]ســورة  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
لغة  يف  االخــتــالف  ــام  وإن  .]82 النساء: 
"ينطق  فالقرآن  وإال  وأدواتـــه،  اخلطاب 
بعض،  عىل  بعضه  ويشهد  ببعض  بعضه 
بصاحبه  يالف  وال  اهلل  يف  يتلف  وال 
تفسري  اعتر  املنطق  عن اهلل")8(، ومن هذا 
وتكامل  غاياتــــه  الحتاد  بالقرآن،  القرآن 
فام  تفسريه،  يف  الطرق  أصح  من  معانيه، 
ُبِسَط يف موضـــــع  فإنه قد  ُأمجل يف مكان 

آخر)9(.
من مظاهر التغيري يف اخلطاب القرآين:

اخلطاب  يف  التغري  مالحظـــة  يمكن 
من  االجتامعي  للواقع  ومعاجلاته  القرآين 

اخلطبـــة  البالغة،  هنـــج  الريض،  الرشيف   )8(
 .133

العظيم،  القران  تفسري  كثري،  ابن  الدمشقي،   )9(
ط دار االندلس، بريوت، ج1، ص7. 
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خالل ظاهرتني أساسيتني مها:
منجمـــــــــــًا  القرآن  تنزيل  األوىل: 

وتدرجييًا: 
ڱ  ڳ  ڳ  چ  ــاىل:  ــع ت قـــال 
البقـــــرة:  ڱچ ]ســورة  ڱ  ڱ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  185[ وقال: چ 
]سورة القدر: 1[.

من  وغــريهــا  الكريمتان  ــان  ــت واآلي
الــروايــات  وكــذلــك  الكريمة،  ـــات  اآلي
اللوح  من  مجلة  نزل  القرآن  أن  إىل  تشري 
اختلفت  إن  و  الدنيا،  السامء  إىل  املحفوظ 
اآلراء يف كيفية نزوله، ومن ثم كانت آياته 
مدة  يف  الكريم  الرسول  إىل  متفرقة  تنزل 

استمرت نحو ثالثة وعرشين عامًا)10(.
أيضًا،  والبيهقي  احلاكم  أخرج  فقد 
هند،  أيب  بن  داود  طريق  من  والنسائي 
ُأنزل  قال:  عباس،  ابن  عن  عكرمة،  عن 
ليلة  الدنيـا  السامء  إىل  واحدة  مجلة  القرآن 
القدر، ثم ُأنزل بعد ذلك بعرشين سنة، ثم 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  قرأ: 

انزال  كيفيـــة  يف  اآلراء  اختالف  انظر   )10(
ج1،  السابق،  املصدر  السيوطي،  الوحي، 

ص 138 فام بعدها. 

 ]33 الفرقان:  ــورة  چ ]س پ  پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چڀ 

ٿ ٿچ ]سورة اإلرساء: 106[.
التنزيل  هـــذا  أن  هــنــا  ــده  ــري ن ومـــا 
الرسالة  إنام كان بحسب حاجة  التدرجيي 

واإلشكاليات  النزول  بيئة  يف  واملتغريات 
فكـــــان  املخاطبني،  ساحة  يف  املطروحة 
الوحي ينزل حينًا مبتدئًا بالوعظ واهلداية، 
الذي  املوقف  ملتطلبات  مستجيبًا  وأخرى 
الرسالة،  مهام  وتتطلبه  الرسول  يواجهــه 
فيكون التغرّي يف اخلطاب تبعًا لتغري الواقع 

وموضوعاته.
الــروايــة  حاتم  أيب  ــن  اب أخــرج  فقد 
ــكــان  الــســابــقــة وجـــاء يف آخـــرهـــا: ))ف
إذا أحدثوا شيئًا أحدث اهلل هلم  املرشكون 

جوابًا(()11(.
متفرقًا  يــنــزل  ــان  ك ــرآن  ــق ال أن  أي 
األرض:  عىل  الواقعـة  احلوادث  بحسب 
يبنّي للناس، مؤمنني وغريهــــــم، املوقف 
 الكريـــم للرسول  وينري  منها،  اإلهلي 

وملن تبعه الطريق الذي عليهم اتباعه.
اإلهلية  احلكمة  "إّن  شامـــة:  ابن  قال 

)11( السيوطي، املصدر السابق، ص130. 
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بحسب   )12( ُمَنَجاّمً إليهم  وصوله  اقتضت 
الوقائع فإن قيل: ما الرّس يف نزوله ُمَنَجاّمً؟. 
وهاّل نزل كسائر الكتب مجلًة؟. قلنا: هذا 
تعاىل:  فقال  جوابه،  اهلل  تــوىّل  قد  ســؤال 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چوئ 

یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ 
 ]32 الفرقـــان:  یچ ]سورة  ی 
الرسل،  من  قبله  من  عىل  أنزل  كام  يعنون 
چىئچ  فأجاهبم اهلل تعاىل بقوله: 

ىئ  ىئ  چ  ُمفّرقًا  كذلك  أنزلناه  أي 
فــإن  قــلــبــك،  ــه  ب لــنــقــوي  أي  ییچ 
حادثة  كــل  يف  يتجدد  كــان  إذا  الــوحــي 
بامُلْرَسِل  عناية  وأشّد  بالقلب  أقوى  كان 
امللك  نــزول  كثرة  ذلــك  ويستلزم  إليه، 
الرسالة  به وبام معه من  العهد  إليه وجتدد 
الواردة من ذلك اجلانب العزيز، فيحدث 
له من الرسور ما تقرص عنه العبارة، وهلذا 
كان أجود ما يكون يف رمضان لكثرة لقائه 

جريل")13(.

املعجم  اقــســاطــًا،  قّسطه  الـــيء:  نــّجــَم   )12(
الوسيط: مادة النجم. واملراد ان القران نزل 
الناس  اىل  ينزل  ومل  مفرقًا  نزل  اي  منجاًم، 

دفعة واحدة. 
)13( السيوطي، املصدر السابق، ص132. 

ونقل السيوطي عن غريه: إنام مل ينزل 
واملنسوخ،  الناسخ  منه  أّلن  واحــدة  مجلة 
وال يتأتى ذلك إاّل فيام ُأنزَل ُمفّرقًا، ومنه ما 
هو جواب لسؤال، وما هو إنكار عىل قول 
قيل أو فعل ُفِعل، وقال: "وقد تقدم ذلك 
يف قول ابن عباس: ونزله جريل بجواب 

كالم العباد وأعامهلم")14(.
القصيد،  بيت  هو  عباس،  أبن  وقول 
وهو الوحي الكريم، كان ينزل بام يناسب 
يعيشها  التي  واالجتامعية  الفكرية  احلالة 
الناس بام يصلح حاهلم ويقرهبم لإلسالم.
التنزيل  يف  ــدّرج  ــت ال مــن  ــراد  ي ــد  وق
ــيــرس هبــم يف  ــنــاس وال ــع ال ــاة وض ــراع م
األحكام  لقبول  هتيئتهم  يتم  إذ  تكليفهم، 
وترسيخ  عقيدهتـــــم  بتقوية  بتفاصيلها، 
قوة  فيهم  يلق  ممــا  تــعــاىل،  بــاهلل  إيــامهنــم 
اإلهلي،  باألمر  لاللتزام  والدافع  الوازع 
حتى إذا استسلموا ألمر اهلل ونبيه، نزلت 
عليهم األحكام التي حتّرم ما حّرم عليهم 
نزول  فــإن  عليهم،  وجــب  ما  وتوجب 
قبوله  اىل  أدعى  وبالتدريج  مفّرقًا  القرآن 
من  ينفر  كان  فإنه  واحــدة،  مجلة  نزل  لو 

)14( السيوطي، املصدر نفسه، ص134. 
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من  فيه  ما  لكثرة  الناس  من  كثري  قبوله 
البخاري  روى  فقد  واملناهي،  الفرائض 
نزل  ما  أّول  نزل  إنام  قالت:  عائشة،  عن 
اجلنة  ذكــر  فيها  املفّصل  من  ســورة  فيه 
اإلسالم  إىل  الناس  ثاب  إذا  والنار، حتى 
نزل احلالل واحلرام، ولو نزل أول يشء: 
اخلمر  ندع  ال  لقالوا:  اخلمر(  ترشبوا  )ال 
َنَدُع  أبدًا، ولو نزل: )ال تزنوا( لقالوا: ال 

الزنا أبدًا)15(.
والرواية أعاله تبني لنا املنهج يف تبليغ 
بالفروع،  التكليف  بأن  وذلك  الرسالة، 
واإليــامن  االعــتــقــاد  عــىل رســوخ  يرتتب 
يبتدأ  اآلخر،  واليوم  وبرسالته  تعاىل  باهلل 
ثم  ومن  اإليامنية  بالرتبية  الناس  مع  أواًل 
آيات األحكام، وقد ورد يف القرآن احلّث 
اإليامن  عىل  املرتتب  الصالح  العمل  عىل 

ک  چ  تعاىل:  قوله  منها  كثرية،  آيــات  يف 
ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻچ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

]سورة البقرة: 277[.

تــــأليف  باب  القرآن،  فضائل  البخاري،   )15(
القرآن، رقم 4707. 

األحكام  ترشيع  يف  ــدّرج  ــت ال ــان  وك
إهلية،  ُسنة  فشيئًا  شيئّا  القرآن  يف  ونزوهلا 
اهلجرة  قبل  األرساء  ليلة  يف  أنه  ُذكر  فقد 
بسنة فرضت الصالة، ويف السنة األوىل من 
-كام  -دفاعًا  والقتال  اآلذان  رشع  اهلجرة 
رشعت أحكام من النكاح كالصداق، ويف 
السنة الثانية رّشع الصوم وصالة العيدين 
فيها  وحولت  والزكاة،  األضاحي  ونحر 
ويف  للمجاهدين،  الغنائم  وأحلت  القبلة 
السنة الثالثة كان ترشيع املواريث وأحكام 
الطالق ورشع قرص الصالة يف السفر ويف 
الرابعة رشعت عقوبة  السنة  اخلوف، ويف 
والقذف  اليتيم  أحكام  اهلل  ــزل  وأن الزنا 

وفرض احلج)16(.
القران نزل  أن  واملستخلص من ذلك 
بام  آيــة،  بعض  أو  آيــة،  أو  ــات،  آي مفرقًا، 
يتوافق مع حاجة الناس وأوضاعهــم وما 
وإشكاالت  أسئلة  من  الساحــة  عىل  يرز 
وينزل  الكريم  الوحي  عنها  جييب  كــان 
حكمة  التدرج  يف  وكان  لريفعها،  القرآن 

اىل  املــدخــل  سليامن،  عمر  د.  األشــقــر،   )16(
الرشيعة والفقه، ط1، 1425هـ -2005م، 

دار النفائس، عامن، ص115م. 



املتغري االجتامعي يف اخلطاب القرآين

26

س والثالثون -شتاء )2019م- 1440هـ(
ساد

العدد ال

الدين  مبادئ  املسلمني  لتعليم  بالغة  اهلية 
واستيعاهبـــم  طاقتهم  يناسب  بام  احلنيف 
والصالح  اهلــدايــة  نحو  بأيدهيم  ويأخذ 

باليرس وعدم التكليف بام ال يطاق.
يف  والتنـــــوع  املتدرج  التنزيل  فكان 
التغيري  مظاهر  أحد  وموضوعاته  أساليبه 
ــاع  أوض بلحاظ  ــرآين،  ــق ال اخلــطــاب  يف 
احلفاظ  مع  حاهلم،  ومراعاة  به  املخاطبني 
والقيم  الدين  عليها  بني  التي  املبادئ  عىل 

التي جاء من أجل إحيائها.
لنا  يبنّي  القرآن  ــزول  ن يف  والتنجيم 
يبنّي يف  القّيم لإلسالم كام  الرتبوي  املنهج 
نفس الوقت احلركة التاريية واالجتامعية 

والروحية التي تنص بأعبائها.
ثالثة  خالل  نزل  الــذي  الوحي  فان 
وأصحابه  النبي  ــرّي  س عــامــًا  وعــرشيــن 
حيوطهم  وهو  اهلدف  نحو  خطوة  خطوة 
إذ  املناسبة،  االهلية  بالعناية  حلظة  كل  يف 
يف  الرضوري  بالدرس  يتنزل  الوحي  كان 
ــالص،  واإلخ واإلقـــدام  والصر  املثابرة 
للواء اإلسالم،  احلاملني  األبطال  ألولئك 
قلوهبم  اىل  طريقه  جيد  أن  لديه  كان  وما 
نفسها  احلياة  ألمثلة  تبعًا  نزوله  يكن  مل  لو 

والواقع املحيط هبم)17(.
نــزول  حكمة  مــن  أيــضــًا  ويستفاد 
القرآن متفرقًا، املنهج يف تعليمه أيضًا، فال 
اآليات  لعلومه،  مــه والطالب  ُمَتعلِّ ُل  مَّ حُيَ
فشيئًا،  شيئـــــًا  يعّلم  بل  كثرة،  أو  مجلة، 
وقوة  الطالب  قــــدرة  وبحسب  تدرجييًا، 
الروايات  من  يستفــاد  ما  وهو  استيعابه، 
كان  القرآن  أن  لذلك، من  تعرضت  التي 
ينزل بحسب احلاجة: مخس آيات وعرشًا، 
وأكثر وأقّل، وأحيانًا نزول آية واحدة، أو 

آيتني، أو ثالثة...
قصة  يف  آيات  العرش  نزول  صحَّ  وقد 

األفك مجلة.
وصـــحَّ نـــزول عــرش آيـــات مــن أول 

)املؤمنون ( مجلة.
وصحَّ نزول غري أويل الرضر )النساء: 

95 ( وحدها وهي بعض آية.
ڦ  ڤ  چ  ـــه:  ـــول ق ـــك  ـــذل وك
آخر  اىل   ]28 التوبة:  ڦ...چ ]سورة 
اآلية، نزلت بعد نزول أول آية... وذلك 

ترمجة:  القرانية،  الظاهرة  مالك،  بني،  بن   )17(
عبد الصبور شاهني، ط دار الفكر، دمشق، 

1420هـ -2000م، ص 180 -181. 
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بعض آية.
تعليم  إىل  تدعو  روايات  وردت  وقد 
ــات، عىل  آي ــات، مخس  آي الــقــرآن، مخس 
أساس نزوهلا كذلك، منها ما أخرجه ابن 
عساكر من طريق أيب نرضة، قال: كان أبو 
آيات  مخس  القرآن  يعّلمنا  اخلدري  سعيد 
أّن  وير  بالعي،  آيات  ومخس  بالغداة 
مخس  آيــات،  مخس  بالقرآن  نزل  جريل 

آيات)18(.
وروى الطري عن ابن مسعود ريض 
اهلل عنه قال: كان الرجل منا إذا تعّلم عرش 
معانيهن  يعرف  حتى  جياوزهن  مل  آيــات 

والعمل هبن.
قال:  السلمي  الرمحن  عبد  أيب  وعن 
كانوا  أهنم  ُيقرئوننا:  كانوا  الذين  حدثنا 
يستقرئون من النبي فكانوا إذا تعلموا 
بام  يعلموا  حتى  يّلفوها  مل  ــات  آي عرش 
والعمل  القرآن  فتعلمنا  العمل،  من  فيها 

مجيعًا)19(.

-137 ص،  السابق،  املصدر  السيوطي،   )18(
 .138

جرير،  بــن  حممد  جعفر  ــو  أب ــطــري،  ال  )19(
)تفسري  الــقــرآن  تــأويــل  يف  البيان  جامع 
الطري(، ط4 دار الكتب العلمية بريوت، 

وهو هنج مل ترس عليه الكثري من كتب 
الرتبية اإلسالمية التي عمدت إىل تكديس 
هذه  اختالف  مع  الطالب،  عىل  ــات  اآلي
مما  ومناسباهتا،  النزول  شأن  يف  ــات  اآلي
جيعل أمر تعلّمها عىل الناشئة صعبًا ويثقل 

كاهلهم.
القرآن  أن  كله  ذلك  من  واملتحصل 
الكريم تدّرج يف نزول آياته، مراعاًة حلال 
عىل  وقدرهتم  عليهم  نزل  الذين  الناس 
االلتزام بأحكامـــــــه، ولغرض إعدادهم 
والتيسري عليهم من جهة، ومن جهة أخرى 
املعارصة  األحــداث  بحسب  متفرقًا  نزل 
نزوله،  متمع  يف  اجلارية  والوقائع  لنزوله 
فهو كالطبيب الذي يعالج مريضه بالدواء 
من  العالج  يف  معه  ويتدرج  يناسبه  الذي 
حال اىل حال، وبالتايل فإن املنهج القرآين 
ومالحظة  والتيسري  التدّرج  اىل  يدعونا 
واستعدادهم  املخاطبني  الــنــاس  ــال  ح
التكاليف، فال حيملوهنا مجلة ومرة  لقبول 

واحدة.
الثانيــــــــــة: التغيري يف اخلطاب املكي 

واملدين: 

2005م-1426هـ، ج1، ص60. 
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ــرآن الــكــريــم عىل  ــق ـــزول ال ــدأ ن ــت اب
استمر  ثم  بمكـــــة،   الكريم الرسول 
حتى  الرسول  هجرة  بعـــد  الوحي  نزول 
املكي  منه  فكان  املنورة،  باملدينــــة  وفاته 

واملدين.
الرسول  عىل  نزل  ما  به  يــراد  فاملكي 

الكريم قبل هجرته من املدينة.
ــول  ــرس واملــــــدين: مـــا نـــزل عـــىل ال

الكريم بعد هجرته إىل املدينة.
من  أدّق  ــو  وه ــام  ع التعريف  ــذا  ه
تعاريف أخرى فرست املكي بام نزل بمكة، 
نزل هبا،  ما  اهلجرة، واملدين  بعد  وإن كان 
وما نزل بغريمها فهو ليس مكيًا وال مدنيًا، 
مرحلتني  بني  يفصل  األول  التعريف  ألن 
خصائصهـــــــا  منهام  لكل  كانت  للدعوة 
وتبعًا  واالجتامعية،  والزمانية،  املكانية 

لذلك كان هلا خطاب ديني متميز.
عىل  يــقــوم  ثــالــث  تصنيف  ــاك  ــن وه
كان  مكة  ألهل  خطابًا  وقع  ما  أن  أساس 
كان  املدينة  ألهل  خطابًا  وقع  وما  مكيًا 
مدنيًا)20(، ويقوم هذا التصنيف عىل أساس 

يف  الرهان  حممد،  الدين  بدر  الزركي،   )20(
علوم القرآن، حتقيق: ايب الفضل الدمياطي، 

أحد  يشكل  والــذي  بالوحي،  املخاَطب 
فإن  وبالتايل  األساسية،  اخلطاب  مقومات 
أساليبه  يف  يتغري  وربــام  يتشكل  اخلطاب 
وحتى مدلوالته تبعًا للبيئة االجتامعية التي 

يتعامل معها.
القرآن  من  نزل  ما  فإن  عام  وبشكل 
ســورة  وعــرشيــن  سبع  بــحــدود  باملدينة 
عن  الطبقات  يف  سعـد  ابن  رواية  بحسب 
قال:  عباس،  ابــن  عن  بسنده  الــواقــدي 
القرآن  من  نزل  عام  كعب  بن  أيب  سألت 
وعرشون– سبع  هبا  نزل  فقال:  باملدينة؟. 
وسائرها  -ســورة،  وعــرشون  تسع  وقيل 

بمكة )21(.
اآليات  من  واملدين  املكي  لدراسة  إن 
وما يرتتب عىل ذلك من موضوعات آثار 
الترشيع،  تاريخ  مهمة عىل مستوى معرفة 
ــام  ــك ــني واالح ــوان ــق ــن حــيــث ســـّن ال م
التفسري  يف  كبري  أثر  ولذلك  وتدرّجها، 
زمان  أساس  عىل  اآليــات  فهم  حيث  من 
يف  بالغة  أمهية  لذلك  إن  كــام  ــزول،  ــن ال

1427هــــ- الــقــاهــرة،  احلــديــث،  دار  ط 
2006م، ص123. 

السابق،  املصدر  السيوطي،  للمزيد:  انظر   )21(
ج1، ص 25 -27. 
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التدريج  وسّنة  الترشيع  حكمــــــة  فهـــم 
اىل  األصــول  من  باالنتقال  التكليف،  يف 
االكثر  اىل  امليرسة  األحكام  ومن  الفروع 
كلفة، وهو أمر ترتب عليه معرفة السياسة 
العامة يف التعامل مع الفرد واجلامعة، مما له 

مسيس عالقة ببحثنا.
أيضًا  واملدين  املكي  دراسة  أثار  ومن 
واملدينة  مكة  يف   الرسول سرية  معرفة 
ومنهجه يف التعامل مع اصناف الناس من 
واملنافقني  الكافرين  من  وغريهم  املؤمنني 
جاء  مما  املختلفة  اإلحــداث  من  ومواقفه 
ذكرها يف القرآن الكريم، وهو املنهج الرائد 
العمل  يف  للمسلمني  احلسنة  واألســـوة 

االجتامعي والديني عىل مّر األزمان.
بحثنا هو  اآلخــر، من حمــاور  واألمــر 
يتعّلق بام يسمى بيئة النص، أو بيئة اخلطاب 
الزمان  عوامل  تشكيلها  يف  تدخل  والتي 
مكونات  من  يعتر  وما  والثقافة  واملكان 
تتغري  إذ  اخلطاب،  فيها  حييا  التي  احلضارة 
واالجابة  اخلطاب  يثريها  التي  األسئلة 

عنها بتغري البيئة االجتامعية)22(.

)22( انظر مقدمة أ. د. طه جابر العلواين لكتاب: 
النص القرآين من اجلملة اىل العامل، د. وليد 

خماَطب  مع  متفاعــاًل  جاء  فاخلطاب 
يعيش يف بيئة معينة وله حاجاته واشكالياته 
علويًا  اخلطاب  كان  ومهام  وتطلعاتــــه، 
ليأخذ  االرض  اىل  نزل  اّنه  إاّل  ومتساميًا 
أن  البد  فكان  أهدافه،  نحو  االنسان  بيد 
باألدوات  وياطبــــه  واقعــــــــــه  يقارب 
عقله  لتحرك  معــه،  يتفاعل  التي  املعرفية 
وتثري عواطفــه نحو احلق واخلري ومكارم 

األخالق.
معرفة  خالل  من  نستطيع  فأننا  لذلك 
االفــكــار  تناسب  معرفة  اخلــطــاب  بيئة 
الكريم  الوحي  التي جاء هبا  والترشيعات 
لتستوعب  اجتامعية،  نظر  ـــة  زاوي مــن 
للواقع  الترشيعات  بعض  مناسبة  بذلك 
كالمها،  أو  املدينة  أو  مكة  يف  االجتامعي 
كأحكام  ــام،  ــك االح بعض  أن  وكــيــف 
قائم  ــع  واق ملعاجلة  ــاءت  ج مــثــاًل،  الـــّرق 
ألنه  واحــدة  ومجلة  مرة  إلغاؤه  يمكن  ال 
االجتامعي  التكوين  بجدار  سيصطدم 
والبناء االقتصادي احلاكم آنذاك، فجاءت 
الواقع،  مع  ومتوافقة  متدرجة  االحكام 

االسالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  ط  منري، 
القاهرة، )1418 -1997( ص7 فام بعدها. 
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ولكنها تنحو نحو معاجلة جذوره وآثاره، 
ازاحــة  يف  حني  بعد  ولــو  نجحت  وفعال 

ظاهرة الرق من الواقع االسالمي.
وما هيمنا يف هذا البحث هو التغري يف 
االجتامعية  للبيئة  ومناسبته  اخلطاب  لغة 
بالقرآن،  للمخاطبني  العامــــة  والذهنية 
وإمكانية  التغيري  هذا  أبعاد  معرفة  وبالتايل 
املعارصة  املجتمعات  خطاب  يف  استعارته 
االجتامعية  وأوضــاعــهــا  لثقافاهتا  تبعًا 
الذي  الفكري  واجلدل  املعريف  ومستواها 

تعيشه.
املكية جيدها أهنا  واملالحظ يف اآليات 
ختتلف يف لغة اخلطاب وأدواته املعرفية عن 
بيئة  بني  لالختالف  تبعًا  املدنية،  اآليــات 
وبيئة  البسيطة  واالجتامعية  الثقافية  مكة 

املدينة املعقدة واملتطورة نسبيًا.
إمجااًل  نطلع  أن  هنا  املفيد  من  وكــان 
االســالم  قبل  واملدينة  مكة  ــوال  أح عىل 
فيها،  واالجتامعية  الفكرية  واالوضـــاع 
خصوصًا العقائد السائدة وماله من أثر يف 

اختالف اخلطاب املوجه لكل منها.
مـكــة:

بلد يف واٍد غري ذي زرع، ترشف عليها 

ليس  مناخها،  قسوة  يف  فتزيد  جرد  جبال 
حمفورة  بئر  وهي  زمــزم،  ماء  غري  ماء  هبا 
وآبار أخرى حفرها أصحاب البيوت، من 
غري ماء جارية وال عيون غزيرة، لذلك مل 
ذات  أرضًا  تكون  ألن  مكة  أرض  تصلح 
فاضطر  ــب،  وح وزرع  وأعــنــاب  نخيل 
من  إليه  حيتاجون  ما  رشاء  إىل  سكاهنا 
األطراف واخلارج وأن يكتفوا يف حياهتم 
وأن  احلجاج  من  يكسبونه  مما  بالعيش 
وتغنيهم  تسعفهم  جتارة  ذلك  إىل  يضيفوا 
حيفظ  وسلاًم  وأمانًا  معاشهم  هلا  وتضمن 
وال  طامع  فيهم  يطمع  فال  حياهتم،  هلم 

ېئ  ېئ  ۈئ  چ  ُمنَّغص:  عيشهم  ُينَّغص 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
يب  ىب  مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
ىث  جثمث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت 

يث چ ]سورة البقرة: 126[.
بقاء  يف  دور  اجلغرايف  ملوقعها  وكــان 
القوافل  فيها  جتتمع  عقدة  يف  وأهلها  مكة 
إىل  اجلنوبية،  العربية  املناطق  من  ترد  التي 
تسرتيح  فكانت  وبالعكس،  الشام  بالد 
جعل  بدوره  وهذا  فيها،...  وتتزود  بمكة 
ويسريون  التجارة  يــزاولــون  مكة  أهــل 
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القوافل باجتاه اليمن والشام، وكان لوجود 
إذ  مكة،  عىل  كبري  فضل  احلــرام  البيت 
بالد  من  إليه  للحج  الناس  قصده  بفضله 

خمتلفة إىل يومنا احلارض)23(.
عند ظهور االسالم، كانت قريش هي 
القبائل  التي حتكم مكة، وهي من  القبيلة 
العدنانية وقد اشتهرت بالتجارة، والسفر 
طلبًا هلا، وانعكس ذلك عىل طبيعة احلياة 
بمكة، ألن يميل أهلها اىل العيش مساملني 

حتى يأمن احلجاج والوافدون إليها.
العـــــرب  أفصح  من  قريش  وكانت 
بفصاحة  الــعــرب  هلــم  شهد  وقــد  لسانًا 
يعرضون  كانوا  الشعراء  أن  حتى  اللسان 
أن  الثعالبي  ذكر  وقد  شعرهم،  عليهـــم 
وأعقل  الــعــرب  ــى  أده صـــاروا:  قريشًا 
الختالطهم  بيانًا،  الناس  وأحسن  الرية 
القبائل  من  بكثري  والختالطهـــم  بغريهم 
كانوا  اهنم  ثم  شيئًا،  قوم  كل  عن  فأخذوا 
جتارًا، وألن التجار هم أصحاب الرتبيــح 
وكانوا  والتدقيق،  والتنقيق  والتكســــــب 

العرب  تاريخ  يف  املفصل  جواد،  د.  عيل،   )23(
للطباعة،  آونددانش  ط1،  االســالم،  قبل 

ج4، ص5. 

الغزو  )فرتكوا  محسًا،  دينهم  يف  متشددين 
اىل   ) األمــوال  واستحالل  السبي  كراهة 
الشهرة  هلم  جلبت  أمــور  من  ذلــك  غري 
واملكانة، وقد أشري ايضًا بصحة أجسامهم 
وبجامهلم حتى رضب املثل بجامهلم فقيل: 

)مجال قريش()24(.
وقد ذكرت ألهل مكة خصال حسنة 
تتناسب مع ما حضوا به من مكانة جتارية، 
بالصر  والرشِّ  باحلسنة  اإلساءة  دفع  منها 
بالكالم  البذيء  السيئ  الكالم  و  واحللم 
حلمهم  فتغلب  املخجل،  املقنع  احلسن 
يف  نجدهتم  وجــاءت  اجلاهلية  جهل  عىل 
نرصة الغريب والذّب عن املظلوم والدفاع 
عن املستجري هبم)25(... إال إن كل ذلك مل 
عىل  والكر  التعصب  سيطرة  من  يمنع 
بنو  ذلك  من  يستثنى  وقد  أغلب زعامئهم 

هاشم، حتى وصفهم القرآن باجلاهلية.
گ  گ  گ  گ  چ  تعاىل  قــال 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ج4،  السابق،  املصدر  جــواد،  د.  عــيل،   )24(
ص16 -17. 

)25( املصدر السابق: ص 16. 
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]سورة الفتح: 26[.
والفخر  الكر  حالة  تسمى  وقــــــد 
نخوهتا،  اجلاهلية:  وعبيـــــــة  بالُعبيــــــة، 

عنكم  وضـــع  اهلل  ))إن  ــث  ــدي احل ويف 
يعني  بآبائها((  وتعظمها  اجلاهلية  ُعبّية 
جعلتهم  الــتــي  هــي  وهـــذه  الـــكـــر)26(. 
يــعــانــدون ويــرفــضــون دعـــوة الــرســول 
عقائدهـــــــم  عىل  ويرصون   الكريم

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ــة:  ــوروث امل
ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ٹچ ]سورة البقرة: 170[.
اإلســالم،  قبل  السيئة  عاداهتم  ومن 
أن  حتى  هلا  واستحقارهم  للمرأة  إهانتهم 
والدهتا،  بعد  األنثى  يقتل  كان  من  منهم 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  تعاىل  قال 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک کچ ]سورة 

النحل: 58 -59[.

)26( املصدر نفسه، ص 217. 

أشارت  مباركات  آيات  القرآن  ويف 
اىل أوضاع مكة املعيشية وحالة األمن التي 
عليهم  هبا  اهلل  أنعم  التي  والنعم  يعيشوهنا 
باعتباره  البيت  مركزية  عىل  التأكيد  مع 
ونمت  حوله  مكة  تشكلت  التي  النواة 

وتباركت به.
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  تــعــاىل:  يــقــول 
ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
چ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

]سورة العنكبوت: 67[.
ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  وقــال 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿچ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

]سورة قريش: 1 -4[.
هلل  بني  بيت  أول  أن  اىل  ـــارة  واإلش
رمزية  دالالت  ذلك  ويف  بمكة  كان  تعاىل 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  ومعنوية: 
ال  چ ]ســورة  ڱ ڱ ں ں 

عمران: 96[.
ُانه  إاّل  آدم  أنه كان من عهد  نقل  وقد 
بناءه  أعــاد  ثم  ومن  نوح  بطوفان  خرب 
واستقرار  اليها  هجرته  بعد   إبراهيم
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ٻ  ٻ  ٱ  چ  ــه  ب إســامعــيــل  ـــده  ول
ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڀ ڀ ٺ ٺ چ ]سورة البقرة: 

.]127
واملشاعر  املناسك  رّشعا  اللذان  ومها 

من الطواف والسعي فيها.
إال أن ذلك كله مل يمنع ظهور الرشك 

فيها وانتشار الوثنية وعبادة األصنام)27(.
يثـرب )املدينـة(:

ظهور  عند  مهمة  مكانة  ليثرب  كان 
سكنت  أطــرافــهــا  ويف  وفيها  ـــالم،  اإلس
جاليات من اليهود، وهي من املواضع التي 
يرجع تاريها اىل ما قبل امليالد، وقد قدم 
املؤرخون  ويذكر  واخلزرج،  األوس  إليها 
من  قحطان  أزد  إىل  ترجع  أصوهلم  أن 
اليهود  مع  تقاسموا  ما  ورسعــان  اليمن، 
يف  واخلــزرج  شعاب  يف  األوس  املدينة، 

شعاب واليهود يف شعاب.
القديمة  التاريية  األخبار  يف  وعرفت 
جغرافيا  يف  كام  تارة  بيثربة  اإلســالم  قبل 

امللل  الكريم،  عبد  بن  حممد  الشهرستاين   )27(
الدين، ط1،  ابراهيم شمس  والنحل، حتقيق 
1427هــــ- بـــريوت،  اإلعــالمــي،  مؤسسة 

2006م، ص492. 

ب )املدينة( ويدل  بطليموس، وتارة أخرى 
بصفتها  معروفة  كانت  ــا  أهن عــىل  ــك  ذل

املدنية.
خري  العموم  عىل  املدينة  يثرب  وجو 
يعان  ومل  وأفرح  ألطف  فهو  مكة  جو  من 
املاء  أهلها ما عاناه أهل مكة من قحط يف 
متوفر  فاملاء  عليه،  احلصول  يف  شدة  ومن 
بعض اليء فيها وهو غري بعيد عن سطح 
األرض ومن السهولة احلصول عليه بحفر 
البساتني،  يف  كثرهتا  مع  البيوت،  يف  آبار 
النخيل  زرع  أهلها  امكان  يف  صار  وهلذا 
فيها  والتفسح  واحلدائق  البساتني  وإنشاء 
فأثر  للنزهة،  املدينة  أطراف  إىل  واخلروج 
ألني عريكة  أهلها فجعلهم  ذلك يف طباع 

وأرشح صدرًا من أهل البيت احلرام)28(.
ورغم أن األوس واخلزرج أوالد عم، 
شقيق  هو  ــزرج،  اخل جّد  وهو  فاخلزرج، 
أنه  إاّل  قريبة،  رحم  صلة  فبينهم  أوس، 
وقعت حروب متعددة بني الطرفني، هلك 
اىل  ترجع  أسباهبا  وأكثر  كثري،  خلق  فيها 
العصبية القبلية، واألخذ بالثأر، وألسباب 

تافهة.

)28( عيل، د. جواد، املصدر السابق، ص 99. 
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أن  األخبار  أهل  روايات  من  ويظهر 
مكة  كأهل  يكونوا  مل  ــزرج  واخل األوس 
واالستقرار،  اهلــدوء  إىل  امليل  حيث  من 
القائمة  البداوة  حياة  إىل  أميل  كانوا  بل 
احلّيان  بقي  وقد  والتقاتل،  اخلصومة  عىل 
إليهام،   الرسول جاء  حتى  يتخاصامن 
وجهــــــــة  ووجههام  عنه  بالكف  فأمرمها 
التي  العنيفــــــة  اخلصومة  أنستهام  أخرى 

كانت بينهام.
إىل  يرجون  جتــارًا  يثرب  أهل  وكــان 
كان  وكذلك  هبا،  فيتجرون  الشام  أسواق 

هيودها يتاجرون أيضًا)29(.
كانت  اخلصومات،  من  الكثري  ولعّل 
السلطـــــة  عىل  السيطرة  حماولة  اىل  ترجع 
روح  استعارة  إىل  إضافة  النفوذ،  وبسط 
حترضهم  رغــم  فيهم  املتوارثة  العصبية 
املدين  املجتمع  كــان  وقــد  واستقرارهم، 
قبل االسالم، أكثر تطورًا وتنوعًا يف احلياة 
تعدد  حيث  من  واالجتامعية،  االقتصادية 
والتجارة،  كالزراعة  الــدخــل،  مصادر 
ومن حيث تنوع البيئة االجتامعية، لوجود 
قبائل األوس واخلزرج واليهود، فهي بيئة 

)29( املصدر نفسه، ص104 -105. 

متعددة األعراق واألديان.
املدينة كانوا  أن أهل  السبب يف  ولعل 
إىل  يرجع  مكة،  أهــل  من  حرضية  أكثر 
اليمن...  "متمع  إن:  إذ  اليمنية:  أصوهلم 
نجد فيه صفات املجتمع احلرضي أكثر مما 
جزيرة  يف  آخر  حرضي  متمع  أي  يف  نراه 
اىل  )عربه(  حتى  يتلف  متمع  العرب، 
بدوه، وهم الطبقة الثابتة من هذا املجتمع 

عن أعراب بقية جزيرة العرب")30(.
يثرب  أهل  بــادر  فقد  حال  أي  وعىل 
الرسول ومناصــــــــــــــرته  ملساعـــدة 
)األنصار(  بـ  ُعرفوا  حتى  للمهاجرين، 
هبذه  يفتخرون  ـــاروا  وص ـــالم،  االس يف 
يف  وصارت  عليهم  غلبت  حتى  التسمية، 

منزلة النسب.
املــدين  السلوك  الخــتــالف  وسنجد 
آثــاره  بينهام  البيئة  واختالف  املكي  عن 
عن  منه  املكي  ومتيز  القرآين،  اخلطاب  يف 

املدين، كام سيأيت..
أديان العرب وعقائدهم قبل اإلسالم:

وهو  العتيق،  البيت  موئل  مكة  كانت 
العزة  رب  وصفه  ــذي  ال التوحيد  رمــز 

)30( املصدر نفسه، ص210. 
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ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  بقوله: 
]ســـورة  چ  ں  ں  ڱ  ڱ 
حمط  بذلك  وكــانــت   ،]96 عــمــران:  ال 
لدن  من  والعابدين،  املوحدين  ومقصد 
آدِم وإبراهيم وإسامعيل عليهم السالم، إىل 

يومنا احلارض.
أديان  عىل  اجلاهلية  يف  العرب  وكان 
وآمن  باهلل  آمن  من  منهم  كان  ومذاهب: 
بالتوحيد، وكان منهم من آمن باهلل وتعبد 
األصنام، إذ زعموا أهنا تقرهبم اليه، وكان 
منهم من تعبد لألصنام معتقدين أهنا تنفع 
باليهودية  دان  من  منهم  وكــان  وتــرض، 
باملجوسية،  دان  من  ومنهم  والنرصانية، 
ومنهم من توقف ومل يعتقد بيء، ومنهم 
آمن  من  أيضًا  منهم  وكــان  تزندق،  من 
احلياة  هذه  يف  االنسان  يف  االهلــة  بتحكم 
وببطالن كل يشء بعد املوت، فال حساب 
بالقيامة  يؤمنون  فال  كتاب،  وال  نرش  وال 

ويوم الدين.
اىل  يذهب  كام  العرب،  يف  ــل  واألص
دين  عىل  كانوا  أهنم  األخبار،  أهل  ذلك 
احلقيقة  ديــن  إبراهيم،  ديــن  هو  ــد،  واح
والتوحيد، إاّل اهنم ضّلوا وانحرفوا وغووا 

بعبادة األصنام)31(.
بل  العرب،  جزيرة  يف  الــرشك  فظهر 
اهلل  بيت  غلب عليها ونصبت األصنام يف 
من  أول  أن  ذكر  وقد  وعبدت،  وقصدت 
وضع فيه األصنام عمرو بن حلي بن غالوثة 
واستوىل  مكة  اىل  قومه  سار  ملا  عامر،  بن 
البلقاء  مدينة  اىل  صار  ثم  البيت،  أمر  عىل 
األصنام  يعبدون  قومًا  هناك  فرأى  بالشام 
اختذناها  أرباب  هذه  فقالوا  عنها  فسأهلم 
واألشخاص  العلوية  اهلياكل  شكل  عىل 
البرشية نستنرص هبا فننترص ونستسقي هبا 
فنسقى ونستشفي هبا فنشفى، فأعجبه ذلك 
فدفعوا  أصنامهم  من  صناًم  منهم  وطلب 
يف  ووضعه  مكة  اىل  به  فسار  "هبل"  إليه 
الكعبة، وكان معه أساف ونائلة عىل شكل 
زوجني فدعا الناس اىل تعظيمها والتقرب 
اليها والتوسل اىل اهلل تعاىل، وكان ذلك يف 
أول ملك شابور ذي األكتاف اىل أن ظهر 
اهلل تعاىل اإلسالم فأخرجت وأبطلت)32(.

ــد كثرت  ق قــبــل االســــالم  ــت  ــان وك

ج6  السابق،  املــصــدر  جـــواد،  د.  عــيل،   )31(
ص28. 

)32( الشهرستاين، املصدر السابق، ص492. 
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بسنده عن  األزرقي  روى  فقد  وانترشت، 
 عبد اهلل بن مسعود، قال دخل رسول
ثالثامئة  الكعبة  وحــول  الفتح  يــوم  مكة 
جاء  ويقول  يطحنها  فجعل  صناًم  وستون 
احلق وزهق الباطل إّن الباطل كان زهوقا، 

وما يبدئ الباطل وما يعيد)33(.
من  العرب  الشهرستاين  صنف  وقد 
أصناف  إىل  وعقائدهم  أوضاعهم  حيث 
نوع  حمصلة  ومنهم  معطلة،  فمنهم  شتى 

حتصيل.
العرب  معطلة  األصناف  من  وذكــر 
وأراد هبم غري املتعلمني وغري املثقفني َمن 
ومالوا  واإلعــادة  والبعث  اخلالق  أنكروا 
بالطابع املحيي والدهر املفني، وهم الذين 

ڤ  ڤ  ڤ  چ  عنهم:  املجيد  القران  أخر 
ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇچ ]سورة  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ 

اجلاثية: 24[.
وابتداء  باخلالق  أقّروا  منهم  وصنف 

مكة  أخبار  اهلل،  عبد  بن  حممد  االزرقــي   )33(
عيل  د.  حتقيق:  اآلثــار،  من  فيها  جاء  وما 
الثقافة الدينية بالقاهرة،  عمر، ط1، مكتبة 
األول،  ـــزء  اجل -2009م،  ـــــ  1430ه

ص91. 

البعث  ـــكـــروا  وأن واإلبــــــداع،  ــق  ــل اخل
واإلعادة، وهم الذين أخر عنهم القرآن: 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ 

ڱ ں ں چ ]سورة يس: 78[.
وابتداء  باخلالق  أقــّر  منهم  وصنف 
الرسل  وأنكروا  اإلعادة  من  ونوع  اخللق 
وتعبدوا األصنام وزعموا أهنم شفعاؤهم 
إليها  وحجوا  اآلخــرة،  الدار  يف  اهلل  عند 
القرابني  ــوا  ــّرب وق ــا  ــداي اهل هلــا  ــروا  ــح ون
وأحّلوا  واملشاعر  باملناسك  إليها  وتقّربوا 
الناس  -عامة  الدمهاء  وهــم  وحــّرمــوا، 
رشذمــة  إال  ــعــرب،  ال –من  ــم  ــواده وس
التنزيل:  عنهم  أخر  الذين  وهم  منهم، 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  چ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ 
الفرقان:  ]سورة  ڻچ  ڻ  ڻ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ...  قوله:  إىل   ]7
ڭ چ ]سورة الفرقان: 8[.

عىل  ترتكز  العرب  شبهات  وكانت 
بعث  البعث،  إنكار  أحدمهـــــا:  شبهتني، 
األجسام، والثانيـــــة: إنكار البعث، بعث 

الرسل.
إىل  يميل  كـــان  مـــْن  ــرب  ــع ال ومـــن 
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إىل  يميل  ــان  ك َمــْن  ومنهم  الــيــهــوديــة، 
إىل  يصبوا  كان  من  ومنهــــم  النرصانية، 
إىل  يصبوا  كان  من  ومنهـــــم  الصابئة.. 
يعبدون  كانوا  بل  فيعبدوهم،  املالئكة 
اهلل،  بنات  أهنــم  فيهم  ويعتقدون  اجلــن 

تعاىل اهلل عن ذلك علوًا كبريًا)34(.
الشهرستاين،  وأراد هبم  املحّصلة،  أما 
املثقفني واملتعلمني منهم، وكانوا أصحاب 
علم  هي  منها،  أنواع  ثالثة  وذكر  علوم، 
األنساب والتواريخ واألديان، يرونه نوعًا 
أجداد  أنساب  معرفة  خصوصًا  رشيفًا، 
... والثاين: علم الرؤيا والثالث  النبي 

علم األنواء..
وقد كان يف العرب –املحصلة -: من 
النبوة،  وينتظر  األخر  واليوم  باهلل  يؤمن 

وكانت هلم سنن ورشائع...
الظاهر  النور  يعرف  كان  َمْن  ومنهم 
احلنيفي  الدين  وحقيقة  الطاهر  والنسب 
بن  بن عمرو  َكَزيد  النبوي:  املقدم  وينتظر 
نفيل، كان يسند ظهره إىل الكعبة ويقول: 
أهيا الناس هلموا إيلَّ فإنه مل يبقى عىل دين 

ص495– السابق،  املصدر  الشهرستاين،   )34(
 .497

أيب  بن  أمية  وسمع  غريي،  أحد  إبراهيم 
الصلت يومًا ينشد:

كل دين يوم القيامة عند اهلل 
إلاّ دين احلنيفية زوٌر

فقال له: صدقت...)35(.
املطلب،  عبد  هاشم،  بني  سيد  وكان 
حيمله  الذي  بالنور  متميزًا    النبي  جّد 
يف صلبه –نور النبي –والركة التي ُخصَّ 
أبرهة:  رشَّ  به  اهلل  دفــع  حتى  ــك،  ذل هبا 
ںچ ]ســورة  ڱ  ڱ  چڱ 

الفيل: 3[.
وأهلمه النذر الذي نذر يف ذبح العارش 
من أوالده، وبه افتخر النبي حني قال: 
األول:  بالذبح  وأراد  الذبيحني،  ابن  انا 
عبد  بن  اهلل  عبد  والثاين:   ،اسمــــاعيل

املطلب.
أوالده  يــأمــر  املــطــلــب  عــبــد  ـــان  وك
مكارم  عىل  وحيثهـم  والبغي  الظلم  برتك 
األمور...  دنيات  عن  وينهاهم  األخالق 
وكان يقول يف وصاياه: "انه لن يرج من 
وتصيبه  منه  اهلل  ينتقم  حتى  ظلوم  الدنيا 
إىل أن هلك رجل ظلوم حتف  عقوبـــة" 

)35( الشهرستاين، املصدر نفسه، ص501. 
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املطلب  لعبد  فقيل  عقوبة،  تصبه  مل  أنفه 
وراء هذه  إّن  "واهلل  وقال  ففكر  ذلك،  يف 
بإحسانه  املحسن  فيها  جُيزى  دارًا  الــدار 

ويعاقب امليسء بإساءته".
إثبات  عىل  أدلــة  الشهرستاين  وأورد 
عبد املطلب للمبدأ واملعاد ومعرفته بحال 

الرسالة ورشف النبوة)36(.
يف  قريش  مفزع  املطلب  عبد  وكــان 
األمور ومن حلامء  النوائب وملجأهم يف 
عىل  اخلمر  حرم  وممن  وحكامئها،  قريش 
حراء،  بغار  حتنث  من  أول  وهو  نفسه، 
العدد،  ذات  الليايل  يف  والتعبد  والتحنث 
صعده  رمــضــان،  شهر  دخــل  اذا  ــان  وك
للتخيل  صعوده  وكان  املساكني،  وأطعم 

من الناس ليتفّكر يف جاللة اهلل وعظمته.
القران  جاء  سننًا  وضع  أنه  وروي: 
الوفاء  منها:  هبا،  السنة  وجاءت  بأكثرها 
ال  وأن  والــزنــا،  اخلمر  وحتريم  بالنذر، 

يطوف بالبيت عريان...
إذا  كــانــت  قــريــشــًا  إن  ويـــذكـــرون 
عبد  بيد  تأخذ  شديد  قحط  أصاهبا  ما 
املطلب، فتخرج به إىل جبل ثبري، تستسقي 

)36( الشهرستاين، املصدر السابق، ص499. 

املطر)37(.
بعض  وجــود  ــم  رغ الــعــرب  ولكن 
الديانات  أصــحــاب  وبعض  األحــنــاف 
كان  الديني،  الوضع  أن  إاّل  الساموية، 
األوثــان،  وعبدة  املرشكون  عليه  يغلب 
 حتى بعث اهلل سبحانه وتعاىل الرسول
لينهي عهد اجلاهلية ويبدأ عهد اإلسالم، 
الواحد  اهلل  عبادة  عىل  الناس  وليجتمع 

دون سواه.
أوضـــاع  يف  ــول  ــق ال فصلنا  وإنـــام 
ليعلم  اإلسالم  قبل  واعتقاداهتم  العرب 
نزول  أوان  عليه  كانوا  الذي  احلال  منه 
االنحراف  وحــاالت  الرشيف،  الوحي 
قارهبا  التي  واالجتامعية  العقائديــــــــــة 
ينزل  مل  فهو  القرآين،  اخلطاب  وعاجلها 
إىل فراغ ومل يكن خطابه عامًا مماًل، بل 
ومبّينًا،  مفّصاًل  تعاىل  احلق  عند  من  نزل 
النور،  الظلامت إىل  الناس من  ليخـــــرج 

الرشاد. وهيدهيم سبل 

 ،490 السابق،  املصدر  جــواد،  د.  عيل،   )37(
ج1،  احللبية،  السرية  عن  نقاًل  ص57، 

ص24 وما بعدها. 
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اختالف اخلطاب القرآين
 بني املكي واملدين:

عن  املكي  القرآين  اخلطاب  اختلف 
من  ســواًء  واملضمون،  الشكل  يف  املــدين 
ناحية لغة اخلطاب وأديباته وأساليب بيانه 
جانب  من  أو  واحلــوار  اجلــدل  وأشكال 
منهام  كل  عليها  ركــز  التي  املوضوعات 
تم  التي  واالجتامعيـــــة  الفردية  واحلقول 

تناوهلا.
التي  اآليات  بني  االختالف  يكن  ومل 
نزلت بمكة عن اخواهتا النازالت باملدينة 
من  نزلت  فهي  وأصوليًا،  مبدئيًا  اختالفًا 
معني واحد، والقرآن الكريم يتحدث عن 
نفسه من دون تفريق بني ذي وتلك، وإنام 
واملوضوع  املخاَطب  اختالف  يف  الكالم 
اخلطاب  أساليب  تغري  عليه  يرتتب  الذي 
واملخاطب  املــرِســل  أن  رغــم  وتنوعه، 
نفسه، والرسالة نفسهــــــــا، يقول تعاىل: 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چگگ 

ڱ ں چ ]سورة هود: 1[.
كانت مكة، كام أسلفنا، تعيش الرشك 
وكان  التوحيد،  جــادة  عن  واالنــحــراف 
يعيش  الوحي  عليه  نزل  وقد   الرسول

بأخالقه  البعيد  اجلاهلية  عامل  عن  الغربة 
ومنهجها  الرسالة  خلق  عــن  ــه  ــادات وع
الكريم  بالوحي  ينطق  انطلق  لذا  السامي، 
صادحًا  لرساالته،  ومبلغًا  اهلل  اىل  داعيًا 
قريش،  وطغاة  املرشكني  بآياته  وصادعًا 
وحيــرك  ـــوروث  امل الــبــايل  الفكر  ليزلزل 
ونفي  تعاىل  بــاهلل  االيــامن  نحو  األجـــواء 

الرشك واجلروت.. .
الــديــن عىل  ــذا  هل يــؤســس  ــان  ك فهو 
اجلاهلني، وكان  ما هيدم من فكر  أنقاض 
وقواعد  دعوته  أسس  بيان  من  له  البد 
األخالق  مكارم  اىل  يدعو  وأن  رسالته، 
واحرتام كرامة االنسان املهدورة يف ذلك 
الناس  باستعباد  تشوه  الذي  املكي  العامل 
وغريها  البنات  ووأد  الفقراء  وحتقري 
أن  البد  كان  الذميمة،  السلوكيات  من 
قبلهم  من  األمم  عىل  جرى  بام  يذكرهم 
والعر يف قصصهم يف نفس الوقت الذي 
العيش  من  عليهم  اهلل  بنعــــم  يذكرهم 
افتقد  وقت  يف  األمــني،  البلد  يف  الرغيد 
ــان،  واالم األمــن  اىل  حوهلم  من  الناس 
يف  والصمود  الصر  يثبت  أن  ثم  ومــن 
ومحلت  برسالته  آمنت  التي  القليلة  الفئة 
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مشعل دعوته والتي جوهبت بأقسى أنواع 
االضطهاد عىل يد طغاة قريش وزبانيتها: 
إهنا مرحلة التأسيس والتشييد ملعامل الدين 
النكران  أعاصري  بوجه  والصمود  اجلديد 

وقوى االستكبار التي واجهها.
النازلة  اآليات  ميّز  ما  كان  هنا  ومن 
عىل  اكدت  كوهنا:  مكة  يف   النبي عىل 
يف  االصلية  والقواعد  الكلية  االحكام 
الدين غالبًا، من اإليامن باهلل تعاىل ورسوله 
واليوم اآلخر، وما يتبع ذلك من االصول 
العامة، كالصالة وانفاق املال والنهي عن 
الرشك  كمظاهر  للكفر،  تابع  أو  كفر  كل 
والعبادة الزائفة او ما حّرموه عىل أنفسهم 
أصل  يدم  مما  أصل  غري  من  أوجبوه  أو 

عبادة غري اهلل.
املكية  ــــات  اآلي يف  ـــاء  ج ثــم  ـــن  وم
كالعدل،  كلها،  االخــالق  بمكارم  األمر 
واالحسان، والوفاء بالعهد، وأخد العفو، 
واألعراض عن اجلاهل، والدفع بالتي هي 
والصر  وحده،  اهلل  من  واخلوف  احسن، 
مساوئ  عن  والتنحي  ونحوها،  والشكر، 
األخالق من الفحشــــاء واملنكر، والبغي، 
باملكيال  والتطفيف  علم،  بغري  والقــــول 

والزنى،  االرض،  يف  والفساد  وامليزان، 
والقتل، والوأد، وغري ذلك مما كان شائعًا 

يف دين اجلاهلية.
النزول  يف  الكلية  ــول  األص فكانت 
املكية،  اآليات  يف  السائدة  هي  والترشيع 
واملبّينة  املــرشعــات  اآليـــات  كانت  فيام 

للتفاصيل واجلزئيات قليلة.
الدعوة  دخلت  فقد  املدينــــة  يف  أما 
االنصار  فيها  كثر  جديدة،  مرحلة  النبوية 
الدعوة  ونــرصوا  املهاجرين  آووا  الذين 
فتيًا  اسالميًا  متمعـــــــــًا  معًا  ليشكلوا 
فيه،  واملــنــعــة  الــقــوة  عــنــارص  اجتمعت 
أركان  لتثبت  ترتى  الترشيعات  فنزلت 
واجلديد،  الوليد  االسالمي  املجتمع  هذا 
وما يتطلبه من أحكام تفصيلية ختص بناءه 
آن  وقد  آمنوا  فاملؤمنون  والداخيل،  الذايت 
ويتقدموا  الرشيعة  علوم  يتعلموا  أن  هلم 
الفردية  بالعبادات  االلــتــزام  من  بمزيد 

واالجتامعية.
متمع  حتديات  فان  أخرى  جهة  ومن 
عّدة  باجتاه  توسعت  املدينة  يف  املسلمني 
املنافقون  شكل  وخارجية  داخلية  جهات 
الكفر  ــروا  ــم ـــامن وض اإلي ــروا  ــه أظ ممــن 
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ومؤامرات  مكة  يف  املرشكني  وهجامت 
الفتنة  ــزرع  ل وحــوهلــا  املدينة  يف  اليهود 
البد  فكان  متعددة،  معادية  جهات  فيها.. 
وجهاد  النفس  عن  بالدفاع  مواجهتها  من 
آيات  ــت  ورشع أسست  ــذي  ال األعـــداء 

القرآن املدنية له.
اىل  الــرســول  ــرج  خ عندما  وهــكــذا 
كملت  االســالم  خطة  واتسعت  املدينة 
اغفال  دون  تدريج  عىل  األصــول  هناك 
هبا  والتذكري  ــول  أص من  بمكة  نــزل  ما 
البني،  ذات  كإصالح  عليها  والتأكيد 
املسكرات،  وحتريم  بالعقود،  والــوفــاء 
ــتــي حتــفــظ األمـــور  ــد احلــــدود ال ــدي وحت
ورفع  وحيسنها،  يكملها  وما  الرضورية 
أشبه  وما  والرخص،  بالتخفيفات  احلرج 
الكلية،  لألصول  تكمياًل  نزل  مما  ذلك، 
وهذا  وحيصنها)38(،  وحيكمها  يقوهيا  وبام 
املجمل العام سنفصله فيام ييل من بيانات 

ومالحظات:
اىل عامة . 1 يتوجه  املكي  غالب اخلطاب 

حممد  حتقيق:  اسحــــــــاق،  ابو  الشاطبي،   )38(
العرصية،  املكتبة  ط  الفاضيل،  القادر  عبد 
ج3،  -2004م(،  )1425هــــ  بـــريوت، 

ص68 -69. 

أكثرهم  كان  مكة  أهل  إن  إذ  الناس، 
كان  لذا  قلة،  واملؤمنون  مؤمنني،  غري 
النَّاُس(  ا  َ َأهيهُّ )َيا  يردد:  املكي  اخلطاب 
املدين،  اخلطاب  أما  آَدَم(،  َبنِي  )َيا  أو 
وبعد أن كثر املؤمنون يف املدينة املنورة 
وكونوا متمعًا ثم دولة هلم، فإن غالب 
ــا  َ َأهيهُّ )َيــا  هلم:  يتوجه  املــدين  اخلطاب 

ِذيَن آَمُنوا(. الَّ
ــا  َ َأهيهُّ ــا  )َي ورود  عدم  ذلك  يعني  وال 
ِذيَن آَمُنوا( يف  ا الَّ َ النَّاُس( يف املدين و )َيا َأهيهُّ
املكي، وإنام هو يف األكثر وليس بعام، فقد 
وأوهلا:  مدنية  النساء  سورة  أن  عىل  أتفق 
ا النَّاُس( وعىل أن سورة احلج مكية  َ )َيا َأهيهُّ

وفيها: چ گ ڳ ڳ ڳ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
احلــج:  چ ]ســـورة  ں  ں 

.]77
الكتاب،  أهل  مل يكن يف مكة من  وملا 
وقع  التي  السور  فإن  باملدينة،  كانوا  وانام 
فيها اخلطاب ألهل الكتاب نزلت باملدينة، 

دون مكة.
ــزل بمكة ذكــر األمــم والــقــرون-. 2 ون

لــدراســة أخــبــارهــم واالعــتــبــار هبا، 
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مللهم  وقصص  األنبياء  أخبار  وفيها 
واجلبابرة،  الطغاة،  عىل  جــرى  ومــا 
والكافرين من اهلالك والعذاب، وبيان 
واملكذبني  خلقـــه،  يف  تعاىل  اهلل  سنن 
عىل  الغالب  إن  إذ  املؤمنني،  ونجاة 
االصنام  الرشك وعبادة  أهل مكة هو 
والطغيان،  والنشور  البعث  ونكران 
فكان البد من دعوهتم اىل توحيد اهلل 
حّل  بام  وتذكريهم  عنه  الرشك  ونفي 
باألمم السابقة لطغياهنم من العذاب، 
اهلل  لنداء  ويستجيبوا  يستكينوا  حتى 

واتباع رسوله..
الطبيعي  من  فإن  املدينة  يف  أمـــــــــــا 
الفردية  الرشعية،  بالتكاليف  األمــر  أن 
االيــامن  رســوخ  بعد  يــأيت  واالجتامعية، 
ــة، عــىل االلــتــزام  ــامع وعــقــد الــفــرد واجل
بالفروض املرتتبة عىل االسالم، لذا نزلت 

أكثر أحكام الفرائض والسنن باملدينة.
أغــلــب  املـــديـــنـــة  يف  ــت  ــن س ــــد  وق
-مثل  الصـــــالة  الترشيعـــــــــــات–عدا 
اخلمر  وحتــريــم  احلــج  وفريضة  الــصــوم 
االجتامعية  الترشيعات  أو  الربا  وحتريم 
السور  يف  كان  وكذلك  اجلهاد،  كأحكام 

هبا  ويراد  والفرائض،  احلدود  ذكر  املدينة 
أحكام املرياث)39(.

متمعًا . 3 ـــدين،  امل املجتمع  ــان  ك ــا  ومل
فقد  وغالبــــه،  ظاهره  يف  اسالميــــًا 
املنافقني  ظاهرة  املدينــــة  يف  ظهرت 
ـــالم  ــرون االس ــه ــظ ـــم الــذيــن ي وه
دور  هلــم  وكـــان  الــكــفــر،  ويبطنون 
كثري  أثروا سلبيًا عىل  خبيث وخطري، 
القرآن هلم  لذا تعرض  من احلوادث، 
يف سورة )املنافقون( ويف سورة التوبة 
املنــــــافقني  تفضح  مفصلة  بآيات 
أخرى  مدنية  سور  ويف  منهم،  وتترأ 

ڤ  چڤ  تعاىل:  قال  متفرقة، 
ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ 
چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 
چ ]ســورة  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

التوبة: 101[.
ذكــر  فيها  ـــورة  س ــل  ك مــكــي:  قـــال 

)39( اسامعيل، أد. حممد بكر، املوسوعة القرآنية 
للشؤون  األعىل  املجلس  ط1  املتخصصة، 
-2003م،  1423هـ  القاهرة،  اإلسالمية، 

ص 590. 
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فمدنية)40(. املنافقني 
سبق-يف . 4 –كام  االختالف  يقترص  ومل 

وكذلك  اخلطاب  وحمتوى  املضمون 
أو  مرشكني،  أو  كفارًا  به:  املخاطبني 
رسى  وإنــام  مؤمنني،  أو  كتاب،  أهل 
االختالف إىل شكل اخلطاب وأدواته 
عن  السيوطي  نقل  فقد  اللغويــــــة، 

العريني رمحه اهلل:
ومل  فاعلمن  بيثرب  كاّل  نزلت  "وما 

تأِت يف القرآن يف نصفه األعىل.
نصفه  أن  ـــك  ذل وحــكــمــة  ــــال:  وق
األخري نزل أكثره بمكة، وأكثرها جبابرة، 
والتعنيف  التهديد  فيه عىل وجه  فتكررت 
النصف  بخالف  عليهم،  واإلنــكــار  هلم 
إىل  اليهود، مل حيتج  منه يف  نزل  األول وما 

إيرادها فيه لذلتهم وضعفهم")41(.
السور  إىل  كليــة  نظرة  أن  والــواقــع 
القرآنية املكية وإىل األخرى املدنية تعطينا 
اللغوي،  التعبري  يف  أخرى  أساسية  فروقًا 
اآليات  يغلب عليها قرص  املكيــة  فالسور 

ج1،  السابق،  املصدر  السيوطي،  انظر:   )40(
املذكورة  نقلنا االقوال  ص52 -53، وقد 

عنه. 
)41( السيوطي، املصدر السابق، ج 1، ص54. 

ــوة  ــرة الــســجــع وق ــث ــور وك ــس وصــغــر ال
يناسب  –بام  اخلطاب  وشــدة  األسلوب 
به  عرفت  ومــا  ولغتهم  مكة  أهــل  حــال 
البيان،  وحــســن  الفصاحة  مــن  قــريــش 
اإلسهاب  دون  ــاز  اإلجي يناسبهم  فكان 

واإلطناب.
عليها  فيغلب  املدنية،  السور  أمـــــــا 
وطول  اخلطاب  وسهولة  األسلوب  لني 
االحتجاج،  وسعة  اجلدل  وعمق  اآليات 
متيل  التي  املدنية  املجتمعات  لغة  وهــي 
يف  والتفصيل  األسلوب  يف  البساطة  إىل 
وضعها  مع  يتناسب  بام  املــوضــوعــات، 
املعريف، فكان يناسبهم الرشح وااليضاح، 
وذلك يتتبع كثريًا من البسط واإلسهاب.. 
ألن "دستور البالغة ال يقوم االَّ عىل رعاية 

مقتضيات األحوال")42(.
وقد حتدث اجلاحظ يف رسائله عن أثر 
بني  كاالختالف  اللغة،  تكوين  املحيط يف 

املكي واملدين وغريه)43(.

مناهل  العظيم،  عبد  حممد  ــزرقــاين،  ال  )42(
العرفان يف علوم القران، ط املكتبة العرصية، 
-2004م،  1424هـ  ط،  –بريوت،  صيدا 

ص 191. 
)43( عيل، د. جواد، املصدر السابق، ص525. 



املتغري االجتامعي يف اخلطاب القرآين

44

س والثالثون -شتاء )2019م- 1440هـ(
ساد

العدد ال

والفارق األهم بني املكي واملدين، هو . 5
أن اخلطاب املكي تغلب عليه الشؤون 
وسلوكًا،  وأخالقًا  عقيدة  الفردية، 
ويعيشون  قالئل  كانوا  املسلمني  ألّن 
أما  جــاهــيل،  متمع  ضمن  ــــرادًا  أف
واملسلمون  جاء  فقد  املدين  اخلطاب 
قد تشكلوا كمجتمع، بل دولة، وهلذا 
ومفاهيمه  وتقاليده  أعرافه  املجتمع 
عىل  تبنى  أن  ينبغي  التي  ومعامالته 
كام  وأحكامه..  اجلديد  الدين  أساس 
إّن هلذه الدولة شؤوهنا ومناسباهتا يف 
والعهود  املواثيق  و  والسالم  احلرب 
مما يتطلبه فقه دولة وأحكام عالقات 
َر هلذه  وقيم سياسية، وجاء القران لَِينظَّ
حدودًا  هلا  ويرسم  اجلديدة  األوضاع 
األخــالق  يف  جــديــدًا  أفقًا  ويعطيها 
هناك  وختتلف  هنا  تلتقي  قد  والقيم 
وهذه  السائدة،  واملعايري  القيم  مع 
وكأهنا  تبدو  قد  االجتامعية  األحكام 
وحترك  لتغرّي  تبعًا  ومتحولة  متغرّية 
فتكون  السائدة  االجتامعية  األوضاع 
األمر  ألوىل  مفتوحــــة  مساحًة  فيها 
تأسيًا  فيها  املناسب  القرار  ليتخذوا 

لسنة الرسول الكريم وما جاء يف 
القرآن من مواقف وأحكام.

القران آيات مكية تؤكد  ولذا نجد يف 
تعاىل  باهلل  االيــامن  و  التوحيد  عقيدة  عىل 
ورسله واليوم األخر، وحماججة املرشكني 
ــالم  االس إىل  ــم  ــوهت ودع شبهاهتم  ورّد 
من  املسلم  شخصية  بناء  أسس  ــاء  وإرس
حتديات  وجه  يف  وصموده  صره  حيث 
واجه  ــذي  ال اجلاهيل  املجتمع  وعقبات 
أنـــــــــواع األذى الفردي  املؤمنني بأقسى 
واجلامعي، كام أكدت اآليات القرآنية عىل 
األخالقي  وسلوكه  الرسايل  املسلم  التزام 
بالعفو  االخــريــن  مع  والتعامل  الرفيع 
املسلم  اإلنسان  إعداد  وبالتايل  والصفح، 

كلبنة أساسية يف بناء املجتمع املسلم.
عاشوا  املسلمني  ــاّن  ف املدينة  يف  أمــا 
ضمن  جهة  مــن  ليكونوا  ــرى  أخ جتربة 
أفكارهم  وألتباعها  األديان  متعدد  متمع 
وتقاطعاهتم،  ومشكالهتـــــــم  وحججهم 
إضافة اىل نقاط اتفاقهم وكلمتهم املشرتكة 
ــوار  احل مــن  ــد  الب فــكــان  املسلمني،  مــع 
االخر  مع  الفكري  واجلــدل  العقائدي 
معهم،  سواء  كلمة  اىل  الوصول  وحماولة 
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متعدد  متمع  ضمن  السلمي  والتعايش 
األديان واألعراق.

وهناك من جهة أخرى اجلامعة املسلمة 
فيها  فدخل  الــنــاس  عــىل  انفتحت  التي 
املنافقون،  ومنهم  املؤمنون  منهم  كثريون، 
الــوجــود  اجلــامعــة رصاع  ــذه  وختـــوض ه
مؤامرات  من  ضدها  حيــاك  ما  كثرة  مع 
يتآمر  قريش وحلفائها ومن  وحروب من 
بحاجة  بذلك  املدينة،  متمع  من  معهم 
نفسها و  للدفاع عن  اىل فكر اجلهاد  ماسة 
احلفاظ عىل جتربتها الفتية، التي كانت بني 

حدين البقاء أو الفناء.
الفكر  املــكــي  ــىل  ع غــلــب  هــنــا  ــن  م
وغلب  واألخالقي،  العقائدي،  الفردي، 
والسيايس  االجتامعي  الفكر  املدنية  عىل 

وفقه الدولة وأحكام اجلهاد.
املسترشقون ومسالة املكي واملدين:-

حيزًا  واملـــدين  املكي  مــوضــوع  أخــذ 
الذين  املسترشقني  لدى  االهتامم  من  كبريًا 
درسوا القرآن والسرية النبوية، وكان جّل 
اهتاممهم هو يف العالقة بني النص وتاريخ 
فيه،  نزل  الذي  االجتامعي  والواقع  نزوله 

والذي قد يسمى ببيئة النص.

كبريًا  اهتاممًا  البحث  هذا  لقي  وقد 
من لدى املسترشق األملاين نولدكة والذي 
حتدث بتفصيل عن خصائص املكي واملدين 
وعالقتها بتاريخ الدعوة النبوية )44(، ومن 
ثم تبعه مسترشقون بارزون آخرون اقتفى 
معظمهم أثره، وزاد بعضهم عليه أو غرّي، 
الذي  األساس  هي  بقيت  نظرياته  أن  إال 
بنوا عليه، فكان من أبرز هؤالء املسترشق 
االنكليزي  واملسترشق  بروكلامن،  فارل 
ثم  ومن  سيل،  وكانوا  واط،  مونثجمري 
املسترشق البارز كولد زهيري وغريهم)45(.

تقوم نظرية نولدكه عىل قبول التقسيم 
األساليب  يف  بينهام  والتاميز  واملدين  املكي 
املحيط  يف  للتغرّي  تبعًا  واملضامني  اللغوية 
سبقه  عمن  يتميز  ولكنــه  النزول  وبيئة 
وغريهم  املسلمني  الباحثني  من  وحلقـــــه 

بأمرين:
ثالث  اىل  املكي  العهد  تقسيم  األول: 

ترمجة  القرآن،  تاريخ  ثيودور،  نولدكه،   )44(
مؤسسة  ط1،  ــامــر،  ت جـــورج  وحتــقــيــق: 
كونراد، بريوت 2004م، ص53 -210. 

)45( انظر: النرصاوي، د. عادل عباس، إشكالية 
ط،  املسترشقني،  عند  القرآين  النص  فهم 

الرافدين، 2016م، ص 152 وما بعدها. 
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متميزة  خصائص  منها  كل  حتمل  فرتات، 
تــأكــيــده عــىل اختالف  عــن غــريهــا، مــع 
اسلوب اخلطاب املكي خصوصًا يف جانب 
اللغة ومفردات اخلطاب بني فرتة وأخرى 
احلــامس  بــقــوة  االوىل  الــفــرتة  متــيــزت  إذ 
التي  اخلطابية  النرة  و  النبي  حيّرك  الذي 
واآليات  الكامل،  الشعري  بلوهنا  حتتفظ 
تعاليم بسيطة وهادئة  التي حتمل  القصرية 
لكنها زاخرة بالقوة وذات حتريك ايقاعي 

وجرس عفوي مجيل...
هلا  فليس  الثانية،  الــفــرتة  ســور  أمــا 
الفرتة  سوره  يشبه  فبعضها  مشرتك  طابع 
الثالثة،  الفرتة  سور  يشبه  وبعضها  األوىل 
احلامس  من  االنتقال  عليها  يالحظ  ولكن 
العظيم اىل قدر أكر من السكينة يف السور 
النثري،  الطابع  يغلب عليها  التي  املتأخرة 
مع استشهادات قرآنية بواسطة أمثلة كثرية 

مأخوذة من الطبيعة والتاريخ.. .
تصبح  اللغة  فإن  الثالثة،  الفرتة  أما 
فيها: مطنبة، واهية )!!(، نثرية، مع تكرار 
طول  مع  للكلامت...  وترديد  له  هناية  ال 
مع  الشعري،  للقالب  واختفاء  لآليات، 

كثرة اخلطاب: )يا أهيا الناس(.

األمر الثاين: هو حماولة نولدكه اقرتاح 
اعادة ترتيب زمني للسور القرآنية يتلف 
املسلمني  لــدى  املــتــوارث  الرتتيب  عن 
– ــي  ن حتليل  ــىل  ع ــامد  ــاالعــت ب ـــك  وذل
دراسته  يف  ايضًا  اعتمده  ما  وهو  تاريي، 
للسور املكية بفرتاهتا الثالث واملدنية)46(.

أن  تقريره  من  البــد  الــذي  والــواقــع 
عىل  املالحظات  من  وبالرغم  نولدكه 
أنه  إاّل  وهناك،  هنا  استنتاجـــــاته  بعض 
كان مبدعًا يف التحليل الني –التاريي، 
الذي حاول أن حيلل ويقارب النص، من 
رافقت  التي  واألحــداث  الوقائع  خالل 
املتقابل  التفاعل  يدرس  وبالتايل  ظهوره، 
بني النص وبيئته، وهو أمر علمي ومنهج 
والتأمل  بالدراسة  عنده  التوقف  يستحق 
تتأثر  ال  أن  وينبغي  والتدقيق،  والفحص 
نولدكه  من  يفهم  قد  بام  تلك  دراستنا 
فتلك  الوحي)47(،  برشيـــــة  عىل  وغريه 
مسألة أخرى، ال يمكن أن نتوقع خالفها 

السابق، ص 61- املصدر  نولدكه،  انظر:   )46(
 .210

هذا  وغــريه  نولدكه  عىل  به  اخذ  ما  انظر   )47(
السابق،  املــصــدر  الـــنـــرصاوي،  ــذ:  ــاخ امل

ص157. 
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ندرس  أن  فلنا  مسلم،  غري  باحث  من 
عقيدته  وله  العلمية،  وإبداعاته  منهجه 

وأفكاره التي ال تناسب أفكارنا.
قوهلم  املسترشقني  عىل  يؤخذ  نعم، 
بتغري شخص النبي يف املدينة عام كان 
النص  يف  التغرّي  وبالتايل  مكة،  يف  عليه 
اجلوهر  يف  املــدين،  عــن  املكي  الــقــرآين، 
ذلك  اىل  ذهب  كام  حتكمه،  التي  واملبادئ 
خطاب  أن  يرى  والــذي  تسسيهر  جولد 
اىل  هجرتـــــه  بعد  تغري  قد   الرسول
كان  الــذي  الوقت  يف  أنه  فريى  املدينة، 
التقوى  اىل  يدعو  مكة  يف  وقرآنه  حممد 
يف  فإنه  اآلخرة  بالدار  والتذكري  والزهد 
ليكون  اجلديد  الوطن  طابع  محل  املدينة 
ومنظم  دولــة  ورجــل  ــًا  ــازي وغ مــاهــدًا 
املدين  العرص  أن  ويرى  جديدة...  مجاعة 
التي  الفكرة  يف  جوهرية  تعديالت  أدخل 
كان  إذ  اخلــاص  طابعه  عن  حممد  كوهنا 
رسل  سلسلة  برسالته  يتمم  نبيًا  مكة  يف 
اإلنسانية  يف  أمثاله  بإنذار  ويقوم  التوراة 
املدينة  يف  أما  الضالل...  من  وإنقاذهم 
اخلارجية  وظروفه  مقاصده  تغريت  فقد 
الظروف  بحكم  آخــر  اجتــاهــًا  واجتــهــت 

اخلارجية..)48(.
التأكيد  يف  تسيهر  جولــــد  ويستمر 
حتولت  قد  وسريته  النبي  صورة  أن  عىل 
بآيات  مستشهدًا  مكـــة  من  هجرته  بعد 
عن  االعـــراض  اىل  تدعو  التي  الــقــرآن 
اهلل  اىل  والدعوة   )40 )احلجر:  املرشكني 
 )25 )النمل:  احلسنة  واملوعظة  باحلكمة 
قتال  اىل  تدعو  التي  املدنية  ــات  اآلي اىل 
 )244 )البقرة:  و   )5 )التوبة:  املرشكني 

ليصفه بأنه "نبي القتال واحلرب"..
عن  ينقل  فأنه  ــد،  ــول أرن السري  أمــا 
النبي  أن  تــــأكيدهم  االوربيني  الكتّاب 
منذ  اهلجرة  ــام  َع جديدًا  مسلكًا  سلك 
هجرته اىل املدينة ومنذ أن تغريت ظروف 
حياته هناك، فلم يعد البشري النذير املرسل 
باحلق  أقنعهم  قد  كانوا  الذين  الناس  اىل 
بصدق الدين الذي أوحى اليه، وانام ظهر 
مندفعًا  متعصبًا  يكون  أن  اىل  أقرب  االن 
ومهارة  قوة  من  سلطته  يف  ما  كل  يستغل 

يف  والــرشيــعــة  العقيدة  تسيهر،  جولد   )48(
موسى  يوسف  حممد  د.  ترمجة:  االســالم، 
بمرص،  احلديثة  الكتب  دار  ط،  وأخــرون، 

ص16 -17. 
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سياسية يف فرض نفسه وفرض آرائه)49(.
هذه الصورة املتغرية عن النبي يف 
هلجة  تغرّي  لذلك  وتبعًا  مكة،  عن  املدينة 
اىل  والسلم  الصفح  من  القرآنية  اآليــات 
احلرب والقتال تكاد جتدها عند الكثري من 
أو  –بقصد  يتعرضوا  مل  الذين  املسترشقني 
بغري قصد–إىل تأثري تغرّي ظروف وأحوال 
التي  الفردية  احلالة  من  املحمدية  الدعوة 
يتعرضون لالضطهاد  أفراد قالئل  حيملها 
واألذى دون أن يملكوا فرصة الدفاع عن 
تتعرض  ودولــة  متمع  حالة  إىل  أنفسهم 
ألقسى أنواع احلرب واهلجوم من أعدائها 
الذين يريدون تناوشها من كل جانب لقتل 
إاّل  يملكوا  فال  متمعهم  وإبادة  املسلمني 
املرشوع  والقتال  النفس  عن  الدفاع  خيار 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  چوئ  الــعــدوان:  لصد 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
البقرة:  یچ ]ســـورة  ىئ 

.]190

انظر:   ،53 ص  االســـالم،  اىل  الــدعــوة   )49(
املسترشقون  جاسم،  عجيل  د.  النشمي، 
املجلس  ط1.  االسالمي،  الترشيع  ومصادر 
االعىل للثقافة والفنون واالدب، 1404هـ-

1984م، ص 55. 

يغرّي  مل  والقتال  اجلهاد  ذلــك  ولكن 
وال  السامية   النبي أخالقية  من  شيئًا 
كام  اآلخرين،  مع  التعامل  يف  منهجه  من 
املدينة يف خطها  القرآن يف  آيات  مل ختتلف 
الرسايل عام كانت عليه يف مكة، فإن األمر 
بالعفو والصفح تكرر يف املدينة -كام جاء 

ک  چ  املدنية:  السور  يف  -فنقرأ  مكة  يف 
ک ک ک گ گ گ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
البقرة:  چ ]سورة  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

.]109
ۈ  ۆ  ۆ  چ  اليهود:  عن  وقوله 
ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ائچ  ى  ى  ې  ېې 

مفردة  وردت  وقد   ..]13 املائدة:  ]سورة 
"الصفح" ومشتقاهتا ثامنية مرات يف القرآن 
كانت منها أربعة يف السور املكية وأربعة يف 
السور املدنية، أما مفردة "العفو" ومشتقاهتا 
مرة،  وثالثني  مخسًا  القرآن  يف  وردت  فقد 
وقد تكررت ثالثون منها يف السور املدنية.
نفسه،  فهو  الكريم  النبي  منهج  أما 
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دراســة  من  ذلــك  معرفة  ويمكن  أيضًا، 
من  ولّعل  مكة،  من  هجرته  بعد  سريته 
مكة  فتح  يــوم  ــداءه  ن هو  الشواهد  ــرز  اب
آذوا  الذين  مرشكيها  عىل  املسلمني  وغلبة 
وأمواهلم،  دمائهم  يف  وأوغلوا  املسلمني 
ولكن النبي عفا عنهم وقال: )اذهبوا فأنتم 
)اليوم  فيهم:  نــداءه  رفع  وقد  الطلقاء(، 
يوم املرمحة()50( من دون أي روح للثأر أو 
االنتقام، فكانت أخالق الرسالة ذاهتا فردًا 
املواقف  ظواهر  اختلفت  وإن  ومجاعة، 
الساحات وامليادين ومتطلباهتا:  باختالف 
سلاًم وحربًا، مما تفرضه األحداث عىل أية 
تتعرض  دولة  وأية  لإلبادة  تتعرض  مجاعة 

ملخاطر األعداء.
تعلق اآليات بوقائع ل يعني حمدودية 

املعاين:
آيات  أو  آية  تعلق  أن  وهو  أمر  بقي 
من القرآن الكريم بوقائع أو أشخاص يف 
زمان أو مكان معينني ال يعني بحال حمدود 
باملايض،  وتعلقها  اآليات  معاين  حمدودية 

البخاري،  سامعيل  بن  حممد  البخاري،   )50(
دار  ط  املغازي،  كتاب  البخاري،  صحيح 

ابن كثر، ، 1414هـ -1993، ص 597. 

يف  تدخل  كانت  وان  الوقائع  تلك  ألن 
معانيها  وفهم  اآليــات  هذه  معنى  تفسري 
التأويل  يبقى  للنص، ولكن  اجتامعيًا  فهاًم 
وما وراء املعنى، من معاٍن ومفاهيم ذات 
بعد مطلق ورسالة خالدة تعلو عىل الزمان 

واملكان، فإذا قرأنا يف القران: چ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڻ ڻ ڻ چ ]سورة املسد: 1 -5[.

فإن معرفة أيب هلب وامرأته وسلوكهام 
رغم  والرسالة  الرسول  جتــاه  الــعــدواين 
ويمكران  يكيدان  كان  وما  منه،  قرابتهام 
كل  واضغان...  أحقاد  من  حيمالن  وما 
ذلك يساعد يف فهم أجواء النص واملعنى 
املراد منـــــه ووقائع احلدث، كام يقولون، 
الذي  واملفهوم  املعنى  هذا  وراء  ما  ولكن 
وعامًا،  خالدًا  يبقى  تأويله،  أي  حيمله، 
ألنه ليس املراد هنا ّذم أيب هلب، وهو عم 
الرسول جلانبـــــــه الشخي الفردي، 
األشخاص  سلوك  ذّم  منه  املــراد  ولكن 
ــاب  ــق وأهــلــه، وذه الــذيــن يــعــادون احل
من  يملكون  ما  وأن  ــدًى،  س جهودهم 
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عنارص القوة، مااًل وجاهًا وقرابة وغريها، 
سوف لن تنفعهم وال تنقذهم من عذاب 

ڱ  چ  ــل:  ب الــعــواقــب  وســـوء  اهلل 
چ ]سورة  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ 

االنفال: 30[.
وهـــذا ســـاٍر يف ســائــر آيـــات الــقــرآن 
كمن  عليهم،  تنزل  مل  من  يف  جتري  والتي 
واحلكم  األمثال  جترى  كام  عليهم،  نزلت 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  ــاىل:  ــع ت قـــال 
چ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

]سورة الزمر: 27[.
اخلامتـــــــــــــة:

ــاتــه  آي ــًا يف  ــدرج ــت م ـــقـــرآن  ال ـــزل  ن
املجتمعات  لظروف  مراعاة  واحكامه، 
لقبول  هتيئتها  ولغرض  عليها،  نزل  التي 
مع  الشاملة  املــواجــهــة  وعـــدم  دعــوتــه 
عاداهتم وتقاليدهم، وإنام اّكد عىل عقيدته 
ورسله  تعاىل  باهلل  ــامن  االي يف  األساسية 
وتوسيع  تعميق  ثم  ومن  االخر،  واليوم 
رقعة  واتساع  الزمان  بمرور  الترشيعات 
يكن  فلم  واملجتمع،  األفراد  لدى  قبوله 
دعوتـــــه،  بدء  منذ  شموليًا  وال  مترسعًا 
تطور  يراعي  وواقعيًا،  حركيًا  كان  بل 

فال  للتغيري،  استعداده  ومــدى  املجتمع 
ومال  الطاقــة  حدود  التكليف  يتجاوز 

اإلمكان.
خطابه  لــغــة  يف  ــرآن  ــق ال واخــتــلــف 
آلخــر،  متمع  مــن  أحــاديــثــه  ومضامني 
وعالج  املجتمعات  هذه  هلداية  جاء  ألنه 
نداء  يكن  فلم  االجتامعيــــة،  أمراضها 
السامء غريبًا وال بعيدًا عن الناس، بل كان 
يقرتب منهم يف االساليب ولغة اخلطاب، 
الضالل  من  وانقاذهم،  اسعافهم  حماواًل 

اىل اهلدى، ومن الظلامت اىل النور.
اخلطاب  يف  والتنوع  التدرج  وهــذا 
التعامل  لكيفية  رائعًا  مثااًل  يعطينا  القرآين 
التسامي  رضورة  عىل  ويؤكد  الناس  مع 
والواقعية  واملرونة  اخلطاب  يف  والتسامح 
يف املقاربة الدينية ألفكارهم وألوضاعهم، 
ــان واملــكــان  ــزم ومــالحــظــة عــنــرصي ال
يف  احلاصل  التطور  وكذلك  وتغرّيمها، 
وصواًل  واالجتامعية،  الفكرية  األوضاع 
ومتسامـح  ومنفتح  مرن  ديني  خطاب  اىل 
ومتعايش مع االنسان املعارص، ومالحظة 
املجتمعات  واخــتــالف  الــظــروف  تغرّي 
وواقعية،  جديدة  معاجلة  يتطلب  والذي 
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وشاخصة،  حّية  الرشيعة  مقاصد  لتبقى 
فيؤخذ  والتطبيق  الترشيع  ماالت  أمـــــا 
املستهدف  املجتمــــع  االعتبار  بنظر  فيها 
بنظر  األول  الترشيع  أخذ  كام  باخلطاب 
كــان يف  ــواء  زمــانــه، س االعــتــبــار متمع 
عامل  أو  العربية  اجلزيرة  أو  املدينة  أو  مكة 

ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قال  الزمان،  ذلك 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں 

چ ]سورة  ھ  ہ  ہ  ہہ 

ابراهيم: 4[.
اخلالصة:

أمهها:  أساسية  بعوامل  اخلطاب  يتأثر 
اخلطاب،  وبيئة  واملخاَطب،  املخاِطب، 
مقاربًا  جــاء  الكريم  الــقــرآين  واخلــطــاب 
ببيانه،  إليهم  متوجهًا  الناس،  ألوضــاع 
ولذا  النور،  إىل  الظلامت  من  ليخرجهم 
كان خطابًا متحركًا ومتغريًا يف لغة خطابه 
وأساليب دعوته، وكانت تلك من سامت 
من  حيمل  ما  رغــم  فيه،  واحليوية  القوة 
يتناول  متعالية.  وأفكار  عظيمة  دالالت 
مــراعــاة  مظاهر  مــن  مــفــردتــني  البحث 
للناس  والفكرية  االجتامعية  األوضــاع 

باللغة  وخماطبتهــــــم  بالقرآن  املخاطبني 
يأنسوا  التي  واألساليب  يفهموهنا  التي 
التدرج  مها:  املفردتان  تلك  وكانت  هبا، 
املكي  اخلطاب  وتغرّي  الــقــرآن،  نــزول  يف 
واملدين، وُأريَد من ذلك كله االستفادة من 
هذه التجربة القرآنية الفريدة يف منهجيات 

اخلطاب الديني املعارص.
أهم املصادر:

القران الكريم.
جامع البيان يف تأويل القرآن، أبو جعفر . 1

دار  ط1،  الــطــري،  جرير  بن  حممد 
1426هـ- بريوت،  العلمية  الكتب 

2005م.
كثري . 2 ابـــن  الــعــظــيــم،  ــران  ــق ال تفسري 

الدمشقي، ط دار االندلس، بريوت.
الدين . 3 بدر  القران،  علوم  يف  الرهان 

الفضل  ايب  ــق:  حتــقــي ـــي،  ـــزرك ال
القاهرة،  احلديث،  دار  ط  الدمياطي، 

1427هـ -2006م.
السيوطي، . 4 القران،  علوم  يف  االتقان 

1416هـــــ- كــثــري،  ابـــن  دار  ط3، 
1996م.

ابو . 5 الرشيعة،  ــول  أص يف  املــوافــقــات 
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عبد  حممد  حتقيق:  الشاطبي،  اسحاق 
املكتبة العرصية،  الفاضيل، ط  القادر، 

بريوت، 1425هـ -2004م.
الكريم . 6 عبد  بن  حممد  والنحل،  امللل 

شمس  ابراهيم  حتقيق:  الشهرستاين، 
الدين، ط، مؤسسة االعلمي، بريوت، 

1427 -2006م.
املفصل يف تاريخ العرب قبل االسالم، . 7

دانــش  ـــد  اون ط1،  عــيل،  جـــواد  د. 
للطباعة.

االثار، . 8 من  فيها  جاء  وما  مكة  أخبار 
حممد بن عبد اهلل االزرقي، حتقيق: د. 
الدينية،  الثقافة  مكتبة  ط،  عمر،  عيل 

القاهرة، 1430هـ -2009م.
الصابوين، . 9 عيل  حممد  التفاسري،  صفوة 

ط املكتبة العرصية لبنان، 2006.
ابراهيم . 10 مصطفى  الوسيط،  املعجم 

وآخرون، ط دار الدعوة.
عند . 11 الــقــرآين  النص  فهم  إشكالية 

عــبــاس  ــــادل  ع د.  ــني،  ــرشق ــت ــس امل

النرصاوي، ط. الرافدين، 2016م.
أد. . 12 املتخصصة،  القرآنية  املوسوعة 

املجلس  ط1  إسامعيل،  بكر  حممد 
القاهرة،  األعىل للشؤون اإلسالمية، 

1423هـ -2003م.
القران، . 13 علوم  يف  العرفان  مناهـــــل 

ط  الــزرقــاين،  العظيــــم  عبد  حممد 
–بريوت، ط  العرصية، صيدا  املكتبة 

1424هـ -2004م.
الترشيع . 14 ومــصــادر  املــســتــرشقــون 

ط1،  جاسم،  عجيل  د.  االسالمي، 
والفنون  للثقافة  االعــىل  املجلس 

واالدب، 1404هـ -1984م.
تاريخ القرآن، ثيودور نولدكه، ترمجة . 15

مؤسسة  ط1،  تامر،  جورج  وحتقيق: 
كونراد، بريوت، 2004م.

العقيدة والرشيعة يف االسالم، جولد . 16
يوسف  حممد  د.  تــرمجــة:  تسيهر، 
الكتب  دار  ط،  ـــرون،  وآخ موسى 

احلديثة بمرص.
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د. عیسی متقي زاده     د. هادي نظري منظم     علی مرتضايئ
قسم اللغة العربية وادابها -جامعة تربيت مدرس -طهران

جمهورية ايران االسالمية

بحث لغوي اســتداليل قيّم يربز وبجــالء وجدارة إعجاز القرآن يف 

موضوعة )السبك النيص( يف الخطاب. ويتخذ من سورة )طه( أمنوذجاً 

لذلك، للوقوف عىل مدى توفر السبك النيص يف القرآن الكريم عموماً.

لقد حّدد الباحثون أوالً، وبعــد مقدمة متهيدية، أهداف البحث، 

العامــة والخاصة والتــي ترمي جميعا اىل بيان مــدى عظمة الكتاب 

الكريــم، كام اجــروا إحصاءاً شــامال لألبحاث الســابقة له من كتب 

ودراســات عالجــت املوضوع نفســه، ثــم رشعوا يف بســط البحث 

بتفصيالت مجزية معززة بالجداول االحصائية الدقيقة، وذيلوا البحث 

بخامتة لخصوا فيها ما توصلوا اليه من نتائج، ثم وضعوا مرسداً مبصادر 

البحث وروافده.
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امللخص:
إن السبك أو التامسك أو إتساق النص 
من اإلجتاهات احلديثة يف دراسة النصوص 
فی  أسسه  و  ماهيته  تبلورت  وقد  األدبية، 
يد  علی  املنرصم  القرن  من  األخري  الربع 
فی  تبعهام  ومن  حسن،  رقية  و  هاليدای 
إال  النصی  السبك  يتأتی  املجال. وال  هذا 
الكريم  والقرآن  اإلتساق.  أدوات  بتوافر 
بوصفه كتابًا أدبيًا تتوافر فيه عنارص السبك 
املنهج  و اإلتساق. و هذا البحث بإعتامده 
عن  الكشف  حياول  -التحليلی  الوصفي 
عنارص السبك النصی فی سورة طه، التی 
إنسجامــــه  و  الشكلی  متاسكه  إلی  أدت 
الكشف  و  اإلثبــــات  إلی  مستندًا  النصی 
اإلحالة،  النحوی:  السبك  عناصـــــر  عن 
احلذف، الربط و عنارص السبك املعجمی: 

املصاحبة اللغوية و التكرار.
و إخرتنا سورة طه أنموذجًا عشواعيًا 
لنری مدی توفر السبك النصی فی القرآن 
النصی  السبك  عنارص  أن  رأينا  و  الكريم 
فی  ورد  قد  املعجمی  و  النحوی  بأنواعه 
النص  بنية  لتحكيم  بكثافـــة  النص  فضاء 

العنارص،  هذه  من  إنسجامه.  و  القرآنی 

النص  فی  شيوعًا  األكثر  القبلية  اإلحالة 
القرآنی التی حتيل فی معظم األحيان علی 
لفظة اهلل وهذا األمر يعالج قضية األلوهية 
والعبودية و أيضًا الربط إلی داخل النص 
الذی  ـــواو(  )ال العطف  بحرف  يتحقق 
اجلمل  بني  بالربط  السبكية  وظيفته  يؤدی 
طه  سورة  فی  للحذف  اللفظية  القرينة  و 
إلختصار  السياق  قرينة  من  أكثر  و  أقوی 
اآليات و اإلحرتاز من العبث و أدی تكرار 
لفظ اجلاللة و األلفاظ الدالة علی صفات 
عن  فضاًل  داللية  وظيفة  املقدسة  الــذات 

وظيفته فی سبك النص.
الكريم،  القرآن  الرئيســــة:  الكلامت 

سورة طه، السبك الني، اإلتساق.
مقدمة:. 1

الكريم  القرآن  ــزل  أن تعالی  اهلل  إن 
عجز  و  تركيٍب  ــوم  أق و  لساٍن  بأفصح 

چۉ  بمثله  اإلتيان  عن  اجلن  و  اإلنس 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ۈئچ ]ســــورة  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
البقرة: 23[ هذا األمر يقودنا إلی البحث 
املختلفة  األدبية  األساليب  وجــود  عن 
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عجز  ُيسبب  ــذي  ال الكريم  الــقــرآن  فی 
هذه  أبرز  ومن  بمثله؛  اإلتيان  من  الناس 
الني  السبك  وجود  األدبية  األساليب 
اخلالد،  الكتاب  هذا  يف  واملتاميز  الفريد 
ينفك  ال  جزء  السبك  إن  القول  ويمكن 
عن النص و كل نص يتميز بسبك خاص. 
أمجل  وقــد  خصائص  و  معايري  وللنص 
تعريفه  النص فی  بوجراند خصائص  دی 
يلزم- تواصلی  حدث  »إنه  قال:  حيث 
معايري  سبعة  فيه  تتوافر  –أن  نصًا  لكونه 
للنصية متمعة، ويزول عنه هذا الوصف 

إذا ختلف واحد من هذه املعايري:
السبك أو الربط النحوی.. 1
احلبك أو التامسك الداللی.. 2
القصدية أو هدف النص.. 3
بموقف . 4 وتتعلق  املقبوليــة  أو  القبول 

املتلقی من قبول النص.
توقع . 5 أی  اإلعــــالم  أو  ــة  ــاري ــب اإلخ

املعلومات الواردة فيه أو عدمه.
النص . 6 بمناسبة  وتتعلق  املقاميــــــــــة 

للموقف.
1998م: . 7 بوجــــــراند،  )دی  التناص 

.)104- 103

السبك  عــن  يلی  فيام  سنتحدث  و 
طه  سورة  فی  اإلتساق  عنارص  و  النصی 
ال  القرآنی  للنصِّ  دراسته  فی  والباحث 
بل  ال،  أم  نــصٌّ  أنــه  يثبت  أن  إلــی  هيــدف 
السبك  عنارص  عن  الكشف  إلی  هيدف 
و  كلی  الشَّ متاسكه  إلی  أدت  التی  النصی 

إنسجامه.
أهداف البحث:. 111

العنارص 	  توافر  إثبات  الكلی:  اهلدف 
السبكية فی القرآن الكريم من خالل 

دراسة سورة طه.
األهداف اجلزئية.	 
يشتمل 	  ما  و  النصی  السبك  معرفــــة 

عليه من املفاهيم و املصطلحات.
و 	  النحوی  السبك  عنارص  معرفــــة 

ما يشتمل عليه من اإلحالة املتبادلة و 
احلذف و الربط.

املعجمی 	  الــســبــك  عــنــارص  مــعــرفــة 
و  التكرار  الذی يشتمل علی عالقتی 

املصاحبة اللغوية أو التضام.
و 	  الــنــحــوی  السبك  عــنــارص  رصــد 

بصورة  طـــــــــه  سورة  فی  املعجمی 
إحصائية.
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أسئلة البحث:. 111
أي عنرص من عنارص السبك النحوی . 1

أكثر شيوعًا فی سورة طه؟.
أي عنرص من عنارص السبك املعجمی . 2

أكثر شيوعًا فی سورة طه؟.
خلفية البحث:. 111

)2006م( النجار  رمضان  نــاديــة، 
النصی  اللغة  بـــ»علم  املعنونة  دراسته  فی 
النبوية  )اخلطبة  التطبيق  و  النظريــــــة  بني 
املجلــد  اللغة،  علوم  ملة  فی  أنموذجًا(« 
فيهـــا  أشار  حيث  الثانی،  العدد  التاسع، 
بالنص و  النص و ما يرتبط  إلی مكونات 

السبك.
فی  )2007م(  نوال  خللــــــــــــــف، 
حتت  الدكتوراه  شهادة  لنيل  اطروحته 
الكريم- القرآن  فی  »االنسجام  عنوان 
فی  تناول  حيث  أنموذجًا«  النور  ســورة 
سورة  فی  املوجود  اإلنسجـــام  أطروحته 
الــصــوری،  اإلنسجام  ناحية  مــن  الــنــور 
تداولية  و  اإلنسجام  الداللی،  اإلنسجام 
مستويات  أن  إلی  ويصـــــــــل  اخلطاب. 
صوريًا،  ببعض،  بعضها  يكمل  التحليل 
املستويات  أنَّ هذه  تداوليًا. ذلك  دالليًا و 

ــد،  واح مستوی  األمــر  حقيقة  فــی  هــی 
يميز  ال  القرآن  تالوة  سامعه  عند  فاملتلقی 
بني هذه املستويات لكن عملية االستيعاب 
متّر بمراحل لرتسم الصورة أو الفكرة التی 

حتملها اجلملة فی ذهن املتلقی.
صواحليــــة، كريمـــــــــــة )2011م( 
عنوان  حتت  املاجستري  لنيل  رسالتها  فی 
احلياة  أغانی  ديوان  فی  النصی  »التامسك 
ألبی القاسم الشابی -دراسة أسلوبية«بعد 
تناول مفهوم النص و متييزه من اخلطاب، 
ـــــه مثل  تــتــطــرق إلـــی اإلتــســاق وأدوات
واملعجمی  والنحوی  الصوتی  اإلتساق 
و  السياق  مثل  ووســائــلــه  واإلنــســجــام 
االتساق  وسائل  سامهت  البنية.  و  الربط 
الصويت من وزن و قافية يف إتساق قصائد 
التلقي  عملية  تسهيل  خالل  من  الديوان 
وسائل  سامهت  واحلفظ.  واالستيعاب 
يف  وتضام  تكرار  من  املعجمي  اإلتساق 
املخزون  ــراز  وإب الديوان  قصائد  إتساق 
وسائل  سامهت  الشاعــــر.  لدى  اللغوي 
وحــذف  ــل  وص مــن  النحوي  ــســاق  االت
وإحالة يف إتساق قصائد الديوان فالوصل 
الوصف  بناء  يف  يساهم  أشكاله  بتعدد 
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مواضيع  بناء  يف  يسهم  وبالتايل  واحلــوار، 
القصائد واحلذف يسهم يف حتقيق اإلجياز 
ممايسهل عملية القراءة  اإلختصار،  أو 
أم اإلحالة فقد سامهت يف ربط  واحلفظ، 

قصائد الديوان بالسياق.
حسني  )2011م(  امحــــــــــد  حيال، 
القرآن  فی  النصی  »السبك  رسالته  فی 
الكريم دراسة تطبيقية فی سورة األنعام« 
مكونـــــــات  و  النص  فيها  درس  حيث 
األنعام.  سورة  علی  وطّبقهـــــا  النصية 
بنوعيها  السبك  وسائل  أنَّ  إلی  ويصل 
داللية  وظيفة  أدت  واملعجمي  النَّحوي 
عىل  التأكيد  يف  متثَّلت  األنعام،  سورة  يف 
أجله  من  نزلت  الذي  األسايس  املوضوع 
السورة وهو موضوع األلوهية والتوحيد 
للمرشكني  واملؤمنني  األنبياء  وحجـــــاج 

والكافرين.
العزالی قـــــــواوة، الطيب )2012م( 
أدواتــه«  و  النصی  »االنسجام  مقالته  فی 
حيث  الثامن  الــعــدد  ــخــر،  املَ ملة  فــی 
املعايري  أحد  النصی  اإلنسجام  إلی  تطرق 
متاسك  حتقيق  فی  املهمة  الديبوجراندية 
النص علی مستوی البنية العميقة ويستنتج 

بوجود  إال  يتحقق  ال  النصی  التامسك  أن 
أدوات اإلنسجام النصی املختلفة كالسياق 

والتأويل املحلی وعالقة اإلمجال و...
فی  )2014م(  ــارا  ت شــاكــر،  فــرهــاد 
و  ــرتاث  ال بني  النصی  »التامسك  مقالته 
حيث  العدد2،  املجلد22و  فی  الغرب« 
العرب  العلامء  النصی بني  التامسك  تناول 
النصی  التامسك  أن  ويستنتج  الغرب  و 
ليس حديثًا، لكن اجلديد هو الكشف عنه 

وحماولة توظيفه بشكل علمی.
ســعــدون هــنــون الــعــارضــی، هــادی 
النصی  »اإلنسجام  مقالته  فی  ت(  )د. 
هلشام   الكاظم اإلمــــام  وصــيــة  ــی  ف
فی  تناول  حيث  البغدادی«  احلكم  بن 
وصية  فــی  املــوجــود  اإلنــســجــام  مقالته 
بعض  تقصی  خالل  من  الكاظم  االمــام 
جتليات النص وحتليلها علی وفق الركنني 
األساسني مها املتلقی -املنشئ وبنيتان مها 

البنية الداخلية و اخلارجية.
املقالــة حياول رصد  الباحث فی هذه 
و  النحوی  بنوعيهـــــا  السبكية  العنارص 
إلی  التی أدت  العنــــارص  املعجمی، تلك 
الناحية  من  الكريم  القرآن  فی  اإلنسجام 
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السبكية خاصة فی سورة طه. و هذا األمر 
املختلفة  لــألنــواع  إحصاء  بشكل  سيتم 
توفري  إثبات  وأخــريًا  السبكية.  للعنارص 
الكريم  القرآن  فی  السبكية  العنارص  هذه 
هلذا  نموذجًا  طه  سورة  دراسة  خالل  من 

األمر.
املفاهيم النظرية:. 1

1 11. السبك لغًة واصطالحًا:
و  يسُبك  »َسَبك  من  لغــــــًة  السبك 
يسبِك سبكًا فهو سابك و املفعول مسبوك 
قالب  َسَبك.  مصدر  الَسبك  و  سبيك  و 
حديد  فيها  يلقی  رمليٌة  أرضيٌة  السبك: 
 )2008  :1030 عمر،  )خمتار  الصب« 
إذابة  العني »السبك عملية  وقال صاحب 
قالب  فی  ووضعها  الفضة،  أو  الذهب، 
من حديد؛ حتی خترج متامسكة متالصقة، 
)الفراهيدی،  سبيكـــــة«  حينئٍذ  وتسمی 

1984؛ مادة سبك(.
هو»عالقة  النصيني  عند  ومفهومه 
للنص،  مكونة  عامة  عالقات  مموعة  أو 
يتعرض بعضها لقيود حني يندمج فی بنية 
اجلملة ألن الرشط النحوی لوجود اجلملة 
النص  أجــزاء  إنسجام  شك  بال  يتضمن 

العالقات  لكن  حال.  بأية  النص  لتكّون 
اإلتساقية هی ذاهتا سواء أ كانت عنارصها 
)بلحوت، 83:  أم ال«  اجلملة واحدة  فی 
2006( و أن »السبك يشمل اإلجراءات 
عنارص  بني  الرتابط  توفري  يف  املستعملة 
واجلمل  العبارات  كبنـــــــاء  النص  ظاهر 
األشكال  من  وغريها  الضامئر  واستعامل 

البديلة. )نادية رمضان، 294: 2006(.
1 11: مفهوم النص:

فی  الــولــوج  قبل  اللغة  علامء  أكثر 
النص  بتعريف  يبدأون  السبك،  مبحث 
الــذی  بوجراند  دی  ــوالء  ه ومــن  أواًل 
معنی  ذات  لغوية  »تشكيلة  بأنه:  عّرفه 
ذلك  إلی  ويضاف  اإلتصال،  تستهدف 
رضورة صدوره )أی النص( عن مشارك 
معينة. وليس  أكثر ضمن حدود زمنية  أو 
من الرضوری أن يتألف النص من اجلمل 
أو  مجل  من  النص  يتكون  فقد  وحدها، 
لغوية  مموعات  أيــة  أو  مفردة  كلامت 
حتقق أهداف اإلتصال، ومن جهة أخری 
فقد يكون بني بعض النصوص من الصلة 
ما يوهلها ألن تكون خطابًا )دی  املتبادلة 
بو جراند، 98: 1998( ويری هاليدای و 
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فی  تستخدم  النص  كلمة  »أن  حسن  رقية 
علم اللغة لإلشارة إلی أی فقرة منطوقة أو 
والنص  قرصت.  أو  طالت  مهام  مكتوبة، 
حمددًا  ليس  و  املستعملة  اللغة  وحدة  هو 
بحجمه و هو يرتبط باجلملة بالطريقة التی 
نظرة  وأفضل  بالعبارة.  اجلملة  هبا  ترتبط 
إلی النص أنه وحدة داللية و هذه الوحدة 
أی  فإنه  لذا  معنی  لكنها  و  شكاًل  ليست 
باإلدراك  اجلملة  أو  بالعبارة  يتصل  النص 
أما   )2001  :22 )عفيفی،  باحلجم  ال 
لرينكر فريی »أن النص هو تتابع متامسك 
من  مــركــبــات  أو  لغوية  عــالمــات  مــن 
وحدة  أية  حتت  تدخل  ال  لغوية  عالمات 
 :109 )بــحــريی،  أشمل  ــری  أخ لغوية 
االشــارات  مموع  هو  النص  و   )1997
تواصلی  تفاعل  فی  ترد  التی  االتصالية 

)هانيه من و فيهفيجر، 9: 1999(.
لإلشارة  يستخدم  النص  أن  نالحظ 
بني  ــال  ــص اإلت إلجيـــاد  معينة  فــقــرة  ــی  إل
تكون  أن  إما  الفقرة  هذه  و  األشخاص 
منطوقة أو مكتوبة و أهنا تتكون من كلامت 
مفردة أو مجل أو مموعة لغوية مهام طالت 

أو قرصت.

1 11: السبك النصی، وظيفته و أنواعه:
اللغة  عــلــامء  عند  عليه  املتفق  مــن 
من  يعــد  النصی  »السبك  أن  النصيني 
لكونه  ـــك  وذل الــنــصــيــة؛  املــعــايــري  أهـــم 
بني  جيمع  الـــذی  ــط  ــراب وال السياج  هــو 
فيكون  بعضًا  بعضها  فيجذب  املتفرقات 
2006(؛   :307 رمضان،  )نادية  النص« 
جوهری  »عنرص  بأنه  يصفونه  وبذلك 
)بحريی،  تفسريه«  و  النص  تشكيل  فی 
مل  املفهوم  أن هذا  1994( »واحلق   :141
أملحوا  فقد  القدماء  تناول  عن  بعيدًا  يكن 
بعضها  يعلق  واجلمل  الكلامت  أن  إلــی 
ذهبوا  ولذلك  معنی؛  تفيد  حتی  ببعض 
كان  إذا  مفيدًا  يكون  ال  الكالم  أن  إلی 
متمعًا بعضه مع بعض دون ترابط« )عبد 
أصبح  إذا  ألنه   )1996  :82 اللطيف، 
الكالم  »أصبح  السبك  من  خاليًا  الكالم 
)نادية  هبا  ينعق  التی  األصوات  حكم  فی 
السبك  »وُيَعدهُّ   )2006  :307 رمضان، 
و  النص  تشكيل  فی  اجلوهری  العنرص 
تفسريه، فيعمل السبك علی جعل الكالم 
مفيدًا ويعمل علی استقرار النص و ثباته، 
النص  فی  ــواردة  ال الداللة  تشتت  بعدم 



بُك النيهُّ يف الُقرآِن الَكريِم السَّ

60

س والثالثون -شتاء )2019م- 1440هـ(
ساد

العدد ال

هذا  النص.  داخل  املعلومات  بنية  وتنظم 
عن  النص  فهم  علی  القارئ  يساعد  كله 
طريق متابعة خيوط الرتابط املتحركة عر 
أو  الفجوات  ملء  من  متكنه  التی  النص 
تظهر  ال  التی  السطور  بني  ما  معلومات 
)صبحی  رضوريـــة«  ولكنها  النص  فی 
دايك  فان  ويــری   )2000  :74 الفقی، 
»أن السامت الشكلّية فی النص حتدد البنية 

الداللية«. )فان دايك، 275: 2001(.
ترتكز وظيفة السبك النصی فی مهام: 
حتليل  ثانيهام:  و  النص  »وصــف  ــا:  أوهل
توضيح  النص  بوصف  يقصد  النص؛ 
اجلملة  بتعيني  وذلــك  النص؛  مكونات 
األولی فيه و توضيح املوضوعات املتناولة 
التشكيلية  الــروابــط  بيان  مع  النص  فی 
إليه  تودی  وما  فيه،  املوجودة  املعنوية  و 
النص  متتابعات  بني  سبك  و  إنسجام  من 
وحينئذ  ــدة،  واح مجلة  كأهنا  تصري  حتی 
علی  يقترص  ال  الــذی  النص  حتليل  يبدأ 
بيان الروابط الداخلية فقط بل هيدف إلی 
ثالثهام:  أيضًا.  اخلارجية  الروابط  توضيح 
ذلك  و  التواصل  فی  النص  دور  يراعی 
املنتج  ــوال  أح علی  الــوقــوف  خــالل  من 

 :247 فضل،  )صــالح  للنص.  واملتلقی 
خالل  مــن  السبك  و»يتحقق   )1992
تؤدی  التی  واملعجمية  النحوية  عنارصه 
اإلستمرارية  بسمة  النص  إتصاف  إلــی 
ننطق  التی  اللغوية  األحداث  تعاقب  أی 
وتنظم  الزمنی  تتابعها  فی  نسمعها  أو  هبا 
هذه األحداث تبعًا ملبانيها النحوية وجيمع 
»االعتامد  هو  مهم  مصطلح  الوسائل  هذه 
هرمية  شبكة  فی  ويتحقق  النحوی)1(«. 
اجلملة،  فی  هــی:  ــواع  أن من  ومتداخلة 
املقطوعة،  أو  الفقرة  فی  اجلمل،  بني  فيام 
املقطوعات، فی مجل  أو  الفقرات  بني  فيام 

النص)سعد مصلوح، 154: 1991(.
النحوی  »السبك  نوعـــان:  السبك  و 
و  احلــذف  و  املتبادلة  اإلحــالــة  ويشمل: 
املعجمی ويشتمل  السبك  الربط وثانيهام: 
اللغوية  املصاحبة  و  التكرار  عالقتی  علی 
أو التضام. )دی بوجراند، 103: 1998(.

عنارص السبك النحوی.. 1
1 11. اإلحالة)2(.

أثبتتها املعجمـــــات  التی  املعانی  من 

)1( Grammatical Dependency.
)2( Reference.
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وأتبعه  عليه  له  ُاحيل  أی  بفالٍن  فالٌن  »ُاتبع  الزبيدی  قال  اإلتباع.  هو  لإلحالة  العربّية 
التالی )الزبيدی، 2002، ج20، مادة تبع(. عليه« أحاَله والتابع هو 

و هو  استعاماًل خاصًا،  اإلحالة  رقيه حسن( مصطلح  و  )هاليدای  الباحثان  يستعمل 
»أن عنارص اجلملة كيفام كان نوعها ال تكتفی بذاهتا من حيث التأويل، اذ البد من العودة 
إلی ما نشري إليه من أجل تأويلها. وتتوفر كل لغة طبيعية علی عنارص متلك خاصية اإلحالة 
وهی حسب الباحثني: الضامئر وأسامء اإلشارة و أدوات املقارنة« )اخلطابی، 16: 1991( 
القائمة بني األسامء  العالقة  الداللی لإلحالة، فهو يری »أن  املفهوم  ليونز  وقد ذكر جون 
لقيٍد  العالقة  فاألسامء حتيل علی مسميات و ختضع هذه  إحالية؛  املسميات هي عالقة  و 
أساسٍی هو وجوب تطابق اخلصائص الداللية بني العنرص املحيل و العنرص املحال عليه« 
ما  إلی  أو  ما سبق،  إلی  تشري  »إهنا  النص  فی  اإلحالة  و وظيفة   )2001 )عفيفی، 116: 
سيأتی، والتعويض عنه بالضمري؛ جتنبًا للتكرار فتحقق هبذا االقتصاد فی اللغة« )صبحی 

الفقی، 120: 2000(.
تقسم اإلحالة عند املحدثني إلی »إحالة خارجية و فيها حييل عنرص فی النص إلی شئ 
خارج النص يدركه منتج النص و متلقيه كالمها، وأخری داخلية فتقع داخل النص حيث 
تنقسم إلی إحالة قبلية وفيها يشري العنرص املحلل إلی عنرص آخر متقدمًا عليه. واإلحالة 
البعدية وفيها حييل العنرص املتقدم إلی عنرص آخر يلحقه«. )إيناس، 38: 2003( وبعض 
الباحثني يقسموهنا إلی »اإلحالة املقامية )إحالة إلی خارج النص( و النصية )إحالة إلی 

داخل النص( وتتفرع الثانية إلی: إحالة قبلية و إحالة بعدية« )اخلطابی، 16: 1991(.

الرسم )1(: 
اإلحالة يف تقسيم حممد اخلطايب

اإلحالة

املقامية )اىل 
خارج النص(

النصية )اىل 
داخل النص(

بعدية )اىل الحق(قبلية )اىل سابق(
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عنارص اإلحالة:
شخصية )الضامئر(: أنا، أنت، نحن، هو، هم،... الخ.. 1
إشارية: هذا، هوالء، اولئك،... الخ.. 2
مقارنة: أفضل، أكثر،... الخ.. 3
املوصوالت )صبحی الفقی، 116: 2000(.. 4

و أضـــاف د. حممد اخلطابی عنرصًا آخر و هو امللكية: كتابی، كتابــه، كتابنا )اخلطابی، 
.)1991 :18

تعالی:  بقوله  عليها  مستشهدًا  اإلحالة  عنارص  من  حسان  متام  الدكتور  عّدها  وقد 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ 

ڇ..چ ]ســـــــــورة االعراف: 157[ فاالسم املوصول )الذی( قد قوی املعنی، 
وذلك باإلحالة السابقة إلی الرسول النبی؛ لكون املراد وصف الرسول بأنه مكتوب فی 

التوراة«. )حسان، 31: 1993(.
1 11 11 -أثر اإلحالـــــــــــة فی السبك النصی )سورة طه(:

ثالثة  إلی  العربية  فی  الضامئر  وتنقسم  اإلحالة  عنارص  من  عنرٌص  الضامئر  الضامئر: 
أقسام:

الضامئر املنفصلة مثل: أنا، أنت، هو، هی، هم و.... 1
الضامئر املتصلة مثل: الكاف فی كتابك، واهلاء فی كتابه، و الواو فی يلعبون و.... 2
املسترت فی . 3 )نام( ونحن  املسترت فی  املسترت فی )قل( وهو  أنت  املسترتة مثل:  الضامئر 

)نذهب(.
اجلدول )1(: إحالة الضمري فی سورة طه

رقم اآلية )عدد الضامئر(نوع اإلحالةنوع الضمري
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النصية )قبلية(املتصل

 /)6(12-  11  /)3(10  /)3(8-  7 6)مرتني(/ 
 18  /)7(20-  17  /)6(16-  15  /)6(14-  13
 /)2(39-38)10(36- 29 /)7(28- 25 /)8(24-
 /)3(50-  49  /)12(47-  45  /)15(44-  40
 /)19(63-  59-  )16(58-  55  /)7(53-  52
 77)16(76-  72  /)11(71  /)15(69-  64
 91  /)16(90-  78  )12(86-  85  /)18(81-
 102  /)6(101-  99  /)14(97-  96  /)11(94-
 116  /)6(115-  113  /)2(110  /)12(108-
 129-  126  /)15(123-  117  /)10(120-

 .)11(135- 133 /)12(132- 130 /)11(

2)1(/ 12)1(/ 17)1(/ 36)1(/ 57)1(/ 67)1(/ النصية)بعدية(املتصل
 .)1(113 /)1(95 /)2(83 /)1(74

109)2(/ مقاميةاملتصل  /)1(81  /)1(39  /)1(9  /)1(2  
 .)3(128 /)2(124 /)2(110

84)1(/ النصية)قبلية(املنفصل  /)1(63  /)1(112  /)1(98  /)1(8
 /)1(58 /)1(42)1(134

——— -مقاميةاملنفصل

النصية)قبلية(املسترت

 /)1(14  /)1(13  /)1(12  /)2(10  /)2(7
 /)1(  20  /)1(  19  /)2(18  /)2(16  /)1(15
 31  /)6(29-  24  /)2(24  /)2(22  /)1(21
 /)3(46  /)3(45  /)2(  44  /)1(43  /)2(32-
 /)2(56  /)3(53  /)1(52  /)2(50  /)1(47
 /)2(66  /)3(65  /)2(61  /)2(60  /)1(58
 /)2(73  /)1(72  /)2(71  /)3(69  /)1(68
 /)2(88  /)6(86- 84  /)1(79  /)3(77  /)3(74
 /)1(107 /)2(99 /)3(98- 95 /)2(94 /)2(91
 118  /)2(117-  116  /)2(115  /)1(110
 /)3(127  /)3(122- 121  /)3(120  /)4(119-

 /)3(134 /)5(132- 131 /)3(130
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ويستفاد من اجلدول ما يلی:
طه . 1 ســــورة  ــی  ف ــر  الــضــامئ عـــدد  إن 

علی  توزعــــت  )484(ضـــمـــريًا، 
)318( ضمريًا متصاًل، و )8( ضامئر 
منفصالت، و )158( ضمريًا مسترتًا. 
هنا  املتصل  للضمري  اإلستعامل  كثرة 
تؤكد ما ذهب إليه النحاة من أن »أكثر 
الضامئر استعاماًل فی اللغة هو الضمري 
املتصل«. )ابن جنی، 192: 1990(.

فی . 2 كثرة ورودهــا  اإلحــاالت حسب 
النصية  اإلحالــــــــــة  فكانت  النص، 
ثم  املقاميـــة،  اإلحالة  ثم  القبلية، 

اإلحالة النصية البعدية.
املقاميـة . 3 اإلحالة  ذات  الضامئر  معظم 

كانت حتيل علی متلقي النص القرآنی 
اسمه  يذكر  ــذی  ال  موسی هو  و 

رصاحة فی القرآن الكريم.

كانت . 4 القبلية  النصية  الضامئر  أكثر 
لفظـــة  هو  و  واحد  عنرص  عىل  حتيل 

اجلاللة )اهلل(.
فی  اإلحاليـــــة  للعنارص  التحليل  و 
اإلبتدائية  ــات  اآلي علی  اعــتــامدًا  السورة 
چ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چڍ 

تبني لنا أن ضمري »هو« قد ورد فی النص 
فقد  النص.  بنيــة  ليحكم  واسعًا  ورودًا 
فی  اجلاللة  لفظة  علی  الضمري  هذا  أحال 
قضية  يعالج  األمر  وهذا  األحيان  معظم 
الناس من هو  ليعرف  األلوهية والعبودية 
الرازق و العامل و اخلالق و جاعل االرض 

مهدًا و منّزل املاء من السامء.
فی  البعدية  ــة  ــال اإلح أمثلة  مــن  و 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ  تعالی  قولـــه  السورة 
چ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
)َمْن  اجلملة  علی  حييل  )اهلــاء(  فالضمري 

النصية)بعدية(املسترت

 /)1(72 /)1(69 /)1(67 /)1(60 /)2(52 /)1(4
 /)2(111  /)3(109  /)1(94  /)2(89  /)1(  79

 /)1(121

املقاميةاملسترت
 /)1(64  /)2(48  /)1(47  /)1(7  /)1(3  /)1(2
 /)1(108  /)1(102  /)1(100  /)4(82  /)1(76

.)1(135 /)3(124- 123 /)3(114 /)2(112
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ِرًما َفإِنَّ َلُه َجَهنََّم ال َيُموُت ِفيَها  ُه ُمْ َيْأِت َربَّ
َيا( وهذا الضمري يسمی عندالنحاة  حَيْ َوال 
بضمري الشأن و هو »علی اختالف أحواله 
إنام يراد علی جهة املبالغة فی تعظيم تلك 
البالغة  حتصيل  و  شأهنا  تفخيم  و  القصة 
ثانيًا  تفسريه  و  أواًل  إضامره  جهة  من  فيه 
ألن الشیء إذا كان مبهاًم فالنفوس متطلعة 
)العلوی،  إليه«  تشوق  هلا  و  فهمه  إلی 
العناية  أفاد  الضمري  وهذا   )76 2002؛ 

هبذا اخلر عناية التحقيق.
إلی  تــرجــع  املسترتة  الضامئر  أكــثــر 
الفعل )قال( و مشتقاته الذی يكون جوابًا 
تعالی:  اهلل  من  مسألته  مقابل   ملوسی

گ  گ  گ  گ  ک  چک 

ڳچ أو يكون لرسد القصة بني موسی و 
مت  خت  حت  جت  يب  ىب  چ  فرعون: 

جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت 
ٻ  ٻ  ٱ  حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح 

ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ چ...
1 11 11 -املوصولت:

بنفسه؛  ُيتِم  ال  »الــذی  هو  املوصول 

ألنه دائم االفتقار إلی كالم بعده يتصل به 
بعده كان  بام  تّم  فإذا  اساًم،  ليتم  ما؛  برابٍط 
كسائر األسامء، فيجوز أن يكون فاعاًل أو 
مفعواًل به« )يعيش بن علی، د. ت؛ 138( 
السبك  وظيفة  املــوصــوالت  »تـــودی  و 
اجلملة  أجــزاء  تربط  فهی  ًة؛  عامَّ للنصِّ 
املختلفة،  اجلمل  بني  أو  ببعض،  بعضها 
الذی  املقامی  بسياقه  النص  تربط  كذلك 

قيل فيه« )حّسان، 200: 2006(.
فی  املــوصــول  إحــالــة   :)1( اجلـــدول 

سورة طه

نوع املوصول
اآليات التی ورد فيها اإلحالةاإلحالة

من
نصية 
بعدية

 100-  81-  76-  75-  74-  65-  61-  49-  40-  4
)2(135- 123- 111- 109-

3 -16 -47 -48 -82 -112 -124 -127مقامية

نصية ما
بعدية

 78- )2(72- )2(69- 51- 38- 17- 15- 13- )4(6
 131-  130-  )2(110-  104-  99-  96-  92-  81-

133-
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فی  ــوالت  ــوص امل تطبيق  ــالل  خ مــن 
سورة طه الحظنا:

ـــن( . 1 )م ـــرتك  ـــش امل املــــوصــــول  أن 
بسائر  مقارنــة  شيوعًا  أكثر  النصية 
املــوصــوالت. ثم املــوصــول )مــا( و 

املوصول )الذی(.
غياب املوصول )التی( و )الذين( عن . 2

اإلحالة  غياب  وكذلك  السورة.  بنية 
البعدية للموصول العام )من و ما(.

اإلحالة  العنارص،  هــذه  لتحليل  و 
النصية البعدية التی تتمثل فی اآلية: چک 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
كلها  و  مرات  أربع  چ تكرر  ڳ  ڳ 
هذا  و  تفرسه  لكی  بعدها  ما  إلــی  حتيل 

األمر يقودنا إلی أن الكون كله هلل تعالی.
اآليــة:  املقامية  اإلحــالــة  أمثلة  ومــن 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

خارج  إلــی  حتيل  چ التی  ڃ  ڃ 

القيامة  بيوم  يومن  ال  الذی  هو  و  النص 
و الساعة التی هی آتية. و كذلك اآلية:.. 

یچ وهـــذا  ىئ  ىئ  ىئ  چېئ 

املوصول حييل إلی خارج النص و هو كل 
شخص يتبع اهلداية.

ـــذی( فی  ــال املــوصــول )ال و قــد أح
تعالی  سبحانــه  اهلل  إلی  األحيان  معظم 

ىث  مث  جث  يت  ىت  چمت  كاآليـــة: 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  جح  مج  حج  يث 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ىب  خبمب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
يب جت حتختچ وهذه اإلحالة تبني 
االشياء؟.  خلق  من  و  املعطی  هو  من  لنا 
هو  ومن  مهدًا؟.  األرض  جاعل  هو  من 
اهلل  هو  واجلواب  علاًم؟.  شیء  كل  واسع 

سبحانه و تعالی.
1 11 11 -ضامئر اإلشارة:

فيها  جيتمع  ألفاظ  االشـــارة  »أســامء 
اإلهبام و التعريف، وهو ما يبدو من قبيل 
بني  اجلمع  وهــذا  املتناقضني،  بني  اجلمع 

االشارة  أسامء  كانت  إذا  يكون  املتناقضني 

نصية الذی
50 -53 -71 -72 -97 -98قبلية
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بني  التناقص  هذا  فإنَّ  اللغوی،  االستعامل  فی  وكانت  ُركبت  اذا  أما  مركبة.  غري  مفردة 
اإلهبام و التعريف يزول؛ ألّن اإلهبام الذی فيها وضعًا يرفعه االستعامل حتققًا«. )الشاوش، 

.)2001 :1069
جدول )1( إحالة الضامئر اإلشارية فی سورة طه

اآليات نوع اإلحالةالضامئر

63 -88 -117 -نصّية قبليةهذا

17نصّية بعديةتلك

ذلك
-127 نصّية قبلية  )2(126-  99-  96-  87-  76-  54

- 128-
113نصّية بعدية

و لتحليل هذه الضامئر أن إسم اإلشارة الذی ورد فی فضاء النص هو )ذلك( الذی 
تشبيه  علی  يدل  الرتكيب  »هذا  و  )الكاف(  التشبيه  بحرف  متصاًل  صيغه  أكثر  فی  ورد 
شیٍء بشیٍء، واملشبه به ظاهٌر مشار اليه أو كالظاهر ادعاًء، وقد يكون املشبه به املشار إليه 
مفهومًا من السياق و مقام الكالم وتأخري املشار إليه عن اإلشارة استعامل بليغ فی مقام 

التشويق« )ابن عاشور، 1984؛ 16(كام فی قوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  جث  يت  ىت  مت  خت  حت 
هبذا  اإلشارية  الضامئر  هذه  چ و  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

احلضور أدی إلی متاسك النص فی أبلغ بيان و أقوم تركيب فضاًل عن وظيفتها السبكية 
داخل النص فی إختصار اآليات القرآنية.

إدراكه من احلواس  إلی شیء حمسوس يمكن  ُيستعمل اسم اإلشارة )هذا( لإلشارة 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالی:  كقوله  اخلمس 
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يمكن  العجل  الــی  يشري  ــذی  ڀچ ال
إدراكه بحاسة البرص و اللمس. وقد يكون 
كقوله:  حمسوس  غري  شیء  إلی  اإلشــارة 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ الذی يشري 
إلی الشيطان الرجيم. و هذا الضمري أدی 
فی  اإلستعاملني  هبذين  السبكية  وظيفته 
هذه السورة لإلشارة إلی شیء حمسوس و 

غري حمسوس.
الحظنا أن عنرص اإلحالة أدی وظيفة 
ما  إلی  أو  سبق،  ما  إلی  بإشارهتا  السبكية 
جتنبًا  بالضمري؛  عنه  والتعويض  سيأتی، 
النص  فی  االقتصاد  هبذا  فتحقق  للتكرار 

القرآنی.
1 11. احلذف)3(:

احلذف فی معناه اللغوی كام جاء فی 
الشیء  »حــذف  من  هو  الوسيط  معجم 
الزيات،  )حسن  طرفه«  من  قطعه  حذفًا: 
لصيـــــغ  إسقاٌط  »وهو   )2004  :162
املواقف  بعض  فی  الرتكيبی  النص  داخل 
وجودهــا  ُيفرَتض  الصيغ  هذه  و  اللغوّية 
نحويًا؛ لسالمـــــــــــــة الرتكيب و تطبيقًا 

)3( Ellipsis.

2007(و   :200 )أبواملكارم،  للقواعد« 
حيدد الباحثون احلذف بأنه »عالقة داخل 
النص، وفی معظم األمثلة يوجد العنرص 
يعنی  وهذا  السابق.  النص  فی  املفرتض 
)اخلطابی،  قبلية  عالقة  عادة  احلذف  أن 
املستعملون  »يميل  حيث   )1991  :21
الكالم  مــن  الــعــنــارص  بعض  إلســقــاط 
اعتامدًا علی فهم املخاطب تارة و وضوح 
د.  )محــودة،  ُاخــری«  تارة  السياق  قرائن 

ت؛ 144(.
فائدة احلذف:

فائدة  فی  اجلرجانی  القاهر  عبد  قال 
لطيف  املسلك،  دقيق  باب  »هو  احلذف: 
بالسحر،  شبيه  ــر،  األم عجيب  املأخذ، 
فإنك تری به ترك الذكر أفصح من الذكر، 
و  لإلفادة  أزيــد  اإلفـــادة،  عن  فالصمت 
جتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق، و أتمَّ ما 
ُتبِن« )اجلرجانی، 146:  بيانًا إذا مل  تكون 

.)1992
املستوی  ــذا  ه فــی  احلــذف  أن  علی 
»غري مهم من حيث االتساق، وذلك ألن 
بنيوية  عالقة  اجلملة  طرفی  بني  العالقة 
إتساقی،  دور  بــأی  احلــذف  فيها  اليقوم 
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وبناء عليه فإن أمهية دور احلذف فی اإلتساق ينبغی البحث عنه فی العالقة بني اجلمل و 
ليس داخل اجلملة الواحدة )اخلطابی، 22: 1991(.

االجتامعی  و  اللغوی  السياق  بمكونات  النص  متلقی  »إحاطة  احلذف  فی  يشرتط  و 
يكون  أن  يشرتط  كام  صائبًا.  تقديرًا  املحذوف  النص  تقدير  من  ليتمكن  له؛  املصاحب 
العنرص املحذوف من نفس املادة املذكورة قباًل«. )املصدر السابق: 22(وكذلك اشرتطوا 

أيضًا »وجود الدليل علی املحذوف«. )صبحی الفقی، 192: 2000(.
اجلدول )4(: بنية احلذف فی سورة طه

نوع اإلحالةاملحذوفاآليــــــــــــــــــــــةنوع املحذوف

ـل
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

فع
ال

َشى ﴿3﴾ قبليةأنزلناهإاِل َتْذكَرًة مِلَْن َيْ

اَمَواِت  السَّ َو  األْرَض  َخَلَق  مِمَّْن  َتْنِزيال 
اْلُعال ﴿4﴾

قبلّيةَخَلَق

َو   َّ الرسِّ َيْعَلُم  ُه  َفإِنَّ بِاْلَقْوِل  َهْر  جَتْ َوإِْن 
قبليةَيعَلُم ماَأْخَفى ﴿7﴾

َبْيَضاَء  ُرْج  خَتْ َجَناِحك  إىَِل  َيَدك  َواْضُمْم 
آَيًة ُأْخَرى ﴿22﴾

َبْيَضاَء  ُرْج  خَتْ َجَناِحك  إىَِل  َيَدك  َواْضُمْم 
آَيًة ُأْخَرى ﴿

َبْيَضاَء  ُرْج  خَتْ َجَناِحك  إىَِل  َيَدك  َواْضُمْم 
آَيًة ُأْخَرى ﴿

َبْيَضاَء  ُرْج  خَتْ َجَناِحك  إىَِل  َيَدك  َواْضُمْم 
قبليةنريكِمْن َغرْيِ ُسوٍء 

ُه َلكبرُِيكُم  َقاَل آَمْنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلكْم إِنَّ
َأْيِدَيكْم  َعنَّ  َفألَقطِّ ْحَر  السِّ َمكُم  َعلَّ الَِّذی 

 َأْرُجَلكْم... ﴿71﴾
َأْيِدَيكْم  َعنَّ  َفألَقطِّ ْحَر  السِّ َمكُم  َعلَّ الَِّذی 

َو
قبليةأقطعن

َوال  بِِلْحَيتِی  َتْأُخْذ  ال  ُأمَّ  اْبَن  َيا  َقاَل 
َبنْيَ  ْقَت  َفرَّ َتُقوَل  َأْن  َخِشيُت  إِنِّی  بَِرْأِسی 

ائِيَل َومَلْ َتْرُقْب َقْولِی ﴿94﴾ َبنِی إرِْسَ

قبليةتاخذ



بُك النيهُّ يف الُقرآِن الَكريِم السَّ

70

س والثالثون -شتاء )2019م- 1440هـ(
ساد

العدد ال

َأْمًتا ﴿َأْمًتا ﴿1٠7﴾ قبليةتریل َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َول 

َول  َخْلَفُهْم  َما  َو َأْيِدهيِْم  َبنْیَ  َما  َيْعَلُم 
ُحيِيُطوَن بِِه ِعْلاًم ﴿11٠﴾

قبليةيعلم

َفاْصرِبْ َعىَل َما َيُقوُلوَن َوَسبِّْح بَِحْمِد َربِّك 
ا  ُغُروِهبَ َقْبَل 
َفاْصرِبْ َعىَل َما َيُقوُلوَن َوَسبِّْح بَِحْمِد َربِّك 

َو ْمِس  الشَّ ُطُلوِع  َقْبَل 
َهاِر  النَّ َوَأْطَراَف  َفَسبِّْح  ْيِل  اللَّ آَناِء  َوِمْن 

َلَعلَّك َتْرَىض ﴿11٠﴾

قبليةسّبح

نوع اإلحالةاملحذوفاآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةنوع املحذوف

ــم
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
لس

ا

َوَأُهشهُّ  َعَلْيَها  َأَتَوكُأ  َعَصاَی  ِهَی  َقاَل 
ُأْخَرى  َمآِرُب  ِفيَها  َولَِی  َغَنِمی  َعىَل  ا  هِبَ

﴾18﴿
قبليةموسی

َوَأَبى  َب  َفكذَّ َها  كلَّ آَياتَِنا  َأَرْيَناُه  َوَلَقْد 
﴾56﴿

قبليةآياتنا

قبليةاهللَقاَل  َأْلِقَها َيا ُموَسى ﴿19﴾

ُرْج   خَتْ َجَناِحك  إىَِل  َيَدك  َواْضُمْم 
َبْيَضاَء ِمْن َغرْيِ ُسوٍء آَيًة ُأْخَرى ﴿22﴾

قبليةيدك

ْح لِی َصْدِری ﴿25﴾ قبليةموسیَقاَل  َربِّ ارْشَ

َوَنْذكَرك   ﴾33﴿ كثرًِيا  ُنَسبَِّحك  كْی 
 كثرًِيا ﴿34﴾

نحن: 
موسی و 

هارون
قبلية
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َمْن  َعىَل  اْلَعَذاَب  َأنَّ  إَِلْيَنا  ُأوِحَی  َقْد  ا  إِنَّ
 َوَتَوىلَّ ﴿48﴾

َمْن  َعىَل  اْلَعَذاَب  َأنَّ  إَِلْيَنا  ُأوِحَی  َقْد  ا  إِنَّ
َب قبليةآياتناكذَّ

َنا الَِّذی َأْعَطى كلَّ َشْیٍء َخْلَقُه  َربهُّ َقاَل 
﴾50﴿

َنا الَِّذی َأْعَطى كلَّ َشْیٍء َخْلَقُه  َربهُّ
ُثمَّ َهَدى 

موسی -كل 
قبليةشی

َأْن  ا  َوإِمَّ ُتْلِقَی  َأْن  ا  إِمَّ ُموَسى  َيا  َقاُلوا 
﴾65﴿ 

ُتْلِقَی َأْن  ا  إِمَّ ُموَسى  َيا  َقاُلوا 
َل َمْن َأْلَقى َنكوَن َأوَّ

عصاك 
قبلية-العصا

ت
ارا

لعب
ف ا

رو
ح

األْرِض  ِفی  َما  َو اَمَواِت  السَّ ِفی  َما  َلُه 
َت الثََّرى ﴿6﴾ َما حَتْ

َو اَمَواِت  السَّ ِفی  َما  َلُه 
َما َبْيَنُهاَم َو

َو اَمَواِت  السَّ ِفی  َما  َلُه 
َو

قبليةله

َمْن  َعىَل  اْلَعَذاَب  َأنَّ  إَِلْيَنا  ُأوِحَی  َقْد  ا  إِنَّ
َتَوىلَّ ﴿48﴾

َمْن  َعىَل  اْلَعَذاَب  َأنَّ  إَِلْيَنا  ُأوِحَی  َقْد  ا  إِنَّ
َتَوىلَّ ﴿

َمْن  َعىَل  اْلَعَذاَب  َأنَّ  إَِلْيَنا  ُأوِحَی  َقْد  ا  إِنَّ
َتَوىلَّ ﴿

َمْن  َعىَل  اْلَعَذاَب  َأنَّ  إَِلْيَنا  ُأوِحَی  َقْد  ا  إِنَّ
َب َو قبليةعلی منكذَّ

ال  َجَهنََّم  َلُه  َفإِنَّ  ِرًما  ُمْ ُه  َربَّ َيْأِت  َمْن  ُه  إِنَّ
﴾74﴿

ال  َجَهنََّم  َلُه  َفإِنَّ  ِرًما  ُمْ ُه  َربَّ َيْأِت  َمْن  ُه  إِنَّ
َيا  قبليةفيهاَيُموُت ِفيَها َوال حَيْ

َعِمَل  آَمَن َوآَمَن َو اٌر مِلَْن َتاَب َو َوإِنِّی َلَغفَّ
ا ُثمَّ اْهَتَدى ﴿82﴾ َصاحِلً

قبليةملن

قبليةال تری فيهاال َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َوال َأْمًتا ﴿107﴾

يتمثل حذف اإلسم فی اآليات األخری: چ z y x } | { ~ ے¡چ 
چ   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ چ  اجلــاللــة»اهلل«/  كلمة  ُحذفت  قد 
»فرعون«/  كلمة  چ حذفت  خت  حت  جت  يب  ىب  چ  »فرعون«/  كلمة  حذفت 

چ حذفت كلمة»رّبی«/ چٺ  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ - 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
 c  b  a  `  _  ^ چ  ــرآت/  م ثــالث  اجلاللة  كلمة  ڦچ حذفت 



بُك النيهُّ يف الُقرآِن الَكريِم السَّ

72

س والثالثون -شتاء )2019م- 1440هـ(
ساد

العدد ال

»فرعون«/  كلمة  گچ حذفت  گ 
ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
كلمــــــــــة  ہہچ حذفت  ہ  ۀ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  »هارون«/ چ 

ۋچ حذفت  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ  »الرمحن«/  كلمة 
ڦچ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

حذفت كلمة »العهد«.
أمــورًا  نالحظ  ــدول  اجل خــالل  من  و 

ة: عداّ
ــات 	  اآلي إغــلــب  فــی  احلـــذف  يرتبط 

باحلرف  أغلبه  فی  ويتحقق  بالعطف 
)واو(.

احلذف فی كالم النحويني و البالغيني 	 
ملجرد  ــو  »وه لألصل  خالفًا  يكون 
اإلختصار و اإلحرتاز عن العبث بناًء 
علی وجود قرينٍة تّدل علی املحذوف« 
هذا  وفی   )1391  :207 )اهلاشمی، 
النص يفهم قرينة احلذف من السياق 

أو من العطف.
احلذف 	  أكثر  أن  ــدول  اجل من  ُيفهم 

اآليات  فی  )قال(  الفعل  بعد  يتحقق 

و  تعالی  اهلل  بني  ــوارًا  ح تكون  التی 
.موسی

السبكية،  العنارص  هــذه  لتحليل  و 
تعالی:  قــولــه  ــی  ف ـــم  اإلس حـــذف  فـــان 

ڑچ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چڎ 

)آياتنا(  كلمــــة  االية  هذه  يف  فاملحذوف 
والدليل علی حذفها كلمة )آياتنا( السابقة 
إحالتها  و  معناها  و  بلفظها  تكررت  التی 

تكون قبلية.
تعالی:  قوله  الفعل  حذف  أمثلة  ومن 
چ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چ 

والدليل  )َخَلَق(  الفعل  هنا  فاملحذوف 
إحالتـــــه  و  السابقة  )َخَلَق(  الفعل  عليه 
بالعطف  قبلية. ويرتبط احلذف هنا  تكون 

و يتحقق بحرف )واو(.
ومن أمثلة حذف احلرف قوله تعالی: 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  چ 

ڳ ڳ ڳ ڳ چ واحلرف املحذوف 
من  مــرات  ثــالث  ــِذف  ُح التی  ــه(  )ل هنا 
و  قبلية  تكون  وإحالته  تتكرر.  مل  و  النص 

ترتبط بالعطف.
الحظنا أن عنرص احلذف قد ورد فی 
حذف  فی  إما  بالغة  بكثافة  النص  فضاء 
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العبارات.  أو احلروف و  الفعل  أو  اإلسم 
وظيفته  أداء  عن  فضاًل  ــذف  احل هــذا  و 
اإلحرتاز  و  اآليات  إختصار  فی  السبكية 
ألن  البالغية  وظيفته  أدی  العبث،  عن 
احلذف فی معظم األحيان أبلغ من الذكر.

1 11. الربط)4(:
التی  للطريقـــــــــة  »حتديد  هو  الربط 
بشكل  الســـــابق  مع  الالحق  هبا  يرتابط 
عن  عبارة  النص  أن  هذا  معنی  منظم. 
ولكی  خطيًا،  متعاقبة  متتاليات  أو  مجل 
تدرك كوحدة متامسكة حتتاج إلی عنارص 
النص«.  أجزاء  بني  تصل  متنوعة  رابطة 
)اخلطـــــابی، 23: 1991( و فی تعريف 
اجلمل  من  مموعة  النص  كان  »ملا  آخر 
تكون  أن  وجب  أفقيًا،  املتعاقبة  املتتالية 
تصري  حتی  بينها  فيام  مرتابطة  اجلمل  هذه 
 :322 رمضان،  )نادية  متامسكًا«.  نصًا 

.)2006
اللغة  عــلــامء  لـــدی  ــط  ــرب ال ــام  ــس أق

النصينی:
ــی: »يــتــم الــربــط اإلضــافــی  ــاف االض
وتندرج  »أو«،  و  »و«  ــني  األدات بواسطة 

)4( Junction

اإلضافی  للربط  العامـــــة  املقولة  ضمن 
الداللی  التامثل  مثل:  ُاخری  عالقـــــات 
بواسطة  اجلمــــل  بني  الربط  فی  املتحقق 
الرشح  وعالقـــة  باملثل،  نوع:  من  تعبري 
ويتم بتعابري مثل: أعنی، وعالقة التمثيل، 
نحو«  مثاًل،  مثـــل:  تعابري  فی  املتجسدة 

)اخلطابی، 23: 1991(.
بني  املنطقی  الربط  به  »ويراد  السببی: 
)لذلك،  العنارص  ويمثله  أكثر  أو  مجلتني 

من أجل، ألن، ل، لكی(.
مجلتني  بــني  ــة  ــالق ع هــو  ــی:  ــن ــزم ال
اإلنجليزية  فی  ويمثلها  زمنيًا،  متتابعتني 
العربيـــــــة  فی  ويمثلها   )Then( لفظ 
منذ،  قبل،  بعد،  و،  ثم،  )فــــــ،  األدوات 

كلام، بينام، و... (.
التابعة  اجلملة  أن  ويفيد  العكسی: 
اإلنجليزية  فی  ويمثله  للمتقدمة،  خمالفة 
حرف  العربية  فی  ويمثله   )yet  &but(
أن،  )بيد  اخواهتــــا(  و  )لكن  االستدراك 
ذلك،  )خالف  والتعبريات  أما(  أن،  غري 
رمضان،  )نادية  و...(«.  العكس  علی 

.)2006 :322
االنــواع  ــذه  ه وظيفة  كــانــت  »فـــإذا 
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)نقصد  متامثلة  الــوصــل  مــن  املختلفة 
بالوظيفة هنا الربط بني املتواليات املشكلة 
خمتلفة،  النص  داخل  معانيها  فإن  للنص( 
مضافة  معلومات  تارة  الوصل  يعنی  فقد 
إلی معلومات سابقة أو معلومات مغايرة 
للسابقة أو معلومات مرتتبة عن السابقة، 
وظيفة  ألن  و  املعانی.  من  ذلك  غري  إلی 
اجلمل  بني  األسباب  تقوية  هی  الوصل 
فإنه  متامسكة  مرتابطة  املتواليات  وجعل 
فی  أساسية  اتساق  عالقة  تعّد  حمالة  ال 

النص«. )اخلطابی، 24: 1991(.
جدول )5(: بنية الربط فی سورة طه:

و يستفاد من اجلدول:
-واو(  )أو  بأدواته  اإلضافی  الربط 
أكثر شيوعًا فی النص القرآنی و من بعده 
بعد  و  ثم(  و  )الفاء  بأدواته  الزمنی  الربط 
ذلك الربط العكسی بأدواته )لكن و بل(.

غياب حروف الربط )حتی، ال، لكن( 	 
العاطفات من النص.

الربط 	  أن  النعرص،  هذا  لتحليـــل  و 
ک  ک  چ  تعالی:  قولـــــه  فی  بالواو 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ثالث  ربطت  چ فقد  ڳ  ڳ  ڳ 
علی  تــدُل  و»أهنــا  اآليــة  بنية  فی  مجل 

حروف 
اآليات التی ورد فيها العطفالعطف

الواو

 /26 /22 /21 /)2(18 /17 /16 /14 /13 /9 /)2(7 /)3(6 /4
 /46  /)2(42  /41  /)3(40  /)3(39  /37  /34  /32  /29  /27
 /61  /59  /)2(58  /)2(56  /)2(55  /)2(53  /52  /48  /)2(47
 /76  /75  /74  /)4(71  /70  /)2(69  /66  /65  /64  /63  /62
 /88  /85  /84  /83  /)3(82  /)2(81  /)3(80  /)2(79  /)2(77
 /105  /102  /101  /99  /)2(97  /96  /)2(94  /)3(90  /)2(89
 /)2(115  /)2(114  /)2(113  /)2(111  /)2(110  /109  /108
 /123  /122  /)2(121  /120  /)2(119  /118  /117  /116
 /)3(131  /)4(130  /)2(129  /)3(127  /126  /125  /)2(124

 135 /)2(134
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م  مطلق اجلمع و ال دليل فيها علی تقدهُّ
أحدمها علی اآلخر« )سيبويه، 216: 
هنا  ـــواو(  )ال وظيفة  يعنی   )1988
الربط بني املعطوف و املعطوف عليه. 
النصِّ  سبك  إلی  أدت  هنا  )الواو(  و 

عن طريق ربط مجلة بعضها ببعض.
ومن أمثلة الربط بالفاء قولـــه تعالی: 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  چپ 

ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ و)الفاء(
اجلمالت.  بني  الزمنی  الربط  ملجرد  هنا 
وحفظ )الفاء( الرتتيب و التعقيب معًا فی 

النص القرآنی.

تعالی:  قوله  بـــ)ثم(  الربط  أمثلة  من 
حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  چ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  جحے  مج 
بني  الزمنی  للربط  )ثــم(  ڭڭچ يفيد 
أجزاء النص ألن اهلداية وقعت بعد اخللق، 

و اإلتيان وقع بعد اجلمع و تدبري األمور.
والربط بـــ)أو( قوله تعالی: چ ڭ ڭ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ قد 
ثبت عند النحاة أن)أو( للداللة علی أحد 
»إنام  جنی:  ابن  قال  األشياء،  أو  الشيئني 
أصل وضعها أن تكون ألحد الشيئني أين 
علی  عندنا  فهی  ترصفت.  كيف  و  كانت 

الفاء

 /44  /)5(40  /)2(39  /)2(20  /)2(16  /14  /13  /12  /10  /7
 /66 /64 /62 /61 /)2(60 /)2(58 /56 /53 /51 /49 /)2(47
 /)2(86 /85 /)2(81 /)2(78 /77 /75 /74 /72 /71 /70 /67
 /106  /105  /100  /)2(97  /)2(96  /95  /90  /89  /)2(87
 /122 /)3(121 /120 /)3(117 /116 /115 /114 /112 /108

)2(135 /134 /)2(131 /128 /126 /124 /)3(123

40/ 50/ 60/ 64/ 82/ 97/ 122ثم

10/ 44/ 45/ 113أو

66بل
86أم

87لكن
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ومن   )1990  :457 جنی،  )ابن  ذلك«. 
سياق اآلية تبني أن )أو( للداللة علی أحد 
الشيئني يعنی بني اإلتيان بقبس من النار و 

بني اإلهتداء بالنار.
السورة  هــذه  فی  الربط  أن  الحظنا 
إلرتباط  السبكية  وظيفته  أدی  املباركة 
اجلمل و حلفظ الرتتيب و التعقيب و أيضًا 
هبذا  و  النص  أجــزاء  بني  الزمنی  ترتيب 
أجزاء  بني  التامسك  حتقق  املعتاد  اإلرتباط 

النص القرآنی.
عنارص السبك املعجمی:. 4

مظهرمن  آخر  »يعد  املعجمی  السبك 
عنها  خمتلف  أنه  إال  النص  إتساق  مظاهر 
املظهر  إذ ال يمكن احلديث فی هذا  مجيعًا 
املفرَتض  والعنرص  املفرِتض  العنرص  عن 
عــن وسيلة  ســابــقــًا، وال  األمـــر  هــو  كــام 
فی  عنارص  بني  للربط  شكلية)نحوية( 
وقد   )1991  :24 )اخلطابی،  النص«. 
لدی  املعجمی  السبك  دراســـة  ــذت  إخت
تدور  أساسيني  حمورين  النصيني  اللغويني 
املصاحبة  وثانيهام:  »الــتــكــرار  حــوهلــام: 
مااًل  اللغويون  هلام  أفرد  حيث  اللغوية، 
)إيناس،  التصنيف«.  و  للدراسة  واسعًا 

.)2003 :74
4 11. التكرار)5(:

ــن أشــكــال  ــو »شــكــل م ــتــكــرار ه ال
عنرص  إعــادة  يتطلب  املعجمی  اإلتساق 
شبه  أو  له  ــرادف  م ورود  أو  معجمی، 
عامًا«.  اساًم  أو  مطلقًا  عنرصًا  أو  مرادف 
سعيد  روقــال   )1991  :24 )اخلطابی، 
»اإلحالة  للتكرار:  تعريفه  فی  بحريی 
التكرارية هی اإلحالة بالعودة وتتمثل فی 
تكرار اللفظ أو عدد من األلفاظ فی بداية 
التأكيد،  قصد  النص  مجل  من  مجلة  كل 
اإلحالة  ــواع  أن أكثر  بالعودة  واإلحــالــة 
 :151 )بحريی،  الــكــالم«.  فی  دورانـــًا 
أهنا  النصيون  اللغة  علامء  ويری   )1994
يقول دريسلر:  التكرار حيث  أنواع  أوثق 
يعطی  اللفظ  إعــادة  من  النوع  هذا  »إن 
منتج النص القدرة علی خلق صور لغوية 
جديدة؛ ألن أحد العنرصين املكررين قد 
يسهل فهم اآلخر« )نادية رمضان، 335: 

2006 نقاًل عن دريسلر(.
ويری د. الزّناد أن التكرار هو نوع من 
بـ)اإلحالة  ساّمه  و  القبلية  اإلحالة  أنواع 

)5( Repetition
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التكرارية(و هی تكرار لفظ أو عدد من األلفاظ فی بداية كل مجلة من مجل النص قصد 
1993( وال يری دی بوجراند كبري أثر للتكرار فی سبك النص  التأكيد )الزناد، 199: 
ومتاسكه و يقول: »تعد إعادة اللفظ فی العبارات السطحية التی تتحد حمتوياهتا املفهومية 
وإحاالهتا من األمور العادية فی املرجتل من الكالم« )دی بوجراند، 303: 1998( فی 
حني بعض الباحثني يرونه أكثر فائدة للربط و إنه »خري وسيلة للتذكري بام سبق، وإنه حني 

يعدل عنه إنام يكون ذلك توخيًا ملبدأ االختصار« )حسان، 195: 2006(.
ويذكر النصّيون مخسة أنواع للتكرار و هی:

»األول: التكرار املحض أو التام )يقصد به تكرار الكلمة نفسها(.
الثاين: التكرار االشتقاقی: يقصد به تكرار عنرص سبق استعامله ولكن بصيغ و أشكال 

خمتلفة.
الثالث: التكرار بالرتادف أو شبه الرتادف: ويسمی أيضًا التكرار غري الرصيح ويعمد 
اليه املتكلم ألن الكالم يقتضی وجود حركة بني عنارص اخلطاب التتكرر أسامءهم بذات 

الصيغ بل بصيغ مماثلة نحويًا ومغايرة شكاًل.
به اسم حيمل اساسًا مشرتكًا بني عدة أسامء ومن ثم  الرابع: اإلسم الشامل: ويقصد 

يكون شاماًل هلا.
اخلامس: التكرار القضوی: و هو تكرار قضية ما بجمل و عبارات خمتلفة عن بعضها، 

فتكرر القضية أكثر من مرة بكلامت خمتلفة«. )اخلطابی، 24: 1991(.
جدول)6(: بنية التكرار فی سورة طه

اآليةاللفظ أو العبارةنوع التكرار

تام
ر ال

كرا
 الت

    

8/ 14/ 61/ 73/ 98/ 114اهلل

61/ موسی  /57  /49  /40  /36  /19  /17  /11  /9
91 /88 /86 /83 /77 /70 /67 /65
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رب
7/70/)2(52/50/49/)2(47/45/25/12
1/121/114/105/90/)2(86/84/74/3
134/133/131/130/129/127/125/22

127/ آية  /126  /56  /54  /47  /42  /23  /22
134 /133 /128

115/ 116/ 117/ 120/ 121آدم
8/ 14/ 88)2(/ 97/ 98)2(/ اله

24/ 43/ 60/ 78/ 79فرعون
30/ 70/ 90/ 92/ هارون

8/ 14/ 98ل اله ال

قی
تقا

إلش
ر ا

كرا
 الت

     
     

     
     

     
     

 

مادة قول

 /49 /46 /45 /36 /25 /21 /19 /18 /10
 /66 /65 /63 /61 /59 /57 /52 /51 /50
 /89 /88 /87 /86 /85 /84 /72 /71 /70
 /120  /97  /96  /95  /94  /92  /91  /90
 /40 /28 /7 /134 /133 /126 /125 /123
 /)2(104  /97  /)2(94  /89  /47  /)2(44

 /130 /109
70/ 71/ 73/ 82/ 16/ مادة آمن

50/ 79/ 122/ مادة هدی

63/ مادة سحر  /73  /71  /70  /66  /63  /58  /57
70 /)2(69

53/ 22/ 55/ 57/ 63/ 88/ 117مادة خرج

ار 
كر

الت
ف

رتاد
ه امل

شب

تكرار صفات اهلل 
سبحانه وتعالی

 ،)111( احلی   ،)109  /108  /90  /5( الرمحن 
 /104  /98  /52 132(، العامِل )7/  الرازق )81/ 

110(، الغفار )82/ 73(

أو 
ية 

ض
ر ق

كرا
ت

صة
قبل ق موسی  قصة 

النبوة ومعجزاته
 /21 /20 /19 /18 /17 /14 /13 /12 /10

40 /39 /38 /37 /23 /22
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و يستفاد من اجلدول:
بكثافة -  تكررت  قد   ) )َربِّ لفظة  أن 

ــرة.  م  )28( ــنــص  ال ــی  ف ــة  ــح واض
تربية  تولی  أنه  تعنی   ) )َربِّ »وكلمة 
والرتبية  مهمة،  و  غاية  إلــی  اخللق 
ومقومات  مادية  مقومات  إلی  حتتاج 
سيد  فهو  منهجية؛  و  روحية  معنوية، 
كلِّ العاملني ومالكهم و مربيهم، وهو 

جتعلهم  التی  التنشئة  ينشئهم  الــذی 
صاحلني ألداء مهمتهــــم فی احلياة«. 
وهذه   )2001  :757 )الــشــاوش، 
تسهـــم  النص  فی  املتكررة  الكلامت 
القضوی  املحتوی  بــني  الــربــط  فــی 
التأكيد  فی  أيضًا  وتسهم  للجمل، 
النص؛  فی  األساسية  القضية  علی 
توفر  اذا  إال  تاكيدًا  فالتكرار ال يكون 

ثابتًا  الشیء  التوكيد وهو جعل  أصل 
تعالی:  كقوله  املخاطب.  ذهــن  فی 

ىت  مت  خت  حت  جت  يب  چىب 

جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت 
ٻ  ٱ  حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح 
ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڀچ.
كذلك تكررت كلمة )موسی( داخل - 

هذا  علی  والدليل  مرة.  النص)17( 
األمر هو كون سورة طه ترشح قصة 
موسی عندما يقابل فرعون كذلك 
و  النبوة  قبل   موسی قصة  ترشح 
بالساحرين  مقابلتــــــه  وكيفية  بعدها 
ونجاته من البحر. وهذه السورة متثل 

.حوارًا بني اهلل تعالی وموسی
فضاء -  فی  وردت  قد  اللغوية  املواد  و 

قصة اليوم اآلخر
 /103  /102  /101  /100  /99  /76  /75
 /110 /109 /108 /107 /106 /105 /104

 /113 /112 /111

قصة آدم وهبوطه 
من اجلنة

 /121 /120 /119 /118 /117 /116 /115
123 /122

قصة األمم 
128/ 129/ 133/ 134/ 135السابقة
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حول  يدور  أغلبها  و  بكثافة،  النص 
التی  )قـــول(  ــادة  م ومنها  املــحــاورة 
وردت بكثافة فی السورة وأبرز لفظة 
فی هذه املادة هی )قال( التی حتيل إلی 
فی   موسی القرآنی  النص  املتلقی 
السورة  فی  وتكررت  مواضعه  أكثر 
تعالی:  قوله  ــذا  ه ــن  وم )54(مــــرة 

چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

گ  گ  گ  گ  کک  ک 
ہ  ڱ..  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ.. ۋ چ.

ومن املواد اللغوية الواردة فی السورة - 
تــكــررت)11(  التی  )السحر(  مــادة 
 موسی مقابلة  قضية  ومتثل  مــرة 
تعالی:  كقوله  وغلبته  بالساحرين 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  چژ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ 
ۓچ  ۀ..  ڻ  ڻ 
 )7( ورد  فقد  )خــرج(  مادة  وكذلك 
الــقــرآنــی و متثل  الــنــص  مـــرات فــی 
وخروج  األرض  من  النبات  خروج 

كقوله  القيامة  يوم  القبور  من  الناس 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  تــعــالــی: 
ٺ  چ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ.
النص -  فی  حضورًا  األكثر  والقضية 

اليوم اآلخر، كام فی قوله:  هی قضية 
ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
هنــــــــــــا  التكرار  کچ ويفيد  ک 
أثرها  و  القضيـــة  أمهية  »التأكيد علی 
فی مصري اإلنسان علی مدی تاريه، 
التكرار يسلط الضوء علی نقطة  ففی 
عن  ويكشف  العبارة  فی  حّساســــــة 
املعنی ذو  املتكلم هبا و هو هبذا  عناية 
املالئكة،  )نازك  ثمينة«.  نفسية  داللة 
حيتمل  ذلــك  وعلی   )1967  :236
ما ورد من التكرار املواعظ والوعيد؛ 
الطبائع  مــن  مبول  اإلنــســان  »ألن 
الشهوات  إلی  داعية  وكلها  املختلفة 
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املواضع و  و ال يقمع ذلك إال تكرار 
القوارع )الزركشی، د. ت؛ 9(.

فی -  تكررت  التی  ــری  األخ القضية 
النص، هی قصة موسی قبل النبوة 
الشجرة  من  النار  مشاهدة  كيفية  و 

چھ  تــعــالــی:  اهلل  ــع  م ــه  ــالم وك
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  ۈئ 
الــســورة  ــد تــكــررت فــی  چ وق پ 

ابوالبرش  آدم  كقضية  أخــری  قضايا 
زوجه  مع  اجلنة  من  هبوطه  كيفية  و 
كقوله  هلــام  الشيطان  وســوســة  بعد 

ڳ  ڳ  تعالیچڳ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ 

ڭڭ چ.
القرآنية  السورة  هذه  فی  التكرار  و 

أو  اللفظ  تكرار  فی  السبكية  وظيفته  أدی 
من  مجلة  كل  بداية  فی  األلفاظ  من  عدد 
التكرار  هذه  و  التأكيد  قصد  النص  مجل 
القدرة  النص  منتج  يعطی  اللفظ  إعادة  و 
أحد  ألن  جديدة؛  لغوية  صور  خلق  علی 
العنرصين املكررين قد يسهل فهم اآلخر.

4 11. املصاحبة اللغوية أو املعجمية)6(:
اللغوية  ــات  ــدراس ال فــی  رســخ  لقد 
املعجمية( )املصاحبات  مفهوم  احلديثة 
فی  ما  لكلمة  اإلعتيادی  »اإلرتباط  بأنه: 
لغة ما بكلامت ُاخری معينة«. )خمتار عمر، 
74: 1998( وقد إرتبط هذا املفهوم باللغة 
السياقيـــة،  ونظريته   )firth( اإلنكليزی 
عن  يبعد  السياقی  املنهج  أن  يری  الــذی 
التی  للنص  الداخلية  العقلية  ــاالت  احل
بدراسة  ويتص  يفرسها،  ما  إلی  حتتاج 
وعادات  أفعااًل  و  أحداثًا  ها  بعدِّ الكلامت 
حياة  فی  املالحظــــة  و  املوضوعية  تقبل 
املصطفی،  )كنوش  هبا«.  املحيط  اجلامعة 

.)2007 :197
العلامء  تعريف  فی  اللغوية  املصاحبة 
املعتاد  أو  املتوقع  ــورود  »ال هی  النصيني 

)6( Collocation.
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لكلمة ما مع ما يناسبها أو يتالئم معها من 
الكلامت األخری فی سياق لغوی ما، مثل 
البقرة مع اللبن، والليل مع الظلمة«. )ابو 

زنيد، 289: 2010(.
تنقسم وسائل املصاحبات إلی:

د. 1.  وسامه  معني  بموضوع  »االرتباط 
الذكری(  بـ)التالزم  حممد اخلطـــــابی 
العنارص  بواسطتــــــه بني  الربط  ويتم 
سياقات  فی  لظهورهـــــــا  املعجمية 

متشاهبة.
بعضهـــــــا . 2 الكلامت  ترتابط  التضاد: 

ـــع بــعــضــهــا اآلخـــــر عـــن طــريــق  م
املختلفـــــة  بأنواعها  التقابل  أشكال 
ــت(،  ــن ــالت )ولــــد -ب ــم ــك مــثــل امل
)يرد- )حيب-يكره(،  واملتعارضات 

يسخن( واملقلوبات )يأمر –يطيع(.
)صندوق-. 3 مثل  بالكل  اجلزء  عالقة 

غطاء الصندوق(.
عالقة اجلزء باجلزء مثل )فم -أنف(.. 4
)كــرســی-. 5 مثل  املــشــرتك  ــامل  ــت االش

عليهام  تشتمل  كلمتان  فهام  منضدة( 
كلمة أثاث.

منتظمة . 6 ــة  ــوع ــم م إلــــی  ـــامء  ـــت اإلن
-اإلثــنــني...  -األحــد  مثل)السبت 

الخ(.
منتظمةمثل . 7 غري  مموعة  إلی  االنتامء 

)أمحر -أزرق-أخــرض...(«. )حسني 
حيال، 235: 2001(.

جدول)7(: بنية املصاحبات املعجمية 
فی سورة طه:

األلفاظ املتصاحبة وموضعها فی السورةنوع املصاحبة

التالزم الذكری
القرآن  النهار)130(/  و  الليل   /)6- األرض)4  و  الساموات 
جنة  -جهنم)74(/  مرم  -أكل)81(/  رزق  -وحی)114(/ 

-جری األهنار )76(/ 

التضاد )املقابالت 
الثنائية(

)7(/ قرهُّ العني -احلزن)40(/ خلقناكم -نعيدكم )55(/  جهر -الرسِّ
توّلــی -أتــی)60(/ ال يمــوت -الحييــا)74(/ رضًا -نفعــًا)89(/ 
أعمــی  -خلفهــم)110(/  أيدهيــم  بــني  -عصيــت)93(/  تتبعــن 

-بصري)125(/ طلوع -غروب)130(/ 
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بداية  أن  النعرص،  ــذا  ه لتحليل  و 
السورة يمثل لنا تالزمًا بني بعض األلفاظ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چ  املـــتـــالزمـــة: 
لفظتی  ــني  ب ــتــالزم  چ فــال ڎ  ڎ 
)السمــاوات( و)األرض( أدی إلی سبك 
اللفظتني،  هاتني  جتاور  طريق  عن  النصِّ 
»فالسبك هنا يزداد كلام كانت املسافة بني 
املصاحبات أقرص، وقد حصلت املصاحبة 

املكان  علی  اشتامهلا  باعتبار  اللفظتني  بني 
بينهام  العالقة  و  الناس،  سيشعره  الــذی 
حيال،  )حسني  ايضًا«.  اشتامل  عالقة  هی 

.)2011 :161
ے  ے  چ  تعالی:  قوله  ــی  وف
ۓ ۓ ڭ ڭ چ نری عالقة التضاد 
اإليراد  وهبذا  )أتی(  و  لفظتی)توّلی(  بني 
املتضاد بني اللفظتني إتسعت دائرة الداللة 

صالة -ذكر)14(/ ضحی -يوم)59(/ حباهلم -سحر)66(/ عالقة اجلزء بالكل
َعمل صاحلًا -اهتدی)82(/ حرش -يوم القيامة)124(/ 

بعضكم –ببعض )123(عالقة اجلزء باجلزء

مموعة  إلی  االنتامء 
غري منتظمة

أدوات السحر: حباهلم، عصّيهم)66(
مراحل اهلداية: تاَب، آمَن، َعمَل صاحلًا )82(

آناءالليل،  غروهبا،  بعد  الشمس،  طلوع  قبل  اهلل:  لتسبيح  األزمنة 
اطراف النهار )130(

عالقة  حمصلة  التضاد  »ألن  املتلقی،  عند 
نطاق  لغويني علی  ملعنی عنرصين  تقابلية 
حمور داللی مشرتك «. )غاری بريور، 21: 
2007( زيادة علی سبك النصِّ الذی تمَّ 

بتجاور اللفظني املتضادين.
تعالی:  بالكل قوله  ومن عالقة اجلزء 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ 

اجلزء  عالقة  حصلت  چ حيث  ڱ  ڱ 
عمل  آمن،  )تاب،  ألفاظ  ثالثة  فی  بالكل 
التوبة  بعد  سيحصل  اهلداية  ألن  صاحلًا( 
و اإليامن باهلل و أداء العمل الصالح وهذه 
اهلداية  من  جزءًا  تعدهُّ  الثالث  الكلمـــات 

الكلية.
ومن عالقة اجلزء باجلزء قوله تعالی: 

ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  چ 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې 
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فی  ۇئچ ورد  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
كتاب العني فی معنی كلمة بعض: »بعُض 
كل شیء: طائفة منه، وبعضته تبعيضًا إذا 
 ،1984 امحد،  ابن  )خليل  أجزاء«  فّرقته 
العالقة  »إن  القول  يمكن  و  بعض(  مادة 

التی  الناس  من  القسمني  أو  اجلزأين  بني 
مثلت نواة الرصاع فی اجلمل التی وردت 
طريق  عن  النصِّ  سبك  إلی  أدت  فيها، 
تالحم ألفاظه مع كلِّ قسم من القسمني« 
فجميع   )2011  :167 حيال،  )حسني 
باللفظتني  ترتبط  املذكورة  القضية  ألفاظ 
منفصلتني عن بعضهام من جهة، و ترتبط 

هبام متمعني من جهة أخری.
وأبرز األلفاظ التی تنتمی إلی مموعة 

ڎ ڎ ڈ  چ  غري منتظمة قوله تعالی: 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک 

أن  لنا  تبني  قد  ڱچ هنـــــــا  ڳ  ڳ 

األزمنة الواجبة لتسبيح اهلل سبحانه و تعالی 
هی قبل طلوع الشمس و قبل غروهبا، آناء 
الليل و أطراف النهار. فی هذه األزمنة قد 
وجبت الصالة علی املسلمني. هنا نالحظ 
أن هذه املجموعات غري املنتظمة سامهت 

فی بناء النص و سبكه باإلرتباط باملوضوع 
املرشكني  دعــوة  وهی  للسورة  األساسی 
لعبادة إله واحد و هو اهلل سبحانه و تعالی.

النتائج:. 5
النصِّ - 1 سبك  إلی  تؤدی  التی  اإلحالة 

النصية  اإلحــالــة  هی  طه  ــورة  س فی 
النص  فی  شيوعًا  أكثر  هی  و  ُة  الَقْبِليَّ
و  املقامية  باإلحالة  مقارنة  القرآنی 
اإلحالة  ألن  الَبْعِديَّة.  النصية  اإلحالة 
املبهامت  بتفسري  تقوم  البعدية  النصية 

أو ربط النص بالسياق.
أغلب الربط الذی يؤديه املوصول، هو - 2

واملوصول  النص.  داخل  إلی  الربط 
داخل  فی  بكثافة  ورد  قد  )من(  العام 
النص القرآنی إلعامم اهلداية علی كل 

من يتبعها.
فی سورة - 3 للحذف  اللفظية  القرينـــــة 

السياق  أكثر من قرينة  أقوی و  طـــــه 
)الواو(  العطف  يتحقق بحرف  و هو 
احلذف  يؤدی  و  األحيان.  أغلب  فی 
إفادة  النص عن طريق  إلی سبك  هنا 
الكالم خمترصًا و اإلحرتاز عن العبث.

فی - 4 شيوعًا  أكــثــر  اإلســمــی  احلـــذف 
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و  الفعلی  باحلذف  مقارنة  الــســورة 
فی  ــذف  احل هــذا  يتحقق  و  احلــرفــی 

أغلب األحيان بعد فعل )قال(.
العطف - 5 نری كثرة إستعمــال حروف 

اجلملة  بني عنارص  للربط  السورة  فی 
طريق  عن  النِص  سبك  يتحقق  وهنا 
أكثر  اإلضــافــی  والــربــط  الربط  هــذا 
الربط  يليه  القرآنی  النص  فی  دورانًا 

الزمنی فالربط العكسی.
األلفاظ - 6 و  اجلاللة  لفظــة  تكرار  أدی 

املقدسة  الــذات  صفات  علی  الدالة 
فی  وظيفته  عن  فضاًل  داللية  وظيفة 
جتسيد  إلــی  ــؤدی  ي مما  النص،  سبك 
معنی األلوهية و سيطرة اهلل علی كل 
تكرار كلمة )موسی(  شیء. وكذلك 
لكونه املتلقی للنص القرآنی فی سورة 

طه.
فی - 7 أثر  هلا  املعجمّية  املصاحبات  إن 

ــاظ و  ــف ـــة كثري مــن األل حتــديــد دالل
حيتاج  ال  فالقارئ  القرآنية  الرتاكيب 

إلی النظر خارج النص.
النحوی - 8 بنوعيها  السبك  وسائل  إنَّ 

فی  داللية  وظيفة  أدت  املعجمی  و 

علی  التأكيد  فی  متثلت  و  طه  ســورة 
من  نزلت  الــذی  ــاس  األس املوضوع 

أجله السورة.
املصادر و املراجع:. 6

• الكتب.	
القرآن الكريم.

ابن جنی، ابوالفتح عثامن: اخلصائص، . 1
حتقيق حممد علی النجار، دارالشوون 
الثقافية العام، ط4، بغداد، 1990م.

محد: . 2 خليل  علی  ــام،  اهل غزالة،  ابــو 
مدخل الی علم اللغة النص، تطبقات 
و  ــد  بــوجــران دی  روبــــرت  لنظرية 
املرصية  اهليئة  ط  دريسلر،  ولفجانج 

العامة للكتاب، 1991م.
ــب . 3 ــرتاكــي ــی: ال ــل ابـــو املـــكـــارم، ع

ــة،  ــي ــظــرف ــل )ال ــم االســـنـــاديـــة، اجل
املختار  الرشطية(، موسسة  الوصفية، 

لنرش والتوزيع، ط1؛ 2007م.
إطار . 4 النص  نحو  عثامن:  زنيــــد،  ابو 

نظری و دراسات تطبيقية، عامل الكتب 
اجلديد االردن، 2010م.

التحرير . 5 الطاهر:  حممد  عاشور،  ابن 
للنرش،  التونسيـــة  الــدار  التنوير،  و 
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1984م.
اللغة . 6 علم  حسن:  سعيد  بــحــريی، 

مكتبة  االجتاهات،  و  املفاهيم  النص 
لبنان نارشون، ط1، 1997م.

الطيب: . 7 بن  حممد  ابوبكر  الباقالنی، 
القرآن، حتقيق احد صقر، دار  إعجاز 

املعارف، مرص.
ــل . 8 ــی، عــبــدالــقــاهــر: دالئ ــان ــرج اجل

ابوفهر  عليه  علق  و  قــرأه  االعجاز، 
املدنی،  مطبعة  شاكر،  حممد  حممود 

1992م.
بن . 9 عثامن  عمروبن  ابوبرش  سيبويه، 

الســالم  عبد  حتقيق:  الكتاب،  قنر: 
بالقاهرة،  اخلانجی  مكتبة  ــارون،  ه

ط3؛ 1988م.
حتليل . 10 ـــول  أص حمــمــد:  الـــشـــاوش، 

العربية  النحوية  النظرية  فی  اخلطاب 
منوبة،  جامعة  النص،  نحو  تأسيس 

تونس، 2001.
و . 11 النص  ـــرت:  روب بــوجــرانــد،  دی 

متام  د.  ترمجة  االجـــراء،  و  اخلطاب 
القاهرة،  الكتب،  عــامل  ط  حسان، 

1998م.

ــضــی: تــاج . 12 الــزبــيــدی، حمــمــد مــرت
القاموس،  جــواهــر  مــن  ــعــروس  ال
طبعة  االساتذة،  من  مموعة  حتقيق 

الكويت، 2002م.
بحث . 10 النص  نسيج  االزهــر،  الزّناد، 

املركز  نصًا،  امللفوظ  به  يكون  ما  فی 
الثقافی العربی، ط1؛ 1993م.

الزركشی، حممد بن عبداهلل: الرهان . 11
أبو  حممد  حتقيق  الــقــرآن،  علوم  فی 
دارالــرتاث  مكتبة  إبراهيم،  الفضل 

القاهرة، )د. ت(.
فی . 12 اللغة  فقه  عــبــده:  الــراجــحــی، 

اجلامعية،  داراملعرفة  العربية،  كتب 
االسكندرية، 1990م.

الداللة . 13 عواطف:  املصطفی،  كنوش 
دارالسياب  اللغويني،  عند  السياقية 
للطباعة و النرش و التوزيع، 2007م.

العطف . 14 اساليب  مصطفی:  محيدة، 
املرصية  الرشكة  الكريم،  القرآن  فی 

العاملية للنرش، لونجامن، 1999م.
تراهيم . 15 و  امحـــد  الـــزيـــات،  حــســن 

مكتبة  الوسيط،  معجم  مصطفی: 
الرشوق الدولية، ط4، 2004م.
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اللغة و . 16 حسان، د. متام، مقاالت فی 
ط1؛  القاهرة،  الكتب،  عامل  األدب، 

2006م.
روائــع . 17 فی  البيان  متــام:  د.  حسان، 

القرآن، عامل الكتب، ط2؛ 2000م.
ــامن: ظــاهــرة . 18 ــي ــر ســل ــاه ــــودة، ط مح

الدار  اللغوی،  الــدرس  فی  احلــذف 
اجلامعية للطباعة و النرش و التوزيع، 

االسكندرية، د. ت.
النص-. 19 لسانيات  حممــــد:  اخلطابی، 

مدخل الی انسجام اخلطاب، ط املركز 
الثقافی العربی، بريوت1991م.

حممد . 20 حتقيق  العني،  امحد:  بن  خليل 
السامرائی،  ابــراهــيــم  املــخــزومــی، 

دارالرشيد للنرش، العراق، 1984.
فيهفيجر: . 21 ديرت  من،  هانية  فولفجانج 

النصی، ترمجه  اللغة  الی علم  مدخل 
ط  العجمی،  شبيب  بــن  فــالــح  د. 

جامعه امللك السعود، 1996م.
فضل، صالح: بالغة اخلطاب و علم . 22

الكويت،  املعرفة،  علم  ط  النص، 
1992م.

اللغة . 23 علم  ابراهيم:  الفقی،  صبحی 

النصی بني النظرية و التطبيق-دراسة 
دار  ط  املكيـة،  السور  علی  تطبيقية 

قباء، القاهرة، 2000م.
صــالح فــضــل: بــالغــة اخلــطــاب و . 24

الكويت،  املعرفة،  عامل  النص،  علم 
1992م.

اجلملة . 25 بناء  محاســـة:  اللطيف،  عبد 
مرص،  ـــــرشوق،  دارال ط  الــعــربــيــة، 

1996م.
الــطــراز . 26 الــعــلــوي، حييى بــن محـــزة: 

املتضمن ألرسار البالغـــــــــــــــــــة 
ــوم حــقــائــق اإلعـــجـــاز، )ت  ــل وع
د .عبد احلميد  حتقيق:  ــــ(  749ه
املكتبة العرصيَّة بريوت،  اهلنداوي، 

ط1. 2002م.
عفيفی، امحد: نحو النص اجتاه جديد . 27

فی الدرس النحوی، مكتبة الزهراء، 
2001م.

الشعر . 28 قــضــايــا  ــة:  ــك ــالئ امل نــــازك 
بغداد،  النهضــــــة،  مكتبة  املعارص، 

ط3؛ 1967م.
نحلة، حممود أمحد: التعريف والتنكري . 29

دارالتونی  ط  الشكل،  و  الداللة  بني 
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للطباعة والنرش، 1997م.
البالغـــــة، . 30 جواهر  إمحد:  اهلاشمی، 

بالغـــة،  النرش  عرفان،  حسن  ترمجة 
قم: 1391ش.

رشح . 31 يعيش:  بــن  علی  بــن  يعيش 
املفصل، املطبعة املنريية، مرص، د.ت.

• الرسائل و األطاريح:	
»اخلصائص . 1 حممـــــد:  حسني  ايناس، 

فی  الدينيــــــــة  اخلطابة  فی  اللغوية 
دكتوراه،  بحث  االخريين«،  العقدين 

االسكندرية، 2003.
النصی . 2 »السبك  أمحد:  حيال،  حسني 

فی القرآن الكريم؛ دراسة تطبيقية فی 
سورة األنعام«، رسالة ماجستري، كلية 

اآلداب، جامعة املستنرصية.

فان دايك: »من نحوالنص الی حتليل . 3
النقدی«، ترمجة أمحد صديق  اخلطاب 

الواصی، ملة فصول، 2001م
مصلوح، سعد: »نحو أجرومية للنص . 4

الشعری، دراسة فی قصيدة جاهلية«، 
عـــــدد1و2،  ط1،  فـــصـــول،  ــة  مــل

1991م.
اللغة . 5 »علم  النجــــار:  رمضان،  نادية 

النصی بني النظرية و التطبيق )اخلطابة 
اللغة،  علوم  ملة  انــوذجــًا(«  النبوية 

املجلد التاسع، العدد2؛ 2006م.
اخلطاب . 6 حتليل  »نظرية  مازن:  الوعر، 

من  مقال  اجلملة«،  نحو  استقاللية  و 
شبكة املعلومات.



فحوى البحث

89

أ . م . د. أحمد عبدالله املنصوري

كلية الرتبية- جامعة البرصة

بحث استداليل يتناول اآلية السادسة من سورة )املائدة( الرشيفة وهي 

قولــه –تعــاىل-: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ووجــه  ٺ...چ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
الخــالف يف نصب أو خفض الالم يف )ارجلكــم( ويثبت الباحث أن الخالف 

مفتعــل ملفق جاء بحكــم التعصب غري املربر لطائفة عــىل طائفة، وعىل 

لسان مفرسين ونحاة يعتّد بعلمهم.

وكانــت مجلــة املصباح قد نرشت سلســلة أبحاث من ثــالث حلقات 

للعالمة املحقق السيد عيل الشهرســتاين حول املوضوع يف أعدادها الثالث 

والرابع والخامس، بيد أن هذا البحث فّصل ما أوجزه الشهرســتاين و أوجز 

مــا فّصلــه، كام انه ذكر حالتــي )النصب( و )الجر( وأهمــل حالة )الرفع( 

لشــذوذها وناقش اآلراء مناقشــة علمية رصينة ونعــى عىل أولئك العلامء 

تجاهلهم الذوق العريب يف الحكم عىل االسلوب املعجز للقرآن الكريم.
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 ملخص البحث:
تتعدد الوجوه الداللية ملعاين املفردات 
اإلعرابية،  الــوجــوه  بتعدد  والــرتاكــيــب 
داللة  فهم  يف  تعدد  ذلك  عن  متخض  مما 
اإلفرادي  املستويني  عىل  القرآين  اخلطاب 
الفقهاء  اختالف  إىل  أدى  ما  والرتكيبي 
واستنباط  الفقهي  الترشيع  مستوى  يف 
ذي  عىل  ختفى  ال  التي  الرشعية  األحكام 
أو اإلعراب أللفاظ  التفسري  نظر يف كتب 
الكريم، وقد أرجع األستاذ حممد  ا لقرآن 

عبد اخلالق عظيمة ذلك إىل أمرين:
يستطيع  املعجز، ال  القرآن  ))أسلوب 
ومقاصده،  مراميه  بكل  حييط  أن  أحــد 
من  وكــثــريًا  املــعــاين  مــن  كــثــريًا  فاحتمل 

الوجوه.
بحرية . 1 ألنفسهــــم  النحويون  حيتفظ 

يعرفون  فال  الفكر،  وانطالق  الرأي، 
رأي  تقديس  وال  اآلراء،  عىل  احلجر 

الفرد، مهام علت منزلته((.
توجيــــــه  يف  ملمــــوس  أثر  للمعنى 
األثر  هذا  ويظهر  وسالمتـــه،  الرتكيب 
النحوي،  البحث  واضحًا يف منهجيــــــــة 
وفروعهــــا،  النحوية  األصول  وصياغة 

وتعليل الظواهر واألحكام، وجدل العلامء 
اللفظ  يف  ـــراب  اإلع أوجــه  اخــتــالف  يف 
ذلك  وغري  وخترجيها،  وتأويلها  الواحد، 
النحوية  الدراسات  من  معروف  هو  عام 
النحوي  التأليف  بدء  منذ  ظهرت  التي 
مل  إذ  اهلجري.  الرابـــع  القرن  هناية  حتى 
القدامى  النحويني  أذهان  عن  غائبًا  يكن 
ما يؤديه النحو من وظيفة يف الكشف عن 
املواقع  خالل  من  داللته  حتديد  و  املعنى، 
اإلعرابية للكلامت، وعالقة بعضها ببعض 
من سوابق ولواحق هلا من الكلامت املمتدة 

معها يف السياق.
النحوية  الــتــخــرجيــات  تــعــّد  لــذلــك 
اللغوية  القرآنية من أهم اآلليات  لأللفاظ 
قصدية  حتديد  يف  الفاعل  أثرها  هلا  التي 
ذلك  داللته؛  وتوجيه  القرآين،  اخلطاب 
بأهّنا تؤكد الصلة بني الرتكيب وداللته عىل 

املعنى.
ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قــال 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ــورة  ]س ٺ...چ  ٺ  ٺ 

املائدة: 6[.
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طائفة  إىل  مــوّجــه  الــقــرآين  اخلــطــاب 
املؤمنني الذين رّشفهم اهلل تعاىل باالنتساب 
اإليامن،  باهلداية و  الدين و منَّ عليهم  إىل 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ 

یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
حب خب چ ]سورة احلُُجرات: 17[، و 
األحكام  آيات  من  املباركة  اآلية  ُتعّد هذه 
من  بعد  فيام  أصبحت  أهّنــا  غري  املحكمة 
املتشاهبات عىل علامء الدين و اللغة؛ ذلك 
متواترتني  سبعيتني  بقراءتني  وردت  بأهّنا 
جهة  من  األخرى  عىل  إلحدامها  مزية  ال 
التواتر و صّحة القراءة و غري ذلك، و قد 
بثالثة و ُصَمت بالشذوذ)1(، إذ قال  ُقرَئت 
الالم  نصب  يف  اختلفوا  ))و  ماهد:  ابن 
»و  عمرو:  أبــو  و  محــزة  و  كثرٍي  ابــن  فقرأ 
ابن عامر  و  نافٌع  قرأ  و  أرجِلكم« خفضًا، 
روى  و  نصبًا،  »وأرُجَلكم«  الكسائّي:  و 
أبو بكر عن عاصم: »و أرُجِلكم« خفضًا، 
»وأرجَلكم«  عاصم:  عن  حفص  روى  و 

نصبًا(()2(.

للعكري:  القرآن،  إعراب  يف  التبيان  ينظر:   )1(
 .228

ماهد:  البــن  الــقــراءات  يف  السبعة  كتاب   )2(
 .243–242

ملن  احلّجة  الفاريّس:  عيّل  أبو  قال  و 
ُوجد  ــه  أّن أرُجــِلــكــم((  ))و  فقال:  ــّر،  ج
و  الغسل،  أحدمها:  عاملني:  الكالم  يف 
إذا  العاملني  وجه  و  اجلــاّرة،  الباء  اآلخر: 
األقرب  عىل  حُتمل  أن  التنزيل  يف  اجتمعا 

منهام دون األبعد(()3(.
و قد نسب األزهرّي قراءة اخلفض إىل 
الكسائّي أيضًا عىل غري املشهور عنه بقراءة 
و  املعربون  جيمع  كــاد  قد  و  النصب)4(، 
املتواترتني  القراءتني  توجيه  املفرّسون عىل 
عىل  محله  أّنــه  خفضه  مــن  ))حــّجــة  ــأن  ب
إىل  أقرُب  )الــرؤوس(؛ ألهّنا  العطف عىل 
كالم  يف  األكثر  و  الوجوه،  من  األرجــل 
األقــرب  عىل  العطف  حُيمل  أن  العرب 
و  العاملني،  من  و  العطف  حــروف  من 
و  الوجوه  عىل  عطفه  أّنه  نصب  من  حّجة 

األيدي، و كان ذلك أوىل عنده(()5(.
الــقــراءتــني  يف  ــنــا  كــالُم ســيــكــون  و 
أوجه  تعّدد  من  متخض  ما  و  املتواترتني 

عيّل  أبو  السبع،  القراءات  علل  يف  احلجة   )3(
الفاريس، ج2: 405 –406. 

)4( ينظر: معاين القراءات: 129.
و  عللها  و  الــقــراءات  وجــوه  عن  الكشف   )5(

حججها: 406 –407. 
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اإلعــرايب يف  التعّدد  ذلك  أثر  و  اإلعــراب 
الداللة  ذي  املوّجه  اخلطاب  داللة  توجيه 
كيفيته،  و  الوضوء  أحكام  لبيان  املقصودة 
داللته؛  غري  عىل  اخلطاب  ذلك  مُحل  قد  و 
من  خمتلفة  إعرابّية  حالة  عىل  محله  نتيجة 
فّج  بــارٍد  مثال  عىل  قائمًة  النحوّيني  لدن 
يثري  بل  اهتاممًا،  النفس  يف  يثري  ال  صامط 
اغتاممًا، ذلك املثال هو: )هذا حجر ضّب 
خرٍب( الذي يمّثلون به للجّر باملجاورة أو 

بالتوّهم)6(.
و ذلك ما ُعرف فيام بعد بقاعدة اجلّر 
البرصة  نحاة  منها  وقف  التي  اجلوار  عىل 
القبول  أو  هبا  األخذ  عد  و  الضّد  موقف 

هبا، كام سيأيت تفصيل ذلك.
)أرجلكم(  كلمة  إعراب  باختالف  و 
بني النصب و اجلّر، أو باختالف أهل اللغة 
و النحو يف توجيه حالة اخلفض بني عطفها 
كالم  يف  األكثر  هو  و  إليها  األقــرب  عىل 
قد  و  عندهم،  معلوم  هو  كام  و  العرب، 
رّصح به أكثرهم، و بني محلها عىل التقديم 
عىل  التجّوز  بعضهم  حماولة  أو  التأخري  و 

اإلبراهيمي،  البشري  حممد  اإلمام  آثار  ينظر:   )6(
ج2: 44. 

عدم  من  لغتهم  مشهور  و  العرب  قواعد 
ال  بمفرد  املتعاطفني  بني  الفصل  إمكان 
بإمكان  قوله  و  دالة غري معرتضة،  بجملة 
و  العكري،  البقاء  كــأيب  قبوله  و  ذلــك 
املذاهب يف  أئمة  اختلف علامء اإلسالم و 
لنوع  املبنّي  القرآين  اخلطاب  داللة  حتديد 

طهارة األرجل من أعضاء الوضوء)7(.
و  بعيدًا  مذهبًا  بعضهم  ذهب  قد  و 
أركب النّص مركبًا وعرًا و وّجهه توجيهًا 
وصمه  –كام  قبيحًا  يكن  مل  –إن  صعبًا 
بتغليطه  كالنحاس  بذلك  املفرّسين  بعض 
األخفش)8(، أو أيب حّيان األندليس)9(، أو 

الفخر الرازي)10( و غريهم.
اإلعرايب  التوجيه  اختلف  فقد  و عليه 
اختلف  فقد  باختالفه  و  اخلفض،  لقراءة 
املذاهب  أئمة  لدى  الفقهي  احلكم  توجيه 
من  الرغم  عىل  لذلك،  تبعًا  اإلسالمّية 
القرآيّن  اخلطاب  يف  الظاهر  داللة  وضوح 
الفكر  و  اللغوّية  الفطرة  أعملنا  ما  إذا 
النّص و توجيهه من غري  السليم يف قراءة 

)7( ينظر: البحر املحيط، ج3: 61. 
)8( ينظر: إعراب القرآن، النحاس، 1: 285. 

)9( ينظر: البحر املحيط، ج3: 61. 
)10( ينظر: التفسري الكبري، م6، 11: 127. 
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أشار  ما  هذا  و  معنّي،  متذهب  أو  تعّصب 
إليه غري واحد من املفرّسين و املعربني، إذ 
قرأ  )و  األندليس:  حّيان  أبو  املفرّس  يقول 
و  باخلفض،  ))وأرجِلكم((  كثري...  ابن 
الظاهر من هذه القراءة اندراج األرجل يف 

املسح مع الرأس()11(.
جّر  ملن  الفاريّس  عيّل  أبو  احتّج  قد  و 
)وأرجِلكم( بأّنه ))َوَجَد يف الكالم عاملني 
و  اجلاّرة،  الباء  اآلخر  و  الغسل،  أحدمها: 
أن  التنزيل  يف  اجتمعا  إذا  العاملني  َوْجــُه 
حتمل عىل األقرب منهام دون األبعد(()12(.
و إىل ذلك أشار مّكي القييس أيضًا و 
أّنه محله  ثّبته بقوله: ))و حّجة من خفضه 
عىل العطف عىل )الرؤوس(؛ ألهّنا أقرُب 
إىل األرجل من الوجوه، و األكثر يف كالم 
العرب أن حُيمل العطف عىل األقرب من 
حروف العطف و من العاملني.. . ، لكن مّلا 
مُحل )األرجل( عىل )الرؤوس( يف اخلفض 
و  السنة  من  الداللة  قامت  )املسح(  عىل 
اإلمجاع، و من حتديد الوضوء يف األرجل 

)11( البحر املحيط، ج3: 610. 
ج2:  السبع،  الــقــراءات  علل  يف  احلجة   )12(

 .406–405

عىل  املغسولة  ــدي  األي يف  التحديد  مثل 
تقول:  العرُب  و  الغسل،  باملسح  أراد  أّنه 
متّسحُت للصالة أي توضأت هلا، و قد قال 

أبو زيد: إن املسح خفيف الغسل(()13(.
و بغض الطرف عن املراء العقيم عند 
الذين  املتأخرين  و  العلامء  من  املتقدمني 
و  املفرسين  من  السلف  ــوال  أق تــوارثــوا 
اخلطاب  ظاهر  داللــة  توجيه  يف  املعربني 
املحكم  الترشيعّي  النّص  هذا  يف  القرآيّن 
الذي بنّي كيفّية الوضوء و أجزاء أعضائه، 
غري أّننا نقف عند وقفة االستعامل النّحوّي 
و أثره يف الكشف عن داللة ذلك اخلطاب 

و بيان قصدّيته.
القراءتني  إثــبــات  يف  الــكــالم  تــقــّدم 
ختالف  أحدمها  املشهورتني،  املتواترتني 
األخرى إعرابًا و حكاًم –فقهّيًا –باختالف 
قراءة  ُخّرجت  فقد  هلام،  العلامء  خترجيات 
مها:  بتخرجيني  ــم(  ــك ــَل )وأرج النصب 
و  الوجوه  عىل  معطوفًا  يكون  أن  األّول: 
األيدي، أي: فاغسلوا وجوهكم و أيديكم 
و أرجلكم و امسحوا برؤوسكم، فيكون 

و  عللها  و  القراءات  وجوه  عن  الكشف   )13(
حججها: 406. 
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أثبته  ما  هذا  و  تأخري،  و  تقديم  الكالم  يف 
»وأرجَلكم«...  ))وقوله:  بقوله:  الفّراء 
بن  قيس  حّدثني  و  الوجوه،  عىل  مردودًة 
اهلل  عبد  عن  ِزّر  عن  عاصم  عن  الربيع 
و  مقّدم  »وأرجَلكم«  قرأ  أّنه  مسعود  بن 

مؤخر(()14(.
و كذلك جزم الشنقيطي بعدم وجود 
إشكال يف قراءة النّص معتاّلً لذلك بعطف 

ذلك:  يف  يقول  إذ  الوجوه،  عىل  األرجل 
فيها؛  إشكال  فال  النصب:  قــراءة  ــا  ))أّم
الوجوه،  عىل  معطوفة  فيها  األرجل  ألّن 
وجوهكم  فاغسلوا  عليها  املعنى  تقرير  و 
إىل  أرجلكم  و  املــرافــق،  إىل  أيديكم  و 
أّنام  و  برؤوسكم،  امسحوا  و  الكعبني، 
أدخل مسح الرأس بني املغسوالت حمافظة 
تواضع  بام  آبــٍه  غري  الــرتتــيــب(()15(،  عىل 
الفصل  النحو من منع  اللغة و  عليه علامء 
مجلة  الفاصل  ليس  و  املتعاطفني،  بــني 
اعرتاض، أو مفرد، بل هو مجلة تاّمة منِشئة 
عصفور  بن  احلسن  أبو  منعه  قد  و  حكاًم، 
يكون  ما  ))وأقبح  عنه:  قال  و  النحاة  من 

)14( معاين القرآن، الفراء، 1: 302. 
)15( تفسري من أضواء البيان، الشنقيطي: 133. 

قوله هذا عىل  ))فدّل  باجلمل(()16(،  ذلك 
أّنه ينّزه كتاب اهلل عن هذا التخريج(()17(.

و قد حكى العكري جوازه يف العربية 
بال خالف)18(، و هذا غري دقيق؛ ذلك بأّن 
اخلالف حاصل و ثابت بني أهل اللغة يف 
قبول الفصل بني املتعاطفني من عدمه، و قد 
رفضه ابن عصفور و أبو حّيان األندليس و 
ابن هشام األنصاري و غريهم، و قد وّجه 
واحدًا  توجيهًا  النّصب  قــراءة  األخفش 
))وامسحوا  )وقــال:  قال:  إذ  غري،  ليس 
بوجوِهكم و أرجَلكم(( فرّده إىل الغسل؛ 
وجوهكم(()19(،  ))فاغسلوا  قال:  ألّنه 
لقراءة  القييس  مّكي  احتّج  أيضًا  لذلك  و 
أّنه  نصب  من  ))وحّجة  بقوله:  النصب 
عطف عىل الوجوه و األيدي و كان ذلك 
أوىل عنده، ملا ثبت من السنّة و اإلمجاع عىل 
غسل األرجل... و أيضًا فإّن اخلفض يقع 
فيه إشكال من إجياب املسح أو الغسل، و 

عصفور  ابـــن  ــي،  ــاج ــزج ال ــل  مج رشح   )16(
 :1 جناح،  أبو  صاحب  د.  تح:  االشبييل، 

.259
)17( البحر املحيط، 3: 61. 

)18( ينظر: التبيان يف إعراب القرآن: 287. 
)19( معاين القرآن، األخفش: 168. 
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من  ليخرجه  نصبه،  و  الوجوه  عىل  عطفه 
ُأريد  الذي  الغسل  ليحقق  و  اإلشكال، 

به(()20(.
يكون  أن  فهو  الــثــاين،  التوجيه  ــا  أّم
ألّن  )برؤوِسكم(؛  موضع  عىل  معطوفًا 
امسحوا  التقدير:  و  النّصب،  موضعـــــــه 
البقاء  أبو  ذكــره  أرُجَلكم،  و  رؤوَسكم 

العكري و رّجح عليه القول األّول)21(.
أّمـــــــــــا قراءة اخلفض )و أرُجِلكم( 
تعّددت  فقد  متواترة،  سبعية  قراءة  هي  و 
بعضها  غدا  حّتى  فيها  العطف  توجيهات 
عىل  النحاة  قواعد  و  اللغة  ألصول  خمالفًا 
الّرغم من داللة ظاهر اخلطاب و وضوحها 
قواعد  و  العربية  أصول  خمالفتها  عدم  و 
أّنه  خفضه  من  ))حّجة  كانت  إذ  نحوها، 
ألهّنا  ــّرؤوس(؛  )ال عىل  العطف  عىل  محله 
أقرب إىل األرجل من الوجوه، و األكثر يف 
كالم العرب أن حُيمل العطف عىل األقرب 

من حروف العطف و من العاملني(()22(.

و  السبع  الــقــراءات  وجــوه  عن  الكشف   )20(
عللها و حججها: 407. 

)21( ينظر: التبيان يف إعراب القرآن: 287 
و  السبع  الــقــراءات  وجــوه  عن  الكشف   )22(

عللها و حججها: 406. 

و قد أشار أبو حّيان األندليس إىل أنَّ 
هو  القراءة  هذه  من  ُيفهم  الذي  الظاهر 
اندراج األرجل يف املسح مع الرأس)23(، و 
كذلك نجد املفرّس الفخر الرازي قد فّصل 
القول يف ذلك و رّصح بعدها بأّن األرجل 
معطوفة عىل الرؤوس يف هذه القراءة)24(، 
غري أّن املفرّس الكبري اإلمام الفخر الرازي 
قد وقف حريان يف الرأي ال يستطيع رضبًا 
تيّقن  إذ  الساّمء،  يف  ُسّلاًم  ال  و  األرض  يف 
القرآين  اخلطاب  ظاهر  داللــة  صّحة  من 
اجلّر– بقراءة  )أرجِلكم(  محل  بوجوب 
برؤوِسكم(  )امسحوا  قولــــه  عىل  عطفًا 
الفصل بني  –بعد اعرتاضه عىل  ليس غري 
و  الوجوه  عىل  عطفًا  بحملها  املتعاطفني 
باجلّر  حلملها  رفضه  كذلك  و  ــدي،  األي
اللحن  من  رضبًا  عّده  الذي  اجلــوار  عىل 
الّشعر، و كالم اهلل جيب  اخلاص برضورة 
العامل  بأن  إقــراره  كذلك  و  عنه،  تنزهيه 
أو  –النصب  القراءتني  يف )أرجلكم( عىل 
اجلّر –هو قوله )وامسحوا( فوجب مسح 
األرجل يف كال احلالني نصبًا قرآنيًا ظاهرًا 

)23( ينظر: البحر املحيط، ج3: 610. 
)24( ينظر: التفسري الكبري، م 6، 11: 127. 
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و موائاًم لقواعد اللغة و منسجاًم مع الفهم 
بمخالفة  اصطدم  قد  ــه  أّن إاّل  النحوّي، 
توّجهه  و  بنظره،  الصحيحة  األخــبــار 
خمالفة  عدم  بني  اجلمع  فحاول  املذهبّي 
القرآين، و بني عدم خمالفة  ظاهر اخلطاب 
عن  ميبًا  فقال  بنظره  الصحيحة  األخبار 
ذلك: ))و اعلم أّنه ال يمكن اجلواب عن 
األخبار  أّن  األول:  وجهني:  من  إاّل  هذا 
الغسل  و  الغسل  بإجياب  وردت  الكثرية 
فكان  ينعكس،  ال  و  املسح  عىل  املشتمل 
الغسل أقرب إىل االحتياط فوجب املصري 
بأن  القطع  جيب  الوجه  هذا  عىل  و  إليه، 

غسل الرجل يقوم مقام مسحها(()25(.
و لعّل هذا الينسجم والداللة النصيَّة 
إذ  السياق  هذا  يف  الرتكيبية  للمكونات 
سريد إشكاٌل واضح عليه مفاده: إذا كان 
ينعكس،  ال  و  املسح  عىل  مشتماًل  الغسل 
من  بـــدالً  ـــرأس  ال نغسل  أن  لنا  أجيـــوز 
الغسل؟!.  بذلك  املسِح  ق  لتحقهُّ مسحه 
و  األولــني  من  أحــد  به  يقل  مــامل  هــذا  و 
عليه  و   ،– اطــــــالعي  اآلخرين–حسب 
فسيكون اجلواب بالنفي و النفي القاطع؛ 

)25( املصدر نفسه: 127 –128. 

لعدم جواز غسل الرأس بدالً من مسحه؛ 
لظهور وجوب املسح من صيغة األمر.

قاله  مــا  قبول  يمكننا  ال  كذلك  و 
بعض املفرسين و اللغويني أو املعِربني: إّن 
املسح هنا العامل يف األرجل غري املذكور 
بمعنى الغسل؛ ذلك بأّن املسح هو خفيف 
األنصاري  زيد  أبو  بذلك  قال  كام  الغسل 
قوله  التفسري  و  اللغة  أهل  توارث  الذي 
أخرين  ))و  األزهرّي:  يقول  إذ  بعد،  فيام 
أيب  عن  حاتم  أيب  عن  عثامن  بن  بكر  أبو 
زيد األنصاري أّنه قال: املسح عند العرب 
الرجلني  غسل  من  بّد  فال  غساًل،  يكون 
أشــار  ــك  ذل إىل  و  ــكــعــبــني(()26(،  ال إىل 
أراد  أّنه  ))عىل  بقوله:  أيضًا  القييس  مّكي 
تقول: متّسحت  العرب  الغسل، و  باملسح 
أبو  قال  قد  و  هلا،  توّضأت  أي  للصالة، 

زيد: إّن املسح خفيف الغسل(()27(.
ــويس  و كــذلــك حـــاول املــفــرّس اآلل
األنصـــاري  زيد  أيب  بقــول  يستعني  أن 
يف  يقول  إذ  القراءتني،  تينك  يف  تأّمله  يف 

)26( كتاب معاين القراءات: 140. 
و  السبع  الــقــراءات  وجــوه  عن  الكشف   )27(

عللها و حججها: 406. 
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القراءتني  هاتني  يف  تأّملنــا  ))فلاّم  ذلك: 
بقواعدنا  فيهام  التطبيق  وجدنا  اآليـــة  يف 
املسح عىل  حُيمل  أن  األول:  من وجهني: 
الغسل كام رّصح به أبو زيد األنصاري و 
غريهم  و  اللغة...(()28(،  أهل  من  غريه 

كثري.
الكلمة  التجزئة يف داللة  يعني  و هذا 
الواحدة، فتارة تدّل عىل حقيقة معناها، و 
سيكون  إذ  مازها،  عىل  تدّل  أخرى  تارة 
مع  و  حقيقته،  عىل  ــرؤوس  ال مع  املسح 
عدم  من  الرغم  عىل  مــازه  عىل  األرجــل 
ظهوره و ذكره؛ و هذا يستلزم اجلمع بني 
احلقيقة و املجاز لذات الكلمة، و هذا غري 
تعّدد  يتحّمل  ال  املورد  بأّن  ذلك  معقول؛ 
بينهام  اجلمع  إذ  الواحدة،  الكلمة  داللة 
أحدمها  شيئني:  عىل  داللة  العطف  بواو 
اجلمع، و اآلخر العطف، فواو العطف ال 
قامت  و  عليه  دّلت  الذي  العامل  تضارع 

مقامه لفظًا و ال معنى)29(.
و لو كان القول كام قالوا ألجزأ غسل 

)28( روح املعاين، 6: 337. 
جنّي:  ابن  ــراب،  اإلع صناعة  رّس  ينظر:   )29(

 .639

الغسل  ــأّن  ب ذلــك  مسحه؛  عــن  الـــرأس 
املسح  يتحّقق  به  و  ــادة،  زي و  املسح  هو 
قالوا؛  كام  القول  ليس  و  عكس،  ال  و 
الواحدة  الكلمة  داللة  إمكان  بعدم  ذلك 
واحــد،  ــورد  م يف  املجاز  و  احلقيقة  عىل 
و  املسح  بني  املقصود  للتفريق  كذلك  و 
إليه  املباركة، هذا ما أشار  الغسل يف اآلية 
أّن  ))وزعموا  بقوله:  عاشور  ابن  الطاهر 
و  مسحًا،  اخلفيف  الغسل  تسّمي  العَرَب 
يكون  أن  يصّح  إن صّح ال  اإلطالق  هذا 
مرادًا هنا؛ ألّن القرآن فّرق بني التعبري بني 

الغسل و املسح(()30(.
من  املفرّسين  من  نجد  فإّننا  عليه  و 
لفهم  اخلارجيــــة  القرائن  ببعض  استعان 
عليها،  التدليل  و  القرآين  اخلطاب  داللة 
السيد  املفرّس  عند  نجده  ما  مثاًل  ذلك  من 
عطف  صّحة  عىل  دّلل  الذي  الطباطبائي 
و  الوجوه  الــرؤوس ال عىل  األرجــل عىل 
السليم  الطبع  و  اللغوية  بالفطرة  األيدي 
خُمىّل  الكالم  تلّقيت  إذا  أنت  ))و  بقوله: 
الذهن غري املشوب الفهم مل يلبث دون أن 
تقيض أّن )أرجلكم( معطوف عىل موضع 

)30( التحرير و التنوير، 6: 131. 
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من  فهمت  و  النصب،  هو  و  )رؤوسكم( 
اليدين،  و  الوجه  غسل  وجــوب  الكالم 
يطر  مل  و  الرجلني،  و  الــرأس  مسح  و 
إىل )وجوهكم(  ترّد )أرجلكم(  أن  ببالك 
فإّن  احلكم...  انقطاع  مع  اآليــة  أّول  يف 
الطبع السليم يأبى محل الكالم البليغ عىل 

ذلك(()31(.
 السبزواري السيد  نجد  كذلك  و 
قد استعان بالعرف و فهمه يف التفريق بني 

املسح و الغسل)32(.
و قد حاول الزخمرشي تعمية األحكام 
اخلطاب  داللة  توجيه  يف  الكالم  تلفيق  و 
القرآين بقوله: ))األرجل من بني األعضاء 
الثالثة املغسولة، ُتغسل بصّب املاء عليها، 
املنهّي  املذموم  اإلرساف  مظنّة  فكانت 
ال  املمسوح  الثالث  عىل  فعطفت  عنه، 
لتمسح و لكن لينُبه عىل وجوب االقتصاد 
يف صّب املاء عليها، و قيل: )إىل الكعبني( 
حيسبها  ظــاّن  لظّن  إماطة  بالغاية  فجيء 
له غاية يف  املسح مل ُترضب  ممسوحة؛ ألن 

)31( امليزان يف تفسري القرآن، 6: 227. 
)32( ينظر: مواهب الرمحن، 11: 18. 

الرشيعة(()33(.
األندليس  حّيان  أبو  املفرّس  عليه  فرّد 
األرجـــل..،  أّن  عىل  ــأّول  ت ))أو  بقوله: 
تعمية  و  التلفيق  غاية  يف  ترى  كام  هو  و 

األحكام(()34(.
بقوله:  الزخمرشي  مع  أقف  أن  يل  و 
الثالثة  ــاء  ــض األع بــني  مــن  ــــل  ))األرج
عليها((،  املــاء  بصّب  ُتغسل  املغسولة، 
عىل  ــل  األرج كانت  كيف  منه  ألستفهم 
حّد قوله من بني األعضاء الثالثة املغسولة 
األيدي  تكن  مل  أَو  عليها؟!.  املاء  ُيصّب 
تكن  مل  أَو  عليها؟.  ــاء  امل بصّب  ُتغسل 
الوجوه ُتغسل بصّب املاء عليها؟!. و هل 
تغسل برمسها باملاء و ُتفرد األرجل بصّب 
الوهن،  يف  ظاهر  كالم  فهذا  عليها؟.  املاء 
كام  تلفيقًا  ملّفٌق  االستدالل،  يف  ضعيٌف 

وصفه األندليس لتعمية األحكام!.
اخلفض،  لقراءة  اآلخــر  التوجيه  أّمــا 
ثّلة  به  قال  ما  هذا  و  اجلوار  عىل  اجلّر  فهو 
أنكــــــــــــــره  و  املعربني،  و  املفرّسين  من 
األخفش  به  قال  من  أوائل  فمن  آخرون، 

)33( الكشاف، 1: 280. 
)34( البحر املحيط، 3: 610. 
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يف معانيه: ))وجيوز اجلّر عىل اإلتباع و هو 
يف املعنى )الَغْسل(، نحو هذا حجُر ضبِّ 

خرٍب(()35(.
عىل  النحاس  جعفر  أبو  آخــذه  قد  و 
ذلك و غّلطه بقوله: ))و هذا القول غلط 
أن  الكالم  يف  جيوز  ال  اجلوار  ألّن  عظيم؛ 
أن  جيوز  فال  غلط،  هو  إّنام  و  عليه  يقاس 
عّز  اهلل  كتاب  يف  اجلــوار  عىل  يشء  ُيعرب 
إّنام  و  الكالم،  من  يشء  يف  ال  و  جــّل،  و 
أّنه غلط  الدليل عىل  وقع يف يشء شاّذ، و 
قول العرب يف التثنية: هذان حجرا ضبٍّ 

خربان، و إّنام هو بمنزلة اإلقواء(()36(.
و كذلك قال به أبو البقاء العكري و 
دافع عن وجوده يف القرآن و اللغة و تفنّن 
إثباته)37(، و قد رّد الّسمني احللبّي عىل  يف 
و  بالتضعيف،  شواهده  تتّبع  و  العكرّي، 

التوجيه)38(.
و  ـــرازي  ال الفخر  رفضه  كذلك  و 

)35( معاين القرآن، األخفش: 168. 
)36( إعراب القرآن، النحاس، 1: 285. 

–288 القرآن:  إعراب  يف  التبيان  ينظر:   )37(
 .290

 :4 احللبي،  السمني  املصون،  الدّر  ينظر:   )38(
 .216– 212

ألجل  ُيتحّمل  قد  الذي  اللحن  من  عّده 
الرضورة يف الشعر، و كالم اهلل جيب تنزهيه 
أينام  باجلوار  الكرس  فــإّن  كذلك  و  عنه، 
يكون بدون حرف العطف، أّما مع حرف 

العطف فلم تتكّلم به العرب)39(.
بأّنه  األندليس  حّيان  أبو  وصفه  قد  و 
تأويل ضعيف جّدًا، و مل يرد إاّل يف النعت 

مع أمن اللبس)40(.
و نستطيع أن ُنجمل آراء علامء العربية 

يف اجلّر عىل اجلوار باآليت:
الرأي األول: يرى النحاس)41(، و ابن 
األنباري)43(،  الركات  أبو  و  خالويه)42(، 
يقاس  و ال  السامع،  ذلك مقصور عىل  أّن 
عليه فال ُيفض عىل اجلوار إاّل ما استعملته 

العرب كذلك.
الرأي الثاين: يرى السريايف)44(، و ابن 

)39( ينظر: التفسري الكبري، م6، 11: 127. 
)40( ينظر: البحر املحيط، 3: 610. 

)41( ينظر: إعراب القرآن: 225. 
)42( ينظر: إعراب القراءات السبع، ابن خالويه، 

 .143 :1
الــركــات  ــو  أب العربية،  أرسار  ينظر:   )43(

األنباري، 1: 296. 
حّيان  ــو  أب ـــرضب،  ال ــاف  ــش ارت ينظر:   )44(

األندليس، 4: 1914. 
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جنّي)45( أّن اجلّر عىل اجلوار ممنوع أصاًل، و 
تأّوال قول العرب: )خرٍب( باجلّر عىل أّنه 

.) صفة لــ)ضبٍّ
حــّيــان)46(،  أبو  قرص  الثالث:  الــرأي 
عىل  ــوار  اجل عىل  اجلــّر  احللبي  السمني  و 

النعت، و جعلوه رضورة يف التوكيد)47(.
و  سيبويه)48(،  يــرى  الــرابــع:  ــرأي  ال
الفراء)49(، و أبو عبيدة)50(، و األخفش)51(، 
و أبو البقاء العكري)52(، و ابن مالك)53( 

جواَز اجلّر عىل اجلوار مطلقًا.
البشري  حمــمــد  اإلمــــام  أجـــاد  ــد  ق و 
بيان  و  النحويني  قول  تسفيه  اإلبراهيمي 
ضبٍّ  حجر  )هذا  املصنوع  مثاهلم  سذاجة 
الفّج  و  البارد  باملثال  وصمه  و  خــرٍب( 
الصامط الذي مثاهلم املصنوع الذي ال يثري 

)45( ينظر: اخلصائص، ابن جني، 1: 191. 
)46( ينظر: ارتشاف الرضب، 4: 1913. 

)47( ينظر: الدر املصون، 4: 211. 
)48( ينظر: الكتاب، سيبويه، 1: 437. 

)49( ينظر: معاين القرآن، الفراء، 2: 74. 
 ،72  :1 عبيدة،  أبو  القرآن،  ماز  ينظر:   )50(

 .155
)51( ينظر: معاين القرآن، األخفش، 1: 75. 
)52( ينظر: التبيان يف إعراب القرآن: 288. 

)53( ينظر: رشح التسهيل، ابن مالك، 3: 308. 

يف النفس اهتاممًا، بل يثري فيها اغتاممًا)54(، 
قد  اليمني،  احليدرة  ابــن  نجد  كذلك  و 
جعله يف باب الرضورات الشعرية و صنّفه 
حتت صنف املنتهي يف الرداءة مع جوازه، 
املنتهي  الصنف  أما  ))و  ذلك:  يف  قال  إذ 
عرشة  ثامن  فذلك  جــوازه  مع  ــرداءة  ال يف 
رضورة و هي... و اجلّر عىل اجلوار(()55(.

و هكذا نجد أثر االستعامل النحوي و 
الكشف  أسهم يف  اإلعرايب كيف  توجيهه 
عن داللة اخلطاب القرآين بشّقيها، و عليه 
حّتى لو تنّزلنا جدالً و قبلنا قراءة النصب 
و فضلناها عىل غريها عىل الرغم من عدم 
لغة  ال  التفضيل،  هلذا  مسّوغ  أّي  وجود 
يف  الكالم  تقّدم  كام  القّراء  عن  نقاًل  ال  و 
املمسوح  عىل  العطف  نرّجح  فإّننا  ذلك، 
عىل  العطف  كــان  إن  و  حمــاّلً،  أو  لفظًا 
اللفظ أقوى من العطف عىل املحل)56(؛ و 
املحاّجة،  و  االستدالل  من  تقّدم  ملا  ذلك 
عىل  املنصوب  عطف  لصّحــــة  كذلك  و 

)54( ينظر: آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، 
 .1952– 1940 :2

احليدرة  ابــن  النحو،  يف  املشكل  كشف   )55(
اليمني: 215 –217. 

)56( ينظر: التبيان يف إعراب القرآن: 288. 
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معمـــوالً  املجرور  كان  ما  –إذا  املجرور 
هذا  و  بالواسطة،  أو  بنفسه  متعدٍّ  لفعل 
فالصحيح  عليـــه:  و  النحاة،  عند  معلوم 
يف  الــرأس  عىل  معطوفــة  األرجــل  ))أّن 
جّرها  و  املحّل،  عىل  نصبها  و  القراءتني 
عىل  العطف  المتناع  ذلك  و  اللفظ؛  عىل 
املنصوب للفصل بني العاطف و املعطوف 
يفصل  ال  أن  األصــل  و  أجنبية،  بجملة 
بينهام بمفرد، فضاًل عن اجلملة، و مل يسمع 
مررُت  و  زيدًا  رضبُت  نحو:  الفصيح  يف 
بعمرو و بكرًا، بعطف بكر عىل زيد، و أّما 
يف  قّلة  عىل  يكون  فأينام  اجلوار،  عىل  اجلّر 
ضبٍّ  حجر  هذا  بعضهم:  كقول  النعت، 

خرٍب، و يف التأكيد كقول الشاعر:

ْغ ذوي الزوجاِت كلِهُم يا صاِح بلاّ
َنِب)57( أْن ليس َوْصٌل إذا انحلَّْت ُعرى الذَّ

بجّر )كّلهم( عىل ما حكــــــاه الفراء، 
ألن  يكون  فــال  النسق  عطف  يف  ــا  أم و 
املجاورة(()58(، و ال داعي  يمنع  العاطف 
للقول بنسخ القرآن الكريم بالسنّة النبوّية 

العربية،  اللغة  شواهد  يف  املفصل  العجم   )57(
د. أميل بديع، 1: 471. 

الشيخ  املصيّل،  منية  رشح  يف  املتميل  غنية   )58(
إبراهيم احللبي: 8. 

الطاهرة  النبوية  السنّة  بأن  ذلك  املطّهرة؛ 
ليست  و  سننه  و  القرآن  ألحكام  كاشفة 

حاكمة عليه)59(.
لو  املباركة  ــة  اآلي أّن  فاحلق  عليه  و 
اللغويـــــــــة  السليقة  أصحاب  و  ُخّليت 
املشوبـــة  غري  الصافية  الفطرة  و  السليمة 
بالبــــاطل  املراء  و  املذهبّية  و  بالعنرصية 
أن  بوضوح  لتبنّي  ملذهبّيتهـــــم،  انتصارًا 
الوجوه  تلك  عن  بعيدة  الكريمة  ــة  اآلي
التي  الــواهــيــة  ــامالت  ــت االح و  احلــالــكــة 
حّد  الشيعة–عىل  ألنوف  ))رغــاًم  سيقت 
يقينًا  علمهم  بعد  اآللويس–(()60(.  قول 
خفضًا  اآلية  برصيح  األرجل  محل  بصّحة 
أو نصبًا عىل املسح ال عىل الغسل برصيح 
خطاب القرآن الكريم، غري أهنم هرعوا إىل 
التشّبث بأذيال اخلر الواحد ليستدّلوا به –
عىل فرض صحته –عىل نسخ حكم املسح 
ما  هذا  و  الروائي،  الغسل  بحكم  القرآين 
مفرّسهيم،  و  لغوّييهم  واحد من  أثبته غري 
خذ الفراء مثاًل جتده يقول: ))حّدثني حممد 

)59( ينظر: الكشف عن وجوه القراءات العرش 
و عللها، 1: 406.

)60( روح املعاين، 6: 336. 
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اهلمداين  إسحاق  عن  القريي  أبــان  بن 
الكتاب  نزل  قال:  أّنه  عيّل  عن  رجل  عن 
باملسح، و السنّة بالغسل، و قال الفراء: و 
حّدثني أبو شهاب عن رجل عن الشعبي 
حمّمد  عىل  باملسح   جرائيل نزل  قال: 
السنّة  الفراء:  قال  األنبياء.  مجيع  عىل  و 

الغسل(()61(.
هذا  عن  غنًى  يف  ــة  األّم كانت  قد  و 
اهلل  كتاب  إىل  رجعوا  إذا  العنيف  اجلدل 
العناد، و مل  التعّصب و  العزيز، و طرحوا 
كتاب  تأليف  يف  اآللويّس  إىل  األمر  يصل 
و  التحامل عليهم  و  اإلمامّية  الرّد عىل  يف 
اهتامهم بالكذب حتى قال صاحب املنار: 
))إّن يف كالمه –أي اآللويّس –حتاماًل عىل 
نقٍل ُوِجد مثله يف  الشيعة و تكذيبًا هلم يف 

كتب أهل السنة(()62(.
يقوده  كيف  اآللــويّس  للمفرّس  عجبًا 
تفسري  إىل  الــتــعــّصــب  هيــديــه  و  ـــوى  اهل
النصوص و نقل األخبار بام تشتهيه نفسه 
حياول  عــادة  فنراه  عقيدته،  إليه  متيل  و 
أطراف  بنقل  احلقائق  تشويش  و  اإلهيام 

)61( معاين القرآن، الفراء، 1: 302 –303. 
)62( مواهب الرمحن، 11: 20. 

احلديث و نسبته إىل طائفة دون أخرى من 
غري روّية و حتقيق، و هذا ما وجدناه عنده 
بغري  فيها  املراء  أطال  التي  الوضوء  آية  يف 
وجه حّق و ال إنصاف، حّتى كّذب الشيعة 
اإلمامّية يف نقلهم األحاديث و النصوص 
املتواترة التي ُوِجد مثلها عند أهل السنة و 
اجلامعة، مما دعا الشيخ حممد رشيد رضا يف 
تفسري املنار إىل الوقوف عند هذه احلقيقة و 
رّدها بعد نقله لنص اآللويس كاماًل بقوله: 
-روح  يف  ــويس  اآلل السّيد  أطنب  ))قــد 
و  السنّة  أهل  من  كّل  توجيه  -يف  املعاين 
إىل  إحدامها  حتويل  و  للقراءتني،  الشيعة 
ثّم  السنّة،  أهِل  قوَل  رّجــَح  و  األخــرى، 
فقال:...(()63(،  الشيعة  رواية  عن  تكّلم 
و نقل كالمه بأكمله ثّم عّقب عليه قائاًل: 
حتاماًل  عنه  اهلل  عفا  كالمه  يف  إّن  ))أقول: 
عىل الشيعة و تكذيبًا هلم يف نقل ُوجد مثله 
يف كتب أهل السنّة كام تقّدم، و الظاهر أّنه 
و  الطري،  جرير  ابن  تفسري  عىل  يّطلع  مل 
قد نقلنا بعض رواياتـــــــــه و نص عبارته 
نجده  كذلك  و  عــنــده(()64(.  الراجح  يف 

)63( تفسري املنار، 6: 231 –233.
)64( املصدر نفسه.
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تأويل  يف  األنصاري  زيد  أيب  قول  يعتمد 
املسح بالغسل و ينترص به لرأيه و عقيدته 
يف غسل األرجل؛ ألنه ينسجم و هواه، و 
نجده يف موضع آخر ال يكرتث بقول أيب 
بأّن  قالوا  الذين  اللغوّيني  من  و غريه  زيد 
معنى املوىل هو أوىل؛ ذلك بأّنه ال ينسجم 
وعقيدته يف عدم تفضيل عيّل و تقديمه 

عىل غريه!.)65(.
اخلامتـــــــــة:

الوضوء  آية  أّن  البحث  مسار  يف  تبنّي 
فيها  ســلــك  حــجــاجــيــًة  ــــؤرًة  ب شكلت 
حجاجية  ســالمل  واملــفــرسون  النحويون 
املنطلقات  اىل  أصحاهبا  فيها  ركن  متنوعة 
اللغوية تارًة واىل النحوية تارًة اخرى، واىل 
جنح  وقد  ثالثًة،  تارًة  املذهبية  أو  العقدية 
حاكمًة  املذهبية  ميوله  جعل  اىل  بعضهم 
مفردات  تراكيب  من  املنساق  املعنى  عىل 
يف  نبوغه  من  الرغم  عىل  املباركة  ــة  اآلي
النحوية،  تراكيبها  وداللــة  العربية  علوم 
بل قد ذهب بعضهم بعيدًا وأركب النص 
القرآين مركبًا وعرًا، معرتفًا بصحة تركيب 
االرجــل  عطف  ورجــاحــة  نحويًا  ــة  اآلي

)65( ينظر: روح املعاين، 6: 337، 494.

التوجيه  هذا  رفض  أنه  غري  الرؤوس  عىل 
الشيعة  إلنوف  رغاًم  صحته  عىل  النحوي 
العربية  بقواعد  آبــٍه  غري  زعمه  حد  عىل 
املنساقة يف وحدات  تراكيبها  ومجال داللة 
ــاق  ــس واالت بالتامسك  اتسمت  نصّية 
واالنسجام، ُمكذبًا الشيعة االمامية يف نقل 
أخباٍر ُوجد مثلها عند اصحاهبم ! مما دعا 
الشيخ حممد رشيد رضا يف تفسري املنار إىل 
الوقوف عند هذه احلقيقة و رّدها بعد نقله 

لنص االلويس كاماًل.
أهم املصادر و املراجع:

• اإلبراهيمي، 	 البشري  حممد  اإلمام  آثار 
طالب  أمحــد  د.  نجله  تقديم  و  مجع 
اإلسالمي/  الغرب  دار  اإلبراهيمي، 

بريوت، الطبعة األوىل: 1997م.
• العرب، 	 لسان  من  الرضب  ارتشاف 

اليب حيان االندليس، حتقيق: د. رجب 
عثامن حممد، مراجعة: د. رمضان عبد 
الطبعة  املدين/ مرص،  التواب، مطبعة 

االوىل: 1998م.
• ايب 	 االمــام  تأليف  العربيـــــة،  ارسار 

الركات عبد الرمحن بن حممد ابن ايب 
حممد  بتحقيقه:  عني  االنباري،  سعيد 
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املجمــــع  مطبوعات  البيطار،  هبجة 
العلمي العريب/ دمشق، بدون ط.

• وعللها، 	 السبع  ــراءات  ــق ال اعــراب 
امحد  بن  احلسني  اهلل  عبد  ايب  تأليف 
وقدم  حققــــه  النحوي،  خالويه  ابن 
بن سليامن  الرمحـــن  عبد  الدكتور  له: 
للطبــــع  اخلانجي  مكتبـــة  العثيمني، 
االوىل:  الطبعـــــة  والتوزيع،  والنرش 

1992م.
• جعفر 	 حممد  تأليف  القرآن،  إعــراب 

و  دار  الــكــربــايس،  إبراهيم  الشيخ 
مكتبة اهلالل/ بريوت، الطبعة األوىل: 

2010 م.
• بن 	 أمحد  جعفر  أليب  القرآن،  إعــراب 

حتقيق:  النحاس،  إسامعيل  بن  حممد 
الكتب/  عامل  زاهــد،  غازي  زهري  د. 
هـ-  1405 الثانية:  الطبعة  بريوت، 

1985 م.
• أيب 	 تأليف  القرآن،  إعراب  يف  التبيان 

العكري  احلسني  بن  اهلل  عبد  البقاء 
الفقي،  )616 هـ(، حتقيق سعد كريم 
دار اليقني للنرش و التوزيع/ املنصورة: 

1422هـ -2001م.

• سامحــــــة 	 تأليف  والتنوير،  التحرير 
الطاهر  حممد  الشيخ  اإلمــام  األستاذ 
للنرش/  التونسية  الدار  عاشور،  ابن 

تونس: 1984 م.
• بتفسري 	 الشهري  الكريم  القرآن  تفسري 

املنار، تأليف السيد حممد رشيد رضا، 
الثانية:  الطبعة  مــرص،  املــنــار/  دار 

1367 هـ.
• أضــواء 	 مــن  بالقرآن  الــقــرآن  تفسري 

األمني  حممد  العالمة  الشيخ  البيان، 
بن حممـــــد املختار الشنقيطي، إعداد: 
الشنقيطي،  سادايت  حممـــد  سعيد  د. 
اهلدى  دار  و  السعوديــة  الفضيلة  دار 
النبوي/ مرص، الطبعــــــــــــة األوىل: 

1426هـ -2005م.
• الغيب، 	 مفاتيـــــح  أو  الكبري  التفسري 

عمر  بــن  حممد  الــديــن  فخر  لــإلمــام 
البكري الرازي، دار الكتب العلمية/ 
هـ-  1421 األوىل:  الطبعة  بريوت، 

2000 م.
• ابو 	 السبع،  القراءات  علل  يف  احلجة 

الفاريس  الغفار  عبد  بن  احلسن  عيل 
عــــــــادل  الشيخ  حتقيق:  )377هـ(، 
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حممد  عيل  الشيخ  املوجود،  عبد  امحد 
املعرصاوي،  أمحدعيسى  د.  معوض، 
الطبعة  بريوت،  العلمية/  الكتب  دار 

االوىل: 2007 م.
• أيب 	 العربية  إمــام  تأليف  اخلصائص، 

الفتح عثامن بن جني، حتقيق حممد عيل 
املكتبة  املرصية،  الكتب  دار  النجار، 

العلمية: 1952 م.
• الكتــاب 	 علــوم  يف  املصــون  الــدر 

املكنــون، تأليــف أمحــد بــن يوســف 
املعــروف بالســمني احللبــي، حتقيــق 
د. أمحــد حممــد اخلــّراط، دار القلم/ 

بــريوت..
• الســبعة يف القــراءات البــن ماهــد، 	

حتقيق د. شــوقي ضيف، دار املعارف 
بمرص: 2009.

• رّس صناعــة اإلعــراب، تأليــف إمــام 	
العربيــة أيب الفتــح عثــامن بــن جني، 
دراســة و حتقيــق د. حســن هنداوي، 
دار القلم للطباعة و النرش و التوزيع/ 
دمشــق، الطبعــة الثانيــة: 1413هـ-

1993 م.
• حتقيق: 	 مالك،  البن  التسهيل  رشح 

د. عبد الرمحن السيد، د. حممد بدوي 
والنرش  للطباعـــــــــة  هجر  املختون، 

والتوزيع واالعالن/ القاهرة.
• عصفور 	 البن  الزجاجي،  مجل  رشح 

د.  حتقيق:  هــــ(،   669( االشــبــيــيل 
الكتب/  عــامل  جــنــاح،  ــو  أب صاحب 

مرص، الطبعة االوىل )د. ت(.
• املصيل، 	 منيــــة  رشح  يف  املتميل  غنية 

منشورات  احللبي،  إبراهيــــم  الشيخ 
منتدى سور األزبكية.

• بن 	 لعيل  النحو،  يف  املشكــــل  كشف 
د.  حتقيــــق  اليمني،  احليدرة  سليامن 
اإلرشاد/  مطبعة  مطر،  عطية  هادي 
هـ-  1404 األوىل:  الطبعــــة  بغداد، 

1984 م.
• السبع 	 القراءات  وجوه  عن  الكشف 

حممد  أيب  ملؤلفه  وحججها،  عللها  و 
مكي بن أيب طالب القييس، حتقيق د. 
رمضان عبد التواب، مطبوعات ممع 
ـــ- 1394ه بدمشق:  العربية  اللغة 

1974 م.
• معاين القـــــــــراءات، تصنيف الشيخ 	

حممد  منصور  أيب  الــعــالمــة  ـــام  اإلم
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عيد  د.  حتقيق:  األزهـــري،  أمحــد  بن 
مصطفى درويش، د. عوض القوزي، 
االوىل:  الطبعة  مرص،  املعارف/  دار 

1996 م.
• امليزان يف تفسري القرآن، العالمة السيد 	

مؤسسة  الطباطبائي،  حسني  حممد 
ــريوت،  ب للمطبوعات/  األعلمي 

الطبعة األوىل: 1417 هـ -1997م.
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من علامء األزهر الرشيف

مــاذا يعنــي )االميان( وما هــي حــدوده ومتعلقاته و كيف 

يتحقق عند االنســان الذي يقف يف صــف املؤمنني، وهي يكفي 

االميان بالله وحده من دون االميان برســله أو هل يجزيء االميان 

بالله وبالرســل عن العمل الصالح الذي يكــون مظهراً جليا لهذا 

االميان..؟.

اســئلة يطرحها الســيد الباحث عىل من يّدعــي االميان بالله 

وكتبه ورسله، ليخلص اىل ان االميان وحدة متكاملة الحلقات يشّد 

بعضهــا بعضا ويعضد احدها اآلخر. ويلحظ القاريء قلة املصادر 

التي اعتمدها الباحث و التي التعدو الخمســية فقط ألن البحث 

َعَقدي استداليل اكتفى فيه الباحث بالقرآن الكريم مصدراً رئيساً
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تقديــــــــــم:
ـــة األخـــر بــن بعض  ــاع يف اآلون ش
مفهــوم  أن  العلم  أهل  إىل  ينتسبون  من 
تعاىل  باهلل  ــان  اإلي عىل  يقترص  )اإليــان( 
هذا  وأن  برسله،  اإليمــــان  دون  فقط 
لدخول  -كـــاٍف  املفهوم  –هبذا  اإليـــان 

صاحبه اجلنة!!!
تزلًفا وتقرًبا  الكالم  قالوا هذا  وسواء 
فهٍم؛  سوِء  عن  قالوه  أو  ألحد،  جماملًة  أو 
أقوُل هلم: تعالْوا لنرجع إىل القرآن املجيد 
الساء  آخر خطاب  باعتباره  إليه  ونحتكم 
–عند  مطالبون  وأننـــا  األرض،  أهل  إىل 
إىل  ونحتكم  إليه  نرجع  -أن  االختالف 
فهو  هنيه؛  ونجتنب  أمره  ونمتثل  حكمه 

القائل: چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ 

ی یچ ]سورة الشورى: 10[.

تعاىل  اختاره اهلل  الذي  املنهج  هذا هو 
ويف  واجلاعية،  الفردية  حياهتم  يف  لعباده 
نظام حياهتم ومعاشهم، وأخالقهـــــــــــم 
شافيًا  بيانًا  كله  هذا  هلم  وبننّ  وسلوكهم، 
شاماًل  دستورًا  القرآن  هذا  وجعل  وافيًا، 

حلياة البرش فإذا اختلفوا يف أمٍر ما أو يشٍء 

ما؛ فعليهم أن يرجعوا إىل كتابه الذي أنزله 
شافًيا كافًيا مفصاًل تبياًنا لكلنّ يشء.

اإليممان  عن  نا  ربِّ كتاُب  يقول  فمماذا 
الكامل؟.

ُتشتقهُّ  التوفيق:  وباهلل  أقوُل  بدايــــــًة 
ومعناه  آمن،  الفعل  من  ــامن(  )اإلي كلمُة 
آمَن  املثال:  سبيل  عىل  فيقال  الّتصديق، 
هبا  واقتنَع  هبا  صــّدَق  أي  بالفكرِة  فــالٌن 
اقتناعًا نابعًا من قلبه؛ وقد وَرد هذا املعنى 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
ق. ]سورة يوسف: 17[؛ أي: بمصدِّ

أّما معنى )اإليامن( يف االصطــــــالح 
تعاىل  باهلل  اجلــازم  القلبّي  االعتقاد  فهو 
ــة،  ــاموّي ــّس ــاالت ال ــّرس ــال ــّتــصــديــق ب وال
الّساموية، ورسل اهلل،  واملالئكة، والكتب 
خريه  والقدر  اآلخــر،  باليوم  والّتصديق 

ورّشه، وتلك أركان اإليامن.
سورة  ــُة  آي عليها  أكــّدْت  التي  وهــي 

ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قوله  يف  البقرة 
ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ھ ھ چ ]سورة البقرة: 285[.

بدون  حقيقًة  إيامُنه  يكتمل  ال  فاملسلم 
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أن يؤمَن بأركان اإليامن وأصوله، وكذلك 
القلبّي  واالعتقاد  الّتصديق  هذا  يربط  أن 
من  سبحانه  العزة  رّب  عليه  استوجبه  بام 
فال  ومعامالت،  وأخالقّيات  عــبــاداٍت 
يصّح من رجٍل أو امرأة أن يقول: إّن إيامين 
بعيدًا  وأفعاله  سلوكّياته  يف  وتراه  عظيم؛ 
كّل البعد عن معاين اإلسالم وقيم اإليامن، 

فمن صّح إيامنه صّح عمله.
وِمن ثمَّ فإناّ اإليامن الكامل يستوجُب 

ما ييل:
أولً: اإليــامن بأّن اهلل تعــاىل هو احلي 
املحيــي  الــّرازق  املدّبــر  اخلالــق  القيــوم 
امُلميــت، وأّنــه وحــده ســبحانه وتعــاىل 
هــو املســتحّق للعبــادة واإلنابــة القائمــة 
عــىل أســاس التوحيد اخلالــص هلل تعاىل؛ 
]ســورة  ىتچ  مت  خت  حت  جت  يب  چ 

حممــد: 19[ إنــه طريــق العلــم واملعرفــة 
واليقــني والتــوكل، والشــعور برقابة اهلل 
تعــاىل وعلمه الشــامل املحيــط بكل ما يف 
الوجــود، وقد خلصت ســورة اإلخالص 

ٱ ٻ ٻ  هذا املعنــى فقال ســبحانه: چ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

)1( فليس هنــاك حقيقة خالصة  ٿ چ 
إال حقيقتــه؛ وليس هناك وجــود حقيقي 
فإنــام  آخــر  موجــود  وكل  وجــوده،  إال 
يســتمد وجوده من ذلك الوجود احلقيقي 
اخلالــص، ومن ثــم فإن هــذا املعنى يربط 

بــني القلب البــرشي من ناحيــة وبني كل 
موجود بربــاط احلب واألنس والتعاطف 
والتجــاوب مــن ناحية أخــرى؛ وصورة 
التوحيد يف العقيدة اإلسالمية تقوم احلياة 
عىل أساسها، وتبدو آثارها يف الترشيع كام 
تبــدو يف االعتقــاد كام تبــدو يف األخالق 

والســلوكيات، كام ُترتَجم يف املعامالت.
ثانيـــــــــًا: اإليامن باملالئكة يستوجب 
الّتصديق بكّل املالئكة الذين خلقهـــــــــم 
تفريق  بدون  وحمّبتهم  وتعاىل  سبحانه  اهلل 

ائ  ائ  ى  چ  وأهنــم:  منهم،  أحــٍد  بني 
]ســـورة  ۇئچ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
التحريم: 6[ وليس األمر كام زعم اليهود 
بأن جريَل عدٌو هلم، وأن ميكائيَل ويٌل هلم، 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  تعاىل:  قال 

لفظ  من  أدق  أحد  لفظ  أحد(  اهلل  هو  )قل   )1(
أن  »واحد«  معنى  إىل  »واحد« ألنه يضيف 

ال يشء غريه معه وأن ليس كمثله يشء. 
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ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ہ چ ]سورة البقرة: 97 -98[.

وهذا  لآلية:  تفسريه  يف  القرطبي  قال 
أن  ملعادي جريل، وإعالن  وعيد وذم 

عداوة البعض تقتيض عداوة اهلل هلم)2( .
من  أي:  تفسريه:  يف  كثري  ابن  وقــال 
األمني  الــروح  أنه  فليعلم  جريل  عــادى 
من  قلبك  عىل  احلكيم  بالذكر  نزل  الذي 
اهلل بإذنه له يف ذلك، فهو رسول من رسل 
مجيع  عادى  فقد  رسوال  عادى  اهلل؛  ومن 
الرسل، كام أن من آمن برسول فإنه يلزمه 
كفر  من  أن  وكام  الرسل،  بجميع  اإليــامن 
الرسل،  بجميع  الكفر  يلزمه  فإنه  برسول 

ڄ  ڄ  ڦ  چ  تــعــاىل:  ــال  ق كــام 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

)2( اجلامع ألحكام القرآن )القرطبي يف تفسريه 
لآلية(. 

]سورة  چ  ک  ک  ک  ڑ 
عليهم  فَحكَم  –151[؛   150 النساء: 
الرسل  ببعض  آمنوا  إذ  املحقق،  بالكفر 
عــادى  مــن  وكــذلــك  ببعضهم،  وكــفــروا 
ينزل  ألن جريل ال  فإنه عدو هلل;  جريل 

باألمر من تلقاء نفسه، وإنام ينزل بأمر ربه 
كام قال: چ حب خب مب ىب يبجت حت خت مت 
مح  جح  مج  يثحج  ىث  مث  جث  يت  ىت 
جخ چ ]سورة مريم: 64[  وقال تعاىل: 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ 

چ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
]سورة الشعراء: 192 –194[.

فيقتيض  بالّرسل،  اإليامن  أمــــا  ثالثًا: 
واختّصة  تعاىل  اهلل  أرسله  بمن  الّتصديق 
ــرش، واإليــــامن بــأهّنــم  ــب ــن ال ــّوة م ــب ــنّ ــال ب
بني  يفرق  وأال  اخلطأ،  من  معصومون 
أحد مهم كام أشارت سورة البقرة يف اآلية 
]سورة  ھچ  ھ  ہ  ہ  ہ  چہ 

البقرة: 285[ وسورة النساء يف قوله تعاىل: 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چڦ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
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ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ 
ک ک ک گ گ گ گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ چ 

اآليات )150 -152(.

ٻ  چ  أنبيائه:  خاتم  خماطبًا  تعاىل  قال 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
چچ  چ  چ  ڃ  ڃڃ 

]سورة النساء: 163 -164[.
فريد؛  مــوكــٌب  مــوكــٌب واحـــد،  ــه  إن
البرش  بني  من  املختارة  الصفوة  هذه  يضم 
تعاىل  اهلل  قّصهم  ممن  وغريهم  أمجعني، 
املجيد،  القرآن  يف   الكريم نبيه  عىل 
من  موكٌب  إنه  عليه،  يقصصُهم  مل  وممن 
البقاع  وشّتى  واألجناس،  األقــوام  شّتى 
ــان،  ــة واألزم اآلون واألرضـــني، يف شّتى 
أرٌض  وال  جنس،  وال  نسٌب  يفّرقهم  ال 
آٍت  كلهم  بيئة،  وال  زمٌن  وال  وطن،  وال 

حيمُل  وكّلهم  الكريــم،  املصدر  ذلك  من 
الوحَي  تلّقى  وكّلهم  اهلادي،  النّور  ذلك 
ــٌد منهم  مــن اهلل عــز وجـــّل؛ فــام جــاء أح
يف  مهمَته  أّدى  وكّلهم  عنده،  من  بــيٍء 
يأخذ  أن  حاول  وكلهم  والتبشري،  اإلنذار 
إليها إىل  ُأرِسل  التي  القافلة البرشية  بزمام 
حتى  النور  ذلك  واستمر  النّور؛  طريق 
جاء للنّاس أمجعني الصادق األمني: حممد 

رسول اهلل خاتم النبيني.
الّساموّية  بالكتب  واإليــامن  رابــعــًا: 
كتٍب  مــن  اهلل  أنــزلــه  بــام  اإليـــامن  يقتيض 
ساموّية عىل رسله -صلوات اهلل وسالمه 
ـــوراة، واإلنــجــيــل،  ـــّت عــلــيــهــم-وهــي ال

والّزبور، والقرآن الكريم.
يقتيض  اآلخر  باليوم  اإليامن  خامسًا: 
اهلل  فيه  جيمع  الذي  اليوم  هبذا  الّتصديق 
األولـــني واآلخــريــن  اخلــالئــق  كــل  تعاىل 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  للحسابچ 
ېچ  ې  ې  ۉ  ۅۉ 
اهلل  سامه  والــذي   ،]51 إبراهيم:  ]ســورة 
تعاىل بـ }يوم الدين{ كام يف سورة الفاحتة، 
وحساب  ونار  جنّة  من  فيه  بام  والتصديق 

وجزاء.
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ورشه؛  خريه  بالقدر  اإليامن  سادسًا: 
ويقتىض الّتصديق بقدر اهلل الكوين وعلمه 
النّافذة يف  العادل ومشيئته  األزيل وقضائه 

ىت  مت  خت  حت  چ  تعاىل:  قال  خملوقاته؛ 
أن  ومعناه   ،]49 القمر:  ]سورة  چ  يت 
اهلل سبحانه وتعاىل خلق كل يشء بمقدار 

ەئ ەئ  چ  قّدره وقضاه، وقال تعاىل: 
وئ وئ ۇئ چ ]سورة الفرقان: 1[.

هذا وقـــــــد ورد التأكيد عىل )حقيقة 
يف  بيناٍت  آياٍت  ست  يف  الكامل(  اإليامن 
ما  ومنها  مكّي  ما هو  منها  املجيد؛  القرآن 

هو مديّن.
القاعدة  هذه  أن  عىل  للتأكيد  وذلك 
نزول  فرتة  طوال  تتبدل  ومل  تتغري  مل  )ثابتة 
القرآن(؛ ومن ثم فال مال فيها للنقاش أو 

التفاوض.
ونزول القرآن املكي يؤكد -من ناحية 
أخرى -أن هذا األمر من أْولوّيات القرآن 
العهد  منذ  قاعدته  أرســى  وأنــه  املجيد، 
األخد  أو  للمراء  مــال  ال  ــه  وأن املكي؛ 

والرد فيه؛ قال تعاىل: چ ڈ ژ ژ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ 

النحل:  ]ســـورة  چ  ڱ  ڱ  ڳ 
القاعدة  بذلك  املجيد  القرآن  فيقرر   .]97
من  له  بد  ال  الصالح  العمل  أن  التالية: 
إهنا  عليها؛  يرتكز  التي  األصيلة  القاعدة 
ومالئكته  باهلل  الكامل(  ــامن  )اإلي قاعدة 

خريه  والقدر  اآلخر  واليوم  ورسله  وكتبه 
قوله  يف  جاءت  التي  القاعدة  إهنا  ورشه، 
تعاىل: چک ک چ فبغري هذه القاعدة 
هذه  وبغري  عمل،  يقبل  وال  بناء،  يقوم  ال 
وبغري  اإليــامن،  شتات  يتجمع  ال  الرابطة 
الصالح  للعمل  يكون  ال  العقيدة  هــذه 

غاية.
اإلرساء:  سورة  يف  تعاىل  قوله  وجاء 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
]ســــــورة  ڦچ  ڦ  ڤ 
الكريمـــة  تبني اآلية  اإلرساء: 18 -19[ 
بدايًة؛  القرآن  أرساها  التي  القاعدة  نفس 
وهي أن الذي يريد اآلخرة ال بد أن يسعى 
وينهض  بتكاليفهــــــا،  فيقوم  سعيها،  هلا 
بتبعاهتا، ويكون سعيه هلا قائاًم عىل اإليامن؛ 
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يف  وقر  ما  ولكن  بالتمني،  اإليامن  وليس 
هناية  كانت  وإذا  العمل؛  وصدقه  القلب 
مذموًما  جهنم  إىل  العاجلة  يريد  الــذي 
مدحوًرا، فإن الذي أراد اآلخرة وسعى هلا 
مشكورا  مكرمًا  معززًا  إليها  ينتهي  سعيها 
جزاًء  األعىل  املأل  يف  التكريم  يتلقى  منعاًم 
التفاوت  هذا  أثر  سبحانه  يبني  ثم  وفاقا، 

ڦ  چ  قائل:  فيقول عز من  الفريقني  بني 
چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ 
ڈ ژ چ ]سورة اإلرساء: 20-

.]21
ثم يتجىل هذا البيان يوم الدين فيقول 

ەئ  ەئ  چ  طــه:  ســورة  يف  سبحانه 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
املوقف  هــذا  ويف  حئچ  جئ  ی  ی 
الصعب اململوء باجلالل واهليبة فال تسمع 
مطمئنني  آمنوا  الذين  ترى  مهسًا  إال  فيه 
ملا  هضاًم  وال  احلساب  يف  ظلاًم  يشون  ال 
الثابتة  القاعدة  وفق  صاحلات  من  عملوا 

يف قبول األعامل عند اهلل.

وإىل هذا أشارت سورة األنبياء أيضًا؛ 
عقيدة  عىل  تقوم  ــدة  واح الرسل  أمة  أن 
التوحيد  أساسها  ــدة،  واح وملة  واحــدة 
أوىل  منذ  الــرســل  كــل  إلــيــه  ــا  دع الـــذي 
الرساالت إىل أخراها دون تبديل أو تغيري؛ 

ٹٹ  ٹ  ٹ  چ  ــاىل:  ــع ت قــال 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
]ســـورة  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ 
األنبياء: 93 -94[ فهذا هو قانون العمل 
للعمل  كفران  وال  جحود  ال  واجلـــزاء.. 
الصالح متى قام عىل قاعدة اإليامن؛ وال بد 
قيمته،  الصالح  للعمل  لتكون  اإليامن  من 
بل ليثبت للعمل الصالح وجوده، وال بد 
ثمرته،  لتكون لإليامن  الصالح  العمل  من 

بل لتثبت لإليامن حقيقته.
بني  أعــراب  من  املوقف  هذا  وتأمل 
أسد بن خزيمة عندما  قدموا عىل رسول 
فأظهروا  جدبـــــة،  سنة  يف  املدينة   اهلل
الرس،  يف  مؤمنني  يكونوا  ومل  الشهادتني 
أتيناك   :وكــــــانوا يقولون لرسول اهلل
باألثقـــــال والعيال ومل نقاتلك كام قاتلك 
وجعلوا  الصدقة.  من  فأعطنا  فالن،  بنو 
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يمنّون عليه، فأنزل اهلل تعاىل فيهم: چ ڑ 
ک کک ک گ گ گ گ ڳ 
ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ 

ھ چ ]سورة احلجرات: 14[.
رسول  يا  يقولون:  األعــراب  فهؤالء 
نقاتلك؛  ومل  العرب  وقاتلتك  أسلمنا  اهلل 
فأراد اهلل أن يعلمهم حقيقة ما هو قائم يف 
يقولون  قلوهبم وهم  نفوسهم ومستقر يف 
ــم دخــلــوا يف اإلســالم  هــذا الــقــول، وأهن
استسالًما، ومل تصل قلوهبم بعد إىل مرتبة 
اإليامن، فدّل هبذا عىل أن حقيقة اإليامن مل 
أرواحهم،  ترشهبا  ومل  قلوهبم،  يف  تستقر 

گ  گ  گ  ک  چ  تعاىل:  قوله  فجاء 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ چ.

ونزل القرآن الكريم يصور هذا احلوار 
ــامن  اإلي أن  احلقيقة؛  تلك  ويستخلص 
التصديق  وبرسوله؛  باهلل  القلب  تصديق 
ارتــيــاب،  وال  شــٌك  عليه  ـــِرُد  َي ال  ــذي  ال
الذي  املستيقن  الثابت  املطمئن  التصديق 
ال يتزعزع وال يضطرب، وال يتلجلج فيه 
ينبثق  الذي  التصديق  الشعور؛  أو  القلب 

منه اجلهاد باملال والنفس يف سبيل اهلل.

ومع هذا فإن كرم اهلل تعاىل اقتىض أن 
من  عملوه  صالح  عمل  كل  عىل  جيزهيم 
الّدين -وهو  الَقْدُر من  غري نقصان؛ فهذا 
أعامهلم  هلم  لُتحسب  -يكفي  اإلســالم 
هو  كام  منثوًرا  هباًء  تصبح  فال  الصاحلة 
ينقص  وال  الكفار،  ألعامل  بالنسبة  احلال 
عىل  بقوا  مــا  اهلل  عند  يشء  أجــرهــم  مــن 

ڱ  چ  تعاىل:  قال  واالستسالم؛  الطاعة 
ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ہ ہ ہ ھ چ.
الفصل  القول  نُعّدها  أيٌة  تأيت  وبالتايل 
املعيار  ــدد  حت فهي  هـــذا؛  موضوعنا  يف 

احلقيقي لإليامن، وهي قوله تعاىل: چھ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۋچ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ 

]سورة احلجرات: 15[.
احلرص  تفيد  الــتــي  ـــام(  )إن بـــ  بـــدأت 
و)املؤمنون(  كافة ومكفوفة  فهي  والقرص 
ــاهلل  ـــن آمـــنـــوا ب ـــذي ــــره )ال ــدأ وخ ــت ــب م

ورسوله...(.
باهلل  إال  يكون  ال  الكامل  فــاإليــامن 

ورسوله؛ )الذين آمنوا باهلل ورسوله(.
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آمنوا(  )الذين  عبــــارة  تطلق  فعندما 
تكون شاملة ألركان اإليامن كاملة كام هو 

مقصد القرآن ومراد اهلل سبحانه وتعاىل.
احلياة،  قاعدة  هو  الكامل  اإليامن  إن 
ألنه الصلة احلقيقية بني اإلنسان وبني هذا 
الوجود  تشد  التي  الرابطة  وهو  الوجود، 
الديان،  الواحد  فيه إىل خالقه  فيه ومن  بام 
ليقوم  القاعدة  ثم كان البد من هذه  ومن 
هذا البناء؛ والعمل الصالح هو هذا البناء، 
رساب  هــو  بــل  أســاســه،  مــن  منهار  فهو 
حيسبه الظمآن ماًء من شدة ملعانه حتى إذا 
جاءه مل جيده شيئًا مادام مل يقم عىل قاعدته 
الثابتة األصيلة؛ قال تعاىل يف سورة النور: 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  چڃ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ژ ڑ چ ]سورة النور: 39[.
اإليــامن  ثمرة  هو  الصالح  والعمل 
الضمري؛  يف  وحيويته  وجوده  تثبت  التي 
واإلسالم بالذات عقيدة متحركة ورشيعة 
مثمرة متى تم وجودها يف الضمري حتولت 
الظاهرة  يانع هو الصورة  إىل عمل صالح 
للجذور  اليانعة  والثمرة  املضمر،  لإليامن 

الذي يسمى  الكائن  املمتدة يف أعامق هذا 
اإلنسان.

القرآن دائاًم بني اإليامن  ومن ثم يقرن 
والعمل الصالح كلام ذكر العمل واجلزاء؛ 
فال جزاء عىل إيامن عاطل خامل ال يعمل 
ال  مبتور  منقطع  عمل  عىل  وال  يثمر،  وال 

يقوم عىل إيامن صادق.
طيبًا  عماًل  ــدَت  ووج صادفَت  وإذا 
مصادفة  إنه  فاعلم  مؤمن  غري  عن  صادرًا 
عابرة، ألنه غري مرتبط بمنهج مرسوم، وال 
ثم  ومن  والسامء؛  األرض  برب  موصول 
يأخذ حقه من تكريم وشهرة وعطاء  فهو 

يف الدنيا، وماربك بظالم للعبيد.
وحتى هذه القاعدة جاءت عىل لسان 
الدعاة إىل اهلل تعاىل الذين يبلغون رساالت 
اهلل؛  إال  ــدًا  أح يشون  وال  ويشونه  اهلل 

حكى القرآن قائاًل: چ ۓ ۓ ڭ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۇئ ۆئ ۆئ  ۇئ 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
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ی چ ]سورة غافر: 40[ إهنا احلقائق 

املؤمن  الرجل  يعود  القرآن؛  قررها  التي 
فيقررها وهو يواجه فرعون ومأله يف حتٍد 
واضٍح ورصيح بكلمة احلق بال تردد وال 
مأله  وال  اجلبار،  فرعون  يشى  ال  تلعثم 

وقارون،  هامان  أمثال  من  معه  املتآمرين 
دار  يف  واجلزاء  احلساب  قاعدة  هلم  ويقرر 

ائ  ى  ى  ې  ې  چ  ـــرة:  اآلخ
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

قال  لقد  چ  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

فال  ضمريه...  وأراح  رسالته  وبلغ  كلمته 
كلمته  أن  غري  ذلك؛  بعد  حيدث  ما  هيمه 

أصبحت خالدة عىل مر الزمان.
ليؤكد  املدين  عهده  يف  القرآن  جاء  ثم 
القاعدة نفسها التي أرساها يف عهده املكي؛ 

جاء يف سورة النساء قوله تعاىل: چڇ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڑ ک چ ]سورة النساء: 124[.

اآلية  هــذه  أن  للنظر  الالفت  ولكن 
أتباع  بــني  ــدث  ح حــوار  بسبب  جــاءت 
اليهود  ــان  ك فلقد  الــثــالثــة؛  الــديــانــات 

ــاء اهلل  ــن ــون أهنـــم: )أب ع ــدَّ ــنــصــارى ي وال
متسنا  )لــن  يقولون:  وكــانــوا  ــاؤه(  وأحــب
اليهود وال  أياما معدودة(، وكان  النار إال 
يزالون يقولون: )إهنم شعب اهلل املختار(، 
ولعل بعض املسلمني كانت تراود نفوسهم 
كذلك فكرة أهنم خري أمة أخرجت للناس، 
أهنم  بام  منهم؛  يقع  عام  متجاوز  اهلل  وأن 
سبب  أن  املفرسون  ذكر  فقد  املسلمون، 
فقال  اختصموا؛  األديــان  أهل  أن  نزوهلا 
أهل التوراة: كتابنا خري الكتب ونبينا خري 
ذلك،  مثل  اإلنجيل  أهل  وقال  األنبياء، 
كتاب  كل  نسخ  كتابنا  املسلمون:  وقــال 

ونبينا خاتم األنبياء؛ فنزلت هذه اآلية)3(.
هؤالء  لريد  القرآين  النص  هذا  فجاء 
وهؤالء إىل القاعدة األساس، ويرد الناس 
كلهم إىل ميزان واحد؛ هو إسالم الوجه هلل 
اهلل  اختذه  الذي  إبراهيم  ملة  واتباع  تعاىل، 

ٹ  چ  قال تعاىل:  خليال وهي اإلسالم; 
ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

املسري-ابن  زاد   عباس ــن  اب ــن  )ع  )3(
اجلوزي -ج 2 -الصفحة 197 تفسري ابن 

كثري -ابن كثري -ج 1(. 
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

النص  أن  كام  چ  ڻ  ڻ  ں  ں 

القرآين أّكد عىل رشط اإليامن لقبول العمل 
قال تعاىل: چ ڎ ڈ چ.

ذهب  أو  مسلًكا  سلك  مــن  وكـــّل 
الكاملة والوحدة  القراءة  مذهًبا بعيًدا عن 
قراءة  فهي  العزيز  القرآن  آليات  البنائية 
ناقصة غري مستوفية وهي املقصودة بقوله 

ٻچ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تــعــاىل 
جاء  الــقــرآن  ألن   ]91 احلــجــر:  ]ســـورة 
موضحا ومبينا لكل شيئ، وهذه األلفاظ 
الرصحية ختالف ما ذهب إليه البعض عند 
مثقال  يعمل  )فمن  تعاىل:  لقوله  تناوله 
النص  عموم  أن  رأى  إذ  يره(..  خريا  ذرة 
يشمل املسلم وغري املسلم. بينام النصوص 
الرصحية األخرى املقيدة هلذا العموم تنفي 
حتت  يقعون  قد  هــؤالء  إن  إذ  متاًما؛  هذا 

ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  قوله  طائلة 
ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ــورة  ]س چ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

البقرة: 85 -86[.
ــاٍت  آي يف  املجيد  الــقــرآن  حــذر  وقــد 
ــك الفكر  ــات أشـــّد حتــذيــر مــن ذل أخــري
املنحرف القائم عىل املشاقة بني اهلل ورسوله 
ذلك  ويف  ورســولــه؛  اهلل  بني  التفريق  أو 

ڈ ژ ژ  چ  يقول رب العزة سبحانه: 
گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
چ ]سورة األنفال:  ڭ ڭ ۇ 

.]14- 12
فكل هذا اجلزاء بسبب أهنم شاّقوا اهللَ 
اهلل  شّق  غري  شقًا  هلم  اختذوا  أي  ورسوَله 
ورسوله.  اهلل  صّف  غري  وصًفا  ورسوله، 
وبذلك كانوا ممن يصّدون عن سبيل اهلل، 
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ويبغوهنا عوجا.
استحقوا هذه  قد  وإذا كان كفار مكة 
العقوبة التي سبق بياهنا فإن اليهود بسبب 
سوء نّيتهم وبسبب كراهّيتهم للنبّي اخلاتم 
من  أشّد  استحّقـوا  لرسالته  وجحودهم 

ڳ  چ  حقهم:  يف  تعاىل  اهلل  قــال  ــك؛  ذل
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ٻ  ٱ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀچ ]سورة احلرش: 2 -4[.
اإلسالميـــة  الدعوة  عىل  تآمروا  وقد 
املنورة  املدينــــة  يف  عليها  القضاء  وأرادوا 
فكان منهم من سار إىل خير، ومنهــم من 
سار إىل الشام، وكان من أرشافهم ممن سار 
بن  وكنانة  احلقيق،  أيب  بن  سالم  خير  إىل 
أخطب،  بن  وحي  احلقيق،  أيب  بن  الربيع 
تأليب  يف  ــك  ذل بعد  ذكــرهــم  ورد  ممــن 

املرشكني عىل املسلمني يف غزوة األحزاب 
األحزاب"  سورة  "يف  قريظة  بني  ووقعة 
خير  فتح  يف  ذكر  كذلك  لبعضهم  وكان 

"يف سورة الفتح".

استحقاقهم  علة  أن  نجـد  ثم  ومــن 
للعذاب هي املشاقة التي تعني أهّنم اخّتذوا 
جانبه؛  غري  وجانًبا  اهلل،  شّق  غري  شًقا  هلم 
رسولِه  جانب  هو  جانبــــه  اهلل  جعل  وقد 
املصري  وهذا  طاعته،  هي  رسولِه  وطاعَة 
وما استحقه أهل الكتاب من عقاب جيعل 
اإلنسان يفكر ألف مرة قبل التحدث حول 
وتزلًفا  تقربًا  إليها  الدعوة  أو  املشاقة  هذه 

إلرضاء اآلخرين.
يالحظ تسمية القرآن ليهود بني النضري 
الكتاب(  أهــل  من  كفروا  )الذين  بأهنم 
وتكرار هذه الصفة يف السورة يؤكد حقيقة 
أهنم كفروا بدين اهلل يف صورته العليا التي 
جاء هبا النبي اخلاتم حممد؛ وقد كان اليهود 

ٱ  چ  تعاىل:  قال  ويتوقعونه؛  ينتظرونه 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
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ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ 

-89 البقرة:  ]ســورة  چ  ڈ  ڈ 

يستحق  قبيح  هيــودي  ترصف  وهو   ]90

ومن  وقبحه؛  لشناعته  والغضب  الطرد 
بالكفر  ويصمهم  اللعنة  عليهم  يصب  ثم 

}فلعنة اهلل عىل الكافرين{.
الدعوة  من  اليهود  وقــف  كله  هلــذا 
اإلسالمية هذا املوقف املعاند الذي تصفه 
محلهم  الــذي  أن  موضحًة  البقرة،  ســورة 
اهلل  لرسول  حسدهم  هو  كله  هــذا  عىل 
التي  الرسالة  اختاره اهلل حلمل  أن  اخلاتم؛ 
انتظروها فيهم، وال شك أن هذا يعدهُّ بغًيا 
الظلم بغضب  فباؤا من هذا  منهم وظلاًم؛ 
عىل غضب; ويوم القيامة ينتظرهم عذاب 
والبغي  واحلسد  االستكبار  جزاء  مهني، 
األنبياء  خاتم  بــه  قابلوا  ــذي  ال الذميم 

واملرسلني.
سبيل  غــري  سبياًل  اختـــذوا  ــمَّ  ث وِمــن 
طريق  إىل  هيدهيم  طريًقا  وسلكوا  املؤمنني 
عىل  ذلك  وكان  أبدًا  فيها  خالدين  جهنم 

اهلل يسريًا.

ڦ  چ  تعاىل:  اهلل  قول  فيهم  وصدق 
ويسلك  يالفــــه  )َأْي:  ڦ  ڦ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  طريقه(  ــرَي  غ طريًقا 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍچ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ 

]سورة النساء: 115[.
اهْلَُدى{  َلُه   َ َتَبنيَّ َما  َبْعِد  ِمن   { وعبارة 
طريق  وعرفوا  احلق  عرفوا  أهنم  عىل  تدل 
ـــامن ثــم حـــادوا واتــبــعــوا غــري سبيل  اإلي
املؤمنني، وسلكوا شًقا مقاباًل للشّق الذي 
يشاق  الذي  فإن  ثم  ومن  اآلخــر،  يأخذه 
شًقا  له  يأخذ  الــذي  هو  حممدًا  الرسول 
وجانًبا وصًفا غري الصف واجلانب والشق 
يتخذ  أن  هذا  ومعنى  النبى،  يأخذه  الذي 
الذي  املنهج  غري  كلها  للحياة  منهجا  له 
طريقا  له  يتار  وأن  لرسوله،  اهلل  اختاره 

غري الطريق الذي اختاره اهلل لرسوله.
اهلل  عند  من  حيمل  جاء   فالرسول
العقيدة  عىل  يشتمل  للحياة  كامال  منهجا 
التعبدية، كام يشتمل  واألخالق والشعائر 
جلوانب  املنظمة  واألحكام  الرشيعة  عىل 

احلياة البرشية كلها.
ومن ثم جاءت اآلية التالية هلذه اآلية 
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يوقع  الترصف  وهذا  الفعل  هذا  أن  لتبني 
صاحبه  ــورد  ي ــذي  ال ــرشك  ال يف  صاحَبه 

ڌ  چ  تعاىل:  قــال  الــقــرار؛  وبئس  النار 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک 
 ]116 النساء:  ]ســـورة  چ  ڳ  ڳ 
وليس حتاًم أن يكون الرشك اختاذ آهلة مع 
البرش  لبعض  ــرتاف  االع أن  نرى  بل  اهلل 
بخصائص إهلية يعدهُّ رشًكا كإرشاك اليهود 
أهنم  من  القرآن  حكاه  الذي  والنصارى 

ۆ  ۆ  چۇ 

التوبة:  ]ســورة  ۋچ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ولكن  اهلل؛  مع  عبدوهم  يكونوا  ومل   ]31
هلم  الترشيع  بحق  هلم  اعرتفوا  فقط  كانوا 
من دون اهلل؛ فحرموا عليهم وأحلوا هلم، 
من  خاصية  ومنحوهم  هذا،  يف  فاتبعوهم 
وصُف  عليهم  فحقَّ  األلوهية!  خصائص 
الرشك؛ والسبب يف تعظيم جريمة الرشك 
املغفرة أن من يرشك  دائرة  وخروجها من 
باهلل يرج عن حدود اخلري والصالح متاما; 
أبدا  تصلح  ال  بحيث  فطرته  كل  وتفسد 

گ  گ  گ  چ  والصالح  اخلري  لقبول 
گ ڳ ڳ ڳ چ.

أقول هذا ملن اجتزأ آية من كتاب اهلل 
مؤونة  نفَسه  ُيكّلف  مل  أو  عبارة  أو  تعاىل 
ر أمانة  البحث والّتحري والّدّقة أو مل ُيـقدِّ
من  بحملها  ُكّلف  أو  التي حيملها  الكلمة 

ٿ  چ  فيهم:  تعاىل  اهلل  قال  الذين  أولئك 
ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
فاطر:  ]سورة  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
القرآين  الــنــّص  هــذا  أن  شــك  وال   ]32
احلكيم يوحي بضخامة التبعة الناشئة عن 
وهي  الوراثة؛  تلك  وعن  االصطفاء  هذا 
وقد  سامية،  تكاليف  ذات  ضخمة  تبعة 
أكرم اهلل عز وجّل هذه األمة باالصطفاء 
اهلل  فضل  ولكن  األمانة،  ومحل  للوراثة 
فكلهم  مجيعًا؛  الثالثة  األصناف  شمل 
عىل  املقيم  النعيم  وإىل  اجلنة  إىل  انتهى 
تفاوت بينهم يف الدرجات. وال نعني هبم 
اىل  القرآن  وّجهوا  الذين  الظاملني  احلكام 
والنبي  حكمه  يف  اهلل  وحــادوا  وجهتهم 
–تعاىل-:  قوله  ونسوا  ذريته  يف  االعظم 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چڀ 

ٿچ.
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الــرســالــُة  ــذه  تــعــمــدُت أن تــكــوَن ه
خمترصًة حتى ال يتكاسَل أحٌد عن قراءهتا 
واضحة  هكذا  فجاءت  منها؛  واالستفادة 
رسيعة التناول سهلة اهلضم لكل صاحب 

لّب سوّي وقلب سليم
فال جيوز وال يصح أن نأخذ من كتاب 
سياقها  من  ننتزُعها  كلمًة  أو  آيًة  تعاىل  اهلل 
ومن وحدهتا البنائية، ونبني عليها أحكامًا 

سلطان؛  من  هبا  اهللُ  أنزل  ما  وترشيعاٍت 
الذين  املقتسمني  من  كان  ذلك  فعل  ومن 
جعلوا القرآن عضني، أو كان ممن يؤمنون 
وأّيــًا  ببعض؛  ويكفرون  الكتاب  ببعض 
للدراسات  يتعرض  من  فإن  األمــر  كان 
بالقواعد  ملاًم  يكون  أن  ينبغي  اإلسالمية 
واألصول؛ حتى يأيت بحثه وحكمه مطابقًا 

ملراد الرشع.

اخلامتـــــــــــة:
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أ.د. عبد الجبار ناجي

بيت الحكمة–بغداد

استمر الجدل ودار بني املؤرخني وكُتّاب السرية النبوية وبني مفرسي 

القرآن الكريم حول ماهي أول سورة نزلت عىل الرسول أهي سورة 

العلق أم سورة القلم أم هي سورة املدثر أم هي الفاتحة...

ويأيت هذا البحث لتقييم الروايات واألســانيد التي خاضت يف هذا 

املضامر ومدى وثاقتها وإمكان الركون اليها.

والســيد البحــث يف كل ذلك يُْؤثــر رواية نزول ســورة )إقرأ( أوال، 

ويعلّق عىل ذلك بتعليقات علمية مدروسة تربز أهمية العلم بالقراءة 

والكتابة كوسيلة ملعرفة الله- سبحانه-.
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هذا  يف  بــه  نعني  الـــذي  اجلـــدل  إن 
أوال  يرجع  جدل  هو  املتواضع  البحث 
الشفاهيني  ــرواة  ال اختالف  اىل  ــريا  وأخ
سلسلة  بحسب  رواياهتم  أوصلوا  الذين 
إسناد طويلة أوقصرية، صحيحة ومتصلة 
أحادية  أم  مرتوكة  أم  ومنكرة  ضعيفة  أم 
أم منقطعة، موقوفة أم مقطوعة أم مدلسة 
بعد  أجيال  أربعة  من  عرأكثر  ومضطربة 
تدوينها؛  فرتة  حتى   اهلل رسول  وفاة 
نفسه  بالتصنيف  بقيت  أهنـــا  ــم  ــه وامل
آنذاك وتروى شفاهيا  والذي كانت عليه 
الــروايــات  فهذه  كتابة.  تــدّون  أن  قبل 
ظهور  يف  الرئيس  السبب  تعّد  الشفاهية 
من  مفصل  وأخطر  أهم  يف  االختالفات 
أن  درجــة  اىل  ــالم،  اإلس تاريخ  مفاصل 
اىل  بينهـــــم  فيام  املتجادلون  فيه  أضطر 
تفضيل بعضهم هذه الرواية بدال من تلك 
بعملية  التسليم  اىل  اضطروا  فإهنم  كذلك 
املختلفة  الروايات  بني  التوفيق  اىل  هتدف 
بخصوص أول سورة أنزهلا اهلل تعاىل عىل 
 .جريل امللك  طريق  عن  الكريم  نبينا 
هذا  يمثل  الـــذي  األمــثــل  ــوذج  ــم واإلن
لنا  يرويه  ما  االخــتــالف  ــذا  وه اجلــدال 

البخاري يف صحيحه وكام أورده ابن كثري 
فأن  والنهاية(، وواقعا  )البداية  كتابـــه  يف 
العلمــاء  بني  املتداول  هو  اإلنموذج  هذا 
الكريم،  القرآن  ومفرسّي  املؤرخني  من 
لكننا اخرتنا ما رواه ابن كثري ألمهية هدفه 

وحمتواه، فريوي ابن كثري:
ُثمَّ  َمِة  امْلَُتَقدِّ ِرَواَيتِِه  يِف  اْلُبَخاِريهُّ  »َقاَل 
َبَلَغنَا  فِياَم    النَّبِيهُّ َحِزَن  َحتَّى  الوحي  فرت 
ُحْزًنا َغَدا ِمنُْه ِمَراًرا َكْي يرتدى من رءوس 
شواهق اجلبال فكلام أويف بذروة جبل لكي 
ُد  حُمَمَّ َيا  َفَقاَل  يُل  ِجْرِ له  تبدى  نفسه  يلقي 
لَِذلَِك َجْأُشُه  َفَيْسُكُن  ا  إِنََّك َرُسوُل اهللَِّ َحقًّ
ُة  َفرْتَ َعَلْيِه  َطاَلْت  َفإَِذا  ِجُع  َفرَيْ َنْفُسُه  َوَتَقرهُّ 
اْلَوْحِي َغَدا ملِِْثِل َذلَِك َفإَِذا َأْوَف بِِذْرَوِة َجَبٍل 
َويِف  َذلَِك.  ِمْثَل  َلُه  َفَقاَل  يُل  ِجْرِ َلُه  ى  َتَبدَّ
َعْن  اِق  زَّ الرَّ َعْبِد  َحِديِث  ِمْن  ِحيَحنْيِ  الصَّ
سلمة  أبا  سمعت  َقاَل  ْهِريِّ  الزهُّ َعِن  َمْعَمٍر 
اهللَِّ  َعْبِد  ْبِن  َجابِِر  َعْن  ُث  حُيَدِّ مْحَِن  الرَّ َعْبِد 
ِة  ُث َعْن َفرْتَ  حُيَدِّ َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ
اْلَوْحِي َقاَل: َفَبْيناََم َأَنا َأْمِي َسِمْعُت َصْوًتا 
َفإَِذا  ِقَبَل السامء  اَمِء فرفعت برصى  السَّ ِمَن 
ِذي َجاَءيِن بِِحَراٍء َقاِعٌد َعىَل كريس  امْلََلُك الَّ
بني السامء فجثيت ِمنُْه َفَرًقا َحتَّى َهَوْيُت إىَِل 
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ُلويِن  ُلويِن َزمِّ اأْلَْرِض َفِجْئُت َأْهيِل َفُقْلُت َزمِّ
َوَربََّك  َفَأْنِذْر  ُقْم  ُر  ثِّ امْلُدَّ َا  َأهيهُّ َيا  اهللَُّ:  َفَأْنَزَل 
َقاَل  َفاْهُجْر  ْجَز  َوالرهُّ ْر  َفَطهِّ َوثِياَبَك   ْ َفَكرِّ
َما  َل  َأوَّ َكاَن  َفَهَذا  َوَتَتاَبَع  اْلَوْحُي  مَحَِي  ُثمَّ 

ِة اْلَوْحِي اَل ُمْطَلًقا،  َنَزَل ِمَن اْلُقْرآِن َبْعَد َفرْتَ
َوَقْد  ِذي َخَلَق  الَّ َربَِّك  اْقَرْأ بِاْسِم  َقْوُلُه  َذاَك 
ُر  ثِّ َا امْلُدَّ َل َما نزل يا َأهيهُّ َثَبَت َعْن َجابٍِر َأنَّ َأوَّ
ُقْلنَاُه  َما  َعىَل  َأْمَكَن  َما  َكاَلِمِه  مَحُْل  ِئُق  َوالالَّ
يِء  ِم َمِ َفإِنَّ يِف ِسَياِق َكاَلِمِه َما َيُدلهُّ َعىَل َتَقدهُّ

اًل إَِلْيِه.  ِذي َعَرَفُه َثانًِيا باَِم َعَرَفُه بِِه َأوَّ امْلََلِك الَّ
ِة اْلَوْحِي َدلِيٌل َعىَل  ُث َعْن َفرْتَ ُثمَّ َقْوُلُه: حُيَدِّ

َأْعَلُم.  َواهللَُّ  حَياِء  اإْلِ َهَذا  َعىَل  اْلَوْحِي  ِم  َتَقدهُّ
َعيِلِّ  َحِديِث  ِمْن  ِحيَحنْيِ  الصَّ يِف  َثَبَت  َوَقْد 
ا  اْبِن امْلَُباَرِك َوِعنَْد ُمْسِلٍم َواأْلَْوَزاِعيِّ ِكاَلمُهَ

َعْن حَيَْيى ْبِن َأيِب َكثرٍِي َقاَل َسَأْلُت َأَبا َسَلَمَة 
قبل.  ــِزَل  ُأْن اْلــُقــْرآِن  َأيهُّ  مْحَِن  الرَّ َعْبِد  ْبَن 
ُر فقلت واْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك  ثِّ َا امْلُدَّ فقال: يا َأهيهُّ
اْلُقْرآِن  َأيهُّ  اهللَِّ  َعْبِد  ْبَن  َجابَِر  َسَأْلُت  َفَقاَل 
واْقَرْأ  فقلت  ُر  ثِّ امْلُدَّ َا  َأهيهُّ َيا  َفَقاَل  َقْبُل  ُأْنِزَل 
»إيِنِّ   : اهللَِّ َرُسوُل  َقاَل  َفَقاَل  َربَِّك  بِاْسِم 
َجاَوْرُت بِِحَراٍء َشْهًرا َفَلامَّ َقَضْيُت ِجَواِري 
َنَزْلُت َفاْسَتْبَطنُْت اْلَواِدَي َفنُوِديُت َفنََظْرُت 
ِشاَميِل  َوَعْن  َيِمينِي  َوَعْن  َوَخْلِفي  َيَديَّ  َبنْيَ 

ُهَو  َفإَِذا  اَمِء  السَّ إىَِل  َنَظْرُت  ُثمَّ  َشْيًئا  َأَر  َفَلْم 
ِرْعــَدٌة- َفَأَخَذْتنِي  اهْلَــَواِء  يِف  اْلَعْرِش  َعىَل 

َفَأَمْرهُتُْم  َخِدجَيَة  -َفَأَتْيُت  َوْحَشٌة  َقاَل  َأْو 
ُر حتى بلغ  ثِّ امْلُدَّ َا  َأهيهُّ َفَدثَُّرويِن فانزل اهلل: يا 
امْلََلُك  -َفإَِذا  ِرَواَيٍة  يِف  َوَقاَل  ْر  َفَطهِّ َوثِياَبَك 
ِذي َجاَءيِن بِِحَراٍء َجالٌِس َعىَل ُكْريِسٍّ َبنْيَ  الَّ
يٌح  اَمِء َواأْلَْرِض فجثيت ِمنُْه« َوَهَذا رَصِ السَّ
اهللَِّ  ِمَن  اْلَوْحَي  َوإِْنَزالِِه  إَِلْيِه  إِْتَيانِِه  ِم  َتَقدهُّ يِف 
َزَعَم  ومنهم  أعلم.  واهلل  َذَكْرَناُه  َكاَم  َعَلْيِه 
ُسوَرُة  اْلَوْحِي  ِة  َفــرْتَ َبْعَد  َنــَزَل  َما  َل  َأوَّ َأنَّ 

َعــَك  َودَّ َما  َسجى  إِذا  ْيِل  َواللَّ حى  َوالضهُّ
ْبُن  ُد  حُمَمَّ َقاَلُه  آِخِرَها.  إىَِل  َقىل  َوما  ــَك  َربهُّ
 َ َكرَّ َوهِلـَـَذا  اِء:  اْلُقرَّ َبْعُض  َوَقاَل  إِْسَحاَق. 
هِلَا َفَرًحا َوُهَو َقْوٌل َبِعيٌد   يِف َأوَّ َرُسوُل اهللَِّ
ِحيِح  ِرَواَيِة َصاِحَبِي الصَّ َم ِمْن  َتَقدَّ َما  ُه  َيُردهُّ
ِة اْلَوْحِي:  َل اْلُقْرآِن ُنُزواًل َبْعَد َفرْتَ ِمْن َأنَّ َأوَّ
ُسوَرُة  َنَزَلْت  َوَلِكْن  َفَأْنِذْر  ُقْم  ُر  ثِّ امْلُدَّ َا  َأهيهُّ َيا 
َلَيايِلَ  َكاَنْت  ُأْخــَرى  ٍة  ــرْتَ َف َبْعَد  َحى  َوالضهُّ
ا ِمْن  مِهَ ِحيَحنْيِ َوَغرْيِ َيِسرَيًة َكاَم َثَبَت يِف الصَّ
ْبِن  ُجنَْدِب  َعْن  َقْيٍس  ْبِن  اأْلَْســَوِد  َحِديِث 
  َعْبِد اهللَِّ اْلَبَجيِلِّ َقاَل: اْشَتَكى َرُسوُل اهللَِّ
َفَلْم َيُقْم َلْيَلًة َأْو َلْيَلَتنْيِ َأْو َثاَلًثا َفَقاَلِت اْمَرَأٌة 
اهللَُّ  َفَأْنَزَل  َتَرَكَك  إاِلَّ  َشْيَطاَنَك  َأَرى  َما 
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  زبڄ 
ْرَســاُل  اإْلِ َحَصَل  اأْلَْمِر  چربَوهِبََذا  چ  چ 
َوَقْد  ُة.  النهُُّبوَّ َحَصَلِت  ِل  َوبِــاأْلَوَّ النَّاِس  إىَِل 
من  قريبا  الفرتة  ُة  ُمدَّ َكاَنْت  َبْعُضُهْم  َقاَل 
َواهللَُّ  َوالظَّاِهُر  ونصفا،  سنتني  أو  سنتني 

َن َمَعُه ِميَكاِئيُل َكاَم  تِي اْقرَتَ ُة الَّ َا امْلُدَّ َأْعَلُم َأهنَّ
نحتاج  هنا  ]باملناسبة  ُه  َوَغرْيُ ْعبِيهُّ  الشَّ َقاَل 
قاله  فالذي  كثري  ابــن  قــول  تصحيح  اىل 
عكرمة عن ابن عباس والشعبي واملؤلفون 
رسول  مع  اقرتن  الذي  أن  الشيعـــــــــة 
سنة  وثالثني  سبعًا  عمره  كان  أن  منذ  اهلل 
ابن  قال  كام  وليس   إرسافيل امللك  هو 
َهَذا  َينِْفي  َواَل  الباحث[،  ميكائيل.  كثري 
اًل اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك  يَل إَِلْيِه َأوَّ َم إحَِياِء ِجْرِ َتَقدهُّ
ُنُزوِل  َبْعَد  يُل  ِجْرِ بِِه  َن  اْقرَتَ ُثمَّ  َخَلَق  ِذي  الَّ

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  زب 

مَحَِي  ثم  رب  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

َشْيًئا  َتَداَرَك  -َأْي  َوَتَتاَبَع  َهَذا  َبْعَد  اْلَوْحُي 
يِف    اهللَِّ َرُسوُل  ِحينَِئٍذ  ــاَم  ٍء-َوَق يَشْ َبْعَد 
اْلَعْزِم  َساِق  َعْن  َر  َوَشمَّ اْلِقَياَم  َأَتمَّ  َساَلِة  الرِّ

َوَدَعا إىَِل اهللَِّ اْلَقِريَب َواْلَبِعيَد«)1(.

)1( ينظر ابن كثري )املتوف يف سنة 774هجرية(؛ 
عام  الفكر  دار  النارش:  والنهاية(  البداية 

بن  يونس  املوضوع روى  وحول هذا 
رواية  إسحاق  ابن  سرية  راوية  وهو  بكري 
اختالف  من  ذكــره  سبق  ما  مع  متزامنة 
بشأن السورة األوىل التي نزلت عىل رسول 
اهلل ونّصها: »حدثنا أمحد: نا يونس عن 
بن  عمر  ميرسة  أيب  عن  عمرو  بن  يونس 
رشحبيل أن رسول اهلل قال خلدجية: إين 
نداء، وقد واهلل  إذا خلوت وحدي أسمع 
خشيت أن يكون هذا األمر، فقالت: معاذ 
اهلل ما كان اهلل ليفعل بك ذلك فو اهلل إنك 
وتصدق  الرحم،  وتصل  األمانة،  لتؤدي 
اهلل.  رمحــه  بكر  أبــو  دخــل  فلام  احلــديــث، 
خدجية  ذكرت  ثم   ،اهلل رسول  وليس 
حديثه له، فقالت: يا عتيق اذهب مع حممد 
إىل ورقة، فلام دخل رسول اهلل أخذ أبو 
بكر بيده: فقال: انطلق بنا إىل ورقة، فقال: 
إليه  فانطلقا  خدجية،  قال:  أخرك؟.  ومن 
وحدي  خلوت  إذا  فقال:  عليه،  فقصا 
حممد،  يا  حممد،  يا  خلفي:  نــداء  سمعت 
ال  لــه:  فقال  األرض،  يف  هاربًا  فانطلق 
تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول، 

 3 جزء  م(   1986– هـ   1407 النشــــــر: 
ص16 -17. 



أ.د. عبد اجلبار ناجي

127

هـ(
14

40
م- 

20
19

ء )
شتا

ن -
ثو

ثال
وال

س 
اد

س
 ال

دد
لع

ا

حممد  يا  نــاداه  خال  فلام  فأخرين  ائتني  ثم 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  قل 
قل:  چ  ڄ  ڄ  چ  حتى  پچ 

ال إله إال اهلل«)2(.
اىل  تشري  التي  الرواية  إن  واحلقيقـة 
أول  هي  ــك(  رب باسم  ــرأ  )أق ــورة  س أن 
الكريم  رسوله  عىل  تعاىل  اهلل  أنزله  ما 
ــاق عىل  ــح ــد أوردهــــا حمــمــد ابـــن إس ق
اْبُن  »َقــاَل  اآلتية  السندية  السلسلة  وفق 
َقاَل:  َكْيَساَن  ْبُن  َوْهُب  َثنِي  َوَحدَّ إْسَحاَق: 
بن  وهب  أن  ذكره  ]وجيدر  ُعَبْيٌد«.  َقاَل 
كيسان هو، بحسب شمس الدين الذهبي 
املؤدب  املدين  األسدي  نعيم  أبو  »الفقيه 
يف  وتويف  العوام  بن  الزبري  آل  موايل  من 
سنة 127 هجرية، حمدث ثقة، ولقي عدة 
من أصحاب النبي ومل تكن له فتوى، 
ابن  كان  بينام  املدينة،  سكان  من  وكــان 
هجرية،   150 سنة  يف  تويف  قد  إسحاق 
ويسبقه  إسحاق  ابن  مع  غريمتعارص  فهو 
بينهام  آخر  راوية  هناك  وربام  تقريبا  بجيل 

السري  )كــتــاب  إســحــاق  ــن  اب ــرية  س ينظر   )2(
واملغازي(، حتقيق: سهيل زكار، النارش: دار 
الفكر –بريوت، الطبعة: األوىل 1398هـ/ 

1978م جزء 1 ص 132 -133. 

فيعتقد  عبيد  أما  إسحاق؛  ابن  أغفله  قد 
أنه عبيد اهلل بن عمر بن اخلطاب وهو من 
صغار التابعني. وقد سمع من سامل بن عبد 
اهلل، والزهري، ووهب بن كيسان، وتويف 
يف سنة 147 هجرية، أي أنه معارص البن 
كيسان  بن  وهــب  وروايـــة  ــاق)3(.  ــح إس
موايل  من  فهو  واملحتوى  اإلجتــاه  زبريية 
الرواية  هذه  وتذهب  العوام  بن  الزبري 
باالجتاه نفسه والذي ذهبت اليه رواية ابن 
فجاء  عائشة   + عروة   + الزهري  شهاب 
جُيَاِوُر    اهللَِّ َرُسوُل  َكاَن   « نّصه  ما  فيها 
ْهَر ِمْن ُكلِّ َسنٍَة، ُيْطِعُم َمْن َجاَءُه  َذلَِك الشَّ
  اهللَِّ َرُســوُل  َقىَض  َفــإَِذا  امْلََساِكنِي،  ِمْن 
َيْبَدُأ  َما  ُل  َأوَّ َكاَن  َذلَِك،  َشْهِرِه  ِمْن  ِجَواَرُه 
َقْبَل  اْلَكْعَبَة،  ِجَواِرِه،  ِمْن  َف  اْنرَصَ إَذا  بِِه، 
َأْن َيْدُخَل َبْيَتُه، َفَيُطوُف هِبَا َسْبًعا َأْو َما َشاَء 
إَذا  َبْيتِِه، َحتَّى  إىَل  َيْرِجُع  ُثمَّ  َذلَِك،  ِمْن  اهللَُّ 
َما  فِيِه  بِِه  َتَعاىَل  اهللَُّ  َأَراَد  ِذي  الَّ ْهُر  الشَّ َكاَن 

املوطأ من  ملا يف  التمهيد  الر؛  ابن عبد  ينظر   )3(
املعاين واألسانيد، مكتبة ابن تيمية جزء 23 
ص 9؛ الذهبي؛ سري أعالم النبالء، مؤسسة 
2001م  1422هـــ/  النرش:  سنة  الرسالة 
جزء ص 226؛ وعن عبيد بن عمر جزء 6 

ص 305 -307. 
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اهللَُّ  َبعثه  تِي  الَّ الّسنة  ِمْن  َكَراَمتِِه،  ِمْن  َأَراَد 
ْهُر )َشْهُر( َرَمَضاَن،  َتَعاىَل فِيَها، َوَذلَِك الشَّ
َكاَن  َكاَم  ِحــَراٍء،  إىَل    اهللَِّ َرُســوُل  َخَرَج 
َكاَنْت  إَذا  َحتَّى  َأْهُلُه،  َوَمَعُه  َواِرِه  جِلِ ُرُج  َيْ

تِي َأْكَرَمُه اهللَُّ فِيَها بِِرَساَلتِِه، َوَرِحَم  ْيَلُة الَّ اللَّ
يُل بَِأْمِر اهللَِّ َتَعاىَل.  اْلِعَباَد هِبَا، َجاَءُه ِجْرِ
يُل، َوَأَنا  َقاَل َرُسوُل اهللَِّ : َفَجاَءيِن ِجْرِ
َفَقاَل  ِكَتاٌب،  فِيِه  ِديَباٍج  ِمْن  بِنََمٍط  َناِئٌم، 
اْقَرْأ، َقاَل: ُقْلُت: َما َأْقَرُأ؟. َقاَل: َفَغتَّنِي بِِه 
َفَقاَل:  َأْرَسَلنِي  امْلَْوُت، ُثمَّ  ُه  َأنَّ َحتَّى َظنَنُْت 
اْقَرْأ، َقاَل: ُقْلُت: َما َأْقَرُأ؟. َقاَل: َفَغتَّنِي بِِه 
ُه امْلَْوُت، ُثمَّ َأْرَسَلنِي، َفَقاَل:  َحتَّى َظنَنُْت َأنَّ
َفَغتَّنِي  َقاَل:  َأْقَرُأ؟.  َماَذا  ُقْلُت:  َقاَل:  اْقَرْأ، 
َأْرَسَلنِي،  ُثمَّ  امْلَــْوُت،  ُه  َأنَّ َظنَنُْت  َحتَّى  بِِه 
َما  َأْقَرُأ؟.  َماَذا  َفُقْلُت:  َقاَل:  اْقَرْأ،  َفَقاَل: 
َأُقوُل َذلَِك إالَّ اْفتَِداًء ِمنُْه َأْن َيُعوَد يِل بِِمْثِل 

زب چ چ چ ڇ ڇ  َفَقاَل:  َما َصنََع يِب، 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گرب. 
َعنِّي  َف  َفاْنرَصَ اْنَتَهى  ُثمَّ  َفَقَرْأهَتا  َقــاَل: 
َقْلبِي  يِف  َكَتْبُت  اَم  َفَكَأنَّ َنْوِمي،  ِمْن  َوَهَبْبُت 
يِف  ُكنُْت  إَذا  َحتَّى  َفَخَرْجُت  َقاَل:  ِكَتاًبا. 
اَمِء  َوَسٍط ِمْن اجْلََبِل َسِمْعُت َصْوًتا ِمْن السَّ

ــا  َوَأَن اهللَِّ  ــوُل  َرُس ــَت  َأْن ُد،  حُمَمَّ َيا  َيُقوُل: 
اَمِء  السَّ إىَل  َرْأيِس  َفَرَفْعُت  َقاَل:  يُل،  ِجْرِ

َصافٍّ  َرُجٍل  ُصوَرِة  يِف  يُل  ِجْرِ َفإَِذا  َأْنُظُر، 

َأْنَت  ُد،  َيا حُمَمَّ َيُقوُل:  اَمِء  ُأُفِق السَّ َقَدَمْيِه يِف 
َفَوَقْفُت  َقــاَل:  يُل.  ِجْرِ ــا  َوَأَن اهللَِّ  َرُســوُل 

َوَجَعْلُت  ُر،  َأَتَأخَّ َوَما  ُم  َأَتَقدَّ َفاَم  إَلْيِه  َأْنُظُر 
َقاَل:  اَمِء،  السَّ آَفاِق  يِف  َعنُْه  َوْجِهي  ُف  َأرْصِ
َكَذلَِك،  َرَأْيُتُه  إالَّ  ِمنَْها  َناِحَيٍة  يِف  َأْنُظُر  َفاَل 
َأْرِجُع  َوَما  َأَماِمي  ُم  َأَتَقدَّ َما  َواِقًفا  ِزْلُت  َفاَم 
يِف  ُرُسَلَها  َخــِدجَيــُة  َبَعَثْت  َحتَّى  َوَراِئـــي 
إَلْيَها  َوَرَجُعوا  َة  َمكَّ َأْعىَل  َفَبَلُغوا  َطَلبِي، 
َف  اْنرَصَ ُثمَّ  َذلَِك،  َمَكايِن  يِف  َواِقٌف  َوَأَنا 
َحتَّى  ــيِل  َأْه إىَل  َراِجًعا  ــُت  ْف ــرَصَ َواْن َعنِّي 
ُمِضيًفا  َفِخِذَها  إىَل  َفَجَلْسُت  َخِدجَيَة  َأَتْيُت 

إَلْيَها«)4(.
اعتمد  قد  إسحاق  ابن  أن  والغريب 
كيسان  بن  وهب  عن  الشفاهية  الروايــــة 
ــه قــد روى  الـــذي حــّدثــه هبــا يف حــني أن

)4( ينظــر ابــن هشــام: الســرية النبويــة، حتقيق: 
مصطفــى الســقا وإبراهيم األبيــاري وعبد 
مكتبــة  رشكــة  النــارش:  الشــلبي  احلفيــظ 
ومطبعــة مصطفى البــايب احللبــي وأوالده 
بمــرص الطبعة: الثانيــة، 1375هـ –1955 

م جزء 1 ص 236 -237. 
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 ُسوُل الرَّ ــِه  بِ ُبـــِدَئ  َمــا  ُل  »أوَّ مسألة 
اِدَقُة« وقّدمها عىل تلك الرواية  ْؤَيا الصَّ الرهُّ
املؤرخني  عند  سندها  ذكــر  يتكرر  التي 
واملفرسين أي بإسناد ابن شهاب الزهري 
والرواية  عائشة  عن  الزبري  بن  عروة  عن 
ْهِريهُّ  الزهُّ َفَذَكَر  إْسَحاَق:  اْبُن  »َقاَل  نّصها 
َثْتُه  َا َحدَّ ، َعْن َعاِئَشَة َأهنَّ َبرْيِ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزهُّ
الرواية  فتذهب  عــروة[  حدثت  ]بمعنى 
ِمْن    بِِه َرُسوُل اهللَِّ ُبِدَئ  َما  َل  َأوَّ َأنَّ  اىل: 
اْلِعَباِد  َوَرمْحََة  َكَراَمَتُه  اهللَُّ  َأَراَد  ِحنَي  ِة،  النهُُّبوَّ
  اِدَقُة، اَل َيَرى َرُسوُل اهللَِّ ْؤَيا الصَّ بِِه، الرهُّ
ْبِح.  الصهُّ َكَفَلِق  َجــاَءْت  إالَّ  ُنُوِمِه  يِف  ُرْؤَيــا 
َفَلْم  اخْلَْلَوَة،  إَلْيِه  َتَعاىَل  اهللَُّ  َوَحبََّب  َقاَلْت: 
ُلَو َوْحَدُه«،  ٌء َأَحبَّ إَلْيِه ِمْن َأْن َيْ َيُكْن يَشْ

تبقى  ما  ذكر  عن  إسحاق  ابن  يتوقف  ثّم 
األصل  يف  هي  التي  األصلية  الرواية  من 
ما  حّد  اىل  وهي  عائشــة  السيدة  ــة  رواي
التي  الرواية  مع  تفصيالهتــا  يف  تقرتب 
ابن  فّضل  فلامذا  بن كيسان  أوردها وهب 
إسحاق رواية وهب بن كيسان يف سندها 
عن عبيد بن عمر بدال منها ومن دون أن 
الرغم من  السيدة عائشة عىل  يذكر رواية 
وهو  األوىل  روايتها  يف  اعتمدها  قد  أنه 

قوله »أول ما بدئ به رسول اهلل الرؤيا 
الصادقة...؟«)5(.

جوهرية  مسألة  فهناك  حال  أية  وعىل 
ابن  أوردها  التي  السندية  السلسلة  بناء  يف 
إسحاق أال وهي إن احللقة النهائية للرواية 
من  وهو  اخلطاب،  بن  عمر  بن  عبيد  هو 
إنه  بمعنى  ذكره،  تّم  كام  التابعني،  صغار 
رسول  صحبة  الصحبة،  بميزة  يتمتع  ال 
يتحدث  ومل  الرسول  من  يسمع  فلم  اهلل 
يعرف  ال  مرسلة  روايــــــة  فهي   ،معه
املمكن  من  ولعل  األساس  مصدرهـــــــا 
ألغى  قد  عمر  بن  عبيد  بــأن  هنا  القول 
السند  أي  األصلية  للرواية  األصيل  السند 
عائشة،  عن  عروة  عن  الزهري  املعروف، 
الزهري  مع  متعارصا  كــان  ــه  وإن السيام 

املتوف سنة 124هجرية.
اعتمد  قد  البخاري  فإن  يكن  ومهام 
سندها  أن  مع  عائشة  السيدة  عن  الرواية 
عن  كانت  فروايتـــــه  عنده  يتلف  الذي 
يبدو  حسبام  الــذي  بكري  بن  حييى  طريق 

إسحاق  ابــن  ســرية  إســحــاق؛  ابــن  ]ينظر   )5(
دار  النارش:  زكــار  سهيــــل  د.  )حتقيق: 
الطبعة: األوىل 1398هـ/  الفكر–بريوت، 

1978م جزء 1 ص 132 -133[.
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حّدث  الذي  وهو  للبخاري  معارصا  كان 
بن  حييى  »حدثنا  فيقول  هبـــــا  البخاري 
بكري قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن 
عائشة:  عن  الزبري  بن  عروة  عن  شهاب 
 به رسول اهلل ما بدئ  أول  قالت:  أهنا 
عىل  الخ«.  الصادقة...  الرؤيا  الوحي  من 
هي  الذكر  السابقة  الرواية  أن  من  الرغم 
يف  مستندة  كانت  ولكنها  زبريية  ــة  رواي
هناية حلقتها الفاصلة اىل عبيد بن عمر بن 
اخلطاب وكان من صغار التابعني؛ غري أن 
عىل  البخاري  فيها  استند  قد  الرواية  هذه 
حييى بن أيب بكري الذي حتّدث مع البخاري 
رواية  عّمم  الذي  الراوية  هو  يعّد  والذي 
سورة )أقرأ باسم ربك( بكوهنا أول سورة 
حييى  زكريا  أبو  إنه   .النبي عىل  نزلت 
يف  املتوف  املخزومي  بكري  بن  اهلل  عبد  بن 
سنة 231 هجرية وهو أحد العلامء ورواة 
فقيه  وكــان  السنّة؛  أهــل  عنــد  احلديث 
القضاء بمصـــر يف زمانه. ومن بني أقوال 
علامء اجلرح والتعديل فيه قول البن عدي: 
سعد،  بن  الليث  جــار  بكري(  )ابن  »كان 
عن  وعنده  الليث،  يف  الناس  أثبــت  وهو 
فإن  وبالفعل  أحد«.  عند  ليس  ما  الليث 

روايتنا هذه قد جاءت عن الليث؛ ومع أن 
موقف ابن عدي كان، كام يبدو إجيابيا إاّل 
وعّقب  ضعيف،  أنه  عنه  قال  النسائي  أن 
»غزير  قائال  النســـــائي  قول  عىل  الذهبي 
الناس،  ــام  وأي باحلديث،  عارفا  العلم، 
أدري  وما  دينا،  صادقا،  بالفتوى،  بصريا 
وقال  ضعفه«،  حتى  منه  للنسائي  الح  ما 
فقد  مردود  جرح  وهذا  بثقة.  ليس  مّرة: 
حديثا  له  علمت  وما  الشيخان،  به  احتج 
منكرا، وقال عنه أبو حاتم »يكتب حديثه 
الشأن«.  هذا  يفهم  وكــان  به،  حيتج  وال 
وقد روى عنه البخاري)6(. فيحيى بن أيب 
ويعّد  سعد  بن  الليث  جار  كان  هذا  بكري 
بن  الليث  وإن  الليث.  عند  الناس  أثبت 
اىل  الزهري  برواية  حتدث  الذي  هو  سعد 

)6( ينظر النووي؛ أبو زكريا حميى الدين؛ هتذيب 
وتصحيحه  بنرشه  عني  واللغات؛  األسامء 
رشكة  أصــولــه:  ومقابلة  عليه  والتعليق 
املنريية  الطباعـة  إدارة  بمساعدة  العلامء 
 2 –جزء  ــريوت  ب العلمية،  الكتب  دار 
أسامء  يف  الكامل  هتذيب  املزي؛  155؛  ص 
الرجال ]ترمجته برقم 6858 جزء 31 ص 
401 -404؛ الذهبي؛ سري أعالم النبالء، 
 10 جزء   2002 الرسالة  مؤسسة  طبعة 

ص613 –615. 
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حييى بن أيب بكري، وقيل يف وصف الليث 
بُن  ْيُث  اللَّ احلَاِرِث  َأُبو  الَعامِلُ  »احلَافُِظ  بأنه 
الَقْلَقَشنَْدي  الَفْهِميهُّ  مْحَِن  الرَّ َعْبِد  بِن  َسْعِد 
وهو  م(   791 هـ/   175 سنة  يف  املتوف 
زمانه«،  أهل مرص يف  وإمام  فقيه وحمدث 
وتعّد  أيــضــا  التابعني  تابعي  مــن  ــو  وه
أعىل  بكر من  أيب  بنت  رواياته عن عائشة 
وقد  إســنــادا،  النبوي  احلديث  روايــات 
سمع الزهري وهشام بن عروة بن الزبري. 
وعرف أنه روى عن نافع حديثا بينه وبينه 
شيخه  يف  فعل  وكذلك  أنفس،  أربعة  فيه 
وبينه  بينه  حديث  غري  روى  شهاب،  ابن 
فيه ثالثة رجال«، وكان ثقة كثري احلديث 
التي  الثانية  الشخصية  وأما  وصحيحه)7(. 
الرواية  هذه  يف  بكري  أيب  بن  حييى  وّثقها 
ســورة  أول  اىل  التطرق  يف  جــدا  املهمة 
بن  عقيل  فهو   اهلل رســول  عىل  نزلت 
خالد األييل، صاحب الزهرّي، وكان ثقة. 

واللغات،  األســامء  هتذيب  النووي؛  ينظر   )7(
وهناك  الذهبي؛  -74؛  ص73   2 جــزء 
ترمجة مفصلة عن الليث عند املزي؛ هتذيب 
بشار  د.  حتقيق  الرجال،  أســامء  يف  الكامل 
–بريوت،  الرسالة  مؤسسة  معروف،  عواد 
سري  -279؛   255 ص   24 جزء   ،1980

أعالم النبالء جزء 8 ص 139. 

ابن شهاب فأكثر وجّود،  وقد حّدث عن 
والعلامء  الـــرواة  من  غــريه  عن  وحــّدث 
وتويف يف سنة 144هجرية؛ و َوَقال َعباس 
، عن حييى بن َمِعني: أثبت الناس  وِريهُّ الدهُّ
ومعمر،  أنــس،  بن  مالك  ــِرّي:  ْه ــزهُّ ال يف 
محزة،  َأيب  بن  وشعيب  وعقيل،  ويونس، 

وسفيان بن ُعَيْينَة)8(.
ينقل  كثري  ابن  فإن  نفسه  الوقت  ويف 
تفسري  عن  يتحدث  حني  البخاري  رواية 

سورة املّدثر فيقول ما نّصه:-
»ثبت يف صحيح البخاري من حديث 
حييى بن أيب كثري ]يالحظ إن هذا الراوي 
ينبغي أن ال يلط بيحيى بن أيب بكري سالف 
الذكر يف رواية البخاري نفسه حول نزول 
نزلت  ســورة  أول  وكوهنا  العلق  ســورة 
عىل صدر رسول اهلل[، عن أيب سلمة 
]وأحيانا سلمة فقط خطئا واسمه عبد اهلل 
الرمحن  ابن عبد  أبو سلمة  وقيل إسامعيل 
املتوف يف سنة 94 هـ، وهو من  بن عوف 

)8( ينظر املزي؛ هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، 
مؤسسة  ن  معروف  عواد  بشار  د.  املحقق: 
الرسالة –بريوت؛ 1980 م. ن؛ سري أعالم 
 6 جزء   2001 الرسالة،  مؤسسة  النبالء، 

ص 302. 
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النبوي،  احلديث  رواة  وأحــد  التابعني، 
وأحد  املدنيني،  من  الثانية  الطبقة  يف  وهو 
صحبة،  له  تكن  ومل  السبعة،  املدينة  فقهاء 
غري أن أمه متارض بنت األصبغ بن عمرو 
سلمة  أبو  وكان  النبي،  حياة  أدركت  قد 
أم  أرضعته  وقد  ــده،  وال وفــاة  عند  صبيا 
بكر  أيب  بنت  عائشة  تكون  عندئذ  كلثوم، 
خالته من الرضاعة. وهو بالفعل قد روى 
الزبري  بن  عروة  وعن  عائشة  السيدة  عن 
روى  قد  أنه  اىل  يؤرش  ما  هنالك  وليس 
فالزهري  صحيح  والعكس  الزهري  عن 
وحييى بن أيب كثري وهشام بن عروة رووا 
إنه تويف  عن أيب سلمة)9(، عن جابر ]قيل 
يف سنة 78 هجرية عن عمر ناهز 94 سنة 
أنه كان  وكان قد عمي يف آخر عمره)10(. 

)9( ينظر النووي؛ أبو زكريا حميي الدين )املتوف: 
عني  واللغات،  األسامء  هتذيب  676هـــ(؛ 
ومقابلة  عليه  والتعليق  وتصحيحه  بنرشه 
إدارة  بمساعدة  العلامء  رشكــة  أصــولــه: 
العلمية،  الكتب  دار  املنريية،  الطباعــــــة 
بريوت–حزء 2 ص240 -241؛ الذهبي؛ 
سنة  الرسالة  مؤسسة  النبالء،  أعالم  سري 
 4 جــزء  2001م،  1422هـــــ/  ــنــرش:  ال

ص287 –292. 
ص  ـــزء1  ج ـــاله  أع ــدر  ــص امل الـــنـــووي؛   )10(

أهيا  )يا  القرآن  من  نزل  يشء  أول  يقول: 
أن  إىل  فذهبوا  اجلمهور  وخالفه  املدثر( 

أول القرآن نزوال قوله تعاىل چ چ چ چ 
چ. قال البخاري: حدثنا حييى،  ڇ ڇ 
عن  املبارك،  بن  عيل  عن  وكيع،  حدثنا 
حييى بن أيب كثري، قال: سألت أبا سلمة بن 
القرآن،  من  نزل  ما  أول  عن  الرمحن  عبد 
)اقرأ  يقولون:  املدثر( قلت:  أهيا  )يا  قال: 
باسم ربك الذي خلق(؟. فقال أبو سلمة: 
سألت جابر بن عبد اهلل عن ذلك، وقلت 
له مثل ما قلت يل، فقال جابر: ال أحدثك 
إال ما حدثنا رسول اهلل قال: »جاورت 
هبطـــت  ــواري  ج قضيت  فلام  بــحــراء، 
شيئا،  أر  فلم  يميني  عن  فنظرت  فنوديت 
ونظرت  شيئا،  أر  فلم  شاميل  عن  ونظرت 
أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر 
فأتيت  شيئا،  فرأيت  رأيس  فرفعت  شيئا، 
ماء  عيل  وصبوا  دثــروين،  فقلت:  خدجية 

يف  الــكــامل  هتذيب  املـــزي؛  142–143؛ 
حتقيق  ـــ(،  742ه )املتوف:  الرجال  أســامء 
مؤسسة  النارش:  معروف،  عواد  بشار  د. 
األوىل،  الطبعــــــــــة:  –بريوت،  الرسالة 
ص   4 جزء   )871 )رقم   1980–1400
النبالء  أعالم  سري  الذهبي؛   454–443

جزء 3 ص194-190. 
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باردا. قال: فدثروين وصبوا عيل ماء باردا 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  فنزلت  قال: 
الوجه.  هكذا ساقه من هذا  چ  ڭ  ڭ 

عن  عقيل،  طريق  من  مسلم  رواه  وقــد 
أخرين  قال:  سلمة  أيب  عن  شهاب،  ابن 
 جابر بن عبد اهلل: أنه سمع رسول اهلل
حيدث عن فرتة الوحي: »فبينا أنا أمي إذ 
سمعت صوتا من السامء، فرفعت برصي 
قبل السامء، فإذا امللك الذي جاءين بحراء 
واألرض،  السامء  بني  كــريس  عىل  قاعد 
األرض،  إىل  هويت  حتى  منه  فجثثــــت 
زملوين،  زملوين  فقلت:  أهيل،  إىل  فجئت 

ے  ے  ھ  ھ  چ  اهلل  فأنزل  فزملوين، 
الوحي  محي  ثم  )فاهجـــــر(  إىل:  چ  ۓ 

وتتابع«. هذا لفظ البخاري وهذا السياق 
نزل  قد  أنــه  يقتيض  وهــو  املحفوظ،  هو 
الوحي قبل هذا، لقوله: »فإذا امللك الذي 
أتاه  حني  جريل  وهــو  بــحــراء«،  جــاءين 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  بقوله: 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
إنه  ثم  چ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
بعد  امللك  نزل  ثم  فرتة،  هذا  بعد  حصل 
نزل بعد  أن أول يشء  هذا. ووجه اجلمع 

اإلمام  قال  كام  السورة،  هذه  الوحي  فرتة 
أمحد بن حنبل)11(.

اليه يف أعاله،  فالذي سبقت اإلشارة 
الروايات  من  مموعتني  أمام  جيعلنا  إذن، 
عىل  ســورة  أول  ــزال  إن بمسألة  املتعلقة 
األوىل  السندية  املجموعة   ،اهلل رسول 
تلك التي أصبحت هي السائدة واملهيمنة 
بشأن  وكتابتنــــــا  ومناهجنا  تفكرينا  عىل 
الرشيف؛ وهي  النبوي  املبعـــث  موضوع 
وبقصة  الزبريية  بالرواية  عنها  عّرنا  التي 
 + الــزهــري  ــة  رواي وبضمنها  حــراء  غــار 
بن  عمر  بــن  عبيد   + كيسان  بــن  وهــب 
موايل  من  كان  وهبا  أن  باعتبار  اخلطاب 
من  كــان  عمر  بــن  عبيد  وأن  الــزبــري  آل 
هو  يكون  أن  يصلح  وال  التابعني  صغار 
 احللقة األساسية التي تروي عن النبي
رواية  عىل  عّول  قد  بالفعل  إنه  والواقع 
عروة + عائشة. تلك التي تقول أن سورة 

العظيم  القرآن  تفسري  كثري  ابن  ينظــــر   )11(
حممد  )حتــقــيــق:  العظيم  ــرآن  ــق ال تفسري 
الكتب  دار  الناشــر:  الدين  شمس  حسني 
– بيضون  عيل  حممد  منشورات  العلمية، 
–1419 هـ جزء 8  الطبعة: األوىل  بريوت 

ص271. 
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)أقرأ باسم ربك( هي السورة األوىل التي 
أنزهلا اهلل تعاىل عىل رسوله الكريم.

التي  هي  هذه  السندية  واملجموعــــة 
التي سلسلة  الثانيــة  املجوعة  قبالة  وقفت 
اهلل  )عبد  سلمة  أيب  اىل  ترجع  سندهــــا 
عوف  بن  الرمحن  عبد  بن  إسامعيل(  أو 
عبد  بن  94 هجرية عن جابر  املتوف سنة 
اهلل األنصاري، ويف الوقت الذي توف فيه 
الصحايب جابر الذي يمثل احللقة النهائية 
 اهلل ــول  رس اىل  ــوال  وص للمجموعة 
سنة   94 يناهز  عمر  عن  78هجرية  سنة 
من  كان  بالفعل  وهو  سلمة  أبا  أن  بمعنى 
بني الذين رووا عن الصحايب جابر ولعله 
جابر  سأل  قد  وأنه  الصحايب،  عارص  قد 
آخر  يف  وهو  املنورة  املدينة  يف  األنصاري 
تعاىل عىل  اهلل  أنزهلا  أول سورة  عمره عن 
الصحايب  إن  واملعروف  الكريم.  النبي 
جابر قد تفّرغ للجلوس يف املسجد النبوي 
من  وكان  الناس،  يعّلم  املنورة  املدينة  يف 
املكثرين يف رواية احلديث النبوي، فكانت 
الناس  حوهلا  يلتّف  املسجد  يف  حلقة  له 
ليسمعوا منه احلديث النبوي وليستفتونه. 
مكة  اىل  برحلة  قام  فإنه  ذلك  عن  فضال 

أحاديث  صحة  من  التأكد  بغية  املكرمة 
كان قد سمعها عن رسول اهلل. وكان 
الصحايب مصدرا إذ روى عنه الكثري جدا 
يف  الــنــووي  قائمة  بحسب  الــرجــال  من 
واملزي  واللغات(  األسامء  )هتذيب  كتابه 
ابو  بينهم  ومن  الكامل(  )هتذيب  كتابه  يف 
كيسان  بن  ووهب  الرمحن  عبد  بن  سلمة 
ــذه  ــم. وه ــريه ــن أيب كــثــري وغ وحيــيــى ب
املجموعة السندية، الثانية، هي التي تروي 
أن سورة )يا أهيا املّدثر( هي السورة األوىل 
التي أنزهلا اهلل سبحانه وتعاىل عىل رسوله 
الكريم)12(. وعىل الرغم من أن املجموعة 
السندية الثانية هي رواية غري زبريية وتعّد 
أن  تنّص عىل  التي  الزبريية  للرواية  نقيضا 
هي  منها  آيــات  اخلمس  أو  العلق  ســورة 

معرفة  يف  الغابة  أســد  ــري؛  األث ابــن  ينظر   )12(
الصحابة )حتقيق؛ عيل حممد معوض–عادل 
الكتب  دار  الــنــارش:  املــوجــود،  عبد  أمحــد 
النرش:  سنة  األوىل،  الطبعة:  العلمية، 
ص492؛   1 جــزء  م   1994– 1415هـــ 
الرجال  ــامء  أس يف  الكامل  هتذيب  املــزي؛ 
النارش:  معروف،  عواد  بشار  د.  )حتقيق؛ 
مؤسسة الرسالة –بريوت، الطبعة: األوىل، 
1400 –1980 رقم احلديث 871 جزء 4 

ص 443 -454. 
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اآليات األوىل التي نزلت عن طريق امللك 
أن  غري   ،اهلل رســول  عىل   جرئيل
عقيل  روايته  طريق  عن  بروايته  الزهري 
الذي  الزهرّي(  األييل )صاحب  بن خالد 
يعّد هو اآلخر من الرواة الشفاهيني الذين 
قد  اهلل،  بن عبد  الصحايب جابر  رووا عن 
روايته  يف  السندية  السلسلة  هذه  استثمر 
التي خّرجها مسلم يف صحيحه تلك التي 
أّدت اىل أن تنحرف رواية الصحايب جابر 
بن عبد اهلل التي تؤرش اىل أن سورة )يا أهيا 
النزول  العلق يف  قد سبقت سورة  املّدثر( 

وذلك بحسب الصيغة اآلتية:-
َثنَا  َحدَّ حَيَْيى،  َثنَا  َحدَّ  : اْلُبَخاِريهُّ »قاَل 
َوِكيٌع َعْن َعيِلهُّ ْبُن امْلَُباَرِك، َعْن حَيَْيى ْبِن َأيِب 
مْحَِن  َكثرٍِي َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َسَلَمَة ْبَن َعْبِد الرَّ
َا  َأهيهُّ َيا  فقال:  اْلُقْرآِن  ِمَن  َنَزَل  َما  ِل  َأوَّ َعْن 
ِذي  ُر ُقْلُت: َيُقوُلوَن اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَّ ثِّ امْلُدَّ
ْبَن  َجابَِر  َسَأْلُت  َسَلَمَة:  َأُبو  َفَقاَل  َخَلَق 
ُقْلَت  َما  ِمْثَل  َلُه  َوُقْلُت  َذلَِك  َعْن  اهللَِّ  َعْبِد 
َثنَا  َحدَّ َما  إاِلَّ  ُثَك  ُأَحدِّ اَل  َجابٌِر:  َفَقاَل  يِل 
َفَلامَّ  بِِحَراٍء  »َجاَوْرُت  َقاَل:    اهللَِّ َرُسوُل 
َفنََظْرُت  َفنُوِديُت،  َهَبْطُت  َقَضْيُت ِجَواِري 
َعْن َيِمينِي َفَلْم َأَر َشْيًئا، َوَنَظْرُت َعْن َشاَميِل 

َشْيًئا  َأَر  َفَلْم  َأَماِمي  َوَنَظْرُت  َشْيًئا،  َأَر  َفَلْم 
َوَنَظْرُت َخْلِفي َفَلْم َأَر َشْيًئا، َفَرَفْعُت َرْأيِس 
ُرويِن  َفَأَتْيُت َخِدجَيَة َفُقْلُت َدثِّ َفَرَأْيُت َشْيًئا، 
ُرويِن  -َفَدثَّ -َقــاَل  ــاِرًدا  َب َماًء  َعيَلَّ  َوُصبهُّوا 
َا  َوَصبهُّوا َعيَلَّ َماًء َباِرًدا -َقاَل -َفنََزَلْت َيا َأهيهُّ
َساَقُه  َهَكَذا   » ْ َفَكرِّ َوَربََّك  َفَأْنِذْر  ُقْم  ُر  ثِّ امْلُدَّ
ِمْن َهَذا اْلَوْجِه. َوَقْد َرَواُه ُمْسِلٌم ِمْن َطِريِق 
َقاَل:  َسَلَمَة  َأيِب  َعْن  اْبِن ِشَهاٍب  َعِن  ُعَقْيٍل 
َرُسوَل  َسِمَع  ُه  َأنَّ اهللَِّ  َعْبِد  ْبُن  َجابُِر  يِن  َأْخَرَ
يف  فقال  الوحي  فرتة  َعْن  ُث  ــدِّ حُيَ   اهللَِّ
َأْمِي ]يالحظ يف النّص  َأَنا  حديثه: »َفَبْينَا 
يقول«  جابرإنه  الصحايب  لرواية  األصيل 
ــَواِري  ِج َقَضْيُت  َفَلامَّ  ــِحــَراٍء  بِ ـــاَوْرُت  َج
َسِمْعُت  إِْذ  أمي«  فبينام  يقل  »ومل  َهَبْطُت 
قبل  بــرصي  فرفعت  السامء  ــَن  ِم َصــْوًتــا 
نّص  الزهري  يالف  أيضا  ]هاهنا  السامء 
َجاَءيِن  ِذي  الَّ امللك  فإذا  الصحايب[  تعبري 
تعبري  يف  املالحظة  هذه  ترد  ]ومل  بِــِحــَراٍء 
َقاِعٌد  الــزهــري[  أقحمها  ــام  إّن الصحايب 
َفَجَثْثُت  َواأْلَْرِض  اَمِء  السَّ َبنْيَ  ُكْريِسٍّ  َعىَل 
إىَِل  َفِجْئُت  اأْلَْرِض،  إىَِل  َهَوْيُت  َحتَّى  ِمنُْه 
]يف  فزملوين  ُلويِن  َزمِّ ُلويِن  َزمِّ َفُقْلُت:  َأْهيِل 
التي  زملوين  وليس  دثروين  الرواية  أصل 
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اهلل  فأنزل  املزمل[،  سورة  نزول  اىل  تشري 
ُر ُقْم َفَأْنِذْر -إىَِل -َفاْهُجْر.  ثِّ َا امْلُدَّ تعاىل َيا َأهيهُّ
ْجُز اأْلَْوَثاُن -ُثمَّ مَحَِي  َأُبو َسَلَمَة: َوالرهُّ َقاَل 

َوَهَذا   ، اْلُبَخاِريِّ َلْفُظ  َهَذا  َوَتَتاَبَع،  اْلَوْحُي 
َقْد  ُه  َأنَّ َيْقَتيِض  َوُهَو  امْلَْحُفوُظ  ُهَو  َياُق  السِّ
امْلََلُك  »َفإَِذا  لَِقْولِِه:  َهَذا  َقْبَل  اْلَوْحُي  َنَزَل 
ِحنَي  يُل  ِجْرِ َوُهــَو  بِِحَراٍء«  َجــاَءيِن  ــِذي  الَّ
َخَلَق  ِذي  الَّ َربَِّك  بِاْسِم  اْقَرْأ  بَِقْولِِه:  َأَتاُه 
ْنساَن ِمْن َعَلٍق اْقَرْأ َوَربهَُّك اأْلَْكَرُم  َخَلَق اإْلِ

َيْعَلْم  مَلْ  َما  ْنساَن  َم اإْلِ بِاْلَقَلِم َعلَّ َم  ِذي َعلَّ الَّ
امْلََلُك  َنَزَل  ُثمَّ  ٌة  َفرْتَ َهَذا  َبْعَد  َحَصَل  ُه  إِنَّ ُثمَّ 

َبْعَد َهَذا.
َبْعَد  َنَزَل  ٍء  يَشْ َل  َأوَّ َأنَّ  اجْلَْمِع  َوَوْجُه 

َماُم  اإْلِ َقاَل  َكاَم  وَرُة،  السهُّ َهِذِه  اْلَوْحِي  ِة  َفرْتَ

َثنَا  َحدَّ َلْيٌث،  َثنَا  َحدَّ اٌج،  َحجَّ َثنَا  َحدَّ َأمْحَُد: 
َأَبا  َسِمْعُت  َقاَل:  ِشَهاٍب  اْبِن  َعِن  ُعَقْيٌل 
يِن َجابُِر  مْحَِن َيُقوُل: َأْخَرَ َسَلَمَة ْبَن َعْبِد الرَّ
 َيُقوُل:  ُه َسِمَع َرُسوَل اهللَِّ ْبُن َعْبِد اهللَِّ َأنَّ
ًة ]مالحظة مهمة  َفرْتَ َفرَتَ اْلَوْحُي َعنِّي  »ُثمَّ 
الوحي«  فرت  »ثم  وهي  الزهري  أقحمها 
فليس يف رواية الصحايب هذا النّص[ َفَبْينَا 
اَمِء، َفَرَفْعُت  َأَنا َأْمِي َسِمْعُت َصْوًتا ِمَن السَّ
برصي قبل السامء فإذا امللك الذي جاءين 

اَمِء  السَّ َبنْيَ  ُكْريِسٍّ  َعىَل  َقاِعٌد  اآْلَن  بِِحَراٍء 
واألرض فجثيت ِمنُْه َفَرًقا َحتَّى َهَوْيُت إىَِل 
ُلويِن  َزمِّ هَلُْم  َفُقْلُت  َأْهيِل  َفِجْئُت  اأْلَْرِض، 

َا  َأهيهُّ َيا  تعاىل:  اهلل  َفَأْنَزَل  ُلويِن،  َفَزمَّ ُلويِن  َزمِّ
ْر  ْ َوثِياَبَك َفَطهِّ ُر ُقْم َفَأْنِذْر َوَربََّك َفَكرِّ ثِّ امْلُدَّ
َتَتاَبَع.  اْلَوْحُي  مَحَِي  ُثمَّ  َفاْهُجْر  ْجَز  َوالرهُّ

ْهِريِّ بِِه«)13(. َأْخَرَجاُه ِمْن َحِديِث الزهُّ
ورد  مــا  عــىل  مــالحــظــات  ثمة  ويّل 
أعــاله  يف  إليهام  املــشــار  املجموعتني  يف 
اليه  تــشــري  ــا  م أن  شـــّك  ـــــاآليت:-ال  وك
املجموعة السندية األوىل قد أحتّل املكانة 
األوىل، كام ذكرنا، للتعبري عن احلقيقة بأن 
العلق  سورة  من  األوىل  اخلمس  اآليــات 
حراء  غــار  يف  نزلت  االتي  اآليــات  هي 
تتواءم  بالفعـل  وهي   .اهلل رسول  عىل 
بحسب  الــغــار  قصة  عليه  ــت  درج ومــا 
وأقصـــد  ذكرها،  مّر  التي  الرواية  هذه 
قــــام  وما  نائم   والنبي الوحي  نزول 
»غّط  أنه  من  للنبي    جرئيل  امللك  به 
الرسول« ثالث مرات قائال »أقرأ«، طبعا 
الرواية  هذه  عىل  مقصورة  املعلومة  هذه 

)13( ينظر ابن كثري؛ تفسري القرآن العظيم جزء 8 
ص 271 -272. 
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به امللك  فحسب ومل تذكر -أقصد ما قام 
من غّط النبي ثالث مرات -يف الروايات 
بدال  أخرى  سورا  رشحت  التي  األخرى 
عىل  أوال  نزلت  أهنــا  العلق  ــورة  س مــن 
سورة  أو  املدثر(  )سورة  نظري:   النبي
سورة  أو  )الفاحتة(  سورة  أو  والقلم(  )ن 
وهي  )املــزمــل(.  ســورة  أو  )والضحى( 
الرواية التي اتفق عليها الرواة الشفاهيون 
عموما عروة بن الزبري واخوه وابنه هشام 
الزبري  وآلل  لعروة  واملــوالــون  عــروة  بن 
من  أيضا  كان  عثامن  األخــر  عــروة  وابــن 
اهلل  عبد  هو  ثالث  ابن  وله  السرية  رواة 
السرية  لرواية  راوية  كان  به  يكنى  الذي 
عن أبيه وان حممدًا هو أيضا قد روى عن 
عروة  أبناء  غري  عن  إما  الرواية.  هذه  أبيه 
أخ عروة  ابن  بن جعفر وهو  فهناك حممد 
عروة  اخو  الزبري  بن  وجعفر  الزبري،  بن 
وعباد بن محزة بن عبد اهلل بن الزبري وحييى 
بن عباد بن محزة كذلك علينا ان ال ننسى 
ذكر عبـد اهلل بن الزبري ومصعب الزبريي 
املوفقيات  مؤلف  بكار  بــن  الــزبــري  عــّم 
أخبـــارًا  تضمن  الذي  املعروف  الكتاب 
السرية وهناك عمر بن عبد اهلل  كثرية عن 

ابن أخ عروة، وعاصم بن املنذر بن الزبري 
وهناك  عنه  وروى  عروة  عن  سمع  وقد 
الزبري  بن  املنذر  بن  اهلل  عبيد  بن  املنذر 
الذي روى عن هشام بن عروة ومن موايل 
آل الزبري نذكر وهب بن كيسان املعروف 
روى  وقــد  املعلم  املــدين  القريش  بوهب 
عن  أيضا  وروى  بكر  أيب  بنت  أسامء  عن 
عنه  روى  قد  عروة  بن  هشامًا  وان  عروة 
وهناك يزيد بن رومان موىل عروة وروى 
الزبري وروى  بن  اهلل  عن عروة وعن عبد 
عبد  هو  اخ  وليزيد  عروة  بن  هشام  عنه 
اهلل رومان كان يروي عن عروة وقد قدم 
حممد بن سعد يف الطبقات الكرى وصفًا 
عامًا لنفر من موايل آل الزبري يف عدة أخبار 

تتعلق بالسرية النبوية)14(.
اختالف  أي  يظهر  فلم  ذلــك  ومــع 
الــروايــة  متن  يف  مجيعا  بينهم  جــوهــري 
وتفصيالهتــــــــــا الدقيقة، وأعني الرواية 

الطبقات جزء 3 ص 102 -103،  ينظر   )14(
خياط  بن  خليفة  طبقات  175؛  ص   5 جـ 
 ،420  ،90 ص  زكــار  سهيل  د.  )حتقيق 
421، 465، كذلك تاريخ خليفة بن خياط 
1414هـ(  بريوت  زكار  سهيل  د.  )حتقيق 

ص 95، 103، 215. 
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الرواية  هذه  عىل  ومالحظتي  الزبريية. 
ترتكز عىل اآليت:-

• النبوي 	 املبعث  تاريخ  يف  عليه  املتفق 
الرشيف، إن كان يف الروايات الزبريية 
أم يف الروايات غري الزبريية، فإن امللك 
جرئيل بعد أن برّش النبي بالرسالة 
يبدأ  ال  وأن  بالكتامن  له  أوعز  اآلهلية 
الدعوة  فــأن  وهلــذا  عنها،  باإلعالن 
بيت  يف  أوال  وحمصورة  رسية  كانت 
 اهلل رســول  وكــان  حــرصا،  النبوة 
زيد  ومواله  عيل  واإلمــام  زوجته  مع 
وجعفر بن أيب طالب يصلون يف بيت 
الرسول أويف شعاب اجلبال بعيدا عن 
 أنظــــار قريش. وورد أن الرسول
بالكعبة  يطوف  أن  بعد  يصيل  كــان 
يقرأ  وكان  يوميا،  املعتادة  عادته  عىل 
فهنا  الكريم،  القرآن  من  له  تيرس  ما 
كانت ردود فعل املرشكني املكيني عىل 
ما كان ليقرؤه يف الصالة، فكانت 
الردود  حادثة أيب جهل من أوىل هذه 
القرشية إذ أقسم بمعبوده الوثن فقال 
اْلَكْعَبِة  ِعنَْد  ُيَصيلِّ  ًدا  حُمَمَّ َرَأْيُت  »َلِئْن 
  النَّبِيَّ َفَبَلَغ  ُعنُِقِه،  َعــىَل  ـــَأنَّ  أَلََط

امْلَاَلِئَكة«،  أَلََخَذْتُه  فعل  »لئن  َفَقاَل: 
ۀ  ۀ  ڻ  چڻ  تعاىل  اهلل  فقـــال 
ہ ہ ہ چ َنَزَلْت يِف َأيِب َجْهٍل َلَعنَُه 
ِعنَْد  اَلِة  الصَّ َعىَل    النَّبِيَّ َد  َتَوعَّ اهللَُّ، 
َأْحَسُن  ِهَي  تِي  بِالَّ َتَعاىَل  فوعظه  البيت 
اهْلُدى  َعىَل  إِْن كاَن  َأَرَأْيَت  َفَقاَل:  اًل  َأوَّ

َتنَْهاُه  ِذي  الَّ َهَذا  َكاَن  إِْن  َظنهَُّك  َفاَم  َأْي 
َأَمَر  َأْو  فعله  املستقيمة يف  الطَِّريِق  َعىَل 
َعىَل  ُدُه  َوَتَتَوعَّ َتْزُجُرُه  َوَأْنَت  بِالتَّْقوى، 
ِصاَلتِِه«)15(. هنا نزلت عىل النبي عجز 
الرمحن  اهلل  بسم  وهــو  العلق  ســورة 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ  الرحيم 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئچ. وهي 
هدف  ما  عىل  رّدا  تعاىل  اهلل  من  آيات 
بمعنى  املخزومي.  جهل  أبو  اليـــه 

القرآن  تفسري  يف  العلق  سورة  تفسري  ينظر   )15(
العظيم البن كثري. 
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آخــر أن اخلــمــس آيـــات مــن ســورة 
وبعد  نزوهلا  يف  متأخرة  كانت  العلق 
الصالة  عليه  النبي  أخبار  انترشت  أن 
يمّر  حينام  املرشكون  فكان  والسالم، 
بينهــــم  فيام  يتهامسون   النبي هبم 
السامء«،  يكلم  املطلب  عبد  »ابن  إن 
للدين  الدعوة  أمر  أن  أقصده  ما  أي 

اجلديد كانت مل تزل يف طّي الكتامن.
• ســــورة 	 بخصوص  احلــالــة  كذلك 

فإن عجزها وهو بسم  املّدثر(  أهيا  )يا 
ې  ې  ې  ۉ  چ  الرحيم  الرمحن  اهلل 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 

حت  جت  يب  مبىب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 

ٻ  ٱ  جث  يت  ىت  مت  خت 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀچ... الخ اآلية الكريمة( فإن عجز 
كان  ما  عىل  رّدا  تعّد  الكريمة  اآليــة 
وباألخص  مكة  أهل  من  املرشكون 
يتداولونه  املغرية املخزومي  الوليد بن 
آيات  من  يقرأه  النبي  كان  ما  بشأن 

لقريش  الوليد  فصنع  احلكيم،  الذكر 
طعاما، فلام أكلوا. قال: ما تقولون يف 
ساحر.  بعضهم:  فقال  الرجل؟.  هذا 
وقال  بساحر.  ليس  بعضهــم  وقــال 
بعضهـم: كاهن. وقال بعضهم: ليس 
بعضهـم: شاعر. وقال  بكاهن. وقال 
بعضهم:  وقال  بشاعر.  ليس  بعضهم 
أنه  عىل  رأهيم  فأمجع  يؤثر،  سحر  بل 
سحر يؤثر، فبلغ ذلك النبي فحزن 

وقنّع رأسه، وتدثر، فأنزل اهلل چ ھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅچ. واحلقيقة 

الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  ســورة  فإن 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
األكثر  الــســورة  هــي  ٿچ  ٺ  ٺ 
يتساءلون  وقومه  الوليد  كان  مّما  قربا 
كذلك   .الرسول بــشــأن  حــولــه 

ڈژ  چ  سورة  من  آيات  اخلمس  فإن 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
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مرشحة  األخـــرى  هــي  ڻچ، 

ألن تكون قد أنزهلا اهلل تعاىل للرّد عىل 
الكّفار من قريش وبضمنهم  إهتامات 
الوليد بن املغرية وأيب جهل وغريمها. 
املّدثر  ــورة  س مــن  اخلمس  فــاآليــات 

واآليــــات اخلــمــس مــن ســـورة )ن. 
سبحانه  اهلل  من  رّدا  كانت  والقلم( 
وتعاىل عىل ردود فعل قريش والكّفار 
التي  ــاف  األوص عىل  ربانية  وأجوبة 
الوليد  اليه  توصل  وما  اليها  توصلوا 

ٻ ٻ ٻ ٻ  چ  املغرية بعد أن  بن 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ چ، ألن الرسول الكريم كان 
أشد ما يكرهه هو أن يسمع من قومه 
يف  منون  أو  ساحر  أنه  تقول  قربش 
بالصادق  يعّرفونه  كانوا  الذي  الوقت 

واألمني.
• الصـــدد 	 هذا  يف  األخرى  واملالحظة 

صحيــــــــــح  يف  ورد  حديث  يف  هي 
البخــــــاري برقم 4707 عن السيدة 
سؤاال  عراقي  سأهلــــــــا  حني  عائشة 

ما  له  فقالت  خري«،  الكفن  »أي  عن 
ما  أول  نــزل  »إنــام  قالت  ثم  يــرضك. 
-سورة  الكريم  القرآن  -أي  منه  نزل 
والنار  اجلنة  ذكــر  فيها  املفصل  من 
حتى إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل 
احلالل واحلرام« وهو حديث بحسب 
َعْن  ْيَخاِن  الشَّ َرَواه  قول السيوطي قد 
جدا  مفيد  حديث  وهو  َعاِئَشَة)16(. 
نزول  لبداية  التمهيدي  اخلطاب  يف 
وتعاىل  سبحانه  فاهلل  الكريم،  القرآن 
اجلاهلية  ــرب  ع ــان  ك مــا  يــقــّدم  ــام  إن
يغفلونه عن قدرة اخلالق وعن الثواب 
اهلل  قدرة  ينكرون  للذين  والعقـــاب 
سبحانه وتعاىل. من هنا اضطر جالل 
الدين السيوطي اىل ترير التنــــــاقض 
بني الروايتني، رواية عروة عن عائشة 
ورواية جابر بن عبد اهلل بالقول »َوَقِد 

البخاري؛  الباري رشح صحيح  ينظر فتح   )16(
]باب  العسقالين،  حجر  بن  عيل  بن  أمحد 
تأليف القرآن[ دار الريان للرتاث1407هـ/ 
يف  اإلتــقــان  -656؛   655 ص  1986م 
السيوطي  الــديــن  ــالل  ج ــرآن،  ــق ال علوم 
الفضل  أبو  )املتوف: 911هـ(، حتقيق حممد 
م،   1974 ـــ/  1394ه الطبعة:  إبراهيم، 

جزء 1 ص95. 
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»اْقَرْأ«  َنَزَل  َما  َل  َأوَّ بَِأنَّ  َهَذا  اْسَتْشَكَل 
َوُأِجيَب  َوالنَّاِر  اجْلَنَِّة  ِذْكُر  فِيَها  َوَلْيَس 
َنَزَل  َما  ُل  َأوَّ من  أي  مقدره  ِمْن  ــَأنَّ  بِ
َنَزَل  َما  ُل  َأوَّ َا  َفإهِنَّ ِر  ثِّ امْلُدَّ ُسوَرُة  َوامْلَُراُد 
ِة اْلَوْحِي َويِف آِخِرَها ِذْكُر اجْلَنَِّة  َبْعَد َفرْتَ
ُنُزوِل  َقْبَل  نزل  آِخَرَها  َفَلَعلَّ  َوالنَّاِر 
َبِقيََّة »اْقَرْأ«)17(. وهو ترير غري منطقي 
فكيف يكون عجز سورة املّدثر الذي 
يتضمن اجلنة والنار، وباألخص اآلية 
أوال  تنزل  املّدثر  سورة  من   31 رقم 
فيها  جاء  والتي  الســـورة  صدر  قبل 

ژ  ژ  چ  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ 
ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
چ.  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ 

)17( ينظر اإلتقان يف علوم القرآن؛ عبد الرمحن 
بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوف: 
911هـ(، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، 
 1 جــزء  م،   1974 ــــ/  1394ه الطبعة: 

ص95. 

كام  احلقيقة  يف  إشكالية  فيها  فاملسألة 
مخنها السيوطي، ولذلك فإنه مل يكّمل 
هبذا  االستشكال  أوقف  إّنام  الفكرة 
السيوطي  عىل  فإن  وواقعا  الــرأي.!. 
يلتفتوا قليال اىل  العلامء أن  وغريه من 
 ــرب من رســول اهلل الــروايــة األق
ألنه   عيّل اإلمــام  روايــة  وأقــصــد 
مؤلف  يــروى  إذ  للنبي  مالزما  كان 
عن  روايــة  واجلوائح  اخلرائج  كتاب 
أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب قال 
فخرج   اهلل رسول  مع  »كنت  فيها 
بقي شجر وال  فام  نواحيها،  يف بعض 
حجر إال قال: السالم عليك يا رسول 
سوف  تعاىل  اهلل  بعون  وإننا  اهلل«)18(. 
الشيعية  الرواية  مضامني  عىل  نقف 

حول هذا املطلب يف أدناه.
*      *      *

جابر  الصحايب  رواية  أن  يقال  واحلق 
وضوحا  أكثر  هي  األنصاري  اهلل  عبد  بن 
تفصيالهتا  يف  مبالغة  ــل  وأق ووواقــعــيــة 

بن  الدين  قطب  واجلرائح؛  اخلرائج  ينظر   )18(
ونرش:  حتقيق  الراوندي،  اهلل  هبة  بن  سعد 
االوىل  الطبعة:   ،املهدي االمام  مؤسسة 

1409هـ جزء 1 ص 46. 
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السندية  السلسلة  روايــة  من  هدفها  ويف 
املهيمنة التي سندها يرجع اىل ابن شهاب 
أي  بأهنا،  الزهري+ عروة + عائشة، علام 
روايــة جابر األنصــــــــاري، متثل مرحلة 
الكريم  القرآن  آيات  أول  لنزول  الحقة 
والتبليغ  بــاإلنــذار  األمــر  تضمنت  ألهنــا 
متثل  بدورها  وهــذه  الساموية  بالرسالة 
يف  الدعوة  أن  اعتبار  عىل  الحقة  مرحلة 
بدايتها وكانت ما زالت يف مرحلتهـــــــــا 
بعد  يعلنها  مل   اهلل رسول  وأن  الرسية، 
اإلنذار  وأن  األقربني،  عشريته  اىل  حتى 

والتبليغ جاء عىل مراحل:- 
• األوائل، 	 للمسلمني  التبليــغ  مرحلة 

عيل  واإلمام   الكرى خدجيـــــة 
حارثــة  بن  وزيــد   طالب أيب  بن 
ولذلك   .طالب أيب  بن  وجعفر 
كانت رّدود فعل القريشيني الكّفار مل 
يكن مبارشا ومل يكن قاسيا إنام كانوا 
به  يقوم  ممـّـا  استيائهم  عن  يعرون 
تنّم  تعبريات  برتوجيهــــــم   النبي
مثال  كقوهلم  وتساؤل  استهزاء  عىل 
»ابن عبد املطلب يكلم السمـــاء« أو 
للقرآن  تفسريه  يف  كثري  ابن  أورد  كام 

العظيم »َسِمْعُت اْبَن َأيِب ُمَلْيَكَة َيُقوُل 
اْلَولِيَد  إِنَّ  َيُقوُل:  َعبَّاٍس  اْبَن  َسِمْعُت 
فلام  طعاما،  لقريش  َصنََع  امْلُِغرَيِة  ْبَن 
َهَذا  يِف  َتُقوُلوَن  َما  ــاَل:  َق منه  أكلوا 
َساِحٌر،  َبْعُضُهــــــْم:  َفَقاَل  ُجِل؟.  الرَّ
َوَقاَل  بَِساِحٍر،  َلْيَس  َبْعُضُهْم  َوَقــاَل 
َلْيَس  َبْعُضُهْم  َوَقاَل  َكاِهٌن،  َبْعُضُهْم 
َشاِعٌر،  َبْعُضُهْم:  َوَقـــاَل  بـِـَكــاِهــٍن، 
َوَقاَل  بَِشاِعٍر،  َلْيَس  َبْعُضُهْم:  َوَقاَل 
َفــَأمْجَــَع  ــْر،  ــْؤَث ُي ِسْحٌر  ــْل  َب َبْعُضُهْم: 
َفَبَلَغ َذلَِك  ُيْؤَثُر،  ُه ِسْحٌر  َأنَّ َرْأهُيُْم َعىَل 
َر،  َوَتَدثَّ َرْأَسُه  َوَقنََّع  َفَحِزَن    النَّبِيَّ

ے  ھ  ھ  چ  تعاىل:  اهلل  فأنزل 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

تعاىل:  وقوله  ۅچ  ۅ  ۋ 

ْر َعْن َساِق اْلَعْزِم  چ ے ۓچ َأْي َشمِّ

ْرَساُل  َوَأْنِذِر النَّاَس، َوهِبََذا َحَصَل اإْلِ
ة«)19(.  ــوَّ ــُب ــنهُّ ِل ال ــــاأْلَوَّ ــاَم َحــَصــَل بِ َك

)19( ينظر تفسري القرآن العظيم؛ ابن كثري؛ حتقيق 
الكتب  دار  الــديــن،  شمس  حسني  حممد 
– بيضون  عيل  حممد  منشورات  العلمية، 
بريوت، الطبعة: األوىل –1419 هـ جزء 8 

ص 272. 
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أمر  تنفيذ  يف  الثانية  املرحلة  وكانت 
من  احلنيف  باإلسالم  والتبليغ  اهلل 
 الرسول عشرية  إنذار  آية  خالل 
األقربني. ومن الطبيعي هنا أن تّتخذ 
الكّفار وسائل  القريشيني  فعل  ردود 
أيب  فعل  رّد  شكل  عىل  قاسية  أخرى 
يؤديه  اهلل  رسول  كان  ما  أزاء  جهل 
ــات كــالــصــالة وكــذلــك  ــب ــن واج م
من  تيرس  ما  قراءة  يف   الستمراره
اهلل  أنزهلا  التي  احلكيــم  الذكر  آيات 
كانت  إن  املرحلة  هذه  حتى  سبحانه 
أو  العلق  ســورة  من  آيــات  اخلمس 
 151 آية  األنعام  سورة  من  اآليات 
بحسب رواية اإلمام عيّل أو سورة 
الفاحتة. هنا ال بّد لنا أن ندخل أوامر 
من  اإلنتقام  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
هؤالء كأيب جهل املخزومي والوليد 

بن املغرية املخزومي چڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

ۈئچ.  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
النهائية  املرحلة  املرحلة  هذه  وتلت 
)يا أهيا املدثر ]أي املّدثر بعباءة النبوة 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ  وأعبائها[ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

چ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

واآليات الكريامت من سورة احلجر 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ.

أن  أرى  ال  بتواضـــــع  فإنني  ولذلك 
إّدعــاء  بحسب  الوحي  يف  فتورا  هنالك 
الزهري إّنام هو أمر اقتضته طبيعة الدعوة 
فعـــــل  وردود  اجلديد  للدين  اإلسالمية 
املشــــــركني القريشيني التي تدرجت بني 
السلمية للتفريج واالستهزاء وبني التفكري 
اجلدّي بام يقرأه رسول اهلل من اآليات 
خالل  باستمرار  عليه  تنزل  التي  الكريمة 
هذه املرحلة التاريية من أجل بناء شامل 
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املؤمنة  وللشخصية  للمجتمع  وهــادف 
اجلديدة التي قوامها األساس التقوى.

شهاب  ابن  رأي  بحسب  إنه  واملهم 
يف  امتّدت  الوحي  فتور  فرتة  أن  الزهري 
ليلة  أو  واحــد  يوم  من  روايته  ويف  ذهنه 
واحدة اىل يومني اىل سنة واحدة اىل سنتني 
للزهري  شاء  ما  أواىل  ونصف  سنتني  اىل 
الوحي أصال  فتور  يتذكر كم هي مدة  أن 
الذي  املنطقي  والسؤال  ذلك!.  صّح  إن 
املهم  اخلر  هذا  يكون  ملــاذا  هو  يواجهنا 
ــة  رواي يف  ــزهــري  ال عــىل  مقصورا  ــدا  ج
أحادية ال معنى هلا سوى اإلرضار بطبيعة 
اهلل سبحانه وتعاىل  بني  الروحانية  العالقة 
والسالم.  الصالة  أفضل  عليه  نبيه  وبني 
وهذا قول البن عباس بشأن الفتور، فتور 
الوحي، ال بّد من ذكره ال بسبب االعتقاد 
كلهــــــــا.  املسألة  لتفسري  ولكن  بصحته 
والرواية وردت يف تفسري امليزان للطريس 
سورة  القران،  تفسري  يف  البيان  ممع  يف 
الضحى »قال ابن عباس: احتبس الوحي 
عنه مخسة عرش يوما فقال املرشكون أن 
حممدا قد وّدعه ربه و قاله و لو كان أمره 
من اهلل تعاىل لتتابع عليه فنزلت السورة و 

قيل إنام احتبس الوحي اثني عرش يوما عن 
مقاتل  عن  يوما  أربعني  قيل  و  جريج  ابن 
عليــك  ينزل  ما  قالوا  املسلمني  إن  وقيل 
ينزل  كيف  و  فقال  اهلل  رسول  يا  الوحي 
و  برامجكم  تنقون  ال  أنتم  و  الوحي  عيل 
الســورة  نزلت  وملا  أظفاركم  تقلمون  ال 
حتى  جئت  ما   جلرائيل  النبي قال 
اشتقت إليك فقال جرائيل وأنا كنت 
إليك شوقا و لكني عبد مأمور و ما  أشد 
اليهود  سألت  وقيل  ربك.  بأمر  إال  نتنزل 
رسول اهلل عن ذي القرنني و أصحاب 
الروح فقال سأخركم غدا  الكهف وعن 
و مل يقل إن شاء اهلل فاحتبس عنه الوحي 
فنزلت  األعداء  لشامتة  فاغتم  األيام  هذه 
 النبي إن  وقيل  لقلبه.  تسلية  السورة 
إال  أنت  هل  فقال  إصبعه  يف  بحجر  رمي 
لقيت  ما  اهلل  سبيــل  يف  و  رميت،  إصبــع 
إليه  يوحى  ال  ثالثــــــا  أو  ليلتني  فمكث 
أيب  امــرأة  حرب  بنت  مجيل  أم  له  فقالت 
قد  إال  شيطانــك  أرى  ما  حممد  يا  هلب: 
ثالث  أو  ليلتني  منذ  قربك  أره  مل  تركك 
يف  كثري  ابــن  وذكــر  ــورة)20(.  ــس ال فنزلت 

)20( ينظر الطريس؛ أبا عيل الفضل بن احلسن: 
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بن  أمحد  عن  رواية  العظيم  القرآن  تفسري 
َثنَا  َأمْحَُد: َحدَّ َماُم  اإْلِ حنبل يذكر فيها »َقاَل 
ْبِن  اأْلَْســَوِد  َعِن  ُسْفَياُن  َثنَا  َحدَّ ُنَعْيٍم،  َأُبو 
اْشَتَكى  َيُقوُل:  ُجنُْدًبا  َسِمْعُت  َقاَل  َقْيٍس 
َفَأَتِت   ، َلْيَلَتنْيِ َأْو  َلْيَلًة  َيُقْم  َفَلْم    النَّبِيهُّ
ُد َما َأَرى َشْيَطاَنَك إاِلَّ  اْمَرَأٌة َفَقاَلْت َيا حُمَمَّ
حى  : َوالضهُّ َقْد َتَرَكَك، َفَأْنَزَل اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ
َوما  ــَك  َربهُّ ــَك  َع َودَّ َما  َسجى  إِذا  ْيِل  َواللَّ
ِمــِذيهُّ  ْ َوالــرتِّ َوُمْسِلٌم  اْلُبَخاِريهُّ  َرَواُه  َقىل 

َوالنََّساِئيهُّ َواْبُن َأيِب َحاتٍِم َواْبُن َجِرير«)21(. 
وروى ابن كثري رواية ثانية عن السبب يف 
اْبُن  »َوَقاَل  فقال   اهلل رسول  قيام  عدم 
َثنَا َأُبو َسِعيٍد اأْلََشجهُّ َوَعْمُرو  َأيِب َحاتٍِم: َحدَّ

ُأَساَمَة  َأُبو  َثنَا  َقااَل َحدَّ اأْلَْوِديهُّ  َعْبِد اهللَِّ  ْبُن 

َقْيٍس  ْبُن  اأْلَْسَوُد  َثنِي  َحدَّ ُسْفَياُن،  َثنِي  َحدَّ

  ُرِمَي َرُسوُل اهللَِّ َيُقوُل  ُه َسِمَع ُجنُْدًبا  َأنَّ
إاِلَّ  ــِت  َأْن »َهــْل  َفَقاَل:  ُأْصُبُعُه  يِف  بَِحَجٍر 
َلِقيِت؟.  َما  اهللَِّ  َسبِيِل  َويِف  َدِميِت،  إِْصَبٌع 

ممع البيان يف تفسري القرآن، طبعة جديدة 
املرتىض،  دار  طبعة  األوىل،  الطبعة  منقحة 
 10 جــــــــزء   2006  /1427 بــريوت، 

ص293 -294. 
)21( ابن كثري؛ تفسري القرآن العظيم جزء 8 ص 

 .410

َيُقوُم،  اَل  َثاَلًثا  َأْو  َلْيَلَتنْيِ  َفَمَكَث  ــاَل  َق
قد  إال  َشْيَطاَنَك  َأَرى  َما  اْمَرَأٌة  َلُه  َفَقاَلْت 
ْيِل إِذا َسجى  حى َواللَّ تركك َفنََزَلْت َوالضهُّ
أِليَِب  َياُق  َوالسِّ َقىل  َوما  ــَك  َربهُّ ــَك  َع َودَّ َما 

مَجِيٍل  ُأمهُّ  ِهَي  ــْرَأَة  امْلَ َهِذِه  إِنَّ  ِقيَل:  َسِعيٍد، 

اْمَرَأُة َأيِب هَلٍَب، َوُذِكَر َأنَّ ُأْصَبَعُه َدِمَيْت 

من  نوعا  رأى  قد  كثري  ابن  إن  » ويالحظ 
االختالف بني الروايتني فعقب عىل ذلك 
َفَق  اتَّ ــِذي  الَّ اْلــَكــاَلُم  َهــَذا  »َوَقــْوُلــُه  بقوله 
َوَلِكنَّ  ِحيَحنْيِ  الصَّ يِف  َثابٌِت  َمــْوُزوٌن  ُه  َأنَّ
اْلِقَياِم  ِكِه  لرَِتْ َسَبًبا  َجْعُلُه  َهاُهنَا  اْلَغِريَب 

وَرِة«)22(. ثم أعقب هاتني  َوُنُزوِل َهِذِه السهُّ
الروايتني بالرواية الزبريية التي ورد ذكرها 
ا َما  عند ابن هشام يف السرية وهي:- »َفَأمَّ
َواِرِب،  َثنَا اْبُن َأيِب الشَّ َرَواُه اْبُن َجِريٍر: َحدَّ
َثنَا ُسَلْياَمُن  َثنَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزَياٍد، َحدَّ َحدَّ
َخِدجَيَة  َأنَّ  اٍد  َشدَّ ْبِن  اهللَِّ  َعْبِد  َعْن  ْيَبايِنهُّ  الشَّ
َقــْد  إاِلَّ  ــَك  َربَّ َأَرى  َما   : لِلنَّبِيِّ َقاَلْت 
إِذا  ْيِل  َواللَّ حى  َوالضهُّ اهللَُّ  َفَأْنَزَل  ــاَلَك،  َق
َوَقــاَل  َقــىل.  ــَك َومــا  َربهُّ ــَك  َع َودَّ َما  َسجى 
َثنَا َوِكيٌع َعْن  َأُبو ُكَرْيٍب، َحدَّ َثنَا  َأْيًضا: َحدَّ
يُل  ِجْرِ َأْبَطَأ  َقاَل  َأبِيِه  َعْن  ُعْرَوَة  ْبِن  ِهَشاِم 

)22( م. ن. جزء 8 ص 411. 
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َفَقاَلْت  َشِديًدا  َجَزًعا  َفَجِزَع    النَّبِيِّ َعىَل 

َخِدجَيُة إيِنِّ َأَرى َربََّك َقْد َقاَلَك مِمَّا َنَرى ِمْن 
ْيِل إِذا  حى َواللَّ َجَزِعَك، َقاَل َفنََزَلْت َوالضهُّ
َعَك َربهَُّك َوما َقىل إىَِل آِخِرَها،  َسجى َما َودَّ
اْلَوْجَهنْيِ  َهَذْيِن  ِمْن  ُمْرَسٌل  َحِديٌث  ُه  َفإِنَّ
َوَلَعلَّ  القول«  إاّل  كثري  ابن  من  كان  »فام 
ِذْكَر َخِدجَيَة َلْيَس حَمُْفوًظا َأْو َقاَلْتُه َعىَل َوْجِه 

ِف واحلزن، َواهللَُّ َأْعَلُم«)23(. التََّأسهُّ
ذلك  اىل  أشار  فقد  املناسبة  هذه  ويف 
»قيل:  بقوله:  الطباطبــــائي  حسني  حممد 
حتى  أياما   النبي عن  الوحي  انقطــــع 
قالوا: إن ربه ودعه فنزلت السورة فطيب 
املكية  حتتمل  الــســورة  و  نفسه،  هبــا  اهلل 

واملدنية«)24(.
األنصــاري  جابر  رواية  فإن  والواقع 
قد أحرزت رىض وقبول عام من املفرسين 
األسايس  الدور  إعطائها  ويف  واملؤرخني 
 جرئيل امللك  بني  الروحانية  للعالقة 
أقـــرب  ـــام  رب ـــي  وه  ،اهلل ورســـــول 

)23( م. ن. جزء 8 ص 411. 
)24( الطباطبائي، السيد حممد حسني؛ امليزان يف 
املدرسني  مجاعة  منشورات  القرآن،  تفسري 
يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة، جزء 20 

ص353. 

ثمة  وهناك  احلدث.  حقيقة  إىل  الروايات 
مالحظات عىل الرواية منها:-

بعد . 1 ربــام  تبدأ  اذ  ناقصة  ــة  رواي هي 
وغار  النور  جبل  من  الرسول  نزول 
نقاًل  بالقول  ابتدأت  أهنا  علام  حراء، 
جاورت  »قال  إذ   اهلل رسول  عن 
هبطت  جواري  قضيت  فلام  حراء  يف 
هاهنا   وقوله الوادي«  فاستنبطت 
روايــة  بحسب  ورد  ما  متاما  يالف 
الزهري إذ روى إن النبي قال: »فبينام 
انا أمي يومًا اذ رأيت امللك الذي كان 
التؤرشان  فالروايتان  بحراء«  يأتيني 
تعاىل  اهلل  من  ــورة  س أول  ــزول  ن إىل 
هذا  يف   جرئيل امللك  طريق  عن 
حدث  قد  هذا  مثل  كان  فان  اللقاء، 
يذكره  أن  من   الرسول أغفل  ملا 
ويذكــــر السورة التي أنزلت عليه إن 
)اقرأ  سورة  من  آيات  اخلمس  كانت 
يف  أخرى،  سورة  أي  أو  ربك(  باسم 
عىل  الروايتان  نّصت  الــذي  الوقت 
املدثر(.  )ياأهيا  آيات من سورة  نزول 
ماقد  إىل  العلامء  من  عدد  انتبه  وقد 
من  واالختالف  التضارب  هذا  يثريه 
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حلول  إجيــاد  إىل  فعمدوا  تساؤالت 
توفيقية وتعليالت غري قاطعة للجدل 

وهلذا الغموض.
الدور . 2 هنائيـــــًا  جابر  روايــة  أغفلت 

لورقــــــة  الزبريية  للروايات  املركزي 
املحور  جعلتــــه  التي  تلك  نوفل  بن 
األســـاس الـــذي تـــدور حــولــه قصة 
يكون  أن  من  بدالً  حراء،  غار  الغار، 
الوحي  لقـــــــاء  عىل  الضوء  تسليط 
برسول اهلل وتبليغه رسالة اهلل سبحانه 
عىل  جابر  رواية  رّكزت  فقد  وتعاىل. 
 العالقة الساموية بني امللك والنبي
ومل تعط أي اهتامم لورقة. ومما الشك 
فيه ان هذا اإلغفال مل يكن عفويًا إنام 
كان واقعيًا وهو يشري إىل حتجيم دور 
كان  حني  يف  باملرة  إلــغــاءه  او  ــة  ورق
له  كان  إن  إليه  لالشارة  مال  هناك 
دور. فبعـد عودة رسول اهلل إىل منزله 
وحديثه مع زوجتـــــه تدثر ثم قامت 
ومل  عليه؛  املاء  بّصب  خدجيـة  السيدة 
تسرتسل الرواية لتذكــــــر ان السيدة 
رأت  أن  بعد  برسعة  انطلقت  خدجية 
درجـــــة  ارتفاع  من  حالته  يف  النبي 

الستشارته،  عمها  ورقة  إىل  حرارته 
مل  جابر  الصحايب  رواية  بحسب  فإهنا 

تفعل ذلك.
واالكثر أمهية ان رواية الصحايب جابر . 3

روايــة  فعلته  ما  أمهية  من  قللت  قد 
واملعاناة  الوحي  فتور  بشأن  الزهري 
بسبب   اهلل برسول  حّلت  التي 
انقطاع الوحي فرتة من الزمن بحسب 
يف  الزهري  قــال  اذ  الــزهــري،  ــة  رواي
بن  معمر  ]يقصد  معمر  عن  ــة  رواي
اجلــرح  عــلــامء  آراء  تباينت  راشـــد، 
رواية  يف  مكانتـــــه  حول  والتعديل 
األحاديث، فقال حييى بن معني: قال 
عندنا  معمر  أقام  يوسف:  بن  هشام 
يعني  كتابا.  له  رأينــا  ما  سنة  عرشين 
مؤمل  وقال  حفظه،  من  حيدثهم  كان 
بن هياب قال عبد الرزاق: كتبت عن 
وتويف  حديث.  آالف  عــرشة  معمر 
الوحي  »فرت  153هجرية[)25(.  سنة 
فرتة فحزن حزنًا   ،عن رسول اهلل
شديدًا جعل يغدو إىل رؤوس شواهق 

 7 جزء  النبالء  أعالم  سري  الذهبي؛  ينظر   )25(
ص 5 -18. 
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بذورة  أوف  فلام  منها  ليرتدي  اجلبال 
انك  فيقول  جريل  له  تبدى  جبل 
لذلك جأشه وترجع  فيسكن  اهلل  نبي 
الصحايب  رواية  لكن  نفسه«)26(.  اليه 
بعد  تسلسلها  يف  اســتــمــرت  جــابــر 
نزول الوحي بسورة )يااهيا املدثر( إىل 
تقول  ثم  فاهجر(  والرجز  تعاىل  قوله 
فليس  وتتابــــــع((  الوحي  ))فحمي 
هذا،  الزهري  قول  يؤكد  ما  هنالك 
التي  الرواية  قراءة  إعادة  علينا  لذلك 
تعكس  التي  تلك  الزهري  هبا  أدىل 
وحماوالته  وختوفه   الرسول تردد 
إلقاء نفسه من اعاىل اجلبال الشواهق؛ 
فضاًل عن إعادة قراءة الرواية الزبريية 
للرسول  ورقــــــة  بلقاء  إنتهت  التي 
وتقبيله  الكعبة  حــول  يطوف  وهــو 
إن  بأنه  ومتنياته   ياخوفه من  النبي 
فالرواية  اهلل.  لينرص رسول  يبقى حيًا 
القول  هذا  إىل  مبارشة  تنتهي  الزبريية 
))ثم مل ينشب ورقة إىل ان تويف وفرت 

)26( الطري، تاريخ الرسل وامللوك، النارش: دار 
الرتاث –بريوت الطبعة: الثانية –1387 هـ 

جـزء 2 ص 52. 

كان  ورقة  موت  وكأن  الوحي(()27(. 
وهذا  الوحي،  انقطاع  لبداية  متثيال 

أمرغري صحيح عىل االطالق.
جابر . 4 الصحـايب  روايـــــــة  تضمنت 

ــزع  وف إىل خـــوف  تــشــري  تــعــبــريات 
ومنها  امللك  رأى  حينام   الرسول
منـه  فجثثت  او  منه،  فجثثت  مثال: 
او  إىل األرض  فرقــــــــًا حتى هويت 
زملوين.  فقلت  فرجعت  منه  فرعبت 
ثقة  عدم  عىل  تدل  التعيريات  وهــذه 
والفزع  اخلوف  وعىل  بنفسه  الرسول 
به حينام رأى  الذي حّل  والرعب 
ناقضت  قد  الــروايــة  ان  غري  امللك. 
انا  ))فبينام  القول  يف  بنفسها  نفسها 
فاذا  السامء  من  صوتًا  سمعت  أمي 
الذي جاءين بحراء جالسًا عىل  امللك 
كريس.. الخ((. كذلك جاء يف الراوية 

أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  جامع   )27(
صحيح   = وأيــامــه  وسننه   اهلل ــول  رس
بن  زهري  حممد  حتقيق  البخاري،  البخاري؛ 
)مصورة  النجاة  طوق  دار  النارص،  نارص 
ترقيم  تــرقــيــم  بــإضــافــة  السلطانية  ــن  ع
األوىل،  الطبعة:  الباقي(،  عبد  فؤاد  حممد 

1422هصحيح البخاري جـ1 ص 7. 
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الثانيـــــــة قوله »فنوديت فنظرت 
العرش  عىل  قاعد  به  انا  فــاذا  فوقي 
بان  نعتقد  هلذا  واألرض«  السامء  بني 
التتوافق  واهللع  كاخلوف  تعبريات 
واألقــــوال الــتــي مـــّرت عــىل رســول 
امللك،  مع  نفسه  هو  لقائه  يف   اهلل
التعبري األكثر قبوال يكون كرد  ولعل 
منه((  ))فخشيت  كقوله  طبيعي  فعل 
بدال من التعبريات تلك التي تدل عىل 

فزع النبي وختوفه.
إذن كام رأينا يف أعاله أن رواية جابر 
بن عبد اهلل األنصاري تعّد دحضا ملا أكدته 
الرواية الزبريية تلك التي تفيد بأن اخلمس 
العلق هي اآليات  آيات األوىل من سورة 
األوىل التي نزلت عىل رسول اهلل. غري 
أن الطري يف روايته عّد سورة )أقرأ باسم 
القرآن  من  أنزلت  سورة  أول  هي  ربك( 
ِمَن  َعيَلَّ  َنَزَل  َما  ُل  َأوَّ »َكاَن  فيقول  الكريم 

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  چ  ــَرْأ  اْق بعد  اْلُقْرآِن 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ھ  ھ  چ  و  چ،  ڻ  ڻ  ں 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  و  چ  ۓ  ے  ے 

ڃ چ )28(.
الطري . 5 فرواية  األســاس  هذا  وعىل 

إشكالية  ذاهتا،  بحّد  أثارت،  قد  هذه 
األوىل  بالسورة  عالقة  له  بام  أخــرى 
عىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أنزهلا  التي 

قد  ـــزال  اإلن هــذا  كــان  إن   النبي
صورته  كالذي  حراء  غار  يف  حدث 
عائشـــة  السيدة  عن  الزبريية  الرواية 
استبطنـــــــــه  أن  بعد  الــوادي  يف  أم 
النبي بعد نزوله من جبل النــــور 
روايــة  صورته  كالذي  ــراء  ح ــار  وغ
الصحايب جابر بن عبد اهلل األنصاري 
يرعى  كان  بينام  اجلبال  بني شعاب  أو 
صورته  كام  طالب  أيب  لعمـــــه  غنام 
مكان  أي  يف  أو   عيّل اإلمام  رواية 
مهام  أمرا  هنالك  فأن  هذا  ومع  آخر. 
الذين  العلامء  بأولئك  يتعلق  فيام  جدا 
من  األوىل  اخلمس  اآليات  بأن  يرون 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  چ  سورة 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ں ڻ ڻ چ فهذه اآليات 

)28( الطري؛ تاريخ جزء 2 ص 299. 
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عىل  مكية  آيات  بالفعل  هي  اخلمس 
عّدت  قد  السورة  هذه  أن  من  الرغم 
بحسب  وهي  -مدنيـــــــة،  مكيـــــــة 
تتنافس  واملؤرخني  املفرسين  أقــوال 
سورة  من  األوىل  آيــات  اخلمس  مع 
يراها  فالبعض  األسبقيــة.  يف  العلق 
القرآن الكريم عىل  أهنا أول نازل من 
رّجحـت  فقد  ولذلك  الرسول؛ 
قد  الســـورة  هذه  بأن  عائشة  السيدة 
نزلت عىل النبي يف مكة وبعـــد سورة 
يرى  حني  يف  مبارشة؛  املكيــة  العلق 
العلق  سورة  قبل  نزلت  أهنا  آخرون 
والسيام اخلمس آيات األوىل منها)29(.
وها هنا علينا أن نوجه اهتامم القارئ 
اللبيب اىل أن جالل الدين السيوطي املتوف 
يف سنة 911 هجرية يف كتابه )اإلتقان يف 
شّخص  الذي  العامل  هو  القرآن(،  علوم 

العظيم جزء  القرآن  ابن كثري؛ تفسري  ينظر   )29(
القرآن  املعاين يف تفسري  8 ص 204؛ روح 
العظيم والسبع املثاين؛ شهاب الدين حممود 
)املتوف:  األلــويس  احلسيني  اهلل  عبد  بن 
عطية  الباري  عبد  عيل  حتقيق؛  1270هـــ( 
ــريوت  –ب العلمية  الكتب  دار  ــنــارش:  ال
 15 جــزء  هـــ   1415 األوىل،  الطبعة: 

ص399 -400.

واختالف  الشفاهيـة  الروايات  اختالف 
التي  األوىل  الســـــورة  بخصوص  اآلراء 
نزلت عىل رسول اهلل، وقد رّتب هذه 
االختالفات عىل الوجه اآليت)30( فيقول ما 
اْلُقْرآِن  ِمَن  َنَزَل  َما  ِل  َأوَّ يِف  »اْخُتِلَف  نّصه: 
)اْقَرْأ  ِحيُح:  الصَّ َوُهَو  َأَحُدَها  َأْقَواٍل:  َعىَل 
َعْن  ا  مُهَ َوَغرْيُ ْيَخاِن  الشَّ َرَوى  َربَِّك(  بِاْسِم 
َرُسوُل  بِِه  ُبــِدَئ  َما  ُل  »َأوَّ َقاَلْت:  َعاِئَشَة 
يِف  الّصــَاِدَقُة  ْؤَيا  الرهُّ اْلَوْحِي  ِمَن    اهللَِِّ
ِمْثَل  َجاَءْت  إاَِل  ُرْؤَيا  َيَرى  اَل  َفَكاَن  النَّْوِم 
َفَكاَن  اخْلَــاَلُء  إَِلْيِه  ُحبَِّب  ُثمَّ  ْبِح  الصهُّ َفَلِق 
َيايِل َذَواِت اْلَعَدِد  َيْأيِت ِحَراَء َفَيَتَحنَُّث فِيِه اللَّ
ُر(  ثِّ امْلُدَّ ــا  َ َأهيهُّ )َيا  الثاين:  القول  ُد.  ــَزوَّ ــَت َوَي
مْحَِن  الرَّ َعْبِد  ْبِن  َسَلَمَة  الشيخان عن  روى 
]احلقيقة هو أبو سلمة بن عبد الرمحن بن 
عوف وليس سلمة[ َقاَل: َسَأْلُت َجابَِر ْبَن 
َا  َقْبُل َقاَل: )َيا َأهيهُّ ُأْنِزَل  اْلُقْرآِن  َعَبِد اهللَِِّ َأيهُّ 
َقاَل:  َربَِّك(  بِاْسِم  )اْقَرْأ  َأِو  ُقْلُت:  ُر(  ثِّ امْلُدَّ
: »إيِنِّ  بِِه َرُسوُل اهللَِِّ َثنَا  َما َحدَّ ُثُكْم  ُأَحدِّ

علوم  يف  اإلتقان  السيوطي؛  الدين  جالل   )30(
إبراهيم  الفضل  أبو  حممد  )حتقيق:  القرآن 
للكتاب  العامة  املــرصيــة  اهليئة  الــنــارش: 
 1 جــزء  م(   1974 ــــ/  1394ه الطبعة: 

صفحة 91 اىل صفحة 97. 
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َجاَوْرُت بِِحَراَء َفَلامَّ َقَضْيُت ِجَواِري َنَزْلُت 
َفاْسَتْبَطنُْت اْلَواِدي َفنََظْرُت َأَماِمي َوَخْلِفي 
اَمِء  السَّ إىَِل  َنَظْرُت  ُثمَّ  َوِشاَميِل  َيِمينِي  َوَعْن 
َرْجَفٌة  َفَأَخَذْتنِي  يَل  ِجْرِ َيْعنِي  ُهَو  ــإَِذا  َف

َفَأْنَزَل  ُرويِن  َفَدثَّ َفَأَمَرهْتُْم  َخِدجَيَة  َفَأَتْيُت 
اْلَقْوُل  چ.  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  اهلل: 
اِف:  اْلَكشَّ يِف  َقاَل  ِة  اْلَفاحِتَ ُسوَرُة  الثَّالُِث: 
َل ُسوَرٍة  َذَهَب اْبُن َعبَّاٍس َوُمَاِهٌد إىَِل َأنَّ َأوَّ
َل  َأوَّ َأنَّ  إىَِل  يَن  ِ امْلَُفرسِّ َوَأْكَثُر  »اْقَرْأ«  َنَزَلْت 
ابُِع:  ُة اْلِكَتاِب. اْلَقْوُل الرَّ ُسوَرٍة َنَزَلْت َفاحِتَ
ِحيِم َحَكاُه اْبُن النَِّقيِب  مْحَِن الرَّ بِْسِم اهللَِّ الرَّ
الو  َوَأْخَرَج  َزاِئًدا.  َقْواًل  َتْفِسرِيِه  َمِة  ُمَقدِّ يِف 
َقااَل  َواحْلََسِن  ِعْكِرَمَة  َعْن  بِإِْسنَاِدِه  احدي 

مْحَِن  الرَّ اْلُقْرآِن: )بِْسِم اهللَِّ  ِمَن  َنَزَل  َما  ُل  َأوَّ
ُل سورة: )اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك(.  ِحيِم( َوَأوَّ الرَّ
مبينا  القول  هذا  عىل  السيوطي  ويعقب 
ُيَعدهُّ  اَل  َهَذا  َأنَّ  »َوِعنِْدي  قائال  موقفه  فيه 
وَرِة  وَرِة ُنُزوِل السهُّ ُه ِمْن رَضُ َقْواًل بَِرْأِسِه َفإِنَّ

َنَزَلْت  آَيٍة  ُل  َأوَّ َفِهَي  َمَعَها  اْلَبْسَمَلِة  ُنُزوُل 
َنــَزَل  َما  ِل  َأوَّ يِف  َوَوَرَد  ـــاَلِق«.  ْط اإْلِ َعــىَل 
َعاِئَشَة  َعْن  ْيَخاِن  الشَّ َرَوى  آَخُر:  َحِديٌث 
ِل  َل َما َنَزَل ُسوَرٌة ِمَن امْلَُفصَّ َقاَلْت: »إِنَّ َأوَّ
فِيَها ِذْكُر اجْلَنَِّة َوالنَّاِر َحتَّى إَِذا َثاَب النَّاُس 

ْساَلِم َنَزَل احْلَاَلُل َواحْلََراُم. إىَِل اإْلِ
َنَزَل  َما  َل  َأوَّ بَِأنَّ  َهَذا  اْسَتْشَكَل  َوَقِد 
»اْقَرْأ« َوَلْيَس فِيَها ِذْكُر اجْلَنَِّة َوالنَّاِر َوُأِجيَب 
َنَزَل َوامْلَُراُد  ُل َما  بَِأنَّ ِمْن مقدره أي من َأوَّ
ِة  َفرْتَ َبْعَد  َنَزَل  َما  ُل  َأوَّ َا  َفإهِنَّ ِر  ثِّ امْلُدَّ ُسوَرُة 
َفَلَعلَّ  اْلَوْحِي َويِف آِخِرَها ِذْكُر اجْلَنَِّة َوالنَّاِر 

آِخَرَها نزل َقْبَل ُنُزوِل َبِقيََّة »اْقَرْأ«)31(.
]أقول إن اآلية املرقمة 32 من سورة 
العيل  اهلل  فيقول  للنار  ذكــر  فيها  املّدثر 

ژ  چ  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  القدير 
گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ 
املتفق  أن  أيضا  ]وأقــول  چ.  ى  ى  ې 
القرآن  مفرسي  وعند  املؤرخني  عند  عليه 
عبد  بن  جابر  الصحايب  رواية  أن  الكريم 
اخلمس  ـــات  اآلي نـــزول  بخصوص  اهلل 
تذكر  ومل  فقط  املدثر  ســــورة  من  األوىل 
تكن  مل  النار  ذكر  فإن  هلذا  كاملة،  السورة 

)31( م. ن. جزء 1 ص 91 –94. 
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ضمن اخلمس آيات األوىل إنام جاء ذكرها 
متأخرا. انتهى تعليق الباحث[.

هذه  عرض  من  السيوطي  وينتهـــي 
الشفاهيني  ــرواة  وال العلامء  آراء  اآلراء، 
أنزهلا  التي  األوىل  السورة  بشأن  املختلفة 
بذكره  وذلك  الكريم،  نبينا  عىل  تعاىل  اهلل 
الكريم،  الــقــرآن  ســور  بتسلسل  قائمة 
ُد ْبُن  معتمدا عىل ما ذكره عىل أيُب َبْكٍر حُمَمَّ
امْلَْشُهوِر وعىل  َأْبَيَض يِف ُجْزِئِه  ْبِن  احْلَاِرِث 

وفق التسلسل التاريي وهي:- َوَقاَل َأُبو 
ُجْزِئِه  يِف  َأْبَيَض  ْبِن  احْلَاِرِث  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر 

ْبُن  اهللَِِّ  ُعَبْيُد  اْلَعبَّاِس  َأُبو  َثنَا  َحدَّ امْلَْشُهوِر: 
اُن  َحسَّ َثنَا  َحدَّ اْلَبْغَداِديهُّ  َأْعــنَيَ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ
اأْلَْزِديهُّ  ُأَميَُّة  َثنَا  َحدَّ اْلَكْرَمايِنهُّ  إِْبَراِهيَم  ْبُن 
اهللَُّ  َأْنَزَل  َما  ُل  َأوَّ َقاَل:  َزْيٍد  ْبِن  َجابِِر  َعْن 
 : ُثمَّ َربَِّك{  بِاْسِم  }اْقَرْأ  َة:  بَِمكَّ اْلُقْرآِن  ِمَن 
}َيا  ثم:  ُل{  مِّ امْلُزَّ َا  َأهيهُّ }َيا   : ُثمَّ َواْلَقَلِم{  }ْن 

َيَدا  )َتبَّْت   : ُثمَّ َة{  }اْلَفاحِتَ  : ُثمَّ ُر{  ثِّ امْلُدَّ َا  َأهيهُّ
... الخ سور القرآن الكريم  َأيِب هَلٍَب َوَتبَّ

املذكورة يف كتاب )اإلتقان()32(.
واملناقشة  للجدل  قابلة  لوحة  وهي 

القرآن؛  علوم  يف  اإلتقان  السيوطي؛  ينظر   )32(
جزء 1 ص 96. 

يسطرون(  وما  والقلم  )ن  فسورة  أيضا 
مكية- ســورة  هي  أعــاله  يف  الحظنا  كام 
مدنية غري أن اخلمس اآليات األوىل منها 
لقاء  بعد  ــات  ــرواي ال بحسب  نزلت  قد 
وبحسب  نوفل،  بن  ورقــــة   الرسول
سألت  ان  »بعد  يقول  إذ  كثري  ابن  روايــة 
خدجية ورقة عن امر زوجها َوَقْد َصَدْقُتِك 
َعنُْه، َفَأْرِسيِل إيَِلَّ اْبَن َعْبِد اهللَِّ َأْسَأُلُه، َوَأْسَمُع 
َيُكوَن  َأْن  َأَخاُف  َفإيِنِّ  ُثُه؛  َوُأَحدِّ َقْولِِه  ِمْن 
َياطِنِي َيَتَشبَُّه بِِه  يَل؛ َفإِنَّ َبْعَض الشَّ َغرْيَ ِجْرِ
َحتَّى  َوُيْفِسُدُهْم  آَدَم،  َبنِي  َبْعَض  بِِه  لُِيِضلَّ 
ًا  ُمَدهلَّ يِضِّ  الــرَّ اْلَعْقِل  َبْعَد  ُجُل  الرَّ َيِصرَي 

بِاهللَِّ  َواثَِقٌة  َوِهَي  ِعنِْدِه  ِمْن  َفَقاَمْت  َمْنُوًنا. 
َفَرَجَعْت  ا،  َخرْيً إاِلَّ  بَِصاِحبَِها  َيْفَعَل  اَل  َأْن 
َوَرَقُة  َقاَل  باَِم  ْتُه  َفَأْخَرَ   اهللَِّ َرُسوِل  إىَِل 

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  چ  َتَعاىَل  اهللَُّ  َفَأْنَزَل 
وأن  گچ)33(،  گ  ک  ک  ک  ک 

سورة املزمل إنمأ نزلت بعد سورة املّدثر ال 

اهلل  عبد  حتقيق  والنهاية،  البداية  كثري؛  ابن   )33(
بن عبد املحسن الرتكي، دار هجر للطباعة 
الطبعة:  واإلعــــالن،  والــتــوزيــع  والــنــرش 
النرش:  –1997 م، سنة  األوىل، 1418 هـ 
1424هـ/ 2003مابن كثري البداية جزء 4 

ص 36. 
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قبلها وكا املقصود هبا النبي، واختلف 
اهلل  وصف  الذي  املعنى  يف  التأويل  أهل 
التزمل،  من  السورة  هذه  يف   نبيه به 
فقال بعضهم: وصفه بأنه متزمل يف ثيابه، 
 متأهب للصالة. وكام نعلم أن جرئيل
ركعتني  ركعتني  الصالة  النبي  عّلم  قد 
إذ  التزمل،  قبل  هبا  القيام  يقتيض  ولذلك 
املزمل  وتعاىل يف سورة  اهلل سبحانه  يقول 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  چ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
يمكننا  ذلك  من  ڤچ.  ٹ  ٹ  ٹ 
القول أن سورة املدثر قد سبقت يف نزوهلا 
املهم  املوضوع  هذا  وحول  املزمل.  سورة 
املعاين(  )روح  كتابه  يف  اآللويس  يتداخل 
موجودا  كــان  الــذي  باجلدال  مستشهدا 
بني العلامء املسلمني يف هذا الصدد فيقول 
زيد  بن  جابر  عن  األزدي  أمية  »وروى 
املدثر  أن  بالقرآن  التابعني  علامء  من  وهو 
ابن الرضيس  املزمل وأخرج  نزلت عقب 
أسباب  من  ذلك  وجعلوا  عباس  ابن  عن 
هذا  ضعف  والــظــاهــر  بعدها  وضعها 
القول فقد أخرج أمحد والبخاري ومسلم 
كثري  أيب  بن  حييى  عن  ومجاعة  والرتمذي 

الرمحن  عبد  بن  سلمة  أبــا  سألت  ــال:  ق
أهيا  يا  فقال:  القرآن  من  نزل  ما  أول  عن 
ــَك  َربِّ بِاْسِم  ــَرْأ  اْق يقولون  قلت:  املدثر، 
جابر  سألت  سلمة:  أبو  فقال  َخَلَق  ِذي  الَّ
ما  مثل  له  وقلت  ذلــك  عن  اهلل  عبد  بن 
قلت فقال جابر: ال أحدثك إاّل ما حدثنــا 
رسول اهلل قال: »جاورت بحراء فلام 
فنظرت  فنوديت  هبطت  جواري  قضيت 
عن يميني فلم أر شيئا ونظرت عن شاميل 
شيئا  أر  فلم  خلفي  ونظرت  شيئا  أر  فلم 
جاءين  الــذي  امللك  ــإذا  ف رأيس  فرفعت 
السامء  بــني  ــريس  بــحــراء جــالــس عــىل ك
واألرض فجئثت منه رعبا فرجعت فقلت 

ے  ھ ھ  چ  فنزلت  دثروين فدثروين 
السبب  وهلــذا  چ.  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ُل  مِّ امْلُزَّ َا  َأهيهُّ يا  كانت  ولو  اآللويس«  يقول 
ظاهر  نعم  لذكرت  فيها  قبل  النازلة  هي 
ُر نزل قبل  ثِّ َا امْلُدَّ هذا اخلر يقتيض أن يا َأهيهُّ
الصحيحني  يف  واملروي  َربَِّك  بِاْسِم  اْقَرْأ 
نزل  ما  أول  ذاك  أن  عائشة  عن  وغريمها 
من قرآن وهو الذي ذهب إليه أكثر األمة 
الصحيح، ولصحة  قال بعضهم هو  حتى 
اخلرين احتاجوا للجواب فنقل يف اإلتقان 
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السؤال يف حديث  أن  مخسة أجوبة األول 
جابر كان عن نزول سورة كاملة فبني أن 
املدثر  ســورة  بكامهلا  نزلت  املدثر  ســورة 
منها  نزل  ما  أول  فإن  اْقَرْأ  متام سورة  قبل 
صدرها الثاين أن مراد جابر باألولية أولية 
أولية  ال  الوحي  فرتة  بعد  بام  خمصوصة 
خمصوصة  أولية  املــراد  أن  الثالث  مطلقة 
هذا  عن  بعضهم  وعر  باإلنذار،  باألمر 
َربَِّك  بِاْسِم  اْقَرْأ  للنبوة  نزل  ما  أول  بقوله 
الرابع  ُر  ثِّ امْلُدَّ َا  َأهيهُّ يا  للرسالة  نزل  ما  وأول 
وهو  متقدم  بسبب  نزل  ما  أول  املراد  أن 
الرعب  عن  الناشئ  التدثر  من  وقــع  ما 
متقدم  سبب  بغري  ابتداء  فنزلت  اقرأ  وأما 
اخلامس أن جابر استخرج ذلك باجتهاده 
ما  عليه  فيقدم  ــتــه  رواي مــن  هــو  وليس 
هذه  وأحسن  قال:  ثم   عائشة روت 
نظر  وفيه  انتهى  واألخري  األول  األجوبة 

فتأمل وال تغفل«)34(.

)34( ينظر اآللويس؛ روح املعاين يف تفسري القرآن 
العظيم والسبع املثاين؛ شهاب الدين حممود 
)املتوف:  األلــويس  احلسيني  اهلل  عبد  بن 
1270هـ(، املحقق: عيل عبد الباري عطية، 
الطبعة:  –بريوت،  العلمية  الكتب  دار 

األوىل، 1415 هـ جزء 15 ص 128. 

التفسري  عــلــامء  اخــتــلــف  ــك  ــذل وك
إذ  )الفاحتة(،  سورة  بخصوص  والتاريخ 
عىل  نزلت  سورة  أول  بأهنا  البعض  يرى 
الطنطـــاوي  خلّص  ولقد   ،اهلل رسول 
فقال  الشأن  ما ذكر هبذا  الوسيط  يف كتابه 
»وما ورد من أحاديث تفيد أن أول سورة 
فمحمول عىل  الفاحتة«  هي »سورة  نزلت 
سورة  هى  كاملة  نزلت  ســورة  أول  أن 
الفاحتة. كذلك ما ورد من أحاديث ف أن 
أن  عىل  حممول  املدثر،  سورة  نزل  ما  أول 
صدر  أما  الوحى.  فرتة  بعد  نزل  ما  أول 
ذلــك.  قبل  نــزولــه  فكان  العلق  ســورة 
األحاديث  ساق  أن  –بعد  اآللوسى  قال 
»وباجلمــــــــلة   :– ذلك  ف  وردت  التى 
الذى  وهو  البعض  قال  فالصحيح–كام 
الكريمة،  السورة  هذه  صدر  –أن  أختاره 
هو أول ما نزل من القرآن عىل اإِلطالق. 
وف رشح مسلم: الصواب أن أول ما نزل 
»اقرأ« أى: مطلقًا، وأول ما نزل بعد فرتة 
قال  قول من  وأما  املدثر«،  »يأهيا  الوحى، 
من املفرسين، أول ما نزل الفاحتة، فبطالنه 
األساس  هذا  وعىل  يذكر«.  أن  من  أظهر 
»والــذى  قائال  يستنتج  الطنطــاوي  فإن 
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قرآن عىل  أول من  أن  إليه  نرجحه ونميل 
اإلطالق، هو صدر هذه السورة الكريمة 
األحاديث  لورود  َيْعَلْم(،  مَلْ  )َما  قوله  إىل 
نزوله  فكان  بقيتها  أما  بذلك.  الصحيحة 
بقية  أما  ــام«  اإِلم األستاذ  »قال  متأخرًا. 
فيه  النزول قطعًا، وما  السورة فهو متأخر 
من ذكر أحوال املكذبني، يدل عىل أنه إنام 
أمر  وظهور  البعثة،  خر  شيوع  بعد  نزل 
إليذائه«)35(؛  قريش  وحترش  النبوة، 
ــن بــني املــؤرخــني الــذيــن خــاضــوا يف  وم
الكامل  تاريه  يف  األثري  ابن  اجلدل  هذا 
القرآن  من  عليه  نزل  ما  أول  »إن  فقال 
و  يسطرون(  وما  والقلم  و)ن  )اقرأ(  بعد 

)ياأهيا املدثر(، )والضحى(()36(.
إذن كام رأينا يف أعاله إن رواية جابر 
دحضا  تعّد  احلال،  واقع  يف  اهلل،  عبد  بن 
بأن  تفيد  التي  الزبرييـــة  الرواية  أكدته  ملا 

)35( تفسري الطنطاوي؛ التفسري الوسيط للقرآن 
للطباعـة  مرص  هنضة  دار  النارش:  الكريم 
والنرش والتوزيع، الفجالة –القاهرة الطبعة 

األوىل 1998جزء 15ص 453. 
)36( ينظر الكامل يف التاريخ؛ ابن االثري، حتقيق: 
الكتاب  دار  تدمري،  الســــالم  عبد  عمر 
األوىل،  الطبعة:  –لبنان،  بريوت  العريب، 

1417هـ/ 1997م جزء1 649. 

اخلمس آيات األوىل من سورة العلق هي 
رســـول  عىل  نزلت  التي  األوىل  اآليات 
الرواية  أورد  قد  الطري  أن  غري   .اهلل
الزبريية بصيغة أخرى وحذف منها مسألة 
ما قام به امللك جرئيل بام أمر الرسول بأن 
التي  الطري  فرواية  الرواية.  الخ  يقرأ... 
استندت اىل النعامن بن راشد وهو حيّدث 
عن ابن شهاب الزهري وعن عروة وعن 
عائشة، فالعهدة إذن عىل النعامن بن راشد 
الرقي،  ــزري  اجل راشــد  بن  النعامن  وإن 
اهلل  عبيد  عن  روى  الرقي  أمية  بني  موىل 
روى  وكذلك  الزهري  أخــي  مسلم  بن 
بأنه  ووصــف  الزهري،  شهاب  ابن  عن 
كان ضعيف احلديث وعاش يف: اجلزيرة، 
َقال  السادسة.  الطبقة  من  يعّد  وهو  الرقة 
َعبد اهللَِّ ْبن َأمْحَد ْبِن حنبل: َسَألُت أيب عنه، 
أحاديث  روى  احلديث،  مضطرب  َفَقاَل: 
كتاب«  يِف  الــبــخــاري  أدخــلــه  مــنــاكــري. 
احلفظ  يسء  كــان  إنــه  وقيل  الضعفاء«. 
الغلط.  كثري  ضعيف،  النََّسائي.  ــال  َوَق
وَقال يِف موضع آخر: أحاديثه مقلوبة)37(. 

)37( ينظر املزي: هتذيب الكامل يف أسامء الرجال 
)رقم 6440( جزء 29 ص 445 –450؛ 
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حراء  غار  قصة  راشد  بن  النعامن  فريوي 
عىل الوفق اآليت:

َثنِي َأمْحَُد ْبُن ُعْثاَمَن امْلَْعُروُف بَِأيِب  »َفَحدَّ
َجِريٍر،  ابن  وهب  حدثنا  َقــاَل:  اجْلَــْوَزاِء، 
ْبَن  النهُّْعاَمَن  َسِمْعُت  َقاَل:  َأيِب،  َثنَا  َحدَّ َقاَل: 
ُعْرَوَة،  َعْن   ، ْهِريِّ الزهُّ َعِن  ُث  حُيَدِّ َراِشــٍد، 
ابتدئ  َما  ُل  َأوَّ َكاَن  َقاَلْت:  َا  َأهنَّ َعاِئَشَة  َعْن 
ــا  ْؤَي ــرهُّ ــِي ال ــَوْح اْل ــَن  ِم  ــول اهلل بــه رس
ْبِح،  الصهُّ َفَلِق  ِمْثَل  جَتِيُء  َكاَنْت  اِدَقُة،  الصَّ
بحراء  بغار  َفَكاَن  اخْلَــالُء،  إَِلْيِه  ُحبَِّب  ُثمَّ 
َأْن  َقْبَل  اْلَعَدِد  َذَواِت  َيايِلَ  اللَّ فِيِه  َيَتَحنَُّث 
ُد  َيْرِجَع إىَِل َأْهِلِه، ُثمَّ َيْرِجُع إىَِل َأْهِلِه، َفَيَتَزوَّ
َفَقاَل:  ]َفَأَتاُه،   ، احْلَــقهُّ َفَجَأُه  َحتَّى  ملِِْثِلَها، 

َرُسوُل  َقاَل  اهللَِّ!.  َرُســوُل  َأْنــَت  ُد،  حُمَمَّ َيا 
ُثمَّ  َقاِئٌم،  َوَأَنــا  لُِرْكَبَتيَّ  َفَجَثْوُت   :اهلل
َعىَل  َدَخْلُت  ُثمَّ  َبَواِدِري،  َتْرُجُف  َزَحْفُت 
َحتَّى  ُلويِن!.  َزمِّ ُلويِن،  َزمِّ َفُقْلُت:  َخِدجَيَة، 
ُد،  ْوُع، ُثمَّ َأَتايِن َفَقاَل: َيا حُمَمَّ َذَهَب َعنِّي الرَّ
ْمُت َأْن َأْطَرَح  َأْنَت َرُسوُل اهللَِّ َقاَل: َفَلَقْد مَهَ
يِل ِحنَي  ى  َفَتَبدَّ َجَبٍل،  ِمْن  َحالٍِق  ِمْن  َنْفيِس 
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يُل،  ُد، َأَنا ِجْرِ ْمُت بَِذلَِك، َفَقاَل: َيا حُمَمَّ مَهَ

َما  ُقْلُت:  اْقَرْأ،  َقاَل:  ُثمَّ  اهللَِّ  َرُسوُل  َوَأْنَت 
اٍت،  َمرَّ َثالَث  َفَغتَّنِي  َفَأَخَذيِن  َقاَل:  َأْقَرُأ؟. 
َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي اجْلَْهَد، ُثمَّ َقاَل: »اْقَرْأ بِاْسِم 
َخِدجَيَة  َفَأَتْيُت  َفَقَرْأُت  َخَلَق«،  ِذي  الَّ َربَِّك 
فأخرهتا  نفيس،  َعىَل  َأْشَفْقُت  َلَقْد  َفُقْلُت: 
خري، فقالت: ابرش، فو اهلل ال يزيك اهلل 
ابدا، وو اهلل انك لتصل الرحيم، َوَتْصُدُق 
اْلَكلَّ  ِمُل  َوحَتْ األََماَنَة،  َوُتــَؤدِّي  احْلَِديَث، 
احْلَقِّ  َنَواِئِب  َعىَل  َوُتِعنُي  ْيَف،  الضَّ َوُتْقِري 

ُثمَّ اْنَطَلَقْت يِب إىَِل َوَرَقَة ْبِن َنْوَفِل ْبِن َأَسٍد، 
َفَسَأَلنِي  َأِخيَك،  اْبــِن  ِمَن  اْسَمْع  َقاَلِت: 
النَّاُموُس  َهــَذا  َفَقاَل:  ي،  ــَرِ َخ ُتُه  َفَأْخَرْ
َلْيَتنِي  ِعْمَراَن،  ْبِن  ُموَسى  َعىَل  ُأْنِزَل  ِذي  الَّ
ُيِْرُجَك  َأُكوُن َحيًّا ِحنَي  َلْيَتنِي  فِيَها َجَذٌع! 

نعم،  قال:  هم؟.  َأخُمِْرِجيَّ  ُقْلُت:  َقْوُمَك! 
إاِل  ــِه  بِ ِجْئَت  ــاَم  بِ ــطهُّ  َق َرُجــٌل  انــه مل جيــيء 
َك  ــرُصُ َأْن َيْوُمَك  َأْدَرَكــنِــي  َوَلِئْن  ــوِدَي،  ُع
ُل َما َنَزَل َعيَلَّ ِمَن  ًرا. ُثمَّ َكاَن َأوَّ ا ُمَؤزَّ َنرْصً
اْلُقْرآِن بعد اْقَرْأ: »ن َواْلَقَلِم َوما َيْسُطُروَن. 
َلَك  َوإِنَّ  بَِمْجنُوٍن  ــَك  َربِّ بِنِْعَمِة  َأْنــَت  َما 
َعظِيٍم  ُخُلٍق  َلَعىل  َوإِنََّك  مَمْنُوٍن  َغرْيَ  أَلَْجرًا 
ُقْم  ُر  ثِّ امْلُدَّ َا  َأهيهُّ »يا  و  وَن«،  َُيْبرِصُ َفَسُتْبرِصُ 
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َسجى«.  إِذا  ْيِل  َواللَّ حى  »َوالضهُّ و  َفَأْنِذْر« 
َنا  َثنِي ُيوُنُس ْبُن َعْبِد األَْعىَل، َقاَل: َأْخَرَ َحدَّ
اْبِن  َعِن  ُيوُنُس،  يِن  َأْخَرَ َقاَل:  َوْهٍب،  اْبُن 
َعاِئَشَة  َأنَّ  ُعــْرَوُة،  َثنِي  َحدَّ َقاَل:  ِشَهاٍب، 
ُثمَّ  َيُقْل:  مَلْ  ُه  َأنَّ َغرْيَ  َنْحَوُه،  َذَكَر  ُثمَّ  ْتُه  َأْخَرَ
فأمهية  اْلُقْرآِن.  ِمَن  َعيَلَّ  ُأْنِزَل  َما  ُل  َأوَّ َكاَن 
الكثري  أغفلت  أهنا  يف  تكمن  الرواية  هذه 
نزول  بشأن  وردت  التي  التفصيالت  من 
فضال  سابقا،  ذكرناها  كام  )العلق(  سورة 
عن جعلها سورة )املّدثر( كوهنا قد نزلت 

بعد إنزال سورة )ن والقلم()38(.
ـــول أن املــؤرخــني  ــن هـــذا كــلــه أق م
قد  السنّة  من  الكريم  القرآن  ومفرسّي 
أمجعوا عىل صحة الرواية الزبريية بسندها 
 + الزبري  بن  الزهري + عروة  ابن شهاب 
نزول  بخصوص   النبي زوج  عائشة 
عىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  من  األوىل  السور 
آيات  اخلمس  وأقصد   ،حممد نبينـــــــا 
الذي  الوقت  يف  العلق؛  سورة  من  األوىل 
الصحايب  ــة  رواي تضعيف  اىل  فيه  سعوا 
وذلــك  األنــصــاري  اهلل  عبد  ــن  ب جــابــر 

-298 ص   2 جزء  تاريخ  الطري؛  ينظر   )38(
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بعد  الرابعة  أو  الثالثة  السورة  بجعلها 
نزول سورة )ن والقلم( وسورة )املزمل( 
وســـورة )والــضــحــى(. عــىل الــرغــم من 
اهلل  عبد  بن  جابر  الصحايب  موقف  أن 
الذي  السائل  من  باستفسار  جوبه  عندما 
نزلت  ســورة  أول  عن  ســؤاال  اليه  وجــه 
فام  املّدثر(  أهيا  )يا  رّده  فكان  رسول  عىل 
بشأن  يعقب  أن  سوى  السائل  من  كان 
فأجابه  ســورة،  أول  كوهنا  ــرأ  أق ــورة  س
كام  املّدثر(  أهيا  )يا  سورة  أي  كذلك،  إهنا 
أنه  بمعنى   ،اهلل رسول  من  سمعهــــا 
واألساسية  األصلية  احللقة  من  سمعهــــا 
 للنبي باعتباره صحابيا وكان معارصا 
وحارضا معه يف غزواته وشاهدا وسامعا 
املؤرخني  من  عددا  ولكن   .ألحاديثه
واملفرسين هبدف الدفاع عن رواية السيدة 
املهيمنة  ــة  ــرواي ال هــي  وجعلها  عائشة 
ذكرته  ملا  توفيقيا  موقفا  اخّتذوا  والسائدة 
غاّطا  كان  الرسول  أن  من  عائشة  السيدة 
يف نومه عندما جاءه امللك جريل وبني ما 
النبي  أن  من  جابر  الصحايب  رواية  ذكرته 
 قال إذ  متاما  وعيه  بكامل  واعيا  كان 
َفَلامَّ  بِِحَراَء  َجــاَوْرُت  إيِنِّ   « نّصه  ما  جلابر 
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اْلَواِدي  َفاْسَتْبَطنُْت  َنَزْلُت  َقَضْيُت ِجَواِري 
َفنََظْرُت َأَماِمي َوَخْلِفي َوَعْن َيِمينِي َوِشاَميِل 
يَل  اَمِء َفإَِذا ُهَو َيْعنِي ِجْرِ ُثمَّ َنَظْرُت إىَِل السَّ

َفَأَخَذْتنِي َرْجَفٌة... الخ«.
من  تقدم  ما  مجيع  فأن  األمر  وحقيقة 
السور  بشأن  واجلدل  لالختالف  مناقشة 
القرآنية النازلة عىل النبي إّنام مصدرها 
األول واألخري هو الرواة الشفاهيون الذين 
املؤرخني  اىل  وأوصلوها  الرواية  نقلوا 
وإن  السنّة،  من  الكريم  القرآن  ومفرسي 
الرواية  اعتمدوا  قد  الــرواة  هؤالء  مجيع 
التي كانت حلقة وصلها األساسية بالنبي 
هي زوجته السيدة عائشة. وكان هذا بعد 
يف  استقرارها  وبعد  األجل   وافاه أن 
تكون  ألن  احلثيث  وسعيها  املنورة  املدينة 
وربام  األســاس،  واملصــدر  املدرسة  هي 
رسول  أحاديث  وتدوين  لرواية  الوحيد، 
اهلل، تلك املدرسة التي كان فيها عروة 
جدا  واملهم  األســاس  التلميذ  الزبري  بن 
تلقنه  إذ كانت  اىل راعيتها عائشـة  بالنسبة 
وحتفظه  تلقينــــــا  النبوية  السرية  أحاديث 
وحفظتها  شفاهية  فروايتها  حتفيظا؛  إياها 

شفاها اىل عروة ثم دّونت.

ـــرواة  ال ــن هـــؤالء  ومل يــشــّذ أحــد م
الزبري  آلل  واملوالني  الزبريين  الشفاهيني 
وإتباع  التقليد  يف  واملفرسين  واملؤرخني 
بباهلم أن يعتمدوا  املنهجية ومل يطر  ذات 
بنبي  توصلهم  أخرى  حلقة  عل  ويبحثوا 
تلك  عائشة  السيدة  غري   حممد األمة 
السرية  عن  دروسنا  يف  األساسية  احللقة 
ويف  قلبها  أعامق  يف  حتمل  أهنا  مع  النبوية 
احلقد  من  جــدا  كبريا  خزينا  الالشعور 
زوجهـــا  عند  شخصية  ألعّز  والكراهية 
رسول اهلل أال وهو اإلمام عيّل بن أيب 
حياولوا  مل  هؤالء  فإن  وواقعا   .طالب
اآلخر  عىل  يعتمدوا  أن  واحــدة  ملرة  ولو 
النبي  أقارب  من  هو  اآلخر  هذا  كان  إن 
وهم  اآلخرين  األجالء  الصحابة  من  أو 
رسول  رّصح  ممّن  كوهنم  عن  ناهيك  كثر 
القرآن  يف  وبعلمهــــم  بمعرفتهم   اهلل
الكريم ويف الفتيا ومّمن كان عىل مقربة منه 
وممّن سمــــع وشهد ورأى وحفظ الكثري 
 .أقواله وأحاديثه وشامئله وجتاربه من 
ولنأخذ مثاال فريدا من بينهم ومل يستطيعوا 
تغييبه أو دحضه كالذي عملوه مع رواية 
عبد  بــن  جابر  الــقــدر  اجلليل  الصحايب 
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املسيب  بن  سعيد  التابعني  سيد  إنه  اهلل، 
وسيد  املدينة،  أهل  عامل  وهو  املخزومي، 
شمس  ترمجة  بحسب  زمانه  يف  التابعني 
عيل  عنه  قال  الذي  وهو  الذهبي،  الدين 
أحدا  التابعني  يف  »الأعــلــم  املديني  بن 
عندي  وهو  املسيب،  ابن  من  علام  أوسع 
أجل التابعني«، وكانت ألبيه صحبة ومّمن 
املسيب  بن  ولسعيد  الشجرة.  بيعة  حرض 
رواية عن نزول الوحي ختالف ما جاءت 
كثري  ابن  أوردها  وقد  الزبريية  الرواية  به 
لقاء  بخصوص  والنهاية  البداية  كتابه  يف 
غار  يف   اهلل برسول  جرئيــــــل  امللك 
عقبة  بن  موسى  يعتمد  وسندهـــا  حراء 
عياش  أيب  بن  عقبة  بن  موسى  حممد  ]أبو 
القريش موالهم، املولود يف املدينة املنورة 
بالسري  عامل  هجرية،   141 سنة  تويف  وهبا 
احلديث  ــال  رج ثقات  ومــن  واملــغــازي، 
راجعنا  وقد  املغازي)39(.  كتاب  ومؤلف 
نفسه  عقبة  بن  ملوسى  )املغازي(  كتاب 
للتأكد من صحة النقل، والكتاب املحقق 

 2 ج  الثقات  معرفة  العجيل،  ترمجته  ينظر   )39(
ص 305. البستي، مشاهر علامء األمصار، 

ص 80. 

ملوسى بن عقبة هو مموعة رواياته مجعها 
باقشيش  ودرسها وخّرجها األستاذ حممد 
وطــبــع يف سنة  املــغــرب  مــالــك، يف  ــو  أب
1994. ورواياته بصفة عامة قد اعتمدت 
الرواية الزبريية، ألنه، واقعا، من موايل آل 
أو  العوام  بن  الزبري  موايل  من  أما  الزبري، 
عبد اهلل بن الزبري. وكانت روايته بحسب 

ابن كثري كاآليت:-
ْهِريِّ  الزهُّ َعِن  ُعْقَبَة  ْبُن  ُموَسى  »َوَقاَل 
َبَلَغنَا  فِياَم  َوَكاَن  َقاَل  امْلَُسيَِّب  ْبِن  َعْن َسِعيِد 
اهللََّ  َأنَّ    اهللَِّ َرُسوَل  َيْعنِي  َرَأى  َما  َل  َأوَّ
َعَلْيِه  َذلَِك  َفَشقَّ  امْلَنَاِم  يِف  ُرْؤَيا  َأَراُه  َتَعاىَل 
َعِن  اهللَُّ  َفَعَصَمَها  َخِدجَيَة  اِلْمَرَأتِِه  َفَذَكَرَها 
َح َصْدَرَها لِلتَّْصِديِق َفَقاَلْت  التَّْكِذيِب َورَشَ
ُه  إِنَّ ُثمَّ  ا  َيْصنََع بَِك إاِلَّ َخرْيً َفإِنَّ اهللََّ مل  َأْبرِشْ 
ُه  َها َأنَّ َخَرَج ِمْن ِعنِْدَها ُثمَّ َرَجَع إَِلْيَها َفَأْخَرَ
َر ُثمَّ ُأِعيَد َكاَم  َرَأى َبْطنَُه ُشقَّ ُثمَّ ُغِسَل َوُطهِّ
َكاَن َقاَلْت َهَذا َواهللَِّ َخرْيٌ َفَأْبرِشْ ُثمَّ اْسَتْعَلَن 
َعىَل  َفَأْجَلَسُه  َة  َمكَّ بَِأْعىَل  َوُهَو  يُل  ِجْرِ َلُه 
َيُقوُل    النَّبِيهُّ َكاَن  ُمْعِجٍب  َكِريٍم  َمِْلٍس 
فِيِه  ْرُنوِك  الدهُّ َكَهْيَئِة  بَِساٍط  َعىَل  َأْجَلَسنِي 
َعزَّ  اهللَِّ  بِِرَساَلِة  ُه  َ َفَبرشَّ ْؤُلُؤ  َواللهُّ اْلَياُقوُت 
َلُه  َفَقاَل    َوَجلَّ َحتَّى اْطَمَأنَّ َرُسوُل اهللَِّ
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»اْقَرْأ  َفَقاَل:  َأْقَرُأ  َكْيَف  َفَقاَل  اْقَرْأ  يُل  ِجْرِ

ِمْن  ْنساَن  اإْلِ َخَلَق  َخَلَق  ِذي  الَّ َربَِّك  بِاْسِم 
َم بِاْلَقَلِم  ِذي َعلَّ َعَلٍق اْقَرْأ َوَربهَُّك اأْلَْكَرُم الَّ
َوَيْزُعُم  َقاَل  َيْعَلْم«.  مَلْ  ما  ْنساَن  اإْلِ َم  َعلَّ
نزلت  سورة  أول  ُر«  ثِّ امْلُدَّ َا  َأهيهُّ »َيا  َأنَّ  َناٌس 
  اهللَِّ َرُسوُل  َفَقبَِل  َقاَل  َأْعَلُم.  َواهللَُّ  َعَلْيِه 
ِمْن  يُل  ِجْرِ بِِه  َجاَءُه  َما  َبَع  َواتَّ ِه  َربِّ ِرَساَلَة 
َجَعَل  َبْيتِِه  إىَِل  ُمنَْقِلًبا  َف  اْنرَصَ َفَلامَّ  اهللَِّ  ِعنِْد 
َم  َسلَّ إاِلَّ  َحَجٍر  َواَل  َشَجٍر  َعــىَل  َيُمرهُّ  اَل 
ُه  َأنَّ ُموِقنًا  وًرا  َمــرْسُ َأْهِلِه  إىَِل  َفَرَجَع  َعَلْيِه 
َعىَل خدجية  َدَخَل  َفَلامَّ  َعظِياًم  َأْمًرا  َرَأى  َقْد 
َرَأْيُتُه  َأينِّ  حّدثتك  كنت  التي  أرأيتك  قال 
يُل اْسَتْعَلَن إيَِلَّ َأْرَسَلُه إيَِلَّ  ُه ِجْرِ يِف امْلَنَاِم َفإِنَّ
ِمَن  َجاَءُه  ِذي  بِالَّ َها  َوَأْخَرَ َوَجلَّ  َعزَّ  َريبِّ 
اَل  اهلل  فو  أبرش  فقالت  ِمنُْه  َسِمَع  َوَما  اهللَِّ 
ِذي َجاَءَك  ا َواْقَبِل الَّ َيْفَعُل اهللَُّ بَِك إاِلَّ َخرْيً
َرُسوُل  َفإِنََّك  َوَأْبرِشْ  َحقٌّ  ُه  َفإِنَّ اهللَِّ  َأْمِر  ِمْن 
منها  يظهـــر  كالذي  فالرواية  ا«.  َحقًّ اهللَِّ 
الواقعيـــة  غري  التفصيالت  كافة  من  ختلو 
الشائعة رواية  الرواية  التي اشتملت عليه 
وباألخص  عائشة؛   + عــروة   + الزهري 
األسدي،  نوفل  بن  لورقة  املهيمن  الدور 
الفزع  عوامل  من  أظهرتـــه  ما  عن  فضال 

أعايل  من  اإلنتحار  اىل  والنزوع  واخلوف 
اجلبال الشواهق.

ابن شهاب  أدت رواية  فقد  والواقع، 
أم  عائشة   + الزبري  بن  عروة   + الزهري 
الدور  امهية  نوفل،  بن  ورقة  عن  املؤمنني 
وتثبيت   الرسول تطمني  يف  أّداه  الذي 
ببعثته  ومــرتددا  خائفا  كان  أن  بعد  فؤاده 
أصالة  عىل  وخيمة  نتائج  اىل  وبرسالته 
ديننا اإلسالمي؛ ومن بني أهم هذه اآلثار 
القرون  منذ  املبرشين  هتليل  هو  السلبية 
هبذه  هذا  زماننا  اىل  الوسطى  اأألوربــيــة 
الشفاهيون.  الــرواة  وضعها  التي  القصة 
فهي تعّد الديل الذي ال يضاهيه أي دليل 
آخر يف املسألة اجلوهرية وهي عمق التأثري 
لإلسالم؛  األوىل  اإلطاللة  منذ  النرصاين 
ولذلك فقد انطلق املبرشون يف تفسرياهتم 
تطاوالهتم  َبْلُه  وخترصاهتــــم  وتأويالهتم 
أمثلة  ثمة  فلنرضب  الكريم.  النبي  عىل 
عىل هذه الفكرة، إذ كتب يف هذه املؤسسة 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  التبشريية 
 Christianity Stack Exchange

 is a question and answer site

 for committed Christians،
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 experts in Christianity and

 those interested in learning

 more. Join them; it only takes

:a minute

مسيحية  نظر  »وجهة  بعنوان  مقالة 
 A Christian view of بمحمد 
طبع  كتاب  وهناك   ،Mohammad

عن تأثري ورقة عىل رسول اهلل بعنوان 
ملؤلفه  والنبي(  نوفل  بن  ــة  ورق )القس 
يبدو  Joseph Azzi كام  جوزيف عزي 
الذي  أدناه  الكتاب يف  واضحا يف لصورة 

يقع يف 129 صفحة يف 2005.
وهناك بحث بعنوان "القس وحممد".
	• THE PRIEST AND THE 

PROPHET.
	• The Christian Priest، 

Waraqa Ibn Nawfal›s، 
Profound Influence upon 

Muhammad، the Prophet 

of Islam.
	• Christian priest named 

Muhammad.
وهذا كتاب آخر عن موضوع )القس 

مايكــــــــــل  فيليب  األب  ملؤلفه  والنبي( 
بعنــــــوان   PHILIP -MICHAEL

)عيسى املسيح: القس، النبي وامللك(.
Jesus Christ: Priest، 

Prophet، and King.
OCTOBER 25، 2013 

BY FATHER PHILIP -MI-
CHAEL F. TANGORRA، 
STL.

These three terms: priest، 
prophet، and king، have come 
to symbolize the threefold 
mission and office of Christ 
Jesus and his Church … we 
do not merely imply that he 
holds these offices، but that 
he is sent to publicly manifest 
the powers of these offices.
كان  "هل  بعنوان  بحث  هناك  كذلك 
 Is true that Prophet حممد آريوسيا
 Muhammad was inspired by

?Ebionism

من  بعدد  االستشهاد  يمكننا  وهكذا 
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التي  والعربية  الغربية  والكتب  البحوث 
كتبت يف هذا املجال متأثرين، طبعا، بتلك 
 ،والنبي نوفل  بن  ورقة  قصة  القصة، 
وبعضها قد محلت عناوين تبشريية مؤثرة 
مقالة  نظري  واألمريكية  الغربية  العقلية  يف 
"كان حممد نرصانيا تلميذ  تبشريية بعنوان 
ورقة بن نوفل" و"كانت خدجية مسيحية" 
وأباطيل  خترصات  من  ذلك  غري  اىل  وما 
موارد  عىل  التاريية  الناحية  من  أسست 
يف  ورئيسة  أساسية  أهنــا  تبدو  مصدرية 
ما  نظري  النبوية  السرية  تاريخ  عن  الكتابة 
وعروة  الزهري  شهاب  ابن  أسانيد  نقلته 
واسامعيل  عــروة  بن  وهشام  الزبري  بن 
ــة  ورواي الــزبــري  آل  مــوىل  حكيم  ايب  بــن 
الزبري  بن  اهلل  عبد  موىل  كيسان  بن  وهب 
الزبري  بن  اهلل  عبد  موىل  عمري  بن  وعبيد 
تلك  اىل  مجيعهم  ينتمون  كثر  وغريهم 
هشام:  ابــن  ]يراجع  السندية  السلسلة 
الروايات  من  عدد  بشأن  النبوية  السرية 
بن  ــة  وورق  النبي قصة  عن  الزبريية 
نوفل[، ومع كل ما يف رواياهتم من نقاط 
اىل  ونتيجة  األســف،  مع  لكنها،  ضعف 
لرواية  وكره  ضغائن  من  حتمله  كانت  ما 

هذه  صارت  السالم  عليهم  البيت  أهل 
حممد؛  ولنبوة  لإلسالم  ختريبية  موارد 
عمرو  رواه  ما  نصدق  أن  لنا  فكيف  وإألّ 
اهلل  رسول  أن  من  اهلمداين  رشحبيل  بن 
اهليأة  بتلك   جرئيل امللك  شاهد  بعد 
خائفا  وعاد  األرض  اىل  سقط  السامء  يف 
الــذي  ولكن  ــوف  اخل مــن  فـــؤاده  يرتعد 
خدجية  السيدة  مع  منزله  يف  موجودا  كان 
خدجية  رأت  فلام  بكر؟!.  أبو  هو  الكرى 
حالة زوجها قبل أن يدخل البيت "فقالت 
ياعتيق اذهب مع حممد اىل ورقة فلام دخل 
االنطالق  نقطة  يالحظ   .اهلل رســول 
واإلضافة، أن الرسول كان يف املنزل وهو 
خدجية  والسيدة  حالته  عن  خدجية  حيدث 
تغفل  مبارشة  الــروايــة  لكن  لــه،  تستمع 
ابو  فاخذ  املنزل(  فتجعله خارج  ذلك 
قال.  ورقة  اىل  بنا  انطلق  وقال  بيده  بكر 
ويف رواية أخرى فقال( ومن أخرك، قال 
خدجية فانطلقا اليه فقّصا )بمعنى الرسول 
هو  فام  هذا،  يعقل  فهل  عليه"  بكر(  وابو 
كان  وملــاذا  الوحي،  بنزول  بكر  أيب  شأن 
املنزل  عن  غائب  والنبي  النبي  منزل  يف 
التساؤالت.  الخ من  وملاذ وملاذا؟؟؟؟... 
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املؤلفني  قبل  من  قبلت  قد  الرواية  ولكن 
بكر.  بأيب  تتعلق  لكوهنا  السنّة  واملفرسين 
فهذه الرواية أنموذج حي يف مسألة مهمة 
الرواية  يف  شخصية  أو  ما  أمر  إقحام  يف 
األصلية لسبب من األسباب ولعل أمهها 
الرسول  منزل  يف  املستمر  بكر  ايب  وجود 
أسهم  الذي  هو  وكونه  بورقة  وبمعرفته 
اوال يف دعم وتأييد الرسول وذلك بأخذه 
يّمر  اهلل  كان رسول  ما  ورقة وبرشحه  إىل 
به من جتربة روحية. وقد أسدلت الرواية 
وصوهلام- حال  بكر  ايب  دور  عن  الستار 
ولعلنا  ــة.  ورق -اىل  بكر  ــو  وأب الــرســول 
بحثا  التبشريية  التخرصات  هلذه  سنفرد 
حتليليا آخر. فقد ألفُت عددا من البحوث 
حول خترصات املسترشقني املبرشين بام له 
عالقة بجمع القرآن الكريم، وألفُت كتابا 
القرآن  مجع  عملية  »جدلية  بعنوان  جامعا 
منذ  االسترشاقية:  الدراسات  يف  الكريم 
الوقت  حتى  عرش  التاسع  القرن  منتصف 

احلارض« بريوت 2017.
*      *      *

من هنا أريد التأكيد عىل أن التعصب 
أمر  غريها  دون  واحــدة  شفاهية  لرواية 

مؤذية  كوهنا  عن  فضال  كبرية،  مبالغة  فيه 
لسرية سيد املرسلني حممد، وأن احلري 
بالناقل هلذه الرواية سواءا كان من الرواة 
املّدونني هلا أن يعتمدوا  الشفاهيني أو من 
عىل رواية أخرى اىل جنبها لغرض التأكد 
والتأكيد ال أكثر وال أقل، فنحن مل هندف 
تلك  أو  الرواية  هذه  يف  الطعن  اىل  أبــدا 
أو  الــراوي  هذا  تضعيف  أو  تكذيب  وال 
هذا املدّون أو ذاك إّنام هو مسعى للبحث 
عن حقيقة ما كان من حدث تاريي يعّد 
اإلسالمي  تارينا  يف  األحــداث  أهم  من 
واللقاء  الرشيف  النبوي  املبعث  وهو  أال 
طريق  عن  وعال  جّل  اهلل  بني  الروحاين 
رسالة   نبينا تبليغ  يف  اآلهلــي  الوحي 
رســوال  تــعــاىل  اهلل  ـــذه  اخّت حيث  الــســامء 

للبرشية مجعاء.
أنه  هنا  عــرضــه  مــن  أبــغــي  ــذي  ــال ف
خارج  آخر  مصـــدر  عن  البحـــث  ينبغي 
كل  َقبَِلها  التي  حراء  غـــار  قصة  سياق 
الكريم،  القرآن  ومفرسي  املؤرخني  من 
حماربته  يف  معاوية  عمله  مّما  الرغم  وعىل 
طالب؛  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  ــة  رواي
فقد  الباطل  يكشف  دومــا  احلــّق  أن  غري 
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بقيت هناك رواية يرجع سندها اىل اإلمام 
عيل الذي كان بحسب الرواية الشيعية 
مالزما لرسول اهلل، ومن املحتمل جدا 
لعمه  غنام  يرعى   وهو  يرفقته  كان  أنه 
قّدم  الذي  هو   اإلمام وإن  طالب؛  أيب 
الزبريية  الرواية  عن  ختتلف  التي  روايته 
وإن  اهلل  عبد  بن  جابر  الصحايب  وروايــة 
جابر  الصحايب  ــة  رواي اىل  أقــرب  كانت 
تلقى   اهلل ــول  رس أن  اىل  تشري  التي 
الــوادي  استبطن  عندما  اآلهلــي  الوحي 
كانت  وكذا  حــراء،  غار  من  نزوله  وبعد 
الشيعية؛  الرواية  بحسب  اإلمــام  ــة  رواي
إنه رأى شخصا بينام كان يرعى الغنم 
بني شعاب اجلبال، كام سيأيت ذكره بشكل 
أكثر تفصيال يف أدناه. املهم يف هذه الرواية 
أنزل  جرئيل  امللك  أن   عيّل لإلمام 
عىل  تشتمل  األنعام  ســورة  من  آية  عليه 
متمع  للمجتمع،  تعاىل  هلل  وصايا  مخس 
الرسول، تشري اىل ما هيدف اليه الدين 
اجلديد من عملية جدّية يف تغيري العادات 
بني  متفشية  كانت  التي  السيئة  والتقاليد 
اهلل  يتعرض  أن  دون  من  اجلاهلية،  عرب 
آهلتهم  اىل  اآليــة  هذه  يف  وتعاىل  سبحانه 

تشري  إذ  أوثان،  من  يعبدون  كان  ما  واىل 
هذه اآلية )رقم 151( اىل بسم اهلل الرمحن 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  الرحيم چ 
ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 

ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ 

ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى 

ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

وهذه  چ،  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

جتسيدا  التاريية  الناحية  من  تعّد  الوصايا 
فاهلل  اجلاهلية،  عرب  عند  سائدا  كان  ملا 
تعاىل هدف من ورائها اىل أن الدين اجلديد 
املتأصلة  العادات  هذه  عىل  بالقضاء  يبدأ 
بناء  اىل  وهتدف  اجلاهلية  عرب  نفوس  يف 
متمع جديد بعالقات جديدة بني بعضهم 
 عيّل اإلمام  رواية  ففي  اآلخر.  البعض 
أنزله  ما  أول  هي  الكريمة  اآلية  هذه  فأن 
عىل  جرئيل  امللك  طريق  عن  تعاىل  اهلل 
رسوله الكريم ثم عّلمه يف حينها الطهارة 

والوضوء والصالة ركعتني ركعتني.
مؤرخو  غيبها  التي  الشيعية  والرواية 
السنّة  أهل  من  الكريم  القرآن  ومفرسو 
التي  احلالة  نفس  عن  تعّر  األخــرى  هي 
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جاءه  عندما   اهلل رســول  عليها  كــان 
قاله  ملا  مطمئنا  كان  فقد  اآلهلــي.  الوحي 
الـَمَلك  مغادرة  بعد  وإنه  جرئيل  الـَمَلك 
لعمه  التي كانت  اىل غنمه  عاد رسول اهلل 
مطمئنا  زوجته  اىل  عــاد  ثم  طالب.  أيب 
كان  الذي  امللك  أن  اىل  مشريا  ومرسورا، 
سبعًا   عمره كان  أن  منذ  املنام  يف  يأتيه 
وأبلغه  النهار  قد جاءه ذلك  وثالثني سنة 
بأن اهلل سبحانه وتعاىل قد اختاره رسوال.

وامللفت للنظر ان الروايات الشفاهية 
أو  روايـــات  غيبت  قــد  مجيعها  السابقة 
أحاديث من هو قريب جدًا من رسول اهلل 
وأول رجل آمن برسالة السامء وأول رجل 
صىل الصالة مع رسول اهلل بعد ان عّلمها 
فاملتفق   .لرسول اهلل  امللك جرئيل
عليه ان رسول اهلل وخدجية وعيل صلوات 
صّلوا  قــد  أمجعني  عليهم  وســالمــه  اهلل 
ركعتني  الــصــالة   اهلل رســول  خلف 
ذلك   .جرئيل إياه  عّلمها  كام  ركعتني 
برسول  ارتبط  الــذي   عيل اإلمــام  هو 
 عائلته ضمن  وثيقًا  أخويًا  ارتباطًا  اهلل 
اإلسالمية  الدعوة  مسرية  مجيع  وخــالل 
أعامل  مجيع  يف  وأسهم  واملدينة،  مكة  يف 

الرسول عدا واحدة، وكان  وغزوات 
الفتيا  أهــل  من  وواحـــدا  للوحي  كاتبًا 
وزوج  الكريم  القرآن  حفظة  ومن  والفقه 
الزهراء صلوات اهلل وسالمه  فاطمة  ابنته 
حاالت  من  لكثري  شاهدا  وكان  عليهم. 
نزول الوحي، وقربه الروحي والشخي 
ألنه زوج فاطمة الزهراء عليها السالم وأم 
احلسن واحلسني سيدي شباب أهل اجلنة 
ابناه اللذين عّدمها رسول اهلل بمثابة ابنائه؛ 
واخلصال  اخلصائص  من  كثري  وغريها 
موضوعية  رواية  يروي  ألن  تؤهله  التي 
وموثوقة عن مبعث الرسول والوحي 
مل  كله  هذا  من  شيئًا  لكن  القرآن.  ونزول 
القرآن  ومفرسي  املؤرخني  عند  أثرًا  يرتك 
الكريم من أهل السنّة، حقيقة إن اإلعالم 
اإلسالمي بعد وفاة رسول اهلل مل هيتم 
السلطــــة  وإن  عيّل؛  ــام  اإلم برواية 
يستفد  مل  اإلسالمي  واملجتمع  السياسية 
وحكمته  وعلمه  ووعيه  جتاربه  من  كثريا 
عدالته  والسيام  لألمور،  تدبريه  وحســـن 
الشؤون  ومع  عائلتــــه  ومع  نفســــه  مع 
واالجتامعية  والدينية  السياسيـــــة  العامة 
وحفظه  علمه  من  ينتفع  ومل  والعسكرية، 
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فإنه  وكتابـــــة،  شفاهيا  الكريم  للقرآن 
سّلمــه  ــذي  ال املصحف  ن  دوَّ من  أول 
كل  مع  موته.  قبيل   اهلل رســول  ــاه  إي
وعىل  عرصه  يف  فات  ما  كّل  عىل  األسف 
هو  هذا  املعارصة.  أمورنا  يف  فيه  نحن  ما 
لباس  دوما  تلبس  التي  املجتمعات  ديدن 
الرياء والدجل واإلحتيال، ومتقت السليم 
واملــســاواة  الــعــدل  ومتقت  والصحيح، 
البائس  اإلنسان  طبيعة  إهنا  البرش،  بني 
يكن  أمل  والــفــاســد.  والــكــاره  املتعصب 
العراقني  أمري  القرسي  اهلل  عبد  بن  خالد 
مكة  ذلك  قبل  وويل  امللك  عبد  بن  هلشام 
للوليد بن عبد امللك، ثم لسليامن إنموذجا 
حقيقيا لتفكري متمع، متمع الرياء واملقت 
والكراهية. إذ إنه، أي خالد، حينام طلب 
السرية  يف  كتابا  له  يكتب  أن  الزهري  من 
النبوية، رّد الزهري مستفهام وإن كان لعيل 
برسعة  فأجاب  فيها  دور  طالب  أيب  بن 
جتده  أن  "إال  واملنبوذين  اللؤماء  وببدهيية 
احلياة  شــاءت  لكن  اجلحيم"؟!.  قعر  يف 
وكانوا  شاكلته  عىل  ومن  خالد  ينطمر  أن 
 عيّل اإلمام  ويبقى  اجلحيم  قعر  يف  كثر 
بحّد  ومركزا  احلنيف  لإلسالم  مرجعا 

ومع  والديني.  العلمي  لإلشعاع  ــه  ذات
اإلسالمي  املجتمع  يتلف  أن  األسف  كل 
التي  الرواية  السياسية  سلطته  وباألخص 
أيب  ــة  رواي سفيان  أيب  بن  معاوية  ساّمها 
يبق  فلم   ،اإلمام عيّل رواية  أي  تراب، 
منها يشء مهم عدا ما اورده أبان بن عثامن 
اإلمام  أصحاب  من  وهو  األمحر  البجيل 
بخمسة  كتابا  كتب  والــذي   الصادق
كل  مع  لكن  النبوية،  السرية  عن  أجــزاء 
الكتاب  هــذا  ضــاع  فقد  أيضا  ــف  األس
الضخم واملهم أو ضّيع من قبل العباسيني 
منه  يبق  مل  حتى   ،األطهار األئمة  قتلة 
سوى روايات اعتمدها اليعقويب يف تاريه 
والشيخ الطريس يف كتابه )إعالم الورى( 
الــقــرآن  ومــفــرسي  املؤلفني  مــن  وغـــريه 

الكريم من الشيعة.
تبني  شيعية  روايات  فهناك  واحلقيقة 
اهلل  رســول  عمه  ابن  مع  كان  اإلمــام  بأن 
حينام  اجلــبــال  شعاب  يف  الغنم  يرعيان 
باسمه  يناديـــــــــه  شخصا   النبي رأى 
الشخص  فأجابه  يكون  من  النبي  فسأله 
ليتخذه  له  أرسله  اهلل  وبأن  جرئيل  بإنه 
رسوال. فريوي اإلمام يف رواية أوردها 
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وسندها  النبوة(  )دالئل  كتابه  يف  البيهقي 
قال  احلافظ  اهلل  عبد  ابو  اخرنا  اآليت:- 
حدثنا ابو حممد بن أمحد بن عبد اهلل املزين 
حدثنا  قال  موسى  بن  يوسف  حدثنا  قال 
بن  يوسف  حدثنا  قال  يعقوب  بن  عّباد 
اهلل  عبد  بن  عّباد  السدي عن  ثور عن  ايب 
]هوعباد بن عبد اهلل األسدي الكويف[ عن 
بمكة   اهلل رسول  مع  "كنا  قال   عيل
فخرج يف بعض نواحيها فام استقبله شجر 
والجبل اال قال له: السالم عليك يارسول 
رواية  الطريس  الشيخ  وروى  اهلل")40(. 
أخرى عن طريق أيب احلسن بن برشان عن 
قال  عباد  عن  السدي  عن  العال  بن  حممد 
سمعت عليا يقول »لقد رأيتني أدخل 
معه –يعني مع النبي –الوادي فال يمر 
عليك  السالم  قال:  اال  شجر  وال  بحجر 
فهذه  اســمــعــه«)41(.  ــا  وان اهلل،  يــارســول 
القليلة قد استخدمت يف كتاب  الروايات 
لكنه  واحد  موضوع  حول  النبوة  دألئل 

)40( ينظر الشيخ أبو الفضل بن احلسن الطريس: 
إعالم الورى بأعالم اهلدى؛ صححه وعلق 
األعىل  مؤسسة  الغفاري،  أكر  عيل  عليه 

للمطبوعات، بريوت جزء1 ص 104. 
)41( م. ن. نفس الصفحة. 

مهم جدا اذ انه أعقب عملية نزول الوحي 
عّز  الباري  رسالة   اهلل رسول  وتقبل 
اثــر منرصفه  وأنــه عىل  ــوادي  ال وجــل يف 
عائدًا إىل منزله الحظ ان احلجر والشجر 
يارسول  عليك  السالم  بتحية  كانت حتييه 
رواية  نقل  قد  االمام  ان  املؤكد  فمن  اهلل. 
شخصيًا  اهلل  رسول  هبا  حّدثه  كام  الوحي 
وربام كان اإلمام برفقته آنذاك غري ان مثل 
فلم  أوأتلفت  غيبت  قد  الــروايــات  هذه 

تصلنا مع األسف الشديد.
اليعقويب  واضح  بن  أمحد  لنا  ويقدم 
كانت  الـــذي   ،904 ـــ/  ه املــتــوف292 
املؤلفات  يف  تذكر  مل  رواية  شيعية،  ميوله 
املبعث  بشأن  السنّية  والتفسريية  التاريية 
 اهلل رسول  »وبعث  فيها  جاء  النبوي 
يف  مبعثه  فكان  سنة،  أربعني  استكمل  ملا 
ومن  رمضان،  يف  وقيل  األول،  شهرربيع 
شهور العجم يف شباط. وكانت سنته التي 
بعث فيها سنة قرآن يف الدلو. قال، ما شاء 
ااهلل، احلاسب: كان طالع السنة التي بعث 
فيها رســـــــول اهلل وهو القرآن الثالث 
من قرآن مولده السنبلة أربع درجات 
133، والقمر يف امليزان سبع عرشة درجة، 
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واملريخ من الطالع يف السنبلة ثالث عرشة 
يف  اخلامس  يف  واملشرتي  راجعًا،  درجــة 
وزحل  درجــة،  وعرشين  إحــدى  اجلــدي 
درجــات  تسع  يف  الــســادس  يف  الدلو  يف 
يف  والشمس  احلـــوت،  يف  ــزهــرة  ال ــّد  ح
الثامن يف احلمل دقيقة، وعطارد يف احلمل 
السنة  مدخل  وحــّد  درجــة،  عرشة  أربــع 
وقال  الشمس.  فيه  دخلت  يوم  أول  منذ 
يف  يومئذ  الشمس  كانت  ــي:  ــوارزم اخل
الدلو أربعًا وعرشين درجة ومخس عرشة 
عرشة  سبع  الرسطان  يف  والقمر  دقيقة، 
درجة، وزحل يف الدلوتسع عرشة درجة، 
يف  واملريخ  درجة،  عرشة  اثنتي  واملشرتي 
احلوت مخس عرشة درجة وثالثني دقيقة، 
درجة،  عرشة  إحدى  احلمل  يف  والزهرة 
درجـــة  وعرشين  ثالثًا  الدلو  يف  وعطارد 
ناداه  وربام  فيكلمه.  يظهرله  جريل  وكان 
من السامء ومن الشجرة ومن اجلبل فيذعر 
له: أن ربك  ثم قال  من ذلك رسول اهلل، 
األوثــان،  من  الرجس  جتتنب  أن  يأمرك 
فكان أول أمره. فكان رسول اهلل يأيت 
سمع  ما  هلا  ويقول  خويلد  ابنة  خدجية 
وتكلم به. فتقول له: اسرت يا ابن عم، فواهلل 

وأتاه  خريًا.  بك  اهلل  يصنع  أن  ألرجو  إين 
ظهر  ثم  األحد  وليلة  السبت  ليلة  جريل 
بعضهم  وقال  اإلثنني،  يوم  بالرسالة  له 
يوم اخلميس، وقال من رواه عن جعفر بن 
حممد ]يفهم من اليعقويب هاهنا إن لإلمام 
النبوي[  املبعث  بشأن  رواية   الصادق
رمضان  شهر  من  بقني  لعرش  اجلمعة  يوم 
وعىل  للمسلمني  عيــــــدا  جعله  ولذلك 
درنوكا  له  وأخــرج  سندس  جبة  جريل 
من درانيك اجلنة فأجلسه عليه وأعلمه أنه 
رسول اهلل وأبلغه عن اهلل وعّلمه: أقرأ 
باسم ربك الذي خلق. وأتاه من غد وهو 
متدثر، فقال يا أهيا املدثر قم فأنذر. وقال 
بعد  جريل  عنه  هناين  ما  أول  اهلل:  رسول 
وروى  الرجال.  مالحاة  األصنام  عبادة 
سنني  ثالث  به  وكل  إرسافيل  أن  بعضهم 
ســنــة)42(.  عرشين  به  وكــل  جريل  وأن 
إسناده،  سلسلة  يذكر  مل  اليعقويب  أن  إاّل 
أبان  اقتبسها من كتاب  إنه  وعىل األرجح 
أسند  فقد  األمحـــري،  البجيل  عثامن  بن 
روايته اىل من رواها عن االمام جعفر بن 

)42( ينظر تاريخ اليعقويب، دار مصادر، بريوت 
جـ2 ص 22 -23. 
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ولكنه  اسمه،  يذكر  ان  دون  من   حممد
املتوف  االمحر  البجيل  عثامن  بن  أبان  كان 
يف الربع االخري من القرن الثاين للهجرة. 
االئمة  أحاديث  رواة  من  هذا  أبان  وكان 
اصحابه  من  فكان   الصادق السيام 
ونقل الكثري من الروايات عنه اما مبارشة 

او من خالل شيوخه اآلخرين)43(.
وقد اعتمد العلامء الشيعة رواية خمالفة 
متاما للرواية الزبريية كالتي تقدم ذكرها يف 
تاريخ اليعقويب، فالعامل عيل بن إبراهيم بن 
هاشم القمي املتوف يف سنة 329 هجرية، 
وهو راوية وفقيه ومفرس شيعي له التفسري 
املشهور بـ)تفسري القمي(، والذي يعّد من 

طبعة  االمايل  الطويس،  الشيخ  ينظر  ينظر   )43(
1414هـــ،  رقم  الثقافة  دار  مطبعة  اوىل، 
مؤسسة   1417 اوىل  طبعة  بالفهرست 
احليل:  العالمة   ،59 ص  االسالمي،  النرش 
 ،1381 ثانية  طبعة  االقــــوال،  خالصة 
املطبعة احليدرية النجف ص74، جعفربان، 
رسول: سرية سيد االنبياء واملرسلني، نقله 
مشهد،  ــدي،  االس هاشم  عيل  العربية  اىل 
املبعث  )إعــداد(  ايضًا  وله  -93؛   92 ص 
ألبان  والــردة  والسقيفة  والوفاة  واملغازي 
بن عثامن االمحر، طبعة اوىل، مطبعة مكتب 
 ،10 ص   ،1417 قم  االسالمي،  االعالم 

 .43- 42

رواية  روى  وأبرزهم  الشيعة  رواة  أشهر 
املبعث النبوي الرشيف بحسب اآليت:

 النبي »أن  إبراهيم  بن  عيل  فذكـر 
له سبع وثالثون سنة كان يرى يف  أتى  ملا 
اهلل.  رسول  يا  فيقول  أتاه  آتيا  كأن  نومه 
اىل  فنظر  غنام  يرعى  اجلــبــال  بــني  ــان  وك
له  فقال  اهلل  رســول  يا  له  يقول  شخص 
من أنت قال جرئيل أرسلني اهلل ليتخذك 
ذلك  يكتم   اهلل رسول  وكان  رسوال. 
يا  فقال  الســــــامء  من  بامء  جرئيل  فأنزل 
الوضوء عىل  جرئيل  فعّلمه  فتوضأ  حممد 
الرأس  ومسح  املرفق  من  واليدين  الوجه 
الركوع  وعلمـــــه  الكعبني  اىل  والرجلني 
والــســجــود فــدخــل عــيل اىل رســـول اهلل 
صلوات اهلل عليهام وهو يصيل. وهذا ملا تم 
له  أربعون سنة فلام نظر اليه قال يا أبا 
القاسم ما هذا قال هذه الصالة التي أمرين 
وصىل  فأسلم  اإلسالم  اىل  فدعاه  هبا  اهلل 
إال  يصيل  ال  فكان  خدجية  وأسلمت  معه 
عليها  وخدجية   وعيل  اهلل رســول 
دخل  أيام  لذلك  أتى  فلام  خلفه  السالم 
ومعه   اهلل رسول  منزل  اىل  طالب  أبو 
جعفر فنظر اىل رسول اهلل وعيل بجنبه 
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جناح  صل  جعفر  يا  جلعفر  فقال  يصليان 
ابن عمك فوقف جعفر بن أيب طالب من 
اجلانب اآلخر ثم خرج رسول اهلل اىل 
فاشرتاه  زيدا  فرأى  العرب  أسواق  بعض 
تزوجها  فلام  كيسا  غالما  ووجده  خلدجية 
وهبته له فلام نبئ رسول اهلل زيد أيضا 
فكان يصيل خلف رســــــــول اهلل عيل 

وجعفر وزيد وخدجية«)44(.
ومل يكشف القمي عن مصدر معلومته 
الشيعة.  الــرواة  أجل  من  يعّد  لكنه  تلك 
بن  حييى  رواها  أيضا  مماثلة  رواية  وهناك 
تيسري  كتاب  يف  وردت  الزيدي  احلسني 
املطالب يف أمايل أيب طالب ملؤلفه حييى بن 
424هجرية  سنة  املتوف  الزيدي  احلسني 

احلسن:  بــن  الفضل  ــريس،  ــط ال ينظر   )44(
اهلـــدى )صححه  بــأعــالم  ـــورى  ال إعـــالم 
مؤسسة  الغفاري،  أكر  عيل  عليه  وعلق 
53؛  ص  ــريوت  ب للمطبوعات،  ــىل  األع
آل  مناقب  عيل؛  بن  حممد  شهراشوب؛  ابن 
يوسف  دكتور  وفهرسة  حتقيق  طالب،  أيب 
الثانية،  الطبعة  األول،  اجلــزء  البقاعي، 
1991، دار األضواء، جزء 1 ص ص 71؛ 
اجلامعة  األنوار  بحار  باقر:  املجليس؛ حممد 
الكتاب  ــار،  ــه األط األئــمــة  أخــبــار  لــدرر 
قم   ،نبينـــــــا وأحواله تاريخ  السادس: 

املقدسة 1388 هجرية ص 648. 

اإلمام  اىل  النهائية  باحللقة  سندها  يرجع 
عثامن  بن  أبان  طريق  عن  جاءت   عيل
البجيل األمحر أو األمحري يف كتابه الضائع 
بن  أبان  كاآليت:-  وهي  النبوية(  )السرية 
عن  الذهيل  ــروان  م بن  حممد  عن  عثامن 
حممد بن سنان عن جعفر بن حممد عن أبيه 
النهائية  فحلقتها   .عيل عن  جّده  عن 
عن  الصادق  حممد  بن  جعفر  اإلمام  عن 
اإلمــام  جــده  عن   الباقر اإلمــام  أبيه 
قال   عيّل اإلمام  عن   العابدين زين 
بأعىل  جريـــــل   اهلل لرسول  »تراءى 
فأخرج  سندس،  من  جبة  وعليه  الوادي 
له درنوكا من درانيك اجلنة فأجلسه عليه، 
ثم أخره أنه رسول اهلل إليه، وأمره بام أراد 
أن يأمره به، فلام أراد جرئيل أن يقوم 
له:  قال  ثوبه  بطرف   اهلل رسول  أخذ 
رسول  فقام  جريل،  قال:  اسمك؟.  »ما 
وال  بشجرة  مّر  فام  بالغنم  فلحق   ،اهلل
السالم  وقالت:  عليه  سلمت  إاّل  مــدرة 
عليك يا رسول اهلل »وكان يرعى غنام أليب 

طالب عمه«)45(.

)45( ينظر السيد حييى بن احلسني بن هارون بن 
بن  حممد  بن  هــارون  بن  حممد  بن  احلسني 
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املحدث  الفقيـــــه  ذكر  فقد  وللتأكيد 
الدين  هبة  ابن  الدين  قطب  واملفســـــــر 
هجرية   573 سنة  يف  املتوف  الــراونــدي 
وهو  واجلـــوائـــح(.  ــج  ــرائ )اخل كتابه  يف 
وفقهاء  ومتكلمي  ومفرسي  حمدثي  من 
القرن  يف  الشيعــــة  ومؤرخي  وفالسفة 
السادس اهلجري. كام وأنه كان من تالمذة 
ممع  تفسري  صاحب  الطريس  الشيخ 
البيان، وله تأليفات عديدة أشهرها كتاب 
اخلرائج واجلرائح، ويعتر ابن شهرآشوب 
املازندراين والشيخ منتخب الدين الرازي 
من أبرز تالمذته. يف باب معجزات رسول 
اهلل حديثا عن اإلمام الصادق جاء 
  اهلل  رسول  نشأ   الصادق »قال  فيه 
يف حجر أيب طالب حتى إذا بلغ قريبا من 
العرشين سنة قال: يا عّم إين أرى يف املنام 
رجال يأتيني ومعه آخر فيقوالن: »هوهو، 

القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن عيل 
القايض  االبــواب  عىل  رتبه  طالب،  ايب  بن 
حتقيق:  السالم،  عبد  بن  حممد  بن  جعفر 
مؤسسة  النارش:  العزي،  محود  بن  عبداهلل 
االوىل  الطبعة:  الثقافية  عيل  بن  زيد  االمام 
1422هجرية/ 2002م ص 52 -53؛ د. 
جعفريان، تيسري املطالب يف أمايل ايب طالب 

ص 26. 

فاذا بلغ فشأنك به« والرجل ال يتكلم، ثم 
–الذي  الرجل  رأيت  قد  إين  عّم  يا  قال: 
كنت أراه يف املنام –قد ظهر يّل. فانطلق به 
أبو طالب اىل عامل كان بوادي مكة يتطبب، 
الرجل يف برصه وصعد، وأخره  فصّوب 
الطبيب:  فقال  يــرى.  بام    اهلل  رســول 
شأنا،  أخيك  البــن  إن  مناف  عبد  يابن 
الناموس  أخيك  ابن  جيد  الذي  هذا  إّنام 
]األكر[ الذي جيده األنبياء. ومن املناسب 
ذكره هاهنا أن الصاحلي الشامي املتوف يف 
سنة 942 هجرية يف كتابه املتعدد األجزاء 
سرية  يف  والرشاد،  اهلدى  )سبل  املوسوم 
نبوته  وأعالم  فضائله  وذكر  العباد،  خري 
أورد  واملعاد(  املبدأ  يف  وأحواله  وأفعاله 
رواية مل يرتدد ذكرها يف املؤلفات التاريية 
هذه  يف  معتمدا  السنّة  ألهل  والتفسريية 
بن حممد  بكر  أيب  بن  اهلل  عبد  الرواية عىل 
املتوف  الدواليب  رواه  حزم  بن  عمرو  بن 
بكر  أيب  بن  اهلل  عبد  ان  هـ؛   135 سنة  يف 
برواية  اهتّموا  الذين  األوائل  الرواة  من 
األحاديث املتعلقة بالسري واملغازي، حتى 
املغازي.  أصحاب  من  بأنه  الذهبي  عّده 
لقد كانت تلك األحاديث التي مجعها عبد 
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اهلل بن أيب بكر النواة التي اعتمد عليها بعد 
عبد  نقل  وقد  النبوية،  السرية  ُكّتاب  ذلك 
اهلل هذه األحاديث عن زوجته فاطمة بنت 
عامرة عن خالة أبيه عمرة بنت عبد الرمحن 
أيب  بنت  عائشة  حممد  النبي  زوجــة  عن 
والواقدي  إسحاق  ابن  عنه  ونقلها  بكر، 
أخباًرا  وشملت  والطري،  سعد  وابــن 
ووفود  حممــد،  النبي  حياة  ببدء  تتعلق 
ونّص  الردة  وأخبار حروب  عليه  القبائل 
»أن  هو:  املسألة  هذه  هتّم  التي  الرواية 
أول ما بدئ به رسول اهلل من الوحي 
الرؤيا الصاحلة -ويف رواية: الصادقة -يف 
النوم، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل 
فلق الصبح، فرأى وهو بمكة أن آت أتاه 
فقالوا: هو  إليه  فنظروا  له  ومعه صاحبان 
هو ومل يأن له بعد. فهاله ذلك وذكره لعمه 
فقال: يا بن أخي ليس بيء، حلمت. ثم 
يب  سطا  عم  يا  فقال:  ذلك  بعد  إليه  رجع 
يف  يده  فأدخل  لك  ذكرت  الذي  الرجل 
عمه  به  فخرج  بردهـــا.  أجد  حتى  جويف 
بمكة  يتطيب  الكتاب  أهل  من  رجل  إىل 
فحدثه حديثــــه وقال عاجلـــه فصوب به 
وصعد وكشف عن قدميه ونظر بني كتفيه 

وقال: يا عبد مناف ابنك هذا طيب طيب، 
هيود  به  ظفرت  إن  عالمات،  فيه  للخري 
الرئي من الشيطــــان ولكنه  قتلته، وليس 
القلوب  يتحسسون  الذين  النواميس  من 
هذه  راوية  ولعل  بــه«)46(.  فرجع  للنبوة. 
رواية  أو  مصدر  من  أخذها  قد  الرواية 
يف  تتشابه  لكوهنا  الزبريية  للرواية  مغايرة 
الراوندي  الدين  قطب  رواية  مع  فحواها 

الشيعي.
تيسري  كتاب  يف  رواية  وردت  كذلك 
املطالب يف أمايل أيب طالب ملؤلفه حييى بن 
424هجرية  سنة  املتوف  الزيدي  احلسني 
اإلمام  اىل  النهائية  باحللقة  سندها  يرجع 

)46( قطب الدين الراوندي: اخلرائج واجلوائح، 
حتقيق مؤسسة اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه 
قم املقدسة )39( اجلزء األول ص83؛ ينظر 
الكنى  القمي،  الراوندي  الدين  قطب  عن 
الصاحلي  ينظر  ص72.  ج3،  واأللقاب، 
الشامي: سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري 
العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله 
بن يوسف  املبدأ واملعاد؛ حممد  وأحواله يف 
الصاحلي الشامي )املتوف: 942هـ(، حتقيق 
املوجود،  عبد  أمحد  عادل  الشيخ  وتعليق: 
الكتب  دار  مــعــوض،  حممد  عــيل  الشيخ 
األوىل،  الطبعة  –لبنان،  بــريوت  العلمية 

1414 هـ –1993 م، جزء 2 ص 232. 
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عثامن  بن  أبان   جاءت عن طريق  عيل 
البجيل األمحر أو األمحري يف كتابه الضائع 
بن  أبان  كاآليت:-  وهي  النبوية(  )السرية 
عن  الذهيل  ــروان  م بن  حممد  عن  عثامن 
حممد بن سنان عن جعفر بن حممد عن أبيه 
النهائية  فحلقتها   .عيل عن  جّده  عن 
عن  الصادق  حممد  بن  جعفر  اإلمــام  عن 
قال   عيّل اإلمــام  عن   جده عن  أبيه 
بأعىل  جريل   اهلل لــرســول  ـــراءى  »ت
فأخرج  سندس،  من  جبة  وعليه  الوادي 
له درنوكا من درانيك اجلنة فأجلسه عليه، 
ثم أخره أنه رسول اهلل إليه، وأمره بام أراد 
أن يأمره به، فلام أراد جرئيل أن يقوم 
له:  قال  ثوبه  بطرف   اهلل رسول  أخذ 
رسول  فقام  جريل،  قال:  اسمك؟.  »ما 
وال  بشجرة  مّر  فام  بالغنم  فلحق   ،اهلل
السالم  وقالت:  عليه  سلمت  إاّل  مــدرة 
عليك يا رسول اهلل »وكان يرعى غنام أليب 

طالب عمه« )47(.

)47( ينظر السيد حييى بن احلسني بن هارون بن 
بن  حممد  بن  هــارون  بن  حممد  بن  احلسني 
القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن عيل 
القايض  االبــواب  عىل  رتبه  طالب،  ايب  بن 
حتقيق:  السالم،  عبد  بن  حممد  بن  جعفر 

ومن معجزات رسول اهلل بحسب 
أت  جرئيل  أن  واجلوائح  اخلرائج  كتاب 
فغمز  مكة،  بأعىل  وهــو   اهلل ــول  رس
ناحية  يف  بعقبه  فهمز[  أخرى  رواية  ]ويف 
لرييه  فتوضأ  عــني،  فانفجرت  الـــوادي 
كيف وضوء الصالة، ثم تّطهر رسول اهلل، 
وإهنا  اهلل،  رسول  وصىّل  جرئيل  صىّل  ثم 
فرجع  فرضت.  صالة  أول  فهي  الظهر، 
رسول اهلل اىل خدجية، فأخرها، فتوضأت 

وصّلت)48(.
ومنها، أي ]من معجزاته عليه الصالة 
بلغ  مّلا  قال:   اهلل عبد  أبا  أن  والسالم[ 

مؤسسة  النارش:  العزي،  محود  بن  عبداهلل 
االوىل  الطبعة:  الثقافية  عيل  بن  زيد  االمام 
1422هجرية/ 2002م ص 52 -53؛ د. 
جعفريان، تيسري املطالب يف أمايل ايب طالب 

ص 26. 
اخلرائج  ــراونــدي:  ال الدين  قطب  ينظر   )48(
 واجلوائح، حتقيق مؤسسة اإلمام املهدي
أبو  –84؛   83 ص   1 جزء  املقدسة  قم  يف 
املسعودي  عيل  بن  احلسني  بن  عيل  احلسن 
ايب  بن  عيل  لالمام  الوصية  اثبات  اهلــذيل: 
والنرش  للطباعة  ــواء  االض ار  طالب؛ 
الثانية  الطبعة:  لبنان  –بريوت  والتوزيع 
1988، ص 126؛ املجليس: بحار األنوار؛ 

كتاب تاريخ نبينا ص 637. 
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سمعت  قال:  سنة  أربعني   اهلل رسول 
رسول  أنت  حممد  يا  السمـــاء:  من  صوتا 
جرئيل  له  تــراءى  وملا  جرئيل،  وأنا  اهلل 
بأعىل الوادي، وعليه جبة سندس، أخرج 
اجلنة، وأجلسه عليه،  درنوكا من درانيك 
وأخره أنه رسول اهلل، وأمره بام أراد، ثم 
 حممد فلحق  وقام،  جرئيل،  أنا  قال: 
بالغنم، وكان يرعى غنم عّمه أيب طالب. 
إاّل سّلمت  مدرة  فام من شجرة وال  قال: 

عيّل وهنأتني)49(.
واجلوائـــــح  اخلرائج  مؤلف  وروى 
ــن أيب  ــيل ب ــن أمــرياملــؤمــنــني ع روايــــة ع
رســول  مــع  »كنت  فيها  ــال  ق  طالب
بقي  فام  نواحيها،  بعض  اهلل فخرج يف 
شجر وال حجر إال قال: السـالم عليك يا 

رسول اهلل«)50(.
وجاء يف كتاب الطريس أن »جرئيل 
نزل عىل أجيــــــــــاد أصفر والنبي بني 
عيل وجعفر، فجلس جرئيل عند رأســـه 
إعظاما  ينبهاه  ومل  رجليه  عند  وميكائيل 
له، فقال ميكائيل: اىل أهيم بعثت؟. قال: 

)49( ينظر اخلرائج واجلوائح جزء 1 ص 83. 
)50( م. ن. جزء 1 ص 46. 

جرئيل  اليه  أدى  انتبه  فلام  األوســط،  اىل 
فلام هنض جرئيل  تعاىل،  اهلل  الرسالة عن 
قال:  ثم  بثوبه،   اهلل رسول  أخذ  ليقوم 
هنض  ثم  جرئيل،  قــال:  اسمك«؟،  »ما 
بشجرة  مّر  فام  بقومه،  ليلحق   ،النبي
ثم  وهنأته،  عليه  سلمت  إال  مــدرة  وال 
كان جرئيل يأتيه وال يدنو منه إال بعد أن 
بأعىل مكة،  فأتاه يوما وهو  يستأذن عليه، 
عني  فانفجر  الوادي،  بناحية  بعقبه  فغمز 
صىل  ثم  الرسول  وتطهر  جرئيل  فتوضأ 
الظهر، وهي أول صالة فرضها اهلل تعاىل، 
 ،مع النبي وصىل أمري املؤمنني عيل
خدجية،  اىل  يومه  من  اهلل  رســول  ورجــع 
العرص  صالة  وصلت  فتوضأت  فأخرها 

من ذلك اليوم«)51(.
القــــايض  رواه  ما  هو  أمهية  واألكثر 
العريب  بــن  بكر  ــو  أب اهلل  عبد  بــن  حممد 
املــعــافــري االشــبــيــيل املــالــكــي )املــتــوف: 
اآليات  بشأن  نــادرة  روايــة  من  543هـــ( 
يف   اهلل رسول  عىل  نزلت  التي  األوىل 
تعقيبه  ففي  الــقــرآن(.  )أحكــــام  كتابه 
عىل سورة العلق قائال ما نّصه »اْلَقْوُل: يِف 

)51( م. ن. ص 73. 



أ.د. عبد اجلبار ناجي

175

هـ(
14

40
م- 

20
19

ء )
شتا

ن -
ثو

ثال
وال

س 
اد

س
 ال

دد
لع

ا

ِل َما َنَزَل ِمْن اْلُقْرآِن، َوفِيِه َأْرَبَعُة َأْقَواٍل:  َأوَّ
َواْبُن  َعاِئَشُة،  َقاَلْتُه  وَرُة؛  السهُّ َهِذِه  ُل:  اأْلَوَّ
ُه  َأنَّ الثَّايِن:  ُهْم.  َوَغرْيُ  ، َبرْيِ الزهُّ َواْبُن  َعبَّاٍس، 

الثَّالُِث:  َجابٌِر.  َقاَلُه  ُر{؛  ثِّ امْلُدَّ َا  َأهيهُّ }َيا  َنَزَل 
َما  ُل  َأوَّ  :َطالٍِب َأيِب  ْبــُن  ــيِلهُّ  َع ــاَل  َق

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  اْلُقْرآِن:  ِمْن  َنَزَل 
األنعام:  ــورة  ]س چ  ۇ  ۇ 

 : اهْلَْمَدايِنهُّ َة  َمْيرَسَ َأُبو  َقاَل  ابُِع  والرَّ  .]151
ُة اْلِكَتاِب«. ُل َما َنَزَل َفاحِتَ َأوَّ

املذكورة  الشيعية  الروايات  فأن  إذن 
ــّد أهنــا قــد أشــارت اىل أن  ب ــاله ال  يف أع
 امللك جرئيل قد أنزل عيل رسول اهلل
آيات من الذكر احلكيم وهو يعلمه أن اهلل 
سبحانه وتعاىل قد اختاره رسوال وقبل أن 
من  هي  اآليات  هذه  وأن  الصالة؛  يعّلمه 
سورة األنعام التي تبني وصايا اهلل سبحانه 
لإلسالم  الناس  الرسول  دعوة  يف  وتعاىل 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  اآليـــات  وهــي 
ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 

ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 

ەئ  ائائ  ى  ى  ېې  ې 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

یی ی ی جئ حئ مئچ)52(؛ 

يف  القرطبي  عريب  ابن  قاله  ما  أكد  وقد 
القرآن  الحــكــام  اجلــامــع  )كــتــاب  كتابه 
واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان( 
املختلفة  واآلراء  العلق  لسورة  تفسريه  يف 

بني العلامء حول السورة األوىل التي نزلت 
عىل رسول اهلل فقال ما نّصه:

»قوله تعاىل چ چ چ چ ڇ ڇ چ
القرآن  من  نزل  ما  أول  السورة  هذه 
جرئيل  هبا  نزل  املفرسين  معظم  قول  يف 
عىل النبي وهو قائم عىل حراء، فعّلمه 

مخس آيات من هذه السورة.
وقيل: إن أول ما نزل )يا أهيا املّدثر(؛ 

قاله جابر بن عبد اهلل، وقد تقدم.
وقيل: فاحتة الكتاب أول ما نزل؛ قال 

أبو ميرسة اهلمداين.
ما  أول   :طالب أيب  بن  عيل  وقال 

بن  بكر  أبــو  اهلل  عبد  بن  حممد  القايض   )52(
املالكي)املتوف:  االشبييل  املعافري  العريب 
أصوله  راجــع  القرآن(  أحكام  ـــ(؛  543ه
عبد  حممد  عليه:  وعلَّق  أحاديثه  ــّرج  وخ
القادر عطا النارش: دار الكتب العلميــــــة، 
الثالثة،  الطبعــــــــــــــــــــة:  –لبنان  بريوت 

1424هـ–2003 جزء 4 ص 418. 
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  القرآن  من  نزل 
ۇ ۇ چ ]سورة األنعام: [.

عائشـــــــة:  قالت  األول:  والصحيح 
الرؤيا   اهلل ــول  رس بــه  ــدئ  ب مــا  أول 

الصادقة)53(.

من  الــرغــم  عــىل  الــروايــتــان  فهاتان 
بني  واجلدل  االختالف  إبراز  يف  أمهيتهام 
جدا،  املهمة  املسألة  هــذه  حــول  العلامء 
معلوماهتام  مصادر  عن  يكشفا  مل  لكنهام 
والسؤال  شيعية.  مصادر  كانت  ولعلها 
ملاذا  هو  الروايتني  هاتني  تثريه  الذي  املهم 
الذكر  السابقة  الشيعية  الروايات  تذكر  مل 
سبحانه  اهلل  أنزهلا  التي  اآلية  ما  أعاله  يف 
يف   عيل اإلمــام  ــة  رواي بحسب  وتعاىل 
من  املفرسين  عند  ذكره  تم  الذي  الوقت 

أهل األندلس.
املتقدمة  الشيعية  الروايات  أن  حقيقة 
عّلمها  التي  اآليات  أو  اآلية  اىل  تشري  ال 
أو أنزهلا امللك جرئيل عندما أبلغ رسول 

اجلامع  كتاب   ،671 سنة  املتوف  القرطبي   )53(
الحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة 
عبد  بن  اهلل  عبد  د.  حتقبق  الفرقان،  وآي 
الرسالة  مؤسسة   22 جزء  الرتكي  املحسن 

2006، ص 374. 

وهو  رســوال  اختاره  قد  أهلل  بــأن   اهلل
لرسول  اجلنة  درانيك  من  درنوكا  يفرش 
اهلل، ولعلها قد أغفلت ذلك أو أن مؤلفي 
تلك الكتب التي نّوهنا عنها مل يشريوا اىل 
يؤثر  أن  خشيتهم  بحجة  ربام  تلك  اآلية 
أال  واملهيمنة  السائدة  الرواية  عىل  ذلك 
بنزول  تقول  التي  الزبريية  الرواية  وهي 
العلق  ــورة  س من  األوىل  ــات  آي اخلمس 
وأهنا اآليات األوىل التي نّزهلا اهلل سبحانه 
فأن  ذلك  مع  الكريم.  رسوله  عىل  وتعاىل 
عدم  ــدا  أب يــرران  ال  التفسريين  هذين 
لآلية  الشيعــــة  واملفرسين  املؤرخني  ذكر 
وصايــــا  تتضمن  التي  األنعام  سورة  من 
مهمة من اهلل سبحانه وتعاىل بخصـــوص 
املامرسات والعادات السيئــــة التي كانت 
املرشكني  متمـــــع  املجتمع،  يف  مسترشية 
عام.  بشكل  اجلاهيل  واملجتمع  املكيني 
عريب  ابــن  فيه  شخص  الــذي  الوقت  يف 
األشبييل  املعافري  والــقــايض  القرطبي 
املالكي قول اإلمام عيل بأن امللك جرئيل 
أنزل عىل رســـــول اهلل اخلمس وصايا 
التي تضمنتهـــــا آية رقم 151 من سورة 

األنعام.



فحوى البحث

177

الشيخ الدكتور هاشم أبو خمسني

األحساء- اململكة العربية السعودية

 V�??�� b�Ë b� Y���« «c� Ê√ t�� W�bI� � Y�U��« bO??��« ‰uI�
Ær�dJ�« Ê¬dI�« � WOB�A�« ÂuNH� W�dF* WOLKF�« W�U(«

 WOB�A�« ÂuNH� W�dF� UN�b� W��??�H� WO�u{u� W??�«—œ Y���U�
 WN�Ë s� ¨rOK??��«Ë UNM� i�d*«Ë ◊U/√Ë ÂUJ??�√ s� U�u� —Ëb� U??�Ë
 Ÿu� s� uN� w�U��U�Ë ÆfHM�« r??K� rO�UH� �« �«œUM�??�« r�dJ�« Ê¬dI�« dE�

Ær�dJ�« Ê¬dI�«Ë WO�HM�« ÂuKF�« 5� W�—UI*« WOM�b�«  U�«—b�«
 —œUB*« WLzU� UM�c� b�Ë ¨W9U�Ë 5����Ë W�bI� vK� Y���« ¡U??�

ÆUNO�« W�U(« ÂbF�



معامل الشخصية بني القرآن الكريم وعلم النفس

178

س والثالثون -شتاء )2019م- 1440هـ(
ساد

العدد ال

املقدمة:
لقد ولد هــذا البحــث نتيجة احلاجة 
العلميــة للتعرف عىل مفهوم الشــخصية 
يف القــران او عنــد املفرسيــن. ومفهــوم 
الشــخصية قــد يدرس مــن زوايا شــتى 
لكننــا حددنــا املعنى النفيس لــه وحاولنا 
البحث عن اآليات التي تشــري اىل مفهوم 
النفــيس وبحثنا عــن معانيها  الشــخصية 
من خالل ســر املأثور التفســريي لعلامء 
االســالم، فالبحث الذي بني يدك عبارة 
عن دراســة تفســريية موضوعيــة هدفها 
يــدور  ومــا  الشــخصية  مفهــوم  معرفــة 
حوهلــا من احكام وانــامط واملريض منها 
والســليم يف املنظور القرآين، ويستند هذا 
البحث عىل مفاهيم حمددة يف علم النفس 
وعلم النفس الشــخصية بالذات وبالتايل 
فهومن نــوع الدراســات البينيــة املقارنة 
بــني العلوم مــن جهــة والقــران الكريم 
االصــيل  فالســؤال  اخــرى.  جهــة  مــن 
هلــذا البحث هــو )ما هــي املعــامل العامة 
للشــخصية يف القــران الكريم( واســتند 
اىل اصول مســّلمة علمية وهي عبارة عن 
النفــس ملفهوم الشــخصية  تعريــف علم 

وفرضيات منها: ان القران الكريم كتاب 
تربوي وان آياته اشــارت اىل الشــخصية 

وانامطهــا وبعــض خصوصياهتــا.
فكان البحث عبارة عن مقدمة قصرية 
عنوان  حتت  هو  والذي  االول  واملبحث 
واملبحث  النفس(  علــــــم  يف  )الشخصية 
الثاين والذي هو حتت عنوان )الشخصية 

يف القران الكريم( وخامتة مقتضبة.
املبحث االول:

الشخصية يف علم النفس:
متهيد:

احتلت الشخصيــــــــــة مكانة مهمة 
يف الــدراســات النفسية خالل السنوات 

األربعني األخرية.
من  يظهر الشخص نامًيا متطوًرا،  اذ 
ثابًتا نوًعا  ويظهر من جهة أخرى،  جهة، 
من الثبات يف مواقفه واجتاهاتــــه .يبدو 
متفّرًدا متميًزا عن غريه، من جهة، ومشاهبا 
من جهة أخرى .وهو كلٌّ موٌحد،  غريه، 
أو وحدة متكاملة، من طرف، ولكنه ُيرى 
ويبحث يف عدد من اجلوانب واجلهات 
آخر فكيف نعّرف هذا  املتاميزة من طرف 
الرتكيب الذي يبدو من خالل هذه الزوايا 
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املتعددة؟)1(.
تعريف الشخصية:

تعريف  اليوجد  اللغوية  اجلهة  من 
لكلمة الشخصية هبذه اهليئة، لكننا نحاول 

التعرض اىل ما ذكروه يف تعريفها:
التعريف اللغوي:

تعريف  يف  اقواال  اللغة  اهــــــل  ذكر 
ملادهتا، نذكر منهم ما ييل:

ابن فارس: »الشني واخلاء  اول: امحد 
يف  ارتفاع  عىل  يدل  واحد  أصل  والصاد 
ســواد  ــو  وه الشخص،  ــك  ذل مــن  ــئ،  ش
اإلنسان إذا سام لك من بعد، ثم حيمل عىل 

ذلك، فيقال: شخص من بلد إىل بلد«)2(.
ابن منظور: »الشخص سواد  ثانيــــا: 
اإلنسان وغريه تراه من بعيد، تقول: ثالثة 
فقد  جسامنه،  رأيت  شئ  وكل  أشخص، 
له  جسم  كل  والشخص:  شخصه،  رأيت 

"انامط  مــقــالــة  عــبــد احلــكــيــم،  الــســلــوم،   )1(
الشخصية"، ملة النبأ، العدد 54 ذو القعدة 

 1421هـ. 
زكريا  بــن  فـــارس  بــن  ــد  أمح ـــارس:  ف ــن  اب  )2(
ت)395(، معجم مقاييس اللغة، 3/ 254 
 /1410 اإلسالمية،  الدار  )شخص(  مادة 
1990 حتقيق وضبط: عبد السالم هارون. 

ارتفاع وظهور، واملراد به: إثبات الذات، 
والشخيص:  الشخص،  لفظ  هلا  فاستعري 
العظيم الشخص، واألنثى شخيصه، وقيل 
شخيص: إذا كان ذا شخص وخلق عظيم 
بني الشخاصة، والشخوص: ضد اهلبوط، 
فهو  شخوصا  يشخص  السهم  وشخص 

شاخص: عال اهلدف...«)3(.
التعريف الصطالحي:

االمور  بعض  نوضــح  ان  هنا  فالبد 
واختيـــــــــــار  التعـــــــاريف  رسد  قبـــل 
النفس  علامء  تعريفات  ان  منها  احدها، 
للشخصية-والتي تشتمــــــل عىل تعريف 
بيلوجي  وتعريف  اجتمــــــاعي  بيلوجي 
-نتيجة  تكاميل  وتعريف  جتميعي  فيزيقي 
الشخصية  بنية  يف  منّظر  كل  نظر  لوجهة 

االنسانية ووظيفتها)4(.
ولقد بدأ االطباء االغريق االوائل يف 
الناس  بتقسيم  امليالد  قبل  اخلامس  القرن 

مكرم،  بن  حممد  الدين  مجال  منظور،  ابن   )3(
45 مادة )شخص(، دار  العرب 7/  لسان 

صادر، بريوت، بدون تاريخ. 
)4( جابر عبد احلميد جابر، نظريات الشخصية، 
العربية، 1990،  النهضــــــــة  دار  ص11، 

القاهرة. 
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عىل اساس اخلصائص االنفعالية واملزاجية 
ارسطو  فقال  واسعة...  اصناف  اربعة  اىل 
فبحسب غلبة نوع السائل يف اجلسم تتعني 
الشخصية، فان كان الدم هو االغلب كان 
باألمل.  ومفعم  ونشطا  متفائال  الشخص 
وان كان السائل االغلب هو الصفراء كان 
الفرد حاد املزاج رسيع الغضب، وان كان 
البلغم كان بليدا وهادئا وكسوال وراكدًا، 
حزينا  كان  السوداء  عليه  غلبت  اذا  واما 

متشائام.
الشخصية  بينام نجد من حاول حتديد 
عىل اساس التكوين اجلسمي مثل الطبيب 
فهو  بدينا  كان  من  فقال  ارنست  االملــاين 
النحيل  قصري ممتلئ الصدر وشعبي، واما 
والريايض  وحساس،  طويل  ضعيف  فهو 
يكون شخصا قويا، اما املشوه البنية فيكون 

خمتلط السامت.
رؤية  شلدن  االمريكي  اجلراح  وقدم 
بحسب  الشخصيات  تقسيم  عن  اخرى 
ان  فقـال  للجســـــــم:  الطبيعي  الرتكيب 
االنسان احلشـــوي )ناعم مستدير( يكون 
وحيب  ويؤلف  يألــف  منبسطــًا  اجتامعيـًا 
الراحة اجلسمية. واالنســــــــــان العظمي 

ونشطا  حيويــــا  يكون  وقــوي(  )عضيل 
الرخو  االنسان  واما  املغامرات،  وحيب 
حيب  متخوفا  جتــده  الطويل(  )النحيف 

الفن مكبوتًا ومنطويًا عىل نفسه.
سرنجر  االملاين  الفيلسوف  قسم  كام 
فاالنســــان  الرغبات،  اساس  عىل  الناس 
املشاركات  يتحاشى  النظـــــــــري هو من 
واحلياة االجتامعيــة والسياسية. واالنسان 
املــال  بجمع  مهتمــا  نــراه  االقــتــصــادي 

وهكذا)5(.
علمــــاء  عند  بالشخصية  واملقصود 

النفس والرتبية:
النظام . 1 بأهنـــــــــا:  الشخصية  عرفت 

اخلصائص  مموعة  من  املتكــــــــامل 
والنزوعيــــــــــة  والوجدانية  اجلسمية 
الفرد  ذاتية  حتــدد  التي  ــة  ــي واالدراك

ومتيزه عن غريه)6(.
»الشخصيــــة . 2 تعريف مورتن برنس: 

هــي املجموع الكىل ملــا لــدى الفرد 

ضوء  يف  الشخصية  حممود،  حممد  اجلبوري،   )5(
دار  مطبعة   ،23- ص22  النفس،  علم 

احلكمة، 1990، بغداد. 
شخصية  معامل  حسن،  هاشم  حييى  فرغل،   )6(

املسلم، ص7، املكتبة العرصية، بريوت. 
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موروثة  من استعدادات بيولوجية 
ودفعات ونزعات وغرائز وشهوات، 
باإلضافة اىل النزعات واالستعدادات 
التعريف عىل  املكتسبة« ويركز هذا 
اجلوانب الداخلية واملفاهيم الدينامية 

للشخصية.
»الشخصيـــــــــــــــة . 3 تعريف روباك: 

هــي مــمــوع اســتــعــداداتــنــا املعرفية 
واالنفعالية والنزوعية«.

ــورت :الشخصية هى . 4 ــب جـــوردن ال
لتلك  التنظيم الدينامي داخل الفرد، 
التي حيدد  األجهزة النفسية اجلسمية 

طابعه اخلاص يف توافقه لبيئته.
شخصية الفرد هي . 5 تعريف جلفورد: 

ذلك النموذج الفريد الذي تتكون منه 
سامته.

تعريف ستاجنر: »الشخصية هي ذلك . 6
التنظيم داخــل الفرد لتلك األجهزة 
االدراكية واملعرفيــــــــــة واالنفعاليــة 
والدافعيـــة، والتي حتدد استجاباتــــه 

الفريدة لبيئته«.
الشخصية هي ذلك . 7 تعريف أيزنك: 

التنظيم الثابت والدائــم اىل حدما، 

وبنيــة  لطباع الفرد ومزاجـــه وعقله 
والــذي حيدد توافقه الفريد  جسمه، 

لبيئته)7(.
باصطـــالح  الشخصية  عن  يعر  وقد 
آخر وهو الطبـع، ويعرف »لوسني« الطبع 
بقوله: )هو مموعة االستعدادات الفطرية 
لإلنسان  النفيس  اهليكــــــل  تؤلف  التي 
التي  ويعني باالستعدادات الفطرية: تلك 
املكتسبات  بخالف  األنسان  مع  ولــدت 

واملتغريات.
املختلفــــــــــــة  بجوانبه  اإلنسان  إن 
هويته وبصمته  متثل  ثابتة  صفات  حيمل 

اخلاصة)8(.
الثاين: املبحث 

الشخصية يف القرآن الكريم:
أنامط الشخصية يف القران الكريم:

متهيد:
عىل  تــدلهُّ  كلمٌة  والطاء  وامليم  النون 

بعض سامت  سعيد،  بنت  عائشة  البادي،   )7(
الشخصية وعالقتهـــــــــا بفاعلية الذات، 
جامعــــــة  ماجستري،  رسالة  ص20-17، 
نزوى، كلية العلوم، 2014، سلطنة عامن. 

انــامط  عــيــاش،  حممد  عــن الكبييس،  نقال   )8(
للنرش،  اسامة  دار   26 ص،  الشخصية، 

االردن، 2010 م. 
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اجتامع. والنََّمط: مجاعٌة من الناس)9(.
بأنه:  الشخصية  نمط  ــرف  ع قــد  و 
من  نوع  وهو  السامت  من  ملحوظة  سمة 
التنظيم اكثر عمومية وشموال)10(، او هي 
يف  تكونت  التي  املتشاهبة  للصفات  جتمع 
مستهل حياة الفرد وال ختضع لتغيري كبري، 
وهو بذلك يدل عىل جوهر الشخص)11(. 
وبالتايل فهو ذلك التجمع القوي او الطيف 
الترصفات  من  طريقة  او  لشكل  االقوى 

بحيث يرز كهوية للشخص.
عىل  الشخصية  انــامط  تقسيم  يمكن 
انــامط،  ثامنية  اىل  االنسان  اطباع  اســاس 
من  يتحدد  شخصية  كل  نمط  ان  حيث 
عليهـــا  حصل  التي  الــدرجــات  خــالل 
الشخص يف )االنفعاليــــــــة( و)الفعالية( 
تنتج  الطبـــاع  تلك  وبتزاوج  و)الرتجيح( 

مادة  اللغة،  مقاييس  معجم  ــارس،  ف ابــن   )9(
»نمط«. 

االزيرجاوي،  عن  نقال  اليزنك  التعريف   )10(
وعالقته  ــوت  امل قلق  عبداحلسني،  امحــد 
اآلداب  كلية  ص22،  الشخصية  بنمط 

بغداد. 
الصحة  احلميد،  عبد  حــنــان  الــعــنــايت،   )11(
للطباعــــــــة  الفكر  دار  ص72،  النفسية، 

والنرش، االردن، 2000م. 

الشخصيات التالية: الشخصية اجلموحة، 
واملفاوية  والعصبية  والعاطفية  والغضبية 

والدموية اخلاملة)12(.
مركـــز  وبحسب  ــرون  اخ وقسمها 
الثالث اىل الشخصية املساعدة  الشخصية 
واملخلصة  والباحثة  واملتفردة  واملنجزة 

وملتحمسة واملتحدية وصانعة السالم)13(.
وعليه فأننا اذا اردنا التفتيش يف القران 
الشخصيات  يف  الشئ  ذلك  عن  الكريم 
القرانية يف طّي االيات الكريمة من خالل 
متعددة  انامطا  سنجد  سلوكياهتــــــا  تتبع 
القران  اليها  اشار  التي  الشخصيات  من 

الكريم.. منها ما ييل:
اول: الشحيح:

حئ  جئ  ی  چ  تعاىل:  قوله  يف  كام 
جبچ،  يئ  ىئ  مئ 
]سورة احلرش: 9[ والّشح أشد من البخل، 
اآلية  والّشح بخل مع حرص، والشح ف 

الشخصية  انامط  عياش،  حممد  الكبييس،   )12(
واشكال القيادة، دار اسامة للنرش والتوزيع 

2010 االردن. 
رسيو،  النفيس  العامل  التقسيم  بذلك  قام   )13(
الشخصية  انامط  السل،  ابو  شحاته  حممد 
دمشق،  ماجعة  ملة  دمشق،  جامعة  لدى 

ج30، 628، العدد االول 2014. 
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من  والشح  أخيك،  عىل  نفسك  تؤثر  أن 
والشحيح  النفسى،  الطب  مصطلحات 

نمط من أنامط الشخصية)14(. 
ثانيا: املمرتين: )الشخصية الشكاكية( 

من أنامط سامت الشخصية:
املراء  أن  املراء واجلدل،  بني  الفرق  و 
كقوله:  ــق،  احل ف  واجلــدل  الباطل،  ف 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چڇ 

ڈ چ ]سورة الشورى: 18[، وقوله: 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 .]46 الــعــنــكــبــوت:  پچ ]ســـورة 

الشخصية،  سامت  أنــامط  من  ــرتاء  واالم
من  أشــّد  خالص  قرآنى  اصطالح  وهو 
من  ــري  األخ ــذا  وه »الــشــك«،  اصطالح 
النفسى  والطب  النفس  علم  مصطلحات 
أكر  االمــرتاء  وسمة  الغربية،  والفلسفة 
شك  فيه  االمــرتاء  ألن  الشك،  سمة  من 
أنه  االمـــرتاء:  وأصــل  ــدل.  اجل ويستتبع 
للبن،  استدرارا  البهيمة  رضع  عىل  املسح 
واملمرتى لذلك: هو الذى يظل يعالج ف 
املسألة ليفيد من ذلك استخراج ما يقّوى 

 .641  720 العظيم ج1  القرآن  )14( موسوعة 
سورة احلرش ص: 716. 

شكه ودفوعه إلثبات هذا الشك)15(.
ثالثا: )املرسف(:

هنى  وقــــــد  التبذير،  هو  اإلرساف: 
ڀ  ڀ  پ  چ  فقال:  عنه  تعاىل  اهلّل 
ڀچ ]سورة األعراف: 31[، فام جاوز 
احلّد واالعتدال فهو رسف وإرساف، ومن 
كان  اهلّل  سبيل  ف  فأنفقه  جنية  معه  كان 

مرسفا، ومنه قوله تعاىل: چ گ گگ 
ڱچ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ 
رذيلة  واإلرساف   .]19 يــس:  ]ســـورة 
تعاىل:  كقوله  الكذب  يف  ليرسف  فمهم 
ڱچ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ 

يف  ليرسف  منهم  و   ،]28 غافر:  ]ســورة 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  الــشــك: 
 ،]34 غافر:  ڦچ ]ســورة  ڦ 

وكان فرعون موسى مثال قرآنيا هلذا النمط 
املريضة:  الشخصية  أنــامط  من  املــرسف 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  چک 

چ ]سورة يونس: 83[، وعلّوه  گ 
ترّفع عن عباد اهلّل، وكان مرسفا ف ترّفعه 

 1615 ج2  العظيم  القرآن  موسوعـــة   )15(
1265 )املراء واملمرتون( ص: 1616. 
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واستكباره واستعالئه)16(.
والعمى  والبكم  )الصمم  رابعـــــــــا: 

النفسى(:
ثالثة  هؤالء  والعمى:  والبكم  الصّم 
القرآن،  ف  الشخصية  أنــامط  من  أنــامط 
واألصــــم: هــو الـــذى انــســدت خــروق 
بنّي اخلرس  مسامعه؛ واألبكم: األخرس 
والبكم، واألعمى هو ذاهب البرص؛ وف 
چ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  اآلية: 
هؤالء  صمم  أن   :]18 البقرة:  ]ســورة 
وبكمهم وعامهم هو: صمم نفيس، وبكم 
االصطالح  وف  نفيس،  وعمى  نفيس، 
 psychogenic يقال صمم نفيس املنشأ
deafness، أى أنه ظاهرة مرضية نفسية 

باألمراض  ــرىض  وامل عضوية،  وليست 
عن  لعجز  هبــا  يــتــداعــون  املنشأ  نفسية 
نفوسهم  ف  هلوى  أو  مواقفهم،  احتامل 
يسمعوا  أو  احلــق  ــروا  ي أن  يــريــدون  فال 
بـــه، فــيــفــقــدون أســامعــهــم وأبــصــارهــم 
يأتى  القرآن  الكـالم،. وف  وقدراهتم عىل 
اآلية  وف  ــرة،  م عــرشة  اثنتى  ذلــك  عن 
مجلة  حواسهم  عن  اإلدراكـــات  تنف  مل 

)16( موسوعة القرآن العظيم ج2 ص: 1545. 

أو  سامع  أو  رؤية  عن  نفيها  الغرض  وإنام 
يرجعون«  »ال  وقوله  باحلق؛  التحّدث 

يعنى إىل احلق، وف اآلية: چ ڃ ڃ ڃ 
 ]171 البقرة:  چ ]ســورة  چ  چ  ڃ 
ألن من أصّم أذنيه، وأعمى عينيه، وأبكم 
فمه، لن يعقل من أى أمر شيئا، ويصفهم 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چڻ  يقول:  القرآن 
]ســورة  ھچ   ھ  ہ  ہ  ہ 
أى  كالدواب،  فجعلهم   ،]22 األنفال: 
رّش  من  إهنم  فيهم  فقال  وزاد  احليوانات، 
الدواب، وف آية أخرى حّدد رّش الدواب 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  چ  ــقــال:  ف
األنفال:  ڍچ ]ســورة  ڍ  ڇ  ڇ 
كانوا  كام  ــرشون  حي القيامة  ــوم  وي  ]55
ٹچ ]ســورة  ٹ  ٿ  چ  الدنيا  ف 

اإلرساء: 97[)17(.
خامسا: )اهلمزة واللمزة(:

اهلمزة والّلمزة: نمطان من األنمــاط 
القرآن  هبام  ينفرد  للشخصيــــة،  النفسية 
اإلسالمى،  النفس  بعلم  نسميه  ما  ضمن 

چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل  يقول 
الفّتان؛  واهلــمــزة:  1[؛  اهلــمــزة:  ــورة  ]س

)17( موسوعة القرآن العظيم ج2 ص: 1780. 
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الذى  اهلمزة:  أن  أو  العّياب؛  واللمزة، 
وجوههـم،  ف  الــنــاس  ويطعن  يغتاب 
واللمزة: الذى يغتاهبم من خلفهم، كقوله 
ڇچ   ڇ  چ  چ  چ  چ  تعاىل: 
اهلمزة:  إن  وقيل   .]58 التوبة:  ]ســورة 
ف  الطّعان  والّلمزة:  الناس،  ف  الطّعان 
الذى  أيضا:  واهلامز  واهلمــــزة  أنساهبم. 
يزغدنا باليد، يعنى بالدفــــع؛ والّلمـــــزة: 
وقيل:  بــه.  يــيسء  يعنى  باللسان،  يزغد 
أو  بالعينني،  والــلــاّمز:  باللسان؛  ز:  ــامّ اهل

بالعينني واحلاجبني )18(.
سادسا: )املخادع خيدع نفسه(:

نمط  القرآن  ف  الشخصية  أنامط  من 
العرب  كالم  ف  اخلداع  وأصل  املخادع، 
الفساد، واملخادع ف الدين يدع الرسول، 

ويدع اهلّل واملؤمنني، كقوله تعاىل: چٱ 
پچ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
]سورة األنفال: 62[، وقوله: چڃ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
وقوله:   ،]9 البقرة:  ڇچ ]سورة  ڇ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ 

ۈچ ]ســــورة  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

)18( موسوعة القرآن العظيم، ج2، ص1786. 

ولرسوله  هلّل  وخداعهم   ،]145 النساء: 
خالف  اإليامن  بإظهــــــــــار  وللمؤمنني 
دماءهم  ليحقنوا  الكفــــر،  من  أبطنوه  ما 
وخدعوا،  نجوا  أهنم  ويظنوا  وأمواهلم، 
وأعامهلم  إيامهنم  أفسدوا  احلقيقة  ف  وهم 

بالرياء، واملراءاة هى اإلخفاء)19(. 
سابعا: الشخصية العتامدية:

ڳ ڳ ڳ ڱچ  قال تعاىل: چ 
]سورة النحـــــــــل: 79[، اي: ثقيل)20(، 
ال  فهو  أمــره  ويدبر  ييل  من  عىل  وعيال 
يستطيع أن يدبر أمر نفسه)21(، فهو يعتمد 

عليه يف كل األشياء)22(.
املتحدية الشجاعة: ثامنا: الشخصية 

جسيمـــــــة  كبرية  اشياء  تصارع  التي 
اىل  ــات  االي تشري  ما  مستحيلة،  وشبـــه 

ڳ  گ  گ  چ   :موسى شخصية 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

)19( موسوعة القرآن العظيم، ج2، ص1786. 
)20( اجلديد يف التفسري، ج4، ص245. 

)21( الطباطبائي، امليزان، ج12، ص301. 
)22( فضل اهلل، حممد حسني، من وحي القران، 

ج13، ص266. 
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
چ ]سورة  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

املائدة، 20 -22[.
تاسعا: الشخصية العاطفية:

ی  ی  ىئ  ىئ  چ  تعاىل:  قــال 
ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب 

ختچ ]ســـورة  حت  جت  يب  ىب  خبمب 

يوسف: 30[.
عارش: الطامعة:

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

ۀچ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
]سورة ص: 23[.

املستضعفون واملستكرون 
من أنامط الشخصية:

الناس صنفان يف احلق  ان  كام نالحظ 
واهلداية:  والدليل  الطريق  معرفة  يف  اي 
مــســتــكــرون،  وإمـــا  مستضعفون  إمـــا 
يقول  مجيعا،  هلّل  يــرزون  القيامة  ــوم  وي

ڤ  چ  للمستكرين:  املستضعفـــــــــون 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

چ چ ]سورة ابراهيم: 21[.

وحدة الشخصية:

يف  الــشــريازي  مــكــارم  الشيخ  يقول 

ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  قولــــه  لتفسري  متابعته 

ــورة  چچ ]س چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

شخصّية  أّن  املسّلم  من   ،]4 ــزاب:  االح

وخّطه  واحدة،  شخصية  السليم  اإلنسان 

واحدا  يكون  أن  وجيب  واحــد،  الفكري 

يف وحدته واختالطه باملجتمع، يف الظاهر 

والباطن، يف الداخل واخلارج، ويف الفكر 

النفاق  أنــواع  من  نوع  كّل  فإّن  والعمل، 

عىل  مفروض  أمر  الشخصيــة  ازدواج  أز 

اإلنسان وعىل خالف طبيعته.

إّن اإلنسان بحكم امتالكه قلبا واحدا 

جيب أن يكون له كيان عاطفي واحد، وأن 

يضع لقانون واحد.

معشوق  حّب  إاّل  قلبــــه  يدخل  وال 

واحد.

بأن  حياته،  يف  معّينا  طريقـــا  ويسلك 

يتآلف مع فريق واحد، ومتمـــــع واحد، 

وإاّل فإّن التعّدد والتشّتت والطرق املختلفة 

الالهدفية  إىل  ستقوده  املتفّرقة  واألهداف 

ــري الــتــوحــيــدي  ــس ــن امل ـــراف ع ـــح واالن
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الفطري)23(.
شخصية  لــلــمــجــتــمــع  تــكــون  قـــد 
وهي  اإلنسان  أجزاء  حال  واحدة؛وهذا 
حكمه  ويف  اجتامعيا،  واحــدا  سريا  تسري 
حال أفراد متمع إنساين إذا تفكروا تفكرا 
فسادهم  أو  وتقواهم  فصالحهم  اجتامعيا 
هي  إنام  وإساءهتم  وإحساهنم  وإجرامهم 
أخذ  إذا  األوصاف  من هذه  ملجتمعهم  ما 
ذا شخصية واحدة وهكذا صنع القرآن يف 
أجلأهتم  التي  واألقــوام  األمم  عىل  قضائه 
التعصبات املذهبية أو القومية أن يتفكروا 
وعدة  واألعراب  كاليهود  اجتامعيا  تفكرا 
الالحقني  يؤاخذ  فرتاه  السالفة  األمم  من 
احلــــــارضين  ويعاتب  السابقني،  بذنوب 
كل  واملاضني  الغائبني  بأعامل  ويوبخهم 
فكرا  يتفكر  فيمن  احلق  القضاء  ألنه  ذلك 

اجتامعيا)24(.
الشخصية يف اآليات القرآنية:

متهيد:
القرآنية  االصطالحات  يف  فتشنا  اذا 

تفسري كتاب  األمثل يف  الشريازي،  )23( مكارم 
اهلل املنزل، ج 13، ص: 161. 

)24( الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 4، 
ص: 106. 

اصطالح  من  قريبــــــا  اصطالحا  لنجد 
الشخصية او يرادفه فقد نجد اصطــــالح 

ٺ ٿ  چ  »النفس« كام يف قوله تعاىل 
الذي   ]27 الفجر:  ــورة  چ ]س ٿ 
يشري اىل روح االنسان احيانا واىل االنسان 

اخرى كذلك.
تناسب اجلزاء مع شخصية االفراد:

امكانية  اىل  الكريم  القران  اشار  فقد 
ُعُظم  بحسب  والعقاب  الثواب  مضاعفة 
هنا  لكم  ونعرض  الشخصيـــة،  وحجم 

مثالني:
ٻ . 1 ٻ  ٻ  ٻ  چ  ــعــاىل:  ت قــال 

ڀ  پ  پ  پ  پ 
 ،]31 االحـــزاب:  ــورة  چ ]س ڀ 
تتحــّدث  كانت  وإن  اآليات  هذه  إّن 
اهلّل  أطعن  إن  بأهّنّن  الّنبي  نســــاء  عن 
ارتكبن  وإن  مضـــــاعف،  أجر  فلهّن 
بام  الضعف  عــذاب  فلهّن  مبّينا  ذنبا 
اكتسبن، إاّل أّن املالك واملعيار األصيل 
ملا كان امتالك املقام واملكانة املرموقة، 
فإّن  البارزة،  االجتامعية  والشخصية 
ــراد  األف ــادق يف حــّق  هــذا احلكم ص
ومركز  مكانة  هلم  الذين  اآلخــريــن 
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اجتامعي مهّم)25(. 
ىئ . 2 ىئ  ېئ  چ  تعـــاىل:  قال 

یچ ]ســــورة  ی  ىئ 
االرساء: 75[، فمن الواضح أّنه كلام 
العلم  حيث  من  اإلنسان  مقام  زاد 
ازدادت  واإليــامن،  واملعرفة  والوعي 
التي  اخلـــرية  ـــامل  األع وعــمــق  قيمة 
العلم  الوعي  نسبة  يقوم هبا، وبدرجة 
أكثر،  ثواهبا  سيكون  وطبعا  واملعرفة، 
لذا فإّننا نقرأ يف بعض الّروايات، فعن 
ُقْلُت  َقاَل:  َأبِيِه  َعْن  ْيَلِميِّ  الدَّ ُسَلْياَمَن 
ِ ُفاَلٌن ِمْن ِعَباَدتِِه وِدينِِه  يِب َعْبِد اهللَّ أِلَ
اَل  ُقْلُت  َعْقُلُه«  »َكْيَف  َفَقاَل:  وَفْضِلِه 
َقْدِر  َعىَل  َواَب  الثَّ »إِنَّ  َفَقاَل:  َأْدِري 

اْلَعْقل«)26(.
يزداد  فسوف  والعقاب  الثواب  أّمــا 
أّمي  إنسان  ارتكب  فإذا  النسبة،  هلذه  تبعا 
ليس  فهذا  كبريا،  ذنبا  ــامن  اإلي وضعيف 
سيكون  السبب  وهلــذا  العجيب،  باألمر 
ــام عــامل مؤمن  ق إذا  ــا  أّم ــف،  جـــزاؤه أخ

 ،13 ج  ــل،  ــث االم الـــشـــريازي،  مــكــارم   )25(
ص231. 

)26( الشيخ الكليني، الكايف، ج1، كتاب العقل 
واجلهل، ح 8. 

بارتكاب ذنب صغري فإّن جزاءه يف مقابل 
ذلك سيكون أشد من جزاء األمي يف قبال 

ذنبه الكبري.
اآليتني  يف  نقرأ  بالذات  السبب  هلذا 
خطابا  األحــزاب  سورة  من   )31-  30(
هبذا املضمـــــون إىل نساء الّنبي حيث 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ  تعاىل:  يقول 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
هذا  نقرأ  الــّروايــات  ويف  ٺچ. 
قبل  ذنبا  سبعون  للجاهل  »يغفر  املفهوم: 

أن يغفر للعامل ذنب واحد«.
احلقيقة،  هذه  إىل  تشري  اآليــات  هذه 
إذا أظهرت ميال   :للرسول تقول  فهي 
فإّن  واملرشكني  الــرشك  نحو  )وحــاشــاه( 
ويف  الدنيا  هــذه  يف  سيتضاعف  عقابك 
عظيم  من  له  ملا  اال  ذلك  وما  ــر)27(.  اآلخ

الشخصية وانعكاسها.

املنزل، ج 9،  )27( األمثــــل يف تفسري كتاب اهلل 
ص: 78. 
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مالحظات قرانيـــة حول الشخصية 
والسلوك الفردي:

اول: عالقة العامل بالشخصية:
ــة الــطــبــاطــبــائــي يف  ــالم ــع ــول ال ــق ي

ې  ې  ۉ  ۉ  چ  تعاىل:  تفسريقوله 
چ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
]سورة االرساء: 84[، أن لإلنسان شاكلة 
خلقته  نــوع  هييؤها  فشاكلة  شاكلة  بعد 
شخصية  وهي  بنيته،  تركيب  وخصوصية 
خلقية متحصلة من تفاعل جهازاته البدنية 
كيفية  هو  الذي  كاملزاج  بعض  مع  بعضها 
الكيفيات  تفاعل  من  حاصلة  متوسطــــة 

املتضادة بعضها يف بعض.
شخصية  وهي  ثانية  أخرى  شاكلة  و 
العوامل  تأثري  وجوه  من  متحصلة  خلقية 
فيها  ما  عىل  اإلنسانية  النفس  يف  اخلارجية 

من الشاكلة األوىل إن كانت.
متحصلة  شاكلة  أي  عىل  واإلنــســان 
داخلية  وفعلية  نفساين  نعت  أي  وعــىل 
روحية كان فإن عمله جيري عليها وأفعاله 
متثلها وحتكيها كام أن املتكر املختال يلوح 
وقعوده  وقيامه  وسكوته  تكلمه  يف  حاله 
املسكني  والــذلــيــل  وســكــونــه،  وحركته 

الذلة واملسكنة يف مجيع أعامله وكذا  ظاهر 
والبخيل  والسخي  واجلبان  الشجــــــــاع 
والصبور والوقـــــــــور والعجول وهكذا: 
والظاهر  فاعله  يمثل  والفعل  ال  وكيف 

عنوان الباطن والصورة دليل املعنى.
فقال: چ ۉ ۉ ې ې ې چ 
أي إن أعاملكم تصدر عىل طبق ما عندكم 
من الشاكلة والفعلية املوجودة فمن كانت 
عنده شاكلة عادلة سهل اهتداؤه إىل كلمة 
بالدعوة  وانتفع  الصالح  والعمــــل  احلق 
ظاملة  شاكلة  عنده  كانت  ومــن  احلــقــة، 
بالقول احلق والعمل  التلبس  صعب عليه 
احلقة  الدعوة  استامع  من  يزد  ومل  الصالح 
العليم  ربكم  هو  الذي  واهلل  خسارا،  إال 
عنده  بمن  أعلم  ألمركم  املدبر  برسائركم 
شاكلة عادلة وهو أهدى سبيال وأقرب إىل 
االنتفاع بكلمة احلق، والذي علمه وأخر 
هبم  فيختص  سبيال  أهدى  املؤمنني  أن  به 
وال  ينزله،  الذي  بالقرآن  والرمحة  الشفاء 
يبقى للكافرين أهل الظلم إال مزيد اخلسار 

إال أن ينتزعوا عن ظلمهم فينتفعوا به.
التعبري  يف  النكتة  تظهر  هنا  مــن  و 
َسبِياًل«  »َأْهدى  قوله:  يف  التفضيل  بصيغة 
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يف  ملزمة  غري  الشاكلة  أن  تقدم  ملا  وذلك 
الظاملة  فالشاكلة  يالئمها  ما  إىل  الدعوة 
وإن كانت مضلة داعية إىل العمل الطالح 
من  أثــر  ففيها  الضالل  حتتم  ال  أهنــا  غري 
العادلة  اهلدى وإن كان ضعيفا، والشاكلة 
أهدى منها فافهم. وقد عرفت أن اآلية إنام 
تتعرض حلال اإلنسان بعد حصول شاكلته 
مموع  من  احلاصلة  اخللقية  وشخصيته 
فيه  الفاعلة  اخلارجية  والعوامل  غرائزه 
الداعية إىل نوع من العمل دعوة عىل نحو 

االقتضاء فتبرص)28(.
ثانيا: ازدواجية الشخصية:

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ائ چ ]سورة البقرة: 14[.

تعريف ازدواجية الشخصية:
هو تعدد الذوات االنشقاقي أو تعدد 
الشخصية االنشقاقي؛ حيث أنه قد يكون 
عن  منفصلتني  شخصيتني  من  أكثر  هناك 
الشخصية األساسية فليس االزدواج اساًم 
دقيقــــًا حيث يعر عن وجود شخصيتني 

القرآن،  تفسري  يف  امليزان  الطباطبــــائي،   )28(
ج13، ص: 19، مع التلخيص. 

فقط وهذا االسم ال يناسب كل األحوال. 
الشخصيـــــة  إنشقاق  هو  الدقيق  فاالسم 
يسميه  من  هناك  الشخصيـــــة.  تعدد  أو 
»اضطراب اهلويـــــــة االنشطاري« يملك 
-وقد  شخصيتني  أو  هويتني  به  املصاب 
واحدة  لكل  العرشات!.  اىل  العدد  يصل 
واالدراك  السلوك  يف  هبا  اخلاص  أسلوهبا 
والتفكري والتاريخ الشخي والعالقــــــة 

باآلخرين)29(.
الشخصية  ازدواجــيــة  تعريف  ــا  وام
املفرسون- يعرفهــــا  فقد  املفرسين  عند 
الكريم- القران  ايات  بذلك  مستنطقني 
خملوق  ]االنسان[  الكائن  هذا  إن  بأهنا: 
االستعداد،  مزدوج  الطبيعــــة،  مزدوج 
بكلمة مزدوج عىل  مزدوج االجتاه ونعني 
وجه التحديد أنه بطبيعة تكوينه )من طني 
األرض ومن نفخة اهلّل فيه من روحه()30( 
للخري  متساويــة  بــاســتــعــدادات  ــزود  م

الشخصية،  ازدواج  القوي،  عبد  يــارس   )29(
ص5، دار اإليامن للطبع والنرش والتوزيع. 

ھ  ھ  چ  الكريمة:  ــات  االي مضمون   )30(
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۋ چ، ]سورة السجدة: 7ـ9[. 
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ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چٹ  ــــرش،  وال
ڤ ڦ چ ]سورة الشمس: 8-7[، 
والعوامل  والتوجيهـــــــات  والرساالت 
االستعدادات  هذه  توقظ  إنام  اخلارجية 
وتشحذها وتوجهها هنا أو هناك. ولكنها 

ال ختلقها خلقا. ألهنا خملوقة فطرة، وكائنة 
طبعا، وكامنة إهلاما)31(.

بعض  اشار  الكريم  القران  ان  ونرى 
الشخصيات  من  نوع  هكذا  اىل  ــات  االي
العلمي،  التعريف  وبحسب  املــزدوجــة 

حيث يصنفه نوع من اخلرسان والضياع.
يقول الشيخ املفرس مكارم الشريازي: 
اإلنسان  يضع  ال  أن  السفاهة  من  أليس 
بألوان  يتلّون  ويبقى  معينا،  خطا  حلياته 
يضّيع  أن  السفــــــاهة  من  أليس  خمتلفة؟. 
نحو  ويتجه  شخصيتــه،  وحدة  اإلنسان 
الشخصيات  وتعّدد  الشخصية  ازدواجية 
طريق  عىل  طاقاته  بذلك  وهيدر  ذاتــه،  يف 
مع  وهو  والتخريب،  والتــــآمر  التذبذب 
العالمة  عقله؟!.  برجاحة  يعتقد  ذلــك 
الثالثة هلؤالء، هي تلّوهنم بألوان معينة تبعا 

)31( سيد قطب الشاذيل، يف ظالل القرآن، ج 6، 
ص: 3918 )مع التلخيص(. 

ملا تفرضه عليهم مصاحلهم، فهم انتهازيون 
من  وألعدائهم  للمؤمنني  الوالء  يظهرون 

ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  تعاىل:  قــال  الشياطني 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ائچ ]سورة  ى  ى  ې  ې  ې 

البقرة: 14[)32(.
وال يتم ويكتمل اإليامن إال بوحدانية 
بحيث  ــا،  ــاده واحت االيامنية  الشخصية 
يتطابق العمل والطاعة هلل ولرسوله وألويل 

چۈ  تعاىل  قــال  هلــم،  والتسليم  األمــر 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ چ.
ثالثا: عالقة الشخصية باملال:

ال شّك أّن كّل إنسان يرغب بفطرته أن 
يكون ذا قيمة وافتخار، ولذلك فهو يسعى 
بجميع وجوده لكسب القيم. فجامعة ترى 
بأن قيمتها الواقعية يف االنتساب إىل القبيلة 
مسألة  عىل  تعّول  أخرى  ومجاعة  املعروفة 
القيمة  عىل  دليال  فتعّدها  والثروة،  املال 

تفسري كتاب  األمثل يف  الشريازي،  )32( مكارم 
اهلل املنزل، ج1، ص: 96. 
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الشخصّية )33(.
الشخصيـــة  عنارص  أحد  العطـاء،  و 
العميل،  للّر  حّي  ونموذج  اإلسالميـــة، 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ 

الــبــقــرة:  ڤچ ]ســــورة  ڤ 
177[ فإذا كان اإلنسان يملك املال، فإن 
اإلسالم يعتر امللكية وظيفة ومسئولية، ال 
العطاء  امتيازا ورشفا ذاتيا، ولذلك جعل 
عىل  انفتاحها  يعني  ألنه  الشخصية  رّس 

آالم احلياة)34(.
چ ڦ  ــاىل:  ــع ــارك وت ــب يــقــول ت
ڄچ ]ســورة  ڄ  ڄ  ڄ 

االنفال: 28[.
اداة  بمعنى  هنا  »فتنة«  كلمـــــــــــة  و 
أهم  أّن  واحلقيقــة  واالمتحان،  االختبار 
والشخصية  والكفر  اإليامن  المتحان  اداة 
لألفراد  اإلنسانية  القيم  وميزان  وفقداهنا، 
هو هذان املوضوعان )املال واألوالد()35(.
ــال عــىل تــأثــر  ــث وقــضــيــة قــــارون م

ج16،  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل   )33(
ص: 56 )مع تلخيص(. 

)34( تفسري من وحي القرآن، ج3، ص: 20. 
ج 5،  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل   )35(

ص: 40. 

فقالوا  قومه  نصحه  اذ  باملال،  الشخصية 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  لهچ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ 

ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جبچ 

]سورة القصص: 77-76[.
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  قارون:  فأجاهبم 
القصص:  ــورة  پچ ]س پ  پپ  ٻ 
او  الكيامء  علم  يكون  قد  والبعلم   ،]78
من  احلالة  بتلك  اجاهبم  التجارة،  علم 
الغرور والتكر الناشئة من ثروته الكبرية، 

وقاَل: چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ.
حق  لكم  وليس  بكم،  يتعلق  ال  هذا 
أن ترشدوين إىل كيفية الترصف باميل، فقد 
أوجدته بعلمي واطالعي)36(. قد جاء هذا 
هذه  مالمح  بعض  للناس  ليصّور  الفصل 
يف  ومفاهيمها  املغرورة  املالية  الشخصية 

احلياة، ونظرة الناس إليه)37(.

ج 12،  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل   )36(
ص: 292. 

)37( تفسري من وحي القرآن، ج17، ص: 335. 



الشيخ الدكتور هاشم أبو مخسني

193

هـ(
14

40
م- 

20
19

ء )
شتا

ن -
ثو

ثال
وال

س 
اد

س
 ال

دد
لع

ا

بكتابة  الشخصيـــة  عالقة  رابعــــــــا: 
الرسالة:

عنها  نتحدث  ان  نريد  التي  الرسالة 
هي قوله تعاىل: چ ہ ہ ہ ہ ھ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ڭ چ ]سورة النمل: 31-30[.
الشخصية  تكشف  التي  االمور  فمن 
الشخصية  فيها  تنعكس  اخرى  بعبارة  او 
سلوكيا هي الرسائل، مدى الثقافة والبعد 
ان  ونالحظ  وغــريهــا.  واملبدئي  العقيل 
القران الكريم ملح بكلمة »كريم« يف قوله 
ــورة  چ ]س ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل 
النمل: 29[ اىل شأن املرسل وشخصيته. 

والفت اىل ذلك بعض املفرسين.
ڻ  ڻ  چ  ]بلقيس[:  امللكة  قالت  اذ 
ملحتـــواه  لعله  قيم«  چ »أي  ۀ  ڻ  ڻ 
ألّنه  أو  اهلّل  باسم  بدئ  ألّنــه  أو  العميق، 
ختم بإمضاء صحيح. أو ألّن مرسله رجل 
عظيم، وقد احتمل كل مفرّس وجها منها- 
أو مجيعها -ألّنه ال منافاة بينها مجيعا. وقد 
جتتمع مجيعها يف هذا املفهوم اجلامع)38(، او 

تفسري كتاب  األمثل يف  الشريازي،  )38( مكارم 
اهلل املنزل، ج 12، ص: 57. 

وقوهتا  املرسل  شخصية  عن  يكشف  النه 
أن  كام  بامدئها،  العالية  وثقتها  وعلمها 
كونه  يستدعي  العظيم  سليامن  من  كونه 

كريام)39(.
وكتابه  اإلنســـان  رسالة  فإّن  أساسا 
دليل عىل شخصيته، كام أن حامل الكتاب 
املرسل  شخصية  عــىل  دليل  ــول  ــّرس وال
أيضا، يقول اإلمام عىل يف هنج البالغة: 
»رسولك ترمجان عقلك، وكتابك أبلغ من 

ينطق عنك«)40(.
فمن الطريف أن مضمون هذا الكتاب 

مل يتجاوز يف الواقع ثالث مجل:
األوىل: ذكر »اسم اهلّل« وبيان رمحانّيته 

ورمحته.
ــة: األمـــر بـــرتك االســتــعــالء  ــي ــان ــثاّ ال
والغرور... ألّن االستعالء مصدر املفاسد 

الفردّية واالجتامعّية.
والثاّالثة: التسليم واإلذعان للحق)41(.

امليزان يف تفسري  الطباطبائي،  )39( حممد حسني 
القرآن، ج 15، ص: 35. 

تفسري كتاب  األمثل يف  الشريازي،  )40( مكارم 
اهلل املنزل، ج 12، ص: 61. 

تفسري كتاب  األمثل يف  الشريازي،  )41( مكارم 
اهلل املنزل، ج 12، ص: 61. 
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وقد كان رسول سليامن إىل بلقيس 
واملعجز  معجز  اهلدهد  ورسالة  اهلدهد 
صفاتــه  وعىل  الصانع  وجــود  عىل  يدل 
تلك  كانت  فلام  املدعي  صدق  عىل  ويدل 
الرسالة داللة تامة عىل التوحيد والنبوة ال 

جرم مل يذكر يف الكتاب دليال آخر)42(.
خامسا: العلم والشخصية:

ۀ  ۀ  چ  تــعــاىل:  قوله  تفسري  يف 
ھچ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
السيد  يــقــول   ]14 ــورى:  ــش ال ـــورة  ]س
عىل  ينفتحوا  فلم  اهلل:  فضل  حسني  حممد 
يف  متتد  التي  األخالقية  القاعدة  من  العلم 
 ، شخصية العامل ومتنحه روحية التواضع هللَّ
احلوار  عىل  واالنفتاح  للحق،  واخلضوع 
احلاسمة  النتائج  إىل  يقود  الذي  الفكري 
استغرقوا  بل  واحلياة،  العقيدة  قضايا  يف 
يوحي  الذي  العلم،  من  الذايت  اجلانب  يف 
املــريض  الشعور  إىل  ويــقــود  بــاألنــانــيــة، 
بضخامة الشخصية، التي تدفعه إىل طلب 
الزعامة  مقام  إىل  يرفعه  اجتامعّي  مركز 
ــك، تتحرك  والــرئــاســة.. وعــىل ضــوء ذل

ج24،  الغيب،  مفاتيح  ــرازي،  ال الفخر   )42(
ص556. 

واخلســـارة  الربح  أســاس  عىل  حساباته 
العالقات  وتنطلق  املـــادي،  اجلــانــب  يف 
هذا  عىل  املواقف  وترتكز  اخلط،  هذا  يف 

األساس)43(.
معامل الشخصيـــــة السويـــــــــة 

يف القران الكريم:
الشخصية  نعّرف  خمترصة  بكلمــــــة 
أي  حقا  املؤمنة  الشخصية  بأهنا  السليمة 
فنحن  ذلك  عدا  وما  والتزاما  وفعال  قوال 
نوافق علامء النفس بأنه ال توجد شخصية 

سليمة باملعنى احلريف للكلمة.
معامل  الكريم  ــقــرآن  ال ــدد  ح لقد  و 
ــات  اآلي بــعــرشات  السليمة  الشخصية 
من  اآليات  هبذه  نكتفي  ومتمعة  متفرقة 
يف  دارس  كل  فيها  جيد  إذ  الفرقان،  سورة 
معامل  »يف  أطروحة  موضوع  النفس  علم 

الشخصية السليمة«:
اول: التواضع:

عباد  شخصية  هي  السوية  الشخصية 
الرمحن الذين ال يتكرون ولكن ياطبون 

الناس عىل قدر عقوهلم: چ ۓ ڭ 

ج20،  القــــــــــرآن،  وحي  من  تفسري   )43(
ص158. 
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ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۈ ۈ ٴۇچ ]سورة الفرقان: 

.]63
ثانيا: اليامن:

الشخصية  هي  السويـــــــة  الشخصية 

ۋ  چ  صفاهتا  بعض  ــذه  وه املؤمنة 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ 
ۆئ ۈئ ۈئ چ ]سورة الفرقان: 

.]66-64
ثالثا: القتصاد:

بني  الوسط  هي  السوية  الشخصية 
ېئ  چ  اإلنفاق  يف  واالقتار  اإلرساف 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
الفرقان:  ــورة  چ ]س حئ  جئ  ی 

.]67
رابعا: الطاعة:

الشخصية السوية هي القانتــة التي ال 
تعبد إهلا إال اهلّل وما أكثر اآلهلة التي يعبدها 
الناس، فالنساء والبنون واملال والشهوات 
قديام  الناس  أكثر  آهلة  هي  والطاغوت، 
فقط:  اجلاهلية  أصنام  وليست  وحديثا 

پ...  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٺ ٺ چ ]سورة الفرقان: 68[ .
خامسا: النابة والتوبة:

الشخصية السوية هي األوابة التي ال 
تتشبث بأخطائها وذنوهبا إذا ضعفت أمام 

إحلاح النفس األمارة بالسوء، بل ترجع إىل 
اهلّل وتستغفره:

ٿ  ٿ  ٿ  چ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

آل  ]ســـورة  ڍچ  ڍ  ڇ  ڇ 

عمران: 135-134[.
سادسا: الصدق:

الشخصية السوية هي الصادقة التي ال 
حرمها  التي  املعايص  ترتكب  وال  تكذب 

گ  ک  ک  ک  ک  چ  ــوىل  امل
گ گ گ ڳ چ ]سورة الفرقان: 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  72[؛ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ 
ڤچ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
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]سورة النساء: 114[.
سابعا: العقل والتدبر:

الشخصية السوية هي العاقلة العاملــة 
فهام  فتفهمهــا  وأحكامه  اهلّل  آيات  تتدبر 
تلك  وليست  بالعمــق،  علميا  نريا  سوّيا 
تفهم  التي  املتعصبــة  املتشنجة،  الشخصية 
عقدها  ــالل  خ مــن  اهلّل  أحــكــام  وتطبق 

وجهلها وتعصبها األعمى: چ ڳ ڳ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ چ ]سورة الفرقان: 73[.
ثامنا: الرمحة والشفقة:

التي  الرحيمة  الشخصيــة السوية هي 
بكل  الضياع  من  عائلتها  أفراد  عىل  تشفق 
فتعمل  معنى  من  الكلمة  هــذه  حتمل  ما 
والــزوج  للزوجة  السكينة  تؤمن  أن  عىل 
واألوالد، فالعائلة هي نواة املجتمـــــــــع، 

ۆ  چ  املجتمعات  تصلح  وبصالحها 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ېچ ]سورة  ې  ې  ۉ  ۉ 

ۀ  ڻ  چ   ]27-  26 ــور:  ــط ال
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ےچ ]سورة  ے  ھ  ھ 

الفرقان: 74[)44(.

)44( من علم النفس القرآين، ص: 112- 113. 

آيات جتمع صفات الشخصية السليمة:
عىل  تشتمل  اآليـــات  بعض  هــنــاك 
وتشري  السليمة  الشخصية  ومعامل  صفات 
عليها،  تشتمل  ان  البد  التي  صفاهتا  اىل 

ومن نلك االيا متاييل:
االنعام،  ايات من سورة  اول: ثالث 
يف  مموعة  السوية  الشخصيــــة  نجد  اذ 
األنعــــام،  سورة  من  كريمة  آيات  ثالث 
من  كل  بمضموهنا  وليعمل  فليحفظهـــــا 

ۓ  چ  الشخصية:  ســوّي  يكون  أن  يريد 
ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 

ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ 

وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى 

ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

ٻ  ٱ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ 
ڑچ   ژ  ژ  ڈ  ڈ 

]سورة االنعام: 151 -153[.
واالحســــان  الشكر  )عدم  فذكرت: 
بالوالدين، ورفض اجلهـــــــــل واجلاهلية 

والذنوب  الفواحش  وتــرك  بــاهلل  والثقة 
وعدم الظلم ومراعاة العدل(.

ثانيا: ونجد كذلك اية ختترص صفات 
ڻ  چ  الشخصية السوية وهي قوله تعاىل: 
ۀ  ۀ  ڻ 
ہ  ہ  ہ  ہ 
ھ  ھ  ھ 
ے  ے  ھ 
ڭ  ۓ  ۓ 
ڭ  ڭ  ڭ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅچ ]سورة 

األحزاب: 35[.
معــــــــامل الشخصية املريضة 

يف القران الكريم:
املريضــــــة أسامء كثرية يف  للشخصية 
أسامء:  تدرس حتت  إذ  النفس،  كتب علم 
غري  والشخصية  الشخصية،  عــصــاب 

املتزنة، والشخصية الالأخالقية، ووحاول 
أن  القرانية  االصــطــالحــات  مــع  متاشيا 
ندعوها نحن بـ »الشخصية املنافقة«. وقد 
وأوجز  بأشمل  الكريم  القرآن  وصفها 
وأدق وصف ممكن، وكشف خبايا ميزاهتا 

يف العرشات 
كل  مفصال  الكريمــــة،  اآليات  من 

سمة من سامهتا املرضية.
الشخصية املريضة بصورة إمجالية:أ. 

تبعا  عدة،  نامذج  املريضة،  للشخصية 
عىل  فيها  املرضية  الّسامت  إحدى  لسيطرة 
أنه جيمعها قاسم مشرتك  إال  الّسامت  بقية 

هو فقدان اإليامن الصحيح والكامل.
عن  مسئولة  املريضة  الشخصيــــة  و 

أعامهلا يف الدنيا واآلخرة:
چ   ې ى ى ائ ائ ەئ  چ 

]سورة األحقاف: 26[.
و الشخصية املريضة، هي حالة حدود 
بني املرض والصحة باملعنى املتعارف عليه 
أو تعلم  نادرا ما تشعر  إذ  النفس،  يف علم 
أو تعرتف هذه الشخصيات بعدم اتزاهنا ما 
وأهوائها  غاياهتا  لتنفيذ  متنفسا  دامت جتد 
األفراد  خالل  من  الالأخالقية  ونزواهتا 
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جاهبها  إذا  أمــا  معهم،  تتعايش  الــذيــن 
ونزواهتا  لرغباهتا  االنصياع  ورفض  الغري 
املوىل  من  لنا  وتنبيها  املريضة،  وأهوائها 
الشخصيات  هذه  خطورة  إىل  وعال  عّز 
كتابـــه  يف  نجد  املجتمع  عىل  الالأخالقية 
رسمت  التي  اآليـــات  ــرشات  ع احلكيم 
صفات هذه الشخصيات، ال بل إن املوىل 
بأسامء بعض  الكريمة  السور  سمى بعض 
النامذج منها حتذيرا من خطورهتا، كسورة 

»املنافقون« و»املطففني« و»الكافرون«.
الشخصية املريضة بصورة تفصيلية:ب. 

اول: النفاق:
ذات  ــقــة  ــاف ــن امل الــشــخــصــيــة  ــهــي  ف
الوجهني: كاذبــــــــــة، تتسرت وراء الدين 
إىل مآرهبا اخلسيســـــــــــة:  لتصل  والتقى 

چ  چ  چ  چ  ڃ  چڃ 

البقرة:  ــورة  ڇچ ]س ڇ  ڇ  ڇ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  9[؛ 
چ ]سورة  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ 

املنافقون: 2[.
ثانيا: خبث الرسيرة:

بجميل  الناس  بعض  ينخـــــدع  فقد 
ــواهلــا،  أق وحـــالوة  ــي  ــارج اخل مظهرها 

ظاهرها مجيل وباطنها فارغ أجوف عفن: 
چ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې 

چ ]سورة  ې ېى ى ائ ائ 
»ذو   :اهلل رسول  فعن   ،]4 املنافقون: 
وله  القيامة  يوم  يأيت  الدنيا  يف  الوجهني 

وجهان من نار«)45(.
ثالثا: عدم الشجاعة:

فهي الشخصيــــــــة اجلبانة چ ەئ 
ڄ  ڄ  ڄ  چ  ۇئچ ؛  وئ  وئ 
ڃچ ]ســـورة  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

البقرة: 19[ .
رابعا: املكابرة:

املكابرة،  الشخصيــــــــــــة  نجدها  اذ 
رمحــة  من  يئست  التي  املتعالية  املغرورة، 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  اهلّل: 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٺ چ ]سورة املنافقون: 5[.
خامسا: اإلفساد:

من صافتها اهنا الشخصية التي تعيث 
ال  ذلك  من  وبالرغم  فسادا،  األرض  يف 
تشعر بإفسادها، بل تعتر نفسها مصلحة: 

باب  احلكمة،  ميزان  شهري،  ري  حممدي   )45(
النفاق، رقم 12. 
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ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  چ 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ــورة  ڻچ ]س ڻ  ڻ  ڻ  ں 

البقرة: 11 -12[.
سادسا: التشكيك:

بكل  املرتابة  املشككة  الشخصية  هي 
َمَرٌض {  ُقُلوهِبِْم  }يِف  والناس:  باهلّل  يشء، 
چ ]سورة  ڈ  ڎ  ڎ  چ  )شــك( 

ڻ  ں  ں  ڱ  چ  10[؛  البقرة: 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڱ  چ  چ ]سورة االحزاب: 12[؛  ہ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ چ ]سورة االنفال: 49[. 
َمَرٌض{  ُقُلوهِبِْم  }يِف  مجلة  وردت  ولقد 
القرآن الكريم ويف  اثنتي عشـــــرة مرة يف 
أكثر معانيها تعني النفوس املشككة، سيئة 

الظن باملوىل ورسوله والناس.
سابعا: اهلمز واللمز:

كل  شخصية  هي  املريضة  الشخصية 
ٍف َمِهنٍي{ وكــــــل  َزٍة مُلََزٍة{، وكل }َحالَّ }مُهَ

سفيه يف القول والترصف، وهي ال تعرف 
السليم  الفطري  ــامن  اإلي تسفه  بل  ذلــك 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  الغري:  عند 

ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ چ ]سورة البقرة: 

.]13
ثامنا: التطفيف:

ـــوم شــعــيــب من  نــحــو شــخــصــيــة ق

يومنــــــا  يف  املطففني  أكثر  وما  املطففني، 
احلارض. چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ېچ   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

]سورة املطففني: 2 -3[.
تاسعا: التقتري والبخل:

القتورة،  الشخصيـة  اهنا  صفاهتا  فمن 
العكس:  بالعكس  تظاهرت  وإن  البخيلة 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ 

ڇچ ]ســورة  ڇ  چ  چ  چ 
املنافقون: 7[.

عارشا: التذبذب:
املتذبذبة  الشخصيــــــــــــة  اهنا  حيث 
يتناسب  ما  تتبع  إذ  وعدمــــه  اإليامن  بني 
األوامر  مسألة  يف  ورغباهتــــا  أهوائها  مع 
يتعارض  ما  وترتك  اإليامنيـــة،  والنواهي 
وتــزين،  تصيل  إذ  الشخصية،  ــزواهتــا  ون
الناس وترسق  رئاء  الغري علنا  وتنفق عىل 
ُق{ )هنا  يف اخلفاء وتأكل الربا: }َيكاُد اْلَرْ
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ڇ  چ  الكريم(  القرآن  تعاليم  بمعنى 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ 

ژ ڑ چ ]سورة البقرة: 20[.
الشخصيات  أوصاف  من  موجز  هذا 

املريضة يف االيات القرانية)46(.

اخلامتـــــــــــــــــة:
ذاتيه صعبـــا  البحث يف حد  كان  لقد 
بعلم  خاصـــــة  معلومات  عىل  واحلصول 
النفس يف كتب التفسري من االمور املضنية، 
مل هيملوا  املفرسين  بعض  ان  فوجئنا  لكننا 
هذه الزوايا العلمية ونجد بعض املفرسين 
بشكل  اآلية  يقرا  ونراه  النفس  بعلم  اهتم 
ما  وهو  معارص  علمي  وبشكل  تقليدي 
جيعل القران غض طري وعلمي يف نفس 
اعرض  البحث  هــذا  هناية  ويف  الوقت. 

اليكم اهم النتائج التي توصلنا هلا:
النفس: . 1 علم  يف  الشخصيـــة  عرفت 

ــل مـــن مــمــوعــة  ــام ــك ــت ــام امل ــظ ــن ال
اخلصائص اجلسمية والوجدانيــــــــــة 
والنزوعية واالدراكية التي حتدد ذاتية 

الفرد ومتيزه عن غريه.

)46( مقتبس من، من علم النفس القرآين، ص: 
115ـ 117. 

سمة . 2 بأنـــــه:  الشخصية  نمط  عرف 
من  نوع  وهو  السامت  من  ملحوظــة 

التنظيم اكثر عمومية وشموال.
هو . 3 الشخصيــــــة:  ازدواجية  تعريف 

تعدد  أو  االنشقـــاقي  الذوات  تعدد 
أنه  حيث  االنشقاقي؛  الشخصيــــــــة 
شخصيتني  من  أكثر  هناك  يكون  قد 

منفصلتني عن الشخصية األساسية.
عند . 4 الشخصيـــة  ازدواجية  تعريف 

املفرسون- يعرفهــــا  فقد  املفرسين 
ــقــران  ال ايـــات  ــك  ــذل ب مستنطقني 
الكــــــــــــائن  هذا  إن  الكريم-بأهنا: 
الطبيعة،  مــزدوج  خملوق  ]االنسان[ 
االجتاه  مــزدوج  االستعداد،  مــزدوج 
وجه  عىل  مزدوج  بكلمـــــــة  ونعني 
)من  تكوينــــــه  بطبيعة  أنه  التحديد 
فيه  اهلّل  نفخـــــــة  ومن  األرض  طني 
باستعدادات  مــزود  روحـــه()47(  من 

ٹ  ٹ  چ  والــرش،  للخري  متساوية 
ڦچ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ھ  ھ  چ  الكريمة:  ــات  االي مضمون   )47(
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۋ چ، ]سورة السجدة: 7ـ9[. 
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]سورة الشمس: 7 -8[، والرساالت 
إنام  اخلارجية  والعوامل  والتوجيهات 
وتشحذها  االستعدادات  هذه  توقظ 
ال  ولكنها  هناك.  أو  هنا  وتوجهها 
فطرة،  خملوقة  ألهنــــــا  خلقا.  ختلقها 

وكائنة طبعا، وكامنة إهلاما.
القرآنية . 5 االصطالحات  يف  فتشنا  اذا 

اصطالح  من  قريبا  اصطالحا  لنجد 

نجـــــــــــد  فقد  يرادفه  او  الشخصية 
تعاىل  قوله  يف  كام  »النفس«  اصطالح 
ــورة  چ ]س ٿ  ٿ  ٺ  چ 

الفجر: 27[.
يف . 6 مذكورة  للشخصية  انامط  وهناك 

الشحيح  منهـــــــــــــا:  الكريم  القران 
والشكاك واملرسف واالتكايل.
واحلمد هلل رب العاملنی





فحوى البحث

203

أ.م.د. کربى روشنفكر       عدنان زماين         يوسف غرباوي

یعّد املكان أحد املكونات الرئیسة واملهمة يف العمل األديب، وقد تتضاعف 

هــذه األهمیة يف األعامل ذات الطابع الــرسدي مثل القصة أو الروایة؛ ذلك 

ألن املــكان يف هــذه األعامل یلعب الــدور األكرب يف الكشــف عن حقائق 

الشــخصیات أو األحداث بوصفه املرسح الذي تقــع فیه األحداث وتتحرك 

فیه الشــخصیات. بناًء علی هذه األهمیة حاولت هذه الدراسة معرفة دور 

 املــكان يف القصــص القرآنية مركــزة يف ذلك علی قصة نبی الله موســی

كأمنوذج لباقي القصص القرآنیة. وقد اســتعان هذا البحث باملنهج البنیوي 

التكویني للوصول إلی وظائف املكان وأدواره يف قصة موســی والكشف 

عن الدالالت التي تحتوی علیها بنیة املكان وشفرته، وتوصل البحث إلی أن 

املكان يف قصة موســی قد اتخذ دالالت ورموزا متعددة وإنه استطاع أن 

یكشف لنا عن الحاالت الشعوریة التي تعیشها شخصیات القصة.



جامعة تربية مدرس-طهران                      جامعة شهيد شمران
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املقدمة:
إن املكان هو موقع األحداث ومرسح 
فهو  وهلذا  اإلنسان  يعيشها  التي  الوقائع 
يمتاز بأمهية كبرية للغاية، إذ من خالله قد 
نتعرف علی أحوال الشخصيات املوجودة 
و...  واالجتامعية  النفسية  وحاالهتا  فيه 
للحياة  تصويرا  -بصفته  األدب  مال  ويف 
البرشية يف عامل الواقع –نالحظ أن املكان 
أيضا حيتفظ بتلك األمهية التي يمتلكها يف 
احلياة الواقعية ويلعب دورا بارزا يف خلق 
حيوي  الذي  اإلطار  »فهو  األدبية  األعامل 
الشخصيات،  فيه  وتتحرك  األحـــداث، 
أحيانا  هلا  ــار  إط مــرد  كونه  يتجاوز  بل 
لتصبح له فاعلية يف هذه األحداث، وهذه 
الشخصيات، ومشحوًنا بدالالت اكتسبها 
من خالل عالقته باإلنسان«)1( ونظرا هلذه 
العمل  يف  املكان  هبا  حيظی  التي  األمهية 
العنرص  هبذا  االهتامم  كثرة  نشاهد  األديب 

احلبك  عميش،  القادر  عبد  عشاب،  آمنة   )1(
سورة  القرآين،  القصي  السياق  يف  املكاين 
بو  بن  حسيبة  جامعــة  أنموذجا،  يوسف 
–2006 ماجستري(،  )رسالة  بالشلف  عيل 

2007م، ص: املقدمة: أ. 

األدبی السيام يف الدراسات احلديثة، وإن 
هذا االهتامم من قبل الدارسني ال يأيت عن 
الوظائف  ماهية  أدركوا  قد  إهنم  بل  فراغ 
وكذلك  األديب  العنرص  هذا  يؤدهيا  التي 
فيه،  تكمن  التي  الفوائد  حجم  عرفوا 
بواقعية  القارئ  يشعر  إنه  هو  فوائده  فمن 
والشخصيات  يقرأها  التي  األحـــداث 
يفرس  وكــذلــك  ــارهــا،  أخــب يتابع  الــتــي 
األدبی  العمل  شخصيات  طبيعة  للقارئ 
وسلوكياهتا، ذلك ألن األماكن التي يعيش 
فيه اإلنسان يعطي انطباعًا عن شخصيته، 
إذن  لنا سلوكه وطبائعه دون  وقد يوضح 
منه. فتوافر عنرص املكان يعتر من الرشوط 
وإن  األديب،  العمــــــل  إلصالة  الرئيسية 
القصة  مثل  الرسدي  الطابع  ذات  األعامل 
وباقي  العنرص  هذا  علی  تعتمـد  والرواية 
الشخصـــايات،  مثل  األخــری  العنارص 
العمل  هذا  لتكوين  والزمان  واألحــداث 
والسري به لتحقيق الغايات املقصودة منه. 
الضوء  تسليط  نحاول  الدراسة  هذه  يف 
يف  املكان  هبا  يقوم  التي  الواظائف  علی 
القصص القرآنية بوصفها نصوصا رسدية 
للعمل  الالزمة  الرشوط  مجيع  فها  تتوافر 
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وقد  ومكوناته،  الرسد  ومقومات  األديب 
من  واسعا  حيزا  القصص  هــذه  شغلت 
أساسيتني  غايتني  لتحقيق  الكريم  القرآن 
ورغم  األدبية.  والغاية  الدينية  الغاية  مها 
كثرة الدراسات حول عنرص املكان ودوره 
هذا  أن  نشاهد  إننا  إال  األديب  العمل  يف 
غري  أخــری  فنون  علی  ينصّب  االهتامم 
فدراسة  وغريها،  الروايات  مثل  القرآن 
قليلة  تعد  القرآنية  القصص  يف  املكان 
ال  وقد  األدبية  األنواع  باقي  مع  باملقارنة 
تتجاوز أصابع اليد رغم أن املكان يف هذه 
ووظائف  أدورا  يؤدي  القرآنية  القصص 
كثرية حتتاج الی دراسات مفصلة للوقوف 
القصة  بناء  يف  وأدواره  العنرص  هذا  علی 
األمهية  ــذه  ه مــن  وانــطــالقــا  الــقــرآنــيــة. 
يف  املكان  يؤدهيا  التي  الكثرية  واألدوار 
 موسی قصة  علی  اقترصنا  فقد  القرآن 
للكشف عن وظيفة املكان يف هذه القصة 
والشخصيات  ــداث  األح ذات  القرآنية 
يف  تساهم  التي  الكثرية  واألمكنة  املتعددة 
باقي  مع  الوشيجة  العالقات  وتقيم  بنائها 
املمكن  مــن  وليس  األخـــری.  العنارص 
القرآنية  القصص  مجيع  يف  املكان  دراســة 

الی  حيتاج  إنــه  اذ  احلجم  هبــذا  بحث  يف 
اخرتنا  وقد  أوسع.  ودراسة  أطول  بحث 
ألهنا  للتطبيق  أنموذجا   موسی قصة 
وتفصيال،  بسطا  القرآنية  القصص  أكثر 
القصة،  هذه  يف  بــارز  املكان  عنرص  وإن 
بالرسد  بــدأت  القصة  هذه  ألن  وكذلك 
وباألحداث الغريبة واألمكنة املخيفة »َأِن 
َفْلُيْلِقِه  اْلَيمِّ  يِف  َفاْقِذفِيِه  التَّاُبوِت  يِف  اْقِذفِيِه 
اِحِل«. وإن بدء هذه القصة بذكر  اْلَيمهُّ بِالسَّ
الساحل(  أليم،  )التابوت،  األماكن  هذه 
بحد ذاته يعطي لنا دالالت علی ما سيقوم 
به هذا العنرص من وظائف وأدوار يف هذه 
بر  إلی  ينقله  فالتابوت  القرآنية،  القصة 
األمان وموضع النجاة )الساحل( بعد أن 

سلك به املكان اخلطر واملخيف.
باملنهج  الدراسة  هذه  يف  استعنا  لقد 
علی  يرتكـــــز  الذي  التكوينی  البنيوي 
املعر  بني  العالقة  وماهية  التعبري  طريقة 
فالدراسة  إليها.  يرمز  التي  والدالالت  به 
القصة  يف  للمكـــــــــان  التكوينية  البنيوية 
ــن دالالت  ــه م الــقــرآنــيــة ومـــا تــؤحــي ب
بني  العالقات  علی  توقفنا  وإحيـــاءات 
عنارص القصة الواحدة واكتشاف أبعادها 
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املختلفة ومعرفة عنرص املكان كبنية داخل 
النص القصي للكشف عام تقوم به هذه 
بني  املــوجــودة  العالقات  ومعرفة  البنية 
علی  نعرج  فعندما  واملضمون.  الشكل 
معرفة  نريد  فنحن  للقصة  البنيوي  املنهج 
من  )املكان(  القصصی  النص  بنيـــة  دور 
الرسد  مثل  البنيات  بباقي  إتصاهلا  حيث 
وقد  واألحداث،  والزمان  والشخصيات 
حتديدا  التكويني  البنيوی  املنهج  اخرتنا 
ان  يمكن  ال  القرآين  النص  بان  العتقادنا 
يدرس علی أسس املنهج البنيوي الرِصف؛ 
بعني  تأخذ  التكوينية  البنيوية  ألن  ذلك 
واالجتامعية  التاريية  العوامل  االعتبار 
التي  الشكالنية  للبنيوية  خالفا  وغريها، 
جتعل النص كيانا خاصا وتعزله عن مجيع 
يف  تضافرت  قد  التي  األخــری  العوامل 

خلق وتكوينه.
خلفية البحث:

كام أرشنا اليه سابقا، إن دراسة املكان 
باقي  مع  باملقارنة  قليلة  الكريم  القرآن  يف 
املكان  دراسة  إن  حيث  األدبية،  األنــواع 
تعددت  قد  األخــری  األدبية  األعــامل  يف 
كثرة  إن  احلال  وبطبيعة  للغاية  وتنوعت 

اآلراء  كثرة  ستنتج  وتعددها  الدراسات 
ــواعــه  وأن ــكــان  امل تعريف  يــص  ــا  م يف 
كثرة  فنشاهد  األديب،  العمل  يف  وأدوراه 
وكذلك  للمكان  والتقسيامت  التعاريف 
املعنی  يف  ترادفه  التي  املصطلحات  كثرة 
ذلك.  إلی  وما  البئية  الفضاء،  احلّيز،  مثل 
املكان  حول  كتبت  التي  الدراسات  ومن 
الی  نشري  أن  يمكننا  الكريم  القرآن  يف 
»احلبك  بـ  املعنونة  عشاب«  »أمنة  دراسة 
القرآين سورة  القصي  السياق  املكاين يف 
من  الباحثة  وهدفت  أنموذجا«.  يوسف 
دراستها هذه إظهار اجلانب اجلاميل والفني 
له  مكونا رسديا  باعتباره  للمكان  واألديب 
انتفعنا  وقد  به،  واملتعلقة  اخلاصة  دالالته 
هبذه الدراسة يف اجلانب النظري لدراستنا 
حول  أخری  دراسة  هناك  وأيضا  احلالية. 
عنوان  حتمل  الكريم  الــقــرآن  يف  املكان 
دراسة  الكريم  القرآن  يف  املكان  »أعــالم 
أمحد  "يوسف  الباحث  هبا  تقدم  داللية« 
عيل أبو ريدة" وهذه الدراسة مل تكن هتدف 
الی كشف مجاليات هذا العنرص يف النص 
إحصائية  ــة  دراس كانت  إهنــا  بل  القرآين 
ــا  ودالالهت الكريم  الــقــران  ــالم  أع لعدد 
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اجلغرافية والتاريية، وقد استفدنا منها يف 
التاريية يف قصة  ما يص بعض األماكن 
نبی اهلل موسی وموقعها اجلغرايف علی 
لـ"غيداء  دراســة  هناك  إن  كام  اخلريطة. 
عــنــوان  ــت  حت شالش"  ــدون  ــع س أمحـــد 
–دراسة  "املكان واملصطلحات املقاربة له 
إهنا  العنوان  من  يتضح  وكام  مفهوماتية" 
ثم  أوال  املكان  تعريف  تبحث عن  دراسة 
مثل  مصطلحات  من  يقاربه  عام  البحث 

االمتداد والبيئة واحليز والفضاء وغريها.
األدبــيــة  األنــــواع  ــی  إل انتقلنا  وإذا 
األخری مثل الرواية والقصة غري القرآنية 
حول  كتبت  التي  الدراسات  كثرة  نلحظ 
املكان ودوره يف هذين احلقلني ومن هذه 
الدراسات نذكر "املكان يف رواية الشامعية 
للروائي عبدالستار نارص" لـ"خالدة حسن 
و"املكان يف الرواية العربية أعامل  خرض"، 
أكري  لـ"مريم  نموذجًا،  صالح  الطيب 
موسی آبادي"، وأيضا "تلمسات نظرية يف 
املكان وأمهيته يف العمل الروائي" لـ"سليم 

بتقة".
أسئلة البحث:

• القرآنيـــة 	 النصوص  لنا  تنسج  كيف 

بناء  يف  فاعلة  كبنية  وتــرزه  املكان 
القصة وتركيبها؟.

• باقي 	 مع  املكان  عنرص  عالقة  هي  ما 
البنيات املكونة للقصة القرآنية؟.

• ما هو دور املكان يف فهم أحداث قصة 	
موسی؟.

املفاهيم واملصطلحات:
البنيوية:

لقد أصبحت البنيوية من املصطلحات 
املعارص  عاملنا  يف  األديب  النقد  يف  الشائعة 
تعنی  األديب  النقد  مناهج  من  منهج  وهي 
املكونة  البنی  بني  العالقات  عن  »البحث 
أجزاء  تربط  كلية  بنية  إلی  وصوال  للنص 
وقد  تكاملية«)2(  وحدة  يف  األديب  العمل 
الفني  للعمل  الــواحــدة  البنية  أصبحت 
إهنم  إذ  البنيويني  عند  كبرية  بأمهية  حتضی 
أبنية  برمتها  األدبية  ــامل  »األع أن  يــرون 
األولی  الدرجة  يف  دالالهتـــــا  ألن  كلية 
وقد  ـــا«)3(  هل الكيل  الطابع  ــذا  هب ترتبط 

إجتاهات  السمري،  العزيز  عبد  إبراهيم   )2(
دار  العرشين  القرن  العريب يف  النقد األديب 
2011م،  القاهرة،   ،1 ط  العربية،  اآلفاق 

ص187. 
مكتبة  املعارص،  النقد  مناهج  فضل،  صالح   )3(
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مال  يف  البنيوية  ــات  ــدراس ال ازدهـــرت 
إلی  امليالدية  اخلمسينيات  األديب»يف  النقد 
الثامنينيـــات  وأوائل  السبعينيات  أواخر 
التي  األمهية  هــذه  بسبب  املــيــالديــة«)4(. 
مــاال  أصــبــحــت  البنيوية  ــه  ب اتــصــفــت 
للدراسات النقدية يف العرص احلديث وقد 
عطف  نقطة  باتت  بأهنا  الكثريون  اعترها 
مل  فإهنا  هذا  ومع  األديب،  النقد  مراحل  يف 
بأهنا  واهتمت  والتجريح  النقد  من  تسلم 
وإمهاهلا  فحسب  النص  علی  برتكيزها 
التاريخ  مثل  األخری  العنـــــــارص  لباقي 
بل  والسياق،  بالنص  املحيطــة  والظروف 
تفصل  إهنا  إذ  ذلك  من  أكثر  الی  تذهب 
النص عن صاحبه وتدعو ايل نظرية موت 
عملية  عن  كامل  بشكل  وإبعاده  املؤلف 

حتليل نصه األديب.
البنيوية التكوينية:

يف  نقديا  منهجا  بوصفها  البنيوية  إن 
كثري  عليها  طرأت  قد  األدبية  الدراسات 

الروضة احليدرية، ط1، القاهرة، 2002م، 
ص 96. 

الناقد  دليل  البازغي،  سعد  الروييل،  ميجان   )4(
الدار  ط3،  العريب،  الثقايف  املركز  األديب، 

البيضاء، 2002م، ص72. 

به  تتسم  ما  بسبب  وذلك  التغيريات  من 
وجتريد  اختزالية  من  األحيان  بعض  يف 
وإمهاهلا  فقط  البنية  نظام  علی  وتركيزها 
ــرتاف  االع ــض  ورف واملعنی  للمضمون 
العمل  خـــارج  الــثــقــايف  الــعــامل  بحضور 
املدرسة  هــذه  شهدت  فقد  هلــذا  األديب؛ 
بعض  حدوث  الی  أدت  عديدة  انتقادات 
االنشقاقات والتفرعات بداخلها، فولدت 
من رمحها البنيوية التكوينية لتعلن رفضها 
وإرصارهــا  الشكالنية  البنيوية  ملبالغات 
بمن  ســواه  ما  كل  عن  النص  إبعاد  علی 
بشكل  تؤثر  قد  التي  والعوامل  مؤلفه  فيه 
البنيويــــة  وتسعی  تشكيله.  يف  بآخــر  أو 
النظريات  بني  التوفيق  لتحقق  التكوينية 
البنيوية وأسس الفكر الواقعی الذي يأخذ 
والسياسية  االجتامعية  العوامل  باالعتبار 
ال  التكوينية  »فالبنيوية  للنص.  والتاريية 
تنظر إلی النص علی أنه مغلق بل حتاول أن 
تقيم حوارا بني داخل النص وخارجه«)5( 
غولدمان  لوسيان  الفرنسی  الناقد  ويعتر 

االجتامع  علم  عبداحلميد،  ــور  أن املوسى   )5(
القراءة  يف  »سوسيولوجّي«  )منهج  األديب، 
ط1،  الــعــربــيــة،  النهضة  دار  ــقــد(،  ــن وال

2011م، ص36. 
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املؤسس هلذا املنهج النقدي الوظيفي)6(.
مفهوم املكان يف العمل األديب:

إن املكان الذي يعرف بأنه »وسط غري 
متصل  وهو  األشياء،  عىل  يشتمل  حمدود 
أبعاد  وذو  أجزائه،  بني  متّيز  ال  ومتجانس 
واالرتفاع«)7(  والعرض  الطول  هي  ثالثة 
وقد أصبح املكان يف األعامل األدبية ذات 
التعريف وال  مفهوم آخر يتلف عن هذا 
ذات  املحددة  اجلغرافية  املساحة  به  يراد 
»هو  األديب  املكان  إن  بل  املعينة  األبعاد 
اللغـــة  وتستثريه  الكلامت  تنسجه  مكان 
والبنيويون  اإلحيــائــيــة«)8(.  بخصائصها 
وأطلقوا  املكان،  بني  مّيزوا  قد  بدورهم 
علی املكان احلقيقي اسم املكان اخلارجي 
يف حني سّموا املكان األديب املكان املتخيل 

إجتاهات  السمري،  العزيز  عبد  إبراهيم   )6(
العرشين،  القرن  يف  العريب  األديب  النقــــد 

ص215. 
املــكــان  ـــالش،  ــدون ش ــع أمحـــد س ــداء  ــي غ  )7(
–دراسة  لــه  ــة  ــارب ــق امل واملــصــطــلــحــات 
الرتبية  كلية  أبــحــاث  ملة  مفهوماتية، 
2011م،   ،2 العدد  ملد11،  األساسية، 

ص245.. 
احلبك  عميش،  عبدالقادر  عشاب،  آمنة   )8(
سورة  القرآين،  القصي  السياق  يف  املكاين 

يوسف أنموذجا، ص10. 

له  األديب  واملكان  الــروائــي)9(.  املكان  أو 
أجل  من  الكاتب  يوظفه  عديدة  وظائف 
متثيل  األساسية  وظائفه  ومــن  حتقيقها 
الني  الرتابط  وبناء  فيه  املقيمني  أحوال 
املكان  نفهم من  وإذن  الرسد،  بني عنارص 
يف الرسد علی أنه »العامل الشامل والواسع 
ـــذي يــضــم عــنــارص الــعــمــل الـــرسدي  ال
وإن  هذا  بينهام«)10(.  الرابطة  والعالقات 
قضية  تناولت  عندما  الدراسات  غالبية 
منه  تقصد  مل  فهي  األديب  العمل  املكان يف 
اللفظي املتخيل، أي املكان  سوی »املكان 
ألغــراض  انصياعا  اللغة  صنعته  ــذي  ال
فليس  وحــاجــاتــه«)11(  الروائي  التخييل 
الروائي  العمل  يف  املكان  من  املقصود 

الصورة  وظيفة  الراغب،  أمحد  السالم  عبد   )9(
الفنية يف القرآن الكريم، هتران، 1387ش، 

 .129
ــة  رواي يف  املــكــان  خــرض،  حسن  خــالــدة   )10(
نــارص،  عبدالستار  لــلــروائــی  الشامعية 
ت،  د.   ،102 العدد  اآلداب،  كلية  ملة 

ص117. 
)11( يونس الفيصل، عنارص التخيل يف الرواية 
عالمة  جامعة  اآلداب،  ملة  املــعــارصة، 
 ،2013 طهران،   ،10 العدد  طباطبائي، 

ص251. 
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املكـــان  إن  بل  اخلارجي  الواقعي  املكان 
املكان  وليس  متخّيل.  مكان  هو  الروائي 
األعــامل  يف  املتخيل  العنرص  هو  ــده  وح
مل  بأكملها  األدبية  القصة  إن  بل  األدبية 
تلتزم بالواقع الفعلی ومل تقف عند احلقيقة 
الذي  اخليال  يقوم عىل  »فبعضها  التاريية 
تشويه  عىل  يقوم  وبعضها  له  حقيقة  ال 
احلقائق، وثالث ينحرف به كاتبه عن القيم 
واملثل واملبادئ«)12(. واهلدف من كل هذا 
عنه  لتدفع  للمتلقی  والتشويق  اإلثارة  هو 
»القصة  إن  الســــآمة وامللل. هذا يف حني 
يف  مستقال  فنيا  عمال  ليست  الــقــرآن  يف 
موضوعه وطريقة عرضه، وإدارة حوادثه 
التي  احلرة  الفنية  القصة  يف  الشأن  هو  كام 
إنام  طليق،  فني  غــرض  أداء  إلــی  ترمي 
إىل  الكثرية  القرآن  وسائل  من  وسيلة  هي 
واالبتعاد  اخليال  إن  الدينية«)13(.  أغراضه 
عن الواقعية أو احلقيقة يف القصص األدبية 

القرآين  القصص  عباس،  حسن  فضـــــل   )12(
عــامن،  الــفــرقــان،  دار  ونفحاته،  إحيـــاؤه 

1992م، ص 12. 
القرآن،  يف  الفني  التصوير  قطب،  سيد   )13(
1993م،  ط16،  القاهرة،  الــرشوق،  دار 

ص143. 

الواقع  ويف  وفنيتها  القصة  مجاليات  يزيد 
إهنا عندما تتخلی عن هذا العنرص الفاعل 
مجاهلا،  أسباب  من  الكثري  تفقد  )اخليال( 
بواقعية  متسكها  ورغم  القرآنية  القصة  أما 
القصص وحقيقة األخبار إال اهنا مازالت 

حتتفظ بجامهلا الفني ومتعتها األدبية.
وجود  أن  املعارصون  النقاد  بنّي  وقد 
عنرص املكان يف العمل األديب هو رضورة 
يفتقد  حني  األديب  العمـــل  و»إن  ملحة 
وبالتايل  خصوصيته،  يفقـــد  فهو  املكانية 
يف  املكان  أن  املعلوم  ومن  إصالته«)14(. 
له وجود  الكريم هو مكان واقعي  القرآن 
املكان  يتميز  وهبذا  األرض  علی  حقيقي 
القرآين من املكان الروائي األديب ومع هذا 
االختالف يف اجلوهر إال إن لكال النوعني 
الرسدية  القصة  بناء  يف  بــارز  وتأثري  دور 

وأحواهلا.
املكان يف القصة القرآنية:

نصا  –بوصفه  الكريم  القرآن  يستغل 
الناس  إرشاد  وهي  رئيسية  غاية  له  دينيا 

املكان  شـــالش،  ســعــدون  ــد  أمح غــيــداء   )14(
–دراسة  لــه  ــة  ــارب ــق امل واملــصــطــلــحــات 

مفهوماتية، 248. 
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التعبرييـــــــة  األدوات  –مجيَع  وهدايتهم 
يبحث  وال  فحسب  الغاية  هذه  للتحقيق 
القصص  يف  فاملكان  أخــری.  غايات  عن 
أدوات  من  أداة  يعتر  والــذي  القرآنية 
ألنه  ذلك  ذاته  بحد  قيمة  له  ليس  التعبري 
يضع ملقررات دينية وغايات ارشادية وإن 
الغايات  لتحقيق  املشاركة  يف  تتمثل  قيمته 
فاملكان  إذن  واآليــات،  للسور  األساسية 
والقصة  بحثنا  موضوع  هو  الذي  القرآين 
من  هلــا  مــا  وبــكــل  ــام  ع بشكل  القرآنية 
وسائل  من  وسيلة  هي  ومكونات  عنارص 
ألغراض  خضعت  وقد  الكريم  القرآن 
الكامل  تربوية »ولكن هذا اخلضوع  دينية 
للغرض الديني، ووفاءها هبذا الغرض متام 
يف  الفنية  اخلصائص  بروز  يمنع  مل  الوفاء، 
غرضها«)15(، فاجلامل الفني واألديب متوفر 
إهنا  رغم  وعنارصها  القرآنية  القصص  يف 
مل تكن مقصودة بحد ذاهتا وال تعتر غاية 

أساسية.
ــن يف الــســور  ــاك ــددت األم ــع لــقــد ت
بتعدد  يرتبط  الــتــعــدد  وهـــذا  القرآنية 

)15( سيد قطب، التصوير الفني يف القرآن، ص 
 .143

وهو  والشخصيات  واألزمنة  األحــداث 
بنا  وينتقل  عميقية  دالالت  لنا  يكشف 
نفسية  أبعاد  عن  ويعر  جو  إىل  جو  من 
يف  املكان  »توظيف  ألن  ذلك  وإجتامعية 
اإلبداع القصصی من الوسائل الفنّية ذات 
لعنصـــر  تتبعنا  ويف  البعيدة«)16(  األعامق 
عام  بشكل  القرآنية  القصص  يف  املكان 
وقصة نبي اهلل موسی بشكـــل خاص 
ينقسم  العنرص  هــذا  ــود  وج أن  كشفنا 
الرصيح  املكان  مها:  أساسني  نوعني  إلی 
الضمني، واألمكنة الرصحية هي  واملكان 
مثل،  الكريم  القرآن  يف  الواردة  األعالم 
بعض  نظري  أو  احِلجر  سبأ،  مدين،  مرص، 
األمكان التي أقل وسعة كالقرية، املدينة، 
الضمنية  األماكن  أما  البيت،  املسجد، 
فهي تلك األسامء التي ُتستنبط من الكالم 
سبيل  علی  والوقائع،  ــداث  األح ومــن 
لسان  علی  تعاىل  قوله  نقرأ  عندما  املثال 

ې  ې  ۉ  چ   ابراهيم
]سورة مريم:  ې ې ى ى ائ چ 

احلبك  عميش،  عبدالقادر  عشاب،  آمنة   )16(
سورة  القرآين،  القصي  السياق  يف  املكاين 

يوسف أنموذجا، ص أ. 
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رصحيا  ذكرا  هنا  نشاهد  ال  فنحن   .]48
السم مكان معني لكن سياق هذه اآلية قد 
وهذا  اخلارجي،  وجوده  له  مكانا  تضمن 
املكان  هبذا  ترصيح  هناك  يكون  أن  دون 
يرشدنا  وما  اجلغرافية،  موقعيته  وحتديد 
االعتزال،  فعل  هو  الضمني  املكان  هلذا 
ابراهيم قّرر ترك أمكنة قومه  فنبي اهلل 
عنهم  بعيدا  آخر  مكانا  واختار  املرشكني 
العبادة  إمكانية  فيه  تتوفر  أفعاهلم  وعن 
فاألحداث  وتعالی.  اهلل سبحانه  وتوحيد 
وسياقها  القصة  وشخصيات  والزمان 
وتسوق  األمكنة  بوجود  توحي  قد  كلها 
التي  الوظيفية  وأدوارهـــا  دالالهتــا  لنا 
استخدمت من أجلها. وهنا تقوم البنيوية 
عالقات  عن  الكشف  يف  ــا  دوره ــأداء  ب
العنارص التكوينية للعمل وتعريف بنيات 
مسامهة  أخری  عنارص  خالل  من  الرسد 
يف خلق العمل األديب، ففي املثال السابق 
 إبراهيم قصة  عــن  يتحدث  الـــذي 
أرشدنا  )مكان(  معينة  بنية  وجود  نشاهد 
املثال  هذا  ويف  القرآين  الرسد  سياق  إليها 
بإرشادنا  )االعتزال(  احلدث  بنية  قامت 
بتلك  املتصف  املكان  ذلــك  ــود  وج إىل 

الصفات التي ذكرناها.
:قصــــــــــــة موسی

قصة  تفاصيل  ذكر  اىل  بنا  حاجة  ال 
موسی وانام يكفي أن نعلم بأهنا »أكثر 
الــقــرآن«)17(  يف  ورودا  املرسلني  قصص 
بالنسبة  وتــفــصــيــال  بــســطــا  ــا  ــره ــث وأك
تنقل  كثرة  وإن  فيها،  الواقعة  لألحداث 
نبي اهلل موسی من مكان إلی مكان وتعدد 
األمكنة املذكورة يف وقائع وأحداث قصته 
تؤكد لنا أمهية عنرص املكان يف القيام بفهم 
مريات القصة وعالقته مع باقي العنارص 
يف  ُذكرت  التي  واألمكنة  فيها.  املذكورة 
األحيان  بعض  يف  كانت   موسی قصة 
إن  أخـــری  بعبارة  ــة،  اضــطــراري أمكنة 
موسی استقر يف بعض األماكن بشكل 
أماكن  يف  وجــوده  كان  حني  يف  اختياری 
بلد  مرص  من  فانتقاله  اضطراريا،  أخری 
البلد  مدين  إلی  له  بالنسبة  والرفاه  اخلري 
املجهول كان اجباريا أما انتقاله من مدين 
أن  بعد  اختياری  بشكل  كان  مرص  الی 

القرآن، 6 ملدات،  )17( سيد قطب، يف ظالل 
ج3،   ،2011 الــقــاهــرة،  ـــرشوق،  ال دار 

ص255. 
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أدی دينه وويف بوعده وأصبح حرا يف تنقالته وحركته. وهذا ما يطلق عليه يف الدراسات 
احلديثة عنوان »األمكنة املعادية« و»األمكنة األليفة«)18( فمرص كانت يف السابق مكانا أليفا 
بالنسبة لسيدنا موسی، أما يف ما بعد أصبحت مكانا معاديا يشی العودة إليه وياف 

بطش أهله به.
1 .:املكان يف قصة موسی

لقد انطلقنا يف دراستنا للمكان يف قصة موسی من التقسيم املكاين الذي ذكرناه آنفا 
معتمدين علی املنهج البنيوی التكوينی الذي يفرتض وجود العالقات بني مكونات الرسد 

القرآين وتفاعلها يف خلق النص األديب.
                                                 األمكنة يف القرآن الكريم

   املكان الرصيح                                                                                               املكان الضمنی

 الرصيح امُلشاهد           الرصيح الغيبي                                           الضمني امُلشاهد             الضمني الغيبی

واملكان يف هذه القصة كام سنری إما مكانا رصحيا وإما مكانا ضمنيا وكل منها ينقسم 
الی قسمني أيضا، فالرصيح إما أن يكون مكانا ملموسا ومشاهدا و إما أن يكون غيبيا يؤمن 
به دون رؤيته وإدراكه. وكذلك األماكن الضمنية قد يكون منها ما هو مشاهد وملموس 
وما هو غيبی؛ ذلك ألن بعض األمكنة الرصحيية والضمنية قد نشاهدها ويمكن لنا معرفة 
موقعيتها اجلغرافية يف حني ان بعض األماكن الواردة يف قصة موسی هي أماكن غيبية 
أي إن اإلنسان ال يمكنه رؤيتها بالعني املجردة كام احلال يف األماكن املشاهدة. واألماكن 

)18( خالدة حسن خرض، املكان يف رواية الشامعية للروائی عبدالستار نارص، ملة كلية اآلداب، العدد 
102، د. ت، 122. 
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ُذكــرت  التي  األمــاكــن  تلك  هي  الغيبية 
القيامـة  يوم  أحــوال  عن  احلديث  ضمن 
فاجلنة  الدنيـــا،  يف  األجل  انقطاع  وبعد 
والنار مثال مكانان رصحيان لكنهام غيبيان 

وكذلك يف قوله تعاىل: زب ڤ ڤ ڦ 
الضمني  العرض  مكان  أن  ڦ ربنشاهد 
)العرض(  الفعــل  بنية  خالل  من  املفهوم 
احلساب  ــوم  ي يف  مــوجــود  ــه  ان أي  غيبی 
القارئ  عن  غائبة  الدقيقــة  كيفيته  ولكن 
الكريم »يصّور  القرآن  واملخاطب، ولكن 
تصويرا  فيها  اإلنسان  وحياة  العوامل،  هذه 
يقّرهبا من ذهن اإلنسان، حتی ال يرهقه فی 
التخمني واخليال«)19(. ويف ما ييل سنتطرق 
هلذه األنواع من األمكنة املوجودة يف قصة 

.موسی
قصة  يف  األمكنة  عدد  إن  يف  شك  ال 
حرصها  يمكن  ال  كثرية  أمكنة   موسی
نكتفي  فإننا  ولذا  كهذا،  حمدود  بحث  يف 
هنا بذكر نموذجني من كل نوع من أنواع 
قصة  بناء  يف  ـــا  أدواره وماهية  األمكنة 
موسی. كام إننا سنقوم يف هناية الدراسة 

)19( عبد السالم أمحد الراغب، وظيفة الصورة 
الفنية يف القرآن الكريم، ص192. 

األمكنة  لعدد  إحصائی  جــدول  بإعداد 
دالالهتا  ذكر  مع  القصة  هذه  يف  ــواردة  ال
مكونات  باقی  مع  وعالقاهتـــا  الوظيفية 

القصة.
1 11 –املكان الرصيح:

الــرصحيــة يف  ـــامء  األس ــعــددت  ت لقد 
متاشيا  وذلــك   موسی اهلل  نبي  قصــة 
األسايس  الغرض  يتطلبه  وما  السياق  مع 
كام  الرصيح  ــم  واالس القرآنية.  للسورة 
بشكل  ُذكر  مكان  كل  يشمل  سابقا  ارشنا 

ڄ  چ  تعالی  قوله  مثل  واضح  رصيح 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
أو   ]53 ــرف:  ــزخ ال ]ســـورة  ڌچ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالی  قوله 
ڀچ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
]سورة القصص: 22[ وأيضا قوله تعالی 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چھ 

هذه  ففي   ]21 املائدة:  ]سورة  ڭچ  ۓ 
و"مدين"  "مرص"  من  ُكــأًل  نجد  اآليــات 
رصحية  أماكن  أسامء  املقدسة"  و"األرض 
قد  والتي  اخلاصة  اجلغرافية  حدودها  هلا 

تعرف إلی يومنا هذا.
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األمكنة  بأسامء  الترصيح  يتم  وعندما 
-قد  وعال  -جل  فانه  الكريم  القرآن  يف 
حمددة،  ووظيفة  معينة  خاصية  هلا  جعل 
الكشف  يف  أدوارهــا  عن  البحث  فعلينا 
من  هبا  املرصح  األمكنة  هذه  تتضمنه  عام 
العنارص  لربط  أدوار  أو  ودالالت  معاٍن 
الرسدية املكونة للقصة القرآنية وما حتظی 
من  القصة  يف  ـــواردة  ال الشخصيات  به 
صفات ومزايا خلقية وسلوكية كام يتطلب 
الرصحية  فلألمكنة  البنيوی.  املنهج  منا 
مزايا تفوق باقي األنواع فيتطلب منا الدقة 
التي  املزايا  تلك  ماهية  يف  النظر  وامعان 

حتتوی عليها األمكنة الرصحية.
امُلــشــاَهــُد  الــرصيــح  -املــكــان   11  11  1

)امللموس(:
من األسامء الرصحية املشاهدة يف هذه 
املدينة،  القرية،  القصة نذكر مرص، مدين، 
فرعــون،  قرص  موسی،  بيت  سينا،  طور 

السفينة و...
السفينة:

يقول اهلل تعالی يف سياق احلديث عن 
 :رحلة موسی مع العبد الصالح اخلرض

ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ۇئچ ]سورة الكهف: 71[. مثلام نشاهد 
أحداث  بعض  إن  املباركة  اآليــة  هذه  يف 
سفينة  يف  تقع   اخلرض مع  موسی  قصة 
هذه  أحداث  مكان  متثل  هنا  وهي  بحرية 

القصة ومرياهتا. وبعد قبول موسی لرشط 
اخلرض رافقه يف رحلته التعليمية، ومفاد 
 موسی حتلی  وجوب  هو  الرشط  هذا 
ما  كل  عن  األسئلة  طرح  وعــدم  بالصر 
يشاهده يف املسري كام حكت لنا آيات هذه 
كعامل  هنا  املكان  يرز  القرآنية.  القصة 
البحر  يف  يعملون  مساكني  ألنــاس  رزق 
 ووسيلة نقٍل ملوسی وصاحبـــــه اخلرض
ومن صفات هذا املكان أنه مكان متحرك 
مكان  داخــل  اآلخــر  هو  ويقع  باستمرار 
)البحر( متحرك أيضا. واملقيمون يف ذلك 
عمــل  وأهل  متهدون  أناس  هم  املكان 
الشخصيات  فتشاهبت  وحركة،  ونشاط 
صفــة  يف  نفسة  واملكان  املكان  يف  املقيمــة 
علی  منهم  كــل  ــر  وأث والنشاط  احلــركــة 
اآلخر بشكل أو بآخر. وعندما يقوم سيدنا 
اخلرض بخرق السفينة كان من املفرتض 
تقتضی  كام  الصمت  يلتزم  أن   ملوسی
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بنود االتفاق –ان جاز التعبري –لكن سيدنا 
الدائم  املعروف باحلركية والنشاط  موسی 
فيه  ما  كل  مكان  يف  يكون  وأن  السيام 
يتصف باحلركة، ينتفض يف وجه ما حيسبه 
نكرانا للجميل بعد أن أركبهام أهل السفينة 
فاملكان  الرويات.  تروی  كام  مقابل  دون 
احلركي  اإلطــار  أصبح  قد  الواقع  يف  هنا 
وظيفته  عن  فضــاًل  الشخصيات  ألفعال 
وطبائعها  الشخصيات  صفات  تفسري  يف 
عندما يعكس مواقفها وسلوكها، ويوضح 
فاملكان  واخلارجية«)20(.  الداخلية  معاملها 
قد ترك تأثريه علی كل شخصيات القصة 
تبادلية من خالل  بنی معها عالقة  بعد أن 

التأثري والتأثر.
ويف جانب آخر من هذه القصة يمكن 
يف  لنا  ظهر  قد  موسی  سيدنا  بان  القول 
اخللقية  املبادئ  ثابت  املتحرك  املكان  هذا 
والسلوكية، إذ إنه مل ينسی يف مكان مؤقت 
املعايري اخللقية الالزمة، فبمجرد نزوله يف 

خاقاين  حممد  آباديي،  موسی  أكري  مريم   )20(
موسم  ــة  رواي يف  املكان  ــة  دالل إصفهاين، 
نقدية،  إضــاءات  ملة  الشامل،  إلی  اهلجرة 
–خريف  السابع  –العدد  الثانيــــة  السنة 

1391ش، ص90.. 

هذا املكان أصبح جزءا فيه، له وظائفه جتاه 
إليه  ُأحِسن  أن  بعد  السيام  املكاين  املوقع 
فيه، وإرتى أنه قد التصق يف بناء هذا املكان 
وكينونته فلن يفكر بأنه مسافر سوف ينتقل 
من هذا املكان ويتوجه إلی مكان آخر. كام 
أن  إلی  ونظرا  انه  إلی  هنا  اإلشــارة  جتدر 
البنيوی  املنهج  علی  تقوم  الدراسة  هذه 
املكان  بنية  أن  القول  يمكن  التكوينی 
مع  أقامت عالقة  قد  ذاهتا  بحد  )السفينة( 
املعنی  أن  حيث  وشعوره،  موسی  فعــــل 
االلتصاق  هو  للسفينـــــة  الدقيق  اللغوي 
يف  جاء  وقـــــد  البحر(  مياه  )هنا  بالشیء 
سفينة  ُسميت  السفينة  أن  العرب  لسـان 
»ألهنا تسفُن علی وجه األرض، أي تلزُق 
البنيوی  دوره  لعب  هنا  فاملكان  هبــا«.)21( 
شخصيات  سلوك  علی  تأثريه  يف  أيضا 
اللزوق  أن  كام  وطبائعها،  القرآنية  القصة 
اللزوق  ألن  وذلك  اللصوق  من  أبلغ  هو 
يكون  أن  دون  الشيئني  بني  االتصال  هو 

)21( حممد بن مكرم بن منظور االفريقي املرصي 
العرب،  لسان  الفضل،  أبــو  الدين  مجــال 
صادر،  دار   ،15 املجلدات:  عدد  ط،  د. 

بريوت، 2010م، مادة سفن. 
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بينهام فجوة أو خلل)22(.
1 11 11 –املكان الرصيح الغيبي:

أو  املتخيلة  ــاكــن  األم شملت  لقد 
الغيبية يف القرآن الكريم مجيع األمكنة التي 
اجلنة  مثل  القيامة،  يوم  وقائع  فيها  حَتدُث 
والنار والرزخ واألهنار واخليام وما شابه 
األمكنة  هذه  أن  نالحظ  القصة  هذه  ويف 
خالل  من  هبا  املقيمني  أحــوال  لنا  مثلت 
رسم صفاهتم وخصائص حياهتم يف ذلك 
التي قد  املتخيلة  األماكن  أمثلة  اليوم. من 
أهنار  اجلنة،  نذكر؛  القصة  هذه  يف  وردت 
املورود  الورد  جهنم،  القرار،  دار  اجلنة، 

و...
جهنم:

إيامن  قصة  بيان  بعد  تعالی  اهلل  يقول 
أهل  زمرة  من  وانتقاهلم  فرعون  سحرة 

ىئ  ېئ  چ  احلــق  أهــل  مجــوع  إلــی  الباطل 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
القرآن  حيدثنا   .]74 طه:  ]سورة  يئچ 
السحرة  ـــوال  أح عــن  القصة  هــذه  يف 
كانوا  فهم  تعالی  باهلل  اإليامن  وبعد  قبل 

)22( املعجم الوسيط، ممع اللغة العربية، مكتبة 
الرشوق، ط4ف2004م، مادة لصق. 

يعيشون يف ظل فرعون وال يرجون اخلري 
علی  يعتمدن  أفعاهلم  ويف  سواه  أحد  من 
يف  وجروته  بعزته  ويفتخرون  سلطته 
قصة  مــن  األخـــری  ـــات  واآلي األرض، 
من  دقيقا  جانبا  تظهـــــر  السحرة  هؤالء 
فرعون  وحاشية  السحرة  هؤالء  أحوال 
املستشارين  بأهنم  يتصور  حيث  وزبانيته 
ملامت  يف  املــلــك  إليهم  ُيــرجــع  الــذيــن 
كانوا  هم  أمرهم  حقيقة  يف  لكن  األمور 
وحتی  شيئا،  األمر  من  يملكون  ال  عبيدا 
به،  القيام  علی  مكرهني  كانوا  السحـــرة 
جّبار  طاغية  بيد  مرهونة  كانت  وحياهتم 
تعتر  حياة  هلكذا  والقبول  اإلذعان  وإن 
عليها  ويعاقب  اهلل  هبا  يقبل  ال  خطيئة 
أشد العقاب. وإن اهلل يعد من كانوا علی 
هذه احلال مكانا )جهنم( فيه ذل وهوان، 
فيتخلص  ميٌت  هو  ال  فيـه  املقيم  مكانا، 
من العذاب وال هو حّی فينجو من النار. 
–وهو جهنم- املتخيل  املكان  أن  نالحظ 
الذين  املجرمني  حلال  موافقـــــا  جاء  قد 
وأهله،  للحق  ويكيدون  الظامل  يطيعون 
مهول  الغيبي  املتخيـل  املكان  كان  وكام 
احلقيقة وال يعرف اإلنسان حقيقة صفاته 
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احلقيقية )عدم املوت وعدم احلياة( فحياة 
أيضا  فــرعــون  عند  الدنيا  يف  السحرة 
غري  فاإلنسان  احلقيقة،  حيث  من  مهولة 
العامل حيسب أن حياهتم رفاه وعز ومتكني 
لكنهم كانوا عبيدا مساكني حيث يفعلون 
كل ما يؤمرون ويكيدون ويسحرون بأمر 
غري  كانوا  لو  حتی  وزبانيته  فرعون  من 
علی  قال  حيث  لنا  اهلل  رصح  كام  راغبني 

ى  چ  آمنوا  أن  بعد  السحرة  لسان هؤالء 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
كانت  السحـــرة  هؤالء  فحياة  ۆئچ. 
إطاعتها  وإن  فرعون  ــر  ألوام خاضعة 
املكان  ذلــك  جهنم  ــزاؤه  ج جرما  يعتر 
اآلخرة  يف  فهم  واملــوت،  للحياة  الفاقد 
أمـــوات وال أحــيــاء كــام كــانــوا عند  غــري 

فرعون قبل إيامهنم.
املكان  بنية  بني  العالقــة  أن  نالحظ 
تأثري  وفيها  قائمة  الســـرد  عنارص  وباقي 
متقابل ثنائي. فاملكان الغيبي املجهول جاء 
يف  املجرمون  يعيشها  التي  للحال  موافقا 

األرض.
1 11 -املكان الضمني:

الضمنية  األماكن  إن  سابقا  ذكرنا  كام 

ــــرّصح هبا  هــي تــلــك األمـــاكـــن غــري امل
للقصــــــة  العام  السياق  من  واملستنبطة 
النوع  كثر هذا  وقد  التكوينية،  وعنارصها 
من األمكنة يف قصة موسی بحيث قد 
أنواع  باقي  الضمنية  األماكن  عدد  يفوق 
الدراسة؛  هذه  يف  ذكرناها  التي  األمكنة 
القصة  يف  ـــداث  األح مجيع  ألن  وذلــك 
مكان  من  هلا  البــد  عــام  بشكل  القرآنية 
ذكر  تعالی  اهلل  أن  عرفنا  وقد  فيه،  حتدث 
كوسيلة  أصــال  القرآنية  والقصة  املكان 
قد  فبالتايل  دينيــة،  أغــراض  عن  للتعبري 
القصة  هــذه  عنارص  بعض  عن  يستغني 
مثل الزمان أو املكان، أو تكون يف مراحل 
هنا  نشاهد  هلذا  األمهية،  حيث  من  ثانوية 
دون  هبا  التلويح  تم  التي  األماكن  بعض 
من  النوع  هذا  ُعرف  وقد  رصاحة  ذكرها 
القرآنية،  القصة  سياق  خالل  من  األمكنة 
علی  أطلقنا  قد  احلالية  دراستنا  يف  ونحن 
»األمكنة  اســم  األمكنة  من  النوع  هــذا 
نوعني؛  ايل  تنقسم  أيضا  وهي  الضمنية«. 

ضمني مشاهد وضمني غيبي أو متخيل.
1 11 11 -املكــــــــــان الضمني امُلشاهُد 

)امللموس(:
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من  بالقرب  الواقع  املجهـــول  املكان 
»الواد املقدس«:

 مويس لسان  عىل  تعاىل  اهلل  قــال 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چڀ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

القصص:  ــورة  ]س چ  ڤ  ڤ 

29[. إن موسی ياطب أهله باملكوث 
اجلغرافية  املوقعية  حيدد  ثم  ما،  مكان  يف 
القصة  جــو  ليوافق  ــك  وذل املــكــان  هلــذا 
وأحداثها إذ إن موسی قد ضل الطريق 
أن  عليه  السبل  أي  يــدر  ومل  وأهله  هو 
الذي  املكان  باسم  ُيرّصح  مل  هلذا  يسلك، 
أمر أهله باملكوث فيه فنحن ال ندری أهنم 
مكثوا يف سفح جبل أم يف معلم من معامل 
بالقرب  أو  يسلكونه  كانوا  الذي  الطريق 
من شجرة مثال أو ما شابه، وهذا اإلمهال 
للسياق  مالئام  ــاء  ج هنا  املــكــان  ــم  الس
رسمت  قد  القصة  ولكن  للقصة.  العام 
املجهول  املــكــان  ذلــك  مــن  تصويرا  لنا 
فيه  حدث  الــذي  الزمان  ذكر  خالل  من 
الفعل وكذلك من خالل صفاته وأحوال 
قال  عندما  موسی  أن  فنعرف  املقيمني. 
مكانا  هلم  عنّي  قد  فهو  »أمكثوا«  ألهله 

بعد  إليه  ليعود  يعرفه  إنه  شك  ال  معينا 
ودلــيــل.  مــرشــد  عــن  بحثا  يرتكهم  أن 
»الطور«  من  قريب  حال  كل  علی  وهو 
املباركة«  »البقعة  أو  املقدس«  »الــواد  أو 
فيه  أمر  الذي  املكان  ذلك  صفات  ومن 
الی  يفتقر  إنه  فيه  بالبقاء  أهله   موسی
ثالث أشياء أساسية، األولی إنه ال يوجد 
الصحيح  الطريق  الــی  هيدهيم  مــن  فيه 
فيه  يوجد  وال  بخر(،  منها  آتيكم  )لعلی 
ضوء يكشف هلم معامل الطريق ويرشدهم 
الی سواء السبيل )شهاب قبس(، وأخريا 
اجلو)لعلكم  برودة  يقيهم من  ما  فيه  ليس 

تصطلون(.
فنالحظ كيف أن املكان يف هذه اآلية 
القصـــة  عنارص  باقي  معه  تفاعلت  قد 
وأثرت كل منها يف اآلخر فرسمت القصة 
خالل  من  رائعا  ومشهدا  فنية  صورة  لنا 
ضمن  به  واإلتــيــان  املكان  عنرص  حــذف 
بإسمه  الترصيح  دون  من  القصة  سياق 

وذكره ذكرا مبارشا.
املــكــان املــجــهــول الـــذي قــصــده بنو 

ارسائيل بعد عبورهم البحر:
بعد  مــويس  قــوم  عن  تعالی  اهلل  قــال 
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عدوهم  وأغــرق  فرعون  من  نجاهم  أن 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  البحر  يف 
ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
األعراف:  ]سورة  ٹچ  ٹ  ٹ  ٹ 
138[ لقد نجی اهلل بني إرسائل من ظلم 
ــوده، ويــقــال إهنــم قصدوا  فــرعــون وجــن
يسمون  قوم  علی  قبلها  وأتوا  الشام  بالد 
بالد  ســواحــل  سكان  »الكنعانيني«.  بـــ 
الشام)23(. لكن القصة القرآنية مل تذكر لنا 
املكان الذي أتی عليه بنؤ ارسائيل باحلرف 
ــام عــرف هــذا من األحــاديــث وكتب  وإن
التاريخ، فلامذا حذف هذا املكان من هذه 
القصة وجاء ضمن السياق الذي يدل عليه 
فعل »أتوا«؟. إن اإلتيان باملكان هنا بشكل 
الغاية  مع  متاما  يتالءم  مشاهد  ضمني 
والقصد من القصة إذ إن اسم املكان ليس 
أن  علی  لتأكيد  إنه  بل  ذاته  بحد  مقصودا 
بنی إرسائيل عندما جتاوزوا البحر وصلوا 
الی مكان ما ووجدوا فيه قوما أهل رشك 

التحرير  تفسري  عاشور،  بن  الطاهر  حممد   )23(
التونسية  الدار  امللجدات،  عدد  والتنوير، 

للنرش، تونس، 2008، ج 1، ص500. 

جيعل  أن   موسی من  فطلبوا  وأصنام، 
أن  بعد  وذلك  القوم  هلؤالء  كام  صنام  هلم 
القاطعة  واألدلــة  الساطعة  ــات  اآلي روا 
علی وحدانية اهلل وان ليس له رشيك يعبد 
لكنهم قوم جيهلون. فاملكان ليس مقصودا 

بعينه فرتك وأملح اليه تلميحا.
وأتوا علی قوم معناه أتوا قوما ولكن 
يتجرد  عندما  أتــوا  فعل  أن  بينهام  الفرق 
اإلتــيــان  يعنی  ــر »عــلــی«  اجل ــرف  مــن ح
املكان  ذلــك  يف  والبقاء  اإلقــامــة  بقصد 
الذي أتوا اليه، لكن عندما يأيت مع حرف 
قصد  غري  من  اإلتيان  يعني  »علی«  اجلر 
اإلقامة واملكوث الدائم فـ »ملا ضمن أتوا« 
يقصدوا  مل  بعلی، ألهنم  مروا عدي  معنی 
اإلقامة، ولكنهم ألفوهم يف طريقهم«)24(. 
والبحر املقصود به البحر األمحر وخرجوا 

من جانبه الرشقی.
1 11 11 -املكان الضمني الغيبي:

لنا  يذكر  قد  الكريم  القرآن  أن  عرفنا 
بعض األمكنة الرصحية إما مشاهدة يف عامل 
اآلخرة.  عامل  يف  مشاهدة  غري  وإما  الدنيا 

التحرير  تفسري  عاشور،  بن  الطاهر  حممد   )24(
والتنوير، ج1، ص 80. 
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وباسمه  به  هومرصح  ما  األمكنة  ومــن 
ضمنا،  ومذكور  رصاحة  هوحمذوف  وما 
األمكنة  أنواع  باقي  علی  بنامذج  أتينا  وقد 
وبقي أن نذكر املكان الضمني الغيبي، أي 
يقع يف  بإسمه وهو  الذي مل يرصح  املكان 

عامل الغيب.
اجلنة:

ڇ  چ  چ  چ  تعالی  اهلل  يقول 
هنا  چ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

يدخــل  أن  طلب   موسی أن  نالحظ 
يمكن  شيئًا  ليست  والرمحة  ربه  رمحة  يف 
طلب  موسی  أن  فنعرف  فيه،  الدخول 
التي هي موضع ومكان حتل  حقيقة اجلنة 
النوع  هذا  وقد سمی  املطلوبة.  الرمحة  فيه 
من احلذف يف كتب البالغة بـ »املجاز« ذي 
العالقة احلالية. لقد غاب املكان هنا وجیء 
بام حيتوی عليه ذلك املكان أال وهو الرمحة 
التي يشعر باحلاجة اليها كل مؤمن السيام 
ذلك املؤمن الذي يدرك حجم ضعفه أمام 
هذه  يف  املكان  ان  وتعالی.  سبحانه  احلق 
مصري،  وعاقبة  ختام  نقطة  أصبح  اآليــة 
وهذا املنتهی األخري واملطلــــب الكبري له 
الذي  الغفران  فعل  وهي  ممهدة  مقدمات 

اإلدخــال  حدثية  ثم  اهلل  جانب  من  يــأيت 
التي تتم أيضا من قبل اهلل تعالی، واخلالق 
املنطلق واملنتهی  اآلية هو  سبحانه يف هذه 
كذلك إذ إنه صاحب تلك الرمحة التي حتل 

يف ذلك املكان وهو هنا اجلنة.
جهنم:

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تــعــالــی  ــه  قــول إن 
هود:  ]سورة  چ  پ  ٻ  ٻ 
98[ لقد ضمن مكانا غيبيا مل يشاهده أهل 
هذا  ــم«  »أورده فعل  تضمن  وقد  الدينا، 
املكان وهوال شك جهنم وقد حذف هذا 
حمتوياته  من  بعضا  مكانه  ووضــع  املكان 
الترصيح  أن  اتفقنـــا عىل  النار. وقد  وهي 
مقصود  كله  األمكنـــة  باسم  والتضمني 
القرآنية.  القصص  يف  معينة  غاية  ويتبع 
واحلــكــمــة مــن حــذف اســم املــكــان هنا 
واإلتيان به بشكل ضمني هو أن اهلل تعالی 
جهنم  أهل  مشاهد  من  مشهد  هتويل  أراد 
وكيفية دخوهلم يف مستقرهم األخري. فكأن 
ذلك املكان الرهيب قد اختفی متاما وبات 
وهي  أال  الدائمة  صفاته  من  بصفة  يعرف 
النار احلارقة. فال شك لو ذكر اسم املكان 
)جهنم( هنا ملا كانت تلك الصورة البليغة 
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التي تصور لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة.
وملا كان فرعون يقود قومه يف الدنيا إلی أي مكان شاء ويف أي وقت أراد فهو أصبح يف 
اليوم اآلخر يسوقهم كذلك نحو جهنم ليوردهم ذلك الورد، ولكن قيادته لقومه يف اليوم 
اآلخر ليست اختيارية كام كانت عليه احلال يف الدنيا، بل هو مضطر ومر ولو ُخرّي لرفض؛ 
ذلك أن هذه القيادة هي قيادة معلومة املصري ونتيجتها الدخول الی مكان حتيط به النار من 

كل جانب ويعمه العذاب يف كل وقت.
من  الغاية  نفس  أيضا  چ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  تعالی  قوله  ويف 
حذف املكان واإلتيان به ضمن السياق العام للرسد القصصی للقرآن الكريم، إذ أن احلذف 
هنا هيدف إلسدال أكر حجم ممكن من الرهبة والعظمة لوصف ذلك املشهد وتلك الدعوة 

من قائد نحس علی نفسه وعلی قومه.
ويف مايلی سنرسم جدولني إلحصاء األمكنة الرصحية والضمنية التي ذكرت يف هذه 
اتصفت هبا كلٌّ من هذه األنواع وخصائصها  التي  العامة  املزايا  مبينني من خالهلا  القصة 

التي متيزها عن غريها من األمكنة.
املكان الرصيح يف قصة موسی

15املكان املشاهد

8املكان الغيبي
24املجموع

املكان الضمنی يف قصة موسی

9املكان املشاهد

6املكان الغيبي

15املجموع
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بكال  ــح  ــرصي ال ــان  ــك امل أن  نــالحــظ 
نوعيه املشاهد والغيبي جاء ذكره يف قصة 
وقد  الضمني  املكان  من  أكثر   موسی
ذكر  فقد  تقريبا.  ضعفني  إلی  العدد  يصل 
هذه  يف  وحــده  املشاهد  الرصيح  املكان 
املكان  يعادل  مما  مرة  عرش  مخسة  القصة 
اجلدوالن  هذان  ويظهر  برمته.  الضمني 
الغيبي هو أقل األمكنة ذكرا يف  املكان  أن 
الغيبی  الرصيح  املكان  حصد  فقد  القصة 
الغيبي ست  الضمني  واملكان  مرات  ثامين 
مرات، وهذا األمر يعود لطبيعة القصص 
القرآنية اذ إهنا كثريا ما تعتمد علی األشياء 
القارئ أي  املحسوسة والتي قد ال يواجه 
صعوبة يف إدراكها واستيعاهبا إذ إهنا تكون 
مألوفة وأنه يشاهد أمثاهلا يف حياته اليومية 
األمكنة  فاعلية  من  ينقص  ال  األمر  وهذا 
عدم  ــم  ورغ إهنــا  إذ  تأثريها  أو  الغيبية 
إال  حقيقي  بشكل  هلا  اإلنسان  مشاهدة 
األماكن  من  تصوير  أقرب  يف  جاءت  إهنا 
احلقيقية والتي يعرفها اإلنسان ويشاهدها 

مشاهدة ملموسة وحسية.
النتيجة:

معرفة  عىل  الدراسة  هذه  قامت  لقد 

األدوار التي يمكن القيام هبا بوساطة أحد 
القرآنية  القصة  تكوين  يف  اهلامة  العنارص 
وقد تبني لنا أن لعنرص املكان أمهية خاصة 
يف بناء الرسد القرآين وينقسم عنرص املكان 
يتفرع  رئيسني  نوعني  إلی  موسی  قصة  يف 
والنوعان  آخرين.  نوعني  منهام  كّل  عن 
واملكان  الرصيح  املكان  مها  الرئيسيان 
االسمني  من  واضــح  هو  وكــام  الضمني 
الذي  املكان  ذلــك  هو  الرصيح  فاملكان 
»مرص«  مثل  القصة  يف  وباسمه  به  ح  رُصّ
وغريها  املباركة«  و»األرض  و»مــديــن« 
الضمني  املكان  أما  املعروفة.  األسامء  من 
رصيح  بشكل  يذكر  مل  الــذي  املكان  فهو 
خالل  مــن  ـــوده  وج ــی  ال توصلنا  وإنـــام 
سياق الكالم. ثم عرفنا أن كال من املكان 
نوعني مها  ينقسم عىل  والضمني  الرصيح 
فاملكان  الغيبي؛  واملكان  املشاهد  املكان 
كان  سرصحيا  املشاهد  املكان  هو  املشاهد 
أو ضمنيا هو املكان الذي يستطيع اإلنسان 
رؤيته بالعني ويمكن الذهاب اليه وزيارته 
ذكر  الذي  املكان  فهو  الغيبی  املكان  لكن 
رؤيته  يستطع  مل  اإلنسان  لكن  القصة  يف 
الدنيا.  هذه  يف  أجله  ينقضی  أن  بعد  اال 
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ومتعددة  كثرية  األنـــواع  هلــذه  والــنــامذج 
منها  بعض  ذكرنا  كام  املشاهد  فالرصيح 
مثل مرص ومدين و... أما املكان الرصيح 
الغيبی فهو مثل اجلنة والنار و... أما املكان 
الضمني املشاهد فنظري »قال ألهله أمكثوا 
الكالم  نارا« فمن خالل سياق  آنست  إين 
ألهله  قــال  عندما   موسی أن  نعرف 
من  دون  مكانا  حــدد  قد  فهو  »أمكثوا« 
نظري  الغيبي  الضمني  واملكان  اسمه.  ذكر 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ  تعالی  قوله 
ہ ھ ھ چ.

املصـــــــــــــادر:
القرآن الكريم.

إبراهيم عبد العزيز السمري، إجتاهات . 1
النقد األديب العريب يف القرن العرشين 
القاهرة،   ،1 ط  العربية،  اآلفــاق  دار 

2011م.
عميش، . 2 القــــــادر  عبد  عشاب،  آمنة 

القصي  السياق  املكـــــاين يف  احلبك 
أنموذجا،  يوسف  ــورة  س ــقــرآين،  ال
بالشلف  عيل  بو  بن  حسيبــــة  جامعة 
)رسالة ماجستري(، 2006–2007م.

ــد، . 3 ــي ــم ــداحل ــب ــــی، أنــــــور ع ــــوس امل

)منهــج  األديب،  االجـــتـــامع  عــلــم 
والنقد(،  القراءة  يف  »سوسيولوجّي« 

دار النهضة العربية، ط1، 2011م.
يف . 4 الفني  التصـــــــوير  قطب،  السيد 

القرآن، دار الرشوق، القاهرة، ط16، 
1993م.

5 . 6 الــقــرآن،  ظــالل  يف  قطب،  السيد 
القاهرة،  ـــرشوق،  ال دار  مــلــدات، 

.2011
بتقة، سليم، تلمسات نظرية يف املكان . 6

وأمهيته يف العمل الروائي، ملة املخر، 
اجلزائر، العدد السادس، د. ت.

حسن عباس فضل، القصص القرآين . 7
عامن،  الفرقان،  دار  ونفحاته،  إحياؤه 

1992م.
خرض، خالدة حسن، املكان يف رواية . 8

نارص،  عبدالستار  للروائی  الشامعية 
ملة كلية اآلداب، العدد 102، د. ت.

املعارص، . 9 النقد  مناهج  فضل،  صالح 
ط1،  ــة،  ــدري ــي احل ــة  ــروض ال مكتبة 

القاهرة، 2002م.
وظيفة . 10 الراغب،  أمحد  الســــالم  عبد 

الكريم،  القرآن  يف  الفنيــة  الصورة 
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هتران، 1387ش.
عامد الدين إسامعيل بن كثري، قصص . 11

أيب  بن  ــم  األرق دار  رشكــة  األنبياء، 
األرقم، د. ت.

املكان . 12 شالش،  سعدون  أمحد  غيداء 
–دراسة  له  املقاربـــة  واملصطلحات 
الرتبية  كلية  أبحاث  ملة  مفهوماتية، 
ــدد 2،  ــع ــد11، ال ــل ــة، م ــي ــاس األس

2011م.
الوسيط، . 13 العربية، معجم  اللغة  ممع 

مكتبة الرشوق، ط4ف2004م.
االفريقي . 14 منظور  بن  مكرم  بن  حممد 

الفضل،  ــو  أب الــديــن  ــرصي مجــال  امل
لسان العرب، د. ط، عدد املجلدات: 

15، دار صادر، بريوت، 2010م.
آبادي، مجاليات . 15 حمبوبة حممدي حممد 

حورانية،  سعيد  قصص  يف  املكان 
ــق، اهلــيــئــة الــعــامــة الــســوريــة  ــش دم

للكتاب، 2011م.

تفسري . 16 عــاشــور،  ابــن  الطاهر  حممد 
امللجدات،  عــدد  والتنوير،  التحرير 
تــونــس،  لــلــنــرش،  التونسية  الــــدار 

.2008
حممد . 17 آبـــادي،  موسی  ــري  أك مريم 

يف  املكان  ــة  دالل إصفهاين،  خاقاين 
رواية موسم اهلجرة إلی الشامل، ملة 
إضاءات نقدية، السنة الثانية –العدد 

السابع –خريف 1391ش.
البازغي، دليل . 18 ميجان الروييل، سعد 

العريب،  الثقايف  املركز  األديب،  الناقد 
ط3، الدار البيضاء، 2002م.

أعالم . 19 أبــوريــدة،  علی  أمحد  يوسف 
دراســة  الكريم،  الــقــرآن  يف  املــكــان 
ــة، جــامــعــة اخلــلــيــل )رســالــة  ــي دالل

ماجستري(، 2007 –2008م.
التخيل . 20 عنارص  الفيصـــــــل،  يونس 

يف الروايــــة املعارصة، ملة اآلداب، 
العدد 10،  جامعة عالمة طباطبائي، 

طهران، 2013، ص122.
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هابیل جواين

جامعة القرآن والحديث 

طهران- ايران االسالمية

يف الحداثة يعد العقل ِمالكا يف تقييم األمور األخالقية وأســاُس الحداثة 

هو العقل التأسييس. ويرى بعضهم يف العرص الحديث أّن املعرفة العقالنية 

جديرة يف األمور األخالقية وكافية يف ذلك ويرى هؤالء أّن اإلنســان مستغن 

عــن الوحي يف معرفــة األمور األخالقية فال يرون موقعــا للوحي اإللهي يف 

األخالق. يتناول البحث بداية وجهة نظر الحداثة بشــأن العقل التأســييس 

ثم يبدأ بنقد ودراســة العقل التأسييس من منظور القرآن الكريم. فيتناول 

أوالً قيمــة واعتبار املعرفة العقالنية يف القضايا األخالقية من منظور القرآن 

الكريم ثم بيان عجز العقل التأسييس عن املعرفة يف جميع القضايا األخالقية 

يف ظل اآليات القرآنية.

العبــارات األساســيـــــة: األخالق، األســس املعرفية لألخــالق، أخالق 

الحداثة، العقالنية املتطرفة،العقل التأسييس.

أ.م.د.عيل رضا قامئي نیا

معهد الثقافة والفكر االسالمي

طهران-ايران االسالمية
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املقدمة:
و  املنع؛  و  احلبس  هو  الغة  يف  العقــل 
روحاين  نور  اإلنسان  عقل  من  املقصــود 
و  ــة  ــرضوري ال العلوم  بــه  النفس  تــدرك 
 ،5 ج   ،1375 ــي،  ــرحي ــط )ال الــنــظــريــة 
إحدی  الفلسفـة  يف  العقل  و  ص425( 
تقع مقابل احلس  التی  و  النفسانيـــة  قوی 
علی  قادر  العقل  إّن  الوهـــم.  و  اخليال  و 
له  العقل  و  املجردات  و  الكليات  إدراك 
عمالن: عمل شهودي، و عمل استداليل 
تصنيف  إّن  ص42(.   ،1386 )صادقي، 
املعرفة العقلية لإلنسان إلی قسمني: بدهيي 
و نظري، يرتبط هبذين القسمني من العمل 

العقيل.
يعتر العقالنيون معيار معرفة احلقائق 
عن  الصادقة  القضـــايا  متييز  مــالك  و 
العقليــة، و بحسب ذلك  البداهة  الكاذبة 
من  تستنتج  بدهيّية  غري  قضية  كل  ــإّن  ف
و  حقيقـــــة  يعتروهنا  فإهنم  البدهيّيات؛ 
هي  العقيل  املنهج  خصوصية  إّن  صادقة. 
من  اإلســتــدالل  مقدمات  يف  ُيستفاد  أن 

الوجدانيات )حسني  و  األولية  البدهييات 

يف  و   .)133 و  ص123   ،1396 زاده، 
علی  األخالقية  القضايا  تكون  النتيجة 
بدهيية  أمور  إما  العقالنيني  نظرية  أساس 
تستند  و  بدهيية،  أمــور  من  مستنتجة  أو 
صّحتها أو صدقها علی العقل. و املقصود 
من العقل التأسييس هو العقل املبتني علی 
البدهييات. و كذلك فإّن العقل التأسييس 
يف  العقل  غري  عن  مستغنيا  نفسه  جيــــــد 

املعرفة.
يف  اجلــديــدة  الفلسفة  تقسيم  يمكن 
انجليزيــة؛  و  اوربية  قسمني:  عىل  الغرب 
بالعقالنيــــة  تتصف  االوربية  فالفلسفة 
االنجليزيـــة  الفلسفة  و  العقل،  أصالة  و 
تتصف باالجتــــــــــاه التجريبی. و قد عد 
التجربة  و  احلس  مدركات  التجريبيون 
فقط معترة )فروغي، 1375، ص 374( 
مالكا  و  معيارا  احلسية  التجربة  اعتروا  و 
للحقيقة، و يرون ذلك املقدار من القضايا 
األخالقية صادقا إذا أمكن إثباته باحلواس 

الظاهرية.
التجريبية،  مقابل  يف  هی  العقالنية  و 
و يف املعنی العام فإّن العقالنية هي نظرية 
ترى املعرفة بالعامل اخلارجي أمرا ممكنا مع 
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مسرية التفكر املحض و الذي يكون طريقه 
مستقال عن طريق التجربة )هالينك ديل، 
أصالة  إّن   .)171 و  ص170   ،1387
مجيع  مذهب   )Rationalism( العقل 
املصدر  هو  اإلنسان  عقل  أّن  يعتقد  من 
األصلی ملعرفة احلقائق، و أّن احلقيقة هي 
هؤالء  أّن  مع  بالعقل  يدرك  الذي  الشیء 
وجــود  كيفية  يف  يتلفون  ــاص  األشــخ
و   394 ص   ،1375 )فروغي،  املعقول 
– العقل  بأصالة  املعتقدين  إّن   .)540
عالوة علی تقابلهم مع التجريبيني –فإهنم 
و  أيضا،  الدينية  ــالق  األخ مع  يتلفون 
من  املجموعة  تلك  نقصد  املقالة  هذه  يف 
عن  مستغنية  نفسها  تعتر  التي  العقالنيني 
فإّن  بالطبع  و  الدينية.  املعرفة  نوع من  أّی 
املقصود من الدين عند الفالسفة الغربيني 
 ليس هو اإلسالم و مذهب أهل البيت
؛ ففي مدرسة أهل البيت ال منافاة أبدا 
أحدمها  يكّمل  إنام  و  الدين،  و  العقل  بني 

اآلخر.
ففي أخالق احلداثة أوال: نحصل علی 
املعرفة األخالقية من العقل، و يف األخالق 
العقلية فإّن األصول األخالقية هي صناعة 

هذه  اليكشف  العقل  إّن  ثانيا:  العقل. 
يضعها  هو  بل  معني،  مكان  من  األصول 
بنفسه و ال قيمة للمعرفة احلاصلة من غري 

العقل التأسييس و املستقل.
العقل  مكانة  يف  املقالة  هــذه  تبحث 
و  الكريم  القرآن  منظور  من  التأسييس 
يف  العقالنية  املعرفة  شمول  دائرة  كذلك 

القضايا األخالقية.
مكانة العقل التأسييس

 بني نظريات األخالق املعرفية:
املعريف  باملبنی  املتعلقة  النظريات  إّن 
قسمني:  عىل  تقسيمهــا  يمكن  لألخالق 

معريف و غري معريف.
– املعريف  –أي:  منها  األول  القسم  و 
مبّينة  األخالقية  القضايا  فيه  تكون  ما  هو 
لنوع من املعرفة )باملر، 1389، ص 322( 
الواقع  عــن  ختــر  األخالقية  القضايا  و 

اخلارجي.
–أي:  الثاين  القسـم  فإّن  املقابل  يف  و 
األخالقية  املكارم  أّن  –يری  املعريف  غري 
ليست إظهارات أو قضايا تنسب أوصافا 
لألفعال أو األشخاص )فرانكنا، 1392، 
و  ص30(   ،1368 وارنوك،  و  ص220 
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النظريات  اسم  يطلق  فأّنه  أخری  بعبارة 
تلك  علی  املعرفية  غري  أو  التوصيفية  غري 
القيم  طبيعة  أّن  تعتر  ال  التی  النظريات 
هلا عينية و وجود خارجي )هري، 1393، 

ص14(.
فإن  القســم  هذا  رأي  أساس  علی  و 
بشكل  تكون  ذاتــا  األخالقيـــة  القضايا 
العقالنية،  املعرفة  حـــدود  عــن  خـــارج 
ممكنة  ليست  األخالقيـــــة  فاملعرفة  إذن 
منطقية  قــواعــد  و  لضوابط  الختضع  و 
النتيجة  )ضاهر، 1990، ص 17(. و يف 
صادقة  التكون  األخالقيـــة  القضايا  فإّن 
أو كاذبة و اليمكن البحث يف صحتها أو 
 ،1387 اليزدي،  )مصباح  صحتها  عدم 
ص 2 و 33( فأصحاب االجتاه االنفعالی 
أقسام  التوصية من مجلة  اجتاه  و أصحاب 

غري املعريف.
فالذين يكونون يف القضايا األخالقية 
األمور  معرفـــــــة  يف  يكونون  معرفيون 
األخالقية ضمن مموعــــــــات أصحاب 
النزعـــــــة  و أصحاب  الشهودي،  االجتاه 

الطبيعية، و أصحاب االجتاه العقيل.
بعض  أّن  يعتقـــــــدون  فالشهوديون 

و  بدهيية  مجيعها  أو  األخالقيـــة  املفاهيم 
علی  تدرك  و  تفهم  و  للتعريف  قابلة  غري 
 ،1385 )جنسلر،  العقيل  الشهود  أساس 
ص103 و شريواين، 1379، ص 34( و 

ال حاجة لتوجيهها و تبيينها باالستدالل.
املفاهيـــــــــــــم  يؤولون  الطبيعيون  و 
فتكون  طبيعية  مفاهيم  إلــی  األخالقية 
قابلة للبحث باحلس و التجربــة )فرانكنا، 
 ،1379 شــريواين،  و   206 ص   ،1392
ص46(. و يری هؤالء أّن األخالق قسم 
من النظام الطبيعي و األصلی اخلالد الذي 
حيكم مجيع العامل و ال يصنعه البرش و ليس 
 ،1385 )هــوملــز،  االعتباريات  من  هو 

ص197 و 198(.
هم  املعرفيني  من  الثالثة  الطائفــــة  و 
العقليون و إّن أصحاب احلداثة يعتقدون 

بالعقل التأسييس.
التايل يبني تقسيم النظريات  واجلدول 
للقضايا  املــعــريف  املبنى  يف  االخــالقــيــة 
معريف،  غــري  و  معريف  ــىل:  ع االخــالقــيــة 

ليخترص بذلك هذه املعادلة: 
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تبيني العقل التأسييس يف
 القضايا األخالقية:

فإّن هناك عددا  التاريخ  و علی مدی 
كبريا من علامء األخالق يعتقدون بأصالة 

العقل يف مال األخالق املعرفية.

–399 ق. م(  يرى سقــــراط )469 
احلسن  و  القبح  هو  األخــالق  أساس  أّن 
احلسنة  األخالق  أّن  يری  فهو  العقليان. 
و  حسنة،  العقل  يراها  التي  األعــامل  هي 
األخالق السيئة هي األعامل التی يعترها 
العقل قبيحة )حممدي، 1394، ص 356 
ص227(.   ،21 ج   ،1372 مطهري،  و 

التي  األخالقية  الــقــرارات  يقبل  ال  فهو 

بل  العواطف؛  و  املشاعر  بوساطة  تتعني 
اّتباع  البحث يف األمور األخالقية و  جيب 

أفضل االستدالالت.
ويعتقد افالطون )430 –347 ق.م( 
و  عقيل  علــم  األشياء  بوجود  العلم  أّن 

عقالين  توجيه  هلا  األخالقية  القضايا  أّن 
يرى  فهـــو  ص30(   ،1385 )اخلزاعي، 
أن األعامل القبيحة نتيجة للجهــل، و هلذا 
كسب  يف  املعرفـــة  دور  علی  يؤكد  فهو 

الفضائل.
احلياة  هدف  أّن  أيضا  ارسطو  يری  و 
السعادة عن  األخالقية هو احلصول علی 

العقلية  لألنشطــة  الدقيق  التطبيق  طريق 

النظريات الخالقية يف املبنى 
املعريف للقضايا الخالقية

املعريف

غري املعريف

الطبيعيون

الشهوديون

العقليون

النفعاليون

أصحاب اجتاه التوصية
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و  ص124   ،1390 )سلحشـــــــــوري، 
ارسطو، 1381، ص 82 و 83(.

العقل  علی  تبتني  احلداثة  ثقافــة  إّن 
العقل  ماوراء  كل  عن  املستقل  التأسييس 
باملصلحة  التفكري  هو  العقل  هذا  عمل  و 
صّب  بــصــدد  ــا  رصف فهی  املحاسبة؛  و 
االستدالالت  قالب  يف  التجريبية  نتائجها 
و  بربح  إال  يفكر  ال  العقل  هذا  املنطقية. 
و  الدنيا  احلياة  هذه  يف  االنسان  خسارة 
الوجه  و  ماورائي.  مصدر  بأّي  يرتبط  ال 
اآلخر لالجتاه العقيل احلديث هو مقاومة و 
رفض التعبد، فال يقول بحجية أي مرجع 
)ساجدي و مشكي، 1387، ص187(. 
مرجعّية  سوی  يقبل  ال  التأسييس  فالعقل 
يقول  القضــــايا األخالقية و ال  العقل يف 

بحجية املصادر األخری غري العقل.
ذروته  إلی  العقيل  االجتاه  قد وصل  و 
أهم  إلــی  نشري  هنا  و  احلــداثــة.  عرص  يف 
بشأن  احلداثة  يف  املطروحـــة  النظريات 

معرفة العقل التأسييس يف األخالق.
بديكارت  اجلديدة  الفلسفـــــــة  تبدأ 
الفرنيس  الفيلسوف   )1650–  1596(
يری ديكارت– و  السابع عرش.  القرن  يف 

فطري  املعرفة  أساس  –أّن  افالطون  مثل 
)صـــــانعي دره بيدي، 1387، ص231 
هو  املعرفة  صحة  مــالك  أّن  و   )293 و 
مجيـــع  تنتهي  و  بساطتهـــــــا  و  وضوحها 
و  بسيطة  قضايا  إلی  الصحيحة  املعارف 
استنتـاج  يف  أسلوبـــه  ديكارت  يستخدم 
حياول  و  أيضا  ــالق  األخ مــال  يف  العلم 
طريق  عن  األخالق  علم  علی  حيصل  أن 

االستدالل و املنهج العقيل.
اعتمد ديكارت الشك منهجا يف مال 
استخدام  عدَّ  أّنه  إاّل  لليقني  مقدمة  النظر 
)فروغي،  جائز  غري  السلوك  يف  الشك 
 ،1376 ديكارت،  و  ص624   ،1375
تعريف  يف  ديــكــارت  يقول  ص228(. 
االنسان: »هو موجود كّل ماهّيته التفكري« 
و هو  1376، ص45 -48(  )ديكارت، 
املعرفة،  ألجـــل  الذهن  يف  بقّوتني  يقول 
يقبل  ال  ملعنی  واضــح  إدراك  إحــدامهــا: 
ــری:  األخ و  العقل؛  طريق  عن  الشك 
القياس.  طريق  من  عليه  نحصل  استنتاج 
العلوم  من  ــالق  األخ ديكارت  يعتر  و 
شاهرودي،  )عابدي  الفلسفة  من  الناجتة 
يعتبـــــــر  و   )187 و  ص181   ،1395
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االنسان  عمل  صحة  سبب  أّن  ديكارت 
هو  احلكمة  أساس  يعتر  و  احلكمة،  هي 
و  ص207(؛   ،1376 )ديكارت،  العقل 
عنده  األخالقية  املفاهيم  فإّن  النتيجة  يف 
إّما  هي  التی  و  االنسان  عقل  من  حتصل 
أمور بدهيية أو تنتهي إلی األمور البدهيية.

اسبينوزا  لباروخ  الفلسفي  النظام  إّن 
األنظمة  ــرز  أب من   )1677–  1632(
العقيل  نظرية االجتاه  قد أوصل  و  العقلية 
ديــل،  )هالينك  األقــصــی  حــدهــا  ــی  إل
1387، ص178(. و هو يقسم املعارف 
إلی  العلمي  و  علمي؛  غري  و  علمي  إلی 
يری  هو  و  احلديس.  و  العقيل  و  التجريب 
تعطي  أن  يمكنها  ال  احلسّية  املعرفة  أّن 
و  العقليــة  املعرفة  بل  األخالقية،  احلياة 
الطبيعـــــة  أّن  هو  و  املطلب  هذا  ادراك 
أيضا  نحن  و  العامة  للقوانني  خاضعة 
جزء من هذه الطبيعة هي التی تؤدی إلی 
و  عقل  له  االنسان  إّن  األخالقية.  احلياة 
حييا  أّنه  يف  االنسان  نفع  يكمن  و  شهود، 
علی أساس قوانني العقـــــــــل )معلمي، 
أّن  اسبينوزا  يری  و  ص55(.   ،1394
يصنع  العواطف  مع  التام  املعرفة  تركيب 

الناقص  الرتكيب  اما  قرارات صحيحة و 
للمعرفة مع العواطف فإنه يصنع قرارات 
العنصــر  ــإّن  ف عليه  و  صحيحة؛  غــري 
هي  اسبينوزا  عند  لــألخــالق  األصــيل 
املعرفة  تكون  حينها  و  الصحيحة  املعرفة 
من  ناجتة  صحيحة  و  كاملة  معرفــــة 
الرهان العقيل و هو يعتر معرفة األشياء 
معرفة  اخليال  و  احلس  طريق  عن  اجلزئية 
املعريف.  اخلطأ  منشأ  هي  التی  و  ناقصـــة 
و يرى اسبينوزا ان اخلري هو ذلك الشیء 
الذی يكون مفيدا لإلنسان بشكل يقيني، 
اخلري  يمنع  الــذي  الــيء  هو  الرش  إّن  و 
الشیء  إّن  و  يقيني،  بشكل  اإلنسان  عن 
املفيد هو الشیء الذی يساعد اإلنسان يف 
الوصول إلی املوقع املثايل للعقل )عابدي 
شاهرودي، 1395، ص230 و 238 و 
اسبينوزا  فريی  هذا  علی  بناء  و   .)253
االعتامد  يمكن  إنام  األخالقية  املعرفة  أّن 
و  اإلنسان  عقل  من  تنشأ  عندما  عليها 
تكون يقينية و ال يعتر املعارف األخالقية 

األخری موردا لالعتامد.
بشأن  العقيل  االجتاه  أفكار  ذروة  إّن 
نيتس  اليب  فلسفة  هي  اخلارجي  العامل 
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يعتقــد  ال  الــذي  و   )1716–  1644(
ذهن  وليدة  أهنا  يعتر  بل  املــادة  بوجود 
اإلنسان )هالينك ديل، 1387، ص179 
و 180(. فهو يعتقد أنه جيب اوال ادراك 
تنظيم  يتم  ثم  العقلية  العامة  القواعد 
ألّنــه  ــك  ذل و  أســاســهــا؛  علی  السلوك 
ماهيته  و  عقله  كــامل  حيقق  العمل  هبــذا 
عبارة  هي  التي  و  احلّقة  السعادة  ينال  و 
 ،1394 )معلمــي،  العقيل  االدراك  عن 
بريكلی  ــورج  ج يعتقـــــد  و  ص58(. 
)1753–1685( أّنه يمكن الرهنة علی 
فإّن  بالطبع  و  كالرياضيات؛  األخــالق 
من  فرع  األخالق  أّن  بمعنی  ليس  ذلك 
أّن  بريكلی  يری  و  اخلالصة.  الرياضيات 
نبحث  أن  منّا  يقتيض  األخالقي  القانون 
العقل  بحسب  احلقيقيـــــة  مصلحته  عن 
نری  كام  و  ص68(   ،1394 )معلمي، 
األخالق  منّظري  من  البعض  اولئك  فإّن 
بأصالة  يعتقدون  الذين  احلداثة  عرص  يف 
يعترون  و  األخالقية  القضايا  يف  العقل 
إلی  األخالقية  املعرفة  أصل  رجوع  لزوم 
العقالنية. العقلية للمعرفة  االستدالالت 
–1724( كانط  ايامنويــــــــــل  ُيعدهُّ 

فلسفة األخالق  أبرز رجال  1804( من 
يف العرص الراهن يف الغرب. و كان يعتقد 
من  تؤخذ  ال  األخالقية  اإللــزامــات  أّن 
اإلنسانّية  املراجع  أّن  كام  اإلهلية،  األوامر 
أيضا  املجتمعات  يف  اجلارية  الثقافة  و 
لألخالق،  ملقية  تكون  أن  يمكنها  ال 
عن  األخــالق  لعزل  أيضا  سعی  قــد  و 
الشخصيــــــــــة  الرغبات  و  الرتجيحات 
العقل  أســاس  علی  رصفــا  يبنيها  أن  و 
 225 ص   ،1385 )شهرياري،  املحض 
األخالق  فلسفــــة  بنی  قد  و   .)226 و 
للروايــــــــة  خالفا  و  الذايت  املنهج  علی 
تعالی  اهلل  تعتر  التی  اليهودية–املسيحية 
األخالقيــــة،  و  العقالنية  للحجية  منشأ 
الذايت  املنهج  منشأ  أّن  طرح  كانط  فــإّن 
)خــدا  الفاعلة  العقالنية  اإلرادة  هــي 
كــــانط  93(. كان  1394، ص  برست، 
يكون  األخالق  يف  أصال  يدّون  أن  يريد 
اإلنسانية  لألفعال  عقالنيا  عمليا  دستورا 
عن  مستقال  ذاته  الوقت  يف  يكون  أن  و 
األخالقية  الفاعلة  العواطف  و  الرغبات 
أن  و  االجتامعيـة  عالقاته  عن  كذلك  و 
به  العمـــل  يستحسنون  و  اجلميع  يقبله 
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)شهرياري، 1385، ص 225 و 226( 
أّن  هي  و  النتيجة  هــذه  إلــی  وصــل  ثم 
حسن  هو  احلسن  مبدأ  و  املطلق  احلسن 
النية و إرادة اخلري، و إرادة اخلري هي اتباع 
التكليف، و  أداء  العزم علی  أو  التكليف 
هذا األمر ليس مرتبطا باحلس و التجربة، 
إّن اهلدف من  بل هو أمر عقيل و قبيل، و 
التكليف  أداء  يف  العملية  العقلية  األوامر 
إنسانية  به  تقوم  ما  يعني  ذاته  العقل  هو 
احــرتام  هو  العقل  ــرتام  اح و  اإلنــســان، 
و  ص349   ،1375 )فروغي،  اإلنسانية 
351 –353(. و يف النتيجة فإّن اإلنسان 
و  فقط،  عقله  يتبع  األخالقية  األمور  يف 
هو  فقط  اإلنــســان  عقل  أن  كانط  يــری 
و  األخالقية  املعرفة  يف  املعتمد  الطريق 

يمكنه إلزام اإلنسان بمراعاته.
كانط  تالمذة  من  أيضا  فيخته  ُيعّد  و 
يعتر  هو  و  العقلية،  مدرسته  أدام  ممن  و 
يعني  العمل  و  السلوك  هو  »أنــا«  حقيقة 
)فروغي،  الكامل  إلی  للوصول  التكليف 

1375، ص 379 و 381(.
و مذهب آرتور شوبنهاور )1788–
يعتر  و  الــتــصــور  ــة  أصــال هــو   )1860

و  خاطئني،  ــادة  امل بأصالة  املعتقدين  أّن 
إال  عقائده  أسايس يف  أثر  فيخته  لتعليامت 
لكانط  احلقيقي  ــوارث  ال نفسه  يعتر  أّنــه 
بعض  يف  بينهام  اخــتــالف  وجـــود  ــم  رغ
وجهات النظر، و يعتر شوبنهاور الفلسفة 
األخالق  مبنی  علی  للحصول  رضوريــة 
و   )425– ص422   ،1375 )فروغي، 
الشخص  يفهم  أن  يف  الواقعي  احلل  يری 
العارض  التكثر  من  هو  الشقاء  مجيع  أّن 
علی عامل الوحدة. و يعتر كل فرد حقيقة 
بذاته و اهّنا توجد من هذه، األنانية و طلب 
احلياة؛ و أنانية األفراد ختلق معارضة بينها 
يفهم  أن  اإلنسان  علی  الفساد.  فيظهر 
 ،1375 )فــروغــي،  واحــدة  احلقيقة  أّن 
فاالنفصال  احلالة  هذه  يف  و  ص435(؛ 
يزول و يظهر الشعور باملواساة و الشفقة. 
األخــالق  أســاس  أّن  شوبنهاور  يــری  و 
الشفقة؛ و الشفقة هي العدالة و أّن األنانية 

ظلم.
املنّظرين  آراء  دراسة  نتيجــــــــــة  و 
ــراهــن هــو أّنـــه مــع وجــود  يف الــعــرص ال
األمــور  يف  العقليني  العلامء  بني  اختالف 
علی  يؤكدون  مجيعـــا  فإهّنم  األخالقية، 
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املعرفة العقالنية يف املباحث األخالقية، و 
إنام يمكن  القضايا األخالقية  أّن  يعترون 
حتليلها و دراستها بشكل صحيح باملعرفة 
يــرّدون  فإهّنم  بالنتيجة  و  فقط؛  العقلية 
آراء الطبيعيني و غري املعرفّيني و يعتقدون 
التأسييس. و خصوصية هذه  بالعقــــــــل 
الطائفة هي أهنم أفرطوا يف االجتاه العقيل 
و توّقعوا من القدرة العقلية لإلنسان أكثر 
هيتموا  مل  فإهّنم  كذلك  و  قابليتها.  من 
الطائفة  هذه  و  املعرفية؛  املصادر  بسائر 
بالوحي  هتتم  مل  و  السامء  بوحي  هتتم  مل 
املعرفة  ألجل  بالعقل  حجيته  ثبتت  الذی 

األخالقية.
العلامء  من  كثريًا  أّن  ذكــره  اجلدير  و 
اإلسالميني يعّدون من ذوي االجتاه العقيل 
العلامء  كتبت  قد  و  األخالقية  املعرفة  يف 
مطالب كثرية حتت عنوان احلسن و القبح 
إلی األخالق  ناظرون  العقليني و مجيعهم 
علامء  من  الطائفة  هذه  أّن  إال  العقالنية، 
عن  مستغنني  أنفسهم  يــرون  ال  اإلســالم 
أبدا؛  بأخالقهم  املتعلقة  املعرفة  يف  الدين 
بشكل  يمكنه  عقلنا  أّن  دعواهم  هناية  بل 
ببعض  املعرفـــــة  علی  حيصل  أن  مستقل 

ال  املعرفة  هــذه  يف  و  األخالقية  ــور  األم
حاجة إلی الدين و هذه املعرفة حجة علی 
اإلنسان، و لكنهم ال يعتقدون أبدا بالعقل 
األخالقّية  املــعــارف  مجيع  يف  التأسييس 
بحيث أّنه ال حيتاج أبدا إلی الوحي اإلهلي؛ 
علامء  من  الطائفة  هذه  فإّن  النتيجة  يف  و 
العقليني  مع  قياسهم  يمكن  ال  اإلســالم 

املتطرفني املعارصين.
دراسة االجتاه العقيل يف األخالق من 

منظور القرآن الكريم:
ينبغي لنا بشأن أمهية التعقل يف األمور 
الوحي  التفكر و  العالقة بني  األخالقية و 
اآليــات  من  ــددا  ع إّن  نقول:  أن  ــي  اإلهل
الناس لعدم استفادهتم من  الكريمة توّبخ 
عقوهلم و ترك التفكر يف األمور األخالقية 
و غريها. و بعض اآليات ترى أن اإلنسان 

ڻ  چ  كالدواب:  عقله  يستعمل  ال  الذي 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
يف  و   ]22 األنفال:  ]ســورة  چ  ھ  ھ 
و  التعقل،  و  للتدبر  دعوة  اآليــات  بعض 
و  التعقل  إلی  تدعو  اآليــات  هذه  بعض 
التفكر يف القضايا األخالقية )النور: 61(. 
األشخاص  ــذم  ت اآليـــات  بعض  أّن  كــام 
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الذين ال يتعقلون و ال يتفكرون يف األمور 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ  األخالقية: 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ ]سورة 

احلجرات: 4[.
بشّدة  يــالــف  الــكــريــم  ــرآن  ــق ال إّن 
التقليــــــــد األعمی )سورة البقره: 170 
يری  ال  و   )54-  52 األنبياء:  ــورة  وس
العبودية  و  التدين  بني  تناف  و  تضاّد  أّی 
العبودية  العقل؛ بل إهنا متدح  تعالی و  هلل 
أّن هناك انسجامًا  التعقل. كام  الناشئة من 
و  الدينية  األخــالق  بني  كاماًل  توافقًا  و 
يف  أيضا  األخالقية  املباحث  يف  العقل 

ہ ہ  چ  تعالی:  يقول  الكريم.  القرآن 
ہ ہ ھ ھ ھ ھے 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے 

 .]18– الزمر: 17  ]ســـــــورة  ۇچ 

األشخاص  تعّرف  الرشيفة  اآليــة  فهذه 
و  تعالی.  اهلل  الذين هداهم  بأهنم  العقالء 
املؤمنني  أّن األشخاص غري  آية أخری  يف 

چڃ  عقوهلم:  يستعملون  ال  الذين  هم 
ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
چ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

]سورة يونس: 100[.

اهلداية  العقل و  فإّن هناك بني  و عليه 
القرآن  منظور  من  كاماًل  توافقًا  اإلهلية 
فــإّن  مــن جانب  ــه  ــك ألن ذل و  الــكــريــم. 
فاهلل  اإلنسان،  عقل  هو  الوحي  خماطب 
األخالقية  األمور  يف  خماطبه  يعتر  تعالی 
اإلنسان؛  عقل  هو  الوحي  أمور  سائر  و 
الذين  الناس  بشأن  تعالی  يقول  هلــذا  و 

جسحس  مخ  حخ  چجخ  يتفكــــرون:  ال 
خضچ  حض  جض  مص  حص  مس  خس 
أخری  ناحية  من  و  42[؛  يونس:  ]سورة 
املعرفة  مصادر  أحد  بنفسه  هو  العقل  فإّن 

بالقضايا األخالقية.
تأييد املعرفة العقالنية يف

 القضايا األخالقية:
معرفة  فإّن  القرآين  املنظـــور  بحسب 
بمصدر  تنحرص  ال  األخالقيــــة  املفاهيم 
يمكن  متعددة  مصادر  هناك  بل  واحــد؛ 
أن يكون بعضها مكّمال أو مؤيدا لآلخر. 
األخالقية  بالقضايا  املعرفة  مصادر  من  و 
معرفة  كل  و  العقــــل.  الكريم  القرآن  يف 
أخالقية يصل إلی معرفتها العقل مستقال 
أو باالعتامد علی مقدمات بدهيية و يقينية 
و  الكريم.  القرآن  منظور  يف  معترة  فإهنا 
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الرعد  سورة  من   22–  19 اآليــات  تبنّي 
ــاف  ـــورا أخــالقــيــة مــتــعــددة مــن أوص أم
العقالء، منها: الوفاء بالعهد و عدم نقض 

العهد و الصر يف سبيل اهلل.
اإلنــســان  ــدعــوا  ت ـــات  اآلي بعض  و 
أداء  و  األخالقية  األمــور  يف  التعقل  إلی 
توّبخ  ــات  آي هناك  أّن  كام  ــري؛  اخل ــامل  أع
السّيئة  األعامل  بعض  الرتكابه  اإلنسان 
يف األمور األخالقية و تدعوه إلی التعقل 
أنه  اآليات  هذه  من  يستفاد  و  التفكري.  و 
بعض  معرفة  يمكن  التفكري  و  بالتعقل 
املعرفة  فإّن  بالنتيجة  و  األمور األخالقية. 
العقالنية من منظور القرآن معرفة قّيمة و 
معترة. و نشري فيام ييل إلی بعض اآليات:

توبيخ . 1 البقرة  اآلية 44 من ســورة  يف 
ــن إلــی األعــامل  ــري ملــن يــدعــو اآلخ

احلسنة إال أنه ال يعمل هبا:
ۀ ۀ ہ ہ ہ  چ 

ہ ھ ھھ ھ ے چ.

اليهود  هذه اآلية الرشيفة توبخ علامء 
 )215 ص   ،1 ج   ،1372 )الــطــريس، 
يعملون  ال  و  باخلري  الناس  يأمرون  ألهنم 
و  التفكري  إلــی  أخــريا  اآليــة  تدعو  ثم  به 

إذا  اإلنسان  أّن  علی  يدل  هذا  و  التعقل، 
استعمل عقله فإّنه يستطيع أن يعرف قبح 
العمل و خطئه. و قد استند يف هذه اآلية 

لذّم القول دون العمل إلی أمرين:
كانوا أ.  و  كتاب  أهل  إرسائيل  بنو  كان 

الزم  و  يتبعوهنـــا،  و  التوراة  يقرأون 
قراءهتم و اتبائهم للتوراة هو أن يعمل 

اإلنسان نفسه بام يقول.
يعمل ب.  أن  هو  التفكر  و  التعقل  الزم 

عليه  و  ــقــول،  ي ــام  ب نفسه  ــان  ــس اإلن
نتيجة  هو  عمل  دون  من  القول  فإّن 
حيكم  اإلنسـان  فعقل  التعقل.  عـــدم 
العمل  يف  يسارع  نفسه  اإلنسان  أّن 
شيئا  ــان  ك إن  و  احلسنة،  بــوصــايــاه 
)رضائی،  لسانه  علی  جيريه  فال  سيئا 
يستفاد  و  ص252(.   ،1 ج   ،1387
املعرفة  أّن  بوضوح  ــة  اآلي هــذه  من 
تكون  األخالقية  األمــور  يف  العقلية 
يعمل هبذه  فإّن من ال  هلذا  و  معترة، 

املعرفة يذّم و يعاقب.
بعض . 2 و  اليهود  من  مجاعـة  أّن  روي 

يسمعـــــون  عندما  كانوا  النصاری 
قيام  يــشــاهــدون  أو  املـــؤذن  ــوت  ص
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املسلمني للصالة يأخذون باالستهزاء 
املسلمني  الكريم  القرآن  هبم، و حيذر 

من صداقة أمثال هؤالء:
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

]سورة  چ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ 

املائدة: 58[.
و يوّضح القرآن الكريم يف هذه اآلية 
الصالة  و  بــاألذان  االستهــزاء  سبب  أّن 
فالصالة  العقل.  مــن  االســتــفــادة  ــدم  ع
تقرب اإلنسان إلی اهلل تعالی و تؤدي إلی 
األفراد  هؤالء  و  اآلخرة،  و  الدنيا  سعادة 
)الطباطبائي،  الصالة  فوائد  يدركون  ال 

1390، ج 6، ص 28(.
و تشري هذه اآلية و اآليات السابقة إلی 
يستفاد  أن  يمكن  و  األخالقية،  املباحث 
املفاهيم  قيمة عظيمة يف  له  العقل  أّن  منها 
و  الكريم،  القرآن  منظور  من  األخالقية 
ملعرفة  مصدرا  و  معيارا  يكون  أن  يمكنه 
األشخاص  فإّن  هلذا  و  األخالقية  األمور 
اجلوهــرة  هذه  من  يستفيدون  ال  الذين 

الثمينة، يستحقون الذم و التوبيخ.
و يمكن لنا أن نعثر علی آيات أخری 
و  التعقل  إلــی  تدعو  هنا  ذكرنا  ما  غري 

)سورة  األخالقية  املباحث  بشأن  التفكري 
سورة   ،14 احلرش:  سورة   ،4 احلجرات: 
الرعد: 19، سورة  األعراف: 28، سورة 
األنعام: 32( و قد أعرضنا عن ذكرها يف 

املقام رعاية لالختصار.
دراسة  يف  أّنه  إلی  االلتفات  ينبغي  و 
مجيع اآليات ال يوجد ذّم بشأن العقل نفسه 

و املعرفة العقالنية.
و من مجيع ما مّر يمكن أن نستنتج أّن 
املعرفية  املصادر  من  نفسه  اإلنسان  عقل 
و  احلسن  إدراك  يمكنه  و  ــالق  األخ يف 
القبح لبعض األمور، و لكن يلزم دراسة 
قدرة العقل للوصول إلی املعرفة يف مجيع 
هذا  يف  االستقالل  و  األخالقيـة  األمــور 
مستقل  بشكل  قــادر  العقل  فهل  األمــر. 
عن الوحي و لوحده أن حيصل علی مجيع 
األخالقية؟.  املفاهيم  يف  الالزمة  املعارف 
هذا  عــن  اجلـــواب  يف  البحث  ســيــأيت  و 

السؤال من منظور القرآن الكريم.
قصور العقل التأسييس عن املعرفة 

يف مجيع القضايا األخالقية:
ال شك يف أّن لعقل اإلنسان تأثريا يف 
ال  هذا  لكن  و  األخالقية  األمــور  معرفة 
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يعني أّنه قادر علی كشف احلسن و القبح 
يف مجيع األعامل األخالقية. فعقل اإلنسان 
نفسه يعرتف بمحدوديته. و العقل لوحده 
له  قابلية  ال  الوحي  عن  مستقل  بشكل  و 
يف  الصحيحة  املعرفة  إلی  الوصول  علی 
اهلل  اعتر  هلذا  و  األخالقية  القضايا  مجيع 
اإلهلية  احلجة  إمتام  الكريم  كتابه  يف  تعالی 
علی العباد منوطة بإرسال الرسل، فيقول 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  تعالی: 
ڈچ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
العقل  كان  فلو   .]165 النساء:  ]ســورة 
فإّن إرسال  كافيا لوحده علی إمتام احلجة 
الرسل مل يكن الزما بل كان يكتفی بالعقل 

لوحده.
أولئك  عن  كثرية  ــات  آي تتحدث  و 
بأعذار  األنبياء  يعارضون  كانوا  الذين 
شّتی و يرون أنفسهم مستغنني عن الوحي 
و األنبياء )يس: 14 و 15(. إّن إرصار اهلل 
حاجة  حيكي  األنبياء  إرسال  علی  تعالی 
أّن  يبنّي  و  اإلهلــي  الوحي  إلــی  اإلنــســان 
ال  الوحي  عن  مستقال  و  بعقله  اإلنسـان 
التی  املعارف  مجيع  معرفة  علی  له  قابلية 

حيتاج إليها.

يقول  األخــالق«  »سؤال  كتاب  ففي 
التأسييس  العقل  قدرة  عدم  بشأن  املؤلف 
غفلة  أشد  ما  األخالق:  يف  معيارا  ليكون 
ظاهر  عىل  كأنه،  حتى  احلديث  اإلنسان 
إنســــان  اهلائل،  التقني  و  العلمي  تقدمه 
قليل  يقّدم  أنه  كيف  ترى  أال  جهول!. 
النفع عىل كثريه، إن مل يقّدم رصيح الرضر 
من  اجلهلة  يفعل  كام  النفع  صحيح  عىل 
أن  من  أســوأ  الــرضر  و هل يف  اخلــلــق؟. 
يدعو إىل حقوق و حظوظ خترجه من رتبة 
اإلنسانية و تنزل به إىل درك البهيمية، حمتجا 
يف ذلك بأنه يّتبع طريق العقالنية الواضح 
لكن  اإلنسانية؟.  عنوان  وحده  هو  الذي 
صحيحا،  اإلنسان  هذا  يدعيه  ما  كان  لو 
الذي  العقالين  بالطريق  كيف  تــرى  فيا 
مل  أ  مقصوده؟.  نقيض  إىل  به  يفيض  يّتبعه 
هو  فإذا  استقامة،  به  يزداد  أن  يريد  يكن 
الرمحن،  عبد  )طه  بىل  اعوجاجا؟.  يزداد 

2006، ص13(.
إّن العقل التأسييس الذي حيسب نفسه 
تعالی، من  اهلل  الوحي و عن  مستقال عن 
مجيع  تشخيص  علی  له  قابلية  ال  جانب 
أخری  ناحية  من  و  األخالقية،  القضايا 
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من  متنعه  العقيل  لالجتاه  موانع  هناك  فإّن 
ازدهار و تفتح استعداد التعقل. و ندرس 
فيام ييل أسباب عدم كفاية العقل التأسييس 
يف  و  األخالقية.  األمــور  مجيع  معرفة  يف 
العقيل من  االجتاه  موانع  إلی  نشري  البداية 
يف  سنبحث  ثم  الكريم،  القرآن  منظـــور 
إلی  الوصول  عن  التأسييس  العقل  عجز 

املعرفة يف مجيع القضايا األخالقية.
موانع االجتـــــــــــــاه العقيل

 من منظور القرآن:
هي  و  قّيمة  العقلية  املعرفة  أّن  مع 
عديدة  مــوارد  يف  قادر  اإلنسان  و  حجة، 
أّنه يف  إاّل  املعرفة يف األخالق  علی كسب 
موارد أخری توجد موانع يف مسري االجتاه 
ال  املوانع  هــذه  و  اإلنــســان،  عند  العقيل 
أن  املــوارد  من  الكثري  يف  لإلنسان  تسمح 
اإلنسان  عجز  إلی  يؤدي  هذا  و  يتعقل، 
يف  الصحيحة  املعرفة  علی  احلصول  عن 
النتيجة  يف  و  األخالقية.  ــور  األم بعض 
األمور  مجيع  يف  العقل  علی  االعتامد  فإّن 
اإلهلي  الوحي  من  حرمانـــه  و  األخالقية 
املعصومة من اخلطأ، هو اخلطأ  املصادر  و 
الكبري للعرص الراهن يف األخالق. فينبغي 

املعرفة  من  املــقــدار  ذلــك  علی  االعــتــامد 
قطعيا  يكون  الــذي  األخــالق  يف  العقلية 
مجيع  يف  البحث  بعد  حاصـال  و  يقينيا  و 

القرائن و املقدمات الالزمة.
إلی  القرآنية  اآليات  بعض  أشارت  و 
موانع تعقل اإلنسان، كام أشار بعضها إلی 
عدم استفادة اإلنسان من عقله. ففي شأن 

عدم تعقل اإلنسان يقول اهلل تعالی: چ ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ 
ٺچ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ 
اآلية  هلذه  طبقا  و   .]44 الفرقان:  ]سورة 
يكون  التعقل  عــدم  عند  اإلنــســان  ــإّن  ف
بمرتبة الدواب بل أقل درجة منها، و لكن 
و  التنزل  هذا  أسباب  ما هي  السؤال هو: 
عند  التعقل  موانع  هي  ما  و  االنحطاط، 

األنسان؟.
إّن ذنوب اإلنسان متنع ازدهار القدرة 
اآليات  أشارت  فقد  لإلنسان؛  العقالنية 

إلی هذا املوضوع: چ ۉ ې ې ېې 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
]سورة األنعام: 25[. و املقصود  چ  ۇئ 
األذن  و  القلــــب  من »احلجــــاب« علی 
اتباع  هي التعصبات العميـــاء اجلاهلية و 
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سرت  و  غطاء  بمثابة  تكون  حيث  األهواء 
علی عقل اإلنسان حتی ال يسمع احلقيقة 
و  القضايا  صحيح  بشكل  ــدرك  ي ال  و 
اآليات القرآنية. و يف احلقيقة هذه إحدی 
آثار و عواقب اإلرصار علی الذنب التي 
)رضائي،  املعاندون  العاصون  فيها  يقع 
أن  يمكن  و   .)60 ص   ،6 ج   ،1387
–املعصومني –عدا  إنســان  كل  يبتلی 
و  العصبيات  هذه  بمثل  كثريا  أو  قليال 
كيف  املوانع  هذه  وجود  عند  و  األهواء؛ 
يمكن لإلنسان أن يعرف املسري الصحيح 

يف مجيع األمور األخالقية و يعمل هبا؟.
و من موانع الجتــــــــاه العقيل التبعية 

لآلباء و األجداد:
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ٹچ ]سورة البقرة: 170[.
أمام  يترصف  أن  لإلنســــــان  يمكن 

ثقافته السابقة علی ثالثة أنحاء:
و أ.  الــســابــقــة  ثقافته  مجــيــع  يـــرتك  أن 

االنقطاع  إلی  يؤدی  هذا  و  يرفضها، 
الثقايف لألمة و ليس هو أمرا صحيحا.

يقوم ب.  و  السابقة  الثقافة  مجيع  يقبل  أن 
و  الرجعية  من  نوع  هذا  و  بتقليدها. 
هو مانع من تطور األمة )و يذم القرآن 

هذا األسلوب(.
البنّاءة ج.  و  اإلجيابية  العنارص  يقبل  أن 

العنارص اخلرافية و  املرهنة و يرتك  و 
املضادة للعقل و الدين و العلم والتي 
ال دليل عليها. و هذا هو الصحيح كام 
 ،2 ج   ،1387 )رضائي،  الظاهر  هو 
 ،1371 شــريازي،  مكارم  و  ص77 
الكريـــــــم  القرآن  و  ج1، ص576( 
ينهی عن التبعية للسابقني حينام تكون 
تفكريه.  و  اإلنسان  تعقل  من  مانعا 
األعمی  التقليد  يكون  النتيجة  يف  و 
للسابقني مانعا من التفكري، فعلينا أن 
دون  من  املاضني  سنن  مجيع  نقبل  ال 
تفسري و دراسة، بل علينا أن نقبل منها 
و  الدين  و  العقل  مع  منسجام  كان  ما 

نرفض ما ال دليل عليه.
و  الغفلة  أّن  ذكــرت  ــات  آي هناك  و 
اإلعراض عن احلقيقة من موانع التعقل و 
أّن أهل جهنم هم الذين مل يصلوا بعقوهلم 
فيقول  العميق،  و  الــكــايف  الفهم  ــی  إل
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]سورة  چ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعالی: 
الغفلة من  األعراف: 179[. و عليه فإّن 
موانع التعقل، فإذا كانت هذه الغفلة عند 
مما  مقدماهتا  كانت  أو  عمدية  الشخص 
يستخدم  مل  لو  –كام  نفسه  اإلنسان  هّيئه 
ادوات املعرفة –فإّن هذا الشخص يكون 
سورة  من   57 اآلية  بحسب  و  جهنّميا. 
اهلل  آيــات  عن  يعرض  من  فــإّن  الكهف 
قلبه  علی  جيعل  اهلل  فإّن  ماضيه  ينسی  و 
و  احلقائق،  إدراك  يستطيع  فال  غشاوة 
)رضايي،  للهداية  قابال  يكون  ال  بالتايل 

1387، ج 12، ص 252(.
و  الغفلة  ــإّن  ف اآليــات  هلــذه  طبقا  و 
اإلعراض عن احلقيقة من موانع التفكري، 
يبتلی  ال  ـــه  أّن اإلدعــــاء  يستطيع  مــن  و 
األشياء  مجيع  إلی  متوّجه  أّنــه  و  بالغفلة 
الصحيحة  املعرفة  إلی  للوصول  الالزمة 
شیء  عن  غافال  ليس  أّنه  و  األخــالق  يف 
هذه  كل  وجــود  مع  و  أبــدا؟!.  ذلك  من 
املعرفة  إلی  الوصول  يمكن  كيف  املوانع 
العقل  ظل  يف  األخالقية  القضايا  مجيع  يف 

التأسييس؟!.
فإّنه  العقيل  االجتاه  موانع  بحث  يف  و 

اآلتية:  اآليات  من  االستفادة  أيضا  يمكن 
 ،32 االنعام:  سورة   ،46 احلج:  )ســورة 

سورة املنافقون: 3(.
مصداق  ــه  ل يــكــون  ــاه  ــرن ذك مــا  إّن 
و  لــألخــالق،  ــايب  اإلجي الطرف  يف  أيضا 
اإلنسان  يف  ــالق  األخ ارتــفــاع  بمستوی 
ازداد  فكلام  أيضا.  ترتفع  العقالنية  فإّن 
األخالقيـة  القواعد  و  باألصول  التمسك 
لذلك  تبعا  يــزداد  العقالنية  ازدهــار  فإّن 

)صادقي، 1386، ص261(.
االجتاه  موانع  بشأن  ذكرنا  ملا  طبقا  و 
له  أّن  مع  اإلنسان  بــأّن  نستنتج  العقيل، 
به  يمكنه  العقل  باسم  خالصة  جوهرة 
معرفة الكثري من األمور األخالقية إال أّن 
العقل  طريق  يف  أيضا  كثرية  موانع  هناك 
األمور  بعض  يف  و  املعرفة،  إلی  للوصول 
املوانع  ال يمكن للعقل أن يعر مجيع هذه 
و  الصحيحة؛  املعرفة  علی  حيصل  حتی 
الطريق  اختيار  اإلنسان حيتاج يف  فإّن  هلذا 
تعالی،  اخلالق  من  الوحي  إلی  الصحيح 
و ال يمكنه أبدا بعقله التأسييس أن حيصل 
األحكام  مجيع  يف  الصحيحة  املعرفة  علی 

األخالقية.
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عجز العقل التأسييس عن املعرفة
 يف بعض القضايا األخالقية

مانع يف طريق  إذا فرضنا عدم وجود 
عقــــل  يستطيع  فهل  التفكري  و  التعقل 
اإلنسان يف هذه احلالة أن يكون له معرفة 
األخالقية؟.  األحكام  مجيع  يف  صحيحة 
العقل يف  معرفة  إمكان  أّن  آنفًا  ذكرنا  لقد 
و  أمر حتمي،  األمور األخالقية  عدد من 
بجميع  املعرفة  يف  هو  هنا  احلديث  لكن 

القضايا األخالقية.
إّن من خصائص اإلنسان أّنه ال يعرف 
يفهمه  واضــح  أمــر  هــذا  و  كثرية،  أشياء 
اإلنسان نفسه، و قد أشارت بعض اآليات 

چٱ  تعالی:  يقول  األمــر؛  هــذا  إلــی 
پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڤ چ ]سورة البقرة: 216[.

اهلل  أّن  بــرصاحــة  اآليــة  ــذه  ه فتذكر 
آية  يف  كذلك  و  تعلمون.  ال  أنتم  و  يعلم 
يقول  اإلنسان  أوصاف  بيــان  عند  أخری 
]سورة  ۇئچ  ۇئ  وئ  چوئ  تعالی: 

األحزاب: 72[.

إلی  حيتاج  اإلنسان  أّن  الواضح  من 
العلم ألجل التفكري و التعقل: چ ڻ 
ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ 
43[؛  العنكبوت:  ]ســورة  چ  ھ 
فام دام اإلنسان مل حيصل علی علم بشیء 
يكون  الشیء  لذلك  تعقله  إمكان  ــإّن  ف
اإلنسان  علم  دائرة  إّن  حيث  و  معدوما؛ 
قليلة  تعقله  قــدرة  تكون  فعليه  ــدودة،  حم
أيضا. و هذا املوضوع يصدق يف املباحث 
املفاهيم  مجيع  يف  فنحن  أيضا.  األخالقية 
األخالقية ليس لدينا علم كاف لتشخيص 
يقول  و  )البقرة: 232(.  القبيح  و  احلسن 
اهلل تعالی بشـــــأن البحث من دون علم: 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چڱ 

ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ے ے چ ]سورة آل عمران: 

.]66
و بااللتفات إلی هذه اآليات الرشيفة 
يف  و  حمــدود؛  اإلنسان  علم  أّن  لنا  يتبنّي 
حمــدودا؛  أيضا  التعقل  يكون  النتيجة 
علی  حيصل  أن  يمكنه  عقلنا  أّن  صحيح 
أّنه  إاّل  األخالقية  األمــور  بعض  حكم 
ذلك  و  أخــری،  أمور  يف  ذلك  عن  عاجز 
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ألّنه ال يملك وعيا كافيا للتفكري بشأهنا.
هناك  أّن  نضيف  أن  لنـــا  ينبغي  كام 
يف  األخــالق  علامء  بني  كثرية  اختالفات 
فعلامء  القبيح؛  و  احلسن  معيار  أصــل 
فلسفة األخالق بينهم اختالف نظر شديد 
ذي  كــل  أن  مــع  األخالقية  املباحث  يف 
الوصول  لنفسه  يدعي  أخالقي  موقف 
العقالنية  باتباع ضوابط  إليه  ما وصل  إىل 
وحدها، بيد أنه ال يقدح يف العقالنية يشء 
َقْدَح هذا االدعاء فيها؛ ذلك أنه لو سّلمنا 
عىل  الكثرية،  االدعــــاءات  هــذه  بصحة 
املكان  يف  و  الواحد  الزمان  يف  وجودها 
خاصية  العقالنية  تكون  أن  لزم  الواحد، 
التناقض،  ال اتساق فيها، أي متناقضة، و 
هو  االدعــاءات،  هذه  أصحاب  رأي  عىل 
املزعومة  العقالنية  فتكون  العقالنية،  عني 
الرمحن،  عبد  )طه  عقالنية  ال  عن  عبارة 
يمكن  كيف  عليه  و   .)16 ص   ،2006
صحيح  بشكــــــــل  يــدرك  أن  لإلنسان 
مجيع القضايا األخالقية و يشّخص بعقله 
الطريق الصحيح؛ فأحيانا يكون تشخيصه 
األخالقي  للطريق  خالفا  و  اجلهالة  عنَي 

ائ  ى  ى  ې  ې  چ  الصحيح: 

ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ ]سورة 
وصف  اآليات  بعض  يف  و   .]55 النمل: 
املصادر  من  هو  الذي  –و  اإلنسان  علم 
أّن  فرضنا  فإذا  –بالقلة،  للعقـــل  املعرفية 
الذهني  التفكري  املعريف للعقل هو  املصدر 

احلالة  هذه  ففي  فقط  احلسية  العلوم  أو 
تكون قدرة العقل قليلة جدا.

اجلهل  هذا  إلی  نضيف  أن  علينـا  و 
يف  الصحيحة  املعرفة  عن  العقل  عجر  و 
السعادة  أّن األهم من  املفاهيم األخالقية 
الدنيوية لإلنسان هي السعادة األخروية، 
الصحيح  معرفة  يف  اإلنسان  عقل  إّن  و 
السعادة  إلی  بالنسبــــة  الصحيح  غري  و 
حيتاج  هو  و  كبري  بشكل  عاجز  األخروية 
إّن  العقل.  يؤيده  الذي  الوحي  إلی  بشدة 
حقائق  و  ماله  يف  حمــدودة  العقـل  قدرة 
فالعقل قوة  العقل.  العامل أوسع من مال 
يكون  الذي  اإلنساين  الوجود  قوی  من 
الدنيوية  املعنوية  و  املادية  باألمور  حمدودا 
التشخيص  علی  له  قدرة  ال  و  املحدودة، 

الصحيح لوظائفه بالنسبة إلی اآلخرة.
إّن هذا العجز يف العقل يرتبط بالعقل 
لكن  و  األخالقية،  القضايا  يف  التأسييس 
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إذا استفاد العقل من مصدر الوحي أيضا، 
إّن  بالعجز حينذاك.  يمكن وصفه  فإّنه ال 
و  العقل،  يؤيده  القرآن  منظور  يف  الوحي 
للعقل، و  الوحي نصري و معني  هلذا فهذا 
القرآن  يعّد مصدرا للعقل. و هلذا ورد يف 
التعقل، و ليس  كالم يف توبيخ و ذم عدم 
ذاتــه  العقل  فيه  ــف  وص مــوضــع  هــنــاك 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ  العجز:  و  بالقصور 
امللك:  ]سورة  چ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
األخــالق  يف  فام  هــذا  علی  بناء  و   .]10
املعارصة من الفصل بني العقل و الوحي و 
استقالل العقل يف مجيع األمور األخالقية 

ال يمكن قبوله.
النتيجــــــــــة:

األســس  بــشــأن  تعتقد  ــة  ــداث احل إّن 
و  التأسييس  بالعقل  لألخالق  املعرفية 
يعتقدون  أهنم  كام  مستقال،  يكون  الذي 
أّن عقل اإلنسان لوحده يمكنه أن يكشف 
مجيع املعارف األخالقية التي حيتاج إليها، 
التي  الوحيدة  هي  العقالنية  املعرفة  أّن  و 
االجتاه  أصحاب  يرى  و  اعتامدها.  يمكن 
العقــــــــيل املتطـــــرف أّن القضايــــــــــــا 
عن  مستغنية  اإلنســـــان  عند  األخالقية 

الوحي يف معرفة احلسن و القبيح.
عقل  أّن  يؤيد  الكريم  الــقــرآن  إّن 
اإلنسان مصدر مستقل للمعرفة يف بعض 
و  اإلنسان  يذم  فهو  األخالقية،  القضايا 
يف  تفكريه  و  تعقله  عــدم  بسبب  يوّبخه 
يرى  و  كثرية،  آيات  يف  األخالقية  األمور 
أن  القيام باألعامل األخالقية من أوصاف 
الناس العقالء، إاّل أّن القرآن ال يعد العقل 
التأسييس يف األخالق كافيا و إّنه ال يمكن 
املعارف  علی  حيصل  أن  مستقال  للعقل 
ألّنه  ذلك  و  األخالق؛  ميدان  يف  الالزمة 
التعقل  مسري  يف  موانع  توجد  جانب  من 
التفكري للمعرفة يف القضايا األخالقية،  و 
العقل  بجوهرة  يتحّلی  اإلنسان  أّن  فمع 
عن  اإلعراض  و  الغفلة  و  الذنب  أّن  إاّل 
االستفادة  من  اإلنسان  متنع  العامل  حقائق 
الوصول  ألجل  الكبرية  النعمة  هذه  من 
من  و  األخالقية.  املفاهيم  يف  املعرفة  إلی 
كان  إذا  اإلنسان  عقل  فإّن  أخری  ناحية 
علی  له  قدرة  ال  فإّنه  الوحي  عن  مستقال 
املعرفة يف مجيع القضايا األخالقية، و ذلك 
ألّن دائرة علم اإلنسان حمدودة جّدا، و يف 
فإّن اإلنسان  الكثري من األمور األخالقية 
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ال  و  زواياها  بجميع  كاف  علم  له  ليس 
بشكل  القبيح  و  احلسن  تشخيص  يمكنه 
القضايا  يف  اإلنسان  علم  كان  فإذا  يقيني. 
األخالقية حمدودا فإّن عقله أيضا ال يمكنه 
التشخيص الصحيح يف األمور األخالقية 
املعريف  املصدر  هو  العلم  ألّن  ذلــك  و 
الوصول  ألجل  فإّنه  عليه  بناء  و  للعقل؛ 
من  األخالقية  املفاهيم  يف  املعرفة  إلــی 
طريق  يف  موانع  هناك  فإّن  القرآن  منظور 
جاهل  اإلنسان  أّن  كام  اإلنــســان،  تعقل 
األخالقية؛  املفاهيم  بعض  إلی  بالنسبة 
بشكل  العقالنية  املعرفة  قدرة  فإّن  هلذا  و 
مستقل ستقّل حينئٍذ، و ال يمكنه يف مجيع 
املعرفة  إلی  الوصول  األخالقية  القضايا 
التي يمكن االعتامد عليها، بل  الصحيحة 
يمكنه فقط يف عدد من القضايا األخالقية 
الصحيحـة،  املــعــرفــة  علی  حيصل  أن 
ألجل  حيكم  العقل  ــإّن  ف النتيجة  يف  و 
بوجوب  الصحيحة  املعرفة  إلی  الوصول 
–باملعرفة  العقـــل  جانب  االستفادة–إلی 
أكثرها  و  معرفة  أوثق  تعّد  التي  الوحيانية 
علم  من  تنشأ  التي  املعرفة  تلك  اطمئنانا، 

خالق اإلنسان و مبدعه.

املصادر:
القرآن كريم.

اخالق . 1  ،)1381( ارسطـــــــــــــــــو 
ابوالقاسم  ترمجــــــــة:  نيقوماخوس، 
طهران،  الثانية،  الطبعة  بورحسينی، 

جامعة طهران.
باملر مايكل )1389(، مسائل اخالقی . 2

علريضا  ترمجة  األخالقية(،  )املسائل 
الطبعـــة  قم،  »سمت«،  دار  آلبويه، 

الثانية.
معرفت . 3  ،)1396( حممـد  حسينزاده 

مؤسســـــة  املعرفة(،  )نظرية  شناسی 
الطبعة  قــم،   ،اخلمينی االمـــام 

الثالثة و العرشون.
4 . ،)1394( حسني  امري  خدابرســت، 

عقالنی  خــودآيــيــنــی  و  ديــنــی  بـــاور 
الذايت  الــرأي  و  الدينيـــــة  )العقيدة 
فلسفة  پژوهشنامه  ملة  العقالين(، 

دين، 1394، العدد 26.
عقـــالنيت . 5  ،)1385( زهرا  خزاعي 

ملة  ـــالق(،  األخ )عقالنية  ــالق  اخ
انديشه دينی، 1385، العدد 21.

فلسفـة . 6  ،)1376( ــه  رن ــكــارت،  دي
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صانعی  منوچهر  ترمجة:  ديــكــارت، 
درهبيدی، طهران، دار اهلدی، الطبعة 

االولی.
ــد عيل . 7 ــم ـــي اصـــفـــهـــاين، حم ـــاي رض

دار  مهر،  القرآن  تفسري   ،)1387(
قرآن«،  علــوم  و  تفسري  »پژوهشهاى 

ايران، قم، الطبعة االولی.
مهدي . 8 مشكي  و  ابوالفضل  ساجدي 

نوين  نگــــــاهی  در  دين   ،)1387(
مؤسسة  جــديــدة(،  نظرة  يف  )الدين 
الطبعة  قــم،   ،اخلميني االمـــام 

االولی.
زاده . 9 يــوســف  امحـــد،  ســلــحــشــوري 

جايگاه   ،)1390( رضا  حممــــــــــد 
اخالقی  تربيت  در  عاطفــه  و  عقل 
الرتبية  يف  العاطفة  و  العقـــل  )مكانة 
اسالمی،  تربيت  ملة  األخالقية(، 

العدد 12.
فلسفه . 10  ،)1385( محيــد  شهرياري، 

ديدگاه  از  غــرب  تفكر  در  ــالق  اخ
)فلسفة األخالق  اينتاير  السدير مك 
مك  نظر  وجهة  من  الغرب  تفكر  يف 
تدوين  و  مطالعــه  سازمان  اينتاير(، 

دانشگاهها– انسانى  علــــــوم  كتب 
تدوين  و  البحوث  )منظمــة  سمت 
اجلامعات(،  يف  اإلنسانيــــة  العلوم 
انساين  علوم  توسعه  و  حتقيق  مركز 
للعلوم  التوسعــة  و  التحقيق  )مركز 

اإلنسانية(، طهران، الطبعة االولی.
اخــالق . 11  ،)1379( عــيل  ـــريواين،  ش

اسالمى و مبانى نظرى آن )األخالق 
دار  النظرية(،  مبانيها  و  االسالمية 

الفكر –قم، الطبعة االولی.
عقالنيت . 12  ،)1386( هادي  صادقي 

طه،  كتاب  االيــامن(،  )عقالنية  ايامن 
قم، الطبعة االولی.

منوچهر . 13 ـــيـــدي،  درهـــب ــي  ــع ــان ص
)1387(، مبانی انديشههای فلسفی 
امريكبري،  الفلسفية(،  األفكار  )مباين 

طهران، الطبعة الثانية.
نقد . 14  ،)1990( د.  عـــادل،  ضاهر 

الفلسفة الغربية –االخالق و العقل، 
دار الرشوق، عامن، الطبعة االولی.

15 . ،)1390( حممدحسني  طباطبايي، 
مؤسسـة  الــقــرآن،  تفسري  يف  امليزان 
– لبنان  للمطبوعـــــات،  األعلمي 
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بريوت، الطبعة الثانية.
ــل بـــن احلــســن . 16 ــض ــف ـــريس، ال ـــط ال

تفسري  يف  البيان  ممــع   ،)1372(
الــقــرآن، نــارص خـــرسو، طــهــران، 

الطبعة الثالثة.
حممد . 17 بــن  الــديــن  فخـر  الــطــرحيــي، 

البحــــــــــــرين،  ممع   ،)1375(
مرتضوى، طهران، الطبعة الثالثة.

18 . ،)2006( الـــرمحـــن  ــد  عــب طـــــــــــه 
النقد  يف  –مسامهة  األخــالق  ســؤال 
املركز  الغربية،  للحداثة  األخالقي 
الطبعة  ــغــرب،  امل ــعــريب،  ال الثقايف 

الثالثة.
19 . ،)1395( عيل  شاهرودي،  عابدي 

به  عقل  نقد  پايه  بر  اخــالق  قانون 
أساس  علی  األخــالق  )قانون  عقل 
قم،  طه،  كتاب  بالعقل(،  العقل  نقد 

الطبعة االولی.
فلسفـــــة . 20  ،)1392( وليام  فرانكنا، 

صادقي،  هــادي  ترمجة:  األخـــالق، 
كتاب طه، قم، الطبعة الرابعة.

21 . ،)1375( عيل  حممــــــــد  فروغي، 
احلكمة  )سري  اروبا  در  حكمت  سري 

الطبعة  طهران،  ــرز،  ال اوربـــا(،  يف 
االولی.

22 . ،)1385( جي  هري  جنسلـــــــر، 
اخالق  فلسفه  به  جديد  ــدی  آم در 
)مدخل جديد إلی فلسفة األخالق(، 
املرتجم: محيدة بحريني، آسامن خيال، 

طهران، الطبعة الثالثة.
عباس . 23 افشار  فريد  مسلـم،  حممدي 

و  عقل  كامجلويی  ترابط   ،)1394(
كتاب  روايــات  حموريت  با  اخــالق 
الكامل  طلب  )ارتــبــاط  احلكم  غــرر 
بالعقل و األخالق بمحورية روايات 
كتاب غرر احلكم(، ملة پژوهشنامه 

ثقلني، الدورة الثانية، العدد 2.
مصباح اليزدي، حممد تقی )1387(، . 24

نقد و بررسی مكاتب اخالقی )نقد و 
دراسة املدارس األخالقية(، حتقيق و 
تأليف: امحد حسني رشيفي، مؤسسة 
الطبعة  قــم،   ،مخيني االمـــام 

الثانية.
مموعة . 25  ،)1372( مرتضی  مطهري 

آثار الشهيد املطهري، قم، دار صدرا 
للنرش.
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مبانی . 26  ،)1394( حســــــــن  معلمي 
فلسفه  و  غــرب  فلسفه  در  ــالق  اخ
فلسفة  يف  األخــالق  )مباين  اسالمی 
االسالمية(،  الفلسفــــــــة  و  الغرب 
االسالمي،  الفكــر  و  الثقافة  منظمة 

طهران، الطبعة الثانية.
معيارهای . 27 و  مبانی  حســـن،  معلمي 

املعايري لألخالق(،  و  )املباين  اخالق 
مديرّية  مركز  بقم،  العلمية  احلــوزة 
نرش  مركز  للنساء،  العلمية  احلوزات 

هاجر.
28 . ،)1371( نارص  ــريازي،  ش مكارم 

دار  األمثل(،  )التفسري  نمونـه  تفسري 
–طهران،  ايران  اإلسالمية،  الكتب 

الطبعة العارشة.
وارنوك ج. )1368(، فلسفه اخالق . 29

األخــالق  )فلسفة  حــارض  قــرن  در 
ا.  صادق  ترمجة  احلــارض(،  القرن  يف 
كتاب،  نرش  و  ترمجة  مركز  الرجياين، 

الطبعة الثانية. 
هالينك ديل، رجينالد جان )1387(، . 30

فلسفة  )تاريخ  غرب  فلسفه  تاريخ 
الغرب(، ترمجة عبد احلسني آذرنك، 

ققنوس، طهران، الطبعة السابعة. 
31 . ،)1385( ال.  رابرت  هوملـــــــــز، 

فلسفة  )مباين  اخالق  فلسفه  مبانی 
عليا،  مسعود  تــرمجــة  األخــــالق(، 

ققنوس، طهران، الطبعة الثالثة. 
هري، ريچارد مروين )1393(، زبان . 32

امري  ترمجة  األخــالق(،  )لغة  اخالق 
ديواين، كتاب طه، قم، الطبعة الثانية.
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جامعة البرصة - كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

( بصيغ مختلفة وبدالالت  اســتعمل القرآن الكريم مادة )بَرشَّ

متعــددة، وهــذه كلها تتخذ اشــكاال بنائية متعــددة تختلف يف 

نظمها وشــكلها وعالقتها يف الســياق القرآين، فالبشــارة بطبيعتها 

تــدل عىل اليشء الســار واملفرح وهذا النوع من البشــارات جاء 

لألنبياء واالولياء واملؤمنني والبشــارة بالكتب الســاموية والبشارة 

بنزول املطر، يف حني ان املعنى املضاد للبشارة الحسنة ونقصد بها 

البشارة باألمر اليسء قد وردت يف السياق القرآين للكفار والعاصني، 

والبحث بطبيعته يســلط الضوء عىل هذه البشارات ودالالتها من 

خالل السياق القرآين.
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البشارة لغة:
))َبــرَشت  اللغة  مجهرة  كتاب  يف  جاء 
والبرشى  بــه...  ــرَسِّ  ُي بام  وبرَشَته  الرجل 
َت به(()1(، وعىل هذا  والبشارة اسم ملا برشِّ
أبرش،  بمعنى  َيبرَش  َبرَش  من  البشارة  فان 
والبرَش بالوجه الطالقة والفرح، يقول ابن 
والراء:  والشني  ))الباء  )395هـ(  فارس 
مع  اليء  ظهور  عىل  يدل  صحيح  أصل 
الوجه،  احلسن  والبشري:  ومجال...  حسن 
فالنا  بــرشت  يقال:  اجلــامل.  والــبــشــارة: 
أبرشه تبشريًا وذلك يكون يف اخلري، وربام 
به  يــراد  وقد  ن  الرش  من  غريه  عليه  محل 
الرياح  عىل  يطلق  وكذلك   )2( التبكيت(( 
املبرشات،  والغيث  بالسحاب  هتبِّ  التي 
خرج  التي  االرض  عىل  تطلق  وكذلك 
وما  االرض،  ــرشت  أب فيقولون:  نباهتا 
أي  برشة:  ذات  واالرض  برَشهتا  أحسن 

)1( مجهرة اللغة، مادة )برش(: 1/ 310، وينظر: 
وهتذيب   ،590  /2 اللغة:  يف  الصحاح 
غريب  يف  واملفردات   ،246  /11 اللغة: 

القرآن: 52. 
)2( مقاييس اللغة: 1/ 251. 

ويقول  وعــشــب)3(،  كثري  بقٌل  فيها  نبت 
بأهنا  البشارة  عن  االصفهاين  الــراغــب 
))اول ما يصل اليك من اخلر السار، فاذا 

وصل اليك ثانيا مل يسمَّ بشارة(()4(.
اصلها  يف  البشارة  ان  نرى  هذا  وعىل 
لكي  )امُلبرَش(  ترد عىل  التي  األخبار  تعني 
ان  اال  سمعُه،  الــذي  باخلري  وُيــرس  يفرح 
البشارة قد خترج اىل معنى اخر من خالل 
يف  سنرى  كام  فيه  وردت  الــذي  السياق 
واحلزن،  الرش  معنى  اىل  فتخرجه  البحث 
فاألصل اذا يف مادة )برش( هو ))االنبساط 
السيامء  يف  والطالقة  الطبيعي  املخصوص 
ان  يقال  ان  ويمكن  تكوينا،  لوجوههم 
الُبرش حالة طبيعية لإلنسان من االنبساط، 
املعنى  اىل  وخترج  التبسم(()5(،  قبل  وهي 

املضاد للرسور احيانًا.
الستعامل القرآين:

االستعامل  يف  )بـــرش(  مـــادة  جـــاءت 
ما  منها  خمتلفة  ودالالت  صور  يف  القرآين 
لألولياء،  بشارة  و  لألنبياء،  بشارة  تكون 

)3( ينظر: القاموس املحيط: 351. 
)4( املفردات يف غريب القرآن: 52. 

)5( التحقيق يف كلامت القرآن الكريم: 1/ 297. 
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والبشارة  السامويــــــة،  بالكتب  والبشارة 
لألشخاص،  والبشارة  واملطر،  بالرياح 
للمؤمنني  بــشــارة  اىل  االخـــرية  وتقسم 
اشكاال  تتخذ  كلها  وهذه  للكفار  وبشارة 
وشكلها  نظمها  يف  ختتلف  متعددة  بنائية 
وعالقتها يف السياق القرآين وتركيباته من 

شكل اىل اخر، وبيان هذه البشارات هو:
أولً: بشارة النبياء:

قوله  يف  البشارة  من  النوع  هذا  جاء 
پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعاىلچ 
پ پ پ ڀ چ ]سورة االرساء: 
صفــــــة  جاءت  )مبرشا(  فــــ   )6(]105
يبشــــــر  فهو   ،  الكريم حممد للرسول 
وتوصيات  اهلل  ألوامــر  املطيعني  املؤمنني 
عن  جاءت  فالبشــــارة  الكريم،  رسوله 
بـــ  الكريمة  ــة  اآلي وصفته  رجــل  طريق 
السياق  ان  كذلك  واملالحظ  )مــبــرشا(، 
بني  ليجمع  جاء  الكريمة  اآلية  يف  القرآين 
القرآن وانه منزل من اهلل،  ))التنويه بشان 
والسالم  الصالة  عليه  النبي  بشان  وتنويه 

وســورة   ،45 ـــزاب:  االح ــورة  س وينظر:   )6(
وسورة   ،56 الفرقان:  وسورة   ،8 الفتح: 

الصف: 6. 

ورفعة منزلته عند اهلل وعموم رسالته(()7(، 
عىل  قدمت  التبشري  صفة  ان  نرى  كذلك 
صفة االنذار وذلك ملا يف التبشري من رشف 
املبرشين وألنه املقصود االصيل لألنبياء ملا 
له من فطرة االنسان عىل حب اخلري، وما 
الفطرة  يأيت بعده يكون عارضا عىل اصل 
اىل  الــعــداوة  ومــن  الكره  اىل  املحبة  من 

البغضاء ومن البشارة اىل االنذار.
 لألنبيـــــــــــاء البشـــارة  ووردت 

ڄ  ڦ  ڦ  تعاىلچ  قــولــه  يف  كــذلــك 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

فالسياق   ،)8(  ]74 هود:  ]ســورة  چچ 

قضيتني  اىل  الذهن  يشد  اآلية  يف  القرآين 
يف  كان  الذي  الــروع  االوىل  معكوستني، 
قلب ابراهيم من خالل قدوم املالئكة 
خيفة،  منهم  فأوجس  هلم  معرفته  وعدم 
الروع،  بعد  البشارة  األمر االخر فهي  أما 
فاملالئكة بعد ان رأوا ابراهيم يف حالة روع 
به  واملقصود  ولدًا  سريزقه  اهلل  بان  برشوه 
 ،ومن بعد اسحاق يعقوب اسحاق

 ،181-  180  /14 والتنوير:  التحرير   )7(
وينظر: الدر املنثور: 9/ 457. 

)8( وينظر: ]سورة العنكبوت: 31[. 
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اآلية  هذه  يف  الكريم  القرآن  بديع  ومن 
خامتة  لتكون  البشارة  عىل  الروع  قدم  انه 

الشخص املرجوة هي السعادة ال احلزن.
ی  ىئ  تعاىلچ  قــولــه  كــذلــك 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
فاآلية   ،)9(]71 هــود:  ــورة  ]س ىئچ 
 ابراهيم اهلل  نبي  امــرأة  لتبرش  جــاءت 
العمر  من  بلغت  ان  بعد  اجلديد  باملولود 
الطبيعية  سنني متقدمة يستحيل يف االمور 
يف  املالحظ  كذلك  محل،  هناك  يكون  ان 
املتكلم  ضمري  اىل  اسند  الفعل  ان  اآليــة 
)نا( وذلك الن البشارة جاءت عن طريق 
 ،ابراهيم ضيوف  كانوا  الذين  املالئكة 
املولود  مــن  الــداللــة  تعدد  ــرى  ن كذلك 
ذرية  من  يكون  الذي  املستقبل  اىل  اجلديد 
امتداد  كذلك  البشارة  وحتتمل  ابراهيم، 
النسل النبوي هلذه العائلة وعدم انقطاعها، 
فالفعل )برش( ورد يف اآلية الكريمة نتيجًة 
امرأة،  لكل  طبيعية  حصلت  مقدمة  بعد 
فاملعلوم ان املرأة يف االمور الطبيعية تكون 
حيض  مــدة  هلا  كانت  اذا  احلمل  بحالة 

الصافات: 112[، و]سورة  وينظر: ]سورة   )9(
احلجر: 55[. 

شهرية وهذا االمر يدل عىل ان باستطاعة 
هذا  هلا  كــان  اذا  حامال  تكون  ان  ــرأة  امل
االمر، وبانتفائه يصعب احلمل، او تدخل 
الياس الذي يصعب فيه احلمل  املرأة سن 
يف  حصل  الذي  ان  اال  الطبيعية،  بصورته 
كانت   ابراهيم امرأة  ان  الكريمة  اآلية 
عمرها  وكان  الضيوف  خدمة  عىل  قائمة 
االثناء  هذه  ويف  احلمل  فيه  يتعذر  كبريا 
وجهها  فصكت  احليض)10(،  دم  نزل  قد 
تعجبا من هذا االمر، فجاءت البشارة من 
الضيوف بان هناك محال مستقبال وسيكون 

هناك مولود.
طريق  عن  جــاءت  التي  البشـارة  ان 
كانت  وتــم  انقىض  ــذي  ال املــايض  الفعل 
للضحك الذي هو ))أمارة تقرب البرشى 
لالذعان  نفسها  هتيء  واآلية  القبول،  اىل 
ذكر  ويكون  بــه،  يبرشون  فيام  بصدقهم 
ختطر  كانت  ما  واهنا  املقام  لتمثيل  قيامها 
وانام  عجوز،  وهــي  ستحيض  اهنــا  بباهلا 
االمر  عليه  جيــري  ما  تنظر  قائمة  كانت 

)10( ينظر: تفسري الطريس: 5/ 307، وتفسري 
 /2 الكشاف:  وتفسري   ،26  /3 الصايف: 
304، والنكت والعيون: 2/ 486-485. 
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به  الــنــازلــني  الضيفان  ــني  وب بعلها  بــني 
حدث  ان  نلحظ  وكذلك  وحتادثهم(()11( 
والرهبة  باملفاجأة  مشحون  املايض  الفعل 
بعد  البشارة جاءت  بالنتيجة الن  والرغبة 
مشيئة  ان  اال  حتققها،  من  وياس  انقطاع 
ألمر  جاء  حدث  فهو  يشء،  كل  فوق  اهلل 
الفعل  ان  كذلك  املــالحــظ  ومــن  كبري، 
يسند  ومل  )اهلاء(  الضمري  اىل  اسند  املايض 
اىل  موجهة  البشارة  الن  )هم(،  ضمري  اىل 
ابراهيم بسبب ))ان املولود سيكون  امرأة 
ان  حقيقة  عىل  هلا  ــدادًا  ــت وام نسلها  من 
رزق  ــاذا  ف امــرأتــني  من  متزوج  ابراهيم 
امتدادًا  سيكون  املرأتني  أي  من  بمولود 
يكون  مولودا  تلد  عندما  املرأة  ان  اال  له، 
اهنا  كذلك  زوجها،  ولد  دون  هلا  امتدادا 
عليه  وحترص  الولد  وتتمنى  عقياًم  كانت 
وعىل هذا جاء اسناد الضمري )اهلاء( اليها 
دون الضمري هم(()12(، وقد أكد هذا االمر 

ايضًا الضمري اهلاء.
يف  لألنبياء  البشارة  جــاءت  وكذلك 

)11( تفسري امليزان: 10/ 311. 
تفسري  وينظر:   ،60  /3 املديد:  البحر   )12(

الشعراوي: 11/ 6560. 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل  قوله 
احلجر:  ]سورة  چ  ڤ  ٹ  ٹ 
54[)13(، فالفعل برش بصيغته املاضية جاء 
من  باستفهام  مسبوقا  القرآين  السياق  يف 
من  فاالستفهام   ،ابراهيم اهلل  نبي  قبل 

هذه البشارة كان نتيجة ألمر املولود اجلديد 
جاء  فالتعجب  السابقة،  اآلية  يف  سبق  كام 
قــدرة  لكامل   ابراهيم لســــان  عــىل 
مولودا،  يرزقه  سوف  بان  تــعــاىل)14(  اهلل 
البشارة،  هلذه  ابراهيم  الستبعاد  وكذلك 
التي اجراها اهلل عىل خلقة  العادة  ألهنا يف 
العمر،  هبذا  التحقق  عن  البعد  كل  بعيدة 
فالبشارة جاءت بام ال يتصور وقوعه عادة 
معلوم  عجيب  ألمر  هنا  االستفهام  فجاء 
يكون  يكاد  ألنه  املعلوم  غري  االمر  بمنزلة 
غري معلوم، فالتعجب جاء الن ابراهيم قد 
علم اهنم مالئكة صادقون ال يكذبون)15(، 
عمره  كر  من  املقدمات  كانت  وان  حتى 
االمور  يف  صاحلة  غري  زوجته  عمر  وكر 
لورودها  فعال  متحققة  اهنا  اال  الطبيعية، 

)13( ]سورة الذاريات: 28[. 
)14( ينظر: زاد املسري يف علم التفسري: 4/ 406. 

)15( ينظر: التحرير والتنوير: 13/ 47 -48. 
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من اهلل عىل لسان املالئكة.
اخلطاب  يف  ايضا  البشارة  ــاءت  وج
قوله  يف  ــا  ــري زك اهلل  نــبــي  اىل  الـــقـــرآين 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  تعاىلچٿ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
]سورة ال عمران: 39[)16(،  ڃچ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  تعاىلچ  وقوله 
چ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

]سورة مريم: 7[ ففي اآلية االوىل جاءت 
لنبي  املضارع  الفعل  يف  والتبشري  البشارة 
اهلل زكريا عندما كان يصيل يف املحراب 
للمولود اجلديد، فهي بشارة تتحدث عن 
يف  الواقع  عن  تتحدث  كام  املنتظر  احللم 
نكته  هناك  كذلك  وصفته،  اسمه  تعيني 
)ان  تقل  مل  فهي  الكريمــة  اآلية  يف  لطيفة 
باسمه  سمته  وانــام  بمولود(  يبرشك  اهلل 
عند  من  جاء  االســم  ان  عىل  ذلك  ليدل 
باألمر  ليقطع  وكذلك  جالله،  جل  اهلل 
الراجح عىل ان املولود ذكر وليس انثى)17( 
زكريا  دعاء  نتيجة  جاءت  البشارة  وهذه 

)16( ينظر: ]سورة احلجر: 53[. 
)17( ينظر: تفسري امليزان: 3/ 294. 

بان يرزقه اهلل ذكرا، اذ قال چ ڦ ڦ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

مريم:  ]سورة  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

كانت  البشارة  ان  ايضا  واملالحظ   ،]5
وتعاىل  سبحانه  اهلل  بني  املالئكة  بتوسط 

وسوسة  تدخل  ال  لكي   زكريا وبني 
 زكريا طلب  لذلك  بينهام  الشيطان 
ليطمئن  آية  او  إمــارة  جالله  جل  اهلل  من 
عز  فقال  شيطان  وسوسة  ليست  اهنا  عىل 

گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  چ  وجل 
ڳچ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
]سورة ال عمران: 41[، ونالحظ كذلك 
الكريمة  اآليــة  يف  نحوية  نكتة  هناك  ان 
فالبشارة  ڤچ  تعاىلچڤ  قوله  يف 
جاءت هنا ملولود اسمه حييى فعلم زكريا 
يف  احلياة  فعل  كونه  وليس  حييى  اسمه  ان 
االرض وهذا كان بقرينة دخول الباء عىل 
الباء ال تدخل عىل االفعال  ان  اذ  االسم، 

وانام تدخل عىل االسامء.
الــبــشــارة جـــاءت من  ان  واملــالحــظ 
))من  الفعل  وهذا  املضارع  الفعل  خالل 
وهبــذا  املستقبل،  عــىل  ــدل  ي ــه  ان دالالتـــه 
معاملها  ستتضح  البشارة  هذه  نتائج  فان 
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اشهر  تسعة  بعد  أي  القريب  املستقبل  يف 
نبوة  تتحقق  وهبــذا  اخلـــر(()18(،  هذا  من 
الفعل  به  جاء  ما  خالل  من  للبشارة  اآلية 

املضارع.
اجلمع  وجه  عىل  لألنبياء  البشارة  اما 

ڇ  تعاىلچ  قوله  يف  البشارة  فجاءت 
النســـــــــاء:  ]سورة  ڇچ  ڇ 

ڎ  ڌ  ڌ  چ  تعاىل  وقوله   ،]165
االنعام:  ]ســورة  چ  ڈ  ڈ  ڎ 
قبل  املبرش  صفة  جاءت  فلذلك   ،)19(]48
املنذر، وذلك الن االنبياء يذكرون الناس 
ومن  عليها  اهلل  فطرهم  التي  بفطرهتــم 
الفطـــــــرة حب اخلري لألخرين  اولويات 
الن  مكنوناهتا  احدى  البرشى  متثل  التي 
ــذار  االن عكس  ــواب،  ــث وال الــرمحــة  فيها 
قدمتا  اآليتني  ان  واملالحظ  بالعقــاب، 
للنفس،  اهبج  االنذار ))ألهنا  البشارة عىل 
اطمئنان  وفيهـــــــا  النبي،  يلقى  ملا  واقبل 
من  يفعله  ما  بثواب  والوعــــــد  املكلف، 
تقديم  يعلل  الرازي  ان  اال  الطاعة(()20(، 

)18( من وحي القرآن: 5/ 214. 
)19( وينظر: سورة الكهف: 56

)20( تفسري البحر املحيط: 4/ 136. 

قدم  ــام  ))وان بقوله  ــذار  االن عىل  البشارة 
جتري  البشارة  الن  االنــذار،  عىل  البشارة 
جيري  واالنــــذار  الصحة،  حفظ  ــرى  م
املقصود  ان  املرض، وال شك  ازالة  مرى 
جرم  فال  الثاين  دون  االول  هو  بالذات 
وحقيقة  الــذكــر(()21(،  يف  تقديمه  وجب 
االمر ان مدار اآليتني هو هدف بيان بعثة 
االنبياء، فهم مبرشون ومنذرون، وكذلك 
ان اآليتني بينتا لطف اهلل عن طريق ارسال 
االنبياء والرسل، كذلك انتصبت)منذرين 
ومبرشين( عىل احلال ملا فيها من العلية يف 

الشأن، أي ارسلناهم للتبشري واالنذار.
ثانيًا: بشارة الولياء:

وردت البشارة لألولياء بصيغة الفعل 
تعاىلچوئ  قوله  يف   ملريم املــضــارع 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
]ســـورة  حئچ  جئ  ی  ی  ی 
البشارة  فعل  سبق  فقد   ،]45 عمران:  ال 
من  النداء  وهذا  مريم  اىل  خمصوصا  نداء 
وهو  ومهم  خمصوص  ألمر  كان  املالئكة 
مستقبل البرشية يف حينه، فالبشارة جاءت 

)21( تفسري الرازي: 6/ 15. 
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ملريم لتبرشها بوالدة نبي من انبياء اهلل وهو 
عيسى، فاخلطاب القرآين كان املقصود 
الذي سيايت  باخلري  تستأنس  به مريم لكي 
هلا  جيلب  هلا  حصل  ما  الن  املــولــود؛  به 
قبل االخرين)22(، الن  احلزن والسوء من 
اين  من  مريم  عىل  يكثر  ســوف  الكالم 
متزوجة،  غري  ألهنا  املولود  هبذا  جــاءت 
والبشارة يف اآلية كانت يف اول االمر غري 
له  صفة  قدم  وانام  املولود  اسم  يف  رصحية 
االمر  ان  عىل  ليدل  منه(  )كلمة  انه  وهي 
عجيب، وبعد ذلك جاء باالسم الرصيح 
يف  االصل  هي  التي  والكلمة  )عيسى(، 
تكون املولود )كن فيكون( التي نفخ فيها 
ليكون  )مــن(  احلــرف  جــاء  اذ  جرائيل، 
ابتداء لغاية مازية متعلقة بمحذوف وقع 

صفة لكلمة كائنة منه عز وجل)23(.
ثالثًا: البشارة بالكتب الساموية:

ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  ــعــاىل  ت ــه  قــول
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

)22( ينظر: التحرير والتنوير: 3/ 97. 
)23( ينظر: تفسري ايب السعود: 2/ 36، وتفسري 

االلويس: 3/ 160. 

 )24(]97 البقرة:  ]ســـورة  چ  ڱ 

منها  املقصود  الكريمة  اآلية  يف  فالبشارة 
سبحانه  اهلل  برش  الذي  الكريم  القرآن  هو 
االنتفاع  ان  اذ  ـــه)25(،  ب املؤمنني  وتعاىل 
ما  وصــدق  والطمأنينة  الكريم  بالقرآن 

يصح  واخروية  دنيوية  حقائق  من  به  جاء 
ان يقال عنه انه برشى ملا حيمله من هداية 
لألعامل الصاحلة التي يرتتب عليها الثواب 

وبرشى هلم بثواهبا اذا اتو هبا)26(.
ڀ  ڀ  تعاىلچ  قوله  وكذلك 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
 ،)27(]97 مريم:  ]ســورة  چ  ٿ  ٿ  ٿ 
فداللة البشارة يف اآلية القرآنية جاءت عن 
اخلالد  السفر  ذلك  الكريم  القرآن  طريق 
وبيان  هــدى  فيه  الــذي  العصور  مر  عىل 
البشارة  فعل  ان  فاملالحظ  يشء،  لكل 
جاء يف سياق وصف لقوم معينني بصيغة 
طبيعة  من  ان  بسبب  اال  ذلك  وما  )الد(، 

النحل:  وسورة   ،2 النمل:  سورة  وينظر:   )24(
89، 102 وسورة االحقاف: 12. 
)25( ينظر: تفسري للطويس: 1/ 361. 
)26( ينظر: تفسري الطري: 1/ 504. 

ــورة  وس  ،9 االرساء:  ســـورة  ويــنــظــر:   )27(
الكهف: 2. 
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مؤمنني  يكونوا  ان  اما  لقوم  اهنا  البشارة 
اآليــة  يف  فالبشارة  كــفــرة،  معاندين  او 
))لتبرش  الكريم  الرسول  قبل  من  كانت 
أي  والكبائر  الرشك  يتقون  الذين  بالقرآن 
اهلل هلم(()28(،  اعده  مما  بام ترسهم  خترهم 
ملا  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ان  اآلية  يف  ونجد 
مقابلته  يف  ذكر  املتقني  به  يبرش  ))انه  ذكر 
وابلغهم  ابلغ  التقوى  خمالفة  يف  هو  من 
االلد الذي يتمسك بالباطل ويتجادل فيه 
بصيغة  الفعل  ميء  وما  ويتشدد(()29(، 
الفعل املضارع اال ليدل عىل دوام البشارة 
بعد مماته  الرسول وكذلك  يف زمن وجود 
الن من دالالت الفعل املضارع االستمرار 

والدوام.
رابعًا: بشارة الرياح واملطر:

قوله  يف  البشارة  من  النوع  هذا  جاء 
ى  ې  ې  ې  ې  چ  تــعــاىل 
االعــراف:  ]ســورة  چ  ى ائ ائ 
57[)30(، فقــد عر السياق القرآين عن ما 

)28( تفسري الطريس: 6/ 455، وينظر: تفسري 
 /12 الــدرر:  ونظم   ،42  /4 الثعالبي: 

 .251
)29( تفسري الرازي: 21/ 257. 
)30( وينظر: سورة الفرقان: 48. 

الرياح  اثار  الن  ؛  بالبرشى  الرياح  تفعله 
وســوق  جلب  خــالل  مــن  الــرمحــة  جتلب 
تبرش  فهي  املطر  حتمل  التي  السحاب 
منها  كثرية  الرياح  منفعة  وحقيقة  باملطر، 
اهنا لواقح للنبات، اال ان السياق القرآين يف 
الرياح  وبرشى  منفعة  حدد  الكريمة  اآلية 
الثقال،  السحاب  جلب  خالل  من  باملطر 
يقول العالمة الطباطبائي ))واملراد بأرسال 
قبيل  باملطر  مبرشات  ارساهلا  برشا  الرياح 
هي  فالرياح  املــطــر(()31(،  والرمحة  نزوله 
ترسل  وكأهنا  املطر،  نزول  عىل  تدل  التي 
فهي  الغيث  نــزول  قبل  للناس  البرشى 

هتدهيم اىل املطر فتكون البشارة فيه.
ــــاء الــفــعــل املـــضـــارع  كـــذلـــك ج
االنــســان  ــال  حل كنتيجة  )يــســتــبــرشون( 
اقبلت  قد  والــرخــاء  النعمة  يــرى  عندما 

ۓ  چ  تعاىل  قوله  يف  ذلــك  وجــاء  عليه، 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ 
الروم:  ]سورة  چ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

226، وينظر: تفسري  امليزان: 19/  )31( تفسري 
االمثل: 5/ 53. 
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نتيجة  وهــي  الفرح  هنا  فالبشارة   ،]48
آيسني  قنطوا  ان  بعد  املطر  لنزول  طبيعية 
بيان  يف  االنسان  حقيقة  وهذه  نزوله،  من 
الفرح والرسور عند نزول النعمة والسعة 
اآلية  هذه  يف  القرآين  والسياق  الرزق،  يف 
بعينهم  البرش  من  جنسًا  او  قومًا  يذكر  مل 
عبارة  لكل  والرسور  الفرح  خصت  وانام 
املؤمنني  ومن  والفجرة  الكفرة  دون  من 
املنافع  جيلب  املطر  فنزول  والصاحلني، 
للبرشية كلها وال يتص بصنف معني من 

الناس.
للرياح  كصفة  )برش(  مادة  ورود  اما 
فجاءت  الفاعل  اسم  صيغة  يف  الــواردة 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  چ  تعاىل  قوله  يف 
گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڱچ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
يف  صفتها  فالرياح   ،]46 الــروم:  ]سورة 
املنافع هلم  اآلية مبرشة للناس واهنا جتلب 
تسري  وكذلك  والرمحة  باملطر  تبرش  فهي 
فيها  مبرشات  ان  املالحظ  ومن  السفن، 
فكأهنا  الرياح  هبا  تقوم  افعال  عىل  داللة 
الداللة  من  فيها  ملا  بالبشارة  ))ناطقات 
الرياح  ــال  وارس املطر(  نــزول  )أي  عليه 

املختلفة(()32(،  اجلهات  يف  بتحريكها 
نزوله  قبل  تكون  باملطر  الرياح  فبشـــــارة 
كالغيم  عليه  دالة  عالمات  من  حتمله  ملا 
احلامل للمطر، وهذه اآلية فيها داللة عىل 
مبرشات  الرياح  ارسال  يف  اهلل  قدرة  بديع 

باملطر قبل نزوله.
خامسًا: بشارة الشخاص:

قسمني  عــىل  الــبــشــارة  ــذه  ه وتقسم 
لألوامر  املطيعني  للمؤمنني  يكون  ما  منها 
الكفار  للعاصني  يكون  ما  ومنها  االهلية، 
واملنافقني الذين من صفتهــــــــــم عىل مر 
العصور هو تأخري وارباك بعثة االنبيـــــاء 
واالساليب،  الوســـــائل  بكل  واملرسلني 

وسوف نتطرق اىل هذين النوعني:
بشارة املؤمننی:. 1

الذين  للمؤمنني  البشارة  هذه  وتكون 
مواضع  ومن  وبعثتهم،  باألنبياء  يومنون 
البرشى احلسنة ما جاء به املصدر يف قوله 

تعاىل چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک 

تفسري  وينظر:   ،68  /8 الطريس:  تفسري   )32(
الدرر:  نظم  وتفسري   ،359  /12 االمثل: 

 .221 /15
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چ ]سورة ال عمران: 126[)33(،  ڱ 

هو  هنا  القرآين  النص  يف  البشارة  فحقيقة 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  ــده  اع ــذي  ال النرص 
للمؤمنني يوم بدر، والنرص بطبيعته جيلب 
فالبشارة  ملحققه،  ــرسور  وال الفرح  معه 

متحققة بالنرص، وقد جاء االستثناء يف اآلية 
وتكوين  العلل،  أعم  من  مفرغا  الكريمة 
))ترشيف  لـ  الكريمة  اآليــة  يف  اخلطاب 
اىل  املحتاجون  باهنم  ولإليذان  املؤمنني 
البشارة وتسكني القلوب بتوفيق االسباب 
الظاهرة(()34(، وحقيقة البرشى اهنا جاءت 
به لكي  لتبرشوا  اال  بمعنى االستبشار أي 
التوجيه اىل طريق احلق  يزداد نشاطكم يف 
اآلية اسم  فالبرشى يف  املفسدين،  وحماربة 
بخري  االخبار  وهو  التبشري  بمعنى  مصدر 

يطرا اثر الفرح الظاهر علة البرشة.
للمؤمنني كذلك يف  البرشى  ووردت 

ٺ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل  قوله 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 

)33( ينظر: سورة االنفال: 10. 
)34( تفسري ايب السعود: 2/ 81، وينظر: البحر 
 /3 والتنوير:  والتحرير   ،55  /3 املحيط: 

 .212

ــــورة  ]س ڦچ  ڦ  ڦ  ڦ 
جاءت  فالبشارة   ،)35(]64-63 يونس: 
هنا للخر السار املفرح، وعليه فان البشارة 
يف  االوىل  قسمني،  عىل  اآلية  يف  انقسمت 
سبحانه  اهلل  بشارة  خالل  من  الدنيا  احلياة 

االعــامل  عىل  الكريم  الــقــرآن  يف  وتعاىل 
عند  للمؤمنني  املالئكة  بشارة  او  الصاحلة 
يراها  التي  الصاحلة  الرؤيا  اهنا  او  موهتم 
امجالية  هنا  فالبشارة  ألنفسهم  املؤمنون 
قبل  خريات  من  املؤمنني  اعني  به  تقر  بام 
االخرة  يف  جاءت  والثانية  حصوهلا)36(، 
اجلزاء  هي  اجلنة  الن  ؛  ختتلف  فالبشارة 
وهي ختتلف عن أي جزاء اخر، كذلك ان 
اآلية كاشفة عن عدم وجود اخلوف والغم 
اولياء  وقــلــوب  شخصية  يف  والوحشة 
سبحانه  اهلل  ان  كذلك  واملالحظ  اهلل)37(، 
من  بالبرشى  املؤمنني  خص  قد  وتعاىل 
خالل اسلوب التقديم والتاخري، فقد قدم 
الظهار  )البرشى(  املبتدأ  عىل  )هلم(  اخلر 

)35( وينظر: سورة الزمر: 17. 
)36( ينظر: تفسري الطريس: 5/ 204، وتفسري 
 /7 املنثور:  والــدر   ،88  /10 املــيــزان: 

 .681
)37( ينظر: تفسري االمثل: 6/ 244. 



البشارة، صورها، ودالالهتا يف القرآن الكريم

262

س والثالثون -شتاء )2019م- 1440هـ(
ساد

العدد ال

كامل العناية باوليائه.
الفعـــل  بصيغة  البشـــــارة  ووردت 
تــعــاىل  ــه  ــول ق لــلــمــؤمــنــني يف  املـــضـــارع 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

]ســـورة  ڀچ  پ  پ  پ  پ 
جاءت  هنا  فالبشــارة   ،)38(]21 التوبة: 
الذين  املؤمنني  اىل  املقدســة  الــذات  من 
عدة  عن  عبارة  البشارة  وهذه  هاجروا، 
هؤالء  عىل  تنزل  التي  الرمحة  منها  امــور 
الرضوان  وكذلك  الصاحلة  اعامهلم  نتيجة 
املفازة  وكذلك  عنهم،  اهلل  يرضاه  الذي 
يف  االعـــامل  ــذه  ه نتيجة  ــي  وه الــكــرى 
يف  واخللود  ــرية  واالخ النهائية  املحصلة 
اجلنة، يقول الطريس عن ذلك ))يبرشهم 
رهبم برمحة يف الدنيا عىل السنة الرسل وبام 
َبنّيَ يف كتبه من الثواب املوعود عىل اجلهاد 
)برمحة منه ورضوان( يف االخرة )وجنات 
هلم فيها نعيم مقيم( أي دائم ال يزول وال 
يبلغه  ال  متضاعف  كثري  أي  ينقطع... 
نعمة غريه من اخللق(()39(، وعىل هذا فان 

وســورة   ،23 الــشــورى:  ســورة  وينظر:   )38(
فصلت: 30. 

تفسري  وينظر:   ،29  /5 الطريس:  تفسري   )39(
االمثل: 5/ 346، والبحر املحيط: 5/ 23. 

))ظاهر السياق ان ما بعده من الفضل يف 
حقهم بيان وتفصيل ملا ذكر... من فوزهم 
جيء به بلسان التبشري(()40(، وكام قلنا يف 
بادئ البحث ان التبشري هو املبادرة بإبالغ 
اخلر املبرش بقصد ادخال الرسور وهنا قد 
لآلية  القرآين  السياق  يف  االمر  هذا  حتقق 
من خالل صدوره من اهلل سبحانه وتعاىل، 
الرمحة  من  انواع  عىل  مشتملة  بشارة  فهي 
تكون  ال  فالبشارة  للمؤمنني  والكرامـة 
اال بالرمحة واالحسان، كذلك ان البشارة 
وكذلك  االكرمني،  اكرم  هو  ممن  صادرة 
تعجز  خريات  خالل  من  تكون  البشارة 
عىل  اللسان  ويقترص  العقول  وصفها  عن 

نعتها ووصفها)41(.
للمؤمنني  البشــــــــارة  وردت  كذلك 
الكريم  القرآن  يف  املضارع  الفعل  بصيغة 
بلفظ )يستبرشون( واملالحظ ان الفعــــــل 
فانه  )السني(  بحرف  سبق  اذا  املضــــارع 
يف  االستقبال  وهذا  االستقبال،  عىل  يدل 
هذا الفعل جاء لنعم اهلل التي سيحصلون 

)40( تفسري امليزان: 9/ 212. 
وتفسري   ،16  /16 الرازي:  تفسري  ينظر:   )41(
 /3 الثعالبي:  وتفسري   ،47  /10 اللباب: 

 .170
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من  االخرة،  ويف  الدنيا  يف  املؤمنني  عليها 
ۈ  ۆ  ۆ  چ  تعاىل  قوله  ذلــك 
ۉچ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
اآلية  ففي   ،]171 عــمــران:  ال  ــورة  ]س
خالل  من  االختصاص  منها  بالغية  فنونا 
فقط  خمتص  ــر  االج ــذا  وه املؤمنني  اجــر 
الفنون  من  كذلك  غريهم،  دون  باملؤمنني 
بأنعم  و  )يستبرشون(  بـ  التكرار  البالغية 
فالبشارة  والفضل،  النعمة  خالل  من  اهلل 
اعــامل  نتيجة  حــاصــل  حتصيل  اآليـــة  يف 
حصوهلم  ــب  اوج مما  الدنيا  يف  املؤمنني 
املطلقة  اهلل  بأنعم  املتمسك  ــر  االج عىل 
نكتة  هناك  ان  االمر  وحقيقة  املقيدة،  غري 
اعامال  يعمل  قد  العبد  ان  وهو  اآليــة،  يف 
بل  الناس  حسنة حمددة ومقيدة وكثري من 
اغلبهم ال يستطيع يف حياته الدنيا ان يعمل 
يف  هبا  اهلل  امــر  التي  احلسنة  ــامل  االع كل 
نبيه الكريم  كتابه والتي جاءت عىل لسان 
ان  اال  االعــامل،  من  املمكن  عىل  ويقترص 
النتيجة تأيت من اهلل سبحانه وتعاىل باألنعم 
والكرم  الفضل  من  املحددة  غري  املطلقة 
عدم  عىل  يدل  فإنام  دل  ان  هذا  واجلود... 
فيها  يكون  فقد  االعامل  بعض  استصغار 

اخلري كله، وكذلك املالحظ يف البشارة هنا 
خالل  من  النعمة  كرر  القرآين  السياق  ان 
كان  وان  )الفضل(  ولفظة  )النعمة(  لفظة 
هنا  جاء  تكراره  فان  النعمة  هو  الفضل 
عىل  مضيفة  نعمة  ))ليست  كوهنا  بسبب 
الــرسور  مضاعفة  غري  من  الكناية  قــدر 
املعنى  لتمكن  للتأكيد  وكذلك  واللذة... 
الستبشار  هذا  وحقيقة  النفس(()42(،  يف 
ملا  ورسوا  استبرشوا  املؤمنني  ان  اآلية  يف 
الثواب  وجزيل  املوعود  رفاه  من  عاينوه 
من عند اهلل)43(، فاالستبشار جاء نتيجة ملا 
حلق باملؤمنني من يشء قد افرحهم وجعل 

وجوههم فرحة.
بشارة  )يستبرشون(  الفعـــــل  وجاء 

ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل  قوله  يف  للمؤمنني 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ 

ڄ چ ]سورة التوبة: 124[، فاآلية 

يزدادون  الذين  املؤمنني  حال  عن  حاكية 

وينظر:   ،49-  48  /3 الطويس:  تفسري   )42(
ايب  وتفسري   ،444  /2 الطريس:  تفسري 
113، وتفسري االلويس: 4/  السعود: 2/ 

 .124
)43( ينظر: تفسري ابن كثري: 1/ 440. 
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من االيامن عند نزول السور ))مستبرشين 
الرسور  من  ذلك  بام هلم يف  فرحني  بذلك 
بني  وتعاىل  سبحانه  فاهلل  والــثــواب(()44(، 
ان املؤمنني يزداد ايامهنم عند نزول السور 
فهم  الكثري،  الثواب  من  تطبيقها  يف  ملا 
هتللت  وقد  بعضا  بعضهم  ويبرش  يرسون 
لزيادة  بنزوهلا ألهنا سبب  فرحا  وجوههم 
كامهلم ورفع درجاهتم عند اهلل)45(، ومن ثم 
تنزل عليهم رمحة اهلل ورضوانه وحصوهلم 

عىل جنات ونعيم مقيم.
قوله  يف  للمؤمنني  البشارة  وجــاءت 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ــاىل  ــع ت
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ 
]ســورة  ڤچ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
البقرة: 25[)46(، وحقيقة البشارة يف اآلية 
تكون  التي  االبدية  صفة  حتمل  الكريمة 
حتمل  االبدية  وصفة  للزوال،  قابلة  غري 

)44( تفسري الطويس: 5/ 319. 
)45( ينظر: تفسري االلويس: 11/ 50. 

)46( وينظر: سورة البقرة: 223، وسورة التوبة: 
وســورة   ،2  ،87 يونس:  ــورة  وس  ،112
 ،13 الــصــف:  وســـورة   ،47 االحـــزاب: 

وسورة يس: 11. 

الفناء)47(،  وعدم  الدائمية  صفة  بطياهتا 
يمكن  للمؤمنني ال  التي وعدها  اهلل  فجنة 
بمحل او زمان ان تفنى وهذا ما جاءت به 
عنها  ينتج  هلل  الطاعة  فإخالص  البشارة، 
فعل  ان  ونالحظ  البشارة،  من  النوع  هذا 
خري  اىل  االهلية  الذات  من  الصادر  االمر 
االكرم  الرسول  وهو  للتبشري  يصلح  من 
البشارة  الدائم، وان  للنعيم  حممد جاء 
مطلقة  وليست  ومقيدة  خمصوصة  كانت 
جاءت  باهنا  لإلحياء  عامة  البرش  لصنف 
وانه  اهلل  عند  حممود  ألمر  ونتيجة  جــزاء 
ألناس عملوا عمال خمتلفا ومرغوبا فيه من 
واالم  االلف  ان  نجد  كذلك  الناس،  بقية 
يف )الصاحلات( جاءت ))لبيان اجلنس ال 
حصلت  من  كل  يبرش  فهو  االستغراق، 
انواع اجلنس عىل  أي  اجلنس يف  له حقيقة 
او  حسب ما تعني لكل مكلف عن جهاد 

صالة(( )48(.
االمر  بفعل  البشارة  جــاءت  كذلك 

ې  چ  تعاىل  قوله  يف  املحسنني  للمؤمنني 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

)47( ينظر: تفسري الطريس: 9/ 466. 
)48( فوائد يف مشكل القرآن: 90. 
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ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
چ  ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ 
اىل  فاإلحسان   ،)49(]37 احلــج:  ــورة  ]س
قبل  من  وممدوحة  حممودة  صفة  االخرين 
الناس،  قبل  من  وكذلك  املقدس  الشارع 

قد  صنف  اىل  فيها  البشارة  جاءت  فاآلية 
يكون قليال يف املجتمع اال وهم املحسنون 
وهم اصحاب االموال الذي جيودون عىل 
اصحاب  وكذلك  اهلل  اعطاهم  بام  الناس 
الناس  عىل  يعطفون  الذي  احلسن  اخللق 
مــن خــالل الــقــول اجلــيــد، وســيــاق اآليــة 
هو  االول  امرين  عىل  باإلحسان  يوحي 
وعدم  ذبحها  حني  الذبيحة  اىل  االحسان 
اذيتها من خالل السكني التي تكون حادة 
واالمر  الذبيحة،  تتعذب  ال  لكي  وقاطعة 
االخر يكون االحسان فيه اىل االخرين من 
خالل توزيع حلم الذبيحة عىل املستحقني 
االخــريــن،  اىل  احــســان  ــه  ذات بحد  فهذا 
من  احلسن  يفعل  ي  الذ  ))هو  واملحسن 
االعامل ويتمسك به فيصري حمسنا اىل نفسه 

التوبة:  وسورة   ،34 احلج  سورة  وينظر:   )49(
 .111

وجد  قد  فهو  عليه(()50(،  الثواب  بتوفري 
االحسان ال فعاله صورة ومعنى وتطبيق، 
الهنم  املحسنون  هلؤالء  جاءت  فالبشارة 

فعلوا ما طلب اهلل منهم عىل علم و بينة.
للصابرين  البشارة  جاءت  وايضـــــا 
ــه تــعــاىل  ــول ــــر يف ق ــعــل االم بــصــيــغــة ف

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چٺ 

ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
البقرة: 155[،  ]سورة  چ  ڤ ڤ 
فالبشارة هنا للصابرين بعدما ذكر اسباب 
الصر ومقوماته التي يصر عنها االنسان، 
ذلك  وبعد  اجلوع  ثم  ومن  باخلوف  فبتدأ 
واالنفس وهذه  واالموال  الثمرات  نقص 
ليبينها  القرآين  النص  جاء  ابتالءات  كلها 
كل  عىل  االنــســان  صر  فــان  الــنــاس،  اىل 
هذا فالبشارة التي وعدها اهلل له يستحقها 
اهلل  من  جاء  بالبشارة  فاألمر  جدارة،  عن 
للذين  الكريم  رسوله  اىل  وتعاىل  سبحانه 
هذه  من  منترصين  يرجوا  ان  يستطيعون 
ابتىل اهلل هبا ثلة  التي  االمتحانات الدنيوية 

صفوة  وينظر:   ،38  /23 الرازي:  تفسري   )50(
التفاسري: 2/ 290. 
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نكته يف  الناس ال غريهم)51(، ويوجد  من 
اآلية وهي ان كل مشاكل وعوارض الدنيا 
فهي  وقاسية  وشديدة  صعبة  كانت  مهام 
زائلة ألهنا مؤقته وان ما اصيب به االنسان 
يف احلياة الدنيا انام هو قانون عام يشمل كل 
عىل  يصر  الذي  وان  واجلامعات  االفــراد 
اهلل  من  البشارة  تأتيه  سوف  االمــور  هذه 
سبحانه وتعاىل)52(، ألهنا فضيلة اسالمية، 
احلنيف  االســالم  بــآداب  ختلقا  كانت  اذا 
الذي اسس اىل هذه الفضائل)53(، وحقيقة 
فيه  يظهر  عبارة عن خمتر  الصر  ان  االمر 

الصابر عىل هذه االمور واجلازع منها.
وجاءت مادة )برش( بصيغة املشتقات 
القيامة  يــوم  املؤمنني  ــوال  اح وصــف  يف 

وجاء ذلك يف قوله تعاىل چ خت مت ىت 
عبس:  ]ســــــورة  مثچ  جث  يت 
اآلية  يف  االستبشار  فداللـــــة   ،]39-38
الكريمة ما يصري اليه املؤمنني من الثواب 
اجلــزاء  حصول  و  الدنيا  يف  اعامله  عىل 

)51( ينظر: تفسري االمثل: 1/ 285، ويف ظالل 
القرآن: 1/ 116. 

)52( ينظر: تفسري االمثل: 1/ 285. 
53، وتفسري  التحرير والتنوير: 2/  )53( ينظر: 

اللباب: 3/ 85، وتفسري املنار: 2/ 35. 

بالوجوه  واراد  ــرسور،  ال من  االخــرة  يف 
مالمح  تكون  التي  الوجوه)54(  اصحاب 
وجوههـــــم مضاءة فرحا ورسورا ومهلة 
اليوم،  ذلــك  يف  البرشى  من  شاهده  ملا 
قلوهبم،  رسور  من  ))فرحة  فوجوههـــم 
وهؤالء  وجوههم  عىل  التبشري  ظهر  قد 
ــوه مــرسورة  اهــل اجلــنــة(()55( فهي وج
بام  مطمئنة  الرمحة،  رهبا  من  راجية  متهللة 
من  تنجو  فهي  عنها،  رضــاه  من  تشعره 
وتضحك  وَتبَترش  لتهلل  العـــذاب  هول 
وتبني  مصريها  عرفت  قد  فهي  وتستبرش 

مكانتها فاستبرشت وهتللت.
حسنة  بــشــارة  هــنــاك  ان  ــظ  ــالح وامل
للمؤمنني  ختتص  ال  وهي  لألشخــــــاص 
االشخاص،  من  ملجموعة  املنفعة  وانــام 
ــارة يف  ــش ــب وبـــاألخـــص هــنــا جــــاءت ال
حيصل  التي  للغنيمة  القرآين  االستعمـــال 
عليها الفرد من خالل اجياد يشء ينتفع به 

من ذلك قوله تعاىل چ گ گ گ 
ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 

)54( ينظر: تفسري الطريس: 10/ 271. 
641، وينظر: تفسري  )55( تفسري ابن كثري: 3/ 

ايب السعود: 9/ 113. 
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ۀچ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں 
هنا  فالبرشى   ،]19 يــوســف:  ـــورة  ]س
للسيارة  نافع  يشء  اجيــاد  نتيجة  اطلقت 
من  العمل  عىل  يعني  الــذي  الغالم  وهو 
سلعة  يكون  ــر  اخ جانب  ــن  وم جانب 

فالنداء  بثمنه)56(،  فينتفع  وتشرتى  تباع 
امران،  فيها  حيتمل  برشى(  )يا  خالل  من 
لنفسه من خالل  كانت  البشارة  ان  االول 
والثاين  به،  واالنتفاع  الغالم  عىل  حصوله 
اهنا بشارة لقومه ورفقته فكانه انزهلا منزلة 
الشخص فناداه بالبرشى وهذه االستعارة 
للحصول  متحققة  فالبرشى   ،)57( مكنية 

عىل غالم ينتفع به.
بشارة الكفار والعاصنی:. 1

وهذه البرشى تأيت لألشخاص الذين 
وهم  عمد،  عن  اخلاطئ  الطريق  يسلكون 
به  اهلل  امرهم  وما  الرسل  يالفون  بذلك 
السيئة  البرشى  وردت  وقد  اتباعهم،  من 

ٹ  ٹ  چ  تعاىل  قوله  يف  املصدر  بصيغة 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

)56( ينظر: تفسري ايب السعود: 4/ 261. 
 ،203  /12 ـــويس:  االل تفسري  ينظر:   )57(

والتحرير والتنوير: 12/ 39. 

 ]22 الــفــرقــان:  ـــورة  ]س ڦچ  ڦ 
)ال(  بـ  منفيا  )بــرشى(  املصدر  جاء  فقد 
الكريمة  اآلية  يف  البرشى  عدم  ان  ليؤيد 
اىل  حيتاجون  الذين  للمجرمني  جاء  انام 
املوكلني  املالئكة  ــة  رؤي ان  اال  اهلل  رمحــة 

يرهب  ــذاب  ــع وال والــعــقــاب  باحلساب 
تنفي  البشارة  فان  وهبذا  املجرمني،  هؤالء 
التي  الطاحلة  ــامل  االع نتيجة  الرؤية  اذًا 
كانوا يعملوهنا، فعدم الرسور الناتج برؤية 
))اهنم  بسبب  كان  اليوم  ذلك  يف  املالئكة 
املالئكة،  برؤيتهم  العذاب  يرون عالمات 
اهنم  حــد  اىل  الــرهــب  يغمرهم  ــوف  وس
كانوا  التي  االستغاثة  رصخات  سيطلقون 
يطلقوهنا يف الدنيا حال االحساس باخلطر 
نفي  ان  هذا  وعلة  االخــريــن(()58(،  امــام 
البشارة املطلقة متحققة لدى هؤالء بسبب 
مصريهم املحتوم وذلك الن النار التي هم 

اوقدوها ستحرقهم رغام عنهم.
)يستبرشون(  الفعـــــــــل  وجـــــــــاء 
املرشكني  العاصني  حــال  واصفا  كذلك 

ەئ  ەئ  ائ  زب  تــعــاىل  قــولــه  يف 
فاآلية   ،]67 احلجر:  وئرب]سورة 

)58( تفسري االمثل: 11/ 148. 
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من  عليه  ومــا  املدينة  اهــل  حــال  حاكية 
وانفسهم،  وجوهم  عىل  الظاهرة  البشارة 
من  ))بنزول  البعض  بعضهم  برش  عندما 
هو يف صورة األضياف بلوط وانام فرحوا 
منهم(()59(،  الفجور  ينالوا  ان  يف  طمعا 
هبــؤالء  فرحا  استبرشوا  قــد  لــوط  فقوم 
يف  النتيجة  حلصول  وذلــك  الــضــيــوف، 
اللذة  عىل  احلصول  خــالل  من  خميلتهم 
هؤالء  قبل  من  فيها  املــرغــوب  املحرمة 
الفجرة العاصني ألوامر اهلل عىل لسان نبيه، 
املدينة(  )اهل  قوله  يف  اآلية  تدل  وكذلك 
عدهم  يصح  عظيمة  مجاعة  كوهنم  عىل 
اهل املدينة لكثرهتم وهذا يدل عىل الفرح 
والرسور الذي عم املدينة بأكملها فاخذوا 
يسارعون اىل بشارة بعظم البعض والسعي 
باملعصية)60(، فالبشارة هنا واضحة يف امر 
البشارة  اصل  بخالف  فيه  مرغوب  غري 
التي تكون بأمر ممدوح ومرغوب فيه لدى 
عمق  عىل  يدل  فإنام  دل  ان  وهــذا  الناس 
عند  بالفحشاء  وولعهم  والفجور  الفسق 
باألمور  يستبرشون  اخذوا  بحيث  هؤالء 

)59( تفسري الطريس: 6/ 124. 
)60( ينظر: تفسري امليزان: 12/ 183. 

القوم  اسوياء  عنها  يبتعــد  التي  القبيحة 
والبرش االصحاء وما اخذت عليه الفطرة 

والذوق السليم اخلايل من االنحراف.
ان داللة الفعل املضارع )يستبرشون( 
الفرح  يف  مبالغة  التجدد  ـــادة  الف ــاء  ج
الذي ضهر عليهم الهنم علموا  والرسور 
بوجود رجال غرباء يف بيت لوط وهذا 
بالضيوف  سيفعلون  ملا  نتيجة  جاء  الفرح 
كعادة  واغتصاهبم  عليهم  االعتداء  من 
تقل  مل  ــة  فــاآلي تــالزمــهــم،  كــانــت  سيئة 
)يستبرشون(  قالت  وانمـــا  ))مستبرشون 
بني  وفرحهم  استبشارهم  جتــدد  ــادة  ألف
وقت  يف  يكون  ان  دون  واالخـــر  احلــني 

معلوم وينتهي ذلك الفرح(( )61(.
ــاء الــفــرح والـــرسور عىل  كــذلــك ج

ڻ  چ  تعاىل  قوله  يف  الكافرين  وجــوه 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ 
]ســـورة  ڭچ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
واالستبشار  ــرسور  ــال ف  ،]45 ــر:  ــزم ال
اهلل  غري  ذكر  نتيجـة  وهو  الكافرين  حال 
واهلتهم  الكفار  اوثان  من  وتعاىل  سبحانه 

)61( ينظر: التحرير والتنوير: 13/ 53. 
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هناك  ان  ونالحظ  يعبدوهنا،  كــان  التي 
لفظني  يف  جاءت  الكريمة  اآلية  يف  مقابلة 
فاالشمئزاز  )يستبرشون(،  و  )اشمأزت( 
كرهت  أي  والنفور،  الكراهيــة  ))شــدة 
واالستبشار  ومداركهم،  قلوهبم  ذلــك 
شدة الفرح حتى يظهر اثر ذلك عىل برشة 
باالستبشار  االشمئزاز  ومقابلة  الوجه... 
غاية  ــزاز  االشــمــئ الن  كاملة  مطابقة 
الفرح(()62(،  غاية  واالستبشار  الكراهية 
الهنم  ــة  اآلي وصفته  الــذي  حاهلم  وهــذا 
من  االنبياء  من  يصدر  ما  كل  يعاندون 
تعاليم ربانية، واملالحظ ايضا ورود )إذا( 
يف اآلية يف ثالثة مواضع فـ ))إذ االوىل وإذ 
كام  الرشط  معنى  مضمنان  ظرفان  الثانية 
للداللة  للمفاجأة  الثالثة  وإذ  الغالب،  هو 
من  حينئٍذ  االستبشار  يعاجلهم  أهنم  عىل 

فرط حبهم ألهلتهم(()63(.
بالسوء  الــبــشــارة  جـــاءت  وكــذلــك 
بالنار،  البشارة  خالل  من  السيئة  والعاقبة 
منها  آيــات  عــدة  يف  النوع  هــذا  جــاء  فقد 

)62( التحرير والتنوير: 24/ 104. 
)63( التحرير والتنوير: 24/ 104، وينظر: الدر 
السعود:  ايب  وتفسري   ،669  /12 املنثور: 

 .257 /7

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل  قوله 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ال  ]ســــورة  چ  ې  ې  ې 
سبب  فيها  فــاآليــة   ،)64(]21 عــمــران: 

بالعذاب  البشارة  هي  النتيجة  ونتيجة، 
وهي  كبرية  ذنوب  ثالثة  فيه  ذلك  وسبب 
))الكفر بآيات اهلل وقتل االنبياء بغري حق 
العدالة ويدافعون  الذين يدعون اىل  وقتل 
هذه  من  واحد  وكل  االنبياء،  اهداف  عن 
االنسان  جلعل  لــوحــده  يكفي  الــذنــوب 
تسليمه  وعــدم  بكفــره  ومتصلبا  معاندا 
يدعوا  بل يسعى خلنق كل صوت  للحق، 
البشارة  ان  فاملالحظ  ــــق(()65(،  احل اىل 
الــرسور  الــعــادة من  ــاءت عىل خــالف  ج
جــاءت  بــل  احلــســن،  ـــزاء  واجل بالبرشى 
هناك اىل امر مكروه وغري حممود اال وهو 
هلم  وقعت  التي  هذه  البشارة  وبئس  النار 
ان  واملالحظ  بالنعيم،  البشارة  من  بدال 
الغضب  بشمول  ))ترصيح  البشارة  هذه 

وسورة   ،3  ،34 التوبة:  ســورة  وينظر:   )64(
النساء: 138. 

)65( تفسري االمثل: 2/ 266. 
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ـــزول الــســخــط، ولــيــس هــو الــعــذاب  ون
تعاىل  قــولــه  بدليل  فحسب  االخـــروي 
يف  اعامهلم  حبطت  )اولئك  اآليــة  عقيب 
الدنيا واالخرة(، فمنهم مبرشون بالعذاب 
واستعامل  معا(()66(،  واألخوي  الدنيوي 
هذه  يف  ))بالعذاب  لألخبار  هنا  البشارة 
التهديد  من  نوع  هو  انام  غريها  ويف  اآلية 
بام  اشبه  وهذا  املذنبني  بأفكار  واالستهزاء 
هو متداول بيننا اليوم، اذ نقول مستهزئني 
نكافوك  سوف  حسنا،  الفعل:  اســاء  ملن 
الطعن  من  نــوع  وهــذا  ذلـــك(()67(،  عىل 
بحر  يغرقون يف  الذين  للكاذبني  والتوبيخ 
والتوبيخ  التشنيع  وزيادة  واحلرسة  الندم 
ألولئك نتيجة قتل االنبياء دون أي مسوغ 
القتل  ذلك  ان  يعلمون  فهم  ارصار  وعن 
فقد  االعتداء،  انواع  اشد  وهذا  حق  بغري 
استعريت البشارة التي هي لألخبار بام يرس 
لإلنذار الذي هو ضده بإدخاله يف جنسها 
عىل سبيل التهكم واالستهزاء وغاية الذم 

ألفعاهلم.

)66( تفسري امليزان: 3/ 142. 
)67( تفسري االمثل: 2/ 266، وينظر: التسهيل 

لعلوم التنزيل: 3/ 301. 

االليم  بالعذاب  البشارة  وجـــــاءت 
ڌ  چ  تعاىل  قوله  يف  االمر  فعل  بصيغة 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ 
تعاىل  وقوله   ،]7 لقامن:  ]سورة  چ  گ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ 

]ســــــورة  چ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ 

اجلاثية: 8[، فالبشارة يف اآليتني الكريمتني 
جاءت كذلك عىل غري عادة البشارة باخلري 
لوجود سبب وهذا السبب حيمل داللة يف 
عن  تكر  ))من  ان  وذلك  الكريمة  اآلية 
قول احلق اذا دعي اليه كان مرتكبا اعظم 
التي  الذنوب  من  ان  ولــذلــك...  كبرية 
فيقول  اهلل  اتق  للرجل  يقال  ان  تغفر  ال 
وجيه  سبب  فهذا  نفسك(()68(،  عليك 
حلصول البشارة بالعذاب، كذلك نالحظ 
لعظم  باألليم  العذاب  وصفت  اآلية  ان 
اجلرم الذي جاءوا به من التكر والتعنت 
وعدم االستجابة آليات اهلل، ، فهو بذلك 
يامنع ويقف سدا منيعا من نرش دين احلق 
من  نابعا  يكن  مل  ))اعراضه  فان  للبرشية، 

تفسري  وينظر:   ،48  /2 الطريس:  تفسري   )68(
اللباب: 17/ 350. 
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الدنيوية واحلد من رغباته  ترضر مصاحله 
من  اكر  االمر  ان  بل  فحسب،  وشهواته 
ذلك، فان فيه واقع التكر امام عظمة اهلل 
وهبذا  فيه(()69(،  ذنب  اعظم  وهو  وآياته 
والسخرية  للتهكم  جاءت  البشارة  فان 
منهم، فاستعامل البشارة يف اآليات الواردة 
هبا  قصد  مازية  جاءت  الثاين  الرضب  يف 
اليم،  بعذاب  فاملعنى))انذرهم  التهكم، 
التبشري  فاستعار  به،  يبرش  العذاب ال  الن 
لإلنذار بعد ان نزل التضاد منزلة التناسب 
ابلغ  برشهم  بلفظ  التعبري  كان  لذا  هتكام 
انذرهم  لفظ  من  وايالما  لذعا  اشد  ألنه 

احلقيقي(()70(.
ووردت مادة )برش( يف التعبري القرآين 
للذين  للمجهول  املبني  الفعل  بصيغة 
يف  العاملني  رب  عــطــاء  عــىل  يعرتضون 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  تعاىل  قوله 
النحل:  ]سورة  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

58[)71(، فاملالحظ يف البشارة هنا امران، 
التي  املقدسة  الــذات  الناحية  من  االول 

)69( تفسري االمثل: 13/ 11، وينظر: تفسري ايب 
السعود: 8/ 69. 

)70( االتقان يف علوم القرآن: 1/ 280. 
)71( وينظر: سورة الزخرف: 17. 

جنسه  عن  النظر  بغض  املولود  ان  تعتر 
به،  يستأنسون  الذين  لوالديه  بشارة  هو 
يف  مرغوب  حسنة  بشارة  تكون  وبذلك 
جانب  من  فهو  االخر  االمر  اما  سامعها، 
االنثى  يعترون  الذين  القوم  من  اجلهلة 
لعبة  تكون  سوف  ألهنا  هبم،  يلحق  عار 
بيد الذكر عندما يأخذها لنفسه من خالل 
مدعاة  البشارة  فهذه  السبي  او  ــزواج  ال
مصيبة  وكان  الوجه  وســواد  السخط  اىل 
وقعت عليه، والذي حيكمنا يف هذا االمر 
ان السياق القرآين رجح االمر الثاين ملا فيه 
من قرائن يف التعبري القرآين فقوله )مسودًا 
التي  البشارة  ان  عىل  داللة  كظيم(  وهو 
جاءت كانت سيئة ووقعها ثقيل عىل قلبه، 
اجلميل  احلسن  اليء  بالبشارة  اراد  فاهلل 
القبيح  الــيسء  الــيء  هبا  اراد  املتلقي  و 
وهذا ان دل فإنام يدل عىل عدم االعرتاف 
املتلقي  وقبح  فعل  وسوء  اخلالق  بجميل 
يمكن  كذلك  كفرا،  اهلل  نعمته  بدل  الذي 
ان نعد البشارة ))تعريضا بالتهكم هبم اذا 
يعدون البشارة مصيبة وذلك من حتريفهم 

احلقائق(( )72(، وهذا وارد يف هذه اآلية.

)72( التحرير والتنوير: 13/ 148. 
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الــذي . 1 الــســار  ــر  اخل هــو  التبشري  ان 

هو  ــذا  وه الوجه  انبساط  يصاحب 
املعنى  اما  املــادة،  هلذه  االصيل  املعنى 

االخر فهو املضاد لألول وهو من باب 
قبل  من  والوعيد  والتهكم  االستهزاء 

اهلل.
جاءت مادة )برش( بتشكالهتا )ُبرشًا( . 2

للبشارة  الكريم  القرآن  يف  و)برشى( 
باخلري.

للمجهول . 3 املبني  املايض  الفعل  جاء 
)ُبرَش( للتبشري باألنثى ال غري.

اشتق . 4 وما  )استبرش(  و  )أبــرش(  جاء 
الكريم  القرآن  يف  املضعف  ومن  منها 

لألمر احلسن الذي جيلب الرسور.
االنبســــاط . 5 عن  القرآين  التعبري  عر 

والــفــرح والــطــالقــة يف مــادة )بــرش( 

بخالف  وهذا  احلسن  التبشري  بصيغة 
االنذار وهو ختويف العباد.

جاءت مفردة )برش( يف القرآن الكريم . 6
موضعًا(   15( يف  املصدرية  بالصورة 

كل هذه املواضع هي للبشارة احلسنة 

الفرح و  املتلقي  التي ترسم عىل وجه 

جاءت  واحد  موضع  يف  اال  الرسور، 
البشارة فيه منفية بـ )ال( لتخرجها اىل 

احلسنة  باألمور  املخاطب  بشارة  عدم 
املرسة.

الكريم . 7 القرآن  يف  برش  مــادة  وردت 
بصيغة فعل االمر عىل رضبني، الرضب 
االول يكون فيه اجلزاء احلسن اجلميل 
للمؤمنني  باخلري  البشارة  خالل  من 
يكون  الــثــاين  والـــرضب  الصاحلني، 
السيئة من  بالسوء والعاقبة  فيه اجلزاء 
ذلك  ويكون  بجهنم  البشارة  خالل 

للعاصني والكفار واملنافقني.
من خالل االطالع عىل مفردة )برش( . 8

صيغة  يف  ــواردة  ال الكريم  القرآن  يف 
املفــــــردة  هذه  ان  نالحظ  املشتقات 

جاءت صياغتها االشتقاقيـــــــــة دالة 
دون  احلسنـــــــة  واالشياء  اخلري  عىل 
عىل  يدل  الذي  للبشارة  الثاين  الوجه 
الكفار  عىل  اهلل  من  والسخط  السوء 

واملعاندين وهذا االمر واضح.

نتائج البحــــــــــــــــــــــث:
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التَّكرار . 9 داللة  )برش(  مادة  من  تتدّفق 
يعني  برّش  يف  فالتَّضعيف  وام،  والـــدَّ
من  البشارة  بــأّن  يوحي  ممَّا  التَّكرير 
واِم  بالدَّ متَّسمة  وكثرية  دة،  متجدِّ اهللِ 

ة. واالستمراريَّ
أهـــــــــــــم املصادر:

• االتقان يف علوم القرآن: جالل الدين 	
)911هـ(،  السيوطي  الرمحن  عبــــــد 
الكتاب  دار  امحد زمريل،  فؤاد  حتقيق: 

العريب -بريوت، د. ط/ 2005م.
• الكريم: 	 القرآن  كلامت  يف  التحقيق 

العالمـــــــــــة مصطفوي، دار الكتب 
العلمية -بريوت، ط3/ 2009م

• القاسم 	 أبو  التنزيل:  لعلوم  التسهيل 
عبد  حتقيق:  جزي:  بن  امحد  بن  حممد 
التاريخ  مؤسسة  املــهــدي،  ـــرزاق  ال

العريب -بريوت، ط1/ 2004م.
• بن 	 حمــمــد  املــحــيــط:  الــبــحــر  تفسري 

االندليس  حيان  بأيب  الشهري  يوسف 
امحد  عــادل  حتقيق:  ـــ(،  745هـــ )ت 
معوض،  حممـد  وعيل  املوجود،  عبد 
ط1/  -بريوت،  العلميـة  الكتب  دار 

1993م.

• تفسري الشعراوي: الشيخ حممد متويل 	
عمر  امحد  د.  مراجعة:  الشعراوي، 
يف  االسالمية  البحوث  ممع  هاشم، 

االزهر -القاهرة/ 1991م.
• الفيض 	 حمسن  الشيخ  الصايف:  تفسري 

مكتبة  1091هــــــ(،  ــاين)ت  ــاش ــك ال
الصدر -ايران، ط3/ 1415هـ.

• بن 	 حممد  جعفر  ابو  الطري:  تفسري 
وتوثيق: حممود  الطري، ضبط  جرير 
ـــ  العريب  الــرتاث  إحياء  دار  شاكر، 

بريوت، ط1/ 2001م.
• حممد 	 جعفر  ــو  أب ــويس:  ــط ال تفسري 

460هــــــ(،  الــطــويس)ت  احلسن  بن 
حتقيق: أمحد حبيب قصري العاميل، دار 

االمري-بريوت، ط1/ 2010م.
• عمر 	 بــن  حمــمــود  الــكــشــاف:  تفسري 

الزخمرشي، ضبط: أبو عبد اهلل الداين، 
-بــريوت،  العريب  الــرتاث  إحياء  دار 

2012م.
• مكارم 	 نارص  الشيخ  األمثل:  تفسري 

ــريوت،  االمـــرية -ب دار  ــريازي،  ــش ال
ط2/ 2009م.

• تفسري املنار: السيد حممد رشيد رضا، 	
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دار املنار -القاهرة، ط2/ 1947م.
• حسني 	 حممد  السيد  املــيــزان:  تفسري 

الطباطبائي، مؤسســــــــة األعلمي - 
بريوت/ 1997م.

• القرآن: 	 تفسري  يف  البيان  ممع  تفسري 
حتقيق:  الطريس،  احلسن  الفضل  أبو 
مؤسسة  واملحققني،  العلامء  من  جلنة 

األعلمي -بريوت، ط2/ 2005م.
• باملأثور: 	 التفسري  يف  املنثور  رهُّ  ـــدهُّ ال

)ت911هـ(،  السيوطي  الدين  جالل 
املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د.  حتقيق: 
للبحوث  هجر  مركز  ط1،  الرتكي، 
اإلسالمية- العربيـــــة  والدراسات 

القاهرة 2003م.
• الفرج 	 ابو  التفسري:  زاد املسري يف علم 

مجال الدين عبد الرمحن بن عيل حممد 
زهري  حتقيق:  ـــ(،  ـــ )597ه اجلــوزي 

ــي- ــالم ــش، املــكــتــب االس ــاوي ــش ال
بريوت، ط3/ 1984م.

• إبــراهــيــم 	 د.  ـــرآن:  ـــق ال ـــي  مــن وح
املطبوعات  مؤسسة  الــســامــرائــي، 

العربية -بريوت، ط1/ 1981م.
• رر يف تناسب اآليات والسور: 	 نظم الدهُّ

البقاعي  احلسن  أيب  الــديــن  بــرهــان 
)ت885هـ(، تصحيح وتعليق: حممد 
وآخرون،  العمري  األعظمي  عمران 
د. ط، دار الكتاب اإلسالمي-القاهرة 

1984 م.
• املــاوردي: 	 تفسري  والعيون  النكـــت 

حبيب  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  ابــو 
السيد  تعليق:  )450هـــ(،  ــاوردي  امل
بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار 

الكتب العلمية -بريوت. د. ت.
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جامعة مانشسرت- اململكة املتحدة

بحــث اســتداليل يُثبــت أن االنســان اذا مات، فال تبطل شــخصيته 

املتمثلة يف صفاته الدنيوية وأن ما ســيكون عليه االنســان يف اآلخرة من 

ســجية وأخالق هي نفسها التي كان عليها يف الحياة الدنيا، مامل يرأف به 

الله –سبحانه- فيغريها لطفا به ورحمة، من قبيل: نزع الِغل من القلب 

وتصفية الطباع وإســقاط الوســاوس، وإعطاء كل نفس مناها، وإسقاط 

الحسد... الخ. وبذلك تكون للبحث أهداف ثالثة:

 أولها: ابراز حقيقة انتقال الصفات مع األعامل. 

وثانيها: التعرف عىل اآليات التي تناولت هذا املبحث.

وثالثها: االستفادة من معالجة القرآن الكريم لهذه الظاهرة.

وقــد حذفنــا قامئة املصــادر من ذيــل البحث لورودهــا مفصلة يف 

الحوايش، فمعذرة...
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اخلالصة:
حالته  عىل  آلخرته  ينتقل  اإلنسان  أن 
يف  عليها  كان  التي  واألخالقية  النفسية 
دنياه متاما مامل يرأف به اهلل سبحانه فيغريها 
لتصفية  اجلنة  يف  الغل  "فينزع  به  لطفا 
كل  وإِعطاء  الوساوس،  وإِسقاط  الطباع، 
يتمنى أحد ما لغريه")1(،  نفس مناها، وال 

ې  ې  ې  ې  ۉ  چ  تــعــاىل  فــقــال 
فاإلنسان   .]43 األعراف:  ىچ ]سورة 
بعمل من األعامل مرات كثرية  أتى  ما  إذا 
ذلك  بسبب  نفسه  يف  فستحصل  متوالية 
النفس  وستكتسب  راسخة.  قوية  ملكة 
الكثري  لتطّبعها عىل ممارسات معينة  نتيجة 
وأن  الرذيلة.  أو  احلميدة  الصفات  من 
أفعال اإلنسان مرهونة مللكاته التي ُجبلت 
نْفسه عليها وأصبحت جزءًا من شخصيته 
وكام أن املوت ليس إبطاال للشخصية فأن 
من  اآلخــرة  يف  اإلنسان  عليه  سيكون  ما 
سجية وأخالق هي نفسها التي كان عليها 
اإلنسان  صفات  فتنتقل  الدنيا.  احلياة  يف 
كام تنتقل أفعاله اىل النشأة اآلخرة. وهناك 

)1( التبيان اجلامع لعلوم القرآن، الطويس )460 
هـ(، ج4، ص 403. 

شواهد قرآنية عىل ذلك تعّرض هلا البحث.
أمهية البحث:

تقرر  التي  هي  األفعـــال  أن  صحيح 
كذلك  اآلخرة،  النشأة  يف  اإلنسان  مصري 
وسلوكه  صفاته  النتقال  إشــارات  هناك 
يف  اإلنسان  سلوكية  فإن  وعليه  لآلخرة. 
الدنيا ترسم سلوكيته ذاهتا يف اآلخرة. ألن 
" الدنيا مزرعُة اآلِخَرِة")2(، وجيدر باملرء أن 
ينتبه لذلك فاإلنسان يتبع الّصورة األخرية 

للّنفس، اّلتي اكتسبتها قبل املوت.
مقدمة:

من املعلوم، كام أخرنا القرآن الكريم، 
انتقال أعامل املكّلف للنشأة اآلخرة، وأهنا 
حمفوظة ومكتوبة، و "متجسمة")3(،)4(، كام 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل  قال 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
آل  ــورة  چ ]س ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

دار  الريشهري،  حممد  احلكمة،  مــيــزان   )2(
احلديث، قم، ج1، ص 202. 

والسنة  الــكــتــاب  هـــدى  ــىل  ع اإلهلــيــات   )3(
والعقل، حممد مكي العاميل، املركز العاملي 

للدراسات اإلسالمية، ج4، ص262. 
ضوء  عىل  األعــامل  جتّسم  القرآن،  مفاهيم   )4(
السبحاين،  جعفر  والـــروايـــات،  الــقــرآن 

االعتامد، إيران، ج8، ص 330. 
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ک  ک  ڑ  چ  قوله  ويف   ،]30 عمران: 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

هذا  ويف   .]22 ق:  ــورة  چ ]س ڳ  ڳ 

البحث سيتعّرض النتقال الصفات أيضا، 
من  النفس  عىل  يطرأ  بام  املقصود  وليس 

واهلواجس  االخطار  وأما  طارئة.  أخطار 
غري  من  النفس  عىل  الطارئــــة  النفسانية 
التصورات  وكذلك  اإِلنسان،  من  إرادة 
كتصور  معها  تصديق  ال  التي  الساذجة 
ألهنا  وعزم  نزوع  غري  من  املعايص  صور 
مشمولة  غري  فإهنا  النفس  يف  مستقرة  غري 
هبذا االنتقال. وهناك إشارات قرآنية سنمّر 

عليها إن شاء اهلل.
عنها  نتكلم  الــتــي  املــعــنــويــات  إن 
فمسكنها ومستقرهـــــا هو القلب، ومنها 
وفساد  والنفاق  والكره  واحلــب  ــامن  اإلي
خيار  مجيعها  وهي  لذلك.  أمثلة  الرسيرة 
أفعاله وما يظهره من  أما  بتجرد،  اإلنسان 
ترصفات -فقد يكون ُمكرهًا عليها-وهذه 
منقادة  فتجعلها  اجلسامنيات  عليها  تسيطر 
فالنْفس  االختيار.  حرية  وتسلبها  مطيعة 
فإهنا  الـــروح  وليس  حتــاَســب  التي  هــي 
نتيجة  ستكتسب  فالنْفس  ولذلك  طاهرة. 

من  الكثري  معينة  ممارسات  عىل  لتطّبعها 
هي  وهذه  الرذيلة،  أو  احلميدة  الصفات 

التي نعنيها يف بحثنا.
اإلنسان  أفعــال  أن  جــدا؛  وطبيعي 
عليها  نْفسه  ُجبلت  التي  بملكاته  مرهونة 
فإن  شخصيته.  مــن  جـــزءًا  وأصبحت 
خملوقـان  اآلخــرة  يف  والعقـاب  "الّثواب 
اّلتي  امللكات  حسب  اإلنســــان  لنفس 
يمكن  ال  بحيث  الّدنيا،  هذه  يف  اكتسبها 
واهلدوء  كون  السهُّ امللكة،  هذه  لصاحب 
احلركة  وتقف  يناسبهـــــــا.  ما  بفعل  إاّل 
فعند  املوت،  موافاة  عند  الّتحّول  ويبطل 
أصاًل.  تغيري  بال  الّصور  هلا  تثبت  ذلك 
اّلتي  للّنفس،  األخرية  الّصورة  يتبع  فهو 
متعلق  فاألمر  املوت")5(.  قبل  اكتسبتها 
چ ]سورة  چ  ڃ  ڃ  چ  الرسائر،  يف  بام 
نفكر  ألن  يدفعنا  ما  وهــذا   ]9 الطارق: 
الستظهار  احلكيم  الذكر  آيات  يف  بتمعن 
بعمل  أتى  إذا  اإلنسان  "إن  الصورة.  هذه 
حصل  متوالية  كثرية  مرات  األعــامل  من 

والسنة  الــكــتــاب  هـــدى  ــىل  ع اإلهلــيــات   )5(
والعقل، حممد مكي العاميل، املركز العاملي 

للدراسات اإلسالمية، ج4، ص372. 
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راسخة،  قوية  ملكة  ذلك  بسبب  نفسه  يف 
فإن كانت تلك امللكة ملكة يف أعامل نافعة 
ابتهاجه  عظم  الروحانية  السعادات  يف 
ملكة  امللكة  تلك  كانت  وإن  املوت،  بعد 
ضارة يف األحوال الروحانية عظم ترضره 
سببا  كان  إن  الكثري  التكرار  إن  بعد،  هبا 
لكل  كان  الراسخة  امللكة  تلك  حلصول 
حصول  يف  أثــر  ــامل  األع تلك  من  واحــد 
غري  كان  وإن  األثــر  وذلــك  امللكة،  تلك 
وإذا  احلقيقة،  يف  حاصل  أنه  إال  حمسوس 
ُعرف هذا ظهر أنه ال حيصل لإلنسان ملحة 
وال حركة وال سكون إال وحيصل منه يف 
آثار  أو  السعادة  آثار  من  أثر  نفسه  جوهر 

الشقاوة قل أو كثر")6(.
نستعرض  أن  ذلــك  قبل  بنا  ــدر  وجي

شخصية اإلنسان وما يلم هبا يف حياته.
شخصية اإلنسان:. 1

صفات  من  اإلنسان  شخصية  تتألف 
وأحاسيســــــه  وميوله  وأخالقه  اإلنسان 
وإن  احلياة.  عناصـــــر  عن  منبثقة  وكلها 

الدين  فخر  الكبري،  التفسري  الغيب،  مفاتيح   )6(
احلديث- دار  ــــ(،  604ه )ت  ـــرازي،  ال

القاهرة. ج19، ص 19. 

فكر  من  اإلنسان  به  يؤمن  ما  أو  للعقيدة 
منــــــاهج  عىل  الكبري  الفضل  معتقد  أو 
ومن  اإلنسان،  لبناء  تسعى  التي  الرتبية 
للعقيدة  فــإن  الــروحــي  بالتكامل  يؤمن 
يف  معا  والعلم  االيــامن  دور  عىل  تأكيدها 
بناء شخصية اإلنسان. فتقوم العقيدة بدور 
االجتامعي  البناء  صعيد  عىل  كبري  تغيريي 
واملجتمع،  الفرد  مستوى  عىل  والرتبوي 
منها:  ذلك  عىل  كثرية  قرآنية  أمثلة  وهناك 
متمع  عىل  للحفاظ  الريئة  النفوس  إنقاذ 
وتوفري  واملــوت  الدمار  من  خال  متوازن 

چ  چ  چ  للجميع  االجتامعية  العدالة 
اإلســـراء:  ڇچ ]ســورة  چ  چ 
عىل  اإليثار  عىل  الناس  تعليم  أو   ،]31

ڻ ڻ ڻ ڻ  چ  الفرد  مستوى 
ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ 
ھ چ ]سورة البقرة: 207[ واإليثار 

ېئ  ېئ  چ  اجلامعة:  مستوى  عىل 
جئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
جبچ  يئ  ىئ  مئ  حئ 
اىل  تدعو  وباملقابل   ،]9 احلــرش:  ]ســورة 
هدم التاميز الطبقي وجعل الناس متساوين 
والكرامة  العيش  من  احلياتية  باحلقوق 
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ 

ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ 
ڍ ڌ ڌ چ ]سورة احلجرات: 13[. 
بناء  بمستوى  كثريا  العقيدة  وأهتمت  كام 
نفسه  جتاه  كاملة  املسؤولية  وحتميلة  الفرد 

ارسته  وهم  به  املحيطني  من  ابتداء  وغريه 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ 

كله  وذلك   ،]6 التحريم:  ۅچ ]ســورة 
نابع من املسؤولية املنوطة به چ حبخب مب 

ىب چ ]سورة الصافات: 24[.
واجهــت  قد  العقيدة  أن  ننسى  وال 
عن  وهنت  املتوارثة  السلبية  الترصفات 
وجتىل  عنهـــا.  بدائل  ووضعت  ممارستها 
السائدة  اجلاهلية  العادات  حماربة  يف  ذلك 
والتي  كثرية،  وهي  املسلــــم  املجتمع  يف 
األعمى  والتعصب  بالتخّلف  تطّبعت 
البناء  ختــالــف  الــتــي  املــامرســات  لتلك 
االجتامعي املتامسك واهلانئ، الذي يسوده 
لتلك  ذاّما  القرآن  وجاء  والرخاء.  األمن 

گ  گ  گ  چ  العمياء  العصبيات 
چ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

]سورة الفتح: 26[.
إنَّ لكلِّ عقيدة أثرا يف نفس صاحبها، 

والترصفات،  األعامل  من  نوع  إىل  يدفعه 
بشكل  باهلّل  اإليــامن  لعقيدة  إن  وبالتأكيد 
عام لدى املوحدين وعند املسلمني بشكل 
هلا  كــان  عميقة،  النفس  يف  ــارا  آث خــاص 
فتنتج  العامة.  احلياة  يف  العملية  نتائجها 
ال  ومتفائلة  منتجة،  هادئة  مطمئنة  نفسا 
املصائب  ــام  أم تصمد  وإجيابية  تــيــأس، 
واهلزات االجتامعية والنفسية وكل شؤون 
وهلا  املعتقد،  وقوة  بصالبة  وتتمتع  احلياة 
أحسن  عىل  إلمتامها  صاحبها  يسعى  غاية 
املراد  يف  عشوائية  ال  هادفة  فتكون  وجه، 
اىل  الكريم  الــقــرآن  أشــار  وقــد  والغاية. 
ـــات)7(.  اآلي مــن  كثري  يف  العناوين  هــذه 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  ومنها 
ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ 

ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

الــبــقــرة:  ڤچ ]ســــورة  ڤ  ڤ 

ٿ  ٿ  ٿ  چ  ــك  ــذل وك  ،]216
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڤچ ]سورة آل عمران: 175[.

فصلت:  ــورة  ]س  ،]216 البقرة:  ــورة  ]س  )7(
يوسف:  ]سورة   ،]9 هود:  ]سورة   ،]49

87[، ]سورة آل عمران: 175[.
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هتتم  اإلسالمية  العقيدة  فإن  وبذلك 
العقيدة  وأن  األخــالقــي.  بالبناء  كثريا 
تشّكل مرتكزا متينا لألخالق، ألهّنا ختلق 
للتمسك  اإلنــســان  عند  النفيس  الـــوازع 
العكس  عىل  السامية،  األخالقية  بالقيم 
تساير شهوات  التي  الوضعية  العقائد  من 
اإلنسان، وتنّمي بذور األنانية املغروسة يف 
الذي  الوقائي  السور  تشّكل  وأهنا  نفسه. 
والسقوط  االنحدار  من  اإلنسان  حيمي 
وعاقب  اخللق  احلسن  فأثاب  األخالقي. 
وتعاىل  تبارك  اهلّل  "إنَّ  بسوئها،  جياهر  من 
حسن  عــىل  الــثــواب  مــن  العبـد  ليعطي 
اهلّل  سبيـــل  يف  املجاهد  يعطي  كام  اخُللق 
اإلنسان  فتدعو  ويروح")8(.  عليه  يغدو 
املجتمع  يف  احلسنة  األســوة  يكون  أن  اىل 
سبحانه  اهلل  أعطانا  بعدما  هبا  ليقتدى 
النبي  وهــو  به  حيتذى  أنموذجا  وتعاىل 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چوئ  فقال:    حممد
ـــزاب:  األح ـــورة  ېئچ ]س ۈئ  ۈئ 
الرسول األعظم  من  يكتنزه  ملا   ،]21

ںچ  ڱ  ڱ  چڱ  عظيــــم  خلق 

)8( ُاصول الكايف، ج2، ص101، ف12 كتاب 
االيامن والكفر. 

مسألة  احتلت  وقد   ،]4 القلم:  ]ســورة 
يف  واسعة  مساحة  هبا  واالهتامم  األخالق 
مفاهيام  له  فأنتجت  اإلسالمية.  العقيدة 
يف  اإلســالم  نظر  وجهــة  تعكس  صاحلة 
عواطَف  له  أنتجت  كام  املجاالت،  شتى 
يف  أسهمت  أهنــا  كام  ــرية.  خ وأحاسيَس 
الفكرية  الصعد  كافة  عىل  اإلنسان  بناء 

واالجتامعية والنفسية واألخالقية.
فإن أي فكر أو عقيدة كان عليها املرء 
اإلنسان  شخصيـة  وحتــدد  سرتسم  فإهنا 
وما  صفاتـه  وبالنتيجة  وأفعاله  وسلوكه 

ينتج عنها من أفعال وممارسات.
ــمــوت . 1 ــة ب ــشــخــصــي ــــوت ال ـــل مت ه

اإلنسان؟.
وإذا تكلمنا عن مستقبل شخصية املرء 
شخصيته  تفنى  هل  وتساءلنا  املوت،  بعد 

أم ترافقه اىل النشأة األخرى؟.
فيأيت اجلواب: »إن املوت ليس إبطاال 
احلقيقية  الشخصيـــــــة  وأن  للشخصية، 
الضال  ــا  وأم األرض،  يف  ــدا  أب تضل  ال 
بمنزلة  هو  الــذي  البدن  فهو  األرض  يف 
شخصيته  ألن  الشخصيــة،  هلذه  اللباس 
كلتا  يف  حمفوظة  وهي  ونفسه  روحــه  هي 
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احلالتني. وحتى وإن استمرت عملية فناء 
اجلسم املادي فإن اإلنسان يف الداخل )أنا( 
القرآن هو  الذي يرصّ عليه  يتغري. وأن  ال 
به  يعيش  اإلنسان  كان  الذي  البدن  عود 
الدنيا، وال يصدق عود الروح وحدها  يف 

فقط«)9(.
أردت يف هذا املقام أن أبني أن اإلنسان 
عىل  متاما  دنياه  يف  هو  كام  آلخرته  يذهب 
حالته النفسية واألخالقية التي كان عليها 
لطفا  فيغريها  سبحانه  اهلل  به  يــرأف  مامل 
الطباع،  لتصفية  اجلنة  يف  الغل  "فينزع  به 
نفس  كل  وإِعطاء  الوساوس،  وإِسقاط 
مناها، وال يتمنى أحد ما لغريه")10(، فقال 
چ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  چ  تعاىل 

]سورة األعراف: 43[.
وعلينا أن نمّيز بني الصفات واألفعال 
هذا  من  املراد  فهم  لنا  ليتسنى  األخالقية 
البحث. وعىل أساس ذلك نفهم أنه ليس 
مسألة  مناقشة  هو  هذا  بحثنا  من  ــراد  امل

والسنة  الــكــتــاب  هـــدى  ــىل  ع اإلهلــيــات   )9(
والعقل، حمّمد مكي العاميل، املركز العاملي 

للدراسات اإلسالمية، ج4، ص 280. 
الطويس  القرآن،  لعلوم  اجلامع  التبيان   )10(

)460 هـ(، ج4، ص 403. 

لسلوك  التعّرض  بل  والعقاب  الثواب 
األفراد يف النشأة اآلخرة. "وطبعًا؛ األعامل 
الفقهّية  املباحث  موضوع  هي  األخالقية، 
لدى الُفقهاء، ولكن ومع ذلك، فإّن علامء 
دائرة  يف  بالبحث  تناولوها  قد  األخــالق 
الّطبيعي  ومن  للفرد،  األخالقي  الّسلوك 
فإّن نظرة عامِل األخالق، ختتلف عن نظرة 
إطار  يف  املســـألة  يبحث  فالفقيه  الفقيه، 
الُوجوب،  )احُلرمة،  اخلمســــة:  األحكام 
واإلباحة(،  والكراهـــــة،  واالستحباب، 
ولرّبام تطّرق للثواب والعقاب، ولألعامل 
ــاة اآلخــــرة، ولــكــن عــامِل  يف نــطــاق احلــي
كامل  منظار  من  إليهــا  ينظر  ــالق  األخ
وتسافلها  وانحطاطهــا  والّنفس،  الّروح 
الفرق  يتبنّي  وهبــذا  االنــحــراف،  خــّط  يف 
ويتّم  األخالقية،  واألفعال  الّصفات  بني 
عامِل  نظر  عن  الفقيه  نظر  متييز  خالهلا  من 
ــام، وألجــل ذلك مل يفرق  األخــالق. وُرّب
علامء األخالق بني هذين اإلثنني يف كتبهم 
الّصفات  عىل  يعّرجون  فمّرًة  األخالقّية، 
يتطّرقون  وُاخــرى  لإلنســـان،  الداخلية 
مقّوماهتا  تستمد  التي  اخلارجّية،  لألعامل 
عىل  فيطلق  الباطنّية،  الّصفـــات  عامل  من 
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وعىل  األخــالقــيــة(،  )الــّصــفــات  األول: 
الثاين: )األعامل األخالقّية(")11(.

ــي أن  ــالم ــود مــن ك ــص ــق ــس امل ــي ول
يعمله  ما  أن  زاويــة  من  املوضوع  أتناول 
سيحصده  وأنه  الدنيا  احلياة  يف  االنسان 
كان  -وإن  عليه)12(  وجيازى  اآلخــرة،  يف 
سبيل  عــىل  ــك  ذل صحيحا-ومن  ــك  ذل

ژ  ژ  ڈ  ڈ  چڎ  الذكر 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
 ،]8-  7 الزلزلة:  چ ]ســورة  گ  گ 
اىل  أو  دائــم  نعيم  اىل  إما  نتيجته  فتكون 
الدار  تلك  أن  اعتبار  عىل  شديد،  عذاب 
اآلخرة السعيدة ختتص بالذين ال يريدون 
فسادًا يف األرض بالعلو عىل عباد اهلل وال 

ې  چ  تعاىل  لقوله  ُأخــرى،  معصية  بأية 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
چ ]سورة  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ 

مكارم  اهلل  ــة  آي ــرآن،  ــق ال يف  ـــالق  األخ  )11(
ــريازي، مــدرســة االمـــام عــيل بــن ايب  ــش ال
ص186- ج1،  ط2،  ــم،  -ق  طالب

 .187
املزمل:  ]ســورة   ،]110 البقرة:  ]ســورة   )12(
]سورة   ،]30 عمران:  آل  ]ســورة   ،]20
]سورة   ،]90 النمل:  ]سورة   .]40 النبأ: 

النساء: 10[. 

القصص: 83[. "وهذا حممول عىل ما إذا 
غريه،  عىل  والتطاول  الفخر  بذلك  أراد 
أريد  ما  ولكــن  مذموم")13(.  ذلك  فإن 
إيضاحه هو: أن ما سيكون عليه اإلنسان 
يف اآلخرة من سجية، وأخالق هي نفسها 
التي كان عليها يف احلياة الدنيا وأصبحت 

ملكات عنده.
صفات  تنتقل  ــل  ه ــؤال  ــس ال ـــام  وإن
النشأة  اىل  أفعــاله  تنتقـــــــــل  كام  اإلنسان 

اآلخرة؟.
هذه  أن  حول  نبحث  عنه  ولإلجابة 
وختفيها  النفس  هــا  ــرِسّ ُت التي  الصفات 
واألعامل،  باألفعال  وتظهرها  هبا  وتعمل 
التي تّرز سلوكه ومن ثم شخصيته  وهي 
اإلنسان  التي جيازى عليها  الدنيا وهي  يف 
يف آخرته. ولنا أن نستقرئ ونتفّحص آيات 
النفس  تضمره  ما  حول  الكريم  القرآن 

وختفيه.
ما يف النفس ينتقل لآلخرة:. 1

مسألـــة  اىل  تشري  كثرية  آيات  هناك 
ترّسه  وما  النفس،  ختفيه  ما  عىل  االطالع 

)ت  كثري  ابن  الكريم،  القــــــرآن  تفسري   )13(
774هـ(، ج3، ص 413. 



د. أمحد الصفار

283

هـ(
14

40
م- 

20
19

ء )
شتا

ن -
ثو

ثال
وال

س 
اد

س
 ال

دد
لع

ا

ومجعها  بالرسيرة  عليها  يصطلح  والتي 
الرسائر. "والرسيرة تعني ما أرّسه اإِلنسان 
تعاىل  قوله  يف  كام  نفسه")14(،  يف  وأخفاه 
 .]9 الطارق:  چ ]ســورة  چ  ڃ  چڃ 

فيختر اهلل سبحانه وتعاىل رسيرة اإلنسان 
وما أخفاه يف نفسه يوم احلساب، وما أرس 
فيصبح  والنيات.  العقائد  من  القلب  يف 
“أن  ورصحيــا.  جلّيا  واضحا  يشء  كل 
الرسائر تظهر وتبدو، ويبقى الرس عالنية، 
أيضا  يعني  وهذا  مشهورًا")15(.  واملكنون 
وثّبتت  به  تلّبست  وما  النفس  طبيعة  أن 
عليه وهي شخصيته التي متّيز هبا ستكون 
ما  هي  الشخصية  فهذه  اآلخــرة.  يف  معه 
اكتسبته نفسه يف احلياة الدنيا وثبتت عليها 
وليس ما كان طارئا يف خاطر أو خيال، فقد 
عفانا اهلل من مشقة ذلك رمحة منه وتلّطفا 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قــال  كام 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسري  يف  امليزان   )14(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج20، ص 260. 
كثري(،  ابن  )تفسري  العظيم  القرآن  تفسري   )15(
إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي 
دار  774هـــ(،  )ت  الدين  عامد  الفداء  أبو 

طيبة، 1999. ج4، ص 532. 

چ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
عىل  حياسبنا  بل   .]225 البقرة:  ]ســورة 
النفس  يف  واستقّر  القلب  يف  انعقــد  ما 
جزًء  اصبحت  وممارسات  سلوكيات  من 
"فال  خمفية  ملكات  وهي  شخصيته،  من 

مستقر يف النفس إالَّ للملكات والصفات 
من الفضائل والرذائل كاإِليامن، والكفر، 
فإهنا  والعزم وغريها،  والبغض،  واحلب، 
واالخفاء")16(،  االظهار  تقبل  التي  هي 

قال تعاىل چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ چ ]سورة البقرة: 

بأفعال  تتم  فإنام  إظهارها  "أما   .]284
ــوارح  اجل طريق  مــن  تصدر  هلــا  مناسبة 
العقل بوجود تلك  يدركها احلس وحيكم 
املصادر النفسية املسانخة هلا، إذ لوال تلك 
إرادة  من  النفسية  وامللكات  الصفـــــات 
وبغض،  وحب  وكفر،  وإيــامن  وكراهة، 
ــال،  ــع وغـــري ذلـــك مل تــصــدر هـــذه األف
ما  وجود  للعقل  يظهر  األفعال  فبصدور 
عن  فبالكف  إخفاؤها  وأما  منشأها.  هو 
النفس.  يف  وجودهــــــا  عىل  يدل  ما  فعل 

ج2،  س.  م.  الــقــرآن،  تفسري  يف  امليزان   )16(
ص436. 
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إن الوصفني اإلبداء واإلخفاء يدالن عىل 
منشئا  يكون  أن  يمكن  النفس  يف  ما  أن 
اخلفاء،  وهو  له  منيء  غري  أو  للظهور 
كذلك  تكون  أن  يمكن  الصفات  وهذه 
سواء كانت أحوااًل أو ملكات")17(. فهذه 
امللكات التي ثبتت يف نفس اإلنسان تنتقل 
النشأة اآلخرة وأنه سيظهرها من  اىل  معه 
شخصيته  عىل  ما  وهــو  سلوكه؛  خــالل 
ما  "أول  األخــالق  وأن  الدنيا.  احلياة  يف 

يوضع يف ميزانه")18(.
يرسـم  أن  يريد  الكريم  القرآن  "إّن 
اآلخرة  ألّن  الدنيا،  يف  هي  كام  الصورة 
حيرش  فال  الدنيا،  يف  اإلنــســان  مــرآة  هي 
جديد؛  بفكر  وال  جديد  بُخُلق  اإلنسان 
كان  التي  الصورة  عىل  اإلنسان  حيرش  بل 
عليها، ليقف بني يدّي اهلل سبحانه، حاماًل 
ما حتويه من دوافع  بكّل  احلقيقية  صورته 
من  أعامله  عىل  ليحاسب  وأفكار،  ونّيات 
وذلك  كان")19(  الذي  حياته  واقع  خالل 

ج2،  س.  م.  الــقــرآن،  تفسري  يف  امليزان   )17(
ص436. 

)18( بحار األنوار، املجليس، دار إحياء الرتاث، 
ج68، ص 384. 

أساليبه،  قــواعــده،  الــقــرآن:  يف  احلــوار   )19(

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  تــعــاىل :چ  قوله  هــو 
چ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
الواضح  من  لعله   ]72 اإلرساء:  ]سورة 
بالصورة  الروحيــة  السجايا  "تتجىل  أن 
إصالح  أن  حيث  واألخروية،  الرزخية 

صورة النفس يف الدنيا وحتصيل الفضائل 
اإلنسان،  بيد  عنها  الــرذائــل  وإزالــة  هلا 
واإليامن  الكفر  من  الباطنــــــــة  وللعقائد 
والعصيان  الطاعة  من  الظاهرة  ولألعامل 
وامللكات  الصفات  تلك  يف  وافرًا  دخاًل 
ــون الـــصـــور الــرزخــيــة  ــك ـــرم ت فـــال ج
وحسن  هيئتها  تشكل  يف  ــة  ــروي واألخ
منظرها وبياضها وقبح مظهرها وسوادها 
شكل  بأي  يشكلها  أن  فله  اإلنسان،  بيد 
غري  ــاء،  ش ــورة  ص بأية  ويصورها  أراد 
وصفـــه  من  يشء  الشخص  يف  يبقى  أنه 
به  ليتعارف  السابق،  الكيفي  أو  الكمي 
أبناء نوعه")20( فيجتمع  النشأة يف  يف تلك 
أصحاب اخللق الواحد مع بعض فيقرتبوا 

دار  اهلل،  فضل  حسني  حممد  معطياتـــــــه، 
املالك، بريوت، ص 358. 

)20( دروس يف األخالق، الشيخ عيل املشكيني، 
نرش اهلادي، طهران، 1418 هـ. ق، ج1، 

ص 162. 
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فيتعارفوا  سجاياهم  القرتاب  بعض  من 
 ]45 يونس:  چ ]سورة  ڄ  ڄ  چ 

جنود  "األرواح  فــإن  قلوهبم،  فتتآلف 
تناكر  وما  ائتلف،  منها  تعارف  فام  مّندة، 

منها اختلف")21(.
يف . 4 اإلنســـــــان  سلوكيات  عىل  أمثلة 

اآلخرة:
ومنها السلوكيات التالية:

التحية:. 1
عليها  واملداومة  اإلسالم  حتية  فمثال 
يف  أثرها  سترتك  فإهنا  الدنيــــا  احلياة  يف 
النفس وتصبح َمَلكًة. وحينام يلتزم املؤمتِر 
الدنيا  احلياة  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  بأمر 

ی  چ  الرشيفة  باآلية  املبينة  اهلل  بتحية 
مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
ىب يب جت حت خت مت چ ]سورة النساء: 
حياته  طــول  عــىل  عليها  ـــداوم  وي  ]86
هبا.  شخصيته  تتلبس  َمَلَكة  ستغدو  فإهنا 
تطّبعت  ملا  اآلخرة  يف  عليها  سيكون  وإنه 
عليه نفسه يف احلياة الدنيا وأيضا اللتزامه 

الرشائع، أيب جعفر حممد بن عيل بن  )21( علل 
)ت  بالصدوق،  املشهور  القمي  احلسني 
381 هـ(، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 

بريوت، ج1، ص84، حديث رشيف. 

فإن  ذلك  مقابل  ولكن  املطهرة.  بالسنة 
باألمر  يلتزم  وال  هبا  يلتزم  ال  الذي  غريه 
أداء  عدم  وهو  السلوك  هذا  فإن  اإلهلي، 
ومن  أيضا.  ملكاتــه  من  سيصبح  التحية 
احلياة  يف  اليهود  بعض  كان  فقد  املعلوم 
وال  اإلهلي  األمر  بذلك  يأمترون  ال  الدنيا 
حيّيون بتحية اهلل مع غريهم، وهي السالم 
وتعاىل:  سبحانه  اهلل  قول  يف  كام  عليكم، 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 ،]54 األنــعــام:  ٹچ ]ســورة  ٹ 
)بالساّم   الرســــــــــول حيّيون  فكانوا 
حيَّاه  سبحانه  اهلل  لكّن  عــلــيــكــم()22(، 
عند  من  حتيــــة  ذلك  له  ورّشع  بالتسليم 
حييونـه  كانوا  واليهود  طيبة،  مباركة  اهلل 

 اهلل برسول  هيودي  )مّر  أنه  روايــة  يف   )22(
 :اهلل رسول  فقال  عليك،  السام  فقال: 
أتدرون   "  :اهلل رسول  فقال  »وعليك« 
قالوا:   " عليك  السام  ــال:  ق يــقــول؟.  ما 
ال،   " قــال:  نقتله؟.  أال  اهلل،  رســول  يــا 
فقولوا:  الكتاب،  أهــل  عليكم  سلم  إذا 
القرطبي، اجلامع ألحكام  وعليكم، تفسري 
بن  أمحــد  بــن  حممد  اهلل  عبد  أبــو  ــقــرآن،  ال
اخلزرجي  ــصــاري  األن ــرح  ف بــن  بكر  أيب 
دار  671هـ(،  )ت  القرطبي  الدين  شمس 
ج17،   ،1964 املرصية–القاهرة،  الكتب 

ص292. 
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ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ  بغريها: 
إن  أقــول:   ،]8 املجادلة:  چ ]ســورة  ڱ 
حتية هؤالء املؤمنني يف اآلخرة هو كام كان 
يف احلياة الدنيا وأن مزاجهم الروحي هو 
احلياة  يف  عليها  كانوا  التي  الشاكلة  بنفس 

قائال:  الكريم  القرآن  فوصفهـــم  الدنيا، 
ڇ  چ  چ  چ  چ  چڃ 

وكذلك   ،]10 يونس  چ ]ســورة  ڇ 
وصف سلوكهم بأهنم ال يفارقون التحية 
احلياة  يف  بأدائهــــا  مأمورين  كانوا  التي 
من  سالمة  يف  اآلن  هم  كانوا  وإن  الدنيا 
يف  وأمـــان  ــالم  س يف  ويعيشون  أمــرهــم 

ۅ  ۅ  ۋ  چ  النعيــــم:  جنات 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ۇئچ ]سورة إبراهيم: 23[.
االستعالء:. 2

املتكر  لغـة  يف  أن  نرى  آخر  َمَثٍل  ويف 
االستعالء والسخرية من اآلخرين بطريقة 

ڭ  چ  الدنيا:  احلياة  يف  االشمئزاز  تثري 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ۇئچ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
املتكرون  ــؤالء  ه  .]27 ــود:  ه ]ســـورة 
يصبح سلوكهم هذا هو السلوك نفسه يف 
السقيم  اخلُلق  يتبعوا  بأن  وذلك  اآلخرة، 
املفيض  وتــكــرهــم  ازدرائــهــم  يف  نفسه 

الوقت  ذات  ويف  اآلخرين،  الحتقارهم 
نجد أّن األذاّلء يف احلياة الدنيا سيتخذون 
فيبقون  اآلخرة  يف  والسلوك  املنهج  نفس 
واإلحساس  الــذل  من  عليه  هم  ما  عىل 

باحلقارة واخلسة والدناءة أمام املتكرين.
أنه فضاًل عن  عليه؛  التأكيد  املهم  من 
املتكرين  بني  اخلــــاطئ  احلوار  أسلوب 
تلك  انتقال  هو  األذاّلء،  من  وغريهم 
احلياة  يف  عليها  كانوا  التي  السلبية  الصفة 
الدنيا معهم لآلخرة، إذ أن القرآن الكريم 
كانوا  التي  الدنيوية  بصفتهم  وسمهم  قد 
عليها ومل ينعتهم بغري ذلك الوصف الذي 
ضعفاء  إما  فهم  شخصيتهم.  عليه  كانت 
وال  متعجرفون.  مستكرون  أو  أذالء 
ننسى أن كال الفريقني هم يف جهنم ولكن 
الصفتني  تلكام  ز  بــرّ وتعاىل  سبحانه  اهلل 
الدنيـــــــا،  احلياة  يف  عليها  كانوا  اللتني 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  ــعــاىل:  ت فــقــال 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
وكان   ،]21 إبراهيم:  ژچ ]سورة 
"الضعفاء  قــال  أن  الفريقني  بني  ــوار  احل
كنا  إنا  منهم،  استكروا  للذين  املقلِّدون 
أن  غري  من  مطيعني  تابعني  لكم  الدنيا  يف 
نسألكم حجة عىل ما تأمروننا به فهل أنتم 
من  شيئًا  عنا  تدفعون  اليوم  لنا  مفيدون 
لكن  علينا")23(،  قيض  الــذي  اهلل  عــذاب 
إظهار  عىل  نفسه  الوقت  يف  رّكزت  اآلية 
الضعف واهلوان  حقيقتيهام كام هي، ومها 
الفريق  والذل واالتباع متاما كام كان عليه 
التكر والقوة  الدنيا، وأن  األول يف احلياة 
وآياته  ــاهلل  ب ـــامن  اإِلي عــن  واالستنكاف 
تلك  معهم  فاستصحبوا  الثاين  للفريق 

الصفات اىل اآلخرة.
هذا  جيري  ال  فإنه  أخــرى  جهة  ومن 
الفريقني  بني  اال  احلــوار  يف  التوصيــــف 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسري  يف  امليزان   )23(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج12، ص 44. 

بطريقة  بينهم  فيتحاورون  املتخاصمني. 
اخلصام  من  الدنيا  يف  كانوا  كام  املخاصمة 
يف  فيرتاجعون  ــكــالم.  ال يف  واملــراجــعــة 
ِذيَن  ٱلَّ ))َيُقوُل  وهنا  متخاصمني.  الكالم 
ٱْسُتْضِعُفوْا(( وهو افصاح واضح ورصيح 
الــقــول.  يف  بعض  إىل  بعضهم  لــرجــوع 
يتذللون  األتباع  املستضعفون  ــؤالء  وه
كام  املتبوعون  وهم  استضعفوهم  للذين 
القادة  األئمة  وهم  الدنيا  احلياة  يف  كانوا 
من  يريدون  ُمْؤِمننَِي((  ا  َلُكنَّ َأنُتْم  ))َلــْواَل 
الكفر  عىل  أجرمتونا  أنكم  القول:  ذلك 
تعاىل:  قــال  ـــامن.  اإِلي وبــني  بيننا  وحلتم 

ائ  ائ  ى  ى  ې  چې 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 

حب چ ]سورة سبأ: 31[.
بعضها  د  ُتقلِّ التي  "اجلامعات  وهناك 
اآلخر،  بالبعض  بعضها  يتأّثر  أو  بعضًا، 
يف  والــقــّوة  الضعف  عنرص  ــود  وج دون 
فيــــــه  يتأّثر  الذي  الزمني  والتأّخر  التقّدم 
بقداســـة  لشعور  بالسابقني،  الالحقون 
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يف  اخلطأ  عن  املاضني  وبعصمة  ــايض  امل
ٺ  ٺ  ٺ  چ  احلاالت")24(،  أغلب 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
-38 األعراف:  چ ]سورة  ژ  ڈ 

.]39
التخاصم والتالوم:. 3

شخصية  ــىل  ع ــا  عــّرجــن ــا  ــن دم ومـــا 
األذالء وما متيزت به من اتّباع للمستكر 
قد  آخر  أمر  فهناك  الكالم  يف  والرتاجع 
امتازوا به كام هي شخصيتهم. وأن ما متّيز 
به هؤالء التابعون هو التخاصم والتالوم 
أمام  عليها  هم  التي  الذّل  حالة  ووضوح 
يف  جاء  ما  احلالة  هذه  ويؤكد  املتبوعني. 
بني  واقعا  ختاصاًم  أن  يف  الكريم  القرآن 
والتعبري  القيامة،  يوم  واملتبوعني  األتباع 
القرآن  ــاره  أث الــذي  بالتساؤل  جاء  عنه 

أساليبه،  قــواعــده،  ــقــرآن:  ال يف  احلـــوار   )24(
معطياته، حممد حسني فضل اهلل، دار املالك، 

بريوت، ص 361. 

سؤال  معنى  يف  فإن  يبدو  وكام  الكريم، 
وتعاتبًا.  تالومــــًا  هناك  بعضًا  بعضهم 
مل أضللتمونا؟.  ملتبعيهم:  التابعون  فيقول 
فيقول املتبوعون: مل قبلتم منا وال سلطان 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  لنا عليكم؟. چ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ــورة  ڃچ ]س ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ 
الصافات: 27 -30[. وتشري اآلية التالية 
طاعة  عن  استكبارهم  عن  "السؤال  اىل 
الدنيا")25(  يف  يستكرون  كانوا  كام  احلق 
الصافات:  چ ]سورة  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

.]25
املرشكني  بــني  آخــر  مشهد  ــاك  وهــن

ٻ  ٱ  چ  تعــــــــــــاىل  قال  واملوحدين. 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
فإن   ،]27 النحل:  ٹچ ]سورة 
بأهنم  اهلل  وصفهم  "الذين  املوحــــــــدين 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسري  يف  امليزان   )25(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج17، ص 132. 
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بكذا  يتكلمون  أهنم  وأخر  العلم  ُأوتــوا 
وانكشفت  باهلل  العلم  رزقــوا  الذين  هم 
أن  واحلقيقة  التوحيد")26(.  حقيقــــة  هلم 
ختاصمهم هذا هو ذاته الذي كانوا عليه يف 
الدنيا حينام كانوا يصنَّفون بالكافرين، هذا 
وصفهم  فقد  أخرى،  جهة  ومن  جهة  من 
اهلل سبحانه وتعاىل بتلبسهم باإلجرام فهم 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  املــجــرمــون 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
سبأ:  ٺچ ]ســورة  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ 

.]32
ويبدو أن ملكة لوم الذات او النفس 
"والنفـــــــــــــس  اإلنســـــــان،  تصاحب 
نفس  من  وليس  اللـــوم  الكثرية  اللوامة 
يوم  نفسها  تلوم  وهي  إال  فاجرة  وال  بّرة 
وتعاىل  سبحانـــه  فأقســــــــم  القيامة")27( 
چ  گ  ک  ک  ک  چ  فقال  هبـــــــــا 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسري  يف  امليزان   )26(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج12، ص 233. 
يب  الفضل  القرآن،  تفسري  يف  البيان  ممع   )27(
للتحقيق  العلوم  دار  الــطــريس،  احلسني 
والطباعة والنرش والتوزيع، 2005، ج10، 

ص 193. 

اإِلنسانية  فالنفس   ،]2 القيامة:  ]سورة 
الكافرة  "أما  القيامة.  يوم  االنسان  تلوم 
وأما  وفجوره،  كفــره  عىل  تلومه  فإهنا 
وعدم  الطاعة  قلة  عىل  تلومه  فإهنا  املؤمنة 

االستكثار من اخلري")28(.
الكذب وإرسار الشامتة:. 4

اآلخــرة  النشأة  يف  الكاذبني  أرصار 
عىل ملكاهتم ومنها الكذب، "وحلفهم هلل 
كان بني كل ذلك من قبيل ظهور ملكاهتم 
فقد  نفوسهــم  يف  رسخت  التي  الرذيلة 
خوفًا  الدنيا  يف  الندامــة  يــرّسون  كانوا 
يفعلون  وكــذلــك  األعــــداء  شــامتــة  مــن 
واليوم  أرّسوا  ما  ظهور  مع  القيامة  يوم 
بمقتىض  يكــذبون  كام  الرسائر  تبىل  يوم 
يف  كاذبون  أهنم  ظهور  مع  الكذب  ملكة 
قوله  يف  كام  الندامة  فــأرّسوا  قوهلم")29(، 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل 
چ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
اآلخرة  يف  هم  وهكذا   ]33 سبأ:  ]سورة 
يتخوفون  الدنيا  احلياة  يف  عليه  كانوا  كام 

ج20،  س.  م.  القرآن،  تفسري  يف  امليزان   )28(
ص103. 

ج16،  س.  م.  القرآن،  تفسري  يف  امليزان   )29(
ص383. 
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الندامة  ــأرسوا  ف املستكرين  شامتة  من 
أملا  قلوهبم  تعترص  قلوهبم  يف  ــرسة  ح

ھ  چ  املوقف:  لنفس  يتعرضون  حينام 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 

چ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ 

]سورة البقرة: 167[.
أن  من  استداللـــــــه  يمكن  آخر  أمر 
يكذبون  فإهنم  الرديئة  امللكات  أصحاب 
عىل اهلل سبحانه وأنه جل وعال سيظهرها 
يف  قبــل  من  يفون  كانوا  ما  هلم  "بدا  و 
واهليئــــات  الرديئة  امللكات  من  أنفسهم 
ردوا  ولو  املهلكـــــة  والصفات  املظلمة 
فيهم  ذلك  لرسوخ  عنه  هنوا  ملا  لعادوا 
ألن  ــرة  واآلخ الدنيا  يف  لكاذبون  وإهنــم 
"وكأهّنم- فيهم")30(.  ملكه  عن  الكذب 
جديد،  من  يعبثوا  أن  -يــريــدون  اليوم 
جديدة.  وفرصة  جديدة  بحياة  مطالبني 

العظيم  الــقــرآن  تفسري  يف  املعاين  روح   )30(
شهاب  اآللويس(،  )تفسري  املثاين،  والسبع 
الدين حممود بن عبد اهلل احلسيني األلويس 
العلمية،  الكتب  دار  1270هـــــ(،  )ت 

بريوت، 1415 هـ. ج4، ص 133. 

كام  جديـــــد")31(  لعبث  مال  ال  ولكن 
قوله  يف  ذلك  عن  الكريم  القرآن  حتّدث 

مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  چ  تعاىل: 
حض  جض  مص  حص  مس  خس  حس  جس 
ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خض 
چ ]سورة  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
فإن  حــال  أي  عىل   ]28-  27 األنــعــام: 
القيامة  يوم  "تظهر  النفسانية  ملكاهتم 
التمني فيام ال سبيل هلم  اعتادوا  فإهنم قد 
الفائتة  واملنافع  اخلريات  من  حيازته  إىل 
مستندًا  فوهتـــا  كان  إذا  وخاصة  عنهم، 
يف  تدبريهم  وقصور  اختيارهم  سوء  إىل 

العمل")32(.
وهــنــاك الــتــفــاتــة مجــيــلــة أشــــار هلا 
ملكات  ظهور  مســـــألة  يف  الطباطبائي 
الكذب  من  الدنيا  يف  كانت  التي  اإلنسان 
الشامتة  من  واخلوف  والرذيلة  والنكران 
اهلل  عــىل  كذهبم  "إن  قــائــال:  اآلخـــرة  يف 
كان  هلل  وحلفهـم  باهلل  الرشك  وإنكارهم 
ملكاهتـــم  ظهور  قبيل  من  ذلك  كل  بني 

أساليبه،  قــواعــده،  ــقــرآن:  ال يف  احلـــوار   )31(
معطياته، حممد حسني فضل اهلل، ص 366. 
ج7،  س.  م.  الــقــرآن،  تفسري  يف  امليزان   )32(

ص52. 
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فقد  نفوسهــم  يف  رسخت  التي  الرذيلة 
خوفًا  الدنيا  يف  الندامة  يــرّسون  كــانــوا 
يوم  يفعلون  وكذلك  األعــداء  شامتة  من 
القيامة مع ظهور ما أرّسوا واليوم يوم تبىل 
الرسائر كام يكذبون بمقتىض ملكة الكذب 
مما  قوهلم")33(  يف  كاذبون  أهنم  ظهور  مع 
يعد  مل  إذ  الندامة  وا  يــرسّ أن  اىل  يدفعهم 
عليه  كانوا  الــذي  السلوك  ذات  ينفعهم 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  الدنيا  احلياة  يف 
ڃ چ ]سورة سبأ: 33[.

النفاق:. 5
الدنيــا  احلياة  يف  املنافقني  سجية  إن 
هي عينها يف اآلخرة من املراوغة واخلداع 
وإظهار ما ال يؤمنون به فأرادوا يف اآلخرة 
أن يستخدموا ذات األسلوب اعتامدا عىل 
أن  تعاىل  اهلل  فحكى  املؤمنني.  خمالطتهم 
أمل  هلم  فيقولون  املؤمنني  ينادون  املنافقني 
لكم  وخمالطني  الدنيا  دار  يف  معكم  نكن 
فيقولون  املؤمنون  فيجيبهم  ومعارشين؟. 
للفتنة  تعرضتم  ولكنكم  معنا  كنتم  بىل 
أن  فــأرادوا  الدوائر،  باملؤمنني  وتربصتم 
اآلخرة من  ذات األسلوب يف  يستخدموا 

)33( م. ن. 

ڌ  چ  معكم:  كنا  بأننا  فقالوا  التلّون 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ ]سورة احلديد: 

.]14

مواقف املؤمن:. 6
ثبات املوقف:. 1

مع  الدنيا  احلياة  يف  املؤمنني  طبائع  إن 
ال  الرشعية  املواقف  يف  والكافرين  الكفر 
عالقة هلا برقة القلب، "وانام مل يدرك اهل 
النار،  اهل  اجلنة -مع خريّيتهم -رقة عىل 
اهلل  ــداء  اع عىل  القسوة  اخلــريّيــة  من  ألن 
واعدائهم، وذلك من هتذيب طباعهم كام 
يبغض امليسء وحيب املحسن")34(، ولذلك 
طلب  حينام  ذاته  هو  اآلخرة  يف  فموقفهم 
عليهم.  اهلل  حرّمه  ما  املؤمنني  من  الكفار 
ألمر  امتثاال  إجابتهم  عن  امتناعهم  فكان 

ۉ  ۉ  ۅ  چ  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ چ ]سورة األعراف: 50[.

الطويس  القرآن،  لعلوم  اجلامع  التبيان   )34(
)460 هـ(، ج4، ص 416. 
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طبائع الناس:. 2
يأخذوهنا  اآلخرة  يف  الناس  طبائع  إن 
معهم من دار الدنيا وهناك اشارات كثرية 
منها.  اىل بعض  القرآنية تطرقنا  اآليات  يف 
اهلــدى  مــن  يــذكــر  الـــذي  "هذا  وكــذلــك 
يف  اإِلنــســان  ــالزم  ي الدنيا  يف  والضاللة 
النشأة  طبق  عىل  األخرى  فالنشأة  اآلخرة 
يف  أبــرص  الــدنــيــا  يف  أبــرص  فمن  األوىل 
فهو من  أعمى  اآلخرة، ومن كان يف هذه 

ڭ  چ  سبياًل")35(  وأضل  أعمى  اآلخرة 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۈ ٴۇ چ ]سورة اإلرساء: 72[.
وكام كانوا يف احلياة الدنيا ال يامرسون 
اآلخــرة  يف  فهم  ألــواهنــا  كــل  يف  الطبقية 
خالية  االجتامعية  جلساهتــــم  إِن  كذلك، 
عاملنا  منهـــا  ُيعاين  التي  املتعبة  القيود  من 
بدون  ترجيح  وال  طبقية  فال  الدنيوي، 
متقابلني  جيلســون  إخوان،  والكل  مرجع 
يف صف واحد ومستوى واحد. وبطبيعــة 
مقاماهتم  تفاوت  ينايف  ال  فهذا  ــال،  احل
ــامن  اإِلي ــة  درج من  احلاصلة  ودرجــاهتــم 

ج13،  س.  م.  القرآن،  تفسري  يف  امليزان   )35(
ص152. 

ذلك  ولكّن  الدنيا،  احلياة  يف  والتقوى 
التساوي إِنام يرتبط بجلساهتم االجتامعية، 
فيصفهم سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ  ــقــول:  ــي ف
ــورة  ىچ ]س ې  ې  ې  ې 

احلجر: 47[.
الناصح يف الدنيا ناصح يف اآلخرة:. 3

املعنوي  الــســلــوك  ذلـــك  ويــتــجــدد 
احلياة  يف  املرء  عليه  كان  كام  لآلخرة  بنقله 
الناصــــح  املؤمن  الرجـــل  فقصة  الدنيا. 
املرشكني  بني  التوحيـــد  لتحقيق  اهلادف 
التبليــــــغ  ينبض حيوية وحركـــة يف  فإنه 
فنهض  األنبياء  رسالة  نرش  يف  ساعيا  مّدا 
تعبيــد  عىل  الدائم  وحضه  ملساعدهتم. 
يؤمن  كان  فقد  األحد.  الواحد  هلل  الناس 
يف  طمعـًا  ال  ويعبده  إخالص،  إيامن  باهلل 
جنة أو خوفًا من نار بل ألنه أهل للعبادة 
الوصف  املكرمني، ذلك  ولذلك كان من 
اهلل  املالئكة وعباد  إال  به  مل يوصف  الذي 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  املــقــربــني 
 .]24 ــات:  ــذاري ال ــورة  ۋچ ]س

هذه  عىل  وهو  فقتلوه  هلم  ذلك  يرق  ومل 
وبني  بأيدهيم  قتله  بني  يكن  "ومل  احلــال. 
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وانفكاك  فصل  أي  اجلنة  بدخول  أمــره 
بــدخــول  ـــره  أم ــو  ه بــأيــدهيــم  قتله  كــأن 

ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  چ  اجلنة")36( 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
 ،]27-26 يس:  يئچ ]ســورة  ىئ 
فعله  أن  الرشيفة  اآليــة  من  يستدل  وكام 
كان  كام  ميتًا  لقومه  منه  نصح  "هو  هذا 
قومه  يعلم  أن  ومتنى  حيًا")37(،  ينصحهم 
وجزيل  املغفرة  من  تعاىل  اهلل  أعطاه  بام 
لينالوا  وليؤمنوا  مثله  يف  لريغبوا  الثواب 
السلوك  بأن  ذلك وهذا يؤرش عىل زعمنا 
مع  تنتقل  األعــامل  فقط  وليس  املعنوي 
"وإنام  الدنيا.  حياته  بعد  ما  اىل  اإلنسان 
علُمهم  ليكون  بحاله،  قومه  علم  متنَّى 
ذلك  مثل  استحصال  يف  هلم  سببًا  بكامله، 
ألنفسهم، والرغبة منهم يف سلوك طريقه، 
عن  وتوبتهم  واإليامن،  العلم  واكتساهبم 
اخلري  ألهل  تكثريًا  والعصيان،  الكفــــر 
اجلنة  إىل  اهلل  لعباد  وسوقًا  واإلحــســان، 

ج17،  س.  م.  ا  القرآن،  تفسري  يف  امليزان   )36(
ص 79. 

ج17،  س.  م.  القرآن،  تفسري  يف  امليزان   )37(
ص79. 

والرضوان")38(، ويف احلديث "َنَصَح قومه 
حيًا وميتًا")39(. كام ويستدل من هذه اآلية 
كظم  وجوب  عىل  وداللــة  عظيم،  "تنبيه 
والرأفة  اجلهل،  أهل  عن  واحللم  الغيظ، 
وأهل  األرشار  غامر  يف  نفسه  أدخل  بمن 
البغي، والتشّمر يف ختليصه، والتلطف يف 
به  الشامتة  عن  بذلك  واالشتغال  افتدائه، 
اخلري  متنى  كيف  ترى  أال  عليه.  والدعاء 
كفرة  وهم  الغوائل  له  والباغني  لقتلته، 

عبدة أصنام؟")40(.
الصدق: . 4

املرء مع نفسه  الطبيعي أن مروءة  من 
ويزين،  جيمل  ما  عىل  رسا  حيملها  أن  هو 
َمَلكة  يــدنس ويشني؛ ليصري هلا  ما  وترك 
رسه  يف  شيئا  اعتاد  فمن  العالنيــــــــة،  يف 

)38( تفسري القرآن العظيم، صدر املتأهلني حممد 
)ت  الــشــريازي  الدين  صــدر  إبراهيم  بن 
1059 هـ(، دار اإليامن، قم، ج5، ص 65. 
التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   )39(
ــون األقــاويــل يف وجـــوه الــتــأويــل،  وعــي
ج4،   ،2009 املعرفة،  دار  الــزخمــرشي، 

ص11. 
القرآن،  ألحكام  اجلامع  القرطبي،  تفسري   )40(
بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو 
الدين  شمس  اخلزرجي  األنصاري  فرح 
الكتـــب  دار  671هــــ(،  )ت  القرطبي 
املرصية–القاهرة، 1964، ج15، ص 20. 
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وجهره.  عالنيته  يف  َمَلَكة  صار  وخلوته 
خلق  ــل  ك اســتــعــامل  ــه  ــروءت م فتقتيض 
قبيح. وجتنب  حسن، واجتناب كل خلق 
واألخالق  األقوال  من  والرذائل  الدنايا 
حالوته  الــلــســان:  فــمــروءة  واألعـــامل؛ 
بسهولة  منه  الثامر  وجني  ولينــه،  وطيبه 
وبسطه  سعتــــه  اخللق:  ومــروءة  ويرس؛ 
وتركـــه للخبيث والبغيض. والصـــــدق 
والفعل  القول  يف  الدنيا  احلياة  يف  ممارسة 
والصدق  عليـه.  نفسه  عاهـــد  ملا  ووفاء 
من الصــــــــــــادقني صدقهـــــم يف الدنيا 

جئ  ی  ی  ی  چی  تعاىل:  قال  بالتأكيد. 
"الطبيعي  فمـــــن  مئچ،  حئ 

يف  الصدق  أّن  هو  هذا  من  املقصود  أّن 
الذي  هو  الدنيا  هذه  يف  والعمل  القول 
اآلخرة  يف  الصدق  ألن  اآلخرة،  يف  ينفع 
ثّم  شيئًا  ينفع  ال  ـ  فيها  تكليف  ال  التي  ـ 
أّن الوضع يف تلك احلياة خمتلف بحيث ال 
حتى  الصدق،  يقول  أن  إاِّل  أحد  يستطيع 
عملوا،  ما  بسيئات  يعرتفون  املذنبون 
وعىل هذا فال وجود للكذب يوم القيامة. 
به  كّلفــوا  ما  أنجزوا  الذين  فإّن  وعليه، 
يف  إاِّل  يسريوا  ومل  ورسالة  مسؤولية  من 

كانوا  فالصادقون  الصدق")41(.  طريق 
أوفياء لعهودهم وأقواهلم وأفعاهلم. وكام 
صدق .وليس  وفاء  "كل  فإن  معلوم  هو 
يكون  قد  الوفاء  فــإن  ــاء.  وف صــدق  كل 
الصدق  يكون  وال  القول،  دون  بالفعل 
اخلر،  أنواع  من  نوع  ألنه  القول،  يف  إال 
الصدق  مقدمات  ومن  قول")42(.  واخلر 
حياهتم  طوال  التبّدل  وعدم  االستقامة 

ٱ  چ  وتعاىل:  سبحانه  اهلل  يالقوا  حتى 
پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
چ ]ســورة األحــزاب: 23[،  ٿ  ٿ 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  وصفهم  وهـــؤالء 
حياهتم  يف  عليها  كانوا  التي  امللكة  بتلك 
عىل  وجيزهيم  بالصادقني  وساّمهم  الدنيا 
بصفتهـم  اآلخرين  وصف  كام  صدقهم، 
ــا فــيــقــول:  ــفــاق وســـاّمهـــم هب ــن وهـــي ال

نارص  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  االمثل   )41(
 ،4 ج  الــــوالء،  دار  الــشــريازي،  مــكــارم 

ص188 -205. 
)42( الفروق اللغوية، أبو هالل احلسن بن عبد 
مهران  بن  حييى  بن  سعيد  بن  سهل  بن  اهلل 
العسكري )ت 395هـ(، دار العلم والثقافة 
للنرش والتوزيع، القاهرة. ج1، ص 575. 



د. أمحد الصفار

295

هـ(
14

40
م- 

20
19

ء )
شتا

ن -
ثو

ثال
وال

س 
اد

س
 ال

دد
لع

ا

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چٹ 

ڦچ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
]سورة األحزاب: 24[.

اخلامتــــــــــــة:
الصفات  انتقال  فكرة  البحث  تناول 

النفس،  عليها  ُجبلت  التي  والسلوكيات 
فال عدم أو موت لشخصية املرء بل تنتقل 
مع األعامل اىل النشأة األخرى. وسُيحرش 
اإلنسان بام كان عىل شخصيته وصفاته يف 
البحث لآليات  الدنيا. وقد تعّرض  احلياة 
البحث  وتناول  ذلــك.  اىل  أشــارت  التي 
ومها  الشخصية  من  أنموذجني  سلوك 

امللتزمة وغري امللتزمة. وتبنّي إن أية فكر أو 
عقيدة كان عليها املرء فإهنا سرتسم وحتدد 
صفاته  وبالنتيجة  سلوكه  او  شخصيته 
التي  وممارسات  أفعال  من  عنها  ينتج  وما 
عرشة  البحث  وتــنــاول  عليها.  سيحرش 
أمثلة من املامرسات التي انتقلت اىل النشأة 
الكريم  القرآن  عرضها  قد  كان  اآلخــرة 
املنهج  باتباع  بالتحليل  البحث  وتناوهلا 
يف  معتمدًا  التحلييل،  واملنهج  االستقرائي 
تناولت  التي  القرآنية  اآليــات  عىل  ذلك 
وربطها  عليها  والتعّرف  املوضوع  هــذا 
بالواقع وذلك من خالل الرجوع اىل كتب 

التفسري.
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د. حسن رضايئ هفتادور
األستاذ املشارك يف جامعة طهران

يقرر الســيد الباحث أن )الصرب( يعد من مالزمات إميان كل فرد مؤمن، لذا يجب 

عىل اإلنســان املؤمن البحث عن طرق تحصيل الصرب والتحمل وبواسطة هذه الطرق 

يحقق اإلنسان املؤمن عبوديته لله ويبلغ الكامل يف شخصيته. 

ففــي هذا البحث تطرق الباحث إىل تعريف الصرب ومفهومه، وأهميته ورضورته، 

وبــنّي مكانته وفضيلتــه يف القرآن الكريم، وطــرق الوصول إليه التــي ذكرها القرآن، 

االعتقادية والعبادية واألخالقية؛ ثم ذكر طرق الوصول إليه من وجهة نظر علم النفس 

يعني الطرق الســلوكية، والنظرية، وتحديد الهدف من تحقيق ذلك، وذكّر بأنه بدون 

التطبيــق العميل لهذه الطرق ال ميكن لإلنســان أن ينال فضائــل الصرب، وال ميكن أن 

يحقق الصرب يف ســلوكه وشــخصيته، وعليه يبقى إميانه إميانــاً ناقصاً غري متكامل، وال 

يقوى يف حياته الدنيوية عىل مواجهة األزمات ورضوب االبتالء، وال يتغلب عليها. 

الكلامت الرئيسة: الصرب، نهج الصرب، القرآن، علم النفس.
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املقدمــــــــــــة:
)الصر( هو أحــد املفاهيم املعنويـــــة 
واألخالقيــة املهمة والــذي ينضوي حتت 
الكثــري من اخلصــال األخالقيــة أيضًا؛ إن 
مرتبــة الصر هي من الكامالت اإلنســانية 
القرآنيــة  اآليــات  إليهــا  أشــارت  التــي 
واألحاديث. إذ ال شــك أن من سنة احلياة 
وجود الباليــا واملصائــب والصعاب فيها 
ليعرف اإلنســان نفســه ويف خضم تزاحم 
األزمــات وتضادهــا مــع العقــل والقلب 
واملنطــق يكتشــف اإلنســان قدرته ومدى 
قوتــه وضعفــه، ويــامرس ســلوكه بمنهج 
رباين، فإذا علم الشخص بربوبية ومالكية 
اهلل للوجــود، ووقف عىل حكمة وفلســفة 
احليــاة يف الدنيــا، ســيعرف بــأن الدنيا هلا 
مقتضيات ومالزمــات كاملصائب واملحن 
واآلالم، ويعــرف بأن عىل اإلنســان بلوغ 
الكــامل مــع وجــود هــذه املحــن، ويفّعل 
صفات كامنة يف الذات، وجيدالســري وفق 

سلوك اهلي رباين.
وهـــذا دلــيــل واضـــح عــىل أن الــذي 
يسهل أمور احلياة هو معرفة ربوبية اخلالق 
احلكيم ومعرفة فلسفة اخللق وأهدافه، فإذا 

الوجود ومكانته يف  عرف اإلنسان حقيقة 
وربوبية  بخالقية  علمه  جانب  إىل  الوجود 
كل  بأن  جيدًا  حينهاسيدرك  سبحانه،  اهلل 
يشء يف الوجود خلق ألجل هدف معني، 

وله حكمة وفلسفة خاصة.
من  نابعة  املصائب  كانت  فإذا  وعليه 
اإلنسان  عىل  يتوجب  واخلطايا،  الذنوب 
ــاره،  ــك ــه وأف ــامل ـــالح أع الــســعــي يف إص
إهلية،  سنن  عن  ناجتة  الباليا  كانت  وإذا 
وبالتحمل  املصائب  هذه  من  فباالستفادة 
عوامل  إىل  املصائب  تلك  تتبدل  والصر 

نضج وكامل إليامنه.
اإلنسان  أن  لو  حتى  ذلك  عىل  وبناء 
يلحقه الرضر بسبب ضغط الصعاب فإن 
وثباته  بصره  الفرد  وحياول  حكمة  لذلك 

أن يبدل ما أصابه إىل كامالت.
املصائب،  علينا  هتون  السلوك  وهبذا 
للباليا  الشخص  حتمل  مستوى  ويرتفع 
بل  به،  نازلة  نزول  عند  ويبتئس  يأن  وال 
يتقبل حكمة اهلل بطمأنينة نفس ويصل إىل 

مقام الرضا والرضوان.
ومثل هكذا أشخاص يكون طريق اهلل 
هلم هدفًا وال يستوحشون هذا الطريق لقلة 
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أهله، ويضفون بوحدهتم معنى آخر لرضا 
معبودهم.

إيضاح املسألة:
الصــر خصوصيـــــة روحية ونفســية 
واســتقامة داخليــة، ينتــح عنــه الســيطرة 
والتحكم بأحاسيس وانفعاالت الشخص، 
ويعطي لإلنسان حتماًل للصعاب واجتهاد 

يف األعامل.
إن للصر يف حياة اإلنسان ثامرًا متنوعة 
منها يعني اإلنسان عىل الوقف جتاه أزمات 
لإلنسان  ويعطي  ومواجهتها،  احلــيــاة 
نجاحًا يف دراسته، ويف عمله، ويف عالقاته 
باملجتمع، ويصقل شخصيته يف تعامله مع 
أيضًا  ويعينه  الباطنية،  ورغباتــه  انفعاالته 
العبادي واالستقامة عىل  السلوك  يف مال 
حياة  يف  الصر  أمهية  عىل  وبناء  الدين، 
القـــرآن آيات  املجتمع البرشي فقد طرح 
الصر، ونحن يف  عديدة واضحة يف مال 
هذا البحث نتطرق إىل طرق انتهاج الصر 
علم  نظر  وجهة  ومــن  قرآنية  ــة  زاوي من 

النفس.
سابقة التحقيق:

لقــد ذكر هذا البحــث يف آيات القرآن 

الكريم، وبحثــه املفرسون أيضًا من خالل 
تفســريهم آليات الصــر، أمثال: الشــيخ 
الطــويس يف تفســري )التبيــان(؛ والشــيخ 
الطريس يف تفســري )ممع البيــان(، واملال 
)الصــايف(،  تفســري  يف  الكاشــاين  حمســن 
والزحيــيل يف تفســري )الوســيط(، وذكــره 
العالمــة الطباطبائــي يف تفســري )امليزان( 

وغريهم من املفرسين.
وقــد أّلفــت أيضــًا بعــض الكتب يف 
الصــر مثــل: )الصــر يف اإلســالم رؤية 
حتليليــة( تأليف طــالل طرفة، و )ســيامي 
صابــران يف القــرآن( تأليــف حممــد عــيل 
لساين، و )الصر يف القرآن الكريم( تأليف 

يوسف القرضاوي.
مفهوم الصر:

الصرب يف اللغة:
عّرف علامء اللغة العربية الصر بأنه:

اإلمســاك يف ضيــق، بمعنــى حبــس 
النفــس عــىل مــا يقتضيــه العقــل والرشع 
أو عــام يقتضيــان حبســها عنــه. )الراغب 

األصفهاين: 474، وابن منظور: 438(.
وعّرفه البعض بأنه: حبس النفس عن 

اجلزع. )اجلوهري: 706(.
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الصرب يف الصطالح:
النفس  ثــبــات  عـــن:  ــارة  ــب ع الــصــر 
البالء  يف  اضطراهبا  ــدم  وع واطمئناهنا 
ــداث  األح قبال  واملــقــاومــة  واملــصــائــب، 
الصــدر وال  واملحن، بنحو ال يضيق معه 
التي  الطمأنينة  تزول  وال  قلق،  يصاحبه 

كانت قبل احلدث.
الشكوى، وحيفظ  اللسان عن  وحفظ 
الطبيعية،  احلركات غري  أعضاءه عن  املرء 
يقابله  الذي  الشدائد  يف  الصر  هو  وهذا 

اجلزع. )النراقي،: 230(.
ويمكن أن يعّرف الصر باملعنى العام 

بأنه:
يمنع  الذي  العمل  عن  النفس  حبس 
من الوصول إىل اهلدف، أو يوجب التأخر 
يف بلوغ اهلدف؛ والصر يف هذا املعنى هو 
مقاومة  بل  أخالقية،  بفضيلة  ليس  بنفسه 

ناشئة عن سيطرة الشخص عىل نفسه.
أخالقية  فضيلة  تكون  املقاومة  وهذه 
الكامل  الصابر  اإلنســــان  هدف  كان  إذا 
والصر  تعاىل،  اهلل  إىل  والقرب  األخالقي 
الكامل  مـــع  يتعارض  يشء  قبال  يكون 
األخالقي التقرب إىل اهلل تعاىل. إّن القيمة 

الذي  باهلدف  مرتبطة  للصر  األخالقية 
ألجله يكون الصر.

يراد  باهلل(  اإلنسان  )عالقة  بحث  يف 
تضعف  عوامل  قبال  مقاومة  نوع  بالصر 
مــع اهلل، وختــرجــه عن  ــان  ــس اإلن عــالقــة 
دائرة اإليامن باهلل عىل املستوى النظري أو 
العميل. )آموزه هاي بنيادين علم أخالق: 

.)120
ف الصرب أيضًا بأناّه: وعراّ

حــفــظ الــنــفــس مــن االضـــطـــراب، 
واالعرتاض والشكوى، ويطلق أيضًا عىل 

طمأنينة النفس. )مصطفوي: 6/ 182(.
تعريف الصر يف علم النفس:

للصــر يف علــم النفس أقســام خمتلفة 
ويمكــن متابعــة هــذه األقســام بمفــردة 
مســتقلة، فهــو يرتبط بالصــر يف املعصية، 
اجلنســيــــــة،  الرغبــات  عــىل  بالســيطرة 
وبالعــدوان، وبامليول لــألكل، والرغبة يف 

التحدث، ويف نزعات الثروة والسلطة.
الصر يف الطاعة: يعني القيام باألعامل 
الصعبة وإدامتها حتى الوصول إىل اهلدف 
هذان  ويعتر  املشاكل،  مواجهة  مع  حتى 
قريبًا  النفس  علــم  يف  الصر  من  النوعان 
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أو )الرقابة  من مفهوم االنضباط )الذايت( 
الذاتية(.

)Self -regulation(.
حينام  الذايت  االنضباط  هذا  ويتحقق 
يريد الشخص احلصول عىل نتيجة معينة، 
أو اجتناب نتيجة، أو عمل ما، أو كالم، أو 
جتنب شخص ما، بكيفية خاصة أو بدون 

كيفية معينة.
)Higgins، E. tory: 2190(.

ففي هذا التعريف املراد باحلصول عىل 
نتيجة )الصر يف الطاعة( واجتناهبا يراد به 
الذنوب(، لكن مفهوم  )كبح شهواته عن 
)االنضباط الذايت( يف أدبيات علم النفس 
)أصــل  يف  جــذور  لــه  الــغــرب  وفالسفة 
يقوم  بأن حينام  النفس  يعتقد علامء  اللذة( 
بأداء عمل ما، أو يرتك فعل ما فهذا العمل 
اضطراب.  أو  عناء  يزيل  أو  لذة  له  جلب 

)نفس املصدر(.
يتبـــع أصل  للصر ال  الديني  املفهوم 
ترك  يكون  الصر  مفهوم  يف  ألن  اللذة؛ 
يف  كـامن  اللذات  عن  واالبتعاد  الذنب 
الصر، إاّل أن يكون ترك الذنب ألجل لذة 

القرب إىل اهلل، ونعيم اجلنان.

مفهوم  اعتبار  يمكن  احلالة  هذه  ففي 
الصر تابع ألصل اللذة، لكن أصل اللذة 

معنى أوسع مما يراه علامء النفس.
أّن  النفس  وترى بعض مصــادر علم 
مرادف  لفظ  الــــذايت(  )االنضباط  مفهوم 
 )Self )لـ)السيطرة، و )كبــــــح الشهوات

)controlعىل النفس(
الذي  للمعنى  مرتادفة  ألفاظ  وهــي 

)Impulse control( .ذكرناه
)Kazdin، alan: 215 -219(.

اعــتــروا  النفس  عــلــامء  بعض  لكن 
عىل  )السيطرة  و  الــذايت(  )االنضباط  أن 
النفس( مها نوعان من السيطرة وهلام ثالثة 

اختالفات أو فوارق.
)Kuhl: 665 -765(.
الصر يف القرآن:

يف  ومشتقــــاهتا  الصر  مفردة  ذكرت 
القرآن الكريم نحو )103( مرة.

وهــذا دليل عىل األمهيــة اخلاصة هلذه 
والديــن  القــرآن  يف  األخالقيــة  اخلصلــة 
قــد  وحياتــه  اإلنســان  إن  اإلســالمي. 
االبتــالءات، واالحتياجات  بمعيــة  خلق 
والعقبــات، والكثــري من املصائــب، وإن 
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االبتالءات واملصائب دومًا تصيب أمواله 
وأحبــاءه وأصدقاءه، ومــا حيصل عليه من 

نعم مما يؤول إىل فقدها.
له  ــســان  اإلن ــان  ف ــر  آخ ــن جانب  وم
رغبات وميول نفسانية تضغط عليه، وكل 
اهلل  قبل  من  لإلنسان  اختبار  وسائل  ذلك 

سبحانـه. )الطريس: 7/ 74- 75(.
ويف هذا املجال يقول تعاىل: چی 
جبچ  يئ  مئىئ  حئ  جئ 

]سورة األنبياء: 35[.
والفئــة الوحيدة التي جتتــاز الصعاب 
بأمــن وســالمة وتصــل إىل هدفهــا هــم 
الذيــن بصرهم يرضــون بالقضاء اإلهلي، 
ويكبحــون رغبــات أنفســهم ويســلمون 
ألمــر اهلل، ومل ترصفهم خمتلف االبتالءات 
عــن الشــكر هلل وطاعتــه وعبادتــه، ومــع 
وجــود كل هــذه الصعــاب فهــم يعملون 
النجفي،  )البالغي  اإلهلية.  بمســؤولياهتم 

1425ق: 1/ 141(.
القرآن  يف  الصر  تعاىل  اهلل  ذكـــر  لقد 
الكريم يف مواضع عديدة، وبطرق خمتلفة 
الصر،  وعرف اإلنسان عىل مكانة وقيمة 
بــأنــه معهم  الــصــابــريــن  ــك وعـــد  ــذل وك

الصعبة،  احلــيــاة  مــراحــل  يف  ونــارصهــم 
)مــكــارم  ــم.  هب خــاصــة  بنعم  ــم  ــده ووع

الشريازي، 1384، 1/ 530(.
ڤ  چ  تـــــعـــــاىل:  ــــــال  ق ــــــام  وك
چ  چ  ڤ...ڃ 
چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍچ 

]سورة البقرة: 155 و 157[.
ــــرى:  أخ ــــة  آي تـــعـــاىل يف  ـــول  ـــق وي

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چچ 

چ ]سورة  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ 
السجدة: 24[.

من  الصر  ــة  اآلي هــذه  اعترت  فقد 
ــول إىل مــقــام اإلمــامــة  ــوص ال مــقــدمــات 
وأوصلت اإلنسان إىل مقام القرب اإلهلي، 
ليكون مستحقًا إلمامة الناس، وهي إشارة 
إىل مقام وقيمة الصر العليا يف سبيل اهلل. 

)الصادقي طهراين1365، 23: 301(.
ويف آية أخرى يقول تعاىل: چ جئ 
ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ 

يب چ ]سورة الروم: 60[.
به  يواجهونك  مــا  عــىل  فــاصــر  أي 
وسائر  مبطلون(  إال  انتم  )إن  قوهلم:  من 
إذا  وإنـــه  ــق،  ح اهلل  ــد  وع إن  هتكامهتم، 
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سيفعله.  ــه  أن املــؤكــد  فمن  ــيء  ب ــد  وع
)الطباطبائي، 1374ش، 16: 326(.

طرق كسب الصر من وجهة
نظــــــــــر القرآن:

ذكر  الصر  فضيلة  كسب  يف  للنجاح 
االعتقاديــــة  خمتلفة؛  طرق  عدة  القرآن 
والعبادية واألخالقيـــــــة؛ ونحن نتحدث 

باختصار حول هذه الطرق:
العتقادية:أ. 

اإليامن باهلل تعاىل:. 1
التحمل  ازديــــاد  عــوامــل  أهــم  مــن 
باهلل  اإليـــامن  عامل  هــو  الــصــر،  وتقوية 
عىل  بحاكميته  واإليــامن  الوجود  خالق 
مجيع ذرات هذا الكون، واالعتقاد يصدق 
والباطن،  والظاهر،  واآلخر،  األول،  بأنه 
مرة  أحداث  من  للعبد  جيري  ما  كل  وإّن 
كلها  هي  واسطة  بال  أو  بواسطة  وحلوة، 
جل  حكمته  وباقتضاء  سبحانه  عنده  من 
وعال، وإن ما جيري عىل اإلنسان يصب يف 
مصلحته وكام يقول تعاىل يف القرآن خماطبًا 

مئ  حئ  جئ  ی  چ   :األكرم نبيه 
ىئ چ ]سورة الطور: 48[.

بعمق  االعتقاد  هذا  اإلنسان  فلو محل 

سريى دومًا أن يد القدرة اإلهلية من وراء 
الطوارئ  يواجه  وحينام  احلياة،  يف  األمور 
ساحة  وييل  النفس  عىل  السيطرة  يفقد  مل 
إىل  الــغــم  يــبــدل  بــل  فحسب،  املــواجــهــة 
إىل  واهلزيمة  اجتامع  إىل  والوحدة  رسور، 
))الصر   :عيل اإلمــام  قال  وكام  نرص، 
ق:  1413هـ.  )اآلمدي،  اإليامن((.  ثمرة 

.)280
التوكل:. 2

التوكل عىل اهلل سبحانه واالعتامد عىل 
قدرته التي ال تزول يف األزمات تضاعف 
ألن  أضعاف؛  عدة  والتحمل  الصر  من 
املؤمن يف مجيع األحوال يرى نفسه يف كنف 
اإلحساس  هذا  وجود  ومع  ربه،  ورعاية 
وال  عظيمة،  وطاقــة  قــدرة  لديه  تتكون 

يدخل اخلوف والقلق إىل قلبه.
اجلنـــة  أهل  صفات  من  التوكل  إن 
الذين وصفهم القرآن الكريم بقوله تعاىل: 
چڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ ]سورة 

العنكبوت: 59[.
ويف حديث لإلمام عيل يصــــــف 
حيث  املشاكل  حــــل  طريق  بأنه  التوكل 
ــت له  ــقــول: ))مـــن تــوكــل عــىل اهلل ذل ي
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األسباب((  عليــــــه  وتسهلت  الصعاب 
)اآلمدي: 197(.

الطاعة هلل واتباع أوامره:. 3
ــدم  وع اهلل  طــاعــة  ــىل  ع الــثــبــات  إن 
االنحراف عن أوامره، والعيش بنحو يليق 
عوامل  أهم  من  وهذا  هلل،  العبودية  بصفة 

الصر واألرضية املمهدة له.
الصر  العامل من  ويف خصوص هذا 
نبيه األكرم مرتني  خاطب اهلل سبحانه 
األوىل  األمــر:  بصيغة  الكريم  القرآن  يف 
 )65( ــة  اآلي يف  مريـــم$  ــورة  س يف 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  فقال 
ڀ   ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ 
يف  )طه(  سورة  يف  أخرى  ومرة  ڀرب، 

ۓ  چ  تعاىل:  يقول  حيث   )132( اآلية 
ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

طه:  چ ]سورة  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ 

.]132
هاتني  يف  بااللتفات  اجلديرة  النقطـــة 
فقط  املوردين  هـــــذين  أن يف  اآليتني هي 
)اصر(  لفظ  الكريـــــــم  القرآن  استعامل 
بصيغة األمر من باب افتعـــال ))اصطر(( 
وأن استعامل ))اصطر(( بداًل من )اصر( 

أن  إىل  ــارة  إش هنا  )الصر(  أن  إىل  يشري 
الصر يف هذا املجال أصعب.

طريق  ألن  أطلقت  اخلصوصية  وهذه 
حتى  أوله  من  أوامره  وإطاعة  اهلل  عبودية 
)الطباطبائي،  الطرق  بقطاع  ميلء  هنايته 

امليزان: 18/ 166(.
اإليامن باألجر اإلهلي:. 4

والــثــواب  اإلهلــي  بــاألجــر  االعتقاد 
اإلنسان  تشجع  التي  األمــور  ضمن  من 
عىل  ــزه  ــف وحت الــعــمــل،  نحو  ــه  ب ــع  ــدف وت
يف  وتزيد  واالستقامة،  والثبات  املقاومة 
بإنجاز  القيام  ميول اإلنسان وحرصه عىل 
كامل  إيامن  لديه  يكون  وحينام  األعــامل، 
باجلزاء األوف يقوم بانجاز عمل يضاعف 
عديدة  مرات  القرآن  أشار  وقد  أجره،  له 
اهلل  عند  هلم  الصابرين  بأن  املعنى  هذا  إىل 
عظيم األجر، وعندما يرجعون إىل بارئهم 
األجر  سينالون  فإهنم  يديه  بني  ويقفون 

الكبري.
ڍ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قال 
ڎچ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

]سورة النحل: 96[.
يث  ىث  چ  أخــرى:  آية  يف  تعاىل  وقال 
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حج مج جح مح چ ]سورة الزمر: 
.]10

اإليامن بالقضاء والقدر:. 5
ــي تعني  ــت ــــرى ال ــــور األخ ــن األم م
الصعاب،  ــام  أم الــوقــوف  عىل  اإلنــســان 
وتزوده بالصر والثبات هي إيامنه بالقضاء 
بأن  يعتقد  الـــذي  فالشخص  ــدر،  ــق وال
اهلل  بــإرادة  يالقيه من حــوادث هو  ما  كل 
متامسكة  قوية  ذا روحية  يكون  وبمشيئته، 
ويتحمل احلرمان واألزمات بكل سهولة، 
وال يفقد أو ينحرف عن طرق الصر حتت 
يقول  املجال  هذا  ويف  وظــرف،  مؤثر  أي 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ  تعاىل: 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
چ ]سورة  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 

احلديد: 22[.
رد  عن  حتدثت  بعدها  التي  واآليــة 
يقول  حيث  يكون  أن  جيب  الذي  الفعل 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  چ  تــعــاىل: 
ەئ وئ وئ چ.

إّن اإلنسان الذي حيمل اعتقادًا رصينًا 
بالقضاء والقدر والسّنة اإلهلية ال يبدر منه 
والتحمل؛  الصر  وهو  اجيايب  فعل  رد  إال 

وال  تتبدل  ال  اإلهلية  السنة  بأن  يعلم  ألنه 
تتغري وال تتحول.

ــــروح  ))ال  :عيل ــــام  اإلم ــقــول  ي
الرضا واليقني، واهلم واحلزن  والراحة يف 
البالغة  )هنــج  ــســخــط((  وال الــشــك  يف 
 الصادق )اإلمــام   .)178 اخلطبــــة: 

البحار ج 68: 159(.
االعتقاد بعدالة اهلل:. 6

كامل  اعتقاد  لديـــه  املؤمن  اإلنسان 
وحقوقه؛  بحد  وقانــــع  اإلهلي،  بالعدل 
وجيعل العدل شعار حياته، وال يسعى وراء 
حقوق  عىل  واالستيالء  املاديـة،  املصالح 
يكون  وهلــذا  صبور  شخص  فهو  الغري، 
اجلسدية  األمــراض  من  الكثري  عن  بعيدًا 
حينام  واالضطراب،  القلق  بسبب  الناشئة 
ال نتمكن من احلصول عىل ما نريد، أو مل 
نشعر  لنا،  حق  نتصوره  يشء  عىل  نحصل 
بأمل، أو نتصور أن هذا ليس بعدل لكن عىل 
بأن اهلل ال يظلم عباده،  يعتقد  أن  اإلنسان 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ  تعاىل:  يقول  كام 
 ،]182 عــمــران:  آل  ــورة  ]س ڦچ 
تعاىل:  يقول  حيث  الظلم،  هلم  يريد  وال 
چ ی ی ی ی جئ چ ]سورة آل 
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عمران: 108[، وال يظلم أحدًا بأقل حد 
ڃ  ڃ  ڃ  چ  سبحانه:  فيقول  الظلم،  من 

ڃ چ چ چ ]سورة النساء: 40[.
وإن اهلل سبحانه ال حيب الظاملني، كام 
وئچ  وئ  ەئ  ەئ  چ  تــعــاىل:  يقول 

]سورة ال عمران: 140[.
الطرق العبادية:ب. 

االستعانة بالعبادات:. 1
ــادة طاقة  ــزي ـــرى ل مــن الــطــرق األخ
التحمل والصر، هي االستعانة بالعبادات 
عىل  املؤمنني  فإن  لذا  الصالة،  وباألخص 
طوال اخلط يستمدون العون من العبادات 
يف مواجهة مشاكل احلياة، وألجل الثبات 
واالستقامة عىل الطريق وعملوا بمحتوى 

چۓ  تقول:  التي  الرشيفة  ــة  اآلي
ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆچ 

]سورة البقرة: 45[.
بأنه  ــة  اآلي هــذه  يف  الصر  فــرس  وقــد 

الصوم. )الكليني، 4: 63(.
لزيادة  رشعية  رياضـــة  من  نوع  وهو 

الصر والتحمل.
ذكر اهلل:. 2

نوع  ــل  وك عــديــدة،  أقــســام  للعبادة 

اإلنسان،  طمأنينـة  يف  خاص  أثر  له  منها 
أقسام  دراسة  الكتب  خمتلف  تناولت  وقد 
العبادات، والقرآن الكريم تطرق إىل ذلك 

ېئ  ۆئ ۈئ ۈئ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
طــه:  ]ســـــورة  ىئچ  ىئ  ېئ  ېئ 

.]124
عىل اإلنسان أن ال يغفل عن ذكر اهلل؛ 
اإلنسان  حياة  جيعل  ذكره  عن  البعد  ألن 
الروايات  يف  ورد  لذا  خانقة.  أزمات  أمام 
املريضة، وشفاء  النفوس  أن ذكر اهلل دواء 
للقلوب. ))هنج الفصاحة: 287، احلديث 

.)2792
طلب العون من اهلل:. 3

اهلل،  من  والعون  اإلمداد  طلب  بدون 
ال يمكن لإلنسان أن يصر أقىص درجات 
مرتبــــــة  يبقى وحيافظ عىل  أن  أو  الصر، 
الصر حتى يبلغ مراده، فكام قال تعـــاىل: 

چۓ ۓ ڭ چ.

اإلمداد  طلب  تعني  )االستعانة(  فإن 
يمكنــه  ال  اإلنــســان  أن  حالة  يف  وذلــك 
وبام  لوحــــده؛  الصعاب  وحتمل  مواجهة 
أن ليس هنـــاك معني واقعي غري اهلل إذن 
تكمن  املحن  ملواجهة  واإلمداد  االستعانة 
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اإلله  بذات  واالتصال  واملقاومة،  بالثبات 
املقدســــــة، وهذا هو ))الصر والصالة(( 
ومها أفضل وسيلتني؛ ألن الصر والتحمل 
االلتجـــاء  وان  عظيمة،  أزمة  كل  يصغر 
اإلنسان  لــدى  اإليامن  روح  يوقظ  اهلل  إىل 
يزول.  وال  رصني  ملجأ  له  بأنه  ويفهمه 

)الطباطبائي، امليزان؛ 1: 210(.
معرفة النفس:. 4

بدايته  ــأن  ب يعلم  أن  ــســان  اإلن عــىل 
إىل  به  جاء  الــذي  وهو  اهلل،  بيد  ومصريه 
وجوده، ومنح حلياته احلركة، فكل ما لديه 
هو من اهلل، صحته، وقوته هبة ونعمة من 
اهلل، وإذا كان صاحب ثروة وزوجة وأبناء 

فهي من عنده سبحانه، قال تعاىل: چ ىئ 
النحل:  ]سورة  چ  ی  ی  ی  ی  ىئ 

.]53
وعليه فإن اإلنسان الذي يرى أن كـل 
يف  منعطفًا  واجه  فإذا  اهلل،  عند  من  ذلك 
حياته وفقد شيئًا مما يملك، فام هو موقفه 

وما قوله الذي يطرحه؟.
ــدث يف  ــك حـــادث عظيم ح هــل ذل

حياته؟.
قد  وواهبه  امللك  صاحب  ألن  كال؛ 

فإن  املفهوم  وهبذا  أعطاه  ما  بعض  اسرتد 
اهلل تعاىل، رب اإلنسان ورب العاملني.

يعلم اإلنسان، إذا واجه حمنة وفقد ما 
ويكون  شديد،  يقني  عىل  يكون  أن  عنده، 
هذا  عىل  وسلوكه  واعتقاده  وقلبه  لسانه 
الشعار الذي رصح به تعاىل يف القرآن فقال 
]ســورة  چ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل: 

البقرة: 156[.
الدعاء واملناجاة:. 5

لقد عرفنا أئمة الدين والعمل بمكانة 
اإلنسان، فعىل  الرفيعــــــة يف حياة  الدعاء 
نحو  وتوجيهنا  لنا  دعوهتم  من  الرغــــــم 
قد  لكنهم  سبحانه،  هلل  واملناجاة  الدعاء 
الفتوا أنظارنا وفهمنا أكثر إىل قيمة وأمهية 
الدعاء يف حقيقته هو  إن  الدعـــاء.  مقولة 
باطنية  واملسألـــــة  القلبي،  التوجه  جتسيد 
بيننا.  فيام  نعهده  ــذي  ال الــســؤال  بمثل 

)امليزان، ج2: 38(.
أهلية  عىل  حيصل  بدعائه  اإلنسان  إن 
وهو  الطلب  هو  الدعاء  ألن  احلق؛  عطاء 
كل  من  اخلالص  وهو  العقد،  حيل  الذي 

غم.
وقد أشار القرآن الكريم إىل أثر الدعاء 
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يف طمأنينة النفس بقولــه تعاىل: چڱ ڱ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ڻڻ ۀ ۀ ہ ہچ ]سورة التوبة: 

.]103
الطرق األخالقية:ج. 

العزم واإلرادة:. 1
التي  الباطنيـــــــة  الطاقة  هي  اإلرادة، 
العمل  نحو  ووعي  ببصرية  اإلنسان  تدفع 

اهلادف.
ال  اإلرادة  صاحـــــــــب  والشخص 
واملنغصات،  الصعاب  أمام  أبدا  يستسلم 
جيد  وإرادته  وبعزمــــه  كاجلبل،  ويصمد 
اهلل  كأنبياء  مشاكلــــه،  عىل  للتغلب  احلل 
العظام الذي أمر رسـول اهلل بإتباعهم 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ  سبحانه:  قال  كام 
األحــقــاف:  ]ســـورة  چ  ۇئ  وئ  وئ 

.]35
لسان  عن  الكريم  القرآن  نقل  وقــد 
تعاىل:  فقال  البنه،  بوصيتـــــــه   لقامن

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  چەئ 

ۈئ چ ]سورة لقامن: 17[.

وقد ذكر بعض املفرسين أن مجلة ))من 
عزم األمور(( تعني أن الصر واالستقامة 

وراسخة،  قاطعة  وإرادة  عزم  إىل  بحاجة 
حتمل  لإلنسان  يمكن  ال  ذلــك  وبـــدون 

املشاق. )الطويس، 8: 280(.
التواضع:. 2

من الفضائل األخالقيـــة التي تؤثر يف 
الصر هي صفة التواضع، فهي من صفات 
أنبياء اهلل، التي حتلوا هبا، وقد روي عن أيب 
انــه قال: ))فيام أوىص اهلل عز   عبد اهلل
اقرب  أن  كام  داوود  يا  داوود:  إىل  وجل 
أبعد  كذلك  املتواضعون  اهلل  من  الناس 
العاميل،  )احلر  املتكرون((  اهلل  الناس من 

.)273 :15
هبذا  باقتدائه  اإلنسان  فإن  وعليـــــــه 
تعاىل  اهلل  رضــا  جلب  يمكنـه  احلــديــث، 
تذوب  أن  بعد  من  وذلك  جنته،  وضامن 
األخالقيــــــة  الفضيلة  هذه  يف  شخصيته 

السامية.
العفو والصفح:. 3

مظاهر  أهم  من  والصفح  العفـو  يعد 
الصر، ورد يف تفسري ممع البيان يف تفسري 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  ــــة:  اآلي ذيـــل 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڤچ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 
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]سورة آل عمران: 134[.
إن جارية لعيل بن احلسني جعلت 
فسقط  للصالة،  ليتهيأ  املاء  عليه  تسكب 
اإلبريق من يدها فشّجه، فرفع رأسه إليها، 
يقول:  تعاىل  اهلل  إن  اجلاريــــة:  له  فقالت 
قد  هلا:  فقال  چ  ٿ  چٿ 

عن  ))والعافني  قالت:  غيظي،  كظمـــت 
قالت:  عنك،  اهلل  عفـا  قد  قال:  الناس(( 
اذهبي  ))واهلل حيـــــــب املحسنني(( قال: 
فأنت حـــــــــرة لوجه اهلل. )الطريس 2: 

.)393
إن العفو والتجاوز ليس سببًا للحيلولة 
دون العداء، وإمخاد روح العداء، بل جيعل 
اإلنسان يف حالة سمو روحي؛ ألن مقابلة 
روحية  عىل  يعود  باإلحسان،  اإلســـاءة 
ملواجهة  اإلنسان  ويعد  بالعظمة،  اإلنسان 

أزمات اكر.
التقوى:. 4

كلمة التقوى التي تعني كبح الشهوات 
آيات  يف  ذكرت  قد  النفسانية  والنزعات 
هذه  وحتكي  الــصــر،  جانب  إىل  كثرية 
اآليات عن ترابط دقيق وشديد بني هاتني 
الصفتني وفيام ييل نستعرض بعض اآليات 

تعاىل:  يقول  املعنى،  هذا  تضمنت  التي 
مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  چ 

يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب 
محچ  جح  مج  حج  يث  ىث  جثمث 

]سورة الزمر: 10[.
اآليــة  ــذه  ه يف  التقوى  وردت  فقد 
عامـل  وهــي  الــصــر،  مــع  أكثر  برتكيب 

السيطرة عىل النفس.
ويف سورة يوسف يقول تعاىل: چ ڳ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ چ ]سورة يوسف: 90[.
اآلية،  هذه  سبقت  التي  اآليــات  ويف 
وصره   يوســـف حول  حتدثت  والتي 
القوي أمام مطالب زليخا، ومكـــر النساء 
حيث  للتقوى،  اختبار  أخطر  يعد  الذي 

ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  چ  تعاىل:  يقول 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ ]سورة يوسف: 

.]24
  وهنا فان عفة وصر وقوة يوسف
وهي تقواه، قد انترصت عىل أماين النفس 

وشهواهتا.
املتقني   عيل اإلمـــام  وصــف  وقــد 
أعقبتهم  قصرية،  أيامــًا  ))صروا  بقوله: 
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اخلطبة:  البالغـــة،  )هنج  طويلة((  راحة 
.)193

طرق الصر من وجهة نظر 
علـــــــم النفس:

إىل  نتطرق  املقالـة  من  القسم  هذا  يف 
ومن  النفس،  علم  يف  الصر  طرق  بحث 
السلوكية،  الطرق  أقسام:  ثالثة  خــالل 
معرفة  ــرق  وط ــة،  ــرؤي وال املعرفة  طــرق 

اهلدف يف الصر.
الطرق السلوكية:أ. 

التفكري:. 1
طبقًا الكتشافات علم النفس املعريف، 
الظواهر  فإن فهم وإدراك اإلنسان يشكل 
فإن  هذا  عىل  وبناء  للسلوك،  األساسية 
صحيح  فهم  عنده  يكن  مل  إذا  اإلنــســان 
ومناسب للسلوك، سيكون ذلك السلوك 
ذلك  من  العكس  وعىل  صعبًا،  له  بالنسبة 
السلوك،  لذلك  مناسب  فهم  له  كان  إذا 

سيكون ذلك له بسيطًا.
عىل  يصدق  كذلك  املــوضــوع  وهــذا 

تعلم سلوك الصر.
بصر  يتمتعون  الذين  األشخاص  إن 
الدنيا،  جتاه  خاصة  ورؤية  فهم  هلم  يكون 

النظـــــام  هذا  عنارص  بعض  نذكر  وهنا 
اإلدراكي:

معرفة العامل:أ. 
عىل اإلنسان أن يتوصل إىل هذه املرتبة 
من البصرية، وهي أّن كل ما يف الوجود هو 
بيد مقتدرة وعامل خبري، وليس هناك يشء 
خارج عن دائرة قدرته وعلمه، ولذا البد 
أن يعرف بأن كل يشء حيصل عليه ويناله 
هو بعلم اهلل، وهو الذي يدبر أمر الوجود، 
ڃچ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  بمفهوم  ويعتقد 
سنة  ويــعــرف   ،]156 الــبــقــرة:  ]ســـورة 
االختبار واالبتالء ويعتقد هبـــــا. )البقرة: 

155 وآل عمران: 146(.
سنة التكامل:ب. 

البد لإلنسان أن حيمل هذا االعتقاد، 
لبلورة  لإلنسان  ميدان  الدنيا  بــأن  وهــو 
طريقــــــــــًا  يعترها  أن  وعليه  الطاقات، 
للتكامل ويتوصل إىل الكامل الالئق، وان 
احلقيقة  يف  هي  تواجهه،  التي  االبتالءات 
أرضية لتفجري الطاقات ولقدراتـــــــه التي 

أودعت فيه.
هذه  خالل  من  استعداداتــه  ويطلق 
االبتالءات، وبناء عىل هذا املنهج ستكون 
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أغلب االبتالءات واملحن صانعة لقدرات 
اإليامن  يقوى  وبذلك  وتكامله،  اإلنسان 
إحــدى  ويــكــون  الــصــر،  بمفهوم  ــه  أوج
ــورة  ]س الــبــرشيــة.  لتكامل  ــات  ــي األرض

الفرقان: 20[.
تقبل الواقع:. 2

يشغل  ال  العاقل  فإّن  للحكمة،  طبقًا 
قبيل  من  منــــه،  طائل  ال  عمل  يف  نفسه 

املواجهة والرصاع مع اهلموم بال فائدة.
لكن بداًل من هذا الرصاع عليه يسيطر 
اخلاطئــــــة  األساليب  ويرتك  مهومه  عىل 
مواجهــة  ففي  عاجزًا؛  إنسانًا  جتعله  التي 
الشخص  يتوصل  به،  واالعرتاف  الواقع 
الواقــــع،  األمر  ملواجهة  أفضل  فكرة  إىل 
املواجهة املؤثرة واحليويـــة هي عبارة عن 
األزمات،  من  للخروج  حل  طريق  إجياد 
أو االزدياد من الصر والتحمل، كام قال 
اإلمـــــــــام عيل: ))واعلم أن املخرج 
فاالحتيال،  حيلة  فيه  كانت  ما  أمرين:  يف 
وما مل تكن فيه حيلة فاالصطبـــــــــــار(( 

)غرر احلكم: احلديث: 1779(.
العالج بالبكاء:. 3

ونتيجة  طبيعي،  فعـــل  رد  هو  البكاء 

أحد  هو  والبكاء  اإلنسانيــــــة  للعواطف 
وتزايد  تراكم  دون  للحيلولة  األساليب 
يعد  املصــائب  وقوع  حني  وهو  الغموم، 
عنه  ينه  ومل  النفيس؛  األمل  لتسكني  سببًا 
اإلسالم؛ فإن حبس الغم يف داخل النفس 
الروح  يبعث عىل تصدع  البكاء  واجتناب 

ومتزقها.
إن التعاليم الدينية قد ألفتت النظر إىل 
 أئمتنا وصايا  جاءت  وقد  األمر،  هذا 
 يف ذلك بشكل مؤكد، فعن اإلمام عيل
عند  البكاء  يف  اهلل  رسول  ))رخص  قال: 
والعني  مصابــــة  النفس  وقــال:  املصيبة 
اهلل  أرىض  ما  فقولوا  قريب  والعهد  دامعة 
 :1 اإلسالم،  )دعائم  اهلجر((  تقولوا  وال 

.)225
اإلفصاح عام يف الداخل:. 4

يف  اهلموم  تراكم  لتاليف  الطــــرق  من 
الغم  عن  والبوح  اإلفصاح  هي  القلب، 
ففي  هلم،  والشكوى  املؤمنني  واستشارة 
 :الصادق يقول  األمــــــر  هذا  رضورة 
))إذا ضاَق أحُدكْم فليُعِلْم أخاه وال ُيعنُي 

عىل نفِسه(( )وسائل الشيعة 2: 55(.
التلقني الباعث عىل الصر:. 5
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مواجهة  يف  الناجحـــة  األساليب  من 
رفع  عىل  تبعث  والتي  املحزنــة،  األمــور 

مستوى الصر، هو تلقني التحمل.
يواجــــــــه  الذي  إن توجيه الشخص 
ونكرر  العالية  املعرفة  هذه  نحو  اهلموم 
تلقينه ذلك، فإن ذلك مؤثر جدًا يف تقوية 
اهلموم  تراكم  دون  احليلولة  ويف  روحيته 

والغموم لديه.
)الذي يعطي  املفهوم اإلهلي  وإّن هذا 
يقول  ذلــك  ويف  جــديــدًا،  أمــاًل  للمفهوم 
املصيبــــُة  َتباَعَدت  ))إذا   :عيل اإلمام 
لوُة((. )اآلمدي، غرر احلكــــم:  َقُربت السَّ

احلديث: 4055(.
وبناء عىل ذلك فإن الصر عالوة عىل 
قبال  املقاومة  يعني  فهو  املصطلح،  معناه 
األوىل،  احلادثة  خصوصًا  األيام،  حوادث 
والسيطرة عىل الضغوطات احلاصلة نتيجة 

ذلك.
االبتعاد عن عوامل إضعاف الصر:. 6

ال شك أن االبتعاد عن عوامل إجيــاد 
األمراض اجلسدية أو النفسيـــــة، تعد من 
أهم اخلطوات يف مال حفظ روحية الصر 
الصر  عــدم  أسباب  ومن  اإلنسان،  عند 

يف  السيطرة  عدم  هو  املهموم،  الفرد  عند 
ذكر املواهب اإلهلية، وذكر مشاكل عديدة، 
والغموم،  واهلموم  والعذابات،  كالغم، 
النقـــــائص وذكرها،  املستمر يف  فالتفكري 
والتكأب،  احلـزن،  سوى  ورائه  من  ليس 

وانعدام األمل، والرؤيا القائمة للحياة.
الرؤية اإلجيابية:. 7

تبتني الرؤية االجيابية عىل هذا املنطق، 
أن الشخص الذي يواجه املحنة، جيعل من 
وبعبارة  مجياًل،  أمــرًا  والصعاب  املشاكل 
أسلوب  هي  االجيابية  الرؤية  أن  أخــرى 
ســـارة  أمــور  إىل  املنغصة  ــور  األم لتغري 
حسنة، ويعد علم النفس أسلوب التفاؤل 
من  ـــالل  اإلق يف  املهمة  األســالــيــب  مــن 
وكذلك  الطمأنينــة،  وجلب  االضطراب 
بالكثري من هذه األفكار  اإلسالم حافـــل 
يقول املحققون يف هذا املجال: )عليك أن 
جتعل يف ذهنك األفكار اإلجيابية بداًل من 
دومًا  نتصـور  أن  وجيب  السلبية،  األفكار 
الدنيا بشكل الئق وحسن(.  نعيش يف  أن 

)باقر بور، 1362 ش: 673(.
طرق املعرفة والرؤية:ب. 

تعلم اإلدراك:. 1
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يف أوائل القرن العرشين، كانت هناك 
املنهج  السلوكية،  املدرسة  ملنهج  خمالفة 
فإن  املنهج،  هذا  ألسس  وبناء  اإلدراكي، 

التعلم يقع حتت تأثري مراحل ذهنية.
األمور،  إدراك  تشمل  املراحل  وهذه 
تنظيم املعلومات، جتزئة وحتليل املعلومات 
وفهم املعنى، وحسب اعتقاد علامء النفس، 
أو  معرفية  بنية  ذهنه  يف  يكون  املتعلم  أن 
إدراكية، تودع فيها معلومات حول خمتلف 
األحداث، وعىل أساس ذلك يكون هناك 

سلوك معني له موقف وإدراك.
الصر بواسطة القدوة:. 2

من نظـــــريات علم النفس التعليمي، 
وعىل  سلوكيـــة،  جوانب  عىل  تؤكد  التي 
التعلم  نظرية  هي  معًا،  املعرفية  اجلوانب 
من القدوة، وعىل أساس هذه النظرية فان 
بالتعلم عن طريق مشاهدته  املتعلم يرشع 
القدوة  سلوك  كان  فــإذا  القدوة،  سلوك 
هذا  سيكون  وتشجيع،  بدعٍم  مصحوبًا 
السلوك دافعًا وحافزًا للمتعلم عىل تكرار 
مصاحبًا  القدوة  سلوك  كان  وإذا  الفعل، 
عىل  للمتعلـــــم  حافزًا  سيكون  للعقوبة 
الوالدين  إن  اخلاطئ،  الفعل  تكرار  عدم 

مقام  يف  هم  الريايض  واملــدرب  والعلامء، 
العليا  املراتب  يف  األنبيـــاء  ويقع  القدوة، 

للقدوة.
آيات  الكريم يف  القرآن  أشـــــــار  لقد 
عظامء  لــدى  الصر  ــاالت  ح إىل  عــديــدة 
 أيوب عن  فتحدث  واألنبياء،  الدين 

ٿ  حئ...  جئ  ی  چ  تــعــاىل:  بقوله 
ڤچ ]ســورة  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹٹ  ٿ 

ص: 41 ـ 44[.
لنمو . 3 أرضية  الصعــاب  بأن  االعتقاد 

الطاقات:
االعتقاد،  هذا  حيمل  أن  اإلنسان  عىل 
بالنسبة لإلنسان، مال إلطالق  الدنيا  بأن 
يتسنى  هنا  ومن  واستعداداتــــه،  طاقاته 
التكامل ويصل  لإلنسان أن يسلك طريق 

إىل الكامل الالئق.
االعتقاد بأّن الصعاب واملحن والبالء 
الفرد هي يف احلقيقة أرضية  ترد عىل  التي 
فيه،  أودعــت  التي  قــدراتــه  إظهار  متهد 
من  الكثري  وجود  بفلسفـــة  االعتقاد  أن 
اإلنسان  حياة  يف  واملصائب  االختبارات 
تنضج طاقاته، وهتيئ أرضية لتكامله، وانه 

يف حتمله يبلغ الكامل وتتكامل شخصيته.
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النظرة الواقعية:. 4
عامل  الدنيا  بــأن  اإلنــســان  توهم  إذا 
عليـه  ــرد  ت وعندما  ــاء،  ــرخ وال الــراحــة 
يمكنــــــــــــه  ال  حينها  واملحن  األزمات 
يقول  يــصــر  أن  ــه  ل ولــيــس  الــتــحــمــل، 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ  تــعــاىل: 
ہچ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

]سورة هود: 9[.
• النفساين: 	 العامل  جيمز  وليم  يقــــــول 

وأعد  عليه،  هي  كام  األحداث  )تقبل 
احلدث  تقبـل  ألن  تتقبلها؛  أن  نفسك 
يعد أول خطوة يف التغلب عىل نتائـج 
ش،   1327 كارنيجي  )ديو  األزمة(. 

.)1919
املقارنة التنزلية يف املاديات:. 5

ومعيشتـــه  حياته  الشخص  قارن  إذا 
سيفقد  منه،  مستوى  أعىل  آخرين  بمعيشة 
صره ويف املقابل إذا قارن معيشته بمعيشة 
صره،  سيقوى  باملستوى  دونــه  هم  من 
غريه  بأن  يعــرف  الصبور  الشخص  أن 
لكن  هو،  يملكهــــــا  ال  أشياء  يمتلك  قد 
ال  كثرية  أشياء  لديــه  هو  الوقت  نفس  يف 
هذه  اإلنسان  حيمل  فحينام  أحد،  يملكها 

)ديل  ينقـل  احلياة،  يف  أمله  يقوى  الفكرة 
كارنيجي( أن احد أصدقاءه كان يستخدم 
هذه اجلملة شعارًا يف حياته: )كنت أعيش 
رأيت  أن  إىل  حــذاًء،  أملك  ال  ألين  الغم 
كارنيجي:  )ديــل  رجــل(.  له  ليس  رجــاًل 

.)119
طرق ملعرفة اهلدف:ج. 

االلتفات إىل اهلدف من الصر:. 1
الفرد  فإن  ــددًا،  حم اهلــدف  يكن  مل  إذا 
الشدائد  يتحمل  أن  عليه  ملــاذا  يعرف  ال 
النتيجة ال يمكنه  الغاية يف ذلك، ويف  وما 
الصر، لذا فقد حتدث القرآن الكريم عن 

ڃ  چ  تعاىل:  قوله  يف  الصر  أهــداف 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
چ ]ســـورة  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

الرعد: 22[.
حيمله  هدف  أسمى  هو  اهلل  رضــا  إن 
سلوك  كأي  هو  الصر  وان  املؤمن،  الفرد 
آخر حيتاج إىل حافز ودافع، ووجود اهلدف 

هو الذي يوجد احلافز.
كثريًا  أكدوا  قد  النفس  علامء  وكذلك 
العامل  منهم  السلوك،  يف  اهلدف  دور  عىل 
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)الغائية  اصطــــالح  باستخدامه  )أدلــر( 
اخليالية(.

)Fictional finalism(.
األشــخــاص  )يصنع  يــقــول:  حيث 
عىل  ويترصفون  خيالية،  أهدافًا  للحياة 
املقصــــود  هي  الشخصية  األهــداف  أن 
الشخص  اعتقد  إذا  احلياة...  يف  األخــري 
اجلنة هي  التي سيناهلا يف  العليا  احلياة  بأن 
جهد  يف  ستكون  حياته  فإن  التقوى،  اجر 

متواصل لنيل هذا اهلدف.
العلة  هي  اخليالية  األهــداف  وهــذه 
)جيمس  النفسيــــــــة  للفعاليات  الذهنية 
ــروس:  ــورك ن ــون يس  بــروجــاســكــا و ج

.)112
قيمة اهلدف:. 2

لتحمل  مستعــدًا  يكون  الشخص  إن 
ذلك،  قبال  والصر  واملصــــــائب  العناء 
ويبذل جهــــــــودًا مضنية يف سبيل حتقيق 
األهداف  تلك  بأن  يعرف  حينام  أهدافــه 
هدف  إىل  وتوصل  حياته،  يف  قيمة  ذات 

ساٍم.
من  اهلدف  بأن  الكريم  القرآن  يرصح 
هذا  ويصور  اهلل،  رضا  جلب  هو  الصر 

چ  ڃچ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  بقوله  اهلدف 
چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڎچ ]ســـورة  ڎ  ڌ  ڌ 

النحل: 96[.
حتليل:

إن  حتليله:  يف  ميشيل(  )ولــرت  يقول 
ويتحملون  أنفاسهم  حيبسون  األطفال 
ألجل أن حيصلوا عىل قطعتني من احللوى 
بداًل من قطعة واحدة؛ ألن قيمة القطعتني 
قيمة  وذات  التحمل  تستحق  احللوى  من 
تاريخ،  بال  كوملن،  )دانيل  هلم.  بالنسبة 

.)121
الشيق  املوضوع  )إن  )ليفني(:  ويقول 
الفرد،  توتر  حاالت  يف  يغري  أن  شأنه  من 
اهلدف  قيمة  أن  )اتيكنسون(  ويعتقــــــــد 
املؤثرة  النجاح  عوامل  إحدى  التشجيعية 
يف سلوك الفرد. )خدا بناهي، 1376ش، 

.)111
شوق الوصول إىل اهلدف:. 3

إذا كان الشخص حيمل يف داخله شوقًا 
يالقيه  ما  يتحمــل  سوف  معني،  يشء  إىل 
وصوله  طريق  يف  وعقبات  صعوبات  من 
لقيمة  مالزم  ليس  االشتياق  وهذا  هلدفه؛ 
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يكون  أن  املمكن  فمن  الواقعية؛  اهلدف 
الشخص  لكن  واقعية  قيمة  ــدف  اهل يف 
إليه،  للوصول  شوقًا  داخله  يف  حيمل  ال 
نتيجة ذلك هي عدم حتمل مشاق  فتكون 
لذا فقد أشار اإلمام  الوصول إىل اهلدف؛ 
أركــان  أحــد  هــو  الــشــوق  أن  إىل   عيل
أربع  عىل  ))والصر   :فقــــال الصر، 
إىل  اشتاق  فمن  ــشــوق...  ال عىل  شعب 
اجلنة سال عن الشهوات(( )هنج البالغة، 

احلكمة، 31(.
اخلوف من االنكسار واهلزيمة:. 4

والتعاليم  الوصايا  تتبع  خــالل  من 
اإلسالمية تتضح لدينا هذه الفكرة وهي: 
أن الشوق لوحده ال يمكنه أن يدفع الفرد 
نحو اهلدف املراد؛ بل إن هذه احلركة حتتاج 
اإلنسان  عالقة  فإن  لذا  أيضًا،  اخلوف  إىل 
التعادل  مالحظـــــة  جيب  سبحانه  باهلل 
والــرجــاء،  اخلــوف  بــني  فيها  ــوازن  ــت وال
اليأس  إىل  يؤدي  اهلل  من  املطلق  فاخلوف 

وترك العمل.
إىل  يؤدي  باهلل  املطلق  األمل  وكذلك 
أن حتمل  األعــامل،  االكــرتاث وترك  عدم 
املشاكل والصر تيرس لإلنسان ليس بأمل 

حتيط  عندما  بــل  اهلـــدف،  إىل  الــوصــول 
وبلوغ  الــوصــول  عــدم  خماطر  باإلنسان 
األهداف، فهذا اإلحساس بحد ذاته يمثل 

حافزًا مهاًم يف املسري.
نظرية  يف  اتكينسون  ــون  ج يــقــول 
الناس  من  الكثري  أن  )مع  )احلافـــــز(: 
يثابرون من األجل الوصول للنجــــــاح، 
مؤثر  غري  البعض  لدى  احلافز  لكـــــــــن 
يف الوصول للنجـــــــاح، بل هناك منحى 
آخر يدعى )منحى اجتناب اهلزيمــــــــــة 

واالنكسار(.
)Tehdency toavoid failuye(
املواقع  وتقلد  التطور  نحو  هبم  يدفع 

العالية(.
اإلعراض عن املنافية للهدف:. 5

إذا كان الشخص حيمل مجيع ما ذكرنا 
فيام تقدم، يعني له هدف حمدد وهلذا اهلدف 
قيمة يف نظره وله شوق وحب هلدفه؛ لكن 
يف نفس الوقت حيب أشياء تتناف وهدفه، 
الصعاب  ففي هذه احلالة ال يمكن حتمل 
التي تالقيه يف مسري حتقيق اهلدف، فهكذا 
شخص مثله مثل الذي يعرف مدى قيمة 
االمتحان، وله رغبة يف ذلك،  النجاح يف 
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أكثر وال يمكنه  اللهو واللعب  لكنه حيب 
ال  هذا  فبسبب  شهواته،  عن  نفسه  حبس 

يتمكن من الصر أمام صعوبة الدرس.
يصف   الصادق لإلمام  حديث  يف 
حرية  مــن  ناشئ  بأنه  يوسف  صــر  فيه 
 :النفس وعدم تعلقه بيء، حيث يقول
نابتة  أن  أحواله  مجيع  عىل  حر  احلر  ))إن 
الصديق  نائبة صر هلا... كام كان يوسف 
وقهر  استعبد  أن  حريته  يرضر  مل  األمني 
ووحشته  اجلب  ظلمه  تــرضره  ومل  وارس 
خريًا  يعقب  الصر  وكذلك  ناله...  وما 

فاصروا(( )الكايف 2: 89(.
استنتاج:

يف  للصر  املوصلة  االعتقادية  الطرق 
مثل:  اعتقادية  أمورًا  تتضمن  قرآنية  رؤية 
اهلل،  عــىل  والتوكل  تــعــاىل،  ــاهلل  ب اإليـــامن 
وطاعة اهلل سبحانه، واالعتقــــــاد باألجر 
اإلهلي، اإليامن بالقضاء والقدر، واالعتقاد 

بعدالة اهلل سبحانه.
عبادية  طرقًا  القرآنية  اآليات  وذكرت 

حتقق الصر لإلنسان وهي:
تعاىل،  اهلل  وذكــر  بالعبادة،  االستعانة 
النفس،  ومعرفة  اهلل،  من  العون  وطلب 

القرآن  ذكر  وكذلك  واملناجـــاة،  والدعاء 
أمورًا أخالقية تورث الصر وهي: اإلرادة 
والصفـــــــح،  والعفو  التواضع،  والعزة، 

التحمل والتقوى.
ذا  يكون  الصر  أن  إىل  القرآن  ويشري 
قيمة عند من يرجى منه التقرب ونيل رضا 

اهلل سبحانه.
التي  للصر  املؤديــــــة  الطرق  فمن 
يذكـــــرها القرآن هو، وجود واعز وحافز 
الدنيا،  احلياة  طبيعة  معرفة  طريق  عن 
واألمل بتعويض احلرمان، واألمل القوي 
باملوضوع،  واملعرفة  اإلحاطة  بالفرج، 

تذكر واستحضار عظامء الصر.
الطرق  النفس،  علم  نظر  وجهة  ومن 
تثمر الصر عبارة عن:  التي  السلوكيــــــة 
العالجي،  البكاء  الواقــع،  قبول  التفكر، 
النفس  تلقني  الداخل،  يف  عام  اإلفضـــاء 
تضعف  التي  األمور  عن  االبتعاد  الصر، 
الصر، الرؤية االجيابية القناعة واإلعراض 

عن الدنيا.
معرفية  طرقًا  النفس  علامء  ذكر  وقد 
يف مـــــــــــال الصر وهي: تعلم املعرفة، 
االعتقاد  الــقــدوة،  بواسطة  الصر  تعلم 
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خالل  من  يأيت  واالستعداد  النضج  بأن 
مواجهة املشاكل، الرؤية الواقعية، املقارنة 

التنزلية للامديات.
وطرق تقوية الصر عن طريق معرفة 
ــي: االلــتــفــات إىل اهلـــدف من  اهلـــدف ه
إىل  الوصول  شوق  الصر،  قيمة  الصر، 
عام  ــراض  اإلع االنكسار،  فــوق  ــدف،  اهل

ينايف اهلدف.
يصفح  الصبور  اإلنسان  فإن  وأخريًا، 
ويتجاوز عن أخطاء وظلم اآلخرين، وهو 

من أهل العفو.
ال  فهو  علمه،  بصحة  واثقًا  كان  وإذا 
املشاكل  ويواجه  اآلخرين،  يقوله  بام  يعبأ 

باملنطق واحلكمة.
فهرست املصادر:

القرآن كريم.
غرر . 1 حممد،  بن  الواحـد  عبد  آمــدي، 

مكتب  ــم،  ق الــكــلــم،  ودرر  احلــكــم 
اإلعالم اإلسالمية، 1413ق.

باقر بور، ايرج، عقدهاي رواين، آسيا، . 2
هتران، 1362ش.

آالء . 3 جــواد،  حممد  النجفي،  البالغي 
بنياد  قم،  القرآن،  تفسري  يف  الرمحن 

بعثت، 1420ق.
حممد، . 4 بن  نعمـــان  املغريب،  التميمي 

دار  ـــــريوت،  ب اإلســــــالم،  دعـــائـــم 
األضواء، 1411ق.

الشيعة، . 5 ــل  ــائ وس ــيل،  ــام ــع ال احلـــر 
مؤسسة آل البيت، قم، 1409ق.

ـــی، حمـــمـــد كـــريـــم، . 6 ـــاه ـــن ـــــدا پ خ
مطالعة  سازمان  وهيجان،  انگيزش، 
ــن كــتــب دانــشــكــاهــي، قــم،  ــدوي وت

1376ش.
الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن، . 7

التبيان يف تفسري القرآن، بريوت، دار 
إحياء الرتاث العريب، يب تا. 

هتران، . 8 زندگی،  آئني  ديل،  كارنگي، 
معرفت، 1327. 

أصول . 9 يعقوب،  بن  حممد  الكليني، 
ــارات أســـوه،  ــش ــت الــكــايف، قـــم، ان

1397ش. 
يف . 10 التحقيــــــق  حسن،  مصطفوي، 

ترمجه  بنگاه  الكريم،  القرآن  كلامت 
ونرش كتاب، هتران، 1360ش. 

السعادة، . 11 معراج  أمحد،  مال  النراقي، 
انتشارات إسالمية، هتران، يب تا.
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 كلية اآلداب - جامعة أهل البيت 

وصــف القرآن الكريــم كثرياً من حــوادث الحرب التــي دارت بني 

املســلمني واملرشكــني وبَــنيَّ يف مواضع كثــرية مضامني النرص واســبابه 

وموجباته ونتائجه. وقد حاول الســيد الباحث استقراء طائفة من آيات 

النرص الواردة يف القرآن ســواًء بلفظ )النرص( أم بألفاظ أخرى دالة عىل 

معناه.

وقد قُّسم البحث عىل قسمني: 

أولهام: يبحث يف لفظ )النرص( وهيأته الواردة يف النصوص القرآنية.

 وثانيهام: األلفاظ الدالة عىل معاين النرص يف التنزيل العزيز.

وقد اســتغنى البحث عن مرسد باملصادر، اذ أعطى مصادره هويتها 

كاملة يف حوايش البحث.



داللة الرتكيب املنتظم لسياقات النرص يف التعبري القرآين

320

س والثالثون -شتاء )2019م- 1440هـ(
ساد

العدد ال

توطئــــــــــة:
العامليـــن، والصــالة  احلـمــد هلل رب 
والســـالم عــىل ســيـد املرســليـن، وآلـــه 

وأصحابه املنتحبني،
اقتضت حكمة اهلل  فقد  بــعــُد:  ــا  أم
وأن  ومشيئته أن يتدافع احلق والباطل، 
يتصارع اإليامن والكفر، والناظر يف تاريخ 
الرساالت الساموية جيد ما يعضد ذلك 
ويؤيده، فام من نبي من األنبياء إال اعرتضه 
قومه وخاصموه، وأظهروا له العداء، لكن 
اهلل تعاىل كان يف كل جولة من جوالت 
الرصاع يقف مع رسله وأوليائه الصاحلني 
ويدحر الباطل وأهله، وهذا الرصاع أزيل 
وما  والــرش.  اخلري  رصاع  بتداول  يتداول 
اإلسالمية  الرسالة  إىل  النوبة  وصلت  إن 
املحمدية حتى واجهت الدعوة اإلسالمية 
هنض  خمتلفة  حتديات  فجرها  بــزوغ  منذ 
تعارضًا  الرسالة  هذه  يف  وجدوا  أقوام  هبا 
فقاوموا  ورغباهتــــم،  الشخصية  وميوهلم 
املسلمني  مقاطعــــة  بإعالن  الدعوة  تلك 
مكة  من  وإخراجهـــــم  وإيذائهم  األوائل 
مع  عليهم.  احلرب  شن  ثم  ومن  املكرمة 
أن اإلسالم هو دين السالم، واسمه مشتق 

منه، والقرآن الكريم هو كتاب اهلل اخلالد، 

الذي نزل بلسان عريب مبني، لينرش مبادئ 

ذلك الدين احلنيف، وقد اصطفى الباري 

عبد  بــن  حممدا  الــعــريب  النبي  وجــل  عــز 

بالقرآن  وناطقًا  الدين  هبذا  رسواًل   اهلل

الكريم ليكون رمحة للعاملني.

من  كثريا  الكريم  القرآن  وصف  وقد 

املسلمني  بني  دارت  التي  احلرب  حوادث 

واملرشكني، وبنّي يف مواضع كثرية مضامني 

النرص، وأسبابه وموجباته، ونتائجه، وقد 

النرص  آيات  من  طائفة  استقراء  حاولت 

الواردة يف التنزيـــــــل العزيز، سواء بلفظ 

النرص وهيآته الرصحيــــــــة، ام بألفاظ ُأخر 

من  الغرض  وكان  النرص،  معنى  عىل  دالة 

ذلك بيان مضامني عامة للنرص، أوضحتها 

اآليات الكريمة.

بني  التي  البحـث  مادة  اقتضت  وقد 

يديَّ أن اقسمها عىل قسمني، تناول القسم 

األول منهام: لفظ النرص وهيآته الواردة يف 

النصوص القرآنية. وتناول الثاين: األلفاظ 

النصوص  يف  النصـــــــر  معنى  عىل  الدالة 

القرآنية.
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القسم األول: 

النرص وهيآته الواردة يف النصوص 
القرآنيــــــــة:

خري  إتيان  عىل:  يدّل  اللغة  يف  النرص 
اهلل  ونــرصَ  املظلوم،  إعانة  هو  أو  وإيتائه 
أعدائهم،  عىل  الظفــــر  آتاهم  املسلمني: 
الُنرصة  واالسم:  العطــاء،  أيضًا:  والنرص 
عىل  واســتــنــرصه  املــعــونــة،  حسن  ــي  وه
وتنارصوا  عليه،  ينرصه  أن  سأله  عــدوه: 
نّجاه  ــرصه:  ون بعضـــــًا.  بعُضهم  نــرَص 
ــرِصت  وُن العطاء.  والــنــرص:  وخــّلــَصــه. 
واالستنصـــــار:  أمطرت.  أي:  األرض، 
التعــــاون  والتنارص:  استمــداد النرص. 
عىل النرص، واالنتصار)1(. وذهب بعضهم 
أن ))الــنــرص أخــص مــن املعونـــة،  إىل 
وتعدية النصـر  الختصاصه بدفع الرض، 
بمن لتضمنه معنى احلفظ، وبعىل لتضمنه 

)ابن   508 اللغة )نرص( 4/  مقاييس  ينظر:   )1(
حتقيق  395هـ،  ت  زكريا  بن  أمحد  فارس، 
الفكر،  دار  هـــارون،  حممد  الــســالم  عبد 
العرب  لسان  وينظر:  1979م(.  بريوت، 
بن  حممد  منظور،  )ابن   524  /11 )نرص( 
بــريوت،  ــادر،  ص دار  ـــ  711ه ت  مكرم، 

1968 م(. 

معنى الغلبة(()2(.
ومن هذه املعاين اللغوية يلحظ أن 
يتضمن  إذا حتقق فهو خري عــام  النرص 
فالعون اإلهلي رضوري  كل هذه املعاين، 
والتأييد املعنوي عامل  لتحقيق النرص، 
والنرص عطاء  مهم من عوامل النرص، 
فهو منحة ونعمة إهلية، والنجاة واخلالص 
نتيجتان من نتائج النرص وآثاره، فاملؤمنون 
إذا انترصوا عىل عدوهم فقد نجوا منه، 

وختلصوا من ظلمه وقهره، وهكذا.
النرص يف الصطالح:

مل يكثر املفرسون اخلوض يف تعريف 
معنى النرص من الناحية االصطالحيــــة، 
بذكر أحـــد املعـــــاين  ومعظمهم اكتفى 
ــارة إىل معنى النصـــر  أو اإلش اللغوية، 
بشكل مقتضب ومن ذلك مثال :))النرص 
هو التأييد الــذي يكون به قهر األعــداء 
وغلبهم واالستعالء عليهم(()3( ويف كتب 

أيوب  الكفوي،  البقاء  )أبو   909 الكليات   )2(
عدنان  حتقيق  ت1094هـــــ،  موسى  بــن 
مؤسسة  ــــرصي،  امل ــد  ــم وحم ـــش  ـــدروي ال

الرسالة، ط 2، 1993م(. 
حممد بن  )الشوكاين،   509  /5 القدير  فتح   )3(
الفكر،  دار  عيل بن حممد ت 1205هـــ، 

بريوت،. ط، د .ت(. 
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))النرص تعبري التيني مستخـدم  القانون: 
دون  مــن  انتهاء احلـــرب،  للداللة عــىل 
وجود أي اتفاق شكيل أو ضمني، بتاليش 
الدولة املهزومة، التي ختتفي كدولة، وحتل 
حملها سلطة ذات سيادة أو أكــثــر(()4(. 
))الفوز والغلبة عىل  النرص  وقيل أيضًا: 
أو عىل املرض أو عىل الفقر أو  األعــداء، 

األهواء(()5(.
النرص يف القرآن الكريم:

حتّدد معنى النرص يف اإلسالم بالنتيجة 
هبذا  وتقيد  اهلل،  سبيل  يف  للجهاد  املبارشة 
العزيز  بإذن  الفتح  ليتبعه  الديني  املفهوم 
اجلبار من أجل نرش اإلسالم وجعل كلمة 
احد  ال  اهلل  ينرصه  فالذي  العليا  هي  اهلل 

چ چ ڇ ڇ  چ  يغلبه، قال عز وجل: 
ڇ ڇ چ ]سورة آل عمران: 160[.

اإلسالم  يف  النرص  معنى  ارتبط  وقد 
وذكر  تعاىل،  اهلل  سبيل  يف  اجلهاد  بمفهوم 

 1073  /2 معجم املصطلحات القانونية   )4(
املؤسسة  ترمجة :منصور القايض،  )جريار، 

اجلامعية، بريوت، ط1، 1988م. 
)مويس  القاموس القانوين الثالثي1669   )5(
نخلة وآخرون، منشورات احللبي احلقوقية، 

بريوت، ط1، 2002م(. 

إليها  ــا  ـــادة وم امل ــذه  الــكــريــم ه ــرآن  ــق ال
 )14( يف  متعددة  وصيغ  باشتقـــــاقات 
ــه متثلت  أوج ــرست عىل  وُف مــوضــعــًا)6(، 

يف)7(:
املنع، ومنه قوله تعاىل: چ ژ ژ ڑ - 

ڑ چ ]سورة الشعراء: 93[.
ومــنــه قــولــه تعاىل: -  ــعــون،  بمعنى ال

چچ چ چ چچ ]سورة 

ڑ  چ  تعاىل:  وقوله   ،]40 احلــج: 
احلــرش:  ـــورة  چ ]س ک  ک  ڑ 

.]12
ڱ -  چ  ومنه قوله تعاىل:  الظفر، 

ــورة  ڻچ ]س ں  ں 
البقرة: 250[.

فؤاد  املفهرس )نرص(، )حممد  املعجم  ينظر:   )6(
املرصية،  الكتب  دار  مطبعة  الباقي،  عبد 

القاهرة، 1945م(. 
الكريم  القرآن  يف  والنظائر  األشباه  ينظر:   )7(
ســلــيــامن،  بـــن  ــل  ــات ــق )م  241-  239
شحاته،  حممود  اهلل  عبد  حتقيق  ت150هـ، 
القاهرة،  للكتاب،  العامة  املرصية  اهليأة 
القرآن  يف  والنظائر  والوجوه  1975م(. 
موسى،  بن  )هارون   251-  250 الكريم 
ت170هـ، حتقيق د. حاتم صالح الضامن، 

دار احلرية للطباعة، بغداد، 1989م(. 
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ومنه قوله تعاىل: -  بمعنى االنتقـــام، 
القمر:  ڄچ ]ســورة  ڄ  چڦ 

.]10
ولعل هذا اإلكثار من ذكر النرص، 
له داللــة عىل أمهية هذا  بصيغ متعددة، 
وأن لــه ارتباطات  ــقــرآن،  املفهوم يف ال
صيغة تتناول أمــرًا يتعلق  فكل  متنوعة، 

بالنرص من جهة بحسب السياق القرآين.
موجبات النرص:

التي ذكرها اهلل سبحانه  من األسباب 
وتعاىل لتحقيق النرص ما يأيت:

األول: البتالء:
من احلقائق القرآنية الثابتة التي تناوهلا 
النصوص  هــذه  مثل  يف  الكريم  الــقــرآن 
وغريها أنه ال نرص دون ابتالء، وال متكني 
بال ابتالء، ومن يقف عىل حركة التاريخ، 
ويستقري حركة الــرصاع يصل إىل هذه 
ورب قائل يقول :ملاذا ال يكون  احلقيقة، 
دون ابتالء؟. وهل بالرضورة أن  النرص 
نبتىل حتى ننترص؟. ونجيب أن النرص ال 
بد له من ثمن، والنرص بال ثمن قد يستهان 
به، ويفرط به، من هنا كان االبتالء رضورة 
يكون النرص رخيصًا  وثمنًا للنرص كي ال 

فيستهان بالرساالت الساموية.
اقتضت سنة اهلل تعاىل أنه ال بد  لذا 
حتى  وال بد من الكروب،  من الشدائد، 
ال تبقى بقية من جهد، وال بقية من طاقة، 
ثم جييء النرص بعد اليأس من كل أسبابه 
ويف اللحظة التي يستحكم فيها  الظاهرة، 
ويأخذ فيها بمخانق الرسل،  الكرب، 
وال تبقى ذرة من الطاقـة املدخرة جييء 
فينجو  النرص من عند اهلل نرصا حاسام، 
الذين يستحقون النجاة وحيل بأس اهلل 

ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قال  باملجرمني، 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
البقرة:  چ ]سورة  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ 

ۇ  ۇ  ڭ  چ  تعاىل:  وقــال   ]214
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
چ ]سورة يوسف: 110[  ى ى 
ولربام يسأل سائل هنا: أليس يف مثل هذا 
تكون  السؤال شكًا أو ارتيابًا؟. ولربام 
الرسول متى نرص اهلل  إن قول  اإلجابة: 
ليس عىل سبيل الشك، إنام هو عىل سبيل 
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الدعاء باستعجال النرص، وتفسري ذلك أن 
سؤاهلم متى نرص اهلل؟. جاء ليصور مدى 
املحنة التي تزلزل هذه القلوب، وهي حمنة 
فوق الوصف جاءت لتلقي بظالهلا عىل 
تلك القلوب فتبعث السؤال املكروب، 
وعندما تثبت القلوب عىل هــذه املحنة 
املزلزلة تتم كلمة اهلل وجيــيء النرص من 
اهلل أال إن نرص اهلل قريب. من هنا وصف 
سبحانه النرص بأنه قريب ملا فيه من بشارة 

للمؤمنني بعد طول انتظار)8(.
الثاين: قانون األسباب واملسببات:

قبُل،  ُذكر  بام  ارتباط  له  األمر  هذا  إن 
فالنرص يضع لقانون األسباب والنتائج، 
إنام  وال عشوائية،  فهو ال يــأيت صدفة، 
لذا فإن عملية توقع  يضع لسنة وقانون، 
النرص واحلساب له، ينبغي أن تكون مبنية 
فإن حتققت  عىل دراسة أسبابه ومقدماته، 
رشوط النرص وأسبابه كاملة حتقق النرص، 
األحيان  غري أنــه يف كثري من  وإال فــال، 
يرتاءى للمتعجل أن النرص قد غدا وشيكًا، 
ثم يفاجأ باهلزيمة،  وأنه يف متناول اليد، 

)8( يف ظالل القرآن1/ 219 )سيد قطب، ط2، 
دار الرشوق، بريوت، 1979م(. 

ذلــك إال ألن املترسع واملتعجل ال  ومــا 
حيسن قراءة النرص، وال يمكنه التوقع له. 
والبرش بطبيعتهم القارصة يرجون النرص 
ويتوقعونه كلام الحت إشاراته،  الرسيع، 
النرص كــام توقعوا فإهنم  ــإذا مل حيصل  ف
وقد ينحرف  يصابون باليأس والقنوط، 
وعند  ويف كثري مــن األحــيــان  بعضهم، 
اشتداد األزمات يسأل الناس :ملاذا يتأخر 
النرص؟. ملاذا أبطــــــأ النرص؟. ملاذا حتول 
إىل هزيمة؟. لكن الذي يقرأ سنة  نرصنا 
النرص بامليزان الرباين ال يفاجأ مهام رأى، 
ألنه يعلم أن تأخر النرص وإبطاءه جزء من 
قدر اهلل الذي يضع حِلَكم ربانية نجملها 

فيام يأيت)9(: 
تنضج -  مل  األمة  ألن  النرص  يتأخر  قد 

لنيــــل النرص، ولو نالت النرص حينئذ 
لفقدته وشيكًا لعدم قدرهتا عىل محايته.

ألن األمة مل تصل -  قد يتأخر النرص، 
إىل قناعة أن قوى الدنيا كلها متمعة 
ال تكفل هلا النرص دون سند اهلل تعاىل، 
فال بد أن تتذوق األمــة مــرارة تأخر 

النرص حتى ترتسخ هذه القناعة.

)9( املصدر نفسه 4/ 2426. 
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قد يتأخــــر النرص حتى توثق األمة - 
صلتها باهلل، وتعلم أن هذه الصلة هي 
الضامنة الوحيدة الستقامتها بعد حتقق 

النرص.
قد يتأخر النرص حتى تتجرد األمة من - 

كل شائبة قاتلت ألجلها كاملغنم أو 
احلمية.

بأسباب  العتقاد  صحــــــــة  الثالث: 
النرص:

ــن فيها  ــف ظ ــواق ــرآن م ــق عـــرض ال
بعضهم أن النصـــر قد أصبح يف متناول 
من ذلك  تأخر خللل،  لكـــن النرص  اليد، 
يــوم حنني حني اعتقد أصحاب رسول 
اهلل أهنم منصورون لكثرهتم، وأهنم لن 
يغلبوا من قلة، لكن العدو باغتهم وفرق 
وثلة   ،اهلل لوال ثبات رسول  مجعهم، 
ولوال رمحة اهلل  املخلصني،  من أصحابه 

هبم هُلزموا رشَّ هزيمة، قال تعاىل: چ ۀ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ 
ھ ھ ے ے ۓ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ائ  ى  ېى  ې  ې 
ائ چ ]سورة التوبة: 25 -26[.

ويف هذه اآليــات ))تذكري للمؤمنني 
وابــتــالؤه إياهم بالتويل  بنرص اهلل هلــم، 
عجبهم بكثرهتم  واهلزيمة يوم حنني عىل 

ونرصهم من بعد ذلك  ورضاهم عنها، 
ليتذكروا أن عنايته تعاىل وتأييده لرسوله 
وللمؤمنني بالقوى املعنوية أعظم شأنا من 
وأن نرص اهلل هلم مل يكن  القوى املادية... 
بقوهتم، أو عصبية أحد منهم، أو قوة ماهلم 
إنام كان ذلك بفضل اهلل تعاىل عليهم، وما 
به  وما أمّدهم  أنزله عليهم من السكينـة، 

من جنود(()10(.
ـــقـــرآن صــــورة من  ـــرض ال ـــد ع وق
تعرض له املؤمنني،  صور االبتالء الذي 
وقــد جتــىل ذلــك يوم  الــنــرص،  حتقق  قبل 

ڌ ڎ ڎ  چ  قال سبحانه:  األحزاب، 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
گ  گ  ک  ک  ک 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ــزاب: 10[  چ ]ســورة األح ڱ ڱ 

)10( املنار 10/ 216 -217 )حممد رشيد رضا، 
اهليأة املرصية العامة للكتاب، 1975م(. 
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ففي هذا املوقف كان االبتالء شديدًا عىل 
فقد أطبق الكفر عليهم من كل  املؤمنني، 
زاغــت األبصار،  حتى  حدب وصــوب، 
فاملت عن سداد القصد، وبلغت القلوب 

احلناجر، لشدة الرعب واخلفقان)11(.
الرابع: الستعداد للنرص:

إن فكر التواكل واهلزيمة أفرز لدى 
املسلمني مفاهيم وتصورات خاطئة كثرية، 
أن البعض ينتظر من  ومن هذه األوهــام 
هذا الدين أن يعمل يف حياة البرش بطريقة 
دون  سحرية خارقة غامضـــة األسباب، 
ولطاقتهـم البرشية.  اعتبار لطبيعة البرش، 
وحــني يــرون أنــه ال يعمل هبــذه الطريقة 
فإهنم يصابون بخيبة أمل، وتضعف ثقتهم 
وقد يصابون  بجدية هذه املنهاج للحياة، 
بالشك يف الدين إطالقًا)12(، من هنا نسمع 
بني احلني واآلخر أسئلة مشككة :أليس 

القرآن4/  تأويل  يف  البيان  جامع  ينظر:   )11(
288 )الطري، حممد بن جرير ت 310هـ، 
الرسالة،  مؤسسة  شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق 

بريوت، ط 1، 2000م(. 
حيان،  )أبو   374 املحيط2/  البحر  ينظر:   )12(
حممد بن يوسف، ت 745هـ، مطابع النرص 

احلديثة، الرياض(. 

ــادرا عىل كل  أليس اهلل ق هو ديــن اهلل؟. 
يشء؟. فلامذا ال ينرصنا دائام؟. وملاذا ينرص 

عدونا علينا؟.
ولعل هذا اخلطأ يرجع إىل اجلهل هبذا 
الدين وطريقته يف العمل وآليته يف حتقيق 
إن هذا الدين منهج إهلي للحياة  النرص، 
يتم حتقيقه يف حياة البرش بجهد  البرشية، 
البرش أنفسهم، يف حدود طاقتهم البرشية، 
ويف حدود الواقع املادي للحياة اإلنسانية. 
إن هذا الدين ال يتحقق يف األرض بكلمة 
وال يتحقق بمجرد إبالغه  )ُكن( اإلهلية، 
إنام  وال يتحقق بالقهر اإلهلــي،  للناس، 
يتحقق بأن حتمله مجاعة من البرش، فتؤمن 
وجتتهد  وتستقيم عليــــه،  به إيامنًا تامًا، 
لتحقيقه يف قلوب اآلخرين، ثم تنترص هذه 
ثم تنترص عىل  اجلامعة عىل نفسها أوال، 
غريها. وقد أوىل القرآن هذه املسألة اهتاممًا 
بالغًا وأشار إليها يف مواقع عدة من كتابه 
سبحانه يف نصوص قرآنية  فبنّي  العزيز، 
متعددة أن اجلهد البرشي له دور بارز يف 
حتقيق النرص والتغيري واهلداية، قال تعاىل: 

ۀچ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

تعاىل:  ــال  وق  ]69 العنكبوت:  ــورة  ]س
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چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ ]سورة األنفال: 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  سبحانه:  وقال   ]53
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ ]سورة الرعد: 
اآلهلي  أن املنهج  وتشري اآليات إىل   ]11
التغيري األول هو  يقتيض تغيريي:  للنرص 
والتغري الثــــاين هو تغيري  تغيري اهلل تعاىل، 
البشــــــر. وأن التغيري األول وهو التغيري 

اإلهلي يأيت بعد التغيري البرشي.
إذن، ال بـــد من اجلهد البرشي حتى 
وما  يتبعه التغيري اإلهلي بتحقيق النرص، 
يتبعه من تغيري، فإذا مل يتحقق التغيري األول 
))ويف اآلية إيامء  فلن حيدث التغيري الثاين 
إىل أّن نعم اهلل عىل األمم واألفراد منوطة 
ابتداء ودوامــًا بأخالق وصفات وأعامل 
تقتضيها، فام دامت هذه الشؤون ثابتة هلم 
متمكنة منهم، كانت تلك النعم ثابتة هلم، 
واهلل ال ينتزعها منهم بغري ظلم منهم وال 
جرم، فإذا هم غريوا ما بأنفسهم من تلك 
العقائد واألخالق، غري اهلل حاهلم وسلب 
نعمتهم منهم... وقد جرت سنة اهلل تعاىل 
أال يغري نعمة أنعمها عىل قوم حتى يغريوا 
ما بأنفسهم من األحوال التي استحقوا هبا 

تلك النعمة(()13(.
وردت  التي  اهليآت  عىل  األمثلة  ومن 
فيهـــــــــــا مادة )نرص( يف القرآن الكريم، 
آيتني  يف  نلمحــــه  ما  دالالهتا،  واختالف 
قوله  مها  النرص،  لفظ  فيهام  ورد  كريمتني 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تـــعـــاىل: 
ٻپ پ پ پ ڀ ڀچ ]سورة 

ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  وقوله   ]39 احلــج: 
ڦچ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
الكريمة  اآلية  ففي   ]25 احلديد:  ]سورة 
و  )إّن(  بـ  مؤكدًا  النرص  لفظ  ورد  األوىل 
النرص  لفظ  الثانية ورد  اآلية  )الالم(، ويف 
من دون توكيد، وإنام أكد اللفظ يف األوىل، 
للمؤمنني  اإلذن  سياق  يف  هو  الكالم  ألن 
أخرجوا  بعدما  األعــداء  وقتال  اجلهاد  يف 
من ديارهم وقوتلوا ظلاًم، وقد ذكر أن اهلل 
بالنرص،  وعدهم  وقد  نرصهم،  عىل  قادر 

چ چ چ  چ  فقال مؤكدا ذلك: 
چ چ ]سورة احلديد: 25[ وال شك 
يف أن النرص حيتاج إىل قوة فأكد قوته وعزته 

مصطفى،  )أمحد   17 املراغي10/  تفسري   )13(
بريوت،  العريب،  الــرتاث  إحياء  دار   ،3 ط 

1974م(. 
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النرص  تأكيد  ناسب  وقد  والــالم(،  )إّن  بـ 
يف  كذلك  السياق  وليس  الــقــوة،  تأكيد 
اجلهاد  سياق  يف  ليست  ألهنا  الثانية،  اآلية 
املؤمنني،  اهلل  نرص  سياق  يف  وال  والقتال، 

بل يف سياق نرص املؤمنني لدعوة اهلل)14(.
ووردت لفظـــة النرص يف قولة تعاىل: 
چ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  چ 

]سورة الروم: 47[ وإنام قدم املسند إليه، 
لفظ  بذكر  التعجيل  فمن  التوكيد،  ليفيد 
تكريم  يف  مبالغة  السامع  ))يشعــر  )حقًا( 
الفضيلة  سابقة  ُيظهرون  الذين  املؤمنني 
فجعلهم  اهلل،  سبيل  يف  واجلهاد  واإليــامن 
إن  أي:  والــنــرص(()15(  للظفر  مستحقني 
تقديم اخلر )حقًا( عىل االسم )نرص( جاء 
املؤمنني، مشجعا هلم،  باالمتنان عىل  منبئًا 

مشعرا بالتوكيد واالطمئنان يف نفوسهم.
القسم الثاين: 

االلفاظ الدالة عىل معنى النرص:
ما استطعُت أن استقريه منها ما يأيت:

األخــذ:. 1

)14( ينظـــــــر: التعبري القرآين 155 )د. فاضل 
احلكمة،  بيت  بغداد،  جامعة  السامرائي، 

 .)1986
)15( البحر املحيط 7/ 178. 

وجبيه  اليء  حوز  اللغة:  يف  األخذ 
ومجعه، وهو خالف العطاء، يقال: أخذُت 
جاء  وقد  تناولُته)16(  أخذا:  آخذه  اليَء 
 )271( يف  منه  اشتق  وما  )األخــذ(  لفظ 
ولألخذ  الكريم)17(.  القرآن  من  موضعًا 
الوجوه  أصــحــاب  ذكــرهــا  أوجــه  مخسة 

والنظائر)18( وهي:
ۀ أ.  ۀ  چ  تــعــاىل:  قــولــه  يف  احلــبــس: 

ہ ہ چ ]سورة يوسف: 76[.
القبول: يف قوله تعاىل: چ ڄ ڃ ڃ ب. 

ڃ چ ]سورة األعراف: 199[.

العذاب: يف قوله تعاىل: چ ۆ ج. 
النساء:  چ ]ســورة  ۈ  ۈ 

.]153
گ د.  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه  الــقــتــل: يف 

گ ڳ ڳ ڳ چ ]سورة 
غافر: 5[.

)16( ينظر: مقاييس اللغة1/ 68، والصحاح2/ 
ت  محــاد،  بن  إسامعيل  )اجلــوهــرى،   559
الغفور  عبد  أمحد  حتقيق  400هـ  حدود  يف 

عطار، دار الكتاب العريب، مرص(. 
)17( ينظر: املعجم املفهرس )أخذ(. 

م250والوجوه  والنظائر  األشباه  ينظر:   )18(
والنظائر 264. 
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ھ ه.  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه  يف  األرْس: 
ۓچ  ے  ے  ھ 

]سورة التوبة: 5[.
ألفاظ  من  املادة  هذه  استعملت  وقد 
هزيمة  عىل  دالــة  بالقتل،  مقرونة  النرص 

تعاىل:  قال  مواضعها،  اغلب  يف  املنافقني 
گ  گ  گ  گ  ک  چ 

ڳ چ ]سورة النساء: 89[، وقال 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  تعاىل: 
ی  ی  ی  ی 
جئ حئ چ ]سورة النساء: 91[.

ــد يــكــون الــفــرق بــني اآليــتــني أن  وق
الغلبة،  وجه  عىل  الوجـود  هو  )الثقف( 
ومتكنتــم  املرشكني،  عىل  قدرتم  إذا  أي: 
هلذا  واحتاطـوا  فاقتلوهم،  هبم  الظفر  من 
املسجد  عند  ألنكــم  قتلهم،  يف  الــرشط 
احلرام، الذي ال حيل القتال فيه إال برخصة 
ذلك،  من  فأعم  )الوجدان(  أما  اهلل،  من 
أي: فاقتلوهم يف أي مكان وجدمتوهم فيه 
ويف أي وقت، فالفرق بينهام بلحاظ احلل 

واحلرم.
الفعــــــــــــل  داللة  يف  ما  يفى  وال 
)خذوهم( من جتسيد للصـــــــورة العنيفة 

تأخذ  ال  بأن  توحي  إذ  املرشكني،  ألخذ 
املسلمني رمحة وال رأفة بأعداء اهلل. وهذا 

ائەئ  چ  الكريمة:  اآليــة  خلصته  ما 
ۇئچ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
اآلية  سياق  ويف   ]61 األحــزاب:  ]سورة 
ما يغني عن وصف سوء حال أصحاهبا، 
الدنيا،  يف  تعاىل  اهلل  غضب  واستحقاقهم 
ولعنهم  ونفاقهم  وإظهار خبث رسائرهم 
يف اآلخرة بام أعده اهلل هلم من عذاب أليم.
بمعنى  القتل  من  تفعيل  و)التقتيل(: 
ذلك  عىل  ويدل  شدته)19(،  أو  القتل  كثرة 
املصدر املشتق من لفظ فعله املنصوب عىل 

املفعولية املطلقة )تقتياًل(.
األمـــر:. 1

النهـــي، وأما  بالفتــــح: نقيض  األمر 
األمر  وأمــا  العجب،  فهو  بالكرس  اإلمــر 
فالن  قوهلم:  من  أمور،  فجمـــع  بالضم: 
احلادثة،  أيضا:  واألمـــــر  باملعروف  أمور 
ــر وائــتــمــروا: امجعوا  ــآمــروا عــىل األم وت

آراءهم وتشاوروا)20(.

)الزخمرشي،   561 الكشاف3/  ينظر:   )19(
الكتاب  دار  ـــ،  ت538ه عمر،  بن  حممود 

العريب، بريوت(.
)20( ينظر: املثلث 1/ 312 -314 )البطليويس، 
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القرآن  يف  ــر  األم لفظة  ــرت  ذك وقــد 
معناها  وتوسع  كثرية،  مواضع  يف  الكريم 
فرست  وقد  سابقًا.  به  عرفت  عام  كثريًا 
عىل وجوه متعددة منها: )الدين، والقول، 
وفتح  ببدر،  والقتل  وعيسى،  والعذاب، 
والوحي،  والقضـــــــــاء،  والقيامة،  مكة، 
ـــوت، والــشــدة،  ــن، وامل ــدي والــنــرص، وال

واملشورة، واحلذر، واخلصب()21(.
قوله  النرص،  عىل  دااًل  منها  ورد  ومما 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  چ  ــاىل:  ــع ت
التوبة:  ٺچ ]سورة  ٺ  ٺ 
إضافة  ومن  رشعــــه)22(  غلب  أي:   ]48
)األمر( إىل )اهلل( يستفاد أن النرص وإعالء 
األديان  الدين وظهور اإلسالم عىل  كلمة 
وتعاىل،  سبحانه  بإرادته  معقود  األخرى 
هذا  ورد  وقد  فيه،.  غريه  ألحد  دخل  ال 
املعنى أيضًا يف قوله تعاىل خماطبًا املسلمني 

يوم أحد: چ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

د.  حتقيق  ت521هــــ،  حممد،  بن  اهلل  عبد 
بغداد،  احلــريــة،  دار  الفرطويس،  صــالح 

1982م(، و لسان العرب1/ 127.
)21( ينظر: األشباه والنظائر192 -195. 

)22( ينظر: الكشاف 2/ 194. 

ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ ڄ ڄ چ ]سورة آل عمران: 154[، 
ويف توجيه اخلطاب للرسول الكريم، بيان 
هلم بأنه واسطة الفيض واملبلغ الوحيد عن 
ربه وانه وضع ثقته وترشيقه. واالستفهام 

بـ )هل( يف اآلية استنكاري، بمعنى النفي 
من  وهي  النكرة،  قبل  )من(  زيادة  بقرينة 
النفي. وهو ترئة ألنفسهم من  خصائص 
أن يكونوا سببا يف مقابلة العدو، وتعريض 
خطأ  كان  أحد  يوم  للقتال  اخلــروج  بأن 
ليس   حممدا أن  يظنون  فهـــم  كبريا، 
مؤيًدا  لكان  رســوال  كان  لو  إذ  برسول، 

بالنرص)23(.
أسلوب  ــال  مج يف  الـــرسَّ  أن  ــبــدو  وي
أسلوب  إليه عن  والعدول  هنا  االستفهام 
النفي هو ))أن االستفهام يف أصل وضعه 
يتطلب جوابا حيتاج إىل تفكري، يقع به هذا 
املسؤول  أن  وكــام  موضعه،  يف  ــواب  اجل
األسئلة  هذه  عن  وروية  تفكري  بعد  جييب 
بالنفي، كان يف توجيه السؤال إليه محاًل له 
من  أفضل  وهو  النفي،  هبذا  اإلقــرار  عىل 

)حممد   26 والتنوير4/  التحرير  ينظر:   )23(
الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنرش(. 
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النفي ابتداء(()24(.
البشــرى:. 1

))الباُء  فــارس )395هــــ(:  ابــن  قــال 
عىل  يدّل  صحيح  أصٌل  ــراء:  وال والشني 
فالبرشُة:  ومجال،  حسٍن  مع  اليء  ظهور 
برشا،  البرُش  ُوسمي  اإلنسان،  جلد  ظاهُر 
الوجـــــه.  احلسن  والبشرُي:  لظهورهم. 
فالنا  برّشت  ويقــال:  اجلامل.  والبشارة: 
ابرّشه تبشريا وذلك يكون يف اخلري، وربام 
به  ــراد  ي ــرش، وقــد  ال مُحــل عليه غــريه من 

التبكيت(()25(.
)502هـ(:  الراغب  عند  والبشــــارة 
الساّر،  اخلر  من  إليك  يصُل  ما  ))أول 
ثانيًا مل يسَم بشارة(()26(  إليك  فإذا وصل 
))أّن  ــــــ(:  )538ه الــزخمــرشي  ـــر  وذك
ُيقصد  الــذي  للعذاب،  البشري  استعارَة 
املستهزئ  غيظ  يف  الزائد  االستهزاء  به: 

بدوي،  أمحد  )د.  القرآن164  بالغة  من   )24(
ط3،  الــقــاهــرة،  ـــرص،  م هنــضــة  مطبعة 

1950م(. 
)25( مقاييس اللغة1/ 251ـ252. 

 48-  4 ــرآن  ــق ال غــريــب  يف  ــردات  ــف امل  )26(
حممد،  بن  احلسني  األصفهاين،  )الراغب 
دار  كيالين،  سيد  حممد  حتقيق  502هـ،  ت 

املعرفة للطباعة، بريوت(. 

ــد ذكــرت  ــه(()27( وق ــامم ــت بــه وتــأملــه واغ
)84( يف  الكريم  القرآن  يف  ــادة  امل هــذه 
النرص،  عىل  دالة  واستعملت  موضعا)28( 
ــزاء  ــن ج ــام نــالــه املــؤمــنــون م كــاشــفــة ع
آي  من  آيتني  يف  احلرب  ساحة  يف  دنيوي 
بإمدادهم  املؤمنني  برشتا  الكريم،  القرآن 
حرهبم  يف  هلم  سندًا  يكونون  باملالئكة، 

ڑ  ژ  ژ  چ  تعاىل:  قال  أعدائهم  ضد 
گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ــورة  ڱچ ]س ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڀ  چ  تعاىل:  وقوله   ]126 عمران:  آل 
ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
وثمة   ]10 األنفال:  چ ]سورة  ڦ 
إذ  الكريمتني)29(  اآليتني  يف  داليل  ملمح 
اجلار  عىل  متقدمًا  )القلوب(  لفظ  ورد 
عنه  ومتأخرا  األوىل،  اآليــة  يف  واملجرور 
عىل  يعود  )به(  يف  والضمري  الثانيــــة،  يف 

)27( الكشاف 1/ 104. 
)28( ينظر: املعجم املفهرس )برش(. 

)29( ينظر: مالك التأويل1/ 170، )الغرناطي، 
أمحد،  فاضل  حممود  حتقيق  الزبري،  بن  أمحد 
و  بريوت، 1985م(.  العربية،  النهضة  دار 

التعبري القرآين 68. 
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اإلمداد باملالئكة.
والكالم يف اآليتني يصور معركة بدر، 
ذكر  األوىل  ففي  خمتلف،  املوقف  لكن 
وما  أحد  معركة  لذكر  متهيدًا  بدر  معركة 
أصاب املسلمني فيها من حزن وفرح، لذا 
اقتىض املقام أن يكون مؤخرًا عن القلوب، 
طمأنة هلا ومواساة للمسلمني، فجاء لفظ 
)البرشى( خمصصًا هبم بطريقتني، األوىل: 
باجلار  اإلتباع  بـ )إال(، واألخرى:  احلرص 
هذه  يف  املقام  كان  وملا  واملجرور)لكم(، 
اآلية هو الطمأنة وتسكني القلوب تقدمت 
)البرشى( عىل اإلمداد باملالئكة، زيادة يف 

املواساة واملسح عىل القلوب.
فيها  فاحلديث  الثانية،  اآلية  يف  أمــــــا 
معقود لتصوير معركة بدر وحدها وانتصار 
املسلمني فيها وأثر املالئكة املنزلني للقتال 
فيها  التعبري  جاء  لذا  املسلمني،  صف  يف 
واملجرور)به( اجلار  ُقدم  إذ  األوىل،  خمالفًا 
انتصار،  مقام  املقام  ألن  عىل)القلوب(، 

وإبراز اإلمداد الرباين باملالئكة.
اآلية  فاصلة  يف  اللفظ  ورد  هنا  ومن 
)العزيز احلكيم( معرفًا ويف فاصلة  األوىل 
الثانية)عزيز حكيم( منكرًا، مراعاة لطبيعة 

التعبري القرآين، فلفظ التنكري يفيد العموم 
ولفظ التعريف يفيد التخصيص والتعيني، 
والنرص يف األوىل حاصل بالطمأنة واملسح 

گ  چ  وعال-:  -جَل  فقال  القلوب،  عىل 
ڱچ،  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

النرص  أنواع  يشمل  فعام  الثانية،  يف  وأما 
وتعاىل:  سبحانه  قال  لذا  مجيعها،  ته  وهيآ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

ڦ چ.
التمكنی:. 4

التمكني يف اللغة :السلطنة ونفاذ األمر 
 ُ عىل اخللق، وفالن مكني عند فالن، أي بنيِّ
امللك ورفعة  واملكانة :املنزلة عند  املكانة، 
وقوهلم :إن بني فالن لذو مكنٍة  الشأن، 
وَمُكَن فالٌن  أي :متكن،  عند السلطان، 
ن من  عند الناس :أي عظم عندهم. ومتكَّ
وأمكنه  أي قدر عليه وظفر به،  الــيء، 
اليء :جعل له عليه سلطانًا وقدًرة،  من 
واملكنة:  ومتّكن عند الناس :عال شأنه، 

القدرة واالستطاعة والقوة والشدة)30( .
من هــذه املعاين يتضح أن التمكني 

-412  /13 )مكن(  العرب  لسان  ينظر:   )30(
 .413
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واملنزلة  السلطان  منها:  فيه عدة معاين، 
والقوة  والعظمة،  واملكانة وعلو الشأن، 

واالستطاعة والشدة.
التمكنی يف الصطالح:

معني،  اصطلــــــاح  للتمكني  يرد  مل 
أن  يمكن  له  اللغــــوي  املعنى  من  ولكن 
بلوغ  بأنه:  االصطالحي  معنـــــاه  يتضح 
وامتالك قدر من القوة،  حال من النرص، 
وحيازة يشء من السلطة والسلطان وتأييد 
اجلامهري واألنصار واألتباع، وهو لون من 

ألوان الرتسيخ يف األرض وعلو الشأن.
التمكني يف القرآن الكريم:

ن( بصيــــــــغ  ك  وردت مــادة )م 
واشتقاقات عدة يف القرآن الكريم، بلغت 
ثامين عرشة مرة)31(، ومل ترد كلمة )متكني( 
ن(  ك  أما )م  رصاحة يف القرآن الكريم، 
فقد ورد يف القرآن الكريم بعدة معاٍن، 

منها:
امُللك والسلطــــان: ومنه قوله تعاىل: . 1

ٻچ ]ســــورة  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ملكًا  أعطيناك  أي:   ،]84 الكهف: 
عظياًم فيه من مجيع ما يعطى امللوك من 

)31( ينظر: املعجم املفهرس )مكن(. 

التمكني واجلنود)32(.
ومنــــه قوله تعاىل: . 2 املنزلة واملكانة: 

چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ ]سورة 

ذو  عندنا  إنــك  أي:   ]54 يــوســف: 
مكانة وأمانة.

ہ . 3 چ  التهيئـــــــة :ومنه قوله تعاىل: 
چ ]ســـورة  ھ  ھ  ہ  ہ 

القصص: 57[.
لظفر: ومنه قوله تعاىل: چ ڤ ڤ . 4

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
أي:   ،]71 األنفال:  چ ]سورة  ڄ 
فاعلم أنه سيمكنك  أقــدرك عليهم، 

منهم)33(.
ــرار :ومــنــه قوله . 5 ــق ــت الــثــبــوت واالس

ڀچ ]سورة  پ  پ  پ  چ  تعاىل: 
جعلنا املاء  أي:   ،]21 املــرســالت: 
املهني يف رحم استقر فيها فتمكن)34(.

106)ابن  العظيم3/  القرآن  تفسري  ينظر:   )32(
كثري إسامعيل بن عمر ت 774هـ، تقديم: 
دار املعرفة،   ،3 ط  يــوســف املــرعــشــيل، 

بريوت، لبنان، 1989. 
)33( املصدر نفسه 2/ 449. 

)34( ينظر: جامع البيان29/ 144. 
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آيـــــــــة التمكني:
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ  ــاىل:  ــع ـــال ت ق
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ 
ک گ گچ ]سورة النور: 55[.

ــاءت جامعة  ــة الكريمة ج هــذه اآلي
جلملة قضايا تتعلق بالتمكني فقد اشتملت 
ورشوط التمكني،  عىل الوعد بالتمكني، 
وما يرتتب عىل الكفر بعد هذا  ــاره،  وآث

التمكني.
أول :الوعد بالتمكنی:

تضمنت اآليـــــة الكريمة وعدًا إهليًا 
إذا حتققت فيهم رشوط  لعباده املؤمنني، 
هذا الوعد اإلهلي  وقد اشتمل  التمكني، 
ــة  عــىل ثــالثــة أمـــور ورد ذكــرهــا يف اآلي

الكريمة، وهي:
االستخــــــــــــــــــالف يف األرض: أ. 

"ليستخلفّنهم يف األرض".
"وليمكنْن هلم ب.  التمكني يف األرض 

دينهم".

إبدال ما هم عليه من خوف إىل أمن: ج. 
"وليبدلّنهم من بعد خوفهم أمنا".

رشوط التمكني:
الــرشوط  ــرشوط التمكني  وأقصد ب
األساسية التي رشطهــــا اهلل تعاىل عىل 
القيام حصل  فإن قامت هبـا حق  األمــة، 
وإن فرطت فيها زال عنها  هلا التمكني، 
التمكني ومتلكها اخلوف وختطفها األعداء 
ــة الكريمة،  ــرشوط ذكرهتا اآلي ــذه ال وه

وهي:
)الذين أ.  به:  الرشك  وعدم  باهلل  اإليامن 

آمنوا منكم(، )ال يرشكون يب شيئًا(.
ـــح )وعـــمـــلـــوا ب.  ـــال ـــص الـــعـــمـــل ال

الصاحلات(.
العبادة )يعبدونني(.ج. 

الظفر:. 5
يف اللغة:

النرص، معنى معنوي  بمعنى  الظفــــر 
ظفر  فالظفر:  احليس  معنــــــاه  من  مشتق 
وَظَفَر فالن يف  وظفر الطائر،  األصبــــع، 
وجه فالن، غرز أظفاره يف حلمــــه، وُيعر 
به عن السالح تشبيهًا بظفر الطائر إذ هو 
له بمنزلـــة سالح، ومن هذا املعنى املادي 
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والظفـــــر الفوز  ظفَر بعدوه غلبه.  قيل: 
ورجــٌل مظفر صاحب دولة  باملطلوب، 
وهو  يف احلرب ال يؤوب إال بالظفر)35(. 

املعنى االصطالحي له.
يف القرآن الكريم:

وردت مادة ظفر يف القرآن الكريم 
دالة عىل النرص والغلبة عىل العدو يف قوله 
تعاىل يف بيان حال املسلمني واملرشكني يف 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  احلديبية:  صلح 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ 
سيـاق  من  ويلحظ   ]24 الفتح:  ]ســورة 
اهلل  يمنحها  إهلية  هبـــة  الظفر  أن  اآليــة 
سبحانــه من يشـــاء من رمحته، ملن هّيأ هلا 
رسول  املسلمون  بايـــــع  فقـد  األسباب، 
عنهم  فــريض  الــرضــوان،  بيعــة   اهلل
وألطافه  نعمته  يستوجب  ورضاه  سبحانه 
ُيكتب  أن  قدرته  فشاءت  ونــرصه  ومننه 
فكف  الرضوان)36(،  بيعة  بايع  ملَن  الظفر 
املســـــــلمني  صفوف  يف  املندسني  أيدي 

العرب  ولسان   ،535 املــفــردات  ينظر:   )35(
)ظفر(4/ 519. 

)36( ينظر: جامع البيان 22/ 236. 

أصحاب  فأخذهم  غيلًة،  ليــــأخذوهم 
الرسول  عنهم  عفا  ثم  أرسى،  الرسول 
أيدي  وكّف  سبحانـــه،  اهلل  بأمر  الكريم 
سبحانه  يعلمها  حلكمة  عنهـــم  املسلمني 
سيكون فيها اخلري كله للمسلمني. فالظفر 
هنا حقق الفوز باملطلوب والغلبة عىل كيد 

األعداء والنرص عليهم.
الغلبة:. 6

ورد يف معنى مادة )غلب( يف اللغة أّن: 
الغني والالم والباء أصٌل صحيح يدّل عىل 
قوة وقهر، وشدة، ُيقال: غلبُته غلبًا وغلبَة، 
فأنا غالٌب. وتغلب عىل بلد كذا أي استوىل 
ورجل َغَلَبٌة :شديد الغلبة،  عليه قهرًا، 
وامُلغلَّب من الشعراء :املحكوم له بالغلبة 
وأصل  قيل:  كأنه غلَب عليه،  عىل قرنه، 
غلبت: أن تتناول َغَلَب رقبتِه، واألغلب: 

الغليظ الرقبة والَغَلبة :القهر)37(.
ويلحظ من هذه املعاين اللغوية بأن 
من معاين الغلبة :القــــوة والقهر والشدة 
واالستيــالء، والتغلب عىل األقران، وكل 
هذا من مستلزمات النصـــر، وال شك أن 

 ،288  /4 )غلب(  اللغة  مقاييس  ينظر:   )37(
واملفردات 363. 
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هذه املعاين من مستلزمـــات النرص وأثاره 
ونتائجه.

 )31( يف  ـــادة  امل هــذه  وردت  وقــد 
وُذكرت هلا  الكريم)38(  القرآن  يف  موضعًا 

أربعة معاٍن يف القرآن، هي:

القهر، ومنه قوله تعاىل: چ ائ ەئ . 1
ەئ وئ چ ]سورة يوسف: 21[ أي 

ۆ  قاهر ومنه أيضًا قوله تعاىل :چ 
ۆ ۈ ۈ چ ]سورة الصافات: 

173[، أي: القاهرون.
القتل، ومنه قوله تعاىل: چ ڄ ڄ . 2

ڃچ  ڃ  ڃ 
]سورة آل عمران: 12[.

ڤ . 3 چ  الظهـــــــور ومنه قوله تعاىل: 
ڦچ ]ســـورة  ڦ  ڦ  ڤ 

الكهف: 21[.
ھ . 4 چ  ومنه قوله تعاىل:  اهلزيمـــة، 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۇچ ]ســـورة  ۇ  ڭ 
سيهزمــــــــون  أي:   ،]3-2 الــروم: 
بتحقق  تعاىل  منه  إخبار  الفرس، وهو 

)38( ينظر: املعجم املفهرس )غلب(. 

ذلك قبل أن يقع)39(.
والغلبة هلا صورتان:

غلبة ماديــة بالقوة والسيف  األوىل: 
والسنان، وهي ثابتة لبعض األنبياء الذين 

ُأمروا بالقتال.
غلبــــــة معنوية باحلجة  واألخــرى: 
وهــي ثــابــتــة جلميع الــرســل  ــان،  ــي ــب وال

واألنبياء.
أغلب معاين الغلبة يف القرآن  إال أن 
كقوله  يراد هبا الغلبة بالسيف والسنان، 

سبحانه: چ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ۇچ؛  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  وقوله أيضا: 
ڑچ ]ســورة  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
فاملالحظ يف هاتني اآليتني   ]249 البقرة: 
أن الغلبة املقصودة هي الغلبة املادية التي 
من  ويستفاد  تكون بالسيف والسنان، 

اآلية الكريمة: چ ڌ ڌ ڎ ڎ 
كثرة  أن  چ،  ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
اهلل  بل  الغلبة،  منشأ  هي  ليست  اجلنود 
سبحانــه يمتنهُّ عىل عباده املؤمنني فيحقق 
احتجاج  الكــالم  ويف  وغلبتهم،  نرصهم 

)39( ينظر: جامع البيان 20/ 73. 
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املصاديق)40(  ببعض  إلقناعه  اخلصم،  عىل 
وهي حقيقة واقعية طاملا ذَكر اهلل هبا عباده 
من  هبا  فذَكر  القتال،  يف  النرصة  الراجني 
ً بصيغة املضارع املرشوط  املادة أيضا  هذه 

ڈ  ڎ  ڎ  چ  تــعــاىل:  ــال  ق بالصر، 
ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڳ چ ]سورة االنفال: 65[.
وهو  خــر)كــان(  تقديم  يف  ولــعــل 
إشعارًا  )عرشون(  اسمهـــــا  عىل  )منكم( 
الصابرين،  املؤمنني  بشأن  العناية  بكامل 
مل  وإنام  العدد.  كثري  يعادلون جيشًا  إذ هم 
قوله  يف  املرشكني  إىل  بالنسبة  املمّيز  يذكر 
العدد  لقلة  چ  ڑڑ  ژ  چ  تــعــاىل: 

گ  گ  گ  چ  فيقوله:  سبحانه  وذكره 
گ ڳ چ لكثرة العدد.

املضارع  بصيغة  املــادة  هذه  وردت  و 
املسبوق بـ )سني االستقبال(يف قوله تعاىل: 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  چ 

ۇچ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

التنزيل  )مــدارك  النسفي  تفسري  ينظر:   )40(
126 )النسفي، عبد  التأويل( 1/  وحقائق 
الكتاب  دار  710هــــ،  ت  ــد،  أمح ابــن  اهلل 

العريب، بريوت، 1978م(. 

]سورة الروم: 1ـ3[ ويف قوله تعاىل: چ ڄ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

چ چ ]سورة آل عمران: 12[.
ــــن قـــولـــه تـــعـــاىل:  ويـــســـتـــفـــاد م
چ  ڃ  چ  و  چۇچ 

حتذيرًا  مستقباًل  اإلهلي  الوعد  هذا  حتقق 
للكفار بأن ال يغرتوا بقوهتم الظاهرية، إذ 

إن إرادة اهلل غالبة ال حمالة)41(.
واستعملت مادة )غلب( بصيغة اسم 
الفاعل الدال عىل االستمرار يف قوله تعاىل: 
ڇچ ]سورة  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

آل عمران: 160[ بيان لنفي اجلنس بنفي 
من  أبلغ  وهو  وصفة،  ذاتًا  مجيعًا،  أفــراده 
قول )ال يغلبكم أحد(، ألنه يدل عىل نفي 
الصفة فقط)42(. وقد أكد القرآن هذا املعنى 
يف قوله تعاىل: چ ىئ ىئ ىئ ی ی چ 
الغلبة هلم  ثبات  أي:  املائدة: 56[  ]سورة 

 319 لــلــفــراء2/  الــقــرآن  معاين  ينظر:   )41(
حتقيق  هـ،   207 ت  زياد  بن  حييى  )الفراء، 
وعيل  شلبي  وإسامعيل  النجار  عيل  حممد 

النجدي، القاهرة، 1955ـ1972م(. 
)الشيخ   508 القرآن  ملعاين  البيان  صفوة   )42(
حسنني حممد خملوف، دار الفكر، 1981م(. 
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يف عاقبة أمورهم يف الدنيا واآلخرة)43(.
الفتـح:. 7

اللغـــــة: نقيض اإلغالق،  يف  الفتح 
ُيقال  واإلغــالق،  اإلشكال  إزالة  هو:  أو 
وافتتحه وفتحه  فتحــه يفتحه فتحًا،  منه: 
األبواب- وفّتحـــــــــت  فانفتح وتفتح. 
واالستفتــــــــاح:  للكثرة-فُفتحْت،  ُشدد 
االستنصار واستفتحت عىل فــالن :أي 
والفتح أن تفتح بني قوم  سألته النرص. 
والفتح هو افتتاح دار  يتصمون إليك،. 
احلرب. والفتح :النرص والظفر، ألنه يفتح 
بابًا مغلقًا، والفتح رضوب :منها ما يدرك 
بالبرص كفتح الباب والقفل واملتاع، ومنها 
ما يدرك بالبصرية، كفتح اهلم وإزالة الغم، 

ومنها فتح املستغلق من العلو)44(.
أما الفتح يف االصطالح :فهو الظفر 
باملكان واملدينة والقرية سواء، كان بحرب 
أو كان دخــول عنوة أو  أو بغري حــرب، 
ألن املوضع إنام يكون  فهو فتح،  صلح، 

 265 القرآن4/  ألحكام  اجلامع  ينظر:   )43(
)القرطبي، حممد بن أمحد، ت 671هـ، دار 

إحياء الكتب العربية، بريوت، 1988م(. 
 ،469  /4 )فتح(  اللغة  مقاييس  ينظر:   )44(

والصحاح)فتح( 1/ 389. 

منغلقًا، فإذا صار يف اليد فهو فتح. وقيل: 
فتح مساكن األعـــداء ودخــول  الفتح: 

منازهلم)45(.
الفرق بني النرص والفتح:

يف سورة النرص عطف سبحانه الفتح 
عىل النرص يف قوله: چ ڦ ڄ ڄ ڄ 
وهبذا   ]1 النرص:  ]ســـورة  چ  ڄ 
العطف كأنه أشار سبحانه إىل أن النرص 
وقــد فرق  وأن بينهام فرقًا،  غري الفتح، 

العلامء بني النرص والفتح بام يأيت)46(: 
أن النرص هو الظهــــور عىل األعداء أ. 

واالستعــــالء عليهم ولو مل يتم فتح 
قد يتحقق دون أن  والنرص  بالدهم، 
يتبعه فتح للبالد، أما الفتح فال يتحقق 
فتح  إال بدخول بالد الكفار كام يف 

مكة.
أن النرص سبب للفتح، ولوال حصول ب. 

النرص ملا متكن املسلمــــون من فتح 
البالد ودخوهلا.

)45( ينظر: فتح القدير5/ 509. 
)46( التفسري الكبري33/ 151 )الفخر الرازي، 
حممد بن عمر بن احلسني، ت  606هـ، دار 
و  د. ت(،   ،2 الكتب العلمية، طهران، ط 

مدارك التنزيل 2/ 838. 
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وهي ج.  الفتح مرتبـــة أعىل من النرص، 
فالفتح ليس ظهور عىل العدو  تعقبه، 
فحسب بل هو دخول البالد وفتحها.

الفتح يف القرآن الكريم:
يف  موضعًا   )38( يف  الفتح  لفظ  ورد 
القرآن الكريم، وُذكرت كلمة الفتح لفظًا 
والفتح يف القرآن  رصحيًا ثامين مرات)47(. 

عىل أربعة أوجه)48(:
الفتح الذي هو ضد االغالق، منه قوله أ. 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ  ــعــاىل:  ت
ۅ چ ]سورة الزمر: 73[.

الفتح بمعنى القضاء، ومنه قوله تعاىل: ب. 
چ ک ک ک ک گ گ چ 

]سورة األعراف: 89[.
ومنه قوله ج.  الفتح بمعنى اإلرســـال، 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  تــعــاىل: 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ 

ائ چ ]سورة فاطر: 2[.
الفتح بمعنى النرص، ومنه قوله تعاىل: د. 

)47( ينظر: املعجم املفهرس)فتح(. 
 462-  461 النواظر  األعني  نزهة  ينظر:   )48(
ــن عيل  ــن ب ــرمح )ابـــن اجلـــــوزي، عــبــد ال
حممد الرايض،  دراسة وحتقيق  ت597هـ، 

ط 3، مؤسسة الرسالة، 1987م(. 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  چ 

املائدة: 52[ وقوله  چ ]سورة  ڇ 
چ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ  ــاىل:  ــع ت

]سورة الصف: 13[.
النرص  ألفاظ  من  )الفتح(  واستعمل 

قال  فتح مكة،  العزيز علاًم عىل  التنزيل  يف 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ  تعاىل: 
 ،]10 احلــديــد:  ]ســـورة  چ  ىئ  ىئ 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  چ  تــعــاىل:  ــال  وق
وقال   ،]13 الصف:  ]سورة  ېئچ  ېئ 

تعاىل: چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ 
]سورة النرص: 1[.

العظيم  الــنــرص  ــذا  ه ــر عــن  ُع ــد  وق
تعاىل:  قوله  يف  ومصدره(  )الفعل  بصيغة 
الفتح:  ]ســورة  چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

الكريمة:  اآلية  قي  الزخمرشي  يقول   ،]1
وجيء بالفعل ماضيًا )عىل عادة رب العزة 
سبحانه يف أخباره، ألهنا يف حتققها وتيقنها 
من  ذلك  ويف  املوجودة،  الكائنة  بمنزلة 
الضخامة والداللة عىل علو شأن املخر ما 

ال يفى( )49(.
يف  الرتجي  بصيغة  الفتح  هذا  وُذكــر 

)49( الكشاف 4/ 332. 
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ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  چ  تعاىل:  قوله 
 ]52 ــدة:  ــائ امل ]ســـورة  چ  ڇ  ڇ  ڇ 
واقعية هي  تتضح حقيقة  اآلية  ويف سياق 
كل  وأن  الباطل،  عىل  وغلبته  احلق  ظهور 
فضيحتهام،  تظهر  أن  البــد  وباطل  ظلم 

بالباطل، متوسل  فينقطع رجاء كل طامع 
ويف  احلق،  بصورة  صورها  بوسائل  إليه 
للمؤمنني  وعده  وتعاىل  سبحانه  بني  املقام 
بالفتح والغلبة عىل الكافرين، فاآلية وعد 
حمتوم منه سبحانه من جهة أن )عسى( منه 

تعاىل جزم وحتم)50(.
املرشكني  إىل  مسندًا  )الفتح(  وورد 

ڦ ڄ ڄ  چ  هتكام يف قوله تعاىل: 
االنــفــال:  چ ]ســـورة  ڄ  ڄ 
النرص  املرشكون  أهيا  تطلبوا  إن  أي:   ]19
ألعىل اجلندين وأهدى الفئتني فقد جاءكم 
النرص، إذ نرص اهلل األعىل واألهدى، ويف 
ڄرب  ڄ  ڄ  زب  تعاىل:  قوله 
مثال  يــرد  ومل  النرص،  هــذا  ملجيء  تأكيد 
النرص  بأن هذا  إشعارا  النرص(  لكم  )جاء 
سيكون بغتة عليهم يفاجئهم من حيث ال 

)50( ينظر: مدارك التنزيل 1/ 404. 

يشون، وأنه واقع عليهم قريبا)51(.
الفوز:. 8

منها:  متعددة،  معاٍن  للفـوز يف اللغة 
حصول  مع  باخلري  الظفر باألمنية والظفر 
فاز  ُيقاُل:  والنجــاة من الرش،  السالمة، 
أي يشء  وفاز بفائزة،  سهُمه :إذا غلب، 
يصيب به الفـــوز. واملفازة املهلكة سميت 

بذلك تفاؤال للفوز)52( .
ويستخـــــــدم الناس لفظة الفوز فيام 
بينهم للداللة عىل صور خمتلفة من النجاح 
ميادين التنافس  عليـه يف  الذي حيصلون 
كالتنافس يف املناصب  املادية والدنيويـــة، 
القرآن  أما  الدنيوية والتنافس الريايض، 

فلم يستخدم لفظة الفوز هلذا املعنى.
الفوز يف القرآن:

وردت كلمة الفوز بصيغ واشتقاقات 
القرآن  يف  ومن استقصاء مواضعها  عدة، 
استعملت يف أحد املعاين  نجدها  الكريم 

اآلتية:
النجــاة من النار ودخول اجلنة، ومن أ. 

ھ  ھ  ہ  چ  ذلــك قوله تعاىل: 

)51( ينظر: صفوة البيان 298. 
)52( ينظر: لسان العرب)فوز( 5/ 392. 
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ۓچ  ے  ے  ھ  ھ 
]سورة آل عمران: 185[ ومنه أيضًا: 

ى  ې  ېې  ې  چ 

ى چ ]سورة النساء: 13[.
ومنه قوله تعاىل: ب.  طاعة اهلل ورسوله، 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ 

ٴۇ چ ]سورة األحزاب: 71[.

ومنه قوله تعاىل: ج.  رضــوان اهلل تعاىل، 
حج  يث  مثىث  جث  يت  ىت  چمت 

مجچ ]سورة املائدة: 119[.

اجلهاد يف سبيل اهلل، ومنه قوله تعاىل: د. 
ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  چ 

چ ]ســورة  جئ  ی  ی  ی 
التوبة 111[.

الوقاية من السيئات :ومنه قوله تعاىل: ه. 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

ڦچ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ 
ــًا:  ــض أي ــه  ــن وم ــر: 9[  ــاف غ ــــورة  ]س

ک  ک  کک  ڑ  چڑ 

الفتح:  چ ]سورة  گ گ گ گ 
.]5

خشيـــة اهلل وتقواه :ومنـــــــــه قوله و. 
حئ  جئ  ی  ی  چی  تعاىل: 

مئچ ]سورة النور: 52[.
فالفوز باملعنى القرآين حمصور يف طاعة 
اهلل تعاىل والبعد عن السيئات، وهو نفسه 
وما يرتتب عىل ذلك  وخشيته،  تقوى اهلل 

من النجاة من النار ودخول اجلنة.

وعالقة الفوز بالنرص ظاهرة، ذلك أن 
انتصار املسلمني عىل أعدائهم وتفوقهم 
الفوز  أشــكــال  مــن  عليهم يمثل شكال 
ومن  بحسب املقاييس البرشيــــة،  عليهم 
ناحية أخرى إن قتال املسلمني لعدوهم 
وفــــوز برضوان اهلل يف  فيه أجر وثواب، 

اآلخرة.
خالصة البحث و خامتته:

ــوع  ــوض ــــة هـــذا امل ــن دراس ــنّي م ــب ت
املضامني اآلتية:

إن قضية النرص قد غدت قضية جدلية أ. 
ملحة عىل الصعيد النظري والفكري 

والواقعي.
ما جيول يف أذهان ماليني املسلمني من ب. 

سؤاالت عن غياب النصــر عن واقع 
املسلمني، حتى كأن اهلزائم أصبحت 
قدرا علينا، فهل هلذا القدر من هناية!.  

وهل هلذا الليل من آخر؟!. 
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ــاس من ج.  ــن ــن ال ــه كــثــري م ــداول ــت ــا ي م
مغالطــــــــات وأفكار خاطئة تتعلق 
واالستغراب  فيها التشكيك  بالنرص، 

والتخذيل.
تسليط الــضــوء عــىل عــوامــل النرص د. 

وإبرازها.
إثبات أن النرص يضــــــع لسنة إهلية ه. 

وأن األمــر ليس من  ــاين،  وقانون رب
باب الصدفة والعشوائية.

إيصال فكرة أن النرص ال يصنع نفسه، و. 
وأن اجلهد البرشي مع عوامل النرص 

األخرى هي أبرز مقومات النرص.
كشف البحث عن طائفة من األلفاظ ز. 

الكريم،  القرآن  استعملهـــــــــا  التي 
املعركة،  النرص يف ساحة  للداللة عىل 
سواء بلفظ النرص الرصيح، أو بام يدل 
عليه من ألفاظ وظفها القرآن الكريم 
األلفاظ  وهــذه  النرص،  عىل  للداللة 
ــرص، واألخــــذ، واألمـــر،  ــن ــي: )ال ه
والـــبـــرشى، والــتــمــكــني، والــظــفــر، 
وحاول  والفوز(.  والفتح،  والغلبة، 
من  بعض  معاين  بني  التفريق  الباحث 
املفردات الدالة عىل النرص ومقابالهتا 
عىل  اعــتــامدًا  اللغوية،  املــفــردات  من 
هذه  فيها  وردت  التي  اآليات  سياق 

األلفاظ.
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كلية العلوم االسالمية- جامعة كربالء 

تنامز اللغــة العربية عن اللغات األخرى بالــرثاء وكرثة األلفاط 

والصيغ واالوزان التي تعرس االحاطة بها احاطة تامة. وقد تَرُِد بعض 

األلفاظ مبعنــى واحد ولكن ذلك اليعنــي أن كل لفظ منها يوافق 

اآلخــر يف الداللــة موافقة تامة. وقد اختار الســيد الباحث لفظتني 

مــن ألفاظ القرآن الكريــم وهام: )قرَُب( و )عزل( فدرســهام عىل 

وفق مفهوم )االيتمولوجيا( Etmology أي دراســة األلفاظ دراسة 

تكشف عن املعنى الحقيقي للكلمة.

وقد قّســم الباحث بحثه عىل محوريــن، تناول يف األول مفردة 

)قَرُب( و موارد استعاملها يف القرآن الكريم ويف الثاين مفردة )َعزَل( 

يف املقصد نفسه.
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امللخص:
تعدهُّ أساليب العبارة القرآنية ومعانيها 
أن  يمكن  ال  ذخــرية  املختلفة  ودالالهتــا 
يستقصيها  أو  البحث  هذا  مثل  هبا  حييط 
فيعرف املراد منها، وحسبه أن يلم بأطراف 
يفتح  ثر  معنيٌّ  فهي  عليها،  ــدلهُّ  وي منها 
آفاقًا يف فهم  اللغوي  الذوق واحلس  لذي 

األساليب وطريقة نسجها.
فلكي يتمكن الشخص من فك العبارة 
النظام  يف  حيذق  أن  من  له  البــدَّ  القرآنية 
البنى  عىل  االقتصار  أن  إذ  للغة،  الداخيل 
واملعجمية  والرصفية  والصوتية  الرتكيبية 
اللغة ومعرفة  كنه  للوقوف عىل  غري كاٍف 
بنية  بنيتني،  اللغة عىل  ترتكز  إذ  مرموزاهتا 
التي  وهي  التفكري  أساس  تعـــد  عميقـــة 
تقوم  سطحيــة  وبنى  املفاهيم،  تستوعب 
أصولية.  مجل  شكل  عىل  املفاهيم  بصوغ 
من هنا برزت احلاجة إىل دراسة اجلوانب 
وما  تطورها  ومراتب  لأللفاظ  التأريية 
يرافقها من تغري يف الداللة؛ إذ قد تشع من 
اللفظ الواحد دالالت أخرى نتيجة اقرتان 
هذه األلفاظ بموقف معني أو جتربة خاصة 
أو حالة انفعالية مما يؤدي إىل اقرتان داللة 

فيه،  وردت  الذي  باملوقف  األلفاظ  هذه 
هبا  التلفظ  عند  النفس  يف  تبعث  فصارت 
التقزز.  أو  االشمئزاز  أو  النفور  من  حالة 
فتصبح هذه األلفاظ ذات دالالت إحيائية.
ــفــاظ بــصــورة أكثر  ــذه األل وتـــرز ه
مثل  املحظورة  املعاين  ذات  الكلامت  يف 
الكلامت املرتبطة باجلنس أو موضع قضاء 

احلاجة أو املوت.
ويف أمثال هذه احلاالت ينبغي استعامل 
ــارة  اإلش هــو  ــذي  ال التعبري  يف  التلطف 
مستحب  غري  معنى  أو  مكروه  يشء  إىل 
بطريقة جتعله أكثر قبواًل واستساغة، وهذا 
الذي  »الالمساس«  بمصطلح  يعرف  ما 
احلادة  الكلمة  »إبدال  تعريف:  بأبسط  هو 

ة أو أكثر قبوال«. بكلمة أقل حدَّ
الكريم  القرآن  يف  وجدناه  ما  وهــذا 
بالزواج  اخلاصة  األحكام  بيانه  أثناء  يف 
الزوج  هبا  يلتقي  التي  الطريقة  ووصــف 
أحكام  من  عليهــا  يرتتب  ومــا  بزوجته 
هذه  يبنيِّ  الكريــم  القرآن  فنرى  رشعية. 
يف  غاية  تعدهُّ  ألفــــــــاظ  باستعامل  احلكام 
النفس  ومكامن  الطباع  ومراعاة  التلطف 
»َقُرَب  بـ  املوسوم  بحثنا  يتناوله  ما  وهذا 
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وفق  دراســة  الكريم  الــقــرآن  يف  ـــَزَل  وَع
من  جزء  وهو  اإليتمولوجيا«.  منظــــور 
تصف  التي  األلفاظ  يف  البحث  سلسلة 

العالقات الزوجية.
املقدمة:

والــصــالة  الــعــاملــني  رب  هلل  احلــمــد 
واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم 

حممد وآله الطاهرين... وبعد:
اللغات  من  واحــدة  العربيــــة  اللغة 
األلفاظ  وكثرة  بالثراء  تنامز  التي  املكتنزة 
والصيغ واألوزان التي يعرس عىل اإلنسان 
طالعت  ــإذا  ف تامة،  إحاطة  هبا  حييط  أن 
اهتمت  التي  العربية  املؤلفات  من  واحدا 
بجمع األلفاظ التي تدلهُّ عىل معنى واحد 
الرمحن  لعبد  الكتابية  األلفاظ  كتاب  مثل 
بن عيسى اهلمذاين أو كتاب فقه اللغة ورس 
حممد  بن  امللك  عبد  منصور  أليب  العربية 
غري  أو  سيدة  البن  املخصص  أو  الثعالبي 
ذلك من املعجامت القديمة أو احلديثة جتد 
لفظ  من  أكثر  الواحد  للمعنى  تذكر  أهنا 
يدل عليه. من ذلك ما أورده عبد الرمحن 
اهلمذاين يف باب الكذب قائال: »يقال: جاء 
والبهتان، واألكاذيب،  والزور،  بالكذب، 

واإلفك،...  والعضيهة،  والُبطل،  وامْلنْي، 
ــد، وأربـــى،  ي ــزَّ ص، واخــتــلــق، وت وختــــرَّ
ــاه،  ووشَّ الكذب،  زخرف  وقد  وافــرتى، 
قه،  ونمَّ ولبَّسه،  وشبَّهه،  هة،  وموَّ ره،  وزوَّ
فذكر  واخــرتعــه«)1(.  قه،  ولفَّ ونمنمه، 
هذا  ومثل  لفظًا.  وعرشين  مخسة  للكذب 
نجده إذا تصفحنا املخصص البن سيدة يف 

أي باٍب من أبوابه.
ومما ينبغي اإلملاح إليه هنا أنَّ األلفاظ 
التي ترد يف املعنى الواحد ال يعني أنَّ كل 
الداللة  يف  اآلخر  اللفظ  يوافق  منها  لفظ 
موافقة تامة. وهذا ما سنالحظه يف األلفاظ 
التي تدل عىل العالقات الزوجية وتصف 
بزوجته  الــزوج  هبا  يلتقي  التي  الطريقة 
ــرب،  وق ورفـــث،  ــكــاح،  ون »زواج،  كـــ 
تغشى،  وملس،   ، ومسَّ ومبارشة،  وعزل، 
وإن  األلفاظ  فهذه  ومباضعة...«  مامعة 
الطريقة  وصف  عىل  الداللة  يف  اشرتكت 
التي يلتقي هبا الزوج بزوجته اال أن لكل 
يف  سنبينه  ما  وهذا  به،  خاصة  داللة  لفظ 
لفظتي »عزل وقرب« التي أفردنا هلام هذا 

عيسى  بن  الرمحن  عبد  الكتابيــة،  االلفاظ   )1(
اهلمذاين: 52. 
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ذكرها  التي  املعاين  لكثرة  وذلك  البحث؛ 
املعجميون هلام ولكثرة مرات ورودمها يف 

القرآن الكريم.
التمهيد:

عىل  الكريم  الــقــرآن  ــزول  ن ــدث  أح
قلب النبي ثورة لغوية أذهلت العرب 
إىل  ونبهتهم  القول  فنون  من  بأيدهيم  عام 
األداء  ومجالية  القرآين  النص  هذا  فــرادة 
واألصوات  الرتاكيب  تلك  وراء  الكامنة 
الرصح  هذا  عىل  فأقيمت  هلا.  املكونــة 
مستوياهتـــــا  انتظمت  عديدة  دراســات 
والدالليـــة  والنحوية  والرصفية  الصوتية 
القرآن  بإعجاز  تشهد  نتاجات  فأثمرت 
اللغة  هذه  متكن  عىل  وبالقدرة  الكريم، 
العلوم واملعارف اإلنسانية،  من استيعاب 
يف  ورسوخه  العريب  العقل  قوة  وتعكس 
األداء والعطاء. ويف هذا ردٌّ عىل رأي من 
ما  اإلملام بكل  »اللغة عاجزة عن  أنَّ  يرى 
أفكار  من  اإلنسان  عنه  يفصح  أن  يريد 

ومشاعر«)2(.
إذ أنَّ طاقات اللغة العربية غري حمدودة 

ترمجة  اوملان،  ستيفن  اللغة،  يف  الكلمة  دور   )2(
كامل برش: 6. 

متخرية  كلامته  فتأيت  تفجريها  يستطيع  ملن 
ومجله متوازية وتراكيبه منسجمة وأصواته 
العربية  بقيت  وهلذا  متفاعلة.  معانيه  مع 
ينضب، وظلت  الذي ال  ذروة عطائها  يف 
الذي ال يبو، فكم  القها  إضاؤهتا يف قمة 
لعوامل  وتعرضت  تقهقرت  قد  لغة  من 
لرطانة  أصالتها  وانحرست  االنحطاط 
األخــرى  اللغات  من  املتحكم  الدخيل 
فذابت ومخد شعاعها االَّ العربية فلها مدٌد 
من القرآن الكريم ورافد من بحره املتدفق 
وتعقله  تلمسه،  وكأنك  حتسه  باحلياة، 
فقد  جتحد،  ال  حقيقة  فهو  تبرصه  وكأنك 
من  العريب  باللسان  الكريم  القرآن  مسك 
متمرسًا  اللسان  هذا  عاد  حتى  االنــزالق 

عىل اإلبداع.
التعبري عام  اإلنسان من  يتمكن  فلكي 
النظام  يتقن  أن  من  البد  خاطره  يف  جيول 
املسدي:  يقول  كام  فاللغة  للغة.  الداخيل 
»عقد مجاعي يلتزم به الفرد ضمنيًا بعد أن 
حيذق استخدام ما تنصهُّ عليه بنوده الصوتية 

والرصفية والنحوية والداللية«)3(.

املسدي:  املعرفية«،  »اسسهــــــــا  اللسانيات   )3(
 .104
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يف  تشومسكي  أشار  املعنى  هذا  واىل 
سياق حديثه عن البنية السطحية والعميقة 
للغة حمدًدا مسألة األداء الكالمي والكفاية 
اللغوية التي تتيح للفرد التوصل إىل نسج 
من  ذهنه  حيمل  مــا  بواسطة  كثرية  مجــل 
قواعد وسنن لغوية، وقد رشحها الدكتور 
ريمون طحان بكيفية مفصلة يف قوله: »إن 
وميكانيكية  آلية  نتيجة  السطحية  البنى 
إىل  اللغة  ودفعتها  األعامق  يف  كانت  لبنى 
سطحها. ويبدو أن البنى العميقة هي أسس 
املفاهيم،  تستوعب  التي  وهي  التفكري، 
بصوغ  فقط  تقوم  السطحية  البنى  وأن 
املفاهيم عىل شكل مجل أصولية«)4(. ويرى 
متاثال  هناك  »أنَّ  طحان  ريمون  الدكتور 
بني هياكل اللغة وهياكل الذهن، وتصبح 
بارزة،  لغوية  قوالب  اخلفية  الفكرية  البنى 
صورة  تعكس  الصافية  ــرآة  امل واللسان 

الذهن«)5(.
اإليتمولوجيا ودروها يف كشف املعنى:

لو أخذنا أي لفظة من األلفاظ وبحثنا 
يذكر  العريب  املعجم  أنَّ  نجد  معناها  عن 

)4( االلسنية العربية »ريمون طحان«: 144. 
)5( املرجع نفسه: 144. 

يف  وجــدنــاه  ما  ــذا  وه ــة  دالل من  أكثر  هلا 
املعجامت  يف  هلا  نجد  التي  »قــرب«  لفظة 
تعني  »قرب«  فـ  الداللة  من  أكثر  اللغوية 
دنا، فالقرب نقيض البعد، والتقرب التدين 
والتوصل إىل اليء، وقرب اليء بالضم 
املكان.  يف  منك  قريب  فهو  قربا  يقرب 
و»قربت«  النسب  بمعنى  تأيت  و»قــرب« 
وبينك  ــاء  امل إىل  رست  إذا  قرابة  ــرب  أق
التي  وبينه ليلة. وغري ذلك من الدالالت 
سنقف عىل جانب منها يف دراستنا للداللة 
هذه  بني  فهل  ــرب«،  »ق للفظة  املعجمية 
األلفاظ عالقة وشيجة ومعنى عام يربطها 
وأن  رابطة  عالقة  بينها  توجد  ال  أم  مجيعا 
لكل داللته وهبذا تكون لفظة »قرب« من 

املشرتك اللفظي.
عىل  جيري  »قــرب«  لفظة  يف  ذكر  وما 
لفظة »عزل« التي ذكر اللغويون هلا معاين 
اليء:  عزل  منها:  ما،  حلد  متباينة  تبدو 
اه جانبا فتنحى، واعتزل اليء: تنحى  نحَّ
وعزله  قارقتهم،  القوم:  واعتزلت  عنه، 
واألعــزل:  عنه،  نحاه  أي:  العمل  عن 
واألعــزل  معه،  ســالح  ال  الــذي  اجلندي 
كام  ذلك  فيه وغري  مطر  أيًضا: سحاب ال 
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سنرى يف دراستنا للداللة املعجمية للفظة 
»عزل«.

تقودنا  املعاين  هلذه  السطحية  فالنظرة 
إىل القول إنَّ لفظة »عزل« تعدهُّ من املشرتك 
اللفظي إذ ال عالقة بني األعزل التي تعني 
التي  األعــزل  وبني  معه  سالح  ال  جندي 

تعني سحاب ال مطر فيه.
دراســة  إىل  احلاجة  ــرزت  ب هنا  من 
الدراسة  وهي  تأصيلية  دراسة  األلفاظ 
أي:  »االيتمولوجيــــــا«  بـ  تعرف  التي 
للكلمـــة،  احلقيقي  املعنى  عن  الكشف 
قال  إذ  عامل  من  أكثر  به  نــادى  ما  وهــذا 
مهتمون  الناس  »إن  باملــــــر:  آر.  اف. 
اكتشاف  أي:  »التأصيل«  بااليتمولوجيا 
التزمنا  إذا  أو  للكلامت،  السابقة  املعاين 
»ايتمولوجيا«  لكلمـــة  األصيل  باملعنى 
باقتباس  احلقيقية  ــاين  ــع امل اكــتــشــاف 
ويرجع  كلمة«)6(.  لكل  أصــل  أحــدث 
ــرون  بــاملــر إىل ق ــه كــام ذكــر  ب ــامم  ــت االه
أكده يف قوله: »ويرجع  ما  عديدة، وهذا 
عديدة.  لقرون  بااليتمولوجيا  االهتامم 

ميد  ترمجة:  باملر:  آر.  اف.  الداللة،  علم   )6(
املاشطة: 14. 

هلذه  جـــادة  مناقشة  أول  جـــاءت  فقد 
 »cratylus« كراتلس  كتاب  يف  املسألة 
عن  البحث  أن  غــري  ـــون«)7(.  ـــالط الف
فظة ال يلو من صعوبة  املعنى األصيل للَّ
يواجهها  التي  الصعوبة  »أن جزًءا من  إذ 
الكلامت  ان  إىل  يعود  الــعــادي  الرجل 

عمليا«)8(. تبدو  كام  ليست  غالبا 
هذه  عىل  دراستنا  يف  اعتمدنا  ــإذا  ف
ملشكلة  حال  نجد  أن  يمكن  قد  املنهجية 
الذي  واملــدلــول«  ــدال  »ال واملعنى  اللفظ 
تتعدد دالالته وتتطور بتطور الزمن. وهذا 
ما سنحاول اتباعه يف دراستنا هلذه األلفاظ 
من خالل البحث عن األصل الذي ترجع 
كام  عزل«  »قرب،  لفظتي  معاين  مجيع  إليه 

سيتضح يف سطور هذا البحث.
موضوُعه  البحث  هذا  فــإّن  وبعد.. 
وليس  اجلوانِب  متعّدُد  األطراِف  متشّعُب 
فحسبنا  األخــطــاء  من  يلو  ــه  أّن ظّننا  يف 
فام  ْقنا  ُوفِّ فإن  له  اهلل  ما وفقنا  فيه  بذلنا  أّننا 
نصبوا  ما  وهو  اهلل  عند  من  إال  التوفيق 
دليٌل  وهذا  عندنا،  فمن  أخطأنا  وإن  إليه، 

)7( املرجع نفسه: 14. 
)8( املرجع نسه: 14. 



م.د. ميب سعد أو كطيفة

349

هـ(
14

40
م- 

20
19

ء )
شتا

ن -
ثو

ثال
وال

س 
اد

س
 ال

دد
لع

ا

كامل  إىل  واحتياجه  املخلوق  نقصان  عىل 
اخلالق.

توطئــــــــــــة:
قال تعاىل: چ ڻ ڻ ڻڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ 
ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ 

ۋ چ ]سورة البقرة: 222[.
املفرسون  ذكــر  كام  اآليــة  هــذه  نزلت 
أثناء  يف  املرأة  مع  التعامل  كيفية  لتوضيح 
الرشعي وما يرتتب  مدة حيضها وحكمه 
عليه من أرضار وأذى عىل املرأة وعىل من 

يقرتب منها.
التفسري  كتب  يف  رسيعـــة  نظرة  وإنَّ 
الطوائف  اضطراب  عن  لنــــا  تكشف 
فمنهم  احلائض  مع  التعامل  يف  البرشية 
من يظلمها أشد الظلم بأن حيبسها بمكان 
يأكل  وال  جيالسها  فال  الناس  عن  بعيد 
يفعل  يدها وال  من  يأخذ  من طبخها وال 
معها ما يفعله الزوج مع زوجته من حسن 
لو  كام  اجلانب  ولني  واملداعبة  املعارشة 
كانت حتمل وباءًا شديد العدوى مثلام كان 
اليهود  »أن  إذ  يفعلون،  واملجوس  اليهود 

أخرجوها  منهم  املرأة  حاضت  إذا  كانوا 
يشاربوها،  ومل  يؤاكلوها،  ومل  البيت،  من 
هذا  ومثل  البيوت«)9(.  يف  جيامعوها  ومل 
قال  اجلــاهــلــيــة،  يف  الــعــرب  يفعل  ــان  ك
إذا  اجلاهلية  يف  العرب  »كانت  الثعلبي: 
يشاربوها  ومل  يؤاكلوها  مل  املرأة  حاضت 
عىل  جيالسوها  ومل  بيت  يف  يساكنوها  ومل 

فراش كفعل املجوس واليهود«)10(.
يثرب  أهل  أن  السؤال  عىل  والباعث 
يف  بسنتهم  وا  واستنهُّ باليهود  امتزجوا  قد 
يتباعدون  اليهود  وكان  األشياء،  من  كثري 
التوراة  بحكم  التباعد  أشد  احلائض  عن 
سفر  من  عرش  اخلامس  اإلصحاح  ففي 
يف  دمًا  سيل  هلا  امرأة  كانت  »إذا  الألويني 
وكل  طمثها  يف  تكون  أيام  فسبعة  حلمها 
ما  وكل  املساء  إىل  نجسًا  يكون  مسها  من 
تضطجع عليه يكون نجسًا وكل من مس 
ويكون  بامء  ويستحم  ثيابه  يغسل  فراشها 
املساء وإن اضطجع معها رجل  نجسًا إىل 
فكان طمثها عليه يكون نجسًا سبعة أيام«. 

والدر   ،121  /2 لآللويس:  املعاين،  روح   )9(
املنثور، للسيوطي: 2/ 572.

)10( الكشف والبيان، للثعلبي: 2/ 156.
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احلائض  كانت  من  العرب  قبائل  من  وإن 
أهل  سليح  بنو  كان  فقد  مبغوضة  عندهم 
إن  نصارى  قضاعة  من  وهم  احلرْض،  بلد 
إىل  املدينة  من  أخرجوها  املــرأة  حاضت 
الربض حتى تطهر وفعلوا ذلك بنرصة ابنة 
الضيزن ملك احلرْض، فكانت احلال مظنة 
عىل  تبعث  األمــر  هذا  يف  املسلمني  حرية 

السؤال عنه)11(.
وإذا كان اليهــود واملجوس والعرب 
هبذا  احلائض  مع  يتعاملون  اجلاهليـة  يف 
العكس  عىل  كانوا  النصارى  فإن  الظلم 
كانت  لو  كام  معها  يتعاملون  فكانوا  متاما 
واملداعبة  املجامعة  حيث  مــن  طــاهــرة 
ويواكلوهنا  جيالسوهنــا  كوهنم  عن  فضال 
ــو حيان  اب ــال  ــذون مــن يــدهــا، ق ــأخ وي
النصارى  كانت  »وقــيــل:  التوحيدي: 
باحليض،  يبالون  وال  احُليَّض  جيامعون 

واليهود يعتزلوهنّن يف كل يشء«)12(.
بني  العالقة  ليهذب  ــالم  اإلس فجاء 
الرجل واملرأة وُيبنيِّ حكمها الرشعي وما 

)11( ينظر: التحرير والتنوير، البن عاشور: 8/ 
 .163

التوحيدي: 2/  البحر املحيط، اليب حيان   )12(
.176

الطرفني  هلا من مساوئ وأرضار عىل كال 
َتَنب واملواضع التي  ثم ُيبنيِّ املواضع التي جُتْ

ترتك  احلائض  إنَّ  هل  ويوضح  َتَنب  جُتْ ال 

الطمث  آالم  لتقايس  البرش  عن  بمعزل 
والفراق والعزل كام لو كانت قد ارتكبْت 
جرمًا تستحق العقاب عليه، أو ُتَعامل كام 
لو كانت طاهرة، ولتوضيح املراد من هذه 
ُبـدَّ من تسليط الضوء عىل لفظتي  اآلية ال 
داللتيهام  واستكنــاه  و»عــزل«  ــرب«  »ق
بتقسيمهام  وذلك  معنييهام  عىل  والوقوف 

عىل حمورين وعىل النحو اآليت:
املحور األول: صيغة »ل تقرب«:

أوًل: الداللة املعجمية للفظة »قرب«:
لكي نتمكن من الكشــف عن احلكم 
الرشعــي لصيغة »ال تقــرب« التي ذكرت 
يف القرآن الكريم يف أكثــر من مورد الُبـدَّ 
مــن معرفــة داللــة لفظــة »َتْقــَرْب« التي 
وردت يف املعجــامت العربيــة حتت اجلذر 
»قــرب«. ومــن املالحــظ أنَّ اللغويني قد 
ذكــروا أكثر مــن معنى هلــذا اجلــذر منها 
أنَّ »قــرب« تعنــي دنــا، فالقــرب نقيض 
البعــد، والتقــرب التــدين والتوصــل إىل 
اليء، وقرب اليء بالضــم يقرب قربا 
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فهــو قريب منك يف املــكان)13(. و»قرب« 
تــأيت بمعنى النســب، تقول: هــو قرابتي، 
وهــي قريبتــي إذا كانت ختصــك يف رحم 
أو مــن عشــريتك)14(. و»قربــت« أقرب 
قرابــة إذا رست إىل املاء وبينك وبينه ليلة، 
واالسم منه القرب)15(. ويبدو أنَّ من هذا 
َلب بــه املاء »قربة«.  ُســمي اإلناء الذي جُيْ
و»القربــان« تــأيت بمعنــى الذبائــح التــي 
كانــوا يذبحوهنا تقربــًا إىل اهلل تعــاىل)16(، 
وتأيت بمعنى جلســاء امللك وخاصته)17(. 
و»القــرب« رفــع الرجــل للجــامع ومنــه 

»قرب فالن أهله أي غشــيها«)18(.
لفظة  إنَّ  هل  املعجميون  لنا  يبني  ومل 
إذ  اللفظي،  املــشــرتك  مــن  تعد  »قـــرب« 
ال  ــه  أنَّ القارىء  توهم  السطحية  النظرة 

)13( ينظر: العني، للخليل »قرب«: 1/ 370.
)14( ينظر: هتذيب اللغة، لالزهري »قرب«: 9/ 

 .122
البن  االعظم،  واملحيط  املحكم  ينظر:   )15(

سيدة»قرب«: 3/ 48.
عباد  بن  لصاحب  اللغة،  يف  املحيط  ينظر:   )16(

»قرب«: 1/ 474.
 /1 »قرب«:  للجوهري  الصحاح،  ينظر:   )17(

.219
آبادي  للفريوز  املحيط،،  القاموس  ينظر:   )18(

»قرب«: 1/ 152.

توجد عالقة بني »قرب« التي بمعنى »دنا« 
و»قرب« التي بمعنى »النسب«، وال توجد 
عالقة بني »القربان« التي تعني »الذبائح« 
امللك«  »خاصة  تعني  التي  »قربان«  وبني 
إىل  ترجع  لفظة »قرب«  أنَّ مجيع معاين  أو 
ومن  عــام  معنى  يف  جيمعها  واحــد  أصــل 
اللفظي؟.  املشرتك  من  تعدهُّ  ال  فهي  ثــمَّ 
نورد داللة  ما  بعد  ذلك  بيان  لنا  وسيظهر 

»قرب« عند املفرسين.
ثانيًا: داللة »قرب« عند املفرسين:

مل يتفق املفرسون عىل معنى حمدد للفظة 
»قرب« التي وردت يف القرآن الكريـــم يف 
فيه  أكثر من تسعني موردًا منها ما جاءت 
إىل  مضافـة  فيه  جــاءت  ما  ومنها  مفردة 
ضمري  أو  املخــــــاطب  أو  الغائب  ضمري 
خمتلفـــة،  وبصيغ  النسوة،  نون  أو  اجلمع 
حتديد  يف  اعتمدوا  قـد  املفرسين  أنَّ  فنجد 
فيه،  ترد  الذي  املــورد  عىل  »قــرب«  داللة 
االقرتاب  عن  النهي  سياق  يف  وردت  فلام 

ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قوله  يف  الشجرة  من 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ذهب   ]35 البقرة:  ــورة  چ ]س ې 



)َقُرَب( َو )َعَزَل( يف القرآن الكريم

352

س والثالثون -شتاء )2019م- 1440هـ(
ساد

العدد ال

بمعنى  اجلغرايف  القرب  إىل  املفرسون  هبا 
توجد  ــذي  ال املكان  من  االقـــرتاب  عــدم 
عطية  ابن  به  ح  رصَّ ما  وهذا  الشجرة  فيه 
النهي  أراد  ملا  اهلل  »إنَّ  قوله:  يف  األندليس 
يقتيض  بلفظ  عنه  هنى  الشجرة  أكل  عن 
القرب«)19(،  وهو  إليـه  يدعو  وما  األكل 
االقرتاب  عن  النهي  سياق  يف  وردت  وملا 
من الصالة يف حالة السكر يف قوله تعاىل: 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چڻ 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
چ ]سورة  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ 
إىل  املفرسين  بعض  ذهب   ]43 النساء: 
من  اآليــة  هذه  يف  تقربوا«  »ال  صيغة  أنَّ 
أو  الصالة  أماكن  باب عدم االقرتاب من 
مواضعها وهذه ما ذكره الزخمرشي بقوله: 
املساجد«)20(.  وهي  مواضعها  تقربوا  »ال 

)19( املحرر الوجيز يف تفسري القرآن العزيز: 1/ 
 .179

)20( الكشاف: 1/ 545.

بقوله:  الطريس  الــرأي  هذا  عىل  ووافقه 
فالقرآن  الصالة«)21(.  أماكن  تقربوا  »وال 
چ واملفرسون  اَلَة  الصَّ َتْقَرُبوا  اَل  چ  يقول 

يقولون: ال تقربوا أماكن الصالة!!!.
عن  الــنــهــي  ســيــاق  يف  وردت  وملـــا 
تعاىل:  قوله  يف  الفواحش  من  ــرتاب  االق

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  چ 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ 

چ  ىئ یی ی ی جئ حئ مئ 

أنَّ  املفرسون  فهم   ]151 األنعام:  ]سورة 
املراد منها النهي عن االقرتاب من مقدمات 
القرب  عن  هنى  ــد  »وق فقالوا:  الــيء، 
منها، وهو أبلغ يف الّتحذير من الّنهي عن 
يف  البقاعي  أكده  ما  وهذا  مالبستها«)22( 
الفواحش،  النهي عن مطلق  »أتبعه  قوله: 
أمرها  وعظم  قباحته،  غلظت  ما  وهــي 
الغشيان  عن  فضاًل  القربان  عن  بالنهي 

فقال: چ وال تقربوا الفواحشچ«)23(.
عن  الــنــهــي  ســيــاق  يف  وردت  ـــا  وملَّ

)21( ممع البيان يف تفسري القرآن، لطريس: 6/ 
 .246

)22( التحرير والتنوير: 8، 168. 
)23( نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور: 3/ 

.158
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تعاىل:  قوله  يف  اليتيم  مال  من  االقــرتاب 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چھ 

ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 
ۋ ۅ چ ]سورة اإلرساء: 34[.

عن  النهي  أنَّ  املفرسيــن  بعض  رأى 
إلفــادة  املبالغة  بــاب  من  كــان  االقــرتاب 
سيقول  ما  أدري  وال  احلــرمــة)24(  إشــداد 

ى  چ  تعاىل  قوله  تفسري  يف  املفرسون 
وئچ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
أيذهبون هبا إىل القرب اجلغرايف أم يقولون 
مــن مقدمات  االقـــرتاب  ــاب  ب مــن  ــا  إهن

اليء؟؟؟؟!.
ثالثًا: الداللة القرآنية للفظة »قرب«:

يف  اعتمدوا  املفرسين  أنَّ  آنفا  قدمنا 
بيان داللة األلفاظ عىل التبادر وعىل املورد 

الذي ترد فيه اللفظة.
هذه  عن  االبتعاد  هذا  بحثنــا  حياول 
عن  ويبتعد  املعنى  كشف  يف  املنهجيـــــة 
التبادر يف تفسري املفردات القرآنية، ويعتمد 
اللفظية  لالقرتانات  االستقراء  منهجيـــــة 

و:   ،100  /9 والتنوير:  التحرير  ينظر:   )24(
 /13 لطباطبائي:  القرآن،  تفسري  يف  امليزان 

 .49

للمفردة القرآنية فيكشف عن مدلول تلك 
اللفظة بمتابعة السياقات اللفظية للمفردة 
عام  بمعنى  للخروج  الــواحــدة  القرآنية 

لتلك اللفظة.
التي  الدالالت  مجيع  أنَّ  يبدو  والذي 
ذكرها املفرسون واللغويون للفظة »قرب« 
ترجع إىل أصل واحد جيمعها يف معنى عام 
ترجع إليه معاين هذه اللفظة مجيعها وهو: 
مقصود  هــدف  نحو  واالنــدفــاع  التوجه 
وهــذا  متكرر،  وبشكل  اجلــهــود  وبكل 

االندفاع ظاهر بشكل واضح وحقيقي.
بداية  يف  »الــيــاء«  حــرف  وجــود  وإنَّ 
القاف  بعد  التاء  وحرف  »يقرتب«  الفعل 
مل  فالفعل  مستمرًا،  مضارعا  فعاًل  تشكل 
يف  املضاف  االستمرار  بسبب  بعد؛  ينته 
بداية الفعل. فالفاعل هنا يف حالة اقرتاب 
وقد  مدروسة  وبخطـة  مستمرة  وبصورة 
وعىل  اهلدف.  لبلوغ  املستلزمات  كلَّ  أعدَّ 
األخــرى  الصيغ  كل  تفسري  يمكن  هــذا 

كـ»قرب، مقرتب، قربان، قربى...«.
»التقرب«  من  املراد  أنَّ  لنا  يبني  وهذا 
شًرا  إيلَّ  َب  َتَقرَّ »من  القديس  احلديث  يف 
ذراًعا  إىل  تقرب  من  و  ذراًعا  إليه  تقربت 
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 – –واهلل أعلم  تقربت إليه باًعا«)25( معناه 
التوجه واالندفاع نحوه جلَّ جالله وبكل 
اجلهود وبصورة مستمرة عن طريق الذكر 
املحرمات  واالبتعاد عن  الصالح  والعمل 
ــذات واملــكــان؛ ألن ذلــك من  ال قــرب ال
ذلك  عن  يتعاىل  واهلل  األجسام،  صفات 
منه:  تعاىل  اهلل  بتقرب  واملــراد  ويتقدس. 
ه وإحسانه إىل العبد  توايل نعمه وألطافه وبرَّ

بصورة مستمرة وبال انقطاع.
يف  القربى  عىل  ينطبق  نفسه  واملعنى 
تعني  التي  والقربان  والنسب.  الرحـــــــم 
يتوجهون  ألهنم  وخاصته؛  امللك  جلساء 
وتوجههم  غريه،  دون  من  قاصدينه  إليه 
مثل  وقل  ومتكررة.  مستمرة  بصورة  هذا 
ما  أو  ذبائح  فهي  اهلل  إىل  القربان  يف  هذا 
شاهبها يذبحها العبد قاصًدا هبا التوجه إىل 
اهلل تعاىل لنيل رضاه وجعلها وسيلة حلل ما 

يواجهه من مصاعب احلياة.
ــص املــكــان  ــــرب« ال خت ولــفــظــة »ق
إطالقها  ــا  أمَّ عامة  حركة  هي  بل  وحــده 
خمتصة  وجعلهــــا  اجلغرافية  النسبة  عىل 

الرسول،  آل  اخبار  رشح  يف  العقول  مرآة   )25(
للعالمة املجليس: 12/ 311. 

يؤيد  املصاديق، وما  فيها فهو من أضعف 
أهنا  إذ  الكريم،  القرآن  يف  استعامهلا  ذلك 
تعاىل:  قولــــه  يف  تعاىل«  »اهلل  بـ  ارتبطت 
 ]61 هود:  ]سورة  ىبچ  مب  خب  چحب 

وباألجل كام يف قوله تعاىل: چ ڭ ۇ ۇ 
األعراف:  ]سورة  ۈچ  ۈ  ۆ  ۆ 
تعاىل:  قوله  يف  كــام  وباحلساب   ]185
ـــورة  ]س چ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

األنبياء: 1[، وبالساعة كام يف قوله تعاىل: 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ ]سورة  چ 

الشورى: 17[ وبالفتح كام يف قوله تعاىل: 
چ ېئ ېئچ ]سورة الصف: 13[. وقد 

الكريم  القرآن  يف  »قرب«  لفظة  اقتـرنت 
صيغة  مكونة  مــورد  من  أكثر  يف  »ال«  بـ 

ۅ ۅ  چ  »ال تقرب« كام يف قوله تعاىل: 
و   ،]35 البقرة:  ــورة  ]س ۉچ  ۉ 
األنعام:  چ ]سورة  وئ  ەئ  چەئ 

ۓچ  ے  ے  چھ  و   ،]151
ہ  ہ  چ  و   ،]34 اإلرساء:  ]ســورة 
النساء:  چ ]سورة  ہ ہ ھ 
ےچ  ے  ھ  ھ  چ  و   ،]43

]سورة البقرة: 222[.
قدمنا  كام  املفرسين  بعض  محلها  وقد 
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من  االقــرتاب  عدم  باب  من  أهنا  عىل  آنفًا 
باب  من  أو  أماكنه  أو  الــيء  مقدمات 

املبالغة يف النهي)26(.
الذي  السياق  أنَّ  الباحث  وقد الحظ 
وردت فيه هذه الصيغة واقرتاهنا مع مورد 
الشجرة والصالة ومال اليتيم والفواحش 
ما ذكره  يتوافق مع  املوارد ال  وغريها من 
نتناول  أن  اىل  دفعنا  ما  وهذا  املفرسون، 
اللفظة  هــذه  فيها  وردت  التي  املـــوارد 
لنا  ليسهل  والتوضيح  التحليل  من  بيء 
من  املنشود  الرشعي  احلكم  اىل  الوصول 
چ  ے  ے  ھ  ھ  چ  تعاىل:  قوله 
صيغة  أنَّ  لنثبت   .]222 البقرة:  ]سورة 
وإنام  اليه  ما ذهبوا  »التقـــــــرب« التعني 
تعني شيئــا آخر سيتضح يف تضايف هذا 

البحث.
»ال  صيغة  يف  املفهوم  هذا  واعتامدنا 
نبينا  دخــول  يف  السبب  لنا  يبني  تقربوا« 
ملا  الظاملني  مموعة  يف  وزوجتـه   آدم

ڭ  چ  اقرتبا من الشجرة يف قوله تعاىل: 

545، و:  )26( نظر: الكشاف، الزخمرشي: 1/ 
الطريس:  القرآن،  تفسري  يف  البيان  ممع 
6/ 246، و: روح املعاين يف تفسري القرآن 

والسبع املثاين، لآللويس: 5/ 38. 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ې ې ې چ ]سورة البقرة: 35[.
إذ أن مرد الوقوف بجوار الشجرة ال 
مموعة  يف  الدخول  لدرجة  مسوغًا  يعدهُّ 

ــذا األمـــر يف ســورة  الــظــاملــني وتــأكــيــد ه
تعاىل:  قــال  إذ  ذلــك  لنا  يثبت  األعــراف 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چۀ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ڭچ ]سورة األعراف: 19[.

 آدم لنبينا  ــاح  أب تعاىل  ــه  أنَّ فنجد 
اجلنة  عموم  يف  واألكــل  السكن  وزوجته 
ثم  الشجرة.  من  ــرتاب  االق عن  وهنامها 
انه لو اقرتب من الشجرة أو أكل منها 
سهًوا أو اشتباًها أو عن عدم قصد ملا ترتب 
عليه الظلم واإلخراج من اجلنة ولكان ذنبًا 
مثل رشب اخلمر أو أكل حلم اخلنزير ففيه 
تقربًا  يعدهُّ  ال  فهذا  ثم  ومن  النفس.  ظلم 

وفق املعنى الذي قدمناه.
الشجرة  إىل  ــل  تــوصَّ  آدم فنبينا 
جهة  من  نفسه  مع  ر  والتفكَّ ل  التأمَّ بعد 
جهة  من  بغرور  دالمها  الذي  إبليس  ومع 
كان  الشجرة  إىل   فوصولـــــــه أخرى، 
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منه  القصد  وكان  واملدارسة،  التفكر  بعد 
الشجرة -التي ال مال  إىل ذات  الوصول 
البحث - هذا  يف  منها  املــراد  لتوضيح  لنا 
ـ  أعلم  ـ واهلل  املراد  فيها وهذا هو  والتأثري 
من صيغة »ال تقرب« ال مرد االقرتاب من 

الشجرة باملعنى اجلغرايف.
تعاىل:  قــولــه  يف  نــجــده  هــذا  ومــثــل 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چڻ 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
]سورة  چ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ 

النساء: 43[«.
إذ ذهب بعض املفرسين إىل أنَّ صيغة 
عدم  باب  من  اآلية  هذه  يف  تقربوا«  »ال 
بمعنى  أو  اليء  مقدمات  من  االقرتاب 
أو  الصالة  أماكن  من  االقـــرتاب  عــدم 
الذي  املعنى  يف  آنفًا  ذكرنا  كام  مواضعها 
الطريس.  عليه  ووافقه  الزخمرشي  قدمه 
أو إهنا تأيت بمعنى املبالغة يف النهي وهذا 
عن  »هنى  قوله:  يف  اآللويس  به  رصح  ما 

مبالغة«)27(. القرب 
القرآين  النص  إىل  رجعنا  لو  ــول:  أق
مقدمات  عن  تتحدث  ال  اآلية  أن  وجدنا 
الصالة وأمهها الطهارة التي تكفل القسم 
الثاين من اآلية بإيضاحها وهو قوله تعاىل: 
أنَّ  نجد  اآليــة  هــذه  ففي  ۓچ  ے  چ 

مقدمات  بعض  ذكــر  يف  ح  رصَّ احلديث 
ہ  ہ  چ  تعاىل:  قوله  يف  ــا  أمَّ الصالة 
ہ چ فان املقصود من قرب الصالة-
ومقدماهتا  فيها  -اخلـــوض  اعلم  واهلل 
بقوله:  ابن عجيبة  أكده  ما  وأركاهنا وهذا 
» چ ہ ہ ہ چ: ال تقوموا إليها 
وأنتم سكارى من مخر أو غلبة نوم أو شدة 

ہ  چ  اآلخر:  قول  هذا  ومثل  غفلة«)28(. 
وال  تغشوها  ال  أي  چ  ہ  ہ 
تقوموا إليها«)29(. وهبذا رصح الزخمرشي 
ال  أي  چ:  ہ  ہ  ہ  »چ  بقوله: 

تصلوا وانتم سكارى«)30(.
من  ويتضح  للبحث  ينجيل  ما  وهذا 

والسبع  القـــرآن  تفسري  يف  املعاين  روح   )27(
املثاين، لآللويس: 5/ 38. 

)28( البحر املديد، البن عجيبة: 1/ 222. 
)29( الكشاف: 1/ 545.

)30( ممع البيان يف تفسري القرآن: 3/ 79.
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يوميًا  مترينًا  ليست  فالصالة  اآليــة،  هذه 
الشخص  يرددها  وكلامت  حركات  من 
واالنــدفــاع  التوجه  هــي  بــل  ذمته  فترأ 
عام  النظر  ورصف  تعاىل  اهلل  إىل  املطلق 
»معراج  بحق  صالته  تكون  بحيث  سواه 
احلديث  من  املــراد  يتضح  وهبذا  اهلل«  إىل 
فمن  تقي«  كل  قربان  »الصالة  الرشيف: 
خالهلا يصل املؤمن إىل درجة الفالح قال 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  چ  تعاىل: 
پ پ چ ]سورة املؤمنون: 1- 
لفظة  من  املــراد  أن  هذا  من  ويتضح   ،]2
تعاىل  اهلل  نحو  واالندفاع  التوجه  »قرب« 
بشكل مطلق بحيث يكون العبد عىل صلة 
وسيلة  بحق  الصالة  فتكون  بخالقه  تامة 

لصلة العبد بربه.
لفظة  هبا  وردت  التي  املـــوارد  ومــن 
واالندفاع  التوجه  عىل  للداللة  »قــرب« 
مسبقة  دراســة  وفق  مقصود  هدف  نحو 
يصبوا  ما  مــزاولــة  عىل  ــح  واض وإرصار 

ڭ  ۓ  چ  تعاىل:  قوله  يف  ورد  ما  إليه 
ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ 

ى  ى  ېې  ې  ې 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ 

حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ 

مئ چ ]سورة األنعام: 151[.

إذ تصدر اآلية اإلعالن عن مجلة أمور 

حمرمة مجعت أمرا وهنيا وفعال وتركا وتعدهُّ 
هذه األمور أصول املحرمات يف اإلسالم 
وذكرت الذنوب الرئيسة الكبرية يف عرشة 
منها  وفريد،  عميق  مقتضب  ببيان  أقسام 
أعىل  يعدهُّ  الذي  باهلل  اإلرشاك  عن  النهي 
إىل  انتقل  بعدها  االنــحــراف  من  مرتبة 
اإلحسان إىل الوالدين، ويف املقطع الثالث 
فتوجب  األفــعــال  بني  التعاطف  أصبح 
أن  إذ  االلتباس  لعدم  الناهية  »ال«  وجود 
مجلة  من  هو  اإلمالق  خشية  األوالد  قتل 
فقد  لآلخرين  ظلاًم  فيه  وألن  املحرمات؛ 
يف  الكبائر  من  الثالثة  املرتبة  ضمن  ُصنَِّف 
حني ُصنَِّف قتل النفس يف املرتبة اخلامسة 
األوالد  قتل  -أنَّ  أعلم  -واهلل  يبدو  و 
مواطن  فهناك  النفس؛  قتل  عن  يتلف 
سبيل  يف  كاجلهاد  النفس  قتل  فيها  حيل 
اهلل أو الدفاع عن العرض أو املال أما قتل 

األوالد فال يوجد له مرر.
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ــــة اإلعـــــالن عن  ــدر اآلي ــص ــعــد ت ب
َتْقَرُبوا  اَل  چ  مجلة  وتصنيف  املحرمــات 
من  الرابعة  املرتبة  ضمن  چ  اْلَفَواِحَش 
َتْقَرُبوا  اَل  چ  صيغة  أنَّ  يتضح  الكبائر 
التوجه  حرمــة  عىل  تدل  چ  اْلــَفــَواِحــَش 
ختطيط  وفق  الفواحش  نحــــو  واالندفاع 
اقـــرتاف  ــىل  ع ـــح  واض وإرصار  مسبق 
عىل  داللتها  تكون  أن  ويستبعد  املوبقات 
التأديب«، أو املبالغة يف النهي عن  »حممل 
ذلك  إىل  ذهب  كام  الفواحش  من  القرب 
عاشور:  ابن  قول  يف  كام  املفرسين،  بعض 
يف  أبلغ  وهو  منها،  القرب  عن  هنى  »وقد 
ألّن  مالبستها؛  عن  الّنهي  من  الّتحذير 
القرب من الّيء مظّنة الوقوع فيه، وملّا مل 
مرادًا  القرب  كان  وبعد  قرب  لإلثم  يكن 
أقّل مالبسة؛  الكناية عن مالبسة اإلثم  به 
ألنَّه من املتعارف أن يقال ذلك يف األمور 
املستقرة يف األمكنة إذا قيل ال تقرب منها 
الّنهي  ليكون  منها  القرب  عن  الّنهي  ُفهم 
املعنى  تعّذر  فلاّم  باألحرى،  مالبستها  عن 
املطابقي هنا تعّينت إرادة املعنى االلتزامي 

بأبلغ وجه«)31(.

)31( التحرير والتنوير: 8/ 163. 

أول  يف  ذكرت  كام  يرى  عاشور  فابن 
بالقرب  متعلقة  »قرب«  لفظة  أنَّ  البحث 
وردت  وإذا  فقط  اجلغرايف  والبعد  املكاين 
مكاين  بعد  فيه  ليس  مورد  مع  أو  يشء  يف 
متناسيا  الكناية  أو  املــجــاز  عــىل  محلت 
مع  القرآنية  املــوارد  من  كثري  يف  ورودهــا 
هذه  مجيع  محــل  يستبعد  ممــا  املــكــان  غــري 
والكناية.  واالستعارة  املجاز  عىل  املوارد 
النهي  »تعليق  إنَّ  ــويس:  اآلل قول  ومثله 
لقوة  عنها  الزجر  يف  للمبالغة  إما  بقرباهنا 
إىل  داع  قرباهنا  ألن  وإمــا  إليها  الدواعي 

مبارشهتا«)32(.
هذه  فيه  ووردت  الذي  السياق  أن  إذ 
من  الرابعة  املرتبة  يف  وتسلسلها  اجلملة 
التي تعدهُّ أصول املحرمات  بني املحرمات 
الرئيسة يف اإلسالم كام ذكرت آنفًا يبعدها 
چاَل  صيغة  أن  ويثبت  الداللة  هذه  عن 
حتريم  صيغة  هي  چ  اْلــَفــَواِحــَش  َتْقَرُبوا 

ح به قوله تعاىل: چ ڇ  مطلق وهذا ما رصَّ
چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

]سورة األعراف: 33[.

)32( روح املعني يف تفسري القرآن والسبع املثاين: 
.54 /8
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َتْقَرُبوا  اَل  چ  صيغة  أن  يتضح  وهبذا 
تدخـل  رشعية  صيغة  تعدهُّ  چ  اْلَفَواِحَش 
تقبــل  ال  التي  الرشعية  ــدود  احل ضمن 
داللة  وتكون  حالل  أو  حرام  إما  التأويل 
االقرتاب من الفاحشة تعني فعل الفاحشة 

خطة  وفــق  والرتصد  اإلرصار  سبق  مع 
السهو  بسبب  ال  مدبَّر  وعمل  مدروسة 
لكلٍّ  أن  إذ  القصد  أو عن عدم  الشبهة  أو 

حكمه -واهلل أعلم ـ
ومثل هذا نجده يف قوله تعاىل: چھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 

ۅچ ]سورة اإلرساء: 34[.
إذ ذهب بعض املفرسين إىل أنَّ النهي 
املبالغة إلفادة  عن االقرتاب كان من باب 
احلكم  هذا  أن  حني  يف  احلرمة)33(  اشتداد 
يفهم  الوصايا  من  سلسلة  ذكر  بعد  ذكر 

چ  چ  چ  تــعــاىل:  قــال  التحريم  منها 
ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

و:   ،100  /9 والتنوير:  التحرير  ينظر:   )33(
 /13 لطباطبائي:  القرآن،  تفسري  يف  امليزان 

.49

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ 
ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې 
ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی یچ 

]سورة اإلرساء: 36-31[.
يدل  اآلية  يف  الــوارد  االستثناء  أن  إذ 
مال  نحو  االندفاع  هو  االقــرتاب  أن  عىل 
وخمطط  ومدروس  مقصود  بشكل  اليتيم 
له مسبقًا والترصف به وفق ما خطط له إن 
اليتيم  الترصف ليس يف مصلحة  كان هذا 
فهو حمرم وإذا كانت فيه مصلحة مشرتكة 
فيها مرود اجيايب لليتيم فال بأس فليس من 
اليتيم  بلوغ  حلني  اليتيم  مال  ترك  احلكمة 
مع  متغرية  قيمة  ذات  فالعمالت  أشــده 
الزمن ومن ثم فال مندوحة من استغالهلا 
وما  الطرفني  عىل  بالنفع  يعود  مرشوع  يف 
بالقرب  »املــراد  الطويس:  قول  هذا  يؤيد 
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بذلك  اليتيم  خص  وإنــام  فيه،  الترصف 
ملَّا  اليتيم  وان كان واجبا يف كل أحد؛ الن 
يدفع  والد  له  وال  نفسه  عن  يدفع  ال  كان 
عنه، فكان الطمع يف ماله أقوى تأكد النهي 
ذلك  يؤكد  وما  ماله«)34(.  يف  الترصف  يف 
»ملا  أنَّه  اآلية  هذه  نزوِل  سبِب  يف  ُذِكــَر  ما 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چ  اهلل  أنــزل 
و   ]34 اإِلرساء:  ]ســـورة  چ  ڭ  ڭ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چڌ 

ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

اآليتني   ]10 النساء:  ــورة  چ ]س ک 

طعامه  فعزل  يتيم،  عنده  كان  من  انطلق 
من طعام اليتيم ورشابه من رشاب اليتيم، 
فجعل يفضل له اليء من طعامه فيجلس 
واشتد  به،  فريمي  يفسد  أو  يأكله  حتى  له 
 ،ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول اهلل

فأنزل اهلل چ ٻ پ پپ پ ڀ 
ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺچ فخلطوا 
طعامهم بطعامهم ورشاهبم برشاهبم«)35(.

الطويس:  لشيخ  القرآن،  تفسري  يف  التبيان   )34(
6/ 428، و: ممع البيان: 4/ 174. 

 ،34 )35( ينظر: زاد املسري، البن اجلوزي: 5/ 
 ،102  /3 الــقــرآن،  تفسر  يف  التبيان  و: 

وممع البيان: 2/ 71. 

لفظة  من  املــراد  أن  هذا  من  نخلص 
واالندفاع  التوجه  عىل  الداللة  »قــرب« 
ــل اجلــهــود  ــك نــحــو هـــدف مــقــصــود وب
ظاهر  االنــدفــاع  وهــذا  متكرر،  وبشكل 
واهلدف  حقيقية.  وبحركة  واضح  بشكل 

ھ  ھ  چ  تعاىل:  قوله  من  املقصود 
-مــوضــع  ـــة  اآلي هـــذه  ےچ يف  ے 
-واهلل  غــريه  ال  ــرأة  امل فــرج  البحث-هو 
غري  اجلسد  سائر  أن  هذا  -ومعنى  أعلم 
للرجل  حيق  وأنه  الوصول  عدم  يف  معني 
حتى  شاء  وأنى  شاء  كيفام  به  االستمتاع 

وإن كانت املرأة يف مدة احليض.
غري أن هذا وحده ال يكفي للوصول 
عىل  الوقوف  من  البد  إذ  اآليــة  مــراد  إىل 
داللتها  واستكناه  »عــزل«  لفظة  ــة  دالل
لفظة  إن  هل  لنا  ليتبني  معناها  واستجالء 
إىل  ذهب  كام  »قــرب«  داللــة  تعطي  عزل 
ذلك ابن عجيبة يف قوله: » چ فاعتزلواچ 
وال  چ  املحيض  زمــن  يف  النساء  مامعة 

تقربوهن چ باجلامع«)36(.
قد  چ  تقربوهن  وال  چ  مجلة  فتكون 
چ  النساء  اعتزلوا  چ  مجلة  لتوكيد  جاءت 

)36( البحر املديد: 1/ 222. 
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»وقوله:  قوله:  يف  حيان  ابو  ذلك  ذكر  كام 
چ ھ ھ ے ے چ هو كناية عن 

اجلامع، ومؤكد لقوله: چ ہ ہ ہ 
ھ چ «)37(.

ــا حــيــان يرى  أب الــرغــم مــن أن  عــىل 

عن  ختتلف  داللــة  اللفظتني  من  لكل  أن 
األخرى وأهنام ال يتامسان إال يف هذه اآلية، 
وهذا ما نلحظه يف قوله: »وظاهر االعتزال 
َبيَّنْت  ولكن  يتامسان،  ال  أهنام  والقربان 

السنة أنَّه اعتزال وقربان خاص«)38(.
هذا  ــلِّ  ح يف  الفيصـــل  أنَّ  ويــبــدو 
العربية  الولوج يف املعجامت  اإلشكال هو 
األلفاظ  بدراســــــــة  تعنى  التي  والكتب 
اللغويــــة  مظاهنا  من  دالالهتا  واستكناه 
ما  وهــذا  »عــزل«  لفظة  داللــة  الستجالء 

سيظهره املحور الثاين من هذا البحث.
املحور الثاين: »اعتزلوا«:

أوًل: الداللة املعجمية للفظة »عزل«:
تدور  الرشيفة  اآلية  أنَّ  سالًفا  ذكرت 
ــرتاب«  االق ــدم  »ع األول  حمورين  حــول 
الضوء  سلطنا  وقد  »االعــتــزال«  والثاين 

)37( البحر املحيط: 2/ 364.
)38( املصدر نفسه: 2/ 364. 

»ال  لفظة  داللــة  عــىل  األول  املــحــور  يف 
املراد من مجلة  نعرف  أن  وبقي  تقربوهن« 
يف  عادتنا  عىل  وجريًا  النساء«،  »اعتزلوا 
التحليل فال بدَّ من التوصل إىل داللة لفظة 

»اعتزلوا« املشتقة من الفعل »عزل«.
ذكــروا  اللغويني  أنَّ  بالذكر  وحــري 
أكثر من معنى للفظة »عزل« فقالوا: »عزل 
اه  نحَّ وانعزل،  فاعتزل  عزال  يعزله  اليء 
تنحى  اليء  واعتزل  فتنحى«)39(،  جانبا 
وعزله  فارقتهم،  القوم:  واعتزلت  عنه، 
واألعــزل:  عنه)40(،  نحاه  أي  العمل  عن 
اجلندي الذي ال سالح معه)41(، واألعزل 
أن  والعزل:  فيه،  مطر  ال  سحاب  أيضًا: 
جامعها  إذا  جاريته  عن  املاء  الرجل  يعزل 

لئال حتمل)42(.
العالقة  مــن  البحث  يتساءل  وهنا 
ُذِكــرْت  التي  الــدالالت  هذه  بني  الرابطة 
ترجع  عام  معنى  وأهناك  »عــزل«  للفظة 
من  ـــا  إهنَّ أم  الــــدالالت  ــذه  ه مجيع  إلــيــه 

)39( العني»عزل«: 1/ 82. 
)40( مجهرة اللغة»عزل«؛ البن دريد: 1/ 453.

)41( هتذيب اللغة»عزل«: 1/ 95. 
)42( املحيط يف اللغة»عزل«؛ لصاحب بن عباد: 

.67 /1
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بني  رابــط  فال  ثــمَّ  ومــن  اللفظي  املشرتك 
البحث  سيبينه  ما  وهذا  الــدالالت.  هذه 
بعد معرفة داللة »عزل« عند املفرسين ويف 

االستعامل القرآين.
ثانيًا: داللة »عزل« عند املفرسين:

يعتمدون  املفرسين  أنَّ  آنفًا  قدمنا 
منهجية التبادر ويتخذون من املورد الذي 
ترد فيه اللفظة أساسًا الستكناه داللة تلك 
»عزل«  لفظة  يف  وجدناه  ما  وهذا  اللفظة 
عرشة  يف  الكريم  القرآن  يف  وردت  التي 
وردت  ملا  أنه  فنجد  خمتلفة  بصيغ  مــوارد 
أصحاب  الفتية  عن  احلديث  سياق  يف 

ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  يف  الكهف 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ذهب   ،]16 الكهف:  ــورة  ]س چ  ٿ 

البدنية،  املفارقة  داللــة  إىل  املفرسون  هبا 
وهذا ما ذكره ابن عجيبة يف قوله: » چ ٱ 
وفارقتم  فارقتموهم،  أي:  چ  ٻ 

ذكره  الذي  الرأي  وهو  يعبدون«)43(،  ما 
ابو حيان األندليس يف تفسري هذه اآلية إذ 
من  خطاب  چ  ٻ  ٱ  چ   « يقول: 

)43( تفسري ابن عجيبة: 3/ 383. 

بعضهم لبعض، واالعتزال يشمل مفارقة 
اعتزال  فهو  ومعتقداهتم،  قومهم  أوطان 
السمرقندي  وذهب  وقلبي«)44(  جسامين 
الرتك  عىل  تدل  اآلية  هذه  يف  عزل  أنَّ  إىل 

ٱ  چ   « تعاىل:  قوله  تفسري  يف  يقول  إذ 
لبعض:  بعضهم  يقول  چ:  ٻ 

يعني:  اهلل  إال  يعبدون  وما  تركتموهم  لو 
يف  وردت  وملا  يعبدون«)45(.  ما  تركتم  لو 
تعاىل:  قوله  يف  واالقتتال  احلــرب  سياق 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چۆ 

ېچ  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
عىل  تــدل  ــارت  ص  90 ــة  اآلي من  النساء 
ما  وهــذا  احلــرب،  وإهنــاء  السالح  وضع 
ذكره الثعالبي يف قوله: » چ ۆ ۆچ 
أي: إذا وقع هذا فلم يقاتلوكم فال سبيل 
اختاره  الذي  الرأي  لكم عليهم«)46( وهو 

البغوي)47(.
اهلل  نبي  حديث  سياق  يف  وردت  وملا 
ابراهيم مع أبيه وأبناء قومه يف قوله تعاىل: 
چ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  چ 

)44( البحر املحيط: 7/ 425. 
)45( بحر العلوم، السمرقندي: 3/ 40. 

)46( اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن.
)47( ينظر: معامل التنزيل، البغوي: 2/ 261. 
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املفرسون  هبا  ذهــب   49 اآليــة  من  مريم 
ما  الوطن وهذا  إىل داللة اهلجرة ومفارقة 
باالعتزال  الزخمرشي يف قوله: »أراد  ذكره 
قول  هذا  ومثل  الشام«)48(،  إىل  املهاجرة 

چ  ۆئ  ۆئ  چ   « قوله:  يف  عطية  ابن 
أي: رحل عن بلد أبيه وقومه«)49(.

وجيري األمر نفسه عىل موارد »عزل« 
املفرسين  فنجــــــد  األخرى  واشتقاقاهتا 
فيه  ترد  الذي  واملــورد  التبادر،  يعتمدون 
وهو  أساسه  عىل  اللفظة  فيفرسون  اللفظة 
يف  عنه  االبتعاد  بحثنا  حياول  الذي  املنهج 

بحثه عن داللة اللفظة وبيان املراد منها.
ثالثا: الداللة القرآنية للفظة »عزل«:

وال  صلة  ال  أن  وهــلــة  ألول  يــبــدو 
املعمجيون  ذكرها  التي  املعاين  بني  رابط 
فإن  ثمَّ  ومن  ــزل«  »ع للفظة  واملفرسون 
إذ  اللفظي،  لفظة »عزل« تعدهُّ من املشرتك 
اجلندي  تعني  التي  األعزل  بني  عالقة  ال 
التي  ــزل  الــذي ال ســالح معه وبــني األع
تعني سحاب ال مطر فيه، وبني عزله عن 
العمل أي نحاه، وبني اعتزلت القوم أي: 

)48( الكشاف: 5/ 90.
)49( املحرر الوجيز: 4/ 369. 

املعاين  هذه  يف  التـأمل  أنَّ  غري  فارقتهم، 
والنظر يف بنيتها العميقة يوصلنا إىل حقيقة 
مفادها أنَّ مجيع هذه املعاين ترجع إىل أصل 
واحــدة  عامة  ــة  دالل يف  وتنحرص  ــد  واح
من  التي  األجــزاء  فصل  »عملية  وهــي: 

طبيعتها االلتحام والتواصل«.
األجـــزاء  ــم  أه ــد  أح يعد  فــالــســالح 
فبني  اجلـــنـــدي،  يف  ــا  ــره ــواف ت ــرتط  ــش امل
فإذا  واشـــرتاك  حلمة  والــســالح  اجلندي 
منه  السالح  يسلب  بــأن  بينهام  فصل  ما 
ويقال:  »عــزل«  تدعى  العملية  هذه  فإن 
عىل  نفسه  األمر  ويصدق  أعــزل،  جندي 
إال  عامال  يسمى  ال  فالشخص  العــامل، 
فإذا  فيه،  وارتبط  العمل  مع  تواصل  إذا 
عليه  أطلق  ما  لسبب  العمل  عن  ُنحي  ما 
عىل  أيضا  هذا  ويصدق  »معزول«،  لفظة 
السحاب الذي يعد املطر أحد مكوناته لذا 
أطلق عىل السحاب الذي ال مطر فيه اسم: 

»أعزل«.
من  الذي  اإلنسان  عن  هذا  مثل  وقل 
أبناء  مع  والتواصل  االخــتــالط  طبيعته 
هذا  انفرد  ما  فــإذا  هبم  واألنــس  املجتمع 
الشخص لسبب ما عن التواصل مع أبناء 
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متمعه فقد اعتزهلم، وإن نبذه أبناء متمعه 
فهم الذين اعتزلوه.

ثم إنَّ التواصل وعدمه ال يشرتط فيه 
يكون  قد  فالتواصل  واالختالط  التواجد 
فكريا أو يف السلوك العقائدي أو ما شابه 

ذلك.
مورد  من  أكثر  الكريم  الــقــرآن  ويف 

ٱ  چ  تعاىل:  قوله  منها  املعنى  هذا  يؤكد 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

پ چ ]سورة الكهف: 16[.

عىل  كــانــوا  ــاء  ــن األث ــذه  ه يف  فالفتية 
اختالط وتواصل مع أبناء قومهم ولكنهم 
اختالط  فال  ثمَّ  ومن  بدينهم  يدينون  ال 
بينهم فاستمرار تواصلهم  أو ديني  فكري 
تدينهم  أن  بيد  مستمر  جلدهتم  أبناء  مع 
بدين جديد جعلهم يف عزلة عنهم، لذا ملَّا 
قتلهم  أو  سجنهم  ورام  امللك  هبم  أحسَّ 
إىل  ــأووا  ي وأن  باخلروج  سيدهم  أمرهم 

پ  پ  پ  چ  تــعــاىل:  ــال  ق الكهف 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

 .]16 الكهف:  ]سورة  چ  ٿ  ٿ  ٺ 

بعد  ــان  ك الكهف  إىل  ــواء  ــاإلي ب فــاألمــر 
قوله  يف  نجده  أيضا  هذا  ومثل  االعتزال. 

ې  ې  ې  ۉ  چ  تــعــاىل: 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
 ]49  -48 مريم:  ]سورة  چ  ېئ  ېئ  ېئ 
مع  اختالط  ابراهيم كان عىل  اهلل  فنبي 

يف  اجلديد  بدينه  أصبح  أنه  بيد  قبيلته  أبناء 
عزلة عنهم، فعدم تواصله بالفكر والعبادة 
يف  أثــر  قومه  أبناء  مع  الديني  واملعتقد 
فأصبح  عام،  بشكل  وبينه  بينهم  العالقة 
تعاىل:  قال  أمة  وقومه  أمة  اجلديد  بدينه 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ 

 ]120 النحل:  ]سورة  ڦچ  ڦ  ڤ 
يدين  ال  بأنه   ابراهيم اهلل  نبي  فرصح 
بدينهم وانه عىل خالف عقيدهتم ومن ثمَّ 
فهو معتزهلم عىل الرغم من وجوده بينهم 

بقوله تعاىل: چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ېئ ېئ چ ]سورة مريم: 49[ وعىل هذا 
فقد  اجلغرايف  البعد  تستوجب  ال  فالعزلة 
اتصال  عىل  ولكنه  بعيدا  الشخص  يكون 

دائم مع أبناء قومه فهذه ال تسمى عزلة.
وهذا يبني لنا ما ذكره اللغويون يف أحد 
»يعزل  أن  تعني  اهنا  »عــزل«  لفظة  معاين 
لئال  جامعها  إذا  جاريته  عن  املاء  الرجل 
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عليه  ينطبق  ذكرناه  ما  أن  نجد  حتبل«)50(. 
فإن املكان الطبيعي ملاء الرجل أن يستقر يف 
رحم املرأة عند املجامعة، فإذا منع الرجل 
هذا املاء أن يصل إىل الرحم أطلق عىل هذه 
فقولنا:  وعليه  »عزل«.  مصطلح  العملية 
تعتزل  أن  عليك  أو  زوجته  الرجل  عزل 
الزوجة ال يعني أن يبتعد عنها، فال يداعبها 
يأخذ من  أو  معها  يأكل  وال يالمسها وال 
واملجوس  اليهود  كان  كام  فيحبسها  يدها 

يفعلون.
فيجالسها  يشء  كل  معها  يفعل  وانام 
ويداعبها  بل  ويؤآكلها  يدها  من  ويأخذ 
إىل  الوصول  اال  يشء  كل  معها  ويفعل 
الفرج وقصده فعليا فهو املنهي من القرب 
لفظة  يف  قدمناه  ــذي  ال املعنى  وفــق  منه 
»قرب«. وما يؤكد هذا ما ذكره الزخمرشي 
إذا  كــانــوا  اجلاهلية  ــل  »أه إنَّ  قــولــه:  يف 
حاضت املرأة مل يؤاكلوها ومل يشاربوها ومل 
جيالسوها عىل فراش ومل يساكنوها يف بيت 
أخذ  نزلت  فلام  واملجوس،  اليهود  كفعل 
فــــأخرجوهّن  اعتزاهلّن  بظاهر  املسلمون 

وينظـــر:   ،147  /1 ـــزل«:  »ع العني   )50(
الصحاح»عزل«، جلواهري: 6/ 42. 

يا  األعــراب:  من  ناس  فقال  بيوهتن،  من 
قليلة،  والثياب  شديد  الــرد  اهلل  رســول 
أهل  سائر  هلك  بالثياب  آثرناهن  فــإن 
احِليَُّض:  هلكت  هبا  استأثرنا  وإن  البيت؛ 
فقال عليه الصالة والسالم: إنام أمرتم أن 
يأمركم  ومل  حضن،  إذا  مامعتهّن  تعتزلوا 
يبني  وهذا  البيوت«)51(.  من  بإخراجهّن 

ہ ہ  چ  لنا املراد من قوله تعاىل: 
املفرسون يف  اختلف  إذ  چ  ہ ھ 

املراد باالعتزال عىل ثالثة أقوال)52(:
يبارشه  أن  بدهنا  مجيع  اعتزل  أحدها: 
بيء من بدنه، وهذا قول عبيدة السلامين.

وهذا  والركبة،  الرسة  بني  ما  والثاين: 
قول رشيح.

العرتة  قــول  ــذا  وه ــفــِرج  اَل الثالث: 
الــرأي  وهــو  املفرسين.  ومجهور  املطهرة 
الذي يميل إليه البحث ويتبناه، ولو رجعنا 
  البيت  وأهل   النبي عن  ورد  ما  إىل 

لوجدنا ما يؤيد ما نميل إليه.

)51( الكشاف: 1/ 292. 
 /1 للاموردي:  والعيون،  النكت  ينظر:   )52(

283، و: الكشاف: 1/ 293. 
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السنة  يف  املرأة  مقاربة  الثالث:  املحور 
النبوية:

النبي  عــن  كــثــرية  نــصــوٌص  وردت 
 االطهار اهلدى  أئمة  وعن   األكرم
يف  زوجته  من  الــزوج  اقــرتاب  حكم  ُتبني 
عدم  منه  ــراد  امل أن  وتظهر  حيضها  ة  مــدِّ
اجلسد  سائر  وحتلل  فقط  للفرج  الوصول 
منها: عن عيسى بن عبد اهلل قال: قال أبو 
عبد اهلل: املرأة حتيض حيرم عىل زوجها 
وجّل:  عّز  اهلل  لقول  فرجها  يف  يأتيها  أن 
فيستقيـــــم  ےچ  ے  ھ  چھ 

فيام  حائض  وهى  امرأته  يأيت  أن  للرجل 
دون الفرج«)53(.

عن  بــســنــده،  حممد  ــن  ب أمحــد  وعــن 
الرقي، عن إسامعيل -يعني ابن مهران-
عبد  أليب  قلت  قال:  حنظلة  بن  عمر  عن 
اهلل: ما للرجل من احلائض؟. قال: ما 
بني الفخذين«)54(. وهبذا االسناد عن عيل 
بن احلسن عن حممد بن عبد اهلل بن زرارة 

جواز  باب  الطهارة  كتاب  الشيعة  وسائل   )53(
وطئ احلائض، للحر العاميل: 2/ 570. 

)54( االستبصار فيام اختلف من االخبار، للشيخ 
الطويس: 1/ 74. 

عن حممد بن أيب عمري عن هشام بن سامل 
عن أيب عبد اهلل يف الرجل يأيت املرأة فيام 
دون الفرج وهي حائض؟. قال: ال بأس 
ذلك  ومن  املوضع«)55(.  ذلك  اجتنب  إذا 
باإلسناد  اهلل  أيده  الشيخ  به  أخر  ما  أيضًا 
املتقدم عن عيل بن احلسن عن حممد وأمحد 
ابني احلسن عن أبيهام عن عبد اهلل بن بكري 
 اهلل عبد  أيب  عن  أصحابنا  بعض  عن 
زوجها  فليأهتا  املــرأة  حاضت  »إذا  قال: 
حيث شاء ما اتقى موضع الدم«)56(. وهبذا 
بن  حممد  احلسن عن  بن  اإلسناد عن عيل 
عيل عن حممد بن اسامعيل عن منصور بن 
بزرج عن اسحاق بن عامر عن عبد امللك 
بن عمرو قال: »سألت أبا عبد اهلل: عام 
كل  قال:  منها؟.  احلائض  املرأة  لصاحب 
بعينه«)57(. وعن حممد  القبل  ما عدا  يشء 
عن  اخلــطــاب،  بن  سلمة  عن  حييى،  بن 
عن  زيــاد،  بن  حممد  عن  احلسن،  بن  عيل 

 /1 الطويس:  للشيخ  األحكام  هتذيب   )55(
من  اختلف  فيام  االســتــبــصــار  و:   .85

االخبار: 1/ 74. 
)56( هتذيب األحكام 85. 

)57( االستبصار فيام اختلف من االخبار: 80/ 
1. و الكايف، للكليني: 5/ 781. 
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يوسف،  أيب  بن  واحلسني  عثامن،  بن  أبان 
عن عبد امللك بن عمرو قال: »سألت أبا 
عبد اهلل ما حيل للرجل من املرأة وهي 
حائض؟. قال: كل يشء غري الفرج، قال: 

ثم قال: إنام املرأة لعبة الرجل«)58(.
فهذه األحاديث تظهر أنه حيل للرجل 
باستثناء  حيضها  مدة  يف  املرأة  جسد  مجيع 
الولوج يف الفرج وهذا املفهوم يتوافق مع 
تقرب  ال  داللــة  يف  البحث  إليه  ذهب  ما 
واختاذ  املسبق  التخطيط  عدم  تعني  التي 
مع  ويتوافق  الفرج  اىل  بالوصول  القرار 
داللة »عزل« وفق املعنى الذي قدمناه هلذه 

اللفظة -واهلل أعلم.
اخلامتة:

كتب  بني  والتقلب  االطافة  هذه  بعد 
واملعجامت  واللغة  واحلــديــث  التفسري 
اللغوية تبني لنا أنه كي يتمكن االنسان من 
أبناء جلدته وخمالطتهم البدَّ  التواصل مع 
البنية  ألن  للغة؛  الداخيل  النظام  يتقن  أن 
كانت  لبنى  آلية  نتيجة  هي  للغة  السطحية 
يف األعامق. ومعنى هذا أنَّ االقتصار عىل 
البنية السطحية غري كاٍف للوقوف عىل كنه 

)58( الكايف: 5/ 781. 

اللغة ومعرفة مدلوالهتا ومن ثمَّ فك عبارة 
وإدراك  مرادها  ومعرفة  القرآين  النص 
البحث  متخض  وقد  منها.  املرجو  احلكم 

عن أكثر من نتيجة يمكن منها:
إليه . 1 فيام دعوا  البحُث املحدثني  يوافق 

من رضورة دراسة البنية العميقة للغة 
السطحية  البنية  فهم  إىل  التوصل  بغية 

هلا.
التي . 2 املــوارد  يف  ترد  »قرب«  لفظة  إنَّ 

قبل  والتفكر  العقل  إعــامل  تتطلب 
الرشوع يف الفعل، فالرجل ال يستطيع 
يتفكر  مل  ما  اليتيم  بــامل  يترصف  أْن 
وما  املال،  هذا  سيستثمر  كيف  مسبقًا 
هذا  فيه  سيرصف  الذي  املرشوع  هو 
املال، وجيري األمر نفسه عىل ارتكاب 
ارتكب  إن  فالشخص  الفواحش، 
الفاحشة ال عن قصد وقبل أن يتفكر 
يف كيفية ارتكاهبا، ومل يعد املستلزمات 
أهنا  يعني  فهذا  الرتكاهبا  الرضورية 
النار عىل  حدثت سهوًا. فهل يلد يف 
قصد  عن  وال  سهوًا  فاحشة  ارتكاب 
ومن دون تفكر وإرصار عىل ارتكاب 

فاحشة؟؟؟.
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ذات . 3 تكاملية  أثارها  »قرب«  لفظة  إنَّ 
حركة  ليست  فهي  زمــانــيــة،  أبــعــاد 
الزمن  مع  بطيئة  حركة  بل  مفاجئة 
نسبيًا، فإْن كانت مع الصالة فاخلشوع 
الصالة ال يكون مبارشة بل حيتاج  يف 
ويف  اهلل  يف  التفكر  من  مقدمات  إىل 
والعقاب  والثواب  واحلساب  اخللق 
واملوت وما سيؤول إليه االنسان بعد 
املوت، فالصالة تستلزم حضورًا ذهنيًا 
متكاماًل؛ لذلك هنى القرآن عن إتيان 
الصالة يف حالة السكر. وإن كانت مع 
مقدمات  إىل  أيضًا  حتتاج  فهي  الزنى 
األمر  وجيري  ــات،  رضوري وتستلزم 
الذي  اليتيم  بامل  الترصف  يف  نفسه 
مسبقة  خطة  وإعــداد  التفكر  يستلزم 
ــال وجيــري  ووصـــول تــدرجيــي إىل امل
»قرب«  لفظة  موارد  عىل  نفسه  األمر 

األخرى.
مزدوج . 4 طابع  ذات  »قرب«  لفظة  إنَّ 

من  وهادئة  الداخل  من  عنيفــة  فهي 
ــداخــل حتــاول  ال مــن  ـــارج، فهي  اخل
احلركة  إلمتــام  العقبات  كل  مواجهة 
عىل أحسن وجه، والبعد الزمني يعطي 

إىل  للوصول  الكايف  الوقت  احلركة 
النتائج، فهي شديدة التأثري باملقابل.

الوقوَف . 5 أو  للمرأِة  الرجِل  ماوَرة  إنَّ 
بجانبها ال يعني أنه قارهبا وفق املعنى 

الذي قدمناه للفظة »قرب«.
قصد . 6 أو عن غري  املرأة سهوًا  ملس  إن 

الذي قدمناه  املعنى  تقربًا وفق  ُيعدهُّ  ال 
للفظة »قرب«.

عىل . 7 للداللة  »قــرب«  لفظة  تقترص  مل 
وصف العملية اجلنسية فحسب إذ إنَّ 
هناك لفظًا خاصًا وضع لوصف هذه 

العملية.
لوصف . 8 فْت  ُوظِّ إذا  »قرب«  لفظة  إنَّ 

تدلهُّ  فهي  واملرأة  الرجل  بني  العالقة 
نية، وإرصار  تفكر مسبق، وعقد  عىل 

عىل القيام بام فكر فيه.
القرآن . 9 استعملت يف  »عزل«  لفظة  إن 

األشياء  فصل  عىل  للداللة  الكريـــم 
التي من طبيعتها التالحم.

البقرة . 10 ســورة  من   »222« اآليــة  إنَّ 
چ ڻ  ــعــاىل:  وهــي قــولــه ت
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ 
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 

ۋچ
قد نزلت لتهذب طبيعة تعامل الرجل 
حكمه  وتبني  حيضها  مــدة  يف  ــرأة  امل مع 

الرشعي.
اْلَفَواِحَشچ . 11 َتْقَرُبوا  اَل  چ  صيغة  إنَّ 

ضمن  تــدخــل  رشعــيــة  صيغة  تــعــدهُّ 
احلدود الرشعية التي ال تقبل التأويل 
داللة  وتكون  حــالل  أو  ــرام  ح إمــا 
فعل  تعني  الفاحشة  من  االقــرتاب 
الفاحشة مع سبق اإلرصار والرتصد 
ال  مدبَّر  وعمل  مدروسة  خطة  وفق 
إذ  القصد  عدم  عن  أو  السهو  بسبب 

أن لكلِّ حكمه.
املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.
• عمر 	 بــن  ملحمود  الــبــالغــة،  أســاس 

حممد  تح:  ـــ«،  538ه الزخمرشي»ت 
حممد  منشورات  السود،  عيون  باسل 

عيل بيضون/ بريوت، 1431هـ.
• االســتــبــصــار فــيــام اخــتــلــف فــيــه من 	

احلسن  بــن  حممد  للشيخ  ــار،  األخــب

ط:  بريوت،  460هـــ«،  »ت  الطويس 
1/ 1429هـ.

• األلسنية العربية، لريمون طحان، دار 	
الكتاب اللبناين، ط: 2/ 1981م.

• بن 	 الرمحن  لعبد  الكتابيـــة،  األلفاظ 
عيسى بن محاد اهلمذاين )ت320هـ(، 
مط:  يعقوب،  بديع  أميل  حتقيــــــق: 
ط:  بريوت/  العلميــة/  الكتب  دار 

األوىل/ 1991 م.
د  	 يث نرص بن حممنّ بحر العلوم، أبو اللنّ

ـــ(،  )ت375ه مرقندي  السنّ أمحد  بن 
ض  معونّ د  حممنّ عيل  يخ  الشنّ حتقيــــق: 
العلميـــــــــــة،  الكتب  دار  وآخرين، 

بروت-لبنان، ط: 1، 1993م.
• يوسف 	 بن  ملحمـــــــد  املحيط،  البحر 

745هـــ«،  ــدلــيس»ت  االن حيان  ابــو 
والشيخ  ــد،  امح عـــــادل  الشيخ  تــح: 
ود.  النوقي،  زكريا  ود.  عوض،  عيل 
العلمية/  الكتب  دار  النجويل،  امحد 

بريوت، 1422هـ.
• املجيد، 	 القرآن  تفسري  يف  املديد  البحر 

للعالمة امحد بن حممـد بن عجيبة »ت 
الــرواي،  امحد  عمر  تح:  ـــ«،  1224ه
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دار الكتب العلمية/ بريوت، ط: 2/ 
2005م.

• التبيان يف تفسري القرآن، لشيخ الطائفة 	
حممد بن احلسن الطويس»ت460هـ«، 
تح: امحد حبيب العاميل، بريوت، ط: 

1/ 1431هـ.
• التحريروالتنوير، للشيخ حممد الطاهر 	

للنرش  ســحــنــون  دار  ــور،  ــاش ع ــن  ب
والتوزيع، تونس.

• العربية، 	 احلضارة  يف  اللساين  التفكري 
العربية  الدار  د. عبد السالم املسدي، 

لكتاب، ط: 1/ 1981.
• احلسن 	 بن  ملحمد  األحكام،  هتذيب 

والنرش،  للطباعـــة  األمرية  الطويس، 
بريوت/ ط:/ 1429هـ.

• ــة، ملــحــمــد بـــن امحــد 	 ــغ ــل ــب ال ــذي هت
ــح: عبد  ت االزهــــري»ت370هـــــ«، 
السالم حممد هارون، املؤسسة املرصية 

للتأليف والرتمجة والنرش.
• مجــــهــــرة الــــلــــغــــة، ملـــحـــمـــد بــني 	

ابراهيم  ــح:  ت دريــــد»ت321هـــــ«، 
الكتب  دار  عطـــــــــا،  الدين  شمس 

العلمية-بريوت، ط: 1/ 2005م.

• اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، عبد 	
الثعالبي  خملوف  بن  حممد  بن  الرمحن 
حممد  الشيخ  حتقيق  ـــــ(،  )ت876ه
عيل معوض، والشيخ عادل امحد عبد 
الرتاث  إحياء  دار  النارش:  املوجود، 

العريب/ بريوت، ط: 1/ 1418هـ.
• التفســــــــــــــــــري 	 املنثـــــــور يف  الدر 

الدين  جالل  الرمحن  لعبـد  باملأثور، 
عبد  د.  تح:  السيوطي»ت911هـ«، 
القاهرة،  اهلل بن عبد املحسن الرتكي، 

ط: ا/ 1424هـ.
• داللة األلفـــــــاظ، د. إبراهيم أنيس/ 	

 /3 ط:  ــة،  ــرصي امل االنجلو  مكتبة 
1972م.

• الداللة اإلحيائية يف الصيغة االفرادية، 	
احتاد  منشورات  مطهري،  صفية  د. 

الكتاب، دمشق/ 2002م.
• اوملان، 	 اللغة، لستيفن  الكلمة يف  دور 

مكتبة  بــرش،  حممد  كــامل  د.  تــرمجــة: 
الشباب/ 1988م.

• والسبع 	 القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 
املثاين، لشهاب الدين حممود اآللويس، 

دار إحياء الرتاث، بريوت -لبنان.
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• لعبد 	 التفسري،  علـــــم  يف  املسري  زاد 
الرمحن بن عيل اجلوزي»ت 579هـ«، 
ــريوت/  ب ــي،  ــالم اإلس املكتب  دار 

1404هـ.
• يف 	 ومباحثه  أصوله  الداللـــــــــة  علم 

اجلليل،  عبد  ملنقور  العريب،  الــرتاث 
مكتبة االسد/ دمشق ـ 2001م.

• علم الداللة، د. امحد خمتار عمر، عامل 	
الكتب، القاهرة، ط: 5/ 1998م.

• ترمجة: 	 باملر،  آر.  أف.  الداللة،  علــم 
ميد املاشطة، مطبعة العامل املركزية/ 

بغداد/ 1985م.
• د. 	 ترمجة:  جريو،  بيار  الداللة،  علم 

دمشق،  طالس/  دار  العيايش،  منذر 
ط: 11988م.

• الفراهيدي 	 امحد  بن  للخليل  العني، 
املخزومي  مهدي  د.  ــــ«،  »ت175ه
دار  مؤسسة  السامرائي،  إبراهيم  ود. 

اهلجرة، ط: 2/ 2001م.
• القاموس املحيط، للفريوز آبادي، دار 	

الفكر -بريوت.
• الكايف، لثقــــــة االسالم الشيخ حممد 	

329هـــ«،  »ت  الكليني  يعقوب  بن 

الكتب  دار  الغفاري،  اكر  عيل  تح: 
االسالمية، 1375هـ.

• وعيون 	 التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 
ملحمود  التأويل،  وجوه  يف  األقاويل 
الرزاق  عبد  تح:  الزخمرشي،  بن عمر 
بريوت- الرتاث،  إحياء  دار  املهدي، 

لبنان.
• حممد 	 بــن  ــد  المح والــبــيــان،  الكشف 

حممد  ايب  تح:  427هـ«،  »ت  الثعلبي 
بن عاشور، دار احياء الرتاث العريب/ 

بريوت/ 1422هـ.
• اللسانيــات وأسسها املعرفية، د. عبد 	

العربية/  املطبعة  املسدي،  الســــــالم 
تونس، 1986م.

• ــرآن، 	 ــق ــان يف تــفــســري ال ــي ــب مــمــع ال
الطريس  احلسني  بــن  الفضل  أليب 
أو 552هـ(، حتقيق: جلنة  )ت548هـ 
األخصائيني،  واملحققني  العلامء  من 
ط:  –بريوت،  األعلمي  مؤسســــــــة 

األوىل/ 1995م.
• الكتاب 	 تفسري  الوجيــــــــز يف  املحرر 

غالب  بن  احلق  عبد  للقايض  العزيز، 
)ت546هــــ(،  األنــدلــيس  عطية  بــن 



)َقُرَب( َو )َعَزَل( يف القرآن الكريم

372

س والثالثون -شتاء )2019م- 1440هـ(
ساد

العدد ال

حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، 
مط: دار الكتب العلمية-بريوت، ط: 

األوىل/ 2001 م.
• سيدة 	 البن  العظم،  واملحيط  املحكم 

احلميد  عــبــد  تـــح:  ـــــــ«،  »ت458ه
هنداوي، دار الكتب العلميةـ  بريوت، 

طط: 1.
• عباد 	 بن  للصاحب  اللغـة،  يف  املحيط 

حممد  الشيـــخ  حتقيق  ـــ«  385ه »ت 
حسن آل ياسني، عامل الكتب، بريوت، 

ط: 1/ 1414هـ.
• آل 	 أخبار  رشح  يف  العقـــــــول  مرآة 

باقر  حممد  الشيخ  للعالمة  الرسول، 
املـــجـــلـــيس»ت1111هــــ«، إخـــراج 
دار  احلسيني،  جعفر  السيد  ومقابلة 
 /2 ط:  طهران،  االسالمية،  الكتب 

1384هـ.
• مسعود 	 بن  للحسني  التنزيل،  معامل   -

وحتقيق  إعداد  )ت516هـــ(،  البغوي 
دار  مــط:  العك  الــرمحــن  عبد  خالد 

الكتب العلمية –بريوت، ط: الثالثة/ 
1989 م.

• وسائل الشيعـــــــة اىل حتصيل مسائل 	
الرشيعة، للشيخ حممد بن احلسن احلر 
الشيخ  تح:  الــعــامــيل»ت1104هـــ«، 
احياء  دار  الــشــريازي،  الرحيم  عبد 

الرتاث ـ بريوت، بال.
• مناهج 	 ضوء  يف  العريب  النحو  نظريــة 

هناد  د.  احلديث،  اللغــــــوي  التطور 
للدراسات  العربية  املؤسسة  املوسى، 

والنرش، ط: 1/ 1400هـ.
• النكت والعيون »تفسري املـــــاوردي«، 	

لعيل بن حممد بن حبيب املاوردي »ت 
املقصود  عبد  السيد  راجعه  450هـ«، 
العلمية،  الكتب  دار  الرحيم،  بن عبد 

بريوت، ط: 2/ 1428هـ.
• نظم الدرر يف تناسب االيات والسور، 	

البراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 
عيل بن ايب بكر البقاعي »ت 885هـ«، 

ط: 1/ 1391هـ..
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كلية االداب – جامعة البرصة

إّن أغلب الدراســات والكتب اللغوية تقر بأن الصوت اإلنساين يشكل 

املادة األوىل، وتعد الدراســات الصوتية قدمياً من أصل العلوم عند العرب؛ 

ألنها اتصلت مبارشة بتالوة القــرآن الكريم ولضبط أدائه؛ لذا جاءت هذه 

الدراســة مســلِّطة الضوء عىل داللة الصوت اللغوي يف النص القرآين آخذة 

ســورة نوح أمنوذجا بوصفها ســورة من الســور املكية التــي تنامز بالقرع 

والشدة؛ ألنها تخاطب قوماً كافرين السيام إذا علمنا تأثري الصوت يف نفوس 

هؤالء.

وقــد كان الهــدف من هذه الدراســة، معرفة وتثبيــت دور األصوات 

اللغويــة يف ابــراز الداللة الصوتية، وأن القــرآن قاصد حني وضع صوتا من 

دون آخر املعنى الذي يريده-سبحانه-.
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ملخص البحث:
الباطل  يأتيه  ال  كتابًا  القرآن  كان  ملا 
من بني يديه وال من خلفه، وما فيه صادر 
هلداية  وموجه  مقصود  فهو  تعاىل،  اهلل  من 
السور  من  نوح  وســورة  مجعـاء،  البرشية 
تعنى  ملوضوعات  متضمنـــة  فهي  املكية 
املوضوعات:  هذه  ومن  السور،  هذه  هبا 

اإللوهية، والوحدانية، واألحكام.
إّن أغلب الدراسات والكتب اللغوية 
املادة  يشكل  اإلنساين  الصوت  بأن  تقر 
األوىل، وتعد الدراسات الصوتية قدياًم من 
اتصلت  ألهنا  العرب؛  عند  العلوم  أصل 
ولضبط  الكريم  القرآن  بتالوة  مبارشة 
مسلطة  الدراسة  هذه  جــاءت  لذا  ــه؛  أدائ
يف  اللغوي  الصوت  ــة  دالل عىل  الضوء 
أنموذجا  نوح  سورة  آخذة  القرآين  النص 
بوصفها سورة من السور املكية التي متتاز 
بالقرع والشدة؛ ألهنا ختاطب قومًا كافرين 
نفوس  يف  الصوت  تأثري  علمنا  إذا  السيام 

هؤالء.
واملستوى الصويت من أهم املستويات 
اهتاممًا  لذا القى  املتلقي؛  نفس  اللغوية يف 
خاصًا من املشتغلني باللغة، وقد اتضح يل 

أّن الباث عليه أن ينتقي األصوات املناسبة 
كان  هنا  ومن  املتلقي،  يف  مؤثرا  ليكون 
ما  وهذا  وآخر،  باث  بني  واضحًا  الفرق 
ُوّضح جليًا يف النص القرآين، حيث القائل 
هو اهلل تعاىل فهو يتار الصوت املناسب يف 

املكان املناسب.
املقدمة:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الذين  عباده  عىل  والصالة  هلل  احلمــد 
من  الصويت  الدرس  فإّن  وبعد:  اصطفى 
الصالح،  السلف  تناوهلا  التي  الــدروس 
وأعطوها أمهية واضحة وذلك من خالل 
تناوهلم ذلك الدرس بالرشح والتوضيح؛ 
ملا له من الدور الواضح يف إبراز اجلوانب 
النص  والســيــام  ــص،  ن إي  يف  الــداللــيــة 
أن  عــىل  اللغويون  ــع  أمج فقد  ــرآين،  ــق ال
أكان  سواء  يقول  ملا  قاصد  القرآين  النص 
الرصفية  الناحية  أم  الرتكيبية  الناحية  من 
البحث،  موضوع  الصوتية  الناحية  من  أو 
بيان  يف  واضح  دور  هلا  الصوتية  فالداللة 
املقصد القرآين؛ وذلك من خالل توظيف 
من  اهلدف  كان  وقد  اللغوية،  األصــوات 
الصوتية  )الداللة  أسميتها  والتي  دراستي 
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دور  وتثبيت  معرفة  هو  نــوح(  ســورة  يف 
األصوات اللغوية يف إبراز الداللة الصوتية 
وال  صوتًا  يضع  عندما  قاصد  القرآن  وأن 
يضع صوتًا آخر بحسب السياق واملوقف 
الذي وضع من أجل توصيل فكرة معينة 
للنص  الفاهــم  الواعي  املتلقي  ذهن  إىل 
قسمت  فقد  ذلــك  أجــل  ومــن  ــقــرآين،  ال
باجلانب  الباحث  فبدأ  فقرات  إىل  بحثي 
عن  فكرة  إعطاء  يف  متثل  والذي  النظري 
واصطالحي،  لغوي  تعريف  من  الداللة 
وتناول لفظ الداللة يف القرآن الكريم، ثم 
واصطالحا،  لغة  الصوت  الباحث  عرف 
ومن بعد ذلك ذهب إىل اجلانب التطبيقي 
لسورة  الصوتية  الداللة  عن  كان  والذي 
الظواهر  الباحث بعض  فبني  املباركة  نوح 
الصوتية ودورها يف إبراز الداللة الصوتية، 
فبدأت بداللة التنغيم يف السورة، ومن ثم 
ذلك  وبعد  الصوتيـــة،  الفواصل  داللــة 
األصوات  داللة  ثم  ومن  التكرار،  داللة 
النر،  وداللة  واالحتكاكية،  االنفجارية 
بداللة  الدالالت  تلك  الباحث  ختم  وقد 
املقطع الصويت، وقد أتبع الباحث يف هذه 

الدراسة املنهج الوصفي التحلييل.

مراجعة  خــالل  مــن  ــغــًة:  ل ــة  ــدلل ال
اللغوي  املعنى  ملعرفة  اللغويـــة  املعاجم 
يرتاوح بني  الداللة  أن معنى  تبني  للداللة 
اإلبانة، واالضطراب، والتدلل، والدليل، 
املعاين  من  وغريها  واهلداية،  واالنبساط، 
الدال  ))دّل:  اللغة:  مقاييس  معجم  ففي 
والالم أصالن، أحدمها إبانة اليء بأمارة 
اليء،  يف  اضطراب  واآلخــر  تتعّلمها، 
الطريق،  عىل  فالنًا  دللُت  قوهلم:  فاألول 
 ُ بنيِّ وهــو  ــيء،  ال يف  األمـــارة  والدليل: 
وكرسها(  الدال  )بفتح  والداللة  الداللة، 
إذا  َتَدْلدَل اليء،  واألصل اآلخر قوهلم: 
وهو  املرأة  دالل  الباب  ومن  اضطرب... 
جرأهتا يف تغنٍج وشكِل، كأهنا خمالفة وليس 
بتحايل  إال  يكون  ال  وذلــك  خــالف،  هبا 
واضطراب، ومن هذه الكلمة: فالن يدلهُّ 
عىل  يدلهُّ  كالبازي  احلرب،  يف  أقرانه  عىل 
الفّراء عن  الباب األول قول  صيده، ومن 

العرب: أدّل ُيِدل إذا قرب بقرابة(()1(.
• وردت 	 حيث  اصطالحـًا:  الدللة 

عدة تعريفات لعلم الداللة منها ))يتناول 

)1( معجم مقاييس اللغة، ابن منظور، باب الدال 
فصل دل. 
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والتفسري،  بالرشح  العام  الــداللــة  علم 
وقضاياها،  الداللة  بمسائل  االهتامم  مع 
خاصًا  معنى  يؤدي  رمز  كل  فيه  ويدخل 
لــغــوي مثل  ــري  أم غ ذلـــك  كـــان  لــغــويــًا 
احلـــركـــات، واإلشــــــارات، واهلــيــئــات، 
ـــوات غري  والــصــور، واأللــــوان، واألص
التي  ــرمــوز  ال مــن  ــك  ذل ــري  وغ اللغوية 
التواصل االجتامعي(()2(.  تؤدي داللة يف 
أنه ))تعريف  التعريف  والواضح من هذا 
عام وشامل لكل رمز ثم االصطالح عىل 
عليه  وبناًء  ما،  اجتامعية  بيئة  لدى  داللته 
عاتقه  عىل  يأخذ  العام  الداللة  علم  فإن 
ومعناه(()3(.  رمز  أي  بني  العالقة  دراسة 
ذلك  الداللة،  لعلم  آخر  تعريف  وهناك 
التعريف الذي يقابل املصطلح اإلنكليزي 
"semantics" فهو ))يدرس العالقــــــة 

اللغوي ومعناه، ويدرس معاين  الرمز  بني 
واملجاز  املعاين،  وتنوع  تارييًا،  الكلامت 
اللغوي، والعالقات بني كلامت اللغة(()4(. 

)2( الداللة اللفظية، حممود عكاشة، ص 4 –5. 
)3( الداللة الصوتية يف القرآن الكريم، د. ماجد 

النجار، ص 25. 
)4( معجم علم اللغة النظرية، حممد عيل اخلويل، 

ص251. 

وهذا التعريف يبنّي ما للكلمة ومعناه من 
إىل  تتبادر  الكلمة  تطلق  ما  فمتى  عالقة، 
حممد  الدكتور  يكتِف  ومل  داللتها،  الذهن 
تابعًا  الداللــــة  علم  جعل  بأن  السعران 
بل  العام،  اللغة  علم  فــروع  من  وفرعًا 
كتابه:  قائاًل يف  الفروع األخرى  عّده غاية 
))أنه  العريب  للقارئ  مقدمة  اللغـــة  علم 
والفونولوجية،  الصوتية،  الدراسات  غاية 
هذه  قمة  إنه  والقاموسيـــة،  والنحوية، 
املعاجم  علامء  أن  إال  ـــدراســـات(()5(  ال
قرصوه عىل مال واحد، فهم يعرفون علم 
اللغة  علم  من  الفرع  ))ذلك  بأنه  الداللة 

الذي يقوم بدراسة املعنى املعجمي(()6(.
أما الباحث فيذهب مع رأي الدكتور 
غاية  هــو  ــة  ــدالل ال علم  ـــأّن  ب الــســعــران 

الدراسات اللغوية.
• فقد 	 الكريم:  القرآن  الدللة يف  لفظ 

ورد لفظ الداللة )دّل( ومشتقاته يف القرآن 
خمتلفة  مواضع  يف  مرات  ))ثــامين  الكريم 

حممد  العريب،  للقارئ  مقدمة  اللغة  علم   )5(
السعران، ص261. 

)6( الكلمة دراسة لغوية معجمية، حلمي خليل، 
ص129. 
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واحدة  مرة  ورد  فقد  متباينة(()7(.  وبصيغ 
ســورة  يف  تعاىل  قوله  يف  ــم  االس بصيغة 

الفرقان چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڄ چ ]سورة الفرقان: 45[.
مرة  مرتني،  املايض  الفعل  صيغة  ويف 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ  سبأ  ســورة  يف 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 

حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  يئجب 

خت مت ىت يت جث مث ىث چ 

]سورة سبأ: 14[، ومرة يف سورة األعراف 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  چ 

يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 
خت مت ىت يت جث مث ىث چ ]سورة 
بصيغة  مــرات  ومخــس   ،]22 األعـــراف: 
الفعل املضارع يف كل من اآليات يف قوله 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  چ  تعاىل 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ 
طه:  ــورة  ]س چ  گ  گ  گ  ک  ک 

)7( الداللة الصوتية يف القرآن الكريم، ص21.

ڳ  ڳ  تعاىلچ  وقــولــه   ،]40
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڻ ڻ ڻ ڻ چ ]سورة طه: 120[، 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  تعاىل  وقوله 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ــــورة  ]س ائچ  ى  ى  ې 

القصص: 12[، وقوله تعاىل چ ې ې 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
]سورة  چ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

سبأ: 7[، وقوله تعاىل چ ں ڻ ڻ ڻ 
]سورة  چ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

الصف: 10[.
• واجلمع 	 ــرس،  ))اجل لغًة:  الصوت 

صوت  السكيت:  ابن  وقــال  أصــوات(، 
الصائح،  والصائت:  وغــريه،  األنــســان 

ورجل صيت: أي شديد الصوت(()8(.
• ))كيفية 	 اصــطــالحــًا:  ــوت  ــص وال

للهواء حيملها إىل الصامخ(()9(، وعرفه ابن 
جني يف كتابه اخلصائص: ))عرض يرج 
يعرض  حتى  متصاًل  مستطياًل  النفس  مع 
تثنيه  مقاطع  والتنفس  والفم  احللق  يف  له 

)8( لسان العرب، مادة الصوت. 
)9( التعريفات، الرشيف اجلرجاين، ص140. 



الداللة الصوتية يف سورة نوح

378

س والثالثون -شتاء )2019م- 1440هـ(
ساد

العدد ال

عن امتداده واستطالته، فيسمى املقطع أينام 
عرض له حرفًا، وختتلف أجراس احلروف 
بحسب اختالف مقاطعها(()10(، وكذلك 
))الصوت  بقولـــه  أنيس  إبراهيم  عرفه 
ندرك  أن  قبل  أثرها  ندرك  طبيعية  ظاهرة 

كنهها(()11(.
والصوت الذي ندرسه له قسامن:

ناحية . 1 من  للصوت  العلمية  الدراسة 
وصف خمارجه.

يف . 2 األصـــوات  صفـة  بــدراســة  يعني 
املعنى اللغوي، أي الدور الذي يؤديه 
والسياق،  الرتكيب  داخــل  الصوت 
ويطلق عليه علم األصوات الوظيفي 
هــذا مــن جــهــة، ومــن جهة أخــرى 
باإليقـــاع  يسمى  ما  عىل  تركز  فهي 
وتنغيم  نر  من  الداخلية  واملوسيقى 

ووقف وغريها.
)الداللة  الدراسة  هذا  من  يعنينا  وما 
))الداللة  هي  نــوح(  ســورة  يف  الصوتية 
الصوتية حيث يتم فيها البحث عن الدور 
الداللة  لتحديد  األصوات  به  تقوم  الذي 

)10( اخلصائص، ابن جني، ج1 ص33. 
)11( األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص5. 

مثل وضع صوت مكان آخر(()12(.
الصوت  ينتقي  أن  عليه  فالباحث 
يف  تأثريًا  أكثر  ليكون  واملتناسق؛  املناسب 
باث  بني  الفرق  يكون  هنا  ومن  املتلقي، 

وآخر.
الداللة الصوتية يف سورة نوح: 

التنظريي  اجلانب  من  انتهيُت  أن  بعد 
ملوضوع الداللة الصوتية أتيُت إىل اجلانب 
حتلياًل  الــدراســة  كانت  وملــا  التطبيقي، 
صوتيًا يف كتاب اهلل العظيم، ذلك الكتاب 
املقصود بمعانيه وكل يشء فيه بام يف ذلك 
فيه كل  تعاىل  اهلل  يضع  األصــوات، حيث 
فلكل  والسياق،  للموقف  تبعًا  صــوت 
املواقف،  مع  متاشيًا  خاصة  داللة  صوت 
هذا  يف  الـــواردة  ــوات  األص تكون  حيث 
تدل  املباركة  السورة  من  ذاك  أو  املوضع 
عىل املراد فمثال يف موقف اإلنذار يستعمل 
وحالة  تنسجم  أصواتًا  وجل  عز  الباري 
إيامهنم  عدم  نتيجة  القوم  جتاه  الرضا  عدم 
فالصوت  النصيحة،  من  نبيهم  به  يأيت  بام 
ينسجم  توظيفًا  وموظف  قاصد  القرآين 
))أن  حيث  فيه،  وجــد  ــذي  ال والسياق 

)12( علم الداللة، أمحد خمتار عمر، ص63. 
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–بجميع  توظيفه  تم  قد  القرآين  الصوت 
املعنى  –خلدمة  دقيق  وبشكل  مستوياته 
الذهاب  وقبل  ــه(()13(،  ــي ف أُفــرغ  ــذي  ال
السورة  يف  األصـــوات  ــة  دالل معرفة  إىل 
صوت  لكل  أن  معرفة  من  البد  املباركة، 
به  اخلاصة  صفاته  اللغوية  األصوات  من 
ومالحمه التي متيزه عن غريه من األصوات 
التي  واملالمح  الصفات  تلك  ــرى،  األخ
تكسبها  كي  اللغوية  األصوات  يف  تكمن 
أو  قوة  عوامل  تكون  قد  صوتية  مميزات 
ضعف يف تلك األصوات الداخلة، وهذه 
))هذه  فـ  النص  يف  داخلية  عوامل  تسمى 
اللغوي  الصوت  يف  تكمن  التي  املالمح 
ذاته اخلارجة عىل إرادة الكاتب واختياره، 
تكمن قوة الصوت أو ضعفه(()14(، وهذا 
والتكرار،  واهلمس،  »اجلهر  هي  العوامل 
والــتــفــخــيــم والـــرتقـــيـــق، واألصـــــوات 

االنفجارية واالحتكاكية.
توافرها  جيب  أخرى  عوامل  وهناك 
القـــــوة  عنارص  يمتلك  حتى  النص  يف 

)13( الداللة الصوتية يف القرآن الكريم، ص 9.
)14( التحليل الصويت للنص بعض قصار سور 
قبها  عناد  مهدي  أنموذجًا،  الكريم  القرآن 

ص9. 

بتوافرها  والتي  اخلارجية  العوامل  وهي 
يف  املؤثرة  الداخلية  العوامل  جانب  إىل 
النص  سيخرج  النص  ــل  داخ الــصــوت 
العوامل  تلك  ابــرز  ولعل  متكامـــــال، 
والتشكيالت  القوالب  تلك  اخلارجيـــــة 
وذلك  دالالتــه؛  الباث  فيها  يضع  التي 
عليها  يطلق  خارجية  مؤثرات  خالل  من 
دور  هلا  والتي  الرتكيبيـــة،  غري  الفونيامت 
عىل  للنص  الصويت  التشكيـــــل  يف  مهم 
اعتبارها ))مالمح صوتية إضافية، تؤثر يف 
مموعاهتا(()15(،  أو  الكالمية،  األصوات 
ولعل أبرزها: التنغيم، الفواصل الصوتية، 
نوح  ســورة  إىل  جئنا  فلو  املقطع،  النر، 
الصوتية  الظواهر  بعض  وتناولنا  املباركة 

ولنبدأ بام ييل:
• التنغيــــم: يعد التنغيم من املالمح 	

الصوت  قـــــوة  يف  األثر  هلا  التي  املميزة 
))هو  اصطالحـــا  والتنغيم  النص  داخل 
موسيقى الكالم... التي تصنع كاًل متناغم 
ــات(()16(، وقــد ّعده  ــب ــن الــوحــدات واجل
الدكتور كامل برش ))قمة الظواهر الصوتية 

)15( اسس علم اللغة، ماريو باي ص، 92. 
)16( علم األصوات د0 كامل برش ص، 533. 
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تتبعنا  فلو  كله(()17(  املنطوق  تكسو  التي 
واضحًا  التنغيم  لوجدنا  املباركة  السورة 
فيها، وقد أعطى قوة داخل النص املبارك 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ  تعاىل  قوله  ففي 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑچ 
والوعيد  الوعد  نــرى   ]1 نــوح:  ــورة  ]س
مثلام  التنغيم،  ظاهرة  خالل  من  واضحًا 
يقول لك شخُص يا هذا أو يا فالن جيب أن 
االلتزام  عدم  فأن  والعبادة  بالصالة  تلتزم 
العذاب،  ونزول  اهلاوية  إىل  بك  سيؤدي 
))أن مواقفها وأحداثها  لنا  حيث تكشف 
وعىل)عقاب(  مبارش،  )إنــذار(  عىل  حتوم 
متوقع: يف حالة عدم جدوى اإلنذار(()18( 
ظاهرة  لوجدنا  املباركة  السورة  تتبعنا  فلو 
التنغيم منترشة ومتواترة حيث بلغ التواتر 
أكثر،  أو  باملئة   70 يقرب  ما  التنغيم  يف 
بتنوع  معناها  يتنوع  قد  الواحدة  فاجلملة 
تنغيمها،  وطرق  وموسيقاها  نطقها  صور 
فمن خالل تنغيم اآليات املباركات تتضح 
معاٍن تتناسب وحالة اإلنذار وعدم الرضا 

)17( املصدر نفسه، ص531.
الكريم،  القرآن  قصص  يف  فنية  دراسات   )18(

حممود البستاين، ص 708.

عدم  نتيجة  سيحصل  الــذي  والــوعــيــد 
وكذلك   نوح أراده  ملا  القوم  انصياع 
لسان  عىل  تعاىل  قوله  يف  واضــح  التنغيم 
نوح چ ک ک ک گ گ گ چ ]سورة 
نوح  لسان  عىل  جــاء  فالتنغيم   ]2 نــوح: 
فداللة  العذاب،  نزول  من  املنذر  بصورة 
واملعرة  املـــرادة  املعاين  بيان  يف  التنغيم 
أغلب  يف  جدًا  واضحة  اإلنذار  حالة  عن 

مفاصل السورة املباركة.
ۇئ  ۇئ  وئ  چ  تــعــاىل  ــه  قــول ويف 
التنغيم  فحالة   ]8 نوح:  ]سورة  ۆئچ 
كأنه يصور حالة   حارضة يف قول نوح
الدعوة وتكرارها وقد بينه التنغيم يف اآلية 
التنغيم  لظاهرة  انموذجات  هذه  املباركة، 
مالحظة  مع  املباركة،  السورة  يف  البارزة 
أمر مهم، نحن كمحللني ال نجـــزم بقصد 
ــادرًا  ص النص  كــان  إذا  والســيــام  الــبــاث 
بمبدأ  نعمل  فنحن  وجل  عز  الباري  من 
لكن  والرد،  األخذ  حتتمل  التي  الفرضية 
بام  بكل مستوى  منهج خاص  نحلل وفق 

يف ذلك املستوى الصويت واهلل العامل.
الفاصلة  الصوتيــــة:  الفواصل  داللة 
هــي ))الــوقــفــة واالســـرتاحـــة وأخــذ 
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سكتـة  عن  ))عبارة  هي  أو  النفس(()19( 
بقصد  مقاطع...  أو  كلامت  بني  خفيفة 
أو  مــا،  لفظ  انتهاء  مكان  عىل  الــداللــة 
خالل  فمن  آخــر(()20(  وبداية  ما،  مقطع 
تفصل  الفاصلة  أن  يتبني  التعريفات  هذه 
آية عن أخرى او مقطعًا عن آخر لغرض 
حيقق  وبالتايل  االسرتاحــــــــة  أو  التنفس 
السكتة  هــذه  مــن  الــغــرض  وان  داللــة، 
الصوتية  احلركة  ))تضبط  أن  هو  اخلفيفة 
عمل  بذلك  حمققة  وتنظمها؛  النص  يف 
انتقال اإلصبع من وتر إىل وتر(()21(، فلو 
نوح  سورة  يف  الصوتية  الفواصل  تتبعنا 
طوهلا  بني  ومعرًا  واضحًا  تناغاًم  لوجدنا 
وكثرة  نوح،  من  واإلنذار  الدعوة  وطول 
جانب  من  والعناد  واالستكبار  اإلرصار 
الوقفة  أو  السكتة  أن  قومه، حيث وجدنا 
فاملالحظ  دالليًا  غرضًا  أّدى  اآليات  بني 
جاءت  فواصلها  أن  املباركة  السورة  يف 
طويلة وأن هذا الطول جاء مناسبًا لطول 
لطول  وكذلك  قومه،  مع  نوح  النبي  فرتة 

)19( علم األصوات، ص 553. 
)20( أسس علم اللغة، ص 95. 

)21( التحليل الصويت للنص، ص24. 

اهلل  ــاة  أن الــدعــوة، فضاًل عن طــول  فــرتة 
املذنبني،  العصاة  القوم  وطول حلمه عىل 
من  واضحة  الصوتية  الفاصلة  فداللة 
فكلها  املباركة  السورة  آيات  مجيع  خالل 
قوله  تقريبًا ومها  آيتني  إال  فواصل طويلة 
]سورة  چ  ک  ک  ک  ک  چ  تعاىل 

ڻ  چ  تعاىل  قوله  وكذلك   ]20 نوح: 
فقد   ]22 ــوح:  ن ــورة  ]س چ  ڻ  ڻ 
مناسبًا  جــاء  وقرصها  قصرية،  ــاءت  ج
اهلل  مكر  جتاه  الظاملني  القوم  مكر  لقرص 

تعاىل، واهلل العامل.
• ــرار: ومـــن الــعــوامــل 	 ــك ــت ـــة ال دلل

التكرار  هو  النص  داخل  املؤثرة  الصوتية 
هبا  أمتاز  التي  الصوتية  املالمح  من  وهو 
الصوت العريب ))وصوته العريّب املتفرد به، 
هو الراء؛ ألّن التقاء طرف اللسان وحافة 
احلنك، مما ييل الثنايا العليا، يتكرر يف النطق 
هبا كأنام يطرق طرف اللسان حافة احلنك 
لتتكون  ثالثًا،  أو  مرتني  يسريًا،  لّينًا  طرفًا 
مسحًا  أجريُت  وقد  العربية(()22(،  الراء 
أن  فوجدُت  املباركة،  السورة  يف  للتكرار 
حوايل  اآليــات  هناية  يف  تواترت  قد  الــراء 

)22( األصوات العربية، إبراهيم أنيس، ص22. 
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سبعة عرش مرة، ففي قوله تعاىل چ ۓ ڭ 
 ]5 نوح:  ]سورة  چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
تكرار  حلالة  مناسبًا  جاء  الراء  تكرار  وأن 
وان  لقومه،   نوح من  املباركة  الدعوة 
الدعوة ليل هنار متكرر فجاء صوت  هذه 

الليل  يف  الــدعــوة  وحالة  منسجاًم  الــراء 
والنهار ولكن دون جدوى، ويف قوله تعاىل 
نوح:  ]سورة  چ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چ 

صورت  املباركة  اآليــة  هذه  وكذلك   ]6
حالة التكرار الذي أستخدمه قوم نوح من 
دعاهم  فكلام  املتكرر  الفرار  وهو  دعوته 
نوح وأكثر من الدعوة وكررها قابله فرار 
بني  االنسجام  من  حالة  فنالحظ  متكرر 
تكرار  وهي  قبلها،  التي  واآلية  اآلية  هذه 
الفرار، ويف اآلية الالحقة  الدعوة وتكرار 
ثالث  ورد  املرة  وهذه  التكرار  نجد  أيضًا 
تعاىل  اهلل  يقول  حيث  متتابعـــة،  مــرات 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چۅ 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
 ]7 ــوح:  ن ــورة  ]س چ  ەئ ەئ 
فمن مالحظة هذه اآلية نجد تكرار كلامت 
واستكبــــــــارا(،  واستكروا،  )وأرصوا، 
وهذا يصور لنا حالة اإلرصار املتكرر عن 

وكذلك  نوح،  من  املوجهة  الدعوة  قبول 
تكرار  فجاء  القوم،  من  االستكبار  تكرار 
اإلرصار  تكرار  حالة  مع  منسجاًم  ــراء  ال
واالستكبار، ثم جاءت اآلية التالية يف قوله 
]ســورة  ۆئچ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  تعاىل 
انسجامًا  الراء  نوح: 8[ فقد أعطى تكرار 
كان  حيث  قومه  مع   نوح دعوة  وحالة 
دعاءه  يزدهم  فلم  جهارا،  مرارا  يدعوهم 

ۈئ ۈئ ېئ  چ  اآليات  فرارا، وكذلك  أال 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
ٻ  ٻ  ٱ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
نوح:  ]ســورة  ٹچ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
–14[ فهي تصور حاالت متعددة من   9
انسجامًا  الراء  صوت  أعطى  وقد  التكرار 
من  املغفرة  تكرار  مثل  كلها  احلاالت  مع 
اهلل تعاىل عىل الرغم من إرصار العبد عىل 
مدرارا  السامء  تعاىل  اهلل  وإرسال  املعصية، 
متكررة  بصورة  املطر  نزول  حالة  ليصور 
باألموال  لعباده  الباري  إمداد  ومتواصلة، 
واجلنات واألهنار، وقد صورت أيضًا حالة 
عىل  دليل  أطوار  بصورة  املخلوقات  خلق 
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تكرار اخللق، أما بخصوص تواتر الراء يف 
مجيع السورة فقد ورد صوت الراء حوايل 
مرة وهذا جاء منسجاًم مع  أربع وأربعون 
وتكرار  الدعوة  تكرار  من  احلاالت  مجيع 
قبول  وكثرة  اخلري  نــزول  وتكرار  الفرار 
املغفرة وغريها من احلاالت التي وردت يف 
املباركة، فهذه السورة كلها تقص  السورة 
جتربة  ))وتصف  قومه  مع   نوح قصة 
من جتارب الدعوة يف األرض، ومتثل دورة 
املتكرر  الثابت  الدائم  العالج  دورات  من 
الدور  الراء  لصوت  وكان  للبرشية(()23( 
لنا  يولد  والتكرار  التكرار،  لعملية  البارز 

إيقاعًا صوتيًا واضحًا واهلل العامل.
• ــة 	 ــفــجــاري ــــة األصـــــوات الن دلل

ميزة  عن  سأتكلـــم  وهنا  والحتكاكية: 
العربية،  األصــوات  يف  موجودة  أخــرى 
الداخلية  القوة  عوامل  أحدى  ُتعد  حيث 
فالصوت  ــنــص،  ال داخـــل  الــصــوت  يف 
مرى  حيبس  ــأن  ))ب يتكون  االنفجاري 
تامًا  حبسًا  الرئتني،  من  ــارج  اخل ــواء  اهل
هذا  عن  وينتج  املواضع،  من  موضع  يف 
ثم  اهلــواء  ُيضغط  أن  الوقف  أو  احلبس، 

)23( يف ظالل القرآن، سيد قطب، ص3706. 

يطلق رساح املجرى اهلوائي فجأة، فيندفع 
اهلواء حمدثًا صوتًا انفجاريا(()24( والسبب 
امللمح ان اهلواء يطلق بصورة  يف قوة هذا 
مبارشة بعد حبسه وضغطه مما يولد صوتا 
الصوِت  جهاُرة  ))تعتمُد  حيث  جهوريا 
حتُملها  التي  الطاقة(،  )كمّيِة  الشّدِة  عىل 
ــة(()25(، واألصــوات  ـــواُج الــصــوتــّي األم
اهلمزة،  هي:  العربية  اللغة  يف  االنفجارية 
والطاء،  والضاد،  والدال،  والتاء،  والباء، 
ــاف(()26(، وقــد أجريت  ــك والــقــاف، وال
فقد  بعدد األصوات االنفجارية  إحصائية 
كان تواترها مائة وثالث وستني مرة وهي 
ونفسًا  عاليًا  صوتًا  تتطلب  صوتية  كمية 
التواتر  هذا  يف  والسبب  لنطقها،  طوياًل 
أن  هو  االنفجارية،  األصــوات  يف  الكبري 
تستوجب  للسورة  الكرى  املوضوعات 
التي  املقامات  يف  والسيام  األصوات  هذه 
تذكر بعاقبة امُلنَذرين وحتقيق وقوع العذاب 
املوجهة  للدعوة  االنصياع  عدم  نتيجـــــة 
املــادة  فهذه  أقوامهم،  جتــاه  األنبيـاء  من 

)24( علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، ص153. 
)25( التحليل الصويت للنص، ص16. 

)26( املصدر نفسه، ص 16. 
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الصوتية مناسبة هلذا السياق الذي يتطلب 
حبس الصوت ووقفه، مع مالحظة طغيان 
ــوات  األص ببقية  مقارنة  اهلمزة  صــوت 
تواتره حوايل سبع  بلغ  االنفجارية، حيث 
ألغــراض  مناسبًا  ــاء  وج ــرة،  م وأربــعــني 
ــًا  رضوري جــاء  االنتشار  هــذا  أن  ــات  اآلي
 لسياق وصف الدعوة املتكررة من نوح
اهلل  أنعمها  التي  النعم  لوصف  وكذلك 
اهلمزة  أن  نجد  إذ  نــوح،  قــوم  عىل  تعاىل 
حرف شديد حُيدث هذا الصوت، بأن تسد 
الصوتيني؛  الوترين  بني  املوجودة  الفتحة 
فال  تامًا  انطباقا  الوترين  بانطباق  وذلك 
يسمح للهواء بالنفاذ من احلنجرة فيضغط 
اهلواء فيام دون احلنجرة ثم ينفرج الوتران 
صوتًا  حمدثًا  فجأة  بينهام  من  اهلواء  فينفذ 
طبيعة  بحسب  اهلمزة  وتعد  انفجاريا)27(، 
إخراجًا،  ــوات  األص أصعب  من  نطقها 
جهد  من  نطقها  يتطلبه  ما  بسبب  وذلك 
عضيل يسببه الوتران الصوتيان وانطباقهام 
االحتقان  جانب  إىل  بإحكام  بعضهام  عىل 
والتوتر الناشئني عن قطع النفس فرتة من 
الزمن إىل جانب ضغط الرئتني عىل اهلواء 

)27( ينظر علم األصوات، ص 247. 

الصوتية وقد  ثم االنفتاح الرسيع لألوتار 
تعاىل  قوله  يف  واضحًا  اهلمزة  صوت  بدا 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 
 ]4–1 نــوح:  ــورة  ]س چ  ے  ے  ھ 
وهذا  مــرة،  عــرشة  اثنتي  تكراره  بلغ  إذ 
وبيان  الدعوة  حلال  مناسبًا  جاء  التكرار 

ۅ  چ  تعاىل  قوله  يف  وكذلك  اإلنــذار، 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ورد  فقد   ،]7 نــوح:  ــورة  ]س چ  ەئ 
حالة  ليناسب  مرات  أربع  اهلمزة  صوت 
الدعوة من نوح من جهة وحالة اإلرصار 
فداللة  إذن  قومه،  جهة  من  واالستكبار 
والسيام  واضحة  االنفجارية  األصــوات 
أم األصوات  اهلمزة فإهنا يمكن ان تكون 
السورة  التعبري، فهذه  االنفجارية أن صح 
))تعرض صورة من صور اجلهد املضني، 
والعناء املرهق، والصر اجلميل، واإلرصار 
اهلل  –صلوات  الرسل  جانب  من  الكريم 
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عليهم –هلداية هذه البرشية الضالة العنيدة 
العصية اجلاحمة(( )28( وهذا ما جاء بواسطة 
بوجه  واهلــمــزة  االنفجارية  ـــوات  األص
االنفجار  معنى  استثامر  وأن  اخلصوص، 
يوضح سياق اآليات وظالهلا، واهلل العامل.
اللغة  يف  االحتكاكي  الصوت  أمــــا 
تضييق  طريق  ))عن  فيحدث  العربيــــة 
اهلواء،  بمرور  تسمح  درجة  إىل  املجرى، 
حمدثًا  املجرى  بجانبي  احتكاكه  مع  ولكن 

صوتًا مسموعًا(()29(.
يعمل  الصوت  بمجرى  التضييق  إن 
الصوتية؛  األمـــواج  ــردد  ت ـــادة  ))زي عــىل 
جهة،  مــن  طــوهلــا  مــن  بالتقليل  وذلـــك 
الذي  احلركية  اهلــواء  طاقة  كمية  وبزيادة 
حيملها، ملا حيدثه من ضغط واقع عليه، من 
جهة أخرى، وهبذا يكون ملمح االحتكاك 
اللغوية ملمح قوة، حيفل به  يف األصوات 
الصوت الذي حيمله(()30( حيث بلغ عدد 
السورة  يف  االحتكاكية  األصوات  انتشار 
اهلاء  وكانت  مرة،  وتسعني  اثنتني  حوايل 

)28( يف ظالل القرآن، ص 3706. 
)29( أسس علم اللغة، ص 78. 

)30( التحليل الصويت للنص، ص16. 

أكثر األصوات االحتكاكية ورودًا، إذ بلغ 
بعدها  وجاء  مرة،  وعرشين  أربع  تواترها 
ثم  العني  صوت  االنتشار  كثرة  حيث  من 
األصــوات  انتشار  مالحظة  مع  السني، 
بصورة  تؤدي  واالحتكاكية  االنفجارية 
النص  داخــل  الصوت  تقوية  إىل  مبارشة 
الباث  تدخل  دون  إضعافه  أو  اللغوي 
عن  اخلارجة  العوامل  من  ألهنا  ذلك؛  يف 

إرادته.
• العرب 	 عند  ))النْر  النرب:  دللة 

ًة إذا  ارتفاع الصوت. يقال: َنَرَ الرجُل نْرَ
معانيه  ومن   )31()) ُعُلوٌّ فيها  بكلمة  تكلم 

اللغوية الظهور والروز أيضا.
أن  اللغة  هذه  خصائص  أمجل  من  إن 
أصواهتا داللية فالداللة الصوتية وظيفتها 
عىل  يقوم  صويت  نظام  خالل  من  اإلفهام 

ثالثة أمور مهمة: احلرف والنر والتنغيم.
فالنر هو ))قوة التلفظ وعلو الصوت 
النطق  أعضاء  نشـــــاط  نتيجة  ووضوحه 
يف وقت آخر، ينتقــــــــــل النر من مقطع 
الكلمــة عىل حسب  إىل مقطــــع آخر من 
ترصيفها، وسوابقها ودواخلها ولواحقها 

)31( لسان العرب، ص 5564. 
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الترصيفية(()32(.
وأخرى  )نطقية(  صوتيـــة  قيم  وللنر 
فنولوجية )وظيفيــــــــة(. فهو من الناحية 
النطقية ذو أثر سمعي واضح، يميز مقطعًا 

من آخر أو كلمة من كلمة أخرى.
فإن  الوظيفية  الناحية  من  أمـــــــــــــا 
يف  املقطعي  التتابع  تعرف  إىل  يقود  النر 
تنوع  الواحد، عند  الكلامت ذات األصل 
درجات نرها ومواقعه؛ بسبب ما يلحقها 

من ترصيفات خمتلفة)33(.
ويقول عنه متّام حسان: ))وهو وضوح 
نسبي لصوت أو مقطع إذا ما قورن ببقية 
األصوات(()34(، وإذا ما أتينا وطبقنا النر 
واضحًا  لوجدناه  املباركة  نوح  سورة  عىل 
ومناسبًا للسياق واملوقف، ففي قوله تعاىل 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ 

نوح:  ]سورة  چ  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
نجد  ڇچ  ڇ  چ  تعاىل  قوله  ففي   ]1
إرســال  ألمهية  املقطع  هــذا  عل  التأكيد 

)32( دروس يف النظام الصويت لّلغة العربية، د. 
عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ص70. 

)33( ينظر علم األصوات، كامل برش، ص 514. 
حسان،  متــام  اللغة،  يف  البحث  مناهج   )34(

ص160. 

هذا  أن  عــىل  التأكيد  وكــذلــك  األنــبــيــاء 
تعاىل ال غري، وأيضًا  به  اإلرسال حمصورًا 
"أْن أنذر قومك"  جاء الضغط عىل مقطع 
اإلنــذار  أمهية  عىل  سبحانه  منه  للتأكيد 
القوم  أن مل يستجب  بعد هذا اإلنذار  فأن 
حمالة،  ال  العذاب  سيأيت  نبيهم  يريده  ملا 
"من  وهذا ما حصل يف املقطع التايل وهو 
يف  وكذلك  أليم"  عذاب  يأتيهم  أن  قبل 

گچ  گ  گ  ک  ک  ک  چ  تعاىل  قوله 
بأن  أفـــاد  قــد  فالنر   ]2 نـــوح:  ـــورة  ]س
نذير  لكم  »إين  بقوله  مبني  نذير   نوح

ڳ  چ  بعدها  التي  اآليــة  وكذلك  مبني« 
ڳ ڳ ڳ ڱ چ ]سورة نوح: 
حمصورة  العبادة  ان  ليؤكد  النر  فجاء   ]3
إذن  له،  الطاعة  وكذلك  تعاىل  به  وخمتصة 
فالنر قد حقق كثريًا من الضغط أو العلو 
ليعطينا اهتامما ببعض املقاطع او الكلامت 
ألمهيتها يف إبراز املعنى املراد والذي يريد 
 نوح سورة  آيات  فكل  إيصاله،  الباث 
اإلنذار  موقف  ملناسبتها  األمر  هذا  حتمل 
تعاىل  اهلل  من  العذاب  ــزول  ون والدعوة 
عىل  واإلرصار  العناد  وموقف  جهة،  من 
املعصية، واالستكبار واملكر من قوم نوح 
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من جهة أخرى.
قد  أخـــرى  صوتية  ظــواهــر  وهــنــاك 
مجالية  ــاركــة  املــب ــورة  ــس ال ــىل  ع أضــفــت 
املقاطع  داللـــة  مثل  ـــة  ودالل ــة،  ــح واض
مصورًا  السياق  كــان  ))فكلام  الصوتية 
حركة  أو  شديد  فعـــــل  عن  متحدثًا  أو 
رسيعة، وجدنا مقاطع رسيعة، أما إذا كان 
السيــــاق يتحدث عن يشء عظيم وجدنا 
مساحة التفخيم من خالل مقاطع صوتية 
نوح  ســـورة  عىل  واملالحظ  طويلة(()35(، 
املباركة أهنا تتحدث عن يشء عظيم؛ وهلذا 
وجدنا مساحة التفخيم من خالل املقاطع 
األخرى  الظواهر  ومن  الطويلة،  الصوتية 
يف سورة نوح هي ظاهرة املّد، فاملدهُّ يعطي 
ماالً واسعًا للصوت وقد جاء يف السورة 
مناسبًا لطول فرتة الدعوة التي كان قد متتع 
الظواهر  قومه، هذه بعض  يف   هبا نوح
الصوتية البارزة يف السورة املباركة آمل أن 
أكون قد ُوّفقُت يف حتليل الداللة الصوتية 

هلذه السورة واهلل العامل.

رافع عبد  د  –دراسة صوتية،  الفيل  )35( سورة 
اهلل مالو و د. عدنان أمحد عزة. 

»اخلامتــــــــــة«:
خفايا  به  تعرف  علم  ــوات  األص إّن 
للداللـــــة  دراستي  الكلامت، فمن خالل 
داللة  ومن  املباركة،  نوح  لسورة  الصوتية 
النر،  قبيل  من  الصوتية  الظواهر  بعض 
هذه  أّن  يل  اتضح  والفــــاصلة  والتنغيم، 
الظواهر هلا دور رئيس يف فهــــــــم املعنى 
اهتامم  عن  يكشف  مثــاًل  فالنر  املستور، 
الباث بذلك املقطع املنبور من اجل توجيه 
تركيزه عليه، وكذلك  املتلقي حتى يصب 
يف التنغيم تتضح خفايا ذلك القول ومعرفة 
أكثر من خيار نتيجة التحليل الصويت ألي 

كلمة أو مجلة أو خطاب.
أن  عليه  الــبــاث  أّن  يل  اتــضــح  ــد  وق
يف  مؤثرا  ليكون  املناسبة  األصوات  ينتقي 
بني  واضحًا  الفرق  كان  هنا  ومن  املتلقي، 
باث وآخر، وهذا ما ُوّضح جليًا يف النص 
فهو  تعاىل  اهلل  هو  القائل  حيث  القرآين، 
يتار الصوت املناسب يف املكان املناسب.

قوته  حيث  مــن  الــصــويت  واملــقــطــع 
اخلارجيـــــة  العوامل  به  تتحكم  وضعفه 
قصرية،  مقاطع  نرى  فعندما  والداخلية، 
إذا  أما  الشدة،  أراد  الباث  أّن  يعني  فهذا 
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رأينا أن الباث قد استخدم مقاطع متوسطة 
ألمر  ينبه  أن  أراد  انه  يعني  فهذا  وطويلة 
آيات  يف  واضحًا  رأينا  قد  ما  وهذا  عظيم 

سورة نوح املباركة.
واهلل املوفِق...

قائمة بأهم املصادر واملراجع:
القرآن الكريم.

ترمجة . 1 باي،  ماريو  اللغة،  علم  أسس 
ط8،  وتعليقه،  عــمــر  خمــتــار  أمحـــد 

القاهرة، عامل الكتب، )د. ت(.
أنيس، . 2 إبراهيم  اللغوية،  األصــوات 

ط4، القاهرة: مكتبة األنجلو املرصية، 
2007م.

سور . 3 بعض  للنص  الصويت  التحليل 
عناد  مهدي  أنموذجًا،  الكريم  القرآن 
قبها، رسالة ماجستري، جامعة النجاح 
الوطنية يف نابلس، فلسطني، 2011م.

اجلرجاين، . 4 الرشيف  التعريفــــــــات، 
دار  ط1،  اإلبياري،  إبراهيم  حتقيق: 

الكتاب العريب، بريوت، )د. ت(.
الــقــرآن . 5 قصص  يف  فنية  دراســــات 

الكريم، د. حممود البستاين، ط1، دار 
البالغة، بريوت، لبنان، )د. ت(.

دروس يف النظام الصويت لّلغة العربية، . 6
د. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،

 www. angelfire. com/ tx4
 lisan/ master_doct/ sawtiyat/

fawzan. pdf

الـــقـــرآن . 7 يف  ــة  ــي ــوت ــص ال الــــداللــــة 
 www. النجار،  ماجد  د.  الكريم، 
 aqaedalshia. com/ books/

./najjaryan

الداللة اللفظية، حممود عكاشة، ط1، . 8
القاهرة،  املرصية،  األنجلو  مكتبـــــــة 

2002م.
سورة الفيل –دراسة صوتية، د. رافع . 9

عبداهلل و د. عدنان أمحد عزة، بحث 
اإلسالمية،  العلوم  ملة  يف  منشور 

ع13، مج7، 2013م.
معجمية، . 10 لغوية  دراسة  الكلمــــــة 

العامة  املرصية  اهليأة  خليل،  حلمي 
للكتاب، اإلسكندرية، 1980م.

دار . 11 بــرش،  كــامل  ــــوات،  األص علم 
غريب، 2000م..

ط5، . 12 عمر،  خمتار  أمحد  الداللة،  علم 
عامل الكتب، )د. ت(.
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جمهورية العراق 

من باب )أهل مكة أدرى بشــعابها( ينطلق السيد الباحث يف بسط فهم 

اهل بيت الرسول للقرآن الكريم بوصفهم َمْن نزل القرآن يف أبياتهم وعىل 

صدر جدهم الرسول األكرم.

واالمام عيل القائل: ما من آية يف القرآن، اال وانا اعلم أين نزلت وفيم 

نزلــت ومتــى، أيف ليل ام نهار، حرّي بنا أن نأخذ تفســري القــرآن عنه، تلبية 

لقوله: ))ســلوين عن طرق الســاموات فاين أعلم بيها مــن طرق االرض(( 

وقوله ضاربا عىل صدره الرشيف: ))هذا سفط العلم، هذا ما زقّنيِه رسول 

الله زقا((.

يجري البحث يف هذا السياق ويرضب لنا أمثلة من فهمه� للقرآن الكريم، 

يف ثالثة مباحث وخامتة.
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املقدمـــــــــــة:

والــصــالة  الــعــاملــني،  رب  هلل  احلــمــد 

والسالم عىل سيد املرسلني حممد الصادق 

األمني، وعىل آل بيتـــــه الطيبني الطاهرين 

ومن  امليامني،  الغّر  وصحابته  املكرمني، 

سار عىل هنجه واقتفى آثاره إىل يوم الدين 

رضوان اهلل عليهم أمجعني.

فمن دواعي الرسور والبهجة أن أقف 

اصطفاهم  مــن  البرش  خــري  عــن  وأكــتــب 

الذين  املنرية  املصابيح  ليكونوا  تعاىل  اهلل 

ويفتحون  أظلم،  اذا  الطريق  لنا  ينريون 

عقولنا إن أغلقت، اال وهم آل بيت النبي 

الكرام الذين محلوا هم هذا الدين بعد وفاة 

النبي والقوا مالقوا من أنواع املصائب 

هذا  إيصال  سبيل  يف  واملحن  والشدائد 

الدين إىل املسلمني.

وكام أن حب أهل البيت ُفِرٌض عىل 

املسلمني، ويتجىل ذلك يف بيتني من الشعر 

لإلمام الشافعي حني قال:

يا أهَل بيِت رسوِل اهللِ حبُكُم...

فرض من اهلل يف القرآن أنزلُه

كفاُكُم من عظيم الَقْدِر أنكـُم...

من مل ُيصلِّ عليكْم ل صالَة له)1(.
جزٍء  عىل  أقــف  أن  عــيّل  لزامًا  فكان 
يسري ممن جاءوا به إلينا، وأعلم أين لست 
أهاًل لذلك ألين مهام كتبت عنهم فال أويف 
أنال هبم  أن  ولعيل  علينا،  من حقهم  شيئًا 

القربة واملحبة.
فمن األمور املهمة التي ختص متمعنا 
مسألة  عىل  نقف  أن  مسلاًم  متمعًا  بوصفه 
له  ملا   )البيت أهل  عند  القرآين  )الفهم 

من أمهية يف واقعنا احلايل.
يعالج  أنه  يف  املوضوع  أمهية  وتكمن 
الفرد  التي ختص  املهمة  القضايا  من  كثريًا 
واملجتمع ألن أهل البيت كانوا يفهمون 
وهــذا  الــواقــع  عــىل  يطبقونه  ثــم  الــقــرآن 
سيجعل متمعنا يسري عىل ما ساروا عليه 
فنصبح ونحن نعيش بأمان وسعادة إذا ما 

.طبقنا ما طبقه أهل البيت
من  اإلسالمية  األمــة  تشهده  ما  وإن 
فتن، وحمن، وضياع للقيم واملبادئ جيعلنا 

عيل  املصابيح،  مشكاة  رشح  املفاتيح  مرقاة   )1(
الدين  نور  احلسن  أبو  حممد،  )سلطان(  بن 
املال اهلروي القاري )املتوف: 1014هـ( دار 
1422هـ– ط1،  –لبنان،  بريوت  الفكر، 

2002م، 1/ 21. 
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عىل  جهدهم  كــل  ــزون  ــرك ي الــذيــن  مــن 
املؤمنني  أمري  النبي ومنهم  بآل  االقتداء 

سيدنا عيل)كرم اهلل وجهه(.
أراد  ومن  الدنيا  يف  النجاة  أراد  فمن 
هذه  اتباع  عليه  حياته  يف  سعيدًا  يكون  أن 
الكلامت  تعجز  التي  العظمية  الشخصية 
عن إيفاء حقها، وتعجز األقالم عن كتابة 

يشٍء عن هذه الشخصية العظيمة.
ولقد جعلت عنوان بحثي موسومًا بـ 
)الفهم القرآين عند أهل البيت( -سيدنا 

عيل )كرم اهلل وجهه( إنموذجًا –.
أذكر  مقدمــــــة  عىل  بحثي  وقسمُت 
عدة  وإىل  للموضوع،  مبسطًا  رشحًا  فيها 
مباحث ومطالب وإىل خامتة أذكر فيها أهم 

النتائج التي توصلت إليها.
االول: املبحث 

الفهم: بمصطلح  التعريف 
بعدة  الفهم  تأيت كلمة  لغـــــــًة:  الفهم 

معاٍن منها:
معرفتك  الفهم  العرب:  لسان  قال يف 

اليء، وفهمت اليء: عقلته وعرفته)2(.

بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان  ينظر:   )2(
منظور  ابن  الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل، 

وفهم اليء أي علمه)3(.
ذلك:  نحو  أو  الكالم  أو  األمر  وفهم 
بمعنى أدركه، وأحسن تصوره، واستوعبه 
وُيقال فهم املوقف، وفهم الدرس، وفهم 

القضية غريها)4(.
مراد  من  الفهم  هو  اصطالحًا:  الفهم 

املتكلم عند كالمه)5(.
بالفهم  املراد  وهو  القرآين:  الفهم  أما 
عن اهلل ورسوله أي العلم واملعرفة بمعاين 

)املتوف:  اإلفريقى  الرويفعى  األنصاري 
ط3– –بريوت،  صـــادر  دار  711هـــــ( 

1414هـ، 12/ 459. 
)3( خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد 
الرازي  احلنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أيب  بن 
الشيخ  يوسف  حتقيق:  666هـــ(  )املتوف: 
النموذجية،  –الدار  العرصية  املكتبة  حممد، 
بريوت –صيدا، ط5، 1420هـ/ 1999م، 

ص244. 
)4( ينظر: معجم اللغة العربية املعارصة، د أمحد 
)املتوف: 1424هـ(  احلميد عمر  عبد  خمتار 
ط1،  الكتب،  عامل  عمل،  فريق  بمساعدة 

1429 هـ –2008 م، 3/ 1748. 
العاملني،  رب  عن  املوقعني  إعــالم  ينظر:   )5(
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس 
751هـ(  )املتوف:  اجلوزية  قيم  ابن  الدين 
دار  إبراهيم،  السالم  عبد  حممد  حتقيق: 
الكتب العلمية –بريوت، ط1، 1411هـ–

1991م، 1/ 167. 
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كالم اهلل وكالم رسوله والفقه أخص 
من الفهم.

التعريف بأهل البيت
 البيت أهـــل  بتعريف  نبدأ  أن  قبل 
األهل  تعريف  عىل  نقف  أن  البــد  هنا، 

قبلها.
الــرجــل عشريته  فــاألهــل: هــم أهــل 
ــال،  وأه أهــلــون  واجلــمــع  قــربــاه،  وذوو 
وأهل القرآن حفظته والعاملون به، وأهل 
املذهب من يدين به، وأهل البيت سكانه، 

وأهل الرجل أخص الناس به)6(.
من هم أهل البيت رضوان اهلل عليهم:

بن  عيل  وسيدنا   حممد سيدنا  هم 
 ،وسيدتنا فاطمة الزهراء ،أيب طالب
 احلسني وسيدنا   ،احلسن وسيدنا 
حديث  يف  فقط  فيهم    الرسول  لقول 
بيتي، وأهل  أهل  ))اللهم هؤالء  الكساء: 

بيتي أحق(()7(.

)6( ينظر: لسان العرب، 11/ 28. 
)7( مسند اإلمــــــام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل 
أسد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد 
شعيب  حتقيق:  241هـ(  )املتوف:  الشيباين 
األرنؤوط–عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة 
 /28 –2001م،  1421هـ  ط1،  الرسالة، 

195، رقم احلديث )16988(. 

وقال بعضهم: كل من حرمت عليهم 
الصدقة من بني هاشم فهو من أهل البيت 

رضوان اهلل عليهم)8(.
آية  يف  القرآن  ذكرهم  الذين  هم  أو 
حديث  يف   الرسول وبينهـــم  التطهري 
ورثوا  الذين  هم  البيت  فأهل  الكســــاء 
النبوية  العصمة والتطهري وهم أهل السنة 

وهم من جيب اتباعهم ليس غريهم)9(.
املبحث الثاين:

 نامذج خمتارة من فهم سيدنا عيل
للنصوص القرآنية.

لآليات   البيت أهل  فهــــم  يتلف 
أقرب  ألهنم  غريهم؛  فهم  عن  القرآنيــة 
الناس إىل رسول اهلل وسأحتدث يف هذا 
سيدنا  فهم  نامذج  من  بعض  عن  املبحث 

عيل للنصوص القرآنية.
بن . 1 عيل   احلسني سيدنا  عن  روي 

)8( جالء األفهام يف فضل الصالة عىل حممد خري 
األنام، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد 
)املتوف:  اجلوزية  قيم  ابن  الدين  شمس 
–عبد  األرناؤوط  شعيب  حتقيق:  751هـ( 
القادر األرناؤوط، دار العروبة –الكويت، 

ط2، 1407هـ –1987م، ص218. 
للسيد  التطهري  آيــة  يف  البيت  أهــل  كتاب   )9(

جعفر مرتىض العاميل، ص28-1. 



مصطفى خالد جهاد حسن العزاوي

393

هـ(
14

40
م- 

20
19

ء )
شتا

ن -
ثو

ثال
وال

س 
اد

س
 ال

دد
لع

ا

إىل  هيــودي  جــاء  ــال:  ق  طالب أيب 
النبي وعنده أمري املؤمنني عيل بن 
يف  الفائدة  ما  له:  فقال   طالب أيب 
 اهلل رسول  فقال  اهلجاء،  حروف 
وفّقه  اللهم  ــال  وق أجبه،   :لعيل
 :أيب طالب بن  فقال عيل  وسّدده، 
ما من حرف اال وهو أسم من أسامء 
األلف  أمــا  ــال:  ق ثم  ــل.  وج عز  اهلل 
وأّما  القيوم  احلّي  هو  إال  إله  ال  فاهلل 
وأّما  خلقه،  فناء  بعد  فالباقي  الباء 
عباده،  عن  التوبة  يقبل  فالتّواب  التاء 
وأّما الثاء فالثابت الكائن، وأما اجليم 
وأّما  أســامؤه،  وتقّدست  ثناؤه  فجّل 
فخبري  اخلاء  وأّما  حليم،  فحّق  احلاء 
فدّيان  ــدال  ال ــا  وأّم لعباد،  يعمل  بام 
اجلالل  فذو  الــذال  وأّمــا  الدين،  يوم 
بعباده  فرءوف  الراء  وأما  واإلكــرام، 
وأما الزاي فزين املعبودين. أّما السني 
فالسميع البصري، وأما الشني فالشاكر 
فصادق  الصـاد  وأما  املؤمنني،  لعباده 
يف وعده ووعيده، وأما الضاد فالضار 
املطهر،  فالطــــاهر  الطاء  النافع، وأما 
آلياته،  املظهر  فالظــــاهر  الظاء  وأما 

الغني  وأما  بعباده،  فعامل  العني  وأّمــا 
خلقه،  مجيع  من  املستغيثني  فغياث 
ففالق احلب والنوى، وأما  الفاء  وأما 
وأما  خلقه،  مجيع  عىل  فقادر  القاف 
فاملك  امليم  أّما  بعباده.  فلطيف  الالم 
امللك، وأما النون فنور السموات من 
أحد  فواحد  الــواو  وأما  عرشه،  نور 
صمد مل يلد ومل يولد، وأما اهلاء فهاد 
اهلل  إال  إله  ال  ألف  الالم  وأما  خللقه، 
فيد  الياء  وأمــا  له،  رشيك  ال  وحــده 
رسول  فقال  خلقه،  عىل  باسطة  اهلل 
ريض  الــذي  القول  هو  هذا   :اهلل
خلقه،  مجيع  من  لنفسه  وجل  عز  اهلل 

فأسلم اليهودي)10(.
قال: . 2  عيل عن  عيل  بن  احلسني  عن 

)من قرأ فاحتة الكتاب فقال احلمد هلل 
مباركًا  طيبًا  كثريًا  محــدًا  العاملني  رب 
من  نوعًا  سبعني  عنه  اهلل  رصف  فيه، 

جعفر  ايب  الــصــدوق  للشيخ  التوحيد،   )10(
القمي  بابويه  بــن  احلسني  بــن  عــىل  حممد 
عليه  وعلق  صححه  381هــــ(  )املــتــوف: 
السيد هاشم احلسيني الطهراين، منشورات 
قم،  يف  العلمية  احلوزة  يف  املدرسني  مجاعة 

ص431. 
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البالء أهوهنا()11(.
3 . طالب أيب  بن  عيل  عن  وروي 

قال:  اهلل  بسم  تعاىل:  قوله  يف  قال  أنه 
عىل  وعون  داء،  كل  من  شفاء  اسمه 
ملن  عون  فهو  الرمحن  وأما  دواء.  كل 
آمن به، وهو اسم مل يسم به غريه. وأما 
وعمل  وآمــن  تاب  فلمن  »الرحيم« 

صاحلًا)12(.
اهلل . 4 قول  وروي عن سيدنا عيل يف 

عز وجل چ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ 

ی چ ]سورة البقرة: 29[.
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ  قـــال 
به  ولتتوصلوا  لتعتروا  چ  ۆئ ۆئ 

إىل رضوانه وتتوقوا به من عذاب نريانه.
چ أخذ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ  چ  قال 

الشهيد  لإلمام  عيل،  بن  زيد  اإلمام  مسند   )11(
ــن عــيل بنايب  ــد بــن عــيل بــن احلــســني اب زي
احلياة  مكتبــــة  دار  منشورات   ،طالب

بريوت لبنان، 2/ 189. 
بن  حممد  بن  نرص  الليث  أبو  العلوم،  بحر   )12(
)املتوف:  السمرقندي  إبراهيم  بن  أمحــد 

373هـ(، 1/ 14. 

يف خلقها وإتقاهنا.
ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  چ 

املصالح  علم  يشء  بكل  ولعلمه  چ  ی 
يا  ملصاحلكم  األرض  يف  كلام  لكم  فخلق 

بني آدم)13(.

ڍ . 5 ڍ  ڇ  ڇ  چ  تـــعـــاىل:  قــولــه 
]سورة  چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

األعراف: 33[.
قــال:   عيل بــن  احلسني  عــن  روي 
)الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر: 

نكاح امرأة األب، وما بطن: الزنى()14(.
چ . 6 پ  پ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  ــول ق

]سورة الروج: 3[.
قــولــه:  أيب طــالــب يف  ــن  ب ــيل  ــن ع ع
يوم  الشاهد  قال:  ومشهود{  }وشاهـــد 

الصدوق  الرضا، أليب جعفر  أخبار  عيون   )13(
القمى  بابويه  بن  احلسني  بن  عىل  بن  حممد 
مؤسسة  مــنــشــورات  ــــ(  381ه ــوف:  ــت )امل
–لبنان، 1/  االعلمي للمطبوعات بريوت 

 .23
حممد  جعفر  ألبى  الكايف،  من  االصــول   )14(
)املتوف:  الكليني  اسحاق  بن  يعقوب  بن 
 /15 االسالميـــة،  الكتب  دار  329هـــ( 

 .109
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اجلمعة واملشهود يوم عرفة)15(.
ڈ . 7 ڎ  ڎ  ڌ  چ  تــعــاىل:  قوله 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ 
ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
چ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

]سورة البقرة: 158[.
أصنام  عليها  كان   عيل سيدنا  قال 
بينهام  الطواف  من  املسلمون  فتحـــــرج 
لئال  وجل  عز  اهلل  فأنزل  األصنام،  ألجل 
أجل  من  الطواف  يف  حرج  عليهم  يكون 

األصنام()16(.
قوله تعاىل: چ ىئ ىئ ی یی . 8

]ســـورة  ىئچ  مئ  حئ  جئ  ی 

البقرة: 237[(.
رسول  أن  طالب،  أيب  بن  عيل  عن 
زمــــان  الناس  عىل  »ليأتني  قال:   اهلل
يديه  يف  ما  عىل  املؤمن  يعض  عضوض، 

وينسى الفضل، وقد قال اهلل تعاىل: چ ىئ 
ىئ ی ی چ رشار يبايعون كل 

بيع  عن   اهلل رسول  هنى  وقد  مضطر، 

)15( ينظر: الدر املنثور، عبد الرمحن بن أيب بكر، 
911هـ(  )املتوف:  السيوطي  الدين  جالل 

دار الفكر –بريوت، 8/ 464. 
)16( مسند اإلمام زيد بن عيل، 1/ 380. 

عندك  كان  فإن  الغرر،  بيع  وعن  املضطر، 
خري فعد به عىل أخيك، وال تزده هالكا إىل 
حيزنه،  ال  املسلم  أخو  املسلم  فإن  هالكه، 

وال حيرمه)17(.
ڄ . 9 ڄ  ڄ  چ  تــعــاىل:  قــولــه 

ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
]سورة النساء: 129[.

أنه قال: هذا   روي عن سيدنا عيل
والكسوة  النفقة  وأما  واجلــامع،  احلب  يف 
وال  ذلك،  يف  العدل  من  فالبّد  والبيتوتة 

حظ للرساري يف ذلك )18(.
الثالث: املبحث 

التطبيقات العملية من خالل فهم سيدنا 
عيل للنصوص القرآنية.

سيدنا  عن  رويت  التي  الروايات  إن 
للقرآن  وفهمـــــه  تفسريه،  يص  فيام  عيل 
الكريم كثرية، وكلها يف غاية األمهية، وقد 
من  ذلــك  يف  اجلهد    عيل سيدنا  بــذل 

الفداء إسامعيل  أبو  العظيم،  القرآن  )17( تفسري 
ثم  الــبــرصي  الــقــريش  كثري  بــن  عمر  بــن 
سامي  حتقيق:  774هـ(  )املتوف:  الدمشقي 
بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، 

ط2، 1420هـ –1999 م، 1/ 645. 
)18( مسند اإلمام زيد بن عيل، 2/ 42. 
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النقل عن رسول  الدقة واألمانة يف  ناحية 
اهلل وكذلك بذل كل جهده يف تفسريه 
للنصوص  فهمـــــه  عىل  فيه  أعتمد  التي 
الغاية  وعرف  نزوهلا  عايش  التي  القرآنية 

منها.
املبحث  ــذا  ه يف  هيمني  الـــذي  وإن 
سيدنا  لفهم  العملية  التطبيقات  أذكر  أن 
أقصد  والتي  القرآنية،  للنصوص   عيل
التي ختص واقعنا احلايل والتي  هبا األمور 
تواجهنا  التي  املشاكــل  بعض  عىل  تقف 
من  ــيل  ع ســيــدنــا  ــا  ــره ذك ــي  ــت وال اآلن، 
هنا،  ذكرها  من  األثر  له  ملا  الوقت  ذلك 
نسري  منهاجًا  وجعلها  منها،  واألستفادة 
عن  تغنينا  ألهنا  اليومية،  أمورنا  يف  عليه 
ما  إذا  واملحارضات،  الــدروس،  من  كثرٍي 

.سريناها عىل ما أراد أمري املؤمنني
خالل  من  األمــور  هذه  عىل  وسأقف 
السابق،  املبحث  التي ذكرهتا يف  الروايات 
وأجعلها عىل شكل نقاط نطبقها يف واقعنا، 

ونسري عليها ومنها ما يأيت:
الشكر هلل والتوبة والرجوع إليه:. 1

مسألة  عىل  وعرج   عيل سيدنا  ذكر 
تفسريًا  اهلجاء  حــروف  فرس  حينام  مهمة 

وذكر  األمهية  غاية  ويف  الروعة،  غاية  يف 
وصفاته،  اهلل  توحيد  منها  كثرية  مسائل 
ومنها الشكر هلل وهذه من األمور املهمة أن 
نشكر اهلل يف الرساء والرضاء، وذكر مسألة 
يفتقده  ما  إليه، وهذا  إليه والرجوع  التوبة 
من  اهلل  إىل  التوبة  بعدم  املسلمني  من  كثرٌي 

كل ذنب نقع فيه.
دفع ورصف البالء عن اإلنسان:. 1

البالء  دفع  مسألة   عيل سيدنا  ذكر 
ورصفه، والتي يقع فيها كل الناس بدون 
استثناء، فالبالء أمٌر عظيم كلنا نخشى أن 
لنا  وجد   عيل سيدنا  ولكن  فيه،  نقع 
حاًل لذلك، وهو قراءة سورة الفاحتة فإن 
من قرأها رصف اهلل عنه سبعني نوعًا من 

البالء.
الشفاء من كل داء:. 1

تنجي  كلمة   عيل ســيــدنــا  ذكـــر 
صدق  يف  قاهلا  إن  مرض  أي  من  اإلنسان 
ويف متعن وهي كلمة )اهلل( فهي شفاء من 
كل  ويبذل  املرض  يصيبه  فكلنا  داء،  كل 
مل  ولكننا  منه،  يتشاف  أن  أجل  من  ماله 
نذهب إىل املشايف األول وهو اهلل سبحانه 
عليها  نبهنا  التي  األمور  من  فهذه  وتعاىل، 
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.سيدنا عيل
التفكر والتدبر يف خلق اهلل:. 4

تعاىل  قوله   عيل سيدنا  فرس  عندما 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  چەئ 

باهلل  ــال  ــص االت بــذلــك  أراد  چ  ۆئ 
وحده، الن االتصال به والتفكر فيام خلق 
العبد  جيعل  األرض،  يف  خملوقات  مــن 
وهذا  وعظمته،  وحده  اهلل  قدرة  يف  يفكر 
عن  ويبعدنا  منه  العون  نطلب  سيجعلنا 
تنجينا من  التي ال  الدنيا  التفكري بمشاغل 

عذاب النار.
ترك الفواحش واألبتعاد عنها:. 5

من  كثرٌي  يعمل  احلــايل  متمعنا  نــرى 
شبابه ونسائه الفواحش كلها دون أن ينظر 
إىل عواقبه الوخيمة يف الدنيا من الفضيحة 
وهذا ما نراه من مشاكل حتدث بني الناس 
ومن  الفواحش  تلك  بسبب  والعوائل 
والعياذ  وغريه  كاإليدز  اخلبيثة  األمراض 
التي  العواقب  إىل  النظر  دون  ومن  باهلل، 
تعاىل  اهلل  عذاب  وهي  القيامة  يوم  ترتتب 

عىل من فعل تلك الفواحش.
الفواحش  بأن   عيل سيدنـــا  فدلنا 
يرشد  بذلك  وهو  ربنا،  عند  حمرمة  كلها 

ربه  بكتاب  يلتزم  الــذي  املسلم  الشاب 
تلك  عــن  االبتعاد  إىل  ــه  وآل نبيه  وسنة 

الفواحش.
التمسك بشعائر اإلسالم:. 6

قوله  فرس  حينام   عيل سيدنا  ذكــر 
تعاىل چ پ پ چ( بأنه يوم اجلمعة 
يكون  اليومني  هذا  يف  ألن  عرفة،  ويــوم 
بني  فرق  دون  مجيعهم  متمعني  املسلمون 
متمعني  وفقري،  غني  بني  وأسود،  أبيض 
نابذين  اهلل،  طاعة  عىل  متحابني  كلهم 

بذلك الفرقة والتناحر فيام بينهم.
التنبيه عىل بعض األمور التي ستقع يف . 7

هذا الزمان:
نسيان  مســــــألة   عيل سيدنا  ذكر 
أن  اليوم  نراه  ما  وهذا  الناس  بني  الفضل 
فضاًل  أنسان  له  فعل  إذا  الناس  من  كثريًا 
مسألة  ذكر  وكذلك  وأنكره،  نسيه  وخريًا 
وبيع  الــغــرر  بيع  ــو  وه املحرمة  البيوع 
املضطر، وهذا مايفعله الناس يف متمعاتنا 
أن  يريد  شخصًا  نشاهد  فعندما  املسلمة 
يبيع شيئًا وهو مضطر يف بيع ذلك اليء 
من  نقلل  أن  اإلمكان  قدر  نحاول  فإننا 
بسعٍر  نستحصله  حتى  الــيء  هذا  سعر 
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عليه  ونبهنا  رشعنا  حرمه  ما  وهذا  ضئيل 
سيدنا عيل بأنه ما يقع يف زمانا.

العدل بنی النساء:. 8
تقع  مهمة  مسألة   عيل سيدنا  ذكر 
بسببها املشاكل يف متمعنا احلايل، األ وهي 

عدل الرجل بني زوجاته.
لديه  ممن  األزواج  من  كثريًا  فنرى 
أكثر من زوجه ينسى بأن العدل بينهام من 
اإلسالمية  الرشيعة  أوجبتها  التي  األمور 
فنراه يعامل أحداهن بإحسان ونفقة يومية 
الثانية ببغض  وحب وحنان، ونراه يعامل 

وغلظة وشده.
بحثي  يكون  أن  اهلل  أسأل  اخلتام  ويف 
جيعلني  وأن  الكريم،  لوجهه  خالصًا  هذا 
الكرام،  النبي  بيت  آل  إىل  به  أتقرب  ممن 
ويصب  للمسلمني  فائدة  به  يكون  وأن 
حممد  سيدنا  عىل  اهلل  وصىل  صاحلهم،  يف 

وعىل آله وسلم.
اخلامتــــــــــــة:

البحث  فبعد أن يرس اهلل يل كتابة هذا 
التي  النتائج  أهــم  عــىل  أقــف  املتواضع 

توصلت إليها:
1 . ،حممــد سيدنا  هم   البيت أهل 

 ،طالب أيب  بــن  عــيل  وسيدنا 
وسيدنا   ،الزهراء فاطمة  وسيدتنا 
 احلسني وسيدنا   ،احلسن
يف  فــقــط  فيهم   الرسول لــقــول 
أهل  هؤالء  ))اللهم  الكساء:  حديث 

بيتي، وأهل بيتي أحق((.
الرؤوفني، . 2 كانوا   ،البيت أهل  أن 

تربية  يف  احلسنة  والقدوة  واملعلمني 
األطفال، وتعليمهم.

ُيعتر سيدنا عيل القدوة احلسنة واملعلم . 3
فهمه  خالل  من  الناس  ُيرشد  الذي 

للنصوص القرآنية.
يف . 4 جــهــده  كــل   عيل سيدنا  بــذل 

العقل يف ايصال األمور  الدقة وَشْغل 
العملية التي ختدم املجتمع املسلم.

الناس . 5 تعليم  يف   عيل سيدنا  نجح 
توصيل  عىل  واحلــرص  دينهم،  أمور 
الوسائل  بأبسط  إليهم  املفاهيم  أفضل 

وأقومها.
عدم . 6 عىل  الشباب   عيل سيدنا  نبه 

الفواحش،  ومنها  اخلطأ  يف  الوقوع 
األمور  إىل  الوصول  يف  ومساعدهتم 

الصحيحة التي ختدمهم يف املستقبل.
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بعد القرآن الكريم.
ــى جعفر . 1 ــكــايف، ألب االصـــول مــن ال

الكليني  حممد بن يعقوب بن اسحاق 
الكتب  دار  329هــــــ(  ـــوف:  ـــت )امل

االسالمية.
العاملني، . 2 املوقعني عن رب  إعـــــــالم 

سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد 
ــة  ــن ابـــن قــيــم اجلــوزي ــدي شــمــس ال
عبد  حممد  حتقيق:  751هـ(  )املتوف: 
السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية–

بريوت، ط1، 1411هـ –1991م.
بحر العلوم، أبو الليث نرص بن حممد . 3

السمرقندي  إبــراهــيــم  بــن  ــد  أمح بــن 

)املتوف: 373هـ(.
الفداء . 4 أبــو  العظيم،  الــقــرآن  تفسري 

القريش  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيـــل 
ــوف:  ــت ــم الــدمــشــقــي )امل ــرصي ث ــب ال
حممد  بــن  ســامــي  حتقيق:  774هـــــ( 
والتوزيـــع،  للنرش  طيبة  دار  سالمة، 

ط2، 1420هـ –1999 م.
ــدم . 5 االق اجلليل  للشيخ  الــتــوحــيــد، 

بن  عــىل  حممد  جعفر  ايب  الــصــدوق 
)املتوف:  القمــــي  بابويه  بن  احلسني 
عليه  ــق  ــل وع صــحــحــه  381هـــــــ( 
احلسيني  هاشم  السيد  البارع  املحقق 
املدرسني  مجاعة  منشورات  الطهراين، 

يف احلوزة العلمية يف قم.
عىل . 6 الصالة  فضل  يف  األفهام  جالء 

بكر  أيب  بن  حممد  ــام،  األن خري  حممد 
ابن  الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  بن 
قيم اجلوزية )املتوف: 751هـ( حتقيق: 
الــقــادر  –عبد  األرنــــاؤوط  شعيب 
–الكويت،  العروبة  دار  األرنــاؤوط، 

ط2، 1407هـ –1987م.

أيب . 7 ــران،  ــق ال تفسري  يف  الــبــيــان  مجــع 
الطريس،  احلسن  بــن  الفضل  عــىل 
ــة االعــلــمــي  ــس ــؤس مـــنـــشـــورات م

للمطبوعات بريوت –لبنان.
الرمحن بن أيب بكر، . 8 املنثور، عبد  الدر 

)املــتــوف:  السيوطي  الــديــن  ــالل  ج
911هـ( النارش: دار الفكر –بريوت.

جعفر . 9 أليب  ــا،  ــرض ال ــار  أخــب عــيــون 

أهم املصادر واملراجع:
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احلسني  بن  عىل  بن  حممد  الــصــدوق 
381هـــ(  )املتوف:  القمى  بابويه  بن 
ــة االعــلــمــي  ــس ــؤس مـــنـــشـــورات م

للمطبوعات بريوت –لبنان.
التطهري . 10 آية  يف  البيت  أهــــل  كتاب 

للسيد جعفر مرتىض العاميل.
أصـــــــــــول . 11 رشح  األرسار  كشف 

بن  أمحد  بن  العزيز  عبــــد  البزدوي، 
احلنفي  البخاري  الدين  عالء  حممد، 
الكتاب  دار  ـــــ(  730ه )املـــتـــوف: 

اإلسالمي.
مــشــكــاة . 12 رشح  ــح  ــي ــات ــف امل مـــرقـــاة 

حممد،  )سلطان(  بن  عيل  املصـابيح، 

اهلروي  املال  الدين  نور  احلسن  أبو 
دار  1014هــــ(  )املــتــوف:  القـاري 
ط1،  –لبنان،  بـــريوت  ــفــكــر،  ال

1422هـ–2002م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد . 13

اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل 
241هـ(  )املتوف:  الشيباين  أسد  بن 
–عادل  األرنؤوط  شعيب  حتقيــــق: 
الرسالة،  مؤسسة  وآخرون،  مرشد، 

ط1، 1421هـ –2001م.
لإلمام . 14 عــيل،  بن  زيــد  ــام  اإلم مسند 

ابن  احلسني  بن  عيل  بن  زيد  الشهيد 
دار  منشورات   ،  طالب بنايب  عيل 

مكتبة احلياة بريوت لبنان. 
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مقدمة:
بسمه تعاىل، هذا البحث يتناول نظرية تفسري القرآن بالقرآن عند العالمة الطباطبائي، 
الواردة عن  الرشيفة  بالروايات  مفاصلها  االستدالل عىل  ثم حياول  لينقح حدودها ومن 
النظرية،  هذه  تعرتض  قد  التي  اإلشكاالت  يناقش  كام   ،والطهارة العصمة  بيت  أهل 
ويلص إىل تقديم فهم روائي قادر عىل اجلمع بني الروايات والتوفيق بينها، ليسلم املنهج 
املدعى من إشكاالت التفسري بالرأي السيام وأن هناك روايات شديدة يف النهي عنه وعن 

رضب القرآن بعضه ببعض.
منشأ اصطالح التفسري:

مصطلح »التفسري« كام هو مستعمل يف اصطالح علامء القرآن، فكذلك هو مصطلح 
متداول يف ألسنة الروايات الرشيفة، وهذا املصطلح سواء كان اعتبارا روائيا أو علامئيا فإنه 
التفسري  من  الدائرة  هذه  عىل  نرتبها  التي  والنتائج  األحكام  دامت  ما  ذلك  يف  مشاحة  ال 
أحكاما صحيحة وخالية من التجاوز، سواء اتسعت دائرة التفسري أو ضاقت، إذ املعيار هو 

حماكمة النتائج والفتاوى سواء أدرجناها يف علم التفسري أو يف علم آخر.
بيان  هو  التفسري  أن  فمنها  »التفسري«،  ملفهوم  املفرتضة  التعاريف  اختلفت  قد  إنه  ثم 
الغامض من كتاب اهلل، أو هو بيان معاين اآليات القرآنية أعم من الغامض والظاهر، ومنها 

402
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أن التفسري هو بيان املراد االستعاميل واملراد اجلدي لآليات القرآنية)1(، ومنها أنه )التفسري( 
هو التبيني وهو أعم من بيان املفاهيم واملصاديق وما حيف هبام من أحكام)2(، إىل غري ذلك 

من معاين يمكن افرتاضها ملصطلح »التفسري«.
حترير حمل النزاع:

لكي يصح احلكم عىل أية نظرية البد أوال من حترير حمل النزاع، ولكي يصح منا احلكم 
عىل نظرية العالمة الطباطبائي يف تفسري القرآن بالقرآن من خالل النظرة الروائية البد لنا 
يصح  ال  وموضوعي  بدهيي  تساؤل  فهو  »التفسري«،  من  العالمة  مراد  معرفة  من  كذلك 
الدخول إىل البحث من دونه، وهو عىل بداهته حمل ابتالء لدى كثري ممن تصدى لنقد نظرية 
 تفسري القرآن بالقرآن، وإن أغلب املشكالت الدائرة يف جدلية القبول بمنهج العالمة
راجعة إىل جتاوز مرحلة حترير موضع النزاع، ولو أردنا أن نكون نحن والروايات الرشيفة 
ألمكننا اجلمع بينها واخللوص إىل نتيجة واضحة، ولكنا مع هذا نحتاج إىل عناء املقدمات 
املبارش، لذلك  اللغوية ونقترص عىل اجلهد االصطالحي  املباحث  البحثية، سنتخلص من 
نقرتح يف مقام حترير حمل النزاع مموعة من العناوين يف كل منها عدة احتامالت، فنحدد 

:املعنى املراد بحثه فيها وفق نظرية تفسري القرآن بالقرآن عند العالمة الطباطبائي
أول: املصطلحات املفرتضة يف هذا املنهج:

نشري إىل مموعة من املصطلحات التي تم استعامهلا يف النصوص الرشيفة، لنتبني أن 
هناك أكثر من مستوى وأكثر من استعامل، فمن الطبيعي أن ال تكون كل هذه املصطلحات 
عىل اختالف مراتبها ومعانيها مرادة للعالمة يف نظرية تفسري القرآن بالقرآن، وهي كام ييل:

التفسري.. 1
علم الكتاب.. 2

أبو  هاشم  د.  التفسريية«،  األصول  الرتبوي،  التفسري  يف  »مقدمة  كتاب  يف  التفسري  تعاريف  راجع   )1(
مخسني، ص60 -67. 

طالل  الدكتور  التبييني،  الدور  الدكتوراه،  مرحلة  يف  دورة  التفسري«  يف  البيت  أهل  »منهج  راجع   )2(
احلسن، ص16 -21. 
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العلم من الكتاب.. 3
كنه معنى حقيقة التفسري.. 4
تفسري ظهر القرآن. 5
تفسري بطن القرآن. 6

ثانيا: حدود دعوى العالمة يف وضوح املعاين:
ال شك أن علامء األصول قد اختذوا موقفا هاما من دعوى علامئنا املحدثني املنسوب 

لبعضهم أحد هذين األمرين:
القرآن ال ظهور آلياته.أ. 
ظاهر اآليات غري حجة.ب. 

إال أن هذا مل حيسم النزاع يف نظرية تفسري القرآن بالقرآن، فبقي مال لألخذ والرد قبل 
حتديد الدائرة التي يدعيها العالمة الطباطبائي من الوضوح يف اآليات الرشيفة. فنقول بأن 

االحتامالت يف هذا الشأن تدور حول ثالثة أمور:

ندعي أن دائرة ادعاء العالمة هي يف املعنى املتوسط، ويمكن أن نستشهد له بكلمة من 
كلامته: ))ليس يف القرآن آية أريد فيها ما يالف ظاهرها، و ما يوهم ذلك من اآليات إنام 
أريد هبا معان يعطيها هلا آيات أخر حمكمة، و القرآن يفرس بعضه بعضا، و من املعلوم أن 
املعنى الذي تعطيه القرائن متصلة أو منفصلة للفظ ليس بخارج عن ظهوره و باخلصوص 
يف كالم نص متكلمه عىل أن ديدنه أن يتكلم بام يتصل بعضه ببعض، و يشهد بعضه عىل 

بعض و يرتفع كل اختالف و تناف مرتائى بالتدبر فيه، قال تعاىل: چ چ چ چڇ 
داللة  وسنبني   ،)3(]82 النساء:  ]سورة  چ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

)3( امليزان يف تفسري القرآن، العالمة الطباطبائي، ج3، ص38.

غموض تاموضوح شأينوضوح فعيل
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الروايات الرشيفة بوضوح عىل هذا املعنى يف البحث الروائي.
ثالثا: دائرة املفهوم واملصداق:

إمكانية توضيح كل  افرتاض  يتعدى  الطباطبائي ال  العالمة  أن حديث  ندعي  كام 
آيات القرآن الكريم الغامضة بآيات أخرى واضحة من كتاب اهلل(؛ واملراد بتوضيح اآليات 

هو توضيح املفاهيم؛ سواء:
املفاهيم اإلفرادية.. 1
املفاهيم الرتكيبية.. 1

اآليات  خالل  من  وتوضيحها  املصاديق  بيان  تتكفل  نظريته  أن  العالمة  يدعي  وال 
الرشيفة. وعىل هذا فال معنى للنقض عليه بأن مصطلح التفسري يعني التفصيل والتوضيح 
واجلري وبيان املصاديق و..، فإنه مل يتعهد ابتداء باختيار هذا املعنى من التفسري، بل ادعى 
إمكان فهم الظواهر القرآنية والرتاكيب املفاهيمية من خالل اآليات الرشيفة. نعم هذا ال 
يعني سد باب التطوير ومجع كل هذه االهتاممات يف علم واحد، كام ال مانع من كون حقيقة 
التفسري جامعة هلا يف نفسها أيضا، وال مانع أيضا من التوسعة والتضييق يف اسم هذا العلم، 

كل ذلك ممكن لكن العالمة مل يتعهد يف نظريته بكل ذلك.
يقول العالمة الطباطبائي: ))و الزم ذلك )كام أومأنا إليه يف أوائل الكالم( أن يكون 
القرآن الذي يعرف نفسه )بأنه هدى للعاملني و نور مبني و تبيان لكل يشء( مهديا إليه بغريه 
ما هو  و  إليه!.  ذا هيدي  بام  و  ما شأنه!.  و  الغري!.  فام هذا  بغريه،  مبينا  و  بغريه  و مستنريا 
املرجع و امللجأ إذا اختلف فيه!. و قد اختلف و اشتد اخلالف. و كيف كان فهذا االختالف 
اللغة و العرف  اللفظ املفرد أو اجلملة بحسب  النظر يف مفهوم )مفهوم  مل يولده اختالف 
العريب( الكلامت أو اآليات، فإنام هو كالم عريب مبني ال يتوقف يف فهمه عريب و ال غريه ممن 

هو عارف باللغة و أساليب الكالم العريب.
تعقيد يف  آية واحدة ذات إغالق و  آية(  القرآن )و هي بضع آالف  آيات  ليس بني  و 
مفهومها بحيث يتحري الذهن يف فهم معناها، و كيف!. و هو أفصح الكالم و من رشط 
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الفصاحة خلو الكالم عن اإلغالق و التعقيد، حتى أن اآليات املعدودة من متشابه القرآن 
كاآليات املنسوخة و غريها، يف غاية الوضوح من جهة املفهوم، و إنام التشابه يف املراد منها 
و هو ظاهر. و إنام االختالف كل االختالف يف املصداق الذي ينطبق عليه املفاهيم اللفظية 

من مفردها و مركبها، و يف املدلول التصوري و التصديقي(()4(.
من خالل هذه العبارة يتبنی لنا:

أن العالمة يدعي إمكان توضيح القرآن ملفاهيمه املفردة واملركبة، وال يدعي توضيح 
املصاديق وما يرتبط بعامل التأويل.

أنه يدعي توضيح املفاهيم دون بيان املراد اجلدي، فلذلك تراه يف عني ادعاء وضوح 
ذلك  عني  يف  تراه  بغريه،  يستهدي  أن  للهدى  يمكن  ال  وأنه  ونورا  هدى  وكونه  القرآن 
يقول بأن املراد من بعضها غري واضح: ))اآليات املعدودة من متشابه القرآن... ، يف غاية 
الوضوح من جهة املفهوم، وإنام التشابه يف املراد منها((، هذا يعني أن الوضوح يف املفهوم 
والغموض يف املصداق أو املراد اجلدي. يقول يف موضع آخر: ))وليس اختالف كالمه 
اللفظية  الصناعات  إعامل  و  اجلمل  األلفاظ و رسد  استعامل  نحو  تعاىل مع كالم غريه يف 

فإنام هو كالم عريب روعي فيه مجيع ما يراعى يف كالم عريب و قد قال تعاىل: چ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ ]سورة إبراهيم: 4[، و قال تعاىل: زب . 

 X  W  V  U چ  تعاىل:  قال  و   ،]103 النحل:  ]سورة  رب   1  0  /
املصداق  و  املراد  االختالف من جهة  إنام  و  الزخرف: 3[.  ]سورة  Z Yچ 

الذي ينطبق عليه مفهوم الكالم(()5(.
إشكال:

كالمه  ذيل  يف  ينكر  ثم  القرآنية  املفاهيم  وضوح   الطباطبائي العالمة  يدعي  كيف 
وضوح الداللة التصورية؟. أليست الداللة التصورية هي عني الداللة املفهومية؟. فوضوح 

)4( امليزان يف تفسري القرآن، ج1، ص: 8 -9.
)5( امليزان يف تفسري القرآن، ج3، ص78.
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املفهوم يعني يف أقل مراتبه وضوح الداللة التصورية، فكأن قوله متهافت إذ يقول فيه: ))و 
إنام االختالف كل االختالف يف املصداق الذي ينطبق عليه املفاهيم اللفظية من مفردها و 

مركبها، و يف املدلول التصوري و التصديقي((!!.
اجلواب:

بالقرآن  القرآن  التصورية يف نظرية تفسري  تبني الوضوح املفهومي والداللة  أما أصل 
أخريا،  سيق  الذي  التعبري  يف  اإلشكال  وإنام  الواضحات،  فمن  الطباطبائي  العالمة  عند 
واملتأمل يف عبارته هذه جيد أن مراده من عدم وضوح الداللة التصورية أي الوقوع يف أرس 
العبارة عن مجلة  بعد هذه  بقرينة حديثه  التصورات،  تؤثر يف صحة  قد  التي  املادة  أحكام 
من املفاهيم التي يتبادر إىل الذهن تصور مادي حمدود هلا عند استحضارها: كامليزان فإنه 
ميزان  منها  وصار  وتنوعت  تعددت  املوازين  أن  مع  كفتني،  ذو  ميزان  التصور  إىل  يتبادر 
للحرارة وغري ذلك، وكالرساج فنتصور الرساج ذا الفتيلة وال يتبادر إىل أذهننا أنواع الرسج 
احلديثة واملتطورة، وكالسالح وغريه من أمثلة.. فكأنه أراد أن يقول: إن التأثري االجتامعي 
واحليايت املادي قد يضع بصمته عىل تصوراتنا فنكون حال تصورنا للمفاهيم أرسى تلك 
االستعامالت املحدودة واملادية واملرتبطة بأغراضنا اليومية، وإال فإن أصل املفاهيم القرآنية 
من  ختلصنا  لو  ذلك  كل  لكن  القرآنية،  باآليات  املبينة  أو  والبينة  الواضحة  األمور  من 
الرواسب واملسبقات الذهنية املادية التي نحملها معنا، أي أن الداللة التصورية املفهومية 

واضحة ملن ال ينطلق من رؤى وأحكام مسبقة حيّملها عىل املفاهيم والدالالت.

ما معنى وضوح اآليات املتشاهبة؟.
املتشاهبة:  واآليات  املحكمة،  اآليات  اآليات:  من  قسمني  عن  الكريم  القرآن  تكلم 

 w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  gچ

 « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ ے ~ } | { z y x
¬ ® ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² « چ ]سورة آل عمران 7[، فهل أن 
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مصحح ابتغاء الفتنة من خالل املتشاهبات دون املحكامت هو وجود ترديد يف ذات داللة 
املتشاهبات عىل املعاين؟!. فعىل هذا لن يكون كل القرآن بينا واضحا عىل مستوى املفاهيم!.

يمكننا احلصول عىل جواب هذا التساؤل من كلامت العالمة الطباطبائي يف ميزانه: 
))الذي يظهر من اآلية عىل ظهورها و سطوع نورها خالف ذلك كله، و أن الذي تعطيه 
دالة عىل معنى مريب مردد ال  آية  اآلية مع حفظ كوهنا  أن تكون  املتشابه:  اآلية يف معنى 
من جهة اللفظ بحيث يعاجله الطرق املألوفة عند أهل اللسان كإرجاع العام و املطلق إىل 
املخصص و املقيد و نحو ذلك بل من جهة كون معناها غري مالئم ملعنى آية أخرى حمكمة 

ال ريب فيه تبني حال املتشاهبة(()6(.
رابعا: حتديد املرتبة املدعاة من املعاين:

تبني  كام  واللطائف  اإلشارة  وفيه  متعددة،  وبطونًا  جليلة  معاين  للقرآن  أن  الشك 
اِدُق: ))ِكَتاُب اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َعىَل َأْرَبَعِة َأْشَياَء َعىَل  الروايات الرشيفة، فقد ورد عن الصَّ
َشاَرُة لِْلَخَواصِّ َو اللََّطاِئُف  َفاْلِعَباَرُة لِْلَعَوامِّ َو اإْلِ َشاَرِة َو اللََّطاِئِف َو احْلََقاِئِق  اْلِعَباَرِة َو اإْلِ
تفسري  نظرية  تدعيها  ما  املراتب هي  فأي مرتبة من هذه  لأِْلَْنبَِياِء(()7(.  احْلََقاِئُق  َو  لأِْلَْولَِياِء 

القرآن بالقرآن؟.

)6( امليزان يف تفسري القرآن، ج3، ص: 41. 
)7( بحار األنوار )ط -بريوت( ج89، العالمة املجليس، ص103. 

باطنظاهر

لطائفاشارة
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أقول: ال شبهة أن نظرية العالمة تدعي إثبات الظاهر من كتاب اهلل من خالل اآليات 
القرآنية يف نفس كتاب اهلل*، دون التعهد ببيان الباطن، أو اإلشارة، أو اللطائف.. هذا ال 

يعني أنه لن يفرس بالباطن، أو لن يتكلم عن اإلشارة أو اللطائف.
املحاريب  بمثل رواية ذريح  باآليات يعرتض  اآليات  تفسري  يعارض فكرة  الكثري ممن 
قال: ))ُقْلُت أِليَِب َعْبِد اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َقْد َأَمَريِن يِف ِكَتابِِه بَِأْمٍر َفُأِحبهُّ َأْن َأْعَلَمُه َقاَل َو َما َذاَك 
َمام  ُقْلُت َقْوُل اهللَِّ َعزَّ َو َجل ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َو ْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َقاَل: ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم ُلَقى اإْلِ
َو ْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم تِْلَك امْلَنَاِسُك َقاَل َعْبُد اهللَِّ ْبُن ِسنَاٍن َفَأَتْيُت َأَبا َعْبِد اهللَِّ َفُقْلُت َجَعَلنَِي 
اِرِب َو َقصهُّ  اهللَُّ فَِداَك َقْوُل اهللَِّ َعزَّ َو َجل ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َو ْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َقاَل َأْخُذ الشَّ
َثنِي َعنَْك َأنََّك ُقْلَت  اأْلَْظَفاِر َو َما َأْشَبَه َذلَِك َقاَل ُقْلُت ُجِعْلُت فَِداَك َفإِنَّ َذِرحيًا امْلَُحاِريِبَّ َحدَّ
َمام َو ْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم تِْلَك امْلَنَاِسُك َفَقاَل َصَدَق َذِريٌح َو َصَدْقَت  َلُه ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم ُلَقى اإْلِ
َتِمُل َذِريٌح(()8(، بدعوى أن املفرس مهام عال شأنه  َتِمُل َما حَيْ إِن لِْلُقْرآِن َظاِهرًا َو َباطِنًا َو َمْن حَيْ
فأنى له والوصول إىل هذه املعاين؟!. وقد يعضد إشكاله ببعض الروايات املانعة للتفسري 
من دون الرجوع إىل املعصوم، والتي قد حتكي عن معنى آخر للتفسري مل يدعه صاحب 
النظرية؛ من قبيل حقيقة التفسري، ومن قبيل تفسري بطن القرآن، وعلم الكتاب، وهكذا، 
وخالصة القول أن دائرة النزاع هنا ال تتجاوز احلديث عن ظاهر اآليات القرآنية، فال يصح 

النقض عليها بروايات اإلشارات وما ماثلها.
االستغناء عن املعصوم يف التفسري بالقرآن:

أن  بالقرآن،  القرآن  العالمة يف تفسري  نظرية  تواجه  التي  واحدة من أهم اإلشكاالت 
هذه النظرية تعني االستغناء عن اإلمام املعصوم، وقد هنت الروايات عن التفسري من 
دون املعصوم، كام بينت أن أحدا ال يعرف القرآن غريهم، وهذا من أهم اإلشكاالت 
نقد  السيد جعفر سيدان يف  اهلل  آية  يقول  بالقرآن،  القرآن  تفسري  نظرية  التي ووجهت هبا 
استقالال وال حيتاج  والعرتة كالمها حجة  القرآن  أن  ))حاصل كالمه   :العالمة نظرية 

)8( بحار األنوار )ط–بريوت(؛ ج 89؛ ص83 -84. 
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أحدمها إىل اآلخر. إال أننا نقول: أن هذا احلديث الرشيف أوىص بالتمسك بالقرآن والعرتة 
معا، وأوجب الرجوع إليهام معا، وأن هناك الكثري من الروايات غري حديث الثقلني تنص 
عىل التالزم بني القرآن والعرتة أيضا(()9(. ولذلك ولوجود مثل هذه اإلشكاالت البد لنا 
بالقرآن، منعا من انجرار  القرآن  من حتديد معنى االستغناء عن املعصوم يف نظرية تفسري 
البحث العلمي إىل احلالة الوجدانية التي خترج بنا عن حمل النزاع، وقد تقود إىل االهتام يف 

اإليامن والنسبة إىل االكتفاء بالكتاب وحده دون السنة عىل قاعدة: »كفانا كتاب اهلل«!!.
معنى االستغناء)10( عن املعصوم يمكن أن يفرض كواحدة من الصور التالية:

االستغناء عن املعصوم يف األمور الوجودية التكوينية.. 1
وال شك يف بطالن هذا املعنى، إذ لوال املعصوم ملا نزل الوحي، وملا أمكن الفهم وال 
اهلداية، وال الترشيع املرتتب عىل خلق اخللق، كام هو منقح يف حمله. ولكن هذا املعنى خارج 

عن دعوى النظرية.
االستغناء عن تعليم املعصوم، بأي نحو كان التعليم، ويف أي مال ورتبة، فيشمل:. 2

تعليم املحكم واملتشابه واخلاص والعام.. إلخ.أ. 
تعليم كيفية التفسري وآليات اجلمع بني اآليات.ب. 
تعليم ضوابط الفهم.ج. 

وال شك أن هذه املعاين وأمثاهلا مما هي خارجة كذلك عن مال بحث النظرية، فالنظرية 
ال متانع من االستفادة من تعليم املعصوم كيفية اجلمع بني اآليات وتفسري اآلية من خالل 
آية أخرى، بل تستدل بأن هذا األسلوب من تفسري القرآن بالقرآن هو األسلوب األقدم 
ويقولون  الضوابط،  له  يستعملونه ويرضبون   املعصومون كان  ما  وهو  رواجا  واألكثر 

)9( التحقيق يف منهجية تفسري القرآن بالقرآن يف تفسري امليزان، آية اهلل السيد جعفر سيدان، ص25-
 .26

النظرية نفسها،  أنه جزء من أدبيات  النظرية، ال  إنام جئنا به عىل لسان املشكلني عىل  التعبري  )10( هذا 
املعصوم حتى عىل مستوى مفردات  التعامل مع  بالغا يف  تأدبا  العالمة جيد  واملتأمل يف كلامت 

نظريته. 
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بأن مثله يعرف من كتاب اهلل، يقول العالمة الطباطبائي: ))وسيطلع الباحث املتدبر يف 
الروايات املنقولة عنهم، أن هذه الطريقة احلديثة التي بنيت عليها بيانات هذا الكتاب، 

أقدم الطرق املأثورة يف التفسري التي سلكها معلموه سالم اهلل عليهم(()11(.
االستغناء عن تفسري األلفاظ القرآنية باأللفاظ الروائية.. 3

وهذا هو املعنى املراد عند أصحاب هذه النظرية؛ أي أن ألفاظ الرواية يمكن االستغناء 
عنها يف مقام بيان )ظاهر املفاهيم القرآنية(، ال االستغناء عن ألفاظ الرواية مطلقا، بل يؤخذ 
هبا هي كذلك، فهي حجة مطلقا، وقد تتضمن من التفصيل ما ال تفيده اآليات القرآنية. 
ولكن املراد أن عدم االعتامد عليها ال يصري القرآن مبهام غامضا، وهذا ما ستأيت اإلشارة 

إليه يف الروايات الرشيفة فارتقب.
واخلالصة: تدعي نظرية تفسري القرآن بالقرآن أن بيان املفاهيم القرآنية يمكن أن يتم 
من خالل نصب القرائن القرآنية من داخل القرآن نفسه، من دون توقف عىل االستدالل 
بالقرائن الروائية، كل ذلك يف ضمن احلدود التي تعهدت هبا النظرية يف حتديد حمل النزاع، 

ال أكثر من ذلك.
ومن هنا يتضح اجلواب عىل إشكال السيد سيدان املتقدم آنفا؛ إذ إن كون كل واحد من 
القرآن والرواية حجة استقالال ال يعني االستغناء عن العرتة!. كيف؟!. وهم الذين علمونا 
كيفية نصب القرينة القرآنية عىل اآلية املستوضح معناها، كام أنه ال ينايف التمسك هبام معا، 
أحدمها  يف  الكفاية  إذ  بأحدمها،  االكتفاء  دون  الثقلني  بحديث  املتمسكني  دائرة  يف  فنبقى 
تغاير االكتفاء عن أحدمها، فالعالمة الطباطبائي يدعي االكتفاء يف أحدمها يف تبيني مفاهيمه 
من خالل ما يمتلكه من مقومات احلجية والظهور واهلداية والوضوح، وهذا ال يعني أن 

اهلداية اإلهلية املشار إليها بحديث الثقلني تتحقق بأحدمها من دون اآلخر.
أدلة النظرية عىل صحة تفسري القرآن بالقرآن:

يمكن تصنيف أدلة هذه النظرية إىل مموعة أدلة عقلية، وأدلة نقلية؛ قرآنية كانت أم 

)11( امليزان يف تفسري القرآن ج1، ص14. 
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روائية، ونحن نشري إليها عىل اإلمجال:
اآليات القرآنية الدالة عىل كون القرآن هدى ونورًا.. 1
اآليات الرشيفة الداعية التباع القرآن والعمل عىل وفق آياته.. 2
اآليات التي جاءت للتحدي واستثارة املرشكني.. 3
اآليات الداعية للتدبر يف معاين آيات القرآن وتعقلها.. 4
روايات العرض التي نصبت لنا معيارا لقبول الرواية وردها، وهو موافقتها للكتاب.. 5
الروايات اخلاصة التي تتناول التفسري واملعاين بشكل مبارش.. 6
االستقراء لآليات الرشيفة والوقوف عىل عدم وجود املبهم فيها من ناحية فهم داللة . 7

األلفاظ)12(.
وقفة مع الروايات الرشيفة:

لنفهم  نفسها،  الرشيفة  الروايات  نستنطق  أن  أسايس  بشكل  هيمنا  تقدم  ما  كل  بعد 
موقفها من تفسري القرآن بالقرآن، وهل أن هذا األسلوب مما يمكن قبوله وتصحيحه بنظر 

الروايات أم ال؟. لذلك نعمد أوال إىل تقسيم الروايات يف هذا الشأن إىل قسمني:

الروايات املانعة من تفسري القرآن بالقرآن.. 1
الروايات املصححة لتفسري القرآن بالقرآن.. 2

فإن  وإال  القسمني،  هذين  روايات  يف  البدوية  النظرة  بلحاظ  هو  إنام  هذا  والتصنيف 
باآليات،  اآليات  تفسري  من  املنع  دائرة  ستضيق  الطوائف  هذه  بعض  داللة  يف  املناقشة 
واملدعى أن هذه الروايات بعد استعراضها يمكن التوفيق بينها ومجعها مجعا عرفيا مقبوال.

مراد  العالمة هو  مثل  الذي فهمه  املعنى  أن هذا  قال  باالستقراء: فمن  قد يشكل عىل االستدالل   )12(
اآلية؟. فهذا أول الكالم.. إضافة إىل مموعة من اإلشكاالت األخرى التي يمكن توجيهها بدوا 
إىل آحاد األدلة التي سقنا عناوينها، لذلك فلن ندخل يف جدلية هذه االستدالالت وال يف إجابات 

العالمة عليها، وإنام سنقترص عىل تصحيح نظرية العالمة من خالل الروايات الرشيفة وحسب. 
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القسم األول: الروايات املانعة من تفسري القرآن بالقرآن.
وهذه فهرسة إمجالية لروايات هذا القسم، كالتايل:

روايات الظاهر والباطن.. 1
أهل البيت هم الذين أوتوا علم التفسري.. 2
أهل البيت هم الذين أوتوا علم الكتاب.. 3
التفسري أبعد األشياء عن عقول الرجال.. 4
كنه معنى حقيقة التفسري.. 5
عدم االستغناء عن سؤال األوصياء يف تفسري املتشابه.. 6
7 ..إذا احتجنا للتفسري فاالهتداء هبم
ال جيوز تفسري القرآن إال باألثر والنص.. 8
معرفة الناسخ واملنسوخ.. 9

وأما نصوص هذه الروايات فكالتايل:
الرواية األوىل:

ُه  ُكلَّ اْلُقْرآَن  مَجََع  ُه  َأنَّ ِعَي  َيدَّ َأْن  َأَحٌد  َيْسَتطِيُع  َقاَل: ))َما  ُه  َأنَّ  َجْعَفٍر َأيِب  َعْن  َجابٍِر  َعْن 
َظاِهَرُه َو َباطِنَُه َغرْيُ اأْلَْوِصَياِء(()13(.

أقول: تقدم يف تنقيح حمل النزاع عدم تعهد النظرية ببيان باطن القرآن.

الرواية الثانية:
َعْن َسَلَمَة ْبِن حُمِْرٍز َقاَل َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر َيُقوُل: ))إِنَّ ِمْن ِعْلِم َما ُأوتِينَا َتْفِسرَي اْلُقْرآِن 

َو َأْحَكاَمُه احْلَِديث(()14(.
أقول: ال شك أن أهل البيت قد أوتوا علم التفسري بحقيقته ودرجته العليا، كام أهنم 
أوتوا علم أحكامه ال يشذ عام أوتوا حكم منها، لكن الرواية مل متنع من الدرجات الدنيا من 

)13( بحار األنوار )ط–بريوت(؛ ج 89؛ ص88. 
)14( وسائل الشيعة؛ ج27؛ احلر العاميل، ص181. 
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التفسري ومعرفة الظواهر ودالالت املفاهيم. وبعبارة أخرى: إثبات يشء ال يعني نفي ما 
عداه، فالرواية تثبت علم التفسري هلم، وال تنفيه عن غريهم. نعم لنا أن ننفي عن غريهم 

تلك الدرجة العليا من التفسري من دون شك وال ترديد.
الرواية الثالثة:

ِذي ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتاب إىَِل  مْحَِن ْبِن َكثرٍِي َعْن َأيِب َعْبِد اهللَِّ َقاَل: ))قاَل الَّ َعْن َعْبِد الرَّ
َأْن َقاَل َو ِعنَْدَنا َو اهللَِّ ِعْلُم اْلِكَتاِب ُكلهُُّه(()15(.

أقول: علم الكتاب كله خارج عن حمل البحث واالدعاء.
الرواية الرابعة:

ٍء ِمَن التَّْفِسرِي َفَأَجاَبنِي ُثمَّ َسَأْلُتُه  َعْن َجابِِر ْبِن َيِزيَد َقاَل: ))َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر َعْن يَشْ
َعنُْه َثانَِيًة َفَأَجاَبنِي بَِجَواٍب آَخَر َفُقْلُت ُكنَْت َأَجْبَتنِي يِف َهِذِه امْلَْسَأَلِة بَِجَواٍب َغرْيِ َهَذا َفَقاَل َيا 
ٌء َأْبَعَد ِمْن  ْهِر َظْهٌر َيا َجابُِر -َو َلْيَس يَشْ َجابُِر إِنَّ لِْلُقْرآِن َبْطنًا ]َو لِْلَبْطِن َبْطنًا[ َو َلُه َظْهٌر َو لِلظَّ
ٍء َو ُهَو َكاَلٌم  ٍء َو آِخُرَها يِف يَشْ هُلَا يِف يَشْ َجاِل ِمْن َتْفِسرِي اْلُقْرآِن -إِنَّ اآْلَيَة َيُكوُن َأوَّ ُعُقوِل الرِّ

ٌف َعىَل ُوُجوٍه(()16(. ُمتَِّصٌل ُمَترَصِّ
أقول: أما الكالم عن بطن القرآن فقد تقدم آنفا. وأما كون التفسري أبعد األشياء من 
عقول الرجال فهو راجع إىل البطون كذلك بقرينة العطف عليه والتمهيد به إليه )17(، كام 
حيتمل جدا أن احلديث عن املرادات الواقعية اجلّدية يف اآليات بقرينة اآليات الداعية إىل 
إىل  الدعوة  عادت  وإال  وهكذا،  العرض  وروايات  والتحدي  االحتجاج  وآيات  التدبر، 

التفكر لغوا!. ألهنا دعوة إىل غري املقدور )البعيد عن عقول الرجال(.
هذا  ينايف  فال  دانية،  ومرتبة  إمجالية  معاين  عن  تتحدث  إنام  القرائن  هذه  تقول:  قد 

الوضوح اإلمجايل عدم إحاطة عقول الرجال باآليات الرشيفة.

)15( وسائل الشيعة؛ ج27؛ ص181. 
)16( وسائل الشيعة؛ ج27؛ ص192 -193. 

)17( أي التمهيد باحلديث عن البطون إىل احلكم بأبعدية التفسري عن عقول الرجال. 
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إثباته، غاية األمر: ال نقول بأن املعنى املفهوم من اآليات  واجلواب: هذا هو ما نريد 
معنى إمجايل، بل هو معنى واضح وظاهر مطلقا، لكنه حمدود بحدود مرتبة الظواهر، وال 
يتعدى إىل بيان املراد اجلدي وال التأويل وبيان املصاديق، فضال عن البطون وما بعد البطون.

الرواية اخلامسة:
اأْلَْنبَِياَء  بِِه  -َفَخَتَم  دًا  حُمَمَّ َبَعَث  اهللََّ  ))إِنَّ  َقاَل:   اِدِق الصَّ َعِن  َجابٍِر  ْبِن  إِْساَمِعيَل  َعْن 
  َفاَل َنبِيَّ َبْعَدُه َو َأْنَزَل َعَلْيِه ِكَتابًا َفَخَتَم بِِه اْلُكُتَب َفاَل ِكَتاَب َبْعَدُه إىَِل َأْن َقاَل َفَجَعَلُه النَّبِيهُّ
َمْن  َعاَنُدوا  َحتَّى  َزَماٍن  ُكلِّ  َأْهِل  َعىَل  َهَداُء  الشهُّ ُهُم  َو  النَّاُس  َكُهُم  َفرَتَ َأْوِصَياِئِه  يِف  َباِقيًا  َعَلاًم 

وا  ُبوا اْلُقْرآَن َبْعَضُه بَِبْعٍض َو اْحَتجهُّ ُْم رَضَ َأْظَهَر ِواَلَيَة ُواَلِة اأْلَْمِر َو َطَلَب ُعُلوَمُهْم َو َذلَِك َأهنَّ
وا  اْحَتجهُّ َو  اْلَعامهُّ  ُه  َأنَّ ُروَن  ُيَقدِّ ُهْم  َو  بِاخْلَاصِّ  وا  اْحَتجهُّ َو  النَّاِسُخ  ُه  َأنَّ َيُظنهُّوَن  ُهْم  َو  بِامْلَنُْسوِخ 
تُِمُه َو مَلْ َيْعِرُفوا  نََّة يِف َتْأِويِلَها َو مَلْ َينُْظُروا إىَِل َما َيْفَتُح اْلَكاَلَم َو إىَِل َما َيْ ِل اآْلَيِة َو َتَرُكوا السهُّ بَِأوَّ
َمَواِرَدُه َو َمَصاِدَرُه إِْذ مَلْ َيْأُخُذوُه َعْن َأْهِلِه َفَضلهُّوا َو َأَضلهُّوا ُثمَّ َذَكَر َكاَلمًا َطِوياًل يِف َتْقِسيِم 
ٍة إىَِل َأْن َقاَل َو َهَذا َدلِيٌل َواِضٌح  اْلُقْرآِن إىَِل َأْقَساٍم َو ُفنُوٍن َو ُوُجوٍه َتِزيُد َعىَل ِماَئٍة َو َعرَشَ
ِة َو  َعىَل َأنَّ َكاَلَم اْلَباِري ُسْبَحاَنُه اَل ُيْشبُِه َكاَلَم اخْلَْلِق َكاَم اَل ُتْشبُِه َأْفَعاُلُه َأْفَعاهَلُْم َو هِلَِذِه اْلِعلَّ
َأْشَباِهَها اَل َيْبُلُغ َأَحٌد ُكنَْه َمْعنَى َحِقيَقِة َتْفِسرِي ِكَتاِب اهللَِّ َتَعاىَل إاِلَّ َنبِيهُُّه َو َأْوِصَياُؤُه إىَِل َأْن 
ِذي مَلْ َينَْسْخُه يَشْ ٌء  ا امْلُْحَكُم الَّ َقاَل ُثمَّ َسَأُلوُه َعْن َتْفِسرِي امْلُْحَكِم ِمْن ِكَتاِب اهللَِّ -َفَقاَل َأمَّ

َأْنَزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب -ِمنُْه آياٌت حُمَْكامٌت ُهنَّ ُأمهُّ اْلِكتاِب َو ُأَخُر  ِذي  َفَقْوُلُه َعزَّ َو َجل ُهَو الَّ
َيْعِرُفوا َحِقيَقَتُه  َيِقُفوا َعىَل َمْعنَاُه َو مَلْ  ُْم مَلْ  اَم َهَلَك النَّاُس يِف امْلَُتَشابِِه أِلهَنَّ ُمَتشاهِباٌت اآْلَيَة َو إِنَّ
َفَوَضُعوا َلُه َتْأِوياًل ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسِهْم بِآَراِئِهْم َو اْسَتْغنَْوا بَِذلَِك َعْن َمْسَأَلِة اأْلَْوِصَياِء َو َنَبُذوا 

َقْوَل َرُسوِل اهللَِّ َوَراَء ُظُهوِرِهْم احْلَِديث(()18(.
أن  الدعوى، وال ريب  التفسري خارج عن نطاق  الكالم عن كنه معنى حقيقة  أقول: 
معرفة الظواهر القرآنية ال تغني عن االستهداء هبم، فمرتبة الظاهر ال تغني عن مرتبة 
كنه معنى حقيقة التفسري، وإنام ينال الناس بقدر ما يتعلموا منهم، وإنام السؤال: هل جيب 

)18( وسائل الشيعة؛ ج27؛ ص200 -201. 
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تعلم كنه حقيقة التفسري؟. وهل حيرم التفسري بمعنى بيان ظواهر اآليات القرآنية ولو بنحو 
ضم القرائن املنفصلة يف بقية القرآن؟!.

الرواية السادسة:
ْبِن ُعَبْيٍد َقاَل: ))َو  ْبِن َطِريٍف َعْن َأيِب َجْعَفٍر يِف َحِديِث َكاَلِمِه َمَع َعْمِرو  َعْن َسْعِد 
اَم َعىَل النَّاِس َأْن َيْقَرُءوا اْلُقْرآَن َكاَم ُأْنِزَل َفإَِذا  ِلْل َعَلْيِه َغَضبِي َفَقْد َهوى َفإِنَّ ا َقْوُله َو َمْن حَيْ َأمَّ

اْحَتاُجوا إىَِل َتْفِسرِيِه َفاالْهتَِداُء بِنَا َو إَِلْينَا َيا َعْمُرو(()19(.
يف  الرواية،  هذه  يف  بالقرآن  القرآن  تفسري  عن  املنع  استفادة  يف  النقاش  يمكن  أقول: 
ظاهر  من  ووضوحا  بيانا  أكثر  ليست  العبارة  هذه  تفسريه(  إىل  احتاجوا  )فإذا   :قوله
اآليات التي حتدثت عن كون القرآن هدى ونورا وتبيانا لكل يشء، فإذا مل يمكن التمسك 
بتبيان القرآن لكل يشء، فإن الكالم يف الرواية هذه من باب أوىل، ألهنا مملة؛ من جهة 

دوران قوله: ))فإذا احتاجوا إىل تفسريه(( بني أمرين:
فهل أهنا من قبيل حتقيق املوضوع عىل غرار: إذا رزقت ولدا فاختنه؟. فتؤول إىل األمر . 1

باخلتان من دون تعليق عىل أي رشط آخر؟. ويف بحثنا يؤول معنى الرشطية إىل األمر 
بالرجوع هلم واالستهداء هبم ليفرسوا لنا القرآن من دون أي رشط أو تعليق؟.

أم أهنا من قبيل القضايا الرشطية التي يوجد فيها فوق املوضوع رشط يزيد عىل أصل . 2
لالستيضاح  داعي  فال  التفسري  إىل  حتتاجوا  مل  "إن  سلبي:  مفهوم  هلا  فيثبت  املوضوع 

منهم"؟!.
وهذا هو موضع النزاع، فمن عّرف التفسري بأنه كشف الغامض من كتاب اهلل، فإنه لن 
حيتاج يف قسم من اآليات إىل عملية التفسري من رأس، فضال عن منهج التفسري وكونه قرآنيا 
أو روائيا!. ومن زعم أن التفسري هو حتصيل املرادات بواسطة آيات القرآن دون النصوص 
الواضحة  باآليات  يكتفي  بل  تفسرٍي،  آية عىل كل  إقامة  إىل  احلاجة  يدعي  فإنه ال  الروائية 
كون  يف  الرصحية  القرآن  آيات  بني  التنايف  وجود  من  أقل  ال  ذلك  كل  فمن  لنفسها.  بيانا 

)19( وسائل الشيعة؛ ج27؛ ص202. 
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القرآن تبيانا لكل يشء مع هذه الرواية إلمجاهلا، وحينئذ فاملرجع هو إطالقات أدلة اجلواز؛ 
كاملستفاد من روايات العرض وأمثاهلا.

الرواية السابعة:
ِحيِح  ِة  َأْن َتْفِسرَي اْلُقْرآِن اَل جَيُوُز إاِلَّ بِاأْلََثِر الصَّ  َو اأْلَِئمَّ ما قيل بأنه صح َعِن النَّبِيِّ

يِح)20(. ِ َوالنَّصِّ الرصَّ
فلو  ة؟.  املفرسِّ واآلية  الرواية  يعم  أم  الرواية؟.  الرصيح يف  النص  ينحرص  أقول: هل 
جعلنا الرواية الرصحية صاحلة للتفسري وجعلنا اآلية الرصحية غري صاحلة للتفسري لكانت 
الرواية أرشف من اآلية، وكان كالم اهلادي والعاصم أعجز من كالم املهدي واملعصوم يف 
بيان املرادات؟!. وحكم األمثال فيام جيوز وما ال جيوز واحد، فإذا افرتضنا أن ألحد املثلني 

»النص« قابلية دون املثل اآلخر فهذا يعني احلط من قدر املثل اآلخر )اآليات الرصحية(.
التعمية، وهذا ما  القرآن مل يأت عىل وجه  الفراغ عن أن  يبتني استداللنا عىل  نعم قد 
ندعيه يف رتبة من رتب القرآن عىل أقل التقادير، وال شك يف االحتياج لبيان املعصوم متى 
ما افرتضنا إمجال القرآن وأنه ال يفهم القرآن إال من خوطب به، وأما مع افرتاض تساوي 
القرآن والرواية يف النصية والوضوح والرصاحة فال حرج من جعل القرآن الرصيح والنص 

دليال عىل القرآن املجمل.
الرواية الثامنة:

َلِمي َأنَّ َعِلّيًا َمرَّ َعىَل َقاٍض َفَقاَل: ))َهْل َتْعِرُف النَّاِسَخ ِمَن  مْحَِن السهُّ َعْن َأيِب َعْبِد الرَّ
امْلَنُْسوِخ َفَقاَل اَل َفَقاَل َهَلْكَت َو َأْهَلْكَت َتْأِويُل ُكلِّ َحْرٍف ِمَن اْلُقْرآِن َعىَل ُوُجوٍه(()21(.

أقول: ذكروا ملفردة »التأويل« عدة معان قد تربو عىل العرشة معاين)22(، ولو افرتضنا أن 

)20( وسائل الشيعة؛ ج27؛ ص204. 
)21( بحار األنوار )ط–بريوت(؛ ج89؛ ص95. 

)22( ذكر العالمة الطباطبائي يف تفسري امليزان أربعة أقوال أساسية يف معنى التفسري، ثم شعب من القول 
اختلفوا يف  الكالم أهنم  الرشيف، وممل  بنظره  التأويل  ثم بني معنى  أقواال أخر وناقشها،  األول 
معاين التأويل بام يزيد عىل العرشة معاين، لعل أوجهها هو أن التأويل بيان املصاديق ]راجع تفسري 
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املراد من التأويل هو التفسري نفسه فإن الواضح جدا عدم النهي عن تفسري املعاين الظاهرية، 
السيام وهذا التعبري ))كل حرف من القرآن عىل وجوه((، فإما أن يراد به كل حرف حرف 
إرادة جدية! وهذا ينسجم مع عامل اإلشارة والبطون دون عامل املفاهيم وظواهر األلفاظ، 
املركبة  الدالالت  وراء  الواقعية  باملرادات  يرتبط  معنى  بل  ذلك،  املراد  يكون  ال  أن  وإما 
للجمل القرآنية »اآليات« بقرينة احلديث عن الناسخ واملنسوخ، فإن أريد هذا املعنى فهو 
 ،النظرية كام أرشنا إىل ذلك يف كلامته املراد اجلدي الذي مل يتعهد به صاحب  من عامل 
تتضمن  قد  بل  الظاهرية،  املعاين  قضية  عن  الرواية  يبعد  واملنسوخ  بالناسخ  واالستشهاد 
اإلشارة إىل أن اآليات الظاهرة مما يمكن فهمه والعلم به، ألنه ال حيسن االستدالل باملانع 
مع فقدان املقتيض، فاملانع من حتصيل النتيجة النهائية واحلكم الواضح يف القرآن هو عدم 
معرفة الناسخ واملنسوخ؛ أي املتقدم واملتأخر، وهذا يتضمن عرفا اإلقرار بالفهم من جهة 
مستوى  عىل  واضحة  اآليات  أن  من  العالمة  يدعيه  ما  وهذا  نفسها،  يف  الظواهر  معرفة 

املعنى الظاهري؛ أي أهنا ليست من جنس الغامضات والطالسم.
وهبذا يتبني لنا أن مجيع روايات هذا القسم مما ال يمكن االستفادة منها يف دعوى إبطال 
وإنام  للروايات،  إسقاطنا  يعني  ال  وهذا  الطباطبائي،  العالمة  منهج  وفق  بالقرآن  التفسري 

قرصنا البحث فيها عىل إفادة الدعوى وعدم إفادهتا.

القسم الثاين: الروايات املجوزة لتفسري القرآن بالقرآن:
وهذه عناوين مقرتحة هلذا القسم من الروايات وبعدها نذكر نصوص الروايات:

كل يشء يف كتاب اهلل عليه دليل يف كتاب اهلل.. 1
روايات العرض.. 2
كل يشء يطلب فهو يف القرآن.. 3
العبارة للعوام.. 4

املفاهيم  قبيل  من  ليس  التأويل  فإن  هذا  وعىل   .]49- ص44  ج3،  الطباطبائي،  للعالمة  امليزان 
املدلول عليها باأللفاظ، بل من األمور العينية. 
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وأما نصوص هذه الروايات فكالتايل:
الرواية األوىل:

اْلَبْحَرايِنهُّ املراء اهلجرين َقال:  َلبِيٍد  َأُبو  َثنِي  َقاَل َحدَّ اجْلُْعِفيِّ  مْحَِن  الرَّ َعْبِد  ْبِن  ُخَثْيَمَة  َعْن 
َأْنَت  ُجُل  الرَّ َلُه  َقاَل  ُثمَّ  فِيَها  َفَأَجاَبُه  َمَساِئَل  َفَسَأَلُه َعْن  َة  بَِمكَّ  َأيِب َجْعَفٍر إىَِل  َرُجٌل  ))َجاَء 
ٌء  ٌء ِمْن ِكَتاِب اهللَِّ إاِلَّ َمْعُروٌف َقاَل َلْيَس َهَكَذا ُقْلُت َو َلِكْن َلْيَس يَشْ ُه َلْيَس يَشْ ِذي َتْزُعُم َأنَّ الَّ
ِذي َتْزُعُم  ِمْن ِكَتاِب اهللَِّ إاِلَّ َعَلْيِه َدلِيٌل َناطٌِق َعِن اهللَِّ يِف ِكَتابِِه مِمَّا اَل َيْعَلُمُه النَّاُس َقاَل َفَأْنَت الَّ
َتاُجوَن إَِلْيِه َقاَل َنَعْم َو اَل َحْرٌف َواِحٌد َفَقاَل َلُه َفاَم املص  ُه َلْيَس ِمْن ِكَتاِب اهللَِّ إاِلَّ َو النَّاُس حَيْ َأنَّ
ُجُل َفَقاَل يِل َأُبو َجْعَفٍر َهَذا َتْفِسرُيَها يِف َظْهِر  َقاَل َأُبو َلبِيٍد َفَأَجاَبُه بَِجَواٍب َنِسيُتُه َفَخَرَج الرَّ
َك بَِتْفِسرِيَها يِف َبْطِن اْلُقْرآِن ُقْلُت َو لِْلُقْرآِن َبْطٌن َو َظْهٌر َفَقاَل َنَعْم إِنَّ لِِكَتاِب  اْلُقْرآِن َأَفاَل ُأْخِرُ
اهللَِّ َظاِهرًا َو َباطِنًا َو ُمَعاَينًا َو َناِسخًا َو َمنُْسوخًا َو حُمَْكاًم َو ُمَتَشاهِبًا َو ُسنَنًا َو َأْمَثااًل َو َفْصاًل 
يفًا َفَمْن َزَعَم َأنَّ ِكَتاَب اهللَِّ ُمْبَهٌم َفَقْد َهَلك َو َأْهَلَك ُثمَّ َقاَل َأْمِسْك  َو َوْصاًل َو َأْحُرفًا َو َترْصِ
اُد تِْسُعوَن َفُقْلُت َفَهِذِه ِماَئٌة َو إِْحَدى َو  ُم َثاَلُثوَن َو امْلِيُم َأْرَبُعوَن َو الصَّ اأْلَْلُف َواِحٌد َو الالَّ

ِستهُّوَن َفَقاَل َيا َلبِيُد إَِذا َدَخَلْت َسنَُة إِْحَدى َو ِستِّنَي َو ِماَئٍة َسَلَب اهللَُّ َقْومًا ُسْلَطاهَنُْم(()23(.
ُه َلْيَس بُِمْبَهٍم  وقال احلر العاميل يف وسائله يف ذيل الرواية: ))َأُقوُل: امْلَُراُد ِمْن آِخِرِه َأنَّ

َلُه(()24(. اُه َو إاِلَّ َلنَاَقَض آِخُرُه َأوَّ َمُه إِيَّ َماُم َو َمْن َعلَّ َعىَل ُكلِّ َأَحٍد َبْل َيْعَلُمُه اإْلِ
أقول: ال مانع وفق ما أسلفنا من بيان لنظرية العالمة من تعليم األئمة كيفية التفسري، 
فإن  مبسوطة  وبعبارة  ذلك.  الطباطبائي  العالمة  يدع  مل  كام  مفرٌس،   عنهم يستغني  فال 
قول صاحب الوسائل: ))يعلمه اإلمام ومن علمه إياه(( ال ينايف كون القرآن يفرس بعضه 

بعضا، فإن هذه العبارة حتتمل مرادين:
األول: أن تعليم اإلمام يكون بنحو بيان مراد اآليات بشكل مبارش، أي أنه تفسري 

لآلية بالرواية.

)23( املحاسن ج1؛ الرقي، ص270. 
)24( وسائل الشيعة؛ ج27؛ ص192. 
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الثاين: أن تعليم اإلمام يكون بنحو بيان مراد اآليات اعتامدا عىل آيات قرآنية أخرى، 
فالتفسري حينئذ قرآين ال روائي، أي أنه تفسري للقرآن بالقرآن، وإنام اجلهد يف استكشاف 

قرينية اآلية عىل اآلية بمعونة اإلمام املعصوم وتعليمه.
وحينئذ نقول: نظرية العالمة الطباطبائي تتناف مع االحتامل األول، لرصاحته يف احلاجة 
إىل الرواية يف تفسري اآلية، ولكنها ال تتناف مع االحتامل الثاين الذي يكون دور اإلمام فيه 
"تفسري القرآن  هو مبارشة التفسري وتعليم التفسري من خالل نصب اآلية قرينة عىل اآلية 
بالقرآن"، فالسؤال كل السؤال: ما هو االحتامل املتعني يف الرواية بغض النظر عام يميل إليه 

صاحب الوسائل؟.
اجلواب: ظاهر الرواية إرادة االحتامل الثاين الذي ال ينايف نظرية تفسري القرآن بالقرآن، 
وذلك ألهنا تكلمت عن توضيح القرآن من خالل القرآن نفسه، أي باالستفادة من القرائن 
الداخلية املوجودة يف نفس القرآن: ))ليس يشء من كتاب اهلل إال عليه دليل ناطق عن اهلل 
يف كتابه(( فالتعبري عن القرينة بقوله: ))دليل ناطق عن اهلل يف كتابه(( يشري إىل أن القرينة 
تعليمه  وكذا  التفسري  عملية  ممارسة  نفس  كانت  وإن  روائية،  خارجية  ال  قرآنية،  داخلية 
َأنَّ  َزَعَم  الرواية: ))َفَمْن  بمعونة اإلمام املعصوم. هذا مع أمهية الرتكيز عىل ما يف ذيل 

ِكَتاَب اهللَِّ ُمْبَهٌم َفَقْد َهَلك َوَأْهَلك((.
الرواية الثانية

اَل  َحِديٍث  -َفُكلهُّ  نَِّة  السهُّ َو  اهللَِّ  ِكَتاِب  إىَِل  َمْرُدوٌد  ٍء  يَشْ ))ُكلهُّ  قال:   َِّاهلل َعْبِد  َأيِب  َعْن 
ُيَوافُِق ِكَتاَب اهللَِّ َفُهَو ُزْخُرٌف(()25(.

الرواية  فالعرض يف هذه  العرض)26(،  بالعرض وروايات  التعبري عنه  ما يمكن  وهذا 

)25( مشكاة األنوار يف غرر األخبار، الطريس، ص152. 
)26( نحن وإن مل نوِل البحث الَسنَدي أمهية بعد أصل جواز توضيح اآلية باآلية، وبعد معاجلة اإلشكاالت 
املناقشة الداللية، مع ذلك فإن بعض  الناهية من جهة  الروايات  الثبوتية، وبعد رد اإلشكاالت يف 
أقسام الروايات املؤيدة لفكرة جواز تفسري القرآن بالقرآن تتوفر عىل مقومات الصحة أو االعتبار 

السندي، وإليك بعضا منها: 
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عىل نوعني:
عرض الرواية عىل القرآن.أ. 
عرض الرواية عىل السنة القطعية.ب. 

كام أن بعضهم أضاف وجوها أخرى للعرض؛ كعدم خمالفة الرضورات والبدهييات، 
وكالعرض عىل العقل القطعي، والتاريخ القطعي.. وهكذا. وما هيمنا يف املقام هو عرض 
الرواية عىل القرآن، فهذا العرض يشري إىل ميزاٍن ُتقَبُل الروايُة أو ُتردهُّ عىل أساسه، فمن ذلك 
يظهر أن القرآن بام هو قرآن ليس غامضا مبهام، وإال ملا أمكن اإلرجاع إليه واإلحالة عليه.

نعم قد يشكل بأن وضوح كثري من القرآن ال يعني وضوح كل القرآن، ولكن جياب 
عنه بأن املراد:

فيه . 1 يكفي  حينئذ  للرواية  فالعرض  الواقعي  والتفسري  احلقيقة  وضوح  هو  كان  إن 
الوضوح املجموعي للقرآن، أي أن املعنى الصحيح لآلية ال يمكن أن يالف القرآن 
اجلزئية،  القضية  نحو  عىل  املخالفة  إال  املخالفة  حتقيق  يف  يشرتط  فال  رصحية؛  خمالفة 

ُكويِنِّ َعْن َأيِب َعْبِد اهللَِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللَِّ إِنَّ َعىَل ُكلِّ  ]1[ َعيِلهُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َعِن النَّْوَفيِلِّ َعِن السَّ
َحقٍّ َحِقيَقًة َو َعىَل ُكلِّ َصَواٍب ُنورًا َفاَم َواَفَق ِكَتاَب اهللَِّ َفُخُذوُه َو َما َخاَلَف ِكَتاَب اهللَِّ َفَدُعوُه.

ٍد َعْن َعيِلِّ ْبِن احْلََكِم َعْن َأَباِن ْبِن ُعْثاَمَن َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َأيِب َيْعُفوٍر َقاَل  ُد ْبُن حَيَْيى َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن حُمَمَّ ]2[ حُمَمَّ
ُه َحرَضَ اْبَن َأيِب َيْعُفوٍر يِف َهَذا امْلَْجِلِس َقاَل َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهللَِّ َعِن  َثنِي ُحَسنْيُ ْبُن َأيِب اْلَعاَلِء َأنَّ َو َحدَّ
اْختاَِلِف احْلَِديِث َيْرِويِه َمْن َنثُِق بِِه َو ِمنُْهْم َمْن اَل َنثُِق بِِه َقاَل إَِذا َوَرَد َعَلْيُكْم َحِديٌث َفَوَجْدُتْم َلُه َشاِهدًا 

ِذي َجاَءُكْم بِِه َأْوىَل بِِه. ِمْن ِكَتاِب اهللَِّ َأْو ِمْن َقْوِل َرُسوِل اهللَِّ َو إاِلَّ َفالَّ
ِد ْبِن َخالٍِد َعْن َأبِيِه َعِن النَّرْضِ ْبِن ُسَوْيٍد َعْن حَيَْيى احْلََلبِيِّ َعْن َأيهُّوَب  ٌة ِمْن َأْصَحابِنَا َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ ]3[ ِعدَّ
نَِّة َو ُكلهُّ َحِديٍث اَل ُيَوافُِق  ٍء َمْرُدوٌد إىَِل اْلِكَتاِب َو السهُّ ْبِن احْلُرِّ َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهللَِّ َيُقوُل ُكلهُّ يَشْ

ِكَتاَب اهللَِّ َفُهَو ُزْخُرٌف.
اٍل َعْن َعيِلِّ ْبِن ُعْقَبَة َعْن َأيهُّوَب ْبِن َراِشٍد َعْن َأيِب  ِد ْبِن ِعيَسى َعِن اْبِن َفضَّ ُد ْبُن حَيَْيى َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ ]4[ حُمَمَّ

َعْبِد اهللَِّ َقاَل َما مَلْ ُيَوافِْق ِمَن احْلَِديِث اْلُقْرآَن َفُهَو ُزْخُرٌف.
ِه َعْن َأيِب َعْبِد  ُد ْبُن إِْساَمِعيَل َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن َعِن اْبِن َأيِب ُعَمرْيٍ َعْن ِهَشاِم ْبِن احْلََكِم َو َغرْيِ ]5[ حُمَمَّ
َما  َو  ُقْلُتُه  َفَأَنا  اهللَِّ  ِكَتاَب  ُيَوافُِق  َعنِّي  َجاَءُكْم  َما  النَّاُس  َا  َأهيهُّ َفَقاَل  بِِمنًى    النَّبِيهُّ َخَطَب  َقاَل   َِّاهلل

َجاَءُكْم ُيَالُِف ِكَتاَب اهللَِّ َفَلْم َأُقْلُه. ]كتاب الكايف للشيخ الكليني ج1، ص69[. 
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إذ  للقرآن،  الواقعية  املرادات  بعض  يف  اإلمجال  مع  ولو  تتحقق  النحو  هبذا  واملخالفة 
يكفي إحراز خمالفة بعض املرادات الواقعية املعلومة، فتتم فكرة العرض عىل املجموع، 

ولنعر عنه بالعرض عىل »روح القرآن«.
وأما إن كان املراد من الوضوح هو وضوح الدالالت يف مرتبة الظاهر، فال شك حينئذ . 2

يف إمكانية العرض عىل مجيع آيات القرآن الكريم، ألنه يف هذه املرتبة من الكالم العريب 
البليغ الذي ال حيمل شيئا من التعقيد واإلغالق، وبتعبري آخر: يمكن إدراك املخالفات 
البدوية للقرآن الكريم لوضوح آياته ووضوح كالم الروايات يف مرتبة الظاهر، وأما يف 
مرحلة اجلمع بني املرادات اجلدية فسينفتح باب التأويل للروايات املخالفة للقرآن، كام 

يف تأويل اآليات املخالفة للعقل.
قد تعود للسؤال: إذا كان الكالم متقرصا عىل الظاهر من دون فهم املراد اجلدي فهذا ال 

طائل من ورائه وال معنى لتسميته بالتفسري من رأس!!.
دون  من  القرآنية  اآليات  مطالعة  مرد  يعني  ال  الظاهر  مرتبة  يف  التفسري  اجلواب: 
استنباط واستنتاج، بل يمكن اجلمع بني ظاهر اآليات القرآنية واستنباط الكثري من املرادات 
وحتى األحكام والرؤى القرآنية، وحينام يكون املفرس متضلعا يف اجلمع بني اآليات وكثري 
األنس هبا سرتى تفسريه كثري االستنباطات الظاهرة والبينة بعد اجلمع، ولكن املشكلة هي 
يف  القدرة  هذه  ومنشأ  احلاجة،  موارد  يف  واستنطاقها  اآليات  هذه  إحضار  عىل  القدرة  يف 
الكثري من األحيان هو الرتبية التفسريية عىل مائدة الروايات الرشيفة، حتى شاع يف التعبري 
قول بعضهم بعد النظر إىل اآليات املستدل ببعضها عىل البعض اآلخر: ))كأين مل أقرأ هذه 
اآلية من قبل((، وهو ما يرمي إليه قول األمري: ))ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه عىل 
بعض(()27(. نعم إنام عرنا عنه بالتفسري يف مرتبة الظاهر ألنه ال يامنع من أن تكون املرادات 

الواقعية مرادات أخرى، أو تتضمن مرادات أخرى.

)27( رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين، ج3، ص157. 
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الرواية الثالثة:
ٍء َتْطُلُبوَنُه إاِلَّ  ُه َقاَل: ))َما ِمْن يَشْ َعِن اأْلَْصَبِغ ْبِن ُنَباَتَة َعْن َأِمرِي امْلُْؤِمننَِي يِف َحِديٍث َأنَّ

َو ُهَو يِف اْلُقْرآِن، َفَمْن َأَراَد َذلَِك َفْلَيْسَأْلنِي َعنُْه(()28(.
 C B A @ ? والرواية واضحة، وهي عىل غرار اآلية الرشيفة: چ
H G F E D چ ]سورة النحل: 89[، وأما سؤال اإلمام فيها فهو 
عن معناها املفرسَّ بقرينة داخلية من القرآن، يقيمها اإلمام ويوضح أن هذا التفسري يستند 
إليها، وهذا عني ما تقدم منا من "الوضوح الشأين" فنحن ال ندعي الوضوح الفعيل لآليات، 
بيان نظرية العالمة -أن هناك جهدا جهيدا ال يمكن االستغناء فيه  –يف مقام  وإنام ندعي 
القرآنية، إضافة إىل رضورة  القرائن  التفسري ومعرفة  البيت وتعليمهم لكيفية  عن أهل 
التمرس والتمتع بقدرة ذهنية عىل االستنطاق والربط املدّلل بني اآليات القرآنية)29(. يقول 
العالمة الطباطبائي: ))وقد تبني أن املتعني يف التفسري االستمداد بالقرآن عىل فهمه وتفسري 
النبي وأهل بيته وهتيئة ذوق مكتسب  اآلية باآلية وذلك بالتدرب باآلثار املنقولة عن 
منها ثم الورود، واهلل اهلادي(()30(. فمثال: ال يمكننا أن نستغني عن املعصوم يف بيان أن هذه 
اآلية ناسخة أو منسوخة، ألن القرآن مل ينص عىل ذلك، فمعرفة القرائن القرآنية ال شك 
وال ريب َسَيُمرهُّ عر قناة الرواية والتاريخ وقول اإلمام، لكننا يف املحصلة سنجعل اآلية 
التقييد والتخصيص وغري  الناسخة قرينة تنضم إىل اآلية املنسوخة، وكذا احلال يف موارد 
ذلك إن كان ما نطلبه من قبيل معاين األلفاظ، وكانت روايتنا هذه تتكلم عن رتبة األلفاظ.

)28( وسائل الشيعة؛ ج27؛ ص183. 
)29( وهذا ما ميز العالمة الطباطبائي من توفره عىل امللكات اخلاصة والقدرة الفريدة عىل االستنباط 
التفرغ  إىل  منه  احتاج  قد  طبعا  ذلك  وكل  الروايات،  واستحضار  اآليــات  وربط  واالستنطاق 
والعكوف عىل الروايات الرشيفة ليصقل تلك امللكات وينمي اجلانب النظري ويوفر له نظرة روائية 
كان  وقد  بينها.  فيام  واحلركة  القرآنية  اآليات  فهم  عىل  هبا  يستعني  املعامل  متضحة  منظومية  وقرآنية 
شيخنا اجلواديژ يقول يف دروسه يف مقام احلديث عن أستاذه العالمة أنه كان عند التفسري ينظر 

بعني إىل اآلية وباألخرى إىل الرواية. 
)30( تفسري امليزان، ج3، ص87. 
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وأما إن كانت الرواية تتكلم عن رتبة املرادات اجلدية واحلقائق وما إىل ذلك، فهي تثبت 
لنا قدرا إضافيا هاما من املعارف واملعاين، ولكنها خارجة عن حمل النزاع.

الرواية الرابعة:
َشاَرِة  اِدُق: ))ِكَتاُب اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َعىَل َأْرَبَعِة َأْشَياَء َعىَل اْلِعَباَرِة َو اإْلِ روي عن الصَّ
َشاَرُة لِْلَخَواصِّ َو اللََّطاِئُف لأِْلَْولَِياِء َو احْلََقاِئُق  َفاْلِعَباَرُة لِْلَعَوامِّ َو اإْلِ َو اللََّطاِئِف َواحْلََقاِئِق 

لأِْلَْنبَِياِء(()31(.
ُميَّرسًة  ستكون  القرآن  فهم  مراتب  من  مرتبة  أن  نشك  فال  الرواية  هذه  إىل  وبالنظر 
الظواهر  وضوح  عىل  لالستدالل  املقام  يف  كاف  وهذا  العبارة،  مرتبة  وهي  أال  للعوام، 
القرآنية )العبائر(، وبذلك تكون هذه الرواية مصححة لنظرية تفسري القرآن بالقرآن، أعم 
من وضوح بعض القرآن واتضاح البعض اآلخر باآليات األخر، كام عرنا عن مفاد نظرية 

العالمة بالوضوح الشأين.
تطبيق نظرية العالمة:

تفسري  كيفية  لبيان  الطباطبائي  العالمة  لنظرية  التطبيق  إىل يشء من  اإلشارة  البد من 
القرآن بالقرآن، وهنا تطبيقان:

التطبيق األول: الرصاط املستقيم:
عر يف سورة الفاحتة عن الرصاط املستقيم ببعض املواصفات اخلاصة: چ 7 8 
A @ ? > = < ; : 9 ڄ ڄ چ ]سورة الفاحتة: 6 -7[، 

فوصف هذا الرصاط مثال بأنه رصاط قسم خاص من الناس: }الذين أنعمت عليهم{، يف 

هذه اآلية توجد مموعة غنية من اخلصوصيات واملطالب املرتبطة بالرصاط، أشار العالمة 
الطباطبائي إليها من خالل اجلمع بني هاتني اآليتني وبني آية أخرى ليجيب من خالهلا عىل 
هذا التساؤل: من هم الذين أنعم اهلل عليهم؟. يقول: ))ثم إنه تعاىل عرف هؤالء املنعم 

 N M L K J I عليهم الذين نسب رصاط املستقيم إليهم بقوله تعاىل: چ

)31( بحار األنوار )ط–بريوت( ج 89؛ ص103. 
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]چ   Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O
ۈ  چ  بقوله  اآلية  هذه  قبل  اإلطاعة  و  اإليامن  هذا  وصف  قد  و   .]68 النساء:  ]سورة 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Á وئ  ەئ  ەئ 
]سورة  چ   <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,
العبودية ال يشذ  باطنا عىل  التام قوال و فعال و ظاهرا و  بالثبات  النساء: 66[. فوصفهم 
منهم شاذ من هذه اجلهة و مع ذلك جعل هؤالء املؤمنني تبعا ألولئك املنعم عليهم و يف 
صف دون صفهم ملكان مع و ملكان قوله: چ Z Y ] چ و مل يقل: فأولئك 

من الذين(()32(.
واملعارف  اخلصائص  من  مموعة  العالمة  يضيف  اآليات  بني  اجلمع  هذا  خالل  من 
إىل  يشري  كام  عليهم،  املنعم  هؤالء  خصوصيات  فيذكر  الرشيفة،  اآليات  من  املستقاة 
رصاط  هو  لكونه  تبعا  البتة،  احلق  إىل  هيدي  وكونه  املستقيم  الرصاط  هذا  خصوصيات 
هذا القسم اخلاص من الناس، وكونه هو رصاط اهلل املنسوب إليه وحسب، مل يتعد إال إىل 
خصوص هذا القسم من الناس دون غريهم، فليس الرصاط كالسبيل املنسوب يف القرآن 
إليه( وإىل غريه، فالقرآن يف حديثه عن السبل يشري إىل أن مجلة منها چ ڍ ڌچ ]سورة 

األنعام: 153[، بخالف الرصاط فإنه ال هيدي إال إىل احلق)33(.

التطبيق ا لثاين: ذرية آدم:
مثال بارز يستوقفنا من تفسري امليزان يف سورة النساء، فإن الكالم يف اآلية األوىل بعد 

 % ٻ  ٻ  ٻ   ! چ  الذرية:  هذه  خلق  وكيفية   آدم ذرية  حول  يدور  البسملة 
 98 7 6 5 4 3 21 0 / . - , + * ) ( ' &

)32( امليزان يف تفسري القرآن، ج1، ص30. 
)33( راجع امليزان يف تفسري القرآن ج1، ص31 -37. 
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: ; > = < چ ]سورة النساء: 1[، فيواجهنا يف املسألة رأيان:
النسل أ.  تكاثر  ذلك  من  وحصل  بأخواهتم  تزوجوا  قد  األوىل  الطبقة  يف  آدم  أبناء  أن 

البرشي.
أن اهلل+ قد أنزل هلم زوجات من السامء من احلور واجلان وتزوجوا هبن، وحصل من ب. 

ذلك تكاثر النسل البرشي.
فيصري  إليها،  االستناد  يمكن  أكثر  أو  رواية  منهام  كل  عىل  يوجد  االحتامالن  هذان 
التي قد تعرتض االحتامل األول والطائفة األوىل  الثبوتية  البحث حينئذ إىل اإلشكاالت 
 العالمة يقوم  وهنا   ، للفطرة..  ومنافاته  ذلك،  حتريم  كإشكال  باألخوات«  »الزواج 
ثبويت. ثم يصري يف مقام  املحاذير ويبني خلو هذا االحتامل من أي إشكال  بمناقشة تلك 
اإلثبات إىل ترجيح روايات هذه الطائفة عىل روايات الطائفة الثانية وذلك اعتامدا منه عىل 
ظهور اآلية الرشيفة: چ - . / 0 1 چ، ويقول بأنه لو صح االحتامل الثاين 
الرأي  فالتمسك بظهور اآلية جعله يرجح  "بث منهام ومن غريمها"  التعبري هكذا:  لكان 

األول)34(.
التفسري  لكنه هو نفس منهج  اآلية  اآلية عىل  إقامة  قبيل  مل يكن من  التفسري وإن  هذا 

بالقرآن، أي الوضوح أو االتضاح من خالل القرآن من دون حاجة إىل غريه.
اخلامتــــــــــــة:

إن أهم ما خلصنا إليه يف هذا البحث هو دفع املحاذير الثبوتية عىل فكرة تفسري القرآن 
بالقرآن، كام أننا استطعنا إقامة الشواهد من كلامت العالمة الطباطبائي عىل هذه النظرية 
ومل نترع له هبذا التصوير، استطعنا كذلك تقديم التصوير -بعد حترير حمل النزاع بشكله 
املفصل -بنحو يمكن االستدالل عىل مقبوليته وفق الروايات الرشيفة، والنتيجة من كل 
ذلك أن هذه الطريقة القديمة بقدم تفسري أهل البيت، واملستحدثة يف عمل مثل العالمة 
املعارف  أبواب  منها  تتفتح  أهنا طريقة غنية  باالستفادة، كام  الطباطبائي طريقة جديرة 

)34( راجع امليزان يف تفسري القرآن ج 4، ص: 144 -147. 
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القرآنية وفق ما تولده اآليات عند مجعها والتدليل ببعضها عىل اآلخر. ال ننكر أن ملؤهالت 
املفرس وقدراته الذاتية دورا هاما يف تفعيل هذه االستفادة، وقد كان للعالمة فرادته يف هذا 

املجال السيام وأنه تربى عىل مائدة اآلية والرواية.
املصـــــــــــــــــــادر:

القرآن الكريم.
أبو مخسني، هاشم عبد النبي: مقدمة يف التفسري الرتبوي، األصول التفسريية، حتقيق: . 1

رهيف، أمحد عبد احلسني، نرش باقيات، ط1، 1436هـ ق، قم املقدسة.
ط2، . 2 الكتاب،  نرش  دفرت  ج3،  البالغة  هنج  رشح  ميثم:  بن  عيل  بن  ميثم  البحراين، 

1404هـ ق.
الكتب . 3 دار  الدين،  جالل  حتقيق  ج1،  املحاسن  خالد:  بن  حممد  بن  أمحد  الرقي، 

اإلسالمية، ط2، 1371هـ، قم املقدسة.
املجليس، حممد باقر: بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار 89، حتقيق عيل . 4

أكر الغفاري، دار إحياء الرتاث العريب، نرش مؤسسة الوفاء، ط2، 1403هـ 1983م، 
بريوت، لبنان.

الرشيعة . 5 مسائل  حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل  تفصيل  احلسن:  بن  حممد  العاميل،  احلر 
ج27، مؤسسة آل البيت ، ط1، 1409هـ. ق، قم املقدسة.

حوار . 6 امليزان  تفسري  يف  بالقرآن  القرآن  تفسري  منهجية  يف  التحقيق  جعفر:  سيدان، 
للنرش، ط1،  الوالية  دار  فاضل،  الرضوي،  ترمجة:  السيد جعفر سيدان،  اهلل  آية  مع 

1435هـ، مشهد.
الطباطبائي، حممد حسني: امليزان يف تفسري القرآن ج1، نرش مؤسسة إسامعيليان، ط5، . 7

1412هـ، 1371هـ ش، قم املقدسة.
الطباطبائي، حممد حسني: امليزان يف تفسري القرآن ج3، نرش مؤسسة إسامعيليان، ط5، . 8

1412هـ، 1371هـ ش، قم املقدسة.
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الطباطبائي، حممد حسني: امليزان يف تفسري القرآن ج4، نرش مؤسسة إسامعيليان، ط5، . 9
1412هـ، 1371هـ ش، قم املقدسة.

ط2، . 10 احليدرية،  املكتبة  األخبار،  غرر  يف  األنوار  مشكاة  احلسن:  بن  عيل  الطريس، 
1385هـ، النجف األرشف.

الكليني، حممد بن يعقوب: الكايف ج1، حتقيق: غفاري، عيل أكر، وآخوندي، حممد، . 11
نرش دار الكتب اإلسالمية، ط4، 1407هـ ق، طهران. 



429

احلمد هلل ربِّ العاملني، وأفضل الصالة وأتّم السالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، وعىل 
آله الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني.

ا بعُد: أمَّ
فهــذا ثبت ببعض ما جدَّ من الدراســات القرآنية، التي صــدرت من معاهد البحث 
العلميــة، يف العراق وخارجه، وتضّمن دراســات حمّكمة تناولت النّص القرآين الكريم، 
أو بعــض تفاســريه، بالدراســة والتحليــل، وتنوعــت هــذه الدراســات بني رســالة أو 
أطروحــة علمية، وبني كتــاب، وكان لتحقيق النصوص الرتاثّيــة نصيب وافر منها، وقد 
حظيــت هذه الدراســات بإجــازة أهل اخلرة واالختصــاص لتأخذ موقعهــا يف خارطة 

البحــث القــرآين.
إّنني إذ أقّدم هذا الثبت بني يدي القّراء الكرام، أرجو به رضا اهلل جّل وعال من خالل 
أو يرغب  القرآنية  بالدراسات  للباحثني ممن هيتّم  الفائدة  به  املعّظم، وأتوّخى  خدمة كتابه 
وراء  من  باهلل، وهو  إاّل  توفيقي  وما  امليدان،  هذا  اجلديد يف  بإطالعهم عىل  فيها،  بالكتابة 

القصد.

م.م. مقدام محمد جاسم البيايت

املديرية العامة للرتبية يف محافظة ميسان
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ًل: الكتب والدراسات: أواّ
• البيان 	 التفسري من خالل جامع  الكريم وأثرها يف  القرآن  الواردة يف  العربية  األساليب 

للطربي:
فواز منصور الشاووش، ط1، مركز تفسري للدراسات القرآنية -الرياض، 2015م.

وأصل الكتاب رسالة علمّية قّدمها املؤّلف لنيل درجة املاجستري.
• تاريخ القرآن عند الثني عرشية:	

عبد العزيز بن عبد الرمحن الضامر، ط1، مركز تكوين لألبحاث والدراسات بريطانيا 
بالتعاون مع اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، د. ت.
وأصل الكتاب رسالة علمّية قّدمها املؤّلف لنيل درجة الدكتوراه.

• التفاسري املخترصة: اجتاهاهتا ومناهجها:	
امللك  بجامعة  وعلومه  الكريم  القرآن  كريس  ط1،  الركة،  حممد  بن  راشد  بن  حممد 

سعود بالرياض، 1436هـ.
• جوامع اجلامع:	

الطريس )ت548هـ(، حتقيق جواد  بن احلسن  الفضل  أيب عيل  أمني اإلسالم  تأليف 
السيد كاظم احلكيم، ط1، راجعه واعتنى بنرشه قسم شؤون املعارف اإلسالمية يف العتبة 

العباسية املقّدسة -كربالء املقّدسة، 1439هـ -2018م، 6مج.
• خالصة البيان يف حلاّ مشكالت القرآن:	

حيدر  حتقيق  ــــ(،  )ت1299ه احلائري  ــروي  اهل عيل  حسني  بن  تقي  حممد  تأليف 
البيت،  أهل  تراث  لتحقيق  العلمي   احلسن اإلمام  ممع  ط1،  عوض،  الرسول  عبد 

1439هـ-2018م، 3مج.
• الدرس املصطلحي للقرآن الكريم بنی التأصيل والتطوير:	

فريدة زمرد، ط2، مركز الدراسات واألبحاث -الرابطة املحمدية يف اململكة املغربية، 
.2018
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• الرسم القرآين بنی التوقيف والصطالح:	
خالد إبراهيم املحجويب، معهد املخطوطات العربية -القاهرة، 2018.

• الطارئ عىل زلاّة القارئ:	
طولون  بابن  الشهري  الدمشقي  الصاحلي  أمحد  بن  عيل  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  تأليف 
إسامعيل  بن  حممد  بن  ألمحد  القارئ  زّلة  يليه:  -1546م(،   1475 )880-953هــــ/ 
تقديم وحتقيق عمر يوسف عبد  بالطهطاوي )ت 1231هـ/ 1816م(،  الشهري  املرصي 

الغني محدان، ط1، دار ابن حزم بريوت -لبنان، 2018.
• مات التفاسري من بداية القرن التاسع حتى العرص احلايل:	 علوم القرآن من خالل مقداّ

نادية بنت إبراهيم بن سليامن النفيسة، ط1، اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم 
وعلومه )تبيان( بالرياض، و دار التفسري للنرش والتوزيع بجّدة، 1436هـ -2015م.

وأصل الكتاب رسالة علمية مقّدمة لنيل درجة الدكتوراه يف القرآن الكريم وعلومه.
• القرآن 	 القرآن من منظــــــــور حداثي )دراسة حتليلية نقدية آلراء احلداثينَی يف  علوم 

الكريم(:
1437هـ- والتوزيع،  للنرش  الكلمة  ودار  املغريب  الكتاب  دار  ط1،  بوعود،  أمحـــد 

2015م.
• بروا آياته -حصاد سبع سنوات من التدباّر -:	 ليداّ

اللجنة العلمية يف مركز تدّبر، ط1، مركز تدّبر للدراسات واالستشارات بالتعاون مع 
دار الصميعي للطباعة والنرش والتوزيع بالرياض، 1437هـ -2015م، 7مج.

• حمطات يف تاريخ القرآن الكريم مربرات اإليامن بسالمة النصاّ القرآين:	
مرتىض فرج، ط1، مؤسسة االنتشار العريب، 2015م.

• ق إىل القرآن:	 املشواّ
1436هـ- القاهرة،  يف  والدراسات  للبحوث  تفّكر  مركز  ط1،  الشـــرقاوي،  عمرو 

2015م.
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وأصل الكتاب مقاالت متفّرقة كتبها املؤّلف يف أزمنة خمتلفة ثم رأى مجعها ونرشها يف 
هذا الكتاب.

ثانًيا: الرسائل واألطاريح:
• اآللة يف حترير اإلمالة لربهـــــــان الدين بن موسى الكركي الشافعي )851هـ( دراسة 	

وحتقيق:
-اجلامعة  اإلسالمية  والدراسات  الكريم  القرآن  كّلّية  الفكي،  حممد  الشيخ  حممد 

اإلسالمية، دكتوراه، 1439هـ.
• اآللة يف معرفة اإلمالة لربها الدين الكركي )ت851هـ( دراسة وحتقيق:	

ضاري محيد رجه، كّلّية اآلداب -اجلامعة اإلسالمية، دكتوراه، 2015.
• آيات األحكام يف تفسري اإلمام الرسعني احلنبيل )ُرُموُز الُكنوِز يف َتفسرِي الكَِتاِب الَعِزيِز( 	

دراسة مقارنة:
إبراهيم حممد إبراهيم سلطان، كّلّية الدعوة وأصول الدين -جامعة أم القرى، دكتوراه، 

1438 -1439هـ.
• ار عىل األنبياء يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية:	 اآليات التي اقرتحها الكفاّ

نورة بنت عيسى النخيش، كّلّية أصول الدين -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
ماجستري، 1439هـ.

• آيات العقود يف القران الكريم/ دراسة حتليلية:	
قيس عبد اهلل أمحد، كّلّية العلوم اإلسالمية -جامعة بغداد، دكتوراه، 2018.

• 	:أثر اختالف القراءات القرآنية يف قصة موسى
رشا بنت حممد الناخبي، كّلّية أصول الدين -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

ماجستري، 1439هـ.
• أثر الترصيف يف التفسري:	

القرى،  أّم  الدين -جامعة  الدعوة وأصول  كّلّية  اهلل بن حممد األنصــــــــاري،  عبد 
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1439هـ. دكتوراه، 
• ار يف علوم القرآن مجًعا ودراسًة:	 اختيارات أيب احلسن ابن احلصاّ

خّدة،  بن  يوسف  بن   01 اجلزائر  -جامعة  اإلسالمية  العلوم  كّلّية  حريدي،  إسالم 
ماجستري، 2018.

• اإلذن اإلهلي يف القرآن الكريم دراسة موضوعية:	
ماجستري،  القرى،  أّم  -جامعة  الدين  وأصول  الدعوة  كّلّية  بامرحول،  صالح  أماين 

1439هـ.
• العامدي 	 حممد  بن  حممد  السعود  أليب  الكريم  الكتاب  مزايا  إىل  السليم  العقل  إرشاد 

)ت٩81هـ( من بداية تفسري سورة احلجاّ إىل هناية تفسري سورة الفرقان دراسًة وحتقيًقا:
عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل املحيسن، كّلّية القرآن الكريم -اجلامعة اإلسالمية باملدينة 

املنورة، دكتوراه، 1439هـ.
• استدراكات ابن عرفة عىل ابن عطياّة يف التفسري مجًعا ودراسًة:	

يوسف بن عيل احلريب، كّلّية الرتبية -جامعة امللك سعود، ماجستري، 1439هـ.
• الستدلل بالقرآن لرتجيح التوجيه النحوي يف كتب معاين القرآن وإعرابه حتى هناية 	

القرن السادس من اهلجرة:
صادق كاظم حممد عيل الصّفار، كّلّية الرتبية للعلوم اإلنسانّية -جامعة بابل، دكتوراه، 

.2018
• الستفهامات اإلهلياّة يف القرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقياّة:	

فهد بن سعد القويفل، كّلّية أصول الدين -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
دكتوراه، 1439هـ.

• اف للزخمرشي أنموذًجا -:	 التأويل اللغوي يف بيئة املفرسين -الكشاّ
دكتوراه،   ،- -بسكرة  خيرض  حممد  -جامعة  واللغات  اآلداب  كّلّية  رواق،  سامح 

.2017
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• اهاهتا ومناهجها:	 تفاسري آيات األحكام يف اليمن اجتاّ
اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  -جامعة  الدين  أصول  كّلّية  حمسن،  عيل  بن  بدر 

دكتوراه، 1439هـ.
• اّ يف سورة هود وأخواهتا:	 التَّامسك النيصاّ

دكتوراه،  كربالء،  -جامعة  اإلنسانّية  للعلوم  الرتبية  كّلّية  العايل،  عبد  عكاب  سعيد 
.2018

• التناسب يف سورة الزمر دراسة موضوعية:	
سعود  بن  حممد  اإلمام  -جامعة  الدين  أصول  كّلّية  الشيباين،  صنهات  بنت  اهلنوف 

اإلسالمية، ماجستري، 1439هـ.
• توجيه القراءات يف تفسري اإلمام أيب املظفر السمعاين )رمحه اهلل( مجًعا ودراسًة:	

زكريا أيوب دوال، كّلّية الدعوة وأصول الدين -جامعة أّم القرى، ماجستري، 1439هـ.
• حاشية الشيخ هباء الدين العاميل املتوىف1٠1٠هـ عىل تفسري البيضاوي املتوىف 6٩1هـ 	

دراسة وحتقيق:
وسام حممد طالب العويدي، كّلّية الدراسات القرآنية -جامعة بابل، ماجستري، 2018.

• احلذف والتقدير يف كتاب كشف املشكالت وإيضاح املعضالت جلامع العلوم الباقويل 	
)ت541هـ( دراسة نقدية:

هند مناضل عباس، كّلّية الدراسات القرآنية -جامعة بابل، ماجستري، 2017.
• احلكم بالقتضاء للمعنى يف القرآن الكريم:	

حممد حشيش عداي اجلوذري، كلية الرتبية للعلوم اإلنسانّية -جامعة بابل، دكتوراه، 
.2018

• ل من القرآن الكريم من منظور تداويل:	 خصائص اخلطاب يف الربع األواّ
دكتوراه،   ،- -بسكرة  خيرض  حممد  -جامعة  واللغات  اآلداب  كّلّية  زروقي،  أسامء 

.2017
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• خطاب التذكري والذكرى يف القرآن الكريم )دراسة تفسريية(:	
انتظار خضري بوهان القريي، كّلّية الفقه -جامعة الكوفة، دكتوراه، 2015.

• رسم كلامت القرآن عىل ترتيب السور لعامد الدين عيل بن عامد الدين األسرتابادي )كان 	
حيًّا سنة ٩55هـ( دراسًة وحتقيًقا:

املنورة،  باملدينة  اإلسالمية  -اجلامعة  الكريم  القرآن  كّلّية  اجلدعاين،  عيل  بن  داخل 
دكتوراه، 1439هـ.

• رفض الوجه النحوي يف القرآن الكريم:	
دكتوراه،  املستنرصية،  -اجلامعة  الرتبية  كّلّية  اليساري،  عبيد  خليف  طالب  مصطفى 

.2018
• دللة الكتفاء يف سورة الشعراء:	

ضحى صادق رسول املحنا، كّلّية الدراسات القرآنية -جامعة بابل، ماجستري، 2018.
• الشاهد القرآين يف كتاب البسيط لركن الدين السرتاباذي ت 715 هــ/ دراسة نحوية:	

فاطمة عبد العباس الدليمي، كّلّية الدراسات القرآنية -جامعة بابل، ماجستري، 2018.
• الزاهرة لإلمام احلافظ طاهر بن عرب بن 	 العرش  القراءات  الطاهرة يف  القصيدة  رشح 

إبراهيم األصفهاين )كان حيًّا سنة 875هـ( دراسًة وحتقيًقا:
دكتوراه،  القرى،  أّم  -جامعة  الدين  وأصول  الدعوة  كّلّية  قحاف،  سعيد  مجعة  آمنة 

1439هـ.
• صناعة املصطلح الصويت عند علامء التجويد:	

رسمد عادل صاحب حريب، كّلّية الرتبية للعلوم اإلنسانية -جامعة كربالء، دكتوراه، 
.2018

• ي بن أيب طالب يف تفسري اهلداية مجع ودراسة:	 علوم القرآن عند مكاّ
هيفاء بنت حممد آل فهيد، كّلّية أصول الدين -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

ماجستري، 1439هـ.
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• علوم القرآن يف مؤلاّفات علم القراءات من القرن السادس وحتى القرن العارش اهلجري:	
عبد اإلله بن داود اهلديب، كّلّية الرتبية -جامعة امللك سعود، ماجستري، 1439هـ.

• العمل لآلخرة يف القرآن الكريم دراسة موضوعية:	
مشاعل بنت عبد اهلل بن شايف العصيمي، كّلّية أصول الدين -جامعة اإلمام حممد بن 

سعود اإلسالمية، ماجستري، 1439هـ.
• الغيب املطلق والغيب النسبي دراسة موضوعية تفسري امليزان أنموذًجا:	

بغداد،  -جامعة  اإلنسانّية  للعلوم  رشد  ابن  الرتبية  كّلّية  الكريم،  عبد  أمحد  ورود 
ماجستري، 2018.

• )فعل( و)عمل( ودللهتام يف النظم القرآين:	
ماجستري،  سعود،  بن  حممد  اإلمام  جامعة  شقاف،  أبو  منصــــــور  شارين  بنت  ليىل 

.2015
• كتاب عدد آي القرآن عىل مذهب أهل البرصة أليب العباس حممد بن يعقوب بن احلجاج 	

البرصي املعروف باملعدل )ت11٠ هـ( دراسًة وحتقيًقا:
املنورة،  باملدينة  اإلسالمية  -اجلامعة  الكريم  القرآن  كّلّية  رفاعي،  إبراهيم  بن  احلسن 

دكتوراه، 1439هـ.
• الكلمة املحورية يف القرآن الكريم دراسة دللياّة يف ضوء التكرار:	

ندى وّهاب كاظم لفته، كّلّية الدراسات القرآنية -جامعة بابل، ماجستري، 2018.
• مرجعية القرآن يف فكر الشيخ حممد مهدي اآلصفي:	

نور حسن جبار، كّلّية الدراسات القرآنية -جامعة بابل، ماجستري، 2018.
• ة يف معاين القرآن وإعرابه للزجاج السبع الطوال إطاًرا:	 معجم األفعال املفرساّ

أسامء مشعل يونس الطائي، كّلّية الرتبية للعلوم اإلنسانية -جامعة املوصل، دكتوراه، 
.2018

• مناهج أصول النرش يف القراءات العرش )عرض وحتليل(:	
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األزهر،  للقراءات وعلومها -جامعة  الكريم  القرآن  كّلّية  حممد أمحد حممد إسامعيل، 
الدكتوراه، 2018.

• نقد املقاربات التداولية يف ضوء تفسري التبيان للطويساّ )ت46٠ه(:	
• عيل حممد نور، كّلّية الدراسات القرآنية -جامعة بابل، ماجستري، 2018 .	



438

أدناه املالحظات التي سجلتها عىل: الدراسات القرءانية يف املجالت النجفية، صنعة: 
حيدر كاظم اجلبوري، واملنشورة يف ملة )املصباح( الغراء، بدءًا من القسم األول، يف العدد 

)26(، السنة السابعة، صيف 2016م/ 1437هـ ص 387 -395.
بحرف . 1 تبدأ  التي  البحوث  برتتيب  الكريم  الباحث  ابتدأ  االلف(،  )حرف  ص387 

الرتتيب  هذا  يف  الباحث  عذر  ولعل  آية(،  )آيات،  الياء  حرف  مبارشة  وبعده  األلف 
انه َعّد املَّدة )آ( بمثابة مهزة قبل حرف األلف، هكذا )ءايات، ءاية( وال اعرتاض عىل 
ذلك، لكنه مل يوفق يف االستمرار بتسلسل وترتيب هذه الطريقة، فكان التسلسل رقم 
)1( بعنوان: ءايات الدعاء يف القرءان الكريم، وبعده تسلسل رقم )2( ء اليات إستكناء 

االستاذ املتمرس الدكتور
محمد كريم ابراهيم الشمري

عضو الهيأة االستشارية 
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الداللة يف القرءان... التي يفرتض أن تكون هي التسلسل رقم )1(؛ ألن حرف الالم 
التسلسل رقم  ان يكون  العربية، لذلك يفرتض  الياء يف تسلسل احلروف  قبل حرف 
)2( هو التسلسل رقم )1(، وبعده التسلسل رقم )3( تسلسل رقم)2(، وتسلسل رقم 

)1( تسلسل رقم)3(.
يعاد ترتيب التسلسالت ذات األرقام )5، 6، 7( التي تبدأ بكلمة )ء اية( مع جتريد أي . 2

كلمة بعدها من)أل( التعريف؛ لذا تتقدم الدراسة رقم )7( املعنونة. ءاية سفينة نوح، 
عىل الدراسة رقم )5(: ءاية السيف...، أي تصبح الدراسة: ءاية سفينة نوح بالتسلسل 
رقم )5(، والدراسة: ءاية السيف... يصبح رقم تسلسلها )6(، أما الدراسة املعنونة: 
ءاية القوامة بني اللغة واملجتمع والتي كان تسلسها رقم )6(، فيعاد ترتيب تسلسلها 
بعد الدراسة: ءاية السيف، ليصبح ترتيب تسلسلها رقم )7(، وفق تسلسل احلروف 

العربية الصحيحة. )راجع ص 387(.
ص388 -389، يعاد ترتيب تسلسل الدراسات: )18 -27(، التي تبدأ بكلمة )أثر( . 3

تنقل  لذلك  مبارشة،  بعدها  ترد  التي  الكلامت  يف  التعريف  )أل(  حذف  مراعاة  مع 
الدراسة رقم )22( ص 389، املعنونة )األثر احلريف...( اىل مابعد الدراسة رقم )17( 
ص388، املعنونة... )إهتام يوسف(، وتنقل الدراسة رقم )20( ص389، املعنونة. 
)اختالف  أثر  املعنونة،   ،388 ص   )18( رقم  الدراسة  مابعد  األخالق...( إىل  )أثر 
الدراسة رقم )25(،  الدراسة رقم )21( ص389 ، اىل مابعد  القراءات...(، وتنقل 
املعنونة:   ،)19( رقم  الدراسة  تنقل  كام  ص389،  املوضوعية(  الرواية  )أثر  املعنونة: 
)أثر إغفال السياق( ص388، اىل مابعد الدراسة رقم )27(، املعنونة: )األثر الرصيف(، 

ص 389.
ص390، تنقل الدراسة رقم )34(، املعنونة: )أثر القرءان الكريم يف خطبة احلوراء...(، . 4

اىل مابعد الدراسة رقم )31(: )أثر القرءان الكريم يف احلفاظ...(، وقبل الدراسة رقم 
)32(: )أثر القرءان الكريم يف الشعر العريب احلديث(.
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ص 390 -391، تنقل الدراسة رقم )40( ص390، : )اثر القرءان الكريم واحلديث . 5
النبوي...(، اىل مابعد الدراسة رقم )44( ص391، )أثر القرءان يف هنج البالغة(.

ص 392، تنقل الدراسة رقم )55(، املعنونة: )أثر بناء اجلملة...( اىل ص 389، بعد . 6
الدراسة رقم )21(، املعنونة: )أثر االستقامة...(!.

السيدة . 7 اصطفاء  عىل  )االستدالل  املعنونة:   ،)80( رقم  الدراسة  تنقل   ،395 ص 
وقبل  اجلديل...(  )االستدالل   ،)77( رقم  الدراسة  بعد   ،394 ص  اىل  خدجية...(، 
الدراسة رقم )78(، املعنونة: )االستدالل القرءاين...(، ألن حرف العني قبل حرف 

القاف.
))جملة املصباح، العدد )17(، السنة السابعة، خريف 1418هـ/ 1٠16م((.

ص 413 )حرف الباء(، تقدم الدراسة رقم )6(: )بحث يف إعجاز القرءان الكريم(، . 1
عىل الدراسة رقم )5(: )البحث اللغوي يف كتاب...(.

2 . )...البيت أهل  أئمة  )تأسيس   :)29( رقم  الدراسة  تنقــــــــل   ،416- ص415 
النص  لفهم  الفلسفي  )التأسيس   :)28( رقم  الدراسة  قبل  ص415،  اىل  ص416، 

القرءاين...(.
ص 416، نقل الدراسة رقم )34(، )التأويل التعسفي...(، قبل الدراسة رقم )32(: . 3

)تأويل تعليق شبه اجلملة...(.
أبيات . 4 رشح  كتاب  يف  النحوي  )التأويل   :)40( رقم  الدراسة  تقديم  ص417، 

سيبويه...(، عىل الدراسة رقم )39(: )التأويل النحوي يف كتاب النكت يف القرءان...(.
نقل الدراستني: )42(، بعنوان: )التأويل بني ثنوية النص...(، والدراسة رقم )43(: . 5

بعنوان: )التأويل بني نحو اللهجات...(، عىل )417( اىل مابعد الدراسة رقم )31(، 
تأويل  بعنوان:   ،)32( رقم  الدراسة  وقبل  القرءان(،  إعجاز  فكرة  )تأصيل  بعنوان: 

تعليق شبه اجلملة...(، ص 416.
ص420، تنقل الدراسة رقم )79(، بعنوان: )تعدد داللة األداء...(، بعد الدراسة رقم . 6
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القراءة  يف  الداللة  )تعدد   ،)78( رقم  الدراسة  وقبل  )التعجب وصوره...(،   :)77(
القرءانية(.

ص422، تقديم الدراسة رقم )93(، عىل الدراسة رقم )92(.. 7
تقديم الدراسة رقم )97( عىل الدراستني رقم: )95، 96(.. 8
تقديم الدراستني رقم: 98 -99، عىل الدراسات )95 -97(.. 9

نقل الدراسة رقم، )103(، ص 423، املعنونة: )تفسري جامع البيان...(، بعد الدراسة . 10
رقم )88( ص 421، املعنونة: )التفسري الرتابطي...(.

سورة . 11 تفسري  التوحيد،  سورة  )تفسري  ص423،   ،105  ،104 الدراستني:  نقل 
)التفسري  املعنونة:   ،)90( رقم  الدراسة  بعد  ص421،  اىل  التوايل،  عىل  الضحى( 

الروائي...(.
بعد . 12 الدرر...(،  مقتنيات  )تفسري  املعنونة:   ،)106( رقم  الدراسة  نقل   ،423 ص 

الدراسة رقم )100( ص 422، املعنونة: )التفسري املعجمي للمفردة القرءانية...(.
ص 424، نقل الدراسة رقم )122(، املعنونة: )التناص القرءاين(، قبل الدراسة رقم . 13

)120(، املعنونة: )التناص القرءاين يف شعر امحد شوقي(.
وكذلك . 14 األئمة...(  )جهود  املعنونة:   ،)160( رقم  الدراسة  تقديم   ،428 ص 

الدراستني رقم: 161: )جهود التريزي.. .(، ورقم )162(: )جهود الدكتور زهري 
ناقيا  البن  اللغوية  )اجلهود  املعنونة:   ،)159( رقم  الدراسة  عىل  زاهد...(،  غازي 

البغدادي...(.
))جملة املصباح، العدد )18(، السنة السابعة، شتاء 1٠17م/ 1418هـ((

ص448، تقديم الدراسة رقم )22(، املعنونة: )احلوار بني الدين االسالمي...(، عىل . 1
الدراسة رقم )21(، املعنونة: )احلوار القصي...(.

تقديم الدراسة رقم )23(، املعنونة: )احلوار يف القرءان الكريم...(، عىل الدراسة رقم . 2
)21(: احلوار القصي...
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الدراسة . 3 بعد  املجازية...(،  )الدالالت  املعنونة:  رقم )57(،  الدراسة  نقل  ص452، 
رقم )60(، املعنونة: )دالالت لفظة قىض...(.

بكلمة . 4 تبدأ  التي   ،)73-  61( الدراسات  تسلسل  ترتيب  إعادة   ،454- ص452 
)داللة  اجلارة(،  )يف(  )داللة  املعنونتني:   ،)62  ،61( الدراستني  من  بدءًا  )داللة(، 
صحيحًا،  ترتيبًا  مرتبة  غري  أخرى  دراسات  عن  فضاًل  التوايل،  عىل   ). يف..  )احلج( 
وتصحيح عنوان الدراسة رقم )63(: داللة أسلوب العقيب...، والصحيح: التعقيب، 
ص453، وتصحيح اسم )د. نحاج(، والصحيح: )د. نجاح( يف الدراسة رقم )75( 

ص454.
إعادة ترتيب الدراسات )92 -100(، ص456بدءًا من الدراسة رقم )92(، املعنونة . 5

)داللة ءاية النبأ...( التي يفرتض ان يكون ترتيب تسلسلها رقم )61(، ص452، الهنا 
تبدأ باهلمزة )ءا( قبل حرف األلف.

عىل . 6 الكريم(،  القرءان  يف  )الزمن  املعنونة:   ،)125( رقم  الدراسة  تقديم  ص459، 
أن  جدًا  وواضح  ونظريهتا...(،  )ليس(  يف  )الزمن  املعنونة:   ،)124( رقم  الدراسة 

حرف القاف قبل حرف الالم.
وخطًأ . 7 سهوًا  ورد  ربام  السني(!.  )حرف  بعنوان:   ،)126( رقم  التسلسل  ص459، 

القرءانية  الدراسات  أرقام  بتسلسل  أسوة  له  تسلسل  مطبعيًا، والجيوز ختصيص رقم 
موضوع البحث.

))جملة املصباح، العدد )1٩(، السنة الثامنة، ربيع 1٠17م/ 1418هـ((.
النص . 1 يف  اللغوي  )السياق  بعنوان:   ،6  ،5 الدراستني:  تسلسل  تكرار  ص412، 

بشري  خلف  خليل  و:   ،)5( رقم  الدراسة  )يف  بشري  خلف  خليل  للباحث:  القرءاين( 
العامري، )يف الدراسة رقم: 6(!!، وهو بحث واحد للباحث نفسه، وال أدري كيف 
فات السيد املفهرس هذا االمر، فجعل لكل بحث تسلساًل خاصًا مستقاًل، ويفرتض 
أعيد  عبارة:  ويذكر  بعده شارحة، هكذا: )-(،  التسلسل رقم )6(، ويضع  يلغي  أن 
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نرشه يف: ملة )مآب(، ع7...(!!.
ص416، تقديم الدراسة رقم )42(، املعنونة: )اإلطالق وعنارص احلكمة...(، عىل . 2

الدراسة رقم )41(، املعنونة: )الطب يف القرءان...(؛ الننا نجرد كلمة االطالق من 
)أل( التعريف، عند الفهرسة الصحيحة، فتكون كلمة )إطالق( بدايتها حرف األلف 
الطاء ثم بعده حرف  التي بدايتها حرف  الطاء، أسبق من كلمة )طب(  وبعده حرف 

الباء، وحرف األلف يف كلمة )إطالق( قبل حرف الطاء يف كلمة )طب(.
ص416 -417 )حرف الظاء(، نقل الدراسة رقم )49( ص417، املعنونة: )ظاهرة . 3

تعاور املفردات...(، بعد الدراسة رقم )46(، املعنونة: )ظاهرة التضاد...(، ص 416، 
بعدها تنقل الدراسة رقم )50(، ص 417، املعنونة: )ظاهرة تقسيامت اجلملة...(، ثم 
التكذيب...(، وبعدها  املعنونة، )ظاهرة  الدراسة رقم )47( ص416،  بعدها ترتب 
تسلسلها  ترتيب  ورد  التي  الوحي...(،  )ظاهرة  املعنونة:   ،)48( رقم  الدراسة  تنقل 

خطًأ ص 417، قبل الدراسة املعنونة: )ظاهرة تعاور املفردات...(، رقم )49(!.
مابعد . 4 اىل  يف...(.  اللغوية  )الظواهر  املعنونة:   ،)52( رقم  الدراسة  تنقل  ص417، 

رقم  الدراسة  تقديم  وسبب  فنية...(،  لغوية  )ظواهر  املعنونة:   ،)55( رقم  الدراسة 
)52( عىل الدراسات: 53، 54، 55، أن الباحث الكريم اعتمد )أل( التعريف مسبقًا 
يف تسلسل الدراسات القرءانية وهذا خطأ منهجي، إذ يفرتض أن جيرد كلمة )الظواهر( 

من )أل( التعريف.
ص418، تتقدم الدراسة رقم )60(، املعنونة: )العدالة بني القرءان الكريم.. .(، عىل . 5

الدراسة رقم )59(، املعنونة )عدالة الصحابة...(، للسبب نفسه أعاله بتجريد كلمة 
العدالة من )أل( التعريف.

6 . ص420 -421، تتقدم الدراسة رقم )89(، ص 421، املعنونة: )فاطمة الزهراء
 يف النص القرءاين...(، عىل الدراسة رقم )88(، ص420، املعنونة: )فاطمة الزهراء
بعد  )الواو(  حرف  قبل  الزهراء  فاطمة  اسم  بعد  )الفاء(  حرف  ومصحفها...(ألن 
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اسمها يف الدراسة األخرية.
ص422 )مالحظات منهجية ولغوية(، يف الدراسة رقم )101(، ورد خطأ يف الطباعة . 7

ويف  بني(،  )ومعنًى  الصحيح:  )ومعنيبني(،  هكذا:  مدمة  بكلمة  الدراسة،  بعنوان 
الدراسة رقم )103(، عدم ذكر أرقام صفحات الدراسة املنشورة يف ملة )املبني(، ويف 
الدراسة رقم )104( عدم ذكر سنة إصدار ملة )حولية املنتدى( بعد ذكر رقم العدد.

ص 423، تتقدم الدراسة رقم )112(، املعنونة: )يف التعبري القرءاين...( عىل الدراسة . 8
)111(، املعنونة: )يف( يف القرءان...(؛ ألن حرف التاء بعد )يف( يف الدراسة )112( 

قبل حرف الفاء يف: )يف(...
تنقل الدراسة رقم )113( ص423، املعنونة: )يف القرءان الكريم(، بعد الدراسة رقم . 9

القاف  حرف  قبل  )الشني(،  حرف  ألن  القراءات...(؛  شواذ  )يف  املعنونة:   ،)115(
بدون أدنى شك!.

تلخيص . 10 يف  القرءانية  )القراءات  املعنونة   ،)124( رقم  الدراسة  تتقدم  ص424، 
ألن  امليزان(،  يف  القرءانية  )القراءات  املعنونة:   ،)123( رقم  الدراسة  عىل  البيان(، 

حرف )التاء( يف الدراسة )124( قبل حرف )امليم( يف الدراسة رقم )123(.
الدرس . 11 ءافاق  يف  )قراءات  املعنونة:   ،)126( رقم  الدراسة  تتقدم  ص424، 

القرءاين...(، عىل الدراسة رقم )123(، املعنونة: )القراءات القرءانية يف امليزان(.
اىل . 12 املسد(،  سورة  يف  بيانية  )قراءة  املعنونة:  رقم)131(،  الدراسة  تنقل  ص425، 

ويتم  اسلوبية...(،  )دراسة  املعنونة:  مبارشة،   )128( رقم  الدراسة  بعد  ص424، 
تغيري ترتيب تسلسل الدراسات)129 -139( ص 424 -425، بنقل الدراسة رقم 
)129(، ص424، املعنونة: )القراءة احلداثية...(، اىل مابعد الدراسة رقم )133(، 
ص424-  ،)130( رقم  الدراسة  ونتقل  تفسريية...(،  )قراءة  املعنونة:  ص425، 

رقم)145(،  الدراسة  مابعد  اىل  القرءاين(،  للنص  اللغوية  )القراءة  املعنونة:   ،425
ص426.
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مابعد . 13 اىل  من...(  ءايات  يف  )قراءة  املعنونة:   ،)139( رقم  الدراسة  تنقل  ص425، 
 ،)137( رقم  الدراسة  وقبل  داللية...(،  )دراسة  املعنونة:   ،)136( رقم  الدراسة 

املعنونة: )قراءة يف الُبعد التاريي...(.
ص425، دمج الدراستني )134، 135( يف تسلسل واحد فقط، بعنوان واحد، هو: . 14

اجلنايب،  الزهرة  للدكتور سريوان عبد  الضحى...(،  )قراءة داللية يف حمذوف سورة 
التسلسل رقم  الباحث يف  فقدم  للبحث،  املكرر  النرش  تاريخ  ويالحظ عدم تسلسل 
)134( تاريخ النرش سنة 2009م، عىل تاريخ النرش يف التسلسل رقم )135(، تاريخ 
النرش سنة 2005!!، ويفرتض أن يقدم تسلسل الدراسة رقم )135(، عىل التسلسل 
رقم )134(، وعدم تسجيل رقم تسلسل)135(، بل يكتفى بوضع شارحة هكذا)-( 
املنتدى(، متبوعة باملعلومات اخلاصة برقم  الباحث بذكر اسم ملة )حولية  ويكتفي 
العدد وسنة االصدار، وقبله مكان االصدار، وأرقام الصفحات، وقد تكرر هذا اخلطأ 
بتكرار تسلسل رقمني لدراسة واحدة فقط، راجع: مالحظاتنا عىل العدد )29( من 

ملة املصباح نفسه، يف الفقرة رقم )1(، سالفة الذكر!!.
ص426، تتقدم الدراسة رقم )148(، املعنونة )قراءة نقدية يف تفسري ءاية...(، عىل . 15

باهلمزة  تبدأ  الرؤية...(؛ ألن )ءاية(  نقدية يف  املعنونة: )قراءة  الدراسة رقم )147(، 
قبل األلف، وقبل حرف )الراء( يف الدراسة رقم )147( بكلمة: )الرؤية(.

)القرءان( . 16 بكلمة  تبدأ  التي   ،)169-  157( الدراسات  تتقدم   ،428- ص427 
)القرءان  بعبارة:  تبدأ  والتي   ،427- ص426   ،)156-  151( الدراسات  عىل 
الكريم(، ويعاد ترتيب الدراسات ضمن كل مموعة بصورة صحيحة وفق تسلسل 
احلروف اهلجائية العربية بدقة، مثل تقديم الدراسة رقم )154( ص427، املعنونة: 
)القرءان الكريم وتفسريه...(، عىل الدراسة رقم )153(، املعنونة: )القرءان الكريم 
واحلضارة...(؛ ألن حرف )التاء( يف الدراسة رقم )154( أسبق من حرف )احلاء( 
يف الدراسة رقم )153(، بعد عبارة: )القرءان الكريم(!. بعد حذف )أل( التعريف 
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يف كلمة: )احلضارة(.
الظواهر . 17 وبعض  )القرءان  املعنونـــة:   ،)167( رقم  الدراســـــــة  تتقدم  ص428، 

حممد...(؛  والنبي  )القرءان  املعنونة:   ،)166( رقم  الدراسة  عىل  اإلجتامعية(، 
ألن حرف )الباء( بعد كلمة )القرءان( يف كلمة )وبعض( يف الدراسة رقم )167(، 
أسبق وقبل حرف )النون( يف كلمة )والنبي( يف الدراسة رقم )166(، التي تنقل بعد 

الدراسة رقم )168(، املعنونة: )القرءان وفلسفة احلداثة(.
))جملة املصباح، العدد )1٠( السنة الثامنة، صيف 1٠17م/ 1418هـ((.

املجالت  يف  القرءانية  )الدراسات  موضوعه:  اجلبوري  كاظـــــــم  حيدر  السيد  أهنى 
النجفية، يف العدد)30( من ملة املصباح الَغّراء، باجلزء اخلامس )األخري( عىل الصفحات: 

.481-461
وسنواصل عرض توثيق مالحظاتنا عن ترتيب وتسلسل ودقة عمل الباحث الكريم 
خدمة للعلم واملعرفة وتوثيق تراثنا العريب واالسالمي، ومن اهلل العون والسداد، أنه نعم 

املوىل ونعم النصري، وأدناه مالحظاتنا عن اجلزء اخلامس واألخري هذا:
عىل . 1 متيم...(،  )لغة  املعنونة:   ،)16( رقم  الدراسة  تتقدم  الالم(،  )حرف  ص462، 

الدراسة رقم )15(، املعنونة )لغة القرءان(.
الكريم(، . 2 القرءان  املعنونة: )لفظة )كذلك( يف  الدراسة رقم )19(،  تتقدم  ص463، 

عىل الدراسة رقم )18( املعنونة: )لفظة )املالئكة( يف القرءان الكريم(، بتجريد لفظة 
)املالئكة(( من )أل( التعريف، وسبق حرف الكاف يف لفظة )كذلك( عىل حرف امليم، 
الكريم...(،  القرءان  )مثاين( يف  )لفظة  املعنونة:  الدراسة رقم )21(،  تقديم  وكذلك 
عىل الدراسة رقم )20(، املعنونة: )لفظة )اهلدى( يف القرءان الكريم...(، بعد جتريد 

لفظة )اهلدى( من )أل( التعريف.
3 . )26( رقم  الدراسة  يف  )الطبع(  النرش  سنة  ذكر  عــدم  امليم(،  )حرف  ص463، 

الدراسة رقم )32(، ص 464، عدم ذكر سنة  بخصوص ملة )ءافاق نجفية(، ويف 
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صدور أعداد ملة )مآب(: 7، 6، 12، 13، وعىل ص465، يف الدراسة رقم )41(، 
عدم ذكر سنة صدور ملة االيامن وعدم ذكر سنة صدور ملة )اللغة العربية وآداهبا( 

يف الدراسة رقم )42(.
)املقتىض . 4 الصحيح:  البيايت...(،  )املقتىض  املعنونة:   ،)96( رقم  الدراسة  ص470، 

البياين...(، واملرجح أنه خطأ طباعي.
دمج الدراستني رقم )98(، املعنونة: )مقدمات منهجية يف حتليل النص القرءاين ءايات . 5

–انموذجًا لألستاذ الدكتور عبد األمري كاظم زاهد، املنشور يف ملة الكلية  األحكام 
النجف(،  )يف  طباعتها  ومكان  املجلة(،  صدور  سنة  ذكر  )دون  اجلامعة  االسالمية 
النص  املعنونة: )مقدمة منهجية يف حتليل  والدراسة رقم )101(، ص470 -471، 
القرءاين -ءايات األحكام أنموذجًا، لألستاذ الدكتور عبد األمري كاظم زاهد ]نفسه 
رقم  الدراسة  يف  املكررة،  دراسته  لبداية  واحدة  كلمة  يف  االختالف  ماعدا  أيضًا[، 
)98(: مقدمات منهجية...، ويف الدراسة رقم )101(: مقدمة منهجية...، ويالحظ 
فيها  التي ُنرش  املجلة  اسم  الباحث  السيد  يذكر  مل  الدراسة األخرية رقم )101(،  أن 
بحث أ. د. عبد األمري كاظم زاهد، بل ورد ذكر العدد ورقمه )9( وسنة صدور املجلة 

)املجهولة والغائبة( يف 2009م، وأرقام صفحات البحث فقط!!.
لبحث  دراستني  تكرار  يف  الكريم  الباحث  اليها  ينتبه  مل  التي  الثالثة  احلالة  هي  هذه 
واحد، وقد سبق أن أرشنا اىل دراستني سابقتني تم نرشمها يف ملة املصباح، العدد: )29( 
والدراستني  مرتني(،  مكرر  واحد  لبحث  )ومها  ص412،   ،6  ،5 رقم:  الدراستني،  مها 
رقم: 134، 135، ص425 )راجع ملة املصباح، العدد: 29 بخصوصهام(!!. وهذا خلل 

منهجي وعلمي واضح جدًا، بعدم توخي الدقة والضبط يف التوثيق الصحيح.
ص471، تتقدم الدراسة رقم )107(، املعنونة: )مالمح لغوية يف سورة األعىل(، عىل . 6

الدراسة رقم )106(، املعنونة: )املالمح اللغوية يف القراءة...(، الن كلمة )مالمح( يف 
الدراسة رقم )107( مردة من )آل( التعريف، يف حني أن كلمة )املالمح( يف الدراسة 



)تعقيب وتعليق(

448

س والثالثون -شتاء )2019م- 1440هـ(
ساد

العدد ال

 ،)107( رقم  الدراسة  بينام  القراءة،  يف  ومابعدها:  التعريف  )أل(  فيها   )106( رقم 
مابعدها كان: يف سورة األعىل، وحرف السني أسبق من حرف القاف.

القرءان الكريم(، يالحظ عدم . 7 ص472، الدراسة رقم)121(، املعنونة: )من تفسري 
توثيق أعداد ملة )اإليامن(، بأعدادها املزدوجة يف املجلدات: 1، 2، 3، وذلك بعدم 
رقم  الدراسة  يف  احلال  وكذلك  فيها،  صدرت  التي  والسنوات  صدورها  مكان  ذكر 

)122( بخصوص ملة )اإليامن( نفسها.
صدور . 8 وسنوات  مكان  عن  املعلومات  توثيق  عدم   )125( رقم  الدراسة  ص473، 

توثيق  وعدم  1960م،  1380هـ/  سنة  الصادر   )5( العدد  باستثناء  )اإليامن(،  ملة 
يف  احلال  وكذلك   ،22  ،19  ،16-  15  ،،12-  11  ،10  ،9-  8  ،7  ،6 األعــداد: 
بنفس  له  بحث  ذكر  ورد  أمني،  أمحد  الباحث:  أن  ويالحظ   ،)126( رقم  الدراسة 
العنوان: )من حقائق القرءان( يف ملة )دراسات إسالمية(، العدد)2(، الصادر سنة 
عىل  دراسته  أمني  أمحد  الباحث:  وزع  فهل   ،)127( رقم  الدراسة  راجع  1384هـ، 

ملتي: اإليامن ودراسات اسالمية؟!.
)من  املعنونة:   ،473- ص472   ،)127-  123( الدراسات:  فان  حال،  أية  وعىل 
إعادة نظر وترتيب وتسلسل دقيق وصحيح وتوثيق كامل  القرءان(، بحاجة عىل  حقائق 
الدراسات، فضاًل عن تدقيق  فيها تلك  التي نرشت  لكل عدد من أعداد ملة )االيامن(. 
نرشها  حول   ،3  ،2 بعددهيا:   )127( رقم  الدراسة  يف  إسالمية(  )دراسات  ملة  عالقة 
الدراسة نفسها )من حقائق القرءان(، التي كتبها السيد أمحد أمني يف ملة االيامن بصورة 

خاصة.
فقط . 9 الباحث  وثق  القرءان(،  هدى  )من  املعنونة:   ،)135( رقم  الدراسة  ص474، 

1960م،  1379هـــ/  سنة  الصادرة  االوىل،  السنة  األضــواء،  ملة  من  االول  العدد 
وترك بقية األعداد، الصادرة بعدها، وهي: 2، 3، 4، كام مل يوثق أعداد السنة الثانية، 
وهي: 1، 4، 5، 8 -9، 10، 11 -12، 13 -14، 15 -16، 19، 23 -24، وكرر 



االستاذ املتمرس الدكتور حممد كريم ابراهيم الشمري

449

هـ(
14

40
م- 

20
19

ء )
شتا

ن -
ثو

ثال
وال

س 
اد

س
 ال

دد
لع

ا

العدد  نفسها،  األضواء  ملة  حول  ذكرها،  أن  سبق  معلومات   ،6-  5 السطرين  يف 
االول، السنة الثانية، ص74 -78، العدد )4(، السنة )2(، ص210 -212، العدد 
)5(، ص271 -286، وذكر بعد ذلك العدد )6(، السنة )3(، ص249 -452، ومل 

يوثق تاريخ ومكان صدور العدد )6( األخري هذا.
ص474، الدراسة رقم )140(، املعنونة: )ِمْن، بني االستعامل القرءاين...(، يفرتض . 10

نقلها اىل ص 472، بعد الدراسة رقم )119(،، املعنونة: )من بصائر القرءان اجلغرافية: 
السحب(.

يف . 11 احلسد  )منطلقات  املعنونتني:   ،)143-  142( الدراستان:  تكررت  ص474، 
أن  ويالحظ  اهلل،  فرج  الرزاق  عبد  الشيخ  نفسه:  للباحث  الكريم(،  القرءان  نص 
أرقام  بينام توثقت  الصفحات،  بأرقام  التسلسل رقم )142( غري موثقة  الدراسة يف 
الرابعة،  للمرة  األن  تكررت  احلالة  وهذه   .!!)143( رقم  الدراسة  يف  الصفحات 
بالدراستني   ،)1( رقم  مالحظة  املصباح  ملة  السابقة:  الثالث  احلاالت  عن  راجع 
5، 6 من العدد )29(، ص 412، واملشار اليها يف تعقيبنا هذا، ثم الدراستني: 134، 
135، ملة املصباح، العدد )29(، ص 425، وبعدمها الدراستني: 98، 101، ملة 
البحث  بتكرار  الرابعة  احلالة  هي  وهذه   ،471- ص470   ،)30( العدد  املصباح، 
الواحد مرتني وختصيص رقمي تسلسل ضمن الدراسات القرءانية لكل واحد منهام، 

ومها يف احلقيقة: بحث واحد فقط!!.
تفسري . 12 يف  السبزواري  يف  السيد  )منهج  املعنونة   ،)152( رقم  الدراسة  ص475، 

الدراسة  او سهوًا، ويكون عنوان  التي وردت خطًأ  ترفع: )يف( االوىل  القرءان...(، 
الدراسة  أن  ويالحظ  القرءان...(  تفسري  يف  السبزواري  السيد  )منهج  الصحيح: 

منشورة يف ملة )آفاق نجفية(، دون توثيق مكان وسنة صدور عددها )14(.
اىل . 13 تنقل  الشخصية...(،  بناء  )منهج  املعنونة:   ،)155( رقم  الدراســـة  ص476، 

النص  فهم  يف  اإلمامية  )منهج  املعنونة:   ،)148( رقم  الدراســــة  بعد  ص475، 
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املعنونة:   ،)156( رقم  الدراسة  كذلك  تنقل  ُمبارشة  الدراسة  هذه  وبعد  القرءاين(، 
)منهج تفسري االمام عيل...( من ص476 إىل ص475.

ص476، الدراسة رقم )157(، املعنونة: )منهج تفسري القرءان بالقرءان...(، تنقل . 14
اىل ص 475، بعد الدراسة رقم )149(، املعنونة: )منهج التفسري البنائي...(.

)حولية . 15 ملة:  صدور  وسنة  مكان  توثيق  عدم   ،)168( رقم  الدراسة  ص477، 
املنتدى(.

16 . ،)يوسف قصة  يف  الصوتية  )املوالة  املعنونة:   ،)171( رقم  الدراسة  ص477، 
الصحيح )املواالة الصوتية...(.

العظيم . 17 )النبأ  املعنونة:   ،)173( رقم  الدراسة  النون(،  )حرف   478- ص477 
العظيم  )النبأ   : الصحيح،  والعنوان  املفرسون(،  يف  واختلف  قريش  فيه  اختلف 
املفرسون(، ولعل ماحصل خطأ طباعي، وكذلك  فيه  واختلف  قريش  فيه  اختلفت 
 )176( رقم  الدراسة  يف  ماورد  وكذلك  أعاله،   )16( الفقرة  يف  )املواالة(  كلمة  يف 
ولعله  التوابني،  ثورة  والصواب:  التوابني...(،  ثورت  يف  )النثر  املعنونة:  ص478، 
السطر )3(: س1،  الدراسة رقم )177(،  خطأ طباعي، فضاًل عن خطأ طباعي يف 

143هـ، والصواب: 1430هـ=2009م.
ص478، تتقدم الدراسة رقم )183(، املعنونة: )النسخ يف القرءان(، عىل الدراسة . 18

رقم )182(، املعنونة: )النسخ يف القرءان الكريم والقول بالتحريف(.
الشيعة . 19 )نولدكه:  املعنونة:  الدراسة  عنوان  يدقق   ،)200( رقم  الدراسة  ص480، 

والقرءان الشيعة مجع القرءان وتدوينه نموذجًا(، ولعل العنوان الصحيح إما: )الشيعة 
مجع  الشيعة  )نولدكه:  أو:  أنموذجًا،  أو:  نموذجًا(  وتدوينه  القرءان  مجع  والقرءان/ 
القرءان وتدوينه نموذجًا(، أو: أنموذجًا، فضاًل عن عدم توثيق الباحث مكان وسنة 

صدور ملة )حولية املنتدى(.
ذكر  التي  املنتدى(،  )حولية  ملة  اىل  بالرجوع  الدراسة  هلذه  العنوان  تدقيق  ونقرتح 
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الباحث عددها رقم )22( فقط!.
والندري من كتب هذه الدراسة، هل هي دراسة مشرتكة، إذ ورد بعد العنوان اسمي: 
د. أمحد فاضل السعدي، و: نغمة خوش حايل!!؟. هل هو: نعمة خوش عايل؟. والنعلم 

مادورمها يف هذه الدراسة!.
نرشت . 20 التي  )الدليل(،  ملة  صفحات  توثيق  رقم )202(، عدم  الدراسة  ص480، 

يوثق  ومل  األسدي،  اهلادي  عبد  للشيخ  القرءان(،  رشيعة  )هدف  املعنونة:  الدراسة 
الباحث أين تصدر تلك املجلة.

ضمن . 21 تسلسلها  رقم  بقي  اإلهلــي...(  )الوحي  املعنونة:   ،)205( رقم  الدراســـــة 
الدراسات يف حرف )اهلاء( يف حني هي ضمن حرف الواو، الذي بدأ ترتيب دراساته 
اهلاء  حرف  بداية  يف  الدراسة  هذه  موقع  يكون  أن  يفرتض  لذا   ،481 ص  بداية  يف 

)بداية ص481(، وليس يف هناية ص 480، ولعله خطأ طباعي.
ص481، تتقدم الدراسة رقم )208(، املعنونة: )الوحي عند الصوفية(، عىل الدراسة . 22

بعد جتريد كلمة  املنظور االسترشاقي(،  املحمدي يف  )الوحي  املعنونة  رقم )207(، 
)املحمدي( من )أل( التعريف، فضاًل عن سبق حرف )العني( بعد كلمة الوحي ثم 
بعده حرف )امليم( يف كلمة )املحمدي(، الوحي عند الصوفية قبل: الوحي املحمدي. 
ويعاد ترتيب الدراسات يف حرف )الواو( التي تكون بدايتها كلمة )الوحي( كاآليت: 

210، 205، 208، 209، 206، 207 )راجع: ص480 -481(. 
حممد  املرسلني  سيد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد  ان  دعوانا  وآخر 

وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين.


