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لقد اعلنت جملة املصباح الفصلية الفكرية املتخصصة باألبحاث القرآنية عن هويتها منذ صدور

العدد االول منها كام اعلنت عن املحاور التي تبحث فيها والضوابط املرتتبة عىل البحث الذي ينش�ر
فيها وأهم تلك الضوابط:

أن يأخذ ما ُيكتب فيها شكل البحث العلمي األكاديمي املنهجي يف سياقه ،املستقل يف مضمونه،

اجلديد يف طرحه وموضوعه ،البعيد عن االنحياز والتطرف ،القوي يف أسلوبه ونظمه ،وكأن الباحث
الكريم قد دخل يف مباراة الختيار أحسن بحث ..وان ال يكون البحث قد سبق نش�ره ضمن كتاب أو
يف جملة داخل العراق وخارجه او عىل موقع الكرتوين ،اللهم اال اذا كان منشور ًا بلغة أخرى وتُرجم اىل
العربية ...وقد دأبنا عىل أن نجعل املكافأة جمزية لبحث حيمل هذه السامت فض ً
ال عن اجر اهلل سبحانه

ومروجيه.
الذي أعده حلملة فكر القرآن
ّ

فت يف اعضادنا ،ورود ابحاث نكتشف الحق ًا اهنا ختالف بعض بنود خطتنا يف
بيد أن الذي ّ

االختيارْ ،
كأن تكون منشورة يف جمالت مماثلة يف طرحها وموضوعها ،أو اهنا نمطية يف مواردها قد

أشبعت بحث ًا وحتليال ،أو اهنا تنهج هنج اثارة ماال يعمل عىل وحدة الكلمة ورص الصفوف خلف

القرآن العظيم من خالل اعتامد املصادر واالسانيد الضعيفة مما ال خيدم سياسة املجلة يف الدعوة اىل
بسط فكر القرآن الكريم ومراميه السامية يف الوحدة ونبذ الفرقة.

ونحن يف الوقت الذي ندعو فيه اىل توخي احلذر واحليطة من مثل هذه التيارات ،ندعو كل

الباحثني األجالء اىل أن جيسدوا موقعهم العلمي ومستواهم الفكري يف ما يكتبون ،مما يمثل هلم تارخي ًا

فكري ًا يعتدّ ون برصانته و َيفخرون بطرحه ،وحيتسبون أجره عند اهلل-سبحانه-بجدارة املجاهد بقلمه
وعلمه ،وصدق القول املأثور :زكاة العلم نرشه.وقد وظفت املجلة كل امكاناهتا من أجل اختزال ما
ال يتامشى وسياستها أو ما سبق نرشه يف جملة أو كتاب ،او ما ال يصمد امام التقويم والتحقيق والتدقيق
او ما فقد املوضوعية يف الطرح ،اذ وكلت ذلك اىل ذوي االختصاص من أهل الرأي واملشورة ،وبناء ًا

تعرب عن اراء كتّاهبا حص�ريا وليس بالض�رورة عن رأي
عىل ذلك فأن البحوث التي تنرشها املجلة ّ

املجلة ولكل من يريد أن ير ّد أو يناقش فالباب مفتوح امامه وسوف نلتزم بنش�ر الرد و املناقشة كام هي

يف (نافذة املصباح) التي خصصت للنقد والعرض والتعريف.

وال يفوتنا أن نؤكد للسادة الباحثني أن املجلة ملزمة باشعار الكاتب بموقفها من بحثه رشيطة أن يرسل

الينا عنوانه ورقم هاتفه ،وبخالفه فال سبيل له اىل عتابنا ...وفق اهلل اجلميع ملا فيه خدمة القرآن املجيد.

ك َِل َم ُة ِ
اإل ْفتِتَاح

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِ
الدليل اهلادي ،والكفيل
عند مفرتق الطرق ،تربز احلاجة اىل
ِ
ِ
بأن َ
سواء السبيل .واذا كانت تلك احلقيق ُة ماثل ًة
بالقافلة اىل
يصل
ِ
ِ
اكثر حضور ًا .وملا كانت
يف نواميس احلياة ك ِّلها ،فهي يف نواميس احلياة الفكرية ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واعظم
الفكرية ،كانت احلاج ُة اىل
احلياة
نواميس
مظاهر
أبرز
العقيد ُة الديني ُة هي َ
َ
الدليل اكبرَ َ

ٍ
ِ
اعتبار آخر
أي
يلعب فيه دور ًا أشدَّ حساسي ًة من
واشدَّ  .ذلك أن اهلوى
الدور الذي يلعبه ُّ
ُ

فيه .وتلك هي طبيعة اخلَ ْلق البرشي ُ
منذ أن كان آد ُم.

ِ
ِ
ٍ
ِ
اهلدايةُ ،
ِ
الدعوة اىل تبنّي
تفوق احلاج َة اىل
بدفقات من نور
العقيدة
ترسيخ
ان احلاجة اىل
ِ
ِ
ِ
ِ
العقيدة ٌ
الرتغيب
يسي ،وقد يأيت من خالل
االنسان عىل تبنّي
العقيدة .اذ أن حمَ ْ َل
تلك
سهل رٌ
ِ
ِ
غريمها ِمن ُطر ِق الدَّ ِ
الرتهيب أو ِ
ِ
ِ
العقيدة،
ترسيخ هذه
كيفية
عوة .ولك َّن املشكل َة تبقى يف
أو
ْ ُ

ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
النزعة ِّ
بكل
يدافع عن تلك
املعتقد ومن ثم
ب هلا ذلك
ُ
يتعص ُ
وحتويلها اىل نزعة انسانية ،قد َّ
ِ
ٍ
ِ
ُ
طائلة التضحية هبا ﮍ ﮎ ﮏﮐ
حتت
امكانات من
يملك من
ما
الصعب أن ت َق َع َ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ِ
ِ
حقيقة األَسالم .يقول
غري
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ وهذا يعني أن حقيق َة االيامن ُ
تعاىل :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ِ
ِ
منظور ِ
ِ
فااليامن ،عىل ِو ِ
ُ
الكريمة،
اآلية
هذه
فق
ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ِ
ِ
ٌ
يعزز ك َُّل ذلك ،الني ُة الصادق ُة
بالقلب
وإقرار
باللسان
اعرتاف
ٌ
وعمل باألركان ،عىل أن َ
ٌ
ِ
إكامل الطريق.
والعزيم ُة عىل

االنسان ِمن ِ
ِ
ِ
َ
ُ
االيامن ،بل هناك رضور ٌة اخرى
نزعة
يمتلك
يرج ُح بام
ان
ُ ْ
ميزان اهلداية ال ُ
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كلمة اإلفتتاح

ِ
ِ
ِ
ُ
توثيق ما أمر اهللُ بِ ِه أن
العمل عىل
دي ،ذلك هو
حقيقة ما ِينتْا ُب ُه ِمن
توص ُل ُه اىل
الشعور ال َع َق ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
بفعل
يموت من اهلُدى
مات أو كا َد أن
يو َّث َق،
َ
يرسخ ،وإحياء ما َ
وترسيخ ما أمر اهلل بِه أن َّ
ٍ
املعادية لألسال ِم والتي هدَّ د ْت حصو َنه من ِ
ِ
ِ
بنسبة ما – يف
فنجحت – ولو
داخلها
التيارات
ْ
ُ
َ
الشخصية من م ٍ
ِ
ِ
م ِ
لك
احلياة سوى مصالحِ ها
هتمها يف
رادها ،وأقلقت
َ
ْ ُ
النفوس املريض َة التي ال ُّ
ُ
سلطان أو ٍ
ٍ
ٍ
أو ٍ
ٍ
الدعوات
كامنة َو ِر َثها جي ُل ُه كابر ًا عن كابر .وقد جاءت
عداوة
ثراء أو
جاه أو
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لكشف ِّ
ُ
املوبوءة اىل ما ال
االجواء
والس ِري هبا عرب
كل ما من شأنه
اخرتاق العقائد احلقة َّ
الص ُ
ادق
تمُ تدَ ح ُس ُب ُله وال تؤمتن
خماطر ُه .وهذا املعنى هو الذي اراده االما ُم ابو عبد اهلل َّ
ُ
ُ
املتمثل
الصحيح
بقوله  :رحم اهلل َم ْن احيا َأمرنا وهل املرا ُد بقولِه :أمرنا ،اال االسال ُم
ُ
ِِ
ِِ
ِ
ويفتح مغالي َق ُه اال الذين نزل
يفرس ُه
ْ
بدستوره الشايف و َم ْع َلمه اهلادي ،القرآن الكري ِم الذي مل ْ
ِ
اللة ِ
يف ابياهتم من س ِ
ِ
ِ
النبوة ،و ِع ِ
رسول
القرآن اللذين ال يفرتقان عنه حتى َي ِردا عىل
دل
عرتة
ُ
احلوض يو َم القيامة.
اهلل
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
املصباح ،انام
السابع من
املقدسة ،اذ ت ُْص ِد ُر العد َد
احلسينية
للعتبة
إِن األمان َة العام َة
َ
ِ
ِ
هذه ِ
ِ
تستهد ُف ُه بِ ِ
كل قل ٍم رّ ٍ
وحتشدُ َّ
صدق
ليؤازرها يف مرماها هذا الذي
خي
الق َي َم،
جتسدُ
َ
ّ
النية ومض ِ
اء العزيمة.
ِ َ َ
ِ
والغ ِ
ور ِ
بنور السرُّ ِ
تقف مبهور ًة ِ
ِ
االسهامات التي
الكبري من
الكم
بطة ،إزا َء
وهي ،اذ ُ
ِّ
ِ
الصادق اىل
تستنفر ُه دعو ُة االما ِم جعفر
االختيار ،تدعوا َم ْن مل
اهنالت عليها ،فص ُعب
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احياء ِ
اجلديد ،القوي ِم ،اىل أن يكتب
الثر،
أمر القرآن الكري ِم والعرتة الطاهرة ،باملوضو ِع ِّ
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ِ
ِ
ِ
ِّ
املستقل ،النابِ ِه ،الذي يعرف ُس ُب َل
احلر،
الكاتب
بمنهجية
فيه
املتحري املتث ِّبت ،وموضوعية ِّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أحكام ِه وأعرافِ ِه،
وخترجيات
إعجازه،
واطن
القرآن وأهدافِ ِه ،واىل َم
الوصول اىل مرامي
ِ
ِ
ِ
يكتب فيها بقل ٍم بار ٍع متوخيا
ونظم ِه،
سياق ِه
وأرسار
األجر ِم َن اهللِ – تعاىل – يف أن ُيعدّ
ُ
َ
ِم ْن ِخ ِ
ِ
ِ
السبيل واليه املنتهى واملآب.
يار
الناس الذين تعلموا القرآن وع َّلموه وعىل اهلل قصدُ

ضمن نمط تفسري القرآن الكريم بالتدبر والتمعن يف

مرامي آياته وقراءة ما بني السطور ،يتصدى سامحة الشيخ
اآلصفي لبحث سورة من سور القرآن املكية التي ضمت،

برغم قرصها وقلة آياهتا ،معاين ح ّلقت يف احلياة اخلاصة
والعامة لالنسان واملجتمع.

ففي بدء البحث بسط سامحته ظروف نزول السورة

والدروس (االربعة) املستفادة منها وهي:

(رشح الصدر) و(االصل) و(املقاومة) و(الذكر

واالرتباط باهلل عز وجل) ،ثم ليفصل احلديث يف كل
درس من هذه الدروس مستشهد ًا بام يمكن اإلستشهاد به

من احداث تارخيية وقعت للرسول االعظم واالنبياء
من قبله.

املقدمة

ال��دروس ال يمكن أن يواصل املؤمنون

ﭑﭒﭓﭔ

عملهم يف الدعوة إىل اهلل.

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

وهذه الدروس هي:

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

-1رشح الصدر.

الرشح.]8 - 1 :

-3املقاومة.

-2األمل.

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ[سورة

-4ذكر اهلل واالرتباط به.

ظروف نزول السورة

نزلت هذه السورة يف ظروف الشدة

ويعيش الدعاة إىل اهلل اليوم يف كثري من

رسول اهلل والصحابة يلقون فيها ألوان

عاشها الرعيل األول من املسلمني بصحبة

أقطار العامل اإلسالمي ظروف ًا مشاهبة للتي

والعرس يف مكة يف الفرتة الصعبة التي كان

رس���ول اهلل يف م��ك��ة ،ول��ذل��ك تبقى

االضطهاد واألذى عىل أيدي عتاة قريش.

[س��ورة االن�شراح] حاجة حقيقية قائمة

يف هذه الظروف نزلت هذه السورة

للعاملني يف سبيل اهلل يف عرصنا حيتاجون

عىل رسول اهلل بأربعة دروس ،وأ ّية

إىل استيعاب دروسها.

أربعة ،وهي دروس رضوري��ة البدّ منها

واستيعاب هذه ال��دروس وااللتزام

للعاملني ،يف أي زم��ان ،ومن دون هذه
11

دروس من سورة الرشح

هبا يمكن اإلنسان من مواصلة الطريق إىل

رشح��ه��ا اهلل ،ال تضيق هب��م��وم العمل

عىل هذا الطريق يف ظروف غربة اإلسالم

واملتاعب واهلموم استوعبتها وجتاوزهتا.

هنايته ،وجتاوز العقبات الكثرية املوجودة
وحمنته ،كام كان سلفنا حيتاجها يف مكة يف
األيام ُ
األوىل من ميالد الرسالة.

بالقليل من اهلموم واملتاعب وتطفح عليها

ويقابل ضيق الصدر .ومن خالل هذا

واالهنيار والرتاجع واخلذالن النتيجة

الصدور الضيقة هي التي ال تستوعب

واملقاومة وذكر اهلل والتوكل عىل اهلل هو

رشح الصدر

التقابل نستطيع أن نفهم معنى رشح الصدر.

مهوم العمل ومتاعب املواجهة ،فتطفح

عليها املتاعب ومهوم العمل ،وتتحول إىل
(اجلزع) و(التعب) و(اليأس).

وأما الصدور التي يرشحها اهلل تعاىل

فإهنا تستوعب املشاكل واهلموم واملتاعب،

وت��ت��ح��ول فيها إىل ال��ص�بر وامل��ق��اوم��ة،
واالستعانة باهلل.

ومثل الصدور التي يرشحها اهلل كالبحر،
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ومتاعبه ،ومهام واجه صاحبها من املشاكل

ال يلوثه يشء مما يلقى فيه من القذارة ،أما

املساحات الراكدة واملحدودة من املاء فإهنا

رسعان ما تلوثها األق��ذار وتطفح عليها،

وتغري لوهنا وطعمها ورائحتها ..والفرق
سعة اإلناء وضيق اإلناء.

وك��ذل��ك ال��ص��دور ال��واس��ع��ة التي

بخالف الصدور الضيقة التي تضيق

فتجزع وتتعب وتيأس.

الطبيعية هل��ذا ال��ض��ي��ق ،ك�ما إن الصرب
النتيجة الطبيعية للصدور الواسعة التي

رشحها اهلل.

إذن الصدور وعاء شخصية اإلنسان

وهي عىل طائفتني:

•الصدور الواسعة التي رشحها اهلل.
•والصدور الضيقة احلرجة.

يف الصدور الواسعة تتحول اهلموم

واملتاعب إىل الصرب والذكر.

ويف الصدور الضيقة تتحول اهلموم

واملتاعب إىل اجلزع والسقوط.

يف الصدور الواسعة تتحول اإلساءة

إىل احللم والعفو.

ويف الصدور الضيقة تتحول اإلساءة

إىل االنفعال والغضب واالنتقام.

العلاّ مة الشيخ اآلصفي

يف الصدور الواسعة تتحول الفتن

يرزقه رشح الصدر وتيسري األمر ،فقال:

ويف الصدور الضيقة تتحول الفتن

ﯟ[سورة طه.]26 -25 :

واملغريات إىل التقوى.

واملغريات إىل االنزالق وإىل اإلثم.

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
وقدم رشح الصدر عىل تيسري األمر.

يف الصدور الواسعة يتحول الرزق

إن الذي حيتاج اليه الدعاة إىل اهلل عىل

ويف الصدور الضيقة يتحول ال��رزق

-1مضاعفة التحمل.

يف الصدور الواسعة تتحول املصيبة

وكالمها س��أل َ
اهلل تعاىل موسى بن

والنعمة إىل الشكر.

والنعمةإىلالسكر(السكرالنعمة)والطغيان.
إىل الصرب.

ويف الصدور الضيقة تتحول إىل اجلزع.

طريق ذات الشوكة أمران:
-2وختفيف احلمل.

عمران يف بداية املهمة ،ولكنه يقدم السؤال
األول عىل السؤال الثاين ،ويطلب من اهلل

يف الصدور الواسعة يتحول العلم

تعاىل أن يضاعف حتمله أو ً
ال ،ثم يطلب

ويف الصدور الضيقة يتحول العلم

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ.

واملوقع إىل التواضع.
واملوقع إىل الغرور.

رشح الصدر يف العمل

من اهلل أن خيفف له احلمل ﯘ ﯙ ﯚ
ويف ب��داي��ات ال��دع��وة أي���ام الشدة

من اهلل به عىل عبده
والضيق كان أول ما ّ

وأول ما حيتاج اليه الدعاة إىل اهلل يف

ورسوله هو رشح الصدر ﮥ ﮦ ﮧ

ولقد بعث اهلل تعاىل رسوله وكليمه

وإن س��اح��ة العمل وط��ري��ق ذات

اهلل ..فلم يطلب موسى بن عمران ما ً
ال

ودعمه وتطمينه لنفوس أنبيائه وعباده

ساحة العمل هو رشح الصدر.

إىل بني إرسائيل وفرعون ليدعوهم إىل

وال سلطان ًا ،وال قوة من عند اهلل ،لينهض

هبذه املهمة الصعبة ،وإنام سأل اهلل تعاىل أن

ﮨ.

الشوكة صعب ،ول��وال إسناد اهلل تعاىل
الصاحلني لضاقت صدورهم مما يالقون.
يقول تعاىل خماطب ًا رسوله:
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ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

وإن�م�ا يكتسب رشح ال��ص��در يف ساحة

ولكن اهلل تعاىل يؤيد أنبياءه مرتني:

رشح الصدر وساحة العمل عالقة تبادلية

ﭹ[ سورة احلجر.]97 :

يرشح صدورهم ،ويزيد ويضاعف

يف حتملهم أو ً
ال ،ثم يرفع عنهم احلمل،

ويضع عنهم ثقل العمل ثاني ًا.

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ.

وي��أم��ر اهلل تعاىل نبيه أن يصرب

ويوسع ص��دره ملا يالقي من قومه ،وال

جي��زع ،وال يفقد ص�بره ،كام ضاق صدر
العبد الصالح أيوب من قبله بام القاه

(جدلية) ،وهي واحدة من سنن اهلل تعاىل يف
ساحات املواجهة وأيام العرس والشدة.
ووضعنا عنك وزرك

يمن اهلل تعاىل عىل رسوله
ثم بعد ذلك ُّ

أن��ه وض��ع عنه وزره (محله ال��ذي أثقل

ظهره).

وال��وزر هنا الثقل وهو ثقل العمل

والرسالة الذي كاد أن ينقض ظهر رسول
اهلل لوال تأييد اهلل تعاىل وإسناده.

من قومه ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

وتفسري (ال��وزر) بالذنب-كام يقول

ال��ع�لاق��ات التبادلية ب�ين ال��ص��دور

رشح الصدر هو الثقل واحلمل ،كام يف

ومن العجب أن رشح الصدر هو أول

ومعنى (وضع الوزر) ختفيف احلمل

ّ
يتمكن اإلنسان أن يدخل ساحة العمل

رسول اهلل يف معركة بدر ودافعوا عنه،

ﮅ[ سورة القلم.]48 :

وساحات العمل:
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املواجهة ،ويف أيام الشدة والضيق ،وبني

متطلبات العمل-كام قلنا قبل قليل-وال

بعضهم-تفسري بعيد ،وال��ذي يناسب
دعاء موسى بن عمران.

باإلسناد والتأييد ،وقد قاتل املالئكة دون

من غري رشح الصدر ..ويف نفس الوقت

وأن��زل اهلل عليهم املطر ،وكانت األرض

ساحة العمل .فليس يكتسب اإلنسان رشح

واألرض التي عليها امل�شرك��ون طينية

ال يزود اهلل اإلنسان برشح الصدر إ ّ
ال يف

الصدر يف ُع ْق ِر بيته ،ويف أيام العافية واليرس،

التي عليها املسلمون يومئذ رملية فتلبدت،

فتطينت وتزلقت هبم .وقد شق اهلل تعاىل

العلاّ مة الشيخ اآلصفي

البحر ملوسى فاجتاز هو وبنو إرسائيل

البحر ،فلام دخله فرعون وجنده رجعت

املياه إىل حاهلا فغرقوا يف البحر .ولقد أهلك
اهلل قوم عاد وثمود وقوم لوط ودمر ديارهم

فإن مردود اخلري والنعمة يف الصدور

الضيقة الكفران والطغيان والشح واملنع.

يقول تعاىل:

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ت��دم�ير ًا ،واهلل تعاىل يقول ﮦ ﮧ ﮨ

[سورة العلق.]7-6 :

عنهم عبء الرسالة ،وخيفف عنهم متاعب

من إفراز الصدور الضيقة ،أما الصدور

ﮩ .يرفع عنهم ثقل العمل ،ويضع

إن الطغيان والكفر واملنع والشح

الطريق ،وينرصهم وهيلك أع��داءه��م،

الواسعة ف��م��ردوده��ا ال��ذك��ر ،والشكر،

وال�صراع ،وهذا هو قوله ﮪ ﮫ

رشح الصدر يف املعرفة

اهللع

الصدر يف املعاناة واالب��ت�لاء ،وهو باب

وليس يكلهم إىل أنفسهم يف ساحة املواجهة
ﮬ واهلل أعلم ببصائر كتابه.

والعبودية ،والصرب ،واحللم ،والعطاء.

م��ا ت��ق��دم م��ن ح��دي��ث خي��ص رشح

مقابل رشح الصدر( ..اهللع) .يقول

واسع من رشح الصدر ،والباب اآلخر

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

والصدور أوعية املعرفة ،كام هي أوعية

تعاىل:

لرشح الصدر املعرفة والبصرية.

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ[ س��ورة

االبتالء .فمن الصدور صدور رشحها اهلل

وحالة اهللع هي حالة ضيق الصدر،

املعارف ،وتتلقى من النور والوعي ما ال

ويطفح عندئذ عىل هذه الصدور الضيقة،

وم��ن ال��ص��دور ص���دور ق��اس��ي��ة ،ال

املعارج.]21-19 :

واجلزع عند االبتالء بالرش ،فإن الرش يفيض

أما الصدور الواسعة فإهنا تستوعب الرش،
وحتوله إىل صرب وحلم وذكر ،يقول تعاىل:
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ.

تعاىل للمعرفة ،فتعي وتبرص ،وتنفتح عىل
يتلقاه اآلخرون.

يدخلها النور ،وال املعرفة ،وال تتفتح عىل
اهلداية ،وبينهام درجات ومراتب ،بعضها

فوق بعض .يقول تعاىل :ﭑ ﭒ ﭓ
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ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ

فينغلق عىل النور.

ﭥ ﭦ[ سورة الزمر.]22 :

من موضع ،يقول تعاىل :ﮥ ﮦ ﮧ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ال��ص��دور التي رشحها اهلل يدخلها

ﮨ ،ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ،ﭑ

إ ّ
ال إذا نفذ ال��ن��ور إىل عمق احل��ج��ارة

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ونظائر

النور ،وأما القاسية فال ينفذ إليها النور،
الصلدة ..وليس العجز يف النور ،ولكن يف

الصدور ،فإن النور ينزل عىل كل مكان من
غري حساب ،ولكن الصدور حتتجب عن

النور عندما تكون قاسية.

أسباب الرشح

واهلل سبحانه هو الذي يرشح الصدور،

وهو الذي جيعل الصدور ضيقة حرجة ،ما

يف ذلك ّ
شك ،يقول تعاىل:

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ،ﭑ ﭒ ﭓ

ذلك يف كتاب اهلل.

وكلها يؤكد أن أمر الصدور بيد اهلل،

يرشحها ويضيقها ..فإذا رشحها اهلل دخلها
النور واملعرفة ،وإذا ضيقها اهلل انغلقت

عىل النور واملعرفة ..ونظري ذلك (النرص)،
فإنه من عند اهلل-من دون ريب-والقرآن

يقرر هذه احلقيقة وينسب النرص إىل اهلل يف

أكثر من موضع:

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

[س���ورة ال��ن�صر .]1 :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
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ويف القرآن تأكيد هذا املعنى يف أكثر

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ[ سورة األنعام.]125 :

واهل��داي��ة وال��ض�لال��ة ه��ي االنفتاح

واالن��غ�لاق عىل النور .فمن ي��رد اهلل أن

هيديه يرشح صدره ،فيدخل إىل قلبه النور،
ومن يرد أن يضله جيعل ص��دره ضيق ًا،

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ[ سورة آل عمران:
 .]126ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ[ س��ورة

الفتح .]1 :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

[سورة آل عمران.]13 :

إ ّ
ال أن ذلك أحد وجهي هذه القضية،

وه��و حق وصحيح ،والوجه اآلخ��ر إن

أسباب ه��ذا النرص اإلهل��ي بيد اإلنسان

العلاّ مة الشيخ اآلصفي

نفسه ،إن ينرصه اهلل نرصه اهلل ،وإذا مل يشأ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ[ س��ورة

تأملوا إىل ال��وج��ه اآلخ���ر م��ن هذه

صحيح أن اهلل تعاىل هو الذي يرشح

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ويميتها ،ولكن ه��ذا الضيق والرجس

ﯛ ﯜ ﯝ[ سورة األنفال.]60 :

نفسه ،الذي أعرض عن اهلل ،وصدّ عن

احلج.]40 :

وإعراضه عن اهلل.

ال ينرصه اهلل.
القضية:

[س����ورة حم��م��د .]7 :ﯘ ﯙ ﯚ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ[ س��ورة

األنعام.]125 :

ويضيقها ..ويبعث فيها احلياة
الصدور
ّ
ال��ذي يصيب اإلن��س��ان بسبب اإلنسان

سبيل اهلل .وهو عقوبة ونتيجة لصدوده

وهذا هو الوجه الثاين هلذه القضية،

ومن أفظع اخلطأ يف فهم كتاب اهلل

مع ًا ،يف تصور واحد متكامل ،يكمل كل

بعض ،ونحاول أن نفهم بعضها مفصو ً
ال

وال يشق علينا أن نجمع هذين الوجهني

من الوجهني الوجه اآلخر.

أن نفكك بصائر الكتاب ،بعضها عن
عن بعض.

وك��ذل��ك األم���ر يف (رشح ال��ص��در)

إن ه��ذا املنهج التفكيكي يف فهم

وضيق الصدر بيد اإلنسان ،واهلل تعاىل

يف ظهور نِحل ومذاهب منحرفة يف فهم

و(ضيق الصدر) فإن أسباب رشح الصدر

وسنة ،كام
يرشح الصدور ويضيقها بقانون ُ

لس ّنة اهلل
هو شأنه تعاىل يف كل يشء ،وليس ُ
حتويل وال تبديل.

واآلي���ة ( )125م��ن س��ورة األنعام

القرآن يؤدي إىل أخطاء كبرية ،ويتسبب
كتاب اهلل وتأويله.

مفتاح رشح الصدر

م��ف��ت��اح رشح ال���ص���در( :ال��ص�بر

والصالة).

الس ّنة بعدما تبني أن أمر
نفسها تبني هذه ُ

والدليل عىل ذلك سورة هود ،وقد

ال��ق��ان��ون ه��و :ﭧ ﭨ ﭩ

الشدة والبأساء والرضاء ،لتبعث السكينة

الرشح والضيق يف الصدور بيد اهلل ،وهذا

نزلت هذه السورة عىل رسول اهلل أيام
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والطمأنينة عىل القلب الكبري يف مواجهة

بالصرب والصالة ،لنواجه هبام مهوم العمل

وتقص ال��س��ورة عىل رس��ول اهلل

الشوكة إن الصالة ذكر اهلل ﭟ ﭠ

ّ
وتذكره بام الق��وه من أقوامهم من

ويف ذك��ر اهلل ك��ل م��ا حيتاج العامل

عتاة قريش.

قصص األنبياء من قبله ،كابر ًا بعد كابر،
االضطهاد والعذاب والعناد وال ّلجاج،

وكيف واجه األنبياءهذا العناد والطغيان
بالصرب واملقاومة.

ﭡ.

السالك إىل اهلل من زاد الطريق ،وحول،
وق���وة ،وس��ك��ون ،واطمئنان ،وتوكل،

وثقة باهلل ،فيشد اإلنسان حبله بحبل اهلل،

ثم تأمر رس��ول اهلل باالستقامة

فيتحول ضعفه إىل ق��وة ،وفقره إىل غنى

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

اهلل خيرج اإلنسان من أفق اإلنسان الضيق

والثبات ع�لى ه��دى األنبياء م��ن قبله:

[س���ورة ه���ود .]112 :وخت��ت��م ال��س��ورة

هذا ال��درس العظيم هبذه اآلية الكريمة
التي هي مفتاح كل ما رزق اهلل أنبياءه

من رشح الصدر ،والثبات ،واملقاومة:
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

18

ومتاعب احل��ي��اة وعقبات طريق ذات

ب��اهلل ،وجهله إىل س��داد ومعرفة ،وبذكر
إىل رحاب الرمحان الواسع ،وماذا حيتاج
اإلنسان بعد ذلك؟ هذا عن (الصالة).
ويف الصرب املقاومة والثبات.

وب�ين الصرب ورشح ال��ص��در عالقة

تبادلية .ف��إن الصرب عىل االبتالء يمنح

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

اإلنسان رشح الصدر وهو يف الوقت نفسه

ﯡ[ سورة هود.]115 -114 :

وهذا باب واسع من املعرفة ،سبق أن

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

الصدر وهو قابع يف زاوية بيته ،فإذا دخل

وإن�م�ا يأمرنا اهلل ت��ع��اىل أن نستعني

ٍ
عندئذ
وصرب عىل املواجهة واالب��ت�لاء..

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ومن سورة البقرة نقرأ املعنى نفسه:

ﯺ[ سورة البقرة.]153 :

من نتائج رشح الصدر.

أرشنا إليه .إن اإلنسان ال يكتسب رشح
وع�صره البالء عرص ًا،
ساحة املواجهةَ ،

العلاّ مة الشيخ اآلصفي

يمنحه اهلل رشح الصدر ،والعكس أيض ًا

الغريق ي��رى ق��ارب النجاة يقرتب منه

فقد رزقه الصرب واملقاومة والصمود يف

أحد ،واألمواج تقذفه وتبتلعه.

صحيح فإن اهلل تعاىل إذا رشح صدر عبده،

متاعب العمل ومهوم الدعوة.

رسيع ًا ،أو يرصخ فال يسمعه أحد وال يراه
إن ُسنة اليرس بعد العرس من السنن

وعندئذ يكون الصرب من إفراز ونتائج

اإلهلية األكيدة التي ورد تأكيدها يف القرآن

التبادلية بني (الصرب) و(الرشح) يتصاعد

واإلي��م�ان هب��ذه السنة ووع��ي��ه��ا من

رشح الصدر ،ومن خالل هذه العالقة
الصرب والرشح ،فالصرب يزيد رشح الصدر
ورشح الصدر يزيد الصرب.

يف مواضع عديدة.
رضورات العمل.

ول��ذل��ك س��وف نتوقف عند هذه

وك��ذل��ك األم��ر ب�ين ال��ص�لاة ورشح

الس ّنة بعض الوقت لنتأمل فيها من
ُ

ب��ال��ص�لاة ي�شرح اهلل ص��در ع��ب��اده،

وس ّنة االبتالء ُس ّنتان
ُس ّنة االستدراج ُ

الصالة وذكر اهلل ،ووجد يف الصالة قرة

ُس ّنة االستدراج نعمة بعدها سقوط

الصدر.

وإذا رشح اهلل صدر عبده أقبل العبد عىل

خالل كتاب اهلل.

متقابلتان.

العني ،وراحة القلب .ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

وحمق وعذاب ،وهذه النعمة ظاهرها رمحة

هذه ُس ّنة من سنن اهلل يف التاريخ ،ووعي

املرسفني والظاملني بالنعمة فتلهيهم النعمة،

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ.

وباطنها النقمة يستدرج فيها اهلل تعاىل

الس ّنة ينفع العاملني الدعاة إىل اهلل
ه��ذه ُ
كثري ًا ،ومن يعرف أن من بعد العرس يرس ًا ال

فينهار ،وذلك هو املحق والسقوط يف حياة

أما إذا كان اإلنسان ال يعرف أن من

وهذا السقوط يتم عادة بغتة وبصورة

يستغرقه العرس ،وال يسقط يف العرس.

وراء العرس ي�سر ًا ،ف��إن العرس ال حمالة
يستهلكه ويستغرقه ،متام ًا كام إذا كان

وتبطرهم فينخر بنياهنم من الداخل،
هذه األمم.

مفاجئة كام حدث ذلك يف عرصنا لإلحتاد

السوفيتي .يقول تعاىل:
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ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

ي��ق��ول ت��ع��اىل :ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ

ﭩﭪ ﭫ ﭬ[ سورة البقرة:

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ [ سورة األنعام.]45-44 :

وإنام يفتح اهلل أب��واب النعمة عليهم

ليفرحوا ،ويتامدوا يف غيهم وطغياهنم،
فيأخذهم اهلل بغتة ،أخ��ذ عزيز مقتدر،

الس ّنة هي نفسها ُس ّنة اإلم�لاء يف
وه��ذه ُ

القرآن ،وإنام يسميها القرآن باالستدراج

ألن اهلل تعاىل يستدرج هبا املرسفني إىل
السقوط ،ويسميها القرآن بـ(اإلمالء) ألن
اهلل تعاىل يميل فيها للمرسفني .واإلمالء

هو اإلمداد ،كام يقول الراغب يف املفردات
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ[ سورة الرعد.]32 :

هذا عن ُس ّنة االستدراج واإلم�لاء،

20

وس � ّن��ة االب��ت�لاء بعكس ُس � ّن��ة اإلم�لاء،
ُ
يبتيل اهلل تعاىل فيها عباده بالشدة والعرس
والضيق حتى ي��ذك��روا اهلل ويترضعوا

ويقبلوا عىل اهلل.

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤﭥ[سورة املؤمنون.]76 :

.]155

وه��ذه هي ُس ّنة االبتالء ،وهي ُس ّنة

عامة شاملة للمعاناة ،والعذاب ،والضيق،

الس ّنة ظاهرها عذاب
وال��ش��دة يف ه��ذه ُ
وباطنها الرمحة ،بعكس ُس ّنة االستدراج.
ُس ّنة التيسري

ويعقب االبتالء التيسري والفرج.

كام أن ُس ّنة االب��ت�لاء عامة ،كذلك

الفرج بعد الشدة ُس ّنة إهلية حتمية يف دورة
التاريخ ،فلن يبتيل اهلل تعاىل عباده بابتالء يف

دنياهم وعاقبتهم إ ّ
ال ويعقب هذا االبتالء
فرج ورخاء برشوط نذكرها.
يقول تعاىل:

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ[ سورة الليل.]7-5 :

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ[ سورة

ال��ط�لاق .]2 :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ[ سورة الطالق .]4 :ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ[ س��ورة الطالق.]7:
ﯤ ﯥ[ سورة األعىل.]8 :

العلاّ مة الشيخ اآلصفي

وتأكيدات القرآن وإشاراته إىل ذلك

كثرية ،وه��ذه اآلي��ات بمجموعها ترسم
الس ّنة اإلهلية.
حدود هذه ُ

يرس مع العرس وليس بعده

الكالم املتصل عىل نحو التنكري ،فال يكون
املقصود منها الشخص األول نفسه.

ف��إذا قلنا( :إذا كسبت الدينار فانفق

الدينار) كان املقصود نفس الدينار .وإذا

ومن رقائق التعبري يف سورة االنرشاح

قلنا( :إذا كسبت دينار ًا فانفق دينار ًا) مل يكن

يأيت بعد العرس عادة ،ولكن القرآن يريد

ويف آيتي اليرس يف س��ورة االن�شراح

قوله تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ واليرس

أن يقرب اليرس إىل العرس للناس ،ويوحي
إليهم بالتصاق اليرس بالعرس ،فيعبرّ عن
هذا التجاور والتعاقب القريب بني اليرس
والعرس بكلمة (مع) ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ.

وه��و من رقائق تعبري ال��ق��رآن ،فإن

لكلمة (مع) من الظالل واألداء ما ليس
لكلمة (بعد).

عرس واحد ال يغلب يرسين

املراد بالدينار الثاين  ،الدينار األول نفسه.

يرد اليرس عىل نحو التنكري يف اآليتني ،بينام
يرد العرس فيهام عىل نحو التعريف ..فالبدّ

أن يكون املقصود من العرس فيهام عرس ًا
واحد ًا ،بخالف اليرس.

والرس يف ذلك ،أن ألف الالم يف العرس

الثاين للعهد ،وهو إشارة إىل العرس األول،
فيكون واحد ًا بخالف اليرس.

وقد روي أن رسول اهلل خرج يوم ًا

مرسور ًا فرح ًا وهو يضحك ويقول( :لن

وم��ن لطائف التعبري يف آيتي اليرس

يغلب عرس يرسين ،ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

فيهام باأللف والالم ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

وع��ن اب��ن عباس ق��ال( :يقول اهلل:

تنكري اليرس يف اآليتني ،وتعريف العرس
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ .والقاعدة :إن املعرفة
إذا أعيدت يف الكالم املتصل عىل نحو

التعريف ،ك��ان املقصود ب��ه الشخص
األول نفسه ،بخالف النكرة إذا أعيدت يف

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ(((.

خلقت عرس ًا واحد ًا وخلقت يرسين ،فلن

يغلب عرس يرسين)(((.

(((ميزان احلكمة .2386 :3
(((تفسري جممع البيان للطربيس .390 :10
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باقة من احلديث

عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول

ومن ذلك( :واجعل لنا من أمرنا يرس ًا،

كلامت تنتفع هبن؟ قال :بىل يا رسول اهلل .قال:

ويف دع��اء األسحار( :اللهم يرس يل

اهلل قال لعبداهلل بن عباس :أال أعلمك

واختم لنا بالسعادة إىل منتهى آجالنا)(((.

أحفظ اهلل حيفظك ،إحفظ اهلل جتده أمامك،

ما أخ��اف تعسريه ،فإن تيسري ما أخاف

وإذا سألت فاسأل اهلل ،وإذا استعنت فاستعن

أخ��اف حزونته ،ون ّفس عني ما أخاف

تعرف إىل اهلل يف الرخاء ،يعرفك يف الشدة،
ّ
باهلل ،جف القلم بام كان وما هو كائن ،ولو

جهد العباد أن ينفعوك بيشء مل يكتبه اهلل مل

يقدروا عليه ،ولو جهدوا أن يرضوك بيشء

مل يكتبه اهلل عليك ملا قدروا ،فإن استطعت

أن تعمل هلل بالصدق يف اليقني فافعل ،فإن مل

تستطع فإن يف الصرب عىل ما تكره خري ًا كثري ًا،

تعسريه عليك سهل يسري ،وسهل يل ما
ضيقهّ ،
وكف عني ما أخاف ّ
مهه ،وارصف
عني ما أخاف بليته ،يا أرحم الرامحني)(((.
وعي العرس

(ال��ع�سر) و(ال��ي�سر) ُس ّنتان إهليتان
الس ّنتني ّ
يمكن
حتميتان ،ووع��ي هاتني ُ
اإلنسان من االنتفاع هبام واإلف��ادة منهام،

واعلم أن النرص مع الصرب ،وأن الفرج مع

فإن الناس-كل الناس-خيضعون لسنن

وعن عيل( :إن اهلل تعاىل جعل مع

الذي يعي السنة يتحمل السنة وينتفع منها

وعن أمري املؤمنني عيل أيض ًا( :ال

عليه (إذا كانت ابتال ًء) وخيرس كثري ًا من

الكرب ،وأن مع العرس يرسا)(((.

كل قحط خصب ًا ،ومع كل مأساة رخاء).
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العرس كثري ًا.

يعدم الصبور الظفر ،وإن طال الزمان)(((.
الدعاء باليرس بعد العرس

وقد ورد يف الدعاء طلب اليرس بعد
(((الفرج بعد الشدة .27 :1
(((بحار األنوار  95 :68ح.60

اهلل ،وعوا هذه السنن أم مل يعوها ،غري أن
بشكل أفضل ،والذي ال يعي السنة تشق

مواقع االستفادة من هذه السنن.

ولذلك كان االهتامم بتبيان وتفسري

(((مصباح املتهجد للطويس ،814 :دعاء يوم
السابع والعرشين من رجب.
(((مصباح املتهجد.601 :

العلاّ مة الشيخ اآلصفي

السنن يف القرآن ،وقد تكررت اإلشارة إىل

منافع للناس ،فإن نشوة (بدر) إذا كانت

ففي [س��ورة آل ع��م��ران] يرسم لنا

(أحد) أصاب املجتمع اإلسالمي يومذاك

سنة العرس واليرس يف القرآن.

لس ّنة (العرس) تتضمن
القرآن صورة دقيقة ُ

كثري ًا من احلقائق واالحياءات.

متتد باملسلمني وتتصل ،ومل تعقبها نكسة

حالة الرتهل وجتمعت حوله العنارص
الضعيفة وغري الصاحلة واملنافقة ،وداخل

يقول تعاىل :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

املسلمني حتى الصاحلني منهم وأصحاب

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

األثر يف دورهم القيادي يف إمامة األرض

ويف ه��ذه اآلي��ة الكريمة يعلمنا اهلل

وال���درس ال��ث��ال��ث :إن ه��ذه املحن

الدرس األول :إن العرس من خصائص

والذين يتخذ اهلل منهم الشهداء واألئمة

العرس والشدة ،وتصيبه قروح املعركة ،وال

وأم��ا أي��ام العافية وال��ي�سر ف�لا تأيت

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ.

أربعة دروس عن العرس واليرس.

املعركة ،فمن يدخل املعركة يمسه يشء من

ختتص هذه السنة باملؤمنني ،فإن ما يصيب
الكفار من القروح من املعركة ال تقل عام
يصيب املؤمنني ،وهكذا تكون املعارك،

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ.

بدر الغرور والعجب ،وكان لذلك أسوأ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ.

والشدائد هي التي تفرز الرجال األشداء،
والقادة.

إ ّ
ال بالضعاف ال��ذي��ن ي��ؤث��رون العافية

عىل التضحية يف كل شدة وحمنة غالب ًا،
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ.

والدرس الرابع :التمحيص واملحق،

وال��درس الثاين :إن اهلل تعاىل جعل

يقول تعاىل :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

يوم ،فيذيقهم بعد نشوة االنتصار يف (بدر)

يف مثل ه��ذه االب���ت�ل�اءات واملحن

األيام تداو ً
ال بني الناس ،يقلبهم من يوم إىل

ُم ّر النكسة يف (أحد) ..ويف هذا التقليب

ﭕ ﭖ.

يمحص اهلل تعاىل املؤمنني ،ويشذهبم
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وهيذب نفوسهم ،ويأخذ عنهم امليل إىل

مجيع ًا من دون قيد ورشط ،مثل ُس ّنة االبتالء.

ويبقي هلم الشجاعة ،والتضحية ،والقوة،

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ.

العافية ،والضعف ،واجلبن ،وحب الدنيا،
والزهد يف الدنيا (وهذا هو التمحيص)

وهذه ُس ّنة مطلقة تعم الناس مجيع ًا وال

و ﭕ ﭖ أم��ا الكافرون،

خيلوا منها إنسان قط ،وفيها ينجح ناس

املحنة ال ف��رق ،ولكن األث��ر خيتلف بني

السنة.
دخل إلرادة اإلنسان يف هذه ُ

فتمحقهم املحنة ،وهتلكهم ..واملحنة هي

التمحيص واملحق ،وذل��ك أن املؤمنني

يقاومون املحنة ،فتمحصهم ،والكافرون

يسقطون يف الفتنة واملحنة فتمحقهم.
أرأيت النار تشتعل يف اخلشب واحلديد،
فتحرق اخلشب وتصهر احلديد وخت ّلصه

مما يعلق به من ذرات ال�تراب .ذلك أن
احلديد يقاوم فيصهر النار ،واخلشب ال

يقاوم فتحرقه النار ..وكذلك تعمل الفتن
واملحن يف نفوس املؤمنني والكافرين.
وعي اليرس
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ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

العرس ُس ّنة مطلقة ،أما اليرس فهو ُس ّنة

مرشوطة وليست مطلقة ،ووع��ي هذه
احلقيقة عىل درجة عالية من األمهية ،ألن

سنن اهلل تعاىل يف املجتمع والتاريخ عىل
شكلني :مطلقة ومرشوطة.

والسنن املطلقة هي التي تعم الناس

ويفلحون ،ويسقط ناس وهيلكون ،وال
وس ّنة عمومية العذاب فإن العذاب إذا
ُ

ّ
عمهم
حل بقوم بسبب ظلمهم وعصياهنم ّ
مجيع ًا ،الصاحلني منهم والفاسقني ،وهذه

الس ّنة من السنن املطلقة ،يقول تعاىل:
ُ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ.

وأم��ا السنن امل�شروط��ة فهي مقيدة

بإرادة اإلنسان واختياره وفعله ،مثل ُس ّنة

وس ّنة (النرص).
(التغيري) ُ

تأملوا يف قوله تعاىل يف ُس ّنة (التغيري):

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖ.

إن التغيري من عند اهلل بالتأكيد ،وهي

ُس ّنة من سنن اهلل يف التاريخ واملجتمع،

ولكن اهلل ال يغري ما بأمة حتى يغريوا
ما بأنفسهم وما مل يغريوا ما بأنفسهم ال

العلاّ مة الشيخ اآلصفي

يغري اهلل ما هبم .وبتعبري آخر :ما مل يغريوا

باطنهم ال يغري اهلل ظاهرهم.

وهذه سنة مرشوطة ومقيدة.

وس ّنة (النرص) ُس ّنة إهلية ثابتة كتبها اهلل
ُ

تعاىل وس ّنها لنفسه ﰓ ﰔ ﰕ
ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ[ س���ورة

املجادلة .]21 :ولكنها ُس ّنة مرشوطة.
تأ ّملوا يف اآليات اآلتية:

ظروف االبتالء والشدة للعمل والتقوى

والعطاء ،حتى يعجل اهلل تعاىل له بالفرج،

أما اليرس املرتقب غري املرشوط فليس فيه
حتفيز وال حتريك.

وه��ذا وعي م��زدوج ،وكال الوعيني

نافع ومفيد لإلنسان ،وعي أن اليرس بعد

العرس من اهلل ،وليس من اإلنسان حتى ال
تأخذ اإلنسان نشوة اليرس وسكر العافية

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

والرفاه ،ويتواضع هلل ،ويشكره يف اليرس،

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ[ سورة

والوعي الثاين أن اليرس الذي يأيت من

[سورة حممد .]7 :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

كام يصرب عىل بالئه يف العرس.

آل عمران.]139 :ﭺ ﭻ ﭼ

عند اهلل مرشوط بعطاء اإلنسان وعلمه

ﭽ[ سورة احلج.]40 :

وس ّنة اليرس بعد العرس من سنن اهلل
ُ

احلتمية بدون ريب ،ولكنها ُس ّنة مرشوطة
وليست مطلقة .تأملوا يف اآليات التالية:

وتقواه وجهده ،حتى ال خيمل ،فيوكل
األم��ر إىل الغيب ،ويكون مثله مثل بني
إرسائيل إذ قالوا لنبيهم :ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ.

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

إن تعاليم ال��ق��رآن يف الوقت الذي

وال��ش�رط ه��ن��ا ال��ع��ط��اء وال��ت��ق��وى

والعرس واليرس ،والنرص ،والشدة والفرج،

ﮯ ﮰ[ سورة الليل.]7-5 :

والتصديق ،ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ،ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ.

وه����ذا ال��ي�سر امل��ش�روط بالتقوى

والتصديق والعطاء ،حيفز اإلن��س��ان يف

تؤكد عمق التوحيد يف كل يشء :يف الرض،
يف الوقت نفسه تشد هذه السنن ب��إرادة
اإلنسان واختياره ،وفعله ،وعطائه ليؤدي
دور اخلالفة واإلمامة عىل وجه األرض.

فالنرص م��ن اهلل بالتأكيد ،ولكنه
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مرشوط بعمل اإلنسان واختياره وعطائه،

مرحلة من العمل فانصب نفسك ملرحلة

مرشوط يف الوقت نفسه بعمل اإلنسان

والنصب يأيت يف اللغة بمعنيني :بمعنى

وال��ي�سر م��ن اهلل م��ن دون ش��ك ،ولكنه
وجهد اإلنسان.

التعب واجلهد وبمعنى القيام ،وعىل كال

وهذا الوعي امل��زدوج من خصائص

املعنيني يستقيم تفسري اآلية الكريمة باملعنى

التي وضع أساسها أهل البيت يف الثقافة

عمل فأجهد نفسك لعمل آخر) ،أو( :فإذا

كتاب اهلل .ولعل قاعدة األمر بني األمرين
اإلسالمية ال تكون بعيدة عن هذا الوعي
املزدوج لسنن اهلل.

فإذا فرغت فـأنصب

الذي ذكرناه ،سواء قلنا( :فإذا فرغت من
فرغت من عمل فقم واهنض لعمل آخر).
واملعنى عىل كل حال مكافحة حالة

االسرتخاء((( والرتاخي يف العمل.

وهذا درس مهم من دروس احلركة

ف�لا ي��ف��رغ اإلن��س��ان م��ن ش��وط من

أرضّ األشياء عىل حركة العامل ،وعمله،

يسمح حلرارة العمل أن تربد .فإن حرارة

والعمل :إن االس�ترخ��اء يف العمل من
وعىل اإلنسان أن يكافح حالة االسرتخاء،

وال يسمح هلا أن تتخلل ف�ترات عمله،

ويواصل التحرك والعمل لي ً
ال وهنار ًا من

غري اسرتخاء ،حتى يف الفرتات التي تتخلل
26

أخرى من العمل من دون تراخي.

األع�مال عندما يفرغ اإلنسان من عمل،
وقبل أن يدخل يف املرحلة الالحقة له.

واآلي��ة الكريمة تأمر املؤمنني-واهلل

أعلم ببصائر كتابه-أ ّ
ال يسمحوا أن تتخلل

أعامهلم فرتات االسرتخاء ،يقول تعاىل:
ﯡ ﯢ ﯣ ،أي إذا فرغت من

العمل حتى يدخل ش��وط� ًا آخ���ر ..وال

العمل إذا خفتت يف ف�ترات االسرتخاء
فليس من اليسري استعادة حرارة العمل
من جديد ..وللحرارة والربودة يف احلركة

والعمل والنشاط قانون ونظام ،كام أن

هلام قانون ًا يف الفيزياء ..وقانون احلرارة يف

العمل واحلركة :إن حرارة العمل تتصاعد

(((واالس�ت�رخ���اء غ�ير ال��راح��ة ،ف��إن األجساد
واألرواح البدّ هلا من راحة ،حتى يواصل
اإلنسان عمله بالنشاط ،وال نريد نحن
باالسرتخاء ه��ذا املعنى ال��ذي الب��دّ منه
لإلنسان يف حياته العملية.

العلاّ مة الشيخ اآلصفي

باملواصلة ،وخت��ف وتتنازل برسعة يف

تتوقف ،وال تتنازل ،ﰂ ﰃ ،نراك

العمل يف ف�ترات االس�ترخ��اء ال يمكن

ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ

فرتات االسرتخاء ..وما ينزل من حرارة

استعادته بسهولة.

وندعمك ونسندك ،ونسددك ،ثم ﰅ

ﰏ ، وه��ذا التسبيح الطويل حني

ولذلك نجد تأكيد مواصلة العمل

تقوم ،ويف الليل وإدبار النجوم ،هو الزاد

وقد كانت سورة املزمل من أوائل ما

والصرب يف النهار ..وهذا هو منهج القرآن

خياطب اهلل تعاىل فيها رسوله :ﭔ ﭕ

والنهار ،صرب وحركة واستقامة يف النهار،

لي ً
ال وهنار ًا يف القرآن من دون تراخي.

نزل من الوحي عىل قلب رسول اهلل

ﭖ ﭗ ...ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ[ سورة

الذي ُيعني رسول اهلل ملواصلة املقاومة

يف العمل ،عمل متصل وشاق ،يف الليل
تسبيح وذك��ر يف الليل ..هبذا املزيج من

امل��زم��ل ،.]7-2 :وم��ع السبح الطويل

املقاومة والتسبيح يتم العمل.

اهلل تعاىل أن يقوم الليل إ ّ
ال قلي ً
ال ،نصفه أو

ح��رارة العمل من نفوس العاملني .إن

والشاق الذي ينتظره يف النهار يأمره
ينقص منه أو يزيد عليه.

ويف س��ورة املدثر يأمر اهلل تعاىل نبيه

بالقيام واملقاومة مع ًا.

ﮯ ﮰ ...ﯠ ﯡ[ سورة

يف حاالت االسرتخاء يرسق الشيطان

حلظة االسرتخاء من اللحظات الضارة
املهلكة يف حياة اإلنسان.

واللحظات الضارة كثرية أمهها:

حلظة (الغفلة) وحلظة (النشوة) وحلظة

املدثر .]7-2 :ويقول تعاىل :ﯿ ﰀ

(االسرتخاء).

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ[ سورة

نتائج عمله.

ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
الطور.]49-48 :

صرب ،ومقاومة ،واستقامة يف النهار،

ﯿ ﰀ ﰁ ،وال ت��ت�ردد ،وال

يف حلظة الغفلة قد خيرس اإلنسان كل
فإن الشيطان يرصد اإلنسان رصد ًا

دقيق ًا ،فينقض عليه يف حلظة واحدة من

حلظات الغفلة ،فيسلبه كل ما كسبه يف
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حياته يف أيام العمل ،لوال أن يعصمه اهلل
تعاىل ويعيذه من اخلبيث ،ولذلك ورد
التحذير الشديد من حلظات الغفلة.

وحركته شق عليه ذل��ك ،ومتنعت عليه

نفسه باحلركة والنشاط.

حلظة اخلطر الثانية ،حلظة النشوة،

وه��ذه القاعدة تعم حالتي النجاح

عليها ت���ؤدي ب��ه إىل السكر وال��غ��رور

ذلك أن اإلنسان إذا واجه الفشل يف

فإن حلظات النشوة ،إذا مل يسيطر صاحبها
والعجب والطغيان ،وه��ي م��ن اخطر
احلاالت عىل اإلنسان.

وق��د دخ��ل رسول مكة ،ودخل

املسجد احل���رام ،وه��و مطأطأ ال��رأس،

تواضع ًا هلل تعاىل ،وشكر ًا له ،ولئال تداخله

نشوة النرص ،ويأمر اهلل تعاىل املسلمني

يف ساعات نشوة النرص والفتح الكبري
بالتسبيح واالستغفار ،ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
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فإذا أراد بعد ذلك أن يستعيد نشاطه

والفشل.

مرحلة من مراحل العمل نزعت نفسه إىل

الركون وإىل الراحة واالسرتخاء ،حتى
يتخلص من مرارة الفشل ،وهو ال يعلم
أن هذا االسرتخاء أرضّ عليه من الفشل

نفسه أضعاف ًا مضاعفة.

فإن اإلنسان إذا كان عىل نشاطه وقوته

يتدارك الفشل يف املحاوالت القادمة .أما
إذا مخد نشاطه واسرتخى من العمل فقد

ال تعود إليه قوته ونشاطه مرة أخرى.

لقد ع ّلمنا القرآن أن نصل احلركة

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ب��احل��رك��ة ،والعمل بالعمل ،والنشاط

وحل��ظ��ة اخل��ط��ر ال��ث��ال��ث��ة ه��ي حلظة

نفوسنا يف الفرتات التي تفصل بني مراحل

اإلنسان إذا أصابه النرص أو اهلزيمة يف

تعب أصحاب رسول اهلل من مواصلة

[ سورة النرص].

(االس�ت�رخ���اء) ب�ين عمل وع��م��ل ،فإن
شوط من أش��واط العمل سلبه الشيطان
حرارة العمل ونشاطه.

بالنشاط ،وال ندع الشيطان يتسلل إىل
العمل.

السري يف بعض الغزوات ،فشكوا أمرهم

إىل رس��ول اهلل فعلمهم رس��ول اهلل

العلاّ مة الشيخ اآلصفي

طريقة من السري أشبه باهلرولة ،فزال عنهم
التعب وشعروا بالراحة.

والب����دّ ل�لإن��س��ان إىل ج��ن��ب ه��ذه

االستقامة والتواصل يف احلركة من احلذر
من الغفلة ،فإن حلظة واحدة من الغفلة قد

تأيت عىل كل مكاسب العمل.

إ ّ
ال أن يعصم اهلل وحيفظ.

وم���ا ي��ص��ح يف ال��ع��م��ل يف مواجهة

الطاغوت وال��دع��وة إىل اهلل يف (اجلهاد
األصغر) يصح متام ًا يف (اجلهاد األكرب) يف
مواجهة اهلوى والشيطان.

ف�لاب��دّ لإلنسان يف مواجهة اهل��وى

فقد غفل املسلمون الرماة يف (أحد)

والشيطان ومغريات احلياة الدنيا أن يصل

فيه ،رغم أن رسول اهلل أكد أ ّ
ال يغريوا

الغفلة ،واحلذر من العقل هو (الذكر) فإن

عن موقعهم الذي وضعهم رسول اهلل

مواضعهم إ ّ
ال أهنم عندما رأوا اهلزيمة يف
صفوف املرشكني ورأوا املسلمني يالحقون

املرشكني ويأرسوهنم ،وجيمعون الغنائم،
خالفوا رسول اهلل وتركوا املوقع الذي

جعلهم عليه رس��ول اهلل واندفعوا

جلمع الغنائم ،فرتكوا ْ
أظ ُهر املسلمني من

العمل بالعمل ،وأن يكون ح��ذر ًا من

ذكر اهلل يأيت يف مقابل الغفلة.

وهذان مها الصرب والصالة.

ف��إن التواصل يف العمل ،ومقاومة

التعب واالسرتخاء ،هو (الصرب) ،وذكر
اهلل هو الصالة.

وهو ما يأمرنا اهلل تعاىل ،عىل طريق

دون محاية ،فاغتنم خالد بن الوليد هذه

ذات الشوكة يف اجلهاد األصغر واألكرب

من خلف ظهورهم فأصاهبم بجروح وأذى

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

اللحظات من الغفلة فهجم عىل املسلمني

بليغ ،حيدثنا عنه القرآن يف سورة آل عمران.
إن العمل كله استقامة ،ومواصلة

وح��ذر م��ن الغفلة وح��ض��ور يف ساحة

العمل ،وحلظة من حلظات االسرتخاء
والغفلة والغياب قد تكفي للقضاء عليه

عىل نحو سواء.

ﯺ[ سورة البقرة.]153 :

وه��ذا ه��و ال���درس الثالث يف هذه

السورة املباركة.

واىل ربك فأرغب

عرفنا فيام سبق من هذه السورة أن عىل
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اإلنسان أن يستجمع كل ما آتاه اهلل تعاىل

نرجو غري اهلل ،وال نخاف إ ّ
ال من اهلل.

وال يتوانى يف احلركة ،وال يتخلل عمله

إنيّ أع��وذ بك من الفقر إ ّ
ال إليك ،ومن

من حول وقوة ونشاط يف طريق العمل،
فرتات االسرتخاء ،ويشد العمل بالعمل،

ويصل احلركة باحلركة.

ويف هذا الدرس يعلمنا اهلل تعاىل أن

نوجه كل حولنا وقوتنا وحركتنا وسعينا
ومهتنا إىل اهلل.

ال لك ،ومن اخلوف إ ّ
الذل إ ّ
ال منك)(((.

وخالصة هذا املقام ما خيترصه القرآن

يف هذه الكلمة الوجيزة :ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
[سورة األنعام.]162 :

ﯥ ﯦ ﯧ فال نرغب يف هذه

واآلية الكريمة دقيقة يف التعبري عن

اهلل ،وال نطلب مرضاة أحد غري مرضاة

اإلنسان ،ﯗ ﯘ وليس فقط

احلركة ،والعمل الدائم املتصل إىل غري
اهلل ،وال نطلب وجه أحد غري وجه اهلل.

املساحة التي حيتلها االرتباط باهلل يف حياة

ﭽ ﯕ ﯖ.

ونوجه عزمنا ،وحركتنا ،ومهتنا إىل اهلل.

وآي���ات الكتاب رصحي��ة وواضحة

اهلل ،ون��ح��ب يف اهلل ،ون��غ��ض��ب هلل،

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

ونجعل رغبتنا فيام عند اهلل ،ونحب

ونبغض يف اهلل ،ونسأل اهلل ،ونستعني

ب���اهلل ،ون��ت��وك��ل ع�لى اهلل ،ون��ذك��ر اهلل،
30

وقد كان رسول اهلل يقول( :اللهم

ونوحد اهلل يف العبادة واالستعانة ويف
الذكر والدعاء ،ونترضع إىل اهلل ،ونرفع

فقرنا وحاجتنا إىل اهلل.

ونستغفر اهلل ،ونحمد اهلل ،ونشكره

ونطلب رمحته ،وال نرغب يف ثواب أحد غري

اهلل ،ونقطع رجاءنا عن كل أحد غري اهلل ،فال

وكثرية يف هذا املعنى:

ﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ
ﰛﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ[ سورة اإلنسان.]26- 24 :

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ[ س���ورة

األعراف.]205 :

(((بحار األنوار .233 :94

العلاّ مة الشيخ اآلصفي

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

اهلل ،وال ي��وايل أح��د ًا غري اهلل ،وه��ذا هو

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

الشطر األول من كلمة التوحيد ،وله

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

وهو التوحيد واإلخالص ،توحيد اهلل يف

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

وال��ط��اع��ة ،واالس��ت��ع��ان��ة ،وال��ت�شري��ع،

[سورة املزمل.]8 :

(الفصل) و(ال��وص��ل) .و(الفصل) هو

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ

عرض عريض والشطر الثاين (الوصل)،

[سورة الكهف.]28 :

اخللق ،والتدبري ،والرزق ،ويف العبودية،

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ[ س���ورة ال��زخ��رف:
.]36

واحلكم ،والوالية.

واإلخ��ل�اص هلل يف العمل واحل��ب

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

والنية.

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

التوحيد.

ﮭ[ سورة األعراف.]128 :

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
[سورة لقامن.]22 :

وه���ذا ه��و الشطر ال��ث��اين م��ن كلمة
والشطر الثالث العمل يف امتداد

توحيد اهلل وهو احلب يف اهلل ،والغضب

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

هلل ،والبغض يف اهلل ،واالستعانة بام

وه��ذا هو خالصة املنهج القرآين يف

واألس��ب��اب ،والتسليم مل��ن أم��رن��ا اهلل

ف�لا يدعو وال يسأل اإلن��س��ان غري

بوالئه ،وحب من أمر اهلل بحبه ،وهذا

يعبد أحد ًا غري اهلل وال خيضع ألحد غري

عريض ولسنا نستطيع أن نفهم منهج

ﮟ[ سورة البينة.]5 :
الرتبية.

اهلل ،وال يستعني ب��أح��د غ�ير اهلل ،وال

اهلل ،وال يأخذ بحكم أحد غري اهلل ،وال

يدين بدين غري دين اهلل ،وال يطيع غري

س��خ��ره اهلل ت��ع��اىل ل��ن��ا م��ن األدوات
تعاىل بطاعته ،وال���والء مل��ن أم��رن��ا اهلل
هو الشطر الثالث للتوحيد ،وله عرض
اإلسالم يف التوحيد إ ّ
ال من خالل هذه

األبعاد الثالثة.
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ق��دم السيد الباحث لبحثه بمقدمة ق��رر فيها ان

الباحثني قد أرسفوا يف القول بالنسخ يف القرآن الكريم ايام إرساف

حتى اهنم تعاملوا مع القرآن وكانه من كالم البرش.

ثم مهد لبحثه بعرض ام��ور تتعلق باالختالف يف الناسخ واملنسوخ

والتأليف فيه.

وتطرق يف صلب املوضوع اىل معنى النسخ لغ ًة واصطالحا وماهي ًة ويف

بحثه يف جواز وقوع النسخ يف القرآن الكريم ،يعرض السيد الباحث آراء ثلة

من العلامء والباحثني يف هذا املوضوع وناقش كل هذه اآلراء مناقشة هادفة.

ويف معرض حديثه عن (حكمة النسخ وعلته وامهيته) يقرر السيد الباحث

أن الترشيعات الساموية راعت حالة االنسان من حيث مكوناته النفسية
والثقافية واالجتامعية املتغرية من شخص وآخر فجاءت الرشائع الساموية بام

يناسب ذلك.

وينهي بحثه بمناقشه آراء من قالوا بامهية علم الناسخ واملنسوخ وصعوبته.

وللحديث صلة من قابل ان شاء اهلل

مقدمة
م��ن علوم ال��ق��ران الكريم الناسخ

سبحانه :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

فيها حقيقته ،حتى اصبح من املسلامت هبا

فصلت،]42:وال ادري كيف غاب عنهم

واملنسوخ ،وقد عقد له العلامء مباحث بينوا

ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ[ س��ورة

عند كثري من املعنيني بعلوم القران وفقهه

قوله تبارك وتعاىل :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

وتفسريه.

ﮛ ﮜ ﮝ[ سورة احلجر.]9:

وجدت الباحثني يف علوم القران
لقد
ُ

والغريب ان القائلني بالنسخ يف اي

الكريم قد ارسفوا ايام ارساف يف القول يف

القران الكريم ،وس��وره تعاملوا مع آي

عىل الباحث املنصف ان يرشع قلمه باحلق

يصح عليه االنساء ،واحل��ذف ،والزيادة

النسخ يف القران الكريم ،ووجدت لزاما

ال��ق��ران الكريم وكانه من ك�لام البرش،

واملوضوعية ،من اجل دفع هذه التهم عن

والنقصان-،اعوذ باهلل مما يقولون-والذي

كتاب احكمت اياته ايام احكام ،فانى ياتيه

نعلمه ،ونؤمن به ان منزلة كالم اهلل من كالم

تقولوه؟ قال تعاىل :ﮔﮕ ﮖ ﮗ
ما َّ

البرش ،كمنزلة اهلل-سبحانه-من عباده.

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ[ سورة

وكذا االمر يف نقلهم النسيان والسهو

عن النبي ،وكانه َأ ّحدُ ُه ْم ،من حيث
الصفات اخلُ ُلقية والسلوكية ،ومن حيث

هود]1:

وق��د ن�سي ه���ؤالء او ت��ن��اس��وا قوله
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التفكري ،واحلافظة والنسيان ،ونسوا

اختالف املؤلفني يف النسخ ،وادخاهلم ما

فنقلوا الروايات امللفقة ،وكاهنم مل يقرؤوا

الناسخ واملنسوخ اشياء دخل فيها َو ْه ٌم،

التسديد االهل��ي ،ومرافقة الوحي اي��اه،
قوله سبحانه وتعاىل :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ[ س��ورة النجم:

 .]4-3وه��ذا ال��ذي نقلوه كالم باطل،
وض���ال وم��ض��ل ،ك�ما س��ي��ايت يف البحث
مفصال-بعون اهلل.-

متهيد

ونقلت عىل حاهلا ،واشياء ال يلزم ذكرها
يف الناسخ واملنسوخ ،واشياء ال جيوز فيها
النسخ ،فذكرت مجيع ذل��ك من قوهلم،

وبينت الصواب من ذلك حسب مقدريت،
وما بلغني من العلم)(((.

ونبه كثريون عىل اختالف العلامء

ان ال��ذي يمعن التامل يف النسخ يف

يف وقوع النسخ يف القران الكريم ،وكذا

قد يوافق القائلني به ،وقد يزيد فيه ،وقد

794ه��ـ)( :وقيل اليقع النسخ يف قران

القران الكريم ،ويدقق التفكري يف وجوده
ال يذهب مذهبهم-عىل الرغم من كثرة
اآلخذين به يف القران الكريم-وقد خيرج

بامر خمالف متاما م��ا ق��ال ب��ه االخ��ذون

بوقوعه وهذا ما سنتبينه بعون اهلل يف هذا
البحث وساعرض-هنا-يف التمهيد االيت:
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ليس بنسخ فيه فقال( :ووجدت يف كتب

 .1االختالف يف الناسخ واملنسوخ:

وه��ذا االختالف كبري جدا بني القائلني

بالنسخ يف القران الكريم ،وهو وحده
يكفي ليكون حجة عليهم بعدم صحة ما

ذهبوا اليه.

ذكر مكي بن ايب طالب (ت 437هـ)

اختالفهم يف انواعه ،فقال الزركيش (ت
يتىل ،وينزل)(((.

وق��د ذك��ر العلامء غ��رائ��ب للنسخ،

واحكام العلامء فيه ،من ذل��ك ما نقله
ال��زرك�شي يف ق��ول��ه( :وم��ن غريب هذا

النوع اية اوهلا منسوخ واخرها ناسخ،

قيل :وال نظري هلا يف ال��ق��ران الكريم،

وهو قوله تعاىل :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
[سورة املائدة.]105 :
((( االيضاح لناسخ القران ومنسوخه.46/
((( الربهان يف علوم القران .21/2

أ.م.د .عيل رحيم احللو

يعني االم��ر باملعروف والنهي عن

املنكر فهذا ناسخ لقوله تعاىل :ﭮ

فنظم ابياتا يف ذلك فقال:

قد اكثر الناس يف املنسوخ من عدد

ﭯ-ذكره ابن عريب يف احكامه)(((.

وادخلوا فيه آي � ًا ليس تنحرص

الكريم الم��ر صعب ،بل عسري ويتجىل

عرشين حررها احلذاق وال ُكبرَ ُ

ان القول يف الناسخ واملنسوخ يف القران

وه���اك حت��ري��ر اي ال م��زي��د هلا

ذلك واضحا من اخلالف بني العلامء فيه،

آي التوجه حيث املرء كان وان

القران الكريم ،بل وجتاوز قسم منهم عىل

وحرمة االكل بعد النوم مع رفث

فقد ذه��ب مجهور العلامء اىل وقوعه يف

حقيقة حفظ القران الكريم من لدن العزيز
احلكيم ،فزعموا ان سورا قد انسيت ،و ُأ َخ َر

قد حذف جزء منها ،و..و..وتوسط قوم
يف القول بوقوعه من عدمه ،ومنعه اخرون
ثم اختلف الذين زعموا بوقوعه يف االيات

املنسوخة ،وناسخها من حيث تعيينها
وحتديدها وعددها فقد اوصلها بعضهم اىل

يويص ال هليه عند املوت محُ تض
وفدية ملطيق الصوم مشتهروحق

تقواه فيام صح يف اثر ويف احلرام

قتال ل� ُ
لأىل كفروا واالع��ت��داد

بحول مع وصيتها وان يدان
حديث النفس ِ
ُ
والفك َُر واحللف
واحل��ب��س ل��ل��زاين وت���رك اويل

كفر شهادهتم والصرب والنفر

مخسمئة اية ((( .واخرون عدوها مئتي اية.

وم��ن��ع ع��ق��د ل���زان او لزانية

النسخ يف اية واحدة.

ودفع مهر ملن جاءت وآية نجــ

وجعلها بعضهم عرشين ،وحرص بعضهم
وذك����ر ال��س��ي��وط��ي (ت 911ه����ـ)

وما عىل املصطفى يف العقد حمتظر

ــواه ك��ذاك قيام الليل مستطر

االختالف يف االيات الناسخة واملسوخة،

ملكت
َو ِزيدَ آي ُة االستئذان َم ْن
ْ

((( الربهان .24/2
((( ينظر :علوم القران عند املفرسين .579/2
ومصدره.

((( االتقان 23 /2 :ط /البايب احللبي.1951
وينظر النسخ يف الرشيعة.72/

(((

وايةالقسمةالفضىلملنحرضوا
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 .2التاليف يف النسخ يف القران الكريم:

235هـ) وامحد بن حنبل (ت  241هـ).

كثريون .قال الزركيش( :والعلم به عظيم

بن ابراهيم االشعري (ت301ه��ـ) وابو

وقد الف يف ناسخ القران الكريم ومنسوخه

ال��ش��ان ،وق��د صنف فيه ك��ث�يرون)(((.

عبد اهلل حممد بن حزم االندليس (ت 320

واول مكان ولد القول بالنسخ فيه هو

هـ) وابن االنباري (ت 328هـ) وامحد بن

تقريبا -اال بحث النسخ موجزا ،او مفصال

(ت 334ه��ـ) .وابو جعفر النحاس (ت

كتب التفسري ،اذ ال نجد كتاب تفسري-

وهو يفرس قوله تعاىل  :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

جعفر البغدادي املعروف (ابن املنادي)
 338هـ) ،وحممد بن حممد النيسابوري

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

(ت 368هـ) وابو سعيد احلسن السريايف

ونجد النسخ مبحثا مستقال يف كتب

املعروف بالصدوق (ت381هـ) .وهبة اهلل

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ[ سورة البقرة.]106:

(ت 368ه��ـ) وحممد بن عيل بن بابويه

علوم ال��ق��ران .واف��رد له اخ��رون تآليف

بن سالمة الرضير (ت  410هـ) والرشيف

مستقلة منهم :قتادة بن دعامة السدويس

(ت  117هـ) وابو حممد عبد اهلل بن عبد

الرمحن االص��م املسمعي من اصحاب
االمام الصادق ومجاعة من اصحاب
االمام الرضا ،منهم :دارم بن قبيصة
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وابو داود السجستاين (ت 275هـ) وسعد

وامح���د ب��ن حممد ال��ق��م��ي ،واحل��س��ن بن
عيل بن فضال ،واملفرس عيل بن ابراهيم
القمي ،وحممد بن العباس (املعروف بابن

احلجام) .وابو عبيد القاسم بن سالم (ت

 223هـ) وجعفر بن مبرش الثقفي (ت
((( الربهان يف علوم القران .20/2

املرتىض (ت 436هـ) ومكي بن ايب طالب

(ت 437هـ) وعيل بن حزم االندليس (ت
456هـ) ،وحممد بن بركات السعيدي (ت
 520هـ) وابن العريب (ت 543هـ) وابن

اجلوزي (ت 597هـ) وحييى بن عبد اهلل

الواسطي (ت 738هـ) وعبد الرمحن بن
حممد العتائقي (ت 770ه��ـ) وامح��د بن

املتوج البحراين (ت  836هـ) وامحد بن

اسامعيل االبشيطي (ت  883هـ) وحممد
بن عبد اهلل االسفراييني (ت :القرن العارش
اهلجري) وعطية اهلل بن عطية االجهوري

أ.م.د .عيل رحيم احللو

(1190هـ)((( .واستمر التاليف فيه حتى
يومنا هذا.

املبحث االول

مفهوم النسخ ،وجواز وقوعه يف القران
الكريم

القسم االول :معنى النسخ:

النسخ يف اللغة :يايت النسخ يف اللغة

والقران الكريم عىل ثالثة معان:

االول :نقل ما مكتوب يف صحيفة او

كتاب سواء اكان ذلك العمل (الكتابة)

باليد-عىل نحو ما كان يفعله الوراقون،
وطلبة العلم يف العصور املاضية-ام بالة

التصوير ،اي :بام يسمى-اليوم-اجهزة

االستنساخ ،فيكون املعنى تثبيت الكالم

املكتوب هناك نفسه يف ورق او يف كتاب
جديد مع بقاء امل��ادة املنسوخ عنها يف

موضعها ،وهذا النوع مل يرده علامء علوم

القران ،اال اذا قصد به نقل القران الكريم
من اللوح املحفوظ .وهو من معاين النسخ
اللغوية وليس االصطالحية اذ ال يوجد
((( ينظر :الربهان يف علوم القران .20 /2
وينظر :االتقان  .20/2والتمهيد يف علوم
القران  264/2وما بعدها.

نصان بااللفاظ نفسها وباحلكم الترشيعي

نفسه يف القران الكريم.

الثاين :الغاء حكم يف امر جرى العمل

فيه حلني ،السباب قضت بترشيعه وكان يف

علم اهلل تغيريه وملا قضت احلكمة االهلية

برتكه بوضع حكم جديد مغاير ملا جرى
العمل به فجاء امر اهلل بذلك التغيري وهو

عىل انواع-كام سيايت.-

وهذا النوع هو الذي يريده القائلون

بالنسخ يف القران الكريم اذ يرشع حكم يف
قضية يف حال وزمان ويقر بذلك ثم ينقض

ذلك احلكم باالتيان بحكم جديد حكام
وعمال ال تالوة فيكون هذا االلغاء للحكم
اجلديد مع بقاء تالوة النص االول (املنسوخ)

ولكن برتك العمل به ملا يف احلكم اجلديد من
ارادة التابيد يف احلكم نحو :نسخت الشمس
الظل فهي قد ازالته وحلت حمله.

وللعلامء القائلني بالنسخ مذاهب

خمتلفة يف حتديد املنسوخ وناسخه حتى قال
قسم منهم بان التخصيص بعد العموم او
العموم بعد التخصيص او االستثناء او
التقييد وغريها من النسخ هذا وهو عند
الكثريين-وال سيام من تعرض لعلوم
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القران الكريم بموضوعية-ليس منه.

وقسم العلامء هذا النوع عىل انواع،

يفهم منه االزالة ،وتارة يفهم منه االثبات،

وناسخها عىل اساسه وسيايت بحث ذلك

نقل صورته املجردة اىل كتاب اخر ،وذلك

وحددوا ضوابطه وعينوا االيات املنسوخة

بعون اهلل تعاىل وتوفيقه.

وتارة يفهم منه االمران ..ونسخ الكتاب

ال يقتيض ازالة الصورة االوىل ،بل يقتيض

الثالث :بمعنى االزالة من غري بديل

اثبات مثلها يف مادة اخرى ،كاختاذ نقش

نحو :نسخت الريح االثار فال الريح باقية

بنسخ اليشء ،والرتشح للنسخ ..والقائلون

يتىل ويقصد به ازالة يشء من دونام عوض

وال االث��ار قائمة وهذا ما اريد به نسيان

سور كاملة ،او حذف قسم من اياهتا وقد

اخلاتم يف شموع كثرية واالستنساخ التقدم

بالتناسخ قوم ينكرون البعث عىل ما اثبتته

الرشيعة ويزعمون ان االرواح تنتقل اىل

جعل منه حذف التالوة-اآلية او االيات-

االجسام عىل التابيد) (((.

النوع بموضوعية وعلمية لبيان صحة

كتايب من كتاب فالن ،وانتسخته واستنسخته

وبقاء احلكم وال بد من الوقوف عند هذا

وقوعه من عدمه.

وقال الزخمرشي (ت  538هـ) :نسخت

بمعنى ،وي��ك��ون االس��ت��ن��س��اخ بمعنى

قال اخلليل (ت  175ه��ـ)( :النسخ

االستكتاب قال تعاىل :ﯪﯫﯬﯭ

والنسخ :ازالتك ام��را كان يعمل به ثم

وهذه نسخة عتيقة ،وتقول :ما نسخه

واالنتساخ :اكتتابك يف كتاب عن معارضة
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وق��ال الراغب (ت  502ه��ـ) :تارة

تنسخه بحادث غريه كاآلية تنزل يف امر ثم

خيقف فتنسخ باخرى ،فاالوىل منسوخة
والثانية ناسخة وتناسخ الورثة :وهو موت

ورثة بعد ورثة واملرياث مل يقسم وكذلك
تناسخ االزمنة والقرن بعد القرن)(((.

((( العني  201/4وينظر :مقاييس اللغة

ﯮﯯ[ سورة اجلاثية.]29 :

وان�ما مسخه ونسخت اآلي��ة باالخرى.
 .424/5وخم��ت��ار ال���ص���ح���اح.626/
ول���س���ان ال���ع���رب .533 -532/8
واملصباح املنري  .603-602/2واملعجم
ال��وج��ي��ز .613-612/واملعجم الوسيط
.917-916 /2
((( املفردات.490 :

أ.م.د .عيل رحيم احللو

وم��ن امل��ج��از :نسخت الشمس الظل،

عىل وجه لواله لكان ثابتا مع تراخيه عنه.

التناسخية)(.((1

واملعنيون بعلوم القران وغريهم اىل القول:

والشيب وتناسخت القرون وهذا مذهب

وذهب مجهور املفرسين واالصوليني

 .1النسخ يف االصطالح :يكاد النسخ

(ان النسخ نقل حكم اية اىل غريه ،فيبدل

مجهور العلامء وفقهائهم والباحثني يف

فهو رف��ع حكم رشع��ي ،ووض��ع حكم

يف العلوم القرانية خيتص نوعا بعينه عند
علوم ال��ق��ران ،فهم حيدونه بانه ابطال
حكم يف اي��ة قرانية بحكم ج��اء يف اية
اخرى ،وقالوا بتنوع ذلك-كام يايت-وعىل

ه��ذا تكون دالل��ة النسخ مقصورة عىل

االحكام الرشعية االسالمية ،فتكون آية
الحقة ناسخة آي��ة متقدمة وذل��ك برفع
حكم رشعي متقدم بدليل رشعي أي:

بوضع حكم رشعي جديد ،فيكون املعنى
اللغوي-الذي مر قبل-قد اصابه تطور

داليل ب��ان ق�صره عىل احلكم الترشيعي

ح��س��ب واص��ب��ح-ل��دى س�ماع��ن��ا اي���اه-

انرصاف تفكرينا اليه دون غريه.

 .2وقد حد العلامء مصطلح (النسخ)

يف القران الكريم فقيل هو اخلطاب الدال
عىل ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم
( ((1اس��اس البالغة .454/وينظر :املعجم
الوسيط .917/2

احلكم ويغري بحكم يف اية اخرى الحقة
جديد موضع املرفوع وذل��ك بان حيول

احل�لال حراما واحل���رام ح�لاال ،واملباح
حمظورا ،واملحظور مباحا ،وال يكون ذلك

اال يف االمر ،والنهي واحلرص واالطالق
واملنع واالباحة فاما االخبار فال يكون

فيها ناسخ وال منسوخ)(.((1

ونقل السمرقندي (ت 375هـ) عن

ايب عبيد القاسم بن سالم (ت 224هـ)

ق��ول��ه :النسخ ل��ه ثالثة م��واض��ع ولكل
منها شواهد ودالئ��ل فاحدها :ما روي
عن ابن عباس (ريض اهلل عنهام) انه قال
يف ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

( ((1جامع البيان-الطربي  .521/1وينظر:
الناسخ واملنسوخ-النحاس .7/وتفسري
القران الكريم (بحر العلوم) -445/1
 447والكشاف  .79/1وجممع البيان
 357-356 /1واملدخل عىل علوم القرن
.44-43
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ﭗ[ س��ورة البقرة .]106 :يعني

نبدهلا .ونوضحها .وما روي عن جماهد

الشمس الظل ،اذا ازالته وحلت حمله وهذا

هو املعروف عند الناس .والنسخ الثاين:

وناسخه)(.((1

انه قال :نثبت خطها ونبدل حكمها فهذا
ان نرفع اآلية املنسوخة بعد نزوهلا وهلذا
دالئل جاءت فيه من ذلك :م��اروي عن
النبيانه صىل ذات يوم صالة الغداة

ف�ترك اي��ة فلام ف��رغ من صالته ق��ال :هل
يب؟ قالوا :نعم ،قال ال ولكن
فيكم ُأ ْ
نسيت .وج��اءت االث��ار يف نحو هذا الن
اآلية قد تنسخ بعد نزوهلا وترفع (.((1

املعنى هو الكثر اجلمهور يف منسوخ القران
وقال الطويس (ت  460هـ)( :النسخ،

والبدل ،واخللف نظائر ،ونقل عن الرماين

(ت  384هـ) قوله :النسخ الرفع ليشء قد

كان يلزمه العمل به اىل بدل وذلك كنسخ
الشمس بالظل النه يصري بدال منها يف

مكاهنا وهذا ليس بصحيح النه ينتقض
بمن تلزمه الصالة قائام ثم يعجز عن القيام

والنسخ الثالث :حتويله من كتاب اىل

فانه يسقط عنه القيام لعجزه وال يسمى

عىل حممدقوله سبحانه :ﭖ ﭗ

بمن يستبيح بحكم العقل عند من قال

كتاب وهو ما نسخ من ام الكتاب فانزل

[سورة البقرة ،]106 :أي نرتكها يف اللوح
املحفوظ) (.((1

وقال مكي( :الثاين من معاين النسخ:
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ان يكون ماخوذا من قول العرب :نسخت

( ((1هذا املذهب خطري والقول به يقود اىل
االق���رار ب��وق��وع سقط م��ن ال��ق��ران وه��ذا
خيالف ما عليه االمة ،وهذه روايات متقولة
عىل النبي منكرة ،وه��و ما ال يمكن
قبوله وسنقف عند هذه الرواية ونحللها
بعد-بعون اهلل.-
( ((1تفسري ال��ق��ران الكريم (بحر العلوم)
.447-446/1

العجز ناسخا وال القيام منسوخا وينتقض

باالباحة فاذا ورد الرشع حيرضه ال يقال

الرشع نسخ حكم العقل ،وال حكم العقل
يوصف بانه منسوخ فان االوىل يف القول

يف حده :هو ان حقيقة كل دليل رشعي دل
عىل ان مثل احلكم الثابت بالنص االول

غري ثابت فيام بعد عىل وجه لواله لكان

ثابتا بالنص االول مع تراخيه عنه)(.((1

( ((1االيضاح.49/
( ((1التبيان يف تفسري القران  .393/1وينظر:

أ.م.د .عيل رحيم احللو

وقال ابن عطية (ت 541هـ)( :والنسخ

املنقول عنهام ،وخيرج عنه امجاع االمة عىل

اليه املعتزلة من انه مثل احلكم الثابت فيام

عىل هذا التفسري وال يلزم ان يكون الرشع

عن ائمتنا :احلكم الثابت نفسه ،ال ماذهبت

احد القولني ،الن ذلك ليس بطريق رشعي

يستقبل والذي قادهم اىل ذلك مذهبهم يف

ناسخا حلكم العقل الن العقل ليس طريقا

للحسن ،ومراد اهلل تعاىل حسن ،وقد قامت

او استثناء الن ذلك غري مرتاخ وال يلزم ما

ان االوامر مرادة وان احلسن صفة نفسية

االدل��ة عىل ان االوام��ر ال ترتبط ب��االرادة
وعىل ان احلسن والقبح يف االحكام انام هو

من جهة الرشع ال بصفة نفسية.

رشعيا ..وال يلزم تقييد احلكم بغاية اورشط

اذا امرنا اهلل بفعل واحد ثم هنانا عن مثله النه

لو مل يكن مثل هذا النهي ناسخا مل يكن مثل

حكم االمر ثابتا) (.((1

والتخصيص من العموم يوهم انه نسخ

وقيل( :هو رفع امر ثابت يف الرشيعة

قط ولو ثبت قطعا تناول العموم ليشء ما ثم

ذلك االمر املرتفع من االحكام التكليفية

وليس به الن املخصص مل يتناوله العموم

املقدسة بارتفاع امده وزمانه سواء اكان

اخرج ذلك اليشء عن العموم لكان نسخا

ام الوضعية وس��واء اك��ان من املناصب

وقال الرازي (ت 606هـ)( :اعلم ان

اىل اهلل تعاىل بام ان��ه ش��ارع وه��ذا االخري

رشعي يدل عىل ان احلكم الذي كان ثابتا

وانام قيدنا الرفع باالمر الثابت يف الرشيعة

ال ختصيصا وصور النسخ ختتلف)(.((1

التناسخ يف اصطالح العلامء عبارة عن طريق

بطريق رشعي اليوجد بعد ذلك مع تراخيه

عىل وجه لواله لكان ثابتا ،فقولنا طريق

رشعي نعني به القدر املشرتك بني القول
الصادر عن اهلل تعاىل وعن رسوله والفعل

جممع البيان .357-356/1
( ((1املحرر الوجيز .431 /1

االهلية ام من غريها من االمور التي ترجع
كام يف نسخ القران من حيث التالوة فقط
ليخرج به ارتفاع احلكم بسبب ارتفاع

موضوعه خارجا كارتفاع وجوب الصوم
بانتهاء شهر رمضان وارت��ف��اع وجوب
الصالة بخروج وقتها وارتفاع مالكية

شخص ملاله بسبب موته فان هذا النوع
( ((1التفسري الكبري .218 /3
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من ارتفاع االحكام ال يسمى نسخا وال

فاذا انقلب خال فال ريب يف ارتفاع تلك

من احد ..ان احلكم املجعول يف الرشيعة

ولكن ارتفاع هذا احلكم ليس من النسخ

اشكال يف امكانه ووقوعه وال خالف فيه

املقدسة له نحوان من الثبوت:

احدمها :ثبوت ذلك احلكم يف عامل

الترشيع واالنشاء واحلكم يف هذه املرحلة

يكون جمعوال عىل نحو القضية احلقيقية
وال فرق يف ثبوهتا بني وجود املوضوع يف
اخل��ارج وعدمه وان�ما يكون ق��وام احلكم

بفرض وجود املوضوع فاذا قال الشارع:
رشب اخلمر حرام-مثال-فليس معناه ان

هنا مخرا يف اخلارج وان هذا اخلمر حمكوم

باحلرمة بل معناه ان اخلمر متى ما فرض
وجوده يف اخلارج فهو حمكوم باحلرمة يف
الرشيعة سواء اكان يف اخلارج مخر بالفعل

ام مل يكن ورفع هذا احلكم يف هذه املرحلة

اال بالنسخ.
42

احلرمة الفعلية التي ثبتت له يف حال مخريته
يف يشء وال كالم الحد يف جواز ذلك ،وال
يف وقوعه وانام الكالم القسم الثاين ،وهو

رفع احلكم عن موضوعه يف عامل الترشيع

واالشاء)(.((1

ويمكن ان نتسع يف البحث فنذكر ان

مادة (النسخ) ثبت هلا معنى التثبيت أي:
نقل ما هو مكتوب يف صحيفة او كتاب
اىل مثلهام مع بقاء املنسوخ عىل حاله وهذا

مما احدثه التقدم العلمي الذي صار من

رضوري��ات احلياة احلضارية وهو ماشاع

يف حياتنا بمصطلح (االستنساخ) باجهزة
االستنساخ ويف مكاتب االستنساخ.

وق��د استعمل التنزيل العزيز من

مادة (النسخ) صيغتني ،االوىل :الفعل

وثانيهام :ثبوت ذلك احلكم يف اخلارج

املضارع ،يف ثالثة مواضع،احدها :قوله

موضوعه خارجا ،كام اذا حتقق وجود

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

بمعنى ان احلكم يعود فعليا بسبب فعلية
اخلمر يف اخلارج فان احلرمة املجعولة يف

الرشيعة للخمر تكون ثابتة له بالفعل،
وهذه احلرمة تستمر باستمرار موضوعها

تعاىل :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭣ ﭤ ﭥ[ س���ورة ال��ب��ق��رة]106:
( ((1البيان يف تفسري القران 277/وينظر :علوم
القران عند املفرسين .575/2

أ.م.د .عيل رحيم احللو

واملعنى-بحسب راي العلامء :-ابطال

حكم ،بوضع اخر مكانه.وثانيها :قوله

القسم الثاين

ماهية النسخ

تعاىل :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ان التغيري والتطور من سنن احلياة

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

بعدا اخر فضال عن ديمومتها واستمرارها

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

[سورة احلج ]52 :ويكون معنى فينسخ:
االزالة واحلذف ،وعدم االبقاء.

وثالثها :ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ[ سورة اجلاثية ]29:ونستنسخ-
هنا-بمعنى نكتب ،ونثبت.

ومن لوازم تطورها وهو مما يعطي احلياة

حمببة يف نفوس اهلها اذ بدون ذلك ال تلذ
احلياة وال سيام اذا غرقت يف رتابة امسها.

وانطالقا من طبيعة احلياة هذه نجد

ان القوانني جيب ان تتصف باملرونة احيانا

وبالتغيري اخرى ،بام يناسب احلال :فكرا او
روحا او سلوكا او مادة.

وال نريد -ه��ن��ا -بالتغيري اط�لاق

والصيغة الثانية :املصدر يف قوله تعاىل:

املصطلح عىل سعته ال عىل عالته ،فثمة

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

تغيريها نحو :طبيعة االنسان التكوينية

فاملعنى :القطعة املكتوبة أي :التي ثبت

رج��ل له سامته ،وامل��راة انثى هلا سامهتا

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

حقائق كونية ازلية ثابتة ال يستطيع البرش

ﯘ ﯙ[ سورة االع��راف،]154:

اجلسدية رج�لا ك��ان او ام��راة فالرجل

فيها الكالم املخطوط.

كاحلمل والوضع والرضاعة ..اىل غري

ان القران الكريم قد استعمل من مادة

(نسخ) يف معانيها التي ذكرناها يف بدء
هذا البحث وهي الخت��رج عن داللتني:

االزالة ،والتثبيت فتكون الكلمة من الفاظ
االضداد عىل هذا.

ذلك من احلقائق فال القرد يكون غزاال
وال الغزال يتحول قردا وال املاء حجرا
وال احلجر ماءا...

ان ال��ذي نريد ال��وق��وف عنده تلك

القوانني والنظم التي نحتاج إليها لديمومة
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احلياة صحيحة يف عالقتنا باهلل وعالقتنا

 :]106النسخ هو رفع احلكم ،واما ننساها

يف عالقاتنا الدنيوية للفرد واجلامعة يف

وام��ا ننساها فهو من التاخري ومعناه ان

الصحة ويف املرض يف الشدة ويف الرخاء...

من كل ﺫلك ما شاء ال معقب حلكمه.

باحلياة االخروية مثلام نحن بحاجة اليها

السلم ويف احلرب يف البدو ويف املدينة يف

وهذا كله يفرض ان يكون الترشيع مناسبا

االنسان يف احواله كلها مالئام ما يستجد له

يؤخر العمل هبا اىل مدة معلومة ويفعل اهلل
واختلف الناس يف النسخ عالم يقع،

اعىل االمر ام عىل املامور؟

فيها ،وما قد حيتاجه يف ظروف اخر وملا كان

والصحيح من ﺫلك ان النسخ انام يقع

الرشيعة االسالمية فقد انرصف العلامء اليه

اصال الن املامور به هو فعلنا ،وفعلنا ال

االحكام وضبطها وبيان حدود ﺫلك.

منا ،واما ان يكون مل يقع منا بعد ،فان كان

النسخ حقيقة واقعة يف الرشائع كافة ومنها

انرصافا اكد امهيته ،ورضورت��ه يف معرفة

عىل االمر ،وال جيوز ان يقع عىل املامور به
خيلو من احد وجهني :اما ان يكون قد وقع

قال ابو حممد مكي( :وان من اكد ما

قد وقع منا فقد فني ،الن افعالنا اعراض

والنظر فيه من علوم القران وسارعوا اىل

سبيل اىل عودته إلينا ابدا .وال ان يباح لنا

عني اهل العلم والقران بفهمه وحفظه
البحث عن فهمه وعلمه ،واصوله علم
ناسخ القران ومنسوخه فهو علم اليسع
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فمعناه من النسيان ،وهو رفع اللفظ مجلة،

كل من تعلق بادنى علم من علوم الديانة

جهله)(.((1

وقال ابن حزم (ت  457هـ) يف معنى

قوله تعاىل :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ[ سورة البقرة:
( ((1االيضاح.46-45/

فانية ،والجيوز ان ينهى عام قد فني ،اﺫ ال

ما قد فني ايضا ،الن كل هذا حمال وان كان
مل يقع منا فيكف ينسخ يشء مل يكن بعد؟

فصح ان املرفوع انام هو االمر املتقدم ال

الفعل الذي مل نفعله بعد) (.((2

وﺫهب ابن عطية يف النسخ-بعد ان

ﺫك��ر معنى النسخ يف ك�لام ال��ع��رب-اىل
( ((2االحكام يف اصول االحكام -570 /2
.571

أ.م.د .عيل رحيم احللو

القول( :والناسخ حقيقة هو اهلل تعاىل،

عقال وواقع فعال يف الرشائع كافة ،الساموية،

يقع النسخ ..والنسخ جائز عىل اهلل تعاىل

االسالمية ودستورها القران الكريم.

ويسمى اخلطاب الرشعي ناسخا ،اﺫ به

عقال ،النه ليس يلزم عنه حمال ،وال تغيري

صفة من صفاته تعاىل وليست االوام��ر
معلقة باالرادة فيلزم من النسخ ان االرادة
تغريت ال النسخ لطرو علم ،بل اهلل تعاىل
يعلم اىل اي وق��ت ينتهي ام��ره ،احلكم

االول ،ويعلم نسخه بالثاين وصور النسخ
ختتلف فقد ينسخ االثقل اىل االخف كنسخ
الثبوت لعرشة بالثبوت الثنني ،وقد ينسخ
االخف اىل االثقل كنسخ يوم عاشوراء،

وااليام املعدودة برمضان ،وقد ينسخ املثل
بمثله ثقال وخفة كالقبلة وقد ينسخ اليشء
ال اىل ب��دل ،كصدقة النجوى ،وكـذلك

ُح ّذاق االئمة عىل ان السنة تنسخ بالقران

وﺫل��ك موجود يف القبلة ف��ان الصالة مل
تكن قط يف كتاب اهلل ،ويف قوله تعاىل:

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ[ سورة املمتحنة:

 ،]10فان رجوعهن -اي النساء -انام كان
بصلح النبيلقريش) (.((2

والنسخ -يف املعنى الترشيعي -جائز

( ((2املحرر الوجيز .433-430/1

وكـذا الوضعية والذي هيمنا-هنا-الرشيعة
وقال الزرقاين( :ان النسخ ال حمظور

فيه عقال وك��ل م��ا ك��ان كـذلك جائز

عقال)(.((2

وقال كـذلك( :ان النسخ لو مل يكن

جائزا عقال وواقعا سمعا ملا ثبتت رسالة
سيدنا حممداىل ال��ن��اس ك��اف��ة .اﺫن

فالرشائع السابقة ليست باقية بل هي
منسوخة هبـذه الرشيعة اخلتامية واﺫن

فالنسخ جائز وواق��ع ام��ا مالزمة هـذا
الدليل فنربهن عليها بان النسخ لو مل يكن
جائزا وواقعا لكانت الرشائع االوىل باقية
ولو كانت باقية ما ثبتت رسالته اىل

الناس كافة)(.((2

وقال السيد اخلوئي( :املعروف بني

العقالء من املسلمني وغريهم جواز النسخ

باملعنى املتنازع فيه رفع احلكم عن موضوعه
يف عامل الترشيع واالنشاء( .وخالف يف

ﺫلك اليهود والنصارى ،فادعوا استحالة
( ((2مناهل العرفان .468/2
( ((2مناهل العرفان .470/2
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النسخ ،واستندوا يف ﺫلك اىل شبهة هي

اوهن من بيوت العنكبوت)(.((2

ان ما زعمه بعضهم يف جل ما ﺫهبوا

وق��ال( :وال خالف بني املسلمني يف

اليه-بل كل ما ﺫهبوا اليه-يف الناسخ

السابقة ق��د نسخت باحكام الرشيعة

دليل ناهض بصحتها وال برهان اخـذ

وقوع النسخ فان كثريا من احكام الرشائع

االسالمية ،وان مجلة من احكام هـذه
الرشيعة قد نسخت باحكام اخ��رى من

هـذه الرشيعة نفسها ،فقد رصح القران
الكريم بنسخ حكم التوجه يف الصالة اىل
القبلة االوىل ،وهـذا مما الريب فيه وانام

الكالم يف ان يكون يشء من احكام القران
مسنوخ ًا بالقران او بالسنة القطعية او

باالمجاع او بالعقل)(.((2

واملسنوخ قول ال تعضده حجة مقنعة وال

بصواهبا بل هي افرتاضات واراء قال هبا
قوم اعتباطا-يف االعم االغلب ،-وتبعهم
اخرون مدجلني حيث ادلج من قبلهم ،ممن

مل يتبرص يف معنى التعبري القراين املقصود،

ومل يتدبره حق تدبره.

لقد ارسف بعضهم يف القول بالنسخ

ايام ارساف ،فـذهبوا اىل القول بان سورا

قد نسيت ،وبقي حكمها! ولنا ان نتصور

ال نريد البعد عن جوهر البحث يف

-جمرد التصور -هـذا الزعم ،وما جيره عىل

بحث النسخ حيث ﺫهبوا بنا بعيدا يف داللة

وحيسن ان ننقل -هنا -ما ﺫهب اليه

النسخ وال نريد اعادة ما قال من سبقنا اىل
النسخ وقالوا بانواعه وحدوده بعيدا عن
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التحريف والزيادة والنقص.

داللة النص القراين وواقعيته حتى بلغ هبم
الشطط ان يرووا ما يناىف ما جاء به القران

الكريم نفسه! ونسوا انه حمفوظ من لدن

اهلل سبحانه وتعاىل وهو باق مصانا من
( ((2البيان يف تفسري القران.279/
( ((2البيان يف تفسري القران.285 -284/

كتاب اهلل من افرتاء ،والعياﺫ باهلل.

الطباطبائي يف معنى النسخ وهو يفرس

قوله تعاىل :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ [ سورة البقرة،]106 :
اﺫ يقول( :وكيف كان فالنسخ ال يوجب
زوال نفس اآلي��ة من الوجود فالتعليل

يف اآلية يف قوله تعاىل :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

أ.م.د .عيل رحيم احللو

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ-اآلية-افاد ﺫل��ك ان

ومن جهة اخرى اآلية ربام كانت يف اهنا

حيث اهنا اية ،اعني اﺫهاب كون اليشء

جهات كثرية ونسخها وازالتها كام يتصور

امل��راد بالنسخ هو اﺫه��اب اث��ر اآلي��ة من
اي��ة ،وعالمة مع حفظ اصله ،فبالنسخ
ي��زول اث��ره من تكليف ،اوغ�يره مع بقاء

اصله وهـذا هو املستفاد من اقرتان قوله:
ﭗ  ..بقوله :ﭒ ﭓ ..فيكون

اية ﺫات جهة واح��دة ،وربام كانت ﺫات
بجهته الواحد كاهالكها كـذلك يتصور
بعض جهاهتا دون بعض اﺫا كانت ﺫات
جهات كثرية كاآلية من القران تنسخ من
حيث حكمها الرشعي ،وتبقى من حيث

بالغتها واعجازها ونحو ﺫلك)

(((2

املعنى ..ما نـذهب باية عن العني ،او
عني العلم ِ
نأت بخري منها او مثلها.ثم ان

فعىل م��ا ت��ق��دم ي��ك��ون الطباطبائي

واحليثيات ،واجلهات ،فبعض من القران

دالالته-املرادة هنا-كل املعجزات التي

كون الشـيء اية خيتلف باختالف االشياء
اية هلل سبحانه ،بعد عجز البرش عن االتيان

بمثله واالحكام والتكاليف االهلية ايات

له تعاىل ،بحسب حصول التقوى والقرب
هبا منه تعاىل ،واملوجودات العينية ايات له

تعاىل ،بعد كشفها بوجودها عن وجود
صانعها ،وبخصوصيات وجودها عن
خصوصيات صفاته ،واسامئه سبحانه

وانبياء اهلل واوليائه ايات له تعاىل ،بحسب

دعوهتم اليه بالقول والفعل وهكـذا.

ولـذلك كانت اآلي��ة تقبل الشدة

والضعف ،ق��ال اهلل تعاىل :ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ [ سورة النجم]18 :

قد توسع يف دالل��ة النسخ ،وجعل من
رافقت االنبياء واالولياء ،بل ﺫهب مـذهبا

طيبا ،اﺫ ﺫكر ان ﺫهاب نبي او ويل ،وقيام
اخر مقامه يمكن ان يعد ﺫلك اية ،فاية

التفاتة ﺫكية منه هذه (رمحه اهلل).

وقد استدل العلامء االخـذون بالنسخ

-اول ما بنوا به مـذهبهم عليه -بآية سورة

البقرة ،قوله تعاىل :ﭒﭓ- ..اآلية-
كوهنا حجة قرانية ظاهرة ونسوا اهنا مجلة

رشطية فهي واخواهتا الاليت استشهد هبن
القائلون بالنسخ يف القران الكريم مبنيات

عىل اسلوب الرشط.

( ((2امليزان .253-252 /1
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والرشط ال يعني حتقق وقوع احلكم،

بل احلكم متعلق حدوثه بالرشط املبني
عليه بمعنى :هناك مجلتان يرتبط حصول

الثانية بقيام االوىل ،ويتعلق حصول

اجلملتني ب��ارادة صاحبهام ،فربام مل يقعا،
او لن يقعا ،الن ارادة القائل او املحدث
قصدت بقاء مجلتي الرشط معلقتي احلدث

لغاية ،او لعلة مستمرة وهـذا يعني ان املراد

هو التعليق الغائي ،فجملة اجلواب يف قوله
تعاىل :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ-اآلية
 -حيتمل عدم حصوهلا النه حيتمل عدم

ارادة ايقاع الفعل عىل نحو الوقوع حقا،
وعليه يكون فعل الرشط حيتمل ما مل يكن
قد حصل قبل ،فارادة االحداث جلملتي

الرشط قد تكون غري م��رادة لبيان وقوع
احل��دث -النسخ -فعال عىل الرغم من
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حجة ناهضة يف وقوع النسخ يف اي التنزيل

احلكيم فعال-و اهلل وحده اعلم.-
القسم الثالث

جواز وقوع النسخ يف القران الكريم

ان النسخ جائز عقال يف الرشائع كافة،

وموافق للحكمة ،وواقع فيها فعال ،فان

رشع موسى نسخ بعض االح��ك��ام
التي كان عليها رشع ابراهيم ،ورشع

عيسى نسخ بعض احكام ال��ت��وراة،
اي :بعض ما جاء به موسى ،ورشيعة

االسالم نسخت كثريا من احكام الرشائع
التي مضت قبلها ،الن االحكام العملية

ال��ت��ي تقبل النسخ ان�ما ت�شرع ملصلحة

البرش ،واملصلحة ختتلف باختالف احلال
والزمان ،واحلكيم العليم يرشع لكل حال

وزم��ان ،ومكان ما يناسب اق��وام ﺫلك

ايامننا املطلق بقدرة اهلل سبحانه يف امضاء

الزمان واملكان واحلال.

انشاء اهلل سبحانه.-

تنسخ بعض احكام رشيعة باحكام اخرى

النسخ او غريه من االحكام واالرادات-

و كام تنسخ رشيعة باخرى جيوز ان

وهـذا الـذي ﺫهبنا اليه يتعلق باملعنى

منها ،يف تلك ال�شري��ع��ة ...ولكن ثمة

والتبديل يف االحكام الرشعية-بحسب

من حيث عدد االيات ،وما املنسوخ منها؟

الـذي ح��دده العلامء بالنسخ انه التغيري،
رأهيم-و عليه ال تكون هـذه اآلية ،واخواهتا

خالف يف وقوع النسخ يف القران الكريم

وما ناسخها؟ بل ﺫهب بعضهم اىل جعل

أ.م.د .عيل رحيم احللو

اخر اآلية ناسخا اوهلا ..او اهنا حمكمة اال

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

م��ن االق����وال .وق��د ﺫه��ب اجلمهور اىل

احل��ج ]52 :فبني ان اهلل ينسخ ما يلقي

جزءا منها ،فهو منسوخ ..اىل غري ﺫلك
وقوع النسخ يف ايات التنزيل احلكيم وقد

استدلوا عىل وقوعه بقوله تعاىل :ﯕ

ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ[ س��ورة
الشيطان يف تالوة النبي او الرسول

(((2

وهـذا انام يدل عىل جواز النسخ فيام يزيد

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

الشيطان يف تالوة النبي او الرسول من

ابن عباس وغريه :يمحوا اهلل ما يشاء من

النسخ فيام ينزله اهلل ،ويامر به ،فال حجة

[ س��ورة الرعد .]39 :قال مكي( :قال

الباطل خاصة ،وليس ي��دل عىل جواز

احكام كتابه ،فينسخه ببدل ،او بغري بدل

فيه ملن استدل به عىل جواز نسخ ما هو

ويثبت ما يشاء ،فال يمحوه ،ثم قال:

من عند اهلل من احل��ق ،وهـذا من قوله

 ]39قال ابن عباس :معناه :عنده ما ينسخ

ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯛ ﯜ ﯝ[ سورة الرعد:

ويبدل من االي واالحكام ،وعنده ما ال

ينسخ ،وال يبدل كل يف ام الكتاب ،وهو

اللوح املحفوظ).

و قال كـذلك( :فهـذا يدل عىل جواز

النسخ

(((2

بنص القران الكريم ،وقد

استدل مجاعة عىل ج��وازه بقوله تعاىل:

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

( ((2نلحظ يف مجلة مكي قوله (ج��واز النسخ
بنص القران) بمعنى :انه ممكن الوقوع ،ان
اريد حصوله ،اﺬ قد ال يراد ﺬلك فال يقع.

ت��ع��اىل :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ[ سورة
النحل ،]101 :فهـذا نص ظاهر يف جواز

حكم اي��ة ،ووض��ع ايه موضعها .وهـذا
النسخ من قوهلم :نسخت الشمس الظل

( ((2هـﺬا بحسب راي القائلني بالنسخ يف القران
الكريم ،اﺬ جعلوا هـﺬه االية وغريها -مما
استدلوا هبا عىل وقوع النسخ -اهنا احداث
واقعة فعال ،ومذهبهم هذا ال يؤيده اسلوب
هـﺬه االيات ،وال تراكيبها وغاب عنهم اهنا
مجل رشطية يراد هبا احتامل وقوع احلدث،
ال وقوع حقيقة ،فال يبنى عليه ويسلم به
كونه امرا واقعا بل ان ترجيح عدم الوقوع
-عندي -اوىل.
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اذا ازالته ،وحلت حمله.

و يدل عىل ج��واز القران ايضا قوله

عقال ،واق��ع سمعا ،خالفا لليهود ،فان

ت��ع��اىل :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ- اآلي���ة-

منهم من انكره عقالل ،ومنهم من جوزه

بالقران ..ويدل عىل جواز النسخ ايضا

بعض املسلمني انكار النسخ .واحتج

فهـذا نص ظاهر يف جواز النسخ للقران

عقال ،لكنه منع منه سمعا ،وي��روى عن

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

اجلمهور من املسلمني عىل جواز النسخ،

رشيعة كل رسول نسخت رشيعة من كان

حممد ،ونبوته ال تصح اال مع القول

ﮞ [ سورة املائدة ]48 :فمعلوم ان

قبله)(.((2

ووقوعه ،الن الدالئل( ((3دلت عىل نبوة

بنسخ التوراة ،فان اهلل تعاىل قال لنوح

امل��ع��روف ان رشيعة النبي االيت ال

عند خروجه من الفلك( :اين جعلت كل

من احكامها ،ومصداق هـذا قوله تعاىل

لكم كنبات العشب ،ما خال ال��دم ،فال

تنسخ كل ما جاء به النبي قبله ،بل بعضا

دابة ماكال لك ولـذريتك ،واطلقت ذلك

عىل لسان عيسى :ﮫ ﮬ ﮭ

تاكلوه .ثم انه تعاىل حرم عىل موسى

ﯕ ﯖ ﯗ[ سورة ال عمران:

ال��ث��اين :ك��ان ادم ي��زوج االخ��ت

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
 ]50فعيسى جاء مصدقا ما جاءت به
التوراة ،وزاد بانه جاءهم باحكام جديدة،
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و قال ال��رازي( :النسخ عندنا جائز

فسيحل امورا كانت حمرمة عليهم .وكـذا
جاء القران الكريم مصدقا ما يف التوراة

واالنجيل ،قال تعاىل :ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

[سورة النساء.]47 :
( ((2االيضاح.63-60/

وعىل بني ارسائيل كثريا من احليوان.
(((3

من االخ

وقد حرمه بعد ذلك عىل

موسى.((3(

و اكثر القائلني بنسخ القران الكريم

ومنسوخه ي��روون اق��واال ورواي��ات عن
( ((3جعل هـﺬا االول ،وسيايت الثاين.
( ((3ه��ـﺬا حكم ال يؤيده ال��ش��ارع املقدس،
وي��اب��اه الترشيع ال��س�ماوي واحسبه من
االرسائيليات.
( ((3التفسري الكبري .218/3

أ.م.د .عيل رحيم احللو

قسم من الصحابة ،فقد نقلوا عن االمام

النسخ ،وال تقسيامته ،وان ايات قرانية قد

االول :عن ايب عبد الرمحن السلمي

به .-والـذي يدفعنا اىل هـذا الفهم هو ان

تعرف الناسخ من املنسوخ؟ قال :ال .قال:

ان��واع النسخ عىل اي��ات القران الكريم

عيل مها:

ان عليا م��ر ع�لى ق��اض ،ف��ق��ال :هل
هلكت ،واهلكت.

الثاين :ان عليا دخل املسجد فاذا

رجل خيوف الناس ،فقال ما هـذا؟

قالوا :رجل يـذكر الناس ،فقال :ليس
برجل يـذكر ال��ن��اس ،ولكنه يقول :انا
فالن بن فالن ،فاعرفوين ،فارسل اليه،

فقال :اتعرف الناسخ من املنسوخ؟ قال:
ال .قال فاخرج من مسجدنا وال تـُذكّر
فيه(.((3

والـذي يستوقف الباحث-هنا-ان

نسخت-اي نوع كان النسخ الـذي قالوا

القائلني بالنسخ سمحوا النفسهم إعامم
مستندين-فيام استندوا اليه-اىل ما رووه

عن االمام عيل ،وهـذا-ان صح-حيمل

عىل وج��وه هي غريها التي ذه��ب اليها
القائلون بالنسخ.

ان ما نقل عن االمام عيل بفهم منه

االيت:

االول :عىل من يتعرض الي علم

من علوم القران ،او تفسريه عليه االطالع

عىل الديانات سبقت االسالم واحكامها،
ليستطيع بيان نسخ القران ملا جاءت به

القول بمعرفة الناسخ واملنسوخ املنسوب-

تلك الديانات.

عيل ال يوجب ما ذهبوا اليه من معنى

عنه انه قصد باالحكام تلك التي تدرج

ع�لى ف��رض صحة ال���رواي���ة-اىل االم��ام

( ((3الناسخ واملنسوخ-النحاس .9/وينظر
ال��ن��اس��خ وامل��ن��س��وخ-اب��ن س�لام��ة.64/
والناسخ واملنسوخ-ابن حزم .5/واالتقان
 .20/2والتمهيد  266-265/2ومناهل
ال��ع��رف��ان  459/2وع��ل��وم ال��ق��ران عند
املفرسين .571/2

ثانيا :ان ما رواه الرشيف املرتىض

االسالم يف فرضها ،وتقديمها للمسلمني،

لقبوهلا ،ولرتسيخها يف نفوسهم ،فقد
راعى اهلل سبحانه عباده ،فلم ياخـذهم

باحكام مل يكونوا قد اعتادوها او مل تبلغ

درج��ة القبول م��ن نفوسهم او رب�ما ما
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كانوا يطبقوهنا اول مرة السباب كثرية،

سيام ما جاء به القران الكريم من ترشيع.

وغريها ...الن قسام من تلك االحكام قد

فرض وجود النسخ يف آي التنزيل العزيز!

منها نفسية واجتامعية واقتصادية وثقافية
تعرضت المور قد استحكمت من نفوس

الناس ،واصبح تركها ورفضها قد خيالف
العرف ،بل قد يعد مثلبة عندهم ،بعد ان

كان االتصاف هبا يعد مفخرة.

ومثلام دمج ال��رواة اخلرب الـذي مر

منسوبا اىل االمام عيل ،كـذلك نقلوا

مثله عن قسم من الصحابة من ذلك ما
نقلوا عن ابن عباس انه (فرس احلكمة

وثالثا :ان ما روي عن االمام هو

يف قوله ت��ع��اىل :ﯩ ﯪ ﯫ

وراب��ع��ا :ل��و دققنا ت��اري��خ اخلربين

 ]269بمعرفة ناسخ القران ومنسوخه،

 .1ان ذلك مروي عنه يف املدينة ،اي

حالله وحرامه).

 .2او انه خرب وقع يف زمن خالفته

االمام عيل مثله كـذلك عن ابن عباس

االحتامالن يبينان كـذب الرواية ،وردها..

عمر ،وابنه عبد اهلل .وع��ن حـذيفة بن

من اخبار االحاد فكيف جيوز االخـذ به؟
لوجدنا احتاملني يف زمن روايتهام:
قبل خالفته.

إذا ذهب اىل وقوعه يف الكوفة .وهـذان
وخامسا :مل ي��رو ع��ن النبيخرب
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فلامذاهـذا السكوت من لدن النبي؟ عىل

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ[ س��ورة البقرة:

وحمكمه ومتشاهبه ،ومقدمه ومؤخره،و
و روي يف معنى احلديث املروي عن

ايضا ،وعن عائشة وعن ايب بكر ،وعن

اليامن قوله :ال يقصن عىل الناس اال ثالثة:

يف النسخ ،او اي��ة اش��ارة اىل النسخ باي

أمري ،أو مأمور ،أو رجل عرف الناسخ

والنبيمصدر الترشيع عن اهلل سبحانه،

و مثل ذل��ك رؤي ع��ن ُأبيَ  ،وعن

نوع كان منه؟ مما قسمه عليه القائلون به،

واملنسوخ ،والرابع متكلف امحق.

وما جاء يف القران الكريم ،واملعنى االول

ايب موسى االشعري ،وعن غريهم من

كل صغرية وكبرية عن شؤون دينهم ،وال

( ((3ينظر يف هـﺬه الروايات :كتب التفسري،

به ،وهو الـذي كان املسلمون يسالونه يف

الصحابة رواي���ات

(((3

ال تصمد امام

أ.م.د .عيل رحيم احللو

البحث العلمي املوضوعي ،اذ الحجة

تعضدها ،وال برهان يؤيدها ،وال عقل
يصدقها.

املبحث الثاين

والثقافية واالجتامعية ،وغريها فجاءت

الرشائع الساموية بام يناسب ذلك.

لقد نزل القران منجام فهو مل ينزل مرة

واحدة بل خالل ثالث وعرشين سنة ويف

حكمة النسخ ،وعلته ،وامهيته ،ومن

النزول املفرق هـذا حكمة تربوية علمية

القسم االول

انسان ق��ادر عىل اداء االحكام الرشعية

غرائبه

حكمة النسخ يف القران الكريم ،وعلته:

وعملية عظيمة الن غاية االس�لام بناء

بقناعة ومت� ّك� ٍ
�ن من التطبيق بام يناسب

ان االنسان حمكوم بعدم الكامل ،الن
الكامل هلل وحده ،اما النقص ِ
فس َم ٌة لبني

وان تتمكن من نفسه ،ويقدر هو عىل

اجلوانب الفكرية املرتبطة بالعقل والسلوك

الغاية يف اعداد نفوس مؤمنة قوية ،اخـذة

البرش ،وهي حقيقة ال خالف فيها ،وال سيام

لـذا جتد التغيري مستمرا يف القوانني التي

تنظم حياته ،لتناسب وضعه الفكري
والنفيس واالجتامعي واالقتصادي ،وعىل
وف��ق هـذا راع��ت الترشيعات الساموية

حالة االنسان ،من حيث مكوناته النفسية،
وكتب الناسخ واملنسوخ كافة ،مثل :الناسخ
واملنسوخ  -النحاس .10 - 9/والناسخ
واملنسوخ  -ابن سالمة .64/واالحكام
يف اص��ول االح��ك��ام  .567/4والناسخ
واملنسوخ  -اب��ن ح���زم .6/وال�بره��ان يف
علوم القران  .571/2وعن القران،198/
والتمهيد يف علوم القران  ،275/2وما
بعدها ،وغريها.

الواقع وكانت ثمة حكمة بالغة وفهمها

تطبيقها .وبـذلك يكتمل اهلدف ،وتبلغ
ب��اح��ك��ام ال��ت�شري��ع يف تقديم االح��ك��ام
االسالمية تدرجيا ،ال دفعة واحدة ،وذلك
مراعاة للطبيعة البرشية املتغرية.

قال الرشيف املرتىض (ت 436هـ):
(((3

فمام س��ال��وه

عن الناسخ واملنسوخ،

فقال (صلوات اهلل عليه)( :ان اهلل تبارك
وتعاىل بعث رسولهبالرأفة والرمحة،

فكان من رأفته ورمحته انه مل ينقل قومه
يف اول نبوته عن عاداهتم ،حتى استحكم

( ((3ضمري (اهلاء) يف (سالوه) يعود اىل االمام
عيل.
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االس�لام يف قلوهبم ،وحلت الرشيعة يف

من الرسل بدليل قوله تعاىل :ﮗﮘ

ان امل��رأة اذا زنت حبست يف بيت واقيم

اجلاثية ]18 :وﺫلك منه تعاىل تعبد واختبار

صدورهم فكان من رشيعتهم يف اجلاهلية
ب��اوده��ا حتى ياتيها امل���وت ،واذا زنى
الرجل نفوه عن جمالسهم وشتموه واذوه

وعريوه،و مل يكونوا يعرفون غري هـذا(.((3

و قال مكي( :فهو-تعاىل-قد علم ما

وابتالء للطائع والعايص ..فامللل والرشائع

كلها متفقة يف اهنا عبادة هلل وطاعة له وهي
خمتلفة يف اهليئة والعدد والرتبة وكـذلك
الناسخ واملنسوخ كلها عبادة اهلل وطاعة له

يامر به خلقه ويتعبدهم به وما ينهاهم عنه

وفرض منه علينا وفعله كله طاعة هلل عىل

اوامره ونواهيه وما ينقلهم عنه اىل ما اراد

خمتلفا يف اهليئة والصفة..والجل ما ارد اهلل

ووقت ينقلهم عن ﺫلك قبل امره هلم وهنيه

القران شيئا بعد يشء ومل ينزله مجلة واحدة

قبل كل يشء وعلم ما يقرهم عليه من
من عبادته وعلم وقت ما يامرهم وينهاهم

ما رتبه وامر به يف ازمانه واوقاته وان كان
من النسخ للرفق بعباده والصالح هلم انزل

بال امد وﺫلك منه تعاىل ملا فيه من الصالح

النه لو نزل مجلة واحدة مل جيز ان يكون فيه

من صالحهم يف ﺫلك الوقت وقد علم

يف وقت واحد افعلوا كـذا وال تفعلوا كـذا

فيه من صالحهم يف ﺫلك ..وان اهلل -جل

بعد يشء ليتم مراده يف تعبده خلقه بام يشاء

لعباده فهو يامرهم بامر يف وقت ملا فيه

انه يزيلهم عن ﺫلك يف وقت اخر ملا علم
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ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ[ س���ورة

ﺫك��ره-ق��در يف غيبه االول بال امد تغيري

ناسخ وال منسوخ ،اﺫ غري جائز ان يقول
لـذلك اليشء بعينه .فانزله تعاىل ﺫكره شيئا
اىل وقت ثم ينقلهم عن ﺫلك التعبد اىل

الرشائع وتبديل امللل عىل ألسنة االنبياء

غريه يف وقت آخره ،او يزيل عنهم التعبد

احكامها كام اراد فاتى كل رس��ول قومه

ﺫلك من الصالح هلم ،مع انه كان انزاله

املرسلني-صىل اهلل عليهم -واختالف
برشع رشع اهلل له خمالف لرشع من كان قبله
( ((3االيات الناسخة.52/

بام امرهم بغري عوض ختفيفا عليهم ملا يف
القران غري مجلة اخف يف التعبد ،فلو نزل
الفرض كله مجلة واحدة لصعب العمل به

أ.م.د .عيل رحيم احللو

ولسبق احلوادث التي من اجلها نزل كثري

اليها .وهو خالق تلك االحوال ،ومسلطها

من القران ،فغري جائز ان ينزل ق��ران يف

عىل االنسان.

مل تقع) (.((3

ظاهرة يف اجلامدات والنباتات واحليوانات

حادثة خيرب عنها باحلدوث ،وحيكم ،وهي

والنسخ سنة من سنن العامل الطبيعي،

ونقل عن وجدي يف (صفوة العرفان):

ويف االن��س��ان نفسه .ف�ترى النواميس

يف حالة ضعفه وقوته وجهله وعلمه،

يف هـذه الساعة ثم حيدث ما يغريه ،فتنسخ

(هـذا الدين االسالمي يراعي االنسان

وحربه وسلمه ،وغناه وف��ق��ره ،وكامله

ونقصه اىل اخ��ر ما ينتابه من االح��وال
البرشية املتناقضة التي تتغري بتغري االزمنة
واالمكنة واالمزجة ،فهو الدين الطبيعي

الـذي تقتضيه الطبيعة البرشية ،او هو
بلسان الرشع :الدين الفطري الـذي ينطبق

عىل مطلوب الفطرة ومل��ا ك��ان كل يشء
يتغري يف االنسان وتنتابه الزيادة والنقصان
جعل اهلل دينه االخ�ير صاحلا الن يتتبع

االنسان يف مجيع ادواره ال اهوائه ..وقد
اقتضت حكمة اخلالق جل وعز ان يراعي

يف تربية االمة من مجيع الوجوه فقرر هلا
اوال احكاما عىل قدر حاجاهتا ،ثم نسخها

باحكام اخرى اليق بحاهلا التي حتولت
( ((3االيضاح لناسخ القران ومنسوخه -55
.59

الطبيعية تقتيض ان يكون اهلواء مثال ساكنا

هـذه احلال رياح حتدثها ،وامطار ترسلها،
وصواعق تسلطها ومما ال مشاحة فيه ان
االنسان اشد مجيع الكائنات تغريا وحتوال

 ..افال تكون من حكمة اخلالق جل شانه
ان يعدل له االحكام عىل حسب قابليته يف

كل حال من احواله؟)(.((3

وي��ق��ول د .غ��ان��م ق���دوري( :وك��ان

م��ن تلك احلكمة ان اهلل جعل تطبيق

بعض االحكام متدرجا ،وال سيام تلك
التي اخـذت شكل ع��ادات شعورية يف

املجتمع ،فكان استئصال بعض مظاهر

االنحراف االخالقي واالجتامعي قد تم

يف مرحلتني او ث�لاث ،والقران الكريم
يوجه املسلمني-خالل ﺫلك-وينقلهم اىل

( ((3علوم القران عند املفرسين -588/2
.589
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احلكم االخري يف القضية.

والنسخ من االمور التي َيسرَّ اهلل هبا

عىل املؤمنني-وقت تنزيل القران-تطبيق

االح��ك��ام ..فالتعديل اجلزئي عىل وفق
مقتضيات االح��وال-يف عرص الرسالة-

هو لصالح البرشية ،ولتحقيق خري اكرب

تقتضيه اط��وار حياهتا واهلل تعاىل خالق
الناس ومرسل الرسل ومنزل االيات ،هو

الـذي يقدر هـذا وهو الـذي خيتار االنسب
لعباده ،وهو الـذي يعلم ما يصلح هلم يف

كل موقف)(.((3

اختصوا به ال يوازيه علم اخر.

وكـذا االمر عند الـذين بحثوا يف علوم

القران وال سيام علم الناسخ واملنسوخ فقد
بينوا امهية هـذا العلم وعدوه علام الزما

للباحث يف أي علم من علوم القران بل له
تفسريه وضبط احكامه.

وﺫكر ابن سالمه امهية علم الناسخ

واملنسوخ ورضورة االمل��ام به ملن رغب

يف معرفة أي علم من علوم القران ،فقال:

(فاول ما ينبغي ملن احب ان يتعلم شيئا من

لقد راع��ى التنزيل العزيز ما اعتاد

علم هـذا الكتاب االبتداء يف علم الناسخ

ﺫلك التغري ،او احلكم اجلديد ،اما السبيل

الن كل من تكلم يف يشء من علم هـذا

عليه العباد فقد يكون موقفهم سلبا من
الرباين-الـذي قىض بانزال القران اىل
االرض عىل دفعات-فقد جعل النفوس

تاخـذ ما جاءها من احكام برىض وتسليم
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كل علم تقريبا ،الهنم يرون العلم الـذي

واستيعاب يف الفهم والتطبيق.
القسم الثاين

امهية علم الناسخ واملنسوخ وصعوبته:

كثريا ما يفاضل علامء علم ما علمهم

عىل غريه وهـذه املفاضلة تصدر عن علامء
( ((3حمارضات يف علوم القران.64/

واملنسوخ ،اتباعا ملا جاء من ائمة السلف،

الكتاب العزيز ومل يعلم الناسخ واملنسوخ

كان كتابه ناقصا)( ((4وقال مكي بن ايب

طالب( :و ان من آكد ما عني اهل العلم
والقران بفهمه ،وحفظه والنظر فيه من

علوم القران وسارعوا اىل البحث عن

فهمه وعلم اصوله ،علم ناسخ القران
ومنسوخه فهو علم ال يسع كل من تعلق

( ((4الناسخ واملنسوخ.266/

أ.م.د .عيل رحيم احللو

بادنى علم من علوم الديانة جهله)(.((4

وقال الزركيش( :و قال االئمة :وال

االسالم ويف االهتداء اىل صحيح االحكام
خصوصا اﺫا ما ُو ِجدَ ْت ادلة متعارضة ال

يعرف منه الناسخ واملنسوخ  ..والعلم

من الحقها ،وناسخها من منسوخها ولـذا

جيوز ألحد أن يفرس كتاب اهلل اال بعد ان
به عظيم الشأن وق��د صنف فيه مجاعة

كثريون)(.((4

و قال ال��زرق��اين( :ان��ه طويل الـذيل

كثري التفاريع متشعب املسالك انه تناول
مسائل دقيقة كانت مثارا خلالف الباحثني

م��ن االصوليني االم��ر ال��ـ��ذي يدعو اىل

اليقظة والتدقيق واىل حسن االختيار مع
االنصاف والتوفيق ..وان االملام بالناسخ
واملنسوخ يكشف النقاب عن سري الترشيع

االسالمي ،ويطلع االنسان عىل حكمة اهلل
يف تربيته للخلق ،وسياسته للبرش وابتالئه

للناس مم��ا ي��دل دالل��ة واض��ح��ة ع�لى ان
نفس حممد النبي االمي ال يمكن ان

تكون املصدر ملثل هـذا القران وال املنبع

ملثل هـذا الترشيع انام هو ﮝ ﮞ ﮟ

يندفع التناقض بينها اال بمعرفة سابقها

كان سلفنا الصالح يعنون هبـذه الناحية
حيـذقوهنا ويلفتون انظار الناس اليها
وحيملوهنم عليها)(.((4

و ق��ال د .غانم ق���دوري( :ومعرفة

الناسخ واملنسوخ يف القران الكريم من
االم���ور التي ن��ص العلامء ع�لى رضورة

توافرها عند كل من يريد تفسري القران
الكريم او البحث يف احكامه وقالوا ال

جيوز الحد ان يفرس كتاب اهلل اال بعد ان
يعرف منه الناسخ واملنسوخ وقد رويت
(((4

يف ﺫلك اخبار عن عدد من الصحابة)

واختلف القائلون بالنسخ يف نوع النسخ

ومعناه واختلفوا يف تعيني اآلية الناسخة
الية ،او لبعض االيات فقد قال بعضهم

ب��ان ناسخ هـذه اآلي��ة اي��ة كـذا ،و َع�َّي�نَّ َ

ﮠ[ سورة فصلت ،]42 :وان معرفة

غريهم اية ناسخة غريها ،كام سيايت بيان

( ((4االيضاح.46-45/
( ((4الربهان .21-20/2

( ((4مناهل العرفان .459/2
( ((4حمارضات يف علوم القران.228/

الناسخ واملنسوخ رك��ن عظيم يف فهم

ﺫلك يف البحث -انشاء اهلل.-
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القسم الثالث

من غرائب النسخ ،عرضها ،وحتليلها،
والقول فيها:

رصحية هلـذه املسالة اهلامة)(.((4

وم���ن االراء ال��غ��ري��ب��ة م���ا ﺫك���ره

لقد اطلق ال��رواة خياهلم عىل سعته،

السمرقندي يف النوع الثاين من ان��واع

وحي اوهامهم ما انزل اهلل هبا من سلطان

نزوهلا وهلـذا دالئل جاءت فيه من ﺫلك ما

وراح��وا يتخيلون ص��ورا وحكايات من
فنسبوا هلـذا الصحايب او ﺫاك ما مل ينبس
به ببنت شفة ،فحكوا عن ايب بكر ،وعن

ابنته السيدة عائشة ،وعن عمر وابنه عبد
اهلل وعن ابن عباس وغريهم من الصحابة

ما مل يصدق اال يف ظنوهنم وتوسعت دائرة
الرواية عندما تتابعت الروايات يف االخـذ
والتدوين ومن دونام متحيص.

النسخ قوله( :ان نرفع اآلية املنسوخة بعد
روي عن النبيانه صىل ﺫات يوم صالة
الغداة فرتك اية ملا فرغ من صالته قال :هل

فيكم ايب ،قالوا :نعم ،قال :هل تركت

من اية؟ قالوا :نعم ،تركت اية كـذا ،انسخ

ام نسيت؟ قال :ال ،ولكن نسيت وجاءت

االثار يف نحو هـذا الن اآلية قد تنسخ بعد

نزوهلا وترفع)(.((4

اق��ول :ان لفظ (النسخ) قد ورد يف

ما ﺫهب اليه السمرقندي وما نقله-

االصطالح زمن رس��ول اهللومل يكن

ان نسيان الرسولالية ما ال يمكن

القران الكريم لكنه مل يرد موضوعا هبـذا
عىل وف��ق ما َق� َّع��ده القائلون به ويؤكد
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يف القران او احلديث الثابت ﺫكره قواعد

هـذا ان موضوعه من املوضوعات التي

ﺫكرت او احدثت بعد زمن بعيد من حياة
الرسولوهـذا مما يضعف االخـذ به.

يقول حممد صبيح( :ووضعت قواعد

للنسخ-هي من غري شك-جمرد اجتهاد

من الباحثني يف علوم القران اﺫ انه مل يرد

هنا-ال يستقيم عق ً
ال لوجوه كثرية منها:

قبوله اﺫ كيف يستقيم وهو املصدر الـذي
يبلغ الناس بام ياتيه به الوحي؟ وهو احلافظ
دائام اجزاء القران كافة بل انه يعلم موضع

اآلي��ة النازلة من السورة لكي تكتب يف
( ((4عن القران.
( ((4تفسري ال��ق��ران الكريم (بحر العلوم)
.447 -446/1

أ.م.د .عيل رحيم احللو

موضعها املخصص.

غريب يف هـذا التفسري للنسخ ان

النبي يبحث عن ايب كي يتبني اآلية
التي نسيها ف��اي مسلم عاقل يقر هبـذا

وكيف يعقل ان صحابيا يكون مصدرا

للنبي يف ضبط أي القران الكريم؟

قد يسال سائل فيقول :لقد وردت

اي��ات تنسب النبياىل البرشية وانه
يامرس حياته مثل املسلمني فلم ال يكون

نسبة النسيان اليه ممكنا؟

اجل��واب :نعم هو نبي ان�سي برشي

ي��ؤدي شؤونه احلياتية مثل غ�يره لكنه

اين ﺫهب الوحي عن رسول اهلل

مسدد القول والفعل أي :أن حياته كلها

اهلل وتسديده يف االحوال كافة فلو افرتضنا

نصوص ال��ق��ران الكريم وال ضري من

الـذي كان مالزما له وكان ياتيه بامر
وق���وع ه��ـ��ذا -ج���دال -م��ن ل��دن النبي
االكرم الرسع الوحي اليه ليوقفه عىل

مسددة بالوحي االهلي وهـذا ما تؤيده
مالزمة الوحي رس��ول اهللوال ضري

من كونه برشا وموضوع برشية االنبياء

موطن النسيان واين الرد بقوة هـذا اخلرب-

ستكون لنا وقفة عنده يف موضع اخر-

ان هـذا املـذهب جيعل الرسول

ورب سائل يقول :اﺫا كان النبي

وامثاله -الـذي ال يقره عاقل.

انسانا اعتياديا مثل املسلمني اﺫ يقع له
النسيان والسهو والغلط واخلطا والغريب

انه سهو يف اهم ما عند املسلمني (كتاب اهلل

القران) ! وهـذا الفهم يسمح للمسلمني
توجيهه وتنبيهه-استغفر اهلل واعوﺫ به مما
يفرتون-بل يمعن اصحاب هـذا بانه

يستوضح احد اصحابه (ايب) يف امر اية

ليوقفه عىل مانسيه منها فاي راي ضال
مضل هـذا؟!

بعون اهلل وتوفيقه.-

معصوما مسددا فمن اين ج��اءت هـذه
الروايات الضالة؟ وكيف نقلت؟ ومل؟

واجل������واب :ان ب��ن��ي ام��ي��ة-اع��ن��ي

حكامهم-ما فتئوا يشوهون االس�لام،
وينقصون بني هاشم بدءا بجد الرسول

وابيه وعمه ايب طالب وابنائه وغريهم وال

سيام (قضية اهنم ماتوا كفارا) وال فرق
عندهم بينهم وب�ين عمه ايب هل��ب! كل
ﺫلك الجل االنتقاص من رسول اهلل
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-اع��وﺫ باهلل-ويواصلوا ﺫلك بأهل بيته

العربية الناصعة التي اثرت عن فصحاء

وقد هيا هلم منصب اخلالفة ان يشرتوا

واساليبها العالية؟ وكيف خيفى ضعفه

االطهار ومنهجهم وم��ن س��ار عليه
اصحاب النفوس الضعيفة لينرشوا هـذا
الفكر امليسء الضال املضل وكان دافعهم

سياسيا قبليا دنيويا ومنحرفا وكان وعاظ
السالطني اىل جنبهم فكان الكـذب عىل
اهلل سبحانه وعىل رسوله هينا لدهيم
واال كيف ارت��ض��ت ام��ة ان تسمع مع

اﺫان للصالة يوميا شتم االم��ام عيل

فرتىض؟!

عىل من عرف لغة التنزيل العزيز؟ وادرك

سموها يف اجلوانب البالغية واجلاملية
العالية كافة من اختيار االلفاظ اىل حسن
الرتاكيب وال��دق��ة يف حت��ري عن الصيغ

املناسبة للمعنى واملعربة عنه بادق تعبري

واوجزه وامجله كل ﺫلك كي يكون وعاءا

معجزا حلمل املعاين وتقديم االفكار ثم اننا
نقر ان منزلة كالم اهلل من منزلة كالم البرش

وﺫه��ب الطربيس اىل ن��وع يف النسخ

مثل منزلة اهلل من منزلة البرش وهـذا الـذي

وقد جاءت اخبار كثرية بان اشياء كانت

اهلل نعم هو كالم فيه حكمة ومعنى وانه

قريب مما ﺫهب اليه السمرقندي فقال:
يف القران فنسخ تالوهتا فمنها ما روي عن
ايب موسى اهنم كانوا يقرؤون :لو ان البن
ادم وادي�ين .وعن انس ان السبعني من
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العرب فكيف يصمد امام العارف باللغة

االنصار الـذين قتلوا ببئر معونة قرانا فيهم

كتبا :بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فريض
عنا وارضانا ثم ان ﺫلك رفع)(.((4

هـذا ك�لام ال يرقى اىل االساليب

( ((4جممع ال��ب��ي��ان  .357/1وي��ن��ظ��ر :عن
القران.201/

استشهد به الطربيس ال يرقى اىل كالم
جار جمرى احلكم واقرب ما يمكن قبوله
يف هـذه الروايات اهنا بعض من كال ٍم ُأثر

عن سيد املرسلنيفالتبس عىل اخـذيه

فحكوا ﺫلك-من غري متعن ودراية-انه

قران ثم ان من نقل عنهم مل يكونوا من
الصحابة الذين عليهم بصحة القران من

عدمه ومل يؤثر عنهم ما تؤيده الروايات من
اهل البيت وال الصحابة الثقات وال

جاء بطرق كثرية.

أ.م.د .عيل رحيم احللو

ومن الغريب ما ﺫهب اليه ابن عطية

قوله( :وح���داق االئمة عىل ان القران
بالسنة وﺫلك موجود يف قوله:
ينسخ ُّ

(ال وصية لوارث) واسقاط اجللد يف حد
الزنا عن الثيب الـذي يرجم فانه ال مسقط

لـذلك اال السنة وفعل النبي.

وق��ال كـذلك :واحلـذاق عىل جتويز

نسخ ال��ق��ران بخرب ال��واح��د(((4ع��ق�لا

واختلفوا هل وقع رشعا؟

فـذهب ابو املعايل وغريه اىل وقوعه يف

نازلة مسجد قباء يف التحول اىل القبلة وابى

ﺫلك قوم)(.((4

ويعني بالسنة الناسخة للقران اخلرب

املتواتر القطعي وق��د اش��ار اىل ان هـذا

احلديث متواتر ﺫكره عند تفسري قوله تعاىل
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
( ((4جاء يف تفسري املحرر الوجيز اهلامش رقم
( )2ج 1ص 433االيت :املحققون عىل
ان خرب الواحد ال ينسخ القران ،وال اخلرب
املتواتر النه رفع للمقطوع به باملظنون وانام
قبلوا ختصيص املتواتر باالحاد ومل يقبلوا
نسخه به الن االول بيان ومج��ع بخالف
النسخ فانه رفع وابطال.
( ((4املحرر الوجيز .433/1

ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
البقرة.]180 :

[س���ورة

ان القول :ان السنة ناسخة للقران-

كام مر-مـذهب خطري حقا وهو مـذهب

ال يمكن قبوله عقال وال رشعا.

مم��ا نقله ال��زرك�شي ق��ول��ه( :و جيوز

نسخ الناسخ ،فيصري الناسخ منسوخا،

وﺫل��ك كقوله ت��ع��اىل :ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ[ س��ورة الكافرون ،]60 :نسخها
بقوله ت��ع��اىل  :ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ[ س��ورة التوبة ]5 :ثم نسخ

هـذه ايضا بقوله جلت حكمته :ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
[سورة التوبة ،]29 :وكـذا منه قوله تعاىل:

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ 

[سورة البقرة ]109 :فنسخها قوله تعاىل:
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

[س��ورة التوبة ]5 :ثم نسخها قوله عز
وج��ل :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ [ سورة التوبة.((5(]29 :

ان م��ا ﺫه���ب ال��ي��ه ال��زرك�شي كانه

الصطناع االبداع او االغراب يف القول..
( ((5الربهان .31 /2
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واال كيف يستقيم هـذا ال��راي يف كالم

[س��ورة التوبة ]29 :فاآلية تتحدث عن

عن السياق الـذي ضم االيات املباركات

املرشكني وهؤالء غري اولئك فال خيط من

اهلل املحكم ايام احكام؟ فهو قول بعيد
وفيه نظر كثري وكبري فالقول يف اآلي��ة
االوىل ﭬ ﭭ فيه اظهار متسك

النسخ رابط بني االيات البتة .وكـذا القول
يف اية س��ورة البقرة  ﮤ ﮥ

الطرف الثاين بام آمن به -حقا ام باطال-

وآيتي سورة التوبة املار ﺫكرمها فال يمكن

يدعو وحده للقتل اﺫا مل يقرتن بامر اخر

ال يعقل ان يطلب ابدال العفو والصفح

مثلام الطرف االول متسك به وهـذا ال
فقد حيمل من باب االختالف يف الراي

وعىل الباحث ان يدقق يف مناسبة السورة
واياهتا املكررة للتوكيد فالسورة ليست

حكام رشعيا قدر ما هي تبني موقفا فكريا

واعالنا رصحيا لـذلك التفكري الـذي جاء

معربا عام يف النفس.

عدمها ناسختني المر العفو والصفح اﺫ
بالقتل وال باخـذ اجلزية اليس التعامل
باحلسنى هو القائد اىل االلفة والعالقة
احلميمة قال تعاىل :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ[ سورة

ام���ا اي��ت��ا س����ورة ال��ت��وب��ة ﮬ

النحل ]125 :وقوله تبارك وتعاىل :ﮊ

من الناس الـذين جيب حماربتهم بل توجب

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮭ- اآلي��ة -تظهر حكام يف فئة
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اهل الكتاب يف اح��وال خمتلفة متاما عن

قتلهم ولكن أي من املرشكني؟ ان اآلية يف
سياق حديث عمن مل يف بالعهد ومن

وىف به فال يصح اخـذ اآلية جمتزاة ونطلق
احلكم بالنسخ واحل��ق اهنا ال تريد نسخ
حكم اب��دا وكـذا االم��ر يف اآلي��ة ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮚ ﮛ[ سورة فصلت ]34 :هـذا
رصيح القران ينطق باحلق املبني الـذي ال

غموض فيه.

فهـذه اح��ك��ام هل��ا مناسباهتا ومن

التعسف بحال ان نتمحل نسخ احداها

لالخرى فـذلك محل ملعنى النص الكريم

أ.م.د .عيل رحيم احللو

عىل غري ما وضع له

املوضوعي اجلاد الباحث الغيور عىل دينه

ومن هـذه الروايات الغريبة ما نقل

وكتابه العزيز ملا توانى يف ردها ايام رد

اخـذت القران كله وما يدريه ما كله؟ قد

والغريب كـذلك ما روي عن السيدة

عن ابن عمر انه قال ( :ليقولن احدكم قد

لضعفها بل قل لكـذهبا.

ﺫهب منه قران كثري ولكن ليقل :قد اخـذ

عائشة قوهلا( :كانت س��ورة االح��زاب

نتبني من هـذا القول املنسوب اىل ابن

عثامن املصاحف مل نقدر منها اال ما هو

مل يكن ابن عمر ممن كانوا بِ ُع ْم ٍر يسمح

وزاد ال��رواة ال��رواي��ة هـذه بزعمهم

منه ماظهر)(.((5
عمر االيت:

تقرا يف زمن النبي مئتي اية فلام كتب

االن)(.((5

له بمثل هـذا القول لعدم مواكبته اول

عن ايب بن كعب( :ان س��ورة االح��زاب

احلكم فام سمعه من القران وحفظه كان

اية الرجم)(.((5

ما نزل من القران حتى حيكم بمثل هـذا
متاخرا فانى له ان يتكلم بمثل هـذا القول؟
مل تبني الرواية مقدار الـذي ﺫهب من

القران؟ ومل؟ وال موضوعات الـذاهب منه

ومل تؤيد املرويات عن الصحابة الثقات ما

ﺫهب اليه ابن عمر.

ان ما دبج من نسخ اية او سورة هيون

ام��ام هـذه املقولة املروية عن ابن عمر
النه-هنا-يقرر ضياع كالم قراين كثري

وهـذه هتمة ك�برى ال تستحق االطالة
يف حتليلها اﺫ لو وق��ف عندها الباحث
( ((5عن القران.198/

تعدل( ((5سورة القرة وانا كنا لنقرا فيها
ورب سائل يسال :امل يكتب كثري من

الصحابة مصاحف خاصة هب��م؟ فلم مل

تظهر فيها هـذه السورة املزعومة نيساهنا؟
او االي��ات التي نسخت منها؟ وقد مجع
القران املكتوب زمن الرسول ،وزمن
اخلليفة االول ايب بكر ومل يظهر ادن��ى

خالف ال يف س��وره وال يف اياته وملا قرر
( ((5عن القران.198/
( ((5قصد بـ (تعدل) تساوهيا يف احلجم اي:
بعدد االيات.
( ((5عن القران.198/
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عثامن كتابة القران الكريم يف مصاحف

عدة وارساهلا اىل االمصار امر بكتابة القران

ﺫلك ،الن واقع املسلمني يف عهد الرسالة

من النسخ بعث هبا اىل االمصار فلم يبد

كانوا قبل االسالم فقد ،فتح الدين اجلديد

املكتوب واملحفوظ -زمن ايب بكر -يف عدد

ال يؤيده ،ﺫلك ان املسلمني مل يعودوا كام

الصحابة اعرتاضا عىل سور القران وال يف

تفكريهم وعندما يايت الوحي باسقاط آية

انه المر يدعو اىل الريبة وان اقل ما يقال

وال سيام من مل يدخل االيامن قلبه بعد مثلام

اياته فلم ظهرت هـذه الروايات متاخرة؟
فيها :اهنا عمل قصد به زرع الشك يف ان
القران هـذا ليس كامال بل ان فيه نقصا ويف

هـذه الروايات من السموم ما فيها!

ومن غرائب االراء يف النسخ ما ﺫهب

اليه حممد صبيح يف قوله( :ان اسباب رفع

االيات والسور واسقاطها من صحائف

املصحف كان امرا معروفا لدى الصحابة
وواضحا يف اﺫهاهنم اتم الوضوح عىل

اهنم عندما اختلفوا يف مجع املصحف مل ُي ْر َو
عنهم اال ايرس االختالف ولو ان امر هـذا
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الكريم ولكن الـذي يظهر من كالمه غري

النسخ كان من املشكالت التي جاهبتهم

يف حياة الرسولاﺫن لرتدد صداها يف
كتب احلديث او كتب السرية)(.((5

ما ﺫهب اليه حممد صبيح اراده دليال

عىل وج��ود الناسخ واملنسوخ يف القران
( ((5عن القران.199/

اوسورة سيندفعون اىل السؤال بل اىل الريبة

كانوا يستفهمون عن كثري من شؤون دينهم
ودنياهم فكيف يمر هـذا النسخ من غري

تساؤل بل سيكون باعثا للتساؤل النه يف

موضوع خطري اال وهو الترشيع.

واﺫا ما عرفنا حقيقة املسلمني الفكرية

نتيقن اهن��م يستفهمون عن أي تغيري يف
مسرية الدين اجلديد ،وال سيام يف أي القران

الكريم وس��وره ونرد عىل من يـذهب اىل
وجود النسخ يف القران الكريم وانه كان
امرا معروفا لدى الصحابة فنزعم انه غري

موجود -كام زعموا -عىل وفق حدودهم

وتقسيامهتم فاﺫا مل يقع خالف فـذلك يقوي
راي مانعي النسخ اﺫ لو وقع النسخ لقام
اخلالف فيه بني الصحابة اما القول بعدم
حصوله فيعني ان اخلالف ال مسوغ له.

ومن الروايات البينة الوهن( :وروى

أ.م.د .عيل رحيم احللو

عطاء بن يسار عن ايب واقد الليثي قال :كان

رد هـذه الرواية.

اوحي اليه فجئت ﺫات يوم فقال :ان اهلل

سقوط السور وااليات خمالف ما قال به قبل

ولو ان البن ادم واديا الحب ان يكون اليه

كانت قرانا ثم مل تصبح قرانا؟ والتي اﺫا دققنا

رسول اهللاﺫا اوحى اليه اتيناه فعلمنا مما

يقول انا انزلنا املال القام الصالة وايتاء الزكاة
الثاين ولو كان اليه الثاين الحب ان يكون اليه

ويف رواية :واديا من ﺫهب ويف رواية :جبال

ويصل حممد صبيح اىل حكم يف روايات

فيقول( :ما شان هـذه االيات التي يقال اهنا
النظر يف بعضها فال نجده حكام من االحكام

يبدل بغريه لسبب من االسباب)(.((5

من ﺫهب الحب ان يكون اليه الثالث وال

ان راي حممد صبيح هـذا يؤيده ما نـذهب

الـذي يتبني يف هـذه الرواية ما يايت:

عىل صحتها بل هي تقوالت باطلة يرفضها

هبـذا اخلرب؟ وهـذا كالم ال يوافق منهج

وال��راج��ح ع��ن��دي-ي��ق��ي��ن��ا-ان هـذه

يمال جوف ابن ادم اال الرتاب (.((5

مل خص رسول اهللابا وقد دون غريه
النبييف اب�لاغ املسلمني بام ياتيه به

الوحي وحتفيظهم اياه.

الرواية بلفظ اجلمع (اتيناه) ولكنها-

هنا-مروية عنه حسب ومل ترد عن غريه
وعىل هـذا فهي من اخبار االحاد التي ال

اليه من ان هـذه الروايات ال متتلك الربهان

العقل االسالمي املحصن باملوضوعية.

روايات اختلقها الرواة وليس هلا من الواقع

يشء من الصحة لكن الغريب ان قسام من
املؤلفني تناقلوها من دونام ادنى متحيص.
للبحث صلة ان شاء اهلل

يؤخـذ هبا.
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ال نعلم من هو ابو واقد هـذا؟ وال

درج��ة صحبته لرسول اهللوال زمن

اسالمه والدرجة ايامنه ..الخ مما يدفعنا اىل
( ((5ونلحظ ضعف هـﺫا االسلوب فاين هو من
أسلوب التنزيل احلكيم.

( ((5عن القران.199/

دخل السيد الباحث من باب تقرير ان االص�لاح هو

الفعل الدافع-رشع ًا-لالنسان يف نفسه ونفوس االخرين .وان

لكل حركة منظمة عنرصين رئيسني مها :التغري والثبات .ثم

يبسط احلديث عن االصالح من الثابت اىل املتحرك ويقرر ان

مهمة املصلح تنحرص يف اعادة االمور اىل نصاهبا وبام يتامشى
وذلك (الصالح) الذي حدد القرآن اركانه وعنارصه.

ويف حديثه عن جهتي االص�لاح يقرر السيد الباحث ان

لالصالح جهتني ،اوالمها :جهة املصلح االول وهذه هي جهة
الثابتاواالولاوالعميقوهيجهةالجيوزعليهاالتغيري.وثانيتهام:

جهةاملصلحالبرشي،وهذههيجهةاملتغريوالتايلواجلزئي.

وعن َو ْه ِم االصالح الذي ينتاب املنافقني ،يستعني السيد

الباحث بالقرآن الكريم الذي بينّ هذا الوهم يف قوله تعاىل:

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
فاستنتج منها عدة نتائج هي مظاهر هذا الوهم الذي ساور
املنافقني باالصالح .

ويستمر البحث يف هذا الصدد حتى يصل اىل بيان رشوط

املصلح وخيلص اىل ان القرآن املجيد وحده هو الذي يمكن

ان يقدم للبرشية اليوم التصور املنهجي البديل.

مدخل
اإلص�لاح هو الفعل النافع-رشعا-

عربيا .فالقرآن هو املعيار احلقيقي واملبني

لإلنسان يف نفسه و نفوس اآلخرين ،ثم

الشفاف عن حركية األشياء وهي تنتظم

املرشوع ،فهو ،أي فعل اإلصالح ،حماولة

نواميس ذلك النظام .وإال فان أية مرآة

يف األشياء من حوله ،يف مقابل الفعل غري

عىل وفق نظامها الكوين أو وهي ختالف

اإلنسان احلريص عىل نفع نفسه وغريه،

غ�ير م��رآة ال��ق��ران ،ومهام حرصت عىل

الشفوف واملعيارية ،عاجزة عن عكس

إع��ادة األم��ور إىل نصاهبا ،واألش��ي��اء إىل

تلك احلركية عكس ًا مطابق ًا ملا جيب أن

االنتظام عىل وفق نظامها الكوين املستجيب

حلركية الزمان واملكان .أما حتقيق تلك

تكون عليه احلركة التي هي عالمة ودليل

باستخالص رؤية صائبة وموفقة لعالقة

اخلارجي (األرض والسامء وما يتعلق هبام)

اإلع����ادة فكفيل-فضال ع��ن املنفعة-

عىل مدى تعالق وانسجام حركية الكون

األشياء بام خلفها ،ثم بعلة وجودها.

مع حركية الكون الداخيل (القلب والعقل

ويقين ًا أن امل��رآة التي تنعكس فيها

وما يتعلق هبام من حواس).

ال��رؤي��ة الصائبة الس��ت��خ�لاص حقيقة

ن��ع��م سيحصل ع��ك��س للحركة،

األش��ي��اء وم��ا خلفها ،هي م��رآة القرآن

ولكن (العكس) ال��ذي هو غري عكس

بوصفه النص امل� ِ
�ؤس��س ملعرفة احلقيقة

ال��ق��رآن ،عكس مصغر أو مكرب م��رة،
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وم��ش��وه م���رة أخ����رى .إذ ل��و ك���ان أم��ر

جتسيد املجرد وتفعيله حياتيا أو جمتمعيا،

اإلنسان -أي إنسان -احلقيقة املعرفية

املجسد ماضي ًا،أي حينام تقيض الكينونة
َّ

(العكس) غري القرآين معياريا ،ألدرك

التي حتقق لفعله يف األشياء انسجاما مع

الفعل الكوين لألشياء فيه .وكذلك لو

كان ذلك (العكس) معياريا ملا تعددت
النظريات واأليديولوجيات والشعارات

وال��ق��راءات الكونية البرشية وه��ي مما
ّ
وخيطئ بعضها بعض ًا عىل اختالف
يبطل

العصور واألمكنة .م��رآة ال��ق��رآن إذن،
تبيان للصالح الساموي ،الصالح األصل
الذي ال بدّ من الرتتب عليه والتفرع منه
واالنبثاق من أرضيته .فالصالح الساموي

األصل هو الكيل واملجرد القابل للتجسيد

املجسد
والتمثل يف كل زمان ومكان .أما
ّ
واملتمثل لذلك الصالح األصل الذي هو

فطرة اهلل وصنعته املتقنة ،فهو اإلنسان،
68

أي هو (املصلح) ال��ذي يفيد من ذلك
امل��ج��رد الثابت وال��ك��وين ،فيعمل عىل

جتسيده التجسيد الذي ينسجم مع حركية
الداخل واخلارج يف األشياء مجيع ًا ،كائنا

ومكانا وزمان ًا ويف مقابل التجسيد هناك

التجريد .فمهمة املصلح ،فضال عن،

املجسد خاصة حينام يصري ذلك
هي جتريد
َّ
االجتامعية أو االقتصادية أو السياسية أو
الدينية أو الفنية بتغيريه ،ألن حركة جديدة

للمكان والزمان والكائن قد دفعت به إىل
حيث صار ماضيا .فمهمة املصلح إذن
جتريد ذلك الفعل اإلصالحي ،بعد كل

مرة من مرات التجسيد ،أي بعد كل مرة
من مرات التحقق الواقعي لفعل اإلصالح
عىل يد عامل أو قائد أو زعيم...الخ ،وذلك

لكي يتحول ذلك املجسد من حيث هو
جتربة الشعب الفالين ،أو األمة الفالنية ،أو

الرشحية كذا ،أو املجتمع كيت ....إىل ارث
معريف البد من االستناد إليه واالرتكاز

عىل جاهزيته بغية خلق جاهزيات جديدة
منسجمة مع ما تتطلبه احلركة الكونية

لإلنسان واألشياء يف هذا العامل الثابت

املتحرك يف الوقت نفسه.

الصالح ال��ق��رآين إذن ،هو الصالح

الكوين الذي يرتفع عىل رضورات التغيري.
فصالحه ص�لاح قيمي جم��رد ،ال يعني

اإلص�لاح األريض البرشي حتررا منه أو

عباس أمري
أ.دّ .

انعتاقا وإنام هو ،أي اإلصالح األريض،

يدعو إليها القران الكريم عىل أهنا حركة

من العادات والتقاليد السلبية التي تعيق

واملتحرك ،أما الثابت فهو املفروغ من

«إع��ادة صلة بالقيم بشكل فعال ،وحترر

احلركة املجتمعية الرشيدة((( فالعودة إىل
القديم ،رشط سامويته ،هي قمة التجديد

وغاية املعارصة والتجديد رشط الوعي
باملتغريات اجلديدة يف الكون واحلياة،

الوعي ال��ذي يؤمن بحاجة املجتمعات
اإلنسانية إىل حركة جتديدية دائمة تنبثق من

عمق احلياة اإلنسانية الزاخرة بمتطلباهتا
احلياتية اإلجتامعية واالقتصادية والثقافية

والدينية ...وهاهنا يصري التجديد ،أو
اإلصالح رضوريا.

منظمة ،ذات عنرصين رئيسني :الثابت

صدقه وموضوعيته ومناسبته لكل زمان

ومكان .وهذا هو الذي رآه الدين -ممثال
بالقرآن -صاحلا فوصفه بالصالح ،وصفا
ثبوتيا ،من مثل قوله تعاىل ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
[سورة االعنكبوت .]9 :وال يقيض هذا

الثبوت بالتناقض وع��دم االنسجام بني
الديني والدنيوي ،أو بني الكوين القرآين

واألريض البرشي ،وكذلك ال يرتتب عىل

االعتبار بذلك الثبوت ومراعاته ،االبتعاد

ال ش��ك أن ل��ك��ل ح��رك��ة منظمة

عن التجديد أو اإلص�لاح األريض أو

الثاين منهام فهو حمور احلركة((( وبموجب

رضورات الزمان واملكان من حيث مها

عنرصين رئيسني ،مها التغري والثبات ،أما

هذه احلقيقة نرى أن حركة اإلصالح كام

((( التجديد االجتامعي ،تأمالت يف التأهيل
املجتمعي ،حممد العليوات ،سلسلة منتدى
الكلمة ( ،)2دار الصفوة ،بريوت ،لبنان،
ط 1417 ،1هـ 1997-م :ص.19
((( اإلس��ل�ام ومتطلبات ال��ع�صر ،مرتىض
امل��ط��ه��ري ،ت��ع��ري��ب ع�لي ه��اش��م ،جممع
البحوث اإلسالمية ،بريوت ،لبنان ،ط،1
1413هـ1992-م :ص.16

ال��ب�شري ،ف��ذل��ك يعني العيش خ��ارج
متحركان متغريان ...وعىل الطرف األخر
فإن االنسجام مع حركية الزمان واملكان ال

يعني جمافاة الثابت وخمالفته ...فالثابت هو

املضمون الشامل واملجرد والغني الذي
يتهاوى أمامه أي امتياز فكري جتديدي.

ْ
وإن ك��ان ثمة امتياز حق ًا فليس ذلك

االمتياز بحاصل حقيقة إال إذا انبثق عن
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ذلك األصل ،فإذا انبثق االمتياز الفكري
اإلصالحي من ذلك الثابت وصدر عنه

بوصفه منهال ،اعتُدّ به واس ُتنهل من منهله.

فليس ثمة غاية لالمتياز اإلصالحي
إال إب��راز كونية األصل وكفاءته وسعته

وشموليته املكانية والزمانية ،وهو يبني كل
يشء ،بام يف ذلك حركة اإلصالح بوصفها
ركنا رئيسا من أركان ديمومة البرشية يف

املكان والزمان.

[سورة غافر .]58 :ﯥ ﯦ ﯧ

وبتبني اآلي��ة الـكريمة يتضح لنا ،مما

نحن بصدده ،أن األساس الذي يبني عليه
القران الكريم منهاجه يف إص�لاح احلياة

الفردية واملجـتمعية اإلنسانية ،هو أساس

الوعي واملعرفة .عىل أن طريقي املعرفة
القرآنيني مها طريق خارجي ،وآخر داخيل.
وبموجب هذه احلقيقة ننظر إىل اإلصالح

حركة اإلص�لاح إذن وهي تستند إىل

من حيـث هو ظاهرة قرآنية عىل أنه مستند

الشكل اخلارجي املتأخر عن املضمون

انه مسـتند من حيث هو مظهر فردي أو

ثابتها القرآين ،واملنبثقة من أرضيته هي
واملتكون به .ومهمة املصلح هي تعليق

املعنى أو املضمون أو الكيل العميق بالكائن

إىل مدخله املعريف (االبيستمولوجي) .أي

جمتمعي إنساين إىل حتقق مفهوم العلم كام
ينظر القرآن إىل العـلم عىل وفق ما جاء

اخلاضع حلركية الزمان .وما ذاك إال ألن

يف اآلية املباركة السابقة ،وهي تقرن بني

الشكيل وامل��ادي مج��ادا أو نباتا أو حيوانا

حتقيق اإلصالح بوصفه خمرجا أو ممـارسة

الذي يقدر عىل إبالئه الزمان ال يتجاوز
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ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

أو إنسانا .أما احلقيقة الكونية األصلية
(((

والعميقة فثابتة ومتمنعة عىل الزوال.

اإلصالح من الثابت إىل املتحرك

جاء يف التنزيل العزيز قوله تعالـى

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
((( نفسه :ص.15

العلم احليس واإليامن القلبي ،مما يعني أن
ذات ُش� َ�ع��ب خمتلفة ،علمية واجتامعية
وسياسية واقتصادية...الخ ،البد أن يسبقه

حتقق إصالح املدخل من حيث هو منهاج

وشرِ ْ َع���ة ،أي من حيث هو رؤي��ة خاصة
وظاهرة تارخيية مشـروطة بظروفها ،ثم من

حيث هو ُ
علم وعمل البد للمصلح
سمة ٍ

عباس أمري
أ.دّ .

ترسمها والتع ّلم بعلمها وعـالماهتا .فهو
من ّ

هو ماديتها أو تركيبتها الشيئية ال روحها

ال متحرك ،وكوين ال حمدود أو مقـيد .فإذا

إذن ،استحداث يف املادي والشيئي ،أو فيام

أي املـدخل املنهجي ،متبوع ال تابع وثابت
التزم املصلـح برشائط املنهج ،حقَّ له أن

ورس وجودها ،فاالستحداث اإلصالحي
يتعلق هبام .أي ما يتعلق باحلياة العامة من

يقوم باإلصالح ،ووجب عىل اآلخرين بعد

وسائل وأدوات وآليات عمل وتعايش،

إن مهمة املصلح إع��ادة األم��ور إىل

"فان املتبوع مكلف ،من منظار القران

الذي حدد القرآن أركانه وعنارصه ،حاجة

املعرفة والتحقيق ،والتابع مكلف أيض ًا

التـحقق من رشائط املنهج ،اتّباعه.

نصاهبا وبام يتامشى مع ذلك (الصالح)
ماسة ورضورة قائمة لكل ما هو مادي
أو هالك ،وإال فإن الثابت غني مستغن،
التميز املوضوعي الذي ليس به
ومتميز
ّ

متيزه .فالذي به حاجة
حاجة إىل الربهنة عىل ّ

ومعامالت ،وعادات...الخ .وعىل هذا،

الكريم ب��ان يقوم بالقيادة عىل أساس
أن يكون حمققا يف تبعيته"((( ،وهكذا،

وألن اإلصالح يف جوهره دعوة إلعادة
إح�لال احل��ق حم��ل الباطل ،واإلح��س��ان

حمل اإلس���اءة ،والعلم حمل اجلهل ،من

حقيقية هو املصلح نفسه ثم اآلخرون ممن

خالل التمييز املعريف بني احلق والباطل،

طالبه أو جنوده أو أرسته...الخ .وألن

ما َيزَ القرآن الكريم بني األعمى والبصري

يتوجه إليهم بإصالحه :رعيته ،شعبه أو

حاجات اإلنسان متجددة بتجدد املكان

والزمان ،فاإلصالح إذن حاجة مستمرة،
أو كائنة .وكينونتها تقيض بدوام عودها

إىل األصل الكوين ،أي عودها إىل الثابت

القرآين .فاإلصالح البرشي استحداث
دائم لذلك احلدث الكوين ،حدث اخللق.

والن الذي يبىل ويتغري يف املخلوقات

وبام يتامشى مع حركية الزمان واملكان،
والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وامليسء.

فإذا قرأنا اآلية املباركة قراءة أخرى،

خلصنا إىل أن القران يربط بني جانبي

املعرفة؛ اجلانب الروحي واجلانب املادي،
((( نظرية املعرفة يف القران ،آية اهلل جوادي آميل،
ترمجة دار اإلرساء للتحقيق والنرش ،دار
الصفوة ،بريوت ،لبنان ،ط 1417 ،1هـ-
 1996م :ص.87
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وبناء عليه ،فإنه يربط بني اإليامن ممثال بـ

واألزم��ن��ة ،خلصنا إىل أن تتميم اإليامن

الصاحلات) .وإن مما لنا تبينه من خالل

وركائز ثابتة ال تقبل التبديل والتغيري بتغري

(الذين آمنوا) ،والعمل ممثال بـ (وعملوا

ذل��ك ال��رب��ط ،هو ما يسميه البالغيون

العرب القدامى (التتميم) أو(التكميل)،
ويعنون به ؛ إيفاء املعنى حظه من اجلودة

ونصيبه من الصحة ،ثم ال يغادر املتكلم

معنى يكون فيه متام املعنى األول وإيفاؤه

حظه من اجل��ودة والصحة واحلسن إال
أورده (((.ولقد حتقق آلية (الذين آمنوا)

األزمنة واألمكنة ،وان قبلت املالءمة و
املسامجة مع ما هو شيئي أو دنيوي ،باعتبار

أن اإلصالح مستلزم ما هو قابل للركود
والفناء واهلالك والفساد...

ث��اب��ت اإلي�م�ان إذن ،م��ق��ارن ثابت

اإلص�ل�اح .وال��ذي لإليامن من الثبوت
مقابل الذي لإلصالح من الثبوت .فإذا

تتميمها بعطف (وعملوا الصاحلات)

كان اإليامن بشكل عام؛ عبارة عن ارتباط

تم الكالم
يف غاية البالغة ،التي بذكرها ّ

ب��اط�لا ،ف��إن اإلص�ل�اح ك��ذل��ك ،ارتباط

عليها .فآية (وعملوا الصاحلات) تتميم
وجرى عىل الصحة والوفاء .فإذا بحثنا

عن مظهر آخر هلذا التقارن البليغ ،وجدنا
قوله تعالـى :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
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بعمل صالح ،يعني أن لإلصالح معامل

يتحقق بني النفس و أمر ما ((( حقا أو
يتحقق بني النفس و أم ٍر ما حقا أو باطال.

أن يصري اإلي�مان طريـقا داخليا إىل

املعرفة ،يعنـي أن ثمة فـرقا كائنا بني

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

(ال��ص�لاح) و (اإلص��ل�اح) .وعلينا أن

قد حدد معامل اإليامن وركائزه الثابتة التي

فطرهتا األوىل ،أي إىل صالحها الكوين.

[سورة النحل .]97 :فإذا تذكرنا أن الدين

نميز بينهام .فاإلصالح عود باألشياء إىل

ال تقبل التبديل والتغيري بتغري األمكنة

أما الصالح فهو الثابت الداخيل الكائن

((( معجم املصطلحات البالغية وتطورها ،اجلزء
الثاين ،د .امحد مطلوب ،مطبعة املجمع
العلمي العراقي 1406 ،هـ 1986-م :ص
ص.29-28 :

يف األش��ي��اء مجيعا ،وال��ذي عىل املصلح

متثّله حينام يعمد إىل ممارسة فعل اإلصالح
((( نظرية املعرفة يف القران :ص .219

عباس أمري
أ.دّ .

اخلارجي ...وهاهنا وكام يميز القرآن بني

أسباب الدنيا مرتبطة باملكان والزمان،

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

يف مكان آخر وزمان خمتلف .وباملحصلة

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

غدا .ولكن الذي حترص عليه الفلسفات

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

يتامشى مع اإليامن بان احلياة الدنيا هي كل

[س��ورة احلجرات .]15-14 :علينا أن

معنيا بمغريات الدنيا وزينتها غري معني

مرتكزات اإليامن الصادق يف اآلية الثانية

وس��واء كان اإلص�لاح ذا وجهة دينية أو

اإلي�مان واإلس�ل�ام ،ﮍ ﮎ ﮏﮐ

وما هو زينة يف مكان قد ال يكون كذلك

ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

فإن ما يصلح لالنتفاع اليوم قد ال يصلح

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

الغربية ،هو التجديد أو اإلص�لاح بام

ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

يشء .وهذا ما جيعل من ذلك اإلصالح

نميز بني نوعني من اإلص�لاح يف ضوء

بام وراء تلك الزينة واحلكمة من وجودها،

من آيات احلجرات السابقة .فاإلصالح
ن��وع��ان إص�ل�اح دن��ي��وي ،ي��ب��دأ وينتهي

بالدنيا و أسباهبا ،وهذا إصالح خارجي.
وإصالح دنيوي يبدأ يف الدنيا ولكن من

دون توقف عندها ،فالدنيوي امل��ادي
الظاهري الكائن وراء فعل اإلص�لاح
ليس هو الغاية ،وإنام هو الوسيلة املنبثقة
من الغاية واملنتظمة مظاهرها مجيعا عىل

وفق نظام تلك الغاية .فاإلصالح ها هنا

حماولة االنتفاع الدائم والتسخري املستمر
ألسباب الدنيا وزينتها بغية حتقيق بالغة
السعي إىل اآلخرة .وبناء عىل ذلك تصري

ذا وجهة دنيوية فإن الرصاع الكائن بني
فكريت اإلصالح ها هنا ،مرده إىل اإليامن

وقوته أو صدقه وبغض النظر عن صوابه

أو خطئه ،ح ِّق ِه أو ِ
باط ِله ،وكلام كان اإليامن

أقوى وأصدق ،ركز فعل اإلصالح ركائزه
يف أرضية املجتمع الذي حيتفي به ،ونجح

يف تأسيس فعله احلضاري اخلاص به ،أما
إذا رافق فعل اإلصالح أو سبقه االرتياب

ﯓ ﯔ ﯕ( اآلي����ة) ،وع���دم بذل

الوسع والطاقة ،ثم عدم ّ
توضح الغاية
م��ن وراء الفعل ،وإذا وضحت فعدم

اإلخالص هلا أو عدم املجاهدة يف السعي
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إليها ،إذا كان كل ذلك حاصال ،فشل فعل

وتقوى .والذي ينتظم املؤمنني مجيعا هو

دنيوي ًا .ويف ضوء هذا ننظر إىل اإلصالح

ومنهاج الواحد األحد ،عىل َم ّر األزمنة

اإلص�لاح البرشي سواء كان أخروي ًا أم

املنبثق من منهاج ورشع��ة ال��ق��ران ،عىل

أنه ال يكون عبارة عن التامس الوسائل
ملساملة اجلاهلية ،وال هو عبارة عن إعامل
خلط جديد من اإلسالم واجلاهلية،(((

وإنام هو دوما عود باألشياء إىل خلوصها،

وما خلوصها إال حينام ينبثق فعلها من
صلب التوحيد.

إن ع��ودة رسيعة إىل ذل��ك التقارن

الكائن ب�ين اإلي�م�ان وال��ص�لاح ،ث��م إىل
س اإلي�مان ومرتكزه الرئيس ،أال وهو
ُأ ّ

واختالف األمكنة .وباملقابل ال بد أن

يكون املصلح واحدا ،وأول املصلحني هو
الرسول ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
[س��ورة ه���ود .]88:وهاهنا يصري فعل
اإلص�لاح فعال فرديا سواء عىل مستوى

الرسول أم عىل مستوى ال��ويل ال��ذي ييل
الرسول يف إرادة اإلصالح رشط التوكل
عىل اهلل واإلنابة إليه .وبالطبع لو كان

الشخص الذي يستند إىل كالمه معصوما،

اإلي�مان باهلل وح��ده ال رشيك له ،ختلص

وكان الكالم الذي ُيسمع منه يقينا وقطعيا

وال��ع��ق��ل رشط اإلي�م�ان ب��أول��ي��ة الوحي

ألمكن-يف هذه احلالة -أن يجُ عل كالمه

بنا إىل أمرين؛ أوهلام املؤاخاة بني الوحي
وأصالته و إحاطته ومعصوميته .وثانيهام
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االنطالق يف القول والعمل من رشعة

االنطالق من الواحد إىل املتعدد يف قراءة

فعل اإلصالح ،فاهلل سبحانه واحد أحد،
وسنة
واملؤمنون ع��دة وخمتلفون ألوانا ُ

((( موجز تاريخ جتديد الدين وإحيائه ،أبو األعىل
املودودي ،الدار السعودية للنرش والتوزيع،

1405هـ185-م ،ص.48-47 :

من حيث السند وجهة الصدور والداللة،
احلد األوسط للربهان يف العلوم العقلية،

ألن كالم املعصوم سيكون برهانيا ،بعد
إقامة الربهان عىل عصمته وتكون له قيمة

علمية ويقينية.(((

وألن��ن��ا لسنا معصومني ،الب��د من

االنطالق يف اإلصالح من كالم املعصوم
((( نظرية املعرفة يف القران :ص .142

عباس أمري
أ.دّ .

وف��ع��ل��ه ،أي م��ن سنته يف اإلص�ل�اح.

فالتجدد إذن من السنن التي أودعها اهلل

الكثرة إليه ،وبالر ّد يتحقق انتظام الكثرة

لطفه التكويني ،فلوال هذا التجدد املستمر

فاملعصوم هو الواحد الذي ال بد من رد

سبحانه وتعاىل يف الكون « ،فهو من عظيم

عىل وفق نظام الواحد الثابت واليقيني

للكون واحلياة ملا استمر هذا النظام الكوين

بنظرية املعرفة املادية التي ال تركن إىل

��ر ل��ن��ا يف م��وض��ع س��اب��ق من
ل��ق��د ق� ّ

الذي يعني مما يعني قرآنيا عدم االعتقاد

الواحد الثابت ،ألهنا أصال ال ثابت لدهيا

لرتكن إليه وهذا ما جعل من مصلحيها
مذبذبني قلقني متغريين تبعا لتغري املكان
والزمان .فهم منخرطون يف حركية الزمان
وامل��ك��ان غ�ير ق��ادري��ن ع�لى تسخري هذه
احلركة إنساني ًا لصالح اجلامعة وان قدروا

البديع يف تناسق ومجال «(.((1

البحث ،أن ثمة فارقا كبريا بني (الصالح)

و(اإلص�لاح) ،ولقد رددن��ا الصـالح إىل

نحو قوله تعاىل :ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ[ سورة الكهف:
 ،]46أو قوله جل شانه :ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

عىل تسخري الطابع املادي طابع (الزينة)

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ[ سورة البقرة:

نعم إن املصلح ليس نبي ًا ،ما يف ذلك

ك��وين تكويني ،موضوعي ،مرتفع عىل

لتلك احلركة.

 .]25فقلنا إن (الصالح) هاهنا صالح

ش��ك ،ولكنه يكون يف طبعه ومزاجه

احلكم البرشي أو املحاكمة البرشية .فهو

ك��ذل��ك ،حالفه التوفيق ال��ذي حيالف

جيعله مناسبا لكل زم��ان وم��ك��ان .فهو

اق��رب إىل م��زاج النبوة .(((ف��إذا كان

األنبياء ،وجاء فعل اإلصالح الذي يريده
فع ً
ال منسج ًام مع حركية األشياء ،التي هي

صالح بذاته ،وصالحه املوضوعي هذا

القيمة املجردة واملعيار املتعايل الذي ال
بـد من علـوق الفعل البـرشي اإلصالحي

تس ّن ٌن كوين عىل وفق ثبوت السنة ،أو هي

بموضوعيته عـلوق النـطفة بجـدار الرحم.

((( موجز تاريخ جتديد الدين وإحيائه :ص .48

( ((1التجديد االجتامعي :ص.24

سنة انتظام الكثرة عىل وفق بالغة الواحد.

أما (اإلصالح) فهو الفعل البرشي الذي
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جي��يء تاليا حلركية األشياء حينام تؤول
األشياء إىل حركية منحرفة عن صالحها
التكويني ،يف خالل الزمن ،وبسبب الفعل
البرشي نفسه :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ[ سورة ال��روم]41 :

وكذلك فعل اإلصالح البرشي دائام ،فهو

حماولة غايتها إرج��اع األشياء التي ظهر
فيها الفساد إىل ناموسها األول ،ناموس
الصالح اإلهل��ي ،سواء كان ذلك الفعل

داخليا أم خارجيا فرديا أم مجاعيا.

َ
ي ُه :حوله وبـدله .وتغايرت األشـياء:
وغ رَّ َ
اختلفت(.((1

ف��إذا عرفنا أن الفساد يف اللغة ،هو

ض��د ونقيض ال��ص�لاح ،وان��ه يعني مما
يعني اإلس��اءة والقطع( ،((1خلصنا إىل

أن تقابل الفساد واإلص�لاح يف القران

الكريم ،يعني تقابل احلسن واإلس��اءة
والوصل والقطع ،فاإلصالح هو إعادة
وص��ل املقطوع و اإلحسان إىل األشياء

بإرجاعها إىل ما حتولت عنه من نظامها

ع��ودة رسيـعة إىل الداللة املعجمية

الداخيل .فاإلصالح هبذا املعنى ،ال يتعلق

الثـالثة اآلتـية؛ (اإلصالح)( ،التجديد)،

ٌ
أمة حسب ،وإنام يتعلق بالصفة الرتابية أو

ل�لأص��ـ��ول ال��ل��غ��ـ��وي��ة للمصـطلحات

(التغيري) ،تكشف لنا عن:

َص َل َح :ضد فسد ،واإلص�لاح :ضد
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حتول.
َ .2غ رَ َ
ي :تغري اليشء عن حالهّ :

باإلنسان من حيث هو فرد أو من حيث
الشيئية الكائنة يف الكائنات مجيعا .وهلذا

يقول القران :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

الفساد .وقد اصلح ال�شيء بعد فساده:

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ .وهو هنا ،وكام

َ .1جدَ َدَ :
اجلدُ  :أبو األب وأبو أالم.

اجل��دب يف ال�بر و القحط يف البحر كام

وجادة الطريق :سميت جادة ألهنا خطة

( ((1لسان العرب ،ابن املنظور ،دار صادر ،مادة
(صلح )( ،جدد)( ،غري).
( ((1نفسه ،مادة (فسد).
( ((1تفسري البغوي املسمى معامل التنزيل،

أقامه.

وجدَ ُة كل يشء :طريقته .وجدته :عالمته.
ُ
مستقيمة ملحوبة .وا ِ
جل��دَّ ة :نقيض البىل.
وجدّ اليشء جيدّ ه جد ًَا :قطعه.

نفهمه بالغيا ومعرفيا ال ينحرص بظهور
ُف ِهم أو كام بان للمفرسين القدامى(،((1

عباس أمري
أ.دّ .

وإنام هو شامل عام لكل ما هو ذو طبيعة

اإلص�لاح عىل أنه أعم وأشمل من فعيل

إذن ال ينحرص يف األرض من حيث هي

باجلانب امل��ادي املرئي اخلارجي .و أما

ترابية مائية ،أي لكل ما هو شيئي .فهو
ذرات ت��راب ،ويف البحر من حيث هو
حياة بحرية ،وإن�ما يتعدى ذل��ك القطع

واإلس��اءة واالختالف لـ( :ومع) النظام

الكوين التكويني الصالح .فإذا أعدنا قراءة
اآليات التي وردت فيها كلمة (جديد) يف

القرآن الكريم ،يف ضوء تقارهنا البالغي

وتعالقها املعريف ،خلصنا إىل أن التجديد
متعلق بكل ما هو جسدي :ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

التغيري والتجديد .أما التجديد فمرتبط

اإلص��ل�اح فمرتبط ب��اجل��ان��ب القيمي

القلبي ال��داخ�لي .وأم��ا التغيري فمرتبط

باجلانب الداخيل ارتباط فعل اإلصالح
مع فارق مفاده ،أن الداخل القابل للتغيري

حقا أو باطال ،هو الداخل النفيس ،أي
داخل الغريزة والتصورات واملامرسات
وال���ع���ادات السلوكية .وه��ك��ذا يصري

اإلص�ل�اح بالنسبة إىل ال��ك��ون واحل��ي��اة

مثيل القلب بالنسبة إىل اإلنسان ،ويصري

ﯾ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

التجديد مثيل اجلسد ،ويصري التغيري مثيل

ﯴ[ .س��ورة سبأ .]7:بينام اقرتن

الداخيل الذي ال يقبل التجديد أو التغيري،

ورد يف القران الكريم :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

مثل الشفرة الوراثية الداخلية بالنسبة إىل

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

النفس ...أما الصالح الكوين فهو النظام

(التغيري) بكل ما هو نفيس وداخـيل ،كـام

فمثله مثل النظام الوراثي التكويني أو

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ.

وبموجب ذل��ك كله ،ن��رى إىل فعل
البغوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
ط 1414 ،1هـ 1993-م ،ج :3ص،87
وصفوة التفاسري ،حممد عيل الصابوين ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط،1
1423هـ2002-م ،ج ،2ص.416

أعضاء اإلنسان أو حواسه.

إن قطع العالقة الكائنة بني اجلسد

وال���روح ،تعني فناء اجلسد ،ول��ن يفنى

ال���روح .وان اإلس���اءة للروح بمامرسة
اجلسد باطال ،تفسد النفس وال يفسد
ال��روح .وان التحول عن ج��ادة احلق ال
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يرض باجلادة وإنام يرض بالسالك أو اجلاري

متكنا من التوسم هيأنا ملحتوانا املعريف؛

الداخيل .وهكذا هي عالقة األمة بوصفها

احلركة التي يستلزمها ث��راؤه .وه��ذا ما

فيها .وهكذا هي عالقة األشياء بمصلحها
جسدا ،بثباهتا الكوين املجرد (الدين)

بوصفه روح��ا .وهكذا هي عالقة كل
مرتتب بأصله وكل متحرك بثابته ،وكل
بمكونه ،وكل جسد بروحه وكل
متكون
ّ
عقل بوحيه ،ثم كل أمة بنظامها القيمي

املجرد الذي جييء الدين عىل رأسه..

خيلص بنا إىل الشعبة الثانية لإلصالح أال

وهي شعبة اإلصالح الداخيل ،غري املادي،
متمثال بإصالح نفس ال��ف��رد ،ثم نفس

األمة .فإذا تم لنا إصالح ذلك املحتوى

من خ�لال إرج��اع��ه إىل صاحله الكوين،
حتقق لنا النهوض بذلك املحتوى ،ال

وبموجب ذلك كله ،نقرأ اإلصالح

ليصل إىل م��ا ه��و ح��ارض فحسب ،بل

شعبة مادية خارجية ،وشعبة غري مادية

وهذا هو األه��م -بني املايض واحلارض.

القرآين ،قراءة أخرى .فنراه ذا شعبتني،
داخلية .أما الشعبة املادية فتختص بإعادة

صياغة األشياء صياغة مناسبة حلركية

الزمان واملكان ،فهي تعمل عىل مداخلة
أو استنبات ال�ش�يء يف ال�ش�يء ووس��م
اليشء باليشء ،وتكوين اليشء باليشء من
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الفكري والنفيس والقلبي ،سعة يف مساحة

خالل إعادة نفخ القيمي يف تلك املسافة

الفاصلة بني القديم واجلديد والصغري

والكبري واخلاص والعام ،و األمة واألمم،
واملجتمع واملجتمعات...الخ ،وبام يمكننا

من التوسم بسمة أو بيان (املالبسة) القرآنية
مالبسة ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ .فإذا

ليصل إىل إقامة العالئق الداخلية أو ً
ال-

ومن ثم يتحقق لنا إع��ادة تشكيل كل ما

هو متصف بالطبيعة الرتابية/املائية من

وسائلنا املعرفية ،واملقصود هبا وسائلنا
احلسية -العقلية ،وإال فان (ظهور الفساد

يف األرض) ،أوسع من أن يكون حمصور ًا
باجلدب والقحط كام قلنا سابقا فظهور
الفساد يف الرب والبحر ،نتيجة أو عالمة

عىل ظهوره يف الطبيعة (الرتابية-املائية)

اإلنسانية ،أي ظهوره يف معطيات وسائل
اإلنسان االدراكية (سمعه وبرصه وعقله)،

وهلذا ورد ذكر ما يتعلق بالسمع والبرص

عباس أمري
أ.دّ .

والعقل يف [آي��ت��ي اإلرساء]98 ،97 :

بالنسبة إىل اآلخ��رة .ولكل مكان وزمان

مقرتنة بـ (خلقا) ،فيام ورد ذك��ر (عميا

وخمالف له يف املظهر...

اللتني انتهت الثانية منهام بكلمة (جديدا)

وصام وبكام) يف األوىل منهام .وما ذاك إال

إلساءة الترصف بالوسائل املعرفية التي
يقطع املفسدون تعالقها بالثابت الروحي.
وبعد ذلك فإننا ال نجانب الصواب إذا ما
ذهبنا إىل أن الكثري من األمراض ومظاهر

القصور العضوية أو املرضية املتعلقة
بالنطق والتعلم والرؤية والسامع ،مردها

إىل ظهور ذلك الفساد ،بل إهنا عالمة عليه،
ونتيجة من نتائجه .فإذا نظرنا إىل مظهر

اخر لذلك الفساد الذي ظهر يف األرض،

نظرنا إىل امل��رأة يوصفها املقابل البالغي
ل�لأرض فاألنوثة تبيان أرضية اإلنسان
والذكورة تبيان سامويته ،فإذا بحثنا عن

ظهور آخر ،وجدنا جسد اإلنسان باعتبار
العالقة بني الروح واجلسد مقابل العالقة

بني السامء واألرض .وكذلك األم��ر يف
األرسة بالنسبة إىل رب األرسة ،واملتعلمني
عىل طريق النجاة بالنسبة إىل العامل الرباين،

والفقه األصغر بالنسبة إىل الفقه األكرب...

ال��خ ،وباجلملة ،ظهور الفساد يف الدنيا

مظهر فساد مماثل لسابقه يف اجلوهر،
ب��ن��اء ع�لى م��ا س��ب��ق ،ن��ذه��ب إىل أن

التجديد ممارسة بشـرية ،يعـني إع��ادة

صـياغة الوسائل املعرفية واملادية املجتمعية
وغريها صياغة جديدة تناسب احلركة
الكونية للمكان والزمان وما جيري فيهام

من فعل اجتامعي أو اقتصادي أو سيايس
أو علمي ،فردي أو مجاعي إسالمي أو غري

إسالمي .فالتجديد هو الفعل اإلنساين فيام
كان صاحلا ضمن سياقاته املكانية والزمانية
ومل يعد كذلك ضمن سياقات جديدة،

بغية خلق ذل��ك ال��ت��واص��ل ال��ك��وين بني
الصغري والكبري واجلزئي والكيل والظاهر

والباطن واملحدود والالحمدود واإلنساين

والكوين أما اإلصالح ،فهو الفعل اإلنساين
يف ما ظهر فساده يف الرب والبحر ،ثم يف
املامرسات اإلنسانية ذات البناء املادي وغري
املادي ،الداخيل واخلارجي .فاإلصالح ال

يقترص عىل الشكل وإنام يتعدى الشكل إىل
املحتوى الذهني والنفيس أي انه يتجاوز

احل�سي إىل املعنوي ،رشط ف��س��اده .وما
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الفاسد كالقديم أو الفاين ،فالفاسد فاسد

اإلنسان فيام هو حمتوى ال شكل...

اإلنساين ماضيا وحارضا ومستقب ُ
ال .أما

وسيلة اإلصالح ،ويصري اإلصالح غاية

خارج اعتبارات الزمان واملكان والعقل
القديم فغري مناسب للحركة اجلديدة

التجديد .فاإلصالح مدخل والتجديد

للمكان والزمان والعقل اإلنساين ،أما

خمرج .وال انفصال للمخرج عن املدخل،

باملحتوى فهو التغيري ،فالتغيري احلق هو

أعمى ملا هو مادي دنيوي تزييني دون أدنى

ال��ذي يستلزمه اإلص�ل�اح حينام يتعلق

فإذا كان ثمة فصل صار التجديد اتباعا

التحول ،أو هو الرغبة الصادقة والنية

اهتامم بام هو قيمي ومعياري ومعريف .وهذا

ترك وجمافاة ونبذ العلوق بالفاسد طمعا

اإلسالمي املعارص-جله-من حمدودية

املخلصة واإلرادة احلكيمة القادرة عىل

بمسامجة الصالح ومناسبته ومداخلته

ما يفرس ما يتصف به الفعل التجديدي
واعتباطية وحسية ،ثم هو يفرس تلك اهلوة

ومالقحته وإال ف��ان التغيري كام ورد يف

الفاصلة بني احلداثة والتحديث ،فليس

باطل .فالتغيري احلق أول اإلصالح وبدء

احلداثة والذي حصل يف العامل العريب يف

القران ،تبيان التحول مما هو حق إىل ما هو

رشوعه .فإذا تم التغيري-رشط أن يكون

هناك تقدم يف التحديث من غري تقدم يف
نظر البعض هو حتديث بال حداثة ،األمر
(((1

متامه متاما داخليا -وافق فعل اإلصالح

الذي جعل التحديث مشوها وفوقيا

بدليل أن مما جاء يف داللة (غري) معجميا،

يف ممارسة التحديث ،هو افرتاضه تناقض

اإلهلي .فالتغيري إذن فعل داخيل معنوي،
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وبموجب ذلك كله ،يصري التجديد

هو غري :من ح��روف املعاين .((1(أما
تداول مصطلح التغيري ،عىل انه اإلصالح
أو التجديد ،فتداول مغلوط .وكذلك

تداول مصطلح التجديد بقصد إرادة فعل
( ((1لسان العرب مادة (غري).

والقصور املعريف الذي نتج عنه ذلك اخللل

احلداثة واهلوية ،وعىل هذا االفرتاض كان

ال بد من التضحية بأحدمها وبال تردد كانت
( ((1الفكر اإلسالمي ق��راءات ومراجعات،
زكي امليالد ،مؤسسة االنتشار العريب ،ط،1
1999م ،ص ص.73-72:

عباس أمري
أ.دّ .

التضحية باهلوية التي فهمت عىل أهنا تقاليد

ذلك القديم ،فقد وجدوا آباءهم كذلك،

جامدة وت��راث ميت وماضوية مرتهلة.

وإهنم عىل آثارهم سائرون .إن القصورات

الذاتية ،وجذورها املمتدة يف عمق التاريخ،

؛ ألهنا مجيعا أدت وت��ؤدي إىل الفساد يف

وكمثل ذلك القصور من حيث تأثريه

يف األرض ،فردا أو أمة .بل إن فسادها

من ضياع وختبط ،وان باختالف ،هناك

ويرتتب عىل فعل التجديد الغريب ،وذلك

وليس عىل أهنا متثل روح األمة وشخصيتها
(((1

وسياج وحدهتا ومتاسكها.

ونتائجه السلبية وما يرتتب عىل ذلك كله
قصور معريف آخ��ر ،خيلط أصحابه بني
الذي ال خيضع أو ال يندرج حتت تسمية

القديم واجل��دي��د ،ألن��ه مم��ا ال يوصف

بالقدم واجلدة ،أال وهو الكتاب الساموي
-القران ،-وبني الذي جيوز عليه وصف

القدم واحل��داث��ة ،أال وه��و كل ما ترتب
عىل وجود ذلك الكتاب-عدا السنة من

حيث هي حمتوى-من ق��راءات معرفية

وممارسات جمتمعية .وعىل العكس من هذه
النظرية املعادية للقديم عن علم أو جهل،

نظرة أخرى تقدس ذلك الذي جيوز عليه

الوصف بالقدم واجلدة وما يرتتب عليهام
من بِىل وفناء .وال قدسية إال للكتاب.،

ولكن أصحاب هذه النظرة ينغلقون عىل
( ((1نفسه ،ص.70 :

الثالثة السابقة ،مجيعا تستدعي اإلصالح
األرض ثم يف الطبيعة األرضية خلليفة اهلل

ال يقل رضرا ،عن ذلك الفساد الرتتب
الفعل املعريف ،العلمي املادي ،الذي انتهى

باملادة النافعة إىل أن تصري قنبلة نووية

وسالحا بايلوجيا وكيميائيا وجرثوميا...

ثم انتهى باملادة (العقل) إىل إعادة صياغة

النظام احليوي الوراثي ،للكائنات الصياغة

ال��ت��ي خلـصت ب��اإلن��س��ان إىل التفسخ
واخلنثية واهلجنة ،وختلص به إىل استخدام

هذا النظام يف تدمري ذاته اإلنسانية وفنائها،
حينام يصري ذلك (التشفري) الوراثي سالحا
جديدا لكسب معركة األرض ووراثتها...
ولكن املصلح ،يظل رضورة ،ويظل

ظهور الفساد إيذانا بظهور املصلح .وكام
أن التسلسل الكوين يف خلق الساموات
واألرض قىض بوجود السامء أوال ثم

األرض ثم الساموات ،ثم ال أرض بعد
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(ف��ن��اء) ال��ك��ون وق��ي��ام الساعة ،كذلك

بالقديم ،يقطع صلته باجلديد .والقطع

الكوين أوال ثم ظهور الفساد ثم إصالح

امل��ك��ان وال���زم���ان وال��ف��ع��ل اإلن��س��اين.

حركية اإلصالح تقيض بوجود الصالح

الفساد ،ثم ال فساد وإنام صالح حمض.
وكام أن األرض تتحرك بحركية السامء

ومرتبطة هبا ،وإال فان أي خلل بحركية
الشمس مثال ي��ؤدي إىل فناء األرض،

كذلك يستدعي وج��ود املصلح وجود
م��ن ينتظم بحركته ويتح ّلق حوله.
فالطبيعة اإلنسانية جمبولة ومستعدة متاما

لالنتظام كونيا عىل وفق ما هو نظامي.
وما اإلصالح إال مظهر لذلك النظامي.

وإذن ال نعدم دوما وجود متحلقني حول

املصلح (ب�شرائ��ط��ه) ،املصلح ال��ذي ال

واملصلح ال���ذي ال يتوهم أو ينخدع
بالوسيلة ويتخذها غاية ،وال يقترص
عىل الشكيل دون املعنوي ،والبرصي

دون البصريي والعقيل دون الوجداين
والروحي ...ويف ضوء كل مرات النفي

السابقة (ال يعادي القديم ،الينغلق ال

ينخدع )...يكتسب فعل اإلصالح عىل
يد املصلح بالغته...

جهتا اإلصالح

لإلصالح جهتان:

أو ً
ال :جهة املصلح األول أو جهة

يقطع صلته بالكوين الساموي (الوحي-

املصلح اإلهل��ي .وهذه هي جهة الثابت

ذلك الساموي .واملصلح الذي ال يعادي

أو امل��ق��دس ،وه��ي جهة ال جي��وز عليها

الكتاب) ،و إنام يستمد فعله من فاعلية
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هاهنا يعني جمافاة االنسجام مع حركية

القديم ،ألنه قديم ،وامه��ا أن جديده-

هو املصلح-اكفأ من القديم ،وإنام يعيد

أو األول أو العميق أو الكيل أو الكوين

التبديل والتحويل والتغيري ،ألهنا ليست
جهة مادية شيئية قابلة للفناء وخاضعة

استنباته وممازجته ومالقحته ومالبسته.

لكينونة املكان والزمان ،اخلضوع القايض

عىل القديم فيجانب الصواب ألن��ه يف

هناك مقدس فيام هو ب�شري ،البرشي

واملصلح الذي ال ينغلق انغالق األعمى
اللحظة التي يشاء فيها أن يعيد صلته

بتغريها وتبدهلا وحركيتها وحتوهلا .ليس

متغري .وكل ما عدا فكرة التوحيد وما

عباس أمري
أ.دّ .

يالزمها بصورة مبارشة هو برشي وقابل

الكائن والزمان واملكان .ولو ُقدّ ر للنبي

تركيب لساين،
ثابت من حيث هو بِ ْن ٌية أو
ٌ

عام ك��ان عليه قبل أل��ف وأربعامئة من

للتغيري ((1(وكذلك النص القرآين ،فهو

أن يبني لعقولنا اليوم ،جلاء البيان خمتلفا

فهو ثابت اهلي ،وهلذا ال يمكن اقرتاح

السنني ،ال من حيث اجلوهر أو املنهج أو

برشي وإذا كان كذلك فانه يمثل اجلهة

املظهر الفوقي للحقيقة املعرفية .فالسنة

بديل لآلية .أما استيضاحها ومتثلها فهو
الثانية ل�لإص�لاح ال األوىل .وكذلك

الكيل ،بل من حيث التلوين اخلارجي أو

حرامها ح��رام وحالهلا ح�لال إىل يوم

السنة النبوية التي خاطبت الناس عىل

القيامة ،ولكن ما عدا هذا قابل لتكوين

فائقة ومكتملة للنص ال��ق��رآين ،وهذه

وثابت ًا عميق ًا ،ثم تعيد تشكيله وتكوينه بام

ق��در عقوهلم .فاحلديث النبوي ق��راءة

هي جهة ثبوهتا ووحيها ال��ذي مل يكن

ع��ن اهل���وى ،أم��ا جهة حركيتها فلزيم
برشية الذات النبوية ،ثم خماطبة العقول

عىل وف��ق سياقاهتا املكانية والزمانية.
وهلذا ال جيوز أن نجعل احلديث النبوي

ضمن ال��ق��رآن ،أي بني دفتيه .فالسنة

إذن "منهج وليس م��ؤدى حرفيا"

(((1

ق��راءات جديدة تستبطن السنة جوهرا
يتواءم والسياقات املعرفية املعارصة ،وبام

ينسجم مع حركية املكان والزمان ،وقدر
العقول ،الذي هو غري قدر العقول قبل

ألف وأربعامئة من السنني.

ثانيا :جهة املصلح البرشي .وهذه هي

جهة املتغري والتايل واملحدود واجلزئي.
وال��ذي تتميز به ه��ذه اجلهة ،أهن��ا جيب

وهذا ما يفرس إشكالية الثبوت واحلركة

فيها األم��ران؛ القيام باإلصالح ووقوع

للقرآن بينت ما هو منسجم مع سياقات

من قبل اجلهة البرشية املامثلة هلا .فهي قائم

فيام يتعلق بالسنة ،فالسنة التي هي تبيان
( ((1مناهج التجديد ،حممد حسني األم�ين،
حترير وحوار عبد اجلبار الرفاعي ،دار الفكر
املعارص ،دمشق ،ط ،2000 ،1ص.71:
( ((1نفسه ،ص.73-72:

اإلصالح عليها من قبل اجلهة األوىل ،ثم

باإلصالح وواقع عليها اإلصالح .وهلذه

اجلهة مريدان أو إرادتان ،يف ضوء الوعي
باإلصالح أو عدمه ،أال ومها:
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أو ًال

َو ْه ُم اإلصالح/املنافقون:

يعني فساد التطبيقات واملامرسات

جاء يف الكتاب العزيز يف معرض تبيانه

واملعطيات ،ومن ثم فساد ما يرتتب

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

 -جإن عدم اإليامن بالنظرية املعرفية من

ﮡ ﮢ ﮣ[ س���ورة البقرة-11 :

يعني من تطبيقات مغلوطة وقارصة.

ما ليس يف قلوهبم .فهم ليسوا باملؤمنني

جهل املصلح ،ليس بالرضورة أن

لصفات املنافقني ،قوله سبحانه :ﮑ

عىل اإلدراك اخلارجي.

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

حيث هي ثابت وصالح يعني مما

 ،]12وصفة هؤالء أهنم يقولون بألسنتهم

 -دإن الفساد اخلارجي الذي يرتتب عىل

حقيقة باعتبار الصدق وع��دم االرتياب

يكون مشعورا به شعور حس جزئي

دليلني عىل اإلي�مان .وه��ذا ما يدعونا إىل

حمدود ويف خالل زمن وجيز ،وإنام

الباركة-خاصة حينام نقرهنا بآية اإليامن

حقيقته ،إال مل��درك بليغ يستقرىء

بناء بعض النتائج املرتكزة عىل هذه اآلية
الصادق سابقة الذكر ،-ومن تلك النتائج:

يف الكذب واعتياده ،فساد للنفس.

وف��س��اد النفس م��دع��اة لعجز وتذبذب
معرفيني ،وإن مل يكن الكاذب واعيا أو
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فساد مقومات اإلدراك الداخيل،

مريدا ملا هو عليه.

هو مما يدركه العقل ،ومما ال تتكشف

فساده الداخيل الذي ال نتبني مظاهره

إال بعد حني.

 هإن سعي البعض إىل تلقيح أو حتديثالديني امل��ق��دس وال��ك��وين الثابت،

بالبرشي اخل��اض��ع حلركية املكان

 -أإن أول وأخطر أنواع الفساد ،فساد

والزمان ،سعي خطري ينم عن جهل

وعمقا ،عجزت عن الوعي بام تعمل،

احلقيقة املعرفية ،انخداعا باحليس من

النفس .ف��إذا فسدت النفس داخال

وتومهت الفاسد صاحلا.

-بإن فساد املنهج أو النظرية ،ومن ثم

تام أو عن إرصار عىل اجلهل وجتاهل
مقومات النظرية البرشية .لذا فان

الركون إىل احليس الرتفيهي الديني عىل

عباس أمري
أ.دّ .

حساب العقيل الوجداين التقويمي،

املأكول واملرشوب واملساكن الطيبة)(.((2

"خروج ال�شيء عن ح��ال استقامته

وهو يقرن تلك اآلي��ة [س��ورة الشعراء:

فعل فاسد ،باعتبار أن الفساد هو:

وهذا ما ختلص بنا إليه بالغة التبيان اإلهلي

وكونه منتفعا به"( ((1أما إذا كان ثمة

 ،]152بسابقاهتا التي جعلت من قوم

ودنيوي جسدي فحسب.

عىل لسان صالح لقومه :ﮐ ﮑ

انتفاع بذلك الفعل ،فهو انتفاع وقتي

صالح وسيلة كشف وإبانة .يقول القرآن

خالصة القول يف ه��ذه الطائفة من

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

املريدين ،هي؛ أن صالح هؤالء الوامهني،

ص�ل�اح ظ��اه��را وف��س��اد ب��اط��ن��ا وعمقا
وحقيقة ،أو هو بني فاسد جله وصالح

أقله يف أحسن األح��وال .فهو نتاج فعل

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

مزدوج مذبذب وال بد أن يكون كذلك.

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ[ س��ورة الشعراء:

عن فعل أولئك ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

تبينه هبدي من هذه اآليات
والذي لنا ّ

وبموجب هذه البينية خيتلف هذا الفعل

.]153-146

ﯔ[ سورة الشعراء .]152 :وذلك

معرفيا ،هو :إن الرفاهية املسرْ َ ف فيها نعوم ًة
َوشرَ َ ه ًا وهلوا ،وما يرتتب عليها من عجب

املادية والنعومة والرشه والعجب واللهو

عليها من ل��ذإذات حسية طارئة ،معوق

إن��ه قرين (ال��ل��ذات احلسية وه��ي طلب

إص�لاح وسبب فساد داخ�لي وخارجي،

ألن فعل ه��ؤالء فاسد ظاهرا وباطنا.
ودائ�ما يكون هذا الفعل قرين الرفاهية

وغ��رور وكربياء وج�بروت ،ثم ما يرتتب

والكربياء والغرور( ...((2وبجملة القول

معريف كبري ورئيس ،وهي باملحصلة معوق

( ((1تفسري الكشاف ،الزخمرشي ،حتقيق حممد
عبد السالم شاهني ،دار الكتب العلمية،
بريوت-لبنان ،ط ،1ج ،1ص.70:
( ((2تفسري البغوي ج ،3ص.337

نفيس وجسدي ،ف��ردي وجمتمعي ،عقيل
وحيس...

( ((2صفوة التفاسري ،ج ،2ص.337 :

85

مفهوم اإلصالح

1 .1وكام أن اللذة احلسية لذة طارئة ،ألهنا

الظلم وس��ح��ق ح��ق��وق اآلخ��ري��ن

كذلك ما يثري تلك اللذة يف األرض،

اجلهل"( .((2وكال الطريقني مرده إىل

نتاج ما هو حسـي ،وزائ��ل ومادي

ثم كذلك ما يرى من مقومات تلك
الرفاهية املدينية اجتامعية كانت أم

اقتصادية أو علمية...الخ.

الركون إىل معرفية احليس ومتطلباته.
ثانيا

اإلصالح احلق

2 .2إن الركون إىل احليس يعني الركون

وه��ذا خاصة فاع َلينْ ِ اثنني ،فاعل

االئتامر بأمرها واالستجابة ملطالبها،

العقل ممثال بغري النبي وال��رس��ول .كل

إىل هنم احلواس وإرسافها ،ومن ثم

مما يعني فساد صاحبها الفساد الكيل

الذي ال ينتفع معه إصالح البتة طاملا
هو منخرط يف حسيته.

الوحي ممثال باألنبياء والرسل ،وفاعل
ح��س��ب ط��اق��ت��ه واس��ت��ط��اع��ت��ه ،ورشط

انسجامه مع سياقات الواقع الذي يقع
عليه اإلص�ل�اح مكانا وزم��ان��ا وكائنا.

3 .3اإلرساف يف احلسيات ال يقترص عىل

وال��ذي يشرتط يف الفاعل الثاين خاصة،

العلم ومناهجه ونظرياته ووسائله.

األول هو تزكية النفس والصدق يف اإليامن

العيش ومتطلباته ،وإن�ما يمتد إىل
وبناء عىل ذلك يصري اإلرساف يف
العلوم املادية سببا يف فساد األرض
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واخلروج عن جادة العدالة ،والثاين:

وما يقابلها بالغيا (كل ما هو شيئي
أو جسدي).

بغية مقاربة النفس الزكية التي للفاعل

واإلخالص يف القصد ،ومن جهة أخرى

استبطان الفاعل األول ،قوله وعمله

(سنته) ،واتّباعه والتكون به.

اإلصالح من الكوين إىل اإلنساين:

4 .4وبقرن آيات الشعراء إىل آيتي البقرة

ونقصد به ،اإلصالح اإلهلي الذي مل

اإلن��س��ان أو سقوطه أو انحرافه؛

إص�لاح ال��س�ماوات واألرض ،وما

السابقتني ،نخلص إىل أن فساد

"ينبثق ع��ن طريقتني ،إح��دامه��ا:

يسبق بفساد إنساين ،ويتمثل بـ:

( ((2اإلسالم ومتطلبات العرص ،ص.33 :

عباس أمري
أ.دّ .

يتعلق هب�ما؛ حركتهام الكونية ونظامهام

فطر عليه اإلنسان وهو يف طور الذر ثم

 .1ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

للمخلوق األول باألسباب املبرشة (آدم)

الشيئي وما يتعلق بذلك.

ﯨ ﯩ[ س���ورة امل��ؤم��ن��ون:

.]71

هو مرتبط بالعمل ،وليس ثمة عمل بعد

عليه ال��س�لام ،أو للمخلوق بالواسطة

(التناسل) ،وهو ما زال طفال.

 .2ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

والن اإلن��س��ان خملوق للعبادة من

 .3إص�لاح األنبياء وال��رس��ل :وهو

العبادة مرتبطة بالعلم والتعلم ،فقد اصلح

ال��ذي حييط بام هو كائن وم��ا سيكون.

املجبول يف جهازه العصبي وخالياه وما

[سورة األنبياء.]22:

إص�لاح تكويني مرتبط بعلم اهلل األزيل

وألن الذي سيكون من هؤالء األنبياء هو
الصالح كله ،ختم عليهم بالصالح منذ

تكوينهم األول .عىل أن الصالح الذي
نقصد ،هو الصالح املرتبط بالعلم الكيل،

فالعلم درج��ات تتفاوت بني األنبياء،

أما اإلصالح املنبثق من إذهاب الرجس

والطهارة النفسية ،فهذا مما يتصف به
األنبياء والرسل بال تفاوت ،باعتبار أن
الذي يرتتب عىل الرجس هو الفساد ،وهو

ال جيوز عىل األنبياء والرسل.

حيث ه��ي غ��اي��ة أوىل و أخ�ي�رة ،والن
اهلل سبحانه لإلنسان علمه التكويني

يسميه علم الوراثيات املعارص (اجلينات
الوراثية) ،ثم أصلح له وسائله يف التعلم،
وخاصة سمعه وبرصه ولسانه ،وهلذا كله
صار اإلنسان خليفة اهلل يف األرض.

والذي يقابل هذا اإلصالح استجابة

حلركية ال��زم��ان وامل��ك��ان ،ث��م استجابة

حلكمة االبتالء واالختبار اإلهليني ،هو

الفساد ال���ذي (ظ��ه��ر ب�ما كسبت أي��دي

الناس) ،لكنه هاهنا ،ال يطال املقدس من
املتمثالت األربع السابقة.أي انه ال يطال

 .4إص�لاح اإلن��س��ان .من حيث أن

جانب التزكية اإلهلية ممثلة بالنظام الداخيل

فالفساد مرتبط باإليامن وعدمه .وهذا مما

واجل��ن واإلن��س��ان ،وق��د ينتظم املتمثل

ال��ص�لاح هاهنا استعداد تكوين أول،

للساموات واألرض واألنبياء واملالئكة
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عىل وف��ق ذل��ك النظام ،فيطابق اخل��ارج

البقرة.]12:

والساموات ،وقد خيتلف ويبتعد االنتظام

ومناهجها يف اإلص�ل�اح امل��زع��وم:

الداخل وهذا ما حتقق لألنبياء واملالئكة
اخلارجي عن الداخيل فيحصل الفساد فيام
هو شيئي ومنتظم ال فيام هو نظام داخيل.
وه��ذا ما حيصل لإلنسان وبحصوله يف
نفس اإلنسان حيصل ويظهر يف األرض

وما يتعلق هبا من كائنات وأنظمة .فيستلزم

العود إىل ذلك الصالح الكوين.

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭ[ سورة األع��راف.]7 :

نستقريء سببا
وببيان اآلي��ة نفسها
ُ

آخ��ر أال وه��و ،ع��دم امل��داوم��ة عىل

اإلصالح واالنقطاع عنه.

 -داالنكباب عىل الدنيا دون اآلخرة،

أما أسباب فساد اإلنسان ثم فساد الرب

أو عىل الزائل املنقيض دون الدائم:

ويتضح ما جيب أن يقع عليه اإلصالح

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ[ سورة

والبحر ،وقنوات اإلفساد التي ببياهنا يبني

فهي قرآنيا:

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
العنكبوت ]36 :وسلب الناس

اهلوى والرغائب الشهوية والنفسية:

حقوقهم ظلام وج��ورا ،أي ًا كان نوع

ﯨ ﯩ[ س���ورة امل��ؤم��ن��ون:

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
.]71
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 -جات��ب��اع ال��س��ب��ل امل���ادي���ة ون��ظ��ري��اهت��ا

 أاالزدواج��ي��ة يف اهلوية أو الكذب:ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ[ س��ورة
البقرة.]11:

باجل���ه���ل امل����ع����ريف :ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ[ س��ورة

تلك احلقوق :ﮍ ﮎ ﮏ
ﮕ[ سورة هود.]85:

 هالطغيان واجلربوت والظلم :ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ[ سورة الفجر.]12-11:

 واجل��رأة عىل القيمي واالستغناء عنهوعن العلوق بوسائله ومنه؛ الدعاء،
أو االستغناء باملخلوق عن اخلالق:

عباس أمري
أ.دّ .

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

القصص.]77 :

األعراف.]56 :

والنهي عن املنكر :ﯣ ﯤ ﯥ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ[ سورة

 -لعدم املداومة عىل األم��ر باملعروف

 -زقطع م��ا أم��ر اهلل ب��ه أن ي��وص��ل ،أو

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

التفكك االجتامعي :ﮭ ﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
[سورة البقرة.]27 :

 حقتل النفس اإلنسانية (قتل الذات أوقتل اآلخ��ر) بغري احل��ق :ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ[ س��ورة هود:
.]116

 متبديل ال��دي��ن :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ[ سورة غافر .]26 :وتبني
اآلي��ة عن سبب آخ��ر هو املجاهرة

بالفساد وإعالنه.

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

 -نالشعوذة واألع�مال الشيطانية :ﯧ

 -طاحل���روب املرتتبة ع�لى ح��ب امللك

الكهف .]94:ويف السحر بوصفه

[سورة املائدة.]32 :

والسلطة :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ[ سورة النمل.]34 :

ﯨﯩﯪﯫﯬ[ سورة

نوع من أنواع الركون إىل فساد النفس
داخال (النفس اإلنسانية) ،وخارجا

 -يالنعرات الطائفية وشيوع التعصب

(االستعانة باجلن والنجاسات.)...

ظلموا م��ن ال��ي��ه��ود :ﮆ ﮇ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ[ س��ورة

الديني .يقول تعاىل خماطبا الذين
ﮈ ﮉ[ سورة اإلرساء.]4 :

ي��ق��ول ت��ع��اىل :ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ

يونس.]81 :

 -كجعل الفساد وسيلة وغاية أو انعدام

-سإهانة املرأة نفسي ًا وجسدي ًا ،وانتهاك

ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ[ سورة

توجيها خاطئا ،واالع��ت��داء عليها

اإلحسان :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

حرمتها األخ�لاق��ي��ة ،بتوجيهها
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زن��ى طوع ًيا أو اغتصاب ًا :ﯚ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ[ سورة

ﯢ[ سورة القصص.]4:

سبب آخر ،أال وهو انعدام التكافل

ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
 عحماربة اهلل ورسوله :ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

االجتامعي واملؤاخاة.

-شت��ول��ي��ة امل�شرك�ين أم���ور املسلمني،

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ[ سورة

وال��ت��س��ن��ن بقوانينهم وأنظمتهم

القتل والتقاتل ظلام.

املتعلقة بنظام احلكم والنظام القضائي

املائدة .]33 :ويرتتّب عىل ذلك كثرة

فإرادة العلو يف األرض :ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

[سورة القصص.]83:

صعدم االئتامر بأمر اهلل تعاىل :ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ[ سورة يونس.]91:

 قتولية م��ن ال يستحق التولية عىلاملسلمني أيا كان نوع التولية :ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
90

ال��ب��ق��رة ،]220 :وت��ب�ين اآلي���ة عن

ﮅ[ سورة حممد.]22 :

وت�شري��ع��اهت��م وم��ن��ه��ا الترشيعات
والقانون املدين الذي يفصل بني الدين
وال��دول��ة ،أو بني الدين واملجتمع:

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ[ س���ورة األنفال:

 .]73وتبني اآلية عن سبب آخر أال
وهو إشاعة الفتن أيا كان نوعها.
رشوط املصلح

ل�لإص�لاح ن��وع��ان ،بحسب اجلهة

التي يقع عليها .فهو إص�لاح داخ�لي

 -رقصد اخليانة واإلفساد يف األم��وال

وخارجي ،للفرد و للجامعة أو األمة.

سبحانه وتعاىل يف أم��وال اليتامى:

من الفرد ومن األمة عىل السواء .وعىل

واستحصال األجر عليها باطال .قال
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ

أما اإلص�لاح الداخيل فكائن يف العمق
املصلح الذي يريد اإلصالح إجراء ذلك

اإلص�لاح الداخيل عىل نفسه أوال .فإن

عباس أمري
أ.دّ .

أجراه عليها ،سعى إىل إجرائه عىل األمة

البغوي ،تعلم العلم ليهتدي به كيف

ووسائل حضارية ،بل من حيث إن إرادة

3 .3العفو :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

وفيها ،ال من حيث إن األمة مظاهر مادية
األم��ة ظاهرة أوغاية عبادية ،ولتحقيق
ذلك اإلصالح الداخيل ،أسباب ورشائط

هي ذاهتا املعطيات والنتائج ،املرتتبة عىل

اإلصالح داخال وخارجا ،وهي نفسها
رشوط املصلح ،أال وهي:

1 .1اإلي�مان :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

يعمل.((2(

ﯗ[ سورة الشورى.]40:

4 .4ال���ت���ق���وى :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ[ س��ورة

األعراف.]35 :

5 .5ال��دع��وة إىل اهلل :ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ[ سورة األنعام:

[سورة فصلت.]33 :

أو معطى مرتتب عىل ال�شرط ،أال

بالصدق يف اإلب��ان��ة واالجتهاد يف

 .]48وتبني اآلي��ة عن رشط آخر،

وهو الشجاعة واجلرأة وعدم األسى

واألسف عىل ما يواجه املصلح من
مصاعب ومعوقات واهتامات.

6 .6اإلب���ان���ة واإلظ���ه���ار امل��ع��ريف ممثال
وعن طريق املنزل ،إظهارا وكشفا
وإيضاحا ملا تم االهتداء إليه هبداية

اهلل سبحانهْ ،
وإن كان خمالفا لكثري

2 .2ال��ت��وب��ة :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

مما صار مقدسا مما هو ب�شري ،وما

ط��ه .]82 :وتبني اآلي��ة عن معطى

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ[ س����ورة

من معطيات تلك التوبة املقرونة

بالعمل الصالح ،أال وهو اهلداية،
فاهلداية هنا معطى التزكية النفسية
والتطهري من الرجس .فاملراد بـ  ﮜ

ﮝ ،ظاهرا ،وكام جاء يف تفسري

هو بمقدس :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ[ س��ورة
( ((2تفسري البغوي ،ج ،3ص.191:
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البقرة.]160-159:

ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

7 .7ال�بر :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

[سورة حممد.]2:

8 .8التمسك باملقدس :ﯞ ﯟ

عىل فعل اإلص�لاح من صعوبات

ﯾ ﯿ[ سورة البقرة.]224 :

1111تعاهد احلق والصرب عىل ما يرتتب

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

و مكاره ؛ منشؤها تعاهد الباطل

اآلي��ة عن معطى آخر من معطيات

وش��ي��وع الفساد ،وال��ش��ك والريبة

[س����ورة ال��ن��س��اء ،]146 :وتبني

واجل����زع ،وم��ن قبل ع��دم اإلي�مان

اإلصالح ،أال وهو االعتصام باهلل).

بالساموي :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

فاالعتصام ب��اهلل سبب اإلص�لاح
ونتيجته ،فهو أي االعتصام باطن

اإلص�لاح وظ��اه��ره ،أول��ه وآخ��ره،

وسيلته وغايته.

9 .9

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟ
ﭠ[ سورة العرص].

1212اإلخبات أي االطمئنان إليه سبحانه
وتعاىل واخلشوع له واالنقطاع إىل

أسبابه( .((2ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ[ س���ورة
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ه���ود.]23:وإذ ،نتذكر ،أن يف هذه

1010اإلي�م�ان ال��ع��ام (بالرسل واألنبياء

اآلية توصيفا لعالقة العباد باملعبود

عىل نبي الرمحة حممد ،صلوات اهلل

بالراعي ،رشط صالحه امل�شروط

وكتبهم) ،واإلي�مان اخل��اص بام نزل
عليه وعىل آله وعىل الرسل واألنبياء

مجيعا .ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ثم نقرن هذه العالقة بعالقة الرعية
نخلص إىل إبانة جديدة تتعلق بعالقة

األمة -اجلامعة أي ًا كانت -باملصلح،
( ((2نفسه ،ج ،2ص.319:

عباس أمري
أ.دّ .

أي ًا كان نوع إصالحه.

1313العدل والقسط :ﮯ ﮰ ﮱ

الفعل البرشي عىل وفق نظام الفعل اإلهلي

يف العميق وال��ك�لي الباطن وامل��ج��رد يف

[س�����ورة

اآلفاق ويف األنفس.،فاإلصالح اخلارجي

1414الكلمة الطيبة ،من باب الدعوة إىل

الداخيل .وما وسيلة الوصول إىل ذلك

بالتي هي أحسن سواء كانت الدعوة

مصدرا منشئ ًا للمعرفة ( ،((2إن القران

ﯓ ﯔ ﯕ
احلجرات.]9 :

احلق باحلكمة واملوعظة ،واملجادلة

دعوة النفس أم دعوة اآلخر ،فردا أم

أمة ،باعتبار أن فعل اإلصالح نوع من
أنواع الدعوة إىل اهلل سبحانه :ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ[ سورة فاطر.]10 :

و أخ�ي�ر ًا ،ف��اإلص�لاح اخل��ارج��ي أي ًا

كان نوعه ،جمتمعي ًا أو علمي ًا أو سياسي ًا أو
اقتصادي ًا ،ما هو إال مظهر حيس لإلصالح

ال��داخ�لي .ف��اإلص�لاح اخل��ارج��ي انتظام

اجتهاد يف الوصول إىل بالغة ذلك الصالح

الصالح إال الكتاب ،ال��ق��رآن ،بوصفه

املجيد -وح��ده -الكتاب الكوين الذي

يمكن أن يقدم للبرشية اليوم التصور
املنهجي البديل ،وحيدث حالة التجديد

عىل مستوى عاملي ،وتتم له اهليمنة بعد
التصديق عىل مناهج ه��ذه العلوم عىل

النسق املعريف العاملي املعارص.((2(

( ((2مناهج التجديد ،ط��ه جابر العلواين،
(مصدر سابق) ،ص.115:
( ((2نفسه :ص.119:

93

ت��ن��اول ال��ب��ح��ث يف قسمه ال��ث��اين ،ع���دد ًا من

ألفاظ (العهد القديم) التي ذكرها الشيخ حممد
جواد البالغي يف كتابه (اهلدى اىل دين املصطفى)

وباللغة ال��ت��ي كتب هب��ا وه��ي (ال��ع�بري��ة) ولكن

ب��ح��روف ع��رب��ي��ة م��ش��ف��وع��ة ب��ال�ترمج��ة والتحليل
ملعانيها اللغوية وال��دالل��ي��ة م��داف��ع� ًا م��ن خالل

ذلك عن القرآن الكريم ورد شبهات املشككني

ببعض الفاظه وكلامته.

سنتناول يف هذا القسم والقسم الثالث

االهلي ،لذا كان التعريف بكتب العهدين،

الشيخ البالغي يف كتابه (اهلدى اىل دين

ومتى كتبت واسامؤها يف الرتمجة السبعينية

عدد ًا من الفاظ العهد القديم التي ذكرها

وق��د اش��ار البالغي اىل ع��دد اسفارمها
والنسخة العربانية ،وان األول من العهدين

املصطفى) بلفظها العربي ولكن بحروف

هو املسمى بالعهد القديم وهو عبارة عن

عربية ،ودفاعه من خالل حتليلها وذكر

تسعة وثالثني سفر ًا مخسة منها منسوبة لنبي

معانيها اللغوية والداللية عن القرآن

اهلل موسى تسمى بالتوراة ،واالسفار

الكريم ورد شبهات املشككني يف بعض

الباقية منسوبة اىل الوحي اىل َم ْن بعدَ موسى

الفاظه وكلامته.

من االنبياء اىل ما قبل زمان املسيح بنحو

תורה נְבִ יאִ ים ּוכְ תובִ ים/
•(סֵ פֶר ָ
ِس ِفر تورا نِفيئيم اوكتوفيم) :كتاب التوراة

ثالثامئة وسبع وتسعني سنة ،وقد ُيسمى

ذكر البالغي يف املقدمة االوىل ،انه ملا

االصيل له اىل ما قبل سبي بابل هو اللسان

واالحتجاج عليهم ج��دالً والزام ًا بام يف

لبعضها هو اللسان الكلداين وهو لسان

مجيع العهد القديم بالتوراة ،واللسان

واالنبياء والكتب

ال��ع�براين ،وم��ن سبي بابل ص��ار االصل

كان من مباحثة علامء اليهود والنصارى،

بابل ،ثم ترجم العهد القديم اىل اللغة

العهدين املنسوبني اىل االهل��ام والوحي
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الشّ يخ البالغي /القسم الثّاين

اليونانية بعناية سبعني او اثنني وسبعني

وس ّمي بالعهد القديم نسبة اىل العهد
ُ

او ومخس وثامنني او وست وثامنني قبل

يف إنجيل متّى ( 28 :26الن ه��ذا هو

وسميت بالرتمجة السبعينية(((.

من اج��ل كثريين ملغفرة اخلطايا) ،وقد

من علامء اليهود ملائتني واثنتني وثامنني سنة

املسيح ،قيل اهنا متت يف اثنني وسبعني يوم ًا

من املعروف ان العهد القديم يسمى يف

دمي ال��ذي للعهد اجلديد ،ال��ذي يسفك

جاء يف سفر إرميا ( 32 ،31 :31ها ايام

תורה נְבִיאִ ים ּוכְתובִים/
اللغة العربية (סֵ פֶר ָ
ِس ِفر تورا نِفيئيم اوكتوفيم) :كتاب التوراة

عهد ًا جديد ًا ،ليس كالعهد الذي قطعته مع

وقد صاغ اليهود من احلروف االوىل هلذه

الذي تكرر إلبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب

واالنبياء والكتب ،داللة عىل اقسامها الثالثة،

االقسام الثالثة لفظ ًا واحد ًا وهو (תנ”ך/

تأيت يقول الرب ،وأقطع مع بيت إرسائيل

آبائهم) ،والعهد القديم هو (عهد الرب)

ثم تكرر عىل لسان موسى واألنبياء من

تناخ) لينوب يف االستعامل عن اسامء األجزاء

بعده ،وقد بدأ هذا العهد أوالً مع نوح بعد

وذلك بقصد االختصار(((.

 ،)17-8 :9ويأيت العهد الثاين إلبراهيم

الثالثة الكبرية التي يتكون منها العهد القديم
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اجلديد الذي اقامه السيد املسيح ،كام جاء

(((البالغي ،اهلدى اىل دين املصطفى ،ج  ،1ص
 ،38-34وقد ذكر البالغي يف اجلزء الثاين،
ان املوجود من العهد القديم ،بعد اسفار
التوراة ،حصتان ،سموا االوىل (نبيايم-
اشونيم) االنبياء االولني ،والثانية (نبيايم
احرونيم) االنبياء اآلخ��ري��ن ،ثم ذك��روا
حصة بعد ذل��ك سموها (كتوبيم) اوهلا
املزامري (هتليم) وآخرها اخبار االيام الثاين،
انظر :ج  ،2ص .109
(((ان���ظ���ر :ظ��اظ��ا ،د .حسن.الفكر الديني
اإلرسائ��ي�لي (أط����واره وم��ذاه��ب��ه) ،معهد
البحوث والدراسات الفلسطينية ،بغداد

ان أغرق اهلل األرض ومن عليها (تكوين
(تكوين .((()17-14 :13

وجاء يف قاموس الكتاب املقدس ان

الكتاب املقدس (القديم واجل��دي��د) هو

جمموع الكتب املوحاة من اهلل واملتعلقة

بخلق العامل وفدائه وتقديسه وتاريخ معاملة
 ،1971ص.73
(((انظر :البار ،د .حممد عيل .املدخل لدراسة
التوراة والعهد القديم ،ط  ،1دار القلم
دمشق والدار الشامية بريوت ،1990 ،ص
.160-159

أ.م .س ّتار الفتالوي

اهلل لشعبه ،وجمموع النبوات عام سيكون

ِسفاريم) ،ويبلغ جمموع اسفار العهد

ويدعى ايض ًا الكتب وكلمة اهلل(((.

الثالثة ،وهي(((:

حتى املنتهى ،والنصائح الدينية واالدبية،

ويسمي اليهود كل كتاب من هذه
الكتب (סֵ פ ِ
ֶר/س ِفر) واجلمع (סְ פ ִָרים/

القديم ( )39سفر ًا ،موزعة عىل اقسامه
(תורה/ت���وراه) :التوراة ،وتضم
ָ .1

اسفار موسى اخلمسة ،وهي:

(((انظر :قاموس الكتاب املقدس ،ص .762
اسم السفر العربية

التكوين
اخلروج

الالويني
العدد

تثنية اإلشرتاع

اسم السفر العربية

ּבְ ָראׁשִ ית/براشيت
וַאֶ ּלֶ ה ׁשְ מות/فِإ ِّله ِشموت
ו ְִַיק ָראَ /ف ِيقرا
ּבַ מִ ְדּבָרَ /ب ِمدبار
אֵ ּלֶ ה הַ ְּדב ִָרים/إي ِّله َهدّ فاريم

اسم السفر اليونانية عدد اصحاحاته عدد آياته عدد كلامته
Genesis

50

Leviticus

27

Deteronominm

34

Exodus
Numeri

( .2נְבִ יאִ ים/نِفيئيم) و ُيقسم اىل

قسمني:

اسم السفر العربية

يشوع

القضاة

صموئيل األول

صموئيل الثاين
امللوك األول
امللوك الثاين

اسم السفر العربية
هِ
יְ
وشوع
הוׁשע/ي ّ

ׁשופְ ִטים/شوفطيم
ְׁשמואֵל ِ
א/شموئيل 1
ְׁשמואֵל ِ
ב/شموئيل 2
ְמלָכִ ים ِ
א/مالخيم 1
ְמלָכִ ים ِ
ב/مالخيم 2

1542

20967

40

1224

16773

36

1388

16852

859

964

12007

14874

األول( :נְבִ יאִ ים ִראׁשונִים/نِفيئيم

االولون ،وهم:
ريشونيم) :االنبياء ّ

اسم السفر اليونانية عدد إصحاحاته عدد آياته عدد كلامته
Jehosuah

24

Samuelis .1

31

Jedicum

21

Samuelis .2

24

Regum .2

25

Regum .1

22

977

681

806

697

816

720

10385

10281

13980
11460

13548

12873

(((ספר תורה נביאים וכתובים .על ידי נו�ר
מן הנרי ،לונדון 1958؛ قاموس الكتاب
املقدس .ص .767–765
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الثاين( :נְבִ יאִ ים אֲחרונִים/نِفيئيم
اسم السفر العربية
اشعيا
ارميا

حزقيال
هوشع
يوئيل

عاموس
عوبديا
يونان
ميخا

ناحوم

اسم السفر العربية
ְִיׁשעִ יָה/يِشعيا
ְִיר ִמיָה/يرميا
יַחִ זְ ִקּיָל/يحَِ ِ
زق ّيال
َ
ע/هوشع
הוׁשַ
יואֵל/يوئيل

עָ מּוס/عاموس
עובִ ְדיָה/عوبِديا
יְ ונָה/يونا
ִמיכ ِ
ָה/ميخا

נָחּום/ناحوم

حبقوق

חַ בְ
קּוק/حبقوق
َ
ِ
ِ
צְ פִ ְניָה/صفنيا

زكريا

ַזכ ִַרּיָהَ /زكَر ّيا

صفنيا

حجي

י/ح ّجي
חַ ּגִ َ

مالخي

י/مالخي
מַ לָכִ َ

َاحرونيم) :االنبياء اآلخرون ،وهم:

اسم السفر اليونانية

عدد إصحاحاته

عدد آياته

عدد كلامته

Jeremia

52

1364

22812

Jesaia

Ezechiel

48

1253

20051

Joel

3

73

1033

Hosea

14

Amos

9

Obadia

1

Micha

اسم السفر العربية

نشيد األناشيد

ִׁשיר הַ ִּׁש ִירים/شري َه ّشرييم

اخيا

אִ יכָה/اخيا
ַקהְ לתَ /قهلت
אִ סְ ּתֵ ר/إِستري

مزامري
امثال

ايوب

راعوت
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اجلامعة
اسرت

دانيال
عزرا

نحميا

اخبار األيام األول
اخبار األيام الثاين

אַ יּובَ /ايوب
רות/روت

ּדָ ֵניֵאל/دانيئل
עֶ זְ ָר ِ
א/عزرا

נְחֶ ְמיָה/نِحيميا

197

2598

146

2231

48

741

21

4

Jona

318

7

105

1572

Habakkuk

3

56

743

Haggai

2

3

Nahum

47

624

Zephania

3

53

814

Zacharia

14

211

3327

38

4

Malachi

ِ
( .3כְ תובִ
ים/ك��ت��وف��ي��م) :الكتب،
اسم السفر العربية
תִ הַ ּל هِ
ִים/ت ّليم
َ
ְמׁשָ ל ِ
ִי/مشايل

66

1190

18573

55

633

908

وتضم:

اسم السفر اليونانية

عدد إصحاحاته

عدد آياته

عدد كلامته

Proverbia

31

917

7797

Psalmi
Job

150
42

Cant.Cantic

8

Threni

5

Ruth

4

2439

21902

1099

9375

85

1364

117

154

1354
1390

Ecclesiastes

12

222

3233

Daniel

12

358

6191

Esther

10

Ezra

10

Nehemia

ִדבְ ִרי הַ ּי ִָמים א ِ
/دبري َه ّياميم1

Chronicorum .1

ִדבְ ִרי הַ ּי ִָמים ב ِ
/دبري َه ّياميم2

Chronicorum .2

13

29

36

157

280

416

942

822

1476

4117

5632

11083

14542

أ.م .س ّتار الفتالوي

وهذه األسفار البالغة ( )39سفر ًا،

3 .3األس��ف��ار الشعرية :وع��دده��ا ستة،

هي املعتمدة لدى الكنيسة الربوتستانتية،

هي :أيوب ،املزامري ،أسفار سليامن

األسفار لدهيم ( )46سفر ًا ،إذ يضيفون

ونشيد األناشيد ومراثي ارميا.

ام��ا الكنيسة الكاثوليكية فيبلغ عدد

الثالثة ،وه��ي :األم��ث��ال واجلامعة

سبعة اسفار اخرى هي :طوبيا ،هيوديت،

4 .4األسفار التعليمية :وعددها اثنان مها:

قسم
املكابيني األول ،املكابيني الثاين ،و ُي ّ

5 .5ومن اليهود من جيعل أسفار العهد

احل��ك��م��ة ،ي��س��وع ب��ن س�ي�راخ ،ب���اروخ،

الكاثوليك أسفار العهد القديم كام ييل:

سفر احلكمة ،ويسوع بن سرياخ.

ال��ق��دي��م ( )23س��ف��ر ًا ،ع�لى ع��دد

أس��ف��ار موسى اخلمسة (ال��ت��وراة)،

ح��روف هجائهم ،ولذلك اعتربوا

الربوتستانت واليهود والطوائف األخرى.

واح��د ًا ،وضموا مراثي (إرميا) إىل

كالتايل :يشوع ،القضاة ،راع��وث،

(القضاة) ،يف حني ان بعضهم فصل

وه��ي االس��ف��ار اخلمسة امل��وج��ودة لدى
1 .1األسفار التارخيية ،وهي ( )16سفر ًا
امل��ل��وك األول وال��ث��اين وال��ث��ال��ث
والرابع ،أخبار األيام األول والثاين،

عزرا ،نحميا ،طوبيا ،استري ،هيوديت،
املكابيون األول والثاين.

نبوات اإلثنى عرش نبي ًا الصغار سفر ًا

سفر (نبوته) و (راع��وث) إىل سفر

هذين السفرين األخريين لوحدمها

جاع ً
ال العدد ( )24سفر ًا حسب
حروف اهلجاء عند اليونان.

وقد تُرجم العهد القديم اىل لغات

2 .2األس��ف��ار النبوية :وع��دده��ا لدهيم

ع��دة ،اال ان اشهر ال�ترمج��ات القديمة

وباروخ وحزقيال ودانيال وهوشع

 .1ال�ترمج��ة السبعينية اليونانية

( )17س��ف��ر ًا ،ه��ي :أشعيا وارميا
ويوئيل وعاموس وعوبديا ويونان

وميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا
وحجي وزكريا ومالخي.

املعروفة اربع ،هي:

( ،)Septuagintوتعد اول ترمجة
للتوراة من العربية اىل اليونانية واشهرها
وامه��ه��ا ،وق��د ُت��رمج��ت اس��ف��ار موسى
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اخلمسة وحدها اول االم��ر ،ثم تُرمجت

إذ ان اليهود الذين رجعوا من بابل كانوا

القرنني الثالث والثاين قبل امليالد.

وتفسري الكتاب املقدس اىل اآلرامية لكي

اس��ف��ار العهد القديم االخ���رى خالل
وق��د ب��دأ برتمجتها جلنة م��ن العلامء

اليهود حتت رعاية بطليموس فيالدلفوس

وسميت بالسبعينية؛ الن
عام 285ق.مُ ،

عدد املرتمجني الذين قاموا برتمجتها كانوا
سبعني او اثنني وسبعنيُ ،حبسوا يف سبعني
او اثنني وسبعني غرفة ،خالل مدة سبعني
او اثنني وسبعني يوم ًا ،وخرجوا ومعهم

سبعون او اثنان وسبعون ترمجة.

يستطيع هؤالء فهم النص املقدس وقراءته،
وتسمى هذه الرتمجة بـ :ترجومات ،واليها

اشار سفر نحميا .8 :8

فض ً
ال عن ان هناك اجزاء من العهد

القديم كُتبت اص ً
ال باللغة اآلرامية ،هي:

سفر التكوين ،آية واحدة (.)47 :31

-سفر إرميا ،آية واحدة (.)11-10

-سفر دان��ي��ال ،اص��ح��اح - 4 :2هناية

وهذه الرتمجة هي التي كانت مستعملة

اإلص��ح��اح؛ اصحاح  ،3اصحاح ،4

االبوكريفا التي مل تكن يف االصل العربي،

-س��ف��ر ع����زرا ،اص��ح��اح - 8 :4هن��اي��ة

يف اي����ام املسيح ،وت��ت��ض��م��ن كتب
وهذه االسفار ،هي :سفر اسدراس االول
و وسفرا املكابيني األول والثاين ،وبعض

االضافات يف سفر دانيال ،وسفر باروخ
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يتكلمون اللغة اآلرامية ،فبدأ الكتبة برتمجة

وس��ف��ر طوبيت وس��ف��ر هي��ودي��ت وسفر
اس���دراس ال��ث��اين وسفر حكمة سليامن

وسفر حكمة يشوع بن سرياخ.

 .2ال�ترمج��ة اآلرام��ي��ة (ال�ترج��وم)،

وهي ترمجة آيات التوراة من العربية اىل
اآلرامية مع بعض الرشوح والتعليقات،

اصحاح  ،5اصحاح  ،6اصحاح .7

األص��ح��اح ،اصحاح  ،5اصحاح :6
 ،19-1اصحاح .27-12 :7

 .3ال�ترمج��ة الرسيانية (البسيطة)،

وسميت بذلك ل�ترك البالغة يف نقلها
ُ
ولبساطتها ووضوحها ،وقد تُرمجت يف

القرن الثاين والثالث ،واصلحت فيام بعد

باملقابلة مع الرتمجة اليونانية.

 .4ال�ترمج��ة الالتينية (ال��ف��وجل��ات��ا

 ،)Vulgataوتُسمى ايض ًا بالرتمجة

أ.م .س ّتار الفتالوي

الشعبية ،وتُعد من الرتمجات الشائعة يف

(תורה/ت�����وراه) مشتقة من
وكلمة
ָ

العامل املسيحي (ايرونيموس) عام 390

ارشد ،عىل صيغة الفعل املزيد (הִ פְ עִ יל/
(הורה/هورا).
ِهفعيل)ָ ،

اوس��اط املسيحيني ،عمل ه��ذه الرتمجة
م ،واهناها عام 405م ،وقام هبا بناء عىل

طلب (دماسوس) اسقف رومية (-366
 384م).

(תורה/توراه) :توراة
• ָ

الفعل (י ָָרה/ي����ارا) :ع ّلم ،درسّ ،
دل،

وه��و ما ذه��ب اليه االب مرمرجي

الدومنيكي يف دراسته لكلمة التوراة،

ويذكر قول العلامء يف ان اول استعامل

•ذك��ر البالغي نص اآلي��ة الثالثة من

(التوراة) كان للداللة عىل القاء القرعة

االيام الثاين :الرسائيل ايام كثرية بال

أي ان التوراة كانت تدل عىل طلب معرفة

االص��ح��اح اخل��ام��س ع�شر م��ن سفر
اله حق وبال كاهن وبال رشيعة ،ويف

النسخة العربانية بال توراة.

اخبار االيام الثاين 3 :15

ְויָמִ ים ַרּבִ ים לְ ִיׂשְ ָראֵ ל לְ לא אֱלהֵ י אֱמֶ ת
תורה.
מורה ּולְ לא ָ
ּולְ לא ּכהֵ ן ֶ
فياميم ر ّبيم لِيرسائيل لِلو ايلوهي
ِ
إيمت اولِلو كوهني موريه اولِلو توراه.

والسهام يف اهلياكل الستنباء ارادة االهلة،
مشيئة اهلل وتدابريه ،مما كان عىل الكهنة ان

يع ّلموه للشعب.

ونجد مصداق ًا هلذا ال��رأي ،فالفعل

(י ָָרה/ي����ارا) يف احد معانيه هو :اطلق،

�ب ،وال��وزن املزيد منه
رم��ى ،ق��ذف ،ص� ّ
(הורה/هورا) يعطي املعنى نفسه.
ָ

ويرجع الدكتور رمضان عبد التواب

وايام كثرية الرسائيل بال اله حق وال

اصل هذه الكلمة اىل (ּתֻ יְ ָרה/تويرا) عىل

(תורה/ت���وراه) يف
وقد جاءت كلمة ָ

قبلها ،كام يف اللغة العربية ،يف مثل كلمة

كاهن معلم وال توراة.

وزن (تفعال) ،فقلبت الياء واو ًا لضم ما

العهد القديم ( )220مرة ،منها :خروج

( ُموقن) واصلها ( ُميقن) من :اليقني.

 ،29تثنية  ،4 :33اشعيا .16 :8 ،3 :2

ان التوراة من االلفاظ العربية-اآلرامية،

 ،49 :12الويني  ،7 :7عدد ،16 :15

وذكر املسشرتق االملاين (برجشرتارس)
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ف���أول اللفظ م��ن ال��ع�بري��ة وآخ���ره من
اآلرامية.

وقد ذهب بعض العلامء اىل ان التوراة

املعربة عن العربية ،جراء
من االلفاظ
ّ

اتصال العرب باليهود.

والر ّبانيون من اليهود يدعوهن ا (הַ מִ קְ
ָרא/همَ ِقرا) أي :النص املقروء ،و(חומֵ ׁש

ِ
ה/حومش حوميش هتَورا):
ּתור
חומְ ׁשֵ י הַ ָ
مخسة امخاس الرشيعة ،و ُيطلق عليها يف

ومنهم من ذهب اىل ان التوراة اسم

الرتمجة السبعيني ة (البنتاتوكس �Pen

من الزند ،وهب��ذا يكون معنى التوراة:

اال ان (ال���ت���وراة) اصبحت تطلق

مشتق من (الوري) بمعنى خروج النار
الضياء والنور.

وقد جاءت كلمة (التوراة) يف القرآن

الكريم ( )18م��رة ،يف :آل عمران ،3
 ،)2(93 ،65 ،50 ،48امل��ائ��دة ،43

 ،110 ،68 ،66 ،)2(46 ،44االعراف

 )tatuchأي :امللفات اخلمسة.

جماز ًا عن الكتاب املقدس بعهديه القديم
واجلديد ،وهو من باب التعميم واطالق

تسمية اجل��زء عىل الكل؛ ألمهية التوراة

ونسبتها اىل موسى.

ومل تكن التوراة مقسمة اىل اصحاحات

 ،157التوبة  ،111الفتح  ،29الصف

(فصول) واع��داد (آي���ات) ،وان�ما كانت

وتطلق كلمة (ال��ت��وراة) ع�لى كتب

ايام السبت يف السنة اليهودية ،لتسهيل

اخل���روج ،ال��ع��دد ،ال�لاوي�ين ،التثنية)،

العهد اجلديد تؤيد ذلك ،من ان رشيعة

 ،6اجلمعة .5

م��وس��ى اخل��م��س��ة ،وه���ي( :ال��ت��ك��وي��ن،
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موسى ،يشوع .32 :8

سمون هذه الكتب ايض ًا باسامء اخرى،
و ُي ّ

مقسمة اىل اربعة ومخسني فص ً
ال عىل عدد
قراءهتا يف الكنيس ،ونجد اش��ارات يف

موسى (التوراة) كانت تقرأ يف املجامع كل

��ورت إيلوهيم):
منهاַ :
(תורת אֱלוהִ ים/ت� َ

يوم سبت.

�ورت هي��وه) :ت��وراة هي��وه ،خ��روج :13
ت� َ

واع���داد (آي���ات) ،فيذكر االب دي�لي ان

(תורת יְ הוָה/
توراة اهلل ،اشعيا  ،10 :1و ַ

ה/تورت موشيه) :توراة
 ،9و ַ
(תורת מׁשֶ
َ

اما تقسيمها اىل اصحاحات (فصول)

ستيفن النجتون ق��ام سنة (1228م)

أ.م .س ّتار الفتالوي

بتقسيم ال��ت��وراة اىل اص��ح��اح��ات ،ويف

متعلق بالتقاليد التوراتية  ،ويبدو ان هذا

الفصول اىل آيات.

حرم ،أي :ان نص التوراة املاسوري،
منعّ ،

سنة (1551م) قام روبرت ايتن بتقسيم

االس��م مشتق من الفعل (אָ סַ ר/أس):

ام��ا التقسيم احل��ايل للتوراة ،فيذكر

ه��و النص املحافظ ،او النص املحاط

تم سنة (1555م) ،عندما قام روبرت

والنص املاسوري كان نتيجة عمل

قاموس الكتاب املقدس ،ان هذا التقسيم
ستفانس بنرش التوراة اآلرامية (الفوجلاتا)
مقسمة اىل فصول وآي��ات ،فاستعملت

هذه الطريقة يف سائر الطبعات وانترشت
اىل سائر اللغات.

باالسوار.

جمموعة من العلامء الذين قاموا بجمع

ال��ن��ص��وص ال��ع�بري��ة للكتاب امل��ق��دس
وتنقيحها ومعرفة النصوص الزائفة
والدخيلة واملحرفة ،فوحدوها ومجعوها

وكانت التوراة غري حمركة ،فقد كانت

يف كتاب واحد ،فاصبح النص الرسمي

فتعطي معاين خمتلفة للنص الواحد لغياب

ام��ا زم��ن عمل ال��ن��ص امل��اس��وري،

تقرأ يف مواضع كثرية باشكال خمتلفة،
احل��رك��ات ،وكانت تعتمد عىل حروف
العلة للداللة عىل احلركات يف حاالت
الرفع والنص واجلر ،وقد استعملت هذه

احلروف عندما اصبحت اللغة العربية تعد

من اللغات غري احلية ،واستمر استعامل
ه��ذه احل��روف اىل ال��ق��رون التي سبقت

العهد الذي وضع فيه النص املاسوري.

والقانوين الرسائيل.

فقيل ان هذا النص بدء منذ اواخر القرن
االول امليالدي ،واستمر اىل القرن التاسع

امل��ي�لادي ،يف حني ان قاموس الكتاب
املقدس يذكر ان النص املاسوري بدء منذ
القرن السادس امليالدي واستمر اىل القرن

الثاين عرش بعد املسيح يف طربية.

وقد امتاز النص املاسوري بتحريك

وي��دع��ى ال��ن��ص ال��ع�بري ل��ل��ت��وراة

النص املقدس ،إذ كانت العربية تكتب

סורת/م��اس��وري��ت) :تقليد،
املسور (מָ ֶ

علامء اليهود (امل��اس��وري�ين) احلركات

املوجودة حالي ًا بـ :النص املاسوري او

قبل ذلك من دون حركات ،وقد وضع

103

الشّ يخ البالغي /القسم الثّاين

عىل الكلامت ،وكانت عىل شكل نقاط،

فيه فريضة دهرية ،فانه يف االصل (حقت

أي :التقليد ،يتضمن ك��ل م��ا يتعلق

(عهد ابدي ،وميثاق ابدي) فانه يف االصل

وعملوا للنص تفسري ًا يسمى (املسورة)،
بصحة ذلك النص ،ووضع املاسوريون
االص�لاح��ات التي ارت��أوه��ا عىل النص

وجعلوها يف احلاشية تاركني للعلامء اخليار
يف قبوهلا او رفضها بعد البحث والتدقيق.
•(עולָ ם/عوالم) :أبد

•ذكر البالغي خالل تناوله مادة

(األبد) يف التوراة والعهد القديم ،واهنم

حيتجون عىل املسلمني يف ان كثري ًا من
رشيعتهم قد نصت التوراة عىل انه ابدي
واىل االبد ،فيمتنع ما جاء به االسالم من

نسخ ه��ذه االم��ور ،ورد البالغي يف ان

االحتجاج هبذا متوقف عىل صحة السند

للتوراة الرائجة ،وهو متوقف عىل داللة
ما تذكره يف االصل العرباين عىل التأبيد
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م��دى الليايل واألي���ام وليس كذلك كام
يشهد به التتبع يف العهد القديم العرباين،

فان كل ما قيل يف تعريبه ،فريضة ابدية،
فانه يف االصل العرباين (حقت علوم)،
وما قيل يف تعريبه (كهنوت ابدية) فانه

يف االصل (كهونة حلقت عومل) وما قيل

عومل ،وحق عومل ،وحلق عومل) وما قيل فيه
(بريت عومل) وما قيل فيه اىل االبد فانه يف
االصل (لعومل وعد عومل).

وكلمة (עולָ ם/ع����والم) اس��م مفرد

مذكر ،ي��أيت بمعنى :ع��امل ،دنيا ،كون،

االنسانية ،وجود ،خلود ،ويف حالة اجلمع

(עולָ מִ ים/عوالميم).

ويذكر ابن شوشان ان هذه الكلمة

موجودة يف االوغاريتية (עלמ/ع ل م)
واملؤابية والكنعانية ،واآلرام��ي��ة ( ָעלַ ם،

עָ לְ מָ א/عالمَ  ،عوملا) ،والعربية (عامل) ،واهنا

ربام مشتقة من االداة (עַ דَ /عد) :خلود،
ابدية ،حتى ،اىل ان ،مع التوسع يف املعنى.

وجاءت هذه الكلمة يف العهد القديم

( )437مرة ،بصيغة املفرد (עולָ ם/عوالم)
يف ( )425موضع ،منها :تكوين ،12 :9

 ،15 :13خروج  ،17 :12تثنية ،4 :23

مزام ري  ،51 :18وبصيغة اجلمع (עולָ
מִ ים/عوالميم) يف ( )12موضع ،منها:
اشعيا  ،9 :51مزامري .13 :145 ،6 :77

وتعددت معاين كلمة (עולָ ם/عوالم)

أ.م .س ّتار الفتالوي
يف العهد القديم ،منها:

اىل االبد ،يف ( )6مواضع ،منها :مزامري

 .1ابد ،دوام ،يف ( )135مرة ،منها:

 ،15 :48 ،7 :45وبصيغة (מֵ עַ ּתָ ה וְעַ ד
עולָ ם/مي َعتّا ِو َعد عوالم) :من اآلن واىل

 .2خلود ،بقاء ،رسم��د ،يف ()178

 ،6 :9مزامري .8 :121 ،2 :113

تكوين  ،19 :17 ،16 ،12 :9الويني
 ،34 ،32 :25تثنية .27 :33

مرة ،منها :تكوين  ،3 :6 ،22 :3خروج

 ،6 :21الويني .46 :25

آخر الزمن ،يف ( )8مواضع ،منها :اشعيا
ومع كلمة (ּבְ ִרית/بريت) :ميثاق،

(ּבְ ִרית עולָ ם/بريت عوالم) :عهد ابدي،

 .3الزمن القديم ،املايض البعيد ،يف

يف ( )17موضعا ،منها :خروج ،16 :31

 ،16 :63ارميا  ،15 :5مزامري ،2 :93

ومع كلمة (חָ ק/حاق) ،بصيغة (חָ ק

( )33موضعا ،منها :يوشع  ،2 :24اشعيا
.17 :103

الويني  ،8 :24اشعيا .5 :24

עולָ ם/حاق ع��والم) :اىل ال هناية ،بدون

 .4املستقبل البعيد ،يف موضع واحد،

ح��دود ،يف ( )11موضع ًا ،منها :خروج

 .5العامل ،الساموات ،يف موضعني،

 ،8وبصيغة (חֻ ַּקת עולָ ם/حو َّقت عوالم)

 .6طول احلياة ،مدة البقاء عىل قيد

الويني .17 :3

مزامري .8 :77

مزامري  ،3 :89اجلامعة .11 :3

احلياة ،نحو( :العبد خيدم سيده اىل االبد)

خروج ( ،6 :21االم تنذر ابنها ليخدم يف
بيت الرب اىل االبد) صموئيل األول :1
.22 ،11

وج��اءت كلمة (עולָ ם/ع����والم) مع

كلامت اخرى ،فقد جاءت مع كلمة (עַ ד/
َعد) ،بصيغة (עולָ ם ָועֶד/عوالم فاعيد):

 ،21 :30الويني  ،15 ،11 :6عدد :18
يف ( )23موضع ،منها :خروج ،43 :28
ومع كلمة (ּכְ ֻהנַת/كهونَت)ּ( ،כְ ֻהנַת

עולָ ם/كهونَت ع���والم) ،يف موضعني،
خروج  ،15 :40عدد .13 :25

مما تقدم ،نستطيع ان نقول ان كلمة

(עולָ ם/عوالم) الواردة يف العهد القديم،
ال تدل عىل االبدية واخللود ،بل جاءت
ت��دل ع�لى م��ع� ٍ
�ان اخ���رى ،وه��ذا م��ا اك��ده
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البالغي يف بحثه عن االب��د يف التوراة

وصوابه شخينًا وهي كلمة عربية معناها

« وه��ذا قليل من كثري تعرف به ان لفظ

سكن ،ورد البالغي بقوله :ان السكينة

والعهد القديم ،وقد ختم بحثه هذا بقوله:

(عوالم) يف العربانية غري خمتص بالتأبيد
اىل آخر الزمان وال يدل عىل ذلك بل غاية

ما تسلم من داللته عىل دوام اليشء مدة
استعداده املجعول له ،فالعبد خيدم مدة

عمره ما مل يتلف السيد عينه او سنه ،و

(صموئيل) يسكن امام الرب مدة عمره،
وفاعل اخلري يسكن مدة عمره والرشيعة

حيفظها ،والوصايا ال ينساها مدة عمره،
واالحكام املذكورة يف االع�تراض تدوم

ما دامت الرشيعة املوسوية قائمة مل تنسخ
برشيعة النبي املامثل ملوسى كام اخربت به
التوراة (تث ." )20-15 :18

مأخوذة من السكون بمعنى الطمأنينة،

أي روح تقتيض سكون بني ارسائيل
وطمأنينتهم هبا.

وكلمة (ׁשְ כִינָה/شخينا) يف اللغة

العربية ت��أيت بمعنى :األل��وه��ي��ة ،روح

وحي اهلي ،اهلل ،ومنه ا (ּבֵית הׁשְ
القدس،
ٌ
כִינָהَ /بيت هشخينا) :البيت املقدس.

ويبدو ان هذه الكلمة كانت تستعمل

يف اآلداب التلمودية واملدراشية القديمة،

وجاءت يف آرامية التلمود البابيل بصيغة

(ׁשְ כִינְּתָ א/شكينتا).

ومل ترد هذه اللفظة يف العهد القديم

وج���اءت ه��ذه الكلمة يف النقوش

للداللة ع�لى ال���روح ،ب��ل ج��اءت كلمة

واالوغاريتية ،والنبطية ،وجاء يف السبئية

يف اكثر م��ن ( )380موضع ًا يف العهد

ال��ك��ن��ع��ان��ي��ة واآلرام����ي����ة ،والفينقية،
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ال��روح ،او مأخوذ من شاخونة ومعنى

بمعنى (الكون).

•(ׁשְ כִינָה،

ׁשָ כונָה/ش��خ��ي��ن��ا،

ش��اخ��ون��ه) :روح ،سكن ذك��ر البالغي
واملتعرب عىل قوله تعاىل
اعرتاض املتكلف
ّ

يف وصف (التابوت فيه سكينة) ،فقال:

/روح) للداللة عىل الريح او النفس،
(רּוחַ َّ
القديم ،وج��اءت يف ثالثة مواضع فقط

تدل عىل ال��روح القدس (רּוחַ הַ ּקודֵ ׁש/

روح ه ّقوديش) ،كام يف :مزامري ،11 :51
َّ

اشعيا .11، 10 :63

اما كلمة (ׁשָ כּונָה/شاخونا) :ساكنة،

أ.م .س ّتار الفتالوي

فهي اس��م فاعلة ع�لى وزن (ּפָעּולָ ה/

فاعوال) ،ومل ترد يف العهد القديم.

وكلتا الكلمتني ترجع اىل االصل

َ
(ׁשָ כַ
ן/شاخن) :سكن ،قطن ،استقر يف.
•(אָ דון/آدون) :سيد ،موىل

•ذه��ب البالغي اىل ان تراجم

العهد اجلديد واملزامري اتفقت عىل تغيري

معنى (س��ي��دي) ال���ذي ه��و يف الرتمجة
العربانية (هادون) -أي السيد او املوىل-

اىل معنى ريب ،واهنم ترمجوا املزمور العارش

بعد املائة ونصه :نأوم هيوه الدناي -أي
اوحى اهلل لسيدي ،اىل :قال الرب لريب.

كلمة (אָ דון/آدون) يف اللغة العربية

القاب الرب ،منها :خروج :34 ،17 :23
 ،23اشعيا ،33 ،16 :10 ،1 :3 ،24 :1
مزامري .7 :114

 .3جاءت يف املواضع االخرى للداللة

عىل السادة ،الذين يملكون العبيد ،منها:
تكوين  ،15 ،14 ،13 :33خروج :32

 ،22صموئيل االول ،27 ،25 ،24 :25

.41 ،29

كام جاءت هذه الكلمة مركبة مع اسامء

اخرى ،كاسامء اعالم ،مثل:

 (אֲדנִי צֶ דֶ ק/ادوين ِص ِ��دق) :سيد

الصدق ،يف :يشوع .3 ،1 :10

( -אֲדנ ִָיקם/ادوين قام) :السيد قام،

بمعنى :م��وىل ،سيد ،بعل ،رب ،وقد

يف :عزرا .13 :8 ،13 :2

جاءت يف اكثر من ( )100موضع بصيغة

يف :نحميا .17 :10

جاءت يف العهد القديم ( » )334مرة،
اجلمع (אֲדונִים/أدونيم) :سادة.

وقد اختلفت داللتها ،وكاآليت:

( -אֲד ִנּיָה/ادون ّيا) :هيوه هو السيد،

( -אֲדנ ִָירם/ادونريام) :السيد العايل،

يف :امللوك االول .6 :4

 .1ج��اءت يف ( )6مواضع للداللة

ويذكر ابن شوشان ان كلمة (אָ דון/

 ،8 ،9 :45ارميا  ،5 :34 ،18 :22مزامري

وردت يف االوغاريتية بمعنى :اب ،رئيس،

عىل :حاكم ،رئيس ،قائد ،كام يف :تكوين

.21 :105 ،5 :12

 .2جاءت يف ( )26موضع ًا كلقب من

آدون) من االلفاظ السامية القديمة ،إذ
واالكدية والكنعانية  adannuبمعنى:

القوة  ،وهي موجودة يف اللغات السامية
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الغربية ،كالفينينقية والبونية والنبطية

فض ً
ال عن أن سياق اآلي��ة األوىل يف

وكلمة (אֲדונָי/أدون������اي) اس��م من

يكون قال الرب للرب! فهل يعقل هذا،

والتدمرية باملعنى نفسه.

اسامء الرب ،وقد جاءت يف العهد القديم
اكثر من ( )425مرة ،منها :تكوين :18

 ،31 ،27 ،3خ��روج :5 ،13 ،10 :4

وال سيام ّ
وأن (יהוה/هيوه) ُيعد إله العربيني
املقدّ س.

وإسم (אֲדונָי/أدوناي) يستعاض هبا

 ،22اشعيا  ،1 :61 ،8 :6ارميا ،26 :44

عن لفظ اإلسم (יהוה/هي��وه)ّ ،
وأن إسم

ام��ا ن��ص اآلي���ة ال��ع��ارشة األوىل يف

القديم/النص املاسوري ،بدالً من إسم

حزقيال .4 :36 ،3 :25 ،3 :6

املزمور العارش بعد املائة ،فنصه العربي مع

ترمجته ،هو:

נְאֻ ם יְ הוָה לַ אדנִי ׁשֵ ב לֵ ימִ ינִי עַ ד-אָ ׁשִ ית
ֶיך הֲדם לְ ַרגְ לֶ ָ
איְ ב ָ
יך.

نئوم هيوه الدوين شيف ليميني َعد

آشيت أويفيخا هدوم َلرجليخا.

قال الرب لسيدي (امللك) :اجلس

عن يميني حتى اجعل اع��داءك موطئ ًا
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املزمور العارش بعد املائة ،ال يسمح بأن

لقدميك( .مزامري )1 :110

ونحن مع الشيخ البالغي يف ترمجته

لكلمة (אֲדונִי/ادوين) يف هذه اآلي��ة بـ:

(אֲדונָי/أدون����اي) ُيلفظ يف أسفار العهد
(יהוה/هيوه) ،مثل:

(וַיְ הוָהَ /فيهوه) تلفظ( :וַאדונָי/فأدوناي)(לַ יְ הוָהَ /ل���ي���ه���وه) تلفظ( :לאדונָי/ألدوناي).

ּ(-בַ יְ הוָהَ /ب���ي���ه���وه) تلفظּ( :בַ אדונָי/

فأدوناي).
(מֵ יְ הו ָِה/م���ي���ه���وه) تلفظ( :מֵ אֲדונָי/
فأدوناي).

ָה/ه���ي���ه���وه) تلفظ (-הַ אדונָי/
(הַ יְ הו َفأدوناي).

•(אֵ ל/إيل) :اهلل

سيدي؛ ذلك ان هذه الكلمة تصبح اس ًام

•ذكر البالغي ان التوراة تنسب اىل

التي ذكرناها سابق ًا وهي (אֲדונָי/أدوناي).

منها ،قوهلا ان مالك هيوه وجد (هاجر)

من اسامء الرب فقط اذا جاءت بالصيغة

املالك ما ختتص نسبته اىل اهلل جل شأنه،

أ.م .س ّتار الفتالوي

وذكرت مكاملته معها ثم قالت :وقال هلا

إي��ل)  ،ويف النقوش السامية الغربية،

الكثرة ،ثم قالت التوراة فدعت (هاجر)

يظهر فيها بشكل واسع يف هناية االسامء،

مالك هيوه تكثري ًا اكثر نسلك فال يعد من
اسم هيوه الذي تكلم معها انت ايل رئي

(أي اله رؤية).

كاالوغاريتية والفينيقية واآلرامية ،إذ

مثل :جربئيل ،عزرائيل.

وقد احتلت عبادة (ايل) مكانة واسعة

و (אֵ ל/إي���ل) اس��م من اس�ماء اهلل يف

يف العامل القديم ،فقد آمن به االغريق،

يف العهد القديم ( )235مرة ،منها :تكوين

تسمى
فاصبح االس��م (اي��ل��وس) ،وب��ه ّ

العربية ،ويعني :القدرة ،القوة  ،وقد ورد

واض��اف��وا ل��ه الحقة االس�م�اء (ي��وس)،

 ،3 :48 ،11 :35 ،22 ،20 :14خروج

عدد من ابطال االلياذة ،مثل :مينليوس،

 ،8تثنية .21 ،18 :32 ،21 :7 ،9 :5

فسموا :فرجيل = فرج+ايل،
هذا االسمّ ،

 ،14 ،6 :34 ،5 :20عدد :23 ،13 :12

وجاء يف ( )4مواضع فقط يف صيغة

اجلمع (אֵ לִ ים/إيليم) :آهلة ،كام يف :خروج
 ،11 :15مزامري  ،7 :89 ،1 :29دانيال

اخيلوس ،كذلك فان الرومان ُعرف بينهم

هرقل = هرق+ايل.

وك���ان (אֵ ל/إي�����ل) ي��دل ع�لى االل��ه

العظيم خالق السموات واالرض ،عند

 ،36 :11وق��د ج��اء يف ( )7مواضع

االقوام السامية ،فهو ليس اله مثل بقية

خروج  ،14 :34تثنية  ،12 :32اشعيا

مل يكن يطلق عىل أي اله آخر ،فلم يكن

للداللة عىل اله من آهلة االوثان ،كام يف:

اآلهلة التي كانت موجودة آنذاك ،واسمه

 ،17 :44مالخي  ،11 :2مزامري :44

يقال :اي��ل بعل (االل��ه بعل) ،وال ايل

و (אֵ ל/إي���ل) ال��ه االق��وام السامية

وج��اء يف قاموس الكتاب املقدس

ه��ذه االق��وام منذ اق��دم العصور ،فقد

وتستعمل بمفردها للداللة عىل االله

.)2(10 :81 ،21

عموم ًا ،ويعد االله العظيم الذي قدّ سته

ورد يف نصوص اك��دي��ة بصيغة (إل،

مردوخ (االله مردوخ).

ان (إي��ل) اسم من اسامء اهلل يف العربية،
الواحد احلقيق (عدد  ،)13 :12وكثري ًا
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ما يستعمل مع لقب من القاب اهلل مثل

(ايل عليون) :اهلل العيل ،و (ايل شدّ اي):
اهلل القدير.

االسامء:

 -االوىل ،تبدأ باسم االل��ه (אֵ ל/

وقد وردت القاب اخرى مع كلمة

إيل) ثم االسم الذي تريد تسميته ،وهذه

أمونا) :اهلل امني ،يف :تثنية  ،4 :32و

(אֶ לְ ָידָ ע/ال���ي���اداع) :االل��ه ال��ع��ارف ،يف:

(אֵ ל/إي����ل) ،مثل( :אֵ ל אֱמו נָה/إي����ل

الطريقة معروفة يف اللغة الكنعانية ،مثل:

(אֵ ל אֶ מֶ ת/إيل ايميت) :اله احلق ،يف:
مزامري  ،6 :31و(אֵ ל ִּג בּור/إيل ِك ّبور):

ال��ي��ع��ازار) :اهلل قد اع��ان ،يف :صموئيل

 ،21 :10و (אֵ ל גָ דול/إي��ل ك��ادول):

شهد ،يف :اخبار االي��ام االول ،21 :7

و (אֵ ל גְ מולות/إي��ل كمولوت) :االله

ارميا .3 :29

ال��ه القوة ،القدير ،يف :اشعيا ،5 :9

ال��ه عظيم (ك��ب�ير) ،يف :تثنية ،21 :7

امل��ج��ازي ،يف :ارميا  ،56 :51و(אֵ ל

ֵּדעות/إيل ديعوت) :االله العليم ،يف:
صموئيل االول  ،3 :2و (אֵ ל זועִ ים/إيل

زوعيم) :االله املتوعد (الغاضب) ،يف:
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(אֵ ל/إيل) ،وهناك طريقتان يف صوغ هذه

اخبار االيام الثاين  ،17 :17و (אֶ לעָ זָר/

االول  ،1 :7و (אֶ לעָ ד/ايلعاد) :اهلل قد

و(אֶ לְ עָ ׂשָ ה/ايلعاسا) :اهلل قد عمل ،يف:
 -الثانية ،تبدأ باالسم ،ثم اسم االله

(אֵ ל/إيل) ،وهذه الطريقة معروفة يف اللغة
ِ
אל/يشامعيل):
اآلرام��ي��ة ،مثلִ( :יׁשְ מָ עֵ

إسامعيل ،يف :تكوين  ،13 ،12 :25ارميا

مزامري  ،12 :7و (אֵ ל חַ י/إيل َحي):

 ،14 :40و(ִיׂשְ ָראֵ ל/يرسائيل) :إرسائيل،

חַ ּנוּן ְו ַרח וּם/إي���ل َحنّون َفر حوم) :اله

ويتصف (אֵ ל/إي���ل) بصفات عدة،

االله احلي ،يف :يشوع  ،10 :3و (אֵ ל

حنون رحوم (حنان رحيم) ،يف :نحميا

 ،31 :9وغريها من االلقاب.

وه��ن��اك اس�ماء اع�لام كثرية وردت

يف اسفار العهد القديم منسوبة اىل االله

يف :تكوين .،21 :45 ،28 :32

منها :انه كان يف نظر عباده مث ً
ال اعىل للقيم
االخالقية واالجتامعية ،وهو اله رحيم

هيب الرمحة لعباده ،والعطف والرعاية،
وهيب اخلري ،وهو اله العامل ،وليس خاص ًا

أ.م .س ّتار الفتالوي

بشعب دون شعب.

اما كيف تطور اسم (אֵ ל/إي���ل) اىل

 ،)26 :8وجاء يف (األي��ام الثاين :22

 )2ان اخزيا كان ابن اثنتني واربعني

اس��م (اهلل) فيذكر جرجي كنعان رأي

سنة ،فزاد تاريخ سفر األيام الثاين عىل

اآلرامي والعريب هو امليل اىل مد الصوت،

ث��م يشري اىل ق��ول املتكلف ان سبب

يف هذا مفاده ،ان احد صفات اللسانني
وح��روف املد واللني هي االلف والواو
والياء ،ولكن االلف امدهن صوت ًا ،ومن

تاريخ سفر امللوك الثاين عرشين سنة،
اختالف القراءة من ( )22اىل ( )42هو

ان العربانيني كانوا يستعملون االحرف

الطبيعي ان تكون االلف اشباع ًا للفتحة

للداللة عىل االع��داد ،وب�ما ان��ه يوجد

ان اهلاء حرف مهموس ضعيف ،تلحق

( )2واحل��رف ال��دال ع�لى ال��ع��دد ()4

التي قبلها إذا مد الصوت هبا (يا ايال) ،ثم
االسم لبيان احلركات تسمى هاء الوقف
او السكت (ي��ا اي�لاه) ،ثم حذفوا الياء

الساكنة اسثقاالً هلا بني متحركني مكسور
ومفتوح (ي��ا إاله) ،ومل يستسيغوا املد

املفتوح بعد مهزة مسكورة ،فرتكوا اهلمزة

وحولوا كرسهتا اىل الم مفتوحة ،فالتقى
المان متحركان فأدغموا االوىل يف الثانية،

فقالوا الاله (اهلل).

•(ב ،ד ،כ ،ם/ب ،د ،ك ،م)

تشابه ب�ين احل��رف ال���دال ع�لى العدد
نشأ ه��ذا االخ��ت�لاف ،فع ّقب البالغي

عىل ذلك بقوله :ان اليهود وان كانوا

ربام يشريون اىل العدد باحلروف ولكنه
ال اث��ر ل��ذل��ك يف متن العهد القديم
العرباين ،وان اشارهتم اىل العدد انام هي

بحروف (ابجد) الكبري الذي تكون فيه
مراتب العدد حمفوظة يف ذات احلرف ال

بموقعه يف الصف ،وان املتكلف غلط
يف قوله تشابه احلرف الدال عىل العدد

•ذك��ر ال��ب�لاغ��ي يف حديثه عن

( )2واحل��رف ال��دال ع�لى ال��ع��دد ()4

يف التاريخ ،ان (اخزيا) كان ابن اثنتني

احلرف الدال عىل عرشين وهو الكاف،

اختالف كتب العهد القديم فيام بينها
وعرشين سنة عند ملكه (امللوك الثاين

بل االشتباه يف مثل املقام يكون بني
واحلرف الدال عىل اربعني وهو امليم،
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ك�ما ان ال��ب��اء وال���دال وال��ك��اف وامليم

احل��روف الفينيقية القديمة ،و ُيعرف

كتباعدها يف اخلط العريب او اكثر فال

القديم).

يف اخل��ط ال��ع�براين متباعدة يف الشكل
يشتبه هبا.

املرحلة الثانية :ظهر تأثر احل��روف

من املعروف ان اللغة العربية هي

العربية بالرسم اآلرامي ،تبع ًا لتأثره باللغة

احل��روف فيها ( )22ح��رف� ًا ،باستثناء

من الرسم اشتهرت تسميته بـ :الرسم

من اللغات السامية التي يكون عدد
اللغة االكدية التي استخدمت العالمات

واملقاطع السومرية التي ربام تصل اىل

اآلرامية نفسها ،ومن ثم نشأ نوع جديد

العربي احلديث او العربي املربع ،وقد
اقترص يف البدء استعامل هذا الرسم اجلديد

( )600عالمة ،وتسمى رموز االبجدية
ال��ع�بري��ة ب��اس��م ( ְּכתָ ב מְ רֻ ּב ِ
ָע/ك���ت���اف

ظل اليهود يستعملون الرسم القديم أمد ًا

 ،brew Square Scriptوتسمى

امل��رح��ل��ة الثالثة :يف ح���وايل القرن

همَ يوشار) :اخلط املستقيم ،وهذا اخلط

إصالح جديد ،فقد اعتربت االلف والواو

مرو ّبعاع) :الكتابة العربية املربعة �He

ايض ًا باسم :اخلط اآلشوري (הַ מִ ֻיָּׁשר/

شبيه بالقلم اآلرام��ي املتأخر ،وباخلط
النبطي والتدمري.

112

يف هذه املرحلة باسم (احلرف العربي

ويبدو ان احل��روف العربية مشتقة

من احلروف الفينيقية ،ويمكن تقسيم

عىل الشؤون الدينية ،اما فيام عداها فقد
طويالً.

السادس امليالدي ،ادخل عىل هذا الرسم
والياء أص��وات مد طويلة ،فساعد ذلك

عىل ضبط النطق ،وحفظ الكلامت من
التحريف.

املرحلة الرابعةُ :أدخل إصالح آخر،

مراحل تطور احلرف العربي اىل اربعة

إذ اخ�ترع نظام احل��رك��ات ل�لإش��ارة ىل

امل��رح��ل��ة األوىل :ك��ان��ت أش��ك��ال

ط��رق لرسم ه��ذه احل��رك��ات ،أواله��ا:

مراحل :

احل��روف العربية ال ختتلف كثري ًا عن

اصوات املد القصرية ،وقد أخذت ثالث

تُعرف بالطريقة الطربية بفلسطني ،نسبة

أ.م .س ّتار الفتالوي

إىل مدرسة طربية ،ترمز إىل أصوات املد

אבגד ،הוז ،חטי ،כלמן ،סעפצ ،קרשת

اشهر الطرق ،ويكاد ال يستعمل غريها

ח ט י :ح ط ي ،כ ל מ נ :ك ل م ن

القصرية بعالمات حتت احلروف ،وهي

يف ال��وق��ت احل���ارض ،وثانيها :تُعرف
بالطريقة العراقية او البابلية ،نسبة إىل
م��دارس اليهود أي��ام السبي ،ترمز اىل

أص��وات امل��د القصرية بعالمات فوق
احل��روف ،وقد انقرضت هذه الطريقة

بانقراض امل��دارس البابلية ،وثالثها:

تُعرف بالطريقة الفلسطينية ،وهي ترمز
إىل اصوات املد القصرية بعالمات فوق

احل��روف ،كام تفعل الطريقة العراقية،

ولكنها ختتلف عنها يف ص���ورة هذه
العالمات وداللتها.

א ב ג ד :ا ب ج د ،ה ו ז :هـ و ز

ס ע פ צ :س ع ف ص ،ק ר ש ת :ق

رشت

وتكتب احل��روف العربية منفصلة

بعضها ع��ن بعض وال يوجد اع��راب
ألواخ��ر الكلامت فيها ،وهناك مخسة

احرف يتغري رسمها اذا وقعت يف هناية

الكلمة ،وجتمع يف قولنا( :كم صنف)

ְ
כ–ך/ك ،מ–ם/م،
او (نصفكم) ،هي:

נ–ן/ن ،פ–ף/ف ،צ–ץ/ص ،وهناك
ستة ح��روف هل��ا نطقان ،ه��ي ح��روف
(בגד כפת/بجد كفت) ،فتنطق يف بداية

وتكتب م��ن اليمني اىل اليسار،

الكلمة او بعد سكون نطق ًا شديد ًا ويلزم

ال��س��ام��ي��ة ،باستثناء ال��ل��غ��ة احلبشية

النطق الشديد ،وكاآليت :בּ/ب ،כּ/ك،

ش��أهن��ا يف ذل��ك ش��أن معظم اللغات

التي تكتب م��ن اليسار اىل اليمني،
وق��د ُر تبت رم��وز االبجدية السامية
والعربية ترتيب ًا ابجدي ًا  ،ومجعت يف

س��ت جم��م��وع��ات ل��ي��س��ه��ل ت��ردي��ده��ا
وتعلمها ،وهي( :ابجد ،هوز ،حطي،

كلمن ،سعفص ،قرشت).

وض��ع ش��دّ ة داخ��ل احل��رف ل��ت��دل عىل
ּפ/ب الباء املثلثةּ ،ת/ت ،גּ/ج ،דּ/د،

وتنطق نطق ًا خفيف ًا ان مل تقع يف بداية
الكلمة او بعد سكون ت��ام وختلو من
الشدة ،وكاآليت :ב/ف ،כ/خ ،פ/ف،

ת/ث ،ג/غ ،ד/ذ.

وقد وردت حروف االبجدية العربية
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كاملة يف فقرة واحدة يف العهد القديم ،يف:

 .2سفر مراثي إرميا .4-1

לָ כֵן חַ ּכּו לִ י נְאֻ ם יְ הוָה לְ יום קּומִ י לְ עַ ד ּכִי
מִ ׁשְ ּפָטִ י לֶ אֱסף ּגוִים לְ ָקבְ צֵ י ַממְ לָ כות לִ ׁשְ ְ
פך

 .4سفر املزامري ،34 ،25 ،10 ،9

עֲלֵ יהֵ ם זַ עְ מִ י ּכל חֲרון אַ ּפִ י ּבְ אֵ ׁש ִקנְאָ ִתי ּתֵ אָ כֵל

.145، 119 ،112 ،111 ،37

ּכל הָ אָ ֶרץ.

ومت � ّث��ل احل���روف ال��ع�بري��ة أرق��ام � ًا

الخني َحكّو يل نِئوم هيوا ليوم قومي
ِ
ِ
ِ
ئيسف جوييم لِقوفيص
ل َعد كي مشباطي ل ُ
ممَ الخوت لِشفوخ عليهيم َزعمي كول

عددية ايض ًا  ،فاألحرف العرشة األوىل

لآلحاد ،والعرشة الثانية للعرشات،

سفر صفنيا 8 :3

واحل������روف ال��ث�لاث��ة األخ��ي��رة متثل

املئات-كام هو واضح يف جدول رموز

ح��رون َابيّ بِئيش ِقنئايت تيئاخيل كول

األبجدية العربية– ،اما األعداد املركبة

ل��ذل��ك ف��ان��ت��ظ��روين اىل ي��وم اق��وم

جانب بعضها أي :اآلالف ،فاملئات،

هائاريص.

فتؤلف من عدد من احلروف مرتبة إىل

اىل السلب ،ألن حكمي جيمع األمم

فالعرشات ،ف��اآلح��اد ،عىل ان تحُ سب

كل محو غضبي ،ألن كل األرض تؤكل

 ،11יב =  12وهكذا.

وحيرش املاملك ،ألصب عليهم سخطي،

بنار غرييت.

وج���اءت بعض مقاطع م��ن العهد
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 .3سفر األمثال .31-10 :31

القديم مرتبة بحيث تكون الكلمة األوىل

من اآلي��ة األوىل تبتدأ بحرف (א/أ)،
وتكون الكلمة األوىل من اآلي��ة الثانية

من اليسار إىل اليمني غالب ًا مثل  :יא =
وفيام ييل ج��دوالً لرموز األبجدية

العربية م��ع رسمها ال��ي��دوي ونطقها
واملقابل العريب هلا والقيمة العددية

لكل رمز(((.

تبتدأ بحرف (ב/ب) ،وهكذا ،ومن هذه

املقاطع:

 .1سفر ناحوم .14-2 :1

(((عليان .قواعد اللغة العربية ،ص .21-19

أ.م .س ّتار الفتالوي

شكل احلرف

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כך
ל
מם
נן
ס
ע
פף
צץ
ק
ר
ׁש ׂ /ש
ת

الرسم اليدوي

اسم احلرف

املقابل العريب

= أليف

أ

= جيمل

ج

= هية

ه

= بيت

= داليت
= قاف

القيمة العددية

1

ب

2

د

4

3
5

و

6

= حيت

ح

8

= يود

ي

10

= الميد

ل

30

= نون

ن

= زاين

= طيت
= كف
= ميم

ز

ط
ك
م

7
9

20
40
50

= سامخ

س

60

= بيه

ف

80

= عاين

= تساوي

= موف
= ريش

= شني ،سني
= تاف

ع

70

ص

90

ر

200

ق

ش ،س
ت

100
300
400
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•(אֱלהִ ים/إيلوهيم) :االله (اهلل)

•ذكر البالغي شهادة بعض أسفار

االله عند اليهود ،وهي صيغة اجلمع من

مجلة الشهادات ما يف الثالث والعرشين من

يف العهد القديم مقرتنة بصفات عدة،

العهد القديم عىل بعض بالتحريف ،ومن
ارميا يف خطاب الشعب اآلية  ،36ونصه
يف النسخة العربانية :ومساء هيوه ال تزكروا
عود كي مهسا هيوه أليش .ووحي اهلل ال
تذكروا بعد ألن وحي اهلل لرجل .ديباريم
وحرفتم .دبري
وهفخيتيم ايت .كالمه
ّ
ايلوهيم حييم هيوه صيباؤت ايلوهينو.

كالم االله احلي رب اجلنود اهلنا(((.
(ارميا )36 :23

��وه) :إل��ه ،وقد جاءت
كلمة (אֱלוּהַ /إي���ل� ّ
مثل( :אֱלהִ ים צַ ִּדיק/إيلوهيم َصدّ يق) :اله
الصدق وغريها.((( ...

وهي يف هذه اآلية قد اضيفت اليها
كلمة ִ(ּדבְ ֵר ِ
י/دف������ري) :اق���والּ(ִ ،דבְ ֵרי
ِ
אֱלהִ
ים/دفري إيلوهيم) :اقوال االله.

وقد جاءت كلمة (אֱלהִ ים/إيلوهيم)

يف العهد القديم ( )2603مرة ،وجاءت

بصيغتني:

ַּומּׂשָ א יְ הוָה לא ִתזְ ּכְ רּו עוד ּכִי הַ ַּמּׂשָ א

( .1אֱלהִ ים/إيلوهيم) ،بحركة الضم

חַ ּיִ ים יְ הוָה צְ בָאות אֱלהֵ ינו.
اومسا هيوه لو تِزكروا عود كي همَ َّ ّسا
ّ
ِ
فه َفكتِم إت ِدب��ري
يهِ ِيه إلي��ش دب���ارو َ
إيلوهيم َح ّييم هيوه ِصباؤت إيلوهينو.

تكوين  ،28 ،27 ،2 ،1 :1خ��روج :8

ִיהְ יֶה לְ אִ יׁש ְּדבָרו ַוהֲפַ כְ ּתֶ ם אֶ ת ִּדבְ ֵרי אֱלהִ ים
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كلمة (אֱלהִ ים/إيلوهيم) احد اسامء

ووحي اهلل ال تذكروا بعد ألن وحي

ال��رب لرجل كالمه فحرفتم كالم االله
احلي رب اجلنود اهلنا.

(((انظر :البالغي .اهلدى اىل دين املصطفى ،ج
 ،1ص .69

القصري الناقص ،يف اغلب املواضع ،مثل:

 ،28 :9 ،15تثنية ،25 :29 ،23 :21
مزامري .15 :55 ،2 :36

( .2אֱלוהִ ים/إيلوهيم) ،بحركة الضم

الطويلة ،يف موضعني فقط ،مزامري :18

.((( 10 :143 ،47

�(((Gesenius. Gesenius› He
.brew Grammar , p.399
(((אבן שושן .קונקורדנציה החדשה ،כרך
ראשון א–ח ،עמ” .128–139

أ.م .س ّتار الفتالوي

وق��د اختلفت دالل��ة ه��ذا االس��م يف

يف صيغة اجلمع؛ ذلك انه ينتهي بعالمة

 .1للداللة عىل خالق ال��ع��امل ،رب

(ִ-יםِ-/يم) ،اال ان هناك من يرى ان هذه

العهد القديم ،فقد جاء:

السموات واألرض ،وذل��ك يف اغلب

امل��واض��ع التي ج��اء فيها االس���م ،مثل:

تكوين ،12 :22 ،12 ،10 ،3 ،2 :1
قضاة  ،9 :9 ،20 :3صموئيل األول :4
 ،10 :10 ،11صموئيل الثاين :14 ،3 :9
.13

مجع املذكر السامل يف اللغة العربية وهي
امليم هي من الكلمة ال��ذي زي��دت عليه

عالمة اجلمع عىل سبيل التعظيم(.((1

ويبدو ان هناك عالقة بني هذا االسم

(אֱלהִ ים/إيلوهيم) وكلمة (اللهم) يف
العربية ( ،((1إذ يرى بعض العلامء ان كلمة

(اللهم) من االلفاظ السامية املشرتكة،

 .2للداللة عىل اآلهلة ،آهلة الشعوب،

واهن��ا من ال��رك��ام اللغوي القديم(((1؛

 ،6 :10 ،10 :6يشوع  ،15 :24امللوك

هبا االس�ماء يف اللغات السامية وه��و ما

جاء اكثر من ( )100م��رة ،مثل :قضاة
األول  ،5 ،33 :11امللوك الثاين ،3 ،2 :1

.16 ،6

 .3للداللة عىل لقب حمرتم لشيوخ

القضاة من بني ارسائ��ي��ل ،ج��اء يف ()4
مواضع ،خروج ،7 :22 ،6 :21 ،8 :22

.8

 .4للداللة عىل املالئكة ،او رسل

الرب ،جاء يف ( )6مواضع ،مزامري :95
 ،5 :135 ،9 ،7 :97 ،4 :96 ،3اخبار
األيام األول .25 :16

وهذا األسم (אֱלהִ ים/إيلوهيم) اسم

ذل��ك ان امليم كانت السمة التي تنتهي

يسمى بـ (التمييم او التمويم) وال سيام يف
اللغة االكدية التي تعد من اقدم اللغات

(((1ان��ظ��ر :ك�مال ،د .رب��ح��ي .دروس اللغة
العربية ،سوريا  ،1958ص .555
(((1انظر :الفضيل ،د .عبد اهلادي .الالمات،
دراس��ة نحوية شاملة يف ضوء القراءات
القرآنية ،ط  ،1دار القلم ،بريوت ،1980
ص 43؛ السواح ،فراس .مغامرة العقل
االوىل ،ط  ،1دار الكلمة للنرش ،بريوت
 ،1980ص .114
(((1انظر :املخزومي ،د .مهدي .مدرسة الكوفة
ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو ،مطبعة
دار املعرفة ،بغداد  ،1955ص .260

117

الشّ يخ البالغي /القسم الثّاين

السامية( ،((1وق��د ج��اءت ه��ذه الكلمة

ويوجد يف العهد القديم باللغة العربية

وجاء يف قاموس الكتاب املقدس ،ان

(الوهيم) و (هيوه) و (ادون��اي) ،فاالسم

(اللهم) يف القرآن الكريم ( )5مرات (.((1
اهلل اسم « اسم االله خالق مجيع الكائنات

واحلاكم االعظم جلميع العوامل ،والواهب

ك��ل امل��واه��ب احل��س��ن��ة ،واهلل روح غري
حمدود ،ازيل غري متغري يف وجوده وحكمته

وقدرته وقداسته وعدله وجودته وحقه،
وه��و يعلن لنا نفسه بطرق متنوعة ويف
احوال خمتلفة متباينة فيظهر لنا يف اعامله،
وتدبري عنايته ،...،ولكنه يتجىل غاية

التجيل ويظهر ذاته يف الكتب املقدسة،...،

118

((((1التمييم  ،)Mimatiomصوت امليم
ال���ذي يلحق االس���م وال��ص��ف��ة يف اللغة
االك��دي��ة يف حالة املفرد املذكر واملؤنث
ويف حاالت مجع املؤنث وذلك بعد حركة
االعراب مبارشة ،انظر :سليامن ،د .عامر.
اللغة االكدية (البابلية واآلشورية) تارخيها
وتدوينها وقواعدها ،دار الكتب ،جامعة
املوصل  ،1991ص .205
([((1س������ورة آل ع��م��ران[ ،] 26 :س���ورة
املائدة[ ،114:سورة األنفال[ ،]32 :سورة
يونس[ ،] 10 :سورة الزمر]46 :؛ انظر:
عبد الباقي ،حممد فؤاد .املعجم املفهرس
أللفاظ القرآن الكريم .آوند دانش للطباعة،
طهران (د.ت) ،ص .105

ثالث مرتادفات رئيسية السم االله وهي

االول مستعمل كثري ًا يف االصحاح االول

من سفر التكوين ،ويكثر استعامله يف

مزامري  72-42تلك املزامري التي سميت
بمزامري الوهيم ،ويستعمل عىل التبادل
مع االسمني اآلخرين فيام بقي من اسفار

العهد القديم ،ويدل هذا االسم عىل صفة
اهلل كاخلالق العظيم ،وعىل عالقته مع مجيع

شعوب العامل من امم وهيود " (.((1
•(יְ הוָה/هيوه) :اسم الرب

•ذكر البالغي ان التوراة الرائجة

اشارت اىل وحي اهلل ملوسى باللغة العربانية

ان اسمه املقدس جل اسمه (هيوه) (.((1

و (יהוה/هيوه) معبود بني ارسائيل،

وهو اسم علم مفرد مذكر ،وروع��ي يف
وض��ع ه��ذا االس��م ال��دالل��ة ع�لى كينونة
الذات االهلية يف االزل واالبد واحلال(.((1

(((1قاموس الكتاب املقدس ،ص .107
(((1البالغي .اهلدى إىل دين املصطفى ،ج ،2
ص .295
(((1انظر :كامل ،ربحي .دروس اللغة العربية،
ص .567

أ.م .س ّتار الفتالوي

ويبدو ان اصل هذا االسم هو :صيغة

التغيريات( :יְ הוָה/هيوه) (.((1

املستقبل من الفعل (הָ וָה /ه��اف��ا) وهو

وقد تعددت اآلراء حول تفسري اسم

صار ،وجد ،وكان من املفروض ان ُيشكل

 .1ان هذه الصيغة (יְ הוָה/هيوه) تعني

الصورة القديمة للفعل (הָ יָה/هايا) :كان،

(يحُ رك) عىل النحو التايلִ( :יהְ וֶה/يهِ فيه) عىل
قياس االفعال التي من هذا الوزن ،مثل:

(هيوه) ،منها (:((2

(سأكون الذي سأكون) ،او (اكون الذي

اك���ون) ،او (س��أك��ون ال��ذي وع��دت ان

(קנָה/قانا)ְִ ( -יקנ ِ
ֶה/يقنيه) :اشرتى-
ָ

اكونه) وهو تفسري التوراة هلذا االسم.

ول��ك��ن خشية ال��ي��ه��ود النطق هبذا

البقاء عىل ما هو عليه يف افكاره وقراراته

يشرتي.

االس��م ،استعاضوا عنه بكلمة (אֲדונָי/
ادون) :سيدي ( ،((1ثم ارادوا ان يشكلوا

االس م (ִיהְ וֶה/يهِ فيه) عىل نمط اسم (אֲד ו
נָי/ادون����اي) ،فقالوا( :יְ הוָה/هي��وف��اه)،

فأصبحت احلركة املركبة (حطف بتاح)

حتت حرف (אֲَ /أ) حركة سكون منفرد
مع حرف الياء (י/ي) ،واصبحت الفتحة

القصرية (بتاح) حتت حرف الواو (ו/و)

ضمة طويلة ،للوقف عليها قبل حرف
اهلاء (ה/هـ) ،وقد حذفت الواو االوىل،

واستغنوا عنها ب��احل��والم قطان (ضمة
ق��ص�يرة) ،فاصبحت الكلمة بعد هذه

�((1(Gesenius. Gesenius' He
.brew Grammar , p.66

 .2ان اهلل ينسب اىل نفسه صفة

ووعوده.

(((1انظر:عبد التواب ،د .رمضان .يف قواعد
الساميات ،ص 81؛ وه��و ما ذه��ب اليه
الدكتور عبد الوهاب املسريي ،من ان هذا
االس��م (יהוה/هي����وه) يتكون من اربعة
حروف ،ولذا ُس ّمي (ترتاجراماتون) ،أي:
الرباعي ،ولكن يف القرن الرابع عرش ،قرأ
احد الكتاب املسيحيني الكلمة خطأ عىل
اهن��ا (هي��وف��اه) وذل��ك ب��ان وض��ع احل��روف
املحركة لكلمة (אֲ דונָי/ادون������اي) مع

اح��رف (יהוה/هي����وه) االرب��ع��ة فأصبح

(יְהוָה/هي��وف��ا) .انظر :املسريي ،د .عبد
الوهاب .موسوعة اليهودية والصهيونية،
مقال من االنرتنيت.
(((2كنعان ،جرجي .تاريخ هيوه ،منشورات
الدار العربية للعلوم ،ط  ،2بريوت ،1994
ص .115
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 .3ان (יְ הוָה/هي����وه) صيغة مضارع

الغائب من الفعل (הוה/ه���وى) :كان،

االقوام السامية ،وعىل هذا االساس اراد

معنى (אֱהְ יֵה /اه��ي��ه) :اك��ون ،ويكون

جاءوا باالله (יְ הוָה/هيوه) املشتق من اسم

فيكون معنى (יְ הוָה/هي���وه) :يكون ،وان

(יְ הוָה/هي���وه) اسم اهلل حني يتحدث عنه
غ�يره ،وان (אֱהְ יֵה/اه���ي���ه) اس��م علم هلل

حيث يتحدث هو عن نفسه.

اليهود ان يتميزوا عن آهلة الساميني؛ وهلذا

اهلني فارسني ،مها :االول ،آهو رام��زدا،
وهو اله مذكر ،والثاين ،ياهي ،وهو اله

مؤنث ،فصاغوا من االهلني اهل ًا واح��د ًا،

 .4ان اجلذر الذي اشتق منه االسم

وهلذا؛ قالو ان االله كان ثنائي اجلنسية(.((2

ال��ذي من معانيه :سقط ،فيكون معنى
ِ
(املسقط) ،أي :الذي ُيسقط بروقه
االسم

بني ارسائيل ،واح��د ،ولكنه ليس االله
الوحيد يف العامل ،ومن ثم ليس اله البرش

 .5ان االسم (יְ הוָה/هيوه) من كلمة

بني ارسائ��ي��ل وح��ده��م ،ام��ا الشعوب

(יְ הוָה/هي����وه) ،يبدو ان��ه (הוָה/ه���وى):

ورعوده عىل االعداء.

و(יְ הוָה/هيوه) باعتبار موسى واحبار

امجعني ،وهذا االله الواحد مقصور عىل

(ه���وى) العربية ،وال��ت��ي منها :اهل��واء،

واالمم االخرى فلها اهلتها اخلاصة التي

االهوية ،هيب ،أي :انه اله العاصفة.

عدة يف اسفار العهد القديم ،منها :القضاة

وبذلك يكون معنى االس��م :ي�سري يف
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مساكن البابليني واآلم��وري�ين ،وهم من

حتميها وترعاها ،وهذا مانجده يف مواضع

ومن الباحثني من ذهب اىل ان االسم

 ،14 ،2 :11صموئيل االول ،19 :26

فضلوا
إذ ان اليهود منذ كتابة ال��ت��وراةّ ،

ومل ينكر بنو ارسائيل وجود آهلة اخرى

(יְ הוָה/هيوه) مشتق من اسامء آهلة الفرس،
العرق اليافثي اآلري عىل العرق السامي،
وهذا ما أكدته توراهتم يف سفر التكوين :9

( ،27ليفتح اهلل ليافث فيسكن يف مساكن
سام) ،فقد فتح الفرس بابل ،وكانت بابل

دانيال .1 :1

غري اهلهم (יְ הוָה/هيوه) ،ووجود االرباب
املختلفة لدى الشعوب األخ��رى ،مما ال

يتعرض مع ايامهنم برهبم (יְ הוָה/هي���وه)
(((2مهو ،عبد احلميد .اهلل ام هيوه ،ص .79

أ.م .س ّتار الفتالوي

ال��ذي يتميز عن اآلهل��ة األخ���رى ،التي

ليس هو اس ًام بقدر ما هو دليل عىل حضور

ما نسبوا اىل اهلهم (יְ הוָה/هيوه) االشتعال

االسم ،ذلك بان اليهود كانوا يمتنعون عن

زعموا وجودها ،بقوته وجربوته ،وكثري ًا
بنار الغرية منها ،وهذا ما نجده يف اسفار

العهد القديم ،منها :خروج :34 ،3 :20
 ،14تثنية .14 :6 ،7 :5

مع العلم باننا ال نعرف كيف نلفظ هذا

لفظ اسم اهلل احرتام ًا له ،فكانوا يكتبون

احرفه االرب��ع��ة ،وي��ق��رؤون ادون���اي أي

الرب ،فوضع املسورون حركات ادوناي

وج��اءت اش���ارات يف اسفار العهد

عىل احرف هيوه ،فأصبحت هيوفاه ،واما

منها :خروج  ،25 :23تثنية :13 ،13 :6

االربعة بكرييوس ال��رب ،وهكذا فعل

القديم حتث عىل عبادة (יְ הוָה/هي����وه)،

 ،4يشوع  ،5 :22صموئيل األول :12
 ،24 ،20واشارات اخرى لبني ارسائيل

ان ال يعبدوا آهلة اخ��رى ،منها :خروج

 ،14 :34تثنية  ،16 :7يشوع ،7 :23

واش��ارات حتذير من عدم عبادة (יְ הוָה/

هيوه) بالتحديد ،منها :تثنية ،7 ،6 :13
.((2( 17 :30

وقد اوح��ى ال��رب باسمه ملوسى كام

جاء ذلك يف سفر اخلروج ،5 :15 ،11 :3

ويف تفسري هذا الوحي واالدالء باالسم،

يقول االب اسطفان رشبنتيه :ان هذا
االدالء من الرب باسمه ملوسى ،يف الواقع

(((2ان��ظ��ر :كنعان ،جرجي .تاريخ هي��وه ،ص
.218–215

الرتمجة السبعينية فقد ترمجت االحرف
املسيحيون االوائل.((2(

ويذكر ابن شوشان ان هلذا االسم يف

اللغة العربية صورتني ،مها( :יְ הוָה/هيوه)

و (י ֱהוִה/يهِ وه) ،وهو اسم اله ارسائيل يف

اسفار التوراة (املقرا) الذي يضم الصفات

كلها (הָ יָה/هايا) :كان ،أي :امل��ايض ،و
(הוֶה/هوفيه) :يكون ،أي :احل��ارض ،و
(ִיהְ יֶה/يهِ ِيه) :سيكون ،أي :املستقبل(.((2

وي��ب��دو ان اس��م (יהוה/هي�����وه) من

(((2رشبتتيه ،االب اسطفان .دليل اىل قراءة
الكتاب املقدس ،نقله اىل العربية :االب
صبحي محوي اليسوعي ،ط  ،4دار املرشق،
بريوت  ،1983ص .73
(((2אבן שושן .המלון החדש ،כרך שלישי
י–מ ،עמ” .943
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االسامء السامية القديمة ،إذ وجد يف عدد

َه ّشيم) العربية ،بمعنى :االسم(.((2

ويف برديات جزيرة الفيلة (ارامية جزيرة

القديم ( )6639مرة ،منها :تكوين ،4 :2

اشار اليه (وليم ديورانت) من ان هذا االله

 ،31تثنية  ،5 :5يوشع  ،27 ،8 :8مزامري

(יָהּו/ياهو) وان اليهود اختذوه اهل ًا ايض ًا

خمترصات ،عبارة عن حرفني ،مثل (יָה/

ويذكر الدكتور عبد الوهاب املسريي

مثل (אֲדונָי/ادون����اي) :سيدي( ،עִ לְ יון/

אֲׁשֶ ר יְ הוָה/هيويه اشري هيوه) ،أي :خيلق

وغالب ًا ما تُشكل احل��روف الثالثة

צְ בָאות/هيوه صفاؤت) ،أي :رب اجلنود،

هيو) مقطع ًا يف اسامء العلم العربية ،فهو

من النصوص املسامرية واالوجاريتية

وقد جاء اسم (יהוה/هيوه) يف العهد

الفيلة) ،وكان من آهلة الكنعانيني ،وهو ما

 ،7 ،5خروج  ،21 ،20 ،30 :9عدد :36

كان احد آهلة كنعان ويسمى (יָה/ياه) او

 ،12((2( :84 ،18 :72وقد تنوب عنه

بعد ان صاغوه بالصورة التي ارادوها(.((2

ان (هي��وه) صيغة خمترصة لعبارة (יְ הוֶה
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ي��اه) او (יְ יָ/ييا) ،او تنوب عنه اس�ماء،
عليون) :العايلׁ( ،שַ ּדָ י/شدّ اي) :القدير.

الذي هو موجود ،او لعلها اختصار (יְ הוָה

االوىل من اسم (יהוה/هيوه) وهي (יהו/

وهو من اكثر االسامء قداسة ،وكان اليهود

يأيت صدر ًا لبعض االسامء ،ملثل( :יְ הוׁשָ

االعظم فقط داخل قدس االقداس يف يوم

هي���ورام) :ال��رب س�ما ،وع��ج��ز ًا يف بعض

ال يتفوهون به ،وك��ان يتفوه به الكاهن

הּורם/
פָט/هيوشافاط) :الرب حكم( ،יְ ָ

الغفران ،فكانوا يستعملون كلمة (אֲדונָי/

االس�م�اء ،مثل( :אֵ לְ יָהּו/ال���ي���اه���و) :ايل

بمعنى :سيدي ،او موالي ،لالشارة اىل

ويأيت احلرفان (יו/يو) للداللة عىل اسم

ادوناي) العربية ،او (كرييوس) اليونانية،

االله ،ثم اصبحوا يستعملون كلمة (הַ ּׁשֵ ם/
(((2ان��ظ��ر :دي��وران��ت ،وليم .قصة احلضارة،
ترمجة :حممد بدران ،القاهرة  ،1956ج ،2
م  ،1ص .430

الرب( ،נ ְַת ְניָהּו/نتنياهو) :اعطى الرب،

(((2ان���ظ���ر:امل���س�ي�ري ،د .ع��ب��د ال��وه��اب.
موسوعة اليهودية والصهيونية ،مقال من
االنرتنيت.
(((2אבן שושן .קונקורדנציה החדשה ،כרך
שני ט–ס ،עמ” .820–834

أ.م .س ّتار الفتالوي

ال��رب يف بعض االس�ماء ،مثل( :יְ ונָתָ ן/

والغامم ،ويف العاصفة طريقه ،والسامء

وجاء يف قاموس الكتاب املقدس ان

وهذه الصفات معظمها كانت تطلق عىل

 ،)15ومنذ عهد اهلل مع موسى عىل جبل

 .2اله الرعد ،اله املجد ارعد (،((3

يوناتان) :الرب اعطى.

��وه) اسم من اس�ماء اهلل (خ��روج :17
(يهَ ْ� َ
حوريب يطلق عليه هيوه (خروج ،)3 :6
ويف سفر اشعيا يصبح الس��م هي��وه وقع
جديد يدل عىل رسمديته ،اله الدهر (اشعيا

 ،)28 :40انا االول وانا اآلخر (اشعيا :41

مركبته ،املايش عىل اجنحة الريح (،((2

االله (بعل) يف النصوص االوغاريتية.

وه��ذه من الصفات التي كان ُيعرف هبا

االله (هدد) اآلرامي.

 .3خالق العامل ،يقتل احلية اهلاربة،

والتنني ،ولوياثان ( ،((3وهذه صفات آهلة

يصور (او
 ،)12 :48 ،6 :44 ،4قبيل مل ّ

بابل وكنعان ،فاالله (مردوخ) البابيل يقتل

 ،)10ومنذ اواخر القرن الرابع قبل املسيح

الكنعاين ،يقتل احلية امللتوية ذات الرؤوس

يكون) اله ،وبعدي ال يكون (اشعيا :43
ّ
فمنع
تزايد اخلوف من تدنيس اسم (هيوه)ُ ،

الشعب من النطق به ،واصبح ال يستطيع
التلفظ به اال رئيس الكهنة عند تالوة
الصالة واعطاء الربكة يف اهليكل (.((2

اما صفات (יְ הוָה/هيوه) فأكثر صفاته

مستمدة م��ن ص��ف��ات اآلهل���ة امل��وج��ودة
آنذاك ،التي كانت الشعوب السامية تدين

هبا ،ومن صفاته:

 .1راك��ب الغيوم ،ويركب السامء

(((2ان���ظ���ر :ق��ام��وس الكتاب امل��ق��دس .ص
.1097–1096

تنني املياه االوىل (تيامات) ،واالله (بعل)

السبعة (لوياثان).

فض ً
ال عن صفات اخرى ،أطلقت عىل

االله (יְ הוָה/هيوه) يف العهد القديم ،منها:
الشكل االنساين ،تكوين  ،28-27 :1اله

حزين ،قد حزن ألنه خلق الناس ،تكوين

 ،7-5 :6اله ن��ادم عىل فعله ،صموئيل
(((2انظر :تثنية  ،26 :33مزامري  ،4 :68ناحوم
 ...،3 :1الخ.
(((3انظر :ايوب  ،2 :37مزامري ...،3 :29
الخ.
(((3انظر :مزامري  ،10 :89ايوب ،13 :26
اشعيا  ...،9 :51الخ.
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األول  ،12-10 :15اله اجلنود ،امللوك

كونه معصوم ًا عن الذنوب وارتكاب

و ُيعلل احد الباحثني سبب وجود

بالنبوة والرسالة عىل األم��ر األول ،اما

اليهودية ،بقوله " :لقد ُأدخل هيوه يف

بامثلة من كتب العهدين عصمة النبي

الثاين .37-35 :19

االهل�ي�ن (هي���وه) و (اي���ل) يف ال��دي��ان��ة
اسفار التوراة ،بعد ان ُقيض عىل دولة
بابل ،وادخله اليهود ليتخلصوا من

ايل اله البابليني الكبري ،وقد ُو ضع هيوه

ليكون بدي ً
ال من ايل ،لكنه مل يستطع ان

األمر الثاين ففيه ثالثة وج��وه ،ذكر فيها

والرسول (.((3

ويف الفصل الرابع من املقدمة نفسها،

اشار البالغي اىل ظاهرة الدس والكذب
يف العهدين حول نسبة الكذب واخلداع

حيل حمله ،وهلذا؛ ابقت الديانة اليهودية

اىل االنبياء ،وقوله :ان اهل الكتاب قد

هي��وه االول ،واي��ل الثاين او امل��رادف

عصمة االنبياء يف التبليغ ،وحجتهم يف ذلك

االهل�ين مع ًا؛ ايل وهي��وه عىل ان يكون
ليهوه" (.((3

•(יׁשְ בִ ים/يوشفيم) :جالسون

اتفقوا عىل االع�ت�راف والتسليم بلزوم
ليست اال نحو ما ذكرنا من دليل العقل
يف رعاية الغاية املطلوبة من الرسالة وماذا

•ذكر البالغي يف املقدمة الثامنة

تراهم يصنعون يف ما ورد يف كتبهم التي

حقيقة الرسول ،ال��ذي هو انسان كامل

االنبياء اىل الكذب يف تبليغ الوحي عىل

التي بحث فيها الرسالة والنبوة ،وبيان
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القبائح ،وقد اتفق اهل امللل القائلون

يرسله اهلل اىل البرش ليكلمهم وهيدهيم اىل

الصواب ،وان الغاية من ارساله رمحة من
اهلل ملن يدعوهم النبي ،ويلزم يف حتصيل
هذه الغاية امران ،احدمها كون الرسول

معصوم ًا يف التبليغ غري متهم فيه ،وثانيهام
(((3مهو ،عبد احلميد .اهلل ام هيوه ،ص .30

ينسبوهنا اىل الوحي واالهلام من نسبة بعض
وجه الرصاحة التي ال حيوم حوهلا مقبول

التأويل ،اتراهم يعدلون عن دليل العقل

ويقولون بكذب النبي يف التبليغ تعبد ًا بام
يف كتبهم ام يعرتفون بأن ما ينادي برصاحته

(((3انظر :البالغي .اهلدى اىل دين املصطفى ،ج
 ،1ص .81-77

أ.م .س ّتار الفتالوي

بكذب االنبياء يف التبليغ ليس من الوحي

واالهلام بل هو مدسوس فيه.((3(

عرش امللوك األول وترمجها هكذا:

وبينام مها جالسان عىل املائدة يأكالن

بعد ذل��ك ،يذكر البالغي من مجلة

حتى وردت نبوة من عند اهلل اىل نبي اهلل

اىل االنبياء ،ما ذكر يف الثالث عرش من

يف حني ان نص األصل العرباين هكذا:

شواهد التوراة يف نسب الكذب واخلداع
امللوك األول ،ان الشيخ النبي الساكن
يف بيت إيل املوصوف بانه كان اليه كالم
الرب للتبليغ قد كذب عىل شمعيا رجل

اهلل بدعوى الوحي وتكليم مالك الرب له
حتى محله بكذبه عىل اهلل وعليه ،وخداعه

بدعوى الوحي عىل خمالفة امر اهلل واوقعه
يف هلكة النكال ،وكيف ح��اول مرتجم
الرتمجة العربية للتوراة املطبوعة سنة

1881م ان جيعل هذا النبي من الكاذبني يف

اصل دعوى النبوة ،الجل ان يتخلص من
االعرتاض عليهم بكذب النبي احلقيقي يف
التبليغ ،فحرف الفقرة العرشين من ثالث

(((3انظر :البالغي .اهلدى اىل دين املصطفى،
ج  ،1ص  ،84وقد اشار البالغي اىل ذلك
يف هناية الفصل الرابع بعد ذكره ألدلة من
كتب العهدين تنسب الكذب واخلداع اىل
االنبياء ،وقوله :ان هذا ال��ذي نسب يف
العهدين اىل هؤالء مما يلزم منه الكذب يف
التبليغ عن اهلل مكذوب عليهم مدسوس يف
الكتب االهلامية .ص .91

الذي رده النبي الكاذب.

وهييهم .يشبيم .ال هشلحن .وهييي.

دبر .هيوه .ال .هنبئ

وكانا جالسني اىل املائدة وكان كالم

اهلل اىل النبي

اشري .اشيبو ويقرأ .ال ايش .هألوهيم.

اشري باء ميهوده .المر

الذي رده ودعا رجل االهنا الذي جاء

من هيوذا قائال

كه .امر .هيوه يعن كي مريت يف هيوه.

هكذا قال اهلل اداة تعليل اداة تعليل

ايض ًا عصيت فم أي قول وما يف معناه اهلل.
فزاد املرتجم عىل االصل العرباين لفظ

يأكالن ،ولفظ النبي الكاذب(.((3

ويظهر م��ن األص���ل ال��ع�بري لآلية

 20من االصحاح  13من سفر امللوك
األول ،صحة ما ذهب اليه البالغي ،فال

(((3انظر :البالغي .اهلدى اىل دين املصطفى ،ج
 ،1ص .85-84

125

الشّ يخ البالغي /القسم الثّاين

نجد اشارة لألكل او الطعام ،او اشارة اىل
الكذب فيها.

(امللوك األول )20 :13

וַיְ הִ י הֵ ם יׁשְ בִ ים אֶ ל-הּׁשֻ לְ חָ ן וַיְ הִ י ְּדבַ ר-

יְ הוָה אֶ ל-הַ ָּנבִ יא אֲׁשֶ ר הֱׁשִ יבוַ 21 .וּיִ ְק ָרא

אֶ ל-אִ יׁש הָ אֱלהִ ים אֲׁשֶ ר ּבָא מִ יהּודָ ה לֵ אמר
ּכה אָ ַמר יְ הוָה יַ עַ ן ּכִי מָ ִריתָ ּפִ י יְ הוָה...

القديمة ( ،((3وجاء بصيغة (ي ش ب)

يف عربية العهد ال��ق��دي��م( ،((3وبصيغة

(ي ث ب) يف االوغاريتية( ،((4وآرامية

العهد ال��ق��دي��م( ،((4وال�سري��ان��ي��ة(،((4
والسبئية(.((4

َ
ב/ياشف) يعد من
وهذا الفعل (יָׁשַ

فيهي هيم يوشفيم إيل ّ
هشوحلان فيهي

االفعال معتلة الفاء بالياء ،من نمط االفعال

إيل إيش هاإيلوهيم أشري با ميهودا ليئمور

الياء (فاء الفعل) يف املستقبل ،وترصف

ِد َفر هيوه إيل هنّايف أشري هيشيفو 21 .فيقرا

كو آ َمر هيوه َي َعن كي ماريتا يب هيوه...

وكان (هم) جالسني عىل املائدة وكان

كالم اهلل اىل النبي الذي رده 21 .ودعا
رجل اهلل الذي جاء من هيوذا قائ ً
ال هكذا

قال اهلل ألنك عصيت قول اهلل...

(יׁשְ בִ ים/يوشفيم) :جالسون ،اسم

فاعل مجع مذكر ،مفرده (יוׁשֵ ב/يوشيف)،
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النقوش الفينيقية( ،((3والنقوش العربية

َ
ב/ي���اش���ف) :جلس،
اص��ل الفعل (יָׁשָ

سكن ،قطن ،عاش ،اقام (.((3

جاء هذا الفعل بصيغة (ي س ب) يف

(((3אבן שושן .המלון החדש ،כרך של�י
שי י–מ ،עמ” 497؛ قومجان .قاموس
عربي-عريب ،ص .321

التي فاؤها ياء غري اصلية ،وحتذف منها

مكسورة العني ،نحو:

�((3(Tomback, R., A Compara
.tive Semitic Lexicon. p. 130
((3(Hoftijzer, J. Jongeling, K,
–Dictionary of the North
West Semitic Inscriptions.
.p. 473
�((3(Brown. A Hebrew and Eng
.443-lish Lexicon , p. 442
Ugaritic Text� ,.((4(Gordon, C C
.book. p.416
�((4(Brown. A Hebrew and Eng
.lish Lexicon , p. 1096
�((4(Costaz, L., Dictionaire Sy
.rique–Français. p. 146
(((4بيستون وآخ���رون .املعجم السبئي .ص
.165

أ.م .س ّتار الفتالوي

َ
י/ي���اش���ف���ت���ي:
 -امل�����ايض :יָׁשַ בְ ִּת

.((4( 12 :5

 -امل��س��ت��ق��ب��ل :אֵ ׁשֵ ב/إي���ش���ي���ف:

(كاتبون)

 األمرׁ :שֵ ב/شيفِ :اجلس(خماطب)

العهدين للنصارى يف االحتجاج هبام

جلست(متكلم)
ُ

سأجلس(متكلم)

•(ספְ ִרים/س����وف����ري����م) :كتبة

•ذكر البالغي ان ال حجة لكتب

 -اس��م ال��ف��اع��ل :יוׁשֵ ב/يوشيف:

عىل املسلمني ،وذكر لذلك وج��و ٌه ستة،

وقد جاء هذا الفعل يف العهد القديم

بعض بالتحريف ،ومن مجلة الشهادات،

( )217مرة ،بصيغة اسم الفاعل املذكر

نحن حكامء ورشيعة الرب معنا حق ًا انه اىل

جالس(غائب) (.((4

كان الوجه الثالث هو شهادة بعضها عىل

( )815مرة ،جاء بصيغة اسم الفاعل يف

ما جاء يف ثامن ارميا ( )8كيف تقولون

(יושֵ ב/يوشيف) يف ( )129موضع ،منها:

الكذب حوهلا قلم الكتبة الكاذب ،ونصه

قضاة  ،9 :16وبصيغة اسم الفاعل املؤنث

انحنو وتوراة هيوه اتانوا اكم هنيه لشيقري،

منها :الوي�ين  ،23 :15قضاة ،7 :18

معنا لكن هوذا للكذب ،عاساه عيط شقري

تكوين  ،12 :14 ،20 :4عدد ،29 :13

(יוׁשֶ בֶת/يوشيفيت) يف ( )20موضع،

زكري ا  ،7 :7وبصيغة اسم الفاعلني (יוׁשְ
בִ ים/يوشفيم) يف ( )70موضع ،منها:
ارميا  ،12 :36 ،25 :17حزقيال :38

 ،11وبصيغة اسم الفاعالت (יוׁשבות/

يوشفوت) يف ( )3مواضع ،امللوك األول
 ،17 :3حزقيال  ،14 :8نشيد األناشيد

(((4ان��ظ��ر :عليان .قواعد اللغة العربية ،ص
.203-202

يف النسخة العربانية اخياه تومريوا حاخاميم

كيف تقولون حكامء نحن ورشيعة الرب
سوفرييم ،صنعها قلم كذب الكتبة (.((4
(ارميا )8 :8

ְתורת יְ הוָה
אֵ יכָה תאמְ רּו ֲחכָמִ ים ֲאנַחְ נּו ו ַ

אִ ּתָ נּו אָ כֵן הִ ּנֵה לַ ּׁשֶ ֶקר עָ ׂשָ ה עֵ ט ׁשֶ ֶקר ספְ ִרים
اخيا تومريو َحخاميم انحنو َفتورة هيوه

(((4אבן שושן .קונקורדנציה החדשה ،כרך
שני ט–ס ،עמ” .936-937
(((4انظر :البالغي .اهلدى اىل دين املصطفى ،ج
 ،1ص .70–69
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إتّانو آخني هنّيه ّ
لشيقري عاسا عيط شيقري

مرة ،جاء بصيغة املفرد (סופֵר/سوفري) ،يف

كيف تقولون :نحن حكامء ورشيعة

 ،2 :45ارميا  ،12 :36وج��اء بصيغة

سوفريم.

ال��رب معنا .ام��ا ت��رون ان قلم الكتبة
حوهلا اىل الكذب.
الكاذب ّ

(ספְ ִרים/سوفريم) :كتبة ،اسم فاعل

اجلمع املذكر السامل (סופְ ִרים/سوفريم)

يف ( )6مواضع ،منها :امللوك األول ،3 :4
اخبار األيام األول .((4( 55 :2

يف صيغة اجلمع املذكر ،مفرده (סופֵר/

ويذكر قاموس الكتاب املقدس ،انواع

سا َفر) :عدّ  ،حسب ،احىص ،ومن االسم

 .1كاتب عمومي ،وك��ان يستأجر

سوفري) :كاتب ،من الفعل الثالثي (סָ פַ ר/
(סֵ פֶר/سيفري) :كتاب ،جملد ،سجل(.((4

الكتّاب ،وهم:

لكتابة ما يتىل عليه (ارميا  ،)18 ،4 :36او

سمى
واسم الفاعل يف اللغة العربية ُي ّ
ايض ًا بـ (זְ ַמן הו ِ
ֶה/ز َم���ن هوفيه) :الفعل

 .2ام�ين رس ،ك��ات��ب حكومي ،او

وزن اسم الفاعل ،وفيام ييل طريقة ترصيفه

 ،)8 :4وكان الالويون يقومون بوظيفة

احل��ارض (املضارع احل��ايل) ،و ُيصاغ عىل

(:((4

الشخص

اسم الفاعل/املضارع احلايل

 .1متكلم ،خماطب ،غائب

ּפו ֵעל/بوعيل

 .3متكلمني ،خماطبني ،غائبني

ּפועְ לִים/بوعليم

 .2متكلمة ،خماطبة ،غائبة

.4متكلامت ،خماطبات ،غائبات
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( )48موضع ،منها :قضاة  ،14 :5مزامري

ּפועֶ לֶת/بوعيليت

ּפועְ לות/بوعلوت

وقد ورد هذا االسم يف العهد القديم ()54
(((4אבן שושן .המלון החדש ،כרך רביעי
מ–ס ،עמ” 1835-1836؛ قومجان.
قاموس عربي-عريب ،ص .611
(((4ان���ظ���ر :ك�م�ال .ق��واع��د ال��ل��غ��ة ال��ع�بري��ة،
ص.193-189

لتنظيم املعامالت او السجالت القانونية.

موظف (امللوك الثاين  ،10 :12عزرا
الكتّاب يف عمل ترميم اهليكل (اخبار
األيام الثاين .)13 :34

 .3كاتب الناموس واالجزاء االخرى

من العهد القديم ،واشهرهم عزرا الكاتب،
الذي كان مل ًام بالرشيعة املوسوية ،واراد
القيام هبا لكي يع ّلم بني ارسائيل الفرائض
والقضاء (عزرا .)10 ،6 :7

(((4אבן שושן .קונקורדנציה החדשה ،כרך
שני ט–ס ،עמ” .1500-1501

أ.م .س ّتار الفتالوي

وكان يلتف حول كاتب مشهور مجاعة

(רואִ ים/روئيم) ،يف :اشعيا .((5( 10 :30

من الطالب يتتلمذون عليه ،وقد تقدمت

وجاءت عبارة (אִ יׁש הָ אֱלוהִ ים/إي���ش

بابل ،إذ انقطع الوحي اليهودي عندئذ

( )76مرة ،تدل عىل النبي ،رجل اهلل ،منها:

بني ايدهيم (.((5

األول  ،10 :9امللوك األول ،7 ،5 ،4 :13

صناعة الكتابة كثري ًا بعد رجوع اليهود من

هاإيلوهيم) :رجل اهلل ،يف العهد القديم

وبقي عليهم ان يدرسوا االسفار املوجودة

تثنية  ،1 :33قضاة  ،8 ،6 :13صموئيل

•(הָ רואֶ ה/ه���اروئ���ي���ه) :ال��رائ��ي

 ،29 ،11امللوك الثاين .((5( 22 ،21 :4

•ذكر البالغي ان النبي يف زمان

هي لفظة (נָבִיא/ن���ايفء) :النبي ،وهي اسم
مشتق من الفعل املضعف العني ( ִנּבָא/نِ ّبا):

واسم (הָ רואֶ ה/هاروئيه) اسم فاعل

العهد القديم ( )315مرة ،للداللة عىل النبي

الفعل ָ(ראָ ה/رائا) :رأى ،نظر ،وقد جاء هذا

 ،7تثنية  ،18 ،2 :13قضاة  ،8 :6جاء يف

عىل النبي ،او الذي يشاهد ،كام يف :صموئيل

نفيئيم) :انبياء ،منا :صموئيل االول،20:19

(النبي)

سمى (الرائي) ،ويسمى
صموئيل ونحوه ُي ّ
ايض ًا يف العهد القديم (رجل اهلل) (.((5

معرف هباء التعريف يف اللغة العربية ،من

واللفظة االساس يف الداللة عىل النبوة

تن ّبأ ،جاء بالوحي( ،((5ورد هذا االسم يف

ومن يسلك طريق االنبياء ،منها :تكوين :20

االسم يف العهد القديم ( )12مرة ،للداللة

( )139موضع بصيغة مجع املذكر (נְבִיאִ ים/

االول  ،19 ،18 ،11 ،)2(9 :9اخبار

ملوك االول  ،20 :18اشعيا .((5( 10 :29

االيام االول ،29 :29 ،28 :26 ،22 :9

اخبار االيام الثاين  ،10 ،7 :16اشعيا :28

 ،7وجاءت مرة واحدة بصيغة اجلمع املذكر
(((5انظر :قاموس الكتاب املقدس ،ص–759
.760
(((5انظر :البالغي .اهلدى إىل دين املصطفى ،ج
 ،2ص .313

(((5אבן שושן .קונקורדנציה החדשה ،כרך
שלישי ע–ת ،עמ” .1978
(((5אבן שושן .קונקורדנציה החדשה ،כרך
ראשון א–ח ،עמ” .99
(((5אבן שושן .המלון החדש ،כרך רביעי
מ–ס ،עמ” 1606–1607؛ قومجان.
قاموس عربي-عريب ،ص .525
(((5אבן שושן .קונקורדנציה החדשה ،כרך
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وللنبوة مفهوم واس���ع يف الديانة

هومنقوةخارجةعنه،والنبوةعنداليهودهي

صاحب رشيعة عامة شاملة ،ب��ل هي

املستقبلية ومصري الشعوب واملدن واالقدار

اليهودية ،فال يشرتط يف النبي ان يكون
اشبه بالوظيفة او هي عنرص مزدوج ديني
ودنيوي ،ساموي واريض(.((5

والنبي عند اليهودُ ،يعرب عنه انه فم

بوحيخاصمنزلمناهللعىلفمانبيائه.

وقد تكاثر عدد االنبياء حوايل القرن

احلادي عرش قبل امليالد ،وكان مههم تقوية

اهلل والشعبُ ،يسمع الناس ك�لام اهلل،

االيامن باهلل وتشجيع اليهود عىل الصمود،

او مرتجم ،اور جل اهلل.

تلك املدارس اسم ابناء االنبياء (ملوك الثاين

ويوصل كالم الشعب هلل ،او كاتب ملهم،

وكانت هلم مدارس ،وقد اطلق عىل طالب

واالنبياء حسب التقليد اليهودي برش

 ،)5 ،3 :2وكان اهلل خيتار من بني هؤالء

عاديون خيطئون ،واحلكمة من خطأهم

اهلل يواجوهن انبياء مزيفني من غري اليهود،

خاطئون ،أي غري معصومني ،وهم اناس
ه��ي ان حكمة اهلل اقتضت ان يكونوا

كذلك الن اهلل سبحانه وتعاىل اراد ان
يبعث اىل اخل ّطائني خ ّطائني مثلهم(.((5

التالميذ عدد ًا ويقبلهم انبياء له ،وكان انبياء

وانبياء كذبة من اليهود انفسهم.

وق��د ك��ان االن��ب��ي��اء م��ن ع�ماد احلياة

يف املجتمع العربي ،وكانوا مع احلكامء

وجاء يف قاموس الكتاب املقدس ان النبي

والكهنة ،مستشاري رجال الدولة ومقرري

دون ان يكون ذلك اليشء من بنات افكاره ،بل

 ،)18 :18وكانت نبواهتم عىل ان��واع:

هو من يتكلم او يكتب عام جيول يف خاطره،
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االخبار عن اهلل وخفايا مقاصده ،وعن االمور

שני ט–ס ،עמ” .1365–1367
(((5انظر :عيل ،د .فؤاد حسنني .اليهودية واليهودية
املسيحية ،معهد البحوث والدراسات جامعة
الدول العربية ،1968 ،ص .18
(((5ان��ظ��ر :حم��م��ود ،مصطفى .ال��ت��وراة ،دار
العودة ،ط  ،1بريوت  ،1972ص .63

مصائرها زمن السلم ويف احلروب (ارميا

كاالحالم (دانيال  ،)2الرؤيا (اشعيا ،)6
والتبليغ (امللوك االول .)22-20 :13

ويف العهد القديم ستة عرش سفر ًا

خاص ًا لستة عرش نبي ًا ،هم:

 .1انبياء ما قبل السبي البابيل:

أ.م .س ّتار الفتالوي

ي��ون��ان ،ع��ام��وس ،ه��وش��ع ،اشعيا،

ميخا ،ناحوم ،صفنيا ،ارميا ،حبقوق.
 .2انبياء ايام السبي البابيل:

دانيال ،حزقيال.

أي اثنني ،وان املتكلف واملتعرب اعرتضا يف
ان القرآن ذكر االلواح بصيغة اجلمع (.((5

ج��اءت كلمة (לּוחַ
/ل���وح) :ل��وح ،يف
َّ

العهد القديم ( )43مرة ،جاءت يف ()5

انبياء ما بعد السبي البابيل :حجي،

مواضع هبذه الصيغة املفردة ،كام يف :اشعيا

وهناك انبياء ليس هلم اسفار ،هم :اخنوخ

نشيد االناشيد  ،)9 :8وجاءت بصيغة مجع

موسى،بلعام،صموئيل،داود،ناثان،صادوق،

ان (ות/وت) عالمة اجلمع املؤنث السامل يف

زكريا ،عوبديا ،مالخي ،يوئيل.

(ادري��س) ،نوح ،ابراهيم ،يعقوب ،هارون،
اخيا ،عدّو ،شمعيا ،عزريا بن عوديد ،حناين،

ياهو بن حناين ،ايليا ،اليشع ،ميخا ،زكريا بن
هيوياداع،عوديد،يدوثون(.((5

 ،8 :30ارميا  ،1 :17امثال ،3 :7 ،3 :3
املؤنث السامل (לּוחות/لوحوت) :الواح ،اذ

اللغة العربية ،يف ( )38مرة ،كام يف :خروج

15 :32 ،)2( 18 :31 ،8 :27 ،12 :24

(،)2( 4 ،)3( 1 :34 ،19 ،)2( 16 ،)2

לּוחות/لوح ،لوحوت):
•(לּוחַ ،
َّ

 ،7 :38 ،29 ،28تثنية :9 ،19 :5 ،13 :4

ذكر البالغي يف مسألة االل��واح التي

( ،5 ،4 ،)2( 3 ،)2ملوك اول :8 ،36 :7

لوح ،الواح

اعطيت ملوسى ،ان التوراة رصحت يف

بعض املقامات بأهنام لوحان اثنان حيث
رصح االصل العرباين بقوله (شني لوحت)،

ويف بعض املقامات قال (لوحت) (خروج

2 ،1 :10 ،17 ،15 ،)2( 11 ،10 ،)2( 9

 ،9حزقيال  ،5 :27حبقوق  ،2 :2اخبار
االيام الثاين .((6( 10 :5

وال يأيت املثنى من هذه اللفظة اال بقرينة
كلمة(ׁשֵ נ ِ
ִי/شني) :اثنني،ذلكاناللغةالعربية

 ،)12 :24وهذه يف اللغة العربانية كلمة مجع

خت ّلصتمنالكلامتاملثناةعربتارخيهااللغوي،

(((5ان���ظ���ر :ق��ام��وس الكتاب امل��ق��دس .ص
.952–949

(((5البالغي .اهلدى إىل دين املصطفى ،ج ،2
ص .222–221
(((6אבן שושן.קונקורדנציה החדשה ،כרך
שני ט–ס ،עמ” .1102–1103

ال خترج اىل التثنية اال بالتقييد بلفظة (شني)
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ومليبقسوىبقايالكلامتمثناةبحكموجودها

واذاكان االسم املرادتثنيتهمؤنث ًايفمفردهجيمع

اللغة العربية هي (–ִיםَ-/يم) تلحق االسم

/لوح) اسم مفرد مذكر،
وكلمة (לּוחַ ّ

يف الطبيعة مركبة من شقني ،وعالمة املثنى يف
املفرد مذكر ًا كان ام مؤنث ًا ،اي انه ُيشكل احلرف

جيمع مجع ًا شاذ ًا عىل مجع املؤنث السا مل (לוּ

االخري من االسم املفرد بالفتحة (البتاح)،

חות/لوحوت) ،وبام انه مذكر يف املفرد ،فقد

 -اعضاء جسم االنسان املثناة ،مثل:

عىل املثنى ،وقد ورد يف العهد القديم بصيغة

وتتمثلبقايااملثنىيفاللغةالعربيةيف:

(עַ ִין-עֵינִַיםَ /عنيَ -عينَيم) :عني-عينني.

 اسامء الزمن ،مثلׁ( :שָ נָהׁ-שְ נ ַָתִים/ِ
شانا–شناتَيم) :سنة-سنتني.
 اسامء املالبس املزدوجة ،مثل( :מִ כְمخِ
ناسيم) :بنطلون.
נָסַ ִיםَ /
 -اسامء العدد املثناة ،مثلׁ( :שְ נִַים/

ِشنَيم) :سنة–سنتني.

 ادوات الصناعة املثناة ،مثل( :מִ סְ ּפָِ
سباريم) :مقص.
ַרִים/م َ

اما بقية االسامء ،فالطريقة العامة لتثنيتها
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ويسبقهاسمالعدد(ׁשְ תֵ י/شتَي)(.((6

(التثنية الصناعية) ،فتصاغ برتكيب اضايف
يتكون من اسم العدد (ׁשְ נ ِ
ִַים/شنَيم) :اثنان،

واسم العدد (ׁשְ ַּת ِ
ִים/شتَيم) :اثنتان ،ويف حالة

االضافة (ׁשְ נֵי/شنَي) و (ׁשְ תֵ י/شتَي) ،قبل
االسماجلمع،فإذاكاناالسماملرادتثنيتهمذكر ًا

يفمفردهجيمعويسبقهاسمالعدد(ׁשְ נֵי/شنَي)،

جاء قبله اسم العدد (ׁשְ נֵי/شنَي) للداللة
املثنى (ׁשְ נֵי לּוחות/شنَي لوحوت) :لوحني،
يف ( )17موضع ،كام يف:

خروج ،1 :34 ،15 :32 ،18 :31

 ،29 ،)2(4تثنية ،10 :9 ،19 :5 ،13 :4
 ،)2( 3 ،1 :10 ،17 ،15 ،11امللوك
االول  ،9 :8االخبار الثاين .((6( 10 :5

وقد تنوعت داللة كلم ة (לּוחַ  ،לוּ

חות/لوح ،لوحوت) يف العهد القديم،
ّ

فقد جاءت يف ( )4مواضع كلقب لقلب

ב/لوح
االنسان ومركز ذاكرته( ،לּוח הּלֵ
ّ

ه ّليف) :لوح القلب ،يف :ارميا ،1 :17
امثال  ،3 :7 ،3 :3نشيد االناشيد .9 :8

(((6رب��ح��ي ،د .ك�مال .دروس اللغة العربية،
ص 104–103؛ عليان ،د .سيد سليامن.
قواعد اللغة العربية ،ص .138 -135
(((6אבן שושן.קונקורדנציה החדשה ،כרך
שני ט–ס ،עמ” .1102–1103

أ.م .س ّتار الفتالوي

وجاءت يف ( )3مواضع للداللة عىل

لوحي حجر ،وعىل الوجهني (خروج :31

لوحي العهد (לּוחות הַ ּבְ ִרית/لوحوت

 ،)16 :32-18ولكن عندما نزل موسى

كام جاءت يف ( )3مواضع ،للداللة

اهلل ،وملا عاد وجد الشعب يعبدون العجل،

لوحوت هاعيدوت) ،يف :خ��روج :31

طهر الشعب املتمرد عىل اهلل،
ولكنه بعد ان ّ

هربيت) ،يف :تثنية .15 ،11 ،9 :9

عىل لوحي الوصايا (לּוחות הָ עֵדות/
.29 :34 ،15 :32 ،18

من اجلبل بعد اربعني يوم ًا قضاها يف حرضة
فاستشاط غيظ ًا ،ويف غيظه كرس اللوحني،
صعد مرة اخرى اىل اجلبل بناء ًا عىل امر

ويرجح ان اللوح كان صفحة مغطاة

الرب ،وعاد حام ً
ال لوحني جديدين كُتبت

م��ن ح��دي��د ،ومثل ه��ذه االل���واح بقيت

ويف ال��ق��رآن الكريم ج���اءت كلمة

بطبقة رقيقة من الشمع يكتب عليها بقلم

مستعملة اىل سنة  1300م (.((6

وجاء يف سفر اخلروج ( )15 :32اهنام

ٍ
جانب منهام ،وقد
لوحان مكتوبان عىل كل

عليهام وصايا الرب(خروج .((6( )34

(االل��������واح) يف ( )3م���واض���ع ،يف:
االعراف.154((6( ،150 ،145/

ويف هذه اآليات اشار القرآن الكريم اىل

كُتبت فيهام الوصايا العرش او الكلامت العرش

ان االل��واح التي ت ّلقاها النبي موسى قد

وهي ما نطق به اهلل يف سيناء ،وتنطوي عىل

الرب موسى ان يأخذها بقوة ويأمر قومه

(خروج  ،28 :34تثنية ،)24 :10 ،13 :4
حكمة اجتامعية روحية اعتربت من مميزات

الشعب العرباين (تثنية  ،)8 ،6 :4وعىل

توجيهات وارش���ادات للحياة الصاحلة،

وهي موجز لكثري من تعاليم العهد القديم.

وق��د ُلقنت الوصايا حسب شهادة

الكتاب املقدس ملوسى ،ثم كُتبت عىل
(((6قاموس الكتاب املقدس .ص .761

تضمنت موعظ ًة وتفصي ً
ال لكل يشء وامر
ّ
ان يعملوا هبا ،كام اشارت اىل ان موسى عند
رجوعهاىلقومهوبيدهااللواحوجدهميعبدون

العجل القى االل��واح ،لكنه مل يقم بكرسها،
فأخذهابعدانهدأوذهبعنهالغضب.
(للبحث صلة إن شاء اهلل)

(((6قاموس الكتاب املقدس .ص .1029

(((6عبد الباقي .املعجم املفهرس أللفاظ القرآن
الكريم ،ص.810
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عرب العرب عند سامعهم القرآن انه سحر يؤثر ،فأي

سحر هذا؟ وأين يمكن؟ البد ان يكون موجود ًا يف صميم

النسق القرآين نفسه.

إن مجال القرآن اللغوي يتمثل يف رصف حروفه

وترتيب كلامته ،اجلامعة بني اللني والشدة ،واخلشونة

والرقة ،واجلهر واخلفية ،عىل وجه دقيق حمكم ،ويستعمل
القرآن الكريم األصوات التي تنسجم واملعنى املعني،
فكأن تلك األصوات أصبحت عام ً
ال مساعد ًا يف إضفاء

جو معني خاص من حزن أو سعادة ،أو ضيق أو عذاب،
وما إىل ذلك ،الذي ينبع من صفة الصوت .ومن ثم يصب

يف خدمة املعنى.

وجه اهتامم العرب منذ وقت مبكر ولفت
والقرآن ّ

نظرهم إىل رضورة االفادة من الزخم الصويت يف اللغة
العربية ,وهو يستهل بعض السور القرآنية بجملة حمدودة
من احلروف اهلجائية .والنص القرآين قائم عىل التجانس

الصويت ،من ذلك اشارته ﭑ بدء ًا من اقصـى احللق

(اهلمزة) ،ووسط احللق (الالم) والنهاية يف الشفتني (امليم).

ملا ك��ان أنسب األشياء إىل اإلنسان

وللقرآن يف حضارتنا دور ثقايف ال

موضوعها هو شكله اإلنساين فكان إدراكه

احلضارة .وإذا صح لنا أن نختزل احلضارة

وأقرهبا إىل أن ي��درك الكامل يف تناسب

يمكن جتاهله يف تشكيل مالمح هذه
ببعد واح��د لصح أن نقول ّ
إن احلضارة

للجامل واحلسن يف ختاطيطه وأصواته من
املدارك التي هي أقرب إىل فطرته فيلهج

املرصية القديمة هي حضارة (م��ا بعد

املوت) وان احلضارة اليونانية هي حضارة

كل إنسان باحلسن من املرئي واملسموع

(العقل) ،أما احلضارة العربية اإلسالمية

بمقتىض الفطرة واحلسن يف املسموع ان

فهي حضارة (النص).

تكون األص��وات متناسبة ال متنافرة يف

إن البحث يف مفهوم النص يكمن

الصفات واملخارج.

والقرآن نص لغوي يمثل نص ًا حموري ًا

يف ماهية (القرآن) وطبيعته بوصفه نص ًا

ينيشء احلضارة وال يقيم ثقافةّ .
إن الذي

األديب اخلالد ،فالقرآن كتاب الفن العريب

لغوي ًا .فهو كتاب العربية األك�بر ،وأثره

يف تاريخ الثقافة العربية ،والنص بمفرده ال

األقدس(((.

انشأ احلضارة ،وأقام الثقافة جدل اإلنسان
مع الواقع من جهة ،وحواره مع النص من

وقف العريب أمام القرآن الكريم حيمل

جهة أخرى.

((( مفهوم النص دراسة علوم القرآن .10-9
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خصاالً متعددة منها احلرية ،والتعجب من

إن مج��ال ال��ق��ران اللغوي يتمثل يف

حتداهم ان يأتوا بمثله وهم أساطني البالغة

اللني والشدة ،واخلشونة والرقة ،واجلهر

نظمه ،والتذوق ألسلوبه ،والعجز ،بعدما

وال��ذي��ن عرفوا بذالقة اللسان وحسن

البيان وروعته ،حتى أن الوليد بن املغرية

بعد سامعه قوله تعاىلﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃ

واخلفية ،عىل وجه دقيق حمكم ،وضع ك ً
ال
من احلروف وصفاهتا املتقابلة يف موضعه،

بميزان حتى تألف من املجموع أساليب

تعبري امتزجت فيها جزالة البداوة يف غري

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ

خشونة ،برقة احلضارة من غري ميوعة.

 ،]90قال مقولته املشهورة :واهلل إن عليه

أن يسرتعي األسامع ويثري االنتباه وحيرك

ﮊ ﮋ[ س��ورة النحل:
وإن أعاله ملثمر ّ
وإن له لطالوة ّ
حلالوة ّ
وإن
أسفله ملغدق((( وما هو بقول البرش(((.

إن دراس���ة ال��ق��ران دراس���ة صوتية

هلا جانب البداية واألول��وي��ة يف دراس��ة
اإلعجاز القرآين ،فاللغة عند العرب هي

عبارة عن أصوات فهي املادة األولية يف

نشوء أي نتاج كالمي وتركيبي .والصوت
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رصف حروفه ،وترتيب كلامته ،اجلامعة بني

والداللة جيتمعان يف ختطيط املنهج واجتاه
النص ،بحسب ذكاء املبدع أو املنيشء له.

((( أغدق املطر :كثر قطره ،وأسفله أول ما يكون
منه ،وأعاله ما ينتهي إليه منه ،وامل��راد ان
بدايته يتبعها كثري.
((( تقريب النرش يف القراءات العرش ،22-21
دالئل اإلعجاز .297

ومن نتيجة اجلامل اللغوي والنظام الصويت

داعية االقبال يف كل إنسان إىل القرآن(((.

عبرّ العرب عند سامعهم للقرآن انه

سحر يؤثر ،فأي سحر هذا؟ وأين يكمن؟
البد ان السحر املراد واملعرب عنه موجود يف

صميم النسق القرآين نفسه.

ففي قوله سبحانه ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ[ س���ورة
نحس صورة اهلول واضحة
املزملُّ ،]14 :

يف اآلية ،ولكن بأية أدوات عرب عنها فلو
أدخلنا األدوات ه��ذه (األص���وات) يف
املخترب التحلييل الذي يتألف منها احلدث

�ف) مكون ًا بداية من
نجد الفعل ( َت� ْ�ر ُج� ُ
((( مناهل الفرقان.313- 302/1 ،

عباس
م.د .حتسني فاضل ّ

ص��وت ان��ف��ج��اري( ،ال��ت��اء)( ،وال���راء)

ه��ذه بامليم ،الصوت الشفوي املجهور

اإلمكانية يف تكرار احل��دث ،و(اجليم)

احلنجري االحتكاكي املهموس :فنالحظ

الصوت ال��ذي وصف بالتكرار ،أي له
ال��ص��وت املجهور واالن��ف��ج��اري ال��ذي
يضاعف فيه قوة الصوت وشدته ،مشفوع ًا

بخامتة (ال��ف��اء) ال��ص��وت االحتكاكي

املسموع ،الذي قد يكون قد حقق موازنة
واالنتقال من الشدة إىل ال��رخ��اوة ،أو

اإلظهار واالنتشار عن طريقه .إذ عدّ ه

بعض القدماء من أصوات التفيش ،أي أن
الفاء قد حقق نرش ًا للصورة املرعبة.

علو ،ص��ويت ،ثم اهل��اء الصوت
ال��ذي له ّ
االنتقال واالنسجام يف املخارج الصوتية،

ث��م ان اهل��اء ص��وت (مهتوت) لضعفه
وخفائه ثم تبعه الياء الذي يشاركه باخلفية

(التساع املخرج الصويت فيهام).
فالظاهر حت ُّق ُق أمرين:

األول :ان اهل��اء وال��ي��اء أسهمتا يف

وضوح الصورة النازلة كأن اجلبل الشامخ

وقع يف منخفض رسيع.

فنجد صورة خميفة نبعت من ينابيع

الثاين :احتواء هذه الصورة الرسيعة

ومن املمكن التجديد هلا من خالل الصيغة

م��ن امل�لاح��ظ ان ال��ق��رآن الكريم

صوتية حققت هلا ما تريد إثباته للمتلقي،
الفعلية (ترجف) ،ومن هو الذي يرجتف؟

اهن��ا ص���ورة عظيمة يف ث��ب��ات األرض
واجلبال ،ثم هذا الطود الشامخ (اجلبل)

أصبح (مهيالً) وهو الذي ال يثبت مكانه

حتى ينهال فيسقط ...وشبهه بالرمل يف
كثرته (((ثم نتأمل يف العلو واالنخفاض

من خالهلام.

يستعمل األصوات التي تنسجم مع املعنى
املعني ،فكأن تلك األص��وات أصبحت

ال مساعد ًا يف إضفاء ٍ
عام ً
جو مقصود من

نوع خاص ،من حزن أو سعادة أو انرشاح

أو ضيق أو عذاب أو فوز ،وما إىل ذلك،

ال��ذي ينبع من صفة الصوت وم��ن ثم

يف الرفعة من صورة اجلبال الشاخمة إىل ان

يصب يف خدمة املعنى.

((( لسان العرب (هيل).

ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ[سورة طه-25 :

أصبحت (مهيالً) فعرب عن صورة الذوبان

نحو قوله تعاىل :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
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 ]26وباإلحصاء الرقمي يف األص��وات

ليس بالسهل فهو عمل كبري ،فاآلية تعطي

املكررة واملستعملة هي الراء (وردت مخس

الصعب يف أي وقت يشاء بدوران األرض

املوجودة يف اآليتني نجد ان أكثر األصوات

م��رات) ،ثم الصائت الطويل (الياء) أو
صوت املد (ورد اربع مرات).

حول الشمس ،وبالتايل تعدد الفصول ثم

بتغري الليل والنهار يف طوهلام ،ومن قدرته

فنجد مقام اآليتني مقام طلب من

العجيبة خ��روج الشجرة من النواة ،أو

طلبه واالستجابة له ،فبأي أدوات عبرّ عنها،

تلك عملية مستمرة ع�َّب�رَّ عنها اهلل

خملوق إىل اخلالق وغايته يريد املتكلم حتقيق

نجد سيادة استعامل الراء فيها ،الذي حتس

خروج النواة من الشجرة.

ت��ب��ارك وت��ع��اىل ب��ت��ك��رار لفظة (ت��ول��ج)

و(خترج) يف اآلية أربع مرات ،فض ً
ال عن

عند النطق به وجود التضعيف فكأن هذا
الصوت كان أداة لِ ُكنْه اإلحلاح يف طلبه ،ثم

شيوع (ص��وت ال��راء) يف اغلب املقاطع

يف الطول املعرب عن ذلك الطلب ،فالطلب

املتالحقة ،وبذلك حتقق االنسجام بني

صوت املد الذي يعطي أكرب مساحة صوتية
كبري حيتاج إىل وعاء كبري فاملناسب له هو
صوت املد بإعطاءه فسحة زمنية.

ال��ذي يتصف بالتكرار ،وبالرضبات
األدوات الصوتية وجو اآلية.

ويستعمل ال��ق��رآن الكريم صوت

ون��ج��د ك��ذل��ك يف ت��ك��رار (ال����راء)

(ال��ك��اف) الشديد أو االن��ف��ج��اري ،يف

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

كقوله سبحانه عىل لسان النبي موسى:

بإضفاء جو معني يف ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
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دالئل عىل عظمة اخلالق وقدرته عىل فعل

توافق بني الصوت واملعنى العام للنص

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﯙ ﯚ[ س��ورة آل عمران،]27 :

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

فجمعت اآلي���ة يف امل��ت��ض��ادات :الليل
وال��ن��ه��ار ،احل��ي وامل��ي��ت ،ال���رزق وع��دم

وحتول الضد من يشء إىل آخر أمر
الرزقُّ ،

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
[سورة البقرة ، ]54 :املقام مقام عتاب

عباس
م.د .حتسني فاضل ّ

من النبي لقومه بعبادهتم الوثن (العجل)،
وفيه إيامء إىل عـظـم جرمهم هذا ﮘ

ﮙ ﮚ وفيه دعوة إىل قتل من ارتد

عن دينه إىل عبادة العجل من قبل من بقي
عىل اإليامن.

��م إض��ف��اء النعمة ع�لى بني
وم��ن َث� َّ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

إرسائيل بعد القتل الكثري ال��ذي وصل

[س��ورة االع���راف ، ]160 :فقد تكرر

جرمهم ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ.(((

وهبيمنته هذه جاء ليعرب عن جلل االمور

إىل سبعني ألف ًا ،وهي نعمة الصفح عن

ص��وت (ال��س�ين) يف اآلي��ة ث�مان م��رات،

فنجد ج��و اآلي��ة مشحون ًا بالتوتر

وعظمها املوصوفة من تفريق بني إرسائيل

ثم توبة ،فنالحظ شيوع (الكاف) يف اآلية

وجعل السحاب يقيهم حر الشمس ،وثقل

وتفرعاته من عتاب وغلظة وقتال ومن
وما له من من ثقل احلدث وعظم اجلريمة،

بإحداثه رنة إيقاعية قوية هتز النفس ،لتبني

واقع تلك النفوس.

حل َجر،
إىل قبائل شتى ،وانفجار املاء من ا َ
نعم اهلل عىل هؤالء القوم ،فالسني صوت
صفريي أي فيه حدة ،ناتج من االحتكاك

الشديد فجاء علو ص��وت (ال��س�ين) يف

وك��ذل��ك ن��ج��د األص�����وات احل���ادة

احل��دة لينسجم مع إظهار املعنى الكبري

والقوي ،فتصري وعا ًء له ،من ذلك قوله

تعاىل ،فأدى ذلك الصوت وظيفته خدمة

يف إيقاعها حت��وي اجل��و ال��ع��ام الشديد
تعاىل ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
((( ينظر :تفسري اب��ن كثري  ،135/1تفسري
الطربي  ،325/1التفسري املبني (حممد
جواد مغنية) .14

بعظمة تلك األم��ور الدالة عىل قدرة اهلل

للمعنى الشامل.

ويف قوله عز من ق��ال ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ

ﭼ ﭽ[ س��ورة آل عمران]12 :
فاآلية بمثابة شن محلة قوية عىل الكفار فع َّبأ
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هلذه احلملة أدوات تتناغم مع كرب احلدث

باحلدة .ثم اختار هلذا العامل أعىل األصوات

املخيف (جهنم) ،وبئس القرار واملهاد،

ياء مرة ،واو ثالث مرات ،واأللف مرة،

من هزيمة تنتظرهم ،ومسكنهم يف املكان
فاألدوات الصوتية ومعنى اآلية رصختان

منسجمتان ٌ
يقوي اآلخر ليعطيا
كل منهام ّ
وصف ًا مناسب ًا.

إضافة إىل الصوائت القصرية.

ونجد يف ال��س��ور القرآنية اخلاصة

بتصوير يوم القيامة ،اختيار األص��وات

يف الواقع ان يف اآلية أكثر من نغمة

ال��ق��وي��ة واالن���ف���ج���اري���ة وال��ص��ف�يري��ة

معها ،ت��ب��دأ ب��ـ ﭴ وبالتحديد من

ﭯ

خوف جاءت متلبسة بأصوات متوافقة
القاف والالم ،فاألول حيمل صفة الشدة

واالنفجار بسبب االنحباس احلاصل ،ثم
ُد ِع��م من ال�لام ،الصوت املجهور الذي
هيز األوت��ار الصوتية فيؤدي صوت ًا
يقوم ّ

واضح ًا عالي ًا أو الذي يمنع النفس من
اجلريان به ،فاجتامع هذين الصوتني هبذه

الصفات الغليظة انام هو بداية لدخول
معنى شديد وغليظ.

140

وضوح ًا للمعنى وهي الصوائت الطويلة:

م���ن ذل����ك ق��ول��ه ت���ع���اىل :ﭩ ﭪ

ﭫ

ﭬﭭﭮ

ﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ[سورة الزلزلة.] 6-1:

فعند ق��راءت��ك ه��ذه املقاطع كأنك

هتتز الهتزاز احلدث العظيم وتضطرب
الضطراب الكوكب الذي سوف يتحول

إىل كيان اهتزازي غري مستقر بعد ان كان

ف��ن�لاح��ظ ع��ل��و رن��ي�ن األح�����داث

االستقرار صفة مالزمة له ،عىل مر السنني

مرتني ،والكاف مرة ،واهلمزة مرتني ،واجليم

الرابط الذي مدّ جسور التواصل العاطفي

االنفجارية من استعامل القاف :مرة والتاء
مرة ،والدال مرة ،والباء مرتني ،ثم ختم اهلل

سبحانه هذه الغلظة بلفظة (بئس) املتكونة
من صوتني شديدين ،والثالث املتمثل

تأثرت بالصورة؟ وما
الطوال .فكيف
َ
والفكري بينك وب�ين ه��ذه اجلمل؟ انه
اجل��رس (ال��ص��وت) ،فهو آلة اللفظ وبه
تتألف اجلملة فهو امل��ادة اخل��ام لتكوين

عباس
م.د .حتسني فاضل ّ

الكالم والقول والصوت هو آلة اللفظ

األصوات ،وأول إشارة له ﭑ بدء ًا من

التأليف .ولن تكون حركات اللسان لفظ ًا

احللق (الالم) والنهاية يف الشفتني (امليم).

واجلوهر الذي يقوم به التقطيع ،وبه يوجد
وكالم ًا م��وزون� ًا وال منثور ًا إال بظهور

الصوت ،(((لذلك م��ن يريد معرفة

أقىص احللق املتمثل يف (اهلمزة) ،ووسط
فسورة الزلزلة ان��م��وذج من نامذج

التوافق بني األص��وات واملعنى .وكانت

اإلعجاز وكنه القرآن فعليه الوقوف أوالً

البداية ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ إيذان ًا

منذ وقت مبكر-ولفت نظرهم إىل رضورة

القيامة .وعند حتليلنا لالصوات األكثر

وجه اهتامم العرب-
عند الصوت فالقرآن َّ
اإلفادة من الزخم الصويت يف اللغة العربية

وهو يستهل بعض السور القرآنية بجملة
حمددة من احلروف اهلجائية.(((

ملا بعدها من تصوير خميف وم��روع ليوم
ظهور ًا وب���روز ًا يف تلك اآلي��ة ال�لام (5

م���رات) ،وال���زاي ( 4م���رات) ،فالالم
صوت شديد جرى فيه الصوت النحراف

إن االن��س��ج��ام وال��ت��واف��ق ق��ائ��م بني

اللسان مع الصوت.((1(فهو صوت

عىل التوازن امتياز اللغة العربية يف جمموع

بالصوت الذي يليه .وبعده (ال��زاي) يف

العربية والقرآن ،فالعربية يف طبيعتها تقوم

اختص بـ(االنحراف) لالستعداد بالنطق

أصوات حروفها بسعة مدرجها الصويت

(زلزل) وكأن الزاي يطلب الالم ،والالم

وسعتها ،ومتتاز من جهة أخرى بتوزعها يف

ويعضد ذلك الرنني القوي صفري الزاي مما

سعة تقابل أص��وات الطبيعة يف تنوعها
هذا املدرج توزع ًا عادالً يؤدي إىل التوازن
واالنسجام بني األصوات ،(((والقرآن

يطلب الزاي يف احتادمها يف الشدة واجلهر،

يزيد اإليقاع ضخامة ووضوح ًا ،وبالتايل

إجي��اد ج��و مناسب للمعنى والسياق.

ق��ام ع�لى ه��ذا االنسجام والتجانس يف

ثم خيتم ص��ورة اآلي��ة األوىل مع اآليات

((( البيان والتبيني .79/1
((( الصوت اللغوي يف القرآن.83 ،
((( بحوث لغوية (أمحد مطلوب) .28

الصوائت الطويلة مد ًا وسمي (باهلاوي)

األخرى (باأللف) الذي هو أعىل واكرب
( ((1الكتاب .435/4
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لعدم وج��ود أي حائل يعرتضه .فهذا

املهموسة ،واهلمس عام يف كل يشء له

زيادة وضوح الصورة.

م��وج��ود يف ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ

النَّ َف ُس اجلاري واملد العايل انام يساعد يف
ويستمر املشهد الذي خييف القلوب

ﮏ وه��ي النجوم ختنس بالنهار

االنفجارية ،واألب��رز فيه شيوع اهلمزة
َ أخرج ِ
رضَ ،أث َقالهَ َاِ ،
نس ُن،
ت ،األَ ُ
َ َ
اإل َ
ٍِ
وحىَ ،يو َم ِئ ٍذَ ،أشتَات ًا،
َيو َمئذَ ،أخ َب َار َهاَ ،أ َ

ورخ��اوة أي امتداد الصوت معه(،((1

هذه الظواهر الكونية ومثله ﮑ ﮒ

الصورة شدة وصعوبة.

الليل ،والصبح يتنفس من كابوس الليل

بالتعبري ع��ن��ه ب���األص���وات ال��ش��دي��دة

عم َل ُهم فاهلمزة ص��وت صعب فزاد
َأ َ
ون���ج���د يف م���واض���ع غ�ي�ر ال��ش��دة

يستعمل القران الكريم ،األصوات اللينة

واملهموسة ،وخاصة يف تصويره ملعامل

الطبيعة ،ومعامل الكون ،من ذلك قوله

ع��ز م��ن ق��ال ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ[ س��ورة التكوير، ]18-15 :
142

ص��وت خفي ،((1(واخل��ف��اء والظهور

وتكنس بالليل ،((1(السني فيه مهس
ون��ج��د اس��ت��م��رار ودي��م��وم��ة وام��ت��داد

ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ كناية عن آخر
فيطلع وييضء.

فاختيار هذا الصوت كان منسج ًام مع

الظواهر ومع الوصف الفني هلا ،فال شدة

وال قوة ،انام هناك أمل وارتياح ونشوة
حتسها وأن��ت تقرأ ه��ذه املقطوعة اللينة
اهلادرة كهدير املاء ،احتواها صوت السني
ال��ذي هو من احل��روف (اللينة) ،وانك

نلمس كرب مساحة السني يف هذا املقطع

تكاد تسمع من قوله تعاىل :والصبح

املكونة هلذه اآليات الثالثة.

الديك.((1(

التصويري الفني باملقارنة مع األصوات
فالسني هنا احتوت املعامل الكونية

والطبيعية ب�ما ينسجم م��ع وج��وده��ا

وصفاهتا اخلاصة ،فالسني من األصوات

إذا تنفس سقسقة العصفور وصيحة

( ((1لسان العرب (مهس).
( ((1تفسري الطربي .466 / 12
( ((1رس صناعة االعراب .61/1
( ((1التفسري املبني .692

عباس
م.د .حتسني فاضل ّ

قائمة املصادر واملراجع
•القران الكريم

جني :د .حسن هنداوي ،دار القلم ،دمشق،

•البيان والتبيني ،أبو عثامن عمرو بن بحر

ط.1985 ،1

دار الفكر ،بريوت.

الصغري ،دار املؤرخ العريب ،بريوت ،ط ،1

اجلاحظ ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون،

•الصوت اللغوي يف القرآن ،د .حممد حسني

• تاريخ ابن خلدون ،دار الكتب ،بوالق ،د.ت.

2000م.

أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري ،ت

هارون ،دار اجليل ،ط ،1بريوت.

•تفسري ابن كثري (تفسري القرآن العظيم)،
(774هـ) حتقيق :سامي بن حممد سالمة،
دار طيبة ،ط1999 ،2م.

•الكتاب ،سيبويه ،حتقيق :عبد السالم حممد
•لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور،
دار صادر ،بريوت ،ط.1

•تفسري الطربي (جامع البيان يف تأويل

•الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل

(ت 310-هـ) حتقيق امحد حممد شاكر،

الزخمرشي اخلوارزمي ،دار احياء الرتاث

القران) ،حممد بن جرير ،أبو جعفر الطربي،

مؤسسة الرسالة ،ط 2000 ،1م.

يف وجوه التأويل ،حممود بن عمر بن عمر

العريب ،بريوت ،حتقيق عبد الرازق املهدي.

•التفسري املبني ،حممد ج��واد مغنية ،دار

•املزهر يف علوم اللغة وانواعها ،جالل

•تقريب النرش يف ال��ق��راءات العرش ،ابن

هـ) ،تصحيح فؤاد عيل منصور ،دار الكتب

عطوة ،دار احلديث ،القاهرة2004 ،م.

•مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن ،د.

التعارف ،بريوت1978 ،م.

اجل��زري ،ت ( 833هـ) ،حتقيق :إبراهيم

الدين عبد الرمحن السيوطي ،ت (911

العلمية ،بريوت ،ط1998 ،1م.

•دالئل االعجاز يف علم املعاين ،عبد القاهر

نرص حامد أبو زيد ،املركز الثقايف العريب،

وآخرين ،ط  ،4دار املنار ،مرص 1367 ،هـ.

•مناهل العرفان يف علوم القران  ،الشيخ حممد

اجل��رج��اين ،تصحيح الشيخ حممد عبدة

•رس صناعة االعراب ،أبو الفتح عثامن بن

املغرب ،ط2005 ،6م.

عبد العظيم الزرقاين ،املطبعة الفنية ،القاهرة.
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يطرق الباحث يف ثنايا بحثه أمر صحبة الرسول

االعظم ومصطلح الصحابة فيقرر ان احلديث

يقتيض ال��رح��اب��ة ويتطلب التثبت يف احل��ك��م عليه
ويقتيض االنصاف يف تعاطيه ويقرر أن افضل كالم

يستوفيه هو الكالم املنطلق من وحي االنصاف ال من
وحي التعصب او احلب او البغض ،وليس انصف

م��ن ال��ق��رآن الكريم واع���دل منه يف ال��ك�لام عنهم
فحكمه هو احلكم الفصل إذ هو جت��رد عن اهلوى
وتر ّفع عن التحيز .وقد استقرأ السيد الباحث آيات

القرآن وحسب للوصول اىل احلكم املتمثل بتفاوت
الصحابة يف الفضل وتباينهم يف العدالة واختالفهم

يف الدرجات (وهي سنة اهلل يف عباده).

وق���د ب���دأ ال��ب��ح��ث ب�ش�رح امل���ف���ردات الدليلية

(الصحابة–القرآن–الصحبة) من اكثر املصادر اللغوية
وثاقة وقد وصل الباحث اىل نتيجة منطقية اخذها من

حكم القرآن عىل الصحابة فوجد أن منهم الصاحلني
ومنهم دون ذلك.

مقدّ مة البحث
الدخول يف عامل الصحابة من منطلق

الصحابة ،يف كتابه احلكيم .وهذا التمييز

م��ن اإلج��ح��اف بح ّقهم وم��ن بخسهم

القابليات املو َدعة يف اجلب ّلة
البرش ّية وتباين
ّ

لصحة احلديث عنهم وأمان
ين ضامن
قرآ ّ
ّ

هو التمييز العادل باعتبار تفاوت الطبائع

أشياءهم .واخلوض يف حديثهم-قرب ًة إىل

االنسانية .والبدّ ّ
مسلم ذي بصرية أن
لكل
ٍ
ّ

اهلل تعاىل ،ومن وحي القرآن-يوصلنا إىل

يمتلك القدرة عىل التمييز ليكون احلكم

عىل األشياء عاد ً
ال منصف ًا.

البينة
اهلدف املقصود املتمثّل بإيقاد جذوة ّ

القرآنية لتنكشف احلقائق بازغ ًة كام يريدها
ّ

وه���ذا التمييز ه��و الكفيل بوضع

القرآن الكريم فتنقشع غامئم الغفلة والكدر

الصحابة مواضعهم التي وضعهم القرآن

والتنغيص ونسعد مجيع ًا بالتمييز الصائب
ُ
ل�لأم��ور .والتمييز امل��ذك��ور ه��و الزبدة

فيها .وسرتد مفرداته يف هذا البحث لغ ًة
واصطالح ًا؛ والسبب الذي دعا إىل اختيار

درك
املتوخاة من خماض هذا البحث ،وبه ُت َ

هذا املوضوع؛ فأستعرض الصحابة بنظرة

احلقائق .فاذا تيسرّ التمييز فقد بلغ البحث

ثم
ثم بنظرة
قرآنية عا ّمةّ ،
عا ّمة حمايدةّ ،
ّ
قرآني ًا ،وييل ذلك
أنواع الصحبة وأصحاهبا ّ

مستوحى من كالم
السيام إذا كان
مراده،
ّ
ً

مم ِّيز عادل وهو اهلل سبحانه وتعاىل ،إذ هو

القرآنية
أهم املوضوعات وأبرز العناوين
ّ
ّ

ميز بني الناس ،وفيهم
املم ِّيز احلكيم الذي ّ

ختص الصحابة ،ونظرة أخرية تليها
التي ّ
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النتائج التي ّ
يتمخض عنها البحث.

ين هم
وال��ص��ح��اب��ة م��ن منظور ق���رآ ّ

وال يقاس به أح��د عىل ح��دّ تعبري إمام

املنصف السديد بينهم فأجحف بح ّقهم ومل

فموضوعنا هو الصحابة من منظور

الصحابة الذين غفل البعض عن التمييز

جيعلهم يف منازهلم التي أنزهلم القرآن فيها.

اجلوزي)(((.
احلنابلة (عبدالرمحن بن
ّ

نبينا
ين أو النظرية
قرآ ّ
القرآنية يف صحابة ّ
ّ

ومل يرد مصطلح الصحابة يف القرآن

(ريض اهلل عنهم) .ويستنري املوضوع

املسلمون يف عرص الحق .وعىل هذا ّ
فان

ما قيل يف ح ّقه مستخلص ًا أرجح اآلراء من

الكريم والس ّنة الرشيفة وإ ّن�م�ا وضعه
ه��ذه التسمية من ن��وع تسمية املسلمني
ومصطلح املترشّ عة(((.

وال يدخل يف احلديث عن الصحابة

بالقرآن الكريم نفسه ،ويستهدي بصواب

أقوال املفسرّ ين فيام غمض منه ،مع تأكيد
االستضاءة بالكتاب العزيز نفسه ،وهو

ال��ذي ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

فصلت ]42 :باستقراء
ﮛ[ س��ورة ّ

النبي الالئي
الصحابيات ،وال نساء
ّ
ومصاحبتهن له كانت
كن أكثر صحب ًة،
ّ
ّ

البينة الرصحية الواضحة التي اتّفق
اآليات ّ

فيه أيض ًا أهل بيته :الذين اصطفاهم اهلل

إىل تفسري وتبيني لوضوحها واستبانتها

من أعىل درجات الصحبة((( .وال يدخل
ّ
ّ
املستقل،
فلكل من هؤالء مفهومه
سبحانه.
ونصيبه من احلديث ،وليس هنا موضع
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ان يف أهل البيت ع ّ
بخاصة ّ
يل بن
ذكره،
ّ

النبي بل
أيب طالب الذي كان أخا ّ

وصيه ومرجع
بنص القرآن ،كام كان
نفسه ّ
ّ
العسكري/معامل املدرستني :1
((( الس ّيد مرتىض
ّ
.118
العسكري/معامل املدرستني .131 :1
((( الس ّيد
ّ

عليها ّ
جل املفسرّ ين ،أو هي عينها ال حتتاج
و ُيرس معرفتها.

أسجل يف ختام هذه املقدّ مة
وحيسن أن ّ

عدد ًا من املالحظات التي ترتبط باملوضوع
قبل الدخول فيه.

-1تنقسم اآلي���ات ال��ق��رآن� ّ�ي��ة التي

تتحدّ ث عن الصحابة عىل ثالثة أقسام.

وه��ي :اآلي��ات املقايسة بينهم ،واآلي��ات

((( مناقب اإلمام امحد بن حنبل.162 :

أ.د .عيل األسدي

امل��ادح��ة ،واآلي���ات ال��ق��ادح��ة .واآلي��ات

شأنه :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

نقطة الفتة للنظر .واآليات املقايسة نفسها

الفضل عىل ما نطق به القول الفصل.

املادحة ّ
أقل من اآلي��ات القادحة .وهذه

ّ
تدل عىل تطبيق س ّنة التفاضل يف الوجود.

[سورة اإلرساء .]55 :فال مساواة بينهم يف
-5الرؤية القرآنية يف الصحابة تقابلها

قرآنية
-2تقسيم الصحابة بيان حلقائق ّ

ال��رؤي��ة البرش ّية التي ت ّتسم باالجتهاد

من غريه .والتفاوت امللحوظ بينهم حقيقة

يوجهها
وهذه الرؤية ال تنصف البتة إذ ّ

تعطينا صورة واضحة عنهم ل ُيع َلم املؤمن

قرآنية ال سبيل إىل إنكارها.
ّ

ّ
أول ما تفيده اآلي��ات النازلة
-3إن ّ

بشأن الصحابة هو اختالف مستوياهتم،

توجهاهتم،
وت��ع��دّ د درج��اهت��م ،وتباين ّ
وتنوع أفهامهم .وهذا
وتفاوت فضلهمّ ،

يقره العقل السليم ويرتضيه الذوق
ما ّ
السديد بنظرة عا ّمة حمايدة تنطلق من وحي

اإلنصاف.

والتمحل.
والتأول ،وتنطلق من اهلوى
ّ
ّ

�ب والبغض ،ومه��ا إف��راط وتفريط،
احل� ّ

القرآنية
وكالمها ذميم .فانتهاج الرؤية
ّ
ُيفيض إىل احلكم عىل الصحابة بإنصاف.
ويقطع دابر التشاحن والتحامل.

-6ال دليل يف القرآن وال يف الس ّنة أيض ًا

عىل َكون الصحبة وحدها عاصمة كافية إذ
القرآنية واألحاديث النبو ّية ّ
ّ
تدل
إن اآليات
ّ
عىل أنهّ ا ال تكفي وال ّ
تزكي أصحاهبا وال

-4يف ال��ق��رآن الكريم آيتان حتسامن

تعصمهم وال تضفي قداس ًة عليهم ملا ورد

ألنهّ ام ّبينتان يف التفضيل بني من هم فوق

-7مل يرد عنوان الصحايب يف القرآن

ال��ن��زاع ب�ين املسلمني ح��ول الصحابة،

الصحابة يف الفضل ،وهم رسل اهلل سبحانه

وأنبياؤه ،:فكيف ال تنطبق هذه الس ّنة عىل

الصحابة وهم دوهنم يف الفضل؟ واآليتان

مها قوله تعاىل :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ[سورة البقرة]253 :؛ وقوله ّ
جل

ذم وعتاب وتوبيخ لبعضهم.
من ّ

رصح به
موضوع ًا للتوثيق واجل��رح كام ّ

املحسني يف كتاب عدالة الصحابة
الشيخ
ّ

عىل ضوء القرآن والس ّنة والتاريخ.8 :

ّ
القرآنية
إن احلكمة من بيان الرؤية
ّ

يف الصحابة وضع ّ
كل صحايب موضعه
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اجل��دي��ر ب��ه .ول��ـ�ّم�اّ وص��ف ال��ق��رآن نفسه

املتأخر منها فقد نقل
السيام
عن بعض
ّ
ّ
عماّ تقدّ م .وهذا يشء ملحوظ .ونكتفي

املتوخى من هذا البحث
احلكيم .فاهلدف
ّ

واالصطالحي هلذه الكلمة
اللغوي
املعنى
ّ
ّ

باحلكيم-واحلكيم هو الواضع ّ
كل يشء

موضعه-فموقفه من الصحابة هو املوقف
هو بيان الرؤية املذكورة ،وترسيخ القدرة
عىل التشخيص السديد الصائب ملستويات

الصحابة ،وتطويع النفوس عىل قبول
القرآنية الثابتة فيهم.
النظر ّية
ّ

متامثالن متقاربان.

ق��ال اب��ن ف��ارس( :صحب) الصاد

واحلاء والباء أصل واحد ّ
يدل عىل مقارنة

يشء ومقاربته .من ذلك الصاحب واجلمع

وال��ف��ائ��دة امل��رج� ّ�وة م��ن البحث هي

الصحب ،كام يقال راكب وركبّ ...
وكل

القويمة يف الصحابة ،ولفت أنظارهم

�زخم�شري :هو صاحبي...
وق��ال ال�
ّ

القرآنية
إطالع املسلمني قاطب ًة عىل النظرية
ّ
إليها ،وغرس البصرية النافذة يف قلوهبم
فتستنري بصائرهم ،واجياب وقوفهم عىل

تلك النظرية الساطعة.

يشء الءم شيئ ًا فقد استصحبه.(((

وه��م صحبي وصحبتي وأص��ح��ايب...
ِ
وص��ح��ايب وصحابتي ...وم��ن املجاز:

هو صاحب مال وعلم وك� ّ
�ل يشء .ويف

واجل��دي��د يف البحث هو االستقراء

كتاب العني :وصاحب ّ
كل يشء :ذوه...

ونتيجة هذا االستقراء واإلنعام استنباط

ومصاحب ًا بمعنى مس َّل ًام معاىف،
مصحوب ًا
َ

القرآنية وإنعام الفكر فيها.
الدقيق لآليات
ّ
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ببعض منها خشية اإلطالة عل ًام ّ
ٍ
أن
هنا

قرآنية حتليلية يف الصحابة ،وتقسيم
رؤية
ّ
دقيق منصف هلم.

الصحابة لغ ًة واصطالح ًا

الصحابة مجع الصاحب والصحايب.

وتتشابه كتب اللغة يف تعريف الصحايب

إلاّ يف بعض امل��واط��ن .كام نقل بعضها

وأح��س��ن اهلل تعاىل َصحابتك ،وام� ِ
�ض

ومنه :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ[ سورة
األنبياءُ :]43 :يعافون ويحُ َفظون.(((

الصحابة بالفتح
الزبيدي:
وق��ال
ّ
ّ

األصحاب ،وهو يف األصل مصدر ومجع.
((( ابن فارس/معجم مقاييس اللغة .335 :3
الزخمرشي/أساس البالغة.249 :
(((
ّ

أ.د .عيل األسدي

الصحبة
ومجع األصحاب أصاحيب .وأ ّما ُ

القرآن :اقرأ وارق .ويكون تار ًة باحلفظ،

صاحب وأص��ح��اب ،ك�ما ي��ق��ال :شاهد

بالعمل به .وقبل ذلك قال :ويف الدعاء:

م��ص��در ق��ول��ك :صاحبك
ب��ال��ك�سر:
ُ
اهلل وأح��س��ن ِص��ح��اب��ت��ك ،وه���و جم��از.

بمصاحبة اهلل إ ّي��اه بالعناية واحلفظ...

والصحايب عىل ما هو املختار عند مجهور

ّ
وكل ما الزم شيئ ًا فقد استصحبه.(((

اهلل ،قيل :وروى عنه ،وقيل :أو رآه

والصحب فإسامن للجمع ...ويقال:
َ

ِ
والصحابة
وأشهاد ،ونارص وأنصار...

واستصحبه :دعاه إىل الصحبة ،والزمه،

وت��ار ًة بالتالوة ،وت��ار ًة بالتد ّبر له ،وتار ًة

اللهم أن��ت الصاحب يف السفر أراد
ّ

أه��ل احل��دي��ث :ك� ّ
�ل مسلم رأى رس��ول

وق��ال اب��ن منظور :صحبه يصحبه

الرسول .قيل :وك��ان أهل الرواية عند

وص��اح��ب��ه :ع������ارشه ...وال��ص��اح��ب:

جاء .والصحيح هو مئة ألف وأربع َة َعشرَ َ

وص��ح��اب��ة بالفتح،
ُص��ح��ب � ًة ب��ال��ض� ّ�مَ ،

وفاته ألف وأربع عرشة ألف[ .هكذا

وصحابة ِ
وصحابة،
وص ْحب َ
املعارشَ ...
حكاها مجيع ًا األخ��ف��ش ...ويف حديث

أ ّم��ا الصحايب اصطالح ًا ،فهو عند

اهلل؛ هو بالفتح مجع صاحب ،ومل يجُ مع

عرفه بنح ٍو يتباين يف منطوقه
من علامئهم ّ

الصحابة إىل رسول
قيلة:
ُ
خرجت أبتغي َ
فاعل عىل َفعالة إلاّ هذا.(((

ألف ًا ،أو :مئة وأربع َة َعشرَ َ ألف ًا](((.

عا ّمة املسلمني ذو تعاريف خمتلفة إذ ٌّ
كل

وداللته .ونجتزئ هنا تعريف ابن حجر يف

الطرحيي :والصاحب لليشء:
وقال
ّ
امل�ل�ازم ل��ه ،وك��ذا الصحبة لليشء هي

النبي مؤمن ًا به ومات عىل اإلسالم.
لقي ّ

أو زمان ًا ...ومنه احلديث :يقال لصاحب

قرصت ،ومن روى عنه أو مل ير ِو ،ومن غزا

املالزمة له إنسان ًا كان أو حيوان ًا أو مكان ًا

�دي/ت��اج
((( حممد م��رت�ضى
احلسيني ال��زب��ي� ّ
ّ
الرتزي.
العروس  186 :3حتقيق :إبراهيم
ّ
((( ابن منظور ،لسان العرب .519 :1

مقدّ مة كتابه (اإلصابة) .قال :الصحايب من

فيدخل يف من لقيه طالت جمالسته له أو

يغز ،ومن رآه رؤي ًة ولو مل جيالسه،
معه أو مل ُ

الطرحيي/جممع البحرين :2
((( فخر الدين
ّ
.99-96
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ٍ
لعارض كالعمى.(((
ومن مل يره

ّ
إن اختالف العلامء يف التعاريف التي

البيت ترى ّ
أن تعريف الصحايب هو ما

بحجية رأيه ،إذ ال ُيع َلم عىل
ينفي القول
ّ

واملالزم .وال يقال إلاّ ملن كثرت مالزمته.

أدلوا هبا للصحايب-وهي تزيد عىل َعشرَ َ ة-

وجه الد ّقة والتحديد من هو الصحايب
مهمة
ح ّتى يؤخذ ب��رأي��ه .وه��ذه نقطة ّ

يتعينّ أن تؤخذ بعني االعتبار عند البحث

والتحقيق .كام ّ
أن التعريفات املذكورة
نص
اجتهادات قابلة للنقاش إذ مل يرد فيها ّ

رشعي رصيح.
ّ

وأ ّما الصحايب عند أهل البيت :فهو

ورد يف قواميس اللغة .والصاحب املعارش
ّ
وان املصاحبة تقتيض طول لبثه(.((1

أ ّم��ا الصحايب ،بتعبري جامع دقيق
مصوغ من جوهر احلقيقة-قبل ّ
االطالع

ع�لى التعاريف املتباينة ال��واردة-ف��ه��و
النبي مالزم ًة ُعرف
املسلم الذي الزم ّ

فيها عند الناس أنّه صحايب سوا ًء طالت

املالزمة أم قرصت .فمن رآه وسمع

رشعي ،والصاحب يف
لغوي ،ال
اصطالح
ّ
ّ

كالمه ،وشهد مشاهده ك ّلها أو بعضها،

من قرصت مصاحبته ليشء ،بل البدّ من

ويصدق عليه عنوان الصحايب.

اللغة هو املالزم واملعارش ،وال ُيطلق عىل
نسبي ًا ليصدق عليه هذا
لبثه معه بره ًة طويل ًة ّ
اللفظ .ومن هنا جاء يف القرآن مضاف ًا ،مثل
ﭩ ﭪ ،وﮯ ﮰ،
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اصطالح غري
رشعي( .((1فمدرسة أهل
ّ

ومكث معه فرتة متعارفة فهو مالزم له.
األولون الذين
فالصحابة هم املسلمون ّ

النبي .والصحبة كام ّ
تدل عليها
صحبوا ّ

كتب اللغة تقتيض امل��ع��ارشة وامل�لازم��ة.

وﭔ

فالصحايب هو املعارش وامل�لازم واملرافق.

ري م��ض��اف ،فهو إذ ًا
وف���اة
النبيغ َ
ّ

ّ
النبي وسمع حديثه ،إذ ال
كل من رأى ّ

وﮜ ﮝ،
ﭕ؛ لك ّنه ُأطلق عىل الصحابة بعد

من هنا ،ال ينطبق مفهوم الصحايب عىل

العسكري/معامل املدرستني
((( السيد مرتىض
ّ
117 :1؛ أمحد بن عيل بن حجر/اإلصابة
يف متييز الصحابة .8 :1

( ((1الس ّيد ضياء الدين عليانسب/الصحابة يف
القرآن.23 :
العسكري/معامل املدرستَني
( ((1السيد مرتىض
ّ
.118 :1

أ.د .عيل األسدي

تستويف الرؤية والسامع معنى الصحبة ،بل

باملسؤولية؛ وكذلك توعية
وحي الشعور
ّ

مها يدخالن يف مضمون املعارشة واملالزمة.

املسلمني وغريهم ،وعطفهم عىل اآلراء

وسمعوه أيض ًا ،ورب�ما جلسوا معه بره ًة

التقويمية ،وتنبيههم اىل
امتالك الرؤية
ّ

ذل��ك ّ
أن أه��ل الكتاب وامل�شرك�ين رأوه
ليسألوه أو يسمعوا دعوته أو يناظروه ،فال

يقع عليهم عنوان الصحابة.

ملاذا موضوع الصحابة؟

ّ
إن التد ّبر يف اآليات والذكر احلكيم هو

الذي حدايب اىل اخلوض يف هذا املوضوع
وإي��ن��اس الطالبني ب��ه إذ تلفت اآلي��ات

املتحدّ ثة عن الصحابة نظر ّ
كل ذي بصرية،
فيندفع اندفاع ًا بَصرَ ّي ًا رسيع ًا ليستخرج ما

فيها من كنوز ُتغني الطالبني والراغبني.
والتأ ّمل العميق فيها ُيرغم املتأ ّمل عىل

اكتناهها وبلورة نظرة ش ّفافة رائقة عنهم
تعلوها النزاهة و ُتبصرَ

واألفكار السليمة؛ وإشعارهم برضورة

وجوب التد ّبر واالستيعاب ،وتذكريهم

باحلكم عىل األشياء برؤية منفتحة رحبة
غري متحاملة.

الصحابة بنظرة عا ّمة حمايدة

الصحابة برش ،والبرش تراكيب متباينة

متنوعة وأمزجة متفاوتة .ففيهم
وطبائع ّ
املصيب واملخطئ ،والصالح والطالح،

والعامل واجلاهل ،وهذا أمر ال ُي َ
نكر .وهو

سجية البرش .وحيسن هنا أن أنقل
من
ّ
ثالثة آراء لثالثة رجال مشهورين ،ورأي ًا
بسام اجلمل نقله
رابع ًا لرجل معارص هو ّ

بالبداهة فال عناء

يف كتابه (أسباب النزول) الذي حصل به

البينات ،والوهم يف فهم
من الغفلة عن ّ

األول من ه��ذا ال��ق��رن .وهذه
يف العقد ّ

يف إدراكها واستيعاهبا .كام ّ
لمس
أن ما ُي َ

بعضها ،وحتكيم اهلوى يف تطبيق مداليلها

عىل شهادة الدكتوراه من جامعات تونس
اآلراء ترتجم للصحابة بنظرة عا ّمة حمايدة.

بواعث أخرى عىل استعراض املوضوع
املذكور .ومن البواعث ُ
األخ��رى أيض ًا:

ين يف كتابه
للسيد عيل خان املد ّ
ّ
األول ّ

الكيفية ،من
وعالج ما سقم من األحكام
ّ

ع�لى م��رات��ب ك��ث�يرة بحسب ال��ت��ق��دّ م يف

الرغبة يف تصحيح ما ّ
شذ من اآلراء املنحازة

ونكتفي هبا يف احلديث عن هذا العنوان.

(الدرجات الرفيعة) .قالّ :
إن الصحابة
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اإلسالم واهلجرة واملالزمة والقتال حتت

زيدي ر ّد به عىل احلسن
ـم
الثالث لعالِ ٍ
ّ

ومماشاته وإن اش�ترك اجلميع يف رشف

مفص ً
ال دون
يف كتاب الدرجات الرفيعةّ 

رايته والرواية منه ومكاملته ومشاهدته
(((1

الصحبة.

اإلشارة إىل مصدره ،وهو جدير باملطالعة

الثاين للدكتور ٓط��ه حسني يف كتابه

اهلادفة حقيق بالبحث والدراسة ملا حواه

النبي ما مل يكونوا يرون يف أنفسهم.
ّ
يتعرضون ملا
فهم كانوا يرون أنهّ م برش ّ

الزيدي ،وكالمه
حمايدة نزهية .قال العامل
ّ

ّ
اخلطاب
مفصل ... :وه��ذا عمر ب��ن
ّ

وهم تقاذفوا التهم اخلطرية .وكان منهم

توفيّ رسول اهلل وهو عنهم ٍ
ثم
راضّ ،

(الفتنة الكربى) .قال :ال نرى يف أصحاب

يتعرض له غريهم من اخلطايا واآلث��ام.
ّ
فريق تراموا بالكفر والفسوق ...وإذا

من أفكار مفيدة وعقائد نافعة ونظرات

يشهد ألهل الشورى أنهّ ��م النفر الذين

أخروا فصل حال
يأمر برضب أعناقهم إن ّ

اإلمامة بعد أن ثلبهم ،وقال يف ح ّقهم ما

النبي أنفسهم إىل هذا
دفع أصحاب
ّ
اخلالف ،وتراموا بالكبائر وقاتل بعضهم

لوضعت ثوبه
لو سمعه اليوم من قائل
ُ

فيهم أحسن من رأهي��م يف أنفسهم .وما

عليه بالرفض واستحللت دمه .فإن كان

بعض ًا يف سبيل اهلل ،فام ينبغي أن يكون رأينا
ينبغي أن نذهب مذهب الذين يكذبون

أكثر األخبار التي نقلت إلينا ما كان بينهم
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ين
السيد عيل خان املد ّ
ّ
البرصي .وقد أورده ّ

من ٍ
فتنة واختالف.((1(...

املدين/الدرجات الرفيعة:
( ((1الس ّيد عيل خان ّ
.10
القريش/الشيعة والصحابة:
( ((1باقر رشيف
ّ
 ،40-39نقله عن كتاب الفتنة الكربى-
عثامن ،وهو يف ص 172-171من الكتاب
املذكور.

ثم شهدت
يف عنقه سحب ًا إىل السلطانّ ،

الطعن عىل بعض الصحابة رفض ًا فعمر

بن ّ
اخلطاب أرفض الناس وإمام الروافض

ك ّلهمّ ...
إن الصحابة قوم من الناس هلم ما
للناس ،وعليهم ما عليهم .من أساء منهم

ذممناه ،ومن أحسن منهم محدناه .وليس

ري فضل
هلم عىل غريهم من املسلمني كث ُ
إلاّ بمشاهدة الرسول ومعارصته

ال غ�ير ...وم��ن أنصف وت��أ ّم��ل أح��وال

أ.د .عيل األسدي

الصحابة وجدهم مثلنا جيوز عليهم ما جيوز

وأحوال معاشهم يف جمتمع الدعوة .لقد

غريّ ،
فان هلا منزلة ورشف ً��ا .ولكن ال إىل

التارخيية
عديد ًة عكست حقيقة الروابط
ّ

علينا .وال فرق بيننا وبينهم إلاّ الصحبة ال

ٍ
أحد يمتنع عىل ّ
كل من رأى رسول اهلل

وصحبه يوم ًا أو شهر ًا أو أكثر من ذلك أن
ال يخُ طئ وال ّ
يزل.((1(...

بسام اجلمل فيقول يف (أسباب
وأ ّما ّ

ال��ن��زول) :وعندما ن��وليّ وجهنا شطر
املصورة لسلوك الصحابة يف ما
األخبار
ّ
يربط بينهم من عالقات نراهم يدينون
ِ
بق َيم خترج يف مناسبات عديدة عن القيم

املحمد ّية.
القرآنية التي دعت إليها الرسالة
ّ
ّ

أخ��ذت العالقة بني الصحابة أشكا ً
ال

قرآني ًة رائعة
بينهم .((1(وس��اق أمثل ًة
ّ

العلمي
ختص كبار الصحابة .وهلا مدلوهلا
ّ
ّ
املوضوعي .ويقول يف هامش الصفحة
ّ
 :437الحظ خليل عبدالكريم ّ
أن ُج َّل
الصحابة عاشوا القسم األكرب من حياهتم
اجلاهلية فتخ ّلقوا بأخالقها .((1(
يف
ّ

فالصحابة بنظرة عا ّمة حمايدة هم

الصحابة الذين حكم عليهم املنصفون

بتنوع آرائهم ،وتباين أفكارهم ،واختالف
ّ

فالصحابة ،قبل ّ
كل يشء ،برش يخُ طئون

أذواق��ه��م ،وتفاوت أحكامهم ،وتغاير

إسالمية بحكم خضوعهم
من قيم غري
ّ

ون��ش��وب اخل�لاف��ات بينهم .وص���دور

تضمنت مرو ّيات أسباب النزول أمثلة
ّ

جيادلون عىل معايص األنبياء ،بزعمهم،

يف أعامهلم و ُيصيبون ،يتأ ّثرون بام ورثوه

لنواميس االج��ت�ماع االن��س��اينّ .ولذلك

طبائعهم ،وان��ق��س��ام درج���ات إيامهنم،
األخطاء منهم .والعجيب العجيب ممّن

عديدة عىل سلوك الصحابة ال صلة هلا

منزهون-
ويثبتون أنهّ م عصوا اهلل-وهم ّ

املا ّد ّية ورغباهتم املرتمجة عن نمط اجتامعهم

فيه .فإذا تك ّلم واحد يف بعض الصحابة

القرآنية بقدر ما هلا ارتباط بنزعاهتم
بالقيم
ّ

القريش/الشيعة والصحابة:
( ((1باقر رشيف
ّ
�دين/
82 ،78 ،77؛ الس ّيد عيل خان امل� ّ
الدرجات الرفيعة.32-11 :

وينكرون عىل من ينكر ذلك ويطعنون

( ((1أسباب النزول.437-436 :
( ((1انظر كتابه :شدو الربابة بأحوال جمتمع
الصحابة ،م.م ،ج ،2ص.23
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ونسبهم إىل املعصية امح ّ��رت وجوههم،

ِ
خيتص
ثالثمئة آية .وبعضها
الصحابة عىل
ّ

بالسب
وقالوا فيه ما ال يحُ َمد ،واتهّ موه
ّ

وبعضها جي��ري عىل ك� ّ
�ل زم��ان ومكان.

واحل���دي���ث ع���ن ِس��َي�رَ ال��ص��ح��اب��ة

املتأ ّمل فيستخرج منها ما ال يقبل التأويل

وط��ال��ت أعناقهم ،وخت���ازرت أعينهم،
والشتم...

(((1

موضوعي نزيه
علمي
ودرجاهتم حديث
ّ
ّ
يباين القدح املثري.

قرآنية عا ّمة
الصحابة بنظرة ّ

ّ
يعي املوقف
يتس ّنى
لكل أح��د أن َ

ين من الصحابة إذا أنعم الفكر يف
القرآ ّ

ول�لآي��ات امل��ذك��ورة دالالت تستوقف

متحل البعض يف توجيهها .وهي
وإن ّ

مبثوثة يف سور عديدة .ومنها آي��ات قد

قايست بني الصحابة ،وآي��ات مدحت،
وآيات قدحت.

أ ّم����ا اآلي�����ات امل��ق��اي��س��ة ف��ع��دده��ا

كريم آياته .فالقرآن رصيح يف حديثه عنهم.

ت��س��ع .وه���ي :ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭼ

ال يندّ عنه أحد .وهو أفضل مصدر ّ
يدل

ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

وكل ٍ
ّ
آية فيه وثيقة دامغة ومستمسك ُمل ِزم
عىل سريهتم .ولو تد ّبرناه بإنصاف حلكمنا

عليهم بإنصاف .وهو نفسه يرشدنا إىل

ﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

أنهّ م درجات ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ[ س���ورة آ

[س��ورة األنعام .]165 :وحديثه عنهم

اخلطاب يف التفريق بني الصحابة وال مراء

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
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يف احلديث عنهم وال ينطبق عىل غريهم،

مفصل ال تستوعبه هذه الدراسة ،فنكتفي
ّ

منه بام يناسب حجمها.

ت��زي��د اآلي����ات ال��ت��ي ت��ت��ح��دّ ث عن

املدين /الدرجات الرفيعة:
( ((1الس ّيد عيل خان ّ
.28-27

ل عمران .]152 :وهذه اآلية هي فصل
وروي عن عبداهلل بن مسعود أنّه
فيهاُ .
كنت أدري ّ
أن أحد ًا من أصحاب
قال :ما ُ

رسول اهلل يريد الدنيا ح ّتى نزلت فينا
أحد.((1(
هذه اآلية يوم ُ

الطربيس/جممع البيان .520 :1
(((1
ّ

أ.د .عيل األسدي

وقوله سبحانه :ﯔ ﯕ ﯖ

وق��ول��ه ت��ب��ارك اس��م��ه :ﭑ ﭒ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ

ﯦ ﯧ[ س���ورة ال��ت��وب��ة ]19 :وه��ذه

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

��رازي-
اآلي��ة-ع�لى ح��دّ تعبري الفخر ال�
ّ

مفاضلة جرت بني املسلمني( .((1وذهب

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ[ س���ورة النساء:

املعني باملؤمن املجاهد هو ع ّ
إىل ّ
يل بن
أن
ّ

 .]95وه��ذه اآلي��ة واضحة املوازنة ّبينة

والعباس .وذه��ب غريه
طلحة بن شيبة
ّ
أيض ًا إىل هذا ال��رأي ،ومنهم عبدالرزّ اق

بام ّ
تدل عىل التفضيل بينهام.

واملعني بذينك العملني مها
أيب طالب،
ّ

يف تفسريه  269-268 :2عن معمر عن
والواحدي
والثعلبي يف تفسريه،
احلسن،
ّ
ّ

يف أسباب النزول( .حاشية تفسري الكشاف
للزخمرشي/رقم /671ص 25-24من
ّ

اجلزء الثالث عند تفسري اآلية) .وجاء هذا
الرأي يف الصفحة التاسعة والثالثني واملئة

من كتاب أسباب النزول أليب احلسن
ع ّ
الواحدي.
يل بن أمحد
ّ

ويتلوها قوله تعاىل يف جمال املفاضلة:

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ[ سورة التوبة.]20 :
الرازي/التفسري الكبري .11 :16
( ((1الفخر
ّ

الداللة ال ريب يف مقايستها بني الفري َقني
ّ
ج���ل ش���أن���ه :ﮜ ﮝ
وق���ول���ه

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

الطربيس يف
[سورة احلجر .]24 :وذكر
ّ
تفسريه س ّتة آراء يف تفسري اآلي��ة ،منها:

علمنا املستقدمني يف صفوف احل��رب
واملتأخرين عنها .ومنها :علمنا املتقدّ مني
ّ

يف اخلري واملبطئني عنه(.((2

وقوله سبحانه :ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ[ س��ورة فاطر]32 :

ُروي عن عائشة أنهّ ا قالت :ك ّلهم يف اجل ّنة.
الطربيس/جممع البيان
( ((2الفضل بن احلسن
ّ
.334 :6
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أ ّم��ا السابق فمن مىض عىل عهد رسول

اهلل وشهد له رس��ول اهلل باجل ّنة؛

امل��ذك��ورة ه��و التقسيم ال��ب�ّي�نّ الرصيح

ح ّتى حلق هبم؛ وأ ّما الظامل فمثيل ومثلكم.

درجاهتم ومستوياهتم.

وأ ّما املقتصد فمن اتّبع أثره من أصحابه
وروي عنها أيض ًا أنهّ ��ا قالت :السابق
ُ

الذي أسلم قبل اهلجرة؛ واملقتصد الذي
أسلم بعد اهلجرة؛ والظامل نحن .وروي
عن عمر بن اخل� ّ�ط��اب أ ّن��ه ق��ال :سابقنا

ناج وظاملنا مغفور له...
سابق ومقتصدنا ٍ

للصحابة ،وعقد امل��وازن��ة بينهم بتبيان
وقوله تعاىل شأنه :ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ[ س���ورة
الواحدي ّ
أن هذه
السجدة .]18 :ذكر
ّ
اآلية نزلت يف ع ّ
يل بن أيب طالب والوليد

بن عقبة .واملؤمن هو ع ّ
يل ،والفاسق هو
(((2

وروى أصحابنا عن ميرس بن عبدالعزيز

الوليد.

من ال يعرف حقّ اإلم��ام؛ واملقتصد م ّنا

سلف ،ألنّه كان مرجع الصحابة بعد وفاة

عن الصادق أنّه قال :الظامل لنفسه م ّنا

العارف بحقّ اإلمام؛ والسابق باخلريات
هو اإلم��ام ،وهؤالء ك ّلهم مغفور هلم...

عباسّ :
إن الظامل
وق��ال عكرمة عن ابن ّ
هو املنافق ،واملقتصد والسابق من مجيع

ال��ن��اس .وق���ال احل��س��ن :السابقون هم
156

وص��ف��وة ال��ق��ول ّ
إن م��وض��وع اآلي��ة

الصحابة؛ واملقتصدون هم التابعون؛

والظاملون هم املنافقون((2( ...ويف املجمع

آراء أخرى يف تفسريها أيض ًا أعرضنا عنها
خشية اإلطالة.

الطربيس/جممع البيان
( ((2الفضل بن احلسن
ّ
.409-408 :8

وذك��ر اإلمام هنا وعند

إيراد اآلية التاسعة عرشة من التوبة فيام

رسول اهلل.

وقوله ج ّلت عظمته :ﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
حممد .]38 :وهذه اآلية
ﯯ[ سورة ّ
ت� ّ
�دل عىل وج��ود كرماء ُمنفقني وبخالء
ُمقرتين .فهي ت��وازن بني جمموعتني من
الصحابةّ ،
ألن ق��ول��ه  :ﯦ ﯧ
ﯨﯩّ 
يدل عىل ّ
أن (منكم من ُينفق) إذ

(ّ ((2
الواحدي/أسباب النزول:
عيل بن أمحد
ّ
.200

أ.د .عيل األسدي

إن ِ
ّ
(من) هنا للتبعيض.

السابق واملتباطئ ،واملجاهد والقاعد،

وقوله سبحانه :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ِّ
واملعذر ،والعامل
واملنفق والباخل ،واملطيع

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ[ س���ورة

واملتعبد واملتكاسل؛ وهي تبلغ
واخلائن،
ّ
ُقرابة مخسني آي ًة .وسيأيت َم َث ٌل منها يف كال ٍم

املقاتل قبل الفتح أعىل من درجة املنفق

وهيدي بعض اآليات إىل ّ
أن الصحبة

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
غنية ع��ن البيان
احل��دي��د .]10 :وه��ي ّ
ملا ُتفصح به من التبيان .فدرجة املنفق

املقاتل بعده ،وال يتساويان أبد ًا .فالقول

ٍ
بالتساوي ُ
قول غ ِ
بصرية.
ري ذي

�ار ،واملخلص
واجل��اه��ل ،والثابت وال��ف� ّ

قاد ٍم إن شاء اهلل.

وحدها غري كافية وغري عاصمة ،ألنهّ ا لو

كانت كذلك ،فكيف يقتتل فريقان من

هذه هي اآليات املقايسة بني الصحابة.

الصحابة؟ وإذا اقتتال فبأيهّ ام ُيقتدى؟ قال

يف تضاعيف الفقر َتني اآلتيتَني من هذا

ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

أ ّم��ا اآلي���ات امل��ادح��ة وال��ق��ادح��ة فستأيت

ٍ
بيشء من التفصيل
البحث وسنقف عليها
ّ
قرآنية
ألن هذه الفقرة التي نحن فيها نظرة ّ
عا ّمة إىل الصحابة.

تعاىل :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ[ سورة
احلجرات .]9 :وحيسن الرجوع إىل كتب

التفسري للوقوف عىل شأن نزوهلا.

القرآنية العا ّمة التي ألقيناها
والنظرة
ّ

وإذا كانت وحدها كافي ًة عاصمة،

الصحابة ،ذلك ّ
أن بعض اآليات يمكن أن

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

د ّلت عىل وجود آيات رصحية تتحدّ ث عن

تشملهم وتشمل غريهم من املؤمنني يف
ّ
كل زمان مضاف ًا إىل اختالف املفسرّ ين يف

شأن نزول بعض اآليات واحتامل الوهم
يف موضوعها ومطابقة معناها.

واآليات الرصحية املذكورة تبينّ وجود

فكيف يقول سبحانه :ﭻ ﭼ ﭽ

ﮄ ﮅ[ س���ورة النساء.]136 :
وقيل يف تفسريها آراء منها :يا أيهّ ا الذين

آمنوا يف الظاهر ب��االق��رار ب��اهلل ورسوله
آمنوا يف الباطن ليوافق باطنكم ظاهركم،

ويكون اخلطاب للمنافقني ...ومنها:
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أن يكون اخلطاب للمؤمنني عىل احلقيقة

قداس ًة عليهم.

هذا اإليامن يف املستقبل وداوموا عليه وال

السيد ضياء
طبقات الصحابة التي أهناها ّ

ظاهر ًا وباطن ًا ،فيكون معناه :اثبتوا عىل

تنتقلوا عنه...

(((2

وإذا كانت ك��ذل��ك ،فكيف يكون

املوقف ممّن ارتدّ من الصحابة؟ قال ّ
جل
شأنه :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ

حممد.]25 :
ﮧ ﮨ ﮩ[ سورة ّ

وق��ول��ه ت��ب��ارك اس��م��ه :ﯙ ﯚ

الدين ُعليانسب إىل أربع عرشة طبقة(.((2

وهي كاآليت:

األول����������ون:
-1ال����س����اب����ق����ون ّ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ[ سورة التوبة]100 :

-2املبايعون حتت الشجرة :ﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ[ سورة النجم:

ﮗ[ سورة الفتح]18 :

ﮖ ﮗ[ س��ورة املمتحنة]3 :؛ وقوله

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

]32؛ وقوله تعاىل :ﮓ ﮔ ﮕ

س��ب��ح��ان��ه :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ[ س�����ورة ال��ت��وب��ة:

عز من قائل :ﭑ
]105؛ وقوله ّ

ﭒ ﭓ ﭔ[ س���ورة األن��ع��ام:
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القرآنية العا ّمة إىل
و ُترشد النظرة
ّ

]132؛ وق��ول��ه سبحانه :ﰈ ﰉ
ﰊﰋﰌﰍﰎﰏ

-3امل��ه��اج��رون امل��ع� ِ
�دم��ون :ﮱ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
[سورة احلرش]8 :

-4أصحاب الفتح :ﭑ ﭒ ﭓﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
[سورة الفتح]29 :

ﰐ ﰑ[ س��ورة األن��ع��ام]165 :

-5املنافقون املكشوفون :ﮐ ﮑ

ّ
تزكي أصحاهبا وال تعصمهم وال ُتضفي

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ونظائرمها آيات ّبينات عىل ّ
أن الصحبة ال

الطربيس/جممع البيان .125-124 :3
(((2
ّ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
(ُ ((2عليا نسب/الصحابة يف القرآن.60-59 :

أ.د .عيل األسدي

ﮡ[ سورة املنافقون]1 :

�دس��ون :ﭬ
-6امل��ن��اف��ق��ون امل��ن� ّ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ

ِ
-12املسلمون غري املؤمنني :ﮍ

ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ[ س���ورة

ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ

احلجرات]14 :

ﮄ ﮅ[ سورة التوبة]101 :

الطبقة الرابعة من كتابه الطبقات الكربى

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

-13املؤ َّلفة قلوهبم (عدّ ابن سعد يف

-7م����رىض ال��ق��ل��وب :ﮝ ﮞ

أسامء ( )340شخص ًا من ُم ِ
سلمة الفتح):

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ[ سورة األحزاب:

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ[ س��ورة

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
]12

العدو :ﯣ
-8جواسيس
ّ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

التوبة]60 :

�دو :ﯙ
-14امل��و ّل��ون من ال��ع� ّ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯫ[ سورة التوبة]47 :

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

-9ال��ف��اس��ق��ون :ﭟ ﭠ ﭡ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ[ سورة

-10اخلالطون عم ً
ال صاحل ًا وآخر

وي��ض��اف إىل ه��ذه الطبقات طبقة

ﭪ[ سورة احلجرات]6 :

س� ّ�ي��ئ � ًا :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ[ س��ورة التوبة:

]102

-11ضعفاء االي�مان :ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ[ سورة آل عمران]154 :

األنفال]16-15 :

املخ َّلفني .قال تعاىل :ﭭ ﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
[سورة التوبة.]81 :

وطبقة أصحاب املعاذير .قال تعاىل:

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
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ﮂ[ سورة التوبة ]90 :أي :املقصرّ ون
الذين يعتذرون وليس هلم عذر عن أكثر

املفسرّ ين((2( ...وهؤالء هم الطبقة األوىل

من األع���راب .أ ّم��ا الطبقة الثانية منهم

املذكورة يف اآلية نفسها ،فهم القاعدون:
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ[ س��ورة
التوبة .]90 :قال أبو عمرو بن العالء:
يف هذه اآلية كال الفريقني كان مسيئ ًا .جاء

قوم َّ
فعذروا ،وجنح آخرون فقعدوا .يريد

القرآنية التي تتحدّ ث
ُتشعر اآليات
ّ
عن الصحابة ّ
أن الصحبة عىل ثالثة أقسام

هي:

مبدئية:
رسالية
-1صحبة
ّ
ّ

ٍ
بصرية.
وأهم صفة ت ّتصف هبا أنهّ ا عىل
ّ

وه��ي الصحبة ال��س��و ّي��ة السليمة التي
مثّلها الواعون اهلادفون ُأولو املنطلقات

ّ
أن قوم ًا تك ّلفوا ع��ذر ًا بالباطل ،وخت ّلف

املبدئية
الرسالية واملواقف
واالهتاممات
ّ
ّ
السديدة الذين ُخ ّصوا باآليات املادحة.

جرأ ًة عىل اهلل ورسوله(.((2

ودافع عن الدين .وفيهم الذين أخلصوا

آخرون من غري تك ّلف عذ ٍر وإظهار ع ّلة
وطبقة املتثاقلني املتوانني :ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ[ سورة

التوبة.]38 :
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قرآني ًا
أنواع الصحبة وأصحاهبا ّ

القرآنية العا ّمة
هذا جممل النظرة
ّ
ٍ
إىل الصحابة ،وسيأيت مزيدُ
بيان عنهم

يف الفقرات القادمة من هذا البحث إن

شاء اهلل.

الطربيس/جممع البيان .59 :5
(((2
ّ
الطربيس/جممع البيان .59 :5
(((2
ّ

ويف هؤالء من سبق إىل اإلي�مان واهلجرة
يف صحبتهم ل��رس��ول اهلل ون�صروه

وعزروه ،وهلم املواقف املشكورة
وو ّقروه ّ
واملشاهد املحمودة التي أثنى عليها القرآن

الكريم يف عدد من آياته .وال ّ
شك يف أهنم
ُ
طليعة خري أ ّم ٍة ُأخرجت للناس وصفوهتا
نبيها وأهل بيته .:وال ُينكر فضلهم
بعد ّ

إلاّ مكابر أو غافل أو واهم .ومنهم من
اس ُتشهد ببد ٍر ُ
وحنني
وأحد واألح��زاب ُ
وغريها .ومنهم الذين استقاموا فرشّ فهم

اهلل تعاىل بحمل رسالته إىل أنحاء املعمورة.
وممّا نزل فيهم من القرآن قوله سبحانه:

أ.د .عيل األسدي

-ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﭴ ﭵ[ سورة البقرة]143 :

[سورة األنعام]52 :

-ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

الثعلبي بإسناده عن عبداهلل
روى
ّ
مر املأل من قريش عىل
بن مسعود ،قالّ :

ﭧ ﭨ ﭩ[ س�����ورة آل

وخباب
رس��ول اهلل وعنده صهيب
ّ

وق��د ُروي عن بعض الصحابة أنّه
ق��ال :من أراد أن يكون خري هذه ُ
األ ّم��ة

أرضيت هبؤالء
حممد
َ
املسلمني ،فقالوا :يا ّ

من قومك ،أفنحن نكون تبع ًا هلم ،أهؤالء

باملعروف والنهي عن املنكر .واختلف يف

إن طردهتم اتّبعناك فأنزل اهلل تعاىل :ﯲ

عمران.]110 :

فليؤ ّد رشط اهلل فيه من اإليامن باهلل واألمر

املعني باخلطاب ،فقيل :هم املهاجرون
ّ
دي؛ وقيل:
عباس
والس ّ
ّ
ّ
خاصة عن ابن ّ
ن��زل��ت يف اب��ن مسعود ُ
يب ب��ن كعب
وأ ّ
ومعاذ بن جبل وسامل موىل أيب حذيفة عن
عكرمة؛ وقيل :أراد هبم أصحاب رسول
�ح��اك؛ وقيل:
اهلل خ� ّ
�اص��ة ع��ن ال��ض� ّ

يعم سائر
هو خطاب للصحابة ولك ّنه ّ

األ ّمة(( .((2وورد الرأي الثاين يف أسباب
للواحدي)67 :
النزول
ّ

-ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
الطربيس/جممع البيان .486 :2
(((2
ّ

وب��ل�ال وع��ّم�اّ ر وغ�يره��م م��ن ضعفاء

من اهلل عليهم اطردهم عنك فلع ّلك
الذين ّ
وخباب :فينا نزلت
ﯳ وقال سلامن
ّ
هذه اآلية(.((2

-ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ[ سورة األنعام]54 :

قيل :نزلت يف مجاعة من الصحابة

منهم محزة ،وجعفر ،ومصعب بن عمري،

النبي إذا
وعماّ ر ،وغريهم( .((2وكان
ّ
رأى هؤالء بدأهم بالسالم ،وقال :احلمد
هلل الذي جعل يف ُأ ّمتي من أمرين أن أبداهم
الطربيس/جممع البيان .305 :7
(((2
ّ
الطربيس/جممع البيان .307 :7
(((2
ّ
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بالسالم(.((3

-ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

بدر التي منها ابتداء ظهور اإلسالم عىل

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

-ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮊ[ سورة األنفال]72 :

-ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
[سورة األنفال.]74 :

وهتيأ لنرصته(.((3
الكفر أو آمن به وآواه ّ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ[ سورة النحل]41 :

النبيّ 
بمكة
نزلت يف أصحاب
ّ
وخباب ،وعامر ،وجندل
بالل ،وصهيبّ ،
ب��ن صهيب .أخ��ذه��م امل�شرك��ون ّ
بمكة

ﭓ

ّ
فبوأهم اهلل تعاىل بعد
فعذبوهم وآذوهمّ ،

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

-ﭑ

ﭒ

ﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ[ سورة التوبة:
]100

ذلك املدينة(.((3

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ[ سورة الكهف]28 :

ذر ،وصهيب،
نزلت يف سلامن ،وأيب ّ

ق��ال بعض امل��ف�ّس�رّ ي��ن :ه��م الذين

وخ��ب��اب وغ�يره��م م��ن فقراء
وع �ّم�اّ ر،
ّ

ثم الصرب عىل
أن يظهر ،طائفة باإليامن ّ

مؤخر
يلتمسهم ح ّتى إذا أص��اهب��م يف
ّ

أسسوا أساس الدين ورفعوا قواعده قبل
ّ
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ثم هاجر قبل وقعة
بالنبي قبل اهلجرةّ ،
ّ

التعذيب واخل��روج من ال��دار واألم��وال
واأله���ل باهلجرة إىل احلبشة واملدينة،
وطائفة باإليامن ونرصة الرسول وإيواء

من هاجر إليهم .وهذا ينطبق عىل من آمن
الواحدي/أسباب النزول.125 :
(((3
ّ

النبي
النبي .((3(فقام
أصحاب
ّ
ّ
املسجد يذكرون اهلل تعاىل ،قال :احلمد هلل

املحسني/كتاب
حممد آص��ف
ّ
( ((3الشيخ ّ
عدالة الصحابة عىل ضوء القرآن والسنّة
والتاريخ.16 :
الواحدي/أسباب النزول.160 :
(((3
ّ
الطربيس/جممع البيان .465 :6
(((3
ّ

أ.د .عيل األسدي

الذي مل ُيمتني ح ّتى أمرين أن أصرب نفيس
ٍ
رجال من ُأ ّمتي ،معكم املحيا ومعكم
مع

ﮕ ﮖ ﮗ[ س��ورة الفتح:

-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

-ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

املامت(.((3

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
[سورة النور]62 :

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ]18

ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ[ سورة الفتح]29 :

-ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

-ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ

ﰐﰑﰒﰓﰔﭑﭒ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

[سورة األحزاب.]23-22 :

الواحدي يف أسباب النزول ّ
أن
ذكر
ّ

اآلية الثانية نزلت يف أنس بن النرض شهيد
ُ
عم أنس بن مالك الذي ُس ّمي
أ ُحد ،وهو ّ

الطربيس يف تفسريه عن
به )202( .وذكر
ّ

عباس أنّه قال :من قىض نحبه محزة
ابن ّ
ّ
عبداملطلب ومن ُقتل معه ،وأنس بن
بن

النرض وأصحابه(.((3

الواحدي/أسباب النزول.171 :
(((3
ّ
( ((3جممع البيان .350 :8

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ[ سورة
احلرش]9-8 :

-ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
[سورة الشورى]38 :

املبدئيون هم
الرساليون
والصحابة
ّ
ّ

الصدّ يقون .وأفضل تعريف للصدّ يقني
هو تعريف القرآن الكريم نفسه .قال ّ
جل

شأنه :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
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ﭗ[ سورة احلديد]19 :

ويف هؤالء املخلصني من أبدى موقف ًا

وفيهم من ّ
رشفه اهلل تعاىل بذكر اسمه

طيب ًا عبرّ عنه بدموع عينيه حني مل جيد ما
ّ
يحُ َمل عليه للخروج إىل تبوك .قال سبحانه:

مؤتة زي��د بن حارثة .ق��ال تبارك اسمه:

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤ[سورة التوبة]92 :

فهؤالء جاءوا إىل رسول اهلل ،وهم

سبعة ،فقالوا :يا رسول اهلل ،امحلنا فانّه
ليس لنا ما نخرج عليه .فقال :ال أجد ما

أمحلكم عليه عن أيب محزة الثام ّيل...

(((3

ومل يذكر غ�يره ،وه��و أم�ير اجليش شهيد

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ[ سورة األحزاب:

 .]37وذكر ع ّ
يل بن إبراهيم يف تفسريه ّ
أن

ويف رج��ال ه��ذه الصحبة احلميدة

احلب لزيد .وكان
رسول اهلل كان شديد ّ

الرمحان .قال تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

وفيهم من صنع امل��واق��ف الكريمة

حب
املطمئن قلبه باإليامن الراسخ يف
ّ
ّ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
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اإليامن بلحمه ودمه(.((3

إذا أبطأ عليه زيد أتى منزله فيسأل عنه(.((3

نرص ًة للحقّ  ،وهم شعراء العقيدة الذين

ﮈ[ سورة النحل .]106 :قال ابن

هنضوا للذود عن الدين وال��دف��اع عن

لـماّ ُع ِّذب مع أبويه تعذيب ًا شديد ًا وأعطى

عز اسمه :ﯘ ﯙ ﯚ
قال ّ

عباس :نزلت يف ّم�اّع� ر بن ي��ارس .وذلك
ّ
مكره ًا ،فأخرب
املرشكني ما أرادوا بلسانه َ

بأن ع�ّم�اّ ر ًا كفر ،فقال :كلاّ ّ
النبيّ 
إن
ّ
عماّ ر ًا ُملئ إيامن ًا من قرنه إىل قدمه واختلط
الطربيس/جممع .60 :5
(((3
ّ

رسول اهلل إذ انربوا لشعراء املرشكني.
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
الواحدي/أسباب النزول.162 :
(((3
ّ
الطربيس/جممع البيان .359 :8
(((3
ّ

أ.د .عيل األسدي

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ُ
شخصية رسول اهلل .وفيهم
ديس يف
الق ّ
ّ

الشعراء .]227 -224 :وه��م شعراء

فمنهم الذين قال فيهم القرآن الكريم:

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ[ س��ورة

املؤمنني مثل عبداهلل بن رواحة ،وكعب بن

وحسان بن ثابت ،وسائر شعراء
مالك،
ّ
املؤمنني ال��ذي��ن م��دح��وا رس��ول اهلل

ور ّدوا هجاء من هجاه(.((3

د ّلت اآلي��ات املادحة عىل ّ
أن صحبة

املمدوحني هي الصحبة احلميدة ،وسريهتم

هي السرية املحمودة .فهم الصاحلون من

الصحابة ،والطبقة األوىل (يف الفضل)
منهم ،واملستح ّقون للثناء والتبجيل.
-2صحبة تقليد ّية ُعرفية:

من كان ذا موقف غري حممودة.

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
[سورة احلجرات .]2-1 :أي :ال حتكموا
فيام هلل ولرسوله فيه حكم إلاّ بعد حكم

اهلل ورسوله .أي :ال حتكموا إلاّ بحكم

اهلل ورسوله ،ولتكن عليكم سمة االتباع
واالقتفاء(.((4

صحبة عىل غري بصرية .وهي صحبة

وق�������ال :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

وامل��ت��وان�ين ال��ذي��ن وق��ع عليهم اللوم

 ]2نزلت يف قوم كانوا يقولون :إذا لقينا

ِّ
واملعذرين ،واملرت ّددين،
ضعفاء اإليامن،

ّ
الصف:
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ[ سورة

واملوعظة ،وشملهم التذكري والتنبيه .وربام

ثم مل يفوا بام
ّ
نفر ومل نرجع عنهمّ ،
العدو مل ّ
قالوا وانف ّلوا يوم ُأ ُحد( .((4ووردت آراء

اإليامنية الواطئة،
هم ذوو الكفاءات
ّ

وق���ال :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

وو ِّج��ه��ت إليهم النصيحة
وال��ع��ت��ابُ ،

نال َ
بعضهم التأنيب والتقريع .وهؤالء

والغافلون عن استحضار العالقة باهلل

سبحانه يف مجيع أوقاهتم ،وعن اجلانب
الطربيس/جممع البيان .208 :7
(((3
ّ

أخرى يف شأن نزوهلا.

الطباطبائي/امليزان يف تفسري القرآن
( ((4الس ّيد
ّ
.306 :18
الطربيس/جممع البيان .278 :10
(((4
ّ
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ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

فثبطهم نساؤهم
يف ق��و ٍم أرادوا اهلجر َة ّ

أيب بلتعة حني كتب إىل املرشكني يخُ ربهم

وق��������ال :ﭽ ﭾ ﭿ

[سورة املمتحنة .]1 :نزلت يف حاطب بن

النبي عىل فتح ّ
مكة( .((4ويبدو
بعزم
ّ

انّه من ضعفاء اإليامن .ويف هذا هني لبعض

ﮀ ﮁ ﮂ[ سورة التوبة]90 :

أي :امل��ق�ّص�رّ ون الذين يعتذرون وليس

الصحابة ع��ن م���واالة الكافرين وب��ذل

هلم عذر عن أكثر املفسرّ ين .وقيل :هم

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

وق�����ال :ﭴ ﭵ ﭶ

النصيحة هلم .وفيه أيض ًا نزل قوله سبحانه:
ﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲ[ سورة التوبة.((4( ]23 :

املعتذرون الذين هلم عذر(.((4

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ[ سورة التوبة.]38 :

وق����ال :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ّ
احلث عىل غزوة تبوك ،وذلك
نزلت يف

[سورة املنافقون .]9 :وهو إشارة إىل أنّه

وغ��زوة ُحنني أمر باجلهاد لغزو ال��روم،

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ال ينبغي أن يغفل املؤمن عن ذكر اهلل يف

بؤس كان أو ٍ
نعمة ّ
ٍ
فان إحسانه يف احلاالت
ال ينقطع(.((4

وق���ال :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
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عباس وجماهد(.((4
وأوالدهم عنها عن ابن ّ

ﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ[ س��ورة التغابن .]14 :نزل
الواحدي/أسباب النزول240-239 :؛
(((4
ّ
الطربيس.270-269 :9/
ّ

الطربيس/جممع البيان .16 :5
(((4
ّ

الطربيس/جممع البيان .295 :10
(((4
ّ

ّ
لـمـا رجع من الطائف
أن رسول اهللّ 
وذلك يف زمان ُعرسة من البأس وجدب

من البالد وش��دّ ة من احل� ّ�ر ...فعظم عىل
وأحبوا الظالل واملقام
الناس غزو الروم
ّ

يف املساكن وامل��ال ،وشقّ عليهم اخلروج
إىل القتال ،فلماّ علم اهلل تثاقل الناس أنزل
هذه اآلية(.((4

وق����ال :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ال��واح��دي/أس��ب��اب ال��ن��زول245 :؛
(((4
ّ
الطربيس/جممع البيان .300 :10
ّ
( ((4جممع البيان .59 :5
( ((4أسباب النزول.141 :

أ.د .عيل األسدي

ﮪﮫﮬﮭﮮ

إلاّ اثنا عرش رج ً
ال ،فأنزل اهلل تبارك وتعاىل

 .)155أيّ :
إن الذين و ّل��وا الدبر عىل
املرشكني ُبأ ُحد منكم أيهّ ا املسلمون عن

أقبلت ِعري ونحن نصليّ مع رسول اهلل
ّ
فانفض الناس إليها ،فام بقي غري
اجلمعة

السدي( .جممع
املدينة يف وقت اهلزيمة عن
ّ

ويف ذلك إساءة ٍ
نبيهم يوم
أدب إذ تركوا ّ

ﮯ ﮰ ﮱ[ س���ورة آل عمران:

قتادة والربيع .وقيل :هم الذين هربوا إىل

البيان .)524 :2

ﭸ ﭹ .((4(قال جابر بن عبداهلل:

اثني عرش رج ً
ال أنا فيهم ،فنزلت اآلية(.((5
اجلمعة قائ ًام وأرسع��وا إىل التجارة .وهذا

وق���ال :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ّ
ويدل عىل انعدام الوعي
موقف غري ط ِّيب.

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

وايثارهم املصلحة الدنيو ّية عىل األخرو ّية.

وقال :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
[سورة النساء.]104 :

ﮨ ﮩ ﮪ[ س��ورة النساء:
 ]43نزلت يف ُأناس من أصحاب رسول

اهلل كانوا يرشبون اخلمر وحيرضون

ال��ص�لاة وه��م ن��ش��اوى ،ف�لا ي���درون كم
يص ّلون وال ما يقولون يف صالهتم(.((4

وم��ن ه��ؤالء من ق��ال سبحانه فيهم:

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ[ س��ورة اجلمعة .]11 :كان رسول

اهلل خيطب يوم اجلمعة إذ أقبلت ِعري

قد قدمت ،فخرجوا إليها ح ّتى مل يبق معه
( ((4أسباب النزول.87 :

السليم عندهم ،وغلبة األه���واء عليهم
ومنهم م��ن ق��ال فيهم :ﭼ ﭽ

ﮃ[ س��ورة النور .]63 :انّه سبحانه

النبي يف املخاطبة،
ع ّلمهم تفخيم
ّ
وأعلمهم فضله فيه عىل سائر الرب ّية.
حممد
واملعنى :ال تقولوا له عند دعائه :يا ّ

ابن عبداهلل ،ولكن قولوا :يا رسول
أو يا َ

نبي اهلل يف لني وتواضع وخفض
اهلل يا ّ
عباس وجماهد وقتادة(.((5
صوت عن ابن ّ
وقال مؤ ّدب ًا بعضهم :ﮕ ﮖ

( ((4أسباب النزول.243 :
( ((5جممع البيان .287 :10
( ((5جممع البيان .158 :7
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ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

أنهّ م خت ّلفوا عن رسول اهلل ومل خيرجوا

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ويف أص��ح��اب ه���ذه الصحبة من

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ[سورة األحزاب.]53 :
وستأيت آي��ات ُأ َخ��ر يف الفقرة اآلتية

ُمني بالغرور وأخذته نشوة الكثرة .قال
سبحانه واصف ًا هؤالء الصحابة :ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ[ سورة التوبة .]25 :وهذه آية ّبينة

ين من مستويات الصحابة.
عىل
مستوى إيام ّ
ً
توج ٍ
هات
وهل��ا داللتها يف التعبري ع��ن ّ

ختص
ك��أب��رز العناوين ال��ق��رآن� ّ�ي��ة ال��ت��ي
ّ
الصحابة .عل ًام ّ
أن يف ه��ذا النمط من

املالكي وهو
معينة .قال حسن فرحان
ّ
ّ
من مجهور املسلمني يف كتابه مع الشيخ

رفية التي
املبدئية بالصحبة التقليد ّية ُ
الع ّ
ّ
ّ
حتكمت فيها األهواء .فقد قال سبحانه:

نزل القرآن الكريم بتخطئة الصحابة

يوم حنني وتفاخرهم بكثرهتم ،كام نزل

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

كام حصل حلاطب بن أيب بلتعة .ونزل

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ[ س��ورة التوبة:

بن عقبة ،وهو صحايب حسب تعريفهم كام

الرسالي َة
�س الصحبة
الصحابة من َل� َب� َ
ّ
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نفاق ولكن عن َت ٍ
معه ال عن ٍ
وان(.((5

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

عبداهلل السعد يف الصحبة والصحابة:

القرآن الكريم بتخطئة أفراد من الصحابة

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

القرآن الكريم باحلكم بالفسق عىل الوليد

 .]118وه���ؤالء ه��م كعب ب��ن مالك،
ُ
مية .وذلك
ومرارة بن الربيع ،وهالل بن أ ّ

يف قوله تعاىل :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
( ((5جممع البيان .79 :5

أ.د .عيل األسدي

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ[ س���ورة

�دي:
[س��ورة النساء .]77 :ق��ال ال��واح� ّ

ّ
ولعل يف ه��ذه الطبقة من الصحابة

رسول اهلل منهم عبدالرمحن بن عوف،

النبي ورميها .قال تعاىل:
إحدى نساء ّ

وسعد بن أيب و ّق��اص كانوا يلقون من

احلجرات.((5(]6 :

من جاء باإلفك وهو الكذب العظيم عىل
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ[ س��ورة النور:

تضم
 .]11أو هو يف الطبقة اآلتية التي
ّ
املنافقني تبع ًا آلراء املفسرّ ين يف تسميتهم.

نزلت ه��ذه اآلي��ة يف نفر م��ن أصحاب
واملقداد بن األسود ،وقدامة بن مظعون،

أذى كثري ًا ويقولون :يا رسول
املرشكني ً
اهلل ائذن لنا يف قتال ه��ؤالء ،فيقول هلم:

ك ّفوا أيديكم منهم فانيّ مل أؤمر بقتاهلم فلماّ

هاجر رسول اهلل إىل املدينة ،وأمرهم

عباس وعائشة :منهم عبداهلل
قال ابن ّ
[حتمل
بن أيب س ّلول وهو الذي تولىّ كربه ّ

شقّ عليهم(.((5

ثابت ،ومحنة بنت جحش.((5(

معاتبة ،وهلا وقعها يف التمييز بني الصحابة.

وحسان بن
ِمعظمه] ،ومسطح بن أثاثة،
ّ
وربام نزل يف رجال هذه الصحبة قوله

اهلل تعاىل بقتال املرشكني كرهه بعضهم و
فاآليات بشأن ه��ذه الصحبة الئمة

نفعية:
-3صحبة
مصلحية ّ
ّ

ت��ع��اىل :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

وهي صحبة ذوي املصالح واملنافع

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

هتمهم
هتمهم مصلحة اإلس�لام بقدر ما ّ
ّ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

التوجهات الكاذبة املاكرة الذين
أصحاب
ّ

(ً ((5
>سب
�دي يف كتابه
ّ
نقال عن خمتار األس� ّ
الصحابة<.62 :
( ((5جممع البيان .131 :7

مسلمة الفتح ،واملؤ ّلفة قلوهبم ،وأرضاهبم.

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

اخلاصة الذين مل ّ
يفكروا إلاّ بأنفسهم ومل
ّ

الشخصية .وفيهم املنافقون
مصاحلهم
ّ

ك��ادوا لإلسالم ،والكارهون ،والطلقاء
( ((5أسباب النزول.95 :
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ومن مواصفات هذه الصحبة إيثار

�اص��ة عىل مصلحة الدين،
املصلحة اخل� ّ
واالس��ت��ئ��ث��ار باملنافع امل���اد ّي���ة ،والكيد

لإلسالم ،وعدم االنقياد الكامل لألوامر
االهل ّ��ي��ة ،ونقض العهود ،واالستهزاء
بالقرارات النبو ّية ،وجهل ُ
احلرمة النبو ّية،
واالي�مان املتزعزع يف نفوس أصحاهبا.

القرآنية
وهؤالء هم الذين نزلت اآليات
ّ
القادحة بشأهنم ذ ّم� ًا وتوبيخ ًا وتقريع ًا.

وفيهم من أراد الفتك برسول اهلل

ك�ما نطق ب��ه التنزيل( .وه��و م��ا ورد يف

تفسري اآلي��ات الكريمة 66 ،65 ،64

من س��ورة التوبة .ق��ال تعاىل :ﭰ
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ومن اآليات التي ترتبط هبذه الصحبة:
-ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
[سورة النساء.]143-142 :

-ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭿ[ سورة النساء.]108 -107 :

-ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ

ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﮄﮅﮆﮇﮈ

ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ[ سورة التوبة:

ﮖ ﮗ وكانوا اثني َعشرَ َ رج ً
ال من

-ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

.]101

الصحابة وقفوا عىل العقبة ليفتكوا برسول

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ

والقصة
اهلل عند رجوعه من تبوك...
ّ

مفصلة يف التفاسري .والالفت للنظر ّ
أن اهلل
ّ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪ

أ.د .عيل األسدي

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓ ﯔ

قال رسول اهلل.

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ـﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ[ سورة

ﮒ

النور.]50 -47 :

-ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ[ سورة احلجرات.]17 :

ﮎ

ﮏﮐﮑ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ[ س���ورة
حممد]24-23 :
ّ

ـﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ[ س��ورة

 -ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

املنافقون .]2 :وه���ؤالء ه��م املنافقون

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

لئلاّ ُيقتَلوا وال ُي َس ّبوا وال تؤخذ أمواهلم

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

الذين كانوا يسترتون بإيامهنم من الكفر

ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ[ سورة احلديد:

وأعرضوا عن دين احلقّ ومنعوا غريهم

الكلبي ومقاتل:
الواحدي :قال
قال
ّ
ّ
نزلت يف املنافقني بعد اهلجرة بسنة .وذلك

ت��ذم املنافقني وتع ّنفهم وتفضح
التي
ّ
خططهم ّمم��ا ي� ّ
�دل عىل اس��ت�شراء ظاهرة

حدّ ثنا عماّ يف التوراة ّ
فان فيها العجائب،

ماحق ًا عىل اإلسالم!

]16

الفاريس ذات يوم فقالوا:
أنهّ م سألوا سلامن
ّ

عن اتّباع سبيل احلقّ ( .((5وما أكثر اآليات

النفاق بني املسلمني ،وقد ّ
شكلت خطر ًا

فنزلت هذه اآلية .وقال غريمها :نزلت يف

ووص��ف القرآن املنافقني بأوصاف

-ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

تلمح إىل استطارة ّ
رشهم يف املجتمع ،كام

ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

عند تفسري اآليات املذكورة .وهي جديرة

املؤمنني(.((5

ش ّتى .واآليات النازلة بشأهنم كثرية وهي

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

امتألت التفاسري باحلديث عن وضعهم

حممد ]16 :مستهزئني بام
ﯯ[ سورة ّ

باملراجعة للوقوف عىل أحواهلم.

( ((5أسباب النزول.231 :

( ((5جممع البيان .291 :10
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-وق��ال سبحانه يف الكارهني الذين

املصلحية
يمثّلون أح��د رم��وز الصحبة
ّ

ال��ن��ف��ع� ّ�ي��ة  :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ[ سورة التوبة.]81 :

-وقال :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ

-وقال تعاىل يف املؤ ّلفة قلوهبم :ﭽ ﮡ

[سورة التوبة .]49 :نزلت يف اجلدّ بن قيس

ﮦ ﮧ ﮨ[ س���ورة التوبة:

رسول اهلل ائذن يل وال تفت ّني ببنات األصفر

النبي ،وكان يعطيهم سه ًام من
يف زمن ّ

وهو روم بن يعصو بن اسحاق بن إبراهيم)
أذنت
هبن ،فقال :قد ُ
فإنيّ أخاف أن ُأفتتن ّ

وليس ّ
أدل من القرآن الكريم نفسه

-وق����ال يف ال��ذي��ن ب��ن��وا مسجد

بعضهم وصف ًا رصحي�ً�ا ّبين ًا بام ال يقبل

ﭔﭕﭖﭗﭘ

ﮢﮣﮤﮥ
 .]60وكان هؤالء قوم ًا من األرشاف

الزكاة ليتأ ّلفهم به عىل اإلسالم ويستعني
العدو.((5(
هبم عىل قتال
ّ

أخي بني سلمة من بني اخلزرج حني قال :يا

(الروم ألن أباهم األول كان أصفر اللون

لك فأنزل اهلل فيه اآلية (.((6

عىل ُصحبة بعض الصحابة ،فقد وصف

ال���ض���رار :ﭑ ﭒ ﭓ

االم�تراء واإلن��ك��ار ،فقال مث ً
ال :ﭟ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
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هلم جيش ًا فأنزل اهلل فيه اآلية(.((5

ﭯ[ سورة احلجرات.]6 :

نزلت يف الوليد بن عقبة بن أيب معيط

النبي
الذي سماّ ه اهلل فاسق ًا حني أرسله ّ

عىل صدقات بني املصطلق ،فعاد وأخرب

جيهز
النبي أنهّ م خرجوا لقتاله فأراد أن ّ
ّ
( ((5جممع البيان .42 :5

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ[ سورة التوبة.]107 :
( ((5جممع البيان  .132 :9وانظر :الصحابة
يف نظر الشيعة اإلم��ام� ّي��ة 35 :نق ً
ال عن
تفسري ابن كثري 212 :4؛ وأسباب النزول
للواحدي.222 :
ّ
( ((6جممع البيان  .36 :5وانظر :املصدر نفسه
نق ً
ال عن سرية ابن هشام 332 :2؛ وأسباب
للواحدي.142 :
النزول
ّ

أ.د .عيل األسدي

ً
رج�ل�ا ،وقيل:
وك��ان��وا اث��ن��ي ع�شر

مخسة عرش رج ً
ال منهم ثعلبة بن حاطب،
ومعتب بن قشري ،ونبتل بن احلرث .فلماّ

يتجهز
فرغوا منه أتوا رسول اهلل وهو
ّ

إىل تبوك(.((6

وطلبوا منه أن يصلىّ فيه فوعدهم إذا

رجع ،فنزلت عليه اآلية وهي تنها ُه عن
اإلقامة والصالة فيه ألنّه مل ُيؤَ َّسس عىل

التقوى كام جاء يف اآلي��ات التالية لآلية
السابقة.

-وقال يف أحدهم :ﮓ ﮔ ﮕ

-وق���ال :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
احلج ]11 :قيل :نزلت يف مجاعة
[سورة ّ
كانوا يقدمون عىل رسول اهلل ...فكان
صح جسمه ونتجت فرسه
أحدهم إذا ّ
وول��دت امرأته غالم ًا وكثرت ماشيته
ّ
واطمأن إليه؛ وإن أصابه وجع يف
ريض به
أصبت يف
املدينة وولدت جاري ًة ،قال :ما
ُ
هذا الدين إلاّ ّ
عباس(.((6
رش ًا ،عن ابن ّ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

وتوجد آيات أخرى أيض ًا ال نذكرها

 .]75نزلت يف ثعلبة بن حاطب وهو ممّن
شهد بدر ًا ُ
وأحد ًا ،وكان من األنصار فقد

يف ش��أن ن��زول بعضها ،واحتامل الوهم

ﮜ ﮝ ﮞ[ س��ورة التوبة:

منع زكاة ماله فأنزل اهلل فيه اآلية (.((6

( ((6جممع البيان  .72 :5وان ُظر :الصحابة يف
نظر الشيعة اإلمام ّية ،أسد حيدر 35 :نق ً
ال

عن سرية ابن هشام 341 :1؛ وتفسري ابن
للواحدي:
كثري 288 :2؛ وأسباب النزول
ّ
.150-149
( ((6جممع البيان  .53 :5وانظر :الصحابة
يف نظر الشيعة اإلم��ام� ّي��ة 36 :نق ً
ال عن
االستيعاب هبامش اإلص��اب��ة 201 :1؛
للواحدي.146-145 :
وأسباب النزول
ّ

خشية اإلطالة وبسبب اختالف املفسرّ ين

يف موضوعها ومطابقة معناها ،وشمول

بعضها للصحابة وغريهم من املؤمنني يف

ّ
كل زمان ،أو للمسلمني وغريهم من أهل
الكتاب واملرشكني.

ونكتفي بمثال واحد للداللة عىل ما

نقول :قال تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

( ((6جممع البيان 75 :7؛ وان��ظ��ر :أسباب
النزول.176-175 :
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ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ[ سورة آل عمران .]86 :قيل:

نزلت يف رجل من األنصار يقال له حارث

بن سويد بن الصامت ...وقيل :نزلت يف
بالنبي
أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون
ّ

ثم كفروا بعد البعثة حسد ًا وبغي ًا
قبل مبعثه ّ
عن احلسن،
ائي ،وأيب مسلم(.((6
ّ
واجلب ّ

آرا ًء كثري ًة ملفسرّ ين مشهورين من
الفري َقني وع ّلق عليها).

2 .2خيانة النفس :قال سبحانه :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥ

-أه� ّ�م املوضوعات وأب��رز العناوين

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ[ س��ورة

نكتفي يف ه��ذه الفقرة م��ن البحث

3 .3اتخّ ��اذ الكافرين أوليا َء :قال تعاىل:

ختص الصحابة:
القرآنية التي ّ
ّ

بذكر العناوين مع األمثلة إلاّ يف مواضع
مقتضية:

1 .1س��ؤال يف غري موضعه :قال تعاىل:
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
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إىل الصفحة التسعني من كتابه إذ نقل

البقرة.]187 :

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ

ﯹ[ سورة آل عمران.]28 :

ﮋ ﮌ[ س����ورة ال��ب��ق��رة:

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﮆﮇﮈﮉﮊ

4 .4م��و ّدة الكافرين :قال سبحانه :ﭑ

ُ ( ]108ي َ
نظر كتاب الصحابة يف
السيد ضياء الدين
القرآن ملؤ ّلفه
ّ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ُعليانسب .فقد أفاض يف احلديث عن
هذه اآلية من الصفحة الثالثة والثامنني

( ((6جممع البيان 471 :2؛ و ُين َظر أسباب
للواحدي.65-64 :
النزول
ّ

ﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ[ س���ورة

املجادلة.]22 :

5 .5بيع عهد اهلل َ
واأليامن :قال تعاىل :ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

أ.د .عيل األسدي

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇ[ سورة آل عمران.]77 :

6 .6م��و ّدة املنافقني :ق��ال تبارك اسمه:

8 .8االن���ق�ل�اب ع�لى األع���ق���اب :ق��ال
سبحانه :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮎ ﮏ ﮐ[ سورة

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

هو االرت��داد عن الدين والعودة إىل

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ[ سورة آل

عمران.]120–118 :

النبي :ق��ال ج� ّ
�ل شأنه:
7 .7خمالفة
ّ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
[سورة آل عمران.]122- 121 :

آل عمران .]144 :وهذا االنقالب
الكفر بعد اإليامن .واآلية عجيبة جدّ ًا
وحتليلها يتط ّلب دراسة مستق ّلة .وما
ورد يف كتب التفسري وغريها بشأهنا

جدير باملطالعة والتأ ّمل .وحيسن

الوقوف عندها واستخراج الدروس
منها لوال ضيق املقام.

9 .9ال��ت��ن��ازع ع�لى الغنائم :ق��ال تعاىل:
ﭼ

ﭽ

ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ[ سورة آل عمران]152 :

واآلراء التفسري ّية التي أد ٰيل هبا علامء
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الس ّنة حول هذه اآلية قابلة للتأ ّمل.

( ُي َ
نظر كتاب الصحابة يف القرآن

للسيد ضياء الدين عليانسب-140 :
ّ
 143للوقوف عىل اآلراء املذكورة).

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ[ سورة
آل عمران.]155 :

1010الفرار من اجلهاد :قال سبحانه :ﮫ

1313التحاكم إىل الطاغوت :ق��ال ّ
جل

ﮰ ﮱ ﯓ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﯘﯙﯚﯛﯜ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﭩﭪﭫﭬﭭ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ[ سورة آل

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

عمران.]153 :

الظن الباطل :قال تعاىل :ﭑ ﭒ
ّ 1111

وع�لا :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭾ[ س���ورة ال��ن��س��اء-60 :

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ

النبي وجمادلته :قال
1414كراهة أمر
ّ
عظمت آالؤه :ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

[سورة آل عمران.]154 :

ﮤ[ سورة األنفال.]6-5 :

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
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ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

1212ال��زل��ل ب��اس��ت��زالل ال��ش��ي��ط��ان :قال
س��ب��ح��ان��ه :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

.]61

1515م��ع��ص��ي��ة

الرسول:

ق���ال

ت���ع���اىل :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

أ.د .عيل األسدي

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ

ﯴﭑﭒﭓﭔ

ﮩﮪﮫﮬ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

ﮭﮮﮯﮰ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﯗ[ سورة التوبة.]25 :

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ

1616التثاقل عن اجلهاد :ق��ال سبحانه:
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﭷ ﭸ ﭹ[ سورة التوبة:

ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

للنبي :قال تعاىل:
1717تقليب األمور
ّ

ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

.]42–38

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮔﮕﮖﮗ

ﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﯖﯗﯘﯙﯚ

ﮡﮢﮣﮤﮥ

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﮦﮧﮨﮩﮪ

ﯡﯢﯣﯤﯥ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﯦ ﯧ ﯨ

ﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ

ﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
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ﯡ ﯢ ﯣ

للواحدي ويف غريمها من
ال��ن��زول
ّ

ﯫﯬﭑﭒﭓ

زه�ي�ر رأس اخل����وارج ح�ين أس��اء

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

األدب وت��ط��اول ب��ق��ول��ه ل��رس��ول

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

اهلل :اع��دل .وذلك عند تقسيمه

.]48

املعنية.
قلوهبم كام يف املصادر ّ

ﭠ[ سورة التوبة-43 :

للصدقات .وقيل :نزلت يف املؤ ّلفة

النبي :قال سبحانه :ﯛ
1818إيذاء ّ

2020ال��ق��س��م امل���ز َّي���ف :ق���ال سبحانه:

ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﭥﭦﭧﭨﭩ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ

ﯵﯶﯷﭑﭒﭓ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﯜﯝﯞﯟﯠ

[سورة التوبة.]62-61 :
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املصادر املعهودة هو حرقوص بن

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﮏ ﮐ[ سورة التوبة.]74 :

1919اللمز يف ال��ص��دق��ات :ق��ال تعاىل:

2121نقض العهد وم��ن��ع ال��زك��اة :قال

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮈ ﮉ ﮊ[ س��ورة التوبة:

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

 .]58واللمز هو العيب عىل وجه
املسارة كام يف جممع البيان (.)40 :5
ّ
وشأن نزوهلا يف املجمع ويف أسباب

تعاىل :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

أ.د .عيل األسدي

ﯘﯙﯚﯛﯜ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﯝﯞﯟﯠﯡ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ[ س���ورة

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ[ سورة

التوبة.]78 -75 :

2222ن��ف��اق ال��ب��ع��ض :ق���ال س��ب��ح��ان��ه:
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

التوبة.]101 -97 :

2323ال��ك��ذب وال��ن��ف��اق :ق���ال ت��ع��اىل:
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﭙﭚﭛﭜﭝ

ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ

ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ

ﯞﯟﯠﯡﯢ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

ﯣﯤﯥﯦﯧ

ﮅﮆﮇﮈ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﯸﯹﯺﯻﯼﭑ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﭒﭓﭔﭕﭖ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﭗﭘﭙﭚﭛ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ

[سورة التوبة.]110 -107 :

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ

2424التخلف عن اجلهاد :قال سبحانه:
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ

ﯞﯟﯠ
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ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﮂ[ سورة التوبة .]38 :والنصيحة

ﯴﯵﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

واملوعظة كقوله تبارك اسمه :ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﮌ[ س��ورة املمتحنة .]13 :نزلت

[سورة التوبة.]118- 117 :

اليهود بأخبار املسلمني وتواصلوا هبم

امل�لاح��ظ ه��و ّ
القرآنية
أن اآلي���ات
َ
ّ

تبارك وتعاىل عن ذل��ك( .((6وقوله ّ
جل

ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
نظرة أخرية

فيصيبون بذلك من ثامرهم ،فنهاهم اهلل

الكريمة التي تتحدّ ث ع��ن الصحابة

ش��أن��ه :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

تعاىل :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

األنعام .]108 :والتذكري والتنبيه كقوله

تتفاوت بني املدح والثناء والتكريم كقوله

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

180

يف ناس من فقراء املسلمني كانوا خيربون

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ[ سورة

تعاىل :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﮋ[ س��ورة النساء .]69 :والقدح

[سورة األنفال ]28 :واإلجابة واإلفتاء

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵ

[س��ورة األنفال]60 :؛ وقوله :ﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ[ سورة التوبة:

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ[ سورة

والتأنيب كقوله سبحانه :ﭢ ﭣ ﭤ

 .]42وال��ل��وم والعتاب كقوله تعاىل:

وتعليم األحكام وبياهنا كقوله سبحانه:

الواحدي/أسباب النزول.242 :
(((6
ّ

أ.د .عيل األسدي

النور]27 :؛ وقوله :ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ[ س���ورة األح���زاب:

]5؛ وقوله :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ[ س��ورة امل��ائ��دة]4 :؛
ومجيع اآلي��ات التي تبدأ بـ{ َي َ
سأ ُلو َن َك}.

ّ
واحلث والرتغيب كقوله :ﭑ ﭒ

اختالف بينهم يف فهم األحكام .واتخّ اذ
ٍ
بنظرة
املواقف .فال حيسن النظر إليهم

واحدة إذ ّ
إن فيهم من آمن حقّ اإليامن،
وفيهم من أسلم ومل يؤمن قلبه ،وفيهم

من كان ضعيف اإليامن ،وفيهم من نافق
و َد َجل وفعل ما فعل .واحلقّ ّ
أن جاللة

ﭓﭔﭕﭖ

الصحابة تتوقف عىل قدر استقامتهم.

ﭠ[ سورة التوبة .]41 :وقوله:

ّ
املعظم لرسوله،
التقوى ،املو ّقر هلل،

ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ[ سورة العنكبوت.]56 :

وأع��ظ��م الصحابة ق���در ًا ه��و صاحب
املتمثّل قداسته ،الغيور عليه وعىل
دينه ،ذو البصرية الثاقبة ،املستقيم حتى

ويشري كثري من اآليات إىل ّ
أن بعض

آخر عمره .وأحسن من قالّ :
إن الصحايب

وتثقيف .كام ُيلمح بعضها إىل وجود

ّ
ويفكر به ،ويدعو إليه ،وي ّتخذه املعيار

ال��ص��ح��اب��ة ك��ان��ت ب��ه ح��اج��ة إىل وع��ي

هم الدين،
احلقّ املمدوح هو الذي حيمل ّ

نتيجة البحث
الوحيد يف حياته.

وأواخ��ر سورة االنفال .فهم الذين متثلوا

القرآنية ّ
أن رأي
تبينّ م��ن اآلي���ات
ّ

خلق نبيهم  فهم معه ﭗﭘﭙ

األمثل .فقد مدح املؤمنني املخلصني منهم

اال سبيل اهلل وه��م املهاجرون االول��ون

القرآن يف الصحابة هو الرأي الوسط بل

وأثنى عليهم لسبقهم إىل اإليامن واهلجرة

وجهادهم يف سبيل اهلل ودفاعهم عن الدين،
اولئك الذين نجد صفتهم يف سورة الفتح

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ اليبتغون
السابقون بااليامن وهم الذين ريض اهلل

عنهم ورض��وا عنه ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
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ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ

وعاتب ضعفاء اإليامن واملرت ّددين منهم غري

ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

وذم املخادعني املذبذبني لسوء
طيبةّ .
غري ّ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

الواعني والمهم ملا بدر منهم من مواقف

صنيعهم وذميم أفعاهلم ومواقفهم املَشينة

م��ن اإلس�ل�ام ورسوله وع ّنفهم بل
هدّ دهم باستبدال غريهم هبم.

مصادر البحث

سب الصحابة ،ط،1
ّ
األسدي ،خمتارّ ،

دار امل��ي��زان ،بال مكان 1428 ،هـ-

وامل��رك��ز ال��ث��ق��ا ّ
يب ،ب�ي�روت،
يف ال���ع���ر ّ

 -أسد حيدر ،الصحابة يف نظر الشيعة

 -حسنيٓ ،طه ،الفتنة الكربى ،ط ،7دار

���وزي ،ع��ب��دال��رمح��ن ،مناقب
 اب��ن اجل�ّ

حممد مرتىض ،تاج العروس
ّ
الزبيديّ ،

اجل���دي���دة ،ب�لا م��ك��ان 1402 ،ه��ـ-

يب،
ه���ارون ،دار إحياء ال�تراث العر ّ

 -ابن ف��ارس ،أبو احلسني أمح��د ،معجم

�زخم�شري ،حممود بن عمر ،أساس
 ال�ّ

2007م.
اإلمامية.
ّ

اإلمام أمحد بن حنبل ،ط ،3دار اآلفاق
1982م.
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الفكري
العربية للتحديث
املؤسسة
ّ
ّ
ّ

مقاييس اللغة ،حتقيق عبدالسالم

ه��ارون ،مركز النرش ،مكتب اإلعالم

االسالمي ،قم 1404 ،هـ.

2005م.

املعارف ،القاهرة ،بال تاريخ.

من جواهر القاموس ،حتقيق عبدالسالم
بريوت 1389 ،هـ1970-م.

البالغة ،دار ص��ادر ،ب�يروت1399 ،
هـ1979-م.

الزخمرشي ،حممود بن عمر ،الكشاف،
ّ

 -اب��ن منظور ،حممد بن م��ك� ّ�رم ،لسان

ط ،1مكتبة العبيكان ،الرياض1418 ،

بسام ،أسباب النزول ،ط،1
 -اجلملّ ،

 -سبحاين ،شيخ جعفر ،حوار مع الشيخ

العرب ،دار صادر ،بريوت ،بال تاريخ.

هـ1998-م.

أ.د .عيل األسدي

ص��ال��ح ب��ن ع��ب��داهلل ال��دروي��ش حول

الصحبة والصحابة ،مؤسسة اإلمام
الصادق ،7قم 1423 ،هـ.

السيد حم� ّ�م��د حسني،
الطباطبائي،
ّ
ّ
امليزان يف تفسري القرآن ،ط ،3مؤسسة
اسامعيليان 1394 ،هـ1974-م.

�رازي ،التفسري الكبري ،ط،3
 الفخر ال� ّيب ،بريوت ،بال
دار إحياء الرتاث العر ّ

تاريخ.

ّ
ال���ق���ريش ،ب��اق��ر رشي����ف ،الشيعة
-

والصحابة ،النارش هو امل��ؤ ّل��ف ،بال
مكان 1418 ،هـ 1997-م.

�ط�بريس ،الفضل بن احلسن ،جممع
 ال�ّ

حممد آصف ،عدالة
املحسني ،الشيخ ّ
ّ
الصحابة عىل ض��وء ال��ق��رآن والس ّنة

الطرحيي ،فخر الدين ،جممع البحرين،
ّ

العام
يف علم الرجال ،ط ،3املسؤول
ّ
للقسم الثقا ّ
اإلسالمية
يف يف احلركة
ّ

�ري ،ال��س� ّ�ي��د م��رت�ضى ،معامل
 -ال��ع��س��ك� ّ

السيد عيل خ��ان ،الدرجات
 امل���دينّ،ّ

العلمية
البيان يف تفسري القرآن ،املكتبة
ّ

اإلسالمية ،طهران ،بال تاريخ.
ّ

ط ،2املكتبة امل��رت��ض��و ّي��ة ،ط��ه��ران،
 1365ش.

العلمي
امل��درس��ت�ين ،ط ،5املجمع
ّ
��ي ،ط��ه��ران 1413 ،ه��ـ-
اإلس�ل�ام� ّ
1993م.

السيدضياءالدين ،صحابه
 عليانسب،ّ
درق����رآن ،م��رك��زان��ت��ش��ارات مؤسسة

آموزيش پژوهيش امام مخيني رمحه اهلل،
قم 1383 ،ش.

والتاريخ املطبوع مع كتاب بحوث

األفغانية ،اسالم آباد 1375 ،ش.
ّ

الرفيعة يف طبقات الشيعة ،مكتبة

بصرييت ،قم 1397 ،هـ.

الواحدي ،ع ّ
يل بن أمحد ،أسباب النزول،
ّ
الثقافية ،ب�يروت 1410 ،هـ-
املكتبة
ّ

1998م.

 يعقوب ،أمحد حسني ،عدالة الصحابة،مؤسسة الفجر ،لندن ،بال تاريخ.
ّ
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ٌ
بحث جديد يف طرحه اذ ان السيد الباحث

يعقد فيه مقارنة بني ما ورد يف االع�لان العاملي

حل��ق��وق االن��س��ان ال���ذي ط��رح��ت��ه االم���م املتحدة

ك��دس��ت��ور عمل حل�ماي��ة ال��ش��ع��وب م��ن االضطهاد
واالستعباد وتسمية حقوقها املرشوعة يف االنعتاق

من ربقة التعامل السلبي الذي يسلبها حقوقها،
والقرآن الكريم الذي سبق هذا االع�لان بثالثة

عرش قرنا من الزمان .فكان حري ًا بتلك الشعوب

املظلومة أن ُتكبرِ يف ترشيع السامء املتمثل بالقرآن

الكريم بأضعاف ال��ق��در ال��ذي أك�برت فيه هذا
االعالن الوضعي .وحري باملسلمني أن يلتزموا

غنى عن أية مؤسسة
بام جاء يف قرآهنم ليكونوا يف ً
عاملية تطالب بام طالب به القرآن الكريم والسنة

النبوية الرشيفة.

ويف الشق الثاين من البحث يعقد السيد الباحث

مقابلة بني بنود هذا االعالن ونصوص القرآن الكريم،

بند ًا بند ًا.

جاءت الرشيعة اإلسالمية لتستكمل

من مصادر الرشيعة حتت عنوان :رشع

والعدالة واإلنصاف ،فأفادت من النبوات

أعامل القدماء كترشيع مح��ورايب ومدونة

ما أنجزه األنبياء الكرام من معامل احلق

من قبلنا ،وكذلك ما رشحوه وطوروه من

السابقة ومن جتارب األمم األوىل ودعت

جوستنيان وآراء أهل املدينة الفاضلة،

املسلم أن يلتمس احلكمة والفائدة يف كل

وحني قاموا بإطالق حضارهتم فإهنم قاموا
برتمجة معارف األمم بكل احرتام ،وكانت

تراث األمم ويف هذا املعنى يقول الرسول

دار اخلالفة يف بغداد تكافئ املرتمجني الذين

الكريم :احلكمة ضالة املؤمن أينام وجدها

ينقلون علوم اليونان والرومان واهلند إىل

فهو أوىل هبا.

اللغة العربية ب��وزن الكتاب ذهب ًا ،وقد

وه��ذا بالضبط ما تم إنجازه خالل

كشف ذلك بوضوح عن معنى التكامل

العرص الذهبي للحضارة اإلسالمية حيث
أفاد املسلمون فائدة كربى من تعاليم أهل

بني اإلسالم وبني رشائع األمم األخرى.

الكتاب ومن حكمة اليونان كام أف��ادوا

ك�ما ت��ش��ارك يف ت��دوي��ن احل��ض��ارة

م��ن ح��ض��ارات م�صر وب�ل�اد ال��راف��دي��ن

اإلس�لام��ي��ة وإط�لاق��ه��ا ع��ل�ماء وخ�ب�راء

والقوانني الرومانية حتى اعترب الفقهاء

مسلمون ومسيحيون هيود وصابئة ،وكان

جانب ًا من هذه احلكمة واملعرفة مصدر ًا

لكل منهم مسامهاهتم األكيد يف سائر
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حقول املعرفة من طب وهندسة وترشيع

إن هذه العبارة تكشف بجالء أن رسالة

امل��ع��ارف واإلدارة كام وص��ل ع��دد كبري

قبل النبوات السابقة وتتواصل مع ما يأيت

وقانون وكيمياء وفلك وغريها من أشكال
من ه��ؤالء إىل مواقع مهمة يف اإلدارة
والسياسة يف إشارة جلية إىل روح التكامل
بني اإلسالم واحلضارات األخرى.

من بعد يف احلكمة الالحقة ،وهي رسالة

تواصل واستكامل.

وم��ن هنا ف��إن طبيعة التواصل بني

وقد عرب النبي صىل اهلل عليه وسلم

ما ج��اء به اإلس�لام وم��ا قدمته الرشائع

من قبيل كمثل رجل بنى دار ًا فأحسنها

والرتافد ،وليس من الصواب وصفه بأنه

عن رسالته هذه بقوله :مثيل ومثل األنبياء
وأكملها إال موضع لبنة فكان الناس إذا
مروا بتلك الدار يقولون ما أحسن هذه
الدار لوال موضع اللبنة ،فكنت أنا تلك

اللبنة وأنا خاتم النبيني.

األخ��رى يتمثل يف التكامل والتواصل

فكر منفصل عن الزمان واملكان والعامل،
وأن دور البرش فيه ال يتعدى التنفيذ

احل���ريف ،وأن��ه مناقض لكل م��ا أنتجته
احل��ض��ارات اإلنسانية ،ويف تأكيد هذا

ويكشف ه��ذا املوقف بوضوح أن

املعنى تتم املقارنة إلثبات التناقض بني

خيارات األمم السابقة وال الالحقة فيام

هذا الوصف النرجيس للرشيعة اإلسالمية

الرشيعة اإلسالمية ليست ن��ش��وز ًا عن
كانت تسعى فيه من خري ،وقد أشار القرآن
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النبي الكريم تتكامل مع ما أنجزته من

الكريم بوضوح يف أربعة عرش موضع ًا إىل

طبيعة هذه الرسالة بقوله تعاىل :ﭟ
(((

ﭠ ﭡ ﭢ

[س��ورة آل عمران،]3 :

((( راجع[ :سورة البقرة[ ]89،101 :سورة آل
عمران[ ]81 :سورة املائدة[ ]48 ،46 :سورة
االحقاف[ ]30 :سورة الصف]6وغريها.

رشائ��ع األرض ورشائ��ع السامء ،إن مثل
ييسء إليها من حيث يظن البعض أهنم

يبالغون يف تقديسها.

ويف سبيل توضيح هذه احلقيقة فإن

املفكرين اإلسالميني يف العامل كله اعرتضوا

أشد االع�تراض عىل وصف ما جيري يف

العامل بأنه رصاع احلضارات ،وملواجهة
ه��ذا املوقف االنقسامي أمجعت ال��دول

حممد حبش
دّ .

اإلسالمية عىل اختيار موقف مناهض

إىل حكمة األنبياء ورشائعهم الكريمة إىل

املؤمتر اإلسالمي((( بإطالق مرشوع حوار

عرب الثورات اإلنسانية الرشيفة واجلهود

للصدام والنزاع وعربت عنه دول منظمة

كفاح القادة التارخييني للعدالة واملساواة

احلضارات لعام  2001وقد تم تسمية

العلمية التي توفر عىل بذهلا آالف احلكامء

عام حوار احلضارات.

حتديد معامل العدالة وكرامة اإلنسان عرب

ذلك العام رسمي ًا عرب األمم املتحدة بأنه

حتى توصل اإلنسان يف هذا العرص إىل

ويف استطراد فلسفي فإنني أسجل

املواثيق الدولية التي تم إقرارها يف هيئة

وقناعتي أن هناك يف العامل حضارة واحدة

ونحن نعتقد أن سري األنبياء الكرام

هنا اع�ترايض عىل مصطلح احلضارات

هي احلضارة اإلنسانية وهي التي اشرتك يف
بنائها كل دعاة اخلري والعمل والعطاء عرب
التاريخ من أنبياء وحكامء وقادة سياسيني

ورجال حقوق وترشيع.

األمم املتحدة.

كانت ملهمة لألحرار من رجال الكفاح
اإلنساين الذين ناضلوا طوي ً
ال من أجل

حتقيق آم��ال اإلنسان الكربى يف احلرية
والعدالة والكرامة.

إن الديمقراطية وحقوق اإلنسان

ونعتقد أيض ًا أن أئمة اهلدى يف اإلسالم

العمق حصيلة الكفاح اإلنساين الطويل

موقعه وتاريخ نضاله ،وال يصعب تلمس

ليست منتج ًا أوروبي ًا أو أمريكي ًا ،إهنا يف
خالل التاريخ ساهم فيه ماليني املناضلني

من سائر األمم ،يقاومون االستبداد والقهر
والظلم ،من ثورة العبيد يف روما بقيادة

سبارتاكوس إىل تعاليم فالسفة اليونان
((( تم تغيري اسم املنظمة الدولية من منظمة
امل��ؤمت��ر اإلس�لام��ي إىل منظمة التعاون
اإلسالمي عام  2011وهي تضم سبعة
ومخسني دولة إسالمية مستقلة.

شاركوا يف الكفاح اإلنساين للتحرر كل يف
أثر اخللفاء العادلني الراشدين كعمر بن

اخلطاب وعيل بن أيب طالب واحلسني بن

عيل وعمر بن عبد العزيز وألب أرسالن
ون��ور الدين الشهيد وغريهم من القادة
اإلسالميني الذي أسسوا للعدالة االجتامعية
وقواعد اإلنصاف يف العالقات الدولية.

ومن حقنا كذلك أن نشري إىل جهود
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كبرية بذهلا علامء اإلسالم أيض ًا لبناء عالقات

اإلنساين ،وتسعى إىل حتقيق التكامل بني

ومساواة ،ونشري هنا إىل جهود امل��اوردي

اإلنساين ،وهي جهود كبرية اشتهر هبا عرب

إنسانية يف اإلط��ار احلقوقي أكثر عدالة

والفراء ،ونشري إىل عدد منهم يف العرص
احلديث كاألفغاين والكواكبي وحممد عبده

وغريهم من علامء اإلس�لام الذين دونوا

كتبهم يف األحكام السلطانية والعالقات

التاريخ أئمة مسلمون كبار أمثال الفيلسوف
الفارايب وابن سينا ابن رشد والشيخ ابن

عريب وعبد القادر اجليالين وجالل الدين
الرومي وغريهم من الفالسفة اإلنسانيني

الدولية ووج��وب إنصاف الناس وحتقيق

الذين حتدثوا عن إخاء اإلنسان لإلنسان،

ويتضمن االعتقاد اإلسالمي اإلقرار

وبالتايل وجوب تطوير ثقافة القانون اجلنائي

مجيع ًا عيال اهلل ،وأن الروح التي فيهم هي

االنتقام ،وقد ترمجت أعامهلم ودراساهتم اىل

كرامتهم وتأمني العدالة االجتامعية.

بحقيقة اعتقاديه قاطعة وهي أن اخللق

نفحة من اهلل نفسه ،وأن كل مولود يولد
عىل الفطرة ،ومقتىض ذلك أهنم مأمورون
أن يبحثوا عن املشرتك اإلنساين يف حترير
قيم العدالة وامل��س��اواة ،والبحث عن
التواصل والتكامل بني نصوص الوحي
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جهود الرشفاء من سائر األمم يف سبيل اخلري

وبني هدايات العقل وجتارب اإلنسان.

ووجوب البحث عن اخلري يف فطرة ابن آدم،
لتنسجم مع مبدأ اإلصالح اإلنساين وليس
اللغات احلية يف العامل.

ولذلك فإنه من الطبيعي أن تتقارب

رشائع السامء مع ما تم إقراره يف املحافل
اإلنسانية الدولية من أحكام وقوانني

هتدف لتحقيق كرامة اإلنسان ومحايته من

الظلم واالستبداد والدكتاتورية والدعوة

وقد أصدر علامء الرشيعة اإلسالمية

إىل تعزيز الديمقراطية واحلريات يف العامل.

كرست لتأكيد الصلة بني الدين والعلم،

خالل مؤمتر خاص تم تنظيمه يف معهد

عرشات األعامل العلمية املتخصصة التي

وتعزيز املعنى اإلنساين لإلسالم رسالة رمحة
وحمبة وخري ترتكز يف جوهرها عىل اجلانب

وأشري هنا إىل جهد هام كنا قد أنجزناه

ليوبولد سكرون يف سالزبورغ بالنمسا

عام  2008تم عقده حتت عنوان اإلسالم

حممد حبش
دّ .

والقانون الدويل ،وقد قمنا بإجراء مقارنة

ج��اء يف القرآن الكريم ،فالقرآن كتاب

يف رشعة األم��م املتحدة وإع�لان حقوق

وال��ق��رآن خطاب بالغي وامليثاق نص

دقيقة بني ما ورد يف القرآن الكريم وما ورد
اإلنسان ،وقد صدرت عن تلك الندوة

جمموعة توصيات تؤكد هذه احلقيقة.

موعظة وه��داي��ة وليس نص ًا سياسي ًا،
حقوقي ،وال��ق��رآن ن��ص ديني وامليثاق
دستور توافقي ،ولكن عىل الرغم من ذلك

ولتوضيح هذا التقارب بني ما ورد

كله فإنك ستشعر بالدهشة وال ريب من

حقوق اإلنسان فقد قمنا بإعداد اجلدول

ودالالت النص العاملي حلقوق اإلنسان،

يف القرآن الكريم وبني ما ورد يف إعالن

امل��رف��ق حيث متكن املقارنة ب�ين النص
اإلسالمي من قرآن أو سنة ،وبني النص

الذي ورد يف إعالن حقوق اإلنسان.

وغني عن القول أننا ال نزعم التطابق

بني ما ورد يف الرشعة الدولية وب�ين ما
النص اإلسالمي
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

التقارب الشديد بني داللة القرآن الكريم
وه��ذا يعزز احلقيقة التي نتحدث عنها

وهي أن مقاصد الوحي الرشيف وما برش

به األنبياء الكرام إلسعاد اإلنسان ،يلتقي

مع ما توصل إليه اإلنسان يف كفاحه من
أجل احلرية والعدالة والكرامة.

نص إعالن حقوق اإلنسان
ملا كان االع�تراف بالكرامة املتأصلة يف مجيع

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ أعضاء األرسة البرشية وبحقوقهم املتساوية الثابتة
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ[سورة اإلرساء :هو أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل .الديباجة

فقرة 1
.]70
وملا كان تنايس حقوق اإلنسان وازدراؤه��ا
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧ[ سورة يونس .]44 :قد أفضيا إىل أعامل مهجية آذت الضمري اإلنساين،

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ وكان غاية ما يرنو إليه عامة البرش انبثاق عامل يتمتع
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع

ﮅ[سورة الكهف.]87 :

والفاقة .الديباجة فقرة 2
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ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽﯾ[سورة النساء.]59 :

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

وملا كان من الرضوري أن يتوىل القانون محاية

حقوق اإلنسان لكيال يضطر امل��رء آخر األم��ر إىل
التمرد عىل االستبداد والظلم .الديباجة فقرة 3

وملا كانت شعوب األمم املتحدة قد أكدت يف

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ امليثاق من جديد إيامهنا بحقوق اإلنسان األساسية
وبكرامة الفرد وق��دره وب�ما للرجال والنساء من
ﭛ[سورة احلديد]25 :
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ حقوق متساوية وحزمت أمرها عىل أن تدفع بالرقي

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ االجتامعي قدم ًا وأن ترفع مستوى احلياة يف جو من
احلرية أفسح .الديباجة فقرة 4
ﮄﮅ[سورة احلجرات]13 :

وملا كان لإلدراك العام هلذه احلقوق واحلريات

األمهية الكربى للوفاء التام هبذا التعهد .الديباجة

فقرة 5

ف��إن اجلمعية العامة ت��ن��ادي هب��ذا اإلع�لان

العاملي حلقوق اإلنسان عىل أنه املستوى املشرتك
ال��ذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم
حتى يسعى كل فرد وهيئة يف املجتمع ،واضعني

عىل الدوام هذا اإلعالن نصب أعينهم ،إىل توطيد
احرتام هذه احلقوق واحلريات عن طريق التعليم
والرتبية واختاذ إج��راءات مطردة ،قومية وعاملية،

لضامن االعرتاف هبا ومراعاهتا بصورة عاملية فعالة
بني الدول األعضاء ذاهتا وشعوب البقاع اخلاضعة
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لسلطاهنا .الديباجة فقرة 6

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ[سورة النساء.]1 :

املادة .1

يولد مجيع الناس أحرار ًا متساوين يف الكرامة

إن اهلل سبحانه وتعاىل قد أذه��ب عنكم واحلقوق ،وقد وهبوا عق ً
ال وضمري ًا وعليهم أن
نخوة اجلاهلية وتكربها بآبائها  ،كلكم آلدم ،يعامل بعضهم بعض ًا بروح اإلخاء.

وآدم من تراب – ،من خطاب النبي الكريم يف
حجة الوداع ،أخبار مكة لألزرقي ج 2ص383

حممد حبش
دّ .
يف خطاب حجة الوداع للنبي الكريم :أهيا

الناس إن أباكم واحد وإن ربكم واحد ،كلكم

املادة .2

•لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق

آلدم وآدم من ت��راب ،وال فضل لعريب عىل واحلريات ال��واردة يف هذا اإلعالن ،دون أي متييز،

أعجمي إال بالتقوى ،وأكرمكم عند اهلل أتقاكم كالتمييز بسبب العنرص أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو
– مسند أمحد رقم 8721

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

الدين أو الرأي السيايس أو أي رأي آخر ،أو األصل
الوطني أو االجتامعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع

آخر ،دون أية تفرقة بني الرجال والنساء...
املادة .3

ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ[ س��ورة شخصه.

•لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وسالمة

اإلرساء.]33 :

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
[سورة املائدة.]32 :

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠ[سورة حممد]4 :

واآلية تنص عىل حتريم اسرتقاق األرسى

املادة .4

•ال جيوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص،

وحيظر االسرتقاق وجتارة الرقيق بكافة أوضاعهام.

بعد احل��رب ،وحت�صر حق الدولة بني أمرين
اثنني ال ثالث هلام :املن( ،إطالق اإلرسى بدون

عوض) أو الفداء (إطالقهم مقابل تعويض)

وهذه اآلية آخر ما نزل بشأن األسارى

ويف آية أخ��رى :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲ[ سورة الدهر.]9-8 :

وهي نص يف وجوب إكرام األسري وتوفري

حقوقه اإلنسانية
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قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :من

لطم غالمه أو رضبه فكفارته أن يعتقه-صحيح
مسلم ج 5ص90

املادة .5

•ال ي��ع��رض أي إن��س��ان للتعذيب وال

للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو

ويف عرص اخلالفة الراشدة تم استدعاء احلاطة بالكرامة.

حاكم مرص وابنه وحماكمتهام يف املدينة املنورة

وتم جلده بسبب رضبه لرجل مسيحي ،وقال

له عمر بن اخلطاب :يا عمرو متى استعبدتم
الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرار ًا

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

املادة .6

•لكل إنسان أينام وجد احلق يف أن يعرتف

ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ بشخصيته القانونية.

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ[ س��ورة احلجرات .]11 :ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊ[سورة احلجرات.]13 :

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يدعو

الناس بأحب أسامئهم إليهم–معجم الطرباين

3499
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حممد حبش
دّ .
يف ال��ق��رآن ال��ك��ري��م :ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ

املادة .7

•كل الناس سواسية أمام القانون وهلم احلق

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ يف التمتع بحامية متكافئة عنه دون أية تفرقة ،كام أن
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ هلم مجيعا احلق يف محاية متساوية ضد أي متيز خيل هبذا
[سورة األعراف.]85 :

و يف ميثاق املدينة ال��ذي كتبه الرسول

اإلعالن وضد أي حتريض عىل متييز كهذا.

الكريم لتنظيم أحوال املدينة:

املؤمنون واملسلمون من قريش وأهل

يثرب ،ومن تبعهم فلحق هبم...أمة واحدة من
دون الناس...

وأنه من تبعنا من اليهود ،فإن له املعروف

واألسوة غري مظلومني وال متنارص عليهم...

وأن هي��ود بني ع��وف أم��ة من املؤمنني،

لليهود دينهم وللمؤمنني دينهم ،ومواليهم
وأنفسهم ،إال من ظلم وأث��م فإنه ال يوتغ

(ييسء) إال نفسه وأهل بيته...

األموال البن زنجويه ج 2ص 117وانظر

األموال للقاسم بن سالم ج 1ص479

وق��د تم فتح مكة يف اإلس�لام انتصار ًا

لبعض املواطنني املظلومني من غري املسلمني من

مرشكي خزاعة.

193

القرآن الكريم رسالة ال ّتحرر اإلنساين
دعا اإلسالم إىل إجراء املحاكامت العادلة

ونبه أن العدالة مرتبطة بالبينات والشهود ،وأن

البينة عىل من ادعى واليمني عىل من أنكر

املادة .8

•لكل شخص احلق يف أن يلجأ إىل املحاكم

الوطنية إلنصافه عن أعامل فيها اعتداء عىل احلقوق

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ األساسية التي يمنحها له القانون.

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ[ س���ورة ص:

.]26

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

[سورة النساء.]58 :

ونص برصاحة أن النبي نفسه قد خيطئ يف

احلكم ،وعليه إذن أن يرتاجع ويقيض بالعدالة:

إنام أنا برش وإنكم ختتصمون إيل ولعل

بعضكم أن يكون أحل��ن بحجته م��ن بعض
وأقيض له عىل نحو مما أسمع فمن قضيت له من

حق أخيه شيئا فال يأخذ فإنام أقطع له قطعة من
النار صحيح البخاري ج 2ص 952

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇﰈﰉﰊﰋﭑﭒﭓ

املادة .9

•ال جيوز القبض عىل أي إنسان أو حجزه

ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ أو نفيه تعسف ًا.

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
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ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ[ سورة احلج:
.]40-38

حممد حبش
دّ .
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

املادة .10

•لكل إنسان احلق ،عىل قدم املساواة التامة

ﯶﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ مع اآلخرين ،يف أن تنظر قضيته أمام حمكمة مستقلة
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ نزهية نظر ًا عادالً علني ًا للفصل يف حقوقه والتزاماته
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ[ سورة النساء :وأية هتمة جنائية توجه إليه.
.]107 -105

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ[ س���ورة الشورى:
.]42 -39

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ[سورة احلديد]25 :

املادة .11

•(  ) 1كل شخص متهم بجريمة يعترب بريئ ًا

إىل أن تثبت إدانته قانون ًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ الضامنات الرضورية للدفاع عنه.
•(  ) 2ال يدان أي شخص من جراء أداء
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ[سورة احلجرات.]12 :

عمل أو االمتناع عن أداء عمل إال إذا كان ذلك

يف خطاب الوداع للنبي الكريم :فإن اهلل يعترب جرم ًا وفق ًا للقانون الوطني أو الدويل وقت
قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم قال وال أدري االرتكاب ،كذلك ال توقع عليه عقوبة أشد من تلك
قال أو أعراضكم أم ال كحرمة يومكم هذا يف التي كان جيوز توقيعها وقت ارتكاب اجلريمة.

شهركم هذا يف بلدكم هذا رواه أمحد ج37

ص474
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ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ

املادة .12

•ال يعرض أحد لتدخل تعسفي يف حياته

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ اخلاصة أو أرسته أو مسكنه أو مراسالته أو حلمالت
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ عىل رشفه وسمعته ،ولكل شخص احلق يف محاية
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ القانون من مثل هذا التدخل أو تلك احلمالت.

ﭨﭩ[سورة النور.]28-27 :

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

املادة .13

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ

•(  ) 1لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل

ويف ميثاق املدينة الذي أعده النبي الكريم

•(  ) 2حيق لكل فرد أن يغادر أية بالد بام يف

ﮓﮔﮕ[سورة سبأ.]18 :
وهو أول دستور يف اإلسالم:

وأنه من خرج آمن ،ومن قعد باملدينة أمن

إقامته داخل حدود كل دولة.

ذلك بلده كام حيق له العودة إليه.

أبر األمن ،إال ظاملا وآث ًام–.األموال للقاسم بن

سالم ج 1ص 479

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ[ س��ورة

امللك.]15 :

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

املادة .14

•(  ) 1لكل فرد احلق يف أن يلجأ إىل بالد

أخرى أو حياول االلتجاء إليها هرب ًا من االضطهاد.

•(  ) 2ال ينتفع هبذا احلق من قدم للمحاكمة

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ يف جرائم غري سياسية أو ألعامل تناقض أغراض
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ األمم املتحدة ومبادئها.

ﯻ[سورة النساء.]100 :
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ق��رر اإلس�ل�ام ح��ق اإلن��س��ان يف التمتع

بجنسية وطنية وفق العقد االجتامعي

كان يف صلح احلديبية الذي وقعه النبي

الكريم:

من شاء أن يدخل يف عقد حممد وعهده

دخ��ل ،وم��ن ش��اء أن يدخل يف عقد قريش
وعهدهم دخل .سنن البيهقي ج 8ص99

املادة .15

•(  ) 1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

•(  ) 2ال جيوز حرمان شخص من جنسيته

تعسف ًا أو إنكار حقه يف تغيريها.

حممد حبش
دّ .
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
[سورة النساء.]1 :

املادة .16

•(  ) 1للرجل واملرأة متى بلغا سن الزواج

حق التزوج وتأسيس أرسة دون أي قيد بسبب

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ اجلنس أو الدين ،وهلام حقوق متساوية عند الزواج
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ وأثناء قيامه وعند انحالله.

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ

•(  ) 2ال ي�برم عقد ال���زواج إال برىض

ﮣﮤﮥﮦﮧ[سورة البقرة .]232 :الطرفني الراغبني يف الزواج رىض كام ً
ال ال إكراه فيه.
•(  ) 3األرسة ه��ي ال��وح��دة الطبيعية
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ األساسية للمجتمع وهلا حق التمتع بحامية املجتمع
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ والدولة.
ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

[سورة النساء.]19 :

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

املادة .17

•(  ) 1لكل شخص حق التملك بمفرده أو

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ[ س��ورة البقرة :باالشرتاك مع غريه.
•(  ) 2ال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسف ًا.
.]188
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

املادة .18

•لكل شخص احل��ق يف ح��ري��ة التفكري

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ والضمري والدين ،ويشمل هذا احلق حرية تغيري
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ[ سورة البقرة :ديانته أو عقيدته ،وحرية اإلع��راب عنهام بالتعليم

.]62

واملامرسة وإقامة الشعائر ومراعاهتا سواء أكان ذلك

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ رس ًا أم مع اجلامعة.

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧ[سورة الزمر.]46 :

ويف القرآن الكريم تأسيس ملسؤولية الدولة

يف محاية املعابد الدينية من صوامع (كنائس)

وبيع (معابد اليهود) وص��ل��وات (طقوس
األديان املختلفة) ومساجد:

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸ[سورة احلج.]40 :

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼ[سورة الكهف.]29 :

املادة .19

•ل��ك��ل ش��خ��ص احل���ق يف ح��ري��ة ال���رأي

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ والتعبري ،ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ أي تدخل ،واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها
[سورة يونس]99 :

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ

[سورة البقرة.]256 :
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ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية.

املادة .20

•(  ) 1لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك

ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ يف اجلمعيات واجلامعات السلمية.
•(  ) 2ال جيوز إرغام أحد عىل االنضامم إىل
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ[ س��ورة
املائدة.]48 :

مجعية ما.

حممد حبش
دّ .
ﮞ ﮟ ﮠ[ س���ورة ال��ش��ورى:

.]38

املادة .21

•(  ) 1لكل فرد احلق يف االشرتاك يف إدارة

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ الشؤون العامة لبالده إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني
خيتارون اختيار ًا حر ًا.
ﭯ[سورة آل عمران.]159 :
ويف احلديث النبوي:

من مل هيتم بأمر املسلمني فليس منهم

ومن مل يصبح ويمس ناصحا هلل ولرسوله

•(  ) 2لكل شخص نفس احلق الذي لغريه

يف تقلد الوظائف العامة يف البالد.

•(  ) 3إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة

ولكتابه وإلمامه ولعامة املسلمني فليس منهم احلكومة ،ويعرب عن هذه اإلرادة بانتخابات نزهية
دورية جتري عىل أساس االقرتاع الرسي وعىل قدم
الطرباين ج 7ص268

 من استعمل رجال يف قوم وفيهم من هو املساواة بني اجلميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمنأرىض هلل منه فقد خان اهلل ورسوله واملؤمنني– حرية التصويت.
رواه احلاكم انظر جامع األحاديث للسيوطي

رقم 45694

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :الناس

سواسية كأسنان املشط وإنام يتفاضلون بالعافية،

املادة .22

•لكل شخص بصفته عضو ًا يف املجتمع

واملرء كثري بأخيه ،وال خري يف صحبة من ال يرى احلق يف الضامنة االجتامعية ويف أن حتقق بوساطة

لك من احلق مثل ما ترى له جزء ما رواه الزبري املجهود القومي والتعاون الدويل وبام يتفق ونظم

ج 1ص29

كل دولة ومواردها احلقوق االقتصادية واالجتامعية

وقال :يا أهيا الناس أال إن ربكم واحد وإن والرتبوية التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو احلر

أباكم واحد أال ال فضل لعريب عىل أعجمي وال لشخصيته.

لعجمي عىل عريب وال ألمحر عىل أس��ود وال
أسود عىل أمحر إال بالتقوى رواه أمحد ج38

ص474
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ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ[سورة التوبة.]105 :

املادة .23

•(  ) 1لكل شخص احلق يف العمل ،وله

جاء يف احلديث القديس :ثالثة أنا خصمهم حرية اختياره برشوط عادلة مرضية كام أن له حق
يوم القيامة :رجل أعطى يب ثم غدر ،ورجل باع احلامية من البطالة.
حرا فأكل ثمنه  ،ورجل أستأجر أجريا فاستوىف

•(  ) 2لكل فرد دون أي متييز احلق يف أجر

ويف احلديث الرشيف :أعطوا األجري أجره

•(  ) 3لكل فرد يقوم بعمل احلق يف أجر

منه ومل يعطه أجره اجلامع الصغري رقم 6013

متساو للعمل.

قبل أن جيف عرقه  ،وأعلمه أجره وهو يف عمله عادل مرض يكفل له وألرسته عيشة الئقة بكرامة
اإلنسان تضاف إليه ،عند اللزوم ،وسائل أخرى
سنن البيهقي ج 5ص23
للحامية االجتامعية.

•(  ) 4لكل شخص احل��ق يف أن ينشئ

وينضم إىل نقابات محاية ملصلحته
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:

إخوانكم خولكم جعلهم اهلل حتت أيديكم

املادة .24

•لكل شخص احلق يف الراحة ،ويف أوقات

فمن كان أخ��وه حتت يده فليطعمه مما يأكل الفراغ ،والسيام يف حتديد معقول لساعات العمل ويف

وليلبسه مما يلبس وال تكلفوهم ما ال يطيقون عطالت دورية بأجر.
فإن كلفتموهم فأعينوهم .رواه البخاري يف

الصحيح ج 1ص15
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جاء يف احلديث الرشيف :الناس رشكاء يف

ثالث املاء والكأل والنار زوائد اهليتمي ج 1ص
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املادة .25

•(  ) 1لكل شخص احلق يف مستوى من

املعيشة كاف للمحافظة عىل الصحة والرفاهية له

وتشمل ه��ذه الثالثة ال��ث��روات القومية وألرسته ،ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن

الطبيعية لألمم من املاء ومصادرها ومواردها والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتامعية الالزمة،

والكأل وما يعنيه من األرض املنتجة للزراعة ،وله احلق يف تأمني معيشته يف حاالت البطالة واملرض

والنار وما يتصل هبا من قوى الطاقة ومواردها والعجز والرتمل والشيخوخة وغري ذلك من فقدان
الوطنية املختلفة

وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

•(  ) 2لألمومة والطفولة احلق يف مساعدة

ورعاية خاصتني ،وينعم كل األطفال بنفس احلامية
االجتامعية س��واء أكانت والدهت��م ناجتة عن رباط

رشعي أو بطريقة غري رشعية.
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﯜ[سورة البقرة.]233 :

املادة .26

•(  ) 1لكل شخص احلق يف التعلم ،وجيب

أن يكون التعليم يف مراحله األوىل واألساسية عىل

طلب العلم فريضة رواه ابن ماجه ج 1األق��ل باملجان ،وأن يكون التعليم األويل إلزامي ًا
وينبغي أن يعمم التعليم الفني واملهني ،وأن ييرس
ص80
إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العليم القبول للتعليم العايل عىل قدم املساواة التامة للجميع
رضا بام يصنع رواه أبو داود ج 3ص354

وعىل أساس الكفاءة.

•(  ) 2جي��ب أن هت��دف الرتبية إىل إن�ماء

شخصية اإلنسان إن�ماء كامالً ،وإىل تعزيز احرتام

اإلن��س��ان واحل��ري��ات األس��اس��ي��ة وتنمية التفاهم
والتسامح والصداقة بني مجيع الشعوب واجلامعات
العنرصية أو الدينية ،وإىل زيادة جمهود األمم املتحدة

حلفظ السالم.

•(  ) 3لآلباء احلق األول يف اختيار نوع

تربية أوالدهم.
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يف القرآن الكريم حتذير شديد من كتم

العلم عن الناس :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

املادة .27

•(  ) 1لكل فرد احلق يف أن يشرتك اشرتاك ًا

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ حر ًا يف حياة املجتمع الثقايف ويف االستمتاع بالفنون
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ واملسامهة يف التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه.
[سورة البقرة.]159 :

•(  ) 2لكل ف��رد احل��ق يف محاية املصالح

ومن سئل عن علم فكتمه أجلمه اهلل بلجام األدبية واملادية املرتتبة عىل إنتاجه العلمي أو األديب

من نار يوم القيامة رواه الرتمذي ج 5ص.16

ق��ال عمر ب��ن اخل��ط��اب :تعلموا العلم

أو الفني.

وعلموه الناس وتعلموا له الوقار والسكينة،
وتواضعوا ملن يعلمكم عند العلم ،وتواضعوا

ملن تعلموه العلم ،وال تكونوا جبابرة العلامء
فال يقوم علمكم بجهلكم بلوغ األرب ج1

ص155

يف ثامنية مواضع يف القرآن الكريم فرض

اهلل عىل األمة وجوب إكرام ابن السبيل وهو

املادة .28

•لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتامعي

املسافر يف غري وطنه وتيسري حاجته وحتريم دويل تتحقق بمقتضاه احلقوق واحلريات املنصوص
االعتداء عليه وأمر بإنفاق الزكاة عليه طاملا كان عليها يف هذا اإلعالن حتقق ًا تاما.

يف دار الغربة عن وطنه تأكيد ًا حلقه يف العدل
واملساواة–انظر مث ً
ال [سورة النساء.]36 :
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ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﯪﯫ[سورة البقرة.]286 :

املادة .29

•(  ) 1عىل كل فرد واجبات نحو املجتمع

الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمو ًا حر ُا

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ كامالً.

ﯺﯻﯼ[سورة األنعام.]164 :

•(  ) 2خيضع ال��ف��رد يف مم��ارس��ة حقوقه

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ[ س���ورة املدثر :وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط،
لضامن االعرتاف بحقوق الغري وحرياته واحرتامها
.]38
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ولتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ العامة واألخالق يف جمتمع ديمقراطي.

[سورة النجم.]41 -39 :

•(  ) 3ال يصح بحال من األح���وال أن

مت��ارس هذه احلقوق ممارسة تتناقض مع أغراض
األمم املتحدة ومبادئها.
املادة .30

•ليس يف هذا اإلع�لان نص جيوز تأويله

عىل أن��ه خي��ول لدولة أو مجاعة أو ف��رد أي حق يف
القيام بنشاط أو تأدية عمل هيدف إىل هدم احلقوق

واحلريات الواردة فيه.

وبعد هذه املقارنة فإن من املنطقي متام ًا أن نقول إن رشائع اهلل هتدف إىل الغايات النبيلة

نفسها التي أنجزها اإلنسان يف كفاحه الطويل من أجل العدالة والكرامة واملساواة.

قال تعاىل :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ.
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قدم الشيخ الباحث لبحثه بديباجة عرب فيها

عن إعجابه بفكر السيد حممد حسني الطباطبائي
صاحب تفسري (امليزان) والبحث يف مجلته ،عرض
وحتليل ونقد هلذا التفسري الق ّيم .وقد وقف عليه

ضمن ثالثة حماور:

املحور االول :بيان الوجوه الرئيسة املحتملة يف

التعاطي مع العملية التفسريية بشكل موجز.

املحور الثاين :حتليل هذا الوجه املعتمد لدى

العالمة الطباطبائي بمعية تفسري القرآن بالقرآن .

املحور الثالث :الوقوف عىل منهجه التفسريي

مرة أخرى بروح نقدية وصو الً اىل مقدار ما يمكن

االستفادة من منهجه يف التفسري.

ويف اخلتام ،أوجز الشيخ الباحث ،النتائج

العلمية و العملية التي انتهى اليها يف هذا البحث،

وختمها بقائمة املصادر واملراجع التي اعتمدها يف

اقامة بحثه.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ديباجة

للوصول اىل م���رادات النص ال��ق��رآين،

احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل

وبحسب العادة العلامئية وجدنا ان اعالم

هلل املنّة وح��ده فيام وه��ب واعطى،

والرعاية للقرآن ،بحث ًا وحتقيق ًا وتأويالً،

األُم��ة خيتمون حياهتم العلمية بالعناية

سيدنا حممد واله الطاهرين.

ومم ّا أعطاه وأجزل يف عطائه هو التوفيق

الرس يف تعقيبية البحوث القرآنية
ولعل ّ
النص
هو إدراكهم العايل ملا حيتاج اليه
ّ

لالهتامم بكتابه املجيد والعمل عىل رعاية

القرآين من مت ّعن وتدبري ودراي��ة وضبط

ح��دوده ورسومه ،والسعي لنيل رشف

تفسريه وتأويله ،هي نعمة إن ُأعطيت فإهنا

ألكثر من علم ،وه��ذا املعنى ال حيصل

عادة اال يف مراحل متقدّ مة من أعامرهم

تفوق ما طلعت عليه الشمس ،وهبة إن
ُمنحت ّ
تكل األلسن وتعجز النفوس عن

الرشيفة .ولكننا لسنا أمام قاعدة حاكمة

أداء شكرها.

وإنام هي قاعدة علامئية متوارثة مل خيرج

عنا اال القليل القليل ،ومن ُأولئل القليل

وبعد...

فقد جرت سنة االع�لام تأرخي ًا عىل

يف العدد ،الكثري يف النفعُ ،أستاذ الفالسفة

الكريم ،وب��ذل ال��غ��ايل والنفيس سعي ًا

حممد حسني ال��ط��ب��اط��ب��ائ��ي(ق��دس) انه

واملفسريين املعارصين العالمة ّ
الفذ السيد

ادخال األوق��ات الثمينة للعناية بالقرآن
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املنهج ال ّتفسريي عند العلاّ مة الطباطبائي

الطود الشامخ ال��ذي ُع��دم نظريه ،وندر

هذا الوقوف ضمن ثالثة حماور

واحلكمة ،فوهب ل��ه اهلل تعاىل اخللود

العملية التفسريية

شبيهه ،أنفق زهرة عمره يف خدمة القرآن
والذكر اجلميل ،فجعل اهلل تعاىل ذكره

ترنيمة تنتشء هبا عقولنا ،ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙ[ سورة مريم.]96 :

إنه جامع املعقول واملنقول ،ذخرية

العلم وفخر األُم���ة ،وامل��ث��ال وال��ق��دوة
واألُس��وة يف علمه وتعليمه ويف أخالقه

وسريه وسلوكه ،الفذ يف علمه وتعليمه

�ت�صر س�يره بكلمة
وس��ل��وك��ه ،ال��ذي اخ� ُ

جامعة أفاض هبا تلميذه الطهراين (رمحه
اهلل) حيث يقول( :مل يقدم خطوة واحدة

نحو اجلاه واحلظوة ،وقد أحرق ّ
كل جذور

حب الظهور واالنانية يف وجوده(((.
ّ

خالصة ما نريد الوقوف عنده يف هذا
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البحث هو عرض وحتليل ونقد املنهج
التفسريي للسيد العالمة الطباطبائي
املتمثل بتفسري القرآن بالقرآن.وسيكون

((( انظر الشمس الساطعة ،للسيد حممد احلسني
احلسيني ال��ط��ه��راين :ص ،22ن�شر دار
االولياء ،الطبعة الثانية2008 ،م.

املحور األول :الوجوه املحتملة يف
َّ
إن أرضية العملية التفسريية مهام

اختلفت مناهجها واساليبها((( ومصادرها
((( هنالك خلط واض��ح يقع فيه الكثري من
اصحاب الفن ،فضال عمن سواهم ،يف
حتديد هوية املناهج وهوية االساليب،
وهوية االجتاهات التفسريية ،وهذا اخللط
عادة ما ُيفيض اىل نوع من اخللل يف النتائج
البحثية ،وبقطع النظر عن أسباب الوقوع يف
مثل هذا اخللط فإنه ينبغي إليه ومعاجلته.
فاملنهج-اصطالح ًا -هو طريقة االستدالل أو
الكيفية املعتمدة يف إثبات املطلوب ،فهنالك
نوع مساواة بني الدليلية وبني املنهج املتّبع،
فمن مل يتّخذ منهج ًا يف العملية التفسريية
مل يعتمد الدليل يف إثبات مقاصده ،فاذا
�ص القرآين
اعتمدنا ال��ق��رآن يف فهم ال��ن� ّ
فاملنهج هو تفسري القرآن بالقرآن ،واذا ما
اعتمدنا الرواية فاملنهج روائي وهكذا.
وأما االجتاه التفسريي فإنه يقوم بدور مغاير حيث
يقوم صاحب االجتاه بالسري مع مرتكزاته
النص القرآين
واعتقاداته القبلية يف تطويع ّ
باجتاه نتائج ح��دّ دهت��ا قبلياته ،واحلصيلة
التفسريية انعكاس فعيل ملتبنياته القبلية؛
وبمطالعة للكتب التفسريية نجد االجتاهية
حاكمة عىل الغالب عليها ،خدمة ألهداف
َع َق ِد َّية معينة ،او سياسية أو عصبية َق َبل َّية،
وتكمن خطورة االجت��اه��ات يف تقديمها

د .طالل احلسن

فإهنا ال خترج يف شكلها ومضموهنا عن

ٍ
مرجعية ُأخ���رى؛ والذين
ال��رج��وع اىل

أربع ينبغي الوقوف عندها والتعريف هبا،

سمون به
بأهنم( :قرآنيون) ،أو هذا ما ُي ّ

مرجعية معرفية من مرجعيات أو نظريات
وهذا ما سيجعلنا عىل مقربة من املنهج
الفعيل للسيد العالمة الطباطبائي. 

يتمسكون بذلك ُيصطلح عليهم عادة
ّ

أنفسهم((( ،وربام هم محلة شعار( :حسبنا
كتاب اهلل).

إن الوقوف عىل هذه املرجعيات أو

َّ
ولعل من ابرز دعاة هذه النظرية من

للقرآن سوف يفتح أمامنا آفاق ًا معرفية

البالغي((( ،والشيخ حممد الصادقي(((،

النظريات املعتمدة يف ال��ق��راءة الدليلية

مهمة يف ع��امل التفسري ،وجيعلنا أم��ام
م��ف�ترق��ات ط���رق وم��ي��زان أويل يمكن
من خالله تصنيف املصادر والبحوث
التفسريية بشكل أويل وصحيح

وأم��ا هذه املرجعيات أو النظريات

األربع فهي:

النظرية األُوىل :حمورية القرآن.

و ُي��راد هبا حرص املرجعية التفسريية

بالقرآن وحده ،وهو ما ُيطلق عليه عادة
بمنهج تفسري القرآن بالقرآن ،من دون
رؤية كونية إهلية مدّ عية ّ
أن عامدها النصوص
الرشعية فتُوقع طبقة من األم��ة يف اهللكة
وال��ض�لال؛ وق��د ج��رت حم��اوالت عديدة
إلضفاء صبغة علمية معرفية لالتجّ اهات
التفسريية من خالل إبرازها بعناوين خمتلفة
من قبيل املذاهب واملدارس ،وما شابه ذلك.

املعارصين و ُمفسرّ ي الشيعة و هم :الشيخ

و ُينسب اىل ه��ذه النظرية اي��ض� ًا السيد

العالمة الطباطبائي وهي نسبة غري

((( وه����ذه ال��ت��س��م��ي��ة جت��ده��ا واض���ح���ة يف
م��واق��ع��ه��م االل��ك�ترون��ي��ة-االن�ترن��ي��ت��ي��ة-
املعروفة وصحفهم وجمالهتم ،حتى عاد
عنوان(قرآنيون) أشهر من نار عىل علم.
((( هو الشيخ حممد جواد البالغي (ت 1352
هـ) ،ولد وعاش ومات يف مدينة النجف
االرشف ،من اهم آثاره التفسريية هو كتابه
(آالء الرمحن يف تفسري القرآن) ،وفيه يعتمد
بصورة كاملة عىل هذه النظرية.
((( هو الشيخ حممد الصادقي الطهراين ،من
العلامء االيرانيني املعارصين ،درس يف
حوزة النجف املقدسة ،كانت لديه ميول
اخبارية واضحة ،اهتم بدراسة الديانات
وعقد احل��وار بينها ،ي��رى ب� َّ
�ان القرآن ال
يمكن تفسريه اال بالقرآن ،ومن اهم وابرز
نتاجاته التفسريية هو تفسري(الفرقان يف
تفسري القرآن) ،وهو دورة تفسريية كاملة.
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دقيقة كام سيأيت حتقيق ذلك.

واما من املدارس االسالمية األُخرى

فمنهم حممد رشيد رضا(((ُ ،
واألستاذ عبد
الكريم اخلطيب(((.

النظرية الثانية :حمورية السنة.

ان القرآن ُمفسرِّ للقرآن أيض ًا ،ولكن برشط
ان يكون املفسرّ هو املعصوم ،فالواقف

عىل التوجيه القرآين للمراد القرآين هو

املعصوم ح�صر ًا ،وما عداه فليس امامه

و ُيراد هبا تفسري القرآن بالسنة الرشيفة

سوى السنة الرشيفة التي هنضت بدور

انكروا حجية ظواهر ال��ق��رآن ،وه��ؤالء

النظرية الثالثة :حمورية القرآن والسنة

فقط ال غري ،وهؤالء هم انفسهم الذين
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سمون باالخباريني التقليديني ((( َيرون
ا ُمل ّ

((( حممد رشيد رضا عامل ومفرس مرصي ،من
تالمذة الشيخ حممد عبده ،وقيل َّ
بان كتابه
التفسريي املعروف بـ(املنار) هو يف اصله
جمموعة حمارضات تفسريية ألُستاذه الشيخ
حممد عبده.
((( ع��امل م�صري أزه����ري :كتب يف السرية
والعقيدة وعلوم القرآن والتفسري؛ كان
معروف ًا باعتداله وإنصافه السيام يف كتابه
املعروف (عيل بن ايب طالب بقيمة النبوة
وخ��ات��م اخل�لاف��ة) ،م��ن آث���اره التفسريية
(التفسري القرآين للقرآن).ولكنه ولظروف
غري معلومة أصبح سلفي ًا ،حتى انه ا ّلف
مجد فيه زعيمها املتاخر ،وهو (حممد
كتاب ًا ُي ّ
بن عبد الوهاب -العقل احلر) ،حيث يقول
فيه( :ودع��وة حممد بن عبد الوهاب من
الكلم الطيب ،الهنا تستند اىل احلق وتدعو
ل��ه ،وتعمل يف سبيله ،هل��ذا كانت دعوة
مباركة ،وف�يرة الثمر ،كثرية اخل�ير) ،وقد
ُو ِّجت له نقودات يف ذلك.

التبيني.

مع ًا.

و ُيراد هبا اعتامد القرآن والسنة الرشيفة

كمصدرين اساسني يف العملية التفسريية،

عمقة فحسب،
فالسنة ليست مؤكّدة وال ُم ّ
وإنام هي مصدر تفسريي اساس يقع يف

عرض القرآن نفسه ،فالسنة هنا ال تلعب

دور ًا تكميلي ًا فحسب ،وإنام تمُ ارس دور ًا

تاسيسي ًا عىل حدّ سواء مع الدور التاسييس
للقرآن يف سري العملية التفسريية.

((( االخباريون بفتح اهلمزة كام هو الصحيح،
وليس بكرسها كام هو املشهور ،اجتاه حرص
مصادر املعرفة بالسنة الرشيفة ،واما العقل
فيؤخذ منه ما وافق النقل او ُيعمل به رشط
عدم معارضته للنقل ،هذا ما نُسب إليهم،
واحل��ال َّ
أن هذه النسبة حتتاج اىل حتقيق،
الس ّيام َّ
وان الكثري من عظامء املذهب هم
اخباريون بامتياز.

د .طالل احلسن

النظرية ال��راب��ع��ة :حم��وري��ة ال��ق��رآن

تعتمد هذه النظرية عىل ضابط واحد

وه��ي النظرية املعتمدة ل��دى السيد

وهو تو ّفر القرينة القطعية او ما تُوجب

اعطاء الدور التتميمي او التكمييل للسنة

كانت القرنية قرآنية ام روائية أم عقلية

َو َمدار َّية السنة.

الطباطبائي يف امل��ي��زان ،والتي ُي��راد هبا

الرشيفة ،فالتاسيس التفسريي ينطلق من
القرآن نفسه ،وتكتمل فراغاته او تفريعاته

م��ن خ�لال السنة ال�شري��ف��ة ،أم��ا ال��دور
التكمييل فهو ما ُيمكن ان نُطلق عليه

بالوجوه الباطنية والتي ُيصطلح عليها
بالتأويل ،وأ ّم��ا ال��دور التفريعي فهو ما

ُيمكن ان نُطلق عليه بالتبيني ،كام هو احلال
بالنسبة اىل بيان تفصيالت الرشيعة التي
وردت ُأصوهلا يف النصوص القرآنية؛ ومن

ال ب��دَّ من تو ّفره يف العملية التفسريية،
صح العمل به ،سواء
االطمئنان ،او ما َّ
أم علمية جتريبية حمضة ،فالمُعطى العلمي
املعتمد هو املالك احلقيقي يف ضوء هذه

النظرية التفسريية ،وه��ذا هو احل� ّ�ق وما

ينبغي االلتزام به يف العملية التفسريية،
وه��و لعظمته وج�لال��ت��ه ال حي��ت��اج منا

الوقوف عىل دليليته ،ملا هو واضح ألُويل
العلم من ك��ون القطع ُح ّجة بال كالم،

س��واء قلنا ب��ان ُح ّجيته ذات��ي��ة ،ك�ما هو
املشهور ،أم مولوية ،كام يرى ذلك بعض

ثم ال ينبغي ألُويل العلم التلويح بإلغاء

االعاظم((( ،واما االطمئنان فحجيته عىل

ضوء املدرسة الطبأطبائية ،وهو ما نلمحه

املعتربة فمحصورة باالمارات الرشعية،

دور السنة الرشيفة يف العملية التفسريية يف

عند البعض ممّن يلمز كتاب (تفرس امليزان)
بذلك ،فال الطباطبائي (ق���رآين) حمض

بحسب االص��ط�لاح ،وال ه��و اخباري
حم��ض ،وال ه��و م��ن القائلني بمحورية

القرآن والسنة الرشيفة مع ًا.

النظريةاخلامسة:حموريةالقرينةالقطعية.

غرار حجية القطع ،واما القرينة الظنية
ُسمى بالظ ّن اخلاص يف قبال الظ َّن
او ما ت َّ

احلق شيئ ًا.
العام الذي ال ُيغني من ِّ

((( هذا ما ذهاب اليه السيد حممد باقر الصدر
يف بحوثه ودروسه األُصولية ،انظر :دروس
يف علم األُص��ول ،احللقة الثانية والثالثة،
للسيد الشهيد الصدر ،بحث حجية القطع.
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املحور الثاين :حتليل النظرية الرابعة.

يف ه��ذا ال��وج��ه ال��ك�بروي (حم��وري��ة

القرآن ومداريه السنة) ال��ذي نميل اىل
َّ
ان السيد العالمة قد اعتمده يف تفسريه

ما أعلن عنه يف اكثر من مناسبة من كون
القرآن ُيفسرّ بعضه بعض ًا هو انعكاس
للنظرية األُوىل أو َّ
اعم من ذلك؟
أن االمر ّ

بمعية منهج تفسري القرآن بالقرآن ،سوف

لنقف اوالً عند هذا املنهج ليتّضح

اليه ،وإبطال دعوى القائلني َّ
بان الوجه

القرآن بالقرآن هو أقدم وأفضل املناهج

نُحاول حتليله للخروج بصحة ما ننسبه

لنا االم��ر ،فمماَّ ُيذكر َّ
أن منهج تفسري

الكربوي الذي اعتمده العالمة الطباطبائي

التفسريية املعلومة ،فال نكاد نجد مفسرّ ًا
تنصل عنه حتى الذين اعتمدوا منهج ًا
قد ّ

ثم التعرض اىل نقده وفق
القرآن بالقرآن ّ

ذلك( ((1و ُيراد به هو ان تكون النصوص

احلق يف
هو حمورية القرآن ،ولكي يتبني لنا ّ
املقام ال بدَّ من الوقوف عند منهج تفسري
ما يسمح به هذا البحث.

تفسري القرآن بالقرآن

خاص ًا بعينه كالتفسري باملأثور وما شابه
ّ

القرآنية مفسرِّ ة بعضها لبعض ،فيكون
النص القرآين املراد كشف معانيه ُم َ
نكشف ًا
ّ

بعد ان وقفنا عند الوجوه الكربوية

املفعول-بنص قرآين
و ُمفسرَّ ًا بصيغة اسم
ّ
آخ��ر ،وال ري��ب ّ
ب��ان ُأس��ل��وب التفسري

يتوهم البعض انه عنوان
بالقرآن الذي قد ّ

( ((1فهم مل يتقاطعوا مع نفس املنهج البتة،
وانام يتقاطعون مع اطالق ا ُملامرس للعملية
التفسريية ،فهم حيرصون الدور التفسريي

اخلمسة املحتملة يف كل عملية تفسريية

يتعينّ علينا التعريف بمنهج تفسري القرآن
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يتبنّاه العالمة الطباطبائي ، وهل َّ
أن

ُي��رادف النظرية األُوىل ،أعني :حمورية
القرآن ،أو ما متداول من كون القرآن

ُيفسرّ بعضه بعض ًا؛ واحل� ّ�ق إنه قد يبدو
كذلك للوهلة األُوىل ،ولعله كذلك حتى

بالنظرة الفاحصة ،ولكننا لسنا بصدد
النفي أو اإلثبات ،وإنام بصدد إثبات ما

باملعصوم ، وقد عرفت ذل��ك ،ولعل
هذه النكتة الدقيقة هي امل�برر التي تقف
وراء ن��درة وج��ود تعليقات من ُأولئك
املفرسين يف ذيل الروايات التفسريية املساقة
يف مواردها ،اهنا بقدر ما تُض ّعف دورهم
كمفسرّ ين تُعزز امامنا امانتهم العلمية.

د .طالل احلسن

املوضوعي( ((1للقرآن يعتمد منهج تفسري
القرآن بشكل اساس ،بل ال يمكنه تقديم

( ((1عادة ما ُيذكر يف العملية التفسريية ُأسلوبان،
مه��ا التجزيئي ال�ترت��ي��ب��ي وامل��وض��وع��ي
التوحيدي ،ووظيفة التفسري التجزيئي
تكمن يف إبراز املداليل التفصيلية لآليات
القرآنية دون ان تحُ دد املوقف القرآين العام
الذي ُيقدِّ م لنا نظرية قرآنية؛ بخالف التفسري
املوضوعي الذي يحُ دد املوقف القرآين جتاه
موضوع من موضوعات احلياة املعروضة
ع�لى ال��ق��رآن .انظر :امل��درس��ة القرآنية،
للسيد الشهيد الصدر :ص  ،35-34نرش
مركز االبحاث والدراسات التخصصية
للشهيد الصدر ،الطبعة الثانية  1414هـ،
اي��ران) وقد ُسم ِّيي املوضوعي بذلك َّ
الن
املفسرِّ يف ضوئه جيمع اآليات ذات الصلة،
وحدها ضمن موضوع البحث ،ثم يحُ اول
ف ُي ِّ
ان بني االشكالية احلياتية (النتاج البرشي)
املوحد (النتاج الساموي)،
والعرض القرآين َّ
ليخرج بنظرية قرآنية؛ وال ريب َّ
بأن التفسري
املوضوعي قد احدث طفرة معرفية نوعية
يف التفسري رغم انه ال غنى له عن التفسري
التجزيئي.
وبذلك يتضح ان االساليب التفسريية هي غري
املناهج التفسريية آنفة الذكر ،ولكنها ال
تنفك ّ عنها ،فاملنهج التفسريي أ ّي َا كانت
هويته ال بدّ له من إطار و ُاسلوب معني،
ف ُيصار اىل اح��د االسلوبني املشهورين
(التجزيئي واملوضوعي) ،او ألُسلوب آخر
كالرتابطي املزجي واملقطعي ،وغري ذلك.

التزود هبذا بمنهج
أي نتائج مفصلية دون ّ
ّ

تفسري القرآن بالقرآن؛ وقيل َّ
بأن اول من

عمل هب��ذا املنهج الصحيح هو رسول
اهلل واه��ل بيته وبعض الصحابة

والتابعني.

َّ
ولعل من النامذج التطبيقية للتفسري

املوضوعي هو قوله تعاىل :ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ[ س���ورة االن��ع��ام،]82 :
فتأذى واستشكل بعض الصحابة من

ذل��ك وق��ال��وا :أينا مل يظلم؟ ،فبينَّ هلم
النبيَّ 
أن املراد بالظلم الرشك ،واستدل

بقوله سبحانه يف آية أخ��رى ،وهو قوله
ت��ع��اىل :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ[ سورة لقامن ،]13 :هبذا املثال

التقريبي يتضح لنا وجه من وجوه التفسري

املوضوعي.

التفرد يف اعتامد القرآن يف تفسريه
إن ّ

قد يبدو وكانه ُم ٍ
فض اىل الغاء دور املناهج
التفسريية األُخرى الس ّيام الروائي ،ولكن
يصح فيام يتبناه السيد
هذا االحتامل ال
ّ

العالمة يف رؤيته التفسريية ،فمماّ يبدو
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منه هو ال��رج��وع اىل امل��ص��ادر االُخ��رى،

مل ُيصادر دور السنة الرشيفة يف العملية

ٍ
بنحو ُيقارب ال��دور الثانوي يف العملية

يتبناه ، فيكون الترصيح بمنهج تفسري

ولكنه رجوع طويل -أو ما اشبه بالطولية-

القرآن بالقرآن واالكتفاء به ُمنحرص ًا يف

التفسريية ،ال س ّيام الروائي منها ،فالرواية
لمِ
اسسه الفهم
عنده تؤدي دور ًا توكيدي ًا ا ّ

املجال التاسييس للعملية التفسريية ،وهذا

ايض ًا ،فالرواية قد جتلو املوقف عن مراتب

السنة ،فالسنة ال تقوم بدور تاسييس وإنام

القرآين للقرآن ،وربام تعمق الفهم القرآين
معرفية تعجز عنها املناهج التفسريية

االُخ����رى؛ وه���ذا ال���دور ال��ت��وك��ي��دي و

التعميقي ال يخُ رج الرواية عن مداريتها،

ممَّا جيعلنا نلتزم َّ
بان النظرية التي اعتمدها
السيد العالمة ه��ي :حمورية القرآن
ومدارية السنة الرشيفة ،التي وجد فيها

ما تحُ فظ به كرامة ال��ق��رآن من التبعية،
وجدوائية السنة فال تهُ جر ،وبذلك تنتظم

عنده العملية التفسريية.
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التفسريية أو إضاءتنا التفسريية وفق ما

هو ما عنيناه بمحورية القرآن ومدارية
ينحرص دوره��ا باالضاءات البيانية ،أي

إهنا تمُ ارس دور ًا توضيحي ًا ملا أمجله القرآن،
واملجمل هنا ليس ما يقع يف قبال ا ُملبني
وإنام ما يقع يف قبال التفصيل ،وسنأيت عىل

كلامته يف هذا الشأن.

املحور الثالث

نقد املنهج التفسريي للسيد العالمة

ّ
إن منهج تفسري القرآن بالقرآن هو

منهج صحيح ك�ما ت��ق��دم ،وال ك�لام يف

وم��ا نُريد ان نخلص اليه هو عدم

صحته وأصل العمل به ،وإنام الكالم كل

تفسري القرآن بالقرآن وبني نظرية حمورية

أن ُيتخذ هذا املنهج بنحو القضية املوجبة

وج��ود م�لازم��ة ب�ين االل��ت��زام ب�ين منهج

ال��ق��رآن ،وم��ا ن��راه وبنظرة فاحصة هو
َّ
ان السيد العالمة ،وإن أكثر التلويح و

الترصيح بمنهج تفسري القرآن بالقرآن ،إال
ِ
ينضو حتت لواء النظرية األُوىل ،النه
أنه مل

الكالم يف حرص العملية التفسريية به ،أي

الكلية أو اإلطالق الطارد لكل ما عداه؛

وهنا عادة ما تُساق بعض االدلة العقلية
والنقلية إلثبات هذا املدعى ،بل إن بعض

َّ
وكأن االمر
كلامت السيد العالمة تُوحي

د .طالل احلسن

مفروغ منهَّ ،
وان القول هبذا املنج أكرب من

وهدى وتبيان ّ
لكل يشء ،ولذلك
وانه نور
ً

من كلامته كام سرتى.

مفتقر ًا اىل الغري يف بيانه وتفسريه ،وكيف

ان ُي ّ
ستدل عليه ،هذا ما ُيمكن أن نتص ّيده
فمن االدلة التي تُساق يف املقام هي

تصور يف ح ّقه ان يكون
كله ال يمكن ان ُي ّ

تصور ذلك يف ح ّقه وهو مشتمل عىل
ُي ّ

َّ
ان القرآن يفسرّ بعضه بعض ًا ،وأنه ُيصدّ ق
بعضه بعض ًا ،ويشهد بعضه عىل بعض،

عىل معانيه والكشف عن ُامهات املعارف

ليصدّ ق بعضه بعض ًا ،فال ّ
تكذبوا بعضه

والجل ذلك كله يتعينّ األخذ بمنهج

فعن رس��ول اهلل ق��ول��ه :إن القرآن

ال��دالالت الب ّينة والعالمات الشاخصة
االهلية؟!.

ببعض)( ،((1وعن أمري املؤمنني عيل  انه

تفسري ال��ق��رآن بالقرآن ،وان��ه الينبغي

بعضه بعض ًا)( ،((1وأن القرآن ال ياتيه

آخ��ر؛ يقول العالمة الطباطبائي...( :

ال يوجد اختالف بني مضامينه ابد ًا(،((1

غري مسدودَّ ،
وأن البيان االهلي والذكر

قال( :إن الكتاب-القرآن الكريمُ -يصدق

الباطل من بني يديه وال من خلفه( ((1وأنه

( ((1انظر :كنز العامل يف سنن االقوال واالفعال
للعالمة عالء الدين عيل املت ّقي بن حسام
الدين اهلندي (ت  :)975ج 1ص  619ح
 ،2861نرش مؤسسة الرسالة 1399 ،هـ.
( ((1هنج البالغة ،لالمام عيل بن ايب طالب :ج1
ص  ،288خطبة رقم  .18حتقيق وتعليق
الشيخ حممد عبده نرش دار املعرفة ،بريوت.
( ((1قال تعاىل :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ[ س��ورة
فصلت.]42 :
( ((1قال تعاىل :ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
[سورة النساء.] 82 :

االغفال عنه ،وأنه اليقع يف عرضه منهج
فاحلق َّ
أن الطريق اىل فهم القرآن الكريم

احلكيم بنفسه ه��و الطريق اهل��ادي اىل

نفسه ،أي :أنه ال حيتاج يف تبيني مقاصده
إىل ط��ري��ق ،فكيف ُي��ت��ص� َّ�ور أن يكون

عرفه اهلل تعاىل بأنه هدى
الكتاب الذي َّ
وأنه نور وأنه تبيان لكل يشء مفتقر ًا اىل
ٍ
هاد غريه ،ومستنري ًا بنور غريه ،ومبين ًا

بأمر غريه؟)(.((1

( ((1امليزان يف تفسري القرآن ،للسيد العالمة
حممد حسني الطباطبائي :ج 3ص  ،86نرش
مؤسسة إسامعيليان ،قم.
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ولك ّن االلتزام هبذا املنهج دون غريه

م��ن امل��ن��اه��ج االُخ����رى دع���وى يصعب
االلتزام هباّ ،
وان ما ُذكر يف اثباهتا من اد ّلة

إن هذه الكلمة املأثورة ،وهي( :إنَّن

القرآن ُيفسرّ

بعضه بعض ًا) مجُ ��رد كلمة

خمتلفة ال تُوجب القطع أو االطمئنان

علامئية ظنها البعض كلمة معصومة،

النصوص القرآنية املصحوبة ببعض

اخ��ذت ص��دى ورواج���� ًا ك��ب�ير ًا ،ولكنه

بذلك ،فهي اد ّلة تمُ ثل فه ًام وقراءة لبعض
املقدّ مات العقلية التي حصل فيها-بحس

فهمنا-بعض اخللط بني مسالة اهلداية
ومسالة التفسري ،فض ً
ال عن امكان سوق
مجلة م��ن االع�تراض��ات واالش��ك��االت
والنقوض-كام سيأيت -حول هذا املنهج
اذا ما ُاخذ بمعزل عن املناهج االُخرى

و ُالتزم به ،الس ّيام ّ
وان من لوازم هذا املنهج

تفيد ّ
بان النبي االكرم وأهل بيته 
فض ًال عن العلامء واملتع ّلمني-ليسوا

جمرد
بمفسرّ ين للقرآن الكريم؛ وإنّام هم ّ
مع ّلمني للقرآنّ ،
ألن القرآن الكريم ال
214

وأين هذا من كونه ُيفسرّ بعضه بعض ًا؟!.

حيتاج اىل مفسرّ  ،فهو يفسرّ بعضه بعض ًا،
وفق ًا ملا يراه أصحاب هذا املنهج.

إن دع��وى ك��ون القرآن ُيفرس بعضه

بعض ًا ال ُيوجد عليها أي دليل نقيل البتة،
فام تقدَّ م من أقواهلم  إنام تفيد رفع توهم

وقوع التناقض والتكاذب بني آيات القرآن،

ولكنها بحسب التحقيق ليست كذلك،
سيبقى-بحسب التحقيق-مجُ رد صدى

ف��ارغ ،ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ[ س��ورة

الغاشية ،]7 :غري مأمورين باالخذ به،
حيث ال توجد رواي���ة واح���دة -تنتهي

ترصح ّ
بان القرآن يفسرّ بعضه
للمعصومّ -
بعض ًا ،بل وال تُوجد رواية واحدة ُمشرية
اىل ذلك ،وإما قوله ...( :وينطق بعضه
ببعض ،ويشهد بعضه عىل بعض)( ((1فهو

واضح يف دفع وقوع التنايف واالختالف

والتناقض يف القرآن ،فكل ما فيه حيكي
وحدة القائل وحكمته؛ وأما دعوى ّ
ان
القرآن ال يأتيه الباطل ،وأن��ه ال يوجد

وهدى وتبيان لكل
اختالف فيه وانّه نور
ً

يشء ،وانه غني وغري مفتقر للغري يف بيانه
وتفسريه ،فهذا صحيح مجلة وتفصيالً ،إال

( ((1هنج البالغة ،مصدر سابق :ج 2ص 17
خطبة.133 :

د .طالل احلسن

أوجد ُشبهة انطلت عىل القائلني بحرص

وهذا ال يعني َّ
أن القرآن ال حيتاج اىل

ومفاد الشبهة هو اهنم ظنوا انه بدون

القرآن الكريم فيه مستويات معرفية كثرية،

يفقد القرآن خاصية كونه كتاب هدى،

اجلميع بال استثناء؛ ومن الطافه تعاىل هو

التفسري بمنهج تفسري بالقرآن به.

القول باستغناء القرآن عن ا ُلفسرّ سوف

تفسري ،فام نُريد ان نخلص اليه هو َّ
أن

منها املستوى البدائي األويل الذي يفهمه
أنه ج ّلت قدرته قد جعل هذا املستوى

ألنه بمعية ذلك ا ُملفسرِّ سوف حيتاج اىل
ُم��ه� ٍ�د ،وان��ه س��وف يبطل كونه ُمعجز ًا،

االول كافي ًا وكفي ً
ال بتحقيق اهلداية ملن

به ،ولست ادري كيف بمثل الطباطبائي

املنطق او بداية احلكمة وهنايتها (،((1

لعدم فهم الذين حتدّ اهم القرآن ما حتدّ اهم
يمر عليه ذلك ،بل ويستحكم
املتمرس ان َّ

عج
ايض ًا ،فال تكاد تُفارقه الشبهة ،حتى ّ

تفسريه بذكرها أو التنويه هبا؛ واحلال هو

َّ
أن اهلداية واإلعجاز غريبان أجنبيان عن

املقام ،فام ربط ذلك برضورة كون القرآن
ُيفرس بعضه بعض ًا؟.

ان غاية ما ي� ّ
�دل عليه هو أن القرآن

واض��ح ب�ِّي�نٌِّ بنفسه ملن اراد هدايتهم أو

ملن حتدّ اهم ،فأولئك الذين أراد القرآن
هدايتهم أو حتدّ هيم مل يشغلوا أنفسهم
وضح
بمراجعة النصوص القرآنية لكي ُي ّ

بعضها البعض ،وإن�ما تل ّقوا النصوص
وفهموها كام ُألقيت عليهم ،فمنهم من

آمن ومنهم من كفر.

طلبها ،فهو مل ُيوقف اهلداية عىل دراسة
وانام ع ّلقها بلطفه وعنايته باول مستويات

القرآن املعرفية ،وحسبك ب� َّ
�أن ه��ذا من
اعظم م��وارد االعجاز القرآين وح ّقانيته

وكونه من اهلل ج ّلت قدرته.

وع�لى اي��ة ح��ال ،فإنه ينبغي مناقشة

(ُ ((1يذكر أن السيد العالمة الطباطبائي قد
أوق��ف فهم تفسري امل��ي��زان ع�لى جمموعة
مقدمات منها ان يكون القارئ له قد اهنى
دراسة البداية والنهاية يف الفلسفة ،مع ان
التفسري بحسب الفرض هدفه تبيني ما هو
غامض ومبهم ،فإذا كان المُفسرِّ حيتاج اىل
دراسة البداية والنهاية يف الفلسفة فكيف
بالمُفسرَّ  ،وبعد كل هذا ُيقال بان القرآن ال
حيتاج اىل ُمفرس ،النه ُيفرس بعضه بعض ًا،
فاذا كان االمر كذلك-وهو ليس كذلك-
ِ
فل َم امليزان ،ولمِ َ كل هذه التفاسري التي مت ُ
أل
اخلافقني؟!.
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منهج تفسري القرآن بالقرآن ُبأمور هي

عنه وجهها إذا كشفته؛ فإذا كان القرآن

بعض االدلة النقلية والعقلية التي ستُسقط

للناس ،اللهم اال اذا كان التبيني بمعنى

اعمق ممّا تقدم ،ومن هنا اود ان اسوق
هذا املنهج عن االعتبار ،فيام إذا ُأخذ عىل

التبليغ ،وه��ذا ما ال سبيل اليه ،فنحن

تفسريي آخ��ر ،فام نرمي إليه من خالل

معنى التفسري املرادف للتبيني والتوضيح

نحو املوجبة الكلية الطاردة لكل منهج
هذه املناقشات هو إسقاط دعوى الكلية ال

أصل املنهج.

الدليل االول :قوله تعاىل :ﭥ

ابناء اللغة العربية ال يتبادر اىل أذهاننا غري
والكشف وحماولة إزالة اخلفاء عن داللة

الكالم؛ وال ينقيض العجب من وصف

البعض للسيد العالمة الطباطبائي

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

باملفرس العظيم

للرسول االكرم يحُ ��دّ د له فيه وظيفته

ُيفسرِّ بعضه بعض ًا ،فهو ُينكر عىل رسول

موجه
[سورة النحل ،]44 :وهو خطاب ّ
االهلية فيام يتع ّلق بالقرآن الكريم ،ومعنى

كونه مبين ًا هو أنّهُ مفسرّ للقرآن الكريم،

(((2
ثم يردف قوله َّ
بان القرآن
والكبري
َّ

اهلل وع�لى اه��ل بيته أن يكونوا
ُمفسرّ ين للقرآن ،وان القرآن غني عنهم

فالتفسري يف اللغة هو بمعنى :االيضاح

 ، لكنه يغفل عن ان وصفه للطباطبائي

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ه��ذا ،وللشيخ املح ّقق معرفة (رمحه

وه��و م��أخ��وذ م��ن الفرس بمعنى االبانة

الرسول حيث يقول ...( :قد نزل

والتبيني ،ومنه قوله تعاىل :ﭑ ﭒ
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ُمب َّينا و ُمفسرَّ ًا لكان ينبغي أن يقول له :لتبلغ

[سورة الفرقان ،]33:أي بيان ًا وتفصيالً،
والكشف)( ،((1ولذا يقال :أسفرت املرأة
( ((1اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن (تفسري
الثعالبي) أليب زي��د عبد الرمحن بن حممد
الثعالبي املالكي :ج 1ص  ،40نرش دار إحياء
الرتاث العريب ،الطبعة األوىل 1418 ،هـ.

بذلك مفاده حاجة القرآن له !.

اهلل) كلمة ختترص لنا الطريق لبيان وظيفة

( ((2وهو ما نعتقده ايض ًا ،بل ما نعتقده فيه

أعظم من ذل��ك ،حيث مل تقع عيني عىل
تفسري أعظم من امليزان ،وال عىل مفسرّ
اعظم من السيد العالمة الطباطبائي

د .طالل احلسن

ال��ق��رآن بلغتهم وع�لى اساليب كالمهم

مستوى البرشية آن��ذاك؛ ليقوم النبي

لفظ أو إهب��ام معنى ،ف� ّ
�ان الوقفة مل تكن

بمفسرِّ ية الرسول
فهو (رمحه اهلل) ُيرصح ُ
للقرآن الكريم ومرجعيته األُوىل ،حيث

املعروف ،ولئن كاد قد ُيوقف هبم إمجال

ت��ط��ول هب��م ،والنبي ب�ين اظهرهم
ويف متناوهلم ال��ق��ري��ب ،ف��ك��ان اذ ذاك
ُيزيح ع ّلتهم ويكشف النقاب عن وجه

بتبيينها ورشح تفاصيلها ،((2()...واخري ًا

يقول( :كان الرسول هو املرجع االول
لفهم غوامض اآلي��ات وح� ّ�ل مشاكلها،

االشكال ،اذ كان عليه البيان كام كان علبه

م��دّ ة ح��ي��ات��ه ،((2()...وم��ن قبله ّرصح

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ،((2(ويقول

اىل كتابه وم��ف�سر ًا وم����ؤوالً ،فهو أول

البالغ ،قال تعاىل :ﭥ ﭦ ﭧ
(رمحه اهلل) يف مورد آخر( :نعم ،انزل اهلل
الكتاب ليكون بذاته بيان ًا للناس عامة
وتفصي ً
ال لكل يشء ،غ�ير ان بواعث

االهبام امر عارض ،ولعله كان من طبيعة
البيان ال��ق��رآين ،ج��اء ترشيع ًا ل ُ
ألصول
واملباين ،وأمجل يف البيان ايكاالً اىل تبيني

النبي ل ُيبينِّ للناس تفاصيل ما ُأنزل

اهم :احتواء القرآن
اليهم ...وجانب آخر ّ
ٍ
معان دقيقة ومفاهيم رقيقة ،تُنبؤك
عىل

عن كمون اخلليقة وأرسار الوجود ،هي

تعاليم راقية جاء هبا القرآن ،وكانت فوق
( ((2التفسري االثري اجلامع ،للشيخ حممد هادي
معرفة :ج 1ص  ،25حتقيق ونرش مؤسسة
التمهيد ،الطبعة االوىل 1425 ،ه��ـ ،قم
املقدسة.

الكاشاين ب��ذل��ك ،بقوله ...( :وهاديا
مفسرِّ للقرآن الكريم ،يتلو عليهم آياته،
و ُيع ِّلمهم الكتاب واحلكم ،يبني حمكمه،
ويفرس غوامضه ،ويؤول متشاهبه)(.((2

الدليل الثاين :حديث الثقلني املروي

عن النبي يف كتب الفريقني مع ًا ،فقد
ورد عنه إنه ق��ال( :أم��ا بعد ،اال أهيا

الناس فانام أنا برش يوشك ان يأيت رسول

ريب فأجيب ،وأنا تارك فيكم ثقلني ،أوهلام
كتاب اهلل فيه اهلدى والنور ،فخذوا بكتاب

( ((2التفسري واملفرسون ،للشيخ حممد هادي
معرفة :ج 1ص  ،19-18نرش اجلامعة
الرضوية للعلوم االسالمية ،مشهد ،الطبعة
الثانية 1425 ،هـ.
( ((2املصدر السابق :ج 1ص .158
( ((2التفسري الصايف ،للفيض الكاشاين :ج 1ص.3

217

املنهج ال ّتفسريي عند العلاّ مة الطباطبائي

ّ
به-فحث عىل كتاب اهلل
اهلل واستمسكوا

ورغب فيه ثم قال-وأهل بيتي ،أذكركم

يف كلامت الطباطبائي سوف خيرج بنتيجة

أذكركم اهلل يف أهل بيتي)(.((2

للتفسري ،فهو ليس من القائلني بالنظرية

اهلل يف أهل بيتي ،أذكركم اهلل يف أهل بيتي،

مفادها هو عدم التزامه باملرجعية الواحدة

ووجه االستدالل هو َّ
أن األُمة مل تتفق

األُوىل كام أسلفناه ،ولذلك نجده ُيع ّلق

واضح بينِّ ُ لكل ذي عينني ،فلزم الرجوع

عىل حجية قول اهل البيت يف القرآن

عىل تفسري القرآن فض ً
ال عن تأويله ،وهذا
اىل وصية الرسول يف كل ما نختلف
فيه ،بل ال بدَّ من الرجع لوصيته يف كل

يشء ،وقد أوىص الرسول بالرجوع اىل
الثقلني مع ًا ،دفع ًا للوقوع يف الضاللة ،فمن

عرض
متسك باحدمها دون اآلخ��ر فقد ّ
ّ

فاحلق ال ُيؤخذ
نفسه للوقوع يف الضاللة،
ّ
اال منهام مع ًا ،وقد قال سبحانه :ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ

عىل حديث الثقلني بقوله( :واحلديث دال
ووج��وب إتباع ما ورد عنهم يف تفسريه
واالقتصار عىل ذل��ك واال ل��زم التفرقة
بينهم وبينه)(((2؛ فنحن ُملزمون باالخذ

بتفاسريهم عم ً
ال باحلديث ،وم��ن هنا
قلنا بأهنم هو املفسرِّ ون االوائ��ل ،بل هم

سادة املفرسين واقطاهبم ،من أخذ عنهم
اهتدى ،ومن جتاوزهم ّ
ضل.

ال��دل��ي��ل ال��ث��ال��ث :م��ن خطبة ألمري

[سورة يونس ،]32 :وبذلك نخلص اىل

املؤمنني عيل  قال فيها( :ذلك القرآن

القرآن ال ُيفسرّ اال بالقرآن-هو مصداق

ع��ن��ه)( ،((2وال ريب ب� َّ
�أن تفسري القرآن

ان االلتزام بتلك الكلية-الدالة عىل ان
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واال لحَِ َق به الضالل ،ولك من راجع ود ّقق

من مصاديق الضالل.

وليس ملن التزم بمفاد حديث الثقلني

التنصل عن األخذ بأقواهلم وتفاسريهم،
ّ
( ((2صحيح مسلم ج  7ص  ،122نرش دار
الفكر ،بريوت.

فاستنطقوه ول��ن ينطق ولكن أخربكم
بالقرآن هو نوع من االستنطاق للقرآن
والسؤال هو :هل هذا االستنطاق ٍ
جمد
( ((2امليزان يف تفسري القرآن ،مصدر سابق :ج
 3ص .86
( ((2هنج البالغة ،مصدر سابق :ج  2ص ،53
خطبة.158 :

د .طالل احلسن

بدون العرتة الطاهرة؟.

هنا يجُ يب أمري املؤمنني ( : ولن

ينطق ،ولكن أخربكم عنه) ،وال خيفى أن

عرف 
كلمة :لن تُفيد التابيد ،ثم ُي ِّ

بالناطق احلقيقي الذي ال بديل له ،بقوله:
(ولكن أخربكم عنه)ِ ،
فل َم مل يقل  هلم:
بأن القرآن ُيفرس بعضه بعض ًا؟!؛ وأي
عجب اكرب من ر ّد كلمة االمام  بدعوى

ت��رمج��ان)( ،((2والكالم هو الكالم؛ ولو

شئنا استقراء كلامهتم يف هذا املضامر
ملألنا هبا السطور ،ولكننا وجدنا الكفاية

فيام ذكرنا لكل ذي عينني.

الدليل ال��راب��عَّ :
إن ال��ق��رآن الكريم

ي��ت��وق��ف فهمه ب��ص��ورة صحيحة عىل
مقدمات علمية واجتهادية كثرية ،منها

ما يتع ّلق بعلوم اللغة ،ومنها ما يتعلق
باملقدمات العقلية ،ومنها ما يتع ّلق بالعلوم

َّ
أن القرآن غني عن ذلك ،وانه ُيفسرّ بعضه
بعض ًا ،فهو ُ ينادي فينا بأنه يخُ ربنا عنه

الرشعية ،ب��ل َّ
إن جمموع م��ا ُي���درس يف

ال حاجة لنا بإخبارك يا ابن عم الرسول

القرآن وتفسريه ،ومن ذلك علم الناسخ

ونحن نشيح بوجهنا عنه ،وكاننا نقول له:

فالقرآن قد أغنانا عنك!!!(((2؛ ومن كالم

له ( : وهذا القرآن إنام هو خط مستور
بني الدفتني ال ينطق بلسان ،وال بدَّ له من
( ((2يروى ان ابن عباس كان يحُ دث املسلمني يف
قضية رشعية يروهيا عن النبي ،يف جواز
املتعة ،فقال له عروة بن الزبري :هنى أبو بكر
وعمر عن املتعة ،فقال ابن عباس :ما يقول
عرية! ،قال :يقول هنى ابو بكر وعمر عن
املتعة ،فقال ابن عباس :اراهم سيهلكون،
أق��ول قال النبي ويقول هنى أبو بكر
وعمر ! .انظر :مسند أمحد ،لألمام امحد
بن حنبل :ج  1ص  ،337نرش دار صادر،
بريوت .والكالم هو الكالم.

علوم القرآن ال بدَّ من التو ّفر عليه لفهم
واملنسوخ ،وعلم املحكم واملتشابه ،وعلم

املكي واملدين ،وعلم أسباب النزول ،وعلم

الظاهر والباطن ،و ...الخ؛ فكيف يتسنّى

لنا أخذ هذه األُمور من القرآن ُبغية تفسريه

بالقرآن نفسهَ ،أو ليس الرجوع للغة هو
رج��وع لغري ال��ق��رآن؟َ ،أو ليس الرجوع

لفهم النص اعتامد ًا عىل اسباب نزوله هو
رجوع القرآن؟َ ،أو ليس حتديد الناسخ من

املنسوخ هو من قبل غري القرآن؟.

( ((2هنج البالغة ،مصدر سابق :ج 2ص 5
ح.125
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الدليل اخلامس :لو س َّلمنا َّ
بأن القرآن

ُيفسرّ بعضه بعض ًا للزم عدم إمكان تفسري
آية واحدة منه ،فنزول اآليات األُوىل منه

إما أن ال تكون هبا حاجة اىل تفسري ،وإما
أن تكون هبا حاجة لذلك ،فإن تكن هبا

ُيفسرّ بعضه بعض ًا؟ ،ولو كان االمر كام

يقولون ما هو وجه احلاجة للمفسرِّ ين؟،
َأو ليس القرآن ُيفسرّ بعضه بعض ًا؟ ،ولمِ َ كل
تلك الضوابط والرشائط التي جيب تو ّفرها

حاجة بطلت مقولتهم َّ
بأن القرآن ُيفسرّ
بعضه بعض ًا الن جاء ُمفسرّ ًا ،وال حتتاج
والز َم ذلك
أي آية منه اىل آية ُأخ��رى،
َ
ُّ

يف املفرس؟.وعىل اية حال ،فإن الر ّد عىل

فهي مجُ ّرد لغو وعبث وحتصيل للحاصل؛

إفراد مساحة ليست قليلة يقرص املقام هبا،

الغاء وابطال كل املصنّفات التفسريية،
وان قلنا ان هبا حاجة للتفسري ،وان المُفرس

هلا هو القرآن نفسه للزم العبث من نزوهلا
وتبليغها ،الهنا نزلت بدون ا ُملفسرِّ هلا الذي
ثم َّ
إن اآليات
ُيفرتض جميؤه بعد ذلكّ ،

هذه الدعوى ومناقشة أد ّلتها حيتاج منا اىل

بل حيتاج االمر اىل افراد رسالة منفصلة
لبيان ما عليه املوقف واحل��ال يف حقيقة
اصل املناهج وما ينبغي االلتزام به وكيفية

أي مرحلة
حتديد املنهج التفسريي ،ويف ّ

امل��ف�ِّس�رِّ ة ه��ي األُخ���رى حتتاج اىل تفسري

يتم تصويب
من مراحل العملية التفسريية ّ

بالقرآن مل يبدأ بعد اكتامل تنزيله ،وانام

ما نأمل الوقوف عنده يف بحث الحق ان

للنكتة نفسها ومن الواضح ان التبليغ
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الوارد عن االمام الصادق  عندما سمع
َّ
بأن قتادة كان ُيفسرّ القرآن(((3؟ ،و َلمِ مل
حيتج قتادة مدافع ًا عن نفسه بان القرآن

كانُ يب ّلغ الناس بكل ما ُي ّنزل عليه آن ًا
استمر ذلك ألكثر من عقدين.
فآن ،وقد
ّ

الدليل السادس :لو كان الصحابة
يدركون أن القرآن يف بعضه بعض ًا ِ
فل َم
ُ
ُ سرِّ

نجد مراجعتهم يف كل صغرية وكبرية فيام
يتع ّلق بفهم القرآن؟ ،ولمِ َ النهي الشديد

املصوبة له ،هذا
املنهج ،وما هي االطراف
ّ

شاء اهلل تعاىل.

م��وق��ع ال���رواي���ة يف منهج العالمة

( ((3روى الكليني يف الكايف :ج 8ص،311
ح ،485املقابلة التي وقعت بني االم��ام
الصادق وبني قتادة الذي كان من فقهاء
و ُمفرسي العراق ،فنهاه االم��ام عن ذلك
احتج عليه وأبطل طريقته.
بعدما
ّ

د .طالل احلسن

الطباطبائي

أنه ُيس ِّلم بان ذلك ال ينال اال من خالل اهل

وهنا نو ُّد التاكيد عىل أن منهج السيد

البيت والتدرب عىل أيدهيم ،وكأنه أراد

األُوىل ،وإنه كان ُملتزم ًا بالنظرية الرابعة،

أهل البيت ،وهذا هو معنى مدارية السنة

العالمة الطباطبائي بعيد عن النظرية

وه��ي حم��وري��ة ال��ق��رآن َو َم��دار َّي��ة السنة،
وذل��ك من خالل إب��رازه ل��دور السنة يف

البيانات القرآنية؛ إنه يحُ دد دور املأثور

عن النبي وعرتته الطاهرة بدور
االضاءة ،وهو نفس الدور الذي ينهض به

العقل ،حيث ُييضء الطريق أمامنا يف فهم
القرآن ،يقول ...( : فللقرآن الداللة

عىل معانيه والكشف عن املعارف اإلهلية،
وألهل البيت الداللة عىل الطريق وهداية
الناس اىل أغراضه ومقاصده) (.((3

القول َّ
بأن القرآن ُيفسرّ بعضه بعض ًا بواسطة

فيام يتبناه السيد العالمة ؛ وهذا الدور
رغم بؤسه وحمدوديته اال أنه ٍ
كاف يف نسبة
العالمة الطباطبائي للنظرية الرابعة وإخالء

ساحته التفسريية من النظرية األُوىل وما
ُيالزمها من مقولة تنطق بالكفر وهي قول
البعض :حسبنا كتاب اهلل.

مقدار االستفاد من منهج العالمة:

اتضح لنا ان املنهج التفسريي للسيد

العالمة ال ُيمكن القبول به فيام إذا ُأخذ

بنحو املوجبة الكلية الطاردة لكل منهج

ويقول يف مورد آخرَّ :
(إن املتعينّ يف

صح
آخ���ر ،فهو ق��ول ش��ع��ائ��ري -إذا ّ

بالتدرب باآلثار
وتفسري اآلية باآلية ،وذلك
ّ

َّ
بأن جمموعة اخلطابيات التي انطلق منها

ثم ال���ورود)( ،((3فهو
مكتسب منهاَّ ،

العملية التفسريية ال تعدو جماهلا اخلطايب،

التفسري االستمداد بالقرآن عىل فهمه،

املنقولة عن النبي وأهل بيته وهتيئة ذوق

التعبري-يفتقد الدليل عليه ،وقد عرفت
التفرد بمنهجه يف
السيد العالمة يف
ّ

رغم ترصحيه بأن اآلية ُتفسرَّ بآية ُأخرى إال

حيث متأل املتل ِّقي هلا باحلامسة واالنفعال،

( ((3امليزان يف تفسري القرآن ،مصدر سابق :ج3
ص.86
( ((3املصدر السابق :ج 3ص .87

احلق-الرسول االكرم
التي محلها ائمة
ّ

احلق
ولكنها رسعان ما تذوي امام صخرة ّ

وعرتته الطاهرة عىل أكتافهم الرشيفة،
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فهم احل��ق املبني ،ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ

من دون االكتفاء به ،فنأخذ به بقدر ما

ول��ك��ن يبقى ال��س��ؤال ع��ن مقدار

بالنسبة للمناهج الصحيحة األُخ��رى؛

الصحيح يف أصله ،واحل��ق هو أن هذا

وفهم هبذا املنهج النه سوف حيتاج اليه

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ.

احل��اج��ة واالس��ت��ف��ادة م��ن ه��ذا املنهج

املنهج تبقى له الصدارة واالولية ،ولكن

خيدم العملية التفسريية ،كام هو احلال
وعليه فعىل املفرس ان يكون ذا دراي��ة

يف إبراز املعطى القرآين.

النتائج العملية والعملية للبحث

ُيمكن حرص النتائج العلمية والعملية

املسامة بنظرية حمورية القرآن ومدارية

1 .1إن العملية التفسريية البدَّ ان تقوم

النظرية اخلامسة ،التي نُطلق عليها:

خ��وض العملية التفسريية ب��دون

وأم��ا بخصوص النظريات األرب��ع

بام ييل:

يصح
عىل منهج أو عدة مناهج ،فال
ّ

ذلك ،وإال فالعملية سوف لن خترج

ع��ن كوهنا اجت��اه � ًا ف��اق��د ًا للرشعية

والعملية مع ًا.

2 .2هنالك فريق بني املنهج التفسريي
واألُسلوب التفسرييَّ ،
وأن ُأسلوب
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التفسري املوضوعي ع��ادة ما يقرتن
بمنهج تفسري ال��ق��رآن ب��ال��ق��رآن،
والعكس صحيح أيض ًا.

3 .3إن هنالك نظريات كربوية مخس،
منها ما نميل اىل نسبة السيد العالمة

الطباطبائي اليها ،وهي النظرية الرابعة،

السنةَّ ،
وأن النظرية التي تلتزمها هي

نظرية حمورية القرينة ا ُملعتمد عليها،
فام نستقربه منها هو النظرية الثالثة،
وهي حمورية القرآن والسنة مع ًا ،وما

نستبعده منها هو خصوص النظرية

األُوىل ،وهي حمورية القرآن.

4 .4إن منهج تفسري القرآن بالقرآن ال
ُيمكن االلتزام به البتة فيام إذا ُأخذت

بنحو املوجبة الكلية ،وإما بنحو املوجبة
اجلزئية فله الصدارة يف االعتامد.

َّ 5 .5
إن ما ُيمكن االلتزام به فيام اعتمده

السيد العالمة ُيؤخذ عىل نحو املوجبة
اجلزئية ال غري.

د .طالل احلسن

1 .1القرآن الكريم.

املصادر واملراجع

2 .2ال��ف��روع من ال��ك��ايف ،للشيخ املحدث
الثقة الكليني الرازي ،نرش دار الكتب

االسالمية الطبعة السادسة.

3 .3مكاتيب الرسول ،عيل االمح��دي
امليانجي ،نرش دار احل��دي��ث ،الطبعة
األوىل 1419 ،هـ ،إيران.

4 .4الشمس الساطعة ،للسيد حممد احلسني
احلسيني الطهراين ،نرش دار األولياء،

الطبعة الثانية.

5 .5دروس يف علم األُصول ،احللقة الثانية
والثالثة ،للسيد الشهيد حممد باقر

ال��ص��در ،بحث حجية ال��ق��ط��ع ،نرش
جامعة املدرسني ،قم.

9 .9امليزان يف تفسري القرآن ،للسيد حممد
ح��س�ين ال��ط��ب��اط��ب��ائ��ي ،ن�شر مؤسسة

إسامعيليان ،قم.

1010التفسري وامل��ف�سرون ،للشيخ األُستاذ
املحقق حممد هادي معرفة ،نرش اجلامعة

الرضوية للعلوم االسالمية ،مشهد،

الطبعة الثانية 1425 ،هـ.

1111مسند أمحد ،لإلمام امحد بن حنبل ،نرش
دار صادر ،بريوت.

1212التفسري الصايف ،للموىل حمسن الفيض
ال���ك���اش���اين ،حت��ق��ي��ق ال��ش��ي��خ حسني
االعلمي ،نرش مكتبة الصدر ،الطبعة
الثانية 1416 ،هـ ،إيران.

1313صحيح مسلم ،للمحدث مسلم بن

6 .6املدرسة القرآنية ،للسيد الشهيد حممد

احلجاج النيسابوري ،نرش دار الفكر،

وال���دراس���ات التخصصية للشهيد

1414اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن (تفسري

ب��اق��ر ال��ص��در ،ن�شر م��رك��ز االب��ح��اث
الصدر.

بريوت.

الثعالبي) أليب زيد عبد الرمحن بن حممد

7 .7كنز العامل يف سنن االق��وال واالفعال

الثعالبي املالكي ،دار إحياء ال�تراث

مؤسسة
الدين اهلندي (ت ،)975:نرش ّ

1515التفسري االث��ري اجلامع ،للشيخ حممد

للعالمة عالء الدين عيل املت ّقي بن حسام

الرسالة.

8 .8رشح هنج البالغة ،حتقيق الشيخ حممد
عبده ،نرش دار املعرفة ،بريوت.

العريب ،الطبعة األوىل 1418 ،هـ.

ه��ادي معرفة ،حتقيق ون�شر مؤسسة

التمهيد ،الطبعة االوىل 1425 ،هـ ،قم
املقدسة.
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يقرر السيد الباحث ،ان االنحراف بالتفسري انام

بغض النظر عن
جاء نتيجة اعتامد املفسـر اللغة املجردة ّ
املتالزمات اللغوية والعرفية والسياقية يف القرآن الكريم.

ويرى ان هذا ناتج عن ان املفرس خيرج يف بعض االحيان
عن جادة الصواب ليفرس كتاب اهلل بام يمليه فكره أو

مذهبه الفكري أو الفقهي أو السيايس.

ويقرر السيد الباحث ،داع ًام كالمه باالمثلة ،انه كثري ًا

ما نجد اقوال املفسـرين ،جاءت انتصار ًا ملذاهبهم تلك أو

ملدارسهم اللغوية التي غالبا ما يسودها التنافر و التناشز،
وبذلك ظهر اثر التوجيهات اللغوية واضحا يف انحراف

التفسري وابتعاده عن الصحيح املتعارف عليه يف لغة

القرآن الكريم.

املقدمة
احلمد هلل الذي انزل الكتاب بلسان

التفسري ،ليعرف امل��راد باخلطاب ،وهذا

املبعوث رمحة للعاملني ،وعىل اله الطيبني

وبيان معنى كالم اهلل اخلبري ،إذ لزاما عليه

ع���ريب م��ب�ين ،وال��ص�لاة وال��س�لام عىل

مما ال جيوز اجلهل به ملن أراد علم التفسري،

الطاهرين ،وأصحابه الغر امليامني وعىل

أن يعرف مدلوالت األلفاظ ،ويسترشح

عباد اهلل الصاحلني ،وبعد...

معانيها من مصادرها املعتمدة.

ف��إن من سنة اهلل سبحانه أن يرسل

ومع كل ما بذله املفرسون من جهد

الكتاب بلساهنم ،ليفهموا عن اهلل خطابه

الوقوع يف الزلة لكوهنا من خواص طبائع

يف تفسري كتاب اهلل تعاىل ،فليس غريبا أو

ال��رس��ول بلسان ق��وم��ه ،وي��ن��زل عليهم

البرش ،ومن الذي ال خيطئ؟ ومن الذي

ومراده فيؤمنوا به ويصدقوه ،ولو كان بغري

ال يزل؟ وإنام العيب كل العيب اإلرصار

لغتهم الحتاجوا إىل ترمجان يبني هلم.

ومل��ا ك��ان األم��ر ك��ذل��ك ،كانت لغة

عىل اخلطأ والدعوة إليه بعد ظهور حقيقته

ك�لام اهلل تعاىل ،وك��ان من أه��م ما فيها

والصواب أحب أن يذكر ،والباطل أحق

العرب من أهم املصادر وأوثقها يف معرفة

وتبيان خطورته ،واحل��ق أحق أن يتبع،
أن يرد عليه ،واخلطأ أليق أن َ
حي��ذر منه

معرفة دالالت الكالم ،واملراد من معاين
األلفاظ التي ي��دور عليها كثري من علم

وجيتنب عنه.
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وما من احد من العلامء اال وقد ر َد

ور َّد عليه ،ونقد وان ُتقد عليه ،واعترَ ض
ُ
واعترُ ض عليه ،ومل يعد ذلك انتقاص ًا من

بعضهم لبعض ،بل الواجب هو التنبيه

واخل��ام��س :محل النص القرآين عىل

القليل من لغة العرب.

أو ً
ال

عىل اخلطأ والتحذير منه ،ممن كان ،باحلجة

داللة األلفاظ

ألهل العلم املخلصني ومهام بلغ اإلنسان

هذا اللفظ يف الذهن مع معنى مدرك أو

والغلـط ،وواقعا يف السهو والزلل ،وهذا

أمر ال بد منه يف اللغة ليتم التفاهم بني

وال�بره��ان ،مع أدب واح�ت�رام وإج�لال

دالل��ة اللفظ :هي ما ينرصف إليه

معرض للوهم
من العلم والفضل فهو ّ

حمسوس ،والتالزم بني الكلمة وداللتها

مما طبع اهلل عليه البرش.

الناس((( وإنام جعلت األلفاظ أدلة يستدل

وم��ن خ�لال مطالعتي لبعض كتب
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والرابع :اعتقاد التقديم والتأخري.

هبا عىل مراد املتكلم(((.

التفسري عىل اختالف مناهجها ،وتباين

وقد يكون للفظ يف لغة العرب أكثر

بعض االنحرافات عن التفسري الصحيح

مثال؛ فإهنا تطلق عىل اليد اجلارحة وعىل

االن��ح��راف��ات يف التفسري كانت نتيجة

لذا نجد بعض املفسـرين حيرفون اللفظ

واعتامدها يف التفسري ،وحاولت جاهد ًّا

املطلوب يف ال��ن��ص ،وال ينظرون إىل

اجتاهاهتا ،وتنوع أساليبها اتضحت يل

من استعامل ،وله دالالت متعددة ،كاليد

وامل��راد من النص القرآين املبارك ،وهذه

النرصة واإلعانة ،والقدرة...وغريها،

بعض التوجيهات اللغوية غري الصحيحة

عن م��راده وخيرجونه من سياقه ومعناه

حرص هذه التوجيهات يف مخسة مباحث:

صحة إطالقه يف هذا املقام من عدمه ،بل

األول :داللة األلفاظ.

يصطنعون له أيام تص ّنع ،مكتفني يف ذلك

والثاين :داللة الصيغ وعدم مراعاة

هبذا الورود عن العرب.

والثالث :التك ّلف يف التقدير.

((( الرتادف يف اللغة.13 :
((( ينظر اخلصائص.100/3 :

ترصيفها.

أ.م.د .أجمد كامل عبد القادر

وم��ن أمثلة ذل��ك ما ذك��ره اب��ن قتيبة

ُ
اخل ّلة :كامل املحبة التي ال خلل فيها،

بأعجب تفسري ،ي��ري��دون بذلك نرصة

حمل هلا يف هذه اآلية التي هي تكريم من اهلل

عن بعض املفرسين الذين فسرّ وا القرآن

وهي املرادة هنا ،أما َ
اخل ُّلة بمعنى الفقر فال

أفكارهم أو مذاهبهم الكالمية أو الفقهية:

تعاىل إىل عبده ونبيه إبراهيم.

ﮡ[ س����ورة ال��ن��س��اء ]125 :أي

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ[ سورة

استيحاش ًا من ان يكون اهلل تعاىل خلي ً
ال

إىل أن معنى (ي��ع�صرون) أي :وفيه

ٍ
ٌ
مسألة
�وم
وإن أت��ا ُه
خليل ي� َ
(((
ُ
رم
يقولال ٌ
غائبمايل وال َح ُ

العرصة ايض ًا
وه��و من ال� َ�ع�َص�رَ  ،وه��ي ُ

وقالوا يف قوله تعاىل :ﮞ ﮟ ﮠ

فقريا((( ،وجعلوه من َ
اخل َّل ِة-بفتح اخلاء-
ألحد من خلقه ،واحتجوا بقول زهري:

أي :إن أتاه فقريٌ .(((

ومن أمثلة ذلك أيض ًا قوله تعاىل:

يوسف ،]49 :إذ ذهب بعض املفرسين
ينجون من اجل��دب والقحط بالغيث،

وهي املنجاة ،ومن ذلك قول الشاعر:

َص ِ
ري ُم ٍ
ُ
غاث
ادي ًا َي
ستغيث غ َ

وقد قال ابن قتيبة معقب ًا عىل ذلك:

ولقد كان ُعصرْ َ َة املنجود
قال الطربي معلق ًا عىل هذا القول:

إىل اهلل تعاىل ،وهل إبراهيم يف (خليل اهلل)

من أهل التأويل ممن يفرس القرآن برأيه

روح اهلل؟!.(((

(وفيه يعرصون) إىل وفيه ينجون.(((...

((( جوز الزجاج هذا التفسري يف معاين القران
واعرابه ،113-112/2 :وذكره املرتىض
يف أماليه.185/2 :
((( ديوان زهري.192 :
((( تأويل خمتلف احلديث.83 :
((( املصدر نفسه.

((( ينظر جامع البيان 233 /12 :والبيت أليب
زبيد الطائي ذكره الطربي يف تفسري اآلية،
وذكره أبو عبيدة يف جماز القرآن،313/1 :
ولسان العرب (عرص).575/4 :
(((جامع البيان.233/12 :

فأ َّية فضيلة يف هذا إلبراهيم صىل اهلل عليه

ِ (((

وسلم؟ أما تعلمون أن الناس مجيعا فقراء

وكان بعض من ال علم له بأقوال السلف

إال كام قيل :موسى كليم اهلل ،وعيسى

يوجه معنى قوله
عىل مذهب كالم العرب ّ
ثم ذكر الشاهد الشعري أليب زبيد

227

أثر ال ّتوجيهات اللغوية يف إنحراف ال ّتفسري

الطائي وع ّقب قائ ّ
ال وذلك تأويل يكف

من الشهادة عىل خطئه ،خالفه قول مجيع

أهل العلم من الصحابة والتابعني.((( 

التفسري اللغوي املحض فقال :وقد زعم

بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل

وقد ذهب املفرسون إىل أن يف تفسري

البرصة-يعني أبا عبيدة-أن معنى قوله:

األول :يعرصون العنب مخر ّا والسمسم

قول العرب :أنشدين فالن كلمة كذا ويراد

واآلخ��ر :يعرصون أي حيلبون ،وهو

واجرتاء عىل ترمجة القرآن برأيه.((1(

(يعرصون) قولني(:((1

دهن ًا والزيتون زيت ًا وما أشبه ذلك.

قول ابن عباس وسياق اآليات يدل عىل
هذين املعنيني دون معنى (ينجون).

وم��ن تفسريهم-معتمدين دالل��ة

ﭮﭯﭰﭱ بكتاب من اهلل ،من

به قصيدة كذا ،جه ً
ال منه بتأويل الكلمة،

واألث����ر امل��ن��ق��ول ع��ن أه���ل البيت

والصحابة والتابعني يف تفسري اآلي��ة أن

معنى مصدق ًا بكلمة من اهلل ،أي بعيسى ابن

اللفظ-قوله تعاىل :ﭮ ﭯ ﭰ

مريم ،وبه قال ابن عباس واحلسن وقتادة

بعض املفرسين من أهل اللغة معتمد ًا جمرد

ومن غرائب االنحراف يف التفسري أننا

نزوهلا أو مأثور التفسري عن الصحابة

األل��ف��اظ غ�ير امل���رادة يف النص القرآين

ﭱ[ س��ورة آل ع��م��ران ،]39 :إذ فرس

اللغة دون النظر إىل سياق اآلية أو سبب
الكرام وأئمة أهل البيت العظام حيث
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وق��د رد اإلم���ام ال��ط�بري ع�لى هذا

قال :بكلمة من اهلل أي بكتاب من اهلل،

تقول العرب للرجل :أنشدين كلمة كذا
وكذا أي قصيدة فالن وإن طالت.((1(

((( املصدر نفسه.
( ((1ينظر معامل التنزيل.274/4 :
( ((1جماز القرآن.91/1 :

وعكرمة وجماهد والسدي وغريهم(.((1

نجد بعض املفرسين ال يلتجئ إىل دالالت
فحسب ،بل إن مل يسعفه تعدد استعامالت

اللفظ ،عمد إىل تفسريه بمدلول لفظ

يشاهبه يف الرسم واإلم�لاء ،وان اختلف

عنه يف احلركات ،التي ينتج عنها اختالف
املدلول ،وهذا األمر وان كان قليال كام

( ((1جامع البيان253/3 :ـ.254
( ((1ينظر تفسري القران العظيم.369/1 :

أ.م.د .أجمد كامل عبد القادر

وجدته لكنه وارد يف بعض األمثلة واذكر

بالنفخة األوىل ،ثم حيييهم بالنفخة الثانية،

ﯓ ﯔ ﯕ[ س��ورة ط��ه ،]121 :إن

وذك��ر األزه��ري يف موضع آخ��ر من

من ذلك ما قيل يف قوله تعاىل :ﮱ
معنى (غوى) :أي َب ِش َم من أكل الشجرة،

واهلل حسيبه.((1(...

التهذيب ق��و ً
ال أليب اهليثم معقبا عىل

وذهبوا إىل قول العرب غوي الفصيل :إذا

هذا التفسري الذي يزعمه أبو عبيدة ،إذ

حرفوا اللفظ وجعلوه من َغ � ِو َي ،ونص

ألن اهلل َّ
عن مواضعهاّ ،
جل وع َّ��ز قال:

ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل :ﭫ

[سورة غافر ،]64 :بفتح الواو ،وال نعلم

ور ٍة ،وهذا ما ذكره أبو عبيدة
الصور مجع ُص َ

وكذلك قال اهلل :ﭫ ﭬ ﭭ[ سورة

أكثر من اللبن حتى َب ِش َم .((1(فانظر كيف

القرآن َ
(غ َوى)؟!

ﭬ ﭭ[ س��ورة الكهف ،]99 :قالوا:
قائ ً
ال :واحدهتا ص��ورة ،خرجت خمرج
(((1

سورة املدينة ،واجلميع سور املدينة

وقد رد عليه أبو اهليثم اللغوي هذا

التأويل ،فقال :وكأن أبا عبيدة أراد أن

يؤيد قوله يف الصور ان��ه :مجع ص��وره،

ق��ال  :وه��ذا خطأ وحت��ري��ف لكلم اهلل

ﮠ ﮡ ﮢ

وركم،
القراء قرأها:
فأحسن ُص َ
َ
أحدا من ّ
الكهف ،]99 :فمن ق��رأه��ا :ونفخ يف

الص َور ،أو قرأ :فأحسن ُص ْو َركم ،فقد
ُّ

افرتى الكذب وبدّ ل كتاب اهلل ،وكان أبو

عبيدة صاحب أخبار وغريب ،ومل يكن له

معرفة بالنحو.((1(

وحرف كالم
والسور،
فأخطأ يف الصور ُّ
ّ

الصور
ويف هذا املثال نراهم جعلوا ُّ

منه ،خذالن ًا من اهلل لتكذيبه بأن الصور:

اس��م مفرد للقرن ال��ذي ينفخ فيه ،ال

العرب عن صيغته ،وادخ��ل فيه ما ليس
قر ٌن خلقه اهلل للنفخ فيه حتى يميت اخللق
ْ

( ((1ينظر ت��أوي��ل مشكل ال��ق��رآن،402 :
واالختالف يف اللفظ وال��رد عىل اجلهمية
واملشبهه.36 :
( ((1جماز القرآن.416 :

مجعا م��ف��رده ال��ص��ورة ،والصحيح انه
مجعا للصورة التي مجعها متحرك الواو،
صح أن الصور
فيقال :ال� ُّ
�ص� َ�ور ،ثم لو ّ

( ((1هتذيب اللغة.50/13 :
( ((1هتذيب اللغة.228/12 :
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سهل إىل
مجع (صورة) وأن فتح الواو فيه ّ

السكون ،فإن ذلك خمالف ملعناه املراد يف

ازعم أن سخيف األلفاظ مشاكل لسخيف

الصور ،واهلل أعلم.
عىل اآليات الواردة يف ُّ

وللمحافظة عىل مجال معنى املفردة

النصوص ،ولذا ال يصح محل هذا املعنى
ثاني ًا

داللة الصيغ وعدم مراعاة ترصيفها

لئن تكلم العلامء رمحهم اهلل عن مجال

املعاين.((2(

القرآنية نبه العلامء عىل بعض املعاين املغلوطة
التي ال تناسب مجال املعنى من ناحية ،وال
توافق الداللة الرصفية ملادة املفردة من ناحية

القران وبراعة نظمه واتساق مفرداته فإن

أخرى ،وتعقبوا بذلك بعض األقوال التي

القرآنية ،ولقد لفت الباقالين (ت403هـ)

ولكن متكأها هو العدول بداللتها الرصفية

كلمة لو أفردت كانت يف اجلامل غاية ،ويف

إن كلامت العربية تقوم ع�لى أبنية

وضامتها ذواهت��ا ،جتري يف احلسن جمراها

هذه الصيغة مجلة من األلفاظ ،يكون فيها

ومجـال اللفـظة يقارنه مجـال ما انطـوت

املعجمية للفظ املفرد ،فمن األلفاظ مثال

الزخمرشي (ت538ه��ـ) :ويف الرمحن من

عىل ح��دوث األم��ر من اثنني متقابلني،

الدنيا واآلخرة ،ورحيم الدنيا ،ويقولون إن

الزيادة يف البناء لزيادة املعنى.((1(

فداللة هذه األلفاظ متباينة وإن كانت قد

اشرتكت يف مدلول هذه الصيغة(.((2

( ((1إعجاز القرآن.99 :
( ((1الكشاف.41/1 :

( ((2البيان والتبيني.81/1 :
( ((2ينظر معاين األبنية.7-6 :

مجال النظم والرتكيب مسبوق بجامل املفردة

ال تعدو أن تكون رصف ًا لآلية عن ظاهرها،

النظر إىل مجال املفردة القرآنية ،فقال :وكل

عن الداللة الصحيحة.

الداللة آي��ة ،فكيف إذا قارنتها أخواهتا،

وصيغ معينة ،فتجتمع يف هذا البناء أو

وتأخذ معناها.((1(

معنى مشرتك يدل داللة معينة غري الداللة

عليه من معنى وعكسـه بعكسـه ،قـال
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وقال اجلاحظ (ت255هـ) :إال أين

املبالغة ما ليس يف الرحيم ،لذلك قالوا :رمحان

اع َل) ،وهي تدل
ما جييء عىل صيغة ( َت َف َ

كتصافح ،وحت��ارب ،ومت��ازح ،وغريها،
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وقد يكون أصل اللفظ واحدا ،ولكن

ختتلف صيغته ،فيختلف معناه ،فمعنى َقبرَ َ
ٌ
فالن فالن ًا ،أي بارش دفنه بنفسه ،كام قال
األعشى(:((2

َل ْو أسنَدَ ْت ميت ًا إىل نح ِرها

ع� َ
�اش ومل ُين َق ْل إىل قاب ِر

ومعنى أقرب ٌ
فالن فالن ًا :أمر له بالقرب،

ومنه قوله تعاىل :ﮣ ﮤ ﮥ[ سورة
عبس ،]21 :فاختلفت داللة الفعل املشتق

من مادة ( َقبرَ َ ) التي تدل عىل سرت يف اليشء

وغموضه ،وذلك بسبب اختالف صيغته
يف النطق.

وم��ن ان��ح��راف بعض املفرسين يف

الصيغ الرصفية ودالالهتا ما ذكره بعضهم
لصيغة ( َأ ْف َع َل) ،حيث أحدثوا هلا داللة،

وجعلوها تدل عىل معنى :سماَّ ه ،وإنام ذلك

يف صيغة ( َف َّع َل) ،وقد جاء ذلك عنهم يف
اإلض�لال الذي نسبه اهلل تعاىل إىل نفسه

يف قوله عز وج��ل ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ[ سورة البقرة،]26 :

وقوله :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
[س��ورة النساء ،]88 :وقوله :ﭖ

( ((2الديوان.179 :

ﭗ ﭘ ﭙ[ سورة اجلاثية ،]23 :حيث

قال بعض املفرسين يف تفسري هذا النظم

وأشباهه :سماَّ هم ضلاّ ً
ال(.((2

رد ابن قتيبة (ت276ه���ـ) عىل
وقد َّ

القائلني بذلك فقال :وذهب أهل القدر

يف ق��ول اهلل ع��ز وج��ل ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ[ س��ورة النحل]93 :

إىل أنه عىل جهة التسمية واحلكم عليهم

بالضاللة ،وهلم باهلداية ،وقال فريق منهم
يضلهم :ينسبهم إىل الضاللة ،وهيدهيم:
يبني هلم ويرشدهم ،فخالفوا بني احلكمني،

أفعلت الرجل:
ونحن ال نعرف يف اللغة
ُ

نسبته ،وإنام يقال إذا أردت هذا املعنى:

وجبنته،
فعلت ،تقولَّ :
َّ
شجعت الرجلَّ ،
َّ
وفسقته،
وخطأته ،وك َّفرته،
ورسق��ت��ه،
َّ
َّ
وفجرته ،و َّ
حلنته.((2(...،
َّ
ومن أمثلة انحراف التفسري يف الصيغة

الرصفية نفسها ،ما ذكره بعض املفرسين
يف قوله تعاىل :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ[ س����ورة ال��ن��س��اء:

 ،]12إذ وردت لفظة (كاللة) مرتني يف

( ((2ينظر التفسري الكبري للرازي.130/2 :
( ((2تأويل مشكل القرآن.124-123 :
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القرآن الكريم ،يف ه��ذه اآلي��ة ،والثانية

يف آخر سورة النساء أيضا ،وقد اختلف
املفرسون يف معنى (الكاللة) ،وهم عىل

أربعة أقوال(:((2

القول األولَّ :
أن الكاللة من ال َو َلدَ

الولد ،والوالد ؛ ألهنا باإلضافة إىل قرابتها

ٌ
كالة ضعيفة.((2(

واالح��ت�مال ال��ث��اين :ان الكاللة من

اإلكليل ،وهو ما حييط بالرأس من جوانبه،

له وال وال��د ،وه��ذا ما عليه الكثري من

فكأن هذا امليت ملا عدم الوالد والولد

القول الثاينَّ :
أن الكاللة من ال َو َلدَ

أما القول الرابع :فهو شاهدنا هنا

القول الثالثَّ :
أن الكاللة من ال والد

ما روي عن عطاء بن أيب رب��اح( ((2انه

وهذه األق��وال الثالثة عمدهتا داللة

ق����ال اب����ن ع��ط��ي��ة (ت546ه�������ـ):

املفرسين.

له ،وإن كان له أب.
له.

ل��ف��ظ (ك�لال��ة) ال��ت�صري��ف��ي��ة ،ويف ذل��ك
احتامالن:

االح��ت�مال األول :ق��ال ال��زخم�شري

(ت538ه�����ـ) :والكاللة يف األص��ل
مصدر بمعنى َ
الكالل ،وهو ذهاب القوة
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فاستعريت للقرابة م��ن غ�ير جهة

من اإلعياء ،قال األعشى(:((2

ٍ
كاللة..........
فآليت ال أرثي هلا من

( ((2ينظر جامع البيان ،57 /8 :وتفسري القران
العظيم.460/1 :
( ((2ينظر الديوان ،46 :والبيت من قصيدة
يمدح فيها النبي (صىل اهلل عليه وسلم )،
ِ
حفي حتى تزور َ حممدا.
ومتامه :وال من ّ

أحاط به حواشيه واخذوا ارثه(.((2

فيمن أحرف التفسري عن مراده ،من ذلك
قال :الكاللة (املال)(.((3

االشتقاق يف معنى الكاللة يفرس تسمية
املال به.((3(

(((3

وحكم بشذوذ أبو جعفر النحاس

( ((2الكشاف.510 /1 :
( ((2ينظر تفسري القران العظيم.460/1 :
( ((2هو عطاء بن أيب رب��اح أبو حممد املكي،
تابعي فقيه مفرس ،روى عن جابر وابن
عباس (رض) ،وعنه خلق كثري ،ينظر
تذكرة احلفاظ.98/1 :
( ((3ينظر معاين القرآن للنحاس،36/2 :
واملحرر الوجيز.19/2 :
( ((3املحرر الوجيز.19/2 :
( ((3ينظر معاين القرآن.36/2 :
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(ت338ه��ـ) ،أما ابن عريب (ت543هـ)

صعبا يف التقدير ،واستكثروا منه وجعلوه

ال وجه له ،ثم أردف ذلك بقوله :حقيقة

النظر يف كثري منها بل يف أكثرها ال ترتدد

فقد وصف هذا القول بأنه قول طريف،

وقسموا ( ،((3وعند
وفرعوا فيه ّ
أنواعا ّ

الكاللة ذه��اب ّ
الطرفني ،وعليه مبنى

يف ر ّدها والقول بعدم صحتها ،وأن من

وأفسدها قول من قال :انه املال ،فانه غري

املعنى بدونه ،إذ يلجأ هؤالء املفرسون غفر

اللغة ،وغري ذلك من األقوال بعيد ضعيف

مسموع لغة ،وال مقيس معنى.((3(
ثالث ًا

التك ّلف يف التقدير

أسباب ضعفها التقدير فيها ،واستقامة
اهلل هلم إىل تقدير ما ال حتتاجه اآلية ،فهم

يتك َّلفون التقديرات املتعددة لقياس النص
القرآين عىل نص لغوي آخر من منظوم

إن األصل يف كالم املتكلم أن تكون

العرب ومنثورها ،وهذا ما أفسد كثريا من

الكالم عىل تقدير يشء ما ،هو استدراك

هذا التأويل أو هذا التقدير والتك ّلف فيه،

ألفاظه تامة ليس فيها حذف ،والقول بأن

عىل املتكلم وذلك ال يصار إليه إال بب ِّينة،
وكالم اهلل عز وجل ينبغي أن حيمل عىل

ذلك إذ هو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت
من لدن حكيم خبري.

معاين النصوص القرآنية التي ال حتتمل
ومن أمثلة ذلك ما يأيت:

-قال تعاىل :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ
ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ[ سورة النساء.]79 :

ومسألة التكلف يف التقدير هلا عالقة

ذهب بعض املفرسين إىل أن قوله ﰐ

إذ القول بالتقدير فرع من القول بالتأويل

تقدير مهزة االستفهام ،واملعنى :أفمن

بمبحث كبري ،كثرت فيه أق��وال العلامء،
ورصف اآلية إىل جمازها ،إذ إن من الزم

التقدير أن ال تبقى اآلية عىل ظاهرها.

وقد ركب كثري من املفرسين مركبا

( ((3أحكام القرآن.347/1 :

ﰑ ليس خرب ًا عىل بابه ،وان اآلية عىل
نفسك(((3؟!

( ((3كام فعل العز بن عبدالسالم يف كتابه جماز
القرآن.
( ((3ينظر اجلامع ألحكام القرآن،285/5 :
والبحر املحيط.313 /3 :
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ق��ال اآلل���ويس :وزعموا ان��ه قرئ

به ،((3(ويدل عىل ذلكقول الشاعر:

�ت بهَ ْ ���ر ًا
ث��م ق��ال��وا حت� ُّ�ب��ه��ا؟ ق��ل� ُ

(((3

ِ
والرتاب
َعدَ َد النجم واحلىص

توهم
واحلامل عىل هذا التقدير هو ّ

التعارض بني هذه اآلية التي فيها التفصيل

بني نسبة احلسنة والسيئة ،حيث أضيفت

احلسنة إىل اهلل ،والسيئة إىل النفس ويف
اآلي��ة التي قبلها ،ق��ال اهلل تعاىل :ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
�رد اهلل
ﰃ[ س��ورة النساء ،] 78 :ف� َّ

تعاىل ك ً
ال من احلسنة والسيئة إليه مبين ًا عدم

فرق بينهام يف النسبة ،واالستفهام
فقه من َّ

املزعوم لإلنكار ،فيصبح املعنى :ليست

السيئة من نفسك.
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والواقع انه ال تعارض بني اآليتني

حتى ُيتَك َّلف هذا التقدير الذي ال يسوغه

الذوق اللغوي السليم ،واملعنى الصحيح

لآليتني أن قوله تعاىل :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
( ((3روح املعاين.90/5 :
( ((3البيت لعمر بن أيب ربيعة يف ديوانه.431 :

أي احلسنة والسيئة كالمها نافذ بقضاء اهلل
وقدره ،فهام من اهلل تقدير ًا .ويصاب العبد

بالسيئة من ِق َب ِله وعقوبة عىل ذنبه ،كام قال

تعاىل :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ[ سورة

الشورى.]30 :

إن تقدير االستفهام إذا َّ
دل عليه الكالم

فال مانع منه ،ويف البيت املذكور وغريه
شاهد عىل ذلك ،بل يف القرآن الكريم من

ذلك أمثلة كثـرية ومنها قولـه تعـاىل :ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ[ سورة األنبياء.]34 :

واملمنوع من هذا أن ُيقدّ ر استفهام ال

دليل عىل حذفه ،إذ يلزم عليه أن كل من
أراد أن ينفي ما أخرب اهلل به يقدّ ر يف اخلرب

استفهاما وجيعله إنكاري ًا !

وأبعد من القول السابق يف الضعف

ق��ول من جعل الكالم عىل تقدير قول
حمذوف وجعل التقدير :فام هلؤالء القوم ال

يكادون يفقهون حديث ًا يقولون ما أصابك

من حسنة فمن اهلل وما أصابك من سيئة
(((3

فمن نفسك

.

( ((3ينظر اجلامع ألحكام القرآن،285 /5 :

أ.م.د .أجمد كامل عبد القادر

والتقدير هنا متكلف جد ًا فض ً
ال عن

جاء أمر ربك باملحاسبة واجلزاء(.((3

كونه انحرافا بإرادة النص القرآين ،فالذي

وليس هناك سبب هلذا احلذف عندهم

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ

رتبوها ،ق��ال ال���رازي (ت606ه����ـ) :

حني أن م��راد النص القرآين املبارك هو

تعاىل حمال ،ألن كل ما كان كذلك ،كان

ومن أمثلة انحرافهم ايض ًا يف سوء

،فال بد من التأويل ،وهــو من باب حذف

م��ا ف�ّس�رّ وه يف قوله ت��ع��اىل :ﯩ ﯪ

وما نظنه هنا انه ليس ثمة حذف هنا

وهذه اآلية من أشهر اآليات التي سلط

النص القرآين فقولنا ﮉﮊﮋخيتلف

واحل��ذف هنا ال دليل عليه ،إذ القاعدة

احلذف مع فعل املجيء باألدلة العقلية التي

إال ما دل املقام عليه ،وان حذفه لطلب

مع األفعال القرآنية األخرى مثل ﮗ

يقدر قو ً
ال حمذوف ًا هنا جيعل كالم اهلل ﰅ

سوى الدالئـل العقلـية املزعـومة التي

ﰑ جيعل ذلك ق��و ً
ال للكافرين ،يف

وأعلم انه ثبت بالدليل أن احلركة عىل اهلل

توبيخ للكافرين وتقريع هلم.

التقدير للمواضع التي ال حتتاج إىل تقدير

ﯫ ﯬ ﯭ[ سورة الفجر،] 22 :

جس ًام ،واجلسم يستحيل أن يكون أزلي ًا
املضـاف وإقامة املضـاف إليه مقامه .((4(

إذ ال دليل عليه ،والتقدير هنا خيالف ظاهر

عليها املفرسون والنحاة أسلوب احلذف،

عن القول ﯩ ﯪ ،ثم أهنم التزموا

املقررة يف احلذف كام ارشنا انه ال حيذف

ال مسوغ هلا هنا ،ومل يلتزموا هذا احلذف

االختصار والبالغة يف الكالم.

ﮘ وﭒ ﭓ وﮇ ﮈ

وقد جعلوا قوله تعاىل :ﯩ ﯪ

من حذف املضاف وإقامة املضاف إليه
مقامه ،وق���دّ روه ع��دة تقديرات ال يدل

عليها السياق ،ومن أشهر هذه التقديرات:
والبحر املحيط.313/3 :

( ((3ينظر التفسري الكبري للرازي،158 /31 :
وقد ذكر ال��رازي تقديرات أخ��رى ،ومن
أعجب ما ذكره يف اآلية الوجه السادس،
إذ قال :وسادسها أن الرب هو املريب ولعل
ملك ًا هو أعظم املالئكة هو م� ٍ
�رب للنبي
صىل اهلل عليه وسلم ،جاء ،فامن هو املراد
من قوله ﭶ ﭷ.
( ((4املصدر نفسه.
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وﮝ ﮞ فهل يستقيم املعنى هنا إذا

والذهاب بجاملية النص القرآين املبارك؟!

وقد جرى هؤالء املفرسون عىل هذا

وغ�يره��ا م��ن األل��ف��اظ ت��دل ع�لى املحل

متييز ًا ،كالسجود والتسبيح وال��ق��ول،

وقد يطلق اللفظ ويراد به املحل وهو املكان

قدرنا مضاف ًا حمذوف ًا؟!

تثبت لغري العقالء
املبدأ يف اآليات التي ُ

وغريها ،فحملوها عىل احلذف أو املجاز،
ومل تسلم آية يف هذا املوضوع من تسليط

أسلوب احلذف أو املجاز عليها.

ومن أمثلة التقديرات التي شاعت

وصاحبه ،فكالمها داخل يف هذا االسم
وقد يطلق ويراد به أصحاب املحل وهم

السكان ،فالنهر مث ً
ال يقال فيه :حفرت
النهر وهو املحل ،ويقال جرى النهر وهو

امل��اء ،وكذلك القرية فهي لفظة يراد هبا

عند املفرسين م��ا ج��اء يف قوله تعاىل:

معنيان أما املكان وأما السكان وقد ورد

ﮡ ﮢ[ سورة يوسف ،]82 :إذ يكاد

إىل القرية واملراد أصحاب القرية أو أهلها

للمضاف وإقامة املضاف إليه مقامه ،ألن

ﭥﭦﭧﭨﭩ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

جيمع امل��ف�سرون عىل أن يف اآلي��ة حذف ًا
تسأل وال تنطق ،والتقدير
اجل�مادات ال ُ
عندهم واسأل أهل القرية( ،((4ونجدهم

ال يقدرون مضاف ًا عند قوله عز وجل
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إن لفظ القرية أو املدينة أو النهر

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ،و(ال���ع�ي�ر) من

البهائم التي ُتسأل وال تنطق ،ولو أريد
أه��ل القرية بالسوآل ل�صرح هبم النص

القرآين فعالم ه��ذا التكلف يف التقدير
( ((4ينظر جامع البيان ،37/ 13 :ومعامل
التنزيل ،443/2 :وروح املعاين.38/13 :

يف اخلطاب القرآين ما يوجه فيه الوصف
ومن ذلك قوله عز وجل :ﭢ ﭣ ﭤ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
[سورة النحل ،]112 :وقوله عز وجل:
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ[ س��ورة األع��راف،]4 :

فلفظ القرية يراد به السكان من غري إضامر

وال حذف أو تقدير ،ثم لو أراد القرآن
أهل القرية لذكرهم رصاحة كام ذكرهم

أ.م.د .أجمد كامل عبد القادر

يف آيات أخرى كقوله عز وجل :ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ[ سورة

الكهف، ]77 :وقال :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ[ ((4(س����ورة
األع���راف ،] 96 :والتعبري بـ ﮚ

ﮛ خيتلف عن (واسأل أهل القرية)

فـ ﮚ ﮛ :أي اسأل أي واحد

كان فيها سواء أكان من أهلها أم غريبا جاء

حلاجته ولك أن تسأل حتى مجادات القرية
فهم بقوهلم ﮚ ﮛ أرادوا أن

يثبتوا صدق دعواهم بأعىل طرق القول

وأحسنه فجاء التعبري مناسبا ملقصدهم

وتأكيد ًا ملا حكوهّ ،
فأكدوا قوهلم :ﮤ

ﮥ فالتأكيد هنا بـ َّ
(إن) والم
التأكيد أنسب م��ع التعبري ب��ـ ﮚ

ﮛ ،فليس يف ال��ك�لام ح��ذف أو
تقدير ،واهلل اعلم.

رابع ًا

اعتقاد التقديم والتأخري

التقديم والتأخري ظاهرة أسلوبية

بالغية ذات ش��أن كبري وأمهية بالغة يف
([ ((4ومثلها :األعراف97 :و ،98ويوسف:
 ،109واحلرش.]7 :

اللغة ،وهي ال تقل شأنا عن بقية الظواهر
البالغية والبيانية األخ��رى ،وكان ورود
التقديم والتأخري يف النص ال��ق��رآين ذا

دالالت ومعاين بالغية سامية ،فهو فن
أصيل حيتاج درسه واستقصاؤه إىل صفاء
ذهن وسالمة طبع ودقة مالحظة

(((4

.

والتقديم والتأخري معروف يف كالم

العرب وأشعارهم ،قال امرؤ القيس:

ٍ
ول��و ّ
معيشة
أن م��ا أسعى ألدن��ى

ِ (((4

ٌ
اطلب-قليل من املال
كفاين-ومل

والتقدير :كفاين قليل من امل��ال ومل

اطلب كثري ًا.

يقول ابن فارس (ت395هـ ) :من

سنن العرب تقديم الكالم وهو يف املعنى

مقدم كقول
مؤخر ،وتأخريه وهو يف املعنى ٌ

ذي الرمة:

ما ُ
ينسكب
بال عينك منها املاء
ُ

(((4

أراد :ما بالك عينُك ينسكب منها

( ((4ينظر التقديم والتأخري يف القرآن الكريم.158:
( ((4ينظر ديوان امرئ القيس.39 :
( ((4البيت من قصيدة يمدح هبا هشام بن عبد
امللك وعجز البيت :كأنه من كُىل َم ْفر ّية
سرَ َ ُب ،ينظر ديوان ذي الرمة ،9 :ولسان
العرب(كال) .230/15

237

أثر ال ّتوجيهات اللغوية يف إنحراف ال ّتفسري

املاء.((4(

إن األصل يف ترتيب الكالم أن يوضع

ومع كون التقديم والتأخري ُح ْسن ًا يف

تقديم وتأخري يف الكالم هو خالف األصل.

القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق(،((4

كل لفظ يف موضعه تقدي ًام وتأخري ًا وكل

الكالم ،وقدرة عىل مجال الرتكيب ،وله يف

غري أن العرب كانت تتفنن يف كالمها،

عدمه فال يلجأ إليه إال
إال أن األص��ل ُ

مقتضيات األح��وال ،ومقاصد املتكلم،

ق��ال أب��و عمرو ال��داين (ت444ه���ـ)

وهلا أساليب يف عرضه حسب ما متيل به

وم��ن ه��ذه األساليب التي تستخدمها
أحيان ًا حسب األغراض أسلوب التقديم

والتأخري ،وقد نزل القرآن الكريم عىل هذا

اللسان العريب فجاء األسلوب فيه ،فنجد

بعض األلفاظ قدمت يف موضع وأخرت
يف موضع آخر.

ومل خيتلف أه��ل التفسري يف بعض

اآليات عىل أهنا من باب املقدم واملؤخر،

وه��ذا التقديم والتأخري ال��ذي ج��اء يف
القرآن ال خيل بأصل املعنى ،وال يقدح
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بنية التأخري ،أو غري ذلك.
أكان من املقدم ّ

يف البيان وال يلتبس عىل السامع ،وذلك

ل��وج��ود قرينة ودل��ي��ل يف ال��ك�لام عليه،
فجواز التقديم والتأخري مرشوط بوجود

القرينة ،أما مع اللبس فال جيوز(،((4سواء
( ((4الصاحبي يف فقه اللغة.412 :
( ((4ينظر جامع البيان.66/13 :

بحجة واضحة.

متعقب ًا قول من جعل قوله (بحق) من قوله
تعاىل عىل لسان عيسى :ﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ[ سورة املائدة،]116 :

متعلقا بقوله :ﮛﮜ والتقدير :إن
كنت قلته فقد علمته بحق .قال :وذلك

خطأَّ ،
ألن التقديم والتأخري جم��از ،فال
يستعمل إال بتوقيف ،أو بدليل قاطع.((4(

وقد وقع بعض املفرسين يف املسار غري

الصحيح ،عند اعتقادهم التقديم والتأخري

يف النص القرآين املبارك ،وهو ال حيتمل

هذا التقديم والتأخري ،بل تك ّلفوا يف ذلك
وأخرجوا النصوص القرآنية عن مرادها،

ونذكر من ذلك:

( ((4ينظر الربهان يف علوم القرآن.233/3 :
( ((4املكتفى يف الوقف واإلبتدا.245 :

أ.م.د .أجمد كامل عبد القادر

قوله تعاىل :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

أق��ول :فكيف ُيعدم وجه ال خيالف

ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ[ سورة البقرة:

األصل من أحد عرش وجها حيمل عليه

من قوله عز وجل :ﰏ ﰐ ﰑ مع

التقديم والتأخري فال دليل عليه ،فضال

 ،]196استشكل كثري من املفرسين املراد

كالم اهلل تعاىل؟! وال داعي هنا للجوء إىل

كونه معلوما مما سبق ،إذ الثالثة والسبعة

عن أن الزركيش (رمحه اهلل) بينّ أنه خالف

اآلية املباركة :إن الكالم فيه تقديم وتأخري،

املفرسين محل النص القرآين عىل خالف

احلج وسبعة أيام إذا رجعتم( ،((5إال أن

واملتأمل يف اآلي��ة املباركة كام أظن

يف تركيب الكالم ،وق��د ذك��ر أب��و حيان

األول :أهنا إمجال بعد تفصيل جريا

تساوي ع�شرة ،فمام قيل يف توجيه هذه

األصل ،فام هو اإلشكال الذي حيتم عىل

واألصل :فصيام عرشة أيام ،ثالثة أيام يف

األصل؟!

هذا القول ضعيف لكونه خالف األصل

جيدها قريبة من وجهني:

وعزي هذا
(ت745ه���ـ) ذلك بقوله:
ُ

عىل عادة العرب يف ذلك ،كام قال الشاعر:

القول إىل أيب العباس املربد ،وال يصح مثل

(((5

هذا القول عنه ،وننزه القرآن عن مثله

ث�لاث بالغداة ف��ذاك حسبي

وست حني يدركنــي العشــاء
ٌّ

والعجب من الزركيش (ت794هـ) إذ

فذلك تسعة يف اليوم ربيّ ورشب املرء

وملا أتى إىل القول بالتقديم والتأخري وهو

والثاينُ :أيت بـ (عرشة) توطئة للخرب

ذكر أحد عرش وجها يف توجيه معنى اآلية،

فوق الري داء

الوجه السادس عنده ،قال عنه :وهذا

ٌ
بعدها ،كام تقول :زيدٌ
صالح ،فأيت
رجل
ٌ

لكن اإلشكال
وإن كان خالف األصلَّ ،

أجلأنا إليه.((5(

( ((5ينظر البحر املحيط.88/2 :
( ((5املصدر نفسه.
( ((5الربهان.480/2 :

(((5

بلفظ (رج���ل) للتوصل هب��ا إىل وصفه
بالصالح.

ومن أمثلة اعتقادهم التقديم والتأخري

( ((5البيتان ذكرمها القرطبي يف تفسريه ،ومل
ينسبهام.267/2 :
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ما ورد يف قوله تعاىل عىل لسان سليامن:

التويل عنهم .((5(

ﮙ ﮚ ﮛ[ سورة النمل.]28 :

وال حاجة إىل هذا ؛ ألن املعنى بدونه

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
تأيت هذه اآلية من مجلة املحاورة بني

نبي اهلل سليامنواهلدهد ،حيث كلفه
بكتاب حيمله إىل ملكة سبأ ،ثم أمره أن

يتنحى عنهم لينظر جواهبا عن خطابه

فكان هذا التويل بعد إلقاء الكتاب كام هو

ظاهر ترتيب اآلية ،فقد أمر سليامن اهلدهد
بالتويل وذلك من حسن األدب ليتنحى
حسب ما ُيتأدب به مع امللوك( ،((5وذهب

ابن زيد (ت182هـ) إىل أن اآلية فيها تقديم
وتأخري ،قال :أمره بالتويل بمعنى الرجوع
إليه ،أي ألقه ،وارجع ،ويكون نظره ماذا
ترجع املرأة بعد إلقائه الكتاب وقبل توليه

(بمعنى انرصافه إىل سليامن)(.((5
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وقال السمني احللبي (ت756ه��ـ):

صحيح.((5(

وذكر اآللويس (ت1270ه��ـ) القول

ونسبه البن زيد وأيب عيل الفاريس ،ثم
قال :وهو غري مناسب.((5(

وأظن أن عمدة هذا القول كام يظهر

توهم أن التويل هو التويل الكيل بحيث
هو ّ

يرجع إىل سليامن ،وال مانع أن يكون

تولي ًا جزئي ًا ،وهو التنحي ،وان ذلك من
كامل األدب واالحرتام.

خامس ًا

محل النص القرآين عىل القليل من لغة
العرب

ومما ينبغي أن يعلم أنه ال يصح محل

وعزا أبو حيان (ت745هـ) هذا القول

نصوص ال��ق��رآن الكريم ع�لى الوجوه

ثم قال :وال رضورة تدعو إىل التقديم

املنكرة يف كالم العرب ،واملصطلحات

ايض ًا إىل أيب عيل الفاريس (ت377ه��ـ)،

اللغوية ال��ش��اذة ،وامل��ح��ام��ل الضعيفة

والتأخري ،بل الظاهر أن النظر متعقب

واملعاين احلادثة املستجدة التي ظهرت بعد

( ((5ينظر اجلامع ألحكام القرآن.191 /13 :
( ((5ينظر جامع البيان ،151/ 19 :واجلامع
ألحكام القرآن.191 /13 :

( ((5البحر املحيط.68/7 :
( ((5الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون.
( ((5روح املعاين.193 /19 :

أ.م.د .أجمد كامل عبد القادر

عرص التنزيل ،وال يسوغ ألحد أن حيمل

إن تدبر ال��ق��رآن ال يكون إال بفهم

املتأخرين ،وإن�ما تفسرّ ألفاظ القرآن بام
كان متعارف ًا لدى اجليل األول الذي شهد

األمة ثم تعمل به ،وفهمه والعمل به ال
بد هلام من العلم بمعانيه التي حيمل عليها،

تلك النصوص عىل املعروف عند العرب

جلمهور األمة تدبر وتفهم ملعانيه إال إذا

اآليات القرآنية عىل املعنى الذي وجد عند

تنزيل القرآن الكريم ،وجي��ب أن حتمل

من األوجه املطردة وعاداهتم وقت نزول

القرآن ،وحتمل عىل األكثر استعام ً
ال دون
القليل والنادر ،وعىل األشهر فصاحة،
وع�ل�ى األغ��ل��ب ب�لاغ��ة ،وع�ل�ى األت��ق��ن
رصانة ،وذلك ألن القرآن أفصح الكالم
وابلغ البيان ،ون��زل عىل أتقن اللغات

وأفصحها وأشهرها ،والذي نزل عليه هو

رسول اهلل أفصح العرب ،فال يعدل به

عن ذلك ك ّله.

وق��د وص��ف اهلل تعاىل كتابه العزيز

بالتبيان واهلدى والرمحة والبرشى ،فقال عز

معانيه ،ومن تيسري اهلل تعاىل له أن تفهمه

وهذا خطاب عام لألمة مجيع ًا وال يكون
كانت تلك املعاين هي املعروفة واملشهورة
من لسان العرب ،ال ما ّقل استعامله وندر،

وإن محله عىل املعاين الغريبة ،أو النادرة ،أو
القليلة االستعامل ينايف التيسري الذي امتن

اهلل به عىل هذه األمة يف فهم كتابه واال ّدكار

به ،فليس كل خماطب هبذه اآليات يعلم ما
قل وندر يف استعامل العرب ،فض ً
ال عن

كون العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ال
يعرفون هذا املعنى ؛ ألن اهلل-جل شأنه-

إنام خاطبهم بام خاطبهم به ،إلفهامهم

معنى ما خاطبهم به.((5(

وجل :ﭯﭰﭱﭲﭳ

ي��ق��ول اب���ن ال��ق��ي��م (ت751ه�����ـ):

[س��ورة النحل ،]89 :وب�ّي�نّ سبحانه أنه

يناسبه تفسريه بغريها ،وال جيوز تفسريه

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ[ سورة

هذه القاعدة ولتكن منك عىل بال فإنك

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ميرس للذاكرين ،فقال جل شأنه :ﮞ

القمر.]40،32 ،22 ،17 :

للقرآن ُع ْر ٌف خاص ومعان معهودة ال

بغري ُع ْر ِفه واملعهود من معانيه ....فتدبر
( ((5جامع البيان.40/12 :
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تنتفع هبا يف معرفة ضعف كثري من أقوال
املفرسين وزيفها وتقطع أهنا ليست مراد

املتكلم تعاىل بكالمه.((6(

مسندة إىل من قال هبا :وأوىل هذه األقوال

عندنا بتأويل قوله (التنور) قول من قال:

ومن أمثلة انحراف بعض التفاسري

هو التنور ال��ذي خيبز فيه ،ألن ذلك هو

العرب ما ذك��روه يف تفسري قوله تعاىل:

يوجه إال إىل األغلب األشهر من معانيه
ّ

ه���ود ،]40 :إذ ق��ال��وا يف معنى ﭵ

منه بخالف ذلك ،فيسلم هلا.((6(

بحمل النص القرآين عىل القليل من لغة

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ[ س��ورة
ﭶ عدة أقوال:

فقال بعضهم :معناه :انبجس املاء من

وجه األرض ،ﭵ ﭶ وهو وجه

املعروف من كالم العرب ،وكالم اهلل ال
عند العرب ،إال أن تقوم حجة عىل يشء
ورج��ح أب��و حيان ايض ًا ه��ذا القول
ّ

قائال  :والظاهر من هذه األق��وال محله

عىل التنور الذي هو مستوقد بالنار.((6(

األرض ،والعرب تسمي وجه األرض

ومن أمثلة محلهم عىل القليل من لغة

وق���ال آخ���رون :ه��و تنوير الصبح

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﯻ ﯼ ﯽ

(تنور األرض).

بمعنى طلوع الفجر وظهوره ،من قوهلم:

(نور الصبح تنوير ًا).
ّ

وقال آخرون :معنى ذلك :وفار أعىل
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قال الطربي بعد ذكره هذه األقوال

األرض وارشف مكان فيها باملاء ،وقال

التنور :ارشف األرض.

وقال آخرون :هو التنور الذي يخُ تبز فيه.

وقيل :غري ذلك(.((6

( ((6بدائع الفوائد.538/3 :
( ((6ينظر جامع البيان ،38 /7 :واجلامع

العرب دون ما صح وفصح ما ذكروه يف

[سورة هود.] 71 :

إذ روي عـن ابن عبـاس وعكرمـة

وغريهـام أهنـم فسرّ وا (ضحـكت) بمعنـى
(حاضـت)( ،((6قال الطـربي :وذكر

بعض أهل العربية من البرصيني أن بعض

ألحكام القرآن ،24 /9 :والبحر املحيط:
.223-222 /5
( ((6جامع البيان.40/7 :
( ((6البحر املحيط.223/5 :
( ((6ينظر الدر املنثور.451/4 :

أ.م.د .أجمد كامل عبد القادر

أهل احلجاز اخربه عن بعضهم :أن العرب

ق��ال الراغب (ت502ه���ـ) :وقول

تقول :ضحكت امل��رأة ،حاضت ثم ذكر

من ق��ال :حاضت ،فليس تفسري ًا لقوله

ِ
وض ُ
ِ
األرانب فوق الصفا
حك

فقال :ضحكت بمعنى :حاضت ،وإنام

شاهدهم عىل ذلك يف قول الشاعر:

اجل ْو ِ
كمثلِ د ِم َ
يوم ال ّلقا
ف َ

(ضحكت ) ،كام تصوره بعض املفرسين،

(((6

ذكر ذلك تنصيص ًا حلاهلا ،وان اهلل تعاىل

ُ
فأضح َك ْت ِ ِّ
سيوف
باع
الض َ
َ
ٍ
سعدبقتىلما ُد ِف َّنوال ُو ِدينا.((6(

الوقت ليعلم أن محلها ليس بمنكر ،إذ كانت
املرأة ما دامت حتيض فإهنا حتبل.((6(

(ت207ه����ـ) ،وال��زج��اج (ت311ه����ـ)،

كالم املفرسين بل رصيح كالمهم ،وكالم

وقال الكميت:

وق���د أن��ك��ر أئ��م��ة ال��ل��غ��ة ك��ال��ف��راء

جعل ذلك أمارة ملا بشرّ ت به ،فحاضت يف

وما قاله الراغب ال يفهم البتة من

(((6

من نقلوا عنه أن الضحك هو احليض،

حاضت ،قال الفراء :مل نسمعه من ثقة.((6(

وأما كوهنم ذكرو ُه أمارة للحمل فهذه

والنحاس (ت388ه���ـ) ،واب��ن عطية

(ت546ه����ـ) ،جم��يء (ضحكت) بمعنى
أقول :وهذا جيد يف إثبات الضحك

بمعنى احليض ،وأما تفسري اآلية به فال
يصح ،ولعل مراد من نفى ذلك ممن تقدم

ذكرهم هو يف تفسري اآلية ال يف اللغة.

( ((6مل أقف عىل من نسبه ،وذك��ر يف اللسان
(ضحك).460/10 :
( ((6جامع البيان.73/11 :
( ((6ينظر معاين ال��ق��ران للزجاج،62/3 :
ومعاين القران للنحاس ،364/3 :واملحرر
الوجيز.179/3 :
( ((6معاين القران للفراء.22/2 :

وألجل ذلك ذكروا شواهده من اللغة.

دعوى حتتاج إىل نقل صحيح ،والصواب

يف معنى اآلية أن الضحك عىل بابه املتبادر
املعروف ،ويبقى السوآل لمِ َ ضحكت؟

فأقوال املفرسين يف سبب ذلك كثرية

وأقرهبا لسياق اآليات أهنا ضحكت ملا قالوا:
ال ختف ،وخبرّ وه أهنم رسل من اهلل أرسلوا
إىل قوم لوط ،قاله الفراء( ،((7وأشار إليه

( ((6املفردات يف غريب القرآن.292 :
( ((7معاين القرآن.22/2 :
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له.((7(

الزخمرشي( ،((7واستظهره أبو حيان(.((7

وقريب من ه��ذا التفسري (اك�برن)

الوارد يف قوله تعاىل :ﭢ ﭣ ﭤ

صحت هذه الرواية
قول ابن عباس :فإن َّ

�ن( ،((7قال الطربي :إن
أكربنه :ح��ض� َ

قوله( :أكربنه) هاء وقف ،ال هاء كناية،

[سورة يوسف ،]31 :قال ابن عباس:
كان اخلرب صحيحا عن ابن عباس عىل
إجالهلن
ما روي ،فاملراد أهنن حضن من
َّ

وإعظامهن ،ملا كان اهلل َق َس َم له
ليوسف
َّ
من البهاء واجل�مال ،وإال فقول ال معنى

( ((7ينظر الكشاف.281/2 :
( ((7ينظر البحر املحيط.243 /5 :
( ((7جامع البيان.76/16 :

وبعد...

عن ابن عباس س َّلمنا له ،وجعلنا اهلاء يف
واهلل أعلم بام أراد.((7(

والصحيح -واهلل أعلم -عدم صحة

هذا التفسري ،قال ابن عطية :وهذا قول

ضعيف من معناه منكور.((7(
( ((7املصدر نفسه.
( ((7هتذيب اللغة.212/10 :
( ((7املحرر الوجيز.239/3 :

اخلامتة

فهم النص القرآين وتفسريه فهي كذلك قد

فمن خ�لال ه��ذه املباحث يتبني لنا

تكون عام ً
ال يف انحراف التفسري ،إذ ليس

الصواب وانحرفت تفسرياهتم عن مراد

عليه ،بل جيب محل كالم اهلل عىل األوجه

أن هناك ثلة م��ن املفرسين ق��د جانبوا
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وقال األزهري (ت370هـ) بعد ذكره

النص القرآين ،وان األم��ة اليوم بأمـس
احلاجة إىل تنقية هذه التفاسري وغربلتها

ليتبني صحيحها من سقيمها ،وصاحلها

ّ
بأجل نص يف
من فاسدها ،ألهنا تتعلق

الوجود ،هو كتاب اهلل تعاىل.

وكام أن اللغة هي األداة الرئيسة يف

كل ما ثبت يف اللغة صح محل آيات التنزيل
اللغوية واإلعرابية القوية واملشهورة،
الالئقة بالسياق واملوافقة لألدلة الرشعية،
دون الضعيفة والشاذة أو الغريبة منها.

إذ ينبغي لكل مفرس يفرس كالم اهلل

تعاىل أن ال ينظر إىل ثبوت تفسريه يف اللغة

فحسب ،بل ال بدّ مع ذلك مراعاة السياق

أ.م.د .أجمد كامل عبد القادر

القرآين ،وأسباب النزول ،والقرائن التي

غري النظر إىل املتالزمات اللغوية والعرفية

معنى يف سياق قد ال يصلح يف سياق آخر.

عن أن املفرس خي��رج يف بعض األحيان

حفت باخلطاب حال التنزيل ،فلكل كلمة
إن اللغة العربية متتاز بسعة ألفاظها

وتعدد معانيها وملّا كان هذا حال اللغة العربية

فإن اجلملة القرآنية تكون حمتملة للعديد من
الدالالت واملعاين ،وظهر اثر ذلك واضح ًا

يف اختالف املفرسين وتعدد كتب التفسري،

وهبذا تكون سعة اللغة سالح ًا ذا حدين ،لذا

والسياقية يف القرآن الكريم ،وهذا ناتج

ع��ن ج���ادة ال��ص��واب ليفرس ك��ت��اب اهلل
عز وجل ملا يمليه عليه فكره أو مذهبه
الفكري أو الفقهي أو السيايس ،فكثري ًا

ما نجد أق��وال املفرسين–غفر اهلل هلم–
جاءت لالنتصار إىل ملذاهبهم املختلفة،

أو ملدارسهم اللغوية ،فحاولوا أن جيدوا

فإن األمر حيتاج إىل ضوابط يتبني هبا معرفة

ثغرة لغوية ختدم ما يرمون إليه فيجعلوهنا

اللغوية ،واللغة هي األداة الرئيسة لدى

الترشيعات واألحكام ،وبذلك ظهر أثر

وروده يف القرآن الكريم.

التفسري وابتعاده عن الصحيح املتعارف

الصحيح من السقيم من هذه املحتمالت
املفرسين لكن ليس كل ما ورد يف اللغة يلزم
لقد ج��اءت االن��ح��راف��ات بالتفسري

نتيجة اعتامد املفرس اللغة امل��ج��ردة ،من

يف املقام األول من التفسري ويبنون عليها

التوجيهات اللغوية واضحا يف انحراف
عليه يف لغة البيان العالية التي جاء هبا

رب العاملني.
كتاب اهلل تعاىل .واحلمد هلل ِّ

مصادر البحث
 -القرآن الكريم.

 أحكام القرآن ،أليب بكر بن عريب ،حتقيق:عيل حممد البجادي ،دار املعرفة ،بريوت،

لبنان.

 االختالف يف اللفظ وال��رد عىل اجلهميةواملشبهة ،البن قتيبة ،حتقيق :السيد أمحد

صقر ،املكتبة العلمية  ،ط1401 ،3هـ.

 إعجاز القرآن ،للقايض الباقالين ،حتقيق:د.أمحد صقر ،دار املعارف ،القاهرة ،ط.1

 -البحر املحيط ،أليب حيان األندليس ،حتقيق:

الشيخ عادل أمحد عبداملوجود وآخرين ،دار

الكتب العلمية ،
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ط ،1بريوت ،لبنان1405 ،هـ1985/م.

 بدائع الفوائد ،البن القيم اجلوزية ،حتقيق:هشام عبدالعزيز عطا وآخ��ري��ن ،مكتبة
نزار مصــطـفى الباز  ،ط، 1مكة املكرمة،

1416هـ1996/م.

 ال�بره��ان يف علوم ال��ق��رآن ،لبدر الدينالزركيش ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم،
دار املعرفة ،بريوت.

 التقديم والتأخري يف القرآن الكريم ،حلميدأمحد عيسى العامري ،دار الشؤون الثقافية،

بغداد1996 ،م.

 هتذيب اللغة ،أليب منصور األزه��ري،حتقيق :عبدالسالم هارون وآخرين ،الدار
املرصية للتأليف والنرش.

 -جامع البيان عن تأويل آي القرآن،ملحمد

 -البيان والتبيني ،للجاحظ ،دار الكتب

بن جرير الطربي،حتقيق :حممود شاكر ،دار

 -تأويل خمتلف احلديث ،البن قتيبة ،حتقيق:

 -اجل��ام��ع ألح��ك��ام ال��ق��رآن ،أليب عبداهلل

العلمية ،بريوت ،لبنان.

عبدالقادر عطا ،نرش دار الكتب اإلسالمية،

القاهرة ،ط1402 ، 1هـ.

 تأويل مشكل القرآن ،البن قتيبة ،حتقيق:السيد أمحد صقر ،املكتبة العلمية ،ط،3

1401هـ.

املعارف بمرص ،ط.2

القرطبي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،

لبنان1405،هـ1985/م.

 اخلصائص ،البن جني ،حتقيق :حممد عيلالنجار ،دار الكتاب العريب ،بريوت.

 -ال��در املصون يف علوم الكتاب املكنون،

 -تذكرة احلفاظ ،للذهبي ،دار إحياء الرتاث

للسمني احللبي ،حتقيق :عيل حممد معوض

 -ال�ترادف يف اللغة ،حلاكم مالك الزيادي،

-الدر املنثور يف التفسري املأثور ،للسيوطي ،دار

العريب ،بريوت.
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ط ،1بريوت ،لبنان.

م��ن��ش��ورات وزارة الثقافة واإلع�ل�ام،

اجلمهوريةالعراقية.

 تفسري القرآن العظيم ،أليب الفداء إسامعيلبن كثري ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،دار
طيبة للنرش ،ط1420 ، 2هـ.

 -التفسري الكبري ،للرازي ،املكتبة العلمية،

وآخرين ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة.

الفكر.

 ديوان األعشى الكبري ،حتقيق :حنا نرص ،دارالكتاب العريب ،ط1412 ،1هـ.

 ديوان امرئ القيس ،حتقيق :حممد أبو الفضلإبراهيم ،القاهرة1969 ،م.

 -دي��وان ذي ال��رم��ة ،حتقيق :سيف الدين

أ.م.د .أجمد كامل عبد القادر

الكاتب وأمحد عصام ،دار مكتبة احلياة،

بريوت ،لبنان.

1401هـ.

 -املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،

 -ديوان زهري بن أيب سلمى ،حتقيق :حنا نرص،

أليب حممد بن عطية ،حتقيق :عبدالسالم

 -ديوان عمر بن أيب ربيعة ،حتـ /حممد حمي

بريوت ،لبنان.

 -روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع

حممد عبداهلل النمر وآخرين ،دار طيبة للنرش

دار املعارف بمرص.

الدين عبد احلميد – ط – 2بريوت .1982

امل��ث��اين،أليب الفضل اآلل���ويس،دار إحياء

الرتاث العريب ،بريوت.

 الصاحبي يف فقه اللغة ،البن فارس ،حتقيقالسيد أمح��د صقر ،مطبعة عيسى البايب،
القاهرة.

 غرر الفوائد ودرر القالئد ،لعيل بن احلسنياملوسوي املعروف بالرشيف املرتىض ،نرش
مكتبة البايب احللبي ،ط1416 ،1هـ.

 الكشاف ع��ن حقائق التنزيل وعيوناألقاويل يف وجوه التأويل ،للزخمرشي ،دار

املعرفة ،بريوت.

عبدالشايف حممد ،دار الكتب العلمية،

 معامل التنزيل ،أليب حممد البغوي ،حتقيق:والتوزيع ،ط1417 ، 4هـ 1997 /م.

 معاين األب��ن��ي��ة ،للدكتور فاضل صالحالسامرائي،ساعدتجامعةبغدادعىلنرشه.

 معاين القرآن ،للفراء ،حتقيق :حممد عيلالنجار ،دار الرسور.

 معاين ال��ق��رآن ،للنحاس ،حتقيق :عيلالصابوين ،جامعة أم القرى.

 معاين القرآن وإعرابه ،للزجاج ،حتقيق:عبداجلليل عبده شبيل ،نرش عامل الكتب،

بريوت ،ط1401 ،3هـ.

 -امل��ف��ردات يف غريب ال��ق��رآن ،للراغب

 -لسان العرب ،البن منظور ،دار صادر،

األصفهاين ،دار الباز ،مكة املكرمة.

 -جم��از ال��ق��رآن ،أليب عبيدة ،حتقيق :فؤاد

الداين ،حتقيق :يوسف املرعشيل ،مؤسسة

بريوت.

رسك�ي�ن ،ن�شر مؤسسة ال��رس��ال��ة ،ط،2

 املكتفى يف الوقف واالبتدا ،أليب عمروالرسالة.
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يف هذا اجلزء يكون الباحث قد ترجم ثالثة بحوث

اخ��رى للعالمة اهل��ن��دي عبد اهلل ي��وس��ف ع�لي وهي

كمالحق لرتمجته االنجليزية للقرآن الكريم حيث ان

املجلة قد نرشت بعض ًا منها سابق ًا.

يتحدث البحث االول عن حتديد التواريخ وترتيبها

زمني ًا يف مرص .فيام يتحدث الثاين عن (الديانة املرصية

وخطواهتا نحو االسالم) .وجيب ان ُيقرأ هذان البحثان

مع ًا الهنام مرتابطان تارخيي ًا .بينام يتحدث البحث الثالث
عن مقارنة السنني االوىل لالسالم وما يقابلها يف التقويم

امليالدي.

وسوف تنرش بقية البحوث يف االعداد الالحقة ان

شاء اهلل.

املبحث األول

يف عمق ال��زم��ن .ون��ويل اهتاممنا األكرب

الرتتيب الزمني لألحداث بني مرص

ملرص لتوسطها يف املوقع اجل��غ��رايف هذا

لألحداث بني مرص وبني إرسائيل علينا

وتأثرت بكل حركة حضارية مهمة يف

من جهة ومن جهة أخرى لكوهنا أ ّثرت

وبني إرسائيل عند مقارنة الرتتيب الزمني
أوال أن نأخذ بعني االعتبار معلوماتنا عن

آسيا وأفريقيا وأورب��ا .فلم حيدث يشء
يف تاريخ البحر األبيض املتوسط إ ّ
ال وله

تعيني التواريخ الدقيقة لألحداث وترتيبها

نقاط التقاء مع مرص .وأول تقسيم الفت

وفقا للتسلسل الزمني يف مرص فاملدونات

للنظر يف تسلسل األح��داث املرصية هو
ما بني عصور ُ
األرس احلاكمة وما قبلها.

اإلرسائيلية الباقية عىل قيد احلياة تعود إىل

ق��رون متأخرة ملا بعد االتصال بني بني

فعرص ما قبل ُ
األرس كان ما قبل التاريخ،

إرسائيل ومرص .ومن ناحية أخرى فأن

ولكن البحوث احلديثة سلطت الكثري من

املدونات املرصية يف النُصب التذكارية

األض��واء عىل حضارة تلك الفرتة فبدأنا

والنقوش والقبور وغريها ثرية بحيث

نعرف التفاصيل عن فنون وأدوات تلك

يمكن االعتامد عليها لقدمها.

الفرتة يف مرص أكثر مما نعرفه عن الفرتات

وم��ن احل��ض��ارات القديمة التي ال

املامثلة ملا قبل التاريخ يف األقطار األخرى.

حية هي املرصية والصينية التي تغور
تزال ّ
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بحوث العلاّ مة اهلندي/ج3

ويبدأ عرص ُ
األرس احلاكمة بحكام
األرسة املرصية األوىل .فام هي ُ
ُ
األرس

امل�صري��ة؟ ومل��اذا أعطيت هلا أمهية أكرب

يف تسلسل األح��داث الزمني يف مرص؟
فيكون اجلواب انه بالرغم من إن بمقدورنا
أن ن��ك� ّ�ون ف��ك��رة مفصلة ع��ن تسلسل
األحداث عن الفنون واحل ِر َف والسلوك

املرصية من إمرباطورية اإلسكندر عام
426-313ق.م وهو الذي ادخل اللغة
اإلغريقية اىل تارخيه املرصي ويف املدونات
املرصية .ويعطي ختطيطه ُ
لألرس احلاكمة

أطار ًا ملسودة اخلطوط الرئيسية للرتتيب
الزمني لألحداث والذي يمكن من خالله

والتقاليد والعبادات والطقوس واألحوال
االجتامعية واالقتصادية يف عرص ُ
األرس،

من النُصب التذكارية والقبور والنقوش

مبكرة لربطها مع تسلسلنا لألحداث قبل

تبدأ بتوحيد مرص العليا والسفىل بينام

فأننا ال نستطيع إعطاء أرقا ٍم دقيقة لتواريخ
امليالد ما عدا مناسبات أو ملحات منفصلة.
وم��ن ناحية أخ��رى ف��أن لدينا الكم

اهلائل من املواد لتربير وضعنا لألحداث أو

شخصيات أو أفكار معينة يف الرسم البياين
ُ
لألرسة احلاكمة فيمكننا القول مث ً
ال إِن تلك
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بطليموس األول والثاين ومن ورثة احلصة

تثبيت املعلومات املفصلة املتزايدة املأخوذة

املرصية .واستناد ًا إليه فأن األرسة األوىل
التاريخ احلقيقي يوضع بني 5500ق.م

و3300ق.م.

وربام كان تقسيم مرص إىل عليا وسفىل

جاء عىل أساس عرقي أو جغرايف ولكن

عندما تتحد برغم خصائصها ومظاهرها

األفكار ترتاوح يف عهد األرسة الثامنة عرشة

اخلارجية املختلفة يكون التقسيم سياسي ًا.

حدود األرسة الرابعة عرشة.

األبيض املتوسط وشعبها متنوع يشتمل

أو إن غزو ًا خارجي ًا أو من الداخل حدث يف

فقد كانت م�صر السفىل حت��اذي البحر

وتكمن صورة األرسة بصورة رئيسة

كل العنارص العربية واألوسطية بينام

يدون
وهو راه��ب وم��ؤرخ مرصي كان ِّ

(ال��ن��وب��ة وال��س��ودان واحلبشة ...ال���خ)

قم (مانثو  246-313ق.م)
يف قوائم ُ
ور ُ

األحداث كل عام والذي عاش يف عرص

كانت مرص العليا حت��اذي داخ��ل أفريقيا

وسكاهنا يميلون إىل امتالك خصائص

ترمجة سعد رشيف

افريقية أكثر وأكثر .وكان البناء يف عموم

ومن جهة أخرى فأن العواصم يف مرص

الشارع) حيث اقترصت الزراعة والسكان

الضخمة كانت بمأمن من فيضانات هنر

مرص رشيطي ًا (أي تالصق املباين عىل طول

عىل ضفاف النيل ،وب��دون النيل تصبح
مرص جم��رد صحراء مكونة صلة وصل

بني سلسلة الصحاري االستوائية وشبه
االستوائية املمتدة من الصحراء الكربى

والصحراء الليبية وصحراء اجلزيرة العربية
إىل صحراء بالد فارس وبلوشستان واهلند
والسند إىل الصحراء الرتكية والغوبية يف

أواسط أسيا.

العليا مثل (ثيبيس) بمعابدها وقبورها
النيل إىل أن شيد سد الحق ًا عىل بعد عدة
(((

أميال عنها

وحتى بعد توحيد مرص

العليا والسفىل فقد كان امللك يضع تاج ًا

مزدوج ًا ،ومل تكن احلدود بينهام واضحة

امل��ع��امل .ف��وج��ود م�صر م��ع النيل جعل
وحدة مرص رضورة سياسية واقتصادية

رغم التصدعات املتتالية يف وحدة البالد.
وتقع احلدود احلالية ملرص السفىل جنوب

ثم إن مرص العليا كانت تشكل خط ًا

القاهرة مما جيعل مرص السفىل تضم الدلتا

ويف مرص السفىل دلتا تشبه املروحة الواسعة

وأسيوط املسامة أحيانا بمرص الوسطى

غري منتظم يمتد ألكثر من 200ميل .وتضم

بامتدادها املرتفع عن النهر.

غري منتظم عىل امتداد ضفاف هنر النيل.
فيها مصبات هنر النيل جتري يف خط ساحيل

فقط .إن األرض الواقعة بني القاهرة

فيمكن متييزها عن بقية ارض مرص العليا

أرايض مرص السفىل أه��وار ًا كثرية وكان

ونظر ًا لوجود اختالف كبري يف ختمني

اخلارجية وللغزوات واهلجرات األجنبية

الوحيد هو اإلش��ارة إىل أح��داث قديمة

شكلها املنبسط سبب ًا لكثري من التغريات
مما أضفى عىل سكاهنا ومدهنا ،مثل الصعيد
وأسوان ،ميزة األقل استقرار.

أم���ا ممفيس (ق���رب امل��وق��ع احل��ايل

للقاهرة) فكانت بالضبط فوق الدلتا.

التواريخ القديمة ف��أن السبيل العميل

أب���ان ع��ص��ور األرس احلاكمة بموجب
خمطط مانيثو .ويف التواريخ الالحقة يمكن

((( مل يقصد السد العايل ألنه افتتح عام  1965يف
عهد مجال عبد النارص (املرتجم).
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بحوث العلاّ مة اهلندي/ج3

التعبري بأرقام تقريبية لعصور ما قبل امليالد

األرسة الثانية عرشة شيدت الكثري من

تسلسل األرس عىل ان��ه حقيقة ثابتة يف

(الكرنك واألقرص...الخ) وربام كان

ولكن تلك األرقام غري أكيدة .بينام يؤخذ
التاريخ املرصي بالرغم من إن التحقيقات
يف بعض مواد مانيثو أثبتت إهنا غري دقيقة،

ورب�ما يكون عدم الدقة بسبب الناقلني

وليس مانيثو شخصي ًا .و ُيقدر عدد األرس

احلاكمة بإحدى وثالثني أرسة ويمكن
تصنيفها إىل فرتات كام ييل:

النزوح إىل أعىل النهر حتمي ًا بسبب

ال��غ��زوات األجنبية مل�صر السفىل.
أما األرس اخلامسة عرشة والسابعة

عرشة فتسمى فرتة اهلكسوس عندما
بسطت أرسة سورية (اهلكسوس)

يف مرص السفىل نوع ًا من السيادة

1 -1اململكة القديمة (األوىل) من األرسة

عىل ارس مرص العليا املحلية وأقامت

 -أاألرس الثالث األوىل.

األخرى .وسنتكلم اآلن عن فراعنة

األوىل إىل الثامنة وتتضمن:

روابط دولية مع أقطار البحر املتوسط

-باألرسة الرابعة إىل السادسة (فرتة

(ملوك) اهلكسوس الذين حكموا

األكرب وهرم اجليزة الثاين والثالث).

حتى السادس والعرشين قبل امليالد.

األه��رام��ات ال��ت��ي ُب��ن��ي فيها اهل��رم

وأصبحت العاصمة يف ذلك احلني يف

مرص السفىل يف موقع (ممفيس) قرب
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الن ُُصب العظيمة قرب ثيبيس (طيبة)

القاهرة احلالية.

يف القرن السابع عرش والثامن عرش

3 -3اإلمرباطورية اجلديدة ،من األرسة
الثامنة ع�شرة إىل ال��ع�شري��ن ،وقد

ازدمح����ت ب���األح���داث وأصبحت

2 -2اململكة الوسطى من األرسة التاسعة

التواريخ يف تلك الفرتة أكثر وضوح ًا.

حتول
األرست�ين التاسعة والعارشة ّ

1580ق.م إىل 1200ق.م حيث

إىل األرسة السابعة عرشة .ويف عهد

مركز اجلذب من (ممفيس) يف مرص
السفىل إىل 1م�صر الوسطى .ويف

ويمكن وضع تلك الفرتة بني حوايل

ُط��رد اهلكسوس الغرباء وامتدت

اإلم�براط��وري��ة إىل س��وري��ا وب�لاد

ترمجة سعد رشيف

النوبة وربام وصلت إىل هنر الفرات.

ج��اءت بعده الفتوحات اإلسالمية

الفن املرصي.

وبعد إن أوضحنا خلفية التسلسل

وتواريخ تلك الفرتة ضمت عجائب

والعثامنية التي طورت مرص احلديثة.

4 -4ارس ال��دل��ت��ا ،م��ن األرسة احل��ادي��ة

التارخيي نكون يف موقف تدقيق املعلومات

وتتضمن ساللة سايس (احد فروع

فيام لو ك��ان بإمكاننا اخ��ذ فكرة ما عن

وال��ع�شري��ن إىل احل��ادي��ة والثالثني
املنطقة الغربية لدلتا النيل) .ويف تلك

الفرتة أضعفت الغزوات اآلشورية
وال��ف��ارس��ي��ة ق���وة م�ص�ر وحينها

أصبحت ال��ت��واري��خ م��ؤك��دة أكثر.
فاألرسة احلادية عرشة كانت تقريب ًا يف

ح��ول ب��ق��اء بني إرسائ��ي��ل يف م�صر لذا

الوقت يف التاريخ املرصي عندما حدث
االحتكاك ،فقد رأينا إن األرس اخلامسة

ع�شرة إىل السابعة ع�شرة كانت مهتمة

ب��ش��أن اهلكسوس أو امل��ل��وك (ال��رع��اة)
الغرباء الذين قدموا من آسيا .ولكن مل

1100ق.م واألرسة السابعة عرشة

يتضح متام ًا إىل أي عرق ينتمون .افرتض

525ق.م وتأرجحت سيطرة الفرس

النظرية يتعذر الدفاع عنها .ويحُ تمل بأهنم

انتهت بغزو الفرس بقيادة قمبيز يف

(واألرس املحلية حت��ت سيطرهتم)

إىل األرسة احلادية والثالثني عندما
هرب آخر فرعون إىل إثيوبيا حوايل

340ق.م.

يوسيفوس بأهنم بنو إرسائيل إ ّ
ال إن تلك

كانوا من الفينيقيني أو العاملقة أو احليثيني.
وس��واء أك��ان انتامؤهم لبني إرسائيل أو
الفينيقيني فقد كانوا ساميني وعىل عالقة

وطيدة بمدينة (اخلليل) احليثية يف جنوب

5 -5وع��ن��د ان��ت��ه��اء األرس امل�صري��ة حل

فلسطني وأسسوا مدينة عىل احد الفروع

سنة 332ق.م وأرسة بطليموس

تانيس) .ولعلها كانت تلك مدينتهم

العهد املقدوين بعد فتح االسكندر
يف 323ق.م اىل 30ق.م .والعهد
الروماين من 30ق.م اىل 639م الذي

الرشقية لدلتا النيل أطلق عليها (زوان

ولكن عاصمتهم هي العاصمة املرصية

يف ممفيس .ويعزى هلم اخ�تراع احلروف
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بحوث العلاّ مة اهلندي/ج3

األبجدية السامية االثنني والعرشين وهي

عن احلقيقة عندما حدد احتالل اهلكسوس

الفينيقيني.

التاريخ بني 2000ق.م و1600ق.م قريب ًا

أص��ل األب��ج��دي��ات احلديثة ع��ن طريق
إن اخرتاعهم هذا ،ربام ساعد يف حتويل

للمالحظة .ولو نفرتض إن يوسف أصبح

الكتابة الصورية إىل الكتابة الصوتية .وبام إن

فمن املحتمل إن يوسف واهلكسوس كانوا

يف فلسطني وان إبراهيم وبني إرسائيل

مابني القرنني التاسع عرش والسابع عرش

هناك رابطة قد نشأت وساعدت عىل جذب

ومل ُيعثر يف امل��دون��ات ع�لى إش��ارة

وجيب أن نتذكر إن فلسطني كانت بلد ًا

الوحيدة لبني إرسائيل هي (ارساير ،الراء

الكتابة املرصية اهلريوغليفية القديمة من
اهلكسوس كانوا عىل صالت وثيقة باخلليل
استوطنوا ارض فلسطني فمن املحتمل إن

بني إرسائيل األوائ��ل لـ زوان يف مرص.

فقري ًا وتعرضت ملجاعات متتالية بينام كانت

وزير ًا ألحد الفراعنة اهلكسوس يف الدلتا
من أصل واحد حينئذ يقع تاريخ يوسف

قبل امليالد.

ليوسف أو م��وس��ى .وك��ان��ت اإلش���ارة
= ال�لام) تلك التي وج��دت عىل بالطة

مرص ذات الدلتا تروى من النيل باستمرار

عمودية حتمل نقش ًا تذكاري ًا لـ منيبتح أو

حني عجز النيل عن غمر أراضيها لذا فقد

إهنا تشري إىل بني إرسائيل يف فلسطني أكثر

ومل ِ
تعان من املجاعات إ ّ
ال يف ظروف نادرة
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بحوايل 2000ق.م ومن املمكن أن يكون

مري-إن-بتح (حوايل 1225ق.م) وتبدو

كان جذب مرص لألقوام املجاورة التي

من بني إرسائيل يف مرص.

يوسف واخوته.

ال��ذي أضفى رشف� ًا عىل يوسف أجنبي ًا.

تصيبها املجاعات قوي ًا وهذا ما أثبتته قصة

واىل هنا ال عجب من كون الفرعون

نكون فكرة
من هنا هل يمكن أن ّ

وعندما حدث رد الفعل ضد اهلكسوس

حقبة اهلكسوس املتأخرة انتهت يف حوايل

تواقني لتذكر تلك الفرتة الطارئة املقتطعة

تقريبية عن تواريخ احتالل اهلكسوس؟ إن
1600ق.م ،لذلك مل يبتعد رينان كثري ًا

وت��م ط��رده��م ،رب�ما مل يكن امل�صري��ون

من تارخيهم أو لالحتفاظ بذكراها .أما

ترمجة سعد رشيف

الفرعون الذي مل يكن يعرف يوسف فقد

يف القرن السادس عرش قبل امليالد .وربام

حمتقرون ال يستحقون التفكري هبم وعندما

يف الفرتة األوىل حلملته القومية الضطهاد

كان ينظر إىل بني إرسائيل عىل إهنم عبيد
ث���اروا عوملوا كجنس حمتقر يستحق

العقوبة وان يوضع يف مكانه .ويالحظ إن
األرض التي سكنها بنو إرسائيل وتكاثروا
فيها بني عرص يوسف وع�صر اخل��روج

كانت ارض حدود ملرص مع جارهتا مدينة
اهلكسوس (زوان) يف الدلتا.

كان (حتتمس األول) (حوايل 1450ق.م)
وحدد
بني إرسائيل سبب ًا يف خروجهمُ .

تارخيه بدقة حيث تتوافق شخصيته مع
الوصف يف التاريخ املقدس فقد جعل

مملكته مركزية عسكرية مستبدة .ومتاشى
احلكم العسكري مع شهوة احلرب والغزو

األجنبي حيث محل سالحه إىل حدود

وإذا أردنا البحث عن التاريخ املحدد

الفرات وجعلت اإلتاوات والغنائم والعبيد

التاريخ املرصي .فقد كانت الفكرة املقبولة

من النُصب إىل طيبة .ويمكن أن نتخيله يف

هو الفرعون الذي اضطهد بني إرسائيل

وينظر لشكاواه بمتعة ممزوجة باحتقار

خليفته منيبتح (ح���وايل 1225ق.م).

الب��د أن يقع .فأصبح املؤمنون برسالة

مل��وس��ى فيجب أن نتحرى اح��ت�ماالت

سابق ًا هي إن رمسيس (حوايل 1250ق.م)

يف مرص وان اخل��روج ربام حدث يف عهد

فسياسة رميس الثاين الشديدة وروح

عرصه قد تكون منسجمة مع هذه النظرة.

مرص بلد ًا غني ًا ومتغطرس ًا .وأضاف الكثري
بالطه الفخم نادر ًا ما يعري اهتامم ًا ملوسى

وبنفاذ صرب .ولكن اجل��زاء املوعود كان

اهلل أسياد ًا فيام بعد ومنهم بنو إرسائيل يف
زمن سليامن بعد سنة 1000ق.م ومنهم

ولكن املؤكد إن هذا التاريخ متأخر جد ًا.
َّ

املسلمون الذين أصبحوا أسياد الرشق

قد استوطنوا ارض كنعان يف هذا الوقت يف

و َمن َب ْعدَ ه بينام أصبحت أجماد مرص يف آخر

وهناك دالئل تشري إىل ان بني إرسائيل كانوا

حني إن اهلكسوس طردهتم األرسة الثامنة
عرشة التي أنشأت اإلمرباطورية اجلديدة

والغرب يف زمن اخلليفة عمر بن اخلطاب

األمر دفينة يف الرمال.

وال��ف��رع��ون (حت��ت��م��س) ه��و ال��ذي
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كانت ابنته حتشبشوت رشيكة له يف

كأدوات إلنقاذ بني إرسائيل.

يف قصة موسى فيمكن أن نفرتض بأهنا

1 .1أي يب  :مرص بعد امليالد.

العرش .ول��و ك��ان هو نفس الفرعون
نفس ال��س��ي��دة امل��ش��ه��ورة ذات العقل

الراجح التي عثرت عىل الطفل موسى
(سفر اخل��روج اإلصحاح الثاين اآلية

 )10وجاءت به اىل أمها لتتبناه العائلة.
وكانت مثل أبيها خري عون للطوائف
الدينية القومية .تربى موسى يف القرص
وتعلمه كل حكمة املرصيني فأشتهر بأنه

األكثر حكمة بني كل األم��م .وبرغم
حكمتهم ومعرفتهم فقد أحبطهم.
وهكذا نفذ مكر اهلل يف ان أع��داء اهلل

وأعداء بني إرسائيل هم الذين استعملوا

املصادر:

2 .2رينان  :تاريخ شعب بني إرسائيل
املجلد .3

3 .3دي .أي م��ك��ن��زي  :األس��اط�ير
واخلرافات املرصية.

4 .4ي��وس��ف ق��ط��اين ب��اش��ا  :التسلسل
التارخيي لألمة املرصية بالفرنسية

باريس .1931

5 .5السري دبليو أم فلندرز  :تاريخ مرص
املجلد .3

6 .6كامربج  :التاريخ القديم املجلد 1
الفصل الرابع.

البحث الثاين
ال��دي��ان��ة امل�صري��ة وخ��ط��واهت��ا نحو
العصور .وتظهر ومضات نور توحيده
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اإلسالم

حتى يف األدي��ان األكثر غرابة وهي تدعو

هذا (البحث) جيب أن يقرأ مع البحث

ب��ص��ورة غ�ير م��ب��ارشة إىل اإلس�ل�ام (أي

مرص وبني إرسائ��ي��ل) .ال��ذي حيتوي عىل

الشاملة) .وإذا قارنا التاريخ الديني املرصي

السابق (الرتتيب الزمني لألحداث بني

مناقشة الرتتيب الزمني يف مرص .إن مشيئة

اهلل تعمل بصمت بني كل األمم ويف كل

خضوع إرادة اإلنسان ل�لإرادة الكونية
منذ أقدم العصور إىل يومنا هذا مع ما لدينا

من مدونات وأفكار وتطور التاريخ الديني

ترمجة سعد رشيف

ألي بلد آخر حسب وجهة النظر تلك يبقى

لتثري إعجاب الناس املتزايد ب��ذات اهلل

ومع إن التاريخ اهلندي يمسنا كثريا

إن ن��ور التوحيد األب��دي واإلس�لام

وتفسري القرآن ،يف حني إن التاريخ الديني

الطموحات الروحية للبرش يف أحلك

التاريخ املرصي أكثر أمتاع ًا.

إال انه ليس له صلة وثيقة مبارش ًة برتمجة

لبني إرسائيل يعترب الفصل املبكر لتاريخ
اإلسالم ،فقد كتب عنه علامؤنا ومفرسونا

بكثري من التفصيل .واعتقد أحيانا إهنم
أعطوه أمهية مبالغ ًا فيها دون أن يعطي أي

منهم اهتامم ًا أكرب ملرص .ولذلك ال يعرف
شعبنا عن مرص القديمة إال النزر القليل

فلم ِ
يبد اهتامم ًا هبا .وأنه من ُحسن الطالع

أن يظهروا اهتامم ًا أكثر ملرص املعارصة.
وأم��ل ان��ه ب��م��رور ال��زم��ن ،س��وف يتميز

احتضان ونرش األفكار الدينية القيمة التي

توجه احلديث تدرجيي ًا نحو اإلسالم .إن

احلقيقية والغرض احلقيقي للدين.

يشعان بطرق عديدة وتنري إشعاعاهتا
الظروف .فالشعور الديني عند شعب

موهوب وغني كالشعب املرصي كان ُيعاد
تدرجيي ًا ،عىل الرغم من شدة االعرتاض،
إىل مفهوم أنقى وأنقى للمصري اخلالد

لإلنسان .وكان التبشري والوعظ برسالة
النبي حممد باللغة العربية وهي نفسها

اللغة التي تم التبشري هبا أص ً
ال يف اجلزيرة

العربية فأصبحت لغة الشعب املرصي ومل

تزل لغته اىل اآلن.

كان البد من وجود تطور يف املفاهيم

الدينية التي ظهرت يف مرص قبل اآلرس

حقل علم اآلثار املرصية واسع ،ويتوسع

احلاكمة وبعدها ولكن بحيوية .وتبني يف

الدين وعلامء اآلثار األكفاء.

إن العقل امل�صري ك��ان مهووس ًا بفكرة

كل يوم عن طريق البحوث الدؤوبة لعلامء

اململكة القديمة (بام فيها فرتة األهرامات)

ٍ
مقال
ويف احلقيقة ،فاين ان��وي كتابة

احلياة بعد امل��وت .وكانت أفكار العظمة

اعتبارات ،ابني فيها كيف عملت مشيئة

تفكريه .فاألفكار التي وجدت تعبري ًا بليغ ًا

عن الديانة املرصية ولكني أرغب يف طرح
اهلل وأرادته بجالء يف مرص ويف أي مكان

والنظام والدقة يف الكون تستحوذ عىل
للتصورات الكبرية والتامثل يف الرياضيات
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وبساطة ال��ع��م��ران هل��ا منزلتها الكبرية

حيث انعكست أيض ًا يف وجوه وأوضاع

لوجه إىل أفكار جديدة .وال نعرف تأثري

ويبدو إن االمتداد الالهنائي والغموض يف

الوقت .وألننا نعرف م��اذا فعلت مرص

الشخصيات يف التامثيل والرسوم املرصية.

الصحراء أبدت فعلها يف الذهن املرصي

مثل املخدر وجعلته أقل نشاط ًا يف الشؤون
الدنيوية وأقل عملي ًا يف التأمل مقارنة ببعض
األجناس األخرى ذات املواهب املتشاهبة.

ال��ع��ب��ادات واألف��ك��ار األجنبية يف ذلك

جلذب العامل أمجع وكم من نقاط التقاء بني
حضارات بالد ما بني النهرين وحضارات

وادي النيل .فنفرتض ان احلضارة والثقافة

املرصيتني كانتا يف اتساع متواصل وربام

وربام ال يمكننا معرفة األلغاز املطبوعة

تمَصرّ َ اهلكسوس يف مرص ولكنهم فشلوا

وغرفها الغامضة بصورة مؤكدة ،لكن

السورية والسامية إىل مرص .ومن بني تلك

يف أقسام األهرامات وقاعتها الداخلية
الشعور امل�لازم للموت وال��ع��امل اآلخر

حيزننا يف أج��وائ��ه ك�ما ي��دور يف املشاهد
املروعة يف "كتاب األموات" وكام يقول
الربوفيسور (يف آي بيت) يف "تاريخ

كمربج القديم" ج 1ص" 354إن العقلية
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وتنقلنا اململكة ال��وس��ط��ى وجه ًا

باملقابل يف اإلس��ه��ام يف نقل األف��ك��ار

النقاط التوحيد (اإلي�مان باإلله الواحد)
والنظام االجتامعي ال��ذي يتميز بسلطة

األب عىل العائلة أو العشرية ونفاد الصرب
من سيطرة الرهبان والطبقة املتنفذة.
حيث كانت تتناقض بشكل غريب مع

املرصية ربطت بدقة بني الناس واآلهلة

طبيعة جمتمع يتسم بفوىض تعدد اآلهلة

واعتربت كل واحد منها موضوع ًا لقوة

و ُي�ضرب��ون بالسياط بينام يعيش الكهنة

واألموات كثالثة عنارص جلنس واحد".
ال يمكن مقاومتها تسمى "هيكا" أو

"هايك" .وهلذا السبب فأن قوة السحر
وتعويذه لألموات والطقوس والشعائر
والصيغ الدينية موجودة يف احلياة اليومية.

والعبيد الذين يعيشون حمتشدين يف املدن

وهم القلة املرفهة عىل َع َرق جبني الكثري

من املحرومني ومن واردات املعابد التي

يوقف هلا ببذخ.

وكانت اإلمرباطورية اجلديدة عرص

ترمجة سعد رشيف

ازدهار العبقرية املرصية .وشهدت فوىض

هناك عبادة الظواهر الطبيعية العظيمة

بمرور القرون ،حيث كانت الغاية من

م�صر ،واآلل��ه رع أصبح اإلل��ه األعظم

تعدد اآلهل��ة قبل اآلرس احلاكمة تأك ً
ال

اآلهلة املحلية االستغراق يف اآلهلة العامة.
وساد نوع من العقالنية والروحانية طوال
فرتة اآلرس احلاكمة ظهر فيها فيام بعد عامل

الشعور بالتنظيم والتوحيد .فتحولت
العبادة البدائية للحيوانات تدرجيي ًا إىل نظام

(اآلهلة احليوانات :أجساد برشية برؤوس

حيوانية) .فاألجساد البرشية كانت متثل
جتسيم النزاعات بينام أصبحت رؤوس
احليوانات أشكا ً
ال للنوعيات ،فمث ً
ال،

أنوبيس كان الكلب الذي يرمز حلارس

الباب أو الساعي أو خادم األموات .وكان
أيبيس أو هيبيس الثور املقدس يف ممفيس و

كان يرمز لتجديد احلياة ويامثل أوزيريس.
وعندما ُيعثر عىل جلد عجل أسود كانت

تقام له األفراح الكبرية و ُينصب عزاء فخم

مثل :النيل واه��ب حمصول ال��زراع��ة يف

يف م�صر .وه��ن��اك أس��ط��ورة أوزي��ري��س
الطيب ال���ذي ج��اء إىل األرض ملنفعة
البرشية وك��ي��ف قتله (س��ي��ت) الرشير

احلاقد وحكم كقايض األموات يف العامل
وصورت زوجته املخلصة أيزيس
السفيل.
ّ
وأبنه حورس بعيون صقر يف احلكايات

الغامضة .ويحُ تمل إن أسطورة أوزيريس
نفسها نشأت من أسطورة النيل والشمس.

وكان هناك مفهوم تدرجيي للتوحيد

م��ن خ�لال إدراك أن اهلل واح��د وف��وق
احلية
املسميات إىل جانب بقاء األشكال ّ

واملهرجانات وال��ص��ور .وبقي الناس

جهالء ُيستغلون و ُيستخدَ مون من قبل
الكهنة وه��م ينعمون بنوع خ��اص من
االمتيازات حمتكرين املعرفة والتعليم.

مصحوب بنواح عند موت ودفن عجل

ويف وسط تلك األج��واء جاء موسى

كان يرمز له بـ أيبيس ذلك الطري الضخم

وجهت أيض ًا إىل ملك وشعب مرص .وبذر

وباإلضافة إىل رمزية احليوانات كانت

وك���ان الشعب ينظر إىل امل��ل��ك أو

أس��ود .و (ت��وت) إل��ه احلكمة والسحر
الصامت يف ممر وادي النيل.

لينقذ شعبه من اسرتقاق املرصيني يف مهمة
هناك البذرة األوىل لكنه مل حيصد الثمر.
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الفرعون عىل أنه إِله وهو أيض ًا يرى نفسه

الشمس يف هيلوبوليس لكن تعدد اآلهلة

حصل ذلك التذلل فع ً
ال ولكن إرادة اهلل

املرصية .كان اسمه األصيل أمنحوتب أي

إِهل� ًا جيب عىل اجلميع أن يتذلل له ،وقد

تعاىل مل تكن لتحررهم من اخلنوع وحسب

وإنام ليخرجهم من الظلامت إىل النور.

(آمون مقتنع) ألنه مكرس إىل آمون أآلله
ري
العظيم يف دين الدولة يف طيبة وقد غ ّ

وإذا كان احد الفراعنة قايس القلب

اسمه إىل اخناتون أي (التقي إىل آتون)

اجليل اخلامس أو السادس أعرتف علن ًا

طيبة ألهن��ا مكرسة آلم��ون وشيد مدينة

سنرى بعد قليل.

(تل العامرنة) بني طيبة وممفيس وخصصها

يف االستجابة للدعوة ف��أن حفيده يف
أمام املأل باهلل احلقيقي الواحد األحد كام

وع َبدَ اهلل العظيم بأسم آتون وهجر مدينة
َ

جديدة قرب املوقع الذي يعرف اآلن بـ

وم���اذا ب��ش��أن الشعب؟ فقد حكى

إىل آتون اهلل العظيم .وقد ألقت األلواح

موسى ولكنهم ندموا عىل خداعهم ورأوا

1887م الكثري من الضوء عىل العالقة

القرآن الكريم إن حكامء مرص واجهوا
النور بفضل النعمة اآلهلية .وبرغم إهنم

تعرضوا للتهديد ورب�ما لالستشهاد فأن

قدرهم فتح عيون الناس وهيأهم للثورة

الدينية الرائعة التي سنرشع بوصفها اآلن.
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يف نظر بانثيون املرصي وصمة عىل الديانة

الطينية املكتشفة يف ت��ل ال��ع�مارن��ة عام

بني مرص وتوابعها يف سوريا حيث كانت

احل���روف اهلجائية ع�لى األل���واح باخلط
املسامري اآلشوري ،واللغة سامية وقريبة
جد ًا يف النسب من العربية.

إن الفرعون يف زم��ن اخل���روج ربام

ولسوء احلظ ،مل تستمر الثورة الدينية

أم��ا ال��ف��رع��ون منوفس ال��راب��ع (ح��وايل

مدة 20سنة .يف حني أن صهره وخليفته

كان حتتمس األول (حوايل 1450ق.م)
1350ق.م) فهو ال��ذي تبنى عبادة اهلل

ال��واح��د العظيم األع�لى كدين رسمي
للدولة ،فقد ك��ان الكاهن األك�بر آلله

ال فاملدينة اس ُت ِ
المنوفس الرابع طوي ً
وطنت

توت عنخ أتون ن ّفذ ثورة مضادة فقد عاد

ري اسمه إىل توت
من آتون إىل آمون وغ ّ
عنخ آمون .وأعاد ترميم املعابد يف الكرنك

ترمجة سعد رشيف

وعبادة آمون .و ُتظهر النفائس املكتشفة

واسع يف الرشق ويف مرص فيام بعد عندما

الفنانون والصناع املهرة املرصيون آنذاك.

سنة 30ق.م بعد احتالهلا .وأصبحت

سوى جيلني فقط وعليه فلسنا بحاجة إىل

املركز الفكري احلقيقي للعامل بعد قرون

كانت اآلرس الالحقة م��ن احلادية

املرصية يف كتاب اليتون (األيام األخرية

حديث ًا يف قربه املهارات الرفيعة التي بلغها

أم��ا الدين النقي فلم يبقَ عىل العرش

االفرتاض بأنه اس ُت ِ
ؤصل من أذهان الناس.

والعرشين إىل احل��ادي��ة والثالثني ترى
يف اضمحالل م�صر ق��وة حيث خنقت

الغزوات األشورية والفارسية حرية مرص

يف هناية املطاف .وبزغت مرحلة جديدة من
احلضارة املرصية بمجيء االسكندر األكرب

يف332ق.م وإنشاء مدينة اإلسكندرية

حيث امتزجت باألفكار اإلغريقية بغريها
وأصبحت عاملية يف طبيعتها.تأثرت العقلية
اإلغريقية احلساسة يف زم��ن هريودتس

بحكمة وغموض مرص .وأصبحت مرص
عاملية يف الدين والثقافة والفلسفة وتبنت

ساللة بطليموس موقف ًا متساحم ًا عام ًا

(((

حتى إهنا استوردت شعائر سريابيس

أصبحت قلب اإلمرباطورية الرومانية
إسكندرية سريابيس ذات املكتبة الشهرية

قليلة .وتشري الصورة املرسومة عن الديانة
لبومباي) إىل الديانة اهلجينة إليزيس حيث
مورست يف األرايض األجنبية أكثر مما هي

يف الديانة املرصية بشكل عام .والسؤال
املطروح :أي طريق سلكته الديانة املرصية
احلقيقية يف تلك الفرتة؟ ليس لدينا وسائل

حكم دقيقة.

ويف ضوء األحداث السابقة والالحقة

يمكننا االفرتاض بأن الناس والفالحني

الكادحني الرشفاء ذوي العزيمة الراسخة
اس��ت��م��روا بمتابعة أغانيهم يف العمل

وه��م يتوقون برغبة صوفية شديدة إىل

دين عميل يهُ يئهم إىل أشكال أكثر نقاوة
للعبادة وتوزيع أكثر عد ً
ال لثمرات اجلهود

من البحر األس��ود ودجم��وه بايبيس ثور

املبذولة.

((( اله مرصي عبده اليونان والرومان.

املسيحية األوىل تعج بصيحات كل نوع

ممفيس .وقد انترشت تلك الشعائر بشكل

كانت اإلسكندرية يف ف�ترة القرون
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من أن��واع الفلسفة وتعاليم كل نوع من

اهتاممنا بمرص يف القرون السبعة األوىل

والشامل واجلنوب وخصوص ًا من الرشق

ذاهت��ا .وم��ن الصعب القول متى بدأت

الطوائف الدينية من ال�شرق والغرب
حاضنة األفكار الدينية .وق��د ُخصص

حي لليهود يف املدينة .وأصبحت مركز ًا
ّ
لليهودية اهليلينية (ذات الطابع اإلغريقي)
التي ادعت بأن يوسف هو أحد حوارييها.
(((

وقد وج��دت الفيثاغورسية اجلديدة

(األيامن بالتناسخ يف مذهب فيثاغورس)

املسيحية بالضبط لتحل حمل الديانات
َت دعائم
املرصية القديمة ،ولكن عندما ُثبت ْ

املسيحية نجد إن مرص أصبحت واحدة من

أهم مراكزها .أما املسيحية اجلديدة التي
انطلقت من بقايا تعاليم املسيح البسيطة

فكان هلا أربع مواقف بارزة من التنظيم

(((

واملذهب التأميل والزهد والتصوف وهي:

ال��ت��ي ك��ان��ت منترشة بشكل واس���ع يف

تأملية وزهدية وصوفية تفشت فيها

اجليش يف القرون الثالثة األوىل بعد امليالد

بنمو السكان وحطت من قدر املرأة.

واألفالطونية اجلديدة والغنوسطية

واملانوية((( مكانا هلا هناك .أما امليثرايزم

(((

1 -1الكنيسة املحلية املرصية أو القبطية وهي

اإلم�براط��وري��ة الرومانية وخصوص ًا يف

الرهبانية بشكل كبري حيث إهنا أثرت

ربام كانت متمثلة بجانبها الفلسفي يف
اإلسكندرية .وقد ك� ّ�ون تداخل ومتازج

األعراق والعقائد املسيحية والفلسفات
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ينص ُّب عىل تطور املسيحية
للمسيحية َ

واألدي��ان جو ًا من الفوىض مل َي ْص ُف إ ّ
ال

بوصول اإلسالم.

وتعرجي ًا عىل وجهة النظر الدينية فأن

((( االيامن بالتناسخ يف مذهب فيثاغورس.
((( مذهب العرفان.
((( االيامن الفاريس بالثنائية.
((( عقيدة االيامن بآله النور عند الفرس.

2 -2مدرسة اإلسكندرية التي تطورت عىل
اخلطوط اإلغريقية السياسية والتأملية
والفلسفية وتعرضت إىل االنقسام إىل

مذاهب كبرية َوبِدَ ٍع وكل طرف حياول

السيطرة وهزيمة اآلخرين كهرطقة
بقوة يد القانون القوية.

3 -3عندما حتولت عاصمة اإلمرباطورية
إىل القسطنطينية عام 330م تطور

أسقف روما تدرجيي ًا إىل قوة سياسية

ترمجة سعد رشيف

يف اي��ط��ال��ي��ا ح��ي��ث ورث ال��ن��زع��ة

الكنيسة ما تسمى (البدع) وقمعتها وكان

القبائل اجلرمانية الفرصة ليس يف

البدائية .وكانت مرص مرسح الكثري من

الرومانية يف التنظيم وأعطته هجامت
توسيع الكنيسة الكاثوليكية الرمانية
يف عموم وسط وغ��رب أورب��ا فقط

بل يف جعل الكنيسة عىل إهنا األرفع
مقام ًا يف ال��دول��ة عندها أصبحت

البابوية قوة سياسية.

بعضها يمثل وجهات النظر املسيحية
هذه احلروب الدينية .وما يثري اهتاممنا أكثر

هي األريوسية((( ألن أريوس ناضل بشدة

يف سبيل عقيدة التوحيد وه��ي املفهوم
البسيط هلل الرسمدي اخلالد ضد كل عقائد

فلق الشعرة والطبقات الالعقالنية يف

4 -4أما الكنيسة الرشقية األرثوذكسية

الطبيعة والربوبية التي تبلورت يف النهاية

الرشق،فقد آلت إىل التاليش هنائي ًا

وواح��د يف ثالثة) .وحتى القرن الثالث

ومجيع الطوائف التي حاربتها يف
قبل تقدم اإلس�لام .ول��و مل تتوسع

تلك الكنيسة إىل خت��وم سلوفاكيا
وتقيم سلطتها عليها وحول روسيا
ويف سيبرييا فيام بعد ملا نزلت إىل درجة

اإلمهال مثل الكنيسة القبطية يف مرص.
وبذرائع حكم البالد أصبح العبيد

املوظفون برواتب يف اإلمرباطورية
يشاركون يف كل فسادها ،كام أشار هلا

كنكسيل يف كتابه (اهلاوية).

ولكي ال نستبق األح��داث ،فقبل أن

تنفصل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية

عن الكنيسة الرشقية األرثوذكسية حاربت

إىل عقيدة الثالوث املقدس (ثالثة يف واحد
امليالدي كانت أعداد املوحدين يف الكنيسة

كبرية رغم رشوع امليتافيزيقيني املهذبني
بمجادالهتم حول معنى (اهلل يصبح أنسان ًا)

أي املسيح كلمة اهلل أو الكلمة وقوة اهلل،
وفيام لو أن األب واالبن من عنرص واحد

أو من عنرص مشابه ،أو يمكن القول بأن
االبن خملوق األب وأسئلة كثرية من هذا

النوع .ورغم إهنم ال يثريون اهتاممنا اآلن

لكنهم مزقوا العامل املسيحي إىل مذاهب
((( اريوس كاهن اسكندري تويف عام 336م
ِ
مساو لألب
وق��ال بأن األب��ن املسيح غري
(اهلل) يف اجلوهر.
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متناحرة فيام ب��ددت رسالة نبينا الكريم

للخط بالقوة السياسية الحق ًا.

عىل أسس عقالنية راسخة.

أكثر فاكثر وأقل عقالنية ،ومتيل الستعامل

الضباب وأع��ادت تأسيس دين التوحيد
وكام قلت إن الكنائس املسيحية يف

أسلحة ماد ّية لقمع حقيقة اهلل األزلية .ويف

فيام بعد التزمت بالوحدانية رغم إهنا مل

ويف نفس السنة واملدينة ذاهت��ا ُذبحت

ال�شرق واألق���وام اجلرمانية التي نشأت

تكن بالشكل النقي الذي وضحه القرآن
ال��ك��ري��م .فقد كانت املسألة رب��ط� ًا بني
أري��وس واثاناسيوس واملجلس العام
للكنيسة املسيحية يف بيتانيا عام 325م

حينام تم اإلمجاع ضد أريوس والوحدانية.

استمر اجلدال حمتدم ًا غيظ ًا حتى عام

381م عندما أ ّيد جملس القسطنطينية الذي

سنة 415م ُطرد اليهود من اإلسكندرية
بوحشية عاملة الفلسفة والرياضيات
هايباشيا اجلميلة املتواضعة البليغة بإساءة
مهينة للعقالنية واملوقف الديني والفكري

للمرأة يف املجتمع اإلنساين .كانت اجلريمة
وحشية حيث سحبت من مركبتها يف

الشوارع وج��ردت من مالبسها وعانت

دعاه اإلمرباطور ثيوديسيوس العظيم أ ّيد

من موت بطيء يف كنيسة مسيحية ،وبعد
ذل��ك ُق� ّ�ط��ع جسدها إىل قطع ُ
وأح���رق.

العقيدة األرثوذكسية الوحيدة .وبرغم

ب��ط��ري��رك اإلس��ك��ن��دري��ة ال���ذي مل يكن

االضطهاد لفرتة طويلة الحقة يمكننا القول

األرثوذكسية يف م�صر وإن�ما يف الواقع

عقيدة املسكونية للثالوث املقدس وأعلنها

استمرار النزاعات واالحتجاجات ووسائل
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وأصبحت العقيدة املسيحية ضيقة

وأبشع ص��ورة للجريمة كان يف اشرتاك

فقط صاحب املقام الرفيع يف الكنيسة

بأن ذلك التاريخ هو بداية سقوط املسيحية.

مصدر القوة السياسية .بينام كان مجهور

ك��ان امللك اإلفرنجي (كلوفس) امللك

املتمسكني بعقيدة الطبيعة ال��واح��دة

وحتى يف املسيحية الغربية إىل سنة 496م

املسيحي الوحيد املحنك ال��ذي مل يتبع
العقيدة الثالوثية املاكرة فيام جلب اآلخرين

املسيحيني املحليني (الكنيسة القبطية)

املحرف للوحدانية
للمسيح وهي الشكل
ّ

خارج نطاق ذلك الواقع ،وأما أعضاؤها

ترمجة سعد رشيف

فقد كانوا ُيعاملون كطبقة منبوذة من قبل

مؤسسات العرب ما عدا بقية ضئيلة من

ب���دفء الشمس الرسمية ومج��ع��وا بني

التاريخ ليس من الرضوري متابعتها أكثر

إخ��واهن��م األرثوذكسيني وه��م ينعمون
أيدهيم القوة وامللكية .وكام يشري كنكسيل
إىل هايباشيا فأن الكنيسة املرصية (انتهت

كمجرد طوائف وثنية فوضوية يضايق

بعضها البعض كمسائل ميتافيزيقية ،إن
صحت أو أخطأت ،كانت متساوية يف

هرطقتها يف أفواههم ألهنم استخدموها
ك��ش��ع��ارات ل�لان��ق��س��ام) .وق��د ُأنتجت

األوضاع االجتامعية سخط ًا كبري ًا ُع ّوض

فقط بمجيء اإلسالم.

املحافظني .وركبت مرص حقبة جديدة من
يف هذا البحث.

ومع هذا جتب اإلشارة إىل إن ما حدث

يف مرص حصل يف عموم غرب آسيا فقد
استسلمت أدي��ان الطوائف الالعقالنية

واألخوة
القلقة املتناثرة أمام دين الوحدة
ّ

املنترص .أما اإلمرباطورية البيزنطية فقد
تقهقرت وتقهقرت حتى ُأزي��ل��ت من
الوجود .وما اجلهود الواهنة التي قام هبا
اإلمرباطور (ليو) اليسوعي عام -726

وهلذا السبب رحب األقباط والقاطنون

731م لتقييد استعامل الصور إال انعكاس ًا

بن العاص عام 639م كمنقذين .وصارت

يف نطاق سلطته وتم عزل البابوية متام ًا عن

يف مرص بالقوات اإلسالمية بقيادة عمرو

الغلبة للجيش اإلسالمي املنترص و ُانتزعت
القوة من سايروس (املقوقس بالعربية)

ب��ط��ري��رك اإلس��ك��ن��دري��ة ع�لى م���رأى من

األقباط ولكن جيش اإلنقاذ استخدمها
ليوسع حريات املرصيني ويمنحهم حق

األخ���وة العاملية لإلسالم
ال��دخ��ول يف
ّ

وليطور إمكانيات البالد ملصلحة الشعب.
وتقبل املرصيون اإلسالم دين ًا ولغ ًة وتقبلوا

حلامسة اإلسالم التطهريية .ولكنها مل تنجح
الكنيسة الرشقية األرثوذكسية.

وك���ان أس��ق��ف روم���ا ي��ع��زز ق��وت��ه يف

شخص جرجيوري األول 604-590م
ال��ذي ت��وىل السيطرة عىل ايطاليا وكان

يبحث عن مساعدة وعون الغزاة الربابرة

ممن أصبحوا يف النهاية أعمدة البابوية .ويف

عام 1054م حدثت القطيعة النهائية بني
الكنيسة الرشقية األرثوذكسية والكنيسة
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الرومانية الكاثوليكية.

بدأ متزق الكنيسة املسيحية األرثوذكسية

ب��ع��د والدة ن��ب��ي اإلس��ل�ام الكريم

1 .1األساطري واخلرافات املرصية  :رينان.
2 .2تاريخ شعب إرسائيل جـ  : 3يوسف

وأصبحت اآلن من املفارقات التارخيية.

كتاين باشا.

يف القرن الثامن امليالدي بدأت الكنيسة

كمربج جـ  1الفصل الرابع.

بيتها .ولكنها خرست (رسالتها التبشريية)

وكتابه األخ�ير من الفتشية إىل اهلل يف

وعندما كان اإلسالم يصنع مسريته املنترصة
اإلغريقية األصلية بخطوات بإعادة ترتيب
يف حني حل حملها املسلمون اجلدد.

أما الكنيسة الغربية فقد تأثرت شعوري ًا

أو ال شعوري ًا باملبادئ املطلقة لإلسالم .أما

كيف سيكون سياق الدين املستقبيل أو كيف
ستغلب إرادة اهلل احلكيمة؟ هذا ما ال نعرفه
ألهنا من خصائص اهلل تعاىل مما ال يمكن
لعقلية البرش املحدودة معرفتها .لقد حدثت

3 .3تاريخ مرص جـ  : 3التاريخ القديم
4 .4آهل��ة املرصيني للسري إي أي واليس
مرصالقديمة(اكسفوردعام1934م).

5 .5كتاب األموات  :بودج.

6 .6مقدمة يف التاريخ املرصي  :أي دبليو
شورتر (1931م).

7 .7تاريخ الدوغامتية جـ .7

8 .8نشأت وتطور املسيحية  :او دبليو
مكاي (1854م).

األخوة اإلسالمية.
وال تزال تغريات كثرية يف
ّ

9 .9هيباشيا رواي���ة ل��ـ يس كنك سيل

اإلسالمي فأهنا يف الطليعة الفكرية بني األمم

االجتامعية والدينية يف مرص املسيحية

وبرغم التقلبات الكثرية يف مرص يف العهد
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املصادر:

اإلسالمية الناطقة باللغة العربية .ونبتهل

حيث تعطي صورة جيدة لالحوال
يف القرن اخلامس امليالدي.

اىل الباري عز وجل أن هيدي شعبها للعمل

يف التطابق بني املقوقس بكاشيوس

والثقافية والدينية عىل تقدّ م اإلسالم ومتجيد

الدكتور أي جي بلرت (أكسفورد 1902م)

بروحية جديدة من خالل قنواهتم التعليمية

اهلل سبحانه وتعاىل.

وس�يروس .الحظ (الغزو العريب ملرص:
ص .562-508

ترمجة سعد رشيف

مقارنة التواريخ الدقيقة لألحداث

وترتيبها وفق التسلسل الزمني لسني
اإلسالم األوىل

أعدائهم عىل غنائم منافية لتلك املواثيق

لعدم تطبيق احلسابات الدقيقة.

وبعد اعتامد الرسول الكريم التقويم

عندما ت��ؤرخ األح���داث بعد اهلجرة

القمري الدقيق ألغ��راض عبادية مل يعد

حتسب بام يطابقها متاما مع التقاويم األخرى،

تاريخ حل��دث معني بعد السنة العارشة

(النبوية) حسب التقويم العريب فإهنا عادة ما

هناك إرب��اك يف احلسابات .فكل عملية

ولكن من غري املمكن أن تتزامن التواريخ

للهجرة يمكن مطابقته مع أي تقويم

امليالدي وذلك لسببني :األول االختالف

جداول زمنية إسالمية وميالدية متطابقة

األوىل للتقويم العريب متاما مع تواريخ التقويم

بني التقاويم املعتمدة يف مكة ويف املدينة.
والثاين أن التقويم العريب كان شمسيا-قمريا

قبل سني حجة الوداع (يف ذي احلجة عام

10هـ املوافق آذار 632م).

دقيق آخر .وعليه فقد يمكن االعتامد عىل
ألحداث ما بعد السنة العارشة للهجرة،

ول��ك��ن جي��ب اخ��ذ احليطة عند مطابقة
تواريخ مبكرة سبقت هذا التاريخ.

وقد اقر السيد شبيل يف كتابه (سرية

وكان العرب الوثنيون عادة يعدون

النبي)((( العرشين من نيسان سنة 571م

كانوا يقحمون شهرا مر ًة كل ثالث سنني

الذي سبقه بذلك ،فعند ذكر وفاة إبراهيم

الشهور بظهور القمر (اهل�لال) ولكنهم

(بصورة غري منتظمة) حتى جيعلوا التقويم
مطابقا للفصول من دون االعتامد عىل

أية حسابات فلكية أو أي نظام آخر بل

بام يناسب أغراضهم االجتامعية .ونتيجة

لذلك فكثريا م��ا كانت أش� ُ�ه� ُ�ر السالم
واألمان ختتلط بأشهر احلرب وفق املواثيق

املعقودة مسبقا فيحصل ذوو القوة من

تارخيا مليالد النبي متبعا حممود باشا
ابن النبي حممد أشارا إىل حدث فلكي
وه��و ال��ك��س��وف ال��ك�لي للشمس ال��ذي

شاهده كل أهل املدينة يف ذلك اليوم .ومع

ذلك فلم يكن هناك اتفاق يف األسانيد عىل
حتديد تاريخ معني للوفاة يف التقويم العريب

((( ال��س�يرة النبوية ج��ـ1ص124ط��ب��ع��ة سنة
1918/1335م.
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أو امليالدي يف حني يتفق شبيل مع حممود

اشعر عند مراجعة مجيع األسانيد

سنة 632م موعد ًا الكسوف .بينام يفرتض

إبراهيم يف  28أو  29ربيع األول سنة

باشا عىل حتديد السابع من ترشين الثاين
(((

موير

تاريخ الوفاة أما يف حزيران أو

 10هجرية املوافق الرابع أو اخلامس من

متوز سنة 631م ،وحيدد القيطاين تاريخ

مت��وز سنة 631م ،ولكن ه��ذا ال يمكن

سنة 631م وال���ذي ي��ص��ادف عنده مع

للتواريخ( ((1كسوف الشمس يف الثالث

الكسوف بالرابع أو اخلامس من متوز
الثامن والعرشين أو التاسع والعرشين
من ربيع األول سنة 10هـ يف حني يقتبس
من الروايات إن وفاة إبراهيم حدثت يف

السادس عرش من حزيران سنة 631م
الذي يتزامن مع العارش من ربيع األول

سنة  10هجرية .وهناك خطأ يف ذلك

فالوفاة والكسوف حدثتا يف اليوم نفسه.

اجلزم به يقينا ،فيام يؤرخ املستند الفرنيس

من آب سنة 631م الساعة  2،30بعد
الظهر وبموجب النظام املتبع يف ذلك
الكتاب فأن التاريخ اهلجري املطابق يكون

 28ربيع الثاين سنة  11هجرية.

وحتى لو ك��ان ه��ذا التاريخ املحدد

مؤكدا ودقيقا فيبقى يشء من عدم التأكد

يف حساب التواريخ قبل ذلك .وتفرتض

أم��ا ال��واق��دي فيحدد الشهر بربيع

معظم املراجع إن السنة القمرية تتكون من

ُعمر ًا ناهز  15شهرا .وإذا كان أبو داود

وعىل هذا األساس ربام حسب املسلمون

األول سنة  10هجرية ويعطي إبراهيم
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بأين أميل إىل قبول تاريخ الكسوف ووفاة

والبيهقي صحيحني فأن إبراهيم عاش
شهرين وعرشة أيام فقط وبام إن تاريخ

والدته يف ذي احلجة سنة  8هجرية فيكون

تاريخ وفاته حسب هذه األسانيد يف ربيع
األول سنة  9هجرية.

((( احلياة ميوير ص 429طبعة 1923م.

 354يوم عند حتديد التواريخ السابقة،
يف املدينة املنورة (حتى قبل حتديد السنة
القمرية بدقة) عىل إهن��ا السنة العارشة

للهجرة .وك�ما ذكرنا سابقا ف��أن معظم
العرب الوثنيني يف مكة وأماكن أخرى
( ((1املستند الفرنيس للتواريخ جـ1ص310
باريس 1818م.

ترمجة سعد رشيف

كانوا يقحمون شهرا تقريبا مرة كل ثالث

622م .ولكن بام إن حمرم كان وال يزال

مكة .ولذلك ال يمكن حت��ري الدقة يف

من حمرم سنة  1هجرية يمكن حتديده يف

سنني إىل أن ُد ِّمرت سطوهتم متاما يف فتح
تواريخ قبل الفتح أو يف حساب أعامر

الناس قبل سنة  8أو  9هجرية(.((1

الشهر األول يف السنة العربية فأن األول

 15أو  16متوز عام 622م .واستنادا إىل

الطربي فيمكن حتديد بداية أقرار التاريخ

أما تاريخ اهلجرة احلقيقي (كام ذكر

اهلجري يف الوثائق الرسمية يف خالفة عمر

انه يف أيلول أو ترشين األول عام 622م

وي��ط��رح ال��س�ير ول��س��ي�لي ه��ي��ك يف

يف كتاب القاطوين) فيمكن قبوله عىل
ال��ذي ص��ادف يف ربيع األول .وإذا كان

قبول التاسع من ذلك الشهر عىل انه يوم
املغادرة من غار حراء يف جبل ثور ،فأن
التاريخ املتزامن يكون  22أيلول سنة

( ((1راج��ع املالحظة ح��ول ه��ذا املوضوع يف
كتاب ماركليوت «حياة النبي »واحلياة
مليوير طبعة 1923م.

بن اخلطاب يف سنة  17أو  18هجرية.

كتابه "مقارنة اجلداول التارخيية اهلجرية
بامليالدية (لندن  ،)1932ثالث جداول

للمقارنة حيدد فيها السنني اهلجرية من سنة
 1هجرية إىل سنة  .1421وقد طبع اجلدول
الرئييس هلذه السنني يف هناية قاموس حاييم

"القاموس االنجليزي-الفاريس احلديث"

( طبعة طهران .)1931
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يقدم السيد الباحث لبحثه بمقدمة مقتضية يقرر فيها

ان االم��م تعيش حياهتا عىل وفق ما اكتسبه من الثقافة
والعرفان وان (املاوردي) هو احد العلامء الذين كانت هلم

اليد الطوىل يف تفسري كتاب اهلل (جال وعال).

يعرف السيد الباحث باملاوردي ويعرض ملحة من
ثم ّ

سريته الذاتية وحياته العلمية.

بعد ذل��ك يبسط القول يف مصادر تفسريه و هي:

اللغوية والتفسريية والقراءات والفقه ويرضب عىل ذلك
امثلة اقتبسها من تفسريه واسند االخرى اىل مصادر اخرى

سبقته يف هذا امليدان.

املقدمة
تعيش األم��م حياهتا السلوكية عىل

الرشيعة الطاهرة ،وجعلوا من علمهم

وفق ما تدين به وما اكتسبته من الثقافة

وعملهم معامل هدى للسالكني ومنار خري

والعرفان ،وتسري يف منهجها عىل ذلك

للسائرين عىل الطريق.

اخل��ط ال���ذي اس��ت��وح��ت��ه م��ن عقيدهتا،

ومن هوالء العلامء الذين كانت هلم

وختتلف النتائج باختالف املصادر التي

اليد الطوىل يف تفسري كتاب اهلل تعاىل أبو

احلسن املاوردي املتوىف سنة 450هـ ولقد

تستقى منها الثقافة واألم��ة اإلسالمية

آثرت أن اكتب عن مصادره يف التفسري.
ُ

لدهيا من الرصيد الثقايف املقدار الضخم

سريته الذاتية

ال���ذي حت��ت��اج معه إىل أن تستورد من

اسمه

خ��ل��ف ال��س��ه��وب وم���ن وراء البحار

عيل بن حممد بن حبيب امل��اوردي

مفاهيم جديدة وأفكار دخيلة ،فإهنا يف

البرصي الشافعي((( وأما لقبه املاوردي،

هذا امليزان إىل يومنا هذا واىل املستقبل

القريب والبعيد ستظل مبعث النور الذي

فهي نسبة إىل بيع ماء الورد أو نسبة إىل

ال منقذ للبرشية سواه ولقد أدرك علامؤنا

((( ان��ظ��ر :طبقات امل��ف�سري��ن ،ل��ل��داوودي
 ،423/1معجم األدباء ،ياقوت احلموي
 ،52/15األعالم ،الزر كيل .146/5

(عليهم من اهلل الرمحة) مدى ما لثقافتهم
ومعارفهم م��ن العظمة فخدموا هذه
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امل��اورد نفسه ،الن أب��اه ك��ان يعمل ماء

هبا يف جمال املعرفة وفنون العلم فقد ألف

مولده

ويف األخالق كتاب (أدب الدنيا والدين)،

الورد ويبيعه(((.

ولد املاوردي يف البرصة سنة 364هـ

وهو كتاب يبحث يف اآلداب التي ينبغي

ستا وثامنني سنة((( .ومل تسعفنا املصادر

كتاب (احل��اوي الكبري واخل��اص بالفقه

وتويف سنة  450هـ ببغداد ،أي انه عاش

عن أرسته وأفراد عائلته ،إال أهنا ذكرت

أخا له ،وان ذلك األخ كان يكتب الشعر،
فقد ذكر اخلطيب البغدادي يف تارخيه أن

امل��اوردي عندما كان ببغداد قال (كتب
يل أخي من البرصة ،وقد اشتد شوقه إىل
مقامي ببغداد شعرا قال فيه:

طيب اهل��واء ببغداد يشوقني

قدماإليها وانعاقتمقاديري(((.
حياته العلمية

عىل اإلنسان أن يتمسك هبا ،ويف الفقه

الشافعي) ،ويف السياسة كتاب (األحكام
السلطانية والواليات الدينية) وغري ذلك
م��ن الكتب .ول��و ق��در هل��ذا ال��رج��ل أن

يتفرغ للبحث والتأليف فقط لرتك تراثا

علميا أكثر ،وقد سبقني إىل ذكر مؤلفاته
املخطوطة واملطبوعة واملنسوبة أليه

الدكتور حمي هالل الرسحان (((.
مصادر تفسري املاوردي
مدخل

ع�لى ال��رغ��م م��ن اشتغال امل���اوردي

يعرف تفسري املاوردي (رمحه اهلل) وهو

التأليف مل يتوقف ،وال تزال كتبه ينتفع

تفسري كامل للقران يقع يف أربع جملدات

باإلفتاء والقضاء ف��ان إنتاجه يف حقل
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املاوردي يف العقيدة كتاب (أعالم النبوة)

((( انظر :اإلعالم  ،46/5روضات اجلنات،
اخلوانساري.462/3 ،
((( انظر :البداية والنهاية ،لبن كثري ،43/13
ت��اري��خ ب���غ���داد ،للخطيب ال��ب��غ��دادي
.102/12
((( أدب القايض ،املاوردي.21 ،

موضوع بحثنا ب (النكت والعيون) وهو
متوسطة احلجم .مجع بني الرواية والدراية
من علم التفسري ومن خالل كثرة مصادره

وتنوعها ت�برز حقيقة امل���اوردي وفكره

املوسوعي يف العلوم النقلية والعقلية
((( انظر :أدب القايض 56/1 ،وما بعدها.

أ.م.د .عامر عمران اخلفاجي

واإلحاطة الكبرية هبام.

وكان توسع امل��اوردي فيام استقاه من

م��وارده ،قد جعلني اقسم مصادر تفسريه

عىل:

مصادره اللغوية.

مصادره التفسريية.

مصادره يف القراءات القرآنية.
مصادره الفقهية.

مصادره اللغوية.

تويف يف طريق مكة سنة 207هـ(((.

نقل امل��اوردي عن الفراء الكثري من

أقواله يف اللغة واإلع���راب وال��ق��راءات
والتفسري والنحو وغريها(((.

وق���د اس��ت��ش��ه��د امل�����اوردي ب��آرائ��ه

مرصحا بلقبه دون اإلش��ارة إىل كتاب

معاين القران بلفظه (قال ،ذهب ،زعم،

رجح ،ذكر ،أشار).

وكثريا ما يستعني امل��اوردي بأقوال

يكثر امل���اوردي النقل عن املصادر

الفراء ويذهب مذهبه حيث قال املاوردي

هلا جانبا ُم ِه ًام جعله بداية تفسريه لآليات،

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

اللغوية والنحوية يف تفسريه ،فقد وضع
وهي وسيلة لفهم معاين القران الكريم،

ولقد آثرنا هنا أن نتكلم عن أهم مصادره

من كتب اللغة والنحو التي اعتمدها يف
تطبيق قواعدها عىل اآليات القرآنية ،والتي
ال يستغني املفرس عنها .واه��م مصادره

اللغوية ،نوردها عىل سبيل اإلجياز وهي:

 .1معاين القران ،للفراء (ت 207هـ) :هو
أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل بن

منظور الدليمي املعروف بالفراء ،كان
اعلم الكوفيني بالنحو بعد ألكسائي

يف تفسري قوله تعاىل:

ﭦ[ سورة الرعد.]14:

زعم الفراء إن املراد باملاء ها هنا البئر

ألهنا معدن املاء وان املثل كمن مد يده إىل

البئر بغري رشاء وشاهده قول الشاعر:
َّ
وج���دّ ي
ف���إن امل���اء
م���اء أيب َ
ُ

حفرتوذوطو ْيت(((.
بئريذو
ُ
َو َ

((( انظر :طبقات املفرسين  ،366/2طبقات
النحويني واللغويني .143
((( انظر :تفسري املاوردي ،27 ،20 ،9 ،8/2
.418 ،204
((( انظر :تفسري امل��اوردي  ،325/2وقارنه
بمعاين القران .61/2
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وم��ن ذل��ك م��ا ج��اء يف تفسري قوله

تعاىل:ﮘ ﮙ ﮚ[ س��ورة

طه.]106 :

قال املاوردي :هنالك ثالثة أقاويل...

الثالث :مستنقع املاء قاله الفراء(((.

ﭻ[ سورة األعراف.]133 :

ق��ال امل���اوردي ويف (القمل) مخسة

أقاويل ...الرابع:

القردان ،قاله أبو عبيدة (.((1

 .2جماز القران ،أليب عبيدة (ت  209هـ)

ونقل عنه معنى كلمة (الدخان) حيث

قريش ،أو تيم بني م��رة عىل خالف

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

أليب عبيدة معمر بن املثنى التيمي تيم

بينهم ،ولد سنة  110هـ وهي سنة وفاة
احلسن البرصي ،ارحتل إىل بغداد سنة

 188هـ وت��ويف ما بني سنتي -209
 213هـ وق��ارب املائة وكان صدوقا

روى له البخاري تعليقا(.((1

وق��د استشهد ب��أق��وال��ه يف مواضع

متفرقة من تفسريه مرصحا بكنيته دون
اإلش��ارة إىل كتابه (جماز القران) ويذكره

بلفظه (قال ،ذكر ،رجح ،عن ،أشار).
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ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ومن أمثلة ما نقل عن معاين الكلامت

من ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل:

((( انظر :تفسري املاوردي  30/3وقارنه بمعاين
القران .191/ 2
( ((1انظر :طبقات املفرسين  326/2وما
بعدها ،مقدمة تفسريه (جماز القران)  9وما
بعدها.

قال املاوردي يف قوله تعاىل:

ﮘ[ سورة الدخان.]10 :

قال أبو عبيد (والدخان اجلدب)(.((1

-1معاين القران ،لالخفش (ت 215

هـ) أليب احلسن سعيد بن مسعدة البلخي
املجاشعي االخفش مولده يف العقد الثالث

من القرن الثاين للهجرة وكانت وفاته بعد
سنة سبع ومائتني أو يف سنة عرش ومائتني
أو مخس عرشة ومائتني (.((1

( ((1انظر :تفسري امل���اوردي  50/2وقارنه
بمجاز القران .226/1
( ((1انظر :تفسري املاوردي  9/4وقارنه بمجاز
القران .208/2
( ((1انظر :طبقات املفرسين  ،185/1معاين
القران لالخفش ،حتقيق عبد األمري أمني
ال��ورد ،رسالة دكتوراه من جامعة بغداد
 1978م 6 ،نقال عن جمموعة كبرية من
املصادر.

أ.م.د .عامر عمران اخلفاجي

وق��د استشهد امل����اوردي ب��آرائ��ه يف

بلقبه ،دون اإلشارة إىل كتابه ويذكره بلفظة

املاوردي يكتفي بقوله :قال االخفش

فمن أمثلة ما نقل عنه ما جاء يف تفسري

مواضع خمتلفة من تفسريه.

أو هو ق��ول االخفش دون أن يشري إىل

معاين القران.

ومن أمثلة ما نقله عنه ،قال املاوردي

يف تفسري قوله تعاىل ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ[ سورة احلج.]73 :

ويف املثل املرضوب وجهان ،احدمها،

انه ليس هنا مثل ،ومعنى الكالم أهنم رضبوا

هلل مثال يف عبادة غريه ،قاله االخفش

(((1

(قال ،ذهب ،ذكر ،رجح ،أشار ،عن).
قوله تعاىل:

ﯯ ﯰ ﯱ[ س�����ورة

البقرة.]245:

قال املاوردي ،فيه تأويالن ...والثاين

يقبض الصدقات ويبسط اجل��زاء ،وهو

قول الزجاج (.((1

ومن ذلك ما جاء يف تفسري قوله:

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ومن ذلك أيضا ،قال املاوردي يف تفسري

ﮐ ﮑ ﮒ[ سورة النساء.]83:

أصله املتزمل فادغم التاء يف الزاي (.((1

والثاين :أهنم ضعفة املسلمني وهو قول

قوله تعاىل :ﭑ ﭒ قال االخفش،
-2معاين القران وأع��راب��ه للزجاج

( 311ه��ـ) هو ان��و إسحاق إبراهيم بن

رسى بن سهل ،ولد سنة  322هـ (.((1

وقد استشهد املاوردي بأقواله مرصحا

( ((1انظر :تفسري امل���اوردي  89/3وقارنه
بمعاين القران.549 ،
( ((1انظر :تفسري امل��اوردي  331/4وقارنه
بمعاين القران.614 ،
( ((1انظر :طبقات املفرسين  ،10/1طبقات
النحويني واللغويني ،للزبيدي .121

قال امل��اوردي ويف املعنى ق��والن...

الزجاج (.((1

واىل ج��ان��ب ه���والء األع��ل�ام ف��ان

امل����اوردي يستشهد ب���آراء غ�يره��م من

أهل اللغة والنحو وال��ق��راءات برصيني
وكوفيني عىل اختالف مناهجهم وعىل
اختالف نقله عنهم كثرة وقلة يف مواطن

( ((1انظر :تفسري امل��اوردي  220/1وقارنه
بمعاين القران وإعرابه.325/1 ،
( ((1انظر :تفسري امل��اوردي  409/1وقارنه
بمعاين القران وإعرابه.83/2 ،
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متفرقة من تفسريه مرصحا بألقاهبم أو

ﭒﭓ[سورةالتوبة.]41:

ألكسائي (ت 189ه���ـ) ،اب��ن قتيبة (ت

خفة البعري وثقله ،قاله الطربي(.((2

كناهم .ونوردهم عىل سبيل األمجال وهم

فيه عرشة تاويالت ...التاسع ...عىل

276ه��ـ) وحييى بن س�لام وأب��و العالية

ومن أمثلة ما نقله عنه ما جاء يف تفسري

وحممد بن كعب القرظي وغريهم كثري.
مصادره التفسريية

[سورة النساء.]34 :

-1جامع البيان يف تفسري القران آليب

ق��ال امل���اوردي فيه مخسة أق���وال...

ال��ط�بري صاحب التصانيف املشهورة

حبل يربط به البعري ،ليقرها عىل اجلامع

جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري

واخلامس .هو أن يربطها باهلجار ،وهو

وهو من أهل طربستان ،ولد سنة  224هـ

وهو قول أيب جعفر الطربي(.((2

وتويف سنة 310هـ(.((1

أف���اد امل����اوردي م��ن تفسريه الكثري

م��ن أق��وال��ه يف معاين الكلامت والنحو
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قوله تعاىل :ﭬ ﭭ ﭮ

وكثريا ما يستعني امل��اوردي بأقواله،

ويذهب مذهبه ففي قوله تعاىل:

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

واإلع���راب والتفسري وأس��ب��اب النزول

ﯓ ﯔ[ سورة االحقاف.]10 :

والنسخ والقصص التارخيية وما إىل ذلك.

بان هذا الشاهد عبد اهلل بن سالم وعزا هذا

والقراءات واملكي واملدين وفضائل السور

فقد نقل امل��اوردي عن بعض املفرسين

واستشهد امل��اوردي بآرائِه مرصحا

القول إىل احلسن وجماهد وقتادة وغريهم

ن�ماذج توضح طريقة أخ��ذه م��ن تفسري

السورة مكية باإلمجاع ،وعبد اهلل بن سالم

قالاملاوردييفتفسريقولهتعاىل:ﭑ

( ((2انظر :تفسري امل��اوردي  139/2وقارنه

بلقبه تارة أو بكنيته تارة أخرى ،واليك

الطربي من ذلك.

( ((1انظر :طبقات املفرسين  ،106/2لسان
امليزان ،ابن حجر.100/5 ،

وعقب عىل ذلك بقوله( :ويف هذا نظر فان

بتفسري الطربي .97/10
( ((2انظر :تفسري امل��اوردي  387/1وقارنه
بتفسري الطربي .43/5

أ.م.د .عامر عمران اخلفاجي

كانإسالمهبعداهلجرة،فيكوناملرادبالشاهد

أقواله بالنص أو باملعنى من ذلك ما جاء

وصدقه ،واختار هذا ابن جرير)(.((2

ﯖ ﯗ[ سورة احلج]20:

رجال من أهل الكتاب قد امن بالقران يف مكة
ووج��دت أن امل��اوردي ينقل عن أئمة

الصحابة أمثال اخلليفة عمر بن اخلطاب (ت
 23هـ) ُ
وأيب بن كعب (ت  22هـ) وحذيفة

بن اليامن (ت  36هـ) واإلمام عيل( ت 40
هـ) وغريهم ،وكام نقل عن أئمة الصحابة فانه

نقل عن أئمة التابعني وتابعيهم أمثال جماهد

بن جرب (ت  103هـ) واحلسن البرصي (ت

 110هـ) وقتادة السدويس (ت  117هـ)

وعطاء بن أيب رباح (ت  117هـ) والكلبي

(ت  146هـ) ومقاتل بن سليامن (ت 150

هـ) وسفيان الثوري (ت  161هـ) وغريهم.

يف تفسري قوله تعاىل :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

قال امل��اوردي ...والرابع .يذاب به،

وهو قول جماهد(.((2

ومن ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل:
ﮧ ﮨ[ س����ورة آل

عمران.]14 :

قال املاوردي ...واخلامس انه سبعون

ألفا قاله جماهد( ((2ومن ذلك أيض ًا ما جاء

يف قوله تعاىل:

ﯥ ﯦ ﯧ[ سورة الزمر.]28 :

قال املاوردي :غري ذي لبس(.((2

-3تفسري سفيان الثوري هو سفيان بن

-2تفسري جماهد هو جماهد بن جرب

سعد بن مرسوق بن رافع الثوري الكويف،

احلافظ ولد سنة أحدى وعرشين يف خالفة

أفاد امل��اوردي من تفسريه الكثري من

املكي املخزومي املقري املفرس اللغوي
عمر بن اخلطاب(.((2

أفاد امل��اوردي من تفسريه الكثري من

( ((2انظر :تفسري امل��اوردي  420/4وقارنه
بتفسري الطربي .33/26
( ((2انظر :التاريخ الكبري ،للبخاري ،93/2/2
التفسري واملفرسون ،حممد حسني الذهبي
.109/1

ولد سنة  97هــ وتويف سنة  161هـ(.((2

( ((2انظر :تفسري املارودي 72/3وقارنه بتفسري
جماهد .421/2
( ((2انظر :تفسري امل��اوردي  310/1وقارنه
بتفسري جماهد .1230/1
( ((2انظر :تفسري امل��اوردي  467/2وقارنه
بتفسري جماهد .557/2
( ((2انظر :تاريخ بغداد  ،152/9التاريخ
الكبري .94/1/2
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أقواله بالنص تارة واملعنى تارة أخرى،

من ذل��ك ما ج��اء يف تفسري قوله تعاىل:
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

[سورة البقرة.]233 :

قال املاوردي ،واختلف أهل التفسري

فيام دلت عليه هذه اآلية من رضاع حولني
كاملني ،وهذا قول الثوري (.((2

ومقاتل ( ((3وغريهم.

مصادره يف القراءات القرآنية

عنى امل��اوردي بالقراءات القرآنية،

كام عنى بغريها من علوم ،كأساس لفهم
النص ألقراين.

لقد ت��ق��دم أب��و بكر ب��ن جم��اه��د (ت

وينقل املاوردي أقوال مل اعثر عليها يف

 324هـ) أهل عرصه يف علوم القراءات،

حتت يدي من كتب التفسري التي اعتمدها

باألمانة ،فصنف كتاب ًا يف القراءات اقترص

تفسري الثوري وال يف تفسري الطربي ،وما
املاوردي من ذلك ما جاء يف تفسري قوله

تعاىل :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

[سورة هود.]87 :

قال املاوردي فيها ثالثة تاويالت...

الثاين .الزكاة ،كان يأمرهم هبا فيمتنعون

منها ،قاله سفيان الثوري(.((2

وما عدا ه��والء فان امل��اوردي ينقل
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وقلة منهم الكلبي

(((3

والرماين

(((3

عن اآلخرين من املفرسين عىل اختالف
مناهجهم وعىل اختالف نقله عنهم كثرة
( ((2انظر :تفسري امل��اوردي  250/1وقارنه
بتفسري سفيان الثوري.68 ،
( ((2انظر :تفسري امل��اوردي  232/1وانظر
تفسري سفيان الثوري .1320

وأطبق العلامء عىل قراءته وشهرته وعرف

ع�لى سبعة ق���راء مل يسبق إل��ي��ه اح��د يف

السبعة( ((3ثم اتبعه الناس عىل ذلك إىل
إن جاء ابن اجلزري (ت  833هـ) َفألف
( ((3هو أبو النرض حممد بن السائب الكلبي،
تويف سنة  .146انظر :طبقات املفرسين
 ،144/2م��ي��زان االع���ت���دال ،للذهبي
.556/3
( ((3هو أبو احلسن عيل بن عيسى بن عبد اهلل
الرماين النحوي ،ولد سنة  296هـ وتويف
سنة  384هـ  .انظر :طبقات املفرسين،
.420/1
( ((3هو مقاتل بن حيان ويكنى أب��ا بسطام
تويف سنة  150هـ .انظر طبقات املفرسين
 ،329/2ميزان االعتدال .171/4
( ((3انظر :أصول التفسري وقواعده ،خالد عبد
الرمحن.439 ،

أ.م.د .عامر عمران اخلفاجي

كتابه (النرش يف القراءات العرش) اذ ضم
إىل السبع ثالث(.((3

وال��ق��راءات تعترب من أق��دم العلوم

املتعلقة بالقران الكريم اذ أهنا رافقت نزوله

كام رافقت علم التفسري( .((3ومما جيدر

باإلشارة أن امل��اوردي اعتمد القراءات
املتواترة واملشهورة والشاذة.

يذكر امل���اوردي ال��ق��راءات وينسبها

إىل أصحاهبا فيقول قرأ ابن كثري ومحزة
والكسائي وابن مسعود وابن عباس وأيب

بن كعب وغريهم.

املتتبع لتفسري امل���اوردي جي��ده يذكر

أس�ماء القراء فال بد ان��ه تقلها من كتب
القراءات التي كانت منترشة يف عرصه من

ذلك( :كتاب السبعة) أليب بكر بن جماهد
(ت  324هـ) .و (كتاب اإلرش��اد) البن

غلبون (ت  389هـ) .و (كتاب التبرصة)
ملكي ب��ن أيب طالب (ت  391ه��ـ) .و

(كتاب حجة القراءات) أليب زرعه الذي

ألفه قبل عام  403هـ.

( ((3انظر :املصدر نفسه .439
( ((3انظر :الزركيش ،الربهان يف علوم القران
.318/1

فمن األمثلة عىل ذلك ما جاء يف تفسري

قوله تعاىل :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ[ سورة
آل عمران.]161 :

حيث قال املاوردي :قرأ ابن كثري وأبو

عمرو بفتح الياء وضم الغني ،وقرا الباقون

يغل بضم الياء وفتح الغني.

ففي تأويل من قرأ بفتح الياء وضم

الغني ثالثة أقاويل:

احدها ،إن قطيفة محراء فقدت يوم

ب��در فقال بعض الناس أخذها رسول
اهلل فانزل اهلل تعاىل هذه اآلية.

وهذا قول عكرمة وسعيد بن جبري.

ال��ث��اين ،أهن��ا ن��زل��ت يف ط�لائ��ع كان

رسول اهلل وجههم يف وجه ،ثم غنم
الرسول فلم يقسم للطالئع فانزل اهلل
تعاىل قوله.أي يقسم لطائفة من املسلمني
وي�ترك طائفة .وه��ذا ق��ول اب��ن عباس
والضحاك.

الثالث ،أن معناه وما كان لنبي أن

يكتم الناس ما بعثه اهلل أليهم لرهبة منه

وال رغبة فيهم وهذا قول ابن إسحاق.

وأم��ا ق��راءة من ق��رأ يغل بضم الياء

وفتح الغني ،ففيها قوالن:
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احدمها ،يعني وما كان لنبي أن يتهمه

احلج والعمرة منسكا بأمرين:

والثاين معناه وما كان لنبي أن يغل

يطوف هبام ورف��ع ُ
أن َّ
اجلناح من أحكام

أصحابه ،وخيونوه.

أصحابه وخي��وهن��م ،وه��ذا ق��ول احلسن
وقتادة(.((3

مصادره الفقهية

املباحات دون الواجبات.

والثاين ،إن ابن عباس وابن مسعود

قرءا .فال جناح عليه أن ال َّ
يطوف هبام.

يتوسع امل��اوردي يف الفقه اإلسالمي

وذه���ب الشافعي وم��ال��ك وفقهاء

مجلة كثرية من أقوال الفقهاء من الصحابة

متسكا بفحوى اخل��ط��اب ون��ص السنة،

عند تعرضه لتقسيم آيات األحكام وينقل

والتابعني ال سيام رأي الفقيه الشافعي
الذي ينتسب أليه ،ووجدته أمينا يف عرضه
املذاهب الفقهية.

احلرمني إىل وج��وب السعي يف النسكني

وليس يف قوله .فال جناح دليل عىل إباحته

دون وجوبه ،خلروجه عىل سبب ،وهو أن
الصفا كان عليه يف اجلاهلية صنم اسمه

ولقد اصطفيت ثلة من اآليات القرآنية

اساف وعىل املروة صنم اسمه نائلة ،فكانت

قوله تعاىل :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ

حول الصفا واملروة تعظيام الساف ونائلة،

التي فرسها امل���اوردي .من ذلك تفسري
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ[ سورة البقرة.]158 :
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احدمها ،قوله تعاىل .فال جناح عليه

اجلاهلية إذا سعت بني الصفا واملروة طافوا

فلام جاء اإلس�لام والغيت األصنام كره
املسلمون أن يوافقوا اجلاهلية يف الطواف

قال املاوردي .ورفع ُ
اجلناح من أحكام

حول الصفا وامل��روة ،جمانية ملا كانوا عليه

إن السعي بني الصفا واملروة غري واجب يف

ذلك هلم يف األسالم الختالف القصد فقال

املباحات الواجبات ،فذهب ابو حنيفة إىل

( ((3انظر :تفسري امل��اوردي  ،350/1وقارنه
بكتاب حجة القراءات ،أبو زرعة179 ،
وما بعدها.

من تعظيم اساف ونائلة ،فأباح اهلل تعاىل
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ وأما

قراءة ابن مسعود وابن عباس .فال جناح

عليه أن ال ّ
يطوف هبام ،فال حجة فيها عىل

أ.م.د .عامر عمران اخلفاجي

سقوط فرض السعي بينهام ،الن (ال) صلة

(ومشهور مذهب مالك انه ركن)(.((4

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ[سورة األعراف:

تعاىل :ﭸ ﭹ ﭺ

ولو قمنا بالرجوع إىل أراء املذاهب يف

قال املاوردي :اختلفوا يف األقراء عىل

من األمامية يقول( :السعي عندنا واجب

احدمها ،هي احليض ،وهو قول عمر

وم��ن احلنفية ق��ال اجل��ص��اص( :فقد

وق��ت��ادة والضحاك وعكرمة والسدي

يف الكالم إذا تقدمها جحد ،كقوله تعاىل 

.]12بمعنى ما منعك أن تسجد(.((3

ومن ذلك ايض ًا ما جاء يف تفسري قوله

ﭻ ﭼ[ سورة البقرة.]228 :

هذه اآلية الكريمة لوجدنا إن السيوري

قولني:

وركن ،من تركه عمدا بطل حجه) (.((3

وعيل وابن مسعود وأيب موسى وجماهد

دلت اآلية بفحواها عىل أن السعي بينها

قربة إىل اهلل تعاىل) (.((3

وق����ال اب���ن ال��ع��ريب م��ن امل��ال��ك��ي��ة:

( ((3انظر :تفسري املاوردي .177/1
( ((3كنز العرفان يف فقه القران .253/1
( ((3أحكام القران .98/1

ومالك وأيب حنيفة وأهل العراق.

وال��ث��اين ،ه��ي األط��ه��ار ،وه��و قول

عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري
والشافعي وأهل احلجاز (.((4

( ((4أحكام القران .48/1
( ((4انظر تفسري املاوردي .242/1

اخلاتــــمة

بعد أن استكملت خيوط البحث،

1 .1يعتمد يف تفسريه لآليات الكتاب

توصلت أليها بعد مصاحبتي لتفسري

والقران بالسنة كام انه هيتم ببيان لغة

واحلمد هلل يمكن آن أدون النتائج التي
املاوردي اذ توصلت إىل:

اع��ت�ماده كتب التفسري التي سبقته

كتفسري الطربي وجماهد ومقاتل وسفيان

الثوري وغريهم.

والسنة فهو تفسري القران بالقران
القران واجلوانب النحوية باالعتامد

عىل معاين القران للفراء والزجاج
االخفش وغريب إعراب القران.

 2 .2اعتامده عىل القراءات القرآنية يف تفسريه
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املصادر واملراجع
1 .1أحكام القران ،أليب بكر امحد بن
عيل اجلصاص احلنفي ن بريوت،
دار الكتاب العريب.

2 .2أدب ال����ق����ايض ،آليب احل��س��ن

8 .8التفسري واملفرسون ،حممد حسني
الذهبي ،مرص ط .2

9 .9تفسري سفيان الثوري ،حتقيق امتياز

امل����اوردي ،حتقيق د .حم��ي هالل

عيل عريش ،دار الكتب العلمية،

3 .3أص��ول التفسري لكتاب اهلل املنري،

1010تفسري جماهد بن جرب ،حتقيق ،عبد

رسحان ،بغداد 1972 ،م.

خالد عبد الرمحن ،دمشق ،ط ،1

 1968م.

ط  1983 ،1م.

الرمحن الطاهر ،باكستان.

1111ج��ام��ع البيان يف تفسري ال��ق��ران،

4 .4األعالم ،خري الدين الزر كيل ،دار

البن جرير الطربي ،دار املعرفة،

5 .5ال��ب��داي��ة وال��ن��ه��اي��ة يف ال��ت��اري��خ،

1212حجة القراءات ،أليب زرعه ،حتقيق

العلم للماليني 1984 ،م.
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البخاري.

إلسامعيل بن كثري الدمشقي ،ط 1
مطبعة السعادة 1932 ،م.

6 .6تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي،
دار الكتاب العريب ،بريوت.

7 .7التاريخ الكبري ،ملحمد إسامعيل

بريوت 1972 ،م.

سعيد األف��غ��اين ،ب�ي�روت ط ،4

 1984م.

1313روض�����ات اجل���ن���ات يف أح����وال
الصلحاء والسادات ،اخلوانساري

املوسوي ،ط .2
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1414طبقات املفرسين ،ملحمد بن عيل
ال��دودي ،حتقيق ،عيل حممد عمر،

ط  ،1مرص ن  1972م.

1515كنز العرفان يف فقه القران ،أليب عبد
اهلل املقداد بن عبد اهلل ألسيوري،

مطبعة القضاء–النجف.

1616ل���س���ان امل����ي����زان ،الب����ن ح��ج��ر
ال��ع��س��ق�لاين ،اهل��ن��د ،مطبعة دار

املعارف.

1717جماز القران ،أليب عبيدة معمر بن
مثنى التيمي ،حتقيق حممد ف��ؤاد

سزكني ،بريوت ،ط  1981 ،2م.

1818معاين ال��ق��ران ،أليب زك��ري��ا حييى
بن زي��اد الفراء ،حتقيق حممد عيل
النجار ،الدار املرصية 1973 ،م.

1919معاين ال��ق��ران ،لالخفش ،حتقيق،

عبد األمري حممد أمني الورد ،رسالة
دكتوراه ،جامعة بغداد 1978 ،م.

2020م��ع��اين ال��ق��ران ،ل��ل��زج��اج ،رشح
وحتقيق ،عبد اجلليل شلبي ،عامل

الكتب ،بريوت ،ط  1988 ،1م.

2121معجم األدب��اء ،ياقوت احلموي،
وزارة املعارف ،مطبعة دار املأمون

 1936م.

2222ميزان االعتدال يف نقد الرجال،
ل��ل��ذه��ب��ي ،حت��ق��ي��ق ع�ل�ي حم��م��د
ال��ب��خ��اري ،دار أح��ي��اء الكتب

العربية 1963 ،م.

2323النكت والعيون ،أب��و احلسن بن
عيل بن حبيب امل���اوردي ،حتقيق

خرض حممد خرض ،مطابع مقهوي،

الكويت ،ط  1982 ،1م.
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قدمت السيد الباحثة لبحثها بمقدمة مستفيضة قررت

فيها ان اللغة العربية لغة موسيقية بام تتالف فيها من العنارص
الصوتية املتنوعة .ثم حتدثت عن اثر ذلك التنغيم يف النفس

البرشية منذ طفولة االنسان.

ثم حتدثت عن أمهية التنغيم يف الفاظ القرآن الكريم

وكيف أن العريب ادرك ذلك السـر الكامن يف اللغة العربية
فكان السجع مظهر ًا من مظاهره

وعن (روافد التنغيم يف القرآن الكريم) جعلت السيدة

الباحثة :جرس االلفاظ ،والتكرار ،واملقاطع الصوتية،
وتوازن االيقاع ،ونغم الفواصل؛ اهم تلك الروافد .وقد

وقفت طوي ً
ال عند هذه االخرية حني رضبت املزيد من االمثلة
القرآنية التي جتلو صورة هذا اجلانب يف اللفظ القرآين.

وخلصت السيدة الباحثة اىل أن ارسار القرآن وعجائبه ال

تنتهي فكلام تدبرنا القرآن وجدنا فيه رس ًا من أرسار إعجازه.

وك���ان ال��ع��ريب بطبيعته م��ي��االً إىل النغم

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اللغة العربية لغة موسيقية

واإليقاع فشغف بحسن التوزيع ،توزيع

معلوم إن اللغة تتألف من عنارص

األصوات يف الكلامت ،وتوزيع الكلامت يف

تصدر عن أصوات ذات نغامت متنوعة،

التوزيع املتقن عىل فرتات زمنية متساوية

صوتية متنوعة ،ومعلوم أيض ًا ان املوسيقى

اجلمل وتوزيع اجلمل يف سياق كالمه ،ذلك
يف أغلب األحيان ،مستجيب ًا بذلك لكل

وهبذا فإن اللغة تشرتك مع املوسيقى يف

ما يتحسسه يف حياته من إيقاعات سببها

املكونة لكل منهام،
ال��وح��دات اجلزئية
ّ

االنتظام أو التعاقب عىل ف�ترات زمنية

وهذه الوحدات املشرتكة هي (األصوات)

لذلك يمكننا القول إن كل لغة حتمل صفة

حم��ددة ،فرضبات القلب تشكل إيقاع ًا

لغة من اللغات يف هذه الصفة التنغيمية كام

بانتظام ،والليل والنهار يشكالن إيقاع ًا

متعاقب ًا منتظ ًام ،ووحدات التنفس تتعاقب

تنغيمية أو موسيقية خاصة هبا ،وربام تتفوق

ثنائي ًا ،والفصول األربعة تشكل إيقاع ًا

هو احلال يف اللغة العربية عندما تنتظم

رباعي ًا منتظ ًام وحتسس العريب كل هذا

كلامهتا بطريقة خاصة يقصد منها التأثري يف
السامعني وليس اإلفهام فحسب.

فنمت عنده احلاسة اإليقاعية ،وولع هبا،

وللتنغيم أثر عجيب يف النفس البرشية،

وأخذ يدرب األبناء عليها فقد سئل اخلليل
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بن أمحد الفراهيدي ،رمحه اهلل تعاىل“ :هل

للعروض أصل عند العرب؟ قال نعم،

كاجلواهر وسط الظالم ويف هذه األجواء

غالمه ،يقول له :قل( :نعم ال .نعم ال ال.

نفسه مع تفاصيل احلياة وإيقاعاهتا ..حتى

ال .نعم ال ال) فقلت له :ما هذا الذي تقوله

أحيان ًا أخ��رى فعمدت إىل تنسيق بعض

مررت باملدينة حاج ًا ،فرأيت شيخ ًا يعلم

نعم ال .نعم ال ال .نعم ال .نعم ال ال .نعم
للصبي؟ فقال :علم يتوارثونه عن سلفهم
يسمونه (التنعيم) لقوهلم فيه :نعم قال
اخلليل فرجعت بعد احلج .فأحكمتها“ (((.

عشق العريب النغم واإليقاع ،وتفاعلت
مع خطوات اجلمل الرسيعة حين ًا والبطيئة
العبارات ومنحتها صفة إيقاعية اتضحت
يف املراحل األوىل لنظم الشعر.

وق��د ح��اول بعض الباحثني توضيح

ويف رواية أخرى وردت هذه الكلمة

اجلوانب املوسيقية يف اللغة العربية فأشاروا

وس���واء أ كانت الكلمة (التنعيم) أو

والتقابل املوسيقي يف تركيب الكلامت

من إشارة إىل التدريب املبكر لألبناء عىل

العربية واسعة األف��ق ،كاملة يف مدرجها

(((

(التنعيم) بالعني املهملة أي (التنغيم)

(التنغيم) فال خيفى ما يف ذل��ك احلدث
اإلحساس باإليقاع.

إىل أمثلة كثرية تدل عىل التناسب الصويت

وترتيب احل���روف ..فاألصوات يف اللغة
ال��ص��ويت ،حسنة التوزيع يف ه��ذا امل��درج

وإذا وضعنا نصب أعيننا أن العريب

متميزة املخارج ،ثابتة الصفات عرب القرون،

التنغيم والرتنم ،فصحراؤه واسعة مرتامية

يف بنية الكلمة مع تناسق بني أصوات اللغة،

الشمس خيوطها الذهبية هنار ًا
الساحرة ،متد
ُ

اللفظية والصورة املعنوية املقصودة مما يدل

يعيش يف بيئة خاصة شحذت خياله حلب
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لتمأل الكون نور ًا وهباء ،وتتناثر النجوم لي ً
ال

األطرف ،والطبيعة مجيلة ّ
أخاذة بمناظرها

((( دراسات يف علم العروض والقافية-ص.13
((( ينظر :العروض والقافية-دراسة يف التأسيس
واالستدراك-ص.38

يتوارثها جيل بعد جيل ،متنوعة الوظائف

وأص��وات الطبيعة ،وتوافق بني الصورة

عىل أن العربية ابنة فطرة الطبيعة ملا بينها وبني
الطبيعة من تقابل صويت وتوافق يف اجلرس

حكى عنه ابن جني يف كتابه (اخلصائص)،

البيايت
د .سناء محيد ّ

كام نستطيع القول من غري تردد إن لألصوات

يف اللغة العربية إحيا ًء خاص ًا ،فهي إن مل تدل

كام يف نصيحة ذي اإلصبع العدواين ألبنه:
ألِن جانبك ِ
لقوم َك حيبوك ،وتواضع هلم
ْ

دالل��ة قاطعة عىل املعنى ،تدل دالل��ة اجتاه

يرفعوك ،وابسط هلم وجهك يطيعوك فهذه

املعنى ويوجه إليه ويوحي به.

يف خلق جو َن َغمي يؤثر يف السامعني ويهُ يئ

وإحي��اء ،وتثري يف النفس ج��و ًا هييئ لقبول

والعربية مل تكتسب هذه اخلصائص

وأمثاهلا من العبارات املتقاربة يف املعنى تفيد

نفوسهملتقبلاملعاين.

إال لكون مجيع ألفاظها ترجع اىل نامذج

ومن مظاهر املوسيقية يف نثر اللغة

والرتكيبية ووحدة االنسجام ،والتوفيق يف

عىل ما ُيسمى باالزدواج أو املزاوجة مثل:

من األوزان املوسيقية يف وحدهتا الصوتية

اجلرس والنغمة واإليقاع وما يالئمها من
(((

تأليف وح��دة فنية ونفسية

وقد أشار

اجلاحظ إىل ذلك-أي إىل املوسيقى يف اللغة
العربية-عند تعليله لصعوبة ترمجة حكمة

العربية تلك العبارات الكثرية التي تشتمل

(حسن بسن)( ،شيطان نيطان)(،عفريت
نفريت) ونحو ه��ذا من ع��ب��ارات تنتهي
بكلامت ال معنى هلا وال تستعمل مستقلة
وإنام جئ هبا لتقوية البنية فيام يسبقها من

حولت حكمة العرب
العرب يف قوله :لو ّ

كلامت برتديد األصوات املتامثلة ،وإن مل تفد

ومما يدل عىل موسيقية اللغة العربية ما

فارس يف كتيب صغري أمثال تلك العبارات

(((

لبطل ذلك املعجز الذي هو الوزن

معنى جديد ًا يف غالب األحيان وقد مجع ابن

روي لنا من مآثر اجلاهليني يف صورة ُخطب

وسمى كتابه باإلتباع واملزاوجة (((نخلص

كل العناية إىل األصوات والسجع فغمرت

واأللفاظ والعبارات يف العربية جعلتها

القليل بألفاظ كثرية استدالالً للموسيقى

مضاف ًا إىل ذلك حركة اللغة الذاتية ومرونتها

ووصايا ُبنيت عىل موسيقى اللفظ ووجهت

املعاين ،وأصبح من املألوف التعبري عن املعنى

((( ينظر :خصائص العربية-ص .25
((( احليوان-ج.75/1

من ذلك كله إىل أن خصائص األصوات

تتمتع بجرس وتنغيم وإيقاع موسيقي
املتمثلة يف طواعية مفرداهتا طواعية تتدرج

((( داللة األلفاظ-ص .204
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هبا حتت قوانني صوتية مطردة وتنطوي
هبا حتت قياسات منتظمة تناسب مقاصد

التعبري ،وجتاوب اجتاهات املعنى((( ...كل

هذا وغريه يضعنا أمام حقيقة :هي إن اللغة

أمهية التنغيم يف القرآن

قيل يف املوسيقى :إهنا غذاء النفس،

تبتهج النفس لسامعها ،وحتن إىل تأليف

العربية لغة موسيقية ،وتتميز من غريها من

أوضاعها وقد نطقت احلكمة بعلو منزلة

يف ذلك أحد املسترشقني الرتكيب العريب

األحلان استغنى عن سائر اللذات(((.

اللغات بصفتها التنغيمية العالية ،ويقول

غني بالوقع املوسيقي ،(((ومن الباحثني
من يذهب إىل أنك لو حاولت نقل أي كالم

عريب أو صفحة من كتاب إىل رموز موسيقية
وأوزان لوجدته يرتكب من وحدات تتشابه

وختتلف وتتكرر وتتناظر ،ويتألف من
جمموعها قطعة موسيقية(((.

املوسيقى بني الفنون ،وقيل أيض ًا :من فهم
وماهية اإليقاع ،ودقائق متوجاته ُيرتك

للنفس ومدى إدراكها خلفاياهُ ،ويرتك أيض ًا

للحس النفيس باملوسيقى ،فأهل هذا الفن

يرصون عىل أن هناك حاسة سادسة تولد
مع الطفل هبا يدرك ما يف الصورة من مجال،

وم��ا يف املوسيقى من سحر ،كام يتذوق

ولقد استثمر األدباء هذه اخلصائص

هبا ما يف الشعر من حسن اخليال وجودة

اإلب��داع إذ يتفق هلم م��اال يتفق لغريهم

احلاسة وإرهافها ،او قد تعمل عىل ذبوهلا

املوسيقية يف اللغة العربية وساعدهتم عىل
من املوازنة بني جرس الكلامت ونغمة
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األفكار املعرب عنها من جهة أخرى.

املصورة أو
املفردات من جهة واألحداث
َّ
((( ينظر :مقال (البيئة التي نشأ فيها الشعر
اجلاهيل وتياراته الكربى) د .نجيب حممد
البهبيتي-جملة كلية اآلداب-جامعة فؤاد
األول املجلد الرابع عرش-اجلزء األول-
مايو  1952ص .90
((( آراء يف العربية-ص.37
((( خصائص العربية ،ص .38

التصوير ،وقد تساعد البيئة عىل نمو هذه
وانكامشها ،فالطفل الذي يولد يف بيئة تُعنى

باملوسيقى ينشأ وهو أكثر استعداد ًا لتذوق
املوسيقى وفهم مجال اإليقاع فيها من طفل
آخر مل تتح له الظروف نفسها(.((1

وليس أدل ع�لى تأثري املوسيقى يف

((( ينظر :حميط الفنون (املوسيقى العربية) ص.11
( ((1موسيقى الشعر-ص .5

البيايت
د .سناء محيد ّ

النفس من استجابة الطفل لإليقاع ،تلك

الكبري بموسيقى اللغة يعود إىل أن العرب مل

أو الرقص البسيط عىل إيقاع األنغام(.((1

وأدهبم أدب أذن ال أدب عني ،فلجأوا إىل

االستجابة التي تتمثل يف نوع من التاميل

يكونوا أهل كتابة وقراءة بل أهل سامع وإنشاد

وإذا كانت املوسيقى يف حد ذاهتا تؤثر

األص��وات ،واألنغام ،واإليقاع ،يف إظهار

حركاته ،وتأثري النغامت عىل إطالق خياله،

النص اللغوي ،وبمرور الزمن اكتسبت تلك

وتأثريها سحر املوسيقى وتأثريها ،ألن اللغة
ٍ
معان مؤثرة أوال فإذا انتظمت بطريقة تنغيمية

الدقيقة ،وأصبحت مرهفة تسرتيح إىل كالم
حلسن وقعه وإيقاعه ،وتأبى آخر لنُ ُب ِّوه ،وكام

عاملني مؤثرين :املعاين أوالً ،والتنغيم ثاني ًا،

فتنطلقمنعقاهلاوقداكتسبت صفة الذالقة،

يثري يف السامع انتباه ًا عجيب ًا ملا فيه من توقع

األذن مع اللسان يف مثل تلك البيئة عىل إيثار

يف نفس اإلنسان فيظهر تأثري اإليقاع عىل
فإن اللغة الغنية باملوسيقى يفوق سحرها

أو موسيقية صار التأثري مضاعف ًا لوجود

والكالم الذي يتوافر فيه اإليقاع والتنغيم

ملقاطع تنسجم مع ما سبق سامعه ،فتتحفز
النفس ،وتتهيأ الستقبال املعاين واالستجابة

هلا أي ًا كانت تلك املعاين.

الرباعة ،واعتمدوا مسامعهم يف احلكم عىل
اآلذان املران ،والتمييز بني الفروق الصوتية

مترن األلسنة أيض ًا،
مترن اآلذان يف بيئة كهذهّ ،
ّ
فال تتعثر وال تزل أثناء النطق ،وتتعاون
العنارص املوسيقية يف اللغة ،ونفي العنارص

النابيةوالتخلصمنها(.((1

ويف تلك البيئة ن��زل القرآن الكريم

وقد أدرك العريب ذلك الرس الكامن يف

فاندهشت نفوس العرب وهبتت عقوهلم،

إىل األوزان والقوايف يف شعره ،وأظهر تفوق ًا

املوسيقى اللغوية ال قبل هلم هبا ،النسجامه

إمكانات اللغة كافة يف اإليقاع والتنغيم،

وائتالف حركاته وسكناته ،ومدّ اته و ُغناته،

اللغة ،فعمد إىل السجع يف كالمه ،وعمد
وبراعة يف حسن استخدام اللغة ،واستغل
ونستطيع القول إن السبب يف هذا االهتامم

( ((1التعبري املوسيقي-ص .21-20

ألهن��م إن�ما سمعوا من خالله رضب�� ًا من

واطراد نسقه ،ومجال ألفاظه ،وسمو معانيه،

واتصاالته وسكناته ونغامته الصادرة عن
( ((1ينظر :داللة األلفاظ-ص .196-195

289

ال ّتنغيم يف لغة القرآن الكريم

فواصله ،واتزانه عىل أجزاء النفس مقطع ًا

مقطع ًا ،ونربة ن�برة ..فأسرتعى األسامع،

اهلادئة النابعة من جمموع أنواع املوسيقى التي

يمكن أن يصل إليها أي كالم منظوم أو

ح ّية يف تراكيب خالدة للغة العربية(.((1

األوىل للدين هي السمو بالروح والنزوع

أو يستمع إليه يوم رست تالوة القرآن الكريم

اجلسدية واالرتفاع هبا إىل النور الساموي

السليم ،ومن إعجاز القرآن نظمه املوسيقى

وما مهمة املوسيقى-يف أسمى مناحيها-

غري مسلمني حتى قيل فيه :قوانني املوسيقى

واستهوى القلوب والنفوس بطريقة ال

منثور ويرى دارسو املوسيقى أن الرسالة
باحلياة البرشية إىل ختليصها من النزوات

بام يسمو هبا من عامل املادة إىل عامل الروح،

سبق ذكرها ،فالقرآن اكتامل لنامذج موسيقية
هلذا رأينا اخلشوع يغمر من يقرأ القرآن

بالصوت اجلميل رسيان العافية يف اجلسم
الرائع الذي يسيطر عىل مستمعيه ولو كانوا

إال أداء هذه الرسالة والتعبري عنها بإيقاظ

قد حلظت يف القرآن تامة كاملة.((1(

وانتزاع النفس انتزاع ًا من حميطها الدنيوي

جعلت القرآن الكريم معجزة فقال اهلل

املشاعر وإرهاف احلس والسمو بالعاطفة،

كل هذه األمور ،وأمور أخرى كثرية،

امليلء باملطامع والدنايا لالنطالق يف فضاء

تعاىل :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

وقد مجع القرآن الكريم بني موسيقى

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ[ س��ورة

الالهناية والتخلص من شوائب املادة.((1(
الشعر حيث نغمة الوزن واالهتزاز النفيس
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املوسيقى ..وموسيقى الروح حيث النشوة

هلا-وما هو بشعر-وموسيقى النثر حيث

اإليقاع العميق الذي حيدّ ثه حسن التوزيع

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

اإلرساء.]88 :

وليس أدل عىل إعجاز القرآن يف ُأسلوبه

وانبهار العرب ودهشتهم لذلك التنغيم يف

بني احلروف ذاهتا ،والكلامت والعبارات..

التنظيم ،أي تنظيم األص��وات والكلامت

اله��ت��زازات النفس م��ن ت��أث�ير متوجات

( ((1ينظر :اإلعجاز الفني يف القرآن-ص .222
( ((1ي��ن��ظ��ر :حم��ي��ط ال��ف��ن��ون-امل��وس��ي��ق��ى
العربية-ص.62

وموسيقى احلس حيث مشاركة احلواس

( ((1حميط الفنون-املوسيقى العربية-ص .62

البيايت
د .سناء محيد ّ

وال��ع��ب��ارات أن م��ن ع��ارض��ه كمسيلمة

يقوله حلالوةّ ،
وإن عليه لطالوة ،وإنه ملثمر

فصب اهتاممه عىل
موسيقي ًا أو باب ًا منه،
ّ

وإنه ليح ّطم ما حتته.

ّ
الكذاب جنح يف خرافاته إىل حسبه نظ ًام

أعالهُ ،مغدق أسفله ،وإنه ليعلو وما ُيعىل،

موسيقى العبارة ،وط��وى عام وراء ذلك

فاحلالوة التي يقصدها الوليد هي:

ودقائق الرتكيب البياين ،وكأنه فطن إىل

األلفاظ أوصاف املياه والطعوم من حالوة

يف موسيقى ال��ق��رآن ،يف أوزان الكلامت

بعد فقد قال ابن األثري :ومن له أدين بصرية

من الترصف يف اللغة وأساليبها وحماسنها،

أن الصدمة األوىل للنفس العربية ،إنام هي
وأجراس احلروف ،دون ما عداها(.((1

ودليل آخر عىل ما يف القرآن من تنغيم

معجز ذلك األث��ر ال��ذي أوقعه يف نفوس
القاسية قلوهبم من أهل الزيغ واإلحلاد ،ومن

ال يعرفون هلل آية يف اآلفاق ،وال يف نفوسهم
فالنت قلوهبم ،واهتزت عند سامعه ،ألن

فيهمطبيعةإنسانيةتتأثرللتنغيم،وكانالوليد

بن املغرية واح��د ًا من الذين الن��وا للقرآن
ور ّقوا له بعد مكابرة وعناد ،فقال فيه قولته

املشهورة يرد عىل الكفار من قومه :فو اهلل
ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ،ال برجزه

وال بقصيده وال بأشعار اجلن ،واهلل ما ُيشبه

املوسيقى التي نتحدث عنها ،فقد أعطيت
أو مرارة ،وجرى ذلك عىل السنة النقاد فيام

يعلم أن لأللفاظ يف األذن نغمة أوتار ..وأن
هلا يف الفم أيض ًا حالوة كحالوة العسل،

وم��رارة كمرارة احلنظل ،وهي عىل ذلك

جتري جمرى النغامت والطعوم.((1(

إن تلك احلاسة املرهفة التي امتلكها

العريب يف ت��ذوق اللغة جتعلنا نقول من
غري ت��ردد :إن للتنغيم يف القرآن الكريم
دور ًا كبري ًا يف تكييف عقل السامع ،وهتيئته

لتلقي الدعوة واستقبال ما جاء به من
ٍ
معان سامية ،وإن التنغيم يف القرآن يقع يف
مقدمة ما جذب العرب إىل القرآن.

ول��ذل��ك ع���دّ ال��راف��ع��ي يف كتابه

الذي يقول شيئ ًا من هذا ،واهلل ّ
إن لقوله الذي

تاريخ آداب العرب التجويد والرتتيل

( ((1ي��ن��ظ��ر :إع���ج���از ال���ق���رآن وال��ب�لاغ��ة
النبوية-ص.214

( ((1املثل السائر ج.15/1

اإليقاعي من مظاهر اإلعجاز املوسيقي
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يف القرآن الكريم

(((1

روافد التنغيم يف القرآن الكريم

ليس بجديد قولناّ :
إن يف القرآن

إيقاعا موسيقي ًا متعدد األن��واع ،يتناسق

مع اجلو الداليل ،ويؤدي وظيفة أساسية

يف البيان ،وإن املوسيقى القرآنية إشعاع
للنظم اخلاص يف كل موضع.

تنوع موسيقى الوجود يف أنغامه
متنوعة ّ
وأحلانه ،إال أنني سأحاول الوقوف عند
بعض الروافد التنغيمية البارزة يف القرآن

الكريم ،وأمهها:

أو ًال :جرس األلفاظ

اجل��رس هو الصوت املرتنَّم به ،وبام

ونتحسس التنغيم يف ال��ق��رآن يف كل

أن األل��ف��اظ تبنى من األص���وات ،فهي

إيقاعي غني باملوسيقى ،ميلء بالنغم املنحدر

وكل لفظة هلا جرسها اخلاص الذي حتدده

مشهد وقصة ،ويف كل مطلع وختامُ ،فأسلوبه

من احلركة ،وم��ن احل���روف ،وم��ن اللفظ
املفرد ،ومن الرتكيب ،فتُلقي كل آية ظالهلا

بجرسها وبنغمها حتى لنكاد عند قراءته

أو تالوته نسمع أص��وات األح��داث غري

املسموعة ،ونرى املشاهد غري املنظورة(.((1

وال تفاضل بني السور واآلي��ات يف

هذه الظاهرة ،وعندما نشري إىل التنغيم
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التنغيم كافة يف ال��ق��رآن الكريم ،ألهنا

يف نظم معني ،إنام نقرر من خالله ظاهرة
تنغيمية بارزة نؤيدها بالشاهد.

إذن متتلك جرس ًا ،وتتصف بصفة نغمية،
صفات األصوات املؤلفة منها وال يفوتنا

هنا أن نذكر أن كل لفظة هلا وجهان :وجه
الصوت أي اجلرس ،ووجه الداللة ،وال
يمكن استعامل اللفظة بإحدى الصفتني

دون األخرى ،كام ال يمكن فصل وجهي

الورقة عن بعضهام.

وقبل أن نتطرق إىل عالقة أصوات

األلفاظ بمعانيها البد من ذكر تقسيامت
ع��ل�ماء اللغة ل�لأص��وات فقد ُقسمت

وعىل الرغم من صعوبة احتواء روافد

أص��وات اللغة عىل قسمني رئيسني مها:

( ((1ينظر :تاريخ آداب العرب ج .227 ،22/2
( ((1ي��ن��ظ��ر :م��ب��اح��ث يف ع��ل��وم ال��ق��رآن
الكريم-ص.334

وأس���اس ه��ذا التقسيم ه��و الطبيعة

الصوامت ،والصوائت.

الصوتية لكل قسم فالصفة الصوتية اجلامعة

البيايت
د .سناء محيد ّ

للقسم األول إِن جمرى اهلوى ي ُعرتض يف

حالة النطق باألصوات الصامتة كلي ًا أو

جزيئ ًا أما الصفة الصوتية اجلامعة للقسم

7 .7أشباه الصوائت ومها صوتان :الواو،
(وجد) وأمثاهلا والياء
املراد هبا واو َ

املراد هبا ياء ( َيزن) وأمثاهلا.

الثاين هو أن اهل��واء يندفع حالة النطق

أما الصوائت يف الفصحى فنوعان:

ثمة عائق
والفم واألن��ف دون أن يكون ّ

والكرسة والضمة.

بالصوائت يف جمرى مستمر ،خالل احللق

يعرتض جمرى اهلواء اعرتاض ًا كلي ًا أو جزئي ًا.
والصوامت يف العربية أنواع:

1 .1الصوامت االنفجارية وهي :الباء،
التاء ،الدال ،الطاء ،الضاد ،الكاف،

القاف ،مهزة القطع.

2 .2الصوامت الغناء أو األنفية وهي:
امليم ،النون.

1 .1ص��وائ��ت ق��ص�يرة وه���ي :الفتحة
2 .2صوائت طويلة وهي :األلف املمدودة
يف مثل( :ق��ال) ،والياء املمدودة يف

مثل (بديع) والواو املمدودة يف مثل:
(روح)(.((2

وصنفت األصوات تصنيف ًا آخر يتخذ
ُ

الوترين الصوتيني أساس ًا له:

1 .1املجهور :هو الصوت الذي تصحب

3 .3الصوامت املنحرفة ويمثلها :حرف

نطقه ذبذبة يف األوتار الصوتية.

4 .4الصوامت املكررة وتتمثل يف :حرف

الذبذبة( ((2ويف األصوات املهموسة

5 .5الصوامت االحتكاكية وهي :الفاء،

يمر خالهلام دون أن
جماالً للنفس أن ّ

احلاء ،اهلاء ،وكلها مهموسة ،الذال،

املجهورة يتضام الوتران الصوتيان

الالم.

الراء.
ّ

الثاء ،السني ،الصاد ،الشني ،اخلاء،

الظاء ،الزاي ،الغني وكلها جمهورة.

6 .6الصوامت االنفجارية االحتكاكية أو
(املركبة) وهو :حرف اجليم الفصيح.

2 .2املهموس :هو ماال تصحب نطقه هذه
ينفرج الوتران الصوتيان مفسحني
جيابه أي اع�تراض ويف األص��وات
بشكل يسمح للهواء املندفع خالهلام
( ((2ينظر :علم اللغة 184 ،148-باختصار.
( ((2مناهج البحث يف اللغة-ص.88
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أن يفتحهام ويغلقهام بانتظام وبرسعة

ب��ن أمح��د الفراهيدي ال��ذي م��ف��اده إنه

الصوتيني ،هذه الذبذبة حتدث نغمة

و(رصصرَ َ البازي) كأهنم
(رص اجلندب)
ْ
ّ
تومهوا يف صوت اجلندب استطالة فقالوا،

فائقة .وهذا يسمى تذبذب الوترين

موسيقية هذه النغمة الصوتية تسمى
يف االصطالح الصويت (اجلهر) ،كام

تسمى األصوات التي تصحبها هذه
النغمة ،األصوات املجهورة.

(رص رصير ًا) وتومهوا يف صوت البازي

تقطيع ًا فقالوا :رص رص.((2(

وكان سيبويه قد تطرق إىل هذا املوضوع

واألصوات املهموسة هي :اهلاء ،احلاء،

يف (الكتاب) يف حديثه عن (امل��ص��ادر)

الفاء وما تبقى من األصوات فهي جمهورة.

لالضطراب واحلركة (الغليان) ألنه زعزعه

الكاف ،الشني ،السني ،التاء ،الصاد ،الثاء،

التي جاءت عىل وزن ( َفعالن) ،فهي تأيت

إن معرفة صفات األص��وات وطبيعة

وحترك ،ومثله (الغثيان) ألنه جتيش نفسه

بني صوت اللفظة ومدلوهلا فهذه القضية

هذا اضطراب وحترك ،بمعنى أن حركات

جرسها قد يعني عىل معرفة مدى التواشج

شغلت علامء اللغة -وذه��ب بعضهم إىل

وتثور ،ومثله (اخلطران) و(اللمعان) ألنه

املثال (أي البناء) توايل حركات األفعال.

القول إن األلفاظ جرت حماكية ألصوات

وق��د تلقف اب��ن جني ه��ذه الفكرة،

وهدير البحر وغريها ،وما هذه األصوات

(ال َفعالن) تفيد االض��ط��راب كالغليان

به ذلك الصوت فـ(القد) و(الطرق) وأمثلة

التكرير مثل (ال��ق��رق��رة) و(ال��زع��زع��ة)

الطبيعة-كعصف ال��ري��ح ،وخرير امل��اء،
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موضوع رشي��ف لطيف-تقول العرب

إال أللفاظ تعرب عن معناها بجرس حتاكي
أخرى ،ألفاظ حتكي الصوت الذي تعرب عنه،

ومثلها (العواء) و(املواء) و(الثغاء) ..الخ.

ويعد اب��ن جني رائ���د ًا يف احلديث

املفصل عن هذه القضية فنقل رأي اخلليل

ففصل ال��ق��ول فيها وذك���ر أن صيغة
وال��ف��وران ،وأن صيغة (الفعللة) تفيد

و(اجلرجرة) ومنه (رصرص اجلندب) أي

كرر يف ترصيره.

وأن صيغة (ال ُفعىل) تفيد الرسعة مثل:

( ((2اخلصائص-ج.152/2

البيايت
د .سناء محيد ّ

الشبكى واجلمزى ،الولقى ،كام ذهب إىل أن

حمسوس األح��داث( ((2ومن ذلك أيض ًا

فقالوا :كسرّ  ،وق ّطع ،وفتّح ،وغ ّلق فقد

أق��وى من (النضح) ق��ال تعاىل :ﯺ

املحدث به هو تكرير الفعل وه��ذا أيض ًا

فجعلوا (احلاء) لرقتها للامء الضعيف،

تكرير العني يف البناء دليل عىل تكرير الفعل

جعلوا تكرير العني دلي ً
ال عىل قوة املعنى

قوهلم (النضح) للامء ونحوه ،و(النضخ)
ﯻ ﯼ[ سورة الرمحن.]66 :

من مساوقة الصيغة للمعاين( ((2وقرر ابن

و(اخلاء) لغلظها ملا هو أقوى"

املبنى) ومثل لذلك بصيغة (استفعل) نحو

ليؤكد حجة ما ذهب إليه قوله تعاىل :ﮄ

جني أن (الزيادة يف املعنى يتبعها زيادة يف
استقدم ،استرصخ ،استسقى ...الخ.

ويتحدث ابن جني عام نريده يف هذه

(((2

ومن األمثلة التي يرضهبا ابن جني

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ[ سورة مريم.]83 :

الدراسة من مالحظة صفات األصوات

أي تزعجهم وتقلقهم ،فهذا يف معنى:

مناسبة احلروف يف اللفظ لصوت احلدث،

اللفظان لتقارب املعنيني وكأهنم خصوا

فتجد أن األول (قضم) يستعمل يف أكل

وهذا املعنى أعظم يف النفوس من اهلمزة،

وجرسها ومن ثم عالقة ذلك باملعنى فيؤكد

هزا واهلمزة أخت (اهلاء) فتقارب
هتزهم ّ

مثل (قضم) حني ُيقارن بالفعل (خضم)

هذا املعنى باهلمزة ألهنا أقوى من (اهلاء)

اليابس يف حني أن الثاين (خضم) يستعمل

ألنك قد هتز ماال بال له ،كاجلذع وساق

بني القاف الشديدة والصوت الناشئ عن

ويذهب ابن جني إىل أكثر من ذلك حني

الناشئ عن أكل الرطب-فكأهنم اختاروا

امل��ف��ردة ودالل��ة كل ص��وت عىل ج��زء من

لليابس ح��ذو ًا ملسموع األص���وات عىل

( ((2ينظر :اخلصائص ج ..157 / 2وما بعدها.
( ((2اخلصائص ج.158 / 2
( ((2اخلصائص ج.146 / 2

يف أكل الرطب ويقرر أن هناك صلة وثيقة

الشجرة ونحو ذلك"

أكل اليابس ،واخل��اء الرخوة والصوت

حياول أن ينظر يف ترتيب أص��وات اللفظة

اخلاء لرخاوهتا للرطب-والقاف لصالبتها
( ((2اخلصائص-ج.155/2

(((2
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املعنى الذي تعرب عنه اللفظة ،ويقصد برتتيب

األصوات :تقديم ما يضاهي أول احلدث،

يف موضع وتثقل عليك توحشك يف موضع

وسطه ،سوق ًا للحروف عىل سمت املعنى

فهي ثقيلة موحشة يف بيت أيب متام:

وتأخري ما يضاهي آخره وتوسيط ما يضاهي
املقصود والغرض املطلوب ،وذلك قوهلم:

(بحث) فالباء لغلظها تشبه بصوهتا خفقة
الكف عىل األرض ،واحلاء لصحلها تشبه

خمالب األسد وبراثن الذئب ونحوها ،إذا
غارت يف األرض ،والثاء للنفث والبث يف
الرتاب ،وهذا أمر تراه حمسوس ًا حمص ً
ال(.((2

آخر ويرضب مث ً
ال لذلك لفظه (األخدع)

يا دهر ق� ّ�وم من أخدعيك فقد

أضججت هذا األنام من ُخ ِ
رق ْك

وهي (أي لفظة األخدع) رائقة سائغة

يف بيت الصمة بن عبد اهلل القشريي:

َت َل َّف ُّت نحو احلي حتى وجدتُني
عت من اإلصغاء ليت ًا وأخدعا
َو ِج ُ

أما عبد القاهر اجلرجاين فقد كان له رأي

ويف هذه الدراسة نأخذ برأي ابن جني

ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة وال

ونغمها ،وما يف أصواهتا من إحياء باملعنى فقد

آخر يف األلفاظ ُيفهم من قوله :إن األلفاظ
من حيث هي كلم مفردة ،وإن األلفاظ

تثبت هلا الفضيلة وخالفها من مالءمة معنى

اللفظة ملعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما ال
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عندما ننظر إىل اللفظة ذاهت��ا ،إىل جرسها
يكون اللفظ بمفرده قادر ًا عىل أن يرسم يف

الذهن صورة املعني وذلك من خالل جرسه
الذي يلقيه يف اآلذان ونأخذ برأي اجلرجاين

تعلق له برصيح اللفظ ((2(ويري اجلرجاين

أيض ًا،عندمانرىاللفظةاملفردةمهيأةبجرسها

مكان (رضب) يف ال��دالل��ة عىل الرضب

السياق وتنتظم فيه ،تتدفق تلك اللمحات

النظر إىل األلفاظ ينبغي أن يكون من خالل

يف اللفظة وال تقاطع بني الرأيني.

أن واضع اللغة لو كان قد وضع (ربض)

ملا كان ذلك مما يؤدي إىل فساد ،ويؤكد أن

( ((2اخلصائص ج.163 / 2
( ((2دالئل اإلعجاز-ص .40-38

ونغمها للتعبري عن الداللة ،وعندما حيتوهيا

املضيئةوتتفجرتلكالطاقاتاإلحيائيةالكامنة
إن اختيار األلفاظ يف النظم القرآين يتم

بدقة معجزة ونقل السيوطي قول (البازري)

البيايت
د .سناء محيد ّ

يف كتابه (أنوار التحصيل يف أرسار التنزيل):

متساوية للفظة القرآنية ﮀ يف

اعلم ان املعنى الواحد قد خيرب عنه بألفاظ

عدد احلروف ،خلف جرسها ولضاع األثر

من جزأي اجلملة ،وقد يعرب عنه بأفصح

رسمها هذا اللفظ واستقل برسمها(.((3

بعضها أحسن بعض ،وكذلك كل واحد

ما يالئم اجلزء اآلخر ،والبد من استحضار
معاين اجلمل أو استحضار مجيع ما يالئمها
من األلفاظ ثم استعامل أنسبها وأفصحها،

واستحضار هذا متعذر عىل البرش يف أكثر

املنشود ولتوارت الصورة املطلوبة التي
وعندما نقرأ قوله تعاىل :ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ[سورة هود.]28 :
نحس أن لفظة (ن ُِلزمكموها) تصور
جو اإلكراه بإدماج كل هذه الضامئر وشد

األحوال ،وذلك عتيد حاصل يف علم اهلل

بعضها إىل بعض مما يسبب ثق ً
ال وصعوبة

وأفصحه.((2(

الكارهون مع ما يكرهون ويشدون إليه

تعاىل ،فلذلك كان القرآن ،أحسن احلديث

يف النطق فالضامئر ُدجمت بإكراه كام يدمج

ولكي نلقي الضوء عىل بعض ألفاظ

وهم منه نافرون وبذلك تكون هذه اللفظة

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭴ ﭵ ﭶ

عبرّ ت بجرسها عام ال تغني عنها أخرى-

القرآن الكريم نقرأ ونتحسس أثناء القراءة
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀ[ سورة التوبة.]38 :

ا ّثاقلتم ،أي تباطأتم وتقاعستم.

الثقيلة هي اللفظة الفضىل يف سياقها إذ

ولنتأمل ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ[سورة الشعراء.]94 :

تُصور لنا لفظة (كبكبوا) بجرسها

يتصور اخليال ذلك اجلسم املتثاقل،

ونغمها أولئك املجرمني وكيف يك ّبون عىل

أيدهيم يف ثقل “ فكأن يف هذه الكلمة طن ًا

فنتخيل يف هذه اللفظة جرس ًا حيدث صوت

يرفعه ال��راف��ع��ون يف جهد ،فيسقط من
عىل األقل من األثقال.

ول��و أن��ك ق��ل��ت( :تثاقلتم) وهي

( ((2اإلتقان يف علوم القرآن-ج.22/4

وجوههم ،و ُيرمون عىل بعضهم مهملني،
احلركة التي يتم هبا فعل (الكبكبة) وهو

جرس يسمعنا صوت دفعهم وسقوطهم
( ((3التصوير الفني يف القرآن الكريم-ص .76
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بال انتظام وقال الزخمرشي يف هذه اآلية

مشهد اإلبعاد والتنحية بكل ما يقع يف هذا

(يف اللفظ) دلي ً
ال عىل التكرير يف املعنى،

و(ال���زاي) امل��ك��ررة ترسم ص��ورة لتكرير

إن الكبكبة :تكرير الكب ،جعل التكرير

وكأنه إذا القي يف جهنم (ينكب) كبة مرة

احل��دث ،كام أن لفظة (زح��زح) تستعمل

ﯛ ﯜ ﯝ[سورة فاطر:

حجم الذنب جيعله ثقي ً
ال يف ميزان اهلل تعاىل

الغليظ ترسم يف اخليال صورة غلظ الرصاخ

أنه قادر عىل اإلف�لات منها وإذا برمحة اهلل

مكتظة باألصوات اخلشنة كام نستشف من

وليس هناك أفضل من لفظة (حتيد)

بعد أخرى حتى يستقر يف قعرها.((3(

 .]37إن لفظة  ﯜ بجرسها

املختلط املنبعث من كل مكان ومن حناجر

النسق الذي انتظمت فيه هذه اللفظة ظل

لليشء الثقيل حتى حترك ُه قلي ً
ال قليالً ،فكان

ويقرب املذنب من النار قرب ًا يكاد يشك معه

(تزحزحه) عنها وتدخله اجلنة.

يف قوله تعاىل :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

اإلمهال هلذا االصطراخ الذي ال جيد من

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ[سورة ق.]19 :

قد ساعد عىل إيصال صورة ذلك العذاب

سامعه (ال��دال) املنذرة املتوعدة مسبوقة

ولنتأمل لفظة ﮪ يف قوله تعاىل:

يتملكنا الشعور بتلك الرهبة مع لفظة

هيتم به وبذلك يكون جرس هذه اللفظة
الغليظ الذي هم فيه يصطرخون (.((3
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املشهد من أصوات :فصوت (احلاء) املكررة

إذ يحُ س السامع بالرهبة يف صدره حني

بالياء املشبعة املديدة يف لفظة ﭼ وال

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

أخرى مثل (تنحرف) أو (تبتعد) إذا ما

فليس ثمة لفظة أن��س��ب م��ن لفظة

ويف ق��ول��ه تعاىل:ﮡ ﮢ ﮣ

ﮯ ﮰ[ سورة آل عمران]185 :

ﮪ يف هذا السياق فهي بجرسها تصور
( ((3الكشاف ج .253 /3
( ((3ي��ن��ظ��ر :ال��ت��ص��وي��ر ال��ف��ن��ي يف ال��ق��ران
الكريم-ص.73

جاءت بدالً من لفظة (حتيد)(.((3
ﮤ[سورة النساء.]72 :

ترتسم ص��ورة (التبطئة) من خالل

ج���رس ال��ع��ب��ارة وب��خ��اص��ة يف ج��رس
( ((3ينظر :مباحث يف علوم القرآن-ص.335

البيايت
د .سناء محيد ّ

ﮤ فيحس القارئ أن اللسان يكاد

التكلف ،تساير مقتضيات التعبري الفني

إىل هنايتها ،وبذلك تتامثل هذه األصوات

وثانية يف جزء من العبارة ،وثالثة يف الكلمة

يتعثر فيعمد إىل البطء يف التلفظ حتى يصل

بجرسها وتتطابق مع الداللة تطابق وجهي

الورقة مع بعضهام.

وتأخذ أشكاالً متعددة ،تارة يف آية كاملة،
املفردة ،ورابعة يف حرف واحد أو أكثر من
حرف عىل امتداد النسق ،هذا فض ً
ال عن

وعندما نتأمل قوله تعاىل :وقالوا:

اجلناس الذي تطرق السمع فيه أصوات

فاطر .]34:نحس أن الفتحات املتتابعة

ويعود النغم يف كل ما ذكرناه من أنواع

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ[ سورة

عىل أح��رف لفظة ﮐ تضفي عىل
جرسها خفة وسهولة تتناسب مع اجلو

احلاين الرحيم الذي منحه اهلل تعاىل هلم.

مكررة ولكنها تبنى يف ألفاظ خمتلفة املعنى.
التكرار إىل األصوات املكررة ،فعندما تتكرر

اآلية يصدر نغم من ج� ّ�راء ترديد أصواهتا
وإيقاع من تساوي زمن النطق هبا ،وعندما

ه��ذه اآلي��ات الكريمة شواهد عىل

تتكرر الكلمة تتكرر األصوات املؤلفة منها

وإحيائها باملعاين ومناسبتها للسياق ..وهذا

التوكيد الذي ُيراد من ذلك التكرار وسنتناول

مماثلة جرس األلفاظ ونغمها للدالالت
قليل من كثري ولكنه يدل عىل أن اختيار
األلفاظ يف النسق القرآين اختيار (معنى
وجرس) ممّا جيعل من املحال عىل أية لفظة

يف اللغة أن حتل حمل اللفظة القرآنية وأن
تؤدي ما تؤديه ملا حتمله من دقة يف املعنى
ومن إحياء يف اجلرس والنغم.
ثاني ًا :التكرار

التكرار ظ��اه��رة لغوية واض��ح��ة يف

ال��ق��ران ال��ك��ري��م ،وه��ي فيه خالية من

فتضفي عىل النظم نغ ًام متزايد ًا يضاف إىل
هنا نوعني من التكرار ألمهيتهام:
 -1تكرار الصوت نفسه:

يتخذ النظم القرآين أحيان ًا من الصوت

املتكرر وسيلة لتصوير املعنى وجتسيمه،

واإلحياء بام يدل عليه ،معتمد ًا يف ذلك عىل ما

تتمتع به األصوات من خصائص وصفات يف

اجلرس والنغم ،فهي تشيع بجرسها الصويت

نغ ًام ُيسهم يف إبراز املعنى املراد ،فالصوت
املفردخيتاربعنايةوتصاحبهأصواتقدتكون
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متقاربة املخارج متامثلة الصفات إن احتاج

ولنتأمل ج��رس ص��وت (ال��ق��اف)

متباينة الصفات إن كان التباعد أدل عىل

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

املوقف ذلك ،وقد تكون متباعدة املخارج

املراد وأكثر تصوير ًا له ،لنتأمل النغم املنبعث

من اجلرس الصويت حلرف (السني) يف قوله

تعاىل :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ[سورة الفلق.]5-1 :

فصوتالقافاملتكرريفالسورةالكريمة،

ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑ

صوت انفجاري شديد ،وهو بجرسه اقدر

ﮘ[سورة الناس.]6 -1:

وع�لى كل ما ي��ؤذي يف ه��ذا الكون،وخيلق

ﮒ ﮓ ﮔﮕﮖ ﮗ

عىل هتيئة النفس لالنفجار عىل ال�شرور

فصوت (السني) الذي تكرر عرش مرات

هذا الصوت بجرسه القوي نوع ًا من اليقظة

األسنان السفىل باألسنان العليا عند النطق

(القاف) يف اجلرس أص��وات أخرى متتلك

صوت صامت مهموس احتكاكي ،تلتقي

به وال يمكن لإلنسان أن ينطقه وهو مفتوح

والتنبه ،وذلك ما يستدعيه املعنى ،وتساند
الصفة نفسها التي يمتلكها صوت القاف

الفم ،وهو أدل بجرسه الصويت االحتكاكي

وهي (الباء) يف (وقب)( ،الدال) يف (العقد)

خيافت هبا أهل اجلرائم واملكائد ،وبذلك

لتزيد من قوة اجلرس ووضوح النغم.

يفعله الشيطان حني يلقي يف روع اإلنسان ما

قوله ت��ع��اىل :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

اهلامس عىل تصوير حالة اهلمس اخلفي التي
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يف ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

يصور جرس األصوات جو الوسوسة وما

وقد انتظمت هذه األص��وات يف الفواصل

ولنالحظ تكرار ص��وت (ال���راء) يف

يزين له ارتكاب املعايص ،وقد أسهم صوت

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ[ س��ورة

وجرسه عىل زيادة النغم املوحي باملعنى (.((3

إن تكرار صوت (ال��راء) يساعد عىل

(الصاد) الذي يشبه صوت (السني) يف صفته

(((3ينظر:لغةالقرآنالكريميفجزءعم-ص.348

النازعات.]8-6:

جتسيم صورة احلدث املكرر ،فجرس الراء

البيايت
د .سناء محيد ّ

مكرر ،ويف نطقه تتابع طرقات اللسان عىل

إن جرس األصوات املكررة هنا يكاد

احلركة املتتابعة الرسيعة عند الرجفة أحسن

تعاىل عىل األرض ،واإلحاطة هبا ،وتوايل

اللثة تتابع ًا رسيع ًا حتى يكاد يصور بجرسه
تصوير ،ويساعد تكرار صوت (اجليم)

وصوت (التاء) وصوت (الفاء) عىل تصوير

يرسم ص��ورة حس ّية إلطباق ق��درة اهلل
ّ
الدك والضغط عليها ،حتى ال يبقى منها

يشء وتفنى.

األحداث وتأ ُّمل السامع هلا ،وكان تكرارها

ويمكن مالحظة ما جلرس األصوات

املوسيقى التصويرية التي تصحب املشاهد

املعاين وجتسم املواقف يف اآليات الكريمة

بطريقة متناوبة مما جيعلها ترسل نغ ًام وكأهنا

وبذلك تساعد ه��ذه األنغام عىل تثبيت
الصورة يف املخيلة ،واستقرارها يف الذهن.

ث��م لنقرأ ولنتحسس أي��ض� ًا تكرار

األص��وات يف قوله تعاىل :ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ[ سورة الفجر.]21 :

املكررة يف النسق القرآين من أثر يف تصور

اآلت��ي��ة :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ[ س��ورة الفجر:
 .]14-13ﭡ ﭢ ﭣ[ سورة

التكوير.]5 :

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

إن جرس األصوات يف هذه اآلية يكاد

ﭢ ﭣ ﭤ[سورة القارعة.]3-1 :

املشهد مسموعة ،وقد ساعد عىل رسم هذه

ج��رس األص���وات ،والنغم املتحدّ ر من

جيعل املنظر مرئي ًا واألص��وات املنبعثة من

وم��ا ع�لى ال��ق��ارئ إال أن يتحسس

الصورة يف اخليال ،صوت (الدال) املكرر،

النسق عند تأمله يف املعاين وبعدها ال يرتدد

صوتان انفجاريان ،ينحبس معهام اهلواء فرتة

تصور املعاين وجتسيدها يف
من أثر كبري يف ّ

وصوت (الكاف) املكرر واملشدّ د ،وكالمها

من الزمن ثم ينفجر ،وهو ما إن ينحبس
وينفجر مع صوت (ال��دال) حتى ينحبس

وينفجر مرة أخ��رى مع صوت (الكاف)
وهذه املرة بشدة أكرب ،ألنه صوت مشدّ د.

يف اإلق��رار بام جلرس األص��وات املكررة
صور حمسوسة وكأهنا مشاهد تنبعث منها

أصوات مسموعة.

تكرار اآلية أو ُأسلوهبا عند احلديث

عن النغم الصادر عن تكرار اآلية الكاملة
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ال ُبدَّ من اإلشارة إىل التنغيم الذي يكتنف
األساليب ،ألن لكل آية أسلوب ًا خاص ًا،

والتنغيم يف األساليب قسامن:

األول :ينتهي بنغمة هابطة ،ويكثر

استعامل النغمة اهلابطة يف التقرير إلفادة
انتهاء اجلملة ومتام املعنى.

ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ إىل
غري ذلك من أنواع النغم واإليقاع الذي
حيدثه التكرار يف قوله تعاىل ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ.

والثاين :ينتهي بنغمة صاعدة وغالب ًا ما

وإذا أضفنا إىل ه��ذا التنغيم العام

ويف سورة الرمحن تتكرر اآلية ﮪ

أضفنا

يكون يف أسلوب االستفهام (.((3

ﮫ ﮬ ﮭ إح���دى وثالثني

مرة ،ونغمة إيقاعها تتنوع بتنوع السياق
ويمتاز التكرار يف س��ورة الرمحن يف أن

ُج ّله يأيت عقب آية قصرية هلا نغمة خاصة

ختاطب الروح والعقل يسودها تارة هتديد
وختويف كام يف قوله تعاىل  ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
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ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

الذي حيدثه أسلوب االستفهام يف اآلية

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

النغم الذي يصدر عن تكرار كل صوت
َ
فيها واإليقاع الناتج عن تساوي زمن
النطق هبا يف كل مرة ،أدركنا مقدار النغم
واإلي��ق��اع ال��ذي اشتملت عليه س��ورة

الرمحن يف هذا اجلانب فقط فض ً
ال عن
جوانب نغمية أخرى كالفاصلة وغريها

مما سنشري إليها يف املواضع املناسبة من

وتارة تسود النغمة نرب ُة التأمل والتبرص

هذا البحث.

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

االستفهام بنغمته املميزة اخلاصة يف قوله

كام يف قوله تعاىل  :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮍ ﮎ وت��ارة ثالثة تسود النغم َة

روح التحدي كام يف قوله تعاىل :ﮫ
ُ
( ((3ي��ن��ظ��ر :ال���دالل���ة ال��ص��وت��ي��ة يف اللغة
العربية-ص.149

ويف س���ورة النمل يتكرر أسلوب

تعاىل :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

البيايت
د .سناء محيد ّ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

إن نغمة األسلوب املتكررة يف هذه

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

اآلية تثري العقل والوجدان وتدعو السامع

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ويف سورة الواقعة قال تعاىل :ﭯ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

اىل التأمل يف قدرة اخلالق العظيم.

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﭥ[سورة النمل.]64-60 :

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

إن تكرار أسلوب االستفهام املصدر بـ

 ﮁ بنغمته اخلاصة حيمل السامع عىل

التدبر يف السامء وما فيها ،والتبرص والتأمل
يف األرض وما جيري عليهاَّ ،
إن تكرار

عبارة ﮖ ﮗ ﮘ االستفهامية بفتح
مهزة االستفهام وكرس مهزة (إله) يحُ دث

نغمة تعلو وهتبط ثم تعود لتعلو يف النهاية
لتُفصح النغمة عن االستفهام الذي ُيقصد
منه التوبيخ والتعجب ممن جيعلون مع اهلل

إله آخر وقد وضع تعاىل أمامهم كل األدلة

الوهاب.
عىل أنه هو اخلالق الواحد القادر ّ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ[ سورة الواقعة.]74-57 :

وهكذا يتكرر أسلوب االستفهام

بنغمته اخلاصة التي تثري النفس وحترك
اخليال لتساعد عىل رسم صور متنوعة

كلها تدعو إىل كشف الغشاوة عن العيون.
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ثالث ًا :املقاطع الصوتية

عرف اللغويون (املقطع) تعريفات
ّ

متعددة نأخذ منها قوهلم بأنه (الوحدة)

التي يمكن أن حتمل درج��ة واح��دة من
النرب يف اللغات املنبورة ،أو نغمة واحدة يف

اللغات النغمية(.((3

إذن فالنغمة ه��ن��ا ه��ي امل��ق��ص��ودة

وسنالحظ ما تؤديه املقاطع من دور نغمي
يف سياق اآليات الكريمة.

وأن���واع املقاطع التي ترتكب منها

الكلامت يف اللغة العربية هي:

1 .1م���ق���ط���ع ق����ص��ي�ر :ي���ت���ك���ون م��ن
صامت+حركة قصرية مثل الالم
ِ
ب.
وحركتها يف َلع َ

2 .2مقطع طويل مفتوح :يتكون من
صامت+حركة طويلة مثل (فا) يف

كلمة فاهم.
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3 .3مقطع طويل مقفل بصامت :يتكون
من صامت+حركة قصرية+صامت
مثل َل ْن ،ك َْم.

وه��ذه املقاطع يتكون منها الكالم

املتصل ،ويف حال الوقف يرد مقطعان
( ((3دراسة الصوت اللغوي–.238

اثنان مها:

1 .1مقطع مديد مقفل بصامتني يتكون
من صامت+حركة طويلة+صامت
زمانْ ،
ْ
كان.
مثل

2 .2مقطع مديد مقفل بصامتني يتكون
من صامت+حركة قصرية+صامتني

ب.
مثل قدْ ْرَ ،ش ْع ْ

ومعنى ذل��ك أن املقاطع يف اللغة

العربية إما قصرية ،وإما طويلة ،وإما زائدة
الطول ،واللغة العربية تشتمل عىل كلامت

أحاد ّية املقطع مثل (م � ْن) وثنائية املقطع
مثل ( ّمل��ا) وثالثية املقطع مثل ( ُيقاتِ ْل)

(يتعلم) ومخاسية
ورباعية املقطع مثل
ْ

(متخاصمني) وسداسية املقطع
املقطع مثل
ْ

َ
(يتجاهلون) وسباعية املقطع مثل
مثل
(((3

(متحدثيهام)

وال يمكن للكلمة يف

اللغة العربية أن تزيد مقاطعها عىل سبعة
مقاطع مهام اتصل هبا من سوابق أو لواحق.

وملا كانت الكلامت تتكون من مقاطع

متتابعة ،ولكل مقطع سامته الصوتية
املميزة ،فإن ترتيب هذه املقاطع يف الكلامت
وتواليها عىل نسق معني ،ذو أثر كبري يف

( ((3مناهج البحث يف اللغة.142-

البيايت
د .سناء محيد ّ

إحداث أنواع من املوسيقى الداخلية املنبعثة

يشء هي القيامة؟ إهنا يف الفضاعة والفخامة

ق��درة عىل التأثري عندما تتناسب نغامت

وهم إنسان ،فهي أعظم من أن توصف

من إيقاع املقاطع ونغمها وي��زداد التعبري

بحيث ال يدركها اخل��ي��ال ،وال يبلغها

املقاطع وإيقاعاهتا مع األفكار التي تعرب

تصور ،ثم زاد يف التفخيم والتهويل
أو
ّ

يف نطقها زمن ًا أقل من الزمن الذي تستغرقه

أي يشء أعلمك ما شأن القارعة يف
أي ّ
ْ

عنها وتصورها ،فاملقاطع املقفلة تستغرق

لشأهنا فقال :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ،

املقاطع املفتوحة وتالئم مواقف احلزم

هوهلا عىل النفوس؟ إهنا ال تفزع القلوب

ولذلك كان استعامل املقاطع املقفلة يناسب

فتؤثر يف السموات باالنشقاق ،ويف األرض

واجل��زم والقوة أكثر من املقاطع املفتوحة

لون ًا من التعبري ال تؤديه املقاطع املفتوحة،
وك��ذل��ك ف��إن املقاطع املفتوحة تناسب

لون ًا آخر من التعبري ال يتأتى مع املقاطع

املقفلة( ((3وعندما نالحظ استعامل القرآن

الكريم هلذه املقاطع الصوتية وترتيبها عىل

فحسب بل تؤثر يف األج���رام العظيمة،
بالزلزلة ،ويف اجلبال بالدّ ك والنسف ،إىل غري

ذلك من معقبات هذا اليوم العظيم وقيل:

ُسميت القارعة قارعة ألهنا تقرع القلوب
(((3

واألسامع بفنون األهوال واألفزاع

ولو أعدنا النظر يف املقاطع الصوتية

النسق بام يالئم املعاين ال��واردة فيه ندرك

التي تتألف منها هذه اآلية الكريمة لوجدنا

آخر من أرسار أعجازه.

بنوعيها القصرية والطويلة فقد بلغت

سبب ًا آخر من أسباب تأثرنا به ونعرف رس ًا

ولنتأملقولهتعاىل:ﭜﭝﭞ

ﭟﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ[سورة
القارعة.]3-1 :

تصف اآلية الكريمة يوم القيامة وأي

عم-
( ((3ينظر :لغة القرآن الكريم يف جزء َّ
ص.357

أن الغالب عليها هي املقاطع املفتوحة
ستة عرش مقطع ًا من جمموع مقاطع اآلية

وعدهتا عرشون مقطع ًا.

ْال /قا /ر /-ع /-ةُْ /-
مل /قا/

ْ
را/ك/-مل/
ر/-ع /-ةُ /و /ما /أ ْد/

قا/ر/-ع/-ةُ/-

( ((3صفوة التفاسري-ص .595
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فاملقاطع املقفلة اقترصت عىل ْ
/أل/

ْ
مل (مرتني) /أ ْد /والباقي كله مقاطع

مفتوحة.

إن كثرة املقاطع املفتوحة يف هذه اآلية

الكريمة تفتح األبواب أمام اخليال لتأمل
األه��وال وهي متنح املتأمل فسحة زمنية

كافية لتصور الفزع واهللع ال��ذي حيل

بالبرش يف ذلك اليوم املوعود وإذا أضفنا
إىل ذلك ما يف صوت (القاف) من جرس
قوي صاعق وقد تكرر هذا الصوت ثالث

وسائرها مقاطع مفتوحة ويتضح ذلك من
خالل النظر إىل مقاطع اآلية كاملة.
(ي��و/م/َ-ئ��ـِ -
ِ/ذ ْن/ي��ـ/َ-ت��ـْ -
َ/ذك/
َ ْ

/إن/سا/ن/ُ-وْ -
َ/ر ْل ْ
َ/أن/نى/ل/َ-
كُ -

ْ
َ/قـو/ل/ُ-يا/ليـ/تـ/َ-
هذ/ذك/رى/يـُ -
ين/قدْ /د ْم/تـ/ُ-ل/ِ-ح/َ-يا/يت).

تأمل كيف توالت املقاطع الطويلة

املفتوحة يف ال��ك��ل�مات :اإلن��س��ان ،أن��ى،

الذكرى ،يقول يا ،ليتني ،حليايت (سا ،ين،

مرات ،وما يف صوت الراء من صفة التتابع
لِ َط ْرقات اللسان عند أدائه ،وقد تكرر هذا

املتحرس عىل ما فرط يف جنب اهلل( ..يا/

مدى انسجام النغم املنحدر من هذه اآلية

مع املد بالياء ليصور حالة الندم واحلرسة

الصوت يف النسق أرب��ع م��رات ..ندرك
مع املعاين وإحيائه بتلك األهوال.

ويف قوله ت��ع��اىل :ﯳ ﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹﭑﭒ
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ﭓ ﭔ[ سورة الفجر.]24-23 :

رى ،قو ،يا ،ين ،يا ،يت) وكأهنا نوح النادم

ين/يا/يت )/تأمل كيف يرتاوح املد باأللف
وما يصدر عن اإلنسان النادم من أصوات
نواح تعرب عن حرسته ،إذ يرتاخى صوت
النواح وينحدر ،ليعود فريتفع ممتد ًا إىل أعىل

ويرتاخى منخفض ًا إىل أسفل .وبني هذه

تعرب هذه اآلية عن موقف الندم الذي

املقاطع الطويلة املفتوحة املعربة عن الندم

يكون يف تلك احلالة ،ينوح ويبكي ويتحرس

(د ْم) يف كلمة ﭓ ليتحقق بصوت

يصيب اإلنسان حني فوات الفرصة وكيف

عىل ما فرط وعىل ما ض��اع ،وقد عبرّ ت

املقاطع ع��ن امل��ع��اين خ�ير تعبري ذل��ك أن

واحلرسة والنواح يرد مقطعان مقفالن (قدْ )

الدال املجهور املضغوط يف هذين املقطعني

املقفلني النغم املطابق لذلك الضغط املتتابع

البيايت
د .سناء محيد ّ

الذي حيز يف نفسه بسبب ما كان ينبغي أن

باملقاطع املقفلة أق��وى تعبري عن معاين

ويف القرآن الكريم آيات فيها لون من

الكافرين اجلاحدين نعمة اهلل وفضله

(يقدمه) حلياته(.((4

التعبري اهلادئ املريح الذي تطرب له النفس
وترتنم به ،وال يالئم ذلك اللون من التعبري

غري املقاطع املفتوحة املمتدة كام يف قوله تعاىل:

العقاب ال��ص��ارم ال��ذي ينزل بالظاملني

يف قوله تعاىل :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ[سورة الفجر.]13 :

تكاد هذه املقاطع املقفلة تصور احلزم

ﮇ ﮈ ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ

والرصامة يف ذلك العقاب املنصب عليهم

ﮘ ﮙﮚﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ

مثل ه��ذه امل��ع��اين ،ويساعد ع�لى تصور

[سورة الغاشية.]16-8 :

(الصاد) من فخامة يسانده جرس صوت

ﮏ ﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ

يف عنف ويف قوة وال تالئم املقاطع املفتوحة

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ذلك املوقف الشديد ما يف جرس صوت

لنالحظ املقاطع الطويلة املفتوحة

(السني) الذي يلفظ مفخ ًام قريب ًا من الصاد

وهي( :جو ،نا ،ها ،را ،عا ،ال ،ها ،جا،

فو ،وا ،ضو ،ما ،فو ،را ،ثو).

يف هذا املوضع ،فعند نطقهام تُطبق األسنان

العليا عىل السفىل بقوة وكأنه تعبري عن

ولنتأمل كيف عبرّ النغم املمتد من

إطباق العذاب عىل الكافرين ،يضاف إىل

النعيم ،وكيف انتثرت حروف املد نثر ًا

النسق ليوحي بجرسه االنفجاري بمعاين

السعادة،وإننا لنمتد بخيالنا مع املدّ ات

بالتعاون ما بني املقاطع واألصوات أفضل

ه��ذه املقاطع الطويلة عن امتداد حالة
خ�لال السياق لتعرب عن تعدد حاالت
فرتتسم يف خميلتنا صور حل��االت النعيم
املتعددة هناك ملونة بألوان الراحة واهلناء.

ولنستمع إىل القرآن الكريم وهو يعرب

( ((4ينظر :لغة القرآن يف جزء عم-ص .360

ذلك صوت (الباء) املشدّ د الذي يتكرر يف

ال��ش��دة والعنف ،وب��ذل��ك حيقق النسق

حاالت التعبري عن املعنى واإلحياء به.
رابع ًا :توازن اإليقاع

نقصد باإليقاع هنا :ال��زم��ن ال��ذي

تنطق به منظومة صوتية معينة ابتدا ًء من
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أول حلظة يف نطقها إىل آخر حلظة ينتهي

للشعر واملوسيقى ونحومها ،وأما التوازن
فيكفي أن تنصت إىل صوت قارئ مجُ ٍ
يد

واإلي��ق��اع ال��ذي نالحظه هنا يأيت

يف القرآن من مجال التوازن قد جياوز أحيان ًا

اجلملة أو الرتكيب التابع للجملة ،فكثري ًا

أساليب الرتتيل-وخاصة ما بني منها عىل

فيها نطق تلك املنظومة الصوتية فهو إذن
(األصوات+زمن النطق هبا).

من جمموعة األصوات التي تتألف منها

ما توضع اجلمل والرتاكيب يف نظام دقيق
يتساوى زمن النطق بأصواهتا ،فتحدُ ث

إيقاع ًا يستهوي النفوس و ُيبهر العقول،

مجال الوزن ،وانظر كذلك إىل الكثري من

قصار اجلمل-وسوف ت��رى هلا جاذبية
خاصة جتتذب إليها انتباهك ،ومتنح أذنك
من املتعة ونفسك من االرتياح ماال جتده

ومل��ا كانت اجلمل والرتاكيب تعرب عن

يف بعض الشعر والغناء.((4(

ل��ذة يف ه��ذه األفكار أو املعاين املوزعة

املرهف ما يف اإليقاع املتوازن من روعة

أفكار مستقلة تامة ،لذلك جيد السامع
توزيع ًا متناسق ًا عىل زم��ن النطق هبا،

وقد أدرك الشعراء من ذوي احلس

موسيقية ووف��رة نغمية فعمدوا يف بعض

وتستمع األذن لتكرار القالب الصويت

األب���ي���ات إىل ت��س��اوي ال���وح���دات بني

ب فيه اجلمل ،فهو إطار صويت
الذي ت َُص ُّ

التنسيق نغ ًام يضاف إىل العروض والقافية

بحركاته وسكناته ومدّ اته ،ذلك القالب
موحد حيتضن أفكار ًا متنوعة.
ّ
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يرتل القرآن الكريم وسرتى عندئذ أن ما

الشطرين ،وه��م بذلك حيدثون يف هذا

كام يف قول البحرتي :فأحجم ملا مل جيد فيك

وقد أشار الباحثون إىل مجال التوازن

مطمع ًا وأقدم ملا مل جيد عنك مهربا ويف النثر،

وال��ت��وازن فـ كليهام من ص��ور اإليقاع

وذكروها يف دراستهم للسجع حتت مسمى

يف القرآن الكريم حني قارنوا بني الوزن
ومها أيض ًا من القيم الصوتية التي تصلح

أن تكون جماالً للفن واجل�مال ،أما الوزن
فبحسبك أن تتأمل ما يمنحه من اجلامل

الحظ البالغيون القضية التي نحن بصددها

(القرينة) ،ألن القرينة عندهم هي القطعة
من الكالم امل��زاوج��ة لألخرى وه��ي يف
( ((4البيان يف روائع القرآن-ص .270

البيايت
د .سناء محيد ّ

النثر بمنزلة البيت من الشعر( .((4وقسموا

ﮬ[.سورة النازعات.]4-1 :

وطويل وعدّ وا القصري منها أوعر أنواع

ﮒ[ سورة االنفطار.]14-13 :

عىل القلب ،وأطيبها عىل السمع ،((4(وأما

ﯹ[ سورة الغاشية.]26 -25 :

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩ

ﭟ[ سورة التكوير.]4-3 :

القرائن إىل ثالثة أقسام :قصري ،ومتوسط،

التسجيع مسلك ًا ،وأصعبها مدرك ًا ،وأخفها

املتوسط فمثلوا له بقوله تعاىل  :ﮟ ﮠ
ﮪﮫﮬ ﮭ ﮮﮯﮰ ﮱ

ﯓ[سورة األعىل.]5-1 :

*ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ=ﮏ ﮐ ﮑ
*ﯲ ﯳ ﯴ ث���م ﯷ ﯸ

*ﭙ ﭚ ﭛ ﭝ ﭞ
*ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ

ﭫ[ سورة التكوير.]7 -6 :

وج��ع��ل��وا ال��ط��وي��ل منه م��ا زاد عىل

إن اإليقاع املتوازن للجمل يف اآليات

اكثر ،وذهبوا إىل أن القرائن إما أن تكون

سهل حفظه وترديده،
لذة ،وحيدث نغ ًام ُي ّ

ذل��ك حتى يصل إىل عرشين كلمة أو
متساوية يف الطول ،وإما أن تزيد إحدى
القرينتني عىل األخ��رى بغاية قريبة فإن

طالت فذاك غري حممود(.((4

السابقة يستهوي القلب ،وجتد له األذن

وتلك دقة معجزة مبهرة يف توازن اجلمل

يف النسق القرآين.

وتبدو الدقة يف توازن اجلمل كذلك

ويف دراستنا هذه نوجه االنتباه إىل ما يف

مكون ًا إيقاع ًا
عندما ينتظم النسق بأكمله ّ

مؤثر فلنتأمل اإليقاع املتوازن يف قوله تعاىل:

إيقاعات قصرية ،ومتوسطة ،فتزداد روعة

القرائن من إيقاع وما تؤديه من دور نغمي
ﮢ ﮣ

= ﮥ ﮦ

 -ﮨ ﮩ

=ﮫ

( ((4صور البديع (فن األسجاع) ص .195
( ((4الطراز-ص .23
( ((4ينظر الطراز-ص .29 ،25

ط��وي� ً
لا م��ت��وازن � ًا يشتمل ع�لى جمموعة

البناء املوسيقي يف ذلك النظم كام يف قوله

تعاىل :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ .ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛ ﯜ
[سورة الليل.]10-5 :
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ويزيد من روعة اإليقاع يف اآلية السابقة

الطول ،تتبعها الرتاكيب أو اجلمل القصرية

احلديث عنه الحق ًا ،وبذلك مجع هذا النظم

القصرية او املتوسطة وهكذا كام يف قوله

ويف غريها نغم الفواصل ال��ذي سنفرد
املعاين املتضادة يف مجل متوازنة ،فجاء النسق

القرآين يف أمجل إيقاع وأحىل نغم.
خامس ًا :تنويع اإليقاع

إذا كان اإليقاع املتوازن أحد روافد

املوسيقى فإن تنويع اإليقاع رافد آخر من

رواف��د املوسيقى يف النظم ال��ق��رآين ،ففي

بعض السور ،وبخاصة السور التي تقتيض

إيقاعات كثرية ،خيرج النظم القرآين عىل رتابة
اإليقاعات الذي ينتج عن تكرار القالب

الصويت وهو هبذا التنويع ُيثري التعبري بأنغام

موسيقية متنوعة تبعد عن النفس الشعور

بامللل حني تتعود األذن نمط ًا مألوف ًا من

اإليقاع املوسيقي فتتضاءل متعة النفس به.

وقد جاء تنويع اإليقاع عىل نمطني
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ثم اجلمل الطويلة ويعود النسق اىل اجلمل
تعاىل :ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
[سورة النبأ.]26-6 :

وإذا كانت الدراسات القرآنية قد ُعنيت

تصب
مر ّده يف كليهام إىل طول الزمن الذي
ُّ

بالفاصلة يف مثل هذه السورة ففي دراستنا

ال��ن��م��ط األول :امل���راوح���ة يف الكم

من نغم ولكننا نضيف رافد ًا موسيقي ًا آخر هو

فيه اجلمل.

هذه ال نقلل من شأن الفاصلة وما يصدر عنها

املوسيقي الناتج عن أص��وات اجلمل أو

تنويع اإليقاعات الناتج عن تباين طول الزمن

نطقها فتأيت يف النسق اجلمل متوسطة

املتنوعة الصادرة عن الفواصل مع اإليقاعات

الرتاكيب وت��ف��اوت الزمن املستغرق يف

الذي صبت به اجلمل وبذلك تتناسب األنغام

البيايت
د .سناء محيد ّ

املتنوعة الصادرة عن طول اجلمل.

القرآنية وربام ُسميت كذلك ألن هبا يتم

النمط الثاين :التدرج يف زيادة الكم

بيان املعنى ويزداد وضوح ًا وجال ًء وقوة،

الرتاكيب التابعة هلا وهذا يعني التدرج يف

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

املوسيقي الناتج عن أص��وات اجلمل أو
زيادة طول الزمن املستغرق يف نطقها مما
يسبب تصاعد ًا نغمي ًا متدرج ًا تطرب له

ونستدل عىل ذلك من قوله تعاىل :ﭘ

[سورة فصلت.]3 :

وم��ن ق��ول��ه تعاىلﯖ ﯗ ﯘ

النفس كام يف قوله تعاىل :ﭑ ﭒ ﭓ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ[ س���ورة

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

التوضيح والبيان،وقد اختصت لفظة

ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

أن تطلق لفظة السجع أو القافية عىل

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ[ س��ورة

للقرآن الكريم عن أن يكون شبيه ًا بحديث

ولنالحظ كيف ب��دأ النسق باجلمل

أن يكون رضب ًا من الشعر الذي ارتبطت به

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ف��ص��ل��ت ]44 :ف��ف��ي التفصيل معاين

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

الفاصلة بالقرآن الكريم ،ومل يكن مناسب ًا

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ

الكلمة التي ختتتم هبا اآلية القرآنية تنزهي ًا

النبأ.]38-31:

الكهان الذي ارتبطت به لفظة السجع ،أو

والرتاكيب القصرية فأحدثت إيقاعا قصري ًا

لفظة القافية( ،((4وهذا ً
فضال عن أهنا-أي

باجلمل الطويلة مما أحدث تدرجي ًا تصاعدي ًا

والس ْج َعة وتزيد عليهام بشحنة املعنى
القافية َ

النفس لتصعد يف ُس ّلم التأثر درجة درجة

وقد ورد ذكر مصطلح (الفاصلة) يف

ثم جاء باجلمل متوسطة الطول ،ثم بعدها

يف الكم النغمي وكأن ذلك النغم يرافق
حتى تصل إىل ذروة التأثر يف هناية النسق.
سادس ًا :نغم الفواصل

الفاصلة :هي الكلمة األخرية يف اآلية

الفاصلة-جتمع الصفات الفنية التي حتملها
ووفرة النغم والسعة يف احلركة(.((4

( ((4ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن-ج،96/2
 97الربهان يف علوم القرآن-ص.54
( ((4التعبري الفني يف القرآن-ص.208
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كتب البالغيني بوصفها ركن ًا من أركان

لكنه-يقصد التسجيع-ال حيسن وال

أركانه الثالثة وهي:

الرشيطة األوىل :ترجع إىل املفردات،

السجع ال��ذي اهتموا بدراسته وإرس��اء
1 .1القرينة :وتطلق ع�لى القطعة من
الكالم املزاوجة لألخرى ،وهي يف

النثر بمنزلة البيت من الشعر.

وه��ي أن ت��ك��ون األل��ف��اظ املسجوعة
حلوة امل��ذاق ،رطبة طنّانة ،صافية عىل

السمع ،حلوة ،رنانة ،تشتاق إىل سامعها

2 .2الفاصلة :وهي الكلمة األخرية من

األنفس ،ويلذ سمعها عىل اآلذان ،جمنبة

3 .3ال���روي :وه��و احل���رف األخ�ي�ر من

وال��رداءة أن الساجع يرصف نظره إىل

توسع ًا ألنه خاص بالشعر(.((4

وهيمل رعاية ح�لاوة اللفظ ،وج��ودة

القرينة ومجعها فواصل.

الفاصلة ،وذك���ر يف ب��اب السجع

عن الغثاثة وال���رداءة ،ونعني بالغثاثة
مؤاخاة األس��ج��اع ،وتطابق األلفاظ،

فالسجع إذن أع��م م��ن الفاصلة،

الرتكيب وحسنه فعند هذا متسه الرداءة

الركن األهم ،فإليها تنحدر موجات النغم،

الرشيطة الثانية :راجعة إىل الرتكيب،

والفاصلة ركن من أركان السجع ،ولكنها
وهبا خيتتم اإليقاع ،وعليها يتوقف جالء

املعنى فهي يف موقع جيعلها حتمل طاقة

هائلة يف داللتها ،ويف جرسها ونغمها.
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يصفو مرشبه إال باجتامع رشائط أربع:

وب��ال��ن��ظ��ر ألمه��ي��ة ال��ف��اص��ل��ة ُعني

البالغيون بوضع رشوط هلا لكي يكون

السجع ب��دي��ع� ًا ويف رشوط��ه��م نالحظ
تنبههم إىل أمهية جرس اللفظة ونغمها يف
هذا املوقع ،يقول حييى بن محزة العلوي:

( ((4صور البديع (فن األسجاع) ص .190

وتفارقه احلالوة.

وه��ي أن تكون األل��ف��اظ املسجوعة يف

تركيبها تابعة ملعناها ،وال يكون املعنى

تابع ًا لأللفاظ فتكون ظاهرة التمويه
وباطنة التشويه.

الرشيطة الثالثة:أن تكون تلك املعاين

احلاصلة عن الرتكيب مألوفة غري غريبة
وال مستنكرة وال ركيكة مستبشعة ،ألهنا إذا

كانت غريبة نفرت عنها الطباع ،وكانت غري
قابلة هلا ،وإذا كانت ركيكة جمّتها األسامع.

البيايت
د .سناء محيد ّ

ال�شري��ط��ة ال��راب��ع��ة :أن ت��ك��ون كل

واح��دة من السجعتني دال��ة عىل معنى
مغاير للمعنى الذي د ّلت عليه األخرى،
ألنه إذن يكون من باب التكرير ،فيكون
عىل هذا ال فائدة منه

(((4

وإذا كان العلوي-يف هذه الرشائط-قد

ذكر أمور ًا عديدة تتعلق بجامل السجع فإنه

قيل لعبد الصمد بن الفضل بن عيسى
ال��رق��ايش ،لمِ َ تؤثر السجع عىل املنثور،
وت��ل��زم نفسك ال��ق��وايف وإق��ام��ة ال��وزن؟
ق��ال :إن كالمي لو كنت ال آمل فيه اإل

سامع الشاهد ّ
لقل خاليف عليك ولكني

أريد الغائب واحلارض والراهن والغابر،
فاحلفظ إليه أرسع واآلذان لسامعه أنشط
(((4

قد خصص الرشيطة األوىل جلرس اللفظة

وهو أحق بالتقييد

ذلك ألن الصفات التي منحها القدماء

اللون من التعبري مقدم ًا عىل غريه حني

ولنغمها الرائق ،وحلسن وقعها عىل السمع،

لأللفاظ من كوهنا (حلوة املذاق) (رطبة)

(طنانة) (صافية) (طيبة) (ر ّن��ان��ة) كلها
صفات تعود إىل جرس اللفظة وتناسق

وقد جعل أبو هالل العسكري هذا

ذهب إىل أنه إذا سلم من التكلف ،وبرئ
من العيوب مل يكن يف مجيع صنوف الكالم

أحسن منه.((5(

أصواهتا ،ومجال نغمها بدليل أهنم ربطوا

وقد كثرت يف القرآن الكريم الفواصل

(صافية عىل السمع)( ،تشتاق إىل سامعها

فعليها يتوقف اكتامل املعنى ،وفيها ذروة

صفات اللفظة هذه بـ (السمع) فقالوا:

األنفس) (يلذ سمعها عىل اآلذان).

بوصفها وسيلة تعبريية بالغة التأثري،
النغم ،وهبا ينتهي إيقاع القرينة ،فهي إذن

وقد أدرك الذين عمدوا إىل السجع

مشحونة بالنغم واإليقاع ،وبام ال يمكن

التعبري ،ووقعه عىل السمع وأثره يف النفس

املوسيقي ،وكثري ًا ما تنزاح بعض األلفاظ

يف كتاباهتم الفنية قيمة ه��ذا اللون من
مما يسهل حفظه ورسوخه يف الذهن-
فقد روى اجلاحظ يف البيان والتبيني أنه
( ((4الطراز-ص .21

للفظة أخرى يف النسق أن توازهيا يف الكم

عن مواقعها املألوفة يف اجلملة لتهيئ

( ((4البيان والتبيني-ج.282/281/1
( ((5كتاب الصناعتني-ص .204
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الفرصة للفظة أخرى أن تأخذ املوقع ألن

معنوية ذكرها البالغيون هي( :التوكيد)

ففي قوله تعاىل :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

فإن يف هذا التقديم فوائد نغمية وموسيقية

األخرى هي املناسبة أن تكون (الفاصلة)

ﮜﮝﮞ[سورة الضحى.]10-9 :

تقدمت لفظة اليتيم (املفعول به) وانزاحت
عنموقعهااملتأخرغالب ًافهيأتبذلكالفرصة

للفعلﮙأنيكونفاصلةمناسبةتوازي
ﮞ وبذلك حصل يف النسق ما يأيت:

مضاعفة ذلك أن هذا التقديم حقق نسق ًا
فيه من اجلانب النغمي ما يأيت:

التدرج اإليقاعي املؤنس ،الذي ينتج

عن مجل متدرجة يف الطول ،فمن اإليقاع
القصري ﯼ ﯽ إىل اإلي��ق��اع

1 .1ت����وازن إي��ق��اع اجل��م��ل (ال��ق��رائ��ن)

امل��ت��وس��ط ﯿ ﰀ ﰁ إىل اإلي��ق��اع

من ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮛ ﮜ

ﰉ.انتهاء موجات اإليقاع املتدرجة

لتساوي الوحدات الصوتية يف كل

ﮝ ﮞ.

2 .2انتهى اإليقاع بنغم متشابه يطيب
سامعه (تقهر/تنهر) وبذلك ساعد

ال��ط��وي��ل ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

بنغامت متشاهبة انطلقت من الفاصلة يف
ﯼ ﯽ ﰁ ﰉ.

التناوب املتناسق يف ع��دد مقاطع

انزياح املفعول به عىل تكوين تركيب

ال��ف��واص��ل .ﯼ(ثالثة مقاطع)

متميزة فيها الدقة اإليقاعية واجلامل

فغلوه=فاسلكوه.ﰁ(ثالثة مقاطع).

ج��دي��د ون��س��ق حم� َّ�م��ل بموسيقى
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أو (االهتامم باملتقدم) أو (التخصيص)

النغمي ويف قوله تعاىل :ﯼ ﯽ

ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

خ��ذوه=ص��ل��وه .ﯽ(أربعة مقاطع)

ﰉ(أربعة مقاطع).

وبذلك تكون ه��ذه االنزياحات يف

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ[ س��ورة

مواقع األلفاظ قد حققت نظ ًام أو نسق ًا

فإذا كان يف تقديم املفعول به ﰀ

بالفواصل.

احلاقة.]32-30:

واجل���ار وامل��ج��رور ﰄ ﰅ فائدة

اكتملت فيه املوسيقى وبلغت ذروهت��ا
وعندمالحظةالفواصليفالقرانالكريم

البيايت
د .سناء محيد ّ

نجدها تأيت عىل أنامط متعددة ،وقد وضع

التي تتلقفها األذن بارتياح وتلتذ هبا

بمصطلحاهتم يف هذه األنامط وهي:

ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

البالغيون لكل نمط مصطلح ًا وسنأخذ

النفس ولنالحظ ذل��ك يف قوله تعاىل:

 -1التوازي :وهو عند البالغيني يعني

ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ[ س���ورة

ويف (ال��روي) وهذا النوع من الفواصل

ﮥﮦﮧ

اتفاق الفواصل ومتاثلها متام ًا يف (الوزن)

حيمل كماّ ً موسيقي ًا كبري ًا للتطابق التام بني

الفواصل يف عدد املقاطع ،ونوعها ،ويف
احلركات والسكنات مما جيعل ايقاع هذا

النوع من الفواصل متساوي ًا متام ًا لتساوي
الزمن ال��ذي تنطق به فض ً
ال عن صوت

الروي املتامثل أيض ًا فيضفي جرس ًا ونغ ًام

تطرب له األذن ونالحظ ذل��ك يف مثل
قوله تعاىل :ﮃ ﮄ ﮅﮆﮇ ﮈ

ﮉ[سورة الطارق .]12-11 :ﮋ

ال��ن��ج��م .]3-1 :ﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣ

ﮤ

ﮨ[سورة ال��ط��ور .]4-1 :ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
[س��ورة العلق .]2-1 :ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ[سورة الفلق:
 .]2-1ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ[سورة ال��ض��ح��ى.]10-9 :
ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ ﮏ[سورة

التكوير.]16-15 :

ول��زي��ادة التنغيم يف بعض اآلي��ات

ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ[سورة الطارق:

القرآنية وردت ألفاظ مماثلة هلذه الفواصل

ﯧ[سورة االنرشاح.]8 -7 :

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

 .]14-13ﯡ ﯢ ﯣﯤﯥ ﯦ

داخل النسق كام يف قوله تعاىل :ﭴ ﭵ

وي��زداد الكم النغمي ويعلو عندما

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ[سورة الب ّينة.]1 :

الفواصل ،أي عند وجود ما يسمى بـ (لزوم

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

تتامثل أص���وات أخ��رى غ�ير ال���روي يف
ما ال يلزم) فيؤدي هذا التامثل لألصوات
إىل إثراء التعبري باألنغام املوسيقية املحببة

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮨ ﮩ[سورة ه��ود .]2 -1 :ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ[سورة اهلمزة.]1 :
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 -2ال��ت��وازن :ت��وازن الفواصل عند

البالغيني يعني اتفاق الفواصل يف الوزن

دون ال��روي وإذا ك��ان متاثل الفواصل

واتفاقها يف الوزن ويف الروي يكسبها ثرا ًء
موسيقي ًا ،فإن يف التنويع والتغيري وانتقال
الفواصل من التوازي إىل التوازن تنشيط
للنفس وإيقاظ للذهن ،وإدخ��ال لعنرص

املفاجأة املثرية عندما يتوقع السامع التامثل

[س��ورة الواقعة .]38 -35 :ﭔﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ[ سورةالطارق.]4-2:ﭦﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭﭮﭯ[ سورة

القارعة.]5 -4 :ﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ[سورة

يف الفواصل وإذا هبا حتيد وحتقق تنوع ًا

النبأ.]19-18:

الكالم عن املوازنة بعض ال�شيء فقال:

عند البالغيني-ما اتفقت يف ال��روي

فصل ابن األثري
نغمي ًا له لذته اخلاصة وقد َّ
هي أن تكون ألفاظ الفواصل يف الكالم

املنقور متساوية يف ال���وزن ..وللكالم
بذلك ط�لاوة ورون��ق وسببه االعتدال،
ألنه مطلوب يف مجيع األشياء ،وإذا كانت
مقاطع الكالم معتدلة وقعت من النفس

موقع االستحسان وه��ذا ال م��راء فيه
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ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬ

لوضوحه.((5(

ومماوردتفيهالفواصلمتوازنةقولهتعاىل:

 -3التطريف :الفواصل املطرفة-

دون ال�����وزن ك��ق��ول��ه ت���ع���اىل :ﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯ[سورة اهلمزة .]3-2 :فالفاصلة
األوىل (عَدَّ ده) عىل زنة ( َف ّعله) والفاصلة

الثانية (أخلده) عىل زنة (أفعله)

ولكن املالحظ يف النسق القرآين أن

يعوض بتطابق
فوات الوزن يف الفاصلة ّ
املقاطع أو تشاهبها .فالفاصلتان السابقتان

ﮢ ﮣ ﮤﮥﮦ

خمتلفتان وزن� ًا ولكنهام متامثلتان يف عدد

 .]118 -117ﮡﮢﮣﮤﮥ

ومما يدخل يف باب الفواصل التي

ﮧ ﮨ[ س�����ورة ال��ص��اف��ات:
( ((5املثل السائر-ص .106

املقاطع ويف نوعها.

يتفق فيها حرف الروي تلك التي يتشابه

البيايت
د .سناء محيد ّ

صوت الروي لدرجة كبرية ،وذلك كام يف
صويت (امليم) و(النون) إذا وقعا َر ِو ّي� ًا،

رس ًا من أرسار إعجازه وعىل الرغم من

ترنم خاص ومها احلرفان الطبيعيان يف

يف إع��ج��از ال��ق��رآن إال أن موسيقى

كثر يف القرآن ختم الفواصل بحروف املد

حظيت وجوه اإلعجاز األخرى ،وهذا

فكالمها خيشوميان وفيهام ُغنة وهبام

املوسيقى نفسها وقال بعض العلامء:
واللني وإحلاق النون وحكمة وجودها

التمكن من التطريب بذلك ،كام قال

سيبويه إهن��م (أي ال��ع��رب) إذا ترنموا
يلحقون اإلل��ف وال��ي��اء وال��ن��ون ألهنم
أرادوا مد الصوت ،ويرتكون ذلك إذا

مل يرتنموا ،وج��اء يف القرآن عىل أسهل

موقف وأعذب مقطع

(((5

تنتهي ،وكلام تدبرنا القرآن وجدنا فيه
عناية الباحثني قدي ًام وحديث ًا بالبحث
ال��ق��رآن الكريم مل حت��ظ بعنايتهم كام
م��ا دفعني إىل تتبع رواف���د املوسيقى

والتنغيم يف القرآن والبحث يف ذلك
الرس اآلرس الكامن يف تنغيمه وإيقاعه

وموسيقاه ،ورب�ما ي��زداد اآلن إدراكنا

لقوله تعاىل :ﭢ ﭣ ﭤ ذلك

ألن الرتتيل يضيف إىل تنغيم القرآن
وإيقاعه نغ ًام وإيقاع ًا آخر طارئ ًا عليه

ويمكن مالحظة ذل��ك التناوب

من خالل األداء والقراءة ،فإذا اجتمع

املد يف س��ورة الفاحتة  :ﭖ ﭗ ﭘ

يف ال��ق��رآن الكريم م��ع ذل��ك التنغيم

البديع بني النون وامليم املسبوقني بياء

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ[ سورة الفاحتة].

وبعد فإن أرسار القرآن وعجائبه ال

( ((5تاريخ آدب العرب-ج.227/2

التنغيم واإليقاع الصويت الكامن أص ً
ال
واإليقاع الرتتييل ،مل يكن لألذن إال أن

تستمع وتنصت وتستمتع باجلامل الذي
يأرس الروح والقلب والعقل وسبحان

اهلل ت��ع��اىل إذ ي��ق��ول لعباده املؤمنني:

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ.

صدق اهلل العيل العظيم
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ال ّتنغيم يف لغة القرآن الكريم

1 .1القرآن الكريم

فهرس املصادر واملراجع

2 .2آراء يف العربية-عامر رشيد السامرائي-

صادق الرافعي-الطبعة الثالثة-ضبط

3 .3اإلتقان يف علوم القرآن-السيوطي

االستقامة-القاهرة 1953

مطبعة اإلرشاد بغداد 1965-م

(ت 911هـ) حتقيق حممد أيب الفضل
إبراهيم الطبعة األوىل-مكتبة ومطبعة

احلسيني القاهرة

4 .4األص��وات اللغوية-الدكتور إبراهيم
أنيس-مكتبة هنضة مرص بالفجالة.

وتصحيح حممد سعيد العريان مطبعة

1111التصوير الفني يف القرآن الكريم-سيد

قطب-القاهرة دار املعارف 1386هـ–
1966م.

1212التعبري امل��وس��ي��ق��ي-ال��دك��ت��ور ف��ؤاد
زكريا-دار مرص للطباعة الطبعة األوىل

5 .5اإلع��ج��از ال��ف��ن��ي يف ال��ق��رآن-ع��م��ر

1956م.

6 .6إع��ج��از ال��ق��رآن وال��ب�لاغ��ة النبوية-

أم�ين-دار الرشوق-بريوت-الطبعة

السالمي-تونس 1980م

مصطفى صادق الرافعي دار الكتاب

العريب-بريوت  1410هـ– 1990م

1313التعبري الفني يف القرآن-بكري شيخ
الثالثة1979-م

1414احليوان-اجلاحظ-حتقيق عبد السالم

7 .7الربهان يف علوم القرآن-بدر الدين

هارون-مطبعة مصطفى البايب احللبي

إب��راه��ي��م-دار إحياء الكتب العربية

1515اخلصائص العربية ومنهجها األصيل يف

الزركيش-حتقيق حممد أب��و الفضل
الطبعة األوىل 1957م.
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1010ت���اري���خ آداب ال��ع��رب-م��ص��ط��ف��ى

8 .8البيان والتبيني-اجلاحظ (ت )255
حتقيق عبد السالم ه��ارون القاهرة-

1961م.

9 .9البيان يف روائ��ع القرآن-الدكتور متام
حسان-الطبعة األوىل عامل الكتب-
القاهرة  1413هـ–1993م.

وأوالده بمرص  1938م.

التجويد والتوليد حممد حممد املبارك-

مطبعة هنضة مرص 1960م.

1616دراس��ات يف علم العروض والقافية-
امحد حممد الشيخ-الطبعة الثانية-الدار
اجلامهريية للنرش واإلعالن 1988م.

1717دراسة يف الصوت اللغوي-امحد خمتار
عمر-عامل الكتب القاهرة1976-م.

البيايت
د .سناء محيد ّ

1818دالئل اإلعجاز-عبد القاهر اجلرجاين
(ت -)471صححه وعلق حواشيه

املغرب1983-م.

عم-حممود
2626لغة القرآن الكريم يف جزء ّ

السيد حممد رشيد رض��ا-دار املعرفة-

أمح��د ن��ح��ل��ة-دار النهضة العربية-

1919الداللة الصوتية يف اللغة العربية-صالح

2727مباحث يف علوم القرآن-الدكتور

بريوت لبنان  1398هـ–1978م

سليم عبد القادر-منشورات جامعة

سبها 1988م.

1981م.

صبحي الصالح-الطبعة ( )15دار
العلم

للماليني-بريوت-لبنان-

2020صفوة التفاسري-حممد عيل الصابوين-

1983م.

2121صور البديع (فن األسجاع)-د .عيل

املجلد الرابع عرش اجلزء األول-مايو

2222الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم

2929حم��ي��ط ال��ف��ن��ون ( 2امل��وس��ي��ق��ى) دار

دار الرشيد سوريا حلب 1398م

اجلندي-دار الفكر العريب 1951م

حقائق اإلعجاز حييى بن محزة العلوي-
القاهرة 1914م.

2323كتاب الصناعتني-أبو هالل العسكري
(ت  395ه���ـ) دار أح��ي��اء الكتب
العربية-القاهرة 1371-هـ.

2424الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
األقاويل يف وجوه التأويل-الزخمرشي

(ت  538هـ) دار املعرفة-بريوت.

2525العروض والقافية-دراسة يف التأسيس
واالستدراك-حممد

العلمي-الطبعة

األوىل-دار الثقافة-الدار البيضاء-

2828جملة كلية اآلداب ،مجاعة فؤاد األول-
سنة 1952م.

املعارف بمرص-القاهرة.بحث بعنوان

(املوسيقى العربية من قبل اإلس�لام
حتى سيد دروي��ش) للدكتور حممود

أمحد حنفي

3030مناهج البحث يف اللغة-الدكتور متام
حسان-القاهرة 1955م.

3131موسيقى الشعر-الدكتور إبراهيم
أنيس-مكتبة األنجلو املرصية-الطبعة

الثالثة1979-م.

3232املوسيقى والغناء عند العرب-أمحد
تيمور-الطبعة األوىل1963-م.
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يعرض السيد الباحث يف مقدمة بحثه ملفهوم العوملة

وتعريفها كمصطلح من أهم املصطلحات يف لغة اإلعالم
احلديث .بعد ذلك يبسط احلديث يف ما يظهر من امتداد

جتليات ثقافة العوملة اىل تاريخ أبعد من القرن احلادي

والعرشين وقد يمتد اىل عصور سبقت التاريخ امليالدي،
ويستشهد يف ذلك بتاريخ ذي القرنني والنبي سليامن.

بعد ذلك يستقريء السيد الباحث مظاهر العوملة يف

القرآن الكريم وكيف دعا اىل الوحدة يوم اوحى اىل الناس
بأن املجتمع البـرشي عرب التاريخ كان جمتمع ًا واحد ًا ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ[ سورة يونس:

 . ]19وهكذا ينطلق الباحث يف بسط حديثه مستشهد ًا

بآي القرآن الكريم واحلديث الرشيف ومأثورات األئمة
املعصومني ليصل اىل حقيقة ظهور املنقذ يف آخر الزمان
وتداعيات ذلك الظهور عىل االرض.

مفهوم العوملة وتعريفها:

وشعارا يتداوله الصحافيون والسياسيون

م��ن ك� ّ�ل شاكلة ،وه��ن��اك توكيد واس��ع

ُي��ع��دّ مصطلح ال��ع��ومل��ة م��ن أه��م

املصطلحات املتداولة يف لغة االع�لام

االنتشار يفيد أننا يف حقبة يتحدد فيها

واالقتصادية هذا املصطلح بوصفه املادة

ص�يرورات كونية ت��ذوب فيها الثقافات

احلديث ،وقد تناولت االدبيات السياسية

الشطر االعظم من احلياة االجتامعية بفعل

القومية واالقتصادات القومية واحلدود

االس��اس والقاعدة االصلية لالنطالق

القومية ،وتقف فكرة وجود عملية رسيعة

نحو الدراسات السرتاتيجية املعنية بشؤون

وجديدة من العوملة االقتصادية يف القلب

عاملنا املعارص ،ور ّبام عدّ ت العوملة حمور

التصور ،ويزعم ّ
أن اقتصادا كونيا
من هذا
ّ

الفكر السيايس واالقتصادي واالجتامعي

بحق قد برز ،أو انه بسبيله اىل الربوز(((.
ّ

جر إىل مناقشات
للعامل الغريب احلديث ،ممّا ّ

وإث��ارات علمية يف رشقنا االسالمي وما

وهناكمصطلحاتاجنبيةمتعددةحتمل

ما العوملة؟ :أضحى مفهوم العوملة موضة

((( بول هريست وجراهام طومبسون ،مالعوملة،
االقتصاد العاملي وامكانات التحكم .ترمجة
فالح عبد اجلبار-سلسلة ع��امل املعرفة-
الكويت-2001-ص .9

زالت قائمة اىل اليوم .يقول مؤلفا كتاب

املفهوم نفسه أو تتشقق منه وتكاد تقاربه.

رائجة يف العلوم االجتامعية ،وقوال مأثورا
جوهريا يف وص��ف��ات خ�ب�راء االدارة،
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وعاملية اإلسالم
العوملة القرآنية
ّ

1 .1مصطلح ،Vosmopolitismus

وتذوب فيها احلدود واملوانع ،وتتالقى

مشتق من نفس الكلمة الالتينية.

شبكات مواصالت واتصاالت رسيعة

ويعني سياسة العوملة ،وهو مصطلح
،Globalisation

وسهلة .وي��رى بعض أصحاب االجتاه

3 .3مصطلح  ،Internationalويعني

تغيري دراماتيكي يف بيئة االنتاج العاملي،

وه��ذه املصطلحات امل��ذك��ورة تكاد

التطور االرتقائي
بمرحلة جديدة من
ّ

واح��دة ويمكن تلخيصها او اختزاهلا يف

ّ
أن ذلك ينطوي عىل انفكاك الرشكات

2 .2مصطلح

ويعني العوملة أو السياسة الكونية.

التدويل ،أو الدويل ،أو العاملي ايض ًا.

تشتمل عىل مضمون واح��د ،وأه��داف
مصطلح العوملة(((.

العوملي ّ
بأن من معطيات العوملة حصول
وي��ع��ت�برون ه��ذا التغيري بمنزلة بشري

للرشكات ع��اب��رة ال��ق��وم��ي��ات ،وي��رون
والشبكات عن القواعد القومية املم ّيزة،

والعوملة او العاملية او الكونية او

واالنتقال اىل اقتصاد كوين أصيل يرتكز

البرشي ال��ذي يناضل من أجل امتالك

وع�لى رغ��م ح��داث��ة مفهوم العوملة

الفكر ال���دويل ه��و نتاج طموح الفكر
العامل ووضعه يف مسار واحد ،أو دائرة
واح��دة ،او ساحة واحدة يمكن اللعب

هبا بسهولة او تذليلها والسيطرة عليها.
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بحرية ،تعززها
هبا الكائنات البرشية
ّ

فتناثرت االفكار القائلة ّ
بأن العامل ينبغي
أن يكون قرية واح��دة ،أو كتلة برشية

تتحرك يف مدينة او دولة تتساقط
موحدة
ّ
ّ
((( ينظر تفصيل هذا :عامر رشيد مب ّيض ،موسوعة
الثقافة السياسية االجتامعية االقتصادية
العسكرية ،ط محص  1999ص .962

عىل رشكات كونية بحق(((.

وطراوته اال أن التتّبع واالستقراء يظهر
لنا امتداد جتليات فكر وثقافة العوملة اىل

تاريخ ابعد من القرن احلادي والعرشين

امل��ي�لادي ،وق��د يمتدّ من ق��رون سابقة

لتشكيل التاريخ امليالدي ،فأبرز عوملة
اشار اليها القرآن الكريم هي عوملة دينية
قادها يف زمانه ذو القرنني ،والتي جاءت

((( بول هرست وجراهام طومبسون (مصدر
سابق) ص .132

عادل عبد الرمحن البدري

يف قوله تعاىل :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ

ّ
بان ذا القرنني هو االسكندر بن فيليبوس

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

بلغ أقىص املرشق واملغرب والشامل ،وبنى

ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﭑﭒ

ﭝ[ سورة الكهف.]85 -83 :

اليوناين تلميذ ارسطو طاليس ،وهو الذي
االسكندرية وغزا االمم البعيدة وبنى املدن

وهنا ر ّبام كانت ّاول صورة او ّأول

الكثرية((( فام تيسرّ له من قدرة وسطوة
متكن هبا من بسط عوملته أو فكرة العاملي

القرنني مل يكن نب ّيا ،وإنام كان عبدا صاحلا

واحدة ،وكأهنا تبدو دولة واحدة آنذاك،

مرحلة من مراحل العوملة التي قادها هذا

الشخص الذي امسك بقبضة العامل ،وذو
�ب اهلل فأح ّبه ،وناصح اهلل فناصحه
أح� ّ

يف إخضاع االرض ووضعها يف دائ��رة

ور ّبام يمكن لنا تسميتّها إمرباطورية ذي

اهلل ،يقول ابو جعفر الباقر :امر قومه

القرنني .وأشخاص مثل االسكند يقال

ثم رجع اليهم فرضبوه عىل قرنه
زماناّ ،

انعكست يف أسامء املدن التي اسسوها،

بتقوى اهلل فرضبوه عىل قرنه فغاب عنهم
خي
اآلخر ،وفيكم من هو عىل سنته ،وأنه رّ

بني السحاب الصعب والسحاب الذلول
فاختار الذلول فركب ال��ذل��ول ،وسئل

عيل عنه فقالّ :
سخرت له السحاب،
وقربت له االسباب ،وبسط له يف النور،
ّ
وكان يبرص بالليل كام يبرص بالنهار((( .ويف

وقوة
هذا اشارة اىل ما كان عليه من تسلط ّ
وانفتاح يف االرض .وذكر الفخر الرازي

((( قصص االنبياء للراوندي ،منشورات مكتبة
العالمة املجليس ،الطبعة االوىل 322 :1
و.323

عنهم أوج��دوا أو صنعوا حضارة عاملية
ويف خضوع الدول واالمم هلم حينذاك،
وبام أوجدوا من معامل تنسب اليهم ،وقد

أ ّدت فتوحات االسكندر وتقسيم تركته
بعد موته اىل انتشار احلضارة االغريقية

يف اجزاء كبرية من آسيا وإفريقيا ،ممّا جعل

املؤرخني يطلقون عىل تلك الفرتة حتى
ّ
الفتح االسالمي اسم العرص اهللينستي،

ويف ذل��ك العرص وج��دت ع��دة مراكز
للحضارة االغريقية اشهرها االسكندرية

((( التفسري الكبري ،طبعة دار الكتب العلمية
طهران .163 :21
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وعاملية اإلسالم
العوملة القرآنية
ّ
(((

وبرقة وانطاكية ونصيبني وجنديسابور

اهم مدن
وكانت مدينة االسكندرية من ّ

العامل منذ ان انشاها االسكندر سنة 322
ق.م اىل ان فتحها عمرو بن العاص ،أي

يف م��دّ ة الف سنة ،وك��ان يمكن عدّ ها-

وهي مركز لتجارة البحر املتوسط بأرسه-

ثانية م��دن االم�براط��وري��ة الرشقية ،أي
املدينة التي تايت بعد القسطنطينية ،وكان

البطاملة قد اجتذبوا اليها اشهر علامء العامل

وفالسفته ،وكانت تشتمل عىل اشهر
املكتبات واملدارس(((.

ت��ع��اىل :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
(((

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

[س��ورة

النمل ]17 :وقوله تعاىل :ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ[(((سورة سبأ ]12 :ومع

ّ
أن التعبري القرآين كان مضغوطا يف مفرداته
ببالغة متناهية يف التعبري عن الطاقة اهلائلة
التي وهبها اهلل تعاىل لعبده سليامن  ،إال

وهناك شخص آخر كانت له هيمنة

ّ
يتشوق له القارئ هلذه املقدرة
أن تفصيال ّ

النبي سليامن بن داود  الذي طوي له

وإخضاعه غري متوفرة يف النصوص ،يقول

وق��درة أك�بر من هيمنة ذي القرنني هو
الزمان واملكان وانقادت له املخلوقات
والطبيعة مل��ا ح��وت واوت��ي��ت م��ن ق��درة

فكانت كلها مأمورة جتري بني يديه طائعة
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زمانه وقادها سليامن  كام جاء يف قوله

ذليلة ،ويف القرآن الكريم أشارت اىل هذه
املرحلة من العاملية أو العوملة التي شهدها

((( بشري التلييس ومجال الذويب ،تاريخ احلضارة
العربية االسالمية ،دار امل��دار االسالمي
بريوت ص .288
((( غوستاف لوبون ،حضارة العرب ،ترمجه
عادل زعيرت،ط الرابعة مرص ص.213

التي متكن هبا سليامن من تذليل العامل

((( ال��وزع ج��اء يف اآلي��ة بمعنى ال��ردع وال��ر ّد
والكف ،قال ابن دري��د :وزع��ت الرجل
ّ
أزعه وزع��ا ،إذا كففته عماّ يريده ،ترتيب
مجهرة اللغة ( 584 :3وزع) ،ومنه جاء

ق��ول عيل :كأنني املقود وه��م القادة،
أو امل��وزوع وهم الوزعة .هنج البالغة ط

صبحي الصالح  520ح .261
((( قال الشيخ عيل بن ابراهيم :كانت الريح حتمل
ك��ريس سليامن فتسري به يف الغداة مسرية
القمي،
شهر وبالعيش مسرية شهر .تفسري ّ
منشورات االعلمي بريوت .174 :2

عادل عبد الرمحن البدري

السيد حممد حسني الطباطبائي :مل يرد يف

التي تنتهي عندها احلدود واملوانع والقيود.

التد ّبر فيها هيدي اىل عا ّمة قصصه ومظاهر

وأوربا الغربية عىل وجه التحديد ،متمثال

القرآن من قصصه إال نبذة يسرية ،غري ّ
أن

شخصيته الرشيفة ،منها وراثته ألبيه داود..
وفيها إيتاؤه امللك العظيم ،وتسخري اجل ّن
والطري( .((1حتى أن سليامن  أخضع

واالجت���اه ال��ث��اين يف غ��رب االرض،

بالفكر الليربايل الرأساميل الذي يبشرّ وما

زال بالرفاه ورف��ع احلواجزم املانعة من
حرية
اإلبداع ،ويكرس القيود التي تأيت عىل ّ

ّ
مسخرة له
هذه القوة الكبرية التي كانت

اإلنسان هبذه االوطان واجلدران التي متنع

حممد بن عيل بن
روى الشيخ أبو جعفر ّ

يمكن أن يقالّ :
بأن جتدّ د الفكر العاملي

احلج ،فقد
يف طقوس عباداته ألداء فريضة ّ
بابويه الصدوق عن أيب جعفر الباقر  ان

حج البيت يف اجل ّن واإلنس
سليامن  قد ّ
والطري والرياح(.((1

من تقدّ م اإلنسان باعتقادهم وم��ن هنا
يؤرخ من بدايات القرن التاسع
أو العوملة ّ

ترسخ النهضة
عرش امليالدي وتزامن ّا مع ّ
الصناعية يف أوربا وحني تنامت االفكار

وإذا كانت مرحلة العوملة الدينية ،أو

السياسية واالقتصادية لدى مفكري الغرب

أزمنة ليست بقريبةّ ،
فإن عوملة جديدة يف

معطيات التقدّ م العلمي والصناعي الذي

العاملية الساموية املشار هلا آنفا قد جتلت يف

عصورنا احلديثة قد انبثقت بشكل نظري
باجتاهني:

يف وضع نظام عاملي جديد يتناسب مع
فالتطور الصناعي
أبدعه االنسان الغريب،
ّ
والعلمي الذي شهدته ربوع الغرب كانت

االجتاه االول يف رشق االرض ،واوربا

حافز ًا للتفكري يف ربوع أخرى تنتقل هلا هذه

املاركيس االشرتاكي الذي بشرّ بالشيوعية

ماكنة الصناعة تطلبت البحث عن أسواق

الرشقية عىل وجه التحديد ،متمثال بالفكر
( ((1امل��ي��زان يف تفسري ال��ق��رآن ،منشورات
االعلمي بريوت .367:15
( ((1من ال حيرضه الفقيه ط مجاعة املدرسني قم
 235 :2ح .85 22

البضاعة .فاالنتاج الواسع الذي أفرزته

ومستهلكني لترصيف ه��ذه املنتوجات
التي تكدّ ست ،فلم تعد حاجة املستهلك

الغريب تشبع هنم التاجر والصانع االوريب،
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وعاملية اإلسالم
العوملة القرآنية
ّ

عالوة عىل احلاجة املتزايدة للامدة األولية

ان تنيشء من بعض أطروحات العوملة

واالت���ص���االت آن����ذاك أوج���ب وخلق

االس�لام��ي ،وط���رح التجمع االن��س��اين

حتسن طرق املواصالت
للصناعة ،وكان ّ
مناخات مساعدة لنشوء نظرية االقتصاد

َّ
بدي ً
وكأن املعوملني مل
ال عن هذه الدائرة،

العاملي ،هذا االقتصاد الذي يربمج التوزيع

يقفوا عند نصوص القرآن الكريم التي

وتوظيفها واستثامرها لتدخل يف نسيج

لنصوص ال��ق��رآن الكريم َّ
أن ع��دد ًا من

واالستهالك واستخدام القوى العاملة

الصناعة الناشئة .وعىل ّ
كل حال فالبدايات
التارخيية ملفهوم العوملة املعارصة ارتبطت

تطرح هذا املفهوم .ويظهر جليا للمتتبع
اآلي���ات الكريمة ت��وح��ي للقارئ ب� َّ
�أن

املجتمع البرشي عرب التاريخ كان جمتمع ًا

بنزعة االستعامر االقتصادي الذي يطمح

واح���د ًا ،وليس من العسري استخالص

العاملية ،وحتقيق استثامر أكرب للرشكات

معامل املجتمع العاملي عرب األزمنة الغابرة،

للسيطرة السوقية وفتح املجال للمنافسة
العمالقة وتشغيل ماكناهتا االنتاجية

ودفعها اىل تطوير أدائها لدفعها للحركة

ه��ذه ال��وح��دة االجتامعية التي تعكس
فنصوص القرآن الكريم حكت عن هذا
املجتمع العاملي أو املعومل بلغة العرص كام

يف كافة بقاع العامل .ولذلك ظهر هناك من

يف قوله ت��ع��اىل :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

تلم شمل الالعبني املمثلني لشتى الرشكات
ّ

فاألصل التكويني للوجود البرشي

يصف العوملة الرأساملية بالقولّ :
إن العوملة
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فكر ًا داعي ّا اىل تفتيت التكتل والتجمع

واألمم ،كام لو كانوا فرق كرة قدم تتنافس

يف إطار التصفيات الدولية(.((1

[سورة البقرة.]213 :

هو االحتاد والتجانس واالجت��اه الواحد،
وم��ا التباين واالخ��ت�لاف الظاهري إال

وممّ��ا يؤسف ملوجات الفكر املعومل

طارئ عىل اجلسم البرشي املتآلف كام نفهم

( ((1هانس بيرت م��ا نتني وه��ارل��د شومان،
فخ العوملة ،االع��ت��داء عىل الديمقراطية
والرفاهية ،ترمجة عدنان عباس عيل ،سلسلة
عامل املعرفة الكويت  2003ص .310

ﯨ ﯩ[ سورة يونس.]19:

من قوله تعاىل :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

وحني هيفو عقالء البرش ومصلحوهم

عادل عبد الرمحن البدري

اىل دعوة عاملية إنسانية تلغي الفوارق بني

املخلوق من نوع واحد ،أو أصل واحد،

تأ ّمل اخلطاب ال��ق��رآين الطافح بالرمحة

االختالف عىل أمور تكوينية ،أو وراثية،

احلس االنساين لدهيم ،عليهم
العباد
وتفجر ّ
ّ

واحلنو عىل العباد ،والذي يذكّر
والعطف
ّ
بالوحدة واملشاكلة البرشية يف الوجود،
وم��ن ه��ذا اخل��ط��اب ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭝ

نص عليه القرآن الكريم ،بل يقوم هذا
كام ّ

حيملها ك� ّ�ل من األب واألم ،أو نتيجة
للبيئة التي يعيش فيها وال دخل لإلنسان
فيها ،وليس بقادر عىل تغيريها ،لكوهنا

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

خارجة عن إرادته واختياره ،وبالتايل فهي

وق��ول��ه أي���ض��� ًا :ﮮ ﮯ ﮰ

ينضم إليها اختيار املرء نفسه،
ذاهتا ،مامل
ّ

امل��ؤم��ن��ون.]52:ول��ذا تكون األطروحة

متردا عليه .وهلذا أكد القرآن
اهلل تعاىل أو ّ

ﭤ[سورة االنبياء.]92 :

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ[ س���ورة
اإلثنية أو العنرصية غري مقبولة ،وبمثابة

نغمة شا ّذة يف جممل الرؤية القرآنية .وليس

بخاف عىل أهل البصرية والعلم أن الثقافة
العنرصية هي باالصل تقوم عىل مت ُّيز عنرص
ما عىل غريه من العنارص ،نتيجة بروز أو
إبراز سامت مع ّينة ،تظهر أو توهم إظهار

امتياز العنرص املفرتض عىل سائر العنارص
االخ��رى ،وقد تتمظهر بمظاهر خمتلفة:

العرق ،اللون ،اللغة ،القومية ،التاريخ،
اجلغرافيا وغريها .ومن الظاهر واجليل

أله��ل العقول واألل��ب��اب ّ
أن العنرصية

ه��ذه ال تتفق مع وح��دة النوع االنساين

ال تشكل فضيلة أو رذيلة لصاحبها بحدّ

ومتتعه بالفضائل أو بالرذائل ،امتثاال المر

الكريم ّ
أن امليزان وامل�لاك يف التفضيل
والتكريم هو العمل وتقوى اهلل( ،((1قال

تعاىل :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ[ سورة احلجرات،]13 :
لذا مل يكن النبي يسمح بتنامي الشعور

القومي أو القبيل ،الن��ه َع���دّ ُه ارتكاسا

وارت����دادا ،فيضعضع الشعور الديني

الواسع الذي ينسج رابطة أممية قو ّية ،ال
( ((1ينظر حاتم اسامعيل ،االدي��ان الكربى قبل
االس�لام ،منشورات أجماد للطباعة والنرش
والتوزيع بريوت،ط االوىل  2009ص.140
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ّ

يمكن للقبيلة أو اإلقاليم مهام كان متساحما

مع اآلخرين من ان يشدّ ها ،ومن هذا يفسرّ

[سورة الزخرف ]33 :بأنه ال يمكن مجع

ما جاء يف احلديث عن النبي قوله :من

الناس عىل رشيعة واح��دة مع اختالف

من عنقه .وقال :من كان يف قلبه ح ّبة

العارض والقاطع للوحدة البرشية امتناع

ب له فقد خلع ربق االيامن
تعصب أو ُت ُع ِّص َ
ّ
من خردل من عصبية بعثه اهلل يوم القيامة
مع أعراب اجلاهلية(.((1

املصالح( .((1وال يعني هذا االختالف

انبثاق الدولة او احلكومة العاملية الواحدة

التي تنظم املصالح البرشية املتفاوتة

وتتحدّ ث بعض النصوص القرآنية

واملتقاطعة ،والتي أ ّدت اىل اندالع احلروب

املجتمع الواحد املتامثل يف خطوطه العامة،

وال��ض�لال ،وتناهى اىل ام��م وكتل تبدو

عن أمنيات االنبياء واملصلحني يف إجياد
هذا املجتمع الذي يتناغم ويتجانس يف

جمموعة برشية متآلفة ومتكاملة ،ر ّبام

تتجه باجتاه واح��د واع��د ،كام يفهم من

قوله تعاىل :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

املوحد فرت ّدى يف الرشك
وتشقيق املجتمع ّ

وكأهنا قابلة لالنقسام األكثر تش ّعبا وتعقيدا.

فاملرتشح من نصوص القرآن ّ
أن االنتساب

ال��ب�شري يرجع اىل أص��ل واح���د ،ودف��ع
اجلموع البرشية يف مسار التوحيد والصالح

ﮥ[ س��ورة امل��ائ��دة ،]48:وم��ن هنا

واالنسجام العقيدي ،يعني ارجاعها اىل

اال ّ
أن

بأهنا من نفس واحدة ،أو أصل واحد ،كام

فإمكانية التفاهم واالنسجام البرشي

قابلة للتحق وفقا هلذه االية
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ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

(((1

التصادم واالنانيات والنزعات الرشيرة

متنع من التفاهم واالنسجام ،وقد فسرّ

فطرهتا السليمة التي عبرّ عنها القرآن الكريم

قال تعاىل :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

الشيخ الطويس (رمح��ه اهلل) قوله تعاىل:

ﭠﭡ[سورة النساء.]1 :

( ((1أص��ول الكايف للكليني ،ط دار الكتب
االسالمية طهران .308 :2
( ((1وارشن���ا اىل بعض االي���ات التي حتمل
دالالت عوملية او عاملية آنفا.

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

وأشار القرآن الكريم يف قوله تعاىل:

( ((1تفسري التبيان  546 :3ط النجف.

عادل عبد الرمحن البدري

ﮢ ﮣ ﮤ[ س��ورة البقرة.]21 :

ﰇ[ سورة القصص.]70 :

التارخيي ،فاخلليقة واحدة ،واالمتداد الذي

بشكل خمترص مفهوم املجتمع .واملقصود

إىل وح���دة ال��وج��ود ال��ب�شري وام��ت��داد

أوجدته االرادة الساموية ما زالت قائمة.
واالنسان املعارص الذي نتعايش معه هو
االول آدم  ،وما صور
امتداد لالنسان ّ
امل��وج��ودات البرشية التي تداولت هذه

االرض وتناسختها يف منرصم العصور

إال أجيال خلت فتناسلت يف خصائصها
بعضها ع��ن بعض ،وه��ذه امل��وج��ودات
واملخلوقات التي خلقت مع اإلنسان أو
من أجله ،كأهنا كلها حتكي عبودية االنسان

وما معه من خملوقات ترى أو ال ترى،

ومن املناسب هلذا البحث أن نبحث

هو املجتمع البرشي ،وأصل الكلمة من
االجتامع واجلامعة واجلامعية واملجموع...
ويتطلب املجتمع وجود مجاعة من البرش

يعيشون ضمنه ،كام وأهن��م حييون حياة

مجاعية فتصبح هناك ص�لات مستمرة

جتمعهم مع بعضهم البعض...

وذكر آخرون يف تعريف املجتمع :بانه

يتكون من بني االنسان يف وجودهم الذي
ّ
يقوم عىل التضامن واالعتامد املتبادل .وقال
آخ��رون يف وصفه بانه عبارة عن نسيج

قال تعاىل :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

مكون من صالت اجتامعية ،تلك الصالت
ّ

ﮡ ﮢ ﮣ[ س���ورة االرساء:

ويف ضوء هذه التعريفات ،فامكانية

خ��ض��وع املخلوقات وطاعتهم خلالق

املتعارف واملألوف تبدو ممكنة ،ويتحقق

ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
 ]44وهذا التسبيح البديع املتناغم يرتجم
واحد أراد هلذه الكائنات ومعها اجلموع

البرشية أن تعمر االرض وتستجيب لنداء
واحد هو نداء الرسول الذي تبعثه السامء

بالدعوة التي تقول :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

التي حيددها االدراك املتبادل(.((1

انبثاق جمتمع عاملي أممي اوسع من النطاق
ذلك إذا كانت األهداف واملشاعر مشرتكة،

وي��ت��ن��اول األدب وال��ب��ح��ث السيايس
واالجتامعي احلديث مبدأ التعايش الذي

( ((1ينظر حممد نجيب أب��و عجوة ،املجتمع
االسالمي ،مكتبة مدبويل القاهرة.16 :
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ّ

يشكل مقدمة املجتمع االنساين العاملي ،أو

ّ
أدل عىل ذلك من مالحظتنا حلياة الطفل،

املعارصة .ومل يستبعد املتفائلون يف مبدأ

فطري ًا منذ والدته ملفهوم التعايش(.((1

املجتمع املعومل بلغة أصحاب نظرية العوملة

التعايش أن تلتقي املشاعر اإلنسانية عند

تنصب
نقطة التالقي املشرتكة ،والتي ر ّبام
ّ
فيها االجتاهات مجيعها.

و ُيثار موضوع اهليمنة االسالمية ،أي

الفرض ّية القائلة ب� َّ
�أن غري املسلمني كيف

يمكنهم أن يتق ّبلوا أفكار املسلمني القائلة

وي��ض��ع ال��دك��ت��ور حم��م��ود البستاين

َّ
بأن الديانات كلها منسوخة ،وأن ما حيق

البرش متحقق ًا فيقول ،إن السامء التي

وحده دون غريه .وأفكار املسلمني ال تعني

جمموعة من املبادئ جتعل التعايش بني
ابدعت الكائن البرشي ركبت فيه نزعة

احل��اج��ة اىل االج��ت�ماع جتسيد ًا للمهمة
العبادية التي تتطلب مفروضية اجتامعية
ب���دء ًا م��ن عملية التناسل الستمرارية
البرش ،مرور ًا بعملية توصيل مبادئ السامء

اليهم ،وانتها ًء بمامرسة املبادئ االجتامعية

له القيمومة واهليمنة هو الدين االسالمي
بالرضورة رفض الوجودات الدينية القائمة

عىلأرضالواقع،فليستهناكأصالعدائية،

أو حماربة أو عمليات تصفية واستئصال

للوجود الغريي ،فالفكر االسالمي ينفتح
ويتفاهم مع الفكر اآلخر املغاير ،ومن هذا

االعتبار كتب النبي حممد امليثاق العاملي،

املفروضة عليهم يف عملية االختبار االهلي

أو عهد العوملة االسالمية اىل زعامء العامل

نتصور إمكانية حترير التجربة
يمكن أن
ّ

فقال :تعالوا اىل كلمة سواء بيننا وبينكم ،أن

التي ُخلق االنسان أساس ًا من أجلها ،إذ ال
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وهو مل ينضج بعد عقلي ًا ونفسي ًا ،فيستجيب

العبادية ،اال من خالل العالقات التي

تفرضها عمليات التناسل والتوصيل
وممارسة املبادئ ،وحيث ال يمكن حترير
هذه العالقات اال من خالل نزوع فطري

حيمل البرش عىل التعايش فيام بينهم .وال

آن��ذاك ،وهم :كرسى ،وقيرص ،والنجايش
ال نعبد إال اهلل ،وال نرشك به شيئا ،وال يتخذ

بعضنا بعضا أربابا من دون اهلل(.((1

( ((1االسالم وعلم االجتامع ،جممع البحوث
االسالمية بريوت.71:
( ((1كنز العامل للمتقي اهلندي،مؤسسة الرسالة
بريوت  632:10ح .30330
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فاملسلمون يعتقدون بالتوحيد كامنع

تظهر أمهية هيأة التحكيم والتقويم ،او

ويستندون اىل نبيهم االكرم الذي

ع�لى ه��ذا املجتمع امل��ع��ومل أو املجتمع

واخلاصة
وصائن وحافظ للحقوق العامة
ّ
يقول :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو:

عيل
ال اله اال اهلل ،فاذا قالوها فقد َح ُر َم ْت ّ
دماؤهم وأمواهلم.((2(

بلغة اخرى اجلامعة التي تراقب وترشف
ال��ع��امل��ي ،فمن ال��ذي يكون الئقا هبذا

امل��ق��ام .وهنا يطرح املسلمون أنفسهم

باعتبارهم ينتسبون اىل آخر األم��م واىل

فال جتاوز وال نكران حلقوق ووجود

جتسدت يف االرض،
آخر حضارة ساموية ّ

واالح�ترام املتبادل لالعتبارات والقيم

املسلمني يمتلكون خربة ورؤي��ة تارخيية

غري املسلم ،وباالمكان التعايش والتفاهم
الدينية ،فعندها يكون عامل االنسان املسلم
وغري املسلم ،وقد شهد املسلمون واليهود
وغريهم يف جمتمع املدينة-يثرب -جتربة

التعايش بني املسلمني وغريهم يف دستور
أقره رسول اهلل.
املدينة الذي ّ

حي��ق لنا ال��ق��ول َّ
أن
وم��ن ه��ذا املنطلق ّ

كاملة ملسرية االديان واحلضارات ،آخذين
بنظر االعتبار اختزان التجارب والرؤى
املوروثة لدهيم والتي يعكسها طبقة من

ال��ع��ل�ماء ،وم��ن ه��ؤالء العلامء الواعني

يمكن لنا ان نختار هلذا املجتمع املعومل

وانطالقا من مبدأ دستور املدينة الذي

االمة الوسط التي تعطي شهادات حسن

يكون هذا العامل مائدة مستديرة يتفامهون

ان نصل اىل نتيجة قررها القرآن الكريم

االول للهجرة،
أق� ّ�ره النبي يف العام ّ
ع�لى مبدأ التعايش والتسامل واإلق���رار

باليد الساموية الصانعة للدين االسالمي
واالديان االخرى .وعند اإلقرار املتبادل

لزعامء االديان هلذه املبادئ تطرح نظرية
اختبار مصداقية االمم والشعوب ،وهنا
( ((2عيون أخبار الرضا للصدوق  64 :2ح.280

السلوك للمجتمع العاملي .وهنا يمكن

الذي جعل اال ّمة االسالمية أمة معتدلة
ووسطية حسب مغزى اآلي��ة الكريمة:

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ[ سورة البقرة]143 :

فجعلها حاك ًام ومعيار ًا لالمم االخرى،
واذا كانت تطبيقات العوملة وشعاراهتا
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ّ

متر وتدخل يف منعطفات
التي البدّ من أن ّ

ضاري ًا تغتنم أكلهم،فاهنم صنفان :إما اخ

ان جيريه املسلمون ،فهم الذين يقدّ رون

وقد فهم مفكر مسيحي-من معارصي

االختبار ،وم��ن املناسب هل��ذا االختبار

مصداقية شعارات العوملة وتطبيقاهتا،

ومنها اطروحة العامل الواحد او املجتمع

ال��ب�شري ال��واح��د ال��ذي وض��ع االس�لام

أسسه وقواعده ،وهذه االسس والقواعد
النابعة من معدن التوحيد ينبثق عنها

ترشيع ينظم عالقات الناس واخالقهم
واملبادئ والقيم التي ينبغي ان ُيتفق عليها،

زمن العوملة -البعد االنساين للمسلمني

ف��ق��ال :لذلك كانت االم��ة االسالمية،
إمكاني ًا أ ّمة عاملية ،وبام أهنا عاملية ،فهي

متحدة أي��ض � ًا واع��ض��اؤه��ا متساوون،

فاملسلمون كلهم أ ّي��ا كانت ثقافتهم او

عرقهم ،انام ينتمون اىل االمة بالتساوي،

هلم حقوق واح��دة وعليهم مسؤوليات
واحدة.وقد مجعت هذه الوحدة املعنوية

ختص ا ّمة دون أمة من الناس،
وهذه ال ّ
او جنس ًا دون آخ��ر،او جي ً
ال دون جيل،

حتى بني من تباينت مذهبهم يف حقيقة

آخر زمان ،او الزمان املثال ونحو ذلك.

وكان هناك شعور مشرتك لدى الشيعة

او زمانا غري زم��ان العوملة ،باعتبار انه

تقول اآلية الكريمة :ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
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لك يف الدين ،او نظري لك يف اخللق.((2(

االسالم وقضايا النهج والعقيدة.

والسنة وتفرعات كل منهام باالنتامء مع ًا اىل

اجلامعة الواحدة ،شعور قائم عىل اعتقاد

[س��ورة االنبياء.] 92 :فالناس كلهم يف

راسخ لدى املسلمني بأن وحدة العيش

االسالم واساسه،وقد وضع االمام عيل

العقائدية اىل نتائجها املنطقية .وكان هذا

نظر املسلمني سواء ومرحومون يف صلب
 ه��ذا املبدأ بني ي��دي حاكم االس�لام

السيايس االش�تر النخغي حينام ق��ال له
واشعر قلبك الرمحة للر ّعية واملحبة هلم،
واللطف هبم ،وال تكونن عليهم سبع ًا

مع ًا ان�ما هي أه��م من الدفع باخلالفات
يصح ايض ًا عىل مجاعات النصارى واليهود
ّ
الذين استمروا عىل العيش حتت احلكم

االس�لام��ي يف م�صر وس��وري��ا وال��ع��راق
( ((2هنج البالغة 327 :كتاب (.)53
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وغريها من االقطار .نعم مل يعتربوا جزء ًا

القرآنية التي تدعو اىل بسط العدل ونرشه

هل��م ،وه��م اه��ل الكتاب باهنم اصحاب

به من ع��دل ،هو العدل الصوري الذي

من االمة االسالمية ،اال انه كان معرتف ًا
وح��ي حقيقي يؤمنون ب��اهلل وباالنبياء

وباليوم اآلخر ،واهنم بالتايل ينتمون ايض ًا
اىل االرسة الروحية الواحدة التي ينتمون

اليها املسلمون(.((2

يف ربوع االرضَّ ،
ألن ما ينادي املعوملون
ينسجم مع تطلعاهتم االقتصادية يف نطاق
تأمني املصالح االقتصادية والتجارية
للنظام العاملي اجلديد.

عاملية اإلسالم والرسالة املحمدية

ويأخذ العدل املكان الثاين يف العوملة

كانت الرسالة التي بعث هبا النبي

إرساء العدالة يف املجتمع البرشي فتقول

ذلك بقوله :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

القرآنية ،فتتحدّ د مهمة الرسل واالنبياء يف
اآلية  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛ[ سورة احلديد.] 25 :

ثم تتحدث اآليات الكريمة عن بسط

العدل ورضورته للكيان البرشي فتجعل

صفة الوجوب واحلتم يف ممارسة احلكم

وما زالت عاملية ،وقد اكد القرآن للنبي
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰ[ سورة سبأ .]28 :وقال:
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

[سورة االنبياء.]107 :

وقال تعاىل يف تأكيد عاملية الدعوة:

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

والدولة يف قوله :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯽ ﯾ[ سورة االنعام.]90 :

ﯦ ﯧ[ سورة النساء.]58 :

ﭙﭚﭛ[سورة يوسف.]104 :

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

وقال :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ

ولذا تكون العوملة احلقيقية هي العوملة

وقال أيض ًا :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ[ سورة

( ((2الفكر العريب يف عرص النهضة ،الربت
ح����وراين  ،13ت��رمج��ة ك��ري��م ع��رق��ول،
منشورات نوفل بريوت .1997

عىل شمولية هذه الرسالة وامتدادها الزمني

القلم ...]52 :وغريها من اآليات الدالة

واملكاين ،وانعتاقها من النطاق االقليمي
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وعاملية اإلسالم
العوملة القرآنية
ّ

والقومي لصاحب الرسالة الذي تفتخر

الذي يقود الدولة العاملية فتكون االرض

ومل ينكر املفكرون الغربيون عاملية

خلفه تابع ًا ومصلي ًا ،وتكون دول العامل
ٍ
واليات خاضعة لنفوذه
يف أمرته بوصفها

بادئ االم��رّ ،
كل اىل امة معينة إلنذارها

برسومات احلكومة املدنية املعارصة ،وهذا

االمم بنسبتها اىل اسمه املبارك.

الرسالة املحمدية وديمومتها ،يقول الربت

حوراين :فقد أرسل االنبياء السابقون يف
وهدايتها .فكانت تتقبل الرسالة ثم

تتنكر هلا أو تيسء فهمها ،ال بل تعبث

بنصوصها .لذلك نشأت احلاجة اىل تكرار

الوحي .أ ّما الوحي االخري ،الوحي النازل
عىل حممد ،فانه يتم ّيز ع�ّم�اّ قبله من
وجهني :فهو رسال ٌة اىل العامل امجع ،كام أنه

حيمل يف طياته ضامنة صدق تلك الرسالة
وأمانة نقلها(.((2

وم��ن ه��ذا يقال ّ
إن احلكومة العاملية

ال��ر ّب��اين ،وليس لنفوذه السلطاين املق ّيد

يستفاد من رواي��ة الباقر  إذ يقول يف

وصفه :منصور بالرعب ،مؤ ّيد بالنرص،

تُطوى له االرض وتظهر له الكنوز ،ويبلغ
سلطانه املرشق واملغرب ،ويظهر اهلل عز
وجل به دينه ،ولو كره املرشكون ،فال يبقى

يف االرض خراب اال قد عمر ،وينزل روح

اهلل عيسى بن مريم فيصيل خلفه(.((2

وكانت فكرة احلكومة العاملية بقيادة

شخص ر ّب���اين كامل س��ائ��دة يف تاريخ

التي ينادي هبا االنبياء يفرتض هبا أن تكون

االدي���ان ،وحتى اىل ازمنتنا املتأخرة،

هلذه احلكومة العاملية.ويقول املسلمون :إن

ال��ذي ينتظره النصارى ليحكم العامل

املؤهل
اسالمية ولكن ما يطرح من هو القائد ّ
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يف قبضته ويصطف مسيح أهل الكتاب

يتم عىل يد امام كامل
حتقيق احلكومة العاملية ّ

معصوم تسدده السامء وهذا االمام املفرتض

الطاعة هو االمام املهدي.

وتتحدث االخ��ب��ار عن ه��ذا القائد

(((2الفكر العريب يف عرص النهضة.13 :

وكانت وما زالت فكرة املسيح املنتظر
هي نفسها املسيطرة عىل تاريخ الفكر
اليهودي ،اال اهنم يعتقدون ان املسيح
املنقذ من اليهود انفسهم ،لذا كثر املدعون

( ((2كامل الدين ومتام النعمة للصدوق331 :
ح.16

عادل عبد الرمحن البدري

للمسيح يف التاريخ ،واب��رز من أ ّدع��ى

السطان العثامين أكد فيه ان ساباتايت ينوي

اليهودي سابايت زيفي ال��ذي أ ّدع��ى انه

دولة هيودية يف فلسطني( .((2وهذا يعني

املسيح يف القرون املتأخرة هو احلاخام
املسيح املنتظر يف ال��ق��رن السابع عرش
فقد راجت يف تلك االيام شائعة مفادها

َّ
أن املسيح سيظهر وذلك يف عام 1648
م ،كي يقود اليهود يف ص��ورة املسيح،

وان��ه س��وف حيكم العامل من فلسطني،
وجيعل القدس عاصمة للدولة اليهودية

املزعومة...

ويف هذه احلقبة الزمنية ظهر شخص

آخر ينافس سابايت وهو كوهني أ ّدعني

ايض ًا بانه املسيح وقد تقدّ م بشكوى اىل

متردية يف سبيل تأسيس
القيام بحركة ّ
ان ال��دول��ة العاملية سائغة ومقبولة يف
تضاريس الواقع ،وهلذا فالعقول البرشية

تستقبل فكرة احلكومة العاملية وفق ًا

وتصوراهتا الدينية وهلذا السبب
ملعتقداهتا
ّ

يمكن اعادة طرحها تساوق ًا مع معطيات
الفكر السيايس احلديث الذي دعا اىل ما

أسموه بالعوملة.

(((2امح���د ن��وري النعيمي ،اليهود وال��دول��ة
العثامنية ،39 :ط وزارة الثقافة واالعالم
بغداد .1990

335

اخ��ذ السيد الباحث من س��ورة القيامة انموذج ًا

لدراسته االسلوبية التي حصـرها باملستوى الصويت

وااليقاعي فبعد ان قرر ان اهلل –سبحانه– قد من عىل
العرب حني انزل القرآن بلغتهم واسلوهبم لكي حياكي
مشاعرهم وعقوهلم يف نظمه ِ
وحك َِم ِه ،تتبع السيد الباحث

آيات سورة القيامة لثبت االنسجام الرائع الذي ظهرت به

اآليات املباركات من خالل املستوى االيقاعي والصويت.

وقد اعتمد البحث جمموعة من املصادر منها ما هو تفسري
ومنها ما هو دراسة بالغية أو أسلوبية ،قديمة وحديثة.

بعد ذلك اسهب احلديث عن (الفاصلة) ملا فيها من داللة
واضحة عىل الفكرة التي يدور موضوع السورة حوهلا

وهي فكرة (البعث) و(النشور).

التمهيـد
عالقة األسلوبية بالبالغة العربية:

ه��ذه ال��دراس��ات باألسلوبية ويسميها

مل تكن الدراسات األسلوبية بمعزل

ٌ
بعض :البالغة اجلديدة ملا هلا من ارتباط

فاألسلوبية ول��دت من رح��م البالغة،

وال يمكن لنا يف هذا املجال أن نفصل

عن ال��دراس��ات البالغية عند القدماء،

وثيق بالبالغة العربية القديمة.

فعندما ك��ان��ت األخ�ي�رة تعنى ب��دراس��ة

الدراسات احلديثة عن الدراسات القديمة،
إذ أهن��ا تسلك طريقا واح���دة ،أال وهو

مواضع املجاز والتشبيه والكناية ،ومما

الوصول إىل مكنونات النص اإلبداعي

يشمل علم البيان ،أو التقديم والتأخري

وقد أتاح هذا القصور لألسلوبية احلديثة

واحلذف والذكر ،ومما يشمل علم املعاين،

أن تكون وارث ًة رشعية للبالغة القديمة،

أو املحسنات اللفظية واملعنوية ،ومما

ذلك أن األخرية وقفت يف دراستها عند

يشمل علم البديع ،أخذت هذه العلوم
وتكون دراسة جديدة لبيان أسلوب
تتحد
ّ

حدود التعبري ووضع مسمياته وتصنيفها،

النص بشكل وحدة واحدة متكاملة غري

وجتمدت هذه اخلطوة ،ومل حتاول الوصول

جمزأة ،من خالل دراسة املستوى اإليقاعي

إىل بحث العمل األديب الكامل ،كام مل

وال��ص��ويت اخل���اص بالنص ،واملستوى

يتسن هلا بالرضورة دراسة اهليكل البنائي
َّ

الرتكيبي واملستوى ال��داليل له ،وتسمى

هلذا العمل ،وكان ذلك بمثابة متهيد حللوم
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األسلوبية يف جمال اإلبداع كبديل حياول

التي ختيل البالغيون وجودها فيها.(((

بناء علمي يبتعد عن الشكلية البالغية التي

احلديثَ ،يدَ ع ما حييط بالنص ،ويلج إىل

كادت تغطي عىل كل قيمها اجلاملية.(((

للوصول إىل فهم أعمق حلقيقة النص من

جتاوز الدراسات اجلزئية القديمة ،وإقامة

فاألسلوبية مصطلح ظهر يف العرص

ٍ
بتفريعات
أرهقتها مصطلحات البالغيني

داخل مكنوناته وعنارصه اجلوهرية ،وذلك

وقد نرى غالبية علامء البالغة اجتهوا

خ�لال دراس���ة اللغة ع�بر االن��زي��اح��ات

من النامذج املطروحة أمامهم؛ ليؤ ّيدوا

خالل مستوياته الثالثة اإليقاعي والصويت

هلم يف ه��ذا املجال استقراء دقيق ،بل

وتكشف لنا هذه املستويات ما كان غائبا

نموذج لقاعدهتم يف نص من النصوص،

وقد مثلت البالغة يف كثري من جوانبها

حاولوا صناعة نص حيمل اخلاصة التي

األسلوب بام تتعرض له اجلملة هو الذي

حيملون فنون القول
وهذا كله جعلهم ّ

خيتص بتتبع س�مات تراكيب الكالم يف

يف كثري م��ن دراس��اهت��م ،إىل االختيار

اللغوية والبالغية ،ودراس��ة النص من

هبا ما استنبطوه من القواعد ،ومل يكن

واملستوى الرتكيبي واملستوى ال��داليل،

ربام وصل هبم األمر إىل افرتاض وجود

عن ظاهر النص.

إذا أعوزهم الوجود احلقيقي له ،أو ربام

العالقة بني األسلوب واملعنى وصلة هذا

يريدون االستشهاد هبا عىل قاعدهتم.

يدخل حتت ما ُس ّمي بعلم املعاين الذي

م��ا ال حتتمل م��ن ص��وره��م البالغية؛

اإلف��ادة ،وما يتصل هلا من االستحسان

من القواعد التي تساند األحكام البالغية

الذي هي جماز فيه سبيلها يف األشياء التي

والتقاليد السائدة يف النامذج السابقة ،أو

َ
والنسج
التأليف،
النظم ،والتأليف
النظم
ُ
َ
ُ
ُ
والصياغة الصياغ َة ،ثم يعظم
النسج،
َ

فأصبحت البالغة تصدر عن جمموعة

وغريه ،وإن سبيل هذه املعاين يف الكالم

والنقدية ،والتي كانت تعتمد العرف

هي حقيقة فيها .وأن��ه كام يفضل هناك

((( حممد عبد املطلب ،البالغة واألسلوبية ،ط،3
دار نوبار القاهرة1994 ،م ،ص.259

((( (م .س) ،ص .260

هيثم عباس عودة

الفضل ،وتكثر املزية .حتى يفوق اليشء

مدرسة (رجي���اردز) أن نقطة االنطالق

تتفاوت القيم التفاوت الشديد كذلك

ولكن احلقيقة تظل جلية يف أن األدب بناء

نظريه ،واملجانس له درجات كثرية ،وحتى

َي ْف ُض ُل ُ
بعض الكالم بعض ًا.(((

وال ننسى أن علم األسلوب نشأ ،يف

حقيقة األمر ،من مدرسة قديمة يف علم

اللغة التأرخيي .وك��ان ذلك علماً لغو ًيا

خالصا بلغة معينة ،أو جمموعة من اللغات،
ً

ولذلك كان-بمعنى واضح -أقرب إىل
دراسة األسلوب .وحتى يف هذا الصدد

كان كثري منه ال عالقة له باملوضوع ،وغالبا
ما نجد ،مثال يف عمل (سبتزر) (((* Leo

يمكن أن تكون خمتلفة متام االختالف،
لغوي قائم عىل صياغات ذوقية تعتمد عىل
ذوق الكاتب ،وإن شيئ ًا يف إدراك طبيعة

اللغة يبدو جوهريا ً لطالب األدب(((.
الفكرة الرئيسة للسورة:

(عز وجل) القرآن الكريم
ملّا أنزل اهلل َّ

ك��ان موضوعه األس��اس ترسيخ عقيدة
التوحيد لدى الناس ،فضال عن سوره

فإهنا حتمل حتت طياهتا فكرة رئيسة تدور
ح��وهل��ا اآلي���ات امل��ب��ارك��ات وترتبط هبا

 spitzerبقايا عتيقة من فقه اللغة التي

ارتباط ًا وثيق ًا ،فلو تأملنا (سورة القيامة)،

طفيفة بام يريد قوله يف األس��اس .وتبني

موضوع (البعث والنشور) هذا من جهة،

تفنده كمنطلق؛ ولكن هلا عالقة حقيقية

((( عبد القاهر اجل��رج��اين؛ دالئ��ل اإلعجاز،
ت��ح :حممد ع��ب��ده ،دار املعرفة ،ب�يروت،
1398هـ1978-م ،ص.29
(((* نمساوي النشأة ،أملاين التكوين ،فرنيس
االختصاص .عاش بني سنتي (-1887
1960م) ،وهو من علامء اللسانيات ونقاد
األدب من مؤلفاته :دراسات يف األسلوب
واألسلوبية والنقد األديب ينظر؛ عبد
السالم املسدي ،األسلوبية واألسلوب،
ط ،3الدار العريب للكتاب ،ص.248

وبحثنا يف مقاطع اآلي وجدناها تشري إىل

ومن جهة أخرى عالقة السورة بالسورتني

تنص عىل هذه
السابقة والالحقة ،عالقة ّ
الفكرة ،ملا ختم اهلل سبحانه سورة املدثر

بذكر القيامة ،وان الكافر ال يؤمن هبا
افتتح هذه السورة بذكر القيامة ،وذكر
((( ي��ن��ظ��ر ،،دار ك��راه��ام ه���اف؛ األس��ل��وب
واألسلوبية ،تر :كاظم سعد الدين آفاق
عربية1985 ،م ،ص .108
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أهواهلا ،(((وق��د يكون للسورة كلها
ٌ
وسمة خاصة فتطبع ألفاظها
جو خاص
ٌّ
بتلك السمة .وه���ذا واض���ح وك��ث�ير يف
القرآن الكريم ،وإذا ما دققنا النظر وجدنا

أن كل لفظة اختريت ملوضوع السورة
الرئيس،فضال عن السياق الذي يقتيض

وضع كل لفظة للمدلول اخلاص هبا ،و

الذي يطابق تلك اللفظة((( .يقول الرازي

يف بداية تفسري سورة القيامة :إعلم أن يف
اآلي��ة إشكاالت أحدها :ما املناسبة بني

القيامة وبني النفس اللوامة ،حتى مجع
اهلل بينهام بالقسم؟ وثانيها :املقسم عليه

هو وقوع القيامة فيصري حاصلة أنه تعاىل
أقسم بوقوع؟ وثالثها :مل قال :ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ومل يقل :والقيامة كام قال

يف سائر السور ،ﮞ ﯤ
ﭲ واجل��واب ،إن أحوال القيامة
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عجيبة جد ًا ،ثم املقصود من إقامة القيامة
إظهار أحوال النفس اللوامة.(((

((( ( م .س ) /10 ،ص.145
((( ينظر ،فاضل السامرائي؛ التعبري القرآين،
ط ،1دار الزهراء ،قم ،ص.239 ،237
((( الفخر ال��رازي؛ التفسري الكبري ،ط ،1دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت1429 ،هـ-

وكل هذا يدل عىل أن موضوع السورة

هو (البعث والنشور) ،ألهنا مرتبطة بسبب
نزوهلا وهي إثبات البعث يوم القيامة.

املوسيقى والصوت يف العبارة القرآنية

ال��ع��ن�صر امل��وس��ي��ق��ي :ي��ع��د العنرص

املوسيقي من أهم العنارص اجلاملية التي
يتمتع هب��ا النص ال��ق��رآين أو األديب ذو

السامت اإلبداعية ألن املوسيقى علم
ريايض يبحث فيه عن أح��وال النغم من
حيث االتفاق والتنافر وأح��وال األزمنة

املتخللة بني النقرات من حيث ال��وزن

وع��دم��ه ليحصل معرفة كيفية تأليف
اللحن .((( وبام أن العريب يتمتع بإذن

موسيقية فهو يتلذذ بالعبارات اجلميلة
ذات األوزان وال��ق��وايف التي تدخل يف
خلجات ال��ن��ف��س ،وهل���ذا نجد ال��ق��رآن
الكريم حريص ًا عىل حتقيق هذا املعنى ،فلو

تأملنا القرآن الكريم ،فإننا ال نجد آية فيه
ختلو من العنرص املوسيقي؛ ألنه نزل عىل

مسامع العرب ،فكان عليه أن يكون جرس ًا
2008م ،م،11ج ،30ص.721
((( حاجي خليفة؛ كشف الظنون ،دار إحياء
ال�تراث العريب ،ب�يروت1976 ،م ،ج/2
ص.1903

هيثم عباس عودة

يرن عىل مسامعهم حتى يتمكن من خطف

تصور احلالة.((1( 
املعنى ،وأحكم يف ّ

اجلميل املؤثر .ويتحدث كامل أمحد غنيم

الصوت يف العبارات القرآنية هو صاحب

مشاعرهم التي كانت ال تقاوم أمام النص

عن النغمة املوسيقية فيقول :إن هلا أثرا
عميقا يف وجدان الناس ،ودور ًا عظي ًام يف

العنرص الصويت :مما الش��ك فيه أن

التأثري الكبري يف اجلو العمومي هلا ،ومن

هنا ال بد أن تكون األص��وات منسجمة

إثارة مشاعرهم ،ونقلهم إىل أجواء جديدة،

مع السياق العام للعبارات القرآنية،

حيث تكمن هذه اخلاصية يف املوسيقى التي

خيتلف عام هو يف حالة الفرح ،وكذلك

وقدرة فائقة عىل خماطبة أرواحهم وعقوهلم،

فنحن نعلم َّ
أن الصوت يف حالة الغضب

تنساب أنغامهم بأحلان ذات داللة توقظ

خيتلف عام هو يف حالة احل��زن ،ومن هنا

النص ،وتشعره باملتعة الفنية التي يتذوقها

أال وهي (أسلوب قراءة القرآن) ،فنجد

إحساس املتلقي ،وختلق لديه مالمح عامل

ال بد من اإلشارة إىل قضية يف غاية األمهية

من خالل جتاوب النغم مع الفكرة ،وما

الكثري منهم عندما يبدأ بتجويد القرآن

وأما عبد الوهاب مح��ودة ،فيتحدث

وكأن القرآن كله عىل نغمة واحدة،((1(.

بني املوسيقى واملعنى ،فيتكلم عن قوله

خمتلفة بحسب سياق اآلية ،وقد سهل لنا

لذلك من تأثريات داخلية.((1(

عن طريقة انسجام النغم وتشابه الصوت
تعاىل :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ[ س��ورة
الشعراء ،]94 :فيقول :إن هذا الفعل

يسرتسل بأسلوب واحد إىل هناية القراءة

إذ الب��د أن تكون ال��ق��راءة ذات نغامت
القرآن ذلك من خالل اختيار األلفاظ
املجسمة ملعانيها ،من تلك األلفاظ:

يتكون موسيقيا م��ن نقطتني متامثلتني

احلاقة ،والطامة ،والصاخة ...هذه الصيغة

( ((1كامل أمحد غنيم؛ عنارص اإلب��داع الفني
يف شعر أمحد مطر ،مكتبة مدبويل ،مرص،
1998م ،ص.303

( ((1لبيد سعد؛ التغني يف القرآن ،اهليئة العامة
للتأليف والنرش1970 ،م،ص.50
( ((1أمحد حسن الشاوي؛ املوسيقى القرآنية
واحل��رس ال���داليل ،مقال منشور يف جملة
مآب ،العدد اخلامس2007 ،م.

متكررتني يف رسع��ة وت���وال ع�لى ختيل
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صوتيا متتاز بتوجه الفكر نحوها يف تساؤل
واص��ط��ك��اك السمع بصداها امل���دوي،

وأخ�ير ًا بتفاعل الوجدان معها مرتقبا:

األح��داث املفاجئات ،النتائج املجهولة.
احلاقة والطامة والصاخة :كلامت تستدعي
نسبة عالية من الضغط الصويت ،واألداء

اجلهوري لسامع رنتها ،مما يتوافق نسبي ًا
مع إرادهت��ا يف جلجلة الصوت ،وشدة

اإليقاع ،((1(وإذا ما توافق هذا التنسيق

القيامة

متيز القرآن الكريم بمنهج
الفواصلّ :

فريد يف فواصله ورؤوس آياته ،ونعني بـ

الفواصل حروف متشكالة يف املقاطع ،يقع

هبا إفهام املعاين ،((1(وهناك من العلامء من
يفرق بني الفاصلة ورؤوس اآلي ،فهذا

فرق بينهام ،قال:أما
أبو عمرو الداين قد ّ

الفاصلة فهي الكالم املنفصل مما بعده.

أو ذاك مع تقطيع إيقاعي أو مفاصل

والكالم املنفصل قد يكون رأس آية وغري

وأول الشطر وآخره) فإن هذا التعاون بني

وغريها وكل رأس آية فاصلة ،وليس كل

هندسية (كاملقاطع النربية وآخر األجزاء

تنسيق صويت وبناء عرويض-يسند الواحد
اآلخرُ -يربز هندسة هي يف االساس تنظيم

بني الشعر ويف غريه تكون هندسة إيقاعية
فيها تكرار الفونيامت يف مقاطع نربية(،((1

هذا يف الشعر فكيف يف القرآن الكريم
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املستوى اإليقاعي والصويت يف سورة

وهو غاية يف التنظيم واإليقاع.

( ((1حممد حسني الصغري؛ الصوت اللغوي يف
القرآن الكريم،دار املؤرخ العريب ،بريوت،
2000م،ص.168،169
( ((1ينظر؛ جوزيف ميشال؛ دليل الدراسات
األس��ل��وب��ي��ة ،ط ،1امل��ؤس��س��ة اجلامعية
للدراسات ،بريوت1984 ،م ،ص.93

يكن رؤوس آي
رأس ،وكذلك الفواصل َّ

تعم النوعني،
فاصلة رأس آية؛ فالفاصلة ُّ

وجتمع الرضبني وألجل كون معنى الفاصلة
هذا ذكر سيبويه يف متثيل القوايف ﯔﯕ

و ﭶ ﭷ ﭸ ومها غري رأس آيتني بإمجاع
معﭚﭛ[ سورة الفجر ] 4 :وهو رأس

آية باتفاق ،((1(ونعني برأس اآلية هنايتها
( ((1ال��زرك�شي؛ ال�بره��ان يف علوم ال��ق��رآن،
تح:مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1دار
الكتب ال��ع��ل��م��ي��ة-ب�يروت1428 ،ه���ـ-
2007م ،ج /1ص.51
( ((1الزركيش؛ الربهان يف علوم القرآن ،ج/1
ص.51

هيثم عباس عودة

التي توضع بعدها عالمة الفصل بني آية

وإذا نظرنا إىل سورة القيامة وما فيها من

وآية واألصل يف الفاصلة والقرينة املتجردة

دقة النظم وروعة التأليف ،وما جتىل فيها من

العا ّدون عىل ترك عدّ ﯮ ﯯ

ومن صور البيان عامة ما اليمكن أبد ًا أن

يف اآلية والسجعة املساواة ،ومن ثم امجع

صور التخييل ،ومن التوقيع املوسيقي ،بل

[سورة النساء ]133 :و ﮖ ﮗ

يكون يف غري القرآن الكريم ،ليكون مثل

وبام أن الفاصلة عنرص مهم من عنارص

ولو تأملنا أكثر يف فواصل اآلي نجد

عن العالقة بني اآلية القرآنية ،وهنايتها،

يف كل حال من أحوال يوم القيامة وكلها

ﮘ[سورة النساء.((1(]172 :

اإلبداع القرآين تساءل بعض الدارسني:
فاننا النرى كبري ارتباط بينهام ،فقد يكون

احلديث يف اآلية حول فكرة وتأيت الفاصلة
بفكرة أخرى ،فال نجد ارتباط ًا بني األوىل

والثانية ،أو بني املقدمة والنتيجة؟ وها

نحن أوالء نسوق هذا البحث هلذه الفئة
املتسائلة .نقول إن موقع الفاصلة يف اآلية
يشبه موقع القافية يف البيت الشعري ،وكام

أن القافية يف البيت عنرص متميز ،فإن
الفاصلة كذلك يف اآلي��ة عنرص متميز،

ولكنها-كالقافية-تبقى جز ًا أصيال من
اآلية ،غري منفصل عنها.((1(

( ((1السيوطي؛ اإلتقان يف علوم القرآن ،تح :أمحد
بن عيل ،دار احلديث-القاهرة1427 ،هـ-
2006م ،ج /3ص.248-247
( ((1بكري شيخ أمني؛ التعبري الفني يف القرآن

هذا التأثري النفيس العميق.

السورة عبارة عن لوحات حتاكي اإلنسان
تنسجم وترتبط بالفكرة الرئيسة للسورة

وهي(البعث والنشور).

انظر إىل اللوحة األوىل من السورة

وهي لوحة القسم وما يتصل به ويستغرق

ذلك ست آيات بفاصلة واحدة هي ،اهلاء
املسبوقة بامليم أو النون املسبوقة باملد يف

القيامة ،اللوامة ،عظامه ،بنانه ،أمامه،

حمصور
قيامة تؤكد ع�لى أن اإلن��س��ان
ٌ

بني قيامتني قيامة البعث وقيامة النشور
وما بني القيامتني سلسلة خلق اإلنسان،
وحيث يتغري املوضوع وتأيت لوحة أخروية

ٍ
جوابا عىل س� ٍ
متعنت مستبعد
�ؤال من
الكريم ،ط ،7دار العلم للماليني ،بريوت،
2004م،ص.209
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لقيام الساعة.((1(وتتغري الفاصلة فتكون

راء ًا قبلها حرف متحرك يف ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
[س��ورة القيامة ،]9-7:ويتواىل اإليقاع
بالفاصلة نفسها حتى اآلية الثالثة عرشة
حيث تنتهي اللوحة القرآنية .فنجد يف

هذه اآليات موقف تشرتك فيه احلواس
اإلنسانية ،واملشاهد الكونية ،والنفس
البرشية :فالبرص يخُ طف ،والقمر يخُ سف،
والشمس تقرتن بالقمر بعد افرتاق ،وقد
انفرط نظام الكون .ويف وسط هذا الذعر،

ويف هول ذلك اليوم-يوم الفزع األكرب-
يتساءل اإلنسان املذعور املرعوب :أين
ٍ
حينئذ وال مفر إال إىل
املفر؟ وال ملجأ
ُّ

اهلل ،((2(وفيها ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ وحيث التقبل منه املعاذير؛ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ، ((2(واملالحظ يف
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تصوير هذا املوقف ،إن كل يشء رسيع:
ِ
الف َق ُر والفواصل ،واإليقاع واملوسيقى،

( ((1الزخمرشي؛ الكشاف ،ج.661 /4
( ((2صالح الدين عبد التواب؛ الصورة األدبية
يف القرآن الكريم ،ط ،1دار نوبار ،القاهرة،
1995م ،ص.40
( ((2ينظر؛ الكشاف ،ج /4ص.662

واملشاهد اخلاطفة ،وحتى عملية احلساب

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ،هكذا يف

رسعة وإمجال .وقد تم التناسق العجيب
بني هذا كله ،هبذا ِ
القصرَ  ،وهبذه الرسعة.

وكان هذا كله مقصود ًا؛ حيث جاء إجابة

عن س��ؤال متهكم ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ؟

فاتاه اجل��واب رسيع ًا خاطف ًا ،وقاطع ًا

وحاس ًام ،ليس فيه ٌ
ريث وال إبطاء ،حتى

يف إيقاع النظم وج��رس اللفظ :ﮭ،

ﮰ ،ﯛ ﯜ ،ﯞ ﯟ ﯠ.((2(
وتبدأ لوحة جديدة بموضوع جديد

فيتغري إي��ق��اع الفاصلة ك��ذل��ك يف ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ إىل قوله تعاىل ﰉ
(((2

ﰊ ﰋ ﰌ

* ،وق��د يتبادر إىل

ال��ذه��ن س���ؤال ،م��ا ع�لاق��ة ه��ذه اآلي��ات
بالفكرة الرئيسة للسورة ،وقد اعرتضه أمر

عجل لسانه برتديد ما
للرسول ،بأن ال ُي ّ
يوحى إليه ،فال خوف من أن ينساه(،((2

( ((2صالح الدين عبد التواب؛ الصورة األدبية
يف القرآن الكريم ،ص.40
( *((2واآليات التي بينها هي :ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ.
( ((2ينظر؛ البيضاوي ،تفسري البيضاوي ،ط،1
دار الكتب العلمية ،ب�يروت2008 ،م،

هيثم عباس عودة

فهذه ح��ادث��ة ك��ان��ت م�لاب��س� ًة لآليات

العاجلة ،اآلخرة ،نارضة ،ناظرة ،بارسة،

السابقة ،ثم أعقب هذا االعرتاض بخطاب

فاقرة ،كل هذه املشاهد والصور تتالحق

وهنا تأخذ النفس الدهشة والعجب من

يف ذلك املوقف اآلخ��ر يف اآلخ��رة حيث

ٍ ملن يتساءلون عن القيامة كأهنا الجتيء.

يف حس السامع أو القارئ إىل أن جيد نفسه

ه��ذا التخ ّلص البديع ،وذل��ك االنتقال

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ،وحيث،

إىل خطاب القوم  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

وهي الوجوه األخرية ليست كاحلة عابسة

من تداعي الصورة يف احلس ،حيث جاء

أن تنزل هبا داهية (.((2

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽثم أعقب

حالة املوت تتغري الفاصلة كذلك يف ﭫ

العجيب من خطاب الرسول بعدم العجلة،
ﭖ ﭗ ،ومما يلحظ أن هناك نوع ًا

املوقف األول رسيع ًا خاطف ًا ،فجاء بعده

ذلك تسمية الدنيا باسمﭔ .وذلك يف

احلس لطيف دقيق تتابع فيه ألفاظ العجلة

والرسعة ،وموسيقى العجلة والرسعة؛ بل
ومشاهد العجلة والرسعة.((2(

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ،

فحسب؛ ولكنها مع ذلك خياجلها التوجس
حتى إذا بدأت لوحة جديدة تصور

ﭬ ﭭ ﭮ ،وتستمر فاصلة القاف
حتى انتهاء اللوحة يف اآلي��ة ﭽ ﭾ
(((2

ﭿ ﮀ

* ،وهنا تنقلنا اآليات

إىل موقف االحتضار وتصوره متص ً
ال

ثم تبدأ لوحة أخرى من قوله تعاىل:

بموقف البعث ،وكأن ليس بينهام فاصلة

* ،وتكون بفاصلة واحدة

تصوير املوقف عىل هذا النسق ،فتصور

ﭑﭒﭓﭔإىل قوله تعاىل ﭥﭦﭧ
(((2

ﭨ ﭩ

من الزمان أو املكان ،وتسري اآلي��ات يف

ٍ
ٍ
واحدة هي زنة فاعلة يف
وزنة
هي اهلاء

االحتضار-مع أن��ه مل ي��أت بعد ،ولكنه

ج /2ص.549-548
( ((2الصورة األدبية يف القرآن الكريم؛ ص.41
( *((2واآليات التي بينهام هي :ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ.

( ((2ينظر؛ الكشاف ،ج /4ص.663-662
( *((2واآليات التي بينهام هي :ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ.

ٍ
آت-كأنه حارض اآلن ،ثم جتعل احلياة،
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وهي حارضة وما زلنا نحياها ،كأهنا ذكر

هو :التوازي النحوي ،لكن األثر الكبري

بالساق من اهلول والرعب ،وبلغت روحه

احل��اص��ل يف ال���درس النقدي احلديث،

املايض؛ لريى هذا الذي الت ّفت منه الساق

الرتاقي ،وتساءل َمن تساءل :أال ِمن راق
َ

حيث نص (جاكبسون) Jacobson

ٍ يرقيه ،ويرفع عنه هذه احلال؟ ،((2(ثم

عىل أن التوازي :عنرص قد حيتل املنزلة

آخر السورة هي فاصلة األلف املقصورة

طبق (جاكبسون) هذا املفهوم عىل الشعر

تبدأ فاصلة جديدة بموضوع جديد إىل
وهكذا نجد جمموعة

األوىل بالنسبة للفن اللفظي ،((3(وقد
املنظوم ،فتبني أن التوازي عنرص شعري

موضوعات أو لوحات متتالية وأكثر ما

يف املقام األول ،حيث تشكل القافية حالة

فيها ،وهذا بال شك من صور اإلعجاز ذو

هي ال��ت��وازي( .((3وإذا كان جاكبسون

اتفاق الناحيتني الدينية والفنية يف تعبري القرآن

عن تأليف ثنائي يقوم عىل أساس التامثل

حيدد معاملها ويصور حدودها الفاصلة املتبعة

اجل�مال يف هذا الكتاب اخلالد .وما أشد
وتصويره؛ ليكون له من بعد ذلك أعظم

األثر وأعمقه يف خمتلف النفوس.((3(

التوازي النحوي :من املصطلحات

ال��ت��ي ظ��ه��رت يف ال��ع�صر احل��دي��ث ومما

346

يف حتديد هذا املفهوم يرجع إىل التقاطع

أفرزته الدراسات اللسانية ملواكبة التطور
البالغي والنقدي اجتاه النص اإلبداعي

( ((2ال��ص��ورة األدب��ي��ة يف ال��ق��رآن الكريم،
ص.42-41
( ((3سيد قطب؛ يف ظالل القرآن ،دار إحياء
الكتب العربية ،القاهرة1953 ،م،مج/6
ص.3769

مكثفة للمسألة األساسية للشعر التي

قد حدد خصائص التوازي يف أنه عبارة
الذي اليعني التطابق ،فهذا التحديد قد

شكل قاعدة مثىل ومنطلقا أساسيا جلل
(((3

الدراسات الالحقة.

وإذا عدنا إىل سورة القيامة وأنعمنا

النظر مرة أخرى يف هذه اللوحة الرائعة

ل��وج��دن��ا ،إن األس���ل���وب املوسيقي
( ((3جاكبسون؛ قضايا الشعر ،تر :حممد الويل
ومبارك حنون ،سلسلة املعرفة األدبية ،دار
توبقال ،الدار البيضاء1981 ،م ،ص.103
( ((3ينظر؛ ( م .س ) ،ص.47
( ((3ينظر؛ ( م .س ) ،ص.103

هيثم عباس عودة

اإليقاعي يتنوع بتنوع األجواء التي انطلق

يف ال��ن��ص ال��ك��ري��م أس��ل��وب ذو حركة

خاصا منسجام م��ع اجل��و ال��ع��ام باطراد

اجلو رسيع النبض ،شديد االرجتاف.((3(

فيها ،فأنت تتلمس بيقني أن هناك نظاما
اليستثنى.((3(والذي أضاف إيقاعا أكثر

رسيعة ،قصرية ،قوية املبنى ينسجم مع
ينسجم و حلظات .ذلك اليوم املهول.

روعة وموسيقى تنسجم ومجالية النص،

وقد يضفي هذا التوازي صورا فنية رائعة

•ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮏ ﮐ ﮑ

الدرجة العليا يف إحداث مجاليات التصوير

•ﮭ ﮮﮰ ﮱ.

التناسق وهو ناتج عن مالءمة اللفظ مع

هو التوازي النحوي يف اآليات.
ﮒ.

•ﭓ ﭔ  ﭖ ﭗ.

كام إن التناسق يف النص القرآين ،يبلغ
الفني .واإليقاع املوسيقي أحد مالمح هذا
النسق اخلاص الذي ورد فيه ،كام انه يتنوع

•ﭙ ﭚ ﭛﭡ ﭢ ﭣ .

بتنوع الفواصل ،القصري منها والطويل،

وكل هذه اآليات ،من خالل التوازي

يف العبارات املتوازية نحويا هلا جرسها

مع اجلو الذي ترسح به الفكرة األساسية

التضاد يف سورة القيامة :التضاد عند

•ﮑ ﮒ ﮓﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
النحوي شكلت إيقاعا ينسجم مبارشة
للسورة ،حيث تبدأ القيامة إىل نفس

اإلنسان اللوامة التي تلوم نفسها أبدا
وإن اجتهدت يف الطاعة أو النفس املطمئنة
الالئمة للنفس األمارة أو باجلنس.((3(

املتامثل منها واملختلف.((3(وكذلك

املوسيقي اخلاص.

األسلوبيني هو ما يقابله عند البالغيني
القدامى من دم��ج الطباق واملقابلة معا

ليكون هذان املصطلحان ما يعرف بالتضاد.
ّ
املطابقة :وتسمى الطباق والتطبيق

إىل تغيري مفاجئ ورسيع يف الكون ويظهر

والتكافؤ والتضاد ،وهي الفن الثالث من

( ((3طالب حممد إسامعيل الزوبعي؛ من أساليب
التعبري القرآين ،ط ،1دار النهضة ،بريوت،
1996م،ص.390
( ((3تفسري البيضاوي ،ص.547

( ((3من أساليب التعبري القرآين ،ص.390
( ((3حممد قطب عبد ال��ع��ال؛ م��ن مجاليات
التصوير يف القرآن الكريم ،ط ،2اهليئة
املرصية العامة2006 ،م ،ص.233
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بديع ابن املعتز .والطبقة هي :اجلمع بني

واملقابلة من وجهني:

ذلك إما بلفظني من نوع واح��د ،كقوله

غالبا ،كقوله تعاىل :وهو الذي ُيميتكم

املتضادين ،أي متقابلني يف اجلملة ويكون

ت��ع��اىل :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ثم يحُ يكم[ سورة التوبة ،]82 :واملقابلة

[سورة الكهف ،]18 :هذا يف األسامء أما

تكون غالبا باجلمع من أربعة أض��داد

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

وتبلغ إىل اجلمع من عرشة أضداد ،مخسة

يف األفعال كقوله تعاىل :ﮋ ﮌ ﮍ

ﮖ ﮗ ﮘ[ سورة آل عمران،]26 :

وكذلك احل��روف ،كقوله تعاىل :ﯞ ﯟ

ضدين يف أصل الكالم وضدين يف عجزه

يف الصدر ومخسة يف العجز.

الثاين :ال يكون الطباق إال باألضداد،

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ[ سورة البقرة:

واملقابلة تكون باألضداد وغريها ،كأن

املقابلة :تكلم عنها قدامة بن جعفر

وي��ت��ض��ح م���ن خ��ل�ال م���ا ذك��رن��اه

املعاين ،((3(وأدخلها مجاعة يف املطابقة

عند البالغيني القدامى ،ه��ذا ما جعل

.((3(] 286

يف كتابه نقد الشعروهي م��ن أن��واع
كابن األثري الذي قال :اعلم أن األليق

من حيث املعنى أن يسمى ه��ذا النوع
(((4

املقابلة
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األول :إن الطباق ال يكون إال ضدين

ف��رق البالغيون ب�ين املطابقة
وق��د ّ
( ((3امح��د مطلوب؛ البالغة العربية ،ط،1
بغداد ،1980 ،ص.287-285
( ((3تح :كامل مصطفى ،ص.152
( ((4ابن األثري؛ اجلامع الكبري ،تح :مصطفى
ج���واد ،مجيل سعيد ،املجمع العلمي
العراقي ،بغداد1956 ،م ،ص.212

العام يشمل اخلاص وليس العكس(.((4

وجود تقارب كبري بني املقابلة والطباق
املحدثني أن جيعلوها بمصطلح واحد

وهو(التضاد).

فلو تتبعنا النص القرآين عىل انه لوحة

مرتابطة متكاملة ونظرنا إىل التضاد والذي

استعمله النص ،نجد فيه رسعة وخفة
وترابط ًا بينها وبني الفكرة الرئيسة للنص،

( ((4ينظر :اب��ن أيب األصبع امل�صري؛ بديع
القرآن ،تح :حفني حممد رشف ،القاهرة،
1975م ،ص.31

هيثم عباس عودة

وهو (يوم احلساب) أو (البعث والنشور)،
انظر يف اآليات املباركات:

•ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

اجلناس يف سورة القيامة

اجلناس :يسميه بعضهم (التجنيس)

وه��و ث��اين فن من فنون البديع عند ابن

• ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

عرفه بقوله :هو أن جتيء
املعتز ،وق��د ّ
الكلمة جتانس أخ��رى يف بيت شع ٍر و

•ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

تأليف حروفها .وهناك تعريفات كثرية

•ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ 
•ﮇ ﮈ ﮉ
أخ��ر ،ص��دّ ق،
إن األل��ف��اظ( ،ق���دّ مّ ،

ّ
كذب ،صلىّ  ،تول) ،كوهنا أفعاال يتم من

خالهلا حماسبة اإلنسان عليها يوم القيامة،
أخر؟ وهل صدّ ق؟ وهل
ماذا قدّ م؟ وماذا ّ

ك� ّ�ذب؟ وهل ص�ّل�ىّ ؟ وهل ت��ولىّ ؟ ،وكل

هذه األفعال هلا ارتباط وثيق باإلنسان
ذكرا كان أم أنثى يف العاجلة أم يف اآلخرة،
ً

فسبحان اهلل عىل هذا النسق الالمتناهي يف
الدقة والرباعة.

كالم ،((4(وجمانستها هلا أن تشبهها يف
ولكنها تتفق يف ّ
أن اجل��ن��اس أن تتفق
اللفظتان يف وج��ه من الوجوه وخيتلف

معناها.((4(

وللجناس أقسام كثرية ولكنه بصورة

عامة ينقسم إىل:

-1جناس تام.

-2جناس ناقص.

ويرى البالغيون :أن اجلناس التام

هو ما اتفق طرفاه يف أربعة أم��ور هي:

إن ح��رك��ة ال��س��ي��اق داخ���ل النص

أ-جنس احلروف ب-عدد احلروف جـ-

اجل��رس املوسيقي ،م��ع حركة اجلمل

التام فهو ما اختلف طرفاه يف واحد من

ل��ه نغمة خ��اص��ة ،تأمل كيف يلتقي

الصوتية ،تتناسق الصور يف جزئياهتا

املتناسبة ،كتناسق احلروف بعضها مع

البعض.((4( 

( ((4من أساليب التعبري القرآين ،ص.386

ضبط احلروف د-ترتيب احلروف ،أما غري
( ((4ابن املعتز؛ البديع ،تح :كراتشكوفيس،
القاهرة1957 ،م ،ج /2ص.25
( ((4العلوي؛ الطراز املتضمن ألرسار البالغة
وعلوم حقائق اإلعجاز ،القاهرة ،مطبعة
املقتطف1914 ،م ،ج /2ص.356
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(((4

األربعة املتقدمة

وم��ن خ�لال قراءتنا للنص املبارك

وجدنا موضع واحد فيه جناس تام،وهو

والكالم موجه إىل الرسول.((4(

وأما يف قوله تعاىل :ﭹ ﭺ ﭻ

يف قوله تعاىل :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ فهناك جناس

 ،]18حيث أعطى ه��ذا اجلناس سياق

من الصور القرآنية فل تأملنا هاتان اآليتان

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ[ سورة القيامة-17 :

النص مجالية رائعة ،وموسيقى عالية،
وكأن القارئ يتجسد له ذلك الواقع الذي

نزلت فيه اآليات املباركات ،إن (قرآنه)

األوىل هي إثبات ق��راءت��ه يف لسانك يا
حممد وهو تعليل للنهي وأما الثانية هي

( ((4عبده قلقيلة؛ البالغة االصطالحية ،دار
الفكر العريب ،القاهرة1987 ،م ،ص.356
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قراءته َ
وتكرره فيه حتى يرسخ يف ذهنك

ناقص ،أعطى هذا اجلناس صورة رائعة
وجدنا أن اجلناس يف احل��روف الثالثة

(س-ا-ق) ساق وسوق اإلنسان إىل يوم

اجل��زاء (البعث والنشور) ارتباط وثيق

بالفكرة الرئيسة للسورة املشار إليها آنف ًا.
وهذا األمر حاصل واليوم آت ٍ الحمالة.

( ((4ينظر؛ تفسري البيضاوي ،ج/2ص.548

االه��ت�مام ب��ال��ق��رآن الكريم ودراس��ت��ه

اجلامعة للدراسات القرآنية التي ظهرت

ومعرفة دقائقه قديم ألنه كتاب قريب اىل

مطبوعة عىل هيأة كتب للمدة من سنة 2001م

قلوب ال��ن��اس فقد ح��ث اهلل ع�لى تالوته

لغاية هناية سنة 2010م وذلك بذكر:

وترتيله ،وق��ام آخ���رون ب��واج��ب تفسريه

1 .1اس��م امل��ؤل��ف كامال وب��ي��ان توصيفه

واعرابه ودراس��ة نحوه وبالغته من حيث

(السيد ،الشيخ ،احل��اج ،الدكتور،

الفاظه ومعانيه وقد المس اكثر من علم

املحامي ،القايض.)...

وفن القرآن الكريم فعزم الباحثون عىل

2 .2عنوان الكتاب ،واذا ك��ان للمؤلف

دراس��ة هذه العالقات وبيان مدى التأثر

اكثر من كتاب نقوم برتتيب املؤلفات

والتأثري بينها.

حسب السياقى اهلجائية.

لذلك تطوع الباحثون للغوص يف عامل

3 .3جهة االصدار واسم دار النرش واسم

القرآن الكريم بكتابة البحوث والدراسات

املطبعة.

وحتبري الكتب ،وحرصت اجلامعات عىل ان

4 .4مكان الطبع.

ختصص قسام من رسائلها للكتابة يف القرآن

5 .5سنة الطبع.

الكريم.

6 .6بيان االجزاء واملجلدات.

وق��د قمت باعداد ه��ذه الببليوغرافية

7 .7بيان عدد الطبعات.
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()1

إبتسام عبد الكريم املدين (الدكتورة)

بنية النص القرآين :دراسات موازنة بني

البنى العقائدية واللغوية والفنية (بيت احلكمة،

بغداد 2009م).

()2

ابراهيم اجلعفري

* الوحدة االسالمية يف القرآن (ط:2

مؤسسة الكتاب الثقافية ،بغداد 2009م)
()3

ابراهيم حممد عيل اخلفاجي

احلسني بن عيل يف القران الكريم (دار

االندلس ،النجف 2007م).
ابراهيم النعمة

()4

دراسات قرآنية (مط .الزهراء ،املوصل

2001م).

()5

امحد ابراهيم صاعد

القول يف القرآن الكريم :دراس��ة لغوية

ونحوية (دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد

2005م).

()6

امحد حاجم الربيعي(الدكتور)

* القصص القرآين يف الشعر االندليس

(دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد 2001م).
()7

امحد مطلوب (الدكتور)

الربهان يف إعجاز القرآن أو بديع القرآن

(حتقيق باالشرتاك) (املجمع العلمي ،بغداد،

2005م).

()8

امحد خورشيد رؤوف (الشيخ)

التسهيل يف جتويد التنزيل (رشكة اخلنساء،

بغداد 2002م).

()9

امحد نوري احلكيم

شهر رمضان املبارك بني تعاليم قرآنية

وسنة نبوية (إصدار العتبة العباسية املقدسة يف

كربالء ،دار الضياء ،النجف 2009م).

العباس بن عيل يف القرآن وعند اهل البيت

(ط :2العتبة العباسية املقدسة يف كربالء ،مط.
الغدير والعصامي ،النجف 2008م).

القرآن الكريم :امليثاق وعهد أعلم (العتبة

العباسية املقدسة ،م��ط .جممع اه��ل البيت،

النجف 2008م)

()10

امحد الوائيل(الشيخ الدكتور)
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الدراسات القرآنية يف مطبوعات العراقيني

موسوعة القصص املنربية (عقائدية تارخيية

فقهية علمية قرانية روحية) (دار الكتاب العريب

للطباعة والنرش ،بريوت 2009م).
()11

اسامة النقشبندي

فهرس خمطوطات ال��ق��رآن الكريم يف

مكتبات ال��ع��راق (مؤسسة الفرقان ،لندن

2010م).

()12

اطياف حمسن رايض

اثقل اية يف القرآن الكريم (مط .امليناء،

بغداد 2001م)

()13

انامر عبد اجلبار جاسم(الدكتور)

الظواهر اللغوية يف قراءة االمام عيل عليه

السالم للقران (اهلياة الثقافية العليا ملكتب
السيد الشهيد الصدر ومركز اهلدى ،النجف

2009م).
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()14

اياد عبد الودود عثامن احلمداين

التصوير املجازي :انامطه ودالالت��ه ،يف

مشاهد القيامة يف القرآن (دار الشؤون الثقافية

العامة ،بغداد 2004م).

()15

باقر صادق كاظم الكشواين املوسوي

أرسار التداوي والعالج بالقران الكريم

(بريوت 2005م).

()16

جعفر السيد باقر اليعقويب املوسوي

الكبائر م��ن ال��ق��ران والسنة (النجف

2010م).

()17

جعفر صادق محودي التميمي (الدكتور)

التطبيقات البالغية يف تفسري ايب السعود

العامدي (مط .دار احلوراء ،بغداد 2009م).

الصورة البيانية يف التفسري الكبري لالمام

(مط .دار احلوراء ،بغداد 2006م).
()18

جالل احلنفي البغدادي (الشيخ)

احل��ض��ارة االس�لام��ي��ة م��ن خ�لال اآلي

القرآين (دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد

2003م).

()19

مجال حممود محيد الكبييس

التيسري الوايف يف التجويد الكايف (رشكة

اخلنساء ،بغداد 2002م).

()20

حامد كاظم عباس (الدكتور)

أ.د .صباح نوري املرزوك

الداللة القرآنية يف شعر الرشيف الريض

(دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد 2004م).
()21

حسن سلامن (الدكتور)

دراسات قرآنية حول االنسان واملجتمع

(مط .الرشوق ،النجف 2010م).
()22

حسن طه حسن السنجاري

2002م).

()26

خدجية احلديثي (الدكتورة)

الربهان يف إعجاز القرآن او بديع القرآن

(حتقيق باالشرتاك) (املجمع العلمي ،بغداد،

2005م).

()27

خليل ابراهيم املشاخيي (الدكتور)

توكيد مضمون اجلمل بتتيع الرتادف يف

رسالة يف فن التجويد ،تأليف :الشيخ

الشايف الوجيز يف اعراب كتاب اهلل العزيز

(مؤسسة كاشف العطاء ،النجف ،دت،

القران الكريم (2005م).
(2005م).

()23

حطاب جبار العبادي

عظمة القرآن الكريم وفضله :دراس��ة

تارخيية وعبادية شاملة (ميسان 2006م).
()24

خالد امحد املشهداين (الدكتور)

املجيد يف اعجاز القرآن املجيد للزملكاين

(حتقيق ورشح) (دار عامر ،عامن 2006م).
()25

خالد رشيد اجلمييل (الدكتور)

اقباس الرمحن يف ادلة نفي العجمة عن

القرآن (دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد

ه���ادي ك��اش��ف ال��غ��ط��اء (دراس����ة وحتقيق)

65ص).

()28

خولة مهدي شاكر اجلراح

البحث ال��ق��رآين عند السيد حممد باقر

احلكيم (مؤسسة ت��راث الشهيد احلكيم،

النجف 2008م).

()29

داود سلامن الكعبي

التسامح يف القران (بغداد دت)
()30

زك���ي ف��ه��م��ي امح���د ش��وق��ي االل���ويس

(الدكتور)

الطربي النحوي من خالل تفسريه (دار
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الشؤون الثقافية العامة ،بغداد 2002م).
()31

ستار جرب محود االعرجي (الدكتور)

مناهج املتكلمني يف فهم النص القرآين

(بيت احلكمة ،بغداد 2008م).
()32

سعيد الزبيدي (الدكتور)

س��ؤال يف التفسري (دار الفكر ،دمشق

2005م).

()33

سعيد كاظم العذاري

الصحابة يف ال��ق��رآن والسنة والتاريخ

(مركز الرسالة-قم 1426هـ)
()34

شلتاغ عبود (الدكتور)

ارسار التشابه األسلويب يف القران الكريم

(دار املحجة البيضاء ،بريوت 2009م)
()35
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صالح الطائي (الشيخ)

معامل االي�مان يف تفسري القرآن (ج1ـ:3

مط .النرباس ،النجف 2002م).
()36

صباح عباس عنوز(الدكتور)

االداء البياين بني التأويل و تفسري النص

القرآين (النجف 2010م).
()37

صباح عالوي السامرائي (الدكتور)

دراسات يف النحو القرآين (دار احلكمة،

لندن 2010م).

()38

صباح الشيخ حممد الطريف

غصن البان يف معرفة جتويد القرآن وفوائد

اخرى ،تأليف :الشيخ حممد ابراهيم الطريف

(حتقيق) (ط :2النجف ،دت).
()39

صبيح عبد الرمحن االنصاري

البيان يف رد الشبهات الثالث يف لغة

القران (رابطة عىل ورق ،العامرة دت)

آليل قرآنية (رابطة عىل وراق ،العامرة

2009م).

()40

ضاري مظهر صالح (الدكتور)

دالالت اللون يف القرآن الكريم (دار

الصادق ،احللة 2008م).

()41

ضياء الدين زين الدين

مبادئ عامة يف اصول التجويد القرآين-

القرآن كتاب اهلل (ج :1دار الضياء ،النجف

أ.د .صباح نوري املرزوك

1424هـ).

()42

طه حممد حسني املوسوي

القرآن منهج وسلوك (2004م).

القرآن يتحدى (2004م).

مكانة القرآن الكريم يف املجتمع االسالمي

(2003م).

()43

عادل كامل مجيل

كامل االعجاز يف القرآن الكريم (مط.

الديوان ،بغداد 2001م).

()44

عادل حممد عيل الشيخ حسني

الفاظ علوم احلياة يف القرآن الكريم (دار

الياقوت للطباعة والنرش ،عامن 2003م)
()45

عامل سبيط النييل

الطب ال��ق��رآين (دار املحجة البيضاء،

بريوت 2009م)

(دار املحجة البيضاء ،بريوت 2005م).

نظام القرآن الكريم يف رحلة الكشف و

حوارية الكفر وااليامن (دار املحجة البيضاء،

بريوت 2009م)

()46

عامر عمران اخلفاجي (الدكتور)

اضواء البيان يف علوم القرآن (دار الصفا

للطباعة والنرش ،عامن ودار الصادق ،بابل

2010م).

()47

عباس عيل حسني الفحام (الدكتور)

االثر القرآين يف هنج البالغة :دراس��ة يف

الشكل واملضمون (العتبة العلوية املقدسة،
منشورات الفجر للطباعة والنرش والتوزيع،

بريوت 2010م)

()48

عبد االمري كاظم زاهد (الدكتور)

تامالت يف النص القراين (2001م).

مقدمات منهجية يف تفسري النص القرآين

ملحمة جلجامش و النص القرآين (دار

(دار الضياء ،النجف 2008م).

النظام ال��ق��راين (دار املحجة البيضاء،

عبد احلليم عوض (الشيخ)

املحجة البيضاء ،بريوت 2009م)
بريوت 2009م)

النظام القرآين-مقدمة يف املنهج اللفظي

()49

الرسول املصطفى وفضائل القرآن (عرض

ونقد) (ج1ـ :2طهران 2003 ،2002م ).
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قضاء احل��وائ��ج بالقران الكريم (دار

االنصار ،قم 2005م ).

()50

عبد الرمحن مطلك اجلبوري

البطليويس والقراءات القرآنية يف مثلثه

(مط .االخوان ،بغداد 2002م).

بني الكون والترشيع يف القرآن الكريم

(دار الضياء ،النجف 2010م).

عدوية جبار املوسوي

ال��ش��ف��اء ال��ق��رآين وال��ت��ص��دي للسحرة

والشياطني (م��ط .دار احل��وراء ،بغداد دت)

(باالشرتاك)

عزيز عارف

()55

نامذج من اخللل يف ترمجة القرآن الكريم

رسالة ال��ق��رآن اخل��ال��دة يف حياة االئمة

باالنكليزية والفرنسية (ج :1دار الشؤون

عطاء رمضان يف حياة القرآن واالسالم

()56

(مؤسسة البالغ ،النجف 1424هـ).
(بغداد 1422هـ).

()51

عبد الكريم حممد جعفر (املهندس)

من معاجز ال��ق��ران الكريم (ب�لا مط،.

1422هـ142 ،ص).

()52

عدنان الربيعي (الشيخ)
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()54

الثقافية العامة ،بغداد 2005م).
عالء الدين املدرس

اقباس من اثر القرآن يف التاريخ واحلضارة

والرتاث (مكتبة الرقيم ،بغداد 2001م).

اقباس من االعجاز العلمي يف القرآن

والسنة(مكتبة الرقيم ،بغداد 2001م).
()57

عيل حسني االبراهيمي

عيسى يف القرآن الكريم (بغداد 2004م).

امثل البيان يف تفسري القرآن ،اجلزء التاسع

عدنان غدار الدليمي

امثل البيان يف تفسري ال��ق��رآن ،اجل��زء

()53

س��ور ال��ق��رآن الكريم أسباب التسمية

(باالشرتاك) (دار الشؤون الثقافية العامة،

بغداد 2005م).

والعرشون (بريوت 2005م).
الثالثون (بريوت 2004م).

تفسري س��ورة احل��ج��رات للشيخ حمسن

القرائتي (ترمجة) (بريوت 2004م).

أ.د .صباح نوري املرزوك

()58

عيل رحيم هادي احللو (الدكتورة)

القرآن اعراب وبيان (ج :1مجعية النهوض

الفكري ،النجف 2008م).
()59

عيل عبد الرزاق جميد مرزة (الشيخ )

التجديد يف تفسري الفرآن املجيد (6-1ط-

قم ،مستمر بطبع اجزائه)

()60

عيل حممد عيل دخيل

* اآليات العلمية يف القران الكريم (دار

اهلادي ،بريوت 2003م)
غالب حسن

()61

م��داخ��ل ج��دي��دة للتفسري (دار اهل��ادي

للنرش ،بريوت 2003م).

نظرية العلم يف القرآن (دار اهلادي للنرش،

بريوت 2004م).

()62

فاخر هاشم اليارسي

خطرات يف اللغة القرآنية (دار الشؤون

الثقافية العامة ،بغداد 2008م).

النعت يف الرتكيب القرآين (دار الشؤون

الثقافية العامة ،بغداد 2010م)

(وزن) يف الرتكيب ال��ق��رآين-دراس��ة يف

استعامالهتا وبيان مالحظها الداللية (دار
الزهراء ،البرصة 2008م).
()63

فارس رزاق علوان احلريزي

حليف القرآن واسطوانة املسجد الشهيد

زيد بن عيل بن احلسني( النجف دت)
فوزي الطائي

()64

س��ور ال��ق��رآن الكريم أسباب التسمية

(باالشرتاك) (دار الشؤون الثقافية العامة،

بغداد 2005م).

()65

قيص حسني آل فرج

تراجم قراء القراءات القرآنية يف املوصل

(املوصل 2004م).

()66

قيس العطار (الشيخ)

ادب املقابر قرانا ونثرا وشعرا (لسان

الصدق ،قم 2006م).

()67

قيرص كاظم عاجل االسدي

البحث القرآين عند الدكتور حممد حسني

عيل الصغري (دار الضياء ،النجف 2008م).
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()68

كاصد يارس الزيدي (الدكتور)

منهج الشيخ أيب جعفر الطويس يف تفسري

القرآن الكريم-دراسة لغوية نحوية بالغية

(بيت احلكمة ،بغداد 2004م).
()69

كاظم حممد عيل شكر

ارسار احلروف املقطعة يف القران الكريم

(دار املحجة البيضاء ،بريوت 2009م)
()70

ماجد نارص البديري

التيسري يف التفسري (ج :8-1دار املحجة

2009م)

قصص الصحابيات يف ال��ق��رآن (دار

املحجة البيضاء ،بريوت 2009م)

قصص اليهود و النصارى يف القران (دار

املحجة البيضاء ،بريوت 2009م)
()71
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حممد باقر احلكيم (السيد)

()72

حممد باقر النارصي (الشيخ)

خرية القران املجيد (دار املحجة البيضاء،

بريوت 2009م)

()73

حممد جعفر الشيخ ابراهيم الكربايس

(الشيخ)

اع��راب ال��ق��ران (ج :8-1مكتبة ودار

اهلالل ،بريوت 2001م).

()74

حممد حسن حميي الدين (الدكتور)

الوجيز يف علوم القرآن العزيز (مؤسسة

بقية اهلل لنرش العلوم اإلسالمية ،النجف

2007م).

()75

حممد شعالن العبيدي

التبيان يف تفسري معاين القرآن (بغداد

2002م).

()76

تفسري س��ورة احل��دي��د (مؤسسة ت��راث

حممد صادق الكربايس(الشيخ)

املجتمع االن��س��اين يف ال��ق��رآن الكريم

دار علوم القرآن ،كربالء 2010م).

الشهيد احلكيم ،النجف 2006م).

(مؤسسة ت��راث الشهيد احلكيم ،النجف

2006م).

التفسري املسرتسل ،جزء عم ( 30مكتبة
احلسني الكريم يف القرآن العظيم (املركز

احلسيني للدراسات ،لندن 2005م).

أ.د .صباح نوري املرزوك

()77

حممد صادق بن موسى تاج (الشيخ)

تفسري املعني للكاشاين (بريوت 2008م).
()78

حممد عيل امحد اليوسفي الكتبي

مسابقات قرآنية (طبعت باسم مستعار:

حسني العلوي ) (بريوت 2001م).
()79

حممد موح الكناين الكتبي احليل

املعطوفات القرانية واملعجزات العلمية

(مط .البغدادي ،كربالء 2009م) ,
()80

حممد اليعقويب (الشيخ)

رحلة م��ع اللغز ال��ق��رآين (دار املحجة

البيضاء ،بريوت 2009م).
()81

حممود البستاين(الدكتور)

املنهج البنائي يف التفسري (دار اهل��ادي

للنرش ،بريوت 2001م).

()82

حممود شاكر عبود اخلفاجي (الدكتور

مالمح الفكر التارخيي يف القرآن الكريم

(مؤسسة السيدة املعصومة ،قم 2008م،
(اجلامعة االسالمية ،النجف 2010م)

منهج النظم االسالمية بني املؤرخني

والفقهاء ( مؤسسة السيدة املعصومة ،قم

2008م).

()83

مصعب الراوي (الدكتور)

ام القرآن :دراس��ة وحتليل(دار الشؤون

الثقافية العامة ،بغداد 2001م).
()84

مي فاضل جاسم اجلبوري (الدكتورة)

اعراب القرآن الكريم-دراسة يف منهجية

التأليف (دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد

2001م).

()85

نعمة هادي الساعدي

القرآن والعقلية العربية (دار اهلدى-قم

1424هـ )

()86

هنى حازم سليامن احليل

اثر اللهجات العربية يف الدراسات النحوية

والقراءات القرآنية (دار الفرات ،احللة2010م).
()87

هادي عبد عيل هويدي (الدكتور)

اس��م الفاعل واملشبهات به يف القرآن

الكريم (دار الضياء ،النجف 2008م).
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احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد رسول اهلل ،وعىل آله التقاة ،وصحبه االباة،

ومن وااله ،وبعد.

فقد نرش الباحثان اجلليالن( ،املدرس عيل عباس عليوي االعرجي) ،والسيدة (سليمة فاضل

حبيب الكاليب) ،يف جملة (املصباح) ،والتي تصدر عن العتبة احلسينية املقدسة ،وضمن (العدد الرابع

،سنة 2011م) ،حتقيقا للمخطوط املوسوم (فوائد قرآنية-لغوية) ،لألديب اللغوي (فخر الدين

الطرحيي) ،املتوىف (سنة 1085هـ).

وقد بذل الباحثان يف سبيل حتقيق هذا املخطوط ،وإخراجه بالصورة احلسنة ،جهد ًا مبارك ًا،

ونشاط ًا حممود ًا ،ومهة عالية مشهودة ،إذ مل يبخال عىل املتلقي بالرجوع يف التوثيق ،إىل مصنفات اللغة،
والنحو ،والرصف ،ومصادر التفسري ،واحلديث ،والرشيعة ،وكتب األدب ،والتاريخ ،والبلدان،

واملعارف ،وتراجم االعالم ،والسري.

ومن يعد اىل هوامش التحقيق ،جيد التفصيالت العامة ،واللغوية ،والرصفية ،لكثري من النكت،
ِ
واملصطلحات الواردة يف املتن املح َقق ،فض ً
املحققني احلثيث ،اىل وضع عالمات التشكيل
ال عن سعي

الرصيف ،والنحوي ،وعالمات التنقيط (الرتقيم) يف مواضعها الصحيحة.
ِ
الباحثني ،وال تصادر جهدمها الطيب يف
غري أن هناك مالحظات منهجية ،أدوهنا ،ال تبخس عمل

للدارسني،بلهيوجهاتنظر،أتوخيفيهامزيدامناالتقانهلذاالتحقيق،كامارجو
حتقيقهذااملخطوط
َ

فيها جزيل هبات الباري -تعاىل-وثواب اآلخرة ،ال طعن ًا يف النص وحتقيقه ،وال غمز ًا باملحققني وأدائهام.
وهذه املالحظات وهي:
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أ.دّ .

 1-1لقدث َّبتاملحققانالفاضالنعنوان ًاللمخطوطيفاملجلة،خيتلفعامذكراهيفوصفاملخطوط،فعنوان
النصاملخطوطاملح َّققاملقدّميفاملجلةاىلالقراء(فوائدقرآنية-لغوية)،وعنواناملخطوطقبلالتحقيق
النيين) ،للمؤ ّلف نفسه (فخر الدين
الذي عثر عليه الباحثان يف ذيل كتاب (جممع البحرين ،ومطلع رّ

الطرحيي ت1085هـ) ،ويف مكتبة أمري املؤمنني( فوائد لغوية) ،وهذا انحراف عن الدقة واضح ،إذ
اليباحألصاحبالتحقيقتغيريعنواناتاملخطوطات-مهامكانت-إالبرشائطنادرةصارمة،لسنايف
معرض احلديث عنها.فاألمانة توجب تثبيت عنوان املخطوط الذي وضعه ِ
املؤ ّلف القديم ،عىل أصل
التحقيق ،دون إضافة ،أو إزالة ،أو تغيري.
ِ
ِ
اجلليلني رأي يف جمانية عنوان املخطوط األصيل قبل التحقيق للدقة اللغوية
للباحثني
وإذا ما كان

أرض َب اللغة ،اىل
واملعنوية ،أو يف ضعف استيفائه مفردات املادة املذكورة املخطوطة ،كوهنا تعدت ُ

نكت من القرآن الكريم ،فإن ذلك كله ُي َث ّب ُت يف هامش خاص معلوم ،أو يعرض يف مقدمة عمل
ِ
املحققني ،أو ضمن دراستهام للمخطوط قبل حتقيقه.

2-2هناك خمطوطات يتم حتقيقها عىل نسخة واحدة ،إن كانت فريدة ،أو تعذر الوصول إىل مثيالهتا
وقت التحقيق ،وهذا أمر مقبول عىل كراهية.

ولكن قواعد التحقيق الرصينة ،تفرض مجع النسخ املخطوطة للامدة أو للكتاب املراد حتقيقه
من بقاع العامل املختلفة اىل يد ِ
املح ّقق ،واملقابلة فيام بينها ،واعتامد أقدمها ،وأصوهباُ ،أ ًّما ،والنظر يف

التغيريات التي جرت عىل كل منها ،وتدوين تلك التغيريات يف اهلوامش ،بعد ترميز النسخ املخطوطة

باحلروف ،أو باألرقام ،إو بالعالمات األخرى.
ِ
الباحثني اجلليلني ،مجع النسخ األخرى هلذا املخطوط من اهلند
وهكذا ...كان يتوجب عىل

وغريها -بحسب ما ذكره بروكلامن -واملقابلة بينها ،وبني نسخة مكتبة أمري املؤمنني ،وبيان
النسخة األم األصوب واالقدم ،ثم اعتامدها يف التحقيق.

 3-3الدراسة املوضوعة قبل التحقيق ،التي أجراها الباحثان العزيزان عىل املخطوط كانت مقتضبة جدّ ًا ،إذ
ُيستحب اإلطناب يف اآليت:

أ-أوصف معدل أطوال الصفحات يف املخطوط واعراضها ،مع بيان نوع اخلط املستخدم ،وتقدير
املسافات بني األسطر ،وعدد الكلامت يف الصفحة الواحدة ،وذكر أهم مواضع الطمس ،والسقط،

والبياض ،وختمني زمن حتبري هذه النسخة املخطوطة.

363

وقفة عند حتقيق فواد قرآنية

ب-بذكر املحققان الفاضالن ،ان َّ
جل مادة املخطوط منقولة من كتاب (مغني اللبيب عن كتب األعاريب)
البن هشام األنصاري (ت 761هـ) ،وهذا تنبيه حسن ،ولو أضاف إليه املحققان أشهر أعالم اللغة،
والبيان،والتفسري،والفكر،الذينعرضالطرحييآراءهموناقشها،لكانتالفائدةأعم.

ج-ج ياحبذاالتفصيليفمستوىقيمةمادةخمطوطالطرحيي،قياسابأعاملمماثلة،منخاللإجراءاملوازنات
بينها ،وإظهار آراء النخبة من القدماء ،واملحدثني ،بشأن ما قيل يف حتليلها ،وتقويمها ،ثم يف خامتة

ِ
العزيزين ملواضع اإلجادة ،ومواضع اإلخفاق يف املخطوط.
الدراسة إبراز آراء املحققني ِ

4-4ال حاجة يف اهلوامش اىل اإلكثار من معجامت اللغة ،لإلفصاح عن معاين الكلامت املثبتة يف املتن،
ما دامت تتقارب يف مضامينها بعبارات عدة ،و االكتفاء مثلام فعل املحققان يف مواطن من التحقيق

بـ(لسان العرب) ،بوصفه معج ًام لغو ّي ًا ،موثوق ًا به ،جامع ًا ملا سبق ،شامال املواد العربية القديمة ،معززا
بنصوص من القرآن الكريم ،واالحاديث النبوية الرشيفة ،واالبيات الشعرية ،واالمثال السائرة.
ِ
ِ
اجلليلني اإلفادة بقوة يف اهلوامش ،من معجامت األلفاظ ،كـ (جواهر األلفاظ)،
للمحققني
ثم

(لقدامة بن جعفر) ،و (املخصص) (البن سيدة) ،ومن معجامت املجاز كـ(اساس البالغة)
للزخمرشي ،وقد استعملها األقدمون يف انتقاء اللفظ املناسب للمقصد املراد.

وكذلك التعويل عىل معجامت البلدان يف الكشف عن مواقع املدن وخصائصها كـ(املسالك

واملاملك) (لالصطخري) ،واالستعانة بكشافات االصطالح كـ (التعريفات) للرشيف اجلرجاين ،و

(كشاف اصطالحات الفنون) (للتهانوي).

5-5جرت العادة أن يقال عند تكرار املصدر -أي ِ
الكتاب القديم-بالتتابع ،أو عىل التوايل يف اهلوامش،

(املصدر نفسه) ،فال حاجة ماسة اىل تكرار اسم الكتاب بعينه ،مثلام فعل املحققان يف ص212

حني تكرر اسم (مغني اللبيب) ملرتني عىل التوايل.
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يدون املحققان يف اهلامش ،تعليقهام العلمي اخلاص عىل النكتة املثبتة يف املتن بام يوجه
ُ 6-6ي َف َّض ُل أن ّ
القارئ نحو املبتغى العلمي.

7-7يبدو أن انتهاء النسخة املخطوط مبارشة بال خامتة تلخص االفكار الواردة يف املتن ،ومن دون
ذكر تاريخ االنتهاء من حتبري النسخة املخطوط ،كان مراده أن هذا املخطوط يتشكل من جمموعة
تعليقات ،وآراء يف موضوعات لغوية ،واخرى قرآنية ،نتجت عن ق��رآءات وأبحاث سابقة
للمؤلف مما يستدعي التنويه بذلك يف الدراسة ...واهلل من وراء القصد.

