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�شيا�شة الن�شر
هه��ا يف نرش األبح��اث التي تتعلَّق . 1 أن يك��ون البحث منس��جاماً مع اختص��اص املجلَّة وتوجُّ

ا. بالقرآن الكريم حرصيًّ
ا يف جملَّة داخل العراق وخارجه، أو مس��تالًّ من كتاب أو رسالة . 2 أن ال يكون البحث منش��وراً

د خطيِّي عىل وفق  الاً عىل الشبكة العنكبوتيَّة عىل أن يلتزم الباحث بذلك بتعهُّ جامعيَّة أو حممَّ
ر أسفل هذه الضوابط. األنموذج املحرَّ

ا أو إحصائيًّا أو إجرائيًّا ممَّا . 3  أن ال يكون البحث نمطيًّا أو ممَّا ُأش��بع موضوعه بحثاً��ا، أو رسديًّ
ال يتمثَّل فيه جهد الباحث الفكرّي.

أن حيت��وي البح��ث املطلوب للرتقية العلميَّ��ة عىل عنارص البحث العلمّي، من مس��تخلص . 4
ل باملصادر. مة ومباحث ونتائج ومرسد مفصَّ ة ومقديِّ باللغَتني العربيَّة واإلنجليزيَّ

الاً عىل CD أو فالش أو بوساطة الربيد اإللكرتويّن للمجلَّة مع احتفاظ . 5 ُيرس��ل البحث حممَّ
ة مبالغ نقدية عن نرش األبحاث املطلوبة  ة أيَّ الباحث بنسخة األصل عنده. وال تستويف املجلَّ

للتحكيم والرتقية.
تق��وم املجلَّة بإش��عار الباحث بوصول البحث، ثمَّ ُتش��عره بقبول النرش يف ح��ال موافقة هيأة . 6

ا للمجلَّة ال جيوز تقديمه للنرش يف جملَّة أخرى. التحرير عىل ذلك، وعندها يكون البحث ملكاً
ترتي��ب األبح��اث يف املجلَّة خيضع لس��ياق فنيِّي رِصف وال عالقة ألمهيَّت��ه أو ملكانة الباحث . 7

بذلك.
هيم��ل كلُّ بحٍث ال حيمل املعلومات املطلوبة عن الباحث )اس��مه- درجته العلميَّة- مكان . 8

عمله- عنوانه الكامل ورقم هاتفه أو عنوان بريده اإللكرتويّن(.
ُيستحسن للباحث اإلشهار بنشاطه العلمّي والثقايّف يف سطور قليلة.. 9

حتتفظ هيأة التحرير بحقيِّ حذف أو تعديل ما ال يتامشى وسياسة املجلَّة يف نرش علوم القرآن . 10
ا أو م��ا خرج منها عن منهج البحث العلمّي أو املوضوعّي أو ما مسَّ جوهر  الكري��م حرصيًّ

ة والدينيَّة. العقائد اإلسالميَّة ورموزها الفكريَّ
االلت��زام بالطول املعريّف للبحث وهو: ف��وق 15 صحيفة ودون 40 صحيفة وأن ال تتجاوز . 11

ا يف عدد  قائم��ة املص��ادر الصحيفَتني وربَّام الث��الث حيث س��تقوم املجلَّة باحتزاهلا اقتص��اداً
الصحائف.



ا إىل  هتدف املجلَّة إىل توفري فرص متساوية جلميع الباحثني، حيث تقبل األبحاث العلميَّة استناداً
حمتواها العلمّي وأصالتها، وترى املجلَّة يف أنَّ االلتزام بأخالقيَّات النرش املهنيَّة تعدُّ أمهيَّة قصوى جيب 

مني مراعاهتا لتحقيق أهداف ورؤى املجلَّة. عىل الباحثني وامُلَحكَّ
ة  ن لوائح وأنظمة أخالقيَّة خاصَّ وفيام يأيت بيان أخالقيَّات النرش العلمّي اخلاص باملجلَّة، ويتضمَّ
مبادئ جلنة أخالقيَّات  يتوافق مع  والباحثني، كام  مني  وامُلَحكَّ التحرير  هيأة  التحرير وأعضاء  برئيس 

.)COPE( النرش العاملية
• صالحيَّتها 	 مدى  يف  والنظر  أوليًّا،  تقوياماً  البحوث  وتقويم   بمتابعة  يقوم  التحرير  رئيس 

مني. ادة امُلَحكَّ للنرش، أو االعتذار من النرش، قبل إرساهلا إىل السَّ
• هيأة 	 خارج  من  االختصاص  وذوي  التحرير  هيأة  مع  بالتعاون  ة  املجلَّ حترير  رئيس  يتوىلَّ 

واختصاص  البحث،  موضوع  وفق  عىل  املناسبني  مني  امُلَحكَّ اختيار  مسؤوليَّة  التحرير 
ة. ة تامَّ م برسيَّ امُلَحكَّ

• ومعلومايّت 	 ومنهجّي  فنيِّّي  دعم  خدمة  واخلرباء  مني  امُلَحكَّ تقارير  ضوء  يف  املجلة  م  تقديِّ
للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك وخيدم جودة البحث.

• االجتامعّي، 	 النوع  أو  اجلنس،  أو  الِعرق،  أساس  عىل  الباحثني  بني  التمييز  بعدم  االلتزام 
االلتزام  عدا  األخرى،  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  أو  القيمّي،  أو  الدينّي  املعتقد  أو 
اهات  العلمّي يف عرض وتقديم األفكار واالتيِّ التفكري  البحث ومهارات  بقواعد ومنهج 

واملوضوعات ومناقشتها وحتليلها.
• مني أفكار البحوث 	 تلتزم املجلَّة بعدم جواز استخدام أي عضو من أعضاء هيأهتا، أو امُلَحكَّ

نها البحث املحال عىل املجلَّة يف أبحاثهم اخلاصة. جيب عىل الباحثني  غري املنشورة التي يتضمَّ
ضامن أصالة أبحاثهم واستيفائها للمعايري املهنيَّة واألخالقيَّة العالية للباحثني، وما يرتتَّب 

عىل ذلك من مصداقيَّة عالية يف تقديم النتائج من دون حتريف لنتائج البيانات.
• ل إليها 	 جيب عىل الباحثني التحليِّ باملوضوعيَّة، وتعني أخالقيًّا ذكر احلقائق التي تمَّ التوصُّ

زت وجهة نظر الباحث أو تعارضت معها، من دون أي تغيري أو حتريف  كام هي، سواء عزَّ
عليها.

• قيم 	 إىل  مستندة  دقيقة  مقاييس  اعتامد  أخالقيًّا  وتعني  ة،  بالدقَّ التحليِّ  الباحثني  عىل  جيب 
وأسس علميَّة، للوصول إىل نتائج علميَّة مقبولة. 

• جيب عىل الباحثني استخدام الطريقة العلميَّة املمنهجة يف الوصول إىل احلقيقة.	



• ك بالرأي 	 ت والتمسُّ ب والتزمُّ ة، أي االبتعاد عن التعصُّ جيب عىل الباحثني التحليِّ باحلياديَّ
ا عقليًّا عىل احلقيقة العلميَّة. والذاتيَّة، أي أن يكون الباحث منفتحاً

• والفرضيَّات 	 النظريَّات  ة  صحَّ إلثبات  الكافية  والرباهني  األدلَّة  اعتامد  الباحثني  عىل  جيب 
ز باألدلَّة. ل إىل احلليِّ املنطقّي املعزَّ للتوصُّ

• مون بالتأكد من ُخلويِّ األبحاث من االنتحال أو الرسقة، كام جيب عليهم اإلشارة 	 يلتزم امُلَحكَّ
م. إىل مجيع األعامل املنشورة التي جرى االنتحال منها يف متن البحث امُلَحكَّ

• تلجأ املجلَّة إىل استخدام براجميَّات مكافحة االنتحال املناسبة للتحقُّق من أوجه التشابه بني 	
مة واألبحاث املنشورة.  األبحاث املقدَّ

• ة تعود إىل املؤليِّفني، وتلتزم املجلَّة باحلفاظ عليها، وعدم إعادة نرشها 	 حقوق امللكية الفكريَّ
إالَّ بإذن خطيِّي من املؤليِّف.



دليل امل�ؤلِّف اأو امل�ؤلِّفني
تضمن صفحة ضوابط النرش معظم ما جاء يف دليل املؤليِّفني.

تنرش جملَّة املصباح البحوث العلميَّة، حيث تعتمد يف انتقاء حمتويات أعدادها املواصفات الشكليَّة 
ا ملا يأيت: مة وفقاً ت الدولية املحكَّ واملوضوعيَّة للمجالَّ

ة وسيلة إعالميَّة، أو تمَّ نرشه يف جملَّة إلكرتونيَّة،  ا يف أيَّ ا كالًّ أو جزءاً : أن ال يكون البحث منشوراً الاً أوَّ
أو ورقيَّة، داخل العراق أو خارجه.

ت أو فصوالاً أو مباحثاًا من رسائل وأطاريح جامعيَّة متَّت مناقشتها يف  ثانياًا: ال تنرش املجلَّة مستالَّ
ة جامعة من اجلامعات العلميَّة داخل العراق أو خارجه. أيَّ

ثالثا: أن يشتمل البحث عىل العنارص األساسيَّة اآلتية:
سة العلميَّة . 1 ة، واسم الباحث، واجلامعة أو املؤسَّ عنوان البحث باللغَتني العربيَّة واإلنكليزيَّ

والبحثيَّة التي ينتمي إليها.
ة ما بني )100-150( كلمة والكلامت . 2 ص البحث يكون باللغَتني العربيَّة واإلنكليزيَّ ملخَّ

التي  النتائج  وأهم  ومنهجه،  وأدواته  البحث  أهداف  يضمُّ   )Key Words( املفتاحية 
ل إليها البحث. توصَّ

حتديد مشكلة البحث، وأمهيَّته، وأهدافه، وحتديد املصطلحات واإلطار النظرّي ومناقشة . 3
ل إليها البحث، عىل وفق املنهج العلمّي املتَّبع للبحوث األكاديميَّة. وتفسري النتائج التي توصَّ

أن يقع البحث ضمن جمال أهداف املجلَّة، واهتامماهتا البحثيَّة، مع مراعاة اإلضافة املعرفيَّة . 4
مها الباحث من خالل الدراسة والتحليل. التي يقديِّ

البحث . 5 ة عىل احلاسوب من نسَخَتني، وعدد صفحات  ليزريَّ ا طباعة  البحث مطبوعاً م  يقدَّ
ذاتيَّة  سرية  مع  َصني،  وامللخَّ إلكرتونيًّا،  البحث  ن  يتضمَّ قرص  مع  صفحة،   )40-15(

ة والطباعيَّة. للباحث عىل قرص )CD(، وأن يكون خالياًا من األغالط اللغويَّ
يتمُّ تنسيق البحث طباعة بأن يكون نوع اخلطيِّ )Simplified Arabic(، وحجم اخلطيِّ . 6

)16( غامق للعنوان الرئيس، و)15( غامق للعناوين الفرعيَّة، و)14( للنصوص، واملسافة 
بني األسطر )1(، وترقيم مجيع الصفحات.

ت العلميَّة، وأن يكون حجم اخلطيِّ . 7 يتمُّ توثيق اهلوامش يف آخر البحث كام هو املتَّبع يف املجالَّ
.)12(

صيغة . 8 وفق  عىل  البحث  آخر  التوثيق  كاملة  واملراجع  املصادر  قائمة  البحث  ن  يتضمَّ أن 
بلد  الطبعة،  الكتاب،  عنوان  )املحقيِّقون(،  املحقيِّق  أو  )املؤليِّفون(  املؤليِّف  )اسم   MLA



النرش، النارش، سنة النرش( مرتَّبة عىل وفق احلروف اهلجائيَّة، مع إفراد الدوريَّات، أو املواقع 
اإللكرتونيَّة بعدها.

ا  اختصاصاً ني  املختصيِّ امن( من  أستاذان )حمكيِّ به  يقوم  ي،  إىل حتكيم رسيِّ ا: خيضع كل بحث  رابعاً
دة، ويف حال تباين تقارير  ا يف موضوع البحث، ومن ذوي اخلربة العلميَّة، عىل وفق استامرة حمدَّ دقيقاً
األستاَذين، حُيال البحث إىل أستاذ ثالث، وتلتزم املجلَّة موافاة الباحث بقرارها األخري، النرش/النرش 
البحث،  تسلم  من  النرش، وذلك يف غضون شهَرين  دة/االعتذار عن عدم  تعديالت حمدَّ إجراء  بعد 

والتزام الباحث بقرار التحكيم بتعديل البحث ثمَّ نرشه.
بقبول  الباحثني  أو  الباحث  إشعار  ويتمُّ  أكثر،  أو  باحَثني  من  املشرتكة  البحوث  ُتقبل  ا:  خامساً

البحث بكتاب رسمّي صادر من املجلَّة.
بيان  وعدم  العلميَّة،  واألمانة  واملوضوعيَّة  ة  والرسيَّ اخلصوصيَّة  باحرتام  املجلَّة  تلتزم  سادَسا: 

ة معلومات بخصوص البحث املحال إليهم، أو إىل أي أستاذ غريهم. أعضاء هيأة التحرير عن أيَّ
سابَعا: تنرش املجلَّة ما يتعلَّق بام تقوم به جهة إصدارها من مؤمترات، وحلقات نقاشيَّة، وندوات 

هات املجلَّة يف ملفٍّ خاصٍّ بذلك. صات وتوجُّ علميَّة بحثيَّة ضمن ختصُّ
ة هبا، مع  ثامناًا: خيضع ترتيب نرش البحوث بحسب املوضوعات العلميَّة وأبواب املجلَّة املختصَّ
والدراسات  البحوث  من  االستالل  نسبة  يبنييِّ  بكتاٍب خاصٍّ  ا  مرفقاً للبحث  تسلُّمها  تسلسل  مراعاة 

األخرى، فضالاً عن إجراء مالحظات اخلبرَيين العلميَّني للبحث إن تطلَّب ذلك.
د الباحث بنسخة واحدة من املجلَّة، ونسخة من بحثه )مستل( جمَّاناًا. تاسَعا: يزوَّ

ا. ة عىل الربيد اإللكرتويّن اخلاص باملجلة حرصاً ا: ُتعنون املراسالت كافَّ عارشاً
almissbah@imamhussain.org



مني دليل املق�ِّ
التقويم فضالاً عن  الكفاءة واإلنصاف يف عملية  املصباح عىل ضامن أعىل درجات  حترص جملَّة 
التقويم  معايري  ة  كافَّ استيفاء  أمهيَّة  عىل  والتأكيد  مراحلها،  عىل  واالتيِّفاق  التقييم،  آليَّة  توحيد  ضامن 
م العلمّي للبحوث، هي أن يقرأ البحث الذي  ة األساسيَّة للمقويِّ املنصف والدقيق، لذلك نرى أنَّ املهمَّ
صه العلمّي بعناية فائقة، وتقّومه عىل وفق ورؤى ومنظور علمّي أكاديمّي ال خيضع  يقع ضمن ختصُّ
البدء  وقبل  إليه،  املرسل  البحث  حول  الصادقة  مالحظاته  بتثبيت  يقوم  ثمَّ  ومن  الشخصيَّة،  آلرائه 
صه العلمي، وأن ُيعاد البحث إىل املجلَّة يف  بعمليَّة التقويم ينبغي أن يكون البحث املرسل ضمن ختصُّ

دات اآلتية: ا، ويتمُّ التقويم عىل وفق املحديِّ ة ال تتجاوز مخسة عرش يوماً مدَّ
العنوان ومدى اتيِّساقه مع املحتوى.. 1
سالمة املنهج العلمّي املستخدم مع املحتوى.. 2
مدى توثيق املصادر واملراجع وحداثتها.. 3
األصالة والقيمة العلميَّة املضافة يف حقل املعرفة.. 4
ة للمجلَّة وضوابط النرش فيها.. 5 هل البحث يتَّفق مع السياسة العامَّ
لرئيس . 6 الدراسات  تلك  بيان  م  املقويِّ عىل  توجب  سابقة،  دراسات  من  مستالًّ  البحث  هل 

التحرير يف املجلَّة.
ص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته باللغَتني . 7 بيان فيام إذا كان ملخَّ

ة. العربيَّة واإلنكليزيَّ
األُطر . 8 إىل  يستند  علمّي  بشكٍل  بحثه  خالل  إليها  ل  توصَّ التي  للنتائج  الباحث  تفسري  هل 

ة التي اعتمد عليها. النظريَّ
فيها، . 9 جانب  أي  عىل  املؤليِّف  اطيِّالع  وعدم  ّي،  رسيِّ بشكٍل  التقويم  عملية  تري  أن  جيب 

وتسلَّم املالحظات مكتوبة إىل مدير التحرير.
م العلميَّة وتوصياته سُيعتمد عليها وبشكل رئييس يف قرار قبول البحث . 10 إنَّ مالحظات املقويِّ

للنرش من عدمه.



د بامللكيَّة الفكريَّة اإقرار وتعهُّ
عنوان البحث.....................................................................

وغري . 1 ا  صاً ملخَّ أو  كامالاً  لنرشه  جهة  ة  أليَّ مه  أقديِّ ومل  نرشه  يسبق  مل  البحث  بأنَّ  أقرُّ 
مستل من رسالة أو أطروحة.

باملجلَّة، وتدقيق . 2 املعمول هبا واملنشورة  النرش  بتعليامت وأخالقيَّات  بالتقيُّد  د  أتعهَّ
ا، وأن تكون حقوق النرش للمجلَّة. البحث لغويًّ

ف . 3 الترصُّ حقيِّي  من  ليس  أنَّه  عىل  أوافق  نرشه،  عىل  التحرير  هيأة  موافقة  حالة  يف 
بالبحث إالَّ بعد احلصول عىل موافقة خطيَّة من رئيس التحرير.

ل املسؤوليَّة القانونية واألخالقيَّة ملا قد يرد . 4 راجعُت النسخة النهائيَّة للبحث وأحتمَّ
فيه، وعليه وقَّعت يف أدناه.

• ل...................................................	 اسم الباحث األوَّ
• الباحث .............	 التي يعمل فيها  سة  الوزارة واجلامعة والكليَّة أو املؤسَّ اسم 

...............................................................................
• اسامء الباحثني املشاركني )إن وِجدوا(..........................................	
• توقيع الباحث ........................... التاريخ        /        /        20.	
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�ص البحث ُملخَّ

يني، بل هو منها  ال مري��َة يف أنَّ اخلطاب القرآيّن متداخل يف كلِّ مفاهي��م النَّّص الدِّ
بعده��ا  الّظاهري األنيق، والباطنّي العميق، إنَّه يقني يتخّلل مفاصل النُّصوص، وجيعل 
منه��ا قن��وات نقيَّة تزهر هبا حقائ��ق ودقائق، وتندفع باس��تفتائه عنها ش��بهات وأوهام، 
 يفت��ح منها ما كان مغلًقا، ويكش��ف عنها ما كان غامًضا، فتطمئ��نُّ هلا قلوب باحثة عن 

معارف.
ولعلِّ أقرأ بمقاربٍة مأثور احلديث: »إذا التبس��ت عليكم الفتن كقطع الليل املظلم، 
فعليكم بالقرآن فإنَّه ش��افٌع مش��فع، وماحٌل مصدق...«. أقرأ فيه دس��توًرا ال يقف عند 
ا لنفسه، ولنصوص أخرى  ا تفس��ريًّ حدٍّ يف مفاهيم دون أخرى، بل يمكن أن يكون نصًّ
��ّك، فتس��تيضء بنوره، وتس��ر عىل هديه، وتعمل بإرشاده،  عندما حييط هبا اإلهبام والشَّ
ُث مراصُد  فتنقشع عنها اإلشكاالت واالحتامالت، ومن هنا يمكن أن ندرك ملاذا تتحدَّ
نظ��ِم احلقِّ عن مالزم��ة برهانيَّة الوصف الق��رآيّن: »ِكَت��اُب اهللِ.. َينْطُِق َبْعُض��ُه بَِبْعٍض، 

َوَيْشَهُد َبْعُضُه َعىَل َبْعٍض...«. وعىل حدٍّ »برشطها ورشوطها«.
ا مس��لَّمة معرفيَّة قامت عىل مبدأ وس��اق، ووس��يلة منهجيَّة ب��دت واضحة عند  إنَّ
��يخ الكفعم��ي يف مس��اق، عندما اعتمد النَّ��صَّ القرآيّن مرجعيَّة يف تفس��ر النَّّص  الشَّ
 ، فات(- يقارب النَّ��صَّ فيها بالنَّصِّ ��امت( يف كتابه )صف��وة الصِّ عائ��ّي- )دعاء السِّ الدُّ
��ياق القرآيّن، ويعادل  عائّي باملفردة واآلية والسِّ ��ياق الدُّ ويس��تفتي فيها عن املفردة والسِّ
ر فيه  فيها التَّفس��ر بالتَّفس��ر، ويقرن الفهم بالتَّأويل. لقد كان يس��تنطق النَّّص، ليفجِّ
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من معانيه طاقاتِه ودالالتِه القطعيَّة واالحتامليَّة، ولعلَّ يف االحتامالت منها شاًنا بحسب 
الالت، حتَّى كأنَّه يوازن ب��ني منظوَمَتني بال تباي��ن أو اختالف، تعتمد  الق��راءات وال��دَّ
ة القرآن الكري��م وعلومه تارًة ميزاًنا لس��ياق النَّصِّ  إحدامه��ا عىل األخرى، فتك��ون كفَّ
عائّي عند االس��تدعاء واالس��تصحاب رشًح��ا وتوضيًحا، ومرجعيَّة لس��ياق النَّصِّ  الدُّ
القرآيّن نفس��ه يف أخرى تفس��ًرا وتأوياًل، وكأنَّ النَّصَّ القرآيّن هو اهلدف، وتفس��ره هو 

ح. عائّي املش�رَّ ل- النَّّص الدُّ املبتغى، ناهيك باهلدف األوَّ
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Abstract

There is no doubt that the Qur’anic discourse intertwines all the 
concepts of the religious text. Rather, it is from its outward, elegant, 
and deeply esoteric dimension, which is certainty that permeates 
the details of the texts, and makes them pure channels in which 
facts and minutes flourish, and they are driven by its questioning of 
suspicions and illusions, from which what was closed is opened. The 
mysterious is discovered from it, and the hearts find it in search of  
knowledge.

Perhaps I would read with an approach to the hadith saying: “If 
you are confused by temptations such as cutting off the dark night, 
then you have to follow the Qur’an, for it is an intercessor, and a sincere 
speaker ...”. I read in it a constitution that does not stop at a limit in 
concepts without others, rather it can be an explanatory text for itself, 
and for other texts when surrounded by ambiguity and doubt, so that 
you will illuminate with his light, follow his guidance, and work with 
his guidance, so the problems and possibilities are cleared from them, 
from here we can realize why The Systems of Truth Observatories speak 
of the evidentiary insistence of the Qur’an description: “The Book of 
Allah... speaks to one another, and one witnesses to one another ...”. 
And on the boundary “with its terms and conditions”.
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It is an epistemic axiom based on a principle and legacy, and a 
Systematic method that appeared clear to Sheikh Al-Kafami in his 
course, when he adopted the Qur’anic text as a reference in the 
interpretation of the text of the supplications- (doaa’ alssimat) in his 
book (Sefwat al-Sifat)- he approximates the text in it with the text, and 
a questionnaire in it on the singular

The context of the supplications in the singular, the verse and the 
Qur’anic context, equating interpretation with exegesis, and linking 
understanding with exegesis. He was interrogating the text, exploding 
in it the meanings of its deterministic and potential connotations, 
Perhaps the possibilities are something according to the readings and 
connotations, even as if it is a balance between two systems without 
discrepancy or difference, one of which depends on the other, so 
that the balance of the Noble Qur’an and its sciences at times is a 
balance for the context of the supplications text when summoning 
and accompanying an explanation and explanation, and a reference 
to the context of the text in the other Qur’an. As if the Quranic text 
is the goal, and its interpretation is the goal, not to mention the first 
goal- the annotated propagandistic text.
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مة املُقدِّ

��ة، ومعاقد من مفاهي��م روحيَّة،  عائّي مواثيق م��ن معارَف عباديَّ يكن��ز النَّ��ّص الدُّ
يف موس��وعة موضوعيَّة قدس��يَّة، نظَّمت نفسها يف لغٍة، ترتش��ف من املستويات األدبيَّة 
أعالها وأرقاها، ومن املدارج التَّخاطبيَّة أصفاها وأنقاها، تنس��ج مضامينها س��جالًّ من 
ي واالمتثال،  ل: التَّلقِّ مالمح اإلنس��انيَّة، ومتثِّل ش��بكُتها تارخًيا يف التَّكوين والنُّط��ق األوَّ
ق��ال تع��اىل: چی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىبچ)1(، فتعيَّنت 
اعني، ترسم حروفها مراتب من قلوب اخلاشعني، وحتكي  ة من ناس��وت الدَّ منها أبجديَّ
س��طورها قصًصا من َوَلِه السالكني، وترسد روايتها أمثااًل من أحوال العاشقني، وتنشد 
أحلاًنا من مناجاة املحبِّني، وأش��واق املناجنَي، وتكش��ف ش��فرات م��ن أرسار العارفنَي. 
إنَّه إكس��ر العبادة، رساج جيل مهوم النَّفس، وضياء ينر ظلامهتا... فيس��مو هبا إىل عطاء 
وح إىل مش��ارفها العلي��ا وصالهتا األوىل،  ��امء، ويعرج بالرُّ مطل��ق، يفت��ح هلا أبواب السَّ

لقد آنس��ت فأرشقت، حني َس��ِمَعْت و َوَعْت فآمنْت: چڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺٿچ)2(، ُث��مَّ أدرك��ْت فاطمأن��ْت: چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ)3(، ُثمَّ اس��تبرشت فاسرتشدت: 

ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چٿ 

)1( سورة البقرة، اآلية: 37.
)2( سورة غافر، من اآلية: 60.

)3( سورة الزمر، اآلية: 53.
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ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇچ)1(، مب��دًأ، 
وسلوًكا، وغاي��ًة.

��لوكيَّة إىل اهلل س��بحانه وتعاىل يف  لق��د واثق اخلطاب القرآيّن منظومة األنس��اق السُّ
اهتا موجباهت��ا االقتضائيَّة، يف حكم��ة اإليامن واإلذعان  ع��اء، وعقد يف عهديَّ أبواهب��ا الدُّ
وحّي  ألوامره ونواهيه تعاىل؛ كدعوة أوىل منه جلَّ ش��أُنه لإلنس��انيَّة؛ حتصي��ل الرقي الرُّ
واإلرش��اد يف املبدأ واملع��اد؛ وإجابة لدعوة ثانية من��ه؛ لطًفا وتوفيًق��ا وتكرياًم للعبد 

اعي؛ بدليل قوله تعاىل: چى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ  الدَّ
ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئچ)2(.

عاء( رشيعًة، اختذ منه س��بياًل  نُة التَّفس��ريَّة)3(، واحلديثيَّة))( منه )الدُّ س��ت املدوَّ وأسَّ
النعق��اد أصوهل��ا، ومنهًج��ا لرواس��خ موضوعاهت��ا، وثامر نتائجه��ا وأهدافها، كش��أن 
محة،  ة، بل لعلَّه جيري منها جمرى األصل؛ كونه مفتاح الرَّ ة والتَّعبُّديَّ املوضوع��ات العقديَّ
��اموات واألرض)5(، إىل خالصة وصفه ب���»م��ّخ العبادة«)6(.  ين، ونور السِّ وعم��ود الدِّ
انيَّة،  بَّ ��ات حتمل يف تضاعيفها من النِّفائس االبتهاليَّ��ة، والنَّفحات الرَّ وهلذا كانت املرويَّ

)1( سورة األنعام، اآلية: )5.
)2( سورة البقرة، اآلية: 186.

)3( ينظر: التبيان، الطوس���ّي: 128/2-131، وجممع البيان، الطربس�ّي: 12/2-)1، والربهان 
يف تفس��ر القرآن، هاش��م البح��رايّن: 1/)0)-05)، وامليزان يف تفس��ر الق��رآن، الطباطبائّي: 

31/2-))، ومواهب الرمحن، عبد األعىل السبزوارّي: 88-61/3.
عاء: )/297، ومكارم األخالق، الطربس���ّي:  ))( ينظ��ر: ما ُعِقد يف أصول الكايف، من أبواب الدُّ
��ة البيض��اء، الفيض  7/2-22، وس��لوة احلزي��ن )الدع��وات(، الراون��دّي: 10-76، واملحجَّ
الكاش��ايّن: 505/2، ووس��ائل الش��يعة، احل��رُّ العام��ّل: 23/7، وبح��ار األن��وار، املجل��ّي: 

.286/90
ة البيضاء: 510/2. )5( املحجَّ

)6( ينظر: املصدر نفسه: 505/2.
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واألرواح القدس��يَّة، م��ا ترمجت��ه كت��ب األدعي��ة وأب��واب األذكار، وكان منه��ا )دعاء 
امت()1(، الذي آنست يف رشحه أرواح العلامء، وتربَّكت يف إيضاحه أقالم الفضالء،  السِّ

ومنهم الشيخ إبراهيم بن عّل بن احلسن الكفعمّيّ )ت 905ه�(.
��يخ الكفعمّي من مرجعيَّاته الكثرة مفاهيم، واس��تصحب  ولقد اس��تدعى الشَّ
ح لنصِّ )دعاء  ه��ا إعداًدا خمصوًصا يف التَّوظي��ف والرشَّ م��ن ثقافته العميقة أصواًل أعدَّ
امت(، كان من أعالها أثًرا، وأكربها سمًة، النَّصَّ القرآيّن وسياقاته وعلومه التي كان  السِّ
��امت(، ويوازن بينه��ام نصوًصا، جيعل منها قواعد وقرائن  يقارب هبا عبارات )دعاء السِّ
ل- القرآن الكريم- مداًدا؛ لتوصيف السفر  يف التَّوجيه والتَّفسر، فيتَّخذ من رحيق األوَّ
عاء- فيكون رشًحا نصوصيًّا وقراءًة تراكميًَّة ترشحييًَّة له، وينتقي من األخر  الث��اين- الدُّ
ل بمبادئ، فيس��وقها  ل فيكون تفس��ًرا وتوجيًها له، يمس��ك من األوَّ م��ا ُيقارب به األوَّ
عاء ومفرداته بياًنا وتوضيًحا، وخيترب من الثاين س��بًبا معرفيًّا  جواهر تتألأل هبا فقرات الدُّ
ني/خطاَبني يف كتاب  يف تفس��ر النَّ��صِّ القرآيّن، ولعلَّه أكث��ر، حتَّى كأنَّ النَّاظر يق��رأ نصَّ
دة جتانس فيها املختل��ف هلدف يف املؤتلف...   واح��د متثَّلت فيه مس��تويات معرفيَّة متعدِّ
ل:  ، فاجلامع بينهام س��امت من امللكوت األعىل، والفيض األس��نى، إذ إنَّ األوَّ وال ش��كَّ

منبعه البارئ تعاىل شأُنه، والثاين: مساق املعصوم!.
ح والتَّوضيح لديه- أعني:  وهل��ذا مل يكن األثر القرآيّن ومس��تويات توظيفه يف الرشَّ
��امت(- مل يكن لُِيرتك من  فات يف رشح دعاء السِّ ��يخ الكفعمّي( يف )صفوة الصِّ )الشَّ
غ��ر نظر ودراس��ة تس��عى إىل رصد ما فيه م��ن منهجيَّات وآليَّات، وكش��ف ما فيها من 
مالكات وثقافات، تلك التي كان ُيس��لكها الش��يخ يف الرشح والتَّفس��ر والبيان؛ وهلذا 
فوة(، وأنظر يف صحائفه، كاش��ًفا  ج��رى يف نظري املتواضع أن أس��ر يف ربوع��ه: )الصَّ

فات:   )1( ينظ��ر يف رواي��ة هذا الدعاء وس��نن أس��ناده املعت��ربة وعلَّة تس��ميته وفضله: صف��وة الصِّ
.72-65



مات  فات يف �شرح دعاء ال�شِّ اأثر القراآن الكرمي يف �شف�ة ال�شِّ

3(

العدد الواحد واألربعون ربيع )2020م - 1441هـ(

عائ��ّي، وِعلَّة األخر  عن األثر القرآيّن ومس��توياته وأدواته املعرفيَّة يف تفس��ر النَّصِّ الدُّ
يف تفس��ر النَّ��صِّ الق��رآيّن، وذل��ك يف قراءٍة يس��رة جعل��ُت رؤاها منهًجا ع��ىل فقرات 
ر عنوانه اجرتاًحا من سياقها املفاهيمّي يف  تسابقها ُأُخر، وتعلوها عتباٌت، كلٌّ منها يصدِّ
ل: ففي األثر القرآيّن املرصود،  ا األوَّ التَّوظيف واإلجراء، وذلك يف حمورين، وخامتة، أمَّ
ا اخلامتة،  ا الثاين: ففي مالمح التَّفس��ر واملوضوعات القرآنيَّة الت��ي تؤّلفت فيه. وأمَّ وأمَّ

فذكرت فيها أهمَّ ما ُرِصَد من نتائج.
وآخر دعوانا أِن احلمُد هلل ربِّ العاملني.
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بني يدي البحث

ة النَّ�صِّ وهام�شيَّته يف جدليَّة التَّ�ليف- بني مركزيَّ

فات قراءة يف املنازل املعرفيَّة ومرجعيَّات التَّك�ين: كتاب �شف�ة ال�شِّ
اخليَّة منها  تقت��يض ق��راءة أّي أثر مع��ريّف ولوج مس��توياته البنائيَّ��ة والتَّكوينيَّ��ة الدَّ
واخلارجيَّة، بل تس��تلزم يف بعض األحيان مسايرة الفهم ومستوياته الرأسيَّة واالئتالفيَّة 
الت��ي جرى عليها املنش��ئ، وتصنيف اآلليَّات واألدوات الت��ي اعتمد عليها يف التَّكوين 
وممارس��ات التَّوصيف واالس��تدالل والنَّقد، وص��واًل إىل مدارك األه��داف والغايات 

املقصودة منه.
��يخ الكفعمّي ثقافة ومباٍن معرفيَّة واس��عة، أج��رى هبا وعليها  لق��د تولَّدت للشَّ
رات رضورة س��ابقة عىل  فات(، ابت��دأت خصائصها بتصوُّ منهجيَّ��ة كتابه )صف��وة الصِّ
دت مالحمها إسرتاتيجيَّة خمصوصة باالشتغال  نظم التَّرشيح واإليضاح والتَّفس��ر، وحدَّ
م��ة أصوله التالية يف  م��ة وقطب(، رَشح يف املقدِّ اهتا يف: )مقدِّ واإلج��راء، فكان��ت أبجديَّ
��امت( يف مقوالت يمكن أن ندرك منها كيفيَّات  التَّوصيف هلذا القطب، وهو )دعاء السِّ
اعتامليَّ��ة ع��ىل حمورين: مركزّي وهام��ّي، ألَّف كلٌّ منهام مع األخ��رى جدليَّة متضافرة 
ء يف غر مداره، فيأيت  ت اليَّ اجلوانب واألركان يف هدف معريّف، قال فيها: »وُربَّام فرسَّ
أحس��ن من مركزه؛ وذلك لئالَّ ينقطع الكالم، ويتطلَّع االنتظام، وباهلل اعتصم ممَّا يصم، 
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د دوائرها املوسوعيَّة يف املتن، عىل  واستتم ممَّا يعّم، وبه استعني، وهو نِعَم املعني«)1(. وأكَّ
امت، ونقوالت يف فوائد ش��تَّى)2(، ق��ال: »وباجلملة فقد خرجنا  نح��و تنبيهات، ومتمِّ
باإلس��هاب يف هذا الباب عن مناس��بة الكتاب غر أنَّ احلديث ذو شجون«)3(؛ وكذا يف 
قوله، بعد أن اس��توىف عرشين نوعًا من أنواع البديع، قال: »وغر ذلك ممَّا يستنبطه 
الناقد البصر بقوة الِفْكر، ولو رشحنا ألفاظه عىل االس��تيعاب، لكانت أعظم حجاًم من 

سالة«))(. هذا الكتاب، وباجلملة فقد خرجنا يف هذا الباب باإلطالة عن مناسبة الرِّ
نات كان قد  ولذل��ك كان، يف بعض األحيان، حييل إىل مصادره��ا ومراجعها ومدوَّ
اعتمد عليها، مثل قول��ه: »ومعاين الالمات كثرة تناهز أربعني معنى، وقد أفرد حميي 
ه: رضوب الالمات، ليس  الدي��ن إبراهيم ابن ُعمر الفاروث��ّي معاين الالمات كتاًبا س��امَّ
هاهنا مكان ذكرها«)5(. وقوله: »وقيل: إنَّ�ها تس��ع آيات يف األحكام ذكرها الطربيّس 
يف تفس��ر آخ��ر آي��ات س��ورة اإلرساء، فذكركم ]ك��ذا[ هذه اآلي��ات كاٍف ع��ن كتبها، 
ته ]أي: النَّبي موس��ى[  مع فرعون  واالختصار أوىل باملخترص«)6(، وقوله: »وقصَّ

ُتعَلم من ُكُتب التَّفاسر، وليس هذا مكان ذكرها«)7(، عىل الّرغم من إيفائه هلا.
فوة( من أصول وف��روع، ويف مركزيَّة خمصوصة،  إنَّ م��ا ُعِقَد يف متن الكتاب )الصَّ
��امت( ورشح��ه، ويف هامش��يَّة مقصودة ج��ًدا، وهي النَّصُّ  عائي )السِّ وه��ي النَّصُّ الدُّ

)1( صفوة الصفات: )65-6.
: 82، و102، و121، 128، و8)1، و151، و173، و217،  )2( ينظ��ر: املص��در نفس��ه، مث��اًلً

و155، و191، و205، و1)2، و290، و322، و378، و)38، و1)). 
)3( املصدر نفسه: 300.
))( املصدر نفسه: 106.

)5( املصدر نفسه: 89.
)6( املصدر نفسه: 217.
)7( املصدر نفسه: 377.
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عائّي- هو اهلامش/ القرآيّن وتفس��ره، حتَّى أصبح املركز/النَّصُّ احلارض- النَّ��صُّ الدُّ
النَّ��صُّ الغائب، واهلام��ش- النَّصُّ القرآيّن- ه��و املركز، وهكذا يف قان��وٍن حتاوريٍّ بني 
ح والتَّوضيح والتَّفس��ر، ومتاهي املركزّي منه  النُّصوص وعالقاهتا املتداخلة، عند الرشَّ
امت( املعرفيَّة  يف اهلامش؛ ألنَّ األخر يتجىلَّ يف ُكلِّّيات املركز، إذ قيمته، أعني: )دعاء السِّ
ة  ��ام تكون به، أعني: بالقرآن الكريم. أقول: إنَّ ذل��ك إنَّام يرتكز عىل داٍع من رؤيَّ حت��اًم إنَّ
عميقة، ويس��تند إىل فلسفة متعالية يف التَّكوين، وهي رؤية ِقوامها، يف ظنِّي اليسر، وكلُّ 

ما يف اعتباراهتا وأجنحتها التَّأسيسيَّة والتأصيليَّة- القرآُن الكريم.
فوة(، وهي إجابة  أق��ول: إنَّ هناك رؤية اعُتِمَدت قرآنيًّا؛ لتكوين أنس��اقها يف )الصَّ

مضمرة علَّتها يف سؤال: ملاذا النَّصُّ القرآيّن الكريم؟!.
ل يف التَّوصيف والبيان  ��امت( ه��و القص��ود األوَّ عائّي )السِّ صحي��ح أنَّ النَّصَّ الدُّ
عائّي كائ��ن يف النَّصِّ القرآيّن  والتَّرشي��ح، ولك��ن صحيح أيًض��ا أنَّ كلَّ ما يف النَّ��صِّ الدُّ
ترصحًي��ا وتضمينًا، ش��كاًل ومضموًنا، ومن البداهة أنَّ اإلملام يف مع��ارف النَّصِّ القرآيّن 
��بيل األمثل يف طرق أبوابه والكش��ف عن أرسار نفسه وتفسر إبداعه،  وعلومه، هو السَّ
 يخ الكفعمّي�� ��امت(، وه��و منه جتلًيا، ولذلك كان طريق الشَّ فكيف بغره )دعاء السِّ
عائّي، وهي املدارك  ا؛ ألنَّه وقع عىل مصابيح نفَذ من خالهلا إىل شبكة النَّصِّ الدُّ مهيًَّأ جدًّ
عائّي:  القرآنيَّة، أصواًل ومعارَف وموسوعاٍت، تلك التي جتىلَّ تأثرها يف رشح النَّصِّ الدُّ
��امت(، وال غرابة، فَمن قام عىل معرفة أس��اس من نظام الواجب، حاز عىل أنظمة  )السِّ

املمكن.
بت س��ور القرآن الكري��م وآياته، وأخذت  ولذل��ك كان اإلج��راء منه بعد أن ترشَّ

عالئقها اللطيفة يف نفسه الكريمة، وامتزجت ُنَكُتها الدقيقة يف قلبه الطَّاهر، عىل نحو:
عائّي؛ . 1 يَّة يف النَّ��صِّ الدُّ تنس��يق مف��ردات النَّصِّ القرآيّن عىل أس��اس مف��ردة ُكلِّ
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ح والتَّوضيح والتَّفسر. استنطاق النُّصوص، ُثمَّ تنظيمها وتوظيفها يف الرشَّ
عائيَّة من إشارة وداللة عىل أساس نظائرها ومشاهبات . 2 كشف ما يف املفردة الدُّ

��ه النَّّص القرآيّن  هل��ا يف النَّصِّ القرآيّن، ُثمَّ »تفس��ر الق��رآن بالقرآن«، حتَّى كأنَّ
بب. عائّي رشًحا، وهو السَّ تفسًرا، يف معرض النَّصِّ الدُّ

لق��د كان يلتم��س من س��ياق النَّصِّ توضيًحا، ُث��مَّ يأيت يف ضوئ��ه؛ ليفرسِّ النَّصَّ 
، فضاًل عن النَّصِّ  عائّي والقرآيّن مًعا، فإذا بالقارئ يف دهش��ة أماَم ن��صٍّ قرآينٍّ مفرسَّ الدُّ
ا  ح. وهو بذلك قد حاز عىل مدارك معرفيَّة يف س��ياق واحد. إنَّ عائ��ّي املقصود املرشَّ الدُّ
بنائيَّة توليف ومنهجيَّة ترشيح، س��عت إىل تكوين ذاهتا داخليًّا، وهندس��ة كتاب وقعت 
عىل جهَتني يف مبدأ من العلم التَّوحيدّي، امتزجت فيه الرؤية باملامرسة، واملنهج بالتَّطبيق 

والتَّوظيف باإلجراء.
ا الق��راءة اخلارجيَّة، فيمكن القول  اخليَّة، أمَّ هذا عن س��ياق التَّوظيف والق��راءة الدَّ
ة والتامس، س��بب التَّولي��ف)1(، ألحد الوزراء، وهذا  فوة( عبارة عن هديَّ فيه��ا: إنَّ )الصَّ
األم��ر، عند الق��راءة، يقتيض املس��امرة واملذاك��رة وإمت��اع األوقات واملؤانس��ة بالبحث 
ع��ن احلكمة وطرائفها والنُّكت وُدررها، وحماس��ن اآلداب وفوائده��ا، ولقد كان كتاب 
فوة( كذلك، وكأنَّ القارئ َيقرأ فيه مستويات من التَّوجيه هدفها ظاهًرا رشح )دعاء  )الصَّ
��امت(، يف هدف آخر هو الفائدة املعرفيَّة، وباهبا القرآن الكريم، وما فيه من مضامني  السِّ

ة. ة تفسريَّ رت معارَف ُأَخر، فكانت عىل منازل إدراكيَّة مجاليَّة، ونقديَّ ومفاهيم صدَّ
وأق��ول: إذا كان لكلِّ أمر تأثيٍث خامتٌة، فقد كان يف نفس��ه الكريمة أمٌل أن يعود 

)1( ق��ال: »وبع��د، فق��د أمرين ال��ذي إذا ذك��رت األلف��اظ الروائع والعل��امء الب��وارع واخلطباء 
املصاقع... أْن أنض ]أس��فر[ قناع مشتبهات اللغات، وأنزع لفاع خفيَّات اإلشارات عن الدعاء 
ه، فقابلت أمره بالسمع والطاعة...«.  ه، ومل أستطع صدَّ ب ب�)دعاء الس��امت( فلم استجز ردَّ امللقَّ

صفوة الصفات: 62-)6.
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��امت( من جديد!. ترى م��اذا كان يمكن أن يودع��ه، من كنوز  إىل رشح��ه )دعاء السِّ
ومعارف وموس��وعات ُأَخر غر ما ذكر، لو تسر له األمور، وسنحت له الفرصة وعاد 
ف، عندما  إليه من جديد يف رشح أكرب، وكم كان يف نفس��ه من ش��عور، وإحساس متلهِّ
ض لرشحه يف  كان يقول: »إنَّ مجيع حروف املعاين وكثر ]كذا[ من نكت املباين مل نتعرَّ
ة عىل مكناهتا،  هذه الرس��الة تفصيًّا من اإلس��هاب واإلطالة، فهي باقية عىل سكناهتا مقرَّ
لكن إن وقفنا اهلل تعاىل يف مقام نس��يئة اآلج��ال، ووفَّقنا للقيام بصالح األعامل رشحناه، 
إن ش��اء اهلل تعاىل، رشًح��ا يعبق أنف الراعة بن��رش فوائده، وينطق لس��ان الرباعة بذكر 

فرائده...«)1(.
م  ولقد جيلو له من هذا العطاء املعريّف الواسع والعميق، عىل سبٍب يقع فيه؛ ليقدِّ
ه: »واملس��ئول ]كذا[ من خ��الن الّصفان وأخدان  اعت��ذاًرا؛ تواضًع��ا، يقول فيه، وهلل درُّ
دوها أو  وها، أو جارية عيب غفروها، أو هفوة لسان سدَّ الوفا إن وأوا موجبة س��هو رسُّ

سهوة بيان أرشدوها، فتلك عادة خلصاء ال�ِمَقة، وأصفياء الثِّقة«)2(.
: جامعة معارف، حاز من نفس��ه  ّ ا نظرة ثاقبة من عامل لنّص؛ بوصٍف ُكلِّ أق��ول: إنَّ
ت له ثقافته الواس��عة فيه مش��اريَع فكر، ونح��ًوا من قراءات، تغرتف  مكانة كبرة، وأقرَّ
عت منابعها وألوانا،  دت مش��ارهبا ومذاهبها، وتنوَّ أصوهلا من مرجعيَّات معرفيَّة، تعدَّ

فغدت نتائج وأهداًفا يف اختيارها )صفوة(.

فات: )6). )1( صفوة الصِّ
)2( املصدر نفسه: 65).
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املح�ر االأوَّل

عائّي االأثر القراآيّن يف ت�جيه النَّ�صِّ الدُّ

اليّل ّي الدَّ �شِّ ديَّة االحتمال النَّ يف البيان وتعدُّ

ّي القراآيّن بني البيان واإ�شكاليَّات االحتمال �شِّ مرجعيَّة النَّ
يَّة  نت رشائ��ع البيان: آليَّاته وأس��اليبه م��ن املرس��لة اخلطابيَّة/النَّصِّ بده��ي أن تكوَّ
نفس��ها؛ ابتداًء، وأقصد بذلك خزائن املقوالت ومستودعات النَّظر املاقبل، وإذا كانت 
هذه املاقبليَّات )امليتابيان( هي عبارة عن توصيٍف الستنباٍط خمصوص بالنَّظر واملامرسة 
ة مفارقة بينهام وبني البيان نفس��ه؟ أو بعبارة  يف املنظومة البيانيَّة واس��رتاتيجيَّاهتا، فهل ثمَّ
ورات األوىل  أخرى: إذا كانت هذه اآلليَّات والوس��ائل التي تقوم مقام املسلَّامت والضَّ
ة غم��وض وخفاء يف نصِّ البيان، لكي  دعوًة إىل الكش��ف واإلظهار اإلبالعّي، فهل ثمَّ
َِذت موضوعاهتا اهلرمنيوطيقيَّة يف دراسة آداب  حيتاج إىل قراءة إيضاح احتملت حتَّى اختُّ
املعارف القرآنيَّة عنونًة من الثِّنائيَّات والثُّالثيَّات، أعني: أمثلة التَّفسر والتَّأويل، وقراءة 

الفهم، وفهم الفهم عىل عموم توصيفها االبستمولوجّي)1(؟!.

رس القرآيّن، وما أكثرها  )1( لي��س غريض يف هذا املطلب بيان س��نة املعارف التي مثَّل هلا عل��امء الدَّ
دي��ة قراءاهتا ومرجعيَّاهت��ا، بل الغرض توصيف بعض م��ا هو مطروح يف  ناهي��ك بثقافاهتا وتعدُّ

ث عن كيفيَّة اإلجراء البيايّن لبيان النَّصِّ القرآيّن. النَّظر من اإلشكاليَّة التي تتحدَّ
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ذ منها منهًجا ووسيلة  اليّل عندما اختَّ لقد كش��ف القرآن الكريم عن دائرة البيان الدَّ
صاهتا  د مش��خِّ ��ياقيَّة وحدَّ يف اإلظهار، وليس ذلك فحس��ب، بل رس��م خصائصها السِّ

س��ة، يف ث��الث دعائم، ق��ال تعاىل: چڃ  اإلبالغيَّ��ة)1( من متثيل ش��بكة لس��انيَّاته املقدَّ
ة هي  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇچ)2(، خمتوم��ة بقاعدة ختاطبيَّة عامَّ

الفه��م واإلفهام، ق��ال س��بحانه: چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ائرة البيانيَّة التَّخاطبيَّة- حماورها ومس��توياهتا املعرفيَّة  ںںچ)3(. وصارت- أي: هذه الدَّ

واجلامليَّة والفنيَّة عندما تنفذ فيه، وكلُّ مسافات اإلبداع البالغّي ومساقاته- سبياًل جيري 
اليّل،  قياُسُه عىل رس��ومات القرآن الكريم وقوانينه يف التَّعبر واألساليب والتَّفاضل الدَّ
بل أصبح ميزان البيان نفس��ه جمرى جيري عليه كلُّ وصٍف اش��ُتقَّ من القرآن الكريم، أو 

ُبنَِي عليه، قال تعاىل: چگگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ))(.
ي��ف ملا يوازي ذل��ك من معنى  وع��ىل ُخطى البي��ان القرآيّن إفص��اح احلديث الرشَّ
وهدف وغاية، فالنَّبي األعظم يلفت أنظار النَّاس إىل هداية القرآن الكريم والرجوع 

راس��ات  رس اللِّس��ايّن احلديث، وحم��اور املثاقف��ة األدبيَّة والدِّ )1( يمك��ن مقارب��ة م��ا ُعِقَد يف ال��دَّ
��ياق س��ننها ووظائفها وعالقات التَّفاعل الس��ياقّي، ومحلها  ة السِّ القرآنيَّ��ة من معاجلات يف نظريَّ
ة،  ع��ىل برهانيَّة النَّصِّ القرآيّن. مثاًل: علم اللغة العام، دي سوس��ور: 29-30، وقضايا الش��عريَّ
ة والتَّأويل، بول ريكور: 60، والقاموس املوسوعّي اجلديد لعلوم  رومان ياكوبسن: 27، ونظريَّ
، زتسيسالف واورزنياك: 83، واملنحى  اللسان، أوزوالد ديكرو: 677، ومدخل إىل علم النصِّ
ل: 28، و1)-2)، والدالل��ة والنَّحو، صالح  الوظيف��ّي يف الفك��ر اللغوّي العريّب، أمحد املت��وكِّ
د  د مفتاح: 193، والعبارة واإلش��ارة، حممَّ ، حممَّ الدي��ن صالح حس��نني: 190، ودينامية النَّ��صِّ
��ة البنائيَّة، صالح فضل: 383، ومفهوم النَّ��صِّ القرآيّن، نرص حامد أبو زيد:  العب��د: 9، والنَّظريَّ

.55
)2( سورة الرمحن، اآليات: 2-).

)3( سورة إبراهيم، من اآلية: ).
))( سورة هود، اآلية: 1.
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ْيِل  إىل مواثي��ق بيانه عند التباس الفتن، قال: »َفإَِذا اْلَتَبَس��ْت َعَلْيُكُم اْلِفَت��ُن َكِقَطِع اللَّ
ٌق، َوَمْن َجَعَلُه َأَماَمُه َقاَدُه إىَِل  ٌع، َوَماِحٌل ُمَصدَّ ُه َش��افٌِع ُمَشفَّ اْل�ُمْظلِِم، َفَعَلْيُكْم بِاْلُقْرآِن، َفإِنَّ
لِيُل َيُدلُّ َعىَل َخرْيِ َسبِيٍل، َوُهَو كَِتاٌب فِيِه  اْل�َجنَِّة، َوَمْن َجَعَلُه َخْلَفُه َساَقُه إىَِل النَّاِر، َوُهَو الدَّ

ِصيٌل...«)1(. َتْفِصيٌل، َوَبَياٌن، َوحَتْ
ا ما يف كالم أمر املؤمنني من وصٍف هبدٍف، قال: »كَِتاُب  ومثله مضموًنا متناصًّ
وَن بِِه، َوَتنْطُِقوَن بِِه، َوَتْس��َمُعوَن بِِه، َوَينْطُِق َبْعُضُه بَِبْعٍض، َوَيْش��َهُد َبْعُضُه َعىَل  اهللِ ُتْب��رِصُ

َتلُِف يِف اهللِ، َواَل خُيَالُِف بَِصاِحبِِه َعِن اهللِ...«)2(. َبْعٍض، َواَل خَيْ
ا دساتر واس��رتاتيجيَّات وصفيَّة ملنظومة البيان القرآيّن وما يف مرجعيَّاته العليا،  إنَّ
إمجااًل وتفصياًل، تستند فلسفتها الكربى إىل مكنون وصف القرآن الكريم نفسه، عندما 

ذ من نفسه معياًرا يف وصف نفسه يف التَّفسر والتِّبيان، قال تعاىل: چٱ ٻ ٻ  اختَّ
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چڦ   :ق��ال پچ)3(.  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ))(.
د منهجيَّة يف  ��يِّد الطباطبائي ُينكر ع��ىل َمن يرى غر ذلك؛ وحي��دِّ وهل��ذا كان السَّ
املي��زان تس��تند إىل رؤاها إىل قواعد القرآن الكريم نفس��ه، يقول فيها: »حاش��ا أن يكون 

الق��رآن تبياًن��ا ل��كلِّ يشٍء، وال يك��ون تبياًنا لنفس��ه، وقال تع��اىل: چں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻچ)5(. اآلية، وقال تعاىل: چې ى ى ائچ)6( 
 اآلي��ة. وكيف يكون القرآن ه��ًدى وبيِّنًة وفرقاًنا ونوًرا مبينًا للناس يف مجيع ما حيتاجون، 

)1( الكايف، األصول: )/595. رقم ح ))7)2/3(.
)2( رشح نج البالغة، ابن أيب احلديد: 295/8.

)3( سورة الفرقان، اآلية: 33.
))( سورة النحل، من اآلية: 89.

)5( سورة البقرة، من اآلية: 185.
)6( سورة النساء، من اآلية: )17.
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وال يكفيهم يف احتياجهم إليه، وهو أشدُّ االحتياج!. وقال تعاىل: چڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀچ)1( اآلي��ة. وأيُّ جه��اٍد أعظم من بذل اجلهد يف فهم كتابه! وأيُّ س��بيٍل 

أهدى إليه من القرآن!«)2(.
ًرا، فكيف يمك��ن أن نوافق  ا كذلك تص��وُّ أق��ول: إذا كان أم��ر البي��ان الق��رآيّن نصًّ
ب��ني منهج »تفس��ر القرآن بالقرآن«، بوصفه النِّهائّي املس��تنبط من كونه »أحس��ن طرق 
نة علوم القرآن: »َأْحَس��ُن َطِريِق التَّْفِس��ِر َأْن  التَّفس��ر«، بل »أهمِّ أصوله«، يف نصِّ مدوَّ
��َل يِف َمْوِضٍع آَخ��َر، َوَما اْخُترِصَ يِف  َ اْلُق��ْرآُن بِاْلُقْرآِن، َفاَم ُأمْجِ��َل يِف َمَكاٍن، َفَقْد ُفصِّ ُيَف��رسَّ
ُه َقْد ُبِس��َط يِف آَخَر...«)3(. ون��صُّ مقولة: »إِنَّ اْلُقْرآَن مَحَّ��اٌل ُذو ُوُجوٍه، َتُقوُل  َم��َكاٍن، َفإِنَّ

 

َوَيُقوُلوَن...«))(.

)1( سورة العنكبوت، من اآلية: 69.
)2( امليزان يف تفسر القرآن: 1/)1.

مة يف أصول التفس��ر، ابن تيمية:  )3( الربه��ان يف عل��وم القرآن، الزرك��ّي: 113/2. وينظر: مقدِّ
ّي:  93، واالتق��ان يف علوم القرآن، الس��يوطّي: )/162، والزيادة واإلحس��ان، اب��ن عقيلة املكِّ

10/7)، والتمهيد يف علوم القرآن، حممد هادي معرفة: 23/10.
�ا بعث��ه لالحتجاج عىل اخلوارج(، ومتامه:  ))( النَّ��صُّ )من وصيَّة له لعبد اهلل بن العبَّاس... ل�مَّ
��نَِّة،  اِصْمُه��ْم بِاْلُقْرآِن، َفإِنَّ اْلُقْرآَن مَحَّاٌل ُذو ُوُجوٍه، َتُقوُل َوَيُقوُلوَن... َوَلكِْن َحاِجْجُهْم بِالسُّ »اَل خُتَ

ا«. رشح نج البالغة، ابن أيب احلديد: 18/)7. يصاً ُْم َلْن جَيُِدوا َعنَْها حَمِ َفإِنَّ
قال ابن أيب احلديد )ت 656ه�( ]يف املصدر نفسه: 18/)7-75[ شارًحا معنى الوصيَّة: »هذا   
الكالم ال نظر له يف رشفه وعلوِّ معناه، وذلك أنَّ القرآن كثر االشتباه فيه مواضع يظنُّ يف الظَّاهر 
��ا متناقضة متنافية، نحو قوله: چٿ ٹ ٹچ ]س��ورة األنعام، من اآلية: 103[،  أنَّ

وقوله: چڀ ٺ ٺچ ]س��ورة القيامة، اآلية: 23[، ونحو قوله: چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
چٴۇ ۋ  ي��س، اآلي��ة: 9[، وقول��ه:  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ ]س��ورة 
ل��ت، من اآلية: 17[، ونح��و ذلك، وهو كثر  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ ]س��ورة فصِّ
ا الس��نة، فليس��ت كذلك، وذلك ألنَّ الصحابة كانت تسأل رسول اهلل وتستوضح  جًدا، وأمَّ
 منه األحكام يف الوقائع، وما عساه يشتبه عليهم من كالمهم يراجعونه فيه، ومل يكونوا يراجعونه= 
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يبدو أنَّ مقولة التِّبيان القرآيّن مسورة بوجوب مفاتيحها)1(؛ بدليل من فحوى قوله 

ًفا، وأكثرهم ال يفهم معناه، ال ألنَّه غر مفهوم،  ، بل كانوا يأخذونه منه تلقُّ =يف القرآن إالَّ فيام قلَّ
ا إجالاًل له، أو لرس��ول اهلل أن يس��ألوه عن��ه، أو جيرونه  ��م ما كان��وا يتعاطون فهم��ه، إمَّ ب��ل ألنَّ
جمرى األس��امء الرشيفة التي إنَّام ُيراد منها بركتها ال اإلحاطة بمعناها، فلذلك كثر االختالف يف 

القرآن...«.
ويف حديث يورده الس��يوطي )ت 911ه�( ]يف االتق��ان يف علوم القرآن: )/171-172[ قال:   
)يف احلدي��ث( »الق��رآن َذُل��وٌل ذو وجوه، فامحلوه عىل أحس��ن وجوهه...«. ق��ال: »وقوله: )ذو 
وجوه( حيتمل معنَيني: أحدمها: أنَّ من ألفاظه ما حيتمل وجوًها من التأويل. والثاين: أنَّه قد مجع 
وجوًها من األوامر والنواهي والرتغي��ب والرتهيب والتحليل والتحريم. وقوله: »فامحلوه عىل 
أحس��ن وجوهه« حيتمل معنَيني: أحدمها: احلمل عىل أحس��ن معانيه. والثاين: أحس��ن ما فيه من 
َخص، والعفو دون االنتقام، وفيه داللة ظاهرة عىل جواز االس��تنباط واالجتهاد  العزائم دون الرُّ

يف كتاب اهلل تعاىل«.
ماهتا جواًبا يعالج مس��ألة ما يطرأ عىل البيان القرآن�ّي  ة ومقدِّ نة التفس��ريَّ )1( أقول: قد نجد يف املدوَّ
من تساؤالت ويكشف عن إشكالياهتا، وهذا ما نلحظه واضًحا يف قول الراغب االصفهاين ]يف 
مة جامع التفاسر: 5)-6) يف )فصل يف كيفيَّة بيان القرآن([، قال: »اعرتض بعض الناس،  مقدِّ
فقال: كيف وُصَف القرآن بالبيان، فقال تعاىل: چۀ ۀ ہچ ]سورة آل عمران، من اآلية: 
138[، وقال: چڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ ]سورة النساء، من اآلية: 176[ وقال: چبِِلَساٍن 
َعَريِبٍّ ُمبنٍِيچ ]س��ورة الشعراء،اآلية: 195[، وقال چڱ ڱ ڱ ڱ ںچ ]سورة 
النور، من األية: )3[، وقد عُلم ما فيه من اإلش��كال واملتش��ابه، وما جيري جمرى الرموز... وقد 
وصف��ه تعاىل باملتش��ابه، وبأنَّه ال يعلم تأويل��ه إالَّ هو؟، فاجلواب: إنَّ البيان املش��رتط فيه إنَّام هو 
باإلضافة إىل أعيان أرباب أهل الكتاب، ال إىل كلِّ من يسمعه ممَّن دبَّ ودرج، فقد علمنا أنَّ ذلك 
 لي��س ببيان ملن ليس من أه��ل العربيَّة. ُثمَّ أحوال أهل العربيَّة خمتلف��ة يف معرفته. ولو كان البيان 
ّي، أو إىل أن  ة، ألدَّى إىل أن يكون البيان يف الكالم الس��وقي العامِّ ال يكون بياًنا حتَّى يعرفه العامَّ

 
ال يك��ون بياًن��ا بوجه، إذ كّل كالم باإلضاف��ة إىل قوم بيان، وباإلضاف��ة إىل آخرين ليس ببيان... 
م لن يتس��اووا يف معرفت��ه، وإنَّام حييطون  ة، فإنَّ ُث��مَّ إنَّ الق��رآن، وإن كان يف احلقيق��ة هداية للربيَّ
به بحس��ب درجاهتم واختالف أحواهل��م. فالبلغاء تعرف من فصاحت��ه، والفقهاء من أحكامه، 
واملتكلِّمون من براهينه العقليَّة، وأهل اآلثار من قصصه ما جيهله غر املختصِّ بفنِّه، وقد ُعِلَم انَّ 
اإلنس��ان بقدر ما يكتس��ب من قوته يف العلم تتزايد معرفته بغوامض معانيه، وعىل ذلك أخبار= 
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تعاىل: چک گ گ گ گ ڳ ڳچ)1(، وهو أمر إنَّام تعكس��ه املامرسة 
��ام تتأتَّى بفاعٍل نافذ، وما حيتاج إليه كاش��ف  ة وفاعليَّاهت��ا اإلجرائيَّة، وهذه إنَّ التَّفس��ريَّ
النَّ��صِّ م��ن أدوات وآليَّاته ومواه��ب، تعتمل متفاعلة عىل حتري��ك مرجعيَّات؛ إلدراك 
معلومات ُأُخر، ولعلَّ مقولة منهج »تفس��ر القرآن بالقرآن«، وتوصيفه بكونه »محَّال ذو 
ري اليس��ر- تباعٌد بقدر ما فيهام من إدراك معريّف سابق، فام  وجوه«، ليس فيهام- بتصوُّ
األخرة إالَّ هتذيب ملا يف األوىل من حركة معرفيَّة، قد يذهب هبا التَّأويل إىل غر وجهتها 

ّ حني التَّفسر فالتَّعيني. يف كشف املراد النَّصِّ
والربه��ان عىل ذلك ما يف املقوَلَتني من س��بب، صحي��ح أنَّ إحدامها انفردت بيٍء 
ام اش��رتكتا يف  متيَّ��زت به األخرى مباعدًة من جهة دون اجلهات، ولكن صحيح أيًضا أنَّ
، فاألوىل مثاًل، انفردت يف القرآن الكريم نفس��ه، عندما  ّ م��وارد أخرى من البي��ان النَّصِّ
َل يِف َمْوِضٍع آَخ��َر، َوَما اْخُترِصَ يِف  اكتمل��ت يف مت��ام قول: »َف��اَم ُأمْجَِل يِف َمَكاٍن، َفَق��ْد ُفصِّ

ُه َقْد ُبِسَط يِف آَخَر...«. َمَكاٍن، َفإِنَّ
موس��وعة  يف  ت��امٍّ  واتق��اٍن  كامل��ٍة  معرف��ٍة  إىل  حيت��اج  ��ام  إنَّ ري��ٍب،  ب��ال  وه��ذا، 
ب�»عل��وم  أش��بهه  وم��ا  بداه��ًة،  آخ��ره  إىل  ل��ه  أوَّ م��ن  الق��رآيّن)2(،  النَّ��صِّ   مع��ارف 

َ اهلل أُمرًءا َس��ِمَع َمَقاَلتِي َفَوَعاَها َكاَم س��َمِعَها َحتَّى ُيؤِدِيا إىل َمْن  =النبّي، وهلذا قال: »َنضَّ
د هادي معرفة:  مَلْ َيْس��َمْعَها، َفُربَّ ُمَبُلٍغ أْوَعى ِمْن َس��اِمٍع«. وينظر: التَّمهيد يف علوم القرآن، حممَّ

.18/9
د، اآلية: )2. )1( سورة حممَّ

�ر عىل  نة العلميَّة لعلوم القرآن، قانوًنا يقتيض فيه أن يكون املفسِّ )2( ليس من الغريب، أن تضع املدوَّ
ة وكشف  صفة ما من امتالك األدوات املعرفيَّة واإلسرتاتيجيَّات املنهجيَّة، حني املامرسة التَّفسريَّ
نات املعرفيَّة  مراد النَّصِّ القرآيّن: بيانه وتعيني مقاصده، وإالَّ ملاذا هذا التَّشديد يف توثيق هذه املكوِّ
ومراجعتها، واملستويات املعارفيَّة وتكوين ثقافاهتا، يف نسبة اإلنسان إىل صفة املفرسِّ الذي حياول 
الت تنزل املفرسِّ منزلة كبرة تقرتب من=  ا صفات ومؤهِّ  أن يكشف معنى املراد اإلهلّي، حتَّى كأنَّ
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املناس��بات«)1(، حتَّ��ى تب��دو كأنَّ�ها هي ومقولة »تفس��ر الق��رآن بالق��رآن«، وما فيه من 
توصيف: اس��تيضاح معنى اآلي��ة من نظراهت��ا بالتدبُّر املندوب إليه يف نف��س القرآن)2( 
ا للبع��ض...«. أي: أن »يكون  ً الكري��م، أو »أن تكون النُّص��وص القرآنيَّة بضعها مفرسِّ
ا- بصيغة اس��م املفع��ول- بنصٍّ  ً النَّ��صُّ الق��رآيّن املراد كش��ف معانيه منكش��ًفا ومفرسَّ
��ى ذلك عىل أّي أح��ٍد؛ كي يكون  ق��رآينٍّ آخر«)3( عىل س��ياق معرف���ّي واحد. وهل يتأتَّ
 التَّفس��ُر ل��ه متاًحا، ويكون له الق��رآن الكريم له تبياًنا لكلِّ يشء من غر س��ؤال إالَّ َمن 

خوطب به))(!!.
ا اش��رتاكهام، فف��ي متام نصيهام وم��ا يف رشوط كلٍّ منهام يف من��ازل التَّوصيف،  وأمَّ
��نَّة(  ��ارح( اآلخر وإج��راءات التَّخاط��ب احلجاجّي، وهو )السُّ وذل��ك يف )النَّ��صِّ الشَّ
املباركة، فاملقولة األوىل يف قول: »َفإِْن َأْعَياَك َذلَِك ]أي تفس��ر القرآن بالقرآن[، َفَعَلْيَك 
َحٌة له... َوهِلََذا َقاَل َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه ]وآله[ َوَس��لََّم:  َا َش��اِرَحٌة لِْلُقْرآِن َوُمَوضِّ ��نَِّة، َفإِنَّ بِالسُّ

وابط وم��ا حيتاج إليه املفرسِّ م��ن علوم وأدوات:  =مقول��ة العصمة. ينظر يف ه��ذه اآلداب والضَّ
م��ة جام��ع التَّفاس��ر، الراغ��ب األصفه��ايّن: )9، والربه��ان يف عل��وم الق��رآن، الزركّي:  مقدِّ

113/2-)11، واإلتقان يف علوم القرآن، السيوطّي: )/173.
)1( ينظر: الربهان يف علوم القرآن، الزركش�ّي: 1/1)، ومعرتك األقران، السيوطّي: 1/)).

)2( ينظر: امليزان يف تفسر القرآن: 1/)1.
ة، عل�ّي  ة يف القواعد التَّفسريَّ )3( منطق فهم القرآن، كامل احليدرّي: 9/1). وينظر: دروس متهيديَّ

مة جوادي آمل: 123. أكرب املازندرايّن: 111/1، وامليزان يف تفسر القرآن، مقدِّ
ْصَبِغ ْبِن  ُث وأقتنُص منهًجا للسؤال ملن يريد معرفًة ِمن ذي علم، »َعِن األَْ ))( عن هذه الرواية أحتدَّ
، َوَأْكَرَم َأْهَل َبْيتِِه،  ا بِاْل�َحقيِّ داً ُه َقاَل: َوالَِّذي َبَعَث حُمَمَّ ُنَباَتَة َعْن َأِمِر اْل�ُمْؤِمننَِي يِف َحِديٍث َأنَّ
ٍء َيْطُلُبوَنُه إاِلَّ َوُهَو يِف اْلُقْرآِن، َفَمْن َأَراَد َذلَِك َفْلَيْس��َأْلنِي َعنُْه...«. يف وس��ائل الش��يعة:  َما ِمْن َشْ
20/11). رق��م ح )1/15153(، ويف املصدر نفس��ه: 183/27، رق��م ح )20/33551(. 
ٍء، َفاْس��َأُلويِن ِمْن  ْثُتُكْم بَِشْ وك��ذا رواية الكايف: »َع��ْن َأيِب اجْلَاُروِد َقاَل َقاَل َأُبو َجْعَفٍر: إَِذا َحدَّ

كَِتاِب اهللِ«. يف الكايف، األصول: 152/1، رقم ح )5/187(.
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��نَِّة ُيْرَجْع إىَِل َأْقَواِل  ��نََّة، َفإِْن مَلْ ُيوَجْد يِف السُّ »َأاَل إيِنيِّ ُأوتِيُت اْلُقْرآَن َوِمْثَلُه َمَعُه«، َيْعنِي: السُّ
ُْم َأْدَرى بَِذلَِك، لِ�اَم َش��اَهُدوُه ِم��َن اْلَقَراِئِن، َولِ�اَم َأْعَطاُه��ُم اهللُ ِمَن اْلَفْهِم  َحاَب��ِة، َفإِنَّ الصَّ

ابق«)1(. ط السَّ اْلَعِجيِب، َفإِْن مَلْ ُيوَجْد َذلَِك ُيْرَجْع إىَِل النظر واالستنباط بالرشَّ
��ا مقولة النَّ��صِّ الثاين، ففي قول معلَّ��ل خيرج بعلَّته إىل حملِّ )افرتاض مس��بق(  وأمَّ

يًصا«. ُْم َلْن جَيُِدوا َعنَْها حَمِ نَِّة، َفإِنَّ متعارف بال إشكال: »َوَلِكْن َحاِجْجُهْم بِالسُّ
ا باإلدراك يف كشف مراد  لقد خطَّت فاعليَّة البيان القرآيّن لنفسها إذن، منهًجا خاصًّ
ّ خلصوصيَّات معارف  م مداره عىل مرجعيَّة اإلدراك ال��ُكلِّ ��ام يتقوَّ ، وهو منهج إنَّ النَّ��صِّ

ء عليه، وهم مصاديق قوله تعاىل: چڀ ڀ  النَّصِّ القرآيّن بداهًة، فضاًل عن األدالَّ
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺچ)2(. وقوله تعاىل: چڀ ٺ ٺ ٺچ)3(.

ح ما هلذا التَّوصيف االبتدائّي من غرض وغاية: وايات منطًقا يوضِّ ولعلَّ يف الرِّ
ف��»َعْن ُبَرْيِد ْبِن ُمَعاِوَيَة َق��اَل ُقْلُت أِليَِب َجْعَفٍر: چپ پ پ ڀ ڀ 
َنا  ُلنَا َوَأْفَضُلنَا َوَخرْيُ اَنا َعنَى، َوَعلِ�يٌّ َأوَّ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺچ))(، َق��اَل: إِيَّ

.)5(» َبْعَد النَّبِييِّ
ِد ْبِن ُس��َلْياَمَن َعْن َأبِيِه َعْن َس��ِديٍر َعْن َأيِب َعْبِد اهللِ- يِف َحِديٍث- َقاَل:  و»َعْن حُمَمَّ

ُه– َواهللِ-ِعنَْدَنا«)6(. ِعْلُم اْلكَِتاِب ُكلُُّه-َواهللِ- ِعنَْدَنا، ِعْلُم اْلكَِتاِب ُكلُّ
وق��د ُيش��ِكل من ذل��ك ما يف توصيف��ه من بيان ألحده��م، كام يف هاَت��ني الرواَيَتني 
التالَيَت��ني، الت��ي ت��دلُّ إحدامها عىل م��ا جيب أن يك��ون عليه التَّس��لُّح يف مي��دان معريّف 

)1( الربهان يف علوم القرآن، الزركّي: 113/2.
)2( سورة النحل، من اآلية: 3).
)3( سورة الرعد، من اآلية: 3).

))( سورة الرعد، اآلية: 3).
)5( يف وسائل الشيعة: 181/27، رقم ح )6)15/335(.

)6( يف املصدر نفسه: 181/27، رقم )7)16/335(.
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يقت��يض االح��رتاز فيه ع��ن الوق��وع يف املنزل��ق أو اخلطأ عن��د تعيني امل��راد القصدّي يف 
ليل عىل معنى النَّصِّ بربهان من الكتاب نفس��ه، من  ، واألخرى تلتزم س��ياق الدَّ النَّ��صِّ
��اف ملعن��اه ودالالته، ومقاصده وس��ننه ومنازله، وه��و، بال جدل،   ع��ارف فيه، بل كشَّ

املعصوم:
اكِِهْم  كنَِي يِف ِعْلِمِه َكاْش��رِتَ اَك َوتاَِلَوَة اْلُقْرآِن بَِرْأيَِك، َفإِنَّ النَّاَس َغرْيُ ُمْش��رَتِ اَك َوإِيَّ »إِيَّ
ِه َوَبابِِه الَِّذي َجَعَلُه اهللُ َلُه، َفاْفَهْم  فِياَم ِسَواُه ِمَن اأْلُُموِر، َواَل َقاِدِريَن َعىَل َتْأِويلِِه، إاِلَّ ِمْن َحديِّ

إِْن َشاَء اهللُ، َواْطُلِب اأْلَْمَر ِمْن َمَكانِِه َتِْدُه، إِْن َشاَء اهللُ«)1(.
ٌء ِمْن ِكَتاِب اهللِ إاِلَّ  ِذي َتُقوُل: َلْيَس يَشْ و»َعْن َأيِب َجْعَفٍر َأنَّ َرُجاًل َقاَل َلُه: َأْنَت الَّ
ٌء ِمْن كَِتاِب اهللِ إاِلَّ َعَلْيِه َدلِيٌل َناطٌِق  اَم ُقْلُت: َلْيَس َشْ َمْع��ُروٌف، َقاَل: َلْيَس َهَكَذا ُقْلُت، إِنَّ
 ، ا، َوَباطِناًا، َوَمَعايِنَ َّا اَل َيْعَلُمُه النَّ��اُس- إىَِل َأْن َقاَل: إِنَّ لِْلُقْرآِن َظاِه��راً َع��ِن اهللِ يِف كَِتابِ��ِه، مِم
ا،  ، َوَأْحُرفاً ، َوَوْصالاً ، َوَفْصالاً ا، َوُس��نَناًا، َوَأْمَثاالاً ، َوُمَتَش��اهِباً ا، َوحُمَْكاماً ا، َوَمنُْس��وخاً َوَناِس��خاً

ا، َفَمْن َزَعَم َأنَّ اْلكَِتاَب ُمْبَهٌم، َفَقْد َهَلَك َوَأْهَلَك«)2(. يفاً َوَترْصِ
يمكن قول: إنَّ منظومة خطاب البيان القرآيّن انتجت لنفس��ها بالتَّوجيه مس��توَيني 
ر  ة وإيضاح املراد من النَّصِّ القرآيّن، قاعدهتام األصوليَّة تقرِّ رئيَس��ني يف املامرسة التَّفسريَّ
ل، فالقرآن الكريم نفس��ه،  ا املس��توى األوَّ امتياز »رشطه ورشوطه«، أو »حّده وبابه«؛ أمَّ
ك بفاعليَّة التَّبليع، ومقولته  ة ُعظمى تتحرَّ ا ومبيِّنًا لنفس��ه، ال بنفسه، إنَّه ُكوَّ ً بوصفه مفرسِّ
الكربى: »تفس��ر الق��رآن بالقرآن«، وهذا إنَّام ي��ؤدِّي فاعليته اإلجرائيَّ��ة، وما يف ميدانه 

)1( يف وسائل الشيعة: 191/27، رقم ح )38/33569(.
)2( يف املص��در نفس��ه: 192/27، رق��م ح )39/33570(. ومثل��ه: »َعْن ُعَمَر ْبِن َقْي��ٍس َعْن َأيِب 
ُة إاِلَّ َأْنَزَلُه  َجْعَفٍر َقاَل َس��ِمْعُتُه َيُقوُل: »إِنَّ اهللَ- َتَباَرَك َوَتَعاىَل- َل�ْم َيَدْع َش��ْيئاًا َت�ْحَت��اُج إَِلْيِه اأْلُمَّ
ا، َوَجَعَل َعَلْيِه َدلِيالاً َيُدلُّ َعَلْيِه، َوَجَعَل َعىَل َمْن  ٍء َحدًّ يِف كَِتابِِه، َوَبيَّنَُه لَِرُسولِِه، َوَجَعَل لُِكليِّ َشْ

ا«. يف الكايف، األصول: 150/1. رقم ح ))2/18(. ى َذلَِك اْل�َحدَّ َحدًّ َتَعدَّ
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ليُل علي��ه، وهو املعصوم عينه،  الالت القطعيَّة وحيثياهتا التَّأويليَّة-الدَّ م��ن املعاين وال��دَّ
��موليَّة التي تس��تّقي  فهو َترمُجان القرآن)1(، وهو أدرى به من غره؛ إلحاطته املعرفيَّة الشَّ

امء. «، وهو شأٌن خاصٌّ بتأييد السَّ أصوهلا من »العلم اللُدينِّ
ا املس��توى الث��اين، فثقافة األص��ول املعرفيَّة املكتس��بة من املعارف والوس��ائل  وأمَّ
دهتا العلوم املس��توحاة م��ن النَّصِّ  ة، وقعَّ واآلليَّ��ات الت��ي قنَّنتها عقليَّ��ات امليتاتفس��ريَّ
الق��رآيّن، وم��ا فيها من مبادئ ومعامل كاش��فة عنه، مبيِّنة له، وهو أم��ر متاح أليٍّ قاصٍد، 
ًقا وقدرًة واجتهاًدا، عىل أنَّ رحيَقها يبقى مع طبيعة املعرفة نفس��ها ومراحلها  قراءًة وتعمُّ
ة، التي يف إش��ارات النَّ��صِّ القرآن الكري��م ورموزه، ُثمَّ  ��ة والتَّجديديَّ ريَّ الثَّقافيَّ��ة التَّطوُّ
من، وما حيتاج إليه اإلنس��ان يف تكامله وإرش��اده؛ ألنَّ اخلط��اب القرآيّن جيري جمرى  الزَّ

مس والقمر)2(. الشَّ
ل ه��ذا األخر م��ن حركة ه��ذه األدوات والوس��ائل املعرفيَّ��ة اختالًفا  وهل ش��كَّ
يف املنه��ج والرؤي��ة والتَّفك��ر؟!، يبدو أنَّ اإلجي��اب رصيح؛ وذلك الختالف التَّفس��ر 
دة يف فه��م املراد القصدّي للق��رآن الكريم وكش��ف أرساره ودالالته،  ومناهج��ه املتعدِّ
قرًبا وبعًدا ونس��بًة، ناهيك بالتَّأويل ومس��توياته العميقة ودوائره الواس��عة. ولكن هل 
من س��بيل دونه؟!، وما س��امت هذا البدي��ل وكيفياته اإلجرائيَّ��ة، إن ُوِجَد؟!. قد تكون 
ّ يف القرآن وحماولة  قراءة املش��هود املعريّف شاهًدا نسقًيا عىل تكوين نفسها، فاملعنى النَّصِّ

 ، َتنْيِ فَّ اَم ُهَو َخطٌّ َمْس��ُطوٌر َبنْيَ الدَّ ، ندرك كالم اإلمام أمر املؤمنني حني قال: »إِنَّ )1( هب��ذا املح��لِّ
َج��اُل...«. رشح نج البالغة، ابن أيب  اَم َينْطُِق َعنُْه الريِّ اَل َينْطُِق بِلَِس��اٍن، َواَل ُبدَّ َل��ُه ِمْن َتْرمُجَاٍن، َوإِنَّ
ُة اهللِ َعىَل َخْلِقِه، َأَخَذ َعَلْيِه  احلديد: 112/8. وقوله: َفاْلُقْرآُن آِمٌر َزاِجٌر، َوَصاِمٌت َناطٌِق، ُحجَّ

ِميَثاَقُهْم، َواْرهَتََن َعَلْيِهْم َأْنُفَسُهْم، َأَتمَّ ُنوَرُه َوَأْكَرَم بِِه ِدينَُه...«. املصدر نفسه: 127/10.
ه  )2( ع��ن رواية ]يف بحار األنوار: 35/)0)[: »ق��ال أبو عبد اهلل: »إنَّ القرآن حيٌّ مل يمت، وإنَّ
��مس والقمر، وجيري ع��ىل آخرنا كام جيري عىل  جي��ري كام جيري اللي��ل والنَّهار، وكام جيري الشَّ

لنا«. أوَّ
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كشفه وتفسره، حيتاج إىل ممارسات وقراءات مرتاكمة، ال تشتغل يف جمال دون آخر، إنَّه 
عامل تطوف فيه عوامل، ولكلٍّ تكوينه وخصائصه وس��امته البيانيَّة، التي يقع بعضها حتت 

النَّظر، وبعضها اآلخر يف علمه سبحانه وتعاىل، وما يكشفه املعصوم..
عوة إىل أنساق املعرفة قائمة من نفسه- القرآن الكريم- يف التَّدبُّر، قانونا  وتبقى الدَّ
ة أن حُتسن ممارستها بإحكام  ل )اقرأ(، وهدفها الغائّي الفهم، وعىل العمليَّة التَّفسريَّ األوَّ

س. آليَّاهتا وأدواهتا ووسائلها؛ إنَّه بْحٌث عن ُمراد إهلّي، ومعنى ال نائّي ُمقدَّ

اليّل جدل املعنى وا�شرتاتيجيَّات التَّ�شخي�ص/التَّعيني الدَّ
عائّي ة يف النَّصيِّ القرآيّن- الدُّ ة املعاين اإلفراديَّ ديَّ اليّل، نحو تعدُّ منطق االحتامل الدَّ

عائّي )دعاء  مة جتري عىل خصائص النَّ��صِّ الدُّ ��ة البيانيَّة املتقدِّ لع��لَّ منطق األبجديَّ
الليَّة أيًضا، فإذا كانت من س��امت النَّصِّ  ��امت( وما يف مفرداته من االحت��امالت الدَّ السِّ
 ، ة، ناهي��ك بالتَّداخل النَّصِّ ة عباديَّ عائ��ّي احتواؤه عىل مفاهي��م وموضوعات عقديَّ الدُّ
��ه، بال ش��ٍك، يندرج بضم��ن مناطق حدوده��ا ال تتجاوز دائريَت املحكم واملتش��ابه،  فإنَّ
��يخ  الل��ة من العموم واخلص��وص، واإلمجال والتَّفصيل، وقد رصد الشَّ أو ثنائيَّ��ات الدَّ
ته كذلك يف النَّصِّ القرآيّن،  عائّي، ماهويَّ اليّل يف النَّصِّ الدُّ الكفعمّي من االحتامل ال��دَّ
دة. وكان املتوقَّع أن  ليس عىل مس��توى واحد فحس��ب، بل عىل مستويات س��ياقيَّة متعدِّ
اللة واملراد القصدّي  يكون االبتعاد عن هذا التَّوصيف، واللجوء إىل منطق القطع يف الدَّ
ح والتَّفس��ر! ولكن  النَّّص؛ ألنَّه املرجّو يف البيان والتَّوضيح وأساس��يَّات مقوالت الرشَّ

نجد العكس من ذلك، فام الدافع املعريّف واعتامد هذا اإلجراء؟!.
ة ما يدفعني إىل إشكاليَّة االحتامل واالشرتاك  أقول: قبل أن نلمح بعًضا من إجابٍة، ثمَّ
��ياقّي،  كيب والنَّظم السِّ ، وقراءهتا يف تس��اؤالت: أمل تكن مب��اين الرتَّ اليّل يف النَّ��صِّ ال��دَّ

 
، وهي  اليّل واملوضوعّي يف النَّصِّ وم��ا فيها من قدرة افرتاضيَّة كفياًل لنفي االحتامل ال��دَّ
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صف()1(، و)الوقف()2(؟!،  اللة ونظرياهتا، والس��يام )الرَّ املعيار والقانون األمثل يف الدَّ
ما الذي جيعل هذه الكلمة/املفردة دون س��واها تس��تعص عىل اإلمس��اك، وتنفتح عىل 
ا رمز أو ش��فرة، ال يمكن صيدها يف أّي ش��بكة؟!، وما بال  مصارع االحتامل، حتَّى كأنَّ
ة ُتظهر تقديًرا للمعاين واملقاصد، فال تتقيَّد بجهة دالليَّة دون  قوالب النُّصوص االمتيازيَّ
أخرى عىل الّرغم من خيارات اللُّغة، والس��يام إمكاناهتا املعجميَّة عىل املستوى الرأيّس، 
األمر الذي جيعل منها حمطَّ عناية، واجتهاد يف النَّظر والتَّوجيه، بل تستلزم مقاييس عالية 

ل نقًصا؟!. يف الكشف والبيان والتَّفسر، إغفاهلا يشكِّ
ل، فيمكن  ا األوَّ ر داع إىل إدراكني، لعلَّ أحدمها ُيشتق منه اآلخر، فأمَّ يبدو أنَّ التَّصوُّ
القول فيه: إنَّ منطق/مقوالت االحتامل يف التَّوجيه مرجعه جدليَّة توافر/انعدام القرائن 
الئل نفسه  أو األدّلة الكاشفة عىل االختيار ملعنى دون سواه، فضاًل عن انفتاح النَّصِّ الدَّ

عىل املعاين.
��ا الث��اين، فإنَّ منط��ق الق��راءة وخصوصياهتا؛ حيت��اج إىل كثر من االس��تدعاء  وأمَّ
، حني تواجهه  ، بال ش��كٍّ لس��ياقات النَّّص الغائبة عن��ه، وملء فراغاته العميقة، فالنَّصُّ
الق��راءة، يك��ون عىل مف��رتق طرق، واخت��الف رشائع؛ ألنَّه س��يكون حض��وًرا بغياٍب 
عي »امت��الك النَّّص«)3(، دون مقوالته االنتاجيَّة  ختاطب��ّي، وال يمكن ألحٍد حينئٍذ أن يدَّ

)1( ينظر: علم الداللة، أمحد خمتار عمر: )7.
)2( ينظر: اللغة واملعنى والسياق، جون الينز: )9.

)3( مدخل إىل علم النَّّص، زتسيسالف واورزنياك: 83. وينظر: الذات بني الضوء واملصباح: 51.
أق��ول: يف إجابة الزرك��ّي عن علة االحتياج إىل التفس��ر كثٌر من مقاربة ملا نح��ن فيه، قال ]يف   
الربهان يف علوم القرآن: 28/1[: »إنَّ القرآن إنَّام أنزل بلسان عريّب مبني يف زمن أفصح العرب، 
ا دقائق باطن��ه فإنَّام كان يظهر هلم بعد البحث والنظر، من  وكان��وا يعلمون ظواهره وأحكامه، أمَّ
س��ؤاهلم النَّبي َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه ]آله[ َوَس��لََّم يف األكثر... ومل ينقل إلينا عنهم تفسر القرآن وتأويله 
بجملته، فنحن نحتاج إىل ما كانوا حيتاجون إليه وزيادة عىل ما مل يكونوا حمتاجني إليه من أحكام= 
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والقراءات النِّسبيَّة والتَّأويليَّة.
��يخ الكفعمّي من أنس��اق هذه االحت��امالت وجوًها رأى فيها  وهل��ذا أجرى الشَّ
مجال اختيار وتعيني، فرصد امتيازها يف اإلرسال، فام كان من االحتامل املعنوّي يف النَّصِّ 
عائ��ّي مفردًة، أو موضوًعا، انعكس عليه توصيف النَّ��صِّ القرآيّن كذلك، والعكس  الدُّ
صحيح، حتَّى كأنَّه ُيلمح إىل أنَّ األنس��اق واحدة، بل إجازة هذا؛ لوجود ذلك يف سياق 

فوة(. أكرب منه امتياًزا، وهو كثر يف )الصَّ
؛ ألنَّه يف معنى  ّ فم��ن ذلك مثاًل ما َرَص��دُه يف توصيف موضوع اخلطاب النَّ��صِّ
�ُهمَّ ايِنيِّ َاْس��َأُلَك  مطل��ق، ال يمكن أن يكون بجهة دالليَّة واحدة دون أخرى، »قوله: )اللَّ

بِاْسِمَك اْلَعظيِم ااْلَْعَظِم ااْلََعزيِّ ااْلََجليِّ ااْلَْكَرِم(«.
��ه يف ثالث س��ور: يف البقرة، آية  قال: »االس��م األعظ��م فيه أقوال، قي��ل:... إنَّ

الك��ريس، ويف آل عم��ران: چٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ)1(، ويف ط��ه: چەئ ەئ 
وئ وئچ)2(... م��ا ُذِكَر يف كتاب التَّبدي��ل: إنَّه يف قوله تعاىل: چی ی یجئ حئ 
مئ ىئ يئ جب حبچ)3(، وقوله تع��اىل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ))(... 
ستور عن أمر املؤمنني عليه الصالة والسالم: إذا أردت أن تدعو اهلل  ما ُذِكَر يف كتاب الدُّ

=الظواهر، لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغر تعلُّم، فنحن أشدُّ الناس احتياًجا إىل التفسر. 
ومعل��وم أنَّ تفس��ره يكون بعض��ه من قبيل بس��ط األلفاظ الوجيزة وكش��ف معانيه��ا، وبعضه 
م��ن قبيل ترجي��ح بعض االحتامالت عىل بع��ض، لبالغته ولطف معانيه، وهلذا ال يس��تغني عن 
باهتا،  ل يف تفس��ره عليه، ويرجع يف تفسره إليه، من معرفة مفردات ألفاظه ومركَّ قانون عام يعوَّ
وسياقه وظاهره وباطنه، وغر ذلك ممَّا ال يدخل حتت الوهم، ويدقُّ عنه الفهم«. وينظر: املناهج 

ة، جعفر السبحايّن: 13. التفسريَّ
)1( سورة آل عمران، اآليتان: 2-1.

)2( سورة طه، من اآلية: 111.
)3( سورة البقرة، اآلية: 163.

))( سورة آل عمران، اآليتان: 2-1.
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ل سورة احلديد إىل قوله تعاىل: چڑ  تعاىل باس��مه االعظم فُيستجاب لك، فاقرأ من أوَّ
 ڑ ک کچ)1(، وآخ��ر احل��رش م��ن قول��ه تع��اىل: چڈ ژ ژ ڑچ)2(... 
ادق عليه الصالة والسالم: اقرأ احلمد، والتَّوحيد،  عاء عن الصَّ ما ُذِكَر يف كتاب فضل الدُّ

وآية الكريس، والقدر...«)3(.
وايات يف االس��م األعظم واألقوال  وبعد مجلة من األقوال، قال: »واعلم أنَّ الرِّ

فيه ال تكاد تنحرص يف كتاب مصنّف، وال جمموع مؤلَّف...«))(.
يخ الكفعمّي: »إنَّ االسم األعظم هو )اهلل(؛ ألنَّه أشهر  يمكن أن نساير مقولة الشَّ
 :عاء...«)5(، وتأييده من مس��تنٍد آخر، قال ك��ر والدُّ  أس��امئه تعاىل وأعالها حمالًّ يف الذِّ

ة: وهذا القول قريب جًدا؛ ألنَّ الوارد يف هذا املعنى كثر«)6(. »قال صاحب الِعدَّ
ليل عىل ذلك م��ا يف منطق  ��ه يف كلِّ م��ا يشء، والدَّ وأق��ول: م��اذا علينا ل��و قلنا: إنَّ
كر عند  ة تعانق اآليات والّس��ور القرآنيَّة يف جمم��ع الذِّ ديَّ االحت��امالت املوضوعيَّ��ة وتعدُّ

ه إليه تعاىل شأُنه. التَّوجُّ
��يخ الكفعمّي يف ه��ذه الفقرة من مرجعيَّة النَّ��صِّ القرآيّن وثقافة  لقد أجرى الشَّ
عاء أجرى مراصد للكش��ف عن االحتامل املوضوعّي يف معنى االسم  الرواية وقراءة الدُّ
ى، ليس من  ة إدراًكا مس��بًقا من كون املس��مَّ الكري��م، وبيان داللت��ه، وال ريب يف أنَّ ثمَّ
املمكنات، بل هو الِعلَّة األوىل، التي حارت يف أوصافها العقول، وعجزت عن إدراكها 

فطن الظنون.

)1( سورة احلديد، من اآلية: 6.
)2( سورة احلرش، من اآلية: 21.

)3( صفوة الصفات: 80-77.
))( املصدر نفسه: 83.
)5( املصدر نفسه: 76. 
)6( املصدر نفسه: 76.
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امواِت َوااْلَْرَض(«. ا السَّ ومن ذلك أيًضا يف »قوله: )َوبَِكلَِمتَِك الَّتي َخَلْقَت هِبَ
ر يف التَّنزي��ل ذكر الكلمة  ق��ال: »الكلم��ة ت��رد كناية عن مع��اٍن كثرة، وقد تك��رَّ

عاء، فقوله تع��اىل: چھ ھ ھ ھ  والكل��امت ملع��اٍن خمتلفة، وكذا يف ه��ذا الدُّ
��ك وأمره ونيه ووعده ووعيده، وقي��ل: هي القرآن. وقوله  ��ة ربِّ ےچ)1(، أي: حجَّ
تع��اىل: چپ ڀ ڀ ڀ ڀچ)2(، أي: م��ا أكربه��ا كلم��ة... والكلم��ة 
يت القصي��دة كلمة. قوله  يت كلمة كام ُس��مِّ ه��ي قوهل��م: چی جئ حئچ)3(، ُس��مِّ
���رك،  تع��اىل: چې ې ى ى ائائچ))(، يعن��ي: الشِّ

چائ  تع��اىل:  قول��ه  اهلل.  إاّلَّ  إل��ه  ال  يعن��ي:  وئچ)5(،  وئ  ەئ  چەئ 

ەئ ەئ وئ وئچ)6(، يعني: وعدهم الس��اعة، ق��ال تعاىل: چۈئ ېئ 
چڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ)8(. ق��ال اهل��روّي:  ېئچ)7(... وقول��ه تع��اىل: 
��ام دعاء اهلل النَّ��اس إليه فهو كلمة. وقال الطربيّس: نف��س الكلمة هنا هي قوله تعاىل:  كلَّ
ڍچ)9(...  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   چڄ 

وقوله تعاىل: چېئ ېئ ىئ ىئ ىئچ)10(، الكلمة الطيِّبة: التَّوحيد، وقيل: 
يِّبة، هي:  جرة الطَّ هي كلُّ كلمة حسنة كالتسبيحة والتحميدة واالستغفار والتَّوبة. والشَّ

)1( سورة األنعام، من اآلية: 115.
)2( سورة الكهف، من اآلية: 5.
)3( سورة الكهف، من اآلية: ).
))( سورة التوبة، من اآلية: 0).
)5( سورة التوبة، من اآلية: 0).
)6( سورة يونس، من اآلية: 19.
)7( سورة القمر، من اآلية: 6).

)8( سورة آل عمران، من اآلية: )6.

)9( سورة آل عمران، من اآلية: )6.
)10( سورة إبراهيم، من اآلية: )2.
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كلمة ش��جرة مثمرة طيبة الثِّامر... وعن ابن عبَّاس: ش��جرة اجلنَّة. وعن الباقر عليه 
ّيبة النَّبي، وفرعها عّل عليه الصالة والسالم، وعنرص  جرة الطَّ الة والسالم: الشَّ الصَّ

الشجرة فاطمة وثمرها أوالدها وأغصانا وورقها شيعتنا. وقوله تعاىل: چٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿچ)1(... وقوله تع��اىل: چۀ ہ ہ ہ ہ ھچ)2(، 
أي: فقام هبنَّ حقَّ القيام وأداهنَّ حقَّ التأدية من غر تفريٍط وتقصٍر. والكلامت:... قيل: 
هي اإلمامة الت��ي ذكرها يف قوله تع��اىل: چھ ھ ے ے ۓچ)3(... وقيل: هي 
ثالثون خصلة من خصال رشائع االسالم، يف براءة: چٱ ٻچ)))(( 
اآلية، وعرش يف األحزاب: چڻ ڻ ۀچ)5( اآلية، وعرش يف املؤمنني، 
وچڭ ڭچ)6( إىل قوله تعاىل چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ)7(... وقيل: هي مناسك 

احلج...«)8(.
ور القرآنيَّة التي اشتملت عىل مفردة )الكلمة،  ��يخ اآلياِت والسُّ وهكذا يرصد الشَّ
والكلامت(، وموضوعاهتا وتفس��رها وتأويلها، يأيت عليها مفهرًس��ا ملضامينها ودالالهتا 

امت( من إشارات ورموز. م هو ما ورد يف )دعاء السِّ ل كام تقدَّ االحتامليَّة، والقادح األوَّ
دة،  اليّل يف النَّصِّ القرآيّن وس��ياقاته املتعدِّ إىل أن يق��ول: موازًنا هذا االحتامل الدَّ
عاء من ذكر  ا ما وجد يف ه��ذا الدُّ عائ��ّي، يقول: »وأمَّ اليّل يف النَّصِّ الدُّ باالحت��امل الدَّ

)1( سورة إبراهيم، من اآلية: 26.

)2( سورة البقرة، من اآلية: )12.

)3( سورة البقرة، من اآلية: )12.

))( سورة التوبة، من اآلية: 112.
)5( سورة األحزاب، من اآلية: 35.

)6( سورة املعارج، من اآلية: 1.
)7( سورة املعارج، اآلية: )3.

فات: 139-133. )8( صفوة الصِّ
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ل البحث. ومنها قوله:  ت يف أوَّ الكلامت، فمنها ما معناه املشيئة واإلرادة، وهي التي مرَّ
وا«، أي: عىل بني ارسائيل... ومنها قوله فيه:  َّْت َكلَِمُتَك اْل�ُحْس��نى َعَلْيِهْم باِم َص��رَبُ »َومَت
ِة« حيتمل أن يراد هبا: االس��م األعظم، وحيتمل اإلمامة، ويتحمل  »َوبَِش��ْأِن اْلَكلَِمِة التَّآمَّ
ْلَت هِبا َعىل َاْهِل  د. ومنها قوله في��ه: »َوبَِكلاِمتَِك الَّتي َتَفضَّ الق��رآن، وحيتمل آل حممَّ
��امواِت َوااْلَْرِض«، حيتم��ل أن تكون نعيمه التي ال تتناهى أو أن تكون اس��امؤه التي  السَّ
عّلمه��ا اهلل خللقه، فيدعوه هب��ا... ومنها قوله فيه: »َوَاْس��َأُلَك بَِكلَِمتَِك الَّت��ي َغَلَبْت ُكلَّ 
ة والق��درة، وأن تكون احلجج  َشء« يتحم��ل أن تك��ون األمانة، وحيتمل أن تكون القوَّ

والرباهني«)1(.
!، وكم  وأق��ول: كم من مب��دأ معريّف من نصٍّ قرآيّن ودعائّي يف س��ياق ه��ذا النَّصِّ
ح  َِذت مبادئه��ا النتاجيَّة النَّصِّ املوازّي يف الرشَّ ل يف الثاين، اختُّ م��ن تأثر مرجعيَّات األوَّ
والتَّوضي��ح والتَّفس��ر. لقد امتدح الش��يخ الكفعمّي من معارفه م��ا توصيفه مراصد 
��امت( فحسب،  إلدراك مقاصد ودالالت موضوعيَّة ومفاهيميَّة، ليس لنصِّ )دعاء السِّ
ل، بل للنصِّ القرآيّن، وهو اهلدف الثاين يف التَّفس��ر،  وإن كان يف النَّظر هو املقصود األوَّ
بب يف النَّرش والتَّوليف، وهو  عائّي هو الِعلَّة والسَّ ولعلَّه هو اهلدف املقصود، والنَّصُّ الدُّ

م بنا من قول. برهان عىل ما تقدَّ
عائّي نح��ًوا ممَّا يمكن  ّ الق��رآيّن والدُّ ��ياقني النَّصِّ لق��د عيَّنت جدليَّة املس��اق يف السِّ
ة، ُأمْجَِلت يف عب��ارات، مل تقطع هبا قراءة، ومل يس��لَّم النَّظر بعد  يَّ��ات حموريَّ يه ُكلِّ أن نس��مِّ
اليّل ما جعل تأثر  التَّفصي��ل فيها بجهة دالليَّة، بل ش��اع من أمر اإلمجال واالحت��امل الدَّ
ر  عائ��ّي واضًحا، بمعن��ى آخر أنَّ ما ُأرِس��ل يف تصوُّ النَّ��صِّ الق��رآيّن يف رشح النَّ��صِّ الدُّ
عائ��ّي أيًضا، فإذا كانت  اليل يف النَّ��صِّ القرآيّن، هو أمٌر ج��اٍر يف النَّصِّ الدُّ االحت��امل الدَّ
دة؛ النفتاح النَّّص وقدرة  ر مجالّيات حتاول كشفها القراءة املتعدِّ ل تقرِّ إبداعيَّة النَّصِّ األوَّ

فات: 3)1-))1. )1( صفوة الصِّ
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، س��وف جيري  القراءة عىل إدراك ما فيه من األرسار ومعاٍن، فإنَّ النَّصَّ الثاين، بال ش��كٍّ
ام من فيض واحد. عليها بداهة، ألنَّ

وم��ن ذلك أيًضا يف »قول��ه: )َوَاْوَفْيَت إلبراهيَم بِميثاِقَك، َوإِلْس��حاَق بَِحْلِفَك 
َولَِيْعُقوَب بَِشهاَدتَِك، َولِْلُمْؤِمننَي بَِوْعِدَك...(«.

ا ميثاق إبراهيم، فالظَّاهر أنَّه ما واثقه به من البشارة: چی جئ  قال: »أمَّ
حئ مئ ىئچ)1(... وحيتمل أن ُيراد بامليثاق اإلمامة، وإليها اإلش��ارة بقوله تعاىل: 

چک گ گ گ گچ)2(...«)3(.

��يخ الكفعمّي يف بعض األحيان بالنَّصِّ القرآيّن نفس��ه بإشارة من  وقد ينفرد الشَّ
ًرا من االحتامالت واألقوال من ذلك  ��امت(، ويبني عليها تصوُّ مفردة يف نصِّ )دعاء السِّ
مثاًل قول��ه««: »وقوله تع��اىل: چچ چ چ ڇ ڇچ))(. قيل: العدل يف 
الة. وقيل: العدل يف التَّوحيد واإلحسان أداء الفرائض.  املعامالت، واإلحس��ان يف الصَّ
وقي��ل: العدل يف األفعال واإلحس��ان يف االقوال. وقيل: الع��دل أن ينصف وينتصف، 
واإلحس��ان أن ينصف وال ينتصف. وقيل: العدل اس��تواء الس���رِّ والعلن، واإلحس��ان 

كون الس�رِّ أحسن«)5(.
الالت االحتامليَّة، وبال قطع  أق��ول: ملاذا ال يكون الع��دل يف كلِّ هذه املعاين وال��دَّ
ليل عىل ذلك أمجل ممَّا يف عظمة اآلمر سبحانه وتعاىل  بواحدة دون سواها؟. وهل من الدَّ
باألمر، وقيم املأمور به. إنَّ مرس��لة التَّوصي��ف االحتاميّل وتكوثر القول يف نصِّ )صفوة 

فات( ُيشعر بذلك. الصِّ
)1( سورة هود، من اآلية: 71.

)2( سورة الزخرف، من اآلية: 28.
)3( صفوة الصفات: 235-236. ينظر: 237، و239، 

))( سورة النحل، من اآلية: 90.
فات: 0)). وينظر: املصدر نفسه: 31). )5( صفوة الصِّ



مات  فات يف �شرح دعاء ال�شِّ اأثر القراآن الكرمي يف �شف�ة ال�شِّ

58

العدد الواحد واألربعون ربيع )2020م - 1441هـ(

اليّل التي س��عت إليها ممارس��ة  يمك��ن القول إذن: إنَّ منطق االحتامل املعنوّي والدَّ
ة اإلمجال يف النَّّص  ��يخ الكفعمّي وم��ا وظَّف فيها من آليَّات، قد ولَّفت م��ن نظريَّ الشَّ
يَّة، حماولة لكش��فها وبيانا وتفس��رها،  اللة النَّصِّ مجاليَّ��ة، تتكيَّف هلا قراءة نحويَّات الدَّ

وهو أمر يدعو إىل ما يأيت:
• الليَّة.	 القدرة عىل حماولة فهم النَّّص واستيعاب جوانبه الدَّ
• الليَّة واإلمجاليَّة 	 الثَّقافة الواس��عة التي تعتمل يف النَّّص ورصد االحتامالت الدَّ

فيه.
• الل��ة، وكنوز من املع��اين واملفاهيم، 	 انفت��اح النَّصِّ نفس��ه عىل خزائن م��ن الدَّ

ٍة من نحو القراءات. ديَّ وتعدُّ
• هولة القطع بداللته؛ ملا فيه من أرسار 	 ، وأنَّه ليس من السُّ يَّة النَّصِّ اإلملاح إىل أمهِّ

خفيَّة، ودقائق جمملة، ونكت عميقة.
• ة 	 ر ما يأخذه وبحس��ب ما يتوافر له من ج��دل القرائن واألدلَّ ي يقرِّ ت��ْرك املتلقِّ

لها أبواب االجتهاد والنَّظر. ، وتدعو إىل تأمُّ التي تولِّف قراراهتا شبكة النَّصِّ

عائي- القراآيّن يف ثقافة التَّنا�ّص الدُّ
رس اللِّس��ايّن والنَّقدّي احلدي��ث)2(، بضمن  تن��درج مفاهيم )التَّن��اّص()1( يف ال��دَّ

ر االصطالحّي العريّب، والس��يام التَّضمني واالقتباس...  ة، أعىل من قيم التَّصوُّ )1( أقول: النَّظر ثمَّ
، بل لعلَّ األخر بقانون عام  ّ وس��واها، فكلٌّ يف ظنِّي داخل حتت مفهوم التَّعالق والتَّداخل النَّصِّ

يَّة، يف مقاربة نصٍّ بنّص. ، واملقاربة النَّصِّ جتري عليه مقوالت تفسر النَّصِّ بالنّصِّ
، والتَّناصيَّة، بحوث مرتمجة،  ، جوليا كريس��طيفا: 21، ودراس��ات يف النَّ��صِّ )2( ينظر: علم النَّصِّ
��د خ��ر البقاع��ي: 38-39، و58، و97، ومدخ��ل إىل التن��اص، نات��ايل بييق��ي- غروس:  حممَّ
د مفتاح:  امي: 288، وحتلي��ل اخلطاب الش��عرّي، حممَّ 11، واخلطيئ��ة والتكف��ر، عب��د اهلل الغذَّ
، حس��ني مخري: 253-261، وإش��كاليَّة املصطلح، يوس��ف وغليي:=  ��ة النَّصِّ  119، ونظريَّ
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 ، ّ مق��والت )حوار النُّص��وص(، أو )النُّص��وص املتداخل��ة(، أو التَّعايل/التَّعالق النَّصِّ
يف مب��دأ إدراكي خمصوص ب���: »كلِّ ما جيعله ]النَّّص[ يف عالقة خفيَّ��ة أم جليَّة مع غره 
م��ن النُّصوص«)1(، وهو، أي: )التَّناص(، وصف جي��ري عىل نحو »العالقات بني نصٍّ 
م��ا ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت يف حدود جتربة س��ابقة، س��واء بواس��طة أم بغر 

وساطة...«)2(.
، تق��ول: »إنَّه ترحال  وهل��ذا أجرت )جوليا كريس��طيفا( عىل أساس��ه مفهوم النَّصِّ
، ففي فضاء ن��صٍّ معنيَّ تتقاط��ع وتتناىف ملفوظ��ات عديدة  ّ للنص��وص وتداخل ن��صِّ
مقتطعة من نصوص أخرى«)3(. وهو جوهر التَّناصيَّة والتَّناص؛ ألنَّه عبارة عن جمموعة 
د))(، ُيعدُّ مرك��ًزا هلا، يفيض إىل مقول��ة )االنتاجيَّة(.  م��ن النُّصوص هلا عالقة بن��صٍّ حمدَّ
ة النَّصِّ  د فيها كيفيَّة إعطاء )التَّناص( »أصوليًّا، نظريَّ وأقام )روالن بارت( عليه رؤية حدَّ
، ولكن ليس  جانبها االجتامعّي«، يقول: »فالكالم ُكلُّه: سالفه وحارضه يصب يف النَّصِّ
بة- صورٌة متنح  ة، وإنَّام وفق طريق متشعِّ جة معلومة، وال بمحاكاة إراديَّ وفق طريق متدرِّ

النَّصَّ وضع االنتاجيَّة، وليس إعادة االنتاج«)5(.
عة عىل جانبي  يَّة التي يؤدِّي فاعليتها )التَّناّص( قد تكون متوزِّ وهذه االنتاجيَّة النَّصِّ

د عن��اين: 6)، ومعجم املصطلحات األدبيَّة  =389-19)، واملصطلح��ات األدبيَّة احلديثة، حممَّ
املعارصة، س��عيد علوش: 215، ومناه��ج النَّقد املعارص، صالح فضل: 162، وبالغة اخلطاب 
د األخض الصبيحّي: 100- وعل��م النَّّص، صالح فضل: 229، ومدخل إىل عل��م النَّّص، حممَّ

ة شبل: )7. )10، وعلم لغة النص، عزَّ
)1( مدخل جلامع النَّّص، جرار جينيت: 90. 

)2( النَّّص واخلطاب واإلجراء، دي بوجراند: )10.
)3( علم النَّّص، جوليا كريسطيفا: 21.

د خر البقاعّي: 97. ))( ينظر: دراسات يف النَّّص والتناصيَّة، بحوث مرتمجة: حممَّ
)5( املصدر نفسه: 39-38.



مات  فات يف �شرح دعاء ال�شِّ اأثر القراآن الكرمي يف �شف�ة ال�شِّ

60

العدد الواحد واألربعون ربيع )2020م - 1441هـ(

ّ والتَّداخل، فتارًة حُتيل عىل خاصيَّة تكوينيَّة أليِّ نّص، وتارًة أخرى عىل  التَّكوين النَّصِّ
منيَّة التي يقيمها نّص مع نصوص أخرى)1(. حية أو الضِّ جمموع العالقات الرصَّ

لقد أصبحت مقولة )التَّناص( »قدر كلِّ نصٍّ مهام كان جنس��ه، ال تقترص حتاًم عىل 
ا[ جمال عام للصيغ املجهولة، التي يندر معرفة أصلها...«)2(.  قضية املنبع أو التَّأثر... ]إنَّ
فكلُّ نصٍّ »هو تناّص، والنُّصوص األخرى ترتاءى فيه بمس��تويات متفاوتة، وبأشكال 
ليس��ت عصيَّة عىل الفهم بطريق��ة، أو بأخرى... فكلُّ نصٍّ ليس إالَّ نس��يًجا جديًدا من 
د مفتاح: »إنَّ التَّناص يشء ال مناص منه؛  اسش��تهادات س��ابقة«)3(. يقول األس��تاذ حممَّ
خّص،  ألنَّه ال انفكاك لإلنسان من رشوطه الزمانيَّة واملكانيَّة وحمتوياهتام، ومن تارخيه الشَّ
أي: من ذاكرته. فأساس انتاج أيِّ نصٍّ هو معرفة صاحبه للعامل، وهذه املعرفة هي ركيزة 

ي أيًضا«))(. تأويل النَّصِّ من قبل املتلقِّ
دة،  ة موحَّ يه )ليتش( أيًضا يقول: »إنَّ النَّصَّ ليس ذاًتا مس��تقلَّة أو مادَّ وه��ذا ما يؤدِّ
ولكنَّه سلسلة من العالقات مع نصوص أخرى. ونظامه اللُّغوّي، مع قواعده ومعجمه، 
مجيعها تس��حب إليها كامًّ من اآلثار واملتقطفات من التَّاريخ... إنَّ ش��جرة نس��ب النَّصِّ 
ة من املقتطفات املس��تعارة... واملوروث، يربز يف حالة هتيُّج. وكلُّ  حتاًم لش��بكة غر تامَّ

نصٍّ حتاًم: نصٌّ متداخل«)5(.
ًرا أنَّ النَّصَّ عبارة عن  ولقد تبدو هذه املس��لمة من الوضوح بداه��ًة إذا عقدنا تصوُّ
ك��مٍّ معريفٍّ مؤلَّف يف قالب لغوّي مقصود، قائم عىل س��بيل اإلب��الغ، وهذا، بال جدل، 

ج��رار  الن��ص،  جلام��ع  ومدخ��ل   .391 وغلي��ي:  يوس��ف  املصطل��ح،  إش��كاليَّة  ينظ��ر:   )1( 
جينيت: 90.

د خر البقاعي: 38. )2( دراسات يف النَّّص والتناصيَّة، بحوث مرتمجة: حممَّ
)3( املصدر نفسه: 38.

))( حتليل اخلطاب الشعرّي: 123.
امّي: 289. وينظر: مصدره. )5( اخلطيئة والتكفر، عبد اهلل الغذَّ
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ّ وإدراك  يس��تدعي ثقافة واس��عة، وذاكرة طويلة عميق��ة يف معرفة هذا التَّداخ��ل النَّصِّ
د من نتاج��ات وثقافات س��ابقة عليه يف  أش��كاله وأنامط��ه، ويف كونه ذا عالق��ات متعدِّ
التَّكوي��ن، وهلذا انتهى )بارت( إىل قول: »إنَّ النَّصَّ ليس س��طًرا من الكلامت، ينتج عنه 
دة، تتزاوج فيها  معنً��ى أح��ادّي، أو ينتج عنه معنًى الهويّت... ولكنَّه فضاء ألبع��اد متعدِّ
كتاب��ات خمتلفة وتتنازع، دون أن يكون أّي منها أصليًّا: فالنَّصُّ نس��يج ألقوال ناجتة عن 

ألف بؤرة من بؤر الثَّقافة«)1(.
ة من تكوين هذا املفهوم )التَّناص( توصيًفا عالئقيًّا  ة اللِّسانيَّة النَّقديَّ ومل تقف النَّظريَّ
ة أيًضا، حتَّى صار  ظاهًرا أو مضمًرا يف النَّصِّ فحس��ب، من دون النَّظر إىل قيمته املعياريَّ
تداخ��ل النُّص��وص أداة منهجيَّة ومعرفيَّة يف توصيف النَّصِّ نفس��ه، ي��دلُّ عىل موقٍف، 
ل به ثقاف��ة يف مفهوم )تكامل  وع��ىل حقٍل مرجعيٍّ واختي��ار)2(، بل أصبح النَّصُّ يش��كِّ

النُّصوص(، وجيعل منه مبًدا قيِّ�اًم يف حتديد النُّصوص وأنواعها)3(.
وعىل أيِّ حال لس��ُت هنا يف تقرير س��مة التَّوصيف االصطالح��ّي، وما يف مفهوم 
رس النَّقدّي القديم واحلديث عىل  )التَّناص( من إشكاليَّات، أو تأصيل مفاهيمّي يف الدَّ
ر املعريّف املنجز. بيد أينَّ أريُد  نحو أكرب ويف صحائف أكثر، فهذا له شأنه املرصود بالتَّصوُّ
عائّي الذي يس��تقي من أنساق النَّّص  ّ يف النَّّص الدُّ أن أقف عىل موضوع التَّداخل النَّصِّ
��يخ الكفعمّي التي هيَّأت له من قواعد  ��امت())(، وإشارات الشَّ القرآيّن، يف )دعاء السِّ

)1( نقد وحقيقة: 21.
د خر البقاعّي: 58. )2( ينظر: دراسات يف النَّصِّ والتَّناصيَّة، بحوث مرتمجة: حممَّ

)3( ينظر: النَّصُّ واخلطاب واإلجراء، دي بوجراند: )10. 
عاء  يخ الكفعمي يف مبحث فضل الدُّ ل إشكاليَّة يف نصِّ الرواية التي نقلها الشَّ ))( ال أجُد ما يشكِّ
فوة، من أنَّ »يوش��ع بن نون ويص موس��ى ل���امَّ حارب العامليق،  مة التي عقدها للصَّ يف املقدِّ
وكان��وا ع��ىل صور هائلة ضُعفت نفوس بن��ي إرسائيل عنهم، فش��َكوا إىل اهلل، فأمر اهلل تعاىل 
ة من اخلزف فارغة=  يوش��ع أن يأمر اخلواصَّ من بني إرسائيل أن يأخ��ذ كلُّ واحٍد منهم جرَّ
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َء الكثر، أبرزت فيه ثقافاته العالية  فات( اليَّ )النَّ��ّص الواصف( يف كتاب )صفوة الصِّ
ة عىل اس��تدعاء النُّصوص  وقراءات��ه الواس��عة، وذاكرته الطَّويلة العميق��ة، وقدرته الفذَّ
وترتيبه��ا ووضعه��ا حيث تنتمي عن��د مالحظة تداخلها وما فيها من تضمني ومش��ابه، 
ح، والتَّوضيح، والتَّوظيف، بل تعيني موارد النَّّص نفسه أيًضا،   ُثمَّ إسرتاتيجيَّاته يف الرشَّ
وم��ا فيه من أنامط وأش��كال متداخلة عىل نح��و اتفاق )تطابقّي، أو نس��بّي(، مبارشة أو 

غره.
��امت( م��ن املفاهي��م واملوضوع��ات القرآنيَّة  ن ن��صُّ )دعاء السِّ أق��ول: لق��د تضمَّ
فات  ة كاألس��امء والصِّ الكثر)1(، إنَّه كمٌّ معرف�ّي دينّي عبادّي يش��تمل عىل مفاهيم عقديَّ
ناهت��ا وأفالكها  ��موات وخلقها ومكوِّ اإلهليَّ��ة، واملالئكة وأس��امئهم وأصنافه��م، والسَّ
خراهت��ا وجباهل��ا ورياحه��ا وبحاره��ا وعجائ��ب  وشمس��ها وقمره��ا، واألرض ومدَّ

=عىل كتبه األيرس باسم عمليق ويأخذ بيمينه قرًنا مثقوًبا من قرون الغنم، ويقرأ كلُّ واحٍد منهم 
يف الق��رن هذا الدع��اء...«. وتأييده هلا عندما ق��ال: »ولقد وجدت ه��ذا احلديث املروّي عن 
اإلم��ام الباقر وهو بعينه مرويٌّ عن اإلمام الصادق، إالَّ أنه ذكر: أنَّ حماربة العاملقة كانت 
ع��اء كان قبل القرآن  م��ع موس��ى...«. ]صفوة الصف��ات: 69-70[ ما يعني ظاه��ًرا أنَّ الدُّ
ني تن��اص، واملروي كذلك. أقول:  الكري��م، وهذا خيلق إش��كاليَّة مفادها: كيف يكون بني النَّصَّ
ال مفارق��ة ونّص الرواي��ة واخلطاب الق��رآيّن، فالدعاء م��وروث عبادّي، ومالحظ��ة العالقات 
يَّة مداره املحوري يف املفاهيم، وهي بال ش��ّك متداخلة، ناهيك بس��ياق اللُّغة املوافق للنصِّ   النَّصِّ

القرآيّن.
وأقول: هل ختتلف عبارة املوضوعات القرآنيَّة اختالًفا كبًرا عن املوضوعات الدعائيَّة، إنَّ نظرة   
��ح مبدأ الصادر، وه��و أمر يدعو إليه س��بيل التَّناص، إذ ال ش��كَّ يف أنَّ الدعاء عامله  يس��رة ترجِّ
عامل التذلل واخلضوع والتوجه إليه س��بحانه وتعاىل، وهذه بال ريب مضامني يدعو إليه اخلطاب 
القرآين نفس��ه، بل إنَّ الدعاء نفسه من مضامني اخلطاب القرآين، فال يعني أنَّ دعوة املوضوعات 
مات معرفيَّة ملضمون النَّصِّ الغائب  عائي، بل هي مقدِّ القرآنيَّة خارجة عن س��ياقها يف الرشح الدُّ

الذي يقتضيه اقتضاًء.
)1( سنأيت عىل بعض من ذكرها الحًقا يف املحور الثاين من البحث، إن شاء اهلل تعاىل.
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ة واإلمامة، والن��ور والظلمة  س��ة، ومفاهيم النُّب��وَّ خملوقاهت��ا، واألمكن��ة واألزمنة املقدَّ
س��ل وذريَّاهتم، ومنازهل��م ومعاجزهم وآياهتم  عوات، وأس��امء األنبياء والرُّ وإجاب��ة الدَّ
ت هب��م، وال ريَب يف أنَّ  وقصصه��م وتارخيه��م، وأحداث جرت عليه��م، ومواقف مرَّ
كلَّ ه��ذه املوضوع��ات تقتيض إدراًكا كبًرا، ومعرفة واس��عة قبليَّة، وقدرة عىل مالحظة 
عائيَّة والقرآنيَّة، مس��نودة بذاكرة جامعة ترشحييَّة  العالقات التي تكون بني النُّصوص الدُّ
توثيقيَّة، تعمل عىل تصنيف إشارات هذه املعارف وعالماهتا، ورصد ما بينها من تعالق 
وتش��ابه رم��زّي وإحايّل، ُثمَّ اإلفضاء إىل رشحها وتوضيحه��ا. ويف ظنِّي، أنَّه لو اقترصنا 
��امت(، ونظرنا يف مناصاته عىل مس��توى اإلفراد، ش��كاًل  عىل فقرة واحدة من )دعاء السِّ
عاء، كان  ومضموًنا، لُكنَّا قد خرجنا عن مطلبنا، فكيف، ويف كلِّ مفردٍة من مفردات الدُّ
ا موازًيا  ة، يرصد فيها معجاًم قرآنيًّا ونصًّ ��يخ الكفعمّي جيري عليها حوكمة خاصَّ الشَّ
ش��ارًحا، ينتقي منه ما يوافقها )املفردة(، أو الفقرة، وهذا هو الغالب يف تضاعيف كتاب 

فوة(، كام ذكرنا سابًقا. )الصَّ
ْت(«. َ فمن ذلك مثاًل يف »قوله: )َواَِذا ُدِعْيَت بِِه َعىَل الُعرْسِ لِْلُيرْسِ َتَيرسَّ

عائيَّ��ة فيه��ا  ��ة بك��ون ه��ذه الفق��رة الدُّ ح، ثمَّ ��يخ الكفعم��ّي وإن مل ي��رصِّ فالشَّ
عاء،  ة كاعتي��اده يف فق��رات الدُّ م��ن تضم��ني ق��رآيّن، إالَّ أنَّه يرص��ده يف فهرس��ة خاصَّ

وذل��ك يف مضمون الع��رس واليرس، قال: »قول��ه تعاىل: چۅ ۅ ۉ ۉ 
ېچ)1(. أي: يف وقتها إشارة إىل غزة تبوك... وقوله تعاىل: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋچ)2(...«)3(.
��كل ومدارك التَّعليل، وذل��ك مثاًل يف »قوله:  ��ه ي��أيت، أعني: التَّناص، يف الشَّ ولعلَّ

)1( سورة التوبة، من اآلية: 117.
)2( سورة الرَشح، اآليتان: 6-5.

)3( صفوة الصفات: 108-107.
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ِة اْنَفَتَحْت، َواِذا ُدعيَت بِِه َعىل َمضآئِِق َاْبواِب ااْلَْرِض  مْحَ مآِء لِْلَفْتِح بِالرَّ )َمغالِِق َاْبواِب السَّ
محِة اْنَفَرَجْت(«. لِْلَفَرِج بالرَّ

��امء للفتح  ق��ال: »قد حصلت يف هاَت��ني العقَدَتني اللتني مها: )مغالق أبواب السَّ
بالرمحة انفتحت، ومضايق أبواب األرض للفرج بالرمحة انفرجت( أنواًعا من البديع... 
منها الم العلَّة: يف للفتح، وللفرج بمعنى: أنَّ االسم األعظم علَّة لفتح املغالق، وتفريج 
املضايق، قال تعاىل: چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئچ)1( فس��بق 

الكتاب من اهلل تعاىل علَّة للنجاة«)2(.
وقد ُيرصد التَّناص يف التَّش��كيل النَّظمّي واألسلويّب، وهذا وما سواه أشبه بقاعدة 
عائّي، كام س��يأيت أيًضا،  كيب الدُّ ��يخ الكفعمّي مس��تويات الرتَّ قرآنيَّة يقيس عليها الشَّ
فم��ن ذلك مثاًل يف »قول��ه: )الَّذي َعنَْت َلُه اْلُوُجوُه َوَخَضَعْت َل��ُه ااْلَْصواُت َوَوِجَلْت َلُه 

اْلُقُلوُب ِمْن َماَفتَِك(«.
اد، وإن  قال: »وقراءة« »خش��عت األصوات« بالش��ني أوىل من »خضعت« بالضَّ

باًعا للفظ التَّنزي��ل يف قوله تعاىل: چھ ھ ھ ھ  كان معنامه��ا واحًدا اتِّ
وت اخلفّي«))(. وهذا ليس رصًدا للتَّناص فحس��ب،  ے ے ۓچ)3(، واهلمس: الصَّ

ياقّي أيًضا. بل بيان املفاضلة يف النَّظم السِّ
ومن ذلك أيًضا يف »قوله: )َوَجَعْلَت َل�ها َمشاِرَق َوَمغاِرَب(«.

ق��ال: »إنَّام ابتدأ بذكر املش��ارق قبل املغارب اتباًعا للف��ظ التَّنزيل يف قوله تعاىل: 
چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ)5(؛ وألنَّ ال��رشوق قب��ل الغ��روب. وقول��ه تع��اىل: چٱ 

)1( سورة األنفال، اآلية: 68.
)2( صفوة الصفات: 89-88.
)3( سورة طه، من اآلية: 108.

فات: 125. ))( صفوة الصِّ
)5( سورة املعارج، من اآلية: 0).



ار كاظم داود اأ.م.د. عماد جبَّ

65

هـ(
14

41
 - 

2م
02

0(
ع 

ربي
ن 

عو
رب

األ
 و

حد
لوا

د ا
عد

ال

ٻ ٻ ٻچ)1(«)2(.
وا(«. ْسنى َعَلْيِهْم باِم َصرَبُ َّْت َكلَِمُتَك احْلُ ومن ذلك أيًضا يف »قوله: )َومَت

قال: » أي عىل بني ارسائيل، والكلمة هي قوله تعاىل: چې ې ې ې ى 
ى ائ ائچ)3(«))(.

ّ يف روح��ه الطَّيب إش��ارًة من نور يتَّخذ منه��ا بياًنا؛  وق��د يضيئ التَّعاُل��ق النَّصِّ
ِس يِف اْلُبْقَعِة  لتصوي��ب رأي، وتصحي��ح تفس��ر، وذل��ك يف »قول��ه: )يِف اْل��واِد اْل�ُمَق��دَّ

َجَرِة(«. اْل�ُمباَرَكِة ِمْن جانِِب الطُّوِر ااْلَْيَمِن ِمَن الشَّ
ا الوادي، فقال صاح��ب تلخيص اآلثار: هو بق��رب بيت املقدس...  ق��ال: »أمَّ
جرة فقال بعضهم: هي عصاة هارون، وذلك  ا الشَّ وقيل: إنَّ موس��ى ُقبَِض فيه. وأمَّ
أنَّه وقع بني بعض األس��باط مشاجرة، فقالوا: إنَّام استخلفت أخاك ُحبًّا له وإيثاًرا. فقال 
موس��ى: إنَّام فعلت ذلك عن أمر اهلل تعاىل. ُثمَّ أخذ موس��ى عىص األس��باط وكتب 
عىل كلِّ واحدٍة اسم صاحبها، فلامَّ كان يوم الغد أورقت عصاة هارون، فكانت من لوٍز 
وانعقد عليها اللوز. قلُت: هذا ليس بصحيح، بل الش��جرة هي املش��ار إليها يف التَّنزيل 

بقوله تعاىل: چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇچ)5(«)6(.

بِميثاِق��َك، َوإلْس��حاَق   َوَاْوَفْي��َت إلْبراهي��َم( أيًض��ا يف »قول��ه:  وم��ن ذل��ك 
بَِحْلِفَك...(«.

)1( سورة الرمحن، اآلية: 17.
فات: 171. )2( صفوة الصِّ

)3( سورة القصص، من اآلية: 5.
))( صفوة الصفات: 3)1.

)5( سورة القصص، اآلية: 30.
فات: 210-209. )6( صفوة الصِّ
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قال: »قال بعضهم معناه: إنَّه تعاىل آىل أن ال يس��لم ولد إس��حاق إىل هلكة ملكان 
بيح  تنا بأنَّ الذَّ بح. قلُت: وهذا ليس بصحيح لتظافر ]كذا[ روايات أئمَّ صربه عىل الذَّ
ب��ح: چڇ ڇ ڇچ)1(، ومن  ة الذَّ إس��امعيل. ويعضده قوله تعاىل بعد قصَّ

ة إسحاق، قيل: ترك الظَّاهر. وقال تعاىل يف موضع آخر: چی  قال: إنَّ البشارة بنبوَّ
ی جئ حئ مئ ىئچ)2(، فكيف يبرش بذريته، ُثمَّ يأمر بذبحه؟!«)3(.

ّ يف هذه الفقرة  ��يخ الكفعمّي من التَّناص/التَّداخل النَّصِّ أقول: لقد س��لك الشَّ
عائيَّ��ة، وس��ابقتها، أداة منهجيَّة معرفيَّ��ة يف ردِّ قصد النَّصِّ إىل م��راده ومعناه، ولوال  الدُّ
ه��ذه الذاك��رة وثقافته��ا العميقة، ق��راءًة وعم��اًل يف التَّوصيف والتَّوظي��ف، فضاًل عن 

االستدالليَّة؛ ملا كانت مقوالت التَّوجيه والتَّصحيح قائمة.
��ا اْلَعجآئَِب يف َبْحِر  ومن ذل��ك أيًضا يف »قوله: )َويِف اْل�ُمنَْبِجس��اِت الَّتي َصنَْعَت هِبَ

ُسوف(«.
قال: »املنبجس��ات وهي الُعُي��ون اجلارية من احلَجر، وإليها اإلش��ارة يف التَّنزيل 
چڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ)))((.  بقول��ه تع��اىل: 
چٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ)5(، واالنبج��اس واالنفج��ار  أخ��رى:  آي��ة  ويف 

واحد...«)6(.
��يخ الكفعمّي العميق��ة يف القصص الق��رآيّن وأحداثها،  لت ثقافة الشَّ لق��د ش��كَّ
عائّي  لت مرجعيَّة رْصٍد، ومعامل يف تعيني القصِد، وليس هذا بالغريب، فالنَّّص الدُّ ش��كَّ

افَّات، من اآلية: 112. )1( سورة الصَّ
)2( سورة هود، من اآلية: 71.

فات: 237. )3( صفوة الصِّ
))( سورة البقرة، من اآلية: 60.

)5( سورة األعراف، من اآلية: 160.
فات: 221. )6( صفوة الصِّ
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امت( حامل هلذه القصص واألحداث، بل هو يعجُّ فيها ويف مفاهيمها ومضامينها،  )السِّ
كقص��ة النَّب��ي إبراهيم، وعموم أنبي��اء بني إرسائيل، جعلت م��ن النَّصِّ القرآيّن 
كاش��ًفا عنها، ومرتمًجا ملقوالهتا وإش��اراهتا، لقد كان ما أن يقدح يف نفسه الكريمة من 
عائي، حتَّ��ى جيري عىل تصفحه قرآنيًّا، بل يتابعه  يشٍء ب��ذي علقة من ذلك يف النَّصِّ الدُّ

تكمياًل واضًعا له ما يناسبه من اآليات والنُّصوص أيًضا.
فمن ذلك مثاًل يف »قوله: )َومَخََدْت َل�َها النيِّرَياُن يف َأْوَطانِ�ها(«.

ا النِّران اخلامدة له تع��اىل، ]ف���[�ُيحتمل أن تكون نار اخلليل التي  ق��ال: »فأمَّ
أوقده��ا النم��رود. قال الطربيّس يف تفس��ره: إنَّه أش��عل ناًرا عظيمة حتَّ��ى كادت الطر 
حترتق من وهجها، ُثمَّ وضعوه يف املنجنيق مقيًَّدا مغلواًل، فرموا به فيها. وعربَّ س��بحانه 
بقوله تع��اىل: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ)1( عن جعلها كذلك؛ ألنَّ�ها مجاد 
ال يصحُّ خطاهبا... وحيتمل أن تكون املراد بالنران املخمدة نران اليهود وإليها اإلشارة 
��ام أرادوا حماربة  يف الق��رآن بقوله تع��اىل: چىب يب جت حت خت متىت چ)2(، أي: كلَّ

النَّبّي ُغِلَبوا، ومل يكن هلم ظفر قّط«)3(.
ا،  ْيَت بِِه لِْلَجَب��ِل، َفَجَعْلَتُه َدكًّ لَّ وم��ن ذلك أيًضا يف »قوله: )َوبِنُ��وِر َوْجِهَك الَّذى َتَ

ا(«. َوَخرَّ ُموسى َصِعقاً
خ��رَّ  أي:  الط��ربيس:  ق��ال  ۇئچ))(.  ۇئ  چوئ  تع��اىل:  »وقول��ه   :ق��ال
مغش��يًّا عليه غش��ية كامل��وت، من ه��ول م��ا رآه. ويف )الدرر والُغ��َرر(: ل���امَّ ظهر نوره 
 تع��اىل للجب��ل چەئ وئچ)5(، أي: مس��توًيا م��ن األرض، وقيل: تراًب��ا، وقيل: 

)1( سورة األنبياء، اآلية: 69.
)2( سورة املائدة، من اآلية: )6.

فات: 308-307. )3( صفوة الصِّ
))( سورة األعراف، من اآلية: 3)1.
)5( سورة األعراف، من اآلية: 3)1.
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ساخ يف األرض...«)1(.
وكذلك يف »قوله: )َوَيْوَم َفَرْقَت لَِبنى ارِْسآئيَل اْلَبْحَر(«.

عاء،  ق��ال بع��د تس��ييقه جلملة من املف��ردات القرآنيَّ��ة ملفردة )ف��رق( يف ن��صِّ الدُّ
ق��ال: »وَفَرقت: أي: َفَلق��َت... وقول��ه تع��اىل: چٿ ٹ ٹ ٹچ)2(، أي: فصلنا 
��م كانوا  ب��ني بعضه وبع��ض حتَّى ص��ارت فيه مس��الك لك��م واملعن��ى يف چٹچ أنَّ
ق املاء عند س��لوكهم، فكأنَّام فرق هبم، وجيوز أن ُيراد بس��ببكم وبس��بب   يس��لكونه ويتفرَّ

إيامنكم«)3(.
اعاِت  ْيِل، َوُسْلطاِن النَّهاِر، َوالسَّ ْرهَتا بُِسْلطاِن اللَّ ومن ذلك أيًضا يف »قوله: )َوَس��خَّ

ننَي َواْل�ِحساِب(«. َوَعَدَد السيِّ
ر الكواكب والنَّرين ملعرفة الليل والنَّهار ومعرفة  قال: »واملعنى: أنَّه تعاىل س��خَّ

الس��اعات وعدد الس��نني واحلس��اب. قال تع��اىل: چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳچ))(، أي: فمحون��ا آي��ة 
الليل التي هي القمر حيث مل خيلق له ش��عاًعا كش��عاع الش��مس، وجعلنا الشمس ذات 
ش��عاع يبرص يف ضوئها كل يشء لتبتغوا فضاًل من ربِّك��م، أي: للتوّصلوا ببياض النهار 
ف يف معايش��كم وطلب أرزاقك��م، ولتعلموا باختالف اللي��ل والنهار: عدد  إىل التَّ��رصُّ
السنني والشهور وجنس احلساب وآجال الديون, وغر ذلك؛ ولوالمها مل ُيعلم يشء من 

ذلك، ولتعّطلت األمور«)5(.

فات: 352-351. )1( صفوة الصِّ
)2( سورة البقرة، من اآلية: 50.

فات: 219. )3( صفوة الصِّ
))( سورة اإلرساء، من اآلية: 12.

فات: 180. )5( صفوة الصِّ
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أقول: كلُّ ذلك ش��أنه وس��ببه مالحظة ما يف التَّداخل النَّصِّ واملعريّف من عالقات 
عائي والنَّّص الق��رآيّن، ولوال هذا اإلجراء ما كان م��ن توثيق واختيار يف  ب��ني النَّّص الدُّ

ح والتَّفسر املرسل. منظومة الرشَّ

عائّي ياق القراآيّن- مداركه االأ�ش�ليَّة واأثرها يف �شرح النَّ�صِّ الدُّ يف ال�شِّ

عائّي ياق القرآيّن نصٌّ شارٌح للنَّصيِّ الدُّ السيِّ

ّ القرآيّن، وهو اعتياده يف الفهم  ��ياق النَّصِّ ��يخ الكفعمّي إىل مدارك السِّ يلجأ الشَّ
حه م��ن النَّصِّ  والتَّوجي��ه، ليتَّخ��ذ منه س��رة معنى تفصي��ّل ملا يري��د أن يرشحه ويوضِّ
، كأنَّ النَّصَّ القرآيّن  عائ��ّي، إذ يذكر يف البيان آية قرآنيَّة تعم��ل عىل رشح معنى النَّصِّ الدُّ
ه��و الفاعل هلذا التَّوضيح والبيان، ُثمَّ يس��تند من بعُد إىل ما يف التَّفس��ر من زيادة، تدلُّ 

انتقاء واٍع هلدف رشيد.
فمن ذلك مثاًل يف »قوله: )َوَرَكَدْت َل�َها اْلبِحاُر َوااْلَْناُر(«.

ق��ال:: »إنَّه بدأ بذكر البح��ار الّدالة عىل عظمها ملا فيها م��ن منافع اخللق وفوائد 
الرزق، قال تع��اىل: چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئچ)1(. قال 
ل لكم الطَّري��ق إىل ركوبه،  ل�ه لكم، وس��هَّ ر البحر، أي: ذلَّ الط��ربيّس يف جوامعه: س��خَّ
��مك، ُوِصف بالط��راوة؛ ألنَّ  واس��تخرج ما فيه م��ن املناف��ع، وأراد باللَّحم: طرّي السَّ
الفس��اد ُيرسع إليه، فيس��ارع يف أكله، لئالَّ يفس��د، وال�چېچ هي اللؤلؤ واملرجان، 
نون هبا وتكس��ونا نس��اؤكم، چىچ، أي: شواق املاء  چېچ، أي: تتزيَّ

اء: املخر صوت جري الفلك بالرياح، وابتغاء الفضل: التِّجارة.  بحيازيمه��ا، وعن الفرَّ

)1( سورة النَّحل، من اآلية: )1.
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َي بذلك؛ لُعْمِقه واتِّساعِه، وكلُّ نٍر عظيم  ، ُسمِّ قال اجلوهرّي: البحر: البحر خالف الربِّ
ى الفرس الواس��ع اجلري بحًرا، وماء بحر، أي: مل��ح، وأبحر فالن ركب  بحر، وُتس��مَّ

ع«)1(. ق وتوسَّ ر يف العلم، تعمَّ البحر، وتبحَّ
اعنَي بَِأْسامئَِك َفَأَجْبَت(«. ومن ذلك أيًضا يف »قوله: )َولِلدَّ

م، وأنَّه تعاىل وفا  اعني بأس��امئه، فهو عطف عىل ما تقدَّ ا اس��تجابته للدَّ قال: »وأمَّ
هلم باإلجابة ملا دعوه، قال: چٺ ٺ ٺٿ چ)2(، وقال سبحانه: چى ائ 
كث��ًرا  ن��رى  ��ا  إنَّ قل��ت:  إن   ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئچ)3(. 
ما ال جياب دعاؤه؟، قلُت: ذكر الطربيّس يف جممعه: أنَّ الدعاء وقع ال عىل وجه احلكمة، 

إذ رشطه عدم املفسدة«))(.
عائّي بالنَّصِّ القرآيّن، وجيعل من األثر القرآيّن وتفسره بياًنا  إنَّه: ييضء النَّصَّ الدُّ

امت(. وتوضيًحا لدعاء )السِّ
ة بعد إيراد ما يناسب املعنى والتَّوضيح، حتَّى يبدو  نة التَّفسريَّ وقد يعتمد من املدوَّ
عائي  حة، ليس للنَّصِّ القرآيّن فحس��ب، ب��ل للنَّصِّ الدُّ ة هي املوضِّ نة التَّفس��ريَّ كأنَّ املدوَّ

ا َعىل مَجيِع َخْلِقَك(«. تَِك الَّتي َمنَنَْت هِبَ عَرًضا، فمن ذلك أيًضا يف »قوله: )َوبَِرمْحَ
قال: »يف كتاب زبدة البيان يف قوله: چٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃچ)5(. ق��ال احلس��ن وقتادة: وس��عت الرب والفاجر يف الدني��ا، ويف اآلخرة 

فات: 282-281. )1( صفوة الصِّ
)2( سورة غافر، من اآلية: 60.

)3( سورة البقرة، من اآلية: 186.
فات: 2)2. ))( صفوة الصِّ

)5( سورة األعراف، اآلية: 156، ومن اآلية: 157.
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ة، وقال عطيَّة العويف: وس��عت كلَّ يشء، ولكن ال جتب إالَّ  ويف القيام��ة للمتَّق��ني خاصَّ
للمتَّقني، وقال ابن عبَّاس وقتادة، وابن جريج: ل�امَّ نزل چٿ ٹ ٹ ٹچ 

ء، فنزعها اهلل تعاىل منه بقوله: چڤ ڤ ڤ  قال إبليس: أنا من ذلك اليَّ
ي، فنزعه��ا اهلل تعاىل منهم،  ڤ ڦچ، فق��ال الكتابيُّ��ون: نحن نتَّق��ي ونزكِّ

وجعلها هلذه األمة، بقوله: چڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ«)1(.
عائّي مطلًبا ملا يف النَّصِّ القرآيّن  ّ والتَّفسري أحال ما يف النَّّص الدُّ اكم النَّصِّ إنَّ الرتَّ
م��ن معنى وداللة وقصد، بل لعلَّ القارئ لذل��ك ال حيظى بواحد منهام دون اآلخر، بل 
بب ما يف توظيف النَّصِّ القرآيّن وتفسره من اشرتاك  املجمع ثمرته معرفًة واحدة، والسَّ

اللة عىل املعنى املراد. يف الدَّ

اأن�شاق »التَّك�ثر« القراآيّن

عائيَّة: املحور واالقرتان: املنازل األوىل: املفردة القرآنيَّة الدُّ

يًّا واقرتاًنا  أدرك الش��يخ الكفعم��ّي متاًما أنَّ قيمة املف��ردة بقيمة داللتها حم��وًرا ُكلِّ
اليّل من النَّصِّ القرآيّن، ولذلك كان حيمل  سياقيًّا، فكيف هبا إذا كانت تستمد رحيقها الدَّ
من خزائن املعجم القرآيّن قوائم رأس��يَّة يف أنساق طويلة، ال تنفّك عن سياقاهتا النَّظميَّة 
 عائّي، إذ كان الليَّ��ة، يتَّخذ منها رصيًدا لتعيني مع��اين املفردات التي يف النَّصِّ الدُّ  والدَّ
م��ا أن جيد مفردًة م��ن تلك مفردات حتَّى يفتق منها معنى ُكليًّ��ا إمجاليًّا حيكمه بمفردات 
اللة، وتش��خيًصا  النَّصِّ القرآيّن وس��ياقاته يف نس��ق تكوثرّي، جاع��اًل منها حموًرا يف الدَّ
باالق��رتان، ولذل��ك كان يرص��د باملامرس��ة التَّوضيحيَّة معن��ى قوامه أنَّ اس��تعامل هذه 
ّ ناتج من ش��بكة اس��تعامالهتا ومقاصدها  عائّي عبارة عن معنى ُكلِّ املف��ردة يف النَّصِّ الدُّ

فات: 258. )1( صفوة الصِّ
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ا باب يدعو إىل أنَّ كش��ف ما خلفه حيتاج إىل النف��اذ منه إليه، وهذا  القرآنيَّ��ة، حتَّ��ى كأنَّ
��ة مرصودة س��لًفا م��ن قراءة  ��ى مفتاح��ه دون النَّظ��ر يف فهرس��ة مفرداتيَّ��ة خاصَّ  ال تتأتَّ

القرآن الكريم.
وتَِك...(«. تَِك َوَجرَبُ يآئَِك َوِعزَّ فمن ذلك مثاًل يف »قوله: )َوبِِعْلِمَك َوَجاللَِك، َوكرِْبِ
ا العلم، فناهيك  قال: »أقس��م عىل اهلل س��بحانه هبذه اخلمس��ة املذكورة... أمَّ

به جاللًة ورشًفا أنَّ ش��هادة أهله مقرونة بش��هادة اهلل ومالئكته يف قوله تعاىل: چٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ)1(، وق��د رف��ع اهلل تع��اىل درجاهت��م يف قول��ه 

تعاىل: چخت مت ىت يتچ)2(. وذكرهم يف علم التَّأويل مع نفس��ه، فقال: چڭ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  چۈئ  وق��ال:  ۈچ)3(،  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ 
ىئچ))(... وكفاك دلياًلً عىل رشفه قوله تعاىل: چىئ يئ جب حب خب مب ىب 
يب جت حت خت متچ)5(، فجعل الغاي��ة من ذلك: العلم. وقال: چۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉچ)6(، وق��ال: چہ ہ ھ ھچ)7(... وإذا كان هذا 
يف فضل علم العلامء، فام ظنُّك بعلم الذي ال يش��ذُّ عن��ه معلوم، وال يغرب عنه مكتوم، 

الذي وسع كلَّ يشٍء علاًم وأحىص كلَّ يشٍء عدًدا«)8(.
ز هبا  يخ فطرَّ ا فهرس��ة ملنازل املفردة قرآنيَّة وأنس��اقها املرتاتبة، نس��ج منها الشَّ إنَّ

)1( سورة آل عمران، من اآلية: 18.
)2( سورة املجادلة، من اآلية: 11.
)3( سورة آل عمران، من اآلية: 7.

))( سورة الزمر، من اآلية: 9.
)5( سورة سورة الطالق، من اآلية: 12.

)6( سورة فاطر، من اآلية: 28.
)7( سورة العنكبوت، من اآلية: 3).

)8( صفوة الصفات: 272-270.
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ة التي يف النَّصِّ  ح والتَّوضيح، واملس��تند املفردة املحوريَّ مرسح الكتاب وصحائف الرشَّ
ا إذابة معنى وداللة  عائّي، وهي )العلم(، وما اقرتن هبا يف سياقات النَّصِّ القرآيّن. إنَّ الدُّ
يف ن��صٍّ حوى األصل وزيادة، وهكذا هو الش��أن يف توظيف م��ا يف النَّظائر لتدلَّ عليها 

الوجوه يف النَّظم واملحاور)1(.
ا عىل  ��يخ الكفعم��ّي ُحْكاًم عامًّ ، يصدر فيه الشَّ وق��د يأيت التَّوظيف عىل نحو ُكلِّ
عائي، كام يف »قوله:  معن��ى مرصود من النَّصِّ القرآيّن، إليراده بياًن��ا ملفردة من النَّصِّ الدُّ
ُهوِر(«. قال: »الس��لطان: مأخوذ من  )َوبُِس��ْلطانَِك الَّذى ُعِرَفْت َلَك بِِه اْلَغَلَبُة َدْهَر الدُّ
ة والربهان، وهو املعن��ى املراد هنا...  الس��الطة، وهي القهر... والس��لطان أيًض��ا احلجَّ
ة ظاهرة وخالية  وقوله تعاىل: چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئچ)2(، أي: ُحجَّ
م��ن التلبيس والتمويه. وقوله تعاىل: چېئ ىئ ىئچ)3(، أي: ملكي وس��لطنتي عىل 

ة«))(. ة النرِّ الناس وأمري ونيي... وكلُّ سلطاٍن يف القرآن فمعناه: احلُجَّ
عائيَّة ِعلَّة استطراد معريّف ألنساق التَّكوثر القرآيّن،  وقد يتَّخذ أيًضا من املفردة الدُّ
عائيَّة حموًرا، وما ورد فيها من معجميَّة ومناسبة يستقي أصوهلا  فيكون العنوان الفقرة الدُّ
فوة()5(. فمن ذلك  من املفردة القرآنيَّة ومالحظة س��ياقاهتا االقرتانيَّة، وهذا كثر يف )الصَّ

ا(«. مثاًل يف »قوله: )َوَجَعْلَت ُرْؤَيَتها لِ�َجميِع النَّاِس َمْرئاً واِحداً
قال: »واملرئى: الرؤية واجلمع املرائي. وقوله تعاىل: چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

)1( سنأيت عىل كيفية توظيف )الوجوه والنظائر( كمحور من حماور التفسر اللُّغوّي والنظمّي لدى 
الشيخ الكفعمي الحًقا إن شاء اهلل تعاىل. 

)2( سورة هود، اآلية: 96.
ة، اآلية: 29. )3( سورة احلاقَّ
فات: 311. ))( صفوة الصِّ

)5( ينظر: املصدر نفس��ه: 129، و3)1، و5)1، و157، و)19، 219، و258، و263، و266، 
.(31
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ۅ ۉچ)1(، أي: أمل تس��مع. وقوله تع��اىل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ)2(، أي: 
أمل ينت��ه علمك إىل هؤالء، ومعناها: أعرفهم. وقول��ه تعاىل: چڤ ڤچ)3(، أي: 

علَّمنا. وقوله تع��اىل: چائ ائ ەئ ەئ وئچ))(، أي: يعل��م. وقوله تعاىل: چٱ 
فناكه��م. وقوله تعاىل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ)6(، أي:  ٻ ٻچ)5(، أي: عرَّ

قابلهم«)7(.
إنَّ افرتاض جامعيَّة النَّصِّ القرآيّن املتكوثر هو سبيل إلدراك هذه املعاين، ولوال هذا 
االفرتاض املس��بق، ملا كان من حكم عىل اختيار هذه األنس��اق حتت جامٍع داليلٍّ واحد، 
ولذلك كانت حماور التَّكوثر القرآيّن لديه منبع ارتواء يف كش��ف هذا املعنى، أو ذلك، 

ح والتَّوضيح. اللة والقصد يف الرشَّ وبيان الدَّ

عائّي وإشاراته ياق القرآيّن تفصيل كاشف إلمجال النَّصيِّ الدُّ السيِّ

مل تكن ثنائيَّة اإلمجال والتَّفصيل التي تقنَّنت من دراسة النَّصِّ القرآيّن، إالَّ سبياًل لتفسر 
اليّل يف دائرة االحتامل القصدّي، إذا مل يكن هلا  ، ُتبقي مدارها ال��دَّ يَّ��ات إمجاليَّة يف النَّصِّ ُكلِّ
ل:  الة، واالمارات املعيِّن��ة، وهي قاعدة، بال ريب، تس��بح يف فلكها األوَّ م��ن القرائ��ن الدَّ
رس القرآيّن، أيًضا،   )تفس��ر القرآن بالقرآن(، وما أقرب ذلك من )علم املناس��بة( يف ال��دَّ
م بنا القول، يف مستلزمة خطاب البيان القرآيّن. له نصٌّ آخر، كام تقدَّ ، يفصِّ فام ُأمْجِل يف نصٍّ
��يخ الكفعمي يوظِّف من هذه اآلليَّة امتياز تكوين يف رشح النَّصِّ  ولقد نجد الشَّ

)1( سورة احلج، من اآلية: 63.
)2( سورة آل عمران، من اآلية: 23.

)3( سورة البقرة، من اآلية: 128.
))( سورة النجم، اآلية: 35.

د، من اآلية: 30. )5( سورة حممَّ
)6( سورة الفرقان، من اآلية: 12.

فات: )19. )7( صفوة الصِّ
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َّْت َكلَِمُتَك اْل�ُحْس��نى َعَلْيِهْم  عائّي، بله النَّّص القرآيّن، فمن ذلك مثاًل يف »قوله: )َومَت الدُّ
وا(«. قال: »أي عىل بني ارسائي��ل، والكلمة هي قوله تعاىل: چې ې ې  بِ��اَم َصرَبُ

ې ى ى ائ ائچ)1(«)2(.

ة واالأ�شل�بيَّة للنَّ�صِّ القراآيّن اأثر امل�شابري النَّظميَّة اللُّغ�يَّ
عائّي ا يف توجيه فقرات النَّصيِّ الدُّ توظيف النَّصيِّ القرآيّن ِمسباراً

عائي، يف  ��يخ الكفعم��ي من النَّصِّ الق��رآيّن حممول تعيني للنَّ��صِّ الدُّ أجرى الشَّ
م واإللباس، ناهيك بتوجيه  ء عىل أصله؛ لكامله وإبداعه؛ دف��ع التَّوهُّ ممارس��ة محل اليَّ
��ياق اإلبالغّي قريب م��ن مجالّيات النَّّص  ��ي إىل م��ا إنَّ هذا النَّس��ج النَّظمّي، والسِّ املتلقِّ
الق��رآيّن؛ ولذلك بنى من النَّّص القرآيّن وحدة قي��اس يف قراءة ترشحييَّة توثيقيَّة مجاليَّة 
حة لدالالته، وقد جتىلَّ تأثرها يف  عائّي، مبّينة ملعانيه، موضِّ إبداعيَّة كاشفة عن النَّصِّ الدُّ

مباٍن متعددة، وبوظائف عىل أشكال خمتلفة، يمكن إيرادها عىل نحو ما يأيت:

عائّي النَّّص القرآيّن قاعدة ترصيفيَّة يف توجيه النَّصيِّ الدُّ

��ا اْلَقَمَر َوَجَعْلَت  ، َوَخَلْقَت هِبَ ��ْمَس ِضي��آءاً م��ن ذلك مثاًل يف »قوله: )َوَجَعْلَت الشَّ
ا(«. اْلَقَمَر ُنوراً

مس عىل َفْعل  قال: »القمران: الش��مس والقمر. إْن قلَت: وزن َقَمر عىل َفَعل والشَّ
ر  كها، َفِلَم ُغلَِّب الثقيل عىل اخلفيف؟ قلُت: إنَّ القمَر مذكَّ وساكن العني أخف من متحرِّ
ر هو األصل، قال تعاىل:  ر املؤنَّ��ث؛ ألنَّ املذكَّ ��مس مؤنَّثة، وإذا اجتمعا غلَب املذكَّ والشَّ

ر؛ ألنَّه أراد أباه وخالته«))(. چژ ژ ڑ ڑچ)3( ذكَّ

)1( سورة القصص، من اآلية: 5.
)2( صفوة الصفات: 3)1.

)3( سورة يوسف، من اآلية: 100.
))( صفوة الصفات: 165.
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عائّي ة يف توجيه النَّصيِّ الدُّ النَّصُّ القرآيّن قاعدة نحويَّ

��مآَء َاْن َتَقَع َعىَل ااْلَْرِض إالَّ  تَِك الَّتي مُتِْس��ُك هِبا السَّ من ذلك مثاًل يف »قوله: )َوبُِقوَّ
امواِت َوااْلَْرَض َأْن َتُزوال(«. بِإْذنَِك، َوُت�ْمِسُك السَّ

ق��ال: »هن��ا )ال( حمذوفة واملعن��ى: أن )ال( تقع ع��ىل األرض، وأن )ال( تزوال، 
وهم حيذفون )ال( يف مواض��ع واملراد اإلثبات كهَذين املوضَعني، كقوله تعاىل: چھ 

ے ے ۓ ۓ ڭچ)1(، أي: أن )ال( حتبط«)2(.

عائّي النَّصُّ القرآيّن قاعدة بالغيَّة وأسلوبيَّة يف توجيه النَّصيِّ الدُّ

��مآِء لِْلَفْتِح  وم��ن ذلك مث��اًل يف »قوله: )الَّ��ذي اِذا ُدعي��َت بِِه َعىل َمغالِ��ِق َأْبواِب السَّ
ِة اْنَفَرَجْت(«. مْحَ ْح�َمِة اْنَفَتَحْت، َوإِذا ُدعيَت بِِه َعىل َمضآئِِق َاْبواِب ااْلَْرِض لِْلَفَرِج بِالرَّ بِالرَّ

يلمح الش��يخ، يف ه��ذه الفقرة ما يف إجرائيَّة )البس��ط(، و)التَّك��رار(، من تعينٍي 
بالغيٍّ بديعيٍّ مجايلٍّ معكوًس��ا م��ن أثر النَّصِّ القرآيّن، ناهيك بتوظيف��ه آليَّة يف التَّوضيح 
وال��رشح، قال: »منها: البس��ط: ه��و االتيان باللَّف��ظ الكثر عىل املعن��ى القليل لكن 

رشطه زي��ادة الفائدة، كقول��ه تع��اىل: چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
��ه ل��و ت��رك األطن��اب مل يذك��ر: چۆ ۆچ؛ ألنَّ إيامن��م   ۆ ۆچ)3(. فإنَّ
ال ينك��ره من يثيبهم، فال حاجة إىل اإلخبار به؛ لكونه معلوًما، لكن حُس��ن ذكره لفائدة 
غيب فيه... ويف الفقرت��ني كان يمكنه أن يقول لو ترك األطناب:  إظه��ار رشفه والرتَّ
محة  ر لفظة الرَّ محة«. لكنَّه كرَّ ��امء النفتحت، ومضايق األرض النفرجت بالرَّ »مغالق السَّ
ر املتكلِّم الكلمة بلفظها ومعناها لتأكيد  ملا سيجيء بيانه... ومنها التكرار... وهو أن يكرِّ

الوص��ف أو املدح أو غره، كقول��ه تعاىل: چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
)1( سورة احلجرات، من اآلية: 2.

فات: 127. )2( صفوة الصِّ
)3( سورة غافر، من اآلية: 7.
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ۆ  ۇ  چۇ  تع��اىل:  وقول��ه  گچ«)1(.  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ۆ چ«)2(... ويف الفقَرَتني تكرير ذكر الرمحة واألبواب وذلك لتأكيد حصول الرمحة 

وكشف العذاب، وتفريج املضايق وفتح األبواب«)3(.
ا  ا َوُبُروجاً ا اْلَكواكِ��َب َوَجَعْلَتها ُنُجوماً ومن ذلك مث��اًل أيًضا يف »قوله: )َوَخَلْقَت هِبَ

ا(«. َوَمصابيَح َوزينَةاً َوُرُجوماً
ء...  ى بالتَّقس��يم، وهو اس��تيفاء أقس��ام اليَّ ق��ال: »هذا يف عل��م البديع ُيس��مَّ

وم��ن أمثل��ة التَّقس��يم القرآنيَّ��ة... قول��ه تع��اىل: چى ى ائ ائ ەئ 
واع��ق والطمع يف الغيث...  ەئچ))(. ولي��س يف رؤية الربق غ��ر اخلوف من الصَّ

وم��ن أمثلته أيًضا... قوله تع��اىل: چۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 
ا أن ال يكون له ولد  ا اإلنس��ان: إمَّ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ)5( فأمَّ
ا ذكًرا أو أنثى، أو ذكر وأنثى، وقد اس��توىف س��بحانه يف اآلية  أو يكون له ولد، والولد إمَّ

مجيع األقسام«)6(.
��م  وبع��د ذلك ق��ال: »إذا عرفت ذلك فالتَّقس��يم حاصل فيام ذكره؛ ألنَّه قسَّ
الكواك��ب إىل النُّجوم والربوج واملصابيح والزينة والرجوم فاس��توىف أقس��امها«)7(. ُثمَّ 

اعرتض الكفعمّي عىل نفسه، وقال: إنَّ من الكواكب ما يتدى هبا كقوله تعاىل: چڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ)8(، ومل يذك��ر ذلك يف قس��مة الكواكب!. ُثمَّ أجاب 

)1( سورة إبراهيم: 6).
)2( سورة املؤمنون، من اآلية: 36.

فات: 93-92. )3( صفوة الصِّ
))( سورة الرعد، من اآلية: 12.

)5( سورة الشورى، من اآليتني: 9) و50.
فات: 169-168. )6( صفوة الصِّ

فات: 169. )7( صفوة الصِّ
)8( سورة األنعام، من اآلية: 97.
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بأنَّ كواكب اهلداية داخلة يف لفظي النجوم واملصابيح، فالقسمة مستوفاة حينئٍذ«)1(.

عائّي- الوقف واالبتداء مثال علوم القرآن قاعدة يف توجيه معنى النَّصيِّ الدُّ
معلوم أنَّ علوم القرآن الكريم، فنوٌن تعتمل عىل تشكيل مدارك، فاعليَّتها التَّكامليَّة 
متييز النَّصِّ وتفس��ره، ولعلَّها وسائل ومقاييس ليست تش��هد عىل ما يف النَّصِّ من مبدأ 
��ام تكون أيًضا حم��الًّ لقياس  مع��ريّف، وقص��د داليّل م��راد، وهو غايتها، فحس��ب، بل ُربَّ
ص مداركها يف مسالك التَّوظيف والتَّطبيق.  مسافات االستنباط والنَّظر، عندما تتش��خَّ
وم��ن هذه الفن��ون )معرفة الوقف واالبت��داء(، قال الزرك��ّي )ت )79ه�(: »وهو فن 
جلي��ل، وبه يعَرف كي��ف أداء الق��رآن. ويرتتب عىل ذل��ك فوائد كثرة؛ واس��تنباطات 

ن االحرتاز عن الوقوع يف املشكالت«)2(. غزيرة. وبه تتبنيَّ معاين اآليات، ويؤمَّ
��يخ الكفعمّي من عل��وم القرآن موضوع )الوق��ف واالبتداء(  ولق��د اعتمد الشَّ
عائّي، فمن ذلك مثاًل يف »قوله: )َوآَمنَّا  منهًجا بيانيًّا وممارس��ة تطبيقيَّة يف رشح النَّصِّ الدُّ
(«. قال: ينبغي الوق��وف عىل )نره(، ُث��مَّ يبتدأ ويقول:  ا- َوَع��ْدالاً بِ��ِه- َومَلْ َن��َرُه ِصْدقاً
)صدًق��ا وعداًل(؛ لئالَّ يش��تبه املعنى بغ��ره؛ ألنَّ املقصود: )وآمنَّا ب��ه ِصْدًقا وعداًل، ومل 

ن��ره(، كام ُأِم��َرت العلامء بالوق��وف يف مواضع كثرة من الق��رآن كقوله تعاىل: چک 
گ گچ، فيق��ف القارئ هنا، ُثمَّ َيبتدأ ويقول: چگ ڳ ڳ ڳ ڳچ)3(. 
وقول��ه تعاىل: چې ې ېچ، فيقف، ُثمَّ يقول: چى ائ ائچ))(، 

وأمثلة ذلك كثرة«)5(.

فات: 170. )1( صفوة الصِّ
)2( الربه��ان يف علوم القرآن، الزركش���ّي: 1/1)2. وينظر: االتقان يف علوم القرآن، الس��يوطّي: 

.236/1
)3( سورة البقرة، من اآلية: 258.

))( سورة املائدة، من اآلية: 5.
فات: 35). )5( صفوة الصِّ
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املح�ر الثاين

فات( قراءة يف  مالمح التَّف�شري القراآيّن يف )�شف�ة ال�شِّ
ميتاتف�شرييَّة)1(

يَّة ترشحييَّة، تقتيض اس��تدعاء منطق  أملحُت آنًفا إىل أنَّ قراءة أّي ممارس��ة تأليفيَّة نصِّ

ة ممارس��ة وعمل، تقوم عىل مذاكرة هذه  ماهتا أبجديَّ نات علوم القرآن وآدابه يف مقدِّ )1( أقامت مدوَّ
املعارف القرآنيَّة وبيان أمهيَّتها يف التَّوظيف والتَّفس��ر، ملا فيه التَّفس��ر من هدف وغرض وغاية 
تق��وم عىل أرشفيَّ��ة موضوعه، قال الزركّي )ت )79ه�(: »ل�امَّ كان��ت علوم القرآن ال تنحرص، 
ومعانيه ال تستقي، وجبت العناية بالقدر املمكن... فاستخرت اهلل تعاىل- وله احلمد- يف وضع 
نته من املعاين  كت��اب يف ذلك جامع مل��ا تكلَّم الناس يف فنون��ه، وخاضوا يف نكته وعيون��ه، وضمَّ
اآلنيق��ة، واحلكم الرش��يقة ما ي��زُّ القلوب طرًبا، ويبه��ر العقول عجًبا، ليك��ون مفتاًحا ألبوابه، 
وعنواًن��ا عىل كتابه، معينً��ا للمفرسِّ عىل حقائق��ه، ومطَّلًعا عىل أرساره ودقائق��ه...«. الربهان يف 

مة املؤلِّف: 23. علوم القرآن، مقدِّ
ة تس��تلزم أصول مبادئها التكوينيَّة يف كش��ف املراد تفاعاًل، أصبح  وألنَّ هذه املامرس��ة التفس��ريَّ  
تفس��ر يف منظومة اخلطاب القرآيّن ممارس��ة تتجىلَّ فيام جامعيَّت��ه التَّكامل اإلجرائّي  يف ظنِّ��ي أنَّ الَّ
ره األخّص أيًضا،  ره األعّم، بل يف خصوص تص��وُّ ملوس��وعة علوم القرآن، وليس ه��ذا يف تصوُّ
وإالَّ فكيف يمكن كش��ف مراد النَّصِّ القرآيّن، من غر اعت��امل معارفه وعلومه مجيًعا، تلك التي 
، لتكشف عن معانيه ودالالته ومقاصده، وهذه العلوم  ن ش��بكة دوائر معارفيَّة حتيط بالنَّصِّ تكوِّ
ة النَّظ��ر يف النَّصِّ القرآيّن،  ��ام هي عبارة عن مفاهي��م ومفاتيح صنع جماالهت��ا التَّكوينّية والنقديَّ  إنَّ
، بل هي منظومة معرفيَّة  وال تعني، أعني: هذه العلوم بام فيها من وسائل وآليَّات، تضييًقا للنَّصِّ
د  كام تقرتح عىل نفسها التَّوصيف حني التَّوظيف تقرتح عىل نفسها النقد أيًضا. يقول األستاذ حممَّ
ين إىل املوسوعيَّة ال يرتجم عندهم رغبة يف االستقصاء اجلذرّي ملعاين=   احلرش: »إنَّ جلوء املفرسِّ
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تكوينها التَّأس��يّي والنَّقدّي، وهو أمر منوط باس��تفتاء ما كانت تعتمد عليه من أصوٍل 
دة؛ صياغَة رؤيتها، واستنباط  وكش��ف ما كانت تس��تند إليه من مرجعيَّات معرفيَّة متعدِّ

ة والغائيَّة. رات األوليَّة واإلنجازيَّ فلسفتها يف التَّصوُّ
دة  فات( أنَّه يقوم عىل منظومة معرفيَّة متعدِّ نة )صفوة الصِّ ح مدوَّ ولقد بدا يل من تصفُّ
ََذت حكاًم يف رصد معامل البيان  م بنا ذلك، اختَّ املستويات، قرآنيَّة الطابع والتَّكوين، وقد تقدَّ
��امت(، ب��ل أنَّ بعض جوانبها انف��رد يف تكوين خصائص  والتَّوضي��ح يف رشح دعاء )السِّ
ة التي تس��تند إىل مبادئها وآليَّاهتا األوليَّ��ة والنِّهائيَّة  وس��امت تنحو نحو املعاجلة التَّفس��ريَّ

املعتمدة يف التَّفسر والتَّأويل القرآيّن، ويمكن لنا اجرتاح ذلك وقراءته عىل نحو ما يأيت:

يَّة �شِّ مفاتيح املعاين النَّ
- دائرة معارف العلوم واآلداب التي حيتاج إليها املفرسيِّ

��س عل��امء العربيَّة، عىل خمتلف مش��ارهبم واهتامماهت��م)1( من دراس��ات النَّصِّ  أسَّ
ري اليسر، موسوعات/دائرة معارف، وبمناهج  لت، يف تصوُّ القرآيّن ُأسًسا وآليَّات شكَّ
استلزم إحرازها يف املامرسة التَّحليليَّة؛ إدراك مراد النَّصِّ القرآيّن: تفسره وتأويله، وهي 

دت املعارف املطبَّقة  ة التي مهام تع��دَّ ، وإنَّام يرتجم اقتناًعا عميًقا نبس��بة املعرفة التفس��ريَّ =النَّصِّ
ا تظلُّ غر مس��توفية ملا حيفل به النَّصُّ ويتَّس��ع له من عوامل دالليَّة وإمكانيات تأويليَّة«.  فيها، فإنَّ

النَّصُّ وآليَّات الفهم: )9.
مة جامع التفاس��ر، الراغب األصفهايّن: )9، والربهان يف علوم القرآن، الزركّي:  )1( ينظر: مقدِّ
100/2، و113-)11، واالتق��ان يف عل��وم الق��رآن، الس��يوطّي: )/162، و173، ومعرتك 
ّي: 10/7)، ومناهل العرفان،  األقران، السيوطّي: 99/1، والزيادة واإلحسان، ابن عقيلة املكِّ
ة، عّل أكرب املازن��درايّن: 6/1)،  ��ة يف القواع��د التَّفس��ريَّ الزرق��ايّن: 52/2)، ودروس متهيديَّ
ة، جعفر  د هادي معرف��ة: 9/9)، واملناهج التفس��ريَّ و139، والتمهي��د يف عل��وم الق��رآن، حممَّ
غر: 36، وبحوث  د حسني عّل الصَّ ة لتفسر القرآن الكريم، حممَّ السبحايّن: 21، واملبادئ العامَّ

يف منهج تفسر القرآن الكريم، حممود رجبي: 278/1.
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ة، وشبكة من املفاهيم والفنون القبليَّة  مات التَّمهيديَّ مجلة من األصول املعلوماتيَّة واملقدِّ
هتيِّ��ئ ل�َمن أراد النَّظ��ر يف النَّصِّ القرآيّن فهَم النَّّص وكش��ف أرساره، وبي��ان ما فيه من 
مع��اٍن ومقاص��د)1(، وُبنَِي عىل فقدانا عن��د اإلجراء مفاهيُم من النقص، وس��وء الفهم 

واضطراب الفكر، فضاًل عن اإلثم، أعوذ باهلل تعاىل.
م��ات املعرفيَّ��ة الت��ي  ��يخ الكفعم��ي ع��ىل أغلبيَّ��ة ه��ذه امُلقدِّ ولق��د اعتم��د الشَّ
ّ والتَّفس��ر الق��رآيّن، ناهي��ك بالق��درة ع��ىل  صت يف مس��الك التَّوجي��ه النَّ��صِّ تش��خَّ
التَّوظي��ف واإلج��راء، منه��ا: أص��ول اللُّغ��ة)2(، واالش��تقاق)3(، واملباح��ث األدبيَّة))(: 
وائيَّ��ة)7(،  ��ة والبالغيَّ��ة، والفقهيَّ��ة)5(، والكالميَّ��ة)6(، والرِّ  املب��اين التَّرصيفيَّ��ة والنَّحويَّ

د وبيان  )1( قال الزركّي يف حدِّ علم »التَّفسر: علم ُيعرف به فهم كتاب اهلل املنزل عىل نبيه حممَّ
معانيه واس��تخراج أحكامه وِحَكمه. واس��تمداُد ذلك من علم اللُّغة والنَّحو والتَّرصيف وعلم 
البيان وأصول الفقه والقراءات. وحيتاج ملعرفة أس��باب النزول والناسخ واملنسوخ«. الربهان يف 

علوم القرآن: 25/1.
فات، مثاًل: 76، و109، و116، و119، و121، و125، و)13، و3)1،  )2( ينظ��ر: صفوة الصِّ
و153، و165، و168، و169، و171، و181، و183، و186، و191، و193، و201، 
و1))،  و38)-39)،   ،357 و  و326،  و301،   ،299 و6)2،  و236،  و218،  و207، 

و5)).
)3( ينظر: املصدر نفسه، مثاًل: 259، و292، و311، و357.

))( ينظ��ر: املص��در نفس��ه، مث��اًل: 88، و89، و100، و105، و110، و112، و123، و128، 
و159، و168، و171، و196، و198، و200، و259، و278، 309، و32)، و39).

)5( ينظر: املصدر نفسه، مثاًل: ))1-115، و358.
)6( ينظر: املصدر نفس��ه، مثاًل: و121، و122، و156، و323، و350، و)35، و358، و378، 

و35).
)7( ينظ��ر: املصدر نفس��ه، مث��اًل: 75، و118، و120، و130، و2)1، و162، و)19، و197، 
و205، و210، و237، و))2، و251، و260، و266، و269، و301، و308، و312، 

و323، و361، و365، و369، و378، و378، و381.
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ة والّتأويليَّ��ة)2(، فض��اًل ع��ن كتبه ذات��ه))3، وقد  ن��ات التَّفس��ريَّ والتَّارخييَّ��ة)1(، واملدوَّ
نات املختلفة نصوًصا بنقله، وس��نأيت عىل بع��ٍض آخر منها بياًنا  م��رَّ بن��ا بعض هذه املدوَّ
بحسب ممارساته، وهي أصول وآداب وثقافات، يف مجلتها، ُتعرب عن حوزته العلميَّة، 
، مراصد عليا ملالمح التَّفس��ر  ة والتأويليَّة، وهي بال ش��كٍّ وإمكاناته ومواهبه التَّفس��ريَّ

.القرآيّن عىل العموم لديه

يَّة نات التَّفسرييَّة- مصادره ونقوالته النَّصيِّ يف املدوَّ

��يخ الكفعمّي يف النَّظر والتَّفس��ر  ة التي اعتمدها الشَّ نات التَّفس��ريَّ ف��ت املدوَّ ألَّ
القرآيّن، ألَّفت ثقافة تفصح عن طرائق منهج ُأطَِّر برؤية تسبقها نيَّة نقيَّة يف الرصد، ليس 
نات  يف النَّقل واالقتباس والعرض فحسب، بل يف التَّحليل والنَّقد أيًضا، وألنَّ هذه املدوَّ
فوة(، ومثَّلت منابع عطاء اختلفت ألوانا،  كثرة س��طَّرت أزهاًرا خمتلفة يف حدائق )الصَّ
يَّة أعربت عنها  لته من أمهِّ دت أجناس��ها، لذا س��نقترص عىل ذكر بعض منها، ملا شكَّ وتعدَّ
ٍل ما، حم��طَّ عنايته واعتامده يف  ��يخ الكفعمّي نفس��ه، حتَّى أصبحت، يف تأمُّ نقوالت الشَّ

نات))(: ّ والتَّفسر القرآيّن، ومن هذه املدوَّ اإلدراك والتَّوجيه النَّصِّ

فات، مثاًل: 107، و188، و298، و308، و320، و337، و)36، و382،  )1( ينظر: صفوة الصِّ
و)38، و388.

)2( ينظ��ر: املص��در نفس��ه، مث��اًل: 77، و78، و87، و103، و108، و113، و122، و132، 
و195،  و190،  و186،  و)18،  و181،  و165،  و163،  و160،  و159،   ،1(3 و1)1، 
 ،257 و250،  و))2،  و2)2،  و229،  و222،  و216،  و208،  و205،  و198،  و196، 
و373،  و370،  و359،  و352،   ،350 و326،  و)32،  و322،  و320،  و308،  و269، 

و377، و379، و381، و391، و398، و32)، و38)، و3))، و7)).
و227،  و197،  و179،  و126-125،  و83،  و77،   ،76 مث��اًل:  نفس��ه،  املص��در  ينظ��ر:   )3(

و1)2، و))2، و260، و269، و293، و373، و378، و51).
يَّة واعتبارات، وما فيها من خلفيَّات= نات من أمهِّ  ))( أقول: لسُت هنا بصدد بيان وتقيم ما هلذه املدوَّ
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ّي: 1. تفسري الُقميِّ

ٍة)1(،  ّي عّل بن إبراهيم )ق3ه�(( غر مرَّ يخ الكفعمّي عن )تفسر الُقمِّ نقل الشَّ
 وائيَّة، وهو من أوائلها، ولعلَّ يف اعتامده ومن املعلوم أنَّ هذا التَّفس��ر من التَّفاسر الرِّ
ّ وبيانه، بل لعلَّ  وائيَّة يف التَّفسر القرآيّن والتَّوضيح النَّصِّ نة الرِّ يَّة املدوَّ له ما يشر إىل أمهِّ
في��ه رؤي��ة ملنهجيَّة التَّفس��ر بالنَّقل واملأثور لدي��ه. وقد مرَّ بنا بعض من ه��ذه النُّقوالت 

يَّة منه عنه، ونذكر منها هنا أيًضا ما يأيت: النَّصِّ
 أنَّه ما ن��زل جربئيل :يف تفس��ر عّل ب��ن إبراهيم، ع��ن الص��ادق« :ق��ال
ع��ىل النَّب��ي إالَّ كئيًب��ا، ومل ي��زل كذل��ك من��ُذ أهل��ك اهلل تعاىل فرع��ون، فل��امَّ أنزل 
اهلل تع��اىل: چچ چ چ ڇچ)2(، اآلي��ة، ن��زل ضاح��ًكا مس��تبرًشا، فس��أله 

النَّب��ي ع��ن ذلك، فق��ال: ل���امَّ أغرق اهلل تع��اىل فرع��ون، ق��ال: چڤ ڦ ڦ ڦ 
في��ه،  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ)3(، فأخ��ذت مح��أًة، فوضعته��ا يف 

وقلت ل��ه: چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇچ))(، ُث��مَّ ِخفُت أن تلحقه 
مح��ة، وفرق��ُت ممَّا فعلُته، فلامَّ أم��رين ريبِّ أن ُأؤدِّي إليك ما قد علم��ت أنَّه كان يريض   الرَّ

اهلل فَأِمنُت«)5(.

=وأص��ول ومنهجيَّ��ات، ُثمَّ عرضه��ا وحتليلها، بقدر ما ه��و إجراؤه بيان ما اعتمد عليه الش��يخ 
نت له خلفيَّات ثقافيَّة واس��عة، وأصواًل معرفيَّة عميقة  ا كوَّ الكفعم��ّي منها، إثباًت��ا، وكيف أنَّ
ّ والتَّفس��ر القرآيّن، وامتياز ما كان يعتمده من نقوالته منها بحس��ب االختيار  يف التَّحلي��ل النَّصِّ

القصدّي الذي جرت عليه أقالمه، وصحائف مكتوباته.
فات: 0)1، و163، و187، و229، و251، و)32، و369. )1( ينظر: صفوة الصِّ

)2( سورة يونس، من اآلية: 91.

)3( سورة يونس، من اآلية: 90.
))( سورة يونس، اآلية: 91.

فات: 230-229. )5( ينظر: صفوة الصِّ
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2. الغريبني للهروّي:

ّيات كتاب )الغريبني يف القرآن واحلديث( للهروّي: أيب عبيد أمحد بن  يب��دو أنَّ نصِّ
��يخ الكفعمّي، إذ نقل عنه  د صاحب األزهري )ت01)ه�( كانت حمطَّ عناية الشَّ حممَّ
كثًرا)1(، وكثًرا ما مجع بينه وبني نقوالته عن الطربيّس، فضاًلَ عن سواه، كام سيأيت، ويف 
دة، وهو كتاب عىل ما فيه من لغة الغريبني/الواضحني، فيه من التَّفسرات  مناسبات متعدِّ
يَّات داعمة للتوجيه والتَّفسر، وممَّا نقله عنه قوله  يخ الختيارها نصِّ ما انش��دَّ إليها الشَّ
 مث��اًل: »قال اهلروّي: فقوله تع��اىل: چڑ ڑ ک ک ک کچ)2(، اللَّيل هنا يف معنى 

اجلمع، أي: كانوا قلياًل من الليايل ما ينامون، أي: يصلُّون يف أكثرها«)3(.
وممَّا نقله عنه أيًضا، قال: »العاَل�مون: قال الطربيّس يف جوامعه: العامَل اسم ألُويل 
انع من اجلواهر واألعراض.  الِعلم من املالئكة والثَّقلني. وقيل: هو اسم ملا ُيعلم به الصَّ

وق��ال اهل��روي يف غريبي��ه: العامَلون: ه��و اجلن واألن��س، بدليل قول��ه تعاىل: چۆ 
ۈ ۈچ))(«)5(.

وعنه أيًضا، قال: »قال اهلروّي يف غريبيه: وقوله تعاىل: چک ک گ گ 
گچ)6(، أي: عطًفا وصنًعا. وقوله تعاىل: چٻ ٻ پ پچ)7(، أي: رزق من 

ف��ات: 87، و109، و111، و113، و)11، و131، و165، و181،  الصِّ ينظ��ر: صف��وة   )1(
و)39،  و382،  و381،  و362،  و318،  و258،  و9)2،  و6)7-2)2،  و230،  و222، 

و26)، و32)، و)))، و55). 
)2( سورة الذاريات، من اآلية: 17.

فات: 181. )3( صفوة الصِّ
))( سورة الفرقان، من اآلية: 1.

فات: 132-131. )5( صفوة الصِّ
)6( سورة األنبياء، اآلية: 107.

)7( سورة اإلرساء، من اآلية: 28.
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ربِّك، وكذا قوله تعاىل: چڱ ں ں ڻ ڻچ)1(. وقوله تعاىل: چٱ ٻ 
 ٻ ٻ ٻ پ پچ)2(، أي: مطًرا وخْصًبا بعد جماعة، وأراد بالنّاس الكافرين هنا. 

حم: العطف والرمحة...«))(. وقوله تعاىل: چۇ ۆچ)3(، أي: عطًفا والرُّ

3. التيِّبيان، للشيخ الطويّس:
��يخ الكفعم��ّي إيراد ن��صٍّ من )التِّبيان يف تفس��ر القرآن( للش��يخ  ومل ي��رتك الشَّ
��يخ يف  د بن احلس��ن )ت60)ه���(، إذ ذكره، قائال: »قال الشَّ الط��ويّس أيب جعفر حممَّ
تبيانه: يف تفس��ر قول��ه تع��اىل چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ)5(، 
كور، وكلُّ رجٍل إنس��ان، وليس  بي من الذُّ فقال: الرجل هو إنس��ان خارج عن حدِّ الصَّ

كلُّ إنساٍن رجاًل؛ ألنَّ املرأة إنسان«)6(.

4. جممع البيان وجوامع اجلامع، للطربيّس:

��يخ الكفعمّي ل�)جممع البيان(، و)جوامع اجلامع يف تفسر  يبدو يل من قراءة الشَّ
ب بأمني اإلسالم )ق6ه�(،  القرآن(، للش��يخ الطربيّس: أيب عّل الفضل بن احلسن، امللقَّ
يَّة، وكان له فيهام من تفس��ر وتأويل، أو توضيح وبيان من  أنَّه ما جاء عىل أمٍر ذي أمهِّ
لغٍة، أو رواية، أو تاريخ وحكاية، إالَّ ودلَّ عليه منهام بدليل، وأش��ار إليه منهام بربهان، 
ر  ي يتصوَّ يَّاهتام توضيحاٍت ملوضوعاٍت واس��تنباطاٍت، جتع��ل املتلقِّ ب��ل أنَّه عقد عىل نصِّ
��ام يف موض��ع التَّقدير واإلكبار لديه م��ا تنعكس عليه مالحمه��ام املنهجيَّة واملوضوعيَّة  أنَّ

)1( سورة هود، من اآلية: 9.
)2( سورة يونس، من اآلية: 21.

)3( سورة الكهف، من اآلية: 81.
فات: 258. ))( صفوة الصِّ

)5( سورة األعراف، من اآلية: 62، واآلية: 96.
فات: 196. )6( صفوة الصِّ
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يف التَّرشي��ح البيايّن والتَّفس��ر القرآيّن؛ وذلك لكثرة ما ينقل عنه��ام، ويأخذ منهام)1(، إنَّه 
��يخ الطربيّس؛ ألنَّه، أعني  م��ن أهمِّ مرجعيَّاته األوىل. بل هو كذلك يف جلِّ مؤلَّفات الشَّ
الكفعمّي، مل يكتِف بام ينقل عنه منهام، بل ممَّا كان للش��يخ الطربيّس من غرمها)2( أيًضا، 

: ا منهام ُيظهر ما نحن فيه من متثيل وداللة، ناهيك بام مرَّ ولعلَّ نصًّ
ر أمره وإرادته،  ... عبارة ع��ن ظهور اقتداره تعاىل للجبل وتص��دُّ ق��ال: »التَّجلِّ

كام ذكره الطربيس«)3(. وقال: »قال الطربيّس يف تفس��ر قوله تعاىل: چٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پچ))(، إنَّ الفرق بني اخللق واجلعل، أنَّ اخللق 
في��ه معنى التَّقدير، واجلعل فيه معنى التَّصير كإنش��اء يشء من يشء، أو تصير يشء... 

أو نقله من مكان إىل مكان، ومن ذلك: چڃ ڃ ڃچ))5((، چپ پ 
 پچ... واملعنى: أنَّه تعاىل خلق الساموت واألرض وأنشأ اللَّيل والنَّهار، وما ال يقدر 

ياء: قال الطربيّس: هو أعظم من النُّور«)6(. عليه سواه... والضِّ
وق��ال: »وعند أهل الكت��اب: أنَّ التابوت محل إىل ناحي��ة كرزيم من ناحية طور 
س��يناء، فكانت تظلُّه بالنَّهار غاممة وي��رشق عليه بالليل عمود من نار، وكان يدهلمُّ عليه 
الطريق لياًل. قال الطربيّس: كان الغامم يظلُّ بني إرسائيل من حرِّ الش��مس لقوله تعاىل: 

ف��ات: 78، و108، و113، و)13، و131، و0)1، و1)1، و158،  الصِّ ينظ��ر: صف��وة   )1(
و159، و161، و195، و198، و208، و216، و217، 221، 229، و230، 269، 282، 
و377،  و373،  و370،  و366،  و360،  و352،  و350،  و323،   ،322 و315،  و308، 

و379، و380، و387، و391، و395، و00)، و10)، و17)، و7))، و)5)، و55).
)2( ينظر: املصدر نفسه: 286، و326، 371.

)3( املصدر نفسه: 350.
))( سورة األنعام، من اآلية: 1.

)5( سورة األعراف، من اآلية: 189.
)6( صفوة الصفات: 159-158.



ار كاظم داود اأ.م.د. عماد جبَّ

87

هـ(
14

41
 - 

2م
02

0(
ع 

ربي
ن 

عو
رب

األ
 و

حد
لوا

د ا
عد

ال

چۉ ۉ ېچ)1(، ويطلع هلم بالليل عمود من نور ييضء هلم«)2(.

وقال: »ويف جوامع الطربيس: أنَّ مدين مسرة ثامنية أيام من مرص«)3(.
ة  وق��ال: يف مع��رض حياة النَّبّي، وس��نواته، ق��ال: ويف الع��ارشة: حجَّ حجَّ
الوداع، وفيها كان النَّصُّ عىل عّل، ونزل قوله تعاىل: چچ چ چ ڇچ. 
ق��ال الط��ربيس: وهي آخ��ر فريضة أنزهل��ا اهلل تع��اىل: چڇ ڇ ڇچ))(، أي: 

.)5(»روى ذلك عن الباقر ،بوالية عّل بن أيب طالب

5. مفاتيح الغيب، للرازي:

ى )التفسر الكبر(  ة أيًضا )مفاتيح الغيب( امُلس��مَّ وكان من مرجعيَّاته التفس��ريَّ
ين الرازي )ت606ه�(، إذ نقل  ب بفخر الدِّ د بن عمر بن احلس��ن امللقَّ أليب عبد اهلل حممَّ
يَّة)6( مفيدة ملس��ألة، أو موضوع، فمن ذل��ك مثاًل قوله: »قلُت: وهنا  عنه نقوالت نصِّ
فائدت��ان أخراوتان ]كذا[، مل يذكرها املقداد يف جتوي��ده، ذكرمها الرازي يف كتابه مفاتيح 
ء س��بًبا  الغي��ب، األوىل: أنَّ قوهل��م: »القتل أنفى للقت��ل«، ظاهره يقتيض أن يكون اليَّ
النتفاء نفس��ه، وهو حمال بخالف قوله تع��اىل: چڭ ۇچ)7(، فإنَّه ليس كذلك. 
ا تفيد الردع  والثاني��ة: قوهلم: »القتل أنفى للقتل« ال يفي��د إالَّ الردع، بخالف اآلية، فإنَّ

عن القتل وعن اجلراح فهو أمجع الفوائد«)8(.

)1( سورة البقرة، من اآلية: 57.
فات: 206. )2( صفوة الصِّ

)3( املصدر نفسه: 208.
))( سورة املائدة، من اآلية: 3.

فات: 17). )5( صفوة الصِّ
)6( ينظر: املصدر نفسه: 103، و190، و320.

)7( سورة البقرة، من اآلية: 179.
فات: 103. )8( صفوة الصِّ
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وعن��ه أيًض��ا قال: »ذكر ال��رازي يف مفاتيح الغيب: أنَّ النَّب��ّي ل�امَّ عرج به إىل 
  امء رأي مالئكة يف موضع بمنزلة سوق يمي بعضهم جتاه بعضهم. فسأل النبّي السَّ
جربئي��ل: إىل أين يذهبون؟ ق��ال: ال أدري إالَّ أينِّ أراهم منذ ُخِلقت، وال أرى ملًكا 

قد رأيته قبل ذلك...«)1(. احلديث.

6. كنز العرفان، للمقداد السيورّي:
وقد كشفت قراءته أيًضا ل�»كنز العرفان يف فقه القرآن« جلامل الدين املقداد بن عبد 
��يورّي )ت826ه�(، عن تأسيس اس��تدراك موضوعّي، ومنبًعا لتوجيه الفروق  اهلل السِّ
واآلراء، يف مواض��ع)2(، منه��ا مثاًل قول��ه: »قال املقداد يف كنزه: والفرق بني الش��اهد 
ل الشهادة، فهو  ل بمعنى احلدوث والثاين بمعنى الثبوت، فإنَّه إذا حتمَّ والشهيد، أنَّ األوَّ
له هلا زماَنني أو أكثر فهو ش��هيد، ُثمَّ يطلق  له، وإذا ثبت حتمُّ ش��اهد باعتبار حدوث حتمُّ
له  له جماًزا، تس��ميًة لليء بام كان عليه، كام ُيطلق الشهيد قبل حتمُّ الش��اهد عليه بعد حتمُّ
��ني للطلب، أي: اطلبوا  هب��ا جماًزا، كام يف قوله تعاىل: چڈ ژچ)3(. والسِّ

شهيدين، والطلب إنَّام يكون قبل حصول املطلوب«))(.
اء: العدل بالفت��ح ما عادل ال��يء من غر  وم��ن ذل��ك أيًضا قوله: »ق��ال الف��رَّ
جنس��ه... وقال املقداد يف كنزه: إنَّه يس��تعمل الكرس يف املس��اوي ]كذا[ مقداًرا والفتح 
ا چىئ ىئ ىئ یچ)5(، أي:  يف املس��اوي حكاًم، وإن مل يكن من جنس��ه، وُقِرَئ شاذًّ

ِعدل اإلطعام بكرس العني«)6(.

فات: 190. )1( صفوة الصِّ
)2( ينظر: املصدر نفسه: 113، و398، و32)، و39).

)3( سورة البقرة، من اآلية: 282.
فات: 32). ))( صفوة الصِّ

)5( سورة املائدة، من اآلية: 95.
فات: 39). )6( صفوة الصِّ
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7. زبدة البيان، للطربيّس:

ول��ه أيًضا من )زبدة البيان وإنس��ان اإلنس��ان املنتزع من جممع البيان(، للش��يخ 
يَّات  د عّل البيايّض العامّل صاحب املس��تقيم )ت 877ه�()1(، له نصِّ زين الدين أيب حممَّ
ح والتَّوضيح. فمن ذلك  ة، اعتمدها)2( يف الرشَّ روائيَّة طويلة وقصرة، وجماالت تفسريَّ
مث��اًل قوله: »ويف كتاب الزبدة عن اإلمام الباقر: ه��ذا التابوت هو الذي أنزله اهلل 
تعاىل عىل أميِّ موسى، فوضعته فيه، وألقته يف البحر، فلامَّ حرضت موسى الوفاة وضع فيه 
ة وأودعه وصيَّه بوشع بن نون، فلم يزل بنو  األلواح ودرعه، وما كان عنده من آثار النبوُّ
وا به فكان الصبيان تلعب به، فرفعه  ك به، وهم يف عزٍّ ورشٍف حتى اس��تخفُّ إرسائيل تتربَّ

اهلل تعاىل عنهم«)3(.
ومن��ه أيًض��ا قوله: »ويف زب��دة البي��ان: أنَّ اهلل تعاىل خلق النهار قب��ل الليل، قال 

تعاىل: چىئ ی ی یچ))(، أي: قد سبقه النهار«)5(.

يَّة معرفيَّة وا�شعة االآفاق قلّي، �شالمل ن�شِّ اكم النَّ الرتَّ

اهات يف القراءة والنَّظر يف مشرتك موضوعّي تضافر النقوالت، اتيِّ

��يخ الكفعمّي وتتضافر ومس��تنداته وقراءاته يف مس��ألة،  قد ترتاكم نقوالت الشَّ
��ابقة، وس��واها؛ وذلك لتدعيم األفكار  ة السَّ نات التَّفس��ريَّ أو موضوع واحد من املدوَّ
 املطروح��ة إحدامها مع األَُخرى، وهو منهج وخمطَّط إس��رتاتيجّي كثًرا ما س��ار عليه

ق، ينظر: صفوة الصفات، هامش التحقيق: )18. )1( هذا من ترجيحات األستاذ املحقِّ
فات: )18، و106، و205، و250، و251، و)37. )2( ينظر: صفوة الصِّ

فات: 205. )3( صفوة الصِّ
))( سورة يس، من اآلية: 0).

فات: )185-18. )5( صفوة الصِّ
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فوة(، وعىل مس��تويات ومن��ازل خمتلفة، ما يكش��ف امتياز حضور هذه  يف طيَّ��ات )الصَّ
دة الطابع الفه��ريّس واملوضوعّي يف ذهنه الكريم،  نات املعرفيَّة املتعدِّ املرجعيَّ��ات واملدوَّ
ل عنده نظًرا يف ترك ما عداه يف التَّأصيل وإبالغيَّة  ناهيك باصطفاء ما يراه مناسًبا، ليشكِّ

التَّثقيف.
ة، ومها اس��امن  ��دَّ اء: الشِّ َّ فم��ن ذلك مثاًل قوله: »قال اجلوهرّي: البأس��اء والضَّ
مانة.  اء: امل��رض والزَّ َّ ة، والضَّ ��دَّ ث��ان. ويف جوامع الطربيّس: البأس��اء: الفقر والشِّ مؤنَّ
اء، وه��و يف األنفس، وهو القتل.  َّ ويف الغريب��ني: البأس��اء يف األموال وهو الفقر، والضَّ
اء  َّ  وقريب منه قول املقداد يف كنزه: وهو أنَّ البأساء ما يتعلَّق باملال كالفقر، وغره. والضَّ

مانة وغرمها«)1(. ما يتعلَّق بالبدن كالعمى، والزَّ
وقول��ه أيًضا يف مقول��ة »)الناس(: قال اجلوهرّي: الناس ق��د يكون من اإلنس، 
. قال تعاىل: چۀ ہ ہ ہ ہچ)2(، وامل��راد: الثََّقلني. قال  ومن اجل��نِّ
صاح��ب األلفاظ: ومج��ع الناس أن��ايس. وقال اب��ن خالويه: ليس كذل��ك؛ ألنَّ واحد 
اء: وجائز أن يكون إنس��اًنا من مجعه أَناِسني، ثمَّ حَتِذف  األنايس إني، كام ترى، قال الفرَّ
النون وُتدِغم بعد أن تقلبها ياًء. وقال الطربيّس: األنايس مجع إني، أو إنسان، كالظرايّب 
يف مجع الظربان عىل قلب النون من أناس��ني، وظرابني ياء. ويف كتاب احلامس��ة: قال ابن 

ي آدم إنس��اًنا؛ ألنَّه ُعِهَد إليه فنسى، قال تعاىل: چٿ ٹ ٹ ٹ  عبَّاس إنَّام ُس��مِّ
ٹ ڤ ڤچ)3(. واحتذى أبو متَّام قول ابن عبَّاس، فقال:

ا فإنمَّ العهوَد  تلك  تنسنيمَّ  ال 
النمَّاسي ��ك  ألنمَّ إنساًنا؛  يَت  ُسمِّ

فات: 113. )1( صفوة الصِّ
)2( سورة السبأ، من اآلية: 28.
)3( سورة طه، من اآلية: 115.
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قلُت: يف كتاب كيمياء اإلرشاق أنكر ذلك، وقال: إنَّ يف طبيعة اإلنسان املؤانسة مع 
يَت إنساًنا ألنَّك نايس، ظنَّ أنَّه مشتقٌّ من  ي إنساًنا، وَمْن قال: ُسمِّ بني نوعه، ولذلك سمِّ
النسيان، وقد أخطأ. ويف رسائر ابن إدريس: اإلنسان اسم جنس يقع عىل الذكر واألنثى 
بغ��ر خ��الف لقول��ه تع��اىل: چٻ ٻ ٻ پچ)1(، ومل َي��ِرد تع��اىل الذكور دون 
 يخ�� اإلن��اث...«)2(، إىل مصادر ومراجع أخرى متثِّل فهرس��ة )ببليوغرافيا( ملكتبة الشَّ

املوسوعيَّة الثَّقافيَّة، وهي تطول.
ي بأنَّه يعتمد عىل  اكم املعريّف إىل املتلقِّ يخ الكفعمّي هبذا الرتَّ أقول: هل يوحي الشَّ
اه وبحسب ما يشتقُّ منه  ًدا إيَّ منهج يف البيان واإليضاح، وطريقة يف التَّفسر القرآيّن، حمدِّ
من آليَّات ووسائل، وما تشر إليه هذه، ناهيك بام ُيالحظ من جهات االستناد املرجعّي، 
، مشوبة بالعقل واالجتهاد  من أنَّه يس��لك طريقة التَّفسر باملأثور: تفس��ر النَّصِّ بالنَّصِّ
ينّي،  والنَّظ��ر؟!، وهل هي دعوة من��ه إىل تكامليَّة املناهج املعرفيَّة يف ق��راءة النَّصِّ الدِّ
يَّة فيها  اللة النَّصِّ ة القراءات، حني نجد ممارسته الكاشفة عن املعنى والدَّ ديَّ فضاًل عن تعدُّ

من بحث: لغوّي وبيايّن وبالغّي، وروائّي، وتارخيّي، وسواها؟.
دة  إنَّ ما تعنيَّ من إجراءاته الكثرة، وما يف مس��الك التَّوظيف ومس��توياهتا املتعدِّ
امللحوظ��ة، لي��ي أنَّه ما انفكَّ جيري عىل س��بل التَّفس��ر القرآيّن امُلتَب��ع، طرائق ومناهج 
ة النَّّص الذي يقوم عىل لغته،  ًدا مركزيَّ وآليَّات، بل أنَّه ليخرب عنها رصاحًة وضمنًا، مؤكِّ
وم��ا فيها م��ن منازل بيانيَّة كاش��فة عن ذلك املكن��ون املعريّف الذي ينط��وي عليه النَّصُّ 

القرآيّن.
��ة، مل تكن أن تقع يف هام��ش، بل هو نواة  م بنا الق��ول- رؤية مركزيَّ ��ا- ك��ام تقدَّ إنَّ
دة، مل جتعل منه  يف فل��ك، دارت حوله نصوص خمتلفة، وطافت يف رحاب��ه قراءات متعدِّ

)1( سورة العرص، اآلية: 2.
)2( صفوة الصفات: 196-195.
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ماته وأصول  إالَّ حموًرا، ال حاش��ية تعليق ورشح وتوثيق، بل قطًبا تدور حوله وفيه مقدِّ
إدراكاته؛ فهَم مراداته.

مالمح من املناهج التَّف�شرييَّة
املناه��ج التَّفس��ريَّة- يف ظنِّي اليس��ر- محولة مق��والت يف الق��راءة والنَّظر، تعمل 
عىل تأسيس��ها وظائف مقنَّنة يف مجلة من القواعد والفنون االس��تدالليَّة عند اتِّباع طريقة 
راس��ني)1( بني  ، وهي يف نظر العلامء والدَّ ّ معيَّنة يف الكش��ف عن املعاين وبيان املراد النَّصِّ
مقوَلَت��ني: األوىل يقوم تعيينها عىل واق��ع: املنقول، واملعقول، ولكلٍّ منهام صور: القرآيّن 
ا املقولة األخرى، فتنفي احل��رص بعدد معنيَّ إالَّ عىل  والروائ��ّي واللغوّي البي��ايّن... وأمَّ
ا أعني: املناهج بحس��بها،  س��بيل االس��تقراء الناقص، بل تعمل عىل ختطئت��ه أيًضا؛ ألنَّ

رة وضًعا عىل التَّفسر)2(. متأخِّ
وال��ذي يبدو يل أنَّ م��دار التَّوظيف، قد يكون الوس��يط بني كلِّ ه��ذه اإلجراءات 
املنهجيَّ��ة؛ وعىل أيِّ أمٍر، فالق��ول باملوضوع التَّقديرّي، والتَّحلي��ل النَّقدي له حملٌّ آخر؛ 
ة  ة من الطرائق واملناهج التَّفسريَّ ة بيان ما يمكن رصده من املالمح العامَّ ألنَّ الغرض ثمَّ
ة، عىل  ��يخ الكفعمّي يف إجراءاته، وس��ار عليها يف املامرس��ة التَّفسريَّ التي وظَّفها الشَّ
افرتاض س��ؤال: هل يمكن أن نقف عىل مناهج للش��يخ الكفعمي يف التَّفس��ر، وهل 

د  هل��وّي: 125، والتَّمهيد يف عل��وم القرآن، حممَّ )1( ينظ��ر: والفوز الكبر يف أصول التفس��ر، الدِّ
ة يف القواعد  ة، جعفر الس��بحايّن: 7، ودروس متهيديَّ هادي معرفة: 22/10، واملناهج التَّفس��ريَّ
��ة، ع��ّل أكرب املازن��درايّن: 83/1، ومنطق فهم القرآن، كامل احلي��درّي: 1/1)، و5)،  التفرسيَّ
مة احليدرّي، طالل  وأصول التَّفس��ر والتَّأويل، كامل احليدرّي: 8، واملنهج التَّفسرّي عند العالَّ
غر: 87، وامليزان يف  د حس��ني عّل الصَّ ة لتفس��ر القرآن الكريم، حممَّ احلس��ن: 9، واملبادئ العامَّ

مة جوادي آمل: 91. تفسر القرآن، مقدِّ
)2( ينظر: منطق فهم القرآن، كامل احليدرّي: 6/1).
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ة واملعارفيَّة  نات التَّفسريَّ يمكن أن نس��تنبط من نقوالته ومرجعيَّاته، ونكش��ف من املدوَّ
التي اعتمدها عىل ذلك؟.

م منها ُيفصح عنها، ولكن يمكن ملح متثُّالت هذه  أق��ول: عىل الّرغم من كون املتقدِّ
بنحو عام عىل ما يأت�ي:

1. يف تفسري القرآن بالقرآن:

ايّت التي تقوم عىل  يَّة ومقاربة النَّصِّ بالنَّصِّ الذَّ ويتجىلَّ هذا بداهة يف العالقات النَّصِّ
ّ وما فيه من احلمليَّات، وهذا  ه آخر، أو التوايل النَّصِّ قاعدة: أنَّ ما ُأمْجِل يف موضع يفرسِّ
م منه ما يف تفس��ر )الكلمة/الكلامت(،  ة، وقد تقدَّ صائر يف إجراءاته البيانيَّة والتَّفس��ريَّ

وما اعتمده من قول س��ابًقا، وذلك مث��اًل يف قوله تعاىل: چی ی ی ی 
ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ  حئ  جئ 

ٺ ٿچ)1(.
ق��ال: »وقول��ه تع��اىل: چپ ڀ ڀ ڀ ڀچ، أي: م��ا أكربه��ا 

كلمة،... والكلمة هي قوهلم: چی جئ حئچ«)2(.
ويف قول��ه تع��اىل: چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڎ ڈ ڈچ)3(.
ق��ال مس��تنًدا: »قول��ه تع��اىل: چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄچ. قال اهلروّي: كلُّام دعا اهلل الناس إليه فهو كلمة. وقال الطربيّس: نفس الكلمة 

)1( سورة الكهف، اآليتان: )-5.
فات: 133. )2( صفوة الصِّ

)3( سورة آل عمران، اآلية: )6.
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هنا هي قوله تع��اىل: چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍچ«)1(.

ومن ذلك أيضاً ما قاله يف: »قوله تعاىل: چے ے ۓ ۓ ڭچ)2(، الكلمة 
�اها )كلمة( وإن كانت  هي قوله تعاىل: چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ)3(، سمَّ

ا ل�امَّ انُتظَِمت يف معنى واحٍد كانت يف حكم كلمة مفردة«))(. )كلامت( وعدَّ هذه هبا؛ ألنَّ
 :ولعلَّ منه أيضًا إجراءه يف مقايس��ة استعامل »ال« يف نّصني بموضعني، حني قال

»كام اسُتْعِمَلت ]يعني: »ال«[ مضمرة، فقد اسُتْعِملت زائدة، كقوله تعاىل: چٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پچ)5(، ف���»ال« هنا زائدة، بدليل قوله تعاىل يف س��ورة أخرى: چۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉچ)6(«)7(.

وائي: 2. يف التَّفسري الريِّ
ال شكَّ يف أنَّ نسبة هذه املامرسة تقوم عىل ما يف توظيف النُّصوص احلديثيَّة املعتمدة 
فوة(،  يف التَّفسر، ومقاربة النَّصِّ بالنَّصِّ الغرّي. وال غرابة يف أن يقوم عليه كتاب )الصَّ
يخ الكفعمّي، وقد مرَّ  منهًجا، فاحلديث هو املصدر الثاين يف التَّفس��ر باملأثور عند الشَّ
بنا كيف أنَّه كان يس��تند إليه يف تصحيح بعض األقوال والتَّفس��ر، وسيأيت بعضه أيًضا، 

فمن ذلك مثاًل يف قوله تعاىل: چہ ھ ھ ھچ)8(.

فات: )13. )1( صفوة الصِّ
افات، اآلية: 171. )2( سورة الصَّ

افات، اآليتان: 173-172. )3( سورة الصَّ
فات: 0)1. ))( صفوة الصِّ

)5( سورة األعراف؛ من اآلية: 12.
)6( سورة ص، من اآلية: 75.

فات: 128. )7( صفوة الصِّ
)8( سورة هود، من اآلية: )11.
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ق��ال: »عن ابن عبَّ��اس: إنَّ صالة الصب��ح ال من الليل، وال م��ن النهار، فام 
مل تطل��ع الش��مس عن��ده، فليس بنهار. قل��ُت: ويؤيِّد قول��ه ما ذكره عّل ب��ن إبراهيم يف 
تفسره: أنَّ بعض علامء النصارى سأل الباقر عن ساعة ال من الليل، وال من النهار. 
فق��ال: هي ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الش��مس. فق��ال النرصايّن: فإذا مل يكن من 
س��اعات الليل، وال من ساعات النهار، فمن أيِّ الساعات هي؟ فقال: هي من ساعات 

اجلنَّة، وفيها يفيق مرضانا أهل البيت«)1(.
ويف قوله تعاىل: چڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎچ)2(.
ق��ال: »قال ابن عبَّ��اس يف قوله تع��اىل: چڃ چ چ چچ، إنَّه: 
��ام اش��تهى أهل اجلنَّة ش��يًئا، قال��وا: چ چ چچ، فيجيئهم كام يش��تهون، فإذا  كلَّ

ُطِعموا قالوا: چڌ ڌ ڎ ڎچ، فذلك چڇ ڍچ«)3(.
ومن ذلك أيًضا يف قوله تعاىل: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ))(.

قال: »قيل: لو مل يقل سبحانه: چۈچ؛ ألهلكته بربدها، ولو مل يقل: چۈ 
ٴۇچ، لكان بردها باقًيا إىل يوم القيامة. وعن الصادق: إنَّه قال حني ُرِمَي به يف 
الن��ار: ي��ا اهلل، يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا من مل يل��د، ومل يولد، ومل يكن له كفًوا أحد. 

ثان يف روضة خضاء«)5(. فحرست عنه النار، ومعه جربئيل، ومها يتحدَّ
چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ويف قول��ه تع��اىل: 

ژ ڑ ڑ کچ)6(.

فات: 188-187. )1( صفوة الصِّ
)2( سورة يونس، اآلية: 10. 

فات: 8)2. )3( صفوة الصِّ
))( سورة األنبياء، من اآلية: 69.

فات: 307. )5( صفوة الصِّ
)6( سورة ق، من اآلية: 39، واآلية: 0).
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ق��ال مس��تنًدا أيًض��ا: »وروي ع��ن ع��ّل يف قول��ه تع��اىل: چڑ ڑ 
کچ أن چڑ کچ الركعت��ان بعد املغ��رب، وچمت ىتچ الركعتان 

قبل الفجر«)1(.

3. يف التَّفسري اللُّغوّي- البيايّن:

��يخ الكفعمّي أنَّ للنَّصِّ القرآيّن وس��ياقه النَّظمّي واألسلويّب لغة ذات  أدرك الشَّ
نس��ق خمصوص يف االس��تعامل والوضع، ليس��ت كأيِّ لغة، بل أنس��اقها ش��بكة قواعد 
ة  قيق يف النَّظم والتَّكوين اإلرس��ايّل القص��دّي، وهي بال مريَّ م��ن االنتقاء واالختيار الدَّ
��ام تقوم ع��ىل نظامها االعتبارّي اإلش��ارّي منه والرمزّي واإلحايّل، ولذلك اس��تند إىل  إنَّ
قوانينها يف توجيه النَّصِّ والتَّفس��ر، ولعلَّ مقوالته وذائقته اجلامليَّة والفنيَّة واألسلوبيَّة، 
ة والبالغيَّة  فيَّة والنَّحويَّ ��ة: الرصَّ وم��ا يف التَّوظيف اإلجراء، فضاًل عن مرجعيَّاته اللُّغويَّ
الليَّ��ة، دليل عىل التَّمثيل، وقد مرَّ بن��ا بعض منها، ناهيك بقواعدها التَّوجيهيَّة التي  والدَّ
ذ من مقايي��س النَّصِّ القرآيّن قواعد  ، وكيف أنَّه اختَّ كان يعتم��د عليه��ا يف حوكمة النَّصِّ
عائّي، وسنقف أيًضا عىل بعض آخر منها يف  ة وأس��لوبيَّة مجاليَّة يف توجيه النَّصِّ الدُّ لغويَّ
��ة القرآنيَّة والبالغة القرآنيَّة، وم��ا فيها من تنظيامت  خصائص الوج��وه والنَّظائر اللُّغويَّ

نسقيَّة يف علوم القرآن لديه.
ا لفظة )العبد(،  ا متثيله ألمثلة التَّفس��ر اللُّغوّي والبيايّن، فمن مثاًل قوله: »أمَّ وأمَّ
��ة: اخلض��وع والتذلل، ومن��ه قوله تعاىل:  . وأصل العبوديَّ  فنق��ول: العب��د خالف احل��رِّ
اًل للس��الكني.  چٿ ٿچ)2(، أي نطيع خاضعني متذللني. وطريق معبٌَّد إذا كان مذلَّ

والعبادة الطاعة، والَعَبد بالتحريك: الغَضب واآلنفة، ومنه قوله تعاىل: چڑ ڑ ک 

فات: 361. )1( صفوة الصِّ
)2( سورة الفاحتة، من اآلية: 5.
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ک ک ک گچ)1(، أي: اآلنفني اجلاحدين«)2(.
أي:  چڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ)3(،  تع��اىل:  »وقول��ه   :قول��ه أيًض��ا  ومن��ه 
هني هلل،  املصلِّ��ني... وقي��ل: يف قول��ه تع��اىل: چڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ، أي: املنزِّ
ُهَك  هه... وقوله تعاىل: چچ چچ))(، أي: أنزِّ والتس��بيح التنزيه، وسبَّح اهلل: نزَّ

يا اهلل من كلِّ سوء«)5(.
وكذا يف قوله مس��تنًدا يف بعضه: »قال اهلروّي يف قوله تعاىل: چٱ ٻ ٻچ)6(. 
ق��ال: هي ش��هادة أن ال إله إال اهلل، وقوله تع��اىل: چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ)7(، 

أي: استغيثوا بآهلتكم. ومنه دعوة اجلاهليَّة، وهو قوهلم: يا آل فالن، وقوله تعاىل: چې 
ې ې ى ىچ)8(، أي: وإن تس��تغث نف��ٌس قد أثقلته��ا ذنوهبا إىل أن حيمل غرها 
عنها شيًئا مل حيكم هلا به. قوله تعاىل: چٿ ٿ ٹچ)9(، أي: يتمنون، والعرب تقول: 
ب، وقيل: تنادي،  ادعو عّل، أي: متنَّه. وقوله تع��اىل: چڄ ڄ ڄ ڄچ)10(، أي: تعذِّ

بك. وقيل: دعاك اهلل، أي: أماتك«)11(. وقال أعرايّب آلخر: دعاك اهلل، أي: عذَّ
ث عن اإلبداع،  ��ا أمثل��ة التَّمثيل البيايّن والبالغّي، فمن ذلك مث��اًل، وهو يتحدَّ وأمَّ

خرف، من اآلية: 81. )1( سورة الزُّ
فات: 199. )2( صفوة الصِّ

افَّات، اآلية: 3)1. )3( سورة الصَّ
))( سورة يونس، من اآلية: 10.

فات: 359. )5( صفوة الصِّ
)6( سورة الرعد، من اآلية: )1.
)7( سورة البقرة، من اآلية: 23.
)8( سورة فاطر، من اآلية: 18.
)9( سورة يس، من اآلية: 57.

)10( سورة املعارج، اآلية: 17.
فات: 6)7-2)2. )11( صفوة الصِّ
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ة رضوب م��ن البديع، وربَّام كان  قول��ه: »وهو أن ي��أيت يف البيت الواحد أو الفقرة عدَّ
يف الكلمة الواحدة رضبان فصاع��ًدا من البديع كقوله تعاىل: چائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئچ)1(، 
فإنَّ يف اآلية الكريمة: 1. املناسبة بني چەئچ و چوئچ 2. واملطابقة بذكر: األرض 
��امء. 3. واملجاز يف قوله تعاىل: چوئچ. واملراد: مطرها. ). واالس��تعارة يف  والسَّ
قوله تعاىل: چوئچ. 5. واإلشارة يف قوله تعاىل: چۇئ ۇئچ... 6. والتمثيل يف 
قول��ه تعاىل: چۆئ ۆئچ، فإنَّه تعاىل عربَّ ع��ن هالك اهلالكني، ونجاة النَّاجني بلفظ 
بعيد عن املعنى. 7. واإلرداف يف قوله تعاىل: چۈئچ، فإنَّ حقيقة ذلك جلس��ت، 
فع��دل عن��ه إىل مرادفه، ملا يف االس��تواء من اإلش��عار بجلوس متمك��ن ال زيغ فيه، وال 
ميل، وهذا ال حيصل يف لفظة: »جلس��ت، وقع��دت«. 8. والتَّعليل؛ ألنَّ غيض املاء علَّة 
االس��تواء. 9. وصّحة التَّقسيم، إذ استوعب س��بحانه أقسام أحوال املاء: حالة نقصه إذ 
ليس إالَّ احتباس ماء السامء، واحتقان املاء الذي ينبع من األرض، وغيض املاء احلاصل 
ع��ىل ظهرها. 10. واالحرتاز يف قوله تعاىل: چېئ ىئ ىئ ىئچ، إذ ُربَّام يوهم 

ه«)2(. أنَّ اهلالك لعمومه، ُربَّام شمل غر مستحقِّ
أقول: هل من نظٍر يف هذا املس��توى البيايّن البالغّي التَّفس��رّي، عَزب عن التَّحليل 
ل يف دهش��ِة املأخذ، وروع��ة اإلدراك، وق��درة االقتناص  الكفعم��ّي، ولقد يق��ف املتأمُّ
ا تكامليَّة فهم منهج��ّي، حتيط بالنَّصِّ من مجيع  املخص��وص بالتَّوظي��ف والتَّوصيف، إنَّ
 ، ّ ع عليه الوظائف، فتأخذ منه اش��تغاهلا املتحيِّز يف التَّحليل النَّصِّ جهات��ه، وما هتدأ تتوزَّ
ة عتبة من س��لم موضوعّي، إالَّ ارتقاه��ا، وال زاوية إبداٍع  كاش��فة ع��ن إجراء مل تكن ثمَّ

ح والتَّفسر. اليّل يف الرشَّ ، إالَّ فضَّ عنها قناعها الدَّ ٍّ نصِّ

)1( سورة هود، اآلية: )).
فات: )95-9. )2( صفوة الصِّ
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ر: 4. التَّفسري اآلفاقّي- األنفيّس بالتَّدبُّر والتَّفكُّ

ه��ن والتَّدبُّر يف  ��ل وإع��امل الذِّ يب��دو م��ن هذا املنه��ج أنَّه يق��وم عىل م��دارك التأمُّ
رات تش��ر إىل صانعها  املخلوقات اآلفاقيَّة األنفس��يَّة، بل وحماكاة ما يف الواقع من تصوُّ
عور باإليامن العميق،  العليم احلكيم، والقدرة عىل اإلحالة من حالة النَّظر اليسر إىل الشُّ
ة التي تتَّصف باإلثباتيَّة،  ُثمَّ الكش��ف واحلضور، ولعلَّها من أنفع املناهج العقيدة واألدلَّ

ى »برهان النَّظم«)1(. وهو ذلك الذي ُيسمَّ
��يخ الكفعمّي ونقوالته، بل إيامنه هبا،  ولقد نلمح ش��يًئا من ذلك يف منهجيَّات الشَّ
ام يف كتابه  والش��عور بحس��ب ما ُيلحظ بأمهيَّتها العليا، من ذلك مثاًل قوله: »قال ورَّ
نزه��ة الناظ��ر: والعجب ممَّن يرى خطًّا حس��نًا أو نقًش��ا عىل حايط ]كذا[ فيستحس��نه، 
رها؟!.  ر يف عجائب اهلل ويغفل عن صانعها ومصوُّ ويق��ول: ما أحذق صانعه، وال يتفكَّ
��ه تعاىل ق��د عظَّم أمر  ��اموات فق��د فاته ال��كلُّ حتقيًقا، فإنَّ ق��ال: ومن فات��ه عجائب السَّ
الس��اموات يف كتابه والش��مس والقمر والنجوم، وأقسم هبا. وباجلملة فام من خملوق إالَّ 

رين يف قوله تعاىل: چڱ ڱ  وفي��ه وجه احلكمة، وقد مدح اهلل س��بحانه املتفكِّ
ں ں ڻچ)2(. وق��ال تع��اىل: چڱ ں ں ڻچ)3(. أي: دالالت 
��ة عىل الصان��ع، وكامل قدرت��ه، وبدائع حكمته ب��ام فيها من الس��هول واجلبال والربِّ  دالَّ
والبحر، وأن��واع النبات، والثامر املختلفة ألوانا وطعومه��ا وروائحها، املوافقة حلوائج 
س��اكنيها ومصاحله��م، وما ركب يف بواط��ن النفوس، وظواهرها م��ن عجائب الفطر، 
وبدائ��ع احلكم من اللون واألن��س والنطق والصور والطبايع ]ك��ذا[ واختالفها يف كلِّ 

إنسان واإلبصار واألسامع وسائر اجلوارح، ما رتَّب فيها من فنون احلكمة.
)1( اإلهليَّات، جعفر السبحان�ّي: 33/1.

)2( سورة آل عمران، من اآلية: 191.
)3( سورة الذاريات، اآلية: 20.
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وف���ي ك���لِّ ش����يٍء ل���ه آي��ة
�����ه واح���د ت�����دلُّ ع��ل��ى أنمَّ

فانظر إىل البعوض هو أصغر احليوانات كيف خلقه اهلل تعاىل، له اخلرطوم الطويل، 
اه عىل َغرز اخلرطوم يف جلد اجلاموس الغليظ املتني الذي ربَّام  د الرأس، وقوَّ وجعله حمدَّ
ًفا مع  ؛ النكرست، وجعل خرطومه جموَّ لو طعنت فيه بمس��لَّة ش��ديدة املتن رهيفة احلدِّ
ته ليج��ري الدم الرقيق إىل باطنه وتغذيته...«)1(. ُثمَّ يسرتس��ل يف ذكر هذه العجائب  دقَّ
باالستناد، وما فيه من موضوعيَّة باملرجعيَّات وزيادة، حتَّى يقول: »ومن أراد النظر يف 
بعض ما أبدعه اهلل س��بحانه من العجائب واخرتعه من الغرائب، فعليه بكتاب عجائب 

املخلوقات وغرائب املوجودات«)2(.

من عل�م القراآن الكرمي
 يخ الكفعمّي�� م بنا بعض م��ن توظيف الشَّ متثِّ��ل )علوم الق��رآن()3(– وقد تق��دَّ
ة،  ة من النُّص��وص الواصفة الثانية التي تقوم عليها العمليَّة التَّفس��ريَّ هل��ا- برامج خاصَّ
ة يف الكشف والبيان، ولعلَّها برجميَّات من جدل قائم عىل أن توصيف  واملامرسة اإلنجازيَّ
 م��ا يف نحو اإلج��راء ال يك��ون تكوينً��ا إالَّ مقرتًنا باملامرس��ة واالش��تغال، وهذا األخر 
بال ريب، ال يقوم إال بأدواته ووس��ائله، إذ ال يوج��د نّص قرآيّن خاٍل من هذه املعارف، 
ورة نتائج حمصول أدوات وآليَّات ووسائل ومنهجيَّات، وهو بدوره، أعني:  وهي بالضَّ
النَّص املقصود، يكشف عنها، مفاتيح ال غنى عنها يف التَّوجيه، ويعتمد عليها املفرسِّ يف 

الفهم والتَّفسر والتَّأويل.
فات: 8)9-1)1. )1( صفوة الصِّ

)2( املصدر نفسه: 151.
)3( ينظ��ر يف مق��والت العل��امء فيها، ويف عدده��ا وأنواعها وأصنافه��ا، األصول�ّي من��ه والفرعي: 

الربهان يف علوم القرآن، الزركّي: 29/1، ومعرتك األقران، السيوطّي: 20/1.
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ل الّش��يخ الكفعمّي ببعض منها، يستوضح النَّصَّ القرآيّن بوساطتها،  ولقد توسَّ
ويستنبط منه دالالته ومقاصده، فمن ذلك مثاًل:

أسامء القرآن الكريم وصفاته:

ة، إىل حماولة ذكر بعض األس��امء  ��يخ الكفعم��ّي يف متثيالت��ه التَّفس��ريَّ عم��د الشَّ
فات التي للقرآن الكريم، يمكن ترمجتها عىل نحو ما يأيت: والصِّ

1. العزيز، الكريم: قال: »قوله تعاىل: چٱ ٻ ٻچ)1(، أي: عزيز«)2(.
ة  2. الكلمة: ق��ال: »قوله تعاىل: چھ ھ ھ ھ ےچ)3(، أي: ُحجَّ
��ك وأم��ره ونيه ووع��ده ووعيده، وقي��ل: هي الق��رآن«))(. وقال: »قي��ل: معنى:  ربِّ
ي الكت��اب كلم��ة كام قيل  چڦ ڦ ڦ ڦچ)5(، أي: مؤمنً��ا بكت��اب اهلل، وُس��مِّ

ات:  للقصيدة: كلمة. قاله الطربيّس«)6(. وقال: »ويف احلديث: أعوذ بكلامت اهلل التَّامَّ
يعني: القرآن...«)7(.

محة ه��ي النِّعمة، ومنه  ة: الرَّ مح��ة: ق��ال ناقاًل عن »صاح��ب الِعدَّ 3. النيِّعم��ة والرَّ
قول��ه تعاىل: چک ک گ گ گچ)8(، أي: نعم��ة. وُيقال للقرآن: رمحة، 

وللغيث: رمحة، أي: نعمة...«)9(.

)1( سورة الواقعة، اآلية: 77.
فات: 116. )2( صفوة الصِّ

)3( سورة األنعام، من اآلية: 115.
فات: 133. ))( صفوة الصِّ

)5( سورة آل عمران، من اآلية: 39.
فات: 1)1. )6( صفوة الصِّ

)7( املصدر نفسه: 3)1.
)8( سورة األنبياء، اآلية: 107.

فات: 257. )9( صفوة الصِّ
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4. احلكيم، وموعظة: قال: »چڻ ۀچ)1(، يعني: القرآن، جاء باحلكمة يف 
تأليفه ونظمه. وقوله تعاىل: چڤ ڤ ڦ ڦچ)2(، أي: ذي احلكمة، أو ألنَّه ناطق 

باحلكمة، أو ألنَّه كالم حكيم، فوصفه بصفة املتكلِّم به. وقوله تعاىل: چہ ہ ہ ہ 
ة، واملوعظة: القرآن«))(. ھ ھ ھچ)3(، جاء يف التفسر: احلكمة النُّبوُّ

لناه، وأحكمناه،  5. الفرقان: ق��ال: »قوله تع��اىل: چڀ ڀچ)5(، أي: فصَّ
ًقا منّجاًم يف النّزول. وقوله تعاىل: چڇ ڍ  ًدا، أي: أنزلناه ُمفرَّ وبيَّنَّاه، وُقرئ مش��دَّ
ُق بني احلالل واحلرام، وقيل: إّنَّ الفرقان  ڍ ڌ ڌچ)6(، يعني: التوراة تفرِّ

هنا انفراق البحر«)7(.
6. جمي��د: قال: » قوله تع��اىل: چۇئ ۇئچ)8(، أي: كريم عزيز، وقال اهلروّي 
يف غريبي��ه: يف قوله تع��اىل: چٻ ٻچ)9(، أي: الرشي��ف، واملجد يف كالمهم: 

الرشف الواسع...)10(.

: التَّأويل إجراءاً

ال عىل يشء إىل  يمثِّ��ل )التَّأويل()11( واقًع��ا جهة انعكاس عدول�ّي من الظَّاه��ر الدَّ

)1( سورة آل عمران، من اآلية: 58.
)2( سورة يس، اآليتان: 2-1.

)3( سورة النحل، من اآلية: 125.
فات: 6)1. ))( صفوة الصِّ

)5( سورة اإلرساء، من اآلية: 106.
)6( سورة األنبياء، من اآلية: 8).

فات: 219. )7( صفوة الصِّ
)8( سورة الربوج، من اآلية: 21.

)9( سورة ق، من اآلية: 1.
فات: 55). )10( صفوة الصِّ

رس القرآن�ّي، وعىل جدٍل يف=  )11( ال ُيذك��ر )التَّأوي��ل( إالَّّ ومعه )التفس��ر( ثنائيَّة معرفيَّة يف ال��دَّ
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ة، وهي شبكة من املفاهيم  مدرك لطيف، ال ينكشف رّسه، إالَّ بأصوله وضوابطه االعتباريَّ
جرى عليها توصيفه املوضوعّي يف: »رصف اللَّفظ عن معناه الظَّاهر إىل معنى حيتمله إذا 
��نَّة...«)1(، وهو األمر الذي جيعل منه حالًّ  كان املحتمل الذي يراه موافًقا للكتاب والسُّ
يخ الكفعمي إىل التَّأويل  ّ وداللة املعقول، ولقد جلأ الشَّ إلش��كاليَّات التَّعارض النَّصِّ
يَّته وعظم منزلته،  بوصفه اإلجرائّي، إذ ذكر سمته يف مدارك العلم وأهله، داللة عىل أمهِّ
ا العلم، فناهيك به جاللًة ورشًفا أنَّ شهادة أهله مقرونة بشهادة اهلل ومالئكته  قال: »أمَّ
يف قول��ه تع��اىل: چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ)2(... وذكره��م يف 
علم التَّأويل مع نفس��ه، فق��ال: چڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈچ)3(...«))(. 
ة بحس��ب   واعتم��ل ع��ىل أساس��ه اإلجرائّي توجيه بع��ض النُّص��وص ملفاهيمها العقديَّ
ة، ناقاًل. قال:: »املراد بوجهه تع��اىل هنا ذاته، والعرب  م��ا تقتضيها أصوهل��ا االعتباريَّ
تذك��ر الوجه وتريد به صاحب��ه، فيقولون: أكرم اهلل وجه��ك، أي: أكرمك اهلل، ويقال: 

مته: 12/1[: »اختلف العلامء هل التَّفسر  =مقوَلَتني: موافقة، ومفارقة، جاء يف ]زاد املسر، مقدِّ
ام بمعنى. وهذا قول مجهور  والتَّأوي��ل بمعن��ى أم خيتلفان؟ فذهب قوم يميلون إىل العربيَّ��ة إىل أنَّ
مني. وذهب قوم يميلون إىل الفقه إىل اختالفهام، فقالوا التَّفس��ر: إخراج اليء  ي��ن املتقدِّ املفرسِّ
، والتأويل: نق��ل الكالم عن وضعه فيام حيتاج يف إثباته إىل دليل،  م��ن مقام اخلفاء اىل مقام التجلِّ
ل��واله ما ترك ظاهر اللف��ظ، فهو مأخوذ من قولك: آل اليء إىل ك��ذا، أي: صار إليه«. وينظر: 
مته، الطربيّس: 13/1، والربهان يف علوم القرآن، الزركّي: 97/2، واالتقان  جممع البيان، مقدِّ
د هادي معرفة: 21/9،  يف علوم القرآن، الس��يوطّي: )/155، والتَّمهيد يف علوم الق��رآن، حممَّ
ة لتفس��ر القرآن  وأص��ول التَّفس��ر والتأويل، كامل احلي��درّي: 213، وما بعدها، واملبادئ العامَّ

د حسني عّل الصغر:20 وما بعدها، وفلسفة التأويل، نرص حامد أبو زيد: 11. الكريم، حممَّ
)1( التَّعريفات، الرشيف اجلرجايّن: 72.

)2( سورة آل عمران، من اآلية: 18.
)3( سورة آل عمران، من اآلية: 7.

فات: 270. ))( صفوة الصِّ
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هذا وجه الرأي، أي: الرأي نفس��ه. وقوله تع��اىل: چڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ)1(، أي 
��اه، ويف كتاب االعتق��ادات: چڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ، أي: دينه. قوله تعاىل:  إالَّ إيَّ
چڭ ڭ ڭچ)2(، أي: قصدك. وقوله تعاىل: چڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ)3(. 

د يتعبَّد هبا، فذلك الوجه له. وقوله  ة حممَّ ه أمَّ ق��د أعلم أنَّ الوجوه كلُّها له، فأينام وجَّ
تع��اىل: چڑ ک ک ک کچ))(، أي: خي��رُّ عىل وجهه. ق��ال ابن عرفة: 
الكافر مغلول اليد، ومن ش��أن اإلنس��ان أن يتَّقي وجهه بيده، فأعلم اهلل تعاىل أنَّ الكافر 
يتَّقي بوجهه. وقوله تعاىل: چہ ہچ)5(، هلل، أي: قصدُت بعباديت وتوحيدي 

إليه. فالوجه مستقبل كّل يشء. قاله اهلروّي«)6(.
 ، ومن ذلك أيًضا، يف مدارين من تأويل الحق حلديث سابق، يرشد إليه بنصٍّ قرآينٍّ
ُث��مَّ تأوي��ل ما يف املعنى القرآيّن من معنى وقصد، ق��ال:: »يف العلل: أنَّ اهلل تعاىل خلق 
��اموات من بخ��ار النَّار، واألرض من زب��دة املاء، واجلبار من األم��واج. قلُت: كأنَّ  السَّ

خان املش��ار إليه يف التَّنزيل بقول��ه تعاىل: چۅ ۉ ۉ ې  البخ��ار هن��ا عبارة عن الدُّ
امء، أي: قصد هلا. وكلُّ من فرغ من أمٍر وعمد إىل  ې ېچ)7(، ومعنى استوى إىل السَّ
غره، قيل: اس��توى له وإليه، واملعنى: ثمَّ دعاه داعي احلكمة إىل خلق الس��امء بعد خلق 

األرض«)8(.

)1( سورة القصص، من اآلية: 88.
)2( سورة الروم، من اآلية: 30.

)3( سورة البقرة، من اآلية: 115.
))( سورة الزمر، من اآلية: )2.

)5( سورة األنعام، من اآلية: 79.
)6( صفوة الصفات: 123-121.
لت، من اآلية: 11. )7( سورة ُفصِّ

)8( صفوة الصفات: 319.
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 :ومنه أيًضا ما يف كلمة )النُّور(، وما فيه من اختالف، بحس��ب املرجعيَّات، قال
��ر أمرمها بحكمت��ه البالغة.  »قول��ه تع��اىل: چہ ھ ھ ھچ)1(، أي: مدبِّ
رمه��ا مثل ف��الن غياثنا، أي: مغيثن��ا، وفالن زادي، أي: م��زادي... قال  وقي��ل: أي منوِّ
الط��ربيّس: معناه ذو نور الس��اموات وصاحب ن��ور األرض... وُرِوَي عن عّل: أنَّ 
ر  معن��ى: چہ ھ ھ ھچ، أي: ن��رش فيها احلق، فأضاءت بن��وره، أو نوَّ
قلوب أهلها به. قوله تعاىل: چے ےچ)2(، أي: نور هداه الذي هدى به وأضاءت به 
سبيل احلّق. وقوله تعاىل: چوئ وئ ۇئچ)3(، أي: هو نور متضاعف قد تظاهر فيه: نور 
ي النور، ويزيد يف إضاءته بقيَّة.  الزي��ت، ونور املصباح، ونور الزجاجة، فلم يبَق ممَّا يقوِّ
واختلف يف هذا النور الذي أضافه س��بحانه إىل نفس��ه، وما شبَّهه به، فذهب األكثر من 
ة التي  د، كمش��كاة- وهي الُكوَّ د، فكأنَّه قال: مثل حممَّ ي��ن إىل أنَّه نبينا حممَّ املفرسِّ
ي ُثمَّ رجع إىل  رِّ ليست بنافذة- واملصباح قلبه، والزجاجة صدره، وشبَّهه بالكوكب الدُّ
قلبه املش��بَّه باملصباح، فقال: يوَقد هذا املصباح من ش��جرة مباركة، يعني: إبراهيم؛ 
 ألنَّ أكث��ر األنبياء من صلبه أو ش��جرة الوح��ي ال رشقيَّة، وال غربيَّ��ة، أي: ال نرصانيَّة، 
��ة...«))(. ُثّم قال: »وقوله تع��اىل: چچ ڇ ڇ ڇ ڇچ)5(،  وال يوديَّ

.)6(»يعني به النَّبّي

)1( سورة النور، من اآلية: 35.

)2( سورة النور، من اآلية: 35.

)3( سورة النور، من اآلية: 35.
فات: 162-160. ))( صفوة الصِّ

)5( سورة املائدة، من اآلية: 15.
فات: 162. وينظر: املصدر نفس��ه، مثاًل: 133، و6)1، و)15، و161، و 235،  )6( صفوة الصِّ

و322، و350، و)38، و51).
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وائّي: أسباب النُّزول إجراءاً باملأثور الريِّ
، ألنَّ�ه��ا تعمل  خت��طُّ )أس��باب الن��زول()1( مس��احة العم��ل القص��دّي يف النَّ��صِّ
كقرائ��ن يف التَّوجي��ه والتَّفس��ر وتعي��ني اهلدف م��ن التَّنزيل، ق��ال الزرك��ّي: »معرفة 
الن��زول... ه��و م��ن أعظم املع��ني عىل فه��م املعن��ى...«)2(، بي��د أنَّ هذا ال يعن��ي إبقاء 
ل، دون اإلفادة منه، عىل قاعدة أنَّ الع��ربة بعموم اللَّفظ ال  النَّ��صِّ يف زاوي��ة املعن��ى األوَّ
��بب)3(، ناهيك بإش��كاليَّة التعارض بينها وبني مفاهي��م قاعدة: )اجلري   بخصوص السَّ

واالنطباق(«))(.
يخ الكفعمّي موضوع النُّزول يف الرواية، وما أورده من نصوص  ولقد أمجل الشَّ
حتتوي��ه معنً��ى وداللًة، وبذلك يمك��ن لنا أن نأخذ من��ه مفهومه االعت��امدّي يف التَّوجيه 
والتَّفس��ر، وذل��ك مث��اًل يف: »قول��ه تع��اىل: چڈ ژ ژ ڑ ڑچ)5(«. 
ز ويتكربَّ عىل قومه.  م بمن كان يتعزَّ قال: »أي: عند نفسك، وعىل سبيل اهلزء والتَّهكُّ

وروي أنَّ أبا جهل قال للنَّبّي: ما بني جبَليها أعزُّ وال أكرم منِّي. فنزلت«)6(.
ومن ذلك أيًضا ما نقله قائاًل: »قال املقداد يف كنزه: يف قوله تعاىل: چھ ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

)1( ينظر يف شأنه املوضوعّي: الربهان يف علوم القرآن، الزركّي: 33/1، و128/2، واإلتقان يف 
هلوّي: 128، ومباحث  علوم القرآن، الس��يوطّي: 95/1، والفوز الكبر يف أصول التفسر، الدِّ

يف علوم القرآن، صبحي الصالح: 127.
)2( الربهان يف علوم القرآن: 128/2.

)3( ينظر: املصدر نفسه: 33/1.
مة احليدرّي، طالل احلسن: 79. ))( ينظر: املنهج التفسرّي عند العاّلَّ

)5( سورة الدخان، اآلية: 9).
فات: 120. وينظر: املصدر نفسه: 17). )6( صفوة الصِّ
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ل الغنائم من خبر. قال  �ا حصَّ ىچ)1(، إنَّه روي عن الصادق أن النَّبّي ل�مَّ
متها بني املسلمني بأمر اهلل. فغضبن، وقلن:  نساؤه: أعطنا من هذه الغنيمة، فقال: قسَّ
لعلَّ��ك تنظ��ر أن طلَّقتنا ال نجد زوًجا م��ن قومنا غرك، فأم��ره اهلل باعتزاهلنَّ واجللوس 
يف مرشب��ة أمِّ إبراهي��م حتَّى حضن وطه��رن، ثمَّ أنزل اهلل هذه اآلي��ة، وقيل: إنَّ أزواجه 
س��ألنه ش��يًئا من عرض الدنيا وطلبن زيادة النفقة، وآذينه بغرة بعضهنَّ من بعض، فآىل 

النَّبّي منهن شهًرا فنزلت هذه اآلية، وهي آية التَّخير«)2(.

القراءات القرآنيَّة:

��يخ الكفعم��ّي مجلًة من )الق��راءات القرآنيَّة()3( وتفس��رها وبيان املراد  ذكر الشَّ
منها، وقد سلك يف توظيفها طريَقَتني: يذكر القراءة مع تفسرها بال نقل وال إحالة تارًة، 
بن��اًء عىل ثقافته كام يبدو؛ ويعتمد عىل مراجعه يف التَّوصيف والتَّفس��ر بالنَّقل واإلحالة 

تارة أخرى، وذلك عىل نحو ما يأيت:
يف قول��ه تع��اىل: چڳ ڱ ڱچ))(. ق��ال: »وُق��ِرَئ: چڳ . 1

ڱچ، وه��و يف قراءة ع��ّل، وابن عبَّاس، ومعن��اه: بلغ من كثرة 
آيايت، وعظ��م خملوقايت أن عجبُت من إنكارهم البع��ث ممَّن هذه أفعاله، وهم 

يسخرون ممَّن يصفني بالقدرة عىل البعث«)5(.

)1( سورة األحزاب، اآليتان: 29-28.
فات: 399-398. )2( صفوة الصِّ

)3( ينظر يف ش��أنا وموضوعها: الربهان يف علوم القرآن، الزرك��ّي: 238/1، واإلتقان يف علوم 
 القرآن، السيوطّي: 212/1، ومعرتك األقران، السيوطّي: 121/1، والتَّمهيد يف علوم القرآن،= 
ة، عّل أك��رب املازندرايّن:  ��ة يف القواعد التفس��ريَّ ��د ه��ادي معرف��ة: 9/2، ودورس متهيديَّ =حممَّ

.59/1
افَّات، اآلية: 12 ))( سورة الصَّ

فات: 152. )5( صفوة الصِّ
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يف قول��ه تعاىل: چڤ ڤ ڤچ)1(. قال: »وق��رأ ابن عباس: )يف عبدي(، . 2
وقال ارجعي: ارجعي إىل صاحبك فادخل يف جسد عبدي«)2(.

يف قول��ه تعاىل: چۇ ۇ ۆ ۆچ)3(. ق��ال: »أي، فاعلموا، ومن قرأ: . 3
 چۇچ، أي: فاعلم��وا م��ن ورائكم باحلرب، ومن��ه قوله تعاىل: چڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦچ))(«)5(.
لنَِيچ)6(. قال: »أي، كذهبم، وَخَلق . ) يف قول��ه تعاىل: چإِْن َهَذا إاِلَّ َخَل��ُق اأْلَوَّ

اإلفك واخَتَلَقه وخَتلََّق، أي: افرتاه، من قرأ: چ ٻ ٻچ، أي عادهتم«)7(.
ېچ)8(. . 5 ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چۋ  تع��اىل:  قول��ه  يف 

قال: أي يقدر، وُقِرَئ: )هل تس��تطيع س��ؤاَل ربَّك(، بالتاء املثناة من فوق، 
)هل تستطيع سؤال ربَّك( يف أن ينزل علينا مائدة«)9(.

الوقف واالبتداء:

ح  ��يخ الكفعم��ي كفاعليَّة إج��راء يف الرشَّ م��ن ألعلوم القرآنيَّ��ة التي اختذها الشَّ
الل��ة عىل املعنى ودفع االش��تباه علم )الوقف واالبتداء(، وقد مرَّ بنا ذلك س��ابًقا،  والدَّ

قال: »ُأِمَرت العلامء بالوقوف يف مواضع كثرة من القرآن كقوله تعاىل: چک گ 

)1( سورة الفجر، اآلية: 29.
فات: 200. )2( صفوة الصِّ

)3( سورة البقرة، من اآلية: 279.

َلت، من اآلية: 7). ))( سورة ُفصِّ
فات: 129. )5( صفوة الصِّ

)6( يف القراءة املنقولة، وإاّلَّ ففي القرآن الكريم: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ سورة الشعراء، اآلية: 137.
فات: 263. )7( صفوة الصِّ

)8( سورة املائدة، من اآلية: 112.
فات: 265. وينظر: 207، و219، و269، و)27، و301، و351، و39). )9( صفوة الصِّ
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گگچ، فيقف القارئ هنا ُثمَّ َيبتدأ ويقول: چگ ڳ ڳ ڳ ڳچ)1(. وقوله 
تعاىل: چې ې ېچ، فيقف، ُثمَّ يقول: چى ائ ائچ)2(، وأمثلة 

ذلك كثرة«)3(.
املحكم واملتشابه:

ّي  ��يخ الكفعم��ّي، ل��ه مب��ادئ م��ن التَّوصي��ف احل��دِّ عيَّن��ت مرجعيَّ��ات الشَّ
واالصطالح��ّي والفنِّ��ّي، ولقد نج��ده يرصد ثنائيَّ��ة: )املحكم واملتش��ابه())(، يف بعض 
نصوص��ه املنقولة. قال يف تفس��ر »قوله تع��اىل: »چگگ ڳ ڳ ڳچ)5(، أي: 

باألم��ر والنهي واحلالل واحل��رام، چڳ ڱچ)6( بالوعد، والوعيد، وقوله: چڀ 
ڀچ)7(، أي: غ��ر منس��وخة، ومثل��ه: چڱ ںچ)8(«)9(. ُث��مَّ ينق��ل ع��ن 
)صاح��ب احل��دود(، يقول: »ويف احلدود: املحك��م ال حيتمل إالَّ الوجه ال��ذي ُأريد به، 
واملتش��ابه ما حيتمل وجَهني وأكثر. وقوله: چٻ ٻ پچ)10(، أي: املحكم، 

بدليل: چڳ ڳچ«)11(.

)1( سورة البقرة، من اآلية: 258.
)2( سورة املائدة، من اآلية: 5.

فات: 35). )3( صفوة الصِّ
))( ينظر يف ش��أنه وموضوع��ه: الربهان يف علوم الق��رآن، الزركش���ّي: 5/2)، واإلتقان يف علوم 
د هادي معرفة: 11/3، ودروس  القرآن، الس��يوطّي: 238/2، والتَّمهيد يف عل��وم القرآن، حممَّ

ة: 72/1. ة يف القواعد التفسريَّ متهيديَّ
)5( سورة هود، من اآلية: 1.
)6( سورة هود، من اآلية: 1.

د، من اآلية: 20. )7( سورة حممَّ
)8( سورة آل عمران، من اآلية: 7.
فات: 5)6-1)1. )9( صفوة الصِّ

)10( سورة يونس، من اآلية: 1، وسورة لقامن، من اآلية: 2.
فات: 6)1. )11( صفوة الصِّ
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ال�ج�ه والنَّظائر- الراأ�شّي واالأفقّي يف النَّ�صِّ القراآيّن
تعمل اللُّغة يف ميدان اتِّفاقها االس��تعاميّل الرم��زّي، وهي إذ ذاك، تتَّخذ من الوحدة 
ل الرأيّس املعجمّي، واملفردة فيه واحدة وبحس��ب  املعجميَّ��ة جماَلني يف التَّوظي��ف، األوَّ
ات  ل قياًم خمتلفة، يف جمسَّ ياقّي الذي جيعل من األوَّ مادَّهتا، والثانية: األفقّي التَّنظيمّي السِّ
ل، يف  دة، تظهر عىل املستوى التَّواصّل التداويّل، ولعلَّهام املعيار القيايّس األوَّ سياقيَّة متعدِّ

ة وتوصيفها العلمّي. األغلب، إذا مل نقل يف كلِّ املامرسة اللُّغويَّ
ويبدو يل أنَّ معرفة الوجوه والنَّظائر يف علوم القرآن التي تطرح عىل صعيد املامرس��ة 
ة التي ال خترج عن توظيف هَذين املجاَلني:  ة املهمَّ ة للنَّصَّ القرآيّن، من املسائل اللُّغويَّ التَّفسريَّ
��ياقّي، وممَّا ال ش��كَّ فيه أنَّ ألفاظ اللُّغة ليس��ت  أيّس الكلمّي، والعمودّي التَّنظيمّي السِّ الرَّ
اللة، فمنها املش��رتك واملرتادف واحلقيقة  ع��ىل وترة واحدة م��ن جهة املعنى وحيثيَّات الدَّ
الليَّة وأنواعها األخرى، وه��ذه األصناف إنَّام تتعنيَّ   واملجاز وس��واها من التَّقس��يامت الدَّ

ياق النَّظمّي، بال جدل، هو املدار. ص بالقرائن: احلاليَّة واملقاليَّة، والسِّ باالستعامل وتتشخَّ
ولق��د وقف علامء عل��وم القرآن عىل ه��ذه الكيفيَّات وأدركوا معامله��ا التَّكوينيَّة، 
دة  ة التي ترد يف النَّص القرآيّن نظائر، وهلا وجوًها متعدِّ فوج��دوا أنَّ هلذه املفردات اللُّغويَّ
الل��ة واالس��تعامل، فعيَّنوا جهازه��ا املفاهيمّي يف علم الوج��وه والنَّظائر، قال ابن  يف الدَّ
اجل��وزّي )ت597ه���( : »اعلم أنَّ معنى الوج��وه والنَّظائر: أن تك��ون الكلمة واحدة، 
ُذك��رت يف مواضع من القرآن عىل لف��ٍظ واحٍد، وحركٍة واحدٍة، وُأريد بكلِّ مكان معنى 
غ��ر اآلخر، فلفظ كلِّ كلمٍة ُذك��رت يف موضع نظر للفظ الكلم��ة املذكورة يف املوضع 
اآلخ��ر، وتفس��ر كلِّ كلمٍة بمعنى غ��ر معنى األخرى هو الوجوه. فإذن النَّظائر: اس��م 
لأللفاظ، والوجوه: اسم للمعاين، فهذا األصل يف وضع كتب الوجوه والنَّظائر، والذي 
فوا الس��امع هلذه النَّظائ��ر أنَّ معانيها  أراد العل��امء بوضع كت��ب الوجوه والنَّظائر أن يعرِّ
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ختتلف، وأنَّه ليس املراد هبذه اللَّفظة ما ُأريد باألخرى...«)1(.
وتابع العلامء هذه الكيفيَّة يف التَّوظيف واإلجرائيَّة، عىل الّرغم من إشكاليَّة مفهومه 
يَّة أن جعلوه من أعظم وجوه اإلعجاز، إذ »كانت  االصطالح��ّي)2(، وبلغوا به من األمهِّ
ف إىل عرشين وجًها أو أكثر، أو أق��ّل؛ وال يوجد ذلك يف كالم  الكلم��ة الواحدة تت��رصَّ
الب��رش«)3(، وص��ار معياًرا لقياس الفقاهة واالس��تنباط، قال الزرك��ّي: »ذكر ُمقاتل يف 
ص��در كتابه حديًثا مرفوًعا: ال يكون الرج��ل فقيًها كلَّ الفقه، حتَّى يرى للقرآن وجوًها 

كثرًة«))(.
وأقول: وربَّام يكون قريًبا من هذه املامرس��ة ما يف توصيف التَّفس��ر اللُّغوّي البيايّن 
اطئ وأس��تاذها فيه أمني اخلويّل، وما ُرِسم فيه من منهج يقوم  لألس��تاذة عائشة بنت الشَّ
عىل ُأس��س كثرة، تقارب هذه املتابعة والرصد لأللفاظ القرآنيَّة، ومنها: »فهم دالالت 
ة األصليَّة التي تعطينا  اللة اللُّغويَّ ر أنَّ العربيَّة هي لغة القرآن، فنلتمس الدَّ األلف��اظ: ُيقدِّ
الليَّة  ة. ثمَّ نخلص للمح الدَّ حّس العربيَّة للامدة يف خمتلف اس��تعامالهتا احلس��يَّة واملجازيَّ
القرآنيَّ��ة باس��تقراء كلِّ م��ا يف القرآن م��ن صيغ اللفظ، وتدبُّر س��ياقها اخل��اّص يف اآلية 
والس��ورة، وسياقها العاّم يف القرآن ُكلِّه«)5(. صحيح أنَّه عىل سعة واختيار، ولكنَّه جيري 

عىل نحو توظيف الكيفيَّات واإلجراءات أنفسهام.

)1( نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنَّظائر: 83، وينظر: الربهان يف علوم القرآن، الزركش�ّي: 
1/)8، واإلتقان يف علوم القرآن، الس��يوطّي: 81/2، ومعرتك األقران، السيوطّي: 387/1، 

ّي: 216/5. والزيادة واإلحسان، ابن عقيلة املكِّ
ّي: 218/5،  )2( ينظ��ر: الربه��ان يف علوم الق��رآن: 1/)8، والزيادة واإلحس��ان، ابن عقيل��ة املكِّ

والوجوه والنظائر يف القرآن الكريم، سليامن بن صالح القرعاوّي: 13.
)3( معرتك األقران، السيوطّي: 387/1.

))( الربهان يف علوم القرآن: 1/)8.
)5( التفسر البيايّن، عائشة بنت الشاطئ: 11/1. وينظر: مناهج جتديد، أمني اخلويّل: 313.
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فوة(  وللش��يخ الكفعمّي من هذا املنهج توظيف وإجراء كث��ر أيًضا، فقراءة )الصَّ
اها  تلمح أنَّه ما انفكَّ يفتِّش عن هذه املفردة القرآنيَّة، ويقارنا ويقايس��ها بتلك مفهرًسا إيَّ
ياقّي، وكأنَّ األوىل  ق بينها يف التنظيم السِّ مها يف التَّأسيس ويفرِّ يف قوائم واس��تعامالت يقوِّ
الليَّ��ة، لتصبح ثانية منفتحة عىل وجوهها وس��ياقاهتا  ده��ا واحتامالهتا الدَّ مغلق��ة عىل تعدُّ
االستعامليَّة، والنَّسق املضمر، افرتاضه: ملاذا هذه املفردة وعلَّة االختيار، وهل هلا من نظر 
واس��تعامل؟ فيأخذ هبا حمتكاًم لس��ياق النَّصِّ القرآيّن، ويغمرها بأكسر استعامالته، فإذا هبا 
وجوًه��ا ونظائر. ولقد نلمح يف ذلك منه قاعدته األوىل: وهو ما الحظه ونقله من )معاين 

يَّة أخرى، زيادة ونقًصا، مع مرصوده اآليت. ف فيها بنقوالت نصِّ الة( عن وترصَّ الصَّ
الة ُيقال ]كذا[ عىل تس��عة مع��اٍن، ذكرها ابن خالويه يف  فف��ي األوىل، قال: »الصَّ

كتاب اآلل، ونحن نذكرها بلفظ غره بزيادة ونقصان«)1(. وكذلك فعل يف إحصائها.
عائّي بداهًة  ��ا مرصوده القرآيّن، وبحس��ب ما يرد م��ن هذه الكلمة يف النَّ��ّص الدُّ أمَّ
ا عن��واٌن ينفذ منه إىل هذه املامرس��ة من  م بنا من وص��ٍف وقول، حتَّ��ى كأنَّ ع��ىل م��ا تقدَّ
إج��راءات وكيفيَّات يف الوجوه والنَّظائر، م��ن ذلك مثاًل يف نظائر القيام، قوله: »قوله 
تع��اىل: چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺچ)2(، أي: يف أحس��ن صورة. وقوام األمر وقيامه 
وقّيم��ه: نظامه، وع��امده، ومالكه، ومنه قوله تع��اىل: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ)3(، 

أي: نظاًم��ا ومالًكا، أي: هبا يس��تقيم أمركم. وقوله تع��اىل: چٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦچ))(، أي: صالًحا، ومعاًش��ا ألمن الن��اس هبا. قوله تعاىل: چٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پچ)5(، أي: ع��ىل الطَّاعة، وقيل: أي: مل يرشكوا به ش��يًئا... وقوله 

فات: 1)). )1( صفوة الصِّ
)2( سورة التِّني، اآلية: ).

)3( سورة النِّساء، من اآلية: 5.
))( سورة املائدة، من اآلية: 97.

َلت، من اآلية: 30. )5( سورة ُفصِّ
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تع��اىل: چٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ)1(، عىل مثله، أي: فام اس��تقاموا لكم عىل 
العهد، فاستقيموا هلم عىل مثله. وقوله تعاىل: چہ ہ ہچ))2((، أي: دين امللَّة 
��كة بدينه��ا، وهم قوم آمنوا  . وقوله تعاىل: چڭ ڭچ)3(، أي: متمسِّ القيِّم��ة باحلقِّ
د... وقوله تعاىل: چٺ ٺچ))(، أي: حيافظون عليها  بموسى وعيس��ى وحممَّ
ويستمرون ألدائها، فعربَّ عن األداء باإلقامة من قولك: قام باألمر، إذا نض به، وقيل: 

م. وقوله تعاىل: چپ  أي: يقيمون��ا ويعدلون أركانا من قول��ك: أقام العود، إذا قوَّ
ڀچ)5(، أي: أدامها، ومل يقل: وإقامة؛ ألنَّ اإلضافة قامت مقام اهلاء. وقوله تعاىل: 

چڇ ڇ ڍ ڍچ)6(، أي: املصلِّ��ني. وقوله تعاىل: چھ ے ے 

ۓ ۓچ)7(، أي: مواظًبا باالقتصاد. وقوله تعاىل: چڈ ژ ژ ڑڑچ)8(، أي: 
روا، وليس يف القيام بعد القعود، وهم يقولون للاميش: قم،  موا، ومل يتأخَّ وقفوا، ومل يتقدَّ
: اإلقامة. وبالفتح: املجلس، واجلامعة  مِّ أي: ق��ف، وأقام باملكان من هذا. وامُلقامة بالضَّ
مِّ  م��ن الن��اس. وقوله تع��اىل: چۓ ڭ ڭچ)9(، بالفت��ح، أي: ال مكان لك��م، وبالضَّ

معناه: ال إقامة لكم، وَمقام إبراهيم، بالفتح، وهو الذي قام عليه...«)10(.
وهك��ذا يرصد الش��يخ الكفعمّي املف��ردة يف مواضعها املختلف��ة، فترشق وجوًها 

)1( سورة التَّوبة، من اآلية: 7.
)2( سورة البيِّنة، من اآلية: 5.

)3( سورة آل عمران، من اآلية: 113.
))( سورة البقرة، من اآلية: 3.

)5( سورة األنبياء، من اآلية: 73.
)6( سورة احلج، من اآلية: 26.

)7( سورة آل عمران، من اآلية: 75.
)8( سورة البقرة، من اآلية: 20.

)9( سورة األحزاب، من اآلية: 13.
فات: 268-266. )10( صفوة الصِّ
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باملعنى الداليّل، ليس��ت هي تلك الوجوه يف املواضع األخرى، وهي إجرائيَّة تكشف عن 
ا عندما ُتسَتعَمل سياقيًّا غرها عندما  ياق لديه يف النَّّص القرآين، وأنَّ إمكانات حوكمة السِّ
ا ممارسة تسييق مل  اليّل والقصدّي، إنَّ تكون يف وجٍه آخر، والغرض، استفتاء ما يف معناه الدَّ

تكتِف بام يف النَّظر األول من معنى، بل رصدت فيه ما يكون احتامله أيًضا.
اليّل للكلمة لدي��ه مأخًذا كبًرا، يعاين  ف الدَّ وأقول: لقد أخذت ممارس��ة التَّرصُّ
فيه��ا القي��م اخلالفيَّة والتَّوافقيَّة هل��ذه املفردة أو تلك، ويدقِّق فيام ُتنش��ؤه حركة التَّكوين 
��ياقّي م��ن وج��وه ونظائر، وه��و كث��ر ك��ام يف: الكري��م)1(، والعزيز)2(،  والنَّظم��ّي السِّ
والوج��ه)3(، واألذن))(، والكلمة)5(، واحلكمة))6((، والظُّلم��ة)7(، وجعل)8(، والنُّور)9(، 
)15(، وخلق)16(،  والرؤية)10(، والف��رق)11(، والوعد)12(، ودعوة)13(، والرمح��ة))1(، واملنِّ

فات: 117. )1( صفوة الصِّ
)2( املصدر نفسه: 119.
)3( املصدر نفسه: 121.
))( املصدر نفسه: 129.
)5( املصدر نفسه: 133.
)6( املصدر نفسه: 5)1.
)7( املصدر نفسه: 153.
)8( املصدر نفسه: 157.
)9( املصدر نفسه: 161.

)10( املصدر نفسه: )19.

)11( املصدر نفسه: 219.

)12( املصدر نفسه: 239.

)13( املصدر نفسه: 2)2.

))1( املصدر نفسه: 258.

)15( املصدر نفسه: 261.

)16( املصدر نفسه: 263.
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هادة))(، واإليامن)5(، والعدل)6(. والعلم)1(، وسبح)2(، والغيب)3(، والشَّ
ولقد يرصد أيًضا نحًوا آخر من االستعامل النَّظمّي التَّوافقي للكلمة، عىل معنى 
يَّات يف  ة. فمن ذلك مثاًل ما ج��اء عىل نحو الُكلِّ ��ة، أو عىل نحو فروق خاصَّ ودالل��ة عامَّ
الطة، وهي  لطان: مأخوذ من السَّ النَّصِّ القرآيّن، كام يف معنى )الس��لطان(. قال: »السُّ

ة«)7(. ة النَّرِّ القهر... وكلُّ سلطان يف القرآن، فمعناه: احلُجَّ
محة أربعة:  وقول��ه يف الفرق بني )معنى الري��اح والريح(: »ويف احلديقة: رياح الرَّ
 : اري��ات، والنَّ��ارشات. وري��اح العذاب أربع��ة: يف الربِّ ات، والذَّ الب��ارشات، واملب��رشِّ
رص، والعقي��م. ويف كتاب غرر األخبار: أنَّه مل  العاص��ف، والقاصف، ويف البحر: الرصَّ

ياح إالَّ يف اخلر، ق��ال تعاىل: چڳ ڱ ڱ  ، والرِّ ِّ يح يف القرآن إالَّ يف ال��رشَّ ي��أت لف��ظ الرَّ
ڱ ڱ ں ںچ)8(، وقال تعاىل: چھ ے ے ۓ ۓچ)9(، وقال تعاىل: 
يح مفردة  چک ک کچ)10(. قال صاحب كتاب أغاين التَّهاين: وقد جاءت الرِّ

يف يون��س يف اخلر، يف قوله تع��اىل: چڃ ڃ ڃ ڃچ)11(، وكان إذا هبَّت 
��بب يف ذلك أنَّ ريح العذاب  ي��ح، يقول: اللَّهمَّ اجعلها رياًحا وال جتعلها رحًيا. والسَّ الرِّ

فات: 271. )1( صفوة الصِّ
)2( املصدر نفسه: 359.
)3( املصدر نفسه: 29).
))( املصدر نفسه: 31).
)5( املصدر نفسه: 35).
)6( املصدر نفسه: 38).
)7( املصدر نفسه: 311.

)8( سورة الذاريات، اآلية: 1).

)9( سورة القمر، من اآلية: 19.
)10( سورة الروم، من اآلية: 6).
)11( سورة يونس، من اآلية: 22.
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ا جس��م واح��د، وريح الرمحة ليِّن��ة متقطِّعة، فلذلك هي  ش��ديدة وملتئمة األجزاء، كأنَّ
قة، وإنَّام أفردها س��بحانه  الرياح، وه��و معنى قوله تعاىل: چڳچ)1(، أي: منترشة متفرِّ
م��ع الُفْلك؛ ألنَّ ريح أجزاء الس��فن إنَّام هي واح��دة متَّصلة، ُثمَّ ُوِصَف��ت بالطيِّبة فزال 

االشرتاك بينها وبني ريح العذاب«)2(.
إنَّ توظي��ف نظ��م اللُّغ��ة املخصوص��ة يف النَّصِّ القرآيّن؛ اش��تغاَل البي��ان وألجله، 
م من س��لوك معريّف، وإجراء تفس��رّي،  ولتوضي��ح القصد وغايت��ه، تقيض حتاًم بام تقدَّ
الليَّة والنَّظائر  ��يخ الكريم من تلك املحاور والوج��وه الدَّ فلي��س غريًبا أن يبتعث الشَّ
اللة،  اللَّفظيَّة إىل النَّصِّ القرآيّن، ُثمَّ يس��تدعي ما فيها من إمس��اك هلذا املعنى، أو تلك الدَّ
ا منهجيَّة ُتفصح عن إمكاناهتا األصوليَّة، ووثاقة من أدوات ووس��ائل، ُتظهر القدرة  إنَّ
عىل اس��تعامهلا وأسلوب توظيفها يف كيفيَّات إجرائيَّة، قصًدا؛ للكشف عن أرسار املعنى 

ّ املراد. النَّصِّ

)1( سورة املرسالت، من اآلية: 3.
فات: 299. )2( صفوة الصِّ



 وآله  د النيّب حممَّ
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ًدا يف القرآن الكريم، وتقديمه عىل س��ائر األنبياء، بل  تناول البحُث النبيَّ حممَّ
تها. وحتى أويل العزم، مع ذكر علَّة التقديم ومزيَّ

ة والفضل، اس��تدالاًل  ث��مَّ أردف يقارن ويس��تدل عىل أحقيَّ��ة عرتته وأرومته باملودَّ
ة واحلديثيَّة. نة التفسريَّ تاًما، ومن كتب الفريَقني، مستعينًا بام جادت به املدوَّ

 كلُّ ه��ذا حص��ل بطريق��ة مزجيَّة ب��ني كالم الباح��ث والنَّ��صِّ الق��رآيّن، وبصورة 
الفتة.
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Abstract

The study examined the Prophet Muhammad in the Noble 
Qur’an, and his preference over other prophets, and even the most 
determined, with mentioning the reason for the preference and its 
merit.

Then he compared and inferred the eligibility of his household 
and his family with affection and virtue, in full inference, and from the 
books of the two schools, with the help of what the modern expository 
record has.

All this happened in a way that mixes the researcher’s speech and 
the Qur’anic text, and in a remarkable way.
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چ ٱ ٻ ٻ ٻچ)1(

ٍد َوألِِه  ��الُم َعىَل َرُس��ولِِه َأيِب الَقاِس��ِم حُمَمَّ ��الُة َوالسَّ احلَْم��ُد هللِ َربِّ الَعاَل�ِم��نْيَ َوالصَّ
، َوَبْعُد، َفَقْد َذَكَر اهللُ ُس��ْبَحاَنُه َوَتَعاىَل  يِّبِ��نْيَ الطَّاِهِرْي��َن َوَعىَل مَجِْيِع األَْنبَِياِء َوامُلْرَس��ِلنْيَ الطَّ
ْر الُقْرآَن، َوُننِْعَم النََّظَر  ًدا يِف الُقْرآِن الَكِرْيِم، َفْلنََتَدبَّ األَْنبَِياَء َوامُلْرَسِلنْيَ َوَذَكَر َنبِيَّنَا حُمَمَّ

.ْكِر احلَِكْيِم َوَنَرى َكْيَف َكاَن التََّعاُمُل َمَعُهُم َوَمَع َنبِيِّنَا يِف الذِّ
ٍد، َوِهَي َما  َعِقْيَدُة، امُلْس��ِلِمنْيَ الصحيحة ِمْن َحْيُث امَلْبَدإِ ِهَي َعِقي��َدُة َنبِيِّنَا حُمَمَّ

َنصَّ َعَلْيِه الُق��ْرآُن الَكِرْيُم. چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ 
ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ڭ ڭ ڭچ)2(.

نعتق��د: أّن اهللَ َتَعاىَل َواِحٌد َأَح��ٌد چٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹچ)3( 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

َواآلِخ��ُر،  ااَلّول  ُه��َو  َي��َزاُل،  َوالَ  َي��َزْل  ملَْ  َقِدي��ٌم  ٿچ))(.  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چچ  بِالَع��ْدِل  َوَيْأُم��ُر  َع��اِدٌل  ائچ)5(،  ى  ى  ې  چې  َحِكْي��ٌم،  َعِلْي��ٌم، 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ 

)1( الفاحتة: 1/1، والنمل 30/27.
)2( البقرة: 285/2.

)3( الشورى: 2)/11.
))( اإلخالص: 1/112-).

)5( البقرة: 209/2.
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ڎچ)1(، َح��يٌّ چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ)2(، َق��اِدٌر، چہ ہ ھ ھ ھ 
ۈچ)3(،  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ٿٿ  ٿ  چٺ  ٿچ)5(،  ٿ  ٺ  وچٺ  ٿچ))(،  ٿ  ٿ  ٺ  چٺ  َغنِ��يُّ 
 ٿ ٹ ٹچ)6(، َوال ُيْوَص��ُف بِ��اَم ُتوَصُف بِِه امَلْخُلوَقاُت؛ َفَلْيَس ُهَو بِِجْس��ٍم، 
ٌة، َوال َحَرَكٌة َأو ُس��ُكوٌن،  َوال ُص��ْوَرٍة، ِولِْي��َس َجْوَهًرا َوال َعَرًض��ا، َوَلْيَس َلُه ثَِقٌل َأْو ِخفَّ
 َوال َم��َكاٌن َوال َزَماٌن، َوال ُيَش��اُر إَِلْيِه. َكاَم ال نِدَّ َلُه، َوال َش��َبٌه، َوال ِض��ّد، َوال َصاِحَبٌة َلُه 

ُه ُكُفوًا َأَحٌد، چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ  ْيٌك، َومَلْ َيُكن لَّ َوال َوَل��ٌد، َوال رَشِ
ڤ ڤ ڦچ)7(، چٺ ٿ ٿچ)8(، َوَم��ْن َق��اَل بِالتَّْش��بِْيِه يِف َخْلِقِه، 
ْنَيا، َأو َأّنُه  ��اَمِء الدُّ َر َلُه َوْجًها َوَيًدا، َوَجِعَل ِكْلَتْيِهاَم َيِمْينًا ًوًعْينًا، َأْو َأّنُه َينِْزُل إىَِل السَّ بَِأْن َصوَّ
َيْظَه��ُر إىَِل َأْهِل اجلَنَّ��ِة َكالَقَمِر، َأْو َنْحَو َذلَِك، َفإِّنُه بَِمنِْزَلِة الَكافِِر بِِه، َجاِهٌل بَِحِقْيَقِة اخلَالِِق 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  چې  النَّق��ِص  َع��ِن  ِه  امُلنَ��زَّ
ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئچ)9(، َب��ْل ُكلُّ َم��ا َمّيْزَن��اُه 
اِت َويِف  بَِأْوَهاِمنَ��ا يِف َأَدقِّ َمَعانِي��ِه َفُهَو خَمُْلْوٌق، َوَنْعَتِقُد: بِأّنُه جَيُِب َتْوِحي��ُد اهللِ َتَعاىَل يِف الذَّ
ُه ال ِش��ْبَه َلُه يِف ِصَفاتِِه  َف��اِت، َوَذلَِك بِاالْعتَِق��اِد بَِأّن ِصَفاتِِه َعنْيُ َذاتِ��ِه َوبِاالْعتَِقاِد بَِأنَّ الصِّ

)1( النحل: 90/16.
)2( البقرة: 255/2، وآل عمران: 2/3.

)3( األنعام: 65/6.
))( احلديد: 57/)2، واملمتحنة: 6/60.

)5( احلج: 75/22، ولقامن: 28/31، واملجادلة: 1/52.
)6( الشورى: 2)/11.

)7( األنعام: 103/6.
)8( الشورى: 2)/11.

)9( الزمر: 67/39.



اأ.د. حازم �شليمان احِللِّّي

123

هـ(
14

41
 - 

2م
02

0(
ع 

ربي
ن 

عو
رب

األ
 و

حد
لوا

د ا
عد

ال

يَك َلُه، َوال ندَّ َلُه)1(،  ْزِق، ال رَشِ اتِيَِّة؛ َفْهَو يِف الِعْلِم َوالُقْدِرِة ال َنظِْرَ َلُه َويِف اخلَْلِق َوالرِّ الذَّ
وچے  ھچ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  آَمنَّ��ا  َوَق��ْد 

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ. 

ُهُم بَِأْس��اَمِئِهُم چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  َث الُقْرآُن َعِن األَْنبَِياِء َفَس��امَّ حَتدَّ
ٹ  چٿ  ېچ)2(،  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ)3(، َوَيُق��وُل َعْن ُنوٍح: چڱ ں ں 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  ۀچ))(،  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڌ ڌ ڎ ڎچ)5( َوَعْن َش��ْيِخ اأَلْنبَِياء إِْبَراِهيَم َيُقوُل: چٹ ٹ 

ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چۀ  ڦچ)6(،  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ 
��ُه َواْجَت��اَز  ُه َربُّ ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ)7(، َفَل��امَّ اْخَت��رَبَ
��َحُه َتَع��اىَل َإىَل ُرْتَبٍة َأْعىَل بَِقْولِه: چھ ے ے ۓچ، َفَبْعَد  االْختَِباَر بِنََجاٍح َرشَّ
ُه، َوچھ ھ ے ے ۓچ،  ��ُحُه َربُّ َأْن َكاَن َنبِيًّ��ا ُثمَّ َصاَر َرُس��والً، َفَخِلْياًل َرشَّ
َفَأْعَجَبْتُه َهِذِه امَلنِْزَلُة امُلَتِميَِّزُة: چڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ)8(، أَلنَّ َمْن 
��ُح  َتاُرُه لإِِلَماَمِة، مُمِْكن ُهَو ُيَرشِّ َعُلُه اهللُ إَِماًما َوال خَيْ َتاُرُه َأْي ال جَيْ ْلِم اَل خَيْ َتَلبََّس بُِثْوِب الظُّ

َم چۀ ہ ہ  َنْفَس��ُه لِْلُحْكِم ِعنَْدَما َتُكْوُن الظُُّرْوُف ُمَواَتَيًة َوُمنَاِسَبًة، َقاَل اهللُ َكاَم َتَقدَّ

)1( عقائد اإلمامية: 27.
)2( البقرة: 35/2.

)3( طه: 115/20.
))( هود: 25/11.

)5( األنبياء: 76/21.
)6( مريم: 1/19).

)7( البقرة: 2/)12.

)8( البقرة: 2/)12.
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ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓچ، َفاإِلَماَم��ُة َجْعِليَّ��ٌة ِمَن اهللِ ُس��ْبَحاَنُه َوَتَعاىَل 
ِم، َك��اَم يِف َقْولِِه َتَع��اىَل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  بِنَ��صِّ الُق��ْرآِن امُلَتَقدِّ
َفَه��ُؤالِء  ٺچ)1(،  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٌة َيْدُع��ْوَن إىَِل النَّاِر، َقاَل َتَعاىَل: چھ  ��ة َيُْدوَن بَِأْمِرِه، َوُهنَاَك َأِئمَّ َجَعَلُه��َم اهللُ َأِئمَّ
ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ)2(، َوَظاِه��ُر آَي��ِة الِقَصِص، َأنَّ 
��ًة ًوُهَداًة َيْدُعْوَن إىَِل اجلَنَِّة  ��ًة َيْدُعْوًن إىَِل النَّاِر، َكاَم َجَعَل األَْنَبَياَء َأِئمَّ اهللَ َتَع��اىَل َجَعَلُهُم َأِئمَّ
ُُم ُكَذلَِك،  ُم بَِذلَِك َوَحَكَم بَِأنَّ َواهلَُدى، َوَهَذا َما ال َيُقوُل بِِه َأَحٌد، َفاهلل َتَعاىَل َأْخرَبَ َعْن َحاهِلِ
وَن هِبَا ُدُخوَل النَّاِر  ُُم َكاُنوا َيْدَعْوَن إىَِل األَْعاَمِل التِي َيْس��َتِحقُّ َوَمْعنَ��ى ُدَعاِئِهُم إىَِل النَّاِر، َأنَّ

َذا َوال َيْقَبُل بِِه َوُيَعاِقُب َعَلْيِه.  َكالُكْفِر َوامَلَعايص)3(، َفاهللُ ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل ال َيْأُمُر هبَِ
َوَيُقوُل الُقْرآُن الَكِريُم َعْن إِْبَراِهيَم: چې ې ې ى ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئچ))(، چٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ)5(، َوَعْن 

ُموَس��ى َيُقوُل: چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ 
ىئچ)6(،  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ 

َوَعْن ِعيَس��ى ب��ِن َمْرَيَم َوُه��َو ُروُح اهللِ َيُقوُل الُقْرآُن الَكِري��ُم: چچ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

)1( األنبياء: 73/21.
)2( القصص: 1/28).

)3( جممع البيان: 319/7.
))( األنبياء: 72-71/21.

)5( البقرة: 260/2.
)6( األعراف: 3/7)1.
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گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ 

ڃ چڃ  ڤچ)2(،  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ھچ)1(،چٺ 

 چ چچ چ ڇ ڇ ڇچ)3(، چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چچ  چچ))(،  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  چک  ڌچ)5(، 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ 

ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئچ)6(.

هكذا َيْذُكُر الُقْرآُن األَْنبَِياَء بَِأْس��اَمِئِهُم، َوباَِم ُينَاِس��ُبُهُم ِم��ْن إِْجالٍل َوَتْقِديٍر، َوإَذا 
 :َتِلُف اخِلَطاُب َفَيُقوُل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل َلُه ٍد خَيْ َث َعْن َنبِيِّنَا َأيِب الَقاِس��ِم حُمَمَّ دَّ حَتَ

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چائ  ںچ)7(،  ڱ  ڱ  چڱ 

ُد ب��ُن َع��ِلٍّ الَباِقُر َعْن  مَّ ۈئ ېئ ېئچ)8(، َوَحَك��ى اإِلَم��اُم َأُب��و َجْعَف��ٍر حمَُ

َأبِْي��ِه َعِلِّ ابِن احلَُس��نْيِ َزْيِن الَعابِِدْيَن َعْن َأبِْيِه احلَُس��نْيِ َعْن َأبِْيِه َأِم��ْرِ امُلْؤِمننِْيَ َعِلِّ بِن َأيِب 

)1( املائدة: 116/5.
)2( مريم: 19/)5.
)3( مريم: 56/19.

))( األنبياء: 83/21-)8.
)5( األنبياء: 85/21.

)6( األنبياء: 90-87/21.
)7( القلم: 68/).

)8( األنفال: 8 /33.
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ا،  َطالِ��ٍب َأّنُه َقاَل: »َكاَن يِف االْْرِض َأَماَناِن ِمْن َعَذاِب اهللِ ُس��ْبَحاَنُه، َوَقْد ُرفَِع َأَحُدمُهَ
ا األََماُن  ، َوَأمَّ ا االَْم��اُن الَِّذي ُرفَِع َفُهَو َرُس��وُل اهللُ ��ُكوا بِه: َأمَّ َفُدوَنُك��ُم اآلَخَر َفَتَمسَّ

ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چائ   :ُاهلل َق��اَل  َفاالْْس��تِْغَفاُر،  اْلَباِق��ي 
يِضُّ )ت 06)( ُمَعِقًبا: َوَهَذا ِمْن  ْيُف ال��رَّ ِ ۈئ ۈئ ېئ ېئچ«، َوَق��اَل الرشَّ

حَمَاِسِن االْستِْخَراِج َوَلَطاِئِف االْستِنَْباِط)1(

َمُه َمَكاِرُم األَْخالِق َفَقاَل َتَعاىَل: چڄ ڃ  ُه الِذي َأْرَس��َلُه َكاَم َش��اَء َفَعلَّ َوَصاَغُه َربُّ
ڃ ڃ ڃ چ چچ)2(، چٿ ٹ ٹچ)3(.

ْعَوُة  َد َأْن َتُكوَن الدَّ ْعَوِة إَِلْيِه َوَتْبِليِغ ِرَس��اَلتِِه، َأكَّ َل�امَّ َأَمَر اهللُ ُس��ْبَحاَنُه َوَتَعاىَل َنبِيَُّه بِالدَّ
ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چہ  َه��ُه  َوجَّ َك��اَم 
اِس��َن اأَلْفَعاِل َوَمَكاِرَم اأَلْخالِق َفَقاَل َلُه َجلَّ ِمْن َقاِئٍل:  َمُه ُس��ْبَحاَنُه حمََ ۓچ))(، َوَعلَّ
َوَع��َدُم  ُمالَزَمُت��ُه  ِء  بِال��يَّ چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ، واألَْخ��ُذ 

��نَِة َعن  ُد! مِمَّا َعَفا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس َأْي: مِمَّا َزاَد َوَفَضَل َعْن ُقْوِت السَّ ُمَفاَرَقتِِه، َفُخْذ َيا حُمَمَّ
��ٍد الَباِقِر، َوالَعْفُو َأْيًضا َأْطَيُب امَلاِل)5(، َأْو ُخ��ِذ الَعْفَو ِمْن َأْخالِقِهُم َواْقَبِل  اإِلَم��اِم حُمَمَّ
امَلْيُس��ْوَر ِمنَْها، َيْعنِي َأَمَرُه بِالتََّس��اُهِل، َوَتْرِك االْستِْقَصاِء، َوَهَذا َيُكوُن يِف احلُُقْوِق الَواِجَبِة 
ًيا، َقاِضًيا  َها، َوُهَو يِف َمْعنَى اخلرََبِ »َأَحبَّ اهللُ َعْبًدا َسِمًحا َباِئًعا َوُمْشرَتِ هللِ َولِْلنَّاِس َويِف ِغْرِ
َوُمْقَتِضًيا«)6(، َأْو ُهَو الَعْفُو ِمْن َقُبوِل الُعْذِر ِمَن امُلْعَتِذِر َوَتْرُك امُلَقاَبَلِة بِاإِلَس��اَءِة، َوُمالَزَمُة 

)1( نج البالغة، حتقيق الشيخ حممد عبده: )/20-19.
)2( األعراف: 199/7.

)3( احلجر: 95/15.
))( النحل: 125/16.

)5( جممع البيان: 68/2.

)6( جممع البيان: )/37.
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��رْتِ َعىَل إَِساَءِة َمْن َأَساَء، َواإِلْعَراُض َعْن َحقِّ االْنتَِقاِم الِذي ُيْعطِيِه الَعْقُل االْجتاَِمِعيُّ  السَّ
ْن َظَلَمَك، َوُتْعَطي َمْن َحَرَمَك، َوَتِصُل َمْن َقَطَعَك،  لَِبْعِضِه��ُم َعىَل َبْعٍض)1(، َأْو َتْعُفو َعمَّ
ِع، َومَلْ َيُكْن ُمنَْكًرا،  ْ ��نَُه الَعْق��ُل َقْبَل الرشَّ اَم َحسَّ چڃ ڃچ َيْعنِي بِامَلْعُروِف، َوُهَو ُكلَّ

َوال َقبِيًحا ِعنَْد الُعَقالِء، َأْو بُِكلِّ َخْصَلٍة مَحِْيَدٍة، چڃ چ چچ، َوال ُتَقابِْلُهُم 
��ِفيِه َتَض��ُع ِمَن الَقْدِر)2(، واإِلْع��َراُض َعْن َجْهِل  ��َفِه ِصَياَن��ًة لَِقْدِرَك، َفإِنَّ حُمَاَرَبَة السَّ بِالسَّ
اجلَاِهَل��نْيَ َأْقرَصُ َطِرْيٍق إِلْبَطاِل َنَتاِئِج َجْهِلُهُم، َوَتْقِلْيِل َفَس��اِد َأْعاَمهِلُُم، َفإِنَّ ُمَقاَبَلَة اجلَاِهِل 

الِل)3(.  بِِمْثِل َجْهِلِه إِْغَراٌء َلُه بِاجلَْهِل َو اإِلَداَمِة َعىَل الَغيِّ والضَّ
اًجا ُمنِ��َرا، َومِمَّا َأْنَزَل َعَلْيِه َقْوُلُه  ُه الِذي َأْرَس��َلُه َرمْحًَة، َوَداِعًيا إىَِل اهللِ َورِسَ اْهَت��مَّ بِِه َربُّ
ٍد  مَّ َتَع��اىَل: چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ))(، َوَعِن اإِلَماِم َجْعَفِر بِن حمَُ
��اِدِق: أم��ر اهلل تعاىل نبيه بَِم��َكاِرِم األَْخ��الِق، َوَلْيَس يِف الُق��ْرآِن آَيٌة َأمْجَُع  الصَّ

ملََِكاِرِم األَْخالِق َأمْجَُع ِمنَْها)5(.
َوُيْقِس��ُم اهللُ ُس��ْبَحاَنُه َوَتَع��اىَل بَِحَياتِ��ِه بَِقْولِِه َتَع��اىَل: چپ پ ڀ ڀ 

ڀچ)6(.
ِبِه الَعلِيُّ  اهلُل  َأْقَسَم  َمْن  َبنْيَ  َكْم 

ِبالَقَسِم))) اهلِل  ِباْسِم  َجاَء  َمْن  َوَبنْيَ 

)1( امليزان: 8/)38.
)2( الكشاف: 2/)))، وجممع البيان: 68/2 و)/37، وامليزان: 383/8-)38.

)3( امليزان: 8/)38.
))( األعراف: 199/7.
)5( الكشاف: 2/))).

)6( احلجر: 72/15.
���ّي: 691، ورشح الكافية  �ّي من بديعيت��ه، وديوان صفّي الدين احِللِّ )7( البي��ت لصف��ّي الدين احِللِّ

،137 : ّ البديعية لصفّي الدين احِللِّ
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ُد  مَّ چڌ ڌ ڎ ڎچ)1(، َقاُل��وا َهِذِه َأْرَج��ى آَيٍة يِف كَتاِب اهللِ، َقاَل حمَُ

اب��ُن احلَنَِفيَِّة ِرْض��َواُن اهللِ َعَلْيِه: َأْرَجى آَيٍة يِف ِكَت��اِب اهللِ َقْوُلُه َتَعاىَل: چڌ ڌ 
��َفاَعُة، َلُيْعطَِينََّها، يِف َأْهِل: ال إَِل��َه إاِل اهللُ، َحتَّى َيُقْوَل َربِّ  ڎ ڎچ، َوِه��َي َواهللِ الشَّ
َي َرُس��وِل اهللِ َأال  اِدُق: ِرَضا َجديِّ ٍد الصَّ َرِضْي��ُت، َوَقاَل اإِلَماُم َجْعَفُر ب��ُن حُمَمَّ

ٌد)2(.  َيْبَقى يِف النَّاِر ُمَوحيِّ
ْيٍج َقاَل: ُقْلُت  َوَأْخ��َرَج ابُن َمْردويِه َوَأُب��و ُنَعْيٍم، يِف احِلْلَيِة، ِمْن َطِرْيِق َح��ْرِب بِن رُسَ
ُث هِبَا  ��َفاَعَة التِي َيَتَحدَّ : َأَرَأْيَت َهِذِه الشَّ ِد الَباِقِر بِن َعِلِّ بِن احلَُس��نْيِ أليَِب َجْعَفٍر حُمَمَّ

َأْهُل الِعَراِق؟ َأَحقٌّ ِهَي؟ 
ُد بُن احَلنَِفيَِّة َعْن َعِليِّ ب��ِن َأِب َطالٍِب َقاَل: إِنَّ  ��َي حُمَمَّ َثنِي َعميِّ َق��اَل: إِْي َواهللِ، َحدَّ

ُد؟!  : َأَرِضْيَت َيا حُمَمَّ تِي َحتَّى ُينَاِدْينِي َربيِّ َرُسوَل اهللِ َقاَل: َأْشَفُع ألُمَّ
ُكُم َتُقوُلوَن  ٌد الَباِقُر عَلَّ َفَقاَل: إِنَّ ! َرِضيُت. ُثمَّ َأْقَبَل اإِلَماُم حُمَمَّ َفَأُقوُل َنَعْم َيا ربيِّ

َي��ا َمْعرَشَ َأْهِل الِع��َراِق: إِّن َأْرَجى آَيٍة يِف َكَتاِب اهللِ چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ)3(.

ا َلنَُقوُل َذلَِك. ُقْلُت: إِنَّ
نَا َأْه��َل الَبْيِت َنُقوُل: إِنَّ َأْرَجى آَي��ٍة يِف كَِتاِب اهللِ چڌ ڌ  َق��اَل: َفُكلُّ

َفاَعة))(. ڎ ڎچ الشَّ
النَّ��اَر،  ِم��َن  تِ��ِه  ُأمَّ ِم��ْن  ُمس��ِلٍم  آَخ��ُر  ��ُرَج  خَيْ َحتَّ��ى  َي��ْرَض  اَل    النَّبِ��يَّ أِلنَّ 

ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  چی  َتَع��اىَل:  َقْوُل��ُه  ِمنَْه��ا   َوَأْرَج��ى 

)1( الضحى: 5/92.
)2( جممع البيان: 10/)29.

)3( الزمر: 53/39.
))( امليزان: 356/20.
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يئ جب حبچ)1(.
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چٺ  َتَع��اىَل:  َوَق��اَل 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ)2(.

 ، اُء، َواحلَِدْيُد، َواحلَرْشُ اْس��ُتِهلَّْت َسْبُع ُسَوٍر يِف الُقْرآِن الَكِرْيِم بِالتَّْسبِْيِح َوِهَي: اإِلرْسَ
، َواجلُُمَع��ُة، َوالتََّغاُبُن، َواألَْعىَل، َوَج��اَءْت: بِامَلْص��َدِر چۇچ َوبِالِفْعِل  ��فُّ َوالصَّ
امَل��ايِض چۈچ، َوبِالِفْع��ِل امُلَض��اِرِع چںچ َوبِالِفْعِل األَْمِر چںچ، إَِش��اَرًة إىَِل 

ِة َوَمْعنَى چڦ ڦچ)3( َأْو چۇ  َدَواِم التَّْس��بِْيِح، َوچۇچ ُنِصَب َعىَل امَلْصَدِريَّ
ُئ اهللَ َبَراَءًة)5(، َأْي  اِحَبِة َوالَوَلِد َأْي ُأَبرِّ ا ِمَن الصَّ ُه اهللَ َتَعاىَل َتنِْزْيً ۇ ۆچ))( َأْي: ُأَنزِّ
نَْعِة  َب فِْيَها ِمْن َبَداِئِع الصَّ ُبْوبِيَِّة باَِم ُركِّ ٍء َوَيْشَهُد َلُه بِالَوْحَدانِيَِّة َوالرُّ ُهُه ُس��ْبَحاَنُه ُكلُّ يَشْ ُينَزِّ

ُه َقاِدًر َعامِلٌ َحيٌّ َقِدْيٌم َحِكْيٌم چٺ ٿ ٿٿ ٿ  َوَعَجاِئ��ِب احِلْكَمِة الَداَلِة َعىَل َأنَّ
ٹ ٹچ)6(، چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻچ)7(. 
َي َمْصَدًرا،  ينَي ُهَو األَْصُل، َولَِذلَِك ُسمِّ وچۇچ َمْصَدٌر َوامَلْصَدُر ِعنَْد الَبرْصِ
َوِمنْ��ُه اْش��ُتقَّ الِفْعُل َوَس��اِئُر امُلْش��َتَقاِت)8( َوَيِليِه الِفْعُل امَل��ايِض َفامُلَضاِرُع َفاأَلْم��ُر، َوِعنَْد 
ا:  الُكوفِي��نَي الِفْعُل ُه��َو األَْصُل َوِمنُْه ُأِخَذ امَلْص��َدُر. َولِلنَّْحِو َمْدَرَس��َتاِن اَل َثالَِث هَلاَُم؛ مُهَ

)1( الشورى: 2) /30.
)2( اجلمعة: 2/62.

)3( الصافات: 159/37 من قوله تعاىل: چڦ ڦ ڄ ڄچ.
))( اإلرساء: 93/17 من قوله تعاىل: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋچ.

)5( القاموس املحيط: سبح، ولسان العرب: سبح.
)6( الشورى: 2)/11.
)7( اإلرساء: 17/)).

)8( النحو املبني: 3/1)2.
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ِة، َوَزِعْيُمُها ِسْيَبَوْيِه )ت 180ه( َوْمْدَرَسُة الُكوَفِة َوَزِعْيُمَها َعِلُّ بُن مَحَْزَة  َمْدَرَس��ُة الَبرْصَ
اُء )ت 207ه( َوَزِعْيُم امَلْدَرَس��َتنْيِ اخلَِلْيُل بُن  الِكَس��اِئيُّ )ت 189ه( َوحْيَيى بُن ِزَياٍد الَفرَّ

َأمْحََد الَفَراِهْيِدي )ت 175ه()1(. 
َوُر: َويِف الُقْرآِن الِكِريِم َهَكَذا َجاَءِت السُّ

اُء اْسُتِهلَّْت بِامَلْصَدِر. َمُة ِمنَْها َوِهَي اإِلرْسَ 1. َفامُلَتَقدِّ
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  َتَع��اىَل:  َق��اَل 

ڀچ)2(.

2. َوَتِلْيَه��ا َث��الُث ُس��َوٍر ِه��َي احلَِدْيُد َواحلَ��رْشُ َوالّص��فُّ اْفُتتَِحْت بِالِفْع��ِل امَلايِض 
چۈچ. َقاَل َتَعاىَل: چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ېچ)3(.

: چژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ  فِّ َوَقاَل يِف ُس��وَريَت احلَرْشِ َوالصَّ
گچ))(.

3. َوَبْعَدَها ُس��ْوَرَتا اجلُُمَعِة َوالتََّغاُبِن َتْبَدُأ ُكلُّ ِمنُْهاَم بِالِفْعِل امُلَضاِرِع چںچ. َقاَل 
َتَعاىَل يِف ُسْوَريِت اجلُُمَعِة َوالتََّغاُبِن: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ)5(.

)1( اقرأ عن املدرس��َتني: مدرس��ة الكوفة للدكتور املخزومّي، ومدرسة البرصة للدكتور عبد الرمحن 
الس��يِّد، وعن س��يبويه كتاب: س��يبويه إمام النحاة لع��ّل النجدّي ناصف،وس��يبويه حياته وكتابه 
للدكتورة خدجية احلديثّي، وس��يبويه حياته وكتابه مقالة للدكتور أمحد بدوي منش��ورة يف صحيفة 
دار العلوم، يناير 8)19م. وعن الكسائّي إقرأ: بغية الوعاة: 162/2، وأصول التالوة: 23، وعن 
اء ومذهبه يف النحو واللغة، وبغية الوعاة: 333/2، وعن اخلليل  اء إقرأ كتاب أبو زكريا الفرَّ الف��رَّ
إق��رْأ: بغيةالوعاة: 557/1، واخلليل ب��ن أمحد الفراهيدّي َأعامله ومنهج��ه، للدكتور املخزومّي، 

واخلليل رائد علم الصوت، لكاتب هذه السطور، والتفكر الصويّت عند اخلليل حللمي خليل. 
)2( اإلرساء: 1/17.
)3( احلديد: 1/57.

))( احلرش: 1/59 والصف: 1/61.
)5( اجلمعة: 1/62 والتغابن: )1/6.
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َوِر بِالِفْعِل األَْمِر چںچ.  4. واسُتِهلَّْت ُسوَرُة األعىل التِي َجاَءْت َبْعَد َهِذِه السُّ
َق��اَل َتَع��اىَل: چں ڻ ڻ ڻچ)1(. َوُيالَحُظ َأّن َتَسْلُس��َل الّس��َوِر التِي اْبَتَدأْت 
��وُر: 17 و57 و59 و61 و87،  بِامَلْص��َدِر َوالِفْع��ل امَلايِض َواألَْم��ِر َكاَن َفْرِدّيًا َوْهَي السُّ
ْوَرَتاِن: 62  ا السُّ ��ْوَرتنِْيِ اللَتنْيِ اْس��ُتِهَلَتا بِالِفْعِل امُلَضاِرِع َكاَن َتْرتِْيُبُهاَم َزْوجّيًا َومُهَ وَأنَّ السُّ
اٍر  و)6. َفُس��ْبَحاَن اهللِ الِذي چڎ ڎ ڈچ)2(. َوَكْم يِف الِكَتاِب الَعِزْيِز ِمْن َأرْسَ

َوُكنُوٍز)3(.
َة َكاَنْت  َة، ألَنَّ َمكَّ َق��اَل َتَعاىَل: چٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ ُيَراُد بِاألُِمينَي َأْه��ُل َمكَّ

ى ُأمَّ الُقَرى، َقاَل َتَع��اىَل: چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ُتَس��مَّ
ًة ُأْميِّ��ًة، َأْغَلُبُهُم ال َيْع��ِرُف الِقَراَءَة  ڑ ک ککچ))(، َأْو َيْعنِ��ي الَع��َرَب، َوَكاَنْت ُأمَّ

، َوِمْن ُلْطِفِه  ��ْعِر، َومَلْ ُيْبَعْث إَِلْيِهْم َنبِيٌّ َوالِكَتاَبَة، َمَع اْش��تَِهاِرِهْم بِالَبالَغِة َوالَفَصاَحِة َوالشِّ
ٌد َوُهَو ِمْن َنَس��بِِهْم،  َونِْعَمتِ��ِه َعَلْيِه��ْم َبَع��َث فِْيِه��ْم چٿ ٿچ، ُهَو النَّبِ��يُّ حُمَمَّ

َوِم��ْن ِجنِْس��ِهْم، َكاَم َج��اَء يِف َقْولِ��ِه َتَع��اىَل چھ ھ ے ے ۓ 
َوَوْج��ُه  ۆچ)5(،  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

َ بِ��ِه األَْنبَِياُء  ، َتْصِديًقا لِ�اَم َبرشَّ ��يٍّ النِّْعَم��ِة َواالْمتِنَ��اِن َعَلْيِه��ْم بَِأْن َجَعَل النُُّب��َوِة يِف َرُجٍل ُأمِّ
ُم��وَن، َوَم��ا َجاَء يِف الُكُت��ِب امُلنَْزَلِة َعَلْيِهْم، َوُه��َو َأْبَعُد ِمْن َتَوُهِم االْس��تَِعاَنِة َعىَل َما  امُلَتَقدِّ
ُهُم بِِه  َمَها لِلنَّ��اِس، َوَأْقَرُب إىَِل الِعْلِم بَِأنَّ َم��ا َأْخرَبَ َج��اَء بِِه ِمَن احِلْكَمِة التِ��ي َتالَها، َوَعلَّ

)1( األعىل: 1/87.
)2( األنعام: 62/6.

)3( لالس��تزادة ينظ��ر يف: الربه��ان: 1/)21 ولطائ��ف قرآنيَّ��ة: 38، وقب��س م��ن أرسارالق��رآن 
��ة املصباح الع��دد: 13 لس��نة )3)1ه/2013م:   الكري��م، بح��ث لكاتب هذه الس��طور يف جملَّ

.11(-69
))( األنعام: 92/6.
)5( التوبة: 128/9.
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ِم��ْن َأْخَباِر األَُمِم امَلاِضَيِة، َوالُقُروِن اخلَالَِي��ِة، وَفاًقا لِ�اَم يِف ُكُتبِِهْم، َما َكاَن إاِلَّ َوْحًيا ِمَن اهللِ 

 

چٿ ٹ ٹچ بَِمْعنَى َيْقَرُأ َعَلْيِهْم الُقْرآَن امُلْش��َتِمَل َعىَل َأْحَكاِم احلَالِل َواحلََراِم، 

ُرُهُم  َها، چٹچ َأْي ُيَطهِّ َكاِة َوَغْرِ الِة َواحلَجِّ َوالزَّ ْوِم َوالصَّ َوَأْحَكاِم ِعَباَدهِتِْم ِمَن الصَّ
اِئ��َع  َ ُمُه��ُم الُق��ْرآَن َوالرشَّ ُن��وِب چٹ ڤ ڤچ َأْي ُيَعلِّ ِك َوالذُّ ْ  ِم��َن ال��رشِّ

��ِة إاِلَّ يِف َظالٍم َداِمٍس ِمَن  چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ، َوَم��ا َكاُن��وا َقْبَل البِْعَثِة النََّبِويَّ

ِك الَواِضِح، باَِم َيْعُبُدوَن ِمْن َأْوَثاٍن، َوَجَراِئَم ِمْن َوْأِد الَبنَاِت َوَأْكِل  ْ اِئِع َوالرشِّ َ اجلَْه��ِل بِالرشَّ
َها. َبا َوَغْرِ الرِّ

. چڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ)1(، َوَيْعَلُم آَخِرْيَن ِمَن امُلْؤِمننِْيَ

چ ڃ ڃ ڃڃ چ َوُه��ُم التَّابُِع��وَن َوَتابُِعوُهُم إىَِل َي��وِم الِقَياَمِة، َفَقْد َبَعَث��ُه اهللُ إَِلْيِهْم 

اِوُل ِحَياَش��َتُهم ِع��ِن النَّاِر،َفِفي ُكُتِب  تِِه َوَأْصَحابِِه، َوحُيَ ��ُر يِف ُأمَّ مَجِْيًع��ا)2(، َوْهَو ُيَفكِّ
 :َِها: َقاَل َرُسوُل اهلل َحاِح َوِمنَْها َصِحْيُح الُبَخاِريِّ َوُمْس��ِلٍم َوُمْس��نَُد َأمْحََد َوَغْرِ الصِّ
َدنَّ َعَلَّ َأْقَواٌم َأْعِرُفُهُم ُوَيْعِرُفويِن ُثمَّ حُيَاُل َبْينِي َوَبْينَُهم َوُيَقاُل  »َأَنا َفْرُطُكُم َعىَل احَلْوِض َلرَيِ

، َأُقوُل: إىَِل َأْيَن؟ َل�ُهُم: ُهُلمَّ
َفُيَقاُل إىَِل النَّاِرُثمَّ َتْايِت ُزْمَرٌة َحتَّى إَِذا َعَرْفُتُهُم ِقْيَل: َل�ُهُم َهُلمَّ َفَأُقوُل: إىَِل َأْيَن؟

 ُيَقاُل: إىَِل النَّاِر، اَل َتْدِري َماَذا َأْحَدُثوا َبْعَدَك، َلَقْد َرَجُعوا َبْعَدَك الَقْهَقَرى.
ا لِ�َمْن َأْحَدَث َبْعِدي«)3(. ا ُسْحقاً َفَأُقْوُل: ُسْحقاً

ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چڀ   :ٍد�� حُمَمَّ َنبِيِّنَ��ا  َع��ْن  َتَع��اىَل  اهللُ   َوَق��اَل 

)1( اجلمعة: 3/62.
)2( جممع البيان: 5/10 7.

)3( صحي��ح البخارّي: احلديث: 3)66، وفتح الباري رشح صحيح البخارّي: احلديث: 6205، 
وصحيح مس��لم ب��رشح النووّي: احلديث: 2297، و6213، ومس��ند أمح��د: احلديث: 3632 

و3802 و320) و22826، وغرها.
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ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  ٿچ)1(،  ٿ   
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  َوچڈ  ٹچ)2(،  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ 
اَلَفِة  ُم ِمْن خمَُ ےچ)3(، َويِف َقْولِِه َتَعاىَل: چہ ہ ھھ ھ ھ ے ےچ حتذيٌر هلَُ
، َتْأِكيًدا لَِقْولِِه َتَعاىل))(: چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہچ،  النَّبِيِّ
 ًدا اِدُق: »َما َأْعَطى اهللُ َنبِيًّا ِمَن األَْنبَِياِء َش��ْيًئا إاِلَّ َوَقْد َأْعَطى حُمَمَّ َقاَل اإِلَماُم الصَّ
ِمْثَل��ُه، َق��اَل لُِس��َلْياَمَن: چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ)5( َوَق��اَل َعْن َرُس��وِل 
: چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہچ، چہ ھچ يِف َت��ْرِك  اهللِ
امَلَعايِص، َوفِْعِل الَواِجَباِت، چھ ھ ے ےچ لِ�َمْن َعَصاُه َوَتَرَك َأَواِمِرِه َويِف َهِذِه 
ِة الَقاِئِمنْيَ َمَقاَمُه ِمْن  ِة إىَِل َرُسوِل اهللِ، َواألَِئمَّ اآلَيِة إَِش��ارٌة إىَِل إَِحاَلِة َتْدبِْرِ ُأُموِراألُمَّ
َبْع��ِدِه)6(، َوَهَذا اْهتاَِمٌم بَِرُس��ْوِل اهللِ، َوْهَو َأْمٌر ِمَن اهللِ ُس��ْبَحاَنُه َوَتَعاىَل، بَِطاَعتِِه 

ِذيٌر ِمْن خُمَاَلَفتِِه. َوحَتْ
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چۈ 

ے  ھ  ھ  چھ  وئچ)7(،  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ۆ ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے 

)1( النجم: 3/53-).
)2( األحزاب: 36/33.

)3( احلرش: 7/59.
))( جممع البيان: 332/9، وامليزان: 212/19.

)5( سورة: ص: 39/38.
)6( جممع البيان: 332/9.

)7( النساء: )/65.
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ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ۆچ)1(،چڻ   
ھ ے ےچ)2(، وچچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وچٱ  ڳچ)3(،  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چڇ  ڀچ))(،  ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چڀ  کچ)5(،  ڑ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  ٹچ)6(،  ٹ  ٹ 
ا َقَضْينَا  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ)7(، َأْي إِنَّ
َناَك يِف َما َأْنَزْلنَا َعليَك ِمَن  ا َبيِّنًا، َأْو َأْعَلْمنَ��اَك وَأْخرَبْ َنا َلَك ُيرْسً ْ ُد، َوَيرسَّ َل��َك َيا حُمَمَّ
يِن، ُثمَّ اْخُتِلَف يِف َهَذا الَفْتِح: الُقْرآِن، َأو َمْعنَاها َأْرَشْدَناَك إىَِل اإِلْسالِم َوَفَتْحنَا َلَك َأْمَر الدِّ
ُه اهللُ َتَعاىَل َرُس��ْوَلُه َعاَم احلَُدْيبَِي��ِة، يِف ِذي الِقْعَدِة احلََراِم يِف  َة َوَعدَّ ُه��َو َفْتُح َمكَّ
َة َكاَنْت َعاَم 622م. َوَكاَن امُلْسِلُموَن  اِدِس لِْلِهْجَرِة /628م. ألَنَّ اهِلْجَرَة النَُّبويَّ الَعاِم السَّ
ا  َة َأْي إِنَّ َ بَِفْتِح َمكَّ  ِمَن احلَُدْيبَِيِة َفُبرشِّ َأْلًفا َومَخِْس��اَمَئٍة، ًوَنَزَلِت اآلَيُة ِعنَْد ُرُجْوِع النَّبِيِّ
: َما ُكنَّا  َة َواالْنتَِصاَر َعىَل َأْهِلَه��ا، َوَقاَل َجابُِر بُن َعْب��ِد اهللِ األَْنَصاِريُّ ْرَن��ا َلَك َفْت��َح َمكَّ َقدَّ

َة إاِلَّ َيْوَم احلَُدْيبَِيِة)8(.  َنْعِرُف َفْتَح َمكَّ

)1( النساء: )/)6.
)2( احلجرات: 8)/2.

)3( النور: )63/2.
))( املجادلة: 12/58

)5( األحزاب: 57/33.
)6( األحزاب: 5/33)-6).

)7( الفتح: 8)/3-1.
)8( جممع البيان: 0/9)1.
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َأِو امُل��َراُد بِالَفْتِح ُصْلُح احلَُدْيبَِيِة، َفَلْم َيُكْن َفْتٌح َأْعَظَم ِمْن ُصْلِح احلَُدْيبَِيِة، َفَقِد اْلَتَقى 
 ، ِكنْيَ ُكْوَن بِامُلْسِلِمنْيَ َواْسَتَمُعوا إىَِل َرُسوِل اهللِ َوإَِلْيِهُم َوَرَسَخ َكالُمُهُم يِف ُقُلْوِب امُلرْشْ امُلرْشِ

. ، َكُثَر هِبُِم َسَواُد امُلْسِلِمنْيَ ْلِح َخْلٌق َكثِْرٌ َفَأْسَلَم يِف َثالِث ِسننِْيَ َبْعَد الصُّ
َة)1(. َأْو امُلَراُد بِالَفْتِح َفْتُح َخْيرَب َأْو َغْرُ َذلَِك، َوامُلْخَتاُر ِمنَْها َفْتُح َمكَّ

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ)2(، امُل��َراُد بِالَبْيَع��ِة ُهنَ��ا َبْيَعُة 
��َجَرِة، ألَنَّ�هم َباَيُعوا َرُس��وَل اهللِ يِف  ْض��َواِن)3(، َوِه��َي َبْيَع��ُة احُلَدْيبَِيِة، َوَبْيَعُة الشَّ الرِّ
ُد! چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ  مَّ َجَرِة َعىَل امَلْوِت))(، َفَيا حمَُ َت الشَّ احلَُدْيبَِيِة حَتْ

َيْعنِي إِنَّ ُمَباَيَعتَِك َتْعنِي ُمَباَيَعَة اهللِ؛ أِلَنَّ َطاَعَتك َطاَعُة اهللِ)5(.
پپچ)6(  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وچٱ  پچ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

َا ُعِقَدْت َعىَل َبْيِع َأْنُفِس��ُهُم ُمَقابَِل اجلَنَِّة لُِلُزْوِمِهُم يِف احلَْرِب  َيِت الَبْيَعُة َبْيَعًة ألَنَّ اَم ُس��مِّ َوإِنَّ
ِة  ، َفااللتَِزاُم بِنرُْصَ َفاَع َعِن اإِلْسالِم َوالَقَياَدِة اإِلْسالِميَِّة امُلُتَمثَِّلِة يِف النَّبِيِّ َة َوالدِّ النُّرْصَ
َة َرُسوِل اهللِ  َرُس��وِل اهللِ ُمَقابُِلُه األَْجُر الَعظِيُم)7( ِمَن اهللِ َتَعاىَل، َوُهَو اجَلنَُّة؛ ألنَّ ُنرْصَ

ُة اهللِ َوَبْيَعُة َرُس��وِل اهللِ ِهَي َبْيَع��ُة اهللِ لَِذلَِك َقاَل َتَعاىَل: چپ پ پ ڀڀ ڀ  ِهَي ُنرْصَ

)1( جممع البيان: 0-139/9)1.
)2( الفتح: 8)/10.

َض��ا والقراء كلهم كله��م قرؤوا چۇئچ  ض��وان بالضم: الرِّ ض��وان بالك��رس والرُّ )3( الرِّ
 ، بالكرس يف كلِّ القرآن إالَّ ما ُرِوَي عن أيب بكر ش��عبة بن عيَّاٍش عن عاصم چرُْضَوانچ بالضمِّ
اء. جممع البيان: 26/2 لسان العرب، ريض:  ولكنَّ حفًصا قرأ عن عاصم بالكرس، كس��ائر القرَّ

236/5، وأصول التالوة، ط2: 21-20.
))( امليزان: 279-278/18.

)5( نفسه: 280/18.
)6( النساء: )/80.

)7( امليزان: 279-278/18.
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ، َيْعنِي ُقْدَرَتُه 
 ُ َوُس��ْلَطاُنُه َفْوَقُهم، َوَعْقُد اهللِ َفْوَق َعْقِد َبْيَعتِِهم َواألَْج��ُر الَعظِْيُم ُهَو اجلَنَُّة، َوالُقْرآُن ُيَفرسِّ
، َبنْيَ اهللِ ُس��ْبَحاَنُه َوَتَعاىَل، َينُوُب َعنُْه َرٍس��وُلُه،  َبْعُض��ُه َبْعًضا، َوَه��َذا َعْقُد َبْيٍع َبنْيَ َطَرفنِْيِ

َفَعْق��ُد الَبْيِع َبْينَُه َوَب��نْيَ امُلْؤِمننَِي، َوُه��َو َكَقْولِِه َتَع��اىَل: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئچ)1(، َفَهَذا الَعْقُد َمْضُموُن َتْسِديِد الثََّمِن 
اِمُن ُهَو  ِم��َن اهللِ َتَعاىَل چېئ ېئ ىئ ىئ ىئچ؛ ألَنَّ األَْجَر ُهَو اجلَنَُّة َوالضَّ
اهللُ ُس��ْبَحاَنُه َوَتَعاىَل چی ی ی جئچ َواهللُ ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل ُيْغِدُق َعىَل ِعَباِدِه 

ْرَوِة، إىَِل ِرْضَوانِِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل َفَيُقوُل َتَعاىَل:  امُلْؤِمننَِي بِاألَْجِر َحتَّى َيِصَل إىَِل الذُّ
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  چٴۇ 

َد   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئچ)2(، َوَتَأكَّ
َه��َذا امَلْعنَ��ى يِف َقْولِ��ِه َتَع��اىَل: چھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ْضَواِن َفْوَق َعْقِدُه��ُم، َفُهُم َباَيُعوا اهللَ بَِبْيَعِة  ې ې ېچ)3(، َفَعْق��ُد اهللِ يِف َبْيَعِة الرِّ

هِتِم  ِة َنبِيِِّه  اَل َش��كَّ َفوَق ُقوَّ ُ��ُم َباَيُعوا اهللَ باِل َواِس��َطٍة، َأو ُقَوُة اهللِ يِف ُنرْصَ َنبِيِّ��ِه َفَكَأنَّ
هِتِْم،َوإِْن  ِة اهللِ اَل بِنرُْصَ هِتِْم، َفثِْق بِنرُْصَ هِتِ��م َلُه، َأْو نِْعَمُة اهللِ َعىَل َنبِيِِّه  َفْوَق ُنرْصَ َوُنرْصَ
َباَيُعْوَك،َأْو نِْعَمُة اهللِ َعِلْيِهْم بِنِبِيِِّه  َفْوَق َأْيِدْيِْم بِالطَّاَعِة َوامُلَباَيَعِة، َأْو َيُد اهللِ َأْي َفْضُلُه 
ُتُعاىَل بِالثََّواِب َوَما َأَعدَّ هَلُُم ُوُوُعُدُهُم ُعىُل ُبْيَعتِِهْم ِمَن األَْجِر َوالثََّواِب َواجلََزاِء َفْوَق َأْيِدْيِْم 

)1( التوبة: 111/9.
)2( آل ِعمران: 15/3.

)3( التوبة: 72/9.
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ْدِق َوالَوَفاِء)1(. َأْي َفْضُلُهم بِالَبْيَعِة َوالصِّ
ِجُع  چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ)2(، َفَم��ْن َينُْق��ُض َماَعَق��َد ِمَن الَبْيَع��ِة، َفَرْ

ُر َنْقِضِه َعَلْيِه، َوَلْيَس َلُه اجلَنَُّة، َواَل َكَراَمَة، چٿ ٿچ بَِمْعنَى َأْن َيْثُبَت َعىَل الَوَفاِء،  رَضَ
چٿ ٹ ٹ ٹچ ِمَن الَبْيَعِة)3(، چٹ ڤ ڤچ))(، إي ثواًبا جزْياًل)5(.

َبُهُم َتْرتِْيًب��ا َزَمنًِيا َوَكاَن امُلْقَتيِض  َوَل�امَّ َذَكَر اهللُ ُس��ْبَحاَنُه َوَتَع��اىَل األَْنبَِياَء ُأويِل الَعْزِم َرتَّ
َمُه َعَلْيِهْم  ٌر َعنُْه��ُم مَجِْيًعا َزَمنًَيا، َوَلِكنَُّه َقدَّ ُه ُمَتَأخِّ ًدا يِف آِخِرِهم ألَنَّ َأْن َيَض��َع َنبِيَّنَا حُمَمَّ

فِِه َفَقاَل َتَعاىَل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  لرَِشَ
ُه َغْي�ُر  �ا َي��ُدلُّ َأنَّ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ)6(، َأَض��اَف املِْيَث��اَق إىَِل النَّبِِينْيَ ِم�مَّ

ِة الَبرَشِ بَِقْولِِه َتَعاىَل: چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ال�ِميَثاِق الَعامِّ الِذي َأَخَذُه َع��ىَل َعامَّ
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ 
��ابَِعَة ِمْن ُس��ْوَرِة اأَلْحَزاِب َذَكَر اهللُ ُسْبَحاَنُه  ڇ ڇ ڇ ڍچ)7(، َوَلِكنَّ اآلَيَة السَّ
َوَتَع��اىَل فِْيَها النَّبِِينْيَ بَِلْف��ٍظ َعامٍّ ُثمَّ َعَطَف َعَلْيِهْم مَخَْس��ًة ِمنُْهُم َوَذَكَرُهُم بَِأْس��اَمِئِهْم، َوُهُم 

اِئ��ِع ُأوُلو الَع��ْزِم، َفَقاَل َتَع��اىَل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  َ ُس��ُل َأْصَح��اُب الرشَّ الرُّ
ِم��ْن  إِْخَراُجُه��ُم  الَعْط��ِف  َوَمْعنَ��ى  ڀٺچ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
َا األَْنبَِياُء اخلَْمَس��ُة، َوِمْن  ُه ِقْي��َل ُأِخَذ املِْيَثاُق ِمنُْكُم َأيُّ ْكِر َكَأنَّ  َبْينُِه��ُم َوخَتِْصْيُصُهُم بِالذِّ

َباِقي النَّبِينَي.

)1( جممع البيان: 9/))5-1)1.
)2( الفتح: 8)/10.

)3( امليزان: 279-278/18.
))( الفتح: 8)/10.

)5( جممع البيان: 5/9)1وامليزان: 279/18.
)6( األحزاب: 7/33.

)7( األعراف: 172/7.
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ُُم ُأوُلو  ْكِر َعىَل َهَذا النََّمِط إاِل لَِعَظَمِة َش��ْأِنُم، َوِرْفَعِة َمَكاَنتُِهُم؛ َفإِنَّ َومَلْ خَيُُصُهُم بِالذِّ
َبُهُم َتْرتِْيًبا َزَمنِيًّا: نوح ثمَّ إبراهيم ثمَّ موس��ى ثمَّ  اِئٍع، َوُكُتٍب، َوَقْد َرتَّ الَعْزِم َوَأْصَحاُب رَشَ
ًدا ، َوُهَو آِخُرُهُم َزَمنًا؛  ِلنَي النَّبِيَّ حُمُمَّ َم َعىَل َهُؤالِء امُلَفضَّ عيس��ى بن مريم، َوَقدَّ

ِمِه َعىَل اجلَِميِع)1(.  فِِه َوَتَقدُّ لَِبَياِن َفْضِلِه َورَشَ
چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  َتَع��اىَل:  َوَق��اَل 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ)2(. اْنَتَهْت ُسوَرُة النَّْحِل 

ٍد، بَِقْولِ��ِه َتَعاىَل: چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ  بِِذْك��ِر النَّبِيِّ حُمَمَّ
 ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
جئ ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ 
 َنبِيَّ��ُه َوَتَع��اىَل  ُس��ْبَحاَنُه  اهللُ  َف��َأْوَص   حئ مئ ىئ يئ جب حبچ)3(، 
رْبِ  ْعَوِة إىَِل َسبِْيِلِه چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ، َوَأْوَصاُه بِالصَّ بِالدَّ
چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یچ، 

الِئِل( َعِن  ايِن َوابُن َمْرَدَوْيِه َوالَبْيَهِقي يِف )الدَّ رِّ امَلنُْثوِر( َأْخَرَج ابُن امُلنْ��ِذِر َوالطَّرَبَ َويِف )ال��دُّ
اب��ِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُس��وُل اهللِ َيْوم ُقتَِل احلَْمَزُة، َوُمثَِّل بِ��ِه: »َلئِْن َظَفْرُت بُِقَرْيش 

ألَُمثيَِّلنَّ بَِسْبِعنْيَ َرُجالاً ِمنُْهُم«، َفَأْنَزَل اهللُ َتَعاىَل: چۅ ۉ ۉ ې ې ې 
��رْبُ َأْنَفُع؛ لِ�َم�ا فِْيِه ِمْن َجِزْيِل الثََّواِب،  ېى ى ائ ائ ەئ ەئچ))(،َأْي الصَّ

��اف: 52/5، وجمم��ع البيان: 8/)9،  ��ة البن هش��ام: 2/)21 و233، والكشَّ )1( الس��رة النبويَّ
وامليزان: 16/)285-28.

)2( اإلرساء: 1/17.
)3( النحل: 128-125/16.

))( النحل: 126/16.
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«، َفَصرَبَ َوَنَى َعِن امُلْثَلِة)1( : »َبْل َنْصرِبُ َيا َربيِّ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ
اِء التِ��ي َتَلِت )النَّْح��َل( بِِذْك��ِرِه َأْيًضا، َفَق��اَل َتَعاىَل:  َواْبَت��َدَأْت ُس��ْوَرُة اإِلرْسَ
��ْوَرُة َتَتَع��َرُض لَِتْوِحْي��ِد اهللِ َتَع��اىَل، َوَوَرَد فِْيَها  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ، السُّ

َم، َوَك��اَم يِف َقْولِِه َتَع��اىَل: چژ ڑ ڑ ک ک  ٍة َكاَم َتَق��دَّ التَّْس��بِْيُح َأْكَث��َر ِمْن َم��رَّ
کچ)2(، َوَقْولِ��ِه َتَعاَل���ى: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋچ)3(، َوَقْولِِه َجلَّ 
ْوَرِة َقوُلُه ُتُعاىُل  ُة لِلسُّ َِ َشْأُنُه: چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇچ))(، واآلَيُة اخَلامت

ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چڻ 

�َخاِذ الَوَلِد)6(. �ِرْيِك َوالَويِلِّ َواتِّ ِه َعِن الشَّ ۆچ)5(، حْيُث َتنَْتِهي بَِحْمِد اهللِ امُلنَزَّ
ى َلْياًل َوَأَضاَفُه إَِلْيِه َتَعاىَل َفَقاَل چٻ ٻچ  ى بَِمْعنَى رَسَ ى َوَأرْسَ ِورِسِ
��ٌد ، َقاَل َأُبو  َف��ُه بِ��َأْن َجَعَلُه َعْب��ًدا َلُه،َفَقْوُلُه َتَع��اىَل: چٻچ ُهَو النَّبِيُّ حُمَمَّ َفرَشَّ
َرَجاِت الَعالَِيِة َوامَلَراتِِب  : َل�امَّ َوَصَل َرُس��وُل اهللِ  إىَِل الدَّ الَقاِس��ِم ُسَلْياَمُن األَْنَصاِريُّ

د! بم أرشفَك؟ فِيَعِة يِف امَلَعاِرِج َأْوَحى اهللُ: يا حُممَّ الرَّ
ِة. ! بِنِْسَبتِي إَِلْيَك بِالُعُبوِديَّ فقال: َيا َربِّ

َفَأْنَزَل َتَعاىَل فِْيِه: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ.

ِدِه َوَتْس��ِلْيِمِه  َوَعنْ��ُه َقاُل��وا: َعْب��ُد اهللِ َوَرُس��وُلُه، َوُكلُّ ُمْس��ِلٍم َيُق��وُل يِف َتَش��هُّ
��وا َك��اَم َرَأْيُتُمويِن  َمتُِه��ُم َرُس��وُل اهللِ نفُس��ُه ال��ِذي َقاَل: »َصلُّ يِف َصالتِ��ِه، َويف ُمَقدِّ

 

)1( الدر املنثور: 135/9، وامليزان: 377/12.
)2( اإلرساء: 3/17).
)3( اإلرساء: 93/17.

))( اإلرساء: 108/17.

)5( اإلرساء: 111/17.
)6( امليزان: 5/13.
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 :ا َعْبُدُه َوَرُس��وُلُه«، َوَعنُْه داً مَّ «)1( َيُقوُل: »َأْش��َهُد أْن ال إَِلَه إاِل اهللُ َوَأْش��َهُدأنَّ حُمَ  ُأَصليِّ

اَم َأَنا َعْبٌد َفُقوُلوا عْبُدُه َوَرُسوُلُه«)2(. »ال ُتْطُرويِن َكاَم َأْطَرِت النََّصاَرى ِعْيَسى ابَن َمَرَيَم َفإِنَّ
َوَق��ِد اْعَتزَّ َواْفَتَخَر َأِمْرُ امُلْؤِمننِْيَ َعِلُّ ْب��ُن َأيِب َطالٍِب بُِعُبْوِدْيتِِه هلِلِ َتَعاىَل. َفَقْد َنَقَل 
َراُبِلِيُّ )ت 9))ه( بَِسنَِدِه َعْن  ُد ْبُن َعِلِّ ْبِن ُعْثاَمَن الَكَراُجِكي الطَّ ��ْيُخ حُمَمَّ َأُبو الَفْتِح الشَّ
ي!  : »إهَِلِ ٌد الَباِق��ُر: َكاَن ِمن ُدَعاِء َأمْرِ امُلْؤِمننِْيَ َأيِب َبِص��ْرٍ َقاَل: َقاَل َأُبو َجْعَفٍر حُمَمَّ

ا َأْن َتُكْوَن يِلَ َربًّا«)3(. ا، َوَكِفى ِب َفْخراً ا أْن َأُكْوَن َلَك َعْبداً َكَفى ِبَ ِعزًّ
َر َذلَِك يِف الُق��ْرآِن الَكِريِم، َكاَم يِف َقْولِ��ِه َتَعاىَل: چۉ ۉ ې ې ې  َوَق��ْد َتَكرَّ

اِعُر: ْيٍف، َواْختَِصاٍص، َقاَل الشَّ ې ى ىچ))(، َوَهِذِه إَِضاَفُة َترْشِ
َعْبَدَها ِب��َي��ا  إاِلمَّ  َت��ْدُع��ِن��ي  اَل 

��ُه َأْش����َرُف َأْس��َم��اِئ��ي))) َف��إِنمَّ
ى  َ ُه بِِه يِف تِْلَك احلَاِل. َوالرسُّ ُف َمنُْه َلَسامَّ َوَقاَل الُعَلاَمُء: َلْو َكاَن لَِرُسْوِل اهللِ اْسٌم َأرْشَ
اِء يِف َجْوِف الليِل)6(،  ال َيُكوُن إاِل َلْيالً َوَجاَء َقْوُلُه َتَعاىَل چٻچ َظْرًفا َمنُْصوًبا لَِتْوِكْيِد اإِلرْسَ

ى بِ��ِه يِف َبْعِض اللْيِل، چپ پ  اِء، َفَأرْسَ ِة اإِلرْسَ َوَج��اَء چٻچ َنِكَرًة َتْقِلْيالً ملُِ��دَّ
اِم، َوِهَي َمِسَرُة َأْرَبِعنَي َلْيَلًة)7(. َة إىَِل الشَّ پ پ ڀ ڀچ، ِمْن َمكَّ

)1( فت��ح الباري كتاب مواقيت الصالة: 87، وصحيح مس��لم رشح النووّي، كتاب الصالة، رفع 
اليدين عند تكبرة اإلحرام: )7، والبحر املحيط: 6/6.

)2( مسند أمحد، »ال تطروين كام أطرت النصارى عيسى بن مريم«: احلديث 165، والبحر املحيط: 
.6/6

)3( كنز الفوائد، ط1: 181/1، وبحار األنوار: 19/2 و88.
))( البقرة: 23/2.

)5( البحر املحيط: 6/6 البيت بال عزو.
)6( البحر املحيط: 6/6.
اف: 91/3). )7( الكشَّ
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��ْعبِي)1(  َوِمنْ��ُه َأَخَذ َأِمْرُ امُلْؤِمنِ��نَي َعِلّ بُن َأيِب َطالٍِب َهَذا امَلْعنَى، َفَعْن َعاِمِر الشِّ
َلُهنَّ  َم َأِم��ُر امُلْؤِمننَِي َعِلُّ بُن َأيِب َطالٍِب بِتِْس��ِع َكِل��اَمٍت اْرجَتَ )ت103ه.( ق��ال: َتَكلَّ
��ااًل، َفَقْأَن ُعُيوَن الَبالَغِة، َوَأَيَتْمَن َجَواِه��َر احِلْكَمِة، َوَقَطْعَن مَجِْيَع األََناِم َعِن اللَحاِق  اْرجِتَ
، َثالٌث ِمنَْها يِف امُلنَاَجاِة، َوَثالٌث ِمنَْها يِف احِلْكَمِة، َوَثالٌث ِمنَْها يِف األََدِب،  بَِواِحَدٍة ِمنُْه��نَّ
ا َأْن  ا، َوَكَفايِنَ َفْخراً ا َأْن َأُكوَن َلَك َعْبداً ي َكَفا يِنَ ِع��زًّ ��ا الاليِت يِف امُلنَاَجاِة َفَقْوُلُه: »َإهَلِ َفَأمَّ

)2(» ْقنِي لِ�اَم حُتِبُّ ا، َفَأْنَت َكاَم ُأِحبُّ َفَوفَّ َتُكوَن يِلَ َربًّ
َقاَل َتَعاىَل: چژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھچ)3(، بَِمْعنَ��ى َش��َغَلُكُم َوچژچ 

َع��ْن َطاَعِة اهللِ التِي ُخِلْقُتُم ِمْن َأْجِلَها َوَنِس��ْيُتُم َقْوَلُه َتَعاىَل چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃچ))( َفَأْنَساُكُم َطاَعَتُه، َوِذْكَر اآلِخَرِة چڑچ بَِأْمَوالُِكُم َوَأْوالِدُكُم، َوالتََّفاُخِر 

َر الَوِعيَد َفَقاَل َتَعاىَل: چگ گ گ گ ڳ  هِبِاَم، َفَأْوَعَدُهُم َعىَل َهَذا التََّكاُثِر، َوَكرَّ
ڳ ڳ ڳچ، َفْهَو َوِعيٌد َبْعَد َوِعيٍد، َأْي َسْوَف َتْعَلُموَن َعاِقَبَة َتَباِهْيُكُم َوَتَفاُخِرُكُم، 
َها، َأْو إَِذا َرَأْيُتُم َداَر  ، َأْو فِْيَها ُكلِّ ، َأْو َبْعَد الَبْعِث، َأْو يِف احلَرْشِ إَِذا َنَزَل بُِكُم امَلْوُت، َأْو يِف الَقرْبِ
اِر چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻچ، َوالالُم يِف   األَْبَراِر، َوَداَر الُفجَّ
َا بِامُلَشاَهَدِة  ُونَّ چڻ ڻچ ِهَي امُلوطِئة لِْلَقَسِم، َفاآلَيُة َعىَل نِيَِّة الَقَسِم، َأْي َلرَتَ
إَِذا َدَخْلُتُم فِْيَها، چہ ھ ھ ھ ھچ، َويِف النَِّعْيِم الِذي ُيْسَأُلوَن َعنُْه َأْقَواٌل، 
اِدِق َعنُْه، َل�امَّ َس��َأَلُه َأُبو َحنِْيَفَة َعْن َهِذِه  َوُنَرْجُح، َجَواَب اإِلَماِم َجْعَفِر بِن حُمَّمٍد الصَّ

)1( ُنِقَلْت يف معِدن اجلواهر: 67 عن َمْعَمر بن املثنى )ت210ه(.
)2( اخلصال للشيخ الصدوق: 2 /20)، ومعدن اجلواهر للكراجكّي: 67.

)3( التكاثر: 8-1/102.
))( الذاريات: 56.
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اآلَيِة، َفَقاَل َلُه: َما النَِّعْيُم ِعنَْدَك َيا ُنْعاَمُن؟
َقاَل: الُقوُت ِمَن الطََّعاِم َوامَلاِء الَباِرِد.

َفَق��اَل: َلئِ��ْن َأْوَقَفَك اهللُ َيْوَم الِقَياَمِة َبنْيَ َيَدْيِه َحتَّى َيْس��َأَلَك َعْن ُكليِّ َأْكَلٍة َأَكْلَتَها، 
ْبتَِها، َلَيُطْوَلنَّ ُوُقْوُفَك َبنْيَ َيَديِه. َبٍة رَشِ َورِشْ

فقاَل: َفاَم النََّعْيُم ُجْعْلُت فَِداَك؟
َفَق��اَل: َنْحُن َأْهَل الَبْي��ِت، النَِّعْيُم الِذي َأْنَعَم اهللُ بِنَا َعىَل الِعَب��اِد، َوبِنَا اْئَتَلُفوا َبْعَد 
، َوبِنَا  ��ا َبْعَد َأْن َكاُنوا َأْعَداءاً ُم، َوَجَعَلُهُم إَِخِواناً ، َوبِنَا َألََّف اهللُ َبنْيَ ُقُلوهِبُ َأْن َكاُن��وا ُمَْتلِِف��نْيَ
َهَداُه��ُم اهللُ لإِِلْس��الِم، َوِهَي النيِّْعَم��ُة التِي ال َتنَْقطُِع، َواهللُ َس��ائُِلُهُم َع��ِن النَِّعْيِم الِذي ُهَو 

ُتُه)1(. ، َوِعرْتِ النَّبِيُّ
چڳچ  چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ)2(،  َتَع��اىل:  َوَق��اَل 
��ال ِصْيَغُة ُمَباَلَغٍة ِمِن اْس��ِم الَفاِعِل )َغافِر( ِمَن امَلْغِفَرِة َأْي َكثِ��ْرُ امَلْغِفَرِة َوَداِئُم امَلْغِفَرِة  َلَفعَّ
ِك بِاهللِ، چڳچ بِِه َوبَِرُس��ْولِِه چڱ ڱچ  ْ ��ًدا چڳ ڳچ ِمَن الرشِّ َوَج��اَء ُمَؤكَّ
َأْي َأدَّى الَفَراِئ��َض)3(چڱ ڱچ، َهَذا الَعْبُد ال��َذي چڳ ڳ ڱ ڱچ َماَذا 

َبِقَي َعَلْيِه؟ َما امَلْطُلْوُب ِمنُْه؟ 
��َك  َقاُل��وا چڱ ڱچ اِللْت��َزِم بِاإِلْياَمِن إىَِل َأْن َيُمْوَت، َومَلْ َيُش��كَّ يِف إِْياَمنِِه، َومَتَسَّ
، َوْهَي َأْقَواُل َبْعِض الُعَل��اَمِء))( َوَلِكنَُّه َداِخٌل  ، ُكلُّ ّهّذا ّصِحْي��ٌح، َوُمِهمٌّ بُِس��نَِّة النَّبِيِّ
ِة التِي َأْوَص  ��َت ُعنْ��َواِن چڱ ڱچ، َيْبُدو ُهنَاَك َأْمٌر ُهَو األََهمُّ َنِج��ُدُه ِعنَْد الِعرْتَ حَتْ
��ْكُتْم بِ��ِه َلْن َتِضلُّوا َبْعِدي؛  ��ِك هِبَا يِف َقْولِِه: »إيِنيِّ َتاِرٌك فِْيُكُم َما إِْن مَتَسَّ النَّبِيُّ بِالتََّمسُّ
َقا َحتَّى َيِرَدا  يِت َأْه��َل َبْيتِي، َو َلْن َيْفرَتِ ��اَمَء إىَِل األَْرض، َوِعرْتَ كَِت��اَب اهللِ َحْبٌل مَمُْدوٌد ِمَن السَّ

)1( جممع البيان: 33-331.
)2( طه: 20 /82.

)3( جممع البيان: 7/)3.
))( نفسه.
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ِمِذي يِف ُس��نَنِِه َوامُلتَِّقي اهِلنِْديُّ يِف  ْ لُِفويِن فِيِهاَم«، َذَكَرُه الرتِّ َع��َلَّ احَل��ْوَض، َفاْنُظُروا َكْيَف خُتْ
ِط  ِل َواحلَاِكُم يِف امُلْس��َتْدَرِك َوَقاَل احلَاِكُم: َهَذا َحِدْيٌث َصِحْيُح األَْس��نَاِد َعىَل رَشْ َكنِْز الُعامَّ

 .)1( ْيِخنْيِ الشَّ
ْت ُرَباِعيَُّتُه ُوُشجَّ  َم النَّبُِي حُمََمٌد َجْهًدا ُمَتَمَيًزا، يِف َسبِْيِل اإِلْساَلِم، َحتَّى ُكرِسَ َقدَّ
ْعَوِة إىَِل  ْيُف َوُجِحَش��ْت ُرْكَبَتاُه، َوَما اْنَقَطَع َعْن َتْوِجْيِه النَّاِس َوَتْعِلْيِمِهم َوالدَّ ِ َجبِْينُُه الرشَّ

َمُه اهللُ َأْن َيُقْوَل هَلُم: چڀ  اإِلْساَلِم، َفَجاَءُه َبْعُض َأْصَحابِِه بَِأْمَواٍل َوَطَلُبوا ِمنُْه َقُبْوهَلَا، َفَعلَّ
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ)2(.

ِحْيَح��نْيِ َوَأمْحَُد ب��ُن َحنَْبل )ت 1)2ه( يِف ُمْس��نَِدِه َويِف  َرَوي اجلُْمُه��وُر َك��اَم يِف الصَّ
ِه َوَغْرَه��ا ِمَن امَلَصاِدِر َعْن ابِن َعبَّاٍس، َقاَل: مَلَّا َنَزَل  َحاَبِة َوالثَّْعَلبِيُّ يِف َتْفِس��ْرِ َفَضاِئِل الصَّ
َحاَبُة األَْبَراُر: يا َرُس��ْوَل  َقْوُلُه َتَعاىَل: چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ َقاَل الصَّ

هُتُُم؟ اهللِ! َمْن َقَراَبُتَك الِذْيَن َوَجَبْت َعَلْينَا َمَودَّ
ا«)3(. َقاَل: »َعِلٌّ وَفاطَِمُة َواْبنَامُهَ

َوَهَذا ابُن األَثِْرِ )ت 630ه( َيْرِوي يِف ِكَتابِِه ُأْس��ِد الَغاَبِة بَِس��نَِدِه َعْن َحبِْيِب ْبِن َأيِب 
؛ َوَقْد َكاَن َبْينَُه  َثابِ��ٍت، َيُقوُل: ُكنُْت ُأَجالُِس َأْش��َياَخنَا، إِْذ َم��ّر َعَلْينَا َعِلُّ بُن احلَُس��نْيِ

�ال: 173/1: ح: 873 واملستدرك )/129:  )1( سنن الرتمذّي: 328/5: ح: 3876، وكنز العمَّ
ح: 765).

)2( الشورى: 2)/23.
)3( فضائل الصحابة ألمح��د بن حنبل: 832/2-833: ح: 1)11، واملعجم الكبر: 7/3): ح: 
1)26 و351/11: ح: 12259 والكشف والبيان املعروف بتفسر الثعلبّي: 310/8 ومناقب 
عّل بن أيب طالب البن املغازيّل: 258-259، وش��واهد التنزيل: 130/2 )13: ح: 822 
��اف: 5/)0)، وتفس��ر الرازي: 167/7، واجلامع ألح��كام القرآن: 16/16،  828، والكشَّ
وتفس��ر القرآن العطيم: )/)11-115، والدر املنثور: 8/7)3، وفرائد السمطني: 13/2:= 

=ح: 359 وجممع الزوائد: 168/9، ودالئل الصدق: )/392-381.
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َوَبنْيَ ُأَناٍس ِمْن ُقَرْيش ُمنَاَزَعٌة، َفَقاَل مَجَاَعٌة ِمَن األَْنَصاِر: َأال َدَعْوَتنَا َأْمِس، لِ�اَم َكاَن َبْينََك 
ُُم َأَتْوا َرُس��ْوَل اهللِ َفَقاُلوا: َيا َرُس��ْوَل اهللِ!  ُثْوَنا َأنَّ َوَبنْيَ َبنِي ُفالٍن؟ إِنَّ َأْش��َياَخنَا َحدَّ
َأال َنْخ��ُرُج َلَك ِمْن ِدَياِرَنا، َوِمْن َأْمَوالِنَ��ا، لِ�اَم أْعَطاَنا اهللُ بَِك، َوَفَضَلنَا بَِك، َوَأْكَرَمنَا بَِك؟ 
)1( َعىَل النَّاِس.  َفَأْن��َزَل اهللُ َتَعاىَل: چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ، َوَنْحُن ُنِدلُّ

َقاَل: َأْخَرَجُه ابُن َمنَْده)2(.
 )5( ))(، َواْبُن َحَج��ٍر اهَلْيَثِميُّ َب���ِريُّ  َوَذَك��َر َذلَِك احلَاِك��ُم)3( )ت 05)ه( َوامُلِحبُّ الطَّ

)ت )97ه(.
َحاَبِة( بَِسنَِدِه َعِن األَْعَمِش  َوَرَوى َأمْحَُد بُن َحنَْبٍل )ت 1)2ه( يِف ِكَتابِِه )َفَضاِئُل الصَّ

َعْن َسِعْيِد بِن ُجَبْرٍ )ت 95ه( َعْن ابِن َعبَّاٍس )ت 68ه( َقاَل: َل�امَّ َنَزَلْت: چڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ، َقاُل��ْوا: َيا َرُس��ْوَل اهللِ، َم��ْن َقَراَبُتَك َه��ُؤالِء الِذْيَن َوَجَبْت 

هُتُُم؟ َعَلْينَا َمَودَّ
.)6(»)( ،ا َقاَل: »َعِلٌّ َوَفاطَِمُة َواْبنَامُهَ

مْحَُن  َوَذَك��َر َذلَِك َعِلُّ بُن َأيِب َبْك��ٍر اهلَْيَثِمي )ت 807ه( يِف جَمَْمِع َزَواِئ��ِدِه، َوَعْبُد الرَّ
ِه)7(. ُيوَطي )ت 911ه( يِف َتْفِسْرِ السُّ

َوَرَوى ابُن َكثٍِر )ت 701ه( بَِسنَِدِه َعْن ِقْيٍس َعْن األَْعَمِش )ت 8)1ه( َعْن َسِعْيِد 

، أي: ُمنبسًطا  الُة، ويف احلديث: يمي عىل الرساط ُمِداّلًّ َل: اْنَبَسَط، واالسُم: الدَّ )1( َأَدلَّ َعَلْيِه َوَتَدلَّ
الة. لسان العرب، دلل: )/393. الخوٌف عليِه، ِمَن اإِلْدالل والدَّ

)2( أسد الغابة: 367/5.
)3( املستدرك: 172/3.

))( ذخائر العقبى: 138.
)5( الضواعق املحرقة: 259، جممع الزوائد: 9 /6)1، واإلمامة وأهل البيت: 29/2). 

)6( فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل: 669/2.
)7( جممع الزوائد: 168/9، والدر املنثور: 7/6.
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ابِن ُجَبْرٍ )ت 95ه( َعْن ابِن َعبَّاٍس )ت 68ه(، َقاَل: َل�امَّ َنَزَلْت َهَذَه اآلَيُة: چڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ، َق��اَل الَصَحاُب��ُة امُلنَْتَجُبوَن: َيا َرُس��وَل اهللَ! َمْن َهُؤالِء 

هِتُِم؟  الِذْيَن َأَمَر اهلل بَِمَودَّ
.)1(»)( ا َقاَل: »َعِلٌّ َوَفاطَِمُة َوَوَلَدامُهَ

يُّ )ت )69ه( يِف َذَخاِئِر الُعْقبِى بَِس��نَِدِه َعِن ابِن َعبَّاٍس  ��رَبِ يِن الطَّ ��بُّ الدِّ َوَرَوى حُمِ
)ت68ه.( )ِرْض��َوُن اهللِ َعَلْي��ِه( َقاَل: َقاَل اهللُ َتَع��اىَل: چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

هُتُُم؟  ٿچ، َقاُلْوا: َيا َرُسوَل اهللِ! َمْن َقَراَبُتَك َهُؤالِء الِذْيَن َوَجَبْت َعَلْينَا َمَودَّ
ا«)2(. َقاَل: »َعِلٌّ َوَفاطَِمُة َواْبنَامُهَ

ايِنُّ  رَبَ ، َوَرَواُه الطَّ َوَأْخَرَج��ُه َأمْحَ��ُد يِف امَلنَاِقِب َوَذَك��َرُه اهلَْيَثِمي يِف جَمَْمِعِه يِف َمْوِضِع��نْيِ
َواِعِق، َواْب��ُن َأيِب َحاتٍِم َواحلَاِكُم النِّْيَس��اُبْوِريُّ َعِن  )260-360ه( َواْب��ُن َحَج��ٍر يِف الصَّ
��اَفِعيَّ  ��ْبَلنِْجيُّ يِف ُنوِر األَْبَصاِر، َنْقاًل َعِن الَبَغِوي الشَّ  اْب��ِن َعبَّاٍس )ت 68ه(، َوَذَكَرُه الشِّ

ِه)3(. )ت 516ه( يِف َتْفِسْرِ
ايِنُّ َواْبُن َأيِب َحاتِ��ٍم ِواحلَاِكُم  ��رَبَ َوَرَوى اْب��ُن َحَج��ٍر يِف َصَواِعِقِه: َأْخ��َرَج َأمْحَُد َوالطَّ
( َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ َهِذِه اآلَيَة َل�امَّ َنَزَلْت َقاُلْوا: َيا َرُس��وَل اهللِ! َمْن َقَراَبُتَك  )النِّْيَس��اُبوِريُّ

هُتُُم؟  َهُؤالِء الِذيَن َوَجَبْت َعَلْينَا َمَودَّ
ا«))(. َقاَل: »َعِلٌّ َوَفاطَِمُة َواْبنَامُهَ

ا، َفُأِقْيَم   َأِس��ْرً ْيَلِم: َل�امَّ ِجْيَئ بَِعِلِّ بِن احلَُس��نْيِ يُّ بَِس��نَِدِه َعْن َأيِب الدَّ َوَقاَل الطَّرَبَ
اِم، َفَقاَل: احلَْمُد هللِ الِذي َقَتَلُكُم، َواْسَتْأَصَلُكُم،  َعىَل َمْدَرِج ِدَمْشَق، َقاَم َرُجٌل ِمْن َأْهِل الشَّ

)1( تفسر القرآن العظيم: ) /169-170،، واإلمامة وأهل البيت: 32/2).
)2( ذخائر العقبى: 25.

)3( جممع الزوائد: 103/7، 168/9، والصواعق املحرقة: 258، ونور األبصار: 112.
))( الصواعق املحرقة: 259-258.
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َوَقَطَع َقْريَن الِفْتنَِة.
َفَقاَل َلُه َعِلُّ بُن احلَُسنْيِ َزْيُن الَعابِِدْيَن: »َأَقَرْأَت الُقْرآَن؟«.

َقاَل: َنَعْم.
قال: »َأَقَرْأَت آل َحم؟«.

َقاَل: َقَرْأُت الُقْرآَن، َومَلْ َأْقَرْأ آل َحم؟!
َقاَل: »َأَما َقَرْأَت چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ؟«.

َقاَل: َوإِنَُّكُم ألَْنُتُم ُهُم؟
قال: »َنَعْم«)1(.

 . يِّ )2( َعِن الطَّرَبِ َوَنَقَل َذلَِك الّسُيْوطِيُّ
ُه ملَّا  ايِنُّ )260�360ه.( َع��ِن اإِلَم��اِم َع��ِلٍّ َزْي��ِن الَعابِِدي��َن، أنَّ ��رَبَ َوَأْخ��َرَج الطَّ
، َوُأِقْيَم َعىل َمْدَرِج ِدَمْش��َق،  ا، َعِقَب اْستِْش��َهاِد َأبِْي��ِه اإِلَماِم احلَُس��نْيِ ِجْي��َئ بِِه َأِس��ْرً
��اِم: احلَْم��ُد هللِ ال��ِذي َقَتَلُك��ُم َواْس��َتْأَصَلُكُم، َوَقَط��َع َقْرَن   َق��اَل َبْع��َض ُجَفاِة َأْه��ِل الشَّ

الِفْتنَِة. 
َفَقاَل لُه: »َأَما َقَرْأَت چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ؟«.

َقاَل: َوَأْنُتُم ُهُم؟ 
َقاَل: »َنَعْم«)3(.

َوَأْخَرَج َأمْحَُد بُن َحنَْبٍل َعْن ابِن َعبَّاٍس )ت 68ه( يِف چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
.ٍد مَّ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ))(، َقاَل: امَلَودَُّة آلِل حمَُ

)1( تفسر الطربّي: 25 /16.
)2( الدرُّ املنثور: 8/7)3، ودالئل الصدق: 5/)38.

)3( الصواعق املحرقة: 259-258.
))( الشورى: 2)/23. 
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ُه َل���امَّ َنَزَل َقوُل اهلل تعاىل:  َوَنَق��َل الثَّعلب��ي )ت27)ه.( والبغوّي عن ابن عبَّاس: أنَّ
ثَّنَا  چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ، َق��اَل َقْوٌم يِف ُنُفْوِس��ِهم: َما ُيِرْي��ُد إاِلَّ َأْن حَيُ

َُمْوُه، َفَأْنَزَل اهللُ َتَعاىَل: چڄ ڄ  ُم اهتَّ ، َأنَّ ْيُل النَّبِيَّ َعىَل َقراَبتِِه ِمْن َبْعِدِه، َفَأْخرَبَ ِجرْبِ
ڄ ڄ ڃ ڃچ)1(، َفَقاَل الَقْوُم: َيا َرُس��ْوَل اهللِ! إِنَِّك َلَصاِدٌق، َفنََزَل: چڑ ڑ ک 

ک ک کچ)2(.
ُد ْبُن َعْبِد  ين َأُبو َبْكٍر حُمَمَّ ْيُخ َشْمُس الدِّ َوإىَِل ُحبِّ َأْهِل الَبْيِت َأَش��اَر الَقايِض الشَّ

اهللِ امَلْعُرْوُف بِاْبِن الَعَريِبِّ امَلالِِكّي )ت 3)5ه( َبَقْولِِه)3(:

َفريَضًة َط��ه  آَل  َوالِئ��ي  َرَأي���ُت 
الُقْرَبا ُيْوِرُثِني  الُبْعِد  َأْهِل  َرْغِم  َعَلى 

َفَما َطَلَب امَلْبُعوُث َأْجًرا َعَلى الُهَدى
الُقْرَبى ِفي  َة  دمَّ امَل��وَ إاِلمَّ  ِبَتْبلِيِغِه 

ِد  اِدِق َعْن َأبِْيِه اإلََماِم حُمَمَّ َوَرَوى َأُبو ُنَعيم يِف احِلْلَيِة بَِسنَِدِه َعْن اإِلَمام َجْعَفٍر الصَّ
��ُد! َأْعِرْض َعَلَّ  ، َفَقاَل: َيا حُمَمَّ الَباِق��ِر َع��ْن َجابِِر: َقاَل: َج��اَء َأْعَرايِبٌّ إىَِل النَّبِ��يِّ

اإِلْساَلَم.
ا عبُدُه َوَرُسوُلُه«. داً يَك َلُه، ِوَأنَّ حُمَمَّ َفَقاَل: »َتْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل رَشِ

قال: أتسألني عليه أجرًا؟ 
َة يِف الُقْرَبى«. قال: »ال. إاِلَّ امَلَودَّ

قال: ُقْرباَي َأو ُقْرَباَك؟ 

)1( الشورى: 2)/)2.

)2( الشورى: 2)/25.
ة: 8/3)-9)، و)6، واإلمام��ة وأه��ل البي��ت:   )3( الصواع��ق املحرق��ة: 258، وينابي��ع امل��ودَّ

.(31/2
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قال: »قرباي«.
َقاَل: َهاِت ُأَباُيُعَك، َفَعىَل َمْن اَل حُيِبُُّك، َواَل حُيِبُّ َقَرَباَك، َلْعنَُة اهللِ.

َقاَل: »آِمنْي«)1(.
ِه َعْبِد اهللِ ْب��ِن َعبَّاٍس )ِرْضَواُن اهللِ  ِد ْبِن َعِلِّ ْبِن َعْب��ِد اهللِ َعْن َأبِْيِه َعْن َجدِّ َوَع��ْن حُمَمَّ
َعَلْي��ِه(، َقاَل: َقاَل َرُس��ْوُل اهللِ: »َأِحبُّوا اهللَ َتَع��اىَل لِ�اَم َيْغُذْوُكُم ِم��ْن نَِعِمِه، َوَأِحبُّْويِن 

بُِحبيِّ اهللِ، وأحبُّوا َأْهَل َبْيتِي بُِحبيِّي«)2(.
َوَرَوى الُقْرُطبِيُّ )ت 671ه( بَِسنَِدِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َل�امَّ َأْنَزَل اهللُ: چڀ ڀ ڀ 

ُهم؟ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ، َقاُلوا: َيا َرُسْوَل اهللِ! َمْن َهُؤاَلِء الِذْيَن َنَودُّ
ا«. َقاَل: » َعِلٌّ َوَفاطَِمُة َوَأْبنَاَؤمُهَ

يِت،  َم��ِت اجَلنَُّة َعىَل َمْن َظَلَم َأْهَل َبْيتِي، َوآَذايِن يِف ِعرْتَ ُه َقاَل: »ُحريِّ  َأنَّ َوَع��ِن النَّبِيِّ
ا، إَِذا  اِزِه َعَلْيِه، َفَأَنا ُأَجاِزْيِه َعَلْيِه َغداً ا إىَِل َأَحٍد ِمْن ُوْلِد َعْبِد امُلطَّلِِب، َومَلْ جُيَ َوَمْن َصنََع َصنِْيعاً

َلِقَينِي َيْوَم الِقَياَمِة«.
ِه، َفَقاَل: ي )ت 538ه( يِف َتْفِسْرِ خَمرَْشِ َوَذَكَر َهَذا الزَّ

ٍد َماَت  ٍد َماَت َش��ِهْيًدا، َأاَل َوَمْن َماَت َعىَل ُحبِّ آِل حُمَمَّ »َم��ْن ماَت َعىَل ُحبِّ آِل حُمَمَّ
ُه َمَلُك امَلْوِت بِاجلَنَِّة، ُثمَّ  َ ٍد َبرشَّ ْياَمِن، َأاَل َوَمْن َماَت َعىَل ُح��بِّ آِل حُمَمَّ ُمْؤِمنًا ُمْس��َتْكِمَل اإَلِ
ِه َباَباِن إىَِل اجلَنَِّة، َأاَل َوَمْن  ��ٍد، ُفتَِح لُه يِف َقرْبِ ، َأاَل َوَمْن َماَت َعىَل ُحبِّ آِل حُمَمَّ ُمنَْك��ٌر َوَنِكْرٌ
مْحَ��ِة، َأاَل َوَمْن َماَت َعىَل ُحبَّ  ُه َمَزاَر َماَلِئَكِة الرَّ ٍد، َجَع��َل اهللُ َقرْبَ َم��اَت َعىَل ُحبِّ آِل حُمَمَّ
ٍد، َجاَء َيْوَم الِقَياَمِة  ��نَِّة َواجلَاَمَعِة، َأاَل َوَم��ْن َماَت َعىَل ُبْغِض آِل حُمَمَّ ٍد َماَت َعىَل السُّ آِل حُمَمَّ
ٍد َماَت َكافًِرا، َأاَل  َمْكُتْوًب��ا َب��نْيَ َعْينِْيِه: آِيٌس ِمْن َرمْحَِة اهللِ، َأاَل َوَمْن َماَت َعىَل ُبْغِض آِل حُمَمَّ

)1( حلية األولياء: 201/3، واإلمامة واهل البيت: 32/2).
)2( تفس��ر الق��رآن العظي��م: )/171-172، حتف��ة األح��وذّي 10 /292، وفضل أه��ل البيت 

وحقوقهم البن تيمية: )).
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ٍد، مَلْ َيُشْم)1( َراِئَحَة اجَلنَّة)2(. َوَمْن َماَت عل ُبغِض آِل حُمَمَّ
ا، َأاَل َوَمْن  ٍد َماَت َشِهْيداً َويِف ِرَواَيٍة َقاَل َرُسْوُل اهللِ: »َمْن َماَت َعىَل ُحبيِّ آِل حُمَمَّ
ٍد َماَت َتائِباًا، َأاَل  ا َلُه، َأاَل َوَمْن َماَت َعىَل ُحبيِّ آِل حُمَمَّ ٍد َماَت َمْغُفْوراً َماَت َعىَل ُحبيِّ آِل حُمَمَّ
ٍد َماَت ُمْؤِمناًا ُمْس��َتْكِمَل اإِلْياَمِن، َأاَل َوَمْن ماَت َعىَل ُحبيِّ آِل  َوَم��ْن َماَت َعىَل ُحبيِّ آِل حُمَمَّ
ٍد ُيَزفُّ  ، َأاَل َوَمْن َماَت َعىَل ُحبيِّ آِل حُمَمَّ ُه َمَلُك امَلْوِت بِاجَلنَّ��ِة، ُثمَّ ُمنَْكٌر َوَنكرِْيٌ َ ��ٍد، َبرشَّ حُمَمَّ
ْد ُفتَِح يِف  إىَِل اجَلنَّ��ِة، َك��اَم ُتَزفُّ الَعُرْوُس إىَِل َبْيِت َزْوِجَها، َأاَل َوَمْن َم��اَت َعىَل ُحبيِّ آِل حُمَمَّ
ِة،  مْحَ ُه َمَزاَر َماَلئَِكِة الرَّ ٍد، َجَعَل اهللُ َقرْبَ ِه َباَباِن إىَِل اجَلنَِّة، َأاَل َوَمْن َماَت َعىَل ُحبيِّ آِل حُمَمَّ َقرْبِ
��نَِّة َواجَلاَمَعِة، َأاَل َوَم��ْن َماَت َعىَل ُبْغِض  ٍد َماَت َعىَل السُّ  َأاَل َوَم��ْن َماَت َعىَل ُح��بيِّ آِل حُمَمَّ
ِة اهللِ، َأاَل َوَمْن َماَت َعىَل ُبْغِض  ا َبنْيَ َعْينَْيِه: آيٌِس ِمْن َرمْحَ ِد َجاَء َيْوَم الِقَياَمِة، َمْكُتْوباً آِل حُمَمَّ

ٍد، مَلْ َيُشْم َرائَِحَة اجَلنَِّة«)3(. ا، َأاَل َوَمْن َماَت َعىَل ُبْغِض آِل حُمَمَّ ٍد َماَت َكافِراً آِل حُمَمَّ
ّي )ت 538ه.( يِف َتْفِس��ْرِ َقْوَل��ُه َتَعاىَل: چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  خَمرَْشِ ��ُد الزَّ َوُيَؤكِّ
َا َل�امَّ َنَزَلْت ِقْيَل: َيا َرُسْول اهللِ! َمْن َقراَبُتُك َهُؤاَلِء الِذْيَن  ٺ ٿ ٿچ، َقاَل: ُرِوَي َأنَّ

َوَجَبْت َعَلْينَا َمَودهتم؟
ا«))(. قال: » َعِلٌّ َوَفاطَِمُة َوَأْبنَاَؤمُهَ

َمَة َعْن  َواَيَة امُلَتَقدِّ ، َبْعَد َأْن َنَقل الرِّ ِه الِكبِْرِ اِزي )ت 606ه( يِف َتْفِسْرِ َوَقاَل الَفْخُر الرَّ
( َأَقاِرُب  ��اِف: »َفَثَبَت َأنَّ َهُؤاَلِء األَْرَبَعَة )َعِليًّا َوَفاطَِمَة َواحلََس��َن َواحلَُسنْيَ َصاَحِب الَكشَّ

مِّ شامًّ حتسسته بحاس��ة األنف. خمتارات  ُه بالضَّ ُه بالفتح، وَش��ًمْمُته َأُش��مُّ )1( َش��ِممته بالكرس َأَش��مُّ
القاموس: 339.

ة:  ��اف، مكتبة العبيكان: 5/)0) وتفسر القرآن العظيم: 1)58-3)58، وينابيع املودَّ )2( الكشَّ
21/1 و18/2 و88 والصواعق املحرقة: 232، وفرائد الس��مطني: 256/2، واإلمامة وأهل 

البيت:32/2)-33).
اف، نرشة مكتبة العبيكان: 05/5)-06). )3( الكشَّ

))( نفسه: 5 /)50.
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!!، َوإَِذا َثَب��َت َهَذا، َوَج��َب َأْن َيُكْوُنوا خَمُْصْوِص��نْيَ بَِمِزْي��ِد التَّْعظِْيِم، َوَيُدلُّ  النَبِ��يِّ
َعَلْيِه- َيْعنِي اْختَِصاَصُهم بَِمِزْيِد التَّْعظِْيِم- ُوُجْوٌه:

ٍد  ُل: َقْوُل��ُه َتَع��اىَل: چ ٺ ٺ ٿ ٿچ، َوَوْجُه االْس��تِْداَلِل بِ��ِه، َأنَّ آَل حُمَمَّ األَوَّ
ُه��ْم الِذْيَن َيُؤْوُل َأْمُرُه��ُم إَِلْيِه، َفُكلُّ َم��ْن َكاَن َأْمُرُهم إَِلْيِه َأَش��دَّ َوَأْكَمَل، َكاُنوا ُهم 
��ُق َبْينَُهم َوَبنْيَ  ، َكاَن التََّعلُّ آُل��ُه، َواَل َش��كَّ يِف َأنَّ َفاطَِم��َة َوَعِليًّ��ا َواحلََس��َن َواحلَُس��نْيَ
َقاِت، َوَهَذا َكامَلْعُل��ْوِم بِالنَّْقِل امُلَتَواتِر، َفَوَج��َب َأْن َيُكْوُنوا   َرُس��ْوِل اهللِ، َأَش��دَّ التََّعلُّ

ُهُم اآلل.
، َكاَن حُيِبُّ َفاطَِم��َة، َقاَل: »َفاطَِمُة َبْضَعٌة  َوالثَّايِن: اَل َش��كَّ َأنَّ النَّبِيَّ
ُه َكاَن حُيِبُّ َعِليًّا  ٍد، َأنَّ ِمنيِّي، ُيْؤِذْينِي َما ُيْؤِذهْيَا«، َوَثَبَت بِالنَّْقِل امُلَتَواتِِر َعْن َس��يِِّدَنا حُمَمَّ
ِة ِمَثَلُه)1(، لَِقْولِِه َتَعاىَل:  ، َوإَِذا َثَبَت َذلَِك، َوَجَب ُحبُُّهُم َعىَل ُكلِّ األَمَّ َواحلََسَن َواحلَُسنْيَ

چۅ ۉ ۉچ)2(، ولقول��ه تع��اىل: چڑ ک ک ک 

چڦ ڦ ڦ ڦ  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳچ)3(، ولقول��ه تع��اىل: 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ))(، ولقوله تعاىل: چوئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ)5(.
َعاَء َخامِتََة التََّشُهِد يِف  َعاَء لآِلِل َمنْصٌب َعظِْيٌم، َولَِذلَِك َجَعَل َهَذا الدُّ والثالث: إِنَّ الدُّ
ٍد«،  ا َوآَل حُمَمَّ داً ٍد، َواْرَحْم حُمَمَّ ٍد َوآِل حُمَمَّ ! َصليِّ َعىَل حُمَمَّ اَلِة، َوْهَو َقْوُلُه: »اللُهمَّ الصَّ
ٍد َواِجٌب،  َوَه��َذا التَّْعظِْي��ُم مَلْ ُيْوَجْد يِف َغْرِ َحقِّ اآلِل، َفُكلُّ َذلَِك َيُدلُّ َعىَل َأنَّ ُحبَّ آِل حُمُمَّ

)1( تفسرالرازي: 167/27.
)2( األعراف: 158/7.

)3( النور: )63/2.
))( آل عمران: 31/3.

)5( األحزاب: 21/33.
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قال الشافعي )ت )20ه()1(:

ِمًنى من  ِب  صِّ بامُلَ قْف  راكًبا  يا 
اِهِض والنمَّ خيِفها  بساكِن  واهتْف 

مًنى إلى  احلجيُج  فاَض  إذا  َسَحًرا 
الفائِض الفراِت  كملَتَطِم  فيًض�ا 

محمٍد آِل  ُحبُّ  َرْفًضا  كاَن  إْن 
رافِضي أنِّ��ي  الثمَّقالِن  َفليشهِد 

ي َعْن َرُس��ْوِل  خَمرَْشِ اِزي بَِحاَج��ٍة إىَِل َما َأْوَرَدُه الزَّ ��ْيُخ الرَّ ُ الَكبِْرُ الشَّ َم��ا َكاَن امُلَفرسِّ
ُ��م َذُوو ُقْرَب��اُه َف��إِنَّ َفاطَِمَة اْبنَُتُه، َواحلََس��ن  ��َد ِمْن َأنَّ  بَِح��قِّ الُقْرَب��ى، لَِيَتَأكَّ اهللِ
ِه َكافِِل��ِه َوامُلَحاِمي َعنُْه،  ا َع��ِلُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب اْبُن َعمِّ َواحلَُس��ني َوَلَداَها، َوَأُبومُهَ
َفاِع َعنُْه، َوَلْيَس َهَذا َفَحْسب، َبْل خِلُُصْوِصيَّتِِهم ِمَن اهللِ َتَعاىَل َوالنَّصِّ َعَلْيِهم  امُلَتَفايِن يِف الدِّ
ْهِر،  ِة، َوُس��ْوَرِة الدَّ يِف َأْكَث��ِر ِمْن َمَقاٍم َفُهم ِمْن َمصَاِدْيِق آَيِة التَّْطِهْرِ َوآَيِة امُلَباَهَلِة َوآَيِة امَلَودَّ
 هَلُُم: »َأَنا َح��ْرٌب لِ�َمْن َحاَرَبُتم َوِس��ْلٌم لِ�َمْن  ، َوَقوِل َرُس��ْوِل اهللِ َوَحِدْي��ِث الثِّْقَلنْيِ
ُه اَل َنبِيَّ َبْعِدي«،  : »َأْنَت ِمنيِّي بَِمنِْزَلِة َهاُرْوَن ِمْن ُمْوَسى إاِلَّ َأنَّ َس��اَل�َمُتم«، َوَقاَل لَِعِلٍّ
َو»َفاطَِم��ُة َبْضَعٌة ِمنيِّ��ي ُيْؤِذْينِي َم��ا ُيْؤِذهْيَا«، َو»َي��ْرَض اهللُ لِِرَضاَها َوَيْغَض��ُب لَِغَضبَِها«، 
ا َخرْيٌ ِمنُْهاَم«، َوَغْرُ َذلَِك ِمَن النُُّصْوِص  َو»احَلَسُن ُواحُلَسنْيُ َسييَِّدا َشَباِب َأْهِل اجَلنَِّة َوَأُبْومُهَ

الَكثِْرِة)2(.
رُّ امَلنُْثْوِر( يِف َتْفِسْرِ َقْوِل اهللِ َتَعاىَل:  ِه )الدُّ ��ُيوطِي )ت911ه.( يِف َتْفِس��ْرِ َوَرَوى السُّ

اف: 238/2، ومعجم األدباء: 208/5، وتفسر الرازي:  )1( ديوان الشافعّي: 55، وتفسر الكشَّ
 167/27، وبح��ار األن��وار: 23/)23، واملراجعات الرحيانيَّة: 2 /381، وفضائل اخلمس��ة: 

263/1-)26، واحلقيقة الضائعة: 278-279.والنبّي وآله يف الشعر العريب: 62.
حاح الستة. )2( ينظر يف: فضائل اخلمسة من الصِّ



د واآله يف القراآن الكرمي النبّي حممَّ

152

العدد الواحد واألربعون ربيع )2020م - 1441هـ(

چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ، َق��اَل: َأْخ��َرَج اْب��ُن امُلنْ��ِذِر َواْب��ُن َأيِب َحاتِ��ٍم 

، َعِن اْبِن  ايِنّ )260-360ه( َواْبُن َمرُدويه )ت 10)ه( ِمْن َطِرْيِق َسِعْيِد ْبِن ُجَبْرٍ رَبَ َوالطَّ
َعبَّاٍس )ت 68ه( َقاَل: َل�امَّ َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ، 

هُتُُم؟  َقاُلوا: َيا َرُسْوَل اهللِ! َمْن َقَراَبُتَك َهُؤاَلِء الِذْيَن َوَجَبْت َعَلْينَا َمَودَّ
ا«)1(. َقاَل: »َعِلٌّ َوَفاطَِمُة َوَوَلَدامُهَ

ِه بَِسنَِدِه َعِن ابِن َعبَّاٍس  َويِف ُنْوِر اأِلْبَصاِر: َرَوى اإِلَماُم َأُبو احلَُسنْيِ الَبَغَويُّ يِف َتْفِسْرِ
)ت 68ه( َق��اَل: َل�امَّ َنَزَلْت َهِذِه اآليُة چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ، قاُلوا: 

هِتُِم؟ َيا َرُسوَل اهللِ! َمْن َهُؤالِء الِذيَن َأَمَرَنا اهللُ َتَعاىَل بَِمَودَّ
ا«)2(. َفَقاَل: »َعِلٌّ َوَفاطَِمُة َواْبنَامُهَ

ا، َفإينيِّ ُأَخاِصُمُكُم   َقاَل: »اْسَتْوُصوا بَِأْهِل َبْيتَِي َخرْياً َوَأْخَرَج ابُن َسْعٍد، َأنَّ النَّبِيَّ
ا، َوَمْن َأُكْن َخْصَم��ُه، َخَصَمُه اهللُ، َوَم��ْن َخَصَمُه اهللُ، َأْدَخَلُه النَّ��اَر«، َوَأْخَرَج  َعنُْه��ُم َغ��داً
ُك��ُم ألَهِلَ ِمْن  ُكُم َخرْيُ  َقاَل: »َخرْيُ احلَاِك��ُم النِّْيَس��اُبوِريُّ َع��ْن َأيِب ُهَرْيَرَة، أنَّ النَّبِ��يَّ

 
َبْعِدَي«)3(.

َواِئِد، َوَقاَل: َرَواُه َأُبو َيْعىَل، َوِرَجاُلُه ُثَقاٌة))(. َواحلَِدْيُث َرَواُه اهلَْيَثِميُّ يِف جَمْمِع الزَّ
 َقاَل: »َمْن َأَحبَّ َهِذْيِن-  ، َأنَّ َرُس��وَل اهللِ ِمِذيُّ َعْن َعِلٍّ ْ َوَأْخَرَج َأمْحَُد َوالرتِّ

ُهاَم، َكاَن َمِعَي يِف َدِرَجتَِي َيْوَم الَقَياَمِة«)5(. ا َوُأمَّ - َوَأَبامُهَ َيْعنِي احَلَسَن َواحُلَسنْيَ
ِمِذيُّ َواْبَن ِحبَّاَن َواحلَاِكُم النِّْيَس��اُبوِريُّ بَِس��نَِدِه َعْن َزْيِد بِن  ْ َوَرَوى اإلََماُم َأمْحََد َوالرتِّ

رُّ املنثور: 8/7)3. )1( الدُّ
)2( نور األبصار: 112-)11، واإلمامة وأهل البيت: 35/2).
)3( نور األبصار: 112-)11، واإلمامة وأهل البيت: 35/2).

))( جممع الزوائد: 9/)17.
)5( مسند اإلمام أمحد: 77/1، حتفة األحوذي 237/10.
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: »َأَنا َحْرٌب لِ�َمْن  َأْرَقم، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ، لَِعِلٍّ َوَفاطَِمَة َواحلََسِن َواحلَُسنْيِ
ِسْلٌم لِ�َمْن َساَل�ْمُتُم«)1(. َحاَرْبُتُم، واً

َوَرَوى اب��َن َتْيِميََّة يِف )ِرَس��اَلِة َفْضِل َأْهِل الَبْي��ِت َوُحُقْوِقِهُم(: َوَقَد َثَب��َت َعْن النَّبِيِّ 
)َص��ىلَّ اهللُ َعَلْيِه ]وآلِِه[ وَس��لََّم(، ِم��ْن َوُجْوٍه ِصَحاٍح، َأنَّ اهللَ َل���امَّ َأْنَزَل َعَلْيِه چڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کچ)2(، َس��َأَل 

َحاَبُة: َكْيَف ُيَصلُّوَن َعَلْيِه؟ الصَّ
ْيَت َعىَل إِْبَراِهيَم،  ٍد، َكاَم َصلَّ ٍد، َوَعىَل آِل حُمَمَّ َفَقاَل: »ُقوُلوا: اللُهمَّ َصليِّ َعىَل حُمَمَّ
ٍد، َكاَم َباَرْكَت َعىَل إِْبَراِهيَم،  ٍد َوآِل حُمَمَّ يٌد، َوَباِرْك َعىَل حُمَمَّ َوَعىَل آِل َإْبَراِهيَم، إِنََّك مَحِيٌد جَمِ

يٌد«)3(. َوَعىَل آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك مَحِيٌد جَمِ
 ،َوآُلُه األَْطَهاُر ٌد فِْيَعة التِي َعَلْيَها َنبِيُّنَا حُمَمَّ َواآلَيُة امُلَباَرَكُة ُتِشْرُ إىَِل امَلنِْزَلِة الرَّ
 ،الِة َعلْيِه َف�:چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ َوَيْأُمُرَنا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل بِالصَّ
َ َعَلْيِه، َفَقاَل َتَع��اىَل: چڃ چ چ چ چ ڇ ڇچ َفنَْحُن  أْن ُنَص��لِّ

.الِة َعَلْيِه مَجِْيًعا َمْأُموُرْوَن ِمَن اهللِ ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل بِالصَّ
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چپ  َتَع��اىَل:  َوق��اَل 
َأْي:  ڄچ))(،  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 

مة )باب فضل احلسن واحلسني ابني عل�ّي بن  )1( سنن الرتمذّي: 656/5، وسنن ابن ماجة: املقدِّ
أيب طالب(، ومسند أمحد: 2/2))، 3 /2)6، واملستدرك: 9/3)1.

)2( األحزاب: 57-56/33.
)3( الصواع��ق املحرقة: 233، وينظر يف: صحيح البخارّي: 156/7 كتاب الدعوات، الباب:32 
ِد: 305/1: ح:  وصحيح مسلم باب الصالة عىل النبّي )صىلَّ اهلل عليه ]وآله[ َوَسلََّم( َبْعَد التََّشهُّ
66 ومسند أمحد: )/330 و333: ح: 18065، فضل أهل البيت وحقوقهم البن تيمية: 23.

))( آل عمران: 159/3.
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ْيَن  ِ ا بَِمْعنَى اَل َتْعَمُل َش��ْيًئا بِإمِْجَاِع امُلَفرسِّ فب�:چڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ، )َما( َزاِئَدٌة َنْحويًّ
��ُد امَلْعنَى، َوِمْثُلَه��ا َقْوُلَه َتَع��اىَل: چۀ ہ  والُلَغِوي��نَي، َلِكنََّه��ا ُتِفْي��ُد َبالِغيًّ��ا َفُتَؤكِّ
ہچ)1(، َأْي: َفبِنَْقِضِه��م چہچ، َوِمْثُلَها چىئ یچ)2(، َأْي: َعْن َقِلْيٍل، 

َة: َوَكُقوِل َعنرَْتَ

َلُه َحلمَّْت  لِ�َمْن  َقَنٍص  َما  َشاَة  َيا 
ِم))) ��رُ َتْ َلْم  َوَلْيَتَها  َعَليمَّ  َحُرَمْت 

ُم  َفإِنَّ َقْوَلُه َتَعاىَل: چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ َأْي: أنَّ لِْينََك هَلُُم َس��َبٌب لُِدُخْوهِلِ
ِة التِي َتُس��ْوُقَها هَلُُم َتَتَعاَمُل َمَعَهُم  اِهنْيِ الَواِضَحِة الَقِويَّ اإِلْس��الَم أِلَنََّك َمَع احلَُج��ِج َوالرَبَ
بَِس��اَمَحِة َأْخالِقَك َوَك��َرِم َس��ِجيَّتَِك، چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ َوَلْو 
َء اخلُُل��ِق َقايِسَ الُف��َؤاِد َلنََف��ُروا ِمنْ��َك چٹ ڤچ يِف فَِراِرِهُم ِمَن  ُكنْ��َت َجافًِي��ا يَسِّ
ْح��ِف َيْوَم ُأُحٍد، أِْو يِف َما َبْينََك َوَبْينَُهُم، چڤ ڤچ َما َبْينَُهُم َوَبْينَِي َأْوِمْن ذْنِب  الزَّ

ْحِف َيْوَم ُأُحٍد. الِفَراِر ِمَن الزَّ
چڤ ڦ ڦچ َأْي اْسَتِمْع إىَِل آَرِئِهُم، َواْنُظْر يِف َما ِعنَْدُهُم. 

َواْخَتَلُف��وا يِف َفاِئَدِة ُمَش��اَوَرهِتِم، َوُهَو الِذي َأْغنَاُه اهللُ بِالَوْح��يِّ َفَعِلَم بِالَوِحيِّ الِعْلَم 
َها: ، َفَكاَن اْختاِلُفُهُم َعىَل َأْقَواٍل َأمَهُّ ، َفاْسَتْغنَى بِِه َعِن االْستَِعاَنِة بِأْقَواِل الَبرَشِ الَيِقنْيَ

ْنَيا، َوَتْدبِْرِ ُأُموِراحلَْرِب، َويِف ِمْثِل َذلَِك َي�ُجْوُز االْستَِعاَنُة بِآَراِئِهُم. َأنَّ َذلَِك يِف ُأُمِر الدُّ

)1( النساء: )/155، واملائدة: 13/5.
)2( املؤمنون: 0/23).

)3( البي��ت من معلقته، )ما( زائدة وكنَّى بالش��اة عن املرأة فهي ش��اُة َقنْ��ٍص أي صيٍد يقول: انظروا 
، أي لي��ت أيب مل يتزوْجها ليحلَّ يل  ه��ذه امل��رأة واعجبوا من حس��نها ومجاهلا، وليتها مل حت��ُرْم علَّ
م��ت عليه، الش��تعال احلرب ب��ني قبيلتيه��ام. رشح ديوان عن��رتة: ؟؟؟؟،  ال��زواج منه��ا، أو حرِّ
 ورشح املعلَّق��ات الع��رش لل��زوزيّن: 252، ولس��ان الع��رب، ش��وه: 7/))2، وجمم��ع البيان: 

.3(/2
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َاِذ الَقَراِر  ��ُد ! الَعْزَم َعىَل اختَّ چڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ َأْي: َف��إَِذا َعَقَد َقْلُبَك َيا حُمَمَّ

اِدِق: )َفإَِذا َعَزْمُت()1(، بَِضمِّ الَتاِء،  ٍد الصَّ َوإِْمَضاِئِه. َوَرَوْوا َعْن اإِلَماِم َجْعَفِر بِن حُمَمَّ
َوِهي ِقَراَءٌة َقَرَأ هِبَا َجابُِر ْبُن َيِزْيَد َوَأُبو َنِْيٍك، َوِعْكِرَمُة)2(.

ِح َأيِب الَفْتِح ُعْثاَمَن بِن ِجنِّ��يِّ )ت392ه.( الِذي  ولنَنَْتِف��ْع من َرْأيِّ َه��َذا الَعامِلِ الل��امَّ
َيُق��وُل: »َوَتْأِوْيُل��ُه ِعنْ��ِدَي َواهللُ َأْعَلُم ف��إَِذا َأَرْيُتَك َأْمًرا َفاْعَم��ْل بِِه، َورِصْ إَِلْيِه. َوَش��اِهُدُه 
َقْوُل��ُه َتَع��اىَل: چې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئچ)3(، َوَهَذا 
ُه اَل َمْدَخَل َلُه يِف األَْح��َكاِم، َواَل ِمَن الِعْلِم؛ ألَنَّ َذلَِك ُمَتَعٍد إىَِل  ؛ ألَنَّ َلْي��َس ِمْن ُرْؤَيِة الَعنْيِ
اَم ُهَو  ى إىَِل َثالَثٍة، َوالِذي َمَعنَا يِف َهَذا الِفْعِل إِنَّ . َفإَذا ُنِقَل بِاهلَْمَزِة َوَجَب َأْن َيَتَعدَّ َمْفُعْوَلنْيِ
��ا الَكاُف َواآلَخُر اهلَاُء امَلْحُذْوَفُة الَعاِئَدُة َع��ىَل )َما(، َأْي: باَِم َأَراَكُه اهللُ.  َمْفُع��والِن: َأَحُدمُهَ
ْأي الِذي ُهَو االْعتَِقاُد، َكَقْولَِك: ُفاَلٌن َيَرى َرْأَي اخلََواِرِج، َوَيَرى  ُه ِمْن الرَّ َفَثَب��َت بَِذلَِك َأنَّ
َرأَي َأيِب َحنِْيَفَة َوَرَأَي َمالٍِك َوَنْحَو َذلَِك؛ ف�)َرَأْيُت( َهِذِه إًِذا ِقْس��ٌم َثالٌِث َلْيَس��ْت ِمْن ُرْؤَيِة 

، َواَل ِمْن َيِقنْيِ الَقْلِب. الَعنْيِ
َوَجاَز َأْن َينِْس��َب، ُس��ْبَحاَنُه، العزم إليه إِْذ َكاَن هِبَِداَيتَِه، َوإِْرَشاِدِه، َفْهَو َكَقْولِِه َتَعاىَل: 
چہ ہ ہ ھ ھچ))(، َوَق��ْد َج��اَء فِْي��ِه َما ُهَو َأْق��َوى َمْعنًى ِمْن َه��َذا، َوْهَو َقْوُلَه 

ُل��ُه   َتَع��اىَل: چپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀچ)5(، َفَخ��َرَج اللْف��ُظ فِْي��ِه َنافًِي��ا َأوَّ
ُه  ْمَي َل�امَّ َكاَن بِإِْقَداِرِه َوَمِش��ْيَئتِِه َصاَر َكَأنَّ ْمنَاُه ِمْن َأنَّ الرَّ َما َأْثَبَتُه آِخُرُه، َوالَغَرُض فِْيِه َما َقدَّ
اَم َأَرى بَِعْينَِك َوَأْسَمُع  ُهَو الَفاِعُل َلُه؛ َوْهَو َكثِْرٌ ِمنُْه َقْوُل اإِلْنَس��اِن لِ�َمْن َينَْتِس��ُب إَِلْيِه: »إِنَّ

)1( املحتسب: 176/1، وجممع البيان: 3/2)3.
)2( املحتسب: 176/1.

)3( النساء: )/105.
))( آل عمران: 128/3.

)5( األنفال: 17/8.



د واآله يف القراآن الكرمي النبّي حممَّ

156

العدد الواحد واألربعون ربيع )2020م - 1441هـ(

اَم َأَنا آَلٌة َل��َك«)1(، َوَعىَل ِقَراَءِة )َفإَِذا َعَزْمُت( َيُكوُن امَلْعنَى: َفإَِذا  بُِأُذنِ��َك َوالِفْعُل ِمنَْك، َوإِنَّ
ْقُتَك َوَأْرَش��ْدُتَك چڄ ڄ ڄچ َأْي  ْحُت َص��ْدَرَك بُِلْطِف��َي، َوَوفَّ َعَزْم��ُت َلَك، َورَشَ
ًة َعىَل  حْيَ ِمُل اآلَيُة ِدالَل��ًة رَصِ ْض َأْمَرَك إِلِْي��ِه، َوحَتْ َفاْس��َتِعْن بِ��اهللِ َربَِّك َواْعَتِمْد َعَلْي��ِه َوَفوُّ
ِع، َوَأْدَناُهُم  فُّ ّ ٍد بَِم��َكاِرِم األَْخالِق، َلَقْد َكاَن َأمْجَع النَّ��اِس لِلرتَّ اْختَِص��اِص َنبِيِّنَا حُمَمَّ
ْجَعاِن األَْسِخَياِء َساَدِة ُقَرْيش،  إىَِل التََّواُضِع، َوَأْرَفَع النَّاِس َنَسًبا، َفْهَو ِمْن ِذْرَوِة َهاِشٍم الشُّ
َها  اِد َعىَل اإِلْط��الِق، َوَهِذِه امَلَزاَيا ُكلُّ َوَكاَن َأْس��َخاَهُم َوأْش��َجَعُهُم َوَأْفَصَح َمْن َنَطَق بِالضَّ
��ُه َكاَن َيْرَقُع َثْوَبُه َوخَيِْصُف َنْعَلُه، َوَيْرَكُب  ِع، َوَكاَن ِمْن َتَواُضِعِه َأنَّ فُّ َ ِم��ْن َدَواِعي الرتَّ
 ، ِة ُخْبِز َش��ِعْرٍ احِل��اَمَر َوَيْرِدُف َخْلَفُه َوَيْعِل��ُف النَّاِضَح، َوجُيِْيُب َدْع��َوَة امَلْمُلْوِك َعىَل ِكرْسَ

 

ِلُس  ِل��ُس لأَِلْكِل َع��ىَل األَْرِض)2(، َفْه��َو َعْبُد اهللِ َوَرُس��وُلُه، جَيْ َم��ا ُنِخ��َل َلُه َقُط َوجَيْ
 

 )3( ��اُن ْب��ُن َثابِ��ٍت األَْنَصاَريُّ ِجْلَس��َة الَعْب��ِد، َوَي��ْأُكُل َأْكَل��َة الَعْبِد، َقاَل َعنُْه َش��اِعُرُه َحسَّ
 

)ت )5ه(:

َعنْيٌ َقْبُل  َتَر  َلْم  َق�طُّ  َفِمث�ُلَك 
َس�اُء النِّ َتلِ�ِد  َلْم  َق�طُّ  َوِمْث�ُلَك 

َعْي�ٍب ُك�لِّ  ِمْن  ًءا  ُمَبرمَّ ُخلِْقَت 
َتَشاُء َكَما  ُخلِْقَت  َق�ْد  �َك  َك�أنمَّ

َوَقاَل))(:

َظْهِرَها َفْوَق  َناَقٍة  ِمْن  َحَمَلْت  َوَما 
ِد ُمَحممَّ ِم��ْن  �ًة  ِذممَّ َوَأْوَف���ى  َأَب��رمَّ 

)1( املحتسب: 176/1.
)2( جممع البيان: 1/2)3-3)3.

)3( النبّي وآله يف الشعر العرب�ّي: 23.
))( الغدير: 2/)، نقاًل عن: أمايل الطوس�ّي: 6)، والنبّي وآله يف الشعر العرب�ّي: 23.



اأ.د. حازم �شليمان احِللِّّي

157

هـ(
14

41
 - 

2م
02

0(
ع 

ربي
ن 

عو
رب

األ
 و

حد
لوا

د ا
عد

ال

وقال الشيخ كاظم األزري )ت 1212ه()1(:

إاِل الِعْل�ِم  َع��َوالِ��ُم  َتَناَهْت  َما 
ُمْنَتَهاَه�ا )َأحَم�ٍد(  َذاِت  َوإَِل��ى 

ِمن�ُه؟! َأع�ظُم  هلِل  َخْل�ٍق  َأيُّ 
اْسَتْقَصاَه�ا الِتي  الَغاَيُة  َوْه�َو 

لَِبْطٍن َظْه�ًرا  اخَل�اِفَقنْيِ  َقلمََّب 
َفاْجَتَباَه�ا )َأْحَمٍد(  َذاَت  َف��َرَأى 

ِفْكًرا )َأْحَمَد(  ِفي ِصَفاِت  ْل  ُتِ اَل 
َتَراهَ�ا َل�ْن  الِتي  ْوَرُة  الصُّ َفْهَي 

َه بِِه  ًدا، يِف امَلوِضِع األهْبَى َواألَْس��َمى، قبل أن ُينَوِّ َلَق��ْد َوَضَع الُق��ْرآُن َنبِيَّنَا حُمَمَّ
َعَراُء، َوآِخُر َدْعَواَنا َأِن احلَْمُد هلِلِ َربِّ الَعامَلنِْيَ  الشُّ

)1( أعيان الشيعة: 557/1، والنبّي وآله يف الشعر العرب�ّي: 89.
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امل�شادر

القرآن الكريم.. 1

أ. املخطوط:
2 .. ّ النحو املبني، لكاتب هذه السطور، آلة كاتبة، مكتبة الدكتور حازم احِللِّ

ب. املطبوع:
د بن عبد . 1 ��د بن حممَّ أس��د الغاب��ة يف معرفة الصحابة، لعز الدين أيب احلس��ن عل بن أيب الكرم حممَّ

 الكريم بن عبد الواحد الشيبايّن املعروف بابن األثر اجلزرّي )555-630ه/1160-1232م(، 
دار الفكر، بروت، )1)1ه/1993م. 

أعيان الش��يعة، للس��يِّد حمس��ن األمني ))128-1371ه(، حتقيق حس��ن األم��ني، دار التعارف . 2
للمطبوعات، بروت، 03)1ه/1983م.

د بيُّومي مهران، مركز الغدير للدراسات اإلسالميَّة، بروت، . 3 اإلمامة وأهل البيت، للدكتور حممَّ
10)1ه/1990م.

33)1ه/. ) الع��راق،  ��ة،  احِللَّ الف��رات،  دار  ط2،  الس��طور،  ه��ذه  لكات��ب  الت��الوة،   ُأص��ول 
2012م.

د تقي املجلّي . 5 د باق��ر بن حممَّ ة األطهار، للش��يخ حممَّ بح��ار األنوار اجلامع لدرر أخبار األئمَّ
)1037-1111ه( ط1، دار إلوفاء، بروت، )1)1ه/)199م.

د بن يوسف بن عّل أيب حيَّان األندلّي )ت 5)7ه(، دار الفكر، . 6 البحر املحيط، ألثر الدين حممَّ
بروت، 12)1ه/1992م.

د بن عب��د اهلل الزركّي )ت )79ه(، ط1، دار الكتب . 7 الربه��ان يف علوم القرآن، لبدر الدين حممَّ
العلميَّة، بروت، 08)1ه/1988م.

اب بن عبد اللطيف، دار . 8 حتفة األحوذّي برشح جام��ع الرتمذّي، للمباركفورّي، حتقيق عبد الوهَّ
الفكر، بروت، ب.ت.
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د بن ضياء . 9 ازي املعروف بمفاتيح الغيب وبالتفسر الكبر، لفخر الدين أيب عبد اهلل حممَّ تفسر الرَّ
ازي )))5-606ه(، ط1، دار الفكر، بروت،  ��افعي الرَّ الدين ُعَمَر بن حس��ني الطَّربستاين الشَّ

01)1ه/1981م.
�د بن جري��ر الطَّربي )ت310ه���(، نرش دار الكت��ب العلميَّة، . 10 تفس��ر الطَّ��ربي، أليب جعف��ر حممَّ

بروت، 12)1ه�.
ي��ن أيب الفداء إس��امعيل بن كثر )701-)77ه���(، دار اخلر، . 11 تفس��ر الق��رآن العظيم، لعامد الدِّ

بروت، 17)1ه/1996م.
ة، 1988م. . 12 التفكر الصويت عند اخلليل، حللمي خليل، ط1، اإلسكندريَّ
د . 13 اجلام��ع ألحكام القرآن، ملحمد بن أمحد األنص��ارّي القرطبّي )ت671ه�(، حتقيق الدكتور حممَّ

إبراهيم احلفناوّي، دار الطباعة احلديثة، القاهرة، )1)1ه/)199م.
وداين، ط1، دار احلسني للطِّباعة و النَّرش، قم، 20)1ه.. )1 ائعة، ملعتصم س�يِّد أمحد السُّ احلقيقة الضَّ
ة احلموي )ت837ه�( املطبعة اخلرية، القاهرة.. 15 خزانة األدب، البن ُحجَّ
��ّي )ت381ه�(، . 16 د بن عّل بن احلس��ني بن بابويه القمِّ ��دوق أيب جعفرحممَّ ��يخ الصَّ اخِلصال، للشَّ

سني، قم، 16)1ه. سة النَّرش اإلسالمّي، جلامعة املدرِّ اري، ط5، مؤسَّ حتقيق عّل أكرب الغفَّ
اخللي��ل بن أمحد الفراهيدّي َأعامله ومنهجه، للدكت��ور مهدي املخزومّي، ط2، دار الرائد العريّب، . 17

بروت، 06)1ه/1986م.
��ة، . 18 احِللَّ الف��رات،  دار  ط2  الس��طور،  ه��ذه  لكات��ب  بح��ث  الص��وت،  عل��م  رائ��د  اخللي��ل 

33)1ه�/2012م.
ن، األردن، . 19 بي��دّي، دار أس��امة للنَّرش، َع��امَّ  اخللي��ل صاح��ب العني، للدكتور س��عيد جاس��م الزُّ

2007م.
��ُيوطّي )ت911ه���(، ط1، دار . 20 رُّ املنثور يف التَّفس��ر باملأثور، جل��الل الدين عبد الرمحن السُّ ال��دُّ

الفكر، بروت، )1)1ه�/1993م.
س��ة . 21 ��ر )ت1375ه�(، ط1، حتقيق مؤسَّ د حس��ن املظفَّ ��يخ حممَّ ، للشَّ ��دق لنهج احلقِّ  دالئ��ل الصِّ

اث، قم، 22)1-26)1ه. آل البيت إلحياء الرتُّ
د عّل األبطجّي، ط2، دار اخلر، بروت. . 22 افعي، حتقيق حممَّ د بن إدريس الشَّ افعي، ملحمَّ ديوان الشَّ

ب.ت.
��نبي الطَّائي )677-750ه�(، حتقيق . 23 ، عبدالعزيز بن رسايا بن عّل السَّ ّ ديوان صفّي الدين احِللِّ

بَّاع، ط1، رشكة األرقم، بروت، 18)1ه�/1997م. الدكتور ُعَمر فاروق الطَّ
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س��ة الوفاء، بروت، . )2 ذخائ��ر الُعقبى، ألمحد ب��ن عبد اهلل حمبِّ الدي��ن الطَّربيِّ )ت)69ه�(، مؤسَّ
01)1ه.

��ّي األنصارّي، مطبوعات املجلس . 25 اء ومذهب��ه يف النَّحو واللغة، للدكتور أمحد مكِّ أب��و زكريا الفرَّ
األعىل لرعاية الفنون واآلداب، القاهرة، )138ه�/)196م.

مذّي )ت279ه�(، . 26 د بن عيسى بن سورة الرتِّ مذيِّ وهو اجلامع الصحيح، أليب عيسى حممَّ سنن الرتِّ
دار الفكر، بروت، 00)1ه/1980م.

�جس�تاين األزدي )ت275ه�(، دار اجليل، . 27 س�نن أيب داوود، أليب داوود س�ليامن بن األش�عث السِّ
بروت، 12)1ه.

ة للطِّباعة والنَّرش، بغداد، . 28 س��يبويه حياته وكتابه، للدكتورة خدجية عبد الرزاق احلديثّي، دار احلريَّ
1395ه/1975م.

س��يبويه حيات��ه وكتابه، للدكت��ور أمحد بدوي، مقالة ُن��رشت يف صحيفة دار العل��وم للغة العربيَّة . 29
ادرة يف يناي��ر )كانون الثاين(،  وآداهبا والدراس��ات اإلس��الميَّة جلامع��ة دار العلوم القاه��رة، الصَّ

8)19م.
د عبد امللك بن هشام )ت218ه�(، حتقيق جمدي فتحي السيِّد، ط1، دار . 30 رة النبوية، أليب حممَّ السِّ

الصحابة يف طنطا، 16)1ه�/1995م.
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�ص البحث ملخَّ

��ا متثِّل غاية  ة، منْها: إنَّ تكتس��ُب مس��ألُة اإلنس��ان الكامل أمّهيتها من جوانب ع��دَّ
ينيَّ��ة التي مل تغف��ْل ذكرها  اإلنس��ان، وتطلُّعات��ه إىل الك��امل، ولكوِن��ا م��ن املس��ائل الدِّ
األدي��ان امُلختلف��ة، وأنَّ وصول اإلنس��ان إىل الكامل ه��و غاية امُلراد اإلهل��ّي من خلقته، 
قّي، والتَّعايل، والتشبُّه  س��ه أس��باب الكامل، والرُّ وإس��كانه يف هذه املعمورة متمثِّاًل بتلمُّ
ل  فات اإلهليَّة، وإيصاهلا إىل مرحلة الفعليَّة، وهذا ما يش��كِّ باهلل س��بحاَنه، واتِّصافه بالصِّ
املوضوع املش��رتك بني مجيع األديان واملذاهب واملدارس األخالقيَّة، وحس��به يف األمّهيَّة 
ب الذي يش��غل ذهن كلِّ َمن يروم الوصول إىل حقيقة  هذا االش��رتاك الفكرّي، والتعقُّ

اإلنسانيَّة، وكامهلا.
ة، منها أصُل إمكان فكرة اإلنس��ان  ويمكن أن ُيبحث هذا املوضوع من جهاٍت عدَّ
الكامل، وحقيقة اإلنس��ان الكامل، وخصائص اإلنس��ان الكامل، وغرها من اجلوانب 

واحليثيَّات.
ثمَّ إنَّه يمكن أن تعاَلَج هذه املسألة فلسفيًّا، وعرفانيًّا، ودينًيا وفاًقا ملختلف املشارب، 

اهات. واالجتِّ
وهذا البحث ُيعنى باإلنسان الكامل، وخصائصه عىل ضوء آَيَتي اخلالفة، واألسامء 

من القرآن الكريم.
الكلامت املفتاحية: اإلنس��ان الكامل، املظهر األتّم، آيتا اخلالفة واألسامء، اخلليفة، 

األسامء.
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Abstract
The issue of the perfect man acquires its importance in several 

aspects, including: it represents the purpose of man, his aspirations 
for perfection, and because it is one of the religious issues that the 
different religions did not neglect to mention, and that the person’s 
access to perfection is the goal of the divine desire of his creation, and 
his dwelling in this world represented by his touching Reasons for 
perfection, sophistication, transcendence, imitation of God, glory be 
to Him, and His attributes of divine attributes, and their bringing them 
to the stage of reality, This is what is the common theme between all 
religions, sects, and moral schools, It is sufficient in its importance this 
intellectual participation, and the pursuit that occupies the minds of 
all those who seek to reach the truth and perfection of humanity.

This topic can be examined from several aspects, including the 
origin of the possibility of the idea of the perfect man, the reality of the 
perfect man, the characteristics of the perfect man, and other aspects 
and facts.

Then, this issue can be dealt with philosophically, ceremonially, 
and religiously, in accord with different stripes and trends.

This research is concerned with the perfect person, and his 
characteristics in light of the two verses of Caliphate, and names from 
the Holy Quran.

Key words: the perfect person, the complete appearance, the 
verses of caliphate and names, the caliph, the names.
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��ة التي ينبغي دراس��تها، والفح��ص عنها هي بحث اإلنس��ان  م��ن البح��وِث املهمَّ
وخصائصه يف القرآن الكريم، وأمهيَّة ذلك نامجة من أمهيَّة املوضوع نفسه؛ أي اإلنسان؛ 
م القرآن عىل ِقسَمني أساسيَّني حيويان أركان موضوعاته، لكان تقسيمه  فلو أردنا أن نقسِّ
ع��ىل هذين القس��مني )اهلل يف القرآن(، و)اإلنس��ان يف القرآن( أوىل من كلِّ التَّقس��يامت 
التي ترتاءى للوهلة األوىل؛ ذلك ألنَّ )اهلل( س��بحاَنه هو املتكلِّم، و)اإلنسان( هو املعنّي 
ف  بالكالم، وأساًس��ا؛ فإنَّ نزول القرآن كان من أجل اإلنس��ان، وهذا ما يستدعي التعرُّ

عىل اإلنسان، وخصائصه كام يراه القرآُن الكريُم.
ة، أي حقيقة  اوية املاهويَّ ة زوايا؛ فهناك الزَّ ويمك��ن أن ُيبحث هذا املوضوع من عدَّ
اوية  اوية االجتامعيَّة، والُبعد االجتامعّي لإلنسان، وهناك الزَّ اإلنسان وماهيَّته، وهناك الزَّ
اوية الثقافيَّة، وغرها؛ فلكلِّ جنْبٍة من جوانب اإلنسان زاوية بحٍث يمكن  ة، والزَّ الرتبويَّ

التقصِّ عنها يف القرآن الكريم.
كام يمكن أن ننظَر إىل اخلصائص التي يذكرها القرآن لإلنس��ان، أو يش��ر إليها من 
ة تش��مل كلَّ أفراد اإلنسان ونوعه، كالتَّكريم، والتَّفضيل الذي َحَبا  زاوَيَتني، زاوية عامَّ

اهللُ ب��ه بني الب��رش يف قول��ه: چک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںچ )1(.

��ٍة قليلٍة من أفراد اإلنس��ان، وهم األف��راد الذين  ��ة ال ختت��صُّ إالَّ بُثلَّ وزاوي��ة خاصَّ

)1( اإلرساء: 70.
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اس��تثمروا كلَّ طاقتهم، وس��عتهم الوجودّية حّتى حازوا أعىل مراتب اإلنسانّية كمعرفة 
اهلل التي أشار هلا بقوله: چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ)1(.

كذل��ك يمك��ن البح��ث يف جانَبنِي م��ن جوانب خصائص اإلنس��ان مه��ا: اجلانب 
اإلجي��ايّب، واجلانب الس��لبّي؛ أي اخلصائ��ص اإلجيابيَّة، والتكريميَّة الت��ي ذكرها القرآُن 

ها القرآُن. لإلنسان، واخلصائص السلبيَّة التقبيحيَّة التي ذمَّ
وم��ا نري��د أن نِقَف عندُه مليًّا هن��ا هو أهّم خصائص اإلنس��ان اإلجيابيَّة التي تلوح 
من آيات القرآن؛ فإذا تكاملْت يف ش��خصيَّة إنس��انيَّة كانْت تلك الشخصيَّة هي اإلنسان 

الكامل.
وهبذا يتَّضح أنَّ )اإلنس��ان الكامل( هو: مِن اكتملت فيه مجيع اخلصائص اإلنسانيَّة 
العلميَّة والعمليَّة التي كانت منظورًة هلل تعاىل يف أصل خلقه لإلنس��ان، وكانت باعثة له 
س��بحانه عىل خلقه، ومن هنا؛ فاإلنس��ان الكامل عبارة عن الغاي��ة التي ظهر من أجلها 
ت��ه إنَّام ُخلق من أجل اإلنس��ان؛ ألنَّه  الك��وُن، والوج��وُد بأرسه؛ وذل��ك ألنَّ الكون برمَّ

أرشُف املخلوقات، وأكملها)2(.
وق��د ُيعربَّ عن )اإلنس��ان الكامل( بتعابر خمتلف��ة، منها )خليف��ة اهلل(، و)اإلمام(، 

و)القطب(، و)املظهر األتّم(، و)مظهر االسم اجلامع اهلل(، وغرها.
وجيب التأكيُد هنا! أنَّ ليس غرضنا التفسر التفصيّل لكافَّة جزئيَّات ألفاظ اآليات 
ض جلملة من الدالالت التي نصل من خالهلا إىل  املنظ��ورة ومضامينها؛ بل هدفنا التعرُّ

ى. ُبغيتنا التي نبغي، والنتائج التي نتوخَّ

)1( الصافات: 160-159.
ح بتس��خر كلِّ يشٍء لإلنسان. انظر  )2( وقد أثبت القرآن هذه احلقيقة من خالل اآليات التي ُتص�رِّ
عىل س��بيل املثال: لقامن: 20؛ إبراهيم: 32-33؛ النحل: 12-)1؛ احلج: 37؛ الزخرف: 32؛ 

اجلاثية: 13-12.
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ة حال؛ فام اخلصائُص اإلجيابيَُّة التي ذكرها القرآُن لإلنسان؟. وعىل أيَّ
يف الق��رآن آي��ات كث��رٌة ذكرت خصائ��ص اإلنس��ان، أو يمكن أن ُيستش��فَّ منها 
خصائ��ص اإلنس��ان)1(، وتتبُّعه��ا مجيًعا حيتاج إىل جمال أوس��ع، ودراس��ة أش��مل؛ ولذا 
اهتا الت��ي جاءْت فيها اإلش��ارة إىل  ��ام أهمُّ اآلي��ات، وأمَّ فس��نقترص ع��ىل آيَتني نعتقد أنَّ

خصائص اإلنسان الكامليَّة.

)1( كذل��ك أيًض��ا يمكن العثور عىل مجلة من خصوصيَّات اإلنس��ان الكامل من خالل البحث عن 
ث عن األنبياء واألولياء وسرهتم واملواقف  هذه اخلصائص واستخراجها من اآليات التي تتحدَّ

وا هبا. التي مرُّ
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اخت�شا�ص االإن�شان باخلالفة االإلهيَّة )اآية اخلالفة(

ل خاصيَّة ظهرْت إىل الوجود مرافقة  إنَّ أه��مَّ خاصيَّة يذكُرها القرآن؛ بل لعلَّه��ا أوَّ
خللقة اإلنسان منذ اللحظات األوىل هي استخالفه، وجعله خليفًة.

��دد قوُله تع��اىل: چٱ ٻ ٻ  وع��ىل رأس النُّص��وص الواردة يف ه��ذا الصَّ
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
أوىل  اآلي��ة  وه��ذه  ڦچ)1(،  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
اآلي��ات الت��ي تبنيِّ مكانَة اإلنس��ان ودوره يف نظام الوجود، وهي تدلُّ عىل أنَّ اإلنس��ان 
��ح مكانة املالئكة بالنِّس��بة  حيظ��ى باس��تعداٍد خاصٍّ يف جم��ال معرفة احلقائ��ق، كام توضِّ

لإلنسان، وعدم استعدادهم، وأهليَّتهم للخالفة اإلهليَّة)2(.
ة اإلنسان الكامل،  وقِد استند العرفاُء، وبالُغوا يف االستناد إىل هذه اآلية لدعم نظريَّ

واالستشهاد هلا بالنُّصوص الدينيَّة)3(.
ل، لكن م��ا يتعلَّق ببحثنا هو  ي��ن يف هذه اآلية كالٌم طوي��ٌل عريٌض مفصَّ وللمفرسِّ

)1( البقرة: 30.
)2( انظ��ر: نارص مكارم الش��رازّي، األمثل يف تفس��ر كت��اب اهلل املن��زل، ج1، ص)15؛ عبد اهلل 

جوادي آمل، تسنيم يف تفسر القرآن الكريم، ج3، ص17. 
)3( انظ��ر: حميي الدين بن عريّب، تفس��ر ابن عريّب، ج1، ص25؛ حمم��ود حممود الغراب، رمحة من 
الرمحن يف تفس��ر وإشارات القرآن من كالم الش��يخ األكرب حميي الدين بن عريّب، ج1، ص96؛ 
د بن إبراهيم الش��رازّي، تفس��ر القرآن  اإلنس��ان الكامل من كالم الش��يخ األك��رب، ص5؛ حممَّ
الكريم، ج2، ص302؛ حممود اآللويّس، روح املعاين يف تفسر القرآن العظيم، ج1، ص225.
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چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ؛  ل منه��ا؛ أي  املقط��ع األوَّ
ولذا فسنكتفي بالوقوف عىل النُّقاط التي تعنينا يف البحث بذكر بعض النُّكات امُلسَتظَهرة 

من اآلية.

النكتة االأوىل: اأهميَّة قرار جعل اخلليفة وعظمته
(، مع ضمر املتكلِّم احلارض، واس��تعامل اس��م  إنَّ تصدير اآلية بحرف التَّوكيد )إنَّ

ة، هي: الفاعل، إضافة إىل اجلملة االسميَّة، يكشف عن ثالثة أمور مهمَّ
( يدلُّ عىل التَّوكيد،  : أمهيَّ��ة قرار جعل اخلليفة، وعظمت��ه وخطره؛ فحرف )إنَّ الاً أوَّ

والقاطعيَّة.
ثانياً��ا: حضور امُلس��تخلف عنه، وه��و اهلل، يف صميم حقيقة اخلليف��ة، وجتلِّيه معه، 

وهذا ما يفيده ضمر املتكلِّم احلارض.
��اموات واألرض، وهذا   ثالثاًا: اس��تمرار وج��ود خليفة اهلل يف األرض ما دامِت السَّ

ما يمكن اس��تظهاره من اس��تعامل حرف التوكيد، واسم الفاعل، واجلملة االسميَّة التي 
تفيد االستمرار)1(.

 ،) مر املفرد يف )إينِّ كام يمكن االستش��هاد عىل ِعظم خطر هذا القرار باستعامل الضَّ
فربَّام يكون دلياًل عىل عدم وس��اطة يشء يف ه��ذا اجلعل، وأنَّ اهلل تبارك وتعاىل هو الذي 

ب��ارَش هذا اجلعل، ونظ��ر هذا كثٌر يف القرآن من قبي��ل قولِه تعاىل: چۀ ہ ہ ہ 

)1( انظ��ر: حمم��ود اآللويس، روح املعاين يف تفس��ر القرآن العظيم والس��بع املثاين، ج1، ص220؛ 
ي الربوس��وّي، تفس��ر روح البيان، ج1، ص105-109؛ الفخر ال��رازي، مفاتيح الغيب،  حقِّ

ج2، ص)38؛ عبد اهلل جوادي آمل، تسنيم يف تفسر القرآن الكريم، ج3، ص17.
ين، بالرغم من أنَّ اس��تظهاره موافق للقواعد اللغويَّة  ومل نجد لألمر الثاين ذكًرا يف كلامت املفرسِّ  

بنوع من الفطنة. 
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ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ...چ)1(.
ولكْن: اجلديُر باملالحظة هو إنَّ هذا األسلوب كلَّام استعمله الباري تعاىل، أو غالًبا، 
كان املوضوع امُلس��تعمل فيه موضوًعا عظياًم، خطًرا عىل مستوى جعل اإلمام واخلليفة 

سة، وربَّام كشف أيًضا عن سامت التَّقاُرن، والتَّشاُبه بينَهام. ات املقدَّ عن الذَّ
 ولع��لَّ ه��ذا يكش��ف أنَّ مس��توى اخلالف��ة بُمس��توى اإلمام��ة القرآنيَّ��ة ع��ىل حدٍّ 

سواء.
: »إنَّ اهلل سبحانه وتعاىل خلق ما خلق من األشياء، ومل يقْل يف شأن  يقول القشريُّ
يشٍء من��ه ما قال يف حدي��ث آدم، حيث ق��ال: چٻ پ پ پ پچ؛ فظاهُر 
هذا اخلطاب يشبه املشاورة لو كان من املخلوقني، واحلّق سبحانه وتعاىل خلق اجلنان بام 
ورة، ومل يقل إينِّ خالٌق عرًشا،  فيها، والعرش بام هو عليه من انتظام األجزاء، وكامل الصُّ

أو جنَّة أو َمَلًكا، وإنَّام قال ترشيًفا، وختصيًصا آلدم إينِّ جاعٌل يف األرض خليفًة«)2(.
ومنه نعرُف الفرَق بني ه��ذه اآلية، وآية چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
��ابقة من  جث مث ىث يث حجچ)3(؛ ف��إنَّ هذه اآلية ال حتمل نفس املعامل يف اآلية السَّ

مر، جاء قيد چىئ  ��ياق؛ ففضاًل عىل اخت��الف الضَّ حيث الكلامت امُلس��تعملة ونوع السِّ
یچ قب��ل اخلليف��ة هنا، وهو متعلٌِّق ب��ه، واجلاّر واملجرور ظ��رٌف للخالفة؛ فتكون 
خالفته مقيَّدة هنا باألرض؛ ولذلك فإنِّه طبًقا هلذه اآلية يكون داوود خليفًة يف األرض، 

ال يف مجيع العامل))(.

)1( البقرة: )12؛ و انظر: تسنيم، ج3، ص37.
)2( عبد الكريم بن هوازن الُقشرّي، لطائف اإلشارات، ج1، ص)7.

)3( ص: 26.
))( للتفصيل انظر: عبد اهلل جوادي آمل، تسنيم يف تفسر القرآن الكريم، ج3، ص36؛ وص1).
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كتة الثانية: داللة التعبري بـ)قال( النُّ
ال ش��كَّ يف أنَّ كلَّ قوٍل من كلِّ قائٍل يتناس��ب مع العامل الذي يقع فيه ذلك القول؛ 
ل من خروج اهلواء من جوف  ة تتش��كَّ ة له صورٌة، وحقيقٌة ماديَّ ففعل القول يف عامل املادَّ
وُت احلامل للكلامت  ن الصَّ در إىل احللق مروًرا باحلب��ال الصوتيَّة، والبلعوم؛ فيتكوَّ الصَّ

امُع كام تِصل ملسامعه. نة املعاين املرادة للقائل؛ فيسمعها السَّ املتضمِّ
ولك��ن ال يمك��ن محل القول اإلهل��ّي، وكالم اهلل تعاىل، عىل ما يش��به القوَل يف عامل 
ة؛ ومن هنا كانْت هذه قرينًة عىل  ة؛ الس��تلزامه حماذير كثرة، منها: االحتي��اج واملاديَّ املادَّ
محل القول حمماًل يتناسب واملقام اإلهلي، والعامل الذي وقع فيه)1(؛ ولذا فقد ذهب صدر 
�هني إىل أنَّه »عبارة عن إنشاء أمر ُيستفاد منه مشيئة اهلل تمَّ يف خلقه؛ فقوُله للمالئكة:  املتألِّ
ا بإفاضة صور  اه��م ذلك بأحد وجه��ني: إمَّ چٻ پ پ پ پچ إعالم��ه إيَّ

احلقائق التي هي من مبادئ النَّشأة اإلنسانيَّة عليهم.
أو باطِّالعه��م ع��ىل يشٍء من عامل أم��ره تعاىل املش��تمل عىل مجيع األق��وال املتعلِّقة 

باألكوان اخللقيَّة«)2(.

تي  )1( يقول القي��رصّي يف رشح فصوص احلكم: »اعَلم أنَّ هذه املقاولة ختتلف باختالف العوامل الَّ
يق��ع التَّق��اول فيها. وإن كان واقًعا يف العامل املثايل، فهو ش��بيه باملكاملة احلس��يَّة. وذلك بأن يتجىلَّ 
ل. وإن  ور املختلفة. كام نطق ب��ه حديث التَّحوُّ ي��ه ألهل اآلخرة بالصُّ ًيا مثاليًّا كتجلِّ هل��م احلّق جتلِّ
دها فهو كالكالم النَّفي، فيكون يف قول اهلل هلم إلقاؤه  كان واقًع��ا يف عامل األرواح من حيث جترُّ
يف قلوهب��م املعن��ى املراد. ومن هذا يتنبَّ��ه الفطِن عىل كالم اهلل تعاىل ومراتب��ه، فإنَّه عني املتكلِّم يف 
ب من احلروف واأللفاظ، ومعربِّ هبا  مرتبته ومعنى قائ��م به يف أخرى كالكالم النفي، وأنَّه مركَّ
يف عاملي املعاين واحليِّ بحس��بها«. داود القيرصّي، رشح فصوص احلكم، ص370؛ ونقله عنه 

ة الفاخرة يف حتقيق مذهب الصوفيَّة، ص38. عبد الرمحن اجلامّي، الدرَّ
د بن إبراهيم الشرازّي، تفسر القرآن الكريم، ج2، ص300؛ كذلك انظر، حميي الدين بن  )2( حممَّ

عريّب، تفسر ابن عريّب، ج1، ص25.



االإن�شان الكامل يف اآيَتي اخلالفة واالأ�شماء

176

العدد الواحد واألربعون ربيع )2020م - 1441هـ(

مُة الطباطبائيُّ إىل أنَّ حقيقة القول، والكالم هو الكشف عن املقصود  وذهب العالَّ
اللة، واإلشارة)1(. تار عن امُلراد، وما يف الضمر باستعامل نوع من الدَّ وإزالة السِّ

ومجلة القول: هي إنَّ القول هنا عبارة إفهام املالئكة مراد اهلل تعاىل، ومشيئته)2(.
بي��د أنَّ املهم غاي��ة األمهيَّة ه��و البحث يف داللة اس��تعامل هذا التَّعب��ر، أي )قال( 
يف هك��ذا مواطن من الق��رارات اإلهليَّة؛ ولعلَّ هذا كاش��ف عن أمهيَّة تل��ك القرارات، 
وِعَظمه��ا، وخطره��ا؛ ألنَّ بعض األق��وال نقلته��ا املالئكة مثاًل عن اهلل تع��اىل من دون 

تصديِره��ا هبذه الطَّريقة الواردة يف اآلية حملِّ البحث كام يف چوئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ...چ)3(، وغره��ا؛، فهذه اآلية نقلْت 
ر ب�)قال اهلل(، أو )قال ربُّك( وما ش��ابه  فح��وى املراد اإلهل��ّي إىل مريم من دون أن تصدَّ

ذلك، ويف هذا داللة عىل أمهيَّة مقول القول، وعظمته))(.

الثة: داللة التَّعبري بـ)رّبك( كتة الثَّ النُّ
م��ا الرسُّ يف اس��تعامل التَّعبر ب�)رّبك(، بداًل من اس��تعامل آخر مث��ل )قال اهلل(، أو 
محن(، واالعتامد عىل صفة الربوبيَّة اإلهليَّة وحدها من بني مجيع األس��امء اإلهليَّة  )قال الرَّ

احلُسنى، وما داللة ذلك؟.

)1( الطباطبائّي، امليزان يف تفسر القرآن، ج13، ص106.
د بن  د اجلنابذّي، تفس��ر بيان السعادة يف مقامات العبادة، ج1، ص73؛ حممَّ )2( انظر: س��لطان حممَّ

طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج1، ص383.
وهل��ذا البحث ارتب��اط ببحث اإلنباء ومراتب��ه وعواله. وللتفصيل يف بحث اإلنب��اء انظر: يد اهلل   

يزدان پناه، فروغ معرفت يف رشح مصباح اهلداية لإلمام اخلمينّي، ج1، ص650-609.
)3( آل عمران: 5). 

��ص مجيع جوانب��ه وزواياه  ))( وه��ذا البح��ث حقيق ب��أن يكون موضوع دراس��ة أو رس��الة تتفحَّ
واستخداماته القرآنيَّة.
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ق له من  ين مل يتعّرضوا هلذا البحث غر أنَّ من تطرَّ وبالرغم من أن كثًرا من املفرسِّ
ب��ني األعالم ذهب إىل أنَّ ذل��ك للتَّأكيد أنَّ َخْلَق اخلليفة وَجْعَل��ه يف األرض صادٌر عن 

شد، والكامل)1(. اإلرادة الّربوبيَّة هلل، وألجل إيصال العامَل، وأهله إىل الرُّ
س��ول األكرم »مع أنَّ مق��ام خليفة اهلل يرتبط  ��ا يف اختص��اص اخلطاب بالرَّ وأمَّ
بنوع اإلنسان بنحو مشّكك، وال اختصاص له بأَحٍد«؛ فلعلَّه بلحاظ أنَّه قد حظي بأعىل 
( أعظم اس��م من بني األسامء التي تمَّ تعليُمها  بِّ درجاِت اخلالفة اإلهليَّة، وأنَّ اس��م )الرَّ

آلدم، وُجعلْت ِمعياًرا، ومالًكا ملقام اخلالفة)2(.
وما يبدو يل هو أنَّ اس��تعامل التَّعبر ب�)رّب( للُمناس��بة بني هذا اجلعل، وبني اس��م 
)ال��رّب(؛ إْذ هبذا االس��م يرّب اهلل تعاىل العامَل، ويدبِّره، وق��د جعل اهلل اخلليفَة نائًبا له يف 
العامل يدبِّره ويقوم بش��ؤونه؛ فناَس��َب ذلك أن يكون جعل اخلليفة نابًعا من حقيقة اسم 

؛ أي املدبِّر. الربِّ
سول األعظم يف قوله }رّبك{ وربُّ النبّي اخلاتم، وروحه  كام أنَّ نسبة ذلك إىل الرَّ
وحقيقته عند الُعرفاء هو االسم اجلامع )اهلل( لعلَّه لإليامء بلزوم أن يكون اخلليفة ويف أيِّ 
عاملٍ كان جامًعا لصفات املس��تخلف عنه، وأسامئه، واالسم اهلل هو االسم اجلامع جلميع 
األس��امء؛ فيكون مظهُره كذلك جامًعا هلا مجيًعا، وهذا ما اس��تدعى أن يكون اخلليفُة هو 
مظهَر هذا االسم دون سواه من األسامء؛ فجاء اخلطاب اإلهلّي مكنَّى هبذا االسم؛ ليظهر 

اخلليفة عىل مثال مستخلفه؛ لتكون اخلالفة عىل نحِو الكامل، والتَّامم.

ابعة: داللة التَّعبري بـ)جاعٌل( كتة الرَّ النُّ
ي��ن إىل أنَّ معنى اجلعل يف  ، والفخر ال��رازّي، ومجلٌة م��ن املفرسِّ خم��رشيُّ ذه��َب الزَّ

)1( انظر: تسنيم يف تفسر القرآن الكريم، ج3، ص23.
)2( انظر: املصدر السابق.
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ى إىل  قوله: چپ پ پ پچ، هو التَّصير، والتَّحويل؛ فاجلعل املذكور يتعدَّ
 ٌ ل هو اخلليفة، واملفعول الثَّاين هو يف األرض( يعني: إنَّني مصرِّ مفعول��ني )املفعول األوَّ

يف األرض خليفة)1(.
ح أبو حيَّان األندلّي أن يكون اجلعل بمعنى اخلَْلق؛ أي إنَّني أخلُق يف األرض  ورجَّ
رت مادة  ى إىل مفعوٍل واحٍد، وهو )خليفة(؛ ولذلك تكرَّ خليف��ًة؛ فاجلعل املذكور يتعدَّ
اجلعل يف بقّية اآلية بقوهلا چڀ...چ، من دون ذكر )خليفة(، بينام لو كان اجلعل ذا 

مفعولني للزم أن تكوَن اجلملة عىل اآليت: أجتعل فيها خليفة يفسُد فيها)2(.
ة أنَّه   ولك��ن يظهر من تتبُّع اس��تعامل )اجلع��ل( يف القرآن والذي جاء يف م��وارد عدَّ

ال يقترص عىل التَّصير، واخللق؛ فحس��ب، وهذا ما يظهر من قوله تعاىل: چ...ڱ ں 
ں ڻچ)3(؛ فال يناس��ب املقام أن يكون اجلعل بمعنى صّر أو خلق، وقوله تعاىل 
يقت��يض  والعط��ف  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ))(، 

املغاي��رة، وجمّرد أن تك��ون اجلملة أمجل من خالل تغير األلف��اظ ال ينفع كدليل عىل أن 
اجلعل بمعنى اخللق يف هذه اآلية.

ومن هنا استظهر عّدة من األعالم أّنه يف املوضع الذي كان املقصود فيه خلق البدن 
املادّي لإلنس��ان غلب الّتعبر قاَل ُس��بحاَنه: چں ڻ ڻ ڻ ڻچ)5(، ويف اآلية حمّل 
البح��ث، ق��ال: چٻ پ پ پ پچ؛ وذلك ألنَّ املقصوَد هن��ا هو اجلانب 

��اف ع��ن حقائق غوامض التنزي��ل، ج1، ص)12؛ فخرالدين  )1( انظر: حممود الزخمرشّي، الكشَّ
د  د ب��ن عمر الرازي، مفاتي��ح الغيب، ج2، ص388؛ عالء الدي��ن عّل بن حممَّ أب��و عبد اهلل حممَّ

البغدادّي، لباب التأويل يف معاين التنزيل، ج1، ص35.
د بن يوسف األندلس�ّي، تفسر البحر املحيط، ج1، ص288. )2( انظر: أبو حيَّان حممَّ

)3( املائدة: 20.
))( األنعام: 1.

)5( ص: 71.
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املعنوّي لإلنس��ان؛ فهي إذن اس��تعملت بمعنى األمر اللطيف، أو املج��ّرد، أو املعنوّي، 
وهذا غالب يف القرآن)1(.

كتة اخلام�شة: داللة التَّعبري بـ)يف االأر�ص( النُّ
��ام تبادر إىل بع��ض األذهان أنَّ قيد )يف األرض( اختصاص اخلالفة عن اهلل تعاىل  ربَّ
ة  يف األرض، وحس��ب، ال يف مجيع العوامل؛ ألنَّ هذا ما يظهر من نّص اآلية، َبيَد أنَّ الدقَّ
��يخ األستاذ جوادي آمل يف تفس��ر هذه اآلية أظهرت أنَّ )يف األرض(  التي أعملها الشَّ

)1( انظ��ر: نجم الدين رازي دايه، منارات الس��ائرين إىل ح��ضة اهلل ومقامات الطائرين، ص99-
101؛ جوادي آمل، تسنيم يف تفسر القرآن، ج3، ص18.

اهتا تفيد أنَّ اس��تعامل اجلعل غر  ولك��ن مالحظة اآليات الت��ي وردت فيها مفردة جعل ومش��تقَّ  
ة؛ إذ قد استعمل هذا اللفظ يف غر املعنويَّات كام يف قوله تعاىل:  حمصور يف األمور اللطيفة واملعنويَّ
چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ...چ. ]األنعام: 97[؛ وانظر: يوس��ف: 70؛ الرعد: 3؛ النحل: 

80؛ الفرقان: 61 ؛ وغرها.
ة أيًض��ا كام يف الدعاء الوارد يف أعامل رجب  اقها يف األمور املعنويَّ كام جاء التعبر بخلق أو مش��تقَّ  
ُرُج ِمنَْك  ِذي َخَلْقَتُه َفاْس��َتَقرَّ يِف ظِلَِّك َفاَل خَيْ بقوله: »َوبِاْس��ِمَك اأْلَْعَظِم اأْلَْعَظِم اأْلََجلِّ اأْلَْكَرِم الَّ
��د، ج2، ص815.؛ عّل بن طاووس،  د بن احلس��ن الطويّس، مصباح املتهجِّ ك...«. حممَّ إىَِل َغْرِ

إقبال األعامل، ص286.
كذل��ك جاء يف حديث خلق االس��امء من أصول الكايف، فعن اإلمام الص��ادق قوله: »إِنَّ اهللَ   
��ٍد  ��ْخِص َغرْيَ جُمَسَّ ْفِظ َغرْيَ ُمنَْطٍق َو بِالشَّ ٍت َو بِاللَّ َتَباَرَك َو َتَعاىَل َخَلَق اْس��اماً بِاْل�ُحُروِف َغرْيَ ُمَتَصويِّ
ُدوُد حَمُْجوٌب َعنُْه  ٌد َعنُْه احْلُ ْوِن َغرْيَ َمْصُبوٍغ َمنِْفيٌّ َعنْ��ُه اأْلَْقَطاُر ُمَبعَّ َوبِالتَّْش��بِيِه َغرْيَ َمْوُصوٍف َوبِاللَّ

ٍم...«. أصول الكايف، ج1، ص112، باب حدوث االسامء، ح1. ِحسُّ ُكليِّ ُمَتَوهيِّ
نع��م إنَّ ه��ذه امل��اّدة مل ترد ع��ىل وزن فاعل وجاع��ل إالَّ يف أربعة موارد هي: اآلي��ة حمّل البحث؛   
البق��رة: )12؛ آل عمران: 55، وفاطر: 1. وانظر: الراغب األصفهايّن، مفردات ألفاظ القرآن، 

ة )جعل(. ص196، مادَّ
مة الطباطبائّي معنى اخللق الوارد يف األسامء، وأنَّه بمعنى الظهور. انظر: الرسائل  ل العالَّ وقد أوَّ  

التوحيديَّة، ص53.
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قي��د للجعل ال للمجع��ول؛ إذ قال م��ا ترمجت��ه: »...)يِف األَْرِض( قي��د للجعل، وليس 
عود، وحمّل بدنه  للمجعول؛ ولذلك؛ فإنَّه ُيش��ر فقط إىل أنَّ مبدأ اإلنس��ان يف قوس الصُّ
العنرصّي املادِّي هو األرض، وإالَّ فإنَّ اإلنس��ان الكامل عىل أقلِّ تقدير هو خليفة هلل يف 

هود«)1(. مجيع عوامل الغيب، والشُّ

وبعبارٍة ُأخرى: إنَّ اخلالفة التي هي املجعولة يف اآلية أمر مطلق، وجعلها الذي هو 
مت عبارة )يف األرض( عىل خليفة هنا)2(؛ أي: حيث إنَّ  يف األرض مقيَّد؛ ولعلَّه هلذا ُقدَّ
مصداق اخلليفة يف اآلية املذكورة هو اإلنس��ان الكامل، وإن كان أصل اخلالفة املجعولة 
هي للحقيقة اجلامعة بني مراتب كثرة، وحيث إنَّ اإلنس��ان الكامل مظهٌر هلل س��بحاَنه، 

وهو مطلق وغر متناٍه يف وجوده وكامالتِه.

د باألرض؛ ألنَُّه خليفُة غِر املحدود وهو  إذن فدائرة خالفة اإلنسان الكامل ال تتحدَّ
ا كلمة )يف األرض(  اهلل تعاىل، بل إنَّ األرض مسكنُه، ومقرُّ وجوده املادِّي واجلساميّن، وأمَّ
عود، هو األرض،  الواردة يف اآلية فتعني أنَّ مبدأ حركة اإلنس��ان التكاُمليَّة يف قوس الصُّ
ال أنَّ موط��ن خالفته، ونطاق مظهرّيته ه��و األرض، وأّنه يقوم بتنفيذ األعامل التي جيب 
أن يق��وم هبا اهلل يف األرض فقط، فكلمة )األرض( قيد للجعل، وليس��ت قيًدا للخالفة، 
امء، ولو كان خليفة  الس��ّيام مع االلتفات إىل أنَّ اخلليفة هو الذي س��جدْت له مالئكة السَّ
َغ عندئٍذ لسجوِدهم  اموات، وال مسوِّ هلل يف األرض فقط، لكانِت املالئكة خليفة هلل يف السَّ
لإلنسان الكامل، ويف هذه احلالة؛ فإنَّ اإلنسان اخلليفة لن يكون عارًفا أيًضا بجميع نظام 
اخلل��ق؛ ول��ذا فإنَّ املقصود م��ن قولِه چٻ پ پ پ پچ هو إنَّ بداية س��ر 
عود قد متَّت مَن األرض، واالَّ فإنَّ حضوره يمتدُّ من األرض إىل  خليفة اهلل يف قوس الصُّ

)1( انظر: تسنيم يف تفسر القرآن، ج3، ص28.
)2( انظر: املصدر السابق، ج3، ص1)
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امء أيًضا، وخالفته يف  ُأفق چىث يث حج مجچ)1(، وهو خليفة اهلل يف األرض، ويف السَّ
ؤون؛ فكام هو معلِّم ألهِل األرِض چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  مجيع األسامء والشُّ

ڤ ڤ ڤچ)2(؛ فكذلك هو معلِّم أهل السامء چک ک کچ)3(. ))(.
ويمكن االستشهاُد لذلك بأمر املالئكة الذين خاطبهم اهلل مبارَشًة وهم من العوامل 
��جود آلدم)5(؛ فإنَّه يقتيض أن يكون حاكًم�ا عليهم، ُمطاًعا من  ة ال األرضيَّة بالسُّ الُعلويَّ

)1( النجم: 2).
)2( النحل: )).
)3( البقرة: 33.

))( انظر: اجلنابذّي، تفسر بيان السعادة يف مقامات العبادة، ج1، ص73؛ جوادي آمل، تسنيم يف 
تفسر القرآن، ج3، ص)10.

)5( البقرة: )3؛ األعراف: 11؛ اإلرساء: 61؛ الكهف: 50؛ طه: 116.
واملقص��ود من آدم هنا هو النوع اإلنس��اين بداللة قوله تع��اىل: چٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئچ. ]األع��راف: 11[، فهي 
ره ثمَّ قال للمالئكة أس��جدوا له، والقول بأنَّه ربَّام كانت  ر كيف أنَّ اهلل خلق اإلنس��ان ثمَّ صوَّ تقرِّ

اآلية ُتشر إىل األمر بالسجود آلدم من بني مجيع البرش ختصيص خيلُّ بفصاحة اآلية.
يق��ول العالم��ة الطباطبائ��ي: »... االنتق��ال يف اخلطاب من العم��وم إىل اخلص��وص أعني قوله    
چ ۅ ۉ ۉ ې ېچ بعد قوله چٴۇ ۋ ۋ ۅچ يفيد بيان حقيَقتني: 
 األوىل: إنَّ الس��جدة كان��ت م��ن املالئكة جلميع بني آدم أي للنش��أة اإلنس��انيَّة، وإن كان آدم
ه��و القبلة املنصوبة للس��جدة، فهو يف أمر الس��جدة كان مثااًل يمثِّل به اإلنس��انيَّة نائًبا مناب 
ه إليها  أفراد اإلنس��ان عىل كثرهتم ال مسجودًا له من جهة ش��خصه، كالكعبة املجعولة قبلة يتوجَّ
��ة اخلالفة املذكورة يف  اًل من قصَّ يف العب��ادات، ومتّث��ل هبا ناحية الربوبية. ويس��تفاد هذا املعنى أوًّ
ع عىل  س��ورة البقرة )آية 30- 33(، فإن املستفاد من اآليات هناك أنَّ أمر املالئكة بالسجدة متفرِّ
ة  ة بآدم، ب��ل جارية يف عامَّ اخلالف��ة، واخلالف��ة املذكورة يف اآليات كام اس��تفدناه هناك غر خمتصَّ
ض هلم- أي لبني آدم- ابتداًء من غر  اآلدميِّني، فالس��جدة أيًضا للجميع. وثانًيا: أنَّ إبليس تعرَّ

ض حني قال عىل ما حكاه اهلل سبحانه: چڇ ڇ ڇ  توسيط آدم وال ختصيصه بالتعرُّ
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژچ )إلخ(، من غر س��بق ذكر لبني آدم،= 
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قبلهم، مش�رًفا عليهم مجيًعا.

اد�شة: داللة التَّعبري بـ)خليفة( كتة ال�شَّ النُّ
��خُص  خليفٌة عىل وزن )فعيلة( بمعنى الفاعل، ال بمعنى املفعول، واخلليفُة هو الشَّ
��ه من بعده؛ فقد ذهب  ��خص امللحوق بآخر، والذي حيلُّ يف حملِّ ��ابق، ال الشَّ النَّائُب للسَّ
ي��ن إىل أنَّ اخلليف��ة بمعن��ى »من خيلف غ��ره ويقوم مقام��ه«)1(؛ فاخلالفة  معظ��ُم املفرسِّ
ه��ي »قي��ام يشء مقام آخر ال تتمُّ إالَّ بكون اخلليفِة حاكًيا للُمس��تخلف يف مجيع ش��ؤونِه 

ة، وآثاره، وأحكامه، وتدابره بام هو ُمستخلف«)2(. الوجوديَّ
ي��ن يف اخلليف��ة)3(، إاّلَّ أنَّ األظه��َر هو: ليس  غ��م م��ن اختالف كلم��ة املفرسِّ وبالرَّ
املقصود من )اخلليفة( ش��خص آدم أيب البرش؛ بل املقصود هو الشخصيَّة احلقيقيَّة آلدم، 

=وقد ورد نظره يف س��ورة احلجر حيث قال: چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑچ، ]احلجر: 39[، ويف سورة ص حيث قال: چجح مح جخچ، ]ص: 82[، 
ولوال أن اجلميع مسجودون بنوعّيتهم للمالئكة مل يستقم له أن ينقم منهم هذه النقمة ابتداء وهو 
ظاهر. وثالًثا: إنَّ اخلطابات التي خاطب اهلل س��بحانه هبا آدم كام يف س��ورة البقرة وسورة طه 
مها بعينها يف هذه الس��ورة جلميع بني��ه، قال تعاىل: چھ ھ ے ے ۓ ۓچ إلخ«.  عمَّ

امليزان يف تفسر القرآن، ج8، ص21-20.
��اف ع��ن حقائق غوامض التنزي��ل، ج1، ص125؛  )1( انظ��ر عىل س��بيل املثال: الزخمرشّي، الكشَّ
الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج2، ص388؛ البغدادّي، الكش��ف والبيان عن تفس��ر القرآن، 
ج1، ص175، ابن عاش��ور، التحرير والتنوير، ج1، ص، 385؛ الطباطبائّي، امليزان يف تفس��ر 

القرآن، ج1، ص115.
)2( الطباطبائّي، امليزان يف تفسر القرآن، ج1، ص115.

��اف ع��ن حقائق غوامض التنزي��ل، ج1، ص125؛  )3( انظ��ر عىل س��بيل املثال: الزخمرشّي، الكشَّ
الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج2، ص388؛ البغدادّي، الكش��ف والبيان عن تفس��ر القرآن، 
د جواد مغنيَّة، تفسر الكاشف، ج1،  ج1، ص)12؛ اجلنابذّي، بيان السعادة، ج1، ص73؛ حممَّ

ص80.
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ل عىل  ومقام اإلنس��انيَّة؛ أي إنَّ خليفة اهلل هو مطلق النَّاس، أو نوع أفراد اإلنسانيَّة الُكمَّ
)1(، ولعلَّ تنكَر كلمة )خليفة( تفيُد هذا املعنى. األقلِّ

ك��ام أنَّ املقصود من )امُلس��َتخَلف عنه( هو اهلل س��بحاَنه، ولي��س مجاعة من املالئكة 
ماء الذين كانوا ثمَّ انقرضوا،  اكني للدِّ كانوا يسكنون يف األرض، وال اجلنِّ املفسدين السفَّ
وال أناًسا سابقنَي ُيعرفون باس��م )النَّسناس(، وال ُمطلق موجودات العامل كام يدلُّ عليه 

ياق، واجلواب الذي أجابه اهلل تعاىل عن سؤال املالئكة بتعليم آدم األسامء)2(. السِّ

ابعة: مباذا ا�شتحقَّ االإن�شان اأن يك�ن خليفًة؟ كتة ال�شَّ النُّ
��ؤال املح��وريُّ هن��ا هو: بامذا اس��تحقَّ ذلك اخلليف��ُة أن يك��ون خليفَة اهلل يف  والسُّ

مة؟. ا هلذه السِّ األرض، وملاذا مل يكن غُره من املوجودات مستحقًّ
��ؤال م��ن زاوَيَتنِي ال تبتعد إحدامها عِن  طبًع��ا يمكن أن يكون اجلواب عن هذا السُّ
األُخرى كثًرا، سنتناول إحدامها ُهنا، وسنوكل األُخرى إىل البحث يف اخلصيصِة الثَّالثة، 

واختصاص اإلنسان بحمل األمانة اإلهليَّة من دون سائر املوجودات.
�هنَي يف صعوبة الظََّفر برسِّ استحقاق اإلنسان اخلالفَة اإلهليَّة: »وقد  يقول صدُر املتألِّ
له التَّكليَف،  ت العق��وُل يف أنَّ اس��تحقاقيَّة آدم للخالفة اإلهليَّة بامذا؟ فقي��ل: لتحمُّ حت��رَّ
��هوة، والغض��ب عنها، وقيل جلامعيَّته  وارف البدنيَّة كالشَّ وقيل: لطاعته مع وجود الصَّ
ب��ني صف��ات املالئكة، وصف��ات البهائم، وأس��دُّ األق��وال كونه جامًعا جلمي��ع املظاهر 

األسامئيَّة«)3(.
فاخلالفُة عىل هذا هي كامل اإلنس��ان، وال يكون اإلنسان كاماًل إالَّ باخلالفة، وهي 

)1( انظر: الطباطبائّي، امليزان يف تفسر القرآن، ج1، ص117.
)2( للتفصيل يف هذا املوضوع انظر: املصدر السابق؛ تسنيم يف تفسر القرآن الكريم، ج3، ص39.

د بن إبراهيم الشرازّي، تفسر القرآن الكريم، ج3، ص300. )3( حممَّ
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ره ابُن عريّب  عىل ما ُيستفاد من هذه اآلية، وآيات ُأخرى اجلامعيَّة األسامئيَّة، وهذا ما يقرِّ
بقول��ه: »وكامل��ه ]أي: اإلنس��ان[ باخلالفة؛ فال يك��ون خليفة إالَّ َمن له األس��امء اإلهليَّة 

بطريق االستحقاق...«)1(.
مة اآللويسُّ يف ذي��ِل قولِه تعاىل: چٱ ٻ ٻ ٻ  وإىل هذا أش��ار العالَّ
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ بقوله: »وُيفهم من كالم القوم 
س اهلل تع��اىل أرساَرهم( أنَّ املراد من اآلي��ة بيان احلكمة يف اخلالف��ة عىل أدقِّ وجٍه  )ق��دَّ
وأكمله؛ فكأنَّه قال جلَّ شأُنه: أريد الظهوَر بأسامئي وصفايت، ومل يكمل ذلك بخلقكم؛ 
فإينِّ أعلم ما ال تعلمونه؛ لقصور اس��تعدادكم ونقصان قابليَّتكم؛ فال تصلحون لظهور 
ف��ات فيكم؛ فال تتمُّ بكم معرفتي وال يظه��ر عليكم كنزي، فال بدَّ  مجيع األس��امء، والصِّ
من إظهار َمن تمَّ اس��تعداُده، وكملت قابليَُّتُه؛ ليكون جمىًل يل، ومرآًة ألسامئي، وصفايت، 

، ومظهًرا ملا َخِفَي عندي، ويب يسمع، ويب ُيبرص...«)2(. ومظهًرا للمتقابالت يفَّ
ين املعارصيَن)3(. وهذا ما ذهَب له مجلٌة من املفرسِّ

م  وما هو جدي��ٌر باملالحظة أنَّ بعض جوانب هذه اآلية وآيات ُأخر يفيد املعنى تقدُّ
اإلنس��ان عىل غره، من خ��الل ظهورها يف االرتباط املبارَش ب��ني اهلل تبارك وتعاىل وبني 
اخلليفة بقوله: )إينِّ جاعٌل(، وقوله: )َعلََّم(، وتعليمه مجيع األس��امء، وهذه قرائن تعطي 

التَّواُصل املبارَش بني احلقِّ تعاىل، وبني اإلنسان اخلليفة.

)1( حمي��ي الدين بن ع��ريّب، الفتوحات املكيَّة، ج2، ص1))، وللتفصي��ل انظر: الفتوحات املكيَّة، 
ج)، ص5)، وص230. 

)2( حممود اآللويّس، روح املعاين يف تفسر القرآن العظيم، ج1، ص225.
ل، ج1، ص106؛  )3( انظر: امليزان يف تفسر القرآن، ج1، ص118؛ األمثل يف تفسر كتاب اهلل املنزَّ

تسنيم يف تفسر القرآن، ج3، ص100.
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هذا ُمضاًف��ا إىل وجود نصوٍص كثرة تدلُّ عىل أنَّ أنوار أهل البيت وحقائقهم 
كان��ْت موج��ودًة قبل خلق املالئك��ة، وقبل اخللق بأمجِع��ه، وهم الذين علَّم��وا املالئكَة 

التَّوحيد، والتَّهليل، والتَّقديس)1(.

)1( انظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا )عليه الس��الم(، ج 1، ص262، ح22؛ كامل الدين ومتام 
النعمة، ج 1، ص )25، ح).
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 اخت�شا�ُص االإن�شان بتعلُّم االأ�شماء االإلهيَّة
)اآية تعليم االأ�شماء(

م��ن مُجل��ة اخلصائص التي ج��اء ذكُرها يف الق��رآن، والتي انفرَد هبا اإلنس��اُن عّمن 
س��واه من املوجودات، خصيصة اس��تحقاقه لتعّلم األسامء، وأش��مل آية وردْت يف هذا 

املجال، وأوضحها هي قوُله تعاىل يف ُسورة البقرة چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇچ)1(، وبقط��ع النَّظ��ر ع��ن 
ون يف مس��فوراهِتم، إالَّ أنَّا س��نكتفي من اآلية بذكر  التَّفاصيل الكثرة التي ذكرها املفرسِّ
ة ن��كات يتوقَّف عليها بحُثنا، وتكفينا يف الوص��ول إىل النتائج املنظورة، وال خترجنا  ع��دَّ

عن حملِّ البحث.

كتة االأوىل: داللة التَّعبري بـ)َعّلَم( النُّ
تفيد هذه املفردة )َعلََّم( أنَّ اهلل تبارك وتعاىل هو الذي بارَش تعليم آدم االس��امء من 
دون واس��طة، وهو يتناس��ب مع قوله )إيِنِّ َجاِعٌل(، فهو الذي ب��ارش اجلعل، وهذا يدلُّ 

ًة عىل أموٍر منها: داللًة قويَّ
1. تكريم آدم وتفضيله.

ي الفيض اخلاّص من اهلل مبارشة. 2. استعداده لتلقِّ
3. ك��ون ه��ذا التعليم عىل صورة تتناس��ب، وذلك املقام الذي يب��ارش به اهلل تعاىل 

)1( البقرة: 31.
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�ّي يش��ابه قوله تعاىل   مس��ألة التَّعلي��م)1(؛ فليس ه��و كالتَّدريس؛ بل هو تعلي��م إهلّي، لُدنِّ
چ... ڎ ڈ ڈ ژچ)2(، ويناس��ب ذلك كون حمتوى التَّعليم هو األس��امء، ومن 

��ياق؛ فهل يناس��ُب ذلك أن يكون اهلل تعاىل بنفِسه  هنا جيب بيان األس��امء وفاًقا هلذا السِّ
يب��ارش تعليم آدم األس��امء اللفظيَّة للموجودات؛ فحس��ب؟! وهل تعج��ز املالئكة عن 

العلم هبا؟!.
ة، والت��ي تدخل يف صميم بحثنا، هي ع��دم قدرة املالئكة عىل  ولكن املس��ألة املهمَّ
أخذ العلم، والفيض من اهلل تعاىل، بخالف آدم الذي علَّمه اهلل بنفس��ه، وهذا ُيش��ر إىل 
القرب املوجود بني اخلليفة، وبني الباري من دون واسطة؛ بل يكون هو الواسطة يف 
ته؛ ألنَّ املالئكة  إيصال الفيوضات مجيًعا، وجاء الِعلم هنا بوصفه نموذًجا إىل الكون برمَّ
ه��ي الوس��ائط يف خلق الكون وتدب��ره، وحيث إنَّ آدم يف هذه املرتبة هو الواس��طة بني 
الباري س��بحاَنه، واملالئكة؛ فيكون آدم هو الواسطة عىل اإلطالق يف إيصال الفيض إىل 

كلِّ العامل.
وصحيٌح أنَّ املالئكة قالْت يف ما بعَد كام حكاُه اهللُ عنهم چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎچ)3(، وهو يكشف يف ظاهره عن أنَّ�هم أخذوا العلم عن اهلل تعاىل بتعليمه 
هلم، َبيَد أنَّ سياق اآلية، واعرتافهم بجهِلهم، وعجزهم عن اإلنباء باألسامء، وتعليم آدم 
م هم الذين نطُقوا بذلك أي إنَّ اهلل علَّمهم  ��جود آلدم، ُمضاًفا إىل أنَّ هلم، وأمرهم بالسُّ
ال اهلل كّل ذلك قرائن عىل اختالف مراتب نوعي التَّعليم، وأنَّ تعليم آدم أرشف، وأعىل 

من تعليم املالئكة.

د ابن عجيبة، البحر املديد يف تفسر القرآن املجيد، ج1، ص)9؛ عبد اهلل بن  )1( انظر: أمحد بن حممَّ
عمر البيضاوّي، أنوار التنزيل و أرسار التأويل، ج1، ص68.

)2( الكهف: 65.
)3( البقرة: 32.
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كتة الثانية: داللة التَّعبري بـ)اآدم( النُّ
ى العل��َم، والفيض من اهلل مب��ارشًة من دون  م��رَّ آنًف��ا أنَّ آدم املقص��ود يف اآلية تلقَّ
وس��اطِة أحٍد؛ بْل هو الواس��طة يف إيصال العلم، والفيض إىل بقيَّة املالئكة وبواسطتهم 
هن سؤال يف غاية األمهيَّة مفاده: هل أنَّ آدم املذكور يف  إىل الكون، ومن هنا ينبثق إىل الذِّ

ت عنها اآلية ب�)آدم(؟. اآلية هو آدم أبو البرش نفسه، أم أنَّه حقيقة ُأخرى عربَّ
��اس عس��ر، وعمي��ق، وحيتاج إىل  ��ؤال احلسَّ وغ��ُر خاٍف أنَّ اجلواب عن هذا السُّ
ا إذا أنعْمنا النَّظر يف اآلية، ومقارنتها بام  لة، غر إنَّ لة مطوَّ ة مفصَّ أبحاث علميَّة وتفس��ريَّ

هو ثابٌت آلدم أيب البرش من صفات، وخصائص الَح لنا أمران:
ل: يبدو من بعض جوان��ب ظاهر اآلية أنَّ آدم املقصود هنا ليس هو آدم  األم��ُر األوَّ
ل يف العامل؛ ذلك ألنَّ هذا ال يناس��ب أن يك��ون آدم البرشّي  أب��و البرش واملخل��وق األوَّ
م ِخلقة املالئكة عىل  واسطة يف إيصال الفيض إىل املالئكة؛ إذ ال شكَّ يف أنَّ اآلية تفيد تقدُّ
آدم، واخلالف��ة عن اهلل تعاىل مقام ش��امخ ال يدانيه مقام، واخلليفة عىل مثال املس��تخلف 
يف كلِّ يشء ُمظهر له يف مرآة وجوده، وهو ما يس��تدعي أن يكون له مقاٌم أعىل، وأش��مخ 

من املالئكة.
وبمقارن��ِة هذه املضامني بام َحَكْت مجلة من اآليات القرآنيَّة عن آدم أيب البرش، وأنَّه 
��يطان؛ فعىص ربَّه، وأنَّه أهبطه إىل األرض)2(،  )مل نج��ْد له عزًما()1(، وأنَّه اغت�رَّ بقول الشِّ
يظه��ر أنَّ هذا ال يتناس��ب وذلك التَّكريم املنيف، خصوًص��ا إذا التفتنا إىل أنَّ القول بأنَّ 
��ابقة  م يف اخلصيصة السَّ اخلليفة هو آدم، فحس��ب، لكانت اخلالفة زائلة بزواله، وقد تقدَّ

أنَّ هذا املقام باٍق إىل األبد.

)1( وهو ما أشارت له سورة طه: 15.
)2( وهو ما أشارت له آيات سورة البقرة: 35-38؛ وسورة األعراف: )2.
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بنا من القول بأنَّ املقصود بآدم هنا هو مقام اإلنسانيَّة، ونوع اإلنسان  ولعلَّ هذا يقرِّ
الكامل وحقيقته املطلقة التي تعلَّمت األسامء كلَّها من اهلل تعاىل من دون واسطة؛ فكانت 
ة، وه��و أقرب إىل مفاد بعض جوان��ب اآلية، وهذا  ات احلقَّ ا ع��ن الذَّ  بذل��ك مظهًرا تامًّ

ين)1(، ويؤيِّده قوُله تعاىل يف سورِة األعراف چٴۇ ۋ  ما اختاره مجلٌة من املفرسِّ
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئچ)2( 

مُة الطباطبائّي يف تفس��ِرِه هل��ذِه اآلية: »قوله چٴۇ  وم��ا بعدها من اآلي��ات، قال العالَّ
ِة اآلدميِّ��ني، وهو خطاٌب امتن��اينٌّ كام مرَّ  ۋ ۋ ۅچ، اخلط��اب في��ه لعامَّ
ابقة؛ ألنَّ املضمون هو املضمون، وإنَّام خيتلفاِن باإلمجال، والتَّفصيل. نظُرُه يف اآلية السَّ

وع��ىل هذا، فاالنتق��ال يف اخلطاب م��ن الُعم��وم إىل اخلُصوص؛ أعن��ي قوَله چ ۅ 
ۉ ۉ ې ېچ، بع��د قول��ه چٴۇ ۋ ۋ ۅچ يفي��ُد بي��ان 

حقيَقَتنِي:
��جدة كانْت من املالئكة جلميع بني آدم؛ أي للنَّش��أة اإلنس��انيَّة، وإنَّ  األُوىل: إنَّ السَّ
��جدة كان مث��ااًل يمثِّل به  ��جدة؛ فهو يف أمر السَّ كان آدم ه��و القبلة املنصوبة للسَّ
اإلنس��انيَّة، نائًب��ا مناب أفراد اإلنس��ان عىل كثرهتم، ال مس��جوًدا لُه من جهة ش��خصه، 
بوبيَّة، ويس��تفاد  ه إليه��ا يف العبادات، ومتثِّ��ل هبا ناحية الرُّ كالكعب��ة املجعول��ة قبلة يتوجَّ
ة اخلالفة املذكورة يف س��ورة البقرة آية )30-33(؛ فإنَّ املس��تفاد  اًل من قصَّ هذا املعنى أوَّ
ٌع عىل اخلالف��ة، واخلالفة املذكورة يف  ��جدة متفرِّ م��ن اآليات هن��اك أنَّ أمر املالئكة بالسِّ
جدة أيًضا  ة اآلدميِّني؛ فالسَّ ة بآدم؛ بل جارية يف عامَّ  اآليات كام اس��تفدناه هناك غر خمتصَّ

للجميع.

مة جوادي آمل،  مة الطباطبائّي، امليزان يف تفس��ر القرآن، والعاّلَّ )1( ومنهم عىل س��بيل املثال: العاّلَّ
تسنيم يف تفسر القرآن، ج3، ص37، وكامل احليدرّي، منطق فهم القرآن، ج1، ص168.

)2( األعراف: 11. 
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ابت��داًء م��ن غ��ر توس��يط آدم  لبن��ي آدم  ض هل��م؛ أي  إبلي��س تع��رَّ  وثانياً��ا: إنَّ 
ض حني قاَل عىل ما حكاُه اهللُ س��بحانه: چڇ ڇ ڇ ڇ  وال ختصيصه بالتعرُّ
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژچ )إل��خ( من غر س��بِق ذكٍر لبني 
آدم... ولوال أنَّ اجلميع مس��جودون بنوعيَّتهم للمالئكة مل يس��تِقْم له أن ينقم منهم هذه 

النِّقمة ابتداًء، وهو ظاهٌر.
وثالثاً��ا: إنَّ اخلطاب��ات التي خاطب اهلل س��بحاَنُه هب��ا آدم كام يف س��ورة البقرة، 

مها بعينها يف هذه الس��ورة جلميع بنيه، قاَل تعاىل: چھ ھ ے ے  وس��ورة طه عمَّ
ۓ ۓچ إلخ...«)1(.

وعىل هذا التَّفسر، واالستظهار ُيفتح باٌب عىل مقاربة هذا املعنى القرآيّن إىل املعنى 
ة( األزليَّة)2(. ديَّ العرفايّن الذي يصطلح عليه الُعرفاء ب�)احلقيقة املحمَّ

األمُر الثَّاين: يمكن القول- كام س��بقِت اإلشارة إليه- إنَّ مقام اخلالفة مقاٌم مطلٌق، 
دة تتفاوت طواًل بالكامل والنَّقص، وأنَّ اآلية القرآنيَّة يف صدد  وحقيقة هلا مصاديق متعدِّ
اإلش��ارة إىل مق��ام اخلالفة املطلقة من خالل عرض مصداق هل��ا هو أحد مصاديق ذلك 
ة مصاديق ُأخر تأيت بعده)3(،  املقام، وتلك احلقيقة، وهناك مصاديق ُأخر كانْت قبله، وثمَّ

���رين يف تفسر هذه اآلية مذاهب أخرى. انظر  )1( امليزان يف تفس��ر القرآن، ج8، ص20. وللمفسِّ
د البغدادّي، لب��اب التأويل يف مع��اين التنزيل، ج2،  عىل س��بيل املث��ال: عالء الدين عّل ب��ن حممَّ

ص)18
)2( انظ��ر: ابن ع��ريّب، الفتوحات املكيَّ��ة، ج1، ص119، عنقاء مغ��رب، ص2)؛ اجلندي، رشح 
فصوص احلكم، ص708؛ الفراغايّن، منتهى املدارك، ج2، ص910؛ القيرصّي، رشح فصوص 
احلكم، ج1، ص307؛ حيدر اآلمل، جامع األرسار ومنبع األنوار، ص))1؛ الفنارّي، مصباح 

األنس، ص602؛ صائن الدين تركه، رشح فصوص احلكم، ج1، ص11، وج2، ص1)9. 
)3( انظ��ر: اجلن��دّي، رشح فصوص احلك��م، ص208، وص708؛ حيدر اآلم��ل، جامع األرسار 
ومنبع األنوار، ص))1؛ اجلنابذّي، تفس��ر بيان الس��عادة يف مقام��ات العبادة، ج1، ص73؛= 
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ه من جانب كيفيَّة كون اخلليفة أقرَب احلقائق إىل اهلل تعاىل، وأنَّه واسطة  وهذا القول يوجِّ
ابقة عليهم، كام ُيناسب هذا القول  يف اخللق، وكيفيَّة خلق املالئكة بواسطته يف العوامل السَّ
ه  ة أهل البيت خلفاء اهلل ووس��ائط فيضه قبل آدم وبعده. كام يوجِّ كون نبيِّنا اخلاتم، وأئمَّ
من جانب آخر مس��ألة حديث اآلي��ة عن جعل اخلليف��ة يف األرض )مع وجود املالئكة 
ق املظهر األتمِّ يف رتبة سابقة(، وغواية آدم  قها حتقُّ وكاشفيَّة ذلك عن الكثرة املستلزم حتقُّ
بقول إبليس، وعصيانه، وافتقاره للعزم، وأمَرُه باهلبوط إىل األرض؛ ولذا فاآلية ظاهرة 

يف آدم أيب البرش مع إشارهتا إىل اخلليفة املطلق.

الثة: داللة الّتعبري بـ)االأ�شماء كلَّها( كتة الثَّ النُّ
ل  سبَق آنًفا أنَّ التَّعليم امُلشار له يف اآلية سنخ تعليم يتناسب، وذلك املقام الذي يتكفَّ
به الباري؛ فهو ليس كالتعليم التحصيّل الذي نامرسه يف عاملنا املشهود، بل هو تعليم 
ل أرضية لنا يف  لدينِّ ال يتمُّ تعليم األس��امء إالَّ وفقه وعىل منهجه، وقلنا آنَفا إنَّ هذا يش��كِّ
البح��ث عن األس��امء التي علَّمها اهللُ آدَم، وما هي حقيقُتها، ولس��نا هن��ا بصدِد البحث 
التفصيّل عن هذا األمر، ولكن حس��ُبنا اإلشارة إىل أنَّ سياق اآلية، وفضاء وقوع حدث 
التَّعليم، ومالبس��اته يقتيض أن تكون تلك األسامء متناسبًة مع أن يبارش اهلل تعاىل بنفِسه 
تعليمه��ا يف وق��ت تعجُز املالئكُة عن تعلُّمها؛ بل حتَّى عن اإلنباء هبا، ُمضاًفا إىل س��ياق 
التَّكري��م اإلهل��ّي آلدم الذي جعله خليفة ل��ه، وأنَّ العلم هبا مدعاٌة الس��تحقاِق اخلالفة 

اإلهليَّة.
ون يف عموم األس��امء إىل قس��مني؛ فبعُضه��م)1( ق��ال: إنَّ�ها   وق��ِد اختل��َف املف��رسِّ

=الش��رازّي، تفس��ر الق��رآن الكري��م، ج2، ص302-)30؛ جوادي آمل، تس��نيم يف تفس��ر 
القرآن، ج3، ص92. 

)1( كالش��يخ الطربس���ّي يف جوامع اجلامع، ج1، ص 2)؛ والشيخ البالغّي يف آالء الرمحن، ج1،= 
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ة حملَّ املض��اف إليه، ك��ام يف قوله تعاىل:  ال تفي��د العم��وم؛ ألنَّ األل��ف والالم فيه��ا حالَّ
چٿ ٹ ٹچ)1(.

 وقس��ٌم ق��ال بعموِمه��ا)2(؛ فُمضاًف��ا إىل األل��ف وال��الم ج��اءت كلم��ة )كلَّه��ا( 

د ذلك. لتؤكِّ
ده كون آدم خليفة  ولك��ن الذي يتب��ادُر من ظهور اآلية هو إفادهتا للعم��وم، ويعضِّ
اهلل، واخلليفة نائب مناب املس��تخلف عنه، وهذا يقتيض أن يكون عىل صفاته، وأسامئه، 
ومثاله، وهو يكش��ف عن أنَّ األس��امء التي يس��تحقُّ هبا آدُم اخلالفَة هي األس��امء اإلهليَّة 

مجيًعا إالَّ ما استأثر به اهلل تبارك وتعاىل لنفِسه.
واجلديُر باملالحظة أنَّ األس��امء املذكورة يف اآلية جاء ذكُرها من دون إبراٍز ألحِدها 
عىل اآلخر أو إبراز واحد منها عىل غرها؛ فقد ُذِكرْت هبذا النَّحو )األسامء كلَّها(، ولعلَّ 
هذا ُيش��ر إىل جامعيَّة األسامء بنحٍو ُمتعادل من دون غلبٍة السٍم عىل اسٍم، وهو يكشف 

عن مجعّية اخلليفة لألسامء كلَّها مجعيَّة اعتداليَّة.
وع��ىل أس��اس؛ فعندما نق��ول: إنَّ اخلليف��ة، واإلنس��ان الكامل متواف��ر عىل مجيع 
��ه اخلليف��ة األت��ّم، واملظهر  ف��ات ع��ىل أع��دل وج��ٍه؛ فنعن��ي بذل��ك أنَّ األس��امء، والصَّ
األكم��ل هلل تب��ارك وتعاىل، ومعن��ى ذلك: أنَّه يق��وم مقامه في��ام يقوم به، م��ن اإلحياء، 
زق، واإلعط��اء، وغرها، وقد ج��اءْت نامذُج من  واإلمات��ة، والقبض، والبس��ط، وال��رِّ
ف��ات، واآلثار  ذل��ك يف آيات مجَّ��ة من الق��رآن الكريم، وهي تدلُّ ع��ىل ثبوت هذه الصِّ

=ص175، وأيب السعود يف تفسر أيب السعود، ج1، ص)10. 
)1( مريم: ). 

مة جوادي آمل يف تفس��ر  م��ة الطباطبائّي يف امليزان، ج1، ص117، والعاّلَّ )2( وه��و مذهب العاّلَّ
تسنيم، ج3، ص136.
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 جلم��ٍع م��ن األنبياء)1(؛ ل��ذا فتك��ون اخلالفة الت��ي تكلَّم عليه��ا الُقرآن)2(، ه��ي اخلالفة 
األسامئيَّة)3(.

تائُج النَّ
اتَّضح ممَّا س��بَق أنَّ الُقرآَن الكريَم أشاَر إىل كثٍر من خصائص اإلنساِن الكامِل، أو 
ق��ْل ذكر كث��ًرا من اخلصائص التي ال تليق إالَّ باإلنس��ان عىل أكمِل ُص��وِرِه، ومن تلك 

اخلصائص:
أنَّه مصنوُع اهلل تعاىل باملبارَشة.. 1
أنَّه عندُه علم األسامء كلَّها.. 2
أنَّه أرشُف من املالئكة.. 3
أنَّه معلِّم املالئكة.. )
أنَّه واسطُة الفيض بني الواجب تعاىل، وبني ما سواُه.. 5
ا مَن اهلل تعاىل.. 6 وأنَّ له تكرياًم خاصًّ

)1( كام يف آل عمران: 9)؛ واملائدة: 110.
)2( يف سورة البقرة: 30.

)3( انظ��ر يف تقرير العرفاء هلذا املطلب: القي��رصي، رشح فصوص احلكم، ص01)، وص127. 
أّول الفصل التاسع )يف بيان خالفة احلقيقة املحّمدّية، وأّنا قطب األقطاب (
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د املقاصد( عىل خصوصيَّة املحادثة القرآنيَّة، وبلحاظ  يقوم البحُث يف فرضيته )تعدُّ
ما تفرتضه الدراس��ات اللس��انيَّة أنَّ لكلِّ حمادثة قصًدا، ملا كان��ت املحادثة القرآنيَّة قطعة 
ّ )إطارّي(  يها إزاء خطاَبنِي: خطاب كلِّ خطابيَّة ِسيقْت عىل نيَّة اإلخبار هبا؛ فسيكوُن متلقِّ

ورة القرآنّية التي وردْت فيها املحادثة. يتمثَّل بالسُّ
وخط��اب جزئ��ّي يتمثَّل باملحادثة نفِس��ها، ل�امَّ كان لكلٍّ م��ن اخلطابنِي قصٌد، صار 
ة، وآخر للُمحادثات التي تندرُج فيها، وقد وقع  لدينا قصَداِن؛ قصٌد للِخطاباِت اإلطاريَّ
االختيار عىل حُمادثاِت س��يِّدنا إبراهيم ِمصداًقا للُمحادثة القرآنيَّة، وقد جرى تقسيُم 

املحادثات عىل النَّحو اآليت:
- حمادثته مع نفسه.

- حمادثته مع أبيه.
- حمادثته مع أبيه وقومه.

- حمادثته مع الّذات اإلهليَّة.

الكلامت املفتاحيَّة:

ة سيِّدنا إبراهيم القصود، املحادثة، قصَّ
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Abstract

The research on his hypothesis (polytheism) is based on the 
specificity of the Qur’anic conversation, and in the sense that the 
linguistic studies suggest that for each conversation, the Qur’anic 
conversation was not a piece of speech that was intended to inform it. 
And a partial speech is the conversation itself, because each of the two 
speeches intended to become our intended intent for the speeches 
of the framework and another of the conversations that fall in. The 
talks were chosen to our master ‘Ibrahim (PBUH) model of the Koranic 
conversation, the talks were divided as follows:

• His conversation with himself
• His conversation with his father
• His conversation with his father and his people
• His conversation with the divine self

Key words:
Intention, Conversation, Story of Abraham (PBUH).
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مة املقدِّ

��س فكرة البحث عىل خصوصيَّة املحادث��ة القرآنيَّة؛ إذ يفرتض البحُث اعتامًدا  تتأسَّ
ل قصد املتكلِّم،  راس��ات اللس��انيَّة أنَّ لكلِّ حمادثة قصًدا، ولربَّام هلا قصَدان: األوَّ عىل الدِّ
ة، لكن ل���امَّ كانِت املحادثُة  اًم باملناوب��ة احلواريَّ والثَّ��اين قصد املخاَط��ب الذي صار متكلِّ
يها إزاء خطاَبنِي: خطاب  القرآنيَّة قطعًة خطابيَّة ِسيقت عىل نيَّة اإلخبار هبا؛ فسيكون متلقِّ
��ورة القرآنيَّة التي وردْت فيها املحادثُة، وخطاب جزئّي يتمثَّل  ّ )إطارّي( يتمثَّل بالسُّ كلِّ
باملحادثة نفِسها، ل�امَّ كان لكلٍّ من اخلطاَبني قصٌد؛ فصار لدينا قصَدان، قصٌد للخطابات 
ة، وآخر للمحادثات التي تندرج فيها، قْد تقرتُب هذه املقاصد من بعضها، وقد  اإلطاريَّ

تتباعد، لكنَّنا بكلِّ األحوال نحاول الكشَف عنها.
م من املقاصد، هناك مقاصُد ُأخر َبحَثْتها مباحث فلس��فة العقل،  إىل جان��ب ما تقدَّ

واء، وقد حاولنا إجياَزها يف توطئة متحورْت عىل ركيَزَتني: واللغة عىل السَّ
األوىل: القصد، وماهيَّته، وأشكاله.

والثَّانية: عنيت باملحادثة، وماهيَّتها، وخصوصيَّتها يف التَّحليل اللسايّن.
وق��د خترَّ البحُث من بني املحادثات القرآنيَّة الكثرة حمادثاِت س��يِّدنا إبراهيم؛ 
ية من ش��خصيَّته؛ إذ يفرتض البحث أنَّ ش��خصيَّة إبراهيم  ملا هلا من خصوصيَّة متأتِّ
متثِّل مرحلة النُّضج يف التفكر اإلنس��ايّن مقارنًة بسابقيه من األنبياء، ممَّا انعكس عىل 

حمادثاتِه، وتشكيِلها اللغوّي، كام سيتبنيَّ يف القابل مَن البحث.
م البحث هذه املحادثاِت عىل النَّحو اآليت: وقد قسَّ
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- حمادثته مع نفسه.
- حمادثته مع أبيه.

- حمادثته مع أبيه، وقومه.
ات اإلهليَّة. - حمادثته مع الذَّ

- حمادثته مع النمرود.
��الم عىل س��يِّد األنام أمحد، وآله األبرار  الة والسَّ واحلمد هللِ مس��تحقُّ احلمد، والصَّ

األطهار وصحبه األخيار.



اأ.د. ملى عبد القادر خنياب

203

هـ(
14

41
 - 

2م
02

0(
ع 

ربي
ن 

عو
رب

األ
 و

حد
لوا

د ا
عد

ال

ت�طئٌة يف الق�شِد، واملحادثة

اًل: الق�شد اأوَّ
��ة واح��دٌة من أبرز املش��كالت التي ُعنيت بحلِّها فلس��فة العق��ل؛ لذا فإنَّ  القصديَّ
ا مس��ألة أوسع من حرصها يف درٍس لغوّي؛  ة التي ترتبط باملتكلِّم ارتباًطا مبارَشً القصديَّ
يه: الوع��ي، والقصد بعناية علوم ُمتجاورة عىل رأِس��ها  فق��د حظي التَّمثيل العقّل بش��قَّ
الفلس��فة؛ ثمَّ علم النَّفس، وعلم اللغ��ة، وغرها مَن العلوم التي تتَّخذ من قصد املتكلِّم 

وسيلًة للفهم، والتَّأويل.
ة  ة، وجيب أن ُتستمدَّ من القصديَّ ة مستمدَّ ويشُر سرل إىل أنَّ »معنى اللغة هو قصديَّ
ة العقل،  ة: األوىل: قصديَّ األصليَّة للعقل«)1(، وهبذا يكون سرل ماَز بني نوعي�ِن للقصديَّ
ة اللغ��ة، وقد أفصح عن ذلك بقولِه: »جيب أن تفرسَّ  وس��َمها باألصليَّة، والثَّانية: قصديَّ
ة العق��ل، وليس العكس؛ ألنَّ األصوات، والعالمات تش��ُر  ��ة اللغة بلغة قصديَّ قصديَّ
��ة عليها. إنَّ معنى  إىل األش��ياء، واحلوادث الت��ي ذكرهتا فقط؛ ألنَّ العقل يفرض قصديَّ
ة األصليَّ��ة للعقل«)2(. ويريد  ة، وجيب أن تس��تمدَّ من القصديَّ ة مس��تمدَّ اللغة هو قصديَّ
ة األصليَّة األفكاَر املوجودة يف العقل يمكن التَّمثيل هلا باملعرفة العقليَّة ملكاٍن ما،   بالقصديَّ
ة  وش��كله وأبعاده، لكن رس��م خارطة هلذا امل��كان، أو وجود خارطة ل��ه يمثِّل القصديَّ

هن. ة األصليَّة، وعليه فاخلارطة صورٌة ملا هو يف الذِّ ة من القصديَّ املشتقَّ

)1( العقل: 129.
)2( نفسه: 130.
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ة  ة، والقصديَّ ة مشتقَّ »ويكمن املفتاح لفهم املعنى يف ما يأيت: املعنى هو شكل قصديَّ
ل إىل كل��امٍت، ومجٍل، وعالماٍت، ورموٍز..  اخليَّة يف فكر املتكلِّم تتحوَّ األصليَّ��ة، أو الدَّ
ة  ال��خ، إذا م��ا ُأحس��ن النُّطُق هبذه الكل��امت... ويمك��ن للمتكلِّم أن يس��تعمَل القصديَّ
��ة للكل��امت، واجلم��ل يف اللغة لتأدية فع��ٍل كالمّي، وحني ي��ؤدِّي املتكلِّم فعاًل  التقليديَّ

موز«)1(. ته عىل هذه الرُّ كالميًّا؛ فإنَّه يفرض قصديَّ
»ويذهب أنصاُر س��يمياء التَّواُصل )بويس��نس، برييتو، مونان، جرايس، أوس��تن، 
، واملدلول،  ن من وح��دة ثالثيَّة املبنى: الدالُّ فتجنش��تاين، مارتينيه( إىل أنَّ العالمَة تتكوَّ
والقصد«)2(؛ إذ إنَّ غاية القصد إفهاُم املخاطب؛ لذا فالعالقة بني القصد، وقواعد إنتاج 

اخلطاب باتْت بدهيَّة.
ة  ول�امَّ كان لكلِّ فعٍل كالمّي متلقٍّ ُمفرَتض، أو حقيقّي، كان ال بدَّ من النَّظر يف القصديَّ
ة ُمبارَشة، وهي  ة إىل: قصديَّ ة التَّوصيل تنشطر القصديَّ ة والتَّواصل، وتبًعا لقصديَّ املش��تقَّ
ة ذات  ة غر مبارشة، وهي حاالت قصديَّ ة ذات مضمون مبارَش، وقصديَّ حاالٌت قصديَّ

مضموٍن غر مبارَش حتتاج إىل عمليَّات ذهنيَّة، واستدالالت للوقوف عليها.
ته  ويفت��ح هذا القوُل ناف��ذًة عىل القول بالفعل الكالمّي املب��ارش الذي تكون قصديَّ
ة غر مبارشة ألس��باٍب  مب��ارشًة، والفع��ل الكالمّي غ��ر املبارش الذي ُيف��يض إىل قصديَّ

مقاميَّة خمتلفة؛ وللوقوف عىل تفصيل هذا سنورُد جانًبا منه.

الفعل الكالمّي غري املبارش

ا لتحديد املنط��وق األدائّي، وهو )الفعل املضارع  حينام وضع أوس��تن معياًرا نحويًّ
املبن��ّي للمعلوم املثبت املس��ند إىل ضم��ر املتكلِّم( اصط��دم بمنطوق��اٍت أدائيَّة خارجٍة 

)1( العقل واللغة واملجتمع: 208.
)2( اسرتاتيجيَّات اخلطاب: 185.
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ع��ن ه��ذا املعيار من قبيل: )حُيال املدي��ر عىل التَّقاعد(، )ُفتحت اجللس��ة(؛ فالفعل مبنّي 
يّل، واإلنشاء  للمجهول غر مس��ند إىل ضمر املتكلِّم، ممَّا جعله يقوُل بفكرة اإلنشاء األوَّ
ل�ّي هو كلُّ ما أمك��ن اختزاُله، أو حتليُله إلرجاعه  ي��ح)1(، بمعنى أنَّ »اإلنش��اء األوَّ الرصَّ
رها فعٌل إنجازّي مسنٌد إىل املتكلِّم املفرد املعلوم يف زمان احلال،  ة يتصدَّ إىل البنية النَّحويَّ
ليَّة«)2(، عن هذا التَّمييز بني  وهو ما جيعل صيغ األمر، والنَّهي، واالس��تفهام إنشاءاٍت أوَّ
يّل انبثقْت فكرة الفعل الكالمّي املبارش، وغر املبارش عند  ي��ح، والفعل األوَّ الفعل الرصَّ
ة مراَد املتكلم؛ فيكون ما ينطقه  هتا اإلنجازيَّ سرل؛ فاألفعال املبارشة »هي التي تطابق قوَّ
ن  مطابًقا مطابقًة تاّمًة، وحرفيَّة ملا يريد أن يقول، وهو يتمثَّل يف معاين الكلامت التي تتكوَّ
��امُع أن  منها اجلمل، وقواعد التَّأليف التي تنتظم هبا الكلامت يف اجلمل، ويس��تطيع السَّ
ا األفعال غر املبارشة؛ فهي التي  يِصَل إىل ُمراد املتكلِّم بإدراكه هلذيِن الُعنرَصيِن مًعا، أمَّ
ة مراد املتكلِّم؛ فالفعل اإلنجازيُّ يؤدَّى عىل نحٍو غر مبارش  هتا اإلنجازيَّ ختال��ف فيها قوَّ

من خالل فعل إنجازيٍّ آخَر«)3(.
اه إىل  ر أّن املتكلِّم ال يقصد م��ا يقوُله دائاًم؛ بل ق��د يتعدَّ  وهب��ذا يكون س��رل قد ق��رَّ
كيبيَّة للفع��ل اإلنجازّي التي يرتتَّب  يادة عىل اهليأة الرتَّ م��ا مل يُقْله، وهو هن��ا ال يقصد الزِّ
عليها زيادة يف املعنى؛ بِل املش��كلة يف هذا النَّوع من األفعال هو كيف يقول املتكلِّم شيًئا 

وهو يريد معنًى آخَر؟))(.
ة  ��ة احلرفيَّة )املبارشة(، والقوَّ ة اإلنجازيَّ س غرايس جه��وده للتَّمييز بني القوَّ ثمَّ كرَّ
ة املس��تلزمة )غر املبارشة(، وقد ش��غلِت املحادثة، وأصول احلوار جلَّ اهتامم  اإلنجازيَّ

)1( ينظر: نظرية أفعال الكالم، كيف ننجز األشياء بالكالم: 77-73.
)2( اإلنشاء يف العربيَّة خالد ميالد: 95).

)3( آفاق جديدة يف البحث اللغوّي املعارص: 80- 81.
))( آفاق جديدة يف البحث اللغوّي املعارص: 82.
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ة االستلزام احلوارّي()1(. غرايس؛ فكان ما وسَمُه ب�)نظريَّ

طبيعة احلجاج، وأثرها يف القصد
ل األنم��وذج الوصّل الذي أراد به  مح��ن بني نوَعنِي للحجاج: األوَّ م��اَز طه عبد الرَّ
ا الثاين فهو  نقَل خرٍب ما للُمستمع، وعليه يكون اخلطاب صادًرا عِن املتكلِّم، وحسب؛ أمَّ
األنم��وذج االتِّصايّل القائم عىل التَّفاُعل اخلطايّب املزدِوج بمس��امهة املتكلِّم، واملخاطب 
يف اخلط��اب، وبلح��اظ هذين األُنموذج��نِي خيتلف نظُره للقصد؛ إذ ي��رى أنَّ القصد يف 
األنموذج اإليصايل متثِّل قصد املتكلِّم، وحس��ب، لكنَّه ينطوي عىل طبقاٍت من الُقصود 
د القصود؛ فمتأتٍّ من  ا تع��دُّ بمعن��ى النيَّات، واملقاصد بمعنى الغاي��ات واألهداف، أمَّ
ة، والقصد إىل إخباره هلذا القصد نفِسه، وهكذا، ومنها  »القصد إىل إخبار املستمع باحلجَّ

ا«)2(. ل وهلمَّ جرَّ إقناع املستمع، والقصد إىل تعريف املستمع هبذا القصد األوَّ
��ا املقاصد؛ فمنها األفعاُل التي يريد املتكّلم من املس��تمِع القياَم هبا، ومنها أيًضا  »أمَّ
ه عىل إقناع املس��تمع، ومنها أيًضا األفعال املش��رتكة التي تفيده يف بناِء  األفع��اُل التي تدلُّ

فعِله اإلقناعّي«)3(.
أّم��ا القص��د يف األنموذج االتِّص��ايّل؛ فيك��ون مزدِوًج��ا بلحاظ قص��دي املتكلِّم، 
ا اخلارجّي  نِي: )تقاصد داخّل(، و)تقاصد خارج��ّي(، »أمَّ واملخاط��ب وجعله عىل ش��قَّ
فتجىلَّ يف كون املتكلِّم يقصُد بكالمه املستمع، ويف كون املستمع يقصد باستامعه املتكلَِّم، 
اخّل فيتجىلَّ يف  ا التقاُص��د الدَّ ك��ام يتجىلَّ يف حصول الوع��ي بالقصَديِن عند كَليِه��ام؛ أمَّ
جانب املتكلِّم يف كونه يقصد نفسه فيقصده املستمع، كام أنَّه قد يقصد املستمَع يف قصِده 
لنفِس��ه، ويتجىلَّ يف جانب املستمع يف كون املستمع قد يقصد نفسه يف قصده املتكلَِّم، كام 

)1( ينظر: االستلزام احلوارّي: 96.
)2( التكوثر العقل�ّي: 259.

)3( نفسه: 259.



اأ.د. ملى عبد القادر خنياب

207

هـ(
14

41
 - 

2م
02

0(
ع 

ربي
ن 

عو
رب

األ
 و

حد
لوا

د ا
عد

ال

أّنه قد يقصد املتكلِّم يف قصده لنفِسه«)1(.
وهبذا يمكننا القوُل: إنَّ األنموذج االتِّصايّل الذي ينطوي عىل قصد مزدِوٍج يشمل 
ٍم ثاٍن يف أثناء التَّحاُور، يصدُق عليه  ِل املخاطب إىل متكلِّ د الُقص��وَد؛ إذ بتحوُّ ِضمنً��ا تعدُّ

ل. ُد الُقصود كام هو احلال عند املتكلِّم األوَّ تعدُّ

ثانًيا: املحادثة
فها هاينه مان  كل األساس ألصناف نشاط اإلنسان اللغوّي، ويعرِّ املحادثُة هي الشَّ
ا: »نتيجة نش��اط لغوّي بني مش��ارَكنِي اثننِي يف الفع��ل عىل األقلِّ )رشكاء  وفيهفجر بأنَّ
ق عىل أس��اس عدد املتكّلمني الّس��امعني املش��اركني؛ أي رشكاء  التَّفاُعل(، وبذلك يفرِّ
ارسون  التَّفاُعل من البداية بني املحادثة، والنّص الذي ينتجه واحٌد«)2(، وقد اختلف الدَّ
فة من  ا وح��دٌة مؤلَّ ��ا، ومنهم َمن ق��ال بأنَّ يف النََّظ��ر للُمحادث��ة؛ فمنه��م من جعلها نصًّ
ني)3(؛ ممَّا دفع إىل التذبذِب يف دراستِها بني حتليل اخلطاِب، أو التَّعاُمل معها بوصِفها  نصَّ
ا؛ فكان م��ا يعرف بتحليل املحادثة؛ إذ يس��تبِعُد برينكر املحادثَة من  نمًط��ا خطابيًّا خاصًّ
ة متامسكة؛  ل وحدًة بنيويَّ ا تشكِّ ّ عىل الّرغم من اعرتافه بأنَّ حيِّز دراس��ة علم اللغة النَّصِّ
ق وظيفَته التواُصليَّة))(، بقولِه: النَّصُّ  ا ليحقِّ ألنَّه يرى أنَّ النصَّ ال بدَّ أن يكون فعاًل فرديًّ
ة ذاُت معنًى تس��تهدُف االّتصال، وُيضاف إىل ذلك رضورة صدورِه عن  »تش��كيلٌة لغويَّ

مشارٍك واحٍد ضمن حدوٍد زمنيَّة معيَّنة«)5(.

)1( التكوثر العقل�ّي: 266.
)2( مدخل إىل علم اللغة النّص: 217.

)3( ينظر: نفسه: 216.
))( ينظر: التحليل اللغوي للنّص: 30.

)5( مدخل إىل علم لغة النّص، إهلام ومحد: 9.
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ست عىل مبدإٍ تداويّل للتَّحاُور، وسَمه ب�)مبدأ  ة يف التَّحاُور تأسَّ وضع غرايس نظريَّ
التَّعاون(، وه��و أن يلتزَم طرَفا التَّحاور بالتَّعاون للوصول إىل القصد؛ فكانِت الفرضيَّة 
ة تبلغ مقاصَدها بمقتىض التَّعاُون  األساُس انطالًقا من هذا املبدأ هي »التفاعالت احلواريَّ

القائم بني أطراف احلوار«)1(.
ع عن مبدأ التعاون هذا قواعُد فرعيَّة، هي: وقد تفرَّ

، وفيها: 1. قاعدة الكمِّ
• لتكن إفادُتك املخاطب عىل قدر حاجته.	
• ى القدر املطلوب.	 ال جتعْل إفادتك تتعدَّ

2. قاعدة الكيف، وفيها:
• ال تقْل ما ال تعلم.	
• ال تقْل ما ليس لك عليه دليل.	

3. قاعدة املالءمة واملناسبة التي تقتيض وجود مناسبة بني املقال واملقام.
). قاعدة الطريقة، أو الكيفيَّة، وفيها:

• لتحرتْز من االلتباس.	
• لتحرتْز من اإلمجال.	
• لتتكلَّم بإجياز.	
• لرتتِّْب كالمك)2(.	

إّن اح��رتاَم ه��ذه القواعد فض��اًل عِن املبدأ الع��اّم- مبدأ التَّع��اون– كفيٌل بتوصيل 
مقاصِدن��ا، واخل��روج عن ه��ذه القواعد، أو ع��ن بعضه��ا ينقلنا إىل مفهوم االس��تلزام 

)1( االستلزام احلواري: 98
)2( ينظ��ر: إط��الالت عىل اللس��انيَّات )املنطق واملحادث��ة (: 619/2-620، واللس��ان وامليزان: 

238-239، واالستلزام احلواري: 100-99.
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د طريق��ة للوقوف عىل خروج  احل��وارّي، بمعنى أنَّ غراي��س وضع هذه القواعد؛ ليحدِّ
الفع��ل الكالمّي من معن��اه احلقيقّي إىل معنى ُمس��تلزم؛ فأيُّ خرٍق هل��ذه القواعد خُيرج 

الفعل الكالميَّ من معناه الظاهر إىل معنى خفّي.

املحادثة القراآنيَّة
��ابقَتني- أعني القصد واملحادثة- وما بينهام من تداخل ننفذ  وبلحاظ املقولَتنِي السَّ
راس��ة )املحادثة القرآنيَّة(؛  ة يف طبيعة املتن موضع الدِّ إىل موضوعن��ا؛ إذ تتمظهران بق��وَّ
وتأيت املحادثة القرآنيَّة يف س��ياق النصِّ القرآيّن، وليس��ْت هي الق��رآن كّله؛ بل هي نصٌّ 
ل إليها  يق��ع يف ضمن نصٍّ أك��رب، وعليه فهي ُتس��اق، وتوظَّف ملقاصد معيَّنة ق��د يتوصَّ
��كُل  ��ياق النَّّص، واملقامّي الذي وردْت فيه وهذا هو الشَّ م��ن خالل قراءهتا يف ظلِّ السِّ
��كُل الثَّاين؛ فيتمثَّل بالقصد الذي يريُده  ا الشَّ ُل للقصد املتعلِّق باملحادثة القرآنيَّة، أمَّ األوَّ
د املقاصد يف املحادثة القرآنيَّة( ُعنواًنا هلذه  أط��راُف املحادثة، ومن ُهنا جاءْت فكرُة )تعدُّ

راسة. الدِّ
 ويف الق��رآن الكريم مجل��ة من املحادثات تقع يف ضمن بني��ة القصص القرآيّن، منها 
ع هذه املحادثات بحسب الطرف اآلخر  ما كان أحد طرفيها نبّي اهلل إبراهيم، وتتوزَّ

للمحادثة:
• حمادثاته مع اهلل جلَّ وعال.	
• حمادثاته مع املالئكة.	
• حمادثته مع أبيه.	
• حمادثاته مع أبيه وقومه.	
• حمادثته مع النمرود.	
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• 	.حمادثته مع إسامعيل
• حمادثته مع نفسه.	

ر التَّفكر اإلنسايّن  تكش��ف ش��خصيَّة النبّي إبراهيم يف القرآن الكريم عن تطوُّ
يف حال مقارنته بطفولة التَّفكر البرشّي املتخيَّلة يف ش��خصيَّة النبّي آدم؛ إذ س��قطِت 
ر، والتدبُّر،  األخ��رة يف ف��خِّ اإلغواء، وخرسِت اجلنَّة ع��ىل حني س��عِت األوىل إىل التفكُّ
الئ��ل للوصول إىل اليقنِي س��عًيا وراَء مرضاة اهلل؛ فاجلنَّة،  واحِلجاج، والكش��ف عن الدَّ
ة)1(؛ لذا ال تكاد ختلو حمادثٌة  ويثبُت القرآُن الكريُم اجلدَل، واحِلجاَج إلبراهيَم غر مرَّ
يه،  يِه املنطقّي، والُلغوّي عىل اختالف متلقِّ من حمادثاتِه من احلجاج، واالس��تدالل بِش��قَّ
��ة احلجاجيَّة موظًِّفا إس��رتاتيجيَّات  ويرص��د البح��ث حضوًرا واضًح��ا لآلليَّات اللغويَّ
دة للوصول إىل غايته، ومن بني اإلس��رتاتيجيَّات األوفر حظًّا كان االس��تفهام  ة حمدَّ لغويَّ
��ؤال هو مفت��اُح التَّفكر، ومن ثمَّ الوصول إىل  احلجاج��ّي، وال عجَب يف ذلك؛ ألنَّ السُّ

م القوُل. اليقني، وهذا يتَّسق مع طبيعة شخصيَّته كام تقدَّ
ة؛ بل حمطَّات معرفته  تكشُف حمادثات نبّي اهلل إبراهيم عن حمطَّات حياته الفكريَّ
ات اإلهليَّة، واختباًرا هلذه املعرفة؛ لذا يمكن لكلِّ حمادثٍة أن حتمل اس��اًم، أو أكثر من  بالذَّ

فات األزليَّة فيه تعاىل. أسامء اهلل احلُسنى الكاشفة عن الصِّ

املحادثة األوىل: )حمادثُته مع نفسه()2(

ب من  قب��ل النَّظ��ر يف املحادثة، وحتليله��ا البدَّ من املرور عىل اس��تبعاد ه��ذا الضَّ

)1( انظر األنعام: 80، و هود: 52، والبقرة: 258. 
ل املحادثات البس��يطة، وهي  )2( يمك��ن النظ��ر إىل املحادثات يف القرآن الكريم ع��ىل نمَطني: األوَّ
بة تنطوي  دي��ن، وحمادثات مركَّ دين وأش��خاص حمدَّ ة ذات زمان ومكان حمدَّ املحادث��ات األحاديَّ
ة، كام هو  ة تتباين زمانًا ومكاًنا وش��خوصًا إىل جان��ب املحادثة اإلطاريَّ ع��ىل أكثر من حمادثة ثانويَّ
 = احل��ال يف هذه املحادثة، إذ تش��تمل عىل مجلة حمادث��ات: األوىل حمادثته ألبي��ه ومل يظهر فيها إالَّ
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ارس��ني مش��رتطني  رُضوب احل��وار أعني حديَث النَّفس من حتليل املحادثة من لدن الدَّ
تواف��ر متكلِّمني يتبادالن احلوار )متكلِّم /س��امع(، فضاًل عن التَّن��اُوب اإلجبارّي بني 
املتكلِّمني)1(، ويل يف هذا نظٌر، الس��يَّام يف سياق هذه املحادثة، ومثيالهتا التي تنشطر فيها 
ات، والثَّاين يمثِّل صوَت  الذات املتكلِّمة إىل ش��طَرين، أو أكثر، واحٌد يمثِّل ص��وت الذَّ
د األصوات يف اخلطاب،  ارس��ني من تعدُّ اآلخ��ر، ما يدعم فرضيَّتي هذه ما ُذِكَر عند الدَّ
د  ز عىل اجلانب األديّب يف دراسته ألدب دوستويفسكي)2(؛ فقد أكَّ وإذا كان باختني قد ركَّ
د وجهات النظر املعربَّ عنها  د األصوات »وهو تعدُّ دكرو عالقة إلق��اء القول بمظهر تعدُّ
يف ق��وٍل واحٍد«)3(. من هن��ا أنظر إىل هذه املحادثة عىل أنَّ�ه��ا ذات متكلِّمني )صوتي�ِن(، 
ل بمبدأ تناوب املتكلِّمني  ا ع��ن املناولة، والتَّناوب اإلجبارّي يف املحادثة فل��ْم »يتوصَّ أمَّ
ة  ها بأيَّ دة حقَّ ، ال يعطي بني��ة املحادثات املتع��دِّ ٍر موج��ز للغاية لبني��ة النصِّ  إالَّ إىل تص��وُّ

حال«))(.
ل رحلة البحث عن  ا متثِّل أوَّ وبالعود إىل حمادثة سيِّدنا إبراهيم يمكننا القول: إنَّ

اإلله، قال تع��اىل: چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ 

=صوته )اآلية )7(، والثاين حمادثة النفس موضع البحث هاهنا )75-79(، والثالثة حجاج مع 
م هلا )87-83(. القوم )80-82(، ونّص إخبارّي متمِّ

)1( ينظر: مدخل إىل علم لغة النّص: 218.
)2( ينظر: قضايا الفن اإلبداعي عند دوستويفسكي: 9 وما بعدها.

د األصوات وإلقاء القول (: 7)3. )3( القاموس املوسوعي للتداوليَّة )تعدُّ
223 : ))( مدخل إىل علم لغة النصِّ
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ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓچ ]األنعام: )79-7[

��ؤال  متثِّ��ل هذه اآليات مرحلة الش��كِّ باألرب��اب األرضيَّة، يبدأ باملحادثة بالسُّ
��ه ألبي��ه: چپ پ پچ، لك��ن الن��ّص يس��كُت عن ج��واب أبيه عن  املوجَّ
 :ؤال؛ فردُّ هو باإلجياب املضمر: چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺچ. إنَّ قوله�� السُّ
)أراك( يريد به الرؤية القلبيَّة ال الرؤية البرصيَّة)1(؛ فهي ظنِّيَّة، وليس��ْت يقينيَّة، ممَّا يثبت 
ا چٿ ٿ...چ؛ فهي )رأى(  ، ومل يِصْل إىل اليقني بعُد، أمَّ أنَّه يف مرحلة الش��كِّ
ر فيها،  ��امء، والتفكًّ ��ة اليقينيَّة)2( يف النصِّ الكريم لفت النتباه إبراهيم إىل السَّ البرصيَّ
 له ة اهلل ج��لَّ وعال؛ فتحوُّ ؤية القلبيَّة إبراهي��ُم، وفاعل الرؤية البرصيَّ ففاع��ل الرُّ
ة اآلية الكريمة  د هذا الفه��َم تتمَّ ؤية اليقينيَّة يؤكِّ م��ن فاعل الرؤية الظنِّيَّة إىل مفع��ول الرُّ
بتعلي��ل اإلراءة اليقينيَّة چٹ ٹ ڤچ بداللة بن��اء يفعل )يكون( عىل احلال 
ارس��ني،  ين، والدَّ نلمس أنَّه مل يُكْن موقنًا بعد، بخالف َمن ذهب إىل ذلك من املفرسِّ
ت له العناية اإلهليَّة لتضعه عىل س��بيل اهلدى؛ فتقلب نظره يف  ه ه��ذا امتدَّ ويف ح��ال حترُّ
��امء؛ فكان حديُثه مع نفس��ه، ول�امَّ كان إبراهيم منطقيًّا يف تفك��ره؛ فكأنَّه أضمر  السَّ

مسبًقا صفاٍت للربِّ يبحث عنها حوله مفارقًة ألرباِب قوِمه، وهي:

)دوام الوجود( الدائم

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چڤ  تع��اىل:  ق��ال 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڑ ک ک کچ.

)1( ينظر: التحرير والتنوير: 7 /)31.

)2( ينظر: التحرير والتنوير: 7 /315.
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إل��ٌه حيض تارًة، ويغيب ُأخرى ال يس��تحقُّ العبادة يف نظره، الفض��اء الزمنّي الذي 
قاد؛  يل��فُّ املحادث��ة چڤ ڤ ڦ ڦچ يق��رتن بس��كون املخلوقات، وغياهب��ا للرُّ

��امء دعاُه إىل النَّظر إلي��ه بأنَّه مفارٌق لباقي املخلوقات چڄ ڄ  فوجود الكوكب يف السَّ
ڄچ، لكنَّه حني أفل فارق الوصف املنشود فقال: چچ چ چچ.

األكرب

انيَّة التي أضمرها يف نفِس��ه  يب��دو أنَّ العظمة، وك��رب احلجم من الّصف��ات الربَّ
چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ لكنّه��ا ح��ني وضع��ت يف مقاب��ل 

ال��ّدوام كانِت الغلبُة للوجود املطلق چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ، ويف 
حلظة احلقيقة هذه أعلن إيامنه، ويقينه: چۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھھ ے ے ۓ ۓچ قال املرت��ىض: »وكان هذا القول منه عقيب 
ْزِم  اًلً يِف َنْفِس��ِه َقْبَل اجلَْ معرفته باهلل تعاىل«)1(، وقال ابن عاش��ور: إن »َذلَِك َكاَن اْس��تِْداَلَ

بِالتَّْوِحي��ِد َف��إِنَّ َذلِ��َك َكاَن بِإهِْلَاٍم ِم��َن اهللِ َتَع��اىَل، َفَيُكوُن َقْوُل��ُه: چٿ ٿ ٿ 
اَلِئِل َعىَل ُوُجوِد  ٿ ٹ ٹچ ]اأْلَْنَع��ام: 75[، َمْعنَاُه ُنِريِه َما فِيَها ِمَن الدَّ
��اَمِء  انِ��ِع َوَوْحَدانِيَّتِِه َقْبَل َأْن ُنوِحَي إَِلْيِه، َوَيُكوُن َقْوُلُه: َرأى َكْوَكبًا بَِمْعنَى َنَظَر يِف السَّ الصَّ
َف��َرَأى َهَذا اْلَكْوَكَب، َومَلْ َيُكْن َنَظ��َر يِف َذلَِك ِمْن َقْبُل، َوَيُكوُن َقْوُلُه: قاَل َهَذا َريبِّ َقْواًل يِف 
ُر يِف َنْفِس��ِه، َوُهَو َحِديُث النَّْف��ِس...، َوَقْولِِه: َهَذا  ُث بِِه اْل�ُمَفكِّ َنْفِس��ِه َعىَل َنْحِو َم��ا َيَتَحدَّ
، ُكلُّ َذلَِك ُمْس��َتْعَمٌل يِف َحَقاِئِقِه  ، َوَقْولِ��ِه: اَل ُأِح��بُّ اآْلفِِلنَي، َوَقْولِِه: َلِئْن مَلْ َيِْديِن َريبِّ َريبِّ
. َوَقْوُلُه: قاَل َيا َقْوِم، ُه��َو اْبتَِداُء ِخَطابِِه لَِقْوِمِه َبْعَد َأْن َظَهَر احْلَقُّ َلُه  ِم��َن ااِلْعتَِقاِد احْلَِقيِقيِّ

َفَأْعَلَن بُِمَخاَلَفتِِه قومه ِحينَِئٍذ«)2(.

)1( تنزيه األنبياء: 0)
)2( التحرير والتنوير: 325/7.
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إنَّ قراءة املحادثة عىل النَّحو املذكور س��لًفا ُيظه��ر قصد إبراهيم يف البحث عن 
ارس��ني أنَّ هذه املحادثة  ين، ومن تبَعهم من الدَّ ال��ذات اإلهليَّة، لكن قراءة بعض املفرسِّ
من قبيل ِحجاج قوِمه، وما تس��اؤُلُه عن الكوك��ب إالَّ جماراة هلم ليصل لتفنيد دينِهم)1(، 
ة، وهي  د إقبال أنَّ هذه اآلية بعد النبوَّ ؛ فرأى د. حممَّ وق��د تابع بعض املحدثني هذا الظنَّ
ح��واٌر له مع قومه معتمًدا يف ذلك عىل ابن جزي)2(، إنَّ حتديد الفضاء الزمنّي للمحادثة 
چڤ ڤ ڦ ڦچ يثب��ت أنَّه كان وحيًدا؛ إذ ُأخ��رب عنه باملفرد، ومل يكن مرافًقا 

ألح��د يف رحلته ه��ذه إْن هي إالَّ رحلة ذهنيَّة، وأنَّ هذه املحادث��ة منعزلة زمنيًّا عامَّ قبلها 
( احلينيَّة، وما بعدها من ِحجاجه لقوِمه، وكذا يتجاذب مع  من كالمه مع أبيه بداللة )ل�امَّ
هذا العدول عن إسرتاتيجيَّة االستفهام احلجاجّي التي شاعت يف حمادثاته احلجاجيَّة مع 

قومه، وأبيه، والنَّمرود، كام سيأيت، وهذا يثبت أنَّه يف حالة حرٍة ُمستفتًيا قلَبه.
ورة بتامِمها بلحاظ  إنَّ قراءة هذه املحادثة يف س��ياق املحادثة األكرب، ويف س��ياق السُّ
سول األعظم يكشف عن أنَّ االستعداد الفطرّي،  طريف اخلطاب فيها: اهلل، والرَّ
ر، ونب��ذ اآلهلة األرضيَّة؛ فتبدأ رحلته بالبحث  واحلاج��ة الروحيَّة ملعرفة اهلل تدفعه للتفكُّ
ة؛ فمن كان كذل��ك تطاله العناية اإلهليَّة لتهديه س��بيل  ع��ن اهلل، وهذا كلُّه س��ابق للنب��وَّ
ًرا يف اخللق  ش��اد يف هذا مقاربة حلال املخاطب )الّرسول األعظم(، فقد كان متفكِّ الرَّ

ته حتَّى ُأوحي إليه فكان حقُّ اليقني. وامللكوت قبل نبوَّ
إىل جان��ب هذا فق��د يلوُح قصٌد آخر، وهو أنَّ س��ورة األنعام ترص��د نِعم اهلل جلَّ 
ثن��اؤُه ع��ىل عباده، وأنبيائ��ه، ومن بني ه��ذه النِّعم الّرش��اد، واهلداية بعد التي��ه، واحلَرة 
چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ، وه��ذه إراءُة 

���رون هذا الرأي إىل جانب الرأي الس��ابق القائل ب��أنَّ املحادثة من قبيل حديث  )1( وق��د ذكر املفسِّ
اف: 367-366/2 النفس. ينظر: الكشَّ

ة: 56. )2( ينظر: دور السياق يف الرتجيح بني األقاويل التفسريَّ
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إفه��ام وتوفيق، وهذا أيًضا يصل أّول املحادثة بآخرها چڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ؛ فهو توفيٌق، وهدايٌة أيًضا.

املحادثة الثَّانية: حمادثته مع أبيه)1(

وه��ي املحادث��ة الوحيدة م��ع أبيه منفرًدا باق��ي حمادثاته مع أبيه يك��ون فيها األخُر 
عوة باحلس��نى عنواًنا هلا، يبدو أنَّ  جمموًع��ا مع قوِمه، و يمكن هلذه املحادثة أن حتمل الدَّ
ن  ا غر متيقِّ ابق مع أبيه كان شاكًّ ابقة؛ ففي حواره السَّ هذه املحادثة الحقٌة للمحادثة السَّ
ن، ويرسَّ له سُبَل التثبُّت، واالطمئنان  ر فيه، لكن ل�امَّ هيَّأ له اهلل تعاىل ظروَف التيقُّ ممَّا يفكِّ

عاود حمادثة أبيه ثانية؛ فكانت هذه املحادثة بينهام.
قال تعاىل: چٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھھ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئچ ]مريم: 1)-8)[.
س��الة، و أبيه املولع بآهلة آبائه  يتمحور هذا املش��هد احلوارّي بني إبراهيم حامل الرِّ
عىل التلطُّف يف القول؛ فهو حوار بني نقيَضنِي كان فيه إبراهيم ُمبادًرا به متبنًيا له خطاب 
ة ال تنفكُّ ع��ن اللغة)2(؛ فنجد أنَّ داللة التلطُّف  د، ول�امَّ كانت القصديَّ التلطُّ��ف، والتودُّ

)1( س��بق لنا دراس��ة هذه املحادثة يف بحث سابق بعنوان )اإلس��رتاتيجيَّة التوجيهيَّة يف سورة مريم 
يف ض��وء تداوليَّات اخلطاب(، يف جملَّة الراك للفلس��فة و اللس��انيَّات والعل��وم االجتامعيَّة، كليَّة 

اآلداب، جامعة واسط، كانون الثاين 2017، ج2، ع)2: 37-11.
)2( ينظر: التواصل واحلجاج )عبد الرمحن طه(: 10.
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ح من مجلة أموٍر منها: ترتشَّ
استعمل إس��رتاتيجيَّة النِّداء التودُّدي)1( بقوله: چڄچ جاعاًل إّياها مطلًعا . 1

ا، توجيهيًّا غر  ات، والنِّداء بوصفه فعاًل لغويًّ ل��كّل ُحججه؛ فتكررت أربع مرَّ
مقص��ود يف ذاتِه؛ ب��ل يلفت انتباه املخاط��ب إىل حمتوى قضوّي يش��تمل عليه 

الفعل اللغوّي الالحق لفعل النداء، وهو هاهنا االستفهاُم.
بع��د أن اس��تهلَّ إبراهي��ُم كالَم��ه بقول��ه: چيا أب��ِتچ عَم��د إىل توظيف . 2

االس��تفهام بوصِفه حّجًة يلقيها عىل أبيه بسؤاله عن سبِب عبادته ملا ال جْدوى 
 من��ه، يف قول��ه: چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇچ؛ فه��و 
ال يس��مع، وال يبرص، وال يغنِي شيًئا، اهلل الّسميع البصر الغنّي هذه الّصفات 
ذ منها إبراهيم وس��يلة لتس��فيه آهلة أبيه وقومه،  ات اإلهليَّة اختَّ األزليَّة يف الذَّ
ل:  إنَّ انتخاب إس��رتاتيجيَّة الس��ؤال أليق من سواها يف هذا املقام لسببني: األوَّ
يه إىل رصد احلجِج، والبحث ع��ن دعائم عبادته، وبعد البحث  ه��و دفعه متلقِّ
ال جي��د حّج��ًة يدفع هبا عن آهلته، قال ابن عاش��ور: االس��تفهام »مكنَّى به عن 
نفي العلَّة املس��ؤول عنها بقوله: چڄ ڃچ، فهو كناية عن التَّعجيز عن إبداء 

املسؤول عنه؛ فهو من التورية يف معنَينِي حيتملهام االستفهام«)2(.
��بب هو أليق بخطاب التلطُّف من  ��بب الثاين فإنَّ االس��تفهام لتبيني السَّ ا السَّ أمَّ
مة أوىل. ل التَّحاور؛ فكان فعل االستفهام بمثابة مقدِّ النَّهي، واألمر، السيَّام يف أوَّ

ل إىل فعل إخب��ارّي چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ، ثمَّ . 3 التَّح��وُّ
ل إىل فعٍل أمرّي: چژ ژ ڑ ڑچ ليكونا- فعَل: اإلخبار،  التَّحوُّ

واألم��ر- بمثابة مقّدمة ثاني��ة، لتوصل إىل النّتيجة املنش��ودة چک ک ک 
)1( هو تلطف باستدعاء النسب. ينظر: البحر املحيط: 239/6.

)2( التحرير والتنوير: 16/)11.
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ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ 
ڻ ڻ ڻ ۀچ، وقِد انُتُخب فعل النَّهي ليكون خطاًبا حاس��اًم 
د عىل اخلطاب  قاطًع��ا، وإن كان النِّ��داء چڱچ مازال يلقي بظ��الل التودُّ
فضاًل عن انتخابه صفة چڻچ لبّث الّطمأنينة يف نفِسه، ناهيك عن تعزيز 
��ة بذكر العواق��ب چ ڱ ڱ ڱ ں ں...چ وهو توجيه يعاوُد  احلجَّ

فيه إبراهيم اسرتاتيجّية التَّوجيه املتأدِّب)1(.
وبالعود إىل شكِل احلوار فهو حوار تنازعّي جيمع بني نقيَضنِي، نجد أنَّ أباه )الطَّرف 

الثاين( قد تبنَّى خطاَب التَّهديد، والوعيد، وتشفُّ اللغة عنه فيام يأيت:
عدل آزر أبو إبراهيم عن مناداة ابنه باملثل؛ فلم يُقْل له: )يا بني( يف مقابل قول . 1

إبراهيم: چڱچ زجًرا لُه)2(.
انتخاب آزر االستفهام احلجاجّي چہ ہ ہ ھ ھچ اخلارج . 2

عن حدِّ طلب اإلجابة إىل اإلنكار، واالس��تبعاد، رفًضا لعرض إبراهيم مشوًبا 
بالغضب آلهلتِه.

ل إىل خطاب التَّهديد املبارش چھ ے ے ۓۓ ڭ ڭچ . 3 التح��وُّ
اللة املعجميَّة  باستعامله فعَل األمر يف داللة عىل احلسم، والقطع فضاًل عن الدَّ

لألفعال: )تنته، أرمجنك، اهجرين( املساوقة خلطاب التَّهديد، والُعنف.
دّي چڭ ۇ ۇۆ ۆ  وُيع��اود إبراهي��م بع��د ه��ذا خطاَب��ه الت��ودُّ
ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅچ خمتت��اًم ح��واره م��ع أبي��ه بفع��ل توجيهّي آخ��ر، وهو فعل 
ج��اء چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئچ بع��د أن يئس من اس��تجابة أبيه، وقومه ملا   الرَّ

يدعوهم إليه.
)1( ينظر: إسرتاتيجيات اخلطاب: 360.

اف: 638، والبحر املحيط: 0/6)2. )2( ينظر: الكشَّ
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املحادثة الثَّالثة: حمادثاته مع أبيه وقومه

��ة، وهي مرحلة إعالن  عويَّ متثِّل ه��ذه املحادثات مرحلًة من حي��اة إبراهيم الدَّ
د عىل اآلهلة وس��دنتها، وقد هيمن عليها اإلس��رتاتيجيَّة احلجاجيَّ��ة التي أخذ فيها  التمرُّ
ي��ف، وقد ورد يف  االس��تفهام احلجاج��ّي األداة الفاعل��ة يف دح��ض األكاذيب، ورّد الزَّ
الق��رآن الكري��م مخس حمادث��ات بينه، وبني قوم��ه وهي عىل التَّوايل بحس��ب ترتيب 

النُّزول:
• الشعراء/89-69.	
• األنعام /80-)8.	
• الصافات/99-83.	
• الزخرف/29-26.	
• األنبياء/72-51.	

ك القص��ُد يف هذه املحادث��ات مجيعها ب��ني القصد اإلعالم��ّي، وهو إخبار  ويتح��رَّ
املخاط��ب بيء م��ا وإثارة قناعاته، والقص��د االتِّصايّل، وهو إخب��ار املخاطب بالقصد 

اكة بني طريَف اخلطاب)1(. اإلعالمّي، وحتقيق الرشَّ
ها: عراء فهذا نصُّ ا املحادثة الواردة يف سورة الشُّ أمَّ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  چک 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

)1( ينظر اسرتاتيجيات اخلطاب: 193
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ٻ  ٻ  ٱ  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ   ٻ 
]الش��عراء:  ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

.]89-69
ؤال چڳ ڳچ، وهو مدرك متاًما ما يعبدون لكنَّه سأل  إْذ يفتتح حديثه بالسُّ
ُمنكًرا عليهم هذه العبادة، ومع هذا فقد أجابوه؛ فأردف متسائاًل چڻ ۀ...چ 

وهو س��ؤال إن��كارّي؛ فقد ق��ال ألبيه قب��ل ه��ذا األوان: چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
��ميع النَّافع  چچ)1(، ث��مَّ واص��ل مس��تفهًم�ا: چہ ہ ھ ھچ؛ فاإلله السَّ
��ة إبراهيم عىل خصمه، أفىض هذا إىل إق��رار اخلصم بأنَّ عبادهتم حمض  الض��اّر كان حجَّ
تقليٍد، وأم��ام هذا اإلقرار باهلزيم��ة چھ ے ے ۓ ۓ ڭچ أعلن القوَل 

احلسَم: چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
هة مجيعها:  فات املنزَّ ل إىل النصِّ املفارق اإلله الذي يملك الصِّ ۉ ېچ؛ ثمَّ يتحوَّ
ۆئچ؛  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  چې 

ل باخلطاب إىل اهلل جلَّ وعال جاعاًل دع��اءه يتأرجح بني صَفَتي النَّفع، والضِّ  ث��مَّ يتحوَّ
ع��اء: )هب يل، واجعل يل،  اإلهليَّت��نِي: جاعاًل صفة النَّفع بفع��ل األمر اخلارج خمرج الدُّ
ا صفة الّض فقد خترَّ هل��ا النَّهي قالًبا تركيبيًّا:چٿ ٹچ،  واجعلن��ي، واغفر أليب(، أمَّ
هيب ب��ضر اهلل الذي ال عاصَم  غيب ب��ربِّ املنافع، والرتَّ ويف ه��ذا تلويٌح واض��ٌح بالرتَّ
من��ه، يغلب صوت إبراهيم يف ه��ذه املحادثة عىل صوت قوِمه؛ فبعد إقرارهم بتقليد 

. عبادهتم سكتوا، ومل ُيسمْع هلم ردٌّ
افَّات فهي سلس��لة س��ؤاالت ُمفحمٍة من قبل  ��ا املحادثة الواردة يف س��ورة الصَّ أمَّ

)1( مريم: 2).
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إبراهي��م ال يتس��نَّى لقومه اإلجابة عنها، قال تع��اىل: چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
 ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
 ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ىث  مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 

افَّات: 102-83[. يثچ ]الصَّ
قة زماًنا، ومكاًنا، وش��خوًصا تنتظم  تنط��وي هذه املحادثة ع��ىل مجلة حمادثات متفرِّ
، ويمكن توزيع املحدثات الضمنيَّة  يف خي��ٍط واحٍد، وهو احِلجاج مع قومه إلعالء احلقِّ

عىل النحو اآليت:
• حمادثة القوم/90-85.	
• حمادثة األصنام/92-91.	
• حمادثة القوم ثانية/99-93.	
• حمادثة مع الذات اإلهليَّة )دعاء(/100.	
• 	.102/حمادثة مع إسامعيل

إنَّ ه��ذه املحادثات املجملة يِرد تفصيلها يف س��ورة األنبي��اء، ول�امَّ كانت الصافات 
س��ابقة من حيث النزول لس��ورة األنبياء؛ فإن هذا يوحي بعالقة إمجال، وتفصيل بينهام 
ت��أيت األوىل جممل��ة خمترصة لتفصله��ا الثانية تفصياًل؛ لذا س��نعمد إىل دراس��ة ما جاء يف 

وَرتنِي باملقابلة بينهام بحسب األحداث. السُّ
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ي��رد يف حمادثة إبراهيم لقومه قبل تكس��ر األصنام م��ا نّصُه: چ...  ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳچ.
وت مل يظهْر فيها إالَّ صوت إبراهيم بمتوالية  ه��ذه املحادثة املجملة أحادية الصَّ
��ؤال الذي يبادرنا هاهنا هو: هل س��كت القوم  أس��ئلة ال جواب هلا عند املس��ؤول، السُّ
ا الوحيدة  فعاًل، ومل جييبوا؟ اجلواب نجده يف س��ورة األنبياء، ولو ُسئل ل�َم األنبياء؟ ألنَّ

افَّات. ن حادثة التَّحريق بعد الصَّ التي تتضمَّ
فيكون اجلواب: )ال(، وإليك اجلزء املوازي هلذه املحادثة معهم يف األنبياء:

- چ... ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ؟
- ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ.

- ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ.
- ۉ ې ې ې ې ى ى؟

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   -
ىئ ىئ ىئ ی ی ی یچ ]األنبياء: 57-52[.

وهن��ا تظه��ر لنا إجابتان، األوىل: ترتك��ُز عىل التَّقليد يف عبادة األصنام، وقد س��بق 
هلم قول ذلك: چھ ے ے ۓ ۓ ڭچ ]الشعراء: )7[، والثَّانية التَّشكيك يف 
اء حماكاة إبراهيم للتَّفكر املنطقّي  كهم بدينهم جرَّ ين اجلديد، لكن هذا ال ينفي تش��كُّ الدِّ
فيهم بإثارة األسئلة احلجاجيَّة؛ فبدا التحرُّ يف قوهلم: چې ې ې ې ى ىچ؟ 
ك الذي بعثْت عليه أس��ئلة إبراهيم رضٌب  وهنا يظهر أثر القصد االتِّصايّل؛ فالتش��كُّ

من املشاركة يف التدبُّر.
افَّات/األنبي��اء( نجد أنَّ قوله يف األنبياء: چىئ  باملقارب��ة بني حمادثتي )الصَّ
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ىئ ىئ ی ی ی یچ، ه��و التف��اٌت م��ن خط��اب الق��وم إىل خط��اب 
لي��ل عىل هذا ما جاء يف  ات؛ فه��و مل يعلْن هذا األمر أماَمهم؛ بل قاله يف نفس��ه، والدَّ ال��ذَّ
فنلم��س  ڳچ؛  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ��ات:چڑ  افَّ الصَّ

نِي أنَّه أنجز هتديًدا يف نفِسه نتج عنه فكرة التامُرض. باجلمع بني النصَّ
ثمَّ يأيت مش��هد حمادثة األصنام، وتكس��رها:چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ، ويلف��ت االنتباه فيه مجلة أمور، منها توجيه 
؛ إذ ال يمكن للجوامد أن تكون خماَطًبا حقيقيًّا يف اللغة،  ا ال تردُّ ؤال لألصنام مع يقينه أنَّ السُّ
اللة  ��خص الثَّالث هو الوحيد الذي يمكن أن ُيستعمل يف الدَّ تقول آن ريبول: »ضمر الشَّ
خص الثَّالث ضمر الغائب؛ ثمَّ األسئلة: أاَلَ تأكلون؟  عىل اجلوامد«)1(، وتريد بضمر الشَّ
مالكم ال تنطقون؟ أسئلة خرجت من معنى السؤال احلقيقّي الذي يستْدعي جواًبا إىل أسئلة 
خرية  اُت املتكلِّمة- بحسب دكرو- فالسُّ ُيراد هبا السخرية، واالس��تهزاء، وهنا تنشطر الذَّ

د األصوات يف اخلطاب؛ إذ تقول شيًئا، وتقصد شيًئا آخر)2(. شكٌل من أشكال تعدُّ
وكان بإمكانه أن يس��تهزَئ هبا بالوعيد أو التَّقرير، لكن طبيعة التَّفكر االس��تداليّل 
فات ليس��ت صفاٍت إهليًَّة،  اذ االس��تفهام سبياًل للس��خرية، علاًم أنَّ هذه الصِّ دفعته الختِّ
ة، لكنَّه س��اقها للِحجاج؛  وليس��ت هي التي كان حياجج هبا قومه؛ بل هي صفاٌت برشيَّ
ا   إذ إنَّ ه��ذه األصن��ام ال تصل حتَّى مص��افِّ البرش، فكيف تكون آهل��ة؟ فحطَّمها؛ ألنَّ

ال تستحقُّ العبادة.
��ة املحادثة، فهو مش��هُد املواجه��ة، والتحريق  ��ا املش��هد اآلخر ال��ذي حييط بتتمَّ أمَّ

فسأعرضه عىل النَّحو اآليت:

د األصوات وإلقاء القول(: 359. )1( القاموس التداويّل )تعدُّ
د األصوات وإلقاء القول(: 353  )2( ينظر: القاموس املوسوعّي للتداولية )تعدُّ
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- ھ ھ ھ.
- ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ.

- ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ.
- ... ى ى ائ ائ ەئ ەئ.

افَّات عن الردِّ عىل كلِّ األس��ئلة التي طرحها  س��كَت النصُّ القرآينُّ يف حمادث��ة الصَّ
ة، ومل يظه��ْر لقوم إبراهيم جواًب��ا إالَّ األمر بحرقه، ممَّا  إبراهي��م احلقيقّي��ة منها، واملجازيَّ

ؤال يف املحادثة. ة السُّ د هامشيَّة اجلواب، ومركزيَّ يؤكِّ
وبمقاربة هذا بام جاء يف األنبياء:

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ   ۀ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ۉ ې ېچ ]األنبياء: 71-58[.
- ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ؟... ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ؟

- چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ!.
»يؤث��ر القص��د بمعن��ى إرادة فع��ل ال��يء يف احلك��م عىل الفع��ل نفِس��ه؛ فتصبح 
الظاه��رّي  لش��كلها  تابع��ة  ال  فاعله��ا،  ل��دى  الباطن��ة  للمقاص��د  تابع��ة   األفع��ال 
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نًا ملزيج من الس��خرية،  ه متضمِّ ا؛ بل كان ردُّ فقط«)1(؛ فهو مل يرد أن يس��ألوا كبرهم حقًّ
كون يف دينِهم)2( چڌ ڎ  واحِلجاج، ممَّا جعل قومه يعودون إىل أنفِس��هم ويتش��كِّ
ة باإلث��م غلب��ْت عليهم چڑ ک  ڎ ڈ ڈ ژ ژچ، لك��ن الع��زَّ
ک ک ک گ گ گ گچ، وهن��ا أدرك��وا الف��خَّ الذي أس��قطهم 
ة إىل اغتيالِه باحلرق  في��ه إبراهيم؛ فقد صار ملء أعينهم خ��واء عبادهتم؛ فغادروا املحاجَّ

چے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭچ.

املحادثة الرابعة: حمادثاته مع املالئكة

ورَد ح��واُر املالئكة مع إبر اهيم يف أربع��ة مواضع يف القرآن الكريم، وهي عىل 
النحو اآليت بحسب نزوهلا:

هود: 76-69.. 1
احلجر: 58-51.. 2
الذاريات: )30-2.. 3
العنكبوت: 33-31.. )

ل: البش��ارة بإس��حاق، والثَّاين: يف قوم  يدور حوار املالئكة معه يف أمريِن، األوَّ
اريات: لوط، وقد رصد البحُث التقاُرَب بني حمادثة هود، وحمادثة الذَّ

ق��ال تع��اىل: چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ 
ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  يئٱ  ىئ 

)1( اسرتاتيجيات اخلطاب: 189
)2( ينظر التصوير الفني يف القرآن:157
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ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کچ ]ه��ود: 69-

.]76
ق��ال تع��اىل: چحئ مئ ىئ يئ جب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳچ ]احلجر: 60-51[.
وحمادث��ة احلج��ر، و حمادثة العنكب��وت، قال تع��اىل: چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ حئ 

جثمث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 

ىث يث حج مجچ ]الذاريات: )30-2[.

قال تعاىل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ 
ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄچ ]العنكبوت: 31 - 33[.
وسنورد النُّصوَص القرآنّية عىل شكل حمادثة ليتسنّى لنا املقاربة بني املحادثات:

هود:
• املالئكة: سالًما.	
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• إبراهيم: َس��اَلٌم چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 	
ەئ وئ وئ ۇئچ.

• املالئك��ة: چۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 	
ی جئ حئ مئ ىئ چ.

• سارة: چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀچ.	
• ڤ	 ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  چٺ   املالئك��ة: 

ڃ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ    

ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  چ...  چ   

کچ.

الذاريات:
• املالئكة: َساَلًما	
• إبراهيم: چې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 	

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئچ.

• املالئكة: چی یی جئ حئ مئ چ.	
• سارة: چيئ جب حب خب مب ىب يب جت حتچ.	
• املالئكة: چ ىت يت جثمث ىث يث حج مجچ.	

الَم عليهم، إكرامه للمالئكة  تش��رتك املحادثتاِن بس��الم املالئكة، و رّد إبراهيُم السَّ
م مل يأكلوا من زاده، البرشى بالغالم، ظهور  س��ه خيفًة منهم؛ ألنَّ بذبح عجٍل هلم، توجُّ
س��اره بوصفه��ا طرًف��ا ثالًثا يف احل��وار، وتنف��رد حمادثة )ه��ود( باحلديث يف ق��وم لوط، 
 ووصف كالم إبراهيم باجلدل املنهيِّ عنه، ممَّا يدفعنا إىل القول بأنَّ القصد من املحادثَتنِي 

البشارة.
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احلجر:
• املالئكة: سالًما.	
• إبراهيم:  پ پ پ.	
• املالئكة:  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ.	
• إبراهيم: ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ.	
• املالئكة: ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ.	
• ڇ 	 ڇ  ڇ  چ...  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  إبراهي��م: 

ڇ؟.
• املالئكة: ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 	

ک گ گگ گ ڳ ڳ.
العنكبوت:

املالئكة:  پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ.
إبراهيم:  ٿ ٿ ٿ.

املالئكة: ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ.
يظهر م��ن خالل املقاربة بني املحادثت��ني أّن املحادثة الثانية بمثاب��ة تتّمة لألوىل؛ إذ 
بدأت الثاني��ة من حيث انتهِت األوىل، ويبدو أّن حمادثَتي: )هود، والذاريات( كان بؤرة 
مني ظهور  احلوار فيهام هي البشارة؛ فظهرت فيها تفصيالهتا بعناية اإلكرام بالعجل السَّ
س��اره عنرص مش��ارك باملحادثة، عىل ح��ني أنَّ حمادثتي )احلج��ر، والعنكبوت( متحوَرتا 

حول موضوع قوم لوط حتَّى أنَّ حمادثة العنكبوت اقترصت عليه.
اريات،  وقد تنبَّه د. فاضل الّسامرائّي إىل املقابلة بني حمادثَتنِي منها، ومها حمادثتا )الذَّ
اريات( سياق  واحلجر(، مش��ًرا إىل أنَّ لكلٍّ منهام سياًقا خمتلًفا عن األخرى؛ فسياق )الذَّ
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إكرام، وترحيب بداللة ردِّ السالم، واإلكرام بنحر عجل، يف حني سياق )احلجر( سياٌق 
 في��ه خوٌف، ووجل باٍد بداللة غي��اب ردِّ التحيَّة، واإلكرام وغر ذلك)1(، وهذا يتَّفق مع 

اريات( القصد منهام الُبرشى، وحمادثتي )احلجر  ما ذهبنا إليه وهو أنَّ حمادثتي )هود والذَّ
ل، وسياق الوَجل  والعنكبوت( القصد منهام اإلنذار؛ فكان س��ياق اإلكرام مناسًبا لأُلوَّ
��ور التي انطوت عىل هذه املحادثات مجيًعا يتجاذهبا  أليق بالثَّواين، عىل أنَّ س��ياقات السُّ

هيب. غيب، والرتَّ القصداِن: الرتَّ

املحادثة اخلامسة: حمادثته النَّمرود
ة سّيدنا إبراهيم ال تنفكُّ إحداها  تشتمل سورة البقرة عىل حماَدثَتنِي؛ تتعلَّق بقصَّ
��ا األوىل فهي حمادثته مع النُّمرود التي تفرسِّ وج��وَد الثَّانية، قال تعاىل:  ع��ن األخرى؛ أمَّ

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چڤ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳچ ]البقرة: 258[.

��ف لنا قص��د احلوار،  ��ه ذو ملك؛ فيتكشَّ ��ة املحاجج بأنَّ د الن��صُّ الكريم ُهويَّ حي��دَّ
ع��اود إبراهي��م ههن��ا إس��رتاتيجيَّته بتوظي��ف صف��اِت اهلل األزليَّ��ة يف اإلجابة عن 
ي هذه املحادثة يفرتض س��ؤااًل س��ابًقا جلواب إبراهيم  س��ؤاٍل حجاج��ّي مضمٍر؛ فمتلقِّ
��ه؛ فق��ال: چچ چ ڇ ڇچ، جاع��اًل منه��ام أسَّ دفاعه عن  ع��ن ماهيَّ��ة ربِّ
��ة؛ فق��ال ُمغالًط��ا)2(: چڇ ڍ ڍڌچ، هذه  دين��ه، لك��ن خصمه مل يرض��ْخ للحجَّ
��ه ملك جبَّ��ار يقتل َمن  ة املحاجج أنَّ  العب��ارُة ال ُي��درك قصُده��ا إالَّ بع��د النَّظ��ر يف ُهويَّ

)1( ينظر ملسات بيانيَّة يف نصوص من التنزيل: 89-83.
)2( حج��اج املغالط��ة: هو رضب م��ن األالعيب القوليَّة التي كان يبيحها السفس��طائيُّون لكس��ب 
القضايا والتأثر يف الس��امعني، وصواًل لإلقناع، وهو خط��اب التضليل. ينظر: احلجاج مفهومه 

وجماالته: 200.
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��ة ُمفحمة: چ ڎ  ة)2(، يردُّ بحجَّ ��ة غر مرَّ يش��اء)1(، لك��ن إبراهيم الذي آتاه اهلل احلجَّ
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ؛ فلامَّ كان حماوره سلطاًنا جبَّاًرا يمكنه 
اإلحياء، واإلماتة بحسب ما يرى؛ فام كان من إبراهيم إالَّ أن ينظر فيام هو خارج سلطانه 

ة التي ال تقبل املناورة چک  مس(؛ فام كان من خصمه إالَّ اإلذعان لشمس احلجَّ )الشَّ
، واجلهر به من اهلل؛ لذا  حة أنَّ اهلداية للحقِّ گ گچ؛ ث��مَّ تأيت اجلملة الالحق��ة موضِّ
ه القارُئ وهو أنَّ إبراهيم ُأهلم  ا مضمًرا يستش��فُّ هبت الذي كفر، لكن النصَّ يفرتض نصًّ
ة هدايًة من اهلل؛ فقوُله تعاىل: چگ ڳ ڳ ڳ ڳچ ُيش��فُّ عن أنَّ  هذه احلجَّ

إبراهيم أهٌل للهداية؛ ألنَّه ليس من الظاملنَي؟.
��ورة نفس��ها، لكنَّنا س��نعاجلها بشكٍل  ال تنفكُّ هذه املحادثة عن الالحقة هلا يف السُّ

ُمنفصل لتطرد منهجيَّة البحث.

ات اإلهليَّة ادسة: حمادثته مع الذَّ املحادثة السَّ
ها النمرود  يب��دو أنَّ فكرة اإلحياء، واإلماتة التي اس��تدلَّ هبا عىل عظم��ة اهلل، وردَّ
ابة من  بأس��لوٍب ُمغالط��ّي م��ا زال��ت ش��اغلة تفك��ر إبراهي��م؛ ففتح��ت أمام��ه بوَّ
ة أن يرَيه اإلحياء بنفسه، لكن قبل البحث يف هذه  التَّساؤالت تكلَّلْت بطلبه من ربِّ العزَّ
ة التي كان��ت بمثابة اجلملة املعرتضة  املحادث��ة، والقصد منه��ا، ال بدَّ من النَّظر إىل الِقصَّ

بني املحادثت��نِي، قال تع��اىل: چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ 
ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
دات القصد الُعرف والعادة«.  )1( فمن عادة امللوك قتل َمن يشاءون قتله، قال ابن القيِّم: »إنَّ من حمدِّ

ينظر: إسرتاتيجيَّات اخلطاب: 182.
ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چڀ  تع��اىل:  ق��ال   )2(

ڤچ ]األنعام: 83[.
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ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ 
ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبچ ]البقرة: 259[.

ة املعرتضة بينهام  ات اإلهليَّ��ة(، والقصَّ إنَّ املحادثَت��نِي )حمادثة النَّم��رود، وحمادثة الذَّ
ل للخطاب، وللمسلمني،  ًيا أوَّ س��ول األعظم بوصفه ُمتلقِّ ِس��يَقْت مجيعها؛ لتكشف للرَّ
��ني ثاننِي عظم��ة اهلل، وقدرته املطلقة الت��ي بعضها اإلحياء  وغره��م بوصفهم متلقِّ
ف��ض، واإلنكار من  واإلمات��ة، ورضب األمثل��ة لفكرة البعث الت��ي القت كثًرا من الرَّ
��ن هذه املحادث��ات، وهو قوُله  املرشك��ني)1(، يس��اوق هذا النّص اإلط��ارّي الذي تضمَّ
ز هذا ما قيل عىل لس��ان  تع��اىل: چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ)2(، وك��ذا يع��زِّ

ات اإلهليَّة بش��أن إحي��اء املوتى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  إبراهيم للذَّ
پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ ]البق��رة: 
260[. النَّاظ��ر يف املحادثة جي��د أنَّ إبراهيم، قال: چٻ ٻ پ پ پپچ جيد 
أنَّه مل يسأل عىل املوت؛ ألنَّه احلقيقة الوحيدة التي أدركها اإلنسان، لكن فكرة احلياة بعد 

املوت هي التي يناهلا التَّشكيك، ويتذبذب املرُء فيها بني التَّصديق، والتَّكذيب.
ق��ال تعاىل: َأَومَلْ ُتْؤِم��ْن ؟ قال:چٺ ٺ ٺ ٿچ ه��و يؤمن، ولكن يريد 
أن يطمئ��نَّ قلُب��ه، أال ُيطمئن اإليامن القلب؟ إنَّ االطمئنان ال��ذي يبتغيه إبراهيم هو 

لي��ل العقّل)3(؛ لذا ق��ال تعاىل: چٿ ٹ  االطمئن��ان املوصل للمعرف��ة اليقينيَّة بالدَّ

)1( انظر عىل سبيل املثال قوله تعاىل: چېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
جئ حئچ ]الواقعة: 7)-8)[.

د، إىل الذي حاجَّ إبراهيم يف ربه«. تفسر  )2( »قال أبو جعفر: يعني تعاىل ذكره بذلك: أمل تَر، يا حممَّ
الطربي )جامع البيان(، ت شاكر: 32/5).

)3( قال الزخمرشّي: »لَِيْطَمِئنَّ َقْلبِي ليزيد سكوًنا وطمأنينة بمضامة علم الضورة علم االستدالل= 
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��ه  إنَّ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ، 
جتريب عمّل لإلحياء بعد املوت، وكان عىل إبراهيم أن يقوم بفعل اإلماتة بنفِسه ليتثّبت 
م��ن موت الط��ر، وإن كان النّص الكريم قد س��كْت عن الّترصيح هب��ذا الفعل؛ فهناك 
فجوة حدثّية ب��ني قوله:چٹ ڤچ، وقوله تع��اىل: چڤ ڤ...چ وهو فعل 
اإلمات��ة، والّتقطيع)1(، وأحس��ب أّن فعل اإلماتة أعقد من أن ي��رّصح به؛ فإن إناء حياة 
خمل��وق عىل يد خمل��وق آخر الفاعل فيه ظاه��رّي؛ أّما جوهر الفعل فه��و فعل إهلّي حتاًم 

يتحّقق املوت، والبعث منه بطر واحد ملَ قال جلَّ وعال چٹچ؟.
ة األش��ياء، وإطراد الطبيعة؛  د مفطور عىل مبدأ ثبوت ُهويَّ إنَّ »العقل الفطرّي املجرَّ
يَّة ُكربى  مة كلِّ م من ذلك مقدِّ ة + 3 مرات( ثمَّ يعمِّ لذلك يستعمل االستقراء الريايّض )مرَّ
«)2(، إذن  ن، وفحواها بدية: خصائص اجلزء موجودة يف الكلِّ تعربِّ عن عالقات التَّضمُّ

د هو التثبُّت من التجربة)3(. فجدوى التعدُّ

��ة أس��َكن للقلوب وأزَي��د للبصرة واليق��ني، وألنَّ علم االس��تدالل جيوز معه  =وتظاه��ر األدلَّ
التش��كيك بخالف العلم الضورّي، فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي ال جمال فيه للتشكيك«. 

اف: 337/1 الكشَّ
��ُذوٍف َدلَّ َعَلْيِه  )1( قال ابن عاش��ور: »َوَقْوُل��ُه: چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦچ َعْطٌف َعىَل حمَْ
ْب��ِح. َفالتَّْقِدي��ُر َفاْذَبْحُهنَّ ُثمَّ اْجَع��ْل إَِلخ«. التحرير  اَم َتَق��ُع َبْعَد الذَّ ِزَئَتُه��نَّ إِنَّ َقْوُل��ُه ُج��ْزًءا؛ أِلَنَّ جَتْ

والتنوير: 0/3).
ة علم النقطة:  )2( املنطق العالئقي يف عهد اإلمام عل�ّي ملالك األش��رت من منظور منطق نظريَّ

223، جملَّة املبني، ع6،السنة الثالثة، آذار 2018.
ْحَياَء َل�ْم َيُكْن  ��ِق َأنَّ اإلِْ قُّ ِد َوااِلْختاَِلِف ِزَياَدٌة يِف حَتَ )3( قال ابن عاش��ور: »َوالظَّاِه��ُر َأنَّ ِحْكَمَة التََّعدُّ

َدِت اأْلَْنَواُع«. التحرير والتنوير: 39/3. َأْهَوَن يِف َبْعِض اأْلَْنَواِع ُدوَن َبْعٍض، َفِلَذلَِك ُعدِّ
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ِقطاُف البحث

احلات... احلمد هللِ الذي بفضله تتمُّ الصَّ
ور  ارس��ني، ومنتهى الرسُّ لطامل��ا كانِت البح��وُث القرآنيَّة منية الباِحثني، وغبطة الدَّ
ح��ني تكتمل البحوث وجُتنى قطافه��ا، ولبحثنا يف املحادثة القرآنيَّ��ة نتائُج يمكن إمجاهُلا 

يف ما يأيت:
• ��ة األصليَّة، 	 س فالس��فُة اللغ��ة مظاهَر القصد يف اخلط��اب؛ فكانِت القصديَّ تلمَّ

قص��د  قس��َمني:  ع��ىل  ة  املش��تقَّ األصليَّ��ة  ص��ارِت  ث��مَّ  ة،  املش��تقَّ ��ة  والقصديَّ
 إعالم��ّي، وقص��د اتِّص��ايّل، وق��د ح��ضت ه��ذه مقاص��د مجيعه��ا يف املحادثة 

القرآنيَّة.
• يعدُّ القصد العنرَص الذي ال بدَّ منه يف اخلطاب؛ فلكلِّ خطاٍب قصٌد.	
• ها 	 ة تلفُّ ��ا خطاب��اٌت ثانويَّ تن��امز املحادثة القرآنيَّة من س��واها م��ن املحادثات بأنَّ

ورة القرآنيَّة التي ترد فيها. خطابات أكرب تتمثَّل بالسُّ
• بلحاظ النُّقطتنِي: الثَّانية، والثَّالث��ة يمكننا القول: إنَّ للمحادثة القرآنيَّة قصَدين: 	

��ورة بتاممه��ا بوصفها خطاًبا، إىل  ل قصد املحادثة نفس��ها، والثاين قصد السُّ األوَّ
هتا فلسفة اللغة. جانب مقاصد ُأخر التي أقرَّ

• تتَّسم حمادثات سيِّدنا إبراهيم بس��يادة العقل، وهيمنة الربهان عليها، السيَّام 	
يف حمادثات��ه م��ع أبيه وقوم��ه والنَّمرود؛ ل��ذا نلمس حضوًرا واضًح��ا للِحجاج، 

اه وسيلًة لإلقناع، والتَّأثر. ة متَّخذا إيَّ وأدواته املنطقيَّة، واللغويَّ
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• سة؛ ألنَّه مل يرِد 	 ات اإلهليَّة املقدَّ يغيب احلجاُج عن حمادثته مع نفِس��ه، وحمادثته للذَّ
اإلقناع، والتَّأثر؛ بل أراد املعرفَة، والكشَف.

• خيتلُف املغزى من إيراد املحادثة نفِس��ها بتش��كيل لغوّي خمتلٍف بحْس��ب القصد 	
��ورة التي ترد فيها املحادثة، وخر مثال عىل ذلك حمادثاُته مع املالئكة يف  من السُّ

الُبرشى، وقوم لوط، كام جاء تفصيله يف البحث.
ويف اخلتام: أرى أنَّ موضوع املحادثِة الُقرآنيَّة، ودراستها بحسب نظريَّات املحادثة 

ل. من املواضيع اجلديرة بالِعناية، والبحث األكاديمّي املطوَّ
واحلمد هللِ ثانيًة عىل عظيم نعامئه
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امل�شادر واملراجع

* القرآن الكريم.
اإلس��رتاتيجيَّة التوجيهيَّ��ة يف س��ورة مريم يف ضوء تداوليَّ��ات اخلطاب، يف جملَّة الراك للفلس��فة . 1

واللسانيَّات والعلوم االجتامعيَّة، كليَّة اآلداب، جامعة واسط، كانون الثاين 2017، ج2، ع)2، 
)بحث(.

ة تداوليَّ��ة، د. عبد اهلادي بن ظافر الش��هرّي، دار الكتاب . 2 إس��رتاتيجيَّات اخلط��اب، مقاربة لغويَّ
اجلديد، املتحدة، بروت، ط1، )200م.

آفاق جديدة يف البحث اللغوّي املعارص، د. حممود أمحد نحلة، دار املعرفة اجلامعية، 2002م.. 3
االس��تلزام احلوارّي يف التداول اللس��ايّن من الوع��ي باخلصوصيَّات النوعيَّ��ة للظاهرة إىل وضع . )

القوان��ني الضابطة هل��ا، للعي��ايّش أدراوي، دار الزمان، الرباط، منش��ورات االختالف، اجلزائر، 
ط1، 2011م.

��ات اللس��انيَّة والدالليَّة يف النصف الث��اين من القرن العرشي��ن، خمتارات . 5 إط��الالت ع��ىل النظريَّ
معرب��ة بإرشاف د. عّز الدين جمدوب، املجمع التون��ّي للعلوم واآلداب والفنون، بيت احلكمة، 

2012م.
ة تداوليَّة، للدكتور خالد ميالد، نرش جامعة . 6 اإلنشاء يف العربيَّة بني الرتكيب والداللة دراسة نحويَّ

سة العربيَّة للتوزيع، تونس، ط1، 2001م. منوبة، املؤسَّ
د بن يوس��ف الش��هر بأيب حيَّان األندل��ّي )ت)75ه�(، . 7 البح��ر املحي��ط، تأليف أثر الدين حممَّ

حتقيق د. عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريّب، بروت، د.ت.
، ط1، 1993م، دار التنوير . 8 التحليل اللغوّي عند مدرس��ة ُأكسفورد، صالح إس��امعيل عبد احلقِّ

للطباعة والنرش.
التصوير الفنِّّي يف القرآن الكريم، السيِّد قطب، مكتبة القرآن )1(، دار الرشوق.. 9

د الطاهر بن عاشور، الدار التونسيَّة للنرش، تونس، )198م.. 10 تفسر التحرير والتنوير، للشيخ حممَّ
د ب��ن جرير الطربّي  )ت . 11 تفس��ر الطربّي )جام��ع البيان عن تأويل آي الق��رآن(، أليب جعفر حممَّ
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310ه�(، حتقيق د. عبد اهلل عبد املحسن الرتكّي، هجر للطباعة والتوزيع والنرش، ط1، 2001م.
��اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاوي��ل يف وجوه التأويل، أليب القاس��م جار اهلل . 12 تفس��ر الكشَّ

حمم��ود بن عمر الزخم��رشّي )538ه�(، اعتنى به وعلَّ��ق عليه خليل مؤمون ش��يحا، دار املعرفة، 
بروت، ط3، 2009م.

تنزيه األنبياء، أليب القاس��م عّل بن احلسني املوس��وّي املعروف بالرشيف املرتىض )ت 36)ه�(، . 13
انتشارات الرشيف املرتىض، ط1.

د إقبال عروي، ط1، 2007م، روافد، . )1 ة، د. حممَّ دور الس��ياق يف الرتجيح بني األقاويل التفس��ريَّ
الكويت.

التواصل واحلجاج، عبد الرمحن طه، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، د.ت.. 15
العق��ل مدخل موجز، جون س��رل، ترمجة د. ميش��يل حن��ا متياس، عامل املعرفة 3)3، س��بتمرب، . 16

2007م.
العقل واللغة واملجتمع الفلس��فة يف العامل الواقعّي، جون س��رل، ترمجة د. سعيد الغانمّي، الدار . 17

العربيَّة للعلوم، نارشون، املركز الثقايّف العريّب، ط1، 2006م.
القاموس املوسوعّي للتداوليَّة، جاك موشالر وآن ريبول، ترمجة جمموعة من األساتذة والباحثني . 18

ب��إرشاف ع��ّز الدين املج��دوب ومراجعة خال��د ميالد )املرك��ز الوطنّي للرتمج��ة يف تونس(، دار 
سيناترا، تونس، 2010م.

قضاي��ا الف��ن اإلبداعّي عند دوستويفس��كي، م.ب. باخت��ني، ترمجة د. مجيل نصي��ف التكريتّي، . 19
مراجعة د. حياة رشارة، ط1، بغداد، 1986م.

اللسان وامليزان أو التكوثر العقّل، د. طه عبد الرمحن، املركز الثقايّف العريّب، ط1، الدار البيضاء، . 20
1998م.

ائّي، دار عامر للتوزيع والنرش، عامن، ط3، . 21 ملسات بيانيَّة يف نصوص من التنزيل، د. فاضل السامرَّ
2003م.

مدخل إىل علم لغة النّص، فولفجانج هاينهامن وديرت فيهفجر، ترمجة د. س��عيد البحرّي، مكتبة . 22
زهراء الرشق، القاهرة، د.ت.

ة علم النقطة، جملَّة . 23 املنطق العالئقّي يف عهد اإلمام عّل ملالك األشرت من منظور منطق نظريَّ
املبني، ع6، السنة الثالثة، آذار، 2018م، )بحث(.

��ة )كي��ف ننجز األش��ياء بالكل��امت(، أوس��تني، ترمجة عب��د القادر . )2 ��ة أفع��ال ال��كالم العامَّ نظريَّ
قينيني،أفريقيا الرشق، 1991م.
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البحوث االستشراقيَّة والنقديَّة
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�ص البحث ملخَّ

ا بني  إنَّ ما عربَّ عنه املس��ترشُق )هربرت برغ( من أنَّ اجلداَل س��وف يبقى مس��تمرًّ
ا؛ بْل نادرة بني العرِب، واملس��لمني بخصوِص هذه  املس��ترشقني، وإىل درجٍة قليلٍة ج��دًّ
َف بِه رسميًّا؛ فاإلشكاليَّة  من الذي ُأقرَّ به، أو اعرُتِ املس��ألة؛ أي مجع القرآن الكريم، والزَّ
ظهرْت يف أوربا، الس��يَّام يف أملانيا منُذ مطلع القرن التَّاس��ع ع��رش، وربَّام أقدم من ذلك، 
ومن��ُذ أْن ناق��َش املوضوع )إبراهام جيج��ر( األملايّن )ت )187م( يف رس��الته اجلامعيَّة 
ٍة وجيزٍة املسترشق )ثيودور نولدكه( األملايّن  التي كتَبها يف سنة 1832م، وأعقبه بعد مدَّ
)ت1930م(، والذي وقَف عىل املوضوع نفسه يف رسالته اجلامعيَّة التي نرشها يف كتابه 
ِق،  اًل ثم باللغة األملانيَّة يف س��نة 1860م؛ وكذلك عند حمقِّ بالالتينيَّ��ة يف س��نة 1856 أوَّ
د كت��اب نولدكه )فردري��ك ش��اويل Schwally( الذي خل��ص إىل آراٍء خمتلفٍة  أو جم��دِّ
كث��ًرا ع��ن آراء نولدك��ه، ث��مَّ أعقب ذل��ك حتقيًقا آخر قام بِه املس��ترشق برجس��رتارس 
Bergstrasser، وبرت��زل Pretzl ومجي��ع ه��ؤالِء املس��ترشقنَي مَن الُعل��امء األملان، 

واستمرَّ الُعلامُء يف معاجلة هذا املحور نفسه منذئذ إىل وقتِنا احلايّل الذي كتب فيه املسترشق 
األملايّن الربيطايّن )هربرت برغ( يف سنة 2017م، وأنَّ مجيع هؤالِء املسترشقني قد مثَّلوا 
اهات يمكنُنا توزيُعها عىل ثالثة  ة اجتِّ منُذ بداية معاجلتهم إش��كاليَّة مجع القرآن الكريم ثمَّ

اهات: اجتِّ
حايّب عمر بن  ل، والصَّ اش��دّي األوَّ ل: إنَّ الق��رآن الكريم قد أْفت��ى اخلليفَة الرَّ األوَّ
ان، وجمموعة من ش��باِب  اخلطَّ��اب، وزيد ب��ن ثابت عىل مجعه، ث��مَّ اخلليفة عثامن بن عفَّ
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ُقري��ش عىل مجع��ه، وتوزيعه ع��ىل األمصار اإلس��الميَّة آن��ذاك، أقصد يف زم��ن اخلليفة 
الثالث، وبذلك أقرَّ رسميًّا.

اه الثاين: فيتمثَّل برفض الفك��رة عىل كونِه قد مُجع يف عهد أولئك اخللفاء،  ��ا االجتِّ أمَّ
وإنَّه وبحس��ب رأيم قد مُج��ع يف ناية القرن الث��اين للهجرة، وربَّام بداي��ة القرن الثالث 
للهجرة/التاسع للميالد، وأنَّ مجعه كان بتأثر من علامء الفقه؛ حماولة منهم حللِّ القضايا 

الرشعيَّة.
اه الثَّالث: فهو احللُّ األوس��ط القائم عىل حتليل الروايات احلديثيَّة املتعلِّقة  ا االجتِّ أمَّ
بمسألة مجع القرآن الكريم التي بدوِرها قد تفاوتْت هذه التَّقويامت بني من أنكر مصداقيَّة 
أن، وبني جمموعة مل تنكْر مجيع  مجيع األحاديث، والروايات احلديثيَّة، والتَّارخييَّة هبذا الشَّ
ق ببع��ٍض، وترفض بعًضا اآلخر، وربَّ  األحادي��ث، والروايات احلديثيَّة؛ إْذ هي تصدِّ

سائٍل يتساءل: أين يكمن أصل هذه اإلشكاليَّة؟!.
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Abstract

What was expressed by the Orientalist (Herbert Berg) that the 
debate will continue among the Orientalists,  but to a very small degree. 
or rare among Arabs and Muslims regarding this issue(Codification of 
the Noble Qur’an), and the time at which it was officially recognized. 
The problem appeared in Europe, especially in Germany since the 
beginning of the nineteenth century, and perhaps before that, and 
since the German (Abraham Geiger) discussed the topic (d.1874 A.D)
In his university thesis which he wrote in 1832, and followed it shortly 
after The German orientalist (Theodor Nöldeke) (d.1930), who stood 
on the same topic in his university thesis, which he published in his 
book first in Latin 1856, then in German 1860 AD; Likewise, when 
the renewer of Nöldeke’s book (Frederick Schwally) concluded with 
opinions that were very different from those of Nöldeke, then another 
investigation followed by the orientalists Bergstrasser, Pretzl and all 
these orientalists were German scholars,

 Scholars have continued to discuss this same axis to the present 
time in which the German-British orientalist (Herbert Berg) wrote in 
the year 2017, and that all these orientalists have represented several 
trends since the beginning of their study of the problem of Codification 
of the holy Qur’an, which we can distribute in three directions:

First: The first caliph, Umar ibn al-Khattab and Zaid bin Thabit, 
issued a fatwa to collect the Holy Qur’an, then Caliph Othman bin 
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Affan, and a group of Quraysh youths to collect it, and send it to the 
Islamic world at the time, I mean during the time of the third caliph, 
and thus it was officially approved.

Second: It is represented by rejecting the idea, on the grounds 
that it was gathered during the reign of those caliphs,And according 
to their opinion, it was compiled at the end of the second century of 
the Hijra, and perhaps the beginning of the third century AH / ninth 
AD, and that its collection was influenced by scholars of jurisprudence. 
An attempt by them to solve jurisprudential issues.

Third: it is the middle solution based on the analysis of hadith 
narratives related to the issue of collecting the Holy Qur’an, which 
in turn has varied between those who denied the authenticity of all 
hadiths,And the hadith and historical narrations in this regard, and 
among a group that did not deny all hadiths and hadith narratives. 
As they give credit to some and reject others, and a God questioner 
wonders: Where is the origin of this problem?!
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ًة،  اِء املحرَتِم��ني لبُحوث��ي، املرتمجَة منْه��ا خاصَّ املْع��روُف ل��َدى املتابِع��نَي ِمَن الُق��رَّ
ولبُح��وث الباِحث��نَي اآلخري��َن بُخصوِص مجِع الُق��رآِن الَكري��م بأنَّ هناك ش��مولّيًة يف 
راس��ات اإلس��الميَّة، وعنَد املس��ترشقني  البح��ِث، وتْركي��ًزا كبًرا يف هذا احلقِل مَن الدِّ
��ف يف ه��ذا  ا؛ وبحس��ِب م��ا أب��داُه املس��ترشُق املع��ارُص ال��ذي ألَّ بش��كٍل خ��اصٍّ ج��دًّ
 املج��اِل، وه��و هربرْت ب��رغ Herbert Berg، يف بحثه املوس��وِم )مجع الق��رآن وإقراره

اجح أْن تبقى  ��ه م��َن الرَّ The Collection and Canonization of the Qur’Ān(، فإنَّ

ًة  هذه اجلدليَّة، والنِّقاُش قائَمنِي بني املس��ترشقنَي، من دوِن الَعرِب، واملس��لمنَي، مستمرَّ
ح��وَل اجلْم��ِع؛ أي: مجع الُقرآن الَكري��م، وحول تأليِفه؛ أي: إش��كال تأليف القرآن، يف 
ا بني احلارض ال��ذي يعيش فيه هذا  املس��تقبل املنظور؛ ألنَّ هن��اك ُبعًدا زمنيًّا طوي��اًل جدًّ
ل، وبني  ل، أو مجع الكتاب األوَّ املسترشُق، أو ذاك، وبني عملية مجع القرآِن الكريم األوَّ
وايات بُخصوص  أي، السيَّام بسبِب الذي وصَلنا مَن الرُّ ، ولفظِه، وبيان الرَّ شكل النَّصِّ
الِقراءاِت الُقرآنيَّة. وهنا وهو ما ينبِغي أن يكوَن تكمُن املركزّيُة يف منشإِ، وأصل الُقرآن، 
��رة. وُيردُف قائاًل:  ره، أو يف إنامِئه، وهو لبُّ دراس��ة اإلس��الم يف مرحلتِه املبكِّ ويف تط��وُّ
ر فيه املرُء يف نظر )جون ونزبورو( التَّصحيحيَّة، الذي نبَّه العلامء  ومهام يُكْن فكلُّ ما يفكِّ
��ر إىل أنَّ هناك فارًقا ملحوًظ��ا، ومتميًِّزا بني أصول  املس��ترشقون يف حقل اإلس��الم املبكِّ
، وإقرارها املعرتف  س، وبني االعرتاف بتلك املوادِّ رت إىل الكتاب املقدَّ امل��وادِّ التي تطوَّ
ًسا؛ فإنَّ اخللَط بني هاتنِي العمليَّتني يف حالة اإلسالم أمٌر  به من أجِل أن يصبَِح كتاًبا مقدَّ
ا موادَّ مصدُرها الوحي اإلهليِّ  ة؛ فإنَّ املعتقَد به أنَّ غُر مستغرٍب؛ ففي املسيحيَّة واليهوديَّ
 ، ا مل تقرَّ د أنَّ )اهلل(، وه��ي يف الواقع قد ُكتبْت بعد عقوٍد، أو قروٍن من أصِلها، ومن املؤكَّ
، وأكثر م��ن القرن، والنِّصف  ومل ُيع��رتْف هبا فحس��ب إالَّ بعد ق��رٍن، ونصٍف عىل األقلِّ
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ح بأّنه  بالنِّس��بة إىل حالة املسيحيَّة التي نفذت من قبل الكنيسة، غر أنَّ القرآن نفَسُه يرصِّ
ن  ا تتضمَّ واية يمكنُن��ا أن نقرَأمُها عىل أنَّ كالم اهلل، إنَّ كالًّ م��ن القرآن، واحلدي��ِث، والرِّ

املْعنى بأنَّه »من إقرار إهلّي، ومن مجع إهلّي«)1(.
ا بني  إنَّ ما عربَّ عنه املس��ترشُق )هربرت برغ( من أنَّ اجلداَل س��وف يبقى مس��تمرًّ
ا؛ بْل نادرة بني العرِب، واملس��لمني بخصوِص مجع  املس��ترشقني، وإىل درجٍة قليلٍة ج��دًّ
َف بِه رسميًّا؛ فاإلشكاليَّة ظهرْت يف أوربا،  من الذي ُأقرَّ به، أو اعرُتِ القرآن الكريم، والزَّ
��ام أقدم من ذلك، ومن��ُذ أْن ناقَش  الس��يَّام يف أملاني��ا منُذ مطلع القرن التَّاس��ع عرش، وربَّ
املوضوع )إبراهام جيجر( األملايّن )ت )187م( يف رس��الته اجلامعيَّة التي كتَبها يف س��نة 
ٍة وجيزٍة املس��ترشق )ثيودور نولدك��ه( األملايّن )ت1930م(،  1832م، وأعقب��ه بعد مدَّ
والذي وقَف عىل املوضوع نفس��ه يف رس��الته اجلامعيَّة التي نرشها يف كتابه بالالتينيَّة يف 
د كتاب  ِق، أو جمدِّ اًل ثم باللغة األملانيَّة يف سنة 1860م؛ وكذلك عند حمقِّ س��نة 1856 أوَّ
نولدكه )فردريك شاويل Schwally( الذي خلص إىل آراٍء خمتلفٍة كثًرا عن آراء نولدكه، 
 Pretzl وبرتزل ،Bergstrasser ثمَّ أعقب ذلك حتقيًقا آخر قام بِه املسترشق برجسرتارس
ومجيع هؤالِء املس��ترشقنَي مَن الُعلامء األملان، واستمرَّ الُعلامُء يف معاجلة هذا املحور نفسه 
منذئذ إىل وقتِنا احلايّل الذي كتب فيه املس��ترشق األملايّن الربيطايّن )هربرت برغ( يف سنة 
2017م، وأنَّ مجيع هؤالِء املسترشقني قد مثَّلوا منُذ بداية معاجلتهم إشكاليَّة مجع القرآن 

اهات: اهات يمكنُنا توزيُعها عىل ثالثة اجتِّ ة اجتِّ الكريم ثمَّ

(1) Herbert Berg “The implication of and the opposition to the Methods and Theories 

of John Wansbrough and the study of Early Islam ( Berlin-New York Mouton de 

Gruyrer,1997. P. 4.

وع��ن مالك بن نوي��رة ينظر: ابن األثر، الكام��ل يف التاري��خ: 213/2-)21، املجلّي، بحار   

األنوار: 71/30)-78).
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حايّب عمر بن  ل، والصَّ اش��دّي األوَّ ل: إنَّ الق��رآن الكريم قد أْفت��ى اخلليفَة الرَّ األوَّ
ان، وجمموعة من ش��باِب  اخلطَّ��اب، وزيد ب��ن ثابت عىل مجعه، ث��مَّ اخلليفة عثامن بن عفَّ
ُقري��ش عىل مجع��ه، وتوزيعه ع��ىل األمصار اإلس��الميَّة آن��ذاك، أقصد يف زم��ن اخلليفة 

الثالث، وبذلك أقرَّ رسميًّا.
اه الثاين: فيتمثَّل برفض الفكرة عىل كونِه قد مُجع يف عهد أولئك اخللفاء،وإنَّه  ا االتيِّ أمَّ
وبحسب رأيم قد مُجع يف ناية القرن الثاين للهجرة، وربَّام بداية القرن الثالث للهجرة/
 التاس��ع للمي��الد، وأنَّ مجع��ه كان بتأث��ر من عل��امء الفقه؛ حماول��ة منهم حل��لِّ القضايا 

الرشعيَّة.
اه الثَّالث: فهو احللُّ األوس��ط القائم عىل حتليل الروايات احلديثيَّة املتعلِّقة  ا االتيِّ أمَّ
بمسألة مجع القرآن الكريم التي بدوِرها قد تفاوتْت هذه التَّقويامت بني من أنكر مصداقيَّة 
أن، وبني جمموعة مل تنكْر مجيع  مجيع األحاديث، والروايات احلديثيَّة، والتَّارخييَّة هبذا الشَّ
ق ببع��ٍض، وترفض بعًضا اآلخر، وربَّ  األحادي��ث، والروايات احلديثيَّة؛ إْذ هي تصدِّ

سائٍل يتساءل: أين يكمن أصل هذه اإلشكاليَّة؟!.
أقول: بشكٍل ُمبارش يكمن يف مصادرنا التأسيسيَّة، ال أكثر، وال أقّل، كام هو واضٌح 

يف اآليت:
��ه يكم��ن يف رواي��ة معركة اليامم��ة، وه��ي الرواية ال��دواُء هلذه املش��كلة، ولكن  إنَّ
ا للمس��ترشقني األمل��ان نجدهم قد  رة ج��دًّ كي��ف؟ فل��و أنعمن��ا النَّظ��ر يف املرحل��ة املبكِّ
فرض��وا فرضيَّاهتم، وتفس��راهتم، وتأويالهتم اإلجيابيَّة منها إزاء الق��رآن الكريم، وإزاء 
صات،  رس��ول اهلل والّس��لبيَّة منها الظاملة املبنيَّة عىل جمموعة مَن االفرتاءات، والتخرُّ
اس��ة، وقد ُبني ذلك عىل رواية  امات الباطلة عىل هذه املحاور األساس��يَّة، واحلسَّ واالهتِّ
معركة اليامم��ة؛ فمنُذ ظهور كتاب )ثيودور نولدكه( إىل ظه��ور كتاب )جون ونزبورو( 
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األمريكّي )دراسات قرآنيَّة( إىل كتاب )جون برتون( الربيطايّن )مجع القرآن( إىل )جون 
جيلركرايس��ت John Gilchrist( من جنوب إفريقي��ا يف كتابه )مجع القرآن(، وتتمحور 

تفسراهتم انطالًقا من رواية الياممة.
ومل يقترِص األمُر عىل ذلك، فحس��ب، بل إنَّ مجيع من وقف عىل مس��ألة مجع القرآن 
د بن إس��امعيل  الكريم من العرب، واملس��لمني، ومنُذ ورود هذه الرواية يف صحيح حممَّ
حيحة )ت 256ه�/870م أو يف س��نة 257ه�/871م( إْن كان مَن  البخ��ارّي غر الصَّ
خي  ثني، أو من مؤرِّ حاح، أو من املس��اند، أو من ألَّف عن املصاحف، أو من املحدِّ الصِّ
اهن؛ فإنَّ موضوع مجع القرآن الكريم مرتبٌط  ة، والعبَّاسيَّة، وحتَّى وقتنا الرَّ لطة األمويَّ السُّ
ى ب�)حروب  يعة؛ فإنَّ هلم رأًيا يف ما يسمَّ واية س��وى املسلمني الشِّ ا هبذِه الرُّ ارتباًطا جذريًّ
ة س��يف بن عمر، وتداولتها رواية  زت عليها قصَّ ة(، ومعركة الياممة، تلك التي ركَّ ال��ردَّ
معرك��ة الياممة عند البخارّي، ومس��لم، وغرمها م��ن املصادر الس��نيَّة؛ إذ ُروي أنَّ أمر 
ة التي ش��نَّها اخلليفة أبو بكر ضدَّ )مالك بن نويرة(  املؤمنني مل يكْن يؤيِّد حروَب الردَّ
ى،  ة كام كانت تس��مَّ وقومه؛ بْل مل تُكْن تلك احلروب بحس��ب نظر اإلمام حروَب ردَّ
عّي؛ فهو مل يمتنْع  كاة إالَّ إىل اخلليفة الرشَّ وكان موقف مالك بن نويرة من عدم تسليم الزَّ
رته روايُة س��يف بن  كاة، كام صوَّ كاة عن عدم اعتقاد هب��ذه الفريضة، الزَّ ع��ن تس��ليم الزَّ
عّي املنصوص عليه من  ها، وهو اخلليفة الرشِّ عمر؛ بل مل يش��ْأ أن يس��لِّمها إالَّ ملن يستحقُّ
قبل اهلل تعاىل ورس��وله، وتبًعا لذلك فإنَّ أمر املؤمنني مل يرتِض ما فعَله خالد بن 
أ إىل اهلل تعاىل من فعله، ولوال الوض��ع الذي وضع فيه  الولي��د م��ن قتل مالك، وقد ت��ربَّ
، فاملك بن نويرة الربوعّي التميمّي س��يٌِّد من  ��قيفة؛ ألقام علي��ه احلدَّ من قبل مؤمتر السَّ
ه رسول  د، وقد أدرك اإلس��الم، وأسلم، ووالَّ س��ادات قبيلة متيم يف عهد النبّي حممَّ
س��ول امتنع مال��ك عن دفِعها. إنَّ  اهلل صدق��ات قوِمه بني يربوع، وبعد وفاة الرَّ
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مال��ك بن نويرة م��ن كبار بني يربوع من بني متيم، وصاح��ب رشف رفيع وأرحييَّة عالية 
��جاعة، والكرم، واملبادرة إىل إس��داء املعروف،  بني العرب، حتَّى رُضَب به املثل يف الشَّ
واألخ��ذ باملله��وف، وكانْت له الكلمة الناف��ذة يف قبيلته، حتَّى أنَّه ل�امَّ أس��لم ورجع إىل 
ين اجلديد، أس��لُموا عىل  قبيلته، وأخربهم بإس��المه، وأعطاهم فكرة عن جوهر هذا الدِّ
يديه مجيًعا، ومل يتخلَّْف منُهم رجٌل واحٌد، وكان قد ناَل منزلًة رفيعًة عند النبّي حتَّى 
ب��ه وكياًل عنُه يف قبض زكاِة قوِمه كّلهم، وتقس��يمها عىل الُفقراء، وهذا دليُل وثاقتِه،  نصَّ
َن  نوا إذا نزُلوا من��زاًل؛ فإن أذَّ ل أن يؤذِّ واحتياطِ��ه، وورِع��ه، وكانْت وصيَّة اخلليف��ة األوَّ
نوا فاقتُلوهم، وإن أجابوُكم إىل داعيِة اإلسالم فاسأُلوهم  وا عنهم، وإْن مل يؤذِّ القوُم فكفُّ
وا فاقبلوا منُهم، وإن أَبوا فقاتلوهم؛ فجاء خالد بن الوليد باملك بن  كاة؛ فإْن أقرُّ عِن الزَّ
ة فيهم، وكان فيهم أبو قتادة، فكان  نويرة يف نفٍر من بني ثعلبة بن يربوع فاختلفِت الرسيَّ
نوا، وأقاموا، وصلُّوا؛ فلامَّ اختلفوا أمَر هبم فحبِس��وا يف ليلة باردٍة  م قد أذَّ  فيمن ش��هد أنَّ

ال يقوم هلا يشٌء فأمَر خالٌد منادًيا فنادى: »أدفئوا أرساكم«، وهي يف لغة قبيلة ِكنانة القتل، 
ج خالد أم متيم امرأة مالك، وغاية  وكنان��ة قبيلُة خالد، فظنَّ القوم أنَّه أراد القت��ل، وتزوَّ
ل فأخطَأ، الس��ّيام وأنَّ  ة مالك بن نويرة أنَّ خالد بن الوليد تأوَّ م��ا يقول العلامُء ع��ن قصَّ
كاة إىل أيب  كاة بعد موت رس��وِل اهلل، ومنع قوَمُه من دفع الزَّ مال��ك بن نويرة منع الزَّ
ة، وهذا  بكر، فضاًل عن عالقة مش��بوهٍة واضحٍة متَّت بينه وبني ُسجاح التي ادَّعِت النبوَّ
ابن األثر يقول يف قتل مالك بن نويرة ما يأيت: »... ثمَّ س��ار حتَّى قدم البطاَح؛ فلم جيْد 
ا  قهم، وناهم عِن االجتامع، وقال: يا بني يربوع، إنَّ هبا أحًدا، وكان مالك بن نويرة قْد فرَّ
ُدعينا إىل هذا األمر؛ فأبطأنا عنه فلم نفلْح، وقد نظرُت فيه؛ فرأيُت األمر يتأتَّى هلُم بغِر 
قوا، وادخُلوا  اكم ومناوأة قوٍم ُصنَِع هلُم، فتفرَّ سياسة، وإذا األمر ال يسوُس��ه النَّاُس؛ فإيَّ
ايا، وأمَرهم بداعيِة  قوا عىل ذل��ك، ول�امَّ قدم خالٌد البطاَح ب��ثَّ الرسَّ يف ه��ذا األمر؛ فتفرَّ
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اإلسالم، وأن يأتوُه بكلِّ من مل جيْب، وإِن امتنع أن يقتلوُه، وكان قد أوصاهم أبو بكر أن 
نوا فاقتُلوا، وانُبوا، وإن  وا عنُهم، وإن مل يؤذِّ نوا إذا نزل��وا منزاًل؛ فإن أذَّن القوُم فكفُّ يؤذِّ
وا فاقبلوا منُهم، وإن أَبوا  كاة؛ فإن أق��رُّ أجابوكم إىل داعية اإلس��الم؛ فس��اِئلوُهم عن الزَّ
فقاتلوهْم، قال: فجاءْته اخليُل باملك بن نويرة يف نفٍر من بني ثعلبة بن يربوع؛ فاختلفِت 
ن��وا، وأقاموا وصلُّوا؛  م قد أذَّ ��ُة فيهم، وكان فيهم أبو قتادة؛ فكان فيمن ش��هد أنَّ يَّ الرسَّ
فل��امَّ اختلفوا أمَر هبم فحبِس��وا يف ليلٍة باردٍة ال يقوم هل��ا يشٌء؛ فأمر خالٌد منادًيا؛ فنادى: 
أدفئ��وا أرساكم، وهي يف لغة كنانة القتُل؛ فظنَّ القوُم أنَّه أراَد القتَل، ومل يرْد إالَّ الدفَء، 
فقتلوُهم، فقتل رِضاُر بن األزور مالًكا، وسمع خالٌد الواعية؛ فخرج، وقد فرغوا منهم؛ 
ج خالد أم متيم ام��رأة مالك؛ فقال عمر أليب بكر:  فق��ال: إذا أراد اهلل أم��ًرا أصابه، وتزوَّ
َل فأخطأ؛ فارفع  إنَّ س��يف خال��د فيه رَهٌق، وأكثر عليه يف ذلك؛ فقال: هيه ي��ا عمر! تأوَّ
لس��انك عن خالٍد؛ فإينِّ ال أشيم سيًفا س��لَّه اهللُ عىل الكافرين، وودى مالًكا، وكتب إىل 
خالد أن يقِدَم عليِه؛ ففعل، ودخل املسجد، وعليه قباٌء، وقد غرز يف عاممته أسهاًم؛ فقام 
إليه عمر؛ فنزعها، وحطمها، وقال له: قتلت امرًءا ُمس��لاًم، ث��مَّ نزوَت عىل امرأتِه، واهلل 
ألرمجنَّ��ك بأحجارك! وخالٌد ال يكلِّمه، يظنَّ أنَّ رأي أيب بكر مثله، ودخل عىل أيب بكر؛ 
فأخ��ربه اخلرَب، واعتذر إليه؛ فع��ذَرُه، وجتاوز عنه، وعنَّفه يف التَّزوي��ج الذي كانْت عليه 
ام احل��رب؛ فخرج خالد وعم��ر جالس؛ فقال: هل��مَّ إيّل يا ابن أم  الع��رُب م��ن كراهة أيَّ
س��لمة؛ فعرف عمر أنَّ أبا بكر قد ريَض عنه؛ فلم يكلِّْمه، وقيل: إنَّ املس��لمني ل�امَّ غَشوا 
مالًكا، وأصحابه لياًل- أخذوا الس��الح؛ فقالوا: نحن املسلمون؛ فقال أصحاب مالك: 
الَح؛ فوضعوه ثمَّ صلُّوا، وكان يعتذر يف قتله أنَّه  ونحن املسلمون، قالوا هلم: ضعوا السِّ
ه لك صاحًبا؟ ثمَّ رضَب  ق��ال: ما أخال صاحبكم إالَّ قال كذا وك��ذا؛ فقال له: أوما تعدُّ
م بن نويرة عىل أيب بكر يطلُب بدِم أخيه، ويسأله أن يردَّ عليهم سبيهم؛  ُعنَقه، وقدم متمِّ



ار ناجي اليا�شرّي اأ.د. عبد اجلبَّ

2(9

هـ(
14

41
 - 

2م
02

0(
ع 

ربي
ن 

عو
رب

األ
 و

حد
لوا

د ا
عد

ال

فأمر أبو بكر بردِّ السبي، ووَدى مالًكا من بيت املال، ول�امَّ قدم عىل عمر، قال له: ما بلغ 
حيحَة،  اهبُة عيني الصَّ بك الوجُد عىل أخيك؟ قال: بكيته حواًل حتَّى أسعدْت عيني الذَّ
بح خمافة أن  ��ه كان يوقد ناَرُه إىل الصُّ وم��ا رأيُت ناًرا قط إالَّ كدُت أنقطع أس��ًفا عليه؛ ألنَّ
يأتي��ه ضيٌف، وال يعرف مكانُه، قال: فصْفه يل، قال: كان يركب الفرَس احلروَن، ويقود 
ة، وعليه شملة فلوت، معتقاًل  اجلمَل الثقاَل، وهو بني املزادتنِي النَّضوختني يف الليلة القرَّ

رحمًا، خطاًل، فيرسي ليلته، ثمَّ يصبح، وكأنَّ وجَهُه فلقُة قمٍر«)1(.
والعجي��ُب أنَّ البخ��اريَّ يردُّ عىل م��ن خيطِّئ خالًدا يف زواجِه م��ن زوجة مالك بن 
ع اإلس��المّي؛ فقارَن ذل��ك بزواج  هتا بحس��ب الرشَّ نوي��رة اجلميل��ة، ول�امَّ تكتم��ْل عدَّ
َثنَا َعْبُد  ه: »َحدَّ النب��ّي بصفّي��ة بنت ُحيي بن أخطب عندما ُقتل زوجها فيقول م��ا نصُّ
مْحَِن َعْن َعْمِرو ْبِن َأيِب َعْمٍرو َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َثنَا َيْعُقوُب ْبُن َعْبِد الرَّ اِر ْبُن َداُوَد َحدَّ اْلَغفَّ
ْصَن ُذِكَر َلُه  َم َخْيرَبَ َفَلامَّ َفَتَح اهللُ َعَلْيِه احْلِ َريِضَ اهللُ َعنُْه َقاَل َقِدَم النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَس��لَّ
مَجَاُل َصِفيََّة بِنِْت ُحَييِّ ْبِن َأْخَطَب َوَقْد ُقتَِل َزْوُجَها َوَكاَنْت َعُروًسا َفاْصَطَفاَها َرُسوُل اهللِ 
ْوَحاِء َحلَّْت َفَبنَى هِبَا ُثمَّ َصنََع  َم لِنَْفِس��ِه َفَخَرَج هِبَا َحتَّى َبَلْغنَا َس��دَّ الرَّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَس��لَّ
َم آِذْن َمْن َحْوَلَك َفَكاَنْت تِْلَك  َحْيًسا يِف نَِطٍع َصِغٍر ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َم َعىَل َصِفيََّة ُث��مَّ َخَرْجنَا إىَِل اْل�َمِدينَ��ِة َقاَل َفَرَأْيُت  َولِيَمَة َرُس��وِل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَس��لَّ
ي هَلَا َوَراَءُه بَِعَباَءٍة ُثمَّ جَيِْلُس ِعنَْد َبِعِرِه َفَيَضُع ُرْكَبَتُه  َم ُي�َحوِّ َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َفَتَضُع َصِفيَُّة ِرْجَلَها َعىَل ُرْكَبتِِه َحتَّى َتْرَكَب«)2(.
ة البخ��ارّي يص��حُّ زواُج خالٍد، كالنب��ّي، من زوجة  هك��ذا إذن بحس��ب نظريَّ

هيد مالك بن نويرة الذي شبَّهه بُحييِّ بن أخطب اليهودّي!!. الشَّ

)1( ينظر: صحيح البخارّي: 2081/7، احلديث 2081.
)2( صحي��ح البخارّي: 920، احلديث 986)، ابن النديم، الس��يوطّي، اإلتق��ان يف علوم القرآن، 

حتقيق حامد بن أمحد الطاهر البسيويّن، دار الفجر للرتاث، 2006: 168/1.
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ما حقيقُة معركِة اليمامة، وماعالقُتها بجمِع الُقراآن
يرجع هذا احلدُث إىل هذه املرحلة األوىل من التَّدوين التارخيّي اإلسالمّي أيًضا، ويف 
ا لبُّ احلدث فمتعلِّق باحلقل نفسه )مجع القرآن أو مجع املصاحف(،  ة خالفة أيب بكر، أمَّ مدَّ
ي��ه اخلالفة؛ إْذ  ��ا عنارص احلدث؛ فه��ام اخلليفة أبو بكر، وعم��ر بن اخلطَّاب قبل تولِّ وأمَّ
ر مفهوميَّة هذا اخلرب نفس��ه حرفيًّ��ا إىل أبعد احلدود  ينق��ل البخ��اريُّ يف صحيِحه، وتتكرَّ
 يف مص��ادر ُأَخر س��نيَّة، بخصوص العوامل األساس��يَّة التي دفع��ت اخلليفة، أو عمر بن 
اخلطَّ��اب ال��ذي أوص باألمهيَّ��ة الُقصوى لعمليَّة مج��ع القرآن الكريم الت��ي انتَهْت بأْن 
ة  ��ا آلية تنفيذيَّ ائ��دة إىل الصحايّب زيد بن ثابت، إنَّ ة ه��ذه العمليَّة الرَّ يولِي��اِن إنجاز َمهمَّ
جازم��ة، وحاس��مة بالفعل، غ��ر أنَّ قراءة تفكيكيَّ��ة ملحتوى اخلرب هذا س��تثُر نوًعا من 
ر، والتَّس��اؤل. جاء نصُّ الرواية عند البخارّي بسنِد ابن شهاب الزهرّي عن عبيد  التكدُّ
ه: »قال زيد: قال أبو بكر، بعد أِن اجتمعْت آراء اخلليفة، وعمر  ابن السباق ]الثقفّي[ ونصُّ
ع��ىل االختي��ار؛ أي اختيار زيد... قاال له: إنَّك رجٌل ش��ابٌّ عاق��ٌل ال تنهمك ]وجاء يف 
رواية أخرى ال نتَّهمك وهي ربَّام األصّح، وإنَّ األخرة هي بس��بب س��وء يف النَّس��خ أو 
الطباعة[، وقد كنَت تكتُب الوحَي لرسوِل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلَّم؛ فتتبَّع القرآَن فامجعه؛ 

فواهلل لو كلَّفوين نقل جبل من اجلباِل ما كان أثقَل علَّ ممَّا أمرين من مجع القرآن«.
فف��ي هذا النصِّ إش��كاالٌت أس��اٌس؛ فام الذي قص��ده اخلليفة إنَّه أم��َر زيًدا بجمع 
ا عاقاًل؟. أيْعني هذا إنَّ كتَّاب الوحي اآلخرين ليسوا بشباٍب؛  الُقرآن؛ ألنَّ زيًدا كان شابًّ
بْل ليس��وا بُعقالء، ومتى كان الش��ابُّ عاقاًل، وعبد اهلل مس��عود الصحايّب اجلليل، وُأيب 
 اب��ن كعب، ومها من الش��يوخ غر عقالء، وغر عدول يف هذه املس��ألة التي يف حقيقتها 
 ،سول وا صحبَة الرَّ ��يوخ الذين خرَبُ ��باب بقدر ما حتتاج اليه مَن الشُّ ال حتتاج إىل الشَّ
��ه، وكات��ب وحيه اإلمام ع��ّل، وبحس��ِب رواية  أْو باألح��رى بحاج��ة إىل اب��ن عمِّ



ار ناجي اليا�شرّي اأ.د. عبد اجلبَّ

251

هـ(
14

41
 - 

2م
02

0(
ع 

ربي
ن 

عو
رب

األ
 و

حد
لوا

د ا
عد

ال

  البخارّي عند الس��يوطّي نقاًل عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، قال: سمعُت النبيَّ
يق��ول: »خُذوا القرآَن من أربعة: عبد اهلل بن مس��عود، وس��امل، ومع��اذ، وُأّب بن كعب«؛ 
ل  حابة عىل قيد احلي��اة زمَن اخلليفة األوَّ ُم��وا منُه��م، وكان ثالثٌة من هؤالء الصَّ  أي: تعلَّ
ما عدا س��املَ بن معقل موىل أيب حذيفة الذي ُقتل يف وقعة الياممة، أليس هو– عبد اهلل بن 
ا كام ُأنزل فليقرأه عىل  ه أن يقرأ القرآن غضًّ مسعود- ممَّن قال فيه رسوُل اهلل: »من رسَّ
ق��راءة ابن أميِّ عبد«)1(، وروى األعمش، قال: »قال ابن مس��عود: لقد أخذُت القرآَن من 

يفِّ رسول اهلل سبعنَي سورة وإنَّ زيد بن ثابت لغالٌم يف الكتَّاب له ذؤابة«.
ل عليهم بنصِّ حديث رسول  فكيَف غابْت هذا املواصفاُت العلميَّة للصحابة املعوَّ
رة األُخرى أنَّ الصحايّب زيد بن ثابت  اهلل عن خميال اخلليفة، وعمر؟، واحلقيقة املكدِّ
اًل ألهليَّة  قد أس��لَم مع أهله، ول�امَّ يتجاوز عمُره إحدى عرشة س��نة، فكيف يكون مؤهَّ

ا عاقاًل؟!!. مجع القرآن؛ لكونه إبَّان عهد اخلليفة كان شابًّ
ثنا البخ��اريُّ يف صحيحه، وورد اخلرب عند علامء آخرين  ومه��ام يُكْن من أمٍر، فيحدِّ
بخص��وص بدء الصحايّب زيد عمله يف مجع القرآِن؛ إذ يقول: »فتتبَّعُت القرآَن أمجَعه من 
جال، حتَّى وجدُت آخر س��ورة التَّوبة مع أيب خزيمة  الُعُس��ِب، واللخ��اف، وصدور الرِّ

األنصارّي، مل أجدها مع أحٍد غره«، واآلية الكريمة هي: چھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ، حتَّ��ى خامتة ب��راءة، وقيل يف رواي��ة أخرى عند 

البخ��ارّي يف صحيحه أيًضا عن ابن ش��هاب الزهرّي أيًضا عن إس��امعيل، وخارجة بن 
حَف يف املصاحف؛ ففقدُت  زي��د بن ثابت )أي ابن زيد بن ثابت(: »قال: نس��خُت الصُّ
آيًة من س��ورة األحزاب ]يالَحظ يف النصِّ السابق من سورة التَّوبة[ كنُت أسمُع رسول 
اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلَّم يقرأ هبا؛ فلم أجْدها إالَّ مع خزيمة بن ثابت األنصارّي ]يالَحظ 

)1( ينظر رشح نج البالغة البن أيب احلديد )دار أحياء الرتاث العريب –بروت( جملد 1 ص 237. 
السيوطي، االتقان ج1 ص 202.
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ا أيًضا[ الذي جعل رس��ول اهلل صىلَّ اهلل عليه وس��لَّم ش��هادته  هن��ا أنَّ زيًدا كان أنصاريًّ
ش��هادة رجَلني ]يالَحظ أنَّ مس��ألة ش��هادتِه بش��هادَتنِي مل تِرْد يف نصِّ البخارّي بوصفها 
حابة؛ أي: ش��هادُته  دلي��اًل عىل م��ا كان أبو خزيمة يتمتَّع به من س��معة بني صفوف الصَّ
تع��ادل ش��هادَتنِي[، وهو قوُل��ه تع��اىل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ 

)األحزاب، آية: 23(«.
ولنب��َق مع صحيح البخارّي يف هذه النُّصوص؛ إذ قاَل يف حديثه )9)0)(: إنَّ ابن 
ش��هاب الزهرّي أيًضا قد أخربه ابن زيد بن ثابت )أي خارجة( قوله »إنَّه س��مع زيد بن 
ثابت يقول: فقدت آيًة من األحزاب حني نسْخنا املصحَف ]يالَحظ كلمة نسخنا بمعنى 
زيد وآخرون[، كنُت أس��مُع رسول اهلل ]مالحظة: اجلملة غر واضحة تارخييًّا[ يقرأ 
هبا، فالتمس��ناها؛ فوجدناها مع خزيمة بن ثابت األنصارّي ]يالَحظ ملاذا التمسها زيد؟ 

ثمَّ وجدها مع خزيمة األنص��ارّي[ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پپ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺچ فاحلقناها يف سورهتا«. ولننظْر إىل ما قاله البخاريُّ 
أيًضا يف صحيحه من رواية عن ابن ش��هاب الزهرّي إنَّ ابن الس��بَّاق أخربُه نصَّ الرواية 
 الت��ي ورد فيه��ا »حتَّى وجدت من س��ورة التوبة آيَتنِي ]بمعنى آيَت��ني وليس آية واحدة، 

وم��ن س��ورة التوبة ال من س��ورة األحزاب[ مع خزيم��ة األنص��ارّي مل أجدها مع أحد 
غره«.

��ْق يف رواي��ة البخارّي األُخرى التي وصلْت عن طريق ابن ش��هاب الزهرّي  ولندقِّ
ثنا ابن شهاب:  أيًضا عن الليث قال: »... قال أيب خزيمة، وقال موسى عن إبراهيم حدَّ
ثنا إبراهي��م، وقال: مع  م��ع أيب خزيم��ة، وتابعه يعق��وُب عن أبيه، وقال أب��و ثابت: حدَّ
ا فيمن التمسُه زيد بن ثابت ليجَد عنده آيًة  خزيمة أو أيب خزيمة« ]بمعنى أنَّ هناك ش��كًّ
من سورة براءة، أو آيَتني أو آية من سورة األحزاب أو غر ذلك[ يف الوقت الذي نقرأ يف 



ار ناجي اليا�شرّي اأ.د. عبد اجلبَّ

253

هـ(
14

41
 - 

2م
02

0(
ع 

ربي
ن 

عو
رب

األ
 و

حد
لوا

د ا
عد

ال

رواية اعتمدها السيوطّي نقاًل عن طريق البغوّي يف كتابه رشح السنَّة، ونّصها: »إنَّ زيد 
ابن ثابت ش��هد العرضَة األخرة« عرضة القرآن من قبل جربيل عىل النبّي التي 
بنيَّ فيها ما ُنِس��َخ، وما بقَي، وكتبها لرسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلَّم وقرأها عليه، وكان 

ُيقرىء النَّاَس هبا حتَّى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر يف مجعه«.
كيف إذن نوفِّق بني أْن يكوَن قد شهد زيًدا العرضَة األخرة، وبنيَّ أنَّه قد فاتتُه آياٌت 

مَن القرآن الكريم، هذا من ناحيٍة.
��ا من الناحية األخرى؛ فإنَّ املتَّفق عليه أنَّ زيًدا مل يكن ش��اهًدا للعرضة األخرة  أمَّ
الت��ي عرَضها جربيُل عىل رس��ول اهلل، وإنَّ عبد اهلل بن مس��عود هو الذي ش��ِهد 
الق��راءة األخ��رة اعتامًدا عىل ما رواه النس��ائّي ع��ن طريق أيب ضبيان ق��ال: »قال يل ابن 
عبَّ��اس: أي القراَءَتني أقرأ ؟ قل��ُت: القراءة األوىل، قراءة اب��ن أمِّ عبد، قال ابن عباس: 
ب��ل ه��ي األخرة؛ ف��إنَّ رس��ول اهلل كان يع��رض عىل جربي��ل، قال: وعن��د احلاكم 
بس��نٍد صحي��ح أنَّ ابن عبَّ��اس ق��ال: أي القراَءَتني ت��رون كان آخر الق��راءة؟ قال قراءة 
زي��د بن ثاب��ت؛ فق��ال: ألنَّ رس��ول اهلل كان يعرض القرآن كلَّ س��نة ع��ىل جربيل؛ 
ت��ني، وكانْت قراءة ابِن مس��عود هي   فل��امَّ كان الس��نة، الت��ي ُقبَض فيها عرَض��ه عليه مرَّ

األخرة«.
وذهب��ْت رواية اب��ن أيب احلديد إىل ذلك برواية ابن عبَّاس عن عبد اهلل بن مس��عود 
حين��ام ق��ال: »روي عن اب��ن عبَّاس أنَّه قال: ق��راءة ابن أمِّ معبد هي الق��راءة األخرة أنَّ 
رس��ول اهلل كان يعرض عليه القرآن يف كلِّ س��نٍة من ش��هر رمضان؛ فل��امَّ كان العاُم 
؛ فهي القراءة  الذي تويفِّ فيه عرض عليه دفعَتنِي؛ فش��هد عبد اهلل ما نس��خ منه، وما صحَّ

األخرة«)1(.

)1( ينظ��ر صحي��ح البخاري: 920، حدي��ث 906)، و501، حدي��ث 2807، و)71، حديث= 
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مل ينت��ِه أمُر هذه الرواية، أو القصة املضطربة بعُد؛ ألنَّ أبا بكر عبد اهلل السجس��تايّن 
ل��ه روايٌة، بعُضها متداخٌل مع الرواية يف أعاله، وبعٌض آخُر منها خمتلٌف عنها؛ فالرواية 
 الت��ي رواها ابن ش��هاب الزه��رّي عن خارجة بن زي��د بن ثابت، قال فيه��ا: »ل�امَّ كتبت
– الق��ول هن��ا لزيد– املصاحف فقدُت آيًة كنُت أس��مُعها من رس��ول اهلل صىلَّ اهلل عليه 

وس��لَّم؛ فوجدهُتا عند خزيمة بن ثابت األنص��ارّي چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پچ إىل )ٿ( ]يالَح��ظ الرواي��ة يف أعاله بش��أن اآلية املفقودة وبش��أن كلمة 
��هادتنِي أجاَز رس��وُل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلَّم  إىل تبديال[، وكان خزيمة ُيدعى بذي الشَّ

شهادَتُه بشهادِة رُجلني، قال الزهرّي وُقتَِل مع عّل ريَض اهللُ عنُه يوَم صفِّني«.
ج عىل رواية ثانيٍة للزهرّي عن خارجة  ويس��تمرُّ السجستايّن يف املوضوع نفِسه فيعرِّ
بن زيد الذي قال: »ل�امَّ نسخنا- والقول ُهنا لزيد- املصحف ]يف الّرواية السابقة أنَّ هذا 
القول كان خلارجة وزيد املصاحف[ مَن املصاحف فقدت آيًة من س��ورِة األحزاب ]يف 
ابقة غر ذلك[ كنُت أسمُع رسوَل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلَّم يقرأها فالتمْسُتها  الرواية السَّ
]سابًقا فوجدهُتا[ فلم أجْدها مع أحٍد ]يف الرواية السابقة فوجدهُتا من دون أن يلتمَسها، 
مع خزيمة األنصارّي الذي جعل رس��ول اهلل ش��هادته بش��هادِة  أو يبحث عنها[ إالَّ
رُجلني، ق��ول اهلل تع��اىل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ«. انتهى قول 

زيد من دون ذكر إىل )ٿ(.
ومل يتوقَّف السجس��تايّن عند هاتنِي الروايَتنِي؛ فيقول حت��ت عنوان جديد هو )خرُب 
قول��ه: چھ ھ ے...چ اآلي��ة()1( يف أنَّ عبَّاد ع��ن حييى بن عبَّاد 

=9)0)، و828-829، حدي��ث 679)، و)86، حدي��ث )78)، و920-921، حدي��ث 
)988)(، و921، حديث 989)، و1269-1270، حديث 7191. 

ق حامد بن أمحد الطاهر البسيويّن، السجستان�ّي،  )1( أبا بكر عبد اهلل السجستان�ّي، املصاحف، املحقِّ
املصاحف م.ن: 156 اهلامش، ابن أيب احلديد، رشح:237/1.
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ع��ن أبيه عبَّاد بن عب��د اهلل بن الزبر، قال: »أت��ى احلارث بن خزيمة هباَت��نِي اآليَتني من 
چھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ب��راءة  آخ��ر س��ورة 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ إىل قولِه چائ ائ ەئچ 

إىل عم��َر؛ فق��ال: من معك عىل ه��ذا ؟ قال: ال أدري، واهلل إالَّ أينِّ أش��هد أينِّ س��معُتها 
جل هو  من رس��ول اهلل صىلَّ اهلل عليه وس��لَّم، ووعيُته��ا، وحفظُتها ]ُيالَحظ هن��ا أنَّ الرَّ
احلارث بن خزيمة ال خزيمة األنصارّي، ولعلَّه ابنُه، واهلل أعلم[، فقال عمر: وأنا أشهُد 
لس��معُتها من رس��ول اهلل صىلَّ اهلل عليه وس��لَّم؛ ثمَّ قال: لو كانت ثالث آيات جلعلتها 
س��ورة عىل حدٍة؛ فانظروا س��ورًة مَن الق��رآن فأحلقوها فيها فأحلقته��ا ]هنا ربَّام املقصود 
احلارث وليس عبَّاد بن عبد اهلل بن الزبر[ يف آخر براءة ]ُيالَحظ أّنَّ الرواية األوىل كانت 

ل ال يف زمن اخلليفة الثاين[«)1(. لزيد بن ثابت، وكانت يف زمن اخلليفة األوَّ
ولنن��رصْف إىل م��ا أدىل به السجس��تايّن يف كتابه املصاحف، وه��ي رواية عىل عهدة 
م مجع��وا القرآن ]ُيالَحظ يف  بي��ع ب��ن أنس عن أيب العالية ع��ن أيب بن كعب قال: »إنَّ الرَّ
جاُل يكتبون يم��ل عليهم ُأيب بن كعٍب؛  أع��اله املصاحف[ من مصح��ف ُأيب؛ فكان الرِّ

فلامَّ انتهوا إىل اآلية التي يف س��ورة ب��راءة چڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھچ أثبت��وا أنَّ ه��ذه اآلية آخر ما أنزل اهلل تعاىل من القرآن؛ فقال ُأيب بن كعب: إنَّ 

رس��ول اهلل صىلَّ اهلل عليه وس��لَّم قد أقرأين بعَد هذا آيتنِي چھ ھ ے 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ورة ]طبًعا ينبغي أن يقول إىل آخر اآلية[، قال: فهذا آخر ما نزل من   ۆچ إىل آخر السُّ

القرآن«.

)1( السجستايّن، املصاحف، حتقيق آرثر جفري، طبعة أوىل، دمشق، )200: 29-31. واملعلومات 
ة إضافات عىل صحيح البخارّي يف األحاديث بأرقام  التي أدىل هبا السجستايّن قد اعتمدها مع ثمَّ

(988 ،(987 ،(986
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ت رضًرا كبًرا بجميع  بعدها مبارشًة يديل السجس��تايّن برواية تكاد تك��ون قد أرضَّ
روايات��ه اآلنفة الذكر؛ ففي روايته عن حييى ب��ن عبد الرمحن بن حاطب قال: »أراد عمر 
ى ]هاهنا فاملعروف عند  اب��ن اخلطاب أن جيمع القرآن فقاَم يف النَّاس؛ فق��ال: من كان تلقَّ
الصحابة بأنَّ هناك كتَّابا للوحي[ من رس��ول اهلل صىلَّ اهلل عليه وس��لَّم ش��يًئا مَن الُقرآن؛ 
ة جتعل عمَر ينصُح أبا بكر بجمع املصحف؛ ألنَّ  فليأتِنا به ]الرواية األساس يف هذه القصَّ
اء من أهل الياممة؛ فكيف نوفِّق بني تلك الرواية وهذه؟[، وكانوا كتبوا  القتل استحرَّ بالُقرَّ
ذلك يف املصحِف، واأللواح، والُعس��ب كان ال يقبل من أحٍد ش��يًئا حتَّى يشهد شهيدان؛ 
فُقتَِل، وهو جيمُع ذلك ]املعروف أنَّ املصحف الذي س��بق أن مجعه زيد كان معه؛ أي: مع 
عمر بن اخلطَّاب، وبعد مقتله تركه عند ابنته حفصة زوجة رسول اهلل[؛ فقام عثامُن بن 
عثامن؛ فقال: من كان عنده من كتاب اهلل يشء؛ فليأتِنا به، وكان ال يقبل من ذلك شيًئا حتَّى 
يشهد عليه شهيدان؛ فجاَء خزيمة بن ثابت، فقال: إينِّ قد رأيتكم تركتم آيتنِي مل تكتبوها، 

ق��ال: وم��ا مها ؟ ق��ال: تلقيُت من رس��ول اهلل ص��ىلَّ اهلل عليه وس��لم چھ ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ام من عند اهلل؛ فأين ترى أن  ��ورة، قال عثامُن: وأنا أشهد أنَّ ۆ ۆچ إىل آخر السُّ

نجعَلها؟ قال: اختْم هبام آخر ما نزل من القرآن؛ فُختمْت هبام براءة«)1(.
وم��ع هذا وذاك، لنرِجْع إىل رواياٍت تفيد بأنَّ القرآن املجيد هو باألصل كان يكتُب 
��ام حياة رس��ول اهلل؛ إذ روى الس��يوطّي نقاًل عن احلاكم النيس��ابورّي يف كتابه  يف أيَّ
ات أحدها بح��ضة النبّي؛ ثّم أخرَج  املس��تدرك أنَّ الق��رآن الكريم قد مُجَع ثالَث مرَّ
يَخني عن زيد بن ثابت نفِس��ه، قال: »كنَّا عند رسول اهلل نؤلِّف  بس��نٍد عىل رشط الشَّ

قاع«. القرآَن من الرَّ

)1( السيوطّي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، اإلتقان يف علوم القرآن، دار الكتاب العرب�ّي، 
19)1ه�/1999م: 210-208.
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ب البيهقيُّ عىل ذلك بقوله: »يشبه أن يكون املراد به تأليف ما نزل من اآليات  ويعقِّ
.»قة يف سورها، ومجعها فيها بإشارة النبّي املتفرِّ

ويف النصِّ الذي ذكره البخاريُّ آنًفا مسألٌة أخرى ال تقلُّ أمهيًَّة عن ذلك التضاُرب 
ا؛ فقد وصف اخلليفُة، وعمر زيًدا  بخصوص ش��خصيَّة زيد بن ثابت وكونه رجاًل ش��ابًّ
��ه عاقٌل، وال يتَّهامنه؟ ف��امذا كان يدور برأس اخلليفة، وعم��ر حينام قاال: ال نتَّهمك؟  بأنَّ
حابة الذين ُذِكروا يف حديث رسول اهلل متَّهمني بعدم املصداقيَّة يف حفظهم  أكان الصَّ
الق��رآن املجيد، أو بكونم من املنتِحلني، أو من املدلِّس��ني، أو م��ن املنهمكني يف األمور 
م كانوا مصابني ب��أيِّ مرٍض عقّل؟ وإنَّ رس��ول اهلل يقول:  السياس��يَّة أم م��اذا؟ أإنَّ

»خُذوا القرآن من أربعة: من عبد اهلل بن مسعود وسامل ومعاذ وُأَب بن كعب«.
هْل كان املقصود بالكلمة اإلمام عليًّا؟ فيذكر السيوطيُّ أنَّ اإلمام كان أّول 
من مجع كتاب اهلل؛ فحينام تويفِّ رسول اهلل قال اإلمام: »آليت أالَّ آخذ علَّ ردائي 
يس  إالَّ لص��الِة مجعة حتَّ��ى أمجع القرآن فجمعته«؛ وس��ند هذه الرواي��ة أورَدُه ابن الضَّ
د بن س��رين عن ِعكرمَة، قال اإلم��ام: »ل�امَّ كان بعد بيعة  يف فضائ��ل اإلمام عن حممَّ
أيب بك��ر قع��َد علُّ ب��ن أيب طالب يف بيته، فقي��ل أليب بكر: قد كره بيعَتك؛ فأرس��ْل إليه، 
فق��ال: أكرهَت بيعت��ي؟ قال: ال واهلل، قال: ما أقعدك عنِّي؟ ق��ال: رأيت كتاَب اهلل ُيزاد 
ث��ت نفيس ال ألبس ردائ��ي إالَّ لصالة حتَّى أمجعه، قال له أب��و بكر: فإنَّك نِْعَم  في��ه؛ فحدَّ
ل، قال: لو اجتمعِت  ل؛ فاألوَّ د، فقلت لِعكرمة: ألَّفوه كام ن��زل األوَّ م��ا رأيت، قال حممَّ

اإلنس واجلنُّ عىل أن يؤلِّفوه ذلك التأليف ما استطاعوا«.
يس يف فضائل  ويعلِّق الس��يوطيُّ عىل هذه الرواية بقوله: »بإس��ناد حسن ابن الضَّ
 ،القرآن«، ثمَّ توقَّف السيوطّي، ولعلَّه يدف إىل التَّشكيك هبذه األقوال يف اإلمام عّل
ه: »ولكن عكرم��ة مل أَرُه قد روى عن علٍّ ريض اهلل عن��ه«، وفوق هذا فإنَّ  فق��ال م��ا نصُّ
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السيوطّي يذكر رأًيا البن أشته يف كتابه املصاحف، وعن ابن سرين قوله: »وفيه- إنجاز 
اإلمام– أنَّه كتب يف مصحفه النَّاس��خ واملنسوخ، وإنَّ ابن سرين قال: فطلبت ذلك 

الكتاَب، وكتبُت فيه إىل املدينة؛ فلم أقدْر عليه«.
ثه به  ا الذي حدَّ واب��ن الندي��م يورد روايًة عن ابن املن��ادي عن هذا اخلرب املهمِّ ج��دًّ
احلس��ُن بن العبَّ��اس، قال: أخربت ع��ن عبد الرمحن ب��ن أيب محَّاد ع��ن احلكم بن ظهر 
خص نفس��ه الذي اعتمده السيوطّي نقاًل عن كتاب  ��دويّس عن عبد خّر ]وهو الشَّ السَّ
ل إنَّ هذا العبد اخلر س��مع اإلمام  املصاحف البن أيب داود السجس��تايّن يف خرَبين، األوَّ
ل من مجع  يق��ول: »أعظ��م النَّاس يف املصاحف أج��ًرا أبو بكر، عىل أنَّ أيب بك��ر هو أوَّ

كتاب اهلل«.
وهي روايٌة تتناقُض بتضمينها رمحة اهلل عىل أيب بكر، إذ إنَّ أبا بكر قد كان حيًّا حينام 
��ه أيًضا كان حيًّا حينام أبلغُه اإلم��اُم أنَّه قعد يف البيت،  مج��َع ل��ه زيد بن ثابت القرآَن، وإنَّ

وأقسم أن ال يقع عن ظهره رداٌء حتَّى جيمع القرآن.
وتتناق��ُض ه��ذه الرواي��ة مع م��ا عربَّ أب��و بكرعن تأيي��ده لعمل اإلم��ام بقوله: 
»فإنَّ��ك نِْعَم ما رأيت«؛ فالعب��د اخلر ُهنا يدف إىل دعم اإلمام مل��رشوع اخلليفة، وعمر 
حابة م��ن كتَّاب الوحي،  يف تس��ليم أمر مج��ع القرآن إىل زيد بن ثاب��ت متجاوًزا هبام الصَّ
وكان اإلمام أحدهم، ولكن العبد هذا يرتقي إىل مرتبة أرقى حينام يقول عن سامعه ذلك 
م��ن اإلمام مب��ارشًة؛ فالرواية تقول: ]إنَّ العبد اخلّر ينقل ع��ن اإلمام[ »عن عّل أنَّه 
رأى من النَّاس طرًة عند وفاة النبّي؛ فأقس��م أنَّه ال يقع عن ظهره رداؤه حتَّى جيمع 
ُل مصحٍف مُجع فيه القرآن  ام حتَّى مجع القرآن؛ فه��و أوَّ  الق��رآن؛ فجلس يف بيت��ه ثالثة أيَّ

من قلبه«)1(.

)1( تاريخ اليعقوب�ّي: 93/2.
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فال��ذي أعتق��ُدُه بتواضٍع أنَّ حلَّ ش��فرة )ال نتَّهمك( التي ش��غلت حيًِّزا يف مس��ألة 
ة الَعس��رة؛ إنَّام هو يتعلَّ��ق باملصاحف التي كانْت  اختي��ار اخلليفة، وعمر لزيٍد هلذه املهمَّ
حابة الذين كانوا هم الكتَّاب احلقيقيِّني للوحي، ومل يكْن زيد بن ثابت  موجودًة عند الصَّ
من بينهم، واألهمُّ من كلِّ ذلك إنَّ اإلش��ارة إىل َمن هو املتَّهم الوحيد يف التَّعبر القايس 
ء ممَّن كانوا  س��ول األجالَّ الذي اس��تعمله اخلليفة، وعمر، ومها يقصدان صحابَة الرَّ
حيفظون عن ظهر قلب القرآن الكريم، إن كانوا من بني الذين ش��هدوا العرضَة األَخرة 
ام عازًم��ا عىل مجع القرآن  الت��ي عرضه��ا جربيُل، وإن كانوا ممَّن قع��د يف بيته ثالثَة أيَّ
اه رس��وُل اهلل، ومعتمًدا عىل حفظِه والبيان الذي  معتمًدا عىل القرآن الذي س��لَّمه إيَّ
 ،ّي؛ وهو اإلماُم عّل��� س��ول الكريم، والعلم اللدنِّ أودع��ُه اهلل تعاىل يف صدرِه من الرَّ
ل مصحٍف كامل ال تنقصه آيُة التَّوب��ة، أو آية أو آيتني أو أكثر من ذلك  ف��كان بالفعل أوَّ
د بن سرين، وأخرجه ابن أشته،  من س��ورة األحزاب، إنَّه املصحف! كام علَّق عليه حممَّ
ن يف مصحفه )النَّاس��خ واملنس��وخ(، ول��و أضفنا إىل هذا الوصف  قائاًل: إنَّ اإلمام ضمَّ
ملصحف اإلمام ما ذكرُه اليعقويبُّ يف تارخيه من إش��ارة تع��ربِّ عن فرحة اإلمام، وهو 
ام؛ إذ يق��ول: »وروى بعُضهم أنَّ ع��ّل بن أيب طالب كان  حيم��ل مصحف��ه بعد الثَّالثة أيَّ
مجع��ه ل�امَّ قبض رس��ول اهلل، وأتى به حيمل��ه عىل مجٍل؛ فقال: هذا الق��رآن قد مجعته. 

أه سبعة أجزاء«)1(. وكان جزَّ
��ة عىل أنَّ اختيار اخلليف��ة، وعمر لزيد ب��ن ثابت الذي كان  ولع��لَّ هناك دالئل دالَّ
، عاقٌل، وغر  افع يف هذا االختيار، فهو ش��ابٌّ موقف��ه إىل جان��ب اخلليفة وعمر، هو الدَّ
متَّه��م بمواالة اإلمام ع��ّل، وال بمواالة عبد اهلل بن مس��عود، وُأيّب بن كعب، ورأي 
ا يف هذا املجال؛ إذ قال: »أخذُت القرآَن من يّف  ابق واضٌح جدًّ الصحايّب ابن مسعود السَّ

)1( ابن حبيش، حتقيق ونرش الدكتور أمحد غنيم، الطبعة األوىل، 03)1ه�/1983م: 1-160.
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رسول اهلل سبعني ]أو كام قيل تسعني[ سورة، وإنَّ زيد بن ثابت لغالٌم يف الكتَّاب له 
أُي هذا الذي انفرد به ابن أيب احلدي��د يمثِّل خر تعبر عن كيف كان جيل  ذؤاب��ة«، والرَّ
ام حلامستهم،  ب من احلكَّ ��باب يسعى دائاًم إىل احلصول عىل مكاسب اإلدارة، والتقرُّ الشَّ
��ام كان هو الذي دفع زيًدا إىل  فعة وهذا ربَّ ��باب ال��ذي يطمح باملنزلة، والرِّ وعنفوان الشَّ
ر قبل سنوات شيخه، وُأيّب بن كعب، ومها يكتبان  ذلك، فكيف بالصحايّب زيد وهو يتذكَّ
ه كالم اخلليفة وعمر بقوهلام بحس��ب توصيف  الوح��َي لرس��ول اهلل؟!!، وهذا ما يف��رسِّ
ر يف املؤلَّفات السنيَّة: »أنَّك رجل شابٌّ عاقل ال نتَّهمك،  البخارّي يف صحيحه الذي تكرَّ
وقد كنت تكتب لرس��ول اهلل«. يف الوقت الذي ينصُّ السيوطي اعتامًدا عىل صحيح 
 يقول: »خذوا القرآن  البخارّي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قوله إنَّه سمع النبيَّ

من أربعة: من عبد اهلل بن مسعود وسامل ومعاذ وُأيّب بن كعب؛ أي: تعلَّموا منهم«.
هن��ا أيًضا علين��ا أن ال نغفل موقَف زيد ب��ن ثابت، عندما اندفع النَّ��اُس بعد مقتل 
اخلليفة الثَّالث الختيار اإلمام عّل للخالفة؛ فكان زيد وابن عمر من الذين اعتزلوا 
البيع��َة، ومل يكونا يف صفِّ اإلمام، وهو موقٌف ال ش��كَّ أنَّ ل��ه جذوًرا تارخييَّة؛ فهل 
ا القارُئ اللبيُب إنَّه غر متَّهم من جانب اخلليفة، وعمر يف والئه السيايّس أيًضا؟؛  ترى أيُّ
خون س��اروا وفاًقا مل��ا توافر هلم من الرواية احلديثيَّة من خرٍب، أو س��بٍق تارخيّي يف  فاملؤرِّ
الطريق��ة الت��ي مُجع فيها القرآن الكري��م من دون أن ُيبدوا أّي رأٍي ُمس��تقلٍّ لالختالف، 
سة، أو حتَّى يف تضارب  أو التَّعبر عن عدم التَّوازن يف نس��يج هذه الرواية احلديثيَّة املقدَّ
د هبا  واية التي تفرَّ أهدافه��ا مع التَّاريخ زماًنا، ومكاًن��ا، ومفهوميًَّة، ومثال عىل ذل��ك الرُّ
ثني، وأنصار املنهج احلديثّي  حيح الذي يعدُّ مصدًرا ِمثاليًّا بالنِّسبة إىل املحدِّ صاحُب الصَّ
املتعلِّق��ة ببدء اخلليفة أيب بكر التَّفكر يف اإلرساع بعمليَّة مج��ع القرآن، وهي رواية نقَلها 
البخارّي عرب عبيد بن الس��بَّاق، والزهرّي رائد املنهج احلديثّي ليسْت متَّسقًة يف نسيِجها 
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ة منها مثاًل: الداخّل؛ لتضارب معلوماهِتا يف جوانب عدَّ
متى كانِت البداية يف أن يطلب اخلليفة بكتابة القرآن الكريم بحسب رواية زيد . 1

املمثِّل األساس يف الرواية؟.
وهناك يف الرواية غموض لغوّي؛ إذ قال زيد: »أرس��ل إيلَّ أبو بكر، فقال أهل . 2

الياممة«؛ فهل املقصود أهل الياممة بمعنى معركة الياممة، أو بعد وقوع املعركة، 
هم زي��د، أو الس��بَّاق أو الزهري أو حتَّ��ى اخلليفة؛ فام  أو أه��ل الياممة كام س��امَّ

املقصود من هذه التَّعبرات الغامضة؟.
س��ة هذه عند البخ��ارّي إىل لغٍز آخر، وه��و بعد »مقتل . 3 ث��مَّ تتَّج��ه الرواية املقدَّ

زْت ه��ذه الرواية عىل عمر  أه��ل الياممة، فإذا عم��ر بن اخلطاب عن��ده«، ملَ ركَّ
��ه كان دائاًم  اب��ن اخلط��اب، وه��و مل يكن له عالق��ة، فهل كان يقص��د بذلك أنَّ
ا من قبيل اإلعالن،  مرتبًط��ا تارخييًّا بأيب بكر، أو أنَّه كان مالزًما له دائاًم؟ أم أنَّ

واإلعالم؟.
مت��ى تمَّ ذلك؟ ومتى كان اللقاء ب��ني أيب بكر، وعمر وبني حدث أهل الياممة، . )

أو لنُق��ْل معركة الياممة؟ هل بعد وصول اخلرب بيوم، أو بش��هر أو ما إىل ذلك؛ 
نة للحدث التارخيّي، وأساَس��ها  ألنَّ هذا- أي الزمن- يعدُّ لبَّ العنارص املكوِّ

كام نفهُمها من أولئك الذين وضعوا لنا قواعَد منهِج البحث التارخيّي.
ولة، وما صار ُيعرف خطًأ بُحروب، أو معارك . 5 ما عالقة هذا األمر بسياسة الدَّ

ة؟. دَّ الرِّ
: »ق��ال أب��و بك��ر: إنَّ عم��َر أت��اين؛ فق��ال: إنَّ القتل . 6 وتذه��ب الرواي��ة إىل أنَّ

اء القرآن، وإينِّ أخش��ى أن يستمرَّ  اس��تحرَّ يوم الياممة ]س��ابًقا أهل الياممة[ بقرَّ
اء باملواطن؛ فيذهب كثٌر م��ن الق��رآن، وإينِّ أرى أن تأمر بجمع   القت��ل بالق��رَّ
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القرآن.قلُت لعمر: كيف نفعل ش��يًئا مل يفعله رس��ول اهلل؟ قال عمر: هذا 
واهللِ خٌر«.

خني  ا مقب��واًل أيًضا عند املؤرِّ ث، ثمَّ صار نصًّ ا عند املح��دِّ فالن��صُّ هذا مقبوٌل جدًّ
م��ن دون أن يتوقَّفوا، أو حيلِّلوا مبانيه املتضاربة، ومن دون أن يثروا أيَّام تس��اؤٍل؛ فلامذا 
خني، وتوجيههم  ح��دث كلُّ هذا؟، َأألنَّه حدث بفعل س��يطرة أهل احلديث ع��ىل املؤرِّ
ة ل��ُه عىل وفق منهجه��م، وإالَّ كيف نفهم بأنَّ  خ، وال قوَّ التَّاري��َخ الذي ال ح��وَل للمؤرِّ
ين(، والقائد  خليف��َة املس��لمنَي، واخلليفة الذي جنَّد اجلي��وَش ضدَّ من دعاه��م ب�)املرتدِّ
��هادتنِي، كان ينتظر  ال��ذي اعتمد عليه يف قتل مالك بن نويرة املس��لم، والذي نطَق بالشَّ
عم��ر بن اخلطَّاب؛ لك��ي يأتيه بخرب الياممة، أو خرب أهل الياممة؛ َأألنَّ عمَر كان أعلَم من 
ة، وأهل الياممة؟، فمن ذا الذي س��رَّ خالَد ب��ن الوليد لِ�ام ُعِرف خطًأ  اخلليف��ة بخرب الردَّ
كات خالد )سيف  ة؟، أمل يكن اخلليفة نفُسه، واملفروض أنَّه كان يتابع حترُّ بعمليَّات الردَّ
اء  اهلل؟!!(، ث��مَّ م��ا معنى قول عمر ب��ن اخلطَّاب: »إنَّ القتل قد اس��تحرَّ ي��وم الياممة بقرَّ
اء اىل جانب س��امل موىل  ، مثاًل، أن يتس��اَءل: َمن هم هؤالء القرَّ القرآن«. فاملؤّرخ له احلقُّ
واية أنَّ جمموع من استشهد يف ذلك اليوم ثالثة وثالثون صحابيًّا،  حذيفة؟ فبحس��ِب الرُّ
إذ ورد أنَّ هن��اك يف كت��اب الغزوات البن حبيش قائمة بالش��هداء األبط��ال الذين أبلوا 
اب، وجيوشه، واجلدير ذكُره أنَّ ابن حبيش قد اعتمد  بالًء حسنًا يف حماربة مسيلمة الكذَّ
ة( عىل عكس   اعت��امًدا كاماًل تقريًبا عىل كتاب س��يف بن عم��ر )الفتوح الكربى، وال��ردَّ
ما رواُه الطربيُّ عن هذه املعركة التي اعتمدها عىل سيف بن عمر أيًضا، ولكنَّه اعتمَدها 
ل منُهام عىل الرسّي بن حييى عن طريق ش��يِخه ش��عيب بن  عىل طريَقنِي من الرواة، األوَّ
ة يف هذه املعرك��ة، لكنَّه مل يذكِر  إبراهي��م التَّميم��ّي الكويّف؛ فقد ذكره ح��واىل عرشين مرَّ
التفاصيل التي ذكرها ابن حبيش؛ ألنَّ هذا كان يمتلك نس��خًة من كتاب س��يٍف نفِسه، 
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والط��ربّي مل يعتمد الطَّريَق اآلخَر للوصول إىل كتاب س��يف أاَل وهو طريق عبيد اهلل بن 
لة لألبطال الش��هداء  س��عد الزهرّي، وعّمه يعقوب بن إبراهيم الزهرّي؛ فالقائمة املفصَّ
املذكوري��ن يف كتاب ابن حبيش نقاًل عن كتاب س��يف هم: أب��و حذيفة بن عتبة من بني 
عبد شمس، وسامل موىل أيب حذيفة، وخمرمة بن رشيح، ومن بني أسد شجاع بن وهب، 
ى الس��ائب بن  ومن بني أميَّة احلكم بن س��عيد بن العاص، ومن بني أس��د بن عبد العزَّ
ام، وم��ن بني عبد الدار يزيد ب��ن أوس، ومن بني زهرة يغل ب��ن جارية، ومن بني  الع��وَّ
خم��زوم الوليد بن عبد ش��مس، وحكيم بن أيب وهب، ومن بن��ي َعدي بن كعب زيد بن 
اخلطَّ��اب، وعبد اهلل بن عم��رو، وعامر بن البكر، ومن بني س��هٍم عبد اهلل بن احلارث، 
وأب��و قي��س بن احلارث، ومن بني عامر بن لؤي عبد اهلل بن خمرمة وعبد اهلل بن س��هيل، 
س، وبرش بن عبد اهلل، ومن بني عوف عبد اهلل بن  وم��ن األنصار ثابت بن قيس بن ش��امَّ
عتبان، وعبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب سلول، وثابت بن هزال، وإياس بن ودقة، ومن بني 
س��اعدة أس��يد بن النعامن، وس��عد بن حارثة)1(، ُيضاف اليهم كلٌّ من الطفيل بن عمرو 
ك بن خرشة، وسامل موىل أيب حذيفة وأيب حذيفة، وعبد اهلل بن  الدويّس، وأبو دجانة سامَّ
سهيل ثابت بن قيس بن شامس، وعبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب ابن سلول، وعبَّاد بن برش، 
يق،  ام، وعبد اهلل ب��ن أيب بكر الصدِّ والس��ائب بن عثامن بن مظعون، والس��ائب بن العوَّ

ومعن بن َعدّي.
ة  م لنا الذهبيُّ يف كتابه )ِس��ر أعالم النبالء( وكتب ترامجيَّة ُأخرى نبذًة مهمَّ وقد قدَّ
م  عن حياهتم، وعن نش��اطاهتم يف املعارك، والغزوات إبَّان عهد رس��ول اهلل، كام تقدَّ
م��ة هذا الكتاب، كان الصحايّب س��امل موىل أيب حذيف��ة الوحيد بني أولئك  ذك��ُره يف مقدِّ
الش��هداء َمن متيَّز بكونه من َحفظة القرآن الكريم، ومن أوائل من اعتنق اإلس��الم، ويف 

)1( ينظر عىل قول املسترشق شاخت:
J. Schacht, An Introduction to Islamic Law (1964), Supra Note 5, at 15.
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حديث لرس��ول اهلل أنَّه قال: »اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َعىَل َأْرَبَعٍة: َسامِلِ َمْوىَل َأِب ُحَذْيَفَة، َوُمَعاِذ 
اْبِن َجَبٍل، َوُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب، َوَعْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعوٍد«.

وقيَل يف رواية أخرى »خذوا القرآن من أربعة: عبد اهلل بن مسعود، وسامل موىل أبى 
حذيف��ة وُأّب بن كعب ومعاذ ب��ن جبل«، وفيه قال اخلليفة عمر ب��ن اخلطَّاب، وهو عىل 
ف��راش املوت: »لو أدركني أحُد رجَلني، ثمَّ جعلت إليه األمَر لوثقُت به: س��امل موىل أيب 

اح«. حذيفة، وأبو عبيدة بن اجلرَّ
الة والّس��الم  ا زيد بن اخلطَّاب؛ فقيل عنه إنَّه مل يتخلَّف عن رس��ول اهلل عليه الصَّ أمَّ
يف مش��هٍد، وال يف غ��زوة، وح��ض معه بيعَة الرض��وان باحلديبيَّ��ة، وكان ثابت بن قيس 
خطيَب األنصار، وخطيَب النبّي، واشتهر أبو دجانة ببطوالتِه يف املعارك والغزوات، 
ونا )ُعصبة  ت األمور، وكان األنصار يسمُّ وكانت له ُعصبٌة محراُء يعتصب هبا متى اشتدَّ

املوت(.
��هداء كانت بطوليَّ��ًة يف ُنرصة اإلس��الم، وقد  حابة الشُّ إنَّ س��َر حي��اة ه��ؤالِء الصَّ
م��وا أرواَحهم  ش��ِهد أكثُرهم مغازَي رس��ول اهلل، وقاتلوا ببس��الٍة أعداَء اإلس��الم، وقدَّ
يف معرك��ة اليامم��ة؛ لكنَّهم ما عدا س��ال�اًم م��وىل أيب حذيفة، مل يكونوا م��ن َحَفظة القرآن 
ا يف قولبِة رواية معركة الياممة، ويف التَّأس��يس  ة جدًّ اِئه، وهي النُّقط��ة املهمَّ الكري��م، وقرَّ
ل بمؤازرة، وبتأييد من اخلليفة الثاين، وبالتَّنسيق مع  لألس��باب التي حَدْت باخلليفة األوَّ
ائه وفاًقا  ة استشهاد َحَفظة القرآن الكريم، وقرَّ الصحايّب زيد بن ثابت؛ فأسباب بناء نظريَّ
هة إىل  ا رضبٌة س��ديدٌة موجَّ ضًة للنقد، والتَّفنيد ال��ذايّت، فضاًل عن أنَّ لذل��ك بات��ْت معرَّ
كوَك دائاًم عن وضعيَّة  ين، وغر املس��ترشقني من الذين يثرون الشُّ املسترشقني، واملبرشِّ
بة، بلَه غر موجودة  القرآن الكريم، وعن كونه غر متكامٍل، وأنَّ س��وره وآياتِه غُر مرتَّ
أو مكتوب��ة، واألخطر م��ن هذا، وذاك أنَّ راويَة هذه الرواية احلديثيَّة قد جتاهل كّل ذلك 
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جل الشاّب العاقل، غر املتَّهم!! من بني الصحابة،  حينام متَّت املوافقة عىل اختيار زيد: الرَّ
ل  والذي كان كاتب الوحي ]املفروض أن يكون زيد عال�اًم بام كان الوحي جربيل ينزِّ
اء، أو ممَّا يعرفه سامل مثاًل[؛  كر احلكيم أكثر ممَّا كان يعرفه القرَّ س��ول من آيات الذِّ عىل الرَّ
ف��ام الذي حدث بعد إمتام االختيار، والتَّنصيب من إجراءات زيد؟ هل ذهب إىل الياممة 
اء؟ هل اس��تند إىل قارىء للقرآن يف الياممة؟ أليس هذه  قبل أن يس��تحرَّ القتُل ببقيَّة القرَّ
ت زي��ٍد عىل حدِّ قول عمر ب��ن اخلطَّاب؟ إنَّه مل يتَّخ��ذ أّي خطوٍة من قبيل  م��ن أوىل مهامَّ
 ،ذلك، فلم يعتمْد إالَّ عىل نفسه بوصفه أحَد كتَّاب الوحي نظر ما قام به اإلمام عّل 
ا عىل  حابة نظرعبد اهلل بن مس��عود، وُأيّب بن كعب باعتامدهم حقًّ  وما قام به بالفعل الصَّ
م��ا يف صدوره��م من قرآن، وع��ىل ما كانوا حيفظونه م��ن القرآن الكري��م، وهو الطريق 
األمثل، واألق��وم، واألصوب يف أن يكتبوا، أو جيمعوا مصاحَفهم، األمر الوحيد الذي 
ة العس��رة، وهو يعيش وس��ط جمتمع املدينة،  ق��ام به زيٌد عىل إثِر موافقتِه عىل هذه املهمَّ
حابة كتَّاب الوحي األصليِّني بعد أن  مدينة الصحابة، وفيها مثل اإلمام ع��ّل، والصَّ
ات أخرى ملامنعته يف البداية، ولرفِضه املرشوع؛ إذ قال: »حتَّى  راجَعه اخلليفُة، وعمر مرَّ
رشح اهلل ص��دري للذي رشح صدر أيب بكر وعم��ر ريض اهلل عنهام«. أي: إنَّ زيًدا كان 
معارًضا ملا أبداه اخلليفة، وعمر من عمل يشٍء مل يفعْله رس��وُل اهلل، وهو أمٌر غريٌب 
أن يواف��ق اخلليفُة، وعمر عىل مجع الق��رآن، وأن يعرتَض عليهام زيد يف الوقت الذي هو 
��يَخنِي »كنَّا عند رسول اهلل نؤلِّف القرآن  نفس��ه القائل عن نفسه بسنٍد عىل رشط الشَّ
قاع«، كذلك أمل يكن هو القائل: »ل�امَّ نس��خنا الصح��ف يف املصاحف ُفِقدت آية  م��ن الرِّ
من س��ورة األحزاب، كنت أسمُع رسول اهلل يقرؤها«، وهذا أيًضا ما أوردُه صحيح 

البخارّي عن رواة احلديث الزهرّي، وخارجة بن زيد بن ثابت.
اء  نها هذا النصُّ صحيح��ًة؛ فأين قراءاُت القرَّ ولتكن مجي��ُع املحتويات الذي تضمَّ
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نا ل��ن نجَد يف صحيح البخارّي، وغره ممَّ��ن اعتمد الرواية احلديثيَّة  م��ن أهل الياممة؟ إنَّ
قاع،  بصورٍة مكرورة إالَّ عىل اآليت: »فتتبَّعت القرآن أمجعه من العس��ب واللخاف، والرِّ
جال«، فهذه امل��وارد واملصادر التي اعتمده��ا، والتي ال تغني  واألكت��اف، وص��دور الرِّ
ع��ن جوٍع كانت موارَد زيٍد بن ثابت يف مج��ع املصحف؛ إذن فكلُّ حمتويات هذه الرواية 
��ْق يف خامتة مطافه��ا ال )أهل الياممة(، وال )يوم الياممة(، وال )اس��تحرَّ  احلديثيَّ��ة مل تتحقَّ
اء الق��رآن(، وال أقل من ذل��ك، وال أكثر؟ بالعكس فإنَّ زي��ًدا كاتب الوحي  القت��ل بقرَّ
افتَق��د، والواقع إنَّه كان ناس��ًيا كام يبدو هل��ذه اآليات الكريمة، وه��و كاتب الوحي، أنَّ 
هناك آيًة من األحزاب، أو قيل آية من س��ورة التوبة، أو قيل آيَتني من سورة التوبة؛ فإذا 
بكات��ب الوحي يبحث عن كلِّ هذه اآليات؛ فلم جيْده��ا إالَّ عند خزيمة األنصارّي، أو 
اِء ي��وم الياممِة، وال من قلبه، وال من  عن��د والد ُخزيم��ة األنصارّي، ال مع قارىٍء من قرَّ

.صدره؛ ألنَّه كان يكتب لرسوِل اهلل
ة بالنس��يان الذي ُوِصَف به الصحايّب زيٌد بينام  واألنكى من كلِّ هذا املس��ألة اخلاصَّ
يف رواية البخارّي إنَّ رس��ول اهلل حينام نزلت آية چٱ ٻ ٻچ يف سورة النّساء 
ق��ال: »ادُع يل زي��دا وليجيء باللوح وال��دواة والكتف أو اللوح وال��دواة«؛ فكأنَّ هذه 
احلالة كانْت من عادة رس��ول اهلل، وعالقته بكتَّ��اب الوحي أليس هذا صحيًحا؟ فام بال 
البخ��ارّي يكت��ب باًبا ُمس��تقالًّ بُعنوان )باب نس��يان القرآن، وهل يقول نس��يت آية كذا 

وكذا(.
بر  بر عن عروة بن الزُّ واألدهى، واألََمرُّ إنَّه يأيت برواية عن هش��ام بن عروة بن الزُّ
والده عن عائشة جاء فيها ما يأيت »قالْت: سمع النبّي صىلَّ اهلل عليه وسلَّم رجاًل يقرأ يف 
املسجد؛ فقال: يرمحه اهلل، لقد أذكرين كذا، وكذا آية من سورة كذا«! ما معنى هذا القول 
به��ا البخاريُّ برواية تدعم هذا املوضوع، والرواية وردْت عن هش��ام بن  املنكر؟، ويعقِّ
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عروة أيًضا؛ إذ روى »... وقال- يعني النبّي- أس��قطتهنَّ من سورة كذا«. )حديث 
.)5037

��ند نفس��ه: هش��ام- عروة- عائش��ة، »قالْت: سمع  وأضاَف يف حديٍث ثالٍث بالسَّ
رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلَّم رجاًل يقرأ يف سورة بالليل؛ فقال: يرمُحه اهلل، لقد أذكرين 
كذا وكذا آية كنُت ُأنس��يتها من س��ورة كذا وكذا«. )حدي��ث 5038(، ويدعمها برواية 
رابعة عن وائل عن عبد اهلل )ربَّام ابن الزبر أو ابن عمر واهلل أعلم( قال: »قال النبّي صىلَّ 
اهلل عليه وس��لَّم ألحدهم)1( يقول نس��يت آية كيت وكيت؟! بل هو ني- يعني النبّي«. 

)حديث 5039(.
حيح الذي ال يصحُّ بعده أيُّ كتاب إالَّ  كلُّ ه��ذا الكالم غر املنضبط حُيك��ى يف الصَّ
كتاب اهلل!! متناس��ًيا آياِت اهلل تعاىل يف س��ورة األعىل 6-7، التي يقول فيها سبحاَنه 

وتعاىل: چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ.
ه��ذا هو مثال واحٌد نذك��رُه للتَّعبر عن املنهج احلديثّي يف الرواي��ة التي كان هلا أثٌر 
بارٌز يف التَّدوين التارخيّي، والتي فرضت عىل املؤلَّفات التارخييَّة، ملاذا؟ ألنَّ التَّاريخ كان 
ٌة جدليَّة ُأخرى يمكن  مندجمً��ا؛ بل وتابًعا للعلوم الرشعيَّة، أو للعلوم العربيَّة، وهناك أدلَّ
أن نتح��اوَر من خالهلا مع نصوٍص حديثيَّة، وردْت يف صحيح البخارّي، ويف ُكتٍب ُأخَر 
د بن سرين بخصوص اخلليفة، واإلمام عّل وهو يعتزُل يف  ة عكرمة، وحممَّ نظر قصَّ
بيتِ��ه من أجل مجع املصحِف معتمًدا عىل ما يف قلبِ��ه، وصدره من علم من دون االعتامد 
قاع، واألكتاف، وغرها تلك التي كانْت مصادر زيد وموارَده يف مجع  عىل الُعسب، والرِّ

القرآن.

(1) See: Forte, David F. (1978). Islamic Law; the impact of Joseph Schacht, (PDF), 

Loyola Los Angeles International and Comparative Law Review, 1:12, Retrieved 

19 April 2018.
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نخلُص إىل القوِل إنَّ هناك أمثلًة كثرًة ُأخرى أضحْت بالنِّس��بة لنا، نحن املسلمني، 
حادث��ة ال يمكنُن��ا جتاوُزها أو تفنيده��ا؛ لكونا ق��د أصبحْت يف ضمن ح��االِت النَّهي 
ًرا، وضعيًفا،  غ��م من كونا روايًة، أو حديًثا م��زوَّ ث هبا؛ لقدس��يَّتها، عىل الرَّ ع��ن التحدُّ
وُمضطرًب��ا؛ بس��بب التَّناُقضات التي حتي��ط به متنًا، وصياغًة، وإس��ناًدا، وهذا ما حدث 
بالفعل لرواي��ة معركة الياممة، ونتائجها، وعالقتها الوثيق��ة بعمليَّة مجع القرآن الكريم، 
ا دخل��ْت يف معامل التَّخم��ني، والتَّحليل، واالفرتاء ال��ذي يتصيَُّدُه  ال ب��ل واألخطر أنَّ
ًبا  نوا يف حتليل أعامقه، وأبعاده؛ ليكون ِمْعواًل هاِدًما، وخمرِّ ون، ويتمعَّ املسترشقون، واملبرشِّ
يُن اإلسالمّي بجدارٍة،  للتَّاريخ اإلسالمّي، وللحديث اإلسالمّي، ولكلِّ يشٍء ينامُز به الدِّ
ثكم بحديٍث حدَث اآلن يف ش��هر َحزيران من س��نة 2019م، بام له يف  وإتق��ان، وألحدِّ
اإلعالن عن موعِد الِفطر، وبداي��ة عيد رمضان املبارك الذي صاراالختاِلف يف موعده 
يعة عىل وجه اخلصوص؛ إذ تداخَلْت  بط بني املذاهب اإلسالميَّة، وبني السنَّة والشِّ بالضَّ
ا  ً  يف حيثيَّاهتا عوامُل السياس��ة مع هذا املحور، أو مع املح��ور املضاد، وأصبح األمر حمرِّ

ة، وفلكيَّة. للعقول، ونحُن نعارُص أضخم ثورة تقنيَّة، وتكنولوجيَّة، وحاسبويَّ
واحلمُد هلل كنُت معارًصا، وش��اهًدا؛ إْذ بدأْت أختُم القرآَن الكريَم مع أهل الس��نَّة 
ًدا من مس��ألة رؤية اهلالل، هالَل العيد؛ فوصلنا إىل اجلزء الثَّامن  من أجل أن أكوَن متأكِّ
��ابع والعرشين، وكان اليوم االثنني من ش��هر  ��يعة اجلزء السَّ والعرشي��َن، وهي عند الشِّ
عيد، ورؤية اهلالل،  ة العيد السَّ َحزيران، وبعد املغرب بحوايل ساعتنِي ُأعلن يف السعوديَّ
ة  طبًعا حس��َب تواُصل مع ت��الوة القرآن الكريم هب��دف ختمه؛ فإنَّه أمٌر مس��تحيٌل لعدَّ
الة، لكن الذي أثاَر دهَش��تي، وأن��ا يف ليلتها كنُت أقرُأ  ل يوٍم للصَّ عن��ارص بدأْت من أوَّ
ة  رواي��ة معركة الياممة، وأبعادها يف مجع القرآن الكريم ش��اهدُت من القناة يف الس��عوديَّ
ًث��ا، متاًما كاحلالِة  أنَّ رُج��اًل نحيًف��ا، وملتحًي��ا، ال أعرف إْن كان ُمفتًي��ا، أو عال�اًم، أو حُمدِّ
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فاهيَّني،  ة الشَّ رة النبويَّ التي ال نعرف نحن طلبَة التَّاريخ ش��يًئا مهامًّ عن رواة أحداث السِّ
ه الفتوى اآلتية: يا أبناء العراق لقد اتَّصل يب الش��يخ،  وهو يمس��ُك بامليكروفون، ويوجِّ
ى يف العراق الوقف الس��نِّّي؛ فقال يل  ميدعّي، وهو املهيمن عىل مايس��مَّ أو الع��امل!! الصُّ
إنَّ ش��خًصا م��ن أهايل أيب اخلصيب يف البرصة هوعامل باحلدي��ث ]لكن من هو هذا العامل 
باحلديث وما اسمه وما جنسه، وهل هو نظر سيف بن عمر مثاًل؟ ال ندري واهلل أعلم[ 
ق��د رأى اهلالل، ولذلك يا مس��لمني لقد ثب��ت أنَّ غًدا الثالثاء هو ي��وم العيد؛ فافطروا 
ك عندما تقرأ هذا النبأ يف يوِمنا يف القرن الواحد والعرشين، أاَل تشعُر  يرمحكم اهلل. بحقِّ
، آية رقم  بأنَّ الذين اتَّبعوا هذه الفتوى بحس��ب ما جاء به القرآن الكريم يف س��ورة احلجِّ

6)، إْذ ق��اَل عزَّ من قائ��ل: چې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئچ ص��دق اهلل الع��لُّ 
العظيم، أهبذا احلديث أنتم تؤفكون؛ فنرى كثًرا من أهل الس��نَّة قد أفطروا، وس��بحان 
اهلل؛ ف��إذا بأحده��م من الفلكيِّني يعلن عن تكذيبه ملا قاله س��يف بن عمر! وهو من أهل 
ة، عامل  ع��اه ذلك املجه��ول اهلُويَّ ا رؤي��ة اهلالل كام ادَّ الس��نَّة أيًض��ا؛ فقال: يس��تحيل جدًّ
احلدي��ث، أن يرى اهلالل، وأنَّه ال يمكن رؤيته إالَّ يف جنوب إفريقيا، فِقْس عىل ذلك يف 
الرواية التي هي رواي��ة معركة الياممة يف صحيح البخارّي؛ فاضطر املهيمن عىل الوقف 
ارة، التي ال نعل��م إن كان قد دفَعها من خزينته هو  الس��نِّّي أن يعل��ن عن رضورة دفع كفَّ
ة  أم الع��امل الذي وصف أنَّه من أهل أيب اخلصيب البرصة أم العامل امللتحي من الس��عوديَّ
ة عىل مجيع مسلمي العامل؛ وهو ذات اخلطأ الذي قد حدث مع  الذي أعلن الفتوى العامَّ
��نوات... وهكذا دواليك إىل ما ال ناية بوصفها ديمومًة لرواية  الش��يعة يف س��نٍة من السَّ
الياممة، واستمراًرا للنِّقاش بشأن عمليَّة مجع القرآن الذي يرى املسترشُق هربرت برغ، 

وهو عىل حقٍّ متاًما، سيبقى النِّقاُش بني املسترشقني فحسب إىل ما ال ناية.
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ا عىل بدٍء.. عوداً
ه  ��هداء يف معركة الياممة، نتوجَّ اء الشُّ ليل، دليل القرَّ واآلن، وبعد أن بيَّنَّا ضعَف الدَّ
إىل دراس��ة املس��ترشق جون برت��ون الربيط��ايّن، واملبرشِّ جون جلكرايس��ت من جنوب 
سا مجيَع هيكليَّة  إفريقيا يف كتاَبيِهام املوس��وَمني )مجع القرآن(؛ فاملس��ترشقان مبدئيًّا قد أسَّ
ام يأتياِن ب��رأٍي جديٍد ُيض��اُف إىل رأي جون ونزبورو  كتابيه��ام، لِ���ام كانا يعتقداِن ب��ه أنَّ
ام س��يضيفان أطروحًة جديدًة عامَّ جاء به قبلهام بكثٍر  املس��ترشق األمريكّي، أو حتَّى أنَّ
املس��ترشق اهلنغ��ارّي جولدتس��يهر Ignác (Yitzhaq Yehuda) Goldziher املت��وىفَّ 
 Joseph Franz Schacht 1921، واملس��ترشق األمل��ايّن الربيطايّن جوزي��ف ش��اخت
املتوىفَّ يف سنة 1969م، تلك املعتمدة أساًسا عىل املصاديق املتضاربة، واملتناقضة لرواية 
ليل الذي  ا بالتَّفصيل يف أعالُه، هبدف إب��راز ضعف الدَّ معرك��ة الياممة التي قدمناها ت��وًّ

ين. استند عليه منطوُق تفسرهؤالء املسترشقنَي، واملبرشِّ
رآراَءُه املسترشق جون  بحس��ب رأي الربوفس��ور ش��اخت الذي تأثَّر بله الذي كرَّ
 د برت��ون، واملبرشِّ جون جلكرايس��ت، فإنَّ تزوير، وتلفيق أحاديث رس��ول اهلل حممَّ
ق��د بدأ منذ حوايل 100ه�/720م، ووفاًقا لش��اخت؛ فمن األمثلة عىل س��لطة القانون 
قة وهي عقوبة اجللد،  ��ة؛ فإنَّه كان املتَّبع عليه يف ظلِّ اخلالفة بش��أن عقوب��ة الرسَّ التقليديَّ
ع��ىل الّرغم من أنَّ القرآن قد نصَّ عىل أنَّ العقوبة هي القطع التَّش��ويه/البرت ]إذ جاء يف 

س��ورة املائدة املباركة يف اآلي��ة 39 قوله تع��اىل: ٱ ٻ ٻ ٻ چٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤچ املرتج��م عب��د اجلبَّ��ار 

ناجي[)1(.

(1) See: Pre-Islamic Background and the Early Development of Jurisprudence, in 1 
Law in the Middle East 28, (M. Khadduri & H. Liebesny Eds., 1955), Supra Note 5, 
at 43.
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ة من  وجيادل ش��اخت عىل أنَّ تلفي��ق األحاديث قد بدأ جزئيًّا بح��وايل 120 هجريَّ
جانب علامء الكوفة، وتبعهم بعد س��نوات قليلة علامء املدينة، إذ بدؤوا ينس��بون بشكٍل 
��عوا يف نس��بتها  ��ابقني(، وبمرور الوقت توسَّ ��ق )معتقداهتم اجلديدة إىل الفقهاء السَّ ملفَّ
د)1(. وُيلقي شاخت اللوَم يف كلِّ ذلك عىل احلامس الدينّي ألولئك الفقهاء  تلفيًقا إىل حممَّ
دوا، ووفَّروا  ��م زوَّ الذي��ن كان��وا )يكرهون( اس��تعامل القياس، واإلمج��اع؛ وبذلك فإنَّ
قني لألحاديث، كمثال عىل هذا قول إنَّ رس��ول  ثني امللفِّ التَّس��ويغات املش��بوهة للمحدِّ
، س��واء قلتها  اهلل قال: »إنَّ األقوال املنس��وبة إيلَّ والتي تتَّفق مع القرآن فهي تعود إيلَّ
رًة مل أقْلها« ]كذا ورد احلديث عند املسترشق  غم من كونا مزوَّ يف الواقع أم مل أقْلها، بالرَّ
وك��ذا ترمجت��ه. املرتِجم [. الواق��ع أنَّ هذا احلدي��ث الذي ورد- وهو بحس��ب املصادر 
 احلديثيَّ��ة حدي��ٌث ضعيٌف- وهو: »سيفش��و عنِّي؛ ف��ام أتاكم يوافق الق��رآن؛ فهو عنِّي، 
وما أتاك��م عنِّي خيالف القرآن؛ فهولي��س عنِّي«، وهو الذي أخرج��ه البيهقّي يف معرفة 
��افعيُّ إىل  ة يف تثبيت خرب الواحد، وقال البيهقّي: أش��ار الشَّ ��نن واآلثار، باب احلجَّ  السُّ
م��ا رواه خال��د ب��ن أيب كريم��ة عن أيب جعفر عن رس��ول اهلل ص��ىلَّ اهلل عليه وس��لَّم أنَّه 
ثوه حتَّ��ى َكَذُبوا عىل عيس��ى، فصعد املن��رب، وخطب، وقال:  دع��ا اليهوَد فس��أهلم فحدَّ
»إنَّ احلديث سيفش��و عني، وم��ا أتاكم خيالف القرآن فليس مني«. ق��ال البيهقّي: خالٌد 
جمه��ول، وأب��و جعفر ليس بصحايّب، فاحلدي��ث ُمنَْقطِع، فضاًل ع��ن احلديث اآلخر عن 
ق��وا به قلُته أو مل  ثت��م عنِّي حديًث��ا تعرفونه، وال تنكرونه؛ فصدِّ رس��ول اهلل: »إذا حدَّ
ثتم عنِّي حديًثا تنكرونه، وال تعرفونه  أقْله؛ فإينِّ أقول ما تعرفونه وال تنكرونه، وإذا حدَّ

(1) Forte, David F. (1978). Islamic Law; the impact of Joseph Schacht (PDF)., Loyola 
Los Angeles International and Comparative Law Review. 1:12. Retrieved 19 April 
2018. and Pre-Islamic Background and the Early Development of Jurisprudence, 
in 1 Law in the Middle East (M. Khadduri & H. Liebesny Eds. 1955), Supra Note 5, 
at 43.
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فكذب��وا به؛ فإينِّ ال أق��ول ما تنكرونه، وأقول ما تعرفون��ه«. أخرجه الطحاوّي يف رشح 
ا أنَّ املس��ترشق شاخت  مش��كل اآلثار، باب مش��كل ما روَي عن رس��ول اهلل، املهمُّ جدًّ
ق��د أورد احلديث املذكور للتَّدليل عىل حتريف األحاديث مجيعها؛ ولكْن هذان احلديثان 
عف، وواهية  ا أحاديث ش��ديدة الضَّ فهام علامُء اجل��رح والتعدي��ل، وأوردوا أنَّ ق��د ضعَّ
ل روَي من طرٍق كلُّه��ا ضعيفة عن أيب هريرة وابن عمر،  اإلس��ناد، ومنكرة املتن؛ فاألوَّ
محن  وثوب��ان، وهنال��ك أيًضا حديث ورَد عن رس��ول اهلل ُأخرج من طري��ق عبد الرَّ
د بن جب��ر بن مطعم أنَّ  ابن س��لامن بن عم��رو موىل املطَّلب ع��ن أيب احلويرث عن حممَّ
ثتم عنِّي ممَّا تنكرون  قوا وم��ا حدَّ ثت��م عنِّي ممَّا تعرفون فصدِّ رس��ول اهلل قال: »ما حدَّ
َنا َأُبو  قوا فإينِّ ال أق��ول املنكر وليس منِّي«، وأورد البيهقي حديًث��ا ثالًثا: »َأْخرَبَ ف��ال تصدِّ
افِِعيُّ َقاَل يِل َقاِئٌل:  بِيُع، َقاَل الشَّ َنا الرَّ َثنَا َأُبو اْلَعبَّاِس، َقاَل: َأْخرَبَ َعْبِد اهللِ احْلَافُِظ، َقاَل: َحدَّ
َنا اْبُن ُعَيْينََة، َعْن  َة يِف َتْثبِيِت َخ��رَبِ اْلَواِحِد بِنَصِّ َخرَبٍ َأْو فِيِه إمِْجَاٍع، ُقْلُت: َأْخرَبَ اْذُك��ِر احْلُجَّ
مْحَِن ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن َمْس��ُعوٍد، َعْن َأبِيِه، َأّن َرُس��وَل اهللِ  ، َعْن َعْبِد الرَّ َعْبِد اْل�َمِلِك ْبِن ُعَمْرٍ
اَها َفُربَّ  َ اهللُ َعْبًدا َس��ِمَع َمَقاَلتِي َفَحِفَظَها َوَوَعاَها َوَأدَّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَس��لََّم، َقاَل: »َنضَّ
: َقْلٌب  َحاِم��ِل فِْق��ٍه َغْرِ َفِقيٍه، َوُربَّ َحاِمِل فِْقٍه إىَِل َمْن ُهَو َأْفَق��ُه ِمنُْه، َثالٌث ال َيُغلُّ َعَلْيِهنَّ
ُمْس��ِلٌم، إِْخالُص اْلَعَمِل هلِلِ َوالنَِّصيَحُة لِْلُمْس��ِلِمنَي، َوُلُزوُم مَجَاَعتِِهْم َف��إِنَّ َدْعَوهَتُْم حُتِيُط 
َنا َأُبو َعْبِد اهللِ احْلَافُِظ، يِف  َم��ْن َوَراِئِهْم«، وللبيهقّي يف هذا املجال حديث آخر هو: »أْخرَبَ
، َقاَل:  ��افِِعيُّ َنا الشَّ بِيُع، َقاَل: َأْخرَبَ َنا الرَّ َثنَا َأُبو اْلَعبَّاِس، َقاَل: َأْخرَبَ آَخِريَن، َقاُل��وا: َحدَّ
رِبُ  ُه َسِمَع ُعَبْيَد اهللِ ْبَن َأيِب َرافٍِع، خُيْ ، َأنَّ ين َسامِلٌ َأُبو النَّْضِ َنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْينََة، َقاَل: َأْخرَبَ َأْخرَبَ
َعْن َأبِيِه، َقاَل: َقاَل َرُس��وُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال ُأْلِفنَيَّ َأَحَدُكْم ُمتَِّكًئا َعىَل َأِريَكتِِه 
َيْأتِي��ِه األَْم��ُر ِمْن َأْمِري مِمَّا َأَمْرُت بِِه َأْو َنَْيُت َعنُْه َفَيُقوُل: ال َأْدِري، َما َوَجْدَنا يِف ِكَتاِب اهللِ 
يِن اْبُن اْل�ُمنَْكِدِر ُمْرَس��اًل، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَس��لََّم،  َبْعنَاُه«. َقاَل ُس��ْفَياُن: َوَأْخرَبَ اتَّ
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َنا َأُبو َعْبِد اهللَِّ، َوَأُبو َس��ِعيِد ْبُن  حدي��ث رقم 5، ويف احلديث رقم 6 ذك��ر البيهقّي: »ْخرَبَ
َنا  بِيُع، َقاَل: َأْخرَبَ َنا الرَّ َنا َأُبو اْلَعبَّاِس، َق��اَل: َأْخرَبَ ، َقاال: َأْخرَبَ ��َرِ َأيِب َعْمٍرو، يِف ِكَتاِب السِّ
َثنَي َخالُِد ْبُن َأيِب َكِريَمَة، َعْن َأيِب َجْعَفٍر، َعْن َرُسوِل  ، َقاَل: َقاَل َأُبو ُيوُسَف: َحدَّ افِِعيُّ الشَّ
 ،ُثوُه َحتَّى َكَذُبوا َعىَل ِعيَس��ى ُه َدَعا اْلَيُهوَد َفَس��َأهَلُْم َفَحدَّ اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَس��لََّم، َأنَّ
َم امْلِنرَْبَ َفَخَطَب النَّاَس، َفَقاَل: »إِنَّ احْلَِديَث َسَيْفُشو َعنِّي  َفَصِعَد النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َف��اَم َأَتاُكْم َعنِّي ُيَوافِ��ُق اْلُقْرآَن َفُهَو َعنِّي َوَما َأَتاُكْم َعنِّي خُيَالِ��ُف اْلُقْرآَن َفَلْيَس َعنِّي«. َقاَل 
 ُ َم ُيَبنيِّ : َلْيَس خُيَالُِف احْلَِديُث اْلُقْرآَن، َوَلِكنَّ َحِديَث النبي َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَس��لَّ ��افِِعيُّ الشَّ
ا َوَناِس��ًخا َوَمنُْس��وًخا، ُثمَّ ُيْلِزُم النَّاَس َما َسنَّ بَِفْرِض اهللِ، َفَمْن  ا َوَعامًّ َمْعنَى َما َأَراَد َخاصًّ
َواَيُة ُمنَْقطَِعٌة، َكاَم  َم َفَعِن اهللِ َقبَِل، َقاَل َأمْحَُد: َهِذِه الرِّ َقبَِل َعْن َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
ُه َأَراَد بِاْل�َمْجُهوِل َخالِِد ْبِن َأيِب َكِريَمَة، فَلْم ُيْعَرْف  َساَلِة، َوَكَأنَّ ��افِِعيُّ يِف ِكَتاِب الرِّ َقاَل الشَّ
َها َضِعيٌف، َق��ْد َبيَّنُْت َضْعَف  ُه، َوَقْد ُرِوَي ِم��ْن َأْوُجٍه ُأَخَر ُكلِّ ِم��ْن َحالِِه َما َيْثُبُت بِ��ِه َخرَبُ
ُكلِّ َواِح��ٍد ِمنَْها يِف ِكَت��اِب اْل�َمْدَخِل«.حديث رقم 6، ويف حدي��ث رقم 7 قال البيهقّي: 
بِيُع، َقاَل:  َن��ا الرَّ َثنَا َأُب��و اْلَعبَّاِس، َقاَل: َأْخرَبَ َنا َأُبو َس��ِعيِد ْب��ُن َأيِب َعْمٍرو، َقاَل: َحدَّ »َأْخرَبَ
َنا اْبُن ُعَيْينََة بِإِْس��نَاٍد، َعْن َطاُوٍس، َأنَّ َرُس��وَل اهللِ َصىلَّ اهللُ  ، َقاَل: َأْخرَبَ ��افِِعيُّ َن��ا الشَّ َأْخرَبَ
ٍء، َفإيِنِّ ال ُأِحلُّ هَلُْم إاِلَّ َما َأَحلَّ اهللُ هَلُْم،  َعَلْيِه َوَس��لََّم، َقاَل: »ال ُيْمِس��َكنَّ النَّاُس َعَلَّ بَِيْ
: َهَذا ُمنَْقطٌِع َوَقْد َأَمَر النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ  ��افِِعيُّ َم اهللُ«. َقاَل الشَّ ُم َعَلْيِهْم إاِلَّ َما ال َحرَّ َوال ُأَحرِّ
َباِع َما َأَمَر بِِه َواْجتِنَاِب َما َنَى َعنُْه، َوَفَرَض اهللُ َذلَِك يِف ِكَتابِِه َعىَل َخْلِقِه،  َم بِاتِّ َعَلْيِه َوَس��لَّ
��ُكوا بِِه َعِن اهللِ، ُثمَّ َعْن َرُس��ولِِه، ُثمَّ َعْن َدالَلتِِه،  َوَم��ا يِف َأْي��ِدي النَّاِس ِمْن َهَذا إاِلَّ َما مَتَسَّ
ٍء، َيُدلُّ َعىَل َأنَّ َرُس��وَل اهللِ َصىلَّ  َوَلِك��نَّ َقْوَل��ُه إِْن َكاَن َقاَلُه: ال ُيْمِس��َكنَّ النَّاُس َع��َلَّ بَِيْ
َم إِذا َكاَن بَِمْوِضِع اْلُقْدَوِة َفَق��ْد َكاَنْت َلُه َخَواصٌّ ُأبِيَح َلُه َما مَلْ ُيَبْح لِلنَّاِس،  اهللُ َعَلْيِه َوَس��لَّ
ِذي يِل  ٍء ِمَن الَّ ْم َعىَل النَّاِس، َفَقاَل: »ال ُيْمِس��َكنَّ النَّاُس َعَلَّ بَِيْ َم َعَلْيِه فِيَها َما مَلْ حُيَرِّ َوُحرِّ



ر ج�ن جلكراي�شت  امل�شت�شرق ج�ن برت�ن واملب�شِّ

27(

العدد الواحد واألربعون ربيع )2020م - 1441هـ(

ُم  ا َقْوُلُه: »َفإيِنِّ ال ُأِحلُّ هَلُ��ْم إاِل َما َأَحلَّ اهللُ َوال ُأَحرِّ : َوَأمَّ ��افِِعيُّ َأْو َع��َلَّ ُدوَنُْم«، َقاَل الشَّ
َض  َم اهللُ«؛ َفَكَذلَِك َصنََع َرُس��وُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَس��لََّم، َوبَِذلَِك َأَمَر َواْفرَتَ إاِل َما َحرَّ
َبَعُه، َف��اَم مَلْ َيُكْن فِيِه َوْحٌي َفَقْد َفَرَض اهللُ يِف  َعَلْي��ِه َأْن َيتَّبَِع َما ُأوِحَي إَِلْيِه، َوَنْش��َهُد َأْن َقِد اتَّ

��اَم َقبَِل بَِفْرِض اهللِ، َقاَل اهللُ َتَب��اَرَك َوَتَعاىَل: چڻ  َباَع ُس��نَّتِِه، َفَمْن َقبَِل َعنُْه َفإِنَّ اْلَوْح��ِي اتِّ
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہچ س��ورة احل��رش آية 7. ق��ال البيهقّي: وهذا 
حديث منقطع. ]ينظر: معرفة الس��نن واآلثار )الس��نن الوس��طى( ألمحد بن احلسني بن 
��ق: عبد املعطي أمني قلعجي، النارش: دار الوعي- حلب،  ع��ّل البيهقّي أبو بكر، )املحقِّ

سنة النرش 12)1-1991، أحاديث رقم )، 5، 6، 7 املرتجم عبد اجلبَّار ناجي[)1(.

ج�ن برت�ن وكتابه )جمع القراآن واإقراره(
ون أحياًنا إىل رأيم يف كتاب  عجًبا لبعِض الباحثنَي العرِب، واملسلمني عندما يؤرشِّ
��هر جون برتون يف اس��تنتاجات كتابه )مجع  جون برتون يقولون: »ذكر املس��ترشق الشَّ

د«)2(. القرآن( ما لدينا اليوم بني أيدينا من قرآن إنَّام هو مصحف حممَّ
وه��و رأي خاط��ئ متاًما؛ ألنَّ برتون يدف من تفس��ِره ه��ذا إىل أنَّ القرآن الكريم 
ه��و من كتابِة رس��ول اهلل )حاش��اه اهلل(، غر أنَّ مش��كلة هؤالِء الباحث��ني العرب، 
ة املؤامرة يف قول املسترشق برتون هذا  واملسلمني هو عدم فهمهم، وعدم إدراكهم نظريَّ
 )حاش��اه اهلل(، فهو يف رأيه  اء يقصد أنَّ الذي كتب املصحَف هو النبيُّ ا األعزَّ ��ه أيُّ إنَّ
مل يكن كام نؤمن نحن املسلمني تنزيٌل من اهلل سبحانه وتعاىل عن طريق الوحي، وامللك 

)1( أخرجه أمحد بن احلس��ني بن عل�ّي البيهقي يف معرفة الس��نن واآلثار )الس��نن الوسطى(، حتقيق 
ة يف تثبيت خرب  عبد املعطي أمني قلعجي، النارش دار الوعي، حلب، 12)1-1991، باب احلجَّ

الواحد، رقم احلديث ): 9/1، وأخرجه ابن املقرئ يف معجمه: 239/3. 
ة )مجع القرآن( املطبوع يف سنة 1979، مطبعة جامعة كامربيدج: 0-239)2. )2( ينظر باإلنكليزيَّ
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جربئيل، وهذا هو اخلطأ األس��اس الذي يرتكبه كثٌر من املس��لمني عندما يقتبسون 
املعلومات من كتاب جون برتون؛ فام لدينا، وما بني أيدينا من كتاب إْن هو يف رأي جون 
برت��ون ما تمَّ حتريُره، وكتابته من قبل رس��ول اهلل، متاًما كام نطق به كتاُب اهلل الكريم 

يف سورة العنكبوت آيات 8)-51 ٱ ٻ ٻ ٻ چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ.

ُه الطباطبائّي يف املي��زان: ما كان من عادتك قبَل نزول  ومْعن��ى هذه اآليات بام فرسَّ
الق��رآن أن تق��رأ كتاًبا، وال كان من عادت��ك أن ختطَّ كتاًبا، وتكتبه- أي ما كنت حتس��ن 
الق��راءة، والكتابة لكونك أميًّا- ولو كان كذلك الرتاب هؤالء املبطلون الذين يبطلون 
��ه باطٌل، لكن ل�امَّ ملْ حتس��ِن الق��راءَة، والكتابَة، واس��تمرت عىل ذلك،  احل��قَّ بدعوى أنَّ
وعرف��وك عىل هذه احلال ملخالطتك هلم، ومعارشت��ك معهم مل يبَق حملُّ ريب هلم يف أمر 
قته من كتب السابقني، ونقلته من  القرآن النَّازل إليك أنَّه كالُم اهلل تعاىل، وليس تلفيًقا لفَّ

أقاصيصه��م، وغرهم حتَّى يرتاب املبطلون، ويعت��ذروا به، قوله تعاىل: چگ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻچ، ويس��تفاد من 

ل من ذلك أنَّ القرآن ليس  اآلية الس��ابقة كأنَّه ملا ُنفيْت عنه التِّالوُة، واخلطُّ مًعا حتصَّ
ر بقول��ه: چگ گ- أي القرآن- گ  بكت��اٍب مؤلَّف خمط��وط؛ فأرضَب عن هذا املقدَّ
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱچ، ويف قول��ه تعاىل: چڻ ۀ ۀ ہ ہ 

  ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭچ، ملا ذكَر الكتاَب، وأمر النبيَّ

أن يتل��وه، ويدعوه��م إليه ب��ه، وأنَّ منهم م��ن يؤمن ب��ه، ومنُهم من ال يؤم��ن به، وهم 
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الكافرون الظاملون، أش��اَر يف هذه اآلية، واآليَتني بعَدها إىل عدم اعتنائهم بالقرآن الذي 
ة، واقرتاحهم عىل النبّي أن يأتيهم بآياٍت غ��ره، واجلواب عنه؛ فقوله:  هو آية النب��وَّ
چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ، وه��و اقرتاٌح منُهم ب��أْن يأتَيهم بآيات غر 

ة إهليَّة،  الق��رآن تعريًضا منه��م أنَّه ليس بآيٍة، وزع��اًم منهم أنَّ النبيَّ جيب أن يك��ون ذا قوَّ
غيبيَّة يْقوى هبا عىل كلِّ ما يريد، وىف قوهلم: چۀ ۀ ہچ، دون أن يقولوا: لوال 

ة كقوهلم: چچ چ چ ڇ ڇ ڇ  يأتينا بآيات بوصفها نوًعا من الس��خريَّ
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ سورة احلجر، اآليات 

.)1(
 9-6

ة، منها:  الربوفسور جون برتون مسترشٌق بريطاينٌّ يف جامعة أدنربة، وله مصنَّفات عدَّ
ة، املطبوع يف مطبعة جامعة أدنربة يف سنة )199م: مة للحديث، وجهات نظر عامَّ مقدِّ

An Introduction to the Hadith, Islamic Surveys, Edinburgh University 

Press, 1994.
ولُه أيًضا: مصادر الفقه اإلسالمّي، نظرية اإلسالم للنسخ

The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation.

املح�ر االأ�شا�ص الأطروحة برت�ن
يعتق��ُد الباحث القرآيّن الربيطايّن جون برت��ون أنَّ القرآن املوجوَد قد ُنظِّم، ومن ثمَّ 
اعُتمَد عليه من قبل نبّي اإلس��الم نفس��ه، وأنَّ دوَر نبّي اإلسالم يف مجع القرآن، وإعالنه 

)1( ينظ��ر: الطربس���ّي، أبو عل�ّي الفضل بن احلس��ن، جممع البيان يف تفس��ر الق��رآن، دار املرتىض، 
د حس��ني، امليزان يف تفسر القرآن:  بروت، 27)1ه�/2006م: 8/؟؟؟؟؟؟، الطباطبائّي، حممَّ
138/16-0)1. وهذا التفس��ر بحق يعدُّ خر تصوير الفرتاء املسترشَقنْي جون برتون وجون 

جلكرايست، وكذلك خر ردٍّ عىل ادِّعاءاهتم
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ياغة، واحلكم، والنَّسخ  قد ُألغي لصالح مفهوم النَّسخ، وأنَّ أنواع النَّسخ يف كلٍّ من الصِّ
قها الفقهاء املس��لمون حماولًة منهم  ياغ��ة، ولكن من دون احلُكم، هي أموٌر قد لفَّ يف الصِّ
س��وا قاعدًة لقراراهتم الفقهيَّة معتمدين عىل القرآن، عىل الّرغم من أنَّ النصَّ  إىل أن يؤسِّ
ة إش��ارة إىل مثل ه��ذه القرارات، فإن كان نبّي اإلس��الم  الق��رآينَّ يفتق��ر، بل خيلو من أيَّ
��ه مل يعْد بإمكان  قد ق��ام يف الواقع بتأليف��ه، ومراجعته، وإعالن��ه كوثيقة هو القرآن؛ فإنَّ
ث عن هذه احلذوفات، أو النس��وخات يف نص��وص القرآن املوجود بني  الفقه��اء التحدُّ
أيدينا؛ فكان حلُّهم األساس قائاًم عىل تزييف األحاديث من أجل استبعاد، وإقصاء نبّي 
ة ما بعد وفاته.  اإلس��الم من تاريخ مجع النصِّ القرآيّن؛ فعلَّقوا عمليَّ��ة هذا اجلمع إىل مدَّ
ة  إنَّ معاجلة جون برتون للعالقة بني النَّسخ، وبني مجع القرآن تدلُّ داللًة واضحًة عىل دقَّ
هه امليِء، والسلبّي، وعىل  أبحاثِه يف املصادر القرآنيَّة، واإلسالميَّة، ولكن بحسب توجُّ
وايات الت��ي تتعامل مع مجع القرآن إْن هي س��وى  أس��اس كتابه؛ ف��إنَّ األحاديث، والرِّ
ْر فيه  رت يف القرن الثَّال��ث للهجرة، وهناك أمٌر واح��ٌد مل يفكِّ رواي��ات قد نَم��ْت، وتطوَّ
ره  د تصوُّ ليل التارخيّي يؤكِّ املسترشق برتون، ومل يأخْذه يف احلسباِن، وهو فيام إذا كان الدَّ

ر هذه الروايات، واألحاديث)1(. لتطوُّ
وممَّا يالَحظ أنَّ جون برتون يف رأيه املس��اق يف أعالُه هو نس��خة مكرورة ملا فرضه 
املس��ترشق اهلنغ��ارّي إغن��اص جولدتس��يهر Goldziher؛ ففي ع��ام1890، نرش كتابه 
املش��هور باللغة األملانيَّ��ة املوس��وم )Muhammedanische Studien( والذي ُترجم 
عيَّة،  ة(، وبنيَّ فيه كيف عكس احلديث النبوّي اخلالفات الرشَّ ديَّ بعنوان )دراس��ات حممَّ

(1) John Burton, An Introduction to the Hadith, Islamic Surveys (Edinburgh: 

Edinburgh University Press, 1994, P. 66, The Sources of Islamic Law: Islamic 

Theories of Abrogation؛ Examination of the View of John Burton Concerning the 

Relationship between Abrogation and Collection of the Qur’ān 
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��ة يف القرَنني الذيِن أعقبا وفاة رس��ول اهلل بداًل م��ن أن يعكس كالم النبّي  والعقائديَّ
ر األبعاد  د بأنَّ األحاديث ليسْت أكثر من إنتاج لتطوُّ نفسه، وجولدتسيهر بشكٍل عام، يؤكِّ
دد؛ فإنَّ  َلني، ويف هذا الصَّ الدينيَّة، والتارخييَّة واالجتامعيَّة لإلس��الم خ��الل القرَنني األوَّ
ا من رأي املسترشق ُدوزي، الذي كان يثق يف اجلزء األكرب من األحاديث.  رأيه كان ضدًّ
حني كدوزي فيام يتعلَّق بجزء كبر من األحاديث،  يقول جولدتس��يهر: »نحن غر مرجِّ
ولكن ربَّام س��ننظر إىل حدٍّ بعيد يف اجلزء األكرب من األحاديث، فهو يعتقد بالرأي القائل 
ق األحاديث هم  ل من افتعل، ولفَّ ب��أن تلفيق األحاديث بدأ بعد وف��اة النبّي، وأنَّ أوَّ
نون هم الذين عنوا باألحاديث  حابة أنفُسهم، كام يتَّضح من بيانه، فأتباع النبّي املتديِّ الصَّ
، واخلاصِّ منهام، وكذلك  روا أقواَله، سواء يف القطَّاعني العامِّ ة، وهم الذين كرَّ النبويَّ
 يف ما يتعلَّق بمامرس��ة الواجبات الدينيَّة، واالجتامعيَّة، والسلوكيَّة؛ فقد أعقب وفاته
ْت بالصحاب��ة إىل يقطنُوا بلداًنا بعي��دًة، وهنا، أي يف  ��ع رسي��ع يف الفتوحات أدَّ من توسُّ
ة للنَّاس ش��فاهيًّا، وبعد موهتم؛ فإنَّ  ثون باألحاديث النبويَّ البلدان املفتوح��ة أخُذوا حيدَّ

قت«)1(. نْت، وُلفِّ فاهيَّة قد دوِّ ا من هذه األقوال الشِّ كثًرا جدًّ
��ع أكثر  وأعق��ب املس��ترشق جولدتسيهراملس��ترشق األمل��ايّن ش��اخت ال��ذي توسَّ
ممَّ��ا ج��اء يف أطروحة جولدتس��يهر بام ل��ه عالقة باألحادي��ث، وذلك يف كتابه املش��هور 
 )The Origins of Muhammadan Jurisprudence ��دّي  املحمَّ الفق��ه  )أص��ول 
اإلس��الميَّة  للرشيع��ة  )مدخ��ل  األخ��رى  دراس��ته  ويف  1950م،  س��نة  يف   املطب��وع 
An Introduction to Islamic Law( املطب��وع يف س��نة )196م، وق��د ادَّعى فيهام إىل 

ة  ة، وم��ع ما يف نظريَّ أنَّ معظ��م الرواي��ات احلديثيَّة إنَّام قد أنتجْت بعد س��نة 100 هجريَّ
ة، ويف الروايات اإلسالميَّة املتعلِّقة  شاخت من أمهيَّة يف جمال الشكِّ يف األحاديث النبويَّ

(1) Goldziher, Vol. 2, p. 19. Muslim Studies,1971.
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بجمع القرآن الكريم؛ فإنَّ أطروحته قد القت ترحيًبا من بعض املسترشقني، ومن بينهم 
)ج��ون ونزبورو(، و)جون برت��ون(، و)املبرشِّ ج��ون جلكرايس��ت(، لكنَّها يف الوقت 
ضت إىل انتقاداٍت بالغة األمهيَّة من عدٍد من العلامء املس��لمني نظر مصطفى  نفِس��ه تعرَّ
األعظمّي يف دراس��ته )حول كتاب ش��اخت أصول الفقه اإلسالمي(، الرياض، جامعة 

امللك سعود، 1985.
Al-A‘Zamī, M. Mustafā. (1985), On Schacht’s Origins of Muhammadan 
Jurisprudence. Riyadh: King Saud University.

ق بخصوص )مصداقية حديث النبّي: إشكالية زائفة( وكذلك العامل وائل حالَّ
Hallaq, Wael B. (1999). The Authenticity of Prophetic Hadîth: A Pseudo-
Problem. Studia Islamica. No. 89: 77–84.

ق بأنَّ ش��اخت قِد افرتض خط��ًأ أنَّ علامء املس��لمني يف العرص  وجي��ادل فيه��ا وائل حالَّ
ق؛ فمن األرجح أن  وا أنَّ هذا صحيح بش��كل غر منطقي، ووفًقا حلالَّ الوس��يط قد عدُّ
يك��ون األم��ر- وهو أمر واضح للق��ارئ املتأينِّ عند فحص األدبيَّات اإلس��الميَّة- عىل 
يع��ة؛ فالعلامء املس��لمون يف العرص  األق��ل، وبام يتعلَّق األمر بمس��ائل القان��ون، والرشَّ
ون غالبيَّ��ة احلديث صحيحة ع��ىل األرجح، ويب��دو أنَّ ردَّ الفعل العلمّي  الوس��يط َيعدُّ
اهات م��ن العلامء،  عت ع��ىل ثالثة اجتِّ اإلس��المّي، والغ��ريّب عىل أعامل ش��اخت قد توزَّ
ق يف بحث األستاذ حمسن هادي يف بحثه املنشور يف سنة  فاعتامًدا عىل رأي األس��تاذ حالَّ

2001 املوسوم )نقد النّص احلديثّي: إعادة نظر(
Haredy, Mohsen (2001). Hadith Textual Criticism: A Reconsideration. 

Islam Online Archive. Retrieved 4 May 2018.

ل يتمثَّل يف املسترشقني جون ونزبورو John Wansbrough ومايكل  فإنَّ الصنَف األوَّ
كوك Michael Cook اللَّذين كانا يس��عياِن إىل )إعادة تأكيد استنتاجات شاخت(، ويف 
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بعض األحيان إىل جتاوزها إىل أبعد من مغزاها.
ل نظر نبيهة  ��اه األوَّ والصن��ف الثاين من العلامء الذين س��عوا إىل دحض آراء االجتِّ
عب��ود Nabia Abbott، وف��ؤات س��يزين، ومصطف��ى األعظمّي، وجرجيور ش��ويلر، 

ويوهان فوك.
والصن��ف الثَّالث الذي حي��اول الوصول إىل موقف الوس��ط، وم��ن بينهم هرالد 

متزكي، وسانتيالنا، وجي إتش جونبول وجيمس روبسون)1(.

�شخ وجمع القراآن يف راأي برت�ن العالقة بني النَّ
ر- ك��ام أرشن��ا يف أع��اله- آراء كلٍّ من جولدتس��يهر،  الربوفس��ور برت��ون ق��د كرَّ
جم، لكن الفكرة  ضاعة، والرَّ وش��اخت، واألمثلة التي اعتمدها شاخت يف مسائل كالرِّ
األكث��ر أمهيَّة جلون برت��ون يف ما يتعلَّق بجم��ع القرآن هي أنَّ الق��رآن الذي هو موجود 
حاليًّا بني أيدينا قد نظِّم من قبل نبّي اإلسالم )برتون، 1977، ص231-0)2(، ووفًقا 
َفها  لربت��ون أنَّ الروايات التي تؤرشِّ عىل أنَّ القرآن قد مُجَع بعد وفاة نبّي اإلس��الم قد َزيَّ
بعض الفقهاء املس��لمني، والفقهاء هم الذين اس��تعملوا فكرة النَّس��خ من أجل إجازة، 
عيَّة الت��ي مل تُكْن موجودًة، أو  أو إق��رار بعض القرارات، أو األح��كام القضائيَّة، والرشَّ
مذكورًة يف القرآن الكريم، أو التي ال يمكن تواجُدها يف القرآن احلايل، وهذه العمليَّة قد 
أنتجْت بحدِّ ذاهتا الفكرة بأن يستبعد دور النبّي من عمليَّة مجع القرآن؛ ولذلك تعنيَّ أن 
��بُب  يرجَأ تاريخ اجلمع إىل ما بعد وفاة النبّي، وهكذا يرى برتون أنَّ النَّس��خ هو السَّ

الرئيُس من وراء التَّلفيق يف األحاديث، والروايات)2(.

(1) See: Wael B. Hallaq, The Authenticity of Prophetic Hadith: A Pseudo-problem, in 

Studia Islamica, 89, (1999), p. 76.

)2( ينظر: برتون، 1977: 19-18، )13، 166-160، )187-17، 199-197
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نا يف ظلِّ  وبحسب رأيه أنَّ معظم املدارس الفقهيَّة اإلسالميَّة تعتقد بكون عقوبة الزِّ
جم، ومع ذلك، فمن املعروف أنَّ هذه العقوبة ليس��ْت واضحة يف  دة هي الرَّ ظروٍف حمدَّ
الق��رآن املتوافر بني أيدينا، ولكنَّها باألحرى تتناقض بش��كٍل كامٍل معها كام هو مبني يف 
نا ]ويقصد املسترشق برتون اآلية الكريمة  اآلية 15 من س��ورة النِّس��اء التي تتعلَّق بالزِّ

آية 15 من س��ورة النس��اء ٱ ٻ ٻ ٻ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ 
ح أنَّ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ، املرتج��م عبد اجلبَّار ناجي[؛ فاآلية الكريمة ترصِّ

نا هو السجن مدى احلياة. )ينظر: برتون، مجع القرآن، 1977: 72(. عقوبة الزِّ
جُم تقليًدا يف عهد نبّي اإلس��الم )برتون، 1977:  ومن اجلانب اآلخر، فقد كان الرَّ
71-86، 89-91(، وهكذا فنحن نواجه ش��كَلنِي ُمتناقَض��نِي من العقاب بخصوص 
ن��ا، إحدامها ع��ىل وفق ما جاء به القرآن، واآلخر بحس��ب م��ا ورد يف احلديث، وأنَّ  الزِّ
بع��ض الفقهاء املس��لمني يعتقدون بأنَّ احلديث َنس��َخ الُقرآَن يف ه��ذه احلالة)1( أي: نوع 

النَّسخ يف كلٍّ من التُّالوة، واحلكم.

النَّسخ يف التالوة ُدون احلكم.

وع��ىل هذا األس��اس؛ فقد رتَّب املس��ترشق برت��ون كتاَبه عن مجع الق��رآن الكريم 
بحسب الفصول اآلتية ذكرها بعد ترمجتها إىل اللغة العربيَّة:

ُل القسُم األوَّ

املقّدمة:
* العلوم الفقهيَّة اإلسالميَّة.

* العلوم الفرعيَّة للنَّسخ.

)1( ينظر: برتون، 1977: 91-90، 106.
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نسخ احلكم والتيِّالوة.
نسخ احلكم دون التيِّالوة:

اخللفيَّة لظهورالنَّمط، أو الوضع الثَّالث من النّسخ.. 1
التَّفاسري.. 2
نا.. 3 الفقه عقوبة الزيِّ
املثال الثاين للنَّمط أو للوضع الثالث من النَّسخ.. 4
املصحف: التَّدوين غري الكامل للقرآن.. 5

القسُم الثاين

تاريخ مجع النُّصوص القرآنيَّة:
ل.. 1 اجلمع األوَّ
مجع عثامن.. 2
عمليَّات مجع القرآن: مراجعة.. 3
إسناد القرآن: تواتر املصحف.. 4
ة.. 5 استنتاجات عامَّ

فكتاب )مجع القرآن( جلون برتون قد ُنرَش يف عام 1977م بواس��طة مطبعة جامعة 
كم��ربدج، وكلُّ ما فعله برتون هوأنَّه أخذ بنظريَّة جولد تس��يهر، وش��اخت بش��أن عدم 
صدقيَّة احلديث، وطبَّقها عىل تاريخ مجع القرآن الكريم، كام ذكرنا آنًفا؛ إذ ادَّعى شاخت 
)وقبله جولدتس��يهر(، ومن بعدمها ش��اعْت أطروحتهام القائلة: إنَّ مجيع أدب احلديث 
ق من قبل علامء القرن الثَّاين، والثَّالث للهجرة؛ وإْن هي سوى اخرتاعات  مزيٌَّف، وملفَّ
اخرتعْته��ا أقالُم األجيال الالحقة، وهذا األمر قد قاَد ه��ؤالء الفقهاء إىل تطوير مفهوم 
النصِّ القرآيّن، واخرتاع )آيات( تمَّ إمهاهلا، تلك التي تتناول املواقف الفقهيَّة التي أرادوا 
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حابُة   مل يكْن بوس��ِعه أن جيمَع القرآَن؛ فصاَر ال ب��دَّ أن يقوَم الصَّ إثباهت��ا؛ وألنَّ النّبيَّ
ر( يف ما يتعلَّق بتاري��خ مجع القرآن، لكن  د )املزوَّ هب��ذه العمليَّ��ة، وهذا ما يفرسِّ لنا ال��رسَّ

ة جتاهلها برتون متاًما، وهي أنَّ النبي كان أميًّا)1(. هناك نقطة مهمَّ
راسات التَّارخييَّة،  إذن مس��ألة مجع القرآن الكريم كانْت، وما زالت بالنِّس��بة إىل الدِّ
ه بالفعل  والقرآنيَّة العربيَّة، واإلس��الميَّة ميداًن��ا جديًدا؛ إذ مل تثِر االهتامم الذي تس��تحقُّ
كام فعلْت بالنِّس��بة إىل إثارة االهتامم الغريّب هبذه املس��ألة، شأنا ش��أن امليادين األُخرى، 
ها يف دراس��ة، وتتبُّ��ع العل��امء، والباحثنِي العرب  ��ة الت��ي مل تنَْل حقَّ التَّارخييَّ��ة واحلضاريَّ
ة تس��ويغ م��ن جانبنا هل��ذه الظاه��رة العلميَّ��ة!. ولكن  واملس��لمني، ولي��س هنال��ك ثمَّ
الة؛ لكونه يتعلَّق بتارخين��ا، وديننا وإرثنا  ��ة، وفعَّ املوضوع اآلن قد أضحى مس��ألة حيويَّ
��بُب يا ُترى يف مثل عدم االك��رتاث هذا؟ أأِلنَّ العلامء وأعني علامء  العزيز علينا، فام السَّ
اث؛  ��ة العربيَّة واإلس��الميَّة طبًعا، مل جيدوا رضورًةً حتميَّة يف دراس��ة مث��ل هذا الرتُّ األمَّ
ى وجوَدُه العلمّي؟ بمعنى  يات تتحدَّ يات علميَّة إزاَءُه، وأقصد حتدِّ ة حتدِّ لع��دم وجود أيَّ
راس��ة  ة، وذلك ألنَّ مناهج دراس��اتنا لطلبتنا منُذ الدِّ وض��وح رؤاه، وإطر هيكليَّته العامَّ
ة إثارة بخصوص جدليَّة اجلم��ع؛ أي مجع القرآن  االبتدائيَّ��ة؛ فصاع��ًدا تكاد ختلو م��ن أيَّ
اش��دّي  الكري��م، وق��ِد اكتفت بمعاجل��ة املوضوع م��ن زاوية أهمِّ إنج��ازات اخلليفة الرَّ
ى األم��ُر أيًضا إىل أنَّ مؤلَّفات باحثينا، وعلامئنا هي األخرى قد انرصف  الثَّالث!، وتعدَّ
رات  ة مع ظه��ور تطوُّ ه��ا التارخيّي إىل ش��ؤون السياس��ة العربيَّة، واإلس��الميَّة بخاصَّ مهُّ
لبيَّة عىل بلدان الرشق األوسط  ة السِّ االس��تعامر األوريّب، وآثاره السياس��يَّة، واالقتصاديَّ
ادس عرش فصاعًدا؛ وقد ترجع كذلك إىل  منُذ عرص االستكش��افات يف مطلع القرن السَّ

(1) S. Humphreys, Op. Cit., p. 83. R.S. Humphreys, Islamic History. A Framework 

for Inquiry. Princeton 1991, p. 83. 27J. Schacht, The Origins of Muhammadan 

Jurisprudence. Oxford 1950, pp. 4-5. 
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ر احلركة العلميَّة، وحركة األس��اليب البحثيَّة اجلديدة من طباعة إىل حتفيزات علميَّة  تأخُّ
س��ات العلميَّة التي مل يمِض عىل تأسيسها زمٌن طويٌل، املتمثِّل يف  من اجلامعات، واملؤسَّ
ول العربيَّة، واإلسالميَّة وحّثها الباحثني، والطلبة عىل طلب  عدم تش��جيع سياسات الدُّ
، وإىل غر  راس��ات الُعليا، والبحث العلمّي اجلادِّ حلة يف طلبه، ومواصلة الدِّ العلم، والرِّ
رات علميَّة س��بقْتنا فيها أوربا يف ع��رص النَّهضة األوربيَّة، وما بعدها حتَّى  ذلك من تطوُّ

زمانِنا هذا.
فموضوُع مجع القرآن الكريم يَقُع بالفعل يف ضمِن هذا املنظور العلمّي، والسيايّس، 
وا بدراسة مثل هذا املوضوع  والفكرّي؛ فالعلامُء، والباحثون العرب، واملسلمون مل يتمُّ
ر، واالنعتاق من ربقة االس��تعامر  كاْهتامِمه��م بكيفيَّ��ة توعي��ة العقول من أج��ل التح��رُّ
ري��ن، ومهيمنًا عىل مش��اعِرهم، وأفكارهم  احلدي��ث ال��ذي كان جاثاًم عىل صدور املفكِّ
منُذ انطالقة األفكار والنظريَّات القوميَّة العربيَّة، والفارس��يَّة، والرتكيَّة، وغرها، فضاًل 
يًة  عن ذلك فقد كانِت املجتمعاُت العربيَّة، واإلسالميَّة، الشعبيَّة طبًعا، تعيش حياًة متدنِّ
��بع، ويف عاملنا الذي  يف مس��توياهتا املعاش��يَّة حلس��اب الطَّبقات احلاكمة املتخمة من الشَّ
ام كانوا  يَّ��ة من حكَّ ة من جهة، والقوى الوطنيَّة واملحلِّ س��يطرْت فيه القوى االس��تعامريَّ
ة  اهتم من جهٍة ثانية، أولئك الذين ورثوا تلك العادات الس��يِّئة، والضارَّ غارق��ني يف ملذَّ
نَي، والعبَّاسيِّنَي، والُعثامنيِّنَي؛  ام األمويِّ ابقني من احلكَّ للمجتمع العريّب اإلسالمّي من السَّ
فصارْت نمًطا متميًِّزا حلياهتم، وترفهم، وترف حاشيتهم، وبالطاهتم، وُندمائهم، وهلمَّ 
ا، بين��ام كان النَّاُس وهم يمثلِّون الغالبيَّة الُعظمى يعيش��ون حياة ذليلًة، وُمس��تهلكًة  ج��رًّ
رون بيء س��وى اللجوء إىل اهلل تعاىل،  رًة، وجاهلًة، ال يفكِّ دوَن خ��طِّ الفقر، حياًة متأخِّ
ي��ن احلني��ف للنَّجاة من أعب��اء احلياة، وضغوطه��ا متاًما كاحلال��ِة يف يوِمنا هذا حني  والدِّ
ات بام صار  ون إىل نب ثرواِت ش��عوهِبم، واالنش��غال يف امللذَّ ام املس��تبدُّ انرصف احلكَّ
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موظَة الع��رص، ونظام حياهِت��م وهو ُيعرف بالفس��اد االجتامعّي ومواليه��م وبطاناهتم، 
ي��ن اخلالص  ًة ُأخرى فلج��ؤوا إىل اهلل تع��اىل، وإىل الدِّ ��ه النَّ��اُس اليوم م��رَّ  وهك��ذا توجَّ
انيَّة، والبغضاء،  ام األبالسُة بعباءاهتم املتدنِّسة بالرشَّ ين الس��يايّس الذي يلبسُه احلكَّ ال الدِّ

والكراِهية لإلسالم، وتعاليمه وطقوسه.
أق��وُل هذا تعقيًبا ع��ىل فكرة ابتعاد النَّاِس عِن التَّفكر بمس��ألة مجع القرآن الكريم، 
د، يف زمن أخذ األجانب  أو تاري��خ القرآن، وكيفيَّة مجعه وتوحيده يف قرآٍن واح��ٍد موحَّ
ؤون يف كتاباهتم،  ي��ن الغربيِّني، وحفن��اٌت من العرب يتج��رَّ ين، وغر املبرشِّ م��ن املبرشِّ
اء املعروفنَي،  ا بالقرآن الكريم؛ فالنَّاُس يس��تمعون يوميًّا إىل أصوات القرَّ ومواقفهم ضدًّ
��وا يف حينها بكيفيَّة تدوينِ��ه، أو مجِعه، أو يف  وه��م يقرؤون الق��رآَن دائاًم؛ فلامذا إذن يتمُّ
ة بجمِعه، وتدوينِه؟، الس��يَّام وإنَّ الف��رَد ربَّام كان مطَّلًعا  األحادي��ث، والروايات اخلاصَّ
ة، وهي باألحرى مرويَّات  عىل املرويَّات التارخييَّة التي وردْت خطًأ بصيغة أحاديث نبويَّ
نن،  حاح، والسُّ قد ُرويت عن صحابِة رس��ول اهلل املتواجدة يف كتب، ومؤلَّفات الصِّ
جاليَّة، والرتامجيَّة، ومؤلَّفات اجلُرح  ويف مؤلَّفات املصاح��ف، واملؤلَّفات التَّارخييَّة، والرِّ
يات الغربيَّة  والتَّعدي��ل، وبقيِت احلاُل كذلك إىل أن وعى العقُل املس��لُم عىل أث��ر التحدِّ

املفاِجئة، واملبارَشة، وغر املبارَشة.
��بات الكهفّي من دون نشاٍط، وفعاليٍة كتلك  فبينام كان العقُل املس��لُم مستسِلاًم للسُّ
ابع  التي نض فيها املسلمون، عرًبا وغر عرٍب، يف عرص النهضة اإلسالميَّة يف القرن الرَّ
ة األصول، والتَّاريخ، والتَّفسر، ويف عرص املؤلَّفات  اهلجرّي/العارش امليالدّي عرص أئمَّ
عن مج��ع القرآن، وتدوينه، وعن اختالف القراءات، وعن العلوم اإلنس��انيَّة، والعلميَّة 
س��اته  امه، ومؤسَّ س��اته العلميَّة؛ بل بحكَّ البحت��ة، كان الغرب بعلامِئه، ومعاهده، ومؤسَّ
ًه��ا نح��و تطوير العلوم التي اقتبس��وها م��ن العرب، وجعله��ا، بعد أن  السياس��يَّة متوجِّ
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ياس��ة، أكثر مالءمًة، ومعارصًة للحداثِة، والعرصنة  ين عن السِّ نجحوا كثًرا يف فصل الدِّ
ُل دراس��ة  ائ��دة، ويف املجال الذي نحن بصدده، فقد ظهرْت أوَّ العلميَّ��ة، والصناعيَّة الرَّ
عن تاريخ القرآن للمس��ترشق األمل��ايّن الالمع ثيودور نولدكه Th. Noldeke املوس��وم 
)تاري��خ الق��رآن Geschichte des Qurans( الذي طب��ع يف كوتنجن Gottingen يف 
ع��ام 1860، والدراس��ة يف األصل هي دراس��ة نولدكه للدكتوراه ق��د حصل عليها يف 
س��نة 1856؛ وكان��ت بعنوان آخر هو )أص��ول وبنية أو تركيب الس��ور القرآنيَّة(، وقد 
قه، وأج��رى عليه تعدي��الٍت، وأفكاًرا جمموع��ٌة من العلامء  د كت��اب نولدكه، وحقَّ ج��دَّ
َل  األملان أيضا أبرزهم فردريك ش��اويل Fredrich Schwally. وبذل��ك يعدُّ نولدكه أوَّ
ة دراس��ًة جامعًة ش��املًة لرواية مجع القرآن الكريم وتدوينه، كام  ل مرَّ مس��ترشٍق وفَّر ألوَّ
ا الدكتور مرتىض كريمي نيا Morteza Karimi-Nia يف بحثه القيِّم املنش��ور يف  يرى حقًّ
راس��ات القرآنيَّة املطبوع يف مطبعة جامعة أدنربة يف س��كوتلنده يف س��نة 2013  جملَّة الدِّ
)عدد 1/15( صفحات )6)-68(؛ إذ ند نولدكه بدراس��ة مستقلَّة عن هذا املوضوع 
اإلس��المّي اخلطر حتمل عنواًن��ا واضًحا )تاريخ القرآن(، والواقع إنَّ املس��ترشقني قبل 
��ن املس��ترشق األملايّن أيًضا غوستاف فايل  نولدكه مل يكونوا مهِملنَي هذا امليدان؛ إذ دشَّ
 )أو في��ل( Gustav Weil )1808-1889( يف كتاب��ه ح��ول التَّاري��خ النَّق��دّي للقرآن
 + ليب��زج  يف  املطب��وع   Historische-kritische Einleitung in den Koran

ق إلي��ه املس��ترشق األس��كتلندي ولي��م موي��ر   بيلدفيل��د يف ع��ام ))18، وم��ا تط��رَّ
 ،)1()The Life of Mahomet د William Muir )1819-1905( يف كتاب��ه )حياة حممَّ

واملطب��وع يف لندن )1858-1861(، وهو يف أربعة أجزاء، وما كتبه املس��ترشق األملايّن 
��د حي��اة  ألوي��س س��ربنجر Aloys Sprenger )1813-1893( يف كتاب��ه )حي��اة حممَّ

وتعاليمه: وفًقا ملصادر غر مستعملة إىل حدٍّ كبر(

(1) Schacht, ibid., p. 149.
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(Das Leben und Lehre des Mohammad: Nach bisher grosstentheils 
unbenutzen quellentbearb)

ويق��ع يف ثالثة أج��زاء، وطبع يف برلني ب��ني 1861-1865. ولكن الريادة يف مناقش��ة 
، وغره ع��ن مجع القرآن ترجع إىل نولدكه، واملس��ألة  الرواي��ات التي أورده��ا البخاريُّ
األكثر أمهيَّة بالنِّس��بة إىل هذا املوض��وع أنَّ تأثرات )تاريخ القرآن( لنولدكه كانت كبرة 
عىل املواقف اإلس��الميَّة كام س��نرى الحًقا؛ فتاريخ القرآن هذا قد نبَّه الباحثني املسلمني 
ع��ىل خطأ مواقِفهم غر املكرتثة ملكانة القرآن الكري��م، ولضورة الولوج يف هذا الباب 
ة، ويف دراس��ة القرآن ومجعه وتدوينه طبًعا؛  ألمهيَّت��ه يف جماالت أعامهلم الدينيَّة، والعقديَّ
ي��ن الذين أعقب��وا مرحلة ثيودور  ف��إنَّ تقوي��م الغرب، وأقصد من املس��ترشقني واملبرشِّ
اًقا إىل درجة كبرة، وقد عربَّ الربوفس��ور هرالد موتزكي )أو متزكي(  نولدك��ه مل يكن برَّ
Harald Motezki وه��و من جامعة نجمغن Nhjmegen )وهي أكرب مدينة يف اجلنوب 

الرشق��ّي م��ن األرايض املنخفض��ة Netherlands( يف بحث قيِّم بعن��وان )مجع القرآن: 
رات احلديث��ة يف مناهج البحث  إع��ادة النَّظ��ر يف وجهات النَّظرالغربيَّ��ة عىل ضوء التطوُّ
ال، غ��ر أنَّ املؤلِّف قد  ل عمل فعَّ العلميَّ��ة)1(، بقول��ه: صحيح إنَّ عمل نولدكه يع��دُّ أوَّ
نج، وتبنَّى الرواية اإلسالميَّة املتيرّسة Standard عن مجع وتاريخ القرآن، والربوفسور 
��ات املعروفة يف مجع الق��رآن زمن اخلليفة  ر املرويَّ ��ه كرَّ يقص��د أنَّ املس��ترشق األملايّن كأنَّ
ق أو  ل، ومجع��ه زم��ن اخلليفة الثَّالث، م��ن دون أن حيلِّلها أو يغربلها؛ ك��ام فعل حمقِّ األوَّ
د الكتاب فردريك ش��اويل Schwally ال��ذي خَلص إىل آراء خمتلف��ة كثًرا عن آراء  جم��دِّ
 Bergstrasser نولدك��ه، ثمَّ أعق��ب ذلك حتقيًقا آخ��ر قاَم به املس��ترشُق برجس��رتارس

(1) Das Leben und Lehre des Mohammad: Nach bisher grosstentheils unbenutzen 

quellentbearb.

ويقع يف ثالثة أجزاء، وطبع يف برلني بني 1865-1861.  
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وبرت��زل Pretzl ومجي��ع ه��ؤالء العلامء األملان ق��د وضعوا نصَب أعينِهم إش��كاليَّة مجع 
لوا إىل آراٍء  نن، وتوصَّ حاح، والسُّ القرآن بحس��ب املرويَّات التي وردت يف مؤلَّفات الصِّ
��ة من هذه الروايات، وبعٌض منُهم قد رفَضها رفًضا كاماًل، أو وقَف إزاَءها موقًفا  يَّ ضدِّ
غرمؤيِّد يف مدى مصداقيَّتها؛ فرفض قبوهَلا، واستحساَنا، وباملناسبة فقد ألَّف الدكتور 

هرالد متزكي Harald Motzki بحًثا قيِّاًم آخر عنوانه:
Alternative account on the Quran’s formation in The Cambridge 
Companion to the Qura (Ed. by Jane Donner Mcauliffe,1st Ed., 
Cambridge University Press, 2006), Pp. 65-67.

وله بحوث ُأخرى فضاًل عن حتقيِقه الكتَب باالشرتاك مع آخرين، كالذي كتبه يف بحثه 
ر االهتامم بجمع القرآن  املوس��وم )وقفة عىل أحاديث بشأن مجع القرآن()1(، كذلك تطوَّ
ل إىل حالة دراس��يَّة للامجس��تر، والدكتوراه نظَر ما ق��ام به الدكتور  يف الغ��رب؛ ليتحوَّ
عة واملنهجيَّة بعنوان )مجع القرآن( دراسة تارخيية نقدية...  شهزاد سليم يف دراسته املوسَّ
ابقة  وقِد اعتمد يف عرضه لوجهات نظر الغربيِّني عىل دراسة الدكتور هرالد متزكي السَّ

كر)2(. الذِّ
وقد أعاد بعض املس��ترشقني، والباحثني يف الغرب النَّظر يف منهجيَّة دراساهِتم عن 
راس��ات اإلنس��انيَّة؛ فكتب  رات العلميَّة احلديثة بالنس��بة للدِّ هذا امليدان يف ضوء التطوُّ
الربوفسور هرالد متزكي موضوع مجع القرآن يف دراسة أطلق عليها )مجع القرآن: إعادة 
ات املنهجيَّ��ة احلديثة(، وكتب هربرت برغ  النظر يف الدراس��ات الغربيَّة يف ضوء املتغرِّ
ة  طات منهجيَّة ملواقف، ومنهجيَّة، ونظريَّ Herbert Berg بحًثا بعنوان )مضام��ني وتورُّ

(1) Alternative account on the Quran’s formation in The Cambridge Companion 

to the Quran, (Ed. by Jane Donner Mcauliffe ,1st Ed. Cambridge University Press, 

2006), Pp. 65-67.
(2) Collection the Quran: A critical and historical study of Al-Farahi’s views.
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.)John Wansbrough )املسترشق جون ونزبورو )أو ونزبورو
ة التي بدأ املسترشقون يف تأسيِسها،  ومن املمكن أن نسلِّط الضوَء عىل األطر املركزيَّ
رت  ة، واملنهجيَّة التي نضجْت، وتطوَّ ات الفكريَّ ل إىل دراسة املتغرِّ ومن بعد ذلك نتحوَّ
ة،  عرب االس��تعانة بالعلوم األُخرى، وعىل وجه اخلصوص االستعانة باملكتشفاِت األثريَّ
��ة الرسيانيَّة،  والنُّق��وش يف صح��راء النَّقب ع��ىل وجه اخلص��وص، واملتابع��ات اللغويَّ
واآلراميَّ��ة، ومتابعات وثائق أوراق ال��ربدي، ومتابعات املخطوط��ات القديمة للقرآن 
زت عليه دراس��ات  الكري��م، وغرها من نتائج منه��ج البحث العلمّي احلديث التي ركَّ
كت كثًرا باملوارد التي اعتاد البحث التارخيّي العريّب،  املس��ترشقني املحدثنَي، والتي شكَّ
ة التي انتظمت، واقترصت  راسات اإلسالميَّة التَّقليديَّ واإلسالمّي االعتامد عليها يف الدِّ
يف تعامِله��ا مع عمليَّة مجع القرآن الكري��م عرب ومن خالل رواية معركة الياممة التي كان 
ك املس��ترشقون، وغر  مصدُره��ا الرئيس البخارّي يف صحيحه، تلك الرواية التي ش��كَّ
املس��ترشقني يف تصديقها ألْن تكون العامل الوحيد واألساس يف الرشوع بجمع القرآن 
راس��ات أنَّ هناك مراحَل جلمع القرآن ال بحسب رواية البخارّي  الكريم؛ فقد بيَّنت الدِّ
ل، وبمشورٍة من  ل زمن اخلليفة األوَّ ت بمرحلة اجلمع األوَّ ش��ة؛ إذ مرَّ املضطربة واملشوَّ
الصحايّب عمر بن اخلطاب، ومرحلة اجلمع الثَّانية خالل زمن اخلليفة الثَّالث وبمش��ورة 
مْتها زوُج رس��ول اهلل حفصُة بنت عمر  الصح��ايّب حذيفة بن اليامن، واملس��اعدة التي قدَّ
ابن اخلطَّاب التي كانْت حتتف��ظ باملصحف الذي أنتجته املرحلة األوىل؛ وهلذا متحورْت 
يكاهتم وطعوناهتم  هات، واهتاممات، وتفس��رات املس��ترشقني، ورؤاهم، وتش��كِّ توجُّ
ة عىل القرآن الكريم، وبام له عالقة برس��ول اهلل بالوحي،  ة، وغر التبش��ريَّ التبش��ريَّ

كر احلكيم عىل األوجه اآلتية: وبنزول آيات الذِّ
فنظريَّة جون ونزبورو يف كتابيِه اللَّذيِن ش��هرا كثًرا هبام بني أوس��اط املس��ترشقني، 
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ين يف الغرب، والعامل ويف الرشق العريّب، واإلس��المّي، ومها )دراسات  والعلامء واملبرشِّ
ق إىل عرضهام وتقويمهام  قرآنيَّة(، و)الوس��ط الطائفّي أو املذهبّي(؛ ومها كتابان قد تطرَّ
ين، وهذا يدلُّ داللًة  خني األوربيِّني، واملبرشِّ كثٌر من املس��ترشقني، واإلعالميِّني، واملؤرِّ
ك فيها بكون القرآن الكريم  ا يف آرائِه التي ش��كَّ ني جدًّ قاطع��ًة عىل أنَّ هؤالِء كانوا مهتمِّ
س��ول، أو  قد مُجَع، أو ُكتَب، أو حتَّى أنَّه كان موجوًدا ككتاب مس��تقلٍّ إبَّان عهد الرَّ
ًرا بحدود  ن إالَّ متأخِّ اش��دين، واألمويِّني، وه��و- القرآن الكريم- مل ي��دوَّ ��ان عهد الرَّ إبَّ
القرن الث��اين للهجرة، وربام القرن الثَّالث للهجرة، وقد انقس��مت آراُء، ووجهات نظر 
ة كام ظه��ر ذلك عند  ب��ني عىل نظري��ة ونزبورو عىل جهت��نِي بني املؤيِّد، املؤيِّد بش��دَّ املعقِّ
تالميذ املس��ترشق ونزب��ورو، وه��م يف الواقع يمثِّل��ون اجليَل املعارَص من املس��ترشقنَي 
املش��هورين بكثرة كتاباهتم، وآرائهم يف جمريات التَّاريخ اإلسالمّي، ويف صدر اإلسالم 
عىل وجه التَّحديد أمثال مايكل كوك، وباتريشيا كرونه، وهاوتنغ، وذهب بعض هؤالء 
��ة ونزبورو إىل ح��دِّ التَّهليل، واإلط��راء؛ ألنَّ ونزبورو قِد  اعم��ني، واملؤيِّدي��ن لنظريَّ الدَّ
انتقَد اإلس��الَم، والقرآن وفنَّد أقوال املصادر اإلسالميَّة األوىل نظر ما أظهرُه املسترشق 
اإلس��بايّن الربيطايّن كارلوس س��يجوفيا Andrés Segovia Carlos الذي عنون عرضه 

آلراء ونزبورو بالعنوان
John Wansbrough and the Problem of Islamic Origins in Recent 
Scholarship: A Farewell to the Traditional.

ك��ام عبَّ���ر  ��ة)1(،  للتَّقليديَّ ج��ون ونزب��ورو وإش��كاليَّة األص��ول اإلس��الميَّة، وداع��ا 
أيًض��ا املس��ترشق املب��رشِّ ال��ذي وقفنا عىل دراس��ته مس��هًبا يف دراس��ة أخ��رى رينولدز 
وغ��ره، ويف الّط��رف اآلخ��ر وق��َف ع��دٌد م��ن املس��ترشقني، واإلعالميني ع��ىل انتقاد 

(1) Andrés Segovia Carlos, John Wansbrough and the Problem of Islamic Origins in 

Recent (Raditional) Scholarship: A Farewell to the Traditional.
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م��ا جاء ب��ه ونزبورو م��ن آراء كام ه��و يف حال��ة بيَّنها فريد دون��ر يف كتابه ع��ن روايات 
يف   Estelle Whelan وي��الن  وإيس��تيال  اإلس��الم،  أص��ول  ع��ن  التارخييَّ��ة  د  ال��رسَّ
ر للق��رآن)1(  دراس��تها املوس��ومة )دلي��ل أو ش��اهد من��ي: يدل��ل ع��ىل مصح��ف مبكِّ
Forgotten Witness: Evidences for the Early Codification of the Qur’an

واملوضوع ما زال يثُر جداًل بني املس��ترشقني املعنيِّني بش��أن كيفيَّة مج��ع القرآن الكريم، 
راس��ات القرآنيَّ��ة بش��كٍل ع��ام، وواف��َق ظه��وُر كتاب الربوفس��ور ج��ون برتون   والدِّ
John Burton املوس��وم )مج��ع الق��رآن Collection of Qur’an()2( يف الس��بعينيَّات 

معارًصا لظهور كتايَب جون ونزبورو املش��ار اليهام آنًفا، واملالَحظ أنَّ كتاب برتون الذي 
��ن أيًض��ا آراًء ختتلف عن تل��ك التي متحورحوهل��ا كتاب )دراس��ات قرآنيَّة جلون  تضمَّ
ًة بني صفوف املسترشقنَي يف بريطانيا، وعموم أوربا؛ ولعلَّ القارئ  ونزبورو( مل يثِْر ضجَّ

اللبيب يتساءل عن السبب يف ذلك؟.
أقول: وبش��كل مبارَش؛ ألنَّ برتون قد ناقش املصادر اإلس��الميَّة بخصوص عمليَّة 
مج��ع الق��رآن الكريم، لكنَّ��ه مل يصْل إىل درجٍة تتمثَّ��ل يف إنكارِه وجوَد الق��رآن، أو إنَّه مل 
ده��ا ونزبورو؛ لذلك فإنَّ برتون يف نظر املس��ترشقني،  ة التي حدَّ يُك��ْن موج��وًدا قبل املدَّ
��ة ونزبرور مل جي��ُدوا يف الكتاب فائدًة من عرض��ه، أو فائدة  اعمني لنظريَّ ي��ن الدَّ واملبرشِّ
��بب مرَّ كت��اُب برتون من دون  م��ن تطوي��ر اآلراء التي أدىل هبا ج��ون برتون؛ وهلذا السَّ
ي��ن، علاًم بأنَّ الدكتور س��يف اهلل وإلياس كريم  تعقيٍب من وس��ط املس��ترشقنَي، واملبرشِّ
 ق��د مجعا ب��ني االثن��ني جون ونزب��ورو وج��ون برت��ون يف عنوان س��اخر وه��و ربام هو
Wansbrough Burton: A Tale Of Two Conspiracy-Mongers ونزبورو وبرتون: 

(1) Whelan, Estelle. Forgotten Witness: Evidences for the Early Codification of the 

Qur’an, 29.

(2) John Burton, Collection of Qur’an (Nov., 1979), 30.
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جي املؤامرة)1(، ومن املعروف أنَّ هناك صيغًة مكثَّفًة لتاريخ البحث  قص��ة اثنني من مروِّ
العلمّي التي يقوم هبا العلامُء الغربيُّون بش��أن مس��ألة مجع القرآن الكريم، وهذا التَّاريخ 
، أو بالنموِّ يف امليل إىل االنتقاص من القيمة التَّارخييَّة للروايات اإلس��الميَّة  يتميَّ��ز بالنموِّ
اهتم التي حياولون  بخصوص املسألة، ورضورة إحالل مصادر ُأخر بديلة، ووفاًقا لنظريَّ
بواس��طتها تفس��ر: كيف أنَّ النصَّ القرآينَّ كام هو موجود اآلن، وما رأُي املسلمني جتاَه 
تارخيهم؟، فالعلامُء األربعة الذين يستقصون املسألة يف هذا القرن قد وصلوا إىل استنتاجاٍت 
خ الوقت خالل  خمتلفة متاًما يف ما يتعّلق بتارخييَّة اجلمع القرآيّن: ش��اولل Schwally يؤرِّ
ل  ة عثامن، ومنغانا Mingana يرى أنَّ ذلك كان يف زمن عبد امللك يف ناية القرن األوَّ مدَّ
 اهلج��رّي، وونزب��ورو يراه يف بداي��ة القرن الثال��ث للهجرة، وبرتون ي��راه يف زمن النبّي 
)2(، فيقول 

 (The Collection of the Qur’an (by John Burton), Nov., 30, 1979)

ة لعمليَّة مجع  س��يُف اهلل إنَّ ونزبورو يقرتح نسخًة بديلًة عن الرواية اإلس��الميَّة التَّقليديَّ
الق��رآن، وتأليف الق��رآن Composed؛ وجون برتون هو تلميٌذ س��ابق لونزبورو؛ فقد 
ل إىل استنتاجاٍت  ش��غَل نفَسه يف املشكلة نفسها، ويف وقٍت معارص لونزبورو، وقد توصَّ
ا عِن اس��تنتاجات ُأس��تاذه، ولكنَّها ظهرت يف السنة نفسها؛ أي 1977 جيادل  خمتلفٍة جدًّ
د، بينام قال وتزب��ورو إنَّ ذلك اجلمع  برت��ون بأنَّ القرآن ق��د مُجع، وُصنِّف يف حي��اة حممَّ
ة املتعلِّقة  كان بحدود سنة 800 م، وكالمها رفض Reject الروايات اإلسالميَّة التقليديَّ
بعمليَّ��ة اجلمع التي مُجع فيها النصُّ القرآيّن، وكالمها أيًضا قِد اعتمَد عىل التوقُّع بوصفه 
ة املس��يحيَّة الذي��ن كان من املف��روض أن حيبِّذوا  أساًس��ا آلرائه��ام، والبعثات التبش��ريَّ
دونه ظاهًرا؛ فقد  ة، ذلك املنهج البحثّي الذي يؤكِّ ث عن املنطق، والوحدة الفكريَّ التحدُّ
ة  ة ونزبورو، وممَّا جيدر ذكُره أنَّ ونزبورو كان يعتقد يف نظريَّ تبنَّوا، وبشكل عجيب، نظريَّ

(1) Wansbrough & Burton: A Tale of Two Conspiracy-Mongers.

(2) J. Wansbrough, Review of John Burton’s The Collection of The Qur’an.
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ة  برتون عن مجع القرآن بأنَّه يعدُّ عماًل رائًعا، واس��تثنائيًّا، وإن هو إالَّ ثمرة دراس��ة جديَّ
��نوات)1(؛ فاعتامًدا ع��ىل برتون إنَّ النبّي نفَس��ُه كان قد مجع  اس��تغرقت كثًرا مَن السَّ
ولة اإلس��الميَّة مل يس��تطِْع دائاًم،  ُه كان يف خضمِّ مس��ؤوليَّات الدَّ القرآَن، ومهام يُكْن فألنَّ
َر النُّصوَص احلقيقيَّة لكلامت القرآن تلك التي كانْت ُتوحى إليه أو  وباس��تمراٍر أن يتذكَّ
َف القرآَن إبَّان حياته، وطاملا أنَّ النَّسَخ قد نشَأ يف  ْن من أن يؤلِّ ل عليه، ولذلك مل يتمكَّ تنزَّ
ر الفقهاُء مفهوَم النَّس��خ،  خالِل حياتِه؛ فحس��ب وجهة نظر برتون أدَّى ذلك إىل أن يطوُّ
وإىل أن يبتدعوا، أو خيرتُعوا )آيات( تلك التي ُأسقطْت، أو ُأمهلْت مَن املصحف والتي 
ْن  تتعام��ل مع املوضوعات الفقهيَّة التي يرغبون بالربهن��ة عليها، ول�امَّ كان النبيُّ مل يتمكَّ
م��ن مجع أو تأليف القرآن؛ فإنَّه ال بدَّ للّصحاب��ة أن يقوموا بذلك، وهذا األمر هو الذي 
رة املتعلِّقة بتاريخ تأليف القرآن، ويذكر برتون )أنَّ  وايات املزوَّ يف��رسِّ لنا كيفيَّة تلفيق الرُّ
افع(؛ أي يف إثبات رشعيَّة النَّس��خ قد حثَّت املس��لمنَي عىل إقصاء دور النبّي من  هذا الدَّ
ُه دافٌع، وباعٌث كان مفروًضا عليهم، وجُمرَبين عليه،  تاريخ عمليَّة مجع النصِّ القرآيّن. إنَّ
ة حال؛ فلامَّ  ور لعثامن يف مس��ألة اجلمع، وع��ىل أيَّ واعت��امًدا عىل برتون؛ لذلك أعطي الدَّ
ور يف عمليَّة  ل الناس رشف الدَّ كانْت ش��عبيَّة عثامن قد تدهورْت بني مجوع النَّاس، فحوَّ
ل إىل أيب بكر وعم��ر، وأعطي لعثامن دوًرا ضئياًل، وم��ع كلِّ هذه الروايات  اجلم��ع األوَّ
شة واملضطربة Jumbled التي ظهرْت بني أن يكوَن أبو بكر قد مجع القرآن أْو ال،  املشوَّ
وبني عمر بن اخلطَّاب، وواقًعا فإنَّ برتون مل يدعْم كالَمُه هذا بأيِّ دليٍل قوّي، إنَّ املثال 
ضاعة Suckling واحلقيقة  جم، وآية الرِّ النموذجّي، واألس��اس الذي اعتمده هو آية الرَّ
م اآليات للربهنة  ليَل القويَّ عىل ادِّعاءاته، أو مزاعم��ه، وإنَّه قد قدَّ إنَّ برت��ون مل ُيِق��ِم الدَّ
رُه يف مجيع مفاصل كتابِه؛ فإْن  ��ة أطروحتِه، وهذا هو املثال الوحيد الذي يك��رِّ ع��ىل صحَّ

(1) The School Of Oriental & African Studies, 1978, Volume 41, p. 370.
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كان إدع��اؤه صائًب��ا لكان قد ذكر آياٍت أخ��رى، وهي كثرٌة تلك الت��ي تعطي األحكاَم 
الفقهيَّة، لكنَّها ُأسقطْت مَن املصحِف، ومهام يكن األمُر فإنَّ أطروحة برتون مجيعها قِد 

استندت عىل املفهوم اخلاطئ بحدِّ ذاتِه جلولد تسيهر وشاخت)1(.
ن قس��َمني،  وكت��اب برتون مجع الق��رآن The Collection of the Qur’an يتضمَّ
تناول يف القس��م األّول منهام مواضيع تتعلَّق بعنوان هذ القس��م وه��و )القرآن والعلوم 
اإلس��الميَّة الفقهيَّة أوالرشعيَّة(، بمعنى مواضيع ال عالقَة هلا بعمليَّة مجع القرآن الكريم 
بص��ورٍة مب��ارَشٍة، لكن مؤلِّف الكت��اب يدف م��ن وراء ذلك إىل مجل��ة معطيات؛ فهو 
م��ة الكتاب، أو هذا القس��م احلديث عن العلوم اإلس��الميَّة الفقهيَّة،  ��ص بعد مقدِّ خيصِّ
ب ذلك موضوع جوهرّي هو العلم الفرعّي النَّس��خ، بعد ذلك إىل  عيَّ��ة؛ ثمَّ يعقِّ أو الرشَّ
موضوع مركزّي آخر حتت عنوان )نس��خ احلكم والتالوة ونس��خ احلكم دون التالوة(؛ 
يغة الثَّالثة من  ��كل الثَّالث، أو الصِّ فينتق��ل إىل فصٍل خاصٍّ باخللفيَّة التارخييَّة لظهور الشَّ

النَّسخ، ويشتمل عىل:
أ. الّتفسر أو التَّأويل.
نا. ب. الفقه عقوبة الزِّ

يغة الثَّالثة من النَّسخ. كل، أو الصِّ ج. املثال الثاين عىل الشَّ
بع��د ذلك، ويف الفصل اخلامس، وعنوانه )املصحف تدوين غر متكامٍل للُقرآن(، 
وه��و املوضوع ال��ذي ُيعنى بجمع القرآن الكريم، ولكن ُربَّ س��ائٍل يُق��وُل: ملاذا جعَل 
ل فصل للقسم الثَّاين  احلديث عن املصحف يف هذا القس��م، ومل يدجمُْه بالقسم الثاين كأوَّ
ا، هو تاريخ مجع نصوص القرآن، ولعلَّ اجلواب يكمن يف اآليت:  الذي حيمل عنواًنا عامًّ
ل ُيعنوُن املوضوع بعنوان )املصحف: التدوين  فهو عىل الصحيفة 103 من القس��م األوَّ

)1( ينظر: سيف اهلل، املصدر أعاله )برتون وجون ونزبوروغ قصة مؤامرة(: )3.
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غ��ر الكام��ل للقرآن()1(، ويبدأ باحلدي��ث عن أنَّ مجيَع ما يتعلَّق هب��ذا مصدُره األخبار، 
أو الرواي��ات احلديثيَّ��ة، ُيضاف إىل ذلك التَّفس��ر، تفس��ر تل��ك األخب��ار احلديثيَّة، إنَّ 
ضاعة كانْت جزًءا مَن  جم، والرِّ جمموعة واحدة من هذه ترصُّ عىل أنَّ نظام، أو قاعدة الرَّ

 
الُقرآن.

��ا املجموع��ة األُخرى؛ فتحاجج ع��ىل أنَّ عقوبة الرجم قد ُأدخل��ْت زمن النبّي،  أمَّ
بوصف��ه ُعن��رًصا من عنارص س��نَّته، ويتناول فيه مفص��الًّ يتعلَّق بالعالق��ة بني املصحف 
والكت��اب، إذن فاملوض��وع مل يُكْن لُه صلٌة بأصل عمليَّة اجلم��ع؛ إنَّام بام لعالقة بالعنوان 
ص لعمليَّة مجع القرآن،  ��امل هلذا الفصل وهو النَّس��خ، والقسم الثَّاين الذي هو خمصَّ الشَّ

ن الفقرات اآلتية: ئيس)تاريخ مجع نصوص القرآن(؛ فيتضمَّ وعنوانه الرَّ
ل.. 1 ادس: اجلمع األوَّ الفصل السَّ
الفصل الّسابع: مجع عثامن.. 2
ة.. 3 الفصل الّثامن: عملّيات مجع القرآن: نظرة عامَّ
الفصل الّتاسع: إسناد القرآن: تواتر املصحف.. )
ة، األعامل أو الكتب املذكورة.. 5 الفصل العارش: االستنتاجات العامَّ

املالحظات، الِفهر�ص
ز بش��كٍل رئي��ٍس عىل اجلمع الذي تمَّ زم��ن اخلليفة عثامن؛  واملالح��ظ أنَّ برتون ركَّ

(1) J. Burton, The Collection Of The Qur’an, 1977, Cambridge University Press,=  
=pp. 239-240.(35

 The Collection of the Qur’an A Reconsideration of Western Views in Light of 

Recent Methodological Developments *Harald Motzki (University of Nijmegen)

P.11. WANSBROUGH, Quranic Studies, Oxford 1977 P. 44, 47, 52. J. BURTON, 

Collection of the Quran, Cambridge 1977. P. ???. Harald Motzki, P. 7.
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بر، وس��عيد  حابة عبد اهلل بن الزُّ إذ عنيَّ زيد بن ثابت، وثالثة ش��باب من جيل أبناء الصَّ
ة نس��خ؛ ثمَّ  محن بن احلارث بن هش��ام؛ فنَس��ُخوا املصحَف يف عدَّ ابن العاص، وعبد الرَّ
ل بروايٍة عن  َع هذا املصحف عىل األمصار اإلس��الميَّة، وابتدأ حديَثه يف الفصل األوَّ ُوزِّ
، ول���امَّ جيمِع القرآن يف كتاٍب  س��ول قد تويفِّ ح��ايّب زيد بن ثابت؛ إذ روى أنَّ الرَّ الصَّ
ب عىل الرواية، بقولِه:  ل تناُقض يف رواية زيد ح��ني يعقِّ واحد، وبرتون يكش��ف عن أوَّ
إنَّ زي��ًدا نفَس��ُه قد أدَّى دوًرا رئيًس��ا يف مجيع األحاديث التي قيَلْت بش��أن عمليَّات مجع 
الق��رآن التي متَّت بعد رحيل النبّي، لكنَّ األهمَّ م��ن كلِّ هذا أنَّه يبتدأ يف رسد عمليَّة 
الِت  ْت إىل تدخُّ اٍت كث��رًة بكونا هي التي أدَّ رنا ذكَرها مرَّ مج��ع القرآن بالرواية التي كرَّ
ا جلمع الق��رآن الكريم، وتلك  ة جدًّ ين يف الطَّع��ن يف العمليَّة املهمَّ املس��ترشقنَي، واملبرشِّ
ه��ي روايُة الياممة، وأخَذ برتون يناقُش هذه الروايَة، وحيتمل أبعاَدها، وباألخصِّ رواية 
حايّب زيٍد بش��أِن نس��يانه آليٍة، أو آيتنِي، أو أكثر؛ فصار يبحُث عنْها؛ فوجَدها أخًرا  الصَّ
عند ُخزيمة األنصارّي؛ إذ كثَّف برتون مناقشاتِه لُسوٍر، وآياٍت ُأخرى مل ُتْذَكْر يف الُقرآن 
كل العام لطبيعة فقرات الفصل  ضاعة، هذا هو الشَّ جم، والرِّ الذي مجَعه نظر سورة الرَّ
الثَّ��اين لكتاب برتون ال��ذي بلغ عدد صحائفه من الصحيف��ة 117 إىل الصحيفة 160، 
بعَده��ا يدخل املس��ترشق يف مناقش��ة املوضوع يف فقرة عنوانا )إع��ادة نظر ووجهة نظر 

ة«؛ لكنَّنا سنطرح آراء برتون جمملة، وعىل شكل نقاط)1(: عامَّ
يس��تهلُّ املؤلِّف قوَله يف فقرة االس��تنتاجات بأنَّ الذي س��بق ذكُره يف الكتاب، . 1

مج��ع القرآن، يظهر أنَّ األمل يف أن تس��اعَدنا الروايات اإلس��الميَّة يف مس��ألة 
تاريخ مجع النُّصوص القرآنيَّة هو أمٌل قليٌل.

وايات إْن هي س��وى حشٍد من التَّشويشات، والُفوض، . 2 إنَّ هذه األخبار والرُّ
اخّل. والتَّناُقضات، والتَّضاُربات غر املرتابطة يف نسيِجها الدَّ

(1) John Burton, The Collection of the Qur’an, Cambridge, 1977, p. 225.
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وكالذي وجَدُه كلٌّ من نولدكه، وشاويل؛ فاعتامًدا عىل هذه الروايات املضطربة؛ . 3
اًل من قبل أيب بكر؛ وأنَّه مجع من قبل عمر؛ أو أنَّ  فإنَّ مجع القرآن قد حصَل أوَّ
ام ُعمر،  ��ه قد ابتدأ به أيَّ مج��ع الق��رآن قد ابتدأ زمن أيب بكر، وأكمله عمر؛ أو أنَّ

ام عثامن؛ أو أنَّه قد مُجع من قبل عثامن وحده. وأكمل أيَّ
هن��اك غموٌض بالنِّس��بة إىل ما ذكره نولدكه ش��اويل، وذلك يرجع إىل كونام مل . )

يميِّزا بني مجع املصحف، وبني مجع القرآن.
وناقَش املسترشُق برتون مس��ألَة ُمصحف حفصة، وعالقته بجمع القرآن من . 5

قبل عثامن.
ش العلامء . 6 إنَّ هذه الروايات املضطربة، واملتناقضة تدلُّ داللًة واضحًة عىل تشوُّ

املسلمني، واضطراهبم بشأن مجع القرآن.
ويقرتح برتون إزاء هذا االضطراب يف الروايات استنتاًجا هو: لكي يميِّز مجع . 7

رة من اإلس��الم، ومن أجل أن يضمَن  ة مبكِّ ذ يف مدَّ القرآن بكونه إجراًء قِد اختُّ
تواتًرا يف النَّقل؛ فإنَّ مجع القرآن ال بدَّ أن يكوَن ُمرتبًطا باس��ٍم واحٍد من خلفاء 
ا إىل  شة تلك؛ أي إمَّ بب للتَّوفيق بني نسبتِه املشوَّ د املبارَشين، وهذا هو السَّ حممَّ

ا إىل عثامن. ا إىل حفصة، وإمَّ ا إىل عمر، وإمَّ أيب بكر، وإمَّ
ين يف . 8 ��الح الذي اسُتعمل يف املجادالت القديمة للمفرسِّ صار احلديُث هو السِّ

ور املنسيَّة أوالتي مل يتذكْرها مجَّاُع الُقرآن أْو ال)1(. ما يتعلَّق بتلك السُّ
ة حاٍل فقد وقْفنا يف أعالُه عىل اس��تنتاجات برتون، ومواقفه من عمليَّة مجع  وعىل أيَّ
ا يف الوصول إىل رواية  بب الرئيس واملّض جدًّ الُقرآن، وأراين أتَّفُق معه يف رأيه من أنَّ السَّ

)1( ينظر: متزكي، املصدر أعاله: 11، وبحث تأثر نولدكة:
 A Historiography of the Quran in the Muslim World: The Influence of Noldeke by 

Morteza Karimi-nia in the Encyclpodia Islamic Foundation, Tehran.
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ثني، والُفقهاء من جهٍة، وبعيدة عن املصالح  صحيحٍة، وثابتٍة وغِر خاضعٍة ألهواء املحدِّ
ل يرجع إىل فالٍن أوفالن،أوعدم ش��عبيَّة اخلليفة عثامن هي  السياس��يَّة، وبأنَّ اجلمَع األوَّ
حاح، والتَّفس��ر، واملصاحف؛  ف��ات الصِّ ث��ني، أو رواة مؤلَّ اف��ع وراء حتري��ِف املحدِّ الدَّ
ل بداًل من مجع ُعث��امن إىل اخلليفة أيب بكر، أو إىل اخلليفة عمر،  ليجعل��وا أمَر اجلمع األوَّ
أو إىل دور مصحِف حفصة، أو عائشة، أو غر ذلك؛ فهذه الرواية اخلطرة روايُة معركة 
ين كلُّ واحٍد  ل يف الُف��وض التي جعلِت املس��ترشقني، واملبرشِّ ��بُب األوَّ اليامم��ة هي السَّ
منُهم يدُلو بدلوِه، وبتفس��راته، واقرتاحاته، وما إىل ذلك، أليس هناك أّي حلٍّ ملثل هذه 
الُف��وض يف االختالفات التي تغلُب عليها الش��خصانيَّة، والعظَم��ة؟؟!، وهناك رواية 
ح بكفايٍة، ووضوٍح أنَّ اإلماَم عّل بن   واحدة متامسكٌة، وواقعيَّة، وتارخييَّة تلك التي ترصِّ
الة يف املس��جد  ام ال خيرج من بيته س��وى للصَّ ة ثالثة أيَّ أيب طالب قد أفرغ نفَس��ُه ملدَّ
اه رسول اهلل؛ فجمَعُه، وكان  اجلامع يف املدينة؛ فجمع القرآَن الكريَم الذي س��لَّمه إيَّ
بة من دون تش��ويٍش، وال اضطراب، وأنَّه أتى به حيمُله عىل  بة، ومرتَّ يف س��بعة أجزاء مبوَّ

مجٍل؛ فقال: »هذا القرآن قد مجعُته، وكان قد جّزأُه سبعَة أجزاٍء«)1(.
ل: من )س��ورة البقرة( إىل )س��ورة سبِّح اسم ربك، ومل يكْن(، وهو . 1 اجلزء األوَّ

جزء أطلق عليه اس��م البقرة، وهو ثامنامئة وستٍّ وثامنون آية، وهو ستَّ عرشة 
سورة.

اجلزء الثاين: بدًءا من )س��ورة آل عمران( حتَّى س��ورة )أمل وإليالف(، وُأطلق . 2
عليه جزء آل عمران وهو يقع يف ثامنامئة وس��تٍّ وثامنني آية، وهو مخس عرشة 

سورة.

)1( ينظر: ابن الوراق يف بحثه عىل موقع االنرتنيت:
 Skepticism and Koranic Research by Ibn Warraq (Dec. 2007). The Collection of the 

Qur’an (General Conclusions), Pp.225-240.
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اجلزء الثَّالث: ويبدأ من )س��ورة النِّساء(، وينتهي ب�)سورة النَّحل(، وهو جزء . 3
النساء، ويقع يف ثامنامئة وستٍّ وثامنني آية، وهو سبع عرشة سورة.

ا الكافرون(، وهو . ) اجلزء الرابع: ويبدأ من )سورة املائدة(، وينتهي ب�)سورة أيُّ
جزء املائدة، وهو ثامنامئة وثامنون آية، وهو مخس عرشة سورة)1(.

اجل��زء اخلام��س: ويبدأ من)س��ورة األنعام(، إىل )س��ورة َأهلاك��م(، وهو جزء . 5
األنعام، وهو يف ثامنامئة وثامن آية، وهو ستَّ عرشة سورة.

��ادس: ويبدأ من )سورة األعراف(، حتَّى )سورة إذا جاء نرص اهلل(، . 6 اجلزء السَّ
وهو جزء األعراف، ويقع يف ثامنامئة وثامنني آية، وهو ستَّ عرشة سورة.

فني . 7 ��ابع: ويب��دأ م��ن )س��ورة األنف��ال(، وينته��ي ب�)س��ورة املطفِّ اجل��زء السَّ
ذَت��ني(، وهو جزء األنفال، وفيه ثامنامئة وس��تٍّ وثامنني آية، وهو س��تًّ  واملعوِّ

عرشة سورة)2(.
يغة: إذن فاملصحُف جاء عىل هذه الصِّ

• 886 آية 16 سورة.	
• 886 آية 15 سورة.	
• 886 آية 17 سورة.	
• 886 آية 15 سورة.	
• 880 آية 16 سورة.	
• 886 آية 16 سورة.	
• 886 آية 16 سورة.	

املجموع 6196 آية يف 111 سورة.  

)1( ابن النديم، الفهرست: 28.
)2( م.ن: 30، السيوطّي، اإلتقان: 169/1.
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نات مصحف اإلمام عّل، وأجزائه حفظها لنا اليعقويّب، وقيس  إذن فه��ذه مكوِّ
اهل��اليّل، والعاّلم��ة املجل��ّي، وهي تع��ّد دلياًل، وش��اهًدا لدحض رواي��ات البخارّي، 
صاته يف الصحائف  جلكرايست الذي سيأيت عرض خترُّ واملسترشق جون برتون، واملبرشِّ
ل املصاحف، وأنَّه ال وجوَد  ل ه��و أوَّ اآلتي��ة تلك التي تزعم ب��أنَّ مصحف اخلليفة األوَّ
بة  ملصحٍف متكامٍل، ومكتوب يف عهد رسول اهلل، إنَّه مصحٌف، منظٌَّم، وسوُره مرتَّ
س��ول األمني؛ فاإلمام كام ذكر ابن  له عىل الرَّ عىل غرار ما كان وحي اهلل تعاىل ينزِّ

.ل اسم ذكره ابن النديم بكونه من مجَّاع القرآن يف عهد النبّي النديم أوَّ



ْهَراُء يِف اْلُقْرآِن الَكِريِم َفاِطَمُة الزَّ

ٌة ُرؤَيٌة اْسِتشَراِقيَّ

انّي م.م. كريم جهاد احلسَّ

Fatimah Al-Zahraa (Peace be Upon Her) 
in The Holy Qur’an 
An Oriental Vision

Asst. Lect. Karim Jihad Al-Hassani
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�ص البحث ملخَّ

ْتُه  بع��د أن وصلن��ا يف رحلتنا، وجولتنا امُلتش��عبَّة يف س��فينة املس��ترشقني، وم��ا خطَّ
أنامله��م، م��ن أف��كاٍر أخرجناها من جعبتهم عن أنموذٍج لش��خصيٍَّة نس��ائيٍَّة إس��الميٍَّة 
هراء بنت نبّي اإلسالم؛ فهي دراسٌة جديدٌة  عظيمة، أال وهي الس��يَّدة فاطمة الزَّ
ختتل��ف عامَّ صدَر فيها )صلوات اهلل وس��المه عليه��ا( يف ِخزانة املكتبة اإلس��الميَّة عىل 
م للق��ارىء الكريم بعَض املعامل  العموم، والش��يعة عىل اخلص��وص، حاولنا فيها أن ُنقدِّ
القرآنيَّ��ة من خالل الوقوف عىل طائفٍة من اآلراء االس��ترشاقيَّة للمخزون االس��تقرائّي 

لرتاثهم البعيد عن األنظار.
راس��ات القرآنّية، أّن للزهراء آثاًرا  فقِد اعتقد بعُض املس��ترشقني أصحاب الدِّ
ا حظيت هبالٍة من التَّبجيل، والتكريم يف  واضح��ًة يف عدٍد من آيات القرآن الكريم، وأنَّ
غم من أنَّ اس��َمها مل يرْد رصاح��ًة يف تلك اآليات، لكنَّه ورَد يف  كت��اِب اهلل تعاىل، عىل الرَّ

ي القرآن الكريم. ل من مفرسِّ التَّفسرات، والتأويالت عند الرعيل األوَّ
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Abstract

After we reach on our journey, our manifold tour in the ship of 
the orientalists, and what their hands wrote of ideas, we took out of 
their collection about a model of a great Islamic female figure, namely 
Al-Saydda Fatimah Al-Zahraa, daughter of the Prophet of Islam. It is 
a new study that differs from what (May God’s Prayers and Peace be 
upon Her) was issued in the treasury of the Islamic library in general, 
And Shiites in particular, we tried in it to present to the noble reader 
some of the Qur’anic milestones by standing on a set of Orientalist 
views on the inductive storage of their heritage that is far from 
 sight.

Some Orientalists who have Qur’anic studies believed that 
 Al-Zahraa (PBUH) had clear effects in a number of verses of the Holy 
Qur’an, and that she had an aura of reverence and honor in the Book 
of Allah Almighty, although her name was not explicitly mentioned in 
those verses, but it was mentioned in the interpretations according to 
the first generation of interpreters of the Holy Qur’an.
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تَتمتَّع املرأُة بمكانٍة عظيمة يف الُقرآن الكريم، والقرآن الكريم جاء لإلنسان بصورٍة 
ا بالّرجال دون النِّس��اء؛ بل شمل ِكال اجلنَسني؛ لذا عندما يرشح  ٍة؛ فهو مل يأِت خاصًّ عامَّ

وُيبنيِّ غرًضا ما؛ فهو يش��مل النَّ��اس كافَّة كام يف قوله تعاىل: چڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ںچ)1(، فكلم��ة )النَّ��اس( املطروح��ة يف الق��رآن ال َتلحُظ 

جل عىل حدٍّ سواء. ة؛ بْل تشمل املرأة، والرَّ ا، أو جمموعة خاصَّ َصنًفا خاصًّ
ويف بيان النِّس��اء الاليت ذكرهنَّ الُقرآن بمقاٍم رفي��ع للخالفة اإلهليَّة يف بدء حدوث 
اإلنس��ان، ونايته، ويف ناية العامل أيًضا، حني يطرح مس��ألة املعاد، واملواقف املش��هودة 
حينها؛ ف��إنَّ التجلِّ لتلك املقامات جاء لبلوغهنَّ الك��امل النهائي بموازاة بلوغ الرجال 
َل نامذَج من املقامات العرفانيَّة لبعض النِّساء الاليت وردْت أسامؤهنَّ  لذلك الكامل؛ فسجَّ
عىل وجه التَّرصيح باالس��م ت��ارًة، مثل: مريم العذراء، وأخرى ُذِك��ْرَن فيها بال ترصيٍح 

.باألسامء، ومنهن: آسيا، وفاطمة الزهراء
وق��د أثارْت تل��ك األدوار للمرأة يف الق��رآن الكريم جداًل كب��ًرا يف العامل الغريّب؛ 
راس��ات املنهجيَّة ح��ول الترصحيات امُلتعلِّق��ة باملرأة يف  فق��د كان هن��اك جمموعٌة من الدِّ
س، من خالل  القرآن الكريم، يمأل اخلزانة املكتبيَّة هبذه الدراس��ة عن تاريخ النِّساء املقدَّ
د القصّص يف القرآن، والّتفسر، حينام انتبه املسترشقون إىل تشخيص تلك الظاهرة  الرسَّ
جوع  القرآنيَّ��ة؛ فرشعوا يف تدوين معارفهم، واتِّضاح رؤيته��م للنُّصوص من خالل الرُّ

إىل تفاسر املسلمني.
متُه من إفاضٍة للباحثة  راسات االسترشاقيَّة ما قدَّ ة يف تلك الدِّ هات امُلهمَّ ومن التوجُّ
رة موس��وعة القرآن لدراس��ة  األمريكي��ة )ج��ني مكولي��ف Jane McAuliffe()2(، حمُرِّ

)1( سورة البقرة: 185. 
)2( ج��ني دامن مكوليف، ولدت س��نة ))19م، حصلت عىل ش��هادة الدكتوراه يف الدراس��ات= 
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��به بينها وب��ني مريم العذراء يف  اآلي��ات القرآنيَّة الواردة يف حقِّ فاطمة، وأوجه الشَّ
تفاس��ر املسلمني، ومن ِكال الفريَقني الش��يعة والسنَّة يف بحثها املنشور يف جملة )مسيحيَّة 

اإلسالم(، واملوسوم:
)Chosen of All Women: Mary and Fatima in Qur’anic Exegesis( =

)اختيار نخبة النِّساء: مريم، وفاطمة يف التَّفسر القرآيّن(.
كتاهب��ا:  يف   )1()Stowasser Barbara س��توارس  )بارب��ارا  األملاني��ة   ومتيَّ��زت 
بمس��ٍح  والتَّفس��ر(  والتَّقالي��د،  الق��رآن  يف  امل��رأة   =  Women in The Quran(
م��ْت لنا  ��ة يف اإلس��الم من خ��الل دراس��تها للنُّص��وص؛ فقدَّ ��ق ل��ألدوار األنثويَّ ُمعمَّ
 فاطم��ة بوصفه��ا واحدًة من أفضل نس��اء الع��امل يف اجلنَّ��ة كمريم العذراء، وآس��يا 

زوجة فرعون.

=اإلس��الميَّة من جامعة تورونتو، تقلَّدت منصب املدير االفتتاح��ّي للتواصل الوطنّي والدويّل، 
وهو قس��م تمَّ إنش��اؤه حديًثا يف مكتبة الكونغرس، ومن عام 1999م إىل 2008م كانت عميدة 
ًغا يف قسم التاريخ وقسم الدراسات العربيَّة واإلسالميَّة، عملت  كلية جورجتاون، وأستاًذا متفرِّ
يف جلن��ة الفاتيكان للعالقات الدينيَّة مع املس��لمني، من أعامهلا: موس��وعة القران، وخمتارات من 
أديان العامل: االسالم، وموسوعة الفكر السيايّس اإلسالمّي، والطربي: مؤرخ مسلم يف العصور 

الوسطى وعمله، وغرها. ينظر:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Dammen_McAuliffe.

)1( باربرا رجيينا فراير س��توارس، ولدت يف أملانيا، حصلت عىل الدكتوراه من جامعة منس��رت بأملانيا 
يف الدراس��ات اإلسالميَّة، ُعيِّنت مديرة ملركز الدراس��ات العربيَّة املعارصة بجامعة جورج تاون 
��س يف املجل��س األمريك��ّي جلمعيَّات  بواش��نطن يف الف��رتة م��ن 1993حتَّ��ى اآلن، عضو مؤسِّ
الدراس��ات اإلس��الميَّة، وعضو يف اجلمعية االس��ترشاقيَّة األمريكية، وعضو الرابطة األمريكيَّة 
ر الدينّي  ملعلِّم��ي اللغة العربيَّة، من أعامهلا: النس��اء يف القرآن ويف احلديث ويف التفس��ر، والتطوُّ

والسيايّس. ينظر:
https://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=85.
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ما نزل من ال�ّش�ر، واالآيات بحّق فاطمة

��د هبالٍة من التَّبجي��ل، والّتكريم يف كت��اب اهلل تعاىل؛  حظي��ت بضعُة النبّي حممَّ
ة، ومعدن  حى يف بعض آيات��ه حاملًة وس��اَم رشٍف ألهل بيت النب��وَّ فكان��ت ُقط��َب الرَّ
ن��ت أق��الم املس��ترشقني رؤيَته��م يف تلك اآلي��ات التي مل يرد فيها اس��م  س��الة؛ فدوَّ الرِّ
فاطم��ة رصحًيا، وإنَّام بش��كلها الضمنّي الوارد يف املوروث التفس��رّي التأويّل، كام 
أشارت لذلك الباحثة جني مكوليف، قائلًة: »وإنَّ اسم فاطمة مل يرد يف القرآن رصاحًة، 
ة للفرتات القديمة والتي تناولت تفسر ِقسٍم من آيات  ولكن ورَد يف الروايات التفسريَّ

القرآن«)1(.
ولذا سنس��تعرُض يف هذا املبحث أهمَّ اآليات القرآنّية، وحس��ب تسلسل األسبقيَّة 
يف النُّ��زول، وال��واردة ع��ن مقام الس��ّيدة فاطم��ة الّزه��راء وش��خصيَّتها يف املنظور 

االسترشاقّي، ومنها:

اًل: �ش�رة الك�ثر اأوَّ
��د إىل آفاق  يَّة الت��ي جاءْت لرتتف��ع بروحيَّة النب��ّي األكرم حممَّ ��ور املكِّ م��ن السُّ
مح��ة اإلهليَّة يف رعاي��ة اهلل له؛ إذ كاَن املرشكون يعملون بكلِّ وس��ائلهم، وأس��اليبهم  الرَّ
اته، وإسقاط موقفه بالكلامت اجلارحة النَّابية املؤذية؛  عىل إضعاف نفس��ه، وتدمر معنويَّ

(1) McAuliffe, Jane Dammen.Encylopaedia of the Quran. (Brill, Leiden, Boston, 2002), 

p. 192.
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فنزَل قوله تعاىل: چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
 ک کچ)1( لُتعل��ن ب��أنَّ اهلل تعاىل قد أعط��اُه خًرا كثًرا الذي يمت��دُّ يف كلِّ حياته ويف 

ما بعده؛ فلن ينقطع ِذكرُه، ولن يفنى نسُله.
فقد ذكرْت كتُب التفسر)2(: أنَّ سبب نزول سورة الكوثر هو: أنَّ العاص بن وائل 
ي َمن ليس  وصَف النبّي ب�))األبرت((، بعد أن تويفِّ أحد أوالده، وكانت قريش ُتس��مِّ

له ابٌن أبرت.
لتها الباحث��ة األمريكيَّة )لن��دا والربج   وه��ي من مجل��ة نق��اط الضعف الت��ي س��جَّ
ّي آنذاك، بقوهلا:  كور يف املجتمع املكِّ جل الذي ُي�حرم من الذُّ Landa Walbaraj()3( للرَّ

عف التي كان املجتمع يِصُمه  ة الذكور أحد نقاط الضَّ د من الذريَّ »ُيعدُّ حرمان النبّي حممَّ
يُّون  ٌة ذكور ُينَعت يف جُمتمع��ه ب�)األبرت(! وكاَن املكِّ جل الذي لي��س له ذريَّ هب��ا، وكان الرَّ
غرين من خدجية القاس��م،  د عىل نحٍو ق��اٍس لوفاة ابني��ه الصَّ  يس��َخرون من النب��ّي حممَّ

وعبد اهلل«))(.
ون يف تفس��ر الكوث��ر أقوااًل كث��رًة، ق��ال الفخر ال��رازي: »الكوثر  وذك��ر املفرسِّ
ُه  ا عىل َمن عابُه بعدم األوالد؛ فاملعنى: أنَّ أوالدُه؛ ألنَّ هذه الس��ورة إنَّام نزلت ردًّ

)1( سورة الكوثر: 3-1.
د، )ط1،  اق )ت211ه�(، تفس��ر القرآن، د. مصطفى مس��لم حممَّ )2( ينظ��ر: الصنع��ايّن، عبد الرزَّ
ة، 10)1ه���(، ج3، ص02) ؛ الثعلبي، أمحد )ت27)ه�(، الكش��ف والبيان  د.مط، الس��عوديَّ
د بن عاشور، )ط1، دار إحياء الرتاث العريّب،  يف تفس��ر القرآن )تفس��ر الثعلبّي(، حتقيق أيب حممَّ
بروت، 22)1ه�(، ج10، ص307؛ النيس��ابورّي، عّل )ت68)ه�(، أس��باب نزول اآليات، 

اد العريّب للطباعة، القاهرة، 1388ه�(، ص307. )دار االحتِّ
ة يف الباكستان، هلا جمموعة أعامل منها: من  )3( باحثة وأستاذه زائره يف جامعة الهور للعلوم اإلداريَّ

دون نسيان اإلمام: اإلسالم الشيعّي يف جمتمع حملِّ أمريكّي.
سة ومرجعية التقليد، ترمجة د. هناء خليف  ))( والربج، لندا، األعلم بني الش��يعة- دراس��ة يف مؤسَّ

غني، )د.مط، بروت، 39)1ه�(، ص197-196.
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ُيعطيِه نساًل يبقون عىل مرِّ الزمان«)1(.
دُه الزخمرشّي وغ��ره)2(، بقوله: »أراَد بالكوثر أوالَده إىل يوم القيامة من  وهو ما أكَّ

ته«)3(. ُأمَّ
إنَّ من مجلة دالئل إعجاز س��ورة الكوثر هو اإلخب��اراِت الغيبيَّة التي تضّمضنتها، 
ا أخربت عن أنَّ اهلل س��بحانه قد أعطى نبّيُه الكوثر من النَّسل من خالل فاطمة  ومنها أنَّ
الزه��راء، وه��و ما ُيالحظُه الدكت��ور )تود الوس��ن Todd Lawson())( من خالل 
��د الذي عان��ى كثًرا من  ور املحورّي الذك��ورّي للنبّي حممَّ إعط��اء فاطم��ة ال��دَّ
ًدا الذي كاَن من املمكن أن يكون  االف��رتاءات املجتمعيَّة، بقوله: »أعطْت- فاطمُة- حممَّ
كر العديد من األحفاد، إذ إنَّ واحدة من الكهنوتيَّات- االفرتاءات-  ة الذَّ ًدا من ذريَّ جم��رَّ
جل بشكٍل  كر، وكاَن معروًفا مثل هذا الرَّ ة الذَّ د هو أنَّه كان دون ذريَّ َهت إىل حممَّ التي ُوجِّ

م بقسوة مع هذا اللقب«)5(. َض للتهكُّ ساخر يف هذا الوسط بأنَّه )أبرت(؛ فتعرَّ
)1( الرازي، فخر الدين )ت606ه�(، تفسر القرآن، )ط3، د.مط، د.ت(، ج32، ص)12. 

سة النرش اإلسالمّي  )2( ينظر: الطربيّس، أبو عل�ّي )ت8)5ه�(، تفسر جوامع اجلامع، حتقيق مؤسَّ
س��ة النرش االس��المّي، 21)1ه���(، ج3،  س��ني بق��م، )ط1، مطبع��ة مؤسَّ التابع��ة جلامع��ة املدرِّ
ص856-857؛ البيض��اوّي، عب��د اهلل )ت682ه�(، أن��وار التنزي��ل وأرسار التأويل املعروف 
د عبد الرمحن املرعش��ّل، )ط1، دار إحياء الرتاث العريّب،  بتفس��ر البيضاوّي، إعداد وتقديم حممَّ

بروت، 18)1ه�(، ص2)3. 
��اف، )ط1، دار  )3( الزخم��رشّي، ج��ار اهلل )ت538ه�(، إعجاز س��ورة الكوث��ر، حتقيق حامد اخلفَّ

البالغة، بروت، 11)1ه�/1991م(، ص56.
))( مس��ترشٌق كن��دّي، حاص��ل عىل ش��هادة البكالوري��وس س��نة 1976م من جامع��ة كولومبيا، 
وأكمل دراس��اته العليا يف جامعة ماكجيل فحصل عىل الدكتوراه سنة 1987م، وهو اآلن أستاذ 
مش��ارك يف جامعة تورنتو الكندية يف قسم احلضارات القريبة والوسطى، له عدد من الدراسات 

والبحوث. ينظر:
http://toddlawson.ca/cv.

(5) Lawson, Todd. The Authority of the Feminine and Fatima’s Place in= 
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لذا ُتعدُّ الس��ّيدُة فاطمة يف الرتاث اإلس��المّي كام تقول األمريكيَّة لندا والربج 
امُلضلعة بتكذيب هذا االفرتاء ودحضِه عن طريِق منح النبّي حفيديِه احلسِن، واحلسنِي، 
َل القرآُن  لت بعد ذلك صفة األبرت؛ فقد س��جَّ وُأختيه��ام زينب، وُأم كلثوم؛ ثمَّ كيف حتوَّ

َل يف سورة الكوثر األقرص بني سور القرآن)1(. الكريُم هذا التحوُّ
كن األق��وم يف الوج��ود النبوّي  ففاطم��ُة الزه��راء ه��ي اجل��زُء األعظ��م، والرُّ
غر إبراهيم كام  د الذي مل ُي��رزق بعقب ذكر من الصَّ ي��ف؛ فقد التفَت النبيُّ حممَّ الرشَّ
رُه املس��ترشق املعروف )لويس ماس��ينيون Louis Massignon()2( التفت إىل ابنته  ُيصوِّ
الق��ادرة الوحي��دة عىل اإلنجاب؛ فأعطى ه��ذا الوجه األنثوي ُبعًدا دينيًّا بدأ املس��لمون 

اليوم بإدراكُه)3(.

=an Early Work by the Bab. (Online Journal of Baha’I Studies. Volume 1. 2007),  

p. 149.

)1( األعلم بني الشيعة، ص197.
)2( مس��ترشق فرنّي، ولد س��نة 1883م، من أعضاء املجمعني العربيَّني يف دمشق والقاهرة، تعلَّم 
ة، وعني باآلثار القديمة، وأدَّت مش��اركته يف  العربيَّة والفارس��يَّة والرتكيَّة واألملانيَّ��ة واإلنكليزيَّ
ف  التنقي��ب عنه��ا بالعراق )1907-1908م( إىل اكتش��اف )قرص األخيض(، اس��تهواه التصوُّ
ج(، ونرش )دي��وان احلالج ( مع  اإلس��المّي فكت��ب عن )مصطلحات الصوفيَّ��ة( و)أخبار احلالَّ
ت فرنسيَّة، تويفِّ  ة جمالَّ ج، وتشبَّع بآرائه، توىلَّ رئاسة عدَّ ترمجته إىل الفرنسيَّة و)الطواسني ( للحالَّ

سنة 1962م.
ينظ��ر: بدر، عّل، ماس��ينيون يف بغداد، )منش��ورات اجلم��ل، أملانيا، 25)1ه���(، ص31-99؛   
ال��زركّل، خر الدين )ت10)1ه���/1989م(، االعالم، )ط5، دار العل��م للماليني، بروت، 

00)1ه�/1980م(، ج5، ص7)2. 
)3( ماسينيون، لويس )ت1381ه�/1962م(، الغنوصيَّة عبادة فاطمة يف اإلسالم الشيعّي، النص 
املرتجم بخطِّ تقي املصعبّي، حصلنا عليه من مركز االمام احلس��ني للمخطوطات والوثائق، 

الوثيقة حتت رقم )HA 5310(، ص1.
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ثانًيا: اآية اال�شطفاء، واال�شت�شهاد بحديث الّتف�شيل
ة؛ فهذه امرأُة لوٍط، وأخرى  ، كام هو معلوٌم، بقصِص نسوة عدَّ يزخُر النصُّ القرآينُّ
امرأة فرع��ون، وتلك امرأة العزي��ز، وُأخريات كثرات، ومتيَّزت الس��يِّدة مريم كام 
ين اإلسالمّي عن سائر النِّساء،  يصفها )ميش��ال احلايك Michel Hayek()1( يف نظر الدِّ
ة-، وسلَّمت عليها  بأن ُذكر اس��مها يف القرآن وحدها من بني النساء- أربًعا وثالثني مرَّ

دًة عىل األجيال يف اإلس��الم)2(: چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  املالئكة ُمردِّ
ھ ھ ھچ )3(.

مُه  ف الذي كرَّ ه��ذا الثناء، واالختيار من اهلل تعاىل ملريم هو نفس الثناء، والرشَّ
ين املس��لمني عند ذكرهم هذه  اإلس��الم للس��يِّدة فاطمة والذي جاء يف تراث املفرسِّ
اآليَة، مستش��هدين ذلك بحديث التَّفضيل الذي جاء عىل لسان النبّي الكريم: »خرُي 
نس��اء العاملني أربع: مريم بنت عمران، وآس��ية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخدجية بنت 

د«))(. خويلد، وفاطمة بنت حممَّ

)1( األب الدكت��ور ميش��ال احلايك، ول��د س��نة 1928م، كاثوليكّي مارون���ّي لبنان�ّي، حصل عىل 
خ، له مؤلَّفات  الدكتوراه يف أصول الدين من جامعة السوربون يف باريس، شاعر والهويّت ومؤرِّ

معروفة بالعربيَّة والفرنسيَّة، تويفِّ سنة 2005م. ينظر:
https://al-akhbar.com/Opinion/113975/Michel Hayek.

)2( احلايك، ميشال، املسيح يف االسالم، )ط)، مطابع كاليغراف، بروت، 30)1ه�(، ص65.
)3( سورة آل عمران: 2).

��د )ت05)ه�(، املس��تدرك ع��ىل الصحيَحني، حتقي��ق مصطفى عبد  ))( ينظ��ر: النيس��ابورّي، حممَّ
الق��ادر عط��ا، )ط 2، دار الكت��ب العلميَّة، ب��روت، 22)1ه���(، ج3، ص)15؛ ابن عبد الرب، 
د البج��اوّي، )ط1، دار  عم��ر )ت63)ه�(؛ االس��تيعاب يف معرفة األصح��اب، حتقيق عّل حممَّ
اجليل، بروت،12)1ه�(، ج)، ص1821؛ الس�������يوطّي، عب��د الرمحن )ت911ه�(، اجلامع 
الصغ�������ر ف��ي أحاديث البش��ر النذي��ر، )ط1، دار الفكر، بروت، 01)1ه���(، رقم احلديث 

)088)(، ج1، ص629.
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رة دائرة املعارف القرآنيَّة األمريكيَّة جني  اه هو الذي ذهبت إليه حُمرِّ وهبذا فإنَّ االجتِّ
ة لآلية 2) من س��ورة آل عمران،  مكولي��ف عند قوهلا: »إنَّ ما جاء يف الرواية التفس��ريَّ
بأنَّ املالئكة قالت: يا مريم إنَّ اهلل اصطفاِك عىل نساء العامل، هو ثناء عىل مريم ُأّم عيسى، 
وهو الثناء والرشف نفس��ه الذي أعطاُه اإلس��الم لفاطمة، وهو ارتباط لالثنني، وأنَّ رسَّ 
هذه العالقة، وهذا االرتباط جاءت به كثٌر من األحاديث، ومنها: إنَّ الرس��ول قد ذكر 
: مريم، آس��يا  ع��دًدا من النس��اء يف العص��ور املختلفة والاليت نِل��َن هذا الرشف، ومنهنَّ

)زوجة فرعون(، خدجية، فاطمة«)1(.
ولئن كاَن َقدُر املرأة أن ُتدنَّس بام )ُيس��َتقذر( من النِّس��اء، فإنَّ مريَم بحس��ب بعض 
ي��ن مل حَتِ��ض، واحليض دنٌس، وبحس��ب آخري��ن مل حِتْض إالَّ حيَضَت��ني)2(. وهو   املفرسِّ

ما ُأرتفع أصاًل من ابنة النبّي، فاطمة، إذ مل تَر يف ُعمرها حيًضا، وال نِفاًسا)3(.
��خصيَّتنِي،  ه��ذا االصطفاء، واالختي��ار، والتَّفضيل يف القرآن واحلديث هلاَتنِي الشَّ
العظيَمَتنِي، س��عْت إليه الباحثُة ج��ني مكوليف يف تقديم بحثها املوس��وم )اختيار نخبة 

(1) Encylopaedia of the Quran, p.193.

)2( ينظر: تفسر الثعلبّي، ج6، ص210؛ تفسر البيضاوّي، ج)، ص10.
)3( ابن عساكر، عل�ّي )ت571ه�(، تاريخ مدينة دمشق، حتقيق عل�ّي شري، )دار الفكر، بروت، 
سة األعلمّي  15)1ه�(،ج5، ص5؛ ابن ح���جر، أمحد )ت852ه�(، لس��ان امليزان، )ط 2، مؤسَّ
للمطبوع��ات، ب��روت، 1390ه���(، ج3، ص238؛ وأخرج املحبُّ الط��ربّي يف ذخائره، قول 
 ها فاطمة؛ ألنَّ اهلل رس��ول اهلل: »إنَّ ابنتي فاطم��ة حوراء إذ مل حِتض ومل تطمث، وإنَّام س��امَّ
فطمه��ا وحمبييِّها ع��ن النار«. الطربّي، أمحد )ت)69ه�(، ذخائر العقب��ى يف مناقب ذوي القربى، 
م ل��ه حممود االرن��اؤوط، )ط1، د.مط، 15)1ه�(،  ق��ه وعلَّق عليه أك��رم البويّش، قرأه وقدَّ حقَّ
ا تبتَّلت من احليض  يت فاطمة: البت��ول؛ ألنَّ ص26؛ ك��ام أخرج القندوزّي قوله: »وإنَّام ُس��ميِّ

والنفاس؛ ألنَّ ذلك عيب يف بنات األنبياء«.
ة ل��ذوي القربى، حتقيق س��يِّد عّل مجال أرشف  القن��دوزّي، س��ليامن )ت)129ه�(، ينابيع املودَّ  

احلسينّي، )ط1، دار اسوة، قم، 16)1ه�(، ج2، ص322.
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النِّساء: مريم وفاطمة يف التَّفسر القرآيّن(، الذي نرشتُه يف جملَّة )مسيحيَّة اإلسالم( التابعة 
جلامعة ش��يكاغو االمريكيَّة سنة 1981م، وقد اتَّبعت فيه املنهج التفسرّي امُلقارن لبيان 
يعة  الغرض من آية االصطفاء باالعتامد عىل جمموعة من تفاس��ر املس��لمني السنَّة، والشِّ
ة، وهي: تفسر  عىل حدٍّ س��واء؛ إذ اس��تعملْت ثالثًة من التفاسر املش��هورة ألبناء العامَّ
د بن جرير الطربّي )ت310ه�(، وتفسر الفخر الرازي )ت)60ه�(، وتفسر املنار  حممَّ

د رشيد رضا )ت)135ه�(. للمفِّرس املعارص حممَّ
ا التفاس��ر الشيعيَّة فقد استعملْت ثالثَة تفاس��ر أيًضا، وهي: تفسر أيب الفتوح  أمَّ
��ادس اهلجرّي، واملعروف ب�)روض اجلنان وروح اجلنان يف  الرازي املتوىفَّ يف القرن السَّ
تفس��ر القرآن(، وتفس��ر املالَّ فتح اهلل الكاشايّن )ت 899ه�(، واملعروف ب�)تفسر كبر 
ادقني يف إلزام املخالفني(، وتفس��ر الطباطبائ��ّي )ت 02)1ه�(، واملعروف  منه��ج الصَّ

ب�)تفسر امليزان(.
فف��ي رؤية الباحثة مكوليف إنَّ الطربيَّ ق��د َفهَم طهارة مريم بمعنى غر مادِّي، 
��كوك، وعيوب  ا بأنَّه ليس جس��َد مريم الذي ُطهر، ولكن دينها الذي نظَِّف من الشُّ ُمرصًّ
ا يف نقطة اختيار اهلل تعاىل ملريم عىل نساء العاملني؛  لوك الدينّي للنِّساء الطبيعيَّات؛ أمَّ السُّ
فإّنه اختار الفارق الزمنّي؛ أي: ليس االختيار عىل نس��اِء كلِّ الّزمن، ولكن فقط عىل نساء 

لِك عليهم«)1(. اه، ففضَّ مريم، بقوله: »اختارِك عىل نساء العاملني يف زمانك بطاعته إيَّ
ث��مَّ ُتديل مكوليف بقوهلا: إنَّ القس��م الباقي اجلوهرّي م��ن تعليق الطربّي عىل هذه 
��ن تنوعاٍت ُمتك��ررة عىل حديث أهل البي��ت الذي فيه النب��ّي اقتبَس قائمة  اآلي��ة يتضمَّ
بالنِّس��اء الب��ارزات ع��ىل كّل الزمن: مري��م ابنة عمران، آس��يا زوجة فرع��ون، خدجية، 

د)2(. وفاطمة بنت حممَّ
��د )ت310ه���(، جامع البيان عن تأوي��ل آي القرآن، حتقيق د. عب��د اهلل بن عبد  )1( الط��ربّي، حممَّ

املحسن الرتكّي، )ط1، د.مط، القاهرة، 15)1ه�(، ج3، ص262.
)2( املصدر نفسه، ج3، ص263.
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ا الرازي- والقول ملكوليف- فإنُِّه عىل مس��ار الطربّي يف اختيار الربِّ مريَم عىل  أمَّ
نس��اء العامَلني من خالل اقتباس حديٍث نموذجيٍّ للنَّوع املفهرس من ِقَبل الطربّي الذي 
ة، لكن هو  فيه النبّي ُيعلُن مريم، آس��يا، خدجية، فاطمة، من طراز النّس��اء األكث��ر أولويَّ
ق مريم بنساء زمنِها،  ٍة الرشح الزمنّي للطربّي الذي قيَّد نطاق تفوُّ ُيعارض بصورة خاصَّ
��ا ُمصطفاة عىل عاملي زمانا، فهذا ت��رُك الظاهر«)1(، إذ  بقول��ه: »وقول من قال املراد إنَّ

. بي�َِّن الرازي أنَّ مثل هذا الفهم يتجاهل املعنى احلريّف للنصِّ
د رش��يد رضا صاحب املنار- كام تقول مكوليف يف تفس��ر هذه اآلية-  ويتبَّ��ع حممَّ
��ابقة؛ فربط مًعا أكثر ُقرًبا أف��كار االختيار اإلهلّي،  املوروَث من تفاس��ر املس��لمني السَّ
ة ملريم من الطمث،  والطَّه��ارة؛ فالتالزم هلذه العالقة م��ن التَّقدير كان الطهارة املاديَّ
ن املالحظة أنَّ فاطمة أيضًا ُيقال  ث إىل املعبد. رشيد رضا ُيضمِّ بحيث ال جتلب التلوُّ
هراء، ما كانت حتيض،  رة من الطَّمث، بقوله: »وروي أنَّ الس��يِّدة فاطم��ة الزَّ ��ا ُمتحرَّ إنَّ

هراء«)2(. بت بالزَّ ا لذلك ُلقِّ وأنَّ
تيب الزمنّي ألس��بقيَّة مريم عىل  ين حول الرتَّ ويطرح رش��يد رضا بحث املفرسِّ
نساء العاملني، يف قوله: »عىل نساء العاملني«، هل امُلراد به عامَلُ زماِنا؟- كام ُيقال: أرسطو 
ته- أم مجيع العاملني، فُيبنيِّ رأيُه من خالل  أفهم الفالسفة، وُيفهم منه فالسفة زمانه أو ُأمَّ
ذكره قوله: »َحس��ُبَك من نساء العاملني أربع: مريم بنُت ِعمران، وآسية بنت ُمزاِحم 
د«؛ فيذهب إىل األمهيَّة املتس��اوية  امرأة فرعون، وخدجية بنت ُخويلِد، وفاطمة بنت حممَّ

.)3( الواقعة فيام بينهنَّ

)1( الرازي، فخر الدين )ت606ه�(، التفسر الكبر ومفاتيح الغيب، )دار الفكر، بروت، د.ت(، 
ج7، ص8).

د رضا )ت)135ه�(، تفسر املنار، )ط2، دار الفكر، بروت(، ج3، ص300.  )2( رشيد، حممَّ
)3( املرجع نفسه، ص300.
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ج مكوليف عىل التفس��رات الش��يعيَّة؛ فتبدأ بالرازي أب��و الفتوح؛ إذ ترى  ث��مَّ ُتعرِّ
��ه ق��د خالف التفس��رات الس��نِّيَّة يف تفضيل مريم عىل نس��اء العامل��ني؛ فإنَّه ُيرصُّ  أنَّ
 ،س��ول ا من جس��د الرَّ ق امُلطلق لفاطمة عىل نس��اء العاملني بس��بب أنَّ  عىل التفوُّ

د؛ فلن ُيساوَي ملا هو جزٌء من عمران)1(. وما يكون جزًءا من جسد حممَّ
ٍف  ين الرازّي السنِّي أرصَّ بتلهُّ ا الكاش��اينُّ صاحب املنهج الذي هو مثل فخر الدِّ أمَّ
عىل األفضليَّة امُلطلقة لفاطمة عىل كلِّ النِّساء مثل سلفه الشيعّي أبو الفتوح الرازي، 

د بأنَّ ِكلتا مريم، وفاطمة عذراوان)2(. ويؤكِّ
وختت��م مكولي��ف رؤيتها هلذه اآلية باملفرسِّ الش��يعّي املع��ارص الطباطبائّي صاحب 
امليزان؛ فإنَّ ُمعاجلتُه ألس��بقيَّة مريم عىل نس��اء العاملني غر تقلي��دّي متاًما؛ فهو يتَّفق 
��ة، لكنَّه يبتعد  مع أس��الفه بأنَّ س��بب التَّفضيل اخلاّص ملريم والدة املس��يح العذريَّ
عنه��م من خالل س��حب أيِّ مقارنة مع فاطمة؛ فلم تك��ن هنالك دالئل قد ُأقيمت 
ا ُمصطفاة عىل نس��اء  ا ما قيل: إنَّ ع��ىل األفضليَّ��ة امُلطلقة لبن��ت النبّي، بقول��ه: » وأمَّ
عامل��ّي عرصها؛ فإطالق اآلية يدفعه«)3(. يف احلقيق��ة يربط الطباطبائّي برأي فخر الدين 
ر غالًبا بأنَّ أسبقيَّة فاطمة هي فقط عىل نساء  الرازي برصف النَّظر عن النقاش امُلتكرِّ

زمانا))(.

)1( ال��رازي، أب��و الفت��وح )ت552ه���(، روض اجلن��ان وروح اجلن��ان يف تفس��ر الق��رآن، حتقيق 
د مهدى ناصح، فاريّس، )مطبعة انتش��ارات آس��تان  ى و د. حممَّ ��د جعفر ياحقِّ وتصحي��ح د. حممَّ

قدس رضوى، مشهد، إيران، 13)1ه�(، ج)، ص318. 
)2( الكايّش، فتح اهلل )ت899ه�(، تفسر كبر منهج الصادقني يف إلزام املخالِفني، فاريّس، )مطبعة 

د حسن علمي، طهران، )137ه�(، ج2، ص220-219.  حممَّ
س��ة األعلمّي  د حس��ني )ت01)1ه�(، امليزان يف تفس��ر القرآن، )ط1، مؤسَّ )3( الطباطبائّي، حممَّ

للمطبوعات، بروت، 17)1ه�(، ج3، ص282.
(4) McAuliffe, Jane. Chosen of all Women: Mary and Fatima in Qur’anic Exejesis. (in= 
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ون  لقد اس��تطاعت الباحثة جني مكوليف أن تقَف عىل الطَّريق الذي َسَلَكُه املفرسِّ
م��ن ِكال الفريَقني، وذلك لتحديد مقصد القرآن، أو مقاص��ده يف آية اإلصطفاء بلحاظ 

نتها اآلية. وايات التي تضمَّ رجوعهم إىل الرِّ

ا: اآية التَّطهري والتجلِّي بحديث الك�شاء ثالثَّ
مَن اآليات البيِّنات التي نزلْت باخلصوص يف حقِّ السّيدة فاطمة، وبالعموم يف 

حقِّ أهل البي��ت آية التَّطهر، قوله تعاىل: چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
 ڑ ک ک کچ)1(، وجتلِّيها مع زوِجها، وولَديا من ِقَبل النبّي األكرم
ا نزلْت يف بي��ت زوجة النبّي  ��ة؛ فقد ذكر رواة احلدي��ث أنَّ بكس��اٍء ي��اميّن أو عباءة خيربيَّ
 ُأم سلمة التي َرَوت احلادثَة، قائلًة: إنَّ هذه اآلية نزلت يف بيتي، إذ إنَّ النبّي د حممَّ

ة، ثمَّ قاَل: دعا عليًّا، وفاطمَة، واحلسَن، واحلُسنَي، وجلَّلهم بعباءٍة خيربيَّ
ا«؛ فنزل قوُله  رهم تطه��رياً ج��َس، وطهيِّ »الله��مَّ هوالء أهل بيت��ي فأذِهْب عنهم الريِّ

تعاىل: چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ.
وقد هزَّ أمُّ س��لمَة الش��وَق عىل أن تكون معهم؛ فقالْت لرسول اهلل: هل أنا من 

أهل بيتِك؟، قال: »ال، ولكنَّك عىل خري«)2(.

=Islamo-Christiana, Volume 7, 1981). pp. 19- 28.

)1( سورة األحزاب: 33. 
)2( أخرج��ُه رواة احلدي��ث بط��رٍق وألف��اٍظ عديدة ع��ن أمِّ س��لمة، ومنهم: ابن أيب ش��يبة، عبد اهلل 
��ام، )ط1، دار الفكر،  د اللحَّ )ت)23ه���(، املصنِّ��ف يف االحادي��ث واآلثار، حتقيق س��عيد حممَّ
ًدا- رق��م احلديث )1)(،  ب��روت، 09)1ه���(، كتاب الفضائ��ل- باب ما أعط��ى اهلل تعاىل حممَّ
ج7، ص501؛ ابن حنبل، أمحد )ت1)2ه�(، مس��ند أمح��د، )دار صادر، بروت، د.ت(، ج6، 
د عثامن، )ط2،  د )ت279ه�(، س��نن الرتمذّي، حتقيق عبد الرمحن حممَّ ص292؛ الرتمذّي، حممَّ
 دار الفك��ر، بروت، 03)1ه�(، ب��اب ماجاء يف فضل فاطمة، رقم احلدي��ث ))396(، ج5،= 
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د كلَّ مس��لٍك يف إعالم املسلمني باملقصودين بآية التَّطهر بام  وس��َلَك النبيُّ حممَّ
ال يقبل الشكَّ أنَّ فاطمة، وعليًّا وابنيهام هم املقصودون؛ إذ قاَم بعد نزول هذه اآلية 
ٍة دامْت أكثَر من س��تَّة أش��هر،  باملرور كلَّ يوم عند صالة الفجر أمام بيت فاطمة ملدَّ

الَة أهَل البيت، ويتلو آية التَّطهر املباركة)1(. وهو ُينادي: الصَّ
وبالع��ودة إىل مواقف املس��ترشقنَي من آي��ة التَّطهر، وموقع فاطم��ة املحورّي 
منها؛ فقد انقسموا عىل قسمنِي؛ فقسٌم منهم جعَل آية التَّطهر ترتبط بفاطمَة، وزوِجها، 
ح��ت ب��ه األمريكيَّة جني  وبنيه��ا املعروف��ني ب�)أصح��اب الكس��اء(، وه��و ما رصَّ
ا من اآليات القرآنيَّة التي ربطها امُلعلِّقون بفاطمَة، واألكثر  مكوليف؛ إذ أش��ارْت إىل أنَّ
د، وفاطمة،  أمهيَّة، والتي ُفهمت بصورة طبيعيَّة يف معنًى أكثر دقَّة )عائلة النبّي(؛ أي حممَّ

وزوجها عّل بن أيب طالب، وابنامها احلسن واحلسني)2(.

=ص361؛ الطح��اوي، أمح��د )ت321ه���(، رشح ُمش��كل اآلث��ار، حتقيق ش��عيب األرنؤوط، 
س��ة الرس��الة، بروت، 08)1ه�(، رق��م احلدي��ث )768(، ج2، ص1)2؛ أيب يعىل،  )ط1، مؤسَّ
أمحد )ت307ه�(، مس��ند أيب يعىل، حتقيق حسني سليم أس��د، )ط1، دار املأمون للرتاث، دمشق، 
08)1ه���(، رق��م احلدي��ث )6888(، ج12، ص313؛ الطربايّن، س��ليامن )ت360ه�(، املعجم 
الكبر، حتقيق محدي عبد املجيد الس��لفّي، )ط2، دار إحياء الرتاث العريّب، بروت(، رقم احلديث 
)2666(، ج3، ص53؛ احلس��كايّن، عبي��د اهلل )ت50)ه�(، ش��واهد التنزي��ل لقواعد التفضيل، 
د باقر املحمودّي، )ط1، طهران، 11)1ه�(، رقم احلديث )720(، ج2، ص86-95؛  حتقيق حممَّ

احلاكم النيسابورّي، املستدرك، باب مناقب فاطمة، رقم احلديث )709)(، ج3، ص159. 
��د محيد اهلل، )دار املعارف،  )1( ينظ��ر: البالذرّي، أمحد )ت279ه�(، أنس��اب األرشاف، حتقيق حممَّ
مرص، 1378ه�(،ج1، ص157؛ النس��ائّي، أمح��د )ت303ه�(، خصائص أمر املؤمنني عّل بن 
، الكويت، 06)1ه�(، رقم احلديث  أيب طال��ب، حتقيق أمحد مرين البلويش، )ط1، مكتبة املعالَّ
)11(، ص37؛ ابن عس��اكر، تاريخ مدينة دمشق، ج2)، ص122؛ اهليثمّي، عّل )ت807ه�(، 
جمم��ع الزوائ��د ومنب��ع الفوائد، حتقي��ق عبد اهلل حمم��د الدروي��ش، )دار الفك��ر للطباعة والنرش 

والتوزيع، بروت )1)1ه�(، كتاب املناقب، باب فضل أهل البيت، ج9، ص169. 
(2) Encylopaedia of the Quran, p. 193.
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ُدها بعض  ويف منظ��وِر األملايّن )ش��رتوطمن Strothman()1( فإنَّ آية التَّطه��ر تؤيِّ
ل لإلس��الم،  م من القرن األوَّ أق��وال أصحاب أهل البيت والتي تعود إىل عهٍد متقدِّ

وهي كفيلٌة بأن تكون داعية فاطمة والبقيَّة من أصحاب الكساء)2(.
عي بأنَّ آية التَّطهر تشمل زوجاِت النبّي  ا القس��م اآلخر من املسترشقني؛ فإنَّه يدَّ أمَّ
 )3()Henri Lammens كام أفصَح ع��ن ذلك الفرنّي )هن��ري المن��س ،د�� حممَّ

بقولِه:
»... مشهد أكثر ش��هرة يف األدبيَّات الشيعيَّة، وهو )أصحاب الكساء( حيث ُدعي 

ص  )1( رودولف ش��رتوطمن، ولد يف مدينة لنجريش غريب أملانيا س��نة 1877م، مسترشق متخصِّ
ًس��ا يف مونسرت،  يف الالهوتيَّات، ومهتمٌّ خصوًصا يف املذاهب املس��تورة يف اإلس��الم، أصبح مدرِّ
ة حتَّى مهبورج فتقاعد عندها يف  ج يف األستاذيَّ وقسيًسا ومرشًدا للدراسات يف ش��وليفورتا، تدرَّ
ة،  ة يف اإلمامة، الشيعة االثنا عرشيَّ س��نة 7)19م، تويفِّ س��نة 1960م، من أعامله: مذهب الزيديَّ

الكنيسة القبطيَّة يف العرص احلديث.
ينظ��ر: ب��دوي، عبد الرمح��ن )ت22)1ه�(، موس��وعة املس��ترشقني، )الدار العلميَّة للفلس��فة،   

د.ت(، ص)36-3.
)2( ش��رتوطامن، رودول��ف )ت1379ه���(، دائ��رة املعارف اإلس��الميَّة، ترمجة أمحد الشنش��ناوّي 
وإبراهي��م زك��ي خورش��يد وعبد احلمي��د يون��س، )دار الفك��ر، القاهرة، 1352ه���(، مج)1، 

ص62-63، مادة )الشيعة(.
)3( األب هنري المنس أو هنريكوس، من أبرز مس��ترشقي الرهبان اليسوعيِّني، وخريِّ�جي جامعة 
يس يوس��ف وأس��اتذهتا، املس��ترشق البلجيكّي املولد، الفرنّي اجلنس��يَّة، اللبن��ايّن اإلقامة  القدِّ
والوف��اة، ولد س��نة 1862م، وغادر لبنان وهو يف عمر اخلامس��ة عرش، وبدأ حياة الرهبنة س��نة 
1878م يف دير لليسوعيِّني يف لبنان، تمَّ تعينه أستاًذا للغة العربيَّة يف املعهد البابوّي يف روما، تويفِّ 

ة عشية اهلجرة، واملعابد قبل االسالم، وغرها. سنة 1937م، من آثاره: مهد اإلسالم، ومكَّ
��ة املرشق  ينظ��ر: توت��ل، فردين��ان )ت1397ه���(، األب هن��ري المن��س، مقال منش��ور يف جملَّ  
الكاثوليكيَّ��ة، بروت، )الس��نة 35، ع35، نيس��ان- حزيران، 1355ه���(، ص162؛ العقيقّي، 
ج3،  )138ه���(،  القاه��رة،  املع��ارف،  دار  )ط)،  املس��ترشقون،  )ت02)1ه���(،   نجي��ب 

ص293- 295. 
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يوًم��ا علٌّ وفاطمة، واحلس��ن واحلس��ني، وغطَّاهم بكس��اٍء، وقال: »ه��ؤالِء هم أعضاُء 
نة من مخس��ة أش��خاص ُتعرف  عائلت��ي«، ومن��ُذ ذل��ك اليوم أصبح��ِت املجموعة املكوَّ
)أصحاب الكس��اء(، أو )أهل الكس��اء(، ونحن نستطيع أن نعرف الغاية من ربط عائلة 
د، وتزكيتهم وُيعطيهم احلقَّ يف تكوين )أهل البيت( ُمس��تثنًيا؛ أيَّ ش��خٍص  ع��ّل بمحمَّ
ة الت��ي أعلنْت يف القرآن )س��ورة األحزاب: 33( آخ��ر، وأن تك��ون هلم الطهارة اخلاصَّ
آي��ة  وه��ي  کچ،  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چڎ 

د، وليس إىل ع��ّل وأوالده وفاطمة الذين مل ي��أِت هلم ذكٌر يف  جه��ٌة إىل زوج��ات حممَّ موَّ
القرآن...«)1(.

د بش��كٍل رصيٍح  إالَّ انَّ املس��ترشق )هي��وارت Huart()2(خالَف رأي المنس، وأكَّ
��ام مَجَ��َع النبيُّ  أنَّ أه��َل البي��ت ه��م أصح��اب الكس��اء، بقول��ه: »... ويف ي��وٍم من األيَّ
عليًّ��ا، وفاطمة، واحلس��ن واحلس��ني، وغطَّاه��م بكس��اٍء كان ُمعت��اًدا أن يتغطَّى به حني 
 خيُل��د إىل النَّ��وم؛ ثمَّ ُيص��لِّ هبم، وبذل��ك ظهر ُمصطل��ح أصحاب الكس��اء، أي: ُأرسة 

د...«)3(. حممَّ
ويؤّي��د م��ا جاء ب��ه هي��وارت املراقب للّرواي��ات التي ج��اء فيها ذكر هذه املس��ألة 

(1) The Eneyelopedia of Islam, (Leinden, E.j. BRILL 1991), Vol. 3, p. 86. 

)2( ولد الربوفيس��ور الفرنس�ّي كليامنت هيوارت )185م، تعلَّم يف مدرسة اللغات الرشقيَّة، عيِّ�ن 
ة لغات منها العربيَّة والرتكيَّة  مستش��ارًا للقنصليَّة الفرنس��يَّة يف دمشق س��نة 1875م، حُيس��ن عدَّ
ة كتب  والفارس��يَّة، أحد أعضاء املجم��ع العلمّي الع��ريّب والفرنّي، تويفِّ س��نة 1927م، له عدَّ
رين يف الرشق اإلسالمّي، وقدماء  اشني واملصوِّ بالفرنس��يَّة منها: تاريخ بغداد، واخلطَّاطني والنقَّ

ة كتب. الفرس واحلضارة اإليرانيَّة، ونرش بالعربيَّة عدَّ
الزركّل، األعالم، ج5، ص232.   

(3) Clement, Huart. Abi Talib, The Encycoipedia of Islam. (London, 1936). V. 1, p.p. 

283-236. 
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املس��ترشق )ج��ان هالبيس��رت Jean Halpester()1(، قائاًل: »إنَّ ما ج��اء يف األخبار بأنَّ 
األش��خاص الذين وض��ع عليهم النبّي عباَءته هم األش��خاص األربع��ة: عّل، فاطمة، 

ون بأصحاب الكساء«)2(. احلسن، واحلسني، وقال: إنَّ هؤالء أهُل بيتي، ويسمَّ
��ح الدكت��ور عبد اجلبَّار ناج��ي يف خصوصيَّة اآلية عند االس��ترشاق األملايّن  ويوضِّ
ال��ذي وقع يف خطإٍ َيصبُّ يف مصلحة كش��ف احلقيقة التي م��ن خالهلا يتبنيَّ أنَّ املقصود 
ر، وليس املؤنَّث لتختصَّ بنس��اء النب��ّي األكرم؛ وإنَّام املقص��ود فيها أهل  فيه��ا املذكَّ

الكساء األطهار، وذلك عند ترمجتهم آية التَّطهر، بقوهلم:
God desires only to remove filthiness from you-ahluI-Bayt, and 

with cleaning to cleanse you masc plural.

قني تكون: اهلل يرغب أو يريد فقط إزالة القذارة، أو  وترمجُته��ا احلرفيَّة لرتمجة املحقِّ
��ر ليطهركم. وهذه اآلية تفيد  الفحش عنك��م- بصيغة املذكر اجلمع- أهل البيت وُيطهِّ

د)3(. كنصٍّ وبيِّنة الستخدامها بخصوص بيت )House( حممَّ
وعلَّق��ت اإليطالّية )ل��ورا فاغلري Vaglieri Laura())( عىل رواية الكس��اء بعدما 

)1( جان نورمن هالبيس��رت، مسترشق أمريكي، حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة هارتفورد 
سنة 6)19م حول تاريخ التشيُّع يف اهلند، له اهتاممات يف الشؤون اإلسالميَّة. ينظر موقع:

https://al-akhbar.com.Jean Halpester/

(2) Halpeste, Jean. History of Shiism in India. PhD. thesis submitted to Dar Al- Tabldigh  

Canadan Affiliated to the religious school, Hartford, Of Media, United States of 

America.1946. p. 14. 

)3( نخبة من املس��ترشقني، إعادة قراءة التش��يُّع يف الع��راق: حفريَّات اس��ترشاقيَّة، تعريب وتقديم 
وتعليق د. عبد اجلبَّار ناجي، )ط1، د.مط، بروت، 36)1ه�/2015م(، ص15. 

))( لورا فيشيا فاغلري، ولدت سنة1893م، حصلت عىل شهادة الدكتوراه يف آداب اللغة العربيَّة 
من جامعة روما سنة 1915م، وعملت بعدها عىل تدريس اللغة العربيَّة باملعهد الرشقّي بنابويل، 
ة مؤلَّفات منها: اإلسالم، ومطالعات=  وأصبحت مديرة القسم حتَّى وفاهتا سنة 1989م، هلا عدَّ
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��د ُمبكًرا  ذك��رْت مضموَن��ا، وربطتها بآية التَّطهر، ُمش��رًة إىل اس��تيقاظ النبّي حممَّ
الة  ��ًرا إيَّامها بميقات الصَّ بح، وي��دقُّ عىل باب بيت عّل، وفاطمة ُمذكِّ لص��الة الصُّ

تالًيا آيَة التَّطهر، بقوهلا:
جهنَّ بعد ذلك ليكنَّ ضمَن أهل  »وقد ُبذلت جهود لضمِّ زوجات النبّي الآليت تزوَّ
الكس��اء، أي: ليش��ملهنَّ هذا املصطلح، إالَّ أنَّ هؤالء اخلمسة ظلُّوا بشكٍل عامٍّ هم أهل 

الكساء، تعني: أهل البيت«)1(.
ح��ت األملانيَّ��ة )آن��ا م��اري ش��يمل Anna Marie Schimmel()2( ب��أنَّ أهل  ورصَّ
ون  س��ول، والذين يعدُّ الكس��اء، أو أهل العباءة ه��م األفراد الذين دخلوا حتت عباءة الرَّ
أقرب األش��خاص إىل النبّي، وهم عّل، فاطمة، احلسن، واحلسني، وهؤالِء األشخاص 

س املبارك)3(. الذين حتت عباءته أصبُحوا جمموعة واحدة مظهرها إىل الوجود املقدَّ
ف، وُح��ّب عرتة النبّي من  ويف توجي��ٍه آخر ربطْت آنا ماري ش��يمل بني التصوُّ
خ��الل اعتامد حديث الكس��اء، والربدة الت��ي غّطى هبا النبّي أه��ل بيته، ونتيجًة 

=عربيَّة، واملسلمون يف رسدينا، وهلا عدٌد من البحوث والدراسات.
ينظر: محدان، عبد احلميد، طبقات املسترشقني، )د.مط، منشورات مكتبة مدبويل، مرص، د.ت(،   

ص167.
(1) The Encyclopaedia of Islam, p.844.

)2( ولدت يف مدينة إيرفورت األملانيَّة سنة 1922، حصلت عىل الدكتوراه يف تاريخ األديان من كليَّة 
ل زيارة هلا إىل العامل اإلسالمّي، وبالتحديد إىل  الالهوت بجامعة ماربورغ، قامت سنة 1952 بأوَّ
تركيا لتستقرَّ هبا 5 سنوات؛ لتشغل منصب أستاذة كريس تاريخ األديان يف كليَّة العلوم اإلسالميَّة 
 ب��ذات اجلامعة، حصلت عىل عدد من الش��هادات واجلوائز، توفِّيت س��نة 2003م، من آثارها: 

عامل اإلسالم رحلة من األعامق، وجناح جربيل، األبعاد الروحية يف اإلسالم، وغرها. ينظر:
http://russia-now.com/ar/195884/Anna Marie Schimmel/.

(3) Schimmel, Anna. Deciphering the Signs of God: Phenomenological Approach to 

Islam. (SUNY Press; 1st Edition, September 30, 1994), p. 134.
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 ،هراء ادَة من نس��ل فاطمة الزَّ لذلك اس��تمرَّ التَّعظيُم من ِقَبل الصوفيَّة ليش��مل السَّ
وفيَّة التي  د كانت هلم مكان��ة مرموقة، ف�)اخلرقة()1( الصُّ بقوهل��ا: »وكذلك أهل بيت حممَّ
ا الرُبدة الت��ي كان النبّي قد لفَّ هبا أهله، وهبذا دخل الصوفيَّة يف أهل  ْت أحياًنا بأنَّ ُف��رسِّ
بيته، وتعظيم أهل بيت النبّي الذي هو عامٌّ يف اإلسالم الشيعّي موجوٌد كذلك يف الدوائر 

ادة الذين هم من نسِله من فاطمة«)2(. الصوفيَّة، ومن ذلك تعظيم السَّ
 من خالل فاطمة د ات آي��ة التَّطهر هلذه املجموعة من آل حممَّ ولبيان خُمتصَّ
كشَف املسترشق الفرنّي )هنري كوربان Henry Gorbin()3( عن إضفاء صفِة الِعصمة 

نها النصُّ اإلهلّي، قائاًل: التي تضمَّ
تها من إماٍم حتَّ��ى اإلمام الثاين  يَّ ر املجموعة نفَس��ها، ومن خ��الل ذرِّ ��ة آية ُتطهِّ »ثمَّ
ة التش��يُّع االثني عرش إماًما، وإنَّام  عرش؛ ألنَّ القرابة ليس��ْت وحَدها ما جعل ُكالًّ من أئمَّ

)1( اخلرقة: هي ما يلبس��ُه امُلريد من ش��يخه ال��ذي دخل يف إرادته، ويرى الصوفية إنَّ لبس��ها يعني 
 امُلبايعة،وه��ي مُتثِّ��ل عتب��ة دخول امُلري��د يف ُصحبة ش��يخه الذي يت��وىلَّ تربيته وهتذي��ب أخالقه 

وسلوكه.
د عبد العزيز  ح��ُه حممَّ ينظر: الس��هروردّي، عمر )ت632ه�(، ع��وارف املعارف، ضبطُه وصحَّ  
اخلال��دّي، )ط2، دار الكتب العلميَّة، ب��روت، 26)1ه�(، ص60؛ احلفنّي، عبد املنعم، معجم 

املصطلحات الصوفيَّة، )ط1، دار املسرة، بروت، 00)1ه�(، ص89.
د إسامعيل  ف، ترمجة حممَّ )2( شيمل، آنا )ت23)1ه�(، األبعاد الصوفيَّة يف اإلسالم وتاريخ التصوُّ

السيِّد و رضا حامد قطب، )ط1، دار اجلمل، بغداد، 27)1ه�(، ص256.
)3( ول��د يف )1 أبري��ل 1903م من أرسة بروتس��ننتيَّة يف مقاطعة نورماندي ش��امل فرنس��ا، وأتقن 
الالتينيَّ��ة واليونانيَّة، ك��ام أتقن اللغة األملانيَّة والروس��يَّة والعربيَّة والفارس��يَّة، ودرس الفلس��فة 
يف كليَّة اآلداب )الس��وربون( يف باريس، وت��وىلَّ كوربان معهد الدراس��ات اإليرانيَّة التي قامت 
بإنشائها احلكومة الفرنسيَّة سنة 5)19م، وهناك اعتنق الدين اإلسالمّي، تويفِّ سنة 1978م، له 
ة، منها: كش��ف املحجوب، وجامع احلكَمَتني، وعبهر العاش��قني، واملشاعر لصدر  مصنَّفاٌت عدَّ

الدين الشرازّي، وغرها.
ينظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، ص82)-85).   
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ا اآلي��ة )33( التي تقول: چڎ ڈ ڈ ژ  ، إنَّ ه��ذه العصمة مضمونٌة إىل النصِّ
ژ ڑ ڑ ک ک کچ، وهنا أيًضا، جيتمع األشخاص اخلمسة 

يف ظلِّ كساء النبّي«)1(.

رابًعا: اآية املُباهلة
من آيات اهلل تعاىل التي أعلنْت سموَّ مكانِة السيِّدة فاطمة، وعظيم منزلتِها عند 

اهلل تعاىل آي��ة املباهلة، بقوله تع��اىل: چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئچ)2(؛ فه��ي واحدٌة من آياٍت كثرٍة من بني النُّصوص الُقرآنيَّة التي حتكي 
مفاخ��َر أهل البيت، والس��يِّدة فاطمة من أهل هذا البي��ت الذين هم ِعدُل 
ون من ِكال الفريَقني أنَّ اآلية الكريمة نزلْت يف أهل  الق��رآن بال ُمنازع، وقد أمجَع املف��رسِّ

محة)3(. ة، ومعدن الرَّ بيت النبوَّ

)1( كوربان، هنري )ت1398ه�(، عن اإلس��الم يف إيران مش��اهد روحيَّة وفلسفيَّة- التشيُّع االثنا 
اف املوس��وّي، )ط1، دار النه��ار، بروت، 20)1ه�(، ج1، ص98-  عرشي، ترمجة وحتقيق نوَّ

.99
)2( آل عمران: 61.

د )ت60)ه�(،  )3( ينظر: الثعلبّي، الكشف والبيان يف تفسر القرآن، ج3، ص85؛ الطوس�ّي، حممَّ
التبيان يف تفسر القرآن، حتقيق وتصحيح أمحد حبيب قصر العامّل، )ط1، مطبعة مكتب اإلعالم 
اإلس��المّي، قم، 09)1ه�(، ج2، ص)8)؛ السمعايّن، منصور )ت89)ه�(، تفسر السمعايّن، 
ة،  حتقي��ق يارس ب��ن إبراهيم وغنيم بن عبَّ��اس بن غني��م، )ط1، دار الوطن، الرياض، الس��عوديَّ
18)1ه���(، ج1، ص327؛ الط��ربيّس، أيب ع��ّل )ت8)5ه���(، جممع البيان يف تفس��ر القران، 
س��ة األعلمّي، بروت، 15)1ه�(، ج2، ص309؛ تفسر  قني، )ط1، مؤسَّ حتقيق جلنة من املحقِّ
الرازي، ج8، ص85؛ تفسر البيضاوّي، ج2، ص7)؛ ابن كثر، إسامعيل )ت)77ه�(، تفسر 
القرآن العظيم )تفس��ر ابن كثر(، تقديم يوسف املرعش��ّل، )دار املعرفة، بروت 12)1ه�(،= 
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وتربُز عند املس��ترشقني )آية املباهلة( م��ن بني اآليات الُقرآنيَّ��ة، بوصفها أنموذًجا 
ائعة، وإرشاقته  تمَّ اختي��اُرُه من قبلهم لَتبيني ما آَل إليه الدور الفاطم��ّي يف مصداقيَّته الرَّ

العريضة.
ع)1(، نحو قوله تعاىل  عاء هو االسرتس��ال فيه، والتضُّ ف�)الَبه��ل(، واالبتهال يف الدُّ
في��ام ورَد يف جزء من آية املباهل��ة: چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئچ، 

ومن هذا املعنى قول الشاعر لبيد بن ربيعة:

قومِه ِم��ن  س���ادٍة  ُق���روٍم  ف��ي 
فابتهل))) إليهم  ال��ّده��ُر  َنظَر 

عوة من اهلل باللعنة عىل الظَّاملني)3(،  وذكر صاحب امَلجَمع بأنَّ معنى االبتهال: هو الدَّ
يف أن ُيطِلق كلٌّ من اجلانَبني  وعلي��ه يكون معنى املباهلة يف لفظ )َنبتهل( يف النصِّ الرشَّ
ع��اء ُمبتهلني إليه أن يفضَح  ع إىل اهلل بالدُّ امُلتجادَل��ني َح��وَل قضيٍة ما يف مكاٍن ما، ويتضَّ

الكاِذَب منُهام، ويلعنُه، وُينزل عليه عقابه.
وقد أفاَض املس��ترشُق لويس ماس��ينيون البح��َث يف مع��اين، ودالالت املباهلة يف 
اميِّني، وغرهم؛  وليَّة للعهود القديمة كالبابليَّة، والصيغ امُلتداولة هلا عند السَّ القوانني الدَّ
ثمَّ يف أصلها القرآيّن عند اجلامعات اإلسالميَّة، وذلَك يف بحثه باللغة الفرنسيَّة املوسوم:

=ج1، ص378؛ الس��يوطي، جالل الدين)ت911ه�(، الدر املنثور يف التفس��ر باملألوف، )دار 
املعرفة، بروت، د.ت(، ج2، ص39.

)1( ينظر: الراغب األصفهايّن، احلسني )ت25)ه�(، مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق صفوان عدنان 
داوودي، )ط2، مطبعة سليامن زاده، قم، إيران، 27)1ه�(، ص9)1. 

)2( العام��رّي، لبي��د )ت1)ه���(، ديوان لبي��د بن ربيعة العام��رّي، حتقيق دار ص��ادر، )دار صادر، 
بروت، د.ت(، ص197.

)3( الطرحي��ّي، فخر الدين )ت1085ه���(، جممع البحرين، حتقيق أمحد احلس��ينّي، )ط2، جابخانه 
طروات، طهران، د.ت(، ج5، ص327.
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(La Mubahala, Etude sur ia Proposition d›ordalie faite Par ie Prophete 

Muhammad aux chretiens Baiharith du Najran en I’an 10/63i a Medine

د نصارى بني احلارث من نجران إىل املباهلة، س��نة  = املباهلة: دراس��ٌة لدعوة النبّي حممَّ
10ه�/631م يف املدينة(.

نزل��ِت اآليُة الكريمُة يف حادثة تأرخييَّة بالغة اخلطورة، واس��تثنائيَّة املنظر كام يصفها 
وحانيِّني، حينام  الفرن��ّي هن��ري كوربان)1(، جرْت بني النب��ّي وزعامء النَّص��ارى الرَّ
قِدُموا عىل رس��ول اهلل لُيناظروه يف اإلس��الم، وبعد حديث داَر بينهام اتَّفقوا معه عىل 

االبتهال إىل اهلل أن حيلَّ عذابه، ولعنته عىل الكاِذبنِي.
وموج��ز احلادث��ة التي يرسُده��ا الفرنّي ماس��ينيون مُتثِّل لنا رؤي��ة اآلخر عن تلك 

خينا، قائاًل: الواقعة، وشخوصها التي مل نعهْدها عند مؤرِّ
ة نجران  ت الدولة اإلس��الميَّة الناش��ئة إىل اليمن، أرس��لْت مجهوريَّ »أ. ل�امَّ أن امتدَّ
ن من 70 فارًسا منهم  النرصانيَّة وفًدا سياسيًّا إىل املدينة يف شوال سنة 10ه�، وكان يتكوَّ
)1 من األعيان، وثالثة رؤساء: العاقب )نقيب املهن املدنيَّة(، والسيِّد )مدير القوافل(، 
ولة املسيحيَّة(، وجاء  واألسقف )األسقف ومفتش املدارس واألديرة، وعىل اتِّصال بالدَّ

هذا الوفد للمفاوضة مع حمّمد.
خول يف  ��عب؛ وس��مَح هلم النب��يُّ بالدُّ يباج؛ واتَّصلوا بالشَّ ب. وكانوا يرتدوَن الدِّ

الة ُمتَّجهنَي ِقَبل املرشق. مسجِدِه للصَّ
ٌد عىل االعتقاد بألوهيَّة املسيح، ودعاهم إىل اإلسالم،  فلامَّ اجتمُعوا مع النبّي الَمُهْم حممَّ
، ُمستلهاًم اآليَة )5 من سورة آِل عمران، املباهلة  واحتدمِت امُلجادلة؛ فاقرتَح عليهم النبيُّ

بأن يتالعنُوا صبيحَة الغد ) شوال سنة10ه� )15يناير سنة631م(«)2(.

)1( عن اإلسالم يف إيران- مشاهد روحيَّة وفلسفية، ج1، ص98.
(2) Massignon, Louis. Opera Minora. La Mubahala,Etude sur ia Proposition= 
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ويف مشهد العْرض هذا فإنَّ ُمعطيات التقاُرب اإلسالمّي املسيحّي واضحٌة بالنِّسبة 
ملاسينيون، كام أشاَر إليه يف بحٍث آخر، قائاًل:

»ع��رٌض مل ُينج��ْز مع حصول تس��وية ديبلوماس��يَّة ه��ي ُأوىل )اتِّفاقات التَّس��ليم( 
س��ايّت،  اإلس��الميَّة املس��يحيَّة، وهي ُمصاحلة ترتك للمس��يحيِّني اس��تقالهلم الذايّت املؤسَّ
ن كس��وة الكعبة من ال��ربوكار)1(، ذلك  ة الت��ي تتضمَّ والقان��ويّن مقاب��ل اجلزية الس��نويَّ

العرض ما هو إالَّ دليٌل ممتاٌز عىل صدق وسالمة نيَّة النبّي«)2(.
د للمباهلة أفضَل اخللق  ول�امَّ حاَن الوقت يف صبيحة اليوم الثاين اختار النبيُّ حممَّ
ن فاطمة بوصفهم ش��هوًدا  عن��د اهلل وأكرمهم، وهم عائلته من أهل بيته التي تتضمَّ

ضامنني)3(، كام أوَضحت ذلك اإلمريكيَّة جني مكوليف يف موسوعتها القرآنيَّة))(.
د أنَّ  ��ا ماس��ينيون فجعلهم كرهائ��ن نتيجة االختي��ار النبوّي عىل كالم��ه، ويؤكِّ أمَّ

فاطمة هي النَّموذج األمثل للنبّي من دون نسائِه، قائاًل:
»وقد اختار النبيُّ اثنني كرهائن)5( عىل كالمه مها: هو نفسه )أنفسنا = هو، وصهره 

=d’ordalie faite Par ie Prophete Muhammad aux chretiens Baiharith du Najran 

en I’an 10/63i a Medine. (Beirut: DarAl- Maaref, liban,1963). p. 11. 

)1( نوع من أنواع األقمشة ُيصنع يف دمشق من احلرير والفضة والذهب.
(2) L’oratoire de Marie A L’aQca,vu sous Le Voile de Deuil de Fatima,1956. p. 611.

ا أو ارجتاليًّا، ولي��س اختيار النبّي، وإنَّام هم اختيار  )3( إنَّ تعيني ش��خصيَّات املباهلة ليس عفويًّ
ا أكرم من عّل  إهلّي بقوله حني ُس��ِئل عن هذا االختيار: »لو علم اهلل تعاىل أنَّ يف األرض عباداً
وفاطمة واحلس��ن واحلس��ني ألمرين أن أباهل هبم، ولك��ن أمرين باملباهلة مع ه��ؤالء فغلبت هبم 

النصارى«.
ة، ج2، ص266.  ينظر: القندوزّي، ينابيع املودَّ  

(4) Encylopaedia of the Quran, p. 193.

مت«: ماخوذ به وضامن له، إشارة إىل  )5( الرهينة هنا: مجع رهائن، تقول: »أنا رهينة بعمل وبام قدَّ
قوله تعاىل: چجب حب خب مب ىبچ. )املدثر: 38(.=
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عليًّا زوج ابنته فاطمة )أمُّ أبيها(، ووَلَدين )أبناءنا: حفيداه(، وواحدة من نس��ائنا فاطمة 
د أن خيتار إحدى نس��ائه،  )وكان ينبغ��ي أن تكون امرأًة ولوًدا(، ومل يكن ممكنًا أبًدا ملحمَّ
حريم��ه العاق��رات؛ وفاطمة كان��ت تكفي؛ إذ مُتثِّل ثالث��ة أجيال كون��ا )أمُّ أبيها(، وأمُّ 

أحفاده أيًضا«)1(.
��ه وكالة قانونيَّ��ة علنيَّة ُمعط��اة من ِقَبل  وُيضف��ي ماس��ينيون عىل ه��ذا االختيار بأنَّ
النبي هلؤالء اخلمس��ة، واقرتَن احلُبُّ والبغُض عند املس��لمني عن��د انبثاق هذا اليوم 

املشهود باملباهلة، قائاًل:
د التش��يُّع، ويوافقُه الق��رآن، وامُلعطي��ات التارخييَّة  »وتع��ود هذه الوكالة، ك��ام يؤكِّ
س��ميَّة كلُّ آمال  إىل ي��وم املباهلة)2(... وُمذ ذاك انتقل��ت إليهم هبذه الوكالة القانونيَّة الرَّ
حاب��ة به النبّي، وكلُّ الث��أر، والكراِهَية التي  العدال��ة، واحلُ��ّب احلاميّس الذي خصَّ الصَّ
س اإلسالم أيًضا؛ بسبب أمواهتم من َعَبَدة  ى عليها األمويُّون القريشيُّون ضدَّ مؤسِّ َتغذَّ

األصنام الذين ُقتلوا بربود)3( يوم بدر«))(.
د هبؤالء اخلمسة من أهل بيته إىل ساحة االحتفال، وعليه  ثمَّ أقبَل النبيُّ حممَّ
 ،وأخَذ بيده اإلمام احلسن ،ُمرط)5( من ش��عٍر أسود، وقد احتضَن اإلماُم احلسني

=ينظر: جممع البحرين، ج6، ص359، مادة: )رهن(   
(1) Opera Minora. L’oratoire de Marie A L’aQca,vu sous Le Voile de Deuil de Fatima. 

1956. p.611; L’experience Muslmana de la Compassion Ordonnee A L’universel. 
A Propos de Fatima, et de Hallaj. 1955. p. 645.

)2( م��ا ورَد عن ماس��ينيون غر دقيق، فمعيَّة أهل البيت مل تنبثق ع��ن ذلك اليوم، وإنَّام منذ أمٍد 
بعيد من هذا، ومثال ذلك يف يوم خيرب )7ه�(، ومنذ آية القربى، وغر ذلك. 

)3( مل يقتلوا آل أميَّة وآل أيب سفيان بربوٍد يوم بدر، وإنَّام قتلهم احلّق وُكفرهم باهلل ونبيه.
ف اإلس��المّي، ترمجة احلس��ني  ))( ماس��ينيون، لويس )ت1381ه�(، آالم احلالَّج: ش��هيد التصوُّ

ج، )ط1، بروت، 25)1ه�(، ص273. حالَّ
)5( امَلْرُط: مالءة تلقى عىل الرأس والكتَفني وتصل إىل نصف الظهر، تشبه الشامغ أو الكوفيَّة.=
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نوا. وفاطمة متي خلَفه، وعلٌّ خلفها، وهو يقول: إذا دعوت فأميِّ
مهم الس��يِّد والعاق��ب، ومعهم فرس��ان بني احلارث  وخ��رَج وفُد النَّص��ارى يتقدَّ
��ت األعناق  عىل خيوهلم بأحس��ن هي��أة، وأروع منظ��ر، واحتش��دت اجلامهر، وارشأبَّ
ُتراقب احلادَث اخلطر، وس��اَد الوجوُم، وصاَر الكالم مهًس��ا، ول�امَّ رأِت النَّصارى هيأة 
س��ول مع أهل بيته وهي متأل العيون إج��الاًل، وإكباًرا، امتألت قلوهُبم ُرعًبا  الرَّ
ا املس��لمون املوايل )من غر العرب( كام يقول ماسينيون: »فقد شاهدوا جتلِّ  وهلًعا، وأمَّ

املجد اإلهلّي، وهو حُييط باخلمسة أصحاب الكساء«)1(.
م الس��يِّد، والعاقب،   للمباهلة بخضوٍع وخش��وٍع هلل تعاىل، وتقدَّ ث��مَّ جثا النبيُّ
وقد رسِت الّرعدُة يف نفوس��هم حني رأوا فاطمة قد اصطحبها النبيُّ الكريم مع 

ولديا، قائلني: يا أبا القاسم، بمن ُتباهلنا؟.
فأجاهَب��م النب��ّي: ُأباهلكم بخري أه��ل األرض، وأكرمهم عند اهلل، وأش��اَر إىل 

اإلمام عّل وبضعته، وِسبَطيه.
ثّم انربيا يس��أالنه بلهفٍة قائلني: مِلَ ال ُتباهلنا بأهل الكرامة، وأهل الّش��ارة ممّن آمَن 

بك واتبعك؟.
فأجاهبم: أجل، ُأباهلكم هبؤالِء خري أهل األرض، وأفضل اخللق.

عنده��ا خ��اَف األس��قُف عىل النَّص��ارى م��ن اهل��الك إن باهَلهم النب��ّي؛ فقال 
ألصحاب��ه وه��و فزع: يا مع��رش النص��ارى إينِّ ألرى وجوًها لو ش��اء اهلل أن ُيزيَل جباًل 

د )ت711ه�(، لس��ان العرب، )د.مط، قم، 05)1ه�(، ج7، ص399، مادَّة  =ابن منظور، حممَّ  
)مرط(. 

(1) Opera Minora.  La Mubahala, Etude sur ia Proposition d’ordalie faite Par ie 

Prophete Muhammad aux chretiens Baiharith du Najran en I’an 10/63i a Medine. 

p. 12.
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م��ن مكانه ألزاله هبم؛ ف��ال ُتباهلوا فتهلكوا، وال يبقى عىل وجه األرض نرصايّن إىل يوم 
القيامة)1(.

وخضعوا ملا اش��رتطُه النبّي، التي هي رشوٌط ال تنتهي بني الطَّرَفني بموت نبّي 
اإلس��الم؛ بل هي رشوٌط، وعقوٌد دائميَّة؛ لوجود األبدال كام ُيس��ميِّهم ماسينيون؛ فهم 

اخللفاء احلقيقيُّون، بقوله:
د  »إنَّ ه��ذا اإلتفاق مع أهل نج��ران كان الوحيد الذي مل يكن من ش��أن موت حممَّ
أن ُيبطل��ُه، وهذا؛ ألنَّه ش��ارك فيه ضامنون عاش��وا بع��ده، وحافظوا علي��ه، ومل يكونوا 
ا، إبَّان حياته؛ بل كان��وا أيًضا أبدااًل حقيقيِّني، وهم  ة توقيعه ماديًّ د ش��هود ع��ىل صحَّ  جمرَّ

د، صاروا أبدااًل عنه بنُطٍق سابٍق لصيَغة شعائريَّة«)2(. آل حممَّ
ة، إالَّ  خون واملش��تغلوَن باحلديث، وأهل العلم عامَّ وع��ىل أيِّ حال، فقد أمجَع املؤرِّ
َد  من ش��ذَّ منهم، بأَن املقصوَد من لف��ظ چوئ وئچ هي فاطمة)3(، كام أكَّ
واية يف  ذلك الفرنيُّ ماس��ينيون، واش��تغَل بدوره يف البحث، واإلس��هاب عن سند الرُّ

اف عن حقائق لتنزيل وعيون األقاويل يف وجوه  )1( ينظر: الزخمرشّي، جار اهلل )ت538ه�(، الكشَّ
التأويل، )مطبعة مصطفى البايّب احللبّي وأوالده، مرص، 1385ه�(، ص)3)؛ الزيلعّي، عبد اهلل 
)ت762ه���(، ختريج األحاديث واآلثار، حتقيق عبد اهلل بن عبد الرمحن الس��عد، )ط1، دار ابن 

خزيمة، الرياض، )1)1ه�(، ج1، ص186.
(2) Opera Minora.  La Mubahala, Etude sur ia Proposition d’ordalie faite Par ie Prophete 

Muhammad aux chretiens Baiharith du Najran en I’an 10/63i a Medine. p.8.

د فؤاد عبد الباقي،  )3( ينظر: النيسابورّي، مس��لم )ت261ه�(، صحيح مسلم، تعليق وإرشاف حممَّ
)ط1، دار إحي��اء الرتاث الع��ريّب، بروت، )137ه�(، كتاب فضائ��ل الصحابة، باب من فضائل 
عّل، رقم احلديث )32(، ج)، ص1871؛ ابن حنبل، مسند أمحد، ج1، ص330؛ الرتمذّي، سنن 
الرتمذّي، باب تفس��ر القران عن رس��ول اهلل، رقم احلديث 085)، ج)، ص293؛ ابن مردويه، 
م له عبد  بُه وقدَّ أمح��د )ت10)ه���(، مناقب عّل بن أيب طالب وما نزل من القرآن يف عّل، مَجَعه ورتَّ

د حسني حرز الدين، )ط2، مطبعة دار احلديث، قم، )2)1ه�(، ص226. الرزاق حممَّ
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مصادر املسلمني)1(.
ة، وارتكاز لإلسالم، كافية  فال شكَّ يف أنَّ حادثة املباهلة وحَدها بام مثَّلتُه من حموريَّ
ة التي كانت مُتثلها فاطمة يف املنظور اإلس��المّي، والذي  لبيان مقدار األمهيَّة املركزيَّ
 هو أنموذج مثايّل، وبالت��ايل ُقطٌب وحموٌر للمنظومة الدينيَّة، وهذا املوقع  م��ُه النبيُّ قدَّ

شّخصُه املسترشق )روث روي Ruth Rowe()2(، بقوله:
د أقدس ش��خٍص يف اإلسالم، أسهَم  وحّي الفعّل من النبّي حممَّ »إنَّ هذا الُقرب الرُّ

يف ظهور فاطمة كشخصيَّة دينيَّة حموريَّة«)3(.

(1) Opera Minora. La Mubahala,Etude sur ia Proposition d’ordalie faite Par ie 

Prophete Muhammad aux chretiens Baiharith du Najran en I’an 10/63i a Medine. 

p. 10.

)2( مس��ترشق امريكي معارص، حاصل عىل الدكتوراه م��ن جامعة أريزونا االمريكية، له اهتاممات 
يف دراسة ما يتعلق بالتاريخ االسالمي. 

(3) Rowe, E. Ruth. Lady of The Women of The Worlds; Exploring Shi‘i Piety and 

Identity Through a consideration of Fatima al-Zahra. (A thesis Submitted to the 

Faculty of the Department of Near Eastern Studies In Partial Fulfillment of the 

Requirements For the Degree of Master of Arts. In the Graduate College of The 

University of Arizona. 2008). p.41.
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امل�شادر واملراجع

* القرآن الكريم.

: املصادر العربيَّة الاً أوَّ
د . 1 ابن أيب ش��يبة، عبد اهلل )ت)23ه�/8)8 م(، املصنّف يف األحاديث واآلثار، حتقيق س��عيد حممَّ

اللحام، )ط1، دار الفكر، بروت، 09)1ه�/1989م(.
سة األعلمّي . 2 ابن حجر، أمحد بن عّل العسقاليّن )ت852ه�/8))1م(، لسان امليزان، )ط2، مؤسَّ

للمطبوعات، بروت، 1390ه�/1971م(.
ابن حنبل، أمحد )ت1)2ه�/855م(، مسند أمحد، )دار صادر، بروت، د.ت(.. 3
د . ) ، عمر )ت63)ه�/1070م(، االس��تيعاب يف معرف��ة األصحاب، حتقيق عّل حممَّ ابن عبد الربِّ

البجاوّي، )ط1، دار اجليل، بروت، 12)1ه�/1992م(.
ابن عس��اكر، عّل )ت571ه�/1175م(، تاريخ مدينة دمش��ق، حتقيق عّل ش��ري، )دار الفكر، . 5

بروت، 15)1ه�/)199م(.
أيب يعىل، أمحد )ت307ه�/919م(، مسند أيب يعىل، حتقيق حسني سليم أسد، )ط1، دار املأمون . 6

للرتاث، دمشق، 08)1ه�/1988م(.
البيض��اوّي، عب��د اهلل )ت682ه���/1283م(، أنوار التنزي��ل وأرسار التأويل املعروف بتفس��ر . 7

د عبد الرمحن املرعش��ّل، )ط1، دار إحياء الرتاث العريّب، بروت،  البيضاوّي، إعداد وتقديم حممَّ
18)1ه�/1998م(.

د عثامن، )ط2، دار . 8 د )279ه�/892م(، س��نن الرتمذّي، حتقيق عبد الرمح��ن حممَّ الرتم��ذّي، حممَّ
الفكر، بروت، 03)1ه�/1983م(.

د )ت27)ه�/1035م(، الكشف والبيان يف تفسر القرآن )تفسر الثعلبّي(، . 9 الثعلبّي، أمحد بن حممَّ
د بن عاشور، )ط1، دار إحياء الرتاث العريّب، بروت 22)1ه�/2002م(. حتقيق أيب حممَّ

الرازي، أبو الفتوح حس��ن بن عّل )ت552ه�/1157م(، روض اجلنان وروح اجلنان يف تفسر . 10
د مه��دى ناصح، ف��اريّس، )مطبعة  ��ى و د. حممَّ د جعفر ياحقِّ الق��رآن، حتقي��ق وتصحي��ح د. حممَّ
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انتشارات آستان قدس رضوى، مشهد، إيران، 13)1ه�/1993م(.
��د بن عم��ر )ت606ه���/1209م(، تفس��ر الق��رآن، )ط3، د.مط، . 11  ال��رازي، فخ��ر الدين حممَّ

د.ت(.
ال��رازي، فخ��ر الدين )ت606ه���/1209م(، التفس��ر الكبر ومفاتي��ح الغي��ب، )دار الفكر، . 12

بروت، د.ت(.
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�ص البحث ملخَّ

إنَّ معرفة املناهج التفس��ريَّة وضبطها، وتقنينها رضورٌة معرفيَّة يف عامل التَّفسر؛ إذ 
ة،  ة لالكتفاء باملعجامت اللغويَّ ة منحرٌص ببيان املعاين اللغويَّ مل يعد دور العمليَّة التفس��ريَّ
ة جماهلا الطبيعّي،  ا أخذِت العمليَّة التفسريَّ وايات؛ وإنَّ د بالرِّ وال بالدائرة املصداقيَّة للتزوُّ
ائرة املفهوميَّة؛ وهذا ما حدا بأعالم  وأفقها املناسب هلا؛ وذلك من خالل التَّعاطي مع الدَّ

ض إىل موضوع مناهج التَّفسر. نعة التعرُّ ، والصَّ الفنِّ
ين يف  ونظًرا لكون موضوع املناهج، والتَّقنني جاءْت باختالف املشارب عند املفرسِّ
ينا مل يعتمدوا طريقًة واحدًة يف منهجة  بيان املناهج املعتمدة، إالَّ أنَّنا نشاهُد كثًرا من مفرسِّ
التفس��ر؛ فمنُهم من أخذ عىل عاتقه تفسر القرآن تفسًرا متَّصاًل ومتسلساًل، ابتداًء من 
االس��تعاذة، وانتهاًء بُسورة النَّاس، وهؤالِء ما أكثَرهم يف ُأفق التَّفسر كأمثال: الطُّويّس، 
ازي، وغرهم، ومنُهم من اهتمَّ بتفس��ر ُسور القرآن الكريم  والطربيّس، والطربّي، والرَّ
منفردًة، ومن ثمَّ مُجعت لُه فأصبح له تفس��ٌر كامٌل لبعِض ُس��ور مشهورٍة، ومن أمثاهلم 
ا آيات يف األحكام،  رازّي، ومنهم من اهتمَّ بتفسر آياٍت مَن القرآن، أمَّ ين الشِّ صدر الدِّ
ة، والبالغيَّ��ة، وغرها، من أمثال  أو آي��اٍت يف العقي��دة، أو آياٍت هتتمُّ باجلوان��ب اللغويَّ
س��الة الش��يخ  يف املرتىض، وغرهم، ومنُهم يأيت مصنِّف هذه الرِّ الش��يخ املفيد، والرشَّ
ذوا من تفسر اآليات القصرة منهًجا  ين الذين اختَّ األحس��ائّي؛ ليكون يف مصافِّ املفرسِّ
لُه يف مجع تفس��ره م��ن خالل ما ادَّخرُه من ُهن��ا، وُهناك متناثرات يف ظواهر، رس��ائله، 

وبواطنه، ومصنَّفاته األُخر.
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د  ��يخ قد اس��تعان يف تفس��ر آياتِ��ه تلك من منابع عل��وم آل حممَّ وباحلقيقِة فإنَّ الشَّ
صلواُت اهلل عليهم أمجعني؛ فقد كانْت له ِس��باحٌة عميقٌة، ومتميِّزٌة يف علم تفسر القرآن 
الكري��م وتأويِل��ه، تتَّضُح ملن عاين أجوبته للمس��ائل التي تِرُد عليه م��ن فطاحل الُعلامء 
َق طعَم إش��اراته يف بعض كتبه، ومصنَّفاته  طالبًة تفس��َرُه هلذه اآلية أو تلك، أو ملن تذوَّ

الكبرة)1(.

)1( ينظر: احلس��ن: طالل )معارص(، مناهج تفس��ر القرآن، د. ت، د. ط، ص9؛ الس��لامن: رايض 
نارص)مع��ارص(، تفس��ر الش��يخ األوحد االحس��ائي- مجع وحتقيق-، مؤسس��ة فك��ر األوحد، 

)2)1ه�-2003م، ط1، ص)2. بترصف. 
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Abstract

Knowing the expository methods and codifying them is  
a cognitive necessity in the world of exegesis. Since the role of the 
explanatory process is no longer limited to clarifying linguistic 
meanings to be satisfied with linguistic parsing, nor to the circle of 
credibility for providing narratives; And it took the expository process 
in its natural scope, and the horizon that was appropriate to it. And 
that is by dealing with the conceptual circle; This is what prompted 
the scholars of the method, and the craftsman to address the subject 
of interpretation methods.

And since the subject of the curricula and codification came in 
different ways for the commentators in the statement of the approved 
curricula, however, we see that many of our commentators did not 
adopt a single method in the methodology of interpretation. Some 
of them took upon themselves the interpretation of the Qur’an in a 
continuous and sequential manner, starting from the beginning and 
ending with Chapter al-Nass, and these are the most in the horizon of 
interpretation, such as: al-Tusi, al-Tabarsi, al-Tabari, al-Razi, and others,

Some of them were interested in interpreting chapters of the 
Holy Qur’an separately, and then they were compiled for him and 
he became a complete interpretation of some of the well-known 
chapters of the Qur’an. Among their proverbs is the Sadr al-Din al-
Shirazi, and some of them are interested in interpreting verses from 
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the Qur’an, either verses in rulings, verses in doctrine, or verses that 
are concerned with linguistic and rhetorical aspects, and others, such 
as Sheikh al-Mufid, Sharif al-Murtada, and others, and among them 
comes the compiler of this message, Sheikh Al-Ahssa’i; To be in the 
ranks of the exegetes who took the interpretation of short verses as a 
method for him in collecting his interpretation through what he saved 
from here, and there are scattered about the phenomena, his letters, 
his interior, and his other works.

In fact, the Sheikh had sought help in interpreting these 
verses from sources of the household’s science of the Prophet 
Muhammad, may Allah’s prayers be upon them all. He had a deep 
and distinguished study in the science of the interpretation of the 
Noble Qur’an, which becomes clear to those who have examined his 
answers to the questions that are answered by the scholars asking 
for his interpretation of this or that verse, or for those who have 
tasted the taste of his references in some of his books and his large  
collections.
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املطلب االأوَّل

ال�شيخ اأحمد االأح�شائّي حياتُه واآثاره

��يخ األحس��ائّي فقد ُأش��بعت بالبحِث،  ص حياَة الشَّ ُنحاول يف هذه الرتمجة أن نلخِّ
راسة، وسنُشر إىل أهمِّ مصادر ترمجته، وبيٍء يسر. والدِّ

ا�شمُه ون�شبُه
ين، بن الشيخ إبراهيم بن صقر، بن إبراهيم، بن داغر،  هو الش��يخ أمْحَد بن زين الدِّ

ابن رمضان، بن راشد بن دهيم، بن شمروخ آل صقر القريّش األحسائّي، املطريّف)1(.

م�لدُه ون�شاأته
ة يف قرية امُلَطَريّف قرية من قرى األحساء، يف شهر  عوديَّ ُولَِد يف املنطقة الرشقيَّة بالسُّ
��يخ زين  رجب س��نة )1166ه���/1752م(، وهبا نش��َأ، وترْعرع حتت رعاية والده الشَّ
ين، وقد بانْت عليه عالماُت النُّبوغ منُذ نعومة أظفاِره؛ فكان يذكر ما جرى يف بالده  الدِّ
من احلوادث، وعمُره س��نتاِن، وختم القرآَن، وعمُره مخُس س��نني، وبدَأ بدراس��ة النَّحو 

قبل أن يبلغ احللَم)2(.

)1( ال��زركّل، خ��ر الدي��ن )ت10)1ه���(، األع��الم، ط5، دار العلم للمالي��ني، 1980م، ج1، 
ص129، كحالة، عمر )ت08)1ه�(، معجم املؤلِّفني، دار إحياء الرتاث العريّب، بروت، ج1، 

ص228.
 )2( ينظر: الربوجردّي، عّل )ت1313ه�(، طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال، حتقيق مهدي= 
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درا�شته وم�شايخه
درَس مراحَله األوىل يف مسقط رأِسه األحساء عىل يد مُجلٍة من ُفضالء منطقته أمثال 
د حمسن األحس��ائّي؛ ثمَّ عند بلوغه سنَّ العرشين س��افر إىل العراق؛ لُيكمَل  ��يخ حممَّ الشَّ
دراس��ته يف كرب��الَء؛ فحض دروَس مجلة من علامِئها، منُه��م: الوحيد البهبهايّن، واملرزا 

مهدّي الشهرستايّن، والسيِّد عّل الطباطبائّي.
يخ جعفر كاشف الغطاء، وغره  ثمَّ انتقل إىل النَّجف األرشف؛ فحض دروَس الشَّ
ة مدٍن، منها أصفهان، ومشهد، ويزد،  ل يف عدَّ من العلامء آنذاك، وسافر إىل ايران، وجتوَّ

وغرها)1(.
د مهدّي بحر  واية من علامء عرصه أمثال: الس��يِّد حممَّ حص��ل عىل اإلجازات يف الرُّ
العلوم املتوىفَّ س��نة 1212ه�، والسيِّد مرزا مهدّي الشهرس��تايّن املتوىفَّ سنة 1216ه�، 
يخ جعفر كاشف الغطاء املتوىفَّ سنة 1228ه�، والسيِّد عّل الطباطبائّي املتوىفَّ سنة  والشَّ

1231ه�)2(، وغرهم.

تالمذُته
رس، والتَّدريس يف املعقول، واملنقول س��ننَي طوال، وكانْت له  ��يخ لل��دَّ ر الشَّ تصدَّ
ح��وزاٌت عامرٌة يف كلٍّ من كربالَء، والنَّجف، والبرصة، وغرها من املدن العراقيَّة، ويف 
ج عليه املئات  قزوين وطهران، وأصفهان وكرمان ش��اه، وغرها من املدن اإليرانيَّة، خترَّ

=الرجائّي، قم، 10)1ه�، ج1، ص61. 
)1( األمني، حمس��ن )ت1371ه�(، أعيان الشيعة، حتقيق حسن األمني، دار التعارف للمطبوعات، 

بروت، ج2، ص590.
)2( الطهرايّن، أغا بزرك )ت1389ه�(، الذريعة إىل تصانيف الش��يعة، دار األضواء، بروت، ج1، 

ص255، و165، و219، و53. 
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م��ن العلامء وأهل الفضل، وكان إذا هبط يف مدينة علميَّة أرسَع إليه كثٌر من طلبة العلم 
حلضور جملس درِس��ه لالستفادة منه، ومن أهمِّ تالمذته من العلامء األعالم، هم: السيِّد 
د حسني النجفّي املتوىفَّ سنة1266ه�،  يخ حممَّ عبد اهلل شربَّ املتوىفَّ س��نة 1)12ه�، والشَّ

بزوارّي صاحب املنظومة املتوىفَّ سنة 1289ه�)1(، وغرهم. يخ هادي السَّ والشَّ

وفاُته
تويفِّ وعمُره )75 عاًما(، وهو يف َس��فره األخر إىل بيت اهلل احلرام، وكان بصحبته 
يخ عبد اهلل، وبقيَّة عائلته، وبعض تالمذته، ويف الطَّريق ُأصيب  ��يخ عّل، والشَّ ولداه الشَّ
رة، وكان ذلك س��نة  بمرض اإلس��هال فتويفِّ يف م��كان يقال لُه )هدية( قرب املدينة املنوَّ
ة،  رة، وُدفَِن يف بقي��ع الغْرقد، جماوًرا لقبور األئمَّ 1)12ه���، وُنِقَل جثامُنه إىل املدينة املنوَّ

ة، وغُرها يف البقيع)2(. مْت ُقبوُر األئمَّ وكان قرُبُه هناك معروًفا، ومشهوًرا إىل أن ُهدِّ

اآثاُرُه
فاُته املئة كتاب، ورس��الة، وقد صنَّفها يف علوم خمتلف��ٍة، منها ما هو يف  جت��اوزت مؤلَّ
جال، والفقه واألصول، والفلسفة،  التَّفسر، وعلوم القرآن، ومنها ما هو يف احلديث والرِّ

يارات)3(. عر واألدب، واألدعية، والزِّ وعلم الكالم، والعلوم الغريبة، والشِّ

��ة، طهران،  )1( اخلوانس��ارّي، أب��و القاس��م )ت0)12ه���(، روض��ات اجلنَّات، املطبع��ة احليدريَّ
1390ه�، ج2، ص255 ، الطهرايّن، أغا بزرك )ت1389ه�(، طبقات أعالم الشيعة، ط1، دار 

إحياء الرتاث العريّب، بروت، 30)1ه�، ج2، ص1)3. 
ة، ط1،  ة يف طبق��ات اجلعفريَّ د احلس��ني )ت1373ه�(، العبق��ات العنربيَّ )2( كاش��ف الغطاء، حممَّ

بيسان للنرش، بروت، 18)1ه�، ص298.
د رشف الدي��ن ورفعت  )3( البغ��دادّي، إس��امعيل )ت1339ه���(، إيض��اح املكن��ون، حتقي��ق حممَّ
الكلي��ّي، دار إحياء الرتاث الع��ريّب، بروت، ج1، ص567 و ج2، ص750، الذريعة، ج)،= 
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املطلب الثاين

درا�شة املخط�ط

ا، وعلميًّا بخمس فقرات: يمكُن أن ُنجِمَل دراسَة املخطوط ماديًّ

: موضوُع املخطوط، ومنهجيَّة املؤليِّف الاً أوَّ

ة تعتن��ي يف كيفيَّة اخلطاب، واملخاطبة  ٍة تفس��ريَّ إنَّ هذه الّرس��الة هي عبارة عن مادَّ
 ب��ني العب��د وبارئه، ماذا يقص��د العبُد حينام خياط��ب الباري يف صالت��ه حينام يقوُل: 

چٿ ٿ ٿ ٿچ.

ة، معتمًدا عىل  ته التفس��ريَّ ذ املصنُِّف منهًج��ا، واضًحا، ُمسرتس��اًل يف مادَّ وق��د اختَّ
ة أه��ل البيت يف تعضيِد اس��تدالالتِه يف تفس��ر اآلية، أالَّ أنَّ  رواي��اٍت، وأق��وال أئمَّ
��هودّي يف عرض  س��الة ه��و املنهج العرفايّن، والشُّ حقيقة منهجه الذي س��ار عليه يف الرِّ

ة بكلِّ جوانبِها. املادَّ

ثانياًا: سبب اختيار املخطوط

س��الة ق��د ُطبعت أكثر  ��يخ يالحظ أنَّ هذه الرِّ ال ري��َب يف أنَّ املتتبِّ��ع ملصنَّفات الشَّ
��يخ، إالَّ  قًة، وحاهُلا حاُل كلِّ مصنَّفات الشَّ ًة كانْت أو طباعة حديثًة حمقَّ ة، حجريَّ من م��رَّ
ل؛ فلم خت��ُل طبعٌة منها  اًل بأوَّ أنَّ ال��ذي حي��زُّ يف النَّف��س أنَّ كلَّ هذه الطَّبعات تابعته��ا أوَّ

=ص325، و76) و ج5، ص188-178
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ا خت��رج إىل النُّور  ��قُط، واألخط��اء العلميَّة، والطِّباعيَّ��ة، وغرها، أي: إنَّ إالَّ وفيه��ا السَّ
��بَب يعوُد  وه��ي حمرتقة ممَّا تش��وهُبا م��ن تش��ويش يف خُمرجاهتا، وُمدخالهت��ا، ولعلَّ السَّ
��ق، أو الطَّاب��ع يعتمد عىل ُنس��خٍة واحدة دون ُنس��خ ُأخرى، وه��ذا ممَّا حَدا  إىل أنَّ املحقِّ
َقه��ا من جديد، لِ�اَم حتمُل��ه من علوٍم، ومعارَف قلَّ من يت��مُّ هبا يف التَّحقيق،   بن��ا أن نحقِّ

والتَّدقيق.

ثالثاًا: منهُجنا يف حتقيق الّرسالة

ص منهَجنا بالنُّقاط اآلتية: نستطيع أن نلخِّ
لًة؛ ملا حتمله من رؤى علميَّة عالية يف . 1 ها دراسًة مفصَّ سالة، ونصِّ دراسُة متن الرِّ

املنه��ج العرفايّن الذي اتَّبعه املؤلِّف، ممَّا أوج��ب علينا أن نغوَص يف مكنونات 
ُلغتِها، ومعرفة اصطالحاهتا، لذلك كان عمُلنا توضيَح النصِّ إن كان برشِحه، 

أو توجيهه بتوجيٍه نافٍع.
ختريُج اآليات.. 2
ختريج األحاديث.. 3
ختريج األقوال، ونسبتها إىل أصحاهبا.. )
املطابقة بني النُّسخ.. 5

ا: ُنسخ املخطوطة رابعاً

للمخطوطِة ُنس��ٌخ كثرٌة يف ش��تَّى بقاع العامل، إْن كانْت يف العربيَّة واإلس��الميَّة، أو 
الغربيَّة، إالَّ أنَّ الظُّروَف اآلن غُر واضحة املعامل للُحصول عىل كلِّ تلك النُّس��خ؛ لذلك 
فق��د كان اعتامُدنا عىل أربِع ُنس��ٍخ عىل أمل احلُصول عىل البقيَّ��ة الباقية، ونقوم بمقابلتِها 

ة ثانية، وهذه النُسُخ، هي: مرَّ
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1. ُنسخة مكتبة اإلمام أمري املؤمنني يف النَّجف األرشف، ورمزنا ب�)نسخة األصل(:
رقهام: 1663. تاريخ النَّس��خ: 1236. اس��م الناسخ: جمهول. عدد صحائفها: 5. 

: نسخ. قياسها: 21×15سم. عدد أسطرها: 18. نوع اخلطِّ
ا  ل هبا علينا مشكوراً سة، ورمزنا هلا ب�)نسخة أ(، وقد تفضَّ 2. ُنس��خة العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

اج. َّ األستاذ صالح الرسَّ
القياس��ات: )1×22س��م. األس��طر: 18. رقمه��ا: 3)2)1 يف ضم��ن جمموع��ة 
سة. سنة النسخ 1259. ة املقدَّ رة من مكتبة العتبة الرضويَّ تسلسلها )3(. مكانا: مصوَّ

ل  3. نسخة مكتبة السييِّد احلكيم يف النَّجف األرشف، ورمزنا هلا ب�)نسخة ب(، وقد تفضَّ
وزي )أبو ندى(. ا األستاذ جميد ح�مُّ هبا علينا مشكوراً

رقمها: 3387. تاريخ النس��خ: 1253. الناس��خ: عل بن خلف الكربالئي. عدد 
: نسخ. صحائفها: 5. عدد أسطرها: 20. قياسها: 25×17. نوع اخلطِّ

ل هبا علينا  4. نس��خة خزانة مس��جد الكوفة املعّظم، ورمزنا هلا ب�)نس��خة ج(، وقد تفضَّ
ائغ. ا األستاذ أمري الصَّ مشكوراً

رقمها: 556. تاريخ النس��خ والناسخ: غر موجود. عدد صحائفها: 12. قياسها: 
: نسخ. قة. نوع اخلطِّ 20×)1سم. عدد األسطر: متفرِّ

ا: صور ُنسخ املخطوطة خامساً
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الصحيفة األوىل من نسخة األصل)مكتبة اإلمام أمري املؤمنني يف النجف(
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الصحيفة األخرية من نسخة األصل )نسخة مكتبة اإلمام أمري املؤمنني(
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سة( الصحيفة األوىل من نسخة )أ( )نسخة مكتبة ودار مطوطات العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ
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سة( الصحيفة األخرية من نسخة )أ( )نسخة مكتبة ودار مطوطات العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ
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الصحيفة األوىل من نسخة )ب( )نسخة مكتبة السييِّد احلكيم يف النجف األرشف(
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ة يف النجف األرشف( الصحيفة األخرية من نسخة )ب( )نسخة مكتبة السييِّد احلكيم العامَّ
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الصحيفة األوىل من نسخة )ج( )نسخة خزانة مسجد الكوفة املعظَّم(



الر�شالة اخلطابيَّة يف تف�شري ق�له تعاىل چ ٿ ٿ ٿ ٿچ

356

العدد الواحد واألربعون ربيع )2020م - 1441هـ(

الصحيفة األخرية من نسخة )ج( )نسخة خزانة مسجد الكوفة املعظَّم(
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املطلب الثالث

ًقا النَّ�صُّ حُمقَّ

 َتفسرِي قولِه َتَعاىل چ ٿ ٿ ٿ ٿچ

َمِن املقصوُد باخِلطاب، وبأييِّ معنى؟


ا بعُد[)1(:أقول: د، وآله الطَّاهرين: ]أمَّ احلمُد هللِ ربِّ العاملني، وصىلَّ اهللُ عىل حممَّ

ين ]األحس��ائّي[)2(، إنَّه قد أرسل إيلَّ بعُض  فيقوُل العبُد املس��كنُي أمحُد بُن زين الدِّ
، واليقني، ]مس��ألتنِي[)3( يطلُب  اإلخوان املخلصنَي من العلامء العارفني الطَّالبنَي للحقِّ
 جواهَب��ام عىل س��بيل االس��تْعجاِل م��ع َكالل))( الب��اِل، ]وتغيُّ���ر[)5( األح��وال؛ فكتبُت 

��ؤال؛ إذ ال يس��قُط امليسوُر باملعُسور، وإىل اهلل ترجُع  ما ]خطَر[)6( من اجلواِب لذلك السُّ
األُموُر)7(.

)1( ساقطة يف االصل. 
)2( ساقطة يف نسخ )األصل، أ، ج(. 

)3( نسخة األصل، ب: )بمسئلتني( والصحيح ما ُأثبت يف املتن. 
د بن مكرم  ))( الكلل: اإلعياء والتَّعب، وكلل البال رشوده من التَّعب واهلّم. ينظر: ابن منظور: حممَّ
)ت711ه�(، دار صادر، بروت، نرش آداب احلوزة، قم، 05)1ه�، ط2، ج591/11، مادة كلل. 

)5( نسخة األصل: وتعثر، والصحيح ما اثبت يف املتن. 
)6( نسخة أ، ب: ما حظر. 

)7( وه��و إش��ارة إىل ق��ول النب��ّي: »ال يرتك امليس��ور باملعس��ور«. اب��ن أيب مجهور األحس��ائّي، 
��د بن عّل )ت880ه�(، عوايل اللئايل، حتقيق، جمتبى العراقّي، س��يِّد الش��هداء، قم، إيران،=  حممَّ
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ق��اَل س��لَّمُه اهلل: إنَّ املصلِّ ح��ني يق��وُل: چٿ ٿ ٿ ٿچ)1(، كيف 
يقصُد املخاطب بخطابِه؟، وأّي معنى َيعقد قلبه عليِه؟.

هل يقصد الذات الغر مدركة بصفة من صفاته اجلامليَّة، واجلالليَّة، أم يقصد ش��يًئا 
جُل، وحني التكلُّم بتل��ك الكلَمَتنِي ال يقصد  آخ��ر؟، ]وع��ىل التَّقديَريِن، ربَّام يص��لِّ الرَّ
 ش��يًئا[)2(، وهو غاف��ٌل)3(، ذاهٌل))(، غر ش��اعٍر)5( بقصِد يشٍء؛ ]فه��ل[)6( تصحُّ صالُته 

أم ال؟.
أق��وُل: علْم أنَّ اهللَ ُس��بحاَنُه ال ُيدرك من ]نحو[)7( ذاتِ��ه)8( بكلِّ اعتباٍر، وإنَّام ُيدرك 

=05)1ه�/1985م، ط1، ج)/58. 
)1( سورة الفاحتة/5. 

)2( ساقط يف نسخة ب. 
��ام كان عن عمد،  )3( غف��ل: الغ��ني والفاء وال��الم أصل صحيح ي��دلُّ عىل ترك اليء س��هًوا وربَّ
م��ن ذلك غفلت عن اليء غفل��ًة وغفواًل، وذلك إذا تركته س��اهًيا، وأغفلته إذا تركته عىل ذكر 
من��ك ل��ه، ويقولون لكلِّ م��ا ال معلِّم له غفل كأنَّه غفل عنه. والغفلة س��هو يعرتي اإلنس��ان من 
ظ، ومنه يقال: غفل فهو غاف��ل، وقد جاءت هذه اللفظة يف القران الكريم يف  ظ والتيقُّ ��ة التحفُّ قلَّ
ة، أحصيناها ب�)35( موقًعا، ُكالًّ حس��ب لفظه ومعناه. ينظر: الفراهيدّي، اخلليل بن  مواطن عدَّ
س��ة دار اهلجرة،  ائّي، مؤسَّ أمح��د )ت175ه�(، العني، حتقيق مهدي املخزومّي، إبراهيم الس��امرَّ

إيران، 10)1ه�، ط2، ج)/19)، لسان العرب، ج97/11)، مادة غفل. 
))( الذهل: ترُكَك اليء تناساه عىل عمد، أو يشغلك عنه شاغل. العني، ج)/39، مادة ذهل.

)5( غر شاعر: غر عامل. لسان العرب، ج)/09)، مادة شعر.
)6( نسخة األصل: )هل(. 

)7( يف األصل: مخ. 
ة، منها: املاهيَّة، بمعن��ى ما به اليء هو هو، وعىل هذا  )8( ال��ذات: ُيطل��ق هذا اللفظ عىل معاٍن عدَّ
قي��ل: إّن��ض مطلق ال��ذات هو األمر الذي تس��تند إليه األس��امء والصفات يف عينها، فكلُّ اس��ٍم 
أو صف��ٍة اس��تند إىل يشء، فذل��ك اليء هو الذات، س��واء كان معدوًما كالعنق��اء، أو موجوًدا، 
ل: هو موجود حمض، وهو ذات الباري سبحانه وحقيقته من حيث أسامئه  واملوجود نوعان: األوَّ
 وصفاته يف آٍن واحد، وأنَّ ذات اهلل تعاىل عبارة عن نفسه التي هي هبا موجود؛ ألنَّه قائم بنفسه،= 
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ف به لُه، فُتش��ر العب��اراُت إليه بام أوجدها  ف به لعبِدِه؛ فكلُّ يشٍء يعرُفه بام تعرَّ ب��ام تعرَّ

=وهو ما أراده الشيخ هنا، والثاين: هو موجود ملحق بالعدم، وهو ذات املخلوقات.
دة عن  فاته وأراد هبا: هي حقيقة اليء املجرَّ وقد أش��ار الش��يخ إىل معنى الذات يف كثر من مؤلَّ  
ته ال يصدق عليه اسم وال رسم  الصور اجلس��ميَّة واملثاليَّة والنفس��يَّة والعقليَّة، وهي بحقيقة هويَّ
ى، عىل أنَّه س��بحانه هو الواضع احلكيم، لذلك إنَّ االعتقاد  للمناس��بة الذاتيَّة بني االس��م واملسمَّ
عن��ده، أنَّ ال��ذات هي الصفات، والصفات ه��ي الذات، كام أنَّ العلم والقادر واحلّي والس��ميع 
وغرها من هذه األسامء شيًئا واحًدا بسيًطا، وإنَّام هذه العبارة هي تعبرات عن الكامل وعنوانات 

اليء الواحد. وقد ُتطلق عند الشيخ بإطالقات أخرى ويراد هبا أحد هذه املعاين:
الذات البات البس��يط ج��لَّ وعال، وهذه ال��ذات ال ُتدرك وال حُتاط وال ُتع��رف بوجٍه من . 1

ًرا وال اعتباًرا وال ارتباًط��ا وال ومًها وال غر ذلك، كام قال أمر  الوج��وه ال فرًضا وال تصوُّ
املؤمنني: »الطريق إليه مسدود والطلب مردود بل دليله آياته ووجوده إثباته«.

2 ..د وآله الطاهرين ُيراد هبا النفس امللكوتيَّة اإلهليَّة، وهي نفوس حممَّ
ُيراد هبا مقاماته كام يف دعاء ش��هر رجب »ومقاماتك التي ال تعطيل هلا يف كلِّ مكاٍن يعرفك . 3

ى بالعنوان. هبا من عرفك«، فهذه املقامات هي الذات املدلول عليها واملراد هبا الوجه املسمَّ
ی روحهم روحه . ) ها س��بحانه ذاًتا ونس��بها إلي��ه ترشيًفا هلا، كام س��مَّ ة س��امَّ ديَّ احلقيق��ة املحمَّ

ونفسهم نفسه.
5 . :وص��ف ذاته فال ُيعرف بوصف غره، وإنَّام ُيع��رف بوصف مثله، وهو ما روي عنهم

»اعرفوا اهلل باهلل«.
والظاهر أنَّ الفقرة الثالثة واألخرة هي ما أراد معناها هنا.  

وكذلك إشارة الشيخ إىل هذا املعنى بقوله: إنَّ الوجود احلقَّ سبحانه، وهو الذي ال حيتاج اخللق   
إىل معرف��ة ذاته؛ ألنَّ جهة احلاجة فقر إىل ما حتت��اج إليه، وهو إضافة وربط بني املحتاج واملحتاج 
إلي��ه، وليس ب��ني ذات الوجب من حيث هي وب��ني ذات املخلوق ربط وإضافة بح��اٍل ما، وإنَّام 
الرب��ط ب��ني اخللق وبني فعله وإبداعه، كام ال تس��ع احلاجة ذاته لثنائه عامَّ س��واه، كذلك ال تس��ع 
احلاج��ة ذاته إىل معرفة ذاته بالكنه؛ الس��تلزامها احلاجة ب��االدراك واإلضافة واالقرتان، والربط 
والش��به وغر ذلك، فهذه اجلهة جيب أن هتجر تس��ميتها املحور... وقيل أيًضا: هو كلُّ ما يمكن 

ره ال مع غره فهو ذات. ر، فإن أمكن تصوُّ أن يتصوَّ
د بن احلس��ن )ت672ه�(، قواعد العقائ��د، إيران، د.ت، ص3، التهانوّي،  ينظر: الطويّس، حممَّ  
��اف اصطالحات الفنون والعل��وم، حتقيق عّل= ��د عّل )ت بعد 1158ه�(، موس��وعة كشَّ  حممَّ
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��بيِل   علي��ه، وُتش��ر القل��وُب إليه بام ظه��َر هلا ب��ِه، وال س��بيَل إليه إالَّ م��ا جعَل مَن السَّ

إِليِه)1(.
ِء، كام أنَّه ال حيتجب عنه به، وإىل  وهو جلَّ ش��أُنُه يظهر لكلِّ يشٍء بنفس ذلك اليَّ
: »مل حِتْط بِه األوهاُم؛ بْل تىلَّ هلا هبا، وهبا امتنع منها، وإليها  ذلك اإلش��ارة بقول علٍّ

حاكمها«)2(.
ذاتِ��ه  مقام��اِت  م��ن  مق��ام))(  فه��و  ب��ه  ل��ك  مظه��ر)3(   وكّل 

=دح��روج، مكتب��ة لبن��ان نارشون، ب��روت، لبن��ان، 1996م، ط1، ج816/1، قس��م الكالم 
واحلكمة اإلس��الميَّني، معجم املصطلحات الكالميَّة، جممع البحوث اإلسالميَّة، مشهد، إيران، 
36)1ه�/)139ش، ط2، ج353/1، اجلريدان، عبد اللطيف محزة )معارص(، معجم احلكمة 
د  )طبًقا ملدرس��ة الشيخ األحس��ائّي(، د.مط، 37)1ه�/2017م، ط2، ص7)2-8)2، املحمَّ
صال��ح، أمحد عبد اهل��ادي )مع��ارص(، مصطلحات علم الكالم عند الش��يخ أمحد األحس��ائّي، 
ة البيضاء، 30)1ه�/2009م، ط1، ص82، زين الدين، رسول )معارص(،  بروت، دار املحجَّ

معجم مصطلحات احلكمة عند الشيخ األحسائّي، د.مط، 1999م، ص102.
ه الش��يخ الطربس�ّي هذا املعنى بأحسن توجيه، ولعلَّه أصاب فعل اخلطاب واملخاطبة  )1( ولقد وجَّ
والعبادة واالس��تعانة واإلعانة يف وقٍت واحٍد، ولطول الرشح الذي أش��ار إليه ال يس��مح املحلُّ 
لذكره هنا. ينظر: الطربيّس، الفضل بن احلس��ن )ت8)5ه�(، تفسر جممع البيان، حتقيق وتعليق 
س��ة األعلمي، 15)1ه�/1995م، ط1،  قني األخصائيِّني، بروت، مؤسَّ جلنة من العلامء واملحقِّ

ج65-61/1. 
د  د بن احلس��ني )ت06)ه�(، )مجع(، نج البالغ��ة، حتقيق ورشح حممَّ )2( الرشي��ف الرض���ّي، حممَّ

عبده، مطبعة النهضة قم، 12)1ه�، ط1، ج115/2، اخلطبة يف تنزيه اهلل. 
)3( ال�َمْظَهُر: الصورة التي يبدو عليها اليُء، شكل خارجّي. وقد أشار أحد العرفاء بقوله:

��������ام اخل����ل����ق م���ظ���ه���ر ال����ب����اري س������اريإنَّ ج�����زئ�����ه  ك��������لِّ  يف  ه������و 
د بن يعقوب )ت817ه�(، القاموس املحيط، دار املأمون، مرص، 1938م،  ينظر: الفروزآبادي، حممَّ  
ط)، ج67/1)، مادة ظهر، البلغرامّي، غالم رضا بن عّل زادة )ت1220ه�(، سبحة املرجان يف 

د سعيد الطرحيّي، الرافدين، بروت، 2015م، ط1، ص355 تاريخ هندستان، حتقيق حممَّ
 ))( املقام: عىل صيغة اس��م الظرف عند الس��الكني هو الوصف الذي يثبت عىل العبد ويقيم فإن= 
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فيك)1(، ]وحرف[)2( من حروف)3( ذاتِك بِه؛ فمن وصَل إىل ُرتبٍة، وقد ظهَر ُس��بحاَنُه لُه 

ا عند أهل املعاين فقي��ل إنَّه مرادف للحال وقيل مه��ا متقاربا املفهوم.  =مل يثب��ت يشء ح��ااًل. وأمَّ
ق به بضٍب ومقاس��اة تكلف، فقام  ل إليه بنوع يتحقَّ ويف اصطالح أهل احلقيقة، عبارة عامَّ يتوصَّ
كلُّ واح��ٍد موض��ع إقامته عند ذل��ك. وقيل أيًضا: إنَّ املقام هو املنزلة نفس��ها، ف��كلُّ مرحلة من 
املراحل منزل باعتبار عبور اإلنسان منه، وكلُّ قرب يعرب منه فمنزل له، وإذا أقاموا فيه فهو مقام. 
اق بن مج��ال الدين )ت735ه�(، رشح منازل  ينظر: التعريفات، ص221، الكاش��ايّن، عبد الرزَّ
اف  الس��ائرين، حتقيق حمس��ن بيدارفر، مطبعة رشيعت، قم، إيران، ط1، ج7/1، موس��وعة كشَّ

اصطالحات الفنون، ج1623/2.
)1( باعتبار أنَّ اإلنس��ان مظه��ر الذات باعتبار مقام األلوهيَّة املس��تجمعة جلميع الكامالت الظاهرة 
د مفيد )ت1103ه�(، التعليقة عىل الفوائد  د س��عيد بن حممَّ ّي، حممَّ والباطنة. ينظر: القايض القمِّ

الرضوية، د.ط، د.ت، ص50. 
)2( نسخة )أ(، ساقطة.

)3( كلمة معناها يف غرها، وال تدلُّ بانفرادها عىل يشء، وعند أهل احلقيقة هي: احلقائق البس��يطة 
ا احلروف العالية فهي للش��ؤون الذاتيَّة وهي كامنة يف غيب الغيوب، كالشجرة  من األعيان، وأمَّ
يف الن��واة، ويف اصطالحه��م أيًضا، هي الصورة املعلوميَّة يف عرضة العل��م اإلهلّي قبل انصباغها 
د بن إس��حاق )ت673ه�(، النفحات اإلهليَّة، س��امي  بالوج��ود العين��ّي. ينظر: القون��وّي، حممَّ
ج��اب، إيران، 1316ه�، ص186 البغدادّي، عبد القاهر بن طاهر )ت29)ه�(، أصول الدين، 
��اف اصطالح��ات الفنون،  الدول��ة، إس��طنبول، 6)13ه�/1928م، ص)21، موس��وعة كشَّ

ج3/1)650-6.
ونا بالنقشيَّة،  ��م الشيخ األحس��ائّي احلروف إىل أربعة اقسام: 1. احلروف الرقميَّة ويسمُّ وقد قسَّ  
ة وهي ُتطلق عىل قوى  2. احل��روف اللفظيَّ��ة وهي أمور حصلت من اهلواء، 3. احل��روف العدديَّ
ة وهي مراد الش��يخ  احل��روف من األع��داد التي هي هل��ا بمنزل��ة األرواح، ). احل��روف الفكريَّ
ى باحلروف العقليَّة  لة من ع��امل الغيب إىل املعاين العقليَّة، وتس��مَّ هن��ا: وهي صور احلروف املتنزِّ
دة،  لة منه��ا إىل الرقائق الروحيَّة، ومنها إىل الصور الش��خصيَّة النفس��ية املجرَّ واجلربوتيَّ��ة واملتنزِّ
لة من  ومنها إىل الصور الشبحيَّة املثالية الربزخيَّة، وتطلق أيًضا عىل معاين األلفاظ واحلروف املتنزِّ
رة عن خلق الذوات وحقايق  تلك املراتب إىل عامل الش��هود واألجس��ام. وكلُّ هذه األربعة متأخِّ
رة ع��ن االخرتاع واالبت��داع؛ ألنَّ هذه احل��روف يف احلقيق��ة أمثال وصفات  املوج��ودات املتأخِّ
 وحكاي��ات للذوات وقوال��ب لظهورها بأثارها، ولك��نَّ اإلمام الرضا ذك��ر نوًعا آخر من= 
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ِة يف  فيها)1(؛ تبيَّ�ن لُه أنَّ املطلوَب وراَء ذلَك، وأنَّ وهكذا، وإليه اإلش��ارُة بقوِل احُلجَّ
 ُدع��اء ش��هِر َرجب: »ومقاماُتك التي ال تعطيَل هلا يف ُكليِّ م��كاٍن؛ يعرُفك هِبا مْن عرَفَك، 

م عباُدَك، وَخْلُقَك«)2(. ال فرَق بينََك، وبينَها، إالَّ أنَّ
ه[)3( إِليه��ا قلُبك؛ فيجدُه عنَدها، َكام  فهذه املقاماُت ه��ي التي دَعاَك إِليها، ]فيتوجَّ
ه وجُه جس��ِدك إىل بيتِه الكعبة؛ فيجُدُه عنَدها، وتعبَّدك بأن تدعوُه هبا، وتعبُّده فيها  يتوجَّ
بال كيٍف، وال وجداَن، إالَّ ما أوجدَك ِمْن ُظهوِره لَك، وإنَّه يف كلِّ مقاٍم أقرُب إليَك مْن 

نفِسَك))(.
أن  جل��اَز  بحًت��ا  ذاًت��ا  كان  ول��و  بحًت��ا،  ذاًت��ا  وجدت��ه  م��ا  ولي��س 
يف  وأن��ت  األَزِل)5(،  يف  البح��ت  ات  وال��ذَّ البح��ت،  ات  ال��ذَّ ت��درك 

 

=احلروف جعلها أصاًل لكلِّ يشء وعليها اجتمعت األمور كلُّها يف قوله صلوات اهلل عليه، وكان 
 ل إبداعه وإرادته ومشيته احلروف التي جعلها أصاًل لكلِّ يشء، وهذه احلروف التى قصدها  أوَّ

لة احلقيقيَّة. ينظر: معجم احلكمة:202-)20.  هي احلروف الكونيَّة والذوات املتأصِّ
)1( ليس املقصود الذات اإلهليَّة، وإنَّام مظهر من مظاهرها يف مقام من مقاماهتا.

! إين أس��ألك بمعاين مجيع م��ا يدعوك به والة  له: »اللهمَّ ل رجب وال��ذي أوَّ )2( ج��زء من دع��اء أوَّ
سة فقه الشيعة،  د، مؤسَّ د بن احلسن )ت60)ه�(، مصباح املتهجِّ أمرك...«. ينظر: الطويّس، حممَّ

بروت، لبنان، 11)1ه�/1991م، ط1، ص803. 
)3( نسخة ب: فيوجه.

))( وه��و إش��ارة إىل قول��ه تع��اىل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺچ سورة ق/16. 

رة غر  )5( األزل: وهو عبارة عن نفي املس��بوقيَّة للغر، وقيل هو: اس��تمرار الوج��ود يف أزمنة مقدَّ
رة غر متناهية من جانب  متناهية يف اجلانب املايض، كام أنَّ األبد اس��تمرار الوجود يف أزمنة مقدَّ
ف: إنَّ أزليَّة املبدع تعالی نعت س��لبّي بنف��ي األوليَّة، بمعنی افتتاح  املس��تقبل. وقال أهل التصوُّ
الوج��ود ع��ن العدم؛ ألنَّه عني الوج��ود. ينظر: قواع��د العقائ��د، ص10، التعريفات، ص21، 
ة،  اجلام��ي، عبد الرمحن بن أمحد )ت898ه�(، نقد النص��وص يف رشح الفصوص، طبعة حجريَّ

إيران، د.ت، ص157.
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اإلمكان)1(؛ فيكون ما يف اإلمكان بإدراك األَزِل يف ]األزل[)2(، أو ما يف األزل بكونه مدرًكا 
 :ا كبًرا، وإىل ذلك أشاَر أمُر املؤمننَي للُمْمكن)3( يف اإلمكان، تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ

ا عند الشيخ فاطالق مصطلح األزل جاء بثالث طرق: أمَّ  
األزل: هو الذات البحت البسيط، الذي ال كثرة فيه بكلِّ اعتبار.. 1
م أنَّ األزل ظ��رف والواجب تعالی حالٌّ فيه، فيلزم . 2 م متوهِّ األزل: ه��و اهلل تعاىل، وال يتوهَّ

. د القدماء، بل هو ذات احلقِّ تعدُّ
. ومراد الش��يخ هنا هو )الفقرة الثانية(. . 3 نا املعبود باحلقِّ األزل: ه��و الذات البحت، وهو ربُّ

ينظ��ر: األحس��ائّي، أمح��د ب��ن زي��ن الدي��ن )ت6)12ه���(، رشح الفوائ��د، حتقيق رايض 
س��ة فكر األوح��د، 26)1ه���/2006م، ط1، ج1/))2،  نارصالس��لامن، بروت، مؤسَّ
سة  ج10/2، رشح العرش��يَّة )للمؤلِّف نفس��ه(، حتقيق صالح أمحد الدياب، بروت، مؤسَّ
هج��ر، 26)1ه���/2005م، ط1، ج109/1، مصطلح��ات عل��م ال��كالم عند الش��يخ 

األحسائّي، ص)3.
)1( اإلم��كان: ه��و عدم اقتضاء الذات الوج��ود والعدم، وقيل هو غبارة عن كون اليء يف نفس��ه 
بحي��ث ال يمتن��ع وجوده وال عدمه امتناًعا واجًبا ذاتيًّا، وقيل هو تس��اوي طَريَف الوجود والعدم 
بالنس��بة إىل املاهيَّ��ة. وقد خاض املنطقيُّ��ون واحلكامء يف هذا املصطلح ومعن��اه، حتَّى أصبح حملَّ 
ة، النجف  ، احلسن بن يوسف )ت726ه�(، األلَفني، احليدريَّ ّ مة احِللِّ تضادٍّ وترادف. ينظر: العالَّ
��اف اصطالحات الفنون،  األرشف، 1389ه���، ص168، التعريفات، ص39، موس��وعة كشَّ

ج270-267/1.
د األحسائّي اإلمكان بقوله: هو الذي حملُّ الوجود الراجح ومتعلِّقه الذي وقته الرسمد.  وقد حدَّ  

ينظر: رشح الفوائد، ص26.
)2( ساقطة يف نسخ )األصل، أ، ج(.

)3( املمك��ن: وه��و الذي يفتق��ر يف وجوده إىل غره، وجي��وز عليه العدم، وهو ما س��وى اهلل تعاىل، 
وهو العامل. وقيل معناه إنَّه جائز الوجود وجائز العدم، فيستوي طرفاه- أعني الوجود والعدم- 
��ام يوجد باعتبار موِج��ده، ولوال موجده ملا اس��تحقَّ إالَّ العدم، فهو  باعتب��ار ذات��ه، فإذا وجود إنَّ
د )ت13)ه�(،  د بن حممَّ إذن مس��تحقُّ الوجود والعدم باالعتبارين املذكوَرين. ينظر: املفيد، حممَّ
��ة، حتقيق رض��ا املخت��ارّي، املؤمتر العامل��ّي أللفيَّة الش��يخ املفيد، ق��م، إيران،  النك��ت االعتقاديَّ
، احلسن بن يوسف )ت726ه�(، ناية املرام يف علم الكالم،=  ّ مة احِللِّ  13)1ه�، ص21، العالَّ
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ضا: »كلَّام  »إنَّام حتدُّ األدوات أنفس��ها، وتشري ]اآلالت[)1( إىل نظائرها«)2(، وقول الرِّ
ميَّزمتوُه بأوهاِمُكم يف أدقيِّ معانيه ]فهو مثُلكم ملوٌق مردوٌد عليُكْم[)3(«))(.

واملعب��وُد  املطل��ُق)5(،  املجه��وُل  ه��و  س��بحاَنُه  ألّن��ه   وذل��ك 

سة الصادق، قم، إيران، 19)1، ص18. =إرشاف جعفر سبحايّن، مؤسَّ
��م املمكن إىل  وقد أعطى الش��يخ األحس��ائّي رؤيَتني يف املمك��ن، ومن خالل هاتني الرؤَيَتني قسَّ  

مقامات: 1. إنَّ كلَّ خارٍج عن الذات فهو ممكن. 2. واليء واملمكن له مخسة مقامات:
ل: يف اإلمكان وال يكون أبًدا، وهو يف املشيئة ممكن الكون. األوَّ  

الثاين: يف اإلمكان وسيكون، ويف املشيئة يمكن أالَّ يكون.  
الثالث: أنَّه كان وال يزال أبًدا، وهو يف املشيئة يمكن حموه فيام بعد، وإثباته وحموه.  

الرابع: أنَّه كان وس��وف يعدم، أي يرجع إىل ما قبل كونه، ويف املشيئة يمكن أالَّ يعدم، وأن يعدم   
ويعاد.

��ه قد كان كونه وال يكون عينه، وكانت عينه وال يكون قدره، وكان قدره وال يكون  واخلام��س: أنَّ  
قضاؤه، ويكون قضاءه ويس��رت إمضاؤه، وظهر إمضاؤه ويعدم منه ما كان... والظاهر أنَّ الش��يخ 
ا...( باملقام الثاين. ينظر: رشح  أراد هن��ا االمتناع كون املمكن يف اإلمكان )تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ
الفوائد، ج133/1، ج202/2، رشح العرشيَّة: ج1392/1، معجم احلكمة، ص1)2-1)1. 

)1( يف أصل اخلطبة: اآللة. 
هلا: »احلمد هلل الذي ال يموت، وال تنقيض عجائبه...«. ينظر:  )2( وه��ي من خطبة له يف التوحيد أوَّ
د بن عّل بن بابويه )ت381ه�(، التوحيد، حتقيق تصحيح وتعليق هاشم احلسينّي  الصدوق، حممَّ
س��ني، قم، اي��ران، د.ت، ص3م، نج  س��ة النرش اإلس��المّي التابعة جلامعة املدرِّ الطهرايّن، مؤسَّ

البالغة، ج120/2. 
)3( يف أصل احلديث: »ملوق مصنوع مثلكم مردود إليكم«. 

د صال��ح )ت1081ه�(، رشح أصول  ))( احلدي��ث عن اإلم��ام الباقر. ينظر: املازندران�ّي، حممَّ
الكايف، حتقيق مع تعليقات املرزا أبو احلس��ن الش��عرايّن، ضبط وتصحيح الس��يِّد عّل عاش��ور، 
د باقر  دار إحي��اء الرتاث العريّب، بروت، 21)1ه���/2000م، ط1، ج225/3، املجلّي، حممَّ
)ت1111ه�(، بحار األنوار، حتقيق الس��يِّد إبراهيم امليانج��ّي، حممد الباقر البهبودّي، دار إحياء 

الرتاث العريّب، بروت، لبنان، 03)1ه�/1983م، ط3، ج292/66، ج110/)3. 
 )5( مصطلح ُيطلق وُيراد به ذات اهلل تعاىل، ويمتنع احلكم عليه، وقد اختلف الكالميِّني واحلكامء= 



ايّن درا�شة وحتقيق ح�شني جهاد احل�شَّ

365

هـ(
14

41
 - 

2م
02

0(
ع 

ربي
ن 

عو
رب

األ
 و

حد
لوا

د ا
عد

ال

)1(؛ فإذا قلت: چٿ ٿچ؛ كنَت قْد قصْدَت شيًئا ُم�خاطًبا، وقيد اخلطاب ذلَك  احلقُّ

=يف توجي��ه مفهوم��ه. ينظ��ر: التفت��ازايّن، مس��عود ب��ن عم��ر )ت792ه���(، رشح املقاص��د يف 
��د بن محزة  م، مرص، 1305ه���،  ج92/1، اب��ن الفنارّي، حممَّ عل��م ال��كالم، مطبعة احلاج حم��رَّ
د خواجوي،  )ت)883ه�(، مصباح األنس بني املعقول واملشهود، حتقيق وتصحيح وتقديم حممَّ
انتش��ارات موىل، طهران، ايران، 16)1ه�/)137ش، ط1، ص))، صدر الدين الش��رازّي، 
د بن إبراهيم )ت1050ه�(، احلكمة املتعالية يف األس��فار العقليَّة األربعة، دار إحياء الرتاث  حممَّ

العريب، بروت، لبنان، 1981م، ط3، ج239/2، 5)3.
كذلك عند الشيخ األحسائّي اصطالح يطلق ويراد به ذات اهلل سبحانه وتعاىل حيث إنَّه ال سبيل   
 يف اإلم��كان مطلًق��ا إىل معرفة ذاته بوجه من الوج��وه، بل هو يف اإلمكان جمه��ول من كلِّ جهٍة، 

فال يصدق املجهول املطلق يف احلقيقة عىل ما سواه. ينظر: معجم احلكمة، ص52).
��د بن عمر  س��ة. ينظر: فخر الدي��ن الرازي، حممَّ : وه��و اإلله املطل��ق وذاته املقدَّ )1( املعب��ود احل��قُّ
س��ة الكتب الثقافيَّ��ة، بروت، 15)1ه�/  )ت606ه�(، أس��اس التقديس يف علم الكالم، مؤسَّ
1995م، ط1، ص9)1، اجلندّي )ت690ه�(، رشح فصوص احلكم، حتقيق وتصحيح وتعليق 
جالل الدين اآلش��تيايّن، مطبعة مكتب اإلعالم اإلس��المّي، قم، إي��ران، 23)1ه�/1381ش، 

ط2، ص321.
��ا عند الش��يخ فُيطلق وي��راد به: الوجه الذي يس��لم به صاحبه من عب��ادة موهوم ومن الرشك  أمَّ  
ى  د األسامء، واملسمَّ والكفر هي أن تكون عبادة هلل بأس��امئه وجهة تعليمه خللقه وعدم منافاة تعدُّ
ة الوس��يلة إليه تعاىل بأس��امئه احلس��نى الفعليَّة والقوليَّة  املعبود واحد ُأحدي من كلِّ جهة، وصحَّ
ة السجود لغره كآدم واملالئكة ويعقوب وبنيه ليوسف،  ومرجعها لالسم األكرب األعظم، وصحَّ
وأمث��ال ذل��ك من غر ترشيك له تعاىل أو كفر به، وبه تبطل عبادة من دون اهلل أو معه يف كثر من 

الَّة. الفرق الضَّ
ه إليه حني الدعاء والنداء وس��ائر العب��ادات، هو من َعَبد  ة واملعبود باحل��قِّ املتوجَّ فالعب��ادة احلقَّ  
ا الدالة عليه كام وصف نفسه  ه له بايقاع األسامء عليه، إيقاع داللة، فوصفه هبا ألنَّ ى وتوجَّ املسمَّ

هبا.
فعقد عليه قلبه ونطق به لس��انه، فتالحظ اإلس��م من جهة الداللة عليه، وهو تعاىل املقصود هبذه   
دها من قيودها، وإالَّ عرف بصفة خلقه وهو تشبيه، فتقصد مدلول لفظ االسم من  اجلهة مع جترُّ
جهة الداللة عليه، وهو االسم الدال عىل ذات اهلل ال من جهة أنَّه معه أو موضوع لذاته أو مقرتن 
 معه أو مقارنة أو مرتبط به، كام تالحظ الش��مس بجهة ظهورها بالش��عاع ظهور داللة عليها به= 
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ع��ىل خُماطب، واملخاطب ال ُي��درُك ]منُه[)1( إاّلَّ جه��ة اخِلطاب)2(، كقولِ��َك: »يا قاعُد« 

=له يف مقامه ال داللة إحاطة. بل ظهورها يف مقام فقدانا يف مراتب أسامء الذات وآياهتا حتَّى يف 
االسم األعظم وال تفقد مقام لعموم داللتها ووجودها حيث تفقد، إذ كّل يشء دال عىل الذات 
الفاعل��ة، وع��امل األم الفاعل هبا بجهة الفاعليَّة، واملفعول يدلُّ عىل هيأة الفاعل ال عىل ذاته، وهو 
ا  ة الذات. فإنَّ املراد من عبادة املعنى بايقاع االس��م عليه، فإنَّه تع��اىل ال يعبد إالَّ بام ظهر ال بأحديَّ
عبادة موهوم. فعبادته عبادة، وصف ورسم ال كشف واكتناه. ينظر: معجم احلكمة، ص516-

 .517
)1( يف نسخة )ب(: من.

)2( اخلطاب: هو توجيه الكالم نحو الغر لإلفهام، وقد ُيعبَّ�ر عنه بام يقع به التخاطب، ثمَّ اخلطاب 
قس��امن: تكليف��ّي ووضعّي. وقد ج��ری اخلالف يف تس��مية كالم اهلل تعاىل خطاًب��ا يف األزل قبل 
اًل. وهو مبني عىل تفسر اخلطاب. فإن قلنا  وجود املخاَطبني تنزياًل ملا س��يوجد منزلة املوجود أوَّ
إنَّه الكالم الذي علم أنَّه يفهم كان خطاًبا، وإنَّام اعترب العلم ومل يقل من شأنه لفائَدَتني: إحدامها: 
ة، فيخرج عنه اخلطاب املفهم بالفعل. وثانيتهام: أنَّ املعترب فيه العلم  أنَّ املتب��ادر منه اإلفهام بالقوَّ
بكون��ه مفه��اًم يف اجلملة. فام ال يفهم يف احلال ومل يعلم إفهامه يف املال ال يكون خطاًبا، بل إن كان 
ممَّا خياطب يكون لغًوا بحسب الظاهر عىل ذلك التقدير، وليس املراد من صيغة يفهم معنی احلال 
أو االس��تقبال، بل مطلق االنتصاف باإلفهام الشامل حلال الكالم وما بعده. وإن قلنا إنَّه الكالم 
ال��ذي أفهم مل يكن خطاًبا، واملراد باإلفهام ههنا اإلفه��ام الواقع بالفعل أعمُّ من املايض واحلال، 
��اف  ويبتن��ي علي��ه أنَّ الكالم حك��م يف األزل أو يص��ر حكاًم فيام ال يزال. ينظر: موس��وعة كشَّ

ة للرشيف اجلرجايّن. اصطالحات الفنون، ج9/1)7، نقاًل عن احلاشية العضديَّ
ن من خطاب��ان: خطاب وج��ودّي عينّي،  ��ا مفه��وم اخلطاب عند الش��يخ األحس��ائّي فيتكوَّ وأمَّ  
وخط��اب وصف��ّي لفظ��ّي، واللفظّي مل يزل تابع��ة للمعنوّي الوج��ودّي، ف��إنَّ األلفاظ أعراض 
لغره��ا، فحس��نها وقبحه��ا واحلكم عليه��ا كلُّها من جهة املع��اين واحلقائق كام ق��ال موالنا أمر 
املؤمن��ني: »إنَّ املعنى يف اللفظ كالروح يف اجلس��د«، فاأللف��اظ مرايا لظهور املعاين وحكايات 
ا الوج��ودّي املعنوّي فهو وجه اليء اآلخر وتوجهه إليه،  هل��ا، وإنَّام هي عىل طبقها ووفقها، وأمَّ
ووج��ه اليء ليس إالَّ ظهور فعل��ه، واملراد بظهور الفعل أثره، وهذا األثر من حيث هو والفعل 
قهام رشط خارج عن حقيقة ذاهت��ام وال يفتقران إالَّ  م��ن ع��امل الوجود املطلق أي ليس هل��ام يف حتقُّ
ة وهذا األثر هو ش��يض الفاعل وال انقطاع له أبًدا،   إىل مب��دأ وجودمها وهو العلَّة الفاعليَّة خاصَّ
رة عن النور وال أقل=   وال ش��كَّ أنَّ املخاط��ب الذي هو الكثافة من املرايا وأمثاهلا إنَّام ه��ي متأخِّ
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ال ُت��درك م��ن ذلك املدعوِّ إالَّ جه��ة القعود، وإْن كن��َت تعنِي املوص��وَف بالُقعود؛ ألنَّ 
فِة، وأظهُر منْها  فة عنَد الواصِف، حتَّى أنَّه عندُه أقرُب إليِه مَن الصِّ املوصوَف غيَّب الصِّ
ضا: »وأسامؤُه  فِة مَن املوصوِف، َكام قاَل الرِّ لُه، لكنَّ الواصَف ال ُيدرُك إالَّ جهَة الصِّ

تعبرٌي، وصفاُتُه تفِهيٌم«)1(.
وباجلُمل��ِة: كلُّ يشٍء ال ُي��درُك أْع��ىل م��ْن مبدِئه، وأن��َت ُخلقت بعَد أش��ياٍء كثرِة؛ 
ف��ال تدرك ما وراء مبدِئ��َك، ومع هذا ُتدرك أنََّك خملوٌق، وُت��درك أنَّ للمخلوِق خالًقا، 
وتدرك أنَّ اخلالَق أوجدَك بفعِلِه الذي وصفتُه بِه، وقلَت: خالق، وتدرك أنَّ اخللَق إجياٌد، 

��ر الفاعل، وخماَطب  ��ق عندنا ثالثة خماطِب وهو املؤثِّ مة عليه، فتحقَّ ��ا متقدِّ =مس��اوقة معه ال أنَّ
وه��و املفع��ول، وخطاب وهو األثر أي املصدر واملفعول املطل��ق، فلوال اخلطاب مل يكن خماطِب 
بالكرس وال خماَطب بالفتح؛ ألنَّ اخلطاب ركن هلام؛ ألنَّ املخاطِب بالكرس هو الظاهر يف اخلطاب 
فال يكون ذلك الظهور اخلاص إالَّ يف اخلطاب، واملخاَطب بالفتح هو حامل اخلطاب وال يكون 
ذل��ك من حيث هو حام��ل إالَّ باخلطاب، فإذا علمنا أنَّ الفاعل واملفعول ليس��ا عني ذات اليء 
ى والصفة غر املوصوف تبنيَّ لنا أنَّ الصفة   وإنَّام مها أمثاله وصفاته وأس��امؤه واالسم غر املس��مَّ
م��ا ظه��رت إالَّ باخلطاب، فيكون اخلط��اب أصاًل للمخاَطب بالفتح يف املعن��ى كام كان يف اللفظ 
فيوج��د اخلطاب، فيظهر بذلك املخاطِب بالكرس فإن وِجد املخاَطب بالفتح يتعلَّق به كالنُّور إذا 
وجد له جس��م كثي��ف وإالَّ فيبقى خمفيًّا يف عامله، واملخاَطب بالفتح لي��س إالَّ موجوًدا وال يصحُّ 
ر ذلك ولك��ن ال يلزم أن يكون املخاطب��ون يف مكان واحد وزمان  اخلط��اب باملع��دوم وال يتصوَّ
واح��د، بل جيوز أن خياطب زيًدا يف هذه البلدة وعمًرا هب��ذا اخلطاب يف بلدة أخرى وبكًرا اآلن. 

ينظر: معجم احلكمة، ص231-227.
وقد أشار الربيّس بقوله: وإذا قلنا چٿ ٿ ٿ ٿچ نقرُّ بأن املوصوف هبذه الصفات   
د )ت813ه�(، مش��ارق أنوار اليقني، حتقيق الس��يِّد عّل  . الربيّس، رجب بن حممَّ هو املعبود احلقُّ

سة األعلمّي للمطبوعات، بروت، لبنان، 19)1ه�/1999م، ط1، ص233. عاشور، مؤسَّ
ل عبادة اهلل معرفته...«، وقد جاءت املطلب املقصود يف أصل املصدر  له: »أوَّ )1( يف كالمه له، أوَّ
ب�»وأس��امؤه تعبري، وأفعاله تفهيم«. ينظر: التوحي��د، ص36، وكذلك يف كتاب الصدوق الثاين، 
سة األعلمّي،  عيون أخبار الرضا، حتقيق تصحيح وتعليق وتقديم حس��ني األعلمّي، مطابع مؤسَّ

بروت، لبنان، )0)1ه�/)198م، ج136/1. 
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ا حدثْت ِمَن الفاعِل، وُتدرك أنَّ الفاِعَل هو امُلحدُث للفعل، وتدرك  وحركٌة، وتدرُك أنَّ
اِت؛ بْل إنَّام ُأحِدَثت بنفِسها؛ فتكون  ة مل تُكْن قديمًة، ومل تنفصْل ِمَن الذَّ أنَّ احلركَة اإلجياديَّ
ف��ة صفَة اجلهِة، وال يشَء ممَّا ُذِك��َر َقديٌم؛ فال تدرك إالَّ نظائ��رك يف املخلوقيَّة؛  جه��ة الصِّ
 وه��ي اآلثاُر، ومع هذا فِهَي ال يشَء إاِلَّ بِه؛ فهو أظه��ُر ِمنها: »أيكوُن لغرِيَك مَن الظُّهوِر 

ما ليَس لَك حتَّى يكوَن هو املْظِهَر لَك«)1(.
فهَو أقرُب إِليَك مْن نفِسك؛ فإذا قلت: )يا زيُد(، كنَت قْد خاطْبَت شْخًصا، ودعوَتُه 
باس��ِمِه، وهو غُرُه، وأرْشَت إليه، واإلش��ارُة وجهُتها غُر ذاتِه؛ ألنَّ ذاَتُه ليس��ْت حيواًنا 
ناطًقا، وإش��ارًة، واْس��اًم، وُدعاًء؛ بْل هذه غُرُه وهَو غُرها، م��ع أنَّك ختاطُبه، واخِلطاُب 
ضا: »كنهُه تفريٌق بينَُه وبنَي خلِقه،  رت، وردَّدت، قاَل الرِّ وجهُت��ه غُرُه؛ فافهْم ما كرَّ

وغيوُره حتديٌد ملا ِسواُه«)2(.
فانُظ��ْر يف زيٍد؛ فإنَّه حيواٌن ناطٌِق ال غَر ذل��َك، وال تدركه بنفس احليوانيَّة، ونفس 
ا تدركُه بمظاِهره مَن اخِلطاِب، والنِّداء، واإلشارة، وغِر ذلك، وكلُّها غره،  النُّطق، وأمَّ
ومع هذا فال تلتِفْت إىل يشٍء منْها، وإنَّام يتعلَّق قلُبك بذاِت زيٍد، ولكْن تلَك األشياُء التي 
ا غُرُه جهة تعلُّق قلبَِك بِِه، وجهُة ظهوِرِه لَك؛ فإذا عرْفَت هذا عرْفَت مطلوَبَك  ُقلن��ا إنَّ

ُه«)3(. »مْن عَرَف نْفَسُه؛ فَقْد عَرَف َربَّ

له: »احلمد هلل الذي ليس لقضائه دافع، وال  )1( جزء من دعاء االمام احلسني يوم عرفة والذي أوَّ
لعطائه مانع...«. ينظر: إقبال األعامل. 

)2( التوحيد، ص36، عيون أخبار الرضا، ج151/1. 
)3( احلدي��ث رواه الفريق��ان بمختلف طرقه، عن طريق النبّي، وع��ن أمر املؤمنني عل�ّي بن أيب 
د بن احلسني أبو  طالب، وجاء من طرف آخر عىل لس��ان احلكامء أيضا. ينظر: الس��لمّي، حممَّ
عبد الرمحن )ت12)ه�(، حقائق التفس��ر )تفس��ر الس��لمّي(، حتقيق س��يِّد عمران، دار الكتب 
د أيب إس��حاق  العلميَّ��ة، ب��روت، 21)1ه���/2001م، ط1، ج86/2، الثعلب��ّي، أمحد بن حممَّ
د بن عاشور،=   )ت27)ه�(، الكشف والبيان عن تفسر القرآن )تفسر الثعلبّي(، حتقيق أيب حممَّ
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چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئچ)1(.

 ف��إَذا ُقل��َت: چٿ ٿچ؛ فأْن��َت تعُبُد اهللَ، وتقص��ُدُه بعبادتَِك ال َغ��َر عىَل نحِو 

ما ُقلنا لَك، وهَو قوُلُه تَعاىل:چڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃچ)2(.
ا إذا غفْلَت، وذهْلَت؛ فإنَّه ُس��بحاَنُه مل يعقْل، ومل يذهْل، قاَل  هَت؛ وأمَّ ه��ذا إذا توجَّ
اهللُ تَع��اىل: چەئ وئ وئ ۇئ ۇئچ)3(؛ وذلك أنَّك ]إذا[))( غفْلَت، وذهلَت؛ فأنَت 
نيا، واآلخرة، وهي كلُّها باحلقيقة ليسْت شيًئا  هَت إىل يشٍء من أحواِل الدُّ ِحينئٍذ قْد توجَّ

إالَّ بُظهوِرها فيها؛ فإِذا غفْلَت عنُه مل تغْب عنُْه، ومل يِغْب عنَك.
ادُق: م��ن قولِه تَعاىل: چىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئچ)5(  قاَل الصَّ
تَِك«)6(؛ فصالُتَك صحيحٌة، بمْعنی إنَّ�ها  قاَل: »يْعني موجوٌد يف غيَبتِ��َك، ويف حرْضَ
ا غُر موجب��ٍة للجنَّة وحَدها بدوِن غِرَها مَن  جُمزي��ٌة، وقْد تُكوُن غَر مقبوَلٍة، بمْعنى: أنَّ

األْعامِل.

=مراجع��ة وتدقيق، نظر الس��اعدّي، دار إحي��اء الرتاث العريّب، ب��روت، 22)1ه�/2002م، 
د )ت510ه�(، غرر احلك��م ودرر الكلم، ابن  ط1، ج279/1، اآلم��دّي، عب��د الواحد بن حممَّ
د بن عّل )ت588ه�(، متشابه القرآن وخمتلفه، مطبعة رشكة سهامى، طهران،  شهرآش��وب، حممَّ
1328ه���، ج1/))، اب��ن أيب احلديد، ع��ّز الدين بن هبة اهلل )ت656ه���(، رشح نج البالغة، 
��د أبو الفض��ل إبراهي��م، دار إحياء الكت��ب العربيَّة، عيس��ى البايّب احللب��ّي ورشكاه،  حتقي��ق حممَّ

1387ه�/1967م، ط2، ج292/20. 
لت/53، جزء من آية.  )1( سورة فصِّ

)2( سورة األعراف/180، جزء من آية. 
)3( املؤمنون/17. 

))( ساقطة يف نسخة األصل.
لت/53، جزء من آية. )5( سورة فصِّ

ة جوهر كنهه��ا الربوبيَّة...«. ينظر:  له: »العبوديَّ )6( ج��زء من حديث االمام الص��ادق الذي أوَّ
سة األعلمّي للمطبوعات،  مصباح الرشيعة ومفتاح احلقيقة، املنسوب لإلمام الصادق، مؤسَّ

بروت، لبنان، 00)1ه�/1980م، ط1، ص7. 



الر�شالة اخلطابيَّة يف تف�شري ق�له تعاىل چ ٿ ٿ ٿ ٿچ

370

العدد الواحد واألربعون ربيع )2020م - 1441هـ(

الِة، وأنَت ُمقبٌل عليِه بنيَّتَك عنَد  تها، وإجزاِئها: أنَّك قْد دخْلَت يف الصَّ ووْجُه صحَّ
ل التَّكبر، وإالَّ مل تصحَّ أصاًل. أوَّ

ُه إىل النيَّ��ة املعتربِة عنَْد الُفقه��اِء)1( غر ُملتف��ٍت إىِل ما يقصُدُه  ف��إْن ُقلَت: ق��ْد أتوجَّ
العارُفوَن)2(.

قل��ُت: إنَّ فعَلَك مل��ا أمَرَك بِه يلزُمك من��ُه امتثال أمره، ولو إمجااًل، ك��اَم يلزُمَك منُه 
ٌه إِليِه مْن حيُث أَم��َر، إالَّ أنَّ مقاَم  الُق��رُب إِليه بذل��ك العمل ولْو إمِجااًل، كلُّ ذل��ك توجُّ

)1( النيَّ��ة: يف اللغة، يعني القصد، يقال نوی اليء قصده وعزم عليه، ويف املجمع النيَّة هي القصد 
والعزم عىل الفعل، اسم من نويت نيَّة ونواة أي قصدت وعزمت انتهى، وهذه هي املراد بالداعي 
ا النيَّة يف الفقه  املذك��ور يف كلامت األصحاب يريدون ب��ه العزم واإلرادة احلركة نحو العم��ل. أمَّ
 ق��د وقعت م��ن جهة كونا مأخ��وذة يف العب��ادة باملعنى األخص ج��زًءا أو رشًط��ا، والظاهر أنَّه 
ال إش��كال بل وال خ��الف يف كونا مأخوذة فيها ع��ىل نحو الركنيَّة بحيث تبط��ل العبادة برتكها 
عمًدا أو سهوة، وأنَّه كذلك إمجاعا منَّا حصة ومنقواًل مستفيضة أو متواترة بل من العلامء كافَّة بل 
ا عىل  ا ليست بركن انتهی، نعم قد يقع اخلالف يف كيفيَّة األخذ وأنَّ عن بعض أنَّه مل يقل أحد بأنَّ
ة العمل  قة لعباديَّ نح��و اجلزئيَّة أو غرها. وقيل إنَّه قد يبحث يف الفقه عن النيَّة من جهة كونا حمقِّ
م أن الغاية امللحوظة يف  ب، وذكروا أنَّ غ��ر العبادّي الصالح لكونه عبادة إذا أتى هبا بقصد التقرُّ
ة العمل أمور، أحدها قصد امتثال أمر اهلل تعاىل أي املثول والقيام والشحوح  قة لعباديَّ النيَّة واملحقِّ
ب إىل املعبود، ثالثها: قصد الش��كر لنعمه تعاىل، رابعها: قصد  بني يدي املعبود، ثانيها قصد التقرُّ
ق املصالح الكامنة يف املأمور به التي هي السبب الغائّي ألمره، خامسها: قصد حتصيل رضاه  حتقُّ
تعاىل، سادسها: اتيانه حبًّا للمعبود تعالی. سابعها: اتيانه لكونه أهاًل للعبادة، ثامنها: قصد ثوابه 
ة، حادي  األخروّي، تاسعها: قصد الفرار من العقاب األخروّي، عارشها: قصد املثوبات الدنيويَّ
ة... إىل غر ذلك. ينظر: املش��كينّي، عّل أكرب فيض  عرشه��ا: قصد الف��رار من العقوبات الدنيويَّ

سة مطبعة اهلادي، طهران، د.ت، ص9)551-5. )ت28)1ه�(، مصطلحات الفقه، مؤسَّ
ه القل��ب إىل املقصود بداعيٍة جاذبٍة إىل الس��لوك، وميل  ��ا النيَّ��ة عند العارف��ني، وهو أن يتوجَّ )2( أمَّ
ق��وّي يقه��ر الرّس إىل االنج��ذاب اليه، ويردعه عن االلتفات إىل ما س��واه من غ��ر غرض ورياٍء 
وش��وبٍ من يشء آخر بوجٍه من الوجوه، وهذا الش��أن هو طلب احلقِّ والسر يف طريقه، إذ لوال 

نيَّة صادقة، مل يصّح الدخول إىل هذا الطريق. ينظر: رشح منازل السائرين، ج379/1.
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ديَن)2(، وكلُّه��ا مقاماُت املعبوِد ُس��بحاَنُه؛ فهَذا القْصُد يف  العابدي��ن)1( حتت مق��اِم املوحِّ
احلقيَقِة ال غْفَلَة فيِه.

الِة يستمرُّ القصُد ُحكاًم، واختَلَف الُفقهاُء يف مْعناُه؛ فقاَل بعُضهْم:  ثمَّ يف باقي الصَّ
الِة)3(. هو أالَّ حيدث نيًَّة ُتنايِف نيَّة الصَّ

وقاَل آَخروَن: هو العْزُم، وجتِديُدُه كلَّام ذكْرَت))(.

ه وتوجه بصورته إىل بيت اهلل، وبقلبه إىل  ة هلل تعاىل. وهو التوجُّ ة والعبوديَّ )1( امل��راد به مق��ام العباديَّ
اهلل وأعرض عن كلِّ يشٍء سواه، ثمَّ يستفتح صالته بتكبر اهلل و تعظيمه، ليضمحلَّ يف نظره من 
ع��داه، وخيرق بكلِّ تكبر حجابا من احلجب الظلامنيَّة الراجعة إىل نقصه، والنورانيَّة الراجعة إىل 
كامل معبوده، فيقبل بعد تلك املعرفة واالنقياد والتس��ليم برشارشه إىل العليم احلكيم، واس��تعان 
��ه ربُّ العاملني وأخرجه من  يف أموره باس��م املعبود الرمح��ن الرحيم، وحيمده عىل نعامئه ويقرُّ بأنَّ
كتم العدم إىل أن أوصله إىل مقام العابدين. ينظر: رشح منازل السائرين، ج0/2)6، املجلّي، 
د الباقر البهبودّي، دار إحياء الرتاث العريّب،  ��د باقر )ت1111ه�(، بحار األنوار، حتقيق حممَّ حممَّ

بروت، لبنان، 03)1ه�/1983م، ط3، ج250/79. 
)2( وي��راد ب��ه مقام التوحي��د، هو أن ال ي��رى إاّلَّ اهلل وأفعاله، وه��و رفع األحبَّة إىل مق��ام التوحيد 
فأشهدهم اإلجياد بالوحدانيَّة واالنفراد بالفردانيَّة نظروا، فإذا هو مل يعِط منه لسواه شيًئا وال أظهر 
م��ن معانيه وصًف��ا، فانطوت الغرة من توحيدهم ملا عرفوا بيقني التوحيد أنَّه ما نظر إليه س��واه، 
اه، فتسقط مهمهم بالغرة عليه، وعرفوا حكمته بتعريفه أنواع ما يظهر وأقسام ما  وال عرفه إالَّ إيَّ
اه، فقام هلم مقام املعرفة  ه ال يشهده إالَّ إيَّ ينرش، وأنه يف غيب غيبه ال يظهر عليه سواه ويف رسِّ رسِّ
يقني. ينظر: أيب طالب  دين من الصدِّ بالتوحي��د مقام الغرة عليه، فهذا إذا طولعوا به مق��ام املوحِّ
د بن عّل )ت386ه�(، قوت القلوب يف معامل��ة املحبوب ووصف طريق املريد إىل  ��ّي، حممَّ املكِّ
مقام التوحيد، حتقيق وضبط وتصحيح باس��ل عيون السود، دار الكتب العلميَّة، بروت، لبنان، 
د بن  17)1ه���/1997م، ط1، ح2/)10، رشح من��ازل الس��ائرين، ج811/2، املناوي، حممَّ
عب��د ال��رؤوف )ت1031ه�(، فيض القدي��ر رشح اجلامع الصغر، حتقي��ق وتصحيح أمحد عبد 

السالم، دار الكتب العلميَّة، بروت، 15)1ه�/)199م، ط1، ج179/2. 
)3( ينظر: الشهيد الثاين، زين الدين بن عل�ّي )ت965ه�(، الروضة البهيَّة يف رشح اللمعة الدمشقيَّة، 

د كالنرت، مكتبة الداورّي، مطبعة أمر، قم، إيران، 10)1ه�، ط2، ج591/1.  حتقيق حممَّ
د باقر بن حمم��د مؤمن )ت1090ه�(، ذخرة املعاد يف رشح الرش��اد،=   ))( ينظ��ر: الس��بزوارّي� حممَّ
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واخِل��الُف مبنيٌّ عىل اخِلالِف يف أنَّ املوُجوَد احل��اِدَث الباِقَي، هل حْيتاُج يف بقاِئه إىِل 
املؤثِّر، أم ال؟.

ُل يف املسَألِة الكالميَّة؛ فاألصحُّ الثَّاين يف املسألة الفقهيَّة. واحلقُّ األوَّ
ووْج��ُه عدِم مقبوليَّتِه��ا: أنَّ النيَّة التي هو روُح الَعمِل كان��ْت يف االبتِداء فعليَّة؛ فإْن 
ٌر  وِح إىِل اجلَس��ِد يف تْدبِرِه؛ فهو حيٌّ ُمش��عر مدبِّ ِه الرُّ أقَب��َل عىل صالتِه كاَنْت بمنزلِِة توجُّ
ألموِره، كام هو حالُة اليَقظِة، وإْن كاَنْت يف باِقي األَفعال حكميَّة كاَنْت بمنزَلِة ُروِح النَّائِم 
��فّل الذي هو وراَءها، وخلَفها، كانْت  يف جَس��ِدِه هي جمتمعٌة يف القلِب؛ فبُِش��عاِعها السُّ

ٌه إىِل جابلسا، وجابلقا)2( وهورقليا)3(. ا وجُهها فهَو متوجِّ متعلِّقًة بالَبَدِن)1(، وأمَّ

سة آل البيت، قم، إيران، 22)1ه�، ج1ق25/1.  =مؤسَّ
د مفي��د )ت1103ه���(، أرسار العبادات وحقيقة  د س��عيد بن حممَّ ّي، حممَّ )1( ينظ��ر: القايض القمِّ
��د باق��ر الس��بزوارّي، مطبعة جامع��ة طه��ران، 1339ه�،  حه حممَّ  الص��الة، علَّ��ق علي��ه وصحَّ

ص35.
)2( جابلسا وجابلقا: وجاءت، جابلسا، جابلصا، جابرصا،، وجابلص بفتح الباء والالم وسكونا، 
مدين��ة باملغ��رب ليس ورائها ان��ي.. وجاَبَلق: بفتح الب��اء والالم، مدينة باملرشق.. ومها أس��امء 
ة عن أهل بيت  م��دن علم املث��ال ذات العجائب نطق هبا الش��ارع، فقد َنقلت األخب��ار املرويَّ
 ،وعن اإلمام احلس��ن ،ة عن هاَتني املدينَتني، عن أمر املؤمنني العصم��ة روايات ع��دَّ
ث��ت الروايات عن صفة ه��ذه املدينََتني،  وعن اإلمام احلس��ني، وع��ن الصادق، وقد حتدَّ
د  وخ، حممَّ ل ِذكره��ا لكثرهتا، الس��تعرضناها مجيعه��ا. ينظر: ابن ف��رُّ ول��وال أنَّ املح��لَّ ال يتحمَّ
ابن احلس��ن )ت290ه�(، بصائر الدرجات، حتقيق حمس��ن كوجه باغي، ق��م، إيران، )0)1ه�، 
ص90)-)9)، رشح املقاص��د، ج58/2-60، الراوندّي، س��عيد بن عب��د اهلل )ت573ه�(، 
سة املفيد، بروت، 1989م، ص10. ابن  قصص األنبياء، حتقيق غالم رضا فانيان اليزدّي، مؤسَّ
يّت،  د بن عّل )ت588ه�(، مناقب آل أيب طالب، حتقيق هاش��م الرسويّل املحالَّ شهرآش��وب، حممَّ
، احلس��ن بن س��ليامن )ت806ه�(، خمترص  ّ العلميَّ��ة، قم، إي��ران، 1379ه���، ج210/3، احِللِّ

سة النرش اإلسالمّي، قم، إيران، 21)1ه�، ص267.  ر، مؤسَّ البصائر، حتقيق مشتاق املظفَّ
)3( قيل بس��كون الواو، وقيل بفتح الواو، وأصلها، قيل إنَّ�ها من كالم الفرس القدماء، وقال آخر 
��ا من كالم اليونان، وقيل مأخوذة م��ن اللغة الرسيانيَّة، بمعنى )العامل اآلخر(، واملقصود هبا=   إنَّ
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��فل�ّي يف سائر  فِمْن جهٍة أنَّ�ها يف الَقْلِب كالنيَِّة الِفعليَِّة يف التَّكبِر)1(، وُش��عاُعها السُّ

=ع��امل املث��ال أو عامل الربزخ، ومعناها اللفظّي ملك آخر؛ ألنَّ عامل املثال هذا هو برزخ وواس��طة 
بني عامل امللك أو عامل األجسام أو عامل الدنيا وبني عامل امللكوت أو عامل النفوس، فهو ملك آخر، 
ب  يعني أنَّ عامل األجس��ام عامل امللك، وهنا عامل ملك آخر، وهو يف اإلقليم الثامن أسفله عىل حمدَّ
د اجله��ات وال وراء له، ولكن  ب حمدَّ د اجله��ات يف الرتب��ة ال يف اجله��ة، إذ ال يشء وراء حمدَّ حم��دَّ
ع��امل هورقليا أس��فله عىل أعىل فلك األطل��س يف الرتبة والصورة التي تراها يف املرأة من أس��فل 
ذل��ك الع��امل. وعامل الربزخ هذا الواس��طة بني الدنيا واآلخ��رة، هو عامل املثال ب��ني عامل امللكوت 
وعامل املل��ك، ويطلقون هورقليا عىل أفالك هذا العامل وما فيها م��ن الكواكب، ويطلقون جابلقا 
وجابرس��ا عىل س��فليه ويقولون جابلقا مدينة باملرشق أي جهة االبتداء وجابرسا مدينة باملغرب 
دات وال يف كثافة  أي االنته��اء، وال بدَّ من وجود هذا الع��امل الربزخّي الذي ليس يف الطاقة املجرَّ
��ات وإالَّ وجدت الطفرة يف الوجود. وما دلَّ عىل ثبوت احلالة التي بعد املوت وقبل القيامة  املاديَّ
أكث��ر من أن حي��ىص ومل ينكره أحد من العلامء وإن اختلفت مقاصده��م وعباراهتم فيه، فبعضهم 
يه العامل األثرّي وبعضهم العامل الربزخّي وبعضهم عامل املثال واملقصود واحد. وهذا رسم  يس��مِّ

توضيحي لوجود هورقليا وجابرسا وجابلقا:

ينظر: رشح املقاصد، ج56/2-57، بحار األنوار، ج350/57-355، كرم، يوس��ف بطرس   
)ت1379ه�(، تاريخ الفلسفة اليونانيَّة، جلنة التأليف والرتمجة، مرص، 1355ه�، ص93-90، 
األعسم، عبد األمر عبد املنعم )ت(، املصطلح الفلسفّي عند العرب، دار الفكر العريّب، بغداد، 

)0)1ه�/)198م، ص383، معجم احلكمة، ص562-561. 
)1( ينظر: الش��هيد الث��اين، زين الدين بن عل���ّي )ت965ه�(، التنبيهات العليَّ��ة )أرسار الصالة(، 

د عّل قاسم، الدار اإلسالميَّة، بروت، 10)1ه�/1989م، ط1، ص118-116. حتقيق حممَّ
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الَة صحيحٌة جُمزيٌة، كام أنَّ اإلنس��ان يف  الب��دن حالَة النَّوم- كالنيَّة احلكميَّة- ُقلنا إنَّ الصَّ
. حالة النَّوم يصُدُق عليِه أنَّه حيٌّ

ُل  ��ام يف الباقي القصُد األوَّ الة؛ وإنَّ وم��ْن جهٍة غفلُته عن النيَّة)1( فِعاًلً يف س��اِئر الصَّ
ُلها،  كالنّائِم؛ ُقلنا: إنَّه مل يستقّل باملقبوليَّة املوجبة للجنَّة؛ بْل ال بدَّ مَن انضامِمها إىل ما يكمِّ
ك��ام أنَّ النَّائَم إنَّام نحُكُم لُه باحلياِة التي ينتِفُع هب��ا بانِضامِمها إىِل حياِة اليَقظِة؛ فافهْم؛ فإنَّه 

دقيٌق.
ٍد وآله الطِّيبنَي الطَّاهريَن. وصىلَّ اهللُ عىل حممَّ

يت ب�)خلوص النيَّة(، وهي من روائع ما ُكتب من رس��ائله. توجد  ة ُس��مِّ )1( للش��يخ رس��الة خاصَّ
نسخة خمطوطة يف مكتبة اإلمام أمر املؤمنني يف النجف األرشف برقم )1663(. 
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امل�شادر واملراجع

د )ت510ه�(، غرر احلكم ودرر الكلم.. 1 اآلمدي، عبد الواحد بن حممَّ
األعس��م، عب��د األمر عب��د املنعم، املصطلح الفلس��فّي عند الع��رب، دار الفكر الع��ريّب، بغداد، . 2

)0)1ه�/)198م، معجم احلكمة.
سة . 3 د )8)1ه�(، مصباح الرشيعة ومفتاح احلقيقة، املنس��وب، مؤسَّ اإلمام الصادق، جعفر بن حممَّ

األعلمّي للمطبوعات، بروت، لبنان، 00)1ه�/1980م، ط1.
األمني، حمس��ن )ت1371ه�(، أعيان الشيعة، حتقيق حس��ن األمني، دار التعارف للمطبوعات، . )

بروت.
األحسائّي، أمحد بن زين الدين )6)12ه�(، رشح الفوائد، حتقيق رايض نارص السلامن، بروت، . 5

سة فكر األوحد، 26)1ه�/2006م، ط1. مؤسَّ
سة هجر، 26)1ه�/2005م، ط1.. 6 رشح العرشيَّة، حتقيق صالح أمحد الدياب، بروت، مؤسَّ
سة . 7 د )ت813ه�( مش��ارق أنوار اليقني، حتقيق الس��يِّد عّل عاش��ور، مؤسَّ الربيّس، رجب بن حممَّ

األعلمّي للمطبوعات، بروت، لبنان، 19)1ه�/1999م، ط1.
الربوج��ردّي، ع��ّل )ت1313ه���(، طرائ��ف املق��ال يف معرفة طبق��ات الرج��ال، حتقيق مهدي . 8

الرجائّي، قم، 10)1ه�.
د رشف الدين ورفعت الكليّي، . 9 البغدادّي، إسامعيل )ت1339ه�(، إيضاح املكنون، حتقيق حممَّ

دار إحياء الرتاث العريّب، بروت.
 البغ��دادّي، عب��د القاهر بن طاه��ر )ت29)ه�(، أص��ول الدين، الدولة، إس��طنبول، 6)13ه�، . 10

ط1.
د . 11 البلغرامّي، غالم رضا بن عّل زاده )ت1220ه�( سبحة املرجان يف تاريخ هندستان، حتقيق حممَّ

سعيد الطرحيّي، الرافدين، بروت، 2015م، ط1.
م، مرص، . 12 التفتازايّن، مسعود بن عمر )ت792ه�( رشح املقاصد يف علم الكالم، مطبعة احلاج حمرَّ

1305ه�.
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اف اصطالحات الفنون والعلوم، حتقيق . 13 د عّل )ت بعد 1158ه�(، موس��وعة كشَّ التهانوّي، حممَّ
عّل دحروج، مكتبة لبنان نارشون، بروت، لبنان، 1996م، ط1.

د أيب إس��حاق )ت27)ه�( الكش��ف والبيان عن تفس��ر القرآن )تفس��ر . )1 الثعلب��ّي، أمحد بن حممَّ
د بن عاشور، مراجعة وتدقيق نظر الساعدّي، دار إحياء الرتاث العريّب،  الثعلبي(، حتقيق أيب حممَّ

بروت، 22)1ه�/2002م، ط1.
اجلريدان، عبداللطيف محزة )معارص(، معجم احلكمة )طبًقا ملدرسة الشيخ األحسائّي(، د.مط، . 15

37)1ه�/2017م، ط1.
د بن عّل )ت880ه�(، عوايل اللئايل، حتقيق جمتبى العراقّي، س��يِّد . 16 ابن أيب مجهور األحس��ائّي، حممَّ

الشهداء، قم، إيران، 05)1ه�/1985م، ط1.
اجلن��دّي )ت690ه�( رشح فص��وص احلكم، حتقيق وتصحيح وتعليق جالل الدين اآلش��تيايّن، . 17

مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمّي، قم، إيران، 23)1ه�/1381ش، ط2.
د أبو الفضل . 18 اب��ن أيب احلديد، ع��ّز الدين بن هبة اهلل )ت656ه�(، رشح نج البالغ��ة، حتقيق حممَّ

إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيَّة، عيسى البايّب احللبّي ورشكاه، 1387ه�/1967م، ط2.
احلسن، طالل )معارص(، مناهج تفسر القرآن، د.ت، د.ط.. 19
س��ة النرش . 20 ر، مؤسَّ ، احلس��ن بن س��ليامن )ت806ه (، خمترص البصائر، حتقيق مش��تاق املظفَّ ّ احِل��لِّ

اإلسالمّي، قم، ايران، 21)1ه�.
ة، طهران، 1390ه�.. 21 اخلوانسارّي )ت0)12ه�( روضات اجلنَّات، احليدريَّ
الراون��دّي، س��عيد بن عب��د اهلل )ت573ه(، قصص األنبي��اء، حتقيق غالم رضا فاني��ان اليزدّي، . 22

سة املفيد، بروت، 1989م. مؤسَّ
الزركّل، خر الدين )ت10)1ه�(، األعالم، دار اعلم للماليني، 1980م، ط5.. 23
 زي��ن الدين، رس��ول )مع��ارص(، معج��م مصطلح��ات احلكمة عند الش��يخ األحس��ائّي، د.ط، . )2

1999م.
س��ة . 25 د مؤمن )ت1090ه�(، ذخرة املعاد يف رشح الرش��اد، مؤسَّ د باقر بن حممَّ  الس��بزوارّي، حممَّ

آل البيت، قم، إيران، 22)1ه�.
سة فكر . 26 الس��لامن، رايض نارص)معارص(، تفس��ر الش��يخ األوحد األحس��ائّي، مجع وحتقيق مؤسَّ

األوحد، )2)1ه�/2003م، ط1.
د بن احلسني أبو عبد الرمحن )ت12)ه�( حقائق التفسر )تفسر السلمّي(، حتقيق . 27 الس��لمّي، حممَّ

سيِّد عمران، دار الكتب العلميَّة، بروت، 21)1ه�/2001م، ط1.
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د عبده، مطبعة . 28 د بن احلس��ني )ت06)ه�(، نج البالغة، حتقيق ورشح حممَّ الرشيف الريّض، حممَّ
النهضة، قم، 12)1ه�، ط1.

د بن عّل )ت588ه�(، متش��ابه الق��رآن وخمتلفه، مطبعة رشكة س��هامى، . 29 اب��ن شهرآش��وب، حممَّ
طهران، 1328ه�.

يّت، العلميَّة، قم، إيران، 1379ه�.. 30 مناقب آل أيب طالب، حتقيق هاشم الرسويل املحالَّ
الش��هيد الثاين، زين الدين بن عّل )ت965ه�( الروضة البهيَّة يف رشح اللمعة الدمش��قيَّة، حتقيق . 31

د كالنرت، مكتبة الداورّي قم، مطبعة أمر، قم، إيران، 10)1ه�، ط2. حممَّ
د عّل قاس��م، الدار اإلسالميَّة، بروت، 10)1ه�/ . 32 التنبيهات العليَّة )أرسار الصالة(، حتقيق حممَّ

1989م، ط1.
د ب��ن إبراهيم )ت1050ه���( احلكمة املتعالية يف األس��فار العقليَّة . 33 ص��در الدين الش��رازّي، حممَّ

األربعة، دار إحياء الرتاث العريّب، بروت، لبنان، 1981م، ط3.
د بن عّل بن بابويه )ت381ه�(، التوحيد، حتقيق تصحيح وتعليق هاشم احلسينّي . )3 الصدوق، حممَّ

سني، قم، إيران، د.ت. سة النرش اإلسالمّي التابعة جلامعة املدرِّ الطهرايّن، مؤسَّ
سة األعلمّي، . 35 ضا، حتقيق تصحيح وتعليق وتقديم حس��ني األعلمّي، مطابع مؤسَّ عيون أخبار الرِّ

بروت، لبنان، )0)1ه�/)198م.
د بن عّل )ت386ه���(، قوت القلوب يف معاملة املحبوب ووصف طريق . 36 ّي، حممَّ أب��و طالب املكِّ

املريد إىل مقام التوحيد، حتقيق وضبط وتصحيح باسل عيون السود، دار الكتب العلميَّة، بروت، 
لبنان، 17)1ه�/1997م، ط1.

الطربيّس، الفضل بن احلس��ن )ت8)5ه�(، تفس��ر جممع البيان، حتقيق وتعلي��ق جلنة من العلامء . 37
سة األعلمّي، 15)1ه�/1995م، ط1. قني األخصائيِّني، بروت، مؤسَّ واملحقِّ

د حمس��ن )ت1389ه���(، الذريعة إىل تصانيف الش��يعة، دار األضواء، . 38 الطه��رايّن، أغا بزرك حممَّ
بروت.

د حمسن )ت1389ه�(، طبقات أعالم الشيعة،  دار إحياء الرتاث العريّب، . 39 الطهرايّن، أغا بزرك حممَّ
بروت، 30)1ه�، ط1.

س��ة فقه الشيعة، بروت، لبنان، . 0) د، مؤسَّ د بن احلس��ن )ت60)ه�(، مصباح املتهجِّ الطويّس، حممَّ
11)1ه�/1991م، ط1.

ة، النجف األرشف، 1389ه�.. 1) ، احلسن بن يوسف )ت726ه�(، األلفني، احليدريَّ ّ مة احِللِّ العالَّ
سة الصادق، قم، إيران، 19)1ه�.. 2) ناية املرام يف علم الكالم، بإرشاف جعفر سبحايّن، مؤسَّ
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سة الكتب . 3) د بن عمر )ت606ه�(، أساس التقديس يف علم الكالم، مؤسَّ فخر الدين الرازّي، حممَّ
الثقافيَّة، بروت، 15)1ه�/1995م، ط1.

ائّي، . )) الفراهي��دّي، اخلليل بن أمحد )ت175ه�( العني، حتقيق، مهدي املخزومّي، إبراهيم الس��امرَّ
سة دار اهلجرة، إيران، 10)1ه�، ط2. مؤسَّ

د بن احلس��ن )ت290ه�(، بصائر الدرجات، حتقيق حمس��ن كوج��ه باغي، قم، . 5) وخ، حممَّ اب��ن ف��رُّ
إيران، )0)1ه�.

د ب��ن مح��زة )ت)883ه�(، مصب��اح األنس ب��ني املعقول واملش��هود، حتقيق . 6) اب��ن الفن��ارّي، حممَّ
د خواجوي، انتشارات موىل، طهران، إيران، 16)1ه�/)137ش، ط1. وتصحيح وتقديم حممَّ

د بن يعقوب )ت817ه�(، القاموس املحي��ط، دار املأمون، مرص، 1938م، . 7) الفروزآب��ادّي، حممَّ
ط).

د مفيد )ت1103ه�(، أرسار العبادات وحقيقة الصالة، علَّق . 8) د سعيد بن حممَّ ّي، حممَّ القايض القمِّ
د باقر السبزوارّي، مطبعة جامعة طهران، 1339ه�. حه حممَّ عليه وصحَّ

ة، د.ط، . 9) د مفيد )ت1103ه�(، التعليقة عىل الفوائد الرضويَّ د س��عيد بن حممَّ ّي، حممَّ القايض القمِّ
د.ت.

قس��م الكالم واحلكمة اإلس��الميَّني، معجم املصطلحات الكالميَّة، جممع البحوث اإلس��الميَّة، . 50
مشهد، إيران، 36)1ه�/)139ش، ط2.

د بن إسحاق )ت673ه�(، النفحات اإلهليَّة، سامي جاب، إيران، 1316ه�.. 51 القونوّي، حممَّ
اق بن مجال الدين )ت735ه�(، رشح منازل السائرين، حتقيق حمسن بيدارفر، . 52 الكاشايّن، عبد الرزَّ

مطبعة رشيعت، قم، إيران، ط17.
ة، بيس��ان . 53 ة يف طبقات اجلعفريَّ د احلس��ني )ت1373ه���(، العبق��ات العنربيَّ كاش��ف الغطاء، حممَّ

للنرش، بروت 18)1ه�، ط1.
كحالة، عمر )ت08)1ه�(، معجم املؤلِّفني، دار إحياء الرتاث العريّب، بروت.. )5
كرم، يوس��ف بطرس )ت1379ه���(، تاريخ الفلس��فة اليونانيَّة، جلنة التألي��ف والرتمجة، مرص، . 55

1355ه�.
د الباقر . 56 د باق��ر )ت1111ه�( بحار األنوار، حتقيق الس��يِّد إبراهيم امليانج��ّي، حممَّ املجل��ّي، حممَّ

البهبودّي، دار إحياء الرتاث العريّب، بروت، لبنان، 03)1ه�/1983م، ط3.
د صالح، أمحد عبد اهلادي )معارص(، مصطلحات علم الكالم عند الشيخ أمحد األحسائّي، . 57 املحمَّ

ة البيضاء، 30)1ه�/2009م، ط1. بروت، دار املحجَّ
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س��ة مطبع��ة اهلادي، طهران، . 58 املش��كينّي، عّل أكرب فيض )ت28)1ه�( مصطلحات الفقه، مؤسَّ
د.ت.

ة، حتقيق رضا املختارّي، املؤمتر العاملّي أللفيَّة . 59 د )ت13)ه�( النكت االعتقاديَّ د بن حممَّ املفيد، حممَّ
الشيخ املفيد، قم، إيران، 13)1ه�.

د ب��ن عبد ال��رؤوف )ت1031ه���(، فيض القدي��ر رشح اجلامع الصغ��ر، حتقيق . 60 املن��اوي، حممَّ
وتصحيح أمحد عبد السالم، دار الكتب العلميَّة، بروت، 15)1ه�/)199م، ط1.

د بن مكرم )ت711ه�( لس��ان الع��رب، دار صادر، بروت، نرش آداب احلوزة، . 61 ابن منظور، حممَّ
قم، 05)1ه�، ط2.

املخطوطات
رسالة )خلوص النيَّة(، نسخة خمطوطة يف مكتبة االمام أمر املؤمنني يف النجف األرشف برقم . 62

.)1663(
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د علّي الشهرستانّي )ت1344هـ( د حممَّ  للسيِّ

حقيقّي واللغوّي قِد التَّ يف ضوِء النَّ

اس األعرجّي  أ.د. علّي عبَّ

رئيس حترير جمـلة املصباح

Al-Tebiyan fi Tafsir Gharib Al-Qur’an) by Sayyid 
Muhammad Ali Al-Shahristani (d.1344 A.H) 
In Light of Indexing and Linguistic Criticism

Prof. Dr. Ali Abbas Al-Araji
Editor-in-Chief of Al-Missbah Magazine
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ت�طئة

ام الع��راق احلالكة اتَّصل يب األس��تاذ الدكتور حكم��ت عبيد اخلفاجّي  يف أح��د أيَّ
وتقريبا يف عام 2005، أو 2006م؛ فقال يل باتِّصاله: )إينِّ أريد أن أراك قريًبا يف كربالء 

سة(؛ فلبَّيت طلَبُه بعد ألٍي. املقدَّ
وبعدما اس��تقرَّ يب املقام عنده يف بيته املعمور نقل يل لقاءه باألس��تاذ الدكتور حسني 
ث عن  ع��ّل حمفوظ يف بيت��ه ببغداد، وحينها كان الدكتور حمفوظ )رمح��ه اهلل تعاىل( يتحدَّ
املخطوط��ات املوجودة عنده، ومنها خمطوطة )التبيان يف تفس��ر غريب القرآن( للس��يِّد 
الشهرس��تايّن، فقال:- والناقل الدكتور اخلفاجّي- )هذا املخطوط حيتاج إىل حمّقٍق ثْبٍت؛ 

للميزات التي هي...(.
ًحا للدكتور حمفوظ أنَّ  فانربى الدكتور اخلفاجّي يف تبنِّي موض��وع الّتحقيق، موضِّ
عليًّ��ا األعرجّي من املش��تغلني بالتحقي��ق، وهو ثبٌت كام أراد للمنربي هل��ذا التحقيق أن 

يكون.
رات م��ن الدكت��ور اخلفاجّي، وب��دأ عم��ل يف حتقيق هذا  بعده��ا اس��تلمُت املصوَّ
دت املخطوط، وب��دأت بالعمل، ولكن قبويل للدكتوراه حال دون  الكت��اب القيِّم؛ فنضَّ
إكامل التحقيق، ومن مساوئ الناس أنَّ املخطوط عرضته للتحقيق يف مرحلة الدكتوراه 

ة أنَّه نسخة واحدة!!!. فُرفض بحجَّ
س��ة يف  اجلدير بالذكر أينِّ التقيت بالس��يِّد عّل الشهرس��تايّن القاطن يف مش��هد املقدَّ
سة؛ فأبلغته باألمر؛ فقال يل: )عندنا  ة املقدَّ مؤمتر الغدير العاملّي الذي تقيمه العتبة العلويَّ
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نحن أرسة الشهرس��تاين هذا الكت��اب خمطوًطا، ولكن األوراق مبعث��رة، وال نكاد نميِّز 
الورقة، وما بعدها(.

ق الشاطي يف الصحيفة )س( السطر السادس. وهذا ما ذكره الدكتور املحقِّ
ومهام يكن من أمٍر فالش��واغل أبعدتني عن املخطوط القيِّم، ولكن عمل فيه يكون 

بني الفينة، والفينة.
ويف كربالء احلس��ني رأيت يف مكتبة علوم القرآن التي بني احلرَمني هذا الكتاب 
ًق��ا حتقيًق��ا رديًئا، ال يعكس م��ا متنَّاه املرحوم حمف��وظ، وال الشهرس��تايّن املصنِّف بام  حمقَّ
م��ة، وفيه من التَّصحيفات  أراد ل��ه أن يظه��ر أو يقرب من ذلك؛ فالكتاب خيلو من املقدِّ

هه بالتَّامم، وال تكاد تقُع عىل منفعٍة للبحِث، والتقّص. قط ما شوَّ والتحريفات، والسَّ
ا عن عمل فسيكون يف مطالب. وأمَّ
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Abstract

On one of Iraq’s dark days, Prof. Dr. Hikmat Ubaid Al-Khafajy called 
me, it was around 2005 or 2006 AD; He said to me in his calling: (I want 
to see you soon in holy Karbala). I answered his request after effort. 

After I arrived at his home, he transmitted to me his meeting with 
Professor Dr. Hussein Ali Mahfouz at his home in Baghdad, At that 
time, Dr. Mahfouz (may Allah have mercy on him) was talking about 
the manuscripts that he had, including (Al- Tebiyan fi Tafsir Gharib al-
Qur’an) manuscript , by Sayyid al-Shahristani, and He said: - Quoting 
from Dr. Al-Khafaji - (This manuscript needs a good researcher, because 
of the features that are ...).

Dr. Al-Khafajy decided to adopt the subject of this study, 
explaining to Dr. Mahfouz that Ali Al-Araji is one of those working in 
idexing, and he is a specialistas as Dr. Mahfouz wanted those studying 
this manuscript to be. 

After that, I received the pictorials from Dr. Al-Khafaji, and my work 
began on achieving this valuable book. I Typesetting the manuscript 
and began to work, But my acceptance of the doctorate prevented 
the completion of the study, and one of the negative aspects of the 
people is that I offered the manuscript for study at the doctoral stage, 
and it was rejected on the pretext that it is one copy!!!

It is worth noting that I met Sayyid. Ali Al-Shahristani, who lives in 
the holy city of Mashhad, at the Al-Ghadeer World Conference held 
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by Imam Ali Holy Shrine  ,.I informed him of the matter; He told me: 
(We, the Shahrastani family, have this book in manuscript, but the 
papers are scattered, and we can hardly recognize the paper and and 
what comes after it).This is what was stated by doctor Al-Shati in the 
newspaper (S), line six.

Whatever, concerns kept me away from this valuable manuscript, 
but I worked on it from time to time.And in Karbala al-Husayn, I saw in 
the Library of Qur’an Sciences that is between the Two Holy Sanctuaries, 
this book had a poor study  that did not reflect what the late Mahfouz 
had hoped, nor al-Shahristani, the author, wanted to appear or close 
to that. The book is devoid of an introduction, and it contains mistakes 
and distortions, and omissions that have been completely distorted it, 
and you hardly find a benefit for research and study.

As for my work, it will be related to:
1. The first topic: Description of the written and printed book.
2. The second topic: Criticism of Dr. Adel Al-Shati’s study.
3. The third topic: palinode, and studying what Dr. Al-Shati has 

missed.
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ل املطلب االأَوّ

ت��شيف الكتاب املخط�ط، واملطب�ع

ل صحيفة  1. املخطوط: وسأصف الكتاب املخطوط كام هو عندي، ومرتَّب من أوَّ
إىل آخرها.

فه��و يقع يف جزأين، وهذا ه��و وضع املصنِّف له، يف ناية كلِّ ج��زٍء يذكر أنَّه أنى 
اجلزء.

ل ثالثامئة وتس��ع وع��رشون صحيفة، ويضاف هلا أربع  وعدد صحائف اجلزء األوَّ
من الزوائد.

وموج��ود يف الصحيف��ة األوىل للق��ارئ م��ن اليم��ني كالم لألس��تاذ الدكتور عّل 
��ه يفرسِّ ألفاظ القرآن الغريبة  األعرجّي )بس��م... وبعد فمامَّ متيَّز به هذا الرشح الرائع أنَّ
برواي��ات أهل البيت، وهذا املائ��ز األكرب فيه، فضاًل عن اس��تقصائه كلَّ املعاين من 
الن��صِّ القرآيّن، وبحس��ب ورودها... وق��د وصلني هذا الرشح م��ن الدكتور حكمت 

اخلفاجّي، بوصيَّة من األستاذ الدكتور حسني عّل حمفوظ.
ال، وبعده ختم األس��تاذ  ة ش��وَّ وكت��ب الدكت��ور عّل عبَّاس عليوي األعرجّي، غرَّ

الدكتور عّل األعرجّي(.
ا الصحيفة التي عىل يس��ار القارئ؛ فموجود يف أعالها )حسني عّل حمفوظ، عفا  أمَّ

اهلل عنه( وهو مكتوٌب بخطِّ الدكتور حمفوظ نفسه.
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وُكتب عىل يسار كتابة الدكتور حمفوظ عبارة )حكمت عبيد حسني، الفقر إىل رمحة 
ربِّه(، باللون الزرق، وهو بخطِّ الدكتور اخلفاجّي، كام عرفته من خطوطه)1(.

د جواد، وهو تنفيذ لوصيَّة املصنِّف  ر من حممَّ وبعد هذين الكتابَتنِي الوقف الذي ُحرِّ
السيِّد الشهرستايّن، وفيه قد ُكتب)2(: 

»بسم اهلل الرمحن الرحيم
��د، وحب��س خمّل��د، بحس��ب وصيَّة  احلم��د هلل الواق��ف ع��ىل الرسائ��ر وق��ف مؤيِّ
د  ة االس��الم واملس��لمني آي��ة اهلل يف العاملني احلاج��ي املرزا حممَّ املرح��وم املغفور له حجَّ
د أم��ني الرشيعة هذا  ع��ّل الشهرس��تايّن بعلم مت��ويلِّ )املرح��وم( جناب الش��يخ حممَّ
ًدا من  ��د واحد من كتاب التبيان يف تفس��ر غريب القرآن، وهو واح��د من 27 جملَّ املجلَّ
د حس��ني  ة اإلس��الم آية اهلل احلاجي املرزا حممَّ  مصنَّفات��ه من��ه ومن وال��ده املرحوم حجَّ

.الشهرستايّن
 وج��اء يف الوصي��ة انه وقف ع��ىل أوالده الذكور وه��م املتولُّون هلا إىل ي��وم القيامة 

م��ن  ج��رت  الوق��ف  وصيغ��ة  ېئچ)3(،  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ  چوئ 

د. التاريخ املحدَّ
د جواد، أجريت الصيغة  يف )1 ذي القعدة احلرام سنة ))13ه� األمر كام سطر حممَّ

د سعيد ]الفاريس[))( احلائري«. كام رقم منه، حممَّ

)1( انظر: امللحق آخر البحث، وفيه صورة للصحيفة األوىل من املخطوط.
يتي ه��ذه الصناعة؛ ملعرفته  )2( ج��اد عل�يَّ بالرتمجة الس��يِّد املرتجم أيُّوب الفاضل���ّي، وهو من خرِّ
د حس��ني والده؟..  ��ة خطأ يف الكل��امت، مثاًل حممَّ مقام��ات ال��كالم، وقال يل بع��د الرتمجة: )ثمَّ
ر تف��ي بالغرض وإن كانت باملضمون(. يف  امله��م بعض الكلامت مربكة هذه ترمجة رسيعة أتصوَّ

2020/6/26، املوافق ل�)) ذي القعدة/1))1ه�(، ودام توفيقه.
)3( من اآلية 181 من سورة البقرة.

))( الكلمة غر واضحة، وهي قد قِرئت يف وصيَّة املجلد الثاين.
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ه، س��يأيت  وبعده��ا اخلت��م يف الزاوية اليرسى من الوقفيَّة، وهو غر واضح، ومش��وَّ
توضيحه يف وصف املجلَّد الثاين.

ل عبارة عن ثالثمئة وتس��ع وعرشين  ة العلميَّة، فاجلزء األوَّ ا عن املخطوط املادَّ وأمَّ
صحيفة، وثالثمئة وثالث وثالثني مع الزوائد )التقريض، والوقفيَّة(.

ُكتب أعىل الصحيفة األوىل)1( )حس��ني عل�ّي حمفوظ، عفا اهلل تعاىل عنه(، وُكتب)2( 
أسفله )كتاب التبيان يف تفسر غريب القرآن(.

ل  واملخطوط ال حيوي صحيفة عنوان مستقلَّة؛ وإنَّام العنوان كتبه املصنِّف بخطِّه أوَّ
ة العلميَّة. رشوعه بذكر املادَّ

بعد البسملة واحلمدلة، والصالة عىل النبيِّ وآله، واللعنة عىل أعدائهم، يذكر العلَّة 
م��ن تصنيف هذا الكتاب املهّم، وهو إنَّ كثًرا ممَّن انربى لتفس��ر غريب القرآن مل يرجع 

.إىل أهل البيت
ومن جهٍة ُأخرى أنَّه أورد تفس��ر غريب القرآن هذا للغاِت القرآن غر املأنوسة 

لألذهان، وكشف معضالهتا، وأرسارها، وسيأيت ذكُر ذلك.
ل عىل عرشة أس��طر، بين��ام املخطوط كلُّه  حيف��ة األوىل من اجلزء األوَّ وحت��وي الصَّ
حيف��ة الواحدة يف أربع��ة عرش س��طًرا، ُكتبْت بخطِّ  مس��طور بعناي��ٍة فائقة، س��طور الصَّ
النَّسخ، وقد استقصيتها كّلها، وأتيت عىل آخرها؛ فلم أجْده زاَد عىل العدد أربعة عرش، 

أو نقص عليه)3(.
ل من الّصحيفة التي  واملخط��وط بأمجِعه حيوي نظاَم التَّعقيبة؛ وه��و ذكر اللفظ األوَّ

)1( الحظ النسخ الضامئم يف ناية الدراسة.
)2( سنأيت عىل حتقيق الصحيَفتني اللَتني سقطتا من حتقيق الدكتور عادل عبد اجلبَّار الشاطي.

ق يف دراس��ته يف الصحيف��ة )س( يذكر أنَّ املخطوط تعداد أس��طره ثامنية عرش  )3( والدكت��ور املحقِّ
ل. سطًرا، فتأمَّ
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حيفة احلاليَّة. تل الصَّ
ا صحيفة اإلناء؛ فكتب يف آخرها: وأمَّ

ل من كتاب التبيان يف تفس��ر لغات غريب القرآن  »تمَّ بحمد اهلل املنَّان املجلَّد األوَّ
م احلرام من السنة الثامنة والعرشين بعد  يف صبيحة يوم اجلمعة، س��ادس عرش ش��هر حمرَّ
د  د ع��ّل بن حممَّ فه األقل الشهرس��تايّن، حممَّ الثالثامئ��ة واألل��ف من اهلجرة عىل ي��د مؤلِّ

حسني الشهرستايّن«)1(.
��ا املجلَّد الثاين من املخطوط؛ فهو يف ثالثامئ��ة ومخس عرشة صحيفة، وبإضافة  وأمَّ
حيفة  صحيفة الوقف يكون يف ثالثمئة وستَّ عرشة صحيفة، والوقف أيًضا ُذكر يف الصَّ
األوىل م��ن املجلَّد الثاين، وبالطريقة نفس��ها، ولكْن ُكتب يف أس��فِل اإِلجراء »بس��م اهلل 
د  مح��ن الرحي��م، ُأجريْت صيغة الوقف ك��ام ُرقم فيه يف )1 ذ ق س��نة ))13ه�، حممَّ الرَّ

سعيد الفاريّس احلايرّي«.
د سعيد(. ويف أسفل الكالم ختم بيضوّي للُمجري عمليَّة الوقف )حممَّ

وبعدها كتب ابن املصنّف: »بس��م اهلل الرمحن الرحيم... األمر كام سطَر، وزبَر أويل 
النُّهى ]الفاريس[... احلسينّي الشهرستايّن، ))13ه� )1 القعدة احلرام«.

وحتته اخلتُم، وهو ختم مربَّع، وهو غر واضح الكتابة.
وهبذا يكون جمموع املجلَّدين سّتمئة وأربًعا وأربعني صحيفًة، وعند إضافة الزوائد 

)الوقف، والتَّقريض( يكون عدد الصحائف سّتمئًة، وثامين وأربعني صحيفة)2(.
حيفة األوىل من املجلَّد الثاين فُكتب يف أعاله��ا »املجّلد الثاين من كتاب  ��ا الصَّ وأمَّ

التِّبيان يف تفسر غريب القرآن.

)1( الحظ الصحيفة األخرة من املخطوط ناية البحث.
ق املزبور يذكر أن عدد الصحائف  )2( س��نأيت عىل االستدراكات التي وقعت عىل الدراسة أنَّ املحقِّ

ل. يزيد عىل السبعمئة صحيفة!!!!. فتأمَّ
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��د وآله الطاهرين، واللعنة عىل أعدائهم  احلم��د هلل ربِّ العاملني، وصىلَّ اهلل عىل حممَّ
أمجعني، وبعُد فيقول العبد األقّل الشهرس��تايّن هذا هو املجلَّد الثاين من كتاب التبيان يف 

تفسر غريب القرآن، فصل السني املضمومة...«)1(.
حيفة حتوي مخس��ة أس��طر، إالَّ العنوان؛ فَلُه اس��تقاللّيٌة ال حُيتس��ب من  وه��ذا الصَّ

التِّعداد.
ل عدد الس��طور متس��اٍو يف كلِّ املجلَّد الثاين، وهو يف أربع عرشة  كام يف املجلَّد األوَّ

صحيفة إىل ناية إناء املجلَّد الثاين، برتتيٍب مجيٍل، وخطٍّ أمجل هو خطُّ النسخ.
وكتب يف اإلناء:

ى بالتبيان،  »احلم��د هلل وله املنَّة ع��ىل ما وفَّقني إلمتام تفس��ر غرايب القرآن املس��مَّ
د رس��وله عىل اإلنس واجلاّن، وعىل آله الغرِّ امليامني سادات  والصلوة والس��الم عىل حممَّ

أهل اإليامن.
قد وقع الفراغ من تس��ويد هذه األوراق يف صبيحة يوم الس��بت سادس عرش شهر 
مجادى األوىل من الس��نة الس��ابعة عرش بعد الثالثامئة واأللف من اهلجرة عىل يد مؤلِّفها 

د عّل احلسينّي املرعّي الشهرستايّن ُعفي عنه، وعن والديه. األقل حممَّ
ووق��ع الفراغ من النس��خة الثاني��ة عىل يد املؤلف عش��يَّة يوم األربع��اء 25 رجب 

1328ه�«.
م   ل أناه املصنِّ��ف يف 16 حمرَّ ��د األوَّ بني الفراغ والتس��ويد أحد عرش س��نة، واملجلَّ

1328ه�.
وسنأيت عىل هذه العبارات التي ظاهرها التَّناقض يف نقد التحقيق.

)1( انظر: الصحيفة هذه وما بعدها يف ملحق البحث.
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ا كتاب )التبيان يف تفسر غريب القرآن( للسيِّد الشهرستايّن املطبوع،  2.املطبوع: وأمَّ
فقد ُطبع بتحقيق الدكتور الفاضل عادل عبد اجلبَّار ثامر الش��اطي، وهو من مطبوعات 
سة، دار القرآن الكريم، شعبة البحوث والدراسات، وهو يف طبعته  العتبة احلسينية املقدَّ

األوىل 35)1ه�/)201م، وُطبع بمطبعة الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع.
ل يف س��بعامئة وس��بع وأربع��ني صحيفة،   وه��و يف جملَّدي��ن ضخم��نِي، املجلَّد األوَّ

مة التحقيق التي هي يف ثالثة عرش صحيفة، وترقيمها باحلروف من  مة مقدِّ م��ا خال املقدِّ
نًة منهج التحقيق، ووصف النسخة املعتمدة. احلرف )أ( إىل احلرف )ش(؛ متضمِّ

ويب��دأ املطب��وع م��ن الصحيف��ة ذات الرقم )1( الت��ي حتوي عىل عرشة أس��طر مع 
ق، وهي موجودة يف عنوان مس��تقل )حرف اهلمزة  ع��ي املحقِّ ع��دم وجود عنوان كام يدَّ

ق الدكتور الشاطي. املفتوحة(، وسيأيت يف نقد التحقيق ما فات املحقِّ
��ا باق��ي الصحائف فه��ي ترتاوح م��ا بني ثالثة عرش إىل مخس��ة ع��رش، وبتبايٍن  وأمَّ

ملحوظ، وينتهي املجلَّد األول بباب السني املكسورة، وحتديًدا باللفظة )ِشَيع(.
الكل��امت القرآني��ة املرشوحة مكتوب��ة باللون األمح��ر، للتمييز، وه��ذا من ميزات 

قه. الطباعة احلديثة، وهي حتسب للكتاب، وحمقِّ
��ق يشء ُيذكر س��وى ترتيب املخط��وط، ولو أنَّه ن��رشه خمطوًطا مع  مل يك��ْن للمحقِّ
مة وافية لوصف املخطوط لكان أفضل؛ فالتخرجيات، والتعليقات مل تكن باملستوى  مقدِّ
ب من التخريج، وال يكاد  املطل��وب لكتاب قيٍِّم، ومهمٍّ ككت��اب التبيان؛ بل املحقق يتهرَّ
القارئ، والباحث يدرك فائدة من خترجياته، وتعليقاته؛ ألنَّ استناد املصنِّف الشهرستايّن 

إىل روايات أهل البيت يضفي معاين جديدة مل ُتعرف لدى مصنِّفي غريب القرآن.
ن من سبعمئة وتسٍع وسبعني صحيفة، وهي  ا املجلَّد الثاين من املطبوع؛ فهو يتكوَّ أمَّ

الت التحقيقيَّة(. ة العلميَّة(، و)املكمِّ ن من قسمنِي )املادَّ تتكوَّ
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��الت التحقيقيَّة يف مئتني  ة العلمّية فع��دد صحائفها 571 صحيفًة، واملكمِّ ��ا املادَّ أمَّ
وثامين صحائف.

تبدأ املادة العلميَّة ب�)فصل= كذا( حرف الصاد املفتوحة، مع العلم أنَّ املجلَّد الثاين 
ل املجّلد الثاين، يبدأ ب�)فصل السني املضمومة( بلفظة  يف املخطوط، كام هو مسطور يف أوَّ

ر()1(. )ُسباتا(، وينتهي املجلَّد الثاين بلفظة )ُيكوِّ
الت التحقيقيَّة فهي تبدأ بالصحيفة 1353، وتنتهي بالصحيفة 88)1،  ا املكمِّ وأمَّ

وهي عىل النحو اآليت:
فهرس الغري��ب يبدأ بالصحيفة 1353 وينته��ي بالصحيفة 38)1، وفهرس . 1

ق عىل احلروف اهلجائيَّة. به املحقِّ الغريب هذا رتَّ
فه��رس األحادي��ث الرشيفة يبدأ م��ن الصحيف��ة 1))1 وينته��ي بالصحيفة . 2

ل من كلِّ حديٍث  قه عىل احلروف اهلجائيَّة باحلرف األوَّ 88)1، وق��د رتَّبه حمقِّ
ورد يف نصوص املتن.

الت التحقيقيَّة. ق مجلة من املكمِّ وقد غفل املحقِّ
بة بحسب احلروف اهلجائيَّة،  تال ما ذكرنا قائمة املصادر وهي يف 201 مصدر، مرتَّ

يتقّدمها القرآن الكريم.

)1( وذلك يف الصحيفة 9)13 من املجلَّد الثاين.
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املطلب الثاين

يف نقد حتقيق الّدكت�ر عادل ال�شاطي

ويكون يف شطَريِن:
ل: نقد الدراسة، والثاين: نقد التحقيق، وأبدأ ب�: األوَّ

راسة ل: نقد الديِّ األوَّ

ف��ه أن يظهر، أو بصورٍة تقُرُب من ذلك،  التحقي��ق هو إظهار النصِّ كام أراد له مؤلِّ
ى هلذه العمليَّة اخلطرة،  ، وعمليَّة آليَّة يقوم هبا م��ن يتصدَّ والتحقيق كاس��مه علٌم، وفنٌّ
وقبل البدء بنقد الدراسة التي قام هبا الدكتور الشاطي، أودُّ أن أبنيِّ أنَّ للتحقيق مراحَل، 

ق الشاطي، أو عدمه، وهي)1(: وبيان انطباقها عىل املحقِّ
1. ما قبل النص، وهو ينضمُّ يف أمرين:

أ. وجودّي )نفّي(. ب. رتبّي.
ق مع  ��ا الوجودّي فهو االختيار، ومدى انطباق االختصاص، اختصاص املحقِّ وأمَّ

ة من نفسه؛ ليبدَع فيها. ة املخطوط، وقرب هذه املادَّ مادَّ
، وثمرات حتقيقه هلذا  ق إلبراز النصِّ راس��ة التي يقوم هبا املحقِّ ا الرتبّي فهو الدِّ وأمَّ
ق رتبيًّا،  النّص؛ وإنَّام قلنا )رتبّي(؛ ألنَّ الدراس��ة بحسب الرتتيب تكون قبل النصِّ املحقِّ

)1( س��نذكر م��ا موجود يف هذه الفقرة عىل س��بيل االختصار؛ ألنَّ موضع ه��ذا يف الرشوح الكبرة 
الت الدرسيَّة للباحثني وطالب التحقيق. واملطوَّ
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اًل النّص؛ ثمَّ  ق أوَّ ق حيقِّ ا باحلقيقة فالنصُّ املحقق هو أس��بق وجوًدا بالعم��ل؛ فاملحقِّ وأمَّ
يقوم بالدراسة ثانًيا.

ق باملقابلة، والتدقيق بني النس��خ،  2. الن��ّص )التحقيق، والتعليق(: هنا يقوم املحقِّ
والتخري��ج، والتعلي��ق ق��در املس��تطاع ال س��يَّام إذا كان يف النّص مائٌز علم��ّي، وكذلك 
التعلي��ق إذا وجد أنَّ الرواية ُرويت بطريَق��ني أو ثالثة، وغرها من التعليقات، وميدانا 

األكرب اهلامش، رشيطة عدم اإلثقال.
ق الثَّبت بأمَرين متالزَمني، ال بدَّ منهام، ومها: يعني يقوم املحقِّ

ل: التحقي��ق باملعنى األعّم، وه��و إخراج النصِّ املخطوط حرًصا، وبام يس��ر  األوَّ
ٍق ثبت. عليه كلُّ حمقِّ

الث��اين: التحقي��ق باملعن��ى األخّص، وه��و حتقي��ق الرواي��ات، واآلراء، واألفكار، 
ومعاجلة اآلراء اجلديدة، والغريبة، وإبراز املوائز.

��الت التحقيقيَّة من فهرس��ة قرآن كري��م، وحديث نبوّي  فض��اًل ع��ن القيام باملكمِّ
رشيف، وأعالم، وكتب، وغريب، وأماكن، وما شاكلها.

ق  ، وحتقيقه: وهنا يكون النقد، واالستدراك، والتقويم، يقوم املحقِّ 3. ما بعد النصيِّ
ق ال يرى أخطاءه،  دة بعينه أو بعني غره؛ ألنَّ يف العادة الباحث، أو املحقِّ بالقراءة املتجرِّ
فراه��ا غ��ره، أو يكون نظ��ره جلهة معيَّنة، متغاف��اًل عن أخرى، فالق��ارئ الثاين هو من 

يكتشف األخطاء.
م، ما ورد من نقد للدراسة يكون يف اآليت: وبعد ما تقدَّ

ة: أ. األخطاء اللغويَّ
هت  ق الش��اطي، وهي قد ش��وَّ ��ة، وإمالئيَّ��ة يف دراس��ة املحقِّ وردت أخط��اء لغويَّ
ق، وهو ما يدعوين أن أقول: جيب  ��زهتا، بل توجد أخطاء يف النصِّ املحقِّ الدراس��ة، ونشَّ
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إعادة حتقيق هذا الكتاب، وضعف ضبط النصوص.
ويف اآليت األخطاء الواردة يف الدراسة، وهي عىل الرتتيب:

1. الصحيفة )ب(:
• وبعد... اعتنى. والصواب: وبعد فاعتنى، أو فقد اعتنى.	
• ر.	 ر. الصواب: منذ عهٍد مبكِّ منذ عهِد مبكِّ
• خصوًصا استعملها الباحث بكثرة. الصواب: ال سيَّام.	
• بصدد أحد املعاجم. الصواب: بصدد إحدى املعجامت.	
• ج عىل تعريف الغريب 	 ج عىل تعريف وبيان الغريب. الصواب: أن نعرِّ أن نعرِّ

وبيانه.
2. الصحيفة )ت(:

• 	. . والصواب: أن يقال إنَّ أن يقال أنَّ
• والق��رآن الكريم الذي... ف��كان يبلِّغ. والصواب: والق��رآن الكريم الذي...	

يبلِّغ آياته..
• جهِد جهيٍد. والصواب: جهٍد جهيٍد)1(.	
• آياته الكريمة. والصواب: آياته الكريامت	
• نزل يف وقٍت كانت فيه العرب. والصواب: ... كان فيه العرب	

3. الصحيفة )ث(
• وعىل العموم)2(... والصواب: مهام يكن من أمر.	
• من خالل فتح األمصار. والصواب: بفتح األَمصار... أو بواسطة فتح...	

وا من اللفظ نفس��ه لفًظا عىل )فعيل(  (، وهو من س��نن العرب أن يش��تقُّ )1( عىل طريقة )ظاّلًّ ظلياًلً
إلفادة املبالغة.

)2( وهذه اللفظة من ألفاظ الصحافة.
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• إمكانات وقابليات العرب اللغوية. والصواب: إمكانات العرب وقابليَّاهتم.	
• م مل يكن أصح��اب هذا الرأي 	 يتَّض��ح ب��أنَّ ما ذه��ب... والصواب: وممَّا تق��دَّ

ة... أصحاب حجة قويَّ
• ال ينهض دليٌل عىل األمر. والصواب: ال ينهض دلياًل عىل األمر.	

4. الصحيفة )ج(:
• حيث سأله عن معنى. والصواب: إذ سأله عن معنى.	
• تأليف املعاجم)1(. والصواب: تأليف املعجامت.	
• امتازت عن. والصواب: امتازت من)2(.	
• وإخالًصا لسلفنا الصالح فأنشأت. والصواب: إخالًصا... أنشأت.	
• الذي حيض باهتاممها. الصواب: الذي حظي باهتاممها.	

5. الصحيفة )ح(:
• شكر سامحة الشيخ الكربالئي يقول: )وأخًرا ال بدَّ يل من كلمة شكر...(.	

م عىل شكر عباده املكرمني. ثمَّ قال: فجزيل الشكر هلل. والشكر هلل مقدَّ
• درج)3( علامؤنا... والصواب: سار، أو استنَّ ....سنَّة وهي ترمجة أنفسهم.	

6. الصحيفة )خ(:
• واهليئة واحلساب. والصواب: واهليأة واحلساب.	

7. الصحيفة )د(:
• يف اهلامش: له العديد))( من املؤلَّفات. والصواب: له عدد من املؤلَّفات.	

ق الشاطي يف موارد كثرة. )1( وقد استعملها املحقِّ
)2( قال تعاىل: چہ ہ ھ ھچ )امللك: 8(.

. انظر: معجم مقاييس اللغة: 275/2. )3( ألنَّ درَج: مىض لسبيله، أو مل يرتك نساًلً
))( ألنَّ العديد تأيت بمعنى القليل، وبمعنى اجليش، وكالمها غر مراد من السياق.
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8. الصحيفة )ر(:
• منهجيَّة السيِّد بام يل. الصواب: منهجيَّة السيِّد بام يأيت، أو باآليت.	
• األلفاظ ألتي)1(. والصواب: األلفاظ التي	
• حيث جرت العادة. والصواب: إذ جرت العادة.	
• ذاكًرا أسامؤها. والصواب: ذاكًرا أسامَءها)2(.	

9. الصحيفة )ز(:
• موائمتها للعقل. والصواب: مواءمتها العقَل	
• حيُث أشار من ترجم. والصواب: إذ أشار من ترجم.	

10. الصحيفة )س(:
• صفحة، وصفحات)3(. والصواب: صحيفة، وصحائف.	
• نا عىل إعادة. والصواب: اضطرنا إىل إعادة.	 ممَّا اضطرَّ
• كان عىل املخطوط حوايش. والصواب: كان عىل املخطوط حواٍش.	
• وبنفس نوعيَّة. والصواب: وبالنوعية نفسها.	
• ومجاليَّته ذاهتا))(. والصواب: ومجاليَّته عينها، أو نفسها.	
• ومن خالل تتبُّعي. والصواب: وبواسطة تتبُّعي، أو بتتبُّعي.	
• بالنقاط التالية. والصواب: بالنقاط اآلتية.	

11. الصحيفة )ش(:
• بعض املعاجم. والصواب: بعض املعجامت.	

)1( يف كلِّ الدراسة يكتبها هبذه الطريقة، ويف هذه الصحيفة حتديًدا؛ لذا لن أشر إليها ثانيًة.
فًة. )2( مفعول به السم الفاعل، فتكتب اهلمزة متطرِّ

)3( يف كلِّ هذه الصحيفة، وأوردته هنا اختصاًرا.
))( ألنَّ ذات ليست من ألفاظ التوكيد.
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• ومعاجم أخرى. والصواب: ومعجامت أخرى.	
• أنافت. والصواب: نافت عىل املئتني)1(.	

ب. األخطاء العلميَّة:
ق الش��اطي، من م��ادة املخطوط )الغريب(،  مها املحقِّ وتتجىلَّ يف الدراس��ة التي قدَّ

ومن ذكٍر للحياة )حياة املصنِّف( السيِّد الشهرستايّن.
دُت م��ن األخط��اء العلميَّ��ة احلدي��ث ع��ن الغري��ب؛ ألنَّ الدراس��ة يف  ��ام ع��دَّ وإنَّ
الع��ادة تكون كاش��فة عن م��ادة املخطوط؛ ب��ل إنَّ م��ن أراد أن ال يقرأ الكت��اب، وكان 
ة الدراس��ة، م��ن تعريٍف، وتبويٍب، وتقس��يٍم؛ والدراس��ة  يري��د فهم��ه باجلملة يقرأ مادَّ
��ي يفهم منها م��ا يريد   ه��ي م��ن حييي الكت��اب املخط��وط، ويعطي ق��راءًة ثاني��ًة للمتلقِّ

املصنِّف.
مة الدراسة، ويفهم  ويف أحيان كثرة يكتفي بعٌض من حمرتيف القراءة، والعلامء بمقدِّ

فحوى ُمراد املصنِّف.
ومهام يكن من أمر، فالتقصر يف إيراد الدراسة تقصٌر يف التحقيق، وهو من عيوب 
التحقيق؛ وإالَّ فنرش النصِّ خمطوًطا أوىل من التعب يف التنضيد واإلخراج، وما ش��اكلها 

من األمور.
وبعد ما مرَّ نورد األخطاء العلميَّة عىل طريَقنِي:

ل: األخطاء العلميَّة التي يف الدراسة األوَّ
وس��أورد هذه األخطاء العلميَّة، واالستدراكات عىل حس��ب وروده يف الدراسة، 

فنقول:

)1( نعم لو كانت املصادر هي من قام باإلنافة لقلنا: )أنافت(، ولكن املقصود بقوله الزيادة الذاتية، 
وليست بفعل فاعل، وبحسب السياق، نعم الذي عمل املصادر هو من استعملها، ولكن راجع 

السياق يتَّضح لك املقصود؛ ألنَّ أناف أزاد. راجع العني: 376/8.
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1. الصحيفة )ت(:
• ق الغريب لغًة، واصطالًحا، والتقصر واضح يف اس��تقصائه عىل 	 ف املحقِّ ع��رَّ

املستوى اللغوّي )املعجمّي(؛ فتقصره هو مل يعتِن ب�:
أ. األصل اللغوّي للفظة )الغريب( )غ ر ب(.

ة هلذه اللفظة، واستقرائها يف كتب املعجامت. ب. البحث عن املعاين اللغويَّ
ت. الذه��اب إىل املعج��امت بُمدٍد متفاوتة، أعني من الع��ني إىل التاج؛ لكونا 

ر الداليّل التارخيّي، وهو أمر مهّم؛ ال مندوحة عنه. اعتنت بالتطوُّ
ق مل يذكر س��وى مصداٍق يس��ر، ال يرقى إىل تعريف املعنى اللغوّي  ث. املحقِّ

للغريب، ال تعدو أن تكون شتاًتا، غر مفهومٍة.
ق يش��ر يف اهلامش إىل ثالثة مصادر )القاموس،  ا املصادر فنعم، املحقِّ ج. وأمَّ
واملصباح املنر، واللس��ان(، وم��ع ذلك اخلطأ يف ترتي��ب املصادر واضح 
فرتتيبها )اللس��ان، املصباح املنر، القاموس(، من دون اإلش��ارة إىل اجلزء 

ة. والصحيفة، بل وحتَّى املادَّ
• ، وابت��اله؛ فلم نعهد 	 ��ق عىل النصِّ التعري��ف االصطالحّي، وم��ا دار به املحقِّ

اًل  ا اصطالًحا فهو عىل قس��َمني....(، فالتعريف أوَّ ُفه ب�)أمَّ تعريًف��ا يبدأ به معرِّ
وبالذات، والتقسيم ثانًيا وبالعَرض. من جهٍة.

لنا؛ فام عالقة )من بُعدت به الدار( بموضوع  ومن أخرى: إن قلنا بكالمه وتنزَّ
البحث، وهو اللفظة الغريبة يف النصِّ القرآيّن؟.

ف الغري��ب بالكليَّة، ويض��ع له ضوابط جامع��ة مانعة،  نع��م إذا أراد أن يع��رِّ
فيقول حينها: إنَّ املعنى اللغوّي قد ضمَّ قساًم آخر اصطالحيًّا، وهو كذا وكذا، 

ه كالمه يف هذا الطريق. فُيحسب له استقصاؤه، ويوجِّ
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• للتهان��وّي 	 الفن��ون(  اصطالح��ات  ��اف  )كشَّ إىل  الش��اطي  ��ق  املحقِّ ع��اد 
)ت1158ه���(، ويف الصحيف��ة 1203 من اجل��زء الثاين، وعندم��ا عدت إىل 
 اجلزء والصحيفة نفس��ها مل أجد هذا الكالم، وإنَّام وجدته يف الصحيفة 1250 

وما بعدها، ويل مالِحظ هنا:
ل: إنَّ التهان��وّي يف كتاب��ه ه��ذا، ويف تبي��ان ه��ذه اللفظ��ة )الغريب( كان  األوَّ
خْر وس��ًعا يف  ، فقد عالج اللفظة يف العلوم كافَّة، ومل يدَّ رجاًل اصطالحيًّا بحقٍّ
؛ بل  ة، واالصطالحيَّة، واستعامالهتا يف كلِّ علٍم، وفنٍّ استقصاء معانيها اللغويَّ
ق  يوج��د كالم رائع عىل الغريب اللغوّي، والغريب القرآيّن فات الس��يِّد املحقِّ

ي)1(. الشاطي نقله، وفاتت فائدته للمتلقِّ
الث��اين: لقد أخلَّت املص��ادر املوجودة يف آخ��ر اجلزء الثاين بِذك��ر هذا املصدر 
املهم، ورقم الطبعة، أو الدار التي طبعته، وبذا تكون وإىل اآلن مصادره 202 

وليس 201!!.
الثال��ث: إنَّ ما نقله من معاٍن، وتقس��يامٍت للغري��ب يف الصحيفة املزبورة غر 
��اف اصطالحات الفن��ون، وإن كان نقله بالفحوى، فليذكر لنا  موجود يف كشَّ

ذلك.
2. الصحيفة )ث(:

ب، والغريب، وقد خلط بينهام خلًطا غريًبا، عجيًبا،  ق الشاطي بني املعرَّ مل يميِّز املحقِّ
يقول: »ووقع اخلالف بني العلامء يف أصل وجود الغريب يف ألفاظ القرآن الكريم... ثمَّ 
يقول: وغرها من اآليات القرآنية التي ُتثبت عربيَّة ألفاظ القرآن الكريم؛ فهو إذن خاٍل 

من كلِّ لفٍظ غر عريّب...«.

اف اصطالحات الفنون. )1( انظر: الصحيفة 1250 و1251 من كشَّ
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ب هو ما جاءنا  ب، وبني اللفظ الغريب، فاللف��ظ املعرَّ فههن��ا مائز بني اللفظ املع��رَّ
ب إىل لغتنا العربيَّة، بحس��ب أوزانا، ومقاييس��ها؛ فاكتسب  من اللغات األخرى، وُعرِّ

عربيَّته بالتعريب.
ب  ��ا الغريب فهو لف��ٌظ، وبناٌء عريّب قّح؛ ب��ل بنيِّ القحاحة، ولي��س فيه من املعرَّ أمَّ

يشٌء، وبعبارة أخرى: إنَّ األلفاظ القرآنيَّة اكتسبت غرابتها بطريَقني:
ل: االس��تعامل، وه��ي أنَّ اللفظة موج��ودة، ولكن وجوده��ا يف تركيب متني،  األوَّ

وقالب قوّي أكسبها هذه الغرابة.
الث��اين: ألفاظ اس��تعملها القرآن، وه��ي موجودة يف اللغ��ات العربيَّة األخرى، ومل 
يعهد العرب اس��تعامهلا؛ لِق��رَصٍ يف اطِّالعهم، ومعرفتهم هبا؛ فاس��تنكروها بادئ األمر، 
ثيها كلفظ )ضيزى(، و)كّبار(، و)ختّوف(  ولكن رسعان ما عرفوها من أقوامها، ومتحدِّ

وما شاكلها من األلفاظ.
والواجب عىل الباحث املدقِّق أن يشبعها بحًثا، وتعريًفا، ال أن خيلط بني مصَطَلحني 

قائَمني، وجيعلهام واحًدا!!!.
3. الصحيفة )ج(:

• ق الشاطي: »... فكان تفسر غريب القرآن لزيد بن عّل بن احلسني 	 يقول املحقِّ
الشهيد )ت 121ه�(«.

ل:  والكت��اب أملكه، وهو من أوائل الكتب التي اقتنيتها، وهو بتحقيَقني، األوَّ
د تقي اجلاليّل( رمحه  د حسني، وأهداه ألخيه الشهيد )حممَّ )للس��يد اجلاليّل حممَّ

سة)1(. اهلل تعاىل، كان وكيل املرجع السيِّد اخلوئّي يف مدينة القاسم املقدَّ
د تقي احلكيم بعنوان )تفسر الشهيد زيد بن  والثاين: حتقيق الدكتور حسن حممَّ

ى تفسر غريب القرآن(. عّل، املسمَّ

)1( وقد ُأعدم إبَّان النظام السابق، املجرم.



ا�ص االأعرجّي اأ.د. علّي عبَّ

(03

هـ(
14

41
 - 

2م
02

0(
ع 

ربي
ن 

عو
رب

األ
 و

حد
لوا

د ا
عد

ال

فهو ال يعدو أن يكون منسوًبا، ومل تثبت نسبته قطًعا.
• ل من 	 ل من استعمل هذا املنهج وسار عليه، واحلقُّ أنَّ أوَّ مل يرِش الشاطي إىل أوَّ

د بن عزيز)1( السجستان�ّي )ت330ه�(، اشتهر بكتابه  ابتدع هذا املنهج هو حممَّ
)نزهة القلوب يف تفسر غريب القرآن()2(.

ولق��د كان من قبله من العلامء، ممَّن صنَّف يف)غريب القرآن( يذكرون الغريب 
القرآين بحس��ب وروده يف الس��ورة القرآنيَّة ابتداًء من س��ورة الفاحتة إىل سورة 

الناس.

)1( اس��م والده بال��راء، وليس )عزيًزا(، قال الس��معان�ّي: »وكتاب غريب الق��رآن للعزيرّي، وهو 
د ابن عزير السجستايّن املعروف بالعزيرّي؛ ألنَّه من بني عزرة، هكذا ذكره القايض أبو الفرج  حممَّ
د ابن عبيد اهلل بن أيب البقاء البرصّي القايض، وروى الكتاب عن أيب موس��ى األندلّي، عن  حممَّ
د بن  از، عن حممَّ أيب الفتح بن أيب الفوارس احلافظ، عن أيب عمرو عثامن بن أمحد بن سمعان الرزَّ

عزير العزيرّي، ومن قال )العزيزّي( بالزاَيني فقد أخطأ(. األنساب: )/188.
وقد رأى الزبيدّي صاحب التاج خّطه، وقد كتب اس��مه بالراء، يقول: »مكتوب بخطِّ ابن ُعَزْيٍر   

نفِسه الذي ال َيُشكُّ فيه أحٌد من أهل املعرفة«. التاج: 8/)10.
د بن  إالَّ أنَّ صاح��ب الذريعة ذكره بالزاي )غريب القرآن املوس��وم: نزهة القلوب أليب بكر حممَّ  
به ترتيًبا عىل احلروف؛ لتس��هيل  عزيز السجس��تاين، املتوىفَّ 330، عمد إليه الش��يخ الطرحيي ورتَّ
التن��اول وجعل��ه كاملت��ن، وزاد عليه مجلة من اللغات الغ��ر املذكورة يف املتن، وأحل��ق بآخره باًبا 
ه ) نزهة  لذكر ما يناسب االنفراد، مشتماًل عىل فرائد لطيفة وفوائد رشيفة ليتم هبا املقصود، وسامَّ
اخلاطر( كام يأيت، ويوجد )غريب القرآن( هذا يف )سپهس��االر( كام يف فهرس��ها، ونس��خة أخرى 
له: ]أخربين الس��يِّد األجّل  يف )دانش��گاه( رقم 3757 تاريخ كتابتها آخر ذي القعدة )106، أوَّ
األوحد العامل ريّض الدين عميد الرؤساء أبو منصور هبة اهلل السجستايّن النحوّي، قال: احلمد هلل 
ربِّ العاملني.. هذا تفسر غريب القرآن، ُألِّف عىل ترتيب حروف املعجم؛ ليقرب تناوله ويسهل 

حفظه عىل من رواه[، كام يف فهرسها )12: 2750(. الذريعة: 9/16).
مة احِللِّ�ّي)ت 726ه�( يف اإلجازة الكبرة. انظر: اإلجازة الكبرة حتقيق كاظم عبود  )2( ذكره العاّلَّ

الفتالوّي، وانظرها يف البحار: )72/10. 
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ا منهجه فقد كان عىل النحو اآليت: أمَّ
ل من سار عىل . 1 رتب السجستايّن كلامته الغريبة )الرتتيب اهلجائّي(، فهو يعدُّ أوَّ

هذا املنهج.
تقسيم احلرف الواحد عىل ثالثة فروع )املفتوح، واملضموم، فاملكسور(، وهو . 2

ترتيب منطقّي؛ إذ بدأ بأخفِّ احلركات.
مل ي��راِع األصل اللغ��وّي للفظ الغريب؛ بل راعى وروده��ا يف القرآن الكريم، . 3

وه��و قد أخذ األم��ر هذا من إحدى معجامت املف��ردات، وهو كتاب اجليم يف 
ه عىل  اللغة أليب عمرو إسحاق بن مرار الشيبايّن )ت 256ه�(؛ فقد رتَّب موادَّ

احلروف اهلجائيَّة من دون مراعاة احلرف الثاين والثالث.
ولقد متيَّز الشهرس��تاين- فضاًل عن تلك امليزات آنًف��ا- بأنَّه يذكر الوجوه والنظائر 
للفظة التي ذكر هلا علامء الوجوه والنظائر وجوًها، والظاهرة هذه أكرب من أن حُتىص)1(؛ 

فقد استوىف األلفاظ مجيًعا ممَّا فيه وجوٌه.
4. الصحيفة )ح(:

يقول الش��اطي: »كتب السيِّد الشهرستايّن ترمجته بنفسه يف كتابه )الشجرة الطيِّبة يف 
آثار العلامء املنتخبة(«.

فههنا أغالط:
ق الش��اطي )... كتاب��ه(؛ أي: كتاب الس��يِّد الشهرس��تايّن، وهذا . 1 يق��ول املحقِّ

د ب��ن احلاج عبُّود  الكتاب ليس للس��يِّد الشهرس��تايّن؛ وإنَّام هو ل�)الش��يخ حممَّ
الكويّف اخلطيب املولود 1267 فرع منه 1338ه�(.

يقول العامّل يف األعيان: »يف ذكر مصادر الكتاب.. مرتبة عىل حروف املعجم 
مع اإلشارة إىل املطبوع منها وحملِّ طبعه وما مل ُنرِش إليه فهو خمطوط، وقد زدنا 

ة(. ل من التبيان: 79، معاين)إذا(، والصحيفة 68 وما بعدها يف لفظة )أمَّ )1( الحظ اجلزء األوَّ
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عىل ما يف الطبعة األوىل ما عثرنا عليه بعد ذلك أو فاتنا ذكره«)1(.
فه��و خمطوط، وترقيمه باملصادر املعتمدة هو 218 من مصادر أعيان الش��يعة، 
��ق منه يف )اجلزء العارش الصحيفة 21( يف ترمجة الس��يِّد الشهرس��تايّن  وق��د وثِّ

املرتَجم له.
ب  ويف )اجل��زء الثامن الصحيفة 368( يف ترمجة )الش��يخ م��رزا عّل نقي امللقَّ

باهلادي املعروف بمرزا هادي اخلراسايّن احلائرّي(.
ق الش��اطي إنَّ الكتاب للسيِّد الشهرستايّن غر تاّم، وهو كقول َمن  فقول املحقِّ

زعم أنَّ الطر ولد احلوت!!!.
ق الش��اطي ذكر هذا الكتاب، ولكن يف ناية الكالم مل يوثِّق منه؛ فقال . 2 إنَّ املحقِّ

يف ناي��ة االقتب��اس »ينظر: أعيان الش��يعة...«، وغرها ممَّا ذك��ره يف الصحيفة 
)ذ(، وهو خطأ مزدِوج؛ بل إنَّ ما نقله هنا هو ما ذكر السيِّد العامّل يف األعيان، 

ِه. بنصِّ
د عّل...«، وصاحب . 3 ق الشاطي اسمه الصواب، فهو يقول: »حممَّ مل يثبت املحقِّ

الطبق��ات آغاب��زرك )عّل( م��ن دون إضافة، يق��ول يف الطبقات: »هو الس��يِّد 
د عّل احلس��ينّي الشهرستايّن  د حس��ني بن حممَّ املرزا عّل بن الس��يِّد املرزا حممَّ
م ال��كالم عىل والده يف ص627، وأثبتنا  احلائ��رّي عامل بارع وورع جليل، تقدَّ
ى العلم عن  هناك نس��به الرشيف إىل اإلمام، وقد نش��أ املرتَجم له عىل أبيه فتلقَّ
س��ني حتى بلغ مكان��ة عالية، ونال حظًّا وافًرا من  ء عرصه وأفاضل املدرِّ أجالَّ

الفضل، وأشارت إليه األكفُّ باإلعجاب واالحرتام...«)2(.

)1( أعيان الشيعة: 209/1.
)2( انظر: نقباء البرش، الرتمجة 1928.
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وكذلك يف الذريعة ذكره هبذا االس��م »التبيان يف تفس��ر غريب القرآن للسيِّد 
د حس��ني الشهرستايّن احلائرّي املتوىفَّ 11  احلاج مرزا عّل بن احلاج مرزا حممَّ

رجب سنة ))13، كبر يف جملَّدين يف خزانة كتبه بخطِّه«)1(.
ويف موس��وعة طبقات الفقهاء كتب »عّل...«)2( مع هامش أنَّه ورد يف الذريعة 

د عّل( كام أثبتناه؛ ألنَّ خطَّ اليد ال يكذب. د عّل(، والصواب أنَّه )حممَّ )حممَّ
واحلقيق��ة وق��ع هبذا اخلطأ كذل��ك الدكتور محيد ه��ّدو يف كتابه )دفن��اء العتبة 
سة()3(؛ فقد ذكره باس��م )عّل( تبًعا لصاحب الطَّبقات، واحلّق  احلس��ينيَّة املقدَّ
د عّل( كام كتب يف يراعه، ويف الصحيفة األوىل من كتاب التبيان هذا،  أنَّه )حممَّ
وقد نبَّهت الدكتور هّدو عىل هذه املعلومة، وطلب مني اإلثبات، فأرسلت له 

الصحيفة األوىل من املخطوط )التبيان(؛ فاستوثق.
5. الصحيفة )ح(:

• ق لوالد املؤلِّف من كتاب فقهّي، وهو )إرشاد 	 يف اهلامش رقم )1(: يرتجم املحقِّ
العباد إىل استحباب لبس السواد(، مع العلم أنَّ الطهرايّن يف نقباء البرش ترجم 
له ترمجة وافية يف الصحيفة )627( بام يس��تويف حياته، وحتَّى سلسلة الشجرة 

.ة إىل اإلمام العلويَّ
6. الصحيفة )ذ(:

• ل من رجب...«، والعجيب أنَّه يف الصحيفة)س( 	 يقول إنَّه »... ت��ويفِّ يف األوَّ
ينقل كالم صاحب الذريعة »... املتوىفَّ 11 رجب سنة ))13ه�...«))(.

)1( الذريعة: 331/3.
)2( موسوعة طبقات الفقهاء: ج)1/ق7/1)).

د عل�ّي الشهرستان�ّي. )3( الحظ هذا الكتاب يف ترمجة السيِّد حممَّ
))( انظر: الذريعة: 331/3.
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واحلقَّ أنَّه تويفِّ يف احلادي عرش من رجب سنة ))13ه�؛ إلمجاع املصادر بتاممها 
ل من رجب، بل ال يوجد من َذكره يف هذا اليوم)1(. عىل هذا اليوم، وليس األوَّ

• ��ى املقال( 	 يف اهلام��ش ذك��ر الش��اطي أنَّ من مصادر الرتمج��ة هو كتاب )مصفَّ
للطهرايّن صاحب الذريعة، وهو غر موجود يف جَمرد املصادر واملراجع)2(.

ى املقال، والكتاب كلُّه  والعجيب أنَّه ذكر الصحيفة )627( يف ترمجته يف مصفَّ
ل. حيفة 508!!!؛ فتأمَّ ال يصل إالَّ إىل الصَّ

7. الصحيفة )ر(:
• يقول الشاطي: »اتَّبع املؤلِّف يف ترتيبه أللفاظ الغريب ترتيًبا مل يسبقه له أحد...«، 	

 وهذا األمر ناقشناه يف الفقرات السابقة من أن هذا الرتتيب قام به السجستايّن 
ة به. )ت 330ه�(؛ فال مزيد من اإلضافة عليه، ولرجع إىل الفقرة اخلاصَّ

8. الصحيفة )ز(:
• يقول الشاطي: »وهذه النسخة بخطِّ املؤلِّف قد ذكر يف ناية الصفحة األخرة 	

منها مشًرا ...«.
وس��ندحض ما ذكره هنا من أنَّ الكالم موجود، وإالَّ الس��يِّد الشهرستايّن ذكر 
ق  هذا الكالم، ولكن ملُ يذكر يف حتقيق الشاطي)3(، وسأقوم بِذكر ما فات املحقِّ
ل، واجلزء الثاين؛ بل هي  يف حتقيق ما س��قط من قلمه، ومنه إناءات اجلزء األوَّ

هة متاًما. مشوَّ
كر صفًح��ا عنها؛ إلضافته��ا إىل النقود  وهن��اك أخط��اء علميَّة حتقيقيَّ��ة رضبُت الذِّ

التحقيقيَّة.

)1( الحظ مصادر الرتمجة التي سنرسدها يف احلياة، فكلُّها تذكر هذا التاريخ.
)2( انظر: الصحيفة 1511-1512 من التبيان يف تفسر غريب القرآن.

)3( الحظ 690/1 من التبيان حتقيق الشاطي: 1350/2 من الكتاب نفسه.
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الثاين: األخطاء الُعرفيَّة)1( )احلياة(
س��ة، وهذه األرسة  الس��يِّد الشهرس��تايّن)رمحه اهلل تع��اىل( من أعالم كرب��الء املقدًّ
العريق��ة الضاربة بجذوره��ا يف أعامق العلم، ولكن للتعري��ف بأعالمنا الكرام علينا أن 
ة  هتم، وقوَّ نرتج��م هلم إلظهارهم إىل املأل من غر هذه امللَّة كي يروا فاعلية علامئنا، وجدَّ

عباراهتم، وتارخيهم.
وي��زداد وجُدنا إذا علمنا أنَّ موس��وعة كب��رة كالذريعة، وتبعته��ا الطبقات ُألِّفت 
بس��بب مقول��ٍة ألحد األعالم اآلخري��ن بأنَّ الش��يعة فرقة صغرة ال ي��كاد أن يكون هلا 

ذكٌر)2(.
واملفروض يف ترمجة السيِّد الشهرستايّن أن تكون عىل اآليت:

ة املبارك��ة، فقد ذكرها . 1 اس��مه وإثباته، واس��تقصاء أجداده يف الش��جرة العلويَّ
الطهرايّن يف الطبقات )نقباء البرش: 627(.

نشأته.. 2
شيوخه.. 3
تالميذه.. )
دروسه.. 5
رحالته.. 6
ما قيل فيه براع العلامء، أو إطراءاهتم.. 7

ًزا، ونعني ب��ه ما تعارف من ذكٍر حلي��اة املصنِّف وعىل  )1( ممك��ن أن ُنطل��ق عليها هذه التس��مية جتوُّ
أصوهلا.

اء ذلك طاملا الكت أشداق قوم ودارت بني هلوات آخرين:  مة الذريعة: 9/1 »فمن جرَّ )2( ويف مقدِّ
لون عىل موائد  م متطفِّ أنَّ الشيعة ليس هلا مؤلَّفات يستفيد هبا خلفهم يف شتَّى العلوم، وال جرم أنَّ

فون يف علومهم«. لون من البعداء، متكفِّ غرهم، متسوِّ
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مصنَّفاته، وفيها ترتيبان: )احلروف اهلجائية، بحسب املوضوعات(.. 8
مكتبته وخزانة كتبه.. 9

د عّل الشهرستايّن، أودُّ أن أشر إىل املصادر  بعد كلِّ ما مرَّ من ذكٍر حلياة الس��يِّد حممَّ
التي ترمجت له، وهي كثرة، وباجلزء والصحيفة، وهي)1(:

اإلجازة الكبرة للسيِّد املرعي: 106 برقم 127.. 1
أعيان الشيعة: 21/10 .. 2
الذريع��ة: 207/2 برق��م 800، 336 برق��م 0)9، 331/3 برق��م 1198، . 3

)7) برق��م 6)17، )/25 برق��م 78، 0/12)1، 150/18، )50/2، 
و160، و176، 51/25، و)11.

رحيانة األدب: 3/)27 .. )
د بن احل��اج عبُّود الكويّف . 5 الش��جرة الطيِّبة يف آث��ار العلامء املنتخبة للش��يخ حممَّ

اخلطيب املولود 1267 فرغ منه 1338، وهو من مصادر أعيان الشيعة.
طبقات أعالم الشيعة )نقباء البرش(: )/10)1 برقم 1928 .. 6
فهرست كتاهباى چاپى عريب: 127، 259، 11)، وغر ذلك.. 7
مؤلِّفني كتب چاپى فاريّس وعريّب: )/212-210.. 8
جملَّة تراثنا: 163/26.. 9

ى املقال يف مصنِّفي علم الرجال: 325.. 10 مصفَّ
معجم املؤلِّفني: 192/7.. 11
موسوعة طبقات الفقهاء: اجلزء )1/ق7/1)).. 12
موسوعة مؤلِّفي اإلمامّيَّة: 525/2.. 13

)1( اس��تقصائي هذا عىل سبيل العجالة، وإاّلَّ فحياة الس��يِّد كثر مرتمجوها، وكذلك أودُّ التنبيه أنِّ�ي 
ذكرت حتَّى اإلشارة ملكتبته.
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الثَّاين: نقد التحقيق

ق  ق الشاطي من هفوات حتقيقيَّة، وفوات جعلت من النصِّ املحقَّ وهو ما فات املحقِّ
ته، ونجلِّده، ونرتك القارئ  ق؟، فلننرش املخطوط عىل عالَّ ليس بذي أمهيَّة، وإالَّ ل�َم نحقِّ

حياُر فيه، وبمبهامته.
إنَّ التَّحقيق- فضاًل عن آليَّته العلميَّة- حيتاج إىل املتتبِّع الثبت الذي يصول، وجيول 

ة العلميَّة. يف بحر املادَّ
ة الش��كِّ عاملة يف عمله،  وه��و بعد كلِّ ه��ذا ال يتَّهم أحًدا؛ بل يتَّهم نفس��ه، ونظريَّ

حارضة يف ذهنه.
ويف اآليت بعٌض من املالحظات، والفوات التي اس��تقريتها استقراًء ناقًصا؛ بسبب 
عدم اس��تقصاء كتاٍب عدد صحائفه ينيف عىل األلف مخس��مئة؛ فاخ��رتُت ُنَتًفا، ونامذَج 

لتستبني اهلناُت، وهي دونك:
1. يف الصحيفة األوىل )الوقفيَّة(:

��ق الش��اطي الوقفيَّة، وال صيغ��ة الوقف؛ وهي قد ج��رت بعد وفاة  مل يذك��ر املحقِّ
ام؛ ألنَّ الس��يِّد املرحوم تويفِّ يف احلادي عرش  الس��يِّد الشهرس��تايّن بأربعة أشهر وثالثة أيَّ
 من رجب ))13ه�، والوقفيَّة- كام مرَّ ترمجتها- يف الرابع عرش من ذي القعدة يف السنة 

نفسها.
ل اجلزء الثاين من كتاب )التبيان يف تفسر غريب القرآن(،   وهي قد ُسطرت عىل أوَّ

، ولك أن تنظر الضامئم آخر البحث. بوضوح أكثر كام مرَّ
2. يف الصحيفة الثانية:

اطي من لفظة )أأنذرهتم(؛  ق الشَّ سقطت الصحيفة األوىل من التحقيق؛ إذ بدأ املحقِّ
، إن كانت الصحيفة األوىل  فهو قد بدأ من وس��ط الصحيفة الثانية تقريًبا، وهو أمر حمرِّ
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س��قطت والنسخة نفس��ها، فِلَم مل يسقط ما بقي منها؛ فكتب قساًم، وأسقط آخر، وإليك 
ق الش��اطي )وس��أقوم بتحقيقه يف املطلب الالحق(، والنصُّ الساقط  ما س��قط من املحقِّ

ة العلميَّة(، وهو: مة، وبعض املادَّ )املقدِّ

«
��د وآله الّطاهرين، واللعنة عىل أعدائهم  احلم��د هلل ربِّ العاملني، وصىلَّ اهلل عىل حممَّ

أمجعني إىل يوم الدين...
د حس��ني  د عّل بن حممَّ وبع��ُد فيق��ول العبد اجلاين املس��تغرق يف بح��ار األماين حممَّ
احلس��ينّي املرع��ّي الشهرس��تايّن: إينِّ ل�امَّ تأّمل��ُت يف غرايب ألفاظ الق��رآن، وما ورد يف 
تفسرها من علامء الفّن، وخمالفة كثٍر من ذلك ملا ورَد من أهل بيت العصمة، والوحي، 
أردُت أن أكتب رسالة جامعة تشتمل عىل تفسر لغاته الغر املأنوسة لألذهان، واألخبار 
ة األطهار، وُأش��ر أيًضا إىل أق��وال العلامء األخيار  ال��واردة يف بي��ان املراد منها من األئمَّ
يتها ب�)التبيان يف تفس��ر غري��ب القرآن(  لة ملش��كالهتا، وس��مَّ حة ملعضالهتا مس��هِّ موضِّ

محن، مستعينًا به؛ فإنَّه املستعاُن. اًل عىل اهلل الرَّ متوكِّ
ًما  بته ع��ىل ترتيب احلروف املعجم؛ ليس��هل تناوله عىل الع��رب، والعجم مقدِّ ورتَّ
 للمفتوح��ة منها ع��ىل املضمومة، واملضمومة عىل املكس��ورة، وأذكر كلَّ لف��ٍظ هبيأته إالَّ 

د؛ فُيكتفى بذكره إن مل خيتلْف معنامها، وإالَّ ذكرُت كالًّ يف بابه/1. ما كان له جمرَّ
ر هبمزة األفعال يف حرف األلف  رة باحلروف الزوائد؛ فأذكر منها املصدَّ ا املصدَّ وأمَّ
وكذل��ك)1( ت��اء)2( املضارعة يف التاء، ونونا يف النون وميم اس��م الفاع��ل يف امليم، وياء 

املضارعة يف حرف الياء.

)1( خمترص ل�)كذلك(.
)2( قبلها كلمة )تاء( حمذوفة، قد شطبها املصنِّف؛ فبعدها يذكر ياء املضارعة.
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وذلك ليس��هل استخراجه عىل طالبيه، وأراعي الرتتيب يف احلرف الثاين أيًضا مهام 
أمكن وأكتفي بذلك عن وضع الفهرست وحسبي اهللُ، ونعم الوكيل، نعم املوىل، ونعم 

النصُر.
حرف األلُف املفتوحة

ّي يف تفس��ره بس��نده ع��ن أيب عبد اهلل أنَّه  أمل: روَي ع��ن عّل بن إبراهيم القمِّ
 قال: »أمل هو حرف من حروف اس��م اهلل األعظم املتقطيِّع يف القران الذي يؤليِّفه النبّي

واإلمام الذي إذا دعا به أجيب«.
ويف تفسر اإلمام العسكرّي قال: »قال الصادق: األلف حرٌف من حروف 
قولك اهلل دلَّ باأللف عىل قولك اهلل، ودلَّ بالالم عىل قولك: امللك العظيم القاهر للخلق 

أمجعني، ودلَّ بامليم عىل أنَّه املجيد املحمود يف كليِّ أفعاله اخلري«.
وعن بعض املفرّسين: »إنَّ جعل أمل وس��اير احلروف اهلجائيَّة يف أوائل الس��ور اساًم 
للس��ور تعرف كلُّ س��ورة بام افُتتحت به، وبعضهم جعلها أقساًما أقسم اهلل هبا لرشفِها، 

ا مباين كتبه املنزلة، ومباين أسامئه احلسنى، وصفاته الُعليا«. ولفضلها؛ وألنَّ
ءأنذرهتم: أعلمهم...«.

ق ما يقارب الصحيَفَتني، وه��و ما يعادل الثامين  ، س��قط من املحقِّ وبحس��بان ما مرَّ
وعرشين سطًرا!!!.

ق الش��اطي- يقع يف السطر  ومطلب )ءأنذرهتم( الذي بدأ به الكتاب- أعني املحقِّ
العارش من الصحيفة الثانية؛ فِلَم مل ُتكتب السطور التي قبله إذا كانت الصحيفة متوافرة 

عنده؟؟؟!!!.
3. الصحيفة ما قبل التحقيق:

ق الشاطي صحيفة  يف الصحيفة التي قبل الصحيفة رقم)1( من التحقيق، ذكر املحقِّ
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عن��وان )فصل اهلمزة( وغرها من بدايات األبواب يذك��ر هذه احلالة )فصل...(، وهو 
أم��ر ُمقح��ٌم يف الكتاب، وكان األَْوىل به اإلش��ارة يف الدراس��ة، أو وض��ع الفصول بني 
ق، من جهة، ولنكون عىل معرفة  معقوفتني)] [(؛ ليعرف القارئ أنَّ هذا من عمل املحقِّ

قنا سائٌر يف الطريق الصحيح من أخرى. بأنَّ حمقِّ
4. يف الصحيفة )1( من التحقيق:

• ق ب�)ءأنذرهتم: تنذرهم بام حتذرهم(، وقد س��قط كالم من التحقيق، 	 بدأ املحقِّ
رهم منه(؛ فسقطت كلمتان  والصواب للعبارة هو )ءأنذرهتم: أعلمتهم بام حتذِّ

)أعلمتهم(،و) منه(.
• 	. إنَّ كلمة )تنذرهم( يف النصِّ غر موجودة أصاًل، فوجودها مقحٌم يف النصِّ
• فتهم(، والنصُّ املوجود يف األصل )ءأنذرهتم: 	 يذكر يف التحقيق )أنذرهتم: خوَّ

فتهم(، عىل تقديم اهلمزة عىل الفعل. خوَّ
• فهم.. 	 فه��م(، ويف النصِّ املوجود يف األصل)مل ختوِّ يذك��ر يف التحقيق ).. مل ختوِّ

اخلرب(، بسقوط كلمة )اخلرب( من حتقيق الشاطي.
• ج ال��رأي للقائل، وه��و أليب هالل 	 يذك��ر يف التحقي��ق )لذا قي��ل:...( ومل خيرِّ

العس��كرّي )حيًّا 06)ه�( من اللغوي��ني يف كتابه )الفروق اللغوية( باختصار، 
يقول: »اإلنذار: إعالم معه ختويف، فكلُّ منذٍر معلم، وليس بالعكس«)1(.

ا اإلنذار فهو  وم��ن املفرّسين أبو جعفٍر الطويّس )ت60)ه���( يف التبيان: »وأمَّ
ى اهلل نفسه  إعالم وختويف، وكلُّ منذر معلم، وليس كلُّ معلم منذًرا، وقد سمَّ

بذلك...«)2(.

ة: 78. )1( الفروق اللغويَّ
)2( التبيان: 62/1.
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والبغ��وّي )ت516ه�( يف تفس��ره)1(، والطربيّس )ت8)5ه���( يف جممعه)2(، 
وغرهم.

• ر بعالمٍة(، ويف النصِّ املوجود يف املخطوط األصل 	 يذكر يف التحقيق )حتَّى حيذَّ
ر ُمعِلاًم. ر بإعالمه(، يعني: حتَّى حيذَّ )حتَّى حيذَّ

ب��ل وحتى ما مرَّ نقل��ه يف كتب التفس��ر يف تعريف اإلنذار يذك��ر هذه اللفظة 
)إعالمه( بتاممها.

• يذك��ر يف حتقيقه: )... التحذي��ر مأخوٌذ يف معنى اإلن��ذار(، والنصُّ املخطوط 	
فيه )فالتحذير مأخوٌذ يف معنى اإلنذار( بإدخال )الفاء( الس��ببيَّة التعليليَّة عىل 

التحذير.
• يق��ول يف حتقيق��ه: )... واحدهم ن��ّد....( ومل ُيرِشْ إىل ناي��ة املخطوط، وبداية 	

الصحيف��ة التي تل النصَّ الذي انتهى منه، وه��ي الصحيفة رقم )3(، فيكون 
الرتتيب )واحدهم/2 نّد...(.

أو ع��ىل طريقة )الوجه والظهر( )واحدهم/و2 ن��ّد...(، ويف احلاَلتني مل يذكر 
ترقيم الصحائف يف كلِّ عمله.

• يق��ول يف حتقيقه: )... وه��و املثل والنظر، ومن��ه چ ہ ہ ھھچ، ويف 	
الن��ّص األصّل للتحقيق ليس هكذا)...وهو املث��ل والنظر، ومنه قوله تعاىل: 

چ ہ ہ ھھچ؛ فقد سقطت عبارة )قوله تعاىل( من التحقيق.

• ع��ى من دون 	  ذك��ر الش��اطي يف حتقيق��ه:)ويف الدع��اء: »وكف��رت ب��كليِّ ندٍّ يدَّ
اهلل«(.

��ق الش��اطي بتخري��ج هذا الدع��اء، وهو م��ن أدعي��ة الدخول  ومل يق��م املحقِّ

)1( تفسر البغوّي: 8/1).
)2( جممع البيان: 91/1.
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 للمس��جد احلرام، كام ورد يف كتاب )املقنع( للش��يخ الص��دوق )ت381ه�(: 
ى، وعبادة  ت والع��زَّ ».. آمن��ت ب��اهلل، وكفرت باجلب��ت والطَّاغ��وت وال��الَّ
��ياطني، وعبادة األوثان، وعبادة كلِّ ندٍّ يدعى من دون اهلل. فإن مل تس��تطع  الشَّ

أن تقول هذا كلُّه فبعضه«)1(.
إذن م��ا ورد يف املقنع، ومصباح املتهّجد خيالف ما ُذكر يف املتن، وهذا أمر آخر 
عىل املحقق الش��اطي أن يش��ر إىل الفروق ب��ني الروايات، ويذك��ر ما ورد يف 

ات املصادر من هذه الفروق، وهذه العبارات. أمَّ
أو لعلَّ املصنِّف الشهرستايّن أراد حذف جمموعة كلامت يف قوله: »...وكفرت 

باجلبت... وعبادة كلِّ ندٍّ يدعى من دون اهلل«.
ولكن سيكون االحتجاج عّل بأنَّ كلمة )عبادة(، و)احلرف ب( غر موجوَدين 

ل. ، فتأمَّ يف أصل النصِّ
ه،  ومهام يكن من أمر، فقد نقل الشهرس��تايّن ما موجود يف جممع البحرين بقضِّ
وقضيضه، وهو أمر فات الدكتور الشاطي حتقيقه، ومل يعلم أنَّ معظم رجاالت 
رين من الشيعة اإلماميَّة يعتمدون )جممع البحرين( يف خترجياهتم  التأليف املتأخِّ

ة. اللغويَّ
، وهو  انظ��ر م��اذا ذكر الطرحي��ّي )ت1087ه�( »أمث��ااًل ونظراء واحده��م ندٌّ
املث��ل والنظر، ومنه الدعاء وكفرت بكلِّ نٍد ُيدع��ى من دون اهلل«)2(. ما مدى 

التشابه، الِحظ.
• عى(، وهو خطأ يف الضبط اللغوّي؛ بل الكلمة )ُيدعى(، 	 ق��ال يف حتقيقه: )ويدَّ

د: 681. )1( املقنع، للصدوق: 256، والحظ: مصباح املتهجِّ
والحظ: ويف الكايف : )/02) ح 1، والتهذيب: 101/5ح1.  

)2( جممع البحرين: 9/3)1.
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لسبني:
ل: إنَّ الدعاء نفس��ه وهو دعاء دخول احلرم يف طور الدعاء، واالبتعاد عامَّ  األوَّ

يتها... وكفرُت...(. سوى اخلالق؛ فيقول: )اللَّهمَّ أمانتي أدَّ
الثاين: االدِّعاء هو إلزام أمر شيًئا ليس له، أو هو انتحال، وال يتناسب وسياق 

الدعاء.
ع��ي األنداد  وق��د أجي��ب أيًض��ا من ب��اب احلمل عىل الض��دِّ ه��و أنَّ الذي يدَّ
 مؤمٌن بام اس��توثق من عرى االس��تدالل؛ فادِّعاؤه يف نفسه حقيقّي وال يفيدين 
ما كفرت، أو رفضت سوى أينِّ أفعل ذلك مع نفي، ولكن لو قلت )ُيدعى( 

أعرف أنَّ هناك من يدعو غر اهلل، ويرشك به.
5. يف الصحيفة )2( من التحقيق:

• ق الشاطي: )وعن اهلمدايّن...(؛ فنحن ههنا أمام أمَرين:	 يقول املحقِّ
ف باهلمدايّن، وال اعتذر عن عدم العثور عىل ترمجته؛ فضاًل عن  ل: مل يع��رِّ األوَّ
أنَّ اهلمدايّن كتبه غلًطا هنا؛ بل اهلمذايّن بالدال املعجمة، عىل األشهر األفشى؛ 
بل ال يوجد قبيلة عربيَّة بال��ذال؛ بل هي بالدال، ومنها قبيلة احلارث اهلمدايّن 

.)1(صاحب أمر املؤمنني
وهو »عبد الرمحن بن عيسى بن محاد اهلمذايّن، تويفِّ سنة 327 كان كاتب عبد 

العزيز بن أيب دلف العجّل له كتاب األلفاظ الكتابيَّة«)2(.
ويف ال��وايف بالوفي��ات: »عبد الرمحن بن عيس��ى بن محاد اهلم��ذاين كاتب بكر 
اب��ن عبد العزيز اب��ن أيب دلف العجّل، له من التصاني��ف كتاب األلفاظ، قال 
الصاح��ب ب��ن عبَّاد: ل��و أدركته ألمرت بقطع يده ولس��انه؛ ألنَّه مجع ش��ذور 

)1( راجع كتايب أسامء القبائل والعشائر وبعض امللوك للقزوينّي، بتحقيقي.
)2( أعيان الشيعة: 65/7).
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العربيَّ��ة اجلزلة املعروفة يف أوراق يس��رة؛ فأضاعها يف أف��واه صبيان املكاتب 
بني تعب الدرس واحلفظ واملطالعة«)1(. ورفع عن املتأدِّ

ق، وهو يف كتابه )األلفاظ  الثاين: ختريج الرأي املكت��وب يف متن الكتاب املحقَّ
الكتابيَّة(، يقول يف )باب األكفاء(:

»ُيق��ال ليس فالٌن من نظرائ��ي، وال من أكفائي، وال من أش��باهي، )الكفُء، 
والكفيُء، والكفاء واحٌد، وال من أقراين، وال من أمثايل، وال من أندادي، فهو 
، ونديد أيًضا، وال من  ��به، والِقرن، والكفء، والنظر، واملثل، الواحد ندٌّ الشِّ
��كل بالكرس الّدلُّ والُغنُج(، وال من عدالئي،  أشكايل، والواحد شكٌل )والشِّ

والواحد عديٌل«)2(.
• اء..( بتشديد الفاء، وهو غلط 	 ق الشاطي: )... واالضداد، واألكفَّ يقول املحقِّ

ا األكفاء بالتخفيف  فاحش؛ إذ مع تشديد الفاء يكون املعنى: الناس الُعمي، أمَّ
هو املراد من النظر، والكفء، والشبه.

ق��ول الراغ��ب األصفه��اين )ق6 اهلج��رّي(، ه��و نفس��ه يف جمم��ع البحرين: 
، والنديد هنا يتَّسم  9/3)1، ولكن مع تغير طفيف، فضاًل عن أنَّ توجيه الندِّ

بيٍء جديد غر مسبوق؛ فاألَْوىل التعريف هبذا اجلديد.
• نب، وطلبها 	 يف حتقيق الشاطي: )اس��تزهلام محلهام عىل الزلل، وهو اخلطأ، والذَّ

فأطاعاه، وُيقال: ... كذا يف املجمع(.
ة: فههنا أغالط عدَّ

• التصوي��ب للعب��ارة اآلنف��ة: )اس��تزهلام محلهام ع��ىل الزلل، وه��و اخلطأ، 	
نب، وطلبها منهام فأطاعاه، وُيقال:... كذا يف جممع البحرين(. والذَّ

)1( الوايف: 128/18.
)2( األلفاظ الكتابية: 127.
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• بعد أن عرفنا أنَّ املعنّي هبذا الكالم هو جممع البحرين ال جممع البيان؛ إذن 	
ال يك��ون لنا من داٍع لتصدي��ق التخريج يف الصحيفة الثانية، اهلامش)2(: 

جممع البيان: 170/1.
وال��كالم يف جممع البحرين »زلل: قوله تعاىل: چى ىچ؛ أي 

. �هام، يقال زللته فزلَّ استزلَّ
�هام نحامها. وأزلَّ

�هام: محلهام عىل الزل��ل، وهو اخلطأ والذن��ب، وطلبها منهام  وقي��ل اس��تزلَّ
فأطاعاه، كام يقال استعجله واستعمله.

ني وخدعني«)1(. ني الشيطان أي أزلَّ ويقال: استزلَّ
ج الّش��اطي  ل/170 من جممع البيان، كام خرَّ ا ما موجود يف اجلزء األوَّ أمَّ

ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  چى  فه��و:  غلًط��ا؛ 
ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یچ.

�ه��ام(،  )فأزلَّ  : والباق��ون  باألل��ف،  )فأزاهل��ام(   : مح��زة  ق��رأ   :  الق��راءة 

ل. فتأمَّ
• ��ة، وهو ليس بصحيح )جمم��ع البيان يف 	 يق��ول يف التخري��ج عىل فرض الصحَّ

تفس��ر القرآن(، وهو خطأ علمّي كبر؛ فالكتاب عنوان��ه )جممع البيان لعلوم 
يته كتاب )جممع  مة كتابه- أعن��ي الطربيّس- »وس��مَّ الق��رآن(؛ فيق��ول يف مقدِّ
البيان لعلوم القرآن(، وأرجو إن شاء اهلل تعاىل أن يكون كتاًبا كثر الدرر، غزير 
الغرر، متواصف الس��امت، متناصف الصفات، س��يَّاًرا يف االبحار واألغوار، 

ب التهذيب«)2(. ب الرتتيب، مذهَّ طيَّاًرا يف اآلفاق واألقطار، مهذَّ

)1( جممع البحرين: 387/5.
ج منه الشاطي: 35/1. مة الكتاب الذي خرَّ )2( الحظ مقدِّ
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لذلك الطبعة اجلديرة بالنظر، واالس��تقصاء، هي طبعة التقريب بني املذاهب؛ 
ه مصنِّفه. قني ضبطوا عنوان الكتاب كام سامَّ جلودة التحقيق، وألنَّ املحقِّ

• ق الش��اطي يذكر يف ضبط النّص: )آي��ات، هي العالمات والعجائب...	 املحقِّ
وقي��ل: هي العالمة...، وقيل: ما حيس��ن الس��كوت عليه، وقي��ل: هي مجاعة 

حروف من قوهلم: خدع القوم بآيتهم، أي: بجامعتهم(.
ففي هذا النّص مشاكل عّدة:

ق)1(؛ ومل ينسبها  جها املحقِّ أ. كثرة قول املصنِّف )ِقيَل( وهي جمموعة آراء مل خيرِّ
ه التحقيق. ته التحقيقيَّة التي عزف عنها بام شوَّ إىل أصحاهبا، وهو من مهامَّ

��ق: )... خدع القوم بآيته��م؛ أي: بجامعتهم(، وهو  ب. يق��ول يف املتن املحقَّ
ه لنصِّ الكتاب. حتريف كبر، ومشوِّ

والصواب: )خرج القوم بآيتهم؛ أي: بجامعتهم(.
ج��اء يف النهاي��ة يف غري��ب احلديث: »من قوهل��م خرج الق��وم بآيتهم؛ أي 

بجامعتهم مل يدعوا وراءهم شيًئا«)2(.
وغرها من املصادر.

ج. سقط من الكالم اآلنف ذكُره )آيات، هي العالمات والعجائب... وقيل: 
هي العالمة...، وقيل: ما حيسن السكوت عليه، وقيل: هي مجاعة حروف 
م��ن قوهلم: خدع الق��وم بآيتهم، أي: بجامعتهم، وفي��ه نظر الحتامل كونا 

بمعنى العالمة()3(.

���ر كالطوس���ّي يف التبيان،  ع من ذكر اآلراء هذه ب��ني لغوّي كاخلليل يف العني، ومفسِّ )1( وق��د تن��وَّ
والطربيّس يف املجمع، وغرها.

)2( النهاية: 88-87/1.
ة يف الصحيفة اآلتية. )3( وسيأيت التتمَّ
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ل. سقطت هذه الكلامت وُحّرفت من النصِّ األصّل للمخطوطة، فتأمَّ
6. يف الصحيفة )3( من التحقيق:

• يقول املحقق الشاطي: )وقيل هي الحتامل كونا بمعنى العالمة... إذا خرجوا 	
مجاعًة جيعلوا االسم علاًم فيكون كناية عن اجلامعة ال بمعناها..(.

وهنا مشاكل كبرة أيًضا:
فه��ا املحق��ق، بل ه��ي: )الحت��امل كونا بمعن��ى العالمة(،   أ. )وقي��ل..( حرَّ

وال وجود لكلمة )قيل( يف النصِّ إطالًقا.
ب. )جيعلوا االس��م علاًم(، وهو خطأ كبر، ووه��م فاحش، والصواب: )إذا 

خرجوا مجاعًة أن يرفعوا هلم علاًم فيكون...(.
ج. )فيكون كناية عن اجلامعة...(، وهنا سقطت كلمة ُكتبْت رمًزا، وهي )ح( 

التي ُتفرسِّ ب�)حينئٍذ(، أو )حينها(.
• قال املحقق الش��اطي: )أمايّن... مج��ع أمنية بمعنى الت��الوة، ومنه قوله تعاىل: 	

چ... ک گ گ...چ، أي إذا ت��ال ألقى الش��يطان يف تالوت��ه ليوهم أنَّه من 

مجلة الوحي...(
ته، وقد س��قط منه كثر من ال��كالم، فالِحظ  ه برمَّ واحلقيق��ة هذا النصُّ مش��وَّ

األصل الصحيح)1(:
»أمايّن: مجع أمنيَّة، بمعنى التالوة، قال الشاعر:

خاليا بالليل  اهلل  كتاب  متنى 
رسل على  ال��زب��ور  داود  متنِّي 

)1( وهذا آخر نصٌّ سأنقده يف التبيان؛ لكثرة التشويه احلاصل يف التحقيق )وسأذهب لإلناءات(، 
وهو- أي النص- يطلب إنصافه بإعادة حتقيقه.
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أي: تالوة كتالوة داود.
ومن��ه قول��ه تع��اىل: چک گ گ گ گ ڳچ؛ أي: إذا ت��ال ألقى 

الشيطان يف تالوته ما يوهم أنَّه من مجلة الوحي«.
ة إالَّ باهلل العّل العظيم. وال حول وال قوَّ

واآلن سأميض، وأقفز قفوة بعيدة إىل إناءات النّص املحقق، ولينظْر املدقق اللبيب 
كيف سقط من التحقيق ما هو مهّم منه.
ل: 7. الصحيفة )690( من اجلزء األوَّ

ل من  وس��أقوم بتوضيح األخطاء من السطر الثامن؛ فام دون، وإىل ناية اجلزء األوَّ
النصِّ املخطوط.

• ق الشاطي: )إذا سجى(، ويف املخطوط: )والليل إذا سجى(.	 املحقِّ
• يقول الشاطي: )إذا س��جى، أي: غطى بالظلمة كلَّ يشء(، ويف املخطوط)إذا 	

سجى؛ إذا غطَّى بالظلمة كلَّ يشء(.
• يق��ول الش��اطي) إذا هدأ وس��كن.(، ويف املخط��وط )إذا هدأ وس��كن، ومنه 	

ى للميت، أي غطِّي بقطيفٍة، ونحوها، أو هدأ وسكنت عنه احلركة(. املسجَّ
كلُّ ما حتته خّط سقط من التحقيق.

• يقول الشاطي: )بعض السيَّارة(، ويف املخطوط: )وجاءت السيَّارة(.	
وق��د م��زج يف الوض��ع، والتخريج بني اآليتني من س��ورة يوس��ف )العارشة، 

والتاسع عرشة(.
چے ۓ ۓچ/يوسف 10، وچگ گچ/يوسف/19.

• يق��ول الش��اطي: )وتأنيث الفعل باعتب��ار اجلامعة(، ويف املخط��وط: )ويكون 	
تأنيث الفعل باعتبار اجلامعة(، بإسقاط )يكون(.
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• يقول الشاطي: )والتاء للتأنيث(، ويف املخطوط: )والتاء للتأنيث، واهلل أعلم(.	
)واهلل أعلم( سقطت من التحقيق.

• ق الش��اطي اإلناء 	 ل من كتاب التبيان، ومل يذكر املحقِّ وهن��ا ينتهي املجلَّد األوَّ
ال��ذي كتبه الشهرس��تايّن، وإنَّام مىض مبارشة إىل فصل الس��ني، ومن دون ِذكر 

ل، وسنأيت إليها تالًيا. مة للمجلَّد األوَّ املقدِّ
• ل من كت��اب التبيان يف 	 ��د األوَّ ��ا اإلن��اء؛ فهو: »ت��مَّ بحمد اهلل املنَّ��ان املجلَّ أمَّ

م  تفس��ر لغات)1( غريب القرآن، يف صبيحة يوم اجلمعة سادس عرش شهر حمرَّ
فه األقّل  احلرام من الس��نة الثامنة والعرشين بعد الثالثمئة واأللف عىل يد مؤلِّ

د حسني احلسينّي«. د عّل بن حممَّ الشهرستايّن حممَّ
ل: 8. الصحيفة )691( من املجلَّد األوَّ

ق الش��اطي مبارشة إىل )فصل]كذا[ الس��ني املضمومة(، من دون ذكٍر  ذه��ب املحقِّ
مة التي وضعها الشهرستايّن للمجلَّد الثاين من كتابه، وهي: للمقدِّ

»املجلَّد الثاين من كتاب التبيان يف تفسر غريب القرآن
بسم اهلل الرمحن الرحيم

د وآله الطاهري��ن، واللعنة عىل أعدائه  احلم��د هلل ربِّ العاملني، وص��ىلَّ اهلل عىل حممَّ
أمجعني.

وبع��ُد فيقول العبد األقّل الشهرس��تايّن: هذا هو املجلَّد الثاين م��ن كتاب التبيان يف 
تفسر غريب القرآن«)2(.

كلُّ ما مىض سقط من التحقيق!!!.

ح  م��ة، ويف اإلناء، ومل يرجِّ ق عنوان املخط��وط، لوجود عنواَنني له يف املقدِّ )1( وه��و م��ع هذا مل حيقِّ
أّيام.

)2( الِحظ الصحيفة األوىل من املجلَّد الثاين من التبيان يف املالحق. 
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9. الصحيفة )1349و1350( من اجلزء الثاين:
ق الش��اطي يف ناية هذا اجلزء من حتقيقه )اإلناء(: )احلمد هلل، وله املنَّة  يقول املحقِّ
 د ى بالتبيان، والصالة والس��الم عىل حممَّ عىل ما وفَّقني إلمتام غرائب القرآن، املس��مَّ

.رسوله إىل األنام، وعىل آله الغرِّ امليامني سادات أهل اإليامن
ق��د وقع الف��راغ من تس��ويد ه��ذه األوراق يف صبيحة يوم الس��بت س��ادس عرش 
ة  ش��هر مجادى األوىل من الس��نة الس��ابعة عرش وثالث مائ��ة واأللف من اهلج��رة النبويَّ
د عّل احلس��ينّي املرعّي  فها اجل��اين حممَّ ع��ىل مهاجرها ألف س��الم وحتيَّة، عىل ي��د مؤلِّ

الشهرستايّن عفى اهلل عنه وعن والديه، 1327ه�«.
هذا ما ُكتب يف اإلناء، وإليك ما موجود يف املخطوط:

ى بالتبيان، والصالة  »احلمد هلل، وله املنَّة عىل ما وفَّقني إلمتام غرائب القرآن، املسمَّ
، وعىل آله الغرِّ امليامني سادات أهل  د رس��وله عىل اإلنس واجلانِّ والس��الم عىل حممَّ

.اإليامن
قد وقع الفراغ من تسويد هذه األوراق يف صبيحة يوم السبت سادس عرش مُجادى 
فها األقّل  األوىل من الس��نة الس��ابعة عرش بعد الثالثامئة واأللف من اهلجرة عىل يد مؤلِّ

د عّل احلسينّي املرعّي الشهرستايّن ُعفَي عنه وعن والديه. حممَّ
ووق��ع الفراغ من النس��خة الثاني��ة عىل يد املؤلِّف عش��يَّة يوم األربع��اء 25 رجب 

.»1328
• 	. الحظ كلمة )النبويَّة( غر موجودة يف أصل النصِّ
• والحظ )اجلاين( يف حتقيق الشاطي، غر موجود يف أصل املخطوط.	
• والحظ )عىل مهاجرها ألف سالم وحتيَّة( غر موجودة يف أصل املخطوط.	
• والحظ )عفى اهلل عنه وعن والديه(، صواهبا )ُعفَي عنه وعن والديه(.	
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• ق الشاطي )1327ه�( فقط!!!، 	 والحظ سنة اإلناء، ويومه وشهره عند املحقِّ
ويف النص املخطوط )ووقع الفراغ من النسخة الثانية عىل يد املؤلِّف عشيَّة يوم 

األربعاء 25 رجب 1328(.
• ق مع األسف، ومل ينتبه له، وهو خطأ اإلناء، فكتب 	 حه املحقِّ ة أمر مل يصحِّ وثمَّ

الشهرستايّن رمحه اهلل تعاىل: )يوم السبت سادس عرش مُجادى األوىل من السنة 
السابعة عرش بعد الثالثامئة واأللف من اهلجرة(.

ل يف السادس عرش من  وهو تاريخ غلط؛ فكيف يكون االنتهاء من املجلَّد األوَّ
املحرم احلرام 1328ه� .

��د الثاين يكون يف )يوم الس��بت س��ادس عرش مُجادى األوىل من الس��نة  واملجلَّ
السابعة عرش بعد الثالثامئة واأللف من اهلجرة(؟؟؟!!!.

ت يب فيها  وتصويبها هو سهو يف قلمه الرشيف، وهو وارد يف خمطوطات قد مرَّ
مثل هذا السهو، ونحن نربأ باملصنِّف عن أمثاله.
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املطلب الثالث

اال�شتدراك، وحتقيق ما فات الدكت�ر ال�شاطي من ف�ات

مة التبيان،  ًجا عىل طريقة التحقيق الصحيح)1(، والنصُّ مقدِّ ًقا، وخمرَّ وهو النصُّ حمقَّ
وهي:


ٍد، وآلِِه الطَّاِهريَن، واللْعنَُة عىَل َأْعَداِئِهْم  احلَْم��ُد هللِ َربِّ الَعاملنَي، وَصىلَّ اهللُ َعىَل حممَّ

يِن... َأمْجَِعنَي إىِل َيوِم الدِّ
د ُحس��ني  ُد عّل بُن حممَّ وبع��ُد فيُق��وُل الَعْبُد اجلَاين املْس��َتْغِرُق يِف بَِح��اِر األََماين حُممَّ
ْلُت يِف َغراِئِب)2( أْلَفاِظ الُقرآِن، وَما َوَرَد يف  احلُس��ينّي، املْرعّي الّشهرْس��تايّن: إيِّن مّلا تأمَّ
، وخُماَلَفُة َكثٍر ِمْن ذلَِك ملا َوَرَد ِمْن أْهِل بْيِت الِعْصَمِة، والَوْحي،  تْفِسِرَها ِمْن ُعَلامِء الَفنِّ
)3( املْأُنوَس��ِة لأَلْذَهاِن،  أَرْدُت َأْن أْكُت��َب ِرَس��اَلًة جاِمَعًة تْش��َتِمُل َعىَل َتْفِس��ِر ُلَغاتِ��ِه الَغْرِ

ِة األَْطَهاِر. واألَْخَباِر الَواِرَدِة يِف َبياِن املَراِد ِمنَْها ِمَن األِئمَّ
يُتها  َلًة ملْشِكالهِتَا، وَسمَّ وُأِشُر أْيًضا إىِل َأْقَواِل الُعَلامِء األَْخَياِر ُموِضَحًة ملْعِضالهِتا، ُمسهِّ

ُه املْستعاُن. محِن، ُمْسَتِعينًا بِِه؛ فإِنَّ اًل َعىَل اهللِ الرَّ ب�)التِّبياُن يِف َتْفِسر َغِريِب اْلُقْرآِن(، ُمتوكِّ

)1( قد ورد حتقيق اإلناءات يف الفقرات السابقة؛ فال نعيدها هنا؛ قمُت هبذا اخلطوة ألجل الّتعليم، 
والفائدة. 

ق فأصله األصيل التليني. قتها كتابًة، فام يأيت من مهز حمقَّ )2( معظم اهلمزات وردت مليَّنة، وحقَّ
ف. )3( هكذا وردت، والصواب )غر املأنوسة(؛ ألن )غر( ال ُتعرَّ



بيان يف تف�شري غريب القراآن التِّ

(26

العدد الواحد واألربعون ربيع )2020م - 1441هـ(

ُف[ ]َمْنَهُج امل�شنِّ
ًما  ْبُتُه َعىل تْرتِيِب احلُروِف)1( املْعجِم؛ ليْس��ُهَل تناوُلُه َعىل الَعَرِب، والَعَجِم؛ ُمقدِّ ورتَّ
للمْفُتوَح��ِة)2( ِمنْها َعىل امْلْضُموَمِة، واملْضُموَمِة َعىل املْكُس��ورِة، وأْذُكُر كلَّ لْفٍظ هبيَأتِِه إاِّلَّ 

 

ٌد؛ فُيكَتَفى بِذْكِرِه إْن مل خْيَتِلْف مْعنامُها، وإاِلَّ ذَكْرُت ُكالًّ يف َبابِِه/1 َما َكاَن لُه جمرَّ
َر هبْمَزِة األْفَع��اِل يِف َحْرِف  واِئِد؛ فَأْذُك��ُر ِمنَْها املَص��دَّ َرُة باحلُ��روِف الزَّ ��ا املص��دَّ وأمَّ
األَْلِف، وكَذلَِك)3( تاَء))( املَضاَرَعِة يف التَّاِء، وُنوَنا يف النُّوِن، وِميَم اسِم الَفاِعِل يف امليِم، 

وَياَء املَضاَرَعِة يف َحْرِف الَياِء.
تيَب يف احلْرِف الثَّاين َأيًضا مْهام  وذلَِك؛ ليْسُهَل استِْخراُجُه عىَل طالبِيه، وُأراِعي الرتَّ
أْمكن، وأْكتِفي بذلَِك عْن وْضِع الِفْهرس��ت، وحْس��بي اهللُ، ونِْعَم الَوكي��ُل، نْعَم املْوىل، 

ونْعَم النَّصُر.

حرف األلُف املفتوحة

ّي)رمحه اهلل تعاىل()5( يف تفس��ره بس��نده عن أيب  أمل: روَي ع��ن عّل بن إبراهيم القمِّ
ُه »قاَل: أمل ُهَو حرٌف مْن ُحروِف اس��ِم اهللِ األَعظِم املتَقطيِِّع يف الُقرآِن الِذي  عبد اهلل أنَّ

 واإِلماُم الِذي إِذا َدَعا بِِه ُأِجيب«)6(. يؤليُِّفُه النبيُّ

)1( كذا، والصواب )حروف املعجم(.
ى بنفسه. م يتعدَّ ًما املفتوحة(؛ ألنَّ قدَّ )2( كان األَْوىل أن يقول: )مقدِّ

)3( خمترص ل�)كذلك(.
))( قبلها كلمة )تاء( حمذوفة، قد شطبها املصنِّف؛ فبعدها يذكر ياء املضارعة.

)5( كتبه��ا املصنِّ��ف خمترصة )ره(، وكلُّ ما س��رد يف الكت��اب من هذه الكلم��ة فأصله االختصار، 
وكذلك كلُّ صالٍة وتسليم عىل النبّي وآله.

)6( تفس��ر عل�ّي ب��ن إبراهيم: 30/1، وهناك فرق يف النقل »وقال أمل هو حرف من حروف اس��م 
 اهلل األعظ��م املتقطِّع يف القرآن الذي خوطب ب��ه النبّي واإلمام فإذا دعا به أجيب(؛ فالفرق= 
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اِدُق( األلُِف حْرٌف ِمْن ُحروِف   َقاَل: »قاَل )الصَّ ويف تْفِسِر اإِلماِم الَعْسكريِّ
َقولِ��ِك: اهللُ َدلَّ باألَلِِف َعىَل َقولِ��ِك: اهللُ، وَدلَّ بالالِم َعىل َقولِِك: املل��ُك الَعظِيُم، الَقاِهُر 

ُه املِجيُد املْحُموُد يِف ُكليِّ أْفَعالِِه اخَلرُي«)1(. للخْلِق َأمْجَِعنَي، وَدلَّ بامليِم َعىَل أنَّ
��وِر اْساًم  يَن: إِنَّ جْعَل أمل، َوس��اِئر احلُروِف اهلَجائيَِّة يف َأَواِئِل السُّ وعْن بْعِض املفرسِّ
فَِها،  ��وِر ُتْعَرُف كلُّ ُسورٍة باِم اْفُتتَِحْت بِِه، وبْعُضُهْم جَعَلَها أْقساًما َأْقَسَم اهللُ هِبا؛ لرَشَ للسُّ

ا َمبايِن ُكُتبِِه املنَزَلِة، وَمبايِن َأْسامِئِه احلُْسنَى، َوِصَفاتِه الُعْليا«)2(. ولَفْضِلها؛ وألَنَّ
انتهى ما أردُت إيراده عىل حتقيق الدكتور عادل عبد اجلبار الشاطي لكتاب )التبيان 
يف تفس��ر غريب القرآن( للس��يِّد الشهرس��تايّن املت��وىفَّ يف احلادي عرش من رجب س��نة 

.ة البقيع، وأوليائه ))13ه�، وهي السنة التي ُهدمت فيها قبور أئمَّ
 وكتَب عل��ّي عبَّ�اس علي��وي األعرج��ّي يف النج��ف املحروس��ة حفظه��ا اهلل م��ن

 عوادي الزمن ف�ي يوم األحد الثالث عش�ر م�ن ذي القع�دة سنة 1441ه�،
وز سنة 2020م، حفظ اهلل املوالني ألمري  املوافق للخامس من ت�مُّ

 املؤمني��ن من عوادي الزم��ن، والصالة والسالم عل��ى
 أب��ي الزهراء البت���ول وعل���ى آل��ه الطَّييِّب�ي��ن

******الطاهرين******

إن يكن ضامَن اهلل حسنٌي
غمرْتنا توفيقاُته مْهام ابتْعدنا

1441ه�

فه( من املصدر. =بني )خوطب(، و)يؤلِّ
)1( موسوعة اإلمام العسكري: 19/3 )يف ضمنها التفسر املنسوب لإلمام العسكرّي(.

)2( نقله الشيخ الطرحيّي يف جممع البحرين: 8/6، ويف تفسر غريب القرآن له: 571، مع اختالف 
يسر يف األلفاظ )مبادئ( بداًل من )مباين(.
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الت��شيات
إعادة حتقيق كتاب )التبيان يف تفسر غريب القرآن( عىل أصوله.. 1
مراقب��ة التحقيق��ات احلاليَّة، وعدم إص��دار أيِّ حتقيق ما مل يم��ّر بلجنة علميَّة . 2

ة. خمتصَّ



ا�ص االأعرجّي اأ.د. علّي عبَّ

(29

هـ(
14

41
 - 

2م
02

0(
ع 

ربي
ن 

عو
رب

األ
 و

حد
لوا

د ا
عد

ال

امللحقات

الصحيفة األوىل )الوقفّية(
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الصحيفة األوىل من املجّلد األّول
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الصحيفة الثانية من املجّلد األول
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الصحيفة األخرية من املجّلد األول
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الصحيفة األوىل من املجّلد الثاين)الوقفية(
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الصحيفة األوىل من املجّلد الثاين
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الصحيفة األخرية من املجّلد الثاين
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امل�شادر واملراجع

ّ )ت 726ه�(، . 1 مة احِللِّ اإلجازة الكبرة، حتقيق كاظم عبود الفتالوّي، احلس��ن بن يوس��ف العالَّ
النجف، مكتب املواهب، 2005م.

أسامء القبائل والعشائر وبعض امللوك، للقزوينّي )ت 1300ه�(، حتقيق د. عّل عبَّاس األعرجّي، . 2
2018م، بابل.

ق��ه وأخرجه حس��ن األم��ني، دار التعارف . 3  أعي��ان الش��يعة، اإلم��ام الس��يِّد حمس��ن األم��ني، حقَّ
للمطبوعات، بروت.

األلف��اظ الكتابيَّ��ة، عبد الرمحن بن عيس��ى بن محَّاد اهلم��ذايّن )ت320ه�(، حتقي��ق د. إميل بديع . )
يعقوب، دار الكتب العلميَّة، بروت، لبنان، ط1، 1991م.

د بن منصور التميمّي الس��معايّن، املتوىفَّ س��نة . 5 األنس��اب، لإلم��ام أيب س��عد عبد الكريم ب��ن حممَّ
562ه���، تقديم وتعليق عبد اهلل عمر البارودّي، مركز اخلدمات واألبحاث الثقافيَّة، دار اجلنان، 

ملتزم الطبع والنرش والتوزيع، دار اجلنان، ط1، 08)1ه�/1988م.
ة املوىل الشيخ . 6 ة فخر األمَّ مة احلجَّ ة األطهار، تأليف العلم العالَّ البحار، اجلامعة لدرر أخبار األئمَّ

س��ة الوفاء، ب��روت، لبنان، كاف��ة احلقوق حمفوظة  ه(، مؤسَّ س اهلل رسَّ ��د باق��ر املجلّي )ق��دَّ حممَّ
حة، 03)1ه�/1983م. لة، ط2 املصحَّ ومسجَّ

د مرتىض احلس��ينّي، . 7 تاج العروس من جواهر القاموس، لإلمام حمب الدين أيب فيض الس��يِّد حممَّ
الواسطّي الزبيدّي احلنفّي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، )199.

د بن احلسن الطويّس 385-60)ه�، . 8 التبيان يف تفسر القرآن، تأليف شيخ الطائفة أيب جعفر حممَّ
حتقيق وتصحيح أمحد حبيب قصر العامّل، دار إحياء الرتاث العريّب، 09)1ه�.ق.

التبيان يف تفس��ر غريب القرآن للشهرستايّن )ت))13ه�(، حتقيق د. عادل عبد اجلبَّار الشاطي، . 9
العتبة احلسينية املقدسة، ط1، )201م.

ى ب�)معامل التنزيل يف تفس��ر القرآن الكريم(، للبغوّي )ت516ه�(، د.ط، . 10 تفس��ر البغوّي املس��مَّ
د.ت.
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ّي )م��ن أعالم قريَن . 11 ّي، أليب احلس��ن عّل ب��ن إبراهيم القمِّ تفس��ر عّل بن إبراهيم تفس��ر القمِّ
مة الس��يِّد طيِّب املوسوّي اجلزائرّي،  ة اإلس��الم العالَّ م له حجَّ حه وعلَّق عليه وقدَّ 3-)ه�(، صحَّ

سة دار الكتاب للطباعة والنرش، قم، إيران. ل، مؤسَّ اجلزء األوَّ
ث املفرسِّ اللغوّي الش��يخ فخر الدين الطرحيّي . 12 تفس��ر غريب القرآن الكريم، تأليف الفقيه املحدِّ

د كاظم الطرحيّي، د.ط. املتوىفَّ سنة 1087ه�، عنى بتحقيقه والتعليق عليه ونرشه حممَّ
هتذيب األحكام يف رشح املقنعة، للش��يخ املفيد رضوان اهلل عليه، تأليف ش��يخ الطائفة أيب جعفر . 13

ة السيِّد حسن املوسوّي  قه وعلَّق عليه سيِّدنا احلجَّ د بن احلسن الطويّس املتوىفَّ 60)ه�، حقَّ حممَّ
اخلرس��ان، نض بمرشوعه الش��يخ عّل اآلخوندّي، دار الكتب اإلسالميَّة، هتران بازار سلطاين، 

1390ه�.
مة الش��يخ آقا بزرگ الطه��رايّن، دار األضواء، بروت، ط3، . )1 الذريعة إىل تصانيف الش��يعة، العالَّ

03)1ه�/1983م.
الع��ني، أليب عب��د الرمحن اخلليل ب��ن أمح��د الفراهيدّي 100-175ه���، حتقي��ق الدكتور مهدي . 15

سة دار اهلجرة، ط2، إيران، 09)1ه�. ائّي، مؤسَّ املخزومّي، الدكتور إبراهيم السامرَّ
ة، احلاوي لكتاب أيب هالل العسكرّي وجزءا من كتاب السيِّد نور الدين اجلزائرّي، . 16 الفروق اللغويَّ

سة، تنظيم الشيخ بيت اهلل بيات،  سني بقم املقدَّ سة النرش اإلسالمّي التابعة جلامعة املدرِّ حتقيق مؤسَّ
سة النرش اإلسالمّي. م 12)1ه�، مؤسَّ ال املكرَّ سة النرش اإلسالمّي، ط1، شوَّ ومؤسَّ

د بن يعقوب بن إس��حاق الكلينّي ال��رازّي املتوىفَّ . 17 ال��كايف، تأليف ثقة اإلس��الم أيب جعفر حممَّ
حه وعلَّق عليه عّل أكرب  ة رشوح، صحَّ س��نة 329/328ه�، مع تعليقات نافعة مأخوذة من ع��دَّ
د اآلخون��دّي، دار الكتب اإلس��الميَّة مرتىض آخوندي،  الغف��اري، نض بمرشوعه الش��يخ حممَّ

ط3، 1388ه�.
د عّل التهان��وّي، تقديم وإرشاف . 18 م��ة حممَّ ��اف اصطالحات الفن��ون والعلوم، للباحث العالَّ  كشَّ

د. رفي��ق العجم، حتقي��ق د. عّل دحروج، نقل الن��ّص الفاريّس إىل العربيَّة د. عب��د اهلل اخلالدّي، 
الرتمجة اإلجنبيَّة، د. جورج زينايت، مكتبة لبنان، نارشون، ط1، 1996م.

ث الفقيه الش��يخ فخر الدين الطرحيي املتوىفَّ س��نة 1085ه�، حتقيق . 19 جمم��ع البحرين، للعامل املحدِّ
السيِّد أمحد احلسينّي، 1362ه�.

جمم��ع البي��ان جمم��ع البيان يف تفس��ر القرآن، تألي��ف أمني اإلس��الم أيب عّل الفضل بن احلس��ن . 20
م له اإلمام األكرب الس��يِّد  قني األخصائيِّني، قدَّ قه وعلَّق عليه جلنة من العلامء واملحقِّ الطربيّس، حقَّ

سة األعلمّي للمطبوعات، بروت، لبنان، ط1. حمسن األمني العامّل، مؤسَّ
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د بن احلسن بن عّل بن احلسن الطويّس 60/385)ه�.ق، . 21 د، للشيخ أيب جعفر حممَّ مصباح املتهجِّ
سة فقه الشيعة، بروت، لبنان. ط1، 11)1ه�/1991م، مؤسَّ

معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا )...-395ه�(، بتحقيق وضبط عبد . 22
ة بكليَّة دار العلوم س��ابًقا، وعضو املجمع  د هارون رئيس قس��م الدراس��ات النحويَّ الس��الم حممَّ

اللغوّي، مركز النرش- مكتب اإلعالم اإلسالمّي، )0)1ه�.
ّي املتوىفَّ . 23 د بن عّل بن احلسني بن بابويه القمِّ املقنع، تأليف الش��يخ األقدم أيب جعفر الصدوق حممَّ

س��ة اإلمام اهلادي، مطبعة اعتامد التاريخ،  س��نة 381ه�، حقوق الطبع حمفوظة ملسجد ومؤسَّ
15)1 ه .

س��ة ويل العرص للدراس��ات . )2 موس��وعة اإلم��ام العس��كرّي، تألي��ف اللجنة العلميَّ��ة يف مؤسَّ
د املوسوّي 2. الشيخ عبد اهلل  د احلس��يني القزوينّي، 1. السيِّد حممَّ اإلس��الميَّة بإرشاف السيِّد حممَّ
سة ويل العرص  الصاحلي 3. الشيخ مهدي اإلسامعيّل ). السيِّد أبو الفضل الطباطبائّي، قم، مؤسَّ

للدراسات اإلسالميَّة، 26)1 = )138.
مة . 25 سة اإلمام الصادق، إرشاف العالَّ موسوعة طبقات الفقهاء، تأليف اللجنة العلميَّة يف مؤسَّ

الفقيه جعفر السبحايّن، ط1، مطبعة اعتامد، قم، 18)1ه�.ق.
نقباء البرش يف علامء القرن الرابع عرش، الشيخ الطهرايّن )1293-1389ه�(.. 26
د اجلزرّي . 27 النهاية يف غريب احلديث واألثر، تأليف لإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممَّ

س��ة  د الطناحي، مؤسَّ اب��ن األث��ر املتوىفَّ س��نة 606ه�، حتقي��ق طاهر أمحد ال��زاوي، حمم��ود حممَّ
إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع، قم، إيران.

الوايف بالوفيات، خلليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدّي املتوىفَّ )76ه�، باعتناء هلموت ديرتوس، . 28
ديدرينغ، سلسلة النرشات اإلسالميَّة جلمعيَّة املسترشقني األملانيَّة.



ِة اْلَوْحي اِنيَّ قَّ ِعْلُم اأَلْنِبياِء ِبَ
 

ٌة ُمقاَرَبٌة ُقْرآنّيٌة، َوُروائيَّ
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ة يف باِب الوحي  انيَّة الوحي واحدًة من املس��ائل املهمَّ ُتعدُّ مس��ألُة علم األنبياء بحقَّ
��كينة والوقار، والنُّور اإلهلّي،  ة، وقْد ج��اء يف الروايات أنَّ التَّوفيق الربَّايّن، والسَّ والنب��وَّ

انيَّة ما ُأوحي إِليهم. وكشف الغطاء، منشٌأ لعلم األنبياء بحقَّ
ه بعٌض أنَّ منشأ  عة؛ فعدَّ رون املس��لمون يف ما يرتبط بذلك حتليالٍت متنوِّ م املفكِّ قدَّ
ذلك املعجزُة، وقد عزا بعٌض آخُر ذلك إىل معرفة النبّي بأس��باب الوحي، وتوجد نظرٌة 
اه  ُأخرى قائمة عىل أنَّ الوحي من مقولة العلم احلضورّي؛ فال يعرتيه اخلطُأ، ويوجد اجتِّ
د الّش��يطان ومهّي، والوهم  د النبّي عقّل، وجترُّ آخر يف حتليل هذه املس��ألة يفرتض أنَّ جترُّ

انيًّا. أدنى مرتِبًة من العقل؛ فال يكون منشأ الوحي شيطانيًّا؛ بل سيكون ربَّ
فل هذا املقال بس��طها،  ؤى هلا حس��ناهُتا، وس��يِّئاهُتا؛ إذ يتكَّ اهات، والرُّ وهذه االجتِّ

ونقدها.
��ا التَّفس��ر، والتَّحليل ال��ذي خيت��اره الكاتُب فه��و إنَّ األنبياء، وبس��بب العناية  أمَّ
ون  ة النَّاس ال يش��كُّ انيَّة الوحي، كام أنَّ عامَّ ة هبم مل يكونوا يرتابون يف حقَّ اإلهليَّ��ة اخلاصَّ
يف البدييَّ��ات، إذن فاألنبي��اء كانوا عىل يقنٍي مطلٍق بأنَّ اهلل احلكي��م القادَر، حيفظهم من 

يطان يف جمال الوحي. ل الشَّ تدخُّ



انيَّة ال�حي علم االأنبياء بحقَّ

((2

العدد الواحد واألربعون ربيع )2020م - 1441هـ(

Abstract
The issue of the knowledge of the prophets about the genuineness 

of inspiration is one of the important issues in the chapter on 
inspiration and prophethood, and it has been mentioned in the 
narratives that the divine success, tranquility and dignity, divine light, 
and the unveiling of the veil are the origin of the knowledge of the 
prophets of the truthfulness of what was revealed to them.

Related to this, Muslim thinkers have offered various analyzes. 
Some considered it to be the origin of that miracle, and others 
attributed it to the Prophet’s knowledge of the causes of inspiration, 
and there is another view based on the fact that inspiration comes 
from the category of resident science. He is not subject to error, and 
there is another trend in the analysis of this issue that assumes that 
the prophet’s impartialityis rational, Satan’s impartiality is illusory, and 
the illusion is inferior to reason. The origin of the inspiration is not 
demonic. Rather, it will be divine.

These trends and visions have their advantages and disadvantages. 
This article is responsible for its simplification and criticism.

As for the interpretation, and the analysis chosen by the author, 
it is that the prophets, because of their special providence, did not 
question the veracity of inspiration, just as common people do not 
doubt the axioms, so the prophets were absolutely certain that 
God is wise and almighty, protecting them from the interference of  
Satan.
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ل��ة بالوحي، ه��ي: كيف لألنبي��اء، وبأيِّ طريق  إنَّ واح��ًدا من األس��ئلة ذات الصِّ
يمكنهم اليقني بأنَّ ما ُيوحى إليهم وحٌي إهلّي ربَّايّن؟.

ن النبّي موس��ى بأنَّ مصدر النِّداء الذي س��معه من  مث��ااًل عىل ذل��ك: كيف تيقَّ
��م امللك يف صورة  ن النبيُّ بأنَّ ما يراه يف اليقظِة، واملنام من متثُّل، وجتسُّ اهلل؟ أو كيف يتيقَّ

ة، هو ملك حقيقة؟. برشيَّ
ث الذين يس��معان صوَت  وهذا الس��ؤال ُطرح أيًضا يف م��ا يرتبط باإلماِم، وامُلحدَّ
��ؤال يف مجيع ه��ذه املوارد هو: كيف يمكن دفع احتامل أن يكون ما س��معه  امللك، والسُّ
، أو اإلم��اُم، أو م��ا رأوه يف اليقظِة، واملنام لي��س إلقاًء م��ن اهلل وامللك؟ فهل هذا  النب��يُّ

ٍة قطعيٍَّة، واضحٍة؟. االحتامل مل يتَّفْق للنبّي، واإلمام، أم أنَّه اتَّفق، ولكنَّه ُردَّ بأدلَّ
وهناك احتامٌل آخر يمكن أن ُيطرح وهو: هل يمكن أن يكون ما ُسمع، وما ُشوهد 

ة خميَّلة النبّي، وليس له واقٌع خارجّي؟. نابًعا من قوَّ
ة  فه��ل هذا االحتامل مل حيص��ْل للنبّي، واإلم��ام، أم أنَّه حصل، ولكنَّ��ه ُينفى باألدلَّ

القطعيَّة؟ فعىل كلِّ حاٍل ما هو بيان املسألة؟.
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وايات بياُن امل�شاألة من الرُّ

دٍة  وردْت هذه املس��ألُة يف روايات أهل البيت، وقد ُأجيب عنْها بإجاباٍت متعدِّ
منها:

1. التَّوفيق اإلهلّي

ا ُملًقى  أج��اب اإلماُم الّصادق : عن كيفّية معرفة النبّي بأّن م��ا يراُه يف املنام حقًّ
من امللك؛ فقال: »يوّفق لذلك حتَّى يعرَفُه«)1(.

ق��اَل املوىل صالح املازن��درايّن يف رشح ذلك: »معنى التَّوفيق ُهن��ا خلُق الُقدرة عىل 
.)2(»واب يف نفس النبّي متييز اخلطأ عن الصَّ

وذكر العاّلمُة املجلّي وجهنِي يف بيان ذلك:
أ. يعطي النبّي أسباَب تلك املعرفة ويّيؤها لُه من معجزٍة ُمقارنة لُه.

ب. إفاضة علم رضورّي به)3(.
��ه قال: »م��ا علم رس��ول اهلل أنَّ  ويف حدي��ٍث آخ��َر ع��ن اإلم��ام الّصادق أنَّ

جربئيل من قبل اهلل تعاىل إالَّ بالتَّوفيق«))(.

)1( أصول الكايف: 187/1.
)2( رشح أصول الكايف: 5/5)1.

)3( مرآة العقول: 5/2)1.
))( بحار األنوار: 256/18.
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كينُة والَوقار 2. السَّ

عن ُزرارة، قاَل: قلُت أليب عبد اهلل كيف مل خيف رس��ول اهلل يف ما يأتيِه من 
ا رسوالاً أنزل  ذ عبداً يطان، قال: فقال: »إنَّ اهلل إذا اختَّ قبل اهلل أن يكون ذلك ممَّا ينزغ به الشَّ

كينَة، والَوقاَر؛ فكان الذي يأتيه من ِقبِل اهلل مثل الذي يراُه بعينِِه«)1(. عليه السَّ
ادق السؤال نفسه يف مورد املحَدث، قال:  د بن مسلم اإلماَم الصَّ وقد سأل حممَّ
وت، وال يرى«؛ فقلُت:  ذكرت املحَدث عند أيب عبد اهلل قال: فقال: »إنَّه يسمُع الصَّ
��كينة، والَوقار حتَّى يعلم  أصلَحَك اهللُ كيف يعلم أنَّه كالم امللك؟ قال: »إنَّه ُيعطى السَّ

أنَّه ملك«)2(.
��كينة: »اطمينان القلِب، وعدم التَّزلزل،  مة املجليُّ يف بيان ذلك: السَّ يق��ول العالَّ

. الوقار: احلالة التي هبا ُيعلُم أنَّه وحٌي«)3(. والشكِّ

3. النُّور اإلهلّي

ة: أنَّ معرفة ذلك إنَّام هي النُّور مَن اهلل))(. ورَد عن األئمَّ
ّي يف رشح هذا احلديث: إنَّ ذلك العلم إنَّام هو بالنور العقّل  قال القايض سعيد القمِّ
سول إليه، واستفاض من ذلك النُّور الذي هو  ابق عىل مقام جربئيل حيُث وصل الرَّ السَّ
ة، واألنوار اإلهليَّة؛ فعلم منه أنَّ ذلك العلم  ل لكلِّ مُمكٍن مجلة العلوم النُّوريَّ بب األوَّ السَّ

ّ الذي هو النُّور املحض الفائض من اهلل)5(. اجلزئّي من مجلة العلم الكلِّ

)1( بحار األنوار: 262/18.
)2( بحار األنوار: 68/26.
)3( بحار األنوار: 68/26.

))( بحار األنوار: 211/37.
ّي: 396/3. )5( رشح توحيد الصدوق، سعيد القمِّ
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4. كشُف الِغطاء

ُسل  ادق  جواًبا عن سؤال حول كيفيَّة معرفة الرُّ ورد يف حديٍث عن اإلمام الصَّ
ا ُرُسٌل، ُكِشَف عنها اْلِغطاُء«)1(. ُسل أنَّ م مبعوثون من اهلل، قال: »اذا َعلَِمُت الرُّ أنَّ

اأق�ال العلماء واآراوؤهم يف ذلك
رين اإلس��الميِّني مقارباٍت، وآراًء حول تلك املس��ألة نحاول  طرح بعٌض من املفكِّ

أن نعرَض هلا:

اأ. املعجزُة
انيَّ��ة الوحي عن طريق املعج��زة؛ وذكر ِعرَب  ��يُخ املفيُد عل��م األنبياء بحقَّ أثب��َت الشَّ
فات اجلسامنيَّة مع اإلنسان املوجود  د عن اجلسم، والصِّ جوابِه عن حقيقة تكلُّم اهلل املجرَّ

مان، واملكان، ثالث طرق لتكلُّم اهلل مع اإلنسان: اجلساميّن املحكوم بالزَّ
ًة- من دون واسطة. ل: أن يلقَي املعارف يف نفس اإلنسان- بوصفه نبيًّا، وحجَّ األوَّ

والثَّاين: يتكلَّم مع اإلنسان بوساطة امللك.
، أو يف اهل��واء ع��ىل نح��ٍو يس��مُعه  والثَّال��ث: أن يوِج��َد ال��كالَم يف جس��ٍم خ��اصٍّ
��امع يف كون الكالم م��ن اهلل يوجد معج��زة مقارنة  املخاَط��ب ب��ه؛ ولكي ال يش��كَّ السَّ
انيَّة  ��جرة؛ فلكي يوِقَن موسى بحقَّ  لذلك، كام حصل ملوس��ى حني كلَّمه اهلل بواسطة الشَّ

ل الَعصا إىل ُثعبان؛ وبام أنَّ إجراء هاَتني  ما س��مَعه أجرى اهلل معجزة اليد البيضاء، وتبدُّ
املعجَزَت��نِي ال يت��مُّ إالَّ عن طريق الُقدرة، واملش��يئة اإلهليَّة؛ فقد أيقَن موس��ى أنَّ الكالم 

الذي سمَعُه مصدُره اهللُ)2(.

)1( بحار األنوار: 56/11.
)2( مصنَّفات الشيخ املفيد: 38/6.
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املعج��زُة أم��ٌر خارٌق للع��ادة جتري ب��إذِن اهلل، ومش��يئته؛ والغرض منه��ا تأييُد من 
ة، واإلمامة، وال خيتلف الفعُل اخلارُق للعادة س��واء صدَر عن  ع��ي منصًبا إهليًّا كالنبوَّ يدَّ
ة املرتبط هبا نظاُم السببيَّة  صالٍح، أوطالٍح بالنّس��بة إىل اس��تناِده إىل إذن اهلل، ومشيئة العامَّ
الح يف االس��تناد  التكوينّي، لكن االختالف يقُع يف األمر اخلارق للعادة الصادر عن الصَّ
ة، ورضاه؛ وبام أنَّ هذا  ة التي تس��تصحب دائاًم عنايته اخلاصَّ إىل إذن اهلل ومش��يئته اخلاصَّ
اعمة هلا؛ فلن ُيغلب من خوارق العادة األُخرى  ض��ا، والعناية خصوصيَّة املعجزة الدَّ الرِّ

املستندة إىل عوامل شيطانيَّة.
ا؛ ألنَّ  وال كالَم يف أنَّ املعج��زَة دلي��ٌل قطع��يٌّ ملخاطبي النبّي عىل ك��ون الوحي حقًّ
ٍة عن طريٍق خارٍق  عيها إىل معرفٍة خاصَّ ًعى: وهو وص��ول مدَّ ة تس��تبطُن مدَّ دعوى النبوَّ

، والِفكِر. للعادة، تلك املعرفة التي ال ُتتاح من الطَّرائق الطبيعيَّة مثل احلسِّ
عى اخلطر غ��ُر ممكٍن لآلخرين من دوِن دليٍل  م��ن جهة ُأخرى؛ فإنَّ َقبوَل هذا املدَّ
عاه جيب أن ي��أيت بفعٍل آخَر  ة، ولكي يك��ون صادًقا يف مدَّ عي النبوَّ قطع��ّي؛ لذا ف��إنَّ مدَّ

خارق للعادة، وقابل للُمشاهدة.
م��ن ُهنا يطلُب النَّ��اُس املعجزَة من األنبي��اء، وهم بدورهم يص��دورن أمًرا خارًقا 
ة األنبي��اء، إالَّ أنَّ هذا األمر   للع��ادة، وع��ن هذا الطَّريق يؤمن النَّ��اُس بِصدِق دْعوى نبوَّ

ال ثم��رَة ل��ُه يف م��ورد األنبياء؛ لك��وِن ال فرَق عندهم ب��ني األمر اخلارق للع��ادة القابل 
انيَّة ثبوًت��ا، وإثباًتا؛ فالنبيُّ من جهٍة يس��مُع  للُمش��اهدة احلس��يَّة، والوحي من جهِة احلقَّ
خطاًب��ا، وال يرى املتكلِّم، ومن جهٍة ُأخرى جيري األم��ر اخلارَق للعادة عىل يديه )إلقاء 

هلا إىل ُثعبان(. العصا، وحتوُّ
فلْو فرْضنا أنَّ منش��َأمها، وعلَّته��ام غر إهليَّة؛ ألنَّ االحتامل العق��ّل قائٌم عىل فرض 
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َح ألْن يكوَن أحدمها دلياًل  عدم استناد التكلُّم، وتبديل العصا إىل ثعبان إىل اهلل، فال مرجِّ
عىل إهليَّة اآلخر.

ة، وهو كالوحي  إذن فاملعجزة فعٌل خارٌق للعادة حيصل بإذن اهلل، ومش��يئته اخلاصَّ
ة؛ فإذا  م��ن ه��ذه اجلهة؛ ألنَّه أيًضا أمٌر خارٌق للعادة مس��تند إىل إذن اهلل ومش��يئته اخلاصَّ
احتملنا عدم إهليَّة الوحي؛ فيمكن أن نحتمل ذلك يف املعجزة؛ فال خصوصيَّة للُمعجزة 

عىل الوحي؛ كي ُتبطَل احتامل عدم إهليَّته.

ب. املعرفة باأ�شباب ال�حي
)1( يف رشح التَّوفي��ق اإلهلّي، وأث��ره يف تصديق األنبياء  ��يُّ قال القايض س��عيُد القمِّ
ء األس��باب؛ أي أس��باب نزول جربئي��ل، والنبّي بالعلم  ة: »اهلل ييِّ بوحي النبوَّ

بتلك األسباب يعلم، ويوقن بنزول جربئيل«.
ويف توضيح ذلك قال:

ٍ بنفِسه؛ إنَّام هي بمعرفٍة سابقٍة.. 1 إنَّ معرفة كلِّ يشٍء غُر بنيِّ
كلُّ ما لُه سبٌب إنَّام ُيعرف معرفة يقينيَّة من جهة سببِه.. 2
ال ري��َب أنَّ جربئيل من عامل األرواح القدس��يَّة، وأنَّه ينتهي ما أخذ من الُعلوم . 3

 اإلهليَّ��ة إىل الل��وح املحف��وظ، وأمُّ الكت��اب، وه��و عبارٌة ع��ن النَّف��ِس الُكليَّة 
اإلهليَّة.

ِة، . ) إنَّ النُّف��وس الكامل��ة ما مل تِصْل إىل مرتب��ة النَّفس الكليَّة مل تنَْل درج��َة النُّبوَّ
ات تتفاوُت بتفاُوت درجة االتِّصال بالنَّفِس الُكليَّة. ودرجة النبوَّ

رجاِت الُعىل، ووصل . 5 ق أنَّ نبيَّنا س��يَِّد املْرسلنَي  س��بَق النَّبيِّني يف الدَّ قد حتقَّ
إىل قاب قوَس��ني أو أدنى؛ فهو أعىل من النَّفس الُكليَّة يف مرتبة »قاب قوَسني« 

ّي. )1( رشح توحيد الصدوق، سعيد القمِّ
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الم إىل بعض مقاماتِه بقوله:  ، وقد أش��ار عليه وآله السَّ ّ وأعىل من العقل الكلِّ
ب، وال نبيٌّ مرَسل«)1(. »يل مع اهلل وقٌت ال يسُعني فيه ملٌك مقرَّ

ح النِّس��بَة االتِّصاليَّة إىل املبادئ . 6  بعدما صحَّ م؛ ف��إنَّ النبيَّ بالنَّظ��ر إىل ما تقدَّ
ٍة  العالي��ة اس��تحقَّ نزول جربئيل عليه؛ فمعرفُته بس��بب النُّ��زول يف كلِّ مرَّ
ه لس��ره إىل اهلل يف أمر مل يس��تعدَّ لنزول  مس��بوقٌة عىل النُّ��زول؛ ألنَّه ما مل يتوجَّ
الفي��ض منه تع��اىل؛ ألنَّ اهلل أبى أن جيرَي األش��ياَء إالَّ باألس��باب، وأنَّه تعاىل 

مسبُِّب األسباِب.
7 . إنَّ ذل��ك بتوفي��ق اهلل« فيه إش��ارٌة إىل عل��م النبّي« :إذن فمعن��ى قول��ه

ُء أس��باب ن��زول جربئيل، وهي  ��ه من قبل اهلل، ه��و أنَّ اهلل ييِّ بجربئي��ل؛ وأنَّ
ّ إىل ع��امل اإلله الس��تفاضة م��ا هناك م��ن احلقائق  ��ه ال��ُكلِّ  عب��ارة ع��ن التوجُّ

اإلهليَّة)2(.
وحاصُل هذا التَّفس��ر أنَّ علم النبّي بجربئيل، وأنَّه مرس��ٌل من اهلل، وأنَّ كالَمُه 
كالُم اهلل، لي��س بدهيًّا؛ وم��ن هنا فإنِّ العلم اليقين��يَّ به منوٌط بالعلم بأس��بابِه: أي علم 
النب��ّي بالنَّفس، والعق��ل الُكلِّيَّني، وعامل األلوهيَّة، تلك املرات��ب العالية يف الوجود، 

وامُلقّدمة عىل وجود جربئيل.
ة اإلهليَّة املحض��ة يطَّلع عىل حقائق الع��امل األُلوهّي  ��ه إىل اهلُويَّ  وبالتوجُّ فالنب��يُّ
)أس��امء وِصفات اهلل(، ومعرفته بالعامل األلوهّي س��بٌب ملعرفته بعامل النَّفس الُكّل، وهو 
ة  مص��دُر علم جربئي��ل؛ وعىل هذا ف��إنَّ النبّي حي��ث يعرف األس��باب اإلجياديَّ

جلربئيل، وعامل بمصدر علِمه؛ فهو يعلم يقينًا أنَّ ما ينزل به جربئيل من اهلل.

)1( التفسر الصايف: 1/)12.
ّي، رشح توحيد الصدوق: 396/3. )2( انظر: القايض سعيد القمِّ
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يواجه هذا التَّفسُر إشكاَلنِي، يمكن تصحيُحه إذا تمَّ دفُعهام:
ل: هل كان األنبياُء يعلمون ما يف اللوح املحفوظ، وُأمُّ الكتاب من دون واسطة  األوَّ

املالئكة أم ال؟.
م يعلمون  الثَّاين: إذا كان األنبي��اُء يعلمون ما يف اللوح املحفوظ، وُأمُّ الكتاب؛ فإنَّ
مصدَر علم جربئيل؛ فام هي حاجتهم إىل الوحي بوساطته؛ ألنَّ الفرَض كوُنم يعلمون 

ما يأيت به جربئيل ُمسبًقا؟.

1. علُم األنبياء باللوح املحفوظ

يتَِّض��ُح من خ��الل اآلي��ات أنَّ األنبياء يعلم��ون يف اجلُملة ما يف الل��وح املحفوظ، 
ة ذلك اآلياُت  وُأمُّ الكتاب من دون واس��طة جربئيل، أو مالئكة آخري��ن، ومن مجلة أدلَّ
املرتبطة بخلق آدم، وحديث املالئكة مع اهلل هبذا اخلُصوص؛ إذ أخرَب اهلل املالئكَة بخلقه 
م يعلمون أنَّ موجوًدا  لإلنس��ان بوصفه خليفًة لُه عىل األرض، ممَّ��ا أدهش املالئكة؛ ألنَّ
ماء من جهٍة، ويعلمون أيًضا  اًكا للدِّ ر من دون أن يكون ُمفِس��ًدا، وس��فَّ أرضيًّا ال يتصوَّ
ِة هذا  نزاهَته��م، وبراءهَت��م عن مثل تلك األفع��ال القبيحة؛ فأخذوا يس��ألون اهللَ عن علَّ
االس��تْخالف؛ َفِلَكي يب��نيِّ اهلل للمالئكة أنَّ خليفَته الذي يريد أن يس��تخِلَفه يف األرض 
أفضل منهم، علَّمه أس��امَءُه احلُس��نى التي إليها ترجع مجيع املوج��ودات املمكنة؛ ثمَّ قال 
للمالئكة أخربوين بتلك األسامء؛ فأحجموا؛ لعدم علمهم بحقائق مجيع األسامء،ثمَّ قال 

آلدم: أنبئهم بتلك األس��امء؛ فل��امَّ أنبأُهم، قال اهلل تع��اىل: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ںچ)1(.

، ولك��ن الظَّاه��ر م��ن قول��ه  ْ وتل��ك األس��امء الت��ي علَّمه��ا اهللُ آلدم، وإن مل ُتب��نيَّ

)1( سورة البقرة، اآلية: 33-30.
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چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ أنَّ املقص��وَد م��ن  تع��اىل للمالئك��ة 
 األس��امء، احلقائق الغيبيَّة؛ أي أس��امء اهلل احلُس��نى، التي ُيعترُب عامل اإلمكان من جتلِّياهتا، 

ومظاهرها)1(.
وعىل هذا األساس؛ فإنَّ اللوح املحفوظ، وُأّم الكتاب من جتليَّات أسامء اهلل احلُسنى 

التي كان يعلُمها آدُم.
ثمَّ أنَّ هذا التَّعليم آلدم بوصِفه خليفًة هلل، وبوصِفه إنساًنا كاِماًل، ينسحُب عىل 

َل يف زماِنم. بقيَّة أنبياء اهلل باملالِك نفِسه؛ أي: بوصفِهْم ُخلفاَء هللِ، وبوصِفهم الُكمَّ
إذن فم��َن اآلي��ة املزبورة نع��رُف أنَّ األنبياء كان��وا يعلمون بالل��وح املحفوظ، وُأّم 

الكتاب.
وُهناك دليٌل آخ��ُر عىل املطلوب، وهو قوُله تَع��اىل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀچ)2(.

فالكتاُب املكنوُن هَو اللوُح املحفوُظ چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئچ)3(.
ُة الذين كانوا يتمتَّعون بمقام الِعصمة، يعلمون اللوح  وطبًقا لآليِة فاألنبياُء، واألئمَّ

املحفوظ، أو الكتاب املكنون.
وايات  نعم، كان علُمهم باللوح املحف��وظ يف اجلُملة ال باجلُملة؛ ألنَّ اآلياِت، والرُّ
الواردة يف الَبداء تكشُف يف بعض املوارد عن إخباِرهم بوقوع احلوادث، ومل تَقْع؛ بسبِب 
ْ يف لوح املحِو واإلثبات، بل  ط مل يب��نيَّ ق، وهذا الرشَّ وج��ود رشٍط لتل��ك احلادثة مل يتحقَّ
، أو اإلمام أخرب بصورة مطلقٍة من دون قيٍد،  ُب��نيِّ يف اللوح املحف��وظ؛ ولذلك فإن النبيَّ
ة يف ما بعد  أو رشط طب��ق علمه بلوح املحو واإلثبات، ولك��ن اهلل ُيطلع األنبياء، واألئمَّ

)1( راجع: تفسر امليزان: 118/5، وتفسر تسنيم: 173-163/3.
)2( سورة الواقعة، اآلية: 79-77.
)3( سورة الربوج اآلية: 22-21.
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هبذا الرّشط كي يثبُِتوا للنَّاس صدق إخبارهم بعد توضيح املانع عن وقوع احلادثة، وهو 
ط. ق الرشَّ عدم حتقُّ

وايات عن العلم املكنون هللِ بأنَّه منش��ُأ البداء؛ وعىل هذا فاللوح  َ يف الرُّ م��ن هنا ُعربِّ
املحفوظ منشُأ البداء، ولوح املحو واإلثبات حملَّ وقوِع الَبداء.

واهد األُخر عىل علم النبّي، أو اإلمام باللوح، والكتاب املكنون يف اجلُملة  ومن الشَّ
ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ٻ پپ پ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تع��اىل:  قول��ه 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ)1(.

إشكاٌل

أش��ارْت بعُض اآليات الكريامت إىل مفاتح خمازن الغي��ب ال يعلُمها إالَّ اهلل كقولِه 
تعاىل: چەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ)2(.

واي��ات أيًضا أنَّ هللِ عل��اًم مكنوًنا ال يعلم��ه إالَّ هو، وهو منش��ُأ البداء  وج��اَء يف الرُّ
ة. لألنبياء، واألئمَّ

اجلواُب

إذا كان املقص��وُد من مفاتح الغيب عل��َم اهلل الذايّت؛ فال منافاَة بني اختصاِصه باهلل، 
ة بالل��وح املحفوظ؛ ألنَّ الل��وَح املحفوظ م��ن مراتب علم اهلل   وعل��م األنبي��اء، واألئمَّ

الفعّل.
مُة الطباطبائّي: »من هنا يظه��ر أنَّ هذا الكتاَب بوجٍه غُر مفاتح الغيب،  ق��ال العالَّ
ا  وخزائن األشياء التي عند اهلل سبحاَنه؛ فإنَّ اهلل تعاىل وصف هذه املفاتح، واخلزائن بأنَّ
رة، وال حمدودة، وأنَّ القدر إنَّام يلحق األش��ياء عند نزوهلا من خزائن الغيب إىل  غر مقدَّ

)1( سورة الشورى، اآلية: 52.
)2( سورة األنعام، اآلية: 59. 
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هادة، ووصف هذا الكتاب بأنَّه يشتمل عىل دقائق حدود  هذا العامل الذي هو مستوى الشَّ
األشياء، وحدود احلوادث؛ فيكون الكتاُب املبني من هذه اجلهة غَر خزائِن الغيب التي 
عند اهلل س��بحاَنُه، و إنَّام هو يشٌء مصنوع هللِ سبحانه يضبط سائَر األشياء، وحيفظها بعد 

ق، واالنقضاء. ِق، وبعد التحقُّ نزوهلا من اخلزائن، وقبل بلوِغها منزَل التحقُّ
ويشهُد بذلك أنَّ اهلل سبحاَنه إنَّام ذكر هذا الكتاَب يف كالمه لبيان إحاطة علِمه بأعيان 
ا الغيب  األش��ياء، واحلوادث اجلارية يف العامل سواء كانْت غائبًة عنَّا، أم مشهودًة لنا، وأمَّ
املطلق الذي ال سبيَل لغره تعاىل إىل االطِّالع عليه؛ فإنَّام وصَفُه بأنَُّه يف خزائنه، واملفاتح 
التي عنده ال يعلمها إالَّ هو؛ بل ربَّام أش��عرْت، أو دلَّت بعُض اآليات عىل جواز اطِّالع 

 غ��ره عىل الكت��اب من دون اخلزائ��ن كقولِه تع��اىل: چٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀچ)1( )2(.

ات، وعل��م الغر به علٌم بالَغر، كام يش��ر إليه قوُله تعاىل:  إذْن فِعْل��ُم اهلل عل��ٌم بالذَّ
چۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئچ)3(.

2. تعليم وتعلُّم األنبياء واملالئكة

م أنَّ األنبياَء يعلمون احلقائق الغيبيَّة التي من مجلتها اللوُح املحفوظ  يتَِّضُح ممَّا تق��دَّ
ب��ام هو مصدُر علم املالئكة؛ فه��م معلِّمو املالئكة من هذا اجلانب، غ��ر أنَّ ما يبدو من 
��م احلقائَق، واملس��ائَل الدينيَّة من جربئيل  بع��ض اآلياِت، والرواي��ات أنَّ النبّي تعلَّ

كر احلكيُم يف قولِه تعاىل: چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ، كام ورد به الذِّ بشكٍلٍ خاصٍّ
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹچ))(.

)1( سورة الواقعة، اآلية: 79. 
)2( تفسر امليزان، 127/7.

)3( سورة اجلن، اآلية: 27-26.
))( سورة النجم، اآلية: 5-3.



انيَّة ال�حي علم االأنبياء بحقَّ

(5(

العدد الواحد واألربعون ربيع )2020م - 1441هـ(

. ياق من الكثرة بمكاٍن بحيُث ال يبقى جماٌل للشكِّ وايات هبذا السِّ ثمَّ إنَّ اآلياِت، والرُّ
وبناًء عىل ذلك يوجُد إشكاالِن:

ل: كيف يمكن لألنبياء أن يكونوا معلِّمي املالئكة، ومتعلِّميهم؟. األوَّ
الثَّاين: إذا كان األنبياُء يعلمون ما يف اللوح املحفوظ، واحلقائق الغيبيَّة؛ فام هي ثمرة 

نزول جربئيل بالوحي إليهم؟.
ل يمكن أن ُيقال: لألنبياء ُبعدان: ملكويّت، وُملكّي، أو  ويف جواب اإلش��كال األوَّ
��اموّي يكون��ون ُمعلِّمي املالئكة، وبلحاظ  س��اموّي وأريّض؛ فبلحاظ الُبعد امللكويّت السَّ
وُر الباطل،  الُبعد امُللك��ّي األريّض يكونون متعلِّمي املالئكة؛ فال يلزم حس��ب ذلك الدَّ

وال الّتناُقُض.
��يُخ جوادي آُمل: »اإلنس��ان الكامل معلِّم املالئك��ة، وهو القناة التي ينزل  قاَل الشَّ
الفي��ُض اإلهلّي من خالهلا إىل عامل اإلمكان، وهو ال ين��ايف كون املالئكة قنوات للفيض 
اإلهلّي للنَّاس مجيًعا بام فيهم اإلنسان الكامل؛ ألنَّ قناتيَّة اإلنسان الكامل مرتبطٌة باملرحلة 
��طة، أو النَّازلة لإلنس��ان الكامل من  العالي��ة لُه، وقناتيَّة املالئكة مرتبطٌة باملراتب املتوسِّ

باب چيئ جب حب خب مبچ)1(.
��ه چڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ)2(، كبقيَّة  فاإلنس��اُن الكامُل من جهة أنَّ
النَّاس يقع ضمن تدبر املالئكة، ولكن من جهة أنَّه تلميذ اهلل بال واسطٍة، وعامل بجميع 
حقائق عامل اإلمكان؛ فهو الواس��طة يف الفيض: أي حتَّى الوحي اإلهلّي، وقبل أن يصل 
امية ينزل  إىل املالئكة يصل إىل املرحلة الُعليا لإلنسان الكامل؛ ثمَّ بربكة تلك املرحلة السَّ

عىل املالئكة«)3(.

)1( سورة الكهف، اآلية: 110.
)2( سورة الفرقان، اآلية: 7.

)3( تسنيم: 211/3. 
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ة نقاط: ويف معرض اجلواب عن اإلشكال الثَّاين هناك عدَّ
ِة ال حيتاج إىل وحي  س��الة؛ فمن جهِة النب��وَّ ة، والرِّ األوىل: للنب��ّي مقامان: النبوَّ
د الوحي س��واء بغر  س��الة حيتاج إىل جتدُّ امللك؛ ألنَّه عاملٌ باحلقائق الغيبيَّة، ومن جهِة الرِّ

واسطة أم بواسطة امللك كام هو الغالُب.
ُص دوُر الوحي امللك يف: ويتلخَّ

ته. : إعالم النبّي ببعثتِه، ومهمَّ الاً أوَّ
ته، ومقدارها، وكيفيَّتها. ثانياًا: تعليم النبّي مضمون مهمَّ

إذْن ف��دوُر الوح��ي اإلهلّي لألنبياء س��واء بوس��اطة وح��ي امللك، أم بال وس��اطة، 
سالة، وال يلزم اللغُو من التَّأكيد،  ة، وتأسيّي بلحاظ مقام الرِّ تأكيدّي بلحاظ مقام النبوَّ

ور بصورٍة مكرورٍة)1(. كام ُأوحي للنبّي كثٌر من اآليات، والسُّ
م  ة عل��م األنبياء بالل��وح املحفوظ، وأنَّ الثَّاني��ة: بالنَّظ��ر إىل ما ذكرن��اه من حمدوديَّ
ة األنبياء ال يقترص  يعلمون ذلك يف اجلملة، ال باجلملة؛ فإنَّ دوَر جربئيل بالنِّس��بة إىل نبوَّ
ا؛ بْل يوِح��ي إليهم تفاصيَل ما علموه باإلمجال؛ فهو اس��تناًدا إىل ذلك  ع��ىل كونه تأكيديًّ

معلُِّم األنبياء كام يشر إىل ذلك قوله تعاىل: چٹ ٹ ٹچ)2(.
ر أنَّ ما نزل به جربئيُل عىل األنبياء عب��ارة عن معاٍن، ومضامني  نع��م، يمكن تص��وُّ
، أو بعض األنبياء بص��ورٍة أفضل من جربئيل؛ إذ »ربَّ حامل فقٍه إىل  عالي��ة يدرُكها كلُّ

من هو أفقه منه«)3(.
 وم��ن ذل��ك يتَّضح ع��دم املناف��اة ب��ني تعلي��م جربئي��ل لألنبي��اء، وأفضليَّتهم عىل 

املالئكة.

)1( انظر: االتقان يف علوم القرآن: 130/1.
)2( سورة النجم، اآلية: 5.

)3( وسائل الشيعة: 63/18.
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��ن نزول جربئيل ع��ىل األنبياء فض��اًل عن دور الَوس��اطة يف إيصال  الثَّالث��ة: يتضمَّ
��ا، وتثبيتيًّا ؛ ذلك  رس��االت اهلل إليهم وه��و الُبعد التأكيدّي، أو التأس��يّي، دوًرا تأييديًّ
وح القدس��يَّة لألنبياء تزداُد طمأنينًة، وسكوًنا بتكرار نزول روح القدس عليها،  ألنَّ الرُّ

كام ج��اء بذلك التنزيل، ق��ال تع��اىل: چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ 
ىئ ىئ ىئ یی ی یچ)1(.

ج. العلم احل�ش�رّي
انيَّة الوحي املنزل  قني يف إيض��اح كيفيَّة عدم ترديد األنبي��اء يف حقَّ ق��ال بعُض املحقِّ
ر أنَّ الوحي لألنبياء من ُسنخ  عليهم: »نش��أت هذه الُش��بهُة، أو هذا التَّس��اؤل من تصوُّ
ٌر خاطئ؛ فالوحي حضور ومش��اهدة احلقائق؛  العل��م احلصويّل، واملفهومّي، وهو تصوُّ
فاملعارف والعلوم تفيض مبارشة عىل قلب النبّي، وتنر مجيع وجوده؛ فيكون كّل وجوده 
 يقينً��ا، وإيامًن��ا، ونوًرا، وس��كوًنا، واطمئناًنا، ومع وجود مثل ه��ذه النورانيَّة، واإليامن؛ 

يب«)2(. ديد، والرَّ فال مكان للرتَّ

مناقشٌة

: ال يوج��د بأيدين��ا دلي��ٌل قطعيٌّ ع��ىل أنَّ الوح��ي إىل األنبياء من ُس��نخ العلم  الاً أوَّ
وايات تؤّكد أّن الوحَي نوعاِن: احلضورّي؛ بِل اآليات، والرُّ

أ. كالمّي، ولفظّي.
ب. إهلاٌم، وإلقاٌء يف القلب.

ل م��ن العلم احلصويّل؛ ألنَّ احلقائَق  فالنَّ��وُع الثَّاين علم حضورّي، لكن النَّوع األوَّ
مِع. ة السَّ الوحيانّية ترُد إىل قلب النبّي عن طريق حاسَّ

)1( سورة الفرقان، اآلية: 32.
)2( مقاالت فارسيَّة يف )املؤمتر العاملّي أللفيَّة الشيخ املفيد(.
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ديد، وكلُّ علٍم حضوري غَر قابٍل  ، والرتَّ ثانياًا: ليس كلُّ علٍم حصويل قاباًل للشكِّ
ر املوضوع، واملحمول،  ديد؛ فالبدييَّات األوليَّة يكفي للتَّصديق هبا تصوُّ ، والرتَّ للش��كِّ

والنِّسبة بينَهام.
من جهٍة ُأخرى؛ فإنَّ شهود حقيقٍة ما علٌم حضورّي، وهو وإن كان من هذه اجلهة 
فة، وليسْت كام هي؛ فحينئٍذ  الحيتمل اخلطأ، إالَّ أنَّه يمكن أن تكون احلقيقة امُلشاهدة مزيَّ
��طح، واخلطأ، والتَّدليس يف  يك��ون عرضًة للخطأ؛ وهذا ما يفتح الباب عىل احتامل الشَّ

ُشهود العارفني.
هود قد ُيعزى أحياًنا إىل خلط املثال املنفصل  والرسُّ يف نفوذ اخلطأ يف الكشِف، والشُّ
��الُك غ��ر الواصل يف عامل املثال املتَّصل، حيس��به جزًءا من عامل  باملتَّص��ل؛ أي ما يراه السَّ
ه عن كلِّ عيٍب، ونقٍص، وال يوجد فيه  املنفصل؛ وألنَّ املثال املنفصل من ُصنع اهلل، ومنزَّ

الُك أنَّ ما رآه حقٌّ ال يشوبه يشٌء)1(. فطور، وال تفاوت، وال خالف؛ فيظنُّ السَّ
وبن��اًء ع��ىل ذلك؛ فش��هود، وحض��ور املعرف��ة ليس بحدِّ ذات��ه مالًكا لع��دم اخلطأ 
دي��د، إالَّ أن يثب��ت للنب��ّي عدم احتامل اخلطأ م��ن دليل آخر؛ وخالًف��ا لذلك؛ فإنَّ  والرتَّ
، ويف  ��وت الذي يس��مُعُه النبيُّ احت��امل أن يك��ون منش��أ الوحي غر إهل��ّي وارًدا يف الصَّ

 
ما ُيلقى عىل قلبِه من احلقائق.

يطان وهمّي ال عقلّي د ال�شَّ د. جترُّ
ديد يف ما يس��توفيه األنبياُء عن الوحي،  ُطِرَح وجٌه آخر يف عدم احتامل اخلطأ، والرتَّ
��يطان ومهّي؛ فال طريَق لُه إىل  د الشَّ د العقّل، بينام جترُّ وه��و: إنَّ األنبي��اء يتمتَّعون بالتجرُّ

املرتبة السامية لألنبياء؛ لكي يكون منشًأ إلدراكاهتم الوحيانيَّة.

)1( تسنيم: 39/1.
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قال جوادي آمل:
»إنَّ األنبياء، وبس��بب وصوهل��م إىل مرتبة اليتخلَّلها الباطُل، ي��رون احلقَّ رصحًيا، 
اًفا؛ ألنَّ س��احة اهلل لي��س فيها س��وى احل��ّق، وال مكاَن فيه��ا للباط��ل، والكذب،  ش��فَّ
واخل��الف، وال طري��ق لوسوس��ة الش��يطان إليه��ا؛ م��ن ُهن��ا فال تك��ون مرتًع��ا خِلداع 
د الومهّي،  ��يطان، وحميطه يقترص عىل التج��رُّ د الشَّ ��يطان، وومه��ه؛ ألنَّ مس��توى جترُّ  الشَّ
د األصيل، واخلالص من كلِّ  ، واإلخالص املنطوي عىل التجرُّ وال يصعد إىل مقام احلقِّ

شائبٍة، وختليط.
ؤيا- ويف املث��ال املنفصل- كرؤية  إذن فالنب��يُّ يف املثال املتَّصل- كبعض أقس��ام الرُّ

امللك يف اليقظة- يرى، ويسمع احلقَّ فقط، ومجيع كشفه، وشهوده حّق«)1(.
وقال أيًضا:

��يطنَة ُمنح��رصٌة يف الوه��م،  »ومعن��ى ه��ذا ال��كالم أنَّ اجله��ل، والوه��م، والشَّ
��ا حمي��ُط العق��ل األصي��ل، وه��ذا النَّب��ُع  ��ق بع��امل الطَّبيع��ة؛ أمَّ واخلي��ال وحميطه��ا التعلُّ
��يطان؛ فإنَّه ال خيرج من هذا الينبوع س��وى  الل؛ ف��ال يصله الوه��ُم، واخليال، والشَّ  ال��زُّ

احلّق.
، وعامل الوهم، واخليال، فهو ُعرضٌة  إنَّ كلَّ ما يراه اإلنساُن، ويسمُعه يف إطار احلسِّ

؛ إذ يمكن أن ُيقال: هْل ما رآه اإلنساُن، وما سمَعُه مَن احلقِّ باطٌل؟. للشكِّ
��ا إذا حلَّقت نفُس��ه إىل عاملٍ أس��مى، وط��اَرْت فوق الوهم، واخلي��ال، ووصلت  أمَّ
حيح؛ ف��إنَّ كلَّ  ��هود التَّ��اّم، والكش��ف الصَّ س املح��ض، والشُّ إىل وادي العق��ل املق��دَّ
، وواق��ٌع، وحقيق��ٌة؛ ألنَّ ال جم��اَل للباط��ل يف التَّحلي��ق يف تلك   م��ا رآه، وس��معه ح��قٌّ

األجواء«)2(.

)1( تسنيم: 39/1.

)2( تسنيم: 20/1.
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د  فحاِصُل القول األّول: إنَّ شهود النبّي، واستيفاَءُه احلقائَق يقع يف مرتبة التجرُّ
د العقّل املحض؛ وبناًء عىل ذلك؛  يطان نحو مرتِبة التجرُّ العقّل املحض، وال س��بيَل للشَّ

يطان يف ُشهود النبّي، وما ُيوحى إليه منشُؤه إهليٌّ رِصٌف. فال سبيَل للشَّ
��كَّ ولي��ُد الوهم، واخلي��ال، ومها مرتبِط��اِن بعامل  وحاِص��ُل الق��ول الثَّ��اين: أنَّ الشَّ
الطَّبيعة، وال س��بيَل للوه��م واخليال يف مرتب��ة العقل، ومن جهة ُأخ��رى؛ فالنبيُّ يتمتَّع 
بالعقل املحض، وعلُمه ينبع من العقل املحض؛ لذا فال طريَق للوهم واخليال إىل علِمه؛ 

كِّ الوهم، واخليال. ألنَّ منشأ الشَّ

تقييٌم

ليِل ُنقطتان: ُيثار عىل هذا الدَّ
ته ص��ادٌق، وصحيٌح يف املوارد التي ُيوحى فيها  ليل عىل فرض صحَّ 1. إنَّ ه��ذا الدَّ

إىل النبّي من دون واسطِة امللك.
��ا يف املوارد الت��ي يتمثَّل فيه��ا جربئيُل بش���ًرا، وُيلقي احلقائَق ع��ىل النبّي فغُر  وأمَّ
ي الوحي؛ ألنَّنا  صحيٍح؛ ذلك بسبب األثر الذي يرتُكه الُبعُد النَّاسويّت، والبش�رّي يف تلقِّ
منا احللَّ القائم  ��اًم جلربئيل، ومتعلِّاًم عندُه، وقدَّ ذكرنا مش��كلة التناُقض يف كون النبّي معلِّ
ع��ىل التَّفريق بني الُبعَديِن النَّاُس��ويّت، وامللُكويّت يف ش��خصيَّة النبّي؛ فه��و معلِّم جربئيل 
للُبع��د امللك��ويّت، ومتعلِّمه للُبعد الناس��ويّت؛ طبًقا لذل��ك؛ فإنَّ يف عامل الناُس��وت قابليَّة 

، والوهم، واخليال. كِّ دخول الشَّ
د العقّل اخلالص، وخارج عن مْرمى اخليال،  2. كيف علم النبّي أنَّه يف مقام التجرُّ

يطانّية؟. والوهم، والتَّسويالت الشَّ
ا؛ فإنَّه ُيق��ال: حيتمل اخلطأ يف  ف��إذا قيل: إنَّه ش��اهَد هذه احلقيق��ة، وعلمها حضوريًّ

شهوده، وعلمه احلضورّي؛ ألنَّ العلم احلضورّي قابٌل للخطأ.
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��الك غ��ِر الواصل،  ٌة بالسَّ  ف��إن قي��ل: إنَّ قابليَّ��ة العلم احلض��ورّي للخط��أ خمتصَّ
ال الواصل، ُقلنا: كيف عرف كونه سالًكا واصاًل؟.

ة، وحيث وصل إىل مقام  ��الك ال يِصُل إىل مقام النبوَّ فإن قيل: إنَّ العارَف غر السَّ
ة نعرف أنَّه سالٌك، واصٌل، وشهوُده خالٌص، وال يقبل اخلطأ. النبوَّ

ة؟. ُقلنا: كيف عرف أنَّه وصل إىل مقام النبوَّ
ة عن طري��ق الوح��ي؛ فيمك��ن أن نطرح س��ؤااًل،  ��ه وص��ل إىل النب��وَّ فل��و قي��ل إنَّ
ْد يف أنَّ منش��أ م��ا ُيوح��ى إلي��ه إهل��ّي، ولي��س   وه��و: كي��ف مل يش��كَّ النب��ّي، ومل ي��رتدَّ

شيطانيًّا؟.
ور املضمر، وعىل ذلك فجواب التس��اُؤل عن  لي��ُل املزبور ينطوي عىل الدَّ إذن فالدَّ

مصدر اطمئنان النبّي يف إهليَّة ما ُيوحى إليه، قد ُبنيِّ يف النقاط اآلتية:
د العقّل بالعلم احلضورّي، وال س��بيَل . 1 إنَّ النب��يَّ يعلم وصول��ه إىل مقام التجرُّ

يطان هلذا املقام. للوهم، والشَّ
ُه س��الٌك واصٌل، وال س��بيَل للخطأ يف . 2 ال خط��َأ يف عل��م النبّي احلضوري؛ ألنَّ

الك الواصل. شهود السَّ
��الك . 3 ة بأنَّه س��الٌِك واصٌل؛ ألنَّ السَّ إنَّ النب��يَّ يعلم عن طريق وصولِه إىل النبوَّ

ة. غر الواصل ال يصل إىل مقام النبوَّ
ة عن طريق الوحي.. ) إنَّ النبّي يعلم بوصولِه إىل مقام النبوَّ

وُهنا ُيطرح أيًضا التَّس��اؤُل نفُس��ه: كيف علم النبيُّ بأنَّ منش��أ ما ُأوح��ي إليه إهليًّا، 
وليس شيطانيًّا؟.

ليَل كان بصدِد اإلجابة عن هذا التَّساُؤل، ولكنَّه ينتهي إىل التساؤل  وُيالحظ أنَّ الدَّ
نفسه.
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حيح اجلواُب الصَّ

ينقسم الوحي النازل عىل النبّي عىل قسَمنِي:
ة. أ. الوحُي املرتبُط بأصل النبوَّ

يعة. ب. الوحُي املرتبط باملعارف، وأحكام الرشَّ
ي الوحي؛ ول��ذا حتَظيان بأمهيَّة  وترج��ُع هاتان املس��ألتاِن إىل عصم��ة األنبياء يف تلقِّ
ي الوحي س��واء يف  بالغ��ٍة، وال��كالم يف أنَّ األنبياَء ال يقُعون يف اخلطأ، واالش��تباه يف تلقِّ

عيَّة. ة أم يف املعارف، واألحكام الرشَّ أصل اختيارهم ملقام النبوَّ
إذن فيمكن أن ُيطرح هنا سؤاالن:

ملاذا جيب أن يكون لألنبياء يقنٌي تامٌّ بإهليَّة ما ُيوَحى إليهم؟.. 1
ما سبُب، ومنشأ يقينهم التامُّ بإهليَّة ما ُيوحى إليهم؟.. 2

ة، يثبت  ليل الذي يثبت رضورة النُّبوَّ ل يبتنِي عىل أنَّ نفس الدَّ ؤال األوَّ وجواب السُّ
وري أنَّ هداي��ة النَّاس إىل الكامل املطلوب  ��ي الوحي، ومن الضَّ عصم��ة األنبياء يف تلقِّ
ق ما مل يكن لألنبياء يقنٌي بأنَّ ما ُيوحى إليهم إهلّي،  ة، ال يتحقَّ بوصِفه غرًضا أساسيًّا للنبوَّ

يطان إليه. وال سبيَل للشَّ
ون  ة باألنبياء جعلْتهم ال يشكُّ ؤال الثَّاين فهو: إنَّ العنايَة اإلهليَّة اخلاصَّ ا جواب السُّ أمَّ

قيد أنُملة يف أنَّ ما ُيوحى إليهم من اهلل، كام ال يشكُّ النَّاس بالبدييَّات.
ة،  اًل يق��نَي األنبياء، واطمئنان��م التاّم يف اختياره��م ملقام النبوَّ وه��ذا األمُر يبنيِّ أوَّ
ث��مَّ يقينه��م بالوح��ي املرتب��ط باملع��ارف، واألح��كام اإلهليَّة ثانًي��ا؛ ألن يل��زم من يقني 
ة، يقينهم بإهليَّ��ة املعارف، واألح��كام النَّازلة  األنبي��اء الت��امِّ باختيار اهلل هل��م ملقام النب��وَّ
ة لغًوا ال ينس��ِجُم مع  ة؛ وبخالف ذلك يكون اختياُرهم ملقام النبوَّ  عليهم هلداية البش���ريَّ

حكمة اهلل.
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��يطان يف جمال  ل الشَّ  وبن��اًء عىل ذل��ك؛ فلألنبياء يقنٌي ت��امٌّ بحفظ اهلل هل��م من تدخُّ
��يطان غُر  م��ا ُيوحى إليهم من املعارف واألحكام، وس��بب هذا احلفظ يعود إىل أنَّ الشَّ
ل يف املرتِبة الت��ي يوحى فيها إىل األنبياء؛ ألنَّ تل��ك املرتبة مرتبة العقل  ق��ادٍر عىل التدخُّ
يطان؛  ل الشَّ اخلالص املحض، التي ال منفذ للوهم واخليال فيها، أو حتَّى لو فرضنا تدخُّ

انيِّني حيولون دون ذلك كام ورد يف قوله تعاىل: چۈئ ېئ ېئ ېئ  فإن احلَفَظة الربَّ
يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

جت حت خت مت ىت يتچ)1(.

)1( سورة اجلن اآلية: 28-26.
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د بن يعقوب، أصول الكايف، ج1، املكتبة اإلسالميَّة، طهران، 1388ق.. 1 الكلينّي، حممَّ
املازن��درايّن، املالَّ صالح، رشح أصول الكايف، ج5، تصحيح الس��يِّد عاش��ور، دار إحياء الرتاث . 2

العريّب، بروت، 21)1ق.
د باقر، مرآة العقول، ج2، دار الكتب اإلسالميَّة، طهران، 1370ش.. 3 املجلّي، حممَّ
بحار األنوار، ج18، املكتبة اإلسالميَّة، طهران، 1390ش.. )
��د، رشح توحيد الصدوق، ج3، تصحيح وتعليق نجف قل . 5 د بن حممَّ ّي، حممَّ القايض س��عيد القمِّ

حبيبي، وزارة اإلرشاد اإلسالمّي، طهران، 1383ش.
��د، مصنَّفات الش��يخ املفيد، ج6، املؤمت��ر العاملّي أللفيَّة الش��يخ املفيد، قم، . 6 د بن حممَّ املفي��د، حممَّ

13)1ق.
اخلمين��ّي، روح اهلل، مصباح اهلداية إىل اخلالفة والوالية، ترمجة الس��يِّد أمح��د فهري، بيام آزادي، . 7

طهران، 1360ش.
سة األعلمّي للمطبوعات، بروت، . 8 د حسني، امليزان يف تفسر القرآن، ج5، مؤسَّ الطباطبائّي، حممَّ

1393ش.
رّي، مرتىض، خدمات متقابل إسالم وإيران، دفرت نرش فرهنك إسالمي، طهران، 1393ق.. 9 مطهَّ

جوادي آمل، عبد اهلل، تسنيم، مركز نرش إرساء، قم، 1378ق.. 10
السيوطّي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القران، منشورات الريّض، قم.. 11
د بن حسن، وسائل الشيعة، املكتبة اإلسالميَّة، طهران، 1398ق.. 12 احلرُّ العامّل، حممَّ
األمين��ّي، إبراهيم، مق��االت باللغة الفارس��يَّة ملؤمتر األلفيَّة العاملّي للش��يخ املفي��د، ش59، قم، . 13

13)1ق.
جوادي آمل، عبد اهلل، معرفت شنايس در قران، مركز نرش إرساء، قم، 1378ش.. )1

جوادي آمل، وحي ونبوت در قران، مركز نرش إرساء، قم، 1381 ش.. 15
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يف��ة غايَة االهتاِمم عرب  قون اإلس��الميُّون باملصاحف الرشَّ اهت��مَّ اخلطَّاطوَن، واملزوِّ
ة اإلس��الميَّة منُذ النَّش��أِة، وحتَّى عرِصنا احلَايل؛ فقْد تفنَّن املسلُمون من أجِل  تاريخ األُمَّ
ٍة، وأمجل صورة، حتَّى أنَّ النَّاظر اليوم لنُس��خ  يفة بأهْبى ُحلَّ إِخ��راِج هذِه املصاحف الرشَّ
، ورونِقه،  يَّة يِقُف مدهوًش��ا بأيِّ جانٍب يعَج��ُب، هل بجودِة اخلطِّ تلك املصاحف اخلطِّ
ة مزج األل��وان، وتراكبها، وتداخلها، أم  خرفة، والتَّزوي��ِق، ومجاهلام، أم بدقَّ ��ة الزَّ أم بدقَّ

خارف، والنُّقوش. بَرصانة صناعة األغلفة، وما ُعمل عليها من الزَّ
ة عىل اقتناء ُنس��خ هذه املصاحف،  ة، واخلاصَّ وهل��ذا نالحُظ اهتامم املكتب��ات العامَّ
ينيَّة التي أْرسى دعائَمها  ومن بني هذه املكتبات خزانُة مكتبِة جامَعِة النَّجِف األرشف الدِّ

.د كالنرت ُة اإلسالم السيِّد حممَّ مة الفاضُل حجَّ سامحة العالَّ
ويف أثناِء فهرس��تي خلزانة خمطوط��اِت هذه املكتبة العامرة صاَن��ا البارُئ تعاىل من 
ة، والتي تبلغ 15  مان، الحظُت فيها مجلًة من ُنسخ املصاحف الرشيفة املهمَّ عاديات الزَّ

يَّة، فكان هذا البحث. نسخة خطِّ
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Abstract

The Islamic calligraphers and shredders of the Holy Qur’an have 
been very interested in the history of the Islamic nation from its 
inception until our present age. Muslims have mastered the production 
of these holy Qur’ans in the most beautiful manner and most beautiful 
image, so that the viewer today of copying these calligraphy Qur’ans 
stands amazed by any aspect that he admires, is it the quality of 
the calligraphy, its brilliance, its accuracy, ornamentation And their 
overlapping, or the sobriety of making the covers, and the decorations 
and inscriptions made on them.

That is why we notice the interest of public and private libraries in 
the acquisition of copies of these Qur’ans, and among these libraries 
is the library of the Najaf al-Ashraf religious University library whose 
foundations were laid by the eminence of the distinguished scholar, 
Hujjat Al-Islam, Sayyed Muhammad Kalantej.

While I was indexing the manuscript treasury of this abundant 
library, may Allah preserve it, I noticed in it a number of important 
copies of the Holy Qur’an, which amounted to 15 handwritten copies, 
so this was a search.
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مة املقدِّ

��الم عىل مْن ال نب��يَّ بعَدُه، وع��ىل أهل بيتِه  الة، والسَّ احلم��د هللِ ح��قَّ مح��ده، والصَّ
ف الذي ال ُيستْقىص. جى، وذوي الَفضائل، والنُّهى، والرشَّ مصابيح الدُّ

وبعُد..
يف��ة قِد اكتس��بْت أمهيَّ��ة كبرة لدى املس��لمني  فم��ن البده��يِّ أنَّ املصاح��ف الرشَّ
ِع��رَب الُقرون، وه��ذه األمهيَّة تكمن يف ُقدس��يَّة الُقرآن الكريم؛ لكونِه مص��دَر التَّرشيع، 

.ة، واجلاللة عىل خاتم أنبياِئه اموّي الذي أنزلُه ربُّ العزَّ ستور السَّ والدُّ
يفة غايَة االهتاِمم  قون اإلسالميُّون باملصاحف الرشَّ لِذا فقِد اهتمَّ اخلطَّاطوَن، واملزوِّ
ة اإلسالميَّة منُذ النَّشأِة، وحتَّى عرِصنا احلَايل؛ فقْد تفنَّن املسلُمون من أجِل  عرب تاريخ األُمَّ
ٍة، وأمجل صورة، حتَّى أنَّ النَّاظر اليوم لنُس��خ  يفة بأهْبى ُحلَّ إِخ��راِج هذِه املصاحف الرشَّ
، ورونِقه،  يَّة يِقُف مدهوًش��ا بأيِّ جانٍب يعَج��ُب، هل بجودِة اخلطِّ تلك املصاحف اخلطِّ
ة مزج األل��وان، وتراكبها، وتداخلها، أم  خرفة، والتَّزوي��ِق، ومجاهلام، أم بدقَّ ��ة الزَّ أم بدقَّ

خارف، والنُّقوش. بَرصانة صناعة األغلفة، وما ُعمل عليها من الزَّ
ة عىل اقتناء ُنس��خ هذه املصاحف،  ة، واخلاصَّ وهل��ذا نالحُظ اهتامم املكتب��ات العامَّ
ينيَّة التي أْرسى دعائَمها  ومن بني هذه املكتبات خزانُة مكتبِة جامَعِة النَّجِف األرشف الدِّ

.د كالنرت ُة اإلسالم السيِّد حممَّ مة الفاضُل حجَّ سامحة العالَّ
ويف أثناِء فهرس��تي خلزانة خمطوط��اِت هذه املكتبة العامرة صاَن��ا البارُئ تعاىل من 
ة، والتي تبلغ 15  مان الحظُت فيها مجلًة من ُنس��خ املصاحف الرشيفة املهمَّ عاديات الزَّ
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يَّة، وبعد طلب األخ العزيز األستاذ الدكتور عّل األعرجّي)سلَّمه اهللُ تعاىل( إدراج  نس��خة خطِّ
��ة يف مدينة النجف  ة، واخلاصَّ يَّة املوج��ودة يف املكتب��ات العامَّ فه��ارس املصاح��ف اخلطِّ
األرشف يف ضم��ن مواضيع جملَّة املصب��اح املوقَّرة؛ وهلذا فقد عمل��ت عىل تضمني هذا 
يَّة املحفوظة يف خزانة خمطوطات مكتبِة جامعة  املوضوع فهرس��ًة لنُس��خ املصاحف اخلطِّ
��ة، وق��د نجُت يف ضم��ن عمل يف ه��ذا الفهرس عىل  ينيَّ��ة العامَّ  النَّج��ف األرشف الدِّ

ما يأيت:
يَّة بحسب تتابعها من  َل كلِّ ُنس��خة بني قوَس��ني رقم النسخة اخلطِّ : وضعُت أوَّ الاً أوَّ

رقم )15-1(.
قيق. ثانياًا: عنوان النُّسخة الدَّ

ثالثاًا: ذكرُت بني قوسنِي معُكوفنِي بيان ما تشتمل عليه النُّسخة.
يَّة  ا: وصٌف لبيان ما تزداُن به النُّس��خة، وما يميزها من غرها من النُّس��خ اخلطِّ رابعاً
، واسم النَّاسخ إن ُوِجَد، وتاريخ النَّسخ، ويف حالة  األخرى، وقد شمل ذلك: نوع اخلطِّ
عدم وجود تاريخ نس��خ، عملُت عىل حتديد زمن النُّس��خة من خالل القرون وبحس��ب 
الئل، ثمَّ وصف للنُّس��خة، وما تزدان ب��ه من مميِّزات  م��ا يتواف��ر لدينا من القرائ��ن والدَّ
قم  ��نات، وما يوجد عليها من إه��داءات ومتلُّكات، ووقفيَّات وغرها، ثمَّ ِذكر الرَّ وحمسِّ

التَّسلسّل الذي حتمله النُّسخة داخل املكتبة.
ولون��ه،  نوع��ه،  حي��ث  م��ن  دقيًق��ا  علميًّ��ا  وصًف��ا  األغلف��ة  وص��ف  ��ا:   خامساً

وما يزداُن به.
ّي، ويش��تمل عىل عدد الصحائف مرم��وًزا باحلرف )ص(،  ��ا: الوصف املادِّ سادساً
وعدد األس��طر مرم��وًزا باحلرف )س(، وقياس األوراق من حي��ث الطول، والعرض، 

وبالسنتمرت.
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مة من فهرسة خمطوطات جامعة  وأودُّ اإلشارة إىل أنَّني قد وصلُت إىل مراحل متقدِّ
النَّجف األرشف الدينيَّة، والذي س��رى النور قريًبا إْن ش��اء اهللُ تعاىل يف ضمن فهرٍس 

. خاصٍّ
��كر، ووافر العرف��ان إىل إدارة مكتبة جامعة  م بخالص الشُّ ويف اخلت��اُم أودُّ أن أتقدَّ
ين نجل املرحوم السيِّد  ينيَّة ممثَّلة بعميِدها س��امحة الس��يِّد ضياء الدِّ النّجف األرشف الدِّ
��د كالن��رت، وإىل جن��اب األخ العزي��ز فراس كاظم الفرطويّس مس��ؤول ش��ؤون  حممَّ
الطلب��ة، ومس��ؤول خزانة املخطوطات؛ جلهودهم الطيِّبة يف فس��ح املج��ال لنا من أجل 
يافة، وإىل  قات وحسن الضِّ عوبات واملعوِّ يَّة، وتذليل الصُّ تصوير، وفهرسة النُّس��خ اخلطِّ
ه( الذي كان خر داعم ودافع، وإىل جناب  جناب األخ الفاضل الشيخ مهنَّد العقايّب)دام عزُّ
األخ العزيز األس��تاذ الدكتور عّل األعرج��ّي وجهوده املباركة يف إبراز هذا الفهرس إىل 
حيِّ��ز الوجود، والش��كر موص��ول إىل مجيع اإلخ��وة العاملني يف جملَّة املصباح، س��ائلني 
شاد يف القول  ��داد والرَّ املوىل س��بحاَنه وتعاىل أن يمنَّ علينا وعليهم بدوام التَّوفيق، والسَّ

والعمل، إنَّه نِعم املوىل ونِعم النَّصر، واحلمُد هللِ ربِّ العاملني.

اد حيدر عبد الباري احلدَّ
مسؤول وحدة الفهرسة والتصوير

سة ة املقدَّ يف شعبة إحياء الرتاث الفكرّي يف العتبة العلويَّ
م احلرام سنة 1442ه� 2 شهر حمرَّ
املوافق 23 شهر آب سنة 2020م
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)1(

 القرآُن الكريم
]ُنسخة مشتملة عىل متام املصحف الرشيف ما خال سورة الفاحتة[

حة وعليه��ا إضافات يف احل��واش، جمدولة بخطٍّ  نس��خ حس��ن، ق12، مصحَّ
أمحر، مشكولة، ناقصة البداية )سورة الفاحتة فقط(، اللوحة االستهالليَّة األوىل 
لوح��ة فنيَّة مزخرفة، حييط باحلواش خطٌّ أمحر، أس��امء الس��ور القرآنيَّة وعدد 
آياهت��ا ومكان نزوهل��ا ُكتبت باملداد األمحر، الفاصلة ب��ني اآليات الرشيفة نقطة 
مح��راء، عالمات الوقف واإلطالق واملديِّ وغريها ُكتب��ت فوق اآليات القرآنيَّة 
��جدات باألمحر، عليها يف  باألمحر، ُمييِّزت األجزاء واألحزاب وأنصافهام والسَّ
ا، الورقة األخرية فيها  اق« ظاهراً ل سورة يس ختم بيضوي نقشه: »عبد الرزَّ أوَّ
برت يف س��ورة التوحيد وجزء من س��ورة الفلق، النُّس��خة من إهداء حسني كى 
اس��توان إىل مكتبة جامعة النجف األرشف الدينيَّة سنة 1341 شميس، متأثيِّرة 
قم التسلسل:  ة، حتمل الرَّ هات حربيَّ طوبة، عليها ترميم، وبقع لونيَّة وتشوُّ بالرُّ

.103

الغالف: كارتون، ورق أمحر، عطفه وأركانه جلد طبيعّي أسود.

ّي: 474ص، 15س، 20 × 14.8سم. الوصف املاديِّ
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)2(

 القرآن الكريم وترمجته
]ُنسخة مشتملة عىل متام املصحف الرشيف ما خال سورة الفاحتة[

حة وعليها إضاف��ات يف اهلوامش، جمدولة بالذهبّي  نس��ٌخ جييِّد، ق12، مصحَّ
واألزرق، نس��خة خزائنيَّة، مش��كولة، ناقص��ة البداية )س��ورة الفاحتة فقط(، 
بة ومزخرفة، حييط  اللوحة االس��تهالليَّة األوىل عبارة عن لوحة فنيَّة مجيلة مذهَّ
باهلوامش خطٌّ ذهبّي، أس��امء الس��ور القرآنيَّة وعدد آياهتا ومكان نزوهلا ُكتبت 
بة، اآلي��ات القرآنيَّة  بة داخ��ل كتائب مزخرفة ومذهَّ باألمحر ع��ىل أرضيَّة مذهَّ
ُكتب��ت داخل حقول م��ن خطٍّ ذهبّي، وُكتبت الرتمجة بالفارس��يَّة حتت اآليات 
داخ��ل حق��ول أصغر من حقول اآلي��ات بقليل وباملداد األمح��ر، الفاصلة بني 
ب حم��اط بأربعة نقاط زرق��اء، العالمات  اآلي��ات القرآنيَّة ش��كل دائري مذهَّ
القرآنيَّة ُكتبت فوق كلامت اآليات بخطٍّ أمحر، األجزاء واألحزاب وأنصافهام 
بة داخل أش��كال  ��جدات ُكتبْت باحلواش وبخ��طٍّ أمحر عىل أرضيَّة مذهَّ والسَّ
ة باألجزاء كلمة  بة مجيلة، وُكتب عىل األش��كال الزخرفيَّة اخلاصَّ زخرفيَّة مذهَّ
)وقف(، عليها ختم بيضوّي نقشه: »وقف مكتبة مقربة آية اهلل العظمى السييِّد 
قم  أبو احلس��ن األصفهايّن«، يف آخرها ختٌم مربَّع نقش��ه غري واضح، حتمل الرَّ

التسلسّل: 340.

ر  الغ��الف: جلد الگي، مزيَّن برس��وم نباتيَّة، عطفه جل��د طبيعّي أمحر، مترضيِّ
. قليالاً

ّي: 648ص، 12س، 25.7 × 16سم. الوصف املاديِّ
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)3(

 القرآن الكريم وترمجته
]ُنسخة مشتملة عىل متام املصحف الرشيف[

د جواد األصفه��ايّن، يف ي��وم االثنني 16 من  د باقر اب��ن حممَّ نس��ٌخ جّي��د، حممَّ
شهر ش��عبان املعظَّم سنة 1171ه�، نسخة خزائنيَّة، جمدولة بخطوط الذهبّي، 
واألزرق واألمح��ر، مش��كولة، عليه��ا تصحيح��ات وإضاف��ات يف اهلوامش، 
ل س��ورة البقرة عبارة عن لوحة  الصحيَفتان االس��تهالليَّتان لسورة احلمد وأوَّ
بة، أس��امء الس��ور وعدد آياهتا وم��كان نزوهلا ُكتبت  فنيَّ��ة مجيلة مزخرفة ومذهَّ
��مت الورقة  بة، ُقسيِّ بة داخل كتائ��ب مزخرفة ومذهَّ باألمح��ر عىل أرضيَّ��ة مذهَّ
بة، وحتت  نت اآلي��ات الرشيفة حماطة بغي��وم مذهَّ ع��ىل اثني عرش حق��الاً تضمَّ
كليِّ حقٍل ُكتبت الرتمجة بالفارس��يَّة وبخطٍّ أمح��ر، الفاصلة بني اآليات القرآنيَّة 
هبّي وألوان ُأخر، يف أعىل  قتان بالذَّ ثرّي مزخرَفَتان ومزوَّ ر وآخر كمَّ شكل مزهَّ
ق��ة بالذهبّي وألوان  األوراق ُرس��مت يف احلواش أش��كال زخرفيَّة مجيلة مزوَّ
بة وبخ��طٍّ أمحر من جهة اليم��ني لظهر الورقة  ُأخ��ر، ُكتب ع��ىل أرضيَّتها املذهَّ
االستخارة باملصحف الرشيف، وداخل الشكل من جهة اليسار لوجه الورقة 
ا األشكال يف املنتصف؛ فكتب داخلها يف ظهر الورقة عبارة:  ورة، أمَّ اس��م السُّ
»كرداين ق��رآن«، ويف وجه الورقة التَّالية عب��ارة: »برهان عظيم«، ويف ظهرها 
ُكت��ب عبارة: »وقف س��لطان نجف«، وُكتب عىل وجه الورق��ة التالية عبارة: 
»عب��د الرحي��م«، وهك��ذا إىل آخر املصح��ف الرشيف، األج��زاء واألحزاب 
بة داخل أش��كال  ��جدات ُكتب��ت باألمحر ع��ىل أرضيَّ��ة مذهَّ وأنصافه��ام والسَّ
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ة واح��دة باحلواش يف  ب��ة، كلمتا التعش��ري والتخميس ُكتبت مرَّ زخرفيَّ��ة مذهَّ
ل س��ورة البق��رة وبخطٍّ ذهبّي، حييط باحلواش إطار م��ن خطٍّ ذهبّي، ُكتبت  أوَّ
هلا وقفيَّة  كلمة )وقف( عىل البس��ملة من كليِّ س��ورة وبخطٍّ أمحر دقي��ق، يف أوَّ
بالفارس��يَّة لعبد الرحيم خان بن حاجي س��ليامن خان خدابنده بتاريخ 20 من 
ال املعظَّم س��نة 1293ه�، وختمه بيضوّي نقشه: »عبده عبد الرحيم  شهر شوَّ
ة حيازة املخطوطات، املتحف  ة اآلثار العامَّ ابن عبد الرمحن«، عليها ختم مديريَّ
طوبة  الوطن��ّي بالرقم: 19976 بتاريخ: 1977/3/7م، النس��خة متأثيِّرة بالرُّ

قم التسلسّل: 433. من أطراف الورق، حتمل الرَّ

ة، ورأس��يها وأركانا األربعة،  الغ��الف: جلد طبيعّي مش��مّش، مزيَّن بالط��رَّ
عطفه جلد طبيعّي بنيِّّي.

ّي: 742ص، 12س، 24.3 × 16.3سم. الوصف املاديِّ

)4(

 القرآن الكريم وترمجته
]ُنسخة مشتملة عىل متام املصحف الرشيف[

َنس��ٌخ جييِّ��د، ق11، نس��خة خزائنيَّ��ة، جمدول��ة بالذهب��ّي، واألزرق واألمحر، 
حة وعليها إضافات يف اهلوام��ش، الصحيَفتان االفتتاحيَّتان  مش��كولة، مصحَّ
نة بالذهبّي وألوان  واخلتاميَّتان عبارٌة عن لوحة فنيَّة غاية يف اجلامل مزخرفة ومزيَّ
نة احلواش بزخرفة  ُأخ��ر، الصحيَفَتان بعد االفتتاحيََّتني، وقب��ل اخلتاميََّتني مزيَّ
بة، أس��امء الس��ور وعدد آياهتا ومكان نزوهل��ا ُكتبت باللون األزرق  نباتيَّة مذهَّ
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بة داخل كتائب مؤطَّرة بزخرفة هندس��يَّة،  ا باألبي��ض عىل أرضيَّة مذهَّ وأحياناً
بة، الفاصلة بني اآليات القرآنيَّة شكٍل دائريٍّ  اآليات القرآنيَّة حماطة بغيوم مذهَّ
��طه نقطة محراء وحماط بخمسة نقاط زرقاء، عالمات التَّخميس  ب تتوسَّ مذهَّ
زة بالذهب��ّي وألوان ُأخ��ر، األجزاء  والتَّعش��ري عبارة عن ط��رر زخرفيَّ��ة مطرَّ
بة داخل  ��جدات ُكتبت باألبيض عىل أرضيَّة مذهَّ واألحزاب وأنصافهام والسَّ
يف  ب��ة، لفظ اجلاللة ال��وارد يف آيات املصح��ف الرشَّ أش��كال مزخرف��ة ومذهَّ
ل س��ورة براءة دعاء يقرأ قبل الرشوع بقراءة الس��ورة  ُكتبت بالذهبّي، عند أوَّ
د..  هل��ا إهداء حممَّ ُكت��ب باألمحر، حيي��ط باحلواش إطار من خ��طٍّ ذهبّي، يف أوَّ
إىل مق��ربة املرح��وم آية اهلل الس��ييِّد أبو احلس��ن األصفهايّن يف 17 ابان ماه س��نة 
1325شميّس، عليها ختم بيضوّي نقشه: »وقف ملكتبة مقربة آية اهلل العظمى 
قم التسلسل: 434. السييِّد أبو احلسن األصفهايّن«، متأثيِّرة بالرطوبة، حتمل الرَّ

ة ورأس��يها وأركان أربعة، داخل  ب، مزيَّن بالطرَّ الغ��الف: جلد طبيع��ّي مذهَّ
نة بتشكيلة زخرفيَّة مجيلة. ز بالطُّرر والكتائب، ذو لسان، وبطانة مزيَّ إطار مطرَّ

الوصف املاّدّي: 674ص، 14س، 24.4× 16.3سم.

)5(

 القرآن الكريم وترمجته
]ُنسخة مشتملة عىل بداية املصحف الرشيف إىل أوائل سورة هود[

نس��خ جييِّد، سييِّد غالم رضا ش��اه حيدرّي، بتاريخ 23 ش��هر ذي القعدة سنة 
ل املصح��ف وينتهي بآخر اجلزء احلادي  ل، يبدأ من أوَّ 1381ه���، املجلَّد األوَّ
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ل  ع��رش، جمدولة، مش��كولة، الصحيَفتان االس��تهالليَّتان لس��ورة الفاحتة، وأوَّ
ور وعدد  نة بإطار من خطوط األخرض والربتقايّل، أسامء السُّ س��ورة البقرة مزيَّ
مت الصحائف عىل عرشة حقول  آياهتا ومكان نزوهلا ُكتبت باملداد األمحر، قسيِّ
��ا إىل أحد عرش حقالاً ُكتبت اآليات داخلها، وأس��فل كليِّ حقٍل ُكتبت  وأحياناً
ة  يفة نقطة دائريَّ مجة بالفارس��يَّة وباللون األمحر، الفاصلة بني اآلي��ات الرشَّ الرتَّ
ا ترك مكانا فراغ، عالمات الوقف  بالل��ون الربتقايّل، وتارةاً بالذهب��ّي، وأحياناً
واإلط��الق واملديِّ والوصل وغريها ُكتبت فوق كلامت اآليات القرآنيَّة باألمحر، 
ل كليِّ سورٍة أو جزٍء ثمَّ  يف احلواش أعىل كليِّ صحيفٍة ُكتب رقم الصحيفة وأوَّ
يف،  رقم اجلزء، واس��م السورة ورقم تسلسلها يف ضمن سور املصحف الرشَّ
األج��زاء واألحزاب وأنصافهام ُكتب��ْت باللون األمحر داخ��ل دوائر باحلواش 
بة داخل ش��كٍل  ابع فقد ُكتب باللون األمحر عىل أرضيَّة مذهَّ ما خال اجل��زء الرَّ
ق بالذهب��ّي، وألوان ُأخر، حييط باحل��واش إطار من خطَّني  زخ��ريفٍّ مجيل مزوَّ
ل كليِّ جزٍء تعل��وُه كتيبة من  ��طهام خطٌّ أمحر س��ميك، أوَّ باللون األس��ود يتوسَّ
خط��وط الذهبّي، واألمحر م��ا خال اجلزء الراب��ع فتعلوه كتيب��ة مجيلة مزخرفة 
ب��ة، بني كليِّ جزٍء وآخ��ر صحيفة بيضاء، الصحيَفت��ان )95، 96( آخر  ومذهَّ
هلا  قة بالذهبّي، وأل��وان ُأخر، يف أوَّ اجلزء الثالث ُرِس��م عليهام لوح��ة فنيَّة مزوَّ
��د امللقَّب بصنيع  إه��داء احلاج س��ييِّد كاظم ش��اه حيدرّي ابن احلاج س��ييِّد حممَّ
التولية إىل مكتبة جامعة النَّجف األرشف الدينيَّة بتاريخ 23 ش��هر ذي القعدة 
س��نة 1381ه� املوافق 8 من ش��هر هبش��ت س��نة 1341ش��ميّس، عليها ختم 
قم  ة مكتبة املتحف العراقّي، حيازة املخطوطات، حتمل الرَّ ة اآلثار العامَّ مديريَّ

التسلسّل: 439.
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الغالف: جلد طبيعي بنّي.

ّي: 291ص، )10-11( س، 42 × 32سم. الوصف املاديِّ

)6(

 الُقرآن الكريم وترمجته
]ُنسخة مشتملة عىل أوائل سورة هود إىل أوائل سورة األحزاب[

نسخ جييِّد، سييِّد غالم رضا شاه حيدرّي، يف 23 شهر ذي القعدة سنة 1381ه�، 
ل اجلزء الث��اين عرش وينتهي  ل مع املجلَّد الث��اين، يبدأ من أوَّ ��د األوَّ آخ��ر املجلَّ
بآخ��ر اجل��زء احلادي والعرشي��ن، جمدولة، مش��كولة، الصحيفة االس��تهالليَّة 
ق��ة بالذهبّي،  نة بكتيب��ة زخرفيَّة مجيلة مزوَّ ل اجل��زء الث��اين عرش مزيَّ األوىل ألوَّ
وألوان ُأخر، أس��امء الس��ور وعدد آياهتا ومكان نزوهل��ا ُكتبت باملداد األمحر ما 
بة،  بة داخل كتيب��ة مزخرفة ومذهَّ خال س��ورة يوس��ف ُكتبت عىل أرضيَّة مذهَّ
مت الصحائف عىل عرشة حقول ُكتبت اآليات داخلها، وأسفل كليِّ حقٍل  قسيِّ
يفة نقطة  مجة بالفارس��يَّة، وباللون األمحر، الفاصلة بني اآليات الرشَّ ُكتبت الرتَّ
ا ت��رك مكانا فراغ، عالمات  ��ة باللون الربتق��ايّل، وتارةاً بالذهبّي، وأحياناً دائريَّ
الوقف، واإلطالق واملديِّ والوصل، وغريها ُكتبت فوق كلامت اآليات القرآنيَّة 
ل كليِّ س��ورة  باألمحر، يف احلواش أعىل كليِّ صحيفة ُكتب رقم الصحيفة، وأوَّ
ورة، ورقم تسلسلها يف ضمن ُسور املصحف  أو جزء ثمَّ رقم اجلزء واسم السُّ
 الرشي��ف، األجزاء، واألح��زاب وأنصافه��ام ُكتبْت باللون األمح��ر باحلواش 
بة داخل شكل  ما خال اجلزء الثاين عرش فقد ُكتب باللون األمحر عىل أرضيَّة مذهَّ
طهام خطٌّ  ب، حييط باحلواش إطار من خطَّني باللون األسود يتوسَّ زخريّف مذهَّ
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ا ما خال  ا لرسم الكتائب الزخرفيَّة الحقاً ل كليِّ جزٍء ظاهراً أمحر، ترك بياض أوَّ
بة، ب��ني كليِّ جزٍء، وآخر  اجل��زء الثاين عرش فتعل��وُه كتيبة مجيلة مزخرفة ومذهَّ
صحيف��ة، أو صحيَفتان بياض، يف آخر اجلزء اخلامس عرش إهداء احلاج س��ييِّد 
د امللقَّب بصنيع التولية إىل مكتبة جامعة  كاظم شاه حيدرّي ابن احلاج سييِّد حممَّ
النَّجف األرشف الدينيَّة بتاريخ: 23 ش��هر ذي القعدة سنة 1381ه� املوافق: 
ة مكتبة املتحف  ة اآلثار العامَّ 8 هبشت سنة 1341ش��ميّس، عليها ختم مديريَّ
العراقّي حيازة املخطوط��ات بالرقم: 20179 بتاريخ 1977/3/7م، حتمل 

قم التسلسّل: 440. الرَّ

الغالف: جلد طبيعّي بنّي.

ّي: 163ص، 10س، 41.2 × 32.3سم. الوصف املاديِّ

)6(

 الُقرآن الكريم وترمجته
]ُنسخة مشتملة عىل أوائل سورة األحزاب إىل متام املصحف الرشيف[

نس��خ جييِّد، سييِّد غالم رضا شاه حيدرّي، سنة 1381ه�، املجلَّد الثالث، يبدأ 
ل اجلزء الثاين والعرشي��ن، وينتهي بآخر املصح��ف الرشيف، جمدولة،  م��ن أوَّ
مش��كولة، أس��امء الس��ور وعدد آياهت��ا، ومكان نزوهل��ا ُكتبت بامل��داد األمحر، 
قسمت الصحائف عىل عرشة حقول ُكتبت اآليات داخلها، وأسفل كليِّ حقل 
ُكتبت الرتمجة بالفارس��يَّة وباللون األمحر، الفاصلة ب��ني اآليات الرشيفة نقطة 
ا بالذهب��ّي، يف احلواش أعىل كليِّ صحيفة ُكتب  ��ة باللون الربتقايّل وأحياناً دائريَّ
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ل كليِّ س��ورة أو جزء ثمَّ رقم اجلزء، واسم السورة، ورقم  رقم الصحيفة، وأوَّ
تسلس��لها يف ضمن س��ور املصحف الرشيف، األجزاء واألحزاب وأنصافهام 
��جدات فكتبت بخطٍّ أس��ود، حييط  ا السَّ ُكتب��ت بالل��ون األمحر باحل��واش، أمَّ
ل  طهام خطٌّ أمحر، ُترك بياض أوَّ باحلواش إطار من خطَّني باللون األسود يتوسَّ
ا ما خال اجلزء الرابع والعرشين  ا لرسم الكتائب الزخرفيَّة الحقاً كليِّ جزء ظاهراً
بة، بني كليِّ جزء وآخر صحيفة أو صحيَفتان  فتعلوه كتيبة مجيلة مزخرفة ومذهَّ
د  بياٌض، النسخة من إهداء احلاج سييِّد كاظم شاه حيدرّي ابن احلاج سييِّد حممَّ
��ب بصنيع التولي��ة إىل مكتبة جامعة النج��ف األرشف الدينيَّة بتاريخ 23  امللقَّ
ش��هر ذي القعدة س��نة 1381ه� املوافق 8 هبشت س��نة 1341شميّس، عليها 
قم:  ة مكتب��ة املتحف العراقّي حيازة املخطوطات بالرَّ ختم مديرية اآلثار العامَّ

20181 بتاريخ 1977/3/7م، حتمل الرقم التسلسّل: 441.

الِغالف: جلد طبيعي بنّي.

ّي: 437ص، 10س، 41.7 × 32.8سم. الوصف املاديِّ

)7(

 الُقرآن الكريم
ل املصحف الرشيف إىل أواسط سورة الكهف[ ]ُنسخة مشتملة عىل أوَّ

ل املصحف الرشيف وينتهي  ل، يبدأ من أوَّ نسخ حسن جّل، ق12، املجلَّد األوَّ
حة، أسامء  بآخر اجلزء اخلامس عرش آية 72 من سورة الكهف، مشكولة، مصحَّ
��ور وع��دد آياهتا، ومكان نزوهلا ُمييِّ��زت باملداد األمحر، العالم��ات القرآنيَّة  السُّ
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، وغريها ُكتبت ف��وق كلامت اآلي��ات باألمحر،  م��ن الوق��ف واإلطالق وامل��ديِّ
الفاصلة بني اآليات دائرة صغرية محراء، األجزاء واألحزاب وأنصافهام ُكتبت 
ل كليِّ جزء ورقة  ا باألمحر، عليها شطب ومسح لكلامت، أوَّ باألس��ود، وأحياناً
هلا وقفيَّة بالفارس��يَّة وجعل التَّولية  بياض ُكتب عليها رقم اجلزء باألمحر، يف أوَّ
ب  بي��د اآلخون��د مالَّ عبد احلميد خوراس��كايّن بتاريخ 30 ش��هر رجب املرجَّ
ل وآخر كليِّ جزء ُكتبت كلمة )وقف(، عليها ختم بيضوّي  سنة 1196ه�، أوَّ
نقش��ه: »أفوض أمري إىل اهلل عبده عبد املجيد بن..«، عليها ختم وقف مكتبة 
ة اآلثار  مقربة آية اهلل العظمى السييِّد أبو احلسن األصفهايّن، وعليها ختم مديريَّ
قم: 31477 بتاريخ 1977/8/28م، متأثيِّرة  ��ة حيازة املخطوطات بالرَّ العامَّ

طوبة، وعليها ترميم، حتمل الرقم التسلسّل: 442. بالرُّ

الغالف: جلٌد طبيعّي أمحر.

ّي: 1047ص، 8س، 33.3 × 20.5سم. الوصف املاديِّ

)8(

 القرآن الكريم
]ُنسخة مشتملة عىل أواسط سورة الكهف إىل آخر املصحف الرشيف[

ل  ��د الثاين، يب��دأ من أوَّ نس��خ حس��ن، بحجٍم كب��ري، وس��ميك، ق12، املجلَّ
حة، أسامء  ��ادس عرش إىل آخر املصحف الرشيف، مشكولة، مصحَّ اجلزء السَّ
الس��ور، وعدد آياهتا ومكان نزوهلا ُمييِّزت باملداد األمحر، العالمات القرآنيَّة من 
الوق��ف واإلطالق واملديِّ وغريها ُكتبت ف��وق كلامت اآليات باألمحر، الفاصلة 
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ب��ني اآليات دائرة صغرية محراء، كلامت التَّخميس، والتَّعش��ري ُكتبْت باألمحر، 
ا باألسود،  ��جدات ُكتبت باألمحر وأحياناً األجزاء واألحزاب وأنصافهام والسَّ
ا باألس��ود،  ل كليِّ ج��زء ورقة بياض ُكتب عليها رقم اجلزء باألمحر، وأحياناً أوَّ
جود باألس��ود وبخطٍّ دقيق، َكَتَب يف  ��جدات ُكتب دعاء السُّ حتت كلامت السَّ
ل س��نة  د قاس��م مرتىض من بعلبك بيَتنِي يف املوعظة بتاريخ ربيع األوَّ هلا حممَّ أوَّ
ل كليِّ جزء ُكتبت كلمة )وقف(، يف آخر النُّس��خة  1373ه��� وبخطٍّ أزرق، أوَّ
ب  عبارة: »يادگار عبد احلميد ابن السييِّد عّل املوسوّي يف يوم 21 رجب املرجَّ
د حسني  س��نة 1270ه�«، ويف ظهر الورقة التي تليها عبارة: »يادگار سييِّد حممَّ
ب س��نة 1270ه�«، عليها  بن س��ييِّد مري مري س��جادي بتاريخ 21 رجب املرجَّ
ختم بيضوّي نقُشه: »أفوض أمري إىل اهلل عبده عبد املجيد بن..«، وختم وقف 
ة  مكتبة مقربة آية اهلل العظمى السييِّد أبو احلسن األصفهايّن، وعليها ختم مديريَّ
ة حي��ازة املخطوطات بالرقم: 31476 بتاريخ 1977/8/28م،  اآلثار العامَّ

متأثيِّرة بالرطوبة، وعليها ترميم، حتمل الرقم التسلسّل: 443.

الِغالف: جلٌد طبيعّي أمحر.

ّي: 1070ص، 8س، 33.3 × 20.5سم. الوصف املاديِّ

)9(

 الُقرآن الكريم
]ُنسخة مشتملة عىل أوائل سورة البقرة إىل آخر سورة التوحيد[

د جواد قندهاري«،  ثلث جييِّد، ُكتب يف آخرها يف موضعنِي عبارة: »بخطيِّ حممَّ
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حة،  ق12، جمدول��ة بخطوط األمح��ر، والذهبّي، واألزرق، مش��كولة، مصحَّ
ادس��ة من س��ورة البقرة،  ناقص��ة البداية، والنَّهاي��ة تبدأ من منتصف اآلية السَّ
��مت الورقة عىل ثالثة حقول ُكتبِت اآليات  وتنتهي بآخر س��ورة التوحيد، قسيِّ
يف��ة داخلها بخطيِّ الثلث اجلّل، وبني كليِّ حقَلني أربعة أس��طر من اآليات  الرشَّ
ا  ور، وعدد آياهتا وحمّل نزوهلا ُكتبت بالذهبّي، وأحياناً بخطيِّ الثلث، أس��امء السُّ
��ب، األج��زاء وأنصافها  باألمح��ر، الفاصل��ة ب��ني اآليات ش��كل دائ��رّي مذهَّ
ور  ل بعض السُّ جدات ُكتبت باحلواش وبخطٍّ أسود، عند أوَّ واألحزاب، والسَّ
ة عن املعصومني باللغة الفارسيَّة،  ُكتبت يف احلاشية رواية يف فضل قراءهتا مرويَّ
وبخطيِّ نس��تعليق، ُكتبت كلمة )وقف( عىل بعض الصحائف، وعىل البس��ملة 
��يخ آية اهلل اخلراس��ايّن، وُكتب  هلا وقفيَّة عىل مقربة الشَّ من بعض س��ورة، يف أوَّ
عىل أوائل سورة سبأ عبارة: »وقف مقربة آية اهلل أبو احلسن«، متأثيِّرة بالرطوبة، 

عليها كثرٌي من البقع اللونيَّة، وعليها ترميم، حتمل الرقم التسلسل: 444.

الغالف: جلد طبيعّي أمحر داكن، عطُفه جلد طبيعّي أمحر فاتح.

ّي: 762ص، 11س، 35.5 × 21.5سم. الوصف املاديِّ

)10(

 الُقرآن الكريم وترمجته
]ُنسخة مشتملة عىل أوائل سورة البقرة إىل آخر سورة اإلرساء[

حة، ناقصة البداية  نس��خ حس��ٌن، ق12، جمدولة بخطٍّ أمحر، مش��كولة، مصحيِّ
والنيِّهاية، تبدأ من ُمنتصف اآلية )52( من س��ورة البقرة، وتنتهي بآخر س��ورة 
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ل  ور وعدد آياهتا ومكان نزوهلا ُكتبت باملداد األمحر، عند أوَّ اإلرساء، أسامء السُّ
مجة بالفارس��يَّة  كليِّ س��ورة ُكتب ما ورد يف فضلها أو فضل قراءهتا، ُكتبت الرتَّ
ا باألمحر، العالمات  يفة، ويف احلواش وبخطٍّ أس��ود وأحياناً حتت اآليات الرشَّ
، وغريه��ا مييِّزت باألمحر ف��وق كلامت  القرآنيَّ��ة من الوق��ف واإلط��الق واملديِّ
��جدات وعالمات التَّعش��ري  اآلي��ات، األج��زاء وأنصافه��ا واألحزاب، والسَّ
ة مكتبة املتحف  ة اآلث��ار العامَّ ُكتب��ت باحلواش بخطٍّ أمح��ر، عليها ختم مديريَّ
العراقّي حيازة املخطوطات بالرقم: 20171 بتاريخ: 1977/3/7م، متأثيِّرة 

بالرطوبة، وعليها ترميٌم، حتمل الرقم التسلسّل: 445.

الغ��الف: كارتون، قامش أمحر، عطف��ه جلٌد طبيعّي أمحر، كعب��ه مزّين بأربعة 
ُعَقٍد.

ّي: 578ص، 8س، 22 × 17سم. الوصف املاديِّ

)11(

 الُقرآن الكريم
]ُنسخة مشتملة عىل بداية املصحف الرشيف إىل أوائل سورة املاعون[

ل  نس��خ حسن، ق13، جمدولة، مش��كولة، ناقصة الوسط والنهاية، تبدأ من أوَّ
املصحف الرشيف، وتنتهي باآلية )2( من سورة املاعون، فيها تقديم وتأخري، 
ل س��ورة البقرة لوحة فنيَّة مجيلة  اللوَحتان االس��تهالليَّتان لس��ورة الفاحتة، وأوَّ
قة بالذهبّي، وألوان ُأخر، أسامء السور وعدد آياهتا ومكان نزوهلا  مزخرفة ومزوَّ
ُكتب��ت باملداد األمحر داخل حقول من خطوط خرضاء، العالمات القرآنيَّة من 
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الوق��ف واإلطالق، واملديِّ وغريها مييِّزت باألمحر فوق كلامت اآليات، الفاصلة 
ب��ني اآليات ش��كٌل دائ��رّي باللون األمح��ر حماط بالل��ون األخ��رض، األجزاء 
وأنصافه��ا واألحزاب ُكتبْت باحلواش بخطٍّ أس��ود، حييط باحلواش إطار من 
هلا تواريخ تولُّد بالفارسيَّة لسنة 1331، وسنة  ا أزرق، يف أوَّ خطٍّ أمحر، وأحياناً
��ة مكتبة املتحف  ة اآلثار العامَّ 1334، وج��ه الورقة األوىل عليه��ا ختم مديريَّ
العراقّي حيازة املخطوطات بالرقم: 20065 بتاريخ: 1977/3/7م، متأثيِّرة 

طوبة، عليها بقٌع لونيَّة، وعليها ترميٌم، حتمل الرقم التسلسّل: 446. بالرُّ

الغالف: كارتون، قامش أخرض، النُّسخة مغّلفة بورق بنّي فاتح.

ّي: 546ص، 14س، 16.4 × 10.6سم. الوصف املاديِّ

)12(

 الُقرآن الكريم
]ُنسخة مشتملة عىل أواسط سورة الصافات إىل أوائل سورة املاعون[

د عّل اب��ن مالَّ أّيوب، س��نة 1247ه���، جمدول��ة بالذهبّي  نس��خ حس��ن، حممَّ
حة، ناقصة البداية والوسط، تبدأ من اآلية )104(  واألزرق، مشكولة، مصحَّ
افَّات وتنتهي بآخر املصحف الرشيف، فيها تقديٌم، وتأخرٌي حتتاج  من سورة الصَّ
��ور وعدد آياهتا ومكان نزوهل��ا ُكتبت باملداد األمحر عىل  إىل ترتيب، أس��امء السُّ
ة، العالمات القرآنيَّة من الوقف واإلطالق،  بة داخل كتائب خاصَّ أرضيَّة مذهَّ
واملديِّ وغريها مييِّزت باألمحر فوق كلامت اآليات، الفاصلة بني اآليات القرآنيَّة 
��جدات ُكتبْت  بة، األج��زاء وأنصافه��ا واألحزاب والسَّ ��ة مذهَّ أش��كال دائريَّ
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باحل��واش باألمحر، حييط باحل��واش إطار من خطٍّ ذهبّي، وج��ه الورقة األوىل 
��د صادق بتاريخ 3  عليه��ا دعاء بطلب املغفرة بخ��طيِّ عبد احلميد ابن مالَّ حممَّ
م احلرام سنة 1260، عليها ختم بيضوّي نقشه غري واضح والظاهر  ش��هر حمرَّ
أنَّه: »فتاح املوس��وّي«، النُّسخة من إهداء حسني كى استوان إىل مكتبة جامعة 
ة اآلثار  النَّج��ف األرشف الدينيَّ��ة س��نة 1341 ش��ميّس، وعليها خت��م مديريَّ
��ة مكتبة املتحف العراقّي حيازة املخطوط��ات بالرقم: 19954 بتاريخ:  العامَّ
هات، وعليها ترميٌم،  ��رة بالرطوبة، مرومة، عليها تش��وُّ 1977/3/7م، متأثيِّ

حتمل الرقم التسلسّل: 447.

الغالف: جلٌد صناعّي أزرق فاتح )سامئّي(.

ّي: 490ص، 16س، 15.4 × 9سم. الوصف املاديِّ

)13(

 الُقرآن الكريم
]ُنسخة مشتملة عىل بداية املصحف الرشيف إىل أواخر سورة العاديات[

حة، ناقصة النيِّهاية، تبدأ من  نسخ حس��ٌن، جمدولة بالذهبّي، مش��كولة، مصحَّ
ي��ف وتنتهي باآلية )9( من س��ورة العادي��ات، اللوَحتان  ل املصح��ف الرشَّ أوَّ
ل س��ورة البقرة لوحة فنيَّ��ة مجيلة مزخرفة  االس��تهالليَّتان لس��ورة الفاحتة، وأوَّ
��ور، وع��دد آياهت��ا وحم��ّل نزوهلا ُكتب��ت بامل��داد األمحر،  ق��ة، أس��امء السُّ ومزوَّ
العالم��ات القرآنيَّة م��ن الوقف واإلطالق، واملديِّ وغريه��ا مييِّزت باألمحر فوق 
كل��امت اآلي��ات، الفاصلة بني اآلي��ات القرآني��ة نقطة دائرّية مح��راء، األجزاء 
وأنصافها واألحزاب والّس��جدات ُكتبت باحل��واش باألمحر، حييط باحلواش 



اد حيدر عبد الباري احلدَّ

(87

هـ(
14

41
 - 

2م
02

0(
ع 

ربي
ن 

عو
رب

األ
 و

حد
لوا

د ا
عد

ال

إطاٌر من خطٍّ أزرق، النُّس��خة من إهداء حس��ني كى استوان إىل مكتبة جامعة 
��ة اآلثار  النج��ف األرشف الدينيَّ��ة س��نة 1341ش��ميّس، عليه��ا خت��ُم مديريَّ
��ة مكتبة املتحف العراقّي حيازة املخطوط��ات بالرقم: 19977 بتاريخ:  العامَّ
هات، وعليه��ا ترميم، حتمل  ��رة بالرطوب��ة، عليها تش��وُّ 1977/3/7م، متأثيِّ

الرقم التسلسل: 448.

الِغالف: جلٌد صناعّي بنّي داكن، ذو دمارات فاحتة.

ّي: 462ص، 18س، 9.7 × 6.5سم. الوصف املاديِّ

)14(

 الُقرآن الكريم
]ُنسخة مشتملة عىل متام املصحف الرشيف[

نس��خ جييِّد، ق13، نس��خة خزائنيَّة، جمدولة بالذهبّي، واألزرق، مشكولة، يف 
َبتان بزخرفة  هلا أربعة صحائف، كلُّ صحيَفَت��ني متقابلتان مزخرَفتان ومذهَّ أوَّ
ل س��ورة البقرة عبارة  ��دة، ومجيل��ة، تليها صحيَفتان لس��ورة الفاحت��ة وأوَّ موحَّ
قتني بالذهب��ّي، وألوان ُأخر، الصحيَفتان  ع��ن لوَحَتني زخرفيَّتني مجيَل�َتني مزوَّ
ل س��ورة البقرة ُزييِّنت حواش��يهام بزخرفة  املتقابَلت��ان بعد س��ورة الفاحتة، وأوَّ
بة ُكتب  ة مذهَّ ة دائريَّ ��طها ط��رَّ نباتيَّة مجيلة، يف احلواش أعىل كليِّ صحيفة تتوسَّ
داخ��ل هذه الطُّ��رر من جهة اليمني وه��ي ظهور األوراق كلامت االس��تخارة 
��ورة،  باملصحف الرشيف، ومن جهة اليس��ار، وهي وجوه األوراق اس��م السُّ
��ور وعدد آياهتا ومكان  بة، أسامء السُّ حتيط بأس��طر اآليات الرشيفة غيوم مذهَّ
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قة بالذهبّي، وألوان أخر،  نزوهل��ا ُكتبت بالذهبّي داخل كتائب مزخرفة، ومزوَّ
ب��ة روايات عن  وُكت��ب بمحاذاهت��ا يف احلواش داخل أش��كال زخرفيَّ��ة مذهَّ
ورة بالفارسية وبخطيِّ التعليق، الفاصلة بني اآليات  املعصومنَي يف فضل السُّ
ق بالذهبّي، وألوان ُأخر، األجزاء وأنصافها  ر مزوَّ يفة ش��كٌل دائرّي مزهَّ الرشَّ
بة،  ��جدات ُكتبت بالذهبّي داخل أشكال مجيلة مزخرفة مذهَّ واألحزاب والسَّ
بة، حييط باحلواش إطار  ة مزخرفة ومذهَّ داخ��ل احلواش أعىل كليِّ صحيفة طرَّ
ي��ف صحيَفتان ختاميَّت��ان مزخرَفتان  م��ن خطٍّ ذهب��ّي، يف آخر املصحف الرشَّ
قت��ان بالذهبّي، وأل��وان أخر، متأثيِّرة بالرطوبة قلي��الاً من أطرافها، حتمل  ومزوَّ

الرقم التسلسل: 449.

ة كتب فيها عبارة: »مكتبة جامعة  الغالف: جلد الگي من اجلهَتني، مزيَّن بطرَّ
ُه َلُقْرآٌن  ة« تعلوها كتيبة ُكتب داخلها عبارة: »إِنَّ النَّج��ف األرشف الدينيَّة العامَّ
َكِري��ٌم«، وحتتها كتيبة ُكتب داخلها عبارة: »يِف كَِتاٍب َمْكنُون«، وبعدمها رأيَس 
ق بالذهبّي،  ة أركان أربع��ة وإطار مجيل مزخرف وم��زوَّ ة، وحتيط بالطرَّ الط��رَّ

ا. نة أيضاً وألوان ُأخر، بطانة الغالف مزيَّ

ّي: 460ص، 18س، 30.1 × 18.1سم. الوصف املاديِّ

)15(

 الُقرآن الكريم
]ُنسخة مشتملة عىل أوائل سورة البقرة إىل متام املصحف الرشيف[

حة، ناقصة البداية والوسط، تبدأ من  نس��خ حس��ٌن، ق13، مش��كولة، مصحَّ
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يف،  منتص��ف اآلي��ة )46( من س��ورة البقرة، وتنته��ي بآخر املصح��ف الرشَّ
اس��ُتكمَل مكان النقص يف الوس��ط بأوراق من نس��خة مطبوعة من املصحف 
ر، أس��امء الس��ور وعدد آياهتا ومكان  يف، واس��ُتكمل آخرها بخطٍّ متأخيِّ الرشَّ
نزوهلا ُكتبت بامل��داد األمحر، الفاصلة بني اآليات الرشيفة دائرة صغرية محراء، 
عالم��ات الوق��ف، واإلط��الق، وامل��ديِّ وغريه��ا ُكتب��ت فوق كل��امت اآليات 
جدات، وكلامت التَّعشري ُكتبت  باألمحر، األجزاء وأنصافها واألحزاب، والسَّ
باحل��واش باللون األمحر، ُكتبت كلمة )وقف( عىل البس��ملة من كليِّ س��ورة، 
صاص: »فرج اهلل ابن مالَّ  عليها يف منتصف سورة مريم عبارة ُكتبت بالقلم الرَّ
طوبة، عليها بقع لونيَّة، وعليها  د رضا كربالئّي س��نة 1338«، متأثيِّرة بالرُّ حممَّ

ترميٌم، حتمل الرقم التسلسل: 460.

ة ورأَس��يها، كعبه مفقود، الواجَهتان  الغ��الف: جلٌد طبيعّي أمحر، مزيَّن بالطرَّ
األماميَّة، واخللفيَّة مفصوَلتان.

ّي: 564ص، 15س، 29.5 × 20.5سم. الوصف املاديِّ

احلات( )واحلمُد هللِ الذي بِذكِره تتمُّ الصَّ
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مناذج من صور املصاحف الشريفة احملفوظة يف 

 خزانة خمطوطات مكتبة 

ة جامعة النجف األشرف الدينيَّ
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نموذج من املصحف الرشيف للنسخة رقم: 340
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الصفحتان االستهالليتان من املصحف الرشيف بالرقم: 433
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الصفحتان االستهالليتان من املصحف الرشيف بالرقم: 434
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الصفحتان اخلتاميتان من املصحف الرشيف بالرقم: 434
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الصفحة االستهاللية األوىل من املصحف الرشيف بالرقم: 440
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الصفحتان االستهالليتان من املصحف الرشيف بالرقم: 442



اد حيدر عبد الباري احلدَّ

(97

هـ(
14

41
 - 

2م
02

0(
ع 

ربي
ن 

عو
رب

األ
 و

حد
لوا

د ا
عد

ال

نموذج من املصحف الرشيف بالرقم: 444
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الصفحتان االستهالليتان من املصحف الرشيف بالرقم: 446
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نموذج من املصحف الرشيف بالرقم: 447
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الصفحتان االستهالليتان من املصحف الرشيف بالرقم: 449
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نموذج من آخر املصحف الرشيف بالرقم: 449





ة َجِفيَّ ِت النَّ ُة يِف امَلالَّ َراَساُت الُقْرآنيَّ الدِّ

 

ٌة ِدَراَسٌة بْبُلوْغرافيَّ

 

 )1437- 1439هـ=2016- 2018م(
)القسم الثاني(

حيدر كاظم اجلبورّي

Qur’anic Studies in Najafi Journals
A Bibliographic Study

(1437-1439 AH = 2016-2018 AD)
(Second Section)

Haider Kadhim Al-Jubouri
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�ص البحث ملخَّ


ت النجفيَّة:  راسات القرآنيَّة يف املجالَّ م لبحثي املوسوم ب�)الدِّ هذا القسم الثاين املتمِّ
��ة املوقَّرة،  1938-2015م(، املنش��ور يف الع��دد الس��ادس والعرشي��ن م��ن هذه املجلَّ

والبالغة عدد عنواناته أكثر من )800( بحًثا قرآنيًّا.
ة )2016-2018(، وبلغ جمموع الدراس��ات  ��ا القس��م الثَّاين فق��د غطَّ��ى امل��دَّ أمَّ
ت النجف )305( بحًثا قرآنيًّا، وتعدُّ هذه القائمة اإلحصائيَّة  والبحوث املنشورة يف جمالَّ
ت  راس��ات القرآنيَّة املنش��ورة يف املجالَّ يف ضمن مرشوع عزمُت القيام به يف إحصاء الدِّ

ا هبا. ا خاصًّ صُت لكلِّ حمافظة ملفًّ العراقيَّة وفهرستها، وقد خصَّ
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Abstract

This is the second section that complements my research entitled 
(Qur’anic Studies in Najafi Journals: 1938-2015 AD), published in the 
twenty-sixth issue of this esteemed journal, whose titles number more 
than 800 Quranic papers.

As for the second section, it covered the period (2016-2018), 
and the total number of studies and researches published in Najaf 
magazines reached (305) Qur’anic papers. This statistical list is part 
of a project that I intend to undertake in counting and indexing of 
Qur’anic studies published in Iraqi magazines, and I have devoted a 
special file Per province.
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منهجيَّة العمل
ت البحثيَّة؛ ملا هلا من قيمٍة علميَّة.. 1 ركزت عىل املجالَّ
اتَّبعت نظام املعجم يف ترتيب العنوانات.. 2
ذكرُت اس��م البحث باخلطِّ الغامق، واس��م الباحث، مع ذكر املجلَّة، والعدد، . 3

والتَّاريخ، وعدد الصحائف.
وضعُت رموًزا خمترصة )ع= العدد، ج= اجلزء، ص= الصفحة(.. )

ثبت املجالت
مة تعنى بالدراس��ات اإلنس��انيَّة، تصدر . 1 آداب الكوفة، جملَّة علميَّة فصليَّة حمكَّ

عن كليَّة اآلداب- جامعة الكوفة.
رة ُتعن��ى بالدراس��ات والبح��وث الرتاثيَّة، . 2 آف��اق نجفيَّ��ة، جملَّة فصليَّ��ة مصوَّ

��ة بش��ؤون النَّج��ف األرشف، صاحبها ورئي��س حتريرها   واملع��ارصة املختصَّ
د. كامل سلامن اجلبورّي.

ة تعنى بعلوم الفقه واألصول واحلديث، تصدر . 3 االس��تنباط، جملَّة نصف سنويَّ
س��ة احلكم��ة والعلم التابعة للح��وزة العلميَّ��ة يف النجف األرشف،  عن مؤسَّ
رئيس التحرير الش��يخ ثامر حكيم الس��اعدّي، مدير التحرير د. الش��يخ خالد 

غفورّي احلسنّي.
سة الرتاث النجفّي، . ) األصالة، جملَّة أدبيَّة ثقافيَّة علميَّة مستقلَّة، تصدر عن مؤسَّ

رئيس التحرير أ.د. حسن عيسى احلكيم.
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ة تصدر عن مركز عني، رئيس التحرير الش��يخ . 5 اإلص��الح، جملَّة فصليَّ��ة خمتصَّ
ثامر حكيم الساعدّي.

راس��ات . 6 ة يف النَّهضة احلس��ينيَّة، تعنى بالدِّ اإلصالح احلس��ينّي، فصليَّ��ة خمتصَّ
سة،  راس��ات احلس��ينيَّة التابع للعتبة احلسينيَّة املقدَّ الدينيَّة تصدر عن مركز الدِّ

النَّجف األرشف.
ة، ُتعنى بالدراسات والبحوث الرتاثيَّة واملعارصة . 7 ة س��نويَّ حوليَّة الكوفة، دوريَّ

ة بش��ؤون مدينة الكوفة، ومس��جدها املعظَّم، تصدر عن أمانة مسجد  املختصَّ
الكوفة واملزارات امللحقة به، رئيس التحرير د. كامل سلامن اجلبورّي.

م��ة ألغ��راض الرتقية العلميَّ��ة، النجف . 8 ��ة أكاديميَّة حمكَّ حوليَّ��ة املنت��دى، جملَّ
األرشف، رئيس التحرير أ.د. عبد األمر كاظم زاهد.

مة ُتعنى بالرتاث االسترشاقّي عرًضا ونقًدا، . 9 دراس��ات استرشاقيَّة، فصليَّة حمكَّ
راس��ات اإلس��رتاتيجيَّة يف النَّجف األرشف،  تصدر عن املركز اإلس��المّي للدِّ
التاب��ع للعتبة العبَّاس��يَّة، بإرشاف الس��يِّد أمحد الصايف، رئيس التحرير الس��يِّد 

هاشم املياليّن.
صيَّة يف احلوزة . 10 ة تعنى باألبح��اث التخصُّ دراس��ات علميَّة، جملَّة نصف س��نويَّ

العلميَّة، تصدر عن املدرسة العلميَّة )اآلخوند الصغرى( يف النَّجف األرشف، 
رئيس التَّحرير السيِّد جواد املوسوّي الغريفّي.

العقيدة، فصليَّة تعنى بمس��ائل العقيدة وعلم الكالم القديم واحلديث، تصدر . 11
راس��ات اإلس��رتاتيجيَّة يف النجف األرشف، التابع  عن املركز اإلس��المّي للدِّ
للعتبة العبَّاس��يَّة. بإرشاف الس��يِّد أمحد الصايف، رئيس التحرير الس��يِّد هاشم 

املياليّن.
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مة، تصدر ع��ن الكليَّة . 12 ��ة علميَّة فصليَّ��ة حمكَّ الكليَّ��ة اإلس��الميَّة اجلامع��ة، جملَّ
اإلسالميَّة اجلامعة، النجف األرشف.

مة، تصدر عن . 13 كليَّة الرتبية للبنات للعلوم اإلنس��انيَّة، جملَّة علميَّ��ة فصليَّة حمكَّ
كليَّة الرتبية للبنات، جامعة الكوفة.

مة، تصدر عن كليَّة . )1 ة علميَّة حمكَّ كليَّة الدراس��ات اإلنسانيَّة اجلامعة، جملَّة دوريَّ
الدراسات اإلنسانيَّة اجلامعة التي تغرَّ اسمها الحًقا ب�)معني(. )ينظر: معني(.

كليَّ��ة الش��يخ الطويّس اجلامع��ة، علميَّة فصليَّة تعنى بالدراس��ات اإلنس��انيَّة، . 15
تصدر عن كليَّة الشيخ الطويّس اجلامعة.

مة، تصدر عن كليَّة الفقه، جامعة الكوفة.. 16 كليَّة الفقه، جملَّة فصليَّة علميَّة حمكَّ
مة، تصدر عن كليَّة . 17 اللغة العربيَّة وآداهبا، جملَّة وطنيَّة عراقيَّة علميَّة فصليَّة حمكَّ

اآلداب، جامعة الكوفة.
مة، تصدر عن مركز دراسات . 18 مركز دراس��ات الكوفة، جملَّة فصليَّة علميَّة حمكَّ

الكوفة، جامعة الكوفة.
ى ب�)كليَّة . 19 مة تصدر عن كليَّة الكفيل، التي كانت ُتس��مَّ مع��ني، جملَّة فصليَّة حمكَّ

الدراسات اإلنسانيَّة( سابًقا.
صيَّة . 20 صيَّة فصليَّة، تصدر عن مركز الدراس��ات التخصُّ املنهج، جملَّة فكرية ختصُّ

در. د الصَّ يف فكر السيِّد الشهيد حممَّ
س��ة احلكمة للثقافة . 21 ينابيع، ثقافيَّة تعنى بنرش فكر أهل البيت، تصدر عن مؤسَّ

اإلس��الميَّة، املرشف العام الس��يِّد عبد احلس��ني القايض، رئيس التحرير فالح 
حسن عّل العّل.
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)حرف االألف(
ّ يف سورة البلد.. 1 آليَّات االتيِّساق النحوّي وأثرها يف التامسك النصيِّ

ق، )اللغة العربية وآداهبا(، ع26، 2017م، ص309- د. جليلة صالح العالَّ
.3(0

مة الطباطبائّي.. 2 آليات التفسري عند الفخر الرازي والعالَّ
د. حاكم حبيب الكريطّي، رش��ا س��عود عبد الع��ايل، )آداب الكوفة(، ع35، 

ج1، 39)1ه�=2018م، ص108-87.
3 ..)آليَّة التناصيِّ القرآيّن )قراءة تناصيَّة يف خطبة السييِّدة فاطمة

ع��امد صالح جوه��ر التميم��ّي، )الكليَّ��ة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع1)، ج2، 
37)1ه�=2016م، ص23)-52).

ة مقارنة.. 4 آية اخُلمس دراسة نقديَّ
إبراهيم كالنرتى، حمسن آل نبي، )كليَّة الفقه(، ع25، 2017م، ص71-)9.

آية الطواف بني الصفا واملروة )دراسة حتليليَّة(.. 5
أ.م.د. عادل عبَّاس النرصاوّي، )ينابيع(، ع77، 38)1ه�=2017م، ص6)-50.

األبعاد اجلامليَّة للتقديم والتأخري يف سورة الفاحتة.. 6
د. رسول بالوي، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(،ع1)، ج1، 37)1ه�=2016م، 

ص136-121.
األبعاد الدالليَّة للسياقات املتشاهبة يف املعنى يف النصيِّ القرآيّن.. 7

د. جليلة صالح صاح��ب، د. فضيلة عبد العباس، متارض قائد رايض، )آداب 
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الكوفة(، ع33/ ج2، 38)1ه�= 2017م، ص 220-187.
اه اللغوّي والقرآيّن يف تفسري احلروف املقطَّعة.. 8 االتيِّ

 س��اجد صب��اح مي��س العس��كرّي، )ينابي��ع(، ع69، 37)1ه���=2016م، 
ص10-)1.

9 ..ة عند اإلمام احلسن اهات التفسرييَّ االتيِّ
د حس��ني، )الكليَّ��ة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع39، ج1، 37)1ه�=  بت��ول حممَّ

2016م، ص262-233.
ة يف تفس��ري أن��وار التنزي��ل وأرسار التأوي��ل للق��ايض . 10 اه��ات التفس��رييَّ االتيِّ

البيضاوّي.
م.م. رياض عبد الرحيم حس��ني الباهّل، )حوليَّ��ة املنتدى(، ع25، 2016م، 

ص382-357.
ة . 11 ّ يف اخلط��اب القرآيّن »ق��راءة دالليَّة يف قصَّ االتيِّس��اق وأثره يف التَّامس��ك النصيِّ

النَّبّي سليامن«.
رج��اء حمس��ن مح��د، )الكليَّ��ة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(،ع1)، ج2، 37)1ه�= 

2016م، ص317-287.
12 ..االتيِّساق وأثره يف اخلطاب القرآين قراءة داللية يف قصة النبي سليامن

38)1ه���=2017م،  ج2،  ع33،  الكوف��ة(،  )آداب  مح��د،  حمس��ن   رج��اء 
ص01)-32).

أثر اختالف احلركة يف بنية الكلمة يف داللة األلفاظ القرآنيَّة.. 13
د ع��ّل، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامعة(،  مت��ارض قائ��د رايض، هدى صال��ح حممَّ

ع7)، 2018م، ص511-)53.
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أث��ر اإلب��دال يف إنت��اج الداللة م��ن خ��الل الق��راءات القرآنيَّة )س��ورة البقرة . 14
ا(. أنموذجاً

د. مه��دي حارث الغانمّي، إرساء ه��ادي رايض محد، )اللغة العربيَّة وآداهبا(، 
ع26، 2017م، ص08-395).

أثر التجويد يف تقويم اللسان لتحقيق التدبُّر.. 15
أمحد جاسم النجفّي، )ينابيع(، ع)7، 38)1ه�=2018م، ص133-128.

أثر التمثُّ��الت اجلامليَّة يف حتليل النصيِّ اإلبداعّي- الدراس��ات القرآنيَّة احلديثة . 16
ا. أنموذجاً

أمر عبُّودي عبد، )مركز دراسات الكوفة(، ع3)، 2016م، ص3)167-1.
أثر التنغيم والوقف يف داللة )هل( االستفهاميَّة.. 17

د. فاطم��ة عب��د األم��ر الس��المّي، )ينابي��ع(، ع)7، 38)1ه���=2018م، 
ص2-139)1.

ا.. 18 أثر َدالالت التَّْكراِر يف فهم النصيِّ القرآيّن تفسري األمثل أنموذجاً
د. حس��ن كاظم أس��د، د. حس��ني عّل حس��ني الفت��ّل، )كليَّة الفق��ه(، ع22، 

2016م، ص90-73.
أثر سياق احلال يف الداللة عىل الزمان يف التعبري القرآيّن.. 19

د. رياض كريم عبد اهلل البديرّي، مؤيَّد عبد املنعم موسى الشميساوّي، )اللغة 
العربيَّة وآداهبا(، ع28، 2018م، ص166-133.

20 ..األثر القرآيّن يف ديوان اإلمام احلسني
عاطي عبيات، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامعة(، ع3)، ج)، 2017م، ص81-

.103
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ين.. 21 أثر القرائن يف داللة املشرتك اللفظّي بني األصولييِّني واملفرسيِّ
��د جعفر حميس��ن الع��اريّض، )الكليَّة اإلس��الميَّة  حي��در جبَّ��ار دف��رت، د. حممَّ

اجلامعة(، ع2)، 2017م، ص205-187.
 األث��ر املتب��ادل ب��ني توايل ح��روف اجل��ريِّ وظاه��رة احل��ذف يف متاس��ك النصيِّ . 22

القرآيّن.
منته��ى جندي��ل حمس��ن، أ.م.د. أزهار عّل ياس��ني، )حوليَّة املنت��دى(، ع)3، 

2018م، ص53-)7.
ة العربيَّة من . 23 ين يف توجيه داللة االستعامل القرآيّن يف املعجامت اللغويَّ أثر املفرسيِّ

القرن اخلامس حتَّى القرن التاسع اهلجريَّنْي- ظاهرة الرتادف والفروق اللغوية 
ا. أنموذجاً

د جعفر حميسن، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، ع7)،  ابتهاج س��امع عّل، د. حممَّ
2018م، ص13)-30).

أثر النحو الكويّف يف تفسري القرآن يف القرن الثامن اهلجرّي.. 24
��ادة سويد، )آداب الكوفة(،  أ.د. عائد كريم علوان احلريزّي، حس��ن عبد السَّ

ع35، ج1، 39)1ه�=2018م، ص52-39.
اإلحالة يف آيات اخللود )دراسة دالليَّة(.. 25

��د فيصل حس��ن املوس��وّي، )الكليَّ��ة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع0)، ج2،  حممَّ
37)1ه�=2016م، ص618-598.

اختالف اإلعراب وأثره يف تعدد الداللة القرآنية.. 26
أ. د. عبد احلس��ني املب��ارك، هيثم عبد الزهرة رب��اط، )حوليَّة املنتدى(، ع27، 

2016م، ص 79-57.
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 االختي��ار األس��لوّب للبني��ة اللفظيَّ��ة يف الق��رآن الكري��م لفظت��ا: )اهلل- رب( . 27
ا. أنموذجاً

ي زبيبة، )ينابيع(، ع80، 39)1ه�=2018م، ص10-)1. د. مصعب مكِّ
األداء البي��ايّن وأث��ره الفنيِّّي وال��داليّل يف األلفاظ اجلارية جمرى املث��ل يف القرآن . 28

ا(. الكريم )التعبري الكنائّي أنموذجاً
أ. د. عقي��ل عبد الزهرة مبدر اخلاقايّن، رش��ا جليل ص��ادق الطرحيّي، )آداب 

الكوفة(، ع29، 37)1ه�=2016م، ص82-71.
ع الدينّي يف القرآن الكريم.. 29 إدارة التنوُّ

أ.م.د. صادق ش��اكر حممود املخزومّي، )كليَّة الشيخ الطويّس اجلامعة(، ع3، 
38)1ه�=2016م، ص26-213.

اإلدغام الكبري.. 30
تألي��ف: أيب عم��رو ب��ن الع��الء الب��رصّي )ت )15ه���(، برواية أيب ش��عيب 
السويّس )ت 261ه�(، تقديم وحتقيق د. فاطمة عبد األمر السالمّي، )حتقيق 

املخطوطات(، ع1، 2018م، ص136-81.
اإلدغ��ام الناقص واألصوات املطبقة بني جهود القدماء ونتائج علم األصوات . 31

احلديث.
م.د. عّل س��امي أمني، )مركز دراسات الكوفة(، ع7)، 2017م، ص111-

.1(7
اإلرادة ومفهومها يف آية التطهري.. 32

��د حس��ني ش��ربي، د. حمس��ن حي��دري، )آداب الكوف��ة(، ع35/ج1،  حممَّ
39)1ه�=2018م، ص36-11.
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أركان العلم واملعرفة يف القرآن الكريم وأثرها يف بناء عقيدة اإلنسان.. 33
د. رزاق حسني العرباوّي املوس��وّي، )العقيدة(، ع11، 38)1ه�=2016م، 

ص 136-115.
اإلرهاب بني اإلطار الغرّب واالستعامل القرآيّن دراسة يف الفقه اإلمامّي.. 34

أ.م.د. هاجر دوير حاش��وش، )كليَّة الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانيَّة(، ع23، 
م2، 2018م، ص102-75.

اإلرهاب بني املفهوم القرآيّن واملفهوم الوضعّي دراسة دالليَّة مقارنة.. 35
اح، )كليَّة الفقه(، ع23، 2016م، ص90-62. د. خولة مهدي شاكر اجلرَّ

أساسيَّات فهم النصيِّ القرآيّن ومصادر دراسته عند املسترشقني.. 36
د. عادل عبَّاس النرصاوّي، )دراسات استرشاقيَّة(، ع7، 2016م=37)1ه�، 

ص70-9.
أساليب التصاميم الزخرفيَّة لفاحتة املصحف الرشيف.. 37

ادّي، )كليَّة الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانيَّة(، ع21،  م.م. والء خضر طه العوَّ
2017م، ص16-373).

ا »دراس��ة . 38 أس��اليب الدعاة إىل اهلل، النبّي نوح واالمام احلس��ني أنموذجاً
قرآنيَّة تارخييَّة مقارنة«.

د هاشم املوسوّي، د. أمل سهيل عبد احلسينّي، )الكليَّة اإلسالميَّة  د. جبَّار حممَّ
اجلامعة(، ع3)، ج3، 2017م، ص65-29.

االستعارة وأثرها يف إثبات العقيدة يف القرآن.. 39
د. عهود حس��ني جرب، د. ميس��اء صالح وادي، ختام موسى شمخي، )اللغة 

العربيَّة وآداهبا(، ع26، 2017م، ص367-)39.
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استنباط األحكام الرشعيَّة من خالل القصص القرآنيَّة.. 40
، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع7)، 2018م،  ّ د حس��ن عّل جميد احِللِّ حممَّ

ص28-15.
41 ..أرسار اهلل يف القرآن لإلمام زين العابدين

د. عب��د الرمحن إبراهيم محد الغنطويّس، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامعة(، ع6)، 
ج3، 2018م، ص535-509.

مة الش��يخ عبد اهلل . 42 أرسار التناس��ب يف النصيِّ القرآيّن يف تفس��ري )تس��نيم( للعالَّ
اجلوادّي اآلمّل.

أ.م.د. أمحد رسن صحن، ميثم عزيز جرب، )حوليَّة املنتدى(، ع27، 2016م، 
ص192-159.

أسلوب التأيسيِّ يف القرآن الكريم دراسة حتليليَّة.. 43
م.د. ملياء مهدي س��عيد الش��مريّت، )كليَّ��ة الرتبية للبنات للعلوم اإلنس��انيَّة(، 

ع22، م2، 2018م، ص259-)28.
أسلوب الرشط واجلزاء يف سورة الطالق.. 44

د. سهر كاظم حسن، )حوليَّة املنتدى(، ع33، 2018م، ص96-83.
إشارات قرآنيَّة يف ناية الكون.. 45

د. فيصل ع��ّل مصطفى، )ينابي��ع(، ع80، 39)1ه���=2018م، ص110-
.117

ة(.. 46 إشكاليَّات التفسري الروائّي )دراسة نقديَّ
39)1ه���=2018م،  ع79،  )ينابي��ع(،  العس��كرّي،  صب��اح  س��اجد   م.م. 

ص22-18.
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إشكاليات وحلول ترمجة معاين النصيِّ القرآيّن.. 47
��ار، )مرك��ز دراس��ات الكوف��ة(، ع50، 2018م،  أ.م.د. ع��دي ج��واد احلجَّ

ص19-1.
 أصح��اب امل��كان املش��تمل ع��ىل الرعاي��ة اإلهليَّ��ة يف الق��رآن الكريم »دراس��ة . 48

دالليَّة«.
أ.م.د. مرت��ىض عبَّاس فالح، صف��اء محيد ضيوف، )حوليَّ��ة املنتدى(، ع25، 

2016م، ص11-383).
األصل اللغوّي وأثره يف التفسري البيايّن عند الدكتورة بنت الشاطئ.. 49

د جعفر العاريض، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامعة(،  حس��ن جليل علوان، د. حممَّ
ع7)، 2018م، ص322-297.

أصل املجاز عند الزمرشّي بني عجمه وتفسريه.. 50
د. أمل حس��ني حس��ن اخلاقايّن، )آداب الكوفة(، ع29، 37)1ه�=2016م، 

ص326-275.
األص��ول الثقافيَّة ومرجعيَّات األحكام القيميَّة للجواز النحوّي قراءة يف كتب . 51

اج. اء واألخفش والزجَّ معاين القرآن للفرَّ
أ.م.د. صاح��ب منش��د عبَّاس، )مركز دراس��ات الكوف��ة(، ع8)، 2018م، 

ص9)-72.
أص��وُل ومطالُب اإلص��الِح يف القرآِن الكري��ِم وحموريتُه يف النَّهضِة احلس��ينيَِّة . 52

الرشيفة.
د رضا مطر الرشيفّي، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، ع3)، ج3، 2017م،  حممَّ

ص95)-0)5.
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أضواء من القرآن الكريم يف رحاب ديوان ابن اجلنان األندليس.. 53
 ،  مس��عود ب��اوان ب��وري، ع��ّل صي��اداين، نرج��س لرس��تاين، حديث��ه مت��ويلِّ
)الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(،ع1)، ج1، 37)1ه���=2016م، ص13)-

.(26
إطاللة أسلوبيَّة عىل املستوى الداليّل يف الدعاء القرآيّن.. 54

د جواد اس��امعيل غانمي، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(،  رائدة عّل بور، د. حممَّ
ع5)، 2018م، ص196-177.

ة يف النجف االرشف.. 55 إطاللة عىل املدارس التفسرييَّ
ري. )ينابي��ع(، ع69، 37)1ه�=2016م،  اق أمحد الش��مَّ املحامي عبد ال��رزَّ

ص89-86.
االعتبار الدينّي يف املثل القرآيّن.. 56

اء، إرساء ش��اكر جودة، )آداب الكوف��ة(، ع33، ج1،  ��د كاظ��م البكَّ أ.د. حممَّ
38)1ه�=2017م، ص30-11.

ا.. 57 ة موسى أنموذجاً اإلعجاز الزمنّي يف الرسد القصّص القرآيّن قصَّ
أ.د. صب��اح عبَّ��اس عنوز، حليم عبَّ��اس عبيد، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامعة(، 

ع37، ج1، 37)1ه�=2016م، ص2-117)1.
إعجاز العدد يف القرآن الكريم.. 58

د. حسن عبد املجيد عبَّاس الشاعر، د. حيدر جبَّار عيدان، )الكليَّة اإلسالميَّة 
اجلامعة(، ع37، ج1، 37)1ه�=2016م، ص722-677.

اإلعجاز الغيبّي يف القرآن الكريم.. 59
أمحد جاسم النجفّي، )ينابيع(، ع78، 39)1ه�=2017م، ص25-20.
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ا(.. 60 اإلعجاز القرآيّن عند السييِّد املرتىض )دراسة يف الرصفة أنموذجاً
ار، )ينابيع(، ع79، 39)1ه�=2018م،  د حسني نصَّ أ.د. الشيخ صاحب حممَّ

ص101-96.
61 ..االقتباس القرآيّن يف خطاب االمام احلسني

د ياس��ني الشكرّي، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، ع3)، ج)، 2017م،  د. حممَّ
ص293-275.

االلتفات وأثره يف رفع الكفاية اإلعالميَّة للنصيِّ عند الزمرشّي )ت 538ه�(- . 62
ا. اف أنموذجاً تفسري الكشَّ

م.م. ع��الء مه��دي عبد اجلواد، )مركز دراس��ات الكوف��ة(، ع5)، 2017م، 
.1(2-115

ألفاظ )البعد( يف القرآن الكريم- دراسة دالليَّة.. 63
��اس، د. فاطمة عبد األمر الس��المّي، )الكليَّة اإلس��الميَّة  د. أس��امء ظاهر ونَّ

اجلامعة(،ع1)، ج1، 37)1ه�=2016م، ص583-539.
األلفاظ الدالة عىل رشوق الشمس يف القرآن الكريم )دراسة دالليَّة(.. 64

د موس��ى ج��واد، )آداب الكوفة(،  د. فاطم��ة عبد األمر الس��المّي، آالء حممَّ
ع31، ج2، 38)1ه�=2017م، ص332-291.

ألفاظ النظر يف القرآن الكريم- دراسة دالليَّة.. 65
م.م. ستَّار جبَّار هاش��م، )اللغة العربيَّة وآداهبا(، ع25، 2017م، ص353-

.380
اإلمام أمري املؤمنني يف آية املباهلة.. 66

د حسني، )ينابيع(، ع75، 38)1ه�=2018م، ص68-66. عبد الرزاق حممَّ
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اإلمام احلسن بني أدب احلوار وشواهد القرآن.. 67
 د. كاظم جواد املنذرّي، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، ع39، ج2، 37)1ه�=

2016م، ص613-579.
اإلمام احلسن يف الكتاب والسنَّة واألدب.. 68

د. عاطي عبيات، حسني جوبني النجفي، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، ع39، 
ج3، 37)1ه�=2016م، ص3-225)2.

ا.. 69 اً ا ومفرسيِّ اإلمام احلسني قارئاً
د. عصام كاظم الغالبّي، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامعة(، ع3)، ج1، 2017م، 

ص23)-9)).
اإلمام عّل والقرآن.. 70

د. خليل خلف بشر، )ينابيع(، ع68، 37)1ه�=2016م، ص75-72.
انتقال الصور وأثره الداليّل يف إيضاح املراد يف النصيِّ القرآيّن.. 71

أ.م.د. كاظم عبد اهلل عبد النبّي، )كليَّة الفقه(، ع25، 2017م، ص9)-70.
ة يف القرآن الكريم.. 72 اإلنسان وخصائص منهجيَّة الرتبية الفكريَّ

ة مح��ود عبد الواح��د، )كليَّة الفقه(،  أ.م.د. ياس��ني خضر جمبل، م.م. ش��كريَّ
ع27، 39)1ه�=2018م، ص172-139.

73 . ) أنس��نة الن��ّص الق��رآيّن عن��د احلداثييِّ��ني- النظ��ام اللغ��وّي )عربيَّ��ة الن��صيِّ
 

ا. أنموذجاً
أ.د. حاك��م حبي��ب الكريط��ّي، )اللغ��ة العربيَّ��ة وآداهب��ا(، ع26، 2017م، 

ص32-11.
االنعطاف��ات املصريي��ة يف باكورة احلراك اإلس��المي االني��ار القيمي للرعيل . 74
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ل للجامع��ات اإلس��الميَّة وموق��ف أه��ل البيت منها )حتكي��م القرآن  األوَّ
ا(. وصلح اإلمام احلسن أنموذجاً

نجوان نجاح اجل��دة، )اإلصالح(،ع2-3، 37)1ه���=2016م، ص179-
.213

أهل البيت واألنبياء يف القرآن الكريم اصطفاء إهلّي واجتباء رسايّل.. 75
د السيِّد حممود زوين، )العقيدة(، ع7، 37)1ه�=2016م، ص1)- أ.د. حممَّ

.120

حرف الباء
البحث الرصيّف يف سورة الرمحن.. 76

د. عالء ناجي جاس��م، )اللغة العربيَّة وآداهب��ا(، ع)2، 2016م، ص9)3-
.(02

البحث الصويّت يف سورة الرمحن.. 77
د. عالء ناجي جاسم، )كليَّة الفقه(، ع22، 2016م، ص180-)22.

ة يف القص��ص القرآيّن قصة آدم يف . 78 البعد الس��يميائّي حِلجاجيَّة البنية الرسديَّ
ا. سورة األعراف أنموذجاً

د. عقي��ل عبد الزهرة مب��در اخلاقايّن، بان أمني عمر، )اللغ��ة العربيَّة وآداهبا(، 
ع26، 2017م، ص108-91.

ا.. 79 ة أهل البيت اإلمام احلسن أنموذجاً البعد القرآيّن للسلوك األخالقّي عند أئمَّ
د. حس��ني محزة شهيد، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامعة(، ع39، ج3، 37)1ه�= 

2016م، ص209-)22.
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بعض صور القيامة يف الكتاب والسنَّة.. 80
حمسن عبد العظيم اخلاقايّن، )ينابيع(، ع76، 38)1ه�=2017م، ص37-32.

بالغة العدد يف سياق اآليات القرآنيَّة.. 81
��د الزبياري، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع0)، ج1،  د. ن��وري صابر حممَّ

37)1ه�=2016م، ص681-)72.
ا«.. 82 بواكري علوم القرآن يف نج البالغة »الوحي أنموذجاً

اد، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع2)، 2017م،  د احلدَّ د. عبد الس��ادة حممَّ
ص2-527)5.

حرف التاء
تأث��ر الشهرس��تايّن بروايات أه��ل البيت واإلم��ام الصادق يف أس��س فهم . 83

القرآن.
حس��ني خاكب��ور، أس��امء ايرانمن��ش، )الكليَّ��ة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع9)، 

2018م، ص 103-)11.
تأريخ القرآن.. 84

د. مجيل قاسم، )دراسات استرشاقيَّة(، ع8، 2016م=37)1ه�، ص9-)3.
تاريخ طباعة القرآن الكريم لدى املسترشقني.. 85

د. أن��ور حممود زن��ايت، )دراس��ات اس��ترشاقية(، ع13، 2018م=39)1ه�، 
ص15-)).

ا(.. 86 تأصيل النظام االجتامعي وفق املنظور القرآيّن )فلسفة العقوبة أنموذجاً
الشيخ عدنان احلساين، )املنهج(، ع27، 37)1ه�=2016م، ص28-13.
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تأويل اآليات القرآنية املتعلقة باملسائل الدينيَّة بني اإلسامعيليَّة واإلماميَّة االثني . 87
ا« دراسة مقارنة. ة »اإلمامة أنموذجاً عرشيَّ

د غياض،)الكليَّة اإلس��الميَّة  د عباس نعامن اجلبوري، قاس��م ش��هيد حممَّ حممَّ
اجلامعة(، ع9)، 2018م، ص270-231.

تليِّيات أسلوب النفي يف سورة التوبة.. 88
أن��وار جاس��م عوي��د، )الكليَّ��ة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع5)، 2018م،  د. 

ص09-373).
تليِّيات القرآن الكريم يف احلياة العمليَّة لإلمام عّل بن احلسني.. 89

��د زاده، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع6)، ج2، 2018م،  د. مرضي��ة حممَّ
ص3)178-1.

التحديد القرآيّن لقياس الزمن.. 90
د. فيصل عل البصام، )ينابيع(، ع78، 39)1ه�=2017م، ص)19-1.

حتلي��ل كلمة )أج��ذم( يف كالم النب��ّي »من تعلَّم الق��رآن ثمَّ نس��يه لقي اهلل يوم . 91
القيامة وهو أجذم«.

أ.د. حس��ني خاكبور، إس��امعيل أمحد زهى، أس��ام ايرامنش، )آداب الكوفة(، 
ع36، 39)1ه�=2018م، ص28-11.

التحول الداخّل يف قراءة أب عمرو بن العالء البرصّي )ت 154ه�(.. 92
��ان، د. غانم كامل س��عود، )اللغة العربيَّة وآداهبا(، ع23،  د. كاظم عودة خشَّ

2016م، ص392-365.
كيبيَّة يف نسق الدعاء واإلجابة يف النَّص القرآيّن.. 93 التَّحوالت الرتَّ

م.د. حسني عّل حسني املهدي، )حوليَّة املنتدى(، ع25، 2016م، ص)23-
.27(
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تداعيات فهم الناسخ واملنسوخ يف القرآن عند املسترشقني.. 94
)ينابي��ع(، ع75، 38)1ه���=2018م،  الن��رصاوّي،  عبَّ��اس  ع��ادل  أ.م.د. 

ص20-)2.
ا.. 95 ة النبّي موسى نموذجاً الرتاكيب املختزلة يف احلوار القرآيّن قصَّ

أ.م.د. عبد اجلبَّار عبد أمر هاين، مقداد عبد العظيم فاضل، )حوليَّة املنتدى(، 
ع29، 2017م، ص)151-10.

الرتبية القرآنيَّة واالستقامة.. 96
38)1ه���=2017م،  ع73،  )ينابي��ع(،  الفت��الوي،  كاظ��م  ��د  حممَّ  د. 

ص80-)8.
97 ..الرتبية القرآنيَّة وبناء الفكر القيمي لإلمام احلسني

��د كاظ��م حس��ني الفت��الوّي، )ينابي��ع(، ع72، 38)1ه���=2016م،  د. حممَّ
ص15-10.

( من منظور لسانيَّات اخلطاب.. 98 ترتيب املقاطع يف سور جزء )عمَّ
از، )كلي��ة الفق��ه(، ع)2، 2017م،  عه��ود حس��ني جرب فرق��ان مهدي الك��وَّ

ص196-170.
ترمجات القرآن إىل لغات البلقان.. دراسة تأرخييَّة.. 99

د. حامد نارص الظاملي، )دراس��ات اس��ترشاقيَّة(، ع10، 2017م=38)1ه�، 
ص18-11.

100 ..الرتغيب والرتهيب منهٌج تربوي للقرآن الكريم ولإلمام احلسني
أ.د. فاطم��ة عبد األمر الفتالوي، م. د. زهراء رؤوف املوس��وّي، )اإلصالح 

احلسينّي(، ع16، 37)1ه�=2016م، ص189-167.
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تركي��ب اجلمل��ة الواصفة للق��رآن الكريم يف الن��ّص القرآيّن يف ض��وء القرائن . 101
ة. اللفظيَّة واملعنويَّ

أ.د. حي��در جبَّ��ار عي��دان، هاش��م جبَّ��ار ص��دام، )آداب الكوف��ة(، ع27، 
37)1ه�=2016م، ص158-127.

التسامح والتعايش السلمّي يف نصوص القرآن.. 102
ام، )ينابيع(، ع79، 39)1ه�=2018م، ص87-82. أ.د. فيصل عّل البصَّ

ا.. 103 التشبيه والتمثيل يف القرآن الكريم سورة الرمحن أنموذجاً
نضة صاحب الرشيفّي، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، ع0)، ج2، 37)1ه�= 

2016م، ص90)-505.
ة، والعلامء »قراءة أدبيَّة«.. 104 ف يف منظور القرآن، والسنَّة النبويَّ التصوُّ

رفعت اس��وادي عبد حس��ون النايش، )الكليَّ��ة اإلس��الميَّة اجلامعة(، ع2)، 
2017م، ص736-711.

التطور الداليّل لصفات اجلبال يف القرآن الكريم.. 105
د. عّل س��واري، أ.م.د. محيد أمحدان، )ينابي��ع(، ع)7، 38)1ه�=2018م، 

ص15-10.
يِغ يف تفسري الطُّويّس )ت 460ه�(.. 106 اَلَلِة الصَّ ُد ديِّ َتَعدُّ

د البع��اج، )اللغة العربيَّ��ة وآداهبا(،  ��د هادي حممَّ د. حي��در جبار عيدان، حممَّ
ع27، 2018م، ص187-)22.

ا.. 107 تغيري اخلطاب من منظور قرآيّن- سورة يوسف أنموذجاً
م.د. ه��دى تكليف جميد، )آداب الكوف��ة(، ع37، ج1، 0))1ه�=2018م، 

ص0-223)2.
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التفسري العلمّي يف القرآن الكريم مع نامذج تطبيقيَّة.. 108
أسعد حمسن كاظم، )معني = كلية الدراسات اإلنسانيَّة اجلامعة، سابًقا(، ع8، 

2018م، ص60-35.
التفسري املغيَّب يف الرتاث الشيعّي.. 109

أ.م.د. خليل خلف بشر، )ينابيع(، ع79، 39)1ه�=2018م، ص16-10.
ا.. 110 مة البيضاوّي نموذجاً التفسري ومعامله بنظرة حتليليَّة يف ]ال�[�سرية العلميَّة للعالَّ

س��يِّد غالم س��يِّد أمحدي، أ.م.د. عبد الرضا عطايش، )آداب الكوفة(، ع37، 
ج1، 0))1ه�=2018م، ص222-187.

مة الطباطبائّي.. 111 التقديم والتأخري بني الفخر الرازّي والعالَّ
أ.د. حاكم حبيب الكريطي، رش��ا س��عود عبد العايل، )اللغة العربيَّة وآداهبا(، 

ع25، 2017م، ص1)-60.
ة يف بعض النص��وص املنتقاة يف القرآن الكريم . 112 تق��ص تصنيف الصفات الثانويَّ

ة(. )باللغة اإلنكليزيَّ
ف��الح عبد احلس��ن عطيَّة الت��ويب، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(،ع0)، ج2، 

37)1ه�=2016م، ص5-21.
التقنيات البيانيَّة يف اإلبالغ القرآيّن.. 113

هرة مب��در اخلاقايّن، )الكليَّة  د. فاطمة عبد األمر الس��المّي، د. عقيل عبد الزَّ
اإلسالميَّة اجلامعة(، ع7)، 2018م، ص92-73.

تقنيَّة احلوار يف اإلبالغ القرآيّن.. 114
د. عقي��ل عبد الزهرة مبدر اخلاق��ايّن، د. فاطمة عبد األمر الس��المّي، )اللغة 

العربيَّة وآداهبا(، ع23، 2016م، ص56-29.
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تقييم لبحث جون برتون حول مجع القرآن يف موس��وعة القرآن الكريم ]باللغة . 115
ة[. اإلنكليزيَّ

د مر جليل، سيِّد مهدي مرزا بابايي، )آداب الكوفة(،  ه، عل حممَّ رمحن عرشيَّ
ع35، ج1، 2018م، ص8-135)1.

تكامل البيان القرآيّن عند أهل البيت.. 116
د. هدى عّل اخلالدّي، )كليَّة الفقه(، ع26، 2017م، ص7-217)2.

التكربُّ يف القرآن الكريم دراسة موضوعيَّة وحتليليَّة.. 117
د. فضيلة عبد العبَّاس حسن األسدّي، )اللغة العربيَّة وآداهبا( ع25، 2017م، 

ص267-)30.
ّي . 118 ل املكيِّ التامسك واالتيِّس��اع ببنية تركيب اجلملة القرآنيَّة يف )سور قصار املفصَّ

وأواسطه(.
أ.م.د. عب��د اجلبَّار عبد األمر هاين، م.م. صفاء جواد قرج، )حوليَّة املنتدى(، 

ع31، 2017م، ص356-325.
التمثيل بالوضيع يف القرآن الكريم.. 119

يد اهلل رفيعي، رمضان رضائي، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، ع5)، 2018م، 
ص271-253.

التناصُّ القرآيّن يف أشعار أديب كامل الدين.. 120
أ.م.د. نعيم عموري، )مركز دراس��ات الكوفة(، ع7)، 2017م، ص205-

.219
121 ..اد التناص القرآيّن يف الديوان املنسوب لإلمام السجَّ

د. عاط��ي عبي��ات، )الكليَّ��ة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع6)، ج2، 2018م، 
ص293-)31.
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التناظر يف تركيب اآليات الواصفة للقرآن الكريم، دراسة دالليَّة.. 122
د. هاش��م جبَّ��ار الزريّف، )كليَّة الش��يخ الط��ويّس اجلامع��ة(، ع)، 38)1ه�= 

2017م، ص352-327.
ة[.. 123 التوازي يف سور منتخبة من القرآن الكريم ]باللغة اإلنكليزيَّ

س��عيد مهدي عبد الرحيم، باس��م جبر كاظم، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامعة(، 
ع50، ج2، 2018م، ص83-71.

التوجيه الداليّل آليات اجلنايات- دراسة حتليليَّة.. 124
د. ع��ادل عبَّ��اس الن��رصاوّي، )كليَّة الدراس��ات اإلنس��انيَّة اجلامع��ة(، ع6، 

2016م، ص169-131.
د الزوجات يف القرآن.. 125 التوجيه الداليّل آلية تعدُّ

)ينابي��ع(، ع79، 39)1ه���=2018م،  الن��رصاوّي،  عبَّ��اس  ع��ادل  أ.م.د. 
ص)28-2.

اذيِّ يِف ُلَغِة الُقْرآِن الَكِريم- امَلْتُبوُع ِمنُْه وامَلْدُفوع.. 126 التوجيه النَّْحِويُّ للشَّ
د. نرصالدي��ن وهايب، )اللغ��ة العربيَّة وآداهب��ا(، ع23، 2016م، ص393-

.((0
127 ..ع الداليّل يف القرآن الكريم وتطبيقاته يف روايات أهل البيت التوسُّ

د. يعقوب يوس��ف اليارسّي، )ينابيع(، ع67، 37)1ه�=2016م، ص10-
.16

التوصيف الصويّت والداليّل ألصوات الطبيعة يف القرآن الكريم.. 128
د. ع��ادل عباس النرصاوّي، )ينابي��ع(، ع68، 37)1ه�=2016م، ص10-

.15
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د مهدي اجلواهرّي.. 129 توظيف التعبريات القرآنيَّة يف األشعار السياسيَّة لدى حممَّ
جنت نرصى، مراديان، عّل أكرب، مرزايي احلس��ينّي، س��يِّد حمم��ود، )الكليَّة 

اإلسالميَّة اجلامعة(، ع8)، 2018، ص219-199.
130 ..توظيف النصيِّ القرآيّن عند اإلمام احلسني

د عّل عبُّود احلس��يني، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، ع3)، ج5، 2017م،  حممَّ
ص722-715.

حرف اجليم
َجْعَفُر احُلَسْينّي ومنهجه يف دراسة البالغة القرآنيَّة يف ضوء علم املعاين )أحوال . 131

ا(. اجلملة اختياراً
صب��اح ش��هاب راه��ي، أ.د. مرتىض عبَّاس فال��ح، )حوليَّة املنت��دى(، ع35، 

2018م، ص309-))3.
مجالي��ات مقت��يض احلال ومواض��ع اخل��روج عنها يف الق��رآن الكري��م التقديم . 132

ا. والتأخري أنموذجاً
أ.م.د. أمر حس��ني رس��ول نيا، د. عّل نجفي ايوكي، )آداب الكوفة(، ع37، 

ج1، 0))1ه�=2018م، ص700-685.
مجالية التقابل الزمنّي يف الربع األخري من القرآن الكريم »دراسة دالليَّة«.. 133

د جن��ت فر، )الكليَّة  د حس��ن معصومي، أ.م.د. حممَّ ه��دى قرئل، أ.م.د. حممَّ
اإلسالميَّة اجلامعة(، ع50، ج1، 2018م، ص310-291.

مجع القرآن الكريم وتدوينه.. 134
)ينابي��ع(، ع78، 39)1ه���=2017م،  الن��رصاوّي،  عبَّ��اس  ع��ادل  أ.م.د. 

ص13-10.
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ار واملعاندي��ن عىل األنبياء . 135 دة يف خط��اب رديِّ الكفَّ اجلمل��ة االس��ميَّة املثبتة املؤكَّ
سل يف القرآن الكريم. والرُّ

عبد األمر جرب سهيل آل برصي، د. تراث حاكم الزيادي، )الكليَّة اإلسالميَّة 
اجلامعة(، ع0)، ج1، 37)1ه�=2016م، ص97)-521.

اجلناس يف القرآن الكريم بُبعَديه املعنوّي واجلاميّل.. 136
د. مصعب مكي زبيبة، )ينابيع(، ع75، 38)1ه�=2018م، ص19-16.

ة.. 137 َذَتني يف الصالة دراسة نقديَّ جواز قراءة املعويِّ
الش��يخ حيدر اليعقويّب، )االس��تنباط(، ع2، 39)1ه�=2018م، ص207-

.228
ان.. 138 جوانب من داللة السياق يف النصيِّ القرآيّن عند د. متَّام حسَّ

أ.د. عدنان عبد الكريم مجعة، )حوليَّة املنتدى(، ع25، 2016م، ص21-11.

حرف احلاء
احلروف املقطَّعة يف القرآن الكريم )دراسة حتليليَّة(.. 139

أ.د. عائد كريم علوان احلريزّي، )كليَّة الدراس��ات اإلنس��انيَّة اجلامعة(، ع5، 
2016م، ص9)-61.

احلروف املقطَّعة من وجهة نظر املسترشقني.. 140
د جواد اسكندرلو، )دراسات استرشاقيَّة(، ع15، 2018م=39)1ه�،  د. حممَّ

ص3)-72.
احلسني والقرآن.. 141

د. خلي��ل خلف بش��ر، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع3)، ج)، 2017م، 
ص8-637)6.
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احلواس وأثرها يف الرتغيب والرتهيب القرآيّن.. 142
د. حكمت عبيد اخلفاجّي، حمسن عبد العظيم هادي، )اللغة العربيَّة وآداهبا(، 

ع26، 2017م، ص90-57.

حرف اخلاء
خاتم األنبياء يف القرآن الكريم )دراس��ة استكش��افيَّة آلليَّات مواجهة الرس��الة . 143

اإلهليَّة(.
الش��يخ د. عبداإلل��ه الش��بيبّي، )العقي��دة(، ع12-13، 38)1ه�=2017م، 

ص272-187.
ة للرسول لتفاعل الناس يف آيٍة واحدة چھ ھ . 144 اخلصائص القياديَّ

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۇ ۆ ۆچ.

اق حس��ني العرب��اوّي املوس��وّي، )العقي��دة(، ع12-13، 38)1ه���=  د. رزَّ
2017م، ص2-117)1.

اخلطاب احلسينّي وأثر القرآن فيه.. 145
د الربيعّي، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، ع3)، ج3،  د. عبد احلسني طاهر حممَّ

2017م، ص292-269.
اخلفاء يف عود الصفة عىل موصوفها يف القرآن الكريم.. 146

أ. د. حاكم حبيب الكريطي، د. وداد حامد السالمّي، )آداب الكوفة(، ع30، 
38)1ه�=2017م، ص90-81.

اخلفاء يف املبدل منه يف القرآن الكريم.. 147
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أ. د. حاكم حبيب الكريطي، د. وداد حامد السالمّي، )اللغة العربيَّة وآداهبا(، 
ع23، 2016م، ص28-11.

اخلالف النحوي يف متاسك النص القرآين يف ضوء اللسانيات املعارصة )اإلحالة . 148
أنموذجا(.

الط��ويس اجلامع��ة(، ع2،  الش��يخ  ��د زنكن��ة، )كلي��ة  د. ش��يامء رش��يد حممَّ
37)1ه�=2016م، ص195-159.

ا(.. 149 خالفة اخللفاء الثالثة يف امليزان )تفاسري الفريَقني أنموذجاً
ج2،  ع35،  الكوف��ة(،  )آداب  س��بهاين،  رؤوف  د.  ن��زاد،  س��لامين  ع��ادل 

39)1ه�=2018م، ص308-283.
خلود الغدير يف القرآن الكريم.. 150

أ.م.د. مرت��ىض عبد البنّي الش��اوي، )ينابي��ع(، ع77، 38)1ه���=2017م، 
ص10-)1.

اخلواص البالغيَّة لطواسيم القرآن الكريم.. 151
ي زبيبة، أ. د. مشكور كاظم العوادي، )كليَّة الدراسات اإلنسانيَّة  مصعب مكِّ

اجلامعة(، ع7، 2017م، ص1)-70.

حرف الدال
دراس��ة اآلراء يف حتدي��د مكان جنَّة النب��ّي آدم يف نظر عل��امء اجلغرافيا التارخييَّة . 152

ي القرآن الكريم والعهد القديم. وعلامء اآلثار ومفرسيِّ
د. طاه��رة س��ادات طباطبائ��ي أم��ني، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع8)، 

2018، ص300-273.
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دراسة أسلوبية يف الصوت والتكرار يف سورة الذاريات.. 153
د. نعي��م عم��وري، )آداب الكوفة(، ع30، 38)1ه���=2017م، ص217-

.236
دراسة تطبيق الصورة يف التناّص القرآيّن ألمحد حمرم.. 154

د حس��ن معصومي، س��يِّد أكرب غضنف��ري، مليحة اس��امعيل وردنجاين،  حممَّ
)الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، ع9)، 2018م، ص12-399).

دراسة توظيف القصص القرآيّن يف رواية أوالد حارتنا لنجيب حمفوظ.. 155
نعيم عموري، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، ع37، ج1، 37)1ه�=2016م، 

ص19)-2)).
ة بني . 156 دراس��ة مس��توى التزام املرتمجني الف��رس للقرآن الكريم بالف��روق اللغويَّ

ألفاظ حقل »العلم« الداليّل.
عيس��ى عودة محادي، حممود مرزائي احلسني، عّل نظرّي، )الكليَّة اإلسالميَّة 

اجلامعة(، ع7)، 2018م، ص193-171.
ا.. 157 دالالت السياق القرآيّن سورة املرسالت أنموذجاً

م.م. مهند أمحد إبراهيم. )حوليَّة املنتدى(، ع31، 2017م، ص36-13.
158 ..داللة آيَتي )املباهلة والتطهري( يف صلح اإلمام احلسن

د. عدنان كاظم مهدي، د. صادق فوزي دبَّاس، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، 
ع39، ج1، 37)1ه�=2016م، ص303-283.

داللة األصوات يف النصيِّ القرآيّن سورة مريم دراسة تطبيقيَّة.. 159
ة عدنان أمحد عزت، نرمني غالب أمحد، )كليَّة الشيخ الطويّس اجلامعة(،  د. عزَّ

ع2، 37)1ه�=2016م، ص113-75.
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داللة األلوان بني الشعر اجلاهّل والقرآن الكريم »دراسة موازنة«.. 160
ع��امد جبَّ��ار رمح��ن، )الكليَّ��ة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع1)، ج2، 37)1ه�= 

2016م، ص1-319)3.
ة الش��اهد القرآيّن . 161 الت يف الصيغ االس��ميَّة يف كتب األمايل اللغويَّ دالل��ة التحوُّ

ا. أنموذجاً
د. عبد عّل حسن ناعور، صفية هاشم أمحد الطالقايّن، )اللغة العربيَّة وآداهبا(، 

ع23، 2016م، ص230-199.
داللة توكيد النفي يف )لن( و)ال( يف النحو القرآيّن دراسة مقارنة.. 162

��د البل��داوي، )الكليَّ��ة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع0)، ج2،  جن��ان س��امل حممَّ
37)1ه�=2016م، ص13)-26).

الداللة السياقيَّة يف سورة الفتح.. 163
د، )ينابيع(، ع73، 38)1ه�=2017م، ص21-16. د قاسم حممَّ حممَّ

د وس��ائر األنبياء . 164 دالل��ة الزم��ن يف القرآن الكريم )خط��اب اهلل تعاىل للنبّي حممَّ
ا(. أنموذجاً

ر تويج،  ق، م. رفيف عامَّ أ.د. مناف مهدي املوسوّي، أ.م.د. جليلة صالح العالَّ
)كليَّة الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانيَّة(، ع22، م2، 2018م، ص0-15).

ا.. 165 الداللة الرصفيَّة عند الزمرشّي وأثرها يف التفسري قرينة الصيغة أنموذجاً
أ.د. نج��اح فاه��م صاب��ر العبي��دّي، )املنه��ج(، ع27، 37)1ه���=2016م، 

ص217-203.
الداللة الصوتيَّة يف سورة الواقعة.. 166

ميساء حسن عّل، )ينابيع(، ع77، 38)1ه�=2017م، ص20-16.
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اهتا يف القرآن الكريم.. 167 داللة صيغة فعل وبعض مشتقَّ
ع��امد جبَّ��ار رمح��ن الع��رداوّي، )الكليَّ��ة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(،ع1)، ج2، 

37)1ه�=2016م، ص99)-510.
الداللة القرآنيَّة )النبّي عيسى بن مريم أنموذجا(.. 168

د. أمح��د عيس��ى دهي��م املط��رّي، )كليَّ��ة الش��يخ الط��ويّس اجلامع��ة(، ع2، 
37)1ه�=2016م، ص226-221.

ة(.. 169 داللة املفردة وصيغتها يف النصيِّ القرآيّن )قراءة نقديَّ
أ.د. س��روان عب��د الزهرة اجلن��ايّب، )املنه��ج(، ع27، 37)1ه���=2016م، 

ص262-219.
داللة املكان يف صور اجلنَّة والنار يف القرآن الكريم.. 170

ر عبد األمر الس��المّي، )كليَّة الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانيَّة(، ع19،  د. عامَّ
2016م، ص215-))2.

ة يف سورة التكوير.. 171 الداللة النحويَّ
وليد خالد عّل، )ينابيع(، ع75، 38)1ه�=2018م، ص15-10.

اد يف مواجهة الفرق املنحرفة عىل ض��وء القرآن الكريم . 172 دور اإلم��ام الس��جَّ
واألدعية.

حس��ني الس��اعدي، )الكليَّ��ة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع6)، ج1، 2018م، 
ص376-351.

دور املعلومات املسبقة يف فهم القرآن الكريم.. 173
د. مينا شمخي، )مركز دراسات الكوفة(، ع3)، 2016م، ص51-)6.

دور املنهج التفسريّي يف اكتناه مقاصد القرآن.. 174
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م. د. ملياء مهدي س��عيد الش��مريت، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، ع50/ ج2، 
2018م، ص 288-267.

حرف الذال
ة وتعليقات يف كتاب تفسري القرآن للمالَّ صدر الدين الشريازّي.. 175 ذكريات فكريَّ

الس��يِّد عبد املحس��ن احلكيم، )االصال��ة(، ع51-52، 37)1ه�=2016م، 
ص68-65.

حرف الراء
اد يف كتابه )القرآن دعوة نرصانيَّة(.. 176 ة احلدَّ ردُّ شبهات يوسف درَّ

د جواد إسكندرلو، د. أمحد سامل عبد عّل عتايب، )دراسات استرشاقيَّة(،  د. حممَّ
ع6، 2016م=37)1ه�، ص60-39.

الردود العربيَّة عىل الدراس��ات االس��ترشاقيَّة يف جمال الق��رآن الكريم )قراءة يف . 177
نامذج معارصة(.

أ.د. مقدام عبد احلسن الفيَّاض، د. عّل عبد املطَّلب عّل خان املديّن، )دراسات 
استرشاقيَّة(، ع11، 2017م=38)1ه�، ص2-119)1.

د بن عبد . 178 رس��الة- يف وج��ه انضامم اهل��اء من قوله تع��اىل )عليُه اهلل(-ل��� - حممَّ
الوهاب اهلمدايّن- قايض احلرمني- )ت 1305ه�(- إعراب )عليُه اهلل(.

يل. )اللغ��ة العربيَّة وآداهب��ا(، ع28،  دراس��ة وحتقيق حي��در كريم كاظ��م اجلامَّ
2018م، ص20-379).

الرسول األعظم والقرآن.. 179
د. خليل خلف بشر، )ينابيع(، ع67، 37)1ه�=2016م، ص)118-11.
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حرف الزاي
الزواج من منظور آيات األحكام.. 180

د دعيبل، )ينابيع(، ع)7، 38)1ه�=2018م، ص91-88. حممَّ

حرف ال�شني
د القصّص يف طواسني القرآن الكريم.. 181 ْ الرسَّ

ي زبيبة، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامعة(،ع1)، ج2، 37)1ه�=  د. مصع��ب مكِّ
2016م، ص75)-97).

سورة »االنشقاق« دراسة أسلوبيَّة.. 182
د. حممود حيدري، عاطفة س��ليمي، )اللغة العربيَّة وآداهبا(، ع27، 2018م، 

ص 285-)30.
ة- دراسة يف ضوء التحليل الداليّل.. 183 سورة احلاقَّ

ج2،  اجلامع��ة(،ع1)،  اإلس��الميَّة  )الكليَّ��ة  جبَّ��ار،  الرض��ا  عب��د  حام��د 
37)1ه�=2016م، ص3)391-3.

الس��ياق القرآيّن وأثره يف إنتاج املعنى النفيّس دراسة للخطاب النفيّس يف القرآن . 184
الكريم.

د عبد احلمزة مخيس الدينّي، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامعة(، ع0)، ج1،  د. حممَّ
37)1ه�=2016م، ص680-655.

السييِّد اخلوئّي حياته وملحات يف منهجه التفسريّي.. 185
د رضا ال��رشع، )آفاق نجفيَّ��ة(، ع1)، 37)1ه�=2016م،  الس��يِّد مثنى حممَّ

ص163-118.
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السييِّد املرتىض وتفسري دعوى اليهود چې ې ېچ.. 186
د كاظم الفتالوي، )ينابيع(، ع76، 38)1ه�=2017م، ص38- أ.م.د. حممَّ

.(1
السييِّدة الزهراء والقرآن.. 187

أ.م.د. خليل خلف بشر، )ينابيع(، ع69، 37)1ه�=2016م، ص6)-51.
ة بني الرؤية القرآنيَّة والرواية التارخييَّة.. 188 السرية النبويَّ

أ.د. ج��واد كاظم النرص اهلل، )ينابي��ع(، ع73، 38)1ه�=2017م، ص39-
.(3

حرف ال�شني
ة چوئ وئ ۇئ . 189 ين دراسة نقديَّ شبهة ركون النبّي إىل املرشكني عند املفرسيِّ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ اإلرساء: 74.
اق عّل الصغر، )آداب الكوفة(، ع35،  ر عبد الرزَّ د. عّل كاظم سميس��م، عامَّ

ج1، 39)1ه�=2018م، ص0-313)3.
الرشط وداللته الوظيفيَّة يف بعض آيات التكوين واإلرادة اإلهليَّة.. 190

أ.د. حمس��ن طاهر إس��كندر، )حوليَّ��ة املنت��دى(، ع35، 2018م، ص5)3-
.382

ة منتخبة يف كتابه غ��رر الفوائد ودرر . 191 ا دراس��ة تفس��رييَّ اً الرشيف املرتىض مفرسيِّ
القالئد.

د كاظم حس��ني الفت��الوي، )العقي��دة(، ع10، 37)1ه���=2016م،  د. حممَّ
ص130-93.
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ة قرآنيَّة يف االنطباق املفهومّي.. 192 الشعائر الدينيَّة واملراسم احلسينيَّة.. دراسة ُلغويَّ
الس��يِّد ش��هيد طالب املوس��وّي، )اإلص��الح احلس��ينّي(، ع16، 38)1ه�= 

2017م، ص159-127.
الشفاهيَّة والكتابيَّة يف النصيِّ القرآيّن يف ضوء القراءة احلداثيَّة.. 193

أ.د. حاك��م حبي��ب الكريطي، د. حكيم س��لامن الس��لطايّن، )آداب الكوفة(، 
ع31، ج1، 38)1ه�=2017م، ص87-)10.

الشهادة ودالالهتا يف القرآن والسنَّة دراسة يف سيميائيَّة املفردة القرآنيَّة.. 194
أ.م.د. س��لامن باق��ر اخلفاجّي، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامعة(، ع))، 2017م، 

ص260-221.
مة الطباطبائّي.. 195 ة وأغراضها الدالليَّة يف تفسري امليزان للعالَّ الشواهد الشعريَّ

د. س��يِّد حي��در فرع ش��رازّي، د. رس��ول ب��الوي، )آداب الكوف��ة(، ع32، 
38)1ه�=2017م، ص310-295.

الشواهد القرآنيَّة يف النهضة احلسينيَّة.. 196
رسول كاظم عبد السادة، )العقيدة(، ع9، 37)1ه�=2016م، ص0-9).

حرف ال�شاد
صفات األنبياء ُأويل العزم يف القرآن الكريم والعهَدين دراسة مقارنة.. 197

أ.د. حكم��ت عبيد اخلفاجّي، )املنهج(، ع27، 37)1ه�=2016م، ص95-
.153

صور الدعاء يف القرآن الكريم.. 198
د إسامعيل، )ينابيع(، ع73، 38)1ه�=2017م، ص15-10. أ.م.د. حممَّ
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ة يف سورة احلّج.. 199 الصورة املجازيَّ
اوّي، )الكليَّة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع1)، ج2،  ��د الغ��رَّ د. ق��ص جواد حممَّ

37)1ه�=2016م، ص72-61.

حرف ال�شاد
ضامئر الربط يف القرآن الكريم هبيأة حروف اجلر )دراسة لسانية معارصة(.. 200

د. تومان غازي اخلفاجّي، )كليَّة الش��يخ الط��ويّس اجلامعة(، ع1، 37)1ه�= 
2016م، ص111-83.

حرف الطاء
طرق حليِّ الرصاع وأصوهلا القرآنيَّة.. 201

رّي، آالء داخل طاهر، )الفقه(، ع28، 2018م،  د الشمَّ أ.د. رؤوف أمحد حممَّ
ص162-137.

طييِّ��ب تيزين��ي والقرآن الكري��م )من وه��م تارخييَّة النصيِّ إىل اجرتار ش��بهات . 202
املسترشقني(.

2018م=39)1ه���،  ع)1،  اس��ترشاقيَّة(،  )دراس��ات  عبي��دي،  س��عيد  د. 
ص96-79.

حرف الظاء
ظاهرة استعامل مجوع تكسري متلفة يف القرآن الكريم ملفرد واحد.. 203

بعض أس��اتذة احل��وزة العلميَّ��ة، )دراس��ات علميَّ��ة(، ع9-10، 37)1ه�، 
ص157-11.
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ظاهرة التضاد يف القرآن الكريم دراسة دالليَّة.. 204
د. مصعب مكي زبيبة، )ينابيع(، ع67، 37)1ه�=2016م، ص21-18.

حرف العني
ا(.. 205 عاشوراء مرآة القرآن )العقيدة أنموذجاً

ام، )العقيدة(، ع15، 39)1ه�=2018م، 92-83. د. نجم الفحَّ
العدول اإلنساين يف القرآن الكريم )دراسة يف املنهج الرتبوي(.. 206

وفاء سليم حسن، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، ع0)/ ج2، 37)1ه�=2016م، 
ص 5-531)5.

العدول الرصيّف يف ألفاظ الدخول واخلروج يف القرآن الكريم.. 207
د. حتس��ني فاضل عب��اس، عامر حمس��ون هادي، )اللغ��ة العربية وآداهب��ا(، ع27، 

2018م، ص 57)-500.
العدول يف القرآن الكريم.. 208

وص��ال عب��د الواحد خضر اخلرس��اين، د. مريم عبد احلس��ني التميم��ي، )الكليَّة 
اإلسالميَّة اجلامعة(، ع0)/ ج1، 37)1ه�=2016م، ص 3)569-5.

العدول القرآين يف الضامئر.. 209
م. م. فرقان الدباغ، )ينابيع(، ع77، 38)1ه�=2017م، ص 25-21.

عصمة إبراهيم)ع( من سوء األدب يف النص القرآين.. 210
د. س��روان عبد الزه��رة اجلنايب، )ينابي��ع(، ع71، 37)1ه�=2016م، ص 18-

.22
العقوبات القرآنية للزوجة وقائية وإصالحية ال انتقامية.. 211
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د كاظم الفتالوي، )ينابيع(، ع78، 39)1ه�=2017م، ص 91-88. أ. م. د حممَّ
العالقة بني قراءة املستقبل والسنن الكونية يف القرآن الكريم.. 212

أ. د. حكم��ت عبيد اخلفاجي، نجاح حس��ني كطان، )آداب الكوفة(، ع37/ ج1، 
0))1ه�=2018م، ص 371-)39.

العالق��ة غري الرّشعّي��ة )املنحرفة( بني الّرجل واملرأة دراس��ة يف ضوء الّتفس��ري . 213
االجتامعّي عند املفرّسين املعارصين.

أ. م. د. خول��ة مه��دّي اجلّراح، مهنّ��د ماجد محيد، )الفق��ه(، ع28، 2018م، ص 
.237-215

العالمة اجلاملية يف القصص القرآين.. 214
أ. د. س��روان عب��د الزهرة اجلن��ايب، لواء محي��زة العي��ايش، )كلية الفق��ه(، ع)2، 

2017م، ص 82-61.
علم األنبياء بحقانية الوحي.. 215

الش��يخ عل رب��اين كلبايكاين؛ تعريب: الش��يخ داخل احلم��داين، )املنهج(، ع27، 
37)1ه�=2016م، ص 93-69.

علم القرآن * خلق اإلنسان.. 216
د. مصعب مكي زبيبة، )ينابيع(، ع70، 37)1ه�=2016م، ص 15-10.

علم املحكم واملتشابه عند العالمة احلل )ت 726ه�(.. 217
أ. د. عامر عمران اخلفاجي، الشيخ ميثاق عباس هادي، )الفقه(، ع28، 2018م، 

ص 136-111.
علم الوقف واالبتداء يف القرآن الكريم تعريفه ودالالته.. 218

د جاسم، )ينابيع(، ع76، 38)1ه�=2017م، ص 20-16. م. م. مقدام حممَّ
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علوم القرآن عن اإلمام احلسن )ع(.. 219
س��اجد صب��اح مي��س العس��كري، )الكليَّ��ة اإلس��الميَّة اجلامع��ة(، ع39/ ج1، 

37)1ه�=2016م، ص 151-111.

حرف الغني
الغلو يف القرآن والُسنَّة.. 220

د رشاد، )ينابيع(، ع76، 38)1ه�=2017م، ص133-128. سامر حممَّ

حرف الفاء
الفاصلة والوقف يف القرآن الكريم- دراسة صوتيَّة.. 221

��د عبد الزهرة غافل الرشيفّي، حييى عّل مح��د، )اللغة العربيَّة وآداهبا(،  د. حممَّ
ع27، 2018م، ص52-21.

- آي��ات اإلنفاق يف س��بيل اهلل . 222 الليَّ��ة يف انس��جام النَّصيِّ فاعليَّ��ة العالق��ات الدَّ
ا. أنموذجاً

رجاء حمسن محد، )كلية الفقه(، ع25، 2017م، ص158-137.
فرات بن إبراهيم الكويّف من أعالم الغيبة الصغرى وكتابه يف التفسري.. 223

د كاظم املحمودي، )حوليَّة الكوف��ة(، ع8، 39)1ه�=2018م،  الش��يخ حممَّ
ص3-329)3.

ة.. 224 فراغ التأويل يف الرؤى التفسرييَّ
د صبار نجم، زينب عّل مهدي، )الفقه(، ع28، 2018م، ص65- أ. د. حممَّ

.92
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ث واملفرسيِّ املحقيِّق ابن شهر آشوب.. 225 الفقيه املحديِّ
أمحد املالكّي، )ينابيع(، ع80، 39)1ه�=2018م، ص)109-10.

فهم النصيِّ القرآيّن يف ضوء جدليَّة القارئ مع النّص.. 226
د. حكيم س��لامن كريدي الس��لطايّن، )كليَّة الش��يخ الط��ويّس اجلامعة(، ع1، 

37)1ه�=2016م، ص1)179-1.
فهم النصيِّ القرآيّن ومدلوله يف ضوء القرائن املوضوعيَّة.. 227

سيِّد غالمرضا سيِّد امحدي، عبد الرضا عطايش، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، 
ع50، ج1، 2018م، ص350-329.

فواتح الس��ور القرآنيَّة عند مالك بن نبي يف كتابه )الظاهرة القرآنيَّة( نظرات يف . 228
ة. مضمر الداللة ومرشوع النهضة احلضاريَّ

��د جعف��ر الع��اريّض، )كليَّ��ة الش��يخ الط��ويّس اجلامع��ة(، ع)،  أ. م. د. حممَّ
38)1ه�=2017م، ص326-309.

ة لإلم��ام املجتبى . 229 ��د إطاللة عىل بع��ض الروايات التفس��رييَّ يف رح��اب أب حممَّ
.احلسن بن عّل

ج2،  ع39،  اجلامع��ة(،  اإلس��الميَّة  )الكليَّ��ة  اخلفاج��ّي،  حام��د  مري��م 
37)1ه�=2016م، ص236-205.

حرف القاف
230 ..قبسات من النهج القرآيّن الرتبوّي عند االمام زين العابدين

د. زهراء رؤوف املوسوّي، )الكليَّة اإلسالميَّة اجلامعة(، ع6)، ج3، 2018م، 
ص627-601.
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ا(.. 231 القرآن يف الدراسات االسترشاقيَّة الفرنسيَّة )مناولة بالشري أنموذجاً
أنس الصنهاجي، )دراسات استرشاقيَّة(، ع8، 2016م=37)1ه�، ص35-

.62
232 ..القراءات القرآنيَّة املنسوبة إىل اإلمام احلسني

د. عص��ام كاظم الغالب��ّي، )ينابيع(، ع73، 38)1ه���=2017م، ص)11-
.118

233 ..القراءات القرآنيَّة املنسوبة إىل اإلمام الصادق
د. عص��ام كاظم الغالب��ّي، )ينابيع(، ع78، 39)1ه���=2017م، ص100-

.103
قراءة تأويليَّة يف آية البس��ملة من منظور اإلمام العس��كرّي- دراسة حتليليَّة . 234

دالليَّة.
د. ص��ادق ف��وزي النج��ادّي، )كليَّ��ة الدراس��ات اإلنس��انيَّة اجلامع��ة(، ع7، 

2017م، ص0-17).
قراءة يف االتيِّساق الذايّت للقرآن الكريم والكتب القديمة.. 235

ه��ادي عبد األمر احليدرّي، )ينابي��ع(، ع69، 37)1ه�=2016م، ص90-
.95

قراءة يف مفهوم اإلرهاب بني االستعامل اللغوّي والقرآيّن.. 236
أ.م.د. مرت��ىض عبد النبي الش��اوّي، )ينابي��ع(، ع71، 37)1ه���=2016م، 

ص103-100.
قراءة ومقارنة بني القرآن الكريم ومضمون الكتب القديمة.. 237

هادي عبد األمر احليدري، )ينابيع(، ع70، 37)1ه�=2016م، ص71-66.
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ة التلقيِّي.. 238 ين- دراسة يف هدي نظريَّ قراءة النصيِّ الرشعّي وتأويله عند املفرسيِّ
أ.م.د. رزاق عب��د األمر الطيَّار، )مركز دراس��ات الكوفة(، ع7)، 2017م، 

ص167-)20.
القصص يف التعبري القرآيّن.. 239

أ.د. زهر غازي زاهد، )ينابيع(، ع71، 37)1ه�=2016م، ص)29-2.
اس )ت 338ه�( مقاربة . 240 قواعد التخاطب اللسايّن يف كتاب معاين القرآن للنحَّ

تداوليَّة.
ع��ّل فرحان جواد، عالء س��امي عبد احلس��ني، )كليَّة الرتبي��ة للبنات للعلوم 

اإلنسانيَّة(، ع19، 2016م، ص09)-)3).
القول بخلق القرآن وموقف الفرق اإلسالميَّة.. 241

��د كاظ��م حس��ني الفت��الوي، )ينابي��ع(، ع70، 37)1ه���=2016م،  د. حممَّ
ص21-16.

حرف الكاف
كتابة املوسوعات عند املسترشقني )موسوعة القرآن(.. 242

د جواد إس��كندرلو، د. حسن رضائي هفتادر، )دراسات استرشاقيَّة(،  د. حممَّ
ع11، 2017م=38)1ه�، ص118-95.

حرف الالم
اللغويُّون ومقاربة املعنى يف اخلطاب القرآيّن أبو عبيدة )ت 210ه�( واألخفش . 243

. اء )ت 207ه�( مثاالاً )ت 215ه�( والفرَّ
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وع العب��ودي، د. عادل عبِّاس الن��رصاوّي، )اللغة العربيَّة  د. عبد احلس��ن جدُّ
وآداهبا(، ع28، 2018م، ص277-)32.

الليل والنهار يف القرآن الكريم دراسة دالليَّة.. 244
إيامن صاحب املوسوّي، د. فضيلة عبد العبَّاس األسدي، )كليَّة الفقه(، ع22، 

2016م، ص286-253.

حرف امليم
ياق القرآيّن.. 245 ة )م وت( وصورها االشتقاقيَّة دراسة يف ضوء السيِّ مادَّ

أ.م.د. ليث داود سلامن، )حوليَّة املنتدى(، ع35، 2018م، ص39)-508.
املباح��ث الرصفية يف تفس��رَيي التحري��ر والتنوير ومنَّة املنَّان دراس��ة موازنة يف . 246

السور القصار.
د عبد الزهرة غافل الرشيفّي، حسام جليل عبد احلسني، )اللغة العربيَّة  د. حممَّ

وآداهبا(، ع28، 2018م، ص0-11).
املبادئ واألُسس القرآنيَّة للقضيَّة احلسينيَّة.. 247

اح، )اإلصالح احلس��ينّي(، ع)1، 37)1ه�=2016م،  د. خولة مه��دي اجلرَّ
ص116-93.

ين دراسة سياقيَّة يف ضوء علم املعاين.. 248 املبالغة عند املفرسيِّ
د. خالد حس��ني الس��يَّاب، عامر كزار حس��ني، )اللغة العربيَّة وآداهبا(، ع25، 

2017م، ص198-173.
ا.. 249 مبنى الصيغة ومعناها يف النصيِّ القرآين- صيغة )أفعل( أنموذجاً

أ.د. س��روان عبد الزهرة اجلنايّب، د. صادق فوزي النجادّي، )مركز دراسات 
الكوفة(، ع3)، 2016م، ص2-113)1.
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ا چې . 250 املثل القرآنيَّة العليا يف معاجلة اخلطيئة االجتامعيَّة س��ورة البقرة أنموذجاً
ې ې ى ى ائ ائچ.

الكوف��ة(، ع29، 37)1ه���=2016م،  )آداب  باق��ر اخلفاج��ي،  د. س��لامن 
ص260-213.

املجموع��ة اللس��انيَّة ملفه��وم )اإلحصان( يف اخلاص��ة القرآنيَّة يف ضوء تفس��ري . 251
امليزان للسييِّد الطباطبائّي مقاربة دالليَّة يف التفسري االجتامعّي.

��د جعفر حميس��ن الع��اريّض، )كليَّة الش��يخ الط��ويّس اجلامع��ة(، ع2،  د. حممَّ
37)1ه�=2016م، ص219-197.

حمتوى النّص القرآيّن يف َفْهِم املسترشقني.. 252
د. عادل عبَّاس النرصاوّي، )دراسات استرشاقيَّة(، ع6، 2016م=37)1ه�، 

ص38-9.
ث املفرسيِّ احلسني بن احلكم بن مسلم احلربّي الكويّف )ت 286ه�(.. 253 املحديِّ
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�ص البحث ملخَّ

ر  ة التي تس��اعد عىل فهم اللغة وتطوُّ املعجم التأصيّل املقارن، من املعجامت اللغويَّ
ألفاظها، الس��يَّام إذا تناول هذا املعجم ألفاظ القرآن الكريم، والوقوف عىل جذورها يف 

قيقة للُّغة العربيَّة. اميَّة الشَّ اللغات السَّ
��ة أللفاظ الق��رآن الكريم،  َح اجل��ذور اللغويَّ ويف ه��ذا املعج��م س��نحاول أن نوضِّ
ات ورودها يف الق��رآن الكريم،  ��اميَّة األخرى، م��ع ِذكر عدد م��رَّ مقارن��ًة باللغ��ات السَّ
 والوزن الرصيّف، واملعاين امُلختلفة، ثمَّ دراس��ة مقارنة للَّفظ القرآيّن مع نظرائه يف اللغات 

اميَّة. السَّ
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Abstract

Comparative Rooting Dictionary, from linguistic Dictionaries that 
help to understand the language and the development of its words, 
especially if this Dictionary deals with the Holy Qur’an and its roots in 
the Semitic languages.

In this dictionary we will try to clarify the linguistic roots of the 
words of the Holy Qur’an, compared to other Semitic languages, 
with mentioning the number of its occurrences in the Holy Qur’an, 
the morphological weight and the various meanings, and then a 
comparative study of the Qur’anic words with its counterparts in 
Semitic languages.
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ة عرب العص��ور كافَّة، وما زالت هذه العناية  حظ��ي القرآن الكريم بعناية علامء األمَّ
وس��تبقى ب��إذن اهلل إىل أن ي��رث اهلل األرض ومن عليها، ومن مظاهر ه��ذه العناية تلك 
ة التي  املؤلَّفات الكثرة حول القرآن الكريم، وعلومه وتفس��ره، ومنها املعجامت اللغويَّ

تناولت مفرداته وألفاظه، وغريبه، ونادره.
عنا عىل تقديم هذا املرشوع رغبُتنا يف أن يكون للعراق، والعراقيِّني، السيَّام  ما ش��جَّ
أتب��اع أه��ل البيت قصب الس��بق يف القي��ام هبذا املعج��م التأصيّل امُلق��ارن أللفاظ 
��ل أن يتمَّ تبنِّي م��رشوع )املعجم التأصي��ّل املقارن أللفاظ  الق��رآن الكري��م، ونحن نتأمَّ
��ة التي تناولت ألفاظ  الق��رآن الكريم(؛ ليكون عالمًة ب��ارزًة يف تاريخ امُلعجامت اللغويَّ
ة التأصيليَّة  الق��رآن الكريم، وطفرة نوعيَّة جديدة يف العمل املعجمّي الذي يعتمد النظريَّ

)Etymology( يف تفسر األلفاظ، وتوضيح معانيها.
ة من ميادين  ومن املعروف أنَّ املعج��م وعاء احلضارات؛ لذا فهي تعدُّ ميادين مهمَّ
البحث اللس��ايّن، السيَّام املعجم التأصيّل الذي ُيعنى بالعودة إىل األصل املمكن للفظة، 
 ومعرف��ة اللغ��ة األصل الت��ي انحدرت منه��ا، وبنيته��ا وداللتها قبل اقرتاضه��ا من لغٍة 

أخرى.
ويف م��ا يتعلَّق بالقرآن الكريم، فقد كُثرت املعج��امت التي تناولت األلفاظ الغريبة 
والن��ادرة في��ه، ورغم ذلك ما زال هناك كثر من األلفاظ التي اس��تغلق فهم معانيها، أو 
صنا يف  الت��ي ال يوجد هلا تفس��ر يف املعجامت العربيَّة، وقد وجدنا م��ن خالل جمال ختصُّ
اللغات الس��اميَّة، ودراس��تنا يف اجلامعات األملانيَّة مدى االهتامم بدراس��ة ألفاظ القرآن 
الكري��م من خالل اللغات الس��اميَّة الش��قيقة للغ��ة العربيَّة لغة الق��رآن الكريم، وأثرها 
غبة حتدونا إىل عمل معجم  يف تفس��ر األلفاظ القرآنيَّة وتوضيح معانيها؛ لذا كان��ت الرَّ
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تأصي��ّل مقارن أللفاظ القرآن الكري��م، وفق املنهج العاملّي يف تأصيل األلفاظ وتوضيح 
معانيها.

طريقة العمل
عمل قائمة بألفاظ كلِّ حرٍف يف بداية احلرف.. 1
ذك��ر اجلذر الوارد يف الق��رآن الكريم، وكتابته باحل��روف الالتينيَّة، وذكر عدد . 2

ات وروده يف القرآن الكريم. مرَّ
التأصي��ل: تأصيل اللفظ القرآيّن يف اللغات الس��اميَّة، واالعتامد عىل املعجامت . 3

الساميَّة احلديثة، وبيان دالالهتا ومعانيها يف هذه اللغات.
ال��وزن ال��رصيّف: ذكر الصيغ املختلف��ة للفظ الواردة يف الق��رآن، مع ذكر نصِّ . )

اآلية ورقمها واسم السورة.
املعنى: ذكر املعاين املختلفة للفظ القرآيّن.. 5
التحقي��ق: عمل دراس��ة مقارنة للفظ الق��رآن مع نظرائه يف اللغات الس��اميَّة، . 6

وحتليل أسباب االختالف والتشابه فيام بينهم. 

حمت�يات املعجم

متهيد
��ة العربيَّ��ة يف جم��ال . 1  التعري��ف بمفه��وم التأصي��ل يف اللغ��ة، واجله��ود اللغويَّ

التأصيل.
اللغات الساميَّة ودورها يف دراسة األلفاظ العربيَّة.. 2

ل: احلروف )أ، ب(. اجلزء األوَّ
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اجلزء الثاين: احلروف )ت، ث(.

اجلزء الثالث: احلروف )ج، ح(.
اجلزء الرابع: احلروف )خ، د، ذ(.

اجلزء اخلامس: احلروف )ر، ز، س(.

اجلزء السادس: احلروف )ش، ص(.
اجلزء السابع: احلروف )ض، ط، ظ(.

اجلزء الثامن: )ع، غ(.
اجلزء التاسع: )ف، ق(.

اجلزء العارش: )ك، ل(
اجلزء احلادي عرش: )م، ن(.

اجلزء الثاين عرش: )ه�، و، ي(.

ة الزمنيَّة لتنفيذ املعجم اخلطَّ
المهيَّ��ة املعج��م، وصعوبة تنضي��ده وترتيبه؛ الس��تعامله حروف اللغات الس��اميَّة 
��ة، اآلراميَّ��ة، الرسيانيَّ��ة، املندائيَّ��ة(، فض��اًل عن اعت��امده مبدأ الكتاب��ة الصوتيَّة  )العربيَّ
باحلروف الالتينيَّة هلذه احلروف وهو ما ُيسمى ب�)Transcription( بعد كلِّ لفظٍة ُكتبت 
ن القارئ والباحث من االس��تفادة من الدراسة التأصيليَّة،  بحروف هذه اللغات؛ ليتمكَّ
ة املقرتحة لعمل املعجم هي: س��تَّة وس��بعون ش��هًرا )س��ت س��نوات وس��تة   ف��إنَّ امل��دَّ

أشهر(.
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ة عمل املعجم مدَّ
هي )ست سنوات وستة أشهر(، وكام يأيت:

ة الزمنيَّة )بالشهر(العملت املدَّ

وعمل 1 املعجم،  لعمل  زم��ة  ال��الَّ امل��ص��ادر  هتيئة 
ة يف كيفيَّة تبويب مواد املعجم  االستشارات اللغويَّ

ودراستها.

3 شهور

التَّمهيد:2
التعريف بمفهوم التأصيل.. 1
اللغات السامية ودورها.. 2

3 شهور

ل: )أ، ب(.3 6 شهوراجلزء األوَّ
6 شهوراجلزء الثاين: احلروف )ت، ث(.)
6 شهوراجلزء الثالث: احلروف )ج، ح(.5
6 شهوراجلزء الرابع: احلروف )خ، د، ذ(.6
6 شهوراجلزء اخلامس:  احلروف )ر، ز، س(.7
6 شهوراجلزء السادس: احلروف )ش، ص(.8
6 شهوراجلزء السابع: احلروف )ض، ط، ظ(.9

6 شهوراجلزء الثامن: احلروف )ع، غ(.10
6 شهوراجلزء التاسع احلروف )ف، ق(.11
6 شهوراجلزء العارش: احلروف )ك، ل(.12
6 شهوراجلزء احلادي عرش: احلروف )م، ن(.13
6 شهوراجلزء الثاين عرش: احلروف )ه�، و، ي()1
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االإعالن عن املعجم وت�ش�يقه
إيامًنا منَّا بضورة اإلعالن عن هذا املرشوع القرآيّن العمالق، فقد قمنا بعقد ورش 
نقاش��يَّة باجلامع��ات العراقيَّة لإلعالن عن هذا امل��رشوع العمالق؛ إذ ت��مَّ عقد ندوات 
سة(، والرتويج  علميَّة يف كلٍّ من )جامعة بغداد، جامعة القادس��يَّة، العتبة احلسينيَّة املقدَّ
ض تكلفة  ا كبًرا ومبيع��ات مرتفعة تعوِّ ق رواًج��ا جتاريًّ للمعج��م عند اإلصدار، ممَّا حيقِّ
الطباعة وأجور فريق العمل، وممَّا ال شكَّ فيه أنَّ هلذا املرشوع العمالق أمهيًَّة كبرًة لدى 
ى نس��بة %70  ق ه��ذا املعجم مبيعات تتعدَّ الق��ارئ العريّب واألجنب��ّي، واملتوّقع أن حيقِّ
ق هذا املعجم اهل��دف العلمّي والربحّي  ل له، ولك��ي حيقِّ م��ن كلفته عن��د اإلصدار األوَّ
ني بالدراس��ات القرآنيَّة ىف العامل، وسنس��تفيد  املرجوِّ منه؛ فإنَّنا عىل اتِّصال دائم باملختصِّ
ني الدوليِّ��ني؛ فضاًل عن أس��اتيذ جامعاتنا العراقيَّ��ة والعربيَّة،  م��ن استش��ارات املختصِّ
 وال ش��كَّ أن دورهم سُيسهم ىف تس��ويق متميَّز هلذا املعجم ىف األس��واق داخل العراق 

وخارجه.

املالحق
- نامذج من عمل املعجم.
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