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ضوابط النرش

تتعلق . 1 التي  االبحاث  نرش  يف  وتوجهها  املجلة  اختصاص  مع  منسجامً  البحث  يكون  أن 

بالقرآن الكريم حرصياً.

أن اليكون البحث منشوراً يف مجلة داخل العراق وخارجه، أو مستالً من كتاب أو رسالة . 2

جامعية أو محمالً عىل الشبكة العنكبوتية عىل أن يلتزم الباحث بذلك بتعهد خطي.

أن اليكون البحث منطياً أو مام أشبع موضوعه بحثاً، أو رسدياً أو إحصائيا أو إجرائيا مام ال . 3

يتمثل فيه جهد الباحث الفكري.

يرسل البحث محمالً عىل CD أو فالش او بوساطة الربيد االلكرتوين للمجلة مع احتفاظ . 4

الباحث بنسخة األصل عنده. والتستويف املجلة أية مبالغ نقدية عن نرش االبحاث املطلوبة 

للتحكيم والرتقية.

تقوم املجلة باشعار الباحث بوصول البحث، ثم تشعره بقبول النرش يف حال موافقة هيئة . 5

التحرير عىل ذلك وعندها يكون البحث ملكا للمجلة اليجوز تقدميه للنرش يف مجلة أخرى.

ترتيب االبحاث يف املجلة يخضع لسياق فني رصف وال عالقة ألهميته أو ملكانة الباحث . 6

بذلك.

يهمل كل بحث ال يحمل املعلومات املطلوبة عن الباحث (اسمه -درجته العلمية -مكان . 7

عمله -عنوانه الكامل ورقم هاتفه أو عنوان بريده االلكرتوين).

يستحسن للباحث اإلشهار بنشاطه العلمي والثقايف يف سطور قليلة.. 8

تحتفظ هيئة التحرير بحق حجب نرش ما اليتامىش وسياسة املجلة يف نرش علوم القرآن . 9

العلمي أواملوضوعي أو مامس جوهر  البحث  أو ماخرج منها عن منهج  الكريم حرصياً 

العقائد االسالمية ورموزها الفكرية والدينية.



البحوث وما تتضمنها من آراء وافكار تعرب عن رأي كتابها



فحوى البحث
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االستاذ االول املتمرس الدكتور 
محمد حسني عيل الصغري
جامعة الكوفة -العراق

ألكرث  يتسع  الداللة،  إنساين  العبارة  عريب  وهو  القرآن،  يف  اإلبالغ  إن 

من معنى متعارف، ويشمل أوسع من مجال، فقد أعّد لكل مراد أهبته، 

بدقة  الشكل واملضمون  بني  ألفاظه، ووازن  بل  لفظه  لكل معنى  وأفرغ 

التأويل؛ وهذا ما يوحي به األستعامل القرآين من مالءمة اللفظ للسياق 

الجميل، ومباركة العبارة للنص الفني, فلكل لفظ إستعامله الخاص الذي 

اليستعاض عنه بسواه، مع إستحضار عجيب لجملة املعاين التي يحملها 

بتوافر  الفصيح، واستقطاب األبلغ  ويتحملها يف إستعامل األفصح بوجود 

البليغ، واستحسان األنسب مع مقاربة املناسب، وليس هذا ابتداءاً جديداً، 

بل هو املنطق السليم الذي أدركناه، والذي يعرض له السيد الباحث يف 

رسدي من فصل واحد يرتك فيه الباحث مهمة االستنتاج لفطنة القاريء 

وثقافته اللغوية والبالغية.
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إبتكارات  القرآين  البيان  أساليب  يف 
فنون  باستكنــــاه  تعنى  التعبري  يف  متميزة 
ذاتيـــًا..  القرآن  ألفاظ  يف  العربية  البالغة 
يف  مزدوجًا  تركيبــــًا  املعاين  اىل  ة  ومنضمَّ
فال  اآلخر..  احدمها  يرفد  رئيسني  خطني 
والفرية  املعنى،  حساب  عىل  للفظ  مزية 
مها  بل  اللفظ..  حساب  عىل  للمعنى 
تفاعل  يف  املتامسكة  الوحدة  جمرى  جيريان 
وقف أمامه البالغيون خاشعني.. وكانت 
بيانية  إشارات  يف  تتجاذب  ذلك  إحياءات 

دقيقة عاش بني يدهيا الفكر مبهوتًا.
االطالقـــات  كانت  هذا،  ضوء  ويف 
االرادات  بمختلف  تستعمل  التعبرييــــــة 
املعنى  عن  اإلخبار  طليعتها  ويف  الفنية.. 
باملعاين  تلتقي  متعددة..  بألفاظ  الواحد 
األولية حينًا، وباملعاين الثانوية حينًا آخر.. 

ويف معنى املعنى سوامها.
ونوادره:  القرآن  طرائف  من  وكــان 
وبليغ  كالمهـــــــم،  بسنخ  العرب  خماطبة 
وال  ذلك  جماراة  يستطيعون  فال  أدائهم؛ 
مباراته، فيعرتفون بأعجازه عىل مضض.. 
لألمر  نزوالً  البياين  بتفوقــــــــه  ويسّلمون 

الواقع.

القرآن  يف  البالغي  املنهج  هو  وهذا 
والرتكيب  املفردات  يف  واسلوبًا  أصالــــة 
بينهام  القائمــــة  العالقة  بإنضامم  اجلميل 
الوجــــــــــه  عىل  القرآين  اخلطاب  إلبالغ 

األكمل.
يقتيض  امللحظ  هذا  وإستيعـــــــــاب 
تناول  ربام  التدقيق يف عملية مضنيــــــــــة 
وفق  البياين  الرتاث  علامء  األوفر  قسمها 
األسلوب التقليدي يف التصنيف والتفريع 
البالغة  من  ماليس  وخلط  واألستنتاج، 
ذهبت  ومنطقية  فلسفية  بمعادالت  فيها 
هلا  أول  ال  متاهات  يف  العريب  البيان  ببهاء 

وال آخر.
املعاصــــــــرة  النظريات  إخضاع  أّما 
حديثــــــــة  مصاديق  يف  القرآين  للمفهوم 
حضاري  متّرس  اىل  ماحيتاج  فهو  املعايري، 
بمبادي األلسنية ورحاب الداللة األوربية 
والعربية املعارصة.. واألنفتاح املعريف عىل 
كل ماهو أصيل ومبتكر.. علاًم بأن الغرب 
العظيم  القرآن  ثقافة  اىل  مدينان  والعرب 
الفعليــــــــة  املركزية واألحيائية  يف دالالته 
زمني  باصطفاف  وسواهــــــا،  والصوتية 

بعيد.. ويف حلظات معارصة فوق العادة.
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وسلسلة النظريات الرائدة يف األلسنية 
اجلديـــــد  واستقراء  االديب؛  النص  ونقد 
حدب عليها القرآن وهنض بثقلها وعبئها 
بإطار جديد، وعرض حضاري، وأسلوب 
متفرد قد تقرص عن تناوله أعرق الثقافات 
اجياز  من  فيمـا حقق  والسائـــدة  البــــائدة 
بسبله  وأفاض  الزمن،  عجلة  سبق  فني 
واحلركـــــة  باحلسن  نابضًا  بيانيًا  الزاخرة 
حفظ يف أؤلئك لغة العرب يف حني ختتفي 
السالفيه  والرطانات  واللهجات  اللغات 
واآلرامية عن قاموس اخلطاب والقول، إذ 

اليعضدها أصٌل راسخ كالقرآن العظيم.
إن اإلبالغ يف القرآن وهو عريب العبارة 
معنى  من  ألكثر  يتسع  الداللة  إنساين 
متعارف، ويشمل أوسع من جمال، فقد أعّد 
لفظه  معنى  لكل  وأفرغ  أهبته،  مراد  لكل 
بل ألفاظه، ووازن بني الشكل واملضمون 
بدقة التأويل؛ وهذا ما يوحي به األستعامل 
القرآين من مالءمة اللفظ للسياق اجلميل، 
لفظ  فلكل  الفني،  للنص  العبارة  ومباركة 
عنه  اليستعاض  الذي  اخلاص  استعمـاله 
بسواه، مع إستحضار عجيب جلملة املعاين 
التي حيملها ويتحملها يف استعامل األفصح 

بوجود الفصيح، واستقطاب األبلغ بتوافر 
مقاربة  مع  األنسب  واستحسان  البليغ، 
املناسب، وليس هذا ابتداءًا جديدًا، بل هو 

املنطق السليم الذي أدركناه.
البالغية حديدة  البؤرة  تبدو  ومن هنا 
إسهاب  وال  باملعنى  خيّل  اجياز  فال  النظر، 
متله الفطرة، بل لكل صورة ما يوائمها من 
األداء اللفظي، فقد خيترص املعنى املتطاول 
بألفاظ تقرّص املسافة، وقد يعّب عن احلقيقة 
تستخلص  وقد  املبمج،  باملجاز  اخلالصة 
يشّذب  وقد  الذكّية،  باألستعارة  الفكرة 
البعيد  يقّرب  وقد  املهذبة،  بالكناية  القول 
الذهني  املعنى  الفني، وقد يصّور  بالتشبيه 

بالتمثيل احليس، وهكذا...
إن هذه االطاريح الضخمة يف جزئياهتا 
لتعّب بام اليقبل الشك عن الذروة الشاخمة 

ملعايري البالغية والبيان.
اخلطاب  يف  العقيل  النظر  يلفت  ومما 
القرآين تطلعاتـــه األستعاملية إفرادًا وتثنيًة 
بالغيـــــًا،  النص  طبيعية  بحســب  ومجعًا 
وقد  اجلمع،  بلفظ  الواحد  خياطب  فقــــد 
يف  كام  الواحد  ويريد  اجلمع  لفظ  يطلق 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  تعاىلچ  قوله 
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ڱچ ]سورة احلجر: 9[.
اليطلق  اجلمع  ضمري  أن  هنا  والدقة 
عىل واحد االّ عىل الواحد األحد، وهو اهلل 
عز وجل ملا يف ذلك من تعظيم شأنه وحده 
من  كثري  منع  لقد  ))حتى  له  الرشيك 

البالغيني إطالقه عىل أحد املخلوقني، ألن 
كام  سبحانه،  باهلل  خمتٌص  وهو  كب،  ذلك 
حكي ذلك عن املبد يف الكامل واحلريري 

يف ملحمة األعراب(())(.
ويف مقابل هذا قد يطلق املثنى ألرادة 
عيل  أبو  قـــــال  القرآن  تعبري  يف  الواحد 
تعاىل:  قولــــه  يف  377هـ(  )ت:  الفاريس 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چ 

ڭ ۇ چ ]سورة الزخرف: )3[.
يكون  أن  يقتيض  اللفظ  ظاهر  ))إن 
من مكة والطائف مجيعًا، ومّلا مل يمكن أن 
يكون منهام َدلَّ املعنى عىل تقدير: رجل من 
احدى القريتني(())( فأطلق التعبري القرآين 
من  واحدًا  رجاًل  وأراد  ))القريتني(  لفظ 
من  للمكني  البّد  إذ  القريتني،  إحــــدى 
مكانني  يف  األنسان  واليكون  املكان، 
بوقت واحد والقرآن أراد واحدًا يف إحدى 

القريتني.

إبراز  الناطقــــة  القرآن  حقائق  ومن 
البيان يف هيئة األمر املستحيل عقاًل، وذلك 
هبدف املبالغة ملا لن يكون أصاًل، كام جاء 

ذلك يف قوله تعاىل: چ ژ ڑ ڑ ک ک 
 ]8( الزخرف:  ]سورة  چ  گ  ک  ک 
يف  بعضها  أوردنا  متعددة  أراء  اآلية  ويف 

الداللة املركزية.
ومن أساليب القرآن البيانية األحرتاس 
يف الكالم بأن يكون حمتماًل ملعنى بعيد عن 
األذهان، فيؤيت بام يدفع ذلك األحتامل كام 

يرى ذلك الزركيش)3(.
ڎ  چ  تعاىل:  قوله  حيمل  هذا  وعىل 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

وقد   ]39 الزخرف:  ]سورة  چ  ک 

من  يفهمونه  بام  إشعارهم  القرآن  أراد 
ووجوهـــــه  اخلطــاب  يف  العرب  طرائف 
العــذاب،  يف  أشرتاكهم  الينفعهم  بأهنم 
فال ختفيف عنهم حتى هيون األمر عليهم، 

وتسلية بعضهم لبعض غري جمدية.
القرآن  يف  الفني  التعبري  أساليب  ومن 
يف  األصل  عىل  ومحلها  الصفة  أستمرارية 
األستمرار إمعانًا يف تاكيد احلالة التي يريد 

تصويرها القرآن كام يف قوله تعاىل چڳ 
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ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
]ســـــورة  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

الزخرف: 7)[.
وذلك لألحياء بأن صفة اسوداد وجهه 
عىل  هنا  والتأكيد  وهنارًا،  لياًل  له  مالزمة 

النهار أوىل، ألن من أصيب بكارثة لياًل قد 
يرجى له السلوان والفرج منها هنارًا.

و)ظِّل( تستعمل عادة يف الليـــل، وإذا 
يف  حتى  الزمته  له  الصفـــة  إستمرار  أريد 

النهار، فال خمرج منها.
إن  متسائاًل:  الفكر  يستوقف  والذي 
بوالدة  اإلخبار  هو  املثل  رضب  من  املراد 
وليس  بالبشارة،  ذلك  عن  وعّب  األنثى، 
هي ببشارة يف مفهوم قريش، ولكن القرآن 
الذي  األذى  شدة  عن  التعبري  يف  أمعن 
حلقهم بأنه ))بشارة(( رغم أنف اجلاهلية، 
اهلل  من  كريم  رزق  واناثًا  ذكورًا  فاألبناء 
نعمة،  الولد  أن  املأثور  تعاىل، وقد ورد يف 
عنها،  مسؤول  والنعمة  حسنــة،  والبنت 

واحلسنة مثاٌب عليها.
أخر  وجه  وهناك  وجــــه،  من  هذا 
إختص به القرآن يف األشارة ألقسى أنواع 
البشارة  بملحظ  العقاب  وأشد  العذاب 

تبكيتًا للظاملني، وعليه قوله تعاىل:
ڌ  ڌ  ڍ  چ... 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
 ]34 التوبــــة:  ]سورة  ڑچ  ڑ 
وليس العذاب يف مركزية اللغة مما يبرش به.
))بام  باستعامله  يتعلق  وجه  وهنالك 
التصــــريح  دون  مثاًل((  للرمحن  رضب 
بينام استعمله رصحيًا مبينًا يف قوله  باألنثى 

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

.]58
مرتبط  االستعمـــال  من  النحو  وهذا 
وهو  اخلاصة،  طريقتــه  يف  القرآن  باعجاز 
يف  ونظائر  أشباه  وله  القرآن،  فضائل  من 

األخفاء واإلطهار، والترصيح والتلميح.
أن  البيانيـــــــة  القرآن  أساليب  ومن 
االويل  الفهم  يف  متناظرًا  مايبدو  يستعمل 
التحقيق  لدى  خمتلف  ولكنه  ما،  موقع  يف 
آيتني  القرآن يف  فقــد استعمـــــل  البالغي 
غري  مفرتقني موضعـــًا  لفظني  متعـــاقبتني 
أن  وهلة  ألول  يبدو  وقد  لطفًا،  متحدين 
يف  فقال  التغاير  هذا  فلامذا  واحد،  السياق 

اآلية األوىل:
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ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  چ 

]سورة  يئچ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
بعدهـــــا  تعاىل  قال  ثم   ](( الزخرف: 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  مبارشة: 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿچ ]سورة 

الزخرف: 3)[.
وللباحث إعامل الفكر يف هذا السياق 
اآليتني  يف  النص  فجزء  الفريد؛  القرآين 

متحٌد لفظًا چ... ی ی ی ی جئ 
الزخرف:  ]سورة  ىئ...چ  مئ  حئ 
))-3)[ فلامذا جاءت كلمة ))مهتدون(( 
يف فاصلة اآليــــــــــــــة االوىل؟. وجاءت 
الثانية؟.  اآليــــــة  فاصلة  يف  )مقتدون(( 
وهل تصلح إحدامها مكان األخرى؟. أم 
أن هنالك وراء األلفاظ، ما خيصص لكل 
ان  ))واجلواب  التتعداه؟.  مكانًا  منهام 
الذين  الكفار  قول  إجابة  األوىل  إن  يقال، 

ۇئ  زب  عنهم:  خمبًا  فقال   النبي حاجوا 
قبل  من  -أي  رب  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ 
]سورة  ېئچ  ېئ  چېئ  القرآن 

الزخرف: ))[.
دعواهم  بصحة  حجة  فيه  كتابًا  إي 

ذلك،  عن  فأعرض  به،  متعلقون  فهم 
وقال تعاىل الحجة هلم لكنهم قالوا وجدنا 
مقصودة  الدين  يف  وطريقة  ملة  عىل  أباءنا 
ونحن يف إتباع أثارهم عىل هداية، فأدّعوا 

األهتداء بسلوكهم سبيل أبائهم.
خب  فإهنا  الثانيـــــــــــــة؛  اآلية  وأما 

چٻ  وقال:  بأنبيائها،  الكافرة  األمم  عن 
پ...چ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
]سورة الزخرف: 3)[ إال قال ذووا النعم 
هؤالء  قول  من  قريبًا  أهلها  من  واألموال 
ما  اقىص  فكان  ياحممد،  عرصك  يف  الذين 
أباءنا عىل  إنا وجدنا  قالوا:  أن  به  أحتجوا 
عنهم  اخلب  يؤكد  فلم  هبم،  فأقتدينا  أمة 
يف  كان  عمن  اكده  كام  األهتداء  بدعواهم 
اجلميع،  قول  لبطالن  يدعيه  ممن  عرصه 
وثبات  إحتجاجهم،  عن  املاضني  وزوال 

هؤالء يف حجاجهم وقوله:
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ 

 ](4 الزخرف:  ]سورة  ڦ..چ  ڦ 
ی  ی  ی  چ  قال:  ملـــــــن  خطاب 
يئچ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
قالوا  الذين  دون   ](( الزخرف:  ]سورة 

مقتدون(()4(.
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وهذا العرض املطّول جـــــاء إحرتازًا 
يف  الكلمتني  إختالف  ينكرون  الذين  من 
اخلطيب  فأضطر  املراد،  واملعنى  املؤدى 
لئال  بيانا،  األستدالل  يطيل  أن  االسكايف 
الساذج  األدعاء  ألهل  حجة  هناك  تكون 

مما اليفقهون الفن القويل.
لقوله  بالنسبة  يقال  هنــــــا،  ومايقال 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  تعـــــــاىل: 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
حبچ  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

]سورة الزخرف: 33[.
بأسلوب  يتمرسوا  مل  الذين  فأولئك 
الظاهرة  يتواصلوا مع  البالغي ومل  القرآن 
قد  البياين؛  واملحتوى  االداء  يف  القرآنية 
هو  تعاىل  اهلل  أن  اآلية  هذه  يف  تظنون 
املوت  ملا خلق  الكفر وااليامن  الذي خلق 
األيامن  اىل  يدعو  وجل  عز  واهلل  واحلياة، 
اهلل  أن  تدل داللة قطعية  الكفر، واألية  ال 
عز وجل الخيلق الكفر واليدعو إليه، ألنه 
العقاب،  له، فال يصح  اخلالق  لو كان هو 
وحينئذ  الكفر،  عىل  يعاقب  تعاىل  واهلل 
القول  بالغة  أصول  اىل  الرجوع  ينبغي 
وإبالغ  خطاب  بذلك  املراد  أن  ليعرف 

تعاىل  ألنه  األيامن،  عىل  الكفر  خيتار  الذي 
نّبه هؤالء املختارين اىل أن ذلك متاع احلياة 
اهلل  بأنعم  يكفرون  حينام  وزخرفها  الدنيا 
تكون  إنم  اآلخرة  ألن  الكفر،  وخيتارون 
عند اهلل للمتقني، وإختيار الكفر ليس من 

التقوى.
أن اليتخذوا زخرفًا  معناه  ))واألتقاء 
يف الدنيا من املعصية، فيرتك املعصية ويتقي 
املختارون  وهم  اال  اليصح  وذلك  النار، 

لذلك(()5(.
بتوفيق من  يكون  إنام  االختيار  وذلك 
اىل  يدعو  ألنه  منه  وبدفع  وجل،  عز  اهلل 
إليه- نفتقر  مما  -وهو  والتقوى  األيامن، 

ركن قويم من اركان األيامن.
ومن اساليب القرآن البالغية استعامل 
تدل  بصيغة  الداين  اىل  العايل  من  النداء 
إليه  مايصبو  غاية  والرضا  الرضا،  عىل 

ۀ ۀ ہ  چ  املؤمن، ففي قوله تعاىل: 
]سورة  ھچ  ھ  ہ  ہ  ہ 
خبية  مجلة  اعقبته  نداء   ]68 الزخرف: 
األطمئنان  فأفادت  واحلزن،  اخلوف  بنفي 
بحثنا  فاذا  األمن عمليًا،  نفسيًا، وأشاعت 
العظيم  القرآ،  يف  بيانيًا  ))عبــاد((  كلمـــة 
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نجدها ُتشِعر معنى االضافة اىل اهلل تعاىل، 
باهلل  الالصقون  أهنم  تعني  األضافة  وهذه 
واملصطفون،  واملخلصــون  وجـــل،  عـــز 
ختري  اىل  توصلنا  األضافة  هذه  وبالغة 
أبرز شواهد ذلك  الداللة، ومن  اللفظ يف 

قوله تعاىل:
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦ چ ]سورة الفجر: 7)-30[.

اىل جنس  تعاىل  اهلل  من  فالنداء صادر 
اهلل  صنع  بجميل  الراضية  املطمئنة  النفس 
قدر  بام  راضيًة  ثوابه،  وبجزيل  وجل،  عز 
اهلل هلا من عظيم اجلزاء، مرضية من قبل أّمه 
أوالً  فبرشها  واجبها،  وأداء  حلسن عملها 
بالدخول يف عباده فورْا بداللة فاء العطف 
ترتيبًا، وبرشها ثانيًا باألمر يف دخول جنته 
املنسوبة إليه تعاىل، وهو ترشيف هلم وهلذه 

اجلنة.
القرآن  من  املرشقة  األطاللة  هذه  إن 
حتكم من وجهة نظر بيانية وعقلية معًا: أن 
التعرف عىل عباد اهلل الصاحلني واألمتزاج 
درجة  أعىل  زمرهتـــم؛  يف  والدخول  هبم، 
التي  اجلنــــــة  دخول  من  منزلة  وأسمى 

ألن  عقاًل  بدهيي  وهذا  املتقني،  اهلل  وعد 
الفوز بلقاء حممد واأللتقــــاء باألنبيـاء 
وأئمــــة  والصديقني  والشهداء  واملرسلني 
واكثر  سعادة،  اكثر  اهنم   البيت أهل 
حفاوة، وأعز جنابًا، وأطيب نفسًا، وأفضل 
معرشًا ولقاًء من دخول اجلنة، هلذا ولغريه 
يف  الدخول  عىل  العباد  يف  الدخول  قدم 

اجلنة، فأهنم العباد املنسوبون اىل اهلل تعاىل.
ومن دالئل األعجاز البياين يف القرآن 
اسامؤها  هلا  سور  يف  ومنظاًم  مبجمًا  نزوله 
هذه  ورصف  تعاىل؛  اهلل  أالؤهامن  وهبا 
السور عىل شكل ايات بينات، تشمخ كل 
فاذا  بذاهتا،  ذاهتا  عن  وتعّب  بداللتها،  آية 
انضمت اىل مثيالهتا شكلت سورة كاملة، 
القران  تشكل  السورة  جنب  اىل  والسورة 

العظيم.
تقطيع  من  احلكمــــة  فام  قيل:  ))فان 
يف  احلكمــــة  هي  قلت:  سورًا؟؟.  القرآن 
آية  لكل  معدودات،  أيات  السور  تقطيع 
حد ومطلع، حتى تكون كل سورة بل كل 
تسوير  ويف  معتبًا،  وقرآنًا  مستقاًل  فنًا  آية 
بمجردها  السورة  لكون  حتقيق  السورة 

معجزة وآية من آيات اهلل تعاىل(()6(.
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هو  الذي  القرآين  البيان  باب  ويف 
األحضار ملا يظهر به متييز اليشء من غريه 
)ت386هـ(  الرّماين  نجــــد  األدراك،  يف 
القرآ،  يف  واحدة  سورة  من  نامذجه  خيتار 
يف  الواعي  األستطالع  اىل  يدعو  بشكل 

إستيحاء مجال القرآن بيانيًا.
گ  چ  تعــــــــــــاىل:  قوله  ففي 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
قال   ]5 الزخرف:  ]سورة  ڱچ 

الرماين: فهذا أعظم مايكون التخسري.
ڎ  ڎ  چ  تعاىل  قوله  ويف 
کچ  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

تعاىل  قوله  يف   ]39 الزخرف:  ]سورة 
ې  ې  ۉ  ۉ  چۅ 

]سورة  چ  ېې ى ى ائ 
أشد  فهذا  الرماين:  قال   ]7( الزخرف: 

مايكون من الرتغيب.
ڱ  ڱ  چ  تعاىل  قوله  ويف 
ڻچ  ڻ  ڻ  ں  ں 
]سورة الزخرف: 67[ وهذا أشّد ما يكون 

من التنفري عىل اخللة إال عىل التقوى)7(.
ما  اىل  شيئـــــًا  يضيف  أن  وللبحث 
قوله  ففي  الرماين؛  عيسى  بن  عيل  أورده 

ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چٹ  تعاىل 
 ]77 الزخرف:  ]سورة  چ  ڦ  ڤ 
اليأس؛ وجوابه أسى  فهذا اقىص درجات 

مايكون عىل املجرمني.
نفسها:  السورة  من  تعاىل  قولـــه  ويف 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  چ 

]سورة  ڱچ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

الزخرف: 40[ اوضح عالئم االستبعاد.
ويف السورة نفسها عّد إبن أيب األصبع 
يدالن عىل حسن  هـ( موضعني  )ت654 
البيان القرآين، وحقيقته: إخراج املعنى يف 
اىل  وإيصله  له،  املوضحة  الصور  أحسن 
فهم املخاطب بأقرب الصور، اسهلها ألنه 

عني البالغة.
گ  چ  تعــــــــــــاىل  قوله  ففي 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ارادة   ]5 الزخرف:  ]سورة  ڱچ 

بيانية عن تقريع الكفار.
ڎ  ڎ  چ  تعاىل  قوله  ويف 
کچ  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

عن  بيانه  إرادة   ]39 الزخرف:  ]سورة 
التحرّي)8(.

ملا  مقارب  هذا  يف  االصبع  ايب  وابن 
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ذهب إليه من ذي قبل الرماين.
حذف  القرآين  البيان  أساليب  ومن 
عىل  حمله  إليه  املضاف  وإحالل  املضاف 

طريقة العرب يف ذلك كام يف قوله تعاىل:
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ 

ائچ  ى  ى  ې  ې  ې 

]سورة الزخرف: 45[.
الريض  الرشيف  السيد  عليهــا  يعقب 

)ت 406هـ( بقوله:
أو  ارسلنـــا،  من  امم  اســــال  ))أي 
تصعب  باب  وهذا  ارسلنا(()9(  من  أتباع 
التي  الفروع  متشعب  فهو  به،  االحاطة 
البيان  كان  وإذا  القرآن،  يف  كثرًة  الحتىص 
فأن  التنزيل  حقائق  وكشف  باألبانة  يعنى 
املبني هو اهلل تعاىل، وهذا الينايف قوله عز 

ڍچ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  وجل 
]سورة الزخرف: )-)[.

الرازي  الدين  فخـــــــــــر  ذهب  فقد 
)ت606 هـ( اىل القول: إن وصف القرآن 
تعاىل  اهلل  هو  املبني  ألن  جماز،  مبينًا  يكونه 
وسّمى القرآن بذلك توسعًا من حيث أنه 

حصل البيان عنده(()0)(.
البيان  حسن  بيان  صدد  يف  ومازلنا 

علينا،  افلت  ما  بيانه  من  فــــان  القرآين، 
السيام يف احلروف املقطعة يف أوائل السور 
دراسة  دراستها  اىل  هندُت  وقد  القرآنية، 
يف  املتطور  اللغوي  اجلانب  يف  تفصيلية 

عمل مستقل)))(.
ينحرص  األقوال  أمثل  أن  اىل  وذهبت 
اهلل  اال  اليعلمه  الذي  املتشابه  من  بأهنا 
رموز  من  أهنا  أو  العلم،  يف  والراسخون 
تفسريها  يأيت  وقد  تعاىل ورسوله،  اهلل  بني 
إذا شاء اهلل عز وجل فّك تلك  بعد حني، 

الرموز.
الدكتور مالك  اىل رأي  نميل  أننا  عىل 
من  مجهرة  إليه  سبق  الذي  بالقول  نبي  بن 

قدامى املفرسين واملحدثني، فقال:
أن  املفرسين  معظـــــم  حاول  ))لقد 
يصلوا اىل موضوع هذه األيات املغلقة اىل 
تفاسري خمتلفة مبهمة، أقل أو اكثر إستلهامًا 
الشعوب  هبا  ختّص  التي  السحرية  للقيمة 

البدائية الكواكب واألرقام واحلروف.
وإعتداالً  تعقاًل  املفرسين  أكثر  ولكن 
كهذه  حال  يف  يقولون  الذين  أولئك  هم 

بكل تواضع: اهلل أعلم(()))(.
وقد أيد السيد السبزواري يف مواهب 
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الرمحن ما ذهب إليه.
وأغلب  واملعتزلة  األمامية  نّص  وقد 
االشاعرة أن هذه احلروف املقطعة الواردة 

بافتتاح السور املباركة. هي آيات قرآنية.
وكان أكثرها ورودًا )احلواميم( واملراد 
ومجعها  ))حم((  بـ  السورة  أفتتـــاح  هبــــا 
حواميم، وقد وردت يف سبع سور قرآنية 

هي:
غافر/ فصّلت/ الشورى/ الزخرف/ 

الدخان/ اجلاثية/ األحقاف.
فقد ورد فيها ما أخرجه أبو عبيد عن 

إبن عباس:
القرآن  ولباب  لبــــاب،  يشء  ))لكل 

احلواميم(()3)(.
واهلل  القرآن(()4)(  ديباج  ))احلواميم 

سبحانه هو العامل.
األشارات  مئات  الكريم  القرآن  ويف 
البيانية يف آياته وسوره مما يتعذر اإلملام هبا، 
بياين أصل قرآين، ولك أصل  فلكل جذر 
قرآين ملحظ بالغي، ولكل ملحظ بالغي 
إستعامل  داليل  عمق  ولكل  داليل،  عمق 

جمازي، أو بعد تشبيهي، أو كنه أستعاري، 
أورمزكنائي، أو ملح تعرييض.

األطاريح  هذه  من  مجهـــرة  ولكــــل 
وأحاديث  واسعة،  مساحــــات  املتطاولة 
التستقىص، وإشـــــــــــارات التستوعب، 
وأبعاد  التعّد،  ونوادر  التنتهي،  وطرائف 

أخرى مرتامية األطراف.
العريب  البيان  )أصول  كتابنا  هند  وقد 
يف ضوء القرآن الكريم( بالثقل االكب من 
أصالتها  وأكد  البالغية،  اللمسات  تلك 

بشواهد حّية من آيات القرآن وحده.
البيان  متثل  بعامة  املستويــــات  وهذه 
والتشبيه  املجاز  األربعة:  أركانه  يف  العريب 
معروف  هو  مما  والكنايــــة،  واالستعارة 
القدامى  لدى  البالغيـــة  الدراسات  يف 

واملحدثني..
وقد اليعرتف علامء الداللة املعارصون 
باحلاق هذه األصول بعلم الداللة.. وهي 
))تطور  كتابنــا  يف  خالفناها  نظر  وجهة 
البالغي  النقد  يف  ودراسة  الداليل  البحث 

واللغوي((.
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36) + احلريري/  البهان )/  الزركيش/   )((
ملحة االعراب/ 3) طبعة بوالق.

))( ظ: الزركيش/ البهان 3/ 3.
)3( ظ: الزركيش/ البهان 3/ 64.

وغرة  التنزيل  دّرة  األسكايف/  اخلطيب  ظ:   )4(
التأويل/ 434.

)5( القايض عبد اجلبار/ تنزيه القرآن/ 378.
 /( القرآن  علوم  يف  البهان  الزركيش/   )6(

.(64
 -99 القرآن/  اعجاز  يف  النكت  الرماين/   )7(

.(00
)8( ظ: إبن أيب األصبع/ بديع القران/ 04).

)9( الرشيف الريض/ حقائق التأويل 5/ 36).
 333 القرآنية/  الظاهرة  نبي/  بن  مالك   )(0(
دار  شاهني/  الصبور  عبد  الدكتور  ترمجة: 

الفكر/ بريوت/ 968)م.
)))( ظ: املؤلف/ الصوت اللغوي يف القرآن/ 
دار  القرآنية  الــدراســات  موسوعة  ضمن 

املؤرخ العريب/ بريوت/ 000)م.
 333 القرآنية/  الظاهرة  نبي/  بن  مالك   )(((
دار  شاهني/  الصبور  عبد  الدكتور  ترمجة: 

الفكر/ بريوت/ 968).
)3)( السيوطي/ األتقان 4/ 0)).

)4)( املصدر نفسه 4/ ))).

اهلوامــــــش
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خري مانبدأ به القرآن الكريم.
إبن إيب األصبغ/ عبد العظيم بن عبد . )

الواحد )ت654 هـ(/ بديع القرآن/ 
مطبع  رشف/  حممد  حنفي  حتقيق 

الرسالة/ القاهرة/ 957)م.
احلريري/ القاسم بن عيل بن احلريري . )

6)5هـ(/  )ت  حممد  أبو  البرصي 
ملحة االعراب/ طبعة بوالق االوىل/ 

907)م.
اهلل . 3 عبد  أبو  االسكــــــايف/  اخلطيب 

)املتوىف:  األصبهاين  اهلل  عبد  بن  حممد 
0)4هـ(/ درة التنزيل وغرة التأويل/ 
حممد  د.  وتعليق:  وحتقيــــــق  دراسة 
أم  جامعة  النارش:  أيدين/  مصطفى 
سلسلة  العايل  التعليم  وزارة  القرى/ 
معهد  هبا/  املوىص  العلمية  الرسائل 
املكرمة/  مكــــــة  العلمية  البحوث 
الطبعة: األوىل/ ))4)هـ -)00)م.

الرازي/ حممد بن عمر )ت 606هـ(/ . 4
العامرة/  الطباعة  دار  الغيب:  مفاتح 

استانبول 307) هـ.

الراغب االصبهاين/ احلسني بن حممد . 5
املفردات  هـ(/  )ت)50  املفضل  بن 
حممـــــد  حتقيق/  القرآن/  غريب  يف 
سيد كيالين/ مطبعة مصطفى البايب/ 

القاهرة/ )96)م.
الرماين عيل بن عيسى )ت 386هـ(/ . 6

اعامرالقرآن/ صمن ثالث  النكت يف 
حتقيق:  القرآن/  اعجاز  يف  رسائل 
حممد خلف اهلل وحممد سالم زغلول/ 

دار املعارف/ القاهرة/ 956).
اهلل . 7 عبد  بن  حممــــــــــد  الزركيش/ 

)ت794هـ(/ البهان يف علــــــــــوم 
الفضل  ابو  حممــــد  حتقيق/  القرآن/ 
العربية/  الكتب  احياء  دار  ابراهيم/ 

القاهرة/ 958)م.
الرمحن . 8 عبد  الدين  جالل  السيوطي/ 

يف  االتقان  )ت))9هـ(/  بكر  ايب  بن 
الفضل  حممد  حتقيق/  القرآن/  علوم 
ابو ابراهيم/ مطبعة املشهد احلسيني/ 

القاهرة/ 967)م.

هـ(/ . 9  406 )ت  الريض  الشـــــــريف 

املصــــــــــــادر واملراجع
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التأويل/ طبعة املجمع الثقايف  حقائق 
ملنتدى النرش/ 350)هـ. 

الطــــــويس/ حممـــد بن احلسن )ت . 0)
القرآن/  تفسري  يف  التبيان  460هـ(/ 
امحد   + االمني  شوقي  امحد  حتقيق/ 
العلمية/  املطبعة  القصري/  حبيب 

النجف االرشف/ 957)م.
القايض عبد اجلبار املعتزيل/ عبد اجلبار . ))

بن أمحد بن عبد اجلبار اهلمداين املعتزيل 
القرآن/  تنزيــه  5)4هـ(/  )املتوىف: 

النارش: دار النهضة احلديثة/ ))0).

القرآنية/ . )) الظاهرة  نبي/  بن  مالك 
دار  شاهني/  الصبور  عبد  ترمجــــــة 

الفكر/ بريوت/ 968)م.
حممد حسني عيل الصغري )املؤلف(/ . 3)

دار  القرآن/  يف  معارصة  نظرات 
املؤرخ العريب/ بريوت/ 000)م.

حممد حسني عيل الصغري )املؤلف(/ . 4)
ضمن  القرآن/  يف  اللغوي  الصوت 
دار  القرآنية/  الدراسات  موسوعة 

املؤرخ العريب بريوت/ 968).



فحوى البحث

(5

د. احمــــــــد االسدي

متنوعة  لغوية  بسياقات  املجيد  القرآن  طرحه  َعَقدّي  مفهوم  املعاد 

وبأساليب بالغية متعددة. عملت عىل تعدد اآلراء لدى املفرسين وعبث 

الرساالت  كل  به  نادت  واإلميان  الدين  اركان  من  ركن  فاملعاد  املسؤولني. 

الساموية يف زبورها وتوراتها وانجيلها وقرآنها ومن هنا يبدأ االختالف عند 

جمع اآلراء وتوحيدها فال ميكن لباحث أن يوحدها ويجمعها النها ذات 

منبع امياين عقدي ينطلق من اسس وعقائد تلك الرسالة الساموية.

والبحث يطرح املوضـــوع من زاوية الرؤية القرآنية والتي متثل الرؤية 

ومطالب  مقدمات  وعدة  مبحثني  املفرسين يف  آراء  اىل  مستنداً  االسالمية 

خامتة.
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املقدمــــــــــة:
و  كثريًا  محدًا  يستحقه  كام  هلل  احلمد 
بدر  و  األنام  خري  عىل  السالم  و  الصالة 
التامم املحمود األمحد املصطفى األجمد أيب 
القاسم حممد و عىل آله الطيبني الطاهرين.

يف  املطروحة  البحوث  أهم  من  إن 
الكريم  القرآن  و  الفلسفة  و  الكالم  علم 
هو بحث املعاد و قد اكتسب هذه األمهية 
اهلل  أن  حيث  له  القرآين  الطرح  خالل  من 
سبحانه و تعاىل قرنه يف كتابه العزيز بمسألة 
آية  من  فام  به،  لإليامن  الدعوة  و  التوحيد 
تتحدث عن التوحيد إال و نجد يف طياهتا 
حكاية عن املعاد و اليوم اآلخر، حتى أنزل 
فاالعتقاد  الكريم  القرآن  ثلث  يقارب  ما 
باملعاد يشكل ركنًا أساسيًا من أركان الدين 
اإلسالمي، و أن املنكر له ُيعّد خارجًا عن 
اإلسالم ألنه كفر برضورة من رضورات 
الدين، و بام أن للمعاد أمهية كبى إال أن 
بعد للجميع و قد  بعض مسائله مل تتضح 
يكون اإليامن به أمرًا تعبديًا أكثر مما يكون 
التي  الكيفية  اجتهاديًا خصوصًا يف مسألة 
يعاد الناس فيها يف تلك الساعة، و عىل هذا 

رتبت البحث وفق مبحثني:

املبحث األول: مقدمات متهيدية.
املقدمة األوىل: املعاد لغًة و اصطالحًا.
يف  املعاد  إثبات  أدلة  الثانية:  املقدمة 

القرآن الكريم.
يف  املعاد  مسميات  الثالثــــة:  املقدمة 

القرآن الكريم.
املقدمة الرابعة: املنكرين ألصل املعاد.
املبحث الثاين: كيفية املعاد اآلخروي: 

و يف عدة مطالب.
املطلب األول: آراء حول املعاد.

املطلب الثاين: تقسيامت املعاد.
املطلب الثالث: شبهات حول املعاد و 

رّد القرآن الكريم عليها.
املبحث األول:

املقدمة األوىل: املعاد لغًة و اصطالحًا.
العود، 	.  من  أصله  املعاد  لغًة:  املعــــــاد 

فيقــــال: رجع عودًا عىل بدء، ورجع 
إليه  يشء  كل  هو  و  بدئه،  عىل  عوده 

املصري و اآلخرة))(.
)أن  الصحاح:  من  املختار  يف  جاء  و 
املعاد بالفتح املرجـــع و املصري و اآلخرة، 

معاد اخللق())(.
املعاد  )أن  الوسيط:  املعجم  يف  نقل  و 
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هو احلياة اآلخرة و املرجع و املصري()3(.
أسن  األقــــوال  هذه  خالل  من  فتبني 
بمعنى  هو  للمعاد  فيها  اللغوي  األصل 

املرجع و املصري.
نذكر عدة 	.  هنا  و  املعاد اصطالحــــــًا: 

و  الفالسفـــة  من  لألعالم  تعريفات 
املتكلمني و من كال الفريقني الشيعة و 
السنة و بمختلف مدارسهم الفلسفية 

و العقائدية.
املقاصـــد: . ) شــــرح  يف  التفتازاين  قال 

إىل  البدن  أجزاء  املعاد هو )رجوع  أن 
بعد  احلياة  إىل  و  التفرق  بعد  االجتامع 
بعد  األبدان  إىل  األرواح  و  املوت 

املفارقة()4(.
قال الفخر الرازي يف كتابه األربعني: . )

إحياء  عن  )عبــــــــــارة  املعاد  أن  من 
املوتى و إخراجهـم من قبورهم، بعد 
ذلك  شأهنا  من  التي  األجزاء  مجع 

كالظفر()5(.
الطويس: . 3 الدين  نصري  اخلواجـــه  قال 

تلك  إعــــادة  هو  املعاد  يف  )الواجب 
األجزاء األصلية أو النفس املجـــــردة 
مع األجزاء األصليـــــة، أما األجسام 

املتصلة بتلك األجزاء فال جيب إعادهتا 
بعينها()6(.

)إنه . 4 سينــــا:  ابن  الرئيس  الشيخ  قال 
احلال الذي كان عليه اليشء فيه فباينه، 
أو  األوىل  احلالة  إىل  نقل  ثم  إليه  فعاد 
إليه  يصري  الذي  األول  الوضع  إىل 
اإلنسان بعد املوت و انفصل عنه قبل 

احلياة األخرى()7(.
كتابه . 5 يف  املتأهلني  صدر  عرفه  وقــــــد 

بمعنى  املعاد  )فإن  الغيب:  مفاتيـــح 
العود و الرجوع لليشء إىل احلالة التي 
يرجع  يشء  كل  قيل:  كام  منها،  خرج 
اإلضافية  املعاين  من  فهو  أصله،  إىل 
فلذلك  املضاف،  مقولة  حتت  الواقعة 
معرفته ال تتم إال بمعرفة ثالثة أمور: 
إليه  ما  املعاد. و  املعاد. و ما منه  له  ما 

املعاد()8(.
هو . 6 املعاد  إن  الغزايل:  حامد  أبو  قال 

)عود النفس اجلوهرية إىل بدن ما، أي 
بدن كان يف اليوم اآلخر، من دون أن 
أعني  يقول: و  التناسخ، و  يلزم ذلك 
الفردي  الكامل  اجلوهر  ذلك  النفس 
التذكر  إال  شأنــــــه  من  ليس  الذي 
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والتمييز و الرؤية و يقبل مجيع العلوم 
و  األرواح  رأس  هو  اجلوهر  هذا  و 
هذا  يسمــون  فاحلكامء  القوى،  أمري 
القرآن  و  الناطقــــــة،  النفس  اجلوهر 
و  الروح  و  املطمئنــــة  النفس  يسميه 
األمر، و املتصوفة يسمونه القلب()9(.

يف  املعاد  إثبات  	دلة  الثانية:  املقدمــــة 
القرآن الكريم.

عند التأمل و التدبر يف القرآن الكريم 
نرى مجلة من اآليات الرشيفة قد تعرضت 
لبيان كل ما يتعلق باملعاد، وقد تكون هذه 
نورًا  و  واضحــــــًا  دلياًل  الرشيفة  اآليات 
االطمئنان  فيهـــــا  املتدبر  يستطيع  ساطعًا 
اليوم اآلخر،  املعـــاد يف  اليقني برضورة  و 
قد طرحها  الكريم  القرآن  أن  و  خصوصًا 
يسهل  حتى  خمتلفة  أشكـــال  و  بأساليب 
للمتدبر فيه حفظ األدلة و فهمها قرآنيًا و 
و  الفالسفة  عنها  يعب  كام  األدلة  هذه  من 

املتكلمون هي.
دليل احلكمة: الذي ورد يف اآليات.. )

قوله تعاىل: چ ے ے ۓ أ. 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ ]سورة 

املؤمنون: 5))[.

ڱ ب.  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  قولــــه 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆچ ]سورة القيامة: 36 -40[.

ڇ ج.  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قولـــــــه 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ک کچ ]سورة األنبياء: 6)- 

.](7
قوله . ) الذي ورد يف  و  الفطــــرة:  دليل 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  تعاىل: 
ڎچ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

]سورة الروم: 0)[.
دليل العدالة: و قد ورد يف اآليات.. 3

ۉ أ.  ۉ  ۅ  ۅ  چ  تعاىل:  قوله 
ى  ې  ې  ې  ې 
ەئ  ائ  ائ  ى 
ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
یچ ]سورة اجلاثية: ))- ))[.

ٹ ب.  ٹ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قوله 
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ڤ ڤ  ٹ ڤ  ٹ 
]ســـــورة  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ص: 8)[.
يف . 3 ورد  قد  و  اهلدف:  و  احلركة  دليل 

اآليات.

ڄ أ.  ڄ  ڦ  چ  تعاىل  قولـــــه 
]سورة  ڃچ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

االنشقاق: 6[.
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ب.  چ  تعاىل:  قوله 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی 

ىئ يئچ ]سورة فاطر: 8)[.
ڦ ج.  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قولـــــــــه 

چ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
]سورة البقرة: 56)[.

دليل الرمحة: الذي ورد يف قوله تعاىل . 4
ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ 

ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ 

ک چ ]سورة األنعام: ))[.

يف . 5 ورد  الذي  الروح:  بقـــــاء  دليل 
جمموعة من اآليات.

ڳ أ.  ڳ  گ  گ  چ  تعاىل:  قوله 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڻ چ ]سورة آل عمران: 69)[.

ٻ ب.  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ 
ٺ چ ]سورة البقرة: 54)[.

ی ج.  ی  ی  ی  چ  تعاىل:  قوله 
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبچ 

]سورة السجدة: ))[.
ڤ د.  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  قوله 

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڇ ڇ ڇ ڍ چ 

]سورة الزمر: )4[.
و قد ذكرت هذه اآليات ال عىل أساس 
اإلستقراء  أساس  عىل  ال  و  العقيل  احلرص 
و  املعاد  عىل  تدل  فقط  هذه  أن  عىل  التام، 
إنام عىل أساس أبرز املصاديق و أوضحها، 
و إال فهناك الكثري من اآليات ما تدل عليه 

قد جتاوزت ثلث القرآن الكريم.
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يف  املعاد  مسميات  الثالثـــة:  املقدمة 
القرآن الكريم.

بعدة  الكريم  القرآن  يف  املعاد  ذكر 
مكارم  الشيخ  أوردها  قد  و  تسميـــــات، 
هي  و  القرآن  نفحات  كتابه  يف  الشريازي 

كام ييل:
ٴۇ . ) چ  تعاىل  لقوله  الساعـــــة:  قيام 

]سورة  ۅچ  ۅ  ۋ  ۋ 

الروم: ))[.
ٱ ٻ . ) چ  إحياء املوتى: لقوله تعاىل: 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ ڀ چ ]سورة احلج: 6[.

ٺ . 3 ٺ  چ  تعاىل:  لقوله  البعث: 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڤ چ ]سورة احلج: 7[.
ہ . 4 ۀ  ۀ  چ  تعاىل:  لقولــه  احلرش: 

ہہ ہ ھ ھچ ]سورة احلجر: 
.](5

ې . 5 ې  ې  چ  تعاىل:  لقوله  املعاد: 
ەئ  ائ  ائ  ىى 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
]سورة  ېئچ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ 

األعراف: 9)[.

الرجوع: لقوله تعاىل چ چ ڇ ڇ . 6
]سورة  ڌچ  ڍ  ڍ  ڇڇ 

العنكبوت: 57[)0)(.
ألصل  املنكرون  الرابعـــــــــة:  املقدمة 

املعاد.

و هذا  املعاد  أنكر حقيقــة  هنالك من 
بسبب  ذلك  و  املسلمني،  غري  يف  نراه  ما 
و  الزائلة  وامللذات  باملاديات  انفاسهم 
ما ال  باملحسوسات و رفض كل  متسكهم 
املعاد  رفضوا  فلذلك  احلواس  حتت  يقع 
الكريم  القرآن  حتدث  قد  و  القيامة،  ويوم 
املسببات  و  أعطى األسباب  و  عن هؤالء 
مع  املعاد،  وجود  بعدم  يعتقدوا  جلعلهم 
الساموية إال  الديانات  ديانة من  ما من  أنه 
و قد ذكرت املعاد و اإليامن باليوم اآلخر، 
من  اإلعرتاضات  من  مجلة  وردت  وقد 
قبل هؤالء املنكرين و التي طرحها القرآن 

الكريم، و هي:
ما كان من قبل املرشكني برسالة النبي . )

هود و قد جاء ذلك عن لساهنم يف 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ  تعاىل  قوله 
گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
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ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
-33 املؤمنون:  ]سورة  چ  ې 

.]37
تفسري  يف  الرازي  الفخر  يذكر  وهنا 
أولئك  أوصاف  ذكرت  أهنا  اآليات  هذه 

القوم املنكرين بأوصاف هي.
الكفر باهلل سبحانه و تعاىل.أ. 
الكفر بيوم القيامة.ب. 
و ج.  وشهواهتا  الدنيا  حب  يف  االنغامس 

ملذاهتا.
بعد ذلك يثبت من خالل هذه اآليات 

املعاد بوجهني:
تعاىل  و  سبحانه  أنه  األول:  الوجـــه 
بكل  عاملًا  املمكنات  عىل  قــــادرًا  كان  ملا 
عىل  قادرًا  يكون  أن  وجب  املعلومات 

احلرش و النرش.
لكان  اإلعادة  لوال  أنه  اآلخر:  الوجه 
تسليط القوي عىل الضعيف يف الدنيا ظلاًم 

و هو غري الئق باحلكيم)))(.
ژ . ) ژ  ڈ  ڈ  چ  تعاىل  قوله 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ہ چ ]سورة النمل: 69-67[.

يقول العالمة الطباطبائي إن هذه اآلية 
اعرتضوا  هؤالء  أن  وهي  املعاد  عىل  تدل 
عىل النبي بأهنم قد وعدوا من قبل عن 
طريق األنبياء السابقني ومل نر شيئًا فلو 
من  إال  هذا  ما  و  لوقع  صادقًا  الوعد  كان 
خرافات و أوهام األولني، و قد رّد القرآن 
أمرهم  و  اإلعرتاضات  هذه  عىل  الكريم 
كانت  كيف  فينظروا  األرض  يف  بالسري 
أنذروهم  الذين  باألنبياء  كّذب  من  عاقبة 
و  خربة  مساكنهــــــم  فأصبحت  بالبعث 
إنتهاء  أن  دليل عىل  ديارهم خالية، و هذا 
أن  االستئصال  إىل عذاب  املجرمني  عاقبة 
اإلجرام و الظلم من شأنه أن يؤاخذ عليه، 
و أن العمل إحسانا كان أو إجراما حمفوظ 
تقع  مل  إذ  و  عليه  سيحاسب  عامله  عىل 
عامة هذا احلساب و اجلزاء و خاصة عىل 



املعاد يف القرآن الكريم

32

األعامل الصاحلة يف الدنيا فذلك ال حمالة يف 
نشأة أخرى و هي الدار اآلخرة)))(.

ڀ . 3 پ  پ  پ  پ  چ  تعاىل:  قوله 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ چ 

]سورة ق: ) -3[.
هاتني  إن  الطباطبائي  العالمـــــة  قال 
و  باملعـــــــاد  االنذار  إىل  تشريان  اآليتني 
ذلك،  استعجاهبـــم  و  به  املرشكني  جحد 
املعاد  جحدوا  الذين  اآلية  وصفت  فقد 
بالكــــــــــافرين و ذلك لسرتهم للحق ملا 
جاءهم وإنكارهم للبعث و الرجوع إىل اهلل 
سبحانه و تعاىل، وجعلوا مسألة رجوعهم 
بعد املوت أمر يف غاية البعد و ال يمكن أن 

يدركه و يقبله العقل)3)(.
ساعدت  عوامل  ثالث  هنـــاك  إذن 

املنكرين إىل إنكار حقيقة املعاد.
و . ) املحسوس  املادي  باجلانب  التكيف 

رفض كــــل ما ال يقع حتت احلواس، 
األمور  من  والقيامـــة  املعاد  أن  وبام 
املنغمســـــون  أنكر  هنا  فمن  الغيبية 
باجلانب املادي هذا األصل بذريعة أنه 

ال خيضع لسلطة احلواس.

يف . ) يتلخص  ال  باملعــــــاد  اإليامن  إّن 
حيمل  به  املؤمن  بل  اللساين  اإلقرار 
سبحانه  اهلل  أمام  خاصــــة  مسؤولية 
هذه  والزَم  الدنيويــــــــة،  احلياة  يف 
وقيود  بحدود  االلتزام  املسؤوليـــــــة 
يف  واإلنخراط  التحلل  عن  تصـــده 
املالذ والشهوات واالرصار يف إشباع 
االلتذاذ  كان  وقد  احليوانية،  الغرائز 
واّتباع اهلوى الغاية و اهلــــدف ألكثر 
قال  يعبد،  إهلًا  صار  حتى  املنكرين 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  سبحانهچ 
]سورة  چ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
االعتقاد  كــــــان  ومّلا   .]43 الفرقان: 
أنكـــروه  املعتقد،  هلذا  مناٍف  باملعاد، 
بحجج واهية، ويشري الذكر احلكيـــم 

إليها بقوله تعاىل: چ گ گ ڳ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ہ ہ ھ چ ]سورة القيامة: 3 -6[.

التي . 3 الشبهات  بعض  بوجــود  يتمثل 
املنكرون  يتمكن  مل  التي  املعاد  تواجه 
من اإلجابة عنها فاملوا إىل إنكار أصل 

القضية.
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املبحث الثاين:
كيفية املعاد اآلخروي:

ظهرت يف األوساط اإلسالمية أقوال 
مل تكن عىل رأي واحد، بل هي آراء متعددة 
أو  فقط،  جسامين  هو  هل  املعاد،  كيفية  يف 
روحاين فقط، أو جسامين وروحاين، و إذا 
يكون،  بدن  بأي  روحانيًا  و  جسامنيًا  كان 
آخر  بدن  هناك  أو  املادي،  بالبدن  هل 
سوف  ما  هذا  اآلخرة،  عامل  و  يتناسب 
أسلط الضوء عليه لكي تسنى معرفة املعاد 
يف اليوم اآلخر. و من أجل ذلك نذكر عدة 

مطالب.
املطلب األول: آراء حول املعاد.

الدهرية و املالحدة و بعض الطبيعيني: . )
فقد زعموا هؤالء أن اإلنسان ليس إال 
هذا اهليكل املحسوس، حامل الكيفية 
واألعراض،  القوى  من  يتبعها  وما 
وينعدم  باملوت  يفنى  مجيعهــــــا  وأن 
املـــــواد  إال  يبقى  وال  احلياة  بزوال 
كالنبات  فاإلنسان  املتفرقة،  العنرصية 
إذا مات فات فال معاد)4)(.  واحليوان 
عقيدهتم  الكريم  القرآن  حكى  وقد 

هذه بقوله تعاىل: چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 
]سورة  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ 

اجلاثية: 4)[.
بجواز . ) القائلني  املتكلمني  مشهـــــــور 

اإلنسان  فناء  وعدم  املعدوم  إعــــادة 

بفناء هيكلة املحسوس: ويرى هؤالء 
أو  متجزئة  باقية  أجزاء  اإلنسان  أن 
يف  اإلنسان  منها  يعــاد  متجزئة،  غري 
من  املراد  أن  أساس  عىل  اآلخر  اليوم 
األجزاء  تلك  مجع  هو  فيه  حرشهــــم 
الباقية فتكون حقيقة اإلنسان  املتفرقة 
والنصوص  اآليات  ومحلوا  منهـــــــا، 
هذا  عىل  احلرش  بيــــــــــان  يف  الواردة 

املعنى)5)(.
و . 3 الفالسفة  املحققني من  مجاعـــة من 

املليني: فقد اتفقت كلمتهم عىل حقيقة 
املعاد و لكنهم اختلفوا يف كيفيته.

فقهـــــــاء . 4 عامــــة  و  املتكلمني  مجهور 
اجلامعة  هؤالء  ذهب  فقد  احلديث: 
بناًء عىل  و  املعاد،  القول بجسامنية  إىل 
يف  ساٍر  جسم  عندهم  الروح  أن  هذا 
الفحم واملاء يف  النار يف  البدن رسيان 

الورد)6)(.
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املشائني: . 5 وأتباع  الفالسفـــــة  مجهور 
املعاد روحاين  يرى هؤالء اجلامعة أن 
بصورتـــــــه  ينعدم  البدن  ألن  فقط، 
جوهر  والنفس  يعاد،  فال  وأعراضه 
باٍق ال سبيل للفناء إليه فيعود إىل عامل 
املجردات لقطع التعلقــــــات باملوت 

الطبيعي)7)(.
من . 6 ومجاعة  والعرفــــاء  احلكامء  أكابر 

إليه  ذهب  وقد  املتأخرين:  املتكلمني 
األصفهاين  والراغب  الغزايل  من  كل 
املرتىض  والسيد  املفيـــــــــــد  والشيخ 
قد  هؤالء  ومجيع  وغريهم،  والطويس 
اجلسامين  باملعادين  القول  إىل  ذهبوا 
النفس  أن  إىل  إشارًة  معًا،  والروحاين 
اهنم  إال  البدن  إىل  تعــــــود  املجردة 
اختلفوا يف جانب البدن، هل هو هذا 
البدن بعينه أو بمثله؟. وهل يشرتط يف 
األعضاء  حيث  التشخص من  العينية 

واألشكال و اهليئات أو ال؟)8)(.
إنه مل  إذ  فيها هذا،  والظاهر مل يشرتط 
يشرتط هذا أحد بل أن كالمهم يدل عىل 
بحسب  األول  البدن  غري  املعاد  بدن  أن 
يدل عىل  الكريم  القرآن  أن  التشخص مع 

ژ ژ ڑ ڑ  چ  تعاىل  بقوله  ذلك 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ 

 .]56 النساء:  ]ســــــورة  ںچ  ڱ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ  چ  تعاىل:  وقال 

ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ې ىچ ]سورة يس: )8[.

وإنام  باإلدراك  ذلك  يف  العبة  وإن 
يقال  هلذا  و  بعينــــه  باق  هو  و  للروح  هو 
إن  و  الشيخوخة  إىل  الصبا  من  للشخص 
الصــــورة و اهليآت و ال يقال ملن  تبدلت 
أنه  املشيب  يف  فعوقب  الشباب  يف  جنى 

عقاب لغري اجلاين)9)(.
املطلب الثاين: تقسيامت املعاد:

قسم املعاد بحسب اآلراء واألقوال اىل 
عامة الفالسفة واملتكلمني واحلكامء، و كام 

ييل:
واقعية . ) ال  أن  وهو  اجلسامين:  املعــــاد 

لإلنسان إال جسمه، وإن الروح سارية 
يف البدن رسيات النار يف الفحم، فإذا 
فال  الروح  بطلت  باملوت  البدن  بطل 
تعاد الروح ألهنا معدومة، وإنام املعاد 
هو ما يبقى من اإلنسان بعد موته وهو 
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بدنه وما تبقى منه من عظام وغريها، 
بأن  القول  إىل  املتكلمون  ذهب  فقد 
بجسمه  القيامة  يوم  سيحرش  اإلنسان 
ببدن  أو  الدنيوي  والعنرص  املادي 
فيه  النفس  حلول  بعد  له  مشابه  آخر 
مّرة أخرى، وذلك استنادًا إىل ظواهر 

اآليات القرآنية والروايات الرشيفة.
يراه . ) ما  هذا  و  الروحاين:  املعــــــــاد 

الفالسفة و املشائيون بأن البدن ينعدم 
بصورته و أعراضه فال يعاد، و النفس 
إليه فيعود  للفناء  باٍق ال سبيل  جوهر 
التعلقات  لقطع  املجردات  عامل  إىل 
أن  حينئٍذ  فيستحيل  الطبيعي،  باملوت 

تتعلق الروح باملادة من جديد.
املشائية  الفلسفة  حكامء  ذهب  إذن 
باملعاد اجلسامين غري  اإليامن  بأّن  القول  إىل 
قابل لإلثبات، بل هو أمر غري متعقل ذاتًا، 
وذلك لوجود الكثري من اإلشكاالت التي 
إعادة  كيفية  منها  التي  و  به،  القول  تواجه 
القول  إىل  ذهبوا  هنا  ومن  املادي،  اجلسم 
الروح  رجوع  بمعنى  الروحاين  باملعاد 
اإلنسان  جسم  وأن  اجلســـــد،  دون  فقط 
وتتالشى  وينعدم  يفنى  سوف  املوت  بعد 

أجزاؤه ويتحول إىل تراب وإنام الذي يبقى 
هو الروح فقط، و بام أّن ابن سينا هو من 
فالسفة املدرسة املشائية من املسلمني فقد 
ذهب إىل القول باملعاد الروحاين يوم القيامة 
إمكانية  تنفي  التي  الفلسفية  مبانيه  وفق 
إثبات املعاد اجلسامين، إال أّنه يعتقد باملعاد 
اجلسامين و ذلك تعبدًا باآليات والروايات 
التي وردت عن النبي الذي قوله حّجة 

جيب اإلذعان هلا.
الروحاين واجلسامين: ذهب . 3 املعـــــــاد 

املحققون و احلكمـــــاء كالشيخ املفيد 
الطويس  والشيخ  املرتضـــــى  والسيد 
والعالمـــــــة احليل والغزايل والراغب 
جسامين  املعــــــــاد  أن  إىل  االصفهاين 
إن كانت  النفس و  وروحـــــاين، ألن 
جمــــردة إال إن جتردها ليس تامًا حتى 

يستحيل تعلقها باملادة من جديد)0)(.
و  « اجلسامين  املعـــاد  تثبت  التي  اآليات 

الروحاين.
التي  اآليــــــــــــات  من  الكثري  هناك 
لكن  الروحاين،  و  اجلسامين  املعاد  تثبت 

لالختصار نجمل الكالم يف بعض آيات.
ۅ . ) ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  تعاىل:  قــــــال 
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چ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
]سورة يس: )5[.

ٻ . ) ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال 
]سورة  چ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

القمر: 7[.

ہ . 3 ہ  ۀ  ۀ  چ  تعاىل  قال 
چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

]سورة النور: 4)[.
ڻ ڻ ڻ ڻ . 4 چ  قال تعاىل: 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ہ ھ چ ]سورة يس: 65[.

املعاد  حول  شبهات  الثالث:  املطلب 
اجلسامين.

شبهتني  ذكر  عىل  هنا  وسنقتصــــــــر 
إعادة  وشبهة  واملأكول  اآلكل  شبهة  ومها 
إن  ورواجًا  شهرة  األكثر  ألهنام  املعدوم، 

صح التعبري.
	والً: شبهة اآلكـــل و املأكول: و هي 
لو أكل إنسان إنسانًا آخر أو تغذى إنسان 
إنسان  تغذى  لو  أو  آخر،  إنساٍن  بأجزاء 
بلحم حيوان قد سبق أن أكل أجزاء إنسان 
بدنه  من  جزًء  أجزاؤه  صارت  حتى  آخر 
احليوان  أكل  و  الثاين  أكل  و  الثاين  فجاء 

إىل  الغذاء  أجزاء  ُاعيدت  فإن  املفروض، 
الثاين  إىل  ُاعيدت  إن  الثاين، و  األول عدم 

عدم األول.
	صل الشبهة وردت يف القرآن الكريم. «

يف قوله تعاىل: چ گ گ ڳ ڳ أ. 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ 
ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
]سورة يس:  چ  ہ ہ ھ ھ 

.]79- 78
الشبهة  « هذه  عىل  اجلوا	  مقام  ويف 

من  املفرسين  ر	ي  إىل  سنتعـــــــرض 
الفريقني.

تفرقت . ) من  إن  يقول  الرازي:  الفخر 
و  مغاربه  و  العامل  مشارق  يف  أجزاؤه 
بعضه  و  السباع  أبدان  يف  بعضه  صار 
يف جدران الرباع كيف جيمع؟. و أبعد 
إنسانًا  أكل  إذا  إنسانًا  أن  هو  هذا  من 
املأكول يف أجزاء اآلكل  وصار أجزاء 
منها  ختلق  أجزاء  للمأكول  يبقى  فال 
أعضاؤه، و إما أن تعاد إىل بدن املأكول 
منه فال يبقى لآلكل أجزاء فقال تعاىل 

ہ  ہ  چ  الشبهة  هذه  إبطال  يف 
ھ ھ چ.
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ووجهه: هو أن يف اآلكل أجزاء أصلية 
كان  ما  هي  املأكول  يف  و  فضلية  وأجزاء 
چ  ھ  ھ  ہ  ہ  چ  األكل  قبل  له 
يعلم األصيل من الفضيل فيجمع األجزاء 
فيها روحه وجيمع  األصلية لآلكل وينفخ 
فيها  وينفخ  للمأكول  األصلية  األجزاء 
يف  املتفرقة  األجزاء  جيمع  وكذلك  روحه 
البضاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة، 

ۈ  ۈ  ۆ  چ  يذكر  ذلك  بعد  ثم 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ۉې ې ې ې ى چ )))(.
وئ ب.  ەئ  ائ ەئ  چ  تعاىل:  قوله  يف 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

-(0 السجدة:  ]سورة  چ  حب 

.]((
تفسري . ) يقول يف  الطباطبائي:  العالمــة 

و  متنا  إذا  إنا  أ  مرادهم  أن  اآلية  هذه 
أبداننا و رصنا بحيث  انترشت أجزاء 
أجزاء  سائر  من  ألجزائنـــــا  نميز  ال 
األرض و ال خب عنا نقــــــع يف خلق 
و  األول؟  خلقنا  ثانيًا  نخلق  و  جديد 

اجلديد  اخللق  و  لإلنكار،  االستفهام 
جيحدون  ال  إهنم  قيل:  كأنه  البعث 
عىل  قدرتنا  جلحدهم  اجلديد  اخللق 
كافرون  هم  بل  آخر  لسبب  أو  ذلك 

يئ  ىئ  چ  لقائنــــــا،  و  إلينا  بالرجوع 
أمر  تعاىل  لكنــــــه  حبچ  جب 

املبنية  حجتهم  عن  جييب  أن  رسوله 
عىل االستبعاد بأن حقيقة املوت ليس 
بطالنًا لكم و ضالالً منكم يف األرض 
يأخذكم  بكم  املوكل  املوت  ملك  بل 
ينزع  أي  أجسادكم  من  كاملني  تامني 
أرواحكم  و  أبدانكم،  من  أرواحكم 
ال  حمظوظون  فأنتم  حقيقتكم  متام 
إنام  و  األرض  يف  يشء  منكــــم  يضل 
إىل  حال  من  تتغري  و  األبدان  يضل 
حال و قد كانت يف معرض التغري من 
أول كينونتها ثم إنكم حمظوظون حتى 
رجوع  و  بالبعث  ربكم  إىل  ترجعوا 

األرواح إىل األجساد)))(.
ثانيًا: شبهة إعادة املعدوم: بام أن جسم 
يوم  إعادته  فإن  آخره  عن  يفنى  اإلنسان 
نحن  و  املعدوم،  إعادة  قبيل  من  القيامة 
هنا  فمن  املعدوم  إعادة  باستحالة  نعلم 
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تصبح مسألة املعاد اجلسامين أمرًا معضاًل.
أصل الشبهة يف القرآن: يف قوله تعاىل  «

ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ھ چ ]سورة يس: 78 -79[.
الفخر الرازي: إن استبعادهم كان من . )

جهة ما يف املعاد من التفتت و التفرق 
و  چ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  قالوا  حيث 
عن  أبعد  ألنه  للذكر  العظم  اختاروا 
ووصفوه  فيه  اإلحساس  لعدم  احلياة 
بام يقوي جانب االستبعاد و من البىل 
و التفتت و احلق تعاىل دفع استبعادهم 
و  القدرة  من  املعيد  يف  ما  جهة  من 
أي  چ  ڳ  گ  گ  چ  فقال  العلم 
خلقه  نيس  و  كقدرهتم  قدرتنا  جعل 
العجيب وبدأه الغريب، وهذه الشبهة 
فكيف  شيئًا  يبق  مل  العدم  بعد  أنه  هي 
و  بالوجود  احلكم  العدم  عىل  يصح 
تعاىل  بقوله  الشبهـــة  هذه  عن  أجاب 

چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ 

خلق  كام  يعني  چ  ھ  ھ  ہ 
اإلنسان و مل يكن شيئًا مذكورًا كذلك 

يعيده و إن مل يبق شيئًا مذكورًا)3)(.
املراد . ) إن  يقول  الطباطبائي:  العالمة 

بعد  للجزاء  إعادهتم  مثلهم  بخلق 
من  مركب  اإلنســان  أن  أي  املوت، 
نفس و بــــدن و البدن يف هذه النشأة 
يف معرض التحلل و التبدل دائاًم فهو 
ال يزال يتغري أجزاؤه و املركب ينتفي 
بانتفاء أحد أجزائه فهو يف كل آن غريه 
شخصية  و  بشخصه  السابق  اآلن  يف 
)روحه(  نفســــه  يف  حمفوظة  اإلنسان 
والتغريات  املادة  عن  املنزهة  املجردة 
املوت  من  املأمونة  قبلها  من  الطارئة 
أن  تعاىل  كالمه  واملحتمل  والفساد 
اهنا  و  البدن  بموت  متوت  ال  النفــس 
تعاىل،  احلق  إىل  ترجع  حتى  حمفوظة 
فالبدن الالحق من اإلنسان و إذا اعتب 
بالقياس إىل البدن السابق منه كان مثله 
ال عينه لكن اإلنسان ذا البدن الالحق 
إذا قيس إىل اإلنسان ذي البدن السابق 
الشخصية  ألن  مثله،  ال  عينه  كان 
بالنفس وهي واحدة بعينها، و ملا كان 

استبعاد املرشكني يف قوهلم چ ڱ ڱ 
خلق  إىل  راجعًا  چ  ں  ں  ڱ 
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البدن اجلديد من دون النفس، أجاب 
إمكان  بإثبات  وتعاىل  سبحانــــــه  اهلل 
بأعياهنم  عودهم  وأما  مثلهم  خلق 
النفوس واألرواح  بتعلق  يتم  إنام  فهو 
باألبدان  سبحانه  عنده  املحفوظة 
األشخاص  فيكون  جديدًا،  املخلوقة 
الناس  من  الدنيـــــــــا  يف  املوجودين 

ڱ ڱ ں  چ  تعاىل  قال  بأعياهنم، كام 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

]سورة  چ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

عىل  اإلحياء  فعلق   .]33 األحقاف: 
ھ  ہ  ہ  چ  فقال  بأعياهنم  املوتى 
چ و مل يقل عىل أن حييي أمثال  ھھ 

املوتى)4)(.
اخلامتــــــــــــــة:

إن النتيجة التي توصلت إليها يف خالل 
البحث يف املعاد، أنه يف الوقت الذي نعتقد 
اجلزاء،  و  احلساب  و  املعاد  بوجوب  فيه 
الذهن ينرصف فطريًا إىل أساس أن  و أن 

الكيفية التي يعاد فيها الناس يف ذلك اليوم 
احلق، هي الكيفية اجلسامنية الروحية، و قد 
أشارت بعض اآليات الكريمة إىل أن ذلك 
ليس  الروح  إليه  تعاد  سوف  الذي  البدن 
ما  إنام  و  التعبري،  صح  إن  الدنيوي  البدن 
يكون مماثل له يف الكيفية و اهليئة و مشابه 
له غاية األمر هذا البدن اجلديد يفرتق عن 
البدن الدنيوي، أن هذا البدن اجلديد يكون 
مستعدًا للدخول يف تلك العوامل التي ما بعد 
املوت، و هذا ما أشار إليه بعض املفرسين 
و  الطباطبائي  العالمة  أمثال  الفالسفة  و 
صدر املتأهلني الشريازي حيث أشارا إىل أن 
هناك جسم مثايل هو الذي سوف تعاد إليه 
الروح و هو الذي سيحاسب إن كان خريًا 
فخري و إن كان رشًا فرش، لكن يبقى يشء 
إثبات  عن  عاجز  العقيل  الدليل  أن  هو  و 
قول  جيعل  مل  ما  الروحاين  اجلسامين  املعاد 
الرشيفة  القرآنية  اآليات  أو   املعصوم
مقدمة يف االستدالل فعند ذلك يمكننا أن 

نتعقل إمكان ثبوت هذا األمر.
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القرآن  يف  املصطلحية  املسألة  عىل  الوقوف  اىل  البحث  يسعى 

الكريم من زاوية تحديد املفاهيم واملصطلحات التي تفرض بدورها 

إعادة اكتشاف جوانب اإلعجاز فيه من منظور يصُل مصطلح الهدى 

باملعجم تعريفاً و بالقرآن داللًة وأنواعاً ومجاالٍت وأهميًة وآثاراً.

والسيد الباحث يدخل يف صلب البحث من دون مقدمة أو تفريعات 

مام اكسبه صفة الوحدة البحثية املجردة من الحشو واإلسفاف.

أ.د. عبد القادر سّالمي
كلية اآلداب واللغات

جامعة تلمسان-جمهورية الجزائر
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مفهوم اهلداية
بني اللغــــــــة واالصطالح:

َشاُد  اهلَُدى بضّم اهلاء وفْتح الّدال: الرَّ
ُهًدى  هداُه  والنّهــــار،  ُر  وُيذكَّ والّداللة، 
َأْرَشَدُه  بكرسمها:  وِهْدَيًة  وِهَداَيًة  وَهْديًا 
ولُه  الطَّريَق  اهللُّ  وَهَداُه  واْهَتَدى.  َفَهَدى 
: هاٍد. واهلَْدُي واهلَْدَيُة:  وإليه، وَرُجٌل َهُدوٌّ
امُلتَقّدُم  واهلَادي:  رَيُة،  والسِّ الّطريقــــــــــُة 
أوائُلُه ومن  اللَّْيل:  واهلََوادي اجلَْمُع، ومن 
ُة:  واهلَِديَّ منها،  َيْطُلُع  َرعيٍل  ُل  َأوَّ اإلبِل: 
وَهَداٍو.  وَهَداَوى  َهداَيا  مجع  به  ُاحْتَِف  ما 
بَطعاٍم  جَتِيئ هذه بطعاٍم وهذه  أْن  واهِلَداُء: 
َة  مكَّ إىل  ُأهِدَي  وما  َمكاٍن،  يف  معًا  َفَتْاُكاَل 
كاهلَْدِي فيهام، والتَّْهِدَيُة: التَّْفريُق. واْهَتَدى 
وهَتََدِت  َأَواِئِلها،  يف  َصاَر  اخلَْيَل:  الَفَرُس 

َفَعَل  َمْن  وكلُّ  ِمْشَيتِها  يف  مَتَاَيَلْت  امَلْرَأُة: 
من  واهلادي  هُيَاديِه))(.  فهو  بَاحٍد  ذلك 

أسامء اهلل تعاىل: الذي برص عباده وعرفهم 
طريق معرفته حتى أقّروا بربوبيته، وهدى 
كل خملوق إىل ماال بد منه يف بقائه ودوامه 
وجوده))(. »واهلدي الّصالــــــح«: الّسرية 
واهليئة والطريقة. واهلَدُي: »ما ينقل للذبح 
البيت  إىل  هيدى  ما  للَحرم«)3(.  النََّعم  من 

مجيع  عىل  فأطلق  لُتنحر،  النّعم  من  احلرام 
لليّشء  تسمية  هديا  تكن  مل  وإن  اإلبل 

ببعضه)4(.
كثري  كان  إذا  للناس  هيــــدي  وفالن 
وهديا  هديا  احلرم  إىل  وأهدى  اهلدايا... 
أهداه  هداء  زوجها  إىل  العروس  وهدى 
هدية)5(.  وجعلتها  دللتها  بمعنى  اإليه... 
عليــــــه.  هُيَْدى  الذي  َبُق  الطَّ »واملِْهَدى: 
واهلَْدَيُة  ِة،  اهلَِديَّ إْهَداَء  ُيْكثُِر  َمْن  واملِْهَداُء: 
»ما  يقال:  رَيُة،  والسِّ الطَّريَقُة  واهِلْدَيُة: 
أو  طريقَتُه،  أحَسَن  ما  أي  َهْدَيَتُه«  أحسَن 
َبنْيَ  هُيَاِدي  فالن  و:  الناس؛  بني  سريَتُه 

: إذا َمَشى بينَهام ُمْعَتِمدًا عليهم)6(. اْثننَْيِ
هلَذا،  هَيَتدي  ال  هو  العرُب:  وتقول 
الَعُروَس  َهَدْيُت  وتقوُل:  َيْعرُفُه،  ال  أْي 
و:  إليه،  َأْهَدْيُتها  أيضًا:  وتقوُل  َبْعِلها،  إىل 
ًة. وبنُو  ُهِدَيْت لُه، وتقوُل: َأْهَدْيُت َلُه َهِديَّ
مَتيم يقولون: َهَدْيُت الَعُروَس إىل َزْوِجها، 
َجعُلوه يف معنى »َدلضْلُتها«، وَقْيس تقول: 

»أْهَدْيُتها«، َجعُلوه بمنزَلة اهلَِدّية«)7(.
وعىل هذا، فاهِلـــــــــَداَيُة دالَلٌة بُلطٍف 
ُة،  اهلَِديَّ منه  و  بالّكافــــر،  ٍم  أو هتكًّ باملؤمن 
كاَن  وما  هبدْيُت،  داللًة  كاَن  ما  وُخصًّ 
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إْعطاًء بأْهَدْيُت.
	نواع اهلدايات و	مّهيتها:	 

أربعة  عىل  لإلنسان  تعاىل  اهلل  هدايُة 
أْوُجٍه)8(:

كلَّ 	  بِجنْسها  َعمَّ  التي  اهلداَيُة  األّول: 
واملعارف  والِفطنة  العقل  من  مكلٍَّف 
فيه  بَقذٍر  يشٍء  كّل  منها  أعمَّ  التي 

حْسَب احتاملِه. قال تعاىل: چ ىب يب 
جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت 
طه:  ]سورة  چ  مج  حج  ىث يث  مث 

.]50-49
القرطبي)ت)67هـ(:  تفسري  يف  جاء 
بن  وسعيــــد  عباس  ابن  قال  هدى  »ثم 
زوجه  يشء  كل  أعطى  والسدي:  جبري 
وَمْطَعِمه  َمنَْكِحه  إىل  هداه  ثم  جنسه،  من 
ثم  عباس  ابن  وعن  وَمْسكنِه،  بِه  وَمرْشَ
هداه إىل األلفة واالجتامع واملناكحة. وقال 
صالَحه،  يشء  كّل  أعطى  وقتادة:  احلسن 
أعطى  جماهد:  وقال  ُيصلحه.  ملا  وهداه 
كل يشء صورًة ؛ ومل جيعل خلق اإلنسان 
يف خلق البهائم، وال َخْلق البهائم يف َخْلَق 
فقدره  يشء  كل  خلق  ولكن  اإلنسان، 

تقديرا«)9(.

»أي  376هـ(:  )ت  قتيبة  ابن  قال 
أعطى كّل َذكر َخْلقًا مثله من اإلَناث« ثّم 

»هدى الّذَكر إلتيان األُنثى«)0)(.
بُدعاِئه 	  للنَّاِس  جعَل  التي  الثـــــاين: 

وإْنَزاِل  األَْنبَِياِء،  َأْلِسنَِة  عىل  اُهم  إيَّ
وهو  ذلك،  وَنحِو  الكريـــــم  القرآن 

ٱ  چ  تعاىل:  بقوله  املقصود 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٺچ  ٺ  ٺ  ڀڀ 

]سورة األنبياء: 73[.
وقوله:  الّطبي:  تفسري  يف  جــــــاء 
ًة هَيُْدوَن بَِأْمِرَنا چ، يقول  چَوَجَعْلنَاُهْم َأِئمَّ

وإسحاق  إبراهيم  وجعلنا  ذكره:  تعاىل 
يؤتّم هبم يف اخلري يف طاعة  أئمة  ويعقوب 
هبم،  ويقتدى  وهنيه،  أمره  اتباع  يف  اهلل 
ثنا  قال:  برش،  حدثنا  كام  عليه.  وُيتََّبعون 
قوله  قتادة،  ثنا سعيــــــد، عن  قال:  يزيد، 
ًة هَيُْدوَن بَِأْمِرَنا چ جعلهم  چَوَجَعْلنَاُهْم َأِئمَّ

وقوله:  اهلل  أمر  يف  هبم  ُيقتدى  أئمة  اهلل 
الناس  يقول: هيدون  چ،  بَِأْمِرَنا  چهَيُْدوَن 

اهلل  إىل  ويدعوهنم  بذلك،  إياهم  اهلل  بأمر 
وإىل عبادته، وقوله: چ َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل 
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ٻ  ذكره:  تعاىل  يقول  چ،  اِت  اخْلرَْيَ
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

يقول:  چ،  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ 

عن  يستكبون  ال  خاشعني،  لنا  كانوا 
طاعتنا وعبادتنا)))(.

من 	  بِه  خَيَْتصُّ  الذي  التَّْوفيُق  الّثالث: 
تعــــــاىل:  بقوله  املعنّي  وهو  اْهَتدى، 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  چ 

ېئ چ ]سورة حممد: 7)[.
الكشاف:  تفسري  يف  الزخمرشي  قال 
)وآتاُهم  بالتوفيق  )هدى(  اهلل  )زاَدهم( 
جزاَء  أتاهم  أو  عليها  أعاهنم  تْقَواهم( 
تْقواهم. وعن السّدي: بنيَّ هلم ما يّتقون. 
هم  الّضمري  وقيـل:  وأعطاهم،  وقُرئ: 
االستهَزاء  أو  الرسول  لقــــــــول  زادُهم 
امُلنافقني أن تأتيهم بَدُل اشتامل من الّساعة 
نحو: أن تطؤُهم من قوله: رجاٌل مؤمنون 

ونساٌء مؤمنات«)))(.
)ت  للفراء  القرآن  معاين  يف  وجاء 
ِذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى  َوالَّ چ  07)هـ(: 
ِذيَن  َوالَّ چ  وقوله:  چ.  َتقَواُهْم  َوآَتاُهْم 
اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى چ زادهم استهزاؤهم 
أثاهبم  يقال:  تقواهم،  اهلل  وآتاهم  هدى، 

تقواهم،  أهلمهم  ويقال:  تقواهم،  ثواب 
ويقال: آتاهم تقواهم من املنسوخ إذا نزل 

الناسخ)3)(.
والذين  تفسيـــــره:  القرطبي يف  وقال 
هدى.  اهلل  زادهم  لإليامن  أي  اهتدوا 
هدى،  القرآن  من  يستمعونــــه  ما  وقيل: 
الذي  اهلدى  ويف  يقينُهم.  يتضاعف  أي: 
زادهم  أحدهــــا:  أقاويل:  أربعة  زادهم 
أهنم  الثــــاين:  أنس.  بن  الربيع  قاله  علام، 
علموا،  بام  وعملوا  سمعــــوا  ما  علموا 
بصيـــرة  زادهم  الثالث:  الضّحــاك.  قاله 
الكلبي.  قاله  لنبيهم،  وتصديقا  دينهم  يف 
من  عليه  هم  بام  صدورهم  رشح  الرابع: 
إياها.  اإليامن. وآتاهم تقواهم أي أهلمهم 
آتاهم  أحدها:  أوجــه:  مخسة  فيه  وقيل: 
اخلشية، قاله الربيع. الثاين: ثواب تقواهم 
وفقهم  الثالث:  السدي.  قاله  اآلخرة،  يف 
مقاتل.  قاله  عليهم،  فرض  الذي  للعمل 
زياد  ابن  قاله  يتقون،  ما  هلم  بني  الرابع: 
والسدي أيضا. اخلامس: أنه ترُك املنسوخ 
املاوردي:  عطية.  قاله  بالناسخ،  والعمُل 
َخص  الرُّ ترك  أنه  سادســــــــا:  وحيتمل. 
)وأعطاهم(  وقرئ:  بالعزائـــــم.  واألخذ 
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بدل چوآتاهمچ وقال عكرمة: هذه نزلت 
فيمن آمَن من أهل الكتاب)4)(.

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  وقوله: 
ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ 

ڦ ڦ چ ]سورة التغابن: )) [.
ٺ  چ  وعز:  جل  قوله  الفّراء:  وقال 
يريد:  چ،  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
إال بأمر اهلل، »َوَمن ُيْؤِمنِ باهللَِّ هَيِْد قْلَبُه« عند 
راجعون،  إليه  وإنا  هلل  إنا  فيقول:  املصيبة 
ُأنعم  وإذا  صب،  ابُتىل  إذا  قلبه  هيد  ويقال: 
عليه شكر، وإذا ُظِلَم غفر، فذلك قوله هيد 

قلبه«)5)(.
تعاىل:  قوله  تفسري:  يف  القرطبي  قال 
چ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

بعْلم  إالّ  وقيل:  وقضاِئه..  بإرادتِه  ـأي: 
قالوا:  اَر  الُكفَّ اّن  ُنُزوهلا  سبُب  وقيل  اهلل. 
لو كاَن ما عليه امُلسلموَن حّقًا َلَصاهَنم اهلل 
من املصائب يف الّدنيا، فبنيَّ اهللُ تعاىل أنَّ ما 
أصاَب من ُمصيَبٍة يف َنْفٍس أو ماٍل أو قْوٍل 
ًا أو ُيوجُب ِعقابًا عاجاًل  أو فْعٍل، يقتيض مَهّ
أو آِجاًل، فبعْلم اهلل وقضاِئه. وقوله تعاىل: 
ويعلُم  ُيصِذْق  أي:  چ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 
هَيِْد  چ  اهلل.  بإذن  إالَّ  ُمصيبة  ُيصيُبه  ال  أنَّه 

عىل  يَثبِّته  وقيل:  والّرضا.  للّصب  چ  َقْلَبُه 

اإليامن. وقال أبو عثامن احلريي: َمْن صحَّ 
وقيل:  السنَّة.  َباِع  التِّ قلَبُه  اهللُ  هَيِْد  إيامُنه، 
امُلصيبة،  عند  َقْلَبُه(  هَيِْد  بِاهللَِّ  ُيْؤِمن  )َوَمن 
]سورة  چ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  فيقوُل: 

ابُن  وقال  ُجبري.  ابن  قاله   .](56 البقرة: 
اليقنَي  قلبه  يف  اهللُ  جيعَل  أْن  هو  عّباس: 
لَيْعَلَم أّن ما أَصاَبُه ما كاَن لُِيخطَِئُه، وأنَّ ما 
هَو   : الَكْلبِيُّ وقال  لُِيصيَبُه.  كاَن  ما  أْخَطَاُه 
َشَكَر، وإذا  ُأْنِعَم عليِه  ، وإذا  َصَبَ اْبُتيِلَ  إذا 
الّثَواِب  َنيِل  هَيِْد قلَبُه إىل  ُظْلَم َغَفَر، وقيَل: 

يف اجلَنَّة«)6)(.
كثري)ت  ابن  عن  تفسريها  يف  وجاء 
يف  به  أخب  بام  خمبا  تعاىل  يقول  774هـ(: 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ  احلديد:  سورة 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
 ](( احلديد:  ]سورة  ۋچ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
مصيبة  من  أصاب  )ما  هنا:  قال  وهكذا 
اهلل،  بأمر  عباس:  ابن  قال  اهلل(  بإذن  إال 
يعني: عن قَدره وَمشيئته. ومن يؤمن باهلل 
ومن  أي:  عليم،  يشء  بكل  واهلل  قلبه  هيد 
أصابته مصيبة فعلم أهنا بقضاء اهلل وقدره، 
اهلل،  لقضاء  واستسلم  واحتسب،  فصب 
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هدى اهلل قلبه، وعوضه عام فاته من الدنيا 
خيلف  وقد  صادقا،  ويقينا  قلبه،  يف  هدى 
منه...)7)(  خريا  أو  منه،  أخذ  كان  ما  عليه 
ويف احلديث املتفق عليه: )عجبًا للمؤمن، 
ال يقيض اهلل له قضاء إال كان خريا له، إن 
وإن  له،  خريًا  فكان  صب  رّضاء  أصابته 
وليس  له،  خريًا  فكان  شكر  رّساء  أصابته 

ذلك ألحد إالّ للمؤمن()8)(.
اجلنَّة، 	  إىل  اآلِخَرِة  يف  اهِلَداَيُة  الّرابُع: 

ھ  ھ  چ  تعاىل:  يقوله  املعنِيُّ 
ھ چ ]سورة حممد: 5[.

كثري:  ابن  تفسيـــــــــــر  يف  جــــــــاء 
»چَسَيْهِدهيِْمچ، َأْي إىَِل اجْلَنَّة َكَقْولِِه َتَعاىَل: 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 
يونس:  ]سورة  ڃچ  ڃ  ڄ  ڄ 
َأْي  چ  ھ ھ  چ  َوَجلَّ  َعزَّ  9[ وَقْوله 

ۓ  ۓ  ے  چ  َوَحاهلْم،  َأْمرهْم 
هبا  عّرفهم  أي   ،]6 حممد:  ]سورة  چ  ڭ 

وهَداُهم إليها«)9)(.
ې  ې  ې  ې  ۉ  چ  وقوله: 
ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ 
]سورة  ىبچ  مب  خب  حب  جب 

األعراف: 43[.
جاء يف تفسري الطبي: اْلَقْول يِف َتْأِويل 

ۉ ې ې ې ې ى  چ  َتَعاىَل:  َقْوله 

ى ائ ائ ەئ چ، َيُقول َتَعاىَل ِذْكره: 
َوَصَف  ِذيَن  الَّ َهُؤاَلِء  ُصُدور  ِمْن  َوَأْذَهْبنَا 
َما  اجْلَنَّة،  َأْصَحاب  ُْم  َأهنَّ َوَأْخَبَ  ِصَفتهْم 
ِمْن  َكاَن  َوَعَداَوة  َوِغّل  ِحْقد  ِمْن  فِيَها 
يِف  َجَعَلُهْم  َبْعض،  َعىَل  ْنَيا  الدُّ يِف  َبْعضهْم 
ر ُمَتَقابِِلنَي، اَل  اجْلَنَّة إِْذ َأْدَخلُهُموَها َعىَل رُسَ
ء َخصَّ اهللَّ بِِه  حَيُْسد َبْعضهْم َبْعًضا َعىَل يَشْ
ِري ِمْن  َلُه ِمْن َكَراَمته َعَلْيِه، جَتْ َبْعضهْم َوَفضَّ
َقْوله  َتْأِويل  يِف  واْلَقْول  اجْلَنَّة.  َأهْنَار  تهْم  حَتْ

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  چ  َتَعاىَل: 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ چ َيُقول َتَعاىَل 
َجلَّ  وصفهم  ِذيَن  الَّ َهُؤاَلِء  َوَقاَل  ِذْكره: 
احِلَات  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ َثنَاُؤُه َوُهْم الَّ
ِحني ُأْدِخُلوا اجْلَنَّة , َوَرَأْوا َما َأْكَرَمُهْم اهللَّ بِِه 
اْلَعَذاب  ِمْن  َعنُْهْم  َف  َوَما رَصَ  , َكَراَمته  ِمْن 
بُِكْفِرِهْم  النَّار  َأْهل  بِِه  ُاْبُتيِلَ  ِذي  الَّ امْلُِهني 
ِذي  ِْم َوَتْكِذيبهْم ُرُسله: چ احْلَْمد هللَِِّ الَّ بَِرهبِّ
َقنَا  َوفَّ ِذي  الَّ احْلَْمد هللَِِّ  َيُقول:  هِلََذا چ  َهَداَنا 
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فِيِه  َنْحُن  ِذي  الَّ َهَذا  َأْكَسَبنَا  ِذي  الَّ لِْلَعَمِل 
َعنَّا.  َعَذابه  َف  َورَصَ َوَفْضله  َكَراَمة اهللَّ  ِمْن 
اهللَّچ  َهَداَنا  َأْن  َلْواَل  لِنَْهَتِدَي  ُكنَّا  چَوَما 

َأْن  َلْواَل  لَِذلَِك  لِنُْرَشد  ُكنَّا  َوَما  َيُقول: 
َقنَا بَِمنِِّه َوَطْوله. والقول  َأْرَشَدَنا اهللَّ َلُه َوَوفَّ

ی  ی  ی  چ  تعاىل:  قوله  تأويل  يف 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی 
عن  ِذْكُره  تعاىل  قوُل  ىبچ  مب  خب 
احلات  الصَّ وعمُلوا  آمنُوا  الذين  هوالء 
أهّنم يقولون عند دُخوهلم اجلنَّة، ورؤيُتهم 
كَرامَة اهلل التي أْكَرَمهم هبا، وهو أّن أعداَء 
و  الدنيا،  لقد جاَءْتنا يف  واهلل  النّار:  اهلل يف 
النّار ُرُسل رّبنا باحلّق من  هؤالء الذين يف 
األخبار عن َوْعد اهلل أهَل طاعته واإليامن 
به وبُرُسله، و َوعيِده أهَل معاصيِه والُكِفر 
اجْلَنَُّة  تِْلُكُم  َأن  َوُنوُدوا  چ  قوُله:  وأّما  به. 
ُأوِرْثُتُموَها باَِم ُكنُتْم َتْعَمُلوَن چ، فإنَّ معناه: 
اهللُ  َوصَف  الذيَن  هؤالء  ُمناٍد،  وَناَدى 
ِصَفَتهم، وأْخَبَ عامَّ أعدَّ هلم مْن كرامته: أّن 
ُرُسيل  التي كانت  اجلنَّة  ْتْلُكم  هؤالء، هذه 
أْوَرَثُكُموها اهللُ عن  نيا خُتُبُكم عنها  الدُّ يف 
اُهم  إيَّ لَتْصديقُكم  ُرُسَلُه،  ُبوا  َكذَّ الّذين 
وطاَعُتكم ربَُّكم. وذلك معنى قوله: چ َما 

ُكنُتْم َتْعَمُلوَن چ)0)(.
ذكرنا،  ما  نجو  عىل  اهِلَداَياُت،  هذه  و 
لُه  حتُصُل  ال  الثانَيُة  ختصْل  ملْ  فإْن  ّتَبُة،  ُمرَتَ
الثَّالَِثُة، َبْل ال َيِصحُّ َتكليًفُه، ومْن ملْ حتُصْل 
ابَعُة، ومْن  ُصُل لُه الثَّالَثُة والرَّ لُه الّثانَيُة ال حَتْ
حَصَل لُه الّرابُِع فقد َحَصَل لُه الثَّاَلُث التي 
قبَلها، ومْن َحَصل لُه الّثالُِث فقد َحَصَل لُه 
ُصُل األُوىل  َذاِن قْبَلُه، ُثّم ينَعِكُس، فقد حَتْ اللَّ
و ال حَيُصُل لُه الّثاين وال حَيُصُل الّثالُث)))(.

آثار اهلدايات وجماالهتا:	 
هذا، واإلنساُن ال يقدُر أْن هَيِْدي َأَحدًا 
عاِء وتعريف الّطُرق من دون سائِر  إالَّ بالدُّ
بقولِه:  أشــــاَر  ل  األوَّ وإىل  اهِلَداَياِت)))(. 

األنبَياء:  ]ســـــــورة  ٻچ  چٻ 

الّرعد:  ]سورة  چ  ڃ ڃ ڃ  چ   ،]73
أشـار  اهِلدايـات  ساِئر  وإىل  داٍع.  أي   ]7

بقولِه تعاىل: چ ک ک ک گ گچ 
َذَكر  ِهداَية  وُكلُّ   .]56 الَقَصص:  ]سورة 
الظاملِِيـَن والكافِِريَن  أنه منَع  عـزَّ وجلَّ  اهللَُّ 
التَّْوفِيـُق  وهي  الثالَِثُة،  اهِلداَيـُة  فهي  منها، 
التي  والرابعُة  امُلْهَتُدوَن،  به  خَيَْتصُّ  الـذي 

اجلَنَِّة،  وإْدخـاُل  اآلخرِة  يف  الثَّواُب  هي 
ڇ  ڇ  چ  چ   : وجلَّ عزَّ  قولِه  نحُو 
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ڇ چ ]سورة آل ِعمَران: 86[ إىل قولِه: 

چ ]سورة  چ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڳ  ڳ  چ  وكقولِه:   ](58 الَبَقَرة: 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
چ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
َنفاها  ِهداَية  وُكلُّ   .](07 النّحل:  ]سورة 
أهنم  وَذَكَر  الَبرَش،  وعن    النبِيِّ عن  اهلل 
امُلْخَتصَّ  عدا  ما  فهي  عليها،  قاِدِريَن  غرُي 
وذلك  الطريق،  وَتْعِريِف  عـــــــاِء  الدُّ من 
اجلَنَِّة،  وإْدخاِل  والتَّْوفِيِق  الَعْقِل  كإْعطاِء 
چ چ چ چچ  كقولِه َعزَّ ِذْكُرُه: 

ڇ  ڇ  چ   ،](7( الَبَقَرة:  ]سورة 
الَبَقَرة:  ]سـورة  ڍچ  ڇ  ڇ 

مث  جث  يت  ىت  مت  چ   ،](7(
ىثچ ]سورة األنَعام: 35[، چٹ ٹ 
وم:  الرُّ ]سورة  ڤچ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ   ،]53
 ،]37 النّحل:  ]سورة  چ  ڱ  ڱ  ڱ 
چ يئ جب حب خب مب ىب يبچ ]سورة الّرعد 

چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ   ،]33
گ  ک  ک  ک  چ   ]37 َمر:  الزُّ ]سورة 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ڱ چ ]سورة الَقَصص: 56[.

تعاىل:  بقولِه  أشاَر  املعنَى  هذا  وإىل 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چڦ 

قولُه:   .]99 ُيونس:  ]سورة  ڃچ. 
]سورة  ٻچ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

يِه  اهلَُدى وُمَتَحرِّ اإلرَساء: 97[ أي طالُِب 
ُقُه وهَيِْديِه إىل طريق اجلَنَِّة، ال  هو الذي ُيَوفِّ
الِل والُكْفِر،  ى طريَق الضَّ ُه َفَيَتحرَّ َمْن ضادَّ

ىبچ  مب  خب  حب  جب  چ  كقولِه: 
ُأْخَرى:  ويف   ](64 الَبَقَرة:  ]ســـــورة 

)الظاملنَِِي(. ويف قوله: چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
َمر: 3[  ہ ہ ہ چ ]سورة الزُّ
َيْقَبُل ِهداَيَتُه،  اُر هو الذي ال  الكاِذُب الَكفَّ
فإن ذلك راِجٌع إىل هذا، وإن مل يكْن َلْفُظُه 
مل  ِهداَيَتُه  َيْقَبْل  مل  ومن  لذلك،  َمْوُضوعًا 
تِي مل ُأْهِد َلُه،  هَيِْدِه، كقولَِك: من مل َيْقَبْل َهِديَّ
َرِغَب  وَمْن  أْعطِِه،  مل  َعطِيَّتِي  َيْقَبْل  مل  وَمْن 

َعنِّي مل أْرَغْب فيه)3)(.
ڳ  ڳ  گ  چ  النحِو:  هذا  وعىل 
 ](58 الَبَقَرة:  ]سورة  ڳچ  ڳ 

ڄ  چ  وقولُه:  )الفاِسِقنَي(.  أْخَرى:  ويف 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
َيْعني  ]سورة ُيونس: 35[  چ  چ ڇ ڇ 
َأنَّ األَْصنَاُم ال هَتَْتِدي وال هَتِْدي َأَحدًا وإْن 
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ِحجاَرة  من  َمواٌت  ألهنا  َتِد  هَتْ مل  ُهِدَيْت 
أو  برشًا  يعبـــدون  الذين  وأما  ونحوها. 
أمثاهلم،  عباٌد  فهم  سواهم  أو  مالئكة 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ  تعاىل:  قال  كام 
]سورة  ېچ،  ې  ۉ  ۉ 
موضٍع  يف  وقال   ،](94 األعَراف: 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  آَخَر: 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
]73 النّحل:  ]سورة  ٺچ  ٺ 
چۆئ ۈئ ۈئچ   : وجلَّ عزَّ  وقـولُه 
]سورة اإلنَسان: 3[، چ ڻ ڻ چ 

]سورة الَبَلد: 0)[، چ ہ ہ 
 ]((8 افات:  الصَّ ]سورة  ہچ 
َف من طريِق اخلرَْيِ  فذلك إشارٌة إىل ما َعرَّ
بالَعْقِل  والِعقاِب  الثَّواِب  وطريِق   ، ِّ والرشَّ

والرشِع. وكذا قولُه: چ ېئ ىئ ىئ 
األعَراف:  ]سورة  چ  ی  ی  ىئ 

گ  گ  گ  ک  ک  چک   ،]30
الَقَصص:  ]سورة  ڳچ  ڳ  ڳ  گ 

56[. أّما قوله تعاىل: چ ٹ ٹ ٹ ٹ 
الّتَغاُبن: ))[ فهو إشـارٌة  ]سورة  چ  ڤ 
اُه  َيَتَحرَّ فيام  ْوِع  الرَّ يف  امُلْلَقى  التَّْوفِيِق  إىل 
 : وجلَّ عزَّ  بقولـِه  َعنَى  وإياُه  اإلنسـاُن، 

د:  چۇئ ۆئ ۆئ ۈئچ ]سورة حمَمَّ

.](7
بِنَْفسـِِه،  َمواِضـَع  يف  اهِلداَيـُة  َي  وُعدِّ
بإىل)4)(.  مواِضع  ويف  بالالِم،  َمواِضَع  ويف 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  األخري  فمن 

ِعمَران:  آل  ]ســــــورة  ٿچ  ٺ  ٺ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ   ،](0(
ۀچ ]سورة األنَعام: 87[، چ ڄ 

]سورة  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   ،]35 ُيونس: 
ٿ چ ]سورة النَّازَعات: 8) -9)[. 

ڄ  چ  نحُو:  بِنَْفِسِه  َي  ُعدِّ وما 
النَِّســـاء:  ]ســـــــــورة  ڃچ  ڃ 
ہچ  ہ  چہ   ،]68

ٹ  چ   ،]((8 افــــــــات:  الصَّ ]سورة 
 ،]6 ة:  الَفاحِتَ ]سورة  ٹچ  ٹ 

ڄچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ 

ۇ  ڭ  چ   ،]88 النَِّساء:  ]سورة 
پ  چ  النَِّساء: 68)[،  ]سورة  ۇچ 
 ،]43 ُيونس:  ]سورة  پچ  پ 
]سورة  چ  ېئ ېئ ىئ ىئ  چ 

النَِّساء: 75)[.
َيْقَتِضيان  والتَّْعِليُم  اهِلَداَيُة  كاَنت  ومَلَّا 
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ِمَن  فًا  وَتَعرُّ ِف،  امُلَعرِّ ِمَن  َتْعِريفًا   : َشْيَئنْيِ
فإنه  والتَّْعِليُم،  اهِلداَيُة  َتمَّ  وهبام  ِف،  امُلَعرَّ
اهلَاِدي وامُلَعلِِّم، ومل  ِمَن  الَبْذُل  َمَتى َحَصَل 
ومل  هَيِْد،  مل  يقاَل:  أن  َصحَّ  الَقُبوُل  حَيُْصل 
ُيَعلِّْم، اعتبارًا بَِعَدِم الَقُبوِل. وَصحَّ أن يقاَل: 
َهَدى وَعلََّم، اعتبارًا بَِبْذلِِه، فإذا كان كذلك 
َصحَّ أن يقاَل: إنَّ اهللََّ تعاىل مل هَيِْد الكافِِريَن 
الذي  الَقُبوُل  حَيُْصِل  مل  إنه  إذ  والفاِسـِقنَي، 
يقاَل:  أن  والتَّْعِليِم. وصحَّ  اهِلداَيِة  متاُم  هو 
َمُهْم إذ َحَصَل الَبْذُل الذي هو  َهداُهْم وَعلَّ

َمْبَدُأ اهِلَداَيِة)5)(.

أن  يصحُّ  األول  االعتبــــــاِر  َفَعىَل 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ  تعاىل:  قولُه  حُيَْمَل 
 ،](58 الَبَقَرة:  ]ســـــورة  ڳچ 
 : و)الكافِِريَن(. وعىل الثاين قولُه عزَّ وجلَّ

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ 

واألُوىَل  ُفّصَلت: 7)[،  ]سورة  چ  ۉ 
حيُث مل حَيُْصِل الَقُبوُل امُلِفيُد، فيقاُل: َهداُه 
اهللَُّ َفَلْم هَيَْتِد، كقولـِه چ ٴۇ ۋ چ ]سورة 

ٺ  ٺ  چ  وقولُه:   .](7 ُفّصَلت: 
الَبَقَرة:  ]سورة  چ  ٺٿ ٿ ٿ ٿ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چ  قولِه:  إىل   ](4(
الَبَقَرة:  ]ســــورة  کچ  ڑ  ڑ  ژ 

ُهَداُه واْهَتَدْوا به.  َقبُِلوا  الذيَن  َفُهُم   ](43
ٹچ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  وقولُه 
ڃ  ڄ  چ   ،]6 ة:  الَفاحِتَ ]سورة 
فقد   ]68 النَِّساء:  ]سورة  ڃچ 
هي  التي  ُة  العامَّ اهِلداَيُة  به  ُعنَِي  قيَل: 
نقـوَل  أن  وُأِمْرنـا  األنبياِء،  وُسنَُّة  الَعْقُل 
لُِيْعطَِينَا  َفَعَل  قد  كاَن  وإن  بأْلِسنَتِنَا،  ذلك 
اللَُّهمَّ  نقوَل:  أن  ُأِمْرنا  كمـا  َثوابـًا،  بذلك 
عليـه  َقـْد َصىلَّ  كـاَن  وإن  ٍد،  حُمَمَّ َصلِّ عىل 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  بقولـِه: 
وقيَل:   ،]56 األحَزاب:  ]سورة  چ  ڃ 
إن ذلك ُدعاٌء بِِحْفظِنا عن اْستِْغواِء الُغواِة، 
ُسؤاٌل  هو  وقيَل:  َهواِت.  الشَّ واْستِْهَواِء 

للتَّْوفِيِق امَلْوُعوِد به يف قولِه: چ ۇئ ۆئ 
د: 7)[، وقيَل:  ۆئ ۈئ چ ]سورة حمَمَّ
اجلَنَِّة يف اآلخرِة. وقولُه  لِلِهداَيِة إىل  ُسؤاٌل 

: چ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  عزَّ وجلَّ
فإنه   ](43 الَبَقَرة:  ]سورة  چ  ک  ڑ 

َيْعنِي به مْن َهداُه بالتَّوفِيِق املذكوِر يف قولِه 
ۈئچ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  چ   : وجلَّ عزَّ 
يف  واهِلَداَيُة  واهلَُدى   .](7 د:  حمَمَّ ]سورة 
اهللَُّ  َخصَّ  قـد  لكْن  واحٌد،  َغِة  اللُّ موضوِع 
وأْعَطاُه  َتَوالَُّه  بمـا  اهلُـَدى  َلْفَظَة  وجلَّ  عزَّ 
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واْخَتصَّ هـو بـه ُدوَن مـا هـو إلـى اإلنساِن، 
نحـُو: چ ڀ ڀ چ ]سورة الَبَقَرة: )[، 
الَبَقَرة:  ]سورة  چ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

األنَعام:  ]سورة  چ  ڤ  ٹ  چ   ،]5
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  چ   ،]9(
ڀ  چ   ،]38 الَبَقَرة:  ]سورة  چ  ڀ 

الَبَقَرة:  چ ]سورة  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
چ  ہ  ہ  ہ  چ   ،]((0

مت ىت يت  چ  ]سورة آل ِعمَران: 38)[، 
األنَعام:  ]سورة  چ  ىث  مث  جث 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ   ،]35
 ]37 النّحل:  ]سورة  ڱچ  ڱ  ڱ 

چ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چ 

خَيَْتصُّ  واالْهتِداُء:   .](6 الَبَقَرة:  ]سورة 
االْختِياِر،  طريِق  من  اإلنساُن  اُه  َيَتَحرَّ بام 
ِة. قال  ِة، أو األْخَرِويَّ ْنَيِويَّ الدُّ إّما يف األُموِر 

تعاىل چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ ]سورة األنَعام: 97[ وقال: چ ڻ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ہ ہ ہ ھ ھ چ ]سورة 
اهِلداَيِة  لَِطَلِب  ذلك  ويقاُل   ،]98 النَِّساء: 

نحُو: چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
 ،]53 الَبَقَرة:  ]سورة  ڑچ  ژ 

وقال: چ ھ ے ے ۓ ۓ 
الَبَقَرة:  ]سورة  ڭچ  ڭ  ڭ 

ہچ  ہ  ہ  ۀ  چ   ،](50
ڌ  چڍ   ،](0 ِعمَران:  آل  ]سورة 
]سورة  ژچ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

الَبَقَرة: 37)[.
بِعامِلٍ،  َيْقَتِدي  َمن  امُلْهَتِدي  ويقاُل: 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  نحُو: 
ٹ ٹ چ ]سورة امَلائدة: 04)[ تنبيهًا 
َيْقَتُدوَن  وال  بأْنُفِسِهْم  َيْعَلُموَن  ال  أهنْم 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  وقولُه:  بَِعامِلٍ)6)(. 
ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ ]سورة 
كل  عىل  هنا  االْهتَِداَء  فإن   ](5 اإلرَساء: 
االْقتِداِء  ومن  اهِلَداَيِة  َطَلِب  ِمن  وجوهه 

ٿ  ٿ  چ  قولُه:  وكذا  هيا،  حَترِّ ومن 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
وقولُه:  النَّمل: 4)[  چ ]سورة  ڤ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ 

ثم  فمعناُه:   ]8( طه:  ]سورة  ڱچ 
ومل  يه،  رِّ حَتَ عن  َيْفرُتْ  ومل  اهِلداَيِة  َطَلَب  أداَم 

ڦ  ڦ  چ  وقولُه:  امَلْعِصَيِة.  إىل  َيْرِجْع 
الَبَقَرة: 56)[  ]سورة  چ  ڦ ڦ 

چ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  قوله:  إىل 
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ْوا  رَّ حَتَ الذين  أي   ](57 البقرة:  ]سورة 
خُمِْبًا  وقال  هبا.  وَعِمُلوا  وَقبُِلوها  ِهداَيَتُه 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چ  عنهم: 
]سورة  ڤچ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
الّزخُرف: 49[ واهلَْدُي خُمَْتصٌّ بام هُيَْدى إىل 
والواِحَدُة:  األَْخَفُش:  قاَل  احلَراِم.  الَبْيِت 
ُه  َكأنَّ َهْدٌي،  لأُِلْنَثى  ويقاُل  قال:  ٌة.  َهِديَّ

ۇ ۇ ۆ ۆ  چ  َمْصَدٌر ُوِصَف به. 
ۈ ۈچ ]سورة الَبَقَرة: 96)[، چۆئ 
 ،]95 امَلائدة:  ]ســـــــورة  ۈئچ  ۆئ 
 ]97 املائدة:  ]سورة  ڄچ  چڄ 

 ](5 الَفْتح:  ]سورة  چ  ڦ  ڤ  چ 

ٌة باللَُّطِف الذي هُيِْدي بعُضنا  ُة خُمَْتصَّ واهلَِديَّ
مئچ  حئ  جئ  ی  چ  بعــٍض  إىل 

ٺ  ٺ  ڀ  چ   ]35 النَّمل:  ]سورة 
ٺ چ ]سورة النَّمل: 36[.

اخلامتـــــــــــة:
إّن التوفيق واهلداية بيد اهلل عز وجل، 
أن  شاء  ومن  هداه،  هيديه  أن  اهلل  شاء  من 

يضله أضله، قال اهلل تعاىل: چ چ ڇ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
 ،](3 الزمر:  ]سورة  چ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

وقال جل وعال: چ گ گ ڳ ڳ ڳ 

]سورة  چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
اأْلَْنَعاِم: 39[، وقال سبحانه: چ ېئ ېئ 
ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ 
 ](78 اأْلَْعَراِف:  ]سورة  جئچ  ی 

ٹ  ٹ  چ  صالته  يف  يدعو  املسلم 

أّن  لعلمه   ]6 الفاحتة:  ]سورة  چ  ٹ 

فالعبد  ؛  ذلك  ومع  تعاىل،  اهلل  بيد  اهلداية 
ُمطاَلب  اهلداية،  بأسباب  باألخذ  مطالب 
بالصب والثبات والبدء بطريق االستقامة، 
فقد وهبه اهلل عز وجل عقال منريا، وإرادة 
حرة، خيتار هبا اخلري من الرش، واهلدى من 
احلقيقية،  األسباب  بذل  فإذا  الضالل، 
التامة  اهلداية  اهلل  يرزقه  أن  عىل  وحرص 
تعاىل:  قال  تعاىل.  اهلل  من  التوفيق  جاءه 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
األَْنَعام:  ]ســـــورة  ٺچ  ٺ 

.]53
اآلية املائة واخلامسة والثامنني يف قوله 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل: 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ 
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ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
البقرة:  ]سورة  چ  ې  ې 

.](85

السابقة  اآليات  يف  النظر  خالل  ومن 
بًة، يتبنيَّ لنا التايل: ُمَرتَّ

اآلية األوىل: وْصٌف للقرآن.
اهلل- من  اهلدى  أنَّ  تقرير  الثانيـــــة: 

سبحانه وتعاىل.
الثالثة: أنَّ اهلدى يأيت للجن واألنس.

اهلدى  نزول  وسيلة  إىل  ُتشري  الرابعة: 
البرش:  ومن  املالئكة  من  للَخلق  وإيصاله 

.وحممد جبيل
اهلدى  نزول  وقت  ذكرت  اخلامسة: 

وهو شهر رمضان.
اهلداية  مصطلح  إن  القول:  وخالصة 
باشتقاقاته الفعلية واالسمية، هو مصطلح 
حســـــب  الكريم  القرآن  يف  ذكره  تكّرر 
عباده،  هبا  هيدي  أن  اهلل  أراد  التي  األوجه 
ولعظمة كالمه عّز وجل، كان جاء الرتتيب 
بالوجه  اإلنسان  اهتدى  فإن  عكسيا، 
بام  سيهتدي  فحتام  اهلدايات،  من  الرابع 
ومهام  األخرى،  اهلدايات  أوجه  من  سبقه 
تعددت  ومهام  اهلدايات،  أوجه  اختلفت 
تتمحور  داللتها  ستبقى  مصطلحاهتا، 

حول الرشد إىل الصواب.
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عيل  بن  حممد  بن  لعيل  التعريفات  ينظر:   )((
دار  األبياري،  إبراهيم  حتقيق،  اجلرجاين، 
405)ه،  ط،  د.  بريوت،  العريب،  الكتاب 
الوسيط  املعجم  و  )هدي(  مادة  ص395، 
الرشوق  مكتبـــــة  العربية،  اللغة  ملجمع 
5)4)ه:  004)م،  ط4،  مرص،  الدولية، 
اللغة  تــاج  الصحاح،  و  ــدى(،  )ه  ،978
راجعه،  للجوهري،  العربية  وصــحــاح 
أمحد،  جابر  وزكريا  الشامي  حممد  أنــس 
هـــ430)،  مرص،  القاهرة،  احلديث،  دار 

009)م: 94))، مادة )هدى(.
))( النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري 
البن  واألثــر  احلديث  غريب  يف  النهاية 
األثري، تقديم، عيل بن حسن بن عيل بن عبد 
العربية  اململكة  اجلوزي،  ابن  دار  احلميد، 
مادة   ،(003 )46)هـ:   ،( ط  السعودية، 

)هدا(.
حممد  الــديــن  ملجد  املحيط،  القامــوس   )3(
فن  مؤسسة  ــادي،  آب الفريوز  يعقوب  بن 
 ،406-  405  /4 دت،  مرص،  الطباعة، 

مادة ) اهُلدى(.
)4( املصدر نفسه، ص004)، مادة )هدي (.

الزخمرشي،  اهلل  جلار  البالغة،  أساس  ينظر:   )5(
مكتبة  املعري،  وسوقي  نعيم  مزيد  حققه، 
 ،( ط،  لبنان،  بــريوت،  نـــارشون،  لبنان 

998)م: )/ 368 )هدي(.
الكريم  القرآن  ألفاظ  مفردات  تفسري  ينظر:   )6(
جممع البيان احلديث، لسمري عاطف الّزين، 
دار الكتاب اللبناين، مكتبة املدرسة بريوت، 

لبنان، ط)، 404)هـ -984)م ص)89، 
مادة )هدى(.

مسعدة  بن  سعيد  احلسن  أليب  القرآن  معاين   )7(
فايز  حتقيق  األوســط،  باألخفش  املعروف 
ــل،  ــ وداراألم البشري  دار  ط)،  ــارس،  فـ
400)هـ -)40)هـ/ 979)م -)98)م، 

.(98 /(
جممع  الكريم  القرآن  ألفاظ  مفردات  تفسري   )8(
مادة   ،888-  887 ص  احلديث،،  البيان 

)هدى(.
)9( اجلامع ألحكام القرآن، واملبنّي ملا تضّمنه من 

السنّة وآي الفرقان، 4)/ )7.
)0)( تفسري غريب القرآن، أليب حممد عبد اهلل بن 
مسلم بن قتيبة، حتقيق السيد أمحد صقر، عن 

دار الكتب العلمية، 398)هـ، ص 79).
)))( ينظر: تفسري الطبي من كتابه جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن، أليب جعفر حممد بن 
معروف  عواد  بشار  حتقيق  الطبي،  جرير 
وعصام فارس احلرستاين، مؤسسة الرسالة، 
 /5 -994)م،  ـــ  5)4)ه بــريوت،  ط)، 

.(68- (67
)))( تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
ــار اهلل  ــل يف وجـــوه الــتــأويــل، جل ــاوي األق
الزخمرشي، حتقيق خليل مأمون شيحا، دار 
املعرفة للطالعة والنرش والتوزيع، بريوت، 

ط3، 430)هـ/ 009)م، ص0)0).
زياد  بن  حييى  زكريا  أليب  القرآن  معاين   )(3(
أمحد  و  النجار  عيل  حممد  حتقيق  الــفــّراء، 
ــريوت،  ــامل الــكــتــب، ب يــوســف نــجــايت، ع

اهلوامش:
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980)م، 3/ )6.
تضّمنه  ملا  واملبنّي  القرآن،  ألحكام  اجلامع   )(4(
من السنّة وآي الفرقان، 9)/ 63) -64).

)5)( معاين القرآن للفراء 3،/ )6).
تضّمنه  ملا  واملبنّي  القرآن،  ألحكام  اجلامع   )(6(
من السنّة وآي الفرقان، أليب عبد اهلل حممد 
عبد  حتقيق  القرطبي،  بكر  أيب  بن  أمحد  بن 
اهلل بن عبد املحسن الرتكي، بمشاركة حممد 
رضوان عرقسويس، مؤسسة الرسالة، ط)، 

7)4)هـ -006)م، ))/ 5).
كثري(،  ابن  )تفسري  العظيم  القرآن  تفسري   )(7(
إلسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي 
أبو الفداء عامد الدين، حتقيق سامي بن حممد 
السالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، 0)4) 

ط3، هـ -999) م، 8/ 37) -38).
)8)( صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج الفشريي 
النيسابوري، حتقيق ودراسة مركز البحوث 
 ،( ط  التأصيل،  دار  املعلومات،  وتقنية 
433)هـ -4)0)م، كتاب الزهد والرقائق 
حديث  من  خري(  كله  أمره  املؤمن  باب   (
اهلل  –ريض   (999 رقم  الّرومي  صهيب 
فيه  روي  وقد   .(465-  (464 ص  عنه، 
)عَجبًا  بتاممه:  واللفظ  لفظ،  بغري  احلديث 

ذاَك  وليَس  خرٌي  كلُُّه  أمَرُه  إّن  امُلؤمن،  ألْمر 
َشَكَر،  اُء  رَسَّ أَصابْتُه  إْن  املؤمن،  إالَّ  ألَحٍد 
 ، َصَبَ اُء  رَضَّ أَصاَبْتُه  وإْن  لُه،  خريًا  فكاَن 

فكاَن خريًا له(.
ابن  )تفسري  العظيم  القرآن  تفسري  ينظر:   )(9(

كثري(، 7/ 309 -0)3.
)0)( ينظر: تفسري الطبي من كتابه جامع البيان 

عن تأويل آي القرآن، 3/ 438 -440.
)))( تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكريم جممع 

البيان احلديث، ص888، مادة )هدى(.
)))( ينظر: تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكريم 
مــادة  ص888،  احلــديــث،  البيان  جممع 

)هدى(.
)3)( ينظر : تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكريم 
مــادة  ص889،  احلــديــث،  البيان  جممع 

)هدى(.
)4)( ينظر : تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكريم 
مــادة  ص890،  احلــديــث،  البيان  جممع 

)هدى(.
)5)( ينظر: تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكريم 

جممع البيان احلديث، 890، مادة )هدى(.
)6)( ينظر: تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكريم 
ــادة  -893م  89( احلديث،  البيان  جممع 

)هدى(. 
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القرآن الكريم.
الزخمرشي، -  اهلل  جلار  البالغة،  أساس 

املعري،  وسوقي  نعيم  مزيد  حققه، 
لبنان،  بريوت،  نارشون،  لبنان  مكتبة 

ط، )، 998)م.
عيل -  بن  حممد  بن  لعيل  التعريفــــات، 

األبياري،  إبراهيم  حتقيق،  اجلرجاين، 
ط،  د.  بريوت،  العريب،  الكتاب  دار 

405)هـ.
البيان -  جامع  كتابه  من  الطبي  تفسري 

جعفر  أليب  القرآن،  آي  تأويل  عن 
حتقيــــــق  الطبي،  جرير  بن  حممد 
فارس  وعصام  معروف  عواد  بشار 
ط)،  الرسالة،  مؤسسة  احلرستاين، 

بريوت، 5)4)هـ -994)م.
عبد -  حممد  أليب  القرآن،  غريب  تفسري 

السيد  حتقيق  قتيبة،  بن  مسلم  بن  اهلل 
العلمية،  الكتب  دار  عن  صقر،  أمحد 

398)هـ.
التنزيل -  حقائق  عن  الكشاف  تفسري 

التأويل،  وجوه  يف  األقاويل  وعيون 

املصادر واملراجع: 

خليل  حتقيق  الزخمرشي،  اهلل  جلار 
للطباعة  املعرفة  دار  شيحا،  مأمون 
ط3،  بريوت،  والتوزيـــــع،  والنرش 

430)هـ -009)م.
تفسيــــر القرآن العظيـــــــــــم )تفسري - 

بن  عمــــــر  بن  إلسامعيل  كثري(،  ابن 
الفداء  أبو  الدمشقي  القريش  كثري 
حممد  بن  سامي  حتقيق  الدين،  عامد 
والتوزيع،  للنرش  طيبة  دار  السالمة، 

0)4) ط3، هـ -999) م.
القرآن -  ألفــــــــــاظ  مفردات  تفسري 

سمري  احلديث،  البيان  جممع  الكريم 
اللبناين،  الكتاب  دار  الّزين،  عاطف 
ط)،  لبنان،  بريوت،  املدرسة  مكتبة 

404)هـ-984)م.
ملا -  واملبنّي  القرآن،  ألحكــام  اجلامع 

أليب  الفرقان،  وآي  السنّة  من  تضّمنه 
بكر  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد 
عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيــــق  القرطبي، 
حممد  بمشاركــــــة  الرتكي،  املحسن 

رضوان عرقسويس، مؤسسة الرسالة، 
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ط)، 7)4)هـ -006)م.
وصحاح -  اللغــــــــة  تاج  الصحاح، 

أنس  راجعـــه،  للجوهري،  العربية، 
دار  الشامي وزكريا جابر أمحد،  حممد 
هـ430)،  مرص،  القاهرة،  احلديث، 

009)م: 94)) م.
احلجــــاج -  بن  ملسلم  مسلم،  صحيح 

القشريي النيسابوري، حتقيق ودراسة 
مركز البحوث وتقنية املعلومات، دار 
التأصيل، ط )، 433)هـ -4)0)م.

آبــــــادي، -  القاموس املحيط، الفريوز 
الفريوز  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد 
مرص،  الطباعة،  فن  مؤسسة  آبادي، 

د. ت.
العربية، -  اللغة  الوسيط ملجمع  املعجم 

مكتبة الرشوق الدولية، مرص، ط، 4، 

5)4)هـ -004)م.
سعيـــــد -  احلسن  أليب  القرآن  معاين 

)األخفش  بـ  املعروف  مسعــــدة  بن 
ط)،  فارس،  فايز  حتقيق  األوسط(، 
400)هـ- األمل،  ودار  البشري  دار 

)40)هـ/ 979)م -)98)م.
معاين القرآن، أليب زكريا حييى بن زياد - 

الفّراء، حتقيق حممد عيل النجار و أمحد 
بريوت،  الكتب،  عامل  نجايت،  يوسف 

980)م.
النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن - 

األثري النهاية يف غريب احلديث واألثر 
البن األثري، تقديم، عيل بن حسن بن 
عيل بن عبد احلميد، دار ابن اجلوزي، 
السعودية، ط)،  العربية  اململكـــــــــة 

)46)هـ. 





فحوى البحث

6(

 يعّد القرآن الكريم دستوراً متكامالً ملن أراد أن يسري عىل وفق املنهج 

اإللهي ذلك املنهج الذي به السعادة يف الدنيا واآلخرة، وإن املتأمل يف 

كل  أشتمل عىل  انه  يجد  وآيات  يتضمنه من سور  وما  الكريم  القرآن 

تقع عىل  التي  املشاكل  يعالج جميع  انه  يجد  الحياة، وكذلك  مفاصل 

مدى األزمان والدهور كيف ال وهو منزٌل من عند رب العاملني خالق كل 

يشء وهو الحكيم الخبري.

ومن تلك األمور املهمة التي ركز عليها القرآن الكريم ودعا إىل االلتزام 

بها مسألة التحيل باألخالق، ولرب سائٍل يسأل كيف ركز القرآن الكريم 

بسط  الذي  البحث  خالل  من  سنلمحه  ما  هذا  األخالق،  مسألة  عىل 

اآليات التي دعت اىل تبني االخالق العامة ودعت اىل مكارمها.

د. مصطفى خالد جهاد العزاوي
كلية الرتبية -جامعة سامراء
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املقدمـــــــة:
القرآن  يف  وردت  التي  اآليـــــات  إن 
أخالقيـــــــات  عىل  دلت  والتي  الكريم 
مفهوم  عىل  تدل  كلها  اإلسالمي  الدين 
فيه  ملا  املهم،  األمر  هبذا  االلتزام  ورضورة 
الشعوب  وحتث  حياتنا،  يف  رضورة  من 
واملجتمعات بكل طوائفها إىل العمل عىل 
ربنا- قانونه  وضع  الذي  املبدأ  هذا  أحياء 

سبحانه وتعاىل -يف كتابه العزيز.
عنوان  أجعـــــــــل  ان  ارتأيت  ولقد 
وعالجه  الكريم  بـ)القرآن  موسومًا  بحثي 
هذا  عىل  وركزت  األخالقي(  لالنحراف 
جتعل  مهمة  أمور  من  فيه  ملا  املهم  اجلانب 
القرآن  بـــــــأن  أمره  الفرد عىل بصرية من 
وقام  اليه  نحتاج  ما  كل  لنا  أورد  الكريم 

بمعاجلته بأبسط الطرق واألساليب.
أمهية املوضوع واهلدف منه:

يعالج  أنه  يف  املوضوع  أمهية  تكمُن 
األخالق  وهي  اال  حياتنا  يف  مهمة  مسألة 
الفاضلة، وذلك ملا فيها من مصلحة تصُب 
يف مجيع املجتمعات املسلمة وغري املسلمة، 
ضوئه  يف  يتم  األخالق  مبدأ  ألن  وذلك 
إحالل األمن واألمان يف البلدان، وكذلك 

الطوائف  بني  واملحبة  التسامح  روح  يبث 
الرمحة  نرش  عىل  يعمل  وكذلك  املسلمة، 
اإلنســـــان  حقوق  عىل  والعمل  والعدل 

ورعايتها وتطبيقها عىل أتم وجه.
خطة البحث:

وقد قسمُت خطة البحث عىل مقدمة، 
باملصادر  وقائمة  وخامتـــــــــة  ومبحثني، 

واملراجع.
مبسطًا  عرضًا  فكانت  املقدمــــة:  فأما 
حول املوضوع وكذلك اهلدف منه واخلطة 

التي رست عليها يف كتابة املوضوع.
و	مــــــا املبحث األول: فهو التعريف 
وأسباب  األخالقي  االنحراف  بمفهــــوم 

تفشيه يف املجتمعات.
ويتضمـن مطلبني: املطلــــــب األول: 
مفهــــوم االنحـراف األخـــالقي لغــــــــًة 

واصطالحًا.
تفيش  أسبـــاب  الثـــــاين:  املطلـــــب 

االنحراف األخالقي يف املجتمعات.
و	ما املبحــث الثاين: فهو اآليات التي 
دلت عىل األخالق واآلثار املستنبطة منها.
املطلب األول: اآليات التي دلت عىل 

األخالق.
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من  املستنبطة  اآلثار  الثاين:  املطلب 
األخالق  تطبيق  عىل  تدل  التي  اآليات 

الفاضلة.
وأما اخلامتة فضمنتها أهم النتائج التي 

توصلُت إليها يف بحثي.
يف  يوفقني  أن  اهلل  أسال  اخلتام  ويف 
ملا  املجتمع  منه  يستفيد  وأن  البحث،  هذا 
فيه من مصلحة تصب يف خدمتهم، وعىل 
القرآن  عاجلها  التي  اجلوانب  بعض  إبراز 

الكريم.
آله  وعىل  حممد  سيدنا  عىل  اهلل  وصىل 

وصحبه املنتجبني.
املبحث األول:

التعريف بمفهوم االنحراف األخالقي 
وأسباب تفشيه يف املجتمعات:

املطلب األول:
مفهـــــــوم االنحراف االخالقي

لغًة واصطالحًا:
االنحراف لغًة:

حرف كل يشء: حده وناحيته، وفالن 
عىل حرف من هذا األمر أي منحرف عنه 
إذا  انحرافًا  اليشء  عن  وانحرفت  مائل، 

ملت عنه.

مــــال عن جادة  وانحرف الشخص: 
املستقيم  الطريق  عن  وحاد  الصواب، 

»انحرفت غريزته«))(.
اخلّط  عن  اخلروج  هو  واالنحراف 
خّط  عن  السائق  خرج  فإذا  عنه،  وامليالن 

السري نقول إّنه انحرف عن الطريق))(.
الدين  ضوابط  عن  املسلُم  خرج  وإذا 
وقواعد الرشيعة، نقول عنه كام نقول عن 
عن  خرج  إّنه  املركبة،  أو  النهر  أو  السائق 

خّط السري أو منهاج الرشيعة.
ومنه حتريف الكالم عن مواضعه أي 

تغيريه)3(.
األخالق لغًة:

اخلُلق: خلق اإلنسان الذي طبع عليه. 
املروءة،  اخللـــــــق:  اخلُلق،  حسن  وفالن 

ڱ  ڱ  چ  التنزيل:  ويف  الدين  واخللق: 
ڱ ں چ ]سورة القلم: 4[.

والنصيب  احلظ،  كسحاب:  واخلالق 
الوافر من اخلري والصالح، يقال: ال خالق 
له، أي: ال رغبة له يف اخلري، وال صالح يف 

الدين)4(.
بضم  اخللق،  العرب:  لسان  يف  وقال 
والطبـــــــــع  الدين  وهو  وسكوهنا:  الالم 
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والسجية، وحقيقته أنه لصورة اإلنســــان 
ومعانيها  وأوصافها  نفسه  وهي  الباطنة 
املختصة هبا بمنزلة اخللق لصورته الظاهرة 
وأوصافها ومعانيها، وهلام أوصاف حسنة 

وقبيحة)5(.
األخالق اصطالحًا:

لقد تعددت تعريفات العلامء يف مفهوم 
األخالق وأورد بعضًا منها:

اخللق حال للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا . )
احلال  وهذه  روية.  وال  فكر  غري  من 
يكون  ما  منهــــــا  قسمني:  إىل  تنقسم 
كاإلنســــــان  املزاج  أصل  من  طبيعيا 
غضب  نحو  يشء  أدنى  حيركه  الذي 
وهييج من أقل سبب وكاإلنسان الذي 
من  يفزع  كالذي  يشء  أيرس  من  جيبن 
أدنى صوت يطرق سمعه أو يرتاع من 
خب يسمعه وكالذي يضحك ضحكا 
مفرطا من أدنى يشء يعجبه وكالذي 
يغتم وحيزن من أيرس يشء يناله، ومنها 
والتدرب  بالعادة  مستفادًا  يكون  ما 
ثم  والفكر  بالروية  مبدؤه  كان  وربام 
يصري  حتى  فأوال  أوالً  عليه  يستمر 

ملكة وخلقًا)6(.

الغزايل األخالق عدة . ) كمــــــــا عرف 
احلسن  اخللق  بأن  منها:  تعريفات، 
وقوة  الشهوة،  وقوة  التفكري،  قوة  هو 
احلسن  اخللق  يعرف  وتارة  الغضب، 
بفعل املرء ما يكره، مستدالً باحلديث 
النبوي: »حفت اجلنة باملكاره، وحفت 

النار بالشهوات«)7(.
كام عرفه أيضًا: بأنه عبارة عن هْيَأة يف . 3

األفعال  عنها  تصدر  راسخة  النفس 
بسهولة ويرس من غري حاجـــــــــة إىل 
بحيث  اهليئة  كانت  فإن  وروية،  فكر 
تصدر عنها األفعال اجلميلة املحمودة 
عقاًل ورشعًا، سميت تلك هليئة خلقًا 

حسنًا)8(.
احلياة . 4 أجل  من  العمــــــل  نظام  هو 

وطريقة  السلوك  طراز  وهو  اخلريية، 
النفس واهلل واملجتمــــع،  التعامل مع 
وهو نظام يتكامل فيه اجلانب النظري 
مع اجلانب العميل منه، وهو ليس جزء 
هو  بل  العام  اإلسالمي  النظام  من 
السارية  وروحه  ولبه  اإلسالم  جوهر 

يف مجيع نواحيه)9(.
االنحراف  أما  األخالقي:  االنحراف 
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إضايف  مركب  كونه  حيث  من  األخالقي 
صغري  فيه  خيضع  اجتامعي  موقف  فهو: 
ذات  العوامل  من  أكثر  أو  لعامل  السن 
القوة السلبية مما يؤدي به إىل السلوك غري 

املتوافق)0)(.
الذي  السلوك  ذلك  إىل  يشري  أنه  أو 
التي  املعايري  عن  ملموس  بشكل  خرج 
أقيمت للناس يف ظروفهم االجتامعية)))(.

املطلـــــب الثاين:
	سبــا	 تفيش االنحراف األخالقي

يف املجتمعات:
	سبا	 االنحراف ونشأته:

بالشخص  تؤدي  التي  األسباب  إن 
ومتنوعة،  كثرية  األخالقي  االنحراف  إىل 
إىل  أدت  التي  األسباب  أهم  هنا  وسأذكر 

هذا االنحراف وهي:
عدم . 1 من  حلالة  الفقر  يقود  الفقـــــــر: 

االستقــــــــرار االجتامعّي واحلـــرمان 
من  ملجموعٍة  تقود  والتي  االقتصاديِّ 
املشاكل االجتامعية التي هُتدد األرسة؛ 
أبنائهم،  األبوين عن  ابتعاد  ُتسّبب  ممّا 
ل عقبًة يف وجه  وبالتايل يكوُن قد شكَّ
أفرادًا  ُينتج  ممّا  امُلثىل؛  والرتبية  التنشئة 

ذوي سلوكيات ُمنحرفة)))(.
الّشباب . 2 إّن  إذ  الدينّي:  الوازع  ضعف 

دينه  تعاليم  عن  ابتعد  أو  ختىّل  الذي 
االنحراف  ورشعه سيقع بال شك يف 
متّسك  الذي  الّشباب  من  أكب  بشكٍل 
التي  األسباب  أحد  الّدين  لكون  هبا؛ 
نفس  يف  والقيم  األخالق  جمال  ُتعّزز 
اإلنسان، كام ُتنّحيه عن طريق الّرذيلة 
يؤذي  أن  ُيمكن  ما  وكّل  والفواحش 
لوجود  واألفراد  امُلجتمع  وُيزعج 
حماذيَر رشعّية ُتنّحي الفرد عن الوقوع 

بمثل هذه الرذائل)3)(.
جانب . 3 من  اإلمهـــال  إن  اإلمهــــــال: 

االستجابـــــــات  إىل  يؤدي  الوالدين 
ويعتب  األبن،  جانب  من  السلبية، 
مصدرًا أساسيًا لتكوين الشعور بعدم 

الثقة واألمن وسوء التوافق)4)(.
	صدقاُء الّسوء: تزيد احتاملّية انحراِف . 4

كذلك،  أصدقاؤهم  كان  إذا  الّشباب 
اجلريمة،  يف  الســــــوء  يزينون  فكام 
بإمهال  العبادة،  يف  االنحراف  يزينون 
رسول  بنّي  وقد  والعبادات  الطاعات 
اهلل مدى أثر الرفيق يف قوله: »إنَّام 
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وِء  الِح واجلليِس السُّ مثُل اجلليِس الصَّ
حامُل  الكرِي،  ونافِخ  املِسِك  كحامِل 
َتبتاَع  أن  ا  وإمَّ حُيِذَيك،  أن  ا  إمَّ املسِك، 
ا أن جِتَد منه رحًيا طيِّبًة، ونافُخ  منه، وإمَّ
ا أن جِتَد  ا أن حيِرَق ثياَبك، وإمَّ الكرِي، إمَّ

رحًيا خبيثًة«)5)(.
والده . 5 اإلنسان  يفقُد  عندمـــــا  الُيتم: 

الذي كان يرعاه وُيدّبر أموره وأسباب 
معيشته سيزوره اهلّم والفقر والغّم؛ ممّا 
قد يدفعه لكثرٍي من الّسلوكات السيئة 
كالرسقة وبيـــــــع املخدرات وغريها، 

وبالتايل لطريق االنحراف.
الّشباب . 6 ال يعـــرُف بعُض  املال:  كثرة 

حالة  يف  فيها  ُهم  التي  النّعمة  مقدار 
الغنى، فيقومون بتبذير املـــال وإنفاقه 
يكون هذا  ُيفيد، وقد  فيام ال  بإرساف 

أحد أسباب انحرافهم.
الّشباب . 7 ُيامرس  عندما  املطلقة:  احلرية 

ُحرّيتهم بشكٍل ُمطلٍق وغري مسؤول، 
تكون وخيمة،  األمــــور  فإّن عواقب 
فهم يظنّون أّن معنى احلرية يتجّسد يف 
اخلروج  ويف  يشاؤون،  ما  وفعل  قول 
لبس  ويف  رقيب،  دون  والدخـــــــول 

أّن  يدرون  وال  ُيريدون،  ما  ورصف 
لطريق  موصلة  اخلاطئة  املفاهيم  هذه 

االنحراف.
من حيث عدم . 8 التفكـــــــك األرسي: 

الزوجني  بني  املتبادلة  احلقوق  معرفة 
وعدم مراعاهتا، ومن أسباب ذلك هو 
واألخالق  باألحكام  االلتزام  ضعف 
اإلسالمية من جانب أحد الوالدين أو 

من كالمها)6)(.
وسائــل التواصل االجتامعيـــــــــــــــة: . 9

إن وسائل التواصــــــــــــل االجتامعي 
بام  العام  للتثقيف  مصدرًا  أصبحت 
الطالب والطالبات من رسائل  يتلقاه 
ذلك  رغم  لكن  متعددة،  ومعلومات 
يف  كبري  اثر  املهمـــة  الوسيلة  هلذه  فإن 
انحراف أخالق الشباب وخاصـــــــة 

اجلامعي منه)7)(.
وإن اهلواتف النقالة من أكثر الوسائل 
األخالق  إهنيار  إىل  تؤدي  التي  احلديثة 
الفاضلة إذا أساء الشخص استخدامه)8)(.

الفراغ: وهو عندمــــــــــا يشعر الفرد . 10
بوجــوده منفردًا، وال جيد من يفيض 
عليه حنانًا ومشار جتعله حيس بأمهيته 
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الشباب  أكثر  بأن  ونجـــــــد  وقيمته، 
والشابات يفتقدون هذا األمر فيؤدي 

هبم إىل االنحراف األخالقي)9)(.
باملر	ة . 11 الرجل  اجتمـاع  هو  االختالط 

يؤدي  اجتامعًا  بمحرم  ليست  التي 
وجود  هو  واالختالط  الريبــــــة  إىل 
لعدة  واحد  مكان  يف  واملرأة  الرجل 
االختالط  وهذا  اليوم،  يف  ساعات 
وما ينجم عنه من احتكاك واملصاحبة 
أقوى  من  يعد  فإنــــه  بينهام  واخللوة 
االنحراف  إىل  تؤدي  التي  األسباب 

األخالقي)0)(.
املبحث الثاين:

فهو اآليات التي دلت عىل األخالق 
واآلثار املستنبطة منها

املطلب األول:
اآليات التي دلت عىل األخالق:

يعد القرآن الكريم هو أصل األخالق 
اإلسالمية، فإن اإلسالم يربط بني القـــول 
والقيــــــــــم،  واملبادئ  والسلوك  والعمل 
عىل  مشرتك  قاسم  اإلسالم  يف  واألخالق 
احلياة، سياسية واجتامعيــــة  أوجه  خمتلف 
وقانونية وتربوية. وغايــــــــة األخالق يف 

اإلسالم بناء مفهوم )التقوى( الذي جيعل 
وجيعل  حمتاًم  واجبًا  الطيب  العمل  أداء 
جتنب العمل الضار واجبــــــًا حمتاًم، وجيعل 

اخلوف من اهلل أقوى.
ثابتة  اإلسالم  يف  األساسيــــــة  فالقيم 
ومكان،  زمان  لكل  صاحلة  ألهنا  تتغري  ال 
ليست  والرشيعة  والعقيدة  األخالق  وإن 
من صنع اإلنسان ولذلك فهي قائمة عىل 
الزمان ما بقي الزمان عىل اختالف البيئات 
والعصور، وقد وردت عدة آيات تدل عىل 
األخالق  عن  والنهي  الفاضلة  األخالق 

الذميمة منها:
النهي عن األخالق الذميمـــة والطعن . )

ى  ى  چ  تعاىل:  قال  باألعراض، 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئ 
مب  خب  حب  يئجب  ىئ 
احلجـــــرات:  ]سورة  يبچ  ىب 

ٺ  ٺ  ڀ  چ  تعاىل:  وقال   ،]((
]ســــــــورة  ٿچ  ٺ  ٺ 

احلجرات: ))[.
اآلية:  هذه  تفسري  يف  عّباس  ابن  قال 
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كان  أّنه  وذلك  قيس،  بن  ثابت  يف  نزلت 
 ،يف أذنه وقر، فكان إذا أتى رسول اهلل
حّتى  له  أوسعوا  باملجلس،  سبقوه  وقد 
فأقبل  يقول،  ما  فيسمع  جنبه،  إىل  جيلس 
ذات يوم، وقد فاته من صالة الفجر ركعة 
 النبّي انرصف  فلاّم   اهلل رسول  مع 
منه،  جمالسهم  أصحابه  أخذ  الصالة  من 
فربض كّل رجل بمجلسه، فال يكاد يوسع 
أحد ألحد، فكان الرجل إذا جاء، فلم جيد 
ثابت  فرغ  فلاّم  هو،  كام  قائام،  قام  جملسا، 
أقبل نحو رسول  منها،  الصالة، وقام  من 
اهلل فجعـــــــــل يتخّطى رقاب الناس، 
ويقول: تفسحــــــوا تفسحــــــوا، فجعلوا 
 يتفسحون له حّتى انتهى إىل رسول اهلل

وبينه وبينه رجل)))(.
الرجل: قد  لـه  له: تفسح. فقال  فقال 
أصبت جملسا، فاجلس، فجلس ثابت من 
غمز  الظلمة،  أبينت  فلاّم  مغضبا،  خلفه 
أنا  قال:  هذا؟.  من  وقال:  الرجل،  ثابت 
أّما  ذكر  فالنة.  ابن  ثابت:  له  فقال  فالن. 
له كان يعرّي هبا يف اجلاهلية. فنكس الرجل 
هذه  وجّل  عّز  اهلل  فأنزل  واستحيا،  رأسه 

اآلية.

ٹ . ) ٹ  ٹ  ٿ  چ  تعاىل:  قال 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڦ ڦ چ ]ســـورة األنفــــال: 

.](7
هذه  نزلت  والكلبي:  الزهري  قـــــال 

هارون  لبابة  أيب  واسم  لبابة  أيب  يف  اآلية 
عوف  بني  من  األنصاري  املنذر  عبد  بن 
بن مالك وذلك أن رسول اهلل حارص 
فسألوا  ليلة  وعرشين  إحدى  قريظة  هيود 
عليه  صالح  ما  عىل  الصلــــح  اهلل  رسول 
اىل  يسريوا  أن  عىل  النظري  بني  إخواهنــــم 
أرض  من  وأرحيا  أذرعات  إىل  إخواهنم 
 الشام فأبى أن يعطيهم ذلك رسول اهلل
إاّل أن ينزلوا عىل حكم سعد بن معاذ فأبوا 
املنذر  بن عبد  لبابة  أبا  إلينا  أرسل  وقالوا: 
وكان مناصحا هلم، ألن عياله وماله وولده 
كانت عندهم فبعثه رسول اهلل فأتاهم 
أبا لبابة ما ترى أنزل عىل حكم  يا  فقالوا: 
سعد بن معاذ فأشار أبو لبابة بيده إىل طقه 

أّنه الذبح فال تفعلوا.
قال أبو لبابــــة: واهلل ما زالت قدماي 
اهلل  خنت  قد  أن  عرفت  حّتى  مكاهنام  من 
نفسه  شد  اآلية  هذه  نزلت  فلاّم  والرسول 
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عىل سارية من سواري املسجد وقال: واهلل 
أو  أموت  أذوق طعاما وال رشابا حّتى  ال 
يتوب اهلل عيّل فمكث سبعة أيام ال يذوق 
فيها طعاما وال رشابا حّتى خّر مغمّيا عليه 
قد  لبابة  أبا  يا  له:  فقيل  عليه،  اهلل  تاب  ثّم 

تبت عليك.
قال: ال واهلل ال أحّل نفيس حّتى يكون 
رسول اهلل هو الذي حيّلني فجاءه فحله 
بيده، ثّم قال أبو لبابة: إن من متام توبتي أن 
أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، 
 اهلل فقال رسول  مايل،  من  أنخلع  وأن 

»جيزيك الثلث إن تصدقت«)))(.
الوعيـــــد ملن اتصف ببعض األخالق . 3

الذميمة كالقذف، قـــــــــــــــال تعاىل: 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چڳ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
 ،](3 النور:  ]سورة  چ  ڻ  ڻ 

وإشاعة األخبار الكاذبة.
فروي عن النبي قال: »من الكبائر 
يا رسول اهلل  فقالوا:  الرجل والديه«  شتم 
هل يشتم الرجل والديه؟. قال: »نعـــــم، 
أمه  ويسب  أباه،  فيسب  الرجل  أبا  يسب 

فيسب أمه«)3)(.

ں . 4 ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  وقال 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ہ چ ]سورة األعراف: 86[.
تفسري  يف  القرطبي  ذكره  ما  أمجل  من 

اليوم  األمة  حالة  يصف  وهو  اآلية  هذه 
املكاسون  هؤالء  اليوم  ومثلهـــم  قاله:  ما 
يلزمهم رشعا من  يأخــــذون ما ال  الذين 
الوظائف املالية بالقهر واجلب، فضمنوا ما 
ال جيوز ضامن أصله من الزكاة واملواريث 
غري  إىل  الطرق  يف  واملرتتبون  واملالهي. 
يف  به  وعمل  الوجود  يف  كثر  قد  مما  ذلك 
الذنوب  أعظم  من  وهو  البـــــــالد.  سائر 
وأكبها وأفحشها، فإنــــــه غصب وظلم 
وعسف عىل الناس وإذاعة للمنكر وعمل 
به ودوام عليه وإقرار له، وأعظمه تضمني 
إليه  وإنا  هلل  فإنا  للقضاء،  واحلكم  الرشع 
يبق من اإلسالم إال رسمه،  مل  راجعون!. 

وال من الدين إال اسمه)4)(.
ڑ ڑ ک . 5 چ  تعاىل:  قــــــال 

گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
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ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ 
]ســــــورة  چ  ڭ  ڭ  ۓ 

القصص: 5) -6)[.
جاء يف تفسري هذه اآلية ما يدلل عىل 

سيدنا  استخدمها  التي  احلميدة  األخالق 
متيش  إحدامها  فجاءته  فقال:   موسى
وجهها  عىل  ثوهبا  واضعة  استحياء  عىل 
ليست بسلفع من النساء خراجـــة والجة 
أجر  ليجزيــــك  يدعوك  أيب  إن  قالت 
فقال  موسى،  معهــــا  فقام  لنا  سقيت  ما 
فإين  الطريق،  يل  وانعتي  خلفي  اميش  هلا: 
يل  فتصف  ثيابك،  الريح  يصيب  أن  أكره 
عليه،  قص  أبيها  إىل  انتهى  فلام  جسدك، 
إن خري  استأجره  أبت  يا  فقالت إحدامها: 
من استأجرت القوي األمني، قال: يا بنية 
ما علمك بأمانته وقوته؟. قالت: أما قوته 
فرفعه احلجر وال يطيقه إال عرشة رجال، 
يل  وانعتي  خلفي  اميش  فقال  أمانته  وأما 
ثيابك  الريح  أن تصيب  أكره  فإين  الطريق 
رغبة  ذلك  فزاده  جسدك،  يل  فتصف 

فيه)5)(.
قال تعاىل: چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں . 6

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ائ ەئ چ ]سورة ق: 3) -8)[.

املطلب الثاين:
اآلثار املستنبطة من اآليات التي تدل عىل 

تطبيق األخالق الفاضلة:
القرآنية  اآليات  من  آثار  عدة  هنالك 
السابق ذات قيم  التي تم ذكره يف املطلب 
عليا وفوائد مستمرة، وذلك ملا حتتويه هذه 
مستوى  عىل  جذرية  حلول  من  اآليات 
األمة  يصيب  الذي  األخالقي  االنحراف 
تلك  بعض  عىل  الوقوف  من  والبد  اليوم 

اآلثار واحللول.
ال بد من الوقوف عىل أمر مهــــــم ركز . )

عليــــــه القرآن الكريم وهنى عنه وهو 
قوله تعاىل چ ى ى ائ ائ ەئ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ی  یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ 

خب مب ىب يب چ.
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نراه  الذي  األخالقي  االنحراف  فإن 
أغلب  من  ولألسف  اليوم  جمتمعاتنا  يف 
بينهـــــم  الشباب هو السب والشتم فيـــام 
السب  ذلك  يصل  حتى  الصداقة  بحجة 
فيمــــا  ويتفاخرون  األعراض  إىل  والشتم 
أغلب  عند  إدمان  أصبح  وحتى  بينهم، 
عىل  الكريم  القرآن  فدلنا  الشباب،  هؤالء 
النهي  وهو  واحلميدة  الفاضلة  األخالق 
عن التنابز والسخرية واعتبه من الفسوق 

ليدلل عىل مدى فحشه وسوء عاقبته.
النهي عن القذف والسب من األمور . )

يدلل  الكريم  القرآن  عاجلهـــــــا  التي 
ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل  قوله  عليه 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڻچ  ڻ  ڻ  ں  ں 
]سورة النور: 3)[، وما نشاهده اليوم 
من انحالل يف األخـــــــالق من قذف 
للمحصنــــات بغري سبب وبغري وجه 
حق جيعلنا نفكــــر إىل مدى أصبحت 
الغرية منعدمــــــة من بعض الناس يف 
انتهاك أعراض غريهم، وتناســــوا ما 
أوجبه )سبحانــــــه وتعاىل( من عقوبة 
يف  عليه  يرتتب  ما  وعىل  القاذف  عىل 

الرشيعة اإلسالمية.
من األمور التي عاجلها القرآن الكريم . 3

الوقوع يف االنحــــراف  للحيلولة من 
واألخـــــالق الذميمـــــة املداومـــــــة 
ربنا  فسوقها  الصالة  عىل  واملحافظة 
من  ثمرة  أهنا  عىل  وتعاىل(  )سبحانه 

ۅ  چ  تعاىل:  قــال  الطاعات،  ثامر 
ې  ې  ۉ  ۅۉ 
]سورة  ىچ  ې  ې 

العنكبوت: 45[.
 أخرج عبد بن محيـــــد عن احلسن
قال: يا ابن آدم إنام الصالة التي تنهى عن 
الفحشاء واملنكر فإن مل تنهك صالتك عن 

الفحشاء واملنكر فإنك لست تصيل)6)(.
من األمـور التي عاجلها القرآن الكريم . 4

من  وخاصة  اليوم  نشاهدهـــا  والتي 
إيمــاين  رادع  وجود  بدون  الشباب 
اجللوس  هو  ذلك  من  يمنعهـــــــــــم 
ببناتنا  املدارس اخلاصـــــة  يف طرقات 
متفشيـــــــــًا  ولألسف  أصبح  والذي 
القرآن  بأن  ونجــد  للعيان،  ومشاهدًا 

چڇ  تعاىل:  بقوله  األمر  ذلك  عالج 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
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ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ 
النـــور:  ]ســورة  کچ  ڑ  ڑ 
وا«: من أبصــــار  30[. فمعنى »َيُغضُّ
أبصار  ومن  املحّرمات،  عن  الظواهر 
ومن  الّرّديــــــــة،  الفكر  عن  القلوب 

املعاينـــــة، ولقد  الغائبات عن  تصّور 
وإن  احلني،  سبب  العني  إّن  قـــــالوا: 
النظر إىل األشياء بالبرص يوجب تفرقة 
إبليس  العدّو  إن  ويقــــــال  القلوب، 
يقــــول: قويس القديم وسهمي الذي 
ال خيطيء النظر، وأرباب املجاهدات 
اخلواطر  عن  قلوهبم  صون  أرادوا  إذا 
املحّسات -وهذا  إىل  ينظروا  مل  الردية 
املجاهدة يف أحوال  أصل كبري هلم يف 

الرياضة.
إىل  النظر  عن  النهى  اهلل  قرن  ويقال 
املحارم بذكر حفظ الفرج فقال: »َوحَيَْفُظوا 
ُفُروَجُهْم« تنبيهًا عىل عظم خطر النظر فإنه 

يدعو إىل اإلقدام عىل الفعل)7)(.
قصة . 5 عن  تكلم  الكريم  القرآن  نجد 

به  حتلت  ما  مبينًا   موسى سيدنــــا 
املرأة من احلياء والعفة والطهر، ونجد 
الفاضلة  واألخالق  التقوى  باملقابل 

سيدنا  هبا  يتصف  كان  التي  والغرية 
لالمرأتني  سقى  أن  فبعد   موسى
بعد أن وجد هنالك ناس يسقون وال 
أن  وبعد  النهر،  إىل  الذهاب  يستطعن 
بدعوة  وتبلغه  متيش  إحدامها  جاءته 
أمامها  امليش  إىل   يدعوهـــــا أبيها 
حتى ال يرى مفاتن جسمها أو ثياهبا، 
ينعدم  احليــــاء  اليوم  نرى  ولألسف 
بعض  ونجد  البنات،  عن  فشيئًا  شيئًا 
والنخـــــوة  الغرية  منعدمني  الشباب 
لريى  املرأة  خلف  امليش  يعتمـــد  بل 
األخالقي  االنحراف  فهذا  مفاتنها، 
هذه  ضوء  يف  الكريم  القرآن  عالجه 

اآلية الكريمة والقصة اجلميلة.
األسباب . 6 أحد  الكريم  القرآن  عالج 

األخــــــالق  انحراف  إىل  تؤدي  التي 
وهي أصدقاء السوء فقد وردت آيات 
صديق  عن  االبتعاد  عىل  تدل  عديدة 
السوء واجتنابـه وعدم مصاحبته ألن 
للشخص وهـــــــالك،  يف ذلك رضر 
صديق  يصف  وهو  تعاىل  قوله  فنجد 

الســـــــوء چ ڱ ڱ ں 
]سورة  ڻچ  ڻ  ڻ  ں 
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الزخرف: 67[.
حت  جت  يب  ىب  چ  تعاىل:  وقال 
خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مج 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

]سورة الصافات:  چ  ڄ ڄ ڄ 

.]57- 50
َيُقوُل  السوء،  قرناء  من  ظ  التحفُّ ففيه 
أي: قرين السوء، لقرينه املؤمن يف الدنيا: 
ِمْتنا  َأإِذا  بالبعث؟.  ِقنَي  امْلَُصدِّ مَلَِن  َأإِنََّك 
ملحاسبون  مَلَِدينُوَن  ا  َأإِنَّ َوِعظامًا  ُترابًا  َوُكنَّا 
وهو  الدين،  من:  بأعاملنـــــــا؟.  وجمزيون 

اجلزاء.
لُتهلكني  ِديِن  َلرُتْ ِكْدَت  إِْن  َتاهللَِّ  وقاَل 
باهلداية،  عيلَّ  َريبِّ  نِْعَمُة  َوَلْوال  بإغوائك، 
بعروة  ك  للتمسُّ والتوفيق  والعصمة، 
يَن معك، أو:  اإلسالم، َلُكنُْت ِمَن امْلُْحرَضِ

َته  ُأْحرِضْ العذاب، كام  الذين ُأحرضوا  من 
أنت وأمثالك)8)(.

كام عالج القرآن الكريم مسألة التفكك . 7
األرسي ودعا إىل االستقرار األرسي 

من  وغاية  مقاصده،  من  مقصد  ألنه 
غاياته، وإنه يمنح أفراد األرسة األمان 
األبناء  وحيمي  بالطمأنينة  ويشعرهم 
من االنحراف والترشد واجلريمة، كام 
أثبتت كثري من الدراسات أن التفكك 
تؤدي  إىل  األسباب  أهم  من  األرسي 
يف  عامل  وهو  األبناء،  انحراف  إىل 
إنتشار األخالق الذميمة واجلرائم)9)(.
بقوله  األمر  لذلك  معاجلًا  تعاىل  فقال 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ 

گ  گ  گ  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ 

ڱ چ ]سورة الروم: ))[.
يشري  ما  اآلية  هذه  تفسري  يف  فجـــــاء 
بني  تعاىل  اهلل  بثه  ما  خيفى  فال  ذلك،  إىل 
األزواج: من الشفقة واحلنان؛ وما أوجبه 
والتفــــاين  املودة،  من  الزوجني  كال  عىل 
مع  يتناىف  ال  وهذا  واملحبة  اإلخالص  يف 
الدنيا،  الطبقة  بني  الشقاق  من  حيدث  ما 
من  ينشــــأ  مما  الوضيعة،  النفوس  وذوي 
ضعف األخالق، وفساد البيئــــة، ونقص 
يف  سببــــــًا  ذلك  يكون  ما  وكثريًا  الرتبية. 
فقد  الطبيعيــــة:  النواميس  بعض  هدم 
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يقتل االبن أمه -وهو أحب الناس لدهيا-
واألب ابنه -وهو قرة عينه يف احلياة -وما 
سبب ذلك إال فساد الطبائع، واالنرصاف 
عن الدين احلنيف: اآلمر بكل خري، الناهي 

عن كل رش)30(.
يف  يوفقني  أن  تعاىل  أساله  اخلتام  ويف 
لوجهه  خالصًا  جيعله  وأن  البحث،  هذا 
الكريم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه أمجعني.
اخلامتـــــــــــــة:

احلمد هلل رب العاملني، أمحده تعاىل عىل 
توفيقه وفضله أن يرس يل كتابة هذا البحث 
الذي ُيصب يف إصالح حال املجتمع، وقد 
شكل  عىل  أذكرها  نتائج  عدة  عىل  وقفت 

نقاط وهي:
إن يف القرآن الكريم دستورًا متكاماًل . )

جلميع  وعالجًا  احلياة  مفاصل  كل  يف 
املشاكل والنكبات التي تواجهنا، فمن 

إلتزم به نجا وفاز.
التمســــــك . ) عىل  الكريم  القرآن  ركز 

باألخالق احلميدة ألهنا سبب لصالح 

ألن  وأماهنا،  واستقراها  األمة  حال 
االنحـراف واالنحـــالل يف األخالق 
وكثرة  املجتمـــع  زعزعــة  إىل  يؤدي 

مشاكله.
رفقاء . 3 مسألـــة  الكريم  القرآن  عالج 

السوء، واالبتعاد عنهم ألن صحبتهم 
يف  ووقوعهم  ضياعهم  إىل  تؤدي 

مشاكل يندمون عليها فيام بعد.
عن . 4 كثرية  قصص  يف  القرآن  حتدث 

أخالق األنبيــــــــــاء الفاضلة، كقصة 
وكيف  املرأتني  مع   موسى سيدنا 
عن  وابتعد  احلميدة  باألخالق  متسك 
األخالق الذميمة، وتلك القصة عبة 
للشباب والبنات لالقتداء بتلك القصة 

واالبتعاد عن األخالق الذميمة.
هنى القرآن الكريم عن القذف والسب . 5

من  وجعله  املسلمني  بني  والشتــــــم 
الكبائر، ورتب عىل ذلك عقوبـــات، 
القـــــذف  ذلك  يعقب  ما  يعلم  ألنه 

والسب من مشاكل ال حتمد عقباها.
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أمحد خمتار  د  املعارصة،  العربية  اللغة  ))( معجم 
ـــ(  4)4)هـ ــوىف:  ــت )امل عمر  احلميد  عبد 
ط)،  الكتب،  عامل  عمل،  فريق  بمساعدة 

9)4)هـ -008)م، )/475، )حرف(.
))( املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أمحد 
أبو  احلموي،  ثم  الفيومي  بن عيل  بن حممد 
املكتبة  770هــــ(  نحو  )املــتــوىف:  العباس 

العلمية -بريوت، )/ 30).
)3( خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد 
الرازي  احلنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أيب  بن 
الشيخ  يوسف  حتقيق:  666هـــ(  )املتوىف: 
النموذجية،  -الدار  العرصية  املكتبة  حممد، 
بريوت -صيدا، ط5، 0)4)هـ -999)م، 

ص70، )حرف(.
بن  احلسن  بن  حممد  بكر  أبو  اللغة،  مجهرة   )4(
حتقيق:  ـــ(  ))3ه )املتوىف:  األزدي  دريــد 
للماليني- العلم  دار  بعلبكي،  منري  رمزي 
بريوت، ط)، 987)م، )/ 8)6، )خلق( 
حمّمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 
أبو  احلسيني،  ــرّزاق  الـ عبد  بن  حمّمد  بن 
بيدي )املتوىف:  الفيض، امللّقب بمرتىض، الزَّ
املحققني،  من  جمموعة  املحقق:  05))هـ( 

دار اهلداية، 5)/ 57)، )خلق(.
أبو  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان   )5(
الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري 
دار  ))7هـ(  )املتوىف:  اإلفريقي  الرويفعي 
صادر -بريوت، ط3، 4)4)هـ، 0): 86، 

)خلق(.
أبو عيل  األعراق،  األخالق وتطهري  )6( هتذيب 

أمحد بن حممد بن يعقوب مسكويه )املتوىف: 
))4هـ( حققه ورشح غريبه: ابن اخلطيب، 

مكتبة الثقافة الدينية، ط)، ص)4.
اهلل  عبد  أبو  حنبل،  بن  أمحد  اإلمــام  مسند   )7(
أسد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد 
شعيب  حتقيق:  )4)هـ(  )املتوىف:  الشيباين 
ــرون،  ــ ــد، وآخ ــرش ــادل م ــ ــؤوط-ع ــ األرن
إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، 
مؤسسة الرسالة، ط)، ))4)هـ-)00)م، 

4)/ 507، رقم احلديث )8944(.
دار  مبارك،  زكــي  الــغــزايل،  عند  ــالق  األخ  )8(
مرص،  والنرش،  للطباعة  العريب  الكتاب 

ص)3).
اهلل  عبد  مقارنة،  دراســة  األخالقي  الفكر   )9(
ط)،  -بـــريوت،  اجليل  دار  ــاوي،  ــرشق ال

990)م، ص))).
عيل  مقارنة،  دراسة  املنحرفون  األحداث   )(0(
والنرش،  الطباعة  مؤسسة  جعفر،  حممد 

993)م.
سمري  أمحــد  االجــتــامع،  علم  يف  النظرية   )(((
-اإلسكندرية،  اجلامعية  املعرفة  دار  نعيم، 

985)م.
السلوك  اإلقتصادية وأثرها عىل  املتغريات   )(((
املبارك  اهلل  عبد  عمر  واإلنحراف،  اجلرمي 

الزواهرة، ص54).
)3)( أنظر: الصالة، حممـــــــــد عبد اهلل الطيار، 
اإلدارة العامـــــــة للثفافة والنرش -اململكة 

العربية السعودية، )99)م، ص5).
الزهراء  العفيفي،  احلكيم  عبد  اإلدمــان،   )(4(

اهلوامش: 
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986)م،  ط)،  -القاهرة،  العريب  لإلعالم 
ص79.

العدل عن  بنقل  املخترص  الصحيح  املسند   )(5(
العدل إىل رسول اهلل، مسلم بن احلجاج 
)املتوىف:  النيسابوري  القشريي  احلسن  أبو 
الباقي،  عبد  فــؤاد  حممد  حتقيق:  ـــ(  )6)ه
كتاب  -بريوت،  العريب  الرتاث  إحياء  دار 
استحباب  بــاب  واآلداب،  والصلة  الــب 
جمالسة الصاحلني، وجمانبة قرناء السوء، 4/ 

6)0)، رقم احلديث )8)6)(.
)6)( العالقات الزوجية والصحــــــــة النفسية، 
ط)،  -الكويت،  القلم  دار  مريس،  كمــال 

995)م، ص39).
عالج  يف  ودورها  للطالب  الدينية  الثقافة   )(7(
بن  رضا  اجلامعة،  يف  األخالقي  االنحالل 
اجلزائر،  جامعة  دكتوراه،  اطروحة  مقلة، 

))0)م، ص6)).
-أسبابه- خطره  حقيقته  العشق  أنظر:   )(8(
جهاز  احلــمــد،  إبــراهــيــم  حممد  عــالجــه، 
)00)م،  الرياض،  والتوجيه،  ــاد  اإلرش

ص56.
)9)( أنظر: عالقة تقدير الذات واالكتئاب عند 
العائيل،  البيت  من  اهلــاربــات  املراهقات 
نفسية  ــات  دراسـ جملة  كــركــوش،  فتيحة 
007)م،  البليدة،  ــدد)،  ــع ال وتــربــويــة، 

ص)7.
)0)( أنظر: االختالط أصل الرش يف دمار األمم 
واألرس، حممد عبد اهلل، دار اآلثار -صنعاء، 
وما  االخــتــالط  ص30،  009)م،  ط)، 
اهلل  عبد  األخالق،  مساوئ  من  عنها  ينجر 
ط)،  -القاهرة،  القيمة  املكتبة  املحمود، 

987)م، ص5.
أمحد  القرآن،  تفسري  عن  والبيان  الكشف   )(((
إسحاق  أبو  الثعلبي،  إبراهيم  بن  حممد  بن 
حممد  أيب  اإلمام  حتقيق:  7)4هـ(  )املتوىف: 
األستاذ  وتدقيق:  مراجعة  عــاشــور،  بن 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  الساعدي،  نظري 
بريوت -لبنان، ط)، ))4)هـ -)00)م، 

.80/9
تأويل  عن  البيان  =جامع  الطبي  تفسري   )(((
بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  القرآن،  آي 
الطبي  جعفر  أبو  اآلميل،  غالب  بن  كثري 
عبد  الدكتور  حتقيق:  ـــ(  0)3ه )املتوىف: 
مع  بالتعاون  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل 
مركز البحوث والدراســـــــات اإلسالمية 
حسن  السند  عبد  الدكتور  هجــــــر  بدار 
والتوزيع  والنرش  للطباعة  هجر  دار  ياممة، 
-)00)م،  ))4)هـــ  ط)،  واإلعـــالن، 
تفسري  عن  والبيان  الكشف   ،(((  /((

القرآن، 4: 347-346.
العدل عن  بنقل  املخترص  الصحيح  املسند   )(3(
اإليامن،  كتاب   ،اهلل رسول  إىل  العدل 
رقم   ،9(/( وأكبها،  الكبائر  بيان  باب 
الكتاب،  علوم  يف  اللباب   ،)90( احلديث 
بن  عيل  بن  عمر  الدين  رساج  حفص  أبو 
)املتوىف:  النعامين  الدمشقي  احلنبيل  عادل 
عبد  أمحد  عادل  الشيخ  حتقيق:  775هـــ(، 
دار  معوض،  حممد  عيل  والشيخ  املوجود 
ط)،  -لبنان،  بريوت  العلميـــة،  الكتب 

9)4)هـ -998)م، 343/6.
القرطبي،  =تفسري  القرآن  ألحكام  اجلامع   )(4(
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح 
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األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي 
الــبدوين  أمحد  حتقيق:  ـــ(  )67ه )املتوىف: 
املرصية- الكتب  دار  أطفيش،  وإبراهيم 
 /7 -964)م،  384)هـــ  ط)،  القاهرة، 

.(49
)5)( فتح القدير، حممد بن عيل بن حممد بن عبد 
50))هـــ(  )املتوىف:  اليمني  الشوكاين  اهلل 
-دمشق،  الطيب  الكلم  دار  كثري،  ابن  دار 

بريوت، ط)، 4)4)هـ، 93/4).
)6)( الدر املنثور، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل 
دار  ))9هـــ(  )املــتــوىف:  السيوطي  الدين 

الفكر -بريوت، 466/5.
)7)( لطائف اإلشارات =تفسري القشريي، عبد 
القشريي  امللك  عبد  بن  هوازن  بن  الكريم 
)املتوىف: 465هـ( حتقيق: إبراهيم البسيوين، 

ط3،  -مرص،  للكتاب  العامة  املرصية  اهليئة 
.607-606/(

أبو  املجيد،  القرآن  تفسري  يف  املديد  البحر   )(8(
العباس أمحد بن حممد بن املهدي بن عجيبة 
الفايس الصويف )املتوىف:  احلسني األنجري 
القريش  اهلل  عبد  أمحد  حتقيق:  4)))هـــ( 
عباس  حســــــن  الدكتور  النارش:  رسالن، 
زكي-القاهرة، 9)4)هـ، 600-599/4.
)9)( أنظـــــــــــر: االستقرار األرسي يف القرآن 
عىل  مقال  القرالة،  ياسني  أمحد  د.  الكريم، 

النت، 6)0)م.
)30( أوضح التفاسري، حممد حممد عبد اللطيف 
املطبعة  ـــ(،  )40)ه )املتوىف:  اخلطيب  بن 
املرصية ومكتبتها، ط6، رمضان 383)هـ-

فباير 964)م، ص493.
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القرآن الكريم.
مقارنة، . ) دراسة  املنحرفون  األحداث 

الطباعــــة  مؤسسة  جعفر،  حممد  عيل 
والنرش، 993)م.

األمم . ) دمار  يف  الرش  أصل  االختالط 
اآلثار- دار  اهلل،  عبد  حممد  واألرس، 

صنعاء، ط)، 009)م.
االختالط وما ينجر عنها من مساوئ . 3

املكتبة  املحمود،  اهلل  عبد  األخالق، 
القيمة -القاهرة، ط)، 987)م.

مبارك، . 4 زكي  الغزايل،  عند  األخالق 
دار الكتاب العريب للطباعــة والنرش، 

مرص.
العفيفي، . 5 اإلدمان، عبد احلكيــــــــــم 

الزهراء لإلعالم العريب -القـــــاهرة، 
ط)، 986)م.

االستقرار األرسي يف القرآن الكريم، . 6
د. أمحد ياسني القرالة، مقـــــــال عىل 

النت، 6)0)م.
عبد . 7 حممد  حممــــد  التفاسري،  أوضح 

)املتوىف:  اخلطيب  بن  اللطيــــــــــف 

املصادر واملراجع:

)40)هـ(، املطبعة املرصية ومكتبتها، 
-فباير  383)هـ  رمضــــــــان  ط6، 

964)م.
املجيد، . 8 القرآن  تفسري  يف  املديد  البحر 

املهدي  بن  بن حممد  أمحد  العباس  أبو 
الفايس  األنجري  احلسني  عجيبة  بن 
حتقيق:  4)))هـ(  )املتوىف:  الصويف 
أمحد عبد اهلل القريش رسالن، النارش: 
الدكتور حسن عباس زكي -القاهرة.

عن . 9 البيان  =جامــــع  الطبي  تفسري 
تأويـــــــل آي القرآن، حممد بن جرير 
اآلميل،  غالب  بن  كثري  بن  يزيــــد  بن 
أبو جعفــــر الطبي )املتوىف: 0)3هـ( 
عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  حتقيــــــــق: 
مركز  مع  بالتعاون  الرتكي،  املحسن 
بدار  البحوث والدراسات اإلسالمية 
هجر الدكتور عبد السند حسن ياممة، 
والتوزيع  والنرش  للطباعة  هجر  دار 

واإلعالن، ط)، ))4)هـ-)00)م.
األعراق، . 0) وتطهري  األخالق  هتذيب 

يعقوب  بن  حممـــد  بن  أمحد  عيل  أبو 
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حققه  ))4هـ(  )املتوىف:  مسكويـــــه 
مكتبة  اخلطيب،  ابن  غريبه:  ورشح 

الثقافة الدينية، ط).
للطالب ودورها . )) الدينية  الثقافـــــــــة 

يف  األخالقي  االنحالل  عالج  يف 
اطروحة  مقلة،  بن  رضا  اجلامعـــــة، 

دكتوراه، جامعة اجلزائر، ))0)م.
القرآن =تفسري . )) اجلامع ألحكـــــــــام 

بن  حممد  اهلل  عبــــد  أبو  القرطبي، 
األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد 
اخلزرجي شمس الديـــــــن القرطبي 
أمحد  حتقيـــــــق:  )67هـ(  )املتوىف: 
البدوين وإبراهيــــــــــــــــم أطفيش، 
ط)،  -القاهرة،  املرصية  الكتب  دار 

384)هـ -964)م.
مجهرة اللغة، أبو بكر حممد بن احلسن . 3)

))3هـ(  )املتوىف:  األزدي  دريد  بن 
حتقيق: رمزي منري بعلبكي، دار العلم 

للماليني -بريوت، ط)، 987)م.
القاموس، . 4) جواهر  من  العروس  تاج 

الرّزاق  عبد  بن  حمّمــــــــد  بن  حمّمد 
امللّقــــــــــب  الفيض،  أبو  احلسيني، 
بيــــــــــــــــدي )املتوىف:  بمرتىض، الزَّ

05))هـ( املحقق: جمموعــــــــــة من 
املحققني، دار اهلداية.

الدر املنثور، عبد الرمحن بن أيب بكر، . 5)
)املتوىف:  السيـــــــوطي  الدين  جالل 

))9هـ( دار الفكر -بريوت.
الصالة، حممد عبد اهلل الطيار، اإلدارة . 6)

-اململكة  والنشـــــــر  للثفافة  العامة 
العربية السعودية، )99)م.

العشق حقيقته خطــــــــره -أسبابه-. 7)
احلمد،  إبراهيم  حممد  عالجـــــــــه، 
الرياض،  والتوجيه،  اإلرشاد  جهاز 

)00)م.
العالقات الزوجية والصحة النفسية، . 8)

كامل مريس، دار القلــــم -الكويت، 
ط)، 995)م.

الذات واالكتئــــاب . 9) عالقـــــة تقدير 
البيت  من  اهلاربات  املراهقات  عند 
جملة  كركوش،  فتيحـــــــــــة  العائيل، 
دراســــات نفسية وتربوية، العدد)، 

البليدة، 007)م.
حممد . 0) بن  عيل  بن  حممد  القدير،  فتح 

بن عبد اهلل الشوكاين اليمني )املتوىف: 
الكلم  دار  كثري،  ابن  دار  50))هـ( 
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ط)،  بريوت،  -دمشـــــــق،  الطيب 
4)4)هـ.

الفكر األخالقي دراسة مقارنة، عبد . ))
-بريوت،  اجليل  دار  الرشقاوي،  اهلل 

ط)، 990)م.
القرآن، . )) تفسري  عن  والبيان  الكشف 

الثعلبي،  إبراهيم  بن  حممد  بن  أمحد 
أبو إسحاق )املتوىف: 7)4هـ( حتقيق: 
اإلمام أيب حممد بن عاشور، مراجعة 
وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، دار 
إحياء الرتاث العريب، بريوت -لبنان، 

ط)، ))4)هـ -)00)م.
الكتاب، أبو حفص . 3) اللباب يف علوم 

عادل  بن  عيل  بن  عمر  الدين  رساج 
)املتوىف:  النعامين  الدمشقي  احلنبيل 
عــــــــــادل  الشيخ  775هـ(، حتقيق: 
عيل  والشيخ  املوجــــــــود  عبد  أمحد 
العلمية،  الكتب  دار  معوض،  حممد 
9)4)هـ- ط)،   ، بريوت-لبنان، 

998)م.
بن . 4) مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان 

ابن  الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل، 
الرويفعي  األنصــــــــــاري  منظور 

دار  ))7هـ(  )املتـــوىف:  اإلفريقي 
صـادر-بريوت، ط3، 4)4)هـ.

لطائف اإلشارات =تفسري القشريي، . 5)
عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك 
حتقيق:  465هـ(  )املتوىف:  القشريي 
إبراهيم البسيوين، اهليئـــــــــة املرصية 

العامة للكتاب -مرص، ط3.
املتغريات اإلقتصاديـــــــة وأثرها عىل . 6)

عمر  واإلنحراف،  اجلرمي  السلوك 
عبد اهلل املبارك الزواهرة.

عبد . 7) أبو  الدين  زين  الصحاح،  خمتار 
القادر  عبد  بن  بكر  أيب  بن  حممد  اهلل 
666هـ(  )املتـــــوىف:  الرازي  احلنفي 
املكتبة  حممد،  الشيخ  يوسف  حتقيق: 
العرصية -الدار النموذجية، بريوت-

صيدا، ط5، 0)4)هـ -999)م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد . 8)

اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل 
بن أسد الشيبــــاين )املتوىف: )4)هـ( 
حتقيــــــق: شعيب األرنؤوط -عادل 
مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل 
مؤسسة  الرتكي،  املحسن  عبد  بن 

الرسالة، ط)، ))4)هـ -)00)م.
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املسند الصحيح املخترص بنقل العدل . 9)
إىل رسول اهلل، مسلم  العدل  عن 
القشريي  احلسن  أبو  احلجاج  بن 
النيسابوري )املتوىف: )6)هـ( حتقيق: 
إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد 

الرتاث العريب -بريوت.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، . 30

ثم  الفيومي  عيل  بن  حممد  بن  أمحد 

العبــاس )املتوىف: نحو  أبو  احلموي، 
770هـ( املكتبة العلمية -بريوت.

معجم اللغة العربيـــــــة املعارصة، د. . )3
أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: 
4)4)هـ( بمساعدة فريق عمل، عامل 

الكتب، ط)، 9)4)هـ -008)م.
أمحد . )3 االجتامع،  علـــــــــم  يف  النظرية 

اجلامعية- املعرفة  دار  نعيم،  سمري 
اإلسكندرية، 985)م .
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مصطلح القرآنيون أو أهل القرآن هو اسم يطلق عىل تيار إسالمي 

يعتقدون  وال  اإلسالم،  يف  والترشيع  لإلميان  كمصدر  بالقرآن  يكتفي 

إطالقا بالسنة النبوية من أحاديث وروايات النبي عىل أساس أن 

الله قد وعد بحفظ القرآن ويستدلون عىل ذلك بأن القرآن هو الكتاب 

األحاديث  بينام  صحته،  عىل  كافة  املسلمون  اجتمع  الذي  الوحيد 

تقوم  املتعددة.  اإلسالمية  الفرق  بني  اختالف كثري عىل صحتها  فيها 

نظريتهم مبفهوم الحرص أي يعتقدون أنه ال توجد مرجعية معرفية يف 

فهم اإلسالم إال القرآن الكريم. وكل املرجعيات املفرتضة األخرى من 

السنة بكل معانيها واإلجامع وسرية املترشعة وسنة السلف كل هذه 

املعاين ال أساس لها يف فهم الدين اإلسالمي.

د. سالم عبد الحسن الواسطي
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املقدمـــــــــة:
قل  التي  املهمـــــة  املوضوعات  من 
أن  بحيث  والباحثني.  العلامء  تناوهلامن 
الناحية  -أسالميمن  -القرآنيون  موضوع 
اإلسالم.  عن  يدافع  وكأنه  الشكلية، 
أن  يريــــد  ذلك  خالف  هو  واحلقيقــــة 
املحتوى  ناحية  من  االسالم  يف  يشكك 
السنة  بإلغاء  يبدأ  تدرجيية  بصورة  ولكن 
ثم  النبوية أوالً، وهي من دعائم االسالم 

القرآن ثانيًا.
فكرهتم  أساس  القرآنيون  هؤالء 
النبويةوإلغاء  السنة  إنكار  عىل  تعتمد 
االسالميــــــة،  الرشيعة  يف  املهم  دورها 
ما  متجاهلني  واهية.  وسباب  لدوافع 
اجلزء  تشكـــــــل  حيث  أمهية،  من  للسنة 
والقرآن  اإلسالمي  للدين  بالنسبة  املهم 
اجلزء األهم بطبيعة احلال. بحيث أحدمها 
مكمل لآلخر فال يفرتقان كام يف احلديث 
الرشيف الذي وىص به النبي. فالسنة 
فإنكارها  الدين  الكبرية يف  االمهية  هلا من 
يأمرنا  القرآن  ألن  والقرآن؛  للدين  إنكار 
أقواله  خالل  من  مطلقًا  الرسول  بإطاعة 
تكمل  البحث  فأمهية  وتقريراته.  وافعاله 

اصحاب  واسباب  ودوافع  عرض  يف 
أهم  تأرخيية عن  نبذة  الفكر، واعطاء  هذا 
وكذلك  نقدها،  مع  الفرقة  هذه  مؤسيس 
الفصل بني القرآنيون الذين ينكرون السنة 
حيرصون  الذين  والواقع  مطلقا  النبوية 
املعرفة الدينية بالقرآن الكريم فقط وفقط 
النص  يقدمون  الذين  القرآنيون  وبني 
القرآين عىل السنة النبوية وحيكمون القرآن 
عىل السنة وال ينكرون السنة. فالفرق كبري 
بينهام وان املصطلح-القرآنيون -اذا اطلق 
ينكرون  الذين  وهم  االول  املعنى  به  يراد 
السنــــة مطلقا ال غريهم بحيث ال يشمل 
عىل  القرآن  حيكمون  الذين  الثاين  املعنى 

السنة وال ينكروهنا.
الكلامت املفتاحية:

القرآنيون، القرآن، السنــــــــة النبوية، 
الدوافع، النقد.

منهج البحث:
ما يتطلبه البحث، وهو املنهج التارخيي 

الوصفي النقدي.
أهداف البحث:

من  املصطلــــــــــح  هذا  عىل  التعرف 
ابرز  بيان  وكذلك  واقسامه  خالالنواعه 



د. سالم عبد احلسن الواسطي

85

والفكر  املفهوم  هذا  متبنني  شخصيات 
نتعرضاليالدوافع  هذا  وبعد  ومؤسسيه. 
واألسباب واملبرات التي قدموها إلنكار 
نناقش أساس  النبوية. ثم بعد ذلك  السنة 
بمعنى  وردها  واالسباب،  الدوافع  هذه 

عرضها ونقدها.
أمهية البحث:

انواع  بني  التفريق  يف  األمهية  تكمن 
وعىل  به  املقصود  هو  وما  املفهوم  هذا 
املصداق.  حتديد  بمعنى  ينطبق  يشء  اي 
الفكروالنتيجة  هذا  نتائج  عرض  وبعدها 
هذا  خالل  من  إليها  يصل  اخلطريةالتي 
السنة  انكـــــار  وهو  اال  املنحرف  الفكر 

النبوية.
سبب التسمية:

عليهـــــم  أطلقـــــــــه  اسم  القرآنيون 
القرآنيني  من  قساًم  لكن  هلم،  املناهضون 
بل  للقرآن  نسبتهم  يف  ضري  ال  أنه  يرون 
أنفسهم  عىل  يطلقون  إذ  هلم،  ترشيف  إنه 
اآلخر  القسم  أن  حني  يف  القرآن«.  »أهل 
يتمسك باسم )مسلمني حنفاء( يف إشارة 
من  األخرى  والفرق  للمذاهب  لرفضهم 

املسلمني.

النشأة هلذه الظاهرة:
إنكار  فكرة  أن  الباحثني  بعض  يعتب 
اخلوارج  يد  عىل  مرة  ألول  ظهرت  السنة 
ومقولتهم املشهورة ))حسبنا كتاب اهلل((. 
ما  كل  شمل  املجيد  الكتاب  أن  فزعم 
فال  وتفصيال،  مجلة  املسلمون  إليه  حيتاج 
الترشيع  مصدرية  يف  السنة  إلقحام  جمال 
منزال  تكن وحيا  مل  وأهنا  وأخذ األحكام، 
اهلل،  أنزله  ما  اتباع  إال  املسلم  يسع  وال 
بوقفها  والقضاء  السنة  اىل  التحاكم  وأن 
هنى  وقد  احلكم،  يف  االرشاك  اىل  يؤدي 

چے  تعاىل:  قوله  يف  كام  عنه،  سبحانه  اهلل 
 ]57 االنعام:  ]ســـــــورة  ۓچ  ۓ  ے 
 وأهنا– السنة -مل تكن رشعا عند النبي
وقد فهمها الصحابة عىل هذا االساس لذا 
هنوا عن كتابتها، كام أن السنة تزرع الفرقة 
بني املسلمني وتنزع الوفاق من صفوفهم، 
عكس القرآن الذي يوحد املسلمني وحيض 
حال  فام  األمة،  شمل  ومجع  الوحدة  عىل 
دون حتقيق أمر القرآن جيب نفيه. وإن إنكار 
اإلسالم  يف  الترشيع  مصدرية  من  السنة 
الثاين اهلجري، غري  يعود تارخيه اىل القرن 
أو  أفراد  التاريخ ال حتدثنا عن  أن مصادر 
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اىل  ودعت  اإلسالم  اىل  انتسبت  مجاعات 
نبذ السنة بعد ذلك القرن، وترسبت فكرة 
إنكار السنة مجلة وتفصيال يف القرن الثالث 
العربية  البلدان  بعض  اىل  اهلجري  عرش 
وغري العربية من الدراسات االسترشاقية، 
أما يف العرص احلديث فظهرت فكرة إنكار 
هناية  منذ  اهلندية،  القارة  شبه  يف  السنة 
القرن التاسع عرش، عىل إثر انتشار األفكار 
أمحد خان،  السيد  أعضاء حركة  بثها  التي 
يف  واضح  بشكل  رسى  مفعوهلا  أن  غري 
نبي  بنجاب. ويف سنة )90)م. بدأ غالم 
مؤسس  الوي  جكر  اهلل  بعبد  املعروف 
جينيان  )مسجد  متخذا  القرآنية  احلركة 

وايل( بالهور مقرا حلركته))(.
بداية  يف  القرآنيني  حركة  تزعم  وقد 
يف  أبادي  احلق  حمب  شخصيتان،  األمر 
الوي  اهلند -وعبد اهلل جكر  هبار -رشقي 
اإلنجليزي  االحتالل  فيمدة  الهور.  يف 
اهلل  »عبد  تاله  ثم  خان«.  »أمحد  يد  عىل 
جكرالوي« يف باكستان الذي كان يشتغل 
بالعديد  ثم اصطدم  احلديث، من  بدراسة 
النهاية  يف  فتوصل  حوله،  الشبهات  من 
ما  هو  القرآن  وأن  كافة  احلديث  إلنكار 

وأسس   ،حممد الرسول  عىل  اهلل  أنزله 
والقرآن((  الذكر  ))أهل  تسمى  مجاعة 
هو  القرآن  أن  إىل  خالهلا  من  دعا  التي 
وألف  الرشيعة  ألحكام  الوحيد  املصدر 
يف ذلك كتبًا كثرية. وتبنى هذا الفكر »أمحد 
))أمة  مجاعة  مؤسس  األمرترسي«  الدين 
ألفكاره.  فيها  يدعو  كان  التي  مسلمة(( 
يدعو  بدأ  ثم  برويز«  أمحد  »غالم  وأخريا 
ألفكاره من خالل جملة )طلوع اإلسالم( 
التي أسسها هلذا الغرض. وال تزال أفكار 
القارة  شبه  يف  متواجدة  احلركات  هذة 

اهلندية إىل اآلن))(.
جذور  أن  منصور  صبحي  أمحد  ُيعد 
حممد  الشيخ  حركة  منذ  بدأت  القرآنيني 
فيقول  905)م.  عام  اإلصالحية  عبده 
والتصوف  احلديث  رفض  عبده  أنمحمد 
ولكن  الشفاعة،  وأنكر  البخاري  وانتقد 
مبادئه  خالف  رضا  رشيد  حممد  تلميذه 
لـ )حسن  أستاذ  السلفية وهو  وتعاون مع 
املسلمني،  اإلخوان  مجاعة  مؤسس  البنا( 
حممد  مدرسة  من  آثارا  أن  قائال  واستطرد 
عبده ظلت باقية وآخر من كان فيها الشيخ 
حممود شلتوت شيخ األزهر األسبق الذي 
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وقبله  املايض،  القرن  ستينات  يف  تويف 
يف  األزهر  شيخ  املراغي  مرتىض  الشيخ 
شلتوت  حممود  الشيخ  وكان  األربعينات، 

حني ذاك مديرا ملكتبه.
منصور  الدكتور  بدايــــة  كانت  وقد 
األزهــــر  يف  بالتدريس  عمله  خالل  من 
بعلامء  اصطـــدم  ولكنه  977)م،  عام 
الذين  والسلفية  الصوفية  من  السنة  الدين 
اضطهدوه وانتهى األمر بفصله عن العمل 
عام 987)م، وإدخاله السجن شهرين يف 
هناية العام نفسه متهام بإنكار السنة. عمل 
من  ألفكاره  يدعو  مستقل  بشكل  بعدها 
يف  وندواته  وأبحاثه  ومقاالته  كتبه  خالل 

مركز ابن خلدون وغريه.
جمموعة  )أصبحنا  منصور:  د.  يقول 
أساتذة جامعات وحمامني وغري  كبرية من 
ذلك، وازداد التعاطف معنا، وكنت قبلها 
القاهرة وغريها(. ويف  أخطب يف مساجد 
ألمريكا  للهجرة  أضطر  )00)م،  عام 
ابن  مركز  إغالق  بعد  سياسيـــــا  الجئا 
صفوف  شملت  اعتقال  وموجة  خلدون 
الناشطني من القرآنيني أدخلتهم السلطات 
األديان.  ازدراء  بتهمة  السجن  املرصية 

ظهر  أمريكا  يف  أحواله  استقرت  بعدما 
ملنهجه  داعيا  العريب  اإلنرتنت  ساحة  عىل 
للقرآن  العاملي  املركز  فأسس  اجلديد، 
الكريم »IQC« يف والية فريجينيا وموقعه 
خالله  ومن  القرآن  أهل  اإلنرتنت  عىل 
للتعريف  ينرش مقاالته وكتبه وأبحاثه  بدأ 

بمنهجه والدعوة إليه)3(.
بالقرآنيــــــة  هتمة  هناك  أن  يالحظ 
وّجهت إىل بعض املعتزلة وبعض اخلوارج 
وبعض الشيعة، مثل ما جاء يف كتاب األّم 
للشافعي، عند حديثه عن رّد مقالة الفرقة 
التي ردت األخبار كلها، مما يوحي بوجود 

حالة إنكار للحديث والسنة.
يؤكد  ما  حتمل  ال  التهمة  هذه  لكن 
كانت  بل  تارخييًا،  السنة  أنكر  تيار  وجود 
األحـــــاديث  حجم  يف  مركزة  املناقشات 
وبعضهم  يوسعها  كان  فبعضهم  املعتبة، 
ظاهرة  إن  القول:  يمكن  فال  يضيقها، 
القرآنيني هلا عمق تارخيي واضح. نعم من 
وهناك،  هنا  من  هلا  أفرادًا  جتد  أن  املمكن 
لكنها ليست ظاهرة واسعة عىل اإلطالق.

أما شعــــار ))حسبنا كتاب اهلل(( فال 
السنة،  ترك  منه  يراد  أنه  كثريون  فيه  يرى 
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وواقعة  خاصة  حالة  عن  يعب  ما  بقدر 
الكلمة  هذه  أطلق  من  فإن  وإال  جزئية، 
تفيد  كام  مرارًا،  حياته  يف  بالسنة  أخذ  قد 

الشواهد التارخيية واحلديثية)4(.
منهجهـــــــــم:

القرآن  تدبر  يعتمد يف  القرآنيني  منهج 
بالقرآن؛  القرآن  بفهم  العقيل  املنهج  عىل 
حيث  القرآن  تفسري  كلمة  ويرفضون 
يعتقدون أن التفسري يكون لليشء الغامض 
والتدبر  للفهم  القرآن ميرس  بينام  املعقد  أو 
كام هو مذكور يف القرآن نفسه. كام يرفض 
أو  النزول  أسباب  روايات  القرآنيون 
التفسريات املذكورة يف كتب الرتاث، فهم 
يرون أن عامة املسلمني يقدسون تفسريات 
حتى  النزول  أسباب  وروايات  الرتاث 
كالم  فيقدمون  القرآن  مع  تعارضت  وإن 
والتي  وسنده،  بصحته  املشكوك  البرش 
األديان  -مسمى  -القرآنيون  عليها  يطلق 
بصحته  املقطوع  اهلل  كالم  عىل  األرضية 
وإن  نظرهم.  يف  الصحيح  اإلسالم  وهو 
كنا نعتقد بأن املنهج العقيل صحيح يف باب 
املعرفة الدينية ولكن أشكلنا ان هذا املنهج 
يفرس  ان  يمكن  السنة وكذلك ال  ينكر  ال 

حيمل  أو  الدينية  االحكام  بكل  حييط  او 
الكتاب العزيز ما ليس فيه حيث ان القرآن 
كتاب هداية وهذا ما أمجع عليه املسلمون 
كتاب  وليس  واملذاهب،  الفرق  مجيع  من 

فقه.
أنواع القرآنيون:

القرآنيون كلمة هلا مفهومان أو نوعان 
ومها كالتايل:

النوع االول: القرآنيون الذين ينكرون 
مفهوم  عىل  فكرهتم  وتقوم  النبوية،  السنة 
أنه ال توجد مرجعية  احلرص أي يعتقدون 
معرفية يف فهم اإلسالم إال القرآن الكريم. 
من  األخرى  املفرتضة  املرجعيات  وكل 
وسرية  واإلمجاع  معانيهــــــا  بكل  السنة 
املعاين ال  السلف كل هذه  املترشعة وسنة 
الدين اإلسالمي. وهم  أساس هلا يف فهم 

إىل قسمني:
القسم االول: الذي ينكر السنة النبوية 
مطلقا وان القرآن هو املصدر الوحيد لفهم 
ليست  الواقعية  السنة  ان  وذلك  الدين 
 الرسول مع  جلست  لو  حتى  بحجة 
وسمعت منه موقفا ليس موجود يف القرآن 
فهذا ليس بجزء من الدين. قد جيب عليك 
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ان تطيعه من باب إنه ويل أمر املسلمني يف 
ذلك الزمان. لكن ما يقوله لك إذا مل يكن 
موجودا يف القرآن فليس جزء من املنظومة 

الدينية.
يف  القرآن  بمرجعية  يؤمنون  وهؤالء 
مقابل إنكار حجية السنة الواقعية حتى لو 
متواتر.  علمي  قطعي  بطريق  السنة  ثبتت 
بالنسبة اىل هؤالء ال يوجد دليل عىل إتباع 
رسول اهلل يف غري ما جاء به يف القرآن 
وهو  فقط.  احلاكم  اطاعـــــة  باب  من  إال 
منتفي اليوم بحيث يكون حكمه مطاع يف 
حياته وزمانه وهذا اليوم ُيبحث يف مدخلية 
الزمان واملكان يف فهم االحكام واملوروث 

الديني.
السنة  ينكرون  الذين  اآلخر:  القسم 
ان  حيث  إليها،  يقيني  طريق  وجود  لعدم 
القرآن حجة و كذلك السنة اليقينية ولكن 
يقيني  و  مضمون  طريق  ال  مشكلتهم 
نعتقد  نحن   .الرسول سنة  الكتشاف 
يف اصل القرآن، والسنة النبوية حجة ايضا 
 اهلل رسول  مع  اليوم  نجلس  إننا  فلو 
إنه  يقيني  بطريق  بلغنا  أو  بأمِر  يأمرنا  ثم 
قال يشء ما فنحن نأخذ به ونحن نقبل به 

الفكرية  املنظومة  من  جزءا  نعتبه  ونحن 
االسالمية. لكن مشكلتنا ليست مع السنة 
امامنا  الطريق  انسداد  مشكلتنا  الواقعية. 
امامنا  يوجد  أي ال  الواقعية.  السنة  ملعرفة 
يؤكد  وقطعي  ويقيني  مضمون  طريق  أي 
لنا ان رسول اهلل قال كذا وكذا. وهؤالء 
املنقولة  والسنة  املحكية،  السنة  أن  يعدون 
ما يف كتب احلديث كلها ظنون يف ظنون. 
الرتاث  يف  موجود  هو  ما  مع  ويتعاملون 
عن  ومرويات  منقوالت  من  اإلسالمي 
بيته أو عن الصحابة  الرسول أو عن أهل 
يف  ظنون  برمته  يعدونه  التابعني  عن  أو 
ظنون ظلامت بعضها فوق بعض إذا اخرج 
السنة  ينكرون  وبذلك  يراها.  يكد  مل  يده 
النبوية بدعوا االنسداد وعدم الوصول اىل 

السنة الواقعية.
نظرة تارخييــــة

 ألهم املؤسسني هلذا النوع:
نستطيع أن نذكر أهم علامء واصحاب 
هذا النوع من كال قسميه، حسب التسلسل 

التارخيي.
السيد 	محد خان: هو السيد أمحد خان . 1

بن عامد احلسيني،  املتقى  بن أمحد مري 
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ولد يف مدينة دهلي يف شبه القارة اهلندية 
للقرآن  دراستـــــه  بدأ  سنة7)8)م. 
والفارسية،  العربية  تعلم  ثم  الكريم، 
ثم درس العلوم الدينية، وعندما تويف 
والعرشين  احلاديــــة  يف  وكان  والده، 
من عمره التحق للعمــل برشكة اهلند 
التأليف  يف  ناشطًا  وكـــــان  الرشقية. 
والكتابة وإصــــدار املجالت العلمية، 
واملدارس،  املعاهد  من  الكثري  وأنشأ 
جامعة  بتأسيس  ذلك  كل  ختم  ثم 
يف  خان«  »أمحد  تويف  وقد  »عليكره«. 
مارس 897)م، ودفن بجوار املسجد 

الذي بناه وسط جامعة )عليكره(.
ومن عقائده، أوَل اآليات القرآنية التي 
املالئكة واجلن والشياطني،  فيها ذكر  ورد 
َل املالئكة بأهنا عنارص الطبيعة وقواها  فأوَّ
اجلن  َل  وأوَّ وبراكني.  ومطـــــــر  ريح  من 
الغابات والصحاري والذين  بأهنم سكان 
فال  الليل  ظالم  يف  أنشطتهم  يزاولون 
يراهم أحد، كام أول الشياطني بأن املراد هبا 
شهوات النفس وأهواؤها. وكذلك ادعى 
طويل،  ألمد  تدون  مل  النبويـــــة  السنة  أن 
ظلت ذلك األمد حبيسة الصدور، مما هيأ 

وتغيري  منها  والنقص  عليها  للزيادة  األمر 
حمتواها)5(.

مولوي-. 2 هو  جكرالوي:  اهلل  عبد 
اهلل  عبــــــــد  بن  اهلل  الشيخ-عبـــــــد 
)جكرالة(  بلدة  إىل  نسبة  اجلكرالوي، 
التي ولد هبا، وهي إحدى قرى إقليم 
»البنجاب« بباكستان حاليًا، وعاصمته 
حوايل  اهلل  عبد  ولـــد  وقد  »الهور«. 
وكان  ودين،  علم  أرسة  يف  830)م. 
والده يتبع مشيخة إحدى الطرق، فلام 
ولد ابنه وسامه عبد اهلل، محله إىل شيخ 
الطريقة فباركه ودعا له وسامه: »غالم 
نبي« أي خادم النبي، أو »عبد النبي«. 
وقد تلقى »عبد اهلل جكرا لوي« علومه 
بعد ذلك  ثم سافر  األهلية،  باملدارس 
إىل مدينة »دهلي« حارضة اهلند لدراسة 
فيه،  والتخصص  الرشيف  احلديث 
من  وملس  دراستـــــــه،  أتم  أن  وبعد 
وتعليمه  احلديث  تدريس  عىل  القدرة 
مدرسًا  »دهلي«  من  عـــــــاد  لآلخرين 
ومعلاًم، ثم دخل جمال التأليف والكتابة 
احلديث  علوم  يف  وختصص  تلقاه  فيام 
الرشيف. وقد ظــــــل عىل ذلك زمانا 
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السنة  وخدمـة  احلديث  تعليم  يزاول 
اآلخرين.  مع  ومناظـرة  وتأليفًا  تعلياًم 
من  مشكالت  ببعض  اصطدم  حتى 
الرشيف، فخرج عىل  متشابه احلديث 
الناس بعقيدته اجلديدة التي أعلن عن 
شعارها بمقولته الشهرية »هذا القرآن 
اهلل- عند  من  به  املوحى  وحده  هو 
من  عداه  ما  أما   حممد -إىل  تعاىل 
السنة فليس بوحي« ثم رشع يف حتقيق 
مذهبه اجلديد ورشحه، والدعوة إليه، 
وحماولة اكتســـــــاب األنصار له. من 
الفرقان،  بآيات  القرآن  مؤلفاته تفسري 
وترمجة القرآن بآيات الفرقان، وصالة 
القرآن، الزكاة والصدقات كام جاء يف 
باللغة  ُطبعت  بينات. وكل كتبه  آيات 
االسواق  يف  هلـــــــا  الوجود  االردية، 
املعارصة. واملكتبــــــــــة الوحيدة التي 
احتفظت بجل كتبه هي مكتبة )ربوة( 
باكستان. تويف سنة 4)9)م فدفن  يف 

يف حي )ياروخيلبميانوايل()6(.
اخلاجة . 3 هو  ي:  األَْمِرْترِسِ ين  الدِّ 	محد 

بن  حممد  ميان  خاجة  بن  الدين  أمحد 
إىل  نسبة  ترسي.  األمر  إبراهيم  حممد 

ولــــد  التي  اهلند  يف  )أمرترس(  مدينة 
محله  والدته  وبعد  )86)م،  عام  هبا 
رأس  الشيخ  فمسح  شيخه  إىل  والده 
هذا.  باسمه  وسامه  له  ودعــا  الطفل 
بالقرآن  تعليمه  الدين  أمحد  بدأ  وقد 
بعض  عند  الدينية  العلوم  ثم  املجيد، 
بمدرسة  التحق  ثم  بذلك،  املشتغلني 
هناك  -فدرس  -املنرصين  املبشـــرين 
كتاب النصـــــــــارى املقدس وبعض 
العلوم العصــــــــرية احلديثة)7(. وبعد 
خترجه من مدرســـــة املبرشين التحق 
بالثانوية اإلسالمية يف )أمرترس( ونال 
إليه  وصل  ما  غايـــة  وهذا  شهادهتا، 
أن  غري  املنظم،  التعليـــم  يف  اخلواجة 
شهرة  أكسباه  باملطالعة  وشغفه  أملعيته 
واسعة، فعني عضوا يف هيئة التدريس 
)أمرترس(  يف  اإلسالمية  املدرسة  يف 
أحيل  7)9)م  عام  ويف  أديب.  برتبة 
اىل التقاعد لبلوغه السن القانونية، ويف 
مدرسة  يف  مدرسـا  8)9)م عني  عام 
لبلديــة  التابعـــــة  االبتدائية،  البنات 
ويف  930)م  عام  حتى  )أمرتســــــر( 
بتدريس  اخلواجة  اشتغل  نفسها  املدة 
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أرجاء  يف  صيته  فذاع  الكريم،  القرآن 
واجلدير  كلها،  اهلندية  القـارة  شبه 
املطالعة  كثري  كان  اخلواجة  أن  بالذكر 
مما  العلم  حتصيل  يف  املشاق  يتحمل 
الصغر  منذ  بصـــره  ضعف  اىل  ادى 
واعياه الشفاء، وظل كليل العني حتى 
املامت. ثم اعتمد بعد ذلك عىل جهوده 
اخلاصة يف اكتساب العلوم واملعارف، 
العلوم  من  كثري  حتصيل  من  مكنه  مما 
والفلك  واجلغرافيا  كالتاريخ  احلديثة 
والرياضيــــــات  واملنطق  واالقتصاد 
كانت  التي  اإلسالمية  العلوم  بجانب 
عنايته األوىل، كذلك كان جييد العربية 
واألرديــــــة  والفارسية  واإلنجليزية 
فقد  اإلقليمية)8(.  اللهجات  وبعض 
إنكار  خان«  أمحد  »السيد  عن  أخذ 
جكرالوي  اهلل  بعبد  واتصـــل  السنة، 
عنه  وأخذ  متواليــــة،  زيارات  عب 
أفكاره، وكان أشد مكرًا من عبد اهلل، 
الترصيح  بعدم  ينصحــــه  كان  حيث 
بإنكاره للسنــــــة، واخرتاع الفرائض 
املسلمون  يعرفها  ال  التي  والعبادات 
كذلك  القرآن،  من  استقاها  أنه  زاعاًم 

وكان  إقبال(،  بـ)حممد  صلة  له  كانت 
مما  معه،  واملباحثة  به،  االجتامع  كثري 
إقبال ( توهم  ألقى ظالالً عىل )حممد 
مال  وأنه  القرآنيني،  بفكر  إقبال  تأثر 
كانت  كذلك  السنة.  إنكار  إىل  معهم 
القادياين  أمحد  غالم  بمريزا  صلة  له 
مؤسس الديانة القاديانية، ومن املأثور 
القادياين  النكري عىل  يشدد  يكن  مل  أنه 
له دروسه  وال غريه، بل كان حيضـــر 
والعقيدة.  الفكر  خيالفونه  ممن  ولغريه 
قام اخلواجة يف عام 6)9)م بتأسيس 
هلا  اختار  والتي  )أمرترس(  يف  طائفته 
مؤلفاته  ومن  مسلمة)9(.  أمــــــة  اسم 
برهان  مطاع،  أصل  و  قرآن،  معجزة 
الفرقان وغريها تويف سنة 936)م)0)(.

هو . 4 جراجبوري:  	سلـــــــم  احلافظ 
اهلل  سالمة  العالمة  بن  أسلم  حممد 
أحد  الفيلسوف  املؤرخ  البهوبايل)))( 
ولد  البارزين)))(.  القرآنيني  أركــــان 
بمقاطعة  880)م  عام  جراجبور  يف 
أهل  أرسة  من  اهلند  يف  كره(  )أعظم 
مناسك  والده  أداء  أثنــــــاء  احلديث، 
التاسعة  سن  يف  القرآن  وحفظ  احلج، 
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ثم  باحلافظ  لقب  فلذالك  عمره،  من 
لغة  الفارسية  اللغة  دراسة  يف  أخذ 
العلوم الدينية آنذاك، ثم الرياضيات، 
ومن  والعربية،  االنجليزية  واللغة 
املعروف أن احلافظ أسلم مل يدرس يف 
مل  أنه  -كام  -حكومية  منظمة  مدرسة 
بيد  اجلامعات،  من  جامعة  يف  يسجل 
أن شغفه الشديد بالعلم واملطالعة سام 
به اىل مكان مرموق، و يف عام 903)م 
أصبح كاتبا جلريدة )بيسة الالهورية( 
شبه  يف  صيته  ذاع  هنا  ومن  اليومية، 
هذه  ترك  ولكن  اهلنديـــــــة،  القارة 
مدرسا  ليصبح  906)م  عام  الوظيفة 
))9)م  عام  ويف  عليكره،  ثانوية  يف 
الثانوية،  هذه  ملكتبة  عاما  أمينا  أصبح 
ويف عام ))9)م حتولت هذه الثانوية 
اىل جامعة عليكره اإلسالمية، فأصبح 
وبعدها  وحمارضا،  استاذا  هبا  احلافظ 
اإلسالميــــة.  امللية  جامعة  اىل  غادر 
بأفكار  كثريا  متأثرا  احلافظ  فكــــان 
اىل  كتبه  ُترمِجَْت  حيث  أمحد  اخلواجة 
كام  قرآن،  معجزة  نحو  العربية  اللغة 
ان احلافظ سار يف موضوع اإلرث عىل 

هنج اخلواجة، فأخرج كتابه ))حمجوب 
اإلرث(( نقدا لقواعد املرياث املجمع 
تأليفاته  ومن  املسلمني،  بني  عليهــــا 
)تاريخ امت(، و )الوراثة يف اإلسالم(، 
)عقائد إسالم(، حياة حافظ شريازي 
عام  باكستان  دولة  قيام  بعد  وغريها. 
بطلب  احلافظ  إليهــا  هاجر  947)م 
اىل  عاد  أنه  غري  )برويز(،  تلميذه  من 
اهلند بعد مدة قصرية لعدم وجود جو 
عن  955)م  عام  وتويف  له،  مناسب 

عمر قارب 75 عام)3)(.
غالم 	محد برويز: هو غالم أمحد برويز . 5

ولد  بخش.  رحيم  بن  دين  فضل  بن 
باجلانب  903)م  عام  من  يوليه  يف 
وقد  البنجــــاب.  إقليم  من  اهلندي 
ثم  جده،  يد  عىل  الدينية  علومه  تلقى 
اجته  وقد  النظامية،  باملدارس  أكمل 
إىل الوظائف احلكومية قبل أن يكمل 
تعليمه الثانوي، فقىض حياته الوظيفية 
إىل  وصل  حيث  احلكومية  باملطبعة 
وظيفة مدير املطبعة. فقد جاء عىل هيأة 
خطب منبية ودروس داخل املساجد 
يف بداية األمر، ثم تولت جملته »طلوع 
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ثم  ذلك،  بعد  أفكاره  نرش  إسالم« 
مقاالته  عب  شيوعًا  أفكاره  توسعت 
نوادي  الكثرية، ومن خالل  ومؤلفاته 
يف  أتباعه  لتضم  أنشأها  التي  حركته 
طلوع  ))نوادي  وسامها  السنة،  إنكار 
ولقد  تلك.  جملته  إىل  نسبة  إسالم(( 
أفكاره  وذيوع  حركته  شيوع  من  زاد 
بعد  الوليدة  باكستان  دولة  إىل  انتقاله 
إىل  انتقل  حيث  اهلند.  عن  استقالهلا 
مدينة كراتيش التي ما تزال حتى اليوم 
وقد  برويز.  أتباع  البويزيني  حارضة 
له  مالئمـــة  وقتذاك  الظروف  كانت 
وحلركته، حيث كان عىل رأس الدولة 

الفتية قائدها )حممد عىل جناح()4)(.
الفكري  أستاذه  يد  عىل  وتتلمــــــذه 
خملفات  مجيع  أورثه  حيث  حممد،  احلافظ 
أردنا  وإذا  السنة،  حول  الفكرية  اخلواجة 
وافكاره  خان  أمحد  من  موقفـه  نعرف  ان 
السيد  يعتب  احلارض  عرصنا  )ويف  فيقول: 
أشهر  إقبال  حممد  والدكتور  خان  أمحد 

مفكري هذا العرص()5)(.
يمتـــاز  القرآن  ان  برويز  يرى  حيث 
مركز  اىل  اجلزئيات  وترك  األصول  بذكر 

مصدر  من  السنــــــة  يلغي  وبذلك  ِة،  املِلَّ
أكثر  برويز  ويعد  اإلســــالم.  يف  الترشيع 
مؤلفاته  ومن  وتأليفــــــا،  كتابة  القرآنيني 
ومفهوم  جملدات،  أربـــــع  القرآن  لغات 
كياهن  واسالم  جملــــدات،  ثالث  القرآن 

وغريها كثري. تويف عام 985)م)6)(.
ثم تابع هذه الفكر يف عرصنا احلارض، 
أمثال حممد اركون، ونرص حامد ابو زيد، 
رسوش،  الكريم  وعبد  شبسرتي،  وحممد 
وحممد شحرور، وحممد صبحي، وغريهم، 

املسمى اليوم باحلداثويني.
ال  الذين  القرآنيون  الثــــاين:  النوع 
ينكرون السنة، ولكن يقولون تقديم القرآن 
عىل السنة يف كل املجاالت وهم مل يؤمنوا 
وإنام  االول،  النوع  يف  كام  احلرص  بمبدأ 
بمعنى  احلكومة  و  احليلولة  بمبدأ  يؤمنون 
وتؤول  ترجع  املعرفيـــة  املرجعيات  كل 
من  مرجعيتها  تأخذ  ان  وجيب  القرآن  اىل 
القرآن وجيب ان تأخذ حجيتها من القرآن 
حتكمه  أن  بد  ال  إلينا  يصل  حديث  وأي 
هؤالء  العكس.  ال  القرآنيـــــة  النصوص 
يطلق عليهـــــم احيانا القرآنيون ولكن ال 
يراد هبؤالء الذين ينكرون حجية السنة أو 



د. سالم عبد احلسن الواسطي

95

اصال.  النبوي  باحلديث  يؤمنون  ال  الذين 
هم يعتقدون أن القرآن مقدم عىل كل يشء 
االمور  سائر  يمنح  الذي  هو  القرآن  وأن 
ال  القرآن  وأن  واالعتبار  احلجة  املعرفية 
يقدم عليه رواية أو امجاع أو شهرة أو سرية 
بل هو مقدم عىل الرواية واالمجاع والشهرة 
والسرية. وهؤالء قد نجد هلم حضورا يف 
بالنوع  القرآنيون  بخالف  الشيعي  الوسط 
املرجعيـــــة  باحلرص  يقولون  الذين  االول 
املرجعيـــــــات  وينكرون  بالقرآن  الدينية 
االخر، إذ نادر ما نجد هلم تيارا يف الوسط 
تيار  هو  بل  القرآين.  التيار  بإسم  الشيعي 

موجود يف الوسط السني. وهم قسامن:
القرآين  النص  حمورية  االول:  القسم 
والعقدية  ))الفقهيـــــة  العلوم  مجيع  يف 
والسياسيــة  واالجتامعيــة  واالخالقيــــة 
احلديث  عىل  وغريها((  واالقتصاديــــــة 
املتواترة  االحاديث  عىل  واالعتامد  النبوي 

فقط يعني احلرص لالحاديث املتواتره.
القرآين  النص  حمورية  اآلخر:  القسم 
مطلقا.  النبوية  األحاديث  عىل  وحاكميته 
أن  البد  مرجعيــــة  كل  يقولون  وهؤالء 
تعرض عىل القرآن قبل أن تعطيها احلجية. 

إذا جاء حديث ال يكفي ألن يكون السند 
صحيح. بل البد عرضه عىل القرآن أوال. 
بعد  حجة  فهو  اهلل،  كتاب  خيالف  مل  فإن 
متام سائر حيثيات احلجية وأما من خالف 
االساس،  من  حجة  يكون  فال  اهلل  كتاب 
وان كان متواترا. فالنقطــــــــــة املركزيـــة 
عىل  للعرض  مفهومهم  يف  هي  عندهم 
القرآن، فالكل تقريبا متفقني -بخصوص 
الوسط الشيعي -عىل عرض احلديث عىل 
الكتاب. حيث رصح الشيخ االنصاري يف 
ابحاثه االصولية ان أحاديث العرض عىل 
املعنوي)7)(.  التواتــــر  حد  بلغت  الكتاب 
احلديث  هو  ما  تعـــــــرف  ان  اردت  فإذا 
يكون  ال  الكتــــاب  عىل  بعرضه  الكاذب 
نحو))اقم  التباين  نسبة  القرآن  مع  نسبته 
بمعنى  بل  الصالة((.  تقم  وال  الصالة 
ان مزاج القرآن العام وروح القرآن العام 
مع  ما  مفهوم  اىل  تؤسس  االيات  وتظافر 
ان الروايات تؤسس اىل غري هذا املفهوم، 
وختالفه. واملثال املشهور عىل ذلك ما ذكره 
الشهيد حممـــــد باقر الصدر يف ابحاثه 
املفهوم  هبذا  القائلني  من  وهو  االصولية 
تعاىل:  قال  القرآن  عىل  الروايــــة  بعرض 
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االرساء:  ]سورة  گچ  ک  ک  چک 

70[ أي تكريم االنسان فإذا جاء حديث-
وبعضهم  فرض  ليس  وهذا  موجود  وهو 
بينكم وبني  يصححه سندا -يقولاليكون 
من  قوم  ألهنم  تعامل  أو  مناكحة  االكراد 

اجلن فكشف عنهم الغطاء. فهذا احلديث 
يف  الوارد  التكريم  مبدأ  خيالف  ألنه  ترده 
هذا  احلديثية  الطريقة  عىل  إنه  مع  القرآن 
اهلل  ان  تقول  بحيث  خيالف.  ال  احلديث 
تبارك وتعاىل كرم بني ادم إال االكراد أي 
جاء  احلديث  وهذا  عامة  التكريم  آية  ان 
خمصصا وهو كثري يف القرآن. ولكن السيد 
الشهيد يرى غري ذلك وان القضية ليست 
هبذا املعنى من املعارضة هناك مزاج قراين 
حديث  وهناك  االنسان  تكريم  وهو  عام 
التكريم لالنسان  املزاج وهذا  خيالف هذا 
االقوام)8)(.  من  قوم  من  ولد  النه  فقط 
القرآين  النص  يعارض  فإذن هذا احلديث 
والقائلون  االساس.  من  له  حجيـــــة  فال 
السيد  أمثال  كثر  الشيعي  الوسط  هبذا من 
الشيخ  وتلميذه  الطباطبائي  العالمــــــــــة 
جوادي آميل و الشيخ حمسن قرآيت والسيد 
الصدر  والشهيد  اهلل  فضل  حسني  حممد 

والسيد حممد صادق طهراين وغريهم.
إذن هم مؤمنون بحجية السنة النبوية 
ال  بحيث  اهلل  كتاب  عىل  عرضها  برشط 
مع  يشرتكون  وهم  له.  معارضة  تكون 
القرآن  بحاكمية  االول  النوع  يف  القرآنيني 
ومرجعيته، وخيتلفون معهم بعدم احلرص. 
بحجية  يقولون  الذين  مع  ويشرتكون 
السنة النبوية من أهل احلديث واحلشوية، 
عىل  السنة  حاكمية  بعدم  معهم  وخيتلفون 
الذين قالوا بحاكمية السنة  الكتاب. ومن 
رفضوا  الذين  القرآنية  النص  عىل  النبوية 
ان  بدعوا  الكتاب  عىل  العرض  أحاديث 
موضوعة،  الكتاب  عىل  العرض  اخبار 
وضعها اخلوارج لكي يسقطوا قيمة السنة 
العرض  أحاديث  اعتبوا  الهنم  النبوية 
بمثابة اسقاط السنة النبوية يف هناية املطاف 

وناقشوا يف اسانيده.
اخلامتــــــــــة:

من  هم  االول،  بالنوع  القرآنيــــون 
املفهــــــوم- هذا  إطالق  إليهم  ينرصف 
االول  قسمني:  عىل  -وهــم  القرآنيـــون 
فهم  يف  القرآن  بمرجعيـــــــــة  يعتقدون 
اإلســــالم ))مبدأ احلصــــر((،  وينكرون 
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رأسها  وعىل  االخرى  املرجعيات  سائر 
السنة النبوية، الهنا يف االصل ليس بحجة 
عدم  أي  بالتواتر.  بلغت  ولو  عندهم 
رأي  ألهنا  اطالقًا؛  النبوية  السنة  اعتبار 
شخيص للنبي ومل تكن وحيًا من املوىل مثل 
القرآن. واآلخر يعتقدون بمرجعية القران 
السنة  حجية  وينكرون  االسالم،   فهم  يف 
السنة  اىل  الوصول  وعدم  االنسداد  بدليل 

الواقعية.
نقول:  عندما  انه  يعلـــــم  ومنهـــــــا 
نوعانفال  مفهومانأو  هلا  كلمة  القرآنيون 
ٌيقصد  القرآنيني  من  معنى  أي  نميز  ان  بد 
حيرص  الذي  االول،  النوع  هو  هل؟.  هبا 
املعرفة الدينيةبالقرآن. ام هو النوع الثاين، 
الذي يقبل وجود مصدر معريف اخر غايته 

حمكوم للقران.
االسباب والدوافع إلنكار السنة:

توجد اسباب ودوافع سياسية، وذلك 
الدين  عىل  الشبهــــات  إلقاء  خالل  من 
االسالمي احلنيف من قبل اعداء االسالم 
املتمثل بالغرب أو السياسة الغربية الكافرة. 
والرصاع القائم بني مفهوم الظلمواملتمثل 
باالنبياء  املتمثل  العدل  وبني  بالفراعنة، 

فكرية،  والصاحلني. واسباب  واالوليــــاء 
إلنكارهم  ومبراهتـــــم  يدعوهنــا  التي 
خالل  من  الدين  النكار  الرشيفة.  السنة 
مبرات  تقديم  ثم  اركانه  يف  التشكيك 
واهية ألجل اقناع وتغرير أكثر عدد ممكن 
يف هذه االفكار الواهية واملستوردة بدوافع 
احلقد والكره هلذا الدين احلنيف، ولالسف 
ان األمة ترشب من هكذا سموم بدواعي 
االصالح  مثل  رنانة  ومصطلحات  شتى 
وغريها،  واألزدهارواألنفتاح  والتطور 
فيها  اشكال  ال  املصطلحات  هذه  ان  غري 
بعض  يف  الدين  اعداء  استخدمها  ولكن 
ملتوية  الدين احلنيف بطرق  االحيان ضد 
نذكر  وديدهنم.  الشيطاين  أسلوهبم  وهذا 

أهم هذه الدوافع واالسباب:
باحلركة  يسمى  ما  األول:  الدافـــــع 
القارة  شبه  من  انطلقت  التي  االصالحية 
والدين  العلم  بني  ُتوفَّق  ان  جيب  اهلندية. 
وضعنا  خالف  الطبيعية  العلوم  يف  السيام 
يف  والدين  العلم  بني  فالتوفيـــــق  احلايل 
االجتامع  علم  ويف  االنسانيـــــــــة  العلوم 
وعلم النفس واالقتصــــاد والسياسة هل 
مرشوع  يقابل  مرشوع  لديه  االسالم  ان 
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العلوم  يف  اليوم  االكب  التحدي  الغرب. 
كان  عرش  التاسع  القرن  يف  أما  االنسانية 
أي  الطبيعية  العلوم  يف  االكب  التحدي 
جيب ان نوفق بني اخر معطيات االجتهاد 
العلـــــــــوم  معطيات  اخر  مع  االسالمي 
الطبيعية يف جمال الفلك والطب والكيمياء 
بعض  يف  يقول  وكان  وهكذا.  والفيزياء 
اشاراته حتى يلغي بعض املصادر املعرفية 
يف  ان  يقول  كان  العلم  مع  تتصادم  التي 
واحاديث  كثرية  مشاكل  الرشيفة  السنة 
كثرية تصادم العلوم الطبيعية وينبغي علينا 
)سيد  بدأ  هنا  ومن  منها  موقف  نتخذ  ان 
امحد خان( بالتدقيق يف قيمة السنة النبوية 
ويقول السنة ليست مصدرا موثوقا وذلك 

السباب ثالثة من منظوره.
التناقل  اشكاليـــــــــة  االول:  السبب 
االول  اهلجري  القرن  يف  وذلك  الشفوي 
واحدة  نسخة  توجد  ال  تدوين  فيه  ليس 
كلها- االول  اهلجري  القرن  من  جاءت 
السنة النبوية -قيل عن قال وهلذا ال يمكن 

الوثوق يف التناقل الشفوي.
باملعنى،  النقل  اشكالية  الثاين:  السبب 
نقل  وهو  الراوي  صنيعة  الروايات  وأن 

الراوي ونقل لك من  باملعنى حسب فهم 
يفقه ومن ال يفقه ولذلك ال يؤخذ هبا.

الفاصل  اشكاليــــة  الثالث:  السبب 
الزمني بني الراوي وعلامء اجلرح والتعديل 
يف  والتعديل  اجلرح  علامء  كبرية  مشكلة 
الفالين  القرن  يف  والراوي  الفالين  القرن 
هذا  ان  الرجايل  العامل  هذا  عرف  كيف 
الفاصل  مع  ثقة  غري  وهذا  ثقة  الراوي 
الزمني الشاســع. لذلك قال )السيد امحد 
والدين  العلم  بني  نوفق  ان  جيب  خان( 
العلم  يناقض  من  كثري  فيها  السنة  وهذه 

علينا اعادة النظر فيها.
متزيق  يف  احلديث  أثر  الثاين:  الدافع 
املسلمني )انطالق مرشوع العودة للقرآن(
من  االسالمي  العامل  يف  واسع  تيار  هناك 
نحن  خالفاتنــــا  سبب  ان  يعتقد  املثقفني 
وضعنــــا  واذا  االحاديث  هي  املسلمني، 
الكتاب  وجعلنــــا  احلديثيه  الكتـــب  هذه 
الكريم ))القرآن(( تنحل هذه اخلالفات، 
اعـــادة  بدأت  لذلك  مشاكل.  والتوجد 
وإنام  مرجعـــا  ليس  إنه  احلديث  يف  النظر 
املرجع اىل القرآن الكريم فإن حل مشاكلنا 
الدافع  وهذا  الكريم  بالقرآن  إال  يكون  ال 
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أو  املفهــــوم  هذا  تأسيس  لظهور  رئيس 

املصطلح.

مربر هذا الدافع: هو رفع هذا اخلالف، 

من خالل االعتامد عىل القرآن فقط وطرح 

املصدر  هي  اصبحت  التي  النبوية  السنة 

اخلالف  وهذا  املسلمني  بني  اخلالف  يف 

لالقتتال  وذلك  املسلمني  ضعف  اىل  ادى 

فرق  اصبحوا  بحيث  والتناحر  بينهم  فيام 

ومذاهب وجمموعات صغرية هنا وهناك. 

لذلك مل تكن السنة النبوية مصدرا يعتمد 

عليه. إذ قالوا:

هي . ) وإنام  النبوية.  السنة  وحيانية  عدم 

أقوال نسبها الناس اىل الرسول.

فال . ) يشء  كل  فيــــه  القرآن  ان  دعوا 

النبوية أو أي مرجع  نحتاج اىل السنة 

آخر.

تطبيق . 3 عملية  هي  النبويــة،  السنة  ان 

انتهى  واآلن  معني  زمن  يف  للقرآن 

يكن  ومل  الزمان،  ذلك  بانتها  دورها 

انه   النبي يبلغ  ومل  منزال  رشعــا 

رفضوا  الصحابـــــــــة  ولذلك  رشع. 

املسلمني  بني  تداوله  ومنعوا  احلديث 

عىل رأسهم عمر بن اخلطاب)9)(.

نقد الدوافع الرئيسية للقرآنيني:

دعوى االصالح الديني واسبابه. يرد 

عليه:

اشكال نقيض: وهو ال نسلم بدعو ان . 1

هي  أو  العلم  تعارض  النبوية  السنة 

هو  العكس  بل  العلـــم  مبدأ  خالف 

الصحيح.

أي . 2 هبذا  سلمنا  ان  وهو  حيل:  اشكال 

العلم  تعارض  هي  النبوية  السنة  ان 

نستطيع  وال  نطرحها  ذلك  وألجل 

كان  اذا  فكيف  هبا.  واألخد  اعتبارها 

العلــوم  بعض  خيالف  القرآين  النص 

ويعارضها فهل تطرحون القرآن ايضا. 

الدين.  عىل  املسترشقني  اشكال  وهذا 

السنة  طرحتم  انتم  هو  بينهم  والفرق 

بدعو  بكامله  الدين  فقط، ومهطرحوا 

انه برشي وخمتص بذلك الزمان واآلن 

ال يصلح لزماننا. وقد ُاجيب عىل هذا 

سبحانه.  اهلل  من  الدين  ان  االشكال 

وهذا اشكال يف املبنى واالصل الذي 

القرآن  اعتمد عليه املسترشقون يف ان 
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وليس  برشي  كالم  النبوية،  السنة  أو 
وحيا إهلي، خالفًا ملا يعتقده املسلمون 
وليس  سبحانـــــــه  اهلل  من  وحي  انه 

برشي.
سبب  هي  النبوية  السنة  أن  دعوى 

خالفاتنا نحن املسلمني. يرد عليه:
اىل . ) يؤدي  ال  النص  يف  االختالف  أن 

أول  هذا  صالحيتــــــه  وعدم  طرحه 
وهذا  هذا.  عىل  استدل  كيف  الكالم 
قولكم يشمل القرآن كذلك فالتفاسري 
الفقه  شاهدة عىل ذلك وكذلك كتب 

خصوصا يف آيات االحكام.
وإنام . ) النص  سببه  ليس  االختالف  أن 

االختالف يف فهم النص. وهذا جيري 
يف  كذلك  الطبيعية  العلوم  يف  حتى 
ألجل  العلوم  تطرح  فال  التجارب 

االختالف.
النتـــــــــــائج:

الذين . ) يطلق عىل  القرآنيون؛ مصطلح 
القرآن  يف  الدينيـــة  املعرفة  حيرصون 
مثل  املصــادر  من  غريه  دون  الكريم 

السنة النبوية واالمجاع وغريها.
واقع . ) يف  أخرى  مرجعية  وجود  عدم 

حجية  إنكار  أي  للقرآن،  إال  الدين 
السنّة مطلقًا.

النص . 3 يف  الدينيـــــــة  املرجعية  حرص 
ينكرون  الذين  القرآنيني  عند  القرآين 
السنة بخالف النوع اآلخر الذي يقول 
النص  بحاكمية  ولكن  السنة  بحجية 
القرآين. حيث يشرتكون بحاكميـــــــة 
باحلصـــــــر  ويفرتقون  القرآين  النص 

وعدمه.
النوع . 4 عىل  ينطبق  القرآنيني  مصطلح 

االول الذي حيرص احلاكمية عىل النص 
القرآين وال ينطبق عىل النوع الثاين وان 

يشرتك معه من حيث احلاكمية.
اعتمدوا . 5 اآلخر  بالنـــــــــوع  القائلون 

عىل  العرض  احاديث  نصوص  عىل 
الكتاب. بخالف الرافضني للحاكمية 
عىل  العرض  احاديث  رفضوا  الذين 
الكتاب وادعوا اهنا من االرسائليات.

النوع . 6 هو  به  القبول  وعدم  االشكال 
السنة  ينكر  الذي  قسميه  بكال  االول 
الذي  الثـــــــــاين  النوع  وليس  النبوية 
الشيعي  الوسط  علامء  من  مجلة  عليه 

وخصوصا املعارصين.
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النوع . 7 القرآنيينمن  ودعوى  اشكاالت 
عليها  مبهن  وغري  تامة  غري  االول 

اصال فال اعتبار هلا من االساس.
رب  هلل  احلمد  ان  دعوانا  وأخر  هذا 

ارشف  عىل  والســــالم  والصالة  العاملني 
بيته  آل  وعىل  حممــــد  واملرسلني  االنبياء 
املوىل قبول هذا  الطاهرين. سائال  الطيبني 
فكرة  اعطاء  يف  وفقنا  قد  ونكون  اليسري 

وجيزة عن هذا املوضوع.
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القرآنيون،  بخش،  اهلي  حسني  خادم  انظر:   )((
ص7 -8.

القرآنيني  شبهات  مزروعة،  حممد  حممود   )((
حول السنة النبوية، ص)4.

صبحي  امحد  و  القراين  التيار  موقع  أنظر:   )3(
شبكة  من  الــقــرآن..  أهل  موقع  منصور، 

االنرتنت.
يف  ُالقيت  التي  املحارضة  اهلل،  حب  حيدر   )4(
يف  قم،  مدينة  يف  العاملّية  البيت  آل  جامعة 

إيران، وقد قررنا ذلك.
القرآنيني  شبهات  مزروعة،  حممد  حممود   )5(

حول السنة النبوية، ص)3.
القرآنيون،  بخش،  اهلي  حسني  خادم  انظر:   )6(

ص8) -)3.
القرآنيني  شبهات  مزروعة،  حممد  حممود   )7(

حول السنة النبوية، ص40.
قرآن  يس  قرآن  عريش،  حسني  حممد  انظر:   )8(

تك، ص5).
)9( أنظر: جملة البيان ص3، عدد نوفب 940)م.
)0)( انظر: خادم حسني اهلي بخش، القرآنيون، 

ص39.
)))( نسبة اىل مقاطعة هبوبال اهلندية.

حديث،  إنكار  خان،  رسفواز  حممد  انظر:   )(((
ص57.

)3)( انظر: خادم حسني اهلي بخش، القرآنيون، 
ص)4 -45.

)4)( حممد عيل جناح ولد بكراتيش عام 876)م، 
باكستان  استقالل  بعد  948)م..  وتــويف 
ثم  إنجلرتا،  من  املحاماة  نال  واحد..  بعام 
عاد والتحق باملؤمتر اهلندي، ثم تركه ونشط 
يف حركة العصبة اإلسالمية وحني استقلت 
أول  جناح  أصبح  947)م،  عام  باكستان 
العربية  املوسوعة  الفتية.  الدولة  هلذه  زعيم 

ص647.
)5)( فرقة أهل القرآن، ص8.

القرآنيني  شبهات  مزروعة،  حممد  حممود   )(6(
حول السنة النبوية، ص)7.

فرائد  مرتىض،  االنصاري،  الشيخ  أنظر:   )(7(
االصول، ج)، ص47).

االصول،  مباحث  احلائري،  السيد  أنظر:   )(8(
الصدر  للشهيد  االصول  مباحث  تقريرات 

حممد باقر،، ج)، ص356 -357.
)9)( انظر: خادم حسني اهلي بخش، القرآنيون، 

ص09) -56).

اهلوامش:
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القرآن الكريم.
امني، . ) حممد  بن  مرتىض  االنصاري، 

الفكر  جمتمع  ط3)،  االصول،  فرائد 
قم  ورودي،  كل  مطبعة  االسالمي، 

438) هـ.
العرب . ) احلداثيون  مفتاح،  اجليالين 

ط)،  النهضة،  دار  الكريم،  والقرآن 
دمشق، 006)م.

يف . 3 السنّـــة  حجّية  اهلل،  حب  حيدر 
الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم، نرش 
بريوت،  العريب،  االنتشار  مؤّسسة 

الطبعة األوىل، 0)م.
القرآنيون . 4 بخش،  اهلي  حسني  خادم 

مكتبــة  السنــــــة،  حول  وشبهاهتــــم 
الصديق، ط)، 000)م.

موقع . 5 منصور،  صبحي  امحد  الدكتور 
أهل القرآن، 

http://www.ahl.alquran.com/

.arabic/ahmed_mansour.php

دار . 6 والقرآن،  احلداثة  ناشيد،  سعيد 
التنوير، ط)، بريوت، 5)0)م.

املصــــــــادر:

مباحث . 7 احلــــــــائري،  كاظـــم  السيد 
الشهيد  اتالبحاث  تقرير  االصول، 
البشري، ط)،  باقر، دار  الصدر، حممد 

قم 8)4) هـ.
عيل، . 8 شيخ  بن  حممود  معلم  بن  عثامن 

شبهات القرآنيني، موقع اإلسالم.
نشأهتم . 9 القرآنيون،  زينو،  حممد  عيل 

القبس،  دار  ط)،  أدلتهم،  عقائدهم 
دمشق، ))0)م.

نوفب . 0) عدد  الالهورية،  البيان،  جملة 
940)م.

آل . )) جامعة  يف  ُالقيت  التي  املحارضة 
البيت العاملّية يف مدينة قم، يف إيران، 

بتاريخ 3/ ))/ 3)0)م.
قرآن . )) يس  قرآن  عريش،  حسني  حممد 

تك، ط) نامي الهور، 975)م.
حديث، . 3) انكار  خان،  رسفراز  حممد 

مطبعة أردو الهور.
حممـــود حممـــد مزروعـــــة، شبهات . 4)

موقع  النبويـة،  السنة  حول  القرآنيني 
اإلسالم.





فحوى البحث

(05

تعنى  نقدية  نظرية  بوصفها  التلقي  نظرية  أهميــة  فهم  ميكن  ال 

أنزلناها  إذا  إال  انتاج داللتها،  االدبيــة وتقبلها واعادة  النصوص  بتداول 

بنظرية أكرث شموالً هي  متصالً  فكرياً  الحقيقية بوصفها نشاطاً  منزلتها 

نظرية االتصال.

التواصل اذ هو املقصود بالعمل االبداعي  يعد املتلقي أهم عنارص 

ولوال وجوده ملا كان للنص األديب أي مربر فـ :((إن اهتامم نظرية التلقي، 

باملتلقي بوصفه أهم عنرص بني عنارص العمل اإلبداعي، ألنه يكمل ذلك 

العمل، تتجه إىل وضع النصوص يف سياقها التاريخي، يف كل زمٍن يختلف 

قراؤه، وتتنوع مداركه وأدواته)).

د. كلثوم عامر شخري
كلية العلوم االسالمية

جامعة ذي قار - العراق
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املقدمــــــــة:
التلقي واالستقبال جزء من االتصال، 
ألن التلقي جيوز أن نسميه اتصاالً من باب 
تسمية اجلزء بالكل، فاملرسل يف االتصال 
يوازهيا  والرسالة  التلقي،  يف  املبدع  يقابله 
هو  االتصال  يف  إليـــه  واملرسل  النص، 
املتلقي ذاته يف نظرية التلقي، وإن االتصال 
يشمـــل  فاالتصال  التلقي،  من  اوسع 
عمليات اإلبداع ويتسع ملا سواها، لذلك 
نظرية  ومؤرخوها  التلقي  نظرية  نقاد  عد 
لنظريــــة  إنموذًجا أشمل وأعم  االتصال 
حتيط  مشكــلة  أهـــم  فـ))كانت  التلقي: 
باهتاممات نظرية االستقبال هي عالقتهـــــا 
وان  عمومًا(())(،  االتصـــــال  بنظريـــــة 
ضمن  تصنف  أو  تتقــارب  التلقي  نظرية 
كل  ))ويعد  لالتصال))(،  العامة  النظرية 
من )إيزر Ayzer، وياوس Yaws( من 
)إيزر  فريى  االجتاه،  هذا  منظري  أشهر 
إذا  اال  نصًا  يكون  ال  النص  أن   )Ayzer

 Ayzer قام القارئ بتحقيقه، فينطلق إيزر
مرجعيـــــات  عىل  افرتاضاته  تأسيس  يف 
معرفية، وفلسفية، متنوعة منهـــــا مفاهيم 
واللسانيــات،  النفس،  وعلم  الظاهراتية، 

وجود  ال  أن  ورأى  واألنثروبولوجي. 
حقيقي للنص إال بعد أن يتواصل القارئ 
 Ayzer إيزر  ))ويشرتط  النص(()3(،  مع 
التفاعل بني النص والقارئ، فاملعنى الذي 
معنى  وانتاج  القارئ  بفهم  النص  يطرحه 
من  اثنني  بني  إلتحام  النصَّ  ألنَّ  النص، 
والقارئ  ينقلها،  التي  الفكرة  العنارص: 
عمل  أي  فقراءة  ويفهمها،  يفرسها  الذي 
ومتلقيه(()4(.  بنيته  بني  التفاعل  هو  أديب 
العموم  يف  يتفقان  ياوسوإيزر  ))وكان  و 
أو  اخلصوص  يف  وخيتلفــان  الكليات  أو 
ينطلق  إيزر  كان  إذا  انه  بمعنى  التفاصيل 
من البداية التي انطلق منها ياوس املتمثلة 
يف االعرتاض عىل اسس املقاربات البنيوية 
أمهية  عىل  والتشديد  بعامة،  والنصوصية 
دور التلقي يف قضيتني اساسيتني مها: تطور 
النوع األديب، وبناء املعنى، فإن بوسعنا أن 
كانت  االهتامم  يف  التحول  بداية  إن  نرى 
وتطور  األدب  بتاريخ  إهتمياوس  عندما 
)نظرية  مراجعة  يف  جهوده  مركًزا  النوع 
األدب(.. بينام اهتم إيزر بقضية بناء املعنى، 
اعتقاده  خالل  من  النص  تفسري  وطرائق 
الفجوات  من  عدد  عىل  ينطوي  النص  إن 
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املتلقي  قيام  تستدعي  التي   )Lacunas(

املعنى  يكون  لكي  االجراءات  من  بعدد 

يف وضع حيقق الغايات القصوى لإلنتاج، 

وهو يكشف بذلك عن إن النص يتضمن 

وجوده،  من  اساسيا  ركنا  تشكل  حتمية 

القارىء  إيزر:  عليه  يطلق  فيام  ماثلة  إهنا 

وهو   )Implied Reader( الضمني 

مايشكل صلب نظريته(()5(.

كبري  دور  له  الذي  الثـــاين  والقطب 

هو  والقراءة  التلقي  نظريات  تأسيس  يف 

من  أفكـاره  استثمر  إذ   ،)Yaws )ياوس 

استاذه )جادامري Gadamer( الذي يرى 

أن فعل القراءة سريورة تأويلية ترتكز عىل 

والتأويل،  )الفهم،  هي:  مراحـــــل  ثالث 

والتطبيق()6(.

تعطي  النقدية،  املناهج  ))وأصبحت 

التلقي،  وأدوات  اإلنتاج  لرشوط  أمهيــة 

القراءة  فرضيـــات  لظهور  مّهد  ما  وهذا 

ثالثيـــة  أصبحت  أن  فبعد  مّطرد.  بشكٍل 

أو  إليــــه(،  -املرسل  -الرسالة  )املرسل 

ًة  دالَّ عالمًة  -املتلقي(  -النص  )املبـــــدع 

بوصلته،  توجه  ومنارًة  النقد،  عملية  يف 

وأصبحت  القراءة.  فرضيات  نشطــــــت 

النقدي،  البناء  ركائز  الفرضيات من  تلك 

الذي تطور حتى ظهر متكاماًل يف مدرسة 

تلك  أصلت  إذ  األملانيـــة،  »كونستانس« 

املعرفية،  بالرشوط  وحددهتا  الفرضيات، 

القارئ  تويل  التي  التلقي،  بنظرية  لتخرج 

واملشاركة  والتذوق  االستجابة  وعمليات 

والتواصـل، األمهية الكبى يف النقد(()7(.

يف  والقراءة  بالتلقي  العنــاية  وتعـود 

االرهاصــــــات  إىل  القديم  العريب  الفكر 

كان  الذي  للشعر  الشفاهي  للنقد  األوىل 

نقـــــد  لوجود  األدبية  األسواق  يف  يلقى 

فطريـــة)8(،  معــــايري  وفق  عىل  لألشعار 

املنحى  بتطوير  الكريم  القرآن  أسهــم  ثم 

النقدي يف الفكر العريب، السيام بعد تنوع 

والفقــــــه،  التفسري،  تناولت  التي  العلوم 

اللغويــــــــة)9(،  والعلوم  الدين،  وأصول 

طاقــــــات  اإلســـــــالم  ظهــور  ))وفجر 

للقراءة  واسعة  فضاءات  وأوجد  جديدة 

وحدهـا  القرآن  تسميــــة  وان  والكتابـــة، 

الذي  والكمي  النوعي  التحول  اىل  تشري 

شهدته البيئة الثقافية العربية(()0)(.
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املبحث االول:
عملية التواصل عند املتقدمني:

املشرتك  والفهم  التواصل  عملية  إن 
ألهنا  وصعوبة؛  دقة  العمليات  أكثر  من 
ويفرس  برمتها،  اإلبداعية  العملية  تلخص 
العربية  والبالغة  القديم  النقد  عناية  هذا 
باملتلقي، وقد حاول اجلاحظ )ت 55)هـ( 
ابتكار طرائق للمحافظة عىل نباهة املتلقي 
احليل  من  رضوبا  وادخل  انتباهه  وكسب 
)البيان  كتابه  ويف  القارئ،  يمل  ال  كي 
والتبيني( ذكر أن ))وجه التدبري يف الكتاب 
اذا طال أن يداوي مؤلفه نشاط القارئ له 
ويسوقها إىل حظه باالحتيال له فمن ذلك 
أن خيرجه من يشء اىل يشء، ومن باب اىل 
باب بعد أن ال خيرجه من مجلة ذلك الفن 

ومن مجهور ذلك العلم(()))(.
ابن  عند  التوجه  هلذا  صدى  ونجد 
ذلك  هـ(،   3(( )ت  العلوي  طباطبــــــا 
التوجه الفكري الذي عني باملتلقي يف كثري 
واملتلقي  الشعر(  )عيار  كتابه  فقرات  من 
اليه هو  ويتوجه  ابن طباطبا  يقصده  الذي 
ذلك الذي امتلك القدرة الثقافية والنفسية 
ال  فهو  النص  مع  التواصل  له  تكفل  التي 

وال  الكلامت  هتزه  ال  سلبي  بمتلٍق  يعبأ 
من  بالقراءة  تتحول  حني  صداها  وقع 
اىل صورة ذهنية)))(،  صورة رمزية برصية 
القراءة  اختاذ  التحول  هذا  ))ومصداق 
االيامن  صفات  املؤمن  الكتساب  طريقا 
للوصول اىل األيامن احلق، فالقرآن الكريم 
عىل  حث  ومصدرها  املعرفة  أساس  هو 
القراءة، وأول سورة فيه بعد االبتداء باسم 

اهلل تعاىل ورمحته بدأت بالقراءة چچ چ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
]5-  ( العلق:  ]سورة  چ  گ  ک  ک  ک 
وتوالت اإلشارات يف القرآن الكريم التي 
دعت للعلم والقراءة، فلم تكن الشفاهية 
بل  اإلسالم  قبل  الوحيدة  االتصال  قناة 
الكتابة إىل جانبها(()3)(، فضال عن  كانت 
قضيــة  تناولت  التي  البالغية  الدراسات 
البالغـــة  علامء  وعناية  القرآين،  االعجاز 
باملقام، ومقتىض احلال، فهي قضـايا تتعلق 
باملتلقي ألن غايتها الفهم واالفهام بالنسبة 

للمتلقي)4)(.
اجلرجــــــاين  عند  التلقي  آفاق  ومن 
مراعــــاة املقام عند النظم ))وسبب ذلك 
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قرص اهلمة، وضعف العناية، وترك النظر، 
وضوح  يغني  ومن  بالتقليد  واالنس 
الصبح  فيها، وان  ينظر  الداللة مع من ال 
ليمأل االفق ثم ال يراه النائم ومن قد أطبق 
وجود  تقتضـــي  أمور  وهي  جفنه(()5)(، 
اىل  للوصــول  النص  مستوى  يفهم  قارئ 

تأويله.
)ت  القرطاجني  حازم  يؤكد  بينمـــا 
عىل  البلغاء(  )منهاج  كتابه  يف  694هـ( 
دور املتلقي باالرتكاز عىل متييزه بني بعدي 
فاملحاكاة  والتخييل(  )التخيل،  املحاكاة 
الشعرية نشاط ختييل يف املحل األول، وأهنا 
ال يمكن أن تتم دون فاعلية القوة املتخيلة 
الســـــواء،  عىل  املتلقي  وعند  املبدع  عند 
جانبها  جانبان،  للمحاكاة  يصبح  وبذلك 
التخيييل  وجانبها  باملبدع،  املرتبط  التخييل 
حيدد  فالتخيل  املتلقي،  يف  بآثارها  املرتبط 
املبدع،  زاوية  من  الشعرية  املحاكاة  طبيعة 
زاوية  من  املحاكاة  طبيعة  حيدد  والتخييل 

املتلقي )6)(.
اللغة  تتجســـــد  الكريم  القرآن  ويف 
املختلفــــة  سياقاهتا  طريق  عن  االنسانية 
وبام  والثقافيــــــة،  والتارخيية  االجتامعية 

الرساـــالت  خاتم  هو  الكريم  القرآن  أن 
هداية  هدفه  االسالم  ومعجزة  الساموية 
الناس مجيعا يف كل زمان ومكان، واعجازه 
مستمر، فضال عن حتقيق األثر يف النفوس 
نفس  مع  التفاعل  واثارة  لإليامن،  لتهيئتها 
يكون  القرآين  النص  وجلامليــــــة  املتلقي 
التواصل  انتاج  حتقيق  يف  تفاعال  للقارئ 
يف  تتم  تواصلية  ))عمليـــــة  التفاعل  ألن 
يستوعب  ان  قادر عىل  بني  الثاين  املستوى 
يستوعب  ان  عىل  قـــــــادر  وقارئ  قارئه 

نصه(()7)(.
أما التأويل فهو ))رد اليشء إىل الغاية 
هو  أو  فعال(()8)(،  أو  كان  علام  منه  املراد 
))اخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقية 
إىل الداللة املجازية من غري أن خيل يف ذلك 
التجويز من تسمية  بعادة لسان العرب يف 
أو  الحقه،  أو  سببه،  أو  بشبيهه،  اليشء 
مقاربة(()9)(، وارتبط مصطلح التفسري يف 
الفكر العريب واالسالمي مع تفسري القرآن 

الكريم، وهو نوعان)0)(:
أي فهم النص  باملأثور:  التفسري  اوال: 
القرآين كام فهمه املعارصون لنزول القرآن 
واللغوية  التارخييــة  األدلة  مجع  طريق  عن 
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وفهم النص فهام موضوعيا.
)التأويــــــل(:  بالر	ي  التفسري  ثانيا: 
أساس  ليس عىل  القرآين  النص  فهم  وهو 
وانام  واللغويـــة،  التارخيية  احلقائق  مجع 
واطالق  الراهن،  بموقفـــــــه  يتجاوزها 
ثقافتـــه  وفق  عىل  للمفرس  االجتهـــــــاد 

ومعطياته التفسريية.
الفكر  يف  والتفسري  التــــأويل  وارتبط 
وتفسريه  القرآين  النص  بتحليــــل  العريب 
بعناية  التأويل  مفهوم  ))وحظي  ورشحه، 
النقد العريب يف عصوره املختلفة، فالتأويل 
يولد مع النص(()))(، وهو ))فعالية أدبية 
للنص  القارئ  املتلقي  هبا  ينهض  وفكرية 
واحياءاته  اجلاملية  مدلوالته  عن  والباحث 
التأويل هو  ان  القول  يمكن  لذا  الفكرية؛ 
الواقعية يف النص(()))(، والتأويل  القراءة 
انه  أي  املفردة  يف  وليس  النص  يف  جيري 
يقع يف باطن اللفظ بام يفتح املجال واسعا 
فاملتلقي  واملستقبل،  التلقي  مهمة  لتجيل 
باطن  اىل  يسعى  الذي  املؤول  القارئ  هو 
وجوهر  القصـــد  بحقيقة  ليخرج  النص 
العريب  الفكر  يف  شهدنــا  وقد  املغزى)3)(، 
مراحـــل  أحد  التفسري  وضع  مع  القديم 

سابقـــــا  التفسري  جيعل  من  أو  التأويل 
متعاقبان،  مرحلتان  وكأهنام  التأويل  عىل 
األشكـــال  التواصل  مقابل  يف  وللتأويل 

اآلتية)4)(:
كليا، . ) التواصل  التــــــأويل  حيتوي  ان 

وهذا ممكن نظريــــا، صعب التحقيق 
اجرائيا.

يف . ) التواصل  مع  التأويل  يتقاطع  ان 
ممكن  وهذا  الكل،  دون  جزئيـــــات 

وواقع.
كل . 3 فيستقـل  رابط،  بينهام  يربط  ال  ان 

التأويـــــل  فينعدم  اآلخر،  عن  منهام 
التأويــل  جيري  أو  التواصل،  النعدام 
اخلطــاب،  عن  املراد  غري  تعيني  عىل 
يصعب  وفهم  املذهب  يف  ابعاد  وهذا 
املتلقني  عند  وتقبله  عليــــه،  البهنة 
ويكون الوسيط مركبا حلال من الفهم 

ال ينسجم فيه التواصل والتأويل.
املبحث الثاين:

تواصلية التلقي يف النص القرآين الكريم:
يرسل  خُماطًِبا  التواصل  عملية  تقتيض 
خماطب  اىل  )اللغـــــة(  بوساطـــة  خطابه 
وُمستقبِل، وكل خطاب أديب يعني تواصال 
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النوعي  والوسيط  واملتلقي،  املبدع  بني 
النص وينبغي أن يتواصل  بني االثنني هو 
بأمهية  وعي  اىل  واملبدع  املتلقي  االثنان، 

العامل املشرتك بينهام وهو النص.
لنمو  جمــاال  الضمني  اتفاقهام  وهييئ 
النص يف ذهن املتلقي، فهناك واقع يؤدي 
املتلقي،  استجابة  وهناك  النص  انتاج  اىل 
أساس  عىل  مبنيــة  التواصل  عملية  إَن  إذ 
يتحقق  أن  الذي جيب  املشرتك  الفهم  هذا 
يف كل عملية ختاطب أديب، وهذه احلقيقة 
التواصلية تعد أساسا ومنطلقا لعلم واسع 
طرفاه  يتجــــاذب  والتلقي،  اإلنتاج  من 

كاتب النص واملتلقي)5)(.
تبليغيـــة  رسالة  املجيد  القرآن  وألن 
بمكان  يتحــدد  ال  أمجع  للبرشية  موجهة 
هو  وإنام  معينـة،  بأمة  خيتص  وال  حمدد، 
ليسّطر  جاء  للتواصل،  مهيــــــأ  خطـــاب 
نفسه  ومع  خالقه  مع  عالقتـــــه  لإلنسان 
اخلطاب  كان  هلذا  البرشية؛  من  وغريه 
الذي  العلوي  املصدر  متثل  كينونة  القرآين 
وربطه  كاملة،  برسالة  املتلقي  اىل  يتوجه 
لذا  الغيب،  )عَز وجَل( وبعوامل  بخالقــــه 
التواصيل  نموذجه  يف  اخلطاب  هذا  انفرد 

عنها  تصدر  التي  الزاخرة  احليوية  بمدى 
القوليـــة  واالنفعالية  القرآنية،  السياقات 
واجلدليـــــة  اخلطاب،  هذا  يوفرها  التي 
ما  وكل  واملدلول،  الدال  لعالقة  اخلارقة 
هيمنا هنا هو ما يتعلق أساًسا بالرتكيز عىل 
التواصلية يف  املظاهر  املتلقي، قصد ضبط 
واختالف  املتلقني،  وأنامط  القرآين  النص 

مراتبهم.
يعتمد  التواصلية  العمليـة  نجاح  إّن 
فيها  يؤسس  التي  الدرجة  عىل  باألساس 
النص نفسه بوصفه عامل ارتباط يف وعي 
الركيزة  للمتلقي  كـــان  هنا  من  متلقيه، 
األساسية للعملية التواصلية فمن دونه ال 

يمكن أن يتحقق أي تواصل)6)(.
يعد آدم أول متلٍق يف العامل البرشي 

مئ  حئ  جئ  ی  ی  چ  تعاىل:  قال  كام 
]سورة  چ  ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ 
للنصوص  متلٍق  أول  أما   ،]37 البقرة: 
نبينا حممد، ومن االعجاز  القرآنية هو 
أن يكون األمر األول الذي تلقاه االنسان 
بـــــدأ  ما  وأول  بالقراءة)7)(،  األمر  كان 
أمر    الرسول  عىل  بالنـــــزول  الوحي 

بالقراءة يف قوله تعاىل: چ چ چ چ ڇ 
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يا  ))أقرأ  أي   ،]( العلق:  ]سورة  چ  ڇ 
ربك  باسم  ومستعينا  مبتدئا  القرآن  حممد 
اجلليل الذي خلق مجيع املخلوقات(()8)(، 
وإن الدعوة التي أمر هبا اهلل -عزَّ وجل-
أمرًا  هنا  القراءة  ))ليست  القراءة  اىل 

يعني  الذي  الصويت  اجلانب  عىل  مقترصًا 
عليها،  التعرف  بعد  األصوات  إخراج 
ولكنها إضافًة إىل ذلك عملية فهم وتبيني 
وتنشيط للقوى والقدرات التي توصل اىل 

ذلك(()9)(.
الكريم  القرآن  نداءات  تعددت  لقد 
كاألنبياء  املتلقني  من  متعددة  هويـات  اىل 
الكافرين ومعتنقي  والرســـل واملؤمنني و 
خطابــه  اىل  إضافـــة  السابقـــة  الديانات 
فكان  االنسانية  بصفتـــه  البرشي  للجنس 
خطاب  وهو  الناس(  أهيا  )يا  بـ:  اخلطاب 
توجهاهتم  بمختلف  األمم  جلميع  شامل 
يف  املؤمنني  وخاطب  والفكرية،  العقائدية 
زب ڭ ڭ ڭ رب،  تعاىل:  قوله 
النبي(،  أهيا  )يا  بـ   الرســـول وخاطب 
أهيا  )يا  بـ  الكافرين  خطاب  عن  فضــــال 
بـ)يا  ارسائيل  بني  وخطاب  الكافرون(، 
بني ارسائيل(، ألن القرآن الكريم خطاب 

خطابه،  يف  املقام  فراعى  أمجع،  للناس 
العبة  لبيان  السالفة  األمم  أخبار  ورسد 

منها والتذكري هبا.
أصل  القرآنية  النصوص  عدت  لقد 
له،  املتلقي وحمركة  التفاعل يف نفس  اثارة 
املتحقق  القارئ  ينبثق  أن  يمكن  ))ال  و 
يف  اجلاملية  الطاقـــة  بتوفر  إال  اإلنتاج  يف 
بوصفــــــه  التفاعل  كان  ولذلك  النص، 
الثاين بني  املستوى  تتم يف  تواصلية  عملية 
نص قادر عىل أن يستوعب قارئه، وقارئ 
قادر عىل أن يستوعب نفسه(()30(، وتلك 
ألن  القرآين؛  النص  يف  حتمية  مسألة  هي 
اىل  موجـــه  أمة  كتاب  هو  الكريم  القرآن 
أنواع  عىل  حوى  وقد  واخلاص،  العــــام 
القرآنيـــة،  نصوصه  يف  املتلقني  من  خمتلفة 
وصلنا  قد  القرآن  هذا  أن  نعرف  اننا  وبام 
عن طريق خاتم األنبيــاء حممد؛ لذلك 
فيه،  املتلقني  أول   الرسول سيكـــــون 
من  آخرين  متلقني  اىل  يتوجه  وبعدهـــــا 

أصنــــــاف وطبقات خمتلفة.
	وال: الرسول متلق أول:

تلقى الرسول من اهلل تعاىل القرآن 
الكريم ليعلم الناس أمور دينهم ودنياهم 
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اهلل  فرضهــــا  التي  بالتكاليف  ويأمرهم 
عليهم، وجزائهم عند اهلل، وإن االستعامل 
املفردة  نّبه اىل أمهية  القرآين ملفردة )تلقي( 
والتواصل  التفاعل  عملية  اىل  واإلشارة 
تراثنا  يف  بارزة  مســألة  وهي  النص،  مع 
النص  إلقـــاء  النقاد بني  ميز  فقد  النقدي، 
فآثروا  استقباله،  أو  وتلقيــــــه  وإرساله، 
فنا، خاصة يف  والتلقي وجعلومها  االلقاء 

جمال النص اخلطايب))3(.
 قد  ال خيفى عىل أحد ان الرسول 
الوحي  أمني  بواسطة  القرآن  هذا  تلقى 
جبيل ؛ لذلك يعد جبيل حامل هذا 
 نبيه -اىل  وجل  -عز  ربـه  من  القرآن 
وليس جلبيل سوى تبليغ كالم اهلل واحيائه 
كتابه  أنزل  تعاىل  فاهلل   الرسول اىل 
 جبيل بوساطـــة  رسوله  عىل  املقدس 
بلغه  ثم   للرسول  جبيل وعلمه 
بأنــه:  اهلل  وصفه  وقد  ألمتـــه،  الرسول 
))أمني عىل الوحي يبلغه كام سمعه من اهلل 

ڳ ڱ ڱ  چ  تعاىل:  لقوله  تعاىل(())3(، 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ہ ہ چ ]سورة التكوير: 9) -))[، أو 
عن طريق الوحي أو من وراء حجاب كام 

حصل يف االرساء واملعراج وقد بني احلق 
الكريمة:  اآلية  يف  الوسائل  هذه  سبحانه 

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  چىئ 

مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 

ىتچ  مت  خت  جتحت  يب  ىب 

]سورة الشورى: )5[.
))وال  تفسريه:  يف  الطبي  ذكر  وقد 
تعجل يا حممد بالقرآن، فتقرئه أصحابك، 
إليك  يوحى  أن  قبل  من  عليهم،  تقرأه  أو 
بيان معانيه، فعوتب عىل إكتابه وإمالئه ما 
كان اهلل ينـزله عليه من كتابه من كان يكتبه 
وقيل:  معانيه،  له  يبني  أن  قبل  من  ذلك 
ال تتله عىل أحد، وال متله عليه حتى نبينه 

پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  لك(()33(: 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
طه:  ]سورة  ٿچ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ 
تواصلية  عملية  هنا  لنا  وتتضح   ،]((4
 جبيل مدارســـة  من  تظهر  متكاملة 
يدارس  جبيل  كان  و   )الرسول مع 
عىل  فينزل  رمضان  يف  القرآن   النبي
 الرسول فيقرأ  له،  اهلل ويستمع  رسول 
جبيل  ويقرأ  يستمع،  وجبيل  يديه  بني 
والنبي يستمع، وهكذا يدارسه يف كل 
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واحدة،  مرة  القرآن  من  أنزل  ما  رمضان 
تكون  القرآين  النص  يف  التواصل  فعملية 

عىل وفق املخطط اآليت:
املرسل )اهلل تعاىل(                القناة )الوحي(

              املرسل إليه )الرسول(.
النص  يف  التواصل  عملية  تكون  إذن 
للمتلقي،  الرسالــة  تبليغ  هدفها  القرآين 
ومن   ،الكريم رسولنا  األول  فاملتلقي 
ثم تبلغ الرسالة ملتلق ثان هم الناس مجيعًا، 

.عن طريق الرسول
بالقبول   الرســـــول وانمــــا تلقي 
تلقي  وآخر  تعاىل،  اهلل  ألوامر  والطاعة 

چ چ  چ  للرسول يف قوله تعاىل 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ 
]سورة  گچ  گ  گ  ک  ک  ک 
عىل  حيفز  القرآين  فالنص   ،]67 املائدة: 
هو  فاملرســــل  الرسالــــــة،  تلقي  حتقيــق 
إىل  االسالم  برسالــة  أرسل  تعاىل(،  )اهلل 
الرسول، والغرض ابالغ الناس مجيعا، 

وبدأ النص القرآين بـ )يا اهيا الرسول(.
ومن رشوط التلقي قبول املتلقي لألمر 
أو اعراضه، وعملية االتصال تتجاوب مع 

ملتقية ويفصح عن أشواقه، وجييب  حالة 
و  حريته،  لرد  باإلنذار  فأمره  أسئلته،  عن 
أمره بالتكبري وتطهري الثياب، وهجر الرجز 
تأهيال له للقيام بأعباء الرسالة املسندة اىل 
وإعالن  الدعوة  مرحلة  تأيت  ثم  عاتقــه، 
والتفــاعل  اجلدل  اىل  أتت  التي  الرسالة 
يف  ذلك  النص،  شكــــــل  الذي  واحلوار 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  تعاىل:  قوله 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ 

إىل  النداء  وجاء   ،]5-  ( املدثر:  ]سورة 
مفعويل  أن  ويالحظ  )املـــــدثر(  بـ  املتلقي 
من  الزخمرشي  واستدل  حمذوفان،  )أنذر( 
من  اإلنذار  ))فافـعل  املقصود:  عىل  ذلك 
غاية  وله  بأحد(()34(،  لــــه  ختصيص  غري 
املتلقي  مع  النص  جتاوب  يف  تتمثل  مهمة 
ويعلم  ينــذر  من  يعلم  أنه  حيث  من  ذاته 
األمر  أفعال  فتتواىل  اإلنـــــــذار،  أسباب 
فطهر،  فكب،  )فأنذر،  رسيعــــــة:  بصورة 
 حممد النبي  تكليف  فبعد  فاهجــــــر( 
األفعال  من  بمجموعــــة  يكلف  بالقراءة 
تستدعي القيــام هبا)35(، ويظهر أن اخلوف 
ارتعــــب  قد  املتلقي  ألن  التلقي  رافق 
التي  واحلالة  هبا  تكلف  التي  األوامر  من 
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"باإلبالغ  متحققـــا  التلقي  فكان  رءاها، 
فإن  وهكذا  خاصة،  نفسية  حلالة  مرافقا" 
كل تلقي يتحقق فيه التواصل كام يف قوله 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعاىل: 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
حيمــــــل   ،]5-  ( املزمل:  ]سورة  ڤچ 
املرسل  من  رسالة  الكريم  القرآين  النص 
)اهلل تعاىل( ملتلق هو الرسول، وهدف 
الرسالة ابالغها، لذلك جاء النداء بوصف 
تزمل يف  ))الذي  )املزمـل( وهو  بـ  املتلقي 
األمر  وجاء  هبا(()36(،  تلفف  أي  ثيابه، 
التي  اصب(  اذكر،  زد،  )قم،  هي  بأفعــال 
جعلت تلقي الرسالة حيمل طابعا الزاميا، 
لتعلق ذلك بأوامر الرسالة، فضال عن أن 
القرآين  النص  يف  جـاءت  التي  املؤكدات 
املعاندين  حـــال  ووصف   ،) إن،  )إنا،  بـ 
ووعدهم  للرسالة  الرافضني  املتلقني  أي 

بالعذاب.
تعاىل:  قولــــــه  يف  الرسالة  واستقبال 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  چک 

ڱچ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 

فالرسالة موجهة  القصص: 56[،  ]سورة 

الكريمة  اآلية  نزول  فسبب   ،للرسول
من  نفر  لبقاء   الرسول بحزن  متعلق 

قريش عىل الكفر.
وقوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤڤ 
ڤ ڤ ڦ چ ]سورة التحريم: )-)[، 
 ،الرسول إىل  القرآين  اخلطاب  يتوجه 
أرسلـــــــت  أجله  من  الذي  املتلقي  ألنه 
الرسالة، و ))افتتاح السورة بخطــــــــاب 
سيذكر  ما  أن  عىل  تنبيه  بالنداء   النبي
سبب  وألن  واألمة؛    به  هيتم  مما  بعده 
وال  )زوجاته(،..  عالئقة  من  كان  النزول 
يوجد ما يدعو اىل أن حترم عىل نفسك ما 
أحل اهلل لك(()37(، فكان التلقي يف العودة 
من  نفسه  عىل   ،الرسول حرم  ما  إىل 
االستفهــــام  وجاء  نسائه،  بعض  اعتزال 
مستعمال يف معنى النفي بـ)مل حترم( لتأكيد 
أن  عن  فضال  النساء،  اعتزال  ترك  حقيقة 
أوقع  ألنه  املضارع؛  بصيغة  جاء  الفعل 
حتريام وفيه التجديد واالستمرارية وكانت 
ما  ترك  )الرسول( يف  املتلقي  استجابة 
حرم عىل نفسه وهو كفارة اليمني والتوبة 
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عن الفعل)38(.
القرآن  -يصف  وجل  -عز  اهلل  وإن 
الكريم بأنه رسالة، ))والرسالة متثل عالقة 
االتصال بني مرســل ومستقبل من خالل 
بني  فالتفاعل  لغوي(()39(،  نظام  أو  شفرة 
املتكلم واملخاطب أول ما أنزل من القرآن 
بالقراءة،  األخري  يف  أقنعه  حتى  الكريم، 
املستوى  عىل  والتفاعل  التواصل  فحصل 
األول، ومن هنا تاله تواصل وتفاعل عىل 

املستوى االجتامعي.
ثانيا: الناس متلق ثان:

وُيقّسم الناس إىل جمموعتني مها:
املتلقي املؤمن:. 1

توجهت  أو  خاطبت  التي  اآليات  إن 
وهي  كثر  الكريم  القرآن  يف  املؤمنني  اىل 
)عز  اهلل  آيات  فهـــم  اىل  اإلنسان  توجه 
كل  يف  جمردا  متلقيــــا  منه  وجتعل  وجل( 
والصالة  بالصب  التكليف  فبعد  األزمان، 
عليهـــــــم،  املفروضـة  الواجبـات  وأداء 
والطيبات  باخلريات  التمتع  اىل  يدعوهم 
قوله  يف  األرض  هذه  يف  اهلل  رزقهم  التي 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ  تعـــــاىل: 
ٱ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ 

ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڇڇ ڇ ڇ ڍ چ ]سورة 
اخلطاب  يتوجه   ،](57-  (53 البقرة: 
بالصبـــر  ويأمرهم  املؤمنني  إىل  القرآين 
والصالة، ثم يتوجه اخلطاب بـ)ال تقولوا، 
املتلقي  حلال  توجيـــــه  وهو  ولنبلونكم( 
واهلداية،  البشارة  االستجابة  جزاء  وكان 
بـ  والرمحة، فضال عن استمرارية اخلطاب 
ألن  ولنبلونكم(؛  تقولوا،  وال  )استعينوا، 
زمان  لكل  مرسلة  الكريم  القرآن  رسالة 

ومكان.
القرآين  للنص  املؤمنني  تلقي  ويكــون 
ومصائبه  عليهم،  اهلل  نعم  بتامم  الكريم 
الدنيوية مرتبطة بأسباهبا، لبيان ثباهتم عىل 
االيامن، والتسليم لقضائه وقدره، وبذلك 
النص  ويوجه  ويقينا،  رفعــــــة  يزدادون 
القرآين املتلقي املؤمن بلزوم طاعة اهلل تعاىل 

لينال رضا اهلل وينهل من نعيمه.
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ڳ  ڳ  چ  تعاىل  قولـــــه  وحيمل 
ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى 

ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

جت  يب  ىب  مب  حبخب  جب  يئ 

البقرة:  ]ســــورة  ختچ  حت 

الرضا  وهو  متعددًا،  تلقيًا   ](86-  (85
والطاعة ألوامر اهلل تعاىل، واعالن االيامن 
القرآين  النص  يقرأ  ثم  تعاىل،  اهلل  أنزل  بام 
املؤمنني  كل  وايامن   ،الرسول بإيامن 
من  االستجابة  وكانت  تعاىل،  اهلل  أنزل  بام 

ے  ھ  چ  تعاىل:  قوله  يف  املتلقي 
ڭچ،  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 

ايامهنم  حكاية  أثر  باألوامر  ))امتثاهلم  فـ 
احلق  من  جاءنا  ما  فهمنــــا  أي  )سمعنا( 
وتيقنا بصحته )وأطعنا( ما فيه من األوامر 
دعوتك  أجبنا  سمعنا:  وقيل  والنواهي 

أغفر  أي  ربنــا(  )غفرانك  أمرك  وأطعنا 
ذنوبنا  غفرانك  نسألك  أو  غفرانك  لنا 
عىل  والطاعـة  السمع  وذكر  املتقدمة... 
عىل  الوسيلة  تقديم  أن  ملا  الغفران  طلب 
املسؤول أدعى إىل االجابة والقبول(()40(.

فرضها  التي  الفروض  لكثرة  وكان 
اهلل تعاىل عىل املسلمني من صالة، وصوم، 
وحج، وجهاد، وزكاة، سببا يف نزول قوله 

ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  تعاىل: 
فقد  ۉچ،  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

جاء املسلمون للرسول فقالوا له كلفتنا 
تقولوا  أن  أتريدون   فقال نطيق  ال  ما 
سمعنا  قبلكم  من  الكتاب  أهل  قال  كام 
وأطعنا))4(،  سمعنا  قولوا  بل  وعصينـــــــا 
والرضا  بالقبول  املتلقي  استجابة  وتظهر 
تؤاخذنا،  بـ)ال  تعاىل  اهلل  بأوامر  والتسليم 
والحتمل علينا، وال حتملنا( والنفي خرج 
للدعاء والترضع، وايضا يف أفعـــال األمر 
)أعف، وأغفر، وارمحنا، وأنرصنا(، وهي 
واملغفرة،  العفو،  طلب  إىل  تدعو  أفعــال 
يتمناها  دعوات  وهي  والنرص،  والرمحة، 
مبتغاه،  له  اهلل  يستجيب  أن  مسلم  كل 
اهلل  ألوامر  املتلقني  قبول  نتيجة  فكانت 
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تعاىل  أنزل اهلل  بام  تعاىل ونواهيه ورضاهم 
نرصهم عىل الكافرين، وجزاهم اجلنة.

املتلقي الكافر:. 2
للخطــــاب  منكُر  يكون  املتلقي  إن 
إعتبارات  اىل  نظرا  يستوعبه  ال  و  القرآين، 
تسهــــــم  مسبقة  وأفكار  وثقافات  وآفاق 
النص  يف  فاملتلقي  الرفض  أو  القبول  يف 
القرآين يشمل ))األنصار املدعوين عموما 
عموما  املدعوين  واملعارضني  باملؤمنني، 
الفــــاسقني،  أو  املنــــافقني  أو  باملرشكني 

واليهود أو النصارى(())4(.
الكريم  القرآن  التواصل يف  يكون  لذا 
ال يقع دائام بتلك البساطة والسهولة لتقبل 
العملية  تلك  تواجه  وإنام  املرسل،  رسالة 
صعوبات يف بعض األحيان معظمها حتول 
التواصل  فيصطدم  املتلقي،  استجابة  دون 
بجملة من العراقيل تصعب حتقيق التفاعل 
عن  احلديث  يمكننا  هنا  ومن  اخلطايب، 
فاآليات  الكريم،  القرآن  يف  املنكر  املتلقي 
التي تشري اىل هذا النوع من املتلقني كثرية، 
متثل  مثال   موسى مع  فرعون  فقصة 
املتلقي  نموذج  عىل  وتشتمل  النوع،  هذا 
الرافض ملا جاء به الرسل من احلق، ويظهر 

بالسخرية  ممزوجا  واضحا  فرعون  صد 
ڑ  ڑ  چ  تعاىل  قوله  يف  واالستهتار 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ 

ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ےچ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

]سورة غافر: 36 -37[، وحياول فرعون 
مراوغة املتلقي ومداراته بأسلوب يتضمن 
باحلق،  واالستهتار  السخريــة  من  الكثري 
 موسى به  يستفز  بادعـــاء  ذلك  مدجما 
له  يبني  أن  هامان  من  طالبا  معا  والقارئ 
للوصول  السموات  أسباب  يبلغ  رصحا 
اىل إله موسى، وهو يدرك ان ذلك لن 
ولكنه  اجلدية،  من  كالمه  خيلو  إذ  حيدث، 
يتظاهر باإلنصاف والتثبيت يف أسلوب مر 
اآلية  الوارد يف  الطلب  فعل  ويعد  ساخر، 

من أفعال الطلب السلبية)43(.
ماكرة  طريقة  اىل  فرعون  جلـــأ  فقد 
من  إليه  يدعوهــم  ما  اىل  قومه  الستاملة 
مرشوعه،  يف  يشاركونه  وجعلهم  ضالل، 
اآليــــة  آخر  -يف  وجل  -عز  اهلل  يقول  إذ 
فرعون  يا  وكيدك  مكرك  ان  قوالًمفاده 
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ھ  ہ  چ  واخليبـــة  الدمار  اىل  صائر 
غافر:  ]سورة  ےچ  ھ  ھ  ھ 

37[ وهذا هو التذيل وهو سمة من سامت 
النص القرآين.

واحلديث عن املتلقي املنكر أو الكافر 

يف القرآن الكريم قد ورد بكثرة، وعادة ما 
جاء مقرتنا بالوعيد املتمثل يف اجلزاء الذي 
أعده اهلل للمكذبني، منه قولــــــه تعــــاىل: 
گچ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  چ 

تعاىل:  وقولـــــــــه   ،](8 امللك:  ]سورة 
اآليـــــات  فهذه  ىچ)44(،  ې  چ  

بمجموعــــــة  للمكذبني  موجهـــة  كلها 
واالستنكـــــــارات  االستفهــــــامات  من 
والتهديدات، فجاءت فيها اآلية عىل شكل 
تتكرر يف كل معرض ومشهد من  الزمة، 
الكون  وحقائق  واآلخرة،  الدنيا  مشاهد 
والعـــذاب)45(،  اهلول  والنفس، ومنـــاظر 
))وان الكفر عكس اإليامن، وهم الفئة التي 
اختالف  عىل  النبوية،  الرسالة  عارضــت 
أنواعها، فمنهــــم املرشكــون وامللحدون، 
والنصـــــارى(،  واليهود  الكتاب  )وأهل 
الدين  مالبســات  ولدهتــــــا  أخرى  وفئة 
وقد  املنافقيــن(()46(،  طائفة  هي  اجلديد 

خص اهلل تعاىل الكافرين بسورة يف القرآن 
تلك  سورة  وأشهر  كثرية  وآيات  الكريم 
)الكافرون(،  سورة  أي  السمهم  احلاملة 
)الرسول دين  بني  باجلــــزم  فيها  ميز 
وأشكالــه.  مظــــاهره  بكل  الكفر  ودين 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
]سورة  چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
بعد  نفي  كله  فالنص   ،]6-  ( الكافرون: 
نفي وجزم بعد جزم، وتوكيد بعد توكيد، 

بكل أساليب النفي واجلزم والتوكيد)47(.
القرآنيــة  النصوص  املرشكون  وتلقى 
نزل  قد  انه  ويعني  والرفض،  بالعنـــــاد 
اجلاهلية، ومن  أهل  يفقههــــــــا  بأساليب 
يمكن  ال  له  وتذوقهم  للقرآن  فهمهم  ثم 
يصل  وقد  استعداد،  وبال  اتفاقا  يقع  أن 
حد  اىل  أحيانا  االنبهـــــــار  بل  االعجاب 
عنادهم  ويقلب  الرافضني  شوكة  يكرس 
اىل استســــــالم مؤقت للخطاب القرآين، 
سورة  يتلو   اهلل رسول  أخــــــذ  فحني 
قريش  سادات  من  مجع  حضور  يف  النجم 
خالب  رائع  بكالم  باغتهـــــم  وكبائها 
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فبقي  البيان  وحالوته  بروعــته  حييط  ال 
يف  تال  إذا  حتى  إلــــيه  مصغي  واحد  كل 
خامتة هذه السورة قوارع تطري هلا القلوب 
النجـــــم:  ]ســورة  ہچ  ہ  چہ 

)6[، ثم سجد الرسول، مل يمتلك أحد 
منهم حتى خّر ساجدا؛ ألن روعة احلق قد 
فام  املستكبين  نفوس  يف  العناد  صدعت 

متالكوا حتى خروا ساجدين هلل)48(.
ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعـــــاىل:  وقوله 
ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ 
ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ 
گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے 
ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

يونس:  ]سورة  ۅچ  ۅ  ۋ 
الكريم  القرآين  النص  يصف   ،](8-(5
الذي  بالكتاب  ايامهنم  وعدم  الكفار  عناد 
فتلقيهم   ،رسوله عىل  تعاىل  اهلل  أنزله 
للقرآن الكرم بالرفض لعدم ايامهنم برسالة 

اإلسالم، واعتمد النص القرآين الكريم يف 
 ،اآليات عىل جدال املرشكني للرسول
ووصفه القرآن الكريم بـ)ال يرجون لقائنا( 
أي أهنم منكرون للبعث واحلساب، ومن 
بام  الكتاب  بتغيري  طلبهم  أيضا  جداهلم 
بكتاب  ))وأِت  تبديله،  أو  هواهم  يوافق 
آخر نقرؤه ليس فيه ما نستبعده من البعث 
واحلساب واجلزاء وما نكرهه من ذم آهلتنا 
بدله  أو  عبادهتا،  عىل  والوعيد  ومعايبها 
بتغيري ترتيبه بأن جتعل مكان اآلية املشتملة 
وإنام  عنهــا،  خالية  أخرى  آية  ذلك  عىل 
ليتوسلوا  املساعدة  يف  وطمعا  كيدا  قالوه 
فكان  به(()49(،  واالستهزاء  االلزام  إىل  به 
عند  وتلقيـــــــــه  الكريم  القرآن  استقبال 
والتمســــــك  والعنــاد،  الرفض  املرشكني 
من  مبتغاهم  لينالوا  ومراوغتهم  بالوثنية 

.)التشكيك يف نبوته
وخيب القرآن الكريم عن األمم السالفة 
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وايامهنم  أهلها  وأحوال  قصصها  ويبني 
ڄ  ڦ  چ  تعاىل  قوله  ذلك  من  وكفرهم 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھھ 
ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
مريم:  ]سورة  چ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ 
الكريم  القرآين  )4 -47[، يوضح النص 
لرسالــــــة   ابراهيم اهلل  نبي  والد  تلقي 
وأن  وعناده،  ورفضه   ابراهيم اهلل  نبي 
إعتمدت  ألبيه   ابراهيم اهلل  نبي  دعوة 
والده  وقابله  واللني  الرفق  و  احلوار  عىل 
ابنه  دعوة  جوابه  يف  جاء  ))فقد  بالقسوة 
يف  ما  بعكس  والعنجهية  اجلفاء  بمنتهى 
ذلك  فدل  والرقة  اللني  من  ابراهيم  كالم 
عىل أنه كان قايس القلب بعيد الفهم شديد 
بالرجم  فهدد  الكفر(()50(  يف  التصلب 
 واهلجر، يف حني جاء رد نبي اهلل ابراهيم

احلوار  لغة  فجاءت  والسالم،  باالستغفار 
معبة عن تلقي كل منهم لرسالة اهلل تعاىل 
وايامهنم فقال: ))إين أخاف، فذكر اخلوف 
يصفه  ومل  ونكره  العذاب  وذكر  واملس، 
استعطافه،  قصد  بل  التهويل  يقصد  بأنه 
)املنتقم(  يذكر  ومل  )الرمحن(  ذكر  وهلذا 
رافضا  والده  فكان  )اجلبار(())5(،  وال 
الرغم من  الكفر عىل  لدعوته ومرصا عىل 
العناد  بعدم  لوالده   ابراهيم النبي  تنبيه 
يف  كان  االنكار  لكن  تعاىل،  باهلل  وااليامن 
بـ)أراغب  لإلنكار  خرج  الذي  االستفهام 
بينام  والوعيد،  التهديد  وحيمل  أنت(، 
 ابراهيم اهلل  نبي  حوار  يف  النداء  تكرار 
كان  لكن  واحرتام،  خلق،  حسن  عن  ينم 

تلقي والده جمافيا لدعوته.
ک  ک  ک  چ  تعاىل:  وقولـــــه 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۉ ې ې ې ې ىچ 
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]سورة هود: )4 -43[، نلحظ يف النص 
القرآين الكريم أسلوب احلوار بني نبي اهلل 
املنكر  املتلقي  ابنه  مثل  إذ  وابنه،   نوح
 ،لإليامن والطوفان واملكذب بنبوة نوح
بالكافر؛  الكريم  القرآين  النص  ووصفه 
لرفضه  واالغراق  الدعوة،  عن  إلعراضه 
 ،بنوح يؤمن  فـ))مل  السفينة  ركوب 
ارتد  ألنه  الطوفان؛  بوقوع  يصدق  ومل 
فأنكر وقوع الطوفان فكفر بذلك لتكذيبه 
الرسول... والنداء هو ارشاد له ورفق به، 
و)اركب معنا( كناية عن دعوته إىل االيامن 

بطريقة العرض والتحذير(())5(.
يف  ايامهنم  وعدم   نوح قوم  وانكار 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ  تعاىل  قوله 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
چ  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

قوم  تلقي  إن   ،](8-  (5 هود:  ]سورة 
بالكفر  وسمت  لرسالته   نوح اهلل  نبي 
هبم  وصل  حتى  االيامن،  وعدم  والعناد 
وانكارهم  واالستهزاء،  اجلدال  إىل  احلال 
 نوح اهلل  نبي  دعوة  تأيت  لكن  لنبوته، 
عىل  والرتكيز  والتودد،  واللني  بالرفق 
االتصال  قنوات  وتعميق  التواصل،  نقاط 
ومودة  سامحة  ))يف  ياقوم  بـ  ينادهيم  فهو 
نفســـــــه  ونسبة  إليه،  ونسبتهم  بندائهم، 
التواصل  ذلك  من  ويبغي  إليهم(()53(، 
واألخوة  الدم  بروابط  وتذكريهم  معهم 
واحد،  أصل  إىل  واالنتامء  واالنتساب 
وأرض واحدة، وكان تكرار النداء بـ)قال 
وياقوم  أسألكم،  ال  وياقوم  أرأيتم،  ياقوم 
من ينرصين(، يف حني كان خطاب الكفار 
عكست  إذ  اخلشن،  واالسلوب  بالعنف 
اللغة تكوينهم النفيس امللتوي، وطبيعتهم 
بنبوة  وتكذيبهم  استجابتهم  لعدم  املعاندة 

نوح ورفضهم اهلداية.
اخلامتـــــــــــة:

نستنتج هذا البحث ان آلية التلقي هي 
القرآين  النص  يف  التواصل  آليات  إحدى 
الناس  إىل  ساموية  رسالة  كونه  الكريم 
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وجود  وأيًضا  املتلقي،  وفق  عىل  مجيًعا، 
مبارش  أحدمهــا  املتلقي  أنواع  من  نوعني 
غري  والثاين  النص،  يف  البارز  النوع  وهو 
الكالم  إيصــال  إىل  وسيلة  يكون  مبارش 
فيه  التلقي  تنوع  لذلك  املبارش،  للمتلقي 
بالقبول  التلقي  ومتيز  وأنبياء،  رسل  بني 

وعدم الرفض واتباع أوامره تعاىل، وتلقي 
تلقى  فاملؤمن  وكــافر،  مؤمن  من  الناس 
الكفار  تلقي  بينام  بالقبول،  القرآين  النص 
القرآين  النص  يف  ونلحظ  والكفر،  بالعناد 
من  البشـــر  لغري  القرآين  اخلطاب  توجيه 
عن  فضال  وجن..،  وحيوانات،  مالئكة 

تلقي األمم السالفة لرساالت أنبيائهم.
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ترمجة:  هولب،  روبرت  االستقبال،  نظرية   )((
الثقايف،  األديب  النادي  اسامعيل،  الدين  عز 

جدة، ط)، 994)م: )5).
))( املصدر نفسه: 83).

يف  التجاوب  مجالية  نظرية  الــقــراءة  فعل   )3(
محيد  تــرمجــة:  ــزر،  إيـ فولفغانغ  األدب، 
ط(،  )د،  املناهل،  منشورات  حلــمــداين، 
التلقي  نظرية  اشكاالت   ،(( ت(:  )د، 
عيل  ــراء(:  ــ األجـ واملــفــهــوم،  )املصطلح 

محودين، جامعة قاصدي.
)4( اشكاالت نظرية التلقي ) املصطلح واملفهوم، 
قاصدي  جامعة  محودين،  عيل  ــراء(:  األج
مرباح ورقلة: 3، وينظر: فعل القراءة نظرية 
مجالية التجاوب يف األدب، فولفغانغ ايزر، 
املناهل،  منشورات  حلمداين،  محيد  ترمجة: 

)د، ط(، )د، ت(: )).
عبدالنارص  د  ياوسوإيزر:  بني  التلقي  نظرية   )5(
حسن حممد جامعة عني شمس، دار النهضة 

العربية، القاهرة )00): 33 -34.
يف  التجاوب  مجالية  نظرية  الــقــراءة  فعل   )6(
محيد  تــرمجــة:  ــزر،  إيـ فولفغانغ  األدب، 
)د،  )د، ط(،  املناهل،  منشورات  حلمداين، 

ت(: 3).
الرابع  القرن  يف  العريب  النقد  يف  التلقي   )7(
العامة  اهليئة  فطوم،  حسن  مراد  اهلجري: 
دمشق،  الثقافة،  وزارة  للكتاب،  السورية 

.(5 :(0(3
هند  العرب،  عند  النقدية  النظريـــة  ينظر:   )8(
للنرش، ط)،  الرشيد  دار  حسني طـــــــــه، 

التلقي  988)م. : 6)، ينظر: مفهــــــــوم 
جامعة  ملياين:  حممد  العريب:  الــرتاث  يف 
وهران اجلزائر: جملة دراســـات وأبحاث: 

عدد3).
إىل  العريب  النقد  تطور  يف  القرآن  أثر  ينظر:   )9(
زعلول  حممد  اهلجري،  الرابع  القرن  آخر 

سالم، دار املعارف، ط)، 998)م: 0).
)0)( استقبال النص عند العرب: حممد املبارك: 

.(6(
)))( البيان والتبيني: اجلاحظ: 3: 66).

)))( ينظر: عيار الشعر، حممد بن أمحد بن طباطبا 
عبد  عباس  حتقيق:  ـــ(،  )))3هـ العلوي 
الستار، ونعيم زرزور، دار الكتب العلمية، 

ط)، 005)م: 4).
)3)( استقبال النص عند العرب، حممد املبارك، 
990)م:  ط)،  للنرش،  العربية  املؤسسة 

.(6(
عبد  حممد  واألسلوبية،  البالغــــة  ينظر:   )(4(
املرصيـــــة  واملكتبة  لبنان،  مكتبة  املطلب، 
 (7( 994)م:  ط)،  للنرش،  اللبنانيــــة 
عبد  حممد  أخرى،  قراءة  العربية  والبالغة 

املطلب، مكتبة لبنان، ط)، 997)م: 70.
)5)( دالئل اإلعجاز، الشيخ اإلمام أبو بكر عبد 
اجلرجاين  حممد  بن  الرمحن  عبد  بن  القاهر 
حممد  حممود  عليه  وعلق  قرأه  )47هـــ(،   (
ط5،  القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  شاكر، 

004)م: 394.
)6)( ينظر: منهاج البلغاء ورساج األدباء، حازم 
القرطاجني )684ه(، حتقيق: حممد احلبيب 

اهلوامش:
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-تونس،  الرشقية  الكتب  دار  اخلوجة،  أبو 
)د. ط(، 966)م: )7 -73، ينظر: مفهوم 
الشعر )دراسة يف الرتاث النقدي(، تأليف: 
د. جابر أمحد عصفور، املركز العريب للثقافة 
والعلوم، )د. ط(، )98)م: 44) -45).

)7)( القراءة التفاعلية دراسات لنصوص شعرية 
حديثة، إدريس بلميح، مكتبة بستان املعرفة 

للنرش، املغرب، ط)، 000)م: 6.
صالح  ــران،  ــق ال يف  والــتــأويــل  التفسري   )(8(
ط)،  االردن،  النفائس،  دار  اخلــالــدي، 

996)م. : 9).
)9)( فصل املقال وتقرير مابني الرشيعة واحلكمة 
من االتصال، ابن رشد )ت595هـ(، مركز 
ط)،  بــريوت،  العربية،  الوحدة  دراســات 

997)م: 34.
نرص  التأويل،  وآليات  القراءة  اشكالية   )(0(
الدار  العريب،  الثقايف  املركز  زيد،  أبو  حامد 

البيضاء، املغرب، ط7، 005)م: 5).
)))( املصدر نفسة: ))).

)))( استقبال النص عند العرب: حممد املبارك: 
.((0

)3)( ينظر املثل السائر: ابن االثري: ): 75.
بن عامر،  والتأويل، أمحد مداس  التواصل   )(4(
جامعة  االنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية 
حممد خيرض، بسكرة، اجلزائر. : )بحث من 

النت(: 0).
)5)( استقبال النص عند العرب، حممد املبارك: 

.(53
تلقي  يف  قـــراءات   ( ــراءة  ــق ال معنى  يف   )(6(
الثقافة:  دار  اهلــداوي،  الطائع  النصوص( 

999) م: )).

)7)( القراءة يف اخلطاب األصويل )االسرتاتيجية 
الكتب  عامل  رمضان،  حييى  د.  واالجــراء(، 
احلديث، وجدارا للكتاب العلمي، األردن، 

ط)، 007)م: 5.
الصابوين،  عيل  بن  حممد  التفاسري،  صفوة   )(8(
ط)،  القاهرة،  للطباعة،  الصابوين  دار 

997)م: 3/ 54.
)9)( القراءة يف اخلطاب األصويل )االسرتاتيجية 

واالجراء(: د. حييى رمضان: 44.
لنصوص  )دراســـات  التفاعلية  الــقــراءة   )30(

شعرية حديثة(: إدريس بلميح: 60.
))3( قراءة النص ومجاليات التلقي بني املذاهب 
عبد  عباس  حممود  النقدي،  وتراثنا  الغربية 
الفكر العريب، ط)، 996)م:  الواحد، دار 

.(4
عيل  حممد  الــقــرآن،  عــلــوم  يف  التبيان   )3((
ط3،  للنرش،  احســـــــــــان  دار  الصابوين، 

430)هـ: 36.
تفسري  عن  البيان  )جامع  الطبي  تفسري   )33(
جرير  بن  حممد  جعفر  ايب  ــقــرآن(،  ال آي 
الدكتور  هـ( حتقيق  الطبي)4))هـ-0)3 
بالتعاون  الرتكي  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد 
العربية  والدراســـــات  البحوث  مركز  مع 
والنرش  للطباعـــة  هجر  بدار  واإلسالمية 
السند  عبد  الدكتور  واإلعالن،  والتوزيـــع 

حسن ياممه، ج 5): 80).
وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشــــــاف   )34(
األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسم جار 
اخلوارزمي  الزخمرشي  عمر  بن  حممود  اهلل 
ومطبعة  مكتبــــة  رشكــة  ـــ(،  538هـ )ت 
مصطفى البـــــــايب احللبي وأوالده، مرص، 
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966)م: 4: 645.
علوم  يف  دراســة  النص  مفهــــوم  ينظر:   )35(
القرآن، نرص حامد أبو زيــد، اهليئة املرصية 
990)م:  ط)،  القاهرة،  للكتاب،  العامة 

.8(
)36( الكشاف: الزخمرشي: 4: 334.

)37( تفسري التحرير والتنوير، حممد الطاهر ابن 
تونس،  للنرش،  التونسية  ــدار  ال عاشور، 

984)م: 8)/ 309.
)38( املصدر نفسه: 8)/ ))3.

)39( مفهوم النص: نرص حامد ابو زيد: 7).
الكتاب  مزايا  إىل  السليم  العقل  إرشــاد   )40(
الكريم، أبو السعود العامدي حممد بن حممد 
الرتاث  احياء  دار  )ت)98هـــ(،  مصطفى 

العريب، بريوت، ط)، 0)0)م: ): 343.
))4( ينظر: املصدر نفسه: ): 343.

حتليل  إىل  ــوروث  امل التفسري  من  القرآن   )4((
ترمجة:  ة  ــون،  أرك حممد  الديني،  اخلطاب 
ط)،  بريوت،  الطليعة،  دار  صالح،  هاشم 

005)م: )6.
)43( ينظر: اإلمتاع واملؤانسة: بني سلطة اخلطاب 
وقصدية الكتابة ) مقاربة تداولية(: كميلة، 

واتيكي، دار قرطبة، 004): )0).
 ،40  ،45  ،47  ،49 املرسالت:  ]سورة   )44(

.](5 ،(9 ،(4 ،(8 ،37
قطب،  سيد  ــرآن،  ــق ال ــالل  ظ يف  ينظر:   )45(

إبراهيم حسني الشاذيل )ت385)هـ(، دار 
الرشوق، بريوت، لبنان، ط7)، ))4)هـ: 

.3789 :6
)46( النص القرآين وأنواع املتلقني: أمينة طيبي: 
جملة عود الند -جملة ثقافية فصلية -العدد: 
يف  والعقيدة  املذهب  رصاع  ينظر:   ،93
الكتاب  دار  غالب،  الكريم  عبد  القرآن، 

اللبناين، بريوت، )د، ط(، )د، ت(: 08).
)47( ينظر: جدلية اخلطاب والواقع، حييى حممد، 
)00)م:  ط)،  العريب،  االنتشار  مؤسسة 

.(5
الرمحن  صفي  املختوم،  الرحيق  ينظر:   )48(
والشؤون  األوقاف  وزارة  فوزي،  املبارك 

اإلسالمية، قطر، ط)، 007)م: 0)).
)49( ارشاد العقل السليم: أبو السعود العامدي 

حممد بن حممد مصطفى: 4: 8)).
ابن  الطاهر  حممـــــــد  والتنوير:  التحرير   )50(

عاشور: 6): 48.
الدين  ــدر  ب ــقــرآن،  ال علوم  يف  الــبهــان   )5((
أبو  حممد  حتقيق:  )ت794هـــ(،  الزركيش 
الفضل ابراهيم، دار الرتاث، بريوت، ط)، 

957)م: 3: )38.
))5( التحرير والتنوير: حممد الطاهر ابن عاشور: 

.(((0 :(
)53( يف ظالل القرآن: سيد قطب: 4: 873).
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القرآن الكريم.
إىل -  العريب  النقــد  تطور  يف  القرآن  أثر 

حممد  اهلجري،  الرابــــع  القرن  آخر 
ط)،  املعارف،  دار  سالم،  زعلول 

998)م.
إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب - 

حممد  العمـادي  السعود  أبو  الكريم، 
دار  )ت)98هـ(،  مصطفى  حممد  بن 
ط)،  بريوت،  العريب،  الرتاث  احياء 

0)0)م.
حممد -  العرب،  عند  النص  استقبــــال 

املبارك، املؤسسة العربية للنرش، ط)، 
990)م.

اشكاالت نظريـــــة التلقي )املصطلح - 
محودين،  عيل  األجراء(:  واملفهـــــوم، 

جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
اخلطاب -  سلطة  بني  واملؤانسة  اإلمتاع 

تداولية(:  )مقاربة  الكتابة  وقصدية 
كميلة، واتيكي، دار قرطبة، 004).

الدين -  بدر  القرآن،  علوم  يف  البهان 

حممد  حتقيق:  )ت794هـ(،  الزركيش 

املصادر واملراجع:

الرتاث،  دار  ابراهيم،  الفضـــل  أبو 
بريوت، ط)، 957)م.

حممد -  أخرى،  قراءة  العربيـــة  البالغة 
ط)،  لبنان،  مكتبــــــة  املطلب،  عبد 

997)م.
عبد -  حممد  واألسلوبيـــــــة،  البالغــة 

املطلب، مكتبة لبنان، واملكتبة املرصية 
اللبنانية للنرش، ط)، 994)م.

عبد -  حتقيق:  اجلاحظ،  والتبني،  البيان 
السالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي، 

القاهرة، مرص، ط5، 985).
عيل -  حممد  القرآن،  علوم  يف  التبيان 

ط3،  للنرش،  احسان  دار  الصابوين، 
430)هـ.

تفسري التحرير والتنوير، حممد الطاهر - 
للنرش،  التونسية  الدار  عاشور،  ابن 

تونس، 984)م.
عن -  البيان  )جامــــع  الطبي  تفسري 

حممد  جعفر  ايب  القرآن(،  آي  تفسري 
بن جرير الطبي)4))هـ -0)3 هـ( 

حتقيق الدكتور عبداهلل بن عبداملحسن 
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البحوث  مركز  مع  بالتعاون  الرتكي 
واإلسالميـــــــة  العربية  والدراسات 
والتوزيع  والنرش  للطباعة  هجر  بدار 
السند حسن  الدكتور عبد  واإلعالن، 

ياممه.
القرن -  يف  العريب  النقــــد  يف  التلقي 

فطــــوم،  الرابع اهلجري: مراد حسن 
وزارة  للكتاب،  السورية  العامة  اهليئة 

الثقافة، دمشق، 3)0).
اهلل -  عبد  الثقافية،  والسياقات  التلقي 

والنرش،  للطباعة  أوريا  دار  ابراهيم، 
طرابلس، ط)، 000)م.

بن -  مداس  أمحد  والتأويل،  التواصل 
عامر، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، 
جامعة حممد خيرض، بسكرة، اجلزائر: 

)بحث من النت(.
جدلية اخلطاب والواقع، حييى حممد، - 

ط)،  العريب،  االنتشـــــار  مؤسســــة 
)00)م.

األديب: -  والتواصل  التلقي  مجاليــــات 
سعيـــــد  د  تر:  جوس،  روبرت  هانز 
املعارص،  العريب  الفكر  جملة  علوش، 
العدد 38، مركز األحتاد القومي، آذار 

986)م.
دالئل اإلعجاز، الشيخ اإلمام أبو بكر - 

حممد  بن  الرمحن  عبد  بن  القاهر  عبد 
اجلرجاين ))47هـ(، قرأه وعلق عليه 
اخلانجي،  مكتبة  شاكر،  حممد  حممود 

القاهرة، ط5، 004)م.
الرحيق املختوم، صفي الرمحن املبارك - 

والشؤون  األوقـــــاف  وزارة  فوزي، 
اإلسالمية، قطر، ط)، 007)م.

القرآن، -  يف  والعقيـدة  املذهب  رصاع 
الكتاب  دار  غالب،  الكريـــــم  عبد 

اللبناين، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
عيل -  بن  حممد  التفـــــاسري،  صفــوة 

للطباعــــة،  الصابوين  دار  الصابوين، 
القاهرة، ط)، 997)م.

عيار الشعر، حممد بن أمحد بن طباطبا - 
العلوي )))3هـ(، حتقيق: عباس عبد 
الكتب  دار  زرزور،  ونعيــم  الستار، 

العلمية، ط)، 005)م.
فعل القراءة نظرية مجالية التجاوب يف - 

محيد  ترمجة:  إيزر،  فولفغانغ  األدب، 
حلمداين، منشورات املناهل، )د، ط(، 

)د، ت(.
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يف ظالل القرآن، سيد قطب، إبراهيم - 
دار  )ت385)هـ(،  الشاذيل  حسني 
ط7)،  لبنــــان،  بريوت،  الرشوق، 

))4)هـ.
تلقي -  يف  )قراءات  القراءة  معنى  يف 

دار  اهلداوي،  الطائــــــع  النصوص( 
الثقافة: 999) م.

لنصوص -  دراسات  التفاعلية  القراءة 
مكتبة  بلميح،  إدريس  شعرية حديثة، 
ط)،  املغرب،  للنرش،  املعرفة  بستان 

000)م.
لنصوص -  دراسات  التفاعلية  القراءة 

مكتبة  بلميح،  إدريس  شعرية حديثة، 
ط)،  املغرب،  للنرش،  املعرفة  بستان 

000)م.
بني -  التلقي  ومجاليــــات  النص  قراءة 

النقدي،  وتراثنــــــا  الغربية  املذاهب 
حممود عباس عبد الواحد، دار الفكر 

العريب، ط)، 996)م.
األصويل -  اخلطــــــــــاب  يف  القــــراءة 

حييى  د.  واالجراء(،  )االسرتاتيجية 
احلديث،  الكتب  عامل  رمضـــــــان، 
األردن،  العلمي،  للكتاب  وجدارا 

ط)، 007)م.
القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل - 

اخلطاب الديني، حممد أركون، ترمجة: 
بريوت،  الطليعة،  دار  صالح،  هاشم 

ط)، 005)م.
وعيون -  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 

أبو  التأويـل،  وجوه  يف  األقاويــــل 
عمر  بن  حممود  اهلل  جار  القاســــــم 
538هـ(،  )ت  اخلوارزمي  الزخمرشي 
البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  رشكة 

احللبي وأوالده، مرص، 966)م.
الكــــــــــاتب -  أدب  يف  السائر  املثل 

الدين  ضيـــــاء  الفتح  أليب  والشاعر، 
عبد  بن  حممد  بن  حممد  بن  اهلل  نرص 
املوصيل  األثري  بابن  املعروف  الكريم 
)637هـ(، تح: حممد حميي الدين عبد 
احلميد، مطبعة مصطفى البايب احللبي، 

مرص، 939)م.
مفهوم التلقي يف الرتاث العريب: حممد - 

جملة  اجلزائر:  وهران  جامعة  ملياين: 
دراسات وأبحاث.

الرتاث -  يف  )دراسة  الشعر  مفهـــــوم 
أمحد  جابر  د.  تأليــــــف:  النقـــدي(، 
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للثقافـــــــة  العريب  املركز  عصفور، 
والعلوم، )د. ط(، )98)م.

مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن، - 
املرصية  اهليئة  زيد،  أبو  حامد  نرص 
ط)،  القاهرة،  للكتاب،  العــــــــامة 

990)م.
حازم -  األدباء،  ورساج  البلغاء  منهاج 

حممد  حتقيق:  )684هـ(،  القرطاجني 
الكتب  دار  اخلوجـــــــة،  أبو  احلبيب 

الرشقية -تونس، )د. ط(، 966)م.
أمينة -  املتلقني:  وأنواع  القرآين  النص 

ثقافية  -جملة  النــــد  عود  جملة  طيبي: 
فصلية -العدد: 93.

هولب، -  روبرت  االستقبال،  نظريـــة 
النادي  اسامعيل،  الدين  عز  ترمجــة: 

األديب الثقايف، جدة، ط)، 994)م.
د. -  ياوسوإيزر:  بني  التلقي  نظريـــــة 

عني  جامعة  حممد  حسن  النارص  عبد 
القاهرة  العربية،  النهضة  دار  شمس، 

.(00(
هند -  العرب،  عند  النقدية  النظرية 

ط)،  للنرش،  الرشيد  دار  طه،  حسني 
988)م. 



فحوى البحث

(3(

التفسري املوضوعي عند الشهيد محمد باقر الصدر فيام ميثله من 

رؤية مميزة يف أسلوب تفسري القرآن من خالل التوظيف الهادف للنص 

تجربة  السامء من  استشفاف موقف  املتعايل يف  النص  وتثوير  القرآين 

النص  التي طرحت يف مجال تفسري  املعارصة  النظرية  األرض وأهمية 

وفهمه أو تأويله، وهي الهرمنيوطيقا أو التأويلية الفلسفية ملا لها من 

النص  وتفسري  الدينية  املعرفة  حول  الجديدة  البحوث  يف  كبري  تأثري 

الديني، بل كانت األكرث تأثرياً يف هذا املجال من غريها من النظريات 

الهرمنيوطيقية يف بعض القضايا املطروحة يف الوسط اإلسالمي.

د. بشيــــــر املاليك
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املقدمـــــــــة:
يومنا هذا وفــدت  القديم وحتى  منذ 
الفكرية  واالجتاهات  التيارات  من  الكثري 
واملذاهب  والسياسية  الفلسفية  والثقافية 

االقتصادية وأمثاهلا عىل العامل اإلسالمي.
املسلمني  عىل  وفدت  الســابق  ففي 
عرصنا  ويف  وأمثاهلــــا،  اليونانية،  الفلسفة 
من  الكثري  اإلسالمي  العـــــامل  عىل  هّبت 
الداروينية،  واملذاهب،  التيــــــارات  هذه 
واملاركسية  واالشرتاكيـــــــــة  والفرويدية 
والوجودية، والعلامنية، والليبالية وأمثاهلا 
يف  نشأت  التي  والنظريات  التيارات  من 
الغرب ثم امتدت إىل الرشق وإىل املسلمني 
البعض  تأثر  وربام  وغريهم،  العرب  من 

فيها.
اجلديدة  التيارات  أهم  أن  من  ولعل 
والعامل  عامـة،  بصورة  العامل  تغزو  التي 
املرحلة  يف  خاصــــة  بصورة  اإلسالمي 
)البيلواليزم  الدينيــــــة  التعددية  الراهنة، 
الديني(، وبعض اآلراء يف تغري الرشيعـــة 
إىل  جوهرها  يف  ترجع  والتي  واألحكام 
أمثال  النص  فهـــــم  يف  النظريات  بعض 
بتعدد  القائلة  الفلسفيـــــــــة  اهلرمنيوطيقا 

القراءات ونسبية املعرفة.
علميــــة  حماولة  يمثل  البحث  وهذا 
املوضوعي  التفسري  أسلوب  بني  للمقارنة 
تفسري  علم  وبني  الصــــدر  الشهيد  عند 

النصوص اهلرمنيوطيقي الفلسفي.
التالقي واالفرتاق  نقـــــــــاط  فام هي 
يف  املعاصــــرة  النظريات  هذه  وبني  بينه 
تلك  خصوصـــــــا  وتفسريه،  النص  فهم 
التي هلا تأثري بارز يف فهــــم النص الديني 
متمثلة  اإلسالميــــة،  الدائرة  ضمن  حتى 
من  هلا  والتي  الفلسفيــــــــة  باهلرمنيوطيقا 
أمهية بارزة يف الواقــع املعارص عند بعض 

املفكرين املسلمني املعارصين.
أن  اإلسالمية  الدائرة  يف  واملالحظ 
كيفية  بخصوص  خمتلفة  اجتاهات  هنالك 
فهـــــــم  يف  اهلرمنيوطيقا  منهج  استخدام 
النصوص الدينيـــــة املقدســــــة، فالبعض 
بينام  وتفصياًل،  مجلة  املنهج  ذلك  يرفض 
يؤيده البعض اآلخر بكـــــــــل قوة، لكن 
مثل هذا  مع  التعامل  يتم  أن  هنا هو  املهم 
األمر بلغة العقـــل واملنطق، ومن هنا فإن 
يتالءم  أن  ينبغي  اتباعه  علينا  الذي  املنهج 
وفهمـــه  تفسريه  املراد  النص  نوع  مع 
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)القرآن الكريم( ويطابق املنطق العـــــــقل 
واالستدالالت املنطقية والعقلية.

منهجية البحث:
الوصفي  املنهج  عىل  البحث  اعتمـــد 
التحلييل يف عرض أصل وحقيقة كل من 
الصـــدر  الشهيد  عند  املوضوعي  التفسري 
وكذلك  الكريــم.  للقرآن  980)م(  )ت 
الفلسفيـــــة  اهلرمنيوطيقا  يف  الفهم  نظرية 
املنهج  واعتمد  )900)م(  »غادامر«  عند 
واألسس  املباين  ونقد  مقارنـــــــة  املقارن 
التفسري  مقولة  معاجلة  يف  النظرية  املعرفية 

عند كل منهام.
فرضية البحث:

الفلسفيــة  اهلرمنيوطيقا  مصطلح  إن 
الذي يعود إىل جذر فكري وفلسفي غريب 
معادلته  يمكن  خمتلفة،  داللية  حدود  وله 
املوضوعي  التفسري  بمصطلح  ومقاربتـــه 

عند الشهيد الصدر يف الفكر اإلسالمي.
الفلسفيــــــــة  اهلرمنيوطيقا  نظرية  إن 
احلديثة تنبع أمهيتها بالذات من جهة أن هلا 
عالقة بإشكالية مهمة حتكم فهم املفرسين 
والفقهاء املرشعني وهي املقدمات الذهنية 
املختلفة  العلوم  من  واملستسقاة  املسبقة 

الثقافية  الفكريــة  اخللفيـــــة  تشكل  التي 
عىل  أثرها  ترتك  حيث  املرشعني  هلؤالء 
النص الديني املراد تفسريه، فالبالغي ذي 
املقدمات البالغية عندما يستنطق النص يف 
حماولة لتفسريه سيجد جوابا له يف اآليات، 
حتى  أو  والعارف  الفيلسوف  وكذلك 
السلم  داعية  أو  املغايل  أو  الطائفي  ذلك 
أو احلرب جيد اآليات داعمة ملا يعتقد به؛ 
وخلفياته  تصوراته  وفق  املعاين  يقرأ  ألنه 
وفق  يتحركون  إنام  هؤالء  كل  الثقافية، 
فيفرسوا  أذهاهنم  يف  املسبقـــــة  املقدمات 
بحاجة  فكلهم  ولذا  أساسها  عىل  القرآن 
إىل تنقيح تلك املباين قبل القيام بعملية فهم 
النصوص، وهذه الوظيفة هي حتديدًا علم 
تبنّي  العلم  اهلرمنيوطيقا؛ ألّن بحوث هذا 
تفسري  ومقّومات  مقّدمات  تنقيح  رضورة 
عملية  يف  وخاصــة  اإلسالمية  النصوص 
تفسري  تقديم  يمكن  وبالتايل  االجتهــــاد 
ولذا  العصـــر.  هذا  يف  لإلسالم  مقبول 
اهلرمنيوطيقا  علم  عىل  االنفتاح  من  البد 

ودراسته واستثامره يف هذا املجال.
عىل  االطالع  الرضوري  من  أنه  كام 
قراءة  جمال  يف  الغربية  الفلسفة  آليات 
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النص، كاهلرمنيوطيقـــــا )علـــــــم تفسري 
الكالمية  األفعال  كنظرية  وغريها  النص( 
والفينومنيولوجيـــــــــا )علم الظواهــــر(، 
مدى  لتحديد  والتفكيكيـــــــة،  والبنيوية 
اآلليات،  تلك  بعض  من  اإلفادة  إمكانية 
تطبيقها  عن  تتمخض  قد  التي  واملحاذير 

عىل النصوص املتعالية كالقرآن الكريم.
هدف البحث:

الدراسة هو حماولة معرفة  هدف هذه 
اهلرمنيوطيقا  بني  والتالقي  االفرتاق  نقاط 
الفلسفية والتفسري املوضوعي عند الشهيد 

.الصدر
واملقاربة  املقارنـــة  هذه  من  واهلدف 
ألصقت  طاملــا  شبهة  دفع  لغرض  هو  إنام 
املوضوعي  والتفسري  املوضوعي  بالتفسري 
أصل  عليهــــا  وقام  الصدر  الشهيد  عند 
أسلوب  أن  وهي  اهلرمنيوطيقــــــــا  فكرة 
الصدر  والسيد  عامة  املوضوعي  التفسري 
باملوضوع  اإلتيــان  باخلصوص من خالل 
هو  البرشية  التجربة  واقع  من  بحثه  املراد 
واملكان؛  للزمــــــان  خاضع  نسبي  تفسري 
الفاصلة  اخلطـــوط  حتديد  من  البد  ولذا 
بني اهلرمنيوطيقا التي قالت بنسبية املعرفة 

عند  املوضوعي  التفسري  وبني  مطلقـــــًا 
الشهيد الصدر.

بني  التفريق  هو  البحث  هدف  إن  كام 
هبدف  واهلرمنيوطيقا  املوضوعي  التفسري 
نفي كون القرآن نتاج ثقايف يناسب عرصه 
فقط وبالتايل إثبات خلود الدين اإلسالمي 

ورشيعته وقيموميته عىل غريه.
خطة البحث:

وثالثـــــة  مقدمة  عىل  مرتب  البحث 
األول  الفصل  عقد  وقد  وخامتة،  فصول 
واملتمثلة  التمهيديــــــــة،  البحوث  لبيان 
باصطالحات عنوان البحث، من قبيل ما 
املراد بمقولة التفسري والتفسري املوضوعي 

عند الشهيد الصدر.
مصطلح  أيضا  البحث  وتنـــــــــاول 
اهلرمنيوطيقـــــا  اهلرومنيوطيقـــــا وحتديدًا 
يف  داليل  بعد  من  يتضمنه  وما  الفلسفية، 
الثقايف  سياقــه  خارج  ويف  الثقايف  واقعه 

)سياق الثقافة العربية اإلسالمية(.
التارخيية  للمراحل  التطرق  تم  كام 
انتقلت  اهلرمنيوطيقــا حتى  التي مرت هبا 
من نظرية ملعرفة القواعد التفسريية للنص 
وكيف  الفهم،  لفلسفة  نظرية  إىل  املقدس 
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غري  حتى  النصوص  كل  لتشمل  اتسعت 
الدينية بل وكل العلوم اإلنسانية والسلوك 

اإلنساين.
ليعالــــج  فجـــــــاء  الثاين  الفصل  ا  أمَّ
التي  النظريــــة  املعرفية  األسس  موضوع 
قام عليها كل من التفسري املوضوعي عند 

الشهيد الصدر واهلرمنيوطيقا الفلسفية.
األساسيــة  واألسس  املبادئ  هي  فام 
لكل من التفسري املوضوعي عند الشهيــد 
ومعامل  الفلسفية  واهلرمنيوطيقا  الصدر 
وجه  عىل  )00)م(  )ت  »غادامر«  نظرية 

اخلصوص.
ا الفصل الثالث فتم من خالله عقد  أمَّ
مقارنة بني التفسري املوضوعي عند الشهيد 
الصدر والنظرية اهلرمنيوطيقية الفلسفية يف 
مقولة التفسري هبدف معرفة نقاط التالقي 

واالفرتاق فيام بينهام.
األخري  مبحثـــــــه  يف  تضمن  كمـــــا 
يمكن  التي  واملناقشــــــــات  اإلشكاالت 
املوضوعي  التفسري  من  كل  عىل  إيرادها 
واهلرمنيوطيقـــــــــا  الصدر  الشهيــد  عند 
الفلسفية يف اعتامدمها كأسلوب ومنهج يف 

تفسري القرآن الكريم.

النتائج  أهم  لتبني  اخلامتة  جاءت  ثم 
والتوصيات.

الفصل األول:
مصطلحات عناوين البحث:

املبحث األول: 
التفسري املوضوعي لغة واصطالحًا:

	والً: معنى التفسري لغة:
املعاجم 	.  أرباب  ذكر  لغـــــة:  التفسري 

معاين  له  لغــــة  التفسري  بأن  اللغوية 
متعددة كالبيان واإليضاح واإلظهار، 
حتديد  يف  اختالفهم  هو  ذلك  ومنشأ 
منه  جاءت  الذي  االشتقاقي  األصل 
كلمة -تفسري-، فمنهم من ذهب إىل 
اإلبانة  بمعنى  )الفرس(،  هو  اجلذر  أن 
اليشء:  فرس  يقال:  املغطى،  وكشف 
يفرسه فرسًا، أي: أبانه وكشف عنه))(، 
الفرس  العرب:  لســــان  صاحب  قال 
مثله،  والتفسري  أبانــــه،  البيان وفرسه 
كشف  الفرس  األعرايب:  ابن  وقــــــال 
عن  املراد  كشــف  والتفسري  املغطى، 
والتأويـــــــل رد أحد  املشكل،  املعنى 

املحتملني إىل ما يطابق الظاهر))(.
مقلوب  أنه  إىل  ذهب  من  ومنهـــــم 
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املرأة  فيقال: سفرت  اجلذر عن )السفر(، 
إذا ألقت مخارها عن وجهه فهي  سفورًا، 

سافرة)3(.
وعىل الرغم من االختالف يف األصل 
اللغوي  املعنى  االشتقاقي للكلمة، إال أن 
كالمها  ألن  الرأيني؛  كال  عىل  متقارب 
الستــــــار  وإزاحة  الكشف  معنى:  حيمل 

والغطاء.
يف  التفسري  معنى  مع  يتفق  ما  وهو 

ٱ  چ  تعاىل:  قوله  نظري  الكريم،  القرآن 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

پ چ ]سورة الفرقان:: 33[.
التفسري اصطالحًا:	. 

وقد عرف بتعريفات متعددة:
تعاىل ).  اهلل  كتاب  به  ُيفهــم  علم  )هو 

د وبيان معانيه  نبيه حممَّ املنزل عىل 
واستخراج أحكامه وحكمه()4(.

و	ورد عليه: أن التعبري بالفهم لكتاب 
جمرد  هو  الذي  التفسري  من  أعم  تعاىل  اهلل 
اهلل  مقصود  عن  الستار  وإزاحة  الكشف 

تعاىل يف آيات القرآن الكريم.
تعاىل ).  اهلل  مراد  إيضاح  هو:  )التفسري 

من كتابه العزيز()5(.

جمرد  بأنه  التعريف  هذا  عىل  ويالحظ 
تعريف لغوي.

اآليــــــات 3.  معاين  بيان  هو:  )التفسري 
مقاصدها  عن  والكشف  القرآنيــــة، 

ومداليلها()6(.
باإلضافــــــــة  التعريف  هذا  ويتميز 
القرآنية  اآليات  معاين  بيان  عىل  الشتامله 
الكشف عن مقاصدها ومداليلها، وهذا ما 
املفرس وعليه  يتوخاه  يمثل غرض أسايس 

فهو أفضل من التعريف الثاين.
املوضوعي يف اصطالح  التفسري  ثالثا: 

املفرسين.
من  املقصــــــود  يف  اختالف  هنالك 
من  املراد  بحســـــب  املوضوعي  التفسري 

املوضوعية فيه.
أن  يرى   الصدر الشهيد  فمثال 
التفسري  يقابل  ما  هو  املوضوعي  التفسري 
الذي حياول  املنهج  بأنه  التجزيئي وعرفه: 
من  ملوضوع  القرآنية  بالدراسة  القيام 
موضوعات احلياة العقائدية أو االجتامعية 

أو الكونية. فيبني ويبحث ويدرس()7(.
نسب  ما  لديه  املوضوعية  من  ويراد 
موضوعا  املفرس  خيتار  حيث  املوضوع  إىل 
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معينًا ثم جيمع اآليات التي تشرتك يف ذلك 
استخالص  وحياول  فيفرسها،  املوضوع، 
ذلك  خيص  فيام  منهـــــا  قرآنيـــــة  نظرية 

املوضوع()8(.
عمليـة  كل  ليس  أنه  يتضح  وبذلك 
موضوعي  تفسري  هي  لآليات  ومجع  عزل 
فمثال أبحاث علوم القرآن هي ال تعد من 
تبحث  ألهنا  املوضوعي  التفسري  مصاديق 

يف شأن القرآن ال يف تفسريه.
الصدر  الشهيد  تعريف  عىل  وُيالحظ 
باملنهــــج  املوضوعي  التفسري  عن  عب  أنه 
معناه  ال  اللغوي  معناه  به  يقصد  وكان 
االصطــــــالحي، ألن املنهج يف اصطالح 
الوسائل  جمموعـــــــــة  هو  القرآن  علامء 
واألساليب التي يعتمدها املفرس يف معرفة 
الكريم. وكام هو  كتابه  من  تعاىل  اهلل  مراد 
معلوم فإن التفسري املوضوعي هو أسلوب 
تفسريي  منهــــج  وليس  القرآن  تفسري  يف 
التفسرييــــــــة  املناهج  مقابل  يف  مستقل 
أو اإلشاري  األخرى كاملنهج االجتهادي 

أو الروائي املحض مثاًل.
املبحث الثاين: 

اهلرمنيوطيقا لغة واصطالحًا:

	والً: اجلذر اللغوي للهرمنيوطيقا:
كلمة  أن  من  االتفاق  من  الرغم  عىل 
اللغة  إىل  ترجـــــع  أصلها  يف  هرمنيوطيقا 
املادة  حتديد  يف  اختلف  أنه  إال  اليونانية 
لكلمــــة  اللغوي  واجلذر  األوىل  اللغوية 
 ،»Hermeneutic »هرمنيوطيقـا«»
»هرمنيوطيقا«  كلمة  أن  يرى  فبعضهـــم 
اليونــــــــــاين  الفعــــــل  مــن  مشتقـــــــــة 
يف  التفسيـــر،  بمعنى   »Hermeneuie«
حني يرى آخرون أن املصطلح مأخوذ من 
بمعنى   »Hermeneutikikos« كلمة 

التوضيح وإزالة الغموض من املوضوع.
الوهـــــاب  عبد  الدكتور  يقـــــــول 
من  مشتقة  هي  )اهلرمنيوطيقا  املسريي: 
)ُيفرس  بمعنى   )Hermeneuin( الكلمة 
حيث  الالهوت،  علم  يف  ح(،  يوضِّ أو 
كان يقصد هبا ذلك اجلزء من الدراسـات 
النصوص  بتأويل  املعني  الالهوتيـــــــــة 
عن  تبعد  ورمزية  خيالية  بطريقة  الدينية 
اكتشــــاف  وحتاول  املبارش،  احلريف  املعنى 
النصوص  وراء  واخلفية  احلقيقيـــة  املعاين 

املقدسة()9(.
املصطلح  هذا  أن  يرى  من  وهنالك 
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اليونانيـــــة  يف  )هرمس(  كلمة  من  اشتق 
املعريف  اجلذر  يف  ارتباطًا  هناك  أن  باعتبار 
رسول  هرمس  وبني  اهلرمنيوطيقـــا  بني 
اآلهلة عند اإلغريق، وهو املالك الذي ينقل 
األرض)0)(.  إىل  وتعاليمهــا  اآلهلة  رسائل 
ونداء  متن  أّي  تفسري  عملية  فسّميت  ثم 

بذلك)))(.
بني هرمس  االرتبـــاط  هذا  ويرجـــع 
بوصفه  الرسول  طبيعة  إىل  واهلرمنيوطيقا 
والتوضيــح  الرشح  بمهمــة  يقوم  وسيطًا 
ما جيعل  به،  املخاطب  إىل  النص  ملضمون 
النص،  هلذا  ومفرس  نص  بني  يدور  األمر 
وأصبح  اللغويني،  عند  األمر  تطــــور  ثم 
يسّمى )ذانتبتسيونيك(، أي: قضيــــــــــة 

التفسري)))(.
ثانيـــــًا: اهلرمنيوطيقــــــــا الفلسفيـــــة 

اصطالحًا:
اهلرمنيوظيقا  معنى  ملعرفة  الالزم  من 
عىل  نتعرف  أن  االصطالحي  بمعناها 
إمجاليوما  بشكل  العلم  هذا  نظريات  فهم 
عرضها من تغيري خالل التاريخ إىل عرصنا 
تلك  تفاصيل  يف  الدخول  أن  إال  احلايل 

النظريات هو خارج عن حمل البحث.

اصطالحيــــــة  تعاريف  ذكرت  وقد 
قبل  من  للهرمنيوطيقـــا  وخمتلفة  متعددة 
متفاوتة  تعريفات  ولكنهــــــا  أصحاهبا، 
التي  واملراحل  االجتاهات  وخمتلفة حسب 
أمثال  املصطلح،  هذا  فيها  وتطور  تنّقل 
)علم تفسري الكتاب املقدس( عند أنصار 
عامة(  النصوص  تفسري  )علم  الكنيســة، 
)العلم   ،)(759 )ت  كالديتوس  ماريت 
بقواعد فهم النصوص( كام عند )أغوست 
أو  املنع  )منهج  807)م(،  )ت  ولف( 
»شالير  عند  كام  الفهم(،  سوء  جتنب 
نظريـــة  سمى  وبعضهم  ماخر«)843)( 
العامة(،  بـ)اهلرمنيوطيقا  ماخـــــر  شالير 
كام  اإلنسانيــة(  العلوم  يف  املعرفة  )منهج 
)البحــــث  )ديلتاي( )ت ))9)م(،  عند 
عند  كام  وفلسفته(  الفهـــم  حقيقة  عن 
)ت  وغادامـــــر  976)م(،  )ت  هيدجر 
اهلرمنيوطيقا  عرف  حيث  )00)م()3)(. 
عىل  الفلسفيــة  املسائل  بعض  سلطة  بأهنا 

فهم النص)4)(.
متفاوتة ومتباينة  التعريفــــــات  وهذه 
فبعضها اعتقد بأمهيـــــــة البحث عن فهم 
معنى  بوجود  اعتقــد  وبعضهــــا  املؤلف، 
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وهي  وبعضهــــــــــا  للنص،  ثابت  هنائي 
اهلرمنيوطيقا الفلسفية -آخر وأشهر نظرية 
وجود  -أنكرت  العلم  هذا  يف  معارصة 
معنى هنائي مطلق وثابت للنص وال أمهية 
عندها لفهم املؤلف، وإنام املهم فهم القارئ 
القّراء،  بتعدد  القراءات  فتتعدد  وتفسريه، 
للهرمنيوطيقا  يذكر  أن  يمكن  ال  ولذا 
حتديدها،  يف  اآلراء  لتعدد  واحد،  تعريف 
عرض  وما  واهلدف  املوضوع  حيث  من 
وتطــورات  تغريات  من  املصطلح  ذلك 
خالل تارخيها. والفكرة األساسية اجلامعة 
هي  عموما  اهلرمنيوطيقـــــا  تعاريف  بني 
قراءة النص، وحماولة احلصول عىل الفهم 
فيها  التي يكون  املوارد  للعبارة يف  الكامل 

إهبام وغموض)5)(.
املبحث الثالث: 

التفسري املوضوعي واهلرمنيوطيقـــــــا 
الفلسفية يف السياق التارخيي.

التارخيي  السياق  تناول  من  واهلدف 
املعنى  إىل  الوصول  هو  العلمني  من  لكل 
املراد واملقصود من كال االصطالحني وما 
حتى  زمنية  وتطورات  مراحل  من  به  مرا 

وصال إىل ما مها عليه األن.

املطلب األول: 
التفسري املوضوعي جذور املصطلح 

ودالالت املعنى:
أن  البعض  عند  سائــد  اعتقاد  هنالك 
املناهج  من  املوضــوعي  التفسري  أسلوب 
التفسري  ميدان  عىل  والطارئة  املستحدثــة 
العقـــــود  يف  إال  تظهر  مل  والتي  القرآين 
عن  البحـــــث  العبث  من  ولذا  األخرية، 
جذور هكذا مصطلـــــح يف تراث السلف 
فإن هذا املصطلح مل يظهر )إال القرن الرابع 
املادة  هذه  قررت  عندما  اهلجري،  عرش 
أصول  بكلية  التفسري  قســــم  مواد  ضمن 
امتازت  كام  األزهر()6)(،  باجلامـــع  الدين 
القرآن  حول  املسترشقني  دراسات  بعض 

الكريم بأهنا انتهجت هذا النهج)7)(.
مسألـــــــة  إىل  االلتفات  ينبغي  ولكن 
مهمة وهي أن املهم يف البحث العلمي هو 
املصطلح عليه وليس املصطلح، واملالحظ 
للقرآن  املوضوعي  التفسري  منهــــــج  أن 
الكريم منهج قديم كام أنه ليس يف العلوم 
علم ينشأ مكتماًل ألن مسألة تكامل العلوم 

وتطورها هي سنة تارخيية ال تتخلف.
أو  منهج  عن  احلديث  فـــإن  ولذا 



التفسري اهلرمنيوطيقي الفلسفي والتفسري املوضوعي

140

عن  يشذ  ال  املوضوعي  التفسري  أسلوب 
تلك السنة، فهو منهج قديم ولكن مسألة 
أخذ املوضوع من خارج القرآن وأن املراد 
هو  املوضوعي  التفسري  يف  باملوضوعية 
الواقع واخلارج من هو أمر جديد ومغاير 
للمراد من املوضوع يف التفسري املوضوعي 
من  االختصاص  أهل  عرف  يف  املشهور 
القرآن  رحــــــاب  يف  مسألة  طرح  خالل 
تلك  تناولت  التي  اآليـــــات  ويستخرج 
مصطلحا  تتبع  التي  الدراسات  أو  املسألة 
قرآنيًا بوصفه اصطالحا داالً عىل معنى ما 
ال بوصفه مسألة من املسائل التي طرحها 

القرآن الكريم.
هذا  جذور  البـــاحثني  بعض  ويرجع 
أو مســـألة من  األسلوب -أخذ موضوع 
الدكتور  -إىل  البرشيــــة  والتجربة  الواقع 
د عبد اهلل دراز )ت( يف أطروحته التي  حممَّ
دافع عنها عام 947)م. ونرشت فيام بعد 
بحسب  األخالق(  )دستور  عنوان  حتت 

الرتمجة العربية عام 973)م.
كان  الصــــــدر  الشهيد  أن  واملنقول 
فلعل  ّدراز،  الدكتور  كتابـــــــات  يواكب 
التنظري  اطالعه عىل هذه الفكرة ساهم يف 

هلا ببضع حمارضات)8)(.
وقد جتىل هذا النهج اجلديد يف التعامل 
خالل  من  الصدر  الشهيد  عند  القرآن  مع 
اشتامله عىل عنرص التشبع بالتجربة البرشية 
وعرضها عىل القرآن الكريم ال لكي يكون 
الواقع،  أساس  عىل  القرآين  النص  تفسري 
الواقع  النص جتاه  بل الستكشاف موقف 
البرشية  التجربة  بني  التوحيد  خالل  من 

والنص القرآين يف سياق واحد.
إىل  الباحثني  من  ذهب  من  وهنالك 
استخدم  من  أول  هو  الصدر  الشهيد  أن 
مصطلح املوضوعية هبذا املعنى وأن جتربة 
ناقاًل  مسبوقة)9)(،  غري  الصـــدر  الشهيد 
مستوى  إىل  املوضــــــوعي  التفسري  بذلك 
املوضوعي  التفسري  يرفض  مل  وإن  أعمق 
املشهور يف طرحه املسائل يف رحاب القرآن 

الكريم.
حسن  األردين  الباحث  عّدهــــــا  كام 
التفسري  مسار  يف  نوعية  )نقلة  العمري 

القرآين يف التاريخ اإلسالمي()0)(.
املطلب الثاين: 

اهلرمنيوطيقا الفلسفية جذور
 املصطلح ودالالت املعنى.
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ملصطلــــــح  التارخيي  السياق  	والً: 
اهلرمنيوطيقا:

يف  النظريـــــــــات  ألهم  ونتعــــرض 
الزمنية  مراحلها  حسب  اهلرمنيوطيقـــا، 
ألهنا  )غادامر(  نظرية  عىل  أكثر  وسنؤكد 
وتأثري  وحداثة  ونفوذا  شهرة  األكثر  هي 
يف العرص احلديث، يف خمتلف جماالت تأثري 
النصوص  اهلرمنيوطيقا وخاصة يف تفسري 

والنص الديني بخاصة.
يقال  إذ  قديم  مصطلح  اهلرمنيوطيقا 
من  كجزء  أرسطو  استخدمه  من  أول  أن 
أجزاء املنطق، ويعني »العبارة«. ثم تطــور 
معناه ليكون )تفسري العبارة( يف باب منطق 

القضايا من كتابه »األرغنون«.
ويف القـــرون الوسطى استخـــــــــدم 
الكتاب  وتأويل  تفسري  بمعنى  املصطلح 
الكنســـي  الالهوت  يف  ظهر  إذ  املقدس، 
بمعنى جمموعة القواعد التي يعتمد عليها 
)الكتاب  الديني  النص  فهـــــم  يف  املفرّس 
من  جمموعـــــة  إىل  يشري  حيث  املقدس( 
القواعد التي جيب أن يتبعها املفرس لتفسري 
أن  إال  املقدس(،  )الكتاب  الديني  النص 
العامل  يف  بعد  فيام  استخدام  املصطلح  هذا 

القرنني  يف  أملانيا(،  )وبالتحديــــد  الغريب 
بمعنى  اخلامس عشـــــــر والسادس عرش 
ومفهوم آخر وبدأ مفهومه يتسع بالتدريج 
بجـــــوار  تستوعب  أخرى  دوائر  فشمل 
اإلنسانية  العلوم  الالهوتيــــــة  الدراسات 
والنقد األديب وفلسفة اجلامل والفولكلور، 
ثم توسع ليشمل تفسري مطلق النصوص، 
وقد طبع أول كتاب باسم )اهلرمنيوطيقا( 

عام 654)م، ومؤلفه )دان هاور(.
تارخيها  يف  اهلرمنيوطيقــــا  مرت  وقد 

بثالث مراحل، وهي:
طرح  تعتمد  التي  الكالسيكية:  	والً: 
مطلق  أو  املقدس،  النص  لتفسري  منهج 

النصوص،
)شالير  مع  بدأت  الرومانسية:  ثانيًا: 
سوء  لتجنب  منهج  طرح  تعتمد  ماخر( 

الفهم.
ثالثًا: الفلسفية التي تبحث عن حقيقة 
تطرح  أن  دون  حصوله  وظروف  الفهم 
البعض قسمها لثالث  بينام  للفهم،  منهجًا 

مراحل:
ماخر  لشالير  الكالسيكيـــــــة  	والً: 

وديلتاي.
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ثانيًا: الفلسفية هليدجر وغادامر.
حيث  املعاصــــرة،  الكالسيكية  ثالثًا: 

رجعوا لالعرتاف بآراء شالير ماخر.
وهنالك تقسيم آخر للمراحل:

والنفسية،  املنهجيـــــة،  املرحلة  وهي 
والفلسفية.

اختلفت  االجتاهـــــــــات  والختالف 
التعريفات للهرمنيوطيقا. والذي هيمنا يف 
حيث  الفلسفية  اهلرمنيوطيقا  هي  البحث 
ُيالحظ أنه يف مجيع املراحل ما قبل املرحلة 
كانوا  اهلرمنيوطيقا  علامء  فإن  الفلسفية 
هيتمون بالوصول لقصد املؤلف أو بوجود 
مل  الفلسفية  يف  ولكن  للنص،  معني  معنى 
بحثت  وإنام  خطأه  أو  الفهم  بصحة  هتتم 

عن حقيقة الفهم وفلسفته.
يف  املعنى  وداللة  اهلرمنيوطيقا  ثانيًا: 

الواقع اإلسالمي:
مصطلح  اهلرمنيوطيقــــــا  مصطلــــح 
الثقافـــــة  لواقع  املغاير  الثقايف  انتامؤه  له 
يعطيه  الذي  هو  االنتامء  وهذا  اإلسالمية، 

مضمونه الداليل اخلاص.
يف  اهلرمنيوطيقا  اصطالح  نشأ  حيث 
التي  األجواء  غري  وفكرية،  لغوية  أجواء 

يتوقع  الفكر اإلسالمي ولذا فال  فيها  نشأ 
إطار  خارج  كثريًا  الداليل  معناه  يبتعد  أن 

البيئة التي انتجته وتطور فيها.
داليل  بعد  وجود  يتصور  ال  أنه  كام 
ملصطلح  اإلسالمية  العربية  الثقافة  يف 
السبب  هو  هذا  ولعل  اهلرمنيوطيقـــــــا. 
الباحثني  من  الكثري  جعل  الذي  األسايس 
يقابله يف  ما  إىل  املصطلح  هذا  ال يرتمجون 
مصطلح  أن  باعتبار  وذلك  العربية  اللغة 
داليل  خمزون  من  حيمله  وما  اهلرمنيوطيقا 
ال يوجد ما يقابله يف الثقافة اإلسالمية فهو 
مصطلح له داللته املميزة وعنوانه اخلاص 

يف الفلسفة الغربية.
مجاعة  هنالك  املقابـــــل  الطرف  ويف 
إجياد  من  بد  ال  أنه  يرى  من  الباحثني  من 
اهلرمنيوطيقا  مصطلح  بني  داللية  مقاربة 
الثقافــــــة اإلسالميـــة  ومصطلح آخر يف 
بعض  يف  االشرتاك  من  حالة  بينهام  جتمع 

املضامني الداللية.
الثقافة  يف  مصطلحني  أقرب  ولعـل 
اخلاص  الداليل  خمزوهنام  هلمـــا  اإلسالمية 
ومع ذلك يشكال حالة مقاربة مع مصطلح 
التفسري  مصطلحـــا  مهـــا  اهلرمنيوطيقــــا 
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والتأويل فهام هيتامن بقضية فهم النصوص 
وتفسريها أيضًا.

من  بأنَّه  املختصني  من  البعض  يرى 
أكثر األمور تعقيدًا يف هذا العلم، هو حتديد 
املعنى، وأي مصلح من  ناحية  هويته، من 
املصطلحات العلمية التي تقابله وتالئمه، 
هل هي تناظر وتشابه التفسري، أو التأويل، 
أو أنَّ هذا العلم يساوي كال املصطلحني: 

التأويل والتفسري)))(.
التفسري  مصطلح  طرح  من  البد  ولذا 
الصدر  الشهيد  عند  املوضوعي  والتفسري 
وترك  باهلرمنيوطيقـــــا  وعالقته  بالذات 
البحث  مسار  عىل  حفاظًا  التأويل  جانب 

وموضوعه.
الفصل الثاين:

املبحث االول: 
أصول التفسري املوضوعي عند 

:الشهيد الصدر
أسسه  إيضاح  يف  الصدر  الشهيد  ركز 
ركنني  عىل  املوضوعي  التفسري  يف  النظرية 

أساسيني، مها:
القرآن  وهو  الداخيل،  الركن  األول: 
الكريم الذي يرجع إليه املفرس يف التفسري 

والنظرية  املوقف  الستخراج  املوضوعي 
القرآنية يف موضوع البحث.

وهو  اخلــــــــــارجي،  الركن  الثاين: 
واملعتقدات  السابقــــة،  املفرس  معلومات 

التي وفرهتا له اخلبة اإلنسانية.
الكريم  القرآن  فإن  معلوم  هو  وكام 
هو الركن األسايس يف التفسري املوضوعي 
عند كل املفرسين املتبعني أسلوب التفسري 

املوضوعي للقرآن الكريم.
الصــــــــــدر  الشهيد  يميز  ما  ولكن 
هو  التقليديني  املفســـرين  من  الكثري  عن 
ما  وهو  الثاين،  بالركن  اخلاص  اهتاممـــــه 
املفرسين  باقي  وبني  بينه  اختالفًا  أوجد 
التقليديني، وتشاهبا بينه وبني بعض ما هو 

مطروح يف علم اهلرمنيوطيقا الفلسفية.
التفسري  ومبادئ  أصول  أهم  ومن 
 الصدر الشهيد  عند  املوضوعي)))( 

وغريه:
االفرتاضـــــــات  من  التحـــرز  	والً: 
تلك  القرآن  حتميل  عدم  بمعنى  السابقة: 
ال  أن  بمعنى  ال  والقبليات،  االفرتاضات 
الثقافية  أو  الفكرية  اخللفيات  تلك  تكون 
هي املنشأ واملنطلق لألسئلة املعروضة عىل 
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القرآن الكريم.
ثانيًا: القرآن أصل األصول مجيعًا. أي 
احلاكم عىل غريه املهيمن عىل ما سبقه وهو 

احلاكم عند التنازع يف القواعد والفروع.
اإلحكام  يف  غايــــــــــة  القرآن  ثالثًا: 
بل  بعضًا  بعضه  خيالف  فال  واإلتقان. 
يفرس بعضه بعضا ينطق بعضه ببعض كام 

ورد يف الروايات الرشيفة.
نطق  كام  هداية.  كتاب  القرآن  رابعًا: 

بنفسه، )هدى للمتقني(، )هدى للناس(.
خامسًا: عدم حتريف القرآن.

سادسًا: إمكانية فهم القرآن وتفسريه.
ما  وهذه األصول كام هو معلوم منها 
يمكن وضعه حتت عنوان رعاية خصائص 
وظيفة  يمثل  ما  ومنها  الكريم)3)(،  القرآن 
اإلجابة  منه  ُيرتقب  وما  األساسية  القرآن 
رضورية  مقدمات  يمثل  ما  ومنها  عليه. 

للتفسري املوضوعي.
الفصل الثالث:

نقاط االفرتاق والتشابه بني اهلرمنيوطيقا 
الفلسفية

والتفسري املوضوعي عند الشهيد الصدر:
من   الصدر باقر  حممد  السيد  يعد 

هذا  يف  املبدعني  اإلسالمي  العامل  مفكري 
العرص، وله أعامل قيمة يف جماالت خمتلفة، 
وقدم أفكارًا مبتكرة ومتناسبة مع النهضة 

الثقافية والفكرية املعارصة واحلديثة.
املفرسين  من  قلــة  توجد  أنه  ُيالحظ 
الصدر،  كالشهيد  للفهم  نظرية  وضع  من 
يف  باع  هلم  ممن  هؤالء  يكون  ما  وعادة 

الفلسفة.
زال  ما  اهلرمنيوطيقا  علـــم  أن  وبام 
من  قرون  عب  اهلدف  هذا  لتحقيق  يسعى 
الزمن، كان من املمكن أن تساعد تعاليمه 
النص  لفهم  نظرية  تدوين  عىل  املفرسين 
ونظرية لتفسريه وتدوين منهجية لتفسريه.

املبحث األول: 
نقاط االشرتاك بني التفسري املوضوعي 

عند الشهيد الصدر واهلرمنيوطيقا 
الفلسفية:

مبـــــاين  وجود  باخلصوص  وُيالحظ 
مقولة  بني  كثرية  مشرتكــة  عامة  وأصول 
واهلرمنيوطيقا  للقرآن  املوضوعي  التفسري 

الكالسيكية، من أمهها:
	والً: إمكانية الفهم وقابلية التفسري.

ثانيًا: حمورية النص.
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رابعًا: املوضوعية وتشخص املعنى.
خامسًا: إمكانية جتاوز املوانع التارخيية 

للفهم.
اللغويــة  بالقواعد  االهتامم  سادسًا: 

العامة.
تأثري  من  التحرز  رضورة  سابعــــًا: 

الفروضات املسبقة.
التفسري  بني  تالقي  نقـــاط  أهم  ا  وأمَّ
مع  الصــــــدر  الشهيد  عند  املوضوعي 

اهلرمنيوطيقا الفلسفية خاصة، فأمهها:
بالركن  واملميز  اخلاص  اهتاممه  	والً: 
باملقارنـــــة  املوضوعي)4)(،  للتفسري  الثاين 
حيث  التقليديني،  املفرسين  من  غريه  مع 
يعد الركن اخلارجي مقدمة متهيدية للركن 
املوضوعي  التفسري  يف  فاملفرس  الداخيل، 
العلميــــة  واخلبات  عرصه  بعلوم  هيتم 
ملراد  وأدق  أعمق  لفهم  البرشية  واملعارف 
اهلل تعاىل وتفسري كتابه، وينطلق بذلك من 
أوفر  العلوم  فكرة )كل من كان حظه من 

كان نصيبه من علم القرآن أكثر()5)(.
املوضوعي  التفسري  حاجـــة  وليست 
من  ناشئـــة  العلوم  إىل  عمومًا  والتفسري 
هي  بل  القرآن،  بيان  أسلوب  يف  نقص 

الفكر  أرضية  توفري  أساس  عىل  قائمة 
يتوخى  الذي  للمفكر  املناسبني  والعقل 
احلقيقية،  القرآن  املفاهيم  عن  الكشف 

وبيان الرؤية القرآنية الواقعية.
إدراك  فـــــإن  فيه  الشك  أمر  وهذا 
اللفظية  وامليزات  املتعالية  القرآن  مفاهيم 
عقليـــــة  قدرة  يتطلب  القرآنية  لآليات 
وفكرية مناسبة، وهذا يتوفر بشكل أفضل 
علميــة  لقدرات  املفرس  امتالك  حالة  يف 
فهم  عىل  املفرس  قدرة  ألن  وأدق،  أوسع 

األمور هي حصيلته معرفته)6)(.
ما  كثريا  الصـــدر  الشهيد  نجد  وهلذا 
وعد  بل  اخلارجي،  الركن  هذا  عىل  يركز 
أمر  الركن  هبذا  االهتامم  الصدر  الشهيد 
نظريات  إىل  للوصول  منه  بد  ال  أسايس 

اإلسالم ومواقفه)7)(.
بمثابــــة  املفرس  علوم  تكون  وبذلك 
املفســــر  خالهلا  من  يستمع  التي  اآلذان 
يكون  ما  وبقدر  القرآين  احلق  لصوت 
لديه خبات أكثر سيكون تفسريه ذا فائدة 

ومثمر أكثر.
ووجه الشبه هنا بينه وبني اهلرمنيوطيقا 
حتتوي  هاّمة  مقولة  إىل  يشري  أنه  الفلسفية 
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وهي  اهلاّمة  اهلرمنيوطيقّية  املواضيع  عىل 
أمهية دور االفرتاضات ومعلومات القارئ 

يف عملية التفسري وفهم مراد النص.
)الركــــن  املقولــــة  هذه  يف  وبالتأّمل 
املوجودة  التشاهبات  تظهـــــر  اخلارجّي( 
اهلرمنيوطيقّي.  الطرح  بني  هو  أفكار  بني 
تّم  اهلرمنيوطيقا  أّنفي  فكمــــا  الفلسفي، 
االفرتاضات  مقولة  عىل  فيهـــــا  التأكيد 
وتأثريها  القارئ،  ومعلومـــــات  املسبقة، 
مقوالت،  وُتعَرض  الفهــــم،  عملية  عىل 
)الدور  املفرس  وأولويات  قبليات  مثل: 
اهلرمنيوطيقّي(، واندماج اآلفاق؛ بوصفها 
ففي  اهلرمنيوطيقي؛  الطرح  هلذا  أدوات 
فكر الشهيد الصدر أيضًا -تّم التأكيد عىل 
واخلبات  العلمّية،  املواريث  استخـــــدام 
رشطًا  بوصوفها  املفرس؛  منِقَبل  البرشّية 
أساسيًا يف التفسري املوضوعّي، ومن وجهة 
نظره تّم عرض مقوالت أخرى، من قبيل 
أن  يمكن  النص،  وحماورة  االستنطـــاق 
نستنتج منها بعض املقوالت اهلرمنيوطيقّية 

كالدور اهلرمنيوطيقّي واندماج اآلفاق.
ثانيًا: طريقة الشهيد الصدر يف التفسري 
املوضوعي تشابه إىل حد ماطريقة التعامل 

اعتامدمها  بلحاظ  غادامر  عند  النص  مع 
يطرح  فكالمها  األسئلة  طرح  طريقــــة 

األسئلة عىل النص.
اإلنســــــان  معارف  أن  الَبَدِهي  من 
وتكامل  متطور  نمو  يف  العلمية  وخباته 
السؤال كل  فإن أسلوب  يتوقف، ولذا  ال 
زمان يكشف لإلنسان حقائق جديدة ويف 

خمتلف العلوم.
اإلنسان  متنح  املستجدة  املعرفة  هذه 
مستوى عقليًّا ومعرفيًّا جديدًا يؤهله لفهم 
عن  مغايرًا  فهاًم  املتعالية  الوحيانية  اآليات 
فهم املاضني، وتؤهله لطرح أسئلة جديدة 
واإلشكاالت  املستجدات  ضوء  يف  أيضًا 

اجلديدة.
واملفرس املوضوعي للقرآن من خالل 
من  ينطلق  األسئلة  طرح  طريقة  اعتامده 
القرآن والواقع  العالقة بني  اعتبار  مسلمة 
يمكن  ال  ولذا  معرفية  جدلية  عالقة 
إىل  ذلك  كل  يف  مستندا  بينهام،  التفكيك 
حقيقة أن القرآن كتاب تدويني للوجود يف 
جمال اهلداية والصالح والوجود كتاب اهلل 

التكويني.
يف  املفرس  شخصية  وتأثري  دور  ثالثًا: 
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تفسري القرآن أو العوامل الذاتية، إذ يشابه 
اهلرمنيوطيقـــا  أصحاب  الصدر  الشهيد 
الفلسفية يف االعتقاد بأمهية تأثري شخصية 
بل  النص،  تفسري  يف  املفســــــر  وخلفية 
الذايت يف جمال  البعد  ورضورة وجود هذا 

التفسري املوضوعي.
الذاتيـــــة  اخلصائص  مسألة  أن  كام 
يف  القضايا  أهم  من  تعد  وقبلياته  للمفرس 
جمال اهلرمنيوطيقا خاصة ويف علم التفسري 
دور  أي  اخلصوص  وجـــه  عىل  الفلسفي 
املفرس والقارئ للنص يف عملية  شخصية 

الفهم.
فمثاًل »غادامر« يعتقد أن للبعد الذايت 
عمليـــــة  يف  ومهاًم  إجيابيًا  دورًا  للمفرس 

الفهم.
الفلسفية ال  فاإلنسان يف اهلرمنيوطيقا 
يستطيع من دون قناعاته السابقة أن يدخل 
استمرار هذه  الفهم، ولكن مع  إىل عملية 
العملية، لن يكون حمكوما وحمبوسًا جراء 
من  سيخرجه  األمر  وهذا  املسبق.  حكمه 
واطاره  السابقة  ملعلوماته  امللزم  احلصار 
وعالقــــــــة  عملية  يف  ويدخله  الفكري، 

وتفاعل مع تلك املتبنيات.

عملية  يف  املفرس  أن  »غادامر«  ويعتقد 
عىل  احتاللية  سيطرة  يسيطر  ال  الفهــــــم 
موضوع  بل  )النص(؛  املعرفة  موضوع 
مكان  يف  له  نفسه  يبني  الذي  هو  املعرفة 

الفهم)8)(.
»غادامر«  ذكره  ما  أن  الواضح  ومن 
يتوافق متامًا مع وجهة نظر الشهيد الصدر 

عن التفسري املوضوعي.
نظر  لوجه  وخالفًا  الصـدر  فالشهيد 
التقليديني  والباحثني  املفرسين  من  الكثري 
أن عىل  يعتقدون  والذين  القرآن  يف علوم 
املفرس أن يفرغ عقله من أنواع االفرتاضات 
ال  لكي  السابقـــــة  واخلبات  والقناعات 
لفهم  أنه  يرى  هو  بالرأي،  بالتفسري  يبتيل 
بـــد للمفرس  أفضـــــــل ال  الكالم بشكل 
أن يستخدم االفرتاضــــــات التي اتيحت 
منها،  ليستفيـــد  البرشية  اخلبات  من  له 
وليعرضها عىل النص القرآين لتصحيح ما 

يمكن تصحيحه منها.
فمعلومات املفرس السابقــــــــة تكون 
للكتاب من جهة. ومن  داعمة وموضحة 
هي  اإلنسانية  املعارف  هذه  أخرى  جهة 
التي ختلق يف عقل املفرس األسئلة. وتقول 
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له ماذا يسأل القرآن؟. ومن أي منظار يرى 
املواضيع؟.

غري  الفــارغ  العقل  أن  املعلوم  ومن 
قادر عىل االستفهام، بل أنه يرى أن إفراغ 
املعلومات واالفرتاضات ليس  العقل من 
التفسري  فيه؛ ألن  ممكنا وهو غري مرغوب 
يقوم  فاملفرس عندما  الفهم.  هو من مقولة 
فهمه  سيكون  احلقيقة،  يف  القرآن  بتفسري 

من النص موافقا لعلمه.
مثل  الصــــــدر  الشهيد  أن  والنتيجة 
يؤمن  الفلسفيــــــة  اهلرمنيوطيقا  أصحاب 
القرآن،  تفسري  املفســـر يف  بتأثري شخصية 
عملية  أصل  يف  البعد  ذلك  ورضروة  بل 
وأحكامـــه  املفرس  خلفيات  فتأثري  الفهم. 
رشط  بمثابــــــة  هي  املسبقة  ومعلوماته 
وجودي حلصول عملية الفهم يف التفسري 
الفهم،  عملية  تثري  التي  فهي  املوضوعي، 
من  تبدأ  رأيه  يف  للنص  الفهم  عملية  ألن 
إذا  إالّ  بذاتـــه،  ينطق  ال  فالنص  املفرس، 

طرح املفرس عليه السؤال واملوضوع.
أحكـــــــام  من  ناشئة  األسئلة  وهذه 
ومعلومات املفرس املسبقة وجتاربه البرشية 
يف  جييبه  أن  النص  من  يريد  فهـــو  ولذا 

النص  من  يتوقع  أنه  كام  سؤاله،  حدود 
السؤال  هذا  حدود  يف  حياوره  أن  املتعايل 
تدور  وهكذا  يتجاوزها،  وال  واخللفيات 
خالل  وربام  بينهام،  جدلية  حوار  عملية 
من  املسبقة  األحكام  بعض  زالت  ذلك 
مسبقة  أحكام  حملها  وحلت  املفرس  وعي 
املسبقة  األحكـــام  ألن  جديدة؛  أخرى 
عملية  خالل  بدورها  للتصحيح  تتعرض 
تصحيحها  املفرس  حياول  أن  دون  احلوار 
قبل الفهم. وبذلك سوف يتأثر فهم النص 
للمفرس  املسبقة  واملعلومـــات  باألحكام 

دائام.
ثالثًا: اندماج األفق)9)(:

التفسري عند غادامر  أو  الفهــــــــم  إن 
هو  إنام  الفلسفية  اهلرمنيوطيقا  وأصحاب 
النص(، وهو  أفق  املفرس مع  أفق  )امتزاج 

نتيجة حلصول التوافق بينهام.
أصحاب اهلرمنيوطيقا يف كل قراءة من 

النص يتبني أفقان لدهيم:
قراءة  أي  النص،  وأفق  القارئ  أفق 
الذي  والفهم  املفســــــــر،  قبل  من  النص 
نتيجة  هو  عندهم  والفهم  منه.  يتحقق 

اندماج هذين األفقني.
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التفسري  يف  الصدر  الشهيد  طريقــــة 
اهلرمنيوطيقا  ملقولة  مشاهبــــة  املوضوعي 
أن  وهو  منها  جانب  يف  الصدد  هذا  يف 
وجتاربه  املفرس  خللفيات  أن  اعتباره  مع 
الفهم  حدوث  يف  أثر  السابقة  وافرتاضاته 
بل وعده رشطًا رضوريًا ووجوديًا ألصل 
ذهبت  ما  بذلك  يوافق  فهو  الفهم  عملية 
اعتبار  من  الفلسفيــــة  اهلرمنيوطيقا  إليه 
حقيقة الفهم إنام هي عملية امتزاج وتوافق 
بني أفق النص وأفق املفرس. وهذا يعني أننا 
خللفياتنا  كانت  بل  وحده،  النص  نفهم  مل 
وقراءة  الفهم  عملية  يف  البارز  تأثريها 
سيتلون  شك  بال  النص  فهم  وأن  النص 
بتلك اخللفيات، وكل منهام سيكتسب من 
املفرس  جترد  إمكان  عدم  يرى  ألنه  اآلخر 

عن األحكام املسبقة.
املبحث الثاين: 

نقاط االفرتاق بني التفسري املوضوعي عند 
الشهيد الصدر واهلرمنيوطيقا الفلسفية

	والً: يف املوضوعية وتشخص املعنى:
الشهيد الصـــــدر ومعظم األصوليني 
يف  املعنى  بأن  يؤمنون  الفقهـــــــاء  من 
النصوص الوحيانية عىل وجه اخلصــوص 

احلقيقة يف  تعبري عن عني  داخلها وهو  يف 
حيز موضوعها، وأن عملية االنطالق من 
الغرض  إنام  وجدت  إن  النص  إىل  الواقع 
من  قضية  يف  ذاته  النص  مراد  بيان  منها 

القضايا.
التفسري  عمليـــة  أن  	خرى:  وبعبارة 
كل  وإبانة.  كشف  عملية  هي  املوضوعي 
ما يف األمر أن الشهيد الصدر جعل نقطة 
الواقـــع  من  املوضوعي  املفرس  انطالق 
التي  كافة  القرائن  تطبيـــق  مع  اخلارجي 
النصوص  استنطاق  يف  املفرس  هبا  يؤمن 
الرشعية. وغرضه األسايس من كل ذلك 
أدق  بشكل  النص  مقاصد  مراد  بيان  هو 

وأعمق.
بينام يف التفسري اهلرمنيوطيقي الفلسفي 
املعنى غري موجود يف داخل النص، بل هو 
خارجه. فاملعنى بزعمهم يشعر به اإلنسان 
هلذه  تدوين  إال  هو  ما  النص  وأن  قلبه  يف 

احلقائق.
وبعبارة 	خرى: أن الشهيد الصــــــدر 
حقيقة  هي  القرآنيــــــــة  احلقيقة  أن  يرى 
بذاتيات  هلا  ربط  وال  مستقلة  موضوعية 
املفرس وقبلياته وهلذا نجد أن الصدر جعل 
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النص متبوعًا وحاكاًم، والعامل املفرس تابعا 
احلقيقة  بينام  املطروحة  املسألة  عالج  يف 
شخص  داخل  يف  موجودة  »غادامر«  عند 
معضلة  يعتب  أنه  ذلك  يف  ومنطلقة  املفرس 

الفهم معضلة وجودية)30(.
وجود  من  اهلرمنيوطيقـــــــا  وموقف 
املعنى يف داخل النص أم خارجة هي قضية 
متعددة  اجتاهات  توجد  حيث  خالفية، 
تصنيف  ويمكن  هرمنيوطيقيـــة.  وخمتلفة 

تلك االجتاهات العامة إىل اربعة أصناف:
االجتاه املحافظ: ويمثله »شالير ماخر« . 1

إىل  ويذهب  »هرش«،  و  »ديلتاي«  و 
املنهج  خالل  من  يتمكن  املفرس  أن 
املؤلف  ملقاصد  التوصــــل  الصحيح 
والعمل،  للنص  املوضوعية  واحلقيقة 
بالتقليدي  االجتـــــــاه  هذا  عن  ونعب 

والرومانيس.
و . 2 »غادامر«  ويمثله  املعتدل:  االجتـــاه 

إىل  »اميليوبتي«، ويذهب  و  »ريكور« 
أن التفسري خالق دائاًم، وحوار جديل 
)النص(  واملؤلف  املفســـــر  بني  دائاًم 
ولذلك ال يمكن احلديث عن احلقيقة 
قصــــده  الذي  املعنى  أو  املوضوعية 

أفق  )امتزاج  هو  التفسري  بل  املؤلف، 
املفرس مع أفق النص(، وتوافق بينهام.

»نيتشه« . 3 ويمثله  املتطـــرف،  واالجتاه 
حيث  »فوكوودريدا«  و  »هيدجر«  و 
يرى أنه مع التأكيد عىل خالقية املفرس 
املفرس  يتمكن  أن  به  املشكوك  فمن 
للعمل،  األصيل  للمعنى  التوصل  من 
فكل التفسريات ملعنى النص احتاملية 

ونسبية.
جون . 4 ويمثله  النقدي،  االجتاه  وأخريًا 

إىل  ويذهب  اتو،  وكارل  هابرمـــاس 
يتمكن  الناقد  التأمل  خالل  من  أنه 
املفرس أن يكون أكثر وعيًا باألعراف، 
تأثري  من  صيانـــــة  أكثر  يكون  حتى 
والثقافيــــة  األيديولوجيــة  الرتاكامت 
يعيشهـــا  التي  للتقاليد،  واالجتامعية 
التحرر  بمعنى  ال  ولكن  املفســـــر، 

الكامل منها.
فمثاًل رأي »هابرماس« أن التحرر من 

هذا االنحراف رشط عىل خالف الواقع.
اللغويــــــــة  بالقواعد  االهتامم  ثانيًا: 

وإمكانية وقابلية الفهم والتفسري.
بوجود   الصـــدر الشهيد  يؤمن 
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للنص  واجتمـــــاعي  موضوعي  ظهور 
الفلسفية  اهلرمنيوطيقا  أصحاب  بخالف 
شعور  إىل  بزعمهم  املعنى  أرجعوا  الذين 
إال  هو  ما  النص  وأن  قلبه  يف  به  اإلنسان 

تدوين هلذه احلقائق.
اللفظي  الظهور  فإن  معلوم  هو  وكام 
نوعني.  عىل  يشتمــــل  لغوي  نص  ألي 
واآلخر  الشخيص،  الظهور  أحدمهـــــــا 

الظهور املوضوعي.
والعـــــــوامل  بالظروف  يتأثر  األول 
معني  ظهور  هو  ولذا  للذهن.  الشخصية 
وذايت لكل إنسان خيتلف من فرد إىل آخر 
تبعًا إىل إنسه وعالقاته الذهنية الشخصية.
به  فرياد  املوضوعي  الظهور  الثاين: 
الظهور بموجب عالقات اللغة وأساليب 
التعبري العام. وهذا النوع من الظهور يتميز 
ذهن  كل  يف  يتمثل  حمدد  واقع  له  بكونه 
اللغة وأساليب  بموجب عالقات  يتحرك 

التعبري العام.
الظهــــور  هو  احلجيـــــــة  وموضوع 
حجيـــة  ألن  الذايت؛  وليس  املوضوعي 
حال  ظاهر  أن  أساس  عىل  قائمة  الظاهر 
كل متكلم إرادة املعنى الظاهر من اللفظ، 

إنام  هذا  احلال  ظاهر  أن  الواضح  ومن 
ما هو  الظاهر موضوعيًا ال  املعنى  به  يراد 
نتيجة ملالبسات شخصية يف ذهن  الظاهر 
هذا السامع أو ذاك))3(، ودليل حجيته هو 

سرية العقالء.
فتعد  الفلسفيـــــــة  اهلرمنيوطيقا  ا  أمَّ
فهم  يف  دائم  تأثري  هلا  الفكرية  املسبقات 
وإنام  نوعي  ظهور  وجود  وترفض  النص 

يوجد ظهور شخيص فقط.
اهلرمنيوطيقـــــا  حسب  فاأللفــــــاظ 
املعاين  فهم  يف  أمهية  تشكل  ال  الفلسفية 
األحوال  أحسن  ويف  أقصتها  فقد  لذلك 
حني  يف  له.  قيمة  ال  هامشيًا  دورًا  منحتها 
بوصفه  اللفظ  إىل  تنظر  األصولية  القراءة 
بني  عالقـــة  فهنالك  املعنى  عن  حاكيًا 
الوضع.  عملية  عن  ناشئة  واملعنى  اللفظ 
وجليًا  واقعًا  اخلارج  يف  نلمسه  أمر  وهذا 
عملية  يف  اللغة  واقع  يف  املتحاورين  بني 

املحاورة. 
الفكـــــــر اإلسالمي عمومًا  إن  ثالثًا: 
النص  تفسري  يف  املؤلف  بمحورية  يؤمن 
تدعي  كام  املفرًس  بمحوريــــة  ال  الديني 

النظرية اهلرمنيوطيقية.
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تأثري  من  التحــــــرز  رضورة  ثالثًا: 
االفرتاضات املسبقة من عدمه:

من  التحرز   الصدر الشهيد  يعد 
التفسري  مباين  من  السابقة  االفرتاضات 
املوضوعي األساسية كام أن هنالك الكثري 
من القواعد والضوابط تم تأصيلها هبدف 
قبيل  من  املسبقة  االفرتاضات  من  التحرز 
مراعاة خصائص القرآن الكريم أو التدقيق 
جتنب  أو  التأصيل  أو  التقعيد  قبل  التام 
العناية  أو  التعليق  يف  واالستطراد  احلشو 
نظرية  يف  بينام  وغريها  التحلييل  بالتفسري 
»غادامر«  وعند  الفلسفيـــــة  اهلرمنيوطيقا 
خصوصًا فإهنم يستنطقون النص بواسطة 
لقبليات  نتاج  هي  التي  قناعاهتم  فرض 

ومسبقات املفرس.
لكــــــون  يعـود  ذلك  يف  والسبب 
يمثل  السؤال  تعد  الفلسفية  اهلرمنيوطيقا 
تفسريًا جزئيًا للظاهرة موضع السؤال؛ بل 
إن هذه السمة من األطروحات األساسية 

للهرمنيوطيقا )كام خلصها ديلتاي(.
بينام يف التفسري املوضوعي برأي السيد 
الفهم  إىل  هيدي  السؤال   الصدر
الصحيح  الفهم  يتم  السؤال ال  دون  ومن 

والشامل للنص املتعايل.
النص  حمتوى  يف  له  تأثري  ال  فالسؤال 
املفرس، ومن  وإن كان جاء من معلومات 
يفرض معنى عىل  أنه ال  إال  النص  خارج 
النص، واجلواب حيصل من النص ال من 

السؤال.
احلــوار  هذا  هدف  أن  يـــرى  وهو 
العمل  جعــــل  هو  واجلواب،  والسؤال 
يتكلم )االستنطاق(، أي بمعنى أن جهود 
املفرس هي ليس بفرض معلوماته السابقة 
معلومات  باعتبـــــار  بل  املوضوع،  عىل 
العملية  البداية  نقطة  هي  السابقة  املفرس 
التي سيكون منتجها النهائي جعل النص 
املتعايل عىل الزمان واملكان يتكلم وينطق.
تعدد  منشـــــأ  يف  االختالف  رابعًا: 

القراءات للنص وصحتها.
اهلرمنيوطيقــــا  نظرية  تؤمن  فبينمــــا 
مجيع  وجتعل  القراءات  بتعدد  الفلسفية 
يوجد  فــــــــال  صحيحة  التفسريات  تلك 
منها،  واخلاطئ  الصحيح  لتقويم  معيار 
املختلفة  التفسريات  لنقد هذه  بل ال مبر 

ونقدها.
إيامنه  ونتيجة  الصدر  الشهيد  أن  نجد 
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له  والتسليـــــم  الكريم  القرآن  بمحورية 
تعدد  من  املستوى  هذا  يرفض  بالصدق 

القراءات.
قراءات  تعـــــــدد  من  نجده  ما  وأما 
ألسباب  فريجع  بالوجدان  الديني  للنص 
أو  وقبلياتـــه،  املفرس  بشخص  تتعلق  قد 
نتيجة  أو  التفسري،  يف  اتبعها  التي  الطريقة 
أدوات اإلثبات التي اعتمدها يف التفسري، 
فيام  التفسريية  اآلراء  تتعارض  قد  ولذا 
بأمجعها  تكون  أهنا  يعني  ال  وهذا  بينها، 
يقول  من  مبنى  عىل  خصوصًا  صحيحة 
هو  كام  بالرأي  التفسري  ويرفض  بالتخطئة 

رأي الشهيد الصدر.
وبعبارة 	كثر تفصياًل:

املتن  املعيار واهلدف من معرفة  ما هو 
وتفسريه، هل هو استكشاف مراد املاتن؟. 
معناه  وتعيني  نفسه  املتن  حاّق  معرفة  أو 
املاتن- مراد  عن  النظر  قطع  -مع  الذايت 

فكأّن املاتن حينئذ أحد قّراء املتن؟.
من  املتن  تفسري  يف  البد  األّول:  فعىل 
حلاظ خصوصيات املتكّلم املاتن وحاالته 
والثقافية  الزمانيــــة  والرشائط  الشخصية 

احلاكمة عليه.

من  تفسريه  يف  البــــد  الثاين:  وعىل 
الوضعية  اللفظية  القواعد  عىل  االقتصار 
النظر  قطع  مع  العاّمة،  احلوار  أساليب 
عن خصوصيات وحاالت شخص املاتن 

ورشائطه الثقافية.
يف  ريـــب  ال  ذلك:  عىل  واجلــــوا	 
أصالة وموضوعية قصد الشارع يف املتون 
الرشعية. فاعتامد منهج الشارع املقدس يف 
خطاباته وترشيعاته عىل أساس املحاورات 
العقالئية ال مناص منه يف حتكيم أساليب 
مراد  استكشاف  يف  بينهم  العريف  احلوار 

الشارع من خطاباته.
من  العامل  عقالء  سرية  استقّرت  وقد 
أّي عرص وجيل يف حماوراهتم وترشيعاهتم، 
القرائن احلالية واملقامية  عىل االتكال عىل 
اخلصوصيات  وعىل  بكالمهــــــــم  احلاّفة 
والرشائط  والقوميـــــة  واملكانية  الزمانية 
أهل زماهنم، مضافا  بني  املحكمة  الثقافية 
وقواعد  الوضعيـــة  اللفظية  القرائن  إىل 

احلوار العقالئية العاّمة.
تفسري  وجود  يف  االختالف  خامسًا: 

هنائي وثابت من عدمه:
ضوء  يف  تؤمن  الفلسفية  اهلرمنيوطيقا 
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أن  إىل  إلضافة  الفهم  حقيقة  يف  نظريتها 
هنائية  بال  متعددة  تفسريات  نص  لكل 
املفســـرين  تعدد  حسب  التفسريات  تلك 
النهائية  احلقيقة  حرص  وعدم  وخلفياهتم 

عند مفرس معني.
الفلسفية  اهلرمنيوطيقا  أنكرت  ولذا 
وجود معنى معني وهنائي ومطلق للنص، 
وإنام للنص تفسريات متعددة غري متناهية 
وظروفهـــــم  وخلفياهتم  املفرسين  بعدد 

املتعددة املختلفة.
وتعــــــدد  املفســـرين  تعدد  ويرجع 
مفرس  لكل  أن  لعلة  وتغريها،  خلفياهتم 
ولذا  غريه.  عن  املختلفة  اخلاصة  ظروفه 
ال يمكن أن يتساوى فهمه مع فهم غريه، 
وكل من القراء يفرسه حسب خلفياته، بل 
حتى املفرس الواحد ربام اختلفت تفسرياته 

باختالف ظروفه.
من  وانطالقـــــــا  الصدر  الشهيد  بينام 
وبمحورية  القرآن،  فهم  بإمكانية  اعتقاده 
القــــول  يرفض  والنص  املؤلف  من  كال 
يقــــول  من  بخالف  القراءات  هنائية  بال 

بمحورية قارئ النص.
معيار  وجود  يف  االختالف  سادسًا: 

لتقييم التفسريات الصحيحة من عدمه:
فعىل ضوء النظريـــــة اهلرمنيوطيقــــة 
هذا  أن  عىل  احلكـــم  يمكن  ال  الفلسفية 
صحيح  أو  باطل  وذاك  صحيح  التفسري 
ال  إذ  آخر،  عىل  تفسري  ترجيح  أقل  ال  أو 
قصد  يمثل  وهنائي  ثابت  تفسري  يوجد 
الصحيح،  املعيار  هو  يكون  حتى  املؤلف 
بزعمهم  بدوره  يكون  يطرح  معيار  وكل 
نسبيـــًا  فيكون  املفرس،  بخلفيات  متأثرًا 
)وجود(  هو  قوله  يمكن  ما  وكل  أيضًا، 
بعــــدد  الواحد  للنص  متعددة  تفسريات 
تفسيـــــر موضوعي  يوجد  فال  املفرسين، 
حقيقي معني كقصد املؤلف يكون معيارًا.
هذه  عىل  ترتتب  نتيجة  أهم  ولعل 
النظريــــــــة يف تفسري النص هي )نسبيـــة 
الدينيـــــــة.  بالتعددية  والقول  املعرفة(، 
كل  بل  وهنائي،  ثابت  تفسري  هناك  فليس 
التفسريات متغرية ومتعددة؛ ألن كل فهم 
وهم  للمفرسين  املسبقة  باألحكام  متأثر 
التارخيية  ظروفهم  من  متأثرون  بدورهم 
وهي متغرية دائاًم فتكون مجيع التفسريات 
النظرية  هذه  كانت  لذلك  متغرية.  نسبية 

من مذاهب )النسبية(.
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وعىل  مرشوعة  التفسريات  هذه  وكل 
للحقيقة  »غادامر«  تفسري  عىل  ألنه  حق، 
وليست  احلقيقة،  يمثل  هو  فهم  كل  إن 
هناك حقيقة خارجية وراء الفهم يقاس به 
يف  فرق  وال  احلقيقة  هو  الفهم  بل  الفهم، 
رأي  أما  وغريه.  الصائب  الفهم  بني  رأيه 

الشهيد فهو عىل خالف ذلك متامًا.
بنسبية  يقول  ال  الدين  أن  يرى  أنه  إذ 
ًكام يف النظــــر اهلرمنيوطيقي،  املعرفة دائام 
مســــوغ  ال  أنه  عليــــه  يرتتب  ذلك  ألن 
طاملا  واآلراء  التفسريات  بعض  لتخطئـة 
خلفياتــــه  بحسب  يفهم  مفرس  كل  أن 
القراءات  مجيع  فإن  هنا  ومن  وقاصده. 
أيضًا،  حمال  وهذا  صحيحة.  والتفسريات 
أساســـه،  من  الديني  النص  يقوض  ألنه 
يرشع  أنه  كام  الدينية،  باحلقائق  ويذهب 
لفوىض املعنى، واضطراب الفهم، فيشيع-
والالأدرية))3(،  املطلق  -الشك  حمالة  ال 
وبالتايل، يتزعزع اإليامن األيامن وتتخلخل 
أساس  عىل  املتوقفة  الدينية  املعرفة  معه 
راسخة  حمددة  دينية  ومبادئ  املعتقدات 

ثابتة.
االختالف يف اهلدف واملقصد  سابعًا: 

اهلرمنيوطيقـــــا  أصحاب  من  كل  عند 
الفلسفية والتفسري املوضوعي عند الشهيد 

الصدر.
لتحديد  الصدر  الشهيد  يسعي  فبينام 
وبالتايل  الكريم  للقرآن  نظــــري  موقف 
املوضوع  ذلك  من  اإلسالميــة  للرسالة 
فإن  والكون)33(.  احلياة  موضوعات  من 
تعليل  هو  هدفها  الفلسفية  اهلرمنيوطيقا 
إذا  نص  أي  أن  وتفرتض  الفهم،  حصول 
أريد فهمه فالبد بداية من عملية تفسريية 
أن  منها  املعرفة  يف  بنظرية  أشبه  فهي  له، 

تكون تفسري لنص له مؤلف.
املبحث الثالث: 

املنيوطيقا الفلسفية والتفسري املوضوعي 
عند الشهيد الصدر مناقشة وتقييم.

السابقــــــة  املقارنــــــــــــة  خالل  من 
واهلرمنيوطيقـــــا  املوضوعي  التفسري  بني 
الفلسفية يمكن ذكر مجلة من اإلشكاالت 
كل  اعتامد  عىل  التحديات  أو  والسلبيات 
احلديثـــــــــة  الفلسفية  اهلرمنيوطيقا  من 
املوضـــــــــوعي  التفسري  وأسلــــــــــوب 
يف  وأسلوب  كمنهج  الصدر  الشهيد  عند 

الكريم. القرآن  تفسري 



التفسري اهلرمنيوطيقي الفلسفي والتفسري املوضوعي

156

املطلب الثاين: 
مناقشة وتقييم 	سلو	 التفسري 

:املوضوعي عند الشهيد الصدر
التفسيــــــر  أسلوب  بخصوص  ا  أمَّ
 الصدر الشهيــــــد  عند  املوضوعي 
هي  االشكاالت  من  مجلة  أوردت  فقـد 
سلبيات  كوهنا  من  أكثر  حتديات  بمثابة 
املفرسِّ  تواجه  مستحكمة  إشكاالت  أو 
ممارسة  من  والناشئة  املوضوعي  والتفسري 
من  عـــــادة  املوضوعي  التفسري  عملية 

قبيل)34(:
يف  للتخصص  الكبرية  احلاجة  أوالً: 
والواسع  الكايف  واالطالع  التفسري  جمال 
حمذور  لتجنب  الرتتيبي  التفسري  جمال  يف 
التفسري بالرأي، فالتفسري املوضوعي أشد 
التفسري  ألن  الرتتيبي؛  التفسري  من  عمًقا 
من  شاملة  إحاطة  إىل  حيتاج  املوضوعي 
الكريـــم  القرآن  آيات  بجميع  املفرس  قبل 
املوضوع  وتشخيص  وبتحديد  وسوره 

اخلارجي.
ولذا املفرس املوضوعي حيتاج اىل فكر 
ثم  واقعية  حياتية  مواضيع  ملعرفة  ثاقب 
الستخالص  الكريم  القرآن  عىل  عرضها 

نظرية قرآنية مما حيتاج اىل فكر متميز قادر 
التفكري  من  عليا  مراحل  استخدام  عىل 

العقيل كالتحليل والرتكيب.
ثانيًا: اتساع املوضوعات وتشعبها:

وطول  الصب  توخي  من  بد  ال  ولذا 
الدقة  واعتامد  معاجلتها  يف  العلمي  النفس 
االكتفاء  هلا وعدم  املناسبة  اآليات  يف مجع 
باملعجم املفهرس للقرآن حتى ال نغفل أو 
نخطأ عن الكثري من املفاهيم القرآنية التي 

وردت يف القرآن بألفاظ أخرى.
املوضوعي  بالتفسري  القيام  يمكن  فال 
فالتفسري  املتشاهبة  اآليات  ضم  بمجرد 
الشهيــد  برأي  املوضوعي وخصوصـــــــا 
عزل  عمليـــــــة  جمرد  ليس   الصدر
والنظائر  كاألشبـــــــــاه  لآليات.  وجتميع 
األحكام  آيات  وحتى  واملنسوخ  والناسخ 

وهكذا.
اآليــــات،  مجع  يف  الدقة  عدم  ثالثًا: 
يف  املوجودة  األلفاظ  عىل  واالعتمـــــاد 
عن  والغفلة  للقرآن،  املفهرس  املعجـــم 
أخرى يف  بألفاظ  الواردة  القرآنية  املفاهيم 

القرآن)35(.
وبذلك  السياق  مراعاة  عدم  رابعًا: 
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يفقد القرآن اعجازه البالغي واجلاميل ألن 
هذا األسلوب التفسريي خيل بنظم اآليات 

القرآنية.
ال  أو  التحدي  هذا  معاجلة  ويمكن 
أقل تقليله من خالل تفسري اآليات ضمن 
سياقها قبل عملية عزهلا ومجعها وتبويبها.

األُحادّية  قراءة  متثل  أهنا  خامسًا: 
األبعاد:

وهذا التحدي حيصل نتيجة أن املفرس 
لتحديد  حمدد  معنى  إىل  ناظر  وذهنه  يأيت 
من  تلك  أو  اآلية  هلذه  النظري  املوقف 
تتضمنه  يذهل عام  فهو  ولذا  املعنى،  ذلك 

اآليات القرآنية من معاين كثرية وعميقة.
وجياب عىل ذلك: أن فهم متام النكات 
الرتتيبي  التفسري  واإلحاطة هبا هو وظيفة 
وليس املوضوعي. بل إن الرؤية األحادية 
قد تكون يف التفسري الرتتيبي أكثر حضورًا، 
معجز  بنسق  يتصف  القرآن  أن  وذلك 
فالقرآن يفرس بعضه بعضًا فال تناقض وال 
عىل  ال  الكريمة  اآليات  معاين  بني  تضاد 
وال  التعبري  وأسلوب  القلم  نسق  مستوى 
عىل مستوى املضمون واملعاين، قال تعاىل: 
فيه  لوجدوا  اهلل  غري  عند  من  كان  )ولو 

اختالفًا كثريًا(.
أوجه  أحد  هي  والتي  السمة  هذه 
من  تقلل  أقل  ال  أو  متنع  القرآين  اإلعجاز 
املفرس  جتعل  والتي  األحادية  النظرة  تلك 
من  القرآنية  اآليات  تتضمنه  عام  يذهل 

معاين متعددة وخمتلفة.
وقد طرحت مجلة من الشبهات حول 
القرآن  تفسري  يف  األسلوب  هذا  رشعية 

الكريم، من أمهها:
للتجربة  حتميل  إنه  األوىل:  الشبهـــــة 
انتخاب  خالل  من  القرآن،  عىل  البرشية 
املفرس نظره ورأيه من خارج القرآن )قبل 
أحد  فيكون  التفسري(،  جمال  يف  الورود 
فاملفرس  املذموم.  بالرأي  التفسري  مصاديق 
قبل  القرآن  خارج  من  ونظره  رأيه  يأخذ 

الورود يف تفسري القرآن وحيمله القرآن.
ويرد عىل ذلك:

عندما  املوضوعي  التفسري  إن  	والً: 
القرآين  التجربة البرشية والنص  جيمع بني 
التجربة  حتميل  إىل  ذلك  من  هيدف  ال 
البرشية عىل القرآن؛ بل هيدف إىل التوحيد 
باستخراج  واحد  بحث  سياق  يف  بينهام 

نتيجة هذا السياق.
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األسئلة  يطرح  اخلارجي  فالواقــــــع 
وحوار  تفاعل  عملية  يف  جييب  والنص 

واستعالم.
يف  الصحيــــح  املوضوعي  والتفسري 
مع  وحوار  استنطـــــاق  هو  إنام  حقيقته 
فاملفســـــر  للقرآن.  تنطيق  وليس  القرآن 
القرآن  أن  باعتبار  جييب  والقرآن  يسأل 
اعتبار  يمكن  ال  ولذلك  يشء  لكل  تبيانًا 
موضوع  بأخذ  املوضوعي  التفسري  ظاهرة 
أسسه  تبلورت  والتي  القرآن  خارج  من 
املتأخرة  العصور  يف  وتكاملت  ومنهجه 
من مصاديق التفسري بالرأي املنهي عن يف 

الروايات الرشيفة.
خالل  من  املوضوعي  املفســــر  ثانيًا: 
احلياة  واقع  اختياره ملوضوع خارجي من 
إنام  الكونية  أو  االجتامعية  أو  العقائدية 
واملعرفة  بالتجربة  مشوبًا  موضوعًا  يطرح 
البرشية فيام توصلت إليه التجربة واملعرفة 
التطبيـــق  أثاره  وما  حلول  من  البرشية 
وهو  فراغ،  ونقاط  مشاكل  من  البرشي 
بذلك يوفر مادة خام للسؤال من دون أن 
حيمل قبلياته الفكرية والدينية عىل القرآن، 
للنص  هادف  توظيف  عملية  هي  بل 

القرآين لعالج مشاكل احلياة املختلفة.
تأكيد  احلقيقة  يف  هي  العملية  وهذه 
وقدرهتا  وخلودها  الرسالـــة  خامتية  عىل 
خالل  من  املعارصة  األسئلة  معاجلة  عىل 
جتربة  من  السامء  موقف  استشفـــــــــــاف 

األرض.
بأن تسمية  أنه حتى مع االلتزام  ثالثًا: 
التفسري املوضوعي جاءت من أن التفسري 
عزل  عملية  جمرد  ليس  هو  املوضوعي 
بموضـــوع  تشرتك  التي  لآليات  وجتميع 
نظري  مركب  منها  يتشكــــــل  أو  واحد 
اختيار موضوع من خارج  بل هو  واحد، 
القرآن كام يرى الشهيد الصدر: )أن 
يبدأ املفرس من املوضوع املعني وينتهي إىل 
بالبعد  عنه  يعب  ما  وهو  الكريم  القرآن 
املفرس  خيتار  أن  اآلخر:  األمر  أما  األول، 
موضوع  يف  تشرتك  اآليات  من  جمموعة 
واحد، ويقوم بعملية توحيد بني مدلوالهتا 
من أجل أن يستخرج نظرية قرآنية شاملة 

بالنسبة إىل ذلك املوضوع())(.
يبقى  املوضوعي  التفسيـــــــــر  فــــإن 
بالدرجة  يعتمد  هو  وروحه  حقيقتــه  يف 
األساس عىل منهج تفسري القرآن بالقرآن 
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املتفق  التفسريية  املناهج  من  هو  والذي 
عليها عند علامء املسلمني عىل مر العصور، 
فاهلدف من طرح ذلك املوضوع اخلارجي 
من  قرآين  نظري  مركب  إىل  الوصول  هو 
التفصيلية  املدلوالت  بني  الربط  خالل 
عزهلا  تم  التي  لآليات  القرآنية  واملعارف 
للخـــــــروج  منطقيًا  وتبويبها  وجتميعها 
بنظرية وموقف للقرآن جتاه ذلك املوضوع 
اخلارجي حيث ينطلق التفسري املوضوعي 
القرآن كالم حكيم يفرس  التسليم بأن  من 
بعضه بعضًا وأنه تبيانا لكل يشء فكيف ال 
يكون تبيانُا لنفسه فيام خيص تفسري اآليات 

بعضها لبعض.
املتعايل  للنص  تثوير  عمليــــــة  فهي 
يف  له  هادف  وتوظيف  منه  واستفهــــام 
معاجلة الواقع. وليس عملية حتميل للواقع 

والتجربة البرشية عىل القرآن.
املوضوعي  التفسري  إن  الثانية:  الشبهة 
بالرأي  التفسري  مصاديق  ضمن  يندرج 

املنهي عنه يف املأثور من الروايات.
بيان  من  البد  الشبهة  هذه  عىل  وللرد 
كل  وهـــل  بالرأي  التفسري  من  املقصود 

التفسري بالرأي هو منهي عنه.

	والً: ما معنى التَّفسري الرأي؟.
باالستحســــــان  التَّفسري  هو  به  املراد 
إلتباع  النـفيس  امليل  أو  الظني،  والرتجيح 

اهلوى)36(.
نتيجـــــة  عنه،  منهي  التَّفسري  وهذا 
وايات التي تظافرت عىل ذلك، ويمكن  الرِّ
قال:  أنه   النبي حديث  منها:  نذكر  أن 
فقد  احلق،  وأصاب  برأيه  القرآن  فرس  من 
تنقلهــــا  أخرى  رواية  وهناك  أخطأ)37(. 
يكن  مل  قالت:  أيضًا  النَّبي  عن  عائشـــة 
به  أتى  أن  بعد  إال  القرآن  يفرس   النَّبي

جبئيل)38(.
الطريقـــــــة  املوضوعي  التفسري  بينام 
الصحيحة له أن يقوم املفرس بجمع اآليات 
ومناقشتها  الواحد،  باملوضوع  املتعلقة 
النهائي الذي  الرأي  ودراستها، ثم إعالن 

يرتضيه)39(.
ظاهرة  بأن  والقول  التنزل  مع  ثانيًا: 
التفسري  ضمن  داخلة  املوضوعي  التفسري 
هو  بالرأي  تفسري  كل  ليس  فأنه  بالرأي 
التفسري  بل  عنــــه  ومنهي  مذموم  تفسري 
املقصود  يكــــون  ما  هو  املذموم  بالرأي 
الباء  بمعنى  بالرأي  كلمة  يف  الباء  من 
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الرأي.  بسبب  يكون  والتفسري  السببية، 
أما التفسري بالرأي بمعنى االجتهاد وبذل 
تعاىل  اهلل  مراد  فهم  إىل  للوصول  اجلهد 
واألساليب  الوســــائل  اعتامد  خالل  من 
مرحلة  يف  ودليليتها  حجيتها  ثبتت  التي 
سابقة فالتفسري املوضوعي عندئذ يساوق 
التفسري االجتهادي عند الشيعة أو التفسري 

بالرأي املمدوح عند السنة.
رشعي  كان  لو  إنه  الثالثـــة:  الشبهة 
لوجدنا  األمة  حتتاجه  أقل  ال  أو  وجائز 
 النبي عند  منه  متعــــــددة  نمـــــاذج 

.واألئمة
ويرد عىل ذلك بجوابني:

الصـــدر  الشهيد  ذكره  حيل  جواب 
وهو أن التفسري املوضوعي مل تكن احلاجة 
ظاهرة  والصحابة   النبي عرص  يف  إليه 

وواضحة نتيجة عدة أسباب.
أما يف عرص النبي فلوجود اإلطار 
والعقائدي  والفكري  والروحي  الرتبوي 
وما  الصحابة  املسلمني  يعيشه  كان  الذي 
يف  أمهية  من   النبي وجود  يمثله  كان 
هو  والذي  اإلمجايل  العلم  ذلك  توفريه 
الذي  االرتكازي  أو  العلم اإلمجايل  بمثابة 

نظرية  حتديد  عن  غنى  يف  املسلمني  جيعل 
اإلسالم فكان يكفي ذلك اإلطار)40(.

هنالك  فأوالً  الصحابة  عرص  يف  وأّما 
عوامل عديدة أدت لشيوع وطغيان النزعة 
النزعة  حساب  عىل  التفسري  يف  التجزيئية 
بديته  يف  التَّفسري  أن  قبيل  من  املوضوعية 
النًّبوية  األحاديث  تروى  كام  يروى  كان 
األحاديث  عن  ينفصل  مل  حيث  يفة،  الرشَّ
شعبة  التفسري  كان  بل  العهد))4(.  ذلك  يف 
املسلمون  استخدم  للحديث  شعب  من 
التَّفسري،  من  النوع  هذا  دعوهتم  بداية  يف 
مقترصين عىل بعض اآليات التي يصعب 
نظرًا  األحكام،  آيات  وخاّصة  فهمها، 
حلاجتهم إليها يف املجال التطبيقي ألحكام 

يعة السمحاء. الرشَّ
املسلمني وعلامئهم يف  فعدم استشعار 
العصور السابقة ألمهية البحث املوضوعي 
كام  إليـــــــه  الكبرية  احلاجة  عدم  باعتبار 
النظريات  برزت  حيث  اليوم  احلال  هو 
والرؤى املختلفة يف جماالت احلياة وبالتايل 
كنظرية  اإلسالم  تقديم  اىل  أكثر  احلاجة 
مذهبية جاء هبا النبي عن طريق الوحي 
األخرى  املذهبية  النظريات  ملواجهـــــــة 
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مشاكل  ملعاجلــــة  صالحيته  مدى  ليتضح 

احلياة املعارصة.

كام أن فهم اإلسالم كنظرية هو الذي 

للحياة  نظامًا  نتبناه  أن  سبيل  لنا  ييســـر 

فاحلاجــــة  وصيانته  لتطبيقه  عنه  وندافع 

حاجة نظرية لعرض اإلسالم))4(.

الدعوى  أن هذه  جوا	 نقيض: وهو 

يد  السَّ لذلك  ذهب  وممن  صحيحة،  غري 

كتابه  يذكر يف  أيضًا حيث  الصدر  هيد  الشَّ

اجتـــــاهني  هنالك  أن  القرآنية،  املدرسة 

رئيسني حلركة التَّفسري أحدمهــــــــا، أطلق 

يتناول  الَّذي  التَّجزيئي: وهو  عليه االجتاه 

وفق  فآية،  آية  الكريم  القرآن  املفرس  فيه 

املصحف  يف  اآليــات  تدوين  تسلســــــل 

املوضوعي  االجتاه  واآلخر  يف))(  الرشَّ

يف التفسري وال يمكن الفصل بينهام ال عىل 

مستوى  عىل  وال  العميل  الواقع  مستوى 

التجربة التارخيية.

كام أن هناك نامذج تطبيقية صادرة عن 

املوضوعي،  للتفسري   واألئمة  النبي

والقضايا  العقائدية  القضايا  يف  خصوصا 

اهلل  رؤية  مسألة  قبيل  من  اخلالفية  الفقهية 

أو اإلمامة أو حد القطع للسارق أو قضية 

وغريها.

ووضع  املصطلح  مستوى  عىل  نعم 

املعارصة  احلاجــــة  فإن  املنهجية  األسس 

الذي  والتحدي  اإلسالم  نظريات  إلبراز 

احلاجة  هذه  اإلسالميـــة  األمة  تواجهه 

هذا  ونمــــو  تطور  إىل  أدت  هي  النظرية 

بذوره  كانت  وإن  التفسريي  االجتــــــــاه 

.واألئمة موجودة روايات النبي

فهم  هنالك   النبي عرص  يف  بينام 

يف  عاشوا  ملن  القرآنيــــة  للنظرية  إمجايل 

اإلطـــــار الروحي والرتبوي واالجتامعي 

والعقائدي املتجسد بأفعال النبي وأقواله.

حتى  املوضوعي  التفسري  فإن  وختاما 

وفق أسلوب الشهيد الصدر ال يعد دعوة 

دعوة  هو  حقيقته  يف  هو  بل  جديد  ملنهج 

للتكامل واستنطاق وحوار مع القرآن كام 

عند  التفسري  يف  األسلــوب  هذا  روح  أن 

الذي  بالقرآن  القرآن  منهج  هو  التأمل 

وأفضليتـه  جوازه  عىل  املسلمني  كل  امجع 

كل ما يف األمر مرة يكون املوضوع املختار 

الصــــــدر  الشهيد  رأي  بحسب  خارجي 
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ومرة يكون من داخل القرآن وهو الشائع 

واملشهور.
الشبهة الرابعة: إن التفسري املوضوعي 
عنه  يغفل  أو  القرآين  السياق  يراعي  ال 
عن  متاما  وفصلها  لآليات  التقطيع  نتيجة 

القرآن.
والتقطيع له جانبني سلبيني مها:

عن  املعزولة  اآليات  تلك  أن  	وال: 
واجلاميل  البالغي  إعجازها  ستفقد  سياقها 

املتمثل بالنسق القرآين ونظم اآليات.
القرائن  عن  اآليات  فصل  أن  ثانيًا: 
املوجودة ضمن السياق سواء أكانت تلك 
معناه  وإغفاهلـــــا  لفطية  أو  حالية  القرائن 
لتأثري  تعاىل  اهلل  مراد  فهــم  يف  اإلخالل 

السياق القرآين يف الفهم.
كيفية عالج هذا التحدي:

بأن يقوم املفرس بتفسري اآليات املتعلقة 
باملوضوع الواحد ضمن سياقها قبل عزهلا 
وجتميعها وتبويبها بشكل منطقي لتحديد 
املوقف النظري من الواقعة أو الفكرة قبل 
الربط  خالل  من  نظري  بمركب  اخلروج 
لتحديد  التفصيلية  اآليات  مدلوالت  بني 
من  اإلسالم  بل  للقرآن  النظري  املوقف 

أو  العقائدي  أو  الفكري  املوضوع  ذلك 
االجتامعي أو الكوين.

التفسري  يتقـــــــــارن  أن  البد  أنه  كام 
الرتتيبي حتى يمكن  املوضوعي والتفسري 

جتاوز هذا اخللل يف التفسري)43(.
اخلارجي  باملوضوع  املتعلقة  فاآليات 
العقلية  القرائن  مالحظة  من  البد  مثاًل 
والنقلية والسياق فيها قبل عزهلا وجتميعها 
بني  للربط  جتزيئيــــــــا  تفسريا  وتفسريها 
بمركب  للخروج  التفصيلية  مدلوالهتــــا 
ذلك  من  القرآن  موقف  يمثـــــل  نظري 

املوضوع اخلارجي.
اخلامتـــــــــة:

خالل  من  إليه  توصلنـــــا  ما  وأهـــم 
بالنقاط  تلخيصه  يمكن  السابقة  الفصول 

التالية:
 الصدر الشهيد  طريقة  إن  	والً: 
يف تعامله مع النص الرشعي ختتلف كثريا 
مع نظرية حتليل النصوص )اهلرمنيوطيقا( 
»غادامر«  يطرحها  التي  تلك  وباألخص 
ومن تأثر بأفكاره )اهلرمنيوطيقا الفلسفية(؛ 
ولكن ذلك ال يعني عدم وجود مساحات 
أو  توارد األفكار  أما  بينهام سببها  للتالقي 
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املعارصة  باألفكار  الصــدر  الشهيد  تأثر 

واطالعه اجليد عليها.

تربط  التي  املنطقيــة  النسبة  فإن  ولذا 

املوضوعيـــــــــة  القرآن  تفسري  مباين  بني 

العموم  هي  الفلسفيـــــــــة  واهلرمنيوطيقا 

جانب  إىل  أنه  أي  وجه،  من  واخلصوص 

هنالك  مشرتكة،  بمبان  واحد  كل  التزام 

املفرس  توقعـــات  من  نابعة  خاصة  مبان 

وفروضاته املسبقة.

تساعد  ال  التارخيية  القرائن  إن  ثانيا: 

عىل  الصدر  الشهيد  إطالع  دعوى  عىل 

احلقيقة  كتابه  أن  حيث  »غادامر«  أفكار 

الشهيـــد  عصــــــر  يف  ُيرتجـــم  مل  واملنهج 

الصدر إىل اللغة العربية، حيث نرش 

ألول مرة عام 960)م باللغة اإلنكليزية، 

الشهيـد  أن  احتاملية  ينفي  ال  هذا  ولكن 

من  من سبقه  بعض  أطلع عىل  قد  الصدر 

وجود  مع  خصوصا  اهلرمنيوطيقــا.  علامء 

األسئلة  طرح  طريقة  بني  التشابه  بعض 

الصــــدر  الشهيد  عند  النص  الستنطاق 

املوضوعي  التفسري  مقولة  يف  واملتجسدة 

وقد  خارجي  موضوع  اختيار  خالل  من 

تكرر هذا كثريا يف تراث الشهيد الصدر)44( 

وتفسريه  فهمـــه  يف  »غادامر«  طريقة  مع 

للنص.

النظر إىل القرآن الكريم بوصفه  ثالثًا: 

كالم اهلل تعاىل، كأصل موضوعي يف جمال 

عنه. وهذا ال  أمر ال حميص  النص،  قراءة 

العقالئية  اآلليات  تطبيق  من  غالبًا  يمنع 

النصوص، ألن اهلل تعاىل  املتعارفة يف فهم 

املتعارف  باألسلوب  القرآين  خطابه  صاغ 

بني  الرئييس  املائز  هو  وهذا  العقالء.  بني 

الغربيني  ومقاربة  الكريم  للقرآن  مقاربتنا 

ألي كتاب مقدس.

الغربيــة  املدارس  بعض  إيامن  رابعًا: 

املؤلف،  قصـــد  وإقصاء  املؤلف،  بموت 

أمر  املفرس  أو  القارئ  أو  الناقد  لصالح 

مفرس  هدف  ألن  به،  القبول  يمكن  ال 

القرآن األسايس مهام كان أسلوبه ومنهجه 

السعي  هو  دائاًم  يبقى  التفسري  يف  واجتاهه 

الستكشاف مراد اهلل سبحانه من النص.

خامسًا: إن أمكن القبول بتعدد قراءة 

حسب  معينة  ضوابط  وفق  الواحد  النص 

قدرته عىل اإلحياء عن طريق الرمز، فإن ما 
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ال يمكن القبول به هو ال هنائية القراءات، 

فوىض  إىل  حمالـــة  ال  يؤدي  الذي  األمر 
التفسري.

يمكن  ماتقّدم،  عىل  بناًء  سادســــــًا: 
التفسري  الصـــــــدر يف  الشهيد  إّن  القول: 
الركن  عىل  وباالعتمــــــــاد  املوضوعّي، 
اخلبات  باستخـــــــدام  اعتنى  اخلارجّي؛ 
عصــــــــر  يف  البرشّية  واملعارف  العلمّية 
املفرس يف تفسري القرآن، وهو بذلك يشري 
املواضيــــــع  عىل  حتتوي  هاّمة  مقولة  إىل 
دور  أمهيــــــة  وهي  اهلاّمة  اهلرمنيوطيقّية 
االفرتاضات ومعلومات القارئ يف عملية 

التفسري وفهم مراد النص.
)الركن  املقولــــــــة  هذه  يف  وبالتأّمل 
املوجودة  التشاهبــــــات  تظهر  اخلارجّي( 
فكام  اهلرمنيوطيقّي.  والطرح  أفكاره  بني 
مقولة  عىل  تؤكــــــــد  اهلرمنيوطيقا  يف  أّن 
االفرتاضــــات، ومعلومـــــــــات القارئ، 
وُتعَرض  الفهـــــم،  عملية  عىل  وتأثريها 
اهلرمنيوطيقّي،  الدور  مثــــــل:  مقوالت، 
للمفرس  الفكري  األفق  األفقني  واندماج 
هلذا  أدوات  بوصفها  للنص؛  املعنى  وأفق 
الشهيـــد  فكر  ففي  اهلرمنيوطيقي؛  الطرح 

استخدام  عىل  التأكيد  -تّم  أيضًا  الصدر 
من  البرشّية  واخلبات  العلمّية،  املواريث 
يف  أساسيًا  رشطًا  بوصفها  املفرس؛  ِقَبل 
نظره  وجهــــة  ومن  املوضوعّي،  التفسري 
قبيـــــــل  من  أخرى،  مقوالت  عرض  تّم 
أن  يمكن  النص  وحمـــــاورة  االستنطاق 
نستنتج منها بعض املقوالت اهلرمنيوطيقّية 

كالدور  اهلرمنيوطيقّي و اندماج اآلفاق.
ذكرت  التي  النقود  جممل  من  سابعًا: 
تفسري  يف  الفلسفيـــــة  اهلرمنيوطيقا  ملنهج 
النص الديني والنص بصورة عامة يتضح 
الفرق الشاسع بني متانة وواقعية وانسجام 
القراءة األصوليـــــــــة والتي مثل الشهيد 
الصدر ذروة تكاملها وتطورها وبني 
اهلرمنيوطيقية  القراءة  وأركان  فرضيات 
والتي مثلت اهلرمنيوطيقا الفلسفية غايتها 

ومنتهاها.
وختامـــــًا: يبقى هنالك سؤال مهــــم 
نمهد  كيف  وهو  بحث  مزيد  إىل  وحيتاج 
لتأسيس منهج يراعي نسبيـــــــــة املعارف 
الدينية يف بعض جوانبها من جهــــة ويقر 
القطعي  الديني  للنص  اإلهلي  باملصـــــدر 

وتعاليه؟.
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واملعرفة  احلقيقة  ونسبية  اهلرمنيوطيقا 
ط)،  الثقافية،  التقى  مؤسسة  واللغة، 

بريوت، 3)0)م.
)دراســـــــة . 7 واجتاهاته  التفسري  مناهج 

القرآن  التفسري  مناهج  يف  مقارنـــــــة 
الرضائي  عيل  حممد  د.  الكريــــــــم(: 
البيضاين،  قاسم  تعريب:  األصفهاين، 
مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، 

ط)، بريوت،، 008)م، ص5)4.
تفسري . 8 قواعد  فاكر:  د  حممَّ د.  ميبدي، 

القرآن عند الشيعة والسنة.
أبو زيد، د. نرص حامد: إشكاليـــات . 9

القراءة وآليات التأويل.
شبسرتي: . 0) جمتهد  حممد  د.  شبسرتي، 

اهلرمنيوطيقا والكتاب والسنة.
مسعودي، جهانكري: هرمنيوتيــــــك . ))

املقّدسة،  قم  ط )،  يشيديني،  ونواند 
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والثقافـــــــة اإلسالمّية،  الفكر  معهد 
386)هـ. ش.

وديكــــــران . )) اكبـــــــــر  عيل  بابايي، 
طهران،  قرآن،  تفسري  روششنايس 

منشورات سمت، 379) هـ. ش.
األفريقي، ابن منظور: لسان العرب، . 3)

دار  مطبعة  احلوزة،  أدب  الناشـــــر: 
ج)،  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء 

405)هـ.
يف . 4) البهــــان  الدين:  بدر  الزركيش، 

ط)،  مرعيش،  حتقيق  القرآن،  علوم 
بريوت، داراملعرفة، 5)4)هـ.

الطرحيي، فخـــــر الدين: جممــــــــــع . 5)
احلسيني،  أمحد  حتقيــــــق:  البحرين، 
ط)،  اإلسالمية،  الثقافة  نرش  مكتب 

408)هـ، ج3.
جامع . 6) حسني:  األصفهاين،  الراغب 

التفاسري، حتقيق: أمحد حسني فرحان، 
الكويت، دار الدعوة، 405) هـ.

باقر: دروس يف علوم . 7) الصدر، حممد 
االصول.

عيل: . 8) حسني  حممـــــــــد  د.  الصغري، 

املسترشقون والدراسات القرآنية.
بيضون، لبيـــــــب: التفسري التجزيئي . 9)

)املوضــــوعي(  التوحيدي  والتفسري 
للقرآن الكريم، )غري منشور(، مركز 
التخصصية  والدراســــات  األبحاث 

للشهيد الصدر، الرقم 86).
كتاب . 0) جعفر،  الشيخ  السبحـــــاين، 

»هرمنوتيك«.
د بن احلسن: التبيان يف . )) الطويس، حممَّ

تفسري القرآن، ج)، ص4.
د باقر: علوم القرآن.. )) احلكيم، حممَّ
الصدر، حممد باقر: فلسفتنا.. 3)
الصدر، حممد باقر: اقتصادنا.. 4)
املنطقية . 5) األسس  باقر:  حممد  الصدر، 

لالستقراء.
املجالت والدوريات:

(6 . )(8( السنة  الطيبة  الكلمــــــــة  جملة 
العدد )9)( للسنة 4)0)م، التفسري 
حممد  الشهيد  السيد  عند  املوضوعي 
مع  مقارنة  –دراسة   الصدر باقر 
الطرح اهلرمنيوطيقي -تأليف د. عيل 

أصغر يساقي.



فحوى البحث

(69

بعد أن عجز املعاندون للقرآن من زرع الشبهات يف نصوصه نقلوا 

هؤالء  غيب  فقد  تدوينه  وحتى  نزوله  منذ  القرآن  جمع  اىل  الخالف 

املعنيون اغلب االدلة النقلية والعقلية حول جمعه عىل الرغم من أن 

القرآن بات حقيقة ساطعة أمام أعني الجميع فال اختالف والخالف يف 

نزوله وتدوينه وجمعه.



السيّد توقري عباس الكاظمي
جمهورية باكستان االسالمية



نظرية مجع القرآن وتدوينه يف عرص النبي

170

املقدمـــــــة:
البرش  الكريم هو كتاب هلداية  القرآن 
وكان   ،حممد نبينا  عىل  أنزل  الذي 
من  إليهـــم  نزل  ما  الناس  يبّلغ   النبي
رهبم من غري أن يكتم منه شيئا، وقد نص 

ٹ  ٿ  چ  تعاىل:  بقوله  القرآن  عليه 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڦ چ ]سورة النحل: 44[.
الدستور  الكريم  القرآن  يعد  وكذلك 
مل  ولذلك  اإلسالميــة،  لألّمة  األساس 
شديدا  اهتاممــــا  هيتّمون  املسلمون  يزل 
يقّدسونه  نزوله،  منذ  االهلي  الكتاب  هبذا 
و  أخذه  يف  يرغبون  كانوا  و  حيرتمونه،  و 
حفظه؛ و مل ُيرتك هذا الشأن و ال ارتفـــع 
يوم  بعض  أو  يوما  ال  بينهم،  من  القرآن 

حتى وصل جيال بعد جيل حتى اليوم. 
املسلمني  بني  اخلالف  وقـع  قد  لكن 
تدوينـــه  و  القرآن  مجـــع  موضوع  حول 
املوضوع  وهذا  الخ(.  و...  وكيف  )متى 
وله  القرآن،  علوم  يف  املهمة  املواضيع  من 
بالزيادة  »التحريف  بمسألة  وثيقة  عالقة 
و  النقاش  حمل  صار  ولكنّه  النقيصة«.  أو 

اإلختالف بني املسلمني.

يف  للبحــث  متعـــددة  جهات  هناك 
أن  يمكن  بحيث  القرآن،  مجع  موضوع 
نبحثه من جهة قرآنية و الروائية، كام يمكن 
أن نبحثه من جهة تارخييه أو العقلية؛ لكن 
املوضوع  هذا  تعّرض  بصدد  لسنــا  هنا 
من  نبحثه  بل  املذكورة؛  اجلهات  هذه  من 
خالل الروايات الواردة يف املصادر السنّة 

فقط.
املقــــال،  هذا  يف  استعرضنــــا  فقــــد 
هذا  يف  وردت  التي  املتعــــددة  الروايات 
بينهـا مقارنة منصفة، و  املوضوع، و قارنا 
التنـاقض  و  اإلختالف  جوانب  إىل  أرشنا 
مجع  عىل  الدالة  الروايات  نقلنا  ثّم  فيها؛ 
إىل  قسمناها  و   ،النبي زمن  يف  القرآن 
ثّم  الروايات الرصحيـــــة و غري الرصحية، 
القرآن  بجمع  القائلني  باألقوال  تعّرضنا 
بعد النبي من اإلمامية و حاولنا عىل اجلمع 

بني النظريتني و بّينا أدلة هذا اجلمع.
ويف األخري تعّرضنا إىل السؤال حول 

مصحف عيل و مجع عثامن.
مفهوم مجع القرآن:

الشــيء  لغــــــــة: ))هو ضّم  اجلمـــع 
مَجَْعُتُه  يقال:  بعض،  من  بعضـه  بتقريب 
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َفاْجَتَمَع(())(.
))مَجََع  معناه:  يف  منظور  ابن  وقـــال 
اليشَء عن َتْفِرقة جَيَْمُعه مَجْعًا. و املجموع: 
الذي مُجع من هاهنا و هاهنا و إِن مل جيعل 

كاليشء الواحد(())(.
فُيقصد  القرآن((  ))مجع  مصطلح  أّما 

به عّدة معاين، منها)3(: 
يف . ) آية  كّل  وجعل  والرتكيب  التأليف 

السورة التي هي جزء هلا ويف موضعها 
له  ثانية  آية  وكوهنا  السورة،  تلك  من 

مثاًل أو ثالثة أو رابعة وهكذا.
األشياء . ) من  بأمجعــــه  القرآن  حتصيل 

أي  عليها،  املكتوب  واملتشّتة  املتفّرقة 
مجع القرآن عن طريق كتابة و جعله يف 

مصحف واحد.
من . 3 شؤونه  بجميــع  القـــرآن  مجـــع 

النزول  وشأن  والتفسيــــر  التــأويــل 
وغريه.

مجع املتفّرقات وكتابتها يف يشء واحد . 4
عىل  بنـــــاًء  واملصحف  كالقــــرطاس 

مغايرته للقرطاس.
من . 5 واحدة  قراءة  عىل  املسلمني  مجع 

من  نشأت  التي  املختلفــة،  القراءات 

اختالف ألِسنة القبائل واألماكن.
منه . 6 ُيقصد  الصدور، و  القرآن يف  مجع 

حفظه.
قال الشيخ فاضل اللنكراين: أّن اجلمع 
 باملعنى األول ال يكون إالّ وظيفة النبّي
منه، وال معنى  نبّي، ومل يتحّقق إالّ  بام هو 
لصدوره من غريه، حّتى يف عرصه وزمن 
حياته. رضورة أ ّنه من شؤون القرآن وما 
به تقوم حقيقته، وال طريق له إالّ الوحي، 
فال يصلح إسناده إىل غري النبّي بوجه. 
واجلمع باملعنى الثالث خيتّص بموالنا أمري 
الكثرية.  الروايات  يدّل عليه  املؤمنني، كام 
إىل  املنسوب  اجلمع  هو  الرابع  املعنى  أّما 
أيب بكر، ويدّل بعض الروايات عىل نسبته 
املعنى اخلامس و  و  اخلّطاب؛  بن  إىل عمر 
هو املراد من اجلمع املنسوب إىل عثامن بن 
عفان ألّنه مَجَع املسلمني عىل قراءة واحدة، 
من  بينهم،  القراءة  اختالف  حتّقق  بعد 
اللحن  القبائل واألمكنة يف  جهة اختالف 
خارج  فهو  السادس  املعنى  أّما  والتعبري. 

عن بحثنا.
القرآن الذي  فاملراد من مصطلح مجع 
هو حمّل البحث يف املقام هو املعنى الثاين، 
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األشياء  من  بأمجعه  القرآن  حتصيل  أي 
فهل  عليها،  املكتوب  واملتشّتة  املتفّرقـــة 
حصل هذا اجلمع يف عرص النبي أو حصل 

بعد عرصه؟.
تاريخ بحث مجع القرآن:

مجع  بحث  تاريخ  إىل  نرجــع  عنــدما 
واألحـاديث  النصوص  خالل  من  القرآن 
قد  البحث  هذا  أن  نجد  تناولتـــه،  التي 
منذ  القرآن  علوم  يف  الباحثون  تناولــــــه 
العصور األوىل، واختلفوا فيه من جهات 

خمتلفة.
املسلمني  علامء  كّل  ذلك  مع  لكـــن 
القرآن  أّن  وهي  واحدة  نتيجة  عىل  تتفق 
بأيدينا  هو  والذي  املسلمني  بني  املتداول 
اليوم هو نفس القرآن الذي نزل عىل النبي 

األكرم وحًيا من اهلل تبارك و تعاىل.
نظريات يف موضوع مجع القرآن:

املسلني  علامء  بني  اإلختالف  وقع  قد 
مُجع  هل  بأّنه  تدوينه،  و  القرآن  مجع  حول 
عهد  عىل  مصحف  يف  ُرّتب  و  القرآن 
النبي أم مُجع بعد وفاته و يف عرص 

الصحابة األوائل؟.
هذا  يف  أساسيان  نظريتـــــان  هناك 

علامء  أكثر  اختارها  إحدامها  املوضوع، 
يف  مرّتبًا  يكن  مل  القرآن  بأّن  وقالوا:  نة  السُّ
كان  لكنّه  و   النبي عهد  عىل  مصحف 
حمفوظا يف الصدور و مكتوبا يف الُعُسُب)4( 

غري  َقاع)6(  الرِّ و  اجُللود  و  اللَِّخـــاف)5(  و 
يف  و   النبي وفات  بعد  مُجع  ثّم  ذلك، 
عهد  من  بداية  األوائل  الصحابــة  عرص 
األمر يف عهد عثامن  انتهى  أن  إىل  بكر  أيب 
رسمي  واحد  مصحف  بإقرار  عفــان  بن 

وإحراق ما عداه)7(.
تقررها  نظرية  هناك  ذلك  مقابل  يف 
أكثر املصادر الشيعية )اإلمامية( و تؤّكدها 
و  القرآن  بجمع  القائلني  علامئهم،  معظم 
حرص  بأّنه  و   النبي عصـر  يف  تدوينه 
زمن  يف  مُجع  فالقرآن  مجعــه،  عىل  نفسه 
الرسول؛ حتى أّن بعض علامء الشيعة 
أيدينا  بني  املوجود  القرآن  أّن  عىل  أّكدوا 
يف  مُجع  الذي  الشكل  نفس  عىل  هو  اليوم 

عهد الرسالة)8(.
الروايات السنّية الدالة عىل مجع القرآن: 

بعد النبي واإلشكاالت فيها:
من  عددًا  السنية  املصادر  يف  ورد  قد 
القرآن  مجع  عن  تتحدث  التي  الروايات 
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عهد  يف  و   ،النبي عرص  بعد  تدوينه  و 
عىل  أمههـا  -ورّبام  أشهرهـــا  الصحابة، 
أشهــر  ثابت،  بن  زيد  -رواية  اإلطالق 

كتاب الوحي، وقد قال فيها:
أهل  مقتــل  بعد  بكر  أبو  إيّل  ))أرسل 
عنده،  اخلطـــاب  بن  عمر  فإذا  الياممة)9(، 
إن  فقال:  أتاين،  عمـر  إن  بكر:  أبو  فقـال 
القرآن،  بقّراء  اليمــامة  يوم  اْستَحّر  القتل 
بالقــّراء  القتُل  َيْسَتِحّر  أن  أخشى  إين  و 
أن  أرى  إين  و  القــرآن،  من  كثرٌي  فيذهَب 
كيف  لعمــر:  فقلت  القرآن.  بجمع  تأمر 
تفعل شيئا مل يفعله رسول اهللّ؟. قال عمر: 

هذا و اهلّل خري((.
له: ))إنك  قال  أبابكر  إّن  قال زيد  ثّم 
كنت  وقد  نّتِهمك،  ال  عاقل  شاب  رجل 
فَتَتبَّْع   ،اهلل لرســول  الوحي  تكتــــب 

القرآن فامجعه((.
وأضاف زيد يقول: ))فتتبعُت القرآن 
وصـدور  واللخــــاف  العسب  من  أمجعه 
التوبة  سورة  آخر  وجدت  حتى  الرجال، 
مع  أجدها  مل  األنصاري،  خزيمة  أيب  مع 

ے  ھ  ھ  چ  غريه:  أحد 
چ،  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

حتى خامتة براءة ))التوبة: 8))، 9))((؛ 
فكانت الصحف )التي كتب فيها القرآن( 
عند أيب بكر حتى توفاه اهلل، ثم عند عمر 
حياته، ثم عند حفصة بنت عمر ريض اهلل 

عنهم(()0)(. 
هذه هي أشهر الروايات يف باب مجع 
بجمع  يستندون  السنة،  أهل  عند  القرآن 
لكنّها  الصحابة؛  زمن  يف  الكريم  القرآن 
من جهة أخرى بنفسها تدّل عىل أّن القرآن 
هو  كام   ،النبي زمن  يف  مكتوبـا  كان 
الرواية بقوله: ))فتتبعُت  واضح من نّص 
واللخــــــاف  العسب  من  أمجعه  القرآن، 

و...((.
أحد  مع  أجدها  ))مل  قوله:  وكذلك 
غريه(( رصيح يف أّن زيد كان يتتّبع القرآن 

املكتوب، ال القرآن املوجود يف الصدور.
هناك روايات أخرى يف مصادر السنّة 
أخرى،  بطريقة  القرآن  مجع  عن  تتحدث 
السيد  مجعها  وقد  هنا،  لذكرها  داعي  ال 
اخلوئي يف كتابه ))البيان يف تفسري القرآن(( 
و تناول هذا املوضوع بشكل مفصل حتت 
حيث  القرآن((،  مجع  عن  ))فكرة  عنوان 
)تبلغ عددها ))  الروايات  أهم  فيها  نقل 
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القرآن  مجع  كيفية  يف  وردت  التي  رواية( 
مقارنة  بينها  قارن  ثّم  العامة؛  املصادر  من 
و  اإلختالف  جوانب  أبرز  و  منصفـــة، 
وأهّنا  عديدة  جهات  من  فيها  التناقض 
أهّنا  كام  واحدة،  صيغة  عىل  مّتفقة  ليست 
ختتلف يف زمان اجلمع و متصّديه و طريقته 

والعهد الذي تّم اجلمع فيه)))(.
ثم بنّي السيد اخلوئي أّن هذه الروايات 
يف  الواردة  أخرى  بروايــــات  تعـــارض 
تّم  قد  القرآن  بأّن  تشهد  نية  السُّ املصادر 
مجعه يف زمن النبي، و سنذكر بعضهــا 
اآليات  مع  تتعــــارض  أهّنا  كام  الحًقا؛ 

القرآنية و حكم العقل)))(.
الروايات السنّية الدالة عىل:

:مجع القرآن يف عرص النبي
يف  الواردة  النصوص  من  كثري  هناك 
عىل  الداللة  واضحة  تدّل  نية  السُّ املصادر 
عرص  يف  تدوينــــه  و  الكريم  القرآن  مجع 

النبي؛ وهي عىل قسمني:
الروايات الرصحية:

بجمع  ترّصح  الروايات  بعض  هناك 
القرآن يف عرص النبي، منها:

رواية عثامن بن عفان، ابن عباس التي . )

رسول  ))إن   النبي أن  فيها:  ذكر 
ينزل  الزمان  يأيت عليه  مما   كان  اهللّ
إذا  فكان  العدد،  ذوات  السور  عليه 
يدعو  القرآن(  )من  اليشء  عليه  نزل 
فيقول: ضعوا  يكتب عنده  بعض من 
كذا  فيهــا  يذكر  التي  السورة  يف  هذا 

وكذا...(()3)(.
ِعنَْد . ) ُكنَّا   (( قال:  ثابت  بن  زيد  رواية 

ِمَن  الُقْرآَن  ـــــُف  ُنَؤلِّ  اهلل َرُسْوِل 
قاِع(()4)(.  الرِّ

قال احلاكم يف مستدركه: هذا حديث 
خيرجاه  مل  و  الشيخني  رشط  عىل  صحيح 
مل  القرآن  مجع  أّن  الواضح  البيان  وفيه 
بحرضة  بعضه  مُجع  فقد  واحدة  مّرة  يكن 
بكر...  أيب  بحرضة  بعضه  ثم  اهلل،  رسول 

و عثامن.)5)(.
3 . ...(( العاص:  أيب  بن  عثمـــان  عن 

َفَسَألُتُه   اهلل َرُسْوِل  َعىَل  َفَدَخْلُت 
ُمْصَحَفًا َكاَن ِعنَْدُه، َفَأْعَطانِْيه)6)(.

هذه  بأّن  أقّروا  السنّة  علمــاء  بعض 
عرص  يف  القرآن  مجع  عىل  دليل  الرواية 
أيب  بن  بكر  أيب  ُنقَل عن  أّنه  النبي؛ كام 
القرآن  أّن  حُيَتج  مما  ))هذا  قوله:  عاصم 
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رسول  عهـد  عىل  املصـــاحف  يف  مُجـــع 
.)(7())اهلل

الروايات غري الرصحية:
مجع  إىل  تشري  الروايات  بعض  هناك 

القرآن يف عرص النبي، منها:
اَل . )  « قال:   النبي ابن عمر عن  عن 

ُتَسافُِروا بِاْلُقْرآِن، َفإيِنِّ اَل آَمُن َأْن َينَاَلُه 
.)(8( ... اْلَعُدوُّ

القرآن  أّن  عىل  تشري  الروايــــة  هذه 
رّصح  كام  املصاحف،  يف  جمموعـــًا  كان 
بأّنه:  ابن أيب عاصم بعد نقل مثلها  بذلك 
يف  جمموًعا  كــان  )القرآن(  أّنه  عىل  ))دّل 

املصاحف)9)(.
القرآن . ) مجعــت  قال:  عمر  ابن  رواية 

 النبي -فبلغ  ليلة  كــل  به  فقرأت 
فقال: اقرأه يف شهر.

أّن . 3 تتحــدث  متعددة  روايات  هناك 
يف  القرآن  مجعوا  األصحــاب  بعض 

زمن النبي: منها:
قـال: أ.  الشعبي  عن  داود  أيب  ابن  عن 

سبعـة:   النبي عهد  يف  القرآن  مجع 
أيب و زيد و معــاذ و أبو الدرداء -و 
أبو زيد و جممع بن  سعيد بن عبيد و 

أو  سورتني  إال  أخذه  قد  و  حارثة، 
ثالث.

القرآن ب.  ))مَجَع  قال:  أنه  الشعبي  رواية 
من  ستة   اهلل رســـــول  عهد  عىل 
زيد،  وأبو  ثابت،  بن  زيد  األنصار: 
ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وسعد 

بن عبادة، ُأيَبّ بن كعب...(()0)(.
رواية ابن أيب داود عن حممد بن كعب ج. 

عهد  عىل  القرآن  مجع  قال:  القرظي 
األنصار:  من  مخســــة   اهلل رسول 
معاذ بن جبل، و عبادة بن الصامت، 
أبو  الدرداء، و  أبو  و أيب بن كعب، و 

أيوب األنصاري)))(. 
مالك: د.  بن  أنس  عن  قتــــادة،  رواية 

 مَجَع القرآن عىل عهد رسول اهلل((
أيب،  األنصـار:  من  كّلهـــم  أربعــــة، 
بن  وزيد  زيد،  وأبو  جبل،  بن  ومعاذ 

ثابت(()))(.
نكتة مهّمة حول لفظة ))مجع(( 

يف هذه الروايات:
و لعل قائاًل يقول: إّن املراد من اجلمع 
يف هذه الروايات هو اجلمع يف الصدور و 
املكتوب؛  حفظ  بمعنى  وليس  األذهان، 
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عليها،  شاهد  ال  دعوى  القول  هذا  لكن 
املكتوب  حفظ  بمعنى  يكون  أن  البّد  بل 

كام هو كذلك لغة و إصطالًحا.
أضف إىل ذلك أّن حّفاظ القرآن عىل 
أن  من  أكثر  كانــوا    اهللّ رسول  عهـــد 
حرصهم  يمكن  فكيف  أسامؤهم  حُتىص 
يكون  أن  يعقل  فال  ستة؟.  أو  أربعة  يف 
هؤالء السّتة أو اخلمســــة أو األربعة هم 
القرآن  حيفظــــون  كانوا  الذين  وحدهم 
كّله زمن النبي. و إّنام املقصود بـ "مجع 
من  أخذه  هو  هؤالء،  طرف  من  القرآن" 
يف  ومجعه  عليها  املكتوب  واملواد  الُقّراء 

مصحف.
هذه  مــع  أّنه  أخرى  نكتة  هناك  و 
القائل  قول  تصديق  يمكن  ال  الروايات 
بعد  القرآن  مجع  من  أّول  كان  بكر  أبا  أّن 

خالفته.
القائلني بجمع القرآن 

بعد عرص النبي من اإلمامية:
هناك بعض علامء اإلمامية املعارصين 
عرص  يف  القرآن  مجــــــع  نظرية  يقبلوا  مل 
عرص  يف  مجعـــــه  عىل  أكّدوا  بل   النبي

الصحابة؛ منهم:

العالمة الطباطبائي:. 1
هو مل يقبل نظرية مجع القرآن يف عرص 
الروايــات  بعض  يوؤل  حتى  النبي؛ 
الرصحية يف هذا الباب، كام قال عند تبيني 

رواية زيد بن ثابت)3)(:
بعض  ضّم  املـــراد  لعّل  ))و  أقـــول: 
أو  السور  النازلة نجوما إىل بعض  اآليات 
يتامثل  بعضها كي  إىل  السور  بعض  إحلاق 
صنفا كالطوال و املئني و املفصالت، فقد 
إال  و  النبوية،  األحاديث  يف  ذكر  هلا  ورد 
فتأليف القرآن و مجعه مصحفا واحدا إنام 
كان بعد ما قبض النبي بال إشكال، و 
عىل مثل هذا ينبغي أن حيمل ما يأيت(()4)(. 

الشيخ هادي معرفة:. 2
القرآن يف عرص  يقبل مجع  أيضا مل  هو 
النبي؛ وقال: ))تأليف القرآن يف شكله 
و  ُسَوره،  ترتيب  و  آياته  نظم  يف  احلارض، 
إىل  تفصيله  و  تنقيطه  و  تشكيله  يف  كذلك 
أجزاء و مقاطع، مل يكن وليد عامل واحد، 

و مل يكتمل يف فرتة الوحي األُوىل(()5)(.
الروايات الشيعة الّدالة عىل

:مجع القرآن بعد عرص النبي 
اإلمامية  علمــــــاء  بعض  إىل  أرشنا 
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مجع  نظريـــة  يقبلوا  مل  الذين  املعارصين 
القرآن يف عرص النبي. و هناك روايات 
إمامية قد تؤّيد هؤالء الطائفة من العلامء، 

منها:
َرُسوَل . ) إِنَّ  َقاَل:   ،َِّاهلل َعْبِد  َأيِب  َعْن 

: ))َيا َعيِلُّ اْلُقْرآُن  اهللَِّ ص َقاَل لَِعيِلٍّ
احْلَِريِر  َو  امْلُْصَحِف  يِف  فَِرايِش  َخْلَف 

اَل  َو  امْجَُعوُه  َو  َفُخُذوُه  اْلَقَراطِيِس  َو 
التَّْوَراَة،  اْلَيُهوُد  َضيََّعِت  َكاَم  ُتَضيُِّعوُه 
َفاْنَطَلَق َعيِلٌّ َفَجَمَعُه يِف َثْوٍب َأْصَفَر ُثمَّ 
َخَتَم َعَلْيِه يِف َبْيتِِه َو َقاَل اَل َأْرَتِدي َحتَّى 
َفَيْخُرُج  َلَيْأتِيِه  ُجُل  الرَّ َكاَن  إِْن  َو  َأمْجََعُه 

إَِلْيِه بَِغرْيِ ِرَداٍء َحتَّى مَجََعه(()6)(.
( . املؤمنني أمري  نقل آخر: ))أن  و يف 

مجع القرآن يف املدينة بعد وفاة رسول 
بعد  أيام  سبعة  قدرها  بمدة   اهلل

وفاته((.
3 . :روى العّيايش يف تفسريه: قال عيل

»إن رسول اهلل قال يل و أوصاين أن 
إذا واريته يف حفرته ال أخرج من بيتي 
حتى أؤّلف كتاب اهلل، فإنه يف جرائد 

النخل و يف أكتاف اإلبل«)7)(.
اجلمع بني النظريتني

)أي  النظريتني  بني  اجلمــــــع  يمكن 
نظرية مجع القرآن يف عرص النبي بعده( 
القرآن  تدوين  عمليـة  أصل  بني  بالتفريق 
بشكل  الدّفتني  بني  مجعه  بني  و  وكتابته 
كتاب منتظم األوراق والصفحات؛ نقول 
بأّن عملية تدوين القرآن و كتابته قد تّم يف 
القرآن  مجع  عمليـة  بينام   ،النبي عرص 

بني الدّفتني قد تّم يف عرص الصحابة.
يف  القرآن  بجمع  القائلني  دليل  ألّن 
بجمع  القول  يساعــد  ما   النبي عرص 
ذاك  يف  مستقل  كتاب  بصورة  كّله  القرآن 
محلوا  السنّة  علمــاء  اكثر  ولذلك  العرص؛ 
الطائفة من األخبار، عىل معنى مجعه  هذه 

يف الصدور.
نفس  هو  اجلمـــــع  هذا  يؤّيد  والذي 
عىل  توّكد  التي  الروايات  إّن  إذ  األخبار، 
كـــانت  إن  و   ،النبي بعد  القرآن  مجع 
متناقضة يف نفسها )كام يرى السيد اخلوئي( 
مضموهنــا  بصّحة  االلتزام  يمكن  لكن  و 
الروايـــــــات  تلك  تؤّكده  الذي  االمجايل 
بأكملها وهو حدوث عملية مجـــع القرآن 
أّن  نقول  إن  و   ،النبي بعد  الكريــــــم 
عرص  يف  القرآن  مجع  تبنّي  التي  الروايات 
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مجعه  عن  احلديث  بصدد  تكون  الصحابة 
التي  الروايات  بشكل مصحف مرتب، و 
تبنّي مجع القرآن يف عصـر النبي تكون 
عمليـــة  عمل  أصل  عن  احلديث  بصدد 
التعارض  يرتفع  هبذا  و  كتابته؛  و  تدوينه 

.أيًضا الذي ذكره السيد اخلوئي
كام  أخرى،  روايـات  بعض  يؤّيده  و 
»إن  عيل:  قال  تفسريه:  يف  العّيايش  روى 
إذا  أن  أوصـاين  و  يل  قال   اهلل رسول 
حتى  بيتي  من  أخرج  ال  حفرته  يف  واريته 
و  النخل  فإنه يف جرائد  اهلل،  كتاب  أؤّلف 

يف أكتاف اإلبل«)8)(.
عديدة  بطرق  روي  ما  أيضا  ويؤّيده 
اإلمام  بأّن  السنّة  و  الشيعة  عن  صحيحة 
عيل بن أيب طالب قد قام بجمع القرآن 
وفــــاة  عند  أّنه  و  النبي؛  وفات  بعد 
رسول اهلل أقسم أن ال يضع عىل ظهره 
بيته  يف  فجلس  القرآن،  جيمع  حتى  رداء 

حتى مجع القرآن.
كام ورد أنه قال: ))ُثمَّ آَلْيُت َعىَل َنْفيِس 
اَلِة َحتَّى  إاِلَّ لِلصَّ بِِرَداٍء  َأْرَتِدَي  اَل  َأْن  َيِمينًا 

َأمْجََع اْلُقْرآَن َفَفَعْلُت(()9)(.
فقعود أمري املؤمنني يف بيته بعد وفات 

من  خوًفا  تأليفه  و  القرآن  جلمع   النبي
ًفا  مؤلَّ جمموًعا  كونه  مع  جيتمع  ال  ضياعه 

.مرّتًبا يف حياته
ما روي  بأّنه  أن جييب:  للقائل  يمكن 
 عيّل االمام  يد  عىل  القرآن  مجع  بشأن 
القرآن  يكن  مل   ،الّرســـول عرص  بعد 
و  القرآن  تتضّمن  جمموعة  بل  وحــده، 
تفسريه و أسباب نزول اآليات، و ما شابه 
اهللّ  كالم  لفهم  القـاري  يساعد  ممّا  ذلك 

العزيز)30(. 
يســاعد  ما  أيًضا  اجلواب  هذا  لكن 
هو  كام   النبي عرص  يف  بجمعه  القول 

واضح.
دعوى كون القرآن 

:ًفا يف عرص النبي جمموًعا مؤلَّ
عهد  عىل  كان  القرآن  بأن  القول  أّما 
ما  عىل  ًفا  مؤلَّ جمموًعا   اهلل رســـــول 
إىل  حيتـاج  دعوى،  جمرد  فهـو  اآلَن،  هو 
العاميل  عليــــه  نّص  وقد  قطعي.  دليل 
إّن  بقوله:  األنوار،  مرآة  يف   )((38 )م: 
القرآن(  )مجع  احلكاية  هذه  يف  أخبارهم 
أّن  مجيًعا  منها  ُيستفاد  نعم  ا،...  جدًّ كثرية 
القرآن اّلذي بأيدينا ليس ِمن مجع النبي بل 
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أّن الذي تصّدى جلمعه أبوبكر ثّم عمر ثّم 
أّنه اّلذي أتّم مجعه و رّتبه ترتيبه  عثامن، و 
منها  يستفاد  ما  ذلك  ويؤّيد  املوجود... 
علًيا يف ذلك  يدخلوا  مل  أهّنم  أيضا من 
أصال و أهّنم حموا سائر املصاحف. و كذا 
يؤّيد ذلك عدم التفاهتم إىل ما أخبهم به 
.)3((من مجعه القرآن بعد النبي عيّل
باإلضافة إىل ذلك هناك قرائن أخرى 
املوجود  القرآن  مجع  عدم  نظرية  تؤّيد 

بأيدينا اليوم يف زمن النبي، منها:
تنزييل: . ) بصـورة  القرآن  تأليف  عدم 

كان  إذا  أّنه  نقول:  أن  يمكننا  بحيث 
يف  مُجع  اليوم  بأيدينا  املوجود  القرآن 
عرص النبي و بإرشافــه، فكان 
ينبغي أن يؤّلف بصورة تنزييل، الذي 
كان أقرب للفهم الصحيح قطعا؛ وال 
بصورة  جُيمع  أن  خاص  داعي  نرى 

املوجودة اليوم.
و . ) املكية  عيل  املدنية  ســـور  تقديـــم 

هناك  أنـــــه  نعرف  بحيث  بالعكس: 
و  املدنية  عيل  يقدم  املكية  سور  بعض 
املكية؛  عيل  يقدم  املدنية  السور  بعض 
فام كان الداعي أن يسمح النبي تأليف 

القرآن هبذه الصورة.
التداخل بني اآليات املكية و املدنية.. 3
يشتبه . 4 بحيث  اآليــات  بني  التداخل 

األمر عىل القاري.
اآليات  بني  التداخل  وقع  قد  هناك 
حييث يلتبس األمر عيل القاري وُيفهم غري 
ذلك  حصل  كام  عزوجل،  تعاىل  اهلل  مراد 

بالنسبة إىل آية التطهري.
ما  و  قبلها  ما  مع  التطهري  آية  فالنقرأ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ  بعدها: 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 
ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ  ک  ک  ک 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻچ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ 

]سورة األحزاب: )34-3[.
الالحقة  و  السابقــة  اآليات  أّن  نرى 
أزواج  حول  تتحّدث  التطهري،  آيـــة  عىل 
أّن  البعض  اعتقــــد  لذلك  و  اهللّ،  رسول 
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تعبري ))أهل البيت(( خمتّص بنساء النّبي.
االّدعاء  هذا  نفي  يف  اإلمامية  علامء  و 
الالحقة عىل  و  السابقـة  اآليات  بأّن  قالوا 
آية التطهري، جاءت بصيغة ضمري النسوة، 
اآلية  من  القطعــة  هذه  ضامئر  أّن  حني  يف 
مجع  بصيغة  وردت  قد  التطهري(  آية  )أي 

املذكر.
املذكور  إّدعاء  ينفي  اإلنتبـــــــاه  هذا 
بأّن  آخــر يوحي  من جانب و من جانب 
التطهري(  آية  )أي  اآليـة  من  اجلزئية  هذه 
ليس هذا مكانه يف  و  وضعت هنا عمدا، 

الواقع.
أّنه  املفرسين  بعض  رّصح  وقد  هذا 
اهللَُّ  ُيِريُد  إِنَّام  مجلة:  أّن  عىل  لدينا  دليل  ال 
ْجَس... قد نزلت مع هذه  لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ
اآليات، بل يستفاد جّيدا من الّروايات أّن 
ُوضع  ثّم  منفصلة،  نزلت  قد  القطعة  هذه 

هنا.
عدم  نظرية  تؤّيد  أيضا  املوارد  فهذه 
زمن  يف  اليوم  بأيدينا  املوجود  القرآن  مجع 

.النبي
الطباطبائي:  العالمـــــــة  قال  ولذلك 
الروايات جمرد  عليه هذه  تدل  ما  ))أقىص 

و  اآليات،  و  السور  من  نزلت  ما  مجعهم 
أما العناية برتتيب السور و اآليات كام هو 

اليوم أو برتتيب آخر فال(())3(.
اإلستشهــــاد بلفظــــة ))كتاب(( 

يف حديث الثقلني عىل مجع القرآن يف عرص 
النبي و جوابه:

زمن  يف  القرآن  مجـع  بنظرية  القائلون 
الروايات  ببعض  متّسكـــــوا  قد   النبي
كحديث  ))كتاب((  لفظة  فيها  الواردة 
الثقلني املتفق عليــه، و املروي يف املصادر 
السنّيـــــة، حيث أوىص رسول  الشيعية و 
 بوديعته: كتاب اهللّ و عرتته، بحيث  اهللّ
اهلل  كتاب  الثقلني:  فيكم  تارك  ))إين  قال: 

وعرتيت((.
اوالً: قالوا: بأنه يف هذا احلديث داللة 
واحدة  مُجع يف جمموعة  قد  القرآن  أّن  عىل 
 .األعظم الّرسول  عرص  يف  مكتوبة 
اَلّنه ال يصح اطالق الكتاب عليه و هو يف 
الصدور. بل ال عىل ما ُكتب يف اللخاف و 
و  املجاز  إاّل عىل نحو  األكتاف  العسب و 
اللفظ عليه من  املجاز ال حُيمل  العناية، و 
فيام  ظاهر  الكتاب  لفظ  فاّن  قرينة،  غري 
ُيطلق  ال  و  مجعي،  واحد  وجود  له  كان 
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مل  إذ  عاّم  كان جمّزًأ فضاًل  إذا  املكتوب  عىل 

ُيكتب، و كان حمفوظًا يف الصدور)33(.

هذا  بأّن  نقول:  أن  يمكننـــا  ولكن 

القرآن  أّن  هو  عليه  يدّل  ما  أكثر  احلديث 

 ،الرسول زمن  يف  مدّوًنا  مكتوًبا  كان 

القرآن  بذاك  بالتمسك   النبي أمر  وقد 

الذي  القرآن  عىل  داللته  ولكن  املكتوب، 

دّفتني و بصورة جمموعة واحدة،  كان بني 

غري واضحة.

الدعـــوى  هذا  نقض  يمكــــن  ثانًيا: 

ببعض اآليات القرآنية التي نزلت يف بداية 

الوحي و قد استعمل فيها لفظة ))كتاب(( 

القرآن مل يكن  أن  الكريم، واحلال  للقرآن 

بشكل كتاب مدّون ذاك الوقت.

حقيقة مجع عثامن بن عفان للمصحف:

عثامن  مجــع  حقيقة  ما  بأّنه:  ُيسئل  قد 

العلامء  بني  مشهور  هو  الذي  للمصحف، 

واملفرسين و أرباب السري، عيل اخلصوص 

بني أبناء العامة؟.

قد  بأّنه  السؤال  هذا  عن  أجيب  وقد 

مَجَع  أّنه  بمعنى  ال  زمانه،  يف  القرآن  مُجع 

اآليات والسور يف مصحف، بل بمعنى أنه 

إمام  )مصحف(  قراءة  عىل  املسلمني  مَجَع 

التي  األخرى  املصاحف  وأحرق  واحد، 

ختالِف ذلك املصحف، وكتب إىل البلدان 

أن حيرقوا ما عندهم منها، وهنى املسلمني 

عن االختالف يف القراءة)34(.

أرسل  عثامن  إن  رواية  البخاري  نقل 

منها  يطلب  عمــــر،  بنت  حفصــــة  إىل 

أيب  أيام  مجعت  التي  الصحــــف  نسخة 

عمر(،  وفاة  عقب  إليهــــا  )وانتقلت  بكر 

وأّن  إليه،  فأرسلتها  منها  نسخــــة  لعمل 

اهلل  ثابت، وعبد  بن  زيدًا  ))أمر  عثمـــان، 

وعبد  العـــــاص،  بن  وسعيد  الزبري،  بن 

فنسخوها  هشام،  بن  احلارث  بن  الرمحن 

إن عثامن  الرواية  املصاحف((. وتقول  يف 

»فاكتبوه  يشء  يف  اختلفتم  ))إذا  هلم:  قال 

بلساهنـــــم((.  نزل  فإنام  قريش،  بلسان 

هؤالء  أهنى  عندما  إنه  الرواية:  وتضيف 

حفصـة  لدى  كانت  التي  حف  الصُّ نسـخ 

الصحف  عثامن  رد  واحد،  مصحف  يف 

إليها وأرسل إىل مجيع األمصار بنسخة من 

املصحف اجلامع وأمر بام سواه من القرآن 

يف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق«.
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فهذا تشهد أّن مَجْع عثامن ليس بمعنى 

مجع اآليات و السور، بل هو مجع املسلمني 
عىل قراءة واحدة.

مكارم  األستاذ  قال  املجال  هذا  ويف 
هذا  يف  عثمـان  فعله  ما  ))أّما  الشريازي: 
كتابة  عىل  أقدم  أّنه  القرائن  فتدّل  الصدد، 
و  التالوة  عالمــــات  عليه  واحد  قرآن 
القراءات،  يف  لالختالف  منعا  اإلعجام، 
ذلك  حتى  به  معموال  التنقيط  يكن  مل  إذ 

الوقت(()35(.
النتيجـــة:

أشهر  يف  موجزة  دراســـة  درسنا  قد 
القرآن  مجـــع  باب  يف  الواردة  الروايات 
الباب،  هذا  يف  الفريقني  علمــاء  أقوال  و 
بمعنى  القرآن  مجع  أن  عىل  تدّل  هي  و 
 ،النبي زمن  يف  تّم  قد  وكتابته  تدوينه 
فكان القرآن الكريم ُكتب و ُدّون يف عهد 

واللخاف  العسب  عىل   الكريم النبي 
و األكتاف و اجللود والرقاع و غريها من 
األشياء التي كانت تكتب عليها عىل عادة 
العرب و كانت تطلق عليها الصحف. و 
يمكننا أن نطلق عىل هذه املرحلة ))مرحلة 
عصــر  يف  متّت  قد  التي  القرآن((  تدوين 

.النبي
لشتات  مجًعا  بمعنى  القرآن  مجع  أّما 
واللخاف  العسب  يف  املكتوبة  السور 
متفرقة  النازلة  اآليات  إحلاق  و  وغريها، 
إىل سور تناسبها يف مصحف بني الدّفتني، 

.فهذا قد تّم بعد وفاة النبي
من  واضح  دليل  إىل  نصل  مل  أّننا  إال 
ذاك  يف  تّم  قد  الذي  اجلمع  أّن  الروايات، 
هي  التي  صورة  عىل  كان  هل   العرص
بني أيدينا اليوم، أو كان اجلمع عىل صورة 

أخرى قد ال نعرفها؟.
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))( راغب اإلصفهاين، حسني بن حممد، املفردات 
يف غريب القرآن: ج) ص)0).

العرب:  لسان  بن مكرم،  منظور، حممد  ابن   )((
ج8 ص53.

التفسري:  مدخل  اللنكراين،  فاضل  راجع:   )3(
ص99)، )30.

)4( الُعُسُب مجع َعسيٍب هو َجريدُة النَّْخل.
)5( اللَِّخاُف هي حجارة رقيقة.

)6( الرقاع هي اجللود.
رواه  ما  إىل  النظر  من  الوجهة  هذه  تستند   )7(
البخاري خاصة. فقد عقد بابًا يف صحيحه 
جعل  ــقــرآن«(  ال فضائل  »كتاب  )ضمن 
عددًا  فيه  أورد  القرآن«  مجع  »باب  عنوانه: 
من الروايات التي تتحدث عن مجع القرآن، 
ص98،  ج6  البخاري:  صحيح  فراجع: 

.99
عىل  كان  القرآن  إن  املرتىض:  السيد  يقول   )8(
ما  عىل  ًفا  مؤلَّ جمموًعا   اهلل رسول  عهد 
هو اآلَن )الدارايب، عيل املوسوي، نصوص 

يف علوم القرآن: ج 3 ص 06)(.
)9( حرب الياممة التي قتل فيها كثري من الصحابة 

اء. الُقرَّ
ص  ج6  البخاري:  صحيح  البخاري،   )(0(
مجع  باب  القرآن،  فضائل  كتاب   ،99  ،98

القرآن.
اّن  هو:  اخلوئي  السّيد  إشكال  خالصة   )(((
أحاديث مجع القرآن يف كتب السنّة متناقضة 
يف أنفسها، فقد روي أّن اجلمع كان يف زمن 
و روي  بالياممة،  القّراء  مقتل  بكر حني  أيب 

أّنه كان يف زمن عمر، ثّم اختلفت الروايات 
عنّي  إّنــه  فقيل  للكتابة،  عثامن  عنّي  فيمن 
الرمحن  عبد  و  سعيدًا،  و  الزبري  ابن  و  زيدًا 
و  للكتابة  ــدًا  زي عنّي  قيل:  و  احلــرب،  بن 
سعيدًا لالمالء، و قيل: عنّي ثقيفًا للكتابة و 
هذياًل، و جاء يف رواية ُأخرى: أّن املميل ُأيب 
كتبه  ما  يعرب  كان  سعيدًا  أّن  و  كعب،  بن 
املوسوي،  ابوالقاسم  اخلوئي،  زيد )راجع: 
البيان يف تفسري القرآن: ص 38) إىل48)(.

)))( املصدر نفسه: ص 48) إىل54)(.
صحيح  رشح  يف  الباري  فتح  حجر،  ابن   )(3(
حنبل،  بن  أمحد  9)؛  ص  ج9  البخاري: 

مسند: ج) ص 57.
)4)( الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي: 
ج5 ص 390؛ حاكم نيسابوري، املستدرك 
بنيَّ  9))؛  ص  ج)  الصحيحني:  عــىل 
أنَّ  ص)7)  اإليـــامن،  شعب  يف  البيهقي 
املقصود بالتأليف: »الرتتيب«. فقال: »َوإِنَّام 
َأَراَد -واهلل أعلم -َتْألِيف ما نزَل ِمن اآلياِت 
بإشارِة  فيها،  َومَجْعها  ُسوَرهِتَا،  يف  َقِة  املتفرِّ

.» النَّبِيِّ
عىل  ــدرك  ــت ــس امل ــوري،  ــاب ــس ــي ن ــم  ــاك ح  )(5(

الصحيحني: ج) ص 9)).
)6)( الطباين، املعجم الكبري: ج9 ص )6، باب 
أبو حمرز عن عثامن بن أيب العاص؛ اهليثمي، 
يف  بــاب   ،37( ص   9 ج  الــزوائــد:  جممع 

عثامن بن حنيف.
)7)( الضحاك، ابن أيب عاصم، امحد بن عمرو، 
اآلحاد واملثاين: ج 3 ص )9)، باب عثامن 

اهلوامش:
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بن أيب العاص.
صحيح  احلجاج،  بن  مسلم  النيسابوري،   )(8(
مسلم: ج6 ص 30، باب: النهي أن يسافر 
مثله  نقل  و  الكفار؛  أرض  إىل  باملصحف 

أمحد بن حنبل يف مسنده: ج) ص 6.
)9)( الضحاك، ابن أيب عاصم، امحد بن عمرو، 
اآلحاد واملثاين: ج 3 ص )9)، باب عثامن 

بن أيب العاص.
)0)( هيثمي، جممع الزوائد: ج 9 ص 3)3.

صحيح  رشح  يف  الباري  فتح  حجر،  ابن   )(((
البخاري: ج9 ص 48.

ص  ج6  البخاري:  صحيح  البخاري،   )(((
يف:  ومثله  الــكــتــاب؛  فــاحتــة  ــاب  ب  ،(03
األنــصــار؛  مناقب  ــاب  ب  ،((9 ص  ج4 
صحيح  احلجاج،  بن  مسلم  النيسابوري، 

مسلم: ج7 ص 49).
الُقْرآَن  ُف  ُنَؤلِّ  الل َرُســْوِل  ِعنَْد  ))ُكنَّا   )(3(
عيسى،  بن  حممد  )الرتمذي،  قاِع((  الرِّ ِمَن 
حاكم  390؛  ص  ج5  ــذي:  ــرتم ال سنن 
نيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني: ج) 

ص 9))(.
)4)( الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري 

القرآن: ج)) ص 0)).
علوم  يف  التمهيد  حممد،  معرفة،  هــادي   )(5(

القرآن: ج).
)6)( فيض الكاشاين، الوايف: ج9 ص: 780)، 
ط اوىل 406)، كتابخانه أمري املؤمنني عيل، 
اصفهان؛ جمليس، حممد باقر، بحار األنوار: 

ج89 ص48.
تفسري  يف  البهان  هاشم،  سيد  البحراين،   )(7(

القرآن: ج) ص: 0)7.
تفسري  يف  البهان  هاشم،  سيد  البحراين،   )(8(

القرآن: ج) ص: 0)7.
االحتجاج: ج)  بن عيل،  حممد  الطبيس،   )(9(

ص75.
)30( مكارم الشريازي، نارص، األمثل يف تفسري 

كتاب اهلل املنزل: ج) ص 3)، 4).
))3( الدارايب، عيل املوسوي، نصوص يف علوم 

القرآن: ج 3 ص 8)3.
))3( الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري 

القرآن: ج )) ص 0)).
)33( سبحاين، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء: 

ج) ص )0).
يف  البيان  املوسوي،  ابوالقاسم  اخلوئي،   )34(
عن  فكرة  باب   ،(56 ص  القرآن:  تفسري 

مجع القرآن.
)35( مكارم الشريازي، نارص، األمثل يف تفسري 

كتاب اهلل املنزل: ج) ص 4).



السيد توقري عباس الكاظمي

185

كتاب اهلل، القرآن الكريم.
رشح . ) يف  البـــــــاري  فتح  حجر،  ابن 

دار  الثانيــــة،  ط  البخاري:  صحيح 
املعرفة للطباعة والنرش، بريوت.

لسان . ) مكرم،  بن  حممـد  منظور،  ابن 
العرب: ط سوم 4)4)هـ، دار صادر 

بريوت.
دار . 3 ط  أمحد:  مسند  حنبل،  بن  أمحد 

صادر بريوت لبنان.
ط . 4 البخاري:  الصحيح  البخـــــاري، 

)40)هـ، دار الفكر للطباعة والنرش.
سنن . 5 عيسى،  بن  حممــــد  الرتمذي، 

الفكر  دار  403)هـ،  ط  الرتمذي: 

للطباعة والنرش.
عىل . 6 املستدرك  نيسابوري،  حاكـــــم 

عبد  يوسف  حتقيــــــــق  الصحيحني: 
الرمحن، طبعة مزيدة.

حسكاين، عبيـــد اهلل بن امحد، شواهد . 7
االوىل  ط  التفضيــل:  لقواعد  التنزيل 
االسالمي  االرشاد  وزارة  ))4)هـ، 

هتران.

املصادر واملراجع:

علوم . 8 باقر،  حممـــــد  السيد  احلكيم، 
القرآن: ط الثالثة 7)4) هـ، مؤسسـة 

اهلادي، قم.
البيان . 9 املوسوي،  ابوالقاسم  اخلوئي، 

يف تفسري القرآن: ط الثالثة 8)4) هـ، 
دار الثقلني قم.

بن حممد، . 0) راغب اإلصفهاين، حسني 
املفردات يف غريب القرآن: ط األوىل 

))4)، دار العلم، بريوت.
بن . )) امحد  عاصم،  أيب  ابن  الضحاك، 

باسم  حتقيق  واملثاين:  اآلحاد  عمرو، 
بريوت،  الدرايــة  دار  أمحـــد،  فيصل 

لبنان.

امليزان . )) حسني،  حممــــد  الطباطبائي، 
النرش  مؤسســــــة  القرآن:  تفسري  يف 

اإلسالمي.
املعجــم . 3) أمحد،  بن  سليامن  الطباين، 

الكبري: ط الثانية 405)هـ، دار إحياء 
الرتاث العريب.

الطبيس، حممد بن عيل، االحتجاج: . 4)
مرتىض،  نرش  هـ،   (403 االوىل  ط 
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مشهد ايران.
يف . 5) األمثل  نارص،  الشريازي،  مكارم 

االوىل  ط  املنزل:  اهلل  كتـاب  تفسري 
))4)هـ، النارش مدرسة اإلمام عيل 

بن أيب طالب. 
عيل، . 6) سيــــــــد  الدارايب،  املوســــوي 

 ،3 ج  القرآن:  علوم  يف  نصـــــوص 
جممع  النــــارش  6)4)هـ،  الثالثة  ط 

البحوث االسالميه مشهد.
االوىل . 7) ط  الكبى:  السنن  النسائي، 

))4)هـ، دار الكتب العلميـــــــــــــة 
بريوت.

احلجــــــاج، . 8) بن  مسلم  النيسابوري، 
دار  ط  جملدات(   8( مسلم:  صحيح 

الفكر بريوت.
يف . 9) التمهيد  حممد،  معرفة،  هــــادي 

علوم القرآن: ج )، ط )43)هـ، دار 
التعارف للمطبوعات، بريوت.

اهليثمي، جممع الزوائد: ط 408) هـ، . 0)
دار الكتب العلمية بريوت.



فحوى البحث

(87

يعد مصطلح الذكاء العاطفي من املصطلحات الحديثـــــة، حيث أن التعريفات 

من  فالكثري  املشكلة،  وحل  الذاكرة  مثل  املعرفية  الجوانب  أكدت  للذكاء  التقليدية 

الباحثني يف مجال الدراسة املؤثرة عىل الذكاء بدءوا التعرف عىل أهمية الجوانب غري 

املعرفية.وشعروا بأن تجاهل العواطف اإلنسانية أمر غري سوي، وقد برز هذا اإلغفال 

للعواطف ودورها يف جذب الناس يف الخطاب الديني بالرغم من توجه مصادر الدين 

أداء  الخطاب يف  اخفق هذا  إن  اليه فال عجب  املعصومني وسريتهم)  (القرآن وسنة 

دوره،بعد أن ضؤل فيه التوجه اىل البعد العاطفي، نحن ندعي أن القرأن الكريم املنزل 

من قبل الله تعاىل(خالق اإلنسان) الذي إهتم مبخاطبة العقول وأطر الحياة بقوانني 

تضمن حقوق األفراد مل يهمل الجانب العاطفي، بل سعى لتحفيزه بعد الرقي به من 

بني شحذ  متعددة  آيات  يف  وقرن  نبيلة  إنسانية  عواطف  اىل  وانفعاالت  إحساسات 

العقول تحريك العواطف ذلك ألنهام جناحا روح اإلميان الذي يشمل القبول العقيل 

والعقد القلبي لذلك القبول.

صديقة املوسوي 
مؤسسة بنت الهدى

جامعة املصطفى العاملية
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املقدمــــــــــــــة:
وُتقر  نفسه،  قرارة  يف  اإلنسان  يشعر 
كلها- نقل  مل  إن  الفكرية  املدراس  جل 
حلياة  الغائي  اهلدف  حرصت  التي  حتى 
أنه  -عىل  واملنفعة))(  التلذذ  يف  اإلنســـان 
عن  متميزا  جعلتــــــه  قابليات  له  كائن 
مصدر  انكرت  وإن  املوجودات،  بقية 
أفــــرادًا  فيدفعـــــــــه  القابليــــــات؛  هذا 
لتنميتها  منهجيــــــــة  إختاذ  عىل  ومدارس 
اىل  والوصول  القابليات))(،  هذه  وأبراز 
الكامل، ولكن هل يمكن رسم منهجـــــة 
دقيقة  معرفة  دون  من  اإلنسان  لكامل 
أن  ذلك  الوجودية؟.  وأبعاده  بحقيقته 
وهناية  الغائي  هدفه  يشخص  الكمـــــــال 
عىل  والخيفى  إليه؛  يتطلع  أن  مايمكن 
أن  اإلنسانية  العلوم  لنظريات  املستقري 
تكشف  نظرياهتم  أن  اليّدعون  املنظرين 
بل  التخصيص،  جماهلا  يف  هي  بام  احلقيقة 
يروهنا إطارًا لفهم جزء من احلقيقة يف ذلك 
بشكل  احلقائق  فهمها  عن  فضال  املجال، 
املنظرين عىل  الكثري من  أعرتف  فقد  كيل، 
نظرة جامعة مافوق ختصصية  عدم وجود 
هلا،  ملحة  حالة  ووجود  التعبري،  صح  إن 

كارليل:  الكسيس  يقول  املثال  سبيل  عىل 
الفيزيولوجيا والطب وعلوم  أن  »صحيح 
قد  والرتبية،  االجتامع  وعلوم  الصحة 
سامت  خمتلف  يف  اإلنسان  مجيعها  درست 
طريقها  يف  أمهلت،  كلها  أهنا  بيد  وجوده. 

دراسة الكائن البرشي يف كليته وتعّقده«.
اإلجتمـــــاع  وعامل  الفيلسوف  يقول 
هذه  »فلنأخذ  موران)3(:  إدغار  الفرنيس 
احلقيقة األساسية التي تعني كالًّ منّا: ماذا 
يعني أن تكون إنسانًا؟. بالطبع، ثمة علوٌم 
موضوعات  تتناول  واجتامعية  إنسانية 
النفس  وعلم  االجتمــاع  وعلم  االقتصاد 
شبه  التواصل  أن  غري  األديان،  وعلوم 
إدراكها  إىل  يؤدي  ما  بينها،  ما  يف  معدوم 
ويقول  احلقائق«)4(.  من  حمدودة  أجزاء 
العلوم  »طفرة  مقالته:  يف  آخر  مكان  يف 
احلديثة التي رسعان ما حتّولت إىل جماالت 
هذه  انفصال  أّن  إال  واختصاصــــــات، 
األخرية وانعزاهلا عن بعضها البعض راح 
يفيض إىل نشوء فراغ هائل يف ما بينها، من 
ثمة اىل حجبنا عن إدراك عدد من الوقائع 
يتابع:  ثم  واحليوية«  األساسية  واملشاكل 
»إذن علينا أن نغري بنيات فكرنا وهي مهمة 
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طريق  أن  ندعي  ونحن  للغاية«)5(؛  صعبة 
باإلسالم  املتمثلة  اخلامتة  برشيعته  الوحي 
اطروحة  يرسم  أن  يستطيــــع  الذي  هو 
الكامل اإلنساين، إذ الجمال خلطأ حمتمل منه 
كام يف النظريات الوضعية، وكونه الرشيعة 
جتعله  فيه  مرونة  وجود  يضمن  اخلامتة 
فوق  هو  بل  زمان  كل  يف  للتطبيق  قابال 
أو  الغاء  او  بجانب  مغاالة  دون  الزمان)6( 
فنجد  آخر)7(  حساب  عىل  جلانب  هتميش 
ترشيعه  مصدري  خالل  ومن  اإلسالم)8( 
 واملعصومني  )النبي وسنة  )القرآن 
له جسد  انه موجود  اإلنسان عىل  خياطب 
بألغاء  بروحه  السمو  ان  يرى  فال  وروح، 
بعض  فعلت  كام  اجلسديـــة)9(  حاجاته 
األديان كالبوذية، بل يشبع حاجاته ضمن 
املنظرون  يعرتف  بينام  الرشع،  قانون  إطار 
بأن احلضارة احلديثة مل تعط االهتامم الالزم 
حول  البحث  يف  تعمقها  خالل  والكايف، 
اإلنسان  لنشاطات  البرشية،  البيولوجيا 
حضارتنا،  »إن  كاريل:  يقول  األخالقية؛ 
بيئة  خلق  من  تتمكن  مل  اليوم،  وحتى 
وما  العقلية«)0)(  الذهنية  نشاطاتنا  تالئم 
تتجاهل اجلانب األخالقي  هذا إال »ألهنا 

فدنيا  عمدًا«)))(؛  اإلنسان  وجود  من 
الناس يف  يقّوم تعامل  اليوم اجلافة والذي 
عىل  -قائم  وحكومات  الغالب-شعوبا 
يف  إنسانية  أعامل  وجدت  وإن  املصالح 
الغالب وسيلة لتحقيق املصالح ليس إال؛ 
ومانجاح اإلعالم الغريب واملستغرب إألنه 
الشباب  لدى  الشهوات  عىل  تركيزه  يف 
مما  اكب  حجام  وإعطائها  جذاب  بأسلوب 
تستحق إال تعبريا كاذبا عن حبه واهتاممه 
به، دنيا اليوم هي احوج ماتكون للخطاب 
وعاطفة  عقـــل  كال  حيفز  الذي  القرآين 
العاطفي)))(؛  بالذكاء  اليوم  مايسمى  او 
هذا  -يف  املتدينون-ولألسف  واليشــــذ 
النسانيــــة  العواطف  هتميش  يف  اإلفراط 
اإلنسان،  أخيهم  مع  تعاملهم  يف  النبيلة، 
بالرغم من أهنم عابوا عىل املاديني تركيزهم 
عن  وغفلتهم  حاجاته  وتلبية  البدن  عىل 
باجلانب  اإلهتمـــام  عن  غفلوا  الروح، 
والدافـــــع  املحرك  يعد  الذي  العاطفي 
وافرة  املجال  هذا  يف  والشواهد  للسلوك، 
سؤال  جواب  املثـــال،  سبيل  عىل  نذكر 
طالب جامعي يسأل عام إذا كان يف درسه 
املعنى  هبذا  اجلواب  كان  إذ  وثواب،  أجر 
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العاطفي  للتأثري  مالحظة  أي  دون  ومن 
كانت  إذا  اجلواب:  حيمله  الذي  السلبي 
يف  الدراسني  غالبية  لدى  هي  كام  نيتك 
اجلامعات فال!!، فبالرغم من عناية القرآن 
والسنة والسرية العملية للمعصومني، فهي 
إن دعت اإلنسان اىل حتفيز التعقل والتدبر 
احلق  باتباع  اإلنحراف  من  عقله  وصانت 
والنقد الذايت، مل تغفل عن حتفيز العواطف 
اإلنحراف  من  وصيانتها  النبيلة  اإلنسانية 
حيث رسمت هلا أطروحة التويل والتبي، 
من  وتصوهنا  إهلية  صبغة  عليها  لتضفي 
اإلفراط والتفريط، والوقوع يف أرس العقل 
بعد  إمهال  يمكن  وكيف  للهوى،  األسري 
أصل  رجع  حيث  االنسان  اسم  له  ُعزي 
معنى  إىل  اللغة  يف  »أنس«  مادة.  استعامل 
وعدم  واأللفــــــة،  واالقرتاب،  الظهور، 
عنه  تفرعــــــــت  أن  والراجح  التوحش. 
ما  وذلك  اللغوية.  املادة  هلذه  املعاين  سائر 
أورد  وقد  املعاجم)3)(.  أغلب  إليه  ذهب 
الراغب األصفهـــــاين: ... اإلنس خالف 
النفور. واإلنيس منسوب إىل اإلنس. يقال 
به.  ُيْؤَنُس  ما  ولكل  ُأْنُسه،  كثر  ملن  ذلك 
ُخِلَق  ألنه  بذلك؛  سمي  قيل  واإلنسان: 

خلقة ال قوام له إال بإنس بعضهم ببعض؛ 
وهلذا قيل: اإلنسان مدين بالطبع؛... وقيل 
يألفه.  ما  بكل  يأنس  ألنه  بذلك  سمي 
سمي  إْنِسياٌن  وأصله  إْفِعالٌن،  هو  وقيل: 
والرابط  إليه فنيس«)4)(.  ُعِهد  بذلك؛ ألنه 
املهمة  الدوافع  وأحد  والعمل  املعرفة  بني 

للسلوك)5)(.
العقل يف اللغة:

املنع  بمعنى  اللغة  يف  العقــــــل  أصل 
البعري  كعقل  واحلبس؛  والنهي  واحلجر 
الَعْقُل  ي  بالعقال ملنعه من احلركة)6)(، ُسمِّ
يِف  ط  التََّورُّ َعِن  صاحَبه  َيْعِقل  ألَنه  َعْقاًل 
ُهَو  الَعْقُل  َوِقيَل:  حَيْبِسه،  َأي  امَلهالِك 
َساِئِر  ِمْن  اإِلنسان  َيَتَميَُّز  بِِه  ِذي  الَّ التَّْمِييُز 

احْلََيَواِن. )7)(.

العقل يف األصطالح:
من  العقَل  احلكامء  عّد  الفلسفــة:  يف 
تعريفه:  يف  وقالوا  اجلوهرية،  املقوالت 
جوهر جمّرد عن مادته وصفاته، وبعيد عن 
املحسوسة،  والظواهر  الطبيعي  الوجود 
وعمله اإلدراك والتعقل، وللعقل مراتب، 
أربعًا  منها:  أربعًا  الفلسفية  الكتب  ذكرت 
بامللكة؛  العقل  اهليوالين؛  العقل  منها: 
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العقل الفعيل؛ العقل املستفاد)8)(.
العاطفـــــة:

مجعها عاطفات  اللغـــة:  عرفتها كتب 
ٌة  وِرقَّ وُحنُوٌّ  وشفقــــــــٌة  ميٌل  وعواطُِف: 
وتعاطف األهــــــُل: أشفق وحنا بعُضهم 
عىل بعض »جامد العاطفة: قاٍس، ال يتأثَّر 
إستعداد  النفس:  علم  وعرفـــــه  بسهولة، 
عور بانفعاالت  َنفيّس ينزُع بصاحبه إىل الشُّ
ة والقيام بسلوك معنيَّ حيال  وجدانّية خاصَّ

شخص أو مجاعة أو فكرة معّينَة«)9)(.
يرى املتخصصون يف علم النفس أن من 
الصعب تعريف العاطفة وذلك لتعقيدها، 
واالنفعاالت  االحاسيس  مع  وتشاببها 
وعالقتها باإلدراك، كام انه ليس هناك علم 
بل  واملشاعر  العواطف  يدرس  بذاته  قائم 
هي  واألحساس  العواطف  نظرّيات  إّن 
عبارة عن أجزاء نظرّية موجودة يف ميادين 
معظـــــم  أن  إال  عديدة؛  وأكاديمّية  بحثّية 
بأنـّـها  العاطفـــــــة  عّرفوا  النـّـفس،  علامء 
ودوافع  مثريات  عن  ناجتة  نفسّية  حاالت 
نتائج معّينة لكّن جيمس دريفر  تؤّدي إىل 
عنرصين  العاطفة  مكّونات  إىل  أضاف 
والسـّـلوك..)0)(  اجلسمّية  احلاالت  إثنني: 

بأهنا:  اليزدي  املصباح  الشيخ  ويعرفها 
»اإلنجذاب النفيس الذي يشعر به اإلنسان 
جتاه موجود او انسان آخر، ويمكن تشبيهه 
بالعالقة بني املغناطيس واحلديد. فاإلنسان 
يف هذه احلالة يشعر بانجذابه نحو موجود 

او انسان آخر يتعاطف معه«)))(.
فقد  اإلنسانية جذور خمتلفة،  للعاطفة 
من  اإلنسان  التي تصل  املنفعة  تارًة  يكون 
هبا  يشعر  التي  اللذة  وتارًة  آخر،  شخص 
من النظر إىل اآلخرين، كأن يلتذ من رؤية 
اللذة،  هبذه  إليهم  وينجذب  اجلامل  ذوي 

لكن العامل األهم هو حب الذات )))(.
الذكاء العاطفي:

يعد هذا املصطلح من املصطلحــــات 
التقليديــــــة  التعاريف  أن  حيث  احلديثة، 
مثل  املعرفيــــــة  اجلوانب  أكدت  للذكاء 
الذاكرة وحل املشكلة، وحفظ املعلومات، 
إالأن العديد من الباحثني يف جمال الدراسة 
التعرف عىل أمهية  الذكاء بدءوأ  املؤثرة يف 
فرز  عىل  القدرة  هو  املعرفية  غري  اجلوانب 
استعامهلـــــــا؛  وحسن  الذاتية،  العواطف 
سليرتبأنه:  ج  وديفيد  سالويف  بيرت  وعرفه 
املشــــــــاعر، للوصول  إدراك  القدرة عىل 
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أجل  من  وتوليدهـــــــــــا،  العواطف  إىل 
اإلملام  و  العواطف  وتفهم  الفكر،  تعزيز 
العواطف  أثر  وتنظيم  العاطفية،  باملعرفة 
العاطفي  النمو  يعزز  وانعكاساهتــــــــــــا 
جابـــــــر  الدكتور  ويعرف  والفكري)3)( 
»قدرة  بأنه:  العاطفي  الذكـــــــاء  عيسى 
نفسه  مع  اإلجيايب  التعامل  عىل  اإلنسان 
ومع االخرين، هذه القدرة تشمل التعامل 
مع عواطفه والتي هبا حيقق أكب قدر ممكن 

من السعادة لنفسه وملن حوله«)4)(.
مكانة العقل يف اإلسالم:

الذي  العقل  اإلنسان  تعاىل  اهلل  وهب 
النافـــــــــع عن  و  الرش  اخلري عن  به  يميز 
والتفكري  القبيح)5)(.  احلسن عن  و  الضار 
والتعّقل عامد اإلسالم، وركيزته األساسية 
والسلوك،  واألخالق  والعبادة  العقائد  يف 
ُه  ُكلُّ اخْلرَْيُ  ُيْدَرُك  اَم  )إِنَّ  :اهلل رسول  عن 
بِاْلَعْقِل، َو اَل ِديَن ملَِْن اَل َعْقَل َلُه()6)( فهذه 

الرشيعة الساموية ال تبيح لإلنسان تصديق 
التحيّل  وال  صحيحا،  العقل  يراه  ال  ما 
وال  السجايا،  من  العقل  يستهجنه  بام 
األعامل.  من  العقل  يستقبحه  بام  اإلتيان 
اإلنسان،  أساس  العقل  أّن  اإلسالم  يرى 

لبه  االنسان  )اصل   املؤمنني أمري  عن 
وعقله دينه()7)(، ومعيار لقيمته ودرجات 
كامله، وعنه ايضا: )إّن قيمة كّل امرئ 
قيمة  لتثمني  ومالك  معرفته()8)(،  وقدره 
 :املؤمنني أمري  عن  ورد  كام  األعامل، 
الناس  حياسب  وتعــــــــاىل  تبارك  اهلل  )إّن 
دار  يف  العقول  من  آتاهـــــــم  ما  قدر  عىل 
أمري  فعن  الباطنية  اهللّ  وحّجة  الدنيا()9)(، 
داخل(  من  رشع  )العقــــل   : املؤمنني 
حافلة  القرآنية  اخلطابات  أن  جتد  اللك 
التفكري والتعّقــــل:  الداعية إىل  باملفردات 
كالتفّكر والتذّكر والتدّبر والتعّقل والتعّلم 
والتفّقــــه والذكـــــــر واللّب والنُّهى)30(، 
آيات  بمقتىض  مطالب  اإلنسان  فإن  لذا 
القرآن الكريم بتحري احلق بجميع مظانه 

ۇئ  ۇئ  وئ  چ  التقليد))3(  عن  واالبتعاد 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی ی ی چ ]سورة االرساء: 
36[. وقد زادت العقالنية اإلسالمية من 
ُمؤثِّرة  معرفة  قناة  بوصفها  لية  التعقُّ قيمة 
ملعرفة حقائق التوحيد؛ إذ من غري العقل ال 
ُتعَرف حقيقة الرشع، »ولذلك كان املطلب 
اإلهلي األول، والواجب اإلهلي األول هو 
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»املعرفة«؛ معرفة اهلل ومعرفة اإلنسان نفسه 
منطلقها  املعرفة  وهذه  املتنوعة،  وعالقاته 
العقيل«، وبذلك كان  األساس هو »النظر 
من  األول  اإلهلي  املطلب  العقيل«  »النظر 
اإلنسان؛ إذ بدونه ال يمكن بناء أي مطلب 

آخر«))3(.
العقل  يف  اليغايل  اإلسالم  ولكن 
النزعـــــــــــة  يف  احلال  هو  -كام  البرشي 
حمـــدود)33(  خملوق  ألنه  اإلنسانية-وذلك 
اإلسالمية  العقالنية  يف  ميزة  أهم  فإن  لذا 
اهتاممها باملعرفة ما وراء العقلية والشهودية 
بني  االرتباط  هذا  كان  وقد  والوحيانية. 
املعرفة  من  املتعالية  والفضاءات  العقالنية 
موضع اهتامم يف الفكر اإٍلسالمي. ونتيجة 
ذلك وجود منزلة رفيعة -إىل جنب الوحي 
إىل جنب  والشهود -للنقل )بصفته نصًا( 

رين والعقالء«)34(. العقل يف متناول املفكِّ
مكانة العواطف يف اإلسالم:

ودعا  بالعقــــل  اإلسالم  اهتم  عندما 
بنور  وإنارهتــــــا  العقول  مكامن  إستثارة 
الوهم  اهلداية وحتريرهــــــــــا من شوائب 
وهذهبــــــــا  والعادات  الرسوم  وقشور 
وتفــــــــــريط  املغـــــاالة)35(،  إفراط  من 

العواطف  لتنميـــــــــــــة  دعا  اجلمود،)36( 
وأعطى  إبرازها  عىل  وشجع  اإلنسانية 
)الغريزية(  األولية  ملظاهرالعواطف  ثوابا 
إراديـــــة)37(،  نصف  كوهنـــــــا  رغــــــم 
بني  يربط  بكونه  يتميز  نظام  فاإلسالم 
ويوحد  البشـــــــري  النشاط  ألوان  كل 
»قيمة  أن  حيث  اإلجتاه«)38(،  يف  بينها 
ذاتية  ليست  األخالقيــــــــة  األفعـــــــال 
لنفس العناوين بل معللة بالغايات املرتتبة 
داع  من  ينشأ  الواجب  ان  ذلك  عليها... 
أعمق وهو الوصول للكامل اإلنساين«)39( 
القرب اإلهلي)40(، وجعل شدة  املتمثل يف 
املحبة سببا لشمول املرء الرمحة اإلهلية عن 
العبد  لريحم  اهلل  »إّن   :الصادق اإلمام 
لولده«))4( وكام شجـــــــع عىل  لشّدة حّبه 
التعلق فقد حذر  إذكائها هذهبا من إفراط 
من أن تتحول هذه العالقة اىل تعلق حيول 
وتفريط  الكامل))4(  مسري  يف  امليض  دون 
الالعقالين)43(،  والنفور  السلبية  العاطفة 
وعن اإلمام الكاظم )التودد اىل الناس 
نصف العقل()44(وصبغ العواطف بصبغة 
متيل  اإلنسان  طبيعة  ان  وحيث  إهلية)45(، 
املنشودة  املودة  حتقيق  فاليمكن  للطغيان 
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روح  وتقويــة  األنانيـــــــــة  بتضعيف  إال 
اإلجيابية  للعواطف  أن  التقوى)46( وحيث 
دورا وحتفيزيا وحتريكيا  والسلبيــــــة  منها 
معرفية،  بجذور  ربطها  من  فالبد  قويا، 
العواطف  شأن  من  تقليال  اليعني  وهذا 
بل ألن هناك  العقل،  مقابل  تكون يف  كي 
يف جانب العقل املستقل، تّعقال أخر يدفع 
متثل  وقد  القلبي)47(،  اإلتباع  اىل  اإلنسان 
اإلهلي)48(  احلب  من  النابع  التقنني  هذا 
الكريم  القرآن  أكد  حيث  والتبي  بالتويل 
قوله   بيته أهل  و  وسلم   النبي حمبة 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل: 
فيام  املؤمنني  حمبة  كذلك  و  چ،  ٿ  ٿ 
 :الرسول عليه  ماأكد  وهو  بينهــــــم، 
شعب  أعظم  من  للمؤمن  املؤمن  )حب 
والتهادي)50(  املحبة  جيعل  كام  اإليامن()49( 
األمة اإلسالمية،  معيارًا عىل سالمة روح 
بخري  أمتي  )ماتزال   :اهلل رسول  فعن 
ماحتابوا وهتادوا())5(، وبل وإن علة البعثة 
تقتضيه  الذي  اللطف  قاعدة  من  منبثقة 

گ  ک  ک  چ  اإلهلية))5(  احلكمة 
گ گ چ ]سورة االنبياء: 07)[. 
يف  العواطف  لدور  التوجه  أمهية  وتبز 

التأثري يف اإلعتقاد يف رسالة الرسول كانت 
سببا ملدح اهلل تعاىل له بام حيمل من عاطفة 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  چ  متكاملة  إجيابية 
معناه  آل عمران: 59)[.  ]سورة  چ  ٺ 
الدين  لينك هلم مما يوجب دخوهلم يف  أن 
كرم  و  أخالقك  سامحة  مع  تأتيهم  ألنك 
سجيتك باحلجج و الباهني »َو َلْو ُكنَْت« 
يا حممد »َفظًّا« أي جافيا يسء اخللق »َغِليَظ 
و  رمحة  ذي  غري  الفؤاد  قايس  أي  اْلَقْلِب« 
لتفرق  أي  َحْولَِك«  ِمْن  وا  »اَلْنَفضُّ رأفة  ال 

أصحابك عنك)53(.
الذكاء العاطفي يف القرآن الكريم:

عىل الرغم من أن مصطلح الذكــــــاء 
بمراحـــــــل  مر  جديد  مصطلح  العاطفي 
القرآن  مباحث  إن  أن  »إال  عديدة)54(، 
تكفل  اإلنسانية،  النفس  تطوير  الكريم يف 
بالفهم  تفردت  ألهنا  العاطفي،  التوازن 
مظاهر  ومن  اآلدمي)55(،  لطبيعة  العميق 
العقالنيــــــة  تأباها  التي  أيضًا  االنفصال 
العقــــل  بني  الفصل  إشكالية  اإلسالمية، 
بالوظيفــــــــة  العقل  ُخصَّ  إذ  والقلب؛ 
بمكان  القلب  وُخصَّ  املحضة،  املعرفية 
ااُلمور  فمن  واالنفعاالت«)56(،  املشاعر 
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القلب هي  الكريم إىل  القرآن  ينسبها  التي 
اإلدراك والفهم؛ كام يف قوله تعاىل: چ پ 
االعراف:  ]ســــورة  ڀچ  ڀ  ڀ  ڀ 
79)[. فبااللتفات إىل هذه اآلية الرشيفة 
يفهم  أن  قلبًا  يمتلك  من  لكّل  البّد  فإّنه 
يعني  »فالفقه  جّيد)57(.  نحو  عىل  األشياء 
أن  اليعني  القرآن  يف  فالتعقل  الفهم...، 
مقّدمات  عّدة  بضّم  املؤمن  اإلنسان  يقوم 
هبا  واالستدالل  بنتيجــــــة  منها  واخلروج 
الديني،  العقــل  بأن  نستنتج  أن  ويمكنننا 
اآلية  وحول  أخالقي«)58(؛  قيمي  عقــــٌل 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ  الرشيفة: 
اإلمام  يقول   ]37 ق:  ]سورة  ٹچ  ٹ 

لــــــه  يعني  قلب،  له  )إّن   :الصادق
عقل()59(.

لكثري  حماوالت  هناك  كانت  »وقـــــد 
الفلسفة  مسار  تصحيح  يف  الفالسفة  من 
اليونانية وجعلها تنصّب يف مسار اسـالمي 
هاتني  بني  التلفيق  صدد  يف  وصـــــــاروا 
القّوتني اإلدراكيتني، واستخدم السيـــــــد 
الصدر اصطالحــا منسجام مع  باقر  حممد 
وهو  العاطفي)60(  بالذكاء  اليوم  مانسميه 
عمل  عن  عبـــارة  وهو  املزدوج«  »العقل 

جديد يأيت يف سياق هذا املوضوع، ويف إطار 
التأسيس ملباٍن جديــــدة؛ من أجل تكوين 
األصول  أساس  عىل  قائمة  حديثة  فلسفة 
اإلسالمية وعليه فإن العقل املزدوج يعني 
العقل الذي تتَّحد فيه كلٌّ من القّوة املنطقية 
والقّوة العاطفية، وتعمالن بشكٍل متالحم 

وغري منفصل«))6(.
كام أن اإليامن ليس إدراكا رصفا ولكنه 
قبول خاص من النفس بالنسبة ملا أدركته، 
األمور  مقابل  يف  القلب  يسّلم  أن  بمعنى 
ان  وحيث  عليها،  املرتتبة  واآلثار  املدركة 
به  مرتبط  فهو  القلب  هو  اإليامن  موضع 
ومامل ينفتح القلب عىل حقيقة، لن حيصل 
يتحقق  أن  اليمكن  واإليامن  اإليامن،))6( 
 :من دون عاطفة)63(، عن أمري املؤمنني
ْساَلَم ِديُن اهللَِّ.. . َو َأَقاَم َدَعاِئَمُه  )إِنَّ َهَذا اإْلِ
املرتىض  السيد  عّرف  وقد  حَمَبَّتِه()64(.  َعىَل 
اإليامن بأنه: »التصديق بالقلب، وال اعتبار 
عارفًا  كان  ممّن  اللســـان  عىل  جيري  بام 
بذلك  ُمقّرًا  معرفته  أوجب  ما  وبكّل  باهلل 
ذلك  نقيض  والكفر  مؤمن.  فهو  مصّدقًا 
ملا  اللسان  دون  القلب  يف  اجلحـود  وهو 

أوجب اهلل تعاىل املعرفة به«)65(.
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كل  به  خياطب  مل  القول:  وخالصة 
حاسة مدركة من حواس اإلنسان: العقل 
يأت  والوجدان)66(.  والنفس  والعاطفة، 
بطريقة  الكريم  القرآن  العاطفي يف  الذكاء 
مبلورة ذات فصول وعنارص ولكن القرآن 
النفسية  األصول  ملعظم  تفصيال  حوى 
ابتداء  اإلنسان  سلوك  عنها  يصدر  التي 
ومصريها  وأصلها  النفس  يف  البحث  من 
وأحواهلا، كذلك صور ألوانا من اخلوالج 
كاحلقد  البرشية،  والعواطف  النفسانية 
وضح  ايضا  والوسوسة.  واحلسد  والغرية 
مصادر املعرفة الذاتية التي تعمل يف داخل 
جسم اإلنسان بتوافق وانسجام وبمنظومة 

ثنائية لتؤلف النظام املعريف)67(.
للعقــــــــل  التوجه  يف  املوازنة  هذه 
والعاطفة نراها مفقودة لدى أغلب الناس 
دينيـــــة  علوم  طالب  من  نخبهم،  حتى 
الشخصية  استبانات  وحتى  بل  ومثقفني، 
الشخصيــة  تقسم  جتدها  النفس  علم  يف 
»بل  أخرى:  وعاطفيــــة  تارة  عقالنية  اىل 
العاطفة  العقل غبن  كالمهم إن وىف بحق 
بخس  العاطفة،  بحق  وىف  وإن  حقها، 
العقل حقه وبمقدار ما يقرب من أحدمها 

العرف  صار  لقد  حتى  اآلخر؛  عن  يبعد 
نوعني  إىل  البرشية  األساليب  يقسم  العام 
ال ثالث هلام: أسلوب علمي وأسلوب أديب 
فطالب العلم ال يرضيهم أسلوب األدب 
أسلوب  يرضيهـــم  ال  األدب  وطالب 
واملحققني  العلامء  العلم وهكذا جتد كالم 
القلوب  فيه من اجلفاء واجلفاف ما ال هيز 
األدباء  كالم  يف  وجتد  النفوس  وحيرك 
والشعراء من اهلزال والعقم العلمي ما ال 

يغذي األفكار ويقنع العقول)68(.
نامذج من آيات قرآنية حفزت

العقل والعاطفة:
احلسنة: . 1 واملوعئة  باحلكمـــــة  الدعوة 

قال تعـــــــــاىل: چ ہ ہ ہ ہ 
]سورة  ھچ  ھ  ھ 
بمعنى  »و»احلكمة«:   ]((5 النحل: 
االستــــــــدالل،  و  املنطق  و  العلم 
إىل  الدعوة  طريق  يف  خطوة  فأّول   ..
احلّق هي التمكن من االستدالل عىل 
إىل  النفوذ  أو  السليـــــم،  املنطق  وفق 
و  حتريك  حماولة  و  الناس  فكر  داخل 
هذا  يف  أوىل  كخطوة  عقوهلم،  إيقاظ 
باالستفادة  الّثانية  اخلطوة  أما  الطريق 
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من عملية حتريك الوجدان اإلنساين، 
أثر  من  احلسنة  للموعظة  ملا  ذلك  و 
و  اإلنسان  عاطفــة  يف  فاعل  و  دقيق 
طبقات  خمتلف  توجيه  و  أحاسيسه، 
احلقيقــــــــة  يف  و  احلّق.  نحو  الناس 
العقيل  البعد  تستثمر  »احلكمة«  فإّن 
لإلنسان، و »املوعظة احلسنة« تتعامل 
تقييد  ولعل  له  العاطفي  البعد  مع 
»املوعظة« بقيد »احلسنة« إشارة إىل أّن 
فعلها  تؤدي  إّنام  املوعظة  و  النصيحة 
من  خليت  إذا  املقـــابل  الطرف  عىل 
التي  حتقري  و  استعالء  أو  خشونة  أّية 
ما  و  اللجاجة  و  العناد  حّس  فيه  تثري 
األفكار  تغيري  ألن  ذلك  ذلك،  شابه 
فعن  اهلنّي،  باألمر  ليس  اإلعتقادات 
اهون  اجلبال  »إزاله  الصادق:  اإلمام 
و  موضعه«)69(.  عن  القلب  ازالة  من 
العميق  اإلجيايب  األثر  يرتتب  هكذا 

للموعظة إذا كانت »حسنة««)70(.
فعن  املعنى  الروايات هذا  أكدت  لقد 
الُقلوِب«  َحياُة  »امَلواِعُظ   :املؤمنني امري 
فمن االُمور التي ينسبها القرآن الكريم إىل 
القلب هي اإلدراك والفهم؛ كام يف قولـــــه 

]سورة  ڀچ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  چ  تعاىل: 
هذه  إىل  فبااللتفات   .](79 االعراف: 
يمتلك  من  لكّل  البّد  فإّنه  الرشيفة  اآلية 
جّيد))7(.  نحو  عىل  األشياء  يفهم  أن  قلبًا 
فالفقه يعني الفهم... ، فالتعقل يف القرآن 

اليعني أن يقوم اإلنسان املؤمن بضّم عّدة 
وإثبات  بنتيجة،  منها  واخلروج  مقّدمات 
أمٍر ما باالستدالل املنطقي، وإذا كان خلٌل 
يف املقدمات تصبح لنتيجة تابعًة ألخّسها، 
والتدبر مشتّق  األمور،  التدبر يف  يعني  بل 
إىل  للوصول  أمٍر  تتّبع  أي  مادة)دبر(،  من 
اإلنسان  يتبع  أن  هنا  العقل  منهج  هنايته؛ 
عىل  للتعّرف  فطرية،  وهي  املعرفية،  قواه 
هذا  وعىل  به،  يؤمن  ثّم  العامل،  صانع 
مصدر  القلب-وهو  يكون  األساس، 

احلب -مرادفًا للعقل))7(.
اللغة  كتب  ذكرت  كام  املوعظة  و 
هي: التذكري باخلري فيام يرق له القلب،  و 
التأمل يف هذه املعاين يدل عىل أن املوعظة 
له  يرق  و  النفس  به  تلني  الذي  البيان  هو 

القلب، ملا فيه من صالح حال السامع.
باحلسنة  املوعظة  سبحانه  قّيد  وعندما 
داللة  ففيه  أحسن،  هي  بالتي  اجلدال  و 
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عىل أن من املوعظة ما ليست بحسنة و من 
اجلدال ما هو أحسن و ما ليس بأحسن و ال 
حسن و اهلل تعاىل يأمر باملوعظة احلسنة)73( 
الاجلافة، القائمة عىل النهي بتعاٍل وحدة و 
من اجلدال بأحسنه، ويف هذا التقييد داللة 
اىل  الدعوة  املتخذ يف  األسلوب  أمهية  عىل 

الطريق القويم.
التوحيد: . 2 بعد  الوالدين  بر  اىل  الدعوة 

و  اإلنسانية  العاطفة  أّن  من  بالرغم 
لوحدمهـــــــا  يكفيان  احلقائق،  معرفة 
الوالــدين،  حقوق  رعاية  و  الحرتام 
يف  الصمت  يلتزم  ال  اإلسالم  أّن  إاّل 
القضايا التي يمكن للعقل أن يتوصل 
إليها بشكل مستقل، أو أن تدّل عليها 
العاطفة اإلنسانية املحضة، لذلك تراه 
قضية  إزاء  الالزمة  التعليامت  يعطي 
حقوقهام،  رعاية  و  الوالدين  احرتام 
بحيث ال يمكن لنا أن نلمس مثل هذه 
قضايا  يف  إاّل  اإلسالم  يف  التأكيدات 
هذا  نجـــــد  حيث  أخرى؛  نـــــادرة 

اإلهتامم يبز يف عدة حماور:
اإلحســــان أ.  ذكر  قرآنية  سور  أربع  يف 

و  مبارشة،  التوحيد  بعد  الوالدين  إىل 

األمهية  مدى  عىل  يدل  االقرتان  هذا 
ففي  للوالدين.  اإلسالم  يوليها  التي 

ۈ  چ  نقرأ:   )83( آية  البقرة  سورة 
و  ۅچ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
قوله  نقرأ   )36( آية  النساء  سورة  يف 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعــــــاىل: 
أمــــــا  ںچ.  ں  ڱڱ  ڱ 
فإهّنا  األنعام  سورة  من   )(5(( اآلية 

ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  چ  تقول: 
ۅ چ. و يف سورة اإلرساء اآلية 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ   (3
ڱ ں چ.

رعايـــة ب.  و  الوالدين  احرتام  مسألة  إّن 
أّن  املنزلــــــة بمكان، حتى  حّقهام من 
القرآن و األحـــاديث و الّروايــــــات 
اإلسالمية، تؤكدان معا عىل اإلحسان 
للوالدين حتى و لو كانـــــــا مرشكني، 
ســــــورة  من   )(5( اآلية  يف  نقرأ  إذ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  چڈ  لقامن: 
گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڳ ڳ ڳ ڳچ.

شكر ج.  منزلة  الكريم  القرآن  رفــــــــع 
إذ  الوالدين إىل منزلة شكر اهللّ تعاىل، 
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تقول اآليـــــة )4)( من سورة لقامن: 
چڇ ڍ ڍ ڌ چ.

أمهيــة  و  عمق  عىل  دليــــــل  هذا  و 
و  اإلســــــالم  منطق  يف  الوالدين  حقوق 
التي  اهللّ  نعم  أن  من  الرغم  عىل  رشيعته، 

يشكرها اإلنسان ال تعّد و ال حتىص.
إهانة د.  بأدنى  يسمح  ال  الكريم  القرآن 

للوالدين، و ال جييـــــز ذلك،)74( ففي 
قال:   الصادق اإلمام  عن  حديث 
أف  من  أدنى  هو  شيئـــا  اهللّ  علم  »لو 
لنهى عنه، و هو من أدنى العقوق، و 
من العقوق أن ينظر الرجل إىل والديه 

فيحّد النظر إليهام«)75(.
الدعوة للعدل واإلحسان:. 3

ڇ  چ  چ  چ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ 
هبذه  سبحانه  ابتدأ   ]90 النحل:  ]سورة 
أهم  بالرتتيب  هي  التي  الثالثة  األحكام 
أن  ملا  اإلنساين  املجتمع  صلب  به  يقوم  ما 
صالح املجتمع العام أهم ما يبتغيه اإلسالم 
يف تعاليمه املصلحة؛ فإن أهم األشياء عند 
اإلنسان يف نظر الطبيعة و إن كان هو نفسه 
عىل  مبنية  الشخص  سعادة  لكن  الفردية، 

يعيش  الذي  االجتامعي  الظرف  صالح 
هو فيه، و ما أصعب أن يفلح فرد يف جمتمع 

فاسد أحاط به الشقاء من كل جانب.
املجتمع  إصالح  يف  اهتم  لذلك  و 
البالغ يف جعل  اجلهد  بذل  و  كبريا  اهتامما 
التعاليم الدينية حتى العبادات من الصالة 
فيها  أمكن  ما  اجتامعية  الصوم  و  احلج  و 
يف  اإلنسان  ليستصلح  ذلك  كل  ذلك، 

نفسه و من جهة ظرف حياته...
ڇ  چ  چ  چ  چ  تعاىل  قوله  ويف 
يف  املساواة  هو  العدل  فإن  ڇچ 
و  فرش،  رشا  إن  و  فخري  خريا  إن  املكافاة 
والرش  بأكثرمنه  اخلري  يقابل  أن  اإلحسان 

بأقل منه.
املساواة  إقامــــــة  هي  العدل  فحقيقة 
من  كل  يعطى  بأن  األمور  بني  املوازنة  و 
ينبغي أن يعطاه فيتساوى يف أن  السهم ما 
يستحقـــه،  الذي  موضعه  واقع  منها  كال 
فالعدل يف االعتقاد أن يؤمن بام هو احلق، 
و العدل يف فعل اإلنسان يف نفسه أن يفعل 
ما فيه سعادته و يتحرز مما فيه شقاؤه باتباع 
هوى النفس، و العدل يف الناس و بينهم أن 
يوضع كل موضعه الذي يستحقه يف العقل 
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املحسن  فيثاب  العرف  أو يف  الرشع  أو يف 
بإحسانه، و يعاقب امليسء عىل إساءته، و 
ينتصف للمظلوم من الظامل و ال يبعض يف 

إقامة القانون و ال يستثني.
يساوق  العدل  أن  يظهر  هنـــــا  من  و 
إال  باحلسن  نعني  ال  إذ  يالزمه  و  احلسن 
ما من طبعه أن متيل إليه النفس و تنجذب 
الذي  موضعــه  يف  اليشء  إقرار  و  نحوه 
ينبغي أن يقر عليه من حيث هو كذلك مما 
يميل إليه اإلنسان و يعرتف بحسنه و يقدم 
ال  باللوم  يقرعه  من  إىل  خالفه  لو  العذر 
خيتلف يف ذلك اثنان، و إن اختلف الناس 
يف  مسالكهم  باختالف  كثريا  مصاديقه  يف 

احلياة)76(.
اإلحسان  به  فاملراد  ْحساِن«  »اإْلِ وأما 
إىل الغري... ، و هو إيصال خري أو نفع إىل 
كأن  املقابلة  و  املجازاة  سبيل  عىل  ال  غري 
يقابل اخلري بأكثر منه و يقابل الرش بأقـــــل 
غري  إىل  اخلري  يوصـــــل  تقدم-و  منه-كام 

متبعا به ابتداء.
إصالح  من  فيه  ما  عىل  اإلحسان  و 
حال من أذلته املسكنة و الفاقة أو اضطرته 
إجياد  و  الرمحة  نرش  من  فيه  ما  و  النوازل، 

املحسن  نفس  إىل  أثره  حممود  يعود  املحبة 
املجتمع و جلب األمن  الثروة يف  بدوران 

و السالمة)77(.
قال:  أّنه   النّبي عن  روي  وقــــد 

چ  چ  چ  تعاىل:  قوله  يف  التقوى  »مجاع 
چ ڇ ڇ چ )78(.

اهللَِّ  َقـــــــْوِل  يِف   ،َجْعَفٍر َأيِب  وَعْن 

ىچ.  ې  ې  چ  َتَعــــــــاىَل: 
حُتِبُّوَن  َما  َأْحســََن  لِلنَّاِس  »ُقوُلوا  َقـــــاَل: 
ُيْبِغُض  اهللََّ  َفإِنَّ  فِيُكــــــْم«.  ُيَقــــــــاَل  َأْن 
امْلُْؤِمننَِي- َعىَل  اَن  الطَّعَّ بَّاَب  السَّ اَن  اللَّعَّ
اِئَل امْلُْلِحَف-َو  َش السَّ اْلَفــــــــاِحَش امْلَُتَفحِّ

حُيِبُّ احْلَِليَم اْلَعِفيَف امْلَُتَعفِّف)79(.

»ُقوُلوا   :الصادق اإلمـــــــام  وعن 
مؤمنهم  كلهم  للناس  أي  ُحْسنًا  لِلنَّاِس 
وجهه  هلم  فيبسط  املؤمنون  أما  خمالفهم  و 
باملداراة  فيكلمهم  املخالفــــــون  أما  و 
الجتذاهبم إىل اإليامن فإن بأيرس من ذلك 
إخوانه  عن  و  نفسه  عن  رشورهم  يكف 

املؤمنني«)80(.
اىل وجود  النفس  توصل علامء  وقـــد 
الذي  الصالح  العمل  و  اإلحســـان  حس 
األخالقية  املفاهيم  نحو  اإلنسان  جيذب 
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كالتضحية و اإليثار و العدل و الشهــــــامة 
غري  اإلنسان  كان  لو  أّنه  حتى  أمثاهلا.  و 
واجد هلذه الصفات، فإّنه يعشق من تتوفر 
أن  عىل  يدل  هذا  و  الصفات،  هذه  فيهم 
كامن  اإلحسان  و  الصالح  للعمل  العشق 
يف جذور النفس))8(. وهكذا يريب اهلل تعاىل 

يئ جب  ىئ  حئ مئ  چ  املتقني  عباده 
ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  حبخب 
جح  مج  حج  يث  ىث  جثمث  يت  ىت 
ُكْم  : »االُْخِبُ مح چ وعن َرُسوُل اهللَِّ
ْن  َعمَّ اْلَعْفِو  اآْلِخَرِة  َو  ْنَيا  الدُّ َخاَلِئِق  بَِخرْيِ 
ْحَساُن إىَِل  َظَلَمَك َو َتِصُل َمْن َقَطَعَك َو اإْلِ
َحَرَمك«))8(  َمْن  إِْعَطاُء  َو  إَِلْيَك  َأَساَء  َمْن 
جاهدا  يسعى  احلقيقي  املؤمن  ألن  وذلك 
للخروج من دائرة األنانية الضيقة، ونجد 
اإلمام اإلمام العسكري يرفع من شأن 
نفع اإلخوان بقوله »َخْصَلَتاِن َلْيَس َفْوَقُهاَم 
ْخَوان«)83(  اإْلِ َنْفُع  َو  بِاهللَِّ  ياَمُن  اإْلِ ٌء  يَشْ
َتَعاىَل:  اهللَِّ  َقْوِل  يِف   ،َجْعَفٍر َأيِب  وَعْن 

قـــــــــــــاَل:  ىچ.  ې  ې  چ 

ُيَقاَل  َأْن  حُتِبُّوَن  َما  َأْحَسَن  لِلنَّاِس  »ُقوُلوا 
بَّاَب  السَّ اَن  اللَّعَّ ُيْبِغُض  اهللََّ  َفإِنَّ  فِيُكْم«. 
َش  امْلَُتَفحِّ امْلُْؤِمننَِي-اْلَفاِحَش  َعىَل  اَن  الطَّعَّ

اْلَعِفيَف  احْلَِليَم  حُيِبُّ  امْلُْلِحَف-َو  اِئَل  السَّ
امْلَُتَعفِّف)84(.

»ُقوُلوا   :الصادق اإلمـــــــام  وعن 
مؤمنهم  كلهـــم  للناس  أي  ُحْسنًا  لِلنَّاِس 
وجهه  هلم  فيبسط  املؤمنون  أما  خمالفهم  و 
باملداراة  فيكلمهــــــــم  املخالفون  أما  و 
الجتذاهبم إىل اإليامن فإن بأيرس من ذلك 
إخوانه  عن  و  نفسه  عن  رشورهم  يكف 

املؤمنني«)85(.
الناحية  من  كبي  أمهية  لإلحسان  و 
اإلنسانية، فهو األسلوب العميل يف تقديم 
الذي  احلق  موقع  من  لآلخرين،  اخلري 
موقـــــع  من  أو  اخلري،  ذاك  يف  يمتلكونه 
العطـــــــاء الذايت. فإن اهللَّ يريد أن تنطلق 
حب  أساس  عىل  الناس  بني  العالقـــات 
اإلسالم  أّكد  فقد  العطاء،  روح  و  اخلري 
أن  احلق  لصاحب  أن  عىل  آية  من  أكثر  يف 
من  لإلنسان  أحّب  لكنـــه  و  حقه،  يأخذ 
موقعه كصاحب حق أن يعفو و يسامح و 
يتنازل، عىل أساس اإلحسان. و ربام كان 
هدف التقارن بني العدل و اإلحسان، من 
أجل تأكيد احلق لصاحبـــه و تركيز العدل 
الترشيع من جهة، و  ثابت يف  عىل أساس 
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للعدل  القاسية  النتائج  ختفيف  أجل  من 
من  خيفف  لكي  لإلحسان  املجال  بإفساح 
حياة  يف  التوازن  يتحقق  بحيث  حّدته، 
اإلسالمية  الشخصية  بناء  يف  و  املجتمع 

عىل أساس من العدالة و التسامح)86(.
وتقوى . 4 تعاىل  اهلل  تقوى  اىل  الدعوة 

األرحام:
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قال 
]سورة  ڦچ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ 
دورها  و  التقوى،  أمهية  إّن   ،]( النساء: 
يف  سببت  الصالح  املجتمع  قاعدة  بناء  يف 
و  احلارضة،  اآلية  هناية  يف  جمددا  تذكر  أن 
أن يدعو سبحانه الناس إىل التزام التقوى، 
مجلة  إليها  أضاف  تعاىل  أّنه  األمر  غاية 
َتساَئُلوَن  ِذي  الَّ اهللََّ  ُقوا  اتَّ قال:  إذ  أخرى 
بِِه أي اتقوا اهللّ الذي هو عندكم عظيم، و 
تذكرون اسمه عند ما تطلبون حقوقكم و 

حوائجكم فيام بينكم.
ثّم أّنه يقول: »و األرحام« و هو عطف 
املعروفة  القراءة  كانت  هلذا  و  »اهللّ«،  عىل 
معناها:  فيكون  »واألرحام«  نصب  هي 
صالتكم  تقطعوا  ال  و  األرحام،  اتقوا  و 
أّوال  يدل  هنا  املوضوع  هذا  ذكر  إّن  هبم. 

القرآن  يعطيها  التي  الفائقة  األمهية  عىل 
الكريم ملسألة الرحم و وشيجة القربى إىل 
درجة أّنه يذكر اسم األرحام بعد ذكر اسم 
الذي  األمر  إىل  إشارة  هو  و  سبحانه،  اهللّ 
أنكم مجيعا من  اآلية، و هو  ُذكر يف مطلع 
-يف  يعني  هذا  و  واحدة،  أّم  و  واحد  أب 
احلقيقة-أّن مجيع أبناء آدم أقرباء و أرحام، 
أن  يستوجب  الرتابط  و  االرتباط  هذا  و 
تفريق  دون  من  يتوادوا  و  اجلميع  يتحاب 
أو متييز بني عنرص و آخر، و قبيلة و أخرى، 
ثّم  الواحدة  القبيلة  أفراد  يتحاب  كام  متاما 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  بقوله:  اآلية  خيتم 
ڦچ)87(.

عىل  الرشيفة  الروايات  أكـــدت  وقد 
ماء)88(،  رشبة  بسقي  ولو  الرحـــــم  صلة 
أن  النبي  عن  روي  وقد  سالم)89(  رد  أو 
صلة الرحم أحد أهداف البعثة)90( وحذر 
الرسول من قطيعة الرحم عن عبد اهلل 
بن سنان قال: قلت أليب عبد اهلل: »إّن 
يل ابن عم أِصَله فيقطعني وأِصَله فيقطعني 
إّياي أن أقطعه.  حّتى لقد مهمت لقطيعته 
وصلته  إذا  إّنك  قال:  قطعه؟.  يل  أتأذن 
وقطعك وصلكام اهلل عّز وجّل مجيعًا وإن 
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قطعته وقطعك قطعكام اهلل«))9(.
املقابلة باملثل بعدالة والعفو:. 5

ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  تعــــــاىل:  قال 
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

 ]40-  39 الشورى:  ]ســـورة  ۈچ 

فاملقابلة مرشوعة و لكنّها حمدودة بالتامثل 
ک  ک  ک  ک  چ  رّبنا:  قال  إذ 
گ گ گ گ ڳچ ]سورة البقرة: 
اهللّ عىل  قبل  من  التأكيــــــد  هذا  و   ](94
التامثل مهم جدا، كام قال القرآن احلكيم يف 

معرض حديثه عن بني إرسائيل: چ ے 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
و   »(« ۈ ۈ ٴۇ ۋچ 
و  الفضيلة  قمة  اىل  بأتباعه  يرتفع اإلسالم 

اإلحسان بدعوته للعفو.
ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ 

ۈ ۈ چ و الدعوة للعفو هنا ال تدّل 

عىل أّن رّبنا يأمر بغض النظر عن الظاملني، 
أّنه سبحانه يدافع عنهم، كاّل.. فهو ال  أو 
حيّب الظاملني كام تشري اىل ذلك خامتة هذه 
يمكنه  ال  اإلنسان  لكّن  و  الكريمة،  اآلية 

من  بالظلم  اآلخرين  عىل  قطعّيا  حيكم  أن 
فبغم  الناس،  مع  اليومي  تعامله  خالل 
ممارساته  بعض  اىل  استنادا  ظامل  فالنا  أّن 
البغي عىل  الظاملون من  فيه  فيام وقع  فيقع 
منهم  يسرتّدون  إّنام  بأهّنم  زعام  الناس 
عن  يعفو  أن  له  فينبغي  املسلوبة  حقوقهم 
الناس ما أمكنه ذلك، و بالذات إّن العفو 
يف كثري من األحيان يكون نفسه دافعا قوّيا 
بالتايل  و  االعتذار،  و  التوبة  نحو  للميسء 
اإلصالح، و هذا األمر هو الذي جيعل من 

العايف مصلحا، حسبام تشري اآلية إليه))9(.
والعفو مفهوم خاص فال بد من عدم 
القانونية  املسائلة  ترك  او  بالصفح  خلطه 
أعامق  من  تنبع  فهوعملية  النسيان،  أو 
الفرد تتغري اجلوانب املعرفية واإلحساسية 
والسلوكية جتاه اخلطأ والشخص املخطىء 
من  نابع  دافع  هو  العفو  فإن  الواقع  ويف 
املواجهة،  تقليل  عىل  يبعث  وإرادة  وعي 
الطرف املخطىء  والغضب واإلنتقام جتاه 
أيضا  ويقوم  اإلجيابيــــــة  املشاعر  وتقوية 

بتبديل املشاعر السلبية)93(.
النتيجة: القرآن الكريم املنّزل من قبل 
خاطب  الذي  اإلنسان(  )خالق  تعاىل  اهلل 
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حياة  يف  التعقل  أمهية  عىل  وأكد  العقول 
اإلنسان وأّطر احلياة بقوانني تضمن حقوق 
األفراد، مل هيمل اجلانب العاطفي بل سعى 
إحساسات  من  هبا  الرقي  بعد  لتحريكها 
نبيلة،  إنسانية  عواطف  اىل  وانفعاالت 
العقول  شحذ  بني  متعددة  آيات  يف  وقرن 
حتريك العواطف ذلك ألهنام جناحا روح 
اإليامن الذي يشمل القبول العقيل والعقد 
القلبي لذلك القبول. ومل يركز عىل جانب 
عىل حساب إقصاء أوإمهال اجلانب اآلخر.

*   *   *
اهلوامش:

))( انظر فلسفــــــــــة األخالق، جمتبى مصباح، 
ص)68-6.

))( وهذا الشعور الينعدم حتى عند من تقاعس 
عن بناء ذاته وإبراز قابلياته ويظهر ذلك من 
بل  املنقبضة،  النفسية  وحالته  لسانه  فلتات 
الصحة  عىل  السلبي  تقاعسه  تأثري  ويظهر 

اجلسدية.
EDGAR MORIN )3(

)4( جملة اإلستغراب، أزمة املعرفة، عندما يفتقر 
الغرب إىل فن العيش السنة االوىل -خريف 

5)0) م/ 436) هـ، ص)5.
)5( م ن ص )5 -57.

الشهيدحممد  السيد  يقول  كام  فــاالســالم   )6(
من  النه  واملكان  الزمان  فوق  الصدر  باقر 
قدر  فقد  واملكان  الزمان  الذي خلق  وضع 

هلذه الرسالة القدرة عىل االمتداد مهام امتد 
املكان والزمان..

وهلذا تكون الصيغة النظرية لالسالم املتمثلة 
بالنص االهلي صيغة ثابته فوق التغيري وهي 
التي تتحكم بعوامل التغري والتجدد وليس 
العكس ولعل يف هذه النظرية يمكن التفسري 
الدقيق ملفهوم اخلامتية يف الرسالة االسالمية 
استيعاب  اســاس  عىل  تقوم  اخلامتية  فــان 
الواقع وختطيه اىل استرشاق املستقبل وهذا 
فكر  خالل  من  اال  حتقيقه  يمكن  ال  املعنى 
ال خيضع لعوامل التغري والتجدد فال بد ان 
العوامل لتحقيق  بتلك  يكون فكرا متحكام 
عبد  د.  واملكاين..  الزماين  االمتداد  مفهوم 
 www. adawaanews. الزهراء البندر

net
هللّ  اتقاكم  اين  واهلل  »اما   اهلل رسول  عن   )7(
واصيل  وافطر  اصوم  لكني  له  واخشاكم 
وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 

فليس منّي«.
األصيل،  املحمدي  اإلســالم  به  ونقصد   )8(
تفهم  مل  اسالمية  مذاهب  هناك  فان  واال 
مثال  فالصوفية  الصحيح  بالشكل  املفاهيم 
مل تفهم الزهد وعدم النعلق بالدنيا بالشكل 

الصحيح.
إَِلْيَك  "َأْشُكو  امْلُْؤِمننَِي  َأِمرَي  اىل  اْلَعاَلُء  )9( شكى 
َقاَل  َلُه  َوَما  َقاَل  ِزَياٍد حيث  ْبَن  َأِخي َعاِصَم 
بِِه  َعيَلَّ  َقاَل  ْنَيا  الدُّ َعِن  َوخَتَىلَّ  اْلَعَباَءَة  َلبَِس 
َفَلامَّ َجاَء َقاَل َيا ُعَديَّ َنْفِسِه َلَقِد اْسَتَهاَم بَِك 
اخْلَبِيُث َأ َما َرمِحَْت َأْهَلَك َوَوَلَدَك َأ َتَرى اهللََّ 
َتْأُخَذَها"  َأْن  َيْكَرُه  َوُهَو  يَِّباِت  الطَّ َلَك  َأَحلَّ 

هنج البالغة/ اخلطب 09).
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ar. wikipedia. org )(0(
)))( م، ن.

ُد،  الَتودُّ الَعقِل  أّوُل   :امرياملؤمنني عن   )(((
غرر احلكم، ج)، ص384، ح3)9).

)3)( مقاييس اللغة، مادة: »أ ن س«.
ص94  املــفــردات  اإلصفهاين،  الراغب   )(4(

مادة: »أ ن س«.
)5)( حممد رضا موسوی نسب، ايامن و تأثري آن 
بر مبادي رفتار )اإليامن وتاثريه يف مبادىء 
االفكار(، جملة معرفت، العدد04)-مرداد 
اخلميني.  االمــام  مؤسسة  موقع   ،(385

nashriyat. ir
-التعريفات  ص577  للّراغب:  املفردات   )(6(

للجرجاين: ص65.
)7)( لسان العرب ))/ 458.

بلغ  الذي  اجلوهر  وهو  اهليوالين:  العقل   )(8(
ــؤون والــكــامالت  ــش درجـــة الــكــامل يف ال
احليوانية، والقوى احليوانية فعلّية فيه، لكنّه 
اإلنسانية  للكامالت  بالنسبة  فعليًا  يصبح  مل 
واإلدراك العقالين، وإن كان مستعدًا لتقّبل 
التعليم  له  توّفر  ما  فمتى  العلمية؛  الصور 

الالزم، تقّبل الصور العلمية فورًا.
العقل بامللكة: النفس يف هذه املرتبة، جوهٌر 
اهليوالين،  العقل  جوهر  من  وأقــوى  أعىل 
فقد أصبحت بعض القوى اإلدراكية فعليًة 
وخرجت  املرحلة،  هذه  يف  تدرجيي  بشكل 
عن املرتبة اهليوالنيــــــــة، بمعنى أّن النفس 
البدهيية  الكلية  القضايا  تــدرك  أصبحت 
النقيضني ال جيتمعان  أّن  بنحو عقالين، كام 
عّلة  إىل  حيتاج  حادث  وكّل  يرتفعان،  وال 
العقل  مازال  املرحلة  هذه  يف  لكن  حمدثة. 

القياس والبهان  ترتيب  القدرة عىل  يفتقد 
من  العقليـــــــة  املطالب  الستنباط  املنطقي 

املقّدمات األولية.
العقل الفعيل: تكون النفس يف هذه املرحلة 
وتتمّكن  واالستنتاج،  التفّكر  عىل  قــادرًة 
من  العلمية  املجهوالت  استخراج  مــن 
إىل  بضّمها  الواضحة  البدهيية  املقدمات 
بعضها وتأليف البهــــــــــان واالستدالل 
صفــة  إطــالق  ويمكن  الدقيق،  املنطقي 
العامل احلقيقي عىل صاحب هذه املرتبة، وإن 
فعليًة  املرحلة  هذه  يف  العقلية  القّوة  كانت 
واردين  والغفلة  اخلطأ  مازال  لكن  حمضة، 

يف حقها.
هذه  يف  النفس  تتنّزه  املستفــــــاد:  العقل 
الفكر  عامل  يغّطي  الذي  الغبار  عن  املرحلة 
الرتكيز  يف  وتبلغ  أحيانًا،  الغفلة  ويسبب 
عىل جوهرها العقيل واالستغراق يف إدراك 
املعقوالت املحضة درجًة من القّوة، تشاهد 
ما  لقّوٍة  يمكن  وال  أمامها،  معقوالهتا  فيها 
جذهبا إىل عامل احلس والتغّلب عىل مدركاهتا 
العقيل  الكامل  مراتب  غاية  وهذه  العقلية، 
حسني  حممد  السيد  اإلنسانيـــــة.  والفعلية 
الزارعي  عيل  عّباس  حتقيق:  الطباطبائي، 
ص48).  احلــكــمــة،  هنــايــة  ــزواري  ــب ــس ال
مؤسسة النرش االسالمي، قم، 6)4)هـ ق.
العربية  اللغة  معجم  احلميد،  عمرعبد   )(9(
الكتب،  عامل  ص6)5).  ج)،  املعارصة 

بريوت، 9)4) هـ -008) م.
 pulpit. الغوييّل،  عثمـــــــــــــــــــــــــان،   )(0(

.alwatanvoice. com
يف  االخالق  اليزدي،  املصباح  تقي  حممد   )(((
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القران، ج)، ص57.
)))( م، ن.

الذكاء  احلــســن،  ــو  اب الــرفــاعــي  ــرسى  ي  ،)(3(
لنيل  رسالة  الكريم،  القرآن  يف  العاطفي 
شهادة املاجستري جامعة كوالملبور3)0)م، 

ص5.
)4)( عيسى، جابر، رشوان، ربيع عبده، الذكاء 
عن  والرضا  التوافق  عىل  وتاثريه  الوجياين 
االطفال،  لدى  األكاديمي  واالنجاز  احلياة 
نقـــــــل  حسب  قنا،  بجامعة  الرتبية  كلية 

الرفاعي، مصدر سابق، ص98.
تفسري  الطباطبائي،  حسني  حممد  السيد   )(5(
امليزان، ج3)، ص: 58)، جامعة املدرسني 

بقم، 7)4)هـ ق.
)6)( حممد باقر املجلسی،، بحاراألنوار، ج 74 

ص60).
)7)( املجليس، مصدر سابق، ج ): )8.

)8)( مستدرك الوسائل )): 03) ح744)).
)9)( م، ن.

كلمة  الكريم  القرآن  يف  تكّررت  حيث   )30(
الذكر  وكلمة  مّرة،   779 ومشتّقاهتا  العلم 
 (0 والفقه  مــّرة،   49 والعقل  مــّرة،   (74
مــّرة،  والــلــّب6)  ــّرة،  م  (8 والفكر  ــّرة،  م

والتدّبر 4مّرات.
رضابرنجكار،  حممد  شهري،  ری  حممدی   )3((
الــعــقــائــد اإلســالمــّيــة، ج)،  مــوســوعــة 

ص58).
ومبادئ  التوحيد  العلواين،  جابر.  طــــــه   )3((
املنهجية، ص)35. ، القاهرة: دار السالم، 

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 0)0)م.
العقل  )اليكمل   :احلسني اإلمــام  قال   )33(

االباتباع احلق(، بحار االنوار ج)ص7)).
)34( محيد بارسانيا، العقالنية اإلسالمية والعقل 
احلديث، ترمجة: عيل آل دهر اجلزائري، جملة 

.nosos. net ،نصوص معارصة
العقل  )اليكمل   :احلسني اإلمــام  قال   )35(
االباتباع احلق( املجليس، حممد باقر، مصدر 

سابق، ج )ص7)).
هنج  كاجَلهِل(  َفقَر  )ال  املؤمنني:  أمري  فعن   )36(

البالغة، ص478.
)37(

)38( حممد قطب، دراسات يف النفس االنسانية، 
983) ص64.

العدد  التوحيد،  تقي، جملة  املصباح، حممد   )39(
األول، ص )0).

فان  أوالدكــم  )قبلوا   اهلل رسول  فعن   )40(
األمــايل  اجلنة  فــی  ــة  درج قبلة  بكل  لكم 

للصدوق ص497-496.
))4( الكايف، الكليني ج6، ص49.

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  زب   )4((
ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے رب ]سورة املنافقون: 

.]9
ې  ې  ۉې  ۉ  زب   )43(
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

وئ رب ]سورة النساء: 9)[.
)44( حتف العقول، ص 5)4.

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  زب   )45(
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
]ســورة  رب  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ 

االنفال: 63[.
ڭ  ڭ  ۓ  زب  تعاىل:  قال  )46(؛ 
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ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ 
ٴۇۋ ۋ ۅ رب .

)47( نجفي، حممد وآخرون، سازماندهي تربيت 
)تقنني  قراين  آموؤهاي  بر  مبتني  عاطفي 
التعاليم  عىل  املستند  العاطفية  الرتبية  نظام 
تعليم  مسائل  در  پــژوهــش  الــقــرآنــيــة((، 
ص56.  ــدد39،  ــع ال اســالمــي،  وتربيت 

ک  ک  ک  ک  ڑ  زبڑ 
گ رب ]سورة احلديد: 7)[.

ــورة  ]س رب  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  زب   )48(
البقرة: 65)[.

)49( الكايف: )/ 5))/ 3.
تاثري  من  التخلص  يف  كبري  دور  للهدية   )50(
أكد  وقد  املحبة  واذكــاء  السلبية،  املشاعر 
 :اإلسالم عىل التهادي، فعن رسول اهلل
َة،  َة، و جَتُدُر حديث االُُخوَّ ُة ُتوِرُث امَلَودَّ اهلَِديَّ
ميزان  حَتابُّوا.  هَتــاُدوا  غينََة،  الضَّ ُتذِهُب  و 
للقيمة  األمهية  يعطي  ومل   (3 ج  احلكمة 
إذا  عيل  يا   النبي عن  للهدية،  املادية 
طبخت شيئا فأكثر املرقة فإهنا أحد اللحمني 
و اغرف للجريان فإن مل يصيبوا من اللحم 
 الرضا اخبار  عيون  املرق،  من  يصيبوا 

ج)ص73..
))5( وسائل الشيعة، ج 5)، ص 54).

ووجــوب  اللطف  قــاعــدة  مقالة  ــع  راج  )5((
اإلمامة، الشيخ عيل الرباين الكلبايكاين.

)53( الطبيس، ج) ص870.
)54( راجع كتاب الذكاء العاطفي لدانييل كوملان 

ترمجة ليىل اجلبايل.
)55( يرسى الرفاعي أبو احلسن، مصدر سابق، 

ص6).

وسلطته  العقل  »مسألة  السيد،  رضــوان   )56(
جملة  القديمة«،  اإلسالمية  النقاشات  يف 
التسامح، عدد6)، 006)م، ص))-)).
)57( الشيخ حممد تقي املصباح، درس االخالق 

اجللسة الرابعة عرش 6) آب ))0)م.
بني  العقل  مفهوم  فاضل،  تقي  حممـــــــد   )58(
مقارنة،  نقدية  قــراءة  والــديــن،  الفلسفة 
ترمجة: مشتاق احللو، جملة نصوص معارصة 

8) يونيو4)0).
)59( أصول الكايف ): ح)).

)60( انظر: كوملان دانييل الذكاء العاطفي ترمجة 
ليىل اجلبايل.

))6( السيد إحسان الشهرستاين،، العقل املزدوج 
قراءٌة يف نظرية املعرفة عند الشهيد الصدر، 
جملة  حــســن،  عــيل  حسن  السيد  تــرمجــة: 

نصوص معارصة العدد9)، ص 77).
بايامن  عاطفة  رابطة  حقاين،  احلسن  ابو   )6((
معرفت  (جملة  باإليامن  العاطفة  )عالقة 

كالمي، العدد0)ص77.
)63( املصدر نفسه، ص90.

)64( هنج البالغة، ص3)3.
الكالم،  علم  يف  الذخرية  املرتىض،  السيد   )65(
النرش  ــة  ــس ــؤس 563م ص  ق  ))4)هـــــ 
بقم  املــدرســني  جلامعة  التابعة  االســالمــي 
التابعة  االسالمي  النرش  مؤسسة  املقدسة 

جلامعة املدرسني بقم املقدسة، ))4)هـ.
التعبري  خصائص  املطعني،  العظيم  عبد   )66(

القرآين وسامته البالغية3)4)، ص4).
)67( حممدقطب، دراسات يف النفس اإلنسانية،، 
ــرشوق  ال دار  الــســابــعــة،  الطبعة  ص3، 

بريوت، 983).
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)68( حممد عبد العظيم الزرقاين، مناهل العرفان 
الــعــريب- الكتاب  دار  ــقــران  ال عــلــوم  يف 
م   (995- هـــ   (4(5- ط)  ــريوت-  بـ

ص5)3.
)69( حتف العقول، ص63).

)70( مكارم الشريازي، نارص، األمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، ج8، ص: 365.

الرابعة  اجللسة  االخالق  درس  املصباح،   )7((
عرش 6) آب ))0)م.

العقل  مفهوم  حممد،  فاضل،  تقي  حممد   )7((
مقارنة،  نقدية  قراءة  والدين،  الفلسفة  بني 
ترمجة: مشتاق احللو، جملة نصوص معارصة 

8) يونيو4)0).
مصدر  الطباطبائي،  حسني  حممد  السيد   )73(

سابق،، ج))، ص373: )37.
)74( الشيخ نارص املكارم الشريازي ج8 445-
446، مدرسة اإلمام عيل، قم، ))4)هـق.
ج)  الكايف  الكليني،  يعقوب  بن  حممد   )75(

.349
مصدر  الطباطبائي،  حسني  حممد  السيد   )76(

سابق، ج))، صص 330 -)33.
ج))،  سابق،  مصدر  الطباطبــــــــــائي،   )77(

ص)33.
)78( امحد ارام، احلياة، ج6، ص0).

)79( املجليس، مصدر سابق، ج)7، ص)8).
)80( املصدر نفسه.

سابق،  مصدر  الشريازي،  مكارم  نارص   )8((
ج))، ص: 5)5.

األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار   )8((
األطهار ج)7 308.

آل  عن  العقول  حتف  احلــراين،  شعبة  ابن   )83(
الرسول ص489.

)84( املجليس، مصدر سابق، ج)7، ص)8).
)85( املصدر نفسه.

وحي  من  اهلل،  فضل  حسني  حممد  السيد   )86(
القران، ج3)، ص)8).

ج 3،  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل   )87(
ص: )8.

ولو  رمحــك  »صــل   :اهلل عبد  أبــو  قــال   )88(
برشبة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم 
كّف األذى عنها«. الكايف، الشيخ الكليني، 

ج)، ص)5).
»صلوا  قـــال:  أّنـــه   اهلل رســـول  عــن   )89(
أرحامكم ولو بالسالم« ميزان احلكمة ج)، 

ص058).
)90( حممد باقر املجلسى، بحار االنوار، ج 38، 

باب 65، احلديث 49.
))9( الكليني، الكايف، د)، ص55).

القرآن،  هــدى  من  املـــدريس،  حممدتقي   )9((
ج))، صص: 378، 379.

روان  بخيش  اثــر  وآخـــرون،  محيد  نجمة   )93(
مذهب  ــاري  ــتـ -رفـ شــنــاخــتــي  درمــــاين 
السلوكي  املعريف  النفيس  حمــور)الــعــالج 
وديـــن،  شــنــايس  روان  جمــلــة  ــي(،  ــن ــدي ال
صيف  العدد)،  اخلامسة،  السنة  العدد8)، 

008)، ص9.



صديقة املوسوي

209

التوحيد ومبادئ . ) العلواين، طه جابر. 
املنهجية، ضمن: املنهجية اإلسالمية، 
العاملي  املعهد  السالم،  دار  القاهرة: 

للفكر اإلسالمي، 0)0)م.
حتقيق . ) الشيعة،  وسائل  العاميل،  احلر 

.مؤسسة آل البيت
العظيم مناهل . 3 الزرقاين، حممــــد عبد 

أمحد  فواز  القران  علوم  يف  العرفان 
بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  زمريل 
الطبعة األوىل، 5)4) هـ -995) م.

الكتاين حممد، االسالم وقيم العقالنية . 4
املجلس  منشورات  البيضــــــاء  الدار 

العلمي املحيل006).
األنوار، . 5 بحار  باقر،  حممد  املجليس، 

بريوت: مؤسسة الوفاء، 4)4) هـ ق.
وهبة . 6 مكتبة  العظيم،  عبد  املطعني 

ط).
رضا، . 7 حممـــــد  شهري،  ری  حممدی 

برنجكار، موسوعة العقائد اإلسالمّية 
قم: داراحلديث، 387).

ىف . 8 األمثل  نارص،  الشريازي،  املكارم 

املصادر واملراجع:

نور  جمموعة  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري 
األلكرتونية.

معجم . 9 خمتار،  أمحد  عمر.  احلميد  عبد 
الكتب،  عامل  املعارصة  العربية  اللغة 

9)4) هـ -008) م.
الذكاء . 0) يرسى،  احلسن،  أبو  الرفاعي 

العاطفي يف القرآن الكريم، أطروحة 
يف  الفلسفة  ماجستري  درجـــــة  لنيل 
ماليا  جامعة  اإلسالمية  الدراسات 

كوالملبور.
النفس . )) يف  دراســـــات  حممد:  قطب، 

دار  السابعة،  الطبعة  اإلنسانيــــــــة، 
الرشوق بريوت، لبنان.

ابراهيم، . )) بن  سيد  شــــاذيل،  قطب 
الرشوق  دار  القرآن،  ظــــــالل  ىف 

))4)ق.
جممع . 3) حسن،  بن  فضل  الطبسى، 

البيان ىف تفسري القرآن، نارص خرسو، 
.(37(

يف . 4) امليزان  حسني،  حممد  الطباطبائي 
تفسري القرآن.
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االيامن . 5) رضا  حممد  نسب،  موسوي 
وتاثريآن  )ايامن  السلوك  عىل  وتأثريه 
العدد04)،  معرفت  جملة  رفتار(  بر 

مرداد 385).
مورغان، إدغار، أزمة املعرفة، عندما . 6)

جملة  العيش  فن  إىل  الغرب  يفتقر 
-خريف  االوىل  السنة  اإلستغراب، 

5)0) م/ 436) هـ.
املواقع اللكرتونية:

1. http: // mesbahyazdi. org.

2. ar.wikipedia.org.



فحوى البحث

(((

القرآن  لغة  نظريتني يف  عند  نقف  البحث سوف  من خالل هذا 

او لنقل اتجاهني الننا نجد احياناً اكرث من نظرية تدخل تحت اتجاه 

واللغة  القرآن،  لغة  يف  النظريات  اهم  عن  فيه  وتحدث  كام  واحد، 

الرمزيةو الفهم املعمق لها وجذورها واملناقشات حولها وتحدث عن 

اللغة التأريخية . وفيها رأيان: االول: ينفي صفة املضمون الواقعي عن 

القرآن، فهم معمق لها ، وجذورها، واملناقشات عليها، والرأي اآلخر 

م املفاهيم الدينية اىل عرضية وذاتية، فنأخذ  تجاوز النص الديني وقسَّ

عرض  ثالث  مبحث  ويف  ومناقشتها،  وجذورها،  لها،  املعمق  الفهم 

لواقعية لغة القرآن، واستعراض االدلة عليها.

ايثار نصري دواره العباس
جامعة املصطفى العاملية
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املقدمـــــــــة:
النص  تتناول  التي  الدراسات  تعــــّد 
فلسفة  يف  ُيطرح  ما  اهم  من  اليوم  الديني 
متنوعة  عدة  مسائل  تتضمن  وهي  الدين 
االخر  وبعضها  موروث  قديـــــم  بعضها 

حديث النشأة.
التي  والنظريات  اجلديدة  املسائل  اما 
دور  دراسة  فمنها:  ُطرحت،  ان  ُيسبق  مل 
كونه  حيث  من  ووظيفته  الديني  النص 
نصًا اخالقيًا هيدف اىل جمرد احلث والوعظ 
ام نصًا واقعيًا حيكي عن الواقع ويعرفه لنا، 
واضحًا  معنى  تفيد  جازمة  لغة  ذا  وكونه 
ة تنفتح عىل احتامالت  وحمددًا، ام لغة حمريَّ
عرصه  ثقافة  يف  تأثره  ومسألة  متعددة؟. 

ولغته او عدم تأثره فيهام؟.
الكريم  القرآن  لغــــــــــة  دراسة  ان 
االثر  له  فيها  واضحة  رؤية  اىل  والوصول 
قواعد  حيدد  اذ  التفسري،  عملية  يف  البالغ 

التفسري و )هرمنيوطقيا( النص القرآين.
احدى  هي  اللغة  مسألة  ان  والشك 
اهم قواعد تفسري القرآن إْذ ان للقرآن ظهر 
ومتشابـــه،  حمكم  وتأويل،  تفسري  وبطن، 
متثيل، كناية، استعارة، وحروف مقطعة... 

وبمالحظة هذه امليزات يظهر لنا ان املجال 
من  متعددة  الستظهارات  امامنا  مفتوح 

هذا النص.
لذا يشكل البحث والتدقيق يف معرفة 
لغة القرآن مفتاحًا اساسيًا للوصول اىل فهم 
القرآن ومعيارًا لتقويم خمتلف النظريات يف 

موضوع تفسري القرآن.
ونستطيع القول ان الوصول اىل حجية 
لغة القرآن يف معرفة مراد اهلل تبارك وتعاىل 
اللغة  تستطيع  التي  املعاين  من  بمعنى  ولو 
تفسري  مبـــــاين  من  مبنى  هو  عنه  التعبري 

القرآن، وهو من املباين الداللية.
اللغة  واقعية  بعدم  القول  عىل  النه 
يأخذ  سوف  التفسري  اجتاه  فأن  القرآنية، 
متعــــددة  مناحي  نقل  مل  ان  آخر،  منحى 
اهلل  حكمة  خالف  وهذا  التفسري،  لعملية 
كتاب  الكريم  القرآن  فأن  وتعاىل  تبارك 

هداية للبرشية چ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ 
ڀ چ ]سورة البقرة: )[، فكيف يكون 

كذلك اذا مل تكن لغته واقعية.
املبحث االول:

اللغة يف اللغة واالصطالح:
الكبري  اجلدل  اىل  نشري  ان  بنا  وجيدر 
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املتمحور حول مفهوم اللغة بني الباحثني يف 
جل العصور من حيث اللغة واالصطالح 

قبل الثبات عىل تعريف شامل ودقيق.
اللغة لغة:

اللغة  »لغو  اللغة:  حد  يف  اخلليل  قال 
الكالم  اختالف  اللغون[:  ]و  واللغات 
يعني  ]لغوا[،  يلغو  لغا  و  واحد  معنى  يف 
عز  اهلل  وقول  الباطل،  يف  الكالم  اختالط 

ڳچ  گ  گ  گ  گ  چ  وجل: 
بالباطل.  أي:   ،]7( الفرقان:  ]ســــورة 
]سورة  چ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  وقولـــــــه 
فصلت: 6)[ يعني: رفع الصوت بالكالم 
قال  »من  احلديث:  ويف  املسلمني  ليغلطوا 
فقد  صه  خيطب[:  ]واالمام  اجلمعة  يف 

لغا«، أي: تكلم«))(.
قال  )لغا(  الرازي:  قــــــال  ذلك  ويف 
اليشء  والغى  وصدي  عدا  وبابه  باطاًل، 
ومجعها  لغو  أو  لغي  أصلها  واللغة  ابطله 
وقال  أيضا  ولغات  وبرى  برة  مثل  لغى 

بعضهم سمعت لغاهتم بفتح التاء« ))(.
اللغوية  التعريفات  هذه  ان  والخيفى 
مل  فهي  املقام  يف  منها  االنتفاع  اليمكن 
تعط حدًا واضحًا كي نستفيد منه يف املقام 

يف  التعريف  عىل  الوقوف  من  البد  لذلك 
االصطالح.

اللغة اصطالحًا:
وهنا سوف نعرض قسمني من الذين 
االول  القسم  اصطالحــــًا،  اللغة  فوا  عرَّ
الغربيني،  اللغة  التعريفات عند علامء  اهم 
واالدلة  عندنا  املختار  التعريف  واالخر 

القرآنية عليه.
اللغة  علامء  عند  اللغة  تعريفات  اهم 

الغربيني)3(:
اللغوي . ) العامل  عند  اللغــــــــة  تعريف 

فرديناند دي سوسري:
اللغه هي نظام متناسق من العالمات 
اللغة- -اي  وهي  بينهــــــــا،  فيام  املتاميزة 
مجيعهم،  اجلامعة  ابناء  اذهان  يف  موجودة 
اعتباطا وتتجىل يف خالل  الفرد  ويكتسبها 

النشاط الفعيل للفرد )املتكلم(.
تعريف اللغة عند العامل اللغوي ادوار . )

سابري:
برشية  طريقة  حمض  نحو  عىل  اللغــة 
واالحاسيس  االفكار  لنقل  غريزية  غري 
الرموز  من  نظام  بواسطـــــــة  والرغبات 

املكتسبة اعتباطًا.



الرمزية والتأرخيية يف لغة القرآن

214

اللغوي . 3 العامل  عند  اللغــــة  تعريف 
جمموعة  هي  اللغة  بلومفليد:  ليونارد 
حافز  يكيفها  الصوتية  العادات  من 
من  شكاًل  كوهنا  تتعدى  فال  البيئة 
لذلك  استجابة  ثم  احلافز  اشكــــال 

احلافز.
اللغوي . 4 العامل  عند  اللغــــة  تعريف 

تواصيل  نظام  هي  اللغـــة  جاكبسون: 
صوتية  رموز  من  مكـــــون  اجتامعي 

مكتسبة اعتباطًا.
تعريف اللغة عند العامل اللغوي ناعوم . 5

غري  جمموعة  هي  اللغة  تشومسكي: 
كل  )المتناهية(  اجلمـــل  من  حمدودة 
يف  حمدودة  املجموعـــة  تلك  يف  مجلة 
من  حمددة  جمموعة  من  ومركبة  طوهلا 

العنارص.
وهذه التعريفات تكشف بوضوح اهنا 
اىل  النظر  زوايا  باختالف  خمتلفة  تعريفات 
المتقاطعة،  متكاملة  كانت  لذلك  اللغة 
اهنا  عىل  اللغـــة  اىل  ينظر  بعضهم  ولكن 
من  اهنا  يرى  االخر  وبعضهــــــم  مكتسبة 

االمور الفطرية التي يمتلكها االنسان.
اللسان،  هي  اللغة  ان  القول  نستطيع 

العضيل  اللغوي  معناه  عن  النظر  بقطع 
عن  النظر  وبقطــع  الفم،  داخل  املتحرك 
اخلاص  اللسان  اللسان،  من  املراد  كون 
بامة او مجاعة كاللسان العريب او الفاريس 

او االنجليزي)4(.
ان  عىل  تتفق  الدراسات  كانت  وان 
لدى  الذهنية  القدرات  من  هي  اللغـــــــة 
يف  وحدنا  نكون  عندما  فحتى  االنسان 
خلوة تفكري والنتحدث اىل احد فاننا نقوم 
واالستفادة  اللسان  قدرات  باستخــــدام 
منها، والذي يفقد النطق بسبب حادث او 

عيب والدي اليفقد اللغة)5(.
اللغة يف االستعامل القرآين:

ملفردة  القرآين  االستعامل  فأن  كذلك 
لفظ  كان  وان  اللسان،  بمعنى  جاء  اللغة 
معنى،  من  اكثر  قرآنيًا يف  اسُثعمل  اللسان 
وقد ورد استخدام مفردة اللسان يف موارد 
اللغة  الكريم بمعنى  القرآن  متعــــددة من 

ومنها:
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قوله 
ڱ ڱ ڱچ ]سورة ابراهيم: 4[.

ىئ  ىئ  ىئ  چ  تعاىل:  وقوله 
ی ی چ ]سورة االحقاف: ))[.
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پ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل:  وقوله 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ 
ٺچ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

]سورة النحل: 03)[.
بمعاٍن  ورد  اللســـان  لفظ  كان  وان 

والتكلــــــم  النطق  بمعنى  ومنها،  اخرى 
چ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چۅ 

ڤ  ٹ  چ   ،]34 القصص:  ]سورة 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڦ ڄ ڄ ڄ چ ]سورة املائدة: 

78[. وما هيمنا هو املعنى االول.
يتم  »ال  انه  الطباطبائي  العالمة  يقول 
لالنسان اجتامعه املدين وال تقدم يف حياته 
هذا التقدم الباهر إال بتنبهه لوضع الكالم 
وفتحه بذلك باب التفهيم والتفهــــــــــم، 
العجم  واحليوان  هو  لكان  ذلك  ولوال 
سواء يف مجود احلياة وركودها«)6(، ويشري 
التكوين  هو  تعاىل  فعله  »أن  الطباطبائي 
واالجياد والرابطة بني اللفظ ومعناه اللغوي 
وضعية اعتبارية ال حقيقية خارجية بل اهلل 
تؤديه  فطرة  االنسان وفطره  سبحانه خلق 
اللغــــة  وضع  إىل  ثم  املدين  االجتامع  إىل 
إذا  بحيث  للمعنى  عالمة  اللفظ  بجعل 

إليه  يلقي  فكأنام  سامعه  إىل  اللفظ  ألقى 
املعنى ثم إىل وضع اخلط بجعل االشكال 
املخصوصة عالئم لأللفاظ فاخلط مكمل 
أن  كام  الكالم  يمثل  الكالم، وهو  لغرض 

الكالم يمثل املعنى«)7(.
هو  والنطق  الكالم  عىل  االقتدار  اذا 
تابع لوجود االنسان وليس ظاهرة مستقلة 
يتوقفان  عنه، خالفًا للخط والكتابة فاهنام 

عىل الكسب والتعليم.
لذلك نجد سوسري يعّب عن اللغه هي 
فيام  املتاميزة  العالمات  من  متناسق  نظام 
بينها، وهي -اي اللغة -موجودة يف اذهان 
الفرد  ويكتسبهــــا  مجيعهم،  اجلامعة  ابناء 
الفعيل  النشاط  خالل  من  وتتجىل  اعتباطا 

للفرد )املتكلم(.
املبحث الثاين:

اهم النظريات يف لغة القرآن
املطلب االول: النظرية الرمزية:

فهم معمق للنظرية:
القرآن  لغة  بأن  القائلة  النظرية  وهي 
هي لغة رمزية، وهذا االجتاه الفكري رفض 
النصوص  يف  الظهور  مبدأ  عىل  االعتامد 
الدينية ال لظنيته، بل الن الظهور حتى لو 
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هو  وانام  لقائله،  مراد  فهو غري  قطعيًا  كان 
جمرد اشارات رمزية اىل معاٍن اخرى بعيدة 

عن حرفية النص.
الواقعي  املدلول  اىل  نصــــــل  ولكي 
لاليات فالبد من التـــــــــأويل، وان مفاد 
االيات الظاهري هو ليس مراد اهلل تعاىل، 
بل اعتبوا ان املراد االسايس للنص الديني 
من قرآن وحديث، هو تلك املعاين اخلفية 

الباطنية)8(.
يدركه  ظاهر  كل  ان  هؤالء  ويعتقد 
وهو  له  مقارن  باطن  عىل  يشتمل  احلس 

زوج له والدليل قوله تعاىل چ ىئ ی 
]سورة  حئچ  جئ  ی  ی  ی 
املتصف  هو  فقط  واهلل   .]49 الذاريات: 

بالتوحيد والزوج له.
ورد  الكريم  القرآن  ان  ادلتهم  ومن 
الظاهر  واالثم  النعمة  عن  احلديث  فيه 

ٺ  ڀ  چ  االيات  يف  منهام،  والباطن 
ٺ ٺ ٺچ ]سورة لقامن: 0)[، 
]سورة  ڄچ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

االنعام: 0))[.
الرأي  هذا  اساس  عىل  القرآن  ولغة 
هي لغة الرمز واالشارة، واما االلفاظ فهي 

جمرد قشور، وقد ذكرت الفرقة االسامعيلية 
اخوان  رسائل  كتاب  يف  ذلك  يف  السبب 
الصفاء وخالن الوفاء: »ان اكثر كالم اهلل 
انبيائه واقاويل احلكامء رموز  تعاىل وكالم 
وما  االرشار  عن  خمفيًا  االرسار  من  لرسٍّ 
يعلمه اال اهلل والراسخون يف العلم وذلك 
ان القلوب واخلواطر ما كانت حتمل فهم 
»كلموا   :قال ولذلك  ذلك،  معاين 

الناس عىل قدر عقوهلم«)9(«)0)(.
جذور النظرية:

لقد برز هذا االجتاه يف اوربا يف عرص 
التنوير وما سبقه، وتبناه رموز هذا العرص 
)(677-  (63(( سبينوزا  امثال  من 
املسيحية  العقائد  اهم  بتأويل  قام  الذي  م 
فقيامــــة  رمزي،  اساس  عىل  الكاثوليكية 
جسدية  بنظره  تكن  مل  املوت  بعد  املسيح 
وانام رمزية او روحية وجتسد اهلل يف املسيح 

هو عىل سبيل الرمز )))(.
العــــــرب  املثقفني  بعض  ويعتقــــــد 
االمة  خالص  خشبــــــــــة  ان  واملسلمني 
االسالمية هو يف التعامل الرمزي مع ايات 

القرآن الكريم فضاًل عن السنة النبوية.
فلو اعتمدنا يف التعامل مع لغة القران 
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عىل اهنا رمزية من دون ضوابط فأن ذلك 
القرآن  مع  للتعامل  ضمنية  دعوة  خيتزل 
االمر  وهذا  وارسار  ألغاز  كتاب  انه  عىل 
حتتكر  كهنوتية  طبقة  لنشوء  اما  سيؤسس 
يفتح  انه  واما  النصوص ورشحها،  تفسري 
الناس  لعامة  مرصاعيه  عىل  التأويل  باب 
التالعب  اىل  يفيض  مما  قيود،  دون  من 

بالنصوص وتفسريها بنحو جمازي.
مناقشة النظرية الرمزية:

ويمكن مناقشتها بعدة جوانب:
منها: مناقشتها بالوحي القرآين: بام ان 
القرآن الكريم ُيعد املصدر الرئييس للرؤية 
القرآين كام  النص  فأن  الكونية االسالمية، 
طابع  ذو  بأنه  مطهري  العالمة  عنه  عب 

استداليل.
خالل  من  الالئح  الواضـــــــح  ومن 
والتذكر  والتفكر  التدبر  إىل  النادبة  آياته 
تعاطى  عىل  بالغا  حثا  حيث  أنه  والتعقل 
يتعلق  ما  مجيع  يف  اجلهل  ورفض  العلم 
والنبات  واألرضيات  بالسامويــــــــــــات 
وما  عاملنا  أجزاء  من  واالنسان،  واحليوان 
وراءه من املالئكـــــــة والشياطني واللوح 
والقلم وغري ذلك ليكون ذريعة إىل معرفة 

التعلق  من  نحوا  يتعلق  وما  سبحانه،  اهلل 
من  االجتامعية  االنسانية  احلياة  بسعادة 
وأحكام  واحلقوق  والرشائع  األخالق 
الطريق  يؤيد  أنه  عرفت  وقد  االجتامع. 
الفطري من التفكر الذي تدعو إليه الفطرة 
دعوة اضطرارية ال معدل عنها عىل حق ما 

تدعو إليه الفطرة من السري املنطقي)))(.
كام  وجهل  عمى  عن  يكــــون  ان  ال 
تعاىل  اهلل  ان  نلحظ  لذلك  الرمزية،  تثبته 
املطلق وهذا  الواقع  القرآنية هو  الرؤية  يف 

العامل كله خملوق له ومظهر له.
چ ۈئ ۈئ ېئ چ ]سورة احلديد: 

]سورة  چ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ   ،]3
البقرة: 56)[.

املحض  الكمـــال  هو  تعاىل  اهلل  وان 
ژ  ژ  چ  اجلاملية  بالصفات  املتصف 
گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ 

ڳ چ ]سورة االرساء: 0))[.
صفات  ذكر  الكريم  القران  يف  وورد 
اهلل تعاىل اجلاملية واجلاللية ليتعرف الناس 
اهلل  »ان  احلي«،  »هو  الواحد،  رهبم  اىل 
عليم خبري«، »ان اهلل هو الرزاق ذو القوة 
املتني«، »اهلل الصمد«، » هو اهلل اخلالق«.. 
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املباركة يف هذا  الكثري من االيات  وغريها 
املضمون.

مراتب  بيان  الكريم  القران  يف  وورد 
يف  الرشك  نفي  عىل  واالستدالل  التوحيد 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  اخلالقية 
ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ 
ٿ ٿ چ ]سورة يونس: 34[، چ ې 
]سورة  چ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ڀچ  ڀ  پ  پ  پ  چ   ،](64 االنعام: 
]سورة ال عمران: )6[. وغريها كثري من 

االيات يف هذا املضمون.
املستقبلية  واحلياة  املعاد  ذكر  وكذلك 
بتعـــــــــابري  وردت  والتي  االنسان  هلذا 
اليوم  اجلمع،  يوم  القيامة،  يوم  عديدة... 

ڤ  ڤ  چ  اخللود...  يوم  االخر، 
ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
االنبياء:  چ ]سورة  چچ چ ڇ ڇ 

گ  گ  گ  کک  ک  ک  چ   ،]47
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
 ،]87-  84 مريم:  ]ســـــــــورة  ھچ 

چک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

-4( ق:  ]ســــورة  چ  ۓ  ۓ  ے 

القران  لغة  يعتبوا  ذلك  بعد  فأنى   .]44
لغة رمزية!!.

العقلية  االسس  الثانيـــــــــة:  املناقشة 
والنقلية:

ان  املسلمة  العقليـــــــة  االصول  من 
الوجود ذو مراتب مشككة، وكون الوجود 
من املشرتكات املعنوية مع متايز واختالف 
الوجود  بان  القول  وان  مصاديقــــة... 
الفلسفة  نظر  وجهة  من  معنوي  مشرتك 

االسالمية من البدهييات العقلية)3)(.
عليه  مانص  اســـــاس  عىل  وكذلك 
اىل  االيات  تقسيم  من  الكريـــــم  القرآن 
ارجاع  ورضورة  ومتشاهبات  حمكامت 
فال  وتأويلها،  املحكامت  اىل  املتشاهبات 
القرآن هي  يوجد اي جمال للقول بان لغة 

لغة رمزية.
املناقشة الثالثة:

عند  برز  عندما  االجتــــــــاه  هذا  ان 
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عىل  اعتمــــادهم  بسبب  فهو  االوربيني 
بالصحة...  التتمتع  وثقافية  فكرية  اسس 
امليتافيزيقيا  ومن هذه االسس هي ضعف 
املفهوم  بني  واخللط  الغريب  الفكر  يف 
واملصداق فيام يرجع اىل وجود اهلل... فهذه 
النظرية قامت عىل انه متى ما اطلقنا صفة 
يف  يكون  ان  يعني  فهذا  اهلل  عىل  الوجود 
رتبة املوجودات املحدودة، ولو وصفنا اهلل 
بانه خالق فهذا يعني اننا وضعناه يف اطار 

الزمان واملكان)4)(.
تسمى  نزعة  فعنده  اجلديد  العرص  اما 
تريد  التي  النزعة  وهذه  التجريبية  بالنزعة 

حماكمة كل يشء بعني التجربة)5)(.
نعم حاول البعض اجياد سند اسالمي 
لفكرة الرمزية باالستشهاد هلا، اما بام ورد 
سبعة  بل  باطنًا  للقرآن  ان  من  املأثور  يف 
من  به  املعرتف  التأويل  بمبدأ  او  بطون 

بعض املدارس االسالمية.
كان  وان  البطـــــون  حديث  ان  اال 
املدارس  بعض  لدى  ومقبوالً  مطروحًا 
الرمزية  فكرة  عن  خيتلف  لكنه  الكالمية 
وتفلت  نفي  الرتميز هو حماولة  ان  باعتبار 
القائلني  من الظاهر اما فكرة الباطن لدى 

هبا فهي الُتلغي الظاهر بل تسري معه بنحو 
مواٍز.

مقبولة  الرمزية  فكرة  وجود  والننفي 
اعتامدها  املوجبة اجلزئية ويمكن  عىل نحو 
ومعايري  ضوابط  وضمن  معني  نطاق  يف 
التي  الغيبية  القضايا  يف  وذلك  حمددة 
يف  اللغة  وتضيق  ُكنهها  العقول  الُتدِرك 
التعبري عنها كمفهوم العرش يف قوله تعاىل 
چ ڈ ژ ژ ڑ چ ]سورة طه: 

علينا  يفرض  االية  بظاهر  االخذ  فأن   ]5
ان  املنزهه  اختار  ولذا  بالتجسيم،  القول 
االحاطة  اىل  يرمز  العرش  عىل  االستواء 
عىل  الدائمة  والسلطــــة  باخللق  الكاملة 
قوله  يف  الوارد  املحفوظ  واللوح  امللك، 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  چ  تعـــــــاىل: 
فانه   ]((-  (( البوج:  ]سورة  ۈئچ 
لدينا  املتعارف  باملعنى  ماديًا  لوحًا  ليس 
-بان  عباس  ابن  عن  -كام  قيـــل  لو  حتى 
املاديات  الن  واملغرب  املرشق  بني  سعته 
احلدود  متناهية  فهي  حجمها  تعاظم  مهام 
بينام علمه سبحانه غري متناه ولذا فاالرجح 
االهلي  العلم  عن  رمزي  تعبري  اللوح  ان 

الالمتناهي...)6)(.



الرمزية والتأرخيية يف لغة القرآن

220

املطلب الثاين: لغة القرآن لغة تأرخيية:
التي  اآلراء  من  رأيان  حتتها  ويندرج 

تبناها احلداثيون:
املضمون  صفة  ينفي  االول:  الــــر	ي 

الواقعي عن القرآن:
فهم معمق للنظرية:

هي  الدينية  النصوص  ان  ترى  وهي 
ُبعدًا  والحتمل  رصفة  تارخييـــة  نصوص 
عقائديًا، وهم يرون ان قساًم من نصوص 
فيقول  تأرخيية  شواهد  جمرد  هي  القرآن 
اخلطاب  نقد  كتابه  يف  زيد  ابو  حامد  نرص 
هذه  ان  ان  املؤكد  من  »لكــــن  الديني: 
التارخيي  التطور  اسقطها  قـــــد  االحكام 
نظامًا  العبوديـــــة  سقطت  حني  والغاها 
اجتامعيًا اقتصاديًا يف جب املايض التارخيي 
وليس من املمكن واحلال كذلك التمسك 
من  وليس  بل  السابقة  الدالالت  من  بأي 
املوقف  بمغزى  التمسك  ايضا  املجدي 
االسالمي كمــــا يتضح من النصوص من 
االستشهاد  سبيل  عىل  ال  العبودية  قضية 

التارخيي الغري«)7)(.
غري  مع  املسلمني  عالقة  يف  وهكذا 
املسلمني واخذ اجلزية منهم فانه يرى اهنا 

وموارد اخرى كالسحر واحلسد واجلن... 
يف  واملعاين  املفاهيم  وجود  عن  حتكي 
امورًا  كوهنا  عن  والحتكي  العرب  اذهان 
عينية خارجية... كذلك مسألة الربا حيث 
يعتقد ان القرآن اليعد من الربا سوى الربا 
الذي كان موجودًا يف العرص اجلاهيل حيث 
كان من الظلم الفاحش ولذا ورد حتريمه 
التي  الفوائد  اىل  التشري  النصوص  وهذه 
االقتصادية  واملؤسسات  البنوك  تدفعها 

اليوم)8)(.
ان  يرون  احلداثيني  ان  القول  خالصة 
القضايا التي حتّدث عنها القرآن ال نستطيع 

ان نجرهيا علينا اليوم.
زيد  ابو  حامـــــد  نصـــر  ويسميهــــــا 
املرأة  ان  فهو  املعنى  اما  واملغزى،  باملعنى 
زمن  يف  الرجل  يأخـــذه  ما  نصف  تأخذ 
يف  اليوم  فنحن  املغزى  اما   ،الرسول
ان  البد  والثقايف  احلضاري  التطور  ظل 

نساوي بني الرجل واملرأة)9)(.
جذور النظرية:

اجتاه  تقليــــد  اىل  االجتاه  هذا  يسعى 
للكتاب  نقدهم  يف  الغربيني  االصالحيني 
من  الغرب  اليــــــــه  وصل  وما  املقدس، 
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يطبقوا  ان  فارادوا  التجريبية  العلوم  نتائج 
االسالمي  الديني  النص  عىل  الفهم  هذا 
فوصلوا اىل ما وصلوا اليه من نتائج باعادة 
صياغة تلك الرؤى واالفكار التي سادت 

عند الغرب.
مناقشة النظرية:

ان االشكالية االساسية التي يواجهها 
مثل هذا الرأي ترجع اىل النظرة التي يراها 
نظرته  يف  يعتمد  االجتاه  فهذا  الوحي.  يف 
وانه  برشية،  دنيوية  نظرة  والدين  للوحي 
شبسرتي:  فيقول  البرشي،  التفكري  وليد 
ع االسالمي  وعىل اساس هذا املبنى فاملرشَّ
عند  من  املؤيد  نفسه  النبي  هو  سيكون 
والنواهي  االوامر  ان  القول  وينبغي  اهلل، 
السياسات  باب  يف  النبوية  القرآنيــــــــــة 
واملكان  الزمان  دائرة  تدخل  واملعامالت 
)اي اهنا تأرخيية( انام املخاطبني هلا جمموعة 
خاصة  اغراض  وهلا  الناس  من  خاصة 
والتشمل  معني  برشي  جمتمع  نتاج  وهي 
وشمولية  خلود  هلا  وليس  العرص  هذا 

زمانية ومكانية)0)(.
احلقائق  كافة  جيعل  الرأي  فهـــــذا 
السعي  يتم  لذا  للتجربــــة،  خاضعًا  امرًا 

القرآن  هلا  تعرض  التي  املوضوعات  يف 
للقول  التجربة،  مع  تتناىف  والتي  الكريم 
باهنا من مقتضيات ثقافة ذلك العرص و... 

ليتم تأويلها)))(.
هو  االجتاه  هذا  عىل  يرتتب  ما  وان 

إبطال النص الديني واساس الدين.
الديني  النص  جتاوز  الثـــاين:  الر	ي 

م املفاهيم الدينية اىل عرضية وذاتية: وقسَّ
فهم معمق للنظرية:

الباحثني  بعض  تبناها  النظرية  وهذه 
اىل  الديني  املضمــــــون  موا  قسَّ ان  فبعد 
من  كثري  اعتبار  اىل  ذهبوا  وعريض  ذايت 
النصوص  عاجلتهـــــــا  التي  املوضوعات 
الدينية من العرضيات فأخرجها من ذات 

الدين)))(.
ذايت  اي  لدينا  ليس  أن  اىل  وذهبــــوا 
الدين  وعرضيات  العرضيات  من  خاٍل 
حمل  -وهو  العربية  اللغة  عن  عبارة  هي 
والتصورات  العرب  -وثقافة  كالمنـــــــا 
التي  والنظريات  واملفاهيم  والتصديقات 
التارخيية  واحلوادث  الشارع،  منها  استفاد 
والسنـــــــــة واالسئلة  الكتاب  الوارده يف 
املوجهة من قبل املؤمنني واملعــــــــــاندين 
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واالجوبة عنهــــــــــــا... االسالم بذاتياته 
البعرضياته.

وضعته  ما  خالل  من  االسالم  فنبي 
امكن  صناعات  من  امامه  العربية  الثقافة 
تلك  اىل  ينتسب  جديدًا  بناًءا  يصنع  ان  له 

الثقافة.
ورد  التي  واالحداث  القصص  فان 
من  هي  والسنة  الكريم  القرآن  يف  ذكرها 
العرضيات النه هذه االمور لو مل حتدث ملا 
تعرض هلا، وحيث اهنا وِجدت فال تتعدى 

ان تكون امورًا عرضية.
والرشائع  الفقهية  االحكام  وبعض 
ومولود  نتاج  اهنا  اي  عرضية  هي  الدينية 
التكون  وقد  صدفة  ولدت  التي  االسئلة 
اكثر االحكــــام  اما كون  مطلوبه، ويقول 
االمور  من  الرضوريات  وحتى  الفقهية 
العرضية وهي كذلك فعال فهي مما الشك 
مع  تتطابق  والصوم  الصالة  حتى  فيه 

القدرة املتوسطة للبرش.
جذور النظرية:

القرون  اىل  النظرية  هذه  جذور  تعود 
بخلق  قالوا  الذين  املعتزلة  عند  الوسيطة، 
لوا يف ارائهم رغبة يف عدم  القرآن، ومل يفصَّ

فمن  الناس،  عامة  اذهان  يف  البلبلة  اثارة 
)القرآن  ان  دهلوي:  مولوي  قول  ذلك 
مرآة ذهن النبي(، ومعنى ذلك ان شخصية 
السعيدة  واوقاته  املتغرية،  وحاالته  النبي 
ذهب  وقد  القرآن،  يف  منعكسة  والعصيبة 
يف  قال  حيث  ذلك  من  ابعد  اىل  مولوي 
انام  الزوجات  تعدد  ان  كتبـــه  من  واحد 
ُأجيز يف القرآن الن النبي كان حيب النساء، 
وهلذا السبب اباح التباعه الزواج من اربع 

نساء!!)3)(.
او مانقله رسوش عن ان الغزايل عنده 
من  الدين  رضوريات  بان  الرؤية  هذه 
كون  ولنفي  الغزايل  فان  لذا  العرضيات. 
معارف القران زمانية يقول: »والدليل عىل 
بقاء العموم أن احلجة يف لفظ الشارع ال يف 

السؤال والسبب«)4)(.
نيا  قائمي  رضا  عيل  الشيخ  ردَّ  وقد 
لكالمـــــه  ان  من  رسوش  يدعيه  ما  عىل 
التـــاريخ  من  الوسيطة  القرون  يف  جذورًا 
رسوش  الدكتور  افكار  وان  االسالمي، 
تعود اىل جذور مسيحسة، ويؤكد عىل ان 
علامء  من  واحد  عامل  ولو  يظهر  مل  التاريخ 
الفريقني عىل طول التاريخ االسالمي بمن 
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وانام  اهلية،  ليست  القرآن  ماهية  ان  قال 
وحتى  اخرى  امور  حول  االختالف  كان 
املعتزلة الذين هم ارصح من االشاعرة يف 
هذا املجال كانوا يذهبون اىل نزول القرآن 

من عند اهلل)5)(.
مناقشة النظرية:

اساس  مناقشة  عىل  نقتصــــر  وسوف 
القرآن- -لغة  ببحثنا  يتعلق  وما  النظرية 

ونطرح تساؤلني:
ذايت  اىل  الدين  تقسيم  حول  االول: 
هو  وما  عليها؟.  الدليل  هو  فام  وعريض، 
له  نر  فلم  التقسيم)6)(،  هذا  يف  االساس 

مرجحًا بقدر ما هو ذوق واستحسان.
ان  عىل  الدليل  هو  ما  االخر:  السؤال 
اللغة ُتوجب نقص مراد القائل؟. فالشك 
لدينا ان الشارع مل خيرتع لغة جديدة لبيان 
مقاصـــــده  بني  قد  بل  الوحي  مضمون 
واملعاين املراده له باستخدام اللغة املوجودة 
ذلك  من  يلزم  هل  ولكن  البرش،  لدى 
للثقافة  حمكومة  االهلية  االرادة  تكون  ان 
بلغة  نفسه  اهلل  يصف  فعندما  القائمة... 
معرفة  تكون  ان  ذلك  يعني  هل  العرب 
اهلل حمكومة لثقافة املجتمع العريب يف ذلك 

الزمن)7)(.
تتعارض  النظرية  هذه  ان  عن  فضاًل 
عز  اهلل  عنه  اطلق  الذي  القرآن  نص  مـــع 
النبي  عليه  واطلق  وهدى  نور  انه  وجل 

الثقل االكب.
أن  »اعلموا  املؤمنني:  امري  عن  ورد 
يغش،  ال  الذي  الناصح  هو  القرآن  هذا 
الذي  واملحدث  يضل،  ال  الذي  واهلادي 
ال يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إال 
قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة يف هدى، 
»إن   :وعنه عمى«)8)(،  من  نقصان  أو 
اهلل سبحانه مل يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، 
وفيه  األمني،  وسببه  املتني  اهلل  حبل  فإنه 
للقلب  وما  العلم،  وينابع  القلب،  ربيع 

جالء غريه«)9)(.
وعن االمام الصادق: »لو أن اآلية 
القوم  أولئك  مات  ثم  قوم  يف  نزلت  إذا 
ماتت اآلية، ملا بقي من القرآن شئ ولكن 
دامت  ما  آخره  عىل  أوله  جيري  القرآن 
الساموات واألرض، ولكل قوم آية يتلوهنا 

هم منها من خري أو رش«)30(.
املبحث الثالث: واقعية لغة القرآن:

ان عالقة اللغة بالدين السيام يف النص 
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واالستحكـــــام  بالعمق  تتصف  القرآين 
فيشكل  االسالمي  الفكـــر  يف  الشديدين 
آخر  يشء  اي  قبل  القرآين  النص  ترصيح 
هي  وسوره  الكريم  القرآن  ايات  بناء  بأن 
ُأنزل  قد  القرآن  وان  االهلي  الوحي  نتاج 
اساسيًا  عاماًل  اهلل،  عند  من  ومعناه  بلفظه 
ان  يبدو  والذي  العميق  االرتباط  هلذا 
وحتديه  الكريم  القرآن  اعجــــــاز  اساس 
ملنكريه ينطلق من هذه النقطة بالذات))3(.

القرآن  ذكرها  التي  القضايا  تكن  فلم 
واالقوام  كالتاريخ  املختلفة  الُصعد  عىل 
مجيع  الن  وخرافات...  اساطري  وغريهـــا 

قصصه حق.
واالدلة والشواهد كثرية عىل ذلك:

منها: الدليل القراين:
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قــــــــال 
چٹ   ،]6( عمران  ال  ]سورة  ٻچ 
ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
 ،](00 هود:  ]ســــــــــورة  ڦچ 
]سورة  چ  چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

الكهف: 3)[.
ومنها: الدليل الروائي:

أبا  قال: سألت  يسار  بن  الفضيل  عن 

القرآن  يف  »ما  الرواية  هذه  عن   جعفر
آية اال وهلا ظهر وبطن، وما فيه حرف اال 
بقوله  يعنى  ما  وله حد ولكل حد مطلع« 
هلا ظهر وبطن؟. قال: ظهره وبطنه تأويله، 
منه ما مىض ومنه ما مل يكن بعد، جيرى كام 

جيرى الشمس والقمر))3(.
متعددة  بمجاالت  ترتبط  القرآن  فلغة 
واالنشاء  االخبار  لغة  عىل  تعتمد  وهي 
لدفع  اهنـــــا تشكل سببًا  كام  والتوصيف، 
لغة  فيه  نجد  كام  التفكري  نحو  املخاطب 
ولكن  املقطعة  واحلروف  والتمثيل  الرمز 
هذا كله خاضع للهدف األساس من لغة 
والتعبري  الواقع  عن  احلكاية  وهي  القرآن 
القرآن  يف  األساس  االجتاه  سياق  يف  عنه 
العينية  احلقيقة  اىل  االنسان  سوق  نحو 

وكامله الوجودي املمكن له)33(.
علامء  من  احد  يقم  مل  ذلك  والجل 
االسالم حتى العرفاء واهل التأويل واتباع 
البواطن بنفي كون لغة القرآن لغة وردت 
لبيان الواقع وقد ُذكر هذا االمر يف القرآن 

رصاحة.
]سورة  ٻچ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ى  ې  ې  ې  چ   ،](05 االرساء: 
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ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ 
االنعام:  ]سورة  ۈئچ  ۈئ  ۆئۆئ 

.]67- 66
واقعية  معرفية  لغة  القرآن  لغـــة  اذًا 
بلحاظ  مركبــــة  خاص  عرف  ذات  متقنة 

افهام  مع  وتناغمها  ومضامينها  اساليبها 
مع  مستوياهتـــم  اختالف  عىل  املخاطبني 
مستوياهتم  بني  الوثيق  بالربط  احتفاظها 
الطولية والعرضية ويكون املخـــــــــاطب 
عىل  املشرتكة  االنسانية(  )الفطرة  هو  فيها 
بني  واملعرفية  الثقافية  الفوارق  من  الرغم 
البرش وهدفها هداية خماطبيها وسوقهم اىل 

الكامل كل بحسبه.
ومنها: الدليل العقيل:

	والً: فبعد التسليم بوجود اهلل خارجًا 
املناقشة  فاليمكننا  املطلق...  الكامل  وهو 
فلسفة  ان  ترى  التي  العقلية  القاعده  يف 
اىل  ترجع  االنبياء  وبعثة  الوحي  رضورة 

فلسفة خلق هذا االنسان)34(.
بصفات  العقيل  التأمل  خــــالل  ومن 
عليهــــــا  التي  احلال  نعرف  وافعاله  اهلل 
بان  نسلم  فعندما  الوحي...  ولغة  كالمه 
يكون  ان  الطبيعي  فمن  اهلل  كالم  القرآن 

القائل  خلصوصيات  انعكاسًا  الكالم  هذا 
وان كان املخاطب هو االنسان ولذا خلو 
التناقض  او  التهافت  من  وتنزهيه  القرآن 

دلياًل عىل كونه من عند اهلل)35(.
فانى بعد ذلك القول بأن القران نص 
للعقل  فاليمكن  او...  رمزي  او  تارخيي 
من  اهلدف  خالف  فيكون  بذلك  يقبل  ان 
عن  فضاًل  بالوحي،  والتبليغ  االنبياء  بعثة 
كون هذا مما التقبله الفطرة االنسانية واهنا 
تتعبد بوحي عبارة عن رموز او اساطري او 

نصوص تأرخيية كام عب عنها القوم.
نتساءل ما هو  وكذلك علينا ان  ثانيًا: 
اهلدف من انزال هذا القرآن؟. فأن معرفة 

اهلدف له أثر يف معرفة لغة القرآن.
اننا  مطهري  الشهيد  يقــــول  لذلك 
لبيان  وردت  التي  االيات  بمالحظـــــــــة 
الغرض من انزال القرآن يمكننا الوصول 
معرفيًا  ُبعدًا  تتضمن  القرآن  لغة  ان  اىل 

وتعليميًا وآخر تربويًا اخالقيًا.
القرآن  تعاليم  من  واحدًا  »ان  فيقول: 
واعامل  التدبر  عىل  التحريض  هو  الكريم 
اىل  للوصول  تعاىل  اهلل  خملوقات  يف  الفكر 

ارسار اخلليقة«)36(.
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السيد  بــــــه  استــــــدل  ما  ومنهـــــا: 
اخلميني إذ اننا نصل اىل هذا االمر من 

خالل مالحظة النص القراين.
فيقول: )ان علينا -فضال عن البحث 
فهم  اىل  يوصلنا  الذي  والبهاين  العقيل 
هذا  عىل  نستدل  -ان  التنزيل  من  اهلدف 
اهلدف من الكتاب ذاته فمصنف الكتــاب 
وصفــــه  فقد  ومقاصده  باهدافه  اعرف 

پپ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  هدايـــــه  كتاب  بانه 
فهو   ]( البقرة:  ]سورة  ڀچ  ڀ  پپ 
والوتر  اهلل  اىل  السلوك  يف  الفريد  الكتاب 
والسنن  االداب  ويف  النفوس  هتذيب  يف 
بني  لالرتباط  العظمى  والوسيلة  االهلية 
واحلبل  الوثقى  والعروة  واخللق  اخلالق 
املتني للتمسك بعز الربوبية.. انام هو كتاب 
واملعارف  العلم  بحياة  القلوب  الحياء 

االهلية الرسمدية()37(.
ذكر  كام  القرآن  لغـــــــة  كانت  فاذا 
اآلخرون، فكيف يمكن احلصول عىل هذه 
اهنا  عىل  اللغة  اىل  ننظر  كنا  واذا  املعارف، 
تنتهي فاعليتها عىل الزمن الذي قيلت فيه 
فهذا حُيتِّم عىل اهل اللغة ان يوجدوا كالمًا 
النه  ونثر  شعر  من  جديدًا  وادبًا  جديدًا 

سوف اليرسي عىل من مل ُيعارص صدوره، 
وبالنتيجة سوف تنتهي مجالية اللغة العربية 
وفنوهنا البالغية، يف حني اننا نرى العكس 
العريب  والنثر  والشعر  فاالمثال  ذلك  من 
احلوادث  خالل  من  نفسه  ويعيد  يتجدد 
للحوادث  املشاهبــــــــــة،  واخلصوصيات 
فيها  ونظُّم  فيها  قيل  التي  واخلصوصيات 
الفارق  مع  طبعًا  عام،  بشكل  االدب  هذا 
مصنفه  وضعه  الذي  الديني  النص  بني 
ليكون خالدًا، وشاماًل لكل زمان ومكان 
وكتاب هداية، وعىل ضوء العمل به يكون 
قيل يف االدب  ما  والعقاب، وبني  الثواب 
العريب الذي قد يكون مصنفه مل يقله الجل 

ان خيُلد.
هو  الذي  الكريـــم  بالقرآن  فكيف 
اعجــــــازه  وان  وتعاىل  تبارك  اهلل  كالم 
الفصاحــــــة  اصحاب  للعرب  حتديه  هو 
هذه  اصحاب  ان  والاعتقـــــد  والبالغة، 
النظريات احلداثوية ُينكرون اعجاز القرآن 
حينئٍذ  وإال  وفصاحتهم،  للعرب  وحتديه 
االراء  هذه  اصحاب  مع  النقاش  الينفع 

واالجتاهات، وسيكون النقاش عقياًم.
سوف  يقولون  بام  نعتقـــد  لكي  الننا 
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القرآن،  نص  عىل  املسألـــــــة  تقترص  لن 
املسلمني  عقائــــــد  حتى  تتغري  سوف  بل 
اصول  وحتى  بل  ومعامالهتم،  وعباداهتم 
الدين سوف ُتنكر!!. كاالمامة الهنا حينئٍذ 
حكم  كام  التأرخيية  املسائل  من  ستكون 

عليها احلداثيون واملنحرفون.
النتــــــــــائج:

اللغة . ) معاجم  يف  اللغــة  تعريف  ان 
خالف  النـــه  عليه  االستناد  اليمكن 
واالستعمـــــال  االصطالحي،  املعنى 

القرآين.
ان النظريات التي ُذكرت يف لغة القرآن . )

من احلداثيني االسالميني، اليمكن ان 
نعدهم  ان  اليمكن  اي  هلم،  ننسبها 
اصحاب نظريات، وذلك الن جذور 

هذه النظريات جذورًا غربية.
احلداثيني طوروا يف طريقة عرض . 3 ان 

االشكاالت  واثارة  الغربية  النظريات 

حول القرآن الكريـــــــــم، من خالل 
صياغة استدالالهتم بصياغـــــــــــات 

جديدة.
او . 4 القرآن  لغـــــة  برمزية  القول  ان 

تأرخييانيتها، يعني الغاء النص الديني، 
وجعله منهاًل للتفسري بالرأي، او نصًا 

انتهى وقته النه خاص بثقافة عرصه.
ان القرآن الكريم كتاب هداية للبرشية . 5

الثواب  معيار  هو  بتعاليمه  والعمل 
واقعيــــــة  عىل  دليل  وهذا  والعقاب، 
اللغة القرآنية، واهنا سيقت ملقاصــــد 
تبارك  اهلل  حكمة  مع  تنسجم  اهلية 

وتعاىل.
القرآن . 6 يف  اجلزئيــــــات  ذكر  عدم  ان 

الكريم، ال ُيعدُّ مأخذًا عليه، النه ذكر 
لنقل  او  البرشية  ختص  التي  الكليات 
التوحيد  كذكر  البرشية  بني  املشرتكة 
والقصص  واالخالق،  واملعــــــــــاد، 

القراين...
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))( العني، اخلليل بن امحد الفراهيدي: 4/ 449
الرازي:  بكر  أيب  بن  حممد  الصحاح،  خمتار   )((

.308- 307
حمسن  غضبان  حيدر  للدكتور  حمــارضة   )3(
اجلبوري، جامعة بابل، كلية االداب، قسم 

اللغة العربية بتاريخ 5)/ 6/ ))0).
فهمه،  واساليب  القرآن  لغة  حتليل  ينظر:   )4(

حممد باقر سعيد روشن: 5).
)5( ينظر: املرجع نفسه: 5).

)6( تفسري امليزان، السيد الطباطبائي: 9)/ 95.
)7( املدر نفسه: 9)/ 95 -96.

فهمه:  واساليب  القرآن  لغة  حتليل  ينظر:   )8(
.347

حيدر  سيد  األنــوار،  ومنبع  األرسار  جامع   )9(
آميل: 9).

وخالن  الصفاء  اخــوان  رسائل  ينظر:   )(0(
الوفاء، اخوان الصفا: )/ 43).

التنوير االوريب، هاشم صالح:  )))( مدخل اىل 
.(06

)))( امليزان: 5/ )7) -)7).
تقي  حممد  احلكمة،  هناية  عــىل  تعليقة   )(3(
مصباح اليزدي: 7)، الرسائل، املال هادي 
ابن  الشفاء،  كتاب   ،605 الــســبــزواري: 

سينا، املقالة )، الفصل 5: 34.
فهمه:  واساليب  القرآن  لغة  حتليل  ينظر:   )(4(

.(40
)5)( ينظر: املصدر نفسه: 40).

الديني،  النص  تفسري  يف  الرمزية  مبدأ   )(6(
للشيخ حسني اخلشن، مقال.

)7)( نقد اخلطاب الديني، نرص حامد ابو زيد.
الديني 0)) -3))- ينظر: نقد اخلطاب   )(8(

.((5
العسكري  ساجد  للدكتور  حمـــارضة،   )(9(

)مدونتي اخلاصة(.
)0)( قراءة برشية الدين، شبسرتي: 35).

)))( حتليل لغة القرآن: )44.
)))( بسط التجربة النبوية، عبد الكريم رسوش: 

.(9
املوعود  مركز  ــداد  اع مؤلفني،  جمموعة   )(3(
نصوص  جملة  النارش:  -الكويت،  الثقايف 

معارصة: )).
)4)( املستصفى، الغزايل: 36).

نصوص  جملة  النارش:  مؤلفني،  جمموعة   )(5(
معارصة، 434)هـ -3)0)م: 85).

)6)( حتليل لغة القرآن واساليب فهمه 445.
)7)( املرجع نفسه: 445 -446.

 /3 الريشهري:  حممد  احلكمة،  ميزان   )(8(
.(5(7

)9)( املرجع نفسه: 3/ 7)5).
)30( تفسري العيايش، حممد بن مسعود العيايش: 

.(0 /(
))3( حتليل لغة القران: )7).

))3( بحار األنوار، العالمة املجليس: 89/ 94.

حممد  فهمه،  واساليب  القرآن  لغة  حتليل   )33(
باقر سعيد روشن: 455.

)34( حتليل لغة القرآن واساليب فهمه: 457.
)35( ينظر: املرجع نفسه 457 -458.

اهلوامش:



ايثار نصري دواره العباس

229

مرتىض  الشيخ  والقلبية،  العقلية  املعرفة   )36(
املطهري: 3)).

اخلميني:  السيد  الصالة،  آداب  ينظـــــر:   )37(
 .(03-(93

*   *   *

املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.
اخلميني، . ) السيد  الصـــــــــالة،  آداب 

آثار  ونرش  تنظيــــــم  مؤسسة  النارش: 
االمام اخلميني.

املجليس، . ) العالمــــة  األنوار،  بحار 
الوفاة: ))))، حتقيق: السيد إبراهيم 
البهبودي،  الباقر  حممـــــــد  امليانجي، 
الطبعة: الثانية املصححة، سنة الطبع: 
مؤسسة  النارش:  م،   (983-  (403

الوفاء -بريوت -لبنان.
فهمه، . 3 واساليب  القرآن  لغـــــة  حتليل 

عيل  ترمجة:  روشن،  سعيد  باقر  حممد 
عباس املوسوي، ط)، بريوت -لبنان 

435)هـ -4)0)م.
تقي . 4 حممد  احلكمة،  هناية  عىل  تعليقة 

مصباح اليزدي.
مسعود . 5 بن  حممـــــد  العيايش،  تفسري 

العيايش، الوفاة: 0)3، حتقيق: احلاج 

املحاليت،  الرســــــويل  هاشم  السيد 
اإلسالمية- العلمية  املكتبة  الناشـــر: 

طهران.
الطباطبــــــائي، . 6 السيد  امليزان،  تفسري 

الوفاة: )40)، النارش: مؤسسة النرش 
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم 

املرشفة: 9)/ 95.
سيد . 7 األنوار،  ومنبع  األرسار  جامع 

با  حتقيق:   ،8 ق  ت:  آميل،  حيدر 
تصحيحات و دو مقدمه هنرى كربني 
و عثامن اسامعيل حييى و ترمجهء فاريس 
طباطبائي،  جواد  سيد  از  ها  مقدمه 
املطبعة:   ،(368 الطبع:  سنة  ط)، 
انتشارات علمى و فرهنگى،  رشكت 
و  علمى  انتشارات  رشكت  النارش: 
فرهنگ  وزارت  به  وابسته  فرهنگى 
و آموزش عاىل و انجمن ايرانشناسى 

فرانسه: 9).
جمموعة مؤلفني، اعداد مركز املوعود . 8

الثقايف -الكويت.
الرسائل، املال هادي السبزواري.. 9

وخالن . 0) الصفاء  اخوان  رسائـــــــــل 
الوفاء، اخوان الصفا، النارش مؤسسة 
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هنداوي يس آي يس.
(( . ،(75 ت  الفراهيدي،  اخلليل  العني 

املخزومي- مهدي  الدكتور  حتقيق: 
الطبعة:  السامرائي،  ابراهيم  الدكتور 
النارش:   ،(4(0 الطبع:  سنة  الثانية، 

مؤسسة دار اهلجرة.
قراءة برشية الدين، شبسرتي.. ))
كتاب الشفاء، ابن سينا، املقالة ).. 3)
مبدأ الرمزية يف تفسري النص الديني، . 4)

للشيخ حسني اخلشن، مقال.
العسكري . 5) ساجد  للدكتور  حمارضة، 

)مدونتي اخلاصة(.
حمارضة للدكتور حيدر غضبان حمسن . 6)

اجلبوري، جامعة بابل، كلية االداب، 
 /6  /(5 بتاريخ  العربية  اللغة  قسم 

.(0((
بكر . 7) أيب  بن  حممد  الصحاح،  خمتار 

ضبط  حتقيــــق:   ،7(( ت  الرازي، 
الدين،  شمس  أمحــــــــد  وتصحيح: 

الطبعة: األوىل، سنة الطبع: 5)4)-
الكتب  دار  الناشـــــــــــر:  994)م، 
العلميـــــــــة-بريوت-لبنان: 307-

.308
هاشم . 8) االوريب،  التنوير  اىل  مدخل 

صالح: 06).
(9 . ،505 الوفاة:  الغزايل،  املستصفى، 

-996)م،   (4(7 الطبع:  سنــــــة 
النارش: دار الكتب العلمية -بريوت-

لبنان.
الشيخ . 0) والقلبية،  العقليـــــــة  املعرفة 

مرتىض املطهري، نرش مجعية املعارف 
االسالمية الثقافية، ط).

الريشهري، . )) حممد  احلكمــــة،  ميزان 
حتقيق: دار احلديث، الطبعة: األوىل، 
دار  النارش:  احلديث،  دار  املطبعــــة: 

احلديث.
ابو . )) حامد  نرص  الديني،  اخلطاب  نقد 

زيد.



فحوى البحث

(3(

بطون االلفاظ حقيقتها االستعاملية املخصوصة وليس تأويلها الن 

بإرادة وميل معني  والتأويل مقيد  القرآنية مطلقة واضحة  الحقيقة 

بالباطن هو الجوهر املطلوب من األلفاظ واالرادة اإللهية فال يعلم 

تأويله اال الله سبحانه فيعطي الحكمة ويهبها ملن يشاء من عباده، 

أما الراسخون يف حكمة الله فيأمنون به ويعملون عليه.

م.م. رجاء فرج السليامن
جامعة املصطفى العاملية- قم
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
القرآن الكريم رسالة من اهلل، وجوهرة 
نفيسة َمنَّ اهلل هبا عىل عباده، ومنهل للعلوم 
اإلسالمية، فهو نور اهلل يف األرض وحبله 
املتني. وإّن إلقاء نظرة عىل القرآن الكريم، 
أجل  من  جيتهد  ألن  واٍع  إنسان  أي  تدفع 
فهم معانيه، ومفاهيمه التي جتري كام جيري 
يف  للولوج  األوىل  واخلطوة  والنهار  الليل 
اللجوء  وهو  العظيم  الكتاب  هذا  معرفة 

اىل كلامته النورانية.
يف هذا البحث حاولت أن أبنّي معنى 
مبنى  يصبح  وكيف  الكريم  القرآن  باطن 
إىل  وتطرقت  التفسري،  عملية  يف  ويؤثر 
القرآن  باطن  تثبت  التي  القرآنية  األدلة 
الكريم، مع مناقشة هذه األدلة التي ذكرها 
الروائي  الدليل  عرضت  كام  املفرسون، 
الرأيني  كال  بني  والتمييز  املدرستني  بني 
وتطرقت اىل النظريات التي ذكرها العلامء 

واملفرسون حول الباطن.
إشكالية البحث:

مبنى  بيان  يف  البحث:  هذا  يتصدى 
التفسري  عملية  يف  وأثره  القرآنية  البطون 

فكان السؤال الرئيس.

كيف تكون البطون القرآنيـــــــة مبنى . )
وهلا التأثري الفعـــــال يف تفسري القرآن 

الكريم.
وجود . ) عىل  الرشعي  الدليل  هو  مـــا 

بطون لآليات الرشيفة.
ما هو الدليل العقيل عىل وجود بطون . 3

لآليات الرشيفة.
يف . 4 ُطرحت  التي  النظريـــات  هي  ما 

البطون القرآنية.
فهم . 5  املعصوم غري  بإمكـــان  هل 

البطون القرآنية.
بطون . 6 عىل  احلصـــــول  طرق  هي  ما 

اآليات الرشيفة.
املنهج املتبع: الوصفي التحلييل.

-البطن  املبنى  املفتاحيـــــة:  الكلامت 
القرآين أو الباطن التأويل -التفسري.

الفصل األول:
مباحث متهيدية -املبحث األول:

للبناء، . ) اللغة: هو اسم مكان  املبنى يف 
وهلا جذر وأصل لغوي واحد، فالباء 
وهو  واحد،  أصـــــل  والياء  والنون 
بعض:  اىل  بعضـــــه  بضم  اليشء  بناء 
مكة  وتسمى  أبنيه  البناء  بنيت  تقول 
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البينة())(..
املباين يف االصطالح:

ُعّرفت باملبادئ التصورية والتصديقية . )
للتفسري والتي ال بد للمفرس أن يّطلع 
قبل  لرأيه  املوافق  املبنى  وخيتار  عليها 

الرشوع بعملية التفسري())(.
من . ) جمموعة  عن  عبارة  بأهنا  وعّرفت 

أساسًا يف  املفرس  يتخذها  التي  األمور 
التفسريي  بحثه  ويبني  التفسري  عملية 
مباين  عن  ختتلف  أن  ويمكن  عليها 
واألفكار  اآلراء  باختالف  آخر  مفرس 
يف  الواحد  خب  حجية  دائرة  مثـــل: 
الصحايب  قول  حجية  ودائرة  التفسري 

والتابعي)3(.
اخلبية . 3 القضايا  أهنا  عىل  تعريفها  وتم 

احلاكية عن واقعيات مؤثرة عىل مسرية 
بنحو  القرآين  والفهم  التفسري  عملية 
البنــاءات  أو  األسس  هي  وتعتب  ما، 
وهي  املفســـــر  يتجــــــاوزها  ال  التي 
وحتدد  التفسري  علم  مقدمـــــات  من 
التفسري،  عملية  يف  املفرس  رشوع  قبل 
اإلنسانيــــــــة  العلوم  من  تؤخذ  وقد 

األخرى)4(.

املباين يف االستعامل القرآين:
ے . ) ھ  ھ  چ  تعاىل  قــــــــال 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ۈچ.  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ى  ې  ې  چ  تعـــــــــاىل  وقوله 
ىچ ]سورة ص: 37[.

)البطن . ) لغـــة:  اليشء  باطن  أو  البطن 
كبطن  الظهر،  خالف  يشء  كل  يف 
األرض وظهــرها وكالباطن والظاهر 
باطن  يعني  والظهارة،  وكالبطانــــــة 
الرجل  وبطانــــــه  وظاهره...  الثوب 
يداخلهم  الذين  القوم  من  وليجتـــه 

ويداخلونه يف دخله أمرهم)5(.
والبطن من كل يشء هو جوفه ويقال 

لكل غامض بطن ولكل ظاهر ظهر()6(..
البطن يف االصطالح:

ورد . ) ما  أن  هو  البطن  من  املقصــــود 
من  واألمم  األقــوام  حول  القرآن  يف 
النعم  من  أصاهبـــــــم  وما  القصص، 
والنقم ال ينحرص عىل أولئك األقوام 
بل هؤالء مظـــــاهر لكالمه سبحانه، 
يف  يأتـــــــون  ممن  غريهم  يضم  وهو 

األجيال()7(.
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املراد من بطن القرآن هو االهتداء إىل . )
الوصول  حيتاج  التي  اخلفية  املصاديق 

إليها للتدبر()8(.
من . 3 منتزع  عــام  مفهوم  بأنه  وُعّرف 

خاص  بشأن  الواردة  اآلية  فحوى 
ال  اللفظ  بعمــــــــوم  العبـــرة  حيث 
بخصوص املورد وهذا أحـــــد معاين 

التأويل()9(.
حيث  التأويل  معنى  بيان  من  بد  وال 
بتوجيه  يأيت  )فمرة  معنيني  يف  يستعمل 
العقل  يرتضيها  التي  الوجهـــة  إىل  اآلية 
يأيت  املتشاهبة ومرة  والرشع كام يف اآليات 
األلفاظ  وراء  وخابئ  مسترت  معنى  لتبيني 
التي تبدو خاصًا حسب التنزيل وهبذا فإن 
املناسبات  حسب  النازلة  اآليات  أغلب 
القرآن  رسالة  جيعل  ما  وهذا  خاصة  تبدو 
النبوية  السنة  أن  نجد  أننا  إال  عقيمة()0)(. 
اآلية  وجـــــه  إجالء  رضورة  عىل  أكدت 
 الرسول قال  حيث  منها  املراد  ليتضح 
وبطن  ظهر  وهلا  إال  القرآن  يف  آية  من  )ما 
فقال  احلديث   البـــــاقر اإلمام  وفرس 
ظهره تنزيله وبطنــــــه تأويله منه ما مىض 
الشمس  جتري  كام  جيري  يكن  مل  ما  ومنه 

والقمر()))(..
اإلنســـــان  تدبر  كلام  أنه  يبني  وهذا 
اآلية  سيجد  فإنه  اآليات  فهم  يف  وتعمق 

ذات مفهوم واسع.
االستعامل القرآين ملفردة البطن:

استعملت مفردة البطن مخسًا وعرشين 
مرة يف القرآن الكريم بموارد متعددة نذكر 

بعضًا منها:
العضو . ) بمعنى  النور  سورة  يف  وردت 

ڀ  چ  تعاىل  قــــال  البدن  يف  اخلاص 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
النور:  ]سورة  ڇچ  چ  چ  چ 

.]45
قال تعاىل: چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ . )

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ ]سورة 
آل عمران: 35[.

املستورة . 3 الذنوب  بمعنى  واستعملت 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قــــــــــال 
]سورة  چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

األعراف: 33[.
واستعملت يف مورد واحد يف صفة اهلل . 4
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عز وجل قال تعاىل چ ۈئ ۈئ ېئ 
چ  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ 

]سورة احلديد: 3[.
التفسري لغة: كشف املغطى، والتفسري 
قال  املشكل()))(.  اللفظ  من  املراد  كشف 

الراغب: الَفرْس والَسْفر متقاربان كتقارب 
املعنى  إلظهار  الَفرْس  ُجعل  لكن  لفظيهام 
لألبصار  األعيان  إلبراز  والَسْفر  املعقول، 
املرأة عن وجهها وأسفرت،  َسَفرت  ُيقال 

وأسفر الصبح()3)(..
التفسري يف االصطالحات:

القرآنية ).  اآليــــــات  معاين  بيان  )هو 
مقـاصدهـــــــــا  عن  والكشـــــــــــف 

ومداليلها()4)(.
اهلل . ) كتاب  به  يفهـــم  علم  هو  التفسري 

معانيــــــه  وبيان   حممد عىل  املنزل 
واستمد  وحكمه  أحكامه  واستخراج 
وعلم  والنحو  اللغة  علم  من  ذلك 

البيان وأصول الفقه والقراءات()5)(.
النطق . 3 كيفيـــــة  عن  يبحث  علم  هو 

وأحكامها  ومدلوالهتا  القرآن  بألفاط 
اإلفرادية والرتكيبية ومعانيهــــــا التي 

حتُمل عليها أصالة الرتكيب()6)(..

االستعامل القرآين لكلمة التفسري:
استعمــل القرآن الكريم كلمة التفسري 
مرة واحدة يف سورة الفرقـــان قال تعاىل: 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

پ پ چ ]سورة الفرقان: 33[.
املبحث الثاين:

نبذة تارخييــــــة:. 1
يرجع تاريخ التفسري الباطني إىل صدر 
عن  مأثورة  روايـــات  توجد  إذ  اإلســالم 
النبي تشري إىل هذه الطريقة يف التفسري 
الكريـم،  القرآن  بطون  بروايات  وتعرف 
الطريق  أصبح  الروايات  هذه  خالل  ويف 
قبل  من  قبول  وموضــــــــع  مفتوحــــــــًا 
املسلمني من منطلـــــــق أن القرآن له باطن 

عميق ومعان دقيقة.
وإن )دخول الرتاث الفلسفي اليوناين 
االسالمية  املعرفيــــــة  البيئة  إىل  والرشقي 
اآلثار  هلذه  حصلت  التي  الرتمجات  بفعل 
الثاين  القرن  بداية  منذ  العربية  اللغــــة  إىل 
توجهـــــات  ظهور  إىل  أدى  ممّا  اهلجري 
والباطني  التأوييل  باجلانب  ُتعنى  تفسريية 

لآليات القرآنية()7)(.
واملتصوفة  العرفاء  اعتنى بعض  )وقد 
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مثل  اإلشاري  التفسري  األنواع من  ببعض 
والصــــــويف  والشهودي  الرمزي  التفسري 
هذا  يف  متعـــــددة  كتبًا  ودونوا  والعرفاين 
طريقًا  منهم  واحد  كل  وسلك  املجال 
املنهج فوقع بعضهم  خاصًا يف تطبيق هذا 
أعال  وبعضهم  بالرأي  التفسري  حمذور  يف 
البطـــــــون  اكتشاف  يف  الصحية  املعايري 

القرآنية()8)(.
الباطن  تنبع أمهية  القرآن:  باطن  	مهية 
احلضــــــور  يؤمن  أنه  خالل  من  القرآين 
فعندما  خلوده  رس  ويعتب  للقرآن  الدائم 
وصفه الرسول بأن ظاهره أنيق وباطنه 
ال  جيل  كل  أن  يبني  ذلك  فإن  عميق)9)(. 
أبعاد كتاب اهلل وال  ُبعٍد من  يقف اال عىل 
وهكذا  معانيه  من  معنى  إال  فئة  كل  تنال 
)وباطن  الزمان  مر  عىل  طريًا  غضًا  يبقى 
بمنزلة  ظاهر  اىل  بالنسبة  الكريم  القرآن 
الروح اىل اجلسد حيث ُتَبُث فيه روح احلياة 
يف اجلسد ويمر الباطن القرآين عب ظاهره 

ال بإلغائه()0)(.
كيف تكون البطون القرآنية مبنى:. 2

نوع  أي  تدوين  يف  الرشوع  يمكن  ال 
من التفسري إال بعد تعيني املباين التي يعتمد 

عىل  احلصول  نستطيع  وال  املفرس،  عليها 
عن  اليد  رفع  وإن  مباٍن  دون  من  تفسري 
وابتعادًا عن  التفسري  يمثل خلاًل يف  املباين 

الصواب.
والباطن القرآين يكون مبني من خالل 

عدة أمور:
	والً: إن ملعاين األلفاظ القرآنية مراتب 
العقيل  االدراك  مستوى  حسب  ُتفهـــــــم 
االدراك  مستوى  ارتفـــــع  وكلام  لالنسان 
يرى  أن  االنساين  العقل  استطاع  العقيل 

مرتبة من مراتب املعنى أرقى وأرفع()))(.
عب  يقرأ  يزال  ما  القرآن  إن  ثانيــــــًا: 
قرأه  وكلام  طريًا  غضــًا  يزال  وما  العصور 
علاًم  منه  ازدادوا  كلام  والعلامء  املفســرون 
وال يمكن تفسري هذه الظاهرة اال بفرض 
املعنى وهذا  قادرة عىل محل هذا  له  بطون 
ما يعب عنه بديمومة االستنباط من القرآن 

الكريم.
ثالثًا: الروايات الكثرية عنـــد الفريقني 
حول الباطن القرآين وان للقرآن مستويات 
الظهور والعلم وكل يستقي  ودرجات يف 
بقدر إنائه وفهم البطون وإن كان يف طول 
وحتت فهم وتفسري الظاهر من القرآن لكنه 
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العب  كانتزاع  ومتعددة  متطورة  نكات  ذو 
واملواعظ واحلكم وهذا ما جيعله مبنى يؤثر 

يف عملية القرآن.
رابعًا: بام أن القرآن كتاب هداية وهو 
املجتمع  باصالح  هيتم  فإنه  وشامل  عام 
البرشي وذلك يف خالل الفاظه إال أن هذه 
األلفاظ ختتزن يف باطنها معاٍن تصلح لكل 

من ينهل من معينه الصايف.
مقدمات  عىل  يعتمد  مل  اذا  خامسًا: 
علمية يف تفسري باطن القرآن فسوف يكون 
عبارة عن حتميل للقرآن بام يناسب مقاصد 
مذهبية مثاًل أو يعتمد عىل توجيهات وآراء 
القرائن  من  االستفــــــادة  دون  من  فردية 
من  نوعًا  يكون  فسوف  والنقلية  العقلية 

أنواع التفسري بالرأي.
إذا  مبنى  القرآن  باطن  يكون  سادسًا: 
للقرآن بطن من خالل  أن  اثبات  استطعنا 
الدليل الرشعي والعقيل واثبـــات حجيته 

وهذا ما يتكفل به الفصل الثاين.
هل مبنى باطن القرآن الكريم منهج 	م . 3

اسلو	؟؟.
من  الكريم  القرآن  باطن  مبنى  ُيعّد 
أنه  وذلك  منهــج  وهو  الصدورية  املباين 

نجده  املنهج  تعريف  اىل  نرجع  عندمــا 
عبارة عن )كيفية كشف واستخراج معاين 
ولكن  الكريم()))(  القرآن  آيات  ومقاصد 
االشاري  التفسري  من  »نوع  بأنه  ُأدرج  اذا 
وتستخدم  أسلوب«)3)(  انه  نقول  فسوف 
التي  القواعد  من  كقاعدة  القرآنية  البطون 
ينطبق  كيل  حكم  عن  )عبارة  بأهنا  ُتعّرف 
نفس  نستعمل  فعندما  اجلزئيات()4)(  عىل 
البطن يف االستنباط يكون قاعدة تفسريية 
قاعدة  يف  القرآنية  البطون  تدخل  حيث 
العناية  )هو  وصورهتا:  واإلنطباق  اجلري 
بإمكان الوصول إىل ما خفي من املعاين أو 
ما خفي من املصاديق بعد التوجه إىل املعاين 
الظاهرة احلاصلة من األلفاظ ومن ثم بيان 
مرشوعية بعض التأويالت ورفض بعضها 

اآلخر()5)(.
الفصـــــــــل الثاين:

املبحث األول:
الباطن القرآين من منظار الفريقني:. 1

ر	ي الشيعة:
الروائيـــــة  النصوص  رصحت بعض 
وذكر  الباطن،  ملصطلح  بتفسريها  الشيعية 
املعنى  يبني  كمصداق  اآلخر  بعضهــــــــا 
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الباطني لآلية من تلك الروايات، ما روي 
اال  آية  القرآن  يف  )ما   اهلل رسول  عن 
وهلا ظهرو بطن فظاهره ُحكم وباطنه علم 

ظاهره أنيق وباطنه عميق()6)(.
للمعنى  املصـــــداق  تعيني  عن  	مــــا 

الباطني فيكون:
التأويل بالتعميم عىل املوارد املتشاهبة، أ. 

النزول  خصوصيــــــات  جتريـــد  بعد 
قوله  يف  كام  احلكــــــم  مناط  وكشف 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  تعـــاىل: 
گ  گ  ک  ک  ک  ک 

گچ ]سورة اجلمعة: 5[.

لعلامء  موجه  اخلطاب  اآلية  هذه  ويف 
املسلمني  عىل  ُطبق  ولكنه  مبارشة  اليهود 
ترصفًا  الكريم  القرآن  جتاه  ترصفوا  الذين 

متشاهبًا)7)(.
مل ب.  الذي  الوجود  سنخ  من  )تأويــــل 

حيث  اآلية()8)(  تنزيل  عند  يتحقق 
اهلل  مراد  اآلية  ظاهر  يف  مضافًا:  يمثل 

عز وجل ومثاله قوله تعاىلچ ڇ ڇ 
چ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

]سورة امللك: 30[.
وسائل  الوجود  نعمة  أن  اآلية  فظاهر 

العيش كلها حتت إرادة اهلل عز وجل ووفق 
مبني   الكاظم واإلمام  الشامل،  تدبريه 
مراد اهلل عز وجل فيقول املاء املعني هو علم 
املراتب  املستورة ذات  اإلمــــام جـ)املعاين 
التي هي من سنخ املعنى( )9)( ومثال ذلك 

قوله تعاىل چ ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ی ی چ ]سورة القصص: 50[.

هدى(  )بغري  الكاظـــــــم  اإلمام  فرس 
باإلمام احلق املنصوب من اهلل.

وعىل هذا نستطيع أن نصل إىل أن بطن 
اآليات الرشيفة أوسع من التأويل.

ر	ي اهل السنة:
بطن  عن  السنة  أهل  روايات  يف  ورد 
القرآن الكريم ما ييل عن ابن عباس يقول 
ذو  القرآن  )إن  األحــــاديث  أحد  ضمن 
فظهره،  وبطن  وظهر  وفنون...  شجون 

التالوة، وبطنه التأويل()30(..
رشحًا  الروائية  النصوص  تنقل  ومل 
هو  فالذي   الرســـــول عن  توضيحيًا 
االحاديث  رشح  يف  العلامء  آراء  موجود 
الواردة يف هذا املجال وما يالحظ فيها هو 
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التفاوت يف اآلراء حيث نجد النيسابوري 
يقول: )فالظاهر ما يعرفه العلامء والباطن 
أمرنا  كام  ذلك  يف  فنقول  عليهم  خيفى  ما 

ونوكل علمه إىل اهلل تعاىل())3(.
هو  بالظاهر  املراد  ان  الشاطبي  ورأى 

املفهوم العريب وبالباطن مراد اهلل.
عن  السنة  أهل  بعض  وحتـــــــدث 
الذي  البغوي  مثل  اآلراء  يف  االختالف 
يرى أن ظاهره تنزيله الذي جيب اإليامن به 
آية إال  به، وما من  العمل  وباطنه وجوب 

توجب األمرين معًا))3(..
السنـــــــة  أهل  رأي  تلخيص  فيمكن 
بإمكانية فهم بطون اآليات من قبل اجلمع 

بعد إحراز الرشوط الالزمة.
إن  القول  نستطيع  العرض  هذا  بعد 

املشرتكات بني الفريقني هي:
وجود البطون جلميع اآليات الرشيفة.أ. 
وردت كلمـــــة البطن بمعنى التأويل ب. 

يف  الباطن  كان  وإن  الفريقني،  وقبول 
الروايات الشيعية أعم من التأويل.

املبحث الثاين:
بـــــــاطن . 2 وجود  عىل  الرشعي  الدليل 

القرآن:

قرآين  دليل  اىل  الرشعي  الدليل  يقسم 
ودليل روائي:

الدليل القرآين:	. 
ذكر بعض من كــــال الفريقني إلثبات . )

آيـــات رشيفة  القرآنية  البطون  وجود 
مثل چ ڳ ڳ ڳچ ]سورة 

االنعام: 54)[.
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل  وقوله 

ڌ چ ]سورة االنعام: 38[.
وعبـــارة كل يشء إن كانت تدل عىل 
ليس  أنه  فالواضح  الظاهري  الشمول 
شئ  كل  يستنبطوا  أن  الناس  كل  بإمكان 
يكون  أن  ذلك  فالزم  القرآن  ظواهر  من 
األلفاظ  ستار  حتت  موجودة  معاٍن  هناك 
القرآنية، وحتى لو تم تقيد هذه العبـــــارة 
بقيد مثل كل يشء ذو عالقة باملبدأ فأيضًا 
ليس كل األشخاص قادرون عىل استفادة 
كل األمور من ظواهر األلفاظ القرآنية وال 
القرآين  الباطن  بوجود  االقرار  إال  سبيل 
يف  اآلية  سياق  بأن  الرأي  هذا  عىل  ُأشكل 

ک  ک  ک  ک  زب  تعاىل  قوله 
ڳ  ڳ  گ  گ    گ  گ 
ڳ رب إنمــــــا هي حاكيـــــة عند التوراة 
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مفردة  من  املقصود  يكون  أن  يمكن  وأنه 
يشء  من  الكتاب  يف  فرطنا  وما  الكتاب 

اللوح املحفوظ والعلم اإلهلي()33(. 
اآليات التي تدعو إىل التفّكر والتدّبر:. )

معان  القرآن  يف  أن  القائلون  استدل 
البد  بل  األوىل  بالنظرة  تدرك  ال  وحقائق 

من التعمق والتأمل ومنها:
گ  گ  ک  چ  تعاىل  قوله 
]سورة حممد: 4)[  گ گ ڳ ڳچ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ  تعاىل  وقوله 
چ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

]سورة النحل: 44[. 
جئ  ی  ی  ی  چ  تعاىل:  وقوله 
النســـــــاء:  ]سورة  ىئچ  مئ  حئ 
بأهنم  الكافرين  تصف  اآليات  فهذه   ]78
بذلك  اليريد  حديثًا،  يفقهون  اليكادون 
القوم  ألن  الكالم  نفس  اليفهمون  اهنم 
لغتهم  عن  خيرج  مل  والقرآن  عربًا،  كانوا 
أراد  وإنام  بالشك،  ظاهره  يفهمون  فهم 
اخلطاب  من  مراده  اليفهمون  أهنم  بذلك 
حتى  آياته  يف  يتدبروا  أن  عىل  فخصهم 
الباطن  هو  وذلك  مقصوده،  عىل  يقعوا 

الذي جهلوه ومل يصلوا إليه بعقوهلم.

هبذه  االستــــــدالل  أن  يالحظ  وما 
التدبر  اىل  تدعو  فإهنا  ضعف  فيها  اآليات 
ظـــــــاهر  من  املستفادة  املفاهيم  نفس  يف 
القوم  وكون  عربيًا  القرآن  وكون  اآليات 
من  الكريم  القرآن  فهم  يف  اليكفي  عربًا 
دون التدبر فهل يكفي كون القوم عربًا يف 

فهم معنى قوله سبحانه وتعاىل چ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی یچ 

تعاىل  قوله  فهم  يف  أو   ]3 احلديد:  ]سورة 
ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ 

ى ى ائ ائ ەئ چ.
أن  التدبر التدل عىل  اىل  فالدعـــــــوة 

للقرآن وراء ما تفيده ظواهره بطنًا.
بالتدبر  االمر  يكون  أن  يمكن  »وثانيًا 
فربَّ  يفهمونه  ما  عىل  العمل  تطبيق  هو 
األهل  نصيحـــــة  فيه  بكالمه  يديل  ناصح 
عىل  عملهم  يطبقوا  مل  اذا  ولكنهم  والولد 
ملاذا  ويقول  اليهـــــم  الناصح  يعود  قوله 

التتدبرون يف كالمي«)34(.
االعتبار بالقصص القرآين:. 3

وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ  تعاىل  قال 
]ســـــورة يوسـف:  وئ ۇئ ۇئچ 
اآلية  هذه  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل   ](((
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القــــرآين  القصص  من  االعتبار  إىل  يدعو 
يف  واردة  إهنـــا  املفرسين  بعض  ويرى 
يف  البطــــون  وجود  عىل  الدليــــل  عنوان 
أن  واملقصــود  )فاهلدف  الكريم  القرآن 
يفهم معناها كل خماطب فإن كانت مقيدة 
او بشخصيات  املكاين  او  الزماين  بالظرف 
تارخيية ألصبحت قصصًا تارخيية ال عالقة 

هلا باألجيال الالحقة()35(..
يف حني أن القرآن كتاب هداية جلميع 
مجيع  منها  يستفيد  أن  من  بد  فال  األجيال 
زمان  كل  مصاديق  عىل  وتنطبق  األجيال 

وهذا أحد معاين البطون القرآنية.
الدليل الروائي:	. 

عىل  تدل  صحيحـــــة  روايات  توجد 
يف  موجودة  القرآنية  لآليات  بطون  وجود 

كتب الشيعة والسنة.
البـــاقر )إن للقرآن  فعن اإلمـــــام 
للظهر  وله ظهرو  بطنًا،  وللبطن  بطنــــــــًا 

ظهرًا()36(..
ويف حديث له )ما نزل من القرآن 
تنزيله،  ظهره  وبطن  ظهر  وهلا  اال  آية  من 

وبطنه تأويله(.
عن  مسعـــــود  ابن  عن  حديث  ويف 

سبعة  عىل  القرآن  )أنزل   اهلل رسول 
وتوجد  وبطن  ظهر  منها  آية  لكل  أحرف 
روايات متعددة حيث عقد )املجليس( بابًا 
القرآن  مفصاًل يف خصوص روايات بطن 

وكذلك السيوطي يف كتابه االتقان.
املبحث الثالث:

الدليل العقيل عىل وجود باطن القرآن:. 3
بعد أن ذكرت األدلة القرآنية والروائية 
نجد  العقل  حلكم  ارشادية  أدلة  ُتعد  التي 
بيان  عليها يف  نستند  عقلية  أدلة  يوجد  أنه 

باطن القرآن الكريم.
هداية . ) كتــاب  يعّد  الكريم  القرآن  إن 

تسهــم  التي  املعارف  هلم  يبني  للناس 
يف التأثري بسعادهتم لكن هذه املعارف 
ليست ميرسة يف الفاظ القرآن الكريم 
طريق  عن  منهــــا  قسم  بيان  تم  فقد 

االستفادة من املعاين الباطنية.
عب . ) ُيقَرأ  يزال  ما  الكريــم  القرآن  إن 

منه  تنهل  العصـــور وهو غض طري 
كل األجيال وال يوجد كتاب فيه هذه 
تفسري هذه  أن  بد من  اخلاصيـــــة فال 
بطون  فرض  عىل  باالستناد  الظاهرة 

قادرة عىل محل املعنى املستديم.
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املجـــاز 3.  فيــــه  الكريـــــم  القرآن  »إن 
واالستعـــــــارة والتمثيـــل والقصص 
وهذا  البالغة  فنون  من  ذلك  وغري 
البناء اللغوي يفتح النص القرآين عىل 
دالالت ومباٍن مستمرة عب الزمن تتبع 

تطور الوعي االنساين«)37(..
ومن . 4 إعجازي،  كتاب  الكريم  القرآن 

علومًا  حيتوي  أنه  اعجـــــــازه  وجوه 
كثري استنبطت يف نصوص خمتصـــــرة 
بطــــون  فرض  خالل  من  ذلك  ويتم 
مناقشة هذا  أنه يف  إال  النصوص  هلذه 
ال  اللفظي  االعجاز  أن  نجد  الدليل 
حتى  املعاين  كثرة  بالرضورة  يساوي 
فضــــاًل  وباطن  ظاهر  للنص  يفرض 
اإلعجاز  بأن  ترى  آراء  توجد  انه  عن 

القرآين ليس فقط لفظيًا.
املبحث الرابع:

نظريات العلامء حول بطــــــون 
القرآن الكريم:

نظرية البطون التأويلية: مضمون هذه . )
النظرية أن املراد من البطون يمكن أن 
يكون املصاديق املتعددة للفظ الواحد 
بحيث يكون وضوح انتســاب بعض 

سائرها  من  أشد  اللفظ  اىل  املصاديق 
الظاهر  إطالق  يصح  هذا  وألجل 
الظهور  لدرجة  تبعـــًا  عليه  والباطن 
الكيل  بالعنوان  االلتحاق  يف  واخلفاء 
املوجود يف اللفظ ومن هنا قد ال يفهم 
واالوصياء  األنبياء  إال  كلها  البطون 
اىل  االنتباه  تستطيـــــــع  عقوهلم  الن 
واحد  فاملعنى  واال  اخلفية  املصاديق 

من اللفظ)38(..
مستوى . ) مع  املتناسب  املعنى  فرضيـــة 

العقل اإلنساين:
القرآنية  األلفاظ  معنى  ان  »وفيهــــــا 
االدراك  مستوى  بحسب  تفهـــم  مراتب 
مستوى  ارتفــــــع  فكلام  لإلنسان  العقيل 
العقل  استطاع  لإلنســــان  العقيل  االدراك 
ارقى  املعنى  مراتب  مرتبــــــة من  يرى  ان 

وأرفع«)39(..
نظريـــــة العالميـــــــة واالشاريـــة يف . 3

الدالالت الباطنية:
تفسري  يف  احتامل  العلامء  بعض  وذكر 
أن  املراد  يكون  أن  وهو  القرآين  البطن 
اللفظ مستعمــــل يف معناه بطريقة طبيعية 
يف  لكن  العقالنية  االستخدامات  كسائر 
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معني  معنى  يف  فيه  يستعمل  الذي  الوقت 
اال  له  ظهرية  وال  بطنية  وال  فيه  تعدد  ال 
ورمز  عالقة  بنفسه  كله  اللفظ  يكون  ان 

وإشارة ليشء آخر.
االجتاه  مع  النظريـــــة  هذه  وتنسجم 
أصحاهبا  من  العديد  يميل  حيث  الصويف 
قراءة  حال  الذهن  يف  معنى  استشعار  اىل 
اآليات وينسب هذا املعنى للباطن القرآين 
أنه  عىل  وفرعون  موسى  قصــة  يقرأ  كأن 
أحداث  بتصـــــــور  ويبدأ  الطاغي  القلب 

القصة)40(..
نظرية البطون القرآنية وثنائية األخبار . 4

وااللفاظ:
يرى أصحاب هذه النظرية أن الظاهر 
هالك  أخبــــــار  يف  الواردة  القصص  هو 
األولني واألمم السابقة فاجلانب االخباري 
هو الظاهر من اآليات فيام اجلانب الوعظي 
هو الباطن القرآين وهذه النظرية اشار اليها 

ايب جعفر الطويس))4(. 
البطون . 5 تفسري  يف  اإلمجــــــــال  نظرية 

القرآنية.
ذهب اىل هذه النظرية السيد أبو احلسن 
اإلصفهاين إذ يرى وجود التشابه واالمجال 

يف تفسري معنى الظاهر والباطن الوارد يف 
النصوص القرآنية وأنه من الصعب حسم 
املوقف لصالح واحد من هذه االحتامالت 

مما يؤدي اىل اإلمجال))4(. 
)القراءة . 6 الوجودية  البطون  نظريـــــــة 

العرفانية(.
والباطن  الظاهر  بفكرة  العرفاء  يعتقد 
عىل اساس انه)باطن كل يشء هو حقيقته 
اليه  ُيعب  حتى  دالليًا  باطنا  ليس  فالباطن 
وجودي  باطن  هو  وإنام  االلفـــــــاظ  عب 
ترجع  متعالية  جمردة  حقيقة  له  والقرآن 
الوجود  عامل  يف  وتنزهلا  االهلية  الذات  اىل 
املادي  العامل  الكتاب  هذا  يبلغ  وعندما 
يظهر عىل شكل مصحف، فالظاهر شكل 
من أشكال الباطن ومظهر من مظاهره فال 
وال  الباطن  لصالح  الظاهر  لرتك  معنى 
لرتك الباطن لصالح الظاهر ألهنام وجهان 

لعملة واحدة«)43(.
أن  نستطيع  النظريـــات  عرض  بعد 
مشرتك  جامع  هناك  بأن  القــــول  نجمل 
حيث  القرآين  البــــــاطن  طبيعة  تستدعيه 
بينة  واضحــة  دالالت  القرآن  يف  توجد 
يفهمها االنسان عند قراءة اآليات القرآنية، 
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غري  القرآنيــــــة  املعاين  بعض  و)توجــــد 
وحتليل  ومقارنة  مقاربة  إىل  حتتاج  ظاهرة 
للكشف عن الباطن وهذا ما يسميه السيد 
الظهور  مقابل  املعقـــد  )بالظهور  الصدر 

البسيط()44(..
املبحث اخلامس:

إمكــــان فهم الباطن القرآين
 لغري املعصوم:

القرآنيـــــــــــــة  األدلة  عرض  بعض 
والروايات الرشيفة التي تشري اىل أن بطن 
املعاين  هو  البطن  وأن  تدبره  هو  القرآن 
أن  نجد  النظريـــات  وعرض  له  العميقة 
املعصوم  لغري  القرآن  بطون  فهم  مسألة 
العالمة  نظرية  فعىل  خالف  فيها  مسألة 
الطباطبائي والشيخ معرفة والشيخ مكارم 
فهم  امكان  هي  النتيجة  تكون  الشريازي 
البطون للعلامء وأما بحسب نظرية اإلمام 
اخلميني التي يعتقد هبا رضوان اهلل عليه )أن 
البطن احلقيقي عند اهلل عز وجل وباستثناء 
هذا  فهم  يمكن  وبتوجيههم  املعصومني 
التامة االهلية  الباطن ومن خالل املكاشفة 
أي الرجوع من الشهادة املطلقة اىل الغيب 
ومراد  باطن  يفهم  صعودًا  بالسري  املطلق 

اهلل عز وجل من القرآن()45(..
القرآين  الباطن  فهم  بإمكان  القول  ان 
كل  بإمكان  أنه  يعني  ال   املعصوم لغري 
إنسان حتصيله فكل شخص بمقدار فهمه 
املراتب  وسعيه حيصل عىل مرتبة من هذه 
أن  السقيمة  لألفكار  يمكن  وال  العظيمة 
املستوى  هذا  إىل  تصل  طاهرة  قلوبًا  ختلق 

ٻ  ٱ  چ  يقول  وجـــــــل  عز  فاهلل 
ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀچ ]سورة األعراف: 58[..
املبحث السادس:

طرق احلصـــــول عىل باطن 
اآليات الرشيفة:

البطون . ) حتصيـــــل  طرق  إحدى  إن 
القرآن  تفسري  خالل  من  يتم  الرشيفة 
بالقرآن وهذا ما نستفيــــده من السيد 
حممد حسني الطباطبــــائي حيث يرى 
القرائن  اىل  االلتفـــــات  من  البد  أنه 
والتدبر  األخرى  اآليات  يف  املوجودة 

يف اآليات«)46(.
البحث عن هدف اآلية.. )
وخصوصيات . 3 اهلدف  بني  املوازنــــــة 

اآلية.
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من . 4 باهلدف  عالقـــــــــة  له  ما  حتديد 
اخلصوصيات وإقصاء ما ليس له عالقة.

استخراج مفهوم كيل من اآلية ينسجم . 5
مع اهلدف.

عىل . 6 املشاهبة  املوارد  عىل  اآلية  تطبيق 
اختالف الزمان واملكان)47(.

الكتاب . 7 من  شاهد  للبطن  يكون  أن 
ذاته)48(.

ويذكر الشيخ معرفًة مثاالً توضيحًا من 
خالل بيان اسباب النزول آلية السؤال من 

أهل الذكر قال تعاىل چ ڀ ڀ ڀ 
 ]43 النحل:  ]سورة  ٺچ  ٺ  ٺ  ڀ 
أنه سبب نزوهلا بشأن ازاحة علة املرشكني 
البرش  من  الرسول  يكون  أن  بتشكيكهم 
»آية  هي  العام  فحواها  بأن  ُيوَضح  ولكن 
فروعها  أو  الدين  بأصول  جاهل  كل  تعم 
رسالة  واآلية  العلامء  يراجـــــع  أن  فعليه 
هبا  حيتج  وحيايت  عقيل  مستند  فهي  خالدة 
رضورة  عىل  األعصار  كافة  ويف  العلامء 
يف  االختصــــاص  ذوي  إىل  العامة  رجوع 

مجيع املعارف()49(.
اخلامتــــــــــــة:

املصادر  يف  والتنقيب  البحث  بعــــــد 

واملراجع تم التوصل إىل:
القرآنيــــــة  البطـــون  أن  إثبات  	والً: 
لآليات الرشيفة مبنى يسهم يف االستفادة 
من كالم اهلل عز وجل وتفسريه وذلك من 
خــــــالل طرح األدلة الرشعيـــــة املتمثلة 
الرشيفة  واألحاديث  القرآنيـــــة  باآليات 
هذه  أن  تثبت  التي  العقلية  األدلة  وبيان 
القرآن  بالظواهر وختدم  البطون عىل صلة 

يف شموليته وسعته وبقاء حيويته.
التي  النظريات  عرض  تم  ثانيــــــــًا: 
حتدثت عن الباطن يف القرآن التي تشرتك 
يف أن هذا الباطن القرآين حيتاج اىل مقارنة 
وحتليل للكشف الدائم عن معاٍن متجددة 

ومفاهيم تناسب كل عرص.
تراع  مل  اذا  القرآين  الباطن  إن  ثالثــــًا: 
املستفادة  القرائن  او  املعتبة  الضوابط  فيه 
من الدليل النقيل او العقيل فهذا يؤدي اىل 

التفسري بالرأي وهو منهي عنه.
متعددة  مراحل  هناك  رابعــــــــــــًا: 
الرشيفة  اآليـات  بطون  عىل  للحصول 

مراعاهتا. من  البد 

القرآن  باطن  أن  استنتاج  تم  خامسًا: 
دليله الرشعي يكمن يف الروايات الرشيفة 
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أحد  أن  تبــني  التأويل  معنى  وبتوضيح 
معانيه يعد دلياًل عىل الباطن يف القرآن.

*   *   *
اهلوامش:

))( مقاييس اللغة، ابن فارس، ماد: بني.
عيل  حمــمــد  الــتــفــســري،  وقـــواعـــد  أصـــول   )((

األصفهاين، ص)).
للتأليف  التفسري، مركز نون  )3( أساسيات علم 

والتحقيق ص)7.
)4( متهيد ملباين التفسري الرتبوي، مقالــــة علمية:

/COUTEUT:/ / DOWNLOADS 
)5( العني، الفراهيدي 7/ 440.

)6( لسان العرب، ابن منظور، مادة: ظهر.
السبحاين،  جعفر  التفسريية،  املــنــاهــج   )7(

ص33).
)8( املصدر نفسه ص33).

معرفة  هادي  حممد  اجلامع،  األثري  التفسري   )9(
ج) ص30.

)0)( انظر التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب، 
حممد هادي معرفة ص4).

 /7 الصّفار،  الكبى،  الدرجات  بصائر   )(((
.((6

)))( ابن منظور، لسان العرب، ج5 ص50.
غريب  يف  املفردات  األصفهاين،  الراغب   )(3(

القرآن مادة فرس.
)4)( حممد حسني الطباطبائي، تفسري امليزان ج) 

ص4).
علوم  يف  البهان  الزركيش،  الدين  بدر   )(5(

القرآن ص6).
يف  املحيط  البحر  األنــدلــيس،  حيان  أبــو   )(6(

التفسري ج) ص6).
عيل  حممد  واجتــاهــاتــه،  التفسري  مناهج   )(7(

االصفهاين، ص)6).
حسني  حممد  الــقــرآن،  تفسري  يف  املــيــزان   )(8(

الطباطبائي ح) ص7.
)9)( أصول الكايف، ج) ص599.

)0)( الشيعة يف االسالم، الطباطبائي ص49.
البوجردي  األصول،  كفاية  عىل  احلاشية   )(((

ج): 0)).
)))( مناهج التفسري واجتاهاته، جعفر السبحاين 

ص7).
)3)( راجع مناهج التفسري واجتاهاته، حممد عيل 

الرضائي، ص)6).
)4)( ثقافة املعارف االسالمية، جعفر السبحاين 

ح): 53)).
الشيعة والسنة، حممد  التفسري لدى  )5)( قواعد 

فاكر امليبدي ص75).
)6)( الكايف، الكليني، ج) ص599.

)7)( انظر التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب، 
هادي معرفة ج) ص3).

)8)( مبادئ تفسري القرآن، فتح اهلل نجار زادكان 
ص00).

)9)( مبادئ تفسري القرآن، فتح اهلل نجار زادكان 
ص98.

)30( الدر املنثور، السيوطي، ص50).
العرفان  ورغائب  القرآن  غرائب  تفسري   )3((

ج)، ص6)).
))3( رشح السنة، البغوي ج) ص63).

)33( منطق تفسري القرآن، حممد عيل األصفهاين، 
ص78).

السبحاين  جعفر  التفسرييـــــــة،  املناهج   )34(
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ص)3).
)35( منطق تفسري القرآن، حممد عيل االصفهاين 

ص77).
)36( الكايف، الكليني، ج)، ص374.

)من  اهلل  حب  حيدر  البطون،  نظرية  انظر   )37(
األنرتنت(.

)38( هناية النهاية، االيرواين ج) ص60.
ــول،  األصـ كفاية  ــىل  ع احلــاشــيــة  انــظــر   )39(

البوجردي، ح) ص0)).
السبزواري،  األعىل  عبد  األحول،  )40( هتذيب 

ج) ص36.
))4( التبيان، الطويس ج) ص9.

األصفهاين  االصول،  حقائق  اىل  الوصول   )4((
ص33).

الدين،  علوم  احياء  العرفاء  نظرية  انظر   )43(
الغزايل ج) ص358.

)44( املدرسة القرآنية، الصدر، ص)9).
)45( آداب الصالة، االمام اخلميني ص68).

حسني  حممد  االســـالم،  يف  الــقــرآن  انظر   )46(
الطباطبائي ص0).

)47( راجع التفسري األثري اجلامع، حممد هادي 
معرفة ج) ص)3.

)48( املوافقات، الشاطبي 3/ 394.
)49( التفسري األثري اجلامع، حممد هادي معرفة 

ح) ص33. 



مبنى البطون القرآنية وأثره يف التفسري

248

القرآن الكريم.
اللغـــــــة، . ) ابن فارس، أمحد، مقاييس 

النارش: دار اجليل بريوت.
ابن منظور، حممد بن مكرم، لســـــان . )

العرب، النــــــارش: دار صادر بريوت 
ط4.

األندليس، أثري الدين أبو حيان، البحر . 3
مؤسســــة  النارش  التفسري،  يف  املحيط 

الرسالة العاملية.
النهاية يف . 4 اإليرواين، مريزا عيل، هناية 

رشح الكفاية، دار الفكر ))4) هـ.
وسيلة . 5 احلسن،  أبو  االصفهــــــــــاين، 

الوصول اىل حقائق االصول )64))- 
.)(3(8

عىل . 6 احلاشيـــــة  حسني،  البوجردي، 
النارش مكتبة مدرسة  كفاية األصول، 

الفقاهة 383)هـ.
ابن . 7 صحيح  بن حبان،  حممد  البستي، 

ط)،  بريوت  الرسالة  مؤسسة  حبان، 
993) م.

رشح . 8 مسعــود،  بن  حسني  البغوي، 

املصــــــــــادر:

للكتب  الوقفيـــة  املكتبــة  السنــــــــة، 
ت6)5.

املعنوية . 9 األداب  اهلل،  روح  اخلميني، 
تراث  ونرش  تنظيم  مؤسسـة  للصالة، 

االمام اخلميني طهران 003).
دعــــــاء . 0) رشح  اهلل،  روح  اخلميني، 

السحر، مؤسســة تنظيم ونرش تراث 
االمام اخلميني، طهران.

تفسري . )) منطق  األصفهاين،  الرضائي 
القرآن، تعريب د. أمحــــــد األزرقي، 
املصطفى  أبو مخسني، مركز  هاشــــم 

العاملي.
بن . )) احلسني  األصفهـــــاين،  الراغب 

الــــقرآن،  املفردات يف غريب  حممد، 
املكتبة الشاملة.

زادكان، فتح اهلل نجار، مبادئ تفسري . 3)
النارش:  حسني،  حممد  ترمجة  القرآن، 

مركز احلضارة لتنمية الفكر.
يف . 4) البهــــان  الدين،  بدر  الزركيش، 

علوم القرآن، حتقيق حممد أبو الفضل 
الكتب  احياء  دار  النـــارش:  ابراهيم، 
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العربية القاهرة.
التفسريية . 5) املناهج  جعفر،  السبحاين، 

الصادق  مؤسسة  القرآن،  علوم  يف 
6)4) هـ.

املوسوي، . 6) األعىل  عبد  السبزواري، 
هتذيب األصول، شبكة الفكر.

)ت . 7) الدين  جــــــــــالل  السيوطي، 
الفكر  دار  املنثور،  الدر  ))9هـ(، 

بريوت.
الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، . 8)

النارش دار الفكر.
بصائر . 9) حسن،  بن  حممد  الصفــــار، 

الدرجات الكبى، دار الفكر.
تفسري . 0) حسني،  حممــــد  الطباطبائي، 

ط  بريوت  األعلمي  مؤسسة  امليزان، 
7)4)هـ.

الشيعة يف . )) الطباطبائي، حممد حسني، 
االسالم، بيت الكتاب مركز بقية اهلل 

األعظم بريوت 999).
القرآن . )) حسني،  حممــــد  الطباطبائي، 

احلسيني  أمحد  تعريب  االسالم،  يف 
النارش: تبليغات اسالمي 404) هـ.

يف . 3) التبيان  حممد،  بن  جعفر  الطويس 

مؤسسة  دار  النارش:  القرآن،  تفسري 
امليالين إلحياء الفكر الشيعي.

علوم . 4) إحياء  حامــــــــد،  أبو  الغزايل، 
الدين، دار املعرفة بريوت، 0)0).

العني، . 5) أمحد،  بن  اخلليل  الفراهيدي، 
حتقيق د مهدي املخزومي، د. ابراهيم 
السامرائي، النارش: دار مكتبة اهلالل.

الكايف، . 6) يعقوب،  بن  حممد  الكليني، 
النارش:  الغفـــــاري  أكب  عىل  حتقيق 
ط5،  طهران  االسالمية  الكتب  دار 

363) هـ.
التفسري . 7) هادي،  حممد  معرفــــــــــة، 

النارش:  القشيب  ثوبه  يف  واملفرسون 
االسالمية،  للعلوم  الرضوية  اجلامعة 

مشهد.
التفسري األثري . 8) معرفة، حممد هادي، 

القربى،  ذوي  مطبعة  النارش  اجلامع، 
قم املقدسة.

التفسري . 9) قواعد  فاكر،  حممد  املبيدي، 
املجمع  النارش:  والسنة  الشيعة  لدى 
العاملي للتقريب بني املـــــــــــذاهب، 

طهران.
النيسابوري، احلسن بن حممد القمي، . 30
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غرائب القرآن ورغائب العرفان، دار 
الكتب العلمية بريوت 6)4) هـ.

املقاالت:
ـ . ) نظرية البطون وبنية اخلطاب القرآين 

.hobbollan. com حيدر حب اهلل

التمهيد ملباين التفسري الرتبوي، شبكة . )
والفكـر  للرتاث   احلسنني االمامني 

اإلسالمي.
جعفر . 3 سيد  االسالمية  املعارف  ثقافة 

سجادي.



فحوى البحث

(5(

تكون  ان  قبل  لغوية  قرائن  مبوجب  النص  غور  سرب  هو  التفسري 

داللية وآفة التفسري الجهل والتعصب فمن اهم عنارص املوضوعية يف 

التفسري وحياديته أن يكون املفرس متمكنا من لغة القرآن ويعمل فكرُه 

مبا يطوع االلفاظ اىل دالالت قريبة عىل اللفظ واملسامع وهذا ما حاول 

البحث ايصاله.

د. مهـــدي البطاط
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املقدمـــــــــــــة:
إن علم التفسري كام أنه أرشف العلوم 
ألنه  املفرس  اىل  بالنسبة  خطرا  اكثرها  فهو 
كالمه  من  تعاىل  اهلل  مراد  لبيان  يتصدى 
الذي   اهلل رسول  عن  ينوب  وكأنـــه 
للقرآن.  التبيني  مهمة  عاتقه  عىل  ألقيت 
ينبغي  عديدة  رشوط  ثمة  فكانت  لذلك 
أبداء  يمكنه  لكي  يتجاوزها  أن  للمفرس 
الرأي يف تفسري القرآن ومن هذه الرشوط 
لغة  هي  والتي  العربية  باللغة  ِعلمه  هي 
تفصيل  اىل  هذا  بحثنا  تطرق  وقد  القرآن 
اليه  تطرق  ما  عادة  والذي  الرشط  هذا 
املفرسون ولكن باجياز، و ذكرنا أصل اللغة 
العربية ومنشأها وكيفية وصوهلا اىل مرحلة 
الكامل يف عهد نزول القرآن و أرجحية لغة 
هذه  خصائص  وبيان  غريها  عىل  قريش 
القرآن  يف  ورد  ما  أن  أثبتنا  ثم  ومن  اللغة 
العرب وغري خارج عنها  للغة  هو مطابقًا 
النحوية  القواعد  بعض  خالف  وما  متاما 
فهو من غلط النحو لتأخره عن زمن نزول 
القرآن وكون القرآن هو احلجة يف القاعدة 
النحوية لكونه نص من العرص الذي كان 
املرجع يف وضع قواعد النحو، هذا فضال 

ثم  ومن  معصوم.  ساموي  كتاب  أنه  عن 
تطرقنا اىل مقدار ما حيتاجه املفرس من اللغة 
متكنه  عىل  أضافة  أنه  اىل  وتوصلنا  العربية 
والبالغة  والرصفية  النحوية  القواعد  من 
أن  من  له  البد  كذلك  واللغة  واملفردات 
يكون متقنًا للغة العربية كلغة ال أن يكون 
القرآن  مصطلحات  معرفة  عىل  مقترصًا 
أو عىل العربية العامية اليوم؛ بل من أجل 
إبداعه  ويظهر  التفسري  يف  بجديد  يأيت  أن 
العربية  يعرف  أن  عليه  املعاين،  بيان  يف 

كالعرب الفصحاء.
حاجة املسلمني اىل اللغة العربية:

العربيـة هـي اللغـة التـي أراد اهلل تعـاىل 
هلـا أن تكـون لغـة املسـلمني التـي توحدهم 
االمـام  قـال  وقـد  هبـا  خاطبهـم  حيـث 
الصـادق: "تعلمـوا العربيـة فإهنـا كالم 
اهلل الـذي ُيكلـم به خلقـه"))(. و من واجبنا 
العربيـة حتـى  اللغـة  نتعلـم  أن  كمسـلمني 
نعـرف كالم ربنـا ومـا أراد منـا ويتضاعف 
هـذا الواجـب ملـن يتصـدى لتفسـري القرآن 
حيـث أنه يفرتض أن يكـون عارفا بالعربية 
حتـى  جوانبهـا  ومجيـع  بظرائفهـا  وعارفـا 
بإمكانـه اسـتنباط الكنـوز املودعـة يف هـذا 
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الكتـاب السـاموي الـذي جعـل اهلل فيـه من 
القابليـة عـىل سـعادة الداريـن مـا ليـس يف 
غـريه مـن الكتب. ونحـن اليوم قـد هجرنا 
لغـة القـرآن وأصبحنـا ال نفهـم مـا خياطبنـا 
ربنـا بالضبـط فاملسـلم اليوم عندما يسـتمع 
اىل تـالوة القـرآن ال يفهـم ما يسـمع وحتى 
العريب ال يدرك متام املعنى سـوى املفردات 
تغيـري  عليهـا  يطـرأ  مل  اذا  هـذا  املتداولـة 
الزمـن إن يف اوسـاطنا العلميـة املتخصصة 
بالدراسـات االسـالمية كثـريا مـا جيهلـون 
يسـتطيعون  وال  الفصحـى  العربيـة  اللغـة 
ختـص  لغـة  يعتبهـا  والكثـري  هبـا،  النطـق 
واالسـالم  العـرب  وهـم  خاصـة  قوميـة 
أعـُم منهـا كـام يقـول الرسـول، بـل هي 
لغـة املسـلمني مجيعـًا فالبـد عليهـم تعلمها 
ذلـك،  يكـون  أن  مـن  هبـا والبـد  والنطـق 
وإن كان يف السـابق قـد حتقـق ذلك بشـكل 
جيـد، حيـث هـي اللغـة االوىل والرسـمية 
يف مجيـع البلـدان االسـالمية ولكـن اليـوم 
عنهـا  املسـلمون  ابتعـد  االسـف  ومـع 
وحتـى العـرب مل يعـريوا حلفظهـا االهتـامم 
املطلـوب يف حـني أن القـرآن ال يدخـل اىل 
حياة املسـلمني اال من خالهلا. وإن الدعوَة 

إنـام هـي دعـوة  تعلُِّمهـا واالهتـامم هبـا  اىل 
للقـرآن ولإلسـالم فهـي ال قيمـة هلـا لـو مل 
تكـن لغـة القـرآن والسـنة. و مـن الدالئـل 
دون  بقـوم  خمتصـة  لغـة  ليسـت  أهنـا  عـىل 
قـوم أن هنالـك عنايـة الالهيـة يف إيصاهلـا 
حيـث  والدقـة  والسـعة  الكـامل  هـذا  اىل 
صـارت وعـاًء للقـرآن وطريـق يتجـىل مـن 
وال  خللقـه.  وتعـاىل  سـبحانه  اهلل  خاللـه 
لغـة أفضـل وأدق وأمجـل وأعـذب منهـا، 
يتصـدى  أن  كذلـك  املؤسـف  مـن  وإن 
لتفسـري القـرآن قديـام وحديثـا مـن مل يتقـن 
العربيـة وبالتـايل أوقعـوا االمـة يف متاهـات 
خـالل  مـن  منحرفـة  مذاهـب  وتأسسـت 
التجسـيم هلل  املعـوج، فقضيـة  الفهـم  هـذا 
اللغـة  ببعـض جوانـب  إال جهـل  مـا هـي 
العربيـة وهـو االسـتعارة والتشـبيه، وليس 
العرفانيـة  واملذاهـب  والتفويـض  اجلـب 
هبـذه  اجلهـل  مـن  اال  املنحرفـة  والباطنيـة 
اللغـة ايضـا وعـدم التفريـق بـني احلقيقـي 
أن  نريـد  هنـا  ونحـن  وأمثالـه.  واملجـازي 
أتفـق  وقـد  للمفـرس  السـيام  أمهيتهـا  نبـني 
بعـض  عـىل  االطـالع  كـون  عـىل  العلـامء 
علومهـا رشط للمفـرس ولكـن نحـن نقول 
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السـيام  جوانبهـا،  مجيـع  عـىل  االطـالع  إن 
التمكـن مـن التحـدث هبـا هـو رشط كـاميل 
غـري  ومبـدع  دقيـق  تفسـري  اىل  للوصـول 
تقليـدي. ومن باب حصـول املعرفة العامة 
رأينـا مـن املناسـب أن نتطـرق يف البداية اىل 
أصـل اللغـة و كيفيـة تكوهنـا وتطورهـا))(.

أصل اللغة العربية
وفضل لغة قريش عىل غريها:

هـو  ومـا  فروعهـا  و  العربيـة  أصـل 
اللغـات  وأي  القرآنيـة  القـراءة  يف  حجـة 
املفـرس يف تفسـريه. وقبـل ذلـك  يعتمدهـا 
نبـذة خمتـرصة عـن أصـل  بإعطـاء  البـأس 
الشـعوب  مـن  انحدارهـا  ومنبـع  العربيـة 
السـابقة اىل عـرص النـزول الـذي تكاملـت 

القـرآن. لغـة  عنـده 
الذيـن  العـرب  أن  العلـامء  ذكـر  قـد 
اجلنـس  اىل  ينسـبون  بلغتهـم  القـران  نـزل 
مـن  يتكـون  السـامي  واجلنـس  السـامي. 
جمموعة من الشـعوب يف الرشق االوسـط؛ 
دلـت القرابـة اللغويـة عـىل أهنـا كانـت يف 
االصـل تتكلم بلهجـات متقاربة، تطورت 
السـامية  بسـم  مجيعـا  سـميت  لغـات  اىل 
وهـي تتشـابه يف اصـول أفعاهلـا، وأزماهنـا، 

ويف كثـري مـن أصـول الكلـامت والضامئـر 
واالعـداد)3(.

املوطـن  أن  عـىل  الباحثـون  واتفـق 
العصـور  يف  الشعـــــــوب  هلـذه  االصـيل 
ثـم  ومـن  العربيـة،  اجلزيـرة  هـو  التارخييـة 
خرجـوا وانتـرشوا يف البـالد لضيق اجلزيرة 
عنهـم بسـبب جدهبـا، وخصـب مـا حوهلـا 
كانـوا  و  واليمـن  والشـام  العـراق  مـن 
والكنعانيـني  واآلشـوريني  البابليـني  هـم 

اجلنوبيـني. والعـرب  واآلراميـني 
لغـة  هـي  العـرب  لغــــــــــــة  وأصـل 
أسـامعيل وهـو أخذها مـن قبيلة جرهم 
الذيـن نشـأ بينهـم وملـا كانـت جرهـم قبيلة 
مـن قبائـل اجلنـوب اليمنيـة، دل ذلـك عىل 
أن أصـل لغـة العرب هـي لغة اجلنـوب)4(.
معـد،  قبائـل  فـروع  عاشـت  وقـد 
اجلزيـرة  يف  القحطانيـني  قبائـل  وفـروع 
العربيـة، ثـم نمت تلـك الفـروع وتطورت 
وانتـرشت وتفرقـت يف مناطـق شـتى مـن 
يف  املختلفـة  البيئـات  أثـرت  ثـم  اجلزيـرة، 
لغاهتـا فحدثـت فيهـا هلجـات ختتلـف فيـام 
بينهـا يف كيفيـة النطـق بكثـري أو قليـل مـن 

.)5 الكلـامت)
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الشـني  إحلـاق  قبيـل:  مـن  وذلـك 
الوقـف  يف  املخاطبـة  بـكاف  السـني  أو 
رأيتـك،  أي  رأيتكــــــــــــــــش  فيقولـون: 
وعليتكـش، أي عليـك. وهـي هلجـة متيـم 

ربيعـة. قبائـل  وبعـض  وأسـد 
وحـذف النـون مـن اجلـارة فيقولـون: 
)ملبيـت( أي مـن البيـت وهـي لغـة خثعـم 

و زبيـد.
املعرفـة  ألـف  يف  ميـاًم  الـالم  وابـدال 
"ليـس مـن  اخلـب:  مـا روي يف  وهبـا جـاء 
امـب امصيـام يف امسـفر" أي ليـس مـن الب 

السـفر. يف  الصيـام 
العسـن  كقوهلـم  عينـًا  احلـاء  ابـدال 
والعسـني أي احلسـن واحلسـني وهـي لغـة 

هذيـل.
ثـم مـن تدبـري اهلل عزوجـل أن اجتهـت 
لغـات العرب اىل التقـارب واالحتاد وذلك 

قبـل مبعث النبـي لعوامل متعـددة)6(.
هـي  صـارت  قريـش  لغـة  إن  ثـم 
التـي  الفصحـى  الغالبـــــة، فصـارت هـي 
لغـة  واختذوهـــــــا  العـرب  بـني  أنتـرشت 
شـعرهم وخطبهـم، وذلـك لكـون لغتهـم 
اللغـــــــات وأصفاهـا وأسلسـها،  أفصـح 

قريـش  لغـة  تفـوق  بعضهـم  علـل  وقـد 
بأهنـم كانـوا: "قطـان حرمـه وجـريان بيتـه 
العـرب  وفـود  فكانـت  والتـه،  و  احلـرام 
مـن حجاجهـا وغريهـم؛ يفـدون اىل مكـة 
للحـج ويتحاكمـون اىل قريش يف أمورهم، 
وحسـن  فصاحتهـا  مـع  قريـش  وكانـت 
لغتهـا ورقـة ألسـنتها إذا أتتهـم الوفـود مـن 
وأشـعارهم  كالمهـم  مـن  ختـريوا  العـرب 
أحسـن لغاهتـم وأصفى كالمهـم، فاجتمع 
مـا ختـريوا مـن تلـك اللغـات اىل نحائزهـم 
عليهـا، فصـاروا  التـي طبعـوا  وسـالئقهم 

العـرب)7(. أفصـح  بذلـك 
لذلـك قـال العلـامء عنـد االختالف يف 
القـراءات، ينبغـي الرجوع اىل لغـة قريش. 
وقـد فـرس أهـل البيـت بعضـا مـن اآليـات 
مل  قريـش  لغـة  أن  ورد  و  إليهـا)8(  أسـتنادا 
ختتلـف مـع االنصـار يف يشء مـن القـرآن 
اال يف لفظـة التابـوت، فلغـة قريـش بالتـاء 

باهلـاء)9(. واالنصـار 
والتفسـري تابـع لذلـك أيضا فـال ينبغي 
التفسـري بلغات ضعيفـة أو خمالفة لألصل. 
وحيـدث هـذا كثـريا يف بعـض القـراءات مما 
يسـبب بعضهـا تغيريا يف املعنـى أو غرابة يف 
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تفسـري القرآن كام يف قولـه تعاىل چ ەئ وئ 
وئ ۇئ چ ]سـورة طه: 63[ حيث 
قـرء بعضهـم بالثقيلـة املشـددة وصـار هـذا 
سـببا لطعـن بعـض املعانديـن يف كـون هـذا 
خيالـف القواعـد املتفـق عليها للغـة العربية 

فإن املشـددة تنصـب أسـمها وترفع خبها 
يف  العلـامء  يسـع  ومل  هنـا!.  هـذا  يكـن  ومل 
االجابـة عـىل ذلـك اال الرجـوع اىل اللغـة 
االفصـح ليقـرأ القـرآن عىل غرارهـا. يقول 
الشـيخ معرفة: "فالقـراءة الصحيحة املّتبعة 
و هـي قراءة حفص و مجهــــــور املسـلمني 
هي القـراءة بالتخفيـف، خمّففا عـن املثّقلة، 
بدليـل وجـود الـالم يف اخلـب... أّما احلمل 
عـىل لغـة باحلـرث بـن كعـب، حيـث كانوا 
-كـام  مطلقـا  باأللـف  املثنّـى  يف  يلهجـون 
فعلـه ابـن قتيبـة فغـري سـديد. ألّن القـرآن 
نـزل عـىل وفـق اللغـة الفصحـى و ال حُيمل 
عـىل الشـواذ")0)(. وأمثـال هذا ليـس بقليل 
اىل  الرجـوع  مـن  االختـالف  عنـد  فالبـد 
لغـة قريـش هلجتهـم والتـي عليهـا مجهـور 

املسلمني.
اخلصائص العامة للغة العربية:

للغـة العربيـة ميـزات امتـازت هبـا عىل 

عـىل  هبـا  وتفوقـت  اللغـات  مـن  غريهـا 
منهـا: نظائرهـا، 

بتـوزع أ.  وذلـك  الصوتيـة:  اخلصائـص 
صـويت،  مـدرج  أوسـع  يف  حروفهـا 
حيـث تتـوزع خمـارج حروفهـا مـا بـني 

احللـق. أقـىص  اىل  الشـفتني 
مراعـاة االنسـجام الصـويت والتأليـف ب. 

احلـروف  بـني  اجلمـع  عنـد  املوسـيقي 
اال  معـا  منفـرة  حـروف  جتتمـع  فلـم 
نـادرًا كحـرف الـزاي والظـاء و اجليـم 
العـني واجليـم  القـاف واهلـاء مـع  مـع 

وغريهـا)))(. العـني  مـع 
اخلصائـص االشـتقاقية والرصفيـــــة: ت. 

ومهـا خاصيتـان مهمتــــــــان أعطـت 
ومهـا  كبريتـني  ميزتـني  العربيـة  اللغـة 
الثبـات مـع املرونة واخلصوبـة، فامدهتا 
كبـرية  جمموعـة  منهـا  وتشـتق  واحـدة 
مـن املعـاين مثـال: ذ ه ب وتشـتق منهـا 
ذهـب يذهب يذهبون تذهـب تذهبان 

يذهبـن واىل أخـره.
وكذلـك تتكـون الكلـامت مـن صيغ و 

اوزان معروفـة حمددة.
االعـراب: فهـو مـن مميزاهتـا عـن كثري ث. 
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إليصـال  ذلـك  كل  و  اللغـات،  مـن 
املعنـى املـراد بأبسـط وسـيلة وتفريقـه 

عـن غـريه مـن املعـاين.
سـعة املفـردات: فـال تـكاد لغـة حتـوي ج. 

هـذا القـدر مـن املفـردات يف قاموسـها 
ختضـع  ذلـك  كل  ويف  للعربيـة  كـام 

والنظـم.. للقانـون  املفـردات 
وغريهـا مـن اخلصائـص الكثـرية التي 

يطـول املقـام عنـد ذكرها.
هل خالف القرآن لغة العرب؟.

كـام هـو واضـح وأرشنـا اىل ذلـك فـإن 
اجلزيـرة  أهـل  بلغـة  ونـزل  عـريب  القـرآن 
وهـم العـرب ومل خيتلـف عـن كونـه عـريب 
االختـالف  يف  رأيـان  يوجـد  ولكـن  أحـد 
اجلزئـي بـني القـرآن وبـني اللغـة العربيـة:
ال  اللسـان  عـريب  القـرآن  إن  االول: 

: ت لصفـا ا
قـال الدكتـور عبد السـتار سـعيد: "إن 
مـن  فيهـم  ملـا  ختضـع  برشيـة  لغـة  العربيـة 
فضائـل و رذائـل؛ لذلـك دخلهـا رضورة 
الشـعر، و جفـاء الباديـة و غلظتهـا، و رقـة 
احلـوارض و عذوبتها، وفيها اهلجاء املقذع، 

وفيهـا التصويـر الفنـي الكـذوب")))(.

بقولـه:  امليبـدي  فاكـر  اسـتاذنا  وأيـده 
"مـا القـرآن، فهـو كالم اهلل و وحـي منه، ال 

سـبيل للشـياطني اليـه... أخـذ مـن العربية 
وأسـاليبها،  لسـاهنا  يف  مـا  وأسـمى  أجـل 
وجتـرد عن كل مثالبها ونقائصها يف أدواهتا 
وأغراضهـا... إن شـئت قلـت: إن القـرآن 
عـريب اللسـان ال الصفـات. ويف ضوء هذه 
اخلصيصـة يفـرتق عـن العربيـة يف جمازاتـه، 
وتشـبيهاته، وكناياتـه، وأقسـامه، وغريهـا 
وقـال  واآلداب.)3)(  االدب  وجـوه  مـن 
مـا  لـكل  تابعـا  القـرآن  يكـون  "ال  ايضـا: 
جائـت بـه لغـة العـرب لفظـا ومعنـى: مـن 
ورقـة  املقـذع،  واهلجـــــاء  الباديـة،  جفـاء 
الشـعرية،  الرضوريـات  وكـذا  احلـوارض، 

وغريهـا")4)(.
لـه  ليـس  وغـريه  واهلجـاء  اجلفـاء  إن 
دخـل يف قواعـد اللغـه وقوانينهـا إنـام هـو 
أسـلوب  يسـتعمل  مل  فالقـرآن  اسـتعامل!. 
العرب اجلاهليني ولكن أسـتعمل أسـلوب 
لغتهـم فاهلجـاء والفحشـاء مثـال هـو مـن 
يكـون  ال  يسـتعمله  مل  مـن  ولكـن  اللغـة 
خارجـا عـن أطـار اللغـة؛ بـل خارجـا عـن 
ثقافـة الناطقـني هبـا، فمـن يتكلم الفارسـية 
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ولكـن ال يذكـر الشـعر الفـاريس فـال يقـال 
عنـه أنـه خالـف اللغة الفارسـية بـل خالف 
الفرس الذين يسـتعملون الشـعر يف لغتهم 
مثـال والفـرق بـني الكالمـني دقيـق حمصلـه 
أنـه ال يمكـن أن يقـال أن القـرآن خالـف 
لبعـض  اسـتخدامه  عـدم  ألجـل  العربيـة 

الـكالم. يف  االسـاليب 
وقـال يف هـذا الصـدد مؤيـدا ملـا َيقـول 
والطـبيس:  الطـويس  الكبـريان  املفـرسان 
"و األلفـاظ )القرآنيـــــــــــة( عـىل مذاهب 

العـرب يف الـكالم)5)(. وعـىل جمـاري كالم 
العـرب يف حماوراهتـم")6)(.

لغــــــة  عـىل  ليـس  القـرآن  إن  الثـاين: 
بعـض  يف  هلـا  مغايـر  فهـو  متامــــًا  العـر	 

االلفـاظ: و  القواعـد 
وهلذا ثالثة آراء:

	وهلم: بعض املرشكني زمن النزول:
عـىل  أشـكلوا  قـد  أهنـم  نقـل  حيـث 
رسـول اهلل بوجـود بعـض االلفـاظ املغايرة 
مـن  نفـر  أن  ورد  حيـث  العربيـة  للغـة 
ان  -أرادوا  الرسـول  عهـد  -يف  املرشكـني 
اسـتخراج  طريـق  عـن  بالقـرآن  يطعنـوا 
مـا بـه مـن آيـات غـري فصيحـة أو كلـامت 

غـري متداولـة ليعلنـوا عـن بطـالن اعجـاز 
القـرآن-و قـد قامـوا باسـتخراج الكلـامت 
الثالثـة و هـي )يسـتهزئ، كبـار، عجـاب ( 
و جـاءوا إىل الرسـول ليشـعروه بـام عثـروا 
عليـه، و ان هـذا سـيذهب باعجـاز القـرآن 
باحضـار  الرسـول  فأجاهبـم  روعتـه،  و 
فصحائهـم و بلغائهـم للتباحـث معهـم يف 
قـدم  فقـد  بالفعـل  و  الكلـامت،  هـذه  أمـر 
هـؤالء عـىل الرسـول و عنـد دخوهلـم 
جلـس  ثـم  فقامـوا  الرسـول  هلـم  قـام 
فجلسـوا معـه ثـم قام الرسـول مـرة أخرى 
فقامـوا معـه و جلـس فجلسـوا و هكذا إىل 
ان  إال  كبريهـم  مـن  كان  فـام  مـرات  عـدة 
يب  تسـتهزئ  "أ  بقولـه:  الرسـول  خياطـب 
يـا حممـد لـيشء  انـا شـيخ كبـار ان هـذا  و 
عجاب" فأجاب الرسـول بـأن هذا الكالم 

فانرصفـوا..")7)(. هـؤالء  جـواب  هـو 
ثانيهم: بعض املسترشقني:

قـام قديـام وحديثـا بعـض املسـترشقني 
املوجـودة  -بزعمهـم  التناقضـات  بجمـع 
لقواعـد  خمالفتـه  بينهـا  ومـن  القـرآن-  يف 
ومفـردات اللغـة العربيـة وألفـوا يف ذلـك 
كتبـا ومقـاالت و يف املـايض نـرشت هـذه 
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الكتـب يف مطبعـة بليانـدر ىف بال بسـويرسا 
.)(543( سـنة 

و قـام عـدد مـن اآلبـاء الدومينيكانيني 
و اجلزويـت بنرش كتب هامجـوا فيها القرآن 

و اإلسـالم و منهم:
اخلـداع -  »حـول  كتابــــــــه  ىف  دينيـس 

)533)م(. كولـون  املحمــــــــدى« 
ألفونـس سـينا ىف كتابـــــه »التحصـني - 

)49)م(. )ت  اإليامنـى« 
چـان دى ترييكريامتـا ىف كتابـه »بحـث - 

للـرد عـىل األخطـاء الرئيسـية اخلادعـة 
ملحمـد« رومـا )606)(.

»اإليـامن -  كتابــــــه  ىف  فييـف  لويـس 
املحمديـني«  ضـد  احلقيقـى  املسـيحى 

.)(543( بـال 
»الكنيسـة -  كتابـــــــــه  ىف  نـان  ميشـيل 

الشكـــــل  ىف  اليونانيـــــــة  الرومانيـة 
ضـد  املسـيحى  للديـن  املضمـون  و 
برهانـا«  و  دفاعـا  القرآنيـني  و  القـرآن 

.)(680( باريـس 
عـىل  هجومـا  الكتـب  أشـد  لكـن  و 
»لوودقيجـو  كتبـه  مـا  اإلسـالم  و  القـرآن 
كتـاب  ىف   )(700-  (6((( مـراش« 

بـادوا  ىف  نـرش  القرآنـى«  النـص  »عـامل 
جملديـن  ىف  كتـاب  هـو  و   ،)(698( سـنة 
األول  املجلـد  الكبـري عنـوان  مـن احلجـم 
نـرش  قـد  و  القـرآن«،  دحـض  ىف  »مقدمـة 
هـذا الكتـاب متفرقـا ىف أربعـة أجـزاء سـنة 
حيـاة  مـراش  تنـاول  فيـه  و  م(،   (96((
الرسـول حسـب املصـادر العربيــــــة، 
العربـى  النـص  الثانـى  املجلـد  تنـاول  و 
للقـرآن مع ترمجـة التينيـة و رشح النواحى 
وممـن  نقـده)8)(.  ثـم  النـص  ىف  الغامضـة 
جمـال  فـی  املتأخريـن  مـن  نفسـه  اتعـب 
أخـراج خمالفـات القـرآن مـع اللغـة العربية 
هـو  القـرآن  يف  اللحـن  وجـود  وبزعمـه 
هاشـم العـريب حيـث ذكـر عـدة كلـامت يف 
القـرآن مل تكـن عربيـة أو خمالفـة للقواعـد 
كتـاب  ترمجـة  ملحـق  كتابـه  يف  العربيـة 
االسـالم)9)(. وقـد رد عليـه الشـيخ معرفـة 
حـول  ردود  و  شـبهات  كتابـه  يف  مفصـال 
جـواد  حممـد  الشـيخ  قبلـه  ومـن  القـرآن 
البالغـي حيـث أجـاد يف الـرد عـىل هؤالء، 
السـيام يف كتابـه الرحلـة املدرسـية. وكانت 
يف  تضلعهـم  عـدم  مـن  نابعـة  اشـكاالهتم 
اللغـة العربيـة فهـذا هاشـم العـريب والـذي 
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يصفه الشـيخ معرفـة بأنه أعجمـي متعرب 
يذكـر نـامذج مسـّلمة يف اللغـة العربيـة لكنه 
هـو مل يلتفـت اليهـا أو مفردات هي ليسـت 
عربيـة واسـتخدمت يف القـرآن وهـذا كان 
الكلـامت  تعريـب  يف  العـرب  عنـد  سـائرا 
االجنبيـة وخـري مـا رد بـه الشـيخ البالغـي 
عـىل  املستشـكلني  هـؤالء  خاطـب  أنـه 
النحـو  لقواعـد  وخمالفتـه  القـرآن  عربيـة 
والـرصف اسـتنادا عـىل أقـوال النحـاة بـأن 
القـرآن أقـدم سـند عـريب واذا كان رسـول 
مـن  بالقـرآن  جـاء  قـد  بـاهلل  والعيـاذ  اهلل 
قـد عـاش  أنـه عـريب أصيـل  فيبقـى  نفسـه 
يف الصـدر االول والنحـاة املتآخـرون هـم 
عيـال عليـه يقتاتـون مـن سـفرته، فالعربيـة 
أخـذت مـن أولئـك األوائل فكل مـا قالوه 

هـو احلجـة وليـس مـا قالـه هـؤالء)0)(.
خمالفات القرآن للغة العربية

كام زعمها املخالفون:
هاشـم  ذكـر  مـا  مجلـة  مـن  كمثـال  و 
تعـاىل:  قولــــه  حـول  هـو  هـذا،  العـريب 

ڻچ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  چڱ 

]ســـورة الكهف: 79[ قال: كان الصواب 
فـرد  قّدامهـم...)))(  كان  و  يقــــــول:  أن 

أقبـح  "مـا  بقولـه:  معرفـة  الشـيخ  عليـه 
بالرجـل ال علـم لـه بالعربيـة و هـو يتجـّرأ 
يف ختطئـة أقـدم و أقـوم كالم عـريب رصـني. 
للعـرب  حفـظ  عتيـد  سـند  أصـّح  القـرآن 
لغتهـم األصيلـة، و ال تـزال العـرب تعرف 
أسـاليب  تسـتلهم  و  القـرآن  مـن  أصالتهـا 
كالمهـا مـن تعابـري القـرآن، هـذا مـا يبـدو 
عظمـــــة  جتـاه  خضوعهـم  العـرب  مـن 
و  بـه  آمنـوا  ممّـن  كانـوا  سـواء  القـرآن، 
صّدقـوه وحيـًا -و هم األكثرية السـاحقة-
و  االوىل  جاهلّيتهـم  عـىل  بقـوا  الذيـن  أم 
بخعـوا  مجيعـا  لكنّهـم  اليسـري.  النـزر  هـم 
أمـام كبيـاء هـذا الكتـاب و جـبوت هـذا 
الـكالم. إّن كلمـة »وراء« يف هكـذا مـوارد 
مـن اسـتعامالهتا يـراد هبـا: الكارثـة اخلطرية 
التـي تتعّقبهـم يف مسـرية احليـاة، و املعنـى 
أهّنـم سـائرون الهـني، و تالحقهـم داهيـة 
دمهاء تسـعى وراءهـم للنيل منهـــــم و هم 
غافلـون عنهـا غـري مبالـني هبـا. و هـو مـن 
ألطـف الكنايات. و هذا كـام يف قوله تعاىل: 

ۓ  چ  چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ، 

ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ، 

چ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےچ، 
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ۉچ. ۅ  ۅ  ۋ  چ 

الشـعر  يف  اسـتعامله  جـاء  هكـذا  و 
لبيـد: قـال  اجلاهـيل، 

	 ليس ورائي إن تراخت منّيتي
لزوم العصا حتنى عليها األصابع

و قال املرقش:
ليس عىل طول احلياة ندم

من وراء املرء ما ال يعلم
ليس  أ  أي  ــي،  ــ ورائ ليس  أ  ــه:  قــول
كنائي  تعبري  و هو  العصا؟.  لزوم  يتعّقبني 
املسري.  خّط  منتهى  يف  هلم  االنتظار  عن 
الزم  هو  أمامهم،  املفرّسين:  قول  فكان 

املعنى و مل يريدوا ترمجة اللفظة)))(.
و قـال أيضـا: »ممّـا اخـذ عـىل القـرآن: 
فهنـاك  واحـد،  منـوال  عـىل  نسـجه  عـدم 
و  اخلطـاب  تنـّوع  و  االلتفـــــــات  ظاهـرة 
االنتقـال و الرجـوع و القطـع و الوصل... 
الكالمـي.  التنّقـل  مـن  ذلـك  أمثـال  إىل  و 
زعمـوا أّنـه قـد يشـّوش عـىل القـارئ فهـم 
املعـاين!. لكنّـه جهـل بأسـاليب البديـع من 
كالم العـرب، و مـا ذاك االلتفـات و هـذا 
الـكالم  يف  تطريـة  إاّل  اخلطـاب  يف  التنّقـل 
تسـرتعي  و  السـامعني  نشـاط  مـن  تزيـد 

و  أكثـر  الـكالم  مناحـي  لفهـم  انتباههـم 
أهّنــــــم  أغفلـوه  الـذي  الـيشء  و  أنشـط. 
صياغـة  أهّنـا  القـرآن  صياغـة  مـن  حسـبوا 
خطـاب.  صياغـة  أهّنـا  حـني  يف  كتـاب، 
إّن لصياغـة الكتـاب ممّيـزات ختتلـف عـن 
ممّيـزات صياغـة اخلطـاب. فقضّيـة اجلـري 
بصياغـة  خاّصـة  هـي  واحـد  منـوال  عـىل 
الكتـاب. أّمـا التنـّوع و التنّقـل و االلتفـات 
فهـي مـن خاّصـة صياغـة اخلطـاب، سـواء 
الناطـق  يتقّيـد  فـال  نثـرا،  أم  نظمـــا  أكان 
باالّطـراد يف سـياق واحـد، بـل لـه االنتقال 
سـاقته  حسـبام  الـكالم  أثنـاء  التحـّول  و 

املقـام«)3)(. دالئـل 
وكذلـك حـول قولـه تعـاىل: زب چ 
بالصفـــــــة  جـاء  كيـف  رب  ڇ  چ 

مؤنـث)4)(. واملوصـوف  مذكـرة 
وجوابـه أن الّريـح مؤّنثـة. و توصـف 
ألّن  سـواء.  عـىل  عاصفــــــة  و  بعاصـف 
العاصـف صفـة الريح ال غريهـا كاحلائض 
واحلامـل للمـرأة، فـال تشـتبه بغريهـا مـن 

غـري حاجـة إىل التـاء الفارقـة.
قـال ابـن منظـور: و هي ريـح عاصف 

عاصفة. و 
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الوجهـني:  عـىل  القـرآن  اسـتعملها  و 
لُِسـَلْيامَن  "َو  ِريـٌح عاِصـٌف".  "جاَءهْتـــــــا 

عاِصَفـًة". يـَح  الرِّ
وكذلـك جيـوز عنـد النحويـني التفريق 
االسـم  كان  أذا  والتذكـري  التأنيـث  بـني 
لكـن  جمـــــازي)5)(.  مؤنـث  وهـو  ظاهـرا 
أوضـح  يتقـن  مل  القـرآن  عـىل  أشـكل  َمـن 

النحويـة. القواعـد 
وأشـكل كذلك عىل رفع االسـم الذي 

يسـتحق النصـب كـام يف قوله تعـاىل: چ ۇ 
ٴۇچ،  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
فلكونـه عطفـا عـىل حمّل االسـم و هـو رفع 

باالبتدائية.
والنتيجـة أن القـرآن هـو مطابـق للغـة 
بـه  ينطـق  عـام  خيتلـف  ومل  متامـًا  العربيـة 
لقواعـد  خمالـف  أنـه  أدعـي  ومـا  العـرب 
اللغـة فهـو جهـل مـن قبـل املدعـي بفنـون 
بعـض  توجـد  وكذلـك  وظرائفهـا  اللغـة 
املخالفـات مـن قبيـل مجـع الفعـل واألسـم 
ظاهـر وهـو ممـا فـات النحـاة ال ممـا خالـف 
العـرب زمـن النـزول والدليـل عـىل ذلك:

إنـه نـص مـن عـرص العربيـة الصافيـة 	 
الـذي منـه ومـن بعـده أخـذت قواعـد 

العربيـة ودونـت. اللغـة 
علم النحو متأخر زمنًا عن القرآن.	 
العربيـــــــة 	  خيالـف  مـا  فيـه  كان  لـو 

ألعرتض عليــــــــــه العرب االقحاح 
منهـم  املعانديـن  باألخـص  أنـذك، 
والذيـن يرتصـدون أي ثغـرة ليبطلـوا 

السـاموية. الدعـوة  هبـا 
القـرآن  خمالفـة  أدعـى  وممـن  ثالثهـم: 
يف  املتعصبـني  بعـض  هـو  العـرب  للغـة 
عرصنـا احلـارض حيـث يقولـون ال يمكـن 
أسـاس  عـىل  جـاء  القـرآن  أن  نقبـل  أن 
يف  وقوانينهـم  اجلاهليـني  العـرب  قواعـد 
وهـو  والقـرآن  عنهـا،  ينحـرف  ومل  اللغـة 
كتـاب اهلل كيـف يمكـن أن يتقيـد بام وضعه 
بـل  للغـة؛  كقانـون  العـرب  مـن  اجلهـالء 
أن القـرآن هـو نفسـه مـن وَضـع القواعـد 
واالسـاليب وال خيضـع ملـا يقـول العـرب 

يفهمـوه)6)(. لكـي  اليسـري  بالنـزر  اال 
و أصحـاب هـذا الـرأي مل يفرقـوا بـني 
اسـتعامل اللغـة كأداة وبـني خضـوع القرآن 
بـني  عالقـة  وال  اجلاهليـة  عـرص  لثقافـة 
االثنـني فهـو ومـن دون شـك مرتفـع وال 
الثقافـات  مـن  وكبـري  صغـري  ألي  خيضـع 
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وغريهـم.  اجلاهليـة  عـرب  عنـد  الباطلـة 
وأمـا اللغـة فهـو مـا رصح بـه القـرآن مـن 
كونـه عـىل لسـاهنم وكـام هـو معـروف مـن 
مـن  كبـري  قـدر  عـىل  العربيـة  اللغـة  كـون 
مـن  اللغـات  أفضـل  فهـي  والدقـة  السـعة 
حيـث أيصـال الـكالم اللهـي اىل البـرش. و 
نحتمـل أن هنالـك يـدا اهليـة يف نمـو اللغـة 
الراقـي  املسـتوى  ذلـك  اىل  ونضوجهـا 
حتـى متهـد االرضيـة ألعجاز القـرآن ومن 
شـواهده أن العريب ما كان يلحن يف الكالم 
قواعـد  دون  مـن  وملكـة  سـجية  وكأنـه 
مسـجلة عندهـم، وأسـتمر ذلـك حتى نزل 
القـرآن وبـان تفوقـه املعجـز عليهـم. وبعد 
عقـود قليلـة مـن الزمن شـوهد اللحن عند 

العـرب.
رأي املفرسين حول عربية القرآن:

ىف  ورد  هـل  بـاب  ىف  القرطبـى  قـال 
القـرآن كلـامت خارجة عن لغـات العرب، 
أوال: »ال خـالف بـني األئمـة أنـه ليـس ىف 
غـري  أسـاليب  عـىل  مركـب  كالم  القـرآن 
العـرب، و أن فيـه أسـامء أعـالٍم ملـن لسـانه 
غـري لسـان العـرب؛ كإرسائيـل و جبيل و 

عمـران و نـوح و لـوط.

و اختلفـوا هـل وقـع فيـه ألفـاظ غـري 
أعالم مفردة من غري كالم العرب؛ فذهب 
القـاىض أبـو بكـر بـن الطيـب و الطـبّى و 
أن  و  فيـه،  يوجـد  ذلـك ال  أن  إىل  غريمهـا 
القـرآن عربـّى رصيـح، و مـا وجـد فيـه من 
اللغـات،  سـائر  إىل  تنسـب  التـى  األلفـاظ 
إنـام اتفـق فيهـا أن تـواردت اللغـات عليهـا 
فتكلمـت هبـا العـرب و الفـرس و احلبشـة 
و غريهـم، و ذهـب بعضهـم إىل وجودهـا 
فيـه، و أن تلـك األلفـاظ لقّلتهـا ال ختـرج 
القـرآن عـن كونـه عربّيـا مبينـا، و ال تبعـد 
رسـول اهللّ عـن كونـه متكلام بلسـان قومه. 
فاملشـكاة: الكّوة. و نشـأ: قام مـن الليل؛ و 
ْيـِل، و ُيْؤتُِكـْم ِكْفَلـنْيِ أى  منـه إِنَّ ناِشـَئَة اللَّ
ْت ِمـْن َقْسـَوَرٍة أى األسـد؛  ضعفـني. و َفـرَّ

كلـه بلسـان احلبشـة.
بلســــــــان  املنتـن  البـارد  الغّسـاق:  و 
الـرتك. و القسـطاس: امليـزان؛ بلغة الروم. 
بلسـان  الطـني  و  احلجـارة  الّسـجيل:  و 
الفـرس. و الّطـور اجلبـل. و اليـّم: البحـر 
األرض  الّتنّـور: وجـــــــــه  و  بالرسيانيـة. 

بالعجميـة.
قـال ابـن عطيـة: »فحقيقة العبـارة عن 
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أعجميـة،  األصـل  ىف  أهنـا  األلفـاظ  هـذه 
فهـى  عّربتهـا  و  العـرب  اسـتعملتها  لكـن 
للعـرب  كان  قـد  و  الوجـه.  هبـذا  عربيـة 
العاربـة التـى نـزل القـرآن بلسـاهنا بعـض 
و  بتجـارات،  األلسنــــة  لسـائر  خمالطـة 
برحلتـى قريش، و كسـفر مسـافرهيم؛ و... 
فعلقـت العـرب هبـذا كلـه ألفاظـا أعجميـة 
حروفهـا،  مـن  بالنقـص  بعضهـا  غـرّيت 
و  العجمـة،  ثقـل  ختفيـف  إىل  جـرت  و 
اسـتعملتها ىف أشـعارها و حماوراهتـا، حتى 
جـرت جمـرى العربّى الصحيـح، و وقع هبا 
البيـان؛ و عـىل هـذا احلـّد نـزل هبـا القـرآن. 
فـإن جهلهـا عربـّى مـا فكجهلـه الرصيـح 
بـام ىف لغـة غـريه، كـام مل يعـرف ابـن عبـاس 
ابـن  قـال  ذلـك.  غـري  إىل  »فاطـر«  معنـى 
عطيـة: »و مـا ذهـب إليـه الطـبى مـن 
أن اللغتـني اتفقتـا يف لفظِه فذلـك بعيد، بل 
إحدامهـا أصـل و األخـرى فـرع يف األكثر؛ 
ألنـا ال ندفـع أيضـا جـواز االتفـاق قليـال 

شـاذا«)7)(.
قـال غـريه: و األّول أصـح. و قولـه: 
ىف  دخيلـة  غريهـم  كالم  ىف  أصـل  هـى 
فـإن  العكـس،  بـأوىل مـن  ليـس  كالمهـم، 

هبـا  ختاطبـت  تكـون  أن  خيلـو  ال  العـرب 
أوال، فـإن كان األّول فهـى مـن كالمهـم، 
مـا  إاّل  كالمهـم  و  للغتهـم  معنـى  ال  إذ 
كان كذلـك عندهـم، و ال يبعـد أن يكـون 
غريهـم قـد وافقهم عـىل بعـض كلامهتم، و 
قـد قـال ذلـك االمـام الكبـري أبـو عبيـدة.
فـإن قيـل: ليسـت هـذه الكلـامت عـىل 
أوزان كالم العـرب فـال تكـون منـه. قلنـا: 
و مـن سـّلم لكـم أنكـم حرصتـم أوزاهنـم 
بحـث  فقـد  منهـا؛  هـذه  خترجـوا  حتـى 
القـاىض عـن أصـول أوزان كالم العـرب 
الطريقـة  عـىل  إليهـا  األسـامء  هـذه  رّد  و 
النحويـة، و أمـا إن مل تكـن العرب ختاطبت 
هبـا و ال عرفتهـا اسـتحال أن خياطبهـم اهللّ 
بـام ال يعرفـون، و حينئـذ ال يكـون القـرآن 
عربيـا مبينـا، و ال يكـون الرسـول خماطبـا 

بلسـاهنم«)8)(. لقومـه 
قـال القرطبـي: أمَجعـوا عـىل أنـه ليـس 
يف القـرآن يشء مـن الرتاكيـب األعجميـة، 
األعجميـة  مـن  أعالمـا  فيـه  أن  أمَجعـوا  و 
كإبراهيـم و نـوح و لـوط، و اختلفـوا هـل 
فيـه يشء مـن غـري ذلـك باألعجميـة فأنكر 
))مـا  قـاال:  و  الطـبي  و  الباقـالين  ذلـك 
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مـن  فهـو  األعجميـة  يوافـق  ممـا  فيـه  وقـع 
اللغـات(()9)(. فيـه  بـاب مـا توافقـت 

عـىل  ردَّ  مـن  أول  الشـافعي  كان  و 
القويـة،  الزعيـم كالمـه الفصيـح وحجتـه 
مبّينـا أنـه ليس يف كتاب اهللّ يشء إال بلسـان 
العـرب، مفنـدا حجـج هـؤالء الزاعمني و 

أمّههـا اثنتـان:
جيهـل  خاصـا  القـرآن  يف  أن  األوىل: 

العـرب. بعـض  بعضـه 
و االخـرى: أن يف القـرآن مـا ينطـق بـه 

العرب. غـري 
وقـد ُردَّ عـىل احلجـة األوىل: بأن جهل 
بعـض العـرب ببعـض القـرآن ليـس دليـال 
عـىل عجمـة بعـض القـرآن، بـل هـو دليـل 
عـىل جهـل هـؤالء ببعـض لغتهـم، فليـس 
ألفـاظ  بـكل  اإلحاطـة  يدعـي  أن  ألحـد 
العـريب: ألنـه أكثرهـا لفظـا، و ال  اللسـان 

حييـط بجميـع علمـه إنسـان غـري نبـي.
ثـم ُردَّ عىل احلجـة االخرى: بأن بعض 
األعاجـم قـد تعلم بعض األلفـاظ العربية، 
يوافـق  أن  حيتمـل  و  لغاهتـم،  إىل  رست  و 
لسـان العجـم أو بعـض األلسـنة قليـال من 
لسـان العـرب، و قد يكون بعـض األلفاظ 

هـذا  لكـن  أعجمـي،  أصـل  مـن  العربيـة 
قـد  عـريب  غـري  أصـل  مـن  النـادر  القليـل 
رسى قديـام إىل العـرب، فعّربـوه، و أنزلـوه 
عـىل طبيعـة لغتهـم، و جعلـوه صـادرا عـن 
لسـاهنم، بحسـب حروفهـم و خمـارج تلك 
احلـروف و صفاهتـا يف لغـة العرب، و ذلك 
املبتـدأة  األوزان  و  املرجتلـة  األلفـاظ  مثـل 
يف  تقليـدا  األصـل  يف  كانـت  إن  و  هلـا، 

نغمتهـا للغـات األخـرى)30(.
و تضافـرت اآليات القرآنية بالترصيح 
بـأن القـرآن كلـه عـريب، مجلـة و تفصيال، و 
 ،النبـي قـوم  العـرب  بلسـان  نـزل  أنـه 

منها قوله تعـاىل: چ ڻڻ ۀ ۀ ہ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
 ](-  ( يوسـف:  ]ســـــورة  ےچ 

گ  گ  گ  چ  سـبحانه:  قولـه  منهـا  و 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۀچ ]ســـــورة الشـعراء: )9)-95)[ 

ژچ  ڈ  ڈ  چڎ  منهــــــا:  و 
ک  چ  منهـا:  و   ]37 الرعـد:  ]سـورة 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

منهـا:  و   ]7 الشـورى:  ]سـورة  ڳچ 
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حـم. چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
چ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

.]3-  ( الزخـرف:  ]سـورة 
ې  ې  ې  ې  ۉ  چ  منهـا:  و 

.](8 الزمـز:  ]سـورة  ىچ  ى 
أثر علوم اللغة العربية يف التفسري:

قـد ذكـر كل مـن فـرس القـرآن أو مـن 
اللغـة  معرفـة  أن  املفـرس  رشوط  يف  كتـب 
العربيـة هلـا أثـر يف التفسـري؛ بـل قـد ذكـروا 
رشط العربيـة يف مقدمـة الـرشوط للمفـرس 
أن  "البـد  يقـول:  احلكيـم  السـيد  فهـذا 
يكـون املفرس عاملـا بالعربية باحلد املناسـب 
يرتبـط  مـا  كل  وإن  التفسـري...  لعمليـة 
بنظـام اللغـة العربيـة يكون لـه و أثر يف فهم 

وتفسـريه"))3(. القـرآن 
القـرآن نـزل بلسـان العـرب هيـدي إىل 
أنـه ال يمكـن أن يفهـم إال مـن جهـة لسـان 
العـرب؛ ألن معنـى عربيتـه "أنـه أنـزل عىل 
لسـان معهـود العـرب يف ألفاظهـا اخلاصة، 
و أسـاليب معانيها، و إهنـا فيام فطرت عليه 
مـن لسـاهنا ختاطـب بالعـام يراد بـه ظاهره، 
و بالعـام يـراد بـه العـام يف وجـه و اخلـاص 
و  اخلـاص،  بـه  يـراد  بالعـام  و  وجـه،  يف 

الظاهـر يـراد بـه غـري الظاهـر.. و كل هـذا 
معـروف عندهـا، ال ترتـاب يف يشء منـه، 

هـي، و ال مـن تعّلـق بعلـم كالمهـا.
فالقـرآن يف معانيه، و أسـاليبه عىل هذا 
الرتتيـب. فكام أن لسـان بعض األعاجم ال 
يمكـن أن يفهـم مـن جهـة لسـان العرب.. 
كذلـك ال يمكـن أن يفهـم لسـان العـرب 
مـن جهـة فهـم لسـان العجـم؛ الختـالف 

األوضـاع و األسـاليب.
و الـذي نّبـه عـىل هذا املأخذ يف املسـألة 
هـو الشـافعي اإلمـام يف رسـالته املوضوعة 

يف أصـول الفقه"))3(.
مقـــــــدار ما ينبغي االطالع

عليه من العربية:
عليـــــه  االطـالع  ينبغـي  مـا  مقـدار 
عـدة  العربيـة  اللغـة  خيـص  فيـام  للتفسـري 

وهـي: علـوم 
النحو:

ملعنـى  تطرقـه  بعـد  العـك  والشـيخ 
النحـو واالعـراب يف اللغـة واالصطـالح 
هبـام  ُيتوصـل  علـم  أهنـام  »نـدرك  يقـول: 
هبـام  وتـؤدى  العربيـة،  األلفـاظ  ضبـط  اىل 
املعـاين عـىل الوجـه الصحيـح، كـام ُيـدرك 
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تركيبهـا  ومقاصـد  النصـوص  معـاين  هبـام 
ومـؤدى ألفاظها. ولذلـك كان علم النحو 
واالعـراب، مـن علـوم التفسـري، ألنـه بـه 
يتضـح معنـى القـرآن وتـدرك مقاصده، ثم 
هبـذا العلم تسـتقيم قـراءة القـارئ للقرآن، 
يكـون  بـه  كـام  فيـه،  حلـن  منـه  يقـع  فـال 
ولذلـك  باأللفـاظ.  املعـاين  عـن  الكشـف 
أجتهـت مناهـج العلـامء املفرسين يف تفسـري 
القـرآن الكريـم، اىل أن يكـون مـع تفسـري 
املعنـى: إيضـاح املبنـى، وذلـك يعتمـد عىل 

واإلعـراب«)33(. النحـو  علـم 
النحـو ُوضـع  ايضـا: »إن علـم  وقـال 
أول مـا وضـع لصيانـة لغـة القـرآن من كل 
حتريـف، وحلفظهـا من أي تغيـري أو تبديل، 
ويف حفظهـا حفـظ للقـرآن واإلسـالم)34(.

الرصف:
قـال الزركـيش يف تعريفـه وبيـان أمهيته 
للمفـرس: »و هـو ما يلحـق الكلمـة ببنيتها، 
جعـل  )أحدمهـا(  قسـمني:  اىل  ينقسـم  و 
مـن  بـرضوب  خمتلفـة  صيـغ  عـىل  الكلمـة 
املعـاين. و ينحـرص يف التصغـري، و التكبري، 
و املصـدر، و اسـمي الزمـان و املـكان، و 
اسـم الفاعل، و اسـم املفعول، و املقصور، 

و املمـدود. )و االخـر( تغيـري الكلمة ملعنى 
و  الزيـادة،  يف  ينحـرص  و  عليهـا.  طـارئ 
احلـذف، و اإلبـدال، و القلـب، و النقـل، 

و اإلدغـام.
املعـاين  حصـول  الترصيـف:  فائـدة  و 
معنـى  عـن  املتشـعبة  ]املّتسـعة[  املختلفـة 
واحـد؛ فالعلـم بـه أهـّم مـن معرفـة النحـو 
يف  نظـر  الترصيـف  ألن  اللغـة؛  تعـّرف  يف 
ذات الكلمـة و النحـو نظـر يف عوارضها و 
هـو مـن العلـوم التـي حيتـاج إليهـا املفـرّس.
قـال ابـن فـارس: »مـن فاته علمـه فإنه 
املعظـم؛ ألنـا نقـول »وجـد« كلمـة مبهمة، 
املـال  يف  فقلنـا  اتضحـت،  رصفناهـا  فـإذا 
يف  و  »وجدانـا«  الضالـة:  يف  و  »وجـدا« 
الغضـب »موجـدة« و يف احلـزن »وجدا« و 

ذلـك)35(. غري 
عـدم  خطـر  عـىل  آخـر  وكمثــــــــال 
االضطـالع بالـرصف فيقـول االزهري أن 
مـادة »دكـر« ليـس هلـا معنـى ومل تسـتخدم 
الكنـدي  تـاج  فكتـب  العـرب.  كالم  يف 
ال  تصورهـا  التـي  املفـردة  إن  جوابـه:  يف 
معنـى هلـا، هلـا معنـى وقـد أسـتعملت قـال 

ڳ  گ  چ  او  چ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعـاىل: 



اللغة العربية وما جيزي منها يف تفسري القرآن

268

أجـاب  قـد  االخـري  أن  مـع  چ)36(.  ڳ 
حليـًا  يـرده  مل  لكـن  نقضيـًا  أشـكاله  عـىل 
وذلـك بالرجـوع اىل علـم الـرصف حيـث 
أبـدل  قـد  احلالتـني  يف  الـدال  حـرف  أن 
هـو  »اّدكـر«  أصـل  أن  حيـث  الـذال  مـن 

الفعـل  مـن  االوىل  الصيغـة  أي  »أذتكـر«، 
املـايض يف بـاب »االفتعـال« مـن مـادة ذكـر 
وكذلـك أصـل »مدكـر« و »مذتكـر« مـن 

واحـد)37(. أشـتقاق 
البالغة وعلومها:

عّرفـوا البالغـة بأهنـا: »مطابقـة الكالم 
ملقتـىض احلـال مع فصاحتـه«)38( فـإن كالم 
املدح خيتلف شـكله عن الذم وإن املستوى 
العلمـي والثقـايف للمسـتمع جيعـل الـكالم 
فالـكالم  ذكيـا  املسـتمع  كان  فـاذا  يتغـري 
كان  واذا  واشـارات  موجـزا  يكـون  معـه 
قليـل الفهـم فالـكالم يكـون مطنبـا وهـذا 
أفصـح  القـرآن  وإن  احلـال.  مقتـىض  هـو 
وأبلـغ كالم العـرب وإن مـن إعجـازه هـو 
سـارية  البالغـة  وهـذه  وبالغتـه  فصاحتـه 
فقـد حتـدى  وآياتـه وهلـذا  يف مجيـع سـوره 
القـرآن أن يؤتـى بسـورة مـن مثلـه؛ لذلـك 
فـإن املفـرس للقـرآن يف صـدد تفسـري كالم 

ومـن  والبالغـة  الفصاحـة  قمـة  يف  هـو 
يفهـــــم  أن  للمفـرس  يمكـن  ال  الواضـح 
القـرآين  البيـان  يف  االعجازيـة  االرسار 
الفـاظ  بـني  البديـع  الربـط  مـن  الناشـئة 
القـرآن مـع مراعـاة مقتـىض احلـال، اال من 
خـالل علمـه بفـن البالغـة، وكل مـا كان 
تسـلطه عـىل هـذه العلـوم أكثـر كان مقـدار 
كشـفه أكـب. وإن للبالغـة علومـًا توابع هلا 
وهـن: املعـاين والبيـان و البديـع وقـد ُذكـر 
تفصيلهـن يف الكتـب املتخصصـة بذلـك، 
لكـن مـا نبغيـه هنـا هـو اثـر هـذه العلـوم يف 
التفسـري ويتضـح ذلـك مـن خـالل معرفـة 

اثـر البالغـة يف ايصـال املعنـى.
أمثلـة  كتابـه  يف  الصابـوين  أورد  وقـد 
يف  أمهيتهـا  عـىل  التأكيـد  بعـد  ذلـك  عـىل 
)املعـاين  علـوم  أمـا  »و  فقـال:  التفسـري 
أراد  ملـن  فرضوريـة  البديـع(  و  البيـان  و 
تفسـري الكتـاب العزيـز، ألنـه ال بـد لـه من 
يقتضيـه اإلعجـاز، و ذلـك ال  مـا  مراعـاة 
يـدرك إال هبـذه العلـوم، فمثـال قولـه تعـاىل 
أي  ائچ  ائ  ى  چى 

حـذف  عـىل  فهـو  العجـل  حـّب  أرشبـوا 
املـراد  اْلَقْرَيـَة"  ْسـَئِل  "َو  مثلـه  و  مضـاف. 
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أهـل القريـة و قولـه تعـاىلچ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺچ ليـس عـىل احلقيقـة و إنام 
هـو اسـتعارة فكام يسـرت اللبـاس العورة، و 
يزّيـن اإلنسـان و جيّملـه، كذلـك الرجـل و 
املـرأة كل منهـام كاللبـاس لصاحبـه يزينه و 

يكّملـه و جيّملـه، و هـو مـن روائـع النظـم، 
اإلنســــان  محـل  إذا  و  الـكالم،  بدائـع  و 
كـام  املعنـى،  فسـد  ظاهـره،  عـىل  املعنـى 
ترمجـــــــة  أرادوا  )الفرنسـيني(  أن  يذكـر 
هـذه  إىل  وصلـوا  فلـام  لغتهـم،  إىل  القـرآن 

اآليـة الكريمـة چ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺچ ترمجوهـا بالظاهـر و مل يدركـوا الرّس 
الدقيـق فيهـا، فكانـت الرتمجة كالتـايل )هّن 
بنطلونـات لكـم، و أنتـم بنطلونـات هلـن( 
)البنطلـون(  يسـمى  عندهـم  اللبـاس  ألن 
و هكـذا سـاء فهمهـم و مل يدركـوا روعـة 
تعبـري القـرآن... و يف القـرآن الكريـم أمثلة 
كثـرية عـىل االسـتعارة و الكنايـة و املجـاز، 
و ال بـد يف فهمهـا مـن معرفـة علـم البيـان 
و البديـع مثـل قولـه تعـاىل عـن سـفينة نوح 
چ ژ ڑ چ أي بحفظنـا و رعايتنـا، و 

قولـه َقـَدَم ِصـْدٍق و لِسـاَن ِصـْدٍق و َجنـاَح 
ِل كل ذلـك و أشـباهه حيتـاج إىل فهـم  الـذُّ

البيـان«)39(. و أرسار  البالغـة  علـوم 
أذا يدخـل ضمـن مـا جيـب يف معرفـة 
االسـتعارات  اىل  أنتباهـه  للمفـرس  اللغـة 
وكلهـا  واملجـاز  واحلقيقـة  والتشـبيهات 
أمـور مهمـة قـد تلقـي بجاهلهـا اىل اهلاويـة 
التجسـيم مـن  فهـم  فيمـن  كـام هـو احلـال 
بعـض آيات القـرآن وليس ذلـك اال جلهله 

الكالميـة. الظرائـف  هبـذه 
اللغة ومعاين املفردات:

مـراد  معرفـة  دونـه  مـن  يمكـن  وال 
القـرآن فكيـف للمفـرس أن يفهـم املقصـد 
لفظـة:  مـن  املقصـود  مـا  يعلـم  ال  وهـو 
»هطـع« و »قنـع« و »طـرف« و »هـوي« يف 

ٻ ٻ  ٱ  چ  تعـاىل:  قولـه 
ٻ ٻ پ پپ پ ڀچ ]سـورة 
املفـردات  بقيـة  وهكـذا   ]43 ابراهيـم: 

باللغـة. معرفـة  اىل  حتتـاج  التـي  القرآنيـة 
يدعـى  خـاص  علـم  لذلـك  وضـع  و 
تطـور  حـال  يف  وهـو  املفـردات  بعلـــــم 
ويعتمـد بالدرجـة االوىل عـىل كتـب اللغـة 
كالســــــابق  ليـس  منهـا  االسـتباط  لكـن 
املتعـارف مـن االستشـهاد بأحدمهـا بـل أن 
هنالـك ضوابـط ومراحـل يتـم مـن خالهلا 
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تعيـني املعنـى الصحيـح مـن بني عـدة كتب 
لغويـة)40(.

معرفـــة  شـب  اهلل  عبـد  السـيد  وذكـر 
بقولــــــه:  املفـرس  رشوط  اول  املفـردات 
مقامـات:  التفسـري(  )يف  اليـه  وللحاجـة 
يف  معناهـا  وبيـان  الفاظـه  مفـردات  يف 

.)4( العربيـة«)
ولـرضورة علـم اللغـة يف التفسـري مـا 
ورد عـن االمـام الصـادق: ملـكان البـاء 
كـام يف تفسـري االمـام الصـادق للكتاب 
املكنون فيام يرويه القمي يف تفسـريه بسـنده 
عـن عبـد الرمحـن القصـري، قـال: »... فهـو 
الكتـاب املكنـون الـذي منـه النسـخ كلهـا، 
أ و لسـتم عربـا فكيـف ال تعرفـون معنـى 
الـكالم، و أحدكـم يقـول لصاحبـه انسـخ 
مـن  ينسـخ  إنـام  ليـس  و  أ  الكتـاب  ذلـك 
كتـاب أخـذ مـن األصـل و هـو قولـه: »إنـا 

كنـا نستنسـخ مـا كنتـم تعملـون«))4(.
بيـان  يف   االمـام أستعــــــــان  فقـد 
معنـى )النسـخ( يف اآليـة باملعنـى اللغـوي 
للمفـردة؛ بـل نبـه املخاطـب اىل هـذا املعنى 
بطريقـة تشـجع عـىل الرجـوع إىل اللغـة يف 
فهـم القـرآن الكريم، ما يـدل بوضوح عىل 

أن ذلـك احـد طـرق تفسـري القـرآن)43(.
قـال الصابونـی فـی بيـان العلـوم التـی 
فهـم  يمكـن  »كيـف  املفـرس:  اليهـا  حيتـاج 
اآليـة بـدون معرفـة املفـردات و الرتاكيـب 
قولـه  يفـرس  أن  أحـد  باسـتطاعة  هـل  و 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ  تعـاىل: 
ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ بـدون 
و  لإليـالء،  اللغـوي  املعنـى  يعـرف  أن 
الرتبـص)44(، وثـم يستشـهد بـكالم ملالـك 
أوتـى  )ال  مالـك:  يقـول  حيـث  وجماهـد 
برجـل غـري عامل بلغـة العرب، يفـرّس كتاب 
يقـول جماهـد:  و  نـكاال(.  إاّل جعلتـه  اهللّ، 
»ال حيـل ألحـد يؤمـن بـاهللّ و اليـوم اآلخـر 
أن يتكلـم يف كتـاب اهللّ، إذا مل يكـن عاملـا 

العـرب«)45(. بلغـات 
الشعر واخلطابة واالمثال وما شابه:

ال  املتأخـرون  السـيام  الكثـري  إن  مـع 
يـرون يف ذلـك رضورة للمفـرس لكن يبدو 
أن نقصانـه يقلـل مـن تسـلط املفـرس عـىل 
معرفـة املعـاين ويقلـص مـن اتسـاع ذهنيتـه 
ومقلـدا  الفهـم  حمـدود  فيكـون  التفسـريية 
جمتهـد  غـري  املاضـني  فهـم  مـن  ورثـه  ملـا 
اللغـة  عـىل  اطالعـه  خـالل  مـن  لنفسـه 
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مجيعـا ومعرفـة معناها كمخاطـب هبا، وإن 
واملشـرتكات  املرتادفـات  معرفـة  ذلـك  يف 
وأعـال من ذلـك معرفة موارد االسـتعامل. 
وإن الشـعر ال يمكن االسـتغناء عنه لكونه 
النـص العـريب الذي وصـل الينا منـذ نزول 
كثـريا  ولذلـك  تالعـب  دون  مـن  القـران 
يستشـهدون  القدامـى  املفـرسون  كان  مـا 
يف  االول،  الصــــــدر  يف  العـريب  بالشـعر 
أنـه  ابـن عبـاس  التفسـري حتـى روي عـن 
وكان  العـرب«)46(.  ديـوان  »الشـعر  قـال: 
أختفـى  كثـريا ولكـن  بالشعـــــر  يستشـهد 
وهـذه  املتأخريـن  عنـد  بــــــه  االستشـهاد 
العصـور  دواويـن  إن  إذ  سـلبية  ظاهـرة 
االوىل موجـودة فبإمكاننـا أن نسـتفيد منهـا 
وحتـام سـنجد التفاتـات وشـواهد جديـدة 
غابـت عن املاضـني وذلك لكثرة االشـعار 
البالغيـة  اجلوانـب  ولوجـود  جهـة  مـن 
أن  فالبـد  أخـرى،  مـن جهـة  فيهـا  اخلفيـة 
بالشـعر  االستعانـــــــة  مسـرية  تتوقـف  ال 
اخلطـب  وكذلـك  التفســـــري.  يف  العـريب، 
فبإمكاننـا أن نفهـم معنـى مفـردة قرآنيـة قد 
ذكـرت بصـورة عابـرة من خـالل جميئها يف 
نفهـم مـن  لنـا هنـاك  خطبـة وقـد بسـطت 

ونكـون  احلقيقـي  معناهـا  وقرائنهـا  حاهلـا 
املعـاين  عرفـوا  الذيـن  كاللغويـني  بذلـك 
الشـعرية  فاملقاطـع  العـرب  مشـافهة  مـن 
والنصـوص اخلطابيـة موجـود منهـا الكثري 
االم  العربيـة  اىل  نصـل  أن  فبإمكاننـا  بيننـا 

مـن خـالل ذلـك.
أمهية االطالع عىل كل اللغة العربية:

يعـرف  أن  للمفســــــــر  رضوري  اذًا 
خـالل  مـن  وذلـك  كلغـة  كلهـا  العربيـة 
منـه  واالسـتفادة  الشـعر  عـىل  االطـالع 
واالطـالع عـىل مصطلحات عـرص النزول 
ومـا يسـتخدم يف العربيـة ومـا ال يسـتخدم 
فهـم  يف  الذهـن  قـوة  يـورث  ذلـك  وإن 
العربيـة  التسـلط عـىل  مـن خـالل  الـكالم 
الضالعـني  املفرسيـن  عنـد  جليـا  نـراه  كـام 
باللغـة ومـن ثـامر االطـالع عـىل كل اللغـة 

هـي: العربيـة 
معرفة املصطلح يف زمن النزول:. )

إن االطـالع عـىل عربيـة زمـن النـزول 
يشـخص لنـا املعنـى الصحيح للمفـردة أو 
اجلملـة مـن بني املعـاين املتعـددة وكثـريا ما 
حيصـل التعـدد يف املعـاين لكلمـة واحـدة، 
كـام هو واضـح. وإن االطالع عـىل العربية 
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يف زمـن النـزول أو الصـدور ينفـع حتى يف 
فهـم احلديـث؛ بـل لعلـه احلاجة هنـا اكب، 
لعـدم وجـود تفاسـري للحديث كـام للقرآن 
بمـرور  غـريت  األلفـاظ  مـن  كثـريا  وإن 
عـىل  وكمثـال  اسـتعامهلا  تـرك  أو  الزمـن 
ذلـك فـإن قـول رسـول اهلل يـوم غديـر 
خـم: »مـن كنـت مـواله فهـذا عـيل مواله« 
املحبـة  بمعنـى  هـو  هنـا  مـواله  إن  قالـوا 
وأمثاهلـا وليـس هـو بمعنـى أوىل بكـم كـام 
يدعـي الشـيعة، وهـذا الـكالم يـردده عامة 
أهـل السـنه أذ لـو أقـروا أن معنـى موالكم 
السـني  املذهـب  لنسـف  بكـم  أوىل  يعنـي 
بالكامـل، لذلـك قالـوا ال يمكـن أن تكون 
القـرآن  أن يف  أوىل يف حـني  بمعنـى  مـوىل 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعـاىل:  قولـه  ويف 
ہ  ہہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
احلديـد:  ]سـورة  چ  ھ  ھ  ہھ 
)مولكـم(  أن  كلهـم  املفـرسون  قـال   ](5
يتضـح  هنـا  ومـن  بكـم  أوىل  بمعنـى  هنـا 
أن كلمـة مـوىل كانـت تسـتخدم يف عـرص 
النـزول بمعنـى أوىل وبعـد ذلـك هجر هذا 
املعنـى وصـار املـراد احلـب وغـريه وعليـه 
فـال يصـح ادعـاء مـن يقـول ان مـن كنـت 

مـواله ال تعنـى اوىل بكـم.
مـع . ) وفرقـه  القـران  اعجـاز  معرفـة 

وكيفيـة  عليـه  وعلـوه  البـرش  كالم 
اعجـازه: فاملسـلمون اليـوم يعتقـدون 
أن القـرآن معجـزة يف كالمـه ولكنهـم 
عـن  وليـس  تعبـدًا  بذلـك  يعتقـدون 
معرفتنـا  عـدم  بسـبب  وهـذا  معرفـة 
باللغـة العربية الفصحـى واذا أردنا أن 
نثبـت تعـايل القـرآن عـن بقيـة الـكالم 
املغـرية  بـن  الوليـد  كالم  اىل  اسـتندنا 
بالغـة  النفهـم  نحـن  فلـامذا  وغـريه، 
القـرآن وحالوتـه وتفوقـه عـىل سـائر 
الـكال؟. هـل لسـبب أيـامين و طهـارة 
تكـن  مل  املرشكـون  ألن  كال،  قلبيـة؟. 
خشـعوا  ولكنهـم  طاهـرة  قلوهبـم 
وآمنـوا عندمـا سـمعوا القـرآن وذلـك 
أذا  فاليـوم  العربيـة  باللغـة  ملعرفتهـم 
اردنـا أن نصلح املجتمـع بالقرآن جيب 
أن نحيـي العربيـة الفصحـى فيـه حتـى 
يؤثـر فيهـم واملفرس البـد أن يدرك عن 
علـم ال عـن تقليـد تفـوق كالم القران 
عـىل سـائر الـكالم واليكـون ذلـك اال 

بكلهـا. العربيـة  باللغـة  بتضلعـه 
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معرفـة املرتادفـات واملتشـاهبات للفـظ . 3
الصائـب  للتمييـز  وذلـك  القـرآين: 
للمفـردة عـن متشـاهباهتا وإن االطالع 
جيعـل  الفصحـى  العربيـة  اللغـة  عـىل 
بيـان  يف  التشـخيص  دقيـق  املفـرس 
املعنـى للقـرآن مـن دون اذا كان غارق 
عـىل  مغلـق  أو  املعـارصة  العربيـة  يف 
مفـردات القـرآن فقـط وال يـدري مـا 
يسـتعمله العرب يف كالمهـم فال يعلم 
عـدم  وإن  واملشـرتكات  املرتادفـات 

الفهـم. الدقـة يف  فهـم ذلـك يسـلبه 
والقانـون . 4 السـامعي  بـني  التمييـــــــز 

الـرصيف: إن الـذي يقترص اطالعه عىل 
والرصفيـة  النحويـة  القوانـني  معرفـة 
فقـط ال يمكن له أن يسـلم من الوقوع 
يف اخلطـأ. كـام سـمعت أحد االسـاتذة 
االفاضـل وكان مفـرسًا للقـرآن يعطي 
روايـــة  يف  وردت  ملفـردة  احتـامالت 
تفسـريية وهـي لفظـة »أعجبتـه« فقال: 
واحـدة مـن االحتـامالت هلـذه املفـردة 
وهـذا  منهـــــا.  تعجـب  بمعنـى  هـو 
صحيـح؛  رصفيـًا  كان  وإن  االحتـامل 
العربيـــــة  يف  مسـتعمل  غـري  ولكنـه 

وفضـال عـن العربيـة االوىل فهـو اليوم 
قصـدوا  فلـو  ايضـا،  مسـتعمل  غـري 
متعديـا  لقالـوه  االسـتغراب  معنـى 
بحـرف اجلـر أي تعجـب منهـا. وهـذا 
اخلطـأ كـام هـو واضح ناشـئ مـن عدم 

العـريب. اللسـان  معرفـة 
يف  وحدهـــــــــا  العربيـة  تكفـي  هـل 

. ؟ لتفسـري ا
قولنـا ال يسـتغني املفـرس عـن العربيـة 
ال يعنـي كفايتهـا وحدهـا يف احلصـول عىل 
التفسـري املتقـن الصحيـح. ولقـد بالـغ ابـن 
خلدون )ت: 808 هـ( حينام أعتب العرب 
ومعانيـه،  القـرآن  تركيـب  يفهـون  مجيعـًا 
ألنـه نـزل بلغتهـم؛ فقـال: »إن القـرآن نزل 
بالغتهـم،  أسـاليب  وعـىل  العـرب،  بلغـة 
فكانـوا كلهـم يفهمونـه، ويعلمـون معانيـه 

يف مفرداتـه وتركيبـه«)47(.
الصغـري  الدكتـور  ذلـك  رد  وقـــــــد 
دقــــــة  مـن  العـريب  أويت  »ومهـام  بقولـه: 
وسـعة  باللغـة،  االحاطـة  وملكـة  الفهـم، 
سـب  يسـتطيع  فلـن  املفـردات،  يف  الثقافـة 
أبعـاده  كشـف  وال  مجيعـًا،  القـرآن  أغـوار 
الـذروة،  بذلـك  يبلـغ  مميـزا بحيـث  كشـفا 
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نظـرًا لرقـي الكتـاب نظـام وتأليفـا -كونـه 
كالم اهلل تعـاىل -ممـا جيعـل ذلـك متعـرسا 
واملحدثـني،  القدامـى  مـن  الكثرييـن  عـىل 
فكيـف تصـح الدعوى بفهم العـرب مجيعا 

للقـرآن«)48(.
معرفـة  اىل  أضافـة  الصابـوين:  وقـال 
قواعـد اللغـة البـد مـن معرفـة أمـور غـري 
العربيـة مـن أجـل احلصـول عـىل التفسـري 
الصحيـح للقـرآن الكريـم: »وإذا مل يفهـم 
االنسـان قواعـد اللغة، وال أصـول العربية 
الـرأي  عليـل  وكان  خبـط عشـواء،  خبـط 
سـقيم الفهـم، وكذلـك مـن مل يفهم غرض 

الـرشع وقـع يف اجلهالـة والضاللـة«)49(.
وقـال الصنعانـی: نـزل القـرآن الكريم 
بلغـة العـرب، و عـىل أسـاليبهم يف الكالم، 
يف  تعـاىل  و  تبـارك  اهللّ  يقـول  ذلـك  يف  و 

ڳ ڳ ڳ ڳ  چ  إبراهيـم:  سـورة 
ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ ]اآليـة: 

4[ لذلـك كان الصحابـة الكـرام يفهمـون 
و  لظاهـره  بالنسـبة  أي  مجلتـه،  يف  القـرآن 
معرفـة  و  تفصيـال،  فهمـه  أّمـا  أحكامـه، 
منـه يشء  يغيـب عنهـم  بحيـث ال  دقائقـه 
فقـد تفاوتـوا يف ذلك، بسـبب اختالفهم يف 

العلـم بلغتهـم، و بمعرفـة أسـباب النزول، 
مل  فيـام   النبـي إىل  يرجعـون  فكانـوا 
 يفهمـوه فيفـرسه هلـم لـذا فقـد أثـر عنـه
عـدد كبـري مـن األحاديـث تتنـاول تفسـري 

القـرآن)50(.
ويقـول يف ذلك الشـيخ جـوادي آميل: 
»فجامعـة قـد أعرضـت عـن معرفـة القرآن 
وقالـت اّن احلّجيـة خمتّصـة بالروايات فقط 
وحسـبوا أّن القـرآن أخـرس أبكـم، وهـو 
ليـس سـوى ألغـاز ورمـوز غـري مفهومـة. 
ومجاعـة قالـت بـأّن لغـة القـرآن هـي حمض 
وال  الباطنّيــــــة،  للمعـارف  تشـري  رمـوز 
يناهلـا أحـد إالّ األوحـدّي مـن املرتاضـني. 
اىل  وأنزلـوه  بالقـرآن  اسـتخّفوا  ومجاعـة 
اللغـة  معرفـة  إّن  قالـوا  بحيـث  درجـة 
العربّيـة وحدهـا كافيـة لفهـم القـرآن، وإّن 
عاّمـة النـاس مؤّهلـون لفهـم معـاين القرآن 
مـن دون احلاجـة إىل علـم التفسـري. وكّل 
هـذه األقـوال ماهي إالّ نسـيج من األوهام 
وأفـكار منسـوخة. إّن كون القـرآن مفهومًا 
لعاّمـة النـاس وكـون ادراك معارفـه ميـرّسًا 
يسـتطيع  فـرد  كّل  اّن  يعنـي  ال  للجميـع، 
األدب  عارفـًا  يكـن  مل  إذا  حّتـى  ذلـك، 
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األساسـّية  العلـوم  عـىل  يّطلـع  ومل  العـريّب 
القـرآن،  فهـم  يف  دور  هلـا  اّلتـي  االُخـرى 
واّن لـه احلـّق يف التدّبـر يف املفاهيـم القرآنّية 
القـرآن، وبالنتيجـة فهـو  واالسـتنباط مـن 
اسـتنباطه  نتائـج  عـىل  يعتمـد  ان  يسـتطيع 
وحيتـّج هبـا؛ بـل املقصـود هـو أّنـه إذا كان 
بقواعـد  وعـارف  مّطلـع  شـخص  هنـاك 
العلـوم  ببقّيـة  وحميـط  العـريّب  األدب 
األساسـّية املؤّثـرة يف فهـم القـرآن، فـإّن لـه 
احلـّق يف أن يتدّبـر يف مفاهيـم القـرآن وأن 
يعتمـد عىل ثمـرة اسـتنباطه وحيتّج هبـا))5(.
وقـد فّصـل العلـامء كالمهـم فيـام جيب 
أن يطلـع املفـرس عليـه مـن العلـوم كعلـوم 
واملحكـم  واملنسـوخ  والناسـخ  القـرآن 
والروايـات  النـزول  اسـباب  و  واملتشـابه 
التفسـريية الصحيحـة و... وممـن كتـب يف 
والسـيوطي  البهـان  يف  الزركـيش  ذلـك 
وغريهـم  ومعرفـة  والذهبـي  االتقـان  يف 

الكثـري.
يمكـن  »ال  رجبـي:  حممــــــود  يقـول 
مـع  املتعاطـني  أو  بالعربيــــــة  للناطقـني 
معـاين  يفـرسوا  أن  العربيـــــة،  النصـوص 
االلفـاظ القرآنيـة، باالعتـامد عىل مـا ختتزنه 

ذاكرهتـم مـن معلومـات، أو عـىل مـا يتبادر 
تالوهتـم،  خـالل  معـان  مـن  أذهاهنـم  اىل 
الكريـم.  القـرآن  لكلـامت  سـامعهم  أو 
وال يسـعهم أن جيعلـوا مـن ذلـك منهجـا 
وأساسـًا لتفسـريهم، وأن يسـتغنوا بـه عـن 
تلـك  فقـد تكـون  املعتـبة؛  اللغـة  مصـادر 
املعـاين االرتكازيـة، قـد ظهـرت بعد عرص 

النـزول))5(.
النتيجـــــــــة:

والبـد  القـرآن  لغـة  هـي  العربيـة  إن 
للمفـرس النموذجي أن يكون متقنًا هلا دون 
االكتفـاء بمعرفـة قواعـد النحـو والـرصف 
االسـتفادة  وكذلـك  اللغـة  اىل  والرجـوع 
مـن النصـوص العربيـة االصيلـة كالشـعر 
واخلطابـة يف العـرص االول ومـادام القـرآن 
مل خيالـف لغـة العـرب فـكل مـا وصـل الينا 
وصـح نسـبته اىل ذلـك الزمـان بإمكانـه ان 
يكـون مصـدرا للتفسـري كشـاهد لغـوي و 
طبعـًا إن العربيـة مـع أمهيتهـا يف فهم النص 
القـرآين ال تكفـي وحدهـا للتفسـري فالبـد 
مـن معرفـة علـوم أخرى مـن قبيل أسـباب 
والناسـخ  واملتشابـــــــه  واملحكـم  النـزول 

واملنسـوخ والتاريـخ وغريهـا.
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تفسري  الرمحن يف  آالء  البالغي،  حممد جواد   )((
القرآن، ص)3.

اللغوية  املباحث  خيص  فيام  جمــاالت  هناك   )((
املسترشقان  الباحثان  له  تطرقه  ما  منها 
من  ابــدوا  وما  وغريمها  وايزوتسو  سوسو 
يف  لسنا  ونحن  اخلصوص  هذا  يف  نظريات 
اىل  نتطرق  بل  اللغة  اىل  النظرة  هذه  صدد 
املعنى الظاهري للغة والذي اعتمده مجهور 

املفرسين.
ص))،مع  اجلاهيل،  العرص  ضيف،  شوقي   )3(

االختصار.
)4( حممد كبري يونس، اصول التفسري، ص)))، 

مع االختصار.
)5( حممد خليفة، األدب والنصوص، ص3).

)6( الصاحبي، فقه اللغة، ص3)، مع االختصار.
)7( املصدر السابق.

تفسري  يف  البهان  البحراين،  هاشم  السيد   )8(
القرآن، ج5، ص97).

)9( رجال الكيش، ج)، ص8).
)0)( الشيخ حممد هادي معرفة، شبهات و ردود 

حول القرآن الكريم، ص370.
)))( حممد مبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، 

ص49).
يف  املدخل  سعيد،  اهلل  فتح  الستار  عبد   )(((

التفسري املوضوعي، ص83.
لدى  التفسري  قواعد  امليبدي،  فاكر  حممد   )(3(

الشيعة والسنة، ص60.
)4)( املصدر نفسه.

تفسري  يف  التبيان  طوسى،  حسن  بن  حممد   )(5(

اهلوامش:

الرتاث  إحياء  دار  ج6،ص)6).  القرآن، 
العريب -لبنان -بريوت، چاپ: ).

البيان يف  بن حسن، جممع  )6)( طبسى، فضل 
تفسري القرآن، ج5،ص6)3 نارص خرسو-

ايران -هتران، چاپ: 3، )37)هـ.ش.
تاريخ  من  ملحات  االشيقر،  عيل  حممد   )(7(

القران،ص89)
)8)( عبد الرمحن البدوي- كامل جار اهلل، دفاع 

عن القرآن ضد منتقديه، ص6.
)9)( هاشم العريب، ملحق ترمجة كتاب االسالم، 

ص7)4.
)0)( حممد جواد البالغي، الرحلة املدرسية، مع 

الترصف والتلخيص.
كتاب  تــرمجــة  ملحق  الــعــربــی،  هــاشــم   )(((

االسالم، ص6)4.
)))( الشيخ حممد هادي معرفة، شبهات و ردود 

حول القران الكريم، ص378.
)3)( املصدر نفسه، ص384.

)4)( هاشم العريب، ملحق ترمجة كتاب االسالم، 
ص466، مع الترصف.

)5)( رشح بن عقيل، ج)، مباحث الضامئر.
بعض  عن  سامعا  الــرأي  هبذا  سمعت  قد   )(6(
تدور  فكرة  أصلها  أن  ويظهر  العلم  طلبة 
منها  جزء  اىل  أشار  وقد  البعض  أذهان  يف 
منهج  يف  بحوث  كتابه  يف  الرجبي  حممود 

تفسري القرآن، ص73.
وقد  ص69-70؛  ج)،  الوجيز،  املحرر   )(7(
جواهر  يف  الثعالبي  العبارة  هذه  عني  نقل 

احلسان، ج)، ص6)-7).
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ص68-  ج)،  القرآن،  آلحكام  اجلامع   )(8(
.69

العظيم،  القرآن  تفسري  كثري،  ابن  عن  نقال   )(9(
ج)، ص5).

)30( الرسالة للشافعى: ص)4 -50، ف33)- 
ج)  للغزايل:  املستصفى  انظر  و   ،(70

ص68، و روضة الناظر: ج ) ص84).
سورة  تفسري  احلكيم،  باقر  حممد  السيد   )3((

احلمد، ص58.
ج)،  القرآن،  علوم  يف  البهان  الزركيش،   )3((

ص87).
التفسري  اصول  العك،  الرمحن  عبد  خالد   )33(

وقواعده، 56).
التفسري  اصول  العك،  الرمحن  عبد  خالد   )34(

وقواعده، ص59).
)35( الزركيش، البهان يف تفسري القرآن، ج.

الفضل  ابــو  حممد  الـــرواة:  إنباه  الحــظ:   )36(
ابراهيم، ج)، ص0).

كتابه  يف  ايــزدي  كامران  ذلك  اىل  التفت   )37(
رشوط وآداب تفسري ومفرس، ص)7. وقد 

أوردناه مع االختصار.
املفتاح،  تلخيص  القزويني،  اخلطيــــــب   )38(

ص0).
علوم  يف  التبيان  الصابوين،  عيل  بن  حممد   )39(

القرآن، ص)6).
عيل  غالم  هو  حديثا  ذلك  يف  كتب  وممن   )40(
درسنامه  الفارسية  باللغة  كتابه  يف  مهايي 

مفردات قرآن جميد.
))4( السيد عبد اهلل شب، تفسري القرآن الكريم، 

ص)).
القمي،  تفسري  القمي،  ابراهيــــم  بن  عىل   )4((

ج)،ص380.
القرآن  تفسري  ،منهج  البطاط  زيد  السيد   )43(
 ،البيت اهـــل  ــات  ــ روايـ يف  ــرآن  ــق ــال ب
والــعــرشون. الــرابــع  العدد  املصباح  جملة 

شتاء437) -6)0)
علوم  يف  التبيان  الصابوين،  عيل  حممد   )44(

القرآن، ص59).
)45( نقاًل عن املصدر السابق.

تفسري  يف  املعاين  روح  ــويس،  اآلل حممود   )46(
ج9)،  املــثــاين،  والسبع  العظيم  الــقــرآن 

ص50).
بن  مقدمة  ــدون،  خــل بــن  الــرمحــن  عبد   )47(

خلدون، ص366.
)48( حممد حسني الصغري، املبادئ العامة لتفسري 

القرآن الكريم، ص80.
علوم  يف  التبيان  الصابوين،  عيل  حممد   )49(

القرآن، ج، ص76).
تفسري  الصنعاين،  مهــام  بن  ــرزاق  ال عبد   )50(
الرزاق،  عبد  تفسري  املسمى  العزيز  القرآن 

ج)، ص)).
التسنيم،  تفسري  اآلمــيل،  جــوادي  الشيخ   )5((

ج)، ص67.
تفسري  منهج  يف  بحوث  الرجبي،  حممود   )5((

القرآن الكريم.
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القران الكريم.
منهـج . ) يف  بحـوث  حممـود،  الرجبـي، 

تفسـري القـرآن الكريم، ترمجة: حسـني 
صـايف، مركـز احلضـارة لتنميـة الفكـر 

.(007 ط)،  بـريوت،  االسـالمي، 
الرمحـن، . ) عبـد  خالـد  الشـيخ  العـك، 

دار  وقواعـده،  التفسيــــــــر  اصـول 
ط3. هـــ،   (4(4 بـريوت،  النفائـس، 

بـن خلـدون، عبـد الرمحـن، مقدمة بن . 3
القاهـرة،  خلـدون، املطبعـة الرشقيـة، 

ق.  (3(7
حسـني، . 4 حممـــــد  الدكتـور  الصغـري، 

املبـادئ العامة لتفسـري القـرآن الكريم 
املـؤرخ  دار  والتطبيـق،  النظريـة  بـني 
000)م،  -لبنـان،  بـريوت  العـريب، 

.( ط
يف . 5 التبيـان  عـيل،  حممـد  الصابـوين، 

علـوم القـرآن، دار االرشـاد، بريوت، 
970)م.

مهــــام، . 6 بـن  الـرزاق  عبـد  صنعانـى، 
تفسـري القـرآن العزيـز املسـّمى تفسـري 

املصـــــادر

-لبنـان- املعرفـة  دار  الـرزاق،  عبـد 
ق. هــ.   (4((  ،( ط  بـريوت، 

سـعيد، عبـد السـتار فتـح اهلل، املدخـل . 7
التوزيـع  دار  املوضوعـي،  التفسـري  يف 
القاهـرة،  االسالميـــــــــــة،  والنـرش 

))4)هــ. ق.
العـريب، هاشـم، ملحـق ترمجـة كتـاب . 8

لتسـدال« مطبعـة  »مقالـة يف االسـالم 
5)9)م. مـرص،  املسـيحية،  النيـل 

معرفـة، الشـيخ حممـد هادي، شـبهات . 9
و ردود حول القرآن الكريم، مؤسسـة 

التمهيـد، قم، 006).
ابـن كثـري، اسـامعيل بـن عمر، تفسـري . 0)

القـرآن العظيـم، دار الكتب العلمية-
بيضـون،  عـيل  حممـد  منشــــــورات 

ط). 9)4)ق، 
الرحلـة . )) جـواد،  حممـــــــد  البالغـي، 

املدرسـية.
الطـويس، حممـد بـن احلسـن، التبيـان . ))

يف تفسـري القـرآن، دار أحيـاء الـرتاث 
العـريب، بـريوت، ط).
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البيــــان . 3) جممـع  احلسـن،  الطـبيس، 
خـرسو،  نـارص  القـرآن،  تفسـري  يف 

ط3. 3)4)ق، 
فاكـر امليبـدي، حممـد، قواعد التفسـري . 4)

لدى الشـيعة والسـنة، جممـع التقريب 
بـني املذاهب.

إنبـاه . 5) ابراهيـم،  الفضــــل  ابـو  حممـد 
ط). الـــــرواة، 

رشوط . 6) كامـران،  مباركـه،  ايـزدي 
مؤسســــــة  ومفـرس،  تفسـري  وآداب 
طهـــــران،  كبـري،  امـري  انتشـارات 

. )ش 3 7 6
عبـد . 7) بـن  حممـد  القزوينـي،  اخلطيـب 

الرمحـن، تلخيص املفتاح، منشـورات 
الـريض والزاهـدي، قـم، 363)ش، 

ط).
القـرآن . 8) تفسـري  شـب، سـيد عبـد اهلل، 

الكريـم.
منهـج . 9) يف  بحـوث  حممـود،  الرجبـي، 

صـايف،  حسـني  ت:  القـرآن،  تفسـري 
الفكـر  لتنميـــــــــة  احلضـارة  مركـز 
ط).  ،(007 بـريوت،  االسـالمي، 

مهايـي، غالمعـيل، درسـنامه مفردات . 0)

املصطفـى  جامعـة  انتشـارات  قـرآن، 
العامليـة، قـم، 386)، ط).

البالغـي، حممـد جـواد، آالء الرمحـن . ))
يف تفسـري القـرآن، دار إحيـاء الـرتاث 

العـريب، بـريوت، )بـال تاريـخ(.
اهلل، . )) عبـد  بـن  حممــــــد  الزركـيش، 

البهان يف علـوم القرآن، دار املعرفة، 
)بـدون(.

حممـد، . 3) بـن  الرمحـن  عبـد  الثعالبـي، 
القـرآن،  تفسـري  يف  احلسـان  اجلواهـر 
العـريب، بـريوت،  الـرتاث  دار أحيـاء 

ط).  ،(4((
مبـارك، حممـد، فقه اللغـة وخصائص . 4)

العربية.
البـدوي، عبـد اهلل، جـار اهلل، حممـد، . 5)

دفـاع عن القـرآن ضد منتقديـه، الدار 
للكتب. العامليـة 

اصــــــول . 6) يونـس،  كبـري  بـن  حممـد 
ط).  ،(00( التفسـري، 

القـرآن . 7) تفسـري  حممـد،  رضـا،  رشـيد 
دار  املنـار،  بتفسـري  املشـهور  احلكيـم 

ط).  ،(4(4 املعرفـة، 
باقـر، . 8) حممــــــــــد  السـيد  احلكيـم، 
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الفكـر  جممـع  احلمـد،  سـورة  تفسـري 
ط). 0)4)ق،  قـم،  االسـالمي، 

الصاحبي، فقه اللغة.. 9)
مـن . 30 ملحـات  عـيل،  حممـد  االشـيقر، 

االعلمـي. مؤسسـة  القـرآن،  تاريـخ 
جـوادي، . )3 اهلل  عبـد  الشـيخ  اآلمـيل، 

علـوم  موسســـــــة  التسـنيم،  تفسـري 
الليـزري. القـرص  أرساء،  وحيـاين 

ضيف، شوقي، العرص اجلاهيل.. )3
خليفة، حممد، االدب والنصوص.. 33
ابـن عقيـل، رشح بن عقيل عـىل الفية . 34

بـن مالـك، دار أحياء الـرتاث العريب، 
بريوت.

غالـب، . 35 بـن  احلـق  عبـد  عطيـة،  ابـن 
الكتـاب  تفسـري  يف  الوجيـز  املحـرر 
العلميــــــــــة  الكتـب  دار  العزيـز، 
منشـورات حممــــــــــد عـيل بيضـون، 

ط). ))4)ق،  بـريوت، 

اىل . 36 املدخـل  السـتار،  عبـد  اهلل،  فتـح 
)بـدون(. املوضوعـي.  التفسيـــــــر 

اجلامـع . 37 امحـد،  بـن  حممـد  القرطبـي، 
خـرسو،  نـارص  القـرآن،  ألحـكام 

ط).  ،(405 طهـران، 
تفسـري . 38 ابراهيـم،  بـن  عـيل  القمـي، 

. لقمـي ا



فحوى البحث

(8(

من أهم األمور التي ينبغي أن ال يُتهاون فيها نسبة آية من اآليات إىل 

قامئة املنسوخ، ولذا يُعّد مبحث نسخ التالوة بالنسبة للقائلني به، والذي 

مبوجبه تنفى آيات من القرآن أو عىل األقل يشّك يف بقائها أو حذفها أمر 

بأحكام  وتقّول  ينتج عنه من تالعب  قد  ناهيك عاّم  مهم وخطري جداً، 

رشعية ليس لها يف اإلسالم نصيب، بدعوى أنـها كانت ضمن آيات نُسخت 

نسخ تالوة مع بقاء الحكم. وحتى لو مل تكن هناك أحكام مبتدعة تدخل 

وتُنسب للدين بالباطل عن طريق هذا النوع من النسخ فإّن مجرّد القول 

 [   Z     Y X W V بقرآنية جملة بال بينة أمر عظيم، قال تعاىل: زب

\ [ ^ _ ` c b a     رب [سورة الحاقة: 46-44].

السيد عبد العزيز الصايف
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املقدمـــــــــــــــة:
العلامء واملحّققون قدياًم وحديثًا  أهتم 
يف موضوع النسخ يف القرآن الكريم، حتى 
علم  ُيسمى  القرآن  علوم  من  علم  ظهر 

الناسخ واملنسوخ.
املباحث  أجّل  من  ُيعّد  العلـــم  هذا 
القرآن  وعلوم  الفقــه  أصول  يف  وامهها 

والتفسري.
التفسري  يف  العلم  هذا  وألمهيــــــــــة 
جواز  عدم   البيت أهل  أئمة  عن  ورد 
الناسخ  معرفة  بعد  إال  اهلل  كتاب  تفسري 
من  النسخ  فبحــــــــث  ولذا  واملنسوخ؛ 
مفرس  أّي  عنها  يستغني  ال  التي  البحوث 
اآليات  معاين  معرفة  يف  الكريم  للقرآن 
ثبوت حكم  استمرارية  الرشيفة، ومعرفة 

اآلية أو عدمه.
إّن معرفة اآليات الناسخة واملنسوخة 
ال ينحرص دوره يف الكشف عن األحكام 
تفسريي  له دور  وإّنام  الرشعية من عدمه، 
التفسري،  مستويات  مجيع  وعىل  مبارش، 

الفردي، والتجزيئي، واملوضوعي.
وهنالك الــــــدور الصياغي يف حفظ 
النكت البالغية الداخلة يف مسألة اإلعجاز 

الباقية  اخلالدة  املعجزة  هو  القرآن  باعتبار 
لإلسالم.

تتضمنه  الذي  الرتبوي  الدور  وأخريًا 
الناسخة واملنسوخــــــة،  النصوص  بعض 
وأعظمهـــا،  األدوار  أهم  شك  بال  وهو 
فإّن القرآن بام هو هو بمعانيه وصياغاتـــه 
مع  تتالءم  التي  الداخليـــــــــة  وإيقاعاته 

الوجدان كتاب هداية اإلنسان األّول.
هو  البحث  هذا  يف  بحثـــه  هيمنا  وما 
وامُلسّمى  املفرتضـــــة  النسخ  أقسام  أحد 
تالوة  ترفع  آية  نزول  أي  التالوة،  بنسخ 
آية أخرى تنافيها تنافيًا تامًا بحيث حتذفها 
وينتهي أمد مضموهنــــــــــا )نسخ التالوة 
أو ترفع تالوهتا فحسب، لكن  واحلكم(، 
حكمها يبقى غري منســــوخ )نسخ التالوة 

دون احلكم(.
يف  النزاع  وقــــــع  الذي  النسخ  وهو 
 ثبوته وحصوله بني مدرسة أهل البيت
أصحاب  بني  حتى  بل  اخللفاء،  ومدرسة 
املتأّخرين  املدرسة األخرية خصوصًا  هذه 

منهم.
وهذا النوع من النسخ هو الذي اّدعى 
بعض علامء الوهابية نسبة االعتقاد بوقوعه 
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الشيعة اإلمامية يف مدرسة  أيضًا إىل علامء 
.أهل البيت

وسيأيت بحث مدى صدق وموضوعية 
هذه الدعوى من عدمها.

ولذا فمن األمهية بمكان معرفة وقوع 
من  القرآن  آيات  يف  النسخ  من  النوع  هذا 
عدمه إلرتباطه بالتحريف اللفظي للقرآن 
اآليات  ونوعية  وبعدد  جهة،  من  الكريم 
الكريم من  القرآن  الناسخة واملنسوخة يف 

جهة أخرى.
النسخ يف اللغة واالصطالح:

النسخ  اللغوي:  التعـــــــــريف  	والً: 
الناسخ  طريف  من  مأخوذ  انتزاعي  معنى 
واملنسوخ، وهو يف اللغة يأيت بمعان ثالثة: 

النقل واالبطال واإلزالة.
األول: النقل، ويراد منه نقل الشئ من 
نسخت  يقال:  آخر))(،  موضع  إىل  موضع 
حاكيا  آخر  كتاب  إىل  نقلته  إذا  الكتاب، 

ې  چ  تعاىل:  قوله  ومنه  وخطه،  للفظه 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې 

وئ وئ چ ]سورة اجلاثية: 9)[.
من  ويراد  اإلبطــــــال:  بمعنى  الثاين: 
رفع الشئ من غري أن يقيم له بدال، يقال: 

أبطلتها  أي:  القوم،  آثار  الريح  نسخت 
وعفت عليها.

إزالُة يشٍء  اإلزالة، ويراد منه  الثالث: 
بيشء َيتعَقُبُه، أو رفــــــع الشئ واالحالل 
والظــــــــــّل  الظّل،  الشمس  كنَسخ  حمله، 

الشمَس، والّشْيُب الّشَباَب ))(.
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل:  قوله  ومنه 
ڀچ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

]سورة البقرة: 06)[.
للمعنى  األقرب  هو  األخري  واملعنى 
األخرية  اآلية  أّن  كمــــــا  االصطالحي، 
هي األصــــــــل القرآين عىل جواز النسخ 
وجواز  بل  األحكــــام،  يف  االصطالحي 
يف  ثابت  هو  كام  عام،  بشكل  عقاًل  النسخ 

حمّله.
ثانيــــــًا: التعريف االصطالحي: تنبع 
جامـــــع  اصطالحي  تعريف  وضع  أمهية 
معرفة  وجود  عــــدم  نتيجة  للنسخ  ومانع 
واضحة وحقيقية لدى الكثري من الباحثني 
مــــا  وماهيته. وهذا  للنسخ  قدياًم وحديثًا 
بني  منهم  الكثري  نجده واضحًا عند خلط 
النسخ والتخصيص والتقييــــــد، والنسخ 
وتغرّي املوضوع، والنسخ وعدم املوضوع، 
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املصداق  عدم  أو  احلكم،  سبب  انتفاء  أو 
لذلك املوضوع)3(.

النسخ  أّن  إىل  االختالف  ذلك  ويعود 
عىل  ُيطلق  ما  عادًة  املتقّدمني  بعض  عند 
وبيان  املطلق،  وتقييد  العــــــام،  ختصيص 

امُلجمل، باإلضافة إىل معناه اخلاّص)4(.

ونتيجة ذلك حصل اختالف كبري بني 
القرآنية  اآليات  وعدد  نوعية  يف  املفرّسين 
بني  النسخ  عليها  أدعي  التي  أو  املنسوخة 
كأيب  أوصلها  من  وبني  واحدة  يعدها  َمن 
جعفر النحاس يف كتابه »الناسخ واملنسوخ 

يف القرآن الكريم« فبلغت 34) آية)5(.
اصطالحيـــــة  تعريفات  ُذكرت  وقد 

عديدة للنسخ يف الرشيعة، من أمهها:
تعريف السيد اخلوئي بقوله: »هو 
رفع أمر ثابت يف الرشيعة املقّدسة بارتفاع 
أمده وزمانه، سواء أكان ذلك األمر املرتفع 

من األحكام التكليفية أو الوضعية«)6(.
وتعريف الشيخ معرفة يف التمهيد: 
»هو رفع ترشيع سابق -كان يقتيض الدوام 
ال  بحيث  الحق،  بترشيع  ظاهره  حسب 
كـــان  إذا  ذاتًا،  ا  إمَّ معًا،  اجتامعهم  يمكن 
من  خاّص،  بدليل  أو  بّينًا،  بينهام  التنايف 

من  وُيستفاد  رصيح«)7(.  ونص  إمجـــــاع 
وجّل  عّز  اهلل  أّن  للنسخ  التعريفني  هذين 
بعد  امُلعنّي  الترشيع  هذا  برفع  يعلم  كان 
فرتة من الزمن، وإحالل غريه حمله؛ لفائدة 

ولغاية يعلمها هو سبحانه وتعاىل.
الصالح«  »صبحي  الشيخ  ويـــــــرى 
هو:  للنسخ  اصطالحي  تعريف  أدق  أّن 
»رفع احلكم الرشعي بدليل رشعي آخر«، 
بدعوى أنه يتناسق مع لسان العرب اللذين 
ونصوص  ورفٌع.  إزالٌة  النسخ  أّن  يرون 
األحكام  بعض  نسخ  عىل  الدالة  الرشع 
معروفـــــة  وقائع  ويف  وقوّية  رصحية  أدّلة 

وحمفوظة)8(.
رفع  بكونه  النسخ  عّرف  فمن  وعليه 
هو  النسخ  أّن  إىل  ملتفت  الرشعي  احلكم 
رفع احلكم وليس رفع التالوة، أو ما ُيعّب 

عنه بـ )نسخ التالوة(.
وأما من عّرف النسخ بأنه رفع ترشيع، 
التــــالوة  نسخ  يشمل  أن  يمكن  فتعريفه 
الســـابق  الترشيع  رفع  ألّن  وذلك  أيضًا؛ 
احلكم  رفع  خالل:  من  حيصل  أن  يمكن 
بدون رفع التالوة، ورفع احلكم مع اللفظ 

والتالوة.
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أقسام النسخ يف القرآن الكريم:
وبحسب  واملفرسون  الفقهاء  قّســـــم 
واملفرتض  املتصور  النسخ  العقيل  احلرص 

الوقوع يف القرآن الكريم إىل ثالثة أنواع:
تبقى . ) بأن  التالوة:  دون  احلكم  نسخ 

القرآن  ثابتة يف  اآلية املنسوخ حكمها 
ما  هو  القســـم  وهذا  متلّوة.  الكريم 
فی  واملؤلفني  العلمـــــــاء  بني  اشتهر 
البحث والكتابة عنه حتى الفوا كتبــًا 
عىل  املسلمون  أمجع  بل  فيه،  مستقلة 
حصوله إمجاال إال من شذ منهـــم)9(. 
النجوى:  آيـــــــة  يف  عادًة  له  ومّثلوا 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 
 ،](( املجادلــــة:  ]ســــــورة  ٹچ 
حيُث نسخ حكم هذه اآلية بعد ذلك، 
وخفف اهلل عن هذه األمة بفعل أمري 
الذي   طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني 
فكان  صدقة،  نجواه  يدي  بني  قّدم 
هذه  عن  اهلل  خفف  ))يب   :يقــول

األمة(()0)(.
تنسخ . ) بأن  احلكم:  دون  التالوة  نسخ 

تالوة اآلية ولفظهـــــــا ويبقى احلكم 
الرشيعة.  يف  ثابتًا  حتتويه  كانت  الذي 
ومّثلوا له عادًة بام ُيسمى »آية الرجم«، 
)الشيخ  منها:  متعّددة  صيــــغ  وهلا 
البتة  فارمجومها  زنيا  إذا  والشيخــــــة 
اهلل، واهلل عزيز حكيم()))(  من  نكاال 
ولكن  بزعمهـــم،  تالوتـها  فنسخت 
حكمها مازال معموالً به يف الرشيعة، 

وهو وجوب الرجم.
ينسخ . 3 بأن  التالوة:  مع  احلكم  نسخ 

أيضًا.  حكمها  وينسخ  اآلية  تالوة 
ومّثلوا له عادًة بام ُيسمى »آية الرضاع« 
التي ُتروى عن عائشة يف قوهلا: »كان 
َرَضَعاٍت  )َعرْشُ  القرآن:  ُأْنِزُل من  فِياَم 
ْمَن(، ثم ُنِسْخَن بَِخْمٍس  َمْعُلوَماٍت حُيَرِّ
َ َرُسوُل اهلل وُهنَّ  َفُتُويفِّ َمْعُلوَماٍت، 

فِياَم ُيْقَرُأ من القرآن«)))(.
ما  النسخ هو  من  األخريان  والنوعان 
النسخ  وهذا  التالوة،  نسخ  عليه  اصطلح 
هذا  بحث  موضوع  هو  بشقيــــه  للتالوة 
البحث وحمل النزاع بني املفرسين قديمـــا 
أتباع  بني  اخلالف  وموضع  بل  وحديثا، 

مدرسة الصحابة أنفسهم.
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رشوط النسخ يف القرآن الكريم:

يف  القرآن  وعلامء  املفســرون  اختلف 

رشوط النسخ يف القرآن الكريم وعددها، 

تسعـــة  االستقراء  وبحسب  هناك  أّن  إال 

رشوط الزمة لتحّقق النسخ االصطالحي 

عادة، وهي:

أن يكون املنسوخ حكاًم رشعيًا عمليا . )

فرعيا وليس كليا من أحكام العبادات 

جيوز  فال  احلدود،  أو  املعامالت  أو 

األخبار  أو  العقلية  األحكام  نسخ 

املحضة، وآيات الوعد والوعيد؛ ألن 

نسخها تكذيب للمخب هبا، والشارع 

أن  كام  سبحانـــه،  الكذب  عن  منزه 

سبب النسخ ال يعقل فيها، ألهنا ثابتة 

يف مجيع الرشائع)3)(.

حمدودًا . ) املنسوخ  احلكم  يكون  ال  أن 

احلكم  ألّن  مؤبدا،  وال  ُمعنّي  بزمان 

انتهاء زمنـــه وأمده  بنفسه عند  يرتفع 

من دون احلاجة إىل النسخ عندئذ.

أن يكون املنسوخ به متأّخر زمنيًا عىل . 3

املنسوخ.

جاء . 4 قد  به  املنسوخ  ترشيع  يكون  أن 

من قبل الشارع املقّدس.

كان . 5 إذا  ذايت  تعارض  هناك  يكون  أن 

بدليل  عريض  أو  بّينًا،  بينهمـا  التنايف 

بني  رصيح  نص  أو  إمجاع  من  خاّص 

الدليل األّول )الناسخ( والدليل الثاين 

)املنسوخ(. وهذا الرشط ُيشّكل نقطة 

خالف بني األصوليني.

الدليلني . 6 بني  التعـــــارض  يكون  أن 

يف  جزئّيًا  ال  تاّمًا،  أو  كلّيًا  تعارضــــًا 

بعض اجلوانب.

وفائدة هذا الرشط؛ إلخراج احلاالت 

التي يكون فيها التعارض جزئّيًا فال يتحّقق 

فيها النسخ بمعناه االصطالحي، كاملطلق 

واملقّيد، والعام واخلاّص، واملبهم واملفرّس، 

وامُلجمل وامُلبنّي.

املنسوخ به يف مستوى . 7 أن يكون دليل 

دليل املنسوخ، فاآلية القرآنية ال تنسخ 

أمجع  مما  وهذا  الواحد.  بخب  مطلقًا 

عليه املسلمون)4)(.

الناسخ هو اهلل تعاىل والشارع املقّدس . 8

ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قال  غري.  ال 

ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 



السيد عبد العزيز الصايف

287

ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
]سورة  چچ  چ  ڃ  ڃ 

يونس: 5)[.

أن يكون املوضوع واحدًا بني الناسخ . 9
إلخراج  الشــــــرط  وهذا  واملنسوخ. 
املوضوع  تغرّي  نتيجة  احلكـــــم  تغرّي 
نتيجة  ال  نفسه،  املوضوع  إنعدام  أو 
مع  الترشيع  صفحة  من  احلكم  إلغاء 
تغريه،  وعدم  وبقائه  املوضوع  وجود 
اقتضت  إهلية  ورضورات  ملصالـــــح 
ذلك. لذا البّد من التحّفظ عىل نفس 
املوضوع، وأن يكون املوضوع واحدًا 
بني الناسخ واملنسوخ؛ إذ عندما يتبّدل 
احلكم  فإّن  غريه،  إىل  حكم  موضوع 
احلكم  إن  حيُث  من  حمالة  ال  يتغرّي 
نسخًا)5)(.  وليس هذا  قيد موضوعة، 
بعض  عند  حاصـــــــــل  اخللط  وهذا 
املفّســــــــرين املعاصــــرين من الذين 
االصطالحي  النسخ  بني  ُيمّيزوا  مل 
اجلهاد  أحكام  ومثاله  احلكم،  وتغرّي 
النسخ  أو خلطوا بني  يف اإلســـــالم، 
وعدم املوضوع، كام يف مسألة الّرق يف 

اإلسالم.

التحريف اللفظي بالنقيصة
وعالقته بنسخ التالوة:

نظرية  صحة  إثبات  يف  الرشوع  وقبل 
موقف  وبيان  نفيهـــــــــا  أو  التالوة  نسخ 
مدرستي -أهل البيت  واخللفاء -منها 
التحريف  معنى  ملعرفة  التطّرق  من  البّد 
بنسخ  القول  أّن  وهل  بالنقيصة،  اللفطي 

التالوة يالزمه أم ال؟.
يشمل  مستعمـــــــل  كلفظ  التحريف 
التحريف اللفظي والتحريف املعنوي معا.
بمعنى  فهو  املعنوي،  التعريف  فأّما 
عن  الكريم  القرآن  ألفاظ  معاين  حتريف 
واملراد، وهو مما الشك يف  الظاهر  معناها 
عىل  اإلسالم  علامء  اتفق  ولذا  حصوله؛ 
وقوعه؛ بل هو مما حصل كثريًا فقد ظهر يف 
تاريخ تفسري القرآن مذاهب كالمية، وفرق 
كثرية كان املنشأ لظهورها ذلك التحريف 
ملعاين القرآن من خالل التفسري بالرأي، أو 
تأويلهم آياته عىل آرائهم وأهوائهم، أمثال 
وامُلرجئة  واجلبّية،  واملفّوضة،  املجّسمة، 

وغريهم.
املعنى  وهو  اللفظي  التحريف  وأمـــا 
االصطـــــــــالحي للتحريف، فينقســــــم 
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أو  بالزيادة)6)(  اللفطــــي  التحريف  إىل 
املسلمني  علامء  أمجع  وقد  النقيصة)7)(. 
اللفطي  التحريف  وقوع  عدم  عىل  قاطبة 
بالزيادة يف القرآن الكريم إال من شّذ منهم 

من العجاردة)8)(.
باطـــل  اللفظي  التحريف  هذا  ومثل 
ُعلم  مما  بطالنـــــــه  بل  املسلمني،  بإمجاع 

بالرضورة )9)(.
بالنقيصــــة،  اللفظي  التحريف  وأّما 
فقد اتفق حمققو الشيعة والسنة؛ بل ومجيع 
من  إال  األخرى  اإلسالمية  الفرق  حمققي 
شذ منهم من بعض حشوية السنة وأخبارية 
بني  الذي  الكريم  القرآن  أّن  عىل  الشيعة 
أيدي املسلمني سامل من النقصان. وموضع 
النزاع بينهم ينحرص يف جهة واحدة وهي؛ 
هل أّن نسخ التالوة يالزم القول بنقصان 

القرآن أم ال؟.
التالوة  نسخ  مالزمـــــــة  مسألة  وأّما 

للتحريف اللفظي االصطالحي.
فبيان ذلك كاآليت: أن نسخ التالوة أما 
وأما   ،النبي قد وقع يف زمن  يكون  أن 
بعده،  من  للزعامة  تصدى  ممن  يكون  أن 
فأن أراد القائلون بنسخ التالوة وقوعه من 

رسول اهلل، فهو أمر حيتاج إىل إثبات.
بعض  -اعتبـــــار  ألن  ذلك؛  ويعود 
اجلمل املتهالكة والركيكة يف أسلوبـها من 
بقرآنيتها  التسليم  يعني  التالوة  منسوخ 
إثبات  أن  عن  فضــال  السابقة،  الرتبة  يف 
مجلة  أّي  نقلهـا؛  تواتر  إىل  حيتاج  قرآنيتها 
فهي  نقلهـا،  يتواتر  ومل  القرآن،  إىل  نسبت 
وبام  قطعًا)0)(.  القرآن  من  ليست  عندهم 
نسخهـــا  أدعي  التي  املوارد  يف  مفقود  أنه 
أخبار  فقط  فيها  وردت  وحيث  تالوًة، 
آحاد، فيصبح القول بإن هذه اجلملة -غري 
املتواترة -من املنسوخ تالوًة يعني نسبة ما 
التحريف  عني  وهو  له،  القرآن  من  ليس 
مر  كام  املسلمني  بني  به  قائل  وال  بالزيادة 

سابقًا.
أمكان  ُادعي  لو  أخرى  جهــــة  ومن 
نسخها  أدعي  التي  املوارد  قرآنية  إثبات 
تالوة عىل أنـها كانت من القرآن بالتواتر-
إثبات  القتاد -فيجب حينئذ  ودونه خرط 
نسخ  ألن  أيضًا؛  بالتواتر  ورفعها  نسخها 
أية آية من القرآن ال يثبت إالّ بالتواتر. ولذا 
إمجاعا.  القرآن  ينسخ  ال  الواحد  خب  كان 
وقد رصح بذلك مجاعة يف كتب األصول 
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وغريها)))(.
ثبتت  قد  فيكون  أيضًا،  مفقود  وهذا 
نسخها  يثبت  ومل  بالفرض  اآليات  قرآنية 
املصحــــــــف  يف  موجودة  غري  أنـها  مع 
بالنقصان  التحريف  عني  وهذا  الكريم!. 

واإلسقاط.
 النبي إىل  النسخ  نسبــــــــة  أن  كام 
تضمنت  التي  الروايات  من  مجلة  تنايف 
أرادوا أن  أن االسقاط قد وقع بعده. فأن 
رصيح  هو  كام   بعده وقع  قد  النسخ 
عني  هو  فهذا  التحريف،  روايات  بعض 

القول بالتحريف بالنقيصة واإلسقاط.
كتابه  يف   املظفر الشيخ  يقـــــــول 
إّن  نقول:  باختصار  »ولكن  الفقه:  أصول 
القول  إىل  يرجع  احلقيقة  يف  التالوة  نسخ 
التالوة  نسخ  ثبوت  لعـــــــدم  بالتحريف 
ألصل  نسخًا  كان  سواء  القطعي  بالدليل 
التالوة أو نسخًا هلا وملا تضّمنته من حكم 

معًا()))(.
مدرسة  حمققي  من  مجلة  اعرتف  وقد 
التالوة  بامتناع نسخ  اخللفاء قدياًم وحديثًا 
التالوة  نسخ  بني  التالزم  هذا  بوجود  أو 
والتحريف اللفظي بالنقيصة، ومن هؤالء:

اإلمام الرسخيس والذي جزم بامتناع 
نسخ التالوة مع بقاء احلكم، ألن احلكم ال 

يثبت بدون تالوة)3)(.
وأستاذه  رضا  رشيد  حممــد  والشيخ 

حممد عبده اللذن قاال بذلك أيضًا)4)(.
كتابه  يف  الصالـح  صبحي  والدكتور 
يقول:  إذ  القرآن،  علــــــــوم  يف  مباحث 
آيــــــــات  يف  النسخ  باكتشاف  )والولوج 
منهجية  أخطـــاء  يف  القوم  أوقع  الكتاب 
حيملها  لئال  يتجنبوها  أن  هبم  خليقًا  كان 

اجلاهلون عىل القرآن( )5)(.
علامء  من  الكثيـــــــــر  هنــــاك  أن  كام 
دعوى  أنكـــــر  وحديثا  قدياًم  السنة  أهل 
املصحف،  يف  موجودة  غري  آيات  وجود 
كآيتي الرجم والرضاع، ال توجد رضورة 
لذكرهم ضمن من أنكر نسخ التالوة لعدم 
وجود املالزمة الظاهرة، وإن كان التدقيق 

يدخلهم مع السابقني )6)(.
سالمة القرآن من حتريف نسخ التالوة:

بعد أن تبني أن االعتقاد بنسخ التالوة 
بالنقيصــــــــة  اللفظي  التحريف  عني  هو 
مدى  يف  البحث  من  البد  واإلسقــــــاط، 
مسألة سالمـــــــــة القرآن من وقوع نسخ 
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التالوة إلثبات مدى سالمته من التحريف 
بالنقيصة من عدمها.

نسخ  القرآن من  وإثبات سالمـــــــــة 
خالل  من  إليها  الوصول  يمكن  التالوة 

أسلوبني:
األول: األسلو	 غري املبارش.

الرشيعة  يف  النسخ  ثبوت  طرق  ببيان 
إنطباق  عدم  التدقيق  عند  لدينــــا  ليتضح 

ذلك عىل نظرية نسخ التالوة.
النســـــخ  أن  والثابت  املعروف  فمن 
قائمة  إىل  آية  ة  أيَّ ونسبة  عمومًا  الترشيعي 
املنسوخات من خمتصات الشارع املقدس، 
ولذا البّد من الرجوع إىل الشارع املقّدس 
من  التالوة  نسخ  حتّقق  دعوى  إلثبات 
املزعومة،  القرآنية  اآليات  لبعض  عدمه 
إثباته من  وهذا النسخ وكل نسخ ينحرص 

خالل طريقني ال ثالث هلام:
الطريق األّول: اآليات القرآنية:

ويتم من خالل استقراء وجود بعض 
نسخ  وقوع  عىل  الدالــة  القرآنية  اآليات 

التالوة يف القرآن الكريم.
واملالحظ أنه ال توجد آية واحدة؛ بل 
وال حتى جزء آية يف القرآن الكريم يمكن 

يف  التالوة  نسخ  وقوع  عىل  هبا  ُيستدّل  أن 
القرآن الكريم.

الطريق الثاين: السنّة النبوية الرشيفة:
الروايات  من  مجلة  بوجود  ويتحقق 
التالوة  نسخ  عىل  الدالة  الرشيفة  النبّوية 
من  آية  نسخ  ألّن  متواترة؛  تكون  بحيث 
القرآن ال يثبت إال بالتواتر. بال خالف بني 

املسلمني.
الناسخ  يف  التواتر  يتحّقق  مل  ما  ولذا 
ألّن  قطعًا؛  بمنسوخة  اآلية  تلك  فليست 
اآلية قطعية الصدور، فكيف تنسخ بام هو 

ظني الصدور!.
التالوة  نسخ  مورد  يف  أنه  واملالحظ 
ال توجد أي رواية رصحية وصحيحة عن 
رسول اهلل حتكي عن وقوع هذا النوع 
لو  وحتى  القرآن،  آيات  يف  النسخ  من 
ال  متواترة  غري  آحاد  أخبار  فهي  وجدت 
إذا  فكيف  اآليات،  تلك  نسخ  يف  هبا  ُيعبأ 

كانت ضعيفة السند!)7)(.
وبذلك يتبني أنه ال يوجد دليل رشعي 
وقوع  إثبات  يف  عليـــــه  االعتامد  ُيمكن 
السنّة  من  وال  القرآن  من  ال  التالوة  نسخ 
الرشيفة. وأنه حتى مع الشك بوقوع ذلك 
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النسخ، فإّن األصل هو عدم وقوع النسخ، 
بل  مفقود،  وهو  دليل  إىل  حيتاج  وخالفه 
الدليل عىل خالفه، كام مّر سابقًا يف مبحث 

سالمة القرآن من حتريف نسخ التالوة.
الثاين: األسلو	 املبارش:

إثبات  يف  املبارش  األسلوب  وأمــــــا 
نسخ  وقوع  من  الكريم  القرآن  سالمة 
التالوة فيتمثل بذكر األدلة عىل عدم وقوع 
ويمكن  الكريم،  القرآن  يف  التالوة  نسخ 

تقسيمها كاآليت:
	والً: الدليل القرآين:

ويتمّثل بمخالفة وقوع ذلك النوع من 
الكريم خمالفة  القرآن  آيات  لبعض  النسخ 
قطعية، من قبيل آية احلفظ)8)(، قال تعاىل: 

ڱچ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

بدليل  عنه  عب  ما  أو   ،]9 احلجر:  ]سورة 
التعهد الرباين.

اآليات  بعض  نسخ  أن  الواضح  ومن 
ينسجم  أو تالوة وحكاًم ال  القرآنية تالوة 
الكريمة  القرآنية  اآلية  هذه  ظاهر  مع 

وغريها.
:ثانيًا: السرية العملية للنبي

مكّذبة   العمليــة سريته  إن  حيُث 

مراجعة  فأدنى  التالوة.  نسخ  لوقـــــوع 
من   النبي أّن  تثبت  النبوّية  للسيــــــرة 
الكريم  القرآن  آيات  بتبليغ  املهتمني  أشد 
معلوم  هذا  إّن  بل  املسلمني.  بني  ونرشها 
من سريته املباركة فال حيتاج إثباته لدليل، 
النسخ  هذا  مثل  صدور  أفرتاض  لو  ولذا 
 النبي أّن  املؤّكد  يف الرشيعة، لكان من 
عمومًا  واملسلمني  القبائل  يبلغ  سوف 
بحصوله به، بينام نجد يف سريته ما يناقض 
 ذلك من قبيل األخبار املروّية عن النبي
إىل  بالرجوع  اآلمرة  الفريقني  طرق  من 
القرآن عند الفتن ويف حل ُعقد املشكالت.
))إين  الثقلني:  حديـــث  ذلك  ونظري 
تضلوا  لن  به  متسكتم  إن  ما  فيكم  تارك 
بعدي، أحدمها أعظم من اآلخر، كتاب اهلل 
حبل ممدود من السامء إىل األرض، وعرتيت 
عىل  يردا  حتى  يفرتقا  ولن  بيتي،  أهل 
احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهام(()9)(.
الدالة  املستفيضة؛  الروايات  وكذلك 
املرويـــــة  واألخبار  الروايات  عرض  عىل 
عىل الكتاب. ومن جمموع الروايات وعىل 
بأّن  نقطع  وطرقهــــا  مضامينها  اختالف 
الذي بني أيدي املسلمني هو القرآن النازل 
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عىل النبي من غري أن ينسخ من لفظه أو 
رسمه شيئًا.

ثالثًا: الدليل التارخيي:
صدر  لتاريخ  مراجعـــــــــــة  أدنى  إّن 
عدم  عىل  تدّل  الصحابة  وزمن  اإلسالم 
صّح  فلو  التالوة.  لنسخ  القرآن  تعرض 
نسخ  وهكذا  أصل  هكذا  مثــــل  وجود 
)نسخ تالوة( يف بعض اآليات القرآنيـــــة 
جلـــاءت الكثري من األخبار التي تتحّدث 
ورد  ما  وأما  تفاصيله.  وعىل  عليه  وتؤّكد 
فهو  التالوة  نسخ  دعاوى  من  وهناك  هنا 
بل وعن زمن  النبي،  متأّخر عن زمن  أمر 
إىل  منشأه  ويرجع  أنفسهــــــم،  الصحابة 
كثرة  لتبير  اخللفاء  مدرسة  علامء  حماولة 

روايات التحريف بالنقيصة لدهيم.
رابعــــًا: دليل األساليب اخلاصـــــــــة 

والفريدة لآليات القرآنية:
نسخها  املزعوم  اآليات  نصوص  إّن 
القرآن  آيــــات  سنخ  مع  تّتفق  ال  تالوًة، 
ومن  الدفتني.  وبني  املصحف  يف  املدونة 
بعنوان  ُأوردت  التي  اآليات  أّن  البدهيي 
مع  تتوافق  أن  ينبغي  التالوة«  »منسوخ 
األسلوب  حيُث  من  القرآنية  اآليات  بقّية 

والفصاحة والبالغة ويف حّد اإلعجاز.
ودليل  قطعية  قرينة  يشّكل  ما  وهذا 
الركيكة  عىل كون تلك اجلمل والعبارات 

غري قرآنية من األصل.
ولو كانت من عند اهلل مل يرد فيها هذا 
االضطراب والتناقض، قال اهلل عّز وجّل: 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 

]سورة  ڈچ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
النساء: )8[.

خامسًا: الدليل العقيل:
نسخ  دعوى  إّن  الدليل:  هذا  ومفاد 
أمرًا  يكون  لفظا  أو  وحكاًم  لفظًا  اآليات 
عبثيًا؛ ومّثلوا لذلك بعبثية التسليم بوقوع 
نسخ  دام  ما  للتالوة،  النســـــخ  هذا  مثل 
بأن  حاصل  التالوة  وجود  مع  األحكام 

ُينسخ احلكم مع بقاء اللفظ.
التالوة  بقاء احلكم ورفع  ثمَّ ما معنى 
عىل  ومستنــــد  شاهد  تبقى  أن  جيب  التي 
ثبوت احلكم عىل مّر العصور، وما تأويل 

ذلك؟!.
هكذا  مثل  وجود  من  الغرض  وما 

نسخ، وما هي الفائدة املرتتبة عليه؟!.
ُيقال  أن  إال  لذلك  تعليل  يوجد  وال 
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تلك  تالوة  يف  نقص  أو  خلل  بوقــــوع 

حيذفها  أن  سبحانه  اهلل  عىل  ولذا  اآليات؛ 

ويلغيها حتى ال يطلع الناس عليها، وهذا 

وال  بل  فاسد،  واضح  هو  كمــا  االحتامل 

ڈ  ڈ  چ  تعاىل:  قال  مسلم.  أّي  يقبله 

ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ 
فصلت:  ]ســـــورة  ڻچ  ں  ں  ڱ 

.]4(-4(

التالوة  بنسخ  القول  أّن  سادســـــــا: 

يستلزم نتائج فاسدة وغري مقبولة.

ومن أمهها: نسبة تلك اجلمل الركيكة 

والتي زعم نسخ تالوهتا إىل اهلل تعاىل ولو 

هدم  أيضًا  معناه  وهذا  األوىل،  باملرتبة 

اإلعجاز القرآين ولو يف شقه البالغي، هذا 

اإلعجاز الذي كان سببًا إلسالم كثري من 

الناس.

القول  يستلزم  التالوة  نسخ  و	خريا: 

بالتحريف بالنقيصة.

بحث  عند  سابقًا  ذلك  ذكر  مر  وقــد 

طبيعة العالقة بني نسخ التالوة والتحريف 

اللفظي بالنقيصة.

منشأ نظرية نسخ التالوة

عند مدرســـــــــــة اخللفـــــاء:

بعد أن أتضح مما سبق أنه ال أصل أو 

التالوة،  نسخ  بوقوع  للقول  رشعي  دليل 

ال من الكتاب وال من الّسنة الرشيفة، بل 

الدليل عىل خالف وجود مثل هذا النسخ 

من  القرآن  سالمة  أدلة  ذكر  عند  تبني  كام 

مهم  سؤال  يتولد  التالوة،  نسخ  حتريف 

علامء  جّل  متســــك  سبب  ما  وهو:  لدينا 

مدرسة اخللفاء بيشء ال أصل له يف الدين 

يزاد به كتــاب اهلل عز وجل أوالً وينقص 

منه بال بينة وال برهان يف املرتبة الالحقة؟.

هذا  مثل  يـــزول  ما  رسعــــان  ولكن 

واملباين  بعد معرفـــــــة األصــول  العجب 

األساسية لنشوء تلك املدرســة والتي هي 

بنسخ  لتمسكهم  األساس  السبب  بذاهتا 

التالوة املزعوم هذا.

حيث يمكن إرجاع مثل هذا التمسك 

بني  التلفيق  أو  للتوفيق  منهم  حماولة  إىل 

والتي  األساسية  واألصول  املباين  تلك 

تساملوا عىل قبوهلا، بل وعىل وحصانتها من 

النقد والتشكيك -إال القليل منهم -وأهم 
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تلك املباين واملسلامت)30(:

أخرجه  ما  مجيع  بصحة  احلكم  	والً: 
البخاري ومسلم وبقية الصحاح، وقبوهلا 
بال مناقشة للمتن والسند، حتى لو كانت 
الثابت  للمنقول  خمالفة  الروايات  تلك 

واملعقول.
يتكّلم  ال  الصحايب  بأّن  التسليم  ثانيًا: 
وهذا  الصحايب(؛  )سنّة  وحّقًا  صدقًا  إال 
بعدالة  حكمهـــــــــم  نتيجة  جاء  التسليم 
ظاهر  عىل  مات  صحايب  كّل  وجاللــــــة 
ألف  بامئة  عددهم  ُأحيص  حتى  اإلسالم، 
أو اثني عرش ألف شخص، كلهم مؤمنون 

خملصون ال يكذبون وال يغفلون.
ملنطــــق  خمالف  واضح  هو  كام  وهذا 
املختلفة مع  تاريخ األنبياء ودعاة الرشائع 
أممهم واتباعهم، بل ومنطق تاريخ شعوب 
طبيعـــــــة  ملقتىض  ملخالفته  مجيعًا  األرض 

األشياء وسنن التاريخ اجلارية فيهم.
أهم  يف  كثرية  روايــات  جميء  ومع 
الصحابــــــــــــــة  أكابر  وعن  صحاحهم 
وآية  الرجم،  كآية  آيـــــــات  بوجود  تفيـد 
غري  سور  وبوجود  بل  وغريمها،  الرضاع 
املتداول عند  القرآن  موجودة يف مصحف 

اخللفاء  مدرسة  علامء  وجد  املسلمني))3(، 
أنفسهم بني عّدة خيارات، وهي:

تلك  كل  رفض  األول:  اخليــــــــــار 
إىل  نسبتها  صحة  بعدم  واحلكم  الروايات 
الصحابة، وأهنم أجل وأرفع من أن يّدعوا 
املسلمني  بني  املتداول  القــــــــرآن  نقصان 

وتعّرضه للتحريف.
بأصل  خيـــــــدش  اخليار  هذا  ولكن 
يف  ما  مجيع  صحة  عىل  التسامل  وهو  أخر 
البخاري ومسلم، وغريمها من الصحـــاح 
من  الروايات  تلك  أن  كام  روايات،  من 
الكثرة والصحة والظهور بحيث ال يمكن 
يف  مجيعًا  وردها  تكذيبها  السهولة  هبذه 

مصادرهم احلديثية.
خصوصا  اخليار؛  هذا  يقبلوا  مل  ولذا 
ومصاحف  بل  كثرية،  روايات  وجود  مع 
عبد  كمصحف  الصحابة  ألكابر  منسوبة 
أيب موسى  بن مسعود، ومصحــــــف  اهلل 
وعائشــــــة  كعب،  ابن  وُأيّب  األشعري، 
وغريهم؛ وهذه املصاحف بقيت إىل عهد 

عثامن عندما أرسل عليها وأحرقهـــا))3(.
اخليــــــــار الثاين: قبول تلك الروايات 
من  كانوا  للصحابة -وإن  الطعن  وتوجيه 
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أكابرهم، كعمر وعائشة وابن مسعود وأيب 
موسى األشعري وُأيب بن كعب وغريهم-
كذبًا  القرآن  حتريف  ادعّوا  بأهنم  باهتامهم 
كتابه،  بحفظ  تكّفل  الذي  تعاىل  اهلل  عىل 
اخطؤوا  قد  التقادير  أحسن  عىل  أهنم  أو 
خطأ فاحشًا ال عذر هلم فيه وهذا موجب 
اختاذهم  القلوب وعدم  لسقوط حملهم يف 

أسوة وقدوة.
هذه  أتباع  عند  أشكل  اخليار  وهذا 
املدرسة من سابقه، بل وال يمكنهم قبوله 

بأّي حال من األحوال.
اخليـــــــــــار الثالث: األخذ بمسلامت 
الصحابـــــة  بعدالة  القول  من  مدرستهم 
من  وغريمها  ومسلــــم  البخاري  وعصمة 

الصحاح من اخلطأ والوضع.
معناه  واضح  هو  كام  اخليار  وهذا 
منه  ُأسقط  وقد  حمّرف  القرآن  بأّن  اإلقرار 
آيات ذكرها األكابر من الصحابة العدول 
الكتب  أصح  وأخرجتهــــــــا  الضابطني، 

عندهم بعد كتاب اهلل.
إذ  واضح؛  اخليار  هذا  يف  واإلشكال 
فيه إلتزام بعدم صيانة اهلل تعاىل لكتابه من 
قد  والتضييع  التهاون  وإن  بل  التحريف؛ 

.حصل من الصحابة بعد وفاة الرسول
تلك  من  واحد  كل  أّن  والنتيجــــــة: 
نتائج  إىل  يقود  السابقة  الثالثة  اخليارات 
مدرستهم  وأصول  مباين  بحسب  جمال  ال 

للتسليم هبا.
ولذا اضطــروا وجلؤوا إىل إجياد خمرج 
من  به  يصححون  صوري  رشعي  ومنفذ 
وغريمها  ومسلم  البخاري  يف  ما  كل  جهة 
أخرى  جهة  ومن  عندهم.  الصحاح  من 
تسلم به أيضًا عدالة وكرامة الصحابة من 

اخلدش والتوهني.
أصل  ابتـــــداع  خالل  من  ذلك  ويتم 
وتنايف  لتعارض  وحل  عالج  يمثل  جديد 
الســـــــــابقني  األساسني  األصلني  تطبيق 
ومتفق  مشهور  أصل  مع  اخللفاء  ملدرسة 
يعارضهام،  اإلسالمية  املذاهب  بني  عليه 
وهو تكفل اهلل تعاىل بصيانة القرآن الكريم 
أو  للنقص  تعرضه  وعدم  التحريف  من 

الزيادة.
سبب  بنسبة  حيصل  إنمـــا  ذلك  وكل 
من  وسقوطهـــا  اآليات  تلك  يف  النقص 
إىل  ذلك  بدون  أو  أحكامها  مع  املصحف 
نفس من أنزل القرآن وهو اهلل عز وجل!!.
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فكام أن اهلل سبحانه أنزل آيات القرآن 
كذلك هو سبحانه رفع بعض اآليات من 

املصحف، قال تعاىل: چ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ چ ]سورة األنبياء: 3)[.

وبذلك ظهر واخرتع أصل جديد هلذه 
من  اخلروج  أساسه  عىل  يمكنهم  املدرسة 
طاملا  ومباين  مسلامت  عىل  التجاوز  مأزق 
لقيام  والفقهي  الكالمي  شكلت األساس 

مذهبهم ومدرستهم.
وشبهة  ملشكلة  املعالج  األصل  وهذا 
عليه  أطلق  الذي  هو  بالنقيصة  التحريف 

فيام بعد عرص الصحابة بنسخ التالوة.
نسخ التالوة وعلامء

:مدرســـــــة أهل البيت
اّدعى  الوهابية  علامء  من  مجع  هنالك 
الشيعة  لعلامء  التالوة  نسخ  نظرية  نسبة 
أهل  علامء  من  بأخوهتـــم  اسوة  اإلمامية 
الكاتب »إحسان  أمثــــــــــال  السنــــة من 
»ابن  و  اخلميس«،  »عثامن  و  نظري«،  إهلي 

عثيمني«، و »القفاري«، وأشباهم)33(.
وقد استندت هذه الدعوى عىل وجود 
جذور تارخيية ملسألة نقل وحتشيد روايات 
علامء  بعض  عند  بالنقيصـــــــة  التحريف 

أمثال  املتأّخرين  األخباريني  من  الشيعــة 
السيد نعمة اهلل اجلزائري )ت ))))هـ(، 
ولعله هو املبدع لفكرة نقل شوارد األخبار 
بمثل  ميلء  النعامنية«  »األنوار  فكتابه  فيها 
املصـــــــدر األصيل  هذه األخبار)34( وهو 
واألسايس ملن سار عىل طريقته من الشيعة 
من بعده. أمثال الشيخ مريزا حسني النوري 
)ت 0)3)هـ( يف كتابه »فصل اخلطاب يف 

حتريف كتاب رب األرباب«)35(.
والتساؤل هنا، هل جيوز االعتامد عىل 
األفراد  هؤالء  من  األخبار  هذه  نقل  جمرد 
هلم  بالتحريف  االعتقاد  لنسبة  املعدودين 
ينتسبون  التي  الطائفة  أو  املذهب  إىل  أو 
من  كبرية  جمموعة  هّبت  حني  يف  إليهــــا 
بل  النسبـــــة،  تلك  لنفي  ومفرسيه  علامء 

واالستدالل والتصنيف عىل خالفها؟!.
بالتحريف  القـــول  وإّن  خصوصـــــًا 
مجاعــــة  من  صدر  إنام  النسبة  صحت  إن 
وحمدثيهـــــم  األخباريني  علامء  بعض  من 
شخصيات  بعضهـــم  وهؤالء  املتأّخرين، 
مطبوعـــــة  كتب  هلا  وليس  معروفة  غري 
احلايل  عرصنا  يف  اجلامعة  -وهذه  أصاًل 
جتد  فال  نجمهـــــا  وأفل  أمرها،  اندثر  قد 
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أهل  البارزين يف مدرسة  العلامء  أحدًا من 
ملنهجها  يدعو  من  هذا  يومنا  يف   البيت
بعضهم  قبيل قول  بمقوالهتا من  يقول  أو 
بعدم جواز األخذ بظواهر القرآن، وجواز 
األخذ بكل ما يف الكتب األربعة -املعروفة 
الشيعة -من غري حتقيق وال متحيص  عند 

للضعيف من الصحيح)36(.
عىل  الشيعــــة  حمّدثي  كبار  أطبق  فيام 
كتاب  اللفظي يف  التحريف  احتامل  رفض 
الصدوق  الشيخ  أّوهلم، وهو  لدن  من  اهلل 
َعَلمني،  آخر  عرص  حتى  هـ(،   38( )ت 

ومها احلر العاميل، والفيض الكاشاين.
هادي  د  حممَّ الشيخ  تكفـــــــــل  وقد 
يف  اإلمامية  أعالم  آراء  بنقل   معرفة
كتابه »صيانة القرآن من التحريف«، حيُث 
ذكر آراء بعض املتقّدمني، وكذا آراء علامء 
اإلمامية املعارصين، ومنهم الرأي القاطع 
د  السيد حممَّ العاّلمة  أمثال  لعلامء كبار من 
حسني الطبطبائي )ت 980)م(، وآية اهلل 
العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي، واإلمام 
اخلميني )ت 988)م()37(. لذا فإن 
كتاب  نظري  كتاب  وجود  بكفاية  التذّرع 
»فصـــــل اخلطاب«، عند الشيعة اإلمامية 

يضاده  إليهم  التحريف  نسبــــــة  لتجويز 
بالتحريف  قائلة  كتب  وجود  املقابــــل  يف 
اخللفاء  مدرسة  علامء  بعض  عند  اللفظي 
ملؤلفـــــــه  »املصاحف«  كتاب  قبيل  من 
ملؤلفه  »الفرقان«  وكتاب  »السجستاين«، 

»حمّمد اخلطيب«)38(.
والعجيب أن أكثر من نصف روايات 
كتاب  صاحب  أوردها  التي  التحريف 
»فصل اخلطاب« هي روايات أخذت من 
مصادر أهل السنــــة وطرقهم)39(. فكيف 
يستند إليه يف دعوى نسبة نسخ التالوة إىل 
بعد  وكتبهم  اإلمامية  الشيعة  علامء  جّل 

ذلك.
اخلامتــــــــــــــة:

تم التوصل يف هذا البحث إىل مجلة من 
النتائج من أمهها:

أن . ) عىل  تدّل  مرتاكمــة  قرائن  هنالك 
نظرية نسخ التالوة هو أمر متأّخر عن 
زمن النبي، بل وعن زمن الصحابة 
أنفسهم، ويرجع منشأه إىل حماولة من 
لتبير كثرة  قبل علامء مدرسة اخللفاء 
الذي  بالنقيصــــــة  التحريف  روايات 

يرفضونه يف مصادرهم احلديثية.
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مدرسة . ) عند  التالوة  نسخ  أصل  إّن 
أصل  اخرتاع  بمثابــــــة  جاء  اخللفاء 
عىل  يمكنهـــــم  املدرسة  هلذه  جديد 
أساسه اخلروج من مأزق التجاوز عىل 
مسلامت ومباين طاملا شّكلت األساس 

لقيام مذهبهم ومدرستهم.
)نسخ . 3 التلفيقي  األصــــل  هذا  اعتمد 

وتنايف  لتعــــــارض  كعالج  التالوة( 
تطبيق أصلني أساسني ملدرسة اخللفاء 
ومها: عدالة وجاللة الصحابة عمومًا، 
البخاري ومسلــــم  وصحة كل ما يف 
أصل  مع  جهة،  من  الصحاح  وبقية 
مشهور ومّتفق عليه عند كل املذاهب 
تكّفـــــل  وهو  يعارضهام،  اإلسالمية 
من  الكريم  القرآن  بصيانة  تعاىل  اهلل 
أو  للنقص  تعرضه  وعدم  التحريف 

الزيادة.
املعتقدين بوقـوع نسخ . 4 أو  القائلني  إنَّ 

سيفيض  الكريــــم  القرآن  يف  التالوة 
االلتزام  إىل  حمالة  ال  هذا  قوهلــــــــم 
بالتحريف بالنقيصة يف القرآن الكريم 
من حيُث إهنم أقروا بذلك أم مل يقروا.

بحسب . 5 التالوة  نسخ  نظريــــــــــة  إّن 

االستقراء قدياًم وحديثًا هي مرفوضة 
 البيت أهل  عند جّل علامء مدرسة 
إن مل نقل كّلهم، كام أهنا مرفوضة من 
اخللفــــاء  مدرسة  حمّققي  كبار  بعض 
قدياًم وحديثًا من الذين خالفوا بعض 
وقوع  برفضهــــم  مدرستهم  مسلامت 

هذا النوع من النسخ.
إّن مجهور مشهور علامء مدرسة اخللفاء . 6

يقولون  منهم  املتقّدمني  وخصوصًا 
نسبة  يمكن  لذا  التالوة،  نسخ  بوقوع 
جيمعوا  مل  وإن  ملذهبهم،  التالوة  نسخ 
أو  ملذهب  رأي  نسبة  ألن  ذلك؛  عىل 
إمجاعهم  بالرضورة  يعني  ال  مدرسة 
عليه، بل يكفي شهرتـــه بينهم، حتى 
وإن وجد من خالف فيه من علامء هذه 

املدرسة قدياًم وحديثًا.
تبنّي عدم وجود ولو جزء آية إلثبات . 7

أخبـــــــار  كفاية  وعدم  التالوة،  نسخ 
عن  الشيعـــة  طرق  يف  املروية  اآلحاد 
النبي و األئمــــة إلثبات وقوع 

هذا النوع من النسخ.
كبار . 8 عند  فيه  خالف  وال  شك  ال  مما 

املحّققني من أهل السنة والشيعة قدياًم 
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القرآن  بعدم حتريف  قولـــهم  وحديثًا 
أيدينا  بني  املوجود  القرآن  وإّن  لفظًا، 
 نبيه عىل  تعاىل  اهلل  أنزله  الذي  هو 

من دون زيادة أو نقيصة.
مسألة . 9 نسبة  حماوالت  فإّن  وختامــــًا 

التحريف الرصيح من قبل كل مدرسة 
للمدرسة األخرى بعد اعرتاف وإقرار 
أو  زيادة  التحريف  بعدم  منهام  كل 
فائدة  أو  ورائه،  من  طائل  ال  نقيصة، 
منفعـــــــة  يف  تصب  حتى  منه  ُترجى 

ذلك  حمصلة  إّن  بل  السنة؛  أو  الشيعة 
القرآن  نسبة  تضعيف  إىل  تؤّدي  كله 
اإلهلية. واملستفيد الوحيد من كل هذا 
أو  امللحدين  من  اإلسالم  أعداء  هم 
املبرشين أو املسترشقني؛ حيُث يعطي 
أعداء اإلسالم  أيدي  ذلك سالحًا يف 
الذي  القرآن  بأّن  املسلمني  عىل  للرّد 
فيه  وقع  قد  ومعجزًا  حمفوظًا  تدعونه 
حال  حاله  أيضًا  والتحريف  اخلالف 
الساموية،  الكتب  من  ُحّرف  ما  بقية 

كالتوراة واإلنجيل.
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))( البهان، الزركيش، ج)، ص9)؛ واالتقان، 
السيوطي، ج)، ص0).

الكريم،  القرآن  غريب  يف  املفردات  انظر:   )((
الراغب األصفهاين، ص490.

التي  اآليات  أكثر  أن   اخلوئي السيد  ُعدَّ   )3(
القبيل  إنام هي من ذلك  فيها  النسخ  ادعي 
حيث فرسها بتفسريات خترجها عن حقيقة 
النسخ االصطالحي. انظر: البيان يف تفسري 
وما  ص306  النسخ،  مبحث  ــقــرآن،  ال

بعدها.
)4( انظر: البيان يف تفسري القرآن، ص306.

الكريم،  القرآن  يف  واملنسوخ  الناسخ  انظر:   )5(
العالمية،  املكتبة  ط:  النحاس،  جعفر  أبو 

مرص، 938).
)6( انظر: البيان يف تفسري القرآن، السيد اخلوئي، 

ص96).
)7( التمهيد يف علوم القرآن، حمّمد هادي معرفة، 

ج)، ص70).
صبحي  د.  القرآن،  علوم  يف  مباحث  انظر:   )8(

صالح، ص)6).
مسلم  بأيب  املشهور  بحر،  بن  حممد  أمثال   )9(
املعتزلة،  من  ))3هــــ(.  )ت  األصفهاين 
ومن كبار املفرّسين لدهيم. أهم كتبه: جامع 

التأويل.
)0)( سنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي، 
ج5، 60)؛ واجلامع ألحكام القرآن، حممد 

بن أمحد القرطبي، ج7)، ص03).
باب  احلــدود،  كتاب  البخاري،  صحيح   )(((

االعرتاف بالزنا، ج))، ح )644.

اهلوامش:

كتاب  احلجاج،  بن  مسلم  مسلم،  صحيح   )(((
الرضاع، ج4، ص67)، حديث رقم: 4).
ج)،  زيد،  مصطفى  د.  القرآن،  يف  النسخ   )(3(

ص80)-04).
السيد  الــقــرآن،  تفسري  يف  البيان  انظر:   )(4(

اخلوئي، ص85).
نذير  السيد  ــقــرآن،  ال علوم  يف  دروس   )(5(

احلسني، ص3)3.
)6)( التحريف بالزيادة معناه أّن املصحف الذي 
التي  اجلمل  بعض  فيه  املسلمني  أيدي  بني 

ليست من الكالم املنزل منه سبحانه.
املصحف  أّن  معناه  بالنقيصة  التحريف   )(7(
عىل  يشتمل  ال  املسلمني  أيــدي  بني  الــذي 
مجيع القرآن الذي نزل من اهلل سبحانه، فقد 

ضاع بعضه عىل الناس.
اخلوارج،  من  العجرد  ابن  أصحاب  وهم   )(8(
القرآن، ألهّنا  بزيادة سورة يوسف يف  قالوا 
قّصة عشق فال تصح أن تكون وحيًا. انظر: 
امللل والنحل، الشهرستاين، ج)، ص8)).
السيد  الــقــران،  تفسري  يف  البيان  انظر:   )(9(

اخلوئي، ص8))..
)0)( ما نقل بطريق اآلحاد ال يكون قرآنًا قطعًا، 
متوّفرة،  نقله  عىل  الدواعي  لكانت  وإال 
باعتبار أّن القرآن يقتيض أن يكون متواترًا؛ 
كونه  بعدم  يقطع  قرآنًا  كونه  فاملشكوك  لذا 
األساس  هو  الكريم  القرآن  أّن  كام  منه. 
ثبوته  يف  يكفي  ال  لذا  اإلسالمي؛  للدين 
النقل بخب الواحد، خصوصًا وإنه معجزة 

الرسالة اخلامتة.
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)))( انظر: الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم، 
ابن عريب، ص3)؛ املوافقات الشاطبية، أبو 

إسحاق الشاطبي، ج3، ص 06).
)))( املصدر نفسه ج3 ص07).

الدين  بدر  الزركيش،  البحر ملحيط،  انظر:   )(3(
بن حممد، ص 54).

)4)( أنظر تفسري املنار، السيد حممد رشيد رضا، 
ج)، ص ص4)5-4)4.

)5)( انظر: مباحث يف علوم القرآن: د. صبحي 
الصالح، ص65).

بتحريف  قــال  بمن  اخللف  إعــالم  ينظر   )(6(
العالئي،  صـــادق  السلف،  مــن  ــقــرآن  ال

ص47). اهلامش.
)7)( إعالم اخللف بمن قال بتحريف القرآن من 

السلف، صادق العالئي، ص96).
ج))،  الــقــرآن،  تفسري  يف  امليزان  انظر:   )(8(

ص00).
احلــجــاج  ــن  ب مسلم  مــســلــم،  صحيح   )(9(

القشريي، ج4، ص873).
بتحريف  قال  بمن  اخللف  إعــالم  انظر:   )30(
ج)،  العالئي،  صادق  السلف،  من  القرآن 

ص98).
يف  االتقان  انظر:  واخللع.  احلفد  كسوريت   )3((
علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، ج)، 

ص)))-3)).
إسامعيل  بــن  حممد  الــبــخــاري،  صحيح   )3((
6))؛ وكتاب  البخاري، ج6، ص 5))- 

ص4-))؛  السجستـــــــــاين،  املصاحف: 
ج3،  األثــري،  ابــن  التاريخ،  يف  والكامل 

ص3)).
التحريف  من  القرآن  سالمة  كتاب  انظر:   )33(
اإلمامية  الشيعة  عىل  اإلفـــرتاءات  وتفنيد 

ملؤلفه الدكتور فتح اهلل املحمدي.
اهلل  نعمة  السيد  النعامنية،  ــوار  األن انظر:   )34(

اجلزائري، يف اجلزء األول منه.
حمّمد  التحريف،  من  القرآن  صيانة  انظر:   )35(

هادي معرفة، ص)))- 3)).
األصوليني  بني  االستنباط  مصادر  انظر:   )36(
الغراوي،  احلسن  عبد  حممد  واألخباريني، 

ص87).
حمّمد  التحريف،  من  القرآن  صيانة  انظر:   )37(

هادي معرفة، ص 78-59.
948)م.  عام  يف  الكتاب  هذا  أّلف  وقد   )38(
يف  كبرية  ضجة  ــدوث  حل انتشاره  وادى 
آنذاك مما حدى بمشيخة  العلمية  األوساط 
املرصية  احلكومة  مــن  تطلب  األزهـــرأن 
وأحرقته  فصادرته  الكتاب،  هذا  مصادرة 
بأمر حتى ال ينترش وال يسمع به أحد. انظر: 
كلية  )عميد  املديني  حمّمد  األستاذ  مقال 
رسالة  جملة  ــر(،  األزه اجلامع  يف  الرشيعة 

اإلسالم، ص)38 -383.
وتفنيد  التحريف  القرآن من  انظر: سالمة   )39(
اإلفرتاءات عىل الشيعة اإلمامية، د. فتح اهلل 

املحمدي، ص 363.
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القرآن الكريم.
اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد - 

املحقــــق:  هـ(،   67( )ت  القرطبي 
النارش:  البخاري،  سمري  هشــــــــام 
اململكة  الرياض،  الكتب،  عامل  دار 
العربية السعودية، موقع مكتبة املدينة 

الرقمية، 3)4) هـ/ 003) م.
حمّمد -  التحريــــف،  من  القرآن  صيانة 

املقدســـــة،  قم  ط)،  معرفة.  هادي 
انتشارات إسالمي، 3)4)هـ.

د -  حممَّ جعفر  أبو  الكايف،  من  األصول 
التعارف  دار  الكليني،  يعقوب  بن 
للمطبوعات، ط: 4، لبنان، )40)هـ.

الكريم، -  القرآن  غريب  يف  املفردات 
الراغب األصفهـــــاين )ت )50هـ(، 
د سيد كيالين، دار  حتقيق وضبط: حممَّ

املعرفة، بريوت.
أبو -  السيد  القرآن،  تفسري  يف  البيان 

العلمية، قم  املطبعة:  القاسم اخلوئي، 
املقدسة، 394)هـ/ 974)م.

نذير -  السيد  القرآن،  علوم  يف  دروس 

املصادر واملراجع

احلسني، مطبعة: زالل كوثر، النارش: 
للرتمجة  العاملي  املصطفى  مركز 
والنرش، ط: )، قم املقدسة، 435)هـ.

صبحي -  د.  القرآن،  علوم  يف  مباحث 
العلم للماليني، ط: 9،  الصالح، دار 

بريوت، 977)م.
الكريم، -  القرآن  يف  واملنسوخ  الناسخ 

وضع  اهلل،  عبد  بن  حممد  عريب:  ابن 
حواشيه: زكريا عمريات، دار الكتب 
العلمية، منشورات حممد عيل بيضون، 
)00)م/  -لبنان،  بريوت   ،3 ط: 

7)4)هـ.
إسامعيل -  بن  حممد  البخاري،  صحيح 

البخاري، ط: )، بريوت، دار القلم، 
407)هـ-987)م.

احلجـــــاج -  بن  مسلم  مسلم،  صحيح 
عبد  فؤاد  حممــد  حتقيق:  القشريي، 
العريب،  الرتاث  إحيـــــاء  دار  الباقي، 

بريوت.
كتاب املصاحف، أبو داود السجستاين، - 

بريوت، دار الكتب العلمية.
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القرآن: حمّمد هادي -  التمهيد يف علوم 
معرفة، ج)، ط: مهر، قم املقدسة.

عيسى -  بن  حممـــــــــد  الرتمذي،  سنن 
املحقق:  79)هـ(،  )املتوىف:  الرتمذي 
دار  النارش:  معروف،  عواد  بشـــــــار 
الغرب اإلسالمي، بريوت، 998) م.

تفسري املنار، السيد حممد رشيد رضا، - 
دار املعرفة، بريوت.

بتحـــريف -  قال  بمن  اخللف  إعالم 
العالئي،  صادق  السلف،  من  القرآن 
 ،( ط:  للدراسات،  األفـــــاق  مركز 

إيران -قم، 5)4)هـ.
نعمــــــــــــة -  السيد  النعامنيــة،  األنوار 

مؤسســــــة  منشورات  اجلزائري،  اهلل 
األعلمي للمطبوعـــــــــات، بريوت-

لبنان، ]ال. ت[.
رب -  كتاب  حتريف  يف  اخلطاب  فصل 

الطبيس.  النــــوري  املريزا  األرباب، 
نسخة خمطوطة.

جملة رسالة اإلســــــالم، حمّمد املديني - 
اجلامع  يف  الرشيعة  كليــــــــة  )عميد 
احلادية  السنة  الرابع،  العدد  األزهر(، 
عرشة، نرش جممع البحوث اإلسالمية 

لالستانة الرضوية وجممع التقريب.
سالمـــــة القرآن من التحريف وتفنيد - 

اإلماميـــــــة  الشيعة  عىل  اإلفرتاءات 
نارص  الدكتور  آلراء  ونقد  )عرض 
القفاري، إحسان إهلي ظهري،  بن عيل 
اهلل  فتح  د.  اهلل، وآخرين(،  مال  حممد 
العقائدية،  األبحاث  مركز  املحمدي، 

http: //www.aqaed.com

القرآن، حممد حسني -  امليزان يف تفسري 
مؤسســــــــة  منشورات  الطباطبائي، 
األعلمي للمنشورات، ط: )، لبنان-

بريوت، 7)4) هـ..
التاريخ، عزالدين الشيباين -  الكامل يف 

صهيب  أبو  بــــــه:  اعتنى  األثري،  ابن 
الكرمي، النـــــــــــارش: بيت األفكار، 

الرياض، ]ال. ت[.
الكريم، -  القرآن  يف  واملنسوخ  الناسخ 

املكتبة  ط:  النحــــــــــاس،  جعفر  أبو 
العالمية، مرص، 938).

مصادر االستنبـــــــاط بني األصوليني - 
واألخباريني، حممــــــــــد عبد احلسن 
الغراوي، دار اهلـــــــــــــادي، بريوت، 

)99)م.
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الكريم -  عبد  بن  حممد  والنحل،  امللل 
سيد  حممـــــــد  حتقيق:  الشهرستاين، 
البايب  مصطفى  الناشــــــــر:  كيالين، 

احللبي، ط: )، مرص، 975) م.
االتقان يف علوم القرآن، جالل الدين - 

بريوت،  الثقافية،  املكتبة  السيوطي، 
973) م.

البهان يف علوم القرآن، حممد بن عبد - 
اهلل الزركيش، حتقيق: حممد أبو الفضل 

البايب  النارش: عيسى  إبراهيم، ط: )، 
احللبي، مرص.

النسخ يف القرآن، مصطفى زيد، ط)، - 
دار إحياء الفكر العريب، 963)م.

إسحـــــاق -  أبو  الشاطبية،  املوافقات 
الشاطبي، ط: املطبعة الرمحانية، مرص.

حممد -  بن  الدين  بدر  املحيط،  البحر 
4)4)هـ/  الكتبي،  دار  الزركيش، 

994)م، الطبعة: ط).
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مع  القارئ  تفاعل  عىل  يعمل  هادفاً  خطاباً  القرآين  القصص  يعد 

الحدث اذا مل يكن جزءأ منه السيام وإن القصص القرآين غري متشعب 

بأساليب  يعرض  واحد  حدث  عىل  الضواء  يسلط  ما  وغالبا  االحداث 

متعددة منها العاطفية والعقلية والتاريخية.

للفرد  األخالقية  الرتبية  مضامر  يف  تصب  جميعاً  فانها  وباملحصلة 

موىس  مع  قارون  قصة  من  الباحثة  السيدة  اتخذت  وقد  واملجتمع. 

والواردة يف سورة القصص امنوذجاً لتلك القصص التي ترمي اىل تحقيق 

هدف تربوي محض.

نرسين شاكر كريم
مؤسسة بنت الهدى

 جامعة املصطفى العاملية
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اخلالصـــة:
اهلداية  كتاب  وهو  الكريم  القران  ان 
اشتمل علی كل  قد  املؤمن  االنسان  وبناء 
ما من شأنه ان يرفع االنسان من حضيض 

هذه الدنيا وياخذ بيده اىل مرامی الكامل.
بالـــغ  وقع  عامة  بصورة  للقصة  ان 
جتلب  شی  كل  وقبــــل  فهی  النفس  يف 
ملتابعه  الرغبه  فيهم  وتثري  سامعيها  توجه 
االحداث. وقد استخدم القران الكريـــــم 
القـــائل  وهو  استخدام  بافضل  الفن  هذا 

)نحن نقص عليك احسن القصص(.
القصص  البحث من ضمن  وقد كان 
التی  الرتبوية  واثارها  قارون  قصة  القراين 
تتضمنها والرسائل االخالقية التی حتوهيا. 
االهداف  عىل  التعرف  هو  البحث  هدف 
عموما  القرانيـــــــــــة  للقصص  الرتبوية 
واالهداف الرتبوية لقصة قارون يف القران 
عىل وجه اخص، وقد كان اسلوب البحث 

يف املقالة هو توصيفي حتلييل.
املقدمـــــــــة:

القران  يف  الدعوة  اساليــــب  تنوعت 
اطار  خلق  يف  استخدمهــــا  والتي  الكريم 
يف  سلوكيــــة  ونامذج  الناس  عند  فكري 

والوعيد،  الوعد  مابني  فهي  ترصفاهتم 
الوجدان،  اىل  االحتكـام  العقيل،  االقناع 
القصص  من  واالستفـادة  االمثال  رضب 
اىل  الداللة  عميقــــة  مفاهيم  ايصال  يف 
قبوهلا  عىل  العاطفـــــــــة  وتشجيع  العقل 
بصـــورة  القصة  اسلوب  ان  هبا.  واالخذ 
املجال  يف  املهمـــــة  االساليب  من  عامة 
الرتبوي  املنهج  ان  نجد  فنحن  الرتبوي 
االكثر  هو  القصة  يعتمد  الذي  والتعليمي 
يف  واالسهل  النفس  اىل  واالقرب  جذابية 
يف  بقاءا  واالكثر  والتعلم  احلفظ  مستوى 
"كانت  لذلك  االنساين،  والذهن  الذاكرة 
القصة وال تزال مدخال طبيعيا يدخل منه 
الرساالِت والدعواِت، واهلداُة،  أصحاُب 
والقادُة، إىل الناس وإىل عقوهلم وقلوهبم، 
آراَء،  من  عليه،  يريدوهنم  بام  فيها  ليلقوا 

ومعتقداٍت، وأعامٍل"))(.
يقـــــــول أميــــــر املؤمنيــــــــن يف 
وصـــــــف القران الكريــــم بانـــه انفـــــع 
القصص فقال: )احسنوا تالوة القرآن 
فاّنه انفع القصص())( وهذا تعبري عجيب 
فيهام فيه من لطيف العبارة وعمق املعنی، 
هنا مل يقل ان فيه انفع القصص بل قال انه 
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انفع القصص اما تغليبا او حكاية عن واقع 
بمثابة  هي  التي  الكريم  القرآن  مضامني 
القصص يف سالستها وبياهنا وقوة تأثريها 

عىل املستمع.
من القصص املهمة فی القران الكريم 
وبصور  سورة  معظم  فی  تكررت  والتي 
بلباب  تاخـــــذ  متغايرة  واحداث  خمتلفة 
 ذوی العقــول. هي قصة النبی موسی
ذكـــــــــرها  التي  االحداث  ضمــن  ومن 
واشار  تفاصيلهـــــا  وذكر  الكريم  القران 
البعادها هی قصه قارون الذی كان يمثل 
قطبا مهام فيحكومه الظلم انذاك فقد ذكر 
الطواغيت  مـــع  قارون  الكريـــــم  القران 

ٻ  ٻٻ  ٻ  چٱ 

پچ  پ  پ  پ 
]سورة العنكبوت: 39[.

اهلل سنتعرف  ان شاء  البحث  ثنايا  فی 
علی القصص القــــراين وفوائــده واالثار 
القــــــراين  القصص  وانواع  عليه  املرتتبة 
ونبحث  القرانيــة  القصص  كانت  وكيف 
القصيص  بجانبيهـــــــا  قارون  قصه  ايضا 
من  نستوحيهـــا  التی  والفوائد  والرتبوي 

القصة ان شاء اهلل تعاىل.

القصص:
اْلَقصُص يف اللغة : )تتّبع األثر، يقال: 
قـــــال  اْلَقَصُص: األثر.  أثره، و  َقَصْصُت 

چچ  چ  چ  چ  چ  تعـــــاىل: 
ے  ھ  چ   ،]64 الكهف:  ]سورة 
ےچ ]ســــورة القصــــــــــص: ))[، 
األخبار  اْلَقَصُص:  و  ُظْفَرُه،  َقَصْصُت  و 

املتتّبعة، قــــــال تعاىلچ ٱ ٻ ٻ ٻ 
 .)3()]6( عمران:  آل  ]ســـــورة  ٻچ 
مضبوطة  جارية  واقعة  رواية  فالقصص: 
بأّى وسيلة كانت، قراءة أو سامعا، عىل ما 

طابق الواقع)4(.
القصص القراين:

أي  عليــــه  الينطبق  خاص  مصطلح 
من الرشوط التي تتطلبها القصة البرشية، 
والجيب أن تكون فيه حتى نسميــه قصصًا 
فهي  النقاد،  عند  عليه  املصطلح  باملعني 
موضوعه  يف  مستقاًل  فنيًا  عمــــاًل  ليست 
وطريقة عرضه وإدارة حوادثه فحسب كام 
هو الشأن يف القصة الفنية احلرة التي ترمي 

إىل أداء غرض فني جمرد.
والقصص القرآين وسيلة من وسائـل 
هدفه  حتقيق  اىل  الكثرية  الكريــــم  القرآن 
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دينيــــــة  دعوة  كتاب  والقرآن  األصيل، 
وسائله  إحدى  والقصة  يشء،  كل  قبل 
يف  شأهنا  وتثبيتها،  الدعوة،  هذه  إلبالغ 
النعيم  وصور  القيامة،  مشاهد  شأن  ذلك 
التي يسوقها عىل  والعذاب، وشأن األدلة 
الرشائع  وشأن  اهللّ،  قدرة  وعىل  البعث، 
يرضهبا..  التي  واألمثال  يفصلها،  التي 
من  الكريم  القرآن  آي  يف  جاء  ما  آخر  إيل 

موضوعات)5(.
االثـــــــــار:

)بقية  هو  اللغــــــة  يف  واالثر  اثر  مجع 
مايرى من كل شئ ومااليرى بعدما يبقى 
خلفه، واثر السيف رضبته()6(. فاالثر هو 
بعد  اليشء  يف  احلاصل  واالنطباع  النتيجة 
هذه  كانت  سواء  عليه  معينة  قوة  تسليط 

القوة مادية ام معنوية.
الرتبيـــــــــة:

اصل كلمة تربية قد يعود الحد اصول 
ثالثة)7( هي:

والنامء ).  الزيادة  من  وهي  -يربو:  -ربا 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ 

ڭ چ ]سورة الروم: 39[.
قال ).  وترعرع  نشـــــــأ  -يربى:  -ربى 

]سورة  یچ  ی  ی  ی  تعاىلچ 
الشعراء: 8)[.

وتوىل 3.  اصلحه  بمعنى  -يرب:  -رب 
امره وساسه وقام عليه ورعاه.

الرب  املفردات:  يف  الــــراغب  وقال 

حاال  الشئ  انشاء  وهو  الرتبية  االصل  يف 
املراد  ان  يتضح  التامم()8(.  اىل حد  فحــاال 
الذي  معناها  ليس  القران  يف  الرتبية  من 
صغار  تعاهد  خيص  ما  وهو  بيننا  تعارف 
يتعداه  لكنه  واالهتامم  بالرعاية  السن 
ليشمل حالة التغيري املتواصله التي يعيشها 
االنسان املؤمن يف خضم سريه اىل اهلل عز 
يتوىل هذه  الذي  هو  واهلل عزوجل  وجل، 
العملية املتواصلة عىل مر الزمان. فالرتبية 
وتوجيه  ارشاد  فيها  يتم  تفاعلية  عملية 
من  املرجوة  واالهداف  املعاين  اىل  املرتيب 

هذه العملية.
الرتبية اصطالحا:

الرتبية هي العملية والناتج للمحاولة 
املقصودة لتشكيل اخلبة عن طريق توجيه 

التعلم وضبطه)9(.
االثار الرتبوية:

النتائج التي يرتكها الشىء عىل موجود 
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من  ليست  النتائج  وهذه  املوجودات  من 
الناحية  اىل  فيها  ينظر  بل  اجلسمية  الناحية 
العاطفية والسلوكية وتنميتهام وهو مانعب 

عنه باجلنبة الرتبوية.
القصص القراين:

من  املراد  حتديد  يف  العلامء  اختلف 
القصص القراين فذهبوا)0)( اىل اهنا:

قسم من االخبار القرانية التى تشتمل . )
عىل العنارص الفنية واالبعاد القصصية 

فال تعتب قصة الفيل، قصة لقرصها.
االقوام . ) عن  تتحدث  التي  االخبــــار 

الوقائـــع ىف زمن  لذا التعد  السابقني 
الرسول قصصا.

االحداث . 3 املايض،  لوقائع  باالضافـــة 
يف زمن النبي ايضا تعد قصصا بل ان 
البعض يعد االمثال القرانية من ضمن 

القصص.
القرانيةهو  اما مقصودنا من القصص 
كل واقعه وحدث جاءت بصيغة احلكاية 
عن اي قوم كانت وسواء توفر يف العنارص 

املطلوبة للقصة ام ال.
قـــــــــارون:

من  كان  فانه  الكريم  القران  يعب  كام 

كتب  وتذكر  قبطيا،  يكن  ومل  ارسائيل  بنى 
 التاريخ انه كان من اقارب النبي موسى
)ابن عمه او ابن خالته( لكنه طغى وجتب بام 
كان عنده من اموال وثروة. وقد ورد ذكره 
ويتضح  موارد  اربع  يف  الكريم  القران  يف 
منها انه ذكر مقارنا لفرعون وهامان حيث 
كان يمثل قارون راسا من روؤس الفساد 
التي  عرصه(  يف  االقتصادية  القوة  )مَثل 
مرتني  ذكر  وقد  ملجاهبتها،  موسى  ارسل 
يف سورة القصص)))( وهي مورد البحث، 

ٱ  چ  العنكبوت)))(  ســورة  ويف 
پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
چۉ  غافر)3)(  سورة  ويف  چ  ٺ 
ى  ې  ې  ې  ې 

ى چ.

انواع القصة يف القران:
بلحاظ شخصيات القصة:	. 

تارة حول االنبياء، )قصة نفس النبي(.. )
واالمم )املجتمع الذي عاشه النبي(.. )
افراد عاديني )قصه اصحاب اجلنة( و . 3

)اصحاب الكهف(.
بلحاظ نوع القصة:	. 
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العتقادهم  ونتيجـــه  الباحثني  بعض 

يذكرون  القران  يف  الرمزيـــة)1))  بوجود 

-تارخيية- )واقعية  للقصـــــــــة  تقسيامت 

متثيلية-عاطفبية -رمزية()1)).

القصص يف القران:

يمكننا تصنيف االيات التي ورد فيها 

لفظ )قصص( اىل جمموعات:

آيات تذكر خصائص القصص القراين . )

بصورة عامة:

پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   -

ٺچ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 
]سورة آل عمران: 62[.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ   -

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
چ  ۅ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

]سورة يوسف: 3[.

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ   -

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
جئ  ی  ی  ی  ی 
حئ مئچ ]سورة يوسف: )))[.

بمعنى . 2 )القصص(  تذكـــــــر  ايــــات 

االنباء واالخبار:

املوارد  هذه  يف  الكريم  القران  وعرب 

بتعبري القص دون مواّد اإلخبار و القول و 

الرواية و النقل و احلديث و غريها: إشارة 

و  اجلريانات  مطـابق  األقوال  هذه  أّن  اىل 

تغيري.  دون  من  مثلها  و  اخلارجّية  الوقائع 

و  احلّق  عن  احلـــاكي  و  احلّق  هي  فهــذه 

الواقع، و هبا يفصل احلّق من األباطيـــــل 

القـــــول  و  اخلالص  األمر  ينكشف  هبا  و 

املتخالفـــة  الصحيح من األقوال و اآلراء 

الضعيفة)6)).

ڳچ  گ  گ  گگ  ک  چک   -

]سورة األعراف: 7[.

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   -

ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
]سورة  چچ  چ  چ  ڃ 

النساء: 61)[.

ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  -چ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ہ ہ ہ ہ ھھ ھ 
ۓچ  ۓ  ے  ے  ھ 

]سورة األعراف: )0)[.
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ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  -چ 
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ 
ى  ې  ېې  ې  ۉ 
ى ائ چ ]سورة األعراف: 

.](76
آيات تذكر غرض القصص القراين:. 3

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  -چ 
چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ 
]سورة  چ  ڇ  ڇ  ڇ 

هود: 0))[.
فوائد القصص القراين:

اجياد رؤية توحيدية:. 1
لتاسيس  هيدف  القراين  القصص  ان 
بناء توحيدي حمكم وهذا مايمكن اعتباره 
القصـــة  اهداف  بني  من  االسمى  اهلدف 
القرانية فاالصل الذي تقوم عليه القصـــة 
إهلي  توحيد  هو  لتحقيقـــــه  تصبو  والذي 
الرصاعات  فهذه  ابدا.  شك  اليشوبــــــه 
املتالحقة تكشف يف ضمريها  واالحداث 
لقوة  املوجودات  هذه  رجوع  البدية  عن 
الهنائية يكون بيدها زمام الكون وتدبريه. 

وهذا اهلدف تارة يمكننا مالحظته بصورة 
االنبياء  قصص  عرض  يف  كام  مباشــــرة 
االهلي  االمر  وتبليغهم  الممهم  ودعوهتم 
القصة)7)(،  هلدف  الزما  يكون  وتارة 
وهذا اهلدف العظيم تؤسسه االية الرشيفة 
تعبري  يف  الكوين  العنـــــــوان  هذا  وتطرح 

پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  واضح 
ٺچ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ 
]سورة ال عمران: )6[. فوظيفة القصص 
الذي الشبهة  احلق  القصص  القراين وهو 
العالء  وحقانيته  صدقه  يف  ترديد  وال 

وارساء كلمة التوحيد يف كل الوجود.
فمثال يف قصة النبي ابراهيم چ ٱ 
پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ 

]سورة البقرة: 60)[.
هو  وهدفها  وتعبريها  االيــــة  فلسان 
التوحيد  هو  الزمه  ولكن  املعـــــاد  اثبات 
عنه  االيه  ماعبت  وهو  الواقعي  وااليامن 
عزير  قصة  يف  وكذلك  قلبي(.  )ليطمئن 
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ڱ  ڱ  چ  ايضا  املعاد  عن  كانت  التى 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې 
ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ 
چ. فبعد  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
العزير  تيقن  العظيمة  االيه  هذه  مشاهدة 
اعلم( وهي ترجع  االيـــة )قال  وكام تعب 

وتؤكد ايامنه يف املايض واحلارض.
كانت  التى  طالوت  قصــــة  وكذلك 
املوحدين  املؤمنني  لتمييز  اختبارا  احداثها 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  غريهم  عن 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
 .](49 البقرة:  ]ســـــورة  چ  ک 
االنبياء ودعوهتم  نفسه ىف قصص  واحلال 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  لقومهـــــــــــم 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٺ چ ]سورة االنبياء: 5)[.

بدت  وان  القراين  القصص  فاغراض 
االغراض  هذه  كـــــل  اًن  اال  متنوعة)8)(، 
واحدة وهي  روافد تصب ىف عني  بمنزلة 
االيامن والتوحيد وان كان لكل منها سهمه 
النبي  صدق  فاثبات  املحفوظ،  اخلاص 
بعد  ذاته  متتحقق يف  امر  الرسالة  وحقانية 
امرا  ويشكل  يوجد  ولكنه  القصص  ايراد 

ھ  ہ  چ  تعاىل  باهلل  االيامن  وهو  آخر 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ۅچ ]سورة يوسف: ) -3[. فقد 
يف  الفعالة  القرانية  االداة  القصص  كانت 

تربية وانشاء جيل توحيدي بنظر اهلي.
الرتبية والتعليم)9)(:. 2

وهنا علينا مالحظة امرين مهمني:
ابعادا . ) تشمل  الرتبويـــــة  العملية  هذه 
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خمتلفة منها: اجياد الطامنينة واالستقرار 
النفيس)0)(، تذكرة الناس وبث املوعظة 
فيهم، عرض حياة وسري االنبياء بسري 
رسالة  وحدة  واثبات  واحد  وعرض 
االنبياء، تعريف االمة بجوانب مهمة 
الدعوةاىل  السابقة،  االمم  حياة  من 
واخذ  السابقة  االمم  حياة  يف  التفكر 

العب منها.
يذكـــــــرها  التي  االغراض  هذه  كل 
فيه،  الواردة  القصص  لذكره  سببا  القران 
واجياد  املؤمن  الفرد  لرتبيـــة  اغراض  هي 
كان  لذلك  االفراد  يف  رساليـــة  شخصية 
عرضه  يف  متميزا  الكريم  القران  اسلوب 
كتاب  وليس  تربية  كتاب  فهو  للقصص 

قصص.
بذكـــر  الكريم  القرآن  يكتفي  )حيث 
األحداث بشكل مقتطفـــــــات و بصورة 
أحيانا  و  التفاصيل،  تاركا  أحيانا  إمجالّية 
يده  واضعا  موصول،  غري  متقّطع  بشكل 
القّصة، و  القصيد من  عىل نقاط هي بيت 
يف األغلب بشكل االستطراد يف التعّرض 
عقائدّية  موضوعات  و  حقائق  و  ملفاهيم 
أو  الطبيعة(  )سنن  كونّية  أو  أخالقّية  أو 

رشعّية()))(.
مع . ) تبدأ  الرتبوية  العمليـــــة  هذه  ان 

شخص النبي وصوال لباقي وكل 
 االكرم للنبي  فبالنسبة  املسلمني. 
ڦ  چڦ  الكريم  القران  يقول 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڃچ ]سورة هود: 0))[.
عرضا  الكريمـة  االية  نفس  يف  ونقرأ 
وهي  القرانيـــــــــــة  القصة  لفوائـد  وبيانا 
)وموعظة وذكرى للمؤمنني(. فان غرض 
شخص  عىل  التقترص  وفائدهتــــــا  القصة 

النبي االكرم بل تشمل كل املؤمنني.
بيان حقائق االديان السابقة:. 2

وهذا ماتكفلت القصـــــــة القرانيـــــة 
عرضا  وكان  وايضاحـــــــه  وعرضه  بيانه 
االديان  حقيقة  نعرف  فنحن  بجدارة  يتم 
بل  الكريم،  القران  بيان  نفس  السابقة من 
ان بيان القران يعد ميزانا ومعيارا ملعرفة ما 
حتويه وترصح به هذه االديان. فنحن نجد 
أَن البيان القراين خصوصا بالنسبة لقصتي 
اليوجد  قد  والتى  وعيسى  موسى  النبي 
اكثر احداثها حتى يف الكتب املقدسة هلاتني 
فقط  ليس  احلقائق  هذه  فبيان  الديانتني، 
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ٱ  چ   االكرم للنبي  معروفا  يكن  مل 
ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
بل   ،]99 طه:  ]سورة  چ  ٺ  ڀ  ڀ 

حب  جب  چ  الديانات  هذه  التباع  وحتى 
مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب 

ىت يت چ ]سورة النمل: 76[.

التصويـــــر العاطفي وبث الشعور يف . 3
االحداث:

هو  للقصـة  العامة  اخلصائص  من  ان 
التصويرات الفنية التى حتتوهيا والتي كلام 
كانت الصور الفنية واملشاهد املحكية اكثر 
تأثريا كلام انشّد اليها ذهن السامع والقارئ 
افكاره  ومكنونات  عقله  بلباب  وأخذت 
وبالنسبة للقصص القرآين فقد اشتمل عىل 
القارئ  وتشٌد  باحليوية  تنبض  فنية  صور 
حتوهيــــا،  التي  االحداث  نحو  واملستمع 
وهو  الكريم  للقران  اتاحت  السمة  وهذه 
كتاب اهلداية ان ال تكون توجيهاته عبارة 
فقط،  وتكاليف  واوامر  احكام  عن  فقط 
بل كان اجلانب العاطفى له اثره يف الوعظ 
تسري  القرانيــــة  القصة  فنجد  والتوجيه، 
بالعواطف وجتلب التوجه وتارس االفكار 
وهي تصف االحداث وهذا له اثر مهـــم 

من الناحية الرتبوية.
القصــــة  يتناول  القرآين  التعبري  )إن 
بريشة التصوير املبدعة التي يتناول هبا مجيع 
املشاهد و املناظر التي يعرضها، فتستحيل 
القصة حادثا يقع و مشهدا جيري، ال قصة 
نقول:  فاآلن  مىض.  قد  حادثا  ال  و  تروى 
ألوان:  القصة  التصوير يف مشاهد  إن هذا 
لون يبدو يف قّوة العرض و اإلحياء. و لون 
يبدو يف ختييل العواطف و االنفعاالت. و 
لون يبدو يف رسم الشخصيات. و ليست 
أحدها  لكن  و  منفصلة،  األلـــــوان  هذه 
اللونني  املواقف و يظهر يف  يبز يف بعض 
فإن  احلق  أما  باسمـــه.  فيسمى  اآلخرين، 
هذه اللمسات الفنية كلها تبدو يف مشاهد 

القصص مجيعا()))(.
املوعظة والدعوة اىل التفكر:. 4

قصيص  قالب  يف  املواعظ  صياغة  ان 
او ذكر احداث قد مرت هبا االمم السابقة 
منها،  العب  واخذ  فيها  للتفكر  والدعوة 
هذا  فيه  فعال  دور  القرآنية  للقصة  كانت 

املجال، ونفس تعبري القران كانچې 
]سورة  ائچ  ى  ى 
للقصة  االولية  فالنتيجة  االعراف: 76)[ 
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القصة  كانت  فكم  والتذكر،  التفكر  هي 
سببا يف رجوع االنسان اىل صوابه واعتباره 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  يرى،  او  يسمع  بام 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇچ  ڇ  ڇ  چ  چ 

]سورة هود: 0))[.
نفوس . 5 يف  واالطمئنــــان  السكينة  بُث 

املؤمنني وحتذير الكافرين:
للقصص  عجيبــــــــــة  خاصية  وهذه 
تأثيــــر خمتلف بحسب  القرآنية فهي ذات 
الكريم  القران  املستمـــع، وكام يصــــــرح 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ 

ۓچ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ 
]سورة االرساء: )8[. فكــانت القصص 
االطمئنان  الجياد  الوسائل  احد  القرانيـــة 
بالنسبـــــــــــة  النفيس  واهلدوء  والسكينــة 
للكافرين.  للمـــــــؤمنني ووسيلة حتذيـــر 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چڦ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ 
ڇ ڇچ ]سورة هود: 0))[.

نفوس . 6 يف  الغيبي  اجلانب  تقويــــــــــة 
املؤمنني:

ان من االمور التى متيز القصة بصورة 

غيبي)3)(،  بجانب  امتزاجهــــا  هى  عامة 
االنواع  بني  متيزا  االكثر  ماجعلها  وهذا 
وجذب  العواطف  اثـــارة  يف  االدبيــــــة 
التوجـــــه. هذا من ناحيــــة نفس تكوين 
القصة وتركيبها ومن ناحية اخرى، يتميز 
جانب  عن  باخبـــــــاره  القراين  القصص 
الغيب  من  مقصودنـــــا  )وهنا  اهلي  غيبي 
االغراض  احد  هذا  وكان  الديني(  معناه 
القراين  القصص  يف  املهمـــة  الرتبويــــــة 
صياغة  يف  كبرية  امهية  له  البعد  هذا  الن 
الناس عىل  )تربية  فان  االيامنية  الشخصية 
االيامن بالغيب حيث وصف املتقني الذي 
بقوله  هدايتهم  الكريم  القران  استهدف 
جــــاءت  وقد  رب  ٺ  ٺ  ڀ  زب  تعاىل 
االهلية  واملعاجز  واجلن  املالئكة  قصص 
لتؤكد هذا اجلانب يف الرتبية الروحية()4)(.
رئيس  بشكل  القرآن  استهدف  )فقد 
تربية اإلنسان عىل اإليامن بالغيب و شمول 
القدرة اإلهلية لكّل األشياء كالقصص التي 
آدم  كقّصة خلق  املعاجز  و  اخلوارق  تذكر 
الطري  مع  إبراهيم  قّصة  و  عيسى  مولد  و 
الذي آب إليه بعد أن جعل عىل كّل جبل 
ِذي َمرَّ َعىل َقْرَيٍة َو ِهَي  جزءا منه و قّصة َكالَّ
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خاِوَيٌة َعىل ُعُروِشها و أحياه اهللّ بعد موته 
مائة عام()5)(.

قصة قارون يف القران الكريم:
يف  بتفصيل  قــارون  قصة  وردت  لقد 
سورة  من  ايات  سبع  يف  الكريم  القران 
القصص املباركه من االيات )76 -)8(:

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 

ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ 

ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حب  جب  يئ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ 
ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 

ۅۅ ۉ ۉ ې ې چ.
من  املباركــة  االيات  نبحث  وسوف 

جهتني:
اجلانب القصيص.. 1
اجلانب الرتبوي.. 2

اجلانب القصيص:
وهنا نالحظ مقاطع خمتلفة يف القصة، 
شخصيــــــة  بعرض  يبدأ  القصة  فتصوير 
بغيــه  سبب  تذكر  ثم  الطاغيــــــة  قارون 
التى  الكثرية  واالموال  الكنوز  )امتالكه 
وهبها اهلل له( وتصف عظم ثروته بحيث 
الكب  من  خزائنه  ومفاتيح  اقفال  تكون 
ذو  كان  من  بحملها  ينوء  بحيث  والثقل 

قوة وباس شديد.
واعية  مجاعة  تظهر  االخر  اجلانب  يف 
تقوم بوعظ ونصيحة قارون ناهية اياه عن 
التكتفي  وهي  يملك  بام  والزهو  اخليالء 
الطريقــة  له  تصف  بل  وهنيه  بردعه  فقط 
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االفضــــل للترصف والسلوك االحســـن 
النهي  مقــــام  ففي  املؤمنني،  ديدن  وهذا 

سلبية  وبصورة  جامدا  هنيا  هنيهم  اليكون 

للفعل  عملية  بطرق  مقرونا  يكون  انه  بل 

يف  تاثريا  ابلغ  وهذا  االحسن  والسلوك 

النفس.

الناصحني  نصيحة  اىل  يستمع  مل  لكنه 

بالباب  فازداد عتوا وتكبا ومجوحا فاخذ 

الناس وابصارهم حتى قام يقول قائلهم: 

شخص  انه  قارون  عنديامعند  كان  لو  آه 

حمظوظ وسعيد.

بنهيهـــــم  الصاحلة  اجلامعــــــة  فتقوم 

وتذكريهـــــــم  القول  هذا  عن  وزجرهم 

ىف  االهلي  العطاء  ان  وهي  خالدة  بحقيقـة 

الرسمدي  اخلالد  العطاء  هو  االخرة  دار 

الذي عليهم ان يرجوه.

وهنا تعلن االرادة االهلية ساعة اخلتام 

وحيني العذاب االهلي وينزل بمن كان دأبه 

الكب والبغي والعتو، واذا به ذليال خاسئا 

بالذين  واذا  حتته  من  االرض  به  خسفت 

يرون  وهم  قبل  من  مكانه  يرجون  كانوا 

حاله االن، حيمدون اهلل ويذكرونه الهنم مل 

أدراج  بامأنيهم تذهب  واذا  يكونوا مكانه 

الرياح.

القصة حسب التصوير القراين:

شخصيـــات  يف  متثلت  القصة  اركان 

ثالثة هي:

قارون )الشخصيه الرئيسية(.. )

اجلامعه الصاحلة )مارست دور الوعظ . )

والتذكري(.

اجلامعه املغرتة باموال قارون.. 3

احداث مهمة يف القصة:

قارون . ) بتعريف  ماتبدأ  اول  القصة  ان 

قوم  من  قارون  ان  فتقول  هو؟.  ومن 

قوم  من  قبطيا  يكن  مل  انه  )اي  موسى 

فرعون( لكنه عىل الرغم من كونه احد 

باالسى  يعلم  وهو  موسى  قوم  افراد 

عىل  ارسائيل  بني  القته  الذي  والظلم 

وجتب  عليهم  بغى  انه  اال  فرعون  يد 

يربك حياهتم، و  أن  وتكب )و حاول 

يفسد قيمهم، مستغاّل قّوته املالية التي 

و  القّوة  مواقع  عىل  احلصول  له  تتيح 

النفوذ يف املجتمع()6)(.

ماكان . ) لنا  تصف  القرانية  االيـــــــــة 
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يف  وسيلته  كان  وقد  قارون  يمتلكه 
امتالكــــه  وهو  قومـــه  بني  عىل  بغيه 
ان  حيث  العظيمة  والكنوز  لالموال 
وكب  الثقـل  من  كانت  مفاحتها)7)( 
االقوياء  االشخاص  ان  ما  احلجم 
وهو  بحملهـــــــا.  ينوؤن)8)(  كانوا 
عىل  بالسامع  يقف  دقيق  فني  تصوير 
جزئيات ماكان قارون يمتلكه بحيث 
تظهـــر صورة التكب والزهو التي كان 
متناسقة  واضحه  قــــارون  يعيشهــــا 

مع ما يايت بعدها من احداث.
املوقف اجلاد الذي اختذتــــــه اجلامعة . 3

عن  وردعه  قارون  تذكري  يف  الصاحلة 
حــازم  موقف  بحق  وهو  وكبه  غيه 
كانوا  بل  الئم(  لومة  فيه  تاخذهم  )مل 
واضحة  ورؤية  تامــــــــة  رصاحة  يف 

للموقف.
اجلانب الرتبوي يف القصة:

يمكن  القصة  يف  الرتبوي  اجلانب  ان 
اجزائها  اىل  القصة  حتليل  من  استخالصه 
قارون  تشمـــــل  القصة  ان  علمنا  فكام 
واجلامعة الصاحلة واجلامعة التى غرهتا زينة 
قارون، فقارون مع كل هذه الزينه والثروة 

والطغيان قد جاء يمأله الزهو والتكب فاذا 
بجامعة من قومه تنهض لوعظه وزجره.

قومه(  له  )قال  يعب  الكريم  القران 
الننا  قطعا،  قومه  كل  ليس  هنا  واملقصود 
واغرتوا  افتتنوا  قد  قومه  من  سنجد جزءا 
املقصود هو  فيكون  وامواله  قارون  بحال 
بعض قومه. ممن كانوا ذوي بصرية ومعرفة 
وهذا ظاهر قطعا من كالمهم ونصيحتهم 
التي  واالصول  املبادئ  متثل  التي  لقارون 
النهي  وظيفة  وهي  االنبياء،  اليها  يدعو 
عن املنكر واالمر باملعروف ومها سويا هلام 
اثر فاعل يف التغيري فمتى اقرتنا كان اثرمها 

ابلغ واشد تاثريا يف النفس.
يمكن  التي  الرتبويـة  النقــــاط  امـــا 

االستفادة منها من القصة:
التبيلغ . ) يف  والوضـــــــوح  الرصاحـــة 

والوعظ:
الرتبوية  العملية  يف  مهم  رشط  وهذا 
لرعايته  اضافة  واملبلغ  فاملريب  والتبليغية 
يكون  ان  عليـــــه  والناس  املجتمع  حال 
رصحيا ومبارشا يف طرحه ملا يريد، املحاباة 
فهي  وخيمة  آثار  هلا  الرتبية  يف  واملداهنه 
السلوك  عن  ردعهــــــــا  لعدم  باالضافة 
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اخلاطئ تكون سببا للتامدي فيه.
هنا  نراه  الذي  والنصيحة  الوعظ  ان 

عن  والنهي  باملعروف  باالمر  مانسميه  او 

القران  لنا  ينقلها  حية  حالة  نراه  املنكر، 

اجلامعة  هذه  تنطلق  إذ  ويصورها.  الكريم 

له  قائلة  املتكب  هذا  جبوت  امام  وتقف 

ثم  الفـــــرحني(،  الحيب  اهلل  ان  )التفرح 

)َواْبَتِغ  االفعال  ومكارم  باملعروف  تامره 

اَر اآْلِخَرَة َواَل َتنَْس َنِصيَبَك  فِياَم آَتاَك اهللَُّ الدَّ

ْنَيا َوَأْحِسْن َكاَم َأْحَسَن اهللَُّ إَِلْيَك( ثم  ِمَن الدُّ

تعود لنهيه )َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض إِنَّ 

اهللََّ اَل حُيِبُّ امْلُْفِسِديَن(.

بياهنم كان واضحا والطريق والنصح 

بنِي لكل من كان له قلب وبصرية، فقد هَنوه 

السقوط،  بداية  الفرح واالغرتار فهو  عن 

ومهمينا  مالكا  نفسه  االنسان  يرى  عندما 

ويرى  للعبودية  مكان  داخله  يف  فاليبقى 

باستحقـــاق  عليه  حصل  قد  ماعنده  كل 

حق.  من  فيها  هلل  وليس  ذاتية،  وجدارة 

اهلل ال حيب  ان  بالقول )التفرح  فابتدؤوه 

به  )املراد  هنا  عنه  املنهي  الفرح  الفرحني( 

البطر الذي يمثل شّدة الفرح يف ما يصل به 

الشعور إىل مستوى اإلفراط يف االنفعال و 

يتحّول  الدنيا، بحيث  احلياة  بمتاع  التعلق 

و  الكالمية  تعبرياهتا  يف  ذاتية  هّزة  إىل 

بشكل  الشخصية  انتفاخ  يف  و  السلوكية 

غري طبيعّي. و هذا املعنى هو ما نستوحيه 

چەئ  أخرى:  آية  يف  تعاىل  قولـــــه  من 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ 
 ](3 احلديد:  ]ســـورة  ېئچ  ۈئ 
من  االنفعالية  احلالة  إرادة  الظاهر  فإن 

أجواء  إىل  يتحول  الذي  الداخيل  الرسور 

اهللّ يف  يبغضه  ما  هذا  و  الفخر.  و  اخليالء 

متوازنا  يكون  أن  له  يريد  الذي  اإلنسان، 

هادئا  عالقاته،  يف  متواضعا  انفعاالته،  يف 

أو  يفرح  ممّا  به  املحيطة  باألشياء  تأثره  يف 

عىل  متعاليا  خمتاال  متكبا  كان  فإذا  حيزن، 

بام  حوله  من  الناس  عىل  عبًأ  كان  الناس، 

و  حلريتهم  مضـــــاّدة  انفعاالت  من  يثريه 

كرامتهم و إنسانيتهم()9)(.

وحولوا  كالمهــــم  وجهة  غريوا  ثم 

افكاره لالستفادة العملية مما منحه اهلل عز 

التكب  منزلق  من  خروجه  وكيفية  وجل 

ان  بأنه عليه  بالنفس  والغرور واالعجاب 
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متاع  من  به  واعجب  به  التصق  مما  ينطلق 

ال  عزوجل  اهلل  رضا  به  يبتغي  وان  الدنيا 

ان  بل عليه  بالكامل  ينقطع عنها  ان  بنحو 

وادامة  بـــه  العيش  يستطيع  ما  منها  يبقي 
حياته.

بعض  ان  يف  مهمة  نقطة  تتجىل  وهنا 
الناس يصور انه الجل االنفاق ومساعدة 
ينفق  ان  عليه  املالية  احلقوق  وايتاء  الناس 

كل ما عنده وان يعيش كام الفقراء.
اراد  كام  القراين  البيـــــان  ان  فيتضح 
ينسى  االً  عليه  لكن  االنفاق  االنسان  من 
)فمن حقك  الدنيا.  حظه ونصيبه يف هذه 
أن تستعمل مالك يف حاجاتك اخلاصة و 
معنى  فليس  الذاتية،  لذاتك  و  شهواتك 
تنسى  أن  مالك  يف  اآلخرة  الدار  ابتغاء 
يريد أن يعيش يف  حقوق نفسك، كإنسان 
الدنيا و يستمتع بطيباهتا، ألن طبيعة مادية 
جسدك أن حتصل له عىل ما حيفظ له حياته 
التوجيه  يقف  بذلك  و  راحته.  له  حيقق  و 
اإلسالمي يف خط التوازن يف حركة املامرسة 
االقتصادية، بني اجلانب املادي الذي يمثل 
الذايت  حاجة اإلنسان كجســــد، لالكتفاء 
الروحي  اجلانب  بني  و  احليـــاة،  متع  من 

الذي يمثل حاجة اإلنسان، كروح ترغب 
يف احلصول عىل االستقرار يف الدار اآلخرة 

و نعيمها يف رىض اهللّ()30(.
االحسان(  )فهو  الثـــــاين  االمر  اما 
و)احسن كام احسن اهلل اليك( واالحسان 
درجة  وله  املهمه  العناوين  من  القران  يف 
املال هبة من  عظيمة ومنزلة رفيعة، )فهذا 
فيه.  باإلحســـان  فليقابل  إحسان.  و  اهللّ 
و  الترصف،  إحسان  و  التقبل  إحســـان 
به إىل اخللق، و إحسان الشعور  اإلحسان 

بالنعمة، و إحسان الشكران( ))3(.
)و اإلحسان هو بذل املزيد من األموال 
ال  و  املفروضة،  املالية  احلقوق  اىل  مضافة 
ريب ان الثروة املكّدسة ال هتنئ لصاحبها 
من دون اإلحسان، و ان لّذة روح اإلنسان 
بدنه  لّذة  من  بكثري  أعظم  اإلحسان  من 
نقمــة  يمتص  اإلحســان  أن  كام  بالرتف، 
املحرومني عىل صاحب الثــروة، و حيوهلا 
عظيم،  اهللّ  عند  ثواب  و  حسن،  ذكر  اىل 
االستكبار  و  الفساد  اىل  يودي  الشح  بينام 

يف األرض())3(.
بعدم  اخرى  مرة  ينهونه  ذلك  وبعد 
البغي واالفساد يف االرض )والتبغ الفساد 
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املفســـــــدين(.  اهلل الحيب  ان  االرض  يف 
عن  بل  الفساد  عن  ليس  النهي  ونالحظ 
واوكد  ابلغ  وهذا  وارادته.  الفساد  بغي 
يف النفس. ما منزلة النصيحة واملوعظة يف 
الروايات فلها منزلة وموقع مهم ىف الدين 
ْبِن  اْبُن حَمُْبوٍب َعْن َعْمِرو  االسالمي، عن 
َقاَل  َقاَل   َجْعَفٍر َأيِب  َعْن  َجابٍِر  َعْن  ِشْمٍر 

َأَخاُه  ِمنُْكْم  ُجُل  الرَّ لَِينَْصِح    اهللَِّ َرُسوُل 
َكنَِصيَحتِِه لِنَْفِسِه)33(.

َعِن  َأبِيِه  َعْن  إِْبَراِهيَم  ْبُن  َعيِلُّ  عن 
 َِّاهلل َعْبِد  َأيِب  َعْن  ُكويِنِّ  السَّ َعِن  النَّْوَفيِلِّ 
النَّاِس  َأْعَظَم  إِنَّ  ص  اهللَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل 
َمنِْزَلًة ِعنَْد اهللَِّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْمَشاُهْم يِف َأْرِضه 

بِالنَِّصيَحِة خِلَْلِقِه)34(.

َعِن  َأبِيِه  َعْن  إِْبَراِهيَم  ْبُن  َعيِلُّ  وعن 
ُسْفَياَن  َعْن  امْلِنَْقِريِّ  َعِن  ٍد  حُمَمَّ ْبِن  اْلَقاِسِم 
ْبِن ُعَيْينََة َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهللَِّ َيُقوُل 
َعَلْيُكْم بِالنُّْصِح هللَِِّ يِف َخْلِقِه َفَلْن َتْلَقاُه بَِعَمٍل 

َأْفَضَل ِمنُْه)35(.

االرادة والداعي منشأها إهلي:. )
وهذا من االمور الواضحة من خالل 
القصة فالداعي واملحرك من وراء الدعوة 
نفهم  وهبذا  عزوجل  )اهلل(  هو  والتذكري 

سبب تعليلهم لنهيهم وهو )ان اهلل الحيب 
الفرحني( و )ان اهلل الحيب املفسدين(.

الذي  الفرد  بني  الفرق  يتضح  وهنا 
يكون  ما  وبني  ذاته  الجل  دافعه  يكون 
دافعه هلل تعاىل، فمن رشائط نجاح الدعوة 
ان يكون دافعها اهليا والجل احقاق احلق، 
الرسل واالوليـــــــاء  وهكذا كانت دعوة 

االهليني عىل مر التاريخ وهي چحب خب 
جثچ  يت  ىت  مت  خت  حت  يبجت  ىب  مب 

]سورة الشعراء: 09)[.
التی  والتبليــــــغ  االصالح  عمليه  ان 
يكون دافعها اهليا هي التي تغري وتستطيع 
تغيري املجتمع وحتــــافظ عليه وهی ماتنشأ 
باملعروف  )االمر  هي  إهليه  وظيفــــــه  من 
والنهی عن املنكـــــر( وهی من الواجبات 
جل  و  عز  اهلل  )قال  االسالم.  فی  املهمة 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ٹ ٹ چ(.

النهي  و  باملعروف  باألمر  )فمدحهم 
تعاىل  باهلل  باإليامن  مدحهم  كام  املنكر  عن 
و هذا يدل عىل وجوب األمر باملعروف و 
النهي عن املنكر و قال تعاىل فيام حض به 
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عىل األمر باملعروف و قد ذكر لقامن احلكيم 

ې  ې  ې  ې  چ  البنه  وصيته  و 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

]سورة  چ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ 

لقامن: 7)[..

و روي عن النبي أنه قال: )ال يزال 

الناس بخري ما أمروا باملعروف و هنوا عن 

املنكر و تعاونوا عىل الب فإذا مل يفعلوا ذلك 

نزعت منهم البكات و سلط بعضهم عىل 

بعض و مل يكن هلم نارص يف األرض و ال 

يف السامء()36(.

بيان طريق النجاة:. 3

ان النهي والزجر لوحده اليكفى مامل 

للفعل  اجليدة  النامذج  مشاهدة  معه  يتم 

فعندما  النجاة،  وطريق  الصالح  والعمل 

ان  او  العمل  هذا  اترك  الحدهم  نقول 

هذا  يبدو  قد  صحيح  غري  الترصف  هذا 

يبــــدأ  داخله  يف  الفرد  هذا  ولكن  كافيا، 

ان  يمكن  وماذا  البدائـــــــل  عن  بالبحث 

احلال  كان  وان  االفضل،  الترصف  يكون 

يف بعض احلاالت قد تكون بعض االمور 

واضحة وعندما نمنع الفرد عن ترصف ما 

وماذا  نريد  ماذا  يعلم  املقابل  الطرف  فان 

عليه ان يفعل.

ونبني  نوضح  ان  املثىل  الطريقة  ولكن 

والترصف  للعمل  االفضـــل  املصداق  له 

هنا  نالحظها  مهمه  تربوية  نقطه  وهذه 

السنّة  قامت  هذا  وعىل  الكريمة،  االية  يف 

االهلية)37(، فاجلامعة الصاحلة وعندما هنت 

الفرح والزهو اضافت وبينت  قارون عن 

اتاك اهلل  الطريق االصلح وهو )وابتغ فيام 

الدنيا  من  نصيبك  والتنس  االخرة  الدار 

واحسن كام احسن اهلل اليك( و بذلك متت 

االية  قارون. ونالحظ يف ذيل  احلجة عىل 

الكريمة رواية عن امري املؤمنني َعيِلِّ ْبِن َأيِب 

َطالٍِب يِف َقْوِل اهللَِّ َعزَّ َو َجَل چوئ ۇئ 

القصص:  ]سورة  ۆئچ  ۆئ  ۇئ 

َو  َتَك  ُقوَّ َو  َتَك  ِصحَّ َتنَْس  )اَل  َقاَل:   ]77

َفَراَغَك َو َشَباَبَك َو َنَشاَطَك َأْن َتْطُلَب هِبَا 

اآْلِخَرَة()38(.

مراعاة احلال:. 4

الناس  مع  الصحيـــــح  التعامــــل  ان 

واختالفاهتم  لتفاوتاهتم  االلتفات  يقتضی 

الصغري  يعــامل  فال  احواهلـــم  ومراعـــاة 
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العامل  كالسقيم وال  الصحيح  كالكبري وال 

ينبغي  جوهرية  نقطـــة  وهذه  كاجلاهـــــل 
االنتباه هلا، وهنا نجدها يف تعامل اجلامعة 
الصاحلـــــة مــــع قارون )الذي وبحسب 
يكن  مل  وان  العلم.  اهل  من  كان  تعبريه 
سببا  كان  بل  ورقيه  تكامله  يف  سببا  علمه 
يف سقوطه( فنجدهم عند حمادثته يراعون 
يف  حادا  تعبريا  النقطهواليستعملون  هذه 
)التبغ  )التفرح(  بتعابري  ويكتفون  البيان 

الفساد(.
تكون  ان  شاهنــــا  من  التعابري  وهذه 
الطرف  اثارة  دون  للتذكري  نافعة  وسيلة 
نفس  وهذا  اكثر  والعتو  للتمـــادي  االخر 
وجــــل  عز  اهلل  هنى  الجله  الذي  السبب 
يكون  ال  حتى  الكفار  سب  عن  املؤمنني 
لسب  ودعوهتم  الثارهتم  سببـــــــا  ذلك 

ھ  ھ  چ  وجـــــل.  عز  واهلل  املؤمنني 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 
چ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

]سورة االنعام: 08)[.
بني  مع  حوارهم  لغــة  ان  نجد  بينام 
قومهم كانت اشد واكثر حدة فهم وعندما 

عليه  شاهدوا  بام  افتتنوا  قد  قومهم  رأوا 
بادروهم  وثروة  وكنوز  مال  من  قارون 
من  وفيه  )ويلكم(  وزاجر  واضح  بتنبيه 
الوعيد مافيه. وهنا اشارة لقضية ان العقل 
اجلمعي للناس عندما يتفق عىل نظر واحد 
تكون له من القوة اكثر مما يكون للشخص 
لوحده فيلزم للوقوف اجتاهه بام يوازيه من 

قوة فاقتىض املقام قوة ورصامة اكثر)39(.
بيان مصاديق االفراد الصاحلني:. 5

املقارنــة  ان  النفس  علم  يف  معروف 
والقياس بني االفراد تعمل عىل قتل الرغبة 
والتغيري،  التطور  نحو  داخلهم  والدافع 
لالفراد  العامـــــــة  املصاديق  ذكر  ولكن 
من  فهو  مغايرة  ونتيجه  اثر  له  الناجحني 
شانه ان يعمل عىل اثارة الدوافع يف نفوس 
املستمعني وان يكونوا عىل معرفة وبصرية 

بام هم عليه.
استخدمتــــه  الذي  االسلــوب  هذا 
اجلامعة الصاحلة او بحسب التعبري القراين 
اجلامعة  ردع  يف  العلــــم(  اوتوا  )الذين 
حيث  وكنوزه  قارون  باموال  املفتونــــة 
طريق  بيـــان  )وحيكم(.  اوال  الزجر  كان 
وعمل  )آمن  احلقيقي  والفالح  النجــــاح 
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ومن  الناجحني  االفراد  بيان  صاحلــــا(. 
اال  )واليلقاهــا  االهلي  بالرضوان  يفوز 

الصابرون(.
حقيقيــــًا  مصـــداقا  ذكـــروا  هنـــا 
للجامعة املفلحة وهي التي عنواهنا الصب 
)الصابرون( وهذا مفيد جدا لشحذ اهلمم 
مقابل  ففي  النفوس.  يف  العزيمة  وبث 
الدنيا ومغرياهتا وفتنها ال يمكن  شهوات 
انفع من الصب.  التوسل بوسيله  لالنسان 
وهذا مفتاح مهم قد بينوه للناس وبه ُيفَهم 

أمران:
ان ماترونه من متاع ومكانة هو وهم . )

لكم  سيتضح  وبالصب  زائل  ورساب 
الوقاية  جهة  من  هذا  االمر،  حقيقة 

واالجتناب.
عىل . ) وستحصلون  ستلقـــون  بالصب 

سواء  ترون  الذي  هذا  اضعاف  ماهو 
يف الدنيا )مل ختسف هبم االرض( ويف 

االخرة ايضا.
دفع  يف  املهمــة  والعوامل  االمور  من 
السيئات والضـــرر هو الصب والتحمــــل 
فالصب يف املحن واملصائب الدنيوية وعند 
يكــــون  الذي  هو  املعايص  وعند  الطاعة 

عن  الصب  وكلك  ذلك  يف  مؤثرا  عامال 
الزهد يف الدنيا والتوجه لالخره هو الذي 
)حظ  االيـــــة  بتعبري  وجزاءه  ثوابه  يكون 

عظيم()40(.
ِمَن  ْبُ  َقاَل: »الصَّ  ،َِّاهلل َعْبِد  َأيِب  َعْن 
َفإَِذا  اجْلََسِد،  ِمَن  ْأِس  الرَّ بَِمنِْزَلِة  ياَمِن  اإْلِ

إَِذا  َكذلَِك  اجْلََسُد،  َذَهَب  ْأُس  الرَّ َذَهَب 

ياَمُن«))4(. ْبُ َذَهَب اإْلِ َذَهَب الصَّ
الذي يتصدى للتبليغ )اهل العلم(:. 6

ان اسالمنا العزيز ومن خالل البيانات 
النورانية للقران الكريم واهل البيت قد 
اسس وبنّي حقيقة مهمة لصالح االمة من 
جهة ودوام بقاء االحكام االهلية من جهة 
اهل  تصدي  هي  احلقيقة  وهذه  اخرى، 
لتبيلغ  وتصدهيم  بدورهم  للقيام  العلم 
االحكام االهلية واالخذ بايدى احلريى من 

االمه اىل ساحل االمان.
القران هذه احلقيقة عندما  يؤكد  وهنا 
عب  والتي  الناصحــــة  اجلامعــــة  تصدت 
القران عنها )اهل العلم( لردع اهل الدنيا 
يمكننا  وهنا  احلقيقـــة.  لوادي  واعادهتم 
القران  استخدام  وراء  االنتباه المرين من 

هلذا العنوان )اهل العلم(:



نرسين شاكر كريم

325

هوى . ) عن  يكـــن  مل  التبليغ  داعي  ان 
الذي  العلـــم  كان  بل  دنيوية  ورغبة 
دفعهم بحامس من اجل اعالء كلمــة 

اهلل بني الناس..
واوجب . ) واوىل  احق  العلم  اهل  ان 

االحكام  لتبليغ  بالنسبة  احد  كل  من 
االهلية.

عىل  كثريا  تاكيدا  نجد  الروايات  ويف 
ٍر، َقاَل: هذه املسالة: َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َعامَّ

َراِوَيٌة  َرُجٌل   :َِّاهلل َعْبِد  أِليَِب  ُقْلُت 

ُدُه  ُيَشدِّ َو  النَّاِس،  يِف  ذلَِك  َيُبثُّ  حِلَِديثُِكْم 

يِف ُقُلوهِبِْم َو ُقُلوِب ِشيَعتُِكم، َو َلَعلَّ َعابِدًا 
ُاَم  َأهيُّ َواَيُة،  الرِّ هِذِه  َلُه  َلْيَسْت  ِشيَعتُِكْم  ِمْن 

َأْفَضُل؟.
ُقُلوَب  بِهِ   َيُشدُّ  حِلَِديثِنَا  اِوَيُة  »الرَّ َقاَل: 

ِشيَعتِنَا َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َعابٍِد«))4(.
َعْن َأيِب َعْبِد اهللَِّ، َقاَل: »إِنَّ اْلَعامِلَ إَِذا 
ْت َمْوِعَظُتُه َعِن اْلُقُلوِب  مَلْ َيْعَمْل بِِعْلِمِه، َزلَّ

َفا()43(. َكاَم َيِزلُّ امْلََطُر َعِن الصَّ
االغرتار بظواهــــــر االشيــــاء سبب . 7

الوقوع يف الفتن:
ان من صفات الدنيا هو زينتها ومجاهلا 
ساكنيهــــــا  بألباب  ياخذ  الذي  الكاذب 

تصنعــه  الذي  الفخ  هو  وهذا  وعقوهلم 
لاليقاع بفرائسها فهي )كاحلية ناعم مسها 

وناقع سمها()44(.
ْنَيا  اَر بِالدُّ اَك َو ااِلْغرِتَ َو َقاَل َبْعُضُهْم )إِيَّ
آَماهَلَا  َو  َكاِذَبٌة  َأَمانِيََّها  َفإِنَّ  إَِلْيَها  ُكوَن  الرُّ َو 

َو  َكِدٌر  َصْفَوَها  َو  َنِكٌد  َعْيَشَها  َو  َخاِئَبٌة 
ا  إِمَّ َو  َزاِئَلٌة  نِْعَمٌة  ا  إِمَّ َخَطٍر  َعىَل  ِمنَْها  َأْنَت 
ُمنَْيٌة  ا  إِمَّ َو  ُموِجَعٌة  ُمِصيَبٌة  ا  إِمَّ َو  َناِزَلٌة  َبِليٌَّة 

ُمْفِجَعٌة()45(.
االيات  نراه بوضوح يف  املشهد  وهذا 
نرى  فنحن  قارون  قصـــــة  من  الكريمة 
الكريم  القران  يرسمهـــــا  عجيبة  صورة 
ملجموعة مفتونة من الناس قد تعجبت مما 
رأت من زينة واهبة فصارت مسلوبة الفكر 
والرأي، وهذه هي بداية السقوط يف الفتنة 
فهم مفتونون بزينة قارون وامالكه. )ويف 
األرض  زينة  تستهوي  مكان  و  زمان  كل 
يريدون  الذين  تبهـــــر  و  القلوب،  بعض 
احلياة الدنيا، و ال يتطلعون إىل ما هو أعىل 
و أكرم منها؛ فال يسألون بأي ثمن اشرتى 
صاحب الزينة زينته؟. و ال بأي الوسائل 
مال  من  احلياة؟.  عرض  من  نال  ما  نال 
تتهــــــافت  ثم  من  و  جاه.  أو  منصب  أو 
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الذباب  يتهافت  كام  تتهاوى،  و  نفوسهم 
لعاهبم  يسيل  و  يتهاوى!.  و  احللوى  عىل 
عىل ما يف أيدي املحظوظني من متاع، غري 
ناظرين إىل الثمن الباهظ الذي أدوه، و ال 
إىل الطريق الدنس الذي خاضوه، و ال إىل 

الوسيلة اخلسيسة التي اختذوها()46(.
ذكر نتيجة القصة اوقع يف النفس:. 8

اهلدايـة  كتاب  هو  الكريم  القران  ان 
الكامل،  اىل  بالنفوس  يسمو  الذي  االهلية 
وكان هلذا اهلدف االهلي ان يسيطر عىل كل 
يستخدم  الكريم  القران  فنجد  مواضيعه 
القصص وفقـــا لغرضــــه فيقتصـــــر عىل 
هذه  ويف  واهدافه،  يتناسب  بام  االحداث 
القصة(  )هناية  النهاية  عنرص  نجد  القصة 

قد ذكر فيها وهو اوقع يف النفوس.
فالقصـــــة تعــــرض احداثا مهمـــــه 
مفتون  لشخصية مستبدة وطاغية وجمتمع 
رضورى  القصة  ونتيجـــة  مآل  فذكر  هبا، 
فالصورة  منهـــــــا،  العبة  للتاثري واخـــذ 
واملشهد، مشهد مروع خلســـــف أريض، 
وخيالئه  ببغيــــــه  كان  من  تلتهم  وأرض 
االن  به  واذا  طاغيـا،  متكبا  عليها  يميش 
االرض  عليــــــــه  اتت  قد  كسريا  وضيعا 

فذهبت به وبجبوته.
عاقبة التكب، السقوط:. 9

التكبـــر  ان  نجــــد  القصــــة  هذه  يف 
واالعجاب بالنفس كـــان سببــــا للوقوع 
سبب  ان  النفس  علامء  ويري  والسقوط. 
)و  احلياتية  الغرائز  انحراف  هو  التكب 
هي: غريزة حب احلياة و املحافظة عليها، 
غريزة حب التملك، غريزة طلب احلنان و 
الرعاية، و غريزة طلب اجلنس و املحافظة 
نحو  السوي  مسارهـــــا  عن  النوع(  عىل 
املغاالة أو الكبت )بفعل مؤثرات خارجية 
أو  خاطئـــة  اجتامعيــة  و  تربوية  عديدة: 
ظروف قاهرة أو مؤثرات داخلية مرضية( 
األساسية  النفسية  بالعقد  نسميه  ما  تنشأ 

ومن ضمنها التكب()47(.
تعاليا  ظاهره  يف  بدى  وان  التكب  ان 
وهبذا  وضعة  تسافل  واقعه  ان  اال  ورفعة 
له وهو خسف االرض  مماثال  كان جزاءه 
)هكذا  االرض(.  وبداره  به  )فخسفنا  به. 
خاطفــــــة:  ملحة  يف  و  قصرية،  مجلة  يف 
و  فابتلعته  اأْلَْرَض«  بِداِرِه  َو  بِِه  »َفَخَسْفنا 
ابتلعت داره، و هوى يف بطن األرض التي 
و  وفاقا.  جزاء  فوقها  استطال  و  فيها  عال 
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ذهب ضعيفا عاجزا، ال ينرصه أحد، و ال 
ينترص بجاه أو مال()48(.

)و ال ينجو ظامل من اخلسف يف الدنيا 
أن  الرضوري  من  ليس  و  اآلخرة،  قبل 
فيكون  فقط،  باألرض  اخلسف  يكون 
أيضا باخلزي و اللعن عىل ألسنة اخلالئق، 
و  أعوانه  املحقني..  و  املظلومني  بأيدي  و 
أرحامه، و حسبه هذا خسفا و نكاال()49(.

ال  العظمة  و  العزة  و  الكب  أن  )كام 
يليق إال باملالك القادر فأما العبد الضعيف 
الذليل اململوك العاجز الذي ال يقدر عىل 
تكب  فمهام  الكب  به  يليق  أين  فمن  يشء 
تليق  ال  صفة  يف  تعاىل  اهلل  نازع  فقد  العبد 
إال بجالله و إىل هذا املعنى اإلشارة بقوله 
ردائي  الكبياء  و  إزاري  )العظمة  تعاىل 
أنه خاص  فيهام قصمته( أي  نازعني  فمن 
صفتي و ال يليق إال يب و املنازع فيه منازع 
يف صفة من... كام أنه يدعو إىل خمالفة اهلل 
تعاىل يف أوامره ألن املتكب إذا سمع احلق 
من عبد من عباد اهلل استنكف عن قبوله و 

يتشمر بجحده()50(.
َعْن َأيِب َعْبِد اهللَِّ َقاَل َما ِمْن َعْبٍد إاِلَّ 
َفإَِذا  ُيْمِسُكَها  َمَلٌك  َو  َحَكَمٌة  َرْأِسِه  يِف  َو 

َيَزاُل  َفاَل  اهللَُّ  َوَضَعَك  اتَِّضْع  َلُه  َقاَل   َ َتَكبَّ
يِف  النَّاِس  َأْصَغَر  َو  َنْفِسِه  يِف  النَّاِس  َأْعَظَم 
َو  َرَفَعَها اهللَُّ َعزَّ  َتَواَضَع  إَِذا  َو  النَّاِس  َأْعنُيِ 
َجلَّ ُثمَّ َقاَل َلُه اْنَتِعْش َنَعَشَك اهللَُّ َفاَل َيَزاُل 
يِف  النَّاِس  َأْرَفَع  َو  َنْفِسِه  يِف  النَّاِس  َأْصَغَر 
َعْبِد  َأيِب  َعْن  َحِديٍث  النَّاس))5(. ويف  َأْعنُيِ 
ٍة  َ إاِلَّ لِِذلَّ بَّ َ َأْو جَتَ اهللَِّ ع َقاَل َما ِمْن َرُجٍل َتَكبَّ

َوَجَدَها يِف َنْفِسِه))5(.

النتـــــــــــائج:
القرانيــة خضعت  القصة  ان  رأينا  كام 
الجلهــا  جاء  التي  واالهداف  لالغراض 
القران الكريم. وقامت تؤدي دوره يف بناء 
مل  لذلك  تبعا  و  وتكامله.  ورقيه  االنسان 
االحداث  كل  بايراد  القرانية  القصـة  هتتم 
والتفاصيل بل اقترصت عىل ماكان يؤدي 
لقد  اجله.  من  جـــــــاءت  الذي  الغرض 
اتسعت آثار القصــــة القرانيــة لتشمل كل 
ابعاد الشخصية االيامنيه )اعتقاد -عمل-
هو  االساس  اهلـــــدف  كان  وان  اخالق( 

البناء العقيدى والتوحيدي.
تربية  يف  كبري  دور  القرانية  للقصة  ان 

بالغيب  االيمـــان  عىل  املؤمن  االنســـــان 

الشعور  هذا  يعيش  وجعله  ايامنه  وتقوية 
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بصورة مستمرة. لقد تضمنت قصة قارون 

تصويرا حلالة امة كثري ماتتكرر عب الزمان 
املفتون  املجتمع  وهناك  الطغــــاة  فهناك 
اخلري  اىل  الداعية  الصاحله  اجلامعه  وهناك 

والصالح.
القصة  يف  مهمــــا  عنرصا  وجدنا  لقد 
التبليغ والقاء احلجة واملوعظه وهذا  وهو 
عقائديا  املجتمع  حياة  الجل  مهم  عنرص 
ودينيا وديمومته. ان االحسان باب عظيم 
الناس والسري  من ابواب السري اىل قلوب 
معاىل  اىل  العبد  يصل  فباالحسان  اهلل،  اىل 
البغي  نتيجه  تذكر  القصة  ان  الدرجات. 

التكب  ظـــــاهرا  حياول  فاملتكب  والتكب، 
يتسافل وهيوي  احلقيقة  انه يف  اال  والتعاىل 
وهكذا كان جزاءه بان خسفت به االرض 
يف  املخاطب  حال  مراعاة  ان  به.  وهوت 
عىل  التي  الرضوريه  االمور  من  التبليغ 
والتبيلغ  اخلطاب  فان  اليها  التنبه  الداعية 
جيب ان يراعى فيه حال املخاطبني وشاهنم 
حتى يكون مؤثرا فيهم. ان اهل العلم اوىل 
وايصاهلا  االهلية  االحكــــام  بتبليغ  الناس 
عند  ومقامهم  لوجاهتهـــــم  وهم  للناس 
الناس يكون قوهلم انفذ للقلوب وابلغ يف 

التاثري.
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ص:  ومفهومه  منطوقه  يف  القرآين  القصص   )((
.)7(

))( االمدي، عبد الواحد بن حممد. غرر احلكم و 
درر الكلم ج)؛ ص58).

)3( االصفهاين، حسني بن حممد، مفردات ألفاظ 
القرآن؛ ص)67.

كلمــــات  يف  التحقيق  حسن،  مصطفوى،   )4(
القران، ج 9، 95).

القرآن  يف  الفني  التصويــــــر  سيد،  قطب،   )5(
الكريم، ص43).

ج8،  العني،  امحد،  بن  اخلليل  الفراهيدي،   )6(
.(36

القران  يف  الرتبية  منهج  امحــد،  عمر  عمر،   )7(
الكريم، 7).

)8( راغب اصفهاين، حسني بن حممد، مفردات 
الفاظ القران، 90).

 almanareducation. wordpress.  )9(
.com

)0)( قنادى، صالح، قصه هاييقرانى، ص7).
)))( ]سورة القصص: 76 -)8[.

)))( ]سورة العنكبوت: 39[.
)3)( ]سورة غافر: 4)[.

تقصد  ال  التي  باهنا:  الرمزية  يعرفون  كام   )(4(
لذاهتا، وال تستعمل للمعنى الذي وضعت 
تثريها  أخرى  بحقيقة  لعالقتها  ولكن  له، 
حممد،  )مـــرشح،  بالنفس.  الكلمة  ــذه  ه

اآلفاق الفنية يف القصة القرآنية، ص88(.
)5)( مطاوع، سعيد عىل، االعجاز القصىص يف 

القران الكريم، ص43.

اهلوامش:

كلامت  ىف  التحقيق  حسن  مصطفوى،   )(6(
القران الكريم، ؛ ج9؛ ص75).

الزم  لكن  آخر  هبدف  توحي  قد  فالقصة   )(7(
هذا اهلدف يكون الدعوة اىل التوحيد.

األغراض  مجيع  القرآنية  القصة  تناولت   )(8(
القرآنية، فإثبات الوحي و الرسالة، و إثبات 
وحدانية اهللّ الواحد القهار و توّحد األديان 
يف أساسها، و مظاهر القدرة اإلهلية، و عاقبة 
اخلري و الرش، و اإلنذار و التبشري، و الصب 
و اجلزع، و الشكر و البطر.. و كثري غريها 
من األغراض الدينية و املرامي اخللقية، قد 
إليه.  سبيال  و  أداة  كانت  و  القصة،  تناولته 
يف  القصيص  االعجاز  عىل،  سعيد  مطاوع، 

القران، ص)3.
باجياد  العام  مفهومها  الرتبية  تاخذ  وهنا   )(9(
وازالة  وابعاد  االخــالق  وتنمية  الفضائل 

الرذائل عن الفرد.
)0)( مايعب عنه القران )تثبيت الفؤاد(.

)))( معرفه، حممد هادي، شبهات وردود حول 
القران، ص0)4.

)))( قطب، ابراهيم، التصوير الفني يف القران، 
.(90

)3)( وهنا املقصود باجلانب الغيبى هو احتوائها 
عىل احداث اليعرفها القارئ او السامع.

القراين،  القصص  باقر،  حممد  احلكيــــــم،   )(4(
ص46.

)5)( حممد عيل، التسخريي، حمارضات يف علوم 
القران، ص)5).

وحى  من  تفسري  حسني،  حممد  اهلل،  فضل   )(6(
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القرآن ج7) 335.
لكلمــه  املفرسون  يذكره  احتامالن  هناك   )(7(
)مايفتح  املفتح  هبا  يقصـــــد  وهل  مفاتح 
تعاىل  قوله  عني  اخلزانه  اي  املفتح  او  به( 
ان  ويبدو  رب   وئ  ەئ  زبەئ 

االحتامل الثاين هو االقرب للفهم العريف.
)(8(

وحي  من  تفسري  حسني،  حممد  اهلل،  فضل   )(9(
القرآن، ج7)، ص: 336.

)30( املصدر السابق.
القرآن،  ظالل  يف  ابراهيم،  قطب،  السيد   )3((

ج5، )7).
القرآن،  هدى  من  تقي،  حممد  املــدريس،   )3((
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القران الكريم.
تقي، . ) تربيتي، حممد  احلديث: روايات 

فرهنگ  نرش  دفرت  هتــــــران:  فلسفي، 
اسالمي، 363) -365). 3 ج.

حتف العقـــــول، احلســـــــن بن عىل، . )
ط)،  قم.  املدرسني،  مجاعة  احلرانى، 

404) هـ.
الكليني، . 3 يعقوب،  بن  حممد  الكاىف، 

الكتب اإلسالمية، طهران، ط4،  دار 
407)هـ.

املجليس. . 4 باقر،  حممد  االنوار،  بحار 
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عدنان . 7 القراين،  النفـــس  علــــم  من 

للماليني،  العلـــــــــم  دار  الرشيف، 
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املصـــــــــادر:

املؤمنني، . 8 صفــــــات  يف  الدين  اعالم 
حممد بن احلسن، الديلمي، مؤوسة ال 
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))4)هـ.
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عمر، دار املعرفة، بريوت، 996).
مفردات الفــــــــاظ القران، الراغب، . 4)

-الدار  القلم  دار  االصفهــــــــــاين، 
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قصه هايي قراين، قنادى، صالـــــح، . 5)
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.(995 /(4(5

27 .a l m a n a r e d u c a t i o n .

wordpress.com



فحوى البحث

333

تقف املنظومة االنسانية يف االسالم عىل يقني ثابت بأن الرجل واملرأة 

من جنس واحد ومن تكوين واحد وطينـــة واحدة قال تعاىل چٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ إذ فرّق بني خري مخلوقاته بالتقوى 
ميّز سبحانه وتعاىل فضل  املفاضلة فضالً عام  وجعلها سبحانه مقياس 

املرأة إذا كانت أماً صالحة وزوجة مطيعة.

وقد تناول البحث مسألة تعليم املرأة كأمنوذج لحقها الطبيعي يف 

املجتمع االسالمي.

جامعة املصطفى العامليـــــة

م.م. نعمة حمد النجارأ.د. عبد الكريم العبادي
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مقدمـــــــة:
إنَّ املتتبع لشأن املرأة يف الدول العربية 
خالل  ومن  اإلسالمي،  الطابع  ذات 
قنوات اإلعالم املتعددة كصحف وجمالت 
من  وغريهــــا  وانرتنت  فضائية  وقنوات 
حيف  إىل  تعرضت  قد  جيدها  الوسائل، 
القطاعات سواء  وظلم واضح يف خمتلف 
أو  دينية  أو  اجتامعية  أو  إقتصادية  كانت 
علمية أو غريها، وما أردنا التكلم عنه يف 
هذا البحث هو حقها الرشعي يف التعلم، 
باإلسالم  يتشدق  ممن  البعض  الزال  إذ 
ويرفع شعاراته حيرم تلك املرأة منه، ولسنا 
ببعيدين عن بعض احلركات املتطرفة التي 
ترفع شعار اإلسالم كداعش الالإسالمية 
يف العراق وسورية، وطالبان يف أفغانستان 
يف  االلتحـــاق  املرأة  عىل  حترمان  اللتان 
فيهـــا  التعلم  لغرض  األكاديمية  املدارس 
بدهييــــــات  من  بدهيية  ألبسط  خمالفني 
وسعينا  ذلك.  يف  حقها  وهو  أال  اإلسالم 
ونثبته  احلق  هذا  عن  نتكلم  ألن  جاهدين 
ُأنزل كي  املبارك الذي  من خالل الكتاب 
هذه  أبناء  مجيع  منه  ينطلق  دستورًا  يكون 
البسيطة يف إدارة خمتلف قطاعات حياهتم 

كي يعم الوئام والسالم يف ربوع أرضنا.
ثالثة  البحث  هذا  يف  تناولنا  وقد 

مطالب:
فاملطلب األول تكلمنا فيه عن مفردة 
احلق لغة واصطالحًا، وما املراد منها رشعًا 
وقانونًا، ويف املطلب الثاين فقد تكلمنا عن 
التي  الواحـــدة  اإلنسانية  النفس  حقيقة 
ومايشرتكان  واملرأة،  الرجـــل  منها  ُخِلق 
املطلب  وأما  وواجبـــات،  حقوق  من  فيه 
رحالنا  حمط  هو  والذي  واألخري  الثالث 
العلم  طلب  يف  حقها  عن  فيه  تكلمنا  فقد 
من الناحية القرآنية إذ تطرقنا إىل مجلة من 
ويف  ذلك،  إىل  تشري  التي  القرآنية  اآليات 
التي  النتائج  أهم  إىل  أرشنا  املطاف  هناية 

استطعنا الوصول إليها، والركون عندها.
املطلب األول:

مفردة احلق.. 1
التي  املفردات  من  احلقِّ  مفردة  تعد 
يرى  وكٌل  املختصني،  بني  بحث  مدار  هلا 
يستعمله،  الذي  اجلــــانب  من  استعامهلا 
والذي خيوض فيه، إذ أشارت إليها مصادر 
اللغة باعتبارها مفردة من املفردات العربية 
الرصينة، واستعملها القرآن يف الكثري من 
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و  خاصة،  تعبريية  أمهية  من  هلا  ملا  املوارد 
أيضًا استعامهلا املختصون يف القانون.

احلق لغة واصطالحًا:
: )لغـــــة(: هو خالف الباطل، و  احلقُّ
ِت«  »َحقَّ اليشء« إذا وجب وثبت، و »َحقَّ
فهي  باخلالئق  أحاطت   » »حَتُقُّ القيامة 
احلـــاجة  ِت«  »َحقَّ قيل  هنا  ومن  ٌة«  »َحاقَّ
و  أيضًا،  ٌة«  »َحاقَّ فهي  نزلت واشتدت  إذا 
ُه« إذا تيقنته أو جعلته  »َحَقْقُت« األمر »َأُحقُّ

ثابتًا الزًما))(.
خالف  )احلق:  اجلوهري:  ويقـــــول 
واحلقة  احلقوق.  واحد  واحلق:  البـــاطل. 
أي حقى.  يقال: هذه حقتى،  منه.  أخص 
واحلقة أيضًا: حقيقة االمر. يقال: ملا عرف 
آتيك،  ال  حلق  وقوهلم:  هرب،  منى  احلقة 
إذا  تنوين  بغري  يرفعوهنا  للعرب  يمني  هو 
الالم  عنها  أزالوا  وإذا  الالم،  بعد  جاءت 

قالوا: حقًا ال آتيك())(.
احلق:  بأنَّ  املقاييس  صاحب  ويذكر 
فاحلقُّ  وصّحته،  اليشء  إحكام  عىل  )يدل 
إليه  فرٍع  كلُّ  يرجع  ثم  الباطل،  نقيُض 
بَجودة االستخراج وُحْسن الّتلفيق ويقال 

َحقَّ اليشُء وَجَب()3(.

ونستطيع أن نستنتج من خالل ماتقدم 
أهل  عند  احلق  مفردة  من  املراد  أنَّ  عىل 

اللغة هي خالف الباطل.
املعنى االستعاميل ملفردة احلق.

اهلل  كتاب  يف  املفردة  هذه  استعملت 
تعاىل مرات عديدة، وبألفاظ خمتلفة، وكل 
للقرينة  وفقًا  خاص  معنى  عىل  تدل  لفظة 
تكرر  إذ  املفردة،  لتلك  السياق  ووحدة 
ذكرها يف الكتاب املبارك مايقرب من 4) 
مرة، ويمكن أن نذكر البعض منها، والتي 
تدل عىل معان متعددة، إذ يقول الراِغُب، 

واحلق يقال عىل أوجه:
ما  بسبب  الشىء  ملوجد  يقال  األول: 
تقتضيه احلكمة وهلذا قيل ىف اهلل تعاىل هو 

چ چ ڇ ڇ  چ  احلق، إذ قال اهلل تعاىل: 
ڇ ڇ چ ]سورة االنعام: )6[.

والثاين: يقال للموجد بحسب مقتىض 
احلكمة وهلذا يقال فعل اهلل تعاىل كله حق، 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  تعاىل:  كقولــــه 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ 
ى ائ چ ]سورة يونس: 5[، وقوله عز 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  وجل 
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ژ ژ ڑ ڑ چ ]سورة البقرة: 6)[.
والثالث: يف االعتقاد لليشء املطابق ملا 
اعتقاد  كقولنا  نفسه،  اليشء ىف  ذلك  عليه 
البعث والثواب والعقاب واجلنة  فالن يف 

ڻ  چڻ  تعاىل  اهلل  قال  حق،  والنار 

ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۓچ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

]سورة البقرة: 3))[.
الواقــــع  والقول  للفعـــــل  والرابع: 
بحسب ما جيب وبقدر ماجيب، وىف الوقت 
وقولك  حق  فعلك  كقولنا  جيب  الذى 

حب  چ  تعاىل:  قوله  يف  جاء  كام  حق 
مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب 
ىت چ ]سورة يونس: 33[ وقوله عز 

ې  ې  ې  ې  ۉ  چ  وجل: 
وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى 
ۆئچ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
يكون  أن  يصح   ]7( املؤمنون:  ]سورة 
املراد به اهلل تعاىل ويصح أن يراد به احلكم 
ويقال  احلكمة،  مقتىض  بحسب  الذى هو 
حكمت  أو  حقًا  أثبتــه  أي  كذا  أحققت 
رضبني:  عىل  احلق  فإحقاق  حقًا،  بكونه 
قال  كام  واآليات  األدلة  بإظهار  أحدمها 

خب  حب  جب  يئ  ىئ  چ  تعاىل: 
حجة  أي   ]9( النساء:  ]سورة  چ  مب 
قوية، والثاين بإكامل الرشيعة وبثها إىل كافة 

ٿ  ٿ  ٺ  چ  تعاىل:  كقوله  الناس 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
]سورة التوبة: 33[، وقوله: چ ے ۓ 
ۓ ڭ چ ]سورة احلاقة: ) -)[ إشارة إىل 
القيامة ألنه حيق فيه اجلزاء، ويقال )حاققته 

فحققته أى خاصمته ىف احلق فغلبته()4(.
احلق إصطالحًا:

وأصحــــاب  العلم  أهل  عرف  لقد 
االختصاص هذه املفردة بأكثر من تعريف 
وإن كان فحوى كالمهم متقارب يف ذلك، 

وهي كالتايل:
تعريف . ) يف  األصفهاين  املحقق  أورد 

)أنَّ  منها:  تعاريف،  عدة  املفردة  هذه 
احلق بمعنى السلطنة، أو أنَّ احلق هو 

امللك()5(.
أن  إىل  فيذهب  السهنوردي  وامــــا 
القانون  يعطيها  )سلطة  هو:  العيني  احلق 

لشخص عىل يشء معني()6(.
أنه:  عىل  العنبكي  قبل  من  عرف  وقد 



أ.د. عبد الكريم العبادي

337

القانون  يقررها  بمزية  شخص  )استئثار 
قيمة  يف  يترصف  أن  بموجبها  وخيّوله  له، 
معينّة باعتبارها مملوكة أو مستحقة له()7(، 
)اختصاص  بأنَّه:  الزرقا  مصطفى  ويعرفه 

يقرر به الرشع سلطنة أو تكليفًا()8(.
مثــــال  بذكر  التعريف  هذا  ويوضح 
قائـــاًل:  لكل من )السلطنة( و)التكليف( 
حتت  من  عىل  الترصف  يف  الويل  )كحق 
واليته، فإنه سلطنة لشخص عىل شخص، 
وكحق البائع يف طلب الثمن من املشرتي، 
فإنه تكليف عىل الثاين ملصلحة األول()9(.

يذكر  كام  شاماًل  التعريف  هذا  ويعد 
جلميــــع  شموله  )نرى  يقول:  إذ  البعض 
تعاىل  اهلل  كحق  الدينيــــة  احلقوق  أنواع 
من  وغريها  وصيام  صالة  من  عباده  عىل 
لتملك،  املدنية كحق  العبادات، واحلقوق 
واحلقوق األدبية كحق الطاعة للوالد عىل 
ولده والزوج عىل زوجته، واحلقوق العامة 
كحق الدولة يف والية الرعية هلا، ويف إقرار 
باملعروف  واألمر  اإلجرام،  وقمع  النظام 
كحق  املالية  واحلقوق  املنكر،  عن  والنهي 
عىل  الواليـــة  كحق  املالية  وغري  النفقة، 
النفس()0)(، و هذا خمتارنا من مفردة احلق.

املطلب الثاين: 
احلقيقة اإلنسانيـــــــــة:

التساؤل:  هذا  يطرح  أن  بد  ال  هنــا 
نفس  هي  زيد  حيملها  التي  اإلنسانية  هل 
شخص  من  ختتلف  أم  هند  عند  اإلنسانية 
إىل آخر؟. اإلنسان بام هو إنسان ال يوجد 

له تشخيص يف اخلارج إال يف مصاديقه.
زيد  إنسانية  إن  ريب  وال  إشكال  فال 
عمرو  إنسانية  عن  ختتلف  خاصة  حصة 
وعن هند وإنسانية هند ختتلف عن إنسانية 
له  الوجود  يف  إنسان  كل  وهكذا  زينب 
إنسانيته اخلاصة به التي ختتلف عن األخر، 
غري  احلصص  ألن  ختتلف  فاإلنسانية  أذن 

الطبائع.
بطبيعـــــة  اجلميع  يشرتك  إنام  نعم؛ 
بقوهلم  املنطق  علامء  عنها  يعب  واحدة، 
)اإلنسان حيوان ناطق(؛ ولكن كل فرد له 

حصة خاصة كام مر.
املرأة والرجل من نفس واحدة:

لقــد جاء اإلسالم بنظام ٍودستور ٍ قّل 
نظريُه يف حياة البرشية كافة وعىل اإلطالق، 
والرجل  املرأة  أن  بأســـــره  للعامل  ليعلن 
واحدة  تكوينــــة  ومن  واحد  جنس  من 
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الذكر  مادة  بني  فرق  ومن طينة واحدة ال 
واألنثى فقال: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ... چ ]سورة النساء: )[، 
چ  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  چ 

]سورة النحل: )7[.
بينهم  والتفاضل  املعيــــار  وجعــــل 
من  األفضـــــل  يتميز  هبا  التي  التقوى، 
 ً رجال  أسودًا  أو  كان  أبيضًا  اإلنســـــان 
فالكل  صغريًا  أو  كان  كبريًا  أنثى  ام  كان 
املعيــــار  هي  فالتقوى  اهلل،  أمام  سواسية 
مقياس  اإلسالم  يعتبها  والذي  احلقيقي 
يف  ســـواء  واملرأة  الرجل  بني  األفضلية 

الدنيا واآلخرة.
قال تعاىل: چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ژچ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ 

]سورة احلجرات: 3)[.
االشرتاك باحلقوق

 والواجبـــــات والتكاليف:
أشكل البعض عىل انه هناك فرق بني 
العدالة  الذكر واألنثى، وغري ممكن حتقيق 

بينهام، والدليل عىل ذلك قوله تعاىل:

]سورة  ۉچ  ۉ  چۅ 

تقـــــولون  فكيف   ،]36 عمران:  آل 
ألن  اجلواب؛  معرض  يف  بالتســـاوي؟. 
من  الذكر  له  يصلح  ملا  تصلح  ال  األُنثى 
من  يلحقها  ملا  املقدس،  املسجد  خدمة 

هذا  بذلك،  الغلامن  خيتص  وإنام  احليض، 
ال يعني سلبها احلق بل اآليات والروايات 

رصحت بذلك.
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چڄ 

ڃچ ]سورة الذاريات: 56[، واملرأة 
من اإلنس هي والرجل عىل صعيد واحد؛ 
واالنصياع  الطاعة  الغاية  هلذه  خلقت 

ألوامر الباري سبحانه.
للحضــــارات  اإلسالم  أعلن  وقد 
للمرأة احلرية  العامل أن  واألمم، بل ولكل 
والتعبد  والتدين  الدين  اختيار  يف  املطلقة 

لقوله تعاىل: چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڱ چ ]سورة النحل: 97[.
أن  الكريمة،  اآلية  رصيح  من  يستفاد 
إيامن املرء وعمله الصالح الذي يعتب ثمرة 
اهلل،  ميزان  يف  الوحيد  املعيار  هو  إيامنه، 
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وليس هناك قيد أو رشط آخر لبلوغ احلياة 
حيث  من  ال  األخروي،  واألجر  الطيبة، 
العمر  حيث  من  وال  واألنوثة،  الذكورة 
وال من حيث العرق أو القبيلة أو القومية 
الظاهرية  واملرتبة  املقام  حيث  من  وال 

لقوله تعاىل أيضًا: چ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ 

عمران:  آل  ]سورة  چ  ٺ  ٺ  ٺ 

.](95
زوجة،  أو  بنتًا،  أو  أمًا،  إمــــا  واملرأة 
هذه  بكل  بمراعاهتا  الكريم،  القرآن  أمر 
العناوين، ال من باب أراد ان يفضلها عىل 
الرجل؛ بل من باب الظلم الذي كان واقعا 
واملرأة  الرجل  تساوي  باب  ومن  عليها، 
باحلقوق والواجبات ألجل حتقيق العدالة 

يف خمتلف رشائح املجتمع.
ڳ  ڳ  چ  ُأّم:  هي  حيث  فمـــــن 
ںچ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
حيث  من  وأما   ](3 اإلرساء:  ]سورة 
الكريم،  القرآن  أمر  فقــــد  زوجـــة،  هي 

پ  چ  باملعروف:  بمعارشهتـــــا 
ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ 
البقــــرة: )3)[،  ]سورة  ٺ ٺچ 

فكان  الرشعية  التكاليف  حيث  من  وأما 
ڻ  چ  اجلنسني:  من  لكل  شامال  اخلطاب 
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[.
فتحقيق العدالة بني فئات املجتمع من 
التي  والفاعلة  واملتجددة  العميقة  املفاهيم 
يسعى إليها اإلنسان ومن خالل النصوص 
حضارة  أول  اإلسالم  نجد  اإلسالمية 
إىل  اإلنساين ودعت  القانون  وضعت هذا 

تطبيقه.
يف اإلنسانية.. )
يف الكرامة.. )
يف اإليامن باهلل تعاىل.. 3
يف التكاليف الرشعية.. 4
يف الرتبية والتهذيب.. 5
يف العلم والعمل.. 6
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يف احلساب، والثواب.. 7
مجيع  يف  األصالة  ان  تقدم  مما  حتصل 
واحلج،  والصيام،  كالصالة،  التكاليف 
والزكاة،... إلخ، واملعامالت، فاخلطابات 
للرجال  واألنثى،  للذكر  شاملة  الرشعية 
القرآن  يف  الواردة  فاخلطابات  والنساء، 
َا النَّاُس  الكريم، جاءت هبذا الشكل »َيا َأهيُّ
اْعُبُدوا َربَُّكُم«، هذا شامل للرجال والنساء 
وأيضا  سواء،  حد  عىل  واإلناث  للذكور 
ِذيَن آَمنُوا«، سواء  َا الَّ هذه اخلطابات »َيا َأهيُّ
يف املدح أو الذم، أو األمر أو النهي، إالّ ما 
بني  فرقًا  هنالك  أن  بمعنى  بالدليل  خرج 
التكليف  أو  بالرجال،  اخلاص  التكليف 
من  بد  ال  الفرق  وهذا  بالنساء،  اخلاص 
يبقى  الدليل  فقد  وان  عليه،  دليل  وجود 

أصل االشرتاك حاكاًم.
هذا  يف  حقيقتــه  عىل  سنقف  ما  وهذا 
خارج  أمر  أي  تعاىل،  اهلل  شاء  إن  املبحث 

عن هذا األصل أو داخل فيه.
املطلب الثالث:

حق املرأة يف التعليـــــــــم:
حسب ما مر علينا من قاعدة االشرتاك 
بني  الرشعية  التكاليف  ويف  اإلنسانية،  يف 

والتعليم  التعلم  فحق  واألنثى،  الذكر 
للمرأة ثابت هلا وذلك لألصل األويل وهو 
هذه  من  منعها  يمكن  فال  الباءة  أصالة 

الوظيفة، إذ منعها يوجب املحاذير اآلتية:
حتريم ما 	حل اهلل:	. 

والتعليـــم،  التعلم  من  املرأة  منع  أن 
املقدس  الشارع  ينه  مل  حيث  حمرم  ترشيع 
مع  التعليم  بوظيفة  املرأة  تقوم  أن  من 

ے  ھ  ھ  ھ  چ  بحجاهبا:  احلفاظ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
النحــل:  ]ســـورة  ۉچ  ۅ  ۅ  ۋ 

.]((6
ما  كإباحة  تعاىل،  اهلل  أحل  ما  وحتريم 
هذه  من  املرأة  يمنع  من  فكل  اهلل،  حرم 
اهلل  مع  مرشًعا  نفسه  ب  نصَّ قد  الوظيفة، 

ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  چ  تعاىل: 
ۓ چ ]سورة يونس: 59[.

تفويت مصلحة:	. 
ال شك وال ريب أنَّ حرمان املرأة من 
التعلم والتعليم هي خسارة للمجتمع من 
املجتمع،  يف  فعال  عنرص  املرأة  إنَّ  حيث 
العامل أفضل من اجلاهل  أنَّ  والعقل حيكم 
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ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چ  يقول:  تعاىل  واهلل 
چ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ 

]سورة الزمر: 9[.
الرجال  فيها  يشرتك  خطابات  وهذه 
والنساء، فعدم اشرتاك املرأة يف هذا املغنم 

ال  وخسارة  للمصلحة  تفويتًا  ُيَعدُّ  واقعًا 
تعوض.

يف  يسهم  املعارف  بنور  املتنور  وأنَّ 
نحو  وازدهاره  وجمتمعـــه  نفســــه  تطور 

ٱ  چ  تعاىل:  قال  كام  سعيد  مستقبــــل 
فـاطــر:  ]سورة  ٻچ  ٻ  ٻ 
باملعارف،  اجلاهل  األعمى هو  9)[، ألنَّ 
والبصري وهو العارف، واملعرفة ال تأيت ال 

بالتعلم والتعليم.
	مهية تعليم املر	ة:ج. 

النّهوض بعقلّية املرأة وتوسيع مدراكها . )
طريق  هو  فالّتعليم  تفكريها،  وطريقة 
معرفة ما حولنا وفهم متغرّيات الكون 
املختلفة  بأدواته  العلم  أّن  كام  واحلياة 
يعمل عىل تنوير العقول، واستثارهتا، 
وحتفيزها للّتفكري واإلبداع والّتحليل، 
كام يعمل عىل توسيع مدارك اإلنسان 
وتنويع طرق تفكريه، فاملجتمع حيتاج 

إىل  لتقف جنًبا  باستمرار  املرأة  جلهود 
التي  باملهام  تقوم  إذ  الّرجل  جنب مع 
النّفسّية  وقدراهتا  صفاهتا  مع  تتوافق 
يف  لدورها  املرأة  وبأداء  واجلسامنّية؛ 
سبيل  يف  األدوار  تتكامل  املجتمع 

تقّدم املجتمع وهنوضه.
تعّد . ) حني  فاملرأة  اجليل،  وتربية  تعليم 

لتقّدم  مؤّهلة  تصبح  ّصحيحا  إعدادا 
التي  والرّتبوّية  الّتعليمّية  الّرسالــــــة 
حث  ما  وهذا  منها،  املجتمع  ينتظرها 

عليه القرآن الكريم: چ ٺ ٺ ٿ 
ٿ چ ]سورة طه: 4))[، فمن غري 
بالدعاء  يأمرنا  تعاىل  اهلل  أن  معقول 
املرأة من طلبه؟!.  ليزيدنا علام ويمنع 
عن  فضال  الصبيان  به  يقل  ال  ما  هذا 

الفتيان.
دفع املفاسد:د. 

فيها  الرجال  برع  مهام  مسائل  هناك 
ذلك  يف  الرجــال  من  أجدر  النساء  تبقى 
العمل، خصوص يف حقل الفقه التطبيقي 
يف  وكذلك  املرأة(،  يف  اخلاصة  )املسائل 
النساء،  بمسائل  املتخصص  الطب  حقل 
فتعليم املرأة هذا النوع من العلوم فيه دفع 
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ونبقى  بالنساء،  الرجال  اختالط  مفسدة 
حمافظني عىل عفة النساء من عدم عرضهن 
مباحا  األمر  هذا  كان  وإن  الرجال،  عىل 
يف حال الرضورة، لكن عند تعليم النساء 

ترتفع هذا الرضورة.
الشواهد واألدلة القرآنيـــــــة

 التي تثبت تعليم املرأة:
بشكل  األديان  أدبيات  يف  نقرأ  حينام 
مل  غريها  أو  الساموية  كانت  سواء  عام 
حقوقًا  أعطت  الديانات  من  ديانة  نجد 
للمرأة كام أعطته رشيعة اإلسالم املحمدي 
خالل  من  وواضح  جيل  وهذا  األصيل، 
لنا  ويمكن  املباركة،  اآليات  من  العديد 
فقسم  قسمني:  إىل  اآليات  تلك  نقسم  أن 
مبارش،  بشكل  العلم  طلب  إىل  أشار  منها 
غري  بشكل  ذلك  إىل  يشري  اآلخر  والقسم 

مبارش، ومنها:
مايشري إىل الطلب العلم بشكل  	والً: 

مبارش:
البعض  قبل  من  تسمى  املباركة  اآلية 

ائ  ى  ى  ې  چ  النفر:  بآية 
ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

]سورة  یچ  ی  ىئ  ىئ 
التوبة: )))[. فهذه اآلية من اآليات التي 
احلث  يف  املفرسين  من  البعض  هبا  يستدل 

عىل طلب العلم، من خالل ماييل:
هذه  يف  املذكورة  )التفقه(  مفردة  إنَّ 

اآلية املباركة تدل عىل حتصيل مجيع املعارف 
بوجوب  وتأمر  واألخرويــــة،  الدنيوية 
وكذلك  املسلم،  للفرد  والتعلـــم  التعليم 
يعلمهم،  من  اتباع  املتعلمني  من  تطلب 
أوالها  التي  الكبرية  املكانة  تبني  وكذلك 
الشيخ  يشري  إذ  العلم  لطلب  اإلسالم 
من  املقصود  أّن  شك  )ال  بقوله:  مكارم 
التفقه يف الدين هو حتصيل مجيع املعارف و 
األحكام اإلسالمية... ، وبتعبري آخر فإهّنا 
أوجبت التعلم و التعليم معًا، و إذا كانت 
الدنيا يف يومنا احلارض تفتخر بسنّها التعليم 
اإلجباري، فإّن القرآن قد فرض قبل أربعة 
عرش قرنا هذا الواجب عىل املعلمني عالوة 

عىل املتعلمني()))(. 
فسد حاجة األمة من العلوم واملعارف 
األشياء  من  يعتــب  قطاعاهتــــا  بمختلف 
من  لألّمة  بد  ال  )إذ  ألبنائهــــا  الرضورية 
كان  ربام  و  احلاجات...،  سّد  يف  التنّوع 
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الدينية  املعرفة  إىل  احلاجة  ذلك  مقدمة  يف 
الشاملة التي تثري الوعي الديني املنفتح يف 

واقع الناس()))(.
من  النفرة  التطلب  الكريمــة  فاآلية 
احلرجة  احلاالت  إال يف  اجلهاد  إىل  اجلميع 
أبنائها  مجيع  إىل  وحتتاج  األمة  هبا  متر  التي 
)وما استقام هلم أن ينفروا مجيعًا لنحو غزو 
يثبطوا  أن  و طلب علم كام ال يستقيم هلم 

مجيعًا()3)(.
إنَّ املتأمل يف اآلية املباركة ومن خالل 
تتبعه لبعض التفاسري جيد أنَّ تتضمن عدة 

مطالب منها:
أي . ) املسلمني،  مجيـع  نفـــــرة  عـــدم 

خروجهم إىل اجلهاد.
عىل . ) أنــــزل  ومــا  الدين  يف  التفقــــه 

.اخلاتم
أنَّ املطلوب منهم يف كال اجلانبني هو . 3

فرض كفاية.
رجعـوا . 4 إذا  املجاهدين  هؤالء  إنذار 

من  اإلسالم  تعاليم  هلم  وتبني  إليهم، 
يريده  ما  عىل  واالطالع  التبرص  أجل 

الشارع املقدس منهم ومااليريده.
اآلية . 5 بيان  يف  ماتقدم  يف  وماهيمنا 

لعموم  اآلية  خطاب  أن  هو  املباركة 
الذي  الشق  يف  وخاصـــة  املسلمني، 
أنَّ  وبالتايل  العلم،  طلب  عىل  حيثهم 
الذي  املجمتع  هذا  من  جزءًا  املراة 
خوطب بام تقدم، فتكون مشمولة هبذا 

احلث.
سورة  من  املباركـــــة  اآليــــة  ثانيًا: 

گ  گ  گ  گ  چ  األحزاب: 
ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
]سورة األحزاب:  ڱ ں ں ڻچ 

.]34
ففي خالل هذه اآلية الكريمة، نالحظ 
  بأنَّ اهلل سبحانه وتعاىل، يأمر نساء النبي
بالتذاكر يف بيوهتن، فاآلية الكريمة ابتدأت 
بعبارة حتمل صيغة األمر )وأذُكرن(، فهي 
  بمثابة التوجيه املبارش إىل نساء اخلاتم
بذلك الذكر، وعدم االكتفاء باجللوس يف 
فال   ،األكرم للنبي  املبارك  البيت  بيت 
القرآن  من  يتىل  ملا  والتعلم  الذكر  من  بد 
واحلكمة يف تلك البيوت، والذكر مايقابل 
امليزان: )ظاهر  النسيان، إذ يقول صاحب 
النسيان  يقابل  ما  بالذكر  املراد  أن  السياق 
التشديد  و  التأكيد  لسياق  املناسب  هو  إذ 
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الوصية  بمنزلة  فيكون  اآليات  يف  الذي 
من  إليهن  وجه  ما  بإمتثال  الوصية  بعد 
تأكيد  ُبُيوتُِكنَّ  يِف  قوله  يف  و  التكاليف، 
آخر()4)(، واملراد من احلكمة وان اختلف 
اىل  إشارة  فيه  ولكن  فيها،  املفرسون 

املحتوى العميق و العلم املخفي فيه)5)(.
طلب  إىل  املسلمة  املرأة  سعت  وقد 
وروي  النبوة،  عرص  بدايــــة  منذ  العلم 
 النبي لسامع  حيتشدنَّ  كن  النساء  أنَّ 
أجل  من  معه  اجلامعة  الصالة  وحيرضن 
بيتها  يف  املرأة  صالة  ألنَّ  ونظرًا  التعلم، 
أجل  من  املسجد،  يف  الصالة  من  أفضل 
خصص  فقد  والتزاحم،  االختالط  عدم 
النساء(،  )باب  يسمى  بابًا  هلن   النبي
ذاته  الباب  عىل  يطلق  االسم  هذا  والزال 

إىل اآلن)6)(.
فمن خالل ماتقدم يمكن لنا القول:

عىل  حث  فيها  املباركـــة  اآلية  بأنَّ 
نسيانـــه،  وعـــدم  القرآن  بحفظ  التذكري 
وكذلك البحث يف املحتوى الذي تشتمل 
من  بالرغم  املباركـــة،  اآليات  هذه  عليه 
بيوت  املباركة وهي  البيوت  أنكن يف هذه 
علم،  لكل  مدينة  وهو   ،حممد النبي 

التعلم  ولكن البد من احلفظ واحلث عىل 
التي  اآليات  تلك  حمتوى  يف  واخلوض 
الدينية  العلوم  من  العديد  عىل  تشتمل 
لنا  يمكن  حاصل  وكتحصيل  والدنيوية، 
طلب  عىل  املباركة  اآلية  بتلك  االستدالل 

العلم واحلث عليه لسائر نساء املسلمني.
املرأة  تعليم  فإنَّ  ماتقدم  إىل  وإضافة 
بل  مقبول،  أمر  جمــرد  ليس  اإلسالم  يف 
وينبغي  فيه،  ومرغوب  مطلوب  أمر  هو 
متقدمة  بخطوات  والسري  إليه،  املسارعة 
وثابتة فيه، ووجود مثل هذه احلالة هو من 
وسريه  البرشي  املجتمع  سالمة  عالمات 
العلامء:  بعض  فيقول  الصحيح،  باالجتاه 
)إّننا نعتقد أّن ِ النساء يف كّل ِ جمتمٍع برشي 
الفرصة  جيدن  أن   ِ وعليهّن  قادرات  ساملٍ 
التقّدم  جمال  يف  والتسابق  اجلهد  لبذل 

العلمي()7)(.
طلب  عىل  تدل  التي  اآليات  ثانيًا: 

العلم بشكل غري مبارش.
املباركة  اآليات  إىل  تطرقنـــــا  بعدما 
أهنا  عىل  منهــــا  نستشف  أن  يمكن  التي 
حقوق  من  حق  العلم  ًّطلب  ان  إىل  تشري 
إىل  سنتطرق  وجيل،  رصيح  بشكل  املرأة 
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بعض اآليات التي تتكلم عن فضل العلم 
املسلـــم،  الفرد  حياة  يف  ودوره  والتزكية 
ويتضح ذلك من خالل عدة آيات يمكن 

ذكرها كاآليت:
ىئ . ) ېئ  ېئ  ېئ  چ  تعاىل:  قوله 

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ 
مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب 
حجچ  يث  ىث  مث  يتجث  ىت 

]سورة املجادلة: ))[.
موجه  الكريمـــــة  اآلية  يف  فاخلطاب 
اإليامن  بثوب  املتلبسني  املؤمنني  لعموم 
فقوله: چ ېئ ېئ ېئ چ يشمل كل 
من آمن باهلل ورسوله، وبام أنزل وبام فرض 
دون  للذكور  اخلطاب  يكن  فلم  عليهم، 
اجلميع،  شمل  بل  بالعكس،  أو  اإلناث 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  چ  سبحانه:  يقول  ثم 
وليفسح  فيها،  توسعوا  چ،  ی  ی 
يتضامون  بعضكم عن بعض. قيل: كانوا 
القــــرب  عىل  تنافًسا   ،النبي بمجلس 
كالمه)8)(،  استامع  عىل  وحرًصا  منــــه، 
لكم  القول  حالة  يف  خيبهم  تعاىل  فاملوىل 
لآلخرين:  املجال  تفسحوا  ان  تفسحوا، 

تريدون  فيام  چ،  مئىئ  حئ  جئ  ی  چ 

أنه:  القمي يف تفسريه  فيه، وينقل  التفسح 
كان رسول اهلل  إذا دخل املسجد يقوم 
له الناس فنهاهم اهلل أن يقوموا له، فقال: 
املجلس،  يف  له  وسعوا  أي:  )تفسحوا( 

إذا  يعني  فانشزوا(،  انشزوا،  قيل  )وإذا 
قال: قوموا، فقوموا)9)(.

تعظيم،  إىل  اخلطاب  ينتقل  ُثمَّ  ومن 
مب  چ  بقوله:  اإليمــــان،  أهل  ورفع 
السيد  ويذكر  چ،  حت  جت  يب  ىب 
تعليقًا  اآلية  هذه  بخصوص  الطباطبائي، 
تعاىل  قائاًل: ال ريب يف أن الزم رفعه  قياًم 
درجة عبد من عباده مزيد قربه منه تعاىل، و 
هذا قرينة عقلية عىل أن املراد هبؤالء الذين 
أوتوا العلم العلامء من املؤمنني فتدل اآلية 
مؤمن  طائفتني:  إىل  املؤمنني  انقسام  عىل 
العامل  املؤمن  و  عامل،  مؤمن  و  عامل  غري 
العامل وهذا بني من خالل  أفضل من غري 

قوله تعاىل: چ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
ىئ چ ]سورة الزمر: 9[.

رفع  من  ذكر  ما  أن  بذلك  يتبني  و 
الدرجات يف اآلية خمصوص بالذين أوتوا 
الرفع  من  املؤمنني  لسائر  يبقى  و  العلم 
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اهلل  يرفع  التقدير  يكون  و  واحدة،  بدرجة 
الذين  يرفع  و  درجة  منكم  آمنوا  الذين 

أوتوا العلم منكم درجات)0)(.
وحينام نقف عىل أسباب نزول بعض 
تعطينــا  ال  كانت  وإن  املباركة،  اآليات 
القدر املتيقن من السبب والتفسري، ولكنها 
االستفادة  يمكن  القرائن  من  قرينة  تبقى 
سبب  تفسريه  يف  الطبيس  ينقل  إذ  منها، 
ابن  عن  قائاًل:  الكريمة  اآلية  هذه  نزول 
رسول  أمر  مكة  فتح  يوم  كان  ملا  عباس 
اهلل بالالً حتى عال ظهر الكعبة، و أذن 
فقال عتاب بن أسيد احلمد هلل الذي قبض 
احلرث  قال  و  اليوم،  هذا  ير  مل  حتى  أيب 
بن هشام أما وجد حممد غري هذا الغراب 
األسود مؤذنًا، و قال سهيل بن عمرو أن 
يرد اهلل شيئا يغريه لغريه، و قال أبو سفيان 
رب  به  خيبه  أن  أخاف  شيئًا  أقول  ال  إين 
 رسول اهلل الساموات فأتى جبائيل
فأخبه بام قالوا فدعاهم رسول اهلل ، و 
و  اآلية  ونزلت  به  فاقروا  قالوا  عام  سأهلم 
زجرهم عن التفاخر باألنساب و االزدراء 

بالفقر و التكاثر باألموال عن مقاتل)))(.
يسأل  ربام  تعاىل  اهلل  بقول  واملتأمل 

ملاذا  قائاًل:  الرفعة  تلك  وراء  الرس  عن 
الرفعة  هبذه  العلم  أهل  تعاىل  املوىل  خص 
فقد  عابدًا،  الفرد  كان  وإن  غريهم،  دون 
بقلبه مقباًل عىل ربه أفضل من  البد  يكون 

صاحب العلم؟.
إنَّ  بالقول:  يمكن اإلجابة عىل ذلك، 
املعرفة  وهذه  املعرفة،  هي  العبادة  روح 
كانت  فكلام  آلخر،  شخص  من  ختتلف 
كان  كلام  سبحانه،  باهلل  أكثر  معرفة  لديه 
العارف مفّضل عىل  فالعامل  قرًبا منه،  أكثر 

غريه درجات)))(.
الصادق،  عن  نقل  ما  تقدم  ما  ويؤيد 
فضل  )إن  قال:   النَّبي أن   أبيه عن 
عىل  الشمس  كفضـــل  العابد  عىل  العامل 
العابد  غري  عىل  العابد  وفضل  الكواكب، 

كفضل القمر عىل الكواكب()3)(.
مطلوب  العلم  بصاحب  واالقتداء 
رشًعا عقاًل، وأنَّ هناك عدة أسباب تكمن 

وراء ذلك االقتداء يمكن إمجاهلا بام ييل:
• عن 	 االحرتاز  كيفية  من  يعلم  ألنــــه 

احلرام و الشبهات.
• من 	 أكثر  النفس  بمحاسبة  يعرف  و 

غريه.
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• و يعلم من كيفية اخلشوع و التذلل يف 	
العبادة ماال يعلمه غريه.

• و 	 أوقاهتا  و  التوبة  كيفية  من  يعلم  و 
صفاهتا ماال يعرفه غريه.

• ماال 	 احلقوق  من  يلزمه  فيام  يتحفظ  و 
يتحفظ منه غريه)4)(.

عن  الوارد  احلديث  خالل  يف  ونرى 
غاية  يف  يعد  والذي   األكرم الرسول 
وإنَّ  العامل  مقام  لنا  يبني  حيث  األمهية 
مقام  يف  والشهداء  األنبياء  كمنزلة  منزلته 
أحد  ألي  املقام  هذا  يكون  فال  الشفاعة، 
باستثناء هؤالء الثالثة: فيقول: »يشفع 
ثّم  العلامء،  ثّم  األنبياء،  ثالثة:  القيامة  يوم 

الشهداء«)5)(.
فاملتحصل مما تقدم، أنَّ املوىل سبحانه 
وتعاىل، أعطى هذه املنزلة الكبرية لصاحب 
العلم، دون أن خيصص فئة من الفئات أو 
جنس من األجناس أو عرق من األعراق، 
الرفعة موجهًا ألثنني ومها:  فكان خطاب 
أهل اإليامن، وأهل العلم، وهذه املقامات 
اهلل  قبل  من  العلم  حلامل  أعطيت  أنَّام 

سبحانه، نظرًا ملكانته عند املوىل تعاىل.
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ   .(

یچ  ی  ی  ی  ىئىئ 
]سورة الزمر: 9[.

اهلل  قبل  من  بالتوجيه  تشعر  فاآليــة 
يقول  حينام    اخلاتم  نبيه  إىل  سبحانه 
له، )قل( أي: أخبهم، ولكن بأي صيغة 

خيبهم، فمن خالل اآلية الكريمة خيبهم 
اإلنكار  وجه  عىل  االستفهــــام  بصيغــــة 
ِذيَن َيْعَلُموَن( احلق،  عليهم )َهْل َيْسَتِوي الَّ
َيْعَلُموَن( و ال  ِذيَن ال  الَّ )َو  به،  و يعملون 
)إِنَّام  أبدًا  يتساويان  ال  فإهنام  به،  يعملون 
ذوو  أي  اأْلَْلباِب(  )ُأوُلوا  ذلك  ُر( يف  َيَتَذكَّ

العقول)6)(.
املباركة  اآلية  يف  تقدم  ما  خالل  فمن 
الذين  بني  االستواء  بعدم  القول:  نستطيع 
واملبادئ  القيم  ناحية  من  العلم  يملكون 
يتقدم  بل  أصاًل،  يملكونه  ال  غريهم،  مع 
اجلهل،  أصحاب  عىل  العلم  أصحــــاب 
النَّاس،  وسائر  وتعاىل  سبحانه  املوىل  عند 
و ينطلقوا يف رحابه، و يتعمقوا يف أرساره 
ليحصلوا عىل اهلدى من خالله، و ليصلوا 
حركة  و  اإليامن،  وعي  يف  اهللَّ  معرفــة  إىل 
  االلتـــــزام، و قد استوحى اإلمام عيل
ما  امرئ  كل  »قيمة  فقـــــال:  املعنى  هذا 
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حيسنه«)7)(.
جعلها  التي  الكبرية  األمهيَّة  وهذه 
املوىل تعاىل للعلم مل يستثن أحدًا منها حتى 
اخلالئق  الذي هو سيد   ،االنبياء خاتم 
أمهيَّة  عىل  يدل  مما  السامء  وتلميذ  أمجعني 
النفس  بناء  يف  كبري  اثر  من  ومالــه  العلم 
الذين  أولئك  وخاصـــــــة  واملجتمعات، 
والرقي يف  السمو  عالية من  مرتبة  يبلغون 
عن  احلديث:  يف  ورد  فقد  اجلانب،  هذا 
العلامء  ))مداد  قال:  أنه   : اهللَّ رسول 

خري من دماء الشهداء(()8)(.
شهادهتــــــم  تعاىل  املوىل  قرن  ولقــد 
يقول  حيث  املالئكة،  بشهادة  التوحيدية 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  شأنــــــــه:  جـــل 
ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
]سورة  ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
هللّ  املالئكة  شهادة  أما   ،](8 عمران:  آل 
بالوحدانية فألهنم مفطورون عىل اإليامن، 
مجيع  و  األنبياء  هنا  العلم  بأويل  املراد  و 
األنبياء يف  مقام  أقامهم  الذين  باهللّ  العلامء 
الدعوة إليه سبحانه، و شهادة العامل تقرتن 
طالب  تقنع  أن  شأهنا  من  التي  باحلجة 

احلقيقة )9)(.

طلب  إىل  املسلمة  املرأة  سعت  وقد 
وروي  النبوة،  عرص  بداية  منذ  العلم 
 النبي لسامع  حيتشدنَّ  كن  النساء  أن 
أجل  من  معه  اجلامعة  الصالة  وحيرضن 
بيتها  يف  املرأة  صالة  ألنَّ  ونظرًا  التعلم، 
أجل  من  املسجد  يف  الصالة  من  أفضل 
خصص  فقد  والتزاحم،  االختالط  عدم 
النساء(،  )باب  يسمى  بابًا  هلن    النبي 
ذاته  الباب  عىل  يطلق  االسم  هذا  والزال 

إىل اآلن)30(.
أيب  عن  األخبـــــار  بعض  يف  وورد 
 : للنبي  النساء  قالت  اخلدري:  سعيد 
من  يومًا  لنا  فاجعل  الرجال،  عليك  غلبنا 
نأتك تعلمنا ممَّا علمك اهلل،، فقال  نفسك 
هلن رسول اهلل: )اجتمعن يوم كذا وكذا يف 
 النبي فأتاهن  فاجتمعن  كذا(  موضع 
علمه  مما  وعلمهن  وأمرهن  فوعظهن 

اهلل))3(.
آيات التعليم والتزكية.. 1

ذكر املوىل تعاىل مفرديت العلم والتزكية 
يف موارد عديدة من كتابه تعاىل، ومرة يقدم 
ويتبني  بالعكس  وأخرى  العلم،  مفردة 

ذلك يف اآليات التالية:
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• املباركة من سورة 	 اآلية  تعاىل يف  قوله 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  اجلمعة: 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڦ ڦ ڄ چ ]سورة اجلمعة: )[.

• آل 	 سورة  من  الكريمـــــة  اآلية  ويف 
ې  ې  ې  ې  ۉ  چ  عمران: 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ال  ]سورة  ىئچ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

عمران: 64)[.
• تشري 	 الكريم  القرآن  يف  آيات  وردت 

املسلمني  هبا  وتأمر  القراءة  أمهية  إىل 
ڱ  چ  تعاىل:  كقوله  واملسلمــــات، 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
 ،]98 النحل:  ]سورة  ۀچ 

ے  ھ  ھ  ھ  چھ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ڭچ ]سورة اإلرساء: 45[.

نجد  وأمثاهلا  الكريمة  اآلية  هذه  ويف 
من  يطلب  وتعاىل  سبحانـــه  البارئ  بأنَّ 
التزكية،  )التالوة،  التالية:  األمور  أنبياءه 

التعليم، احلكمة(، وكلها تصب يف خدمة 
املخلوق  ذلك  بناء  به  ُيقصد  الذي  العلم، 
وأرسل  تعاىل  املوىل  خلقة  الذي  البرشي، 
له العرشات من الرسل من أجل املسامهة 
من  وإخراجه  احلق،  طريق  إىل  هدايته  يف 
عىل  اهللّ  آيات  فتالوة  النُّور،  إىل  الظلامت 
يف  األرواح  و  األفكار  إيقاظ  أي  النّاس، 
و  املنذرة،  و  املبرشة  اإلهلية  اآليات  ظل 
ألهنا  البعض  رأي  عىل  »التالوة«  سميت 
مقدمة  وهي  نظم.  و  تتبع  وفق  عىل  قراءة 
الرتبيــــة.  و  التعليم  و  اإلعداد  و  لليقظة 
لعل  و  بالتعليــم  إاّل  الرتبية  تتحقق  ال  و 
التفاوت بني »الكتاب« و »احلكمة« يف أن 
و احلكمة  الساموية،  الكتب  يعني  الكتاب 
تعني العلوم و األرسار و العلل و النتائج 
التي يعلمها  املوجودة يف األحكام، و هي 
اهلدف  هو  و  »التزكية«  وأما  أيضا.  النّبي 
بذلك  و  أيضـــًا،  التطهري  هي  و  األخري، 
يتلخص اهلدف النَّهائي من بعثة األنبياء يف 
دفع اإلنسان عىل مسرية التكامل »العلمي« 

و »العميل«))3(.
من  تتكون  اإلنسانيـــة  والشخصية 
تربيــــة،  إىل  حتتاج  لذلك  وغريزة  عقل 
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واألنبياء هم املربون واملعلمون، وقد ذكر 
أربعة  يف  والتعليم  الرتبية  مسألة  القرآن 
يف  و  األنبياء،  هدف  باعتبارمها  مواضع 
عىل  »الرتبية«  قدمت  منها  مواضع  ثالثة 
عمران،  -آل   (5( )البقرة،  »التعليم« 
واحد  موضع  يف  و   ،)( -اجلمعة،   (64
و  بحثنا(،  )آية  الرتبية  عىل  التعليم  تقدم 
نعلم أن الرتبية ال تتم إاّل بالتعليم. لذلك 
حني يتقدم التعليم عىل الرتبية يف اآلية فإنام 
ذلك بيان للتسلسل املنطقي الطبيعي هلام، 
الرتبية،  فيها  تقدمت  التي  املواضع  يف  و 
اهلدف،  أهنا  إىل  إشارة  ذلك  يكون  فقد 
ألنَّ اهلدف األصيل هو الرتبية، و ما عداها 

مقدمة هلا)33(.
و  نظاما حلياهتم  اْلِكتاَب(   ُمُهُم  ُيَعلِّ و)َ 
ْكَمَة  احْلِ يعلمهم.  دينهم،  لطقوس  ترشيعا 
دساتري  من  العملية  باحلياة  يرتبط  ما  و 
يِهْم(  ُيَزكِّ )َو   ، اجتامعية.  آداب  و  خلقية 
و  اإلرادة،  و  اإليمـــان  روح  فيهم  ينمي 
إىل  يربيهم عىل مكارم األخالق و حيوهلم 
طاقة هائلة لتعمري احلياة و بسط السالم و 

الرفاه يف أرجاء األرض)34(.
كتابه  يف  لنا  ينقل  وتعاىل  سبحانه  فاهلل 

الكريم بأنَّ من وظائف األنبياء األساسية 
قلياًل  تدبرنا  ولو  والتعليم،  التزكية  هي 
الكريمة  لآليات  قدمناه  الذي  البيان  بعد 
العلم  املصطلحني  كال  عن  تتكلم  التي 
أعطى  قد  تعاىل  املوىل  أن  نجد  والتزكية، 
لكال املفردتني أمهية كبرية واهلدف من هذه 
األمهية ملا هلام من دور هام يف بناء شخصية 
واإلنسانية  خاص  بشكل  املسلم  الفرد 

بشكل عام.
ونالحظ بأنَّ مفرديت التعليم والتزكية 
مل توظف من قبل النبي لفئة خاصة من 
إليه، وبطبيعة  املجتمع بل لكل من أرسل 
احلال فهو يشمل أهم عنرص عىل وجه هذه 
من  املكون  البرشي  العنرص  وهو  البسيطة 

كال اجلنسني.
فام تقدم يدل عىل كامل كرم اهلل بعباده 
بأن عّلمهم ما مل يعلموا ونقلهم من ظلمة 
علم  فضل  عىل  ونبه  لعلم  نور  إىل  اجلهل 
الكتابة ملا فيه من املنافع العظيمة وكادونت 
ضبطت  وال  احلكم  قيدت  وال  العلوم 
إال  املنزلة  اهلل  كتب  وال  األولني  أخبار 
أمور  استقامت  ملا  هي  ولوال  بالكتابة 
الدين والدنيا، لو مل يكن عىل دقيق حكمة 
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اهلل دليل إال أمر القلم واخلط لكفى به)35(.
بالدين  العلم  ارتباط  عرفنا  أنَّ  وبعد 
بإتقــان  وارتباطــــه  تعاىل،  اهلل  ومعرفة 
اجلهل  وأنَّ  املجتمــــع  ورشد  األعمـــال 
أساس الفساد... هل يمكن بعد ذلك كّله 
ختصيص العلم بالرجل وسلبه عن املرأة؟.
إّن اختصاصه بالرجل يعني أّن الدين 
ومعرفة اهلل وإتقان األعامل والرشد... كّل 
ذلك خمتص بالرجل!. وهذا ما مل يقله أحد. 
من هنا نجد الرواية عن النبّي: »طلب 
العلم فريضة عىل كّل مسلم ومسلمة، أال 

إّن اهلل حيّب ُبغاة العلم«.
فالعلم غري خمتّص بالرجل ألنَّ مّبراته 
أمرًا  ليس  املرأة  فتعليم  به،  خمتّصة  غري 
مطلوب  أمر  هو  بل  فحسب،  ممنوع  غري 

وراجح.
ليس جمرد  املرأة يف اإلسالم  تعليم  إن 
أمر مقبول، بل هو أمر مطلوب ومرغوب 
والسري  إليــــه،  املسارعة  وينبغي  فيــه، 
ووجود  فيه،  وثابتة  متقدمة  بخطوات 
سالمة  عالمات  من  هو  احلالة  هذه  مثل 
املجتمع البرشي وسريه باالجتاه الصحيح، 
فيقول بعض العلامء: إّننا نعتقد أّن ِ النساء 

يف كّلِ  جمتمٍع برشي ساملٍ قادرات وعليهّن 
ِ أن جيدن الفرصة لبذل اجلهد والتسابق يف 

جمال التقّدم العلمي)36(.
اخلامتــــــــة:

اهلل  بفضــــل  املقالة  هذه  امتامنا  بعد 
تعاىل، والتي تكلمنا فيها عن حق املرأة يف 
التعليم من الناحية القرآنية وما اهلدف من 
نتائج  الوصول إىل عدة  تعليمها، استطعنا 
يمكن  والتي  الدراسة  هذه  وراء  تكمن 

إمجاهلا بام ييل:
املعرفة . ) اكتساب  إنَّ  املعرفة:  اكتساب 

للمرأة أمر مطلوب بنفسه.
مقدمة العمل: فالعلم مقدمة رضورية . )

غري  املرأة  أنَّ  من  بالرغم  للعمل، 
مطالبة بتأمني لقمة العيش.

مشاكل . 3 من  الكثري  حل  يف  املسامهة 
املجتمع، فالكثري من مشاكل املجتمع 
وخصوصًا مشاكل املرأة فيه ناجتة عن 

عدم العلم أو قلته.
اإلنساين . 4 اجلوهر  إنَّ  اإلنسان:  جوهر 

ذكرًا  كان  سواء  وارتقاًء  نموًا  يزاد 
احلديث  يف  ورد  وكام  للعلم،  بكسبه 
سمعت  قال   ،املؤمنني أمري  عن 
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العلم  طلب  )يقول   :اهلل رسول 
فريضة عىل كل مسلم، فاطلبوا العلم 
فإنَّ  أهله،  من  اقتبسوه  و  مظانه،  يف 
و  عبادة،  طلبـــه  و  حسنة،  هلل  تعلمه 
املذاكرة فيه تسبيح، و العمل به جهاد، 
و تعليمه من ال يعلمه صدقة، و بذله 

ألهله قربة إىل اهلل()37(.
دروس . 5 للطفـــل  ملقن  املرأة  تعتب 

املعلم األول، فيجب أن  احلياة، وهي 
ُيعني بتعليمها ومترينها عىل حب األمة 
والعمل  الدين،  يف  احلسن  واالعتقاد 

بأحكامه.
التنمية . 6 عجلة  دفع  يف  دورها  يعزز 

ورقي املجتمعات.
يساعدها يف محاية ذاهتا والقيام بأعامل . 7

كانت حكًرا عىل الرجال...

الـتأثري . 8 يف  كبري  دور  له  األم  جهل  إنِّ 
واملبــــادئ  األوالد  سلوكيات  عىل 

الرتبوية... 
يضيئ  الذي  الرساج  هو  العلم  فيبقى 
التي  الظلامت  من  لينقله  اإلنسان  حياة 
الوهاج.  رساجه  نور  إىل  كنفها  يف  يعيش 
فهو  العلم،  اإلنسان من  تزود ذلك  ومهام 
بام   اخلاتم هو  فها  طلبــه،  إىل  بحاجة 
املوىل  من  يطلب  وعلم  عظمة  من  يملك 
تعــاىل:  قوله  خالل  من  منه  التزود  تعاىل 
للفــــرد  والبد  ٿچ،  ٿ  ٺ  چٺ 

املسلم السري عىل سريته واالقتداء هبديه يف 
طلب العلم سواء كان ذكرًا أم أنثى، فاملرأة 
أوبنًتا،  زوجة  أو  أخًتا  أو  أًما  كانت  سواء 
األساس  حجر  وضع  يف  تساهم  من  فهي 
يساهم  واعيًا وسلياًم  بناء جمتمًعا  أجل  من 

يف بناء األمم وهنضتها.
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يف  املنري  املصباح  الفيومي،  حممد،  بن  أمحد   )((
 : مــادة  ص0)).  الكبري،  الــرشح  غريب 

احلق.
الصحاح،  اجلوهري،   ، أمحد  بن  إسامعيل   )((

ج4، ص46)، مفردة : حقق.
مقاييس  معجم  زكريا،  بن  فارس  بن  أمحد   )3(

اللغة، ج)، ص5). مفردة حق.
غريب  يف  املفردات  األصفهاين،  الراغب،   )4(

القرآن، ، ص6)).
)5( كاظم، احلائري، فقه العقود، ج)، ص))).
)6( عبد الرزاق أمحد، السهنوردي، ج)، ص).

)7( جميد محيد، العنبكي، فكرتا املصلحة واحلق، 
بحث منشور يف جملة دراسة قانونية صادرة 
عن بيت احلكمة، بغداد،999)م، ص38.

نظرية  إىل  املدخل  الزرقا،  أمحد،  مصطفى   )8(
االلتزام العامة، ص8).

)9( املصدر نفسه، ص8).
زمن  اإلنسان  الذيب، حقوق  )0)( مجال عبود، 

احلرب يف الرشيعة اإلسالمية، ص)3.
اهلل  كتاب  تفسري  ىف  األمثل  مكارم،  نارص   )(((

املنزل، ج6، ص، 68).
)))( حممد حسني، فضل اهلل، من وحي القرآن، 

ج))، ص)4).
ج )،  الصاىف،  تفسري  الكاشـــــاين،  فيض،   )(3(

ص389.
)4)( حممد حسني، الطباطبائي، امليزان ىف تفسري 

القرآن، ج 6)، ص 3)3.
املصدر  الشريازي،  مكارم،  نارص  أنظر:   )(5(

السابق، ج3)، ص)4).

اهلوامش:

الغني، حممد، موسوعة  أنظر: صالح عبد   )(6(
املرأة املسلمة ، ج)، ص93).

املرأة علم وعمل وجهاد،  اخلامنئي،  )7)( عيل، 
ص4.

)8)( البيضاوي، نارص الدين عبداهلل بن عمر بن 
حممد، تفسري البيضاوي، ج5، ص3)).

القمي،  تفسري  إبراهيم،  بن  عيل  القمي،   )(9(
ج)، ص56).

ج9)،  حــســني،  حمــمــد  الــطــبــاطــبــائــي،   )(0(
ص)0).

)))( الطبيس، أبو عيل الفضل بن احلسن، جممع 
بن  الطبى، حممد  البيان، ج9، ص.)0)، 
جرير، جامع البيان ىف تفسري القرآن )تفسري 

الطبى(، ج8)، ص4).
)))( الشريازي، نارص مكارم، التفسري األمثل يف 
كتاب اهلل املنزل، ج8)، ص9)).بترصف.

)3)( املجليس، حممد باقر، ج)، ص9).
التفسري  عمر،  بن  حممد  ــرازي،  ال الفخر   )(4(

الكبري )مفاتيح الغيب(، ج9)، ص494.
)5)( املجليس، حممد باقر، املصدر السابق، ج)، 

ص5).
)6)( الطويس، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري 

القرآن ،ج9، ص 3).
 ،8( احلــكــم:  قــصــار   ، الــبــالغــة،  هنــج   )(7(

ص)48
)8)( الصدوق، ابن بابويه، من الحيرضه الفقيه، 

حتقيق: عيل اكب غفاري، ج4، ص574.
الكاشف،  التفسري  جــواد،  حممد  مغنية،   )(9(

ج)، ص6).
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املرأة،  الغني، موسوعة  )30( حممد، صالح عبد 
ج)، ص93).

))3( املصدر نفسه، ج)، ص94).
))3( الشريازي، نارص مكارم، األمثل ىف تفسري 

كتاب اهلل املنزل، ج)، ص 385.
)33( املصدر نفسه، ج)، ص .385

القرآن،  هدى  من  تقى،  حممد  املدرسى،   )34(
ج)، ص59).

)35( النسفي، عبد اهلل بن أمحد بن حممود، تفسري 
النسفي، ج4، ص368.

املرأة علم وعمل وجهاد،  اخلامنئي، عيل،   )36(
ص4.

األمـــايل،  احلــســن،  بــن  حممد  ــطــويس،  ال  )37(
ص488.

*   *   *
املصادر واملراجع:

القرآن.
بن . ) أمحـــد  احلســـن  أيب  فارس،  ابن 

اللغة، دمشق،  زكريا، معجم مقاييس 
ط3،  احللبــــــي،  مصطفى  مطبعــــة 

400)ه-980)م.
اآللويس، شهاب الدين السيد حممود، . )

الباري  عبد  حتقيق،  املعــــــاين.  روح 
عيل  حممد  منشورات  بريوت،  عطية، 

بيضون، ط)، 5)4)هـ.
الفقــــــه . 3 يف  دروس  باقر،  األيرواين، 

اجلعفـــري،  املذهب  عىل  االستداليل 

إيران، مؤسسة الفقه للطباعة والنرش، 
ط)، )43)هـ..

بن . 4 عبداهلل  الدين  نارص  البيضاوي، 
وأرسار  التنزيل  أنوار  حممد،  بن  عمر 
الرتاث  إحياء  دار  بريوت،  التأويل، 

العريب، ط)، 8)4)هـ..
احلر العاميل، حممد بن احلسن، وسائل . 5

آل  مؤسســـــة  املقدسة،  قم  الشيعة، 
البيت، ط)، 409) هـ.

احلويزي، عبد عيل مجعه، نور الثقلني، . 6
قم املقدسة، إسامعليان، 3)4)هـ..

علــــم . 7 الـمـــــرأة  عيل،  اخلــــامنئي، 
مجعية  بريوت،  وجهــــــاد،  وعمل 
-(003 ط)،  اإلسالمية،  املعارف 

4)4)هـ..
اخلوئي، مباين تكلمة املنهاج السيد أبو . 8

القاسم املوسوي، قم املقدسة، املطبعة 
العلمية، ط)، 396) هـ..

الزخمرشي، حممود بن عمر، الكشاف . 9
عن حقائق غوامض التنزيل، بريوت، 

دار الكتاب العريب، 407)هـ..
مواهـــب . 0) األعىل،  عبد  السبزواري، 

الرمحن يف تفسري القرآن، قم املقدسة، 
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مكتب السيد عبد األعيل السبزواري، 
409)هـ..

تفسري . )) ىف  اجلديد  حممد،  السبزوارى، 
القرآن املجيد، بريوت، دار التعارف، 

ط)، 406)هـ..
احلسني، . )) بن  حممد  الريض،  الرشيف 

هنج البالغة، حتقيق: صبحي الصالح، 
قم املقدسة، 4)4)هـ.

التفسري . 3) مكــــارم،  نارص  الشريازي، 
قم  املنزل،  اهلل  كتـــاب  يف  األمثــــل 
ط)،  عيل  اإلمام  مدرسة  املقدسة، 

))4)هـ -ق.
الصدوق، حممد بن عيل، من الحيرضه . 4)

النرش  مؤسسة  املقدسة،  قم  الفقيه، 
اإلسالمي، ط)، 3)4)هـ..

يف . 5) امليزان  حسني،  حممد  الطباطبائي، 
جامعة  املقدسة،  قم  القرآن،  تفسري 

املدرسني، 7)4)هـ.
الطبيس، أبو عيل الفضل بن احلسن، . 6)

القرآن،  تفسيـــــر  يف  البيـــان  جممع 
ط3،  خرسو،  نارص  املقدسة،  قم 

3)4)هـ. ق.
مستدرك . 7) النوري،  حسني  الطبيس، 

آل  مؤسسة  املقدسة،  قم  الوسائل، 
البيت، ط)، 408) هـ..

التبيان . 8) حســن،  بن  حممد  الطوسى، 
أمحد قصري  القرآن، حتقيق،  تفسري  يف 
الرتاث  إحياء  دار  بريوت،  العاميل، 

العريب، ط)، بدون سنة النرش.
هتذيب . 9) حسن،  بن  حممــــد  الطويس، 

اخلرسان،  حسن  حتقيق:  األحكام، 
هتران، الدار اإلسالمية، 407).

األمايل، . 0) احلسن،  بن  حممد  الطويس، 
املقدسة،  قم  البعثة،  مؤسسة  حتقيق: 

دار الثقافة، ط)، 4)4)هـ.
املعجم . )) فؤاد،  حممد  الباقي،  عبـــــد 

املفهرس أللفـــــــاظ القرآن الكريم، 
ط4،  املعرفـــة،  دار  بيـــــــــروت، 

))4)ه-994)م.
عمر، . )) بن  حممـــــد  الرازي،  الفخر 

الغيب(، دار  الكبري )مفاتيح  التفسري 
بريوت  ط3  العريب،  الرتاث  إحياء 

هـ-ق 0)4).
األنصاري، . 3) أمحد  بن  حممد  القرطبي، 

طهران،  القرآن،  األحكام  اجلامع 
نارص خرسو، ط)، 5)4) هـ..
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تفسري . 4) إبراهيم،  بن  عيل  القمي، 
الكتاب،  دار  املقدسة،  قم  القمي، 

ط3، 404) هـ..
الكايف، . 5) يعقوب،  بن  حممد  الكليني، 

حممد،  آخوندى،  و  اكب  عىل  غفارى 
اإلسالمية،  الكتب  دار  املقدسة،  قم 

.(407
االنوار، . 6) بحار  باقر،  حممد  املجليس، 

العريب،  الرتاث  إحياء  دار  بريوت، 
403)هـ..

هدى . 7) من  تقي،  حممـــــد  املدرسى، 
 ،القرآن، طهران، دار حمبي احلسني

ط)، 409).
مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج، . 8)

صحيح  املسمى  الصحيح  اجلامع 
ط)،،  طيبة،  دار  الرياض،  مسلم، 

7)4)هـ. -006).
مغنيه، حممد جواد، التفسري الكاشف، . 9)

اإلسالمي،  الكتاب  دار  املقدسة،  قم 
ط)، 4)4)هـ..

النسفي، عبد اهلل بن أمحد بن حممود، . 30
مدارك  بريوت،  النسفي،  تفسيـــــــر 
دار  التأويل،  وحقـــــــائق  التنزيل 

النفائس، ط)، 6)4)هـ..
مستدرك  تقي،  حممد  بن  حسني  النوري، 
قم،  املسائــــل،  مستنبط  و  الوسائل 

مؤسسة أهل البيت، 408)هـ..
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الميكن التسليم لرسالة الوحي او الرسول اإللهي عىل انها تكليف بالنبوة 

وعىل وجه الخصوص الوحي املرسل للنساء يف ضوء النصوص القرآنية الن 

الله سبحانه اوحي لالرض ان تخرج اثقالها وأوحى اىل ام موىس أن ترضعه 

وأوحى اىل النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا، فالوحي استعامل رصيح ملكون 

مشيئة عز وجل وليس جزماً قاطعاً للنبوة او الرسالة.

د. فاطمة عبد الكريم العقیيل
جامعة االديان واملذاهب-ايران
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اخلالصة:
نبوة  ونقد  )دراسة  هو  البحث  عنوان 
قرآنية(  نظر  وجهة  من  املسيحية  يف  املرأة 
وتناولنا فيه موضوع نبوة املرأة يف املسيحية 
)العهدين(،  املقدس  الكتاب  خالل  من 
وال خيفی امهية هكذا بحث يف فهم مسألة 
بشكل  املرأة  ونبوة  عـــــــام  بشكل  النبوة 
خاص، وايضا كمدخل لفهم مكانة املرأة 

بشكل عام يف املسيحية واالسالم.
الدراسات  من  املرأة  نبوة  وموضوع 
اجلديدة يف عامل الفكر اليوم، إذ مل اعثر علی 
كتاب مستقل يف هذا املوضوع، حيث تعتب 
مسألة مكانة املرأة ودورها يف املجتمع من 
املسائل املهمة التي تعّرض إليها الكثري يف 
ابحاثهم، خصوصا اذا علمنا أن املسيحية 
تعتقد بنبوة املرأة بخالف الدين االسالمي 
قائمة  بدراسة  القيام  اردنا  لذا  احلنيف، 
علی اساس املقارنة بني الديانتني املسيحية 
واالسالم بخصوص هذه املسألة للتعرف 
من  امجايل  بشكل  املرأة  نبوة  حقيقة  علی 
اثباهتا  يف  الديانتني  ادلة  استعراض  خالل 
يف  بحث  هكذا  امهية  خيفی  وال  نفيها.  او 
املرأة  ونبوة  عام  بشكل  النبوة  مسألة  فهم 

بشكل خاص، وايضا كمدخل لفهم مكانة 
املرأة بشكل عام يف املسيحية واالسالم.

واستعرضنا يف هذه املقالة مكانة املرأة 
النساء  أهم  وذكرنا  والعهدين  القرآن  يف 
سواء  املقدس  الكتاب  اليهن  اشار  التي 
الصاحلات منهن ام غري الصاحلات والاليت 
كان هلن اثر يف جممل االحداث املذكورة يف 
التي  االيات  اهم  والی  املقدس،  الكتاب 
اشارت الی نبوة املرأة يف الكتاب املقدس 
حياهتن  عن  نبذة  وقدمنا  النبيات  وعدد 
مراتب  تناولنا  ثم  ومن  خمترص  وبشكل 
النبوة يف املسيحية واالسالم بالتاكيد علی 
الكريم،  والقرآن  املقدس  الكتاب  آيات 
االنبياء  ومهـــــــــام  وظائف  بيان  وايضا 
وبالتحديد وظيفة املرأة النبية يف املسيحية، 
واوضحنا ان دورها كان يقترص علی التنبؤ 

بالغيب فقط دون التبليغ واالرشاد.
نفي  علی  االدلــــــة  أهم  عن  وبحثنا 
االيات  خالل  من  االسالم  يف  املرأة  نبوة 
القرآنيــــــة وبعض االحاديث بخصوص 
ناقصات  النساء  كون  مثل  ومكانتها  املرأة 
العقول وااليامن وقد ناقشنا هذه الروايات 
آراء  ايضا  واستعرضنا  مستفيض،  بشكل 
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مسألة  الی  تعرضوا  الذين  العلامء  اهم 
نبوة املرأة من الفريقني لتتضح لنا الصورة 
بشكل واضح. وانتهينا الی القول ان املرأة 
الترشيعي  باملعنی  نبية  تكون  ان  يمكن  ال 
تكون كذلك  ان  والتبليغي، ولكنها ممكن 
باملعنی الترشيفي او بمعنی التنبؤ باملستقبل 

وهذا ما ذهب اليه البعض.
املراة،  نبوة  النبوة،  املفتاحية:  الكلامت 

املسيحية، القرآن، العهدين.
اوال: التعريفات:

قبل الدخول إىل البحث ارتأينا أن نقّدم 
االصطالحات  بعض  عن  خمترصة  نبــــذة 
البحث  بموضوع  املتعلقــــــــة  واملفاهيم 
الكتاب  علی  رسيعة  نظرة  إلقاء  ثم  ومن 
مسائل  لنا  لتتضح  )العهــــدين(  املقدس 
البحث بشكل أفضل وأتم، وسنشري اوال 
يف  والرسالة  والنبوة  الوحي  تعريف  اىل 

االسالم والعهدين.
الوحي:. 1

لغة:	. 
بتعريفات  الوحي  اللغة  أرباب  عّرف 
يف  الراغب  إليه  أشار  ما  منهـــا،  خمتلفة 

مفرداته:

الرسيعـــــــة  اإلشارة  الوحي  »أصل 
وذلك  وحي  أمر  قيل  الرسعة  ولتضّمن 
يكون بالكالم عىل سبيل الّرمز والتعريض، 
الرتكيب  عن  جمّرد  بصوت  يكون  وقد 
وبالكتابـــة،  اجلوارح،  ببعض  وبإشارة 
زكريا  عن  تعاىل  قوله  ذلك  عىل  مُحل  وقد 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چۅ 

ى ى ائ ائچ فقد قيل َرَمَز وقيل 

اعتباٌر وقيل َكَتَب«))(.
لسان  كتابـــــه  يف  منظور  ابن  وتابعه 
العرب إاّل أنه مل يقيده بالرسعة وجاء بقيد 
عبارة  عنده  فالوحي  الكتابة،  وهو  آخر 
واإلهلام  والرسالة  والكتابة  »اإلشارة  عن 
غريك.  اىل  ألقيته  ما  وكل  اخلفّي  والكالم 
وأوحيت.  الكالم  إليه  وحيِت  يقال: 
كتب.  أي  أيضًا  ووأوحى  وحيًا  ووحي 
خُيفيه  بكالم  كّلمه  وأوحى:  إليه  ووحی 
من غريه، ووحی إليه وأوحى: أومأ. ويف 

ى  ى  ې  ې  چ  العزيز:  التنزيل 
ائ ائ چ))( «.

اصطالحًا:	. 
الوحي  عّرف  فقد  اصطالحًا  أمـــــا 
أنبيائه  إىل  ُتلقى  التي  اإلهلية  »الكلمة  بأّنه 
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عليه  دّل  حسبام  أرضب  وذلك  وأوليائه، 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  چ  قوله 
چ وذلك  جئ-إىل قوله -ىب يب جت 

إّما برسول مشاهد ُترى ذاته ويسمع كالمه 
ُمعيَّنة،  صورة  يف  للنبّي   جبيل كتبليغ 
كسامع  معاينة  غري  من  كالم  بسامع  وإما 
الّروع كام  بألقاء يف  موسى كالم اهلل، وإما 
ذكر عليه الصالة والسالم إن روح القدس 
نَفَث يف روعي«)3(. فالوحي هو أعالم اهلل 
ونحوه  رشعي  بحكم  األنبياء  من  لنبي 

بواسطة أو بغري واسطة.
وعّرف قاموس الكتاب املقّدس لفظة 
اللفظة  نفس  باهنا  به«  »موحى  او  الوحي 
معناها  فيكون  التنفس.  عن  هبا  يعب  التي 
من  نفسه  مستمد  او  به،  »متنفس  احلريف: 
»ابالغ  بانه:  تعريفه  ايضا يف  اهلل« واضاف 
وهو  برش،  بواسطة  للبرش  االهلي  احلق 
عمل روح اهلل، او بعباره أدق عمل الروح 
أفكار  يف  يعمل  القدس  فالروح  القدس، 
وجيعلهم  قلوهبم،  ويف  خمتارين  أشخاص 

أداة للوحي االهلي«)4(.
يف  الوحي  عّرف  فقد  اصطالحا  اما 
اليه  ارشنا  ما  الی  قريب  بشكل  العهدين 

اهلل  اصطفاء  فهو  االسالمي،  التعريف  يف 
او  نبأ  او  خب  لتبليغ  البرش  لبعض  تعالی 
»معرفة  فالوحي هو  للناس،  معينة  تعاليم 
طبيعته  فيها  فيكشف  لالنسان  اهلل  يعطيها 
ونشاطه. والوحي يتّم عب تعليم حيمله اهلل 
اىل أحد مرسليه، ويطلب منه أن ينقله اىل 
الناس، فيتوجه الوحي اىل انسان من الناس 
او اىل مجاعة صغرية، وهو يبدو بشكل نور 
يتغلغل يف قلب االنسان، وسيحاول الذي 
البرش  بلغة  عنه  يعّب  ان  النور  هذا  تقّبل 

فيلجأ اىل الصور والتشابيه«)5(.
النبي:. 2

لغة:	. 
النبي  تعريف  يف  اللغة  أصحاب  اتفق 
مفردات  النبأ، كام جاء يف  مأخوذ من  بأنه 
الراغب »النبأ خب ذو فائدة عظيمة حيصل 
يف  للخب  يقال  وال   ، ظنٍّ غلبة  أو  علم  به 
األشياء  هذه  يتضمن  حتى  نبأ  األصل 
أن  نبأ  فيه  يقال  الذي  اخلب  وحق  الثالثة، 
يتعّرى عن الكذب كالتواتر وخب اهلل تعاىل 
خب النبّي عليه الصالة والسالم ولتضمن 
كقولك  بكذا  انبأته  يقال  اخلب  معنی  النبا 
قيل  العلم  معنی  ولتضمن  بكذا،  اخبته 



د. فاطمة عبد الكريم العقييل

361

وقد  كذا«)6(.  اعلمته  كقولك  كذا  انبإته 
مقاييس  »معجم  كتابه  يف  زكريا  ابن  ذكر 
وقال:  باخلب  النبأ  تسمية  وجه  اللغة« 
مكان  اىل  مكان  من  يأيت  ألنه  اخلب  »النبأ: 

وامُلنبئ: امُلخب«)7(.
هذه  عن  خيتلف  اخر  رأى  وهنـــــاك 
النبي،  كلمة  اشتقاق  اصل  يف  التعريفات 
إذ يقول أن كلمة النبي مأخوذة من النبوة 
نبيًا  وسمي  األرض  من  ارتفع  ما  وتعني 

لرفعة حمله عن سائر الناس)8(.
اصطالحًا:	. 

التعـــــاريف  تعدد  الی  البعض  اشار 
االصطالحی  املعنی  حول  واختالفهـــــــا 
بأنه  اصطالحـــًا  النبي  عّرف  فقد  للنبوة، 
وتأيت  اليه،  بالوحي  اهلل  اصطفــــاه  »عبدًا 
كام  الفاعل  اسم  بمعنى  )فعيل(  صيغــــة 
املفعول. ففي معنى اسم  بمعنى اسم  تأيت 
التي  بالغيوب  خمب  أنه  عىل  تدل  الفاعل 
أنه  عىل  أيضًا  وتدل  الوحي،  عن  يتلقاها 
له  اهلل  اصطفــاء  بسبب  غريه  عن  مرتفع 
فتعني  املفعول  أما يف معنى اسم  بالوحي. 
الكلمة أنه ُمنبأ بالغيوب ومرفوع عىل غريه 

بسبب االصطفاء بالوحي اليه«)9(.

معاين  هلا  العهدين  يف  النبوة  ولفظة 
خمتلفة وكثرية منها: اهنا تايت بمعنی ينبع او 
يتفجر علی ان الكلمة ماخوذة من كلمتني 
وبذلك   )beth )بيت   ،)non )نون  مها 
الروح،  فيه  اندق  الذي  هو  النبي  يكون 
اهنا  علی  اخب  او  اعلن  بمعنی  وايضا 
مشتقة من الفعل )نبأ( يف اللغة العربية)0)(. 
التحدث  هي  فالنبوة  اجلديد  العهد  ويف 

باسم الروح، فهي ابالغ ونقل اخلب)))(.
كثرية  تعريفات  فهناك  اصطالحا  اما 
ميمون  ابن  ذكر  وقد  العهدين،  يف  للنبوة 
اهلل  النبوة هي فيض من  »ان  الصدد:  هبذا 
الناطقة  القوة  علی  الفعال  العقل  بواسطة 

اوال، ثم القوة املتخيلة بعد ذلك«)))(.
النبوة  فان  اجلديد  العهد  يف  واما 
اصطالحا تكون بمعنی »ان االنسان الذي 
كشف له اهلل مشيئة بشكل خاص، حارضة 
أو  لآلخرين  ليعّرفها  مستقبلية  أو  كانت 
يطلعهم عليها، ونستنبط من هذا أن النبي 
اهلل  بني  وسيط  مبارشة،  اهلل  اختاره  انسان 
والناس هبدف أداء رسالة وابالغها اىل بني 
جنسه من أجل خريهم، يسنده اهلل وحيفظه 

يف مهمته)3)(.
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عبارة  هي  املقدس  الكتاب  يف  فالنبوة 
نبّيه  اهلل  هبا  يطلع  اهلل،  أوحاها  كلمة  عن 
األمر  مع  واملعلومات  احلقائق  بعض  عىل 
بتبليغها للبرش، وهي اإلخبار عن اهلل تعاىل 
لبيان خفايا مقاصده، واالنباء عن األمور 
املستقبلية، بوحي خاص من اهلل اىل انبيائه 

املصطفني)4)(.
الرسول:. 3

لغة:	. 
الرسول مأخوذة من الرسل وقد جاء 
من  القطيع  الُرسل:  عن  اللغة  كتب  يف 
الّسهل)6)(، إضافة  السري  أو  كل يشء)5)(. 
أصل  أن  الراغب  يعتقد  املعاين،  هذه  إىل 
ناقة  ويقال  الّتؤدة  عىل  االنبعاث  الرسل 
َرِسَلٌة سهلة السري وإبل مراسيــــل منبعثه 
املنبعث،  أنبعاثًا سهاًل، ومنــــــــه الرسول 
رسلك  عىل  فقيل  الّرفق  تارة  منه  وتصّور 
فاشتق  االنبعاث  وتارة  بالّرفق،  أمرته  إذا 
للقول  تارة  يقال  والرسول  الرسول،  منه 
والّرسالة،  القول  ملتحّمل  وتارة  املتحّمل. 

والرسول يقال للواحد واجلمع)7)(.
اصطالحًا:	. 

كبري  فرق  هناك  نالحظ  أن  البـــــد 

السيد  يقول  وكام  والرسول  النبي  بني 
الرسول  معنى  تفسريه:  يف  الطباطبائي 
النبأ،  النبي حامل  الرسالة، ومعنى  حامل 
فللرسول رشف الوساطة بني اهلل سبحانه 
وبام  باهلل  العلم  رشف  وللنبي  خلقه  وبني 

عنده)8)(.
بني  الفرق  أن  قيـــل  »وقد  ويضيف: 
واخلصوص  بالعموم  والرســــــول  النبي 
فيؤمر  يبعث  الذي  هو  فالرسول  املطلق، 
الرسالة، والنبي هو الذي  بالتبليغ وحيمل 
لكن  يؤمر،  مل  أم  بالتبليغ  أمر  سواء  يبعث 
كقوله  تعاىل  كالمه  يؤيده  ال  الفرق  هذا 

مث  جث  ىتيت  مت  خت  حت  چ  تعاىل: 
ىث يث حج مج چ ]سورة مريم: )5[، 
واآلية يف مقام املدح والتعظيم وال يناسب 
العام  اىل  اخلاص  من  التدرج  املقام  هذا 
للناس  الذي يبني  فالنبي هو  كام ال خيفى. 
ُأصول  من  ومعادهم  معاشهم  صالح 
الدين وفروعه عىل ما اقتضته عناية اهلل من 
هو  والرسول  سعادهتم،  اىل  الناس  هداية 
امتام  عىل  مشتملة  خاصة  لرسالة  احلامل 

حجة يستتبع خمالفته هالكا أو عذابًا«)9)(.
فهي  العهدين  يف  الرسول  لفظة  اما 
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يف  ذكرناه  ما  مع  كامل  بشكل  مطابقة 
لغويًا  الرسول  تعريف  تم  فقد  االسالم، 
املبعوث، أي شخص يرسل يف مهمة  بأنه 
واداء  البعث  يعتب  ولذلك  خاصــــة)0)(، 
لفظة  تتضمنها  التي  املعاين  من  املهمــــة 

الرسول.
وأما يف االصطالح يطلق االسم بصفة 
خاصة يف العهد القديم علی بعض االنبياء 
الذين كان هلم دور مهم يف ايصال تعاليم 
الكليم  راسهم  وعلی  البرش  الی  السامء 
فيطلق  اجلديد  العهد  يف  امـــا   .موسی
مرسل  ألنه  الرسول  كلمة  املسيح  علی 
أربعة  ويف  البرشيــــة،  خلالص  االب  من 
املسيح  يتحدث  يوحنا  انجيل  مواضع من 
بأنـــه مرسل من األب. وتطلق  عن نفسه 
االثني  املسيح  عيسی  تالميذ  علی  ايضا 

عرش )احلواريني( الذين اختارهم)))(.
بالكتـــــــا	  التعــــــــريف  ثانيــــــــا: 

املقدس )العهدين(:
قسمني  اىل  املقدس  الكتــــاب  ينقسم 
مها العهد القديم والعهد اجلديد، ودّونت 
اسفار العهد القديم باللغة العبانية، وهي 
كثرية،  وجوه  من  العربية  تشبه  سامية  لغة 

القديم  العهد  من  الفصول  بعض  وهناك 
شبيهــــة  لغة  وهي  اآلرامية  باللغة  كتبت 
كتب  فانه  اجلديد  العهد  أما  بالعبانية. 
باللغة اليونانية التي كانت شائعة االستعامل 
بني اليهود متأثرة بالثقافة اليونانية، وكانت 
باليونانية »الشائعة«، والتي ختتلف  تسمى 

عن اليونانية الفصحى)))(.
هذين  من  كل  الی  سنشري  وهنـــــــــا 

القسمني بشكل خمترص:
العهد القديم:. 1

ارسائيل  بني  تاريخ  تدوين  أن  يظهر 
 ،بدأ منذ عهــــد موسى وداود وسليامن
حلقات  يف  وينقحونـــــــه  يقراؤنه  وظلوا 
الكتاب  هذا  فتشّكل  والكهنة،  املتعلمني 
كتاب  بأنه  الكتاب  علامء  يعتبه  الذي 
أن يف هذه  يقولون  اهنم  اذ  وحي ساموي، 
دّونت  كام  سبحانه  اهلل  كلمـــــة  األسفار 

بلسان البرش)3)(.
فانه  القديم  العهد  أسفار  حتديد  وأما 
وإن   املسيح السيد  بعثة  بعد  إاّل  يتم  مل 
الرتمجة  وخصوصًا  ذلك  قبل  منترشًا  كان 
هناك  كـــــــان  ولكن  السبعينية،  اليونانية 
اجتمع  -فقد  األسفار  عـــدد  يف  اختالف 
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القانونية  األسفار  لتحديد  اليهود  رؤساء 
الئحة  الصدد  هبــــذا  وأعلنوا  )املقدسة(، 
القديم، عّدوها  العهد  تؤلف  التي  الكتب 
العهد  أسفار  معتبين  املوحى،  اهلل  كالم 
القديم هذه منتهى الوحي وخامتة كالم اهلل 

إىل شعبه)4)(.
تسعة  هي  القديم  العهـــــــد  وأسفار 
املشهور  املؤرخ  ولكن  سفرًا،  وثالثني 
وهو  فقط  سفرًا   )((( جعلها  يوسفيوس 
عدد االحرف االبجدية يف اللغة العبانية، 
نسختها  يف  قرأوا  فقد  املسيحيون  وأما 
الرتمجة  يف  اليهــــم  وصلت  كام  اليونانية 
التسعة  األسفار  عىل  زادوا  ثم  السبعينية، 
-طوبيا- »باروك  هي:  سبعة  والثالثني 
احلكمة،  للمكــــابني،  -سفران  هيوديت 
باألسفار  تسمى  والتي  سياخ«،  بن  يشوع 
بعد  أمهيتها  تأيت  أي  الثانية  القانونية 

األسفار القانونية األوىل)5)(.
فهو  القديم  العهد  اسفار  ترتيب  و	ما 

بالشكل التايل:
الرشيعة )التوراة( أو أسفار موسى أ. 

-العـــدد- -خروج  )تكوين  وهي: 
الالويني -التثنية(.

)يشوع-ب.  وهي:  التارخييــــــة  األسفار 
 (( -صموئيل  -راعوت  القضــــــاة 
-سفر  ))و)(  امللوك  )(-سفر  و 
-نحميا- -عزرا  ))و)(  األخبــــار 

أستري(.
األسفار احلكميـــــــة وهي: )ايوب-ت. 

املزامري -األمثال -اجلامعـــــة -نشيد 
األناشيد(.

األسفار النبوية وهي: )أشعيا-إرميا-ث. 
-دانيال– -حزقيال  إرميــــا  مراثي 
هوشــع -يوئيل -عوبديا -عاموس-
-حبقوق- -ناحوم  -ميخا  يونـــــان 

فنيا-حّجاي -زكريا -مالخي(.
اليوم  القديم  العهد  أن  القول  ويمكن 
عند  اجلديد  للعهد  املكانة  بنفس  حيظى  ال 
ان  باعتبار  إياه،  تقديسهم  مع  النصارى 
نسخ  قد  اجلديدة  بتعاليمه  اجلديد  العهد 

العهد القديم.
العهد اجلديد:. 2

اطلقها  اجلديد  العهــــــد  تسمية  ان 
التی  االسفار  جمموعة  علی  النصـــــــاری 
تدوينها  بعد  وذلك   املسيح بعد  دونت 
من  الثاين  القسم  واصبحت  طويلة  بفرتة 



د. فاطمة عبد الكريم العقييل

365

الكتابات  هذه  ودونت  املقّدس،  الكتاب 
باللغة اليونانية.

املقّدس  الكتاب  علامء  حاول  ولقد 
تتفق  اجلديد  للعهد  موحد  نص  وضع 
يكون  املسيحيــــــة  الكنائس  كل  عليــــــه 
ال  ولكن  األصيل،  النص  إىل  األقــــــرب 
صحة  حول  جدل  اليوم  إىل  يدور  يزال 
بعض القراءات للعهد اجلديد)6)(. وكلمة 
ظهور  منذ  املسيحيون  استعملها  )انجيل( 
تلفظ  يونانية  كلمة  وهي  املسيحي  الدين 
»اينجيليون« وهي اسم جنس واستعملت 
بمعنى البرشى أو البشارة أي اخلب السار 

املفرح)7)(.
تقريبًا  كتبت  اجلديد  العهد  وأسفار 
قبل هناية القرن األّول امليالدي، واسامؤها 
حسب الرتتيب املوجود بني ايدينا يف مجيع 
نسخ العهد اجلديد وهي تشكل 7) سفرًا 

هي كالتايل:
االناجيل االربعة: انجيل متى -انجيل أ. 

مرقس -انجيل لوقا -انجيل يوحنا.
سفر اعامل الرسل.ب. 
عرش ت.  ثـــــــــالث  وهي  بولس  رسائل 

ااُلوىل- -كورنيثوس  )رومة  رسالة: 

كورنيثوس الثانية -غالطية -أفسس-
فيليبي -كولويس -تســـــــــــالونيكي 
ااُلوىل-تسالونيكي الثانيـــــــــــــــــة-
تيموثاوس ااُلوىل -تيمـــــــــــوثاوس 

الثانية-تيطس -فليمون(.
الرسالة إىل العبانيني.ث. 
)رسالة ج.  سبع:  وهي  العامة  الرسائل 

يعقوب -رسالـــــــــة بطرس ااُلوىل-
يوحنا  -رسالة  الثانية  بطرس  رسالة 
-رسالة  الثانية  يوحنا  -رسالة  ااُلوىل 

يوحنا الثالثة -رسالة هيوذا(.
رؤيا يوحنا.ح. 

هذه نظرة رسيعة عن الكتاب املقدس 
كثرية  أخرى  وبحوث  مسائــــــل  وهناك 
تتعلق بدراسته مل نذكرها لعدم تناسبها مع 

هذا البحث املخترص.
ثالثا: النساء النبّيات يف العهدين:

اليهودية  يف  النبوة  أن  نعرف  أن  البد 
من  عدد  هناك  بل  الرجال،  يف  تنحرص  مل 
كام  النبيات  سنتناول  وهنا  نبّيات،  النساء 

ورد يف العهدين.
النبّيات يف العهد القديم:	. 

من  النبّيات  بعض  القديم  العهد  ذكر 
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النساء يف العديد من آياته وهن:
خلدة: اسم عبي معناه »ابن عرس« . )

مقدسًا  قدياًم  رمزًا  كان  أنه  ويفرتض 
بني  اسباط  من  سبط  أو  قبيلة  السم 
ارسائيل)8)(. وهي امرأة شالـــــــــــوم 
التوراة  وحسب  امللك،  ثياب  حارس 
يف  أورشليم  سكنت  شهرية  نبية  فهي 
عهد امللك يوشيا وتنبأت عن خراب 
نظرًا  أنه  أضافت  ولكنها  أورشليم، 
أن  قبل  سيموت  فإنه  امللك،  لتقوى 
ما  كل  الكارثة)9)(،  هذه  بعينيه  يشهد 
نعرفه عنها باستثناء خدمتها أهنا كانت 
من  االوسط  القسم  يف  جالسة  توجد 
كل  تستقبل  أن  استعداد  عىل  املدينة 
االستفســــار عن يشء  يرغب يف  من 
فقد  النصيحــــــة،  وتعطيه  الرب  من 
مشهودًا  وشهرهتا  خلدة  مركز  كان 
الناس  من  كبري  عدد  كان  حيث  له، 
يلجأون اليها ألخذ مشورهتا أكثر ممن 
وكان  النبي،  إرميا  اىل  يذهبون  كانوا 
قبل  من  كإهنا  كلمتها  يقبلون  اجلميع 

اهلل)30(.
تقيني . ) ابنة لوالدين  النبّية: كانت  مريم 

واختًا الثنني من أعظم شخصيات بني 
إرسائيل، فهي االبنــة الكبى لعمران 
وكانت  وهـــــــارون،  موسى  واخت 
تدعی اخت هارون الن موسى تربی 
مريــــم  ظلت  لذا  فرعون،  قرص  يف 
تدعى أخت هارون طوال فرتة غياب 
من  أكب  كانت  أهنا  ويظن  موسى، 
أهنا  بدليل  سنني،  عرش  بنحو  موسى 
فيه  اخفي  الذي  البدي  راقبت سفط 
ابنة  رأت  واذ  احللفاء،))3(  بني  موسى 
قالت:  الصبي  عن  تكشف  فرعون 
ذهبت  ثم  بمرضعة؟.  لك  أيت  »هل 
فأرضعته))3(.  موسی  أم  واحرضت 
عندما  باالسم  مرة  ألول  مريم  تظهر 
التوراة هبذا  تنقل  »نبية« حيث  دعيت 
النبية  مريم  اخذت  »ثم  اخلصوص 
اخت هارون الدف يف يدها وخرجت 
وكانت  وراءها«)33(.  كلها  النساء 
االهلام االهلي  تنم عن  كلامهتا واعامهلا 
للنساء  ونموذجًا  كقائدة  تبز  وهي 
نرى  االمحر  البحر  وعند  ارسائيل.  يف 
اهلل  لقوة  ومنشدة  معلنة  تبز  مريم 
من  البحر  يف  ارسائيل  بني  نّجا  الذي 
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قائدة  كانت  لقد  وجنوده.  فرعون 
الرقص  يف  اإلرسائيليات  للنســـــــاء 
وهن  املوسيقيــة  اآلالت  عزف  عىل 
إذ  واالنتصار،  احلمد  اغنية  ينشدن 
التسبيح  يف  يستخدم  الرقص  كان 

والتحميد هلل تعالی)34(.
دبورة: اسم عبي معنــــــــاه »نحلة« . 3

واحلكمة  والصب  للمثابرة  رمز  وهو 
والنفع)35(.

نبية.  وكانت  لفيدوت  زوجـــــة  هي 
سميت  نخيل  شجرة  حتت  تقيم  وكانت 
إيل  وبيت  الرامة  بني  تقع  كانت  باسمها 
فلسطني، وهناك كانت  افرايم يف  يف جبل 
القائـــــد  تقيض لبني إرسائيل. وقد دعت 
ورافقت  سيرسا،  بمحاربة  ليقوم  باراق 
ان  واستطاع  احلرب)36(،  هذه  يف  بــــاراق 
دبورة  ترنمت  النرص  وبعد  سيرسا،  هيزم 
برتنيمتها املشهورة الواردة يف سفر القضاة، 
املقدس  الكتاب  مقاطع  اقدم  من  ويعد 
احلرب  احداث  بعد  ُألف  وقد  الشعرية، 
يشيد  ظفر،  نشيد  فهو  بقليل،  واالنتصار 
اعداءه  حيارب  فالرب  املقدسة  باحلرب 

واعداء شعب بني ارسائيل)37(.

لرجل  منح  سواء  النبوة  منصب  إن 
كان  إذ  رفيعــــًا،  منصبًا  كان  المرأة  ام 
النخلة  تلك  اىل  يذهبون  اإلرسائيليون 
حتتها،  جتلس  دبورة  كانت  التي  الشهرية 
احلكمة  تعلن  وكانت  الشخصية،  مهيبة 
املشـــــــورة  تعلن  وهي  التعليامت  وتقدم 
قاضيـــــة  خامس  دبورة  وكانت  اإلهلية، 
ختضع  ارسائيل  كل  وكانت  إلرسائيل 
حتمل  التي  النخلة  حتت  ومن  ألحكامها، 
يطلق عليها يف مواضع  اسمها والتي كان 
الی  تدعو  كانت  النخلة«.  »معبد  اخرى 

الب والعدل والرمحة)38(.
النبّيات يف العهد اجلديد:	. 

حّنة: اسم عبي معناه »حنان، حنون، . )
نعمة«)39(. وهي حنة بنت فنوئيل من 
العهد اجلديد،  نبيات  احد  سبط اشري 
أرملة  كانت  اهنا  لوقا  انجيل  وينقل 
سنوات   7 الزوجية  حياهتا  دامت  قد 
فقط، وكانت طاعنة يف السن وكانت 
قد بلغت الرابعة والثامنني من عمرها 
فيه  عابدة  اهليكل  تفارق  ال  وكانت 
لياًل و هنارًا)40(،  الصلوات  بالصوم و 
الطفل  ُأحرض  عندما  هناك  وكانت 
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به  تنبأ  ما  وسمعت  مريم  ابن  عيسی 
عىل  أخذه  عندما  الشيخ  سمعان  عنه 
النبية  وهذه  الرب.  وبارك  ذراعيــــــه 
باحلديث  واخذت   املسيح عرفت 
ملاذا  نعلم  ومل  يالقيها،  من  كل  عنه 
ألن  ربام  انه  وقيل  بالنبيــــة؟.  لقبت 
مدة  منذ  رحل  قد  كان  الذي  زوجها 
طويلة كان نبيًا، أو ألهنا بإهلام اهلي قد 
مستقبلية،  بأحداث  نفسها  هي  أنبأت 
احلمد  تقدم  وهي  وقتها  قضت  أو 

هلل))4(.
املبشـــــــر . ) فيلبس  كان  فيلبس:  بنات 

واحدًا من سبعة رسل انتخبوا من قبل 
معينة  خدمة  ملامرسة  املسيح  تالميذ 
التقليد  يف  عليهم  ويطلق  الكنيسة  يف 
قد  اهلل  أن  من  الرغم  وعىل  املسيحي. 
مل  حسنة،  سريهتن  بنات  أربع  وهبه 
فيلبس،  أبناء  من  ابن  ألي  ذكر  يرد 
االناجيل،  يف  ألسامئهن  ذكر  يرد  ومل 
وعدم ورود أي إشارة لزوجة فيلبس 
الی  بالبعض  دفعت  اجلديد  العهد  يف 
بناته  وأن  أرماًل،  كان  بانه  االعتقاد 
إن  وبالبيت))4(.  به  يعتنني  كن  األربع 

قد  باعتبارهن  األربع  البنات  هؤالء 
نساء  يعتبن  الشباب،  مرحلة  تعدين 
نادرة،  روحية  مواهب  لدهين  تقيات 
ليصبحن  التبتل  حياة  اخرتن  وقد 
النبيات  من  وغريها  كمريم  نبيات 
الكتّاب  ويعتبهن  القديم.  العهد  يف 
يف  األوائل  الراهبــــــات  الكاثوليك 
ذهب  حني  يف  املسيحيـــــــة.  الكنيسة 
اجلديد  العهـــد  مفرسي  من  البعض 
ال  عذراوات  كوهنم  بان  القول  الی 
تعني أهنن مل يتزوجن بل أهنن تفرغن 
أن  اجلائز  ومن  واخلدمة)43(.  للعبادة 
فيلبس قد قرصن خدمتهن عىل  بنات 
جنسهن فقط. وعندما كن يصطحبن 
كانت  التبرشية،  رحالته  يف  والدهن 
للنســـــاء،  بالوعظ  هلن  تتاح  الفرص 
سواء كان ذلك بني اليهود او الوثنيني، 
اجلدد  السيدات  تعميد  يف  واملساعدة 

الاليت اعتنقن املسيحية حديثا)44(.
رابعــــــــــا: مراتــــــــــب النبــــــوة يف 

القرآن والعهدين:
القرآن الكريم:. 1

الكريم  القرآن  يف  االنبيــــاء  ذكر  جاء 
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اشار  فقد  ما،  حٍد  الی  مفصـــل  بشكل 
السامي  مقامهم  الی  آياته  من  الكثري  يف 
الی  القرآن  اشار  فقد  الرفيعة،  ومقاماهتم 
مراتبهـــــم  ختتلف  والرسل  االنبياء  ان 

ٻ  چ  تعالی  قولـــــه  يف  كام  ومقاماهتم، 
ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ 
ٹچ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
البقرة: 53)[، وايضا قوله تعالی  ]سورة 

ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ 

ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ڭ چ ]سورة االرساء: 55[، فقد اخب 
واملرسلني  االنبياء  فضل  قد  انه  تعالی  اهلل 
اإلســالم  وتصنيف  بعض.  علی  بعضهم 
كأساس  الوحي  عىل  يعتمد  النبوة  ملراتب 
هلذا التصنيف من جهتني، فهو من جهـــة 
ينص  الذي  هو  إذ  للتصنيف،  مصـــــدر 
الذي  وهو  األنبياء،  بني  التفاضــــــل  عىل 
حيدد الدرجات األعال فاألعــــال من هذه 
الوحي  يــــأيت  اخرى  جهة  ومن  املراتب، 
ومنهـــــج  الرسالة  أعباء  وحتمل  وطبيعته 
بني  للمفــــــاضلة  وحيد  كأساس  أدائها 
األنبياء الذين يعدون حبات عقد واحد يف 

سلسلة النبوة والرسالة.
اإلسالمي  التصنيف  عىل  يالحظ  كام 
فئـــــات،  تصنيف  ليس  أنه  النبوة  ملراتب 
ينتمي  فاجلميـــــع  درجات،  تصنيف  بل 
النبوة،  واحدة هي مؤسســــة  اىل مؤسسة 
ويتبّوؤن أماكنهم يف هذه املؤسسة بحسب 
وحتملهم  أدائهم  ودرجة  رسالتهم  فضل 

هلا)45(.
ومن هنا فقد اطلق القرآن الكريم علی 
حني  يف  العزم  باولی  االنبياء  من  البعض 
اشار الی ان البعض منهم مل يكن من اولی 

ەئ  ائ  ائ  چ  تعالی:  قال  فقد  العزم، 
ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

خبچ  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  یجئ 

]سورة االحقاف: 35[ وايضا قوله تعالی 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ  آدم:  بخصوص 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ ]سورة طه: 
هذه  ايل  العلامء  بعض  اشار  وقد   ]((5
بقوله:  العزم  معنى  توضيح  واىل  املسالة 
والقطع  الفعل  ارادة  علی  يطلق  »والعزم 
واجلد،  والثبات  واالحتامل  والصب  عليه 
واولوا العزم من الرسل هم الذين كانوا من 
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تاسيسها  يف  واجتهدوا  الرشائع  اصحاب 
دين  يف  قوهتم  لكامل  وصبوا  وتقريرها، 
اهلل عىل اقامتها وانقاذها وتبليغها، او حتمل 
من  واالذى  والقتال  واملجاهدة  املشاق 
سفهاء االمة وهم مخسة«)46(، واملشهور يف 
ابراهيم،  )نوح،  اهنم  املستفيضة  الروايات 
هذا  وعلی  حممد()47(،  عيسی،  موسی، 
القرآن  يف  االنبيــــاء  مراتب  فان  االساس 
الكريم ختتلف بحسب مهامهم ووظائفهم 
الثالث  املبحث  يف  اليه  سنشري  ما  وهذا 

تفصيال.
العهد القديم:. 2

ارشنا سابقا الی معنی النبوة يف العهد 
التي  اليقينية  )املعرفـــــة  اهنا  وقلنا  القديم 
الوحي  وهذا  البشـــــر(  اىل  اهلل  هبا  يوحي 

يكون عىل إحدى صور التالية)48(.
أن  النبي  ترصيح  األوىل:  الصــــــورة 
ذلك اخلطاب كان من امللك يف حلم أو يف 
رؤية، كقول التوراة: )فقال يل ملك اهلل يف 

احللم()49(.
امللك  ذكر خطاب  الثانيـــــة:  الصورة 
يف  كان  ذلك  أن  ترصيح  دون  فقط  للنبي 
اهلل  )قال  التوراة:  كقول  رؤيــــة  أو  حلم 

ليعقوب: قم فاصعد اىل بيت إيل()50(.
عدم ذكر ملك أصاًل  الثالثة:  الصورة 
مع  للنبي،  قاله  أنه  اهلل  اىل  القول  نسبة  بل 
أو حلم،  بأن ذلك جاء يف رؤية  الترصيح 
كقول التوراة: )كان كالم الرب اىل إبراهيم 

يف الرؤيا())5(.
الصورة الرابعة: أن يقول النبي ان اهلل 
قال  أو  اصنع،  أو  افعل،  له  قال  أو  كلمه 
كذا... من غري ترصيح ال بذكر ملك، وال 
بذكر حلم، اتكااًل عىل ما قد علم وتأصل 
ان ال نبوة وال وحي يأيت إال يف حلم أو يف 
التوراة:  يدي ملك))5(، كقول  رؤية وعىل 
أرض  اىل  ارجع  ليعقوب:  الرب  )فقال 

آبائك()53(.
وعلی هذا االساس فان مراتب النبوة 
حسب  ثالثة  اقسام  الی  القديم  العهد  يف 

مستوی االنبياء ومقامهم وهي كااليت: -
إسحاق، . ) إبراهيم،  نوح،  وهم  اآلباء 

يعقوب، يوسف.
موسى، . ) للنبّوة:  املثايل  النمــــــــــوذج 

دون  هارون  ان  من  بالرغم  هارون، 
موسى وليس نظيــــره عىل اإلطالق، 

كل ما هنالك أنه معارص له.
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احلركة النبوية العامة، وتضم طائفتني . 3
من األنبياء:

األنبياء الكبار: أشعيا، إرميا، حزقيال أ. 
و...

هوشيع، ب.  )املتاخرين(  الصغار  األنبياء 
يوئيل و...

العهد اجلديد:. 3
لليهودية  فرع  تعتب  كتاريخ  املسيحية 
اكثر  املسيح  رصح  وقد  انبثقت،  منها  إذ 
انه  علی  اجلديد  العهد  اناجيل  يف  مرة  من 
التي  والرشائع  االنبياء  لنبوة  متمام  جاء 
سبقته، فقد جاء يف انجيل متی: )ال تظنوا 
االنبياء،  او  الرشيعــــــة  البطل  جئت  اين 
وعلی  الكمل()54(  بل  البطل  جئت  ما 
بعض  عن  حتدث  اجلديد  العهد  فان  هذا 
بكل  القديم  العهد  يف  املذكورين  االنبياء 
موسی  املسيح  ذكر  فقد  واحرتام،  اجالل 
الشامخ  ومقامه  ابراهيم  وذكر  وتعاليمه، 
وغريهم من االنبياء، لذا فانه يمكن القول 
ان مراتب االنبياء يف العهد اجلديد تتطابق 
العهد  الی حٍد بعيد مع مراتب االنبياء يف 
املسيح  عيسی  منزلة  تبقی  ولكن  القديم، 
اهلل  وابن  نبي  فهو  قاطبة  املراتب  اعلی 

يعتقد  كام  الوقت  النفس  يف  املتجسد  واهلل 
النبوة  مراتب  تقسيم  فان  لذا  النصاری، 
املسيحية  بناء  لطبيعة  ختضع  املسيحية  يف 
ذاهتا التي تتخذ من املسيح حمورًا وأساسًا 

للديانة.
تتلقى  أن  الطبيعي  من  كان  وهلــــــذا 
بالقبول،  القديــــم  العهد  نبوات  املسيحية 
لكون املسيحية حلقة يف سلسلـــــة نبوات 
بني إرسائيل. لكــــــن هذا القبول لنبوات 
النظري  املستوى  القديـــم كان عىل  العهد 
فقد  العملية  الناحية  من  أمــــــا  فحسب، 
نبوات  تعديالت عىل  املسيحيــــة  أدخلت 

العهد القديم.
خامسا: نقد نبوة املر	ة من وجهة نظر 

اإلسالم:
العهدين  يف  النصوص  بعض  هنـــاك 
للمرأة مكانة  ختالف بشكــل رصيح كون 
القول  عن  فضال  املجتمع  يف  مرموقة 
بنبوهتا، بل وتستخف بشخصيتها وايامهنا، 
التي  النصوص  بالظاهــــر  يناقض  وهذا 
اشارت الی نبوة بعض النساء، وهنا سنشري 

وباختصار الی بعض تلك النصوص.
العهد القديم:. 1
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األول  اليهود  تاريخ  يطالع  من  كل 
سريی اهنم كانوا يعّدون املرأة لعنة استنادًا 
كتبهم  وبعض  توراهتم  يف  ماورد  عىل 
الطوائف  بعض  أن  لذلك نرى  املقدسة، 
املرأة دون مرتبة أخيها  اليهودية قد عّدت 
ومكانته يف احلياة االجتامعية، بحيث ليس 
أخوة  هلا  كان  إذا  ترث  أن  مقدورها  يف 
اليهودية  الرشيعة  أعطت  وقد  ذكور، 
يف  جاء  فقد  القارصة  ابنته  بيع  حق  األب 
»وإذا باع رجل ابنته أمة ال  اخلروج  سفر 
كان  اذا  وأما  خترج كام خيرج العبيد)55(«. 
وجود  عدم  حالة  يف  اليها  يؤول  املرياث 
أٍخ ذكر هٍلا فقد حال القانون اليهودي بينها 
جيوز  ال  لذا  آخر،  سبط  من  الزواج  وبني 
هلا نقل مرياثها لغري سبطها هذا إذا كانت 

عزباء)56(.
تكن  فلم  عندهم  اليهودية  املرأة  وأما 
تنتظر  البيت  يف  تقبع  إهنا  إذ  يذكر،  شيئًا 
ان  جيب  الرجل  وان  املجهول،  مصريها 
بنفسه، فهي رش كاملوت  لينجو  حيذر منها 
لسان  علی  التوراة  يف  جاء  فقد  اكثر،  بل 

النبي سليامن يف سفره املوسوم باجلامعة:
وألبحث  ألعلم  وقلبي  أنا  »جتولت 

وألطلب حكمة وعقال وألعـــــرف الرش 
فوجدت  جنون.  أهنا  واحلامقة  جهالة  انه 
أمّر من املوت املرأة التي هي شباك وقلبها 
اهلل  قدام  الصالح  قيود،  ويداها  أرشاك 
هذا  هبا.  فيؤخذ  اخلاطئ  أما  منها،  ينجو 
وجدته قال اجلامعة واحدة فواحدة ألجد 
فلم  تطلبها  نفيس  تزل  مل  التي  النتيجة، 
أجدها، رجاًل واحًدا بني ألف وجدت، أما 
امرأة فبني كل أولئك مل أجد «)57(. وهناك 
من يرى أن املرأة اليهودية هي ملعونة ابديًا 
من  بدء  قد  الذنب  ألن  اإلله،  طرف  من 
الوقوع  للرجال  تسبب  التي  وهي  طرفها 
يف الذنب وارتكاب اخلطيئة. فنری يف قصة 
األصلية  رسالتها  فقدت  اهنا  وحواء  آدم 
كمعينة للرجل، فقد اصبحت فًخا لرجلها 

وحمطمة حلياته)58(.
فمع كل هذا فكيف يمكن القول بأن 

املرأة تصل الی مقام النبوة وتصبح نبّية؟.
العهد اجلديد:. 2

مشكلة نبوة النساء يف املسيحية ترجع 
اىل أن املرأة حتتل يف املسيحية مكانة سفلی، 
هلا  التقليدية  املسيحية  النظرة  جانب  اىل 
اجلنة،  من  وأخرجه  آدم  أغوى  كشيطان 
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وقدراهتا العقلية ال تسمح بتأهيلها لألمور 
اجلادة فصاًل عن عظائمها كالنبوة.

فكيف هلا أن تقوم بمهام وأعباء النبوة 
وهذا شأهنا؟. وكيف يمكنها إعالن كلمة 
يف  الصمت  بلزوم  مأمورة  وهي  الوحي 
اجلامعات؟. إذ يقول بولس: »الن الرجل 
املراة من الرجل. والن  املراة بل  ليس من 
الرجل مل خيلق من اجل املراة بل املراة من 
اجل الرجل«)59(. ويقول مفرسوا الكتاب 
املقدس تعليقا علی هذه االية: »ان الرجل 
يف  يأتى  مل  الرجل  ألن  املرأة؛  عىل  يتسلط 
خلقت  املرأة  العكس،  بل  املرأة  من  البدء 
لتساعد الرجل وليس العكس. لذلك ففي 
الكنيسة ال ترأس املرأة الرجل، وال تؤخذ 

نساء يف الكهنوت«)60(.
املرأة  ملكانة  بيانه  يف  بولس  ويضيف 
اجلامعات  يف  النساء  »ولتصمت  ومنزلتها 
ال  فإنه  القديسني،  كنائس  مجيع  يف  شأهنا 
خيضعن  أن  وعليهن  بالتكلم.  هلم  يؤذن 
كام تقول الرشيعة أيضًا، فإن رغبن يف تعلم 
ألنه  البيت،  يف  أزواجهن  فليسألن  يشء، 
اجلامعة«))6(.  يف  تتكلم  أن  الالئق  غري  من 
فكيف تستطيع كنبية قيادة اجلامعات وهي 

دونه  ألهنا  الرجل؛  تزّعم  عىل  قادرة  غري 
بحكم طبيعتها؟. كام يقول بولس: »وعىل 
بكل  صامتة  وهي  التعليم  تتلقى  أن  املرأة 
وال  تعّلم  أن  للمرأة  أجيز  وال  خضوع، 
عىل  حتافظ  بل  الرجل،  عىل  تتسلط  أن 
أواًل  جبل  الذي  هو  آدم  فإن  السكوت. 
هي  املرأة  بل  آدم،  يغو  ومل  حواء.  وبعده 

التي أغويت فوقعت يف املعصية«))6(.
وهي  الرجل،  املرأة  تقود  كيف  بل 
التي خلقت ألجله، وواجبها اخلضوع له، 
وكيف تنال املرأة درجة النبوة، وهي التي 
درجة  الكاثوليكية  الكنيسة  عليها  حرمت 
اجللوس  من  املرأة  منعت  بل  الكهنوتية؟. 
العقيدة  بأقسام  األستاذية  كريس  عىل 

بكليات الالهوت الكاثوليكي)63( )64(.
ذكرناه  الذي  النص  خالل  من  نعم 
التنبؤ  حق  هلا  املرأة  ان  يظهر  بولس  عن 
ولكن  مستقبلية  احداث  عن  االخبار  اي 
الناس  قبل  يتم مراجعتها من  ان ال  رشط 

خصوصا الرجال منهم.
نظرة القرآن حول نبوة املر	ة:. 3

كتابه  يف  املرأة  االسالم  كرم  لقــــــد 
جماالت  كل  يف  بالرجل  وقرهنا  الكريم 
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ميادين  بالذكر يف كل  اخلري، وخصها معه 
العمل والتضحية وااليامن، وابرز وعد اهلل 

هلا بالثواب واجلنة.
آياته  نطــــــــاق  يف  الكريم  فالقرآن 
واألحاديث النبوية الرشيفة يكرمان املرأة، 
اخلصوص،  هبــــذا  كثرية  آيات  وذكرت 
فعندما اوصی اهلل تعالی االنسان برضورة 
احرتام والديه نراه قد اشار الی االم بشكل 
الوالد،  من  اكثر  امهيتها  الی  يوحي  وكأنه 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  قال 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڎچ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

]سورة لقامن: 4)[. كام امر تعالی برضورة 
معاملة كل النساء بشكل عادل، بل وحتی 
بكل  معاملتها  يتم  ان  جيب  املطلقة  املرأة 

ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال  وعدل،  احرتام 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ 
ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ 
البقرة:  چ ]سورة  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

)3)[. وايضا قوله تعالی چ ٱ ٻ ٻ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  پڀ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇچ ]سورة  چ  چ  چ  چ  ڃ 

الطالق: )[.

دليل  خري  الرشيفـــــة  النبوية  والسّنة 
جيب  التي  الكيفية  علی  وبرهان  واضح 
والرسول  للمرأة،  الرجل  معاملة  فيها 
االسالم  فيه  يتجســــــد  الذي   الكريم
حيث  مجيعا،  لنا  الصاحلة  القدوة  وهو 
مارس احلياة مع املرأة زوجا وأبا قد قال: 
»ما أكرم النساء إال كريم، وال أهاهنّن إال 
لئيم«)65(. وقال أيضًا: »أكمل املؤمنني 
خياركم  وخياركم  ُخُلقًا،  أحسنهم  إيامنًا 
 اهلل رسول  ويكـــــــرم  لنسائكم«)66(. 
املرأة يف نطاق أمومتها، فيقول يف احلديث 

املنقول: »اجلنة حتت أقدام اأُلمهات«)67(.
التي اعطاها  املكانة  وبالرغم من هذه 
ظاهر  خالل  ومن  انه  ااّل  للمرأة  االسالم 
املرأة  نبوة  يرفض  انه  القول  نستطيع  آياته 
بعض  يف  جاء  قد  نعم  كان،  شكل  باي 
االيات انه اوحی الی بعض النساء ولكن 
هذا الوحي ليس وحيا نبويا كالذي يوحی 
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الی  سنستعرض  وهنا  االنبياء،  الی  به 
بعض االيات التي تشري الی هذه املسالة.

گ  چ  االيـــــــة االولی: قوله تعالی 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ 
كام  يوسف: 09)[  ڭچ ]ســـــــورة 
سورة  يف  خمتلفة  بصيغة  االية  هذه  جاءت 

ٱ ٻ  چ  النحل واالنبياء، قال تعالی 
ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ 
چ ]سورة النحل:  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
يف  آية  أهم  االية  هذه  وتعتب   .)68(]43
إذ اهنا تبني بمدلوهلا علی انحصار  بحثنا، 
عدم  علی  وبمفهومها  بالرجال  النبوة 
املفرسون  ذكر  وقد  للمرأة،  النبوة  جواز 
آراء بخصوص اآلية نشري اليها باختصار. 
اآلية  ذيل  يف  التفاسري  بعض  يف  جاء  فقد 
البادية  نبيًا من أهل  املباركة: »مل يبعث اهلل 

قط وال من اجلن وال من النساء«)69(.
هناك  ان  املفرسين  من  البعض  وذكر 
فرقــــــــــا بني النبي والرسول وذلك عند 
ان  وذكروا  بالتفسري،  االية  هلذه  تعرضهم 

رّد  وقد  رسوالت؛  ال  نبيات  نساء  هناك 
القرطبي هذا الرأي باآلية الكريمة چ ٱ 
پچ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
عن  يروی  ما  ترد  االية  »وهذه  بقوله 
نبيات  النساء اربع  انه قال ان يف   النبي
ورّد  موسی«)70(،  ام  مريم،  آسية،  حواء، 
هبذه  نبية  مريم  كون  قول  ايضا  كثري  ابن 
االية فقال »قوله »وأمه صديقة« أي مؤمنة 
به مصدقة له وهذا أعىل مقاماهتا فدل عىل 
ابن حزم وغريه  نبّية كام زعمه  ليست  أهنا 
ونبوة  إسحق  أم  سارة  نبوة  إىل  ذهب  ممن 
استدالال منهم  أم عيسى  أم موسى ونبوة 
بخطاب املالئكة لســــــارة ومريم وبقوله 
ٿچ وهذا  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چٺ 

اهلل  أن  اجلمهور  عليه  والذي  النبوة  معنى 
مل يبعث نبيا إال من الرجال، قال اهلل تعاىل 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چگ 

أبو  حكى  ںچ وقـــــد  ڱ  ڱ  ڱ 
ذلك«))7(،  عىل  االمجاع  األشعري  احلسن 
يطرح  كثري  فابن  ذلك  من  بالرغم  ولكن 
مسألة النبوة الترشيفية للمرأة؛ إذ اشار الی 
انه حتی اذا صحت االقوال يف وجود نساء 
نبيات فهي نبوة غري ترشيعية فيقول »خيب 
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ال  الرجال  من  رسله  أرسل  إنام  أنه  تعاىل 
من النساء وهذا قول مجهور العلامء كام دل 
عليه سياق هذه اآلية الكريمة، إن اهلل تعاىل 
وحي  أدم  بني  بنات  من  امرأة  إىل  يوح  مل 
امرأة  سارة  أن  بعضهم  وزعم  ترشيع، 
عمران  بنت  ومريم  موسى  وأم  اخلليل 
املالئكة  بأن  واحتجوا  نبيات؛  عيسى  أم 
برشت سارة بإسحاق... وبأن امللك جاء 
القدر  وهذا  بعيسى...  وبرشها  مريم  إىل 
أن  هذا  من  يلزم  ال  ولكن  هلن  حاصل 
يكن نبيات بذلك، فإن أراد القائل بنبوهتن 
هذا القدر من الترشيف فهذا ال شك فيه، 
ويبقى الكالم معه يف أن هذا هل يكفي يف 
ال؟.  أم  لوحده  النبوة  سلك  يف  االنتظام 
الذي عليه أهل السنة واجلامعة وهو الذي 
إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  الشيخ  نقله 
نبية،  النساء  يف  ليس  أنه  عنهم  األشعري 
خمبا  تعاىل  قال  كام  صديقات،  فيهن  وإنام 
عن أرشفهن مريم بنت عمران حيث قال 

تعاىل زب ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ 
ۅ ۅ ۉ رب فوصفها يف 
أرشف مقاماهتا بالصديقية، فلو كانت نبية 

واالعظام،  الترشيف  مقام  يف  ذلك  لذكر 
فهي صديقة بنص القرآن«))7(.

نبوة  نفي  علی  الشوكــــاين  واستدل 
النساء باالضافة الی اآلية القرآنية باشعار 
من  األنبياء  بعثة  ان  قال:  حيث  العــــرب 
معروفًا  امرًا  كان  النساء  دون  الرجـــــال 
بن عاصم يف  قيس  قال  العرب حتى  عند 

سجاح)73( املتنبئة:
	ضحت نبيتنا 	نثى نطيف هبا

و	صبحت 	نبياء اهلل ذكرانا
فلعنة اهلل واألقوام كلهم

عىل سجاح ومن باللوم 	غرانا)74(
وذهب الفخــــــــر الرازي يف تفســـري 
نبوة  جواز  عدم  الی  القول  الی  اآلية  هذه 
املرأة)75(. أما العالمة الطباطبائي فانه يشري 
الی احتامل دخول النبيات ايضا من خالل 
قوله: »ال ريب أن اطالق لفظ »رجال«... 
يف  تاّمون  افراد  اآلية  يف  بالرجال  فاملراد 
فيهم  أن  فرض  وان  حمالة،  ال  انسانيتهم 
التغليب«)76(.  من  كان  النساء  من  افرادا 

وان كان يرفض هو االخر نبوة املرأة.
اآليــــة الثانيــــــة: چ ٱ ٻ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
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چ ]سورة  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
النساء: 34[.

سنشري  صحيح  بشكل  االية  ولفهم 
اقوال  الی  نتعرض  ثم  اللغويني  اراء  الی 

املفرسين هبذا اخلصوص:

يف  متعددة  اراء  ذكروا  قد  فاللغويون 
املسالة، فقد جاء يف جممع البحرين، »قوله: 
اهلل  بام فضل  النساء  قّوامون عىل  )الرجال 
قيام  عليهــّن  هلم  أي  بعض(  عىل  بعضهم 
بأمرين:  الوالء والسياســـــة. وعّلل ذلك 
أن  وهو  تعاىل،  اهلل  من  موهبي  أحدمهـــــا 
من  كثرية  بأمور  عليهّن  الرجال  فضّل  اهلل 
القوة  وتزايد  التدبري  وحسن  العقل  كامل 
وا  ُخصُّ ولذلك  والطاعات،  األعامل  يف 
وغري   .. والوالية،  واإلمامة،  بالنبّوة، 
ُينفقون  أهّنم  وهو  كسبّي  واآلخر  ذلك. 
فائدة  أن  مع  امُلهور  ويعطوهنّن  عليهّن، 

النكاح مشرتكة بينهام«)77(.
سادسا: آراء علامء اإلسالم حول نبوة 

املر	ة:
العلامء  بعض  آراء  االن  سنتنـــــاول 
بخصوص نبوة املرأة، من أنه هل يمكن أن 

تكون املرأة نبية أم ال؟.

علی  االسالم  علامء  اغلب  اتفق  قد 
من  هناك  ولكن  املرأة،  نبوة  جواز  عدم 
العلامء والباحثني من أجاز نبوة املرأة وأقام 
وهنا  والسّنة،  القرآن  من  عليهـــــا  األدلة 
نبوة  جواز  القائلني  أدلة  اهم  اىل  سنشري 
املرأة وبعدها ذلك ردود الفريق الذي يری 

عدم جوازها.
أنعم  اهلل  أن  اىل  العلامء  بعض  ذهب 
أبو  بالنبوة، فمن هؤالء  النساء  عىل بعض 
حزم،  وابن  والقرطبي  األشعري  احلسن 
ومنهم  مريم،  نبوة  عىل  متفقون  وهؤالء 
ويعّدوهنم  غريها  اىل  النبـــــوة  ينسب  من 
وام  وسارة  كحواء  النبيات  النســـــاء  من 
معرض  ويف  وآسية)78(.  وهـــاجر  موسى 
باآلية  عليهم  االعرتاضات  عن  اجابتهــم 
دون  الرجال  يف  الرسالة  حتصـــــــر  التي 
ذلك،  يف  نخالف  ال  نحن  قالوا:  النساء 
يشملها  فال  النبوة  أما  للرجال،  فالرسالة 
النساء تلك  نبوة  القرآين، وليس يف  النص 
املحذورات التي عددمتوها فيام لو كان من 
النساء رسول، ألن النبوة قد تكون قارصة 
عىل صاحبها، يعمل هبا، وال حيتاج اىل أن 
يبلغها اىل اآلخرين. كام يقول ابن حزم يف 
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كتابه امللل والنحل: »ما نعلم للامنعني من 
ذلك حجة أصاًل، إال أن بعضهم نازع يف 

ڳ  ڳ  گ  گ  چ  اهلل  بقوله  ذلك 
حممد:  أبو  چ قال  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
أحد  يّدع  ومل  فيه.  ينازعون  ال  أمر  وهذا 
الكالم يف  وإنام  امرأة.  أرسل  تعاىل  اهلل  أن 
النبوة دون الرسالة. فوجب طلب احلق يف 
ذلك بأن ينظر يف معنى لفظة النبوة يف اللغة 
التي خاطبنا اهلل هبا عز وجل. فوجدنا هذه 
اللفظة مأخوذة من األنباء، وهو اإلعالم، 
أن  قبل  يكن  بام  وجل  عز  اهلل  أعلمه  فمن 
يكون أوحى اليه منبئا له بأمر ما، فهو نبي 
بال شك«)79(. واقام هذا الفريق أدلة علی 

جواز نبوة املرأة، منها:
أوحى . ) تعاىل  اهلل  بأن  أخب  القرآن  أن 

أنه  ذلك  فمن  النســــاء،  بعض  اىل 
ٺ  چ  مــــوسى  أم  اىل  اوحى 
القصص:  چ ]ســــــورة  ٺ  ٺ  ٺ 

پچ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  أو   ]7
بان  بااليات  ويستند   ]3 طه:  ]سورة 
اهلل قد أوحى اليها وأعلمها أنه سريده 
نبوة  فهذه  مرساًل،  نبيًا  وجيعله  اليها 
وهذا  العقل.  وبرضورة  فيها،  الشك 

الوحي كالوحي الوارد عىل ابراهيم يف 
نبوهتن  ولده، فصّحت  ذبح  الرؤيا يف 

بيقني)80(.
فخاطبها: . ) مريم  اىل  جبئيـــــل  ارسل 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڈچ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

]سورة مريم: 7)[.
كل . 3 أن  األشعري:  احلســـــن  ابو  قال 

بحكم  تعاىل  اهلل  امللك عن  جاءه  من 
أمر وهني أو باعـــالم فهو نبي؛ وقال 
امللك  جاءه  من  كـــــل  إن  حزم:  ابن 
املعلوم  ومن  نبي.  أو  رســـــــول  فهو 
فإذا  مريم،  اىل  ملكًا  أرســـل  اهلل  أن 
هي من النبيــــات. )أو هي نبية())8(. 
اهلل  نبية ألن  مريم  أن  القرطبي:  وقال 
امللك))8(.  بواسطة  اليها  أوحى  تعاىل 
واستدلوا باصطفاء اهلل تعاىل ملريم قال 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل: 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ھ ھچ ]سورة آل عمران: 

.]4(
4 . النبي عن  بحديث  استدلوا  وقد 

كثري،  الرجال  من  كمــــــــل  قال: 
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إمراة  آسية  إال  النساء  من  يكمل  ومل 
عمران)83(،  ابنــــــة  مريم  فرعون، 
جممع  يف  الطبيس  العالمة  أضاف  و 
وفاطمة  خويلد،  بنت  خدجية  البيان 
بنت حممـــــــد)84(؛ واستدلوا هبذا 
احلرص بالقول: »أهنام نبيتان ألن أكمل 
األولياء  ثم  األنبياء  اإلنساين  النوع 
والصديقون والشهداء، فلو مل يكونن 
نبيتان للزم أن ال يكون يف النساء ولية 
أن  والواقع  الشهيدة،  و  صديقة  وال 
هذه الصفات يف كثري منهن موجودة، 
فكأنه قال: ومل ينبأ من النساء إال فالنة 
صفة  تثبت  مل  قال  ولو  و...  وفالنة 
إال  الشهادة  أو  الوالية  أو  الصديقة 
يف  ذلك  لوجود  يصح  مل  و...  لفالنة 
املراد يف حديث  يكون  أن  إال  غريهن 
عىل  الدليل  يتم  فال  األنبياء  غري  كامل 

ذلك ألجل ذلك«)85(.
وقال ابن حزم: »الكامل يف الرجال ال . 5

يكون إاّل لبعض املرسلني  ، ألن من 
وكان  شك.  بال  عنهم  ناقص  دوهنم 
هلام  تفصياًل  النسوة  هؤالء  ختصيص 
عىل سائر من أوتيت النبوة من النساء 

بال شك. اذ من َنُقَص عن منزلة اخر 
هبذا  فصح  يكمل،  فلم  بدقيقة،  ولو 
النسوة كملوا كامال مل  اخلب أن هؤالء 
وإن  أصاًل،  غريمها  امرأة  فيه  يلحقهام 
نبيات. فالكامل  القرآن  كّن بنصوص 
يف نوعه، هو الذي ال يلحقه أحد من 
أهل نوعه، وكمل من النساء من ذكر 

عليهن الصالةوالسالم«)86(.
أنا ال نسّلـــم هلم أن النبي غري مأمور أ. 

النساء،  وخمالطـة  والتوجيه  بالتبليغ 
بني  فرق  ال  أن  اخرتنـــــــاه  والذي 
الفرق  وأن  هذا،  يف  والرسول  النبي 
بترشيع  النبي مرسل  كون  يف  واقع 
كذلك  األمر  كان  واذا  سابق.  رسول 
ارسال  يف  قيلت  التي  فاملحذورات 
نبي  بعث  يف  قائمة  النساء  من  رسول 
كثرية  حمذورات  وهي  النســــاء،  من 
بحّق  القيام  تستطيع  ال  املرأة  جتعل 

النبوة.
النسوة ب.  اىل هؤالء  اهلل  وحي  يكون  قد 

منامًا،  وقع  إنام  وآسية...  موسى  أم 
يكون  ما  الوحي  من  أن  علمنا  فقد 
وقد  األنبياء،  لغري  يقع  وهذا  منامًا، 
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الوحي  الطباطبائي  العالمــــة  رفض 
للنساء هبذا الشكل ايضا كام أشار اليه 

ٻ  ٱ  چ  اآلية  ذيل  يف  تفسريه  يف 
 ]38 طه:  چ ]سورة  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
نوع  وهو  االهلام  به  املراد  يقول:  إذ 
من القذف يف القلب يف يقظة أو نوم، 
ينحرص  ال  تعاىل  كالمه  يف  والوحي 
تعالی:  قال  حيث  النبّوة،  وحي  يف 
چ ]ســــــورة  ژ  ڈ  ڈ  چڎ 

النبوة،  وحي  فأمــــــــا   ]68 النحل: 
اليهن  يتنبأن وال يوحى  فالنســـــاء ال 

ڳ  گ  گ  چ  تعاىل:  قال  بذلك، 
ڱ...چ)87(  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

]سورة يوسف: 09)[.
ال نسلم هلم قوهلم أن كل من خاطبته ت. 

املالئكة فهو نبي، ففي احلديث أن اهلل 
أرسل ملكًا لرجل يزور أخًا له يف اهلل 
يف قرية أخرى، فسأله عن سبب زيارته 
اعلمه  اهلل،  يف  حيّبه  أنه  أخبه  فلام  له، 
حيّبه،  أنه  ليخبه  اليه  بعثه  قد  اهلل  أن 
أمر  الصحابة  يعلم  جبئيل  جاء  وقد 
دينهم بسؤال الرسول، والصحابة 

يشاهدونه ويسمعونه)88(.

ذي ث.  نبوة  يف  توقف   الرسـول أن 
القرنني مع اخبار القرآن بأن اهلل أوحى 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ  اليه 
الكهف:  چ ]سورة  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

.]86
عىل ج.  الدالة  النصوص  يف  هلم  حجة  ال 

رّصح  قد  فاهلل  ملريـــــم،  اهلل  اصطفاء 
بأنه اصطفى غري األنبيــاء چ ٿ ٿ 
ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄچ ]سورة  ڦ  ڦ 
ابراهيــــم  آل  واصطفى   ،]3( فاطر: 
آهلام  ومن  العاملني،  عىل  عمـــران  وّال 

ک  ڑ  ڑ  چ  جزمًا  بنبي  ليس  من 
ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ چ ]سورة آل عمران: 33[.

يف ح.  الوارد  الكمـــال  لفظ  من  يلزم  ال 
النبوة، ألنه  به  الذي احتجوا  احلديث 
بابه،  يف  وتناهيه  اليشء،  لتامم  يطلق 
النهائية  الكامالت  النساء  بلوغ  فاملراد 
وعىل  للنساء،  التي  الفضائل  مجيع  يف 
األنبياء،  كامل  غري  هنا  فالكامل  ذلك 

وليس املقصود كامل النبوة)89(.
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فاطمـــة خ.  أن  األحاديث  بعض  يف  ورد 
من  كان  ما  ااّل  اجلنة  أهل  نساء  سيدة 
القول  يبطل  وهذا  عمران،  ابنة  مريم 
وآسية،  موسى  كأم  مريم  عدا  بنبوة 
وقد  جزمًا،  بنبّية  ليســـت  فاطمة  ألن 
من  أفضـــــل  أهنا  عىل  احلديث  نّص 
وآسية  موسى  أم  كانت  فلو  غريها، 

نبيتان لكانتا أفضل من فاطمة)90(.
مقام د.  يف  صديقة  بأهنا  مريـــم  وصف 

الثنــــاء عليها واألخبار بفضلها، قال 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  تعــــاىل: 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ 
 ،]75 املائدة:  ۉچ ]ســـــــورة 
فلو كــــان هناك وصفًا عىل من ذلك 
لوصفها به، ومل يأت يف نّص قرآين وال 
بنبوة  أخبار  صحيح  نبوّي  حديث  يف 
واحدة من النساء. هذا هو الراجح يف 
املسألة أنه مل يثبت نبوة أحد من النساء، 
واألدلة الواردة غري كافية، واآلية نّص 
ابدًا،  امرأة  ألي  اهلل  إرسال  عدم  يف 
يف  يتحقق  مل  للنبي  املختار  والتعريف 
املرأة، وقد قال احلسن البرصي: ليس 

يف النساء نبّية وال يف اجلن))9(.
اخلامتــــــــــــة:

البحث  يف  استعرضناه  ما  خالل  من 
نخترصها  النتائج  بعض  الی  توصلنا  فاننا 

كام ييل:
ان . ) الی  توصلنا  البحث  خـــــالل  من 

االسالم والقرآن الكريم اعطی منزلة 
ومكانة للمرأة تتناسب مع خصائص 
الرجل  مع  متساوية  وجعلها  خلقتها 
بينهام،  املشرتكة  الواجبات  بعض  يف 
مراحل  يرقی  ان  يمكن  انسان  فهي 
الكامل حاهلا يف ذلك حال الرجل وقد 
قدم لنا امثلة لنساء عظيامت مثل مريم 
املقدس  الكتاب  بخالف  وغريها، 
بعض  مطالعة  خالل  من  يمكن  التي 
مكانة  هلا  املرأة  ان  الی  التوصل  آياته 

اقل من الرجل.
النبوة يف الديانتني املسيحية واالسالم . )

وكذلك  خمتلفــــــة  كثرية  مراتب  هلا 
نبي  من  ختتلف  النبي  ومهام  وظائف 
مهمني  كبار  انبياء  منهم  ان  إذ  الخر، 
جدا كابراهيم وموسی وعيسی والنبي 
الكريم  القــــــرآن  اطلق  وقد  اخلاتم، 



دراسة ونقد نبوة املرأة يف األديان السابقة

382

واختالف  العزم،  اولی  اسم  عليهم 
هناك  ان  تبني  والوظائف  املراتب 
افضلية لبعضهم علی البعض االخر.

ان نبوة املرأة التي حتدث عنها الكتاب . 3
التنبؤ  بمعنی  كانت  بعهديه  املقدس 
وموعظة  حكمة  اعطاء  او  باملستقبل 
ترشيعيـــــــــة،  نبوة  تكن  ومل  احيانا 
النوع  هذا  رفض  والقرآن  واالسالم 
بالرجال  وحرصها  ايضا  النبوة  من 

مع وجود رأي يذهب الی جواز نبوة 
املرأة الترشيفية دون الترشيعية.

هناك بعض الروايات االسالمية تشري . 4
كمريم  االسالم  يف  نبيات  وجود  الی 
بذلك  واستدلــــوا  وغريهن،  وآسية 
علی آيات من القرآن الكريم، ورفض 
مستندين  القول  هذا  العلامء  مجهور 
الی ان اآليات القرآنية ترصح بحرص 

النبوة يف الرجال.
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دبــورة،  مــادة  املقدس،  الكتاب  قاموس   )35(

ص358.
)36( سفر القضاة )4: 9(.

القضاة،  سفر  املقدس،  الكتــــــاب  تفسري   )37(
ص476.

-80؛  ص)8  املقدس  الكتاب  نساء  كل   )38(
واإلســالم،  واملسيحية  اليهودية  يف  ــرأة  امل

ص70.
حنة،  ــادة  م املــقــدس،  الكتاب  قــامــوس   )39(

ص6)3.
)40( انجيل لوقا )): 36 -38(.

))4( كل نساء الكتاب املقدس، ص70.
فيلبس،  مــادة  املقدس،  الكتاب  قاموس   )4((
وايضا كل نساء الكتاب املقدس، ص3)3.
اجلديد،  العهد  املقدس،  الكتاب  تفسري   )43(

انجيل لوقا، ص4)).
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برجر  تــرييــزا  الــدكــتــورة:  مشكلة  مثل   )63(
مجيع  قبلتها  التي   ،Teresa Berger
بكليات  كــأســتــاذة  األملــانــيــة.  ــات  ــامع اجل
املوافقة  رفض  الفاتيكان  أن  إال  الالهوت، 
بأقسام  الكرايس  ألحد  استاذًا  تعيينها  عىل 
أن  ويبدو  امرأة،  لكوهنا  الالهوت؛  كليات 
اىل  راجع  لتعيينها  الفاتيكان  رفض  مصدر 
املسيح  اخلوف من جتديد مشكلة »الهوت 
األنثوي« وذلك بتكرار جتربة النبية بريسكا 
Priska التي أدعت أن املسيح قد ظهر هلا 
يف هيئة امرأة ومنحها احلكمة، وأوقفها عىل 
مكان املدينة اجلديدة التي سيهبط إليها من 

السامء.
)64( املعتقدات الدينية لدى الغرب، ص)3).

)65( كنز العامل، ج6)، ص )37.
ريــاض  )47؛  ص  ج)،  امحـــد،  مسند   )66(

الصاحلني، ص33).
)67( مستدرك الوسائل، ج5)، ص80)؛ ميزان 

احلكمة، ج4، ص3674.
)68( وايضا ]سورة االنبياء: 7[.

تفسري  ص)3)؛  ج3  الــقــرآن،  إحكام   )69(
املسري،  زاد  تفسري  ص)7؛  ج3  السمعاين، 

ج4 ص0)).
)70( تفسري القرطبي، ج9، ص74).

))7( تفسري ابن كثري، ج)، ص84.
))7( املصدر السابق، ج)، ص4)5.

من  األســـود  بــن  ــارث  احلـ بنت  سجاح   )73(
النبي  وفاة  بعد  النبوة  أدعت  عقفان،  بني 
من  الكذاب  مسيلمة  وتزوجها   ،حممد
مقتل  بعد  أسلمت  ثم  الوائلية،  حنيفة  بني 
البرصة.  يف  هـ   55 عام  وتوفيت  مسيلمة، 

ص4)3- املقدس،  الكتاب  نســـــاء  كل   )44(
.3(3

)45( املعتقدات الدينية لدى الغرب، ص6)4-
0)4 باختصار.

)46( رشح اصول الكايف، ج5، ص))).
ميزان  34؛  ص  ج))،  ــوار،  االنـ بحار   )47(
املعاجز،  مدينة  ص8)30؛  ج4،  احلكمة، 
ج3)،  االمــثــل،  تفسري  ص09)؛  ج4، 

ص45.
ص9)4- احلائرين،  داللة  ميمون،  ابن   )48(

.4(0
)49( سفر التكوين ))3/ ))(.

)50( سفر التكوين )5)/ )(.

))5( سفر التكوين )5)/ )(.
نبي  فيكم  يكن  )إن  العدد:  سفر  يف  جاء   )5((
للرب فبالرؤيا أتعرف له، يف حلم أخاطبه( 

.)9- 6 /(((
)53( سفر التكوين ))3/ 3(.

)54( انجيل متی )5: 5)(.
)55( سفر اخلروج))): 7(.

)56( املرأة بني الفقه والقانون، ص9)؛ واملرأة يف 
القرآن ص5).

-(6  :7( جامعة،  سفر  املقدس،  الكتاب   )57(
.)(8

)58( تفسري الكتاب املقدس، ص 48.
)59( الرسالة األوىل اىل قرونتس ))): 8 -9(.

)60( تفسري الكتاب املقدس، ص 954.
-34  :(4( قرونتس  اىل  األوىل  الرسالة   )6((

.)35
-((  :(( طيموتاوس  اىل  األوىل  الرسالة   )6((

.)(4
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)راجع: بنو بكر بن وائل ص76)-77)(.
)74( فتح الغدير، ج3، ص60.

)75( التفسري الكبري، ج8، ص45.
)76( تفسري امليزان، ج8، ص))).

)77( جممع البحرين، ج3، ص564.
)78( فتح الباري، ج6، ص473؛ لوامع االنوار 

البهية، ج)، ص 6)).
)79( امللل والنحل، ص94).
)80( امللل والنحل، ص98).
))8( امللل والنحل، ص04).

))8( تفسري القرطبي، ج9، ص47).
)83( فتح البارى، ج6، ص))3 -))3.

)84( جممع البيان 0): 0)3.

)85( فتح البارى، ج6، ص))3 -))3.
)86( امللل والنحل، ص06).

)87( تفسري امليزان، ج4) -ص50) -39).
باب  واآلداب،  والصلة  الب  كتاب  مسلم   )88(

فضل احلب يف اهلل )567)(.
تعاىل:  اهلل  قول  األنبياء  كتاب  البخاري يف   )89(

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  زب 
فضائل  يف  ومسلم   )34((( رب  ڭ 
املؤمنني  أم  خدجية  فضائل  باب  الصحابة 

.)(43((
)90( من ال حيرضه الفقيه، ج)، ص573.

))9( فتح الباري، ج6، 473 -)47. 
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املعاين، . ) روح  حممود،  سيد  اآللويس، 
العريب، بريوت،  الرتاث  احيـــــاء  دار 

5)4)هـ. ق.
بني . ) الفصل  حممد،  بن  عيل  حزم،  ابن 

الطباعة،  دار  القاهرة،  والنحل،  امللل 
993)م.

عيل . 3 بن  حممـــــد  آشوب،  شهر  ابن 
قم،  طالب،  ايب  آل  مناقب  الرسوي، 

ذو القربی، ط)، ))4)هـ. ق.
ابن كثري، اسامعيل بن عمر البرصي، . 4

ط)،  بريوت،  كثيــــــــر،  ابن  تفسري 
دارالفكر، 997)م.

لسان . 5 مكرم،  بن  حممــــد  منظور،  ابن 
االعلمي  مؤسســـة  بريوت،  العرب، 

للمطبوعات، 005)م.
ابو غصة، زكي عيل، املرأة يف اليهودية . 6

الوفاء،  دار  واالسـالم،  واملسيحية 
ط)، 4)4)هـ. ق.

اسبينوزا، باروخ، ترمجة حسن حنفي، . 7
والسياسة،  الالهوت  يف  رســـــــالة 

بريوت، دار الطليعة، ط)، 996)م.

املصـــــــــــادر:

املعارف . 8 دائرة  وهبة،  ويليام  بباوي، 
 ،( ط  دارالثقافه،  بريوت،  الكتابية، 

993)م.
بن حنبل، امحد، مسند امحد، بريوت، . 9

دار صادر، ط3، 993)م.
معجم . 0) فارس،  بن  امحد  زكريا،  بن 

احياء  درا  بريوت،  اللغة،  مقاييس 
الرتاث العريب، )00)م.

احلائرين، . )) داللة  موسی،  ميمون،  بن 
 ،( ط  الدينية،  الثقافة  مكتبة  قاهرة، 

8)4)هـ. ق.
سنن . )) عيسی،  بن  حممد  الرتمـــــذي، 

الرتمذي، بريوت، دار الفكر، بال تا.
الطهراين، حممــــــد حسني، . 3) احلسيني 

قوامون  )الرجال  بديعــــــــة  رسالة 
بعضهم  اهلل  فضل  بام  النســــاء  علی 
البيضاء،  املحجة  دار  بعض(  علی 

3)4)هـ. ق.
الفكر . 4) يف  املسيح  منيــــــــر،  خوام، 

املسيحية،  ويف  احلديث  االسالمي 
بريوت، ط)/ 983)م.
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البيــــــت . 5) بني  املرأة  البهي،  اخلويل، 
الكتاب  دار  واملجتمع، مرص، مطابع 

العريب -953)م.
اليهودية بني . 6) املرأة  ديب، عيل حسن، 

احلاخامات،  وقبضة  التوراة  فضائح 
دمشق، االوائل، ط )، )00) م.

التفسري . 7) عمـــــر،  بن  حممد  الرازي، 
الرتاث  احياء  دار  بريوت،  الكبري، 

العريب، ط)، 997)م.
بن . 8) احلسني  االصفهــــــاين،  الراغب 

القــــــــرآن،  غريب  مفردات  حممد، 
العلميـــــــــــة،  الكتب  دار  بريوت، 

997)م.
الزبيدي، حممـــــد مرتضی احلسيني، . 9)

الفكر،  دار  بريوت،  العروس،  تاج 
4)4)هـ. ق.

التجسد، . 0) حقيقـــــــة  ثروت،  سعيد 
القاهرة، ط)، 999)م.

يف . )) املرأة  سوزان،  يوسف،  السعيد 
الرشيعة اليهودية، حقوقها وواجباهتا، 
بال مكان، مركز الدراسات والبحوث 
ط)،  واالجتامعيـــــــــــة،  االنسانية 

005)م.

بكر، . )) ايب  بن  الرمحن  عبد  السيوطي، 
باملأثور،  التفسيـــــــر  يف  املنثور  الدر 
العريب،  الرتاث  احياء  دار  بريوت، 

)00)م.
احلسني، . 3) بن  حممد  الريض،  الرشيف 

هنج البالغة، بريوت، 387)هـ. ق.
الشوكاين، حممد بن عيل، فتح القدير، . 4)

بريوت، دار املعرفة، بال تا.
القــــــــرآن . 5) يف  دروس  عيل،  الشيخ، 

علميـــــــــة  حوزة  قم،  والعهدين، 
خواهران، ط)، 8)4)هـ. ق.

من . 6) بابويـــــه،  بن  حممد  الصدوق، 
النرش  مؤسسة  قم،  الفقيه،  الحيرضه 
املدرسني،  جلامعة  التابعة  اإلسالمي 

376)هـ. ش.
صنقور، حممد، مقاالت حول حقوق . 7)

البيضاء،  املحجة  دار  بريوت،  املرأة، 
بال تا.

املرأة . 8) حسني،  حممـــــــــد  طباطبائي، 
التعـــــارف  دار  بريوت،  القرآن،  يف 

للمطبوعات، 8)4)هـ. ق.
امليزان . 9) حسني،  حممــــــد  طباطبائي، 

مؤسسة  بريوت،  القرآن،  تفسري  يف 
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االعلمي، ط 3، 973)م.
جممع . 30 احلسن،  بن  الفضل  الطبيس، 

الرتاث  احياء  دار  بريوت،  البيان، 
العريب، ط)، بال تا.

املرأة . )3 حقوق  حممود،  احلميد،  عبد 
االخری،  والديانات  االسالم  بني 
القاهرة، مكتبة مدبويل، ))4)هـ.ق.

الكتاب . )3 امللك، بطرس، قاموس  عبد 
الثقافة، ط 0)،  املقدس، قاهرة، دار 

995)م.
حممد، . 33 الرايض  عبد  املحسن،  عبد 

الغرب،  لدی  الدينيــــــــة  املعتقدات 
فيصل  امللك  مركــــــــــــز  الرياض، 
للبحوث والدراسات االسالميـــــة، 

ط)، ))4)هـ. ق.
عبد الوهاب، امحد، الوحي واملالئكة . 34

واالســــالم،  واملسيحية  اليهودية  يف 
قاهرة، مكتبة وهبة، ط )، 000)م.

القرآن . 35 يف  املرأة  حممد،  دروزة،  عزة 
العرصية  املكتبــــة  بريوت،  والسنّة، 

للطباعة والنرش، بال تاريخ.
العسقالين ابن حجر، فتح الباري يف . 36

الرياض،  البخاري،  صحيح  رشح 
مكتبة دار االسالم، ط3، 000)م.

العزيز، . 37 عبــــــــد  بنت  نوال  العيد، 
النبوية،  السنّة  ضوء  يف  املرأة  حقوق 
السعودية، مكتبة االسدي ف الطبعة 

االولی، 7)4)هـ. ق.
العهد . 38 الی  تعرف  بولس،  الفغــــايل، 

بريوت،  واالنبياء،  االباء  مع  القديم 
مطبعة دكاش، ط)، 994)م.

بريوت، . 39 القرطبي،  تفسري  القرطبي، 
دار إحياء الرتاث العريب، 994)م.

تفسري . 40 ابراهيـــم،  ابن  عيل  القمي، 
االعلمي،  مؤسسة  بريوت،  القمي، 

ط)، )99)م.
تفسري . )4 حمسن،  حممـــــــد  الكاشاين، 

االعلمي،  مؤسسة  بريوت،  الصايف، 
)99)م.

الكايف، . )4 يعقوب،  بن  حممد  الكليني، 
بريوت، دار االضواء، ط)، )99)م.

عب . 43 املرأة  تطور  باسمـــــــه،  كّيال، 
التاريخ، بريوت، مؤسسة عز الدين، 

)40)هـ. ق.
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بسم اهلل الَرمحن الَرحيم
وصف النُّسخة املخطوطة:

املخطوَطـــــــة عباَرة عن مَخس عرَشة 
رَسائل  جَمُموعة  ِضمن  وهي  صفَحة، 
للُمصنِّف بَخطِّ يدِه، مكُتوبٌة بخطِّ النَّسِخ، 
ما  إاِلَّ  َسطرًا  بتِسَعة عرَش  منَها  ُكلُّ َصفحٍة 
متها فهي بخمَسة عرَش سطَرًا،  كاَن ِمن ُمقدِّ

ا َخامِتتها فقد كاَنت بتِسَعة َأسُطر. وَأمَّ
ِمن  النُّسخة  هذه  عىل  الباِحث  حصَل 
لَتحِقيق  الِعلمي   احلَُسني اإِلمام  جَمَمع 
ُتراث َأهل الَبيت، وَبدورِه ِمن َمكتَبة السيِّد 

َبحر الُعلوم، وهي ِمن النُّسخ النَّادِرة.
الطهَراين،  يخ  الشَّ النُّسَخة  هذه  َذكَر 
رسالٌة  ها:  وسامَّ امُلصنِّف،  إىِل  وَنسبَهــــــــا 
مكتبة  يف  رآها  ُه  وَأنَّ  ة األَئمَّ ِعصَمة  يف 

اخلونساري))(.
منهج التحقيق:

هبدف الوصول اىل نص حمقق مضبوط 
القارئ بشكل  اىل  شكاًل ومضمومًا يصل 
أن  خصوصُا  ومبسط،  ومفهوم  واضح 
واعرتاضــــــات  اشكاالت  فيه  املوضوع 
وردود ومسائل وآراء واستنتاجات كثرية، 
تقدم،  ملا  هيدف  علميًا  منهجا  اتبعنا  فقد 

عمل  من  به  قمنا  ما  ندرج  أن  لنا  ويمكن 
حتقيقي بشكل نقاط، كالتايل:

ودقيق، . ) جيد  بشكل  املخطوطة  قراءة 
ثم طباعتهــا عىل احلاسوب وعرضها 
لغــــــــرض  األصيل  املخطوط  عىل 

استدراك األخطاء الطباعية.
اهلل . ) كتاب  من  القرآنية  اآليات  توثيق 

العزيز، وطباعتها بالصورة القرآنية.
ختريج األحاديث والروايــــــــات من . 3

مصادرها التي ذكرها املصنف، فإن مل 
املصادر  من  وثقناها  املصنف  يذكرها 

الروائية املعروفة املوثوقة.
الذين . 4 لألعالم  خمترصة  ترمجة  ترمجنا 

ذكرهم املصنف.
أخذهـــــا . 5 التي  اآلراء  بتوثيق  التزمنا 

املصنف وذكر مصادرها ومقابلتها مع 
االختالفات  اىل  االشارة  ثم  املصدر، 

فيام بينها.
العلميـــــــة . 6 املصطلحات  معاين  بيان 

خصوصًا اهنا قد احتوت عىل كثري منها، 
مع ذكر املصادر التي تمَّ الّرجوع إليها.

املعتمدة يف هذا . 7 باملصادر  قائمة  اعداد 
العمل.
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مصورة الصفحة األوىل من املخطوط
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مصورة الصفحة األخرية من املخطوط
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بسم اهلل الَرمحن الَرحيم
البقرة:  ُسورة  يف  وجلَّ  عزَّ  اهللُ  قاَل 

ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ 

ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے 
البقرة:  ]ســــــورة  ۈچ  ۆ  ۆ 

 .]((4
يف  الَعاِمل  إِنَّ  اف))(:  الكشَّ يف  نقَل 
ابتىَل- إِذ  واذُكر  َنحو:  ُمضَمر،  ا  إِمَّ إِذ؛ 
وإِذ  -َأو:   )3(النَّبّي هو  وامُلَخــــــــاَطب 

ھ  ھ  چ  ا:  وَأمَّ وَكيت،  َكيت  كاَن  ابتاَلُه 
ےچ.

إِنَّ االبتالء يف  التَّفاِسري)4(:  ويف بعض 
اقِّ ِمَن الَبالِء،  األَصل؛ التَّكليُف باألَمِر الشَّ
َمن  إىِل  بالنِّسَبِة  االختَبار  اسَتلَزم  ملَّا  لكنَُّه 

جَيَهُل الَعواِقب ُظنَّ َتراُدفهاَم.
والَّذي َيظهُر ِمن ِقَبل ُكُتب اللُّغـــــــــة 
االمتَِحان  هو:  االبتـــــــــالء  إِنَّ  وَغريها، 

واالختَِبار)5(.
عىل  ُسبحاَنُه  عَليه  فإِطالقُه  وَحينئٍذ 
)إبراهيم(  َنصِب:  ِمن  امَلشُهوَرة  القَراءة 
الَفاِعليَِّة  عىل  ُه(  )ربُّ وَرفُع:  امَلفُعوليَِّة،  عىل 
إِنَّ  لُظهوِر  وامَلجاز؛  ع  التَّوسُّ َباِب  ِمن 
يف  ُر  ُيَتَصوَّ ال  امَلعُلومات  بَجميِع  الَعامِل 

ُمَعاَملتُه ]ُمَعاَملة[  اإِلمتَحان، فامُلراد:  ه  حقِّ
امُلخَتَب)6(.

وعىل قَراءة ابن عبَّاس وَغريه: ِمن َرفِع 
امَلشُهور،  بعَكس  َرّبه،  وَنصِب  إِبراهيم، 
ِحينئٍذ:  وامُلراد  احلَِقيقي،  بمعنَاُه  فاإِلبتالُء 
جُيِيبُه  َينَّ هل  لرَِيَ ُه دعاُه تَعاىل بَكلاَمٍت  إِنَّ

َأم ال)7( كاَم يف قوله تَعاىل: چ ٻ پ 
پ پ چ َّ ]سورة البقرة: 60)[.

القَراءة  بالَكِلمــــــــــات -عىل  وامُلراد 
 )8( ة  اقَّ الشَّ التَكالِيف  ا  -إِمَّ املشُهـــــــــوَرة 
ا املذُكوَرات  مُلنَاَسبتَها اإِلبتاَلء ])[ وهي َأمَّ
وبنَاِء  اإِلَماَمِة،  ِمن:  اآليـــــــة)9(  هذه  بعَد 
عاِء  والدُّ َقواِعدِه،  وَرفُع  وَتطِهريِه،  الَبيِت، 
ِمنها  ُكلٍّ  يف  فإِنَّ  ِقيَل،  -كاَم  َنبِيِّنَا  بانبَِعاِث 

ًة َعظِيَمًة. َمشقَّ
هبا  ُيَراد  ما  ألَنَّ  فَظاِهٌر؛  اإِلَماَمة  ا  َأمَّ
َتبِليغ  يف  ات  املشقَّ ِمن  َأنواعًا  َيسَتلِزم  ههنا 
األَحَكام، وَأداء ما جَيِب عليِه وإِن بلَغ إىِل 

حدِّ القتِل.
ا يف بنَاِء الَبيِت وَلواِحقه، فهو َأيَضًا  وَأمَّ
ن  يتضمَّ ُه  فإِنَّ البنَاء،  َكيفيَِّة  َسمَع  ملَِن  َظاِهٌر 

َأيضًا  بعدُه  املنَاِسك  وإِقاَمة  الَبلَوى،  ة  شدَّ
ن هلا. تتضمَّ
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َفالحتَياجِه  بالبعَثِة،  عاِء  الدَّ يف  ا  وَأمَّ
الَعِقيَدة،  وَخُلوص  النِّيَِّة،  إِخالِص  إىِل 
وَيرُجح  بالُكليَِّة  الَقلِب  عن  احلََسِد  وإِزاَلة 
َفصٍل  غرِي  ِمن  التَّكالِيف  هذِه  َتعِقيُب  هذا 

بالَعاطِف.
ُه لو  َأنَّ فُه ما َنقلُه القايِض)0)(: ِمن  وُيزيِّ

كاَن امُلراد هذا، فال ُبدَّ ِمن عَدم الَفصِل بَقولِه 
تَعاىل: چ ھچ َأيضًا، وُيمِكن َأن جُيَاب 
التَكالِيف،  بإمِتَاِم  تَعاىل  إِخبارُه  بَأنَّ  عنُه: 
املَقام-جَيوُز  -بحَسب   ً ُمهامِّ َأمرًا  كاَن  مَلَّا 
مَع  ل)))(  وامُلَفصَّ امُلجَمل  َبني  طـــــــه  َتوسُّ
ا َغريُه؛  ِمري، وَأمَّ ُمراَعاة َتقِريب َمرِجع الضَّ
واخِلَتان  النَّار،  وُدُخول  الَولد،  َذبِح  ِمن 
ُمطَلق  َأو  وَنحوها،  واهِلجَرة  الِكَب،  عىل 
َيُكن  مل  وإِن  والنَّواهي  باألَواِمر  التَّكِليف 

ٍة. فيِه ِزَيادُة َمشقَّ
به  ح  ]رصَّ ِخَصاٍل  َعرُش  هي  وِقيَل: 
َفرَضًا  كاَنت  َعرَشًا[)))(  اِزي،  الرَّ الَفخر 
ى  -وُيسمَّ رَشِعنَا  يف  وُسنًَّة  رَشعـــــــِه  يف 
ومَخٌس  أِس،  الرَّ يف  مَخٌس  باحلَنِيفيَّة-)3)( 
أِس؛ فامَلضَمَضُة  الرَّ ا التي يف  َأمَّ يف اجلَسِد، 
وَقصُّ  أِس،  الرَّ وَفرُق  واالستِنَشـــــــاق، 
ا التي يف الَبَدن؛  َواك، وَأمَّ واِرب، والسِّ الشَّ

فاخِلَتاُن، وَحلُق الَعاَنة، وَنتُف اإِلَبطنِي )4)( 
وَتقِليُم األَظَفار، واالستِنَجاء.

بَثالثنِي  ابتاَلُه  ُه  إِنَّ  :)(5( َبعَضُهم  وقاَل 
ِمنَها  َعرٌش  اإِلساَلم؛  ِخَصال  ِمن  ِخصَلًة 

ٱ  چ  براءة:   ]([ ُسوَرة  يف 
منَها  وَعرٌش   )(6( اآلية  چ   . ٻ.. 

ڻ  ڻ  چ  األَحَزاب:  ُسوَرة  يف 
يف  وَعرٌش   )(7( اآلية  چ   . ۀ.. 

ُسوَرة امُلؤِمنني )8)(: چ ٱ ٻ ٻ چ 
إىِل قولهچ ژ ژ ڑ چ )9)(.

يف  امَلذُكوَرة  الَعرَشِة  َمع  هي  وِقيَل: 
ُسورة سَأل َسائٌل: چ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک چ َّ إىِل َقولِهچ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ چ َّ )0)(.
واَل َدليَل عىل يَشٍء ِمَن األَقواِل ِسَوى 
َأن  -وحُيَتمُل  إِليه  َأرشَنا  َما  -عىل  األُوىَل 
إِنَّ  وِقيَل:  ُذِكَر،  َما  مَجيِع  إىِل  إِشاَرًة  َيُكون 

مس والَقَمر)))(. امُلراد هَبا الَكوَكب والشَّ
ِة)))(:  النًّبوَّ كَتاِب  يف  ُدوق  الصَّ وَرَوى 

ُعمر)3)(  بن  ل  امُلفضَّ إىِل  َمرُفوَعًا  بإِسناِده 
اهللِ  َقوِل  عن  سَألتُه  قاَل:   اِدق الصَّ عن 
چ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ   : وَجلَّ عزَّ 
الَكِلاَمُت  ))ِهَي  قال:  الكِلاَمت؟.  هذِه  َما 
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ُه  إِنَّ َعَليِه؛  َفَتاَب  ِه  َربِّ ِمن  آَدم  اَها  َتَلقَّ تِي  الَّ
َوَفاطَِمة،   ، َوَعيِلٍّ ٍد،  حُمَمَّ بَِحقِّ  َأسَأُلَك  َقاَل: 
َفَتاَب   ، َعيَلَّ ُتبَت  إاِلَّ  َواحلَُسني،  َواحلََسن، 
ِحيم(( قلُت: يا  اُب الرَّ ُه ُهَو الّتوَّ اهللُ َعَليِه، إِنَّ
بَن َرُسول اهلل، فاَم َيعنِي بَِقولِه: چھچ 
إَِماَمًا؛  َعرَشَ  اثنَا  الَقائِم،  إىَِل  َُّهنَّ  ))َأمَت قال: 
اهللِ  َصَلَواُت  احلَُسنِي  ُولـــــــــِد  ِمن  تِسَعٌة 

َعَليِهم...(( احلَِديث.
اإلماَمة: -وَقد ِقيَل: إِنَّ امُلراد باالئتاَمِم؛ 
ُأِمَر  َما  عىل  وفِعُلها  التََّكالِيف،    ائتاَممِه 

هَبا.
َكوُن  اآلَية  َظاِهـــــــــر  إِنَّ  خَيَفى:  وال 
تَعــــــاىَل  اهللِ  إِلعَطاِء  َسَبَبًا  هِبُنَّ   ِقَيامِه

اإِلَماَمة؛  َقبَل  واالئتاَِمُم  فاإِلبتاِلُء  اإِلَماَمة، 
الُوُجوِد)4)(  يف  امُلسبِّب  عىل  َبب  السَّ م  لِتقدُّ

َتفسرِي  يف  ِقيَل  َما  ُكلُّ  خَيَتلُّ  هَذا  وعىل 
َوايِة،  الرِّ ِمن  ُيستَفاُد  َما  ِسَوى  الَكِلاَمت، 
بالَكوَكِب   ابَتالءُه فإِنَّ  األَِخري؛  والَقوُل 

اَم كاَن َقبَل اإِلَماَمِة. مِس والَقمِر، إِنَّ والشَّ
َثابَِتٌة  َلعلَّها  التَكالِيف  بَأنَّ  واجلَواُب: 
َبل  الَوحي  بَِطريِق  ال  اإِلَماَمة  َقبَل   لُه

ُح  باإِلهلَاِم، َأو عىل لَسان َجبئيل ُيصحِّ
ل يف اجلُملِة، لكنَُّه مَع  ما ِسَوى الَقول األَوَّ

والتأويُل  َقبلَها،  الُكلِّ  يف  َيِصحُّ  ال  ُبعِده 
ِة  النُّبوَّ َبعَد  ُهنَّ ولو  ُيتِمُّ  ُه بَأنَّ تَعاىل  بِعِلمِه 

َكوِن  َتقِدير  عىل  هذا  الُبعِد،   ]3[ َغاَيِة  يف 
ِة  َعامَّ رَأُي  هَو  كاَم  ِة،  النُّبوَّ باإِلَمامِة  امُلَراد 

ين)5)(. ِ امُلفرسِّ
َأنَّ  ِمن  ِعنَدنا:  احلَقُّ  هَو  َما  عىل  ا  وَأمَّ
وُيمِكن  ِة،  النُّبوَّ ِمَن  َأعىَل  هَو  ما  هَبا  امُلراد 
عىل  الَكالم  َفَيُتمُّ  َقبلهــــــا  ِة  النُّبوَّ ق  حَتقُّ
الُوُجوِه امَلذُكوَرِة باِل َتكلُّف، وعىل القَراءِة 
األُخَرى)6)( فَلعلَّ امُلَراد بالَكِلاَمت: َما َوَرد 
َيتَفاَوت األَمُر يف  َوايِة املذُكوَرة، وال  يف الرِّ
وَفاعُل  نِي،  أيَّ الرَّ ِحينَئٍذ عىل  اإِلَماَمِة  َتفِسرِي 
بِّ كالثَّالِث، والَياُء  ل َضِمرُي الرَّ )َقاَل( األَوَّ
، وَجاِعٌل َخبُه ُمَضاف إىِل الَكاف  اسُم إِنَّ
الثَّاين:  وَمفُعولُه  ل،  األَوَّ َمفُعولُه  هَو  الَّذي 

إَِماَمًا، وللنَّاس: ُمَتعلٌِّق بِه، َأو بإَِماَمًا.
َكونُه   :)(7( األَردبييلُّ ُق  امُلحقِّ واحتَمَل 
ر َحال عن إَِماَمًا، ولعلَّ َتوِجيُه  ُمتَعلٌِّق بُمقدَّ
الَعاِمل  بَتقِديِر  ِحينَئٍذ  احلَاِل  ِذي  َتنِكرِي 
ا  إِمَّ واجلُمَلُة  بالتَّقِديم،  ُص  َفَيتَخصَّ مًا  ُمقدَّ
التَّقِديُر:  إِذ،  َناِصب  ُأضِمَر  إِذ  ُمسَتأَنفٌة؛ 
ُه  بَأنَّ فُأِجيَب:   ، َُّهنَّ َأمَت ِحنَي  بُّ  الرَّ َقاَل  فاَمَذا 
إِلخ،  ۓچ...  ے  ے  ھ  چ  قاَل: 
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)َقاَل(  َناِصبُه:  َكان  وإِن  لإِلبتاَِلِء  َبياٌن  َأو 
فامَلجُموُع مُجَلٌة َمعُطوفٌة عىل َما َقبلَها.

َكاإِلَزاُر  بِه،  ُيؤَتمُّ  َما  اسُم  واإِلَماُم: 
يف  بَك  ُّوَن  َيأمَت َأي:  بِِه،  ُيؤَتَزُر  َما  بَِمعنَى 
وَخِليَفتُه،  النَّبِيِّ  ِمَن  َأعمُّ  وهَو  ِدينَُهم)8)( 

وَمن  احلِديث،  وَراِوي  وامُلفتِي،  والقايِض 
بِه  َيقَتِدي  ِمنُهم   ً ُكالَّ ألَنَّ  بالنَّاِس،  ُيَصيلِّ 

النَّاُس يف اجلُمَلِة.
وِمن َقولــــــه تَعاىَل: چ ےچ خَيُرُج 
ِمن  امُلتَباَدر  ألَنَّ  واخلَِليَفة؛  النَّبِيِّ  عَدا  َما 
النَّاِس-وَلو بَِمُعوَنِة القَرائن -مَجِيُع النَّاِس، 

وَمن َيقَتِدي بِه ُكلُّ النَّاِس ُمنَحرِصٌ فِيَها.
ِحينَئٍذ  لِلَخِليَفِة  ُشمولُه  ُقلَت:  فإِن 
الَعكِس،  ُدوَن  للنَّبِيِّ  َتابٌِع  ُه  ألَنَّ ٍل؛  تَأمُّ حَملُّ 
ُق يف َشأنِه اقتَِداُء مَجِيِع النَّاِس بِه،  َفال َيَتحقَّ
يف  َفانَحرَصَ  َعنُه،  لُه  امَلتُبوِع  النَّبِيِّ  خِلُُروِج 

اِزيُّ يف َتفسرِيه)9)(. َعاُه الرَّ ، كاَم ادَّ النَّبِيِّ
َقاَم  َمن   ]4[ باخلَِليَفــــــِة  امُلَراُد  قلُت: 
َمن  ُمتاَبعِة  يف  َشكَّ  وال  َبعدُه،  النَّبّي  َمَقام 
لُه،  َزَمانِه  يف  امَلوُجوِدين  ِمَن  َنفسُه  عَدا 
خِتلُّ  ال  َأيَضًا  َموتِه  َبعَد  للنَّبيِّ  وُمتاَبعتِه 
اإِلماَمة؛ ألَنَّ  ُتنَايِف  امَلذُكوَرِة، وال  بالُعُموِم 
احلَارِضيَن  النَّاِس  مَجيِع  اقتَِداُء  فيَها  امُلعَتب 

كاَن  وإِن  االتَِّصاِف  َزَماِن  يف  هَبا  بِامُلتَِّصف 
َتابَِعًا لَِغرِي احلَارِض يف َزمانِه، َنَعم: َيلَزُم َعدم 
، وهَو مِمَّا ال َيرُضُّ  َكونِه إَِماَمًا يف َزمِن النَّبيِّ

بامَلطُلوِب.
إِذا ُأطِلَق فامُلَراُد َمن  اإِلَماُم  فإِن ُقلَت: 
ُيَقاُل   )30( ٌّ ُكيلِّ َوهَو  ين،  الدِّ يف  بِه  ُيقَتَدى 
َأفَرادِه  وَأكَمُل  بالتَّشِكيِك،  َأفَراِده  عىل 
االمتنَان،  مَقام  كان  ملَّا  وامَلقاُم   ، النَّبيُّ هو 
النَّبيِّ  عىل  فيِه  اإِلمام  َلفِظ  مَحُل  فالَواِجُب 
الَّذي هو األَكَمُل، لَكونِه َأنَسُب، وهذا َيتمُّ 
وإِن مَل ُيالَحظ ُعُموم النَّاس يف إِثَبات املَرام 

كاَم اَل خَيَفى.
ِعنَد  باإِلمام  امُلَراد  إِنَّ  ُنسلِّم  ال  قلُت: 
ئاَسِة  الرِّ مَع  بل  َفقط،  َذكرتُه  ما  اإِلطاَلِق 
ة، َوِحينئٍذ فَبينُه وَبنَي النَّبيِّ ُعُموٌم ِمن  الَعامَّ
اخَلليَفِة  َأفراِد  َبعِض  يف  لَتَفاُرقهاَم  َوجٍه))3( 

َأو  خَمُصوَصٍة  َطائَفٍة  عىل  امَلبُعوِث  والنَّبيِّ 
األَنبَِياِء،  َبعِض  يف  َواجتاَمعهاَم  َنفسِه،  عىل 
َغرُي  األَفَراِد  َأكمُل  االجتاَِمِع  ة  مادَّ وَكوِن 
َأفَراد  َبعِض  َفضُل  َعقاًل  جَيُوُز  َبل  َظاهٍر، 
النِّسَبِة  التَّسِليم، وَكون  اخلَِليَفِة عَليِه، ومَع 
َبينَُهام الُعُموم امُلطَلق))3( ُيمِكن امَتام الَكالِم 

عىل حَسِب املَرام، كاَم ال خَيَفى.
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األَفَراد،  َأكمُل  النَّبيِّ  َكون  َسلَّمنا  ولو 
ما  مَحِل  وُجوُب  االمتِنَاِن  مَقاِم  يف  فامُلسلَّم 
ا األَكَمُل  امُلتكاِمل، وَأمَّ الَفرِد  ُيمَتنُّ بِه عىل 
ِمن الُكلِّ فاَل، ولو ُسلَِّم َفال ُنسلِّم إِنَّ النَّبّي 
النَّبيِّ  َأفراِد  َأكمُل  ُمطَلقًا، بل  َأفرادِه  َأكَمُل 
عَليه؛  مَحلُه  هُهنا  ُيمِكن  وال  َأفراِده،  َأكمُل 
وإاِلَّ لَزم َتفِضيل إِبراِهيم عىل َنبِيِّنَا -َأو 
امُلوالِف  ِمن  َأحٌد  بِه  َيُقل  ومل  لُه،  ُمَساواتُه 
ِمن  كاَن   ُه إِنَّ احلقُّ  بل   ]5[ وامُلَخالِف 

ِشيَعِة َأِمرِي امُلؤِمنني َفضاًل عن النَّبيِّ -.
فإِن ُقلَت: ال َشكَّ إِنَّ إِبراِهيم  كاَن 
اإِلماَمة  هذه  َتعِميم  ن  َيتمكَّ فَكيَف  َنبيًَّا، 

بَحيث َتشُمل اخِلالَفة؟.
تِه، ال ُبدَّ  قلُت: لعلَّ إَِمامتُه َبعد نُبوَّ

ِمن  الثَّابُت  هو  بل  َدلِيٍل،  ِمن  َذلَك  لنَفي 
َصَلواُت  تنَا  َأئمَّ عن  األَصَحاِب  ِرواَياِت 
الثَّانَِية  )َقاَل(  وَضِمرُي:  َعليِهـــــــم)33(  اهللِ 
َبعدُه لالستِئنَاف،  إِلبراِهيم و: )الواو( 
زَنا  وَكلَمة: )من( ابَتدائيَّة، َأو َزائَدة، َلو َجوَّ
َمفُعوُل  للَتبِعيض،  َأو  امُلثَبت،  يف  ِزَياَدهتا 
جَتَعل  َأو  َواجَعل  والتَّقديُر:  حَمُذوف،  فِعٍل 
عىل  َأيَضًا  إِماَمًا  تي  ُذريَّ َبعَض  َأو  تِي،  ُذريَّ
عىل  الَعطف  وحُيَتمـــــــُل  ؤاِل،  السُّ َطِريِق 

حَمُذوف، والتَّقِدير: اجَعلنِي إَِمامًا، َواجَعل 
تي َأيَضًا كَذلَِك)34(. بعَض ُذريَّ

ا َعطفُه عىل الَكاِف يف: )َجاِعُلَك(  وَأمَّ
ال  فمامَّ  والَبيَضاِوي)35(  اف  الكشَّ يف  كام 
ِحينَئٍذ  َيِصري  ُه  ألَنَّ َيصّح؛  ال  ممَّا  بل  َيظهُر 
الَّذي  للَجعِل  الً  َأوَّ َمفُعوالً  ِة  الُذريَّ بعض 
ة  تتمَّ ِمن  فَيُكوُن  بِفعلِه،  تَعاىل  اهللُ  َأخَب 
الَبعُض  ذلَك  َيُكون  َأن  فَيلَزُم  تَعاىل،  َقوله 
ُه ِمن  َأيَضًا إَِماَمًا خُمِبًا بَجعلِه كَذلك، مَع إِنَّ
فكَأنَّ  اإِلَماَمة،  وُسؤالِه   إِبَراِهيم َكالِم 
ُه َيسأُل اهلل تَعاىل َأن جَيعَل  َمقُصوَدمُها)36(: إِنَّ
ُقلنَا، ولكنَّ  ِمثلُه كاَم  َأيَضًا َمفُعوالً  الَبعِض 

ٌة عنُه، ُمقيِّدٌة لَغريِه)37(. الِعباَرة َقارِصَ

َقولِه  يف  مثلُه  اِف  الكشَّ َصاِحُب  وذكَر 
ۈئ ېئ ېئ ېئ  چ  بعَد هِذه اآلية:  تَعاىَل 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
جت  يب  ىب  مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ 
]سورة  جثچ  يت  ىت  مت  خت  حت 

البقرة: 6))[.
ُه قال: چ ىب يب چ َمعُطوٌف عىل:  فِإنَّ

چ حئ مئ چ َكاَم َعطَف: چ ڭ ڭ چ 

 ]6[ فَزادَنا  ےچ  چ  يف:  الَكاِف  عىل 
يف    األَردبِييلُّ ُق  امُلحقِّ َأفاَد  كَذا  َحرَية، 
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رَشِح آَياِت األَحَكاِم)38(.
ِمَن  احتملُه  ما  فإِنَّ  الً:  َأوَّ ا  إِمَّ وفيه: 
ؤال  الَعطِف عىل امَلحُذوِف، خَيِدشُه إِنَّ السُّ
إاِلَّ  ُمسَتدرَكًا،  َيِصرُي  ِحينَئٍذ  امَلعُطوف عَليِه 
إِذا َجعَل قولُه تَعاىل: چ ےچ... إِلخ، 
َخَبًا عن امُلستَقبـــــل، وهَو َبِعيٌد، َأو ُيقال: 

إِنَّ امُلراد االستَداَمِة، كاَم يف: چ ٹ ٹ 
وِحينَئٍذ   ]6 الفاحتة:  ]سورة  ٹچ 

ا َأصُل اجلَعِل، َأو  فامَلطلوُب يف امَلعُطوف إِمَّ
اإِلَدامِة َأيضًا.

َذكرُه  ما  إَِزالِة  ُيمِكن  ُه  فإِنَّ ثانِيًا:  ا  وإِمَّ
يف)39(  ِ َذكرُه الرشَّ َما  إىِل  بالنَّظِر  احلَرَيِة  ِمَن 
َقوِل  َبعَد  ُه  فإِنَّ اِف،  الكشَّ عىل  َحاِشيتِه  يف 
وَجاعٌل  قاَل:  ُه  كَأنَّ اف)40(:  الكشَّ َصاِحب 
َسُأكِرمَك،  لَك  ُيقاُل  كاَم  تِي،  ُذريَّ َبعَض 
َمعنَى  يف  َخٌب  هَذا  قال:  وَزيَدًا،  فَتقوُل: 
تِي عىل َسبِيِل  الطََّلب، وَأصلُه: َواجَعل ُذريَّ
وُعطَِف  اخلََب،  ُصوَرِة  يف  فُأخِرَج  عاِء،  الدُّ
بِه  َقائٌل  امُلَخاَطب  كَأنَّ  امُلتكلِّم،  َكالِم  عىل 
كَأنَّ  الطََّلِب،  يف  ُمباَلَغة  امُلتكلِّم  عن  نَِيابًة 

امُلتكلِّم َأخَب بِه بَقولِه: چ ھ ے چ.
وَعكُس هَذا، َما َذكرُه يف َقولِه: چ ىب 
ُه َطلٌب يف  يب چ َأي: َوارُزق َمن َكَفَر، فإِنَّ

 :إِلبراِهيم َيقوُل  اهلل  كَأنَّ  اخلََب،  َمعنَى 
ُه  كَأنَّ ل،  األَوَّ ؤال  السُّ هَذا  إىِل  جُمَاٌب  َأنَت 
ة ُدعائِه، وال َينَبِغي َأن  ُه ِمن َتتمَّ ُينبِهُه عىل َأنَّ
ُيرَتك، هَذا ما اخَتارُه امُلصنُِّف، وهَو َأنَسُب 

بَقواِعد املَعايِن.
ِل: اجَعل،  ُر يف األَوَّ وقاَل َبعَضُهم: ُيقدَّ
ويف الثَّاين: ارُزق، عىل ِصيَغِة الطََّلِب بَقِرينَِة 
ابِق، وهَذا بَقواِعد النَّحِو َأقرُب، انتَهى. السَّ
ۈچ  ۆ  ۆ  ۇ  چ  وَفاِعُل: 
بإِسَكاِن الَياِء، كاَم يف قَراءِة مَحَزة وَحفص، 
َأو  كالَباِقني،  بَِفتِحها  َأو  َعاِصم))4(  عن 
)الظَّاملُِون(  قَراءة  وعىل  َمفُعولُه،  الظَّاملنَِي 

هُهنا  بِالَعهــــــِد  وامُلراُد  بِالَعكِس،  األَمـــُر 
َبنَي  امُلَطابَقة  ل  فَتحصَّ امَلذُكوَرة))4(  اإِلماَمُة 

ؤاِل واجلََواب. السُّ
ُنِقَل  كاَم  مَحِة،  الرَّ عىل  مَحلُه  ُيمِكن  وال 
ُنِقَل  كاَم  الطَّاعِة،  عَطاء، وال عىل  ]7[ عن 
اك، وال عىل األَماِن، كاَم ُنِقَل عن  عن الَضحَّ

َأيب ُعَبيد)43( لَفواِت امُلَطابَقِة املذُكوَرِة.
ويف َوضِع امُلظَهِر هنا َموِضُع امُلضَمر، 
ُه لإِلَشارِة إىِل  س، كَأنَّ وإَِضافتُه إىِل َذاتِه امُلقدَّ

َأنَّ اإِلماَمة ال َتُكون إاِلَّ بَِجعِل اهللِ تَعاىَل.
تَعاىَل  ُه  َأنَّ عىل  داَلَلة  اآلَيِة  يف  قيـــــَل: 
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لَكاَن  وإاِلَّ  َسأَل،  ما  َولدِه  َبعَض  َسُيعطِي 
ُذريَّتك  َعهِدي  َينَال  اَل  َأو  ال،  اجلَواب: 
َبعِض  يف   ُدعائِه إِجاَبة  تَعاىَل  ق  حقَّ َوقد 

فإِن  َظاِهٌر،  َوهَو  تِه)44(  ُذريَّ ِمن  امُلؤِمنني 

ِة  الُذريَّ ُكلِّ  َجعِل  عن  ا  إِمَّ  ُسؤالُه ِقيَل: 

 ِعلمُه ل  األَوَّ وَيِردُّ  َبعِضُهم،  َأو  إَِماَمًا، 

فَكيَف  بالظَّاملنَِي،  َتِليُق  ال  اإِلَماَمة  بَأنَّ 
ؤاُل  السُّ هَذا  شكَّ  ال  َوَأيَضًا:  هَلُم؟.  َسَأهلَا 

مَها: َعدُم  ُه؟. وَيردُّ ُه بإِذنِه تَعاىل، َفِلَم َردَّ كَأنَّ
ؤاِل. ُمَطابَقِة اجلَواِب للسُّ

نِي،  قَّ الشِّ ِمن  ُكلٍّ  اختَيار  ُقلنـــــــــَا: 
فبَأنَّ  امُلَطابَقِة؛  عَدم  عن  ا  َأمَّ واجلَواُب: 
َنظِره  يف  َأهمُّ  كاَن  ملَّا  الظَّاملنَِي  عن  النَّفي 
َيدلُّ  بِه، وُسكوتُه عن َغريهم  َح  تَعاىَل رَصَّ

عىل إِجاَبة ُدعائِه فيِه يف اجلُملِة.

َتِليُق  ال  اإِلماَمة  بَأنَّ  ِعلمِه  عن  ا  وَأمَّ
بَحاِل  ِعلمِه  عَدم  ُينايِف  ال  ُه  فبَِأنَّ بالظَّاملنِي؛ 
ِة، فَبنيَّ تَعاىل َأنَّ فِيهم َمن هَذا َحالُه،  الُذريَّ
بَظاملٍ،  ليَس  ملَِن  حَتَصُل  اَم  إِنَّ اإِلماَمة  وَأنَّ 

ؤال بُخصوصِه مَأُذوَنًا فيِه،  وَكون هذا السُّ
اخلاصِّ  اإِلذن  َلِزَم  َولو  كيَف  ُمسلَّم،  غرُي 
َلِزَم  األَنبَياِء  ِمن  ُسؤاٍل  ُكلِّ  يف  تَعاىل  منُه 
ُم  َأهنَّ ق  ولَِتحقُّ خَيَفى،  ال  كاَم  التَّسلُســـــــل 

َيعَلُموا  مَل  ما  ُسؤاِل  يف  ُعموَمًا  مَأُذوُنون 
َلو  بل  الَواِقع،  يف  َباطِاًل  كاَن  وإِْن  بَحالِه 
ؤال عنُه مَع  َكاَنت هناك َمصلَحة َيصحُّ السُّ
 ُموَسى كُسؤاِل  َأيَضًا،  بُِبطالنِه  علمهم 

ؤية، تَعاىل عن ذلك، لَصحَّ َأيضًا. ِمن الرُّ
َغرِي  يف  ء  اليشَّ َوضُع  الظُّلم:  وَأصُل 
َظَلم)45(  فاَم  َأَباُه  َأشَبَه  َمن  ُيقاُل:  َموضعِه، 
ئَب َفقد َظَلم)46(  ويف امَلثِل: َمن اسرَتَعى الذِّ
-َوضـــــُع  مِّ -بالضَّ الظُّلُم  القاُموس:  ويف 
ء ]8[ يف غرِي َموضعِه، وامَلصَدُر الظُّلم  اليشَّ
-بالَفتِح-)47( ويف املِصَباح امُلنرِي)48(: الظُّلُم 
رَضَب،  باِب  ِمن   ، ُظلاَمً َظلَمُه  ِمن  اسٌم، 
َأن  -إىل  م  الالَّ وَكرس  املِيم،  بَفتِح  وَمظِلَمة 
ء يف غرِي  قال -: وَأصُل الظُّلم، َوضُع اليشَّ
ئب  الذِّ اسرَتَعى  َمن  امَلثل:  ويف  َموضعِه، 

َفقد َظلم، انتهى.
. وعىل هَذا فُكلُّ َقبيٍح َيكوُن ُظلاَمً

إِنَّ  َفاعَلــــــــــــــم:  هَذا،  عَرفَت  إِذا 
اآلَية  هبــــــذِه  وا  اسَتدلُّ  األَصَحـــــاب
عىل وُجوِب ِعصَمة اإِلَمــــــام ِمن الكَبائِر 
وَبعدَها، وهو  اإِلَماَمِة  َقبَل  غــــــائِر،  والصَّ
ُعِلَم  قد  َمات،  وُمقدِّ مَتِهيٍد  عىل  َيتَوقَُّف 

منَا. َبعُضها ممَّا قدَّ
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هَلا: إِنَّ امُلراد بِاإِلَماَمِة َأعمُّ ِمن النَّبِيِّ  َ	وَّ
ين،  الدِّ يف  بِه  ُيؤتّم  َمن  َأعنِي:  واخلَِليَفة، 
م  تقدَّ وقد  ــــــة،  العامَّ ئاَسُة  الرِّ لُه  وَيكوُن 
التَّفسرِي  ِمن  َموِضٍع  يف  إَِماُمُهم  بِه  ح  َورصَّ
يف  يعِة  الشِّ عىل  الردِّ  مَقاِم  يف  وإِنَّ  الَكبرِي، 
صَها  َخصَّ الِعصَمِة  عىل  باآلَيِة  استداَلهلم 
)49( وَلَعمِري هل هذا إاِلَّ مثل: يكبام  بالنَّبيِّ

ودو هوا)50(.
وَثانِيَها: إِنَّ امُلراد بِالَعهِد؛ هو: اإِلَماَمة 

امَلذُكوَرة))5( كاَم َبيَّنَا.
ارَتكَب  َمن  بالظَّامل  امُلَراد  إِنَّ  وَثالُِثها: 
َأو  َظاِهَرة  َكبرَِية،  َأو  َصِغيـــــــَرة  نب،  الذَّ
ِخاَلُف  بالَفاِسق  وخَتِصيصـــــــُه  َباطِنَة))5( 
الَفخُر  قال  عَليِه،  َدليٍل  عَدم  مع  الظَّاِهر، 
َظاهُر  ِقيَل  فإِن  التَّفسرِي)53(:  يف  اِزي  الرَّ

اآليِة َيقَتيِض انتَِفاء َكوهنم َظاملنَِي َظاِهَرًا َأو 
ِة والُقَضاة،  َباطِنًَا، وال َيصحُّ َذلَك يف األَئمَّ
يَعة، فَيسَتدلُّوَن هبِذه اآلَية عىل  ا الشِّ ُقلنا: َأمَّ
َظاِهَرًا  الِعصَمِة  وُجوِب  يف  َقوهلم  ة  صحَّ
اآلَية  ُمقتىَض  فنَُقوُل:  َنحُن  ا  وَأمَّ وَباطِنًَا، 
ا َتركنَا اعتَبار الَباطِن، فَيبَقى)54(  َذلِك، إاِلَّ َأنَّ

العَداَلة الظَّاِهَرة ُمعَتَبة، انتهى.
التَّفسرِي  َأمَر  إِنَّ  امُلسِلم،  ـــــا  َأهيُّ فانُظر 

عن  فَيعِدُلوَن  ي،  التَّشهِّ حَمِض  عىل  ِعنَدُهم 
اهلَواِء)55(  بُمقَتىَض  وَيعَمُلوَن  اآلَيِة،  َظاهِر 
  ُق الطُّويسُّ أي، ونِعَم ما قاَل امُلحقِّ والرَّ
ُجل َأيَن  يف َشأِن هذا اإِلَمام: ما ُيَبايِل هذا الرَّ

َيذَهب ]9[.
ُيفيُد  ِم  بالالَّ امَلَحاّل  مَجِيع  إِنَّ  وَرابُِعها: 
ِه  حَملِّ يف  َثابٌت  هو  كاَم  وَنفَيًا،  إِثَباتًا  الُعموم 
ال  َشاذٌّ  والَفاِرُق  والَعربِيَِّة،  األُصوِل  ِمن 
لِب ال َسلب  ُيعَبأ بِه، فَمَفاُد اآلَيِة ُعُموم السَّ

الُعُموم)56(.
عَدم  بِاآلَيـــــــِة  امُلراد  إِنَّ  وَخاِمُسها: 
َنيل الظَّامِل -َأي: َمن اتََّصَف بالظُّلِم -َوقتًا 
َذلَك  َغرِي  يف  كاَن  وإِن  َأبدًا،  اإِلَماَمة  َما 
بِه  اتَّصَف  بَمن  لُه  اختَِصاَص  فاَل  الَوقت، 
يف احلَال)57( وهَذا وإِن كاَن ارتَكاَبًا لِلَمجاِز 
مَع  ِصدقه  إِنَّ  حيُث  الَفاِعل،  اسم  يف 
االتَِّصاِف بِامَلبَدأ يف امُلسَتقَبل جَماٌز باالتِّفاِق، 

ومَع االتَِّصاف بامَلايِض عىل اخِلاَلِف.
امُلتَباَدُر يف الُعرِف يف ِمثِل هَذا  وَ	يضًا: 
الَكالِم حَتِقيُق احلُكم ما َداَم الَوصف، وقد 
ر يف املِيَزان َتسِميُة القَضاِء امُلشَتِمَلة عىل  َتقرَّ
بِالُعرفيَِّة،  َموُضوِعها  يف  ُمَفاِرق  َوصٍف 
ليل عىل امَلَجاِز واحلَمِل عىل  لكن ملَّا دلَّ الدَّ
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وهو  إِليه،  امَلصرِي  ِمن  ُبدَّ  ال  الُعرفيَِّة،  غرِي 
يُكن  َوآلِه-مَل  َنبِيِّنَا  -عىل  اخلَِليل  إِن 

كيَف  ُظلمِه،  حاَل  للظَّامِل  اإِلَماَمة  لَِيسَأل 
فَكيَف عن  َجاِهٍل  َيصُدر عن  ممَّا ال  وهَذا 
َأحٍد،  عىل  ُقبحِه  َخَفاِء  لَِعدم   )58(ِمثلِه

الظَّامِل  َتبِليغ  ُقبُح  عَليِه  خَيَفى  َأن  جَيُوُز  َنَعم 
تِلَك امَلرتَِبة بعَد التَّوَبِة، َأو قبَل وُقوِع الظُّلِم 
منُه، َفَينَعِزل بعدُه َفيَسأُل َذلَك؟. َفُيَجاُب: 

ُه َقبِيٌح. ُه ممَّا ال جَيُوُز يف احِلكَمِة، وإِنَّ بَأنَّ
واجَلواُ	: إِنَّ ُسؤالُه اإِلَماَمة لَِبعِض 
التَّبِعيضيَِّة عىل  )ِمن(  مَفاُد:  هَو  كاَم  تِه،  ُذريَّ
لِلَعاِدل  ا  َأمَّ ين)59(  ِ امُلفرسِّ َأكثُر  بِه  ُه  َفرسَّ َما 
يف مَجِيِع ُعمرِه، َأو للظَّامِل يف مَجِيِع ُعمرِه، َأو 
الَعاِدل يف َبعِض ُعمرِه، والظَّامِلُ يف الَبعِض 
اإِلَماَمة  إِيَصال  َقصد  لَِكوِن  منُه،  اآلَخر 
وَقَصد  بَحالِه  وَرة  الصُّ َأو  الظُّلم  َحال  إِليِه 
إِيَصال اإِلَماَمِة إِليه َحال العَداَلة، َأو مَل َيُكن 
ِل َيلَزُم  يَشٌء ِمَن احلَاَلنِي َمقُصوَدًا، فعىَل األَوَّ

ؤاِل)60(. عَدم ُمَطابَقِة ]0)[ اجلَواِب والسُّ
َطَلب  يلـــــــَزُم  والثَّالِث؛  الثَّايِن  وعىل 
للظَّامِل  اجلَِليــــــِل  امَلنِصب  َذلَك   اخلَِليِل
َعاِقٍل  َيصُدُر عن  ممَّا ال  ُظلمِه، وهَذا  َحال 

بل َجاِهٍل.

ا  َأمَّ باجلَواِب:  فامُلَراد  ابِع:  الرَّ وعىل 
ُل  عَدم النَّيل َحال الُظلم، َأو ُمطَلقًا، واألَوَّ
َيسَتلِزم عَدم امُلَطابَقِة، والثَّاين هو امَلطُلوب.
إَِجاَبة  عَدم  َيسَتلِزُم  اخَلاِمس:  وعىل 

ُدعائِه.
املَقاَمات، فنَُقوُل:  وإِذ َقد عَرفَت هذِه 
معنَى الَقِضيَِّة امُلستَفاَدة ِمَن اآلَيِة؛ َأعنِي: ال 
َأنَّ ال يَشَء  َأبَدًا، هو  بإَِماٍم  الظَّامِل  ِمن  يَشَء 
َمة  ؛ ملَِا َمرَّ يف امُلقدِّ ِمن َغرِي امَلعُصوِم إَِماٌم َدائاَمً

الثَّالَثة، َوهَو َينَعكُس بالَعكِس امُلسَتوي))6( 
إىِل َقولنا: ال يَشء ِمَن اإِلماِم بَِغرِي َمعُصوٍم 
انِعَكاِس  ِمن  َموِضعِه  يف  ر  َتقرَّ ملَِا   ، َدائاَمً

والَقضيَُّة  كنَفِسها،  ائَمِة  الدَّ الُكليَِّة  الَِبِة  السَّ
للَقضيَّة  ُمسَتلِزَمٌة  الَعكِس  ِمَن  احلَاِصَلة 
ر  َتقرَّ ملَِا  َمعُصوٍم،  إَِماٍم  ُكلُّ  بَأنَّ  الَقائَلِة: 

للُموَجَبِة  امَلعُدوَلِة))6(  الَِبِة  السَّ استلَزاِم  ِمن 

فَثبَت  َموُضوِعها،  وُجوِد  ِعنَد  لِة  امُلحصَّ
امَلطُلوب.

يف  اخلَاِمس  قِّ  الشِّ عىل  ُقلــــَت:  فإِن 
وإِن  حَيًا،  رَصِ اجلَواب  مَفاُد  ابَِعِة  الرَّ مِة  امُلقدِّ
ولِكن  َلَمة،  الظَّ اإِلَماَمِة  َنيل  َعَدم  كاَن 
إِجاَبِة  عىل  َيدلُّ  َغريُهم  عن  تَعاىل  ُسُكوتُه 
َلَمِة يف اجلُملِة، كاَم مرَّ  ُدعائِه يف َغرِي الظَّ
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ُيمِكن  ُه  إِنَّ َيظهُر:  وهبَذا  إِليِه،  اإِلَشاَرُة  آنَِفًا 
َأيَضًا،  اأُلَخر  وِق)63(  قُّ الشُّ َبعض  اختَِيار 

ابِع، كاَم ال خَيَفى. ِل والرَّ كاألَوَّ
هذِه  عىل  اجلَواب  إِنَّ  واحَلاِصــــــُل: 
 وق ُمشَتِمٌل عىل ِزياَدٍة عىَل ما سَألُه الشقُّ

 ِة ِمنُه وهي: التَّرِصيُح بَكوِن َبعِض الُذريَّ

والتَّعِريُض  باإِلَماَمِة،  َيِليُق  ال  ُه  وإِنَّ َظاملًَِا، 

َفال  لالهتاَِمِم،  حَيًا  رَصِ هَبا  االكتَِفاء  َبل  هلَا، 
جَيُب إِخَراج الَكالم عن َظاهره.

هو  َمن  بالظَّامِل  فامُلراد  هَذا  عىل  قلُت: 
عنُه،  اإِلماَمِة  َنيِل  وَنفيُّ  احلَاِل،  يف  كَذلَك 
ُه َليَس َمطُلوبًا لُه ]))[ عىل تِلَك  مَع َأنَّ

م  الشُقوِق ليَس ممَّا هُيَتمُّ بَشأهنم، لَِعدم َتوهُّ
اجلَُهـــــال،  حتَّى  َوُحسنِه  تِه  ِصحَّ يف  َأحد 
امُلطابَقِة  َعدم  إاِلَّ  ِحينَئٍذ  اجلَواِب  يف  فليس 
قِّ الثَّاين ِمن  َ احلَمُل عىل الشِّ ؤاِل، فَتعنيَّ للسُّ

ابِع. االحتاَِمِل الرَّ
ِغرَيِة  الصَّ َحال  اإِلماَمِة  َنيُل  ُقلَت:  فإِن 
-كاَم  َأيضًا  الظُّلِم  َأفَراِد  َمن  هي  الَّتي 
تِه  صحَّ يف  م  ُيَتوهَّ مَل  ممَّا  ليَس  عَرفَت- 
إِنَّ  الَقول:  بَذلَك  امُلَراد  فَلعلَّ  وُحسنِه، 
ُمطَلقًا،  ُظلمِه  َحال  َظاملًَِا  َتنَاُل  ال  اإِلَماَمة 

ُيرّص  مَل  َصِغرَية  كاَن  وإِن  َكبرَِيًا،  َأو  َصِغرَيًا 

اسِم  يف  امَلجاِز  ارتَكاب  َيلَزُم  َفال  َعليَها، 
الُعرفيَِّة  َغرِي  عىل  الَكالِم  ومَحُل  اَلفاِعل، 

لُيفيد الَكالم َفائَدٍة َتِليُق بَكالمِه تَعاىَل.
حَيًا  رَصِ النَّفي  هَذا  عىل  االقتَِصاِر  ويف 
َواِضٌح  -َدليٌل  عَرفَت  -كاَم  بِه  هَيَتمُّ  الَّذي 
َينَاُل  ُه  وإِنَّ اجلُمَلِة،  يف   ُدعائِه إِجاَبة  عىل 

َحاهِلا،  ِعصَمة  مَع  اإِلَمامِة  تِه  ُذريَّ َبعض 
ِعصَمة  ِحينَئٍذ عىل وُجوِب  فيَها  داَلَلة  َفال 

اإِلماِم قبَل َنيِل اإِلَماَمة.
قلُت: ال َفائَدة ُيعتدُّ هِبَا يف هَذا النَّفّي، 

ؤاِل -كاَم  مَع عَدم َكون امَلنفّي َداِخاًل يف السَّ
وَعدم  بِه،  -فاالكتفاء  ياق  السِّ َظاِهُر  هَو 
ض لَتعينيِّ ِمن تنَالُه اإِلماَمة كاَم َينَبِغي  التعرُّ
خَيَفى  ال  كاَم  احلَال،  ُمقتىَض  ُيناِسُب  ال  ممَّا 

عىل امُلنِصف.
امَلسؤول  َأنَّ  الظَّاهر  إِنَّ  واحَلاِصُل: 
ِة، سَواءًا كاَن  الُذريَّ لَبعِض  اإِلماَمة  اَم هَو  إِنَّ
َمعُصوَمًا يف مَجِيِع الُعمِر، َأو يف حاِل اإِلَماَمِة 
حَيًا ما  َفقط، واجلَواُب امَلذُكور إِنَّام َينِفي رَصِ
ُل، وال خَيَفى  هَو َأعمُّ ِمَن الثَّاين، فَتعنيَّ األَوَّ
وُجوِب  بِعَدم  الَقائِل  عىل  َيتمُّ  ليل  الدَّ َأنَّ 
وهو  اإِلَماَمة،  َحال  غائِر  الصَّ ِمن  الِعصَمِة 

الظَّاهُر ِمن َمذَهب مُجهورُهم.
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بِالَعهِد  امُلراد  إِنَّ  ُنسلِّم  ال  ُقلَت:  فإِن 
اإِلماَمة ُمطَلقًا، َبل هو بَِطريِق الَعهِد، فَغايُة 
َما َتدلُّ عَليِه اآلَية امَلنُصوُب ]))[ ِمَن اهللِ، 

فال َتتمُّ الّدالَلة ُمطلَقًا.
إِنَّاَم  ُمطَلقًا  اإِلَماَمة  إِنَّ  َثبَت  َقد  قلُت: 
ِه، وُربَّام ُيسَتدلُّ هبِذه اآلَية  هي بِالنَّصِّ يف حَملِّ

عَليِه َأيَضًا، كاَم ُأشرَي إِليِه فياَم َسَبق.
َبعضُهم  كاَلِم  ِمن  َيظهُر  ُقلـــَت:  فإِن 
خَتِصيُص النَّيِل بَحاِل ُحدوثِه، فاَل داَللَة يف 

اآلَيِة عىل وُجوِب الِعصَمِة َبعدُه.
التَّخِصيِص، َبل  ال َوجَه لَذلَك  قلُت: 
ُه  إِنَّ مَع  َأيَضًا،  الستِمراِره  شُموله  الظَّاهُر 
َيثُبت  النَّيِل  َقبَل  الِعصَمة  وُجوب  َثبَت  َلو 

ِب)64(. وُجوهَبا َبعدُه َأيَضًا باإِلمَجاِع امُلركَّ

َيسَتدلُّوَن  قد  األَصَحاُب  ُقلَت:  فإِن 
َما  وَغايُة  ُمطَلقًا،  النَّبيِّ  ِعصَمِة  عىل  باآلَيِة 
َأعمُّ  وهَو  اإِلَماِم،  ِعصَمُة  اآلَية  عَليِه  َتدلُّ 
ِمن َوجٍه ِمن النَّبيِّ عىل التَّحِقيق، كاَم ُأِشرَي 

إِليِه َسابِقًا، فَكيَف َذلَك؟.
باإِلمَجاِع  الُعموم  إِثَبات  ُيمِكن  قلُت: 
َموُجود  َغري  بالَفصِل  الَقول  فإِنَّ  ِب،  امُلركَّ

كاَم ال خَيَفى.
اآلَية  عَليِه  َتدلُّ  َما  َغاَيُة  ُقلَت:  فإِن 

ولعلَّ  َعمَدًا،  نوِب  الذُّ ِمَن  اإِلَمام  ِعصَمة 
هو،  ، بَِحيث َيشُمل اخلَطأ والسَّ َعى َأعمُّ امُلدَّ

عىل ما هَو َظاِهُر األَصَحاب.
ِصدق  الظَّاهُر  ُيَقال:  َأن  ُيمِكن  قلُت: 
امَلعِصَية  يف  اخلَاطِئ  اهي  السَّ عىل  الظَّامِل 
َغرِي  يف  َوضَعُه  ُه  إِنَّ َيصُدق  ــــــُه  ألَنَّ َأيضًا، 
عَرفَت،  كاَم  الظُّلم  َمعنَى  َموِضعــــِه، وهو 
الظُّلِم  ِمن  الِقسم  هَذا  عىل  َيرَتتَّب  مَل  وإِن 

ُمؤاَخذٌة.
اِزي يف التَّفسرِي اسَتدلَّ بَقولِه  ُثمَّ إِنَّ الرَّ
]سورة  چ  ۓ  ے  ے  ھ  چ  تَعاىَل: 
 إِبَراهيم ِعصَمة  عىل   ]((4 البقرة: 
بِه  ُيؤتمُّ  الَّذي  هَو  اإِلَمام  أَلنَّ  قال)65(: 
وُيقتَدى، فلو َصَدَرت امَلعِصَية منُه لَوجَب 
جَيِب  َأن  فَيلَزُم  َذلَك،  يف  بِه  االقتَِداء  عَلينَا 

عَلينَا فِعل امَلعِصَية، وَذلَك حُمَاٌل؛ ألَنَّ َكونُه 
فِعلِه،  ِمن  مَمنُوعًا  َكونِه  عن  عَباَرة  َمعِصَية 
وَكونُه َواِجبًا عَباَرٌة عن َكونِه مَمنُوعًا ]3)[ 
انتهى،  حُماٌل،  َبينَُهام  واجلَمُع  َتركِه،  ِمن 

ل فيِه. فتَأمَّ
بَأنَّ  الَقائُلوَن  َ	يضــــًا)66(:  فيِه  وقاَل 

ُكوا  مَتسَّ  ، بِالنَّصِّ إاِلَّ  إِماَمًا  َيِصرُي  ال  اإِلَمام 
اَم  إِنَّ ُه  إِنَّ  َ َبنيَّ تَعاىَل  ُه  إِنَّ فَقالوا:  اآلَية،  هبذِه 
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إَِمامتِه،  عىل  التَّنِصيِص  بَِسبِب  إَِمامًا  َصاَر 
پ  پ  ٻ  چ  تَعــــــاىَل:  قولُه  وَنظِريُه 
 ]30 البقرة:  ]ســـــــورة  پچ  پ 
اإِلَماَمِة)67(  َمنِصُب  لُه  حَيَصُل  ال  ُه  َأنَّ  َ فَبنيَّ

ا  ألَنَّ َضِعيٌف؛  وهَذا  عَليِه،  بالتَّنِصيِص  إاِلَّ 
إِن  ُثمَّ  ِة،  النّبوَّ هُهنا  باإِلماَمِة  امُلراد  َأنَّ  َبيَّنَا 
لِكنَّ  اإِلماَمة،  ُمطَلُق  منَها  امُلراد  َأنَّ  َسلَّمنَا 
اإِلَماَمِة،  َطريُق  النَّّص  َأنَّ  عىل  تدلُّ  اآلَية 
هل  َأنَّه  يف  النَِّزاُع  اَم  إِنَّ فيِه،  نَِزاَع  ال  وَذلَك 
؟. وليَس يف هِذه  َتثُبت اإِلماَمة بَغرِي النَّصِّ
وال  بالنَّفيِّ  ال  امَلسألِة،  هلذِه  ٌض  َتعرُّ اآلَيِة 

باإِلثَباِت، انتهى.
اخلامتـــــــة:

اإِلَماَمة  ُمطَلق  َأنَّ  عىل  اآلَية  داَلَلة  إن 
َأن خَيَفى عىل  ِمن  َأظهَر  تَعاىَل  اهللِ  ِمَن  َعهٌد 
ض  التَعرُّ َنَفى  فَكيَف  ٍة،  وَبصرِيَ َبرَصٍ  ِذي 

؟!. للَمسألِة يف اآلَيِة بالنَّفيِّ
اجَلمُهور  احَتجَّ  َأيضًا)68(:  فيِه  وقاَل 
لُه  ُتعَقد  َأن  َيصُلح  ال  الَفاِسق  َأنَّ  عىل 
هَبا  االستِداَلل  وَوجُه  اآلَية،  هبذِه  اإِلماَمة 

ۇ  چ  َقوله:  إِنَّ  َبيَّنَا  ُل: ما  ِمن َوجَهنِي؛ األَوَّ
ۆ ۆ ۈچ َجواٌب ِمن ُسؤالِه: 

ڭچ  ڭ  چ  وقولُه:  ڭچ  چڭ 

تَعاىل،  اهللُ  َذكرَها  تي  الَّ لإِلَماَمِة  َطلٌب 
هو  الَعهِد  هبَذا  امُلَراد  َيُكون  َأن  فَوجَب 
ؤاِل،  للسُّ ُمَطابِقًا  اجلَواب  لَيُكوَن  اإِلَماَمة، 
ُه تَعاىَل قاَل: ال َينَاُل اإِلَماَمة  فَتِصرُي اآلَية كَأنَّ
لنَفسِه،  َظامِلٌ  ُه  فإِنَّ َعاٍص  وُكلُّ  الظَّاملنَِي، 

ٌة عىل ما ُقلناُه، انتهى. فكاَنت اآلَية َدالَّ
ولعلَّ فيِه َغفلُة َأو تَغاُفل عامَّ َنقلنَا عنُه 
ُه لو  ِة، عىل َأنَّ آنِفًا ِمن َأنَّ امُلراد باإِلَماَمِة النّبوَّ
مل  تَعاىل  اهللِ  ِمَن  َعهٌد  اإِلَماَمة  بَأنَّ  َيُقوُلوا  مل 
ال  كاَم  امَلذُكور   ](4[ االستِداَلل  هلُم  َيُتّم 
خَيَفى، فالَقوُل باالختَِيار يف اإِلماَمة كاَم هَو 

ل. َرأهُيم ُينايِف هذا االستِداَلل، فتَأمَّ
َتعَلم  عَليَك،  َتلوَنا  ما  َعِلمَت  َقد  وإِذ 
لإِلَماَمة  َقابَِلة  غري  امُلثلَّث  االَضالع  َأنَّ 
وُكفَرُهم  رِشكُهم  لُثبوِت  بَِوجٍه؛  واخِلالَفة 
ازيُّ  َقبَل البعَثِة باالتِّفاِق، كاَم اعرَتَف بِه الرَّ
َذلَك ممَّا ال  النَّواِصِب  وَغرُيه، وَمنَع َبعُض 

ُيصَغى إِليِه.
األَوَراق،  هذِه  يف  ِذكرُه  َأردَنا  َما  َتمَّ 
الً َوآِخرًا، وصىلَّ اهللُ عىل َنبِيِِّه  واحلَمُد هللِ َأوَّ
تِه  امَلبُعوث َهاِدَيًا، وعىل آلِه األَطَهار، وُذريَّ

األَخَيار.
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))( ينظر: الطهراين، الذريعة: 5)/ 73).
))( الكشاف، الزخمرشي: )/ 83).

. 3( ما بني الشارحتني من كالم املصنف(
)4( تفسري البيضاوي: )/ 395.

مقاييس  معجم  االختبار،  من  نوع  البالء   )5(
اللغة، ابن فارس: 34) مادة )بلوي(.

 /( الطويس:  القرآن،  تفسري  يف  التبيان  ظ:   )6(
.445

الــرازي،  ظ:  أيضًا،  حنيفة  أيب  قــراءة  وهي   )7(
املعاين،  روح   ،40  /4 الغيب:  مفاتيح 

اآللويس: )/ 374.
)8( ظ: البحر املحيط، أبو حيان االندليس: )/ 

.547
ۋ  ۋ  ٴۇ  زب  تعاىل:  قوله  اىل  إشــارة   )9(
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  حبخب 
ٻ  ٻ  ٱ  حج  يث  ىث  جثمث  يت 
ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇڇ 
البقرة:  ــورة  ]س رب  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

.]((9-((5

اهلوامش:

)0)( البحر املحيط: )/ 545.
ما  أو هو  )))( املجمل: هو ما مل تتضح داللته، 
خفي املراد بحيث ال ُيدرك بنفس اللفظ إالَّ 
التعريفات:  اجلرجاين،  ظ:  املجمل،  ببيان 
67)، السيوطي، االتقان يف علوم القرآن: 

.335
املخطوطة،  حاشية  من  املعقوفتني  بني  ما   )(((
مفاتيح  الرازي،  املعنى،  التساق  أضفناها 

الغيب: )/ 546.
)3)( ما بني الشارحتني غري موجودة يف املصدر.

)4)( يف املصدر: االبط.
)5)( تفسري الرازي: 4/ )4.

ٱ  زب  ــاىل:  ــعـ تـ قـــولـــه  ــي  ــ وه  )(6(
ٻ  ٻ  ٻ 
پ  پ  ٻ 
ڀ  ڀ  پ  پ 
رب  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ 

]سورة التوبة: )))[.
ڻ  ڻ  زب  ــعــاىل:  ت قــولــه  وهــي   )(7(
ہ  ۀ  ۀ 
ھ  ہ  ہ  ہ 
ھ  ھ  ھ 
ۓ  ے  ے 
ڭ  ڭ  ۓ 
ۇ  ڭ  ڭ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۋ ۅ رب ]سورة األحزاب: 35 [.

)8)( يف املصدر: وعرش منها يف املؤمنون.
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قوله  وهي   )(9(
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)5)( م. ن: )/ 547.
.6)( أي: عىل قراءة الرفع يف إبراهيم(

القرآن:  أحكام  يف  البيان  زبدة  األردبييل،   )(7(
.44

)8)( ظ: الزخمرشي، الكشاف: )/ 309.
)9)( ظ: تفسري الرازي: 4/ 36.

ــراد  األفـ جلميع  الــشــامــل  ــو  ه ــيل:  ــك ال  )30(
املفهوم  هو:  أو  معني،  صنف  يف  الداخلني 
فيه  يشرتك  أن  من  تصوره  يمنع  ال  الــذي 
مها:  قسمني،  عىل  ينقسم  وهــو  كــثــريون، 
الشامل  املعجم  ظ:  واملشكك،  املتواطئ 
إبراهيم  والدينية،  العلمية  للمصطلحات 

حسني رسور: )/ 444.
))3( وتقع هذه النسبة بني من ينطبق كل واحد 
ويفرتق  اآلخر،  مصاديق  بعض  عىل  منهام 
كل منهام يف االنطباق عىل مصاديق أخرى، 

ظ: م. ن: )/ ))4.
))3( وهو: الشمول واالستيعاب والرسيان لكل 
لالنطباق  صاحلًا  العام  مفهوم  يكون  فرد 
املعجم األصويل:  عليه، ظ: حممد صنقور، 

.343 /(
تبارك  اهلل  إن   (  :اهلل عبد  أيب  عن  روي   )33(
وتعاىل اختذ إبراهيم عبدًا قبل أن يتخذه نبيًا، 
رسوالً،  يتخذه  أن  قبل  نبيًا  اختذه  اهلل  وإن 
وإن اهلل اختذه رسوالً قبل أن يتخذه خلياًل، 
وإن اهلل اختذه خلياًل قبل أن جيعله إمامًا، فلام 
للناس  جاعلك  )اين  قال:  األشياء  له  مجع 
إمامًا(... الكليني، الكايف: )/ 75) ح )، 

األصول، باب طبقات األنبياء.
)34( ظ: األردبييل، زبدة البيان: 45.

)35( ظ: الزخمرشي، الكشاف: )/ 457، تفسري 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
]سورة  رب  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

املؤمنون: )-0)[.
ڑ  ڑ  ژ  ژ  زب  تعاىل:  قوله  وهي   )(0(
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
املعارج:  ]سورة  رب  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

.]34- ((
)))( ظ: الطويس، التبيان يف تفسري القرآن: )/ 

.445
)))( الصدوق، كامل الدين: 358 ح 57، معاين 

األخبار: 6)) ح ).
)3)( أبو عبد اهلل، اجلعفي الكويف، مرتفع القول، 
فاسد املذهب، له مصنفات ال يعول عليها، 
 والكاظم الــصــادق  اإلمـــام  عــن  روى 
وأخرى  مدحه  يف  أحاديث  الكيش  أورد 
 /4 الرجال:  نقد  التفريش:  ظ:  ذمــه،  يف 

.)544(407
)4)( ظ: األندليس، البحر املحيط: )/ 547.
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البيضاوي: )/ 85.
)36( يعني: الزخمرشي والبيضاوي.

)37( ظ: األردبييل، زبدة البيان: 45.
)38( األردبييل، زبدة البيان: 46.

احلسيني  عــيل  بــن  حممد  بــن  عــيل  وهــو:   )39(
متكلم  )740هـــ(  سنة  ولد  االسرتابادي، 
صاحب  والعربية،  احلكمة  يف  ماهر  بارع، 
)6)8هـــ(  سنة  تويف  وحــوايش،  مصنفات 

ظ: القمي، الكنى واأللقاب: )/ 358.
)40( الزخمرشي، الكشاف: )/ 309.

))4( ظ: الطويس، التبيان يف تفسري القرآن: )/ 
.445

))4( ظ: الزخمرشي، الكشاف: )/ 309.
)43( ظ: الطبيس، جممع البيان: )/ 377.

)44( ظ: تفسري الرازي: 4/ 45.
)45( أي: ما وضع اليشء يف غري حمله، أبو هالل 

العسكري، مجهرة األمثال: )/ 8).
األمثال:  جممع  امليداين،  الغنم،  ظلم  أي:   )46(

.(75 /(
)47( الفريوزآبادي، القاموس املحيط: 4/ 45) 

مادة )ظلم(.
مادة   386  /( املنري:  املصباح  الفيومي،   )48(

)ظلم(.
)49( ظ: تفسري الرازي: 4/ 38.

حتت  هواءين  ويعني:  الفرس،  امثال  من   )50(
سطح واحد، يرضب ملن يكيل بمكيالني يف 

قضيتني متشاهبتني.
))5( ظ: العالمة احليل، األلفني: 403.

يقال:  أن  والصواب  املخطوطة،  يف  هكذا   )5((
صغريه وكبريه ظاهره أو باطنه.

)53( تفسري الرازي: 4/ 47.

)54( يف املصدر: فتبقى، وهو الصواب.
)55( هكذا يف املخطوطة، والصواب: اهلوى.

عموم  والصواب:  املخطوطة،  يف  هكذا   )56(
السبحاين،  ظ:  العموم،  وسلب  السلب 

هتذيب األصول: )/ 9.
)57( ظ: تفسري الرازي: 4/ 38.

 /( ــق:  احل إحقاق  رشح  املــرعــيش،  ظ:   )58(
.396

)59( ظ: أبو حيان األندليس، البحر املحيط: )/ 
.549

األصول:  مباحث  هبجت،  تقي  حممد  ظ:   )60(
.((8 /(

))6( العكس املستوي: هو تبديل طريف القضية 
القضية  إن  أي:  والصدق،  الكيف  بقاء  مع 
املحكوم بصدقها حتول اىل قضية تتبع األوىل 
القضية  بتبديل  أوالً  ــك  وذل الصدق  يف 
األوىل  موضوع  جيعل  بأن  األوىل  الصادقة 
أو  موضوعًا  واملحمول  الثانية،  يف  حمموالً 

املقدم تاليًا والتايل مقدمًا.
ثانيًا: حيافط عىل كيف القضيتني فتتبع الثانية 

األوىل يف االجياب والسلب.
ثالثًا: تتبعها يف الصدق.

والقضية  األصل،  األوىل  القضية  وتسمى 
ابراهيم  املستوي،  العكس  الثانية  املحمولة 
للمصطلحات  الشامل  املعجـــــــم  رسور، 

العلمية والدينية: )/ 436.
كان  مــا  واملحصلة  املــعــدولــة  القضية   )6((
معدوالً  كالمها  او  حمموهلا  او  موضوعها 
يكون  أي:  سالبة،  أو  موجبة  كانت  سواء 
عليه  دخل  قد  شيئًا  حمموهلا  أو  موضوعها 
من  جــزءًا  يكون  وجه  عىل  السلب  حرف 
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ال  )االنسان،  مثل:  املحمول  أو  املوضوع 
عامل...( ظ: م. ن: )/ 436.

)63( ويقصد هبا: التفريعات التي ذكرها سابقًا.
العلامء عىل رأي، بحيث  آراء  اتفاق  )64( وهو: 
ــن املــدلــول  ــاق مــســتــفــادًا م ــف يــكــون االت
االلتزامي لآلراء املختلفة هلؤالء العلامء عىل 
أن ال يكون هذا الالزم ناشئًا عن تبني واحٍد 

لرأيه، صنقور، املعجم األصويل: )/ 58.
)65( تفسري الرازي: 4/ 44.

)66( م. ن: 4/ 44.
)67( يف املصدر: اخلالفة.

)68( تفسري الرازي: 4/ 46. 
*   *   *

املصادر واملراجــــــــع:

القرآن الكريم.
اىل . ) الذريعة  الطهــــــراين،  بزرك  آقا 

األضواء،  دار  الشيعـــــــــة،  تصانيف 
بريوت -لبنان، ط 3، 983) م.

حممود . ) الدين  شهـــاب  اآللوســـــي، 
املعاين يف تفسري  )ت 70))هـ( روح 
ضبط  املثاين،  والسبع  العظيم  القرآن 
وتصحيح: عيل عبد الباري عطية، دار 
الكتب العلمية، بريوت -لبنان، ط )، 

005) م.
إبراهيم حسني رسور، املعجم الشامل . 3

والدينية،  العلميــــــــة  للمصطلحات 

ط)،  -لبنان،  بريوت  اهلـــادي،  دار 
008)م.

املقدس . 4 حممــــــد  بن  أمحد  األردبييل، 
األردبييل )ت 993 هـ( زبدة البيــــان 
باقر  حممـــد  تح:  القرآن،  أحكام  يف 
املحمودي، املكتبة الرضوية، طهران-

إيران، ط ) )د. ت(.
)ت . 5 صادق  حممــــــــد  العلوم،  بحر 

تراجم  يف  البهيـــــة  الدرر  399)هـ( 
علامء اإلمامية، مكتبة العتبة العباسية، 

كربالءـ العراق، ط )، 3)0) م.
بن . 6 عمر  بن  اهلل  عبد  البيضاوي، 

هـ(   79( )ت  الشريازي  حممــــــد 
أنوار التنزيـــــل وأرسار التــــــــأويل، 
البيضاوي )د. ح(  املشهـــــور بتفسري 
-لبنان،  بريوت  العلمية،  الكتب  دار 

ط )، 003) م.
التسرتي، عبد اهلل املوســــوي )ت ق . 7

حممد  تح:  الكبرية،  االجازة  هـ(   ((
املرعيش  مكتبــــــة  احلائري،  الساممي 
النجفي، قم-إيران، ط )، 409) هـ.

بن احلسني )ق . 8 التفرشــــي، مصطفى 
)) هـ( نقد الرجال، تح: مؤسسة آل 
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الرتاث، قم -إيران،  البيت إلحياء 
ط )، 8)4) هـ.

بن . 9 عيل  الرشيف  السيد  اجلرجـــاين، 
دار  ح(  )د.  التعريفات  كتاب  حممد، 
إحياء الرتاث العريب، بريوت -لبنان، 

ط )، 003) م.
حسن الصدر )ت 354) هـ( تكملة . 0)

أمل اآلمل، تح: أمحد احلسيني، مكتبة 
املرعيش، قمـ  إيران، ط )، 406)هـ.

أبو حيان األندليس، حممد بن يوسف . ))
تح:  املحيط،  البحر  هـ(   745 )ت 
عادل أمحد عبد املوجود، وعيل حممد 
عوض، دار الكتب العلمية، بريوت-

لبنان، ط )، 007) م.
احلسني . )) بن  عمر  بن  حممد  الرازي، 

مفاتيح  هـ(   604 )ت  احلسن  بن 
الغيب أو التفسري الكبري )د. ح( دار 
ط  -لبنان،  بريوت  العلمية،  الكتب 

)، 004) م.
)ت . 3) عمر  بن  حممود  الزخمشــــري، 

538هـ( الكشــــــــاف عن حقــــائق 
يف  األقاويل  وعيـــون  التنزيـــــــــل 
الرزاق  عبد  تح:  التأويـــل،  وجوه 

العريب  الرتاث  إحياء  دار  املهدي، 
بريوت- العريب،  التاريخ  ومؤسسة 

لبنان، ط )، )00)م.
هتذيب . 4) السبحاين،  جعفر  السبحاين، 

اخلميني  دروس  تقريرات  االصول 
)د. ط( )د. ت(.

بكر . 5) أيب  بن  الرمحن  عبد  السيوطي، 
علوم  يف  االتقــــــان  هـ(   9(( )ت 
سامل  حممد  وتصحيح:  ضبط  القرآن، 
هاشم، دار الكتب العلمية، بريوت-

لبنان، ط )، 007) م.
احلسني . 6) بن  عيل  بن  حممد  الصدوق، 

ومتام  الدين  كامل  هـ(   38( )ت 
أكب  عيل  وتعليق:  تصحيح  النعمة، 
اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  الغفاري، 

قم -إيران، ط )، 405) هـ.
الصــــــدوق )نفسه( معاين األَخبار، . 7)

الغفاري،  أكب  عيل  تصحيـــــــــح: 
ط  -إيران،  قم  إسالمي،  انتشارات 

)، )36)هـ.
الطبيس، ابو عيل الفضل بن احلسن . 8)

تفسري  يف  البيان  جممع  هـ(   6 ق  )ت 
القرآن، تح: جلنة من العلامء، مؤسسة 
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األعلمي للمطبوعـــــــات، بريوت-
لبنان، ط )، 005) م.

شيخ . 9) احلسن،  بن  حممــــــد  الطويس، 
الطائفـــة )ت 460 هـ( التبيــــــــــــان 
بزرك  أغا  تقديم  القرآن،  تفسري  يف 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  الطهراين، 

بريوت -لبنان )د. ط( )د. ت(.
يوسف . 0) بن  احلسن  احليل،  العالمة 

أمري  إمامة  يف  االلفني  هـ(   7(7 )ت 
املؤمنني عيل بن ايب طالب )د. ح( 
-الكويت،  الكويت  األلفني،  مكتبة 

ط )، 405) هـ.
ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا . ))

اللغة،  مقاييس  معجم  359هـ(  )ت 
مرعب،  عوض  حممـــــــد  به:  اعتنى 
إحياء  دار  أصالن،  حممد  فاطمـــــــة 
الرتاث العريب، بريوت -لبنان، ط )، 

003) م.
الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب )ت . ))

6)8 هـ( القـــاموس املحيط )د. ح( 
 ،( ط  -لبنان،  بريوت  اجليل،  دار 

008) م.
عيل . 3) بن  حممــــد  بن  أمحد  الفيومي، 

غريب  يف  املنري  املصباح  هـ(   770(
دار  ح(  )د.  للرافعي  الكبري  الرشح 
-لبنان،  بريوت  العلمية،  الكتـــــــب 

ط)، 009) م.
القمي، عباس القمي )ت 359)هـ( . 4)

الكنى وااللقـــــــــــاب، تح: مؤسسة 
 ،( -إيران، ط  قم  اإلسالمي،  النرش 

5)4)هـ.
)ت . 5) يعقوب  بن  حممـــــــد  الكليني، 

مؤسسة  ح(  )د.  الكايف  هـ(   3((9
بريوت- للمطبوعـــــات،  األعلمي 

لبنان، ط )، 005) م.
الشيعة، . 6) أعيــــــــان  األمني،  حمسن 

التعـــــــارف  دار  األمني،  حسن  تح: 
ط)،  -لبنان،  بريوت  للمطبوعات، 

998) م.
حممد تقي هبجت، مباحث االصول، . 7)

ط)،  -إيران،  قم  شفق،  انتشارات 
378) هـ.

حممد صنقور عيل، املعجم االصويل، . 8)
-إيران،  طهران  الطيار،  منشـــورات 

ط)، 007) م.
املعجم . 9) البــــــــــاقي،  فؤاد عبد  حممد 
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املفهرس أللفـــــــاظ القرآن الكريم، 
منشورات ذوي القربى، قم -إيران، 

ط )، 988) م.
املرعشــــي، نــــــور اهلل احلسيني )ت . 30

9)0)هـ( رشح احقاق احلق، تعليق 
منشورات  املرعيش،  الدين  شهاب 
 ( ط  -إيران،  قم  النجفي،  املرعيش 

)د. ت(.

بن . )3 احلسن  العسكري،  هالل  أبو 
هـ(   395 )ت  سهــــل  بن  اهلل  عبد 
مجهرة األمثال، تح: حممد أبو الفضل 
دار  قطامش،  املجيد  عبد  إبراهيم، 
اجليل، بريوت -لبنان، ط ) )د. ت(.

املخطوطات:
طبقــــــــــات . )3 يف  املنيعــــة  احلصون 

الشيعــــــــــة، حممــــــــــد رضــــــــــا 
كاشف الغطاء )ت 55))هـ(.



المصباح
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اًل: الكتب والدراسات: أوَّ
مآخذ امُلعربني عىل قواعد النحويني يف تفسري البحر املحيط:	 

الدكتور عبد اجلواد البيضاين، ط)، دار االيام، االردن، عامن، 8)0).
آيات قرآنية تطّل عىل العرص:	 

عامد الدين خليل، ط)، دار ابن كثري/ دمشق، بريوت، 439)هـ/ 8)0)م.
	سئلة بيانية يف القرآن الكريم:	 

فاضل صالح السامرائي، ط4، دار ابن كثري/ دمشق، بريوت، 440)هـ/ 8)0)م، 
)مج.

	صول القراءات:	 
أليب العباس املهدوي أمحد بن عاّمر بن أيب العباس التميمي املهدوي القريواين املتوىف 
اللباب للدراسات وحتقيق  الزّكاف، ط)، دار  بعد سنة 430هـ، دراسة وحتقيق مصطفى 

الرتاث -اسطنبول/ تركيا، 440)هـ/ 8)0)م.
اإلكسري يف قواعد التفسري:	 

الرّصرصي  الّطويف  الكريم  عبد  بن  القوي  عبد  بن  سليامن  الدين  نجم  الربيع  أليب 

إعداد: 
م. م. مقدام محمد جاسم البيايت

املديرية العامة للرتبية محافظة ميسان
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إبراهيم  اللطيف بن  إياد بن عبد  املتوىف سنة 6)7هـ، حّققه وعّلق عليه  البغدادي احلنبيل 
القييس، ط)، رشكة وعي الدولية/ مكتبة أهل األثر -الكويت، 440)هـ/ 8)0)م.

إيضاح القرآن بالقرآن من 	ضواء البيان:	 
الرياض- والتوزيع/  للنرش  العقيـــــدة  دار  ط)،  الدرع،  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  درع 

السعودية، 440)هـ.
البستان يف إعرا	 ُمشكالت القرآن:	 

ألمحد بن أيب بكر بن عمر اجِلْبيِلّ املعروف بـابن األحنف اليمني املتوىف عام 7)7هـ، 
للبحوث  فيصل  امللك  مركز  ط)،  اجلُندي،  الرمحن  عبد  حممد  أمحد  وحتقيق  دراسة 

والدراسات اإلسالمية، 440)هـ/ 8)0)م، 5 مج.
التأويل النحوي: دراسة يف داللة اخلطا	 القرآين:	 

هادي هنر، ط)، عامل الكتب احلديث -األردن، 439)هـ/ 8)0)م.
التعبري القرآين:	 

فاضل صالح السامرائي، ط3، دار ابن كثري -دمشق، 439)هـ/ 8)0)م.
التهذيب يف التفسري:	 

حتقيق  )ت494هـ(،  اجلشمي  باحلاكم  املعروف  املعتزيل  كرامة  بن  حممد  بن  حمسن 
عبد الرمحن سليامن الساملي، ط)، دار الكتاب اللبناين ودار الكتاب املرصي، 440)هـ/ 

8)0)م، 0)مج.
بيانية يف 	  الكريم مع دراسة  القرآن  اللغوية: )َعَزَم( و)َقنََط( و)َيئَس( يف  مجالية اجلذور 

سورة البلد:
طه شداد محد رمضان العبيدي، ط)، دار دجلة -عاّمن، 438)هـ.

جواهر الدرر يف علم مقارنات السور:	 
440)هـ/  بريوت،  دمشق،  كثري/  ابن  دار  ط)،  مستغانمي،  صايف  حممد  احممد 

8)0)م.
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حاشية القازآبادي عىل تفسري البيضاوي لسورة الفاحتة:	 
تأليف: أبو النافع أمحد بن حممد بن إسحاق القازآبادي الرومي احلنفي )ت63))هـ(، 

حتقيق: هباء اخلاليلة، ط)، األصلني للدراسات والنرش -عاّمن، 439)هـ/ 8)0)م.
دليل الرسائل واألطروحات اجلامعية باملغر	 يف جمال الدراسات القرآنية:	 

بالرابطة املحمدية للعلامء- القرآنية  الدراسات  النارصي، ط)، مركز  الزهراء  فاطمة 
طباعة دار األمان، 438)هـ/ 8)0)م.

الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة:	 
صنعة أيب حممد مكي بن أيب طالب القييس، حتقيق: أمحد حسن فرحات، ط)، دار ابن 

كثري/ دمشق، بريوت، 439)هـ/ 8)0)م.
رؤى وشواهد قرآنية:	 

عبد اهلل الشاهني، ط)، دار الفكر العريب -القاهرة، 440)هـ/ 8)0)م.
شذرات من القضاء واجلزاء يف التعبري القرآين:	 

فاضل صالح السامرائي، ط)، دار ابن كثري/ دمشق، بريوت، 439)هـ/ 8)0)م.
رشح تتمة احلرز من ُقّراء 	ئمة الكنز:	 

نظم نجم الدين حممد بن عبد القادر السكاكيني الواسطي )ت838هـ(، رشح حممد 
بن حممد العمري العدوي )ُسوْرَمْه يل زاده( )ت6)9هـ(، حتقيق حممد بن إبراهيم بن حممد 

نور بن سيف، ط)، مركز إحكام للبحث والدراسات القرآنية، 440)هـ/ 8)0)م.
طرق الروايات املشهورة لتفسري ابن عباس ومصادرها:	 

دار صفاء والدار  بابل وبالتعاون مع  الثقافية يف  الصادق  دار  بادي، ط)،  عيل حمسن 
املنهجية يف االردن، 440)هـ/ 8)0)م.

العالمة اإلعرابية بني ورش وحفص:	 
شوكت عيل درويش، ط)، دار غيداء عاّمن، 440)هـ/ 8)0)م.

عمدة االنتخا	 يف تفاريد السبعة القّراء:	 
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أليب إسامعيل موسى بن احلسني املعّدل املقرئ )ت نحو 500هـ(، حتقيق: أمحد كوري 
يابه السالكي، ط)، ديوان الشناقطة -موريتانيا، 440)هـ.

الفرح واحلزن يف ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية:	 
نادر نمر وادي، ط)، دار املقتبس -دمشق وبريوت، 8)0)م.

القرآن واألساطري 	ّهيام اقتبس من اآلخر:	 
للدراسات  العني  للطباعة والنرش والتوزيع/ مركز  القارئ  دار  الرّساي، ط)،  رشيد 

والنرش -النجف األرشف، 439)هـ/ 8)0)م.
لغات القرآن أليب عبيد القاسم بن ساّلم رواية عن ابن عباس دراسة يف حتقيق النسبة 	 

وتعيني األصول:
والدار  صفاء  دار  مع  بالتعاون  بابل  يف  الثقافية  الصادق  دار  ط)،  بادي،  حمسن  عيل 

املنهجية يف االردن، 440)هـ/ 8)0)م.
من مجاليات القرآن:	 

هادي هنر، ط)، عامل الكتب احلديث -األردن، 439)هـ/ 8)0)م.
النحو القرآين الداليل:	 

هادي هنر، ط)، عامل الكتب احلديث -األردن، 439)هـ/ 8)0)م.
نزع اخلافض بني الّداللة النحوية والتعبري القرآين:	 

طه شداد محد رمضان العبيدي، ط)، دار دجلة -عاّمن، 438)هـ.
النصوص الّدينّية ومشكالت ترمجتها:	 

عيل سداد الشيخ جواد، ط)، مؤسسة دار الصادق الثقافّية -بابل، 8)0)م.
ثانًيا: الرسائل واألطاريح

آراء سيبويه يف تفسري جممع البيان للطربيس:	 
عالء لفتة حممد الكعبي، كّلّية الرتبية األساسية -جامعة الكوفة، ماجستري، 440)هـ/ 

8)0)م.
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آليات االتساق واالنسجام يف القرآن الكريم قصة النبي موسى مثااًل:	 
أمحد شهاب أمحد، كّلّية العلوم اإلسالمية -جامعة كربالء، ماجستري، 8)0)م.

آيات األحكام يف كتب مشكل القرآن الكريم كتا	 )	سئلة القرآن املجيد و	جوبتها من 	 
غرائب آي التنزيل( لألمام الرازي ت 666 هـ -دراسة تفسريية مقارنة:

آالء شوقي عبد الباقي، كّلّية اآلداب -اجلامعة العراقية، دكتوراه، 8)0).
آيات األحكام يف كتب مشكل القرآن الكريم كتا	 )تنزيه القرآن عن املطاعن( للقايض 	 

عبد اجلبار اهلمداين 	نموذًجا دراسة تفسريية مقارنة:
إيامن حاجم جمباس، كّلّية اآلداب -اجلامعة العراقية، دكتوراه، 8)0).

	جوبة الزجاجي فيام استشكل من القرآن مجًعا ودراسًة:	 
أسامء بنت عبد العزيز املاجد، كّلّية الرتبية -جامعة امللك سعود، ماجستري، 440)هـ/ 

8)0)م.
األخبار الغيبّية القرآنّية وداللتها عىل صدق الوحي والنبّوة دراسة موضوعّية:	 

أسامة عبد الرؤوف رضوان، كّلّية أصول الدين -اجلامعة اإلسالمّية بغّزة، ماجستري، 
439)هـ/ 8)0)م.

َلف يف التفسري دراسة نظرّية تطبيقّية عىل سورة األنعام:	  اختالف السَّ
ماجستري،  القرى،  أّم  -جامعة  الدين  وأصول  الدعوة  كّلّية  السحيم،  عيل  بنت  منرية 

440)هـ/ 8)0)م.
اختيارات سعيد حّوى وترجيحاته يف كتابه األساس يف التفسري:	 

رسول طه خلف، كّلّية اآل داب -اجلامعة العراقية، دكتوراه، 8)0).
	سئلة الواحدي يف تفسريه البسيط و	جوبته عنها دراسة استقرائّية من 	ّول سورة الفاحتة 	 

حتى آخر سورة اإلرساء:
حممد إبراهيم حممد عامر، كّلّية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بدسوق -جامعة 

األزهر، ماجستري، 8)0)م.
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	سئلة الواحدي يف تفسريه البسيط و	جوبته عنها دراسة استقرائّية من 	ّول سورة الكهف 	 
حتى آخر سورة الناس:

للبنني  والعربية  اإلسالمية  الدراسات  كّلّية  األبيض،  مريس  عبده  حممد  احلليم  عبد 
بدسوق -جامعة األزهر، ماجستري، 8)0)م.

االستدراكات التفسريية يف حاشية زادة عىل تفسري البيضاوي دراسة نظرية تطبيقية:	 
دكتوراه، 440)هـ/  امللك سعود،  الرتبية -جامعة  كّلّية  الدورسي،  نارص  دانة مويف 

8)0)م.
استنباطات السيوطي يف اإلكليل من اآلية )228( من سورة البقرة وحتى هناية السورة 	 

دراسة استقرائّية نقدّية:
أمحد بن عبد اهلل الراجحي، كّلّية القرآن الكريم -اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 

دكتوراه، 440)هـ/ 8)0)م.
استنباطات العز بن عبد السالم يف التفسري:	 

اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  -جامعة  الدين  أصول  كّلّية  العدييل،  حممد  بنت  ملياء 
دكتوراه، 439)هـ/ 8)0)م.

االسلو	 االسقاطي يف فهم النّص القرآين:	 
إيناس جاسم حممد، كّلّية الفقه -جامعة الكوفة، دكتوراه، 8)0)م.

األصل املشرتك و	ثره يف اختالف الّداللة القرآنية:	 
حيدر وحيد حمي، كّلّية الفقه -جامعة الكوفة، ماجستري، 8)0)م.

اإلقناع واإللزام يف القرآن الكريم دراسة لغوية:	 
ماجستري،  اجلامعة،  اإلسالمية  للعلوم   الكاظم االمام  كّلّية  موسى،  حمسن  أنغام 

8)0)م.
األقوال التفسريية يف معجم املحيط يف اللغة للصاحب بن عّباد )ت385هـ( من 	ّول 	 

سورة الفاحتة إىل آخر سورة املؤمنون مجًعا ودراسًة:
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-جامعة  باملنصورة  والدعوة  الدين  أصول  كّلّية  رحاب،  أبو  نرص  رحاب  أمحد  يارس 
األزهر، ماجستري، 439)هـ/ 8)0)م.

اإلنابة دراسة موضوعية يف القرآن الكريم:	 
فلسطني،  يف  النجاح  -جامعة  العليا  الدراسات  كّلّية  خطيب،  حممود  صالح  حممود 

ماجستري، 438)هـ/ 7)0)م.
اإليتاء يف القرآن الكريم دراسة موضوعية:	 

إيناس مروان محيدة، كّلّية أصول الدين -اجلامعة اإلسالمية بغّزة، ماجستري، 439)هـ/ 
8)0)م.

مطَرف 	  بن  	محد  بن  حممد  اهلل  عبد  	يب  املقرئ  لإلمام  السبع  القراءات  رشح  يف  البديع 
الكناين القرطبي املتوىف بعد سنة 454 هـ دراسًة صوتّيًة:

حممد حممود عيل اخلويل، كّلّية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بدسوق -جامعة 
األزهر، ماجستري، 440)هـ/ 8)0)م.

البالغة القرآنية يف مؤلفات عبد الكريم اخلطيب )ت1406هـ( دراسًة وتقوياًم:	 
دكتوراه،  سعود،  بن  حممد  -جامعة  العربية  اللغة  كّلّية  العقيل،  سعد  بنت  خلود 

440)هـ/ 8)0).
)احلاقة( عرض 	  )القمر( حتى سورة  تفسريه من ســـورة  الطربي يف  ترجيحـــــــات 

ودراسة:
القرى،  أّم  -جامعة  الدين  وأصول  الدعوة  كّلّية  احلريب،  نغيمش  بن  عليان  بن  فهد 

ماجستري، 439)هـ/ 8)0)م.
)املطففني( 	  سورة  هناية  إىل  )املعارج(  سورة  	ّول  من  تفسريه  يف  الطربي  ترجيحات 

عرض ودراسة:
خالد بن عبد اهلل املنصور، كّلّية الدعوة وأصول الدين -جامعة أّم القرى، ماجستري، 

440)هـ/ 8)0)م.
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تعليل ابن عطية للمخصوص بالذكر يف القرآن يف تفسريه دراسة نظرّية تطبيقّية:	 
اإلسالمية،  سعود  بن  االمام  -جامعة  الدين  أصول  كّلّية  التميمي،  موسى  بن  حممد 

ماجستري، 439)هـ/ 8)0)م.
تعقبات ابن املظّفر يف مباحث التفسري عىل الثعلبي يف الكشف والبيان عرض ودراسة 	 

موازنة:
محيدان بن إبراهيم الصحفي، كّلّية الدعوة وأصول الدين -جامعة أّم القرى، دكتوراه، 

440)هـ// 8)0)م.
التناسق املوضوعي يف سورة الروم:	 

يوسف بن عثامن العبايس، كّلّية الدعوة وأصول الدين -جامعة أّم القرى، ماجستري، 
440)هـ/ 9)0)م.

توجيه القراءات القرآنية يف معجم مقاييس اللغة دراسة لغوية:	 
املنّورة،  باملدينة  اإلسالمية  -اجلامعة  العربية  اللغة  كّلّية  أديدجيي،  يعقــــوب  شيخ 

ماجستري، 440)هـ/ 8)0)م.
توظيف املوافقة واملخالفة يف تفسري النّص القرآين دراسة تفسريية:	 

دعاء عالء عبد الرسول، كّلّية الفقه -جامعة الكوفة، ماجستري، 8)0)م.
حروف املعاين التي حيتاجها املفرّس داللتها و	ثرها يف التفسري دراسة نظرية تطبيقية:	 

القرى،  أّم  -جامعة  الدين  وأصول  الدعوة  كّلّية  القريش،  اهلل  عبد  بن  الرمحن  عبد 
دكتوراه، 440)هـ// 8)0)م.

خطا	 املر	ة يف القرآن الكريم دراسة لغوية حتليلية:	 
نور رياض نزار العابد، كّلّية اآلداب -جامعة املوصل، ماجستري، 8)0)م.

	نموذًجا/ 	  األحقاف  جزء  اهلجري  السادس  القرن  مفرسي  بني  التفسريية  اخلالفات 
مجًعا ودراسة:

شيامء ياسني حسني، كّلّية اآلداب -اجلامعة العراقية، دكتوراه، 8)0)م.



من جديد الدراسات القرآنية

422

الثاين 	نموذًجا/ مجًعا 	  القرن السادس اهلجري اجلزء  التفسريية بني مفرسي  اخلالفات 

ودراسة:

نزار عبد اهلل فاضل، كّلّية اآلداب -اجلامعة العراقية، دكتوراه، 8)0)م.

الفتح، 	  القرآن سورة  الثاين واخلمسني من  التحليلية ملقاصد و	هداف احلز	  الدراسة 

احلجرات، ق، الذاريات:

نرص سمري رشيد، كّلّية أصول الدين -اجلامعة اإلسالمية بغّزة، ماجستري، 439)هـ/ 

8)0)م.

الدرر املضّية يف حل رموز الشاطبّية للعالمة 	يب احلسن عيل بن نارص احلجازي املّكّي 	 

املتوىف بعد سنة 916هـ دراسًة وحتقيًقا:

عبد العزيز بن احلسني بن حممد األمني الشنقيطي، كّلّية الدعوة وأصول الدين -جامعة 

أّم القرى، دكتوراه، 439)هـ/ 8)0)م.

الدالالت العقلية يف األدعية الواردة يف القرآن الكريم:	 

القرى،  أّم  -جامعة  الدين  وأصول  الدعوة  كّلّية  القريش،  ساعد  بن  الرمحن  عبد 

ماجستري، 440)هـ/ 8)0)م.

الداللة النحوية يف تفسري املرتىض )ت436هـ( املسّمى بـ)نفائس التأويل(:	 

حسن سعيد عبد هاشم املوسوي، كلّية الرتبية للعلوم اإلنسانية -جامعة بابل، دكتوراه، 

8)0)م.

الدراسات القرآنية يف االسترشاق السويدي دراسة موضوعية:	 

عصام هادي كاظم السعيدي، كّلّية الفقه -جامعة الكوفة، ماجستري، 8)0)م.

السبك واحلبك يف جزء املجادلة:	 

باقر فرج حميسن، كّلّية الرتبية -جامعة املثنى، ماجستري، 439)هـ/ 8)0)م.

علوم القرآن وتأرخيه يف تفسري الرصاط املستقيم للسيد حسني الربوجردي:	 
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قيص حسن محيد الزيدي، كّلّية الدراسات القرآنية -جامعة بابل، ماجستري، 440)هـ/ 
8)0)م.

واألئمة 	  والتابعني  الصحابة  عن  الرواية  اختالف  من  فيها  جاء  وما  القراءات  غرائب 
املتقّدمني أليب بكر 	محد بن احلسني األصبهاين ثم النيسابوري املعروف بـ)ابن ِمهران( 

املتوىف سنة 381هـ دراسًة وحتقيًقا:
براء بن هاشم بن عيل األهدل، كّلّية الدعوة وأصول الدين -جامعة أّم القرى، دكتوراه، 

439)هـ/ 8)0)م.
فهم النّص القرآين )عىل( وفق االجتاه السيايس عند مفرّسي اإلمامية:	 

جاسم حممد عبد عيل، كّلّية الفقه -جامعة الكوفة، ماجستري، 8)0)م.
ا:	  القراءات القرآنية واالستدالل هبا عىل حتليل النّص القرآين نحويًّ

أمحد حسن منصـــور، كّلّية الرتبيـــــــــة للعلوم اإلنسانية -جامعة كربالء، دكتوراه، 
8)0)م.

قّرة عني القّراء يف القراءات أليب إسحاق إبراهيم بن حممد املرندي )تويف بعد 588هـ( 	 
دراسة وحتقيق:

الدين -جامعة حممد بن سعود  الراشد، كّلّية أصول  العزيز بن حممد  نسيبة بنت عبد 
اإلسالمية، ماجستري، 439)هـ/ 8)0)م.

القصة القرآنية بني الثابت واملتغرّي:	 
مشاري عالوي مشكور، كّلّية الدراسات القرآنية -جامعة بابل، ماجستري، 440)هـ/ 

8)0)م.
قضايا األداء القرآين يف مؤلفات األستاذ الدكتور حممد حسن حسن جبل دراسة حتليلية 	 

يف ضوء علم األصوات:
حازم حممد أمحد سالم، كّلّية اآلداب -جامعة طنطا، ماجستري، 8)0)م.

بن حسن 	  لإلمام حممد  املشهورة  العرشة  القراءات  املنثورة يف 	صول  املحّررة  القواعد 
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املخطوط  هناية  إىل  الكسائي  اإلمام  	صول  بداية  من  )ت1199هـ(  السمنودي  املنري 
دراسًة وحتقيًقا:

440)هـ/  ماجستري،  الطائف،  القراءات–جامعة  قسم  السفياين،  معضد  بن  أمحد 
8)0)م.

قوانني تداخل العلوم يف تفسري النّص القرآيّن عند مّكّي بن 	يب طالب القيّيس )ت437هـ( 	 
من خالل تفسريه )اهلداية(:

امللك  عبد  -جامعة  تطوان  اإلنسانية/  والعلوم  اآلداب  كّلّية  املرابط،  الزكاف  أمحد 
السعدي، دكتوراه، 439)هـ/ 8)0)م.

كتا	 غرائب القراءات لإلمام 	يب بكر 	محد بن احلسني بن ِمْهران األصبهاين )ت381هـ( 	 
دراسة وحتقيق حتى سورة الكهف:

تكريت،  -جامعة  اإلنسانّية  للعلوم  الرتبية  كّلّية  الكيِّم،  سلامن  إبراهيم  خليل  عمر 
دكتوراه، 439)هـ/ 8)0)م.

كالم املؤمنني يف القرآن الكريم:	 
سهام بنت عبد اهلل احلميدي، كّلّية أصول الدين -جامعة حممد بن سعود، ماجستري، 

440)هـ/ 8)0)م.
كلمة ال إله إاّل اهلل يف القرآن الكريم دراسة موضوعية:	 

املنّورة،  باملدينة  اإلسالمية  -اجلامعة  الكريم  القرآن  كّلّية  املالكي،  سامل  بن  موسى 
ماجستري، 439)هـ/ 8)0)م.

البيان يف تقريب 	  كنز العرفان وعطية الرمحن الذي عّلم القرآن وخلق اإلنسان وعّلمه 
معاين الفرقان للشيخ زين الدين عطية بن عيل السلمي املّكّي الشافعي )ت983هـ( من 

بداية سورة األنفال إىل هناية تفسري اآلية )83( من سورة التوبة دراسًة وحتقيًقا:
مجال بن حميميد بن عايض الروييض، كلّية القرآن الكريم -اجلامعة اإلسالمية يف املدينة 

املنورة، دكتوراه، 440)هـ/ 8)0)م.
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منهج السفاقيس واختياراته يف القراءات والتجويد:	 
ياسمني بنت عبد اهلل الشلوي، كّلّية أصول الدين -جامعة حممد بن سعود، ماجستري، 

440)هـ/ 8)0)م.
منهج املفرسين يف قضايا األرسة دراسة موضوعية مقارنة:	 

دكتوراه،  سعود،  بن  حممد  -جامعة  الدين  أصول  كّلّية  العامري،  حممد  بنت  نسيبة 
440)هـ/ 8)0)م.

نثر املرجان يف نظم رسم القرآن للعالمة حممد بن غوث بن نارص األركاين )ت1238هـ( 	 
من 	ّول سورة الشعراء إىل آخر سورة يس دراسة وحتقيق:

اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  -جامعة  الدين  أصول  كّلّية  الزعاقي،  اهلل  عبد  بنت  هال 
دكتوراه، 440)هـ/ 8)0)م.

نثر املرجان يف نظم رسم القرآن للعالمة حممد بن غوث بن نارص األركاين )ت1238هـ( 	 
من 	ّول الصافات إىل آخر احلجرات:

اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  -جامعة  الدين  أصول  كّلّية  العثيمني،  سعد  بن  مسلم 
دكتوراه، 440)هـ/ 8)0)م.

وجوه التفسري والبيان يف األحاديث التي استشهد )هبا( النبي بآيات من القرآن مجًعا 	 
ودراسًة:

حسن بن عواد بن بالل العويف، كّلّية القرآن الكريم -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنّورة، 
دكتوراه، 440)هـ/ 8)0)م.

ة لشيخ القّراء رساج الدين 	يب حفص عمر بن قاسم بن 	  الوجيزة النرّية يف قراءة الَعرْشَ
حممد األنصاري املشهور بالنّشار )املتوىف سنة 907هـ( من 	ول الكتا	 إىل هناية قوله 

تعاىل: زب r q p رب [سورة البقرة: 123] دراسًة وحتقيًقا:
مرام بنت عبيد اهلل بن محدان اللهيبي، كّلّية الدعوة وأصول الدين -جامعة أّم القرى، 

دكتوراه، 8)0)م.
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ة لشيخ القّراء رساج الدين 	يب حفص عمر بن قاسم بن 	  الوجيزة النرّية يف قراءة الَعرْشَ
 M L K زب حممد األنصاري املشهور بالنّشار )املتوىف سنة 907هـ( من قوله تعاىل: 
P O  N رب  [سورة األنعام: 127] إىل هناية قوله تعاىل: زب o n m  رب [سورة 

األنفال: 21] دراسًة وحتقيًقا:
القرى،  أّم  -جامعة  الدين  وأصول  الدعوة  كّلّية  الرتكستاين،  الكريم  عبد  بنت  أمل 

دكتوراه، 8)0)م.
قاسم 	  بن  عمر  حفص  	يب  الدين  رساج  القّراء  لشيخ  ة  الَعرْشَ قراءة  يف  النرّية  الوجيزة 

زب " #          بالنّشار )املتوىف سنة 907هـ( من قوله تعاىل:  بن حممد األنصاري املشهور 
 h gf e d c رب [سورة اإلرساء: 50] إىل قوله تعاىل: زب & % $

j  i رب  [سورة األنبياء: 50] دراسة وحتقيًقا:
دعاء بنت زهري بن عبد الرحيم سندي، كّلّية الدعوة وأصول الدين -جامعة أّم القرى، 

دكتوراه، 8)0)م.
ثالًثا: البحوث املحّكمة:

آدا	 الدعاء من خالل دعوات االنبياء يف القرآن الكريم:	 
زينب بنت عبد املحسن البدر، جملة معهد الشاطبي، ع6) س3) ذو احلّجة 439)هـ/ 

ايلول 8)0)م.
	سئلة إبراهيم ألبيه وقومه يف القرآن الكريم دراسة حتليلية:	 

الرشعية- للعلوم  اإلسالمية  اجلامعة  جملة  امرير،  حممود  شكور  حممد  أديب  حممود 
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ع85)، ج)، س))5( 439)هـ/ 8)0)م.

االستدالل بالقراءات القرآنية عىل األحكام الفقهية يف املذهب املالكي مناهج ونامذج:	 
حسن محيتو، جملة املذهب املالكي، ع5)، س439)هـ/ 8)0)م.

َرة يف اختالف القّراء السبعة للشيخ 	يب العالء إدريس بن 	  إمتاع الربرة لرشح نظم املصدَّ
حممد بن 	محد املنجرة )1076 	1137هـ( [حتقيق ورشح]:
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مشاعل بنت سامل عبد اهلل باجابر، جملة تبيان، اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم 
وعلومه، ع)3، س440)هـ/ 8)0)م.

اإلجياز واإلطنا	 يف القصص القرآين وعالقته بمقاصد السور قصة زكريا 	نموذًجا:	 
الكريم  للقرآن  السعودية  العلمية  تبيان، اجلمعية  النعيــــــــم، جملة  عبري بنت عبد اهلل 

وعلومه، ع)3، س440)هـ/ 8)0)م.
ترجيحات العالمة ابن عثيمني يف التفسري يف سورة األنعام مجًعا ودراسة:	 

-اجلامعة  الرشعية  للعلوم  اإلسالمية  اجلامعة  جملة  العنزي،  جابر  بن  اليف  بن  محدان 
اإلسالمية باملدينة املنورة، ع85)، ج)، س))5( 439)هـ/ 8)0)م.

دراسة 	  والفقهاء  واملحدثني  القّراء  بني  وحكمه  الرشيف  املصحف  ختم  عند  التكبري 
حتليلية نقدية:

للقرآن  السعودية  العلمية  اجلمعية  تبيان،  جملة  احلسانني،  إبراهيم  اهلل  عبد  بن  حممد 
الكريم وعلومه، ع)3، س440)هـ/ 8)0)م.

جوا	 اآليات القرآنية وتصديقها دراسة تأصيلية تطبيقية:	 
أمحد بن فارس السلوم، جملة تبيان، اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، 

ع)3، س440)هـ/ 8)0)م.
الدّر الثمني يف بعض ما ذكره 	بو حيان وعارضه السمني تصنيف بدر الدين حممد بن 	 

ي الدمشقي )984هـ( دراسة وحتقيق: ريض الدين حممد الَغزِّ
عبد اهلل بن محد املنصور، جملة تبيان، اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، 

ع)3، س440)هـ/ 8)0)م.
داللة )إىل( يف آية الوضوء قراءة حتليلية يف مبنى الشيخ القمي ونقد الشيخ ابن العتائقي 	 

له:
جبار كاظم املاّل، جملة املحقق، مركز العالمة احليّل إلحياء تراث حوزة احللة العلمية-

بابل، ع4، س439)هـ/ 8)0)م.
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الرّد الوايف للقول املنايف تأليف العالمة 	يب عبد اهلل حممد بن 	محد بن داود الدمشقي، ابن 	 
النجار )ت867هـ( دراسة وحتقيق:

الكريم  للقرآن  السعودية  العلمية  اجلمعية  تبيان،  جملة  الكثريي،  موسى  بن  اهلل  عبد 
وعلومه، ع)3، س440)هـ/ 8)0)م.

والاّلم 	  الفعل  والم  والقرص  واملّد  والتنوين  الساكنة  النون  	حكام  يف  السنية  العمدة 
األزهري  البقري  إسامعيل  بن  قاسم  بن  حممد  اإلكرام  	يب  تأليف  والشمسية  القمرية 

املرصي )ت1111هـ( دراسة وحتقيق:
للقرآن  السعودية  العلمية  تبيان، اجلمعية  املشهداين، جملة  بن فاضل  إبراهيم  بن  حممد 

الكريم وعلومه، ع)3، س440)هـ/ 8)0)م.
فقه الواقع الدعوي و	ثره يف إصالح البال يف ضوء سورة حممد دراسة تأصيلية:	 

حممود عيل عثامن، جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الرشعية -اجلامعة اإلسالمية باملدينة 
املنورة، ع85)، ج)، س))5( 439)هـ/ 8)0)م.

والبحر 	  األعظم  )املحيط  تفسريه  عىل  وتطبيقاهتا  اآلميل  السيد  عند  الرتبيـــــــة  فلسفة 
اخلضّم(:

قيص سمري عبيس احليل وسيف طارق حسني العيساوي، جملة املحقق، مركز العالمة 
احليّل إلحياء تراث حوزة احللة العلمية -بابل، ع4، س439)هـ/ 8)0)م.

قاعدة اجلزاء من جنس العمل وتطبيقاهتا يف القرآن الكريم:	 
خالد بن عثامن السبت، جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الرشعية -اجلامعة اإلسالمية 

باملدينة املنورة، ع85)، ج)، س))5( 439)هـ/ 8)0)م.
املصطلح البالغي يف كتا	 تأويل مشكل القرآن البن قتيبة الدينوري )ت276هـ(:	 

نارص توفيق اجلباعي، جملة دواة، دار اللغة واألدب العريب -العتبة احلسينية املقّدسة، 
العراق -كربالء املقّدسة، ع7)، س)5( 439)هـ/ 8)0)م.

معامل املحافظة عىل األرسة يف سورة الطالق:	 
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صالح حممد حممد سيد، جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الرشعية -اجلامعة اإلسالمية 
باملدينة املنورة، ع85)، ج)، س))5( 439)هـ/ 8)0)م.

الوحدة املوضوعية بني سوريت الضحى والشمس:	 
اإلسالمية  -اجلامعة  الرشعية  للعلوم  اإلسالمية  اجلامعة  جملة  قاسم،  خليفة  ماجدة 

باملدينة املنورة، ع85)، ج)، س))5( 439)هـ/ 8)0)م. 


