الﱰقيم الﺪوﱄ :
ISSN: 2226 -5228
ﺭقم اﻹيﺪاﻉ يف ﺩاﺭ الكتﺐ والﻮﺛاﺋﻖ ببﻐﺪاﺩ
 1414لسنة  2010م
الﻌﻨﻮان الﱪيﺪﻱ
جملة املصباح -شارع السدرة
كربالء املقدسة -مجهورية العراق
أريض0096432- 321776 :
داخيل561 :
مﻮقﻌﻨا ﻋﲆ ﺷبكﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ
www.almissbah imamhussain.org

الﱪيﺪ اﻹلكﱰوﲏ
almissbah@imamhussain.org

« كلمة االفتتاح Øرئيس التحريرπ................................................................
« احلقيقة والتأويل وعالقة القاريء بالن hالقرآني Øاسامة غالي ±µ...............................
« دراسة يف داللة آية (الإكراه يف الدين)Øالشيخ الدكتور عزام فرحان الربيعي¥±.....................
« نظرية اخلالفة اùهلية يف القرآن الكريم Øطالل فائق الكمالي ∂±..................................
« من وحي سورة الكهف Øأ.د .حازم سليمان احلليπ≥..............................................
« املستشرقون وإشكالية رسم املصحف العثماني Øحكيم سلمان كريدي السلطاني±±≥................
« لغة القرآن الكريم ونظام الفواصل يف سورتي النور واالحزاب Øأ.م.د .كربى روشنفكر±≥∑...........
« الوالية التشريعية يف القرآن الكريم� Øاحة الشيخ موسى راضي نصار±µ≥........................
« الفروق الداللية بني االلفاظ املرتادفة يف القرآن الكريم Øأ.د .عبد الكاظم الياسري±∏∑..............
« أثر ظواهر القرآن الكريم يف ضوء التطورات االجتماعية Øد.وفقان خضري الكع�≤±∑..............
« التوشيح ≠دراسة بالغية يف تقنيات االسلوب القرآني Øد .اسعد جواد يوسف≤≥∑.................
« التشفري باحلروف املقطعة يف اخلطاب القرآني Øأ.م.د .حسن عبد اهلادي الدجيلي≤∑≥................
« املضامني النفسية يف سورة طه Øد .هاشم حسين ناصر المحنك≤ππ...............................
« الرؤية القرآنية اىل معامل اجملتمع االسالمي Øد .خالد صدام الزبيدي≥¥π...........................
« احلرية وحقوق االفراد يف النظرية القرآنية Øحممد رضا مطر الشريفي≥∂π..........................

نافذة املصباح
« الدراسات القرآنية يف رسائل اجلامعات العراقية (اجلزء الثالث) Øحيدر كاظم اجلبوري¥∞∂.........

ضوابط النرش

 .±أن يكون البحث منسجماً مع اختصا’ اجمللة وتوجهها يف نشر االحباث اليت تتعلق
بالقرآن الكريم حصرياً.
≤ .أن اليكون البحث منشوراً يف جملة داخل العراق وخارجه ،أو مستالً من كتاب أو رسالة
جامعية أو حممالً على الشبكة العنكبوتية على أن يلتزم الباحث بذلك بتعهد خطي.

≥ .أن اليكون البحث /طياً أو مما أشبع موضوعه حبثاً ،أو سردياً أو إحصائيا أو إجرائيا

مما ال يتمثل فيه جهد الباحث الفكري.
 .¥يرسل البحث حممالً على  CDأو فال‘ او بوساطة الربيد االلكرتوني للمجلة مع احتفاظ
الباحث بنسخة األصل عنده .والتستويف اجمللة أية مبال mنقدية عن نشر االحباث
املطلوبة للتحكيم والرتقية.
 .µتقوم اجمللة باشعار الباحث بوصول البحث ،ثم تشعره بقبول النشر يف حال موافقة
هيئة التحرير على ذلك وعندها يكون البحث ملكا للمجلة الجيوز تقدميه للنشر يف جملة
أخرى.
∂ .ترتيب االحباث يف اجمللة خيضع لسياق ف� صرف وال عالقة ألهميته أو ملكانة الباحث
بذلك.
∑ .يهمل كل حبث ال حيمل املعلومات املطلوبة عن الباحث (ا�ه ≠درجته العلمية ≠مكان
عمله ≠عنوانه الكامل ورقم هاتفه أو عنوان بريده االلكرتوني).
∏ .يستحسن للباحث اùشهار بنشاطه العلمي والثقايف يف سطور قليلة.
 .πحتتف kهيئة التحرير حبق حذف أو تعديل ما اليتماشى وسياسة اجمللة يف نشر علوم
القرآن الكريم حصرياً أو ماخرج منها عن منهج البحث العلمي أواملوضوعي أو مامس
جوهر العقائد االسالمية ورموزها الفكرية والدينية.

كلمة االفتتاح

احلمد هلل الذي ال حيمد على كل األمور سواه ،والصالة والسالم على خري خلقه،
سره ،حممد املبعوث باحلق بشرياً ونذيراً ،وعلى آله الطيبني الطاهرين
األمني على ِّ
وأصحابه األخيار املنتجبني .وبعد..
طريق َم ْهيَ ٍع مستقيمُ ،مكلَّل بالنجاح تلوَ
فما زالت قافلة القرآن تغ ّذ السري يف ٍ
بالقوة اليت حفظت الكتاب العزيز من
النجاحَّ ،
مسد ٍد من لدن عزيز حكيم ،مؤي ٍد َّ
غائلة التحريف ،بالرغم من بقاء بعض العوائق يف طريقه ،واليت قد جند شيئاً من
احلرج يف اجتيازها ،واليت تتمثل يف مسألة اختيار املناسب من األحباث ،أو تقدير
مستواها بالنسبة لبعض الباحثني ،أو إخالل بعضهم بضوابط النشر ،أو اشرتاط
َ
استعجال النشر وإال فانهم سينشرونها يف جملة أخرى .!..وما اىل ذلك من
بعضهم
أمور تقف اجمللة منها موقف من التأخذه لومة الئم يف تطبيق سياستها وترسيخ
برناجمها على الوجه الذي خترج فيه با ُ
حللة اليت ترضي اجلميع مبا تؤتي من مثرة
يانعة دانية القطوف.
إن هيئة التحرير لتقع يف حرج حني ال جتد على البحث الوارد إليها عنوان
الباحث الوظيفي ورقم هاتفه ودرجته العلمية .مما اضطرت معه إىل إهمال كثري من
9

كلمة اإلفتتاح
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األحباث اليت تستحق النشـر ،وباملقابل فان أصحابها مل يسألوا عنها ،حتى اذا
حممل ًة على شبكة االنرتنت!!.
مرت االيام ،عثرنا عليها منشورة يف جملة أخرى أو َّ
لقد أخذت اجمللة نفسها التزام نشر علوم القرآن الكريم حصرياً .ولكي تكون الصورة
اكثر وضوحاً ،جند أن من املفيد تعريف علوم القرآن لكي التكون للباحثني حجة علينا
يف تصنيف ما ينشر وماال ينشر...
املقصود بـ(علوم القرآن) ،كل ما كشف عن مكنونة من مكنوناته اليت عجزت
ُد معجزة من معجزاته .وقد خاض األقدمون ممن
قدرة البشر عن االتيان بها مما ع َّ
سبقوا عصـرنا ،يف هذا املخاض وجهدوا أنفسهم يف استكناه تلك العلوم وتصنيفها
وتبويبها ومجع الشواهد عليها ،وإدخاهلا يف حيز املنطق العقلي ،ولكنهم مل يَدَّع
أحد منهم انه قد أصاب املفصل بل تركوا الباب مفتوحاً ملن يأتي بعدهم .وها حنن
أوالءِ الذين جئنا بعدهم .فهل يكفي منا أن نكمل ما بدأوه أو َّ
أن أمامنا شوطاً أبعد من
الشوط الذي قطعوه عرب عـشرة قرون من البحث أو تزيد؟! .أنبقى جنرتّ ما توصلوا
طريق يُربز اخلط
اليه من مناهج ونتائج؟ .لقد سار األقدمون يف تعريف علوم القرآن يف ٍ
التارخيي يف منهجهم .فهي (أي علوم القرآن) عندهم :جمموعة من املسائل يبحثون
فيها عن احوال القرآن الكريم ،من حيث نزوله وأداؤه وكتابته ومجعه وترتيبه يف
املصاحف وتفسريه ...اىل آخر قائمة العنوانات اليت صنفت بها كتبهم طيلة عشرة
قرون أو تزيد .وقد نعى العلماءُ املعاصرون على باحثي علوم القرآن احملدَثني أن يرثوا
خِبرَ التحليل ليقرتحوا مناهج أخرى تن ّظر لعلوم
القدامى علومهم ثم ال يدخلوها م
جديدة تتماشى وعقلية احلداثة اليت التفتأ تنبش علوم األقدمني لتستنبط ما جياري
ليكت وظلت
التطور العقلي يف عصر الميكن أن يقتنع االنسان فيه باحالته على أفكار ْ
تالك قرونا من الزمن ،وهو يرى العامل يسري حنو التحول ،والتغيري خبط ًى الحتتسب
بااليام بل بالساعات والدقائق.

رئيس التحرير

ويف سياق ماتقدم ،فاننا نطمح اىل أن نتلقى أحباثاً قرآنية يُشرف فيها الباحث
على العقول من سطح أعلى ومي ّد فيه حباله اىل عقول تقيم وزناً للقول من أول سطر
يتبجح الباحث بطول قائمة روافد البحث وحسب للتدليل على االمانة
تقرؤه ،ال أن َّ
العلمية من دون أن يكون لعقله اسهام يف اقناع القاريء بانغالق دائرة الفكرة عند الذي
يقرر من نتائج ومعطيات وأفكار.
واملتتبع الواعي ملسريتنا ،يلمس ملس اليد سياستنا يف اختيار االحباث وتقوميها
واختاذ القرار بنشرها أو عدم نشرها.
إننا ندعو كل الغيارى على كتاب اهلل العزيز اىل األخذ مبنهجية البحث املتَّ ِسم
باحلداثة يف الفكرة والعرض ،وأن تكون بصماتهم واضحة املعامل يف استنتاجاتهم وأن
اليقتصروا على عرض املواقف استناداً اىل املصادر أو كتب التفسري ،سواء كان حبثهم
للمشاركة أم ألغراض الرتقية اجلامعية واهلل املوفق ملا حيب ويرضى ومنه السداد
وعليه التّكالن.
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البﺤﻮﺙ وماتتﻀﻤﻨﻬا مﻦ أﻓكاﺭ وﺁﺭاء تﻌﱪ ﻋﻦ ﺁﺭاء ﻛتاﲠا

فحوى البحث
هي –كما وصفها السيد الباحث –دراسة نقدية ملوضوعة (عالقة القار∆ بالنh
القرآني) من خالل مقاربة هذه القراءة مبفهومي (احلقيقة و التأويل) اللذين يشكالن
منظومة أبستمولوجية  Epistemologyال ميكن األكتفاء باحدهما عن اüخر.
و يقدم السيد الباحث لبحثه بدعوة لفهم ابستمولوجي ملن يريد أن يقرأ النh
القرآني لكي يصل اىل املعاني اùعجازية يف القرآن الكريم ،فيقرر :أن تبلور املعنى
يتم عرب رؤيتني يف آن واحد ،أو قل :عرب رؤية واحدة باعتبارين.
و املهم يف البحث ،عرض السيد الباحث آراء فرق اسالمية متعددة املشارب،
قد تتناقض رؤاها أحيانا كاملعتزلة و املتصوفة ،أو االمامية و األشاعرة ،مركزاً غي
(الصرفة) و الذي رأى الباحث أن القول بها ال ينايف عنصر التحدّي
ذلك على مسألة ّ
بأن يؤتى مبثل القرآن الكريم.
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احلقيقة والتأويل وعالقة القارىء بالنص القرآين

املدخل ...نحو فهم ابستمولوجي

(((

تشكل موضوعة احلقيقة بمفهومها

النظر فيها عىل
واملعارف ومل يقرص
َ

السجال واحلجاج الفكري وجوهرمها

فضاء ميتافيزيقي تتوحد عنده مجيع هذه

العام وبنسقها «االبستمولوجي» أس
بني املدارس املعرفية ،وال ابالغ ان قلت
اهنا التي حدت بالفلسفة –الكالسيكية
واملعارصة -النقسامها عىل تيارات
ومذاهب خمتلفة اسهمت يف توليد قضايا

فلسفية ذات متاس مبارش بمجاالت فلسفة
اللغة وعلم األديان واملعارف االخرى،

يؤصل لقضية ما او
لذا كان لزاما عىل من ّ

رؤية حمدثة ان يبدأ من احلقيقة ،اذ إن عملية
التأصيل بدورها تكشف عن املالبسات او

اإلشكاليات املستجدة والطارئة ومتيزها
عن اشكاليات الرتاث نفسه ،كيام يعاد
النظر فيها وقراءهتا معرفيا بآليات تتناسب

وحجم تلك االشكاليات ومردودها عىل
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معطيات الفكر املعارص –ملاهيات العلوم

الواقع الفكري والثقايف ،وهذا املنهج
«منهج التأصيل» يبدو شامال –حسب

((( االبستمولوجيا :نظرية العلوم .أي :دراسة
مباديء العلوم وفرضياهتا ونتائجها دراسة
نقدية توصل اىل ابراز أصلها املنطقي وقيمتها
املوضوعية( .صليبا /املعجم الفلسفي –18
ص /33بترصف).

مسائلها وقضاياها اجلزئية بالبحث عن

القضايا باحكامها وتفرعاهتا وتلتقي حتت
نسق منظومايت واحد ،يتم عرب هذا النسق

تفحص ما يكون معرفيا او ثقافيا مع ما

هو كائن يف الواقع ،حتى يميز بعد ذلك
النفع الكوين او البرشي للنتاجات املعرفية
َ
والثقافية عن الرتف العلمي والطوباوية

الفكرية ،وبازاء هذا املنهج وغريه من
املناهج يتم الركون اىل أمهية احلقيقة

بوصفها مقولة هلا متظهراهتا اخلاصة يف
كل حقل معريف سواء أكان احلقل يتبناها

مرشوعا ام يتمثلها مادة للنقد يف تضاعيف
بحثه ،فعىل االمرين كليهام تسهم يف انتاج

الطرح االبداعي املتجدد منذ ان كشف

اللثام عن آليات القراءة وأدوات التفكري

من قبل اليونانيني ،وبدء جدلية «امليثوس،
واللغوس» ،حتى عرص احلداثة وما بعدها،
حيث رافقت ذلك تداعيات معرفية عدة

حدت باملؤسسة االكاديمية اىل التنقيب

يف آلياهتا من جديد وتأصيل معايريها

اسامة غايل

النقدية املتوارثة توارث املسلامت من

يرشعون بمقاربات تصورية تقع بني ما

لفالسفة الرشق والغرب اليد الطوىل يف

وما افادته احلداثة ،اال إن املابعدحداثني

خالل اعادة قراءة املوروث نفسه ،فكان

عملية تبئري معظم القضايا الفلسفية حتى
ُيتوصل اىل املعنى املكرس الذي اخفته

النزعات الشكلية ذات الطابع الدوغامئي

مما استلزم جدال فكريا ديناميكيا كان له
اثر يف انزياح مرتكزات التفكري التقليدي

عن الساحة العلمية ،ومن مجلة اولئك:
الفيلسوف املتأله صدر الدين الشريازي

(1050هـ) مؤسس احلركة اجلوهرية ،و
كارل بوبر(1902م) مؤسس العقالنية
النقدية ،وغريهم ممن سعى اىل إضفاء

تصورات جادة حول فلسفة االدراك
بوصفها املعقد الرئيس واملهم يف تأسيس و

تطوير مناهج قراءة النص وعملية التلقي
واالستقبال وغري ذلك مما له مساس

باحلقل اهلرمنيوطيقي «املعريف واالديب»
الذي يسهم يف قراءة املعنى واعادة

انتاجه ،وهم يؤطرون جهودهم برؤى
معرفية كالرؤية الواقعية العينية بمفهومها

املتعايل والرؤية الذاتية والرؤية الظاهراتية

لالدراك «الفينومينولوجيا» ،مما جعلهم

افاده املرشوع االفالطوين واالرسطي

جتاوزوا املنحى العقالين النقدي احلداثي

بام ينطوي عليه من رؤى اىل منحى اخر
تشكله العقالنية النقدية املابعدحداثية

عىل اساس من تفتيت النسق ونسف
احلقيقة وتغيري فضائها البنيوي بفضاء

تفكيكي عرب احالل التفكيك حمل املعرفة
املوضوعية(*) ،وتغيري الثابت املتعايل
باملتغري البرشي .مؤرخة هلذه املرحلة

(*) ما يسطره املقال ليس مراس ًا انزياحي ًا عن
رؤية ما او ركون اىل اخرى او قبوهلا مجيعا
بقدر ما هو رصد لظاهرة مؤداها اخلروج
عن امربيالية اخلطاب التقليدي االقناعي
وحترير الفكر من االستالب اجلديل الذي
اسدل ستاره عىل املعنى واحلقيقة لفرتات
طولية .متثلتها هذه ال��رؤى حينام اعادت
ق��راءة ال�تراث باليات حداثوية وبانساق
انصتت هبدوء خلطاب
مغاير قبل ذلك كله
ُ
ال���ذات ب�ما ينطوي عليه م��ن ت��وح��دات
وم��ق��ارب��ات يكوهنا البعد السيكلوجي
املتوحد يف اجلميع ،وان كان هلا بعد ذلك
حتيز عىل مستوى التنظري واالج���راء ،مما
جعل بعضها يقرتب من احلقيقة ،بتقويمها،
او تقويضها ،وبعضها االخر يقرتب من
املعنى ،بتاوالته ،او تفكيكه و اعادة انتاجه.
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التحولية مقولة (نيتشه) الشهرية( :ليست

عاملني اوهلام (رفع عائق القدسية عن

الوجهة املابعدحداثية من هذه املقولة

«املركز يف النص» ،وصنع قطيعة منهجية

هناك حقائق ،هناك فقط تأويالت) متخذة
منهجا جينيالوجيا يعيد قراءة الالمعنى يف

ظل تراجيديا الرتاث حتى ُيشكل املعنى
من جديد هكذا كان لسيجموند فرويد يف
التحليل النفيس منهجا نيتشوي ًا والخرين

غريه مناهج اخرى كميشيل فوكو وسارتر
وجاك دريدا.

ُطبقت تلك الرؤى املابعدحداثية عىل

مع ضوابط املوروث التفسريي ،مما جعل
النص ينفتح عىل مجيع األفهام ،بعد ذلك
تم العمل عىل الغاء درجة الصفر يف

النص ،حتى ال يوجد هناك معنى معلوم
او متي َّقن ،كل هذا تم اجراؤه عىل النص
القرآين ،مما دعاين اىل إن اعيد القراءة يف

تلك الرؤى التفكيكية كي انتهي عند

الرتاث العريب حتى باتت النصوص-

نقدها والكشف عن االشكاليات املعرفية

تُقرأ وتنقد ويعاد انتاجها وفق نظام

و ما افضت به نظرياهتم من القول بعدم

عىل تفاوت مضامينها وتعدد اصنافها-
املدرسة التفكيكية ،ومن ضمن ما طاله
املد التفكيكي هو النص القرآين بوصفه

االس املعريف االول يف الثقافة العربية،
والذي ترجع اليه معظم نتاجات العقل
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النص القراين)((( ،ثم زحزحة الثوابت او

العريب قديام وحديثا ،لذا بدأت متنهج

عالقة القارئ بالنص القرآين وفق منهجية
معينة ،تعتمد نظريات مغايرة عام كانت

عليه القراءات القديمة ،فتم اسقاط
االجتاهات املعرفية املوروثة يف قراءة النص

الديني ،وإبدال اجتاهات اخرى هبا وفق

التي وقع هبا اصحاب التفكيك ومريدوه،
وجود من يملك املعرفة املطلقة بالنص
القرآين (حتى الراسخون يف العلم)،
وافراغ بعض املقاطع القرانية عن حمتواها

وداللتها ومعانيها كـ(احلروف املقطعة)،
وغري ذلك مما سأتعرض اليه يف ثنايا

البحث ،آم ً
ال يف أن تكون هذه القراءة

«حيادية نقدية» وليست استئصالية
((( أدبية النص القرآين ،بحث يف نظرية التفسري،
د .عمر حسن الق ِّيام ،املعهد العاملي للفكر
االس�ل�ام���ي ،ب��ي�روت ،ط2011 ،1م،
ص.115

اسامة غايل

متطرفة ،ولعل ما يمنعني عن ذلك ،القرآن

نفسه وهو القائلﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲﭼ[سورة آل عمران.]64 :

وجدت هناك نامذج لالستيعاب

القرائي ،من تلك النامذج «موضوعية

النص» ،التي جعلت فعل القراءة عبارة

تُ����وج ال��ب��ح��ث ب��ع��ن��وان «احلقيقة

عن استخراج املعنى من داخل النص

يف السلم املعريف القرائي بكل ما يشتمل

ووصف هذا النموذج بـ «التصاعدي»،
وهناك نموذج ٍ
ثان هو «ذاتية النص»

والتأويل» واقصد باحلقيقة «درجة الصفر»
عليه من انساق لغوية و ادراكية ،واقصد
بالتأويل ارجاع املعنى املتكون يف النص

وقراءته مع ما يتناسب وتلك احلقيقة،
وبام أن هذا العنوان عام وشامل لطبيعة

النصوص ،لذا تم ختصيصة بمقاربة النص
القرآين ملا له من ميزات جتعله خيتلف عن

سائر النصوص االخرى..

املعنى القرآين «تكون ًا وقراءةً»

حيدثنا احلقل النقدي عن وجود

مناهج متعددة يف تقويم عالقة القارئ
بالنص ،بدء ًا من «املنهج التارخيي و

النفيس» ،ومرورا بـ «البنيوية» وانتهاءا

عند «املنهج السيميائي والتفكيكي»،

ولكل منهام نظرياته اخلاصة يف التعامل
مع النص ،ما هيمنا هو التعرض «لنظرية

القراءة»بمفهومها املعارص حتى نخلص

اىل تشخيص عالقة القارئ بالنص القراين.

من دون ادنى عالقة بذاتية القارئ،

يقوم فعل القراءة فيه عىل صب املعاين
يف النص ،و يعتمد عىل توظيف معرفة
القارئ املسبقة ،وثمة نموذج اخر والذي
جاء رد ًا عىل النموذجني السابقني ،جيعل

من النص والقارئ طرفني متفاعلني يف
الفهم وتوليد املعاين و عملية التأويل
يصطلح عليه بالنموذج «التفاعيل»،
والذي عرفت القراءة وفقه باهنا (تفاعل

بني القارئ والنص) ،ومن ثم بني هذا
التفاعل عىل اساسني :اساس موضوعي
يتمثل يف ما يمنحه النص من عالمات
َّ
ودوال تكّون املقروء ،واساس ذايت يتمثل

يف ما متنحه الذات القارئة من فهم وادراك

هلذه العالقات والدوال((( ،ويمكن إن
((( ينظر :التلقي والتأويل بيان سلطة القارئ يف
األدب ،حممد عزام ،دار الينابيع ،دمشق،
ط2007 ،1م ،ص.53
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نفرض انموذج ًا رابع ًا يقوم عىل التوليف

للمعنى احلقيقي ال حضور ًا له يف فضاء

بني النموذجني «املوضوعي والتفاعيل»
ٍ
معان
يتأسس عىل كون النص ينطوي عىل

النص ،بل يتشكل فضاؤه عند القارئ،

القارئ اىل اكتشافها مرحلي ًا بوساطة الياته

و الباطنة((( ،مما جعل املجاز ولواحقه

حقيقية عدة ذات تراتب عمودي ،يسعى

االدراكية ،وهذا النموذج خيتلف عن

النموذج املوضوعي يف انه يرشك ذاتية
القارئ بالوصول اىل املعنى ،وخيتلف عن

النموذج التفاعيل يف انه اكتشايف وليس
توليدي ًا ،ووفق هذا النموذج املستحدث

تتجىل عالقة القارئ بالنص القرآين ،حيث

املعنى الذي ينطوي عليه النص القراين
هو معنى حقيقي له كينونته املستقلة عن
القارئ ،وهو بدوره جيرتح مفاهيم اخرى
يصطلح عليها بـ «املجاز ،واالستعارة،

والكناية ،والتشبية ،والتورية ،»...والتي

تقابله يف فضاء اخر «غري فضاء النص»
20

متعدد ًا ،لذا كان املجاز ابتكارا مفهومي ًا

تنطوي عىل حدود القارئ وتساعده يف
اكتشاف املعنى احلقيقي من داخل النص.

إن املعنى القراين حينام اراد إن

يكشف عن طابعه الرتاتبي اضطر اىل

توليد شبكة مفاهيمية لدى القارئ
يتم من خالهلا اجتيازه مرحلي ًا بوصفه

فيتمثل له ما بني تراتب املعاين الظاهرة

يستعمل بنسق واحد عند املتصوف
والفيلسوف واللغوي مع اختالفهم يف

الرؤية واملنهج ،وبذا تكون اللغة وسيطا
كونيا بني الذات واملعنى ال يمكن جتاوزها

ٍ
شكل من االشكال ،من هنا تكتشف
بأي
إن العالقة العميقة واملتأصلة بني اللغة
واملعنى ،عالقة تواثقية ،تشبه عالقة

(االسم باملسمى ،االسم ظاهر ،واملسمى
باطن ،وال تشري ثنائية الظاهر والباطن اىل
وجودين خمتلفني ،وانام تشري اىل وجود
واحد ،منظورا اليه باعتبارين)(((.

إن تبلور املعنى يتم عرب رؤيتني يف

آن واحد ،او قل رؤية واحدة باعتبارين

«تكون ًا وقراءةً» يتضمن االعتبار االول
ّ
((( ينظر :املعنى القراين بني التفسري والتاويل،
د .عباس أمري ،االنتشار العريب ،بريوت،
ط2008 ،1م ،ص.283
((( الصوفية والسوريالية ،ادونيس ،دار الساقي،
بريوت ،ط2010 ،4م ،ص.71

اسامة غايل

تعاين النص من خالل طبيعتني ،سكونية

متعددة واحالوا تلك املواضع التي حايثت

حركة تصاعدية ،الهنا تسري من النص اىل

فعلوا مع االية املتقدمة حيث اعربوها وما

تتمثل ببنائه ،و حركية تتمثل بمعناه ،وهي

ذهن القارئ ،واالعتبار االخر تعاين من
خالله الطبيعة القرائية للنص ،ساكنة يف
آن كوهنا متحركة بحركة تنازلية

(((

من

ذهن القارئ اىل النص ،متثل بالنور ،ساكن
من حيث كونه ُيرى ومتحرك من حيث

كونه ُيري االشياء ،و يكون املعنى دائام
ًهو االساس يف تصميم الشكل اخلارجي

للنص «املقروء» ،األمر الذي دعا النص
القراين ـ يف بعض مواضعه ـ إن حيايث اللغة
بخروجه عن تقعيداهتا ،كام هو احلال يف

قوله تعاىل ﭽﯮ ﯯ ﯰﭼ[سورة
طه ،]63 :وما تومهه بعضهم من إن
االمتثال للتقعيد النحوي حاصل يف هذه
اآلية ونظائرها ،لكننا مل نقم بايراد مجيع

القواعد العربية و تدوينها ،مما يشري اىل

احتامل وجود قاعدة مل يتوصل إليها النحاة
اعتمدها القران يف هذه املواضع ،او كام
ذهب اخرون اىل إن القران جاء بلغات
((( ينظر :املعنى القرآين بني التفسري والتأويل،
ص.134

التقعيد النحوي بنظرنا اىل لغات اخرى كام

يتناسب مع لغة بني احلارث الذين يرفعون

وينصبون بااللف((( ،كل هذه التعليالت
بعيدة عن ادراك الواقع القرآين ومايرنوا

اليه ،فالقران مل يتكون نصه عىل حساب
تقعيدات اللغة فحسب ،كام هو احلال يف

الشعر والنثر العريب((( ،بل ربام كانت هناك
حسابات اخرى.

إن اللغة القرانية -يف بعدهيا االفرادي

والرتكيبي -حتمل داللة شاملة عىل مجيع
املعاين اجلزئية التي ينطوي عليها املعنى
اجلامع ،ففي االية املتقدمة هناك نظرة خمبأة

وراء املعنى النحوي ،تُكتشف من خالل

داللة احلروف نفسها التي ال يمكن إن

تستبدل حرف ًا بحرف اخر ،واال آل االمر اىل
ضياع املعنى القراين املكنون يف النص ،اذ إن

((( ي��راج��ع :دور املعنى يف توجيه القاعدة
النحوية ،د .اي�مان حممد ام�ين الكيالين،
دار وائ��ل للنرش ،ع�مان ،ط2008 ،1م،
ص.248
((( يراجع :النحويون والقران ،د .خليل بنيان
احلسون ،مكتبة الرسالة احلديثة ،عامن،
ط2002 ،1م ،ص.308- 291
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حرف «االلف» يف االية املتقدمة يدل عىل
ٍ
اعداد أخر
عدد معني ،والعدد بانضاممه اىل

إن النص القرآين بطبيعته يستبطن

سيكشف عن معنى يغاير ما لو كان

املعان يستلزم جماوزة املعنى السابق ،وهذه

«حسب قواعد علم احلروف واالعداد»

حرف الياء هو البديل ،وكل معنى خفي

ينطوي عليه النص القراين ال يكتشف اال

معاين عدة ،والولوج الي معنى من تلك
سمة عىل ان الدارس اللغوي يتجاوز عرب
حركته يف النص القرآين املعنى الظاهري،

اذا روعيت اسس معرفية اخرى كـ «كعلم

بينام الغوص يف االعامق والكشف عن

االشارة «السيميولوجيا» ،وهذا ما تفرس به

العالقات الرسية فيام بني تلك املعاين هي

احلروف و علم االعداد باالضافة اىل علم

شمولية القران للحقائق وديمومة اعجازه،

احكام وخواص املعاين الباطنية وتشخيص
مهمة الفيلسوف وحده ،وهكذا اىل إن

وال يفهم من هذا القول ،أن القران يشتمل

يصل االمر اىل قعر النص فيبدأ املتصوف

ذلك احد املفرسين املعارصين عىل نحو

تلك املعان املتكثرة موحدا بني احكامها

عىل بعض االخطاء النحوية كام ذهب اىل
االطروحة((( ،بل إن القران كام يعد مصدرا
من مصادر املعرفة والترشيع كذلك هو

مصدر للتقعيد الصويت والرصيف والنحوي
ٌ

والبالغي واىل غري ذلك ،وهذا ليس بطرح
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متثالت املجاز يف خميلة القارئ العريب

جديد فقد ذهب اليه كثري من الباحثني

املعارصين ،امثال امحد عبد الستار اجلواري

يف كتابه «نحو القران»..

((( يراجع :منة املنان يف الدفاع عن القران ،اية
اهلل السيد الشهيد حممد صادق الصدر ،دار

األضواء ،ط2008 ،2م ،ص.14

او العارف «باملعنى الديني» بجمع كل

وخواصها ضمن نسق وجودي واحد،
ولعل هذا االمر يصلح يف أن يكون تفسري ًا
ملا أفاد منه الدكتور نرص حامد ابو زيد

يف بعض دراساته( ،((1حيث توقف عند
( ((1ينظر :مفهوم النص ،دراس��ة يف علوم
ال��ق��ران ،د .ن�صر ح��ام��د ،امل��رك��ز الثقايف
ال��ع��ريب ،ال���دار البيضاء ،امل��غ��رب ،ط،7
2008م ،ص /298- 277ينظر :النص
والسلطة واحلقيقة ،إرادة املعرفة وإرادة
اهليمنة د .نرص حامد ،املركز الثقايف العريب،
ال��دار البيضاء ،امل��غ��رب ،ط،2006 ،5
ص.212-194
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طبيعة املرشوع الفكري للغزايل مسلطا

التوسعة تطال جوهر املعنى؟ .ام تكشف

الداليل لاللفاظ» بنقل احلقيقة من عامل

عن انساقه ،وبذا يكون االكتشاف مهمة

الضوء عىل ما اسامه «عملية التحريك
احلس املشهود «امللك» اىل عامل الغيب

«امللكوت» ،وبذا تنعقد ثنائية «احلقيقة
واملجاز» وفق ثنائية «الظاهر والباطن»

التي صورها ابو زيد تصويرا انطولوجيا

وابستمولوجيا بعيدا عن اجلانب االدائي

اللغوي ،غري ان املفارقة بني ما افاد منه
ابو زيد وبني ما يتجه اليه املقال من رؤية،

تتجىل بكون املجاز ال حضور له يف النص
القراين ،وبذا فال دا ٍع لتأسيس ثنائية مقابلة

للثنائية «االعتزالية» ،اذ تبقى الصور
القرانية «اليد ،والعرش ،والكريس،

واالستواء ،واملاء »..،ذات داللة مبارشة

عىل عامل امللك «الشهادة» وعامل امللكوت
«الغيب» معا ،اال إن متثالت املجاز

ولواحقه يف خميلة العريب البدائي هي التي
فككت بني دالالت النص حتى ُيسمح

بعد ذلك للقارئ بإن جيتاز النص مرحليا،
ومما يزيدنا وعي ًا هبذه املسألة قولة البالغني

املشهورة إن املجاز من باب االتساع يف
الكالم ،حني ذاك تتسأءل القراءة :هل

عن انساقه؟! .من الواضح اهنا تكشف
القارئ وحده ،اما النص فهو يتضمن
معاين كائنة حقيقية مكتشفة ال غري،

ولعل هذا االمر هو الذي دعا عبد القاهر
اجلرجاين اىل إن يستحدث نوعا جديدا
اصطلح عليه بـ «املجاز احلُكْمي» مشري ًا

من خالله اىل قابلية املجاز نحو االتساع

ال اىل غاية ،مفيدا من الدرس املنطقي

مالمح جعلته يغادر مقولة استعامل اللفظ
يف غري ما وضع له ،الهنا تؤول باملجاز اىل

عمل لغوي رصف( ،((1حيث ادرك أن
القواعد التي تبتني عىل اسس منطقية هي
وحدها التي متيز بدقة بني املعنى احلقيقي
واملعنى املجازي ،كام إن تلك القواعد

نفسها متيز بني املحكم و املتشابه يف النص

القراين ،يف الوقت الذي يكون املجاز-

وفق هذه االسس -اداة معرفية قابلة ألن

تتسع بسعة انساق املعنى وتراتيبه ،ومن
( ((1ينظر :البالغة تطور وتاريخ ،د .شوقي
ضيف ،دار املعارف ،مرص ،ط1965 ،1م،

ص.184
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هنا يمكن لنا إن نوسع مفهوم املجاز

يتوصل من خالهلا لتأوالت ظاهر النص،

الفلسفي» ،وهو عبارة عن اجراء ذهني

الفلسفي هو الكفيل بذلك ،وبذا تندفع

حتى يشمل مصداقا جديدا هو «املجاز
يتم عربه ترسية حكم احد املتحدين
بنحو من املجاوزة اىل املتحد االخر(،((1

مما جيعلنا نتجه نحو ظاهرية النص ال
تأوالته فحسب ،االمر الذي يقارب

بوجه ما مرشوع بول ريكور «االصالح
الداخيل للفلسفة التأملية» حيث يدعو اىل

تطعيم اهلريمينوطيقا بالظاهراتية كي يكون
الفكر ملكية لفعلنا يف الوجود ،وهذا يتم
«حسب ريكور» (عن طريق نقد تطبيقي

لالعاملولالفعال التي هي اشارات لفعل
الوجود ،وبذا يكون التفكري نقد ًا)(،((1
هذا وان املجاز الفلسفي َي ْف ُرق جذريا

عن املجاز العقيل ،اذ املجاز العقيل اداة
24

( ((1ينظر :دروس يف الفلسفة اإلسالمية،
االستاذ مرتىض مطهري ،ترمجة د .عبد
اجلبار الرفاعي ،مركز دراس��ات فلسفة
ال��دي��ن ،ب��غ��داد ،ط1427 ،2ه����ـ ،ج،1
ص.77
( ((1رصاع التأويالت ،دراساهتريمينوطيقية،
بولريكور ،ترمجة د .منذر عيايش ،دار
الكتاب اجلديد ،طرابلس ،ط2005 ،1م،
ص.50

اما التوصل اىل اعامقه وبواطنه فاملجاز

اشكالية املجاز العقيل حيث عد ُة بعضهم

يف مصاف الكذب او املبالغة

(((1

ظنهم

انه يصطدم مع الواقع والوجود ،وهذا

سببه تداخل املناهج حال قراءة النص،
حيث تَو َّلد للدارس او الباحث غموض
يف الرؤية وبالتايل تفقد معيارية التميز بني

مستويات املجاز وعملها.

ثم االمر االخر الذي يؤكد فكرة كون

املجاز يتمثل للقارئ ،فهي العالقات
واملناسبات التي تلحظ بني املعنى

احلقيقي و املعنى املجازي ،حيث ال تعدوا
وظيفتها ايصال القارئ اىل املعنى ،من
خالل تقريبات ختيلية او عقلية خاضعة

بطبيعتها اىل مالزمات اوجدها العقل يف

مرتبة سابقة ،فتتسائل الي معنى توصل
هذه العالقات؟ .اىل املعنى احلقيقي ام
املجازي ،ثم اذا كان املعنى املجازي،
( ((1ينظر :فلسفة املجاز بني البالغة العربية
والفكر احلديث ،د .لطفي عبد البديع،
الرشكة املرصية العاملية للنرش لونجامن،
لغويات ،ط1997 ،1م ،ص.164

اسامة غايل

فأين املعنى احلقيقي؟ .وكيف يصري فهم

طه ،]5 :و /السياق الثاين /قوله تعاىل

برتبة سابقة ،اذ لكل جماز حقيقة ،ألنه

 ،]44فام هو الضابط الذي صري استعامل

املعنى املجازي دون فهم املعنى احلقيقي
مل يطلق عليه لفظ «جماز» اال لنقله عن

حقيقة موضوعة( ،((1واذا كان املعنى

احلقيقي فام الداعي للمجاز ،فكثري من

االلفاظ احلقيقية مل يكن هلا جماز ،وتطبيق ًا

ملا مر من تساؤالت وعىل سبيل املثال يف

النص القراين تكررت مفردتا «املاء» و
«االستواء» ويف سياقات خمتلفة ،وعىل
نحو املقارنة نلتزم بسياقني لكل من
املفردتني أوهلا «املاء» /السياق األول/

قوله تعاىل ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭽﯴ ﯵ ﯶﭼ [سورة هود:
املفردتني يف سياقهام االول «جماز ًا» ويف

سياقهام الثاين «حقيقة» ،كام صنع ذلك
املعتزلة ،وما الضابط الذي صري االستعامل

يف السياق الثاين «جماز ًا» ويف السياق االول
«حقيقة» -اي بالعكس -كام افاد بذلك

الغزايل عىل ما فرسه الدكتور نرص حامد
ابو زيد (مفهوم النص ،دراسة يف علوم
القران) ،ثم اذا افرتضنا إن احد السياقني
والذي كان االستعامل فيه ملفرديت« /املاء

واالستواء» /جماز ًا حافظ عىل احلقيقة
القرانية املرادة ،فكيف نفرس اجتامع

ﭮ ﭯﭼ[سورة هود ،]7 :و /السياق

احلقيقة واملجاز يف سياق واحد؟ .كام

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

إن يطعموا املجاز باحلقيقة او العكس(،((1

الثاين /قوله تعاىل ﭽﯪ ﯫ ﯬ

ذهب اىل ذلك بعض الباحثني حيث ارادوا

ﯳﭼ[سورة هود ،]44 :ثم مفردة

بغية أن ال يعانقوا احلقيقة وحدها عىل

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ[سورة

اجلاملية للنص ،او يعانقوا املجاز وحده

«االستواء» /السياق االول /قوله تعاىل

( ((1معجم البالغة العربية ،د .بدوي طبانة،
دار اب��ن ح��زم ،ب�يروت ،ط1997 ،4م،

ص.149

حساب املجاز فيفقدون بذلك االنساق

( ((1يراجع :حركية االص�لاح من النظام اىل
االنتظام «رؤي��ة قرانية» د .عباس امري،
سلسلة مؤسسة القران ن��ور ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت ،ط2007 ،1م.
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فيفقدون احلقيقة وما يرتتب عليها من

منها يف جماالت عدة ،كام إن ما يسهم يف

الكائنة بني احلقيقة واملجاز ودركها معرفيا،

احلقائق هو اخذ النص باجوائه ومكوناته،

اعجاز علمي ،بيد اهنم مل يفرسوا العالقة
فاحلقيقة واملجاز من املعاين املتقابلة التي

مما يمكن أن جتتمعا يف نص واحد من

جهة واحدة سواء كان النص قرآني ًا ام
برشي ًا ،اال ان َيدَّ عوا كون املجاز القراين

خيتلف بامهيته عن املجاز البرشي ،وهذا ما
حيتاج اىل دليل قبل ذلك عليهم أن يقدموا

تصويرا عن املجاز املدعى ،يتناسب مع

مفهوم اإلبانة القرآنية ،فهذه التساؤالت

الكام تعاطى الغرب وال يزال مع النص
الديني «االنجيل والتوراة» ،اذ يعملون

عىل اجياد قطيعة بني النص وأجوائه،
حتى عادوا ال يفرقون بني النص اإلهلي

والبرشي وتبعهم يف ذلك جمموعة من
الباحثني العرب كالباحث «حممد اركون»
حيث نقل النص القراين من (الوضع
االهلي اىل الوضع البرشي ،ضمن الية

وغريها تكشف عن كون النص الديني-

حمددة املعامل ،استنادا اىل املناهج املقررة

حقائق وان األلفاظ وضعت هلا دون اية

الغربية)(.((1

وباخلصوص النص القرآين-يشتمل عىل
جمازية يف البني ،كام ذهب لذلك مجلة من
العرفاء يف موضوعة «الوضع» الهنم قالوا
بنظرية «وضع األلفاظ لروح املعاين» التي

26

انجاح قراءة النص القرآين وفق نظام

بنى عليها العالمة الطباطبائي (صاحب
تفسري امليزان) نظريته التأويلية.

يف علوم االديان ،كام تبلورت يف الثقافة
الظهور واالستتار /من املدلول البرشي
إىل ِّ
الدال القرآين

كام إن للحقيقة جتليا يف النص القرآين

كذلك فان هلا جتليا يف النص البرشي،
بمعنى إن ماهية النص خاضعة لنظام

ومن هنا نقول إن التعامل مع القران

«التفاوت يف السعي يف الوجود» ،وما

يضيع عىل القارئ كثري ًا من احلقائق التي

( ((1أدب��ي��ة النص ال��ق��رآين ،بحث يف نظرية
التفسري ،د .عمر حسن الق ِّيام ،املعهد
العاملي للفكر االسالمي ،ب�يروت ،ط،1
2011م ،ص.116

بسالح املجاز الذي تعامل به املعتزلة،
من املمكن ادراكها واكتشافها واالفادة

اسامة غايل

اجلنبة اللفظية «املادة» املكونة للنصني

لفظة (سورة) فهي تشري اىل مالكات إهلية

للجنبة املعنوية املختبئة عن العيان احليس،

نحن وال العرب اجلاهليون من قبل -وما

«البرشي و القرآين» اال تعيني وابراز
ومرآة عاكسة هلا ،وبذا فان النص البرشي
والنص القراين ينضويان حتت اس
وجودي واحد ،هو تعني املعنى ،ويتاميزان

يف السعة و االبانة ،فااللفاظ التي كونت

النص القراين هي نفسها التي كانت وال
تزال تكون النصوص العربية االخرى
«نثرا وشعرا» ،اال أن العجز الذي طال

العرب اجلاهليني بإزاء القران هو عجز عن

اإلحاطة باملعنى او الوجود القراين املتعني

هبذه االلفاظ و اإلبانة عنه ،ال عجزهم عن
درك املعنى بوجه من الوجوه ،كام اشار

القران اىل ذلك ،قال تعاىلﭽﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

خاصة تكمن وراء هذه التسمية ال نعيها

ذكر فيام بعد حول تسمية القران لبعض

اياته "سورة" ال تبعد عن كوهنا ميزات
حفت بالتسمية وليست مالكاهتا ،والتي

أفاد أدونيس من بعضها يف مؤلفه "النص
القرآين وأفاق الكتابة" -ولذا جتد العرب

قد استوقفتهم هذه التسمية ونظائرها كـ
«الكتاب ،واآلية» وحاولوا أن يقاربوها

مع ما هو موجود يف أدبياهتم من تسميات

كـ «القصيدة و البيت» لكنهم مل جيدوا وجه ًا
للمقاربة ،وعليه فاإلتيان باملامثل من قبل

العرب يستدعي أن يكونوا -عىل االقل-
ذوي احاطة ومعرفة بتلك املالكات كي
يسهل عليهم املجيء بمدلول لفظ السورة
عىل أتم وجه ،لذا ادركوا العجز الذي

ﯴ ﯵﭼ [سورة البقرة،]23 :
فالقران يتحداهم بان يأتوا بم َث ِل َّي ٍة تامة معه

كل ظاهرة للوحي ،وهذا ما حدثنا عنه

مفردة السورة ،والتي تعد تسمية خاصة

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ[سورة

ومن كل اجلهات ،والدليل عىل ذلك ذكر
انبثقت مع بزوغ نور القران يف اجلزيرة

العربية ،فاهلل تعاىل حينام اطلق عىل اياته

طاهلم ازاء هذه املطالبة االهلية ،بل ازاء
القران ،قال تعاىل ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

الشعراء ،]154 :فهاهم العرب املرشكون
يطالبون النبي بان يأتيهم باية تدلل عىل
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دعوته ،وكي تكون مائز ًا بينه وبينهم،

وان أحاطوا ببعض ما هو كائن ،قال تعاىل

بعدهم البرشي فقط ،وثاني ًا :اهنم يملكون

األعراف:

وهذا يكشف أوالً :عن اهنم كانوا يعون
تصورات خاطئة عن مفهوم النبوة ،وثالث ًا:
والذي هو حمل االستشهاد ،اهنم يعرتفون

بعجزهم ازاء الظواهر التي ختالف السائد
وخترق العادة ،حتى بات هذا العجز يمثل

حتصل هلم اإلذعان وقبول
هلم اداة معرفية ّ
االخر ،والقران بطبيعته يندرج يف قائمة

الظواهر االستثنائية حتى قال احدهم

فيه (انا ال اقول يف القران شيئا)(،((1
فتجدهم تعاملوا معه عىل انه نص خيتلف

عن سائر النصوص األخرى ،وسعوا اىل
ادراك معانيه بكل ما يمتلكون من ادوات

واساليب ،فتمثلوا املجاز واالستعارة
والتشبيه وغري ذلك بغية أن يتوصلوا
ملساحة اوسع من املعنى القراين ،وما
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منعهم عن ذلك حمدوديتهم الوجودية،
وهذه هي الرصفة الكونية املغايرة و التي

مفادها :إن اهلل تعاىل رصف العرب عن
االتيان بمثل ما يف القران تكوينا ،اي هم
عاجزون عن االحاطة بام كان و يكون

( ((1النص القراين واف��اق الكتابة ،ادونيس،
داراالداب ،بريوت ،ط2010 ،2م ،ص.44

ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭼ[سورة

 ،]146والقران اية من ايات اهلل تعاىل،
و هذه الرؤية هلا أن تكون -بعون اهلل

وتوفيقه-مدخل

لدراسة

«االعجاز

القراين» ،برشط ان نكون موقنني بان

القران كتاب اهلل ،واهلل سطر فيه ما كان وما

هو كائن وما يكون ،من حيث انه تعاىل عامل
باالشياء قبل اجيادها وبعد اجيادها ،وبذا
يكون القران جتليا علميا للذات االهلية،

وهذه الرصفة مل تكن منحرصة بالعرب
انذاك ،فهاهم املسترشقون والباحثون

العرب املعارصون يبحثون عن تفسري
للعجز الذي طال العرب قديام واستمر اىل

اللحظة احلارضة ،فوقعوا بالعجز نفسه،
و لعل جل ما توصلوا اليه هو أن القران

الكريم يطرح جنسا ادبيا فريد ًا بحد ذاته،
او انه ليس بشعر وال هو بنثر ،انه قران عىل

حد تعبري طه حسني( ،((1ومل يشخصوا
( ((1ينظر :أدبية النص القرآين ،بحث يف نظرية
التفسري ،د .عمر حسن الق ِّيام ،املعهد
العاملي للفكر االسالمي ،ب�يروت ،ط،1
2011م ،ص.126

اسامة غايل

إن القول بالرصفة الكونية ،ال يناىف

بمجموعه او ببعضه ،سور ًة كان هذا
البعض او اية ال فرق ،فهو عىل ٍ
حد واحد

بدقه مكمن األعجاز.

نزول القران ،حيث يستبطن مفهوم

للقاعدة القرآنية الكربى ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ

حضور عنرص التحدي و الذي رافق
التحدي القدرة و التمكن من قبل احد
الطرفني عىل االخر ،والذي يو ِّلد بدوره

العجز ،وهذا ما اشار اليه القران من

موقع الثقة ،قال تعاىل ﭽﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

من اإلعجاز ،وهذا يمكن أن يكون تطبيق ًا

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ[سورة امللك.]3 :

يف خضم هذه األجواء ومن نافذة

اإلعجاز القرآين نطل عىل موضوعتني

هامتني يكادان أن يكونا موضع جدل لكثري
من لدات التجديد الفقهي ورواد احلداثة،
اال ومها «النص القراين املتعلق باالحكام

ﭮﭼ[سورة اإلرساء ]88 :وما ذكر

الفقهية» وموضوعة «التلقي واالستقبال

سورة واحدة /هو دافع القرار املتلقي

فيام خيص املوضوعة االوىل ،تعامل

من تدرج يف التحدي /من عرش سور اىل

بالعجز بازاء نص اهلي خيتلف بامهيته

عن النصوص البرشية االخرى ال غري،
قال تعاىل ﱫ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ

للنص القراين يف زمن النزول».

اولئك املجددون يف احلقل الفقهي مع

النص القراين عىل انه نص تارخيي مرحيل
ال نشاط له يف احلقبة املعارصة(،((2

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱪ [سورة هود:

وهذا يتناىف مع كون االعجاز القراين

ﯗ ﯘ ﯙ ﱪ [سورة يونس،]38 :

مضامينها فقهية كانت ام عقدية ام معرفية

 ،]13و قال تعاىل ﱫ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ

و مل يكن هذا التدرج بمفهومه القراين

نزوالً عند حدود قابليات املتلقي كام فهم

البعض ،بل هو اشعار بان النص القراين
مطرد باعجازه ال تفاوت فيه ،سواء كان

مطرد يف مجيع النصوص وعىل اختالف
واىل غري ذلك ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

( ((2ينظر :مقاربات يف التجديد الفقهي ،الشيخ
يوسف الصانعي ،املدخل حيدر حب اهلل،
االنتشار العريب ،بريوت ،ط2010 ،1م،
ص.13
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ﮨﭼ[سورة السجدة ،]7 :فآيات

هنا نصل اىل ان العرب تعاملوا مع النص

الكل املعجز ،وإعجازها امارة عىل

بطبيعتها لقنايت احلس و اخليال والتي

االحكام بمجموعها تعد جزء ًا من هذا
فاعليتها الدائمة وعدم اختصاصها بحقبة

تارخيية معينة ،اما بخصوص موضوعة

التلقي واالستقبال ،فقد تعامل العرب

مع النص القراين بقناة معرفية واحدة ومل
يتعاملوا معه بمجموع ما يمتلكونه من
قنوات ،مما جعلهم خيفقون بازاء ادراك
املعنى القراين ،والتاريخ شاهد عىل ذلك،

اذ حيدثنا بان دهشة العرب االوىل ،بازاء
القران ،كانت لغوية .فقد افتتنوا بلغته

مجاال وفنا ،وكانت هذه اللغة املفتاح

املبارش الذي فتح االبواب لدخول عامل
النص القراين ،وااليامن بدين االسالم،

كانت آنذاك تستعمل يف انتاج واستكناه
املعنى الشعري ،وما يزيد االمر تأكيدا
«نظرية النظم للجرجاين» التي جاءت رد ًا
عىل تلك املعايري السائدة انذاك يف تقويم

النص القراين واستكناه اعجازه ومعانيه.

تلكم القراءة حاولت إن تضع مائز ًا

بني املعنى القراين واملعنى البرشي من
حيث السعة الوجودية واالبانه ،وان

كانا يلتقيان يف االلفاظ من حيث تعيينها

املعنى بشكل خمصوص ،فاللفظ القرآين
ملتعينه سعة وجودة غري متناهية ،فهي
فوق حدود الزمان واملكان ،اما اللفظ

ثم إن الذين امنوا بالقران ،امنوا به اوالً

البرشي فلمتعينه سعة وجودة حمدودة

كشف عن ارسار الكون واالنسان ،او قدم

حركته بالزمان واملكان ،وعليه يكون

بوصفه نصا بيانيا امتلكهم ،امنوا به ال النه
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القراين وفق معايريهم اللغوية اخلاضعة

هلم نظاما معرفيا جديدا ،بل الهنم رأوا
فيه كتابة ال عهد هلم بام يشاهبها( ،((2ومن

( ((2ينظر :النص ال��ق��راين واف���اق الكتابة،
ادون��ي��س ،داراالداب ،ب�ي�روت ،ط،2
2010م ،ص.22

ناشئة من حمدودية الالفظ نفسه وتقيد

ادراك املعنى القرآين من جهتنا املحدودة
قارص ًا عن الكشف التام جلميع املصاديق،
ولذا تعامل العرب اجلاهليون «يف زمن

نزول القران» مع جمموعة من املصاديق

التي يطاهلا حسهم انذاك و يتداولوهنا يف

اسامة غايل

أدبياهتم «نثرا وشعرا» عىل إهنا هي املعنى

املصاديق احلسية حتت لفظ معني ـ يدل

«حقيقة» وما خرج عن ذلك فهو جماز ،فتم

ما هو غري حمسوس و متداول ،وان كان

الذي يدل عليه اللفظ داللة مبارشة

التعامل مع النص القراين وفق هذا املنظور

البالغي الضيق ،كام ان النص القراين من
جانبه كان مراعيا ملدركاهتم احلسية البدائية
التي مل تتعرف بعدُ عىل املراس التجريدي

لألشياء ،وخلق عامل مفهوم هلا ،مما ادى
اىل تضمني اخلطاب القراين -يف بعض

مواضعه -تصويرا سيميائيا يقارب بني
عاملي الغيب واحلس ،حتى يتم االندماج

معه حني نزوله واستبعاد أية فاصلة متنع
من تلقيه او التحاور معه( .((2وهذا التحرك
القراين نحو خلق داللة مغايرة تنطلق من

املدلول البرشي وتتجه نحو الدال القراين،
تشتغل طبقا للتحرك اإلنساين الغالب يف
ادراك احلقائق ،حيث ُيبتدأ عادة من اآلثار
يف استكناه املؤثرات ،مع كون املؤثرات

اشد ظهورا و اوسع وجودا من اثارها.

عليها داللة مبارشة «حقيقة» واستبعاد
اللفظ قاب ً
ال للداللة عليه واإلبانة عنه
فاخلالف القائم بني املعتزلة و االشاعرة يف
فهم النص القراين و تأوالته وفق إضاءات

البيان العريب واملراس العقيل ،حيث

جتاوز املعتزلة احلقيقة اللغوية «املوروثة»

التي يعوهنا بام هلا من داللة عىل مصاديق
حسية ماثله هلم انذاك ،اىل مساحة اخرى،
بسبب اثبات الفعل االنساين املقدور

لالنسان وحده ،ونفي مسؤولية اهلل عنه
استنادا اىل عدله وإثباتا له؛ استدعى ذلك

اخلالف صياغة نظرية يف التوحيد تثبت اهلا
مغايرا لالنسان الذي يفعل القبائح ويقع

منه الظلم ،فكان البد من نفي الصفات
الزائدة عىل الذات ،والتوجه من ثم اىل
تأويل الصفات التي توهم بمشاهبة اهلل

لالنسان ،باستخدام سالح «املجاز»(،((2

و ما يؤكد مسالة انضامم جمموعة من

وهذا يكشف عن انحصار حركة الفهم

( ((2ينظر :الفهم والنص ،دراس��ة يف املنهج
التأوييل عند شلريماخر وديلتاي ،بومدين
بوزيد ،ال��دار العربية ن��ارشون ،بريوت،
ط2008 ،1م ،ص.40

( ((2ينظر :نقد اخلطاب الديني ،د .نرص حامد،
امل��رك��ز الثقايف ال��ع��ريب ،ال���دار البيضاء،
املغرب ،ط2007 ،3م ،ص.167

االعتزايل ودوراهنا بني النفي العقيل و
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االثبات اللغوي ،فاللغة من جهتها تثبت

«اليد ،والوجه ،والكريس ،والعرش» يف
النص ،والعقل من جهته يرفض هكذا
مقوالت ويعمل عىل تأويلها ،والرفض

منشؤه قبول فكرة ان اللفظ منحرص
يف املداليل احلسية ،التي متاشى معها
االشاعرة ،فقالوا بالتجسيم والتشبيه وغري

ذلك عىل ما فهم من مقوالهتم.

ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ[سورة العلق،]5-3 :

وهذه االية تدل داللة واضحة عىل أن
هناك واقعية ماثلة وراء الذات ُأ ِم َر النبي

بقراءهتا ،وهذه ليست خصوصية النبي حتى

نقف عند حدودها بل خصوصية الوجود
والواقع من هنا كان اخلطاب القرآين شامال

ثم امليزة الثانية للفظ القرآين ،االبانة،

لكل انسان عىل إن هناك واقعية ينبغي إن

 ]195اذ مل تكن االبانة صفة للفظ من

مظاهرها متجلية يف القارئ يف الوقت الذي

ﭽﮣ ﮤ ﮥﭼ[سورة

الشعراء:

حيث تشكله وصورته ،فهو هو عند

العريب ،بل خيضع ملقدار ما يكشف

عن املعنى ويدل عىل مصاديقه مجيعها،
فاالبانة التامة اذن جيب إن تسبق بإحاطة

تامة وعلم كامل وقدرة فائقة ،وتستدعي
أن يكون املبني كذلك عامل ًا وقادر ًا ،وبذا
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يفرتض الذات القارئة عامل ًة ،قال تعاىل

يكون من يملك هذين الوصفني بامهلام

من كامل ومتام ذا لسان «عريب مبني» ،واال

فاإلحاطة الناقصة والقدرة الضئيلة جتعل
من اللسان عربي ًا ولكنه ليس بمبني..

النص القرآين /بني التأويل والتفكيك

إن االقرتاب من الوجود القرآين،

تُقرأ كي حيصل االندماج معها ،و بذا تكون
هو مظهرها االتم ،وبذا كانت (النفس
ٍ
إللوهية ليس هلا مثل
اإلنسانية آية جيدة

ونظري)( ،((2مما ينبئ عن أن الوجود القراين
واسع وينطوي عىل مراتب متعددة فكلام
غار القارئ يف سربه بان له ظاهره وهكذا

يبقى يف عملية تأويل متواصل.

حينام حيصل التحقق مع الوجود

القرآين بكل مراتبه و يتم االستغراق فيه

يكون االنسان بحسب الرؤية القرانية
( ((2نظرية املعرفة يف القران الكريم ،اية اهلل
الشيخ ج��وادي ام�لي ،ترمجة دار االرساء
للتحقيق والنرش ،بريوت ،،ط1428 ،2هـ،
ص.250

اسامة غايل

«امام مبني» ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

حتصل مما سبق إن «االبانة» تستدعي

ﯬﭼ[سورة يس ]12 :املعرب عنه يف لغة

قدرة وعل ًام يف الوقت نفسه ،فاإلنسان

معنى
تتوحد فيه املعاين «القرآنية» ،فتصبح ً
واحد ًا قار ًا مسترت ًا ،ﭽﮖ ﮗ ﮘ

وعلم يستمدمها من اهلل تعاىل يكون

مبين ًا ،فهو املعرب عنه قرآنيا بـ«القلم»

تفصيالً ،وهذا ما عنته األحاديث املروية

 ]1الذي فصلت به احلروف الكونية

التصوف بـ «االنسان الكامل»( ،((2والذي

ﮙ ﮚﭼ [سورة هود ]1 :ثم يبني عنها
عن االمام عيل ،كام يف الدر املنظم

(إعلم أن مجيع أرسار الكتب الساموية يف
القرآن ،ومجيع ما يف القرآن يف الفاحتة،
ومجيع ما يف الفاحتة يف البسملة ،ومجيع ما

يف البسملة يف باء البسملة ،ومجيع ما يف

باء البسملة يف النقطة التى هي حتت الباء.
قال اإلمام عيل(كرم اهلل وجهه) :أنا النقطة
التى حتت الباء ،وقال أيضا :العلم نقطة

كثرها اجلاهلون ،واأللف وحدة عرفها

الراسخون)(.((2

( ((2ينظر :معجم املصطلحات الصوفية ،الشيخ
الدكتور انور فؤاد ايب خزام ،مكتبة لبنان
نارشون ،بريوت ،ط1993 ،1م.
(ً ((2
نقال عن ينابيع امل��ودة ل��ذوي القربى،
الشيخ سليامن ب��ن إبراهيم القندوزي
احلنفي ،حتقيق سيد ع�لي مج��ال ارشف
احلسيني ،دار االس��وة للطباعة والنرش،
ايران ،ط 1416 ،1هـ ،ج ،1ص.190

الكامل «االمام املبني»بام يملك من قدرة

ﭽﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ[سورة القلم:
«القرانية» بعد أن كانت «نقطة» جمملة
يف مداد الدواة ،فأبان عنها إبانة تفصيلية

تامة ،ولذا سمي القران بلسان املتصوفة
بـ«الكشف املحمدي التام» ،اذ للنبي

«االنسان الكامل» احاطة قيومية باألشياء،

نابعة من كونه يعطي هلا الوجود بمقتىض
«قاعدة الواحد» الفلسفية ،و «قاعدة
العرشية» القرآنية ﭽ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯﭼ[سورة هود ،]7 :هو املاء
الذي خلقت منه احلياة ،فصار به كل يشء
حي ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ

ﮦ ﭼ[سورة األنبياء ]30 :فمن غري

املمكن جتاوز هذا املعنى بوصفه معنى
الهوتيا فحسب ،ثم تجُ عل ابواب النص
وباخلصوص «النص القراين» مفتوحة عىل

مرصاعيها لكل قارئ او مفرس او مؤول،
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بمعنى فقدان يقينية النص او فقدان

يف تشخيص الراسخني يف العلم ،بينام

العلم ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

معانيها اصالً ،وهذا ما يصطدم بثوابت

االحاطة و االبانة التامة للراسخني يف

ﯛ ﯜ ﭼ[سورة آل عمران ]7 :فالقران

قرآنية عدة ،منها قوله تعاىل ﭽ ﭯ

فحسب ،وعليه يوجد معنى معلوم ايضا

النحل ،]89 :فهذه احلروف تعد جزء ًا من

خيرب بان هناك من يعلم تأويله ال انه يؤوله
او «معنى اخري» كام يعرب عنه حممد اركون،

وهذا خالف ما يرنو اليه «املابعد حداثيني»
من كون احلروف القرآنية املقطعة هي
كالم ال حيسن احد تأويله بام فيهم

الراسخون يف العلم ،حيث اهنا شفرات
ال يملك احد مفاتيحها ،النه ال مفاتيح

هلا اصال( ،((2وهذه االشكالية «اشكالية
احلروف املقطعة» قد اثريت قديام من

قبل املتكلمني وأرباب التفسري ،بفارق ان
القدماء يتفقون عىل أن تلك احلروف هلا
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يذهب املعارصون اىل افراغ احلروف من

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ[سورة

الكتاب الذي هو تبيان لكل يشء ،فكيف
تكون ال مفاتيح هلا اصال ،االمراالخر،

إن عدم ادراك معاين تلك احلروف ال
يستلزم فقداهنا باملرة ،بل ان طبيعة القران

تكمن يف إن معانيه مجيعها ال تدرك،
وهذه الفكرة تنساب مع مفهوم «االبانة»
الذي اعتمدناه يف املناقشة ،اذ إن هناك

مستويني لالبانة ،احدمها خاص ،واالخر

عام ،واقصد باخلاص ،االبانة لالنبياء
واالوصياء دون غريهم من البرش ،واما

معان ولكنها ليست عرضة ألي شخص،
اذ اختلفوا يف تشخيص العالمِ ِ بتلك املعاين

بوساطة االنبياء واالوصياء ،كام اشار

العلم ،والذين قالوا بعلمهام مع ًا اختلفوا

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

هل هو اهلل تعاىل وحده ام الراسخون يف
( ((2ينظر :املمنوع واملمتنع ،نقد ال��ذات
املفكرة ،د .ع�لي ح��رب ،امل��رك��ز الثقايف
ال��ع��ريب ،ال��دار البيضاء ،امل��غ��رب ،ط،5
2011م ،ص.59

العام فللناس العاديني والذي يكون
القران اىل ذلك يف قوله تعاىل ﭽ ﭥ ﭦ

ﭮﭼ[سورة النحل ]44 :ففي
هذا املقطع يامر اهلل تعاىل النبي بان

يبني للناس ما نزل اليهم ال ما نزل اليه،

اسامة غايل

ولعل هذه احلروف مما نزل اليه ،ثم إن

«وفق نظام :بعضه يفرس بعض ًا /العمودي

قال تعاىل ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

متارس عىل مستوى اللغة فضال عن املعنى،

هناك اية اخرى تكشف عن مدار االبانة،

واالفقي» بنية النص وماهيته ،وهذه االطر

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ[سورة

ففي كل عملية تفسري او تأويل بل حتى

وتلك احلروف «فواتح السور» مل تكن

واخلطاب ،الن عالقة الكائن االنساين

النحل ،]64 :فاالختالف هو مدار االبانة،

معهودة انذاك حتى خيتلف فيها وتستدعي
بذلك إن يبني عنها النبي ،فيتضح أن
ٍ
ٌ
تفكيك للنص-من قبل
عملية
مثل هكذا
املعارصين-تتم عرب اليات قراءة معينة،
او نظريات مستحدثة ،او بوساطة اجرتاح
مفاهيم جديدة ،حتيلنا بدورها عىل فكرة

احتاملية النص ،او خلخلة املعنى املتيقن،

التفكيك (ال جمال للقفز فوق وقائع اللغة

بالوجود واحلقيقة ،هي عالقة لغوية)(.((2
فمن باب اوىل أن ال جمال للقفز فوق اطر

استكشاف املعنى من النص.

آلية قراءة النص وأدواهتا
«من منظور قراين»

يمكن التعرف من خالل نظامي

«الرائي واملرئي» و «الظاهر والباطن»

تكون هذه العملية -عملية التفكيك-

الكونيني عىل ان للوجود القراين «املرئي»

يعني أن احلقيقة «بمفهومها اللغوي او

تراتب عمودي ،كام أن لالنسان «الرائي»

غري ممنهجة بمنهج علمي ،وهذا ال
املعريف» اوقعت املعنى داخل االحتباس

االيديولوجي كام يعربون ،او احالت فهمه
عىل مرجعيات متعالية ،بل هي تعطي
اطر ًا ابستمولوجية الستكشاف املعنى

القراين من داخل النص املكنون فيه،

بحيث ال تتقاطع عملية الفهم مع حقائق
قرانية اخرى تشكل باالنضامم واالجتامع

عىل اقل التقادير مظاهر ثالثة ذات

مراتب ادراك ثالثة ايضا يتجىل فيها

املعنى« ،علوية» وهي :مرتبة التجرد،
او املعقوالت« /وبرزخية» وهي مرتبة،
املثال ،او املتخيالت« /وسفلية» وهي

( ((2املمنوع واملمتنع ،نقد الذات املفكرة ،د .عيل
حرب ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء،

املغرب ،ط2011 ،5م ،ص.187
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مرتبة احلس ،او املحسوسات( ،((2وهذه

من خالل طرح مشكالت ميتافيزيقية

من خالل قواه املامثلة هلا ،فيدرك بوساطة

ودور العقل والشهود ،ومدى افادة كل

املراتب او العوامل يتعاطى معها االنسان

احلس املحسوسات ،وبوساطة اخليال
املتخيالت ،وبوساطة العقل املعقوالت،
وهذه املراتب مجيعا هلا وجود واقعي

عياين ،بخالف من يرى أن املادة «احلس
او املحسوس» فقط هي التي توجد يف

العيان(*) ،وما الفلسفة واملنطق اال علوم

عنيت من سالف الزمان بتشخيص ادوار

تلك القوى ،وتأمني حركتها يف استكشاف
الواقع ،ثم بعد ذلك ظهرت نظرية املعرفة
واالبستمولوجيا،

واملنطق

(**)
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لتشاطر

الفلسفة

البحث عن قيمة املعرفة،

( ((2ينظر :الصوفية والسوريالية ،ادونيس ،دار
الساقي ،بريوت ،ط2010 ،4م ،ص.75
(*) توهم بعض الباحثني ان "الوجود العياين"
عبارة عن املحسوس "املادة" فقط ،وال
يشمل الوجود املثايل والتجرد التام العقيل.
[ينظر :اشكالية الوجود والتقنية عند مارتن
هيدجر ،ابراهيم امحد ،ص.]25
(**) ال يعني استحداث هكذا جماالت الغاء
للمجاالت االخرى او تشطيب فاعليتها
يف الوسط الفكري ،بل هي تبلور بدورها
فاعلية االدوات املنطقية والفلسفية ،كام
تفيد منها يف الوقت نفسه ،لذا وصف=

اساسية ،تتمثل يف االبانة عن دور التجربة،

منهام لالخر ،وهل يمكن احلديث عن
معرفة مطلقة ،ام أن املعارف االنسانية
كلها معارف نسبية ،هذا من جهة نظرية
املعرفة ،اما من جهة "االبستمولوجيا"،

فاهنا تتناول فرضيات كل علم من

العلوم واالسس الالزمة له ،كام اهنا
تعالج مناهج العلوم واسسها ومفاهيمها
واهدافها( ،((3متفحصة الياهتا من حيث

الفاعلية واإلنتاج ،ولو دققنا النظر يف هذه
املجاالت املستحدثة لوجدناها تستعري
ادوات منطقية ومفاهيم فلسفية يف كثري

من إجراءاهتا و تفسرياهتا ،و هذا ما اشار
اليه عيل حرب حينام فرق بني مرشوعي

=هذا التداخل بانه ،تداخل اثبايت وثبويت،
بمعنى ان "نظرية املعرفة" سابقه عىل املنطق
والفلسفة يف ط��ور االج���راء وامل�مارس��ة،
متاخرة عنهام يف طور التأسيس والتنظري.
( ((3ينظر :ال��س��ؤال الفلسفي وم��س��ارات
االنفتاح ،تأوالت الفكر العريب للحداثة
وما بعد احلداثة ،عبد ال��رزاق بلعقروز،
ال���دار العربية للعلوم ن���ارشون ،ط،1
2010م ،ص.88

اسامة غايل

«نقد العقل ونقد النص» حيث وصف نقد

يتم التعاطي معه يف ضوء تعددية االنظمة

القول الفصل ،اي بوصفة صادقا او كاذبا،

االدراك الثالثة التي ذكرت يف ثنايا البحث

العقل بأنه (يتعامل مع اخلطاب بمنطق
معقوال او غري معقول ،لكي حيكم عليه
اجيابا او سلبا)( ،((3وهذا يعني أنه استعار

ادوات الفلسفة واملنطق يف مرشوعه،
واما مرشوع «نقد النص» فيعيد النظر يف

االدوات املفهومية التي تستعمل ملعرفة

العامل واملعرفة يف آن واحد ،كمفاهيم
املامهاة والتطابق واهلوية والكشف،
فضال عن مفهوم التمثل والتصور(،((3

وكأن االمر يف مرشوع «نقد النص» عبارة

عن مسألة مفهومية تتجه نحو تفكيك
املصطلح واعادة انتاجه اكثر مما تتجه
صوب االدوات نفسها و التوقف عند

متفصالهتا اجلوهرية ،حتى يتم التوصل
اىل املعنى املكرس وقراءته ،اي جمموع

مظاهره وشؤونه ،حتى يفهم بعد ذلك و
( ((3املمنوع واملمتنع ،نقد الذات املفكرة ،د.
عيل ح��رب ،املركز الثقايف العريب ،الدار
البيضاء ،املغرب ،ط2011 ،5م ،ص.55
( ((3ينظر :املمنوع واملمتنع ،نقد الذات املفكرة،
د .عيل حرب ،املركز الثقايف العريب ،الدار
البيضاء ،املغرب ،ط2011 ،5م ،ص.191

الفكرية اخلاضعة بمجموعها لقنوات

(احلس ،اخليال ،العقل) و قنايت (الشهود
والوحي)حيث إن هذه القنوات ذات
مرشوع تواثقي متآزر كام اشار القران
اىل ذلك يف عدة مواضع منها ،قوله تعاىل

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ[سورة البقرة ،]171 :فعدم
التعقل يرجعه القران اىل عدم االفادة من
احلس ،كام ال فائدة من املعرفة احلسية من

دون العقل وإعامله ،قال تعاىلﭽ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩﭼ[سورة النحل:
 ،]12ومن الواضح إن احلس كام هو اداة
معرفية لالنسان فكذلك هو اداة معرفية
لغري االنسان مما دب عىل االرض ،لكن

القران مع ذلك كله يوعز موضوعات
احلس (الليل والنهار والشمس والقمر

والنجوم) وتدبرها إىل من يملك العقل
وحده ،وعليه فاحلس من حيث هو حس
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ال يتخيل وال يعقل ،كام إن اخليال من

املنطق القراين املعريف ،الذي يعتمد

وكذلك العقل من حيث هو عقل ال حيس

وقراءهتا ،فنجده يضع احلس لبنة اوىل يف

حيث هو خيال ال حيس وبالتايل ال يعقل،

وال يتخيل(*) ،وهذه التوافقية يف املدركة
املدرك وهو (املعنى).
منشؤها توافقية
َ

وعليه يوجد خارج الذات القارئة معنى
واحد ينطوي عليه النص ،له مستويات

تراتبية "مادي ،مثايل ،جمرد" وكل واحد
منهام هو مدخل االخر وواجهته ،بمعنى إن
احدمها يفرس االخر وفق االنظمة القرانية

(األول واألخر) و (الظاهر والباطن) ،كام

إن املعاين األفقية يف النص القراين بعضها
يفرس بعض ًا وفق نظام (املحكم واملتشابه)،

وهذه الرؤية بمجموعها تشري اىل هوية
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(*) من هنا تتضح بنية الرتاث الفكري للعلوم
العقلية "الرياضيات ثم الطبيعيات ثم
املنطق ثم اإلهليات" مع ما تتناسب وتلك
املستويات اإلدراك��ي��ة الثالثة (احل��س،
اخل��ي��ال ،ال��ع��ق��ل) ،ح��ي��ث ي��س��اع��د ه��ذا
الرتتب للعلوم عىل ادراك األمور املجردة
(املعقولة) بصورة تدرجيية منتظمة ،بدء ًا
من املادة (احلس) ،مرورا باملثال (اخليال/
جترد ناقص)ثم بعد ذلك يتم انتزاعها من
املادة و أبعادها كي تكون معقولة تعقال تاما
(العقل /جترد تام).

كل قنوات املعرفة يف ادراك النصوص
سلم املعرفة ويعده قنا ًة معرفي ًة هام ًة ،قال
تعاىل ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﭼ

[سورة النحل ]78 :وقوله تعاىل ﭽ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛﭼ[سورة البلد ]8 :ثم يعتمد
اخليال يف تصوير كثري من املشاهد ،منها

قوله تعاىل ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ ﭜﭼ [سورة آل عمران:
 ]133فأوكل تصور االبعاد االخر

للجنة كـ «الطول» مث ً
ال إىل خيال املتلقي
والقارئ ،ثم يبني نسق العقل وعالقته

بقنوات املعرفة االخرى كـ «القلب» مثال،

كام يف قوله تعاىل ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ[سورة
احلج ،]46 :كذلك يشخص قنوات
اخرى هلا املدخلية يف استكناه حقائق تعرس

ادراكها عىل (احلس واخليال والعقل)،
كـ«الشهود» و«الوحي» ،قال تعاىل ﭽﮞ

اسامة غايل

ﮟ ﮠ ﮡﭼ[سورة آل عمران:

جزئياته اوالً ،ثم االنتقال اليه ،او من

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ

احلالتني ثمة ادراك ال ينفصل «كله» عن

 ]185وقال تعاىل ﭽﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﭼ[سورة يوسف،]24 :
وهذه التعددية يف القنوات املعرفية ال

يطاهلا التناقض الفكري بكل اشكاهلا،
مادامت غري منتمية لنظام الرتاتب األفقي،
املتشكل عىل اساس من تعددية املعنى يف

رتبة وجودية واحدة ،والذي تتبلور حوله
ابرز نظريات التاويل الغريب ،مما جعلهم
يعتقدون أن املعنى متعدد وان توحد منهج
قراءة النص ،وهذا ما قوبل بالرفض من

اصحاب منطق اهلوية واملامهاة باعتباره
يؤدي اىل القول بتعدد الواقع ،وبالتايل

تفقد املعرفة قيمتها ،وهذه املسالة ناجتة
عن جتزؤ وتفكيك قراءة النص ،اذ (من

احلقائق الواضحة يف حقل االدراك او
االستجابة حيال املعرفة ومتثلها ،إن الذهن
البرشي يدرك الظواهر من خالل «الكل»

وهو امر قد انتبهت اليه بعض االجتاهات

النفسية :كام نعرف ذلك مجيعا ،يستوي يف
ذلك إن يتم االدراك لـ «الكل» من خالل

خالله اوالً ثم االنتقال اىل جزئياته ،ويف
جزئه وال جزئه عن كله)(.((3
خامتة:
تشري

القراءة

النقدية

(احلقيقة

والتأويل ،او عالقة القارئ بالنص

القراين) اىل مواطن اإلخفاق عند صنفني

من القراء «القارئ الرتاثي والقارئ
املابعدحداثوي» من خالل عرض
املراس القرائي املعريف لدى القارئني،
حمددةبدورها ماهية احلقيقة التي كانوا

ينطلقون منها يف فهم املعنى القراين،
والتي بنوا عليها عملياهتم التأويلية

والتفكيكية ،كام اهنا تشري اىل أن هناك

جسور ًا متتد بني موضوعتي (احلقيقة
والتأويل) و (االعجاز القراين) ينبغي إن

تلحظ من قبل الذين يعنون بدراسة النص
القرآين إعجازا و تأويالً...

( ((3التفسري البنائي للقران الكريم ،د .حممود
البستاين ،جملة املصباح القرانية ،العراق،
كربالء ،ع  ،1ص2010 ،153م.

39

ﱫﯿﰀ ﰁﰂﱪ

فحوى البحث
تناول السيد الباحث يف هذه املقالة دراسة فى مايعرف بPية عدم االكراه ،وهى قوله

تعاىل :ﱫﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﱪ €سورة البقره ›≤µ∂ :بالبحث
والتحقيق فى اهم ما جاء من تفاسري الفريقني قدميا وحديثا ،وحاول اثبات حرية
االعتقاد الدينى فى القران من خالل هذه االية الكرمية ،والرد على من ادعى عدم امكان

ذلك حبجة ان االية منسوخة ،او انها كانت لفرتة زمانية حمددة من صدر االسالم وهى
فرتة ضعف املسلمني قبل الفتح ،او حبجة انها خاصة باهل الكتاب اذا دفعوا اجلزية

للدولة االسالمية ،او انها خاصة باالنصار او مبجموعة منهم سالوا الن� عن مصري
ابنائهم ،وما شابه ذلك ،وقد تناول هذا البحث اسباب نزول هذه االية ،وناقش راى

السيد اخلوئى حوهلا ،وما فى االية من االنشاء و التعليل ومعانى املفردات واحتماالتها،

والفرق بني االكراه واالجبار ،وهل ان االكراه فى االية مقابل الرضا ام مقابل االختيار؟.

وما هو الراى الصحيح بالدليل فى املراد من هذه االية الشريفة.

41

دراسة يف داللة آية (ال إكراه يف الدين)

بسم اهلل الرمحن الرحيم

املصطلحات االساسیة :االکراه،

االکراه( :االکراه يقال يف محل االنسان

آیة عدم االکراه هی قوله تعاىل :ﭽﯿ

الضعف ،و قيل الکَره
الضعف و ُّ
نحوَّ :

احلریة ،العقیدة الدینیة.

ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ

[سورة البقرة.]256 :

و يمکن ان تکون هذه اآلية ّ
أدل

و ابلغ آية عىل اثبات حرية العقيدة يف

القرآن الکريم((( ،لذا فهي التي يستشهد

هبا غالبا اصحاب هذا الرأي و من حياول
ان يسيئ استخدام هذا املفهوم ايضا(((.
وهلذا سنطيل الکالم يف بحث هذه االية

و االستدالل هبا عىل حرية العقيدة يف

القرآن اکثر من باقي اآليات الرشيفة...
و لک ّن ذلك االستدالل يتوقف عىل فهم
مفردات االية الکريمة ،و استعراض ما

قيل يف تفسريها و اختيار االنسب هلا من
42

مفردات االية :قال الراغب

التفاسري بالدليل و احلجة ،و کذلك ر ّد
التخصص.
دعوى النسخ و دعوى
ّ

((( راج��ع :االمثل يف تفسري الکتاب املنزل،
الشريازي ،ج ،2ص.261
((( راج���ع :التفسري ال��واض��ح ،حممد حممود
حجازي ،ج ،1ص ،115التفسري املنري،
وهبه الزحييل ،ج ،9ص.324

عىل ما يکرهه ...و قيل الکَره و الکُره واحد
املش ّقة التي تنال االنسان من خارج فيام

يحُ مل عليه بإکراه ،و الکُره ما يناله من ذاته و
هو يعافه بطبعه أو يعافه بالعقل أو الرشع)

(((

و يعافه اي ال يرضاه بطيب نفس..

فيکون االکراه بمعني االجبار عىل

قبول شيئ دون اختيار ،و ما يتبع ذلك

حتمل املش ّقة من اخلارج ،أو من الذات
من ّ
بسبب عدم الرضا...

الدّ ين( :الدين يقال للطاعة و اجلزاء،

و استعري للرشيعة ...و قوله تعاىل :ﭽﯿ

ﰀ ﰁ ﰂﭼ  ،قيل يعني الطاعة ،فان
ذلك ال يکون يف احلقيقة الاّ باالخالص،
و االخالص ال يتأتّى فيه االکراه.((()...

فالدين هنا هو الطاعة للرشيعة و

االنقياد اليها ...و هل التقدير :االعتقاد

بالدين أو العمل به؟ .فالراغب هنا کأنام
((( ال��راغ��ب االص��ف��ه��اين ،حسني ب��ن حممد،
املفردات يف غريب القرآن ،ص.431
((( املصدر السابق ،ص.181

الشيخ الدكتور عزام فرحان الربيعي

يقدّ ر الثاين ،و االصح االول و الثاين معا:

والعمى يف مقابل الرشاد و الفهم و اهلداية.

ّ 2.2
الن االية مطلقة.

وليس فيها اختالف بني معاجم اللغة

1.1ال هنام عادة مرتابطان.

3.3هو املعنى املتبادر للذهن.

واىل ذلك ذهب السيد اخلوئي،

حيث قال( :ان الدين اعم من االصول و

وهذه املفردات واضحة املفهوم،

واالصطالح ،فال داعي لالطالة فيها،

ونکتفي بام ذکره الراغب حوهلا.

وعليه فيکون املعنى االمجايل لآلية :نفي

الفروع ،و ذکر الکفر و االيامن بعد ذلك

جنس االکراه عن اظهار االعتقاد بالدين و

فقط ،و انام ذلك من قبيل تطبيق الکربى

ولساهنا العموم فهي تؤسس لقاعدة عامة

فيکون الدين عموما هو االعتقاد

بمالحظة مجلة (قد تبني الرشد من

ليس فيه داللة عىل االختصاص باالصول

االلتزام به قوال وعمال ،واآلية مطلقة

عىل صغراها)(((.

يف الفکر االسالمي ،و ذلك النه:

اجلازم بالرشيعة اصوال وفروعا وما

الغي) فهي بمثابة التعليل لنفي االکراه فام

يف القلب و اجلوارح.

4.4مالحظة (ال) النافية للجنس الن

يستتبع ذلك من العمل هبا و االنقياد اليها
الرشدُ خالف الغي،
الر َشدُ و ُّ
الرشدَّ :
ّ

الرشد يف
يستعمل استعامل اهلداية و قيل ُّ

الر َشد يف
االمور الدنيوية و االخروية ،و َّ
االمور االخروية ال غري ((()...فالرشد هنا
اهلداية يف الدين و الدنيا معا.

الغي( :الغي جهل من اعتقاد

فاسد ((()...فالغي هو اجلهل و الضالل
((( اخلوئي ،البيان يف تفسري القرآن ،ص.204
((( املصدر السابق ،ص.202
((( املصدر السابق ،ص.369

دامت العلة ثابتة فالنفي ثابت ايضا.

ما بعدها اسم مفرد نکرة مبني عىل
الفتح فالنفي عام ألي نوع و درجة

من االکراه.

(5 .ال) جنسية :ألي دي��ن ،ال عهدية
ل��ل��دي��ن االس�ل�ام���ي ف��ق��ط ،وذل��ك
الن��ه ال يعقل ان نمنع االک���راه عن

نجوز االکراه
الدخول يف االسالم و ّ
يف الدخول يف دين آخر غري االسالم،
جوزنا االکراه يف الدخول يف غري
فاذا ّ
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نجوز االکراه
االسالم فمن األوىل ان ّ

هکذا ...فمنها(((:

خلصوصيات الدين االسالمي اخلاتم

مقالة((( ،فتجعل عىل نفسها ان عاش هلا

يف ال��دخ��ول يف االس��ل�ام ،وذل��ك

و الشامل و االکمل واالصلح السامل

عن التحريف ،و کذلك الن القرآن
بطبيعة احل��ال يدعو اىل الدخول يف

االسالم ال يف غريه.

هتوده ،فلماّ اجليت بنو النضري کان
ولد ان ّ

فيهم من ابناء االنصار ،فقالوا :ال ندع

ابناءنا ،فنزلت االية...

1.1عن ابن عباس قال :اهنا نزلت يف

فاآلية تقول :ال جيوز ان تکرهوا أحدا

رجل من االنصار من بني سامل بن

له مادام قد تبني احلق من الباطل و اهلدى

نرصانيان ،و کان هو مسلام ،فقال

عىل اظهار دين معني و االنقياد بالطاعة
من الضالل ،فمن شاء فليؤمن و من شاء
فليکفر ،و هذا أمر عام ال خيص ظرفا

معينا و ال زمانا او مکانا کذلك .و سنؤيد
ذلك بأقوال بعض املفرسين و ذلك خالل

استعراض آراء املفرسين حول اآلية ،ان

شاءاهلل.

سبب نزول االية:
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عن ابن عباس قال :کانت املرأة تکون

ذکرت عدة روايات لبيان سبب نزول

آية عدم االکراه ،بعضها حتدّ د سبب النزول

بمجموعة من االنصار يف املدينة ،و بعضها
حتدّ ده بشخص معني من االنصار اسمه
التخصص و
احلصني ،و بعضها ت ُِع ُّم هذا
ّ

املورد يف اهل الکتاب بعد دفع اجلزية و

عوف يقال له احلصني ،کان له ابنان
للنبي :اال استکرههام فاهنام أبيا الاّ

النرصانية؟ فنزلت...

2.2عن جماهد قال :کان اليهود ارضعوا

رجاال من األوس ،فلام أمر النبي

بأجالئهم قال ابناؤهم من االوس:
لنذهب ّن معهم و لندين ّن بدينهم،
فمنعهم أهلوهم و اکرهوهم عىل

االسالم ،فنزلت االية.

3.3عن ابن عباس :نزلت االية ّملا دخل
((( راجع :العسقالين ،ابن حجر ،العجاب يف
بيان االسباب ،ص ،428السيوطي ،جالل
الدين ،لباب النقول يف اسباب النزول،
ص.47
((( املقالة :املنقطعة التي ال يعيش هلا ولد.
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الناس يف الدين ،و اعطى أهل الکتاب

يمکن إعامم اآلية لکل من هو غري

وقد رويت هذه الروايات بطرق

هو قول احلسن و قتادة و الضحاك(،((1

و قد کان لذکر هذه الروايات يف سبب

ّ 2.2
إن هذه اآلية منسوخة بآيات اجلهاد

بان هذه االية خاصة و ليست عامة،

ﮭ ﮮ ﮯﭼ [سورة

اجلزية.

اخرى و بنصوص متشاهبة(.((1

نزول هذه االية اثر کبري يف الرأي القائل
فهي خارجة ختصصا عن موضوع حرية

العقيدة و احکامها.

االراء يف تفسري االية:

مسلم و ْ
إن مل يکن من أهل الکتاب ،و

و الظاهر ّ
أن دليلهم سبب النزول.

والسيف وامثاهلا ،مثل قوله :ﭽﮬ

التوبه ]5 :وقوله :ﭽﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﭼ [سورة حممد:
 ،]4و هو قول السدّ ي و ابن زيد(.((1

هناك عدة آراء حول بيان معنى االية و

3.3والظاهر انه مل يأخذ بدعوى النسخ

منسوخة ام ال؟ .انشاء حلکم ام جمرد

العتائقي( ..((1وسيأيت تفنيد دعوى

املطلوب منها ،و هل هي خاصة أم عامة؟.
إخبار؟ .و غري ذلك من اآلراء املتعلقة
بتفسري مفاد اآلية و فحواها ،و لنستعرض

اآلن هذه اآلراء ثم نبني بالدليل الصحيح
منها ،و اآلراء هي:

1.1ان هذه اآلية خاصة بأهل الکتاب
برشط دفع اجلزية ،فيحق هلم حينئذ
البقاء عىل دينهم وعدم جواز اکراههم

عىل الدخول يف االسالم ،و عليه فال
( ((1راجع :الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان،
ج ،2ص.347

هذه من علامء االمامية ومفرسهيم اال

النسخ ودعوى التخصص.

3.3اهنا نزلت يف بعض أبناء االنصار و
کانوا هيود ًا او نصارى فاريد اکراههم

عىل االسالم ،و هو قول ابن عباس
وسعيد بن جبري

(((1

خاصة غري عامة.

و بذلك فهي

( ((1الطويس ،حممد بن احلسن ،التبيان يف تفسري
القرآن ،ج ،2ص.310
( ((1املصدر السابق.
( ((1العتائقي ،كامل الدين ،الناسخ واملنسوخ،
ص.50
( ((1الطويس ،التبيان ،ج ،2ص.311
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4.4ان حکم هذه االية کان يف ابتداء
االسالم حيث کان يعرض عىل
االنسان االسالم فان أجاب والاّ

املقصود من الدين باالعامل والفروع ال
العقيدة واالصول.

ت ُِر َك( ...((1وهذا الرأي يف حقيقته

وفض ً
ال عام قلناه عن هذا الرأي فهو

5.5ال حکم ملن اکره عىل دين باطل،

من الدين بالفروع ،فانه من الواضح ان

(تقية) فهو معذور وال

او عىل االقل االصول نفسها و االعتقادات

يرجع اىل الرأي الثاين القائل بالنسخ.

فاضطر و اکره عىل الدخول فيه يف

العلن

(((1

عقوبة عليه ،و ذلك مثل قوله تعاىل:
ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﭼ [سورة النحل.]106 :
وهذا الرأي ال دليل عليه ،و هو خالف
الظاهر وخالف سبب النزول ،فان
هذا احلکم للتقية و ان کان صحيحا

يف ذاته ،ولکن ال عالقة لالية به.

6.6ال يؤاخذ اإلنسان يف االخرة بام فعل
يف الدنيا من الطاعات و العبادات
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وهذا الرأي کسابقه ،الاّ انه حيدد

اذا کان مکرها عليها ،و ذلك الهنا

مرشوطة باالخالص وهو ال يکون
مع االکراه و االجبار(.((1

( ((1الراغب االصفهاين ،املفردات ،ص،429
مادة (کره).
( ((1املصدر السابق.
( ((1ال���راغ���ب االص��ف��ه��اين ،امل���ف���ردات،

بعيد وخالف الظاهر متاما يف حتديد املقصود
املقصود من الدين اما مجيعه اصوال و فروعا
دون الفروع ،ال العکس ،وذلك الن
االصول و االعتقادات هي القدر املتيقن

من املراد بالدين.

7.7ال حيمل االنسان عىل أمر مکروه يف
حقيقته مما يکلفهم اهلل به ،بل حيملون

عىل نعيم األبد( ،((1وهلذا قال:

(عجب ربکم من قوم يقادون اىل
اجلنة بالسالسل)(.((1

8.8والظاهر من هذا الرأي انه يريد ان
يقول ان مفاد االية جمرد اخبار عن
حقيقة التکاليف الدينية (االعامل و

الفروع) يف اهنا حمبوبة مرغوبة الهنا
ص ،430مادة (اکره).
( ((1املصدر السابق.
( ((1السجستاين ،ابو داود ،سنن ايب داود ،ج،3
ص.56
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تؤدي اىل اجلنة و النعيم ،و هؤالء

هنا باالعامل و التکاليف دون االعتقاد

و عىل هذا يکون جواب هذا الرأي و

9.9اي ال تقولوا ملن دخل يف الدين بعد

الذين يکرهوهنا جاهلون بحقيقتها.

ر ّده يف أمرين:

االول :ان مفاد االية الکريمة هو

انشاء حلکم ،أي ال تکرهوا الناس عىل
الدخول يف الدين ،خصوصا مع مالحظة

التعليل الوارد فيها هلذا احلکم و هو قوله

تعاىل ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ کام سيأيت

توضيحه ،و ليس جمرد إخبار عن حقيقة
أمر معني.

واالصول.

حرب انه دخل مکرها ،النه اذا ريض
صح اسالمه فليس
به بعد احلرب و ّ

بمکره(.((2

1010وهذا الرأي مردود من وجهني:

األولّ :
ان حرص األمر بحالة احلرب

باخلصوص ال دليل عليه حتى من اسباب

النزول ،و ال يساعد عليه الظاهر ،وال

التعليل الوارد.

الثاين :حرص املراد من الدين هنا

الثاين :ان دليله اخص من املدّ عي،

العقائد امر مرفوض و خالف الظاهر ،کام

بينام املدعي الدخول يف الدين بعد احلرب

بالفروع و التکاليف دون االصول و

أوضحنا ذلك يف الرأي السابق.

خيص حالة الرضا فيام بعد
حيث ان الدليل ّ
االعم من الرضا فيام بعد و من البقاء عىل

8.8الدين هو اجلزاء ،فاملعني املقصود هو

الکراهة و االجبار و السخط و عدم الرضا

يفعل ما يشاء بمن يشاء کام يشاء(...((2

ال يمکن ان يقال عنها (اکراه) ،وحمل

انه تعاىل ليس بمکره عىل اجلزاء ،بل
وهذا الرأي کسابقه من حيث املناقشة

النه يرجع أيضا يف حقيقته اىل االخبار
دون االنشاء و اىل حرص معنى الدين

( ((2الراغب االصفهاين ،املفردات ،ص،431
مادة (کره).

فيام بعد .ثم ان حالة الرضا مفروغ منها و

الکالم هو يف حالة االجبار و عدم الرضا.

1010الدين بمعني االيامن ،وعليه فهو
اعتقاد قلبي غري ظاهر و غري قابل

( ((2الطويس ،حممد بن احلسن ،التبيان ،ج،2
ص.311
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لالکراه فيکون املعني املراد انه تعاىل

و ان االکراه هنا هو ما يقابل الرضا ال

والقرس ،و انام بناه عىل ﭽﭷ ﭸ

1111ال اكراه ليس نفي ًا جلنس االكراه ،بل

ما بني أمر االيامن عىل االجبار

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ [سورة

نفيا لكامل الدين وافضليته ،فاملراد:

ولعل هذا املعنى يقارب ما استظهره

جمربين او خائفني من السيف فليس

الکهف.]29 :

ان الدين الذي يظهره هؤالء اذا كانوا

السيد الشهيد الصدر من االية ،حيث قال:

بدين يعتد به ويثاب عليه صاحبه،

الدين ليس كلامت جامدة ترددها الشفاه،

القصد ،ولذلك قال تعاىل :ﭽﮍ

(بل ال يمكن االكراه عىل الدين ،الن

وال طقوس ًا تقليدية تؤدهيا العضالت ،انام

وانام الدين الصحيح ما وقع طوع ًا مع
ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

هو عقيدة وكيان ومنهج يف التفكري.((2()..

ﮖﭼ [سورة احلجرات.((2(]14 :

عىل ان االية جمرد إخبار ال إنشاء فيه و ال

كام يف قوله( :ال صالة جلار املسجد اال

و من الواضح ّ
ان هذا الرأي قد بني

أمر بشئ ،و ان املراد من الدين هو نفس
ٌ
االيامن و االعتقاد ال إظهار ذلك ،رغم ان

حمل الکالم هو الثاين اي االظهار .و قد بني
هذا الرأي ايضا عىل ّ
ان املراد من االکراه هنا
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االختيار ،و هبذا ير ّد هذا الرأي.

هو ما يقابل االختيار ال ما يقابل الرضا ،و
سيأيت فيام بعد ان االية انشاء ألمر وجوب

عدم االکراه عىل اظهار دين معني ال جمرد

االخبار عن تلك احلقيقة القلبية التکوينية،

( ((2الشهيد ال��ص��در ،حممد ب��اق��ر ،املدرسة
القرانية ،ص.364

وهذا املعنى وان كان صحيح ًا يف نفسه

يف املسجد)

(((2

اي نفي افضلية واكملية

الصالة ال نفي جنسها وقبوهلا( ،((2اال انه
هنا اجنبي عن معنى االية النه مبني عىل

معنى االخبار ،وقد اوضحنا مما تقدم ان

معنى االية االنشاء بسبب التعليل وغريه،
وكذلك فهو قريب من التفسري السادس

( ((2الفادي ،عبد ال��رزاق ،االنتصار للقران،
ج ،2ص.602
( ((2راج���ع :املصنف لعبد ال����رزاق ،ج،1
ص.201
( ((2راجع :التهذيب للطويس ،ج ،1ص.92

الشيخ الدكتور عزام فرحان الربيعي

املتقدم وقد يقدم جوابه.

1212ان مفاد اآلية االنشاء حلکم عدم جواز
اکراه احد عىل االسالم والتعليل

بظهور احلق و تبني الرشد من الغي

شاهد عىل ذلك ،و عىل هذا فاآلية غري
منسوخة بأية اخرى ،و ال خمصوصة

بأهل الکتاب أو بغريهم وال لزمان

دون زمان ،بل اهنا دليل عىل ان
االسالم مل ينترش بالسيف والقوة(.((2

1313وهذا هو الرأي الصحيح املراد من
االية ظاهرا ،و سيأيت توضيحه.

و بعد استعراض کل هذه اآلراء التي

قيلت حول تفسري االية و املراد منها ،فقد

عرفنا ان بعض هذه اآلراء مردود و بعضها

يرجع اىل البعض اآلخر ،و عليه فألجل
اثبات الرأي الصحيح منها (و هو االخري:

الثاين عرش) ال بد ان نثبت ان مفاد اآلية هو
االنشاء حلکم عدم جواز االکراه عىل دين

و اعتقاد معني ال جمرد االخبار عن يشء،
و کذلك نثبت وجود الع ّلة هلذا احلکم يف

( ((2الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري
ال��ق��رآن ،ج ،2ص /197اب��ن عاشور،
التحرير و التنوير ،ج ،2ص.435

نفس اآلية ،و ان االکراه هنا هو فيام يقابل

الرضا ال فيام يقابل االختيار ،کل ذلك

يکون من خالل بيان الفرق بني االکراه و

االجبار...

ثم ال بد أيضا من ان نفنّد دعوى

النسخ بآيات اجلهاد و القتال و دعوى

التخصص بأهل الکتاب أو غريهم.
ّ
الفرق بني االکراه و االجبار:

هل مها مرتاد فان و بمعنى واحد؟ .ام

بينهام فرق معني؟.

و اجلواب :ان االکراه له معنيان ،االول

مقابل الرضا و الثاين مقابل االختيار(.((2

فاالول يعني ان االنسان قد يکره عىل

شيئ جمبورا او مضطرا و لکنه يکرهه يف

قلبه و نفسه فلم يکن عن طيب نفس و

رغبة حقيقية و ذلك لشدّ ته و مشقته بل

اختاره طاعة للواجب الديني مثال کام يف

قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭼ [سورة البقرة ]216 :و هذا
املعني لالکراه خيتلف عن االجبار .والثاين

يعني انه مل خيرت اليشء بارادته اساسا ،بل

اجرب عليه بالقوة من اخلارج فهو خارج
( ((2راجع :البيان ،اخلوئي ،ص .204
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ارادته مثل قوله تعاىل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭼ [سورة االحقاف.]15 :

االخبار ،ولکن املقصود منه هنا

وهذا املعني لالکراه مطابق لالجبار.

وهو مستعمل يف النصوص الرشيفة

وهو عادة يف االمور التکوينية اخللقية،
ومعنى االکراه يف االية هو االول دون

الثاين ،و ذلك ألمور:

االنشاء حلکم عدم اجلواز تکليفا،
کثريا ،من قوله تعاىل :ﭽﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨ

1.1التعليل الواضح من قوله تعاىل:

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

يقول ابو السعود يف تفسريها( :انه

واملراد :صوموا .و مثل قول االمام

ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ حيث

استئناف تعلييل ُصدَ ر بكلمةالتحقيق
لزيادة تقرير مضمونه)..

(((2

فهو

تعليل وتأكيد للمضمون ايض ًا ،وهذا
ال يصلح الاّ عىل هذا املعني لالکراه،
فهو تعاىل لکي يوضح السبب يف عدم

جواز اکراه احد عىل الدين تبني هذه
العلة يف انه قد َبينَّ َ للجميع احلق من

الباطل فله بعد ذلك الرضا او عدم
50

تعليلها ،فهي وان وردت بصيغة

الرضا يف هذا الدين ،فيکون دخوله يف

الدين عن رضا تام به غري مکره عليه.

2.2االنشاء املفهوم من تعبري اآلية ومن
( ((2ابو السعود ،حممد العامدي احلنفي ،ارشاد
العقل السليم اىل مزايا الكتاب الكريم،

ج ،1ص.345

ﭯ ﭰﭼ [سورة البقرة]183 :
الصادق يف رواية عبد اهلل بن سنان

کم ُه ال ُغسل و مل
حني سأله عن من ُح ُ
تيمم و صىل
يتمکن منه( :ان مل يتمکن ّ

ِّ
ليصل ثم
ثم أعاد ((2()..اي فليتيمم و
ليعد و کام يقول صاحب الکفاية (ان
اخلرب آکد يف االنشاء ..حيث انه اخرب

بوقوع مطلوبه يف مقام طلبه اظهارا
بأنه ال يرىض الاّ بوقوعه)( .((3فيکون
انشاءا مؤکدا کالواقع حقيقة .و مادام
هذا النص انشاءا فالبد ان يکون

املقصود باالکراه هو عدم الرضا،
( ((2الطويس ،حممد بن احلسن ،االستبصار،
ج ،1ص ،161ب  ،96ج.2
( ((3االخند اخل��راس��اين ،حممد کاظم ،کفاية
االصول ،ج ،1ص.9

الشيخ الدكتور عزام فرحان الربيعي

الن االنشاء تکليف و التکليف ال

بامور ثالثة(:((3

اخلارجة عن االرادة و القدره فان هذه

الرضا) ترصفه عن معني عدم االختيار.

يتع ّلق باالمور اجلربية الواقعة حتام و
االمور خيبرَ ُ عنها و ال ُينشا هلا تکليف

الن التکليف مرشوط بالقدرة و غري
املقدور ال يتعلق به تکليف ابتداء ًا.

3.3هو املعنى الظاهر و املتبادر للذهن،
حيث فهمه اغلب املفرسين و الفقهاء،

لذلك ذهب بعضهم (كام سيأيت) اىل ّ
ان
االية منسوخة بآية السيف و اجلهاد،
أواهنا خارجة ختصصا عن البحث
يف حرية العقيدة بصورة عامة فاهنا

خاصة ابتداءا بأهل الکتاب اذا دفعوا
اجلزية ،فلو فهموا من االکراه عدم

االجبار لفهموا منها جمرد االخبار

عن االمر القلبي غري املقدور عليه فال
يضطرون بعد ذلك لدعوى النسخ أو

التخصص.
ّ

دعوى السيد اخلوئي:

انه ال قرينة عىل هذا املعنى (عدم

1.1ان الدين هنا اعم من االصول
والفروع ،ونحن نجد ان الرشع قد

أکره الناس يف کثري من احلاالت مثل
اکراه املديون عىل اداء دينه ،و الزوجة
عىل طاعة زوجها ،و السارق عىل ترك

الرسقة و غري ذلك...

2.2ان تفسري االکراه بمعنى عدم الرضا
ال يناسبه قوله تعاىل ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈﭼ الآّ اذا کان ذلك بيان الع ّلة.
اجلواب:

و اجلواب عن ذلك يکمن يف ر ّد هذه

االمور الثالثة بالرتتيب املذکور:

1.1ان ذلك ال يصلح لالستدالل عىل
نفي معنى عدم الرضا ،فان معنى عدم
االختيار أيضا ال قرينة عليه ،مع أننا

اثبتنا قبل قليل القرائن و االدلة عىل

ارادة معنى عدم الرضا.

و اما دعوى السيد اخلوئي عىل

2.2حتى مع القول بان املراد من الدين

هو بمعنى عدم االختيار فقد استدل هلا

( ((3اخل��وئ��ي ،اب��و القاسم ،البيان يف تفسري
القرآن ،ص.307

ّ
ان االکراه هنا ليس بمعنى عدم الرضا بل
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هنا االعم من االصول والفروع،

الرشد من الغي) تعليل واضح للحکم

حتى يف قوله تعاىل بعد ذلك ﭽ ﰊ

ثبت کوهنا علة للحکم فيثبت معنى

وانه ال صارف عن هذا العموم
ﰋﰌﰍﰎﰏ

رصح هو ...بل
عدم الرضا کام ّ

ﰐ ﰑ ﰒﭼ و ان ذلك ال

ال يکون هلا معنى آخر غري التعليل

الفروع ،فان ما ذکره من االمثلة

قوله تعاىل ﭽ ﰊ ﰋ ﰌ

يدل عىل ارادة خصوص االصول دون

کلها يف الفروع ،و انه قد جترب الرشيعة
احيانا عىل الطاعات و الفروع فان يف

ذلك مراعاة النظام العام يف املجتمع
وضبط القوانني العامة و احرتام

حقوق االخرين و عدم التجاوز عليها
وضامن املصلحة األَهم واألَعم يف
املجتمع االسالمي کام هي احلالة يف

املجتمعات البرشية عموما بل ان هذا

مقتىض السرية العقالئية ،و عليه فال
ينظر اىل هذه االمور من زاوية االکراه
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االنشائي بالنهي عن االکراه ،و اذا

و عدم االکراه يف الدين.

واالکثر من ذلك ان االکراه يف هذه

االمور و الفروع عىل کثرهتا سيکون قرينة

عىل ان املراد من الدين هنا خصوص
االصول و العقيدة دون الفروع.

3.3قد اوضحنا سابقا ان مجلة (قد تبني

خصوصا بمالحظة ما بعدها من

ﰍ ﰎﭼ.

فيکون هذا التعبري يف االية و التعليل

الوارد فيها کقوله تعاىل ﭽﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭼ [سورة

لقامن:

بني بنفس هذه الطريقة ع ّلة
 ]13حيث َّ
النهي عن الرشك و هي کون الرشك ظلم

عظيم ،قال اآللويس( :و الظاهر أن هذا

من کالم لقامن و يقتضيه کالم مسلم يف
صحيحه ،والکالم تعليل للنهي و االنتهاء
عن الرشك)  .و هکذا رأيه ايضا يف قوله
(((3

تعاىل :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ [سورة
الغاشية ]21 :فيقول( :انام انت مذکّر:

تعليل لالمر بالتذکري) .
(((3

( ((3اآللويس ،حممود بن عبداهلل ،روح املعاين يف
تفسري القرآن العظيم ،ج ،11ص.81
( ((3االلويس ،روح املعاين ،ج ،15ص.33

الشيخ الدكتور عزام فرحان الربيعي

وه��ذا التعبري م��ع��روف يف العربية

1.1اذا کانت هذه اجلملة علة للحکم

تنشغل باللعب ق��د ح��ان وق��ت اجل��دّ

ينعدم املعلول ،فمع عدم التبيني جيوز

ک��ث�يرا ،ک�ما يقول االب البنه مثال :ال

املذکور فهذا يعني انه مع عدم العلة

و ال��دراس��ة ،و هکذا فهم االي��ة اغلب

االکراه يف الدين!! .و هذا غري ممکن و

حيث قال( :قد تبني الرشد من الغي هو

فمع عدم القاء احلجة و تبيني الرباهني

امل��ف�سري��ن ،منهم ص��اح��ب الکاشف،

تعليل لعدم االکراه)( .((3و منهم العالمة
الطباطبائي ،حيث قال( :و قد بني

تعاىل هذا احلکم بقوله :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈﭼ ،و هو يف مقام التعليل.((3()...

مل يقل به أحد ،بل العکس هو الصحيح

کيف يمکن االکراه و االجبار؟!.

وجواب ذلك :ان هذا االشکال يرد

فيام اذا کانت هذه الع ّلة منحرصة فينعدم
املعلول عند عدم العلة ،أما اذا مل تکن

ولو نزلنا وقلنا بعدم کون هذه

العلة منحرصة فال ،و هنا مل يقل أحد بأهنا

احتامل التعليل فيها قويا ،وجمرد االحتامل

جيوز االکراه و ذلك الن اهلل تعاىل بنى امر

اجلملة تعليال للحکم فيبقى مع ذلك
العقالئي املعتدّ به يبطل االستدالل

املذکور القائم عىل اساس کون هذه اجلملة

ليست تعليال.

إشکاالن و ر ّدمها:

قد يشکل عىل کون مجلة (قد تبني

الرشد من الغي) ع ّلة للنهي عن االکراه يف
الدين بأنه:

( ((3مغنية ،حممد جواد ،تفسري الکاشف ،ج،1
ص.396
( ((3الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري
القرآن ،ج ،2ص.342

علة منحرصة ،فحتى مع عدم التبيني ال

الدين عىل عدم االکراه و االجبار أساسا
و لکن مع وجوب التبيني و القاء احلجة

و توضيح الرباهني؛ بل سيکون من األوىل
حينئذ عدم االکراه ،و بذلك يکون معنى

االية :مع تبني الرشد من الغي فال جيوز

االکراه يف الدين ،و مع عدم التبني فمن
األوىل عدم االکراه ،و هذا واضح عقال

من خالل ما يعرف بقياس األولوية.

ويمکن القول أيضا :ان العلة التامة

لعدم االکراه هلا أجزاء ،فاملقتيض لعدم
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االکراه هو املشيئة االهلية يف إقامة الدين

و ليس جمرد إخبار عن االمر القلبي الذايت

منها ترشيع الثواب و العقاب املبني عىل

االنشاء بصيغة االخبار فهو آکد يف االنشاء

عىل عدم االجبار و االجلاء ألسباب کثرية
حرية االنسان و اختياره ألفعاله و عقائده.

کام أسلفنا ،و عليه يکون إثبات هذه العلة

للع ّلة فهو تبني الرشد من الغي و القاء

للحکم ال جمرد االخبار .و ان االکراه و

واما الرشط الذي يم ّثل اجلزء الثاين

احلجج ،و أما عدم املانع و هو اجلزء الثالث

للع ّلة فهو عدم حماربة االسالم و املسلمني
و التمرد عىل القوانني و الضوابط العامة،

و عدم االرتداد عن االسالم اىل غريه.

2.2ان ذلك االمر القلبي و هو االيامن
ع ّلة عدم االکراه فيه هو استحالة ذلك

االکراه و عدم امکانه أساسا فهو أمر
قلبي ذايت تکويني ال يکون الاّ باالقناع
و الرضا و االختيار بعد الرباهني و
احلجج ،و ليس علة عدم االکراه فيه

هو تبني الرشد من الغي ،فکيف نقول
54

الواقع ال حمالة ،و ان کان ذلك الترشيع و

ان هذا التبني هو العلة؟!.

وجواب ذلك :ان هذا االشکال

مبني عىل کون االية إخبار عن ذلك االمر
القلبي ،و الصحيح الذي اثبتناه إنه انشاء

حلکم عدم جواز االکراه و ترشيع حلرية
االعتقاد الديني و اظهار ذلك االعتقاد،

للحکم تأکيد لکون االية انشاء ًا و ترشيع ًا
عدمه ال يکون لنفس االعتقاد و االيامن
القلبي ،بل هو ألظهار ذلك االعتقاد و

االلتزام به.

نفي إدعاء النسخ:

يمکن نفي دعوى النسخ املتقدمة آلية

عدم االکراه بآيات اجلهاد و السيف و
القتال من خالل عدة أدلة ،منها:

1.1ان النسخ ال يکون الآّ مع وحدة
املوضوع و تعارض احلکم بني الناسخ
و املنسوخ(...((3

و هنا ال توجد وحدة للموضوع بينهام

أساسا ،فان موضوع حکم آية عدم االکراه

هو دين االنسان (وعدم جواز تغيريه
بالقوة و اظهار دين آخر بغري رضاه) بينام

( ((3راج��ع :التمهيد يف علوم القرآن ،حممد
هادي معرفه ،ج ،2ص ،284علوم القرآن،
(رشائط النسخ) ص.185

الشيخ الدكتور عزام فرحان الربيعي

موضوع حکم آيات اجلهاد هو الدفاع

ان القتال و اجلهاد الجل دخول العدو

املحاربني و املحافظة عىل أهم عقيدة

و عليه

عن االسالم و املسلمني و ر ّد االعداء
فطرية عند کل انسان و هي التوحيد و

ختليص الناس من الظلم والطواغيت
و نرش العدل و احلرية ،و قد أثبتنا ذلك

سابقا من خالل القرآن و السنة و الشواهد

يف االسالم فبني يف هذه االية انه ال اکراه

عىل الدخول يف االسالم)...

(((3

فال تعارض بني اآليتني فال داعي لدعوى

النسخ.

2.2ان احلکم املنصوص الع ّلة ال يمکن
نسخه الاّ بعد نسخ علته ،فام دامت

التارخيية و شهادات املخالفني و انه

الع ّلة موجودة فال يمکن نسخ حکمها،

خالل اجلهاد و ال من خالل غريه ،و مما

أساسا الهنا (قد تبني الرشد من الغي)

مل جيرب أحدا عىل اعتناق االسالم ال من
يدل عىل ذلك أيضا انه ال جهاد اليوم بعد

انحسار الرشك و انتشار التوحيد يف العامل

من خالل االسالم أو االديان الساموية
االخرى ،يقول الطباطبائي( :بعد

انبساط التوحيد بني الناس و خضوعهم

و هنا مل تنسخ الع ّلة بل ال يمکن نسخها
و اهنا تشتدّ و تقوى مع مرور الزمن و
ازدياد ظهور احلجج و الرباهني و االدلة

املتنوعة ،فيتبني اهلدى من الضالل،

و احلق من الباطل ،و الرشاد و الفوز
من الغواية و اخلرسان ،اکثر فأکثر

بالتهود أو التنصرّ فال
لدين النبوة و لو
ّ
(((3
موحد و ال جدال)...
نزاع ملس ّلم مع ّ

التقدم العلمي و التکنولوجيا ،فکيف

اجلهاد الدفاعي و ر ّد االعتداء املبارش من

الطباطبائي( :اآلية تع ّلل قوله ال اکراه

ومن الطبيعي ان نستثني بعد ذلك حاالت
اي جهة کانت .و هکذا يفهم ايضا من

ابن عاشور حيث قال( :قد يبدو للسامع
( ((3الطباطبائي ،حممد حسني -امليزان يف تفسري
القرآن ،ج ،2ص.196

مع تطور وسائل التبليغ و االعالم و

نعقل ان هذا احلکم قد نسخ؟! .يقول
يف الدين بظهور احلق ،و هو معنى ال

خيتلف حاله قبل نزول حکم القتال و
( ((3اب��ن ع��اش��ور ،التحرير والتنوير ،ج،1
ص.351
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اجلهاد و بعد نزوله ،فهو ثابت عىل کل

نسخها خرب آحاد ظنّي منقول عادة

3.3اهنا آية حمکمة ،والنسخ ال يقع عىل

السيوطي خرب آحاد آخر عن سليامن

حال ،فال نسخ)(.((3

االيات املحکمة ،بل يقع عىل اآليات

بن موسى

(الظاهر و التأويالت خالف الظاهر)،

يف القرآن يثبت ...بدليل قاطع ّ
دل

يف تفسريها الن هذا االختالف ليس

الحق ...کام يف االمجاع )...و خرب

املتشاهبة( ((4التي حتتمل اکثر من معنى

فهي آية حمکمة رغم االختالف املذکور
يف فهم نفس املقصود من املعنى بل هو
يف امور جانبية مثل نسخها و عدمه أو

(((4

يف نسخها ،و هو

کسابقه .جاء يف التمهيد( :ان النسخ

عىل نقض الترشيع السابق بترشيع
الواحد ظني بال خالف(.((4

5.5ان النسخ يقع بني الدليلني َ
اللذ ْين

ختصصها و عدمه أو ما شابه ذلك ...و

بينهام تعارض حقيقي ذايت ،بحيث ال

(((4

اما يف مورد البحث فيمکن اجلمع

هکذا يرى السيد اخلوئي( :و احلق

ان االية حمکمة وليست منسوخة)

وايد ذلك ابن عطية يف نفي نسخها

والضحاك بن مزاحم
فقال( :قال قتادة
ّ

هذه اآلية حمکمة.((4()...

4.4ان خرب الواحد ال يمکن ان يثبت به
56

السدّ ي وابن زيد( ،((4وينقل
عن ُ

نسخ االية القرآنية ،و کل ما قیل يف

( ((3الطباطبائي ،امليزان ،ج  ،2ص.197
( ((4راجع :البيان ،اخلوئي ،ص،204– 203
التحرير و التنوير ،اب��ن ع��اش��ور ،ج،1
ص.352
( ((4اخلوئي ،ابو القاسم ،البيان ،ص .204
( ((4االندليس ،ابن عطية ،املحرر الوجيز يف
تفسري الکتاب العزيز ،ج  ،1ص .343

يمکن اجلمع بينهام أو إعامهلام معا(،((4

التخصص و غريها،
بالتخصيص أو
ّ
فاخلاص خيصص العام و ال ينسخه.
وبذلك ال تثبت دعوى النسخ هذه.

التخصص:
نفي إدعاء
ّ

( ((4الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان،
ج ،4ص.551
( ((4السيوطي ،جالل الدين ،الدر املنثور ،ج،2
ص.166
( ((4معرفة ،حممد ه��ادي ،التمهيد يف علوم
القرآن ،ج ،2ص.282
( ((4راجع :املصدر السابق ،دراسات يف علوم
القرآن ،فهد الرومي ،ص.405

الشيخ الدكتور عزام فرحان الربيعي

ا ّدعى بعض( ((4کام تقدم ان هذه اآلية

فکرة عامة عن تفسري اآلية و اجوائها

اهنا خاصة ببعض

يبقي ذلك املورد کأوضح املصاديق

خاصة بأهل الکتاب اذا اعطوا اجلزية ،و

ادعى بعض آخر

(((4

أبناء االنصار ،و دليلهم مجيعا ما ذکر يف
اسباب النزول من روايات حول هذه
اآلية .و ألجل نفي هذا االدعاء نقول:

و ما يمکن ان يفهم منها ،و کذلك
وليس املصداق الوحيد و اخلاص و

ال يمکن بعده اإلعامم و التأويل(.((5

2.2احتجاج أهل البيت والصحابة

1.1ان املعروف يف اسباب النزول أهنا ال

و التابعني يف وقائع بعموم االيات

و السبب ،فيبقي عىل عمومه مادام

خاصة هبا( ،((5کقوله تعاىل ﭽ ﭑ

ختصص االية الواردة يف ذلك املورد
ّ
اللفظ عا ّما ،حتي اشتهر عند اجلميع

يف ذلك القول ّ
خيصص
بأن( :املورد ال ّ
ّ
وان (العربة بعموم اللفظ
الوارد

ال بخصوص املورد والسبب)(،((4
وتبقي فائدة ذکر سبب النزول يف

احسن االحوال منحرصة يف اعطاء
الضحاك و قتادة عيل
( ((4وهو قول احلسن و
ّ
ما نقله الطويس يف التبيان ،ج ،2ص،311
والطربي يف جامع البيان ،ج ،3ص11
وغريمها.
( ((4و هو قول ابن عباس و سعيد بن جبري عىل
ما نقله الطويس يف التبيان ،ج ،2ص،311
و الطربي يف جامع البيان ،ج ،3ص11
وغريمها.
( ((4العسقالين ،ابن حجر ،العجاب يف بيان
االسباب ،ص.30

النازلة رغم وجود أسباب نزول

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ

[سورة البقرة ]238 :رغم اهنا نزلت

يف سبب خاص( ،((5الاّ ان ذلك مل يمنع

خيرج معناها
عندهم من عموم اآلية و مل ّ

ختصصا حسب املورد و السبب.
ّ

بالتخصص
3.3ان اللجوء اىل القول
ّ
کاللجوء اىل القول بالنسخ ،وذلك
کله لتوهم التعارض بني آية عدم
االکراه ،و آيات القتال و اجلهاد ،و

( ((5راجع االتقان للسيوطي ،ج ،1ص،124
وال�ب�ره���ان ل��ل��زرک�شي ،ج ،1ص،24
وتلخيص التمهيد ملحمد هادي معرفت،
ج ،1ص.119
( ((5راجع :املصادر السابقة يف اسباب النزول.
( ((5السيوطي ،جالل الدين ،لباب النقول يف
اسباب النزول ،ص.45
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قد اوضحنا سابقا انه ال تعارض بني

بل اىل الصحابة او التابعني ،وان الکثري

من اجلهاد مل يکن الکراه الناس عىل

واسباط و السدّ ي وعيسى بن املسيب

االثنني فاملوضوع خمتلف و ان اهلدف

الدخول يف االسالم أبدا فليس هنا
بالتخصص بفئة أو
اضطرار للقول
ّ

جمموعة و ال للقول بالنسخ.

وغريهم( ،((5واکثرها يکون من
اجتهاد هؤالء الرواة انفسهم ،أو أهنم

ال يقصدون هبا نفس سبب النزول بل

4.4ان لسان اآلية عام يؤسس لقاعدة ثابتة

شيئا آخر کاجلري والطباق ،و توضيح

(قد تبني الرشد من الغي) و تأکيد

احلکم الفالين فهي لالستدالل عىل

خصوصا مع مالحظة التعليل الوارد
هذا التعليل و تفصيله بعدها بقوله
(فمن يکفر بالطاغوت و يؤمن باهلل

فقد استمسک بالعروة الوثقي)...

للتخصص يف حيز
بام اليدع جماال
ّ
ضيق أو فئة معينة ،فالع ّلة بتفاصيلها
ما دامت موجودة و تنطبق عىل

آخرين غري أوالد االنصار أو غري
اهل الکتاب بعد اجلزية فکيف يمکن
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من رواهتا ضعاف کالکلبي وابن زيد

بالتخصص يف ذلك املورد و
القول
ّ
منع اإلعامم؟!.

5.5ان روايات اسباب النزول عموما عليها
الکثري من املؤاخذات ،فهي مرسلة و

غري مسندة اىل النبي مبارشة وال اىل
أحد االئمة املعصومني يف الغالب،

املصداق أو التفسري أواهنا تتضمن

احلکم باآلية و هکذا(ً ...((5
فضال عام ما

يف بعضها من االضطراب أو التعارض
يف املورد الواحد ،علام اهنا مل تستوعب

الاّ  248موردا يف القرآن الکريم(.((5
و اکثر هذه املؤاخذات قد حصلت يف
مورد البحث ،ويبدو ذلك واضحا اذا

تأم ّلنا يف هذه الروايات املذکورة يف
سبب نزول آية عدم االکراه..

و بعد کل هذا کيف يمکن التعويل
( ((5راج��ع :السيوطي ،جالل الدين ،لباب
النقول يف اسباب ال��ن��زول ،حتقيق :عبد
الرزاق املهدي ،ص.50- 45
( ((5راجع :السيوطي؛ جالل الدين ،االتقان يف
علوم القرآن ،ج ،1ص.91– 88
( ((5املصدر السابق.

الشيخ الدكتور عزام فرحان الربيعي

التخصص هبا؟!.
عليها و اثبات
ّ
النتيجة:

وغريهم ،و کذلك الطربي يف جامع البيان
وابن کثري يف تفسري القرآن ،و اجلصاص يف

ان آية عدم االکراه مل تنسخ و مل تکن

احکام القرآن ،و الفخر الرازي يف مفاتيح

بفئة معینة ،و هي باقية عىل عمومها ،فهي

وغريهم .وان کان هناك اختالف يف بعض

خمصوصة باهل الکتاب وال باالنصار وال

تؤسس لقاعدة عامة يف الترشيع و الفکر
االسالمي فی حریة العقیدة الدینیة باملعنی
املتقدم ،و بقي العمل هبا ثابتا ايل يومنا

الغيب ،و ابن عاشور يف التحرير والتنوير،

التفاصيل الفرعية ،کام اوضحنا يف حمله.
فهرس املصادر:

1.1ابن عاشور ،حممد بن طاهر ،التحرير و

هذا ،و ان النبي واالئمة واملترشعة

التنوير ،دار سحنون للنرش و التوزيع،

اعتناق االسالم ،و ان اآلية تثبت وجود

2.2االندليس ،ابن عطية ،املحرر الوجيز

عموما مل يثبت اهنم اجربوا احدا عىل

تونس 1997 ،م.

حرية االعتقاد الديني يف القران ،و ليس
ٍ
تناف مع آيات اجلهاد
فيها تعارض او

يف تفسري الکتاب العزيز ،دار الکتب
العلمية ،بريوت 1993 ،م.

ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ

املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،دار

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

4.4حجازي ،حممد حممود ،التفسري

والسيف و غريها ،بل اهنا مثل قوله تعاىل:

[سورة الکهف ]29 :وقوله تعاىل :ﭽ ﭧ

3.3اآللويس ،حممود بن عبداهلل ،روح
احياء الرتاث العريب ،بريوت.

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ

الواضح ،دار اجليل اجلديد ،بريوت،

و قد ذهب اىل هذا الرأي الکثري من

5.5اخلراساين ،حممد كاظم ،كفاية

[سورة يونس ]99 :و امثاهلا..

ط 1413 ،10هـ.

مفرسي الفريقني ،منهم الطباطبائي يف

االصول ،جامعة املدرسنی فی احلوزة

يف جممع البيان و الطويس يف التبيان،

6.6اخلوئي ،ابو القاسم ،البيان يف تفسري

امليزان واخلوئي يف البيان ،والطربيس

العلمیة ،قم 1414 ،هـ.
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القران ،دار الزهراء للطباعة و النرش،
بريوت ،ط .24

7.7الراغب االصفهاين ،احلسني بن
حممد ،املفردات ،دار القلم ،دمشق،

ط  1425 ،4هـ.

النقول يف اسباب النزول ،دار احیاء
العلوم ،بریوت.

1515الشهيد

الصدر،

حممد

باقر،

املدرسة اإلسالمية ،مركز االبحاث

8.8الرومي ،فهد ،دراسات يف علوم

والدراسات التخصصية للشهيد

9.9الزحييل ،وهبة ،التفسري املنري يف

1616الشريازي ،نارص مكارم ،االمثل يف

القرآن ،الرياض 1425 ،هـ.

العقيدة و الرشيعة و املنهج ،دار الفکر
املعارص ،دمشق 1418 ،هـ.

1010الزرکيش ،ابو عبد اهلل ،الربهان
فی علوم القران ،حتقیق حممد ابو
الفضل ابراهیم ،دار املعرفة ،بریوت،

1391ق.

1111السجستاين ،ابو داوود ،سنن ايب
داود ،دار الکتاب العربی ،بریوت.

1212السيوطي ،جالل الدين ،االتقان يف
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1414السيوطي ،جالل الدين ،لباب

علوم القرآن ،حتقیق حممد ابو الفضل
ابراهیم ،اهلیئة املرصیة العامة کتاب،

 1974م.

1313السيوطي ،جالل الدين ،الدر املنثور
يف التفسري باملأثور ،دار الفکر،
بریوت 1993 ،م.

الصدر ،قم ،ط1421 ،1هـ

تفسري الكتاب املنزل ،مدرسه االمام

عيل بن ايب طالب ،قم ،ط،1

.1421

1717الطباطبايي ،حممد حسني ،امليزان
يف تفسري القرآن ،مؤسسة االعلمى

للمطبوعات ،بريوت ،ط1973 ،3م.

1818الطربي ،حممد بن جرير ،جامع
البيان يف تفسري القرآن ،دار الرسالة،
بريوت ،ط 2000 ،1م.

فحوى البحث
حبث استداللي مع ّمق حياول فيه السيد الباحث ،بيان عالقة
التنمية البشرية حبقيقة استخالف اهلل ≠سبحانه ≠االنسان يف االرض
وتسخري كل االشياء ملصلحته ،و انطالقها من منطلقات اهلية قرآنية

مؤيدة 9اماً هلذا النشاط.

و قد وجد الباحث أن التنمية البشرية منهج قرآني طرق شتى ابواب
جماالت احلياة من خالل الفكرة و الفلسفة و من خالل الوقوف عند املبدأ
القرآني لالنسان و عمله كخليفة هلل يف االرض ،و مبدأ لزوم عمارة االرض
باحياء عناصرها و كذلك مبدأ التغيري و اùصالح و غريها من املباد∆ اليت
توقفنا بأزاء عامل فسيح من اùنسجام املتكامل بني مفهوم التنمية البشرية
و العقيدة االسالمية.
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نظرية اخلالفة األهلية يف القرآن وعالقتها بالتنمية البرشية

مل يكن تأكيد الباحث عىل مفردات

(عدَّ التفتح الذهني عند اإلنسان ذا
حيث ُ

عن فراغ ،إنام مبناه نابع من اعتقاده بأن

وما احلديث عن التنمية البرشية يف

املفهوم أو مضامني الرؤية الكونية نابع ًا

مجيع املضامني التي تنبثق لبناء اهليكل
املعريف بكافة جزئياته وتفرعاته مبني

عىل أساسها إضافة إىل اجلانب الفكري
ألية فلسفة ،وهلذا فان أي مفهوم أو

مضمون ال بد أن تكون له مرجعية من

قيم ومعتقدات ُتالئم مناخ الرؤيا الكونية

له ،وبالتايل تؤثر أثرها عىل فهم اإلنسان
ورؤيته للمحاور الرئيسية وهي اإلنسان،

احلياة ،الكون ،كون الرؤية الكونية كانت
وما زالت وظيفتها فلسفة تلك املحاور

حماولة االجابة عىل استفهامات متطلباهتا،
وما هي إال حركة استداللية استقرائية
واستنباطية من النشاط الذهني واملعريف

فعل
لإلنسان ،حتاول هذه احلركة أن ُت ّ
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خطوات حركتها الذهنية االستداللية

صعود ًا ونزو ً
ال من البدء باجلزئيات تارة

لتنطلق للكليات ،وتبدأ من الكليات

لتصل إىل أدق التفرعات والتفاصيل تارة
أخرى ،لتكون كلتا احلركتني من الصعود
والنزول طريق ًا موص ً
ال للمعرفة وتطورها،

عالقة بتطور املعارف)(((.

القرآن الكريم اال لبيان وجهة نظر اإلسالم

عموم ًا والقرآن خصوص ًا يف تفسري ظاهرة
التطور واإلنامء والتغري االجيايب عىل
وفق املنظور العام الذي تشكله العقيدة

اإلسالمية ،أي االطمئنان اىل أن هذه

الظاهرة منسجمة مع العقيدة اإلسالمية
القيمية بل
وال تتعارض مع منظومتها
ّ

هي تعمل بطوهلا وال تتقاطع مع مبتنيات
الرؤية الكونية التي يعد القرآن الكريم

الركيزة األساسية يف بيان مضامينها وبيان

عالقة ظاهرة التطور والتنمية البرشية هبا.

وهبذا فإننا َسنَحصل عىل مفهوم معريف

أكده اإلنسان استداللي ًا وولج به إىل النص
اإلهلي القرآين ،وبذلك يعني إننا سنصل

إىل مفهوم متكامل مبني عىل أساس إدراك
اإلنسان اياه ومنضبط بضابط النص ،ويف

هذه احلالة ستتحقق لنا عالقة تفاعلية بني
اهلل تعاىل واإلنسان ،أو قل بني ترشيعات
((( صباح عباس عنوز ،هنج البالغة صوت
احلقيقة.83 ،

طالل فائق جمبل الكاميل

اهلل تعاىل وإدراك اإلنسان.

أن تهُ يئ عدة مقدمات لتفعيلها وهي:

وللوقوف عىل االنسجام الذي نسعى

أو ً
ال :اجلانب الفكري للنظرية القرآنية

والكون وبني حاكمية اإلنسان عىل الكون

كوننا بصدد عرضه عىل طاولة البحث،

إليه بني حاكمية اهلل تعاىل عىل اإلنسان
بفعل استخالفه للحاكم املطلق ،نجد
االنسجام هو عني االنسجام بني املبدأ
القرآين ونظرته لفلسفة اإلنسان والكون
واحلياة وبني التنمية البرشية التي تعد

وسيل ًة وهدف ًا لتلك الفلسفة.

اإلهلية والذي نعني به مبدأ االستخالف

والذي سلطنا الضوء عليه يف املطلب

السابق.

ثاني ًا:تسخريوهتيئةأدواتاالستخالف.

ثالث ًا :تطويع تلك األدوات لتمكني

اخلليفة منها.

وال يفوتنا أن نؤكد أن للقرآن الكريم

رابع ًا :ترمجة مفردات املبدأ القرآين

البرشية ،إال أن اختيار الباحث حمور ًا

خامس ًا :إزالة معوقات ومصدات

مبادئ كثرية هلا ارتباط وثيق بالتنمية
معين ًا دون غريه ،كان يقصد منه اختيار

أنموذج واحد مع تفرعاته كافة كدليل عىل
ما يدعيه ،وذلك من خالل تسليط الضوء

عليه كمثال ليس إال ،وما فكرة نظرية
اخلالفة اإلهلية إال انموذج جوهري حي

كأحد األفكار القرآنية التي عدت مصداق ًا

لذلك.

ولتكامل نظرية اخلالفة اإلهلية و ُبعدها

الفلسفي التي عدت أحد مصاديق التنمية

البرشية وفق الرؤية القرآنية ولتجسيدها

عىل أرض الواقع اقتضت حكمة اهلل تعاىل

بعامرة اإلنسان واألرض.

اإلستخالف وإصالح ما فسد منها يف حالة
التخلف بغية العودة إىل دائرة نظرية اخلالفة

اإلهلية ككل ،كون نجاح هذه الفكرة اجلليلة
للمستَخ َلف،
ومتامها لن تكتمل بدون متثيل ُ

فهي تفتقر يقين ًا إىل احلركة واجلهد والعمل
اجلاد لتحقيق تلك النظرية اإلهلية والسعي
إىل إزالة العوارض واملصدات إليها بالتغيري

واإلصالح.

وبام أن فكرة نظرية اخلالفة اإلهلية لن

تتحقق بدون ما أرشنا إليه سلف ًا اقتىض
األمر عىل الباحث أن يكمل مشواره يف
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عرض متام الفكرة بعد أن ذكر أسسها

العلة الفاعلة للدين ،ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ

مضطر ًا اىل أن يقف عند هذه املفردات ولو

التوبة ]33 :فإن العلة الغائية للدين إنام

ومقدماهتا يف املطلب السابق ،إذ وجد نفسه

بالصورة اإلمجالية.

هي اإلنسان)(((.

وبتأملنا للخطوات أعاله يتضح منها

فاإلنسان هو الغاية الرئيسة من دين

أبواهبا ،كون التنمية البرشية تقتيض وجود

ملرشوع التنمية البرشية القرآنية فـ(اإلنسان

أننا دخلنا إىل التنمية البرشية من أوسع

اإلسالم ،ويف الوقت نفسه هو الغاية

فكرة أو نظرية ،ثم وجود أدوات وسبل

حيظى بعناية خاصة من اخلالق جتعله يف

تكون بمثابة الدافع واحلافز ،كام اقتضت

العناية تبدأ من أصل تكوينه واستمرت

إجرائية مبتغاها حتقيق رؤية تلك النظرية

األرض)((( ،فاعتبار اإلنسان غاية القرآن

لتحقيق تلك النظرية ،ولزم وجود غاية

الرضورة ترمجة هذه األفكار إىل خطوات

متميز عىل سائر املخلوقات ،وهذه
موقع ّ
معه إىل حني اختاره خليفة اهلل عىل هذه

وفلسفتها ،كان من أولوياهتا االرتقاء

الكريم والتنمية البرشية مبني عىل ضوء

1.1مبدأ االستخالف

اإلهلي ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ

باإلنسان من حال إىل أحسن حال.

اعتباره خليفة اهلل يف األرض وفق اجلعل

تكاد تكون نظرة اإلسالم والقران

[سورة البقرة ،]30 :وبام أن هناك غايات

عن كافة الرؤى والفلسفات الوضعية

الكربى والتي نعني هبا بناء اإلنسان

الكريم إىل اإلنسان نظرة ختتلف متام ًا
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ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [سورة

والساموية األخرى ،فالدين اإلسالمي

وضع مكان ًة خاص ًة لإلنسان ارتقت به إىل
درجة استخالف علة العلل املوجد إليه،

كون الدين (هو العالقة التفاعلية بني اهلل
واإلنسان ،وإذا كان اهلل سبحانه وتعاىل هو

صغرى عدت وسائل لتحقيق الغايات
واالرتقاء به إىل درجة االستخالف

لتحقيق نظرية اخلالفة اإلهلية ،اقتىض
((( شفيق جرادي ،مقاربات منهجية يف فلسفة
الدين.55 ،
((( صدر الدين القمنجي ،األسس الفلسفية
للحداثة.135 ،
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تالزم بناء اهليكل العلوي هلذا املرشوع

االجتامعية ،عىل الرغم من أنه خارج إطار

املتمثل بإصالح رصاعاته النفسية

باالستخالف((( ،كون اعتامد هذا املبدأ

بركيزتني أوالمها البناء الداخيل لإلنسان
وترويضها خدمة للمرشوع كي يؤهل إىل

الدرجة التي رسمها اهلل تعاىل له والركيزة

الثانية هي البناء اخلارجي للهيكل العلوي
املتمثل بنفس أدوات االستخالف املتمثلة

بإقامة وترمجة حكم اهلل يف األرض لقوله

تعاىل :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﭼ [سورة األنعام.]57 :

وبالعودة لقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ
[سورة البقرة.]30 :

نستطيع أن نستشف منها أن اهلل تعاىل

ّنبأ املالئكة بإنشاء جمتمع عىل األرض،
استوجب وجوده ثالثة عنارص هي
اإلنسان ،األرض اوالطبيعة ،العالقة

املعنوية التي تربط اإلنسان بالطبيعة وبأخيه

اإلنسان ،مع افرتاض وجود طرف رابع

ُيعد مقوم ًا من املقومات األساسية للعالقة

املجتمع ،وهو العالقة التي سميت قرآني ًا

ٍ
مستخلف أيض ًا ،البد من
يفرتض وجود
ِ
ف ومستخ َل ٍ
مستخل ٍ
ف عليه ومستخ َلف،
ِ
مستخلف وهو
إذ ال استخالف من دون
اهلل تعاىل ،واملستخ َلف وهو اإلنسان واخوه

اإلنسان ،واملستخ َلف عليه هو األرض وما

عليها و َم ْن عليها(((.

وبذلك لزم ملبدأ االستخالف وجود

ِ
املستخلف ﭽﭕ ﭖﭼ الذي اخرب
اهلل تعاىل املالئكة حني حدد املستخ َلف

((( ذه��ب الباحث إىل تسمية ه��ذا املطلب
بـ(نظرية اخلالفة اإلهل��ي��ة) التي تنضوي
حتتها ع��دة مبادئ وخ��ط��وات منها مبدأ
االستخالف ،مبدأ التسخري ،مبدأ التمكني،
مبدأ عامرة األرض ،مبدأ اإلصالح ،بحيث
تعد مجيع تلك املبادئ هي عنارص تتجانس
فيام بينها لتشكل الصورة املتكاملة لنظرية
اخلالفة اإلهلية ،فهي أجزاء تشكل جمتمعة
هيكل النظرية وفكرهتا وأدوات تطبيقها،
يف حني ذهب غريه من الباحثني إىل تسمية
اجل��زء بالكل ،ال بداعي أمهية اجل��زء ،بل
لتبنيهم أن اخلالفة اإلهلية موقوفة عىل مبدأ
االستخالف.
((( ظ :حممد باقر الصدر ،املدرسة القرآنية،
.107- 106
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عليه وهو ﭽ ﭗ ﭘﭼ و َم ْن عليها،
وحدد وظيفة املستخ َلف ﭽﭙﭼ

ﯱﭼ [سورة األحزاب ،]72 :أي إن

إدراك احلقائق واملعارف ليكون مؤه َ
ال

عرض تكويني ال عرض ترشيعي ،وأن هذه

وهو اإلنسان ،وكذا حني استمكنه يف
وأنموذج ًا حقيقي ًا لالستخالف حني شاء

اهلل بأمره ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ

هذا العرض اإلهلي لألمانة عىل اإلنسان

العطية الربانية كانت تفتيش عن املوضع
املقابل هلا يف الطبيعة ،املوضع املنسجم

[سورة البقرة ]31 :فتعليم اهلل تعاىل آلدم

معها بطبيعته ليكون اإلنسان هو الكائن

خلقه هبذا املقام اخلطري بان علمه ما مل

بنيته ،بحكم فطرة اهلل ،كان منسج ًام مع هذه

بعلم مبارش ،يعني انه تعاىل (ميزه عن سائر
يعلم)(((.

الوحيد الذي كان بحكم تركيبته ،بحكم

األمانة ،وتصبح خالفة ،إذ ًا فالعرض هنا

ولعل استمكان اإلنسان لألرض

عرض تكويني والقبول من اإلنسان لذلك

هلا نابع من أساس عملية االستخالف،

فاآليات السابقة قد حددت لنا معامل

والساموات وتسخري ذلك من اهلل تعاىل

العقد قبول تكويني أيض ًا(((.

كون اإلنسان خليفة اهلل تعاىل من جهة،

مبدأ استخالف اإلنسان واستمكانه

لقيادة اإلنسان كون املوجودات أبت محل

له لغرض تفعيل وتأمني مبدأ االستخالف

وانصياع السموات واألرض وما بينهام

أمانة اهلل تعاىل وهي اخلالفة ،مع قبول
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ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

اإلنسان بحملها من جهة ثانية ،فانضوت

بقية املوجودات بام فيها الساموات واألرض

األرض والطبيعة التي سخرها اهلل تعاىل

الذي هو مبدأ ساموي هدفه وغرضه

ﭽﯟ ﯠ ﯡﭼ أي (التكليف وهو

األمر بخالف ما يف الطبيعة)  ،لقد حتدث
(((

حتت إطار اخلالفة ﭽﯟﯠﯡﯢ

القرآن الكريم عن عملية (حتمل اإلنسان

((( عبد األعىل السبزواري ،مواهب الرمحن يف
تفسري القران.180 ،1 ،

((( ظ :حممد باقر الصدر ،املدرسة القرآنية.111 ،
((( الرازي ،التفسري الكبري مج .204 ،25 ،13

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ألعباء هذه اخلالفة بوصفها أمانة عظيمة
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ينوء الكون بحملها)((( ،وبمعنى آخر أن

جهة ،وبحكم الدليل العقيل من جهة

احلق عل ًام وعم ً
ال وعرضها هو اعتبارها

لإلنسان يف محله لألمانة واستخالفه اياه

(الوالية اإلهلية واالستكامل بحقائق الدين

مقيسة إىل هذه األشياء)(.((1

أخرى الذي يقر عىل أن اختيار اهلل تعاىل
مبني عىل ما استعرضناه من مقدمات،

أما قوله تعاىل :ﭽ ﯫ ﯬﯭﭼ

منها الفطرة ،العقل ،املؤهالت ،اإلرادة

صالحيتها والتهيؤ للتلبس هبا عىل ضعفه

وقد علق ابن عاشور عىل قوله

فاملراد منه أن اإلنسان (اشتمل عىل
وصغر حجمه)( ،((1وقوله تعاىل :ﭽ ﯮ

والعزم ،الرتكيبة ،البنية.

تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ مشري ًا

ﯯ ﯰ ﯱﭼ ،فقد ذهب بعض

إىل أهنا مجلة استئناف بياين وليست مجلة

املكلف ،وقال املودع عامل قادر ال يعرض

لنفسه جاه ً
ال بام تعقبه هذه األمانة لو خاهنا

املفرسين إىل أن (اإلنسان نظر إىل جانب
األمانة إال عىل أهلها ،وإذا أودع ال يرتكها

بل حيفظها بعينه وعونه فقبلها وقال ﭽ ﭢ

تعليلية( ،((1وهبذا سيكون اإلنسان (ظامل ًا
من وخيم العاقبة واهلالك الدائم)(.((1

ومن خالل التدبر يف اآليات املذكورة

ﭣ ﭤ ﭥﭼ [سورة الفاحتة:

آنف ًا ُيستنتج أن اإلنسان قد قبل تكويني ًا

هذا الرأي من عدمه ،إال إنه يكاد يطابق

وهبذا سيكون اإلنسان عىل وفق الرؤية

 ،((1(]5وبغض النظر عن سالمة وصحة
ما نسعى إليه من نتيجة خاصة لو تأملنا

بمدلول ظاهر اآلية املباركة كدليل من
((( حممد باقر الصدر ،اإلسالم يقود احلياة.127 ،
( ((1حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري
القران.375 ،16 ،
( ((1املصدر نفسه.375 ،16 ،
( ((1ال��رازي ،التفسري الكبري ،م��ج،25 ،13
.205

حتمل األمانة فأخذ موقع االستخالف،
القرآنية أمام مفرتق طريق بني أن يكون

مؤه ً
ال قادر ًا لتلبس هذا النمط من الوجوب

بحيث يكون أه ً
ال لنظرية اخلالفة اإلهلية
انسجام ًا مع فطرته وإرادة عقله ومنهج

( ((1ظ :أبن عاشور ،تفسري التنوير والتحرير،
مج.129 ،22 ،9
( ((1ابن عاشور ،تفسري التنوير والتحرير،
مج.130 ،22 ،9
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التنمية البرشية ،أو أن يكون ظامل ًا لنفسه

تشري خماطب ًة اإلنسان أنك إذا أردت أن

وضحه األعم األغلب من السياق القرآين،

الضغوط والقيام بمعنى الكامل ،كام تعرب

تعاىل واالنتهاء عن هنيه :ﭽ ﯔ ﯕ

من شوائب الرشك بـﭽﯔ ﯕ

فاسق ًا فاجر ًا بمخالفة أمر اهلل تعاىل ،وهذا ما

حيث خاطب اإلنسان بلزوم امتثال أمر اهلل

اآلية عن رضورة خلوص العمل بالدين

ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯖﭼ ألن جمرد قبول الدين ال يكفي،

ﯧﭼ[سورة الروم.]30 :

وبخالف ذلك يكون اإلنسان خارج دائرة

ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

بل ينبغي تطبيق التوجيهات الساموية(،((1

فاألمر بقوله تعاىل :ﭽﯔ ﯕ

االستخالف ومحل األمانة ،وحينذاك يعد

ﯖ ﭼ ما هو إال أمر وجويب أي (أقم

مصداق ًا لقوله تعاىل :ﭽﯰ ﯱﭼ.

بينام ذكر القرآن الكريم ﭽ ﯗﯘ ﭼ إشار ًة

سلط الضوء عىل أهم العنارص األربعة

قصدك للدين ...ودم عىل االستقامة)(،((1

إىل أن يكون عمل اإلنسان ومسعاه هلل

(مائ ً
ال إليه ثابت ًا عليه مستقي ًام فيه ال تراجع

عنه إىل غريه)(.((1

من هنا نجد أن القرآن الكريم قد

يف عملية االستخالف ،وهو اإلنسان
بعد اهلل تعاىل ،ألنه هو القادر عىل التأثري
والتأثر وهو العنرص األساس لتحقيق

وبمقتىض ذلك نلحظ إن اإلنسان يفتقر

مبدأ االستخالف بوصفه وسيلة مهمة،

مبدأ االستخالف وهو منهج تنموي يلزم

وحركة التنمية البرشية نجد أهنا تتحرك

إىل اجلهاد والرتويض والسعي لتحقيق
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تعبد اهلل حق ًا عليك أن تنحرف عن كل

اإلنسان باالرتقاء بنفسه للوصول إىل ارادة
اهلل سبحانه ،فاآلية تؤكد هذا املطلب وهي

( ((1الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن،
ج.25 ،21 ،5
( ((1املصدر نفسه.

فض ً
ال عن أنه الغاية ،وبالعودة ملنهج

مع هذا النشاط ،لذا فأن اآليات املذكورة

آنف ًا حاولت أن تصور اإلنسان ،عىل
الرغم من أنه مأمور ومكلف بأنه قادر
حر مميز لتبني مبدأ االستخالف ،لذا

( ((1حممد تقي املدريس ،من هدى القرآن.38 ،7 ،

طالل فائق جمبل الكاميل

كرمه اهلل تعاىل ،ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

احلضارة عليها ،لذا مكنه اهلل تعاىل من

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

كافة القوى العقلية والبدنية والروحية

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮟﭼ [سورة اإلرساء.]70 :

ولعل انصع أوجه تكريم اإلنسان

األرض وما فيها من طبيعة ،وأودع فيه
والنفسية المتالك األرض ومن عليها

وتطويعها له وتنميتها بغية إشباع حاجاته

هو ما عرضه القرآن الكريم يف قوله تعاىل

وحتقيق طموحاته املرشوعة ،وهبذه

ﮭﭼ [سورة ص ،]72 :فاآلية حتمل

دون سائر املخلوقات ﭽﯰ ﯱ

توحي برفعة وجاللة هذا املخلوق من

نخلص مما تقدم اىل أن مبدأ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

بني حناياها ك ًام هائ ً
ال من الدالالت التي

خالل أمر املالئكة بالسجود له كداللة
للعناية اإلهلية هبذا املخلوق الذي ُرسمت

له السيادة والريادة منذ الوهلة األوىل
عز وجل فيه ﭽﮚ
خللقه ،لذا قال ّ

املؤهالت نال رشف اخلالفة من اهلل تعاىل

ﯲ ﯳ ﯴﭼ [سورة يونس.]14 :
االستخالف جزء من منظومة اخلالفة
اإلهلية ،وأن تكريم اإلنسان باالستخالف

مبني عىل اجلعل التكويني منه سبحانه،
االستخالف منوط باألرض حرص ًا فهو

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ( ،وهبذه

مقيد بعامل الدنيا تنتهي بانتهائها أو بانتهاء

وتدين له بالطاعة كل قوى الكون املنظور

فهو استخالف مؤقت ينتقل من إنسان

اخلالفة استحق أن تسجد له املالئكة،

وغري املنظور)(.((1

قيام اإلنسان عليها ،وأنه منوط باحلياة لذا

آلخر ،االستخالف مقيد بادراك والتزام

فبحكم نظرية اخلالفة اإلهلية يكون

اإلنسان وعمله وحسن تدبره وتنمية

يف األرض من خالل إحيائه اياها وبناء

فاالستخالف مبدأ قرآين تنموي هدفه

اإلنسان مأمور ًا يف مبدأ استخالف اهلل

( ((1حممد باقر الصدر ،اإلسالم يقود احلياة،
.127

قدراته.

بناء اإلنسان واالرتقاء به إىل مستوى
خالفة اهلل والتخلق بخلقه والتشبه به
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تعاىل ،إذ روي عن رسول اهلل أنه قال:

ص ،]26 :وهبذين املعيارين سيحدد

قال( :حسن اخللق خلق اهلل األعظم)(.((2

سيكون خليفة اهلل عىل قدر قربه وبعده

(ختلقوا بأخالق اهلل)( ((1ونقل عنه أيض ًا أنه
فبمقتىض االستخالف لزم عىل

من اخلط البياين لتمثيل اهلل تعاىل بدرجة

حييط به كام أمره اهلل سبحانه وتعاىل من

ﭽﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

اإلنسان القيام بدوره يف تنمية ذاته وما
خالل تنمية مكوناته اإليامنية والعملية،

وما ذلك إال عني التنمية البرشية
واساسها ،وهذا ما نلمسه بوضوح
ونحن نتطلع إىل احلرضة اإلهلية وهي

ختاطب داود حمدد ًة له وجوب متثيل

مبدأ خالفة اهلل تعاىل يف األرض من

خالل "احلق" الذي يمثل اجلانب اإليامين
(الفكري والعقائدي) ،وبالسلوك القويم

الذي يعد الركن الثاين لتنمية اإلنسان
واحلياة واحلضارة التي تسعى ملرشوع

التكامل من خالل نبذ السلوك الشاذ
70

خليفة اهلل تعاىل من عدمه ،أي إن اإلنسان

املقرون باهلوى ،ﭽﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈﭼ [سورة
( ((1حمسن الكاشاين ،املحجة البيضاء ،مج،5 ،3
 ،64وانظر مصادره.

( ((2املصدر نفسه.

عالية من املناخ اإليامين والسلوكي،

ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﭼ ،ونستفيد
من مدلول اآلية املباركة أن هناك تباين ًا
يف مرتبة متثيل اهلل تعاىل للخالفة التي

تعد رفعتها وعلوها بقدر االرتقاء
الذي يتناسب ومستوى ومقام َم ْن
ِ
ستخلف( ،((2كام نستفيد من مدلوهلا
ُا
أيض ًا أن اخلالفة اإلهلية ليست مقترصة
عىل األنبياء فحسب بل كل النوع البرشي

دون متييز( ((2كون دعوة استخالف اهلل يف
األرض قائمة لغري األنبياء واألوصياء

( ((2ولعل السبب يف عصمة األنبياء واألوصياء
هو أهنم يمثلون السفارة اإلهلية النابعة
من إرادة اهلل تعاىل ،وهم يمثلون عني خالفة
اهلل يف األرض كوهنم رسله إىل البرشية بام
حيملون من كتب حتمل بني حناياها أحكام
السامء ،قال اهلل تعاىل :ﭽﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ.
( ((2ظ :التحفيز اإليامين ،ميثم السلامن.49 ،
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من بقية البرش الذي قد يرقي بعض منهم
باالجتهاد واملثابرة والتنمية والتطور إىل

خرج حينئذ الكفرة
درجة اخلليفة ،ل ُي ّ
والفسقة من بقية البرش عن دائرة اخلالفة.

لتكون هذه اخلالفة امتداد ًا طبيعي ًا
لتمثيل اهلل تعاىل يف األرض ،ﭽ ﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

من نظرية اخلالفة اإلهلية.

2.2مبدأ التسخري والتمكني

إن مبدأ االستخالف ليس مرشوع ًا

يفرض وجوده بعرض بنوده من دون
إمكانية متثيله عىل أرض الواقع ;بل هي

جمموعة من األفكار والرؤى تنسجم

عملي ًا مع الواقع والساحة احلياتية من

ﮅ ﮆ ﮇﭼ [سورة

جهة ،من خالل مزية واعتبار اإلنسان

يف احلرضة اإلهلية هو معيار الصالح

جهة أخرى ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

االنبياء ،]105 :وهبذا سيكون املعيار
املتمثل يف موردين اثنني مها اجلانب

النظري الفكري "اإليامن" واجلانب
اإلجرائي السلوكي "العمل الصالح"

ﭽﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞ

ورفعة مكانته عن بقية املخلوقات من
ﭠﭼ [سورة التني.]4 :

ولكي نؤصل هذا املبدأ قرآني ًا وواقعي ًا

علينا أن ننظر إىل القرآن الكريم بام رصح

به ملبدأ التسخري كمرحلة الحقة تيل فكرة
مبدأ االستخالف ،كام علينا أن ننظر بعني

ﭟ ﭠ ﭼ [سورة العرص]3- 2 :

الواقع إىل الطبيعة لتثبيت ذلك التأصيل

جبار يطرق اجلانب الفكري ومنظومتها

السامء أن تطوع وتسخر األرض خدمة

مما يقتيض حينئذ بناء مرشوع تنموي
كحجر أساس للتنمية البرشية وجانب

سلوكي أدائي يطرق جماالت احلياة

العملية املختلفة بحيث تكون التنمية
البرشية يف هذا املرشوع بمثابة الوسيلة

لتحقيق مبدأ االستخالف الذي هو جزء

القرآين هلذا املبدأ الذي اقتضت حكمة

لإلنسان بوصفه (املستأمن من قبل اهلل
تعاىل عىل مصادر الثروة يف الكون ليدبر
أمرها ويدير شأهنا وفق ًا للروح العامة

مللكية اهلل تعاىل)(.((2

( ((2حممد باقر الصدر ،اإلسالم يقود احلياة.35 ،
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وكأن املراد من هذه احللقة أن ترتبط

هذه الوظيفة تأيت بمرتبة ومنزلة أحدى

عن فلسفة نظرية اخلالفة اإلهلية ،التي تعد

الثانوية كوسيلة لتحقيق األهداف

باحللقة التي سبقتها لتشكل صورة متكاملة
تسخري الكون أحد أهم حلقاهتا لتفعيل
النظرية وتثبيت دعائمها ،وتعد مجيع ما

سخر لإلنسان هي املادة التي استأمنها اهلل

تعاىل لديه وهي الوسيلة يف الوقت نفسه
لبلوغ مبدأ االستخالف ،كون التسخري
يعني (قهر الفاعل يف فعله بحيث يفعله

عىل ما يستدعيه القاهر ويريده ،كتسخري

الكاتب القلم للكتابة ،وكام يسخر املوىل
عبده واملخدوم يف أن يفعل باختياره
وإرادته ما خيتاره ويريده املوىل واملخدوم
واألسباب الكونية كائنة ما كانت تفعل

بسببيتها اخلاصة ما يريده اهلل من نظام يدبر
ّ

به العامل اإلنساين)(.((2

ونستطيع أن نقول أنه كام سخر اهلل
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تعاىل األرض وما فيها وما عليها كوسيلة
لتحقيق مبدأ االستخالف لإلنسان ،كوهنا
ُخلقت من اجله مسخرة لتأمني حاجاته

املرشوعة ،كذا نستطيع أن ندعي أن
( ((2حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري
القرآن.234 ،16 ،

وظائف التنمية البرشية حني تعد األهداف

والغايات الكربى ،وبام أن هدف التنمية

البرشية هو اإلنسان فإننا نجد أنفسنا

أمام مضامني فلسفة نظرية اخلالفة التي
جتعل من أولوياهتا اإلنسان ،فض ً
ال عن
اعتبار أن البيئة التي حتيط باإلنسان هي

من أهم موارد التنمية البرشية وعنارصها
األساسية ،وهذا ما نلمسه جلي ًا يف القرآن
الكريم ونحن نرتل آيات التسخري،
بحيث يدرك املتدبر يف اآليات املباركة
متانة الرابطة وقوة االنسجام بني اإلنسان

والطبيعة من دون عناء.

قال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ ﰔﭼ [سورة اجلاثية:
 ،]13- 12اآلية املباركة تؤكد مطلب

تسخري عموم ما يف الكون ﭽ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ رغم أن

اآلية التي سبقتها قد خصصت التسخري

طالل فائق جمبل الكاميل

مصور ًة إياه يف ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

وسفليها وال يزال املجتمع البرشي يتوسع

ﯻ ﯼ ﯽﭼ فهو(إعامم بعد ختصيص

يف االنتفاع هبا واالستفادة من توسيطها

واملراد من معنى التسخري هو تذليل ما

احلياة فالكل مسخر له)( ((2فهو حياول

اقتضاه االهتامم أو ً
ال ثم اإلعامم ثاني ًا)(،((2

يف السموات واألرض مجيع ًا ،وقد أكد
هذا املعنى الشيخ الطربيس حينام قال:

(ومعنى تسخريها لنا أنه تعاىل خلقها مجيع ًا
النتفاعنا هبا ،فهي مسخرة لنا من حيث
إنا ننتفع هبا عىل الوجه الذي نريده)(،((2
ومفاد اآلية أن ما يف الكون مجيع ًا خلق

ألجل انتفاع اإلنسان به ،فسبحانه وتعاىل

(سخر هذه األشياء كائنة منه وحاصلة
من عنده يعني أنه تعاىل مكوهنا وموجدها

بقدرته وحكمته ثم مسخرها خللقه)(.((2

والتوسل بشتاهتا يف احلصول عىل مزايا
أن يوضح قوة الرابطة بني اإلنسان والكون
وانسجام احلركة بينهام عىل أساس تسخري

الكون لإلنسان من جهة ورضورة رعاية
اإلنسان لتلك املوجودات املسخرة إليه
وخدمة له ،فهي حماولة علمية دقيقة لبيان

معامل التنمية البرشية وفق الرؤية القرآنية
ومن مبدأ التسخري.

والنكتة املهمة التي نستشفها من

مدلول اآلية املباركة أيض ًا أن التسخري ليس

موقوف ًا عىل أساس جتسيد االستخالف

أما السيد الطباطبائي فقد أشار إىل

فقط ،وإنام هو دليل عىل رفعة هذا املخلوق

العامل املشهود جتري عىل نظام واحد حيكم

كثرية ،حني ميزه بعقله وحسن خلقه عن

أن (معنى تسخريها لإلنسان أن أجزاء
فيها ويربط بعضها ببعض ويربط اجلميع

باإلنسان فينتفع يف حياته من علوهيا
( ((2إبن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير،
مج.337 ،25 ،10
( ((2الطربيس ،جممع البيان ،مج.129 ،25 ،5
( ((2ال��رازي ،التفسري الكبري ،م��ج،27 ،14
.232

ومنزلته عند اهلل تعاىل الذي كرمه يف موارد

غريه من املخلوقات ،وحني سجدت له
املالئكة ،وعند استخالفه عىل األرض،

وكرمه هنا أيض ًا حني سخر له الكون،

وما ذلك إال دليل عىل انسجام وتكامل
( ((2حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري
القرآن.165 ،18 ،
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النظرية القرآنية وترابط فروعها بأصوهلا.

ان مفاد القول أن مرحلة االستخالف

بتسخري الساموات واألرض لإلنسان

خملوق من قبل ا ُملوجد ال يستطيع أن يقوم

أجزاء الكون بعضها ببعض يف نظام عام

تقتيض التسخري ،ألن اإلنسان بحكم أنه

و هم يرون ذلك ما نشاهده من ارتباط

بمهمة االستخالف يف األرض من دون

يدبر أمر العامل عامة واإلنسان خاصة

مقدمات وأدوات إىل حتقيق تلك اخلطوة

بام فيه من الشعور واإلرادة فقد سخر اهلل

اخلالفة اإلهلية ،وقد يرس اهلل ّ
جل وعالكافة

واآلية املباركة تنعطف إضافة

أن ُيسخر له سبحانه وتعاىل إمكانات تعد
املهمة ،التي هي إحدى حلقات نظرية

املخلوقات والكائنات يف األرض لإلنسان،

لكونه أرشف أجزاء هذا العامل املحسوس
الكون ألجله)(.((3

للتسخري إىل مصداقه ﭽ ﭝ ﭞ

حني قال سبحانه تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭟ ﭠ ﭡﭼ فأعظم نعمه تعاىل:

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭜﭼ ،وهو (ما ال يمكنكم جحده من

ﭯﭼ[سورة لقامن.]20 :

اآلية أن مرادها أن اهلل تعاىل قد َسخر

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

خلقكم وإحيائكم واقداركم)( ،((3فظاهر

فاآلية املباركة تتحدث عن عامة النعم

لإلنسان مجيع ما يف الكون وأسبغ عليه

فهي ختاطب عموم البرش برغم وجود

اإلنسان ويتحسسها والتي ال يدركها

بعد أن خصصتها يف آيات تلت هذه اآلية،
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ذهب إليه صاحب امليزان حني قال( :املراد

رشحية خماطبة بعينها -عىل أساس أن العربة
بعموم اللفظ ال بخصوص السبب(-أي
سخر ألجلكم ما يف الساموات ...وسخر

ما يف األرض ألجل عباده)( ،((2واحلق ما
( ((2الرازي ،التفسري الكبري ،مج.132 ،25 ،13

النعم الظاهرة والباطنة ،أي التي يدركها
وغري ذلك لتأمني حاجاته ومتطلباته

الذاتية الفردية واملوضوعية االجتامعية،
( ((3حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري
القرآن.233 ،16 ،
( ((3الطربيس ،جممع البيان ،مج.60 ،21 ،5

طالل فائق جمبل الكاميل

وكذا الذاتية الشخصية أو املؤسساتية

ثاني ًا :إن املقصود من التسخري هو

مرشوع التنمية البرشية الذي هو جزء

اإلنسان ،بل هي تدخل ضمن منافعه

الكلية ،والتي تصب مجيعها يف حتقيق

من نظرية اخلالفة اإلهلية ،وما تسخري

الكون لإلنسان إال ألنه أحد الطرق املؤدية
لتحقيق مرشوع التنمية احلضارية ،فإن

(لتسخري املوجودات الساموية واألرضية
معنى واسع ًا يشمل األمور التي
لإلنسان
ً

يف قبضته واختياره ،ويستخدمها برغبته
وإرادته يف طريق حتصيل منافعه ككثري من

املوجودات األرضية ،كام تشمل األمور
التي ليست حتت ترصفه واختياره ،لك ّنها

ختدم اإلنسان بأمر اهلل ّ
جل وعال)(.((3

ليس أن تكون الكائنات مجيع ًا حتت إمرة
وخدمته(.((3

وإن ما ورد أعاله نلتمسه واضح ًا

ونحن نقرأ قوله تعاىل :ﭽﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀﭼ [سورة الرعد ،]2 :فاآلية املباركة
ختتزل جمموعة مضامني منها ما نسعى
إلثباته يف بيان معامل فلسفة التسخري وأثرها

يف املنظومة الكونية وعالقتها ككل باحلق

فالقرآن الكريم قد عرض يف عدد من

سبحانه وتعاىل .ألنمبدأ التسخري كام أكدنا

أخرى إىل مبدأ التسخري ،إىل أن أهم ما يف

الذي فرض حاكميته سبحانه عىل الوجود

اآليات التي رصحت تارة وملحت تارة

هذا املطلب ما نستفيده من مبدأ التسخري

وهو:

أو ً
ال :إن اإلنسان أكمل من مجيع

املوجودات بدليل أن سخر له كل ما يف

الكون.

( ((3نارص مكارم ش�يرازي ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل.246- 245 ،10 ،

عليه يرتبط باهلل تعاىل وجعله التكويني
بأرسه واإلنسان ،فمن الواجب أن يلتفت
اإلنسان إىل إعداد ذاته إعداد ًا يتناسب

مع ما كلف به كخليفة اهلل يف األرض

قد سخر له الكون كله ،من خالل تنمية

مهاراته وقدراته وتصوراته للتعامل مع ما
( ((3ظ :نارص مكارم شريازي ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل.393 ،6 ،
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سخر اهلل له حتى يستطيع أن يقوم بذلك

تعاىل للبرش يعد إقرار ًا بالعبودية هلل تعاىل

واالرتقاء إىل مرتبة نظرية اخلالفة اإلهلية،

كونيه سخرت له ،وخلقت خلدمته وتأمني

عىل الوجه الذي أمر سبحانه وتعاىل به
وهبذا (يتكامل هذان األصالن ،كل منهام

يكمل اآلخر ...حاكمية اهلل تعاىل يف حياة
ّ

اإلنسان ،وخالفة اإلنسان عن اهلل تعاىل

عىل األرض)(.((3

حاجته وتنميته باالرتقاء به من حال إىل
أحسن حال.

لذا يرى الباحث أن خمالفة اإلنسان

لتلك السنن ومنها االنحراف عن فلسفة

فلم يكن تأكيد مبدأ التسخري إال ألنه

التسخري ومهمتها هو خرق اللتزاماته

نظرية اخلالفة اإلهلية ،فهونابع من واقع

استخدام اإلنسان للموارد الطبيعية،

أحد أهم احللقات التي تشكل منظومة

ما يرسه اجلليل ّ
جل وعال لإلنسان ،مما
يقتيض هنا أن يدرك اإلنسان رضورة
حسن التعامل مع املسخرات (الطبيعية)،
بحيث يكون هذا اإلحسان عىل وفق

الرؤية الساموية وبنائها الرشعي الذي

رشع الوجود عىل أساس التكامل
والعدالة ،وللحفاظ عىل املنهج نفسه الذي
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واحرتام ًا لإلنسان وما حييط به من سنن

اقتىض التعامل مع املخلوقات والكائنات
والطبيعة عىل وفق هذا الذوق ،الذي يعد

نشاط ًا يصب يف نفس بناء اإلنسان وتنميته،
فاحرتام السنة الكونية التي رشعها اهلل

( ((3حممد مهدي األصفي ،يف رحاب القرآن،
.135

الرشعية والعقلية والطبيعية ،فسوء
والعبث بتعامله مع الكائنات املختلفة،
يعد إخال ً
ال يف النظم واملوازين التي تربك

حركة اإلنسان ونشاطه التنموي وتربك
ما حييط به من موجودات يف هذا الكون

ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
ﰌﭼ [سورة الروم.]41 :

أما قوله سبحانه وتعاىل ﭽ ﭤ ﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭼ
امللك.]15 :

[سورة

فنستدل من ظاهر اآلية املباركة أن اهلل

تعاىل ذلل األرض بجعل تكويني لإلنسان

طالل فائق جمبل الكاميل

عىل أساس اآلية التي كانت حمور ومنطلق

األرض (مطيعة مسخرة خلدمة اإلنسان يف

[سورة البقرة ،]30 :فهي نفس األرض

أكده صاحب امليزان حني قال :إن (تسمية

سبحانه وتعاىل ،وبمعنى آخر كان البد

يستقر عليها ويميش فيها باعتبار انقيادها

حديثنا ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ

التي ذللت وسخرت له ليقيم حدود اهلل
من وجود أدوات وآليات تسخر لإلنسان

كاألرض وبقية الكون لقيام أمره وتطبيق
فصول نظرية اخلالفة.

مجيع املجاالت والظروف)( ،((3وهذا ما
األرض ذلو ً
ال وجعل ظهورها مناكب هلا

ألنواع الترصفات اإلنسانية من غري
امتناع)(.((3

وبعيد ًا عن أبعاد اآلية املباركة

وعند تأملنا يف ﭽ ﭩﭼ من

ومدلوالهتا الواسعة التي تكاد ال تعد

ﭨ ﭩﭼ نستفيد أنه تعاىل طوع

يف مصب مطلب التسخري الذي نحاول

لإلنسان( ،((3وما التذليل إال التسخري

من جهة وكأحد مصاديق التنمية البرشية

قوله جل وعال :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

األرض وأالهنا وسهل ما فيها وما عليها

الذي نسعى لتحديده كمرحلة من مراحل
نظرية اخلالفة اإلهلية ،والدليل عىل أهنا

مسخرة لإلنسان قوله تعاىل :ﭽ ﭦ

وال حتىص ،فإننا نحرز يقين ًا أهنا تصب
إثباته كأحد أدوات نظرية اخلالفة القرآنية
وأدواهتا وفق الرؤية القرآنية ،ألن (اهلل

جعل األرض ذلو ً
ال بآالف من املوافقات

الرضورية لقيام احلياة)( ،((3واحلياة كام

ﭧﭼ ،هذا فض ً
ال عن مدلول ما تعرضنا

أكدنا هي ساحة التنمية البرشية وميداهنا

( ((3ﭽ ﭩﭼ الكلمة مشتقة من الذل وهو
اهل���وان واالن��ق��ي��اد ...فاستعري ال��ذل��ول
لألرض يف تذليل االنتفاع هبا مع صالبة
خلقها تشبيه ًا بالدابة املسوسة املرتاضة
بعد الصعوبة عىل طريقة املرصحة .ظ :إبن
عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،مج،12
.33 ،29

( ((3نارص مكارم ش�يرازي ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل.322 ،14 ،
( ((3حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري
القرآن.373 ،19 ،
( ((3سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،مج،29 ،6
.3639

إليه يف مدلول ﭽ ﭩﭼ والتي تعني أن

من جهة أخرى.
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ونكتة هذه اآلية املباركة هي عملية

األرض كروي ،وقد نبه عىل ذلك بالعلة

نظرية اخلالفة اإلهلية واحللقة أو املرحلة

يف قوله ﭽﮎ ﮏ ﮐﭼ وحصل من

التالزم بني التسخري كأحدى حلقات
التي تليها وترتبط هبا وهي مرحلة

التمكني ،فآية ﭽﭪ ﭫ ﭬﭼ (كناية
عن كوهنا هناية يف الذلولية)( ،((3فـ(بعد

وصفه تعاىل لألرض بأهنا ذلول أمر لعباده

بأن يسريوا يف ﭽ ﭬﭼ)

(((4

وهذا

يعني أنه تعاىل قد مكن األرض لإلنسان
كمرحلة متطورة ومتقدمة من مرحلة
التسخري ،فهي قوله تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ

[سورة نوح ،]20– 19 :فاألرض هي

(كالبساط الواسع اجلاهز املتوفر فيه مجيع
متطلباتكم املعيشية)(.((4

جمموع العلتني اإلشارة إىل مجيع النعم التي

حتصل للناس من تسوية سطح األرض(،((4
بحيث تعد هذه السبل والطرق واسع ًة

مؤدي ًة إىل اهلدف املقصود وهي األمانة
اإلهلية الكربى( ،ومن أجل أن يستطيع
اإلنسان القيام باألمانة الكربى ،سخر اهلل

له الكون وقوانينه لكي يستثمرها وينتفع
هبا يف إقامة احلياة املتحرضة ،ويتحرك

يف ظل منهج علمي عقيل ...إلحداث

التغيري املطلوب واملتجدد املستمر يف احلياة
اإلنسانية واملجال الكوين)(.((4

إال أن مبدأ التسخري ليس هو املبدأ

أما ابن عاشور فقد أكد ما نسعى اىل

الوحيد يف إمتام مفاصل نظرية اخلالفة

يفرش للجلوس عليه ،وليس املراد أن اهلل

الذي يعد مرتبة متطورة من مبدأ التسخري

إثباته حني أشار إىل أن البساط :هو ما
78

الباعثة يف قوله ﭽ ﮊ ﭼ ،والعلة الغائية

جعل حجم األرض كالبساط ألن حجم

( ((3الرازي ،التفسري الكبري ،مج.63 ،30 ،15
( ((4نارص مكارم ش�يرازي ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل.322 ،14 ،
( ((4نارص مكارم ش�يرازي ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل.466 ،14 ،

اإلهلية ،فالنظرية تفتقر إىل مبدأ التمكني

كام أرشنا إليه ،ألن مفهوم التمكني
يعني أن يرشع اإلنسان عملي ًا بتكاليف

( ((4إبن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير،
مج.205 ،29 ،12
( ((4حمسن عبد احلميد ،جتديد الفكر اإلسالمي،
.116

طالل فائق جمبل الكاميل

االستخالف من خالل بسط اليد عىل ما

الناس ،ويقال :أمكنته من اليشء( ،((4لذا

فالتمكني قد ورد يف القرآن الكريم

أن التمكني بإنه (اإلقدار يقال :مكنت له

أن املكان عند أهل اللغة (املوضع احلاوي

الترصف فيه بامللك كيفام شاء وأراد)(.((4

َّ
مكنه اهلل تعاىل من تسخري ما يف الكون.

عدة مرات وبسياقات خمتلفة ،قال الراغب

لليشء)( ،((4وبام أن االستخالف يفتقر
للموضع الذي حيوي تطبيق املبدأ كان
التمكني الذي هو :إقرار اليشء وتثبيته يف

مكان ،وهو نفس ما ورد يف القرآن الكريم
حني نسب فعل متكني الكون من اهلل عز
وجل إىل اإلنسان ،قال اهلل تعاىل :ﭽﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ

[سورة

االحقاف ،]26 :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ

[سورة القصص ،]6 :ﭽ ﮧ ﮨ

أشار السيد الطباطبائي يف مورد آخر إىل

أي أقدرته فالتمكن يف األرض القدرة عىل
والناظر يف موارد لفظة التمكني يف

القرآن الكريم ،يميز بني صيغتني له :صيغة
التمكني يف اليشء ،وصيغة متكني اليشء.
األوىل خاصة بالتمكني يف األرض ،والثانية

عامة تشمل متكني الدين والقوة والسلطة
واملال ،وهذا يعني أن التمكني لإلنسان يتم

عرب مستويني:

األول :حيس مادي ،يتم فيه متكني

اإلنسان من الترصف يف األرض،

ﮩﭼ [سورة القصص ،]57 :وكذا

ولذلك جاء ذكر (املعايش) مع التمكني

ﮂﭼ [سورة يوسف ،]56 :فاملكان

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ

والتمكني اإلقرار والتقرير يف املحل،

استقرار احلياة ومستلزماهتا وديمومتها،

قوله جل وعال :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

هو مقر اليشء يف األرض ،واإلمكان
وربام يطلق املكان واملكانة ملستقر اليشء

من األنوار املعنوية كاملكانة يف العامل وعند
( ((4الراغب االصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن
الكريم.772 ،

يف األرضﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

[سورة األعراف ]10 :أي بام يضمن
وهو ما أشار إليه قوله تعاىل :ﭽﮬ

( ((4حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري
القرآن.112 ،11 ،

([ ((4سورة االحقاف.]26 :
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ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ

[سورة

منظومة نظرية اخلالفة اإلهلية ،ومنها ما

متكني الدين واألمن لإلنسان :ﭽ ﭭ ﭮ

وهو يصف «ذو القرنني» :ﭽ ﭑ ﭒ

االحقاف ،]26 :والثاين :معنوي ،يتم فيه

ﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭼ [سورة الكهف ،]85– 84 :أي

(منحناه سبل القوة والقدرة واحلكم)

(((4

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ [سورة

يف األرض ليحكمها ،ألن التمكني مدلوله

حيرز بموجبه اإلنسان عىل أهم األسس

راسخ ًا ،وهو متثيل لقوة الترصف بحيث

النور ،]55 :وهذا مستوى من التمكني
الداعمة للحياة الكريمة.

يف اآلية املباركة هو (جعل اليشء ممكن ًا ،أي

ال يزعزع قوته أحد ...فمعنى التمكني يف

وبوجود هذين املستويني من التمكني،

األرض إعطاء املقدرة عىل الترصف)(.((4

وال يصبح عامر األرض وصالحها إال

يف كون مبدأ التمكني يعد بمثابة الوسيلة

يرتبط املادي بالروحي يف تنمية اإلنسان،

هبام ،ولعل هذا ما يفرس قصور مفهوم
(التنمية البرشية) املتداول عن اإليفاء

بالرشوط احلقيقية لنمو املجتمعات ورقيها
وأمنها املادي والروحي(.((4
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فقد عرض القرآن الكريم عدة

شواهد لتصوير مبدأ التمكني ودوره يف
( ((4ظ :ميثاق الرابطة ،جريدة الكرتونية
أسبوعية ،د .فريدة زمرد ،مفهوم التمكني
يف ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ،م��وق��ع أل��ك�تروين
www. almithaq. ma/ contenu. aspx?C=3000

ولعل الدليل إىل ما ذهب إليه الباحث

واألداة لتطبيق فكرة نظرية اخلالفة وكذا

يف كون التنمية البرشية هي وسيلة لتحقيق
األهداف العليا ،هو ما ورد يف اآليتني

املباركتني من تتابع ،فاملتأمل يف اآلية يدرك

أن اهلل قرن التمكني بمنته سبحانه حني
قال تعاىل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ،
والسبب (الوصلة والوسيلة فمعنى إيتائه

( ((4نارص مكارم ش�يرازي ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل.573 ،7 ،
( ((4ابن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير،
مج.23 ،16 ،7

طالل فائق جمبل الكاميل

سبب ًا من كل يشء أن يؤتى من كل يشء

أما قوله تعاىل يف ما ورد عن قصة

يستعمله ويستفيد منه)( ،((5وبتعبري آخر

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [سورة يوسف:

يتوصل به إىل املقاصد اهلامة احليوية ما

(أعطيناه من كل يشء من األمور التي
يتوصل هبا إىل حتصيل ذلك اليشء)

يوسف كمثال آخر :ﭽﯡ

 ،]21فـ(املراد من متكني يوسف يف

(((5

األرض إقراره فيه بام يقدر معه عىل التمتع

ﭝﭼ ،فـ(اإلتباع اللحوق أي حلق سبب ًا

من عناية اهلل تعاىل به كونه شاهد اآلية

فاإلنسان الذي يسعى لتمثيل اهلل يف

وكذا ورد متكينه يف مورد آخر بعد خروجه

يلتفت إىل ما سخر إليه اهلل تعاىل ومكنه منه

أرض مرص حيث قال تعاىل :ﭽﭾ

وهذا ما توضحه اآلية الالحقة ﭽ ﭜ
واختذ وصلة وسيلة يسري هبا)(.((5

األرض عليه أن تكون إحدى أدواته أن
لينطلق به ،ألنه الطريق والسبيل القصري

لتحقيق مراده ،كام جيب عىل اإلنسان أن
يلتفت إىل مورد مهم يف تطوير وتنمية
ذاته ،فكام يعد استثامر الكون وعنارصه

مورد ًا لتأمني حاجات اإلنسان ومتطلباته
املرشوعة ،كذا يعد التتابع والتواصل مع
تلك األسباب والسبل هو تواصل يف تنمية

اإلنسان وتطويره.

( ((5حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري
القرآن.355 ،16 ،
( ((5الرازي ،التفسري الكبري ،مج.150 ،21 ،11
( ((5حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري
القرآن.356- 355 ،16 ،

من مزايا احلياة والتوسع فيها)( ،((5وهذا
املباركة بعد خروجه من غيابة اجلب،
من سجن العزيز وتنصيبه الدارة خزائن
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﭼ [سورة يوسف]56 :
والعناية يف املوضعني واحدة(.((5

نخلص مما تقدم اىل أن مبدأ تسخري

الطبيعة لإلنسان ومتكينه منها هي الوسيلة

لتحقيق نظرية اخلالفة اإلهلية ،ألن التمكني
يعني أن يعطى لإلنسان (ما يستطيع
بواسطته تنفيذ مآربه ،وهتيئة أدوات العمل

( ((5حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري
القرآن.112 ،11 ،
( ((5ظ :حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف
تفسري القرآن.113 ،11 ،
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له ،ورفع املوانع وإزالتها عن طريقه)(،((5

واجلدير بالذكر يف كل ما تقدم أن

لإلنسان ولتنميته وتطويره بغية ارتقائه

كلمة «التمكني» كانت تفيد إقرار الترصف

فام وجود الطبيعة وعنارصها إال خدمة

إىل مرتبة االستخالف ،وهبذا اختار اهلل
تعاىل هذا املخلوق -اإلنسان -ليقوم
بأصعب وأخطر وأهم مهمة أال وهي
استخالف اهلل يف األرض ،حيث كلف
اهلل تعاىل اإلنسان هبذا املرشوع العظيم

تكليف ًا إلزامي ًا للقيام بدور اخلالفة اإلهلية

يف األرض ،كام هيأ له سبل القيام هبذه
ّ
ومكن له ما يف األرض بقوله
املهمة

تعاىل :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

وليونة احلركة بامتالك زمام القرار يف
اخليار ،وهذا هو أهم حمور من حماور

التنمية البرشية عىل مستوى الدراسات
القرآنية وحتى الوضعية منها ،ألن فلسفة

التمكني يف التنمية البرشية تعني توسيع
قدرات اإلنسان لتوسيع خياراهتم ،بحيث

يكون ذلك دافع ًا النفتاح آفاق حريته،
لتصل العالقة بينهام عالقة طردية ،إذ بسعة
خيارات اإلنسان ومتكينه منها تتحقق

ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ [سورة

التنمية البرشية وتتسع مساحتها ،وبالعودة

مكان ًا وقرار ًا ومكناكم فيها وأقدرناكم عىل

أن مفهوم التمكني له الريادة يف حتقق

األعراف ،]10 :أي (جعلنا لكم فيها

الترصف فيها وجعلنا لكم معايش)( ((5أي

(منحناكم امللكية واحلاكمية وسلطناكم
82

أغلب اآليات القرآنية التي وردت فيها

عىل األرض ...وأعطيناكم وسائل العيش

بجميع أنواعها) .
(((5

( ((5نارص مكارم ش�يرازي ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل.311 ،4 ،
( ((5الرازي ،التفسري الكبري ،مج.25 ،14 ،7
( ((5نارص مكارم ش�يرازي ،األمثل يف تفسري
كتاب اهلل املنزل.311 ،4 ،

إىل تعريف الباحث للتنمية البرشية نجد
هدف التنمية البرشية ،كون مسعاه الزيادة
يف سعة خيارات اإلنسان وتأمني متطلباته

وحاجاته املرشوعة عىل وفق الرؤية

الكونية التي ينتمي إليها .
(((5

وهبذا نعد مبدأ التسخري ومبدأ

التمكني كمبدأ االستخالف الذي يشكل
أحد عنارص وأجزاء منظومة النظرية

( ((5راجع ص 22 :من الرسالة.

طالل فائق جمبل الكاميل

القرآنية للخالفة اإلهلية ،التي هي من

ويسعى ألقامتها من خالل اعامر األرض

3.3مبدأ عامرة األرض وإصالحها.

عىل بناء وإحياء عالقة سوية مع ربه

التنمية البرشية يف القرآن الكريم.

وإصالحها من جهة ثانية ،بحيث يقوم

وبام إننا قد فرغنا من املعنى اإلمجايل

ونفسه وبقية جنسه ،ويقوم بإحياء البيئة

واملقرونة مجيعها بحمل األمانة اإلهلية من

بمقتىض إقراره التكويني لقبول اخلالفة

ملبدأ االستخالف ،التسخري ،التمكني،
قبل اإلنسان ،لذا كان لزام ًا عىل اإلنسان
أن ُيدرك أن لألمانة ضوابط وحمددات

ُتلزمه االلتفات إىل عظيم ما وكل إليه وما
يرتتب بذلك من خطوات عملية لتمثيل
الئق ملبدأ االستخالف ولالستفادة مما

ُسخر إليه ولتطويع الكون والتمكني منه،

كل ذلك خدمة للرشوع بأداء األمانة
اإلهلية وتطبيق بنودها.

التي يعيشها وما حييط به أيض ًا ،كل ذلك
والعبودية املتمثلة بطاعته وامتثاله حلكم
اهلل تعاىل ،بحيث تعد العبودية والطاعة

والوقوف عند حدود اهلل تعاىل هي مرآة
عاكسة للخالفة اإلهلية.

فاخلالفة تعني أن يكون اخلليفة ممث ً
ال

ِ
ستخل ْ
ف ،وهذا يعني أن
حقيقي ًا ملن ُا
اإلنسان يف مثل هكذا حالة (هو عامل،
واع ،مطيع هلل ،يقوم يف األرض بتحقيق

وبمقتىض ذلك نستطيع أن نقول

سلطان اهلل تعاىل وسيادته يف حياة اإلنسان

يف األرض (ألن االستخالف يعني

تكون
واإلنسان خليفة اهلل ،والعنارص التي ّ

إن اإلنسان استحق رشف خالفة اهلل
اإلحساس باملسؤولية ورشف األمانة،

واإلنسان هو الكائن األريض املتميز
باإلحساس باملسؤولية)( ،((5ولكي ينال

اإلنسان متام هذا الرشف العظيم لزم أن
يدرك حقيقة اخلالفة ورفعتها من جهة،

( ((5حممد باقر الصدر ،اإلسالم يقود احلياة.61 ،

وتنفيذ أمره وهنيه يف اعامر اإلنسان،

هذه اخلالفة هي الوعي واإلرادة والطاعة،
فإذا اكتملت هذه العنارص يف اإلنسان كان

هلل تعاىل خليفة يف األرض)(.((6

قال سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه

( ((6حممد مهدي األصفي ،يف رحاب القرآن،
.135
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العزيز :ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀﭼ [سورة هود ،]61 :أي (ابتدأ

الذي أودع فيه (الطموح وأعطاه القدرة،

عامرهتا)( ،((6وهذا ما ذهب إليه الرازي

عامرة األرض)(.((6

خلقكم من األرض ...بأن مكنكم من
أيض ًا حني أشار إىل أن املراد هو جعلكم

عامرها كون األرض قابلة للعامرات النافعة
لإلنسان ،وأن اإلنسان قادر عىل ذلك،

لقدرته عىل الترصفات ،وكون األرض
موصوفة بصفات مطابقة للمصالح
موافقة للمنافع(.((6

وطوع له ما يف األرض ،وتلك هي رشوط
فمطلع اآلية املباركة ابتدأت بصيغة

ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ التي تعد (يف

موضع التعليل لألمر بعبادة اهلل ونفي
إهلية غريه)( ((6ثم اقرتن هذا التعليل األمر

بالعبادة أن يكون اعامر األرض وجه ًا من
أوجه العبادة ،فإن اهلل تعاىل ألزم اإلنسان

فآية ﭽﯿ ﰀﭼ تعني إن

وأمره يف عامرة األرض بام حيتاج إليه(،((6

تصلح هبا أن ينتفع من فوائدها املرت ّقبة..

وجوب عامرة األرض للزراعة والغراس

العامرة هي (حتويل األرض إىل حال
 .واالستعامر هو طلب العامرة بأن يطلب
من اإلنسان أن جيعل األرض عامرة تصلح
ألن ينتفع بام يطلب من فوائدها)(.((6

مل يكن اخلطاب القرآين بغريب عن
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هبا ونام وتطور ،كام ُيدرك أن اهلل تعاىل هو

اإلنسان وواقعه وحميطه ل ُيدرك أنه ُخلق

من أديم األرض التي استوطنها وترعرع
( ((6الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن،
مج.178 ،12 ،3
( ((6ظ :الرازي ،التفسري الكبري ،مج.14 ،18 ،9
( ((6حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري
القرآن.298 ،10 ،

كام حيرز املتدبر بوضوح (الداللة عىل
واألبنية ،أي إن الدين مل جيعل عامرة

األرض من النوافل أو املندوبات ،بل

جعلها من الشعائر الواجبة ،التي يثاب

فاعلها ،ويعاقب وحيكم بالفسق عىل
( ((6حممد تقي املدريس ،من هدى القرآن،4 ،
.56
( ((6إبن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير،
مج.106 ،12 ،5
( ((6ظ :جمموعة باحثني ،دراسات يف التنمية
البرشية املستدامة ،اإلس�ل�ام والتنمية
البرشية املستدامة -مقارنة يف األه��داف
واملوارد ،أسامة العاين150 ،

طالل فائق جمبل الكاميل

ناكرها)( ،((6لذا نجد أن مفهوم العامرة

األوضاع وبناء احلضارة وصنع املستقبل

االستخالف ومبدأه ،بحيث نجد كليهام

ورشيع ًة وسلوك ًا)( ،((6الذي بات رشط ًا

قد استعمله القرآن الكريم نظري ًا ملفهوم
يصبان يف مصب نظرية اخلالفة اإلهلية التي

تلزم اإلنسان عىل إحياء نفسه واألرض
التي يستوطنها بل عموم الكون ،فاستعامر

اإلنسان لألرض يعني تفويضه لعامرهتا
وإحيائها بإنامئها وإصالحها بحيث هتيأ

لتصري قابلة لالنتفاع هبا ،وهبذا يكون
اإلنسان حينئذ هو املحور الرئيس والفاعل
األساس يف عامرة األرض وتأهيلها وهتيئتها
كساحة للحياة بغية جتسيد مبدأ العامرة من

خالل سعة رقعة خيارات اإلنسان وتأمني
حاجاته املرشوعة التي تعد من األهداف

األساسية للتنمية البرشية.

من املنطلقات األساسية لإلسالم عقيد ًة
الزم ًا للتنمية اإلنسانية الفاعلة.

والدليل عىل ما ذهبنا إليه يف اقرتان

مبدأ عامرة األرض مع بقية املبادئ األخرى

وارتباطها مجيع َا بمنظومة نظرية اخلالفة

اإلهلية هو قوله تعاىل :ﭽﯰ ﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﭼ [سورة يونس ،]14 :فالقرآن
الكريم يرصح معلن ًا أن اإلرادة اإلهلية

ُتلزم َم ْن استخلفه اهلل وأناب عنه أن يكون

أه ً
ال لألمانة ،وأن اإلرادة اإلهلية ترتقب

ﭽﯷ ﯸ ﯹﭼ ،ألن القرآن
الكريم رصح عن رفضه ملبدأ العبثية

فعملية إنابة اإلنسان هلل تعاىل يف

والفوىض ،فهو يرفض أن حييد اإلنسان

عموم ذلك بالعبادة ،ما هي إال داللة

اإلهلي وعن علة خلقه ﭽﮮ ﮯ

األرض وتفويضه يف عامراهتا واقرتان
واضحة لعظيم هذا املبدأ ورفعته من

بني مبادئ نظرية اخلالفة اإلهلية ،لذا عد
(إدراك حقيقية االستخالف اإلهلي،
ومعرفة دور اإلنسان املسلم يف تغيري
( ((6املصدر نفسه ،وانظر مصادره.

عن االنضباط والدقة والقانون والناموس
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ

[سورة املؤمنون.]115 :

فالنظرة القرآنية لإلنسان والكون

( ((6حم��س��ن ع��ب��د احل��م��ي��د ،جت��دي��د الفكر
اإلسالمي.76 ،
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واحلياة نظرة سامية رفيعة الشأن تكاد

ومصداق ذلك ما استشهدنا به من

فالتصور القرآين مبني عىل أنه ليس للهو

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ

ختتلف متام ًا عن مجيع الرؤى الوضعية،
وللعب وللعبث ،ﭽﯿ ﰀ ﰁ

[سورة يونس ]14 :واملتأمل يف اآلية

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ [سورة

املباركة جيد هناك مرحلة مهمة من

اإلنسان مل خيلق سدى ،وال الكون خلق

ﯸ ﯹﭼ والتي نعني هبا مرحلة

الدخان ]38 :فاآلية املباركة تستوضح أن

عبث ًا ،فالبد من أن يستثمر اإلنسان حياته

لتنمية ما يف الكون ،وهي املتمثلة يف عملية
اعامر األرض وإحيائها(.((6

ومما ال شك فيه أن اإلنسان بحكم

ما متيز به من خصائص وبحكم مرتبة

االستخالف يستطيع أن يقوم بام كلف به
من وظائف لبناء هيكل رصح احلضارة
الساموية يف األرض (اخلالفة اإلهلية) ،فهو
(يستطيع أن يقوم هبذا العمل احلضاري

عىل األرض ،ألنه من اختصاص عقله
86

قوله تعاىل :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

وطاقته التي زود هبا ،ولكن يف ضوء

الوحي اإلهلي الذي وضع احلقائق الكلية

عن الوجود أمامه)(.((7

( ((6ظ :املصباح :العدد التاسع ،التنمية يف
القرآن الكريم ،حممد جواد عباس شبع.
( ((7حمسن عبد احلميد ،جتديد الفكر اإلسالمي،
.116

مراحل نظرية االستخالف هي ﭽ ﯷ

عامرة األرض ،ومراد اآلية املباركة (أي
استخلفناكم يف األرض بعد القرون التي

أهلكنا ﭽﯷﭼ أتعملون خري ًا أم

رش ًا)(.((7

أما قوله تعاىل :ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﭼ [سورة

القصص ،]5 :فاجلعل اإلهلي من متكني
املستضعفني ورث ًة لألرض بإحيائها هو

دليل آخر عىل ارتباط وتعانق األسباب
بمسبباهتا وجتانس املبادئ القرآنية فيام بينها

لتشكل منظومة نظرية اخلالفة ،وما اآلية
املباركة التي تيل هذه اآلية إال لتوضح

وتكمل مطلب النظرية القرآنية ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔﭼ [سورة القصص،]6 :
( ((7الزخمرشي ،الكشاف.473 ،1 ،

طالل فائق جمبل الكاميل

والتي تعني تفعيل مبدأ عامرة األرض من

لعباده الصاحلني واملصلحني من خالل

عىل هؤالء الذين استضعفوا من كل وجه

البرشية وفق الرؤية القرآنية التي تصل

خالل متكينهم األرض ،بمعنى (أن ننعم

نعمة تثقلهم وذلك بأن نجعل أئمة يقتدى

البناء الذايت واملوضوعي ملنهج التنمية

باإلنسان إىل مرتبة إمامة األرض ،التي

هبم فيكونوا متبوعني بعد أن كانوا تابعني

حتتم عىل اإلنسان أن ينطلق نحو األرض

حيكمون يف األرض وتكون السلطة

احتل منصب اإلمامة وورث األرض بام

ﭽﯮﯯﭼ( ((7أي (نجعلهم
والقدرة وغريها هلم وحتت ترصفهم)(.((7

وإحيائها من منطلق املسؤولية ،كونه

فيها ،حيث يعد اإلحساس باملسؤولية من

مل تكن وراثة األرض من قبل

الركائز والدعائم التي ت ّقوم عملية البناء

يكونوا بجعل من اهلل تعاىل أئمة فيها،

املؤسسايت يف عامرة األرض ،لذا نجد أن

املستضعفني باألمر اليسري ناهيك أن
فاألمر حيتم إيامن ًا صادق ًا وسلوك ًا معرب ًا

عنه ،ينطق بالسعي واجلهد والعزم
ويوجب اإلخالص بالرغم من منة اهلل

تعاىل يف هتيئة سبل اخلالفة لقوله ّ
جل
وعال :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

عىل املستوى الشخيص يف بناء الذات أو
التنمية البرشية اهتمت هبذا الشأن وعدت
عملية اخلطوات اإلجرائية هي نابعة من

إحساس اإلنسان باملسؤولية ،حتى بات
الباعث وراء تنمية اإلنسان لنفسه وما

حييط به ،مما تطلب منه أن يطور مهاراته

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ [سورة

لتهيئة سبل التنمية والتطوير واإلبداع ،قال

بنفسه وينمي قابليته ويطور مؤهالته

[سورة النجم.]39 :

يونس ،]14 :أي جيب أن يرتقي اإلنسان

ليصل إىل الدرجة التي يرتضيها اهلل تعاىل
( ((7حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري
القرآن.9 ،16 ،
( ((7الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن،
مج.264 ،20 ،5

تعاىل :ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ

بينام نجد ما يالزم املسؤولية عزم

اإلنسان عىل العمل الصالح املطابق لواقع

نظرية اخلالفة اإلهلية ومبادئها املتعددة،

وبالعودة إىل آيات اهلل البينات يستوقفنا
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قوله تعاىل :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹﭼ التي

لتطويره متأم ً
ال االرتقاء به إىل املستوى

فالعمل هو املحور الذي تدور حوله

صميم عمل التنمية البرشية.

اقرتنت بخالفة األرض كام مر ذكرها،
عملية التنمية البرشية ،إذ أن اإلنسان الذي

وخالصة القول إن عامرة األرض أو

يؤدي العمل –ناهيك عن إمامة األرض–

استعامرها ﭽ ﯿ ﰀﭼ تعني طلب

تورث له كفاءة شخصية ومهنية تؤهله
ّ

فيها يتضمن نوعني من العمل مها:

حيتاج إىل رياضة عقلية ونفسية وبدنية
للقيام بدوره يف املهام والوظائف العملية،

فلم يكن اهتامم القرآن الكريم بالعمل إال

ألنه املصداق لإليامن ،لذا نجد أن األعم
األغلب من اآليات القرآنية ما إن ذكرت
اإليامن إال وتالزم معه العمل ،هذا فض ً
ال

عن اآليات التي انفردت للحث عليه سواء
كان عم ً
ال تعبدي ًا أو مهني ًا ،قال ّ
جل وعال:

ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

تعمري األرض وإحيائها ،وإن معنى العامرة
أو ً
ال :أن ال تفسد الصالح ،وهو

االمتناع عن الرش.

ثاني ًا :أن ترتقي بالصالح ،وهو اإلقبال

عىل اخلري(.((7

بينام نالحظ أن االلتفاتة التي التفت

إليها الدكتور مجال حممد أمحد عبده يف غاية

الدقة ،فهو يرى -وهو احلق -أن ما أشار

إليه الشعراوي خاص باملصالح ،فام العمل

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ [سورة

أذن إذا وجد الفاسد؟.

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ

آخرين من األنشطة واألعامل السلوكية

الكهف ]30 :وقال تعاىل :ﭽﯟ
88

الذي يليق بمن أناب عنه ،وما هذا إال من

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯﭼ [سورة التوبة.]105 :

وال شك يف أن اإلنسان الذي يراد له

أن يؤدي نشاطه خليفة هلل تعاىل البد له
أن جيتهد يف عمله وجياهد إلتقانه ويسعى

فقد ذهب إىل رضورة وجود نوعني

خاصني بالفساد ومها:

أو ً
ال :أن تصلح الفاسد ،وهو اإلقبال

عىل اخلري.

( ((7ظ :حممد م��ت��ويل ال��ش��ع��راوي ،قضايا
معارصة.23 ،

طالل فائق جمبل الكاميل

ثاني ًا :أن ال ترتقي «أي أن ال تزيد

متوازن ًا عاد ً
ال شام ً
ال متكام ً
ال يف نفس

وبذا فإن عمران األرض يتطلب

األرض لإلنسان حني (كلفه بأمانة

أو ً
ال :اإلقبال عىل اخلري ،باالرتقاء

َ
األرض ال
عليها)( ،((7وأن إحياء اإلنسان

ثاني ًا :االمتناع من الرش ،بأن ال تفسد

تفرض أدوات البناء واإلصالح مع ًا.

الفاسد فساد ًا» ،وهو االمتناع من الرش.
أمرين مها:

بالصالح ،ك ًام ونوع ًا ،وبإصالح الفاسد.

الصالح ،وبأن ال ترتقي بالفاسد ،ك ًام
أو نوع ًا)( .((7وعند تأملنا لقوله تعاىل:

ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ

الوقت ،فاألمر اإلهلي حيدد مسار خارطة
تعمري األرض وإقامة املجتمع الفاضل
يتحقق إال من خالل وضع رؤية فلسفية

ومن هنا سنجد أن هناك حمور ًا جديد ًا
ً
لح ُق بركب املبادئ األخرى التي
ومبدأ َي َ

تشكل مجيعها منظومة نظرية اخلالفة
اإلهلية ،فاآلية املباركة توضح هذا املحور

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ [سورة القصص:

اجلديد الذي ُعد باملنظور القرآين هو
نصيب اإلنسان الدنيوي ا ُملشرّ ع واملرشوع

خصائص التنمية البرشية يف آياته ومنها

املتمثل باإلصالح ودرء التخلف ﭽ ﯻ

ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ
 ]77نلحظ أن القرآن الكريم قد حدد
اآلية التي نحن بصددها ،حيث نلحظ

تكامل املنظومة الفكرية ،العدالة ،التوازن،
الشمولية ،الواقعية ،الساموية . ..وغريها
من اخلصائص ،إال إننا نجد أن خصصية
لزوم أو وجوب االمتثال ألمر اهلل تعاىل

املتمثل بأعامر األرض وإصالحها لزوم ًا
( ((7مج��ال حممد أمح��د ع��ب��ده ،دور املنهج
اإلسالمي يف تنمية املوارد البرشية.248 ،

من قبل اهلل تعاىل ،فبات هذا املحور
ﯼ ﯽﭼ متالزم ًا مع البناء واإلصالح
الذي عرب عنه القرآن الكريم ﭽ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ.

فأمر السامء باإلحسان والنهي عن

الفساد هو عني عامرة األرض وإحيائها،
فالرشيعة اإلسالمية حريص ًة أن تنتقل
( ((7حمسن عبد احلميد ،اإلس�لام والتنمية
االجتامعية.131 ،
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برؤيتها الكونية ونواميسها الرشعية إىل

يف الرؤية القرآنية ويف نظرية اخلالفة

التخلف ،بحيث ُيعد كل من احلكمني

الضوء عىل هذا الركن املهم والفعال

درجة اللزوم يف التنمية ،واحلرمة عن
العامل املؤثر يف بناء احلضارة اإلنسانية عىل
وفق الرؤية القرآنية ،لذا نلحظ أن اآلية

يف ترمجة النظرية والناطق عن رؤيتها،
وقد ُعد هذا املبدأ من أساسيات التنمية

ذكرت العاملني وميزت بينهام ،فعطف

البرشية بكافة جماالهتا الفكرية واألخالقية

(التحذير من خلط اإلنسان اإلحسان

وغريها ،كون املرشوع اإلصالحي مل

ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀﭼ

غرضه

بالفساد فإن الفساد ضد اإلحسان ،فاألمر
باإلحسان يقتيض النهي عن الفساد)(.((7
ففي ضوء أمهية مبدأ اإلصالح

(((7
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اإلهلية كان اهتامم الباحث يف تسليط

( ((7ابن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير،
مج.180 ،20 ،8
( ((7تباين الفالسفة واملنكرون يف حتديد مبدأ
الصالح ،حيث ذهبت املدرسة األوربية
عموم ًا ومنها املدرسة اليونانية خصوص ًا،
إىل إن الصالح يتعلق بتغيري صورة األشياء
ال مادهتا ،بينام نجد أن اإلصالح يف املرجعية
اإلسالمية ال يطرح فيها عىل هذا الشكل،
ألنه ال يتعلق بالعالقة بني الصورة واملادة،
بل بحصول الفساد يف اليشء ،مادة وصورة،
وم��ن ث��م ت���ؤول قضية اإلص�ل�اح فيه إىل
الرجوع به إىل احلال التي كانت عليه.
فيالحظ أن التباين انحرس يف معنيني اثنني
يف األعم الغالب ومها- 1 :يرجع إىل شكله
األصيل- 2 .جيعل منه شك ً
ال جديد ًا ،لكن
فكرة تغري يشء إىل األفضل مرتبطة ارتباط ًا

واالقتصادية

واالجتامعية

واإلدارية

تكن مساحته منحرس ًة عىل ميدان دون
ميدان آخر ،إذ يقوم هذا املبدأ عىل السري
ُقدم ًا نحو أهم أولوياته يف تبنيه إلصالح
الفرد الذي ُيعد رأسامل النظرية القرآنية،

فيكون عنرص ًا جوهري ًا ومؤثر ًا وعام ً
ال
القيمية الساموية واإلنسانية
خلدمة املبادئ ّ
وثيق ًا بفكرة اسرتجاع حالة سابقة أقل فساد ًا.
واحلق إن إزالة الفساد يف املنظور اإلسالمي
ال يعني أب��د ًا إرجاعه إىل السابق ،ألنه قد
يكون فاسد ًا أصالً ،فال سابق صالح له ،وقد
ال يصح بإرجاعه إىل ما سبق ،قال اهلل تعاىل:
ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﭼ[سورة التوبة.]102 :
فالقرآن الكريم ذكر شواهد كأمثلة للفساد،
القتل ،سفك الدماء ،الزنا ،فال يمكن العودة
باحلالة السابقة كمصداق إلصالح ما فسد
هلذه احل��االت .ظ :إحسان األم�ين ،نظرية
اإلصالح من القرآن الكريم.23– 20 ،

طالل فائق جمبل الكاميل

له كفرد وللمنظومة االجتامعية ،ألن

من جهة ثانية ،بام فيها جانب املهارات

اإلنسان وتنميته والنهوض به ،فهي غايته

مبدأ الصالح كأحد أهم نظرية اخلالفة

مبدأ اإلصالح قائم عىل أساس إصالح
الكربى وهدفه األخري ،إال أن مفهوم

اإلصالح يف الرؤية القرآنية ذو نظرة شاملة

عىل خالف الرؤى األخرى فهو حياكي
جانب اإليامن واألخالق كقضية نظرية

من جهة ،والسلوك واملعامالت كتطبيق

واملعارف واإلمكانات أيض ًا ،حتى بات
اإلهلية ،فهو منهج األنبياء والرسل

وغايتهم مجيع ًا ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﭼ [سورة هود.]88 :
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فحوى البحث
حياول السيد الباحث أن يغو’ يف جلج هذه السورة املباركة
اليت ال ختتلف يف بالغتها و إعجازها عن باقي سور القرآن الكريم من
حيث العرض املتميز لقصة تدخل احداثها ضمن السياق اùعجازي،
اذ حتدثت عن فتية آمنوا بربهم و زادهم اهلل ً
هدى ،فأرقدهم اهلل يف
كهفهم ألكثر من ثالثة قرون ثم أيقظهم ليعلموا أن وعد اهلل حق و أن
الساعة آتية ال ريب فيها.
ويف أثناء حديثه يعرض ألمور لغوية وتارخيية و عقديّة عرضا
استشهادياً مجيال يرد فيه على من ز ّوروا تفسري مفردة (زين ًة) من
الرواة و املفسرين بأنها تع� اخللفاء و العلماء و األمراء.
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من وحي سورة الكهف

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِ
ٍ
وآله
حممد
والصالة والسالم عىل

ِ
عباده الذين
الط ِّيبنيَ الطاهرين وعىل
اصطفى.

وبعد ففي القرآن الكريم ٍ
معان جليلة؛

ِ
وأرسار َع ٌ
ٌ
تستوف
جيبة؛ مل
رائع؛
وبيان ٌ
ٌ

العلامء َّ
كل جوانبِها عىل الرغم مما بذلوا من
ُ
ٍ
جهود؛ وإ َّنام ٌ
يأخذ ُ
نظر فيه بمقدَ ا ِر
كل َم ْن َ

ِ
ِ
وعلم ِه.
وفهم ِه
َو ْعيِ ِه

ُ
أن َ
حاول ْ
و ُن
نقف عندَ صرَ ْ ِح سورة

الكهف املباركة؛ لنستجيل َ
بعض صورها؛

ِ
َ
وننتفع من
بعض معانيها؛
ونستوع َب
َ
تح ُ
ِ
اهلل
بعض ما فيها من ِعبرَ ٍ؛ بمقدا ِر َما َي ْف ُ
الع َ
ون.
علينا؛ ومنه َن ْست َِمدُّ َ

فقد جاء يف السورة املباركة قوله

تعاىل :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
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ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ

[سورة الكهف.]10- 9 :

وقوله تعاىل :ﭽﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ [سورة

الكهف]11 :؛ وﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [سورة

الكهف]17- 16 :؛ وﭽ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [سورة

الكهف.]25 :

كلم ُة ﭽا ْل َك ْهفﭼ
رت
فقدْ
تكر ْ
َ
َّ
ووردت كلمة
يف السورة أربع مرات
ْ
هاتان ِ
الكل َمت ِ
ِ
َ
ﭽك ْه ِف ِه ْمﭼ َم َّرت ِ
َان
ني ،ومل ترد
يف َغري هذا املَ ِ
وض ِع من ُ
الق َرآن الكريم.

و الكهف هو املغارة الواسعة يف اجلبل

غارا.
مي ً
فإذا كان صغ ً
ريا ُس ّ

و الرقيم من الرقم و هو الكتابة و اخلط

فهو يف األصل فعيل بمعنى املفعول كاجلريح
و القتيل بمعنى املجروح و املقتول .
(((

وقد ذهبوا يف تسميتهم بأصحاب

الرقيم إىل مخسة أقوال :
(((

((( الكهف :امليزان.242 /13 :
(((البحر املحيط ،98 /6 :ولسان العرب :رقم
.291 /5
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َّ 1.1
إن أسامءهم وأنساهبم وقصتهم كانت
منقوشة يف لوح؛ قيل إنه منصوب يف
كهفهم أو حمفوظ يف خزانة امللوك وهو
األقرب.

َّ 2.2
إن الرقيم اسم اجلبل الذي فيه الكهف.
3.3أو الوادي الذي فيه اجلبل.

4.4أو البلد الذي خرجوا منه إىل الكهف.
5.5أو الكلب الذي كان معهم.

ِ
بدأت السورة بام انتهت به سورة

اإلرساء السابقة هلا؛ وهو احلمدُ .

فقد انتهت سورة اإلرساء باحلمد

كان ِ
َف َ
آخ ُرها قو َل ُه تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

إليه تعاىل فقال سبحا َن ُه ﭽﯟ ﯠﭼ،
ِ
رش ُ
وقد َت َك َّر َر هذا ال َّت ِ
الكريم
القرآن
يف يف
ِ
كقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ [سورة اإلرساء:

بنسبة ُع ُبوديتِ ِه ِ
ِ
إليه تعاىل ،وقد
َ ،]1فشرَ َّ َف ُه

الر ِ
ارت َقى يف َ
رتقى ما
تلك ِّ
حلة املعجز ُم ً
ِ
األنبياء وال املَالئِ َك ِة.
ري ُه من
ارتقا ُه غ ُ
وكر َر َ
تن عليه بِإنزال
ذلك وهو َي ْم ُّ
َّ
ِ
واختياره رسو ً
ال للعاملني
الكتاب علي َه
َ
وذلك يف قولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﯔ
َو َن ِذ ًيرا ُهلم،

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙﭼ [سورة

ﯜ ﭼ [سورة الفرقان ،]1 :وكام يف قوله

ِ
الكهف باحلمد
فابتدأت سورة

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [سورة

وكان النبي يجُ ْ ِه ُر َّ
كل يو ٍم بأ َّن ُه
ُ
يقول يف صالته الفريضة منها
عبدَ اهللِ؛

ِ
احلمد؛ إشار ًة إىل النبي
سورة الكهف؛ بعد

ري ِ
َ
ري املؤمنني
وهذا
إليه أم ُ
ماكان ُيش ُ
عيل بن أيب طالب بقوله :إهلي َك َفانيِ

اإلرساء.]111 :

ً
أيضا فقال تعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
الكهف.]1 :

وكام كان ِ
طاب يف آخ ِر سورة
اخل ُ
ِ
ُ
استهالل
اإلرساء للنبي حممد ،فقد كان

الكريم ،ورش َّف ُه ْ
نسب عبوديت َُه
بأن
َ

تعاىل :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯣ ﯤ ﯥﭼ [سورة احلديد.]9 :

وال َّنافلة؛ َو ُي َع ِّل ُم املسلمنيَ ْ
أن يقولوا:
(أشهدُ َّ
إن محُ ََّمد ًا َعبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه).
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أكون َ
َ
لك عبد ًا ،وكفاين ِع َّز ًا ْ
شرَ َ ف ًا ْ
أن
أن

َ
تكون يل ر ّب ًا.

ِ
ُ
َ
َ
الربط بني
الباح ُث
يدرك
رسعان ما

ِ
ويشعر بالنظم الذي
القرآن الكريم؛
آي
ُ
تفر َد به هذا الكتاب املعجز؛ مما محل عبد
ّ

وضع
القاهر اجلرجاين (ت471ﻫ ) .إىل
ِ
ِ
الكريم.
القرآن
نظريته؛ نظرية النظم يف
ِ

ِ
البالغينيَ
أكثر
وكان اجلرجاين ُي َعدُّ
َ
تحَ َ مس ًا إلكبا ِر ّأ ْم ِر املَعنَى َفر َب َط املَ َ
سأ َل َة
ُّ
َ
عجا ِز ُ
القرآن((( ،ورأى َّ
َ
إعجاز ُه
أن
بِ َإ َ
بِ َم َعانِ ِ
يه ال بِ َأل َف ِ
وأن الذين َذ َه ُبوا إِلىَ
اظ ِه؛ َّ
ِ
اللفظ و ِرجحانِ ِه عىل املَعنَى إ َّنام َض ُّلوا
أمهية
ّ

َط ِريقَ اإلعجا ِز و َقصرَّ ُ وا َع ْن َف ْه ِم ِه(((.
وهو يرى أنهَّ ُ م يف َعم َيا َء ِم ْن أم ِر ِه ْم
ويحُ َ ُ
اول بِ َحماَ ٍ
س يف ِكتَابِ ِه (دالئل اإلعجاز)
َ
ْ
وصل
أن ُي َبصرِّ َ ُه ْم َح َّتى َي َنه ُجوا نهَ َج ُه((( بل
إن الذي هو ُ
حدَّ ال َق ْس َو ِة عليهم بِ َقولِ ِهَّ :
آفة

96

ِ
ِ
اللفظ
الذين هلجوا باألباطيلِ يف أم ِر
هؤالء
َ
وم قدْ أس َل ُموا َأن ُْف َس ُهم إىل ال َّت َخ ُّيلِ
أنهَّ ُ ْم َق ٌ
((( ابن جني و اجلرجان ودفاعهام عن املعنى بحث
للدكتور مجيل سعيد منشور يف جملة املجمع
العلمي العراقي.
((( دالئل االعجاز.419 /418 :
((( نفسه.294 :

وألقوا َم َقادَتهَ م إىل َ
دلت
األ َ
وها ِم َح َّتى َع ْ
الص ِ
بهِ م ِ
واب ُك َّل َم ْعدَ ٍل و َد َخ َل ْت بهِ ِم
عن َّ
ُف ْح َ
ش َ
الغ ِل ِط يف ُك ِّل َمدْ َخلٍ و َت َع َّس َف ْت بهِ ِ ُم
َ
يرتكبون يف ِ
نرش
يف ُك ِّل مجَ َْهلٍ و َج َعل ْتهم

ِ
َقولهِ ِ ْم ال َف ِ
اس ِد بِ ُك ِّل محُ ٍ
ويقتح ُم َ
ون يف ُك ِّل
َال
َج َه ٍ
الة(((.

وهلذا كان اجلرجاين (ت471ﻫ)

ِ
َ
ُيريدُ ْ
باخلزَ ائِم
رأيه
أن َيقو َد ُهم إىل

(((

ِ
ُ
بالقرآن
واملسألة عندَ ُه َمسأ َل ِة ِدينِ ّي ٍة َتت ََع َّل ُق

والع ِقيدَ ِة(((.
َ

املباركة
ومحلت سورة الكهف
ْ
َ

اإلنذار للكافرين بعذاب شديد من عنده

ِ
َ
البشائر لِلمؤمننيَ
يعملون
الذين
ومحلت
َ
َ
ِ
الصاحلات؛ َّ
أجرا َح َسنًا.
أن هلم ً
ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳ
((( نفسه.318 :
ِ
((( ينظر يف :دالئل اإلعجاوَ 419 :
واخل َزائم :مجع
الش ِ
ِخ َزا َمة وهي حلقة من َّ
عر توضع يف ثقب
الزمام ،ليسهل ِقيا ُد ُه.
أنف البعري يشدُّ هبا ِّ
املعجم الوسيط :ـ خزم.233 :
((( جملة املجمع العلمي العراقي بحث للدكتور
مجيل سعيد بعنوان اب��ن جني و اجلرجان
ودفاعهام عن املعنى ،واب��ن جني الناقد
األديب.11 :

أ.د .حازم سليامن احليل

ﯴ ﯵ ﯶﭼ [سورة الكهف.]2 :

اه َ
ون
 .]30و ﭽ ﮪﭼ من ُي َض ُ

جعله ﭽ ﯵ ﯶﭼ ،فوصفه َ
باحل َسن؛

والنصارى يشاهبون املرشكني يف رشكهم

أجر من اهلل سبحانه وتعاىل؛ وزاد ْ
بأن
فهو ٌ

وهذه البشارة للمؤمنني باألجر احلسن

َت َقدَّ َم ْت يف اإلرساء(((.

وقال :ﭽﯸ ﯹ ﯺﭼ [سورة

الكهف ]3 :أي :مقيمني؛ باقني؛ البثني،

ِ
ثم جا َء التأبيدُ يف هذا األج ِر َ
بقوله
احل َس ِن

بمعنىُ :ي َشابهِ ُ َ
ون( .((1فجعل اليهو َد
بأن جعلوا هللِ ولد ًا ،تعاىل ُ
ْ
ريا.
علو ًا كب ً
اهلل ّ

من َجعلوا هللِ
ُ
القرآن
وينذر
الكريم ْ
ُ
ُ
ولد ًا؛ وهو ٌ
قول قال عنه القرآن :ﭽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ

تعاىل :ﭽ ﯺﭼ .جا َء ُك ُّل َ
ذلك ترغيب ًا
ِ
ِ
لِ ِ
وع َملِ
الصاحلات.
لناس
باالستقامة َ

َ
وذلك
فوصفهم وآبا َءهم باجلهل،

اهللِ ولد ًا؛ فقال تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ِ
احلديث بال
ﭗﭼ؛ والقرآن ينهى عن

ِ
اإلرساء بنفي ِ
اختاذ
وكام انتهت سورة

ﮨ ﮩﭼ [سورة اإلرساء]111 :
ِ
الكهف هذا املعنى
َأكدت سورة
بقوله تعاىل :ﭽﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁﭼ [سورة الكهف]4 :؛
اليهود وال َّنصارى لقوله تعاىل
وهم
ُ
ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

[سورة الكهف.]5 :

بنفي العلم عنهم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
علم .قال تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ٍ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿﭼ [سورة اإلرساء.]36 :

اخلوض فيهَّ ،
ِ
فإن
بل وحيذر من

ِ
جير إىل
اإلفاض َة يف
احلديث بغري علم قد ُّ

الدواهي.

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ

قال تعاىل :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﯕ ﯖﭼ [سورة التوبة:

((( [سورة اإلرساء.]9 :

( ((1لسان العرب- :ضهي -وخمتار القاموس:
َضهه ،376 :واملعجم الوسيط -ضهه.546-
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ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [سورة

النور.]15- 14 :

وقال :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ.

َ
ِ
ﭽك ِل َمةﭼ
ُق ِر َئ:
بالنصب

(((1

عىل

ِ
ال َّت ْمييز؛ َ
الفاعلية؛
فع عىل
بالر ِ
و(ك ِل َم ٌة) َّ
صب َأقوى ّ
وأبلغُ وفيه معنى ال َّت َع ُّج ِ
ب؛
وال َّن ُ
كأ َّنه ِق َ
يل :ما َأكبرَ َ ها َك ِلم ًة و ﭽﭛ ﭜ
صفة لِ َ
ٌ
لك ِل َم ِة تُفيدُ استعظام ًا
ﭝﭼ
ِ
وإخراج َها
الجرتائِ ِهم عىل ال ُّن ْط ِق هبا
ِم ْن َأف ِو ِ
اه ِهمَّ ،
وس بِ ِه
وس ُ
فإن َكثِري ًا ممِ ّا ُي ْ
اس؛ وحيدِّ َ
الش ُ
يطان يف ُق ِ
لوب ال َّن ِ
َّ
ثون
نك َر ِ
به َأ ُنف َس ُه ْم من ا ُمل َ
ات ال َي َتماَ ُ
لك َ
ون
طلقوا به َأ ِ
َأ ْن َي َت َف َّو ُهوا بِ ِه و ُي ُ
لس َنت َُه ْمَ ،ب ْل

ون َع َل ِ
َي ِ
إظها ِر ِه؛ َف َك َ
كظ ُم َ
يف
يه َت َش ُّور ًا ِم ْن َ
بِ ِمثلِ هذا ا ُمل ْن َكر!.
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لت :إىل َم َي ِ
َف ْ
رج ُع َّ
ري يف
إن ُق َ
الض ِم ُ

َ
ﭽكبرُ َ ْتﭼ؟.
َ
قيل :إىل َقولهِ ِم :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ

( ((1هي قراءة احلسن البرصي ومجَُ ِ
اهد ويحَ َيى ب ُن
َي ْع َمر واب ُن َأيب إِ
َ
سحاق احلرضمي .إعراب
القرآن 447 /2 :ـ  ،448والكشاف/2 :
.472

يت َك ِل َم ًة َكماَ
وس ِّم ْ
[سورة الكهف]4 :؛ ُ
ُي َس ُّم َ
اهم ِحنيَ
شب َه ُه وإ َّي ُ
ون ال َق ِصيد َة بهِ َ اَّ ،

َتولوا َع ُنه ،ومل ُي ِ
ؤمنُوا بِ ِه َو َما تَدَ َ
اخ َل ُه ِم َن
الو ْج ِد َ
واأل َس ِ
إل ِ
ف عىل َت َو ِّل ِه ا ِ
ار َق ُه
نسان َف َ
َ
َأ ِحب ُت ُه َ
فهو َيت ََسا َق ُط َحسرَ َ ٍ
ات عىل
وأعزاؤه َ
َّ
آثا ِر ِه ْم(.((1
َ
وقال َأبو جعفر أمحد بن حممد

اس
ال َّن َّح ُ

(((1

َ
قال تعاىل
(ت338ﻫ):

ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ.
َن ْص ٌب عىل ال َب َي ِ
ان َأيَ :كبرُ َ ْت َمقال ُتهم
ﭽﯿﰀﰁﭼ َك ِل َم ًة ِم ْن َ
الكالم.
وقرأ َأبو سعيد احلسن بن يسار

احلجاج مجُ ِ
َاهد
البرصي (ت110ﻫ) وأبو َّ

بن
بن جرب املكي (ت104ﻫ) ويحَ َيى ُ
َي ْع َمر العدواين (ت129ﻫ) و يعقوب بن
َ
بن َأيب إِ
سحاق احلرضمي
زيد بن عبد اهلل ُ

البرصي (ت205ﻫ)َ :
(كبرُ َ ْت َك ِل َم ٌة)
بالر ْف ِع بِ ِ
فصلها َأيَ :ع ُظ َمت َك ِل َم ُت ُه ْم،
َّ

وهي قولهُ م :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁﭼ.
(((1
بن َأيب طالب القييس
وقال مكي ُ
([ ((1سورة الكهف]4 :
( ((1إعراب القرآن 447 /2 :ـ .448
( ((1مشكل إع��راب القرآن حتقيق السواس:
.36 /2
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(ت344ﻫ)َ :ك ِل َم ًة َن ْص ٌب عىل ال َّت ِ
فس ِ
ري؛
ٌ
َ
تقدير ُه
فاعل
ﭽكبرُ َ ْتﭼ َض ِم ٌري
ويف:
ُ

َكبرُ َ ْت َم َقا َل ُت ُهم :ﭽﯿ ﰀ ﰁﭼ؛ َو
َم ْن َر َف َع ﭽ َك ِل َم ًة ﭼ َج َع َلَ :
ﭽكبرُ َ ْتﭼ

بمعنَى َع ُظ َم ْت ومل ُي ْض ِم ْر ِ
ار
فيه َشيئ ًا؛ َ
وص َ
ال لِ َ
ِف ْع ً
فارتفعت به و ﭽﭛ ﭜ
لك ِل َم ِة
ْ
ِ
للكلمةَ .و َر َّد َد أثري الدين
نعت
ﭝﭼ ٌ
حممد بن يوسف بن عيل أبو َح َّي َ
ان النحوي

َ
قول َم ْن َس َب َق ُه،
األندليس (ت745ﻫ)
َوات ََّك َأ عىل َق ِ
ول ِ
ابن َع ِط َّي َة عبد احلق بن

ٌ
ُ
قائمة
املقالة هي
ابن َع ِط ّية( :وهذه
قال ُ
ِ
فيحس ُن ًأ ْن ُت َس َّمى
معنى واحد ًا
النفس
يف
ُ
ً
ال َأيض ًاَ :و َق َر َأ ُ
َك ِل َم ًةَ ،و َق َ
ِ
بنصب
ور
اجل ْم َه َ
ِ
ُ
رج ً
الكلمة كام
تقول نِ ْع َم ُ
ال زيدٌ و ُفسرِّ َ
باخلروج من َأفواههم
بالكلمة ووصفها
ِ
َ
ِ
فقال ُ
أكربت
احلال:
بعض ُهم :نص َب َها عىل
ُ
ِفر َيت َُهم َو َنحو هذا)؛ كام تقول :نِ ْع َم َر ُج ً
ال

زيدٌ يكون املخصوص ّ
بالذ ِّم حمذوف ًا أل َّنه
جعل :ﭽتخَ ْ ُر ُج ِم ْن َأ ْف َو ِ
َ
اه ِه ْمﭼ صف ًة
ِ
والتقديرَ :كبرُ ْت َك ِل َم ًة خا ِر َج ًة من
للكلمة
ُ
َأ ِ
فواه ِهم َ
ُ
املقالة التي فاهو هبا وهي
تلك

الرمحن (ت383ﻫ) ثم َجا َء
غالب بن عبد َّ
برأي آخر فقال :قرأ ُ
ور َ
ﭽك ِل َم ًةﭼ
اجل ْم ُه ُ

َمقال ُت ُهم :ﭽاتخَّ َذ ُ
ري يف
اهلل َو َلد ًاﭼ والضم ُ

املَفهو َم ِة ِم ْن َقولِ ِه :ﭽﯿﰀﰁﭼ ويف

ذه ِ
ب البرصينيَ ؛ وجيوز ْ
أن يكون
عىل َم ّ

َّ
بال َّن ِ
اهر انتصابهُ َ ا عىل ال َّتميي ِز،
صب
والظ ُ
ِ
عود عىل املَ َقا َل ِة
ضم ٌر َي ُ
وفاع ُل َكبرُ َ ْت ُم َ

َ
ذلك معنى ال َّت َع ُّج ِ
رب َها َك ِل َم ًة؛
ب أي :ما أك َ

واجلملة بعدَ ها ِص َف ٌة هلا تُفيدُ
استعظام
َ
ِ
اجرتائِ ِهم عىل ال ُّن ِ
وإخراج َها ِم ْن
طق هبا

َ
ﭽكبرُ َ ْتﭼ ليس عائد ًا عىل ما قبله؛ بل
التمييز
ضم ٌر ي َفسرِّ ُ ُه ما بعدّ ُه؛ وهو
ُ
هو ُم َ
املخصوص َّ
وخترج من
بالذ ِّم حمذوف ًا؛
ُ
ُ
ٌ
كلمة
َأفواههم صفة ُله؛ أي :كبرُ َ ْت كلم ًة

من َأ ِ
فواه ِهم .وقال أبو عبيد َة َم ْع َم ُر
تخَ ُر ُج ْ
بن ا ُملثنَى ال َّت ِ
يمي (ت310ﻫ)ُ ( :ن ِص َب
ُ

وسوس ِ
ِ
ُ
أفواه ِهم َّ
الشيطان
به
فإن كثري ًا ممِ َّا ُي
ُ
س ال ُي ِ
ِ
مك ُن َأ ْن
يف
القلوب ،وحيدِّ ُث بِ ِه ا َل ُنف َ
طلقون بِ ِه َأ ِ
ُ
لس َنت َُه ْمْ ،
َ
يرصف
بل
ُي َت َف َّو َه بِ ِه و ُي

عىل ال َّت َع ُّج ِ
أكربت هبا َك ِل َم ًة أي:
ب أي
ْ
ِم ْن َك ِل َم ٍةَ .)...و َق َر َأ َ
احل َس ُن البرصي

سم َ
ون ال َق ِصيدَ َة بهِ َ ا.
َو ُس ِّم ْ
يت َك ِل َم ًة َكماَ ُي ُّ

الرمحن بن محُ ِ
َيصن
وحممد بن عبد َّ

عنه ِ
فكيف بمثلِ هذا ا ُمل َ
َ
نك ِر!!.
الف ْك ُر،

بن َي ْع َمر (ت129ﻫ)
(ت110ﻫ) وحييى ُ
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بن
السهمي املكي (ت123ﻫ) وعبد اهلل ُ
َّ

فع عىل الفاعلية،
بالر ِ
كثري (ت120ﻫ) َّ
صب َأبلغُ يف املعنى َ
وأقوى ،و ْ
ﭽإنﭼ
وال َّن ُ

ون إِال َك ِذب ًا ،و َ
ٌ
نافية أيَ :ما َي ُقو ُل َ
ﭽك ِذب ًاﭼ
ٍ
حمذوف بمعنى :قو ً
ال
نعت لمِ صدَ ٍر
ٌ
(((1
الفراء
َك ِذب ًا( .((1وقال حييى بن زكريا
ُ
(ت207ﻫ) :قو ُل ُه :ﭽ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ
ور َف َع َها َ
احل َس ُن
َن َص َب َها َأ
ُ
صحاب عبد اهلل َ
ِ
ُ
وبعض َأهلِ
املدينةَ .ف َم ْن
(ت110ﻫ)

ﭝﭼ [سورة الشعراء .]3 :فقد كان

ِ
حياشة ال َّناس
الرمحة حريص ًا عىل
نبي َّ

ألن َ
إىل رمحة اهللِ ،وذيادتهِ م عن نقمته َّ
اهلل

أرسله رمح ًة للعاملني ﭽﮐ ﮑ ﮒ
ُ

ﮓ ﮔﭼ [سورة األنبياء.]107 :
ُ
واهلل سبحا َن ُه و َت َعالىَ

ِ
َيع َل ُم َّ
هؤالء
أن
الش َ
يط ُ
َّ
فأغواهم
ان؛
َ

استحو َذ عىل ُق ُلوبهِ ِ ُم
وحب َب هلم الشرِّ َك عىل اإليامن.
َّ

ويشهدُ ُ
ريص عىل
اهلل لرسولِ ِه أ َّنه َح ٌ
َد ِ
عوة ال َّن ِ
اس لِإليماَ ِن باهللِ ﭽﮢ ﮣ ﮤ

تلك َ
ﭽكبرُ َ ْتﭼ َ
أضمر يفَ :
الك ِل َم ُة
نصب
َ
َ
ُ
تقول:
َك ِل َم ًةَ .و َم ْن َر َف َع مل ُي ْض ِم ْر َشيئ ًا كام

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ

ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

َع ُظ َم قو ُل َك َ
كالم َك.
وكبرُ َ ُ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ [سورة

نفسه :قت َلها َغماّ ً؛
الكهفَ .]6 :ب َخ َع َ
أيُ :م ُ
هلكها
ﭽﭤ ﭥ ﭦﭼ؛ ْ
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ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ٍ
رسات ِحرص ًا عىل إيامنهِ م لرغبة النبي
َح

الكريم يف دخوهلم الدين اإلسالمي
احلنيف ،ونيل درجة اإليامن؛ وقد تكرر

هذا املعنى يف القرآن الكريم يف سورة
( ((1البحر املحيط.97 /6 :
( ((1معاين القرآن للفراء.134 /2 :

[سورة احلديد.]8 :

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ [سورة

الكهف.]8-7 :

إن َ
َّ
ِ
األرض؛
اهلل هو الذي خلقَ ما عىل

َ
ِ
ْ
وجعل ما عليها
اخللق إحدٌ ؛
يشارك ُه يف
مل
زين ًة هلا؛ فقد ازْ َد َه ِ
ُ
األرض باألهنا ِر
ت
ُ
واحل ُق ِ
والس ُه ِ
ِ
ول
ول
واجلبال
واألشجا ِر
ُّ

ياض ال َّنضرِ َ ِة َ
والر ِ
األشجا ِر
اع
أنو ِ
َ
احل ِاف َل ِة بِ َ
ِّ
ِ
ِ
املختلفة ُّ
واأللوان؛
الط ُعو ِم
ذات ال ِّثام ِر

أ.د .حازم سليامن احليل

ِ
والع ُطو ِر؛ وما
والز ُهو ِر ا ُمل َتن َِّو َع ِة
ُّ
األلوان ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وعباد
هداة
وأئمة
أنبياء
خلقَ فو َقها من

اس إِىل َ
َ
اخل ِ
ري؛
صاحلنيَ وعلامء،
هيدون ال َّن َ
وما خلقَ هلم من أنعامُ ،
وطيو ٍر يأكلون من

حلو َمها؛ ويلبسون من أصوافها وأوبارها

ٍ
َ
يأكلون منها حل ًام
خملوقات
وما يف البحر من
طر ًّيا ويستخرجون منه حلي ًة يلبسوهنا؛ ويف

َ
بالء واخت َب ٌار لِل َّن ِ
شكر
ذلك ٌ
اس؛ ليتبني من َي ُ
الر ِ
َ
منهم و َم ْن َي ُ
شاد
بع
كف ُر؛ و َم ْن ي َّت ُ
سبيل َّ

القويم.
النهج
و َم ْن حييدُ عن
ِ
ِ

ِ
أن ِ
ِ
الغريب ْ
نجدَ حممد بن أمحد
وم َن

األنصاري القرطبي (ت671ﻫ) املفرس
ُ
يقولُ :
ِ
األرض هم
زينة
املالكي الكبري

َ ِ (((1
وكر َر
اخللفاء واألمراء يعني احل
اكم َّ ،
َ
حيان األندليس (ت745ﻫ)
ذلك أبو َّ

فقال :وروى ِع ْك ِر ُ
مة َّ
اخللفاء
أن الزِّ ين َة
ُ
والعلامء واألمراء(.((1
ُ

وال أدري َ
ُ
اجلائر
يكون احلاكم
كيف
ُ
َ
السيف يف
يظلم عبا َد اهلل ،ويضع
الذي
ُ

يمتن ُ
اهلل ِ
به عىل ِ
عباد ِه!!.
رقابهِ م زين ًة ُّ

أيكون َ
َ
ُ
يوسف ال َّث َق ِفي
اج بن
احل َّج ُ

( ((1اجلامع ألحكام القرآن.207 /13 :
( ((1البحر املحيط.96 /6 :

(ت97ﻫ) الذي س َّل َطه بنو أمي َة عىل ِر َق ِ
اب

ش بهِ ِم و َي ِ
اسِ ،
يبط ُ
ال َّن ِ
سف ُك دما َءهم ِزينة!!.
وضع سي َفه يف ِر ِ
قاب
وهو الذي
َ

ال َّن ِ
صاحب اخلطبة املشهورة
اس ،وهو
ُ
السوداء التي قال فيها :إين ألرى رؤوس ًا قد

أينعت(((1؛ وحان ِق َطا ُف َهاَ ،وإنيِّ َل َص ِ
اح ُبها،
نظ ُر إىل الدِّ َم ِ
َو َكأنيِّ َأ ُ
اللحى،
العماَ ئِ ِم َو َ
اء َبنيَ َ
َأ َما َواهللِ
ُ
الع َصا(((2؛
ألحل َو َّن ُك ْم لحَ َو َ
لم ِة(((2؛
َع ْص َب
ألع ِص َب َّن ُكم
َو ْ
الس َ
َّ
ب( ((2ا ِ
ألرض َب َّن ُك ْم ضرَ ْ َب َغ َرائِ ِ
ِ
إلبِل(.((2
َو

( ((1أينعت :من أينع الثمر إذا بلغ وقت نضجه،
يريد :إين أرى رؤوس ًا كالثامر التي اينعت و
أدركت أوان ِقطافِها ،ويف هذا التعبري استعارة
مكنية.
( ((2حلا العصا :ق َشرَّ ها.
الس َلم وهو شجر ذو شوك
الس َل َمة :واحدة َّ
(َّ ((2
ُعصب َأغصانه
يعرس خرطه لكثرة شوكه فت َ
ُ
ٍ
ٍ
بحبل ثم هيرصها اخلابِ ُط
لبعض
بعضها
و ُيشدُّ ُ
بعصاه فيتناثر ور ُقها فتأكله ا َمل ِ
اشية.
ِ
دخلت اإلبل لترشب ،ودخلت عليها
( ((2إذا
لتخرج عنها َمطرو َدةً.
ُرض ُب،
َ
غريبة ،ت َ
( ((2البيان والتبيني ،310- 307 /2 :وعيون
األخبار ،213 /2 :والكامل للمربد ،حتقيق
ال���دايل ،493 /2 :وت��اري��خ ال��ط�بري/7 :
 ،210والعقد الفريد ،119 /4 :والكامل
يف التاريخ ،156 /4 :وصبح األعشى/1 :
 ،218وعيون األدب العريب.66- 61 :
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أيكون ُ
ُ
َ
األرض من
رووا
كام
َ
احل ُ
الذين َّ

وركبها بعدهم ملوك بني العباس؛ وساروا

الس ُج َ
ُ
ون
احلكام
أيكون
َ
ُ
الذين ملؤوا ُّ

واملجون زينة!!.

ِ
ِ
دماء أهلِ
البيت زين ًة!.

ِ
باألبرياء من ِ
عباد اهللِ زين ًة!!.
ُ
األمويون الذين
أيكون احلكام
حجر
َخ َّوضوا يف دماء املسلمني ،فقتلوا
َ
الس َّم لِإلمام
بن َعدي وأصحابه؛ ُّ
ودسوا ُّ
َ
احل َس ِن ِ
بن عيل ،وقتلوا احلسني بن

عيل ،وآل بيته؛ األطهار؛ وأصحابه

وس َبوا نِ َسا َء ُهم ،وأطفاهلم زين ًة!.
املؤمنني؛ َ

ُ
سجن
احلاكم العبايس الذي
أيكون
َ
ُ
ِ
بن جعف ٍر
الصادق يف
اإلمام موسى َ
َ

سجونه مد ًة طويل ًة بال ٍ
من
ذنب
فكتب إِليه َ
َ
ُ
ِ
يقول :كل يو ٍم ينقيض؛ ينتهي فيه
السجن
ِ
فيه
ٌ
يوم من أيا ِم سجني وعذابيِ ؛ و ينقضيِ
من أيا ِم َ
أمام
هلوك ورسو ِر َك ثم نلتقي َ
ٌ
يوم ْ
اهللِ سبحانه وتعاىل؛ فيحكم بيننا؛ وعندها

أيكون احلاكم الذي بعث جيشه

بالسم يف سجنِ ِه؛
خيرس املبطلون؛ فقتله
ِّ
ُ
احلاكم زين ًة!!.
أيكون هذا
ُ

من الصحابة وأبناء الصحابة؛ واستباح

ِ
َ
لصنوف
وعر َض ُه
النعامن (ت150ﻫ)
َّ
ِ
التعذيب يف سجنه يف بغدا َد لِ ِ
ِ
لثورة
تأييد ِه

لقمع ثورة أهل املدينة عندما ثاروا عليه؛
فاحتلها اجليش ُ
األموي وقتل عرشة آالف
مدينة رسول اهلل للجيش ثالثة أيام
بأمر اخلليفة ُ
األموي يزيد بن معاوية ُ
وأك ِره
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عىل تلك السياسة يف البطش؛ والقتل

حيا فيها عىل املبايعة عىل أنهَّ م
من تب ّقى ًّ
ٌ
ُ
أقنان ليزيدَ ِ
عبيدٌ
أيكون هذا
بن معاوي َة،
احلاكم زين ًة!!.

َ
أحرق الكعبة
أيكون احلاكم الذي

زين ًة!!.

أيكون والة بني أمية الذين جعلوا

مراكب السلطان متخر بحور دماء املسلمني

ُ
بس أبا حنيف َة
أيكون
ُ
احلاكم الذي َح َ

ِ
ٍ
ِ
إبراهيم
وأخيه
النفس الزكية
حممد ذي
َ
ني ولدي عبد اهلل املحض؛ ِ
أمح ِر العين ِ
وم ْن

ُ
قبل أ َّيدَ ثور َة زيد بن عيل بن احلسـني
ات يف السـجن
ح ّتى َم َ
التعذيب؛ أيكون ُ
احلاكم زين ًة!.
مثل هذا
ِ
(((2

حتت وطأة

أيكون َواليِ املَ ِ
ُ
رضب
دينة؛ الذي
َ

( ((2امللل والنحل ،158 /1 :ورج��ال القومة
واإلصالح.77 :
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ِ
ِ
ثورة
لتأييد ِه
مالك بن أنس (ت179ﻫ) .

ِ
فيخرج فيها
بالغيث ،إذا شا َء
الذي يحُ يهيا
ُ

انخلعت(((2زين ًة!!.
ْ

أنعام ُه ْم ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ُ

لت َيدُ ُه ح َّتى
حممد ذي النفس الزكية ُ
وه ِد ْ
ُ
اإلمام
جلب
احلاكم الذي
أيكون
َ
َ
ُ
الشافعي (ت204ﻫ) بِ ُع ٍ
نف من ال َي َم ِن إىل
موقف كا َد ِ
ٍ
ِ
يودي
ألصعب
وعر َض ُه
بغدا َد؛ َّ

ِ
ُ
الشفعاء زين ًة!.
شفاعة
بِ َح َياتِ ِه لوال

ُ
ُ
وتأكل منه
اس
رع الذي
الز ُ
َّ
يأكل منه ال َّن ُ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙﭼ [سورة
السجدة.]27 :

ِ
اشتملت السور ُة عىل أكثر من ِق َّص ٍة:

الكهف؛ ُ
ِ
أصح ِ
فاهلل سبحا َن ُه
اب
ومنها ِق ّص ُة َ

ُ
رضب أمحدَ
احلاكم الذي
أيكون
َ
ُ
ِ
مسألة خلق
بن حنبل (ت241ﻫ) عىل
َ

وتعاىل يقول لنبيه :ﭽﮰ ﮱ ﯓ

ولنا من احلكام الظلمة اجلائرين يف

ُ
فالقرآن
ﯚﭼ [سورة يوسف.]3 :

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ [سورة

ِ
رش ِ
وتوعيتِهم َوإِ َ
اد ِهم إىل َط ِر ِ
ِ
يق
الناس؛

ِ
َ
ِ
األرض
وزرعوا
الشعوب؛
أبناء
من
ُ

ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

القرآن زين ًة!.

ٌ
أمثلة كثرية ﭽ ﮀ ﮁ
العرص احلديث

ِ
األبرياء
الفجر]12- 11 :؛ و َس َفكوا دما َء

ِ
الطاغوت ،وال َي ُ
بقبو ِر ِهم ٌ
قبل
حلكم
أمثلة
ِ

ِ
ٌ
َ
احلكام زين ًة.
هؤالء
يكون
عاقل أن
ُ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ِ
هداية
األساليب التي تؤدي إىل
نو ُع
َ
الكريم ُي ِّ
ُ
الر َش ِ
ص ُ
اد ،ويف ال َق َص ِ
رب ٌة و َت َف ُّك ٌر؛
الق َرآنيِ ِع َ
َّ

ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ [سورة

األرض ُ
ُ
ُ
ُ
املجدبة
األرض
اجل ُر ُز :هي
فإن َ
مطر؛ َّ
اهلل سبحا َنه وتعاىل
صبها ٌ
التي مل ُي ْ

يقص عىل ال َّن ِ
نبيهْ 
اس
صص
ويأمر ُ
ال َق َ
أن َّ
ُ
صص ويتخذ منها سبي ً
ال لتذكريهم:
ال َق َ

( ((2رجال القومة واإلصالح 74 :و.77

[سورة األعراف ]176 :فجاءت هنا

[سورة الكهف.]8 :

هو الذي جيعلها ُج ُرز ًا جردا َء مجُ ِد َب ًة؛ وهو

فيرض ُب ُ
َ
ِ
ويقص
األمثال
اهلل
يوسف]111 :
ُّ

ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ
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قصة أصحاب الكهف ﭽﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌﭼ[سورة الكهف.]9 :

ِ
َ
واسع يف اجلبلِ
كالبيت
غار
ٌ
الكهفٌ :

اسم ِ
ِ
أصحاب
قرية
املنقو ِر(((2؛
والرقيمُ :
ُ
ِ
الكهف أو اجلبل الذي فيه الكهف.
ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﭼ [سورة الكهف.]10 :

ﮤ ﮥﭼ [سورة الكهف.]11 :
من اهللِ سبحا َن ُه
ْ
الرحمْ َ ُة َ
فكانت هذه َّ
ِ
َو َت َعاىل ْ
الكهف وقال:
بأن َأ ْر َقدَ ُهم يف

ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ

كناي ًة عن َن ِ
وم ِهم؛ بعدَ ْ
أخرج ُهم من
أن
َ
املجتمع ا ُمل ِ
رش ِك َوضرَ َ َب عىل آذانهِ ِم
ذلك
ِ

َ
َ
ذلك ا ُملجت ََم ِع
قول
َاموا ومل يسمعوا
َفن ُ
ا ُمل َخالِ ِ
ُ
اآلية هنا ُمد َة
لحقّ ؛ ومل تذك ِر
ف لِ َ

فهم ٌ
فتية إذ ًا وليسوا شيوخ ًا انبثق نور

ِ
رص َة
نومهم يف
الكهف؛ فيجدُ املتل ّقي ُف َ

كمثَلِ
مرشك ،فكتموا إيامهنمَ ،م َث ُل ُهم َ

إن الفتي َة ُ
َّ
أنف َسهم ما كا ُنوا يعلمون كم لبثوا

اإليامن يف صدورهم وعاشوا يف جمتمع

ِ
تقدي ِر املدة؛ َ
اإلعالن عنها فيام بعدُ ْ
بل
قبل

ؤمن ِ
آل فرعون الذي َ
ُم ِ
كان يك ُت ُم إيام َن ُه،

يف كهفهم.

ﭹ ﭺﭼ [سورة غافر .]28 :فلام

ﮮ ﮯﭼ [سورة الكهف .]12 :ثم

ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ضاقوا ذرع ًا بمجتمعهم املرشك ﭽ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ وجلأوا إىل اهللِ
104

ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

وسألوا ربهَّ م ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ.

َ
نستفيد من هذا املوقف َّ
اإلنسان إذا
أن
َ
الس ُب ُل لجَ َ َأ إىل َر ِّب ِه وسأله
ما ضويق وأ ْع َي ْت ُه ُّ
وأن يهُ ِّي َئ ُله من ِ
رمحته ْ
أمره َر َشد ًا.

( ((2خمتار القاموس ،واملعجم الوسيط ـ كهف.

ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

أذ َن هلم ربهُّ م فأفا ُقوا من ِ
ِ
نوم ِهم ليفكروا يف
املدة التي قضوها يف ِ
ِ
ِ
وابتعاد ِهم عن
نوم ِهم

ِ
جمتمع ِهم الكافر؛ ويشكروا اهلل عىل رمحته.

ِ
برغبة نب ِّي ِه
بحا َن ُه وتعاىل
ولِ ِ
علم اهللِ ُس َ

ِ
ٍ
حقيقة أم ِر ِهم وتفاصيلِ
حممد بمع ِر َف ِة

ِق ّصتهم قال تعاىل :ﭽﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﭼ [سورة الكهف.]13 :
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ِ
الكريم؛
لنبيه
يقول سبحا َن ُه وتعاىل
ِ
ومن خال َل َه لِل َّن ِ
اس :ﭽﮱ ﯓ ﯔ

شك أن ا ّ
ﯕ ﯖ ﭼ؛ وال َّ
حلقَّ ما يقو ُل ُه
الر ِ
َ
احل ُّق َّ
الراوي؛
واية تعتمدُ عىل َّ
فإن ِص َّح َة ُّ
كان ُ
الش ُّك إذا َ
الرواي َة َّ
اهلل
فمن أين يعرتي ُّ

سبحا َن ُه وتعاىل هو راوهيا؟!.

ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﭼَّ .أك ِ
دت اآلية مر ًة أخرى َأهنم
ِفت َي ٌة َم َ
َ
ُ
يعيشون
اإليامن قلوبهَ ُ م َم َع َأنهَّ ُ م
أل

ِ
ِ
وسط الشرِّ ِك ،يف َذ َ
الكاف ِر،
لك ا ُمل ْجت ََم ِع
يف

فوحدُ و ُه
ولك َّن ُهم ﭽﯚ ﯛﭼ
َّ
ِ
غريه أو الشرِّ ك به
وأعرضوا عن عبادة
ِ
جمتمع ِهم .قال تعاىل:
ري ُهم يف
كام فعل غ ُ

ﭽﯜ ﯝﭼ؛ فمع ما لدَ هيِم من

هم ُ
ٍ
هدى؛ وهل جتدُ كمن
اهلل ً
إيامن فقد زا َد ُ
آمن بِ َر ِّب ِه َو َزا َد ُه ُ
اهلل ُهدَ ى؟.
َ

هذا التعبري ُ
الرائِع واملعنى
الق َرآين َّ

فاقتبسو ُه يف
اجلميل استهوى الشعرا َء
ُ
ِ
القول.
فن
ِش ْع ِر ِهم ليزينُوا بِ ِه ما ِعندَ ُهم من ِّ
وقال تعاىل :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ

[سورة الكهف.]14 :

َث َّب َت ُ
اهلل سبحانه وتعاىل قلوبهَ ُ م عىل
َ
ِ
واإليامن و َمن ََح ُهم َّ
اع َة عىل
احلقّ
الش َج َ
وس َل َب عنهم القلقَ
اإلجهار برأهيِم؛ َ

واالضطراب؛ بعدَ ْ
أن كا ُنوا يستعملون
َ

األمر
التقي َة بكتامن عقيدهتم ،فلماَّ َو َص َل
ُ
إىل َد ْع َوتهِ ِم إىل الشرِّ ِك باهللِ َو ِع َبا َد ِة َغ ِ
ري ِه،
أعلنُوا َم ِ
الر ِاف َ
ض لِ َسبِيلِ الشرِّ ْ ِك
وق َف ُهم َّ

والض ِ
َّ
الل ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮﭼ؛ لقد َت َغيرَّ َ املَ ِ
وق ُف؛ كا ُنوا َيك ُت ُمون
قوم ُهم
تقي ًة؛ فلماَّ َرآهم ُ
إيامنهَ ُ م ومعتقدَ ُهم َّ
ال ُي َشا ِر ُكونهَ ُ م أعيا َد ُهم ُ
وس ُهم َو َما
وط ُق َ
ُيماَ ِر ُس َ
ون من عبا َد ِة غ ِ
ري اهللِ َد َع ْو ُهم إىل
الشرِّ ْ ِك؛ َف َر َف ُضوا وقالوا هلم :لو ُقلنا بام

َ
تقولون بِ ِه ﭽ ﯰ ﯱ ﯲﭼ وخالفنا
احلقَّ الذي أمرنا اهلل با ِّت َب ِ
َ
اع ِه.
وقالوا:

ﭽﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇﭼ [سورة الكهف.]15 :

كان الفتية املؤمنون ينظرون بعني

ِ
ِ
َ
قوم ِهم ا ُمل ِ
رش ِكنيَ
عمل
اإليامن؛ فريون

ال ألنهَّ ُ م اتخَّ ُذوا آهل ًة من ُد ِ
باط ً
ون اهللِ؛
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الو ِ
اض ِح عىل
وطال ُبوهم بتقديم الدَّ لِيلِ َ
ِ
دليل لدهيم عىل َ
آهلة؛ وال َ
هؤالء ٌ
َّ
ذلك؛
أن
ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ

َّص ُ
اهلل عبا َد ُه؛ فابتالهم؛ وهو
ومحَ َ
فوجدَ
أعلم هبم؛
قطع ُح َّج ُته ْمَ ،
ْ
ولكن لِ َي َ

ين قال تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ
َأق َّل ُه ْم شاك ِر َ
ﯶﭼ [سورة سبأ .]13 :ﭽ ﮯ ﮰ

[سورة العنكبوت]63 :؛ ممِ َّا ُّ
يدل عىل

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ٍ
َ
ويرون َّ
ضالل؛
أن قو َم ُهم كا ُنوا عىل
علم
ٍ

ص.]24 :

أن ِ
َّ
الفتيِ َة كا ُنوا ُعلماَ َء؛ يعرفون ربهَّ ُ م؛ عن
دون اهللِ
وهم من ِ
َّ
وإن آهلت َُهم
الذين عبدُ ُ
َ
َ
مفتقر َ
َ
ون إىل غ ِ
يملكون
ري ِهم؛ ال
عاجزون؛
ُ
ِ
أنفس ِهم؛ ﭽ ﭑ ﭒ
دفع الضرَّ َ ِر عن
َ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ [سورة

الفرقان]3 :؛ ودعوى املرشكني بأهنم آهلة
أن َ
أو َّ
اهلل أمرهم باختاذهم آهل ًة دعوى باطلة

ظاملة ال َ
َ
برهان.
دليل عليها وال
106

الظ ِ
هذه َّ
اه َر ِة بوضوح(.((2

يف هذا املجتمع املرشك الكافر بمن
َ
ِ
ُ
الفتية
هؤالء
وأنشأ ُه َو َر َز َق ُه نشأ
َخ َل َق ُه

ُون ا ُمله َتدُ َ
املؤمن َ
ون؛ ُّ
فشقوا َط ِري َقهم يف هذا
َ
بالض ِ
الح ُظ َّ
اجل ِّو املتل ِّب ِد َّ
أن املهتدين
الل؛ و ُي َ

هم ِ
وأن الكثر َة هم ُ
الق َّل ُة؛ َّ
أهل اجلهلِ
والض ِ
الق ُ
ار ُ
َّ
رآن الكريم إىل
الل؛ وقد َأ َش َ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ [سورة
عث ُ
و َب َ
اهلل سبحا َن ُه وتعاىل أنبيا َء ُه
َّبع ُهم ِ
اس إىل َ
دع َ
اخل ِ
القلة
َي ُ
ري فات َ
ون ال َّن َ

ُ
تض َع َ
ا ُمل ْس ْ
اجلاهلة.
وحار َب ُتهم الكثر ُة
فون
َ
فقد َب َع َث َ
اهلل سبحانه وتعاىل نوح ًا 

ال إىل َ
رسو ً
لق َّ
اخل ِ
فكذ ُبو ُه؛ ﭽ ﮇ ﮈ
ُ

ﮉ ﮊ ﮋﭼ [سورة هود.]40 :

َو َو َص َ
ُ
الكافرين
أكثر
القرآن
ف
َ
َ
ِ
باالفرتاء؛ واجلهلِ ؛ َ
فقال سبحا َن ُه وتعاىل:

ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ

ﰈ ﰉ ﰊﭼ [سورة املائدة.]103 :

فالكافرون الذين عاش بينهم

ِ
الكهف كانوا ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ
أصحاب
ُ
ﰆﰇ ﭼ ،وحس ُبهم َ
بذك َضال ً
ال وعيب ًا
أفردت بحث ًا لظاهرة القلة والكثرة يف
( ((2وقد
ُ
القرآن الكريم.
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ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ

ُ
الكريم فقال :ﭽ ﭑ ﭒ
القرآن
ُ

ُ
ِ
الفتية ـ عىل قلتهم ـ طريقَ
يستوحش
مل

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

[سورة الكهف.]15 :

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ساروا ِف ِ
ا ُهلدَ ى لِ ِ
قلة سالكيه؛ ْ
يه بِ ُك ِّل ثِ َق ٍة
بل ُ

ﭣﭼ [سورة الكهف.]16 :

اإلمام
الع ْبقري اللماّ ح
ُ
الر ُج ُل َ
وهذ َّ
ُ
الناس
يقول( :أيهُّ ا
بن أيب طالب
عيل ُ
ُ

َ
الكهف ويتجهوا إىل ربهِّ م الذي
ويسكنُوا

واطمئن ٍ
َان.

طريق ا ُهلدَ ى ِ
ِ
ِ
لق ّل ِة
تستوح ُشوا ِم ْن
ال
ِ
أهل ِه)(.((2

فالقرار الذي ُ
اختذو ُه هو ْ
أن يعتزلوا
ُ
ِ
املجتمع امل ِ
بآالء اهللِ؛
الكافر
رش َك
هذا
َ
َ
وثقوا به وأ َّن ُه َي ْنشرُ ْ
عليهم ِم ْن َرحمْ َ تِ ِه َويهُ َ ِّي ْئ
ْ
لهَ ُ ْم ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم ِم ْر َفق ًا أي اللطف اإلهلي؛

بن يارس الذي اقتدى
وعماَّ ر ُ
هنج ُه يقول وهو يقاتِل
بعيل  والتزم َ

قالوا :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ووصلنا إىل َس َع َف ِ
(ه َجر)( ((2لعلمنا أ َّننا
ات َ

قالوا سينرش؛ أو سوف ينرش؛ او عسى ْ
أن

ال َق ِ
اس ِطنيَ الفئ َة ال َباغي َة :واهلل لو قاتلونا

عىل حقٍّ وأنهَّ م عىل باطلٍ .

ِ
وأتمَ َ َر ُ
َ
املؤمنون وتداولوا
الكهف
فتية
ري
فيام بينهم يف أمرهم فأسفر
مؤمتر ُهم َّ
الص ِغ ُ
ُ
ري عن البيان املهم الذي حكاه عنهم
الكب ُ

( ((2هنج البالغة.319 :

(َ ((2ه َجر بالتحريك عىل زن َح َجر :منطقة عىل
اخلليج هي قاعدة البحرين بل هي ناحية

البحرين كلها وهي بعيدة عن صفني حيث

دارت املعركة مع الفئة الباغية وهي منطقة
يكثر فيها النخيل ،وفيها ورد املثل :كناقل التمر

إىل َه َجر معجم البدان -هجر .373 /5-

كانوا يتحدثون بكل ثقة من رمحة اهلل؛

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ؛ ما
َ
ينرش؛ أو لعله ينرشَّ ،
إن هذه الثقة مصدرها
إيامنهُ ُ م باهللِ.
درجات ِ
الثقة باهللِ
ِ
ِ
وهذا َأعلىَ
واإليامن

ِ
ِ
ات
به؛ فقد اعتقدوا أن ُّه لو
الس َم َو ُ
كانت ّ
عبد ِرتق ًا َلف َت َق ُهماَ ُ
األرض عىل ٍ
ُ
اهلل َو َج َع َل
َو
َل ُه ِم ْن أم ِر ِه َف َرج ًا َومخَ َرج ُا.

هذا إبراهيم اخلليل وقد وضعه

وسعر أما َم ُه َنار ًا
نمرود يف املنجنيق
ّ
عظيم ًة؛ و ُقذ َفه لتستقبله النار؛ هبط عليه
جربئيل وقال لهَ :
ألك حاجة؟.
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قال :أ ّما َ
إليك فال.

َ
ٌ
رسالة
ألديك
ولكن
قال :ليست إ َّيل؛
ْ

أنق ُلها إىل اهللِ سبحانه وتعاىل؟ َّ
الوقت
فإن
َ
يمر سرَ يع ًا واللحظات َح ِر َج ٌة.
ُّ

علم ُه بحاليِ
فيقول اخلليل :يكفيه ُ

عن ُسؤال(.((3

وج ِد ْت
هذه الثقة العالية باهللِ إذا ُ
ِ
ِ
عندَ
درجة
رفعت مستواهم فوق
البرش
ْ
ِ
املالئكة.

كيدُ ُهم علي ِه ْم ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﭼ [سورة األنبياء.]70 :

نرش ُ
الف ِ
محت َُه عىل ِ
لقد َ
تية يف
اهلل ر َ
ِ
الكهف ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [سورة

فجا َء
َفوصلت رسالة اخلليلَ 
ِ
السامء ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
من
النداء َ
ُ

فقد أنام ُ
ِ
هؤالء
اهلل سبحانه وتعاىل

تقل اآلية :ﭽﯛﭼ َ
هللك إِبراهيم

أرشقت الشمس متايل عن كهفهم وتسلط

جعلها ﭽﯚ ﯛﭼ وما احتاج األمر

الك ِ
َس َّل َط ْت أشعتَها عىل َ
هف ممِ َّا ييل جانبهم

ﯜ ﯝﭼ [سورة األنبياء .]69 :ولومل

ولكن َ
ِ
ِ
اهلل سبحانه وتعاىل
الربد
شدة
من
َّ

منه سبحانه وتعاىل أكثر من كلمة ﭽﯙﭼ

فكانت كام أراد ُ
خالقها.
108

فالذين أرادوا َ
الكيدَ بِ ِه وحتري َق ُه انق َل َب

ثم هذا الربد والسالم ﭽﯜ

الكهف.]17 :

ِ
ِ
الكهف بحيث إذا
من
جو ٍة َ
الفتي َة يف َف َ
أشعتها ممِ َّا ييل جانبهم األيمن؛ وإذا غربت
األيرس؛ وهم نائمون يف فجوة منه؛ وأشعة
ور
الشمس تدخل الكهف فتحمل معها ال ُّن َ
ُ
ُ
أشعة
تصل إليه
والدِّ ْف َء؛ واملكان الذي

ﯝﭼ وحدَ ُه فقد خصته اآلية املباركة

ُ
ِ
حيا؛ ومع أشعة الشمس
الشمس
يكون ِص ًّ

( ((3الكشاف :154 /4 :يف تفسري قوله تعاىل:

وجانِب ُه َ
ِ
َ
بالنسبة َ
للخا ِر ِج
األ ْي َم ُن؛
اجل ُنوبيِ ؛ َ ُ
منه؛ ممِ َّا ييل َ
الغ ْر ِ
األيرس ممِ َّا ييل
ب؛ وجان ُب ُه
ُ
ُ

الرحيم.
الكريم
هبذه الرمحة لثقته بر ِّبه
ِ
ِ
ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﭼ من [سورة األنبياء]68 :

كان َ
اهلواء ويتجدَّ ُد؛ َفماَ
َ
الك ْه ُف
يدخل
ُ
غربيا؛ بل َ
كان با ُب ُه باجتاه ُ
الق ْط ِ
ب
رشقيا وال ًّ
ًّ

أ.د .حازم سليامن احليل

ِ
ُ
املكان ُأل َن ٍ
اس
وهتيئة مثلِ هذا
الشرَّ ِق؛

وجعلهم ُ
اهلل سبحا َن ُه وتعاىل آي ًة من

آية من ِ
اهلواء ٌ
آيات اهللِ؛ وزا َد ُهم ربهُّ ُ م
هلم
ُ
ْ
بأن َأ َنا َم ُهم هذه الفرتة؛ وال تبارش اشعة

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ

نِيا ٍم َت ُ
صل إليهم أشعة الشمس؛ ويتجدّ د

الشمس أبداهنم كي ال تؤذهيم؛ وال

َ
وحفظ ُهم
تغري ألوانهَ م؛ وال تبيل ثياهبم؛
َو َج َعلهم بعيدين عن املجتمع الكاف ِر.

ات اللهَّ ِ
وهنا يأيت دور التذكري؛ ِم ْن آ َي ِ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ؛ فمن وجدَ ُ
اهلل

ً
باحث
من عباده من هو مستعد للهداية؛

عنها َّ
فإن اهلل؛ يمنحه لطفه؛ وهيديه؛ وهذا
ُه َو ا ُمل ْهت َِد؛ ومن اختار طريق الغواية
والضالل؛ وتركه اهلل يف غ ِّي ِه وضاللِ ِه

فليس ُله و ٌّيل وال مرشد.
َ

اشى هللِ ِ
َح َ
العاد ِل ا ُملط َلق أن يجَبرُ َ َ
بعض
اد ِه عىل اهلِدَ ِ
ِع َب ِ
بعضه ْم عىل
رب
َ
اية أوجي َ
الض ِ
َّ
الل؛ فلو كان
األمر كذلك ملا استحقَّ
ُ

ُّ
الضال
املهتدي ثوا ًبا من اهلل؛ وال استحقَّ

ِ
ُ
حماسبة
العدل مع
عقاب ًا؛ إِ ْذ كيف جيتمع
ا ُمل ْك َر ِه ،فيكون:

اليم َمك ُت ًفا َ
وقال له
ألقاه يف ِّ

اك إ َّي َ
إِ َّي َ
اك َأنْ َتبت ََّل ِ
باملاء!.

آياته

ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ

ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ

الرائي
[سورة الكهف .]18 :إذا رآهم َّ

ال حيسبهم نيا ًما بل يراهم وكأنهَّ م أيقاظ؛
ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ،

ُ
وعتبة الباب(((3؛
والوصيدُ ِ :فن َُاء الدَّ ار
ِ
منتصب
اليقظ،
وضع احلارس
فوضعه
ُ
َ
ُ

اس ًطا ِذ َر ِ
الرأس َب ِ
ِ
ِ
الكهف
فاجلو يف
اع ْي ِه،
ُّ
ٌ
يوحي للناظر َّ
أيقاظ
أن مجيع من فيه
يقول ُ
الر ْع َبُ ،
ُ
الكريم:
اهلل لنبيه
ِ
ويبعث فيه ُّ

ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﭼ.

ﭽﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
( ((3خمتار القاموس -وص��د ،659 :واملعجم
الوسيط -وصد.1036 :

109

من وحي سورة الكهف

ﯭ ﯮ ﯯﭼ [سورة الكهف:

(ت310ﻫ) حتقيق حممد أيب الفضل

ليتسا َء ُلواَ :ك ْم لب ُثوا؟.

القاهرة1969 ،م.

 .]19فقد بعثهم ُ
ِ
الطويلة
اهلل من رقدَ تهِ ِم
فظن ُ
بعض ُهم أنهَّ ُ م لب ُثوا يو ًما واحدً ا أو
َّ

ِ
َ
يقطعوا
بعض يو ٍم؛
ولعقل ِهم وحكمتِ ِهم مل ُ
هبذا القول بل قالوا ﭽﯚ ﯛ ﯜ

4.4اجلامع ألحكام القرآن واملبينِّ

ملا

تضمنه من السنة وآي الفرقان .أليب
عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر

ناموا ِخاللهِ َا
جيزموا با ُملدَّ ِة التى ُ
ﯝﭼ مل ُ
كان ال َقول َ
وإِ َّنماَ َ
األ َّول جمر َد َظ ٍن .ر َّبنا أفرغ

الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ.

بريوت1426 ،ﻫ2006 /م.

ٍ
بركات منك ورمحة ،ﭽ ﰈ ﰉ
علينا
َوالحْ َ ْمدُ للِهَّ ِ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِنيَ
أهم املصادر

القرآن الكريم.

1.1إعراب القرآن .أليب جعفر أمحد بن
حممد ال َّنحاس (ت 338ﻫ) حتقيق
الدكتور زهري غازي زاهد ،ط ،1مطبعة

العاين ،بغداد1397 ،ﻫ1977 /م.
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إبراهيم ،ط ،2دار املعارف بمرص،

األنصاري القرطبي (ت671ﻫ) حتقيق
مؤسسة الرسالة،
وصاحبيه ،ط،1
َّ

5.5ابن جني الناقد .بحث للكاتب قدم
إىل جملة جممع اللغة العربية بدمشق

للنرش.

6.6دالئل اإلعجاز .لعبد القاهر ُ
رجانيِ
اجل َ

(ت471ﻫ) نرش حممد رشيد رضا،
دار املعرفة للطباعة و النرش ،بريوت،

1398ﻫ1978 /م.

2.2البحر املحيط .ألثري الدين حممد بن

7.7صبح األعشى يف صناعة اإلنشا .أليب

(ت745ﻫ) ط 1مطبعة السعادة،

املؤسسة املرص َّية لل َّتأليف والترَّ مجة
َّ
ِّ
والطباعة وال َّنرش ،القاهرة1963 ،م.

حيان األندليس
يوسف بن عيل أيب َّ

القاهرة1328 ،ﻫ.

3.3تاريخ الرسل وامللوك ،تاريخ الطربي.
أليب جعفر حممد بن جرير الطربي

العباس أمحد القلقشندي (ت821ﻫ)

8.8عيون األخبار .لعبد اهلل بن مسلم بن
قتيبة الدينوري (ت276ﻫ) مطبعة دار

أ.د .حازم سليامن احليل

الكتب املرصية ،القاهرة1349 ،ﻫ.

9.9الكامل يف األدب واللغة .أليب العباس
حممد بن يزيد املربد (ت285ﻫ) حتقيق
الدكتور حممد أمحد الدايل ،ط،3

الرسالة ،بريوت1418 ،ﻫ/
َّ
مؤسسة ِّ
1998م.
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عن

حقائق

التنزيل

دفاعهام عن املعنى.

1313مشكل إعراب القرآن .أليب حممد مكي
بن َأيب طالب القييس (ت437ﻫ) ط،1
حتقيق ياسني حممد السواس ،دمشق،

1394ﻫ1974 /م.

1414معاين القرآن .أليب زكريا حييى بن
الفراء (ت207ﻫ) حتقيق أمحد
زياد َّ

وعيون األقاويل يف وجوه التأويل.

يوسف نجايت ومجاعته ،مطبعة دار

العاملية
اخلوارزمي(ت538ﻫ) الدار
ّ

1515معجم البلدان .لشهاب الدين ياقوت

أليب القاسم جار اهلل الزخمرشي
للطباعة وال َّنرش وال َّتوزيع ،بريوت،

مصورة عن طبعة مصطفى البايب
احللبي ،القاهرة1354 ،ﻫ.

الكتب املرصية1374 ،ﻫ1955 /م.

بن عبد اهلل احلموي الرومي البغدادي
(ت626ﻫ) دار صادر ،بريوت،
1397ﻫ1977 /م.

مكرم بن عيل
1111لسان العرب .ملحمد بن َّ

1616املعجم الوسيط .إخراج إبراهيم

حتقيق أمني حممد عبد الوهاب وحممد

القاهرة1381- 1380 ،ﻫ-1960 /

بن منظور األنصاري (ت711ﻫ)
صادق العبيدي ،ط ،2دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت1417 ،ﻫ/

1997م.

1212جملة املجمع العلمي العراقي ،ج،1
املجلد  ،31صفر 1400ﻫ -كانون

الثاين 1980م .بحث للدكتور مجيل

سعيد بعنوان :ابن ِجنِّي واجلرجاين يف

مصطفى ومجاعته ،جممع اللغة العربية،

1961م.

1717جممع األمثال .ألمحد بن حممد امليداين
(ت518ﻫ) حتقيق حممد حميي الدين
عبد احلميد ،ط ،3مطبعة السعادة،

القاهرة1379 ،ﻫ1959 /م.
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فحوى البحث
يعرض البحث إشكالية رسم املصحف العثماني يف ضوء الرؤية
االستشراقية فيبدأ بتمهيد عرض فيه و باختصار أهم الظواهر اليت اتسم
بها املصحف العثماني يف ضوء ما ألِفَ ُه الصحابة من اهلجاء و اعتادوا

عليه من الرسم.

بعد ذلك خيوض مسألة عالقة الرسم العثماني بالقراءات القرآنية،
نشوءاً ،و اثرها يف الن hالقرآني اضطراباً كما رأى ذلك املستشرقون ممن

درسوا القرآن الكريم من أجل أن يلتمسوا فيه نقصاً أو عيباً حاشاه.

و خيتم السيد الباحث حبثه بتقديم /اذج تطبيقية لبعض مواضع
اختالف القراءات بسبب احتماالت الرسم .بعدها خا9ة فيها أهم ما
توصل اليه يف حبثه.
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املسترشقون وإشكالية رسم املصحف العثامين

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم

عىل أرشف املرسلني أيب القاسم حممد وعىل

آله الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني.
وبعد:

السبب الرئيس يف نشأهتا.

وألن املسترشقني قد تناولوا القرآن

الكريم من عدة جوانب ،لغوية وتارخيية
وتفسريية ،فقد ارتأيت أن ال أخوض إال

بمقوالهتم التي تتعلق برسم املصحف

اهتم العلامء كثري ًا بمسألة رسم

العثامين ،وكيف أسست هذه املقوالت

اإلسالمي الثاين فقد افرده بالتصنيف مجع

إن الغاية من دراسة رؤى املسترشقني

املصحف ،وكان حمط دراساهتم منذ القرن
من املتقدمني واملتأخرين ،وألف فيه العلامء

كتب ًا كثرية.

وقد كان لتارخيية اخلط العريب أثر يف

تشكل رسم املصحف مما ألقى بظالله عىل
تنوع القراءات القرآنية ،فإن جزء ًا منها قد
نشأ عن الرسم املصحفي ،بوصفه حمتمال
للنطق بوجوه عدة ،وكيف صار معيارا
وضابطا يف حتديد القراءة الصحيحة ،وما
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للقراءات وليس سابق ًا عليها حتى يكون

ذلك إال لتحكم اخلط بالقراءة .بمعنى أن
أية قراءة ختالفه تعدّ غري صحيحة ،وليست

كل قراءة موافقة له قراءة قرآنية .فاختالف
وجوه القراءات القرآنية مل ينشأ (من جمرد
مالبسات فنية ترجع إىل الرسم) كام يقول

جولد تسيهر يف مذاهبه ،ألن الرسم الحق

للقول باضطراب النص القرآين.

وبياهنا انام هو ألجل أن نتعرف حقيقة

موقفهم من القرآن وأسباب هذا املوقف،
ولكي نتبني ذلك البد أن نكون مطلعني

متاما عىل رؤية املسترشقني والنقاط
اجلوهرية التي يثريوهنا.

وتأسيسا عىل هذه املواقف ،يقدم هذا

البحث عرض ًا جمم ً
ال للرؤية االسترشاقية
التي هتدف اىل رمي النص القرآين

باالضطراب والتناقض ،بحسب تعدد

وجوه القراءات.

بيد أنه ال اضطراب والتناقض يف

النص القرآين يف سبيل القراءات ،بل هو
اختالف تنوع وثراء ال اختالف تعارض

وتغاير ،فالقرآن منزه عن ذلك ،قال تعاىل:

حكيم سلامن كريدي السلطاين

ﭽﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

الذي يقابل (املصطلح العريف) املعتاد عند

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [سورة

الناس يف كتابة الكلامت .وهذه املصطلحات

التمهيد:

عامة ،إال مصطلح الرسم املصحفي ،الذي

النساء.]82 :

(يف رسم املصحف العثامين)

الرسم لغة هو األثر((( ،ورسم كل

يشء أثره ،واجلمع رسوم .وقد استعري
للداللة عىل خط املصحف إشارة إىل

معنى األثر القديم((( .وكان استعامل معنى
الرسم هبذا املعنى قد ظهر متأخر ًا عىل يد

املرتادفة ،ظلت تستعمل للداللة عىل الكتابة
كان يعني خط املصحف خاصة(((.

ورسم املصحف كثري ًا ما ينسب

إىل اخلليفة عثامن بن عفان فيقال الرسم
العثامين ،ألن مجع القرآن قد تم يف عهده

(*)

فارتبط اسمه بتلك املصاحف التي بعث هبا

إىل األمصار وبطريقة الكتابة فيها .وبذلك

أيب عمرو الداين (ت444هـ) يف كتاب

فإن الرسم العثامين هو ما خطه الصحابة

عن فن الرسم بقوله(( :ربام أضيف إىل فن

الزرقاين يف كتابه بأنه ((الوضع الذي ارتضاه

حروف القرآن يف املصحف ورسومه

والذي يفهم منه أن هناك عدة رسوم ،اختار

(املقنع) .وحتدث ابن خلدون (ت 808هـ)

القراءات فن الرسم أيضا ،وهي أوضاع

اخلطية))((( .وأطلق عليه القلقشندي (ت

821هـ) عدة أسامء((( ،هي( :املصطلح

حني نسخوا املصاحف((( ،وليس كام عرفه
عثامن يف كتابة كلامت القرآن وحروفه))(((.
منها عثامن هذا الرسم وترك ما سواه ،عدا

ما ذكر من ترجيحه لكتابة كلمة (التابوت)

الرسمي) ،أو (االصطالح السلفي) ،وهو

بالتاء ،بد ً
ال من اهلاء.

((( ظ :لسان العرب ،ابن منظور(رسم) /15
.132
((( ظ :رسم املصحف دراس��ة لغوية تارخيية،
غانم قدوري محد .156
((( تاريخ ابن خلدون .791 /1
((( صبح األعشى يف صناعة اإلنشا .179 /3

((( رسم املصحف .157
(*) الذي يراد من اجلمع توحيد االمة عىل قراءة
واح���دة ،وت��دوي��ن ه��ذه ال��ق��راءة ونسخها
وارساهلا إىل األمصار.
((( رسم املصحف .157
((( مناهل العرفان يف علوم القرآن .369 /1
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وقد كان رسم املصحف مثار اهتامم

العلامء ،وحمط دراساهتم منذ القرن

اإلسالمي الثاين فقد افرده بالتصنيف

خالئق من املتقدمني((( واملتأخرين ،وألف

فيه العلامء كتب ًا كثرية.

من هذه الكتب((( التي تناولت ذلك:

( 1.1اختالف مصاحف الشام واحلجاز
والعراق) ،و (مقطوع القرآن وموصله)،

لعبداهللبنعامراليحصبي(ت118هـ).

(2 .هجاء املصاحف) ،ليحيى بن احلارث
الدماري (ت145هـ).

(7 .هجاء املصاحف) ،ملحمد بن عيسى
األصبهاين(253هـ).

(8 .اختالف املصاحف) ،و (اهلجاء)،
أليب حاتم السجستاين (ت255هـ).

(9 .هجاء املصاحف) ،ألمحد بن إبراهيم
الوراق(ت270هـ).

1010اهلجاء( ،الرد عىل من خالف
مصحف عثامن) ،أليب حممد بن

القاسم األنباري(ت327هـ).

1111اللطائف يف مجع مهز املصاحف ،أليب

(3 .مقطوع القرآن وموصوله) ،حلمزة

بكر حممد بن احلسن املشهور بابن

(4 .اختالف مصاحف أهل املدينة وأهل

1212يف الرسم ،أليب بكر حممد بن عبد اهلل

(مقطوع القرآن وموصوله) ،لعيل بن

1313هجاء مصاحف األمصار ،أليب العباس

بن حبيب الزيات (ت156هـ).

الكوفة وأهل البرصة)( ،اهلجاء)،
محزة الكسائي(ت189هـ).
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هشام (ت229هـ).

(5 .اختالف أهل الكوفة والبرصة والشام
يف املصاحف) ،للفراء (ت207هـ).

(6 .اختالف املصاحف) ،خللف بن
((( ظ :اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي /2
 .145والنرش يف القراءات العرش .128 /2
((( ظ :الفهرست.36

العطار (ت354هـ).

بن أشته األصبهاين (ت360هـ).

أمحد بن عامر املهدوي (ت 430هـ).

1414املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف
أهل األمصار ،أليب عمرو عثامن بن
سعيد الداين (ت 444هـ).

وهو من أشهر كتب الرسم عىل

األطالق ،بل إنه قد بلغ به الذروة ،وقد

نظمه الشاطبي (ت590هـ) يف منظومته

حكيم سلامن كريدي السلطاين

الرائية املسامة (عقيلة أتراب القصائد

قد حترجوا من إدخاهلا يف رسم القرآن.

(ت718هـ) يف منظومته املسامة (مورد

اإلعجام والشكل؛ ورسمت فيها حروف

يف أسنى املقاصد) .ونظمه أيضا اخلراز
الظمآن) .وقد قام العلامء بعدمها برشوح

هلاتني القصيدتني.

واىل جانب تلك الكتب اخلاصة

بالرسم ،هناك فصول مبثوثة يف كتب علوم

القرآن ،تتحدث عن الرسم.

فجاءت املصاحف العثامنية جمردة من
كثرية بصورة مضطربة خاطئة ،كزيادة

الياء يف (بأييد) ،واأللف يف (الاذبحنه) ،و
(ال اوضعو خاللكم) ،والواو يف (جزاءو

الظاملني)؛ وحذفت منها األلف كثري ًا من
الكلامت (الرمحن ،السمواتُ ،ي َقتلونكم،

الشك أن اخلط وضع ليعرب عن املعنى

للكفرين ،ميثقكم ،بالظلمني ،استطعوا،

احلقيقة قيد للفظ املعرب عن املقصود.

اليتمى ،قنتني ...ألخ)؛ ورسم فيها بعض

باللفظ نفسه الذي ينطق به ،فالكتابة يف
وعليه فيجب أن تكون الكتابة مطابقة
للفظ املنطوق به متام ًا ،ليكون اخلط مقياسا

للفظ من غري زيادة عليه أو نقصان.

بيد أن املصاحف العثامنية قد أمهل

فيها هذا األصل فوجدت هبا حروف
كثرية جاء رسمها خمالفا ألداء النطق،
ويظهر أن اإلصالحات التي ظهرت عىل

اخلط العريب فيام بعد ((مل تكن قد كملت

بعد يف العهد الذي رسم فيه املصحف
العثامين ،أو مل يكن استخدامها قد انترش

كل االنتشار ،أو مل يكن الصحابة ممن
رسموا املصحف عىل علم تام هبا ،أو أهنم

وهجروا ،وجهدوا ،ومنفع للناس،

التاءات املربوطة مفتوحة (نعمت اهلل..

ألخ)؛ واستبدلت فيها حروف بحروف
أخرى

ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﭼ))(.((1

والذي تؤكده النقوش األثرية ،أن

الصحابة كتبوا املصاحف كام يكتب

الناس يف زماهنم ،بالقواعد اإلمالئية التي

يعرفوهنا .فلهذه املسألة جذور تارخيية
ترجع إىل الكتابة الرسيانية التي انحدر
منها اخلط الكويف ،وقد كتبوا القرآن

( ((1فقه اللغة ،عيل عبد الواحد وايف -249
.250
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الكريم باخلط الكويف عىل النهج نفسه.

وهذا الرأي هو الذي ترجحه األدلة

التاء املربوطة تاء مفتوحة (رمحت ،نعمت،

اإلسالم ويف سنواته األوىل ،إذ يالحظ

السني صاد ًا (الرصاط ،يبصط) ،وظاهرة

األثرية املكتوبة ،التي اكتشفت قبل

فيها إنقاص األلف ،وخلوها من النقط

والشكل ،وبعض الظواهر الكتابية
األخرى.

امرأت ،لعنت ،شجرت ،سنت) ،وإبدال

كتابة اهلمزة (الضعفؤا).

وقد يغلوا بعض املتزمتني بالرسم

القديم ،فيزعمونه توقيف ًا كان بأمر

ومن الظواهر التي جاءت خمالفة

النبي اخلاص ،ومل يكن للكتبة األوائل

حذف األلف ،مثل (خئفني ،املؤتفكت،

وراء هذه املخالفات اإلمالئية رس ًا خفي ًا

للقواعد اإلمالئية يف الرسم العثامين،
أبرص) ،وحذف الياء (ارهبون ،يؤت،
احلوارين) ،وحذف الواو (يدع ،يستون)،

وحذف الالم (اليل ،االيت) وحذف النون

(نجي ،تك) ،وزيادة بعض احلروف،

كزيادة األلف (لشائ ،ابن ،الاذبحنه،

تايئسوا ،ادعوا) ،وزيادة الياء (تلقاءى،
نبأى ،بأييكم ،بأييد) ،وزيادة الواو
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اخلفيف تنوين ًا (لنسفعا ،ليكونا) ،وإبدال

(سأوريكم،

ألوصلبنكم)،

وظاهرة

اإلبدال ،إبدال الياء ألف ًا (االقصا ،طغا،

رءا ،نئا ،حييا ،لدا ،برشا) ،وإبدال األلف

يا ًء (طحيها ،زكيها ،اجتبيكم) ،وإبدال
األلف واو ًا (الصلوة ،الزكوة ،احليوة،

الربو ،الغدوة) ،وإبدال نون التوكيد

دخل يف رسمه باهليأة املوجودة .وإن
وحكمة بالغة ال يعلمها إال اهلل سبحانه.

وهو ما ادعاه ابن املبارك يف نقله عن

شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال(( :ما
للصحابة وال لغريهم يف رسم القرآن

وال شعرة واحدة ،وإنام هو توقيف من
النبي وهو الذي أمرهم أن يكتبوه عىل
اهليئة املعروفة بزيادة األلف ونقصاهنا،

ألرسار ال هتتدي إليها العقول وهو رس

من األرسار خص اهلل به كتابه العزيز دون
سائر الكتب الساموية ،وكام أن نظم القرآن

معجز فرسمه أيضا معجز))(.((1

وقد رد الدكتور الصغري هذا الكالم

( ((1مناهل العرفان .376 /1

حكيم سلامن كريدي السلطاين

وبني هزاله من عدة وجوه ،منها(( :أن

فيه عوامل الضعف.

واحد عن النبي فكيف يكون توقيفيا..

هو كام قال د .غانم قدوري محد أنه ((كان

خطوط كتاب الوحي واحدة ،وليس األمر

يتجىل ذلك يف مؤلفاته الكثرية يف الفلسفة

الرسم املصحفي مل يرد فيه وال حديث
الثاين :لو كان الرسم توقيفي ًا لكانت

كذلك))(.((1

ومن الذين ذهبوا إىل تفسري ظواهر

الرسم تفسريا صوفيا ،وأن فيه حك ًام خفية،

وسبب ميل املراكيش إىل هذه األرسار

ذا ميل شديد إىل العلوم الرياضية والعقلية،
واملنطق والفلك واألصول ،ثم أنه ذو اجتاه

صويف وجداين ،دفعه إىل االنقطاع مدة عن

أكل ما فيه روح ،وأصيب بحالة عصبية

وأرسارا هبية أبو العباس املراكيش(ت

فحجب عن بيته سنة وتعاىف))(.((1

اختلف حاهلا يف اخلط ،بحسب اختالف

عن طبيعة املوضوع ،فلم يدر يف خلد

721هـ) ،إذ عرب عنها بقوله إن الرسوم ((إنام

وهذه األرسار اخلفية بعيدة كل البعد

أحوال معاين كلامهتا))( .((1وكذلك

الصحابة يشء من تلك املعاين الصوفية

ومراتب الوجود واملقامات))(.((1

كلامت املصحف.

((التنبيه عىل العوامل الغائب والشاهد،

التي حياول املراكيش أن يعلل هبا رسم

وإن كان املراكيش قد عرض مذهبه يف

فكتابة املصحف إذن كانت يف ضوء

النقد ،ألن قوة العبارة وجودة األسلوب

الرسم ،وذلك قصارى جهدهم ،وما ورد

عبارة قوية وأسلوب جيد ،فإنه مل يسلم من
ال يمكنهام أن تنرصا مذهبا ،إذا توافرت
( ((1دراس��ات قرآنية (تاريخ القرآن) -140
.141
( ((1الربهان يف علوم القرآن ،الزركيش /1
.380
( ((1اإلتقان يف علوم القرأن ،السيوطي /4
.145

ما ألفه الصحابة من اهلجاء واعتادوه من

فيها من خمالفات إمالئية ليس باليشء
الذي يمس سالمة القرآن .فالقرآن هو
الذي يقرأ ،ال الذي يكتب فلتكن الكتابة

بأي أسلوب .فإهنا ال تعني شيئ ًا ما دامت
القراءة باقية عىل لغتها األوىل التي كانت

( ((1رسم املصحف .229
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تقرأ عىل عهد الرسول وصحابته

كذلك يف حالة تساوى املقادير الصوتية

عالقة الرسم العثامين

يف الكتابة العربية األصلية ما حيدده ،اىل

األكرمني.

بالقراءات القرآنية نشوء ًا وأثرها

اختالف مواقع اإلعراب للكلمة ،وهبذا

قرر املسترشقون أن السبب يف ظهور

هيكل الرسم بالنقط ،واختالف احلركات،

اخلط العريب ،فالرسم الواحد للكلمة

الصامتة ،كانا مها السبب األول يف نشأة

يف النص القرآين اضطرابا

القسم األكرب من القراءات هو خاصية
الواحدة قد يقرأ بأشكال خمتلفة تبع ًا للنقط
فوق احلروف أو حتتها ،كام أن عدم وجود

احلركات النحوية وفقدان الشكل يف اخلط

العريب يمكن أن جيعل للكلمة حاالت
خمتلفة من ناحية موقعها من اإلعراب مما

يؤدي إىل اختالف داللتها ،كل ذلك كان
السبب األول لظهور حركة اختالف

القراءات وتعددها كام زعم كثري من

املسترشقني.
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يدعو اختالف احلركات الذي ال يوجد

يقول جولد تسيهر(( :وترجع

نشأة قسم كبري من هذه االختالفات

إىل خصوصية اخلط العريب الذي يقدم

هيكله املرسوم مقادير صوتية خمتلفة ،تبع ًا

الختالف النقاط املوضوعة ،فوق هذا
اهليكل أو حتته ،وعدد تلك النقاط .بل

اىل اختالف داللتها ،وإذ ًا فاختالف حتلية
يف املحصول املوحد القالب من احلروف

حركة اختالف القراءات يف نص مل يكن

منقوط ًا أص ً
ال ،أو مل تتحر الدقة يف نقطه أو

حتريكه))(.((1

فاملسترشق جولد تسيهر ،يرى أن

سبب اإلختالف بني القراءات ،يرجع
اىل خصوصية اخلط العريب الذي مل يكن

منقوطا وال مشكوال .وقدم أمثلة

(((1

حاول اإلستدالل هبا عىل دعواه ،وهي:

-1ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭﭼ [سورة األعراف:

( ،]48تستكربون) بالباء املوحدة،

ويف قراءة (تستكثرون) بالثاء املثلثة.
( ((1مذاهب التفسري اإلسالمي .9- 8
( ((1ظ :م .ن .12- 9
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-2ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫﭼ [سورة

االعراف:

( ،]57نرشا) بالنون بدل الباء.

-3ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

بعضكم بعضا( ،أو باملعنى احلريف

للنص :فاقتلوا أنفسكم بأنفسكم).

يدور احلديث حول غضب موسى

حني علم بصنع بني إرسائيل عجال من

ﭽﭾﭿﮀﮁﭼ [سورة

ذهب وعبادهتم إياه فقد وجد املفرسون

ويف قراءة -من الغريب أهنا قراءة محاد

منهم ،أمرا شديد القسوة ،وغري متناسب

التوبة ،]114 :بالياء املثناة التحتية،
الراوية (-أباه) بالباء املوحدة.

األمر بقتل أنفسهم ،أو بقتل اآلثمني

مع اخلطيئة ،فآثروا حتلية احلرف الرابع

-4ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

من هيكل احلروف الصامتة بنقطتني من

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ

(فأقيلوا) بمعنى :حققوا الرجوع عام

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

أسفل ،بدل التاء املثناة من أعىل ،فقرؤا:

[سورة النساء ،]94 :فبدال من

فعلتم ،أي بالندم عىل اخلطيئة املقرتفة.

(فتثبتوا) واهليكل املرسوم حيتمل

يدل فعال عىل أن مالحظات موضوعية قد

(فتبينوا) قرأ مجاعة من ثقات القراء

الوجهني.

وذهب اىل أن هذه االختالفات وما

شاهبها التسبب فرقا من جهة املعنى العام
وال من جهة االستعامل الفقهي.

وهذا املثال –بحسب جولد تسيهر–

شاركت يف سبب اختالف القراءة ،خالفا
لألمثلة السابقة التي نشأ اإلختالف فيها
من جمرد مالبسات فنية ترجع اىل الرسم.

-6ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

-5ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﯠﯡﯢﯣﯤ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﯧ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ

[سورة البقرة ،]54 :أي فليقتل

ﯥ

ﯦ

ﯨﭼ [سورة الفتح،]9- 8 :
فبدال من( :وتعزروه) بالراء املهملة،

الذي معناه :وتساعدوه ،قرأ بعضهم:
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(وتعززوه) بالزاي املعجمة بمعنى:

األمصار -خالية من النقط والشكل ،فكان

هذا الوجه خشية تصور أن اهلل ينتظر

النص عىل مقتىض معاين اآليات .ومثال

وتعظموه .وداعي تغيري النص عىل
من الناس مساعدة أو معونة .وقد كان
جمرد إضافة نقطة واحدة كافية يف إزالة

ذلك اإلهيام :فانتقل املعنى من تقديم

املعونة هلل اىل تعظيم اهلل.

ذلك (يعلمه) كان يقرؤها الواحد ( ُي َع ِّل ُمه)
واآلخر ( ُن َع ِّل ُمه) أو ( ُت ْع ِل ُمه) أو (بِ ِع ْل ِمه)

إلخ عىل حسب تأويله لآلية))(.((1

ويوافقهام عىل هذا املسترشق األملاين

وهو يف هذه األمثلة قد خلط قراءات

(كارل بروكلامن) فقال(( :حقا فتحت

القراءات الصحيحة ،األمثلة.)2 ،4( :

درجة الكامل ،جماال لبعض االختالف

صحيحة بقراءات شاذة منكرة .ومن
ومن القراءات الشاذة ،األمثلة،5 ،6( :

.)1 ،3

الكتابة التي مل تكن قد وصلت بعد إىل

يف القراءة ،وال سيام إذا كانت غري كاملة
النقط ،وال مشتملة عىل رسوم احلركات،

ثم يأيت آرثر جفري متابع ًا جولد تسيهر

فاشتغل القراء عىل هذا األساس بتصحيح

سببني رئيسني نتجا عن التزام رسم القرآن

ومع أن هذا الرأي قد لقي نقدا وجترحيا

يف ادعائه أن اختالف القراءات راجع إىل
باخلط العريب فتأثرت القراءات بطبيعته

من جهتني :األوىل :جترد خط املصاحف
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عىل القارئ نفسه أن ينقط ويشكل هذا

العثامنية األوىل من النقط .والثانية :عدم
ضبط هذا النص بالشكل.

يقول آرثر جفري يف املقدمة التي

كتبها لتحقيقه كتاب ((املصاحف)) البن

أيب داود(( :وكانت هذه املصاحف كلها-

يعني مصاحف عثامن التي بعث هبا إىل

القراءات واختالفها))(.((1

من قبل بعض الدارسني العرب( .((2أال
( ((1مقدمة كتاب املصاحف .70
( ((1تاريخ األدب العريب ،بروكلامن ،القسم
األول .197 /1
( ((2ظ :حممد طاهر بن عبد القادر الكردي،
ت��اري��خ ال��ق��رآن وغ��رائ��ب رس��م��ه .وعبد
الوهاب مح��ودة ،ال��ق��راءات واللهجات.
وعبد الفتاح شلبي ،رسم املصحف العثامين
وأوه���ام املسترشقني يف ق���راءات القرآن
الكريم دوافعها ودفعها .وعبد الصبور
شاهني ،تاريخ القرآن.

حكيم سلامن كريدي السلطاين

أنه لقي بالوقت نفسه تأييدا من قبل آخرين

محزة الزيات من أعدائه "ذلك الكتاب ال

د .صالح الدين املنجد(.((2

تعاىل :ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ

أمثال إبراهيم االبياري ،ود .جواد عيل ،و

زيت فيه"! .((2(.وحيتمل الرسم يف قوله

ونستطيع أن نقول لو كانت القراءة

«وهلل ميزاب السموات واألرض» .لكن

لصحت كل قراءة حيتملها رسم املصحف،

ومل يرد فيام ثبت عن الرسول فهو إذن

تابعة للرسم كام يقول (جولد تسيهر)
لكن األمر عىل غري ذلك ،فإن بعض ما

حيتمله الرسم صحيح مثل (فتبينوا)،
وبعضه من الشواذ مثل قراءة (أباه)،

وقراءة (تستكثرون).

شيئا من ذلك مل ينقل يف صحيح الرواية
من التحريف والتصحيف.

ونستطيع أن نلخص مضامني تلكم

الردود واالنتقادات بام يأيت:

1.1اعتامد القراءات عىل النقل والرواية.

فاألصل أن الرسم تابع للرواية والنقل،

2.2ظهور حركة القراءة قبل وجود النقط

احلفظة ،ال كام يصوره املسترشقون ،فإذا

3.3إن شيوع ظاهرة القراءات القرآنية

وأن الرواية منقولة من أفواه الرجال

احتمل الرسم قراءة غري مروية وال ثابتة.

وال مسندة إسنادا صحيحا ردت ووصمت

أهنا من الشواذ ،وما وافق الرسم من
القراءات الصحيحة تعبد به وكان تنزيال

من لدنه تعاىل.

وقد حيتمل الرسم يف قوله تعاىل:

ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭼ ما نسبت اىل
( ((2ظ :املوسوعة القرآنية امليرسة ،هلجة القرآن
الكريم ،جملة املجمع العلمي العراقي،
 ،1955ودراسات يف تاريخ اخلط العريب.

والشكل.

كان قبل تدوين املصاحف.

وقد رد د .حممد حسني الصغري دعوى

من ال يرى للخط املصحفي أي أثر يف
تعدد القراءات واختالفها ،وقال(( :إذ
لو كان األمر كذلك ملا كانت موافقة خط
املصحف أساسا لقراءات عدة ،وميزانا

للرضا والقبول واالعتبار ،وما ذلك إال
لتحكم اخلط بالقراءة ،وال نريد أن نتطرف

( ((2ظ :رشح ما يقع فيه التصحيف والتحريف،
العسكري .12
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فنحكم أن اخلط املصحفي هو السبب

معان متضامنة يكمل بعضها بعض ًا ،وقد

ولكن نرى أن جزء ًا كبريا من اختالف

ولكنه ال ينافره وال يضاده ،بل يمنحك

األول واألخري يف تفرع القراءات القرآنية،
القراءات قد نشأ عن اخلط املصحفي

القديم ،باعتباره حمتمال للنطق بوجوه

متعددة))(.((2

معنى جديد ًا ييضء لك سبيل التفسري أو
احلكم .وعىل هذا يقول الزرقاين(( :بل

القرآن كله عىل تنوع قراءاته يصدق بعضه

وقد يكون احلديث عن رسم املصحف

بعض ًا ،ويبني بعضه بعضا ويشهد بعضه

مقدمة للطعن والغمز يف سالمة القرآن

والتعبري ،وهدف واحد من سمو اهلداية

العثامين وأثره يف القراءات القرآنية نشوء ًا
الكريم ،وهو ما يراه املسترشقون من أن

تعدد القراءات القرآنية للنص القرآين هو
اضطراب حلقه بسببها ،وهذا ما ذهب إليه

(جولد تسيهر)؛ قائال(( :فال يوجد كتاب
ترشيعي اعرتفت به طائفة دينية اعرتافا

عقديا عىل أنه نص منزل أو موحى به
يقدم نصه يف أقدم عصور تداوله مثل هذه

الصورة من االضطراب وعدم الثبات كام
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يدل الوجه عىل ما ال يدل عليه أخوه

نجد يف النص القرآن))(.((2

واحلق أن هذه االختالفات ليست
متناقضة بمعنى أن ُي ْل َج َأ إىل هدر أحد

الوجهني إذا اعتمد اآلخر؛ بل هي ذات
( ((2دراسات قرآنية (تاريخ القرآن) .102
( ((2مذاهب التفسري اإلسالمي .4

لبعض عىل نمط واحد يف علو األسلوب
والتعلم ،وذلك من غري شك يفيد تعدد

اإلعجاز بتعدد القراءات واحلروف))(.((2
فحمل القراءات بعضها عىل بعض

نقصد به إتساع املعاين للقرآن الكريم وهو

ما يعرب عنه بـ (ثراء املعنى) ونقصد به كثرة

املعاين لتنوع القراءات ،أي أن القراءات
تكون صاحلة ألن تدل يف تنوعها عىل معان
متعددة عىل سبيل البدل أو اإلشرتاك.

والسؤال الوارد هنا حول إتساع معاين

القراءات القرآنية عىل اختالفها وتنوعها

هل قصد القرآن الكريم إىل تعدد املعاين

هذه؟ .وهو سؤال كام نرى يتعلق بوظيفة

النص القرآين وغايته ،وإذا كان من املتفق
( ((2مناهل العرفان .105 /1
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عليه أن النص القرآين هو نص مقدس

مجيع وجوهه مقبولة ومرادة وذات فائدة

خاتم الكتب الساموية (نص خالد) ،وأنه

وهذا يرجع إىل ثرائه وجتدد معينه

موحى من قبل اهلل تعاىل (نص اهلي) ،وأنه

عاملي اخلطاب (نص عرصي) لذا كان

من رضوريات النص القرآين أن يتسع
ألكثر من معنى ليحاكي كل ظروف احلياة
ومتطلباهتا ومستجداهتا ،مما َت َك َّش َ
ف أنه من

معنى واحد
غري املمكن أن ندعي صواب
ً

من تفسريات النص يكون ما عداه من
املعاين خطأ.

مرتتبة عىل توجيه هذه القراءات خاصة.

الذي ال ينضب ،سواء أكان هذا التنوع

عىل صعيد اللفظ الواحد (القرآن) عىل

سبيل التفسري ،أم عىل صعيد تعدد اللفظ
(القراءات) عىل سبيل التوجيه .وإنام
االختالف إن وجد فهو من فهمنا لتوجيه

القراءة.

واعتبار النص القرآين ُك ًّ
ال ال يتجزأ

وال يعني هذا أن مجيع دالالت

ألنه هيدف إىل غاية واحدة وإن تنوعت

الصحيح والضعيف واملردود ،إنام املقصد

يوجب التسليم بأن القراءات الواردة يف

القراءات صحيح ومقبول ،بل هناك
هنا أن النص القرآين من خالل القراءات
يعطي مساحة للفهم ودائرة واسعة

لالجتهاد والنظر والتأمل.

مظاهر تعبريه تبع ًا لتنوع القراءات ،لذا
اآلية وإن تنوعت فإن هلا ثابتا بنيويا تنطلق

منه فهي ُت ْط ِلق أو تقيد ،و تجُ ْ ِمل أو تفصل،
و ُت َبينِّ أو ختصص املعنى يف النص القرآين،

فاملتأمل يف القراءات يكون بصدد مجلة

ولكنه مهام كان احلال فإهنا ال تناقضه وال

النص اهلائلة حيث يكون النص القرآين

فإن من إعجاز القراءات أهنا تتكامل

أهداف متآزرة تكشف عنها إمكانيات

تضاده.

ُم َو َّج ًها -بفضل إمكانيته املودعة فيه-

مع النص وال تتنافر معه ،فكل قراءة

منها نص ًا ،أو عق ً
ال ،أو واقع ًا .وال يفيض إىل

وال تلغيه؛ قال الشيخ الزرقاين(( :ما يف

لتحقيق أغراض متعددة ،قد ال ختالف أي
حتريم حالل ،أو حتليل حرام .بل قد تكون

تضيف إىل النص القرآين معنى من املعاين

تنوع القراءات من الرباهني الساطعة،
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واألدلة القاطعة عىل أن القرآن كالم اهلل،

نامذج تطبيقية:

فإن هذه االختالفات يف القراءة عىل كثرهتا

قال تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

وعىل صدق من جاء به وهو رسول اهلل؛

ال تؤدي إىل تناقض يف املقروء وتضاد،
وال إىل هتافت وختاذل))( .((2وهذا ما دل

عليه قوله تعاىل :ﭽﭻ ﭼ ﭽﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﭼ [سورة النساء ،]82 :ويدل
عليه إقرار النبي للمختلفني يف القراءة
بقوله :أصبتم ،أو كالكام حمسن ،أو أي
ذلك قرأتم أصبتم ،وكذلك إقرار األئمة
املعصومني( :اقرؤوا كام علمتم)( ،اقرؤوا

كام تقرأ الناس).

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭼ
[سورة احلجرات.]6 :
 .أأوجه القراءة:

قرأ محزة والكسائي وخلف( :فتثبتوا)

بالتاء والباء .وقرأ الباقون( :فتبينوا) بالباء
والياء(.((2

.بحجة القراءة:

حجة من قرأ (فتثبتوا) من (تثبت)،

أي :فتأنوا وتوقفوا حتى تتيقنوا صحة

من خالل ما تقدم يتبني بشكل جيل أن

اخلرب ،وحجة من قرأ (فتبينوا) من (تبني)،

والتباين يف النص القرآين ،فالقراءات عىل

رسول اهلل أال أن التبني من اهلل والعجلة

االختالف يف القراءات ال يعني التعارض
اختالفها وتنوعها مل يتطرق إليها تضاد
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(1 .تبينوا -تثبتوا):

وتناقض ،أو تدافع بني معاين اآلية.

وهذه ثالثة نامذج تطبيقية ملا اختلفت

قراءته بسبب جترد املصحف من النقط،
وفقدان الشكل ،وغياب احلركة النحوية،

للتدليل عىل صحة ما ذهبنا إليه:
( ((2مناهل العرفان .105 /1

أي :فافحصوا واكشفوا ،وحجتهم قول
من الشيطان فتبينوا( .((2ويرى الفراء أهنام

((متقاربان يف املعنى .تقول للرجل :ال

تعجل بإقامة حتى تتبني وتتثبت)) .
(((2

( ((2ظ :كتاب السبعة يف ال��ق��راءات ،236
والنرش يف القراءات العرش .189 /2
( ((2ظ :الكشف عن وجوه القراءات السبع
وعللها وحججها .433 /2
( ((2معاين القرآن .196 /1
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 .جداللة القراءة:

لكم حقيقة ما هو عليه من الدين))

(((3

اشتملت هذه اآلية املباركة عىل قراءة

َ
املخاطب عىل التبيني فبه يظهر األمر،
حمُ ِ َل

فقد أفادت قراءة (فتثبتوا) معنى

اآلية.

خمتلفة يف حروفها متنوعة يف معطياهتا.

التثبيت ،فهي من الثبت .والثبت :هو

التأين ،والتوقف ،حتى تتضح صحة
اخلرب( .((3واملعنى :فاطلبوا ثبات األمر،
وال تعجلوا فيه .إذ دعت املؤمنني إىل التأين
وترك اإلقدام عىل القتل ،دون التثبت،

فجاء التثبيت خمالفا لإلقدام ،والتثبيت
أفسح للمأمور من التبني ،الن كل من أراد
ان يتثبت قدر عىل ذلك ،وليس كل من

أراد أن يتبني قدر عىل ذلك ،ألنه قد يتبني،

وقد ال يتبني له ما أراد بيانه .فدلت عىل
َ
املخاطب.
زيادة يف املعنى املراد من جهة

فناسبت حيثية احلدث ،وما هتدف إليه
ففي التبني معنى التثبت ،وليس كل

من تثبت يف أمر تبينه ،فقد يتثبت وال يتبني

له األمر ،فالتبني أعم من التثبت يف املعنى

الشتامله عىل التثبيت.

ومدلول اآلية مطلق ،فـ((يف تنكري

الفاسق والنبأ :شياع يف الفساق واألنباء،

بأي نبأ))(.((3
أي فاسق جاءكم ّ
كأنه قالّ :

فتنكري فاسق ونبأ يفيد االطالق ألنه

نكرة يف سياق االثبات.

وبالنظر إىل قوله تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪﭼ ((يفيد أن املأمور به هو

عىل حني أفادت قراءة (فتبينوا) معنى

رفع اجلهالة وحصول العلم بمضمون

عن هوية األمر( .((3وملا كان معنى اآلية

عليه))( .((3وعىل هذا فإن قراءة التبني

عن حاله قبل أن تبطشوا بقتله ،حتى يتبني

األرجح ملضمون اآلية املباركة التي تقتيض

التبني ،وهو التعرف والتفحص والكشف،

((افحصوا عن أمر من لقيتموه واكشفوا

( ((3ظ :التبيان يف تفسري القرآن  ،344 /9وفتح
القدير  ،74 /5وروح املعاين .298 /13
( ((3ظ :التبيان يف تفسري القرآن  ،344 /9وفتح
القدير  ،74 /5وروح املعاين .298 /13

اخلرب عندما يراد العمل به وترتيب األثر
التي تفيد العلم وإنكشاف احلقيقة هي
( ((3الكشف .433 /2
( ((3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
وعيون األقاويل .350 /4
( ((3امليزان يف تفسري القرآن .316 /18
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الوصول إىل احلقيقة.

والن الفاسق نادرا ما يأيت بخرب

صائبُ ،صدِّ ر بحرف الرشط (إن) املقتيض

للشك ال باحلرف (إذا) املقتيض للحقيقة.

مما يتطلب التحقق من خربه وبلوغ اليقني
فيه ،فال يكفي جمرد التثبت.

وأيضا ورود الصيغة التعبريية يف خامتة

اآلية ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ التي

نظرت إىل مآل عدم التبني من اخلرب،

وهو اخلرسان وإصابة القوم بجهالة ،مما

َت َط َّلب الدقة والفحص عن النبأ ،الن عدم
التحقق من صحة اخلرب سيفيض إىل الندم،

وهو مذموم عند املؤمنني.
َ (2 .قرن ِ
-قرن):

 .جحجة القراءة:

قال اخلليل(( :القرار :املستقر من

األرض .وأقررته يف مقره ليقر ،وفالن

قار ،أي :ساكن))( ((3و((الوقار :السكينة
وو َّقار ومتوقر:
واملوادعة ،ورجل وقور َ

ذو حلم ورزانة))(.((3

فحجة من قرأ ( َقرن) بفتح القاف،

فهو منَ :ق َر ْر ُت باملكان أ َق ُّر ،و( َق ْرن) كان
يف األصل (ا ْق َر ْر َن) فحذفت الراء األوىل

وألقيت حركتها عىل القاف ،فقيل ( َق ْر َن)
ووزهناَ ( :ف ْل َن).

وحجة من قرأ ِ
(قرن) بكرس القاف،

ففيه وجهان ،أحدمها :أنه من الوقار،

قال تعاىل :ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

يقالَ :و َق َر َي ِقر ،واالمرِ :ق ْر ،وللنساء:
ِ
ووزهنا(ع ْل َن) .والوجه الثاين :أهنا
ِق ْر ِن،

ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

فحذفت الراء األوىل وألقيت حركتها عىل

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄ
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القاف(.((3

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ
[سورة األحزاب.]33 :
.بأوجه القراءة:

قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم( :و َقرن)،

بفتح القاف .وقرأ الباقونِ :
(وقرن) ،بكرس

من :قررت باملكان أقر ،وأصلها (إ ْق ِر ْر َن)
(ق ْر َن) ووزهناِ :
القاف ،فقيل ِ
(ف ْل َن) .
(((3

( ((3ظ :احلجة ،اب��ن خاويه  ،185وكتاب
السبعة  ،522- 521والنرش .261 /2
( ((3كتاب العني( ،قر) .21 /5
( ((3م .ن( ،وقر).207 /5 :
( ((3ظ :معاين ال��ق��ران ،ال��ف��راء ،342 /2
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فالكرس من وجهني من الوقار ،أو من
القرار .والفتح من القرار فقط.
 .دداللة القراءة:

عىل قراءة الفتح ( َقرن) يكون معنى

اآلية :األمر هلن باالستقرار والسكون يف

بيوهتن وأن ال خيرجن إال لرضورة.

فيتعني معنى االستقرار يف البيوت ،ألنه

مما تطلبه دقة النص وسالمته .وال خيفى
أن األمر باالستقرار يف البيوت عىل نساء

النبي ((4(هو سار عىل نساء األمة وهو
مقيد بام دون احلاجة.
يكفر):(يكفر
3.
ُ
ْ

أما قراءة الكرس ِ
(قرن) فيحتمل أن

قال تعاىل :ﭽﭢ ﭣ ﭤ

أوعىل معنى :كن أهل وقار ،أي :هدوء

ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

تكون بمعنى (االستقرار يف البيوت)
وسكينة(.((3

وكال املعنيني يتقبلها سياق النص

القرآين فال تعارض وال تضاد بني

القراءتني ،فكالمها مراد من نساء النبي،
االستقرار يف البيوت ،والوقار .إال أن

معنى االستقرار أرجح من الوقار،

بدليل قوله تعاىل ﭽ ﭷ ﭸﭼ فان
قلنا إن املعنى أن يكن وقورات فال داعي

لتخصيص الوقار يف البيوت ،الن الوقار

مما يطلب يف داخل البيوت وخارجها.
وكتاب املعاين القراءات  ،386واحلجة،
الفاريس  ،284 /3وحجة القراءات ،577
والكشف .302 /2
( ((3ظ :جامع البيان  ،3 /2والتبيان ،الطويس
 ،337 /8ومفاتيح الغيب .210 /25

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ
[سورة البقرة.]271 :
.بأوجه القراءة:

قرأ املدنيان (نافع وأبو جعفر) ومحزة

(ويكفر).
والكسائي وخلف بجزم الراء
ْ
(ويكفر)(.((4
وقرأ الباقون :برفع الراء
ُ
 .جحجة القراءة:

(ويكفر) أنه
حجة من قرأ باجلزم
ْ

عطف عىل موضع الفاء يف قوله( :فهو خري
( ((4كانت السيدة عائشة إذا قرأت هذه اآلية
تبكي حتى تبل مخارها .ق��ال اب��ن عطية:
((وبكاء عائشة إنام كان بسبب سفرها أيام
اجلمل وحينئذ قال هلا عامر :إن اهلل أمرك أن
تقري يف بيتك)) .املحرر الوجيز ،383 /4
وظ :الكشف والبيان ،الثعلبي .106 /5
( ((4ظ :كتاب السبعة  ،191والنرش .178 /2
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لكم) ألنه جواب الرشط( ،((4وجواب
الرشط عىل رضبني ،إذ ((ال يكون جواب
اجلزاء إال بفعل أو بالفاء ...وأما اجلواب

بالفاء فقولك :إن تأتني فأنا صاحبك ،وال
يكون اجلواب يف هذا املوضع بالواو وال
بثم))( .((4فال يصح استعامل غري الفاء يف
هذا املوضع ،وحملها اجلزم ،وجوز النحاة
العطف عىل هذا املوضع ،أعني :موضع

الفاء وهو اجلزم ،فيجزم ما عطف عليها
بمراعاة املوضع واملحل اإلعرايب.

 .دداللة القراءة:

احلقيقة التي ال يمكن أن تنكر :أن هذا

القرآن له سلطان عىل الفطرة اإلنسانية

ورسه اخلاص يف التأثري فيها لدى تالوته
أو حتى بمجرد سامعه ،ما من ٍ
تال للقرآن

إال وهو يشعر أن شيئا ما وراء املعاين التي
يدركها العقل من التعبري ،فهو ((رس

مودع يف كل نص قرآين يشعر به من يواجه
نصوص هذا القرآن ابتداء ثم تأيت وراء

(ويكفر) أهنا
وحجة من قرأ بالرفع
ُ

األرسار املدركة بالتدبر والنظر والتفكري

(سبحانه وتعاىل) بمعنى :أنه يكفر من

وإذا أنعمنا النظر يف هذا النص

عىل االستئناف ،وفيها إخبار عن اهلل
السيئات( .((4قال سيبويه(( :والرفع ههنا
الوجه وهو اجليد ألن الكالم الذي بعد
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الفاء جرى جمراه يف غري اجلزاء))(.((4

( ((4ظ :معاين ال��ق��رآن وإع��راب��ه ،320 /1
واملشكل  ،180 /1والكشف ،363 /1
والتبيان يف إع���راب ال��ق��رآن ،180 /1
إعراب القرآن الكريم وبيانه ،حميي الدين
الدرويش .363 /1
( ((4كتاب سيبويه .63 /3
( ((4ظ :إعراب القرآن ،النحاس ،292 /1
واحلجة ،ابن خالويه  ،47وكتاب معاين
ال���ق���راءات  ،89وامل��ش��ك��ل ،180 /1
والكشف .314 /1

يف بناء القرآن كله))(.((4

القرآين ،نجده يستجيش النفوس عىل
اإلنفاق العلني والرسي ،وهو (اإلبداء،

واإلخفاء) فعرب عن األوىل (فنعام هي)

وعن الثانية (فهو خري لكم).

وال شك أن لكل من اإلنفاق العلني

والرسي آثارا نافعة ،فإظهار الصدقات

عمل جيد ،ملا فيه من األسوة احلسنة ،وقد
يقتدى باملتصدق كثري من الناس ،فهو

( ((4كتاب سيبويه .448 /1
( ((4يف ظالل القرآن ،سيد قطب .3369 /6
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عمل تشجيعي حيض الناس عىل اإلنفاق،

من سيئات من أخفى الصدقات فحسب،

ويدفع عن املنفق هتمة التقصري أو اإلمهال.

وال يشمل من أبداها ،عىل حني أفادت

ملا فيه من البعد عن شبهة الرياء ،أو

من أبدى الصدقات ومن أخفاها.

وإخفاء الصدقات أيضا عمل جيد

حب الظهور ،وفيه خلوص يف النية وهو
أسرت للمحتاجني حفظا ملاء وجوههم.
((ففي احلاالت التي يكون فيها اجلانب
التشجيعي أكثر وال يصادر فيها اإلخالص

فاإلظهار أوىل ،ويف احلاالت التي يكون

فيها املحتاجون من ذوي العزة والكرامة
فإن حفظ ماء وجوههم يقتيض إخفاء
اإلنفاق ،كام أنه إذا خيش الرياء وعدم

اإلخالص فاإلخفاء أوىل))(.((4

وما نالحظه يف القراءتني القرآنيتني يف

قوله تعاىل (ويكفر) أهنام تعاضدتا يف تكفري

بعض السيئات عن (املتصدق).

قراءة الرفع أن اهلل تعاىل يكفر من سيئات
فإن جزم الفعل (يكفر) يدل عىل

دخوله يف جواب الرشط ،ألن الواو فيه
عاطفة تفيد الترشيك ،فهو جزء من جزاء
إخفاء الصدقات ،وهبذا فهو ال يشمل
من أبدى الصدقات بل هو خاص بمن

أخفاها ،عىل خالف قراءة الرفع التي دلت

عىل أن تكفري بعض السيئات جزاء ملن
أبدى الصدقات وملن أخفاها.

وقد رجح الطربي قراءة اجلزم ((عىل

معنى اخلرب من اهلل عن نفسه ،أنه جيازي
املخفي صدقته من التطوع ،ابتغاء وجهه

من صدقته ،بتكفري سيئاته))( .((4وعىل

بيد َّ
أن قراءة اجلزم اختصت باملنفق

للمخفي
هذا فإن قراءة اجلزم أعطت ُ

أكثر من ذلك فهي مل تبخس املنفق ا ُملعلن

عنه بعض السيئات ،إذ أفادت (من) هنا

ا ُملخفي ،عىل حني ذهبت قراءة الرفع إىل

حقه وأعلنت عن تكفري بعض الذنوب

عنه أيضا.

فأفادت قراءة اجلزم أن اهلل تعاىل يكفر

( ((4األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.219 /2 :

جزاءين :أوهلام كونه خريا له ،وثانيها :يكفر

التبعيض إلمكان سد (بعض) مسدها(.((4

( ((4جامع البيان .93 /1
( ((4ظ :مغني اللبيب  ،420 /1واجلنى الداين
يف حروف املعاين ،املرادي .309
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و ُي َفاد من قوله تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ

خمالفات إمالئية ليس باليشء الذي

خبري َعليم بأمرهم .وهذا التعبري يف خامتة

يقرأ ،ال الذي يكتب ،فلتكن الكتابة

ﭷﭸﭼأن اهلل عامل بام ينفقون ،فهو
اآلية حيث عىل إخالص النية يف اإلنفاق.

بأي أسلوب.

الصدقات سواء كانت عالنية أم رسا.

نشأة القراءات القرآنية رسم املصحف

فإن اإلخالص رشط أساس يف إعطاء
اخلامتة

4-4نفى البحث أن يكون السبب الرئيس يف
وفقا لرؤية املسترشقني .ألن الرسم

1-1بني البحث أن سبب خمالفة الرسم

الحق للقراءات وليس سابق ًا عليها

أن الصحابة كتبوا املصاحف كام

5-5نفى البحث ما ذهب إليه املسترشقون

العثامين للكثري من القواعد اإلمالئية،
يكتب الناس يف زماهنم ،بالقواعد
اإلمالئية التي يعرفوهنا.

حتى يكون السبب الرئيس يف نشأهتا.

من اختالط واضطراب مزعومني يف
النص القرآين ،بحسب تعدد القراءات.

2-2ذهب البحث إىل عدم توقيفية الرسم

فالقرآن كله عىل تنوع قراءاته يصدق

ومعاين صوفية مما حاول املراكيش أن

ويشهد بعضه لبعض عىل نمط واحد

العثامين ،أو أنه حيوي أرسارا خفية

يعلل هبا رسم كلامت املصحف .بل

غاية األمر أن لرسم املصحف جذور ًا
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يمس سالمة القرآن ،فالقرآن الذي

تارخيية ،ترجع إىل بداية نشوء اخلط

الكويف .فكتابة املصحف دونت يف
ضوء ما ألفه الصحابة من اهلجاء،
واعتادوه من الرسم ،وذلك قصارى

جهدهم.

3-3بني البحث أن ما ورد يف املصحف من

بعضه بعضا ،ويبني بعضه بعضا
من علو األسلوب والتعبري.

6-6اثبت البحث بام ال يدع جماال للشك
تعاضد القراءات وعدم تنافرها أو

تضادها من خالل ثالثة نامذج قرائية
ساهم فيها االختالف والتنوع بسبب
جترد املصحف من النقط ،وفقدان
الشكل ،وغياب احلركة النحوية عىل

الثراء واالتساع.
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أهم املصادر واملراجع

القرآن الكريم.

اهلل بن احلسني العكربي (ت616هـ)،

•اإلتقان يف علوم القرآن :جالل الدين

دار الفكر للطباعة والنرش 1426هـ–

 911هـ) ط ،3مطبعة مصطفى البايب

•التبيان يف تفسري القرآن :ابو جعفر

عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت
احللبي -القاهرة  1370هـ 1951-م.

2005م.

حممد بن احلسن (ت460هـ) ،قدم

•إعراب القـرآن :أمحد بن حممد أبو

له الشيخ أغا بزرك الطهراين ،املطبعة

زهري غازي زاهد ،مطبعة العاين-

•تفسري الفخر الرازي املشتهر بـ(التفسري

•إعراب القران الكريم وبيانه :حميي

حممد بن عمر الرازي (ت  606هـ)،

جعفر النحاس (ت  338هـ) حتقيق
بغداد 1397هـ –1977م.

العلمية -النجف االرشف 1957م.

الكبري ومفاتيح الغيب) :فخر الدين

الدين الدرويش ،ط ،1سليامن زاده-

ط ،3دار الفكر -بريوت 1405هـ-

•الربهان يف علوم القرآن :بدر الدين

•جامع البيان عن تأويل آي القرآن:

حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط،1

 310هـ) ،ط ،2مصطفى البايب احللبي

قم1425 ،هـ.

حممد بن عبد اهلل الزركيش (ت 794هـ)

1985م.

أبو جعفر حممد بن جرير الطربي (ت

دار احياء الكتب العربية ،عيسى البايب

وأوالده بمرص 1373هـ 1954-م.

•تاريخ القرآن :د .عبد الصبور شاهني،

بن قاسم املرادي (ت 749هـ) (حتقيق

•التبيان يف إعراب القرآن :أبو البقاء عبد

والنرش -جامعة املوصل 1975م.

احللبي ورشكاه1367 ،هـ –1957م.
دار القلم -الكويت 1966م.

•اجلنى الداين يف حروف املعاين :حسن
طه حمسن ،مؤسسة دار الكتب للطباعة
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•احلجة يف القراءات السبع :أبو هبة

1402هـ 1982-م.

حتقيق أمحد فريد املزيدي ،ط،1

املسترشقني يف قراءات القرآن الكريم

اهلل احلسني بن خالويه (ت370هـ)،
دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان

1420هـ 1999-م.

دوافعها ودفعها :د .عبد الفتاح

إسامعيل شلبي ،جدة ،دار الرشوق،

•حجة القراءات :أبو زرعة عبد الرمحن

ط1403 ،2ﻫ.

حتقيق سعيد األفغاين ،ط ،4مؤسسة

والتحريف :أبو أمحد العسكري ،ت

بن حممد بن زنجلة (ت  302هـ)

•رشح ما يقع فيه التصحيف

الرسالة ـ بريوت  1404هـ 1984-م.

عبد العزيز أمحد ،مكتبة البايب احللبي

باحلجاز والعراق والشام الذين

•فقه اللغة :عيل عبد الواحد وايف ،أطراه

•احلجة للقراء السبعة أئمة األمصار
ذكرهم أبو بكر أبن جماهد :أبو عيل
احلسن بن عبد الغفار الفاريس (ت

 377هـ) ،وضع حواشيه وعلق

عليه كامل مصطفى اهلنداوي ،ط،1
دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان

1421هـ 2001-م
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•رسم املصحف العثامين وأوهام

ط ،1مرص1963م.

جممع اللغة العربية ،ط ،6دار النهضة
مرص -القاهرة ،للطبع والنرش.

•يف ظالل القرآن :سيد قطب ،ط،5
دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت،
1386هـ= 1967م.

•كتاب أسباب النزول :أبو احلسن

•دراسات قرآنية (تاريخ القرآن) :حممد

عيل بن أمحد الواحدي النيسابوري،

اإلعالم اإلسالمي هـ ق .1413

القاهرة 1426هـ 2005-م.

حسني عيل الصغري ،ط ،2مكتب

(ت468هـ) ،ط ،1دار ابن اهليثم-

•رسم املصحف -دراسة لغوية

•كتاب السبعة يف القراءات :أبو بكر

مؤسسة املطبوعات العربية -بريوت

(ت  324هـ) حتقيق د .شوقي ضيف،

تارخيية :غانم قدوري احلمد ،ط،1

أمحد بن موسى ،املعروف بابن جماهد

حكيم سلامن كريدي السلطاين

ط ،2دار املعارف -مرص 1400هـ–

عيل الفضل الطربيس (القرن السادس

•كتاب املصاحف :ابن أيب داود ،نرش

هاشم الرسويل املحاليت-دار احياء

•كتاب معاين القراءات :أبو منصور

•املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب

حتقيق امحد فريد املزيدي ،ط،1

احلق بن غالب بن عطية األندليس

 1980م.

أرثر جفري 1937م.

حممد بن امحد األزهري (ت370هـ)،
دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان

1420هـ 1999-م.

اهلجري) تصحيح وحتقيق وتعليق
الرتاث العريب -بريوت1339 -هـ.

العزيز :القايض ابو حممد عبد

(ت546هـ) ،حتقيق عبد السالم عبد
الشايف حممد ،ط ،1دار الكتب العلمية،

•الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

بريوت -لبنان 1422هـ2000-م.

أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر

تسيهر ،ترمجة عبد احلليم النجار،

وعيون األقاويل يف وجوه التأويل:

•مذاهب التفسري اإلسالمي :جولد

الزخمرشي ،ط ،1دار الكتب العلمية-

ط ،2دار إقرأ ،بريوت 1983م.

•الكشف عن وجوه القراءات السبع

الفـراء (ت  207هـ) ،حتقيق امحد
ّ

القييس (ت437هـ) حتقيق الشيخ

ط ،2اهليئة املرصية العامة للكتاب

بريوت  1415هـ  1995-م.

وعللها وحججها :مكي بن ايب طالب

عبد الرحيم الطرهوين ،دار احلديث
القاهرة1428 ،هـ 2007-م.

•معاين القرآن :أبو زكريا حييى بن زياد
يوسف نجايت ،وحممد عيل النجار،
1980م.

•معاين القرآن وإعرابه :أبو إسحق

•هلجة القرآن الكريم :جواد عيل،

إبراهيم بن الرسي الزجاج (ت

1955م.

شلبي ،دار احلديث -القاهرة،

جملة املجمع العلمي العراقي ،290

•جممع البيان يف تفسري القرآن :الشيخ أبو

311هـ) حتقيق عبد اجلليل عبده
1426هـ2005-م.
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فحوى البحث
حبث بالغي توثيقي يقف عند سورتني كرميتني هما:
سورة النور وسورة األحزاب ببحث جانب بالغي ≠لغوي
فيهما هو :نظام الفواصل .و يَ ُع �د ذلك اسلوباً ايقاعياً تربز
فيه روعة األداء و النغم املوسيقي مبا فيه من سحر و بيان و
انسجام صوتي و تناسق ف�.
و قد استعمل الباحثون اسلوب مباشرة املصدر املعلومة
اليت تَ ٍرد يف ثنايا البحث من دون ترتيبها ضمن هامش مرقّم .و

هو أسلوب حبيت معتمد يف كثري من اجلامعات العاملية.
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امللخص:

القرآن الکریم یمتاز بأسلوب إیقاعي

التحلیيل وجدنا أن الفاصلة فی آیات

یملؤه من سحر و بیان و انسجام صويت ،و

وداللیة نراها ضمن تناسق الفواصل

تربز فیه روعة األداء و النغم املوسیقی بام

تناسق فني بنی کلامته و آیاته.

والفواصل القرآنیة تعد من أبرز

الظواهر التی جاءت علیها صور النظم
القرآين ،من حیث التزام رؤوس اآلی
التزام ًا مطرد ًا باحلرف نفسه (کام کانت

فی سورة األحزاب) أم بحرف یشاکله و
یقارب خمرجه(کام کانت فی سورة النور)،

فنجدها تساعد علی الرتنم .هذا من جهة،

من جهة أخری مل تکن الفواصل القرآنیة
متکلفة ،أو جمتلبة بال معنی و إنام جاءت

الفواصل حمکمة تتطلبها املعانی و تتسبك

يف الرتکیب.

أما حول سبب اختیارنا سوريت النور
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فنحن باعتامد املنهج الوصفي-

واألحزاب للدراسة هذه فیمکن أن نقول:

کلتا السورتني مدنیتان ،و کلتامها مملوءتان

باملباحث الفقهیة و العقلیة التي یعبرّ

السورتنی الفقهية ذات جوانب مجالیة
وجتانسها ،نظامها وتکرارها ،رعایتها
وعدوهلا.

الکلامت املفتاحیة:

سورة النور ،سورة األحزاب،

املوسیقی ،الفاصلة.
1-1املقدمة:

من أساليب القرآن املمتعة ،وتراكيبه

الرصينة املبدعة فواصله والفواصل!.
مجع فاصلة ،والفاصلة يف القرآن :هي

آخر كلمة يف اآلية ،وهي بمثابة السجعة

يف النثر ،وبمنزلة القافية يف النظم (انظر:
حممد1417 ،هـ ،)752 .وسميت فاصلة

ألهنا فصلت بني اآليتني و إن القرآن

الكريم -مع بالغ عنايته ،وعظيم اهتاممه
باملعنى الدقيق ،واهلدف النبيل ،والفكرة
العميقة ،واألسلوب الفذ والرتكيب

عنها باللغة الیابسة ،مع ذلك یوجد هناك

الرصني -مل يغفل أمر الفواصل ،بل یعتني

وأسلوبیة اكسبتها الروعة املوسیقية.

متناسقة متآخية ،ال متنافرة وال متباينة،

نظام للفواصل ذو دقائق داللیة و مجالیة

هبا أ َّيام عناية ،فیجعلها متناسبة متكافلة،

أ.م .كربى روشنفكر

ومن أجل ذلك خیرج عن مقتىض ظاهر

الصوت اتفاق ًا عجيب ًا يالئم نوع الصوت

حسن1375 ،هـ /31- 28 ،حکیمیان،

.)184 ،1961

األسلوب يف بعض املواطن( .ا :خرقانی،
ابو الفتح.)22 ،1383 ،

والوجه الذي يساق عليه( .الرافعي،
فبعد دراسة نظام الفاصلة فی

فصل بعضها عن بعض
فاآليات ُي َ

سوريت النور و األحزاب -و مها سورتان

اآلية والفاصلة ،فمنها الفاصلة املتممة

التوصیفي -التحلیيل وجدنا أنه ذو دقائق

َ
بفواصل ،إال أن هناك عالقات قائمة بني
ملعنى اآلية التي اشتملت عليها ،أو مجُ ِملة
ملعنى مؤكدة إياه ،هذا ما خيتص باملعنى،
أما من حيث وقعها السمعي الناشئ من

ٍ
ٍ
مالمح
الفتة،
صوتية
ذات
األلفاظ ،فهي ُ
ٍ
قد تعدل بعض األحيان من صيغة إىل
أخرى لتحقق توازنا و توافقا صوتيا يمثل

جانبا من جوانب اجلامل الصويت يمتع
النفس(عبد الرمحن2006 ،م،)47 ،

فرعاية الفاصلة «لون من اجلامل املوسيقي

املؤثر وهو مما يقصد إليه النظم الكريم
أخذا باآلذان والقلوب» (اخلرضي،

1409هـ1989 /م /323 ،نقال عن:
عبد الرمحن2006 ،م )47 ،و ما هذه

الفواصل التي تنتهي هبا آيات القرآن إال
صور تامة األبعاد الذي تنتهي هبا مجل

املوسيقى وهي متفقة مع آياهتا يف قرار

زاخرتان باملسائل الفقهیة العقلیة -باملنهج

مجالیة و تناسبات داللیة علی رغم وجود
أسلوب بیاين خاص لألحکام الفقهية و
هو أسلوب منطقي یابس .هذا األمر دفعنا
إلی تناول هذه الظاهرة تناو ً
ال مستق ً
ال فی

ثنایا البحث و من نواح شتی هي :نسق
الفواصل ،رعایتها و عدوهلا ،و جتانسها،
ثم تکرارها .فالفواصل يف هاتنی السورتنی
قد جاءت فی غایة االنسجام و التالؤم مع
الرتکیب و الصیاغة ،فلم نشعر بزلل جراء

املحافظة علی الفاصلة و التزامها.

 -1-1األسئلة:

	-کیف كان نظام الفواصل فی سورتی
النور و األحزاب؟.

	-أیة دقائق مجالیة نجدها فی فواصل
السورتنی؟.

	-کیف ترتبط الدقائق اجلاملیة بالدقائق
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الداللیة يف فواصل السورتنی؟.

 -2-1خلفیة البحث:

املوسیقی» لرمضان عبد التواب ،و قد

هناك بحوث کثریة يف الفواصل فی

عالج فیها املؤلف قضیة العدول لرعایة

«تناسب الفواصل القرآنیة» ألمحد

«مناسبة الفواصل القرآنیة و عالقاهتا

کلمة «تناسب» لغوی ًا و اصطالحی ًا ،عالج

مناسبة الفواصل من جهات متنوعة منها:

القرآن الکریم جاء أکثرها عام ًا منها:

اسامعیل عبدالکریم ،فهو بعد تعریف

التاثری املوسیقی للفواصل ثم ارتباطها
ببنیة اجلملة نحوی ًا و ترکیبی ًا و داللی ًا.

مقالة «قضایا نحویة حول التناسب

فی الفاصلة القرآنیة» طبعت فی جملة
العرب ،فهی بعد معاجلة معنی الفاصلة
و دورها فی القرآن الکریم ،قد درست

أقسام العدول النحویة رعایة للفواصل.

«الفاصلة وبداعة األسلوب» للسباعي

بیومي؛ وقد عالج فیها الفاصلة من

جوانب خمتلفة منها :اتصال الفاصلة
140

«فواصل اآلیات بنی املعنی و النغم

بمعنی آیتها ،إرشاد اآلیة إلی فاصلتها،
اختالف الفاصلة باختالف األلفاظ

أو السیاق ،جميء بعض الفواصل علی

خالف مقتضی الظاهر ،الترصف للفاصلة
مع املحافظة علی املعنی ،و التناظر بنی
فاصلة و فاصلة أخری.

الفاصلة و ردها.

بآیاهتا» ملحجوب احلسن حممد ،و قد عالج
أنواع الفواصل و مجال إیقاعهاُّ ،
متکن

تنوع الفواصل
الفاصلة و استقرارهاُّ ،

مراعا ًة للغرض ،اختالف الفواصل و
اتفاق الصدور ،إیثار لفظ علی آخر ،رعایة

الفاصلة ،أسامء اهلل احلسنی.

«الفاصلة و ختام اآلیة» ملحمد عبد

املنعم القیعی ،و قد عالج فیها الفواصل

فی القرآن الکریم بصورة کلیة.

«موسیقی الفاصلة» لعبد العزیز سید

األهل ،فهو قد تناول دور الفاصلة فی

روعة املوسیقی القرآين.

«لغة القرآن الکریم؛ من أرسار

الفواصل» لعيل حممد حسن ،فقد سعی
املؤلف اىل أن یکشف بعض األرسار

املوجودة فی فواصل القرآن الکریم.

و وجدنا دراسة جزئیة تطبیقیة

أ.م .كربى روشنفكر

لفواصل سورة واحدة و هی مقالة

يشهد هبا (الطباطبائي1417 ،هـ ،ج،16

شاملة» لعيل أمحد طلب وقد عالج فيها

السور النازلة من القرآن ،نزلت بعد سورة

«فواصل سورة مریم دراسة لغویة

فواصل سورة مریم شکلی ًا و إحصائی ًا و

أغفل اجلانب اجلاملی الداللی.

2-2التعریف بسوريت النور و األحزاب:

سورة النور من السور املدنیة

(الصابونی ،د .ت ،ج/324 ،2
الطباطبائي1417 ،هـ ،ج ،15ص/77 :
ابن عاشور ،د .ت ،ج ،18ص)112 :

التي تتناول األحکام الترشیعیة ،و ُتعنی
بأمور الترشیع ،و التوجیه و األخالق،

وهتتم بالقضایا العامة و اخلاصة التی ینبغی

أن ُیربی علیها املسلمون أفراد ًا و مجاعات،
و قد اشتملت هذه السورة علی أحکام
هامة و توجیهات عامة تتعلق باألرسة،

ص )273 :و هي التسعون يف عداد
األنفال ،و قبل سورة املائدة( .ابن عاشور،

د .ت ،ج ،21ص« )175 :ویمکن أن
نلخص املوضوعات الکربی هلذه السورة

الکریمة يف نقاط ثالث:

أو ً
ال :التوجیهات واآلداب اإلسالمیة.

ثانی ًا :األحکام والترشیعات اإلهلیة.

ثالث ًا :احلدیث عن غزويت األحزاب

وبني قریظة( .الصابونی ،د .ت ،ج،2

.)509

3-3دراسة فواصل السورتنی:

الفواصل فی السور نوعان :متامثلة

ومتقاربة؛ فالفواصل املتامثلة هی التی
احتدت أواخر کلامهتا .وأما الفواصل

التي هي نواة األولی لبناء املجتمع األکرب.

املتقاربة فهي التي تقاربت أحرف کلامهتا،

وسورة األحزاب مدنیة (الزخمرشي،

ففواصل سورة األحزاب من النوع األول،

1419هـ ،ج ،18ص /245 :الطويس،

و"قد ارتبطت الفواصل القرآنیة

(الصابونی ،د .ت ،ج.)324 ،2

1407هـ ،ج ،3ص /518 :فضل اهلل،
د .ت ،ج ،8ص /311 :ابن عاشور،

د .ت ،ج ،21ص )175 :و سياق آياهتا

ومل تتحد( .طلب1422 ،هـ،)224 ،

و فواصل سورة النور من النوع الثاين.

بمعاين الرتاکیب و اآلیات ،فلم یقترص
القرآن علی رعایة حسن النظم فحسب ،و
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إنام کان االهتامم مع ذلك و قبله باملعنی".

ضمن مرحلتنی:

بعض املواضع یرتکب نوعان أو ثالثة

السورة إلی اآلیة  35وهي :ﭽﭙﭼ

(بلقاسم2009 ،م ،)1 ،و لذلك نری فی

أنواع من الفواصل ،فعلینا يف تناول
الفواصل أن نعتني بالداللة والسیاق
أو ً
ال ،ثم القواعد لکي يتعنی أسلوب

القرآن فی استعامل الفواصل ،فال خالف
يف أن الكشف عن عالقة الفاصلة القرآنية

بالسياق الداليل قد يظهر يف مواضع و
خيفى يف مواضع أخرى.

 -1-3أسلوب الفاصلة يف سورة النور:

ﭽﭶﭼ ﭽﮊﭼ ﭽﮟﭼ
ﭽﮫﭼ ﭽﯟﭼ ﭽﯩﭼ
ﭽ ﯶ ﭼ ﭽ ﰀ ﭼ
ﭽﰊﭼ ﭽ ﭯ ﭰﭼ ﭽﭽﭼ
ﭽﮍﭼ ﭽﮝ ﭼ

ﭽﮮﭼ

ﭽ ﯞﭼ ﭽﯨﭼ ﭽﯱ ﭼ
ﭽﰆ ﰇﭼ ﭽ ﰑﭼ ﭽﭶﭼ

ﭽ ﮔﭼ

ﭽﮢﭼ

ﭽﮬﭼ

ﭽﭩﭼ

ﭽﭻ

ﭼﭼ

إذا أردنا أن نوضح املیزات األسلوبیة

ﭽﯙﭼ ﭽ ﯭﭼ ﭽ ﰁﭼ

إلیها ضمن هذه االقسام :نسق الفواصل،

ﭽﮎﭼ ﭽﰂﭼ ﭽﭣﭼ

لفواصل سورة النور فعلينا أن نتطرق
مراعاة الفواصل ،اإلنزیاح ،و التجانس.

- 1- 1- 3نسق الفواصل

حروف الفواصل فی السورة تکون
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أو ً
ال :دراسة نسق الفواصل من أول

من نسق احلروف املجهورة ،و هی حروف

النون ،و املیم ،و الراء ،و الباء ،و الالم.
و لکن ال تقترص هذه الشبكات العالقیة

الصوتية عىل التامثل يف صفة اجلهر،
بل بينها عالئق صوتية أخری تزيد من

سنبینه
تالمحها يف النسق الصويت الذي
ّ

ﭽ ﮘﭼ ﭽ ﮦ ﭼ ﭽﰀ ﭼ
فقد برز فی هذه الفواصل صوت الغنة

(املو َّلدة من النون واملیم) الذي ينجم
عن خروج اهلواء من األنف ،من دون
انتظام ،فیقول أحد الباحثنی حول داللة
الغنة «كثر يف القرآن الكريم ختم الفواصل

بحروف املد واللني ،والنون ،وامليم،

وحكمة وجودها التمكن من التطريب«.

(املنشاوی1961 ،م ،اهلوامش و التعلیق،

أ.م .كربى روشنفكر

 )185فنحن نری ملمحا آخر جيمع

فویق الثنایا ،و خمرج املیم من بنی الشفتنی»

اجلهر ،إذ يتذبذب الوتران الصوتيان يف

الشفتان فی تلفظ املیم ثم ُفتحتا مع ًا ،و

بني الصوتني (املیم و النون) وهو ملمح
نطقهام ،كام أن خمرج النون َل َث ِوي ،وخمرج
امليم َش َف ِوي ثنائي ،ومها خمرجان متقاربان

مما يضفي عىل الصوتني تقاربا آخر ،فیقول
بعض الباحثنی حول جتمیع هذه الصفات

الصوتیة املذکورة فی املیم و النون «إن
العنقود الصويت الذي مجع بني امليم والنون

قد اشتمل عىل عالئق صوتية تتمثل بالغنة

و اجلهر و التقارب يف املخرج ،وهذه
العالئق حتول اختالف الصوتني إىل متاثل

(ابن جني2001 ،م ،جُ )52 ،1
فض َّمت

کل هذا یسبب كون املیم ذا قوة ،و هیبة

أکثر بالنسبة الی النون ،علی هذا األساس
یمکننا أن نقول حینام یدور القسم اإلنتهائی

للکالم حول اهلل عز و جل (أقواله ،أفعاله،

صفاته) ،یستفاد من املیم کفاصلة؛ مثل

ﭽﯜ ﯝ ﯞﭼ((( ،ﭽﰇ ﰈ ﰉ
ﰊﭼ ،ﭽ ﭮ ﭯ ﭰﭼ((( وحني
یدورالکالم حول اإلنسان یستفاد من

النون ايضا؛ مثل :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

يف املالمح الصوتية وتقارب يف املخرج».

ﮍﭼ((( ،ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

فکل يشء ذكرناه حتی اآلن یرتبط

ﭼﭼ((( فبهذا املنهج يمنح السياق

(عتیق ،د .ت.)6 .

بالفائدة املوسيقية للفواصل ،و لکن حول

الفائدة الداللیة قد قیل "النون صوت

یتمتع بقوة الوضوح السمعی لذا فهی تشبه

احلرکات (ّ )Vowels
ألن اهلواء معها

یتحرر من األنف مثل املیم (حممد علی،

2011م )111 ،مع ذلك فان امليم شفوي

و النون لثوي ،و «کان األصل فی خمرجهام
أن النون من طرف اللسان بینه و بنی ما

ﯙﭼ((( ،ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
((( ه��ذا ق��ول اهلل ،و ی��دل علی الشدة أیض ًا،
فلذلك قد ُاستفید من املیم.
((( "عذاب عظیم" فعل اهلل ،و حیتاج بالشدة،
لذلك ُیستعمل املیم.
((( الکذب هو صفة املخلوق
ُدرك
((( تکون اجلملة حول صفة اهلل و لکنها ت َ
من جانب املخلوق ،ف ُیستعمل النون فاصل ًة
ّ
ألن بیان اهلل عن صفاته خیتلف عن بیان
املخلوقنی.
ون» و « َت ْكت ُُم َ
((( کلمتا « ُت ْبدُ َ
ون» تشریان اىل فعل
اإلنسان.
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الصويت خاصية إيقاعية ذات طاقة تأثريية

تناسب األصوات مع املعنی
عىل املتلقي؛ و ُ

(األندلسی1986 ،م )25 ،مثل ربد و لبد

ثانی ًا :دراسة نسق الفواصل لآلیات

رمز و ملز أي أشار ،و جرف و جلف أي

األصوات املائعة واملجهورة (النون،

و الراء ال ُی َ
دغم يف األمثلة القرآنية إال

وفق النسق املتقدم ترتاح إليه األذن.

 37- 34و 64- 40؛ فتتابعت فیها
و املیم ،و الراء ،و الالم)؛ ﭽ ﮥ

ﮦﭼ ﭽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ ﭽ ﰋ

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﭼ ﭽ ﭠ ﭡ

أي أقام ،و ركد و لكد أي لزم وسكن ،و
قذف و أبعد (.أنیس1980 ،م)189 ،
مع الالم بسبب قرب املخرج مع االحتاد

يف الصفة؛ ألن كال منهام صوت متوسط

بني الشدة والرخاوة (أنیس1984 ،م،

ﭢ ﭣ ﭤﭼ فيجمع علامء

 )199- 198و أیضا حتققت بنی الالم

وامليم والالم والراء يف حزمة صوتية

"وأبدلوا الالم من النون يف (أصيالن(

األصوات واللغويون أصوات النون

واحدة و يطلقون عليها األصوات املائعة

الرنانة (أنیس )218 ،1984 ،أو أشباه
احلركات.

و النون عالقة تبادلیة و قال ابن جنی:

فقالوا :أصيالل (ابن جنی ،د .ت .م،2
 )5وما كانت هلذه العالقات املتبادلة بني
األصوات املشار إليها أن تتحقق لوال

ففی اآلیات ( /37- 34النور)،

التقارب املخرجي والتامثل يف املالمح

النون ،املیم ،الالم ،و الراء؛ فجاء النون

تناسب ًا و إنسجام ًا ایقاعی ًا فی هذه اآلیات.

ُتذکر األصوات األربعة هبذا الرتتیب:
144

ولقرب خمارجها يبدل بعضها من بعض».

و املیم بشکل تتابعی و تکلمنا سابق ًا عن
عالقتهام ،و اما بنی الالم و الراء فهناك

عالقة صوتية تبادلية أیض ًا کام قیل «أما
الراء فمنحرفة من خمرج النون إىل الالم

ملزية دجمها يف ظهر اللسان عند الكالم،

الصوتية ،و هذا التامثل و التقارب یسبب

–2- 1- 3مراعاة الفواصل

«قد ذكر بعض العلامء أن نظم اللغة

القرآنية قد خرج عن أصله يف بعض

املوضوعات مراع ًاة للفواصل القرآنية،
ٍ
ٍ
ِ
مالمح
الفتة،
صوتية
ذات
و فواصل
ٍ

أ.م .كربى روشنفكر

قد تعدل يف بعض األحيان عن صيغة

يكون خروجها عن النسق يف بداية السورة

يمثل جانب ًا من جوانب اجلامل الصويت

« )9و یعد العدول الصويت ،أدا ًة مجالی ًة،

إىل أخرى لتحقق توازن ًا و توافق ًا صوتي ًا
يمتع النفس» (عبد الرمحن2006 ،م،

 )47فنحن نشاهد هذه الرعایة املوسيقية
للفواصل مقرتنة بتخطي القواعد اللغویة.

فرعاية الفاصلة« لون من اجلامل املوسيقي

املؤثر و هو مما يقصد إليه النظم الكريم
أخذا باآلذان والقلوب (اخلرضي،

1409هـ1989 /م /323 ،نقال عن:

عبد الرمحن2006 ،م)47 ،؛ فعلی سبیل
املثال نحن نرى تقدیم املعمول علی

العامل يف قوله –تعاىل -؛ ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ

أو يف ثناياها أو يف هنايتها( .عتیق ،د .ت.
غایته جذب األسامع من خالل خرق

قواننی اللغة النموذجیة ،أو کرس اإلیقاع،
و ذلك لرفع الرتابة عن املتلقی بوساطة

التنوع و املراوحة بنی الکم التنغیمی أو

املغایرة اإلیقاعیة»(بلقاسم2009 ،م.)1 ،
نحن نری نوع ًا من هذا اإلنزیاح فی

اآلیتنی  39- 38عند جميء حرف الباء

املجهور االنفجاري بنی األصوات املائعة
(الالم ،الراء ،النون ،املیم) .یمکن أن
یرجع سبب االتیان هبذا احلرف املجهور

ﮮﭼ ،ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ،

إلی سیاق هاتنی اآلیتنی الذي یدور حول

ﮨ ﭼ ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ .أو

و ُیستفاد من حرف الباء للتناسب مع

ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ ،ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ
تقدیم املفعول علی الفاعل :ﭽﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ.

الثواب و العقاب هو جلب انتباه القارئ

املعنی و السیاق.

من املوارد األخری لالنزیاح استعامل

–3- 1- 3إنزیاح النسق الصويت أو

حرف املیم کفاصلة فی هنایة اآلیة  23من

من الظواهر الصوتية يف نسق الفواصل

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

العدول يف سورة النور:

القرآنية خروج فاصلة واحدة عن النسق

العام للسورة ،أو ملنظومة اآليات ،وقد

سورة النور ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮠ ﮡ ﮢﭼ و هذا علی رغم

سیاق اآلية و هو التکلم حول عذاب یوم

145

لغة القرآن الكريم ونظام الفواصل يف سوريت النور واالحزاب

القیام ًة ،فلالستدالل علی هذا االنزیاح

نعني التجانس اللفظي الذي َیصطلح

1.1يف هذه اآلیة یدور الکالم حول

فاهلاشمی عند تقسیم اجلناس و تعریف

 38و  39یدور القول حول الثواب

اتفق فیه اللفظان املتجانسان فی أربعة

یمکن أن نشری الی نقطتنی:

عقاب إثم واحد ،و لکن فی آیتی

و العقاب للمؤمن و الکافر ،فعلی
هذا یمکن أن نقول ّ
إن جزاء الذنوب
التی یرتکبها االنسان فی کل حیاته
أشد من جزاء فعل واحد.

أنواعه یقسمه عىل اجلناس التام و هو ما
أشیاء :نوع احلروف ،و عددها ،و هیئآهتا
احلاصلة من احلرکات و السکنات ،و

ترتیبها مع االختالف فی املعنی؛ و اجلناس
غری التام و هو ما اختلف فیه اللفظان

2.2کانت الفاصلة من أول سوة النور إلی

فی واحد أو أکثر من األربعة السابقة.

جاء النون فی التکلم عن فعل الناس

التجانس التام يف فواصل اآلیات

آیة  35حرفی النون و املیم فقط ،و

و قوهلم و املیم فیام یتعلق باهلل تعالی،

و العذاب األخروی کان من فعل
اهلل و لذلك ُذکر املیم کفاصلة إتباع ًا

للنظام اجلاری يف الفواصل ،و املیم

بالنسبة إلی النون ذو قوة أکثر کام قلنا
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عليه البالغيون باسم «اجلناس الناقص».

يف السابق.

- 4- 1- 3التجانس:

(اهلاشمی.)327 ،324 ،1387 ،

 ..:16- 15-14ﭽ ﮜ ﮝﭼ...
ﭽﮬ ﮭ ﮮﭼ ...ﭽ ﯝ ﯞﭼ

فالعظیم فی اآلية األولی بمعنی «شدید»
و فی الثانیة بمعنی «غری ممکن للصفح» و

فی الثالث بمعنی «عظیم أو کثری القبح».

و أیض ًا نری اجلناس الناقص فی فواصل

آیتی  62و  ...:63ﭽ ﮗ ﮘ ﭼ...

تربز ظاهرة إيقاع التجانس اللفظي يف

ﭽ ﮯ ﮰ ﮱﭼ فکلمتا «ألیم» و «علیم»

من القرآن الكريم ،و نعني هبذه الظاهرة

واحد .و هذان احلرفان املختلفان یقومان

كلامت الفواصل املتتابعة يف مواضع كثرية

ما يعرف باجلناس اللفظي التام ،و أیض ًا

بینهام اجلناس الناقص باختالف حرف
باإلیقاع التوافقي أیض ًا یعنی أن الصوتني

أ.م .كربى روشنفكر

املختلفني يف كلمتنی ینتميان إىل جمموعة

ﭽﯶﭼ []8ﭽﮍﭼ[/]13

األصوات املجهورة.

ﭽﰇﭼ[ ]19ﭽﮬﭼ[ /]24

صوتية واحدة ،و العنی واهلمزة كالمها من
- 5- 1- 3التکرار:

ﭽﭤﭼ[ / ]4 4 -4 3 -3 7
ﭽﯲﭼ[.]57-42

کان التکرار من العنارص املوسيقية و

 -2-3أسلوب الفاصلة يف سورة األحزاب:

لکونه خیدم القصیدة و یرتکها تسبح فی

أیض ًا ضمن أقسام :نسق الفواصل ،مراعاة

اإلنسجامیة و «أشار إلیه النقاد القدماء
انسجام و تناسق تام ،من خالل ارتباط

أجزاء الکالم و احتادها ،کام جعلوا للتکرار

معانی خمتلفة ختتلف مع حاجة الشاعر و

غرضه»( .صالح2011 ،م )17 ،فنراه
موضع االهتامم فی فواصل السورة حیث
نجده کثری ًا مثل:

تناولنا أسلوهبا يف سورة األحزاب

الفواصل ،اإلنزیاح ،و التکرار.

- 1- 2- 3نسق الفواصل:

تظهر املامثلة فی فواصل هذه السورة

و یالزمها األلف املدي مع التنوع يف
احلرف السابق هلا ،مثل… :ﭽﭲ ﭳ

ﭴﭼ…ﭽﮏ

ﮐﭼ…

ﭽﭶﭼ []2ﭽ ﮊﭼ[]3

ﭽﮜﮝﮞﮟﮠﭼ… ﭽﯛ ﯜ

ﭽﮫﭼ[ /]62 -33 -22 -20 -5

ﭨ ﭩﭼ… ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ

ﭽﭰﭼ[ -1 6 -1 5 -1 4 -1 1

املتكررة اجلميلة و هلا أثر مجايل نابع من

ﭽﯨﭼ[ ]17ﭽﮜﭼ[/]47

ﭽﰊﭼ[ /]59 -58 -18 -10
/ ]2 3ﭽﭽﭼ[ / ]5 4 -2 5 -1 2

ﭽﯟﭼ[/]9-6ﭽﭶﭼ[-21

/ ]6 4 -6 0 -3 5 -3 2 -2 8
ﭽﭙﭼ[/]27-1ﭽﭴﭼ[-38

/ ]3 9ﭽﮟﭼ[ / ]5 5 -4

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ… ﭽﭦ ﭧ

فهذه الظاهرة تسبب النغمة املوسيقية

اإليقاع فـ»حيس القارئ والسامع بأنه يقف
عند َمع َل ٍم من معامل السياق املتصل حتف به

روائع اإليقاع و روائع املعنی» (حسان،

.)297 ،1993

اختتام اآلیات باأللف املَدّ ی یعطی
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الفرصة للتامل و التأين و اهلدوء؛ فاهلل

ﭽ ﮇ ﮈﭼ .فزيدت األلف يف

هلم نتائج عملهم ،هلذا یأتی باأللف

السبيال) لتتساوى مقاطع السورة كلها،

تعالی یرید هناك أن ینصح عباده و یبنی
دی يف مقطعنی متوسطنی متتابعنی مع
املَ ّ

اإلتیان بحرکة الفتحة فی املقطع األول

وتتناسب فواصلها ،ألن مجيع فواصلها
َألِ ٌف.

جو
لکلمة الفاصلة ،لکی یمثل و یصور ّ
اهلدوء و السکون فیؤثر يف املتلقيَ :ح ِكيماً ،

األلف یعدّ فاصلة أصلیة للسورة،

رياَ ،ق ِليلاً ،
رياَ ،ق ِليلاً َ ،ن ِص ً
َش ِديدً اَ ،ي ِس ً

هذه الفاصلة و هي آیة  :4ﭽﭮ

رياَ ،و ِكيلاً َّ ،ر ِحيماً َ ،غ ِل ً
ريا،
يظاَ ،ألِيماً َ ،ب ِص ً
َخبِ ً

رياَ ،ت ْس ِليماً َ ،ت ْب ِديلاً َّ ،ر ِحيماً ،
رياَ ،ق ِليلاً َ ،كثِ ً
َي ِس ً
ريا،
َع ِز ًيزاَ ،ف ِري ًقاَ ،ق ِد ًيرا ،جمَ ِيلاً َ ،ع ِظيماً َ ،ي ِس ً
ريا ،و ...برصف النظر عن تکرار
َك ِريماً َ ،خبِ ً
هذه الفواصل و بالدقة يف هذه األصوات
و جتمعها فقط ندرك أن اإلیقاع قد جاء

متناسق ًا متوازن ًا حیمل بنی ثنایاه معاين
التأمل و الفرصة.

- 2- 2- 3مراعاة الفواصل:
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ختام اآليات الثالث (الظنونا ،الرسوال،

- 3- 2- 3العدول:

ولكننا نلحظ يف آیة واحدة ،العدول عن
ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

نحن نشاهد فی هذه السورة رعایة

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

ختام اآلية  10من سورة األحزاب وهو

املقصودة هی کلمة السبیل التي انزاحت

الفواصل أیض ًا .من أمثلتها قوله تعاىل يف
ﭽﮒ ﮓ ﮔﭼ ،ويف ختام اآلية

 66يف السورة املذكورة وهو ﭽﭾ

ﭿﭼ ،ويف ختام اآلية بعدها  67وهو

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ فالفاصلة

عن فواصل اآلیات األخری؛ فام هو سبب

هذا اإلنزیاح؟ .جییبنا الدكتور فاضل

صالح السامرائي بقوله :يف بداية سورة

أ.م .كربى روشنفكر

األحزاب [و يف هناية اآلية  ]4جاءت كلمة

السبيل بینام قد ختمت ما قبلها وبعدها

باأللف ،ويف أواخر سورة األحزاب
ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﭽ ﰂ ﭼ.

ثم التجانس يف (ی ،د ،ا):

ﭽﮛﭼﭽﭰﭼﭽﮬﭼ.

و يف(ی ،ر ،ا):

ﭽﭬﭼ ﭽﮃﭼ ﭽﯵﭼ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ

ﭽﭹﭼﭽﯿﭼﭽﮩﭼ

يف هذه اآليات عن هؤالء يف النار و

ﭽﭱﭼ

جاءت كلمة (السبيال) باأللف ،والكالم
يمدون أصواهتم فيها و یصطرخون ،و أما

يف أول السورة فليس هناك عذاب فجاءت

عىل حاهلا (السبيل).

- 4- 2- 3التجانس:

ﭽﯻﭼ

ﭽﭡﭼ

ﭽ ﮠﭼ ﭽﰀﭼ

ﭽﭨﭼ

ﭽﭩﭼ ﭽ ﭳﭼ.

و جتانس احلروف الثالثة(ی ،ل ،ا):

ﭽﭴﭼ ﭽﭟﭼ ﭽ ﮊﭼ

ﭽﯭﭼ ﭽ ﭤﭼ ﭽ ﯚﭼ

نری التجانس الناقص و ایقاعه أیضا

ﭽﰄﭼ ﭽ ﭿﭼ ﭽ ﮗﭼ

ﭽ ﭬﭼ و ﭽ ﯸ ﭼ /ﭽ ﮎﭼ

ﭽﮈﭼ.

بنی فواصل سورة األحزاب:

ﭽ ﮛﭼ باختالف حرف واحد .و أیض ًا
نری جتانس احلروف الثالثة (ی ،م ،ا) يف:

ﭽ ﭞﭼ ﭽ ﯖﭼ ﭽﭬﭼ

ﭽ ﯩﭼ ﭽ ﯱﭼ ﭽ ﯿﭼ
فهذه احلروف املتجانسة فی فواصل

سورة األحزاب أحدثت ایقاع ًا مجی ً
ال
یساعد يف التاثری يف املتلقي و تفهیمه.

ﭽﰓﭼ ﭽ ﭶﭼ ﭽ ﯩﭼ

- 5- 2- 3التکرار:

ﭽ ﰓﭼ ﭽ ﭙ ﭼ ﭽ ﯸﭼ

فواصل سورة األحزاب فتلعب دورا بارزا

ﭽ ﭟﭼ ﭽ ﯠﭼ ﭽ ﯸﭼ
ﭽﭸﭼ

ﭽﰀﭼ

ﭽﰌﭼ

ﭽﭿﭼ ﭽﯔﭼ ﭽﯜ ﯝﭼ

تشیع هذه الظاهرة شیوعا کثریا يف

يف انسجام آیاهتا و بث الفضاء املتناسق

باملضمون يف روح املخاطب .و نشاهده
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فی هذه الفواصل:

ﭽ ﭬ ﭼ [ /)34- 2ﭽ ﰌﭼ

قد عاجلنا يف هذا البحث نظام الفاصلة

[ /]40- ٥٤ﭽ ﯿ ﭼ [/)41- ٢١

يف کل من سوريت النور و األحزاب بصورة

ﭽﯖ ﭼ [-50- 43- 24- 5

دالالهتا فیهام؛ فحروف الفواصل يف سورة

 /]60ﭽ ﯵﭼ [/]30- 19- ١٤

لکن ال تقترص الشبكات العالقیة الصوتية

ﭽ ﯝﭼ [/]53- 35- 29- ٧١

 ]73-59ﭽ ﭟﭼ [-20- 18- ١٦

کاملة و سعینا إىل أن نکشف مجالیتها و

النور تکون من نسق احلروف املجهورة ،و

ﭽﯚﭼ [ /]49- ٢٨ﭽ ﭤﭼ

عىل التامثل يف صفة اجلهر ،بل بينها عالئق

ﭽ ﭱ ﭼ [ /]68- ٤٧ﭽ ﭴﭼ [-٣

تالحم هذه الشبكات يف النسق الصويت.

[.]58- ٣٦

من نوع املامثلة الذي یالزمه األلف املدي

[ /]62-٢٣ﭽ ﭹﭼ [/]65- ١٧

 /]48ﭽ ﮩﭼ [ /]55- ٢٧ﭽﭩﭼ

و هناك معنی داللی نکشفه حین ًا

و النکشفه حین ًا آخر .مث ً
ال بالتامل يف

فاصلة"قلی ً
ال" املتکررة نفهم ّ
أن "القلیل"

یستعمل حنی التکلم عن أهل الباطل

وعملهم
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4-4النتائج:

نحو:

ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭼ [سورة األحزاب ]16 :و ﭽﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ [سورة
األحزاب ]20 :فلهذه الکلمة التي

یتصف هبا أهل النقصان أثر داليل سلبي
وتکرارها یسبب التأکید و املبالغة األکثر

يف هذه السلبية.

صوتية أخری(الغنة و املائعة) تزيد من
و أما الفاصلة يف سورة األحزاب فتکون

مع التنوع يف احلرف السابق هلا ،و اختتام
اآلیات باأللف املدي یعطي الفرصة
للتامل و التأين و اهلدوء.

ثم شاهدنا فیهام دقائق أخری منها:

رعایة الفواصل :تراعي الفواصل

فیهام بالتقدیم و التأخری ،و االزدیاد.

اإلنزیاح :نری العدول عن نظام

الفاصلة فی السورتنی ألسباب داللیة و

سیاقية.

التجانس :نری فیهام التجانس التام و

الناقص لتقویة موسیقی الکالم و انسجامه

أ.م .كربى روشنفكر

و قوة تلقیه.

التکرار :التکرار املوجود فی السورتنی

یشدد املوسیقی و الرتابط و انسجام اآلیات.
املصادر و املراجع:

القرآن الکریم.

1.1ابن جني ،أبوالفتح2001( ،م) ،رس
صناعة اإلعراب ،حتقیق حممد حسن

إسامعیل ،أمحد رشدي عامر ،ط،1
بریوت ،دارالکتب العلمیة.

خصائص األسلوب فی سورة النمل،

مذكرة معدة لنيل شهادة املاجستري،
إرشاف األخرض مجعي ،جامعة اجلزائر،

کلیة اآلداب و اللغات ،قسم اللغة
العربیة و آداهبا.

7.7بلقاسم ،دفة2009( ،م) ،نامذج من
اإلعجاز الصوتی فی القرآن الکریم؛

دراسة داللیة.

8.8حسان ،متام1993( ،م) ،البيان يف

2.2ابن عاشور ،حممد بن طاهر( ،التا)،

روائع القرآن ،ط ،1القاهرة ،عامل

3.3ابن عطيه االندليس ،عبد احلق بن

9.9حکیمیان ،ابو الفتح1383( ،هـ.ش)،

ىف تفسري الكتاب العزيز ،حتقيق :عبد

قرآن ،نیمه دوم خرداد ،شامره ،177

التحرير و التنوير.

غالب1422( ،ق) ،املحرر الوجيز
السالم عبد الشايف حممد ،ط ،1بريوت،
دار الكتب العلمية.

4.4أنيس ،إبراهيم ،)1984( ،األصوات
اللغوية ،ط ،5مرص ،مكتبة االنجلو
املرصية.

الكتب.

القرآن و فواصل آیات ،گلستان

صص.25- 22

1010خرقانی ،حسن1375( ،هـ .ش)،
سجع و فواصل آیات ،علوم و معارف

قرآن ،شامره  ،3صص.55-25

1111اخلرضي ،حممد أمني1989( ،م/

5.5األهل ،عبد العزیز سید1953( ،م)،

1409هـ) ،من أرسار حروف اجلر يف

األولی ،أغسطس ،العدد .26-25 ،8

1212الرافعي ،مصطفى صادق1973( ،م/

موسیقی الفاصلة ،اآلداب ،السنة

6.6بزیو ،أمحد2007- 2006( ،م)،

الذكر احلكيم ،القاهرة ،مكتبة وهبي.

1393هـ) ،إعجاز القرآن و البالغة
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النبویة،ط،9بریوت،لبنان،دارالعربی.

جامعهى مدرسني حوزه علميه قم.

فواصل اآلیات بنی املعنی و النغم

سورة مریم ،دراسة لغویة شاملة ،کلیة

1313عبد التواب ،رمضان (1403هـ)،
املوسیقی ،منرب االسالم ،السنة
احلادية و األربعون ،حمرم ،العدد ،1

صص.16-14

اللغة العربیة بالقاهرة ،العدد ،20

اجلزء األول ،صص.332- 219

2020طويس ،حممد بن حسن( ،د .ت)،

1414الزركيش ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل،

التبيان ىف تفسري القرآن ،حتقيق :با

حتقيق حممد أبو الفضل ابراهيم ،ط،2

امحد قصري عامىل ،بريوت ،دار احياء

(1972م) ،الربهان يف علوم القرآن،
بريوت ،لبنان ،دار املعرفة.

1515الزخمرشي،

حممود

(1407هـ)،

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،

ط ،3بريوت ،دار الكتاب العريب.

1616السباعي،

بیومي

مقدمه شيخ آغابزرگ هترانى و حتقيق

الرتاث العربى.

2121عبد الرمحن ،مروان حممد سعید،
(2006م) ،دراسة أسلوبية يف سورة
الكهفُ ،قدّ مت هذه األطروحة

(1354هـ)،

استكامال ملتطلبات درجة املاجستري يف

دار العلوم ،السنة الثانیة ،ربیع األول،

عودة ،نابلس ،فلسطنی ،جامعة

الفاصلة و بداعة األسلوب ،صحیفة
العدد  ،1صص .38- 32
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1919طلب ،عيل أمحد (1422هـ) ،فواصل

1717الصابوين ،حممد عيل (د .ت) ،صفوة
التفاسری ،ط  ،5بریوت ،لبنان ،دار
القلم ،مکتبة جدة.

1818الطباطبائي ،سيد حممد حسني
( 1417هـ) ،امليزان ىف تفسري القرآن،
ط ،5قم ،دفرت انتشارات اسالمى

اللغة العربية وآداهبا ،إرشاف خليل

النجاح الوطنية ،كلية الدراسات

العليا.

2222عتیق ،عبد اهلادي (التا) ،األسلوبية
الصوتية يف الفواصل القرآنية ،جملة
املنارة ،جامعة آل البیت ،جملد،16

عدد.3

فحوى البحث
موسع خيوض فيه الباحث مسألة الوالية التشريعية
حبث استداللي َّ
مقارَنَ ًة بني ميدانني هما :املنظور الدي� والذي ورد تشريعه يف القرآن الكريم
و املفهوم السياسي من خالل ممارسات الرسول االعظم يف إدارة الدولة
االسالمية الفتية وما أمر به والةَ األمر من بعده أن يفعلوه.
وقد بدأ البحث مبدخل ّ
بني فيه الباحث منهج البحث وكيف اختذ
من القرآن الكريم سبيال للخوض فيه .ثم تدرج اىل ذكر معنى الوالية يف اللغة
واالصطالح والفقه االسالمي والفقه السياسي ثم دخل اىل املوضوع بعرض
التصور القرآني ملهمات الوالية .ومل يغفل الباحث االستفادة من األمثلة
توصل اليه.
التارخيية اليت تعضد آراءه وتعطي البحث جانبا تطبيقياً ملا ّ
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الوالية الترشيعية يف الرؤية القرآنية

مدخل يف الرؤية املنهجية:

مل ختتلف الصورة املبحوث عنها

نصوص القرآن سند ًا ألشد وجهات

يف عمق الدراسات القرآنية عن غريها

الفرق وفقهاء الرشيعة يف مسألة متشعبة

كثري ًا يف موضوع ((الوالية الترشيعية))

من الدراسات اإلسالمية املامثلة عندما
يكون البحث مطروح ًا للمناقشة كأداة من
أدوات التقويم املنهجي التأميل املؤدي إىل
الكشف عن احلقيقة يف البحوث القرآنية،
والسيام دراسة العقائد -كام يف موضوع
الوالية-من املفرتض منهجي ًا أن حتتكم
الدراسة إىل شواهد وأدلة أثبات من

نصوص القرآن وما صح من أحاديث

النبي ألهنا وثائق تعصم البحث من
االنحراف واالنزالق الذي سيؤدي

قطع ًا إىل خطأ قد يكون فاحش ًا يف بعض
األحيان ،وبدون ذلك يصبح البحث
القرآين يف كل أبعاده وأنامط فاعليته يف
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الترشيعية من املباحث التي تتخذ من

عداد البحوث التارخيية التي يمكن أن

تفرس بأسباب أخرى غري أسباهبا ،وهذا ال
يمكن أن يعطي تفسري ًا علمي ًا موضوعي ًا،

وهو ما ترفضه مباحث العقائد اإلسالمية،

والسيام املباحث القرآنية.

وملا كان منهج مبحث الوالية

النظر تعارض ًا ،والسيام عند متكلمي

يف مبانيها ،هي من أهم وأخطر املسائل
يف حياة املسلمني الدينية والسياسية مع ًا.
وهلذا كانت املهمة يف مباحث الوالية

حمفوفة بكثري من الصعاب مما سيتبني من
دراستنا لكل موضوع من موضوعاهتا

تفرتض منهج ًا متعدد االهتاممات مادام
القرآن يمثل املرجع األسمى لتصور مثل
هذه املباحث العقائدية.

لذا نجد النص القرآين غري النصوص

األخرى يلزم الباحث إلزام ًا منهجي ًا يف

معطيات بحثه لكون القرآن ال خيتلف
عليه اثنان ينظر أليه بوصفه وحي ًا ﭽﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠﭼ [سورة فصلت]42 :

وعىل الرغم من هذا التحديد تبقى الصورة
املنهجية ألداة التقويم غري فاعلة ،ما دامت

ال ختضع للنقد املوضوعي يف كل سياقات

البحث القرآين ،وهو ما تظهره معاين
الوالية التي هي أكثر النظريات الترشيعية

سامحة الشيخ موسى رايض نصار

ورود ًا يف القرآن ،ذكرت يف عدد كبري من

الدراسات التي تناولت قيام دولة اإلسالم

فقهي وآخر سيايس أشارة إىل السيطرة

واخلالفة ،واإلمامة ومنها ((الوالية))

اآليات بمدلول عام وبعضها بمدلول
واحلامية ،ومنها آيات تذكر أن اهلل ويل

املؤمنني وفيها آيات تذكر أن اهلل ورسوله
واملؤمنني -وهم أئمة أهل البيت عىل

رأي الشيعة -أولياء املسلمني(((.

كمفردة يف وصف احلكم ،كالدولة،
وهي مصطلحات مرتادفة ملعنى واحد
اقتضتها منهجية الدراسات املطبوعة
بطابع سياسة ((الدين والدولة)) ومن

الطبيعي أن يكون التعلق من قبل املسلمني

كل تلك اإلشارات التي جاءت ضمن ًا

باخلالفة عملي ًا واإلمامة نظري ًا هو الذي

يف رشوح املفرسين آلياهتا ،وما أستدل به

يف نظام احلكم وتصبح رمز ًا للسيادة

يف وصف احلقيقة التارخيية ،وذلك التوسع
أرباب الكالم استدالالً خاص ًا أو ما كان

يقوم عىل الربهان أو عىل االستقراء ،كل
ذلك مل يدخل موضوع الوالية الترشيعية

ضمن منهجية سياسية واضحة املعامل

بوصفها قاعدة دينية تؤسس لنظرية
سياسية ،كام تظهرها النصوص القرآنية يف
آيات الوالية ،ولكن ظلت تتمحور ضمن

آراء املفرسين يف مصنفاهتم بمصطلحات
قد يبتعد بعضها عن موضوع احلاكمية
وبعضها يقرتب ال يفي بالغرض لتأسيس

نظرية يف احلكم ،وظل وجودها قائ ًام يف
((( صالح أمحد العيل :الدولة يف عهد الرسول
ج 1ص.342

أبعد نظرية الوالية من أن تأخذ دورها
اإلسالمية نظر ًا ألمهيتها الروحية يف القرآن

بل هي احلقيقة والرس املستودع يف اإلمامة،
مما جعل نظريتها قادرة عىل التحرك يف
األوساط العلمية حتى استعملت كثري ًا

عند فقهاء الرشيعة لتعدد معانيها يف
دوائر الترشيع لكثرة ما ورد فيها من

نصوص حاكية ملعنى نظرياهتم الفقهية،

كان أكثرها نصيب ًا فرائض املواريث التي
تشكل انفتاح ًا عىل مباين املباحث الفقهية
األخرى حيث استحقت استثامر اجلهد

فيها حتى أوجدوا هلا اشتقاقات ساعدت
عىل تعدد تلك النظريات يف جمال القضاء
وإقامة احلدود وكفالة اليتيم والترصف
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بأمواله ،وغريها من املجاالت الفقهية

قدسية إال أن تكون هناك حكومة والئية

األبحاث الفقهية إىل الوالية السياسية التي

ونظر ًا للتداخل الواسع الذي ختتزنه

التي حتتاج إىل والية((( ومل تتعرض هذه

من شأهنا تدبري األمة يف شؤون احلكم ،وما
يتصل بالدولة ،بل هي أصل من أصول
العقيدة ،إال يف زمن متأخر جد ًا حتركت

بعض األقالم لوضع نظرية ((والية

الفقيه)) وهي الوالية العامة للفقيه يف
عرص الغيبة ،ولكنهم اختلفوا يف مباين
عملية االستدالل.

كلمة ((الوالية)) يف معناها القرآين بني
ما هو ديني عقائدي خاضع إىل أوامر اهلل
يف وحيه وما هو تنظيم سيايس خاضع إىل
تدبري ((الويل)) املكلف رشع ًا بواسطة

النص ،ملثل هذا املركب الثنائي يف نظر
البعض ال يعرب عن صورة الرتابط بني
الدين واحلكم ،األمر الذي أوجد جدلية

أذن هي ليس جمرد رؤية يف األحكام

يف أعامق الفكر الديني السيايس بني

عمل هبا أو إن شاء أمهلها ،وإنام نظام

استوعب ((نظرية الوالية الترشيعية))

الوالئية جاء هبا القرآن اذا شاء املكلف
حكم أختاره اهلل للمسلمني لتدبري شؤون
حياهتم ،وهي من احلقائق الترشيعية

املستعملة يف القرآن كاألحكام الرشعية
التكليفية األخرى ،لتكون الطاعة فيها
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إلقامة العدل بني الناس.

حمددة املعامل ال أحتامل فيها ،ما دام أمرها

مرهون ًا بمشيئة اهلل وبدونه ال يمكن أن

تقوم خالفة يف األرض ذات كيان ترشيعي
يستمد حكمه من القرآن ويتصف بحقيقة

((( أنظر العالمة احليل :تلخيص املراد يف معرفة
األحكام ص.286

علامء املسلمني أنتهى إىل خمزون علمي
وقد ارتبط ارتباط ًا مبارش ًا بالثقافة

القرآنية وخاصة اآليات املتحدثة عن
والية الرسول الترشيعية بوصفه صاحب

السلطة التنفيذية ،قوله تعاىل :ﭽﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ [سورة
األحزاب ]6 :وقوله تعاىل :ﭽﭱ ﭲ

ﭳ ﭴﭼ [سورة التغابن]12 :

إىل غري ذلك من اآليات املتضمنة معنى
الوالية ،بام تقتضيه والية األمة يف اإلمامة

املعصومة واحلاكمية السياسية.

سامحة الشيخ موسى رايض نصار

الوالية لغة واصطالح ًا

ومها لغتان أيض ًا يف الدولة وعند اجلوهري،

ملا كانت كلمة ((الوالية)) يدل

الوالية بالكرس السلطان وبالفتح والكرس

الواضح أن تكون اللغة مدخ ً
ال توضيحي ًا

مفردة ((ويل)) إىل معان متعددة قال :أن

معناها عىل احلكم لغة واصطالح ًا فمن
للبحث االستداليل حيث مفردة ((ويل))

وما أشتق منها استعملت استعامالً واسع ًا

إلظهار معاين تلك النصوص القرآنية
إلثبات مواردها املتعددة حيث أخذت
طابع ًا استداللي ًا تعرضت له كتب الفقه
والعقائد وتفاسري القرآن ولتوضيح ذلك

نذكر طرف ًا من داللتها اللغوية.

النرصة((( وقد توسع ابن منظور يف اشتقاق
من أسامء اهلل تعاىل ((الويل)) وهو النارص،

وقيل املتويل ألمور العامل واخلالئق القائم
هبا ،ومن أسامئه عزوجل الويل ،وهو مالك

األشياء املترصف فيها

(((

وعند اجلرجاين

الويل :فعيل بمعنى الفاعل ،وهو من

توالت طاعته من غري أن يتخللها عصيان،
أو بمعنى املفعول ،فهو من يتوىل عليه

أشارت املعاجم اللغوية إىل استعامل

إحسان اهلل وأفضاله ،ويتوسع اجلرجاين

بني أهل اللغة ،فكانت داللتها عىل معنيني:

وصفائه بحسب ما يمكن ،املواظب عىل

كلمة ((الوالية)) وما اشتق منها وشاع

يف مصطلح ((الويل)) وهو العارف باهلل

مها الفتح ،والكرس ،وكل منها حيمل داللة

الطاعات ،املجتنب عن املعايص واملعرض

والنرصة وبالكرسة األمارة والتولية ،ومها

ويرى أيض ًا ان الوالية :من الويل وهو

املعنى اخلاص به يقال :للوالية بالفتح املحبة

عند بعضهم أيض ًا لغتان بمعنى الدولة

عن االهنامك يف اللذات والشهوات.

(((

القرب ،فهي عنده قرابة حكم ّية حاصلة

وبالفتح والكرس النرصة ،وقال سيبويه:

يف الرشع :تنفيذ القول عىل الغري شاء الغري

وقال ابن السكيت :الوالية بالكرس السلطان

الوالية بالفتح املصدر وبالكرس االسم

(((

((( الطرحيي :جممع البحرين ج 1ص.455
((( الرازي :خمتار الصحاح ص.737

من العتق أو من املواالة ،وكذلك الوالية

((( اجلوهري :الصحاح ج 1ص 715حتقيق
مرعشيل.
((( ابن منظور :لسان العرب ج 2ص.822
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أو أبى ،والوالء أيض ًا هو مرياث يستحقه

واالعتقاد(((.

عقد املواالة(((.

امليزان قائالً :وإن ذكروا هلا معاين كثرية،

املرء بسبب عتق شخص يف ملكه أو بسبب
أما معنى الوالية يف لغة القرآن :وأن

ولكن األصل يف معناها ،ارتفاع الواسطة

اهلل تعاىل ويل املؤمنني فهي عىل ثالثة أوجه:

احلائلة بني الشيئني بحيث ال يكون بينهام

احلجة والربهان هلم يف هدايتهم.

من اليشء بوجه من وجوه القرب املعنوي

أوالً :إنّه يتوالهم باملعونة عىل إقامة

ما ليس منهام ،ثم استعريت لقرب اليشء

عدوهم
ثاني ًا :إنه وليهم يف نرصهم عىل ّ

كالقرب نسب ًا أو مكان ًا أو منزلة أو بصداقة

ثالث ًا :إنه وليهم ،يتوالهم باملثوبة عىل

طريف الوالية(.((1

وإظهار دينهم عىل أديان خمالفيهم كلهم.
الطاعة واملجازاة عىل األعامل الصاحلة

(((

البعد املعنوي للوالية

أو غري ذلك ،لذا يطلق الويل عىل كل من
أذن املحصل من معنى الوالية يف

موارد استعامهلا هو عالقة بني شيئني يف

بمقتىض التصور الداليل للوالية،

القرب املعنوي -بمقتىض القرينة -الذي

يف معناها -كام يتضح عند الراغب -هو

التدبري فيصبح استعامهلا املشرتك يف األمور

فقد ذكرت هلا معان كثرية ولكن األصل
االشرتاك املعنوي إذ قال :الوالء ،والتويل،

هو أن حيصل شيئان فصاعد ًا حصوالً ليس
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ويؤيد هذا التصور املعنوي صاحب

بينهام ما ليس منهام ويستعار ذلك للقرب
من حيث املكان ومن حيث النسبة ،ومن
حيث الدين ومن حيث الصداقة والنرصة

((( اجلرجاين :التعريفات ص 138حتقيق أمحد
مطلوب.
((( الطربيس :جممع البيان يف تفسري القرآن ج1
ص.365

يوجب نوع ًا من حق الترصف ،ومالكية
املعنوية يف حالة الترصف يف شؤون من

وليه يف األمور اخلاصة والعامة بحيث أن
ال يكون هناك مانع بينهام.

ونظر ًا لتوافر الدراسات ذات الرؤية

املنهجية يف أطروحة الوالية بشكلها العام
((( الراغب االصفهاين :املفردات يف غريب
القرآن ص.533

( ((1الطباطبائي :امليزان ج 10ص.88

سامحة الشيخ موسى رايض نصار

وإعطاء صورة ورؤية واضحة يرادفها

خيلفه غريه إال بعد فساد وال يته.

وما استغرقته األبحاث والدراسات إذ

هبا الفقهاء يف موضوع اإلرث وصريوها

وعي ملعطياهتا الدالة عىل بعدها املعنوي،
كانت فقهية أو كالمية ،فهي تكاد أن

ختتزن طاقة علمية سواء بوصفها اختالف ًا
اجتهادي ًا وفق املتطلبات الزمانية -كام هو

يف والية الفقيه -ام اختالفا حتكمه مقاييس

ختضع لضوابط العقل كام هو احلاصل يف
العقائد كل ذلك حددته الدراسات اذا

كانت فقهية أو كالمية.

الوالية يف املفهوم الفقهي العام

مثل هذه الوالية الفقهية اكثر ما ألتزم

قاعدة من قواعده ،وقد جاء عنه

((الوالء حلمة كلحمة النسب))

(((1

أراد

بذلك أن يبطل حلف ًا كان يف اجلاهلية عىل

أن يعاقد املحالف فيقول :هدمي هدمك
ودمي دمك وترثني وأرثك وينرصه عىل

احلق والباطل ،وقد أبطلت الرشيعة هذا

احلق واوجبت معونة املظلوم عىل الظامل

حتى ينتصف منه ،وجاء عن رسول

عىل أثر التداخل العلمي يف الفكر

اهلل أنرص أخاك ظامل ًا أو مظلوم ًا قالوا:

أهم قواعد الرشيعة ،درسها الفقهاء

يعينه ظامل ًا قال :أن ترده عن الظلم فذلك

اإلسالمي أصبحت نظرية الوالية من
واملرشعون ووضعوا هلا رشوط ًا وأحكام ًا
وميزوها بعناوين دالة عىل موضوعاهتا

املختلفة وجعلوا أحكامها ضمن الكثري

من النظريات الفقهية ،فكان منها ما جاء
بمعنى القرب والدنو الذي حيدد نوع ًا من

احلقوق والواجبات التي أعطيت للمتويل
بموجب رشوط يسمح له بموجبها ،بحق
الترصف وامللكية ،وتدبري شؤون اآلخرين

أومن وليهم عىل األصح وال جيوز أن

يا رسول اهلل هذا يعينه مظلوم ًا فكيف
معونة منك له(.((1

ملا أبطل اإلسالم التحالف اجلاهيل

أوجد التعاون املشرتك يف صيغة املعاقدة

إذا ما تعاقد رجالن فقال كل منهام
لصاحبه عاقدتك عىل أن تنرصين وأنرصك
وتدفع عني وادفع عنك وتعقل عني

( ((1أنظر العالمة احليل :تلخيص املراد يف معرفة
األحكام ص 285واجلصاص :يف أحكام
القرآن ج 2ص.176
( ((1اجلصاص :أحكام القرآن ج 6ص.187
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وأعقل عنك ،وترثني وأرثك كان ذلك

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

هلام ذو رحم أو نسب(.((1

 ]33ومن تلك األدلة والقرائن القرآنية

عقد ًا صحيح ًا يتوارثان بموجبه إذا مل يكن
هبذا الشكل من التعاقد يصبح احلكم

صريت الرشيعة الوالية عقد ًا اجتامعي ًا

باملعاقدة واملواالة ،وقد أتسع جمال الوالية

بام تقتضيه املصلحة حلفظ احلقوق

ثابت ًا يف الرشيعة بام تقتضيه قاعدة املرياث

يف األحكام الفقهية لكوهنا لفظ ًا مشرتك ًا
يترصف عىل وجوه كثرية منها والية الدم،
والوراثة ،ووالية الرقيق ،ووالية الصغري
الذي يترصف الويل بموجبه واليته عليه

يف تدبري أمره جلميع حقوقه املدنية واملالية
وكذلك والية اليتيم ألنه ييل أمر ماله

باحلفظ له والقيام عليه ،والية املجنون
إذا جن بعد بلوغه وويل

(((1

النرصة له

أن يترصف يف أمر املنصور له وتقويته يف

الدفاع عن نفسه ووالية احلب والعهد ،إىل

غري ذلك مما أشعرت به اآليات القرآنية،
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ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ [سورة اإلرساء:

يف الترصف وتدبري شؤون الغري كقوله

تعاىل :ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ [سورة مريم:

 ]6–5وقوله تعاىل :ﭽﮝ ﮞ ﮟ
( ((1الطويس :اخلالف ج 3ص.369- 368
( ((1الطويس :تفسري البيان ج 2ص.314

انتظمت فيه أحكام التعامل مع اآلخر
والواجبات والعمل عىل صيانتها بالتعاون

مع اآلخرين الذين ختصهم الوالية
بحسب قواعد الرشع الذي جوزت للويل
الترصف( ((1بمقتىض األدلة الرشعية.
الوالية يف الفقه السيايس

تبدوا معاجلة مسألة الوالية السياسية

يف النصوص الفقهية قدي ًام قدم املرجعيات

التأسيسية للفقه اإلسالمي ،فالصورة
التي تولدت من إشكالية الوالية يف حكم
األمويني الذين أكلوا الدنيا بالدين واحلقوا

الرضر باإلسالم واملسلمني ،وجد األمام
( ((1األول��ي��اء ك��ث�يرون :كالفقهاء العدول،
اآلباء ،واألجداد ،واألوصياء ،واألزواج،
وامل���وايل ،وال��وك�لاء ،فإهنم األول��ي��اء عىل
العوام واألوالد واملوىص له ،والزوجات
وامل�مال��ي��ك وامل��وك��ل�ين ،ول��ك��ن واليتهم
مقصورة عىل أمور خاصة عىل ما ثبت من
والة املر .أنظر الشيخ الرتاقي /والية الفقيه
ص 29تقديم ياسني املوسوي..
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الصادق148- 82 هـ765-702-م-

أجل سياسة املسلمني بام أمر اهلل تعاىل بال

الرصاع مع احلكم األموي الذي كان

لقوله وال تعدّ ٍ عىل امره ،فهم والة عدل

الوالية السياسية امتداد ًا لعمله الفقهي

أحياء ًا للعدل وإماتة لكل ظلم وجور

نفسه يف حلظة انعطاف مركزية يف سريورة

يعارصه فبادر إىل وضع قواعد فقهية ختص

التأسييس توضح إشكالية التعامل مع

الوالة ،فكان أول من وضع قواعد
الوالية يف الفقه السيايس ،حيث يراها من

أهم العوامل التي يمتد تأثريها يف املجتمع،

فقسمها عىل قسمني بحسب استعامهلا

املنعكس عىل نفوذها السيايس.

األول :واليـة والة العدل الذين أمـر

اهلل بواليتهم وتوليتهم ،وهم أئمة أهل

البيت.

الثاين :واليـة والة اجلور ،ثم والة

والهتم إىل أدناهم من موظفي الوالية ،إذا
كانوا والة عدل أو والة جور.

أما الغرض الفقهي الذي بسطه

األمام من هذه الوالية السياسية هو

أظهار االلتزام الديني بام ّ
حيل وحيرم عند
التولية واستعامل وظيفة الوالية استعامال

فعلي ًا ،فوجه احلالل من والية الوايل العادل
ووالته الذين يشغلون مناصب الدولة من

زيادة ونقصان يف ما أنزل اهلل به وال حتريف

يصح العمل معهم ،وذلك يف واليتهم

وفساد.

هذه الوالية الرشعية هي وحدها التي

ينبغي أن تكون معيار ًا تقاس به سياسة
الدولة ،يكون الساعي يف تقوية سلطاهنا

وتعضيد سياستها كالسعي إىل طاعة اهلل

مقوي ًا لدينه.

أما وجه احلرام -كام يراه األمام -من

والية والة اجلور ووالهتم فالعمل هلم
والكسب معهم إذا كان فعله قلي ً
ال يندرج

ضمن املعصية املغلظة ،بمقتىض تعضيدهم
للحكم اجلائر الذي يندرس بموجبه احلق
ويعيش يف ظله الباطل وتظهر وقائع الظلم

واجلور والفساد واإلفساد يف األرض،

من قتل املؤمنني لتدينهم وتبديل سنة
اهلل ورشائعه ،فذلك حيرم العمل معهم

ومعونتهم والكسب معهم إال يف حالة
الرضورة نظري رضورة الدم وامليتة

(((1

( ((1ابن شعبة احلراين :حتف العقول يف معرفة
آل الرسول ص.245- 244
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ويرى بعض الفقهاء إذا كان أتصاف الوايل

صور ًا شاخصة يف معانيها املتعددة وقد

أو اتصافه هبا اتصاف ًا جزئي ًا فحينئذ يكون

1.1الويل :يعني ولد ًا -قوله تعاىل:

اجلائر بالصفات املذكورة اتصاف ًا كلي ًا فعلي ًا

رشيك ًا مع الوايل يف املظامل إال إذا بذل

جهده يف أن يعمل بالرشع ما أمكن(.((1
التصور القرآين ألغراض الوالية

ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ملا كانت أغراض الوالية متعددة

ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ [سورة

مفهوما يتعلق بالعقيدة أو باجتامع أو

خفي يسأل ربه الولد عىل الكرب ،بعد ما

املعنى يف النص القرآين حك ًام كان أم

السياسة كل ذلك صوره القرآن بحيث
ارتبط كل منها بمنظومة من املعاين ،كان

التصور هلا هو األداة املفضلة يف أسلوب

القرآن املعرب بالصورة املحسوسة املتخيلة
عن املعنى الذهني واحلالة النفسية ،وعن
احلادث املحسوس واملشهد املنظور ،وعن

النموذج اإلنساين والطبيعة البرشية

مريم .]6- 5 :طلب زكريا بدعاء
وهن عظمه وأشتعل رأسه شيب ًا ،وفقد
األمل هو وزوجته ويئس االثنان من

األسباب التي تقتيض صريورة الولد،
وقد صار شيخ ًا كبري ًا وامرأته شاخت

وهرمت وخرجت عن سن الوالدة

وكانت قبل ذلك عاقر ًا.

(((1

2.2الويل :يعني الصاحب يف قوله تعاىل:

تظهر الصورة املعربة عن األغراض الدينية

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

وبمقتىض أدلة تلك الوجوه يف الوالية
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ورد يف تفسريها وجوه( ((1هي:

واالجتامعية والنامذج اإلنسانية ،وأحداث

تارخيية رصدها الوحي وأخرجها القرآن
( ((1األنصاري :املكاسب ج 1ص 36اهلامش
حتقيق السيد حممد كالنرت.
( ((1سيد قطب :التصوير الفني يف القرآن
ص.34

ﭽﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﯘﯙﭼ[سورة اإلرساء.]111 :

اآلية كلها ثناء عليه تعاىل وتنزيه من

الصفات السلبية فيها نفي ،الولد ،الرشك،
( ((1هارون بن موسى القارئ :الوجوه والنظائر
يف القرآن الكريم ص.197- 196
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والويل ،وال جيانسه يشء حتى يكون

وصداقة ،واآلية تنفي هذه األسباب

وأما الويل الذي يوصف به املؤمن فليس

احلياة الدنيا حيث تسقط كلها يوم ميعاد

له تعاىل موىل يلتجئ هو سبحانه إليه،
الوالية فيه هبذا املعنى بل بمعنى من يتويل
أمره ملحبة له تفضي ً
ال منه عزوجل ورمحة،

فغاير بني الواليتني ،أي مل يكن له ويل من
أهل الذل ،واملراد هبم اليهود والنصارى،
وكان النبي إذا أفصح الغالم من بني
عبد املطلب علمه هذه اآلية(.((2

املؤثرة يف التضامن والنرصة الواقعة يف

جزائهم يف يوم الفصل ،باستثناء الشفاعة

التي حتتاج إىل بعض أسباب النجاة وهو
الدين املريض ،فاآلية حتكي صورة ذلك

اليوم الذي يستبدل اهلل فيه الوالء القائم
يف الدنيا ألنه غري نافع يف اآلخرة بالوالء

القائم عىل األيامن يف اآلخرة وهو والء

3.3املوىل :يعني القريب ،قوله تعاىل:

النبي واألئمة وصالح املؤمنني فتتم

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ

4.4الويل :يعني رب ًا يف قوله تعاىل :ﭽﮞﮟ

ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭩ ﭪﭼ [سورة الدخان:
.]42- 41

شفاعتهم بإذن اهلل إنه العزيز الرحيم(.((2

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧﮨﮩﭼ[سورة األنعام.]14 :

القريب الذي له أن يترصف يف أمور

أظهرت اآلية االحتجاج استجابة

من يتوىل أمره ،فيدخل يف ذلك أبن العم،

عندما قال أهل مكة لرسول اهلل :يا حممد

قريبه ويطلق عىل من يتوىل األمر وعىل

والنارص ،واحلليف ،والعتيق وغريهم

ويشمل كل من له حق الترصف كقرابة
( ((2اآلل���ويس :روح امل��ع��اين ج 8ص184
وال���زخم�ش�ري :ال��ك��ش��اف ج 2ص701
والطربيس :جممع البيان يف تفسري القرآن
ج 6ص 446والطباطبائي :امليزان ج13
ص.226

لألسباب والدواعي التي من أجلها نزلت،
تركت ملة قومك وقد علمنا أنه ال حيملك

عىل ذلك إال الفقر فإنا نجمع لك من
أموالنا حتى تكون من أغنانا فنزلت اآلية.

( ((2البضاوي :أنوار النزيل وأرسار التأويل

ص 658والطباطبائي :امل��ي��زان ج18
ص.148- 147
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ومن أغراض اآلية الظاهرة أيض ًا أن

يتولون من دون اهلل آهلة كاختاذ العنكبوت

يف قوله تعاىل :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ إنام

كذلك من يدعون واليته ليس هلا إال

التعبري عن العبودية والتأله باختاذ الويل

تكون احلجة قائمة من جهة إنعامه تعاىل

باإلطعام ،والدليل عليه أنه تعاىل هو الذي
فطر

(((2

الساموات واألرض وأخرجها

من ظلمة العدم إىل نور الوجود ثم
أفاض عليها بنعم ال حيصيها إال هو منها

نعمة اإلطعام املعدة لبقاء وجود اإلنسان
وغريه( ((2عىل هذه األرض.

5.5الويل :يعني اإلله :قوله تعاىل :ﭽﭿ

أسم الوالية من غري مسمى كام أن بيت

العنكبوت كذلك.

6.6الويل :يعني العصبة قوله تعاىل:
ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ
[سورة النساء.]33 :

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

متيزت أحكام القرآن بميل الفت نحو

ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

املعلوم أن لكل موايل اإلنسان حق ًا ونصيب ًا

[سورة العنكبوت.]41 :

واألخوة واألخوات واألزواج وغريهم

ﮈ

رعاية األطراف املشرتكة يف املرياث إذ من

ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ

مما تركه القريب ،وهم اآلباء واألوالد

غرض اآلية تشبيه حال الكفار الذين

فيكون املراد باملوايل مجيع ما ذكرهتم

ﮆ
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بيت ًا إذ ليس له من أثار البيت إال أسمه

ﮇ

( ((2الفطرة :ابتداء اخللقة قال ابن عباس :ما
كنت أدري معنى الفطرة حتى احتكم إيل
أعرابيان يف بئر فقال أحدمها أنا فطرهتا
أي ابتدأت حفرها ،وأصل الفطرة الشق
ومنه إذا السامء انفطرت أي انشقت /أنظر
الطربيس :جممع البيان ج 4ص.279
( ((2ال��ط�بريس :جممع ال��ب��ي��ان ج 3ص42
والسبزواري :مواهب الرمحن ج 8ص.71

آيات املواريث فهم العصبة لصاحب
املرياث .
(((2

7.7الوالية يف الدين :قوله تعاىل :ﭽ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

( ((2ال��ط�بريس :جممع ال��ب��ي��ان ج 3ص42
والسبزواري :مواهب الرمحن ج 8ص.71
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ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

8.8املوىل :الذي يعتق قوله تعاىل :ﭽﮞﮟ

كان الوحي احد العوامل احلاسمة

ﮥﭼ) [سورة األحزاب.]5 :

ﮘﭼ [سورة املجادلة.]14 :

يف رصد الظواهر االجتامعية من حول
املسلمني يوم مل يكن لإلسالم قوة وال منعة
يدفع هبا عن املؤمنني ،وليس عند املسلمني
آنذاك رقابة عىل حترك الفئات الكفرية

فكان الوحي يرصد حترك الفئات املضادة

لإلسالم وخيرب هبا النبي فكانت فئة
من املنافقني يتولون اليهود ويفشون إليهم

أرسارهم وجيتمعون معهم عىل التآمر عىل
رسول اهلل ومن معه من املؤمنني فيكشف

الوحي ما يفعلون.

ﮠﮡﮢﮣﮤ

مما ال ريب فيه أن وجود عالقة ترشيع

قائمة بني الوحي والواقع االجتامعي
املعارص آنذاك من خالل أسباب نزول
اآليات الدالة عىل وجود مشكلة يف املجتمع

أو موقف يقتيض معاجلته يف ترشيع ،وكانت
مشكلة التبني مشكلة إنسانية قائمة يف األمم
التي سبقت اإلسالم كالروم والفرس،
وكانوا يرتبون عىل التبني أحكام الولد
الصلبي من التوارث وحرمة االزدواج

وغريها من العادات االجتامعية السائدة يف

أما غرض اآلية أشارت إىل عمل هذه

ذلك الوقت ،وقد أبطل اإلسالم هذا التبني

وصفتها ليس من املؤمنني يف أتباع الدين

وهم األولياء الذين أشارت أليهم اآلية

الفئة وحتركها -فهي عىل احلقيقة -كام

والوالية ،وال من اليهود وإنام هم يف دائرة
النفاق لتذبذهبم بني الكفر واإليامن ال
إىل هؤالء وال هؤالء ألهنم -كام أشارت

اآلية -تولوا قوم ًا من اليهود غضب اهلل

عليهم(.((2

( ((2الطويس :التبيان ج 9ص 552والطربيس:
جممع البيان ج 9ص.254

الذي عرف يف املجتمع اجلاهيل ((باملوايل))
((ومواليكم)) وقد شدد اإلسالم عىل حفظ

كرامة هذه الفئة من املوايل يف قوله تعاىل:

ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﭼ فال تنسبوهم إىل غري آباءهم بل
ادعوهم باألخوة والوالية الدينية( ((2ومن

( ((2الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ج16
ص.276
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منطلق هذه الوالية يتعامل اإلسالم مع هذه

ثم أرسل ذلك الكتاب مع امرأة تسمى

الوعي الديني لعملية التغيري االجتامعي

1010الوالية :يعني السياسة الدينية ،قوله

الفئة املغلوب عىل أمرها بام تقتضيه مظاهر
واجياد احللول هلذه الرشحية ما دام اإلسالم

له الدور احلاسم يف تغيري جمرى احلياة إىل

األفضل.

9.9أولياء :يعني املناصحة :قوله تعاىل:
ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ

[سورة املمتحنة.]1 :

تعاىل :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱﭼ [سورة املائدة.]55 :

جاء اخلطاب القرآين عن وعي

للحقيقة النبوية سواء من حيث سريورهتا
التوحيدية أو من حيث مرشوعية احلكم

من أوائل املسائل التي تثريها هذه

فيها ،وقد جاءت اآلية بلغتها الواضحة

عملية إخبارية رسية يكشف وجودها

وخصائصها الترشيعية كلها متثل حقيقة

اآلية املباركة كيفية تصدي الوحي إىل

وخيرب النبي بام يفعله بعض املهاجرين

وأسلوب بياهنا وسعة فضائها التعبريي
إيامنية واحدة مفادها أنه تعاىل ويل أهل

يف خلواهتم الرسية ،وهم يرسون املودة

األيامن ثم خصص الرسول والذين آمنوا

عىل رسول اهلل ألن مواالة األعداء تندرج

عىل كون هذه الوالية هي والية ترشيعية

إىل املرشكني من أهل مكة ،فعظم ذلك
ضمن سياقات متعددة أقل ما فيها الرصاع
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((صفية)) فأخرب جربئيل رسول اهلل بذلك.

والتوتر مع كفار قريش وقد تقتضيها

باملواالة ،فعرفت من داللة سياق اآلية
واحدة هي هلل سبحانه باألصالة وللرسول

والذين أمنوا بالتبع ،وبأذن منه تعاىل فهم

املواجهة احلربية ،وكان املراقب من قبل

أوىل بتدبر شؤون األمة بام تقتضيه سياسة

املهاجرين فأصبح املحور هلذا احلدث ،ملا

عليهم إال الطاعة املطلقة(.((2

الوحي ((حاطب بن أيب بتلعة)) وهو احد

كتب إىل أهل مكة أن رسول اهلل يتجهز
للفتح ويريد أن يغزوكم فخذوا حذركم،

دينهم وحكم اهلل يف مجيع أمورهم فله

( ((2ال��زخم�شري :ال��ك��ش��اف ج 1ص148
والطباطبائي :امليزان ج 6ص.14
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أما غرض اآلية هو أشارة إىل الوالئية

تدل عليه السنن والقوانني يف مسرية هذا

اهلل سلطة سياسية كفاية يف ذاهتا

كلها لسنة اهلل الكونية ليصح معها الترصف

الروحية الزمنية التي كان يامرسها رسول

ألن السياسة الدينية ال تقل ترشيع ًا عن

ترشيعات الدين ومن تلك الترشيعات

العامل األزيل بام فيه من كائنات خاضعة

يف كل يشء تقتضيه واليته تعاىل بحيث
يتعني هبا املخلوق املدَ بر ،كاإلنسان مث ً
ال بام

والية األمامة التي أشارت إليها اآلية والتي

قدر له من الوجود والبقاء كام تتعلق أيض ًا

حيث ينتظم هبا احلكم يأيت بحثها تباع ًا.

بام يرشع له من قوانني وأحكام يراعيها

اندرجت حتت ترشيع والية اهلل ورسوله
ثنائية الوالية

بنظام الترشيع وهو تدبري أعامل اإلنسان
بتطبيق أعامله عليها يف مسرية حياته

(((2

الوالية نظرية ثنائية بحسب املنهجية

االجتامعية لتنتهي به آخر املطاف إىل

ووالية ترشيعية ،ومها فرعان ألصل

لذا نجد هذه الوالية التكوينية أكثر

القرآنية ال ثالث هلام ،والية تكوينية،
التوحيد واالمتداد الطبيعي له ،وقد

عرف املفرسون وأصحاب الكالم هذين
ّ
الواليتني بام يناسب داللتهام عىل مسمياهتام

التكوينية والترشيعية ،وإن شئت سميتهام

بالوالية احلقيقية والوالية االعتبارية

سعادته أو شقائه.

من غريها ورود ًا يف القرآن بحيث تتضمن
معانيها الدالة عىل قدرته تعاىل يف الترصف
بشؤون خلقه كقوله تعاىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﭼ [سورة

(((2

السجدة ]4 :واملعنى أن اهلل وليكم الذي

اوالً :الوالية التكوينية :وهي والية

عىل سبيل املجاز ،ألن الشفيع ينرص

تكوين اخلليقة األزيل ،وتنظيم األسباب

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ

ومها- :

اهلل جلت قدرته الشاملة واملتعلقة بنظام
الداعية إىل علة التكوين واملسببات وما

( ((2الطباطبائي :امليزان ج 6ص.13

يتوىل مصاحلكم ،وشفيعكم أي نارصكم
املشفوع له ،مثال ذلك قوله تعاىل ﭽ ﭰ

[سورة البقرة ]107 :فإذا خذلكم مل يبق
( ((2الطباطبائي :امليزان ج 18ص.25
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لكم يف األرض ويل وال نصري( ((3ينرصكم

1.1قوله تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥﭼ تعليل

توصلنا إىل أصل التوحيد إىل وجود صلة

أولياء فيكون حجة الوجوب اختاذه

من دونه فتظل واليته تعاىل والية حق
وثيقة بني العبد وربه قوله تعاىل :ﭽﯴ

ولي ًا واجلملة -فاهلل هو الويل -تقيد

ﯵﯶ ﯷﭼ [سورة الكهف ]44 :وهي

حرص الوالية يف اهلل ،وقد تبينت

عىل خلق هذا العامل وأنشأ النواميس

فيه لقوله تعاىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ

مبدأ أسايس يف التوحيد تتميز بقدرهتا
الطبيعية وضبط أحكامها ووضع قوانني

حتكمها كلها جتري حتت واليته التكوينية
املحصورة يف ذاته األقدس قوله تعاىل:
ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ [سورة
الشورى.]9 :

احلجة عىل أصل واليته وانحصارها

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ

ﭩ ﭪﭼ واملعنى :انه تعاىل ويل
ينحرص فيه الوالية فمن الواجب

عىل من يتخذ ولي ًا أن يتخذه ولي ًا وال
يتعداه إىل غريه إذ ال ويل غريه.

2.2وقوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨﭼ

من خالل املفهوم العام ألدلة اآلية

حجة ثانية عىل وجوب اختاذه تعاىل

وال يزال مهيمن ًا عىل بعض األجناس

واملعاقب يوم القيامة هو اهلل الذي

وحججها يظهر لنا أن منطق الرفض كان

البرشية يف كل زمان ،ويف هذه اآلية يظهر
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لإلنكار السابق الختاذهم من دونه

احلوار أساس ًا للتعامل مع املنطق الرافض

بحجية األدلة وقد استنبط -صاحب

امليزان -من مقاطع اآلية أدلة عىل وجوب

اختاذه تعاىل ولي ًا دون غريه.

( ((3قوله تعاىل :ﭽﯣﯤﯥﭼتعليل لإلنكار
السابق الختاذهم.

وحده ولي ًا وحمصله هو املثيب

حيي املوتى فيجمعه فيجازهيم بأعامهلم
فهو الذي جيب أن يتخذ ولي ًا دون

أوليائهم الذين هم أموات غري أحياء

وال يشعرون أيان يبعثون.

3.3قوله تعاىل :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ
حجة ثالثة عىل وجوب اختاذه تعاىل
ولي ًا دون غريه ،وحمصلة أن من
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الواجب يف باب الوالية أن يكون

العبد وربه لكونه تعاىل أشعر بواليته

من يتواله وأموره ،واهلل سبحانه عىل

واملحسوسة بحيث شملت مجيع خصائص

للويل قدرة عىل ما يتواله من شؤون
كل يشء قدير وال قدرة لغريه إال
مقدار ما أقدره اهلل عليه وهو املالك ملا

ملكه والقادر عىل ما عليه أقدره فهو

الويل ال ويل غريه تعاىل وتقدس.

4.4قوله تعاىل :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

املطلقة من خالل عظمة آياته املرئية منها

عباده الذاتية وأحاسيس مشاعرهم القائمة
بموجب ارتباطهم الدائم بالوجود ،ألنه

تعاىل أقرب أليهم من حبل الوريد.

هذا القرب املعنوي هو الذي خصته

العناية التكوينية بالوالية من دون سائر

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ حجة رابعة

املخلوقات قال تعاىل :ﭽﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

وحمصل احلجة أن الويل الذي يعبد

الذي يتوىل أمر عباده املؤمنني ويملك

عىل كونه تعاىل ولي ًا ال ويل غريه،
ويدان له ،جيب أن يكون رافع ًا

الختالفات من يتولونه مصلح ًا ملا

قد فسد من شؤون جمتمعهم باعث ًا هلم

سعادة احلياة الدائمة بام يضعه عيهم
من احلكم ،وهو الدين ،واحلكم يف

ذلك إىل اهلل سبحانه ،فهو الويل الذي
جيب أن يتخذ ولي ًا ال غري(.((3

ﰉ ﰊﭼ [سورة الشورى ]44 :فهو

هلم النرصة واملعونة ملن أراد االجتاه

بعمله احتساب ًا ،لقوله تعاىل حكاية عن

يوسف :عىل وجه االعرتاف بأنواع
نعمته تعاىل يف تدبري امللك وسياسة البالد
وما عمله بعلمه وأظهر له الداللة عىل

علوم كثرية ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

وقد أختص اهلل واليته لذاته األقدس

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ

االتصال الروحي والقرب املعنوي بني

الدنيا واآلخرة،

ألن مضامني نصوصها تساعد عىل

( ((3الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ج18
ص22و .24

[سورة يوسف ]101 :أنت الذي تتوالين
بالنعمة يف الدارين

(((3

ومن مظاهر نعمة الوالية عىل يوسف
( ((3الزخمرشي :الكشاف ج 2ص.507
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خروجه من السجن واملجيء بأهله من

البدو وإيتائه من امللك وتعليمه من تأويل
األحاديث( ((3كل ذلك من مظاهر والية

اهلل عليه.

االحتجاج القرآين عىل من يتخذ
غري اهلل ولي ًا

أشار النص القرآين يف أكثر من سياق

وهنا يف اخلطاب القرآين تظهر أحدى

احتجاج ًا عىل بعض اجلامعات الذين

الغري ،ووجه االحتياج أظهار العجز أما من

((الوالية)) لعباده أنه هو الويل ال ويل

أهم مفارقات احلياة وهو االحتياج إىل
يملك أرادة القوة ويتحول العجز أحيان ًا إىل

نوع من اخلضوع املصحوب بالعاطفة أنت
الذي دبرت كل هذا وشملتني بعطفك

اختذوا أولياء غري اهلل وقد تكرر لفظ

غريه ،وهو يتوىل شؤون من يف األرض بام

يرتضيه هلم من ترشيع عن طريق الوحي
لتنتظم به حياهتم ،ولكنهم رفضوا واليته

ورعايتك ألين حمتاج إىل واليتك لكونك

جترب ًا واختذوا أولياء هلم غريه وجعلوا

وإنام غريك حمتاج أليك.

ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

غني ًا مطلق ًا ليس من صفاتك االحتياج،

له رشكاء وأنداد ًا يف الربوبية قوله تعاىل:

ومعنى ذلك أن واليته تعاىل شاملة

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ

وظاهر من وجود تلك الكائنات وعللها

هذا االنتامء إىل غري والية اهلل يعد إمال ًء
كاذب ًا يف اإلخالص ألوالئي فهو يقدم ومه ًا

حتوي قدرته يف شموهلا عىل كل خفي
وأسباهبا البعيدة والقريبة فيكون ترصفها
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وجوهبا واجب الوجود(.((3

بموجب قانون واليته تعاىل التكوينية التي

هي أكثر أتساع ًا ونشاط ًا من أي إدراكات
أخرى يف هذا الوجود لكوهنا أرادة مدركة
مطلقة مل حتدد بحدود ومل تتقيد بقيود

( ((3الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ج11
ص.249

[سورة الشورى.]6 :

مل تثبت حقيقته ،فأراد اهلل أشعارهم عىل أنه
مل يرتكهم يتخبطون يف غيهم ،فهو حيفظ
عليهم رشكهم وما يتفرع عليه من األعامل
السيئة ويراقبهم وال يفوته منها الكثري وال

( ((3حممود أبو الفيض املنويف :كتاب الوجود
ص.284
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القليل حيصيها عليهم وحياسبهم وليس

التشبيهية وهو أخراج املؤمنني من الكفر

واخلطاب موجه إليه وقد فوض إليه

اجلهل إىل بصائر العلم -ويرى الرشيف

عليهم رقيب ًا غريه ،أما صاحب الدعوة
إصالح أعامهلم وهدايتهم إىل طريق والية

احلق وليس عليه إال البالغ من غري أن

يكون مسؤوالً عن ارتكاهبم املنكر.

وقد يتضح مشهد االحتجاج أكثر يف

عملية اإلدخال واإلبعاد يف قوله تعاىل:

ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ [سورة الشورى.]8 :

أشارت اآلية إىل فريقني ،األول :وهم

املدخولون يف رمحته تعاىل وهم الذين
وليهم اهلل وهم حرص ًا باملؤمنني.

أما الفريق الثاين :الذين ال يدخلهم اهلل

يف رمحته ،فهم الذين ما هلم من ويل وال نصري

وهم املعاندون املنكرون لواليته تعاىل.

وقد ينضج مشهد االحتجاج أكثر يف

اإلخراج لقوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ
[سورة البقرة.]257 :

واملراد هبذا اإلخراج االستعارة

إىل اإليامن ومن الغي إىل الرشد ومن ظالم
الريض -من أحسن التشبيهات ألن

الكفر كالظلمة التي يتخبط يف دياجريها
القاصد ،واأليامن كالنور هيتدي به احلائر إىل

الطريق( ((3ومها صفتان متضادتان أحدامها
تقود إىل العلم واألخرى إىل اجلهل.

ثاني ًا :الوالية الترشيعية :وتسمى أيض ًا

بالوالية االعتبارية

(((3

وهي والية احلكم

والترصف ،وقد يستعار من الوالية القرب

املعنوي يف تويل األمر بعقد اختياري واقع
بني طرفني يصح الكل منهام حسب تقارهبام
الروحي وامتزاجهام النفيس بالترصف

والعمل عىل تدبري شؤوهنام فيكون أحدمها

تابع ًا واآلخر متبوع ًا يف العمل واملودة
واملحبة وسائر شؤون احلياة فإن دلت قربته

معتربة خارجية عىل التخصيص بيشء معني

تتبع وإال فيؤخذ باإلطالق .
(((3

( ((3الرشيف الريض :تلخيص البيان يف جمازات
القرآن ص.15
( ((3الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ج6
ص.13
( ((3السبزواري :مواهب الرمحن يف تفسري
القرآن ج 5ص.191
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هذا ما يقتضيه تعريف الوالة عموم ًا،

هي هلل تعاىل ال رشيك له يف ربوبيته،

تعاىل وهي الوالية احلقيقية لقوله تعاىل:

أوالً وبالذات عىل اإلطالق ،هي احلاكمية،

أما األصل يف الوالية الترشيعية فهي هلل

ﭽ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [سورة الشورى]9 :

ويف اآلية جواب رشط ملا اختذوا أولياء
من دونه تعاىل وهو سبحانه الويل احلقيقي
القادر عىل كل يشء متجاوزين والية

اهلل تعاىل ومتخذين أولياء من األصنام
وغريها ﭽ ﯣ ﯤ ﯥﭼ جواب رشط
مقدر أي إن أرادوا ولي ًا بحق فاهلل تعاىل هو

والوالية الوحيدة التي حيكم العقل هبا
(((3
ً
فضال عام تقتضيه املصلحة
بالرضورة

من ترشيع يف االجتاه الديني التعبدي

الواقع يف عامل التكليف واملجازات عن

طريق الوحي إىل أنبيائه ،فتكون والية
اهلل الترشيعية التي أسندها لذاته تعطي

مدلوالً ترشيعي ًا قائ ًام عىل صحة الترصف

الويل بحق ال ويل بحق سواه عز وجل(.((3

ألنه سبحانه أوىل بعباده وأحق من غريه يف

ثم جيعلها ملن يشاء من خلقه بالنص

واليته تعاىل مترصفة يف األمة قائمة عىل

فالوالية له تعاىل عىل طريق األصالة

فاملنصوص عليه يكون ملزم ًا يف تسيري
شؤون من يتوالهم ،وقد امتألت السور

القرآنية بأنواع احلوار القرآين بني اخلالق
ورسله وبني األنبياء واملرشكني وبني
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وحاكميته ،وواليته وال والية ألحد غريه

املؤمنني والكافرين ومل يكتف القرآن
بذلك حتى أسس هلا منهج ًا واضح ًا حتت

مظلة احلكم.

تدبري أمورهم وترصيف شؤوهنم فتكون
احلكم والقضاء يف أتباع رشيعته بام فيها

من هنج قويم لقوله تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [سورة اجلاثية:
 ]19–18فأوجب اهلل تعاىل هبذه الرشيعة

فاحلاكمية املطلقة عىل الكون والعامل

دين ًا قي ًام خيص قواعد العبادات ومنهج ًا

( ((3اآلل��ويس :روح املعاين يف تفسري القرآن
العظيم والسبع املثاين ج 13ص.16

( ((3شمس الدين :نظام احلكم واإلدارة يف
اإلسالم ص.394
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ترشيعي ًا خيص قواعد املعامالت ،وك ً
ال من

منزلة عن طريق الوحي إىل أنبيائه
أحكامها ّ

وجوهبام التعبدي ،ألنه أمر قطعي الداللة

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

الترشيعني ال ينفصل عن اآلخر يف حالة
لقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭼ [سورة األحزاب.]36 :

القرب املعنوي يف واليته تعاىل

الظاهر من معنى الوالية الترشيعية

يف بعض موارد استعامهلا بحسب أدلة
الترصف الواردة يف معناها يمكن أن تكون

نوع ًا من القرب املعنوي الذي يعطي
شك ً
ال متميز ًا من أشكال الترصف يتفق
وروح الترشيع القائم عىل تدبري احلكم
الذي يعود عىل املجتمع بالنفع العام

لكون واليته الترشيعية منحرصة بذاته
تعاىل كام يرصح هبا القرآن ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﭼ [سورة يوسف ]67 :فتكون الوالية

ورسله لقوله تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﭼ [سورة البقرة.]213 :

من ألطاف واليته تعاىل بعث األنبياء

الذين خص به عباده إلقامة حكم اهلل

يف األرض بام أنزل أليهم من الكتب

التي رشعت أحكامها يف قواعد الدين،
واألصول التي يتم هبا التكليف فيصح

الثواب والعقاب.

أما وجود الترشيع وسبب ظهور

احلكم املبني وجوده أص ً
ال عىل التنازع وهو
االختالف احلاصل بني الناس ألسباب

املطلقة هلل تعاىل ومنها تتفرع إىل النبي

خارجية منها البغي واحلسد يف موارد

وتتضح واليته الترشيعية تباع ًا عن

علة سبب بعث األنبياء وأنزل الكتاب

حيملونه من رشائع وقوانني رشعت

( ((4الفخر الرازي :التفسري الكبري ج 6ص.16

ومن ثم لالئمة املعصومني.

طريق إرسال الرسل وبعث األنبياء بام

احلياة( ((4التي أشارت أليها اآلية ،لذا كان

ليكون رافع ًا لالختالف وهادي ًا للناس،
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وقد اعز اهلل نبيه بكتابه إذ قال عىل لسانه:

لقوله تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﭚﭼ [سورة األعراف]196 :

البقرة.]213 :

الترشيع قصد يف ترشيعه رفع االختالف

األمور الدينية ومعارفها األخالقية

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ

فالكتاب بام يضمه من أحكام هو مصدر

وإسعاد الناس يف الدنيا واآلخرة ،فكل

حكم من أحكامه يرتتب عليه جزاءان:
األول جزاء دنيوي وهو احلكم الصادر

بحق الفاعل ،والثاين :جزاء أخروي وهو

املثوبة أو العقوبة املرتتبة عىل نوع احلكم.

فالكتاب بأحكامه يكون رافع ًا

لالختالف الذي يقع بني الناس وال يمكن
رفع االختالف إال أن تكون هناك سلطة

تنفيذية عىل رأسها نبي أو أمام.

الثاين :االختالف الفكري يف توجيه

والسياسية لقوله تعاىل :ﭽﮒ ﮓ

ﮔﭼ-أي الكتاب -ﭽﮕﮖﮗﭼ-
أي علموا الكتاب -ﭽ ﮝ ﮞﭼ وهذا

االختالف الحق بالكتاب متأخر عن
نزوله ،واملختلفون هبذا االختالف علامء

الكتاب ومحلته دون مجيع الناس فأحد

االختالفني غري األخر ،أحدمها اختالف

عن بغي وعلم واآلخر بخالفه(.((4

هكذا إذن تتضح الوالية الترشيعية

وهذا االختالف وأن كان ظاهرة

املطلقة هلل تعاىل بوصفها امتداد ًا معنوي ًا

املختلفة إال أنه يؤدي ظهوره إىل فساد يف

النص القرآين إىل النبي ثم من بعده

اجتامعية مبعثها التنازع يف موارد احلياة
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ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ [سورة

الطبع واختالف يف الرأي ،وقد ظهر يف
اآلية اختالفان:

األول :االختالف الفطري الناتج عن

املقومات احلياتية يف الديمومة وتنازع البقاء
القائم بني الناس ،وهذا حيتاج إىل كتاب

يتضمن الرشيعة التي تبني وجه االختالف

لفكرة التوحيد ،ومنها تتفرع بحسب

إىل األئمة املعصومني من أهل بيته فتكون

والية اجلميع مرجعها ﭽ ﯵ ﯶ ﯷﭼ

[سورة الكهف ]44 :وهو ما استفاض
من النصوص القرآنية فكل من والية

( ((4الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ج2
ص.125
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الرسول ووالية األمام تستظل بظل والية

فالدولة يف اإلسالم وأن تعددت

أخرى ملن دون اهلل تعاىل فالبد من دليل

نظر القرآن دولة العقيدة املتمثلة يف ويل

اهلل تعاىل هي األول واآلخر ،وكل والية

قطعي يدل عليها وما مل يدل دليل من هذا
القبيل فال والية ألحد عىل أحد وال والية

ألحد عىل يشء يف عامل اإلنسان والطبيعة،
وهذا هو األصل األول يف باب الواليات،

وهو أمر مسلم به من الناحية الفقهية

والكالمية(.((4

والية الرسول املطلقة

نظريات أنواع احلكم فيها فاهنا تظل يف
األمر الرشعي يف الدولة املنصوب من

اهلل تعاىل وهو النبي وال رشيك له يف
واليته وحاكميته من بعده إال من دل عليه

الدليل.

وتؤكد اآليات القرآنية هذه الوالية-

كام تقدم -هلل باألصالة وللرسول واملؤمنني
بالتبعية كقوله تعاىل :ﭽﯥ ﯦ ﯧ

أن أهم خصائص منهج الوالية

ﯨ ﯩ ﯪﭼ [سورة املائدة]55 :

القرآنية التي أنجزت يف ظل نظرية الوالية

خص أصحاب الوالية يف اآلية ﭽﯥ

الترشيعية الذي يتضح من خالل الدراسات

الترشيعية التي متيزت بخصوصية نظام

فالنص القرآين احتفظ بقوة الدليل الذي

ﯦ ﯧﭼ سبحانه وكذلك ﭽﯨ

احلكم يف اإلسالم ،والذي من مقاصده

ﯩ ﯪﭼ وهم الذين خصهم دليل

ضمن سلطة الوالية الترشيعية التي جاء

وتبع ،وملا كان حرص الوالية يف اهلل تعاىل

العليا بناء دولة ذات أبعاد دينية واجتامعية

هبا القرآن فهي القاعدة لتنظيم الدولة

األيامن ،فيكون يف الكالم القرآين أصل

لكون احلرص باعتبار إنه سبحانه هو الويل

واملرجعية العامة هلا كام يأمر اإلسالم

أصالة وحقيقة ثم إثباهتا لرسول اهلل

التحزب والتكتل.

ورسوله والذين آمنوا حيث اسند اجلميع

وينص القرآن وليس األختيار الباعث عىل

( ((4شمس الدين :نظام اإلدارة يف اإلسالم
ص.394

وللمؤمنني بالتبع

(((4

فتكون والية اهلل

إىل قوله :ﭽ ﯦﭼ وحيث ظاهر كون
( ((4اآللويس :روح املعاين ج 3ص.333
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الوالية يف اجلميع بمعنى واحد ،وهو ما

وخص هبا نبيه هي الوالية الترشيعية

مقطع ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ حيث

ختصهم واحلكم يف ما اختلفوا فيه وأمرهم

يؤدي ذلك أيض ًا قوله تعاىل يف اآلية التالية
يشعر أو يدل عىل كون املتوالني مجيع ًا
حزب اهلل لكوهنم حتت واليته فتكون
والية الرسول والذين آمنوا إنام هي من

سنن والية اهلل( ((4وقد حتدثت النصوص
القرآنية عن والية الرسول قوله تعاىل:

ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ
[سورة األحزاب.]6 :

بأتباعه وإطاعته يف قوله تعاىل :ﭽﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﭼ [سورة النساء ]64 :وهناهم عن
خمالفته وأتباع غريه فقال :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ
[سورة األعراف.]3 :

تعددت آراء املفرسين يف هذه اآليات

ذكر بعض املفرسين أن هذه اآلية

ولكن أغلبها أعطت معنى الترصف

فقد أعطاه

ملصلحة املسلمني ،فكان من مضامني

نزلت يف والية النرصة واإلمرة وعن األمام

الباقر يعني هبا األمارة

(((4

اهلل الوالية املطلقة -كام تقدم -وجعله

أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأحق يف تدبري
شؤوهنم وحكمه أنفذ عليهم من حكمهم

عىل أنفسهم( ((4فأمرهم اهلل بإتباعه.
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التي تنتظم فيها مسالك الترشيع التي

هذه الوالية التي ذكرها اهلل يف اآلية

( ((4الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ج6
ص.12
( ((4الكليني :أص��ول الكايف ج 1ص288
والربهان :ج 3ص.291
( ((4الطويس :التبيان يف تفسري القرآن ج8
ص.317

يف الشؤون التي يتحقق هبا النفع العام
وجوهبا عليهم مث ً
ال إذا دعتهم أنفسهم
إىل اختاذ القرار يف أمور اقتضتها املصلحة

العامة للدين والدولة كان النبي

أوىل هبذا القرار من أنفسهم حيث معنى
واليته رجحان اجلانب الديني الذي

من صفاته العصمة لو دار األمر بني النبي
وبني أنفسهم كان جانب النبي أوىل

باملؤمنني من أنفسهم

(((4

وأقرب إليهم

( ((4الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ج16
ص.276
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منها إلصالح حياهتم بخالف النفس فإهنا

تقتضيه هلم رشيعة السامء يف مجيع شؤوهنم

من املؤمنني جيب أن يكون أحب أليهم من

واليته إىل والية اهلل تعاىل لقوله :ﭽ ﯸ

أمارة بالسوء ،وإذا كان هبذا القرب

أنفسهم(.((4

فيكون املعنى املراد من واليته هو

القرب املعنوي الذي يوجب نوع ًا من
الترصف والتدّ بر ألمور عامة اقتضتها

مصلحة الدين وسياسة الدولة التي هي
اختبار ما أختاره اهلل ورسوله من ترشيع

لكونه فوق كل اختيار ،حيث مل يكن
ألي اجتاه آخر غري هذا االجتاه املرشوع أن

يكون بدالً لواليته التي أوجبت الرشيعة
طاعتها ،وأمرت األمة املسلمة بإتباعها
لكون حكمها هو العدل وقوهلا هو الفصل

لقوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

فله عليهم اإلطاعة املطلقة حيث ترجع
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ [سورة

النساء.]59 :

حكم أتباع والية الرسول

عرب اخلطاب القرآين عن وحي ملا

حيدث حول الرسول من أحداث حتتاج إىل

ترشيع فأمر اهلل بأتباع واليته سواء من حيث

قدسيتها النبوية أو من موقعها الترشيعي

فكان اخلطاب موجه ًا إىل النبي ويشاركه

فيه أمته ليشعره بواليته املطلقة قال تعاىل:

ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ [سورة

ﭠﭼ [سورة األحزاب ]36 :وقوله

اجلاثية.]19- 18 :

ﯡ ﯢﭼ [سورة املائدة.]49 :

األهواء فحسب ،وإنام فيه أرشاد املؤمنني

تعاىل :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ليس يف اخلطاب القرآين حتذير من

فأوجب اهلل لنبيه الوالية عىل األمة

عىل أتباع طريق الرشيعة التي خص اهلل

القرآن وأتباع رشيعته وثاني ًا احلكم فيهم بام

األتباع خيص النبي يف رشيعته الثابتة

حلملهم أوالً عىل االعتصام بحبل اهلل وهو

( ((4اآللويس :روح املعاين ج 11ص.129

هبا النبي وأمته يف األمر الوجويب يف
وما يوحى له من أحكام الدين وأن ال
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يتبع األهواء املبنية عىل اجلهل أو املخالفة

عىل الرساء والرضاء ألهنم ارتضوه هلم

أما أحكام الرشيعة العامة فأنه مكلف

تنور قلوهبم املؤمنة ووالية رسوله
تعاىل ّ

مرشعة إىل املسلمني عامة ال خيتص
ألهنا ّ

تعاىل عليهم( ((5فيستحق الشكر منهم عىل

ألصل الترشيع(.((4

بإتباعها والعمل هبا كسائر أفراد األمة
هبا أحد دون آخر ،فهم أمجعهم مكلفون
بأتباعها ألهنا من عند اهلل ،لذا جاء األمر

باتباعها والنهي عن والية الظاملني وإتباعها
وإبعادها عن والية اهلل ألن الظاملني -كام

جاء -بعضهم أولياء بعض ،فال يصح

انضاممهم حتت والية الرسول المتزاجها
روحي ًا وحك ًام بوالية اهلل الترشيعية التي

وضع القرآن قواعدها.

وقد يظهر من معنى اآلية املقارنة بني

الواليتني ،وإظهار عجز والية الظاملني
ألهنم غري قادرين عىل عمل يشء يف الدنيا
وال يف آلخرة حيث ال ويل هلم يساعدهم
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عىل واليتهم ليعصمهم من خطر املعايص
املقرتفة يف ما بينهم أما والية املؤمنني فإن
اهلل هو وليهم ونارصهم وهم موالوه

(((5

( ((4الفخر ال���رازي :التفسري الكبري ج27
ص.265
( ((5الفخر ال���رازي :التفسري الكبري ج27
ص.265

ولي ًا عىل كل حال من أحواهلم فواليته
هدى ييضء طريقهم ورمحته أنعمها اهلل

النعمة.

ويظهر من اآليتني:

أوالً :أن النبي مكلف بالدين

كسائر األمة.

ثاني ًا :أن كل حكم عميل مل يستند

إىل الوحي ومل ينته إىل اهلل فهو من أهواء
اجلاهليني غري منتسب إىل العلم.

ثالث ًا :أن اهلل ويل الذين يتبعون دينه

ألهنم متقون واهلل وليهم والذين يتبعون

أهواء اجلهلة ليس اهلل تعاىل ولي ًا هلم بل

بعضهم أولياء بعض ألهنم ظاملون

(((5

والظاملون بعضهم أولياء بعض فاتبع دين
اهلل يكن لك ولي ًا وال تتبع أهواءهم حتى
يكونوا أولياء لك ال يغنون عنك من اهلل

شيئا.

( ((5الطويس :التبيان يف تفسري القرآن ج9
ص.256
( ((5الطباطبائي :امليزان يف تفسري القرآن ج18
ص.167- 166
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االرتباط الروحي بوالية الرسول

صفات متضادة فتكون صفة الفجور فيها

ملا خص اهلل والية رسوله باملؤمنني

مثار ًا للجهل والضالل وشقاء اإلنسان

املعرفة ورس احلياة التي من أجلها قامت

احلرة التي هي مبعث خري اإلنسانية ،ولذا

أختار منهم أنفسهم ألن النفس مبعث
الرشائع يف األرض ،وبرتويضها عىل
املعارف وهتذيبها عىل األخالق يتم كامل
اإلنسانية وعليها يعتمد اإليامن أساس ًا

للعمل الصالح الذي يرفعه املؤمن إيامن ًا
منه وتقوى وذلك بمراقبته املتواصلة

((لنفسه اللوامة)) بالتعبري القرآين
وأخضاعها باملجاهدة وهي التي تفرض

شكل اإليامن الذي يتخذه عقيدة ،وهذا
املعنى القائم عىل معرفة النفس حتدث عنه

القرآن قائالً :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

وصفة التقوى تظل مهبط اهلدى واإلرادة

جاء ارتباط والية الرسول بنفس
املؤمنني ارتباط ًا روحي ًا فض ً
ال عن ارتباطها

الترشيعي ،ملا للنفس من أمهية يف األمور
الدينية التي تكون أرادة األعامل فيها

قائمة عىل التكليف حيث كل مؤمن يظل

خاضع ًا لرقابة نفسه وحماسبتها ،ولذلك
أخضع أئمة التصوف النفس لرتبيتهم
اخلاصة للتوصل إىل معرفة اهلل وكشف
احلجاب للوصول إىل تلك املعرفة.

وعىل هذا االجتاه يكون حكم تقديم

النفس عىل غريها ليس يف املفهوم الروحي

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ [سورة الشمس:

فحسب وإنام يف املفهوم الترشيعي فيصبح

فيكون طريق اإلهلام للنفس ،املعرفة

عىل اآلباء لقوله(( :أبدأ بنفسك ثم

املقابلة يظهر التضاد فيكون الفالح هو

مث ً
ال ال جيب عليه رصفه إىل األب إذا كانت

.]10–7

الفطرية حلالتي الفجور والتقوى وبقرينة

الظفر أما اخليبة فهي اخلذالن ،وكالمها
أمران ذاتيان يتعلقان يف مسرية تربية
النفس وصفات األفعال فيها ،وهي

احلكم مقدم ًا عىل أي حكم خيصها حتى

بمن تعول)) ولذا فان املحتاج إىل القوت
نفسه حمتاجة إليه( ((5وعىل هذا يكون حكم
( ((5الفخر ال���رازي :التفسري الكبري ج25
ص.195- 194
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والية الرسول أوىل هبم من أنفسهم وأحق

ويف بعض األحاديث قرينة لفظية ،عىل

يف نفسه لوجوب طاعته ألهنا مقرونة

فيكون املعنى أن اهلل أوىل يب من نفيس وأنا

أن حيكم يف اإلنسان بام ال حيكم به الواحد
بطاعة اهلل تعاىل

(((5

وكأن معنى الوالية

الرجحان إذا ما دار األمر بينه وبني ما

هو أوىل منه فكأن والية النبي أرجح
من والية غريه عىل نفسه ،فيكون إذ ًا هو

أوىل يف ذلك وأحق من نفس اإلنسان ألن
النفس يف طبعها ألمارة وربام دعته إىل

اتباع اهلوى وحيث النبي ال يدعو إال
إىل طاعة اهلل ،وطاعة اهلل أوىل باالختيار

عىل طاعة غريه فوجب االلتزام بوالية
النبي دين ًا وحك ًام.

أوىل باملؤمنني من أنفسهم

(((5

وعنه

كان إذا قرأ ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ وقف
عندها وقال(( :اللهم آت نفيس تقواها
أنت وليها وأنت موالها ،وأنت خري من

زكاها))(.((5

لذا يكون األثر الروحي لوالية

الرسول املتجلية يف نفس املؤمن أوىل
وأرجح عنده من نفسه ألن معنى الوالية

التعبدي هو رجحان اجلانب الروحي

يف هتذيب النفس عىل اجلانب املادي

وكان كثري ًا ما يردد الكلامت

الذي يذهب بجميع خصائص النفس

املسلمني يف أكثر املناسبات ((الست

والقرب املعنوي الذي به يصبح املؤمن

الدالة عىل واليته املترصفة عىل مسامع
أوىل بكم من أنفسكم)) ويف لفظ خيتلف
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أن املراد من املوىل إنام هو األوىل يف التدبري،

بعضه ((ألستم تعلمون أين أوىل باملؤمنني
من أنفسهم))

(((5

وهم يؤكدون له واليته

عليهم طاعة منهم هلل ورسوله.

( ((5اجلصاص :أحكام القرآن ج 3ص.355
( ((5الطويس :التبيان يف تفسري القرآن ج8
ص.317

ثم استعبادها وهو ما يستوجب الدنو
ملتزم ًا روح ًا بوالية الرسول ،فض ً
ال عن

التزامه التكليفي يف تطبيق قواعد الرشيعة.
نظرية النص السيايس يف والية الرسول

ذكرنا يف ما سبق أن الوالية الترشيعية

( ((5رشف الدين :املراجعات ص.186
( ((5الفخر ال���رازي :التفسري الكبري ج31
ص 193وتفسري اخلازن ج 6ص.436
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يف األصل هلل عزوجل لقوله تعاىل :ﭽ ﮱ

فيه ما حتتاج اليه األمة من ترشيع لتصبح

ﯓ ﯔ ﯕﭼ وهو نفي فكرة حاكمية

قادرة عىل تنظيم حياهتا وفق أوامره تعاىل.

حاكمية إال هلل وال حكم إال حكمه،

األمة يف ما يتعلق بتفاصيل هذا النظام

البرش وال يستحقها إال اهلل وحده فال
وال قانون ينفذ يف هذه احلياة بعامة إال

قانونه تعاىل هو املترصف والقائم بواليته

العامة ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ فواليته
منحرصة يف ذاته فتكون أص ً
ال له تعاىل
وال مناص من أن جيعلها ملن يشاء من

خلقه فيكون املنصوص عليه ملزم ًا يف
تسيري شؤون أمته ولذا جاء النص يف
والية الرسول وأويل األمر من بعده يف

قوله تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱﭼ [سورة املائدة.]55 :

الثاين :تفويض رسول اهلل أمر

ورشح وتبيان تلك األصول واملبادئ التي

جاء هبا القرآن ،وكان بموجبها رسوالً

وحاك ًام وسياسي ًا يتلقى أوامره من اهلل تعاىل

لقوله :ﭽ ﯮ ﯯ ﭼ ومل يقل أحكم بام
رأيت ،وقد أجتمع له السلطة الروحية

والسياسية مع ًا فيكون جمموع هذين
األصلني الكتاب والسنة مها ما يسمى يف

املصطلح اإلسالمي ((بالرشيعة)).

ليس إذ ًا والية الرسول جمرد عاطفة يف

احلب احتلت قلوب املسلمني أو جمموعة

من األحكام اختصت به حتى إذا مات

وعىل هذه النظرية تصبح والية

بطل حكمها والعمل هبا وإنام هي عالقة يف

احلكم اإلسالمي إىل رشعيته القائمة عىل

يرتبط معناها الترشيعي بأحكام القرآن

الرسول هي الوسيلة التي يصل هبا نظام

أصل احلكم شمل ترصفها عامة املسلمني

أرادة اهلل وأمره يف ما خص به نبيه

وتكون الطاعة فيها واجبة األتباع قبل تنفيذ

جتسيد ًا لنوع احلكم السيايس يف اإلسالم،

واليته الترشيعية يف حياته أو بعد وفاته حيث

باعتبارها والية ترشيعية فهي مثلت

وقد أختص يف شيئني من أمره تعاىل.

األول :الكتاب الذي يبني اهلل تعاىل

األحكام إذا ما صدرت هذه األحكام عن

حكمه حكم اهلل تعاىل ال فرق بينهام يف
القبول أو التنفيذ لقوله تعاىل :ﭽﯥﯦﯧ
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ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ
[سورة النور.]51 :

أخبارهم(.((5

جاءت قافلة لقريش -وهنا تذكر

وملا كانت هناك وقائع حدثت يف أيام

املهاجرون أصحاب الرسية ما فعلت

سياسية واجتامعية ،كان املسلمون يسألون

وتشاوروا يف أمر القافلة وكان ذلك اليوم

النبي تعلقت بترشيعات دينية وأخرى
النبي عنها ولكنه كان مل يبت هبا بنفسه،
وكان يف أغلبها ينتظر الوحي يف جواهبا

وال جيتهد يف حكمها وهي شواهد كثرية
حدثت يف دولة الرسول يف املدينة نذكر

منها.

1.1رسية عبد اهلل بن جحش ،وما دار
حوهلا من أحداث كادت تثري سخط

الرأي العام ،لوال تدخل الوحي.

قريش هبم وما حجزت منهم أمواهلم-
االول من رجب وهم يظنونه من مجادى
اآلخر( ((5ثم تقدموا للقافلة ورمى احدهم

عمرو بن احلرضمي بسهم فقتله وأرسوا
رجلني من القافلة ،وجاء عبد اهلل بالعري
واألسريين حتى قدم املدينة عىل رسول

اهلل فلام رآهم قال هلم :ما أمرتكم بقتال

يف الشهر احلرام ،وأمتنع من استالم العري

واألسريين.

فقد ذكر الطربي أن رسول اهلل

أثار هذا احلادث عاصفة من االستنكار

اآلخر للسنة الثانية من اهلجرة يف ثامنية

بينهم ،وهنا تدخلت اليهود إلشعال الفتنة

جهز رسية عبد اهلل بن جحش يف مجاد
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فرتصد هبا قريش ًا وتع ّلم لنا منوالطائف
ّ

رهط من املهاجرين ليس فيهم من
األنصار أحد ،ودفع إليه كتاب ًا وأمره أال

ينظر فيه إال بعد يومني من مسريه فمىض
ملا أمره وبعد يومني فتح عبد اهلل الكتاب
فإذا فيه ((إذا نظرت يف كتايب هذا فأميض

حتى تنزل ((نخلة)) -مكان بني مكة

يف املدينة من نقض للعرف القبيل السائد
وانتهزت قريش ومنافقو املدينة الفرصة

للتحرك ضد اإلسالم حتى ثارت ثائرة
الدعاية عىل أن حممد ًا وأصحابه استحلوا

( ((5ال��ط�بري :ت��اري��خ ال��رس��ل وامل��ل��وك ج2
ص.411

( ((5الزخمرشي :الكشاف ج 1ص.258
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الشهر احلرام الذي فيه يأمن اخلائف،

وسفكوا فيه الدماء وأخذوا فيه األموال
وأرسوا فيه الرجال(.((6

وما كاد هذا الوعي اجلمعي ينرش يف

املدينة وضواحيها حتى تكرست الصورة

يف تأجيج مشاعر االشمئزاز من اإلسالم
واملسلمني ملا فيه من خرق لتلك العادات

القبلية املتأصلة لألشهر احلرم التي يأمن

هبا الناس عىل أرواحهم وممتلكاهتم حتى
أدرجوها ضمن سياقات الرصاع بني
الوثنية القرشية واإلسالم ،وقد أشتد

احلراك السيايس ضد اإلسالم ،إال أن
الوحي تدخل يف اللحظة احلاسمة ليضع

حد ًا للمواقف العدائية التي اثارهتا قوى
الضالل والتجاذبات السياسية الضاغطة
عىل أصحاب الرسية ملا كثر تعنيفهم حتى

من إخواهنم املسلمني وملا أكثر الناس يف
ذلك قال أصحاب الرسية :ما نربح حتى

تتنزل توبتنا(.((6

ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﭼ [سورة البقرة.]217 :

يعكس هذا احلادث الرؤية السياسية

التي تنطلق من دون ريب من الفكر

السيايس لالسالم يف مرحلة متقدمة من

حكم الرسول يف املدينة حيث تدخل
الوحي ومتيز فيها اخلطاب القرآين
بإحساس الفت للنظر سواء يف صورة
اإلقرار بحرمة الشهر أو الدفاع عن حقيقة
املسلمني ،وهي مقارنة بام فعلته قريش

بالنخب املؤمنة وما فعله املسلمون يف
الشهر احلرام وهي مواقف ال ختلوا من

نظر سيايس لعرص الرسالة.

2.2صلح احلديبية :وهو مسألة سياسية
قام هبا رسول اهلل بأذن ربه ومل يكن

استجاب هلم الوحي ونزل قوله تعاىل:

ترشيع ًا يف الدين ،وذلك عندما خرج

( ((6الفخر الرازي :التفسري الكبري ج 6ص.30
( ((6ال��زخم�شري :ال��ك��ش��اف ج 1ص258
وال��ط�بري :ت��اري��خ ال��رس��ل وامل��ل��وك ج2
ص.412

املهاجرين واألنصار ،وكان معتمر ًا

رسول اهلل من املدينة ومعه من
ال يريد حرب ًا ليعلم الناس أنه خرج
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زائر ًا هلذا البيت ومعظ ًام له ،وملا سمع

مرشكو قريش يف مكة عزم النبي

باملرشكني قال :بىل قال :فعالم نعطي

اهلل أن جيدد املسلمون البيعة له وهي

لن أخالف أمره ولن يضيعني(.((6

عىل االعتامر أرادوا منعه فقرر رسول
مناورة سياسية أراد هبا إخضاع
قريش لألمر الواقع فجلس حتت

شجرة سدر فتقدم املسلمون يبايعونه
عىل أن ال يفروا إذا نشب قتال مع
قريش ،وقد عرفت هذه البيعة ببيعة

((الرضوان)) وقد نزل قوله تعاىل
تصديق ًا ملا قام به الرسول ﭽ ﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗﭼ [سورة الفتح.]18 :

الدنية يف ديننا؟ .فقال :أنا عبد اهلل ورسوله
تعرض طه حسني هلذا الصلح وغالط

نفسه عندما قال :أن القرآن مل ينظم أمور ًا

ال أو مفص ً
سياسية تنظي ًام جمم ً
ال ثم ذكر
صلح احلديبية وقال :ألح النبي عىل
ذلك الصلح وضاق بعض أصحابه هبذا
اإلحلاح حتى قال عمر مل نعطي الدنيا يف

ديننا؟ .هناك ظهر الغضب يف وجه النبي

وقال :أنا رسول اهلل وعبده .ثم علق طه
حسني عىل ذلك قائالًِ :
فعلم املسلمون أن

ملا علمت قريش ببيعة املسلمني

األمر ليس أمر مشورة ومفاوضة وإنام هو

وقررت املوافقة عىل الصلح وعدم القتال

وهنا تنبه امحد صبحي إىل رأي طه

واستعدادهم للقتال النت ورضخت
وأوفدت للتفاوض ،وملا تم الصلح دعا

184

أولسنا باملسلمني قال :بىل قال :أو أليسوا

رسول اهلل عيل بن أيب طالب إىل كتابة
الكتاب .
(((6

أمر قد نزل به الوحي من السامء(.((6

حسني وقال متسائالً :أن صلح احلديبية
مسألة سياسية ال ترشيع ًا ديني ًا فكيف نزل
به الوحي من السامء إذ أن نظام احلكم مل

أحدث كتاب الصلح هذا اضطراب ًا

يكن مفروض ًا من السامء؟ .ثم قال :أريد أن

رسول اهلل الست رسول اهلل قال :بىل قال:

( ((6ابن هشام :السرية النبوية ج 3ص331
والطربي :ج 2ص.634
( ((6ط��ه حسني :الفتنة ال��ك�برى عتامن ج1
ص.24

يف صفوف املسلمني وجاء عمر وقال :يا

( ((6ابن هشام :السرية النبوية ج 3ص.331
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أخلص من هذا إىل أن أهل السنة تلمسوا

عهد رسول اهلل هلل تعاىل( ((6بام تقتضيه

الشورى والديمقراطية بينام وجد الشيعة

ثم فوض عملها إىل رسول اهلل لتعطي

يف سلطة الرسول الزمنية ما يدل عىل
يف هذه السلطة أمر ًا إهلي ًا وثيوقراطية

(((6

واليته الترشيعية التي أسندها لذاته األقدس

مث ً
ال ترشيعي ًا قائ ًام عىل صحة الترصف لقوله

وهي املبادئ األساسية التي أثبتها القرآن

تعاىل :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ

أن السيادة يف املجتمع اإلسالمي اجلديد يف

للبحث صلة ان شاء اهلل –تعاىل .-

الكريم يف التنظيم األداري والسيايس حيث

( ((6حممد حممود صبحي :نظرية االمامة
ص.56

[سورة املائدة.]55 :

( ((6صالح أمحد العيل :الدولة يف عهد الرسول
ج 1ص.101
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فحوى البحث
ميثل البحث جانباً من جوانب الدر” القرآني الذي لفت أنظار الدارسني
قدمياً وحديثاً .وقد ع� الباحثان بالكشف عن الفروق الداللية الدقيقة بني األلفاظ
يف االستعمال القرآني مستفيدين من نظرية (احلقول الداللية يف علم اللغة احلديث).
وقد جرى اختيار عينات من األلفاظ يف ستة من احلقول الداللية ومنها:
≠ االنسان وما يتصل به.
≠ الكون وما يتصل به.
≠ الزمن ومايتصل به.
وقد اخذ الباحثان مبنهج االختيار ومل يستوعب البحث كل ماورد يف عنوان
احلقل من األلفاظ مستعينني مبا تقدم من دراسات الدارسني يف هذا امليدان الواسع.
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مدخل

الرتادف والفروق الداللية

نحن أمام ظاهرتني لغويتني مها

نوع ًا من الداللة اخلاصة للمفردات التي
تدخل فيه فيشري إىل الغرض أو الداعي

الرتادف والفروق الداللية وكالمها
ِ
ب
يدخل يف ميدان البحث الداليل وقد كُت َ

رديفتها أو نظريهتا مما هو بمعناها أو قريب ًا

إفراغ املعنى يف قوالب متعددة (((وتعد

شيئني والتمييز بينهام(((.

فيهام كثري ًا .ووصف العلامء الرتادف بأنه
هذه الظاهرة من مظاهر االتساع يف اللغة
ودليل عىل ثرائها ،وهلذه الظاهرة حدود

متقاربة ذكرها العلامء ،قال السيوطي
(ت911هـ) (األلفاظ املفردة الدالة عىل

يشء واحد)((( .وهو عند املحدثني ألفاظ
متحدة املعنى قابلة للتبادل بينها يف أي

سياق

(((

وحلدوث هذه الظاهرة أسباب

وللعلامء فيها مواقف ليس هذا حملها إذ

مظانا(((.
يمكن الرجوع إليها يف هّ

أما الفروق الداللية فهو باب واسع
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سياقات الكالم ،إذ يمنح السياق بقرائنه

من علم الداللة وهو يتصل اتصاال مبارش ًا

بداللة املفردات اللغوية التي تستعمل يف
((( الفروق يف اللغة.10 /
((( املزهر.42 /1
((( دور الكلمة يف اللغة.
((( علم الداللة أمحد خمتار عمر  233وعلم
الداللة التطبيقي يف الرتاث.492 /

املضموين من استعامل هذه املفردة دون

منها والفرق يف اللغة بمعنى الفصل بني
يقول( :بن فارس :ت395هـ) (الفاء

والراء والقاف أصل صحيح يدل عىل متييز
تنزيل بني شيئني)((( وقد استعملت لفظة

الفرق يف القرآن الكريم باملفهوم اللغوي
نفسه قال تعاىلﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭼ [سورة البقرة .]50 :وقال

تعاىل ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ

[سورة الشعراء ]63 :ومنه قوله تعاىل

ﭽﮚ ﮛﭼ [سورة املرسالت]4 :
يعني املالئكة تنزل بالفرق بني احلق

والباطل

(((

وجاء يف املفردات فرقت بني

الشيئني فصلت بينهام سواء أكان ذلك
بفصل يدركه البرص أم بفصل تدركه

((( العني .147 /5
((( مقاييس اللغة .350 /2
((( دقائق الفروق اللغوية يف البيان القرآين.7 /
وينظر اجلامع ألحكام القرآن .387 /1

أ.د .عبد الكاظم اليارسي

البصرية ومنه قوله تعاىل ﭬ ﭭ

وحماولتهم إجياد الفروق بني األلفاظ التي

أما عند الدارسني املحدثني فهو

تراث ًا ضخ ًام من كتب الفروق ومنها كتاب

ﭮ ﭯ ﭰﭼ(((.

ظاهرة من ظواهر اللغة ويراد منه عملية
الفصل بني املعاين الدقيقة التي يلتمسها

اللغوي بني األلفاظ املتقاربة داللي ًا َف ُي َظ ُّن

ترادفها خلفاء تلك الدقائق املضمونية إال
عىل متكلمي اللغة األقحاح(((.

تبدو يف ظاهرها مرتادفة وتركوا يف ذلك

أيب هالل العسكري(ت 395هـ)وهو
حيمل عنوان (الفروق يف اللغة) رصاحة.

ويبدو أن فكرة احلقول الداللية التي

قال هبا الغربيون وأقاموا عليها دراساهتم
يف علم اللغة احلديث مستمدة من جهود

لقد كانت فكرة الفروق الداللية

علامء العرب القدامى ،فقد وجدت أن

كثرة االستعامل ومرور األزمان وتقادم

مرموقة يف صلب احلقول الداللية؛ وإن

ملحوظة عند علامء اللغة القدماء لكن
العهد أصاب هذه األلفاظ نوع من التطور
والتداخل وأصبح الناس يستعملوهنا

بمعنى واحد غري مكرتثني بام بينها من
فروق وال مراعني التباين فيها بحسب

أصلها يف اللغة إمهاالً هلا أو جه ً
ال هبا
فكان أن ترادفت ألفاظ عديدة عىل معنى
واحد(.((1

ويف ضوء هذا يمكن تفسري موقف

عدد من العلامء من ظاهرة الرتادف
((( املفردات.377 /
((( دقائق الفروق اللغوية يف البيان القرآين.7 /
( ((1الرتادف يف اللغة.222 /

الرتاث العريب ينطوي عىل جهود علمية

مل يستعملوا هذا املصطلح ،وقد متثل ذلك
يف كتب املعاين والصفات مثل كتاب أيب

عبيد القاسم بن سالم (ت224هـ).

(الغريب املصنف) ،وكتاب (األلفاظ)
البن السكيت 244هـ( ،وأدب الكاتب)
البن قتيبة 276هـ وتوج ذلك بكتاب (فقه

اللغة ورس العربية) للثعالبي(.((1

ويف ضوء ما تقدم نجد أمامنا ميدانني

من ميادين دراسة هذه الظاهرة مها اللغة و

القرآن الكريم صحيح أن القرآن الكريم
( ((1ينظر دقائق الفروق اللغوية يف البيان
القرآين.116 /
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نزل بلغة العرب ،و قد نص القران نفسه

خالل التتبع واملوازنة بني طائفة من اآليات

القرآين وطريقة نظمه واستعامل األلفاظ

أن القرآن الكريم كان دقيق ًا يف استعامل هذه

عىل ذلك يف أكثر من آية لكن األسلوب
فيه له خصوصية متيزه من استعامل أرباب

اللغة العربية ،و إذا جاز املستعمل للغة
العربية التناوب بني األدوات عىل حني أن

املفردات يف سياق اآليات الكريمة ،من هنا

ينبثق التساؤل الذي نحاول اإلجابة عنه

هو ملاذا استعمل القرآن (سنة مرة وعام ًا
ب مرة
مرة ،وجاء مرة وأتى مرةَ ،وق ْل ُ

هذا غري وارد يف سياق التعبري القرآين ذلك
بأن ألفاظ القرآن قد اس ُت ْع ِم َل ْت بطريقة

وفؤاد مرة) .ما الغرض من هذا التنوع يف

داللة؛ ال يمكن أن حتل حملها مفردة أخرى

وهل يمكن أن نستبدل إحدى الكلمتني

من النظم مميزة إذ تعرب فيها كل مفردة عن
و تؤدي داللتها ،ومن هنا نشأت فكرة

هذا البحث ،فالقرآن الكريم ضم يف آياته
رضوب ًا من األلفاظ التي تبدو يف ظاهرها
مرتادفة أو متقاربة يف املعاين وهي كذلك

يف االستعامل اللغوي لكنها يف القرآن
استعملت بشكل آخر ،ومن يقرأ يف كتاب

اهلل يبدو له أن هذه األلفاظ تدل عىل معنى
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القرآنية التي وردت فيها مثل هذه األلفاظ

واحد وهي من املرتادفات واحلال ليست

كذلك؛ بل تؤدي كل لفظة منها داللة

خاصة ال يمكن لغريها من األلفاظ أن
تؤدهيا مهام كانت قريبة منها ،وداللة هذا

يمثل جانب ًا من جوانب اإلعجاز القرآين
يف حيثية استعامل املفردات ،وقد َبدَ ا من

االستعامل حتى عىل مستوى اآلية الواحدة،

باألخرى يف السياق نفسه .لقد رأينا أن

نجيب عن الفروق منطلقني من املدلوالت
إىل الدوال لكي نستشف من كل مدلول
داللته الدقيقة التي يؤدهيا يف السياق الذي

استعمل فيه وعليه سنعمد إىل مجع الدوال
التي تنتمي إىل مدلول واحد لتمثل حق ً
ال

داللي ًا تتصل به مجيع ًا ،ثم نبدأ البحث عن
الفروق من خالل االستعامل و التكرار
لكل لفظ ينتمي إىل واحد من احلقول التي

نحددها ،بقي أن نشري إىل أن منهج هذه
الدراسة يعتمد االنتقاء يف مفردات كل

حقل وليس االستيعاب الشمويل لأللفاظ

كلها التابعة للحقل.

أ.د .عبد الكاظم اليارسي

احلقل األول

األلفاظ الدالة عىل اإلنسان وما يتصل به

لقد أوىل القرآن الكريم اإلنسان

عناية كبرية وخصه باخلطاب من خالل

األنبياء والرسل الذين تواتروا منذ بدء

يوجه
اخلليقة ،وكان اهلل سبحانه وتعاىل ّ
خطابه يف الكتب املقدسة إىل األنبياء

والرسل ومن خالهلم إىل اإلنسان يف
خمتلف أنحاء الدنيا وإذا كان اخلطاب يف
الكتب املقدسة التي سبقت القرآن خيص

طوائف بعينها فإن اخلطاب القرآين كان

شام ً
ال -مجيع الناس يف األرض ،وقد تنوع
اخلطاب القرآين لإلنسان فخاطب املؤمنني
واملسلمني والكفار وأقوام الديانات

األخرى ،واشتمل هذا اخلطاب املعجز

عىل كل ما خيص اإلنسان أو ما يتصل

به من دعوات وتوجهات و ترشيعات
وحياة وموت وبقاء وفناء وزوال ومرض
وصحة وأموال وأوالد وثواب وعقاب

وأرض وسامء؛ ألن اهلل تعاىل جعله خليفة

يف األرض ،كام أشار إىل ذلك يف خطابه
للمالئكة ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ

[سورة البقرة ]30 :واأللفاظ التي ختص

اإلنسان أو تتصل به يف القرآن كثرية جد ًا

ولسنا معنيني بإيرادها مجيعنا بل نختار
منها ما يبدو يف ظاهرة مرتادف ًا أو متقارب ًا يف
الداللة ونكشف عن دقائق الفروق بينها

يف االستعامل القرآين.
1.1اجلسد = اجلسم:

اجلسد واجلسم لفظان من األلفاظ

التي هلام داللة واحدة يف الظاهر .وقد
وردت لفظة اجلسد يف القرآن يف أربع آيات

منها قوله تعاىل ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭼ [سورة طه ]88 :وقوله ﭽﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ

[سورة األنبياء ]8 :وقولهﭽﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [سورة

ص ]34 :ووردت لفظة اجلسم يف آيتني

مها قوله تعاىل ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﭼ [سورة

البقرة:

]247

وقوله ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ

[سورة املنافقون ]4 :ويبدو واضح ًا من
خالل االستعامل القرآين أن لكل منهام

دالل ُة ،فاجلسد لفظ يطلق عىل كل هيكل

ويستعمل يف غري العاقل وهو أوسع من
أن حيرص يف جسم اإلنسان ويمثل اهليئاة
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أو الصورة التي ال روح فيها وال حياة

دت اللحم بمعنى
شدة احلرارة ومنه َف َأ ُ

ال روح فيها وال تأكل وال ترشب هلذا عرب

ومها يعدمها من

وال تأكل وال ترشب( ((1فالعجل صورة
عنه باجلسد أما اجلسم فيطلق عىل العاقل
احلي وعىل هذا فاجلسد مع الروح يشكالن

األجسام يف الكائنات احلية وتطلق لفظة
اجلسد عىل اإلنسان بعد خروج الروح

إذ فقدان احلياة يتحول اجلسم إىل جسد؛
وهبذه الداللة وردت لفظة(جسم) يف
القرآن .ويف ضوء هذا يمكن أن نفرس

قولنا يف زيارة أهل البيت (السالم عىل
أجسامكم وعىل أجسادكم ،أو قولنا

السالم عىل اجلسد السليب).

باخلواطر والعزوم

(((1

اجلوارح يف جسم اإلنسان يمثل الفؤاد

غشاء القلب والقلب حبته أو سويدائه.

وردت لفظة قلب يف القرآن يف

( )134آية بصيغ خمتلفة أفراد ًا وتثني ًة
ومجع ًا ،تعريف ًا وتنكري ًا ووردت لفظة
فؤاد يف( )24( ((1موضع ًا بصيغة اإلفراد
واجلمع تنكري ًا وتعريف ًا .ويبدو من خالل
استقراء ما ورد يف االستعامل القرآين أنه

يذكرمها عىل سبيل االستعامل املجازي
وتنرصف كل واحدة منهام إىل عدد من

ومن هنا نجد أن اجلسم يقرتن بام فيه

املعاين حيددها السياق الذي تستعمل فيه.

واضح يف اآليتني اللتني استعملت فيهام

وظائف فسلجية( ،((1لقد استعمل القرآن

احلياة وفيه داللة عىل القوة والعجب وهو

لفظة اجلسم أما اجلسد فهو البنية اخلارجية
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شوي ُت ُه

(((1

والقلب سمي قلب ًا لتقلبه

لإلنسان من دون روح.
2.2القلب = الفؤاد:

من األلفاظ التي بينها ترادف يف

اللغة ْ
وإن كان لكل منهام أصل خمتلف يف

االشتقاق فالفؤاد يف أصل اللغة يدل عىل
( ((1مقاييس اللغة .338 /2

ومل تردا بوصفهام جارحتني تؤديان

املفردتني بوصفهام مواطن كسب اخلري

والرش ومواطن الشعور والتعقل ومواطن
التأثر باألفكار واملعتقدات .يقول أحد
الباحثني (الفؤاد ألطف ما يف اجلسد عىل

( ((1املفردات.411 /
( ((1دقائق الفروق اللغوية.106 /
( ((1املصدر نفسه.107 /
( ((1دقائق الفروق اللغوية.99 /
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اإلطالق لذا ُعرب به عن مجيع البدن ألنه

أن تبدي بمشاعرها عند إحساسها بفقدان

ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ

لذا جاء سياق اآلية يشري إىل الربط عليه

أرشف ما يف البدن وذلك بقوله سبحانه
[سورة إبراهيم.]37 :

وهو أشد تأمل ًا بأدنى أذى يمسه حتى

قيل أن الفؤاد رسيع التأثر بام يفجأ اإلنسان
من الفزع واخلوف)( .((1والفؤاد أرسع

من القلب يف اكتساب األفكار سواء

أكانت جيدة أم رديئة وقيل عنه أنه حمل
العقائد املنحرفة والنوايا السيئة؛ ومن

هنا جاء تسليط العذاب عىل الفؤاد قال

تعاىل ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﭼ [سورة اهلمزة.]7- 6 :

ولدها أما القلب فريتبط بالعقل و التفكري
و قد استند العلامء إىل عدد من السياقات

التي استعملت فيها املفردتان و منها:

1.1القلب:

يستعمل يف الداللة عىل مواطن اجلَ َلد

والقوة و التفكري و الصرب ،يمثل ذلك قوله

تعاىل ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭼ [سورة آل عمران]159 :
وقوله تعاىل ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ [سورة الشعراء:

 ]193و ألنه حمل التفكري و التدبر وقع

إن استعامل القرآن للمفردتني يف سياق

عليه اخلتم قال تعاىل ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

الداللة فهام ليسا بمعنى واحد وإنام لكل

تعاىل ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ

اآليات يدل عىل أن بينهام فرق ًا واضح ًا يف
منهام داللة ،وقد اجتمعا يف آية واحدة هي

قوله تعاىل ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨﭼ [سورة القصص.]10 :

إن سياق اآلية يوحي بأن الفؤاد يمثل

مركز األحاسيس و املشاعر و لذا كادت
( ((1الفروق اللغوية.119 /

ﭡ ﭢﭼ [سورة البقرة ]7 :وقوله

[سورة األنعام.]25 :
2.2الفؤاد:

يمثل مركز اإلحساس و املشاعر

واكتساب األفكار وهو حمل الوساوس
فقد استعمل هبذه الداللة يف السياق

القرآين قال تعاىل ﭽ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼﭼ [سورة الفرقان ]32 :وقوله
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ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿﭼ [سورة اإلرساء .]36 :وقوله

ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ

[سورة إبراهيم.]37 :
وقوله

ﭽﮚﮛﮜﮝ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ [سورة النجم:

.]45

استعملت لفظة زوج يف القرآن عىل

خمتلف استعامالهتا يف أكثر من ثامنني

ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ [سورة

موضع ًا أما لفظة (بعل) فقد وردت يف

الذي اضطرب عند أم موسى بعد إلقائه يف

اسم صنم للعرب قوله تعاىل ﭽﯪ

القصص .]10 :فالفؤاد مركز األحاسيس
البحر وكادت تظهر ما فعلته لوال أن ربط

اهلل عىل قلبها الذي يمثل مصدر العقل
فعادت إىل التفكري يدل عىل ذلك قوهلا

ألخته يف اآلية التالية (قيص أثره).
3.3زوج = بعل:

ستة مواضع كانت يف واحد منها متثل

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ [سورة
الصافات ،]125 :وتبدو املفردتان يف
الظاهر مرتادفتني غري أن االستعامل
القرآين يفرق بينهام يف سياق اآليات التي

دخلت يف تركيبها املفردتان .فالبعل هو

لفظة زوج تقال لكل واحد من

رب اليشء ومالكه ،والبعال :اجلامع،

املتزاوجة وردت لفظة زوج يف القرآن

والبعل يكون زوج ًا و الزوج يصري بع ً
ال

القرينني من الذكر و األنثى من احليوانات
الكريم للداللة عىل الرجل و املرأة يقول
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ﭜﭼ [سورة النساء .]1 :وقوله ﭽﭑ

أحد الباحثني (فحكمة الزوجية يف

اإلنسان و سـائر الكائنات احلية هي اتصال
احلياة بالتوالد و يف هذا السياق يكون
املقام زوج ((1()..قال تعاىل ﭽﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
( ((1الرسالة التامة يف فروق اللغة العامة.139 /

والبعل هو املعيل والكفيل واملالعب
إذا تعطلت فيه معارشة الزوجة ومالعبتها

ألي سبب؛ ولذا اقرتن ذكره يف القرآن
باإلشارة إىل تعطل العالقة العاطفية قال

تعاىل ﭽﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ

أ.د .عبد الكاظم اليارسي

[سورة البقرة .]228 :سمي الزوج بع ً
ال

ﯞ ﯟﭼ [سورة األحزاب.]6 :

وهي مدة تتم فيها اإلعالة وال جيوز فيها

و بعل استعمل القرآن كل واحدة منهام

يف مدة ما بني وقوع الطالق وبني الرد

اجلامع .وكذلك استعمل القرآن لفظة بعل
حني تتعطل العالقة بإعراض الزوج عن

زوجته قال تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞﭼ [سورة النساء.]128 :
وكذلك

حني

تتعطل

وهبذا املفهوم من التفريق بني لفظتي زوج

يف السياق الذي تدل عليه وتعرب فيه عن
الداللة املقصودة.

4.4الوهن = الضعف:

ومها لفظان يتصف هبام اإلنسان يف

بعض أحواله ومها متقاربان يف املعنى

العالقة

يف اللغة واستعمال يف القرآن يف مواضع

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ [سورة

املفردتني .وردت لفظة الوهن يف سبعة

الزوج قال تعاىل ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ

من مخسني موضع ًا والضعف ضد القوة

بالشيخوخة قال تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ

هود .]72 :وارتبطت بإبداء الزينة أمام

خمتلفة وكان القرآن دقيق ًا يف استعامل
مواضع أما الضعف فقد استعملت يف أكثر

ﮧ ﮨﭼ [سورة النور]31 :

وهو من فعل اهلل كام أن القوة من فعل اهلل

فقد ارتبطت بتلك العالقة الرشعية الدائمة

[سورة النساء.]28 :

وإبداء الزينة هتيئة للجامع .أما لفظة زوج
وهبذا املفهوم استعمل القرآن الكريم لفظ

زوج يف حديثه عن آدم وزواجه من حواء

ويف حديثه عن نساء النبي قال تعاىل
ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ [سورة
البقرة .]35 :وقال تعاىل ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﭼ [سورة األحزاب ]28 :وقال

تعاىل ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ

قال تعاىل ﭽﭥ ﭦ ﭧﭼ

أما الوهن فرياد به فعل الضعيف

نقول وهن يف األمر هين وهن ًا وهو واهن

إذا أخذ فيه أخذ الضعيف ومنه قوله تعاىل
ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ

[سورة آل عمران ]139 :أي ال تفعلوا
أفعال الضعفاء(.((1

( ((1دقائق الفروق اللغوية.179 /
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وال يقال خلقه اهلل واهن ًا كام يقال خلقه

العقل يف القرآن يتمثل يف نوعني(.((2

اجلسد باخلوف ونحوه والضعف نقصان

و يمثل القوة املتهيئة لقبول العلم فهو

اهلل ضعيف ًا .ويقال أن الوهن هو انكسار

القوة( ((2وقد يكون الوهن يف العظم ومنه

الذي يقوم بادراك أمور احلياة التي يعيشها

قوله تعاىل ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ [سورة

اإلنسان ومنها قوله تعاىل ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ

القرآين أن الوهن يغلب استعامله يف األمور

[سورة البقرة .]73 :أما اآلخر فهو العقل

مريم ]4 :والظاهر من سياق االستعامل
املعنوية تقول العرب يف األمر وهن ومنه

استعامله يف العظم ومنه قوله ﭽﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ

[سورة العنكبوت.]41 :

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ

املكتسب املقابل للجهل وعدم الفهم

وهو مناط التمييز والتكريم ويطلق عىل
العلم الذي يستفيده اإلنسان هبذه القوة
العاقلة وهو ما يمدح به اإلنسان أو يذم

وقد اجتمع الضعف مع الوهن يف

وهو املقصود يف كل مواضع ذم اهلل فيه

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ [سورة آل

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

قوله تعاىل ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

عمران .]146 :وهذا االستعامل يدل بام

ال يقبل الشك أن الوهن ختتلف داللته عن

الضعف.
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5.5العقل = اللب:

الكافرين ومنه قوله تعاىل ﭽﭩ ﭪ

ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
[سورة البقرة.]171 :

أما اللب فهو العقل اخلالص من

الشوائب وخالص كل يشء لبه ولب

العقل و اللب لفظان وردا يف القرآن

كل الثامر داخله ولب الرجل ما جعل يف

خالل سياقات االستعامل أن النص القرآين

ورد لفظ اللب يف القرآن بصيغة اجلمع

الكريم يف عدد من اآليات و يبدو من

يستعمل ك ً
ال منهام يف داللة معينة و خطاب
( ((2املصدر نفسه.180 /

قلبه من عقل لذا قيل هو باطن العقل

(((2

( ((2روح املعاين.73 /13 /
( ((2اإلتقان .131 /1

أ.د .عبد الكاظم اليارسي

يف كل السياقات التي استعمل فيها

وينسبون االختالف إىل اللهجات فاجلدث

الروحي املكتسب من التقوى ومل يرد يف

جدف بالفاء(.((2

وجاء مضاف ًا إىل طوائف من أهل الصفاء
القرآن خماطبة الكفار باأللباب ومن ذلك

قوله تعاىل ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ
[سورة آل عمران ]7 :وقوله تعاىل ﭽ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

بلغة أهل احلجاز هو القرب وهناك من يقول
وردت لفظة (جدث) يف القرآن

الكريم يف ثالث آيات هي قوله ﭽ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ [سورة
يس ]51 :وقوله تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ

ﯴ ﯵﭼ [سورة البقرة،]269 :

[سورة القمر ]7 :وقوله ﭽﭫ ﭬ ﭭ

[سورة املائدة ]100 :و[سورة آل عمران:

املعارج .]43 :ويبدو من خالل ما تقدم

ومثل ذلك يف [سورة البقرة ،]197 :و

 ]109ويف ضوء ما ورد يف سياق اآليات

التي وردت فيها املفردتان تكون العالقة

بينهام عالقة عموم و خصوص فاللب هو

ما زكا من العقل فكل لب هو عقل وليس

كل عقل لب ًا(.((2

لقد كان القرآن دقيق ًا يف استعامل

هاتني املفردتني فقد استعمل ك ً
ال منهام يف
املوضع الذي يتناسب مع داللته.

6.6قرب = جدث:

ومها مما يتصل بنهاية اإلنسان ومل

يفرق أهل اللغة بينهام فاجلدث هو القرب،
( ((2دقائق الفروق اللغوية.143 /

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ [سورة
أن لفظة (جدث) وردت بصيغة اجلمع

ومجيعها تتصل بالبعث والنشور.

أما لفظة (قرب) فقد وردت يف ستة

مواضع هي وما يتصل هبا قوله تعاىل ﭽﮣ

ﮤ ﮥﭼ [سورة عبس ،]21 :وقوله
ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [سورة التوبة]84 :

وقوله ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ

[سورة احلج ]7 :وقوله ﭽ ﭝ ﭞ

ﭟﭼ [سورة االنفطار .]4 :ويبدو من
خالل سياق هذه اآليات التي استعملت

( ((2دقائق ال��ف��روق اللغوية 128 /وينظر
الفروق اللغوية.248 /

197

الفروق الداللية بني األلفاظ املرتادفة يف القرآن الكريم

فيها لفظة قرب كلها تتصل باحلياة الدنيا

يمثل نوع ًا من الرتادف أو تقارب املعاين يف

احلياة اآلخرة ومن هنا يكون اجلدث مقرتن ًا

سياق استعامل هذه املفردات؛ ليؤدي كل

وهذا يعني أن القرب يتحول إىل جدث يف

بالقرب الذي ينبعث منه صاحبه .والقرب
اسم يدل عىل حدوث اإلقبار للميت بعد

موته فهو قرب بدخول صاحبه فيه وجدث
بخروجه منه عند البعث .فالقرب هو
حدوث اإلقبار يف الدنيا وهو ما رصحت

به اآليات التي استعملت فيها هذه املفردة

هذا من جانب ومن جانب آخر خيتلف

القرب عن اجلدث من حيث اهليأة إذ القرب
من عمل اإلنسان فتحدث البعثرة عليه

عند اختالل الكون لقيام الساعة وعند
النفخ بالصور ال تبقى للقرب صورته بل هو
جدث ينسل منه صاحبه(.((2
احلقل الثاين

األلفاظ التي تتصل بالكون
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اللغة؛ بيد أن القرآن الكريم كان دقيق ًا يف

منها داللة ال يؤدهيا اآلخر ،وقد اخرتنا يف
هذا احلقل عدد ًا من األلفاظ التي تتصل

هبذا العنوان لنبني الفروق الدقيقة بينها يف

االستعامل القرآين.

 .أنجم = كوكب:

النجوم والكواكب من املفردات

التي استعملت يف النص القرآين مفردة
أو جمموعة ومها من املفردات املرتادفة

يف اللغة ،استعمل القرآن لفظة كوكب

يف مخس آيات وردت بصيغة اجلمع يف

آيتني مها قوله تعاىل ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﭼ [سورة الصافات]6 :

وقوله

ﭽﭕ ﭖ ﭗﭼ [سورة

االنفطار ]2 :وبصيغة املفرد يف ثالث

يمثل الكون كل ما حييط باإلنسان

آيات هي ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ

تتصل بالظواهر الطبيعية وحركة األشياء،

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ ،وقوله ﭽ ﯨ

وهو حقل واسع يضم مئات املفردات التي

وقد اشتمل القرآن الكريم عىل طائفة من
األلفاظ التي تتصل هبذه الظواهر وبعضها

( ((2املصدر نفسه.129 /

[سورة النور ]35 :وقوله ﭽ ﭬ ﭭ

ﯩ ﯪ ﯫﭼ [سورة يوسف]4 :
أما لفظة النجم فقد وردت يف ثالث

عرشة آية منها ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ [سورة

أ.د .عبد الكاظم اليارسي

النجم ]1 :وقوله ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭼ [سورة الطارق]3- 2 :

وقوله ﭽﭟ ﭠ ﭡﭼ [سورة
النحل ]16 :وقوله ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ

يطلع منها ويغرب بعضها وقد استُعملت

يف االهتداء

(((2

وهي حتتاج إىل معرفة

ودراية بمواقعها ألهنا غري ثابتة.
.بمطر = غيث:

ﯿﭼ [سورة الواقعة ،]75 :ويبدو

املطر والغيث من األلفاظ املرتادفة يف

تعني األجرام الثابتة وكوهنا زينة يعني أن

داللة املفردتني ،لكنهام يف االستعامل القرآين

من خالل االستعامل القرآين أن الكواكب
صفتها الثبات وعدم االنقضاء ألهنا لو
انقضت النتقضت زينة السامء وهكذا هي

ثابتة إىل قيام الساعة عندها تنتثر كام ورد

يف سورة اإلنفطار بقول أحد الباحثني

(الكواكب أجرام ساموية مضيئة بذاهتا
أي أهنا كتل نارية كالشمس ثابتة مركوزة

يف األفالك كالفص يف اخلاتم)( ،((2وقد
وصفها القرآن باإلضاءة قال تعاىل ﭽﯚ

ﯛ ﯜﭼ أي ميضء.

وبخالف ذلك النجوم فهي شهب

غري ثابتة متغرية األحوال فهي ال تلبث

أن تسقط من السامء قال تعاىل ﭽ ﭑ

معجامت اللغة ،ومل يفرق علامء اللغة بني

مل يكونا بداللة واحدة؛ بل استعمل القرآن
كل واحدة منهام يف داللة معينة وردت
لفظة (مطر) ومشتقاهتا يف ست عرشة

آي ٌة ولفظة غيث وردت يف مخس آيات،
وقد اقرتن استعامل الغيث بالنامء واحلياة
وأصله من الغوث وهو اإلعانة ومل يرد
الغيث إال يف مواطن الرمحة والبرشى قال

تعاىل ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ [سورة

لقامن ،]34 :وقوله ﭽﭷ ﭸ ﭹ

ﭒ ﭓﭼ وسبب سقوطها أهنا أجرام

ﭺﭼ [سورة احلديد.]20 :

باعتبار الظهور والطلوع إذ هي متغايرة

(غيث) جاءت مقرتنة بالرمحة و إحياء

هامدة ليست كالكواكب ،وسميت نجوم ًا

( ((2البيان و التبيني .20 /1

فكل السياقات التي وردت فيها لفظة

( ((2دقائق الفروق اللغوية.132 /
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األرض ،من هنا سمته العرب احليا وقرن

اجلاحظ اختصاصه بالرمحة بخفة لفظه

(((2

من خالل السياقات التي استعملت فيها

(((2

واحدة منهام أدت داللة يف سياق استعامهلا

أما املطر فهو املاء املنسكب قد يكون نافع ًا أو

ضار ًا وقد اقرتنت به اإلشارة إىل الرضر

املفردتان أهنام ليسا بداللة واحدة بل كل

وقد يقرتن بغضب اهلل عىل األقوام فيكون

مغايرة لداللة أخرى وإن كانتا يف الظاهر

من األمم الكافرة قال تعاىل ﭽﭨ

الغامم سمي هبذا االسم ألنه يسرت

نزوله بحلول غضب اهلل فهو موضع انتقام

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

متقاربتني يف الداللة.

السامء وهو سحاب أبيض ليس فيه ماء

(((3

ﭰﭼ [سورة األعراف،]84 :

وبمعنى السرت والتغطية ورد يف اآليات

ﭚ ﭛ ﭜﭼ [سورة هود]82 :

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ

ﮮﭼ [سورة الشعراء ]173 :وقال

جعل الغامم وهو السحاب األبيض الذي

ﮡ ﮢﭼ [سورة الفرقان]40 :

يقيهم احلر( ((3لكن هذا ال يعني أن الغامم

األحقاف.]24 :

يف موضع العقاب فيحجب السامء عن

وقال تعاىل ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ
وقال تعاىل ﭽ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ

تعاىل ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

وكذلك يف [سورة النساء[ ]102 :سورة
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 .جغامم = سحاب:

ومها مفردتان استعملهام القرآن

الكريم يف عدد من اآليات الكريمة؛
فقد وردت لفظة السحاب يف تسع آيات

( ((2املفردات.365 /
( ((2دقائق الفروق اللغوية.130 /

الكريمة مثل قوله تعاىل ﭽﯢﯣ

[سورة البقرة ]57 :ومعنى اآلية أن اهلل
ليس فيه ماء ظلة لبني إرسائيل يف تشبيهم
يستعمل هبذه الصورة دائ ًام وإنام يأيت أيض ًا
األرض قال تعاىل ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ [سورة
البقرة ]210 :وقوله تعاىل ﭽ ﮅ ﮆ

ﮇﭼ [سورة الفرقان.]25 :

( ((3دقائق الفروق اللغوية.130 /
( ((3دقائق الفروق اللغوية.232 /
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أما السحاب فقد استعمل يف دالالت

الرياح) يف عدد من اآليات القرآنية وردت

وحركته مع اهلواء وهو غيم حيمل املطر

استعملت لفظة (رياح) يف عرش آيات ومن

ختتلف عام تقدم وسمي سحاب ًا النسحابه

فهو يرتاكم بني السامء واألرض وحيمله
اهلواء إىل مناطق خمتلفة وكثري ًا ما يقرتن
بإحياء األرض وسقيها قال تعاىل ﭽ ﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

لفظة (ريح) يف ثامين عرشة آية يف حني
خالل سياق االستعامل القرآين للمفردتني؛

نجد أن ك ً
ال منهام قد استعمل بداللة ختالف
داللة اآلخر وقد استعملت لفظة ريح يف
آيتني بداللة ختتلف عن داللتها املعروفة

ﯵ ﯶ ﯷﭼ [سورة األعراف]57 :

من خالل استعامل املجاز قال تعاىل ﭽ ﯯ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ [سورة

 ]94وقوله ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

الرعد ]12 :و [سورة النور ]43 :و

مل ينظر علامء اللغة إىل الفرق يف الداللة

وقال تعاىل ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ

البقرة ]164 :مثل ذلك ما ورد يف [سورة

[سورة الطور ،]44 :قال أحد الباحثني
والسحاب املسخر والثقال والركام كله
يراد به الرمحة ونزول املاء( ((3ومن خالل

ما تقدم يتضح لنا الفرق الداليل بني

املفردتني يف االستعامل القرآين.
 .دريح = رياح:

ﯰ ﯱ ﯲﭼ [سورة يوسف:

ﭘﭼ [سورة األنفال.]46 :

بني مفرديت ريح ورياح فهام من األلفاظ
املتقاربة يف الداللة يف اللغة غري أن الباحثني

يف الفروق الدقيقة بني األلفاظ وجدوا أن

االستعامل القرآين للمفردتني جيعل بينهام
فروق ًا يف الداللة من خالل السياق الذي

ترد فيه كل واحدة منهام فقد اقرتنت لفظة

من الظواهر التي تتصل بالكون ظاهرة

الريح بكل ما يدل عىل العذاب والشدة

هذا الكون الواسع وقد استعمل القرآن

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ [سورة

الرياح التي يسخرها اهلل سبحانه وتعاىل يف

الكريم مفردة الرياح بصيغتني مها (الريح و

( ((3املصدر نفسه.232 /

والقوة ومن ذلك قوله تعاىل ﭽ ﭼ
يونس ]22 :وقوله ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﭼ [سورة اإلرساء ]69 :وقوله
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ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [سورة آل

اللغة ،وقد استعمل القرآن الكريم عدد ًا

اخلري والرخاء إال يف آية واحدة واقرتنت

وهناك طائفة من األفعال هلا دالالت

عمران ،]197 :ومل ترد للداللة عىل ما فيه
مع العذاب وذلك يف قوله تعاىل ﭽ ﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭼ [سورة يونس.]22 :

أما لفظة رياح فقد اقرتن استعامهلا

بام فيه اخلري والنامء واحلياة وصالح
اإلنسان و األرض ومنه قوله تعاىل ﭽﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

مرتادفة أو متقاربة ،ويف هذا احلقل الداليل

سوف نعرض عدد ًا منها تلك التي تستعمل
يف اللغة بداللة واحدة؛ لكنها استعملت يف
السياق القرآين بدالالت متباينة.
 .أجاء = أتى:

الفعالن يف ظاهرمها هلام داللة واحدة

وقد وردا يف القرآن يف آيات كثرية جتاوزت

ﯫﭼ [سورة األعراف ]57 :وقوله

املئات ومن الالفت للنظر أن الفعل (جاء)

ﯷﭼ [سورة النمل ]63 :ويروى عن

موضع مل يستعمل إال بصيغة املايض؛ أما

رياح ًا وال جتعلها رحي ًا).

كثرية ولكنه ورد بمختلف الصيغ فقد

تعاىل ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

الرسول أنه كان يقول (اللهم اجعلها

عىل الرغم من وروده يف أكثر من أربعامئة
الفعل (أتى) فقد استعمل يف مواضع

ويبدو لنا أن املسألة ليس من املقطوع

ورد ماضي ًا ومضارع ًا وأمر ًا .و املالحظ

استعامل لفظة الريح أن يكون مقرتن ًا مع

القرآين وإن اشرتكا يف الداللة عىل اإلقبال

فيها فهي نسبية يف هذا األمر فالغالب يف
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كبري ًا من األفعال التي متثل األحداث،

العذاب واألذى والغالب يف استعامل
الرياح هو اخلري والصالح.

احلقل الثالث

األلفاظ الدالة عىل األفعال

متثل األفعال باب ًا واسع ًا من أبواب

أن بني الفعلني فروق ًا داللية يف االستعامل
والقدوم وقد أمجل الدارسون الفرق بينهام

بام يأيت:

1.1خيتلف الفعالن يف البنية خف ًة وثق ً
ال
فالفعل (أتى) أخف إيقاع ًا من الفعل

(جاء) لذا استعمل بمختلف الصيغ

أ.د .عبد الكاظم اليارسي

الفعلية يف القرآن ،يف حني مل يرد الفعل

(وأتى) يستعمل ملا فيه يرس وسهولة

الرغم من كثرة استعامله.

ﭶﭼ [سورة

(جاء) إال بصيغة املايض فقط عىل

قوله تعاىل ﭽﭳ ﭴ ﭵ
ق:

]19وقوله

2.2الفعل (جاء) يكثر استعامله يف

ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ

استعامل الفعل (أتى) يف األمور

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ [سورة

املحسوسات واألعيان يف حني يكثر
املعنوية مثل قوله تعاىل ﭽﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯﭼ

[سورة يوسف:

 ]72وقوله ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﭼ [سورة يوسف.]18 :

(3 .جاء) تستعمل للداللة عىل القرب
مكان ًا أو زمان ًا يف حني تستعمل (أتى)

للبعد زمان ًا ومكان ًا ومنه قوله تعاىل

ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ

[سورة مريم ]27 :وقوله ﭽﮙ
اإلرساء.]81 :

وقد أشار أحد الباحثني إىل أن وقوع

املتشابه بني اللفظني يقرب صورة الفرق

خري تقريب( ((3ففي قوله تعاىل ﭽ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌﭼ [سورة النحل]1 :
وقال ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ

[سورة غافر.]78 :

قال يف النحل ﭽ ﮈ ﮉ ﮊﭼ وقال

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [سورة مريم:

يف غافر ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ وبتدقيق

ﮬﮭ ﮮ ﮯﭼ [سورة يوسف.]50 :

الثاين أشق وأصعب ملا فيه من قضاء و

 ]27وقوله تعاىل ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ

النظر يتضح الفرق بني التعبريين فاملجيء

4.4يستعمل أتى يف سياقات يكتنفها

خرسان ،يف حني مل يزد يف اآلية األوىل عىل

فيها حقيقة ويقني ومنه قوله تعاىل

ﯩ ﭼ [سورة طه ]11 :وقال ﭽ ﮖ

الغموض والشك وجاء يف سياقات

ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ
طه.]10 :

[سورة

(5 .جاء) يستعمل ملا فيه مشقة وصعوبة

اإلتيان

(((3

وقال تعاىل ﭽﯦ ﯧ ﯨ

ﮗ ﮘﭼ [سورة النمل ]8 :ويعود
( ((3املصدر نفسه.232 /
( ((3املفردات.469 /
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ذلك إىل أن ما قطعه موسى عىل نفسه يف

عن جنس احلركة فهو يأيت للداللة عىل

وطه إذ تقدم فيهام لفظ (لعل) يف حني مل

معنى الشد واإلرساع فهو يرد جماز ًا يف

النحل أشق وأصعب مما هو يف القصص
يتقدم هذا يف سورة النحل(.((3
.بسعى = مشى:

السعي وامليش مفردتان بينهام تقارب

يف الداللة وقد استعملت لفظة (سعى)
ومشتقاهتا يف ثالثني آية يف القران الكريم

يف حني وردة لفظة (مشى) يف ثالث

وعرشين آية ويبدو من خالل سياق

استعامل املفردتني أن السعي وامليش
خيتلفان يف الداللة ويعزز هذا االستعامل

كل منهام يف السياق القرآين وقد تنبه العلامء

والدارسون إىل دقة االستعامل القرآين لكل
من املفردتني إذ يذكر الراغب األصفهاين

أن امليش يعرب عن جنس احلركة ويمثل

االنتقال من مكان إىل آخر ،أما السعي
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فيستعمل لإلرساع يف امليش(.((3

يقول أحد الباحثني (والسعي له

داللته املجازية يف الكتاب العزيز فض ً
ال
( ((3دقائق املفردات اللغوية.228 /
( ((3صحيح البخاري  218 /1وينظر دقائق
الفروق اللغوية.229 /

القصد والرأب يف العمل كام فيه من

السعي لآلخرة وطلبها إذ العمل الصالح

حيتاج إىل جد وقصد .قال تعاىل ﭽﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [سورة
اإلرساء.((3(]19 :

أما امليش فيمثل جنس احلركة وعادة

ما يرتبط باهلدوء والبطء وليس فيه معنى
اإلرساع وهبذا املعنى ورد يف القرآن

الكريم ،قال تعاىل :ﭽﰉ ﰊ ﰋﭼ

[سورة لقامن ]19 :وقال ﭽﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ
[سورة الفرقان ]63 :وقال الرسول
(إذا أقيمت الصالة فال تأتوها تسعون

وائتوها متشون وعليكم السكينة)(.((3

ويف ضوء ما تقدم يتضح لنا الفرق

بني الفعلني (سعى ومشى) يف االستعامل

القرآين؛ إذ كثري ًا ما يرتبط السعي باملجاز
وطلب اآلخرة يف حني يمثل امليش نوع

( ((3دقائق الفروق اللغوية.247 /
( ((3البحر املحيط .367 /2
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احلركة واالنتقال كذلك يكون السعي فيه

كاسبها عىل جادة أمر اهلل ...والسيئات

فيه إبطاء وسكينة.

يف أمرها خرق حجاب هنى اهلل تعاىل عنه

رسعة واجتهاد وجد بخالف امليش الذي
 .جكسب = اكتسب:

تكتسب ببناء املبالغة إذ كاسبها يتكلف

ويتخطاه إليها)

(((4

ويبدو أن الكسب

الفعالن من مادة واحدة أحدمها

أكثر سعة من االكتساب ألن الكسب

وقد استعمل القرآن الكريم يف عدد من

الرزق وغريه ومن ذلك قوله ﭽ ﮛ ﮜ

جمرد هو كسب والثاين مزيد هو اكتسب

اآليات الكريمة فقد ورد الفعل كسب
ومشتقاته يف أكثر من ستني آية أما الفعل
اكتسب فقد ورد يف أربع آيات وقد

اجتمعا يف قوله تعاىل ﭽﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﭼ [سورة البقرة.]286 :

وال شك أن زيادة املبنى تؤدي إىل

زيادة املعنى ويبدو من سياق اآلية أن
الكسب يستعمل ملا فيه اخلري واالكتساب

ملا فيه الرش قال أحد الباحثني (فكان فعل
االكتساب أبلغ من الكسب إذ فيه اعتامل
وترصف واجتهاد)(.((3

وهذا هو معنى صيغة افتعل ويبدو

أن لفظ االكتساب أثقل من الكسب إذ
إن (احلسنات مما يكتسب دون تكلف إذ

( ((3روح املعاين.488 /

حيتمل اخلري و الرش ويستعمل يف طلب

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ

[سورة البقرة ]81 :وقوله ﭽﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕﭼ [سورة الزمر:

 ]48وقوله تعاىل ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ [سورة

البقرة.]267 :

أما االكتساب فال يقع إال فيام يتصل

بارتكاب السيئات و اآلثام ومنه قوله

تعاىل

ﭽﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ [سورة
األحزاب ]58 :ومن هنا جاء استعامل

القرآن الكريم للفعلني يف سياقات تبني

داللة كل واحد منهام.

( ((4دقائق الفروق اللغوية.159 /
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احلقل الرابع

ما يتصل بألفاظ العقائد و الثواب

دين املجوس وملة املرشكني(( ،((4وامللة)

ما ورد يف القرآن الكريم من ألفاظ

يف اللغة تعني السنة أو الطريقة ثم

طائفة من األلفاظ التي تتصل بالعقائد

وقد أصبحت هذه املفردة نتيجة للتطور

العقائد الدينية كثري ،وهو حقل واسع ضم

استعريت للداللة عىل عقائد الرشع

(((4

الداليل اس ًام ملا رشع اهلل تعاىل لعباده عىل

الدينية وما يتصل هبا من دالالت وما
ٍ
معان يف سياق اآليات التي
تعرب عنه من

لسان األنبياء؛ لذا نجدها تضاف إليهم

هذه العقائد من ثواب وعقاب وقد ضم

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ

وردت فيها ،ويدخل يف هذا ما يرتتب عىل
القرآن طائفة من األلفاظ يف هذا امليدان

متقاربة املعاين أو مرتادفة يف ظاهرها وقد
اخرتنا منها ما يكثر استعامله لبيان الفروق

الداللية بينها من خالل سياق االستعامل

يف آيات القرآن الكريم ومنها:
 .أملة = دين:

ومن ذلك ملة إبراهيم قال تعاىل ﭽﮆ

[سورة البقرة ]130 :ومثل ذلك يف
[سورة النساء ]125 :ويف [سورة البقرة:

 ]135و [سورة آل عمران]95 :و
[سورة األنعام ]161 :وال تكاد (امللة)

تضاف إال إىل نبي ألهنا تقال اعتبار ًا بمن
يؤدي الرشع عن اهلل(.((4

امللة والدين مفردتان وردتا يف عدد

أما الدين فهو من الدين بمعنى

(دين) يف مخسة وتسعني موضع ًا استعملت

أو يعمل به وحني يطلق لفظ الدين فهو

من اآليات القرآنية ،فقد وردت لفظة
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اإلسالم وملة اإلسالم وما هو باطل مثل

منها مفردة أو مضاف إىل غريها ،أما لفظة

(ملة) فقد وردت يف سبعة عرش موضع ًا

استعملت مضافة إىل نبي أو قوم أو ضمري.
واللفظان متقاربان يف الداللة

ويطلقان عىل ما هو حق مثل دين

اجلزاء لذا نجده يقال اعتبار ًا بمن يقيمه

يعني الطاعة العامة التي جيازى عليها

بالثواب .ويمكن أن نجمل الفروق بني
( ((4دقائق الفروق اللغوية.159 /
( ((4اجلامع ألحكام القرآن .94 /2
( ((4دقائق الفروق اللغوية.167 /
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املفردتني بام يأيت:

1.1الدين يضاف إىل اهلل والنبي ،وآحاد
العباد أما امللة فال تضاف إىل اهلل فال

يقال ملة اهلل وإنام تضاف إىل النبي

أو إىل قوم ومنه قوله تعاىل ﭽ ﯩ

الواضح البني وقد حدد العلامء الفرق

بينهام من وجهني(:((4

1.1إن الرشعة تعني ابتداء الطريق ألهنا
من الرشوع الذي يعني ابتداء احلدث

أما املنهاج فهو معظم الطريق ومتسعه.

ﯪ ﯫ ﯬﭼ [سورة آل

2.2الرشعة تعني الطريق سواء أكان

2.2امللة ما دعا اهلل عباده إىل فعله،

يكون إال واضح ًا ويبدو هذا من باب

عمران.]83 :

وإتباعه ،والدين ما فعله العباد عن

أمره فهو يرتبط بالرشائع(.((4

.بالرشعة = املنهاج:

وردت املفردتان يف قوله تعاىل ﭽﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ

[سورة

املائدة .]48 :ويبدو من سياق اآلية أن

بني املفردتني فرق ًا يف الداللة ألن العطف
يقتيض املغايرة ،ويبدو من خالل الداللة

اللغوية أن الرشعة هي الطريق إىل املاء

لالستسقاء ثم استعريت للدين لداللتها
عىل الوضوح؛ إذ الدين الطريق الواضح،

فالرشعة هي الطريق الطاهر يف الدين

(((4

واضح ًا أم غري واضح أما املنهاج فال

العموم واخلصوص فالرشعة تعني
الطريق مطلق ًا وخصص املنهاج بام
هو واضح ،وأكثر ما تستعمل الرشعة

يف الدين وما يتصل به من أحكام أما
املنهاج فيستعمل يف الطريق املستقيم
وهذا ما ورد يف سؤاالت نافع بن

األزرق البن العباس(.((4

 .جأجر = ثواب:

األجر والثواب مفردتان وردتا

يف سياق القرآن الكريم ،وكل منهام

استعملت بداللة حمددة .ويبدو من خالل
السياق الذي استعملت فيه اللفظتان أن

وال ختتلف داللة املنهاج كثري ًا فهو الطريق

لفظة األجر قد استعملت هي ومشتقاهتا

( ((4املصدر نفسه.168 /
( ((4اإلتقان .120 /1

( ((4دقائق الفروق اللغوية.165 /
( ((4دقائق الفروق اللغوية.225 /
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يف عدد كبري من اآليات ،يف حني

الدنيوية كام يقع ذلك يف األجر وإنام غلب

آية ،ويقصد باألجر اجلزاء عىل العمل

سبحانه وتعاىل)(.((4

وردت لفظة (ثواب) يف إحدى عرشة

يف الدنيا واآلخرة وهو يتضمن معنى
العوض قال تعاىل ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

 .دمحد = شكر:

ألفاظ تكرر استعامهلا يف عدد من

ﮧ ﮨ ﮩﭼ [سورة األعراف:

اآليات القرآنية هي ومشتقاهتا والفرق بني

هذه املفردة أن األجر يكون يف الدنيا

يد أو غري يد فقد اختص احلمد بالثناء عىل

 ]113ويبدو من خالل سياق استعامل
كام يف قوله تعاىل ﭽﭮ ﭯ

املفردتني أن احلمد يكون يف التعظيم عن
اهلل سبحانه وتعاىل من جهة صفاته الذاتية

ﭰﭼ [سورة النساء ]24 :كام يكون

ويكون عىل معروف أو غري معروف

تعاىل ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ

مكروه سواه.

يف اآلخرة عن األعامل الصاحلة ومنه قوله

[سورة آل عمران ]171 :وقوله ﭽ ﯫ

ويكون يف الرساء و الرضاء فال حيمد عىل
أما الشكر فيقع عىل نعمة خاصة لذا

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ [سورة

قيل أن احلمد يتناول الصفات أما الشكر

أما الثواب فهو اجلزاء باخلري عن

لعباده ومن هنا كان احلمد أرشف مرتبة

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ

فجعلوا احلمد عمل اللسان بالثناء عىل

وقد يستعار لفظ الثواب يف الرش قال

مثل قوله تعاىل ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

آل عمران.]179 :

األعامل الصاحلة قال تعاىل ﭽ ﭹ ﭺ
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[سورة املائدة.]85 :

تعاىل ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﭼ [سورة
آل عمران ]153 :قال أحد الدارسني
(والثواب ال يستعمل يف املنافع املادية أو

فيأيت يف مقابلة النعم التي يوليها اهلل تعاىل

من الشكر

(((4

وقد فرق العلامء بينهام

اهلل لذا يصدر بالقول يف القرآن الكريم

ﭸﭼ [سورة النمل ]59 :وقوله تعاىل
( ((4املصدر نفسه.227 /
( ((4الرسالة التامة يف فروق اللغة.194 /
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ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ [سورة
النحل.]93 :

أما الشكر فعىل ثالثة أرضب(:((5

1.1شكر القلب وهو تصور النعمة
كوروده يف معرض التفكر والتدبر
قال تعاىل ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﭼ [سورة النمل.]93 :

2.2شكر اللسان وهو الذي يرد يف مقابلة
جحود النعمة قال تعاىل ﭽ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ [سورة

لقامن ]12 :وقال ﭽﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ [سورة
البقرة.]152 :

3.3الشكر بعمل اجلوارح قال تعاىل
ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ [سورة

سبأ .]13 :ومن املهم أن نذكر أن
احلمد يف القرآن يأيت ابتد ًاء أما الشكر

فيأيت بعد ذكر النعم مما يدل عىل أن

احلمد ملطلق الثناء والشكر يقع مكافأة

ملن أوالك معروف ًا.

( ((5الرسالة التامة.100 /

احلقل اخلامس

األلفاظ التي تدل عىل الزمن

متثل األلفاظ الدالة عىل الزمن حق ً
ال

كبري ًا من األلفاظ الداللية يف اللغة ،وقد
استعمل القران الكريم طائفة من األلفاظ

التي تدل عىل الزمن بمختلف تقسيامته
وقد وردت يف سياق اآليات القرآنية طائفة

من األلفاظ التي تبدو يف ظاهرها مرتادفة
أو متقاربة املعنى ،وقد اخرتنا منها ما كثر

استعامله يف النص املقدس؛ لبيان طبيعة
استعامل القران لكل منها مع بيان اهلدف
من هذا االستعامل واإلشارة إىل الفروق

الداللية بينها.

1.1سنه =عام:

(السنة) و(العام) من األلفاظ التي

تدل عىل الزمان وكثري من الناس جيعلهام

من املرتادفات لكن استعامهلام يف السياق
ال يدل عىل ذلك .وردت لفظه (سنة) يف
القران يف عرشين آية منها سبعة مواضع
مفردة ،أما لفظه (عام) فقد وردت يف
عرش آيات؛ وقد أشار العلامء إىل الفروق
الداللية بني املفردتني السنة حتسب من

أول يوم إىل مثله وال يشرتط أن يكون
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فيها صيف ًا وشتا ًء ،أما العام فهو ما تأ َلف

وأكثر ما يستعمل لفظ عام فيام فيه يرس

اخص من السنة.

2.2اجل=مدة:

من صيف وشتاء وهبذا يكون العام
وفرق آخر هو أن (العام) يف السياق

األجل هو الوقت املرضوب النقضاء

يف حني اقرتن استعامل السنة بام يدل عىل

واجل الدين موعد اسرتداده وقد وردت

القرآين اقرتن بام فيه يرس وسهولة ورخاء
الشدة والصعوبة وهبذا فرس قوله تعاىل

ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ

اليشء ومنه اجل اإلنسان انتهاء حياته
لفظة األجل يف إحدى ومخسني آية،
أما املدة فهي ما جعل بني شيئني بجعل

[سورة العنكبوت .]14 :إذ يرى

جاعل وقد وردت يف القران يف آية

يمثل صعوبة الرصاع مع قومه وشدته

عموم وخصوص فكل اجل مدة وال

املفرسون أن ما عرب عنه بـ (السنة) كان

أماما عرب عنه بالعام فيمثل القضاء عىل
املعارضني.

ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل ﭽ ﭳ

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭼ

واحدة ،والعالقة بني املدة واألجل عالقة
ينعكس ،وهذا يعني أن األجل أكثر سعة

من املدة يف الداللة يدل عىل ما ورد يف
القران الكريم من استعامل املفردتني قال

[سورة

تعاىل ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ

ﯷ ﯸﭼ [سورة األعراف:

ﭕ ﭖ ﭗﭼ [سورة القصص:

املائدة ]26 :وقوله ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ
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وسهولة.

 ]130ومثل ذلك [سورة يوسف،]43 :

[سورة الكهف ،]11 :وقوله تعاىل ﭽﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ

[سورة يوسف.]49 :

وتبقى املسالة نسبية فأكثر ما

يستعمل لفظ السنة يف األمور الصعبة

[سورة التوبة ]4 :وقوله ﭽﭒ ﭓ ﭔ
 ]29وقوله ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭼ [سورة البقرة:

 ]282وداللة األجل هنا هو انتهاء املدة
وقد استعمل القران األجل يف دالالت

هامشية أخرى ويتحدد معناها من خالل
السياق الذي وردت فيه.

أ.د .عبد الكاظم اليارسي

احلقل السادس

األلفاظ التي متثل اجلموع

استعمل القران الكريم طائفة من

مجوع التكسري للداللة عىل معان خمتلفة
ويبدو من خالل االستقراء أن القران

الكريم يستعمل هذه اجلموع بصيغتني

لتحقيق أهداف داللية يريد التعبري

عنها فهو مرة يستعمل اجلمع الدال عىل
الكثرة ،ومرة يستعمل اجلمع الدال عىل

القلة وأصبحت هذه املسألة من املسائل

التي تلفت النظر عند الدارسني؛ وسنبني
الفروق الداللية التي ترتتب عىل استعامل
القران الكريم هذا اجلمع أو ذلك.

1.1أسرْ ى= اسارى:

وملاذا عدل يف سورة البقرة إىل الصيغة

( ُأ َس َارى) ومل يستعمل أرسى.

ذكر علامء اللغة أن فعيل جتمع عىل ُف ْعلىَ

للداللة عىل املرض والعاهات مثل جرحى

وهلكى ومرىض وموتى( ((5ومجعت أسري

عىل أرسى الن األرسى يعانون من القهر
واإلذالل فهم كمن فيه عاهة.

ويفرق العلامء بني استعامل أرسى كام

يف آيتي األنفال واستعامل ( ُأ َس َارى) كام

يف آية البقرة فهم يرون أن األرسى يمثل

من كانوا يف أيدي القوم ولكنهم مل يشدوا
ٍ
بوثاق ومل تربط أيدهيم أو أرجلهم.
أما االسارى فان فيها داللة عىل

القسوة وهم الذين كانوا يف أيدي القوم

وردت لفظة أرسى يف آيتني مها قوله

وقد شدت أيدهيم وأرجلهم وقيل إن

ﯢ ﯣﭼ [سورة األنفال]67 :

ويبدو من خالل السياق أن لفظة

ﭘﭼ [سورة األنفال ]70 :أما

ما ليس يف لفظه (ارسى) لذا استعملت

تعاىل ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
وقوله ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

لفظة ( ُأ َس َارى) فقد وردت يف آية واحدة
هي قوله تعاىل ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭼ [سورة البقرة.]85 :

والسؤال ما الفرق بني الصيغتني

االسارى هم املأخوذون قهر ًا وغلبه(.((5

( ُأ َس َارى) فيها من الشدة والقهر واإليالم
فيها هذا املوضوع.

( ((5دقائق الفروق اللغوية 299 /وينظر جامع
البيان .40 /1
( ((5دقائق الفروق اللغوية.299 /
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2.2شداد -أشداء:

وردت لفظة شداد يف ثالث آيات

استعمل القران صيغتني جلمع (أخ)

ﯨﭼ [سورة التحريم ]6 :وقوله

سبع آيات يف حني وردت الثانية يف إحدى

النبأ ،]12 :وقوله تعاىل ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

التي وردت فيها املفردتان أن لفظة (إخوة)

هي قوله تعاىل ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ

ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ [سورة

مها إخوة وإخوان ،وقد وردت األوىل يف
وعرشين أية ،ويبدو من خالل السياقات

ﮑ ﮒ ﮓﭼ [سورة يوسف]48 :

وهي من مجوع القلة يغلب استعامهلا يف

قوله تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ

اإلخوة يف النسب ليسوا بأعداد كبرية ومن

ولفظة أشداء وردت يف آية واحدة يف

ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [سورة الفتح.]29 :

اخوة النسب وهو مالئم جلمع القلة؛ الن
ذلك قوله تعاىل ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

وكالمها مجع شديد ،ويبدو من

ﯩﭼ [سورة النساء ]11 :وقوله

اآليات الكريمة أن لفظة (شداد) التي

ﮄﭼ [سورة يوسف ]7 :وكذلك

خالل سياق استعامل الصيغتني يف
وردت يف سورة التحريم ،ويف سورة
النبأ ويف سورة يوسف وقعت وصف ًا
ألشياء حمسوسه مادية فالسموات

والسنني واملالئكة أمور حمسوسة ،أما
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3.3إخوة=إخوان:

لفظه أشداء فقد جاءت للداللة عىل
الشدة املعنوية التي هي بمعنى القوة
فقال أشداء عىل الكفار ورمحاء بينهم
فقرن الشدة التي بمعنى القوة بالرمحة

وكالمها معنوي(.((5

( ((5دقائق الفروق اللغوية.313 /

تعاىل ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

يف [سورة النساء ]176 :و [سورة

يوسف ]100- 58 :لكن هذا ال يعني
أن هذه الصيغة اقترصت عىل اإلخوة يف
النسب إنام استعملت مع اإلخوة يف الدين

قال تعاىل ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [سورة
احلجرات.]10 :

أما لفظة (إخوان) وهي مجع أخ أيضا

فالغالب أهنا تستعمل يف اإلخوة من
غري النسب مثل إخوة العقيدة والدين
والصداقة قال تعاىل ﭽﮞ ﮟ ﮠ

أ.د .عبد الكاظم اليارسي

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ [سورة

ﯬ ﯭﭼ [سورة الشورى]50 :

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ [سورة

نلحظ أن استعامل الذكور ،فيه نوع

هذا االستعامل إنام وردت صيغة (إخوان)

األنثى فهو ال يقترص عىل نوع حمدد من

األحزاب ]5 :وقال تعاىل ﭽ ﭖ ﭗ

احلرش ]10 :وهذا ال يعني االقتصار عىل
مع أخوة النسب قال تعاىل ﭽﭑﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

وحيث ننظر يف سياق االستعامل القرآين

من التعميم إذ يقع عىل كل ذكر ضد
الذكور أما لفظة (ذكران) ففيها نوع من
التخصيص يضيف واحد من الذكور

ﭜ ﭼ [سورة األحزاب ]55 :ومثله

دون غريهم

تقدم أن التفريق مبني عىل الغالب واألكثر

الذكور لفظ عام يشمل كل جنس من

[سورة التوبة ،]24 :ويبدو من خالل ما
وليس عىل إطالقه.
4.4ذكور=ذكران:

(((5

والعالقة بني اللفظني

عالقة عموم وخصوص ذلك أن لفظ
األجناس أما لفظ (الذكران) فهو خاص

باإلنسان وهو ما يؤيده سياق االستعامل

جتمع لفظة (ذكر) عىل ذكور وذكران

القران قال تعاىل ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ

فقد وردت لفظة (ذكور) يف آيتني،

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

وقد استعمل اجلمعان يف القران الكريم
آيات هي قوله تعاىل ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ [سورة

[سورة الشورى ]50- 49 :يقول احد

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ

الذكور الن اخللق يقع عىل كل ذكر وملا

لفظة (ذكران) يف آيتني مها قوله تعاىل

املرأة غالم ًا فجارية ثم غالم ًا فجارية..

الشعراء ]165 :وقوله ﭽ ﯪ ﯫ

( ((5املصدر نفسه.313 /

الشورى ]49 :وقوله ﭽ ﭳ

[سورة األنعام ]139 :وقوله ووردت

ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ [سورة

الباحثني (فلام ذكر اخللق جاء بلفظ
ذكر التزويج ومعناه االقرتان وهو أن تلد
فذكر الذكران إشارة إىل ختصيصهم هبذه
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احلال من الوالدة)( .((5ويعزز هذا ما

وهن معدودات أيضا .قال تعاىل ﭽ ﭡ

الذكران باإلتيان.

األحزاب ]32 :وقال ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ

ورد يف [سورة الشعراء ]165 :أن خص

5.5نسوة=نساء:

ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [سورة األحزاب:

نسوة ونساء لفظان وردا يف القران

 ،]30ويبدو من خالل السياق الذي

لفظ نسوة يف آيتني ويف سورة يوسف فقط

عام ًا يف عموم اجلنس يف حني استعملت

الكريم وكالمها مجع امرأة ،وقد استعمل

مها قوله تعاىل ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

استعملت فيه لفظة نساء أن التعبري هبا جاء

لفظة (نسوة) يف حدث خاص يف سورة

ﯾ ﯿﭼ [سورة يوسف،]30 :

يوسف .وذهب بعض الدارسني إىل أن

ﯛ ﯜ ﭼ [سورة يوسف ،]50 :أما

وأقوام؛ لذا نسب إليه قيل نسوي .ومن

ووردت يف أربع ومخسني آية ،وحني ننظر

ومل خيتص بنسوة معدودة كام يف [سورة

وقوله تعاىل ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

لفظة نساء فقد استعملت يف سائر القران
إىل امليزان الرصيف للمفردتني نجد ان لفظ

(نسوة) عىل وزن (فعلة) وهو مجع قله
وهذا األمر دفع احد الباحثني إىل القول

(فجيء بالنسوة يف قصة يوسف ألهنن كن
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ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ [سورة

معدودات قلن يف امرأة العزيز ذلك)(.((5

نسوة اسم مجع وجمُ َع عىل نساء مثل قوم
هنا جيء بالنساء لعموم اجلنس يف القران

يوسف.]64 :

اخلامتة

إن ما تقدم يمثل جانب ًا من جوانب

اإلعجاز القرآين يف استعامل األلفاظ

يف سياق اآليات القرآنية الكريمة وقد

ويبدو أن هذا ليس دقيق ًا فقد استعمل

ضم البحث فروق ًا دقيقة بني جمموعة من

خطابة لنساء النبي فقال يا نساء النبي

املرتادف غري أن االستعامل القرآين له كلمة

القران لفظة نساء فيام هو قليل أيضا مثل

( ((5دقائق الفروق اللغوية.318 /
( ((5املصدر نفسه.318 /

األلفاظ التي وردت يف اللغة عىل أهنا من

أخرى ،فقد ظهر من خالل البحث أن
هذه األلفاظ ال تبدو مرتادفة من خالل

أ.د .عبد الكاظم اليارسي

االستعامل يف سياق الكالم؛ إذ لكل لفظ
داللة مع ّينة يفرضها السياق ويعرب فيها

عن معنى مقصود ال يؤديه غريه من
األلفاظ األخرى التي ترادفه يف املعنى،

ولو أردنا استبدال لفظ مما ورد يف اآليات
من األلفاظ التي تم اختيارها للدراسة
لوجدنا أنفسنا عاجزين عن استبداله بلفظ

مما هو بمعناه؛ الن األسلوب القرآين له

خصوصية يف استعامل األلفاظ يف اآليات
الكريمة.

وهذا ما ثبت من خالل البحث إي

إن األلفاظ التي قيل عنها أهنا مرتادفة يف

اللغة ال تبدو كذلك يف القرآن الكريم.
موارد البحث

القرآن الكريم

1.1اإلتقان يف علوم القران -السيوطي
 911هـ -مطبعة البايب احللبي–مرص

ط.1951 3

2.2البحر املحيط -أبو حيان األندليس

 745هـ–دار إحياء الرتاث العريب-
بريوت ط.1990- 2

3.3البيان والتبيني – اجلاحظ  255هـ–
تح عبد السالم هارون .مرص.

4.4الرتادف يف اللغة -حاكم مالك
الزيادي –دار احلرية للطباعة بغداد

.1980

5.5اجلامع إلحكام القران – القرطبي
 671هـ –حتقيق امحد عبد احلليم -دار
الشعب -القاهرة ط.1372 2

6.6دقائق الفروق اللغوية -حممد ياس
خرض الدوري -رسالة دكتوراه جامعة

بغداد -كلية الرتبية .2005

7.7دور الكلمة يف اللغة –ستيف
اوملان-ترمجة كامل حممد برش –مكتبة

الشباب-القاهرة .1975

8.8الرسالة التامة يف فروق اللغة العامة–
الشيخ جعفر الكربايس –املستقبل

للكمبيوتر –نجف -د -ت.

9.9روح املعاين يف تفسري القران والسبع
املثاين –االلويس 1270هـ -دار إحياء
الرتاث العريب -بريوت د -ت.

1010صحيح البخاري -اإلمام البخاري
256هـ -دار الفكر بريوت .1981

1111علم الداللة -امحد خمتار عمر -مكتبة
العروبة -الكويت .1984

1212علم الداللة التطبيقي –د .هادي
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هنر-دار األمل للنرش والتوزيع-

1616املزهر يف علوم اللغة وأنواعها-

1313كتاب سيبويه -سيبويه 180هـ -تح

العلمية-

األردن ط.2007- 1

عبد السالم هارون -بريوت ط-3

.1984

منصور-دار

بريوت .1998

الكتب

1717معجم مقاييس اللغة -ابن فارس

1414كتاب العني -اخلليل بن امحد

 392هـ -عبد السالم هارون -البايب

د .ابراهيم السامرائي -مؤسسة دار

األصفهاين

175هـ -تح د .مهدي املخزومي و
اهلجرة .1409

1515لسان العرب -ابن منظور 711هـ-
دار صادر بريوت ط.1968 1
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جالل الدين السيوطي -تح فؤاد

احللبي -مرص .1371

1818املفردات

-الراغب

425هـ -تح صفوان عدنان -دار
القلم -دمشق .1412

فحوى البحث
البحث إطاللة على أثر الظواهر القرآنية يف ضوء التطورات
االجتماعية ،حتدث عن ضرورة االهتمام بالقرآن الكريم ،وحفظاً
ودراس ًة وتدبراً ،والعمل مبضمونه يف كل عصر ،كونه الدستور
التشريعي واالجتماعي والبياني.
وقد سار البحث ضمن �سة حماور كان أوهلا :الدعوة
اىل االهتمام بالقرآن الكريم ،وآخرها حتدث عن الظاهر القرآني
يف مقام العمل ،وختم البحث باستنتاجات الباحث واليت كان
أهمها :ان القرآن ً
هدى من الضاللة ونور من اجلهالة ،وطريق
لسلوك احلق.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء

الثقافة السائدة.

من املعروف أن علم األصول يواكب

الترشيعي ،والثقايف ،والبياين ،واالجتامعي

خصوصا مع انفتاح العامل اإلسالمي عىل

فالتعبري القرآين يتخطى قيد الزمان

واملرسلني حممد وآله الطيبني الطاهرين.

التطور العلمي ،ويساير الركب املعريف،
احلضارات األخرى.

ف��ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ه��و ال��دس��ت��ور

الذي يرجع إليه ويتربك به كل مسلم.

واملكان ،ويستوعب حاجات اإلنسان

ومن هذه العلوم اإلنسانية علم

يف مجيع جوانب احلياة ومنها :احلياة

توجيهات (منهجية القرآن املعرفية)

ونمط االستفادة منه كل قد مأل منه وعاءه.

أصول الفقه بقراءة إسالمية مستلهمة

ويستطيع أن يقدم سامت مهمة عىل

طريق معاجلة إشكالية املنهج يف الفكر
اإلسالمي املعارص.

االجتامعية ،نعم تتفاوت االدراكات
علام بأن الفرقان نزل بلغة العرب،

ولسان عريب مبني ،فجرت عادة املجتمع
اإلنساين العقالئي عىل العمل بمراد ظاهر

وترسيخ الرؤية املنهجية املناسبة،

الكالم ،وترتيب األثر عليه ،وال ختلو

األمة اإلسالمية ألنه طريق إلثبات احلكم

يف أمهية ظواهر الكتاب يف علم

فعلم األصول له معطيات متناسبة يف
الرشعي((( .يتناول البحث عدة حماور:
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من العصور بمستوى معني يتناسب مع

املحور األول:

االهتامم بالقرآن الكريم

حياهتم عن التفهيم بذلك.
األصول.

يف هذا املحور طريقان:

الطريق األول :قيمة البحث.

قد عرف يف التأريخ والترشيع

من القضايا املسلمة لدى العقالء أن

حفظا ومدارسة ،واهتامما يف كل عرص

ونتائجه واألغراض الداعية إليه ،وهي

اإلسالمي االهتامم بكتاب اهلل تعاىل
((( نقد املنهج األصويل :نرص البطاط.194 :

اليشء إنام يستمد قيمته احلقيقية من آثاره
مسلمة واقعية جرى عليها الناس يف

د.وفقان خضري حمسن الكعبي

خمتلف أمورهم ،وبنوا عليها الكثري من

ﭽ...ﮨﮩﮪﮫﮬ.ﭼ[سورة

ومادام بحثنا (أثر ظواهر القرآن

ولكن وضوح الصدق يف هذه القضية

فمن الطبيعي حينئذ أن يكتسب

التطبيق ،ولفهم هذا االستثناء البد من

اعتباراهتم يف حياهتم االعتيادية.

الكريم يف ضوء التطورات االجتامعية)
أمهيته من اهلدف املنشود من مثل هذه
الدراسات ،فهذه احلجية إنام يبحث

عنها يف علم أصول الفقه الذي تنقح
فيه مصادر الترشيع اإلسالمي ،وكيفية

الوصول إىل األحكام الرشعية واستنتاجها
من مصادرها.

يونس.]37 :

بنحو العموم ال يميض معها يف موارد
االلتفات إىل نقطتني مهمتني:

األوىل :أن القرآن كالم عريب مبني

جرى عىل ما جرى عليه العرب يف بياهنم
وصياغاهتم املتعارفة؛ إذ قال تعاىل :ﭽ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ
[سورة إبراهيم.]4 :

فمن الطبيعي أن يكتسب أمهيته

ويفرتض يف هذه احلالة أن جيرى

علم األصول يف هذا الفقه وتدبر القرآن

مع الصيغ العربية املعروفة ،وحياول

وقيمته من دور الفقه اإلسالمي ودور

بشكل عام(((.

اإلنسان يف تدبره وتفهمه ملعانيه كام جيري
أن يستوعب معانيه كام يميض مع أية

فغني عن البيان أن القرآن هو احلجة

مجلة عهدها يف هذه اللغة ،ومعروف أن

الذي أنزله اهلل هدى للبرشية ،وهذه

1.1أن يكون خفي الداللة جممل املعاين–

اإلهلية عىل العباد ،وهو السبيل املستقيم

نقطة ال يرتاب فيها أحد من املسلمني،
وقد تواترت آيات الكتاب العزيز نفسه
فيها بقوله تعاىل :ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ

ﭛﭼ [سورة البقرة ]2 :وقوله تعاىل:
((( حجية ظواهر الكتاب العزيز.54 :

للكالم حالتني:

أو ما عرب عنه باملتشابه –حيث ال

يستطاع االطمئنان إىل أحد معانيه
املحتملة ،كأن يعتمد املتكلم ولسبب
من األسباب إىل مثل هذا اإلمجال.

أن يعتمد املتكلم يف إيضاح مراده
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عىل قرينة من القرائن ختفى عىل السامع،
فيبقى هذا املراد غامضا عليه ما مل يصل
إىل هذه القرينة.

2.2فقد يكون الكالم واضح الداللة يف
معناه -أو ما عرب عنه باملحكم -وهلذا
الوضوح والبيان درجتان:

	-عدم احتامل اخلالف باملرة ،وهو ما

هذه احلجية جرت سريهتم يف حماوراهتم
كافة؛ إذ ما من مجلة يطلقوهنا -سوى

النادر من الكالم -إال وهي مورد العديد
من االحتامالت التي يمكن أن تراد من

ألفاظها ،ومن القرائن التي تكتنفها.

ولكن حيث يكون أحد هذه

يسمى بالنص((( كقوله تعاىل :ﭽﭑﭒ

االحتامالت هو البارز بينها أخذ السامعون

	-أو قوله تعاىل :ﱫ ﮓ ﮔ

االحتامالت األخرى ،وألزموا املتكلم به

ﭓﭔﭼ[سورة اإلخالص.]1 :

ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﱪ [سورة النساء.]11 :

فالذكر له سهامن من مرياث أبيه وأمه

والبنت هلا سهم واحد مما ال احتامل فيه

للجدل.

به ،واعتربوا الكالم ظاهرا فيه ،وتركوا
كام ألزمهم املتكلم به أيض ًا.

بل وما مل يمض العقالء وفق هذا

الظاهر ملا أمكن حلياهتم أن متيض بشكلها
املتعارف ،أو يسري بسهولتها االعتيادية،

واستحال عليهم التفهيم والتفهم.

النقطة الثانية :وجود االحتامل هلذا

وأما ظواهر الكتاب احلكيم التي هي

للتأثري يف داللة اللفظ يف معناه اجلدي

يرى أهنا

اخلالف ،إال إن هذا االحتامل ال يرقى
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فالظهور الكالمي حجة بينهم ،وعىل

للمتكلم ،وهو ما يسمى بالظاهر الذي هو

حمور البحث ،ومن املسلم به لدى العقالء

كافة العمل بظهورات الكالم(((.

((( املحقق احليل :معارج األصول.53 :
((( الرازي :املحصول.316 :

مورد البحث فال شك يف كوهنا مسألة
أصولية ،و السيد اخلوئي

(((

((( السيد اخلوئي :أبو القاسم ابن السيد عيل أكرب،
ولد سنة (1317هـ) فقيه وأصويل ومن كبار
مراجع التقليد ،له مؤلفات عدة ،منها :البيان
يف تفسري القرآن وأجود التقريرات ،ومعجم
رج��ال احلديث وغريها .االميني :معجم
رجال الفكر.169 /

د.وفقان خضري حمسن الكعبي

من مسائل علم األصول ،والبحث يف

استنباط معظم األحكام عليها.

الكتاب((( ،وبعد ذلك فلنا أن نسأل ما هو

البرشية كام نصت عليه اآليات السابقة،

القضية الكربى منها خرب الواحد وظواهر

املميز للمسألة األصولية؟.

فقال علامء األصول :إن املسألة

األصولية هي كربى كلية وأدلة إمجالية

تقع يف طريق االستنباط((( ،أو إن علم
األصول هيدف إىل إدراك قواعد عامة،
وكلية يتوصل هبا إىل استنباط األحكام(((.

والصحيح أن القرآن إنام أنزل هلداية

إال إنه ينبغي أن يعرف يف الوقت نفسه أن
القرآن إنام أنزله اهلل عىل رسوله حممد،
وجعله جممعا لتصورات اإلسالم

وأحكامه كافة.

وأوكل تفصيل هذه التصورات

واألحكام إىل نبيه بعد أن أسنده

بل نضيف إىل ذلك :بأن مسائل علم

بدالئل التصديق وشواهد االعتامد كافة؛

الفقيه عىل حتصيل احلكم الرشعي ،وهي

صحابته الكرام رشحا بيانيا لألحكام

األصول تعم كل مسألة وبحث يعني

غري مبحوثة ومطروحة يف علم آخر
تفصيال يف بحث آخر من علم فال حتسب

من مسائله.

فهو يشمل كل مسألة تعني الفقيه عىل

مراده مما مل تذكره العلوم األخرى بيشء

من التفصيل املوضح هلا.

ومن هنا يظهر أن حجية ظواهر

الكتاب من أهم مسائله وعمدهتا؛ لتوقف
((( الفياض :حمارضات يف أصول الفقه.7 /1 :
((( اخل�ضري :أص��ول الفقه14 /؛ الكبييس:
أصول األحكام.12 /1 :
((( امني :تفسري التحرير.14 /1 :

لتكون سنة الرسول ،وما رواه عنه
القرآنية.

فليس غريب ًا حينئذ أن حيوى القرآن

املحكم من اآليات واملتشابه ،واملحكم من
نص وظاهركام قال تعاىل :ﭽ ...ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ

[سورة آل عمران.]7 :

إذ ليس هو الوحيد يف الدالئل

اإلسالمية ليقال باستحالة احتوائه عىل
املتشابه مادام قد أنزل هدى للبرشية
ومل ترتكه البرشية مع هذا وحده ليكون

وجوده يف القرآن نوعا من التناقض مع
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الغرض اإلهلي األول يف إنزاله.

ثم إن الناس ليسوا مجيعا قادرين

قليل اجلدوى؛ إذ ليست اآلية متعلقة

واحدة ،فام يكون واضحا لدى بعض

أصول الدين –إال وقد ورد يف بياهنا أو

عىل استيضاح املفاهيم القرآنية بدرجة
الناس قد ال يكون واضحا لدى آخرين

وهكذا..

ومن هنا كان البد يف فهم القرآن

من استلهام دالئل السنة الرشيفة؛ إذ

يستحيل بلوغ مفاهيمه دوهنا ،وهي قضية

إسالمية عامة أكدها الكثري من علامء
اإلسالم وأئمة املذاهب؛ إذ قال اإلمام

الشافعي( ت204 :هـ).

بالفروع –فروع الدين -واألصول–
يف احلكم املوافق هلا خرب أو أخبار كثرية،
بل انعقد اإلمجاع عىل أكثرها ،مع أن جل
آيات األصول والفروع بل كلها مما تعلق

احلكم بأمور جمملة ال يمكن العمل هبا إال

بعد أخذ تفصيلها من األخبار))(.((1

وهذا ال يسلم من املؤاخذة عليه ،بأن

اإلمجال يف تفاصيل ما تعلقت به اآليات،
وكيفية العمل ببيان األجزاء والرشائط

((ومنهم من قال :مل يستن سنة قط إال

الدخيلة يف الوظيفة العبادية.

بل ومن خالل هذه العالقة الوثيقة

تفيد أصل املرشوعية للعمل ألعبادي

بعض العلامء قد قلل من أمهية البحث يف

تفاصيل ذلك للسنة الرشيفة( ،((1مع إمكان

وهلا أصل يف الكتاب))(((.

بني القرآن احلكيم والسنة الرشيفة فإن
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((إن اخلالف يف اعتبار ظواهر الكتاب

حجية ظواهر الكتاب ،فام من ظاهر أو

نص قرآين إال وفيه روايات واضحة تبني
مفاده ،فقد قال النراقي:((1(

((( الرسالة92 /؛ أبو زهرة :أصول الفقه.75 /
( ((1النراقي :أمحدبن حممد مهدي النراقي،
تويف سنة (1244ه���ـ) وله مصنفات يف
الفقه واألصول ،مستند الشيعة ومناهج

وأما أمهية ظواهر الكتاب املجيد فاهنا

كالصالة والصوم وما إليها ،وقد أوكل بيان

الوصول إىل بعض اإلطالقات التي أشارت
إىل بعض التفاصيل يف األعامل العبادية،
وهذا البحث ال هيمنا فله حمل أخر.

األح��ك��ام واألص���ول وغ�يره��ا .كالنرت:
مقدمة جامع السعادات /1 :ج.
( ((1مناهج األحكام واألصول ،د .ر.
( ((1حمارضات يف أصول الفقه اجلعفري.76 :

د.وفقان خضري حمسن الكعبي

ولكن املسألة ليست هبذه البساطة

فهنا يرد تساؤل مفاده ،هل للقرآن

والتقليل من حيث األمهية للبحث بالرغم

الظاهر هل هو حجة أم ال؟ .وهنا أقوال

دائ ًام ،فأمرها أدق من هذا االستطراد

من هذه العالقة الوثيقة بني الكتاب

العزيز ،والسنة الرشيفة بعد أن جرى
القرآن بلغة التخاطب اإلنساين؛ إذ البد أن

توضع أمور اإلنسان وفق حدودها املناسبة
ليصبح موقفه واضحا سليام مع هذا القرآن

العظيم يف خمتلف آفاقه وتفحص ظواهره.
الطريق الثاين:

األقوال يف ظواهر الكتاب

من الطبيعي هنا أن نستبعد احلديث

حول املتشابه بأنواعه والنص القرآين

وأحكامه فهام ليسا من حمور البحث،
فسنعرض هلام وراء هذه اإلشارة الرسيعة

لبيان ما حيف يقارن لظاهر من قرائن

لفظية.

وما يقتيض من رضورة البحث يف

وقتها .نعم حديثنا هنا ينسب يف الظاهر

القرآين وحجيته خاصة ،أي إننا نركز
احلديث فيهام وفيام يعتمدانه إنه خاصة دون

اجلوانب األخرى من الظواهر كتشخيص

مصاديقها ومواردها وما إىل ذلك.

ظاهر أم ال؟ .ثم عىل تقدير وجود هذا
مطروحة يف بحث ظهور القرآن ثالثة هي:
القول األول :املنع من الظهور يف

الكتاب العزيز ،وتوقف العمل بالظاهر

منه عىل السامع من النبي بنقل أصحابه.
إ ْذ قال بعضهم(( :ومن تأول القرآن

عىل ظاهره من غري داللة من الرسول
وال أحد من الصحابة فهو تأويل أهل

البدع؛ ألن اآلية تكون عامة قصدت

ليشء بعينه ،ورسول اهلل املعرب عنها،
فظاهر هذا وقف احلكم هبا عىل بيان

النبي.((1())

وهذا اجتاه بني املسلمني ،وهناك اجتاه

آخر يرى التوقف عىل التفسري املسموع

من أقوال األئمة االثنى عرش ،وكام قال
االسرتابادي :((1(

( ((1آل تيمية :املسودة.179 :
( ((1حممد أمني االسرتابادي :فقيه وحمدث
أخباري ،تويف بمكة (1033ه��ـ) ومن
آثاره املطبوعة الفوائد املدنية وغريها.
كحالة :معجم املؤلفني 79 /9؛ األمني:
أعيان الشيعة .114 /35
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((وإنه ال سبيل لنا فيام نعلمه من

القول الثالث :أن ظواهر الكتاب

إال السامع من األئمة ،وإنه ال جيوز استنباط

وهذا القول األخري يف حجية ظواهر

األحكام النظرية الرشعية ،أصلية أو فرعية
األحكام النظرية من ظواهر الكتاب ما مل
يعلم أحواهلا من جهة أهل الذكر ،بل

جيب التوقف واالحتياط فيها))(.((1

الكتاب العزيز نجد فيه ثالثة أمور من

خالل البحث ،هي:

األمر األول :هل تشرتط حجية

القول الثاين :إن الظواهر مطلقا

ظواهر الكتاب الظن بالوفاق أو الظن

ال يكون إال بالدليل املخالف هلا ،وهذا ما

األمر الثاين :يف أن حجية ظواهر

حجة ،والعمل هبا من غري تأويل وال تغيري
ذهب إليه أهل الظاهر.

قال ابن حزم((( :((1وال حيل ألحد أن

حييل آية عن ظاهرها وال خربا عن ظاهره؛
الن اهلل يقول :ﭽﮣ ﮤ ﮥﭼ [سورة
الشعراء ]195 :من غري برهان من آخر أو

إمجاع عليه))(.((1
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حجة بعد الفحص عن القرائن األخرى،

( ((1الفوائد املدنية.19 :
( ((1اب��ن ح��زم :عيل بن أمح��د بن سعيد بن
حزم الظاهري وإمام املذهب الظاهري،
وله مؤلفات عدة ،منها :الفصل يف امللل
واأله��واء والنحل ،واألحكام يف أصول
األحكام وغريها ،ولد (383هـ) بقرطبة
األن��دل��س ،وت��ويف (458ه����ـ) ،القمي:
الكنى واألل��ق��اب 260 /1؛ الزركيل:
األعالم.59 /5 :
( ((1النبذ يف أصول الفقه الظاهري.24 /

بعدم اخلالف أو ال يشرتط فيها يشء؟.

الكتاب املجيد خمتصة بمن قصد إفهامه أم

تعم غريه(((1؟.

إذ ًا البحث هنا بأبعاده وأقواله

وأموره تربز معامله من خالل مرحلتني:

األوىل :وهي إثبات الصغرى ،أي

وجود الظهور القرآين ،وهو مما تكفل
البحث يف مناشىء الظهور والقرائن
العامة واخلاصة التي تقدمت اإلشارة إليها

يف املدخل ،وذكرناها إمجاال ،فمنها نعلم

أهنا جارية يف السياقات واجلمل والكلامت
القرآنية ،كام هو األمر مع غريها من الكالم
العريب مما يعني وجود الظهورات التي

تنشأ منها.

( ((1الواعظ :مصباح األصول.172 /2 :

د.وفقان خضري حمسن الكعبي

هذا وملباحث األلفاظ واملبادئ

من النصوص التي يمكن أن يكون

تتناول يف أبواهبا الوضع وأقسامه ،واألمر

خطاب املجتمع ،من ختصيص العام،

اللغوية يف أصول الفقه مكانة مهمة ،فهي
والنهي ورشوطهام ،والعموم واخلصوص

واإلطالق والتقييد ،واملجمل واملبني،

والناسخ واملنسوخ ،وسائر األصول
اللفظية األخرى التي هلا دالئلها املبارشة

يف إمكان وجود الظواهر يف القرآن كغريه
من النصوص اإلسالمية.

الثانية :وهي إثبات الكربى ،أي

حجية الظواهر القرآنية بعد ثبوهتا يف

مواردها(.((1

املحور الثاين:

لبعضها تأثري عىل بعض آخر ،وتأثري يف
وتقييد املطلق ،وبيان املجمل وغريها من

أساليب البيان.

وما بان يف كلامت املفرسين( :إن

القرآن يفرس بعضه بعضا)( .((2فاملعنى
الظاهر يف آية يبني املعنى املراد من اآلية

األخرى.

فاآلية التي أمجل يف معناها يف نص،

بينت يف نص آخر ،فآية القصاص بظاهرها

دلت عىل وجوب القصاص بالنفس،

ٍ
معان خمتلفة يف اللغة.
ولفظ النفس له

بناء العقالء عىل العمل بالظاهر من الكالم

فقال تعاىل :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

والتفاهم واألخذ بالظواهر ،وأقر النبي

فوضح معنى النفس بأن احلر البالغ إذا

الطريق من التفاهم ،واستفادة املعاين من

قال عز وجل :ﭽ ﮒ ﮓ..ﭼ

فسرية املجتمعات قامت عىل املحاورة

واملعصومون ،واملرشع اإلسالمي هذا
ظاهر الكالم .وهذا ما يطلق عليه (بناء

العقالء عىل العمل بظواهر الكالم).

فاملالحظ جيد التناسق من بني العديد

( ((1األنصاري :فرائد األصول ،43 :الكوكبي:
مباين االستنباط.212 /1 :

ﯓ ﯔ..ﭼ [سورة املائدة.]45 :
قتل حرا آخر يقتل قصاصا به.
[سورة البقرة.]178 :

وهذا ما عرب عنه بالدليل العقيل.

ويمكن أن نلحظ يف هذا الدليل جمريني:

( ((2الذهبي :التفسري واملفرسون160 :؛ حامد:
مباحث يف علم التفسري.143 :
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أحدمها :بناء العقالء ،والبناء لغة هو

وضع يشء عىل يشء عىل صفة يراد به
الثبوت(.((2

وهذا البناء يف اللغة يف األمور

التكوينية اخلارجية وهكذا ،فبناء العقالء

يف استعامل القلم يف الكتابة به ،وبناؤهم
يف االستفادة من األرض الزراعية يف

الزراعة والطعام لألكل ...وأما بالنسبة
إىل األمور االعتيادية فقد عرف بعض

األصوليني بأنه:

إىل السامع أحد تلك املعاين املختلفة.

وهذه القضية يدركها من راجع

ترصفات العقالء يف استعامالهتم البيانية يف
خمتلف اللغات ،حيث يدرك أهنم يعتمدون

االكتفاء بداللتها الظنية عىل املراد.

والنتيجة حينئذ هي التسامل عىل حجية

الظهور؛ لكوهنا مما هو مسلم بني الكل،
وأهنا من رضوريات اللغة وأهدافها.

وتدور عليها املدنية وااللتيام بني األنام(.((2

((صدور العقالء عن سلوك معني

فمهمة التخاطب متوقفة عىل فهم

صدورهم عن هذا السلوك عىل اختالف

للتخاطب ،وال فائدة فيه؛ ألن العلم باملراد

جتاه واقعة ما صدور ًا تلقائي ًا ،ويتساوون يف
يف أزمنتهم وأمكنتهم.((2())..

وهكذا فهم حني تكلموا باأللفاظ يف

املحاورات فمن أجل أن يفهم بعضهم

بعض ًا ما يريد تفهيمه من املعاين عن طريق
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املخالفة ما مل تكن هناك قرينة صارفة حتيل

األلفاظ .وليس باإلمكان أن يكون الكالم

كله نصا ال احتامل فيه للمخالفة ،فقد
أخذوا بالظاهر منه دون اعتناء باملعاين

( ((2الكفوي :الكليات.97 :
( ((2احلكيم :األص��ول العامة للفقه املقارن:
.197

املعاين ،وأما مع عدم الفهم فال داعي

من ظاهر الكالم هو فائدته والتسامل بني

العقالء( ،((2وتطبيق هذا البناء يف الظواهر
الكتابية يعد دلي ً
ال قطعي ًا عىل حجية هذه

الظواهر والظن احلاصل منها.

نعم ،هذا البناء وحده ال يعد من األدلة

التعبدية الرشعية ،بل البد من إحراز

اإلمضاء الرشعي له ،وعدم الردع عنه

من قبل الشارع .ويمكن أن يتحقق مثل
( ((2اخلوئي :أجود التقريرات.91 /2 :
( ((2ابن قيم اجلوزية :إعالم املوقعني.142 /3 :

د.وفقان خضري حمسن الكعبي

هذا اإلحراز بااللتفات إىل أن املرشع–

مل تكن هناك قرينة صارفة عن الظاهر

لتبليغ أحكامه إال بام هو جار بني الناس

املراد خالفه.

وهو سيد العقالء –مل خيرتع طريق ًا خاص ًا

يف التفاهم.

وإثبات أن الظاهر ليس هو مراد املوىل بل
ثانيهام :السرية العقالئية ،وهي وزن

فلو كان قد جعل مثل هذا الطريق

فعله من السري( ،((2وتعني الذهاب لي ً
ال

بالظهورات الكالمية ،وبدهيي أن هذا مل

أو اهليئة احلسنة( ،((2وبه فرس قوله

لعلمنا عنه بشكل يتناسب وقطعية العمل
حيصل ومل يدع أحد من الناس حصوله.

َ
إذ ًا البد ْ
يكون قد أمىض مثل هذا
أن

البناء العقالئي يف فهم ظواهر األدلة
الكتابية والسنة الرشيفة عىل حد سواء،

وخمالفة من خالف يف هذه الناحية إنام

كان لشبهة.

ثم إن شمول حجية الظهور القرآين

تشمل صوريت الظن باملوافقة واالطمئنان
إىل أن الظاهر مراد للموىل.

أو هنار ًا ،وقد تستعمل جماز ًا يف الطريقة

تعاىل :ﭽ...ﮛ ﮜ ﮝﭼ
[سورة طه.]21 :

فإن االستعامل املجازي اشتق من

طريقة العقالء وعادهتم يف استعامل

األلفاظ يف معانيها.

وعرف بعض األصوليني هذه السرية:

باستمرار عادة الناس –بام هم عقالء –

وتباينهم العميل –عىل فعل يشء أو ترك

يشء(.((2

وصورة عدم الظن باملخالفة ،وإن كان

وأمثلته يف احلياة كثرية منها تقاسم

إنام يعتمدون الظاهر يف كلتا احلالتني،

التجارة وشبهها ،وهبذه السرية العقالئية

السامع شاك ًا يف املوافقة من جهة العقالء،

ومن أجل التخلص من املؤاخذة عىل عدم

االستجابة للحكم الرشعي(.((2

فمعلوم أن لآلمر مؤاخذة العبد ما

( ((2الكربايس :منهاج األصول.157 /3 :

األعامل بني الناس مثال ،وأخذ الربح من
استقامت حياة الناس ،وسهلت معيشتهم،

( ((2الكفوي :الكليات.209 :
( ((2الزبيدي :تاج العروس.117 /12 :
( ((2املظفر :أصول الفقه.171 /3 :
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ومن هذه السرية أخذهم بظاهر اللفظ،

وفهم املراد البارز منه دون االلتفات إىل
االحتامالت املخالفة ،وعىل هذا استقر

هنجهم يف املحاورات ،حيث كانت هذه
السرية منشأ حجية الظهور لدهيم(.((2

تعني يف االصطالح(( :استمرار عادة

الناس –بام هم مسلمون عىل اتباع طريقة
معينة من املواقف واألعامل –بفعل يشء

أو تركه))( ((3وتصبح هذه الطريقة شائعة

وحتقق هذه السرية القطعية بني

بينهم ،واملسلمون بالنسبة إىل الظواهر

وإمضاء الشارع هلا ،وعدم الزجر عنها هو

هنجوا عىل اتباع ظواهر القرآن ،واألخذ

العقالء يف الظهورات القرآنية والسنة

القرآنية –كغريهم من عقالء الناس –

الدليل عىل حجيتها مجيعا كام قال بعضهم:

هبا يف استفادة أحكام الرشيعة ومقاصدها.

العقالء املمضاة من قبل الشارع قطعا؛

عرص النبي والصحابة وأئمة أهل

((وجوب اتباع الظاهر من سرية

وهذا العمل منهم مستمر منذ

إذ ليس له طريقة خاصة يف إفهام

البيت ،((3(ومل يرد يف هذا االنتهاج أي

بل قد أكد الشارع اعتامده املبارش عىل

إياه وإقرار الظواهر القرآنية ضمن حججه

اإلهلية إليهم ،فقد قال تعاىل :ﭽﮖ

وداللة سرية املترشعة يف موردها

مقاصده))(.((3

طريقة الناس يف حماوراهتم لتبليغ احلجة
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
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ثالثها :سرية املترشعة

ردع من الشارع املقدس ،مما يعني إمضاءه
عىل العباد.

داللة قطعية متحققة ،وإن مل يرد من

ﮝ ﮞ..ﭼ [سورة إبراهيم]4 :

الشارع إمضاء هلا ،بل يكفي فيها عدم

بينهم ،ويعرفون معانيها(.((3

العقالئية واملبنى العقالئي السابق.

واللسان هو اللغة التي تدور مفرداهتا

( ((2الطباطبائي :تنقيح األصول.30 /2 :
( ((3احلكيم :حقائق األصول.83 /2 :
( ((3ابن حزم :اإلحكام يف أصول األحكام/1 :
.301

الردع ،وهذا هو الفارق بينهام وبني السرية

( ((3املظفر :أصول الفقه.171 /3 :
( ((3اهلندي :أساس األصول17 /؛ الكاظمي:
وسائل الشيعة.18 /

د.وفقان خضري حمسن الكعبي

املحور الثالث:

القرآن والظواهر االجتامعية

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴﭵﭶﭼ[سورة النساء.]29 :

فالظاهر القرآين بام له من مدلول

بل ساير التعبري القرآين ما حيكم به

يف املجتمع سواء كانت إجيابية أو سلبية
ً
بعضأ منها.
وهناك شواهد متعددة نطبق

داللة عليه ،وما يسمى بمفهوم املوافقة.

فقال تعاىل :ﭽ ...ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ..ﭼ

يف املجتمع التي عرضت بمضامني متعددة

حرمة التعامل مع األبوين بالتذمر

ومعنى يعالج ظاهرة اجتامعية متعارفة

يف جانب املعامالت التجارية املتأصلة

يف اآليات يمكن للمكلف أن ينطلق هبا

العقل البرشي فض ً
ال عام يف ظاهره من

[سورة اإلرساء.]23 :

والتأفف الدال باألولوية عىل حرمة

إىل ما فيه خري املجتمع وسعادته.
ومثال :ما ُس َّن ُ
وأ ِح َّل من أنواع البيوع،

األبوين أو أهانتهام.

ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ..ﭼ [سورة

اإلنساين بظاهر ما يفهم منه من املعاين،

وحرم من املعامالت الربوية فقال تعاىل:

البقرة.]275 :

فاملعامالت املحللة جيب الوفاء هبا

وااللتزام بعقدها ﭽ ...ﮍ ﮎﭼ

[سورة املائدة.]1 :

التعامل معهام بالعنف مثل :رضب
فالنص القرآين يتعامل به يف املجتمع

وإن كانت بسيطة .مثال :يف لسان األطباء

والعالج من األمراض قال تعاىل:
ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﭼ [سورة اإلرساء.]82 :

والتعامل التجاري عىل اختالف

وقال سبحانه :ﭽﯰ ﯱ ﯲ

الرضا والرتايض ،وال يكون ترصفا مرضا

قال عز اسمه :ﭽ ...ﭙ ﭚ ﭛ

مستوياته يف املجتمع ،خيضع للترصف مع
بالكيان االجتامعي أو ما يعرب عنه أكال
للامل –بالباطل -

فقال عز وجل :ﭽ...ﭬ ﭭ

ﯳﭼ [سورة الشعراء.]80 :
ﭜﭼ [سورة األعراف.]37 :

بل نجد األسلوب األخالقي يف

املجتمع بالتحية بني األفراد ،ﭽ ﯸ ﯹ
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ﯺ ﯻ ﯼﭼ [سورة طه.]47 :

قال تعاىل :ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ [سورة النساء:
 ]86كل هذه يف حاالت املجتمع

اإلسالمي متعارف بينهم.

املحور الرابع:

الظاهر القرآين يساند رسول اإلنسانية

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ [سورة
التوبة.]32 :

وقال تعاىل :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ ﭼ [سورة املائدة .]64 :بسواعد
ولسان وإعالم األمة اإلسالمية الذي

ونعيش اإلساءة لرسول اإلنسانية

يواكب احلدث ويرد الشبهات التي حتاك

حول الفلم ،وما جرت فيه من ويالت

فالعلامء سعوا جاهدين مع أنظمة

حممد ،وما أثري من الفتن بني الشعوب

اإلساءة للمقدسات الدينية.

لقد استهزئ بالرسول يف حياته

جمموعة ودعي عليهم وانتقم اهلل منهم حتى

خاطب النبي فقال تعاىل :ﭽﭥ ﭦ
ﭧﭼ[سورة احلجر.]95 :

من هنا وهناك وخيطط لعاجلها.

دوهلم إلصدار قانون يف هيئة األمم املتحدة

ملنع التعرض ملقدسات األمم والشعوب.
املحور اخلامس:

الظاهر القرآين يف مقام العمل

ومن موارد ومواطن تطبيق الظاهر

فاإلمداد اإلهلي كفل عظمة النبي

القرآين االهتامم باالستهالل والبدء

قال تعاىل :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

يومه وحياته ،وهذا ما أشار إليه احلديث:

فاالستعامر الغريب يشن حرب اإلعالم

الرحيم] فهو أبرت أو منقطع)(((3عىل

وأغلق عنه ألسنة الكافرين وكفاه رشهم
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فقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﮏﮐﭼ[سورة التوبة.]65 :
ضد نبي اإلسالم ،ولكن اإلسالم يعلو
وال يعىل عليه ،وينترش بسبب إعالمهم

اجلائر.

بالبسملة يف كل عمل يقوم به الفرد يف

(كل عمل ال يبدأ فيه بـ[بسم اهلل الرمحن
اختالف ألفاظ الرواية ومتنها.

( ((3مسند أمح��د359 /2 :؛ بحار األن��وار:
.107 /107

د.وفقان خضري حمسن الكعبي

فالعمل ال يدوم ويفنى إذا مل نذكر

األحكام والقصص ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ

وإيامنية وجذبات روحية يف حياة املجتمع

ولو أحوجنا إىل تطبيق هذه القواعد

اهلل يف أوله ،فالنص له داللة نفسية
اإلنساين.

ﮫ ﮬ ﭼ [سورة يونس.]37 :

العامة يف الكتاب العزيز ،فقد قال تعاىل:

فعلينا مجيعا العمل عىل تطبيق املنهج

ﭽ...ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ

كل عمل صغري أو كبري حتى يدوم ويبقى،

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [سورة

القرآين عند امليدان املعريف واالجتامعي يف

كام أكد القرآن يف مئة وأربع عرشة مرة .يف
بدء كل سورة عدا سورة براءة.

وجزء آية يف كتاب سليامن :ﭽ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ

[سورة النمل.]30 :

ويرجى االلتفات اىل أن من القضايا

املسلمة ،واملهمة لدى املفكرين أن

اليشء تعرف أمهيته من آثاره ونتائجه،
واألغراض الداعية إليه.

وهذه حقيقة مسلمة واقعية جرى

عليها املجتمع يف خمتلف امليادين املعرفية
واألمور االجتامعية.

فالقرآن كيان عريف متكامل اجلوانب

جيد الفرد ما يطلب فيه ،فقال تعاىل :ﭽﭓ

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭼ [سورة
البقرة ]2 :بل كتاب فيه تفصيل لبعض

[سورة احلج ،]78 :وقال عز وجل :ﭽﯗ
الرشح.]6- 5 :

فالقرآن بمحكمه -النص والظاهر-

اإلسالمي ،هو األصل األول يف
االستدالل يف الترشيع ،بل هذه قضية

مسلمة من البداهة والعرفان ال تنكر فهو
مصدر الترشيع األول ،واألساس عىل

اختالف أنواعه العقائدي واألخالقي

والفقهي.

ولكن البد من عدم ترك السنة،

وأقوال أهل البيت ،ألهنم عدل القرآن
والسنة شارحة ومبينة وموضحة ،ولكن

ال نقول( :كام قيل :كفانا كتاب اهلل)

(((3

هذه ردا حلق أهل البيت.

فالكتاب العزيز هو معجزة صدق

( ((3املصنف9757 /438 /5 :؛ م��روج
الذهب.301 /2 :
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النبوة ،وإعجاز املسلم ببيانه ،ومعناه

وسياقه.

وإن يوفقنا اهلل تعاىل لالستقامة عىل

واملعروف يف علم احلكمة واملنطق:

طريق احلق واهلدى ،الطريق الذي فيه

اآلخرين ،يستند إىل أوليات ذاتية الثبوت

ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ

أن أي برهان أو دليل ،وما نريد أن نقنع به
تنتهي عندها سلسلة االستدالل(.((3
فقال

تعاىل:

ﭽﯡ ﯢ

ﯣﭼ [سورة احلرش.]2 :

فاالعتبار واالتعاظ يف اجلوانب

العلمية من آياته ،وسننه التارخيية،
وقصص ومعارف ،بل بعض األدباء
والشعراء يضمنون يف قصائدهم الشعرية

بعض مقاطع اآليات الرشيفة.

املحور السادس :هدى القرآن
ويكفينا أن نتدبر آياته ودالئله ،وال

تكون قلوبنا مقفلة عن هديه وحقه ووحيه
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ﭨ ﭩﭼ [سورة الفاحتة.]6 :

فقال تعاىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗﭼ [سورة حممد.]24 :

عسى أن يشملنا مزيد من ارتفاع

درجات اجلنان ،والتدبر بوحي الرمحن

وهنتدي هبدى القرآن .فقال تعاىل :ﭽﭧ
( ((3املنطق.18 /2 :

رضا اهلل اخلالق ،إذ قال :ﭽﭺ ﭻ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ [سورة

األنعام.]153 :

فالنبي وأهل بيته منهج سعادة

يف الدنيا ،واآلخرة ملن أتبعهم عمال
واعتقادا ،وال يذهب يمينا وشامال،

فرشيعة اهلل هي التي تتبع.
قال:

ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﭼ.

فالنتيجة :أن الغرض األسمى من

خطاب القرآن هو اإلنذار ،والوعيد
والتبليغ لرشيعة اهلل ،وهداية البرشية

لطريق اخلري وصالبتها إزاء األزمات
والزالزل وموجات الظلم مقابل نور

اهلدى.

فقال تعاىل :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [سورة
اإلرساء.]9 :

د.وفقان خضري حمسن الكعبي

النتيجة واخلامتة

تعدّ هذه اإلطاللة من البحث يف

أثر الظواهر القرآنية يف ضوء التطورات
االجتامعية نلخص النتائج بام ييل:

االهتامم بالقرآن الكريم يف مقام

احلفظ والدراسة والتدبر والعمل

بمضمونه يف كل عرص من العصور فهو
الدستور الترشيعي واالجتامعي والبياين

والبالغي.

ومن قيمة البحث وأمهيته ما أسس

من القاعدة األصولية وأثر يف التطورات
االجتامعية فالظاهر مصدر الترشيع ومتهيد

الستنباط احلكم الرشعي .فالقرآن هو
املعجز األول وهو احلجة اآلهلية عىل

العباد.

والظاهر القرآين يدافع عن نبي

اإلسالم ورسول اإلنسانية ،ويقف معه
ضد املستهزئني والعاقدين عليه وعىل
املؤمنني.

بل الظاهر أساس للعمل يف بدء كل

فعل من أفعال اإلنسان مثل آية البسملة
التي يبدأ هبا يف أغلب األعامل.

ويعترب القرآن الكريم هدى من

الضاللة ونورا من اجلهالة وطريق لسلوك
احلق واالستقامة عند السري عىل هنجه

املستقيم.

واحلمد هلل رب العاملني.
املصادر واملراجع

خري ما نبدأ به القرآن الكريم

•االسرتابادي :حممد أمني (ت:

وبني البحث األقوال الثالثة يف العمل

1030هـ) الفوائد املدنية (طبع

بالظاهر بعد الفحص عن املخصص من

العاميل

بالظاهر القرآين والراجح منها باألخذ
الروايات الرشيفة.

وثبت بناء العقالء عىل العمل

بالظاهر من الكالم وإمضاء الشارع له بل
سرية العقالء عىل االعتامد عىل الظهور

وكذلك سرية املترشعة من العلامء.

حجر-طهران1321 /هـ).

•األمني:

حمسن

األمني

(1271هـ) أعيان الشيعة( :مطابع
اإلتقان -بريوت).

•أمني :حممد أمني (ت987 :هـ) تيسري
التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني
اصطالح احلنفية والشافعية ابن
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مهام احلنفي (ت861 :هـ) (مطبعة

مصطفى البايب احللبي وأوالده-

•احلكيم :حممد تقي األصول العامة يف

•األميني :حممد هادي معجم رجال

بريوت1962 /هـ).

ألف عام (مطبعة اآلداب -النجف/

1345هـ) أصول الفقه (مطبعة

مرص1350 /هـ).

الفكر واألدب يف النجف خالل
1384هـ –1964م).

الفقه املقارن (ط ،1دار األندلس-

•اخلرضي :حممد اخلرضي بك (ت:
السعادة -مرص ،ط1382 /4هـ–

•األنصاري :الشيخ مرتىض (1281هـ)

1962م).

األصول (-طبع حجر -إيران/

(1413هـ) أجود التقريرات (ط،1

فوائد األصول -املعروف -رسائل

1314هـ).

•اخلوئي :السيد أبو القاسم املوسوي
مطبعة العرفان -صيدا1354 /هـ).

•آل تيمية :أبو الربكات (ت652 :هـ)

•الرازي فخر الدين ،حممد بن عمر

اإلسالمي ،تح :حمي الدين عبد احلميد

أصول الفقه ،تح :الدكتور طه جابر

وآخرون املسودة يف أصول الفقه
(مطبعة املدين -القاهرة1384 /هـ).

(ت606 :هـ) املحصول يف علم
فياض (ط 1جلنة البحوث -اململكة

•ابن حزم :عيل بن أمحد األندليس(ت:

العربية السعودية1399 /م).

تح :جلنة من العلامء (ط ،2دار اجليل-

1205هـ) تاج العروس من جواهر

•النبذ يف أصول الفقه الظاهري (الثقافة

الكويت1974 /م).

حمسن الطباطبائي (ت1390 :هـ)

•أبو زهرة :الشيخ حممد أصول الفقه

458هـ) اإلحكام يف أصول األحكام،
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النجف1372 /هـ).

بريوت1407 /هـ–1987م).

اإلسالمية1940 /م) ،احلكيم :السيد
حقائق األصول (املطبعة العلمية-

•الزبيدي :حممد بن املرتىض (ت:
القاموس ،تح :حسني نصار(مطبعة

•الزركيل :خري الدين األعالم (ط.)2
(دار الفكر العريب1957 /م).

د.وفقان خضري حمسن الكعبي

•حمارضات يف أصول الفقه اجلعفري

تراجم مصنفي الكتب العربية

•الشافعي :حممد بن ادريس (ت:

1960م).

(جامعة الدول العربية1956 /م).

204هـ) الرسالة ،تح :حممد شاكر-
بريوت).

•الطباطبائي:

حممد

رضا

(ت:

1366هـ) تنقيح األصول (املطبعة
احليدرية -النجف1952 /م).

(مطبعة الرتقي -دمشق1379 /هـ-

•الكفوي :أبو البقاء احلسني احلنفي
الكليات (بوالق مرص /ط/2

1281هـ).

•الكوكبي :أبو القاسم (الباغميشه)
مباين االستنباط (مطبعة النجف/

•القمي :عباس القمي (ت1359 :هـ)

1377هـ).

1376هـ 1956-م).

676هـ) (معارج األصول (إيران/

الكنى واأللقاب (املطبعة احليدرية/

•املحقق احليل (جعفر بن حمسن(ت:

•ابن قيم اجلوزية :حممد بن أيب بكر(ت:

1310هـ).

العاملني ،تح :عبد الرمحن وكيل(دار

أصول الفقه (ط /3دار النعامن/

751هـ) أعالم املوقعني عن رب
الكتب احلديث).

•املظفر :حممد رضا (ت1383 :هـ)
1971م).

•الكاظمي :السيد حمسن بن احلسن

•النراقي :أمحد النراقي (ت12444 :هـ)

أحكام الرشيعة (طبع حجر -إيران/

1224هـ).

(ت1227 :هـ) وسائل الشيعة يف
1320هـ).

•الكبييس :أصول األحكام وطرق
االستنباط يف الترشيع اإلسالمي

(ط ،1دار احلرية -بغداد1975 /م).

•كحاله :عمر رضا معجم املؤلفني

مناهج األحكام واألصول (إيران/

•النراقي :حممد مهدي (ت1209 :هـ)

جامع السعادات (مطبعة النعامن-

النجف).
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فحوى البحث
حبث قيم خيوض إحدى تقنيات االسلوب القرآني و هو
(فن التوشيح) الذي يعد أحد وجوه اùعجاز البالغي للقرآن
الكريم و قد جرى البحث ضمن سياق منهجي بدأ بالوقوف
وح ِّد ِه (تعريفه) يف اللغة واالصطالح ثم
على مفهوم (التوشيح) َ
بيان قيمته البالغية و أهميته اجلمالية .و قد جرى البحث على
تفريعات كل قسم من اقسام التوشيح و السياقات القرأنية لxيات
املتضمنة بنية التوشيح وحتليلها حتليالً علمياً دقيقاً وصوالً اىل
املعنى املستفاد منها من خالل سياق اüية الكرمية.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

َ
القرآن عىل حبيبه،
احلمدُ هلل الذي َن َّزل

(«التوشيح» –دراسة بالغية يف تقنيات

ِ
وأتم السالم عىل نور اليقني
الصالة
ُّ

هلذا األسلوب دراس ًة وصفي ًة حتليلي ًة

ُ
وأفضل
وألهْ َ َم ورثت َُه تد ُّبر معانيه وغريبه،

األسلوب القرآين  .)-وكانت دراستي

وسيد املرسلني أيب القاسم حممد

للثنائيات التوشيحية املتقابلة ،وذلك

ٍ
بإحسان إىل
وصحبِ ِه امل َنتَجبِني و َمن َتبِ َع ُهم

فض ً
ال عن أهنا تقوم عىل استجالء القيم

نبي الثقلني ،وعىل آله الط ِّيبِني الطاهرين
ّ
يوم الدين.

َّأما بعد:

َ
َّ
أفضل العلم بعد العلم باهللِ َع َّز
فإن
َّ
العلم بكتابِ ِه تعاىل ،أل َّن ُه محَ َُّل ال َتدَ ُّبر
وجل،
ُ
واملنهاج،
التأمل ،فهو الشرِ ْ َع ُة
وغاية
ُ
ُّ
الوهاج.
اج َّ
والسرِ ُ

عىل وفق مست ََو َيي (السطح) و(العمق)،
اجلاملية والفنية من األسلوب نفسه،

والوقوف عىل املناسبات املعنوية التي

تؤلف َلبِنَة ً ها ّمة يف بنية التوشيح ،وهو ما
ظن كث ٍ
ري من أرباب البالغة
يؤكد َخ َط َل ِّ

بِ َو ْه ِن قيمة البديع ،وحرصه يف حقل
ِ
احل ْلية وزخرف القول حسب.

ِ
وبعد ّ
فنون البالغة
اطالعي عىل

وبعد الوقوف عىل مفهوم (التوشيح)

ِ
آيات القرآن
واحلديثة ،وإطالة التد ُّبر يف

البالغيني بينه وبني بعض فنون بديعية

العربية يف بطون املصنفات القديمة منها
ع َّنت يلوأساليبه -وال سيام البديعية منها َ
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موضوعا هلذا البحث الذي َس َّمي ُت ُه
ً

ٌ
قوامها موسيقا الفواصل
ظاهر ٌة
أسلوبية ُ
فوجدت نفيس تواق ًة إىل دراسة
القرآنية،
ُ

فاخرتت َف ًّنا منها
هذا الرضب من الفنون،
ُ

أقالم الباحثني املعارصين-
كرا مل تحُ َ برِّ ُه
ُ
بِ ً
عىل وفق ما تيسرَّ يل من مظان يف هذا
َ
الباب-أ َ
ال وهو (التوشيح) ،فجعل ُت ُه

َو َحدِّ ِه يف اللغة واالصطالح –وبيان َخ ْل ِط
أخرى قد تتشابه معه بوجه من الوجوه نحو

(اإلرصاد) أو(التسهيم) و(التصدير)–

نت قيمته
وبي ُ
ُ
تناولت التكوين البنائي لهّ ،

تقسيمه
البالغية وأمهيته اجلامليةَ ،وليِ َ ذلك
ُ
عىل قسمني رئيسني محال عىل نوع التقابل
املتحقق يف بنيته يف اآلية الكريمة –يف ما إذا

كان العنرصان املتقابالن فيها متضادين،

د.أسعد جواد يوسف

أو متناظرين –فكانا( :التوشيح بالتضاد)،

استطعت بذ َل ُه ِمن َج ْه ٍد
هذا ما
ُ
وحسبي أنيِّ أبذ ُل ُه وأنا يف ِحدْ ِ
ثان أمر العلم

ويف ما يتعلق بمجيء القسمني

وتقويماً وتصوي ًبا ،وعىل اهللِ
ّ
التوكل ،ومنه

و(التوشيح بالتناظر)ُ ،م ْر ِد ًفا إ َّيامها بخامتة
ِ
تفص ُح عن أهم النتائج التي توصلت
ِ
ٍ
ِ
ومراجع ِه.
البحث
فجريدة بمصادر
إليها،
املذكورين عىل وفق هذا الرتتيب ،فقد
عمدت إىل مبدإ الشيوع الذي يقيض بتقديم
ُ

احلقل املوضوعي َ
املتض ِّم ِن مصاديقَ كثري ًة

تطبيقي ًة من الشواهد ،عىل حقل موضوعي
آخر ُّ
يقل فيه ذلك ،وألجل ذلك فقد

مت (التوشيح بالتضاد) عىل (التوشيح
َقدَّ ُ
بالتناظر) ،حمَ ْ ال عىل كثرة ورود الشواهد

القرآنية عليه موازن ًة مع القسم اآلخر

الذي َق َّلت فيه الشواهد عنه.

وقد َج َرى هذا املنهج عىل تفريعات

كل قسم من القسمني املذكورين نحو

نوع الصيغة اللفظية للعنرصين املتقابلني
يف بنية التوشيح من جهة التوافق بينهام أو

التخالف ،فضال عن صور حركة املتقابلني،
والسياقات القرآنية لآليات املتضمنة بنية

التوشيح ،وحتليل هذه البنية حتليال علم ًيا

دقي ًقا وصوال إىل املعنى املستفاد منها من
خالل سياق اآلية الكريمة.

ُ
وغ َّرتِ ِه ؛ ألقدِّ َم ُه َع َمال َض ْهال بنيَ َغدَ ِق
ِ
العلامء ،و َد ُرو ِرهمِ َ ا َف ْضال َو َرمح ًة
َيدَ ي كرا ِم
السداد.

ال َّت ِ
وشيح

فن من الفنون البديعية التي
التوشيح ٌّ
ُ

تعتمد –يف إجياد املناسبة بني ركني بنيتها-

عىل تالحم موسيقا إيقاع القافية يف الشعر،
أو السجعة يف النثر ،أو الفاصلة يف القرآن،
مع مبتدإ الكالم ،وهي بنية إرصادية غالب ًا

لريهص دا ًّ
ال آخر خمتلف ًا
ما حيرض فيها الدال
َ

معه عىل وجه التضاد أو متفق ًا معه عىل وجه

التناظر مع االختالف يف الصورة.

والت ِ
يح يف اللغةَ ( :ت ْف ِع ٌ
يل) من
َوش ُ
َو ّش ْح ُت املرأة توشيح ًا و َت َو َّش َح ْت

وات ََّش َح ْت هي أي َلبِ َس ْت ُه ،ومنه ُأشتُقَّ
َت َو ُّشح الرجلِ بالثوب أو السيف ،وعىل
ذلك يكون التوشيح حممو ً
اح
ال عىل ال ِو َش ِ

((ك ُّل ُه َحليْ ُ
الو َشاح((( وهو ُ
أو اإلشاح أو ُ

((( ينظر :لسان العرب (البن منظور)632 /2 :
(وشح).
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ِ
النساءِ ،ك ْر ِ
سان ِمن لؤلؤ وجوهر منظومان

ٌ
معطوف أحدمها عىل اآلخر،
مخُ َ ا َل ٌف بينَهام
ِ
َّ
أوش َح ٌة
واجلمع
تتوش ُح املرأة به...،
ُ
َ
ائح))((( ،والت ُّ
َوشح بالرداء
وو ُش ٌح
ُ
ووش ُ
مثل التأبط واالضطباع ،أي أن ُي ِ
دخ َل

أيب اإلصبع املرصي (ت654هـ) غري

أ َّنه مل يقرص هذا الفن عىل الشعر حسب،
بل تعدَّ اه إىل النثر ،فض ً
ال عن أنه اشرتط
ُّ
الدال
التجنيس يف الدالني أو أن يأيت

املرء ثو َب ُه من حتت يده اليمنى فيعطفه عىل
ُ
َم ْن ِكبِه األيْسرَ كام ُ
يفعل ا ُمل ْح ِرم ،ومثل ذلك

َ
أول الكال ِم معنًى
يف قوله(( :أن
يكون يف ّ

أ ّما التوشيح يف االصطالح ،فنجد

َ
السجع إن َ
يكون
كان نثر ًا ،بِشرَ ط أن
أو
ُ

بن جعفر (ت337هـ) إذ جعله من أنواع

القافية ،أو السجعة ِ
بلفظ ِه ،أو من لوا ِزم

يصدق عىل الت ََو ُّشح َبحامئل السيف(((.

ّ
أن أقدم َحدٍّ
واضح له كان لدى قدامة
ٍ
ائتالف القافية َم َع ما ُّ
يدل عليه سائر

((التوشيح
وحدَّ ُه بقوله:
معنى البيتَ ،
ُ
البيت ِ
ِ
َ
وهو ْ
شاهد ًا بقافيتِ ِه
أو ُل
أن
يكون ّ

ُ
ومعناها متعلق ًا به حتى َّ
يعرف
إن الذي

البيت منها إذا
قافية القصيدة التي
ُ
أو َل البيت َع َ
رف آخره وبانت
َس ِم َع ّ
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وآخرون((( ،وإىل ذلك أيض ًا َذ َه َب ابن

له قافي ُت ُه))

(((

وإىل هذا املعنى ذهب

أبو هالل العسكري (ت395هـ)(((،

((( املصدر نفسه( 632 /2 :وشح).
((( املصدر نفسه( 633 /2 :وشح).
((( نقد الشعر (لقدامة بن جعفر).167 :
((( ينظر :ك��ت��اب الصناعتني (أليب هالل
العسكري).397 :

ّ
الدال األول ،وذلك
الثاين من لوازم لفظ

ُ
القافية إن كان ِشعر ًا،
إذا ُع ِل َم ُع ِل َم ْت منه
املعنَى املتقدّ م بلفظهِ ،من جنس معنى
ِ
لفظ ِه))

(((

ٌ
بعض
وإىل هذا املعنى ذهب

من أرباب البالغة((( .أ ّما وجه العالقة
االشتقاقية بني التوشيح يف االصطالح

ٌ
فمحمول عىل حركة
والتوشيح يف اللغة
((( ينظر :رس الفصاحة (البن سنان)،152 :
وامل��ص��ب��اح يف امل��ع��اين وال��ب��ي��ان والبديع
(الب��ن ال��ن��اظ��م) ،74 :وخ��زان��ة األدب
األرب (البن حجة احلموي)/2 :
وغاية َ
 ،203وأنوار الربيع يف أنواع البديع (البن
معصوم).32 /3 :
((( بديع القرآن (البن أيب اإلصبع املرصي).90 :
الرتسل
((( ُينظرُ :حسن التوسل اىل صناعة
ُّ
(لشهاب الدين احللبي)،260- 259 :
وخزانة األدب وغاية األرب-203 /2 :
 ،204وأنوار الربيع يف أنواع البديع.32 /3 :

د.أسعد جواد يوسف

التفاف الوشاح عىل العاتق والكشح إذ

(( ...يتن ََّزل املعنى فيه بمن ِزلة الوشاح،

أول الكالم وآخره من ِزل َة
وي َتن ََّز ُل ّ
ُ
جيول عليهام
العاتِق والكشح ال َّل َذين
الوشاح))(((.

القيمة البالغية للتوشيح

ُ
ُ
البالغية هلذا الفن يف
القيمة
تكمن

حتقيق عنرص التواصل الذهني مع النص
الذي فيه بنية التوشيح؛ وذلك بسبب

من تعاقب اإليقاعات املوسيقية املتامثلة
مع الركن الثاين يف البنية املذكورة ،سواء

أكانت هذه املوسيقا قافي ًة أم َسجع ًة أم
ِف ْق َر ًة أم فاصل ًة ،فكل هذا –فض ً
ال عن
التداعي املتحقق بني الثنائيات اللفظية
املتضادة يف بنية التوشيح -هو ما ُي َو ِّلد
أح َس َن (التو ُّقع
الثقة يف نفس املتلقي بأنّه ْ

 )Expectationيف كشف ما ينبغي أن
ينتهي إليه الكالم مما يقع يف دائرة التناسب

بعد أن تتوافد عىل ذهنه وسمعه موسيقا
خواتيم الكالم املتامثلة من جهة وزهنا

العرويض أو القافية وأركاهنا.

َّ
إن هذا اللون البديعي جيعل املتلقي

((( خزانة األدب وغاية اإلرب.203 /2 :

حاد الذهنُ ،مت ََه ِّيئًا لصحة التو ُّقع،
َّ
ره َف ُه ،شديدَ التذوق
ذكي اإلحساس ُم َ
َّ
ٍ
للنص ،متص ً
ٍ
وفطنة،
ذهن
ال به بِتَو ُّق ِد
ورسعة خاطر(َ ،((1
ِ
وأ َث ُر كلِ ذلك َنشْ َو ٌة
ٍ
صحة يف
يف نفس املتلقي ملَا حتقق له من

التو ّقع ،وتواصلٍ ِذ ْهنِ ٍّي مع النص الذي
َي َت َل َّقاه ،وثمة فنون أخرى تشرتك إىل حد
ما مع هذا الفن يف ِخ ِّصيصىَ
و(التداعي) التي تحُ دثها املوسيقا يف السامع
(التو ّقع)

ومنها (اإلرصاد=التسهيم)( ،((1و(رد

األعجاز عىل الصدور=التصدير)( ،((1و
(التمكني)( .((1وهذه ِ
اخل ِّص ْيصىَ

ُ
املنبجسة

من موسيقا الفنون املذكورة يبدو أنهَّ ا هي
السبب يف حصول تداخل هذه الفنون

ويش الربيع بألوان البديع-51 :
( ((1ينظرُ :
 ،52وعلم البديع ودالالت االع�تراض
يف شعر البحرتي –دراسة بالغية (-د.
خمتار عطية) ،60 :ومعاين التكرار النفسية
لفنون البديع يف القرآن الكريم (-أطروحة
دكتوراه) –أسعد جواد.332 :
(ُ ((1ينظر :معاين التكرار النفسية لفنون البديع
يف القرآن الكريم –(أطروحة دكتوراه)-
أسعد جواد.332 :
( ((1ينظر :املصدر نفسه.359 :
( ((1ينظر :خزانة األدب وغاية األرب/2 :
 ،207و.341 /4
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لدى بعض أرباب البالغة.

التوشيح يف القرآن الكريم

ملّا كان التوشيح ظاهر ًة أسلوبي ًة هلا

جر ًا.
وهلم ّ

وقد ور َد هذا النوع من التوشيح

َح ٌّظ من الذكر يف كالم العرب –ومنها
الشعر بخاصة -حظي القرآن به أيض ًا،

املتضادين فيه عىل
وكانت صيغة الدا َّلني
َّ

يرجع إىل حاجة القرآن إليه يف االستعامل

الصيغي بني َداليَّ ّ
كل نو ٍع منهام هو األكثر

كان قلي ً
أن ورو َد ُه فيه َ
غري ّ
أمر
ال ،وهو ٌ
للتعبري عن أمر ما ،ال يتحقق من دونه.

وقد ور َد هذا الفن يف القرآن الكريم

يف ( )16موضع ًا ،جاء ( )14منها من

نوع (التوشيح بالتضاد) ،أ ّما املوضعان
اآلخران فكانا من نوع (التوشيح

بالتناظر) ،ولمَ
يذكر أحدٌ من البالغيني
ْ
ولكن
هذا التقسيم الثنائي لفن التوشيح،
َّ
الفن قادين إىل هذا
استقرائي لشواهد هذا ّ

التقسيم .ويف ما يأيت تفصيل لذلك:
	-التوشيح بالتضاد:
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و(الطويل والقصري) ،و(اخلري والرش)

يف القرآن الكريم يف ( )14موضع ًا منه،

ٍ
َ
وكان التوافق
فعلية واسمية،
نوعني:
شيوع ًا فيهام كام هو ُمبينَّ يف ما يأيت:

األول -:التوافق الصيغي :جاء هذا

التوافق عىل نوعني ومها:
1.1التوافق الفعيل:

ضم هذا النوع من التوافق –بني َداليَّ
َّ

بنية التوشيح يف القرآن الكريم )10(-

َعشرْ َ ثنائيات توشيحية ،منها ما َت َض َّم َن
(بعد ًا عقائدي ًا) ارتبطت العنارص املتقابلة

فيه بآرصة (رتبة زمنية) كام يف الثنائيات:
[(يستأخرون≠

يستقدمون)

[،]4

املقصود بالتوشيح بالتضاد هو جميء

و(يتقدِّ م ≠ يتأخر) [ ،]1و( َقدَّ َم ≠ َّ
أخر)

واللفظان املتضادان مها ((الشيئان ال

[ ،]1وآرصة (كالمية) كام يف الثنائيات:

َداليَّ التوشيح متقابلني تقابل تضاد،
ٍ
واحد كالليل
جيوز اجتامعهام يف وقت

والنهار))( ،((1و(األسود واألبيض)،
( ((1مقاييس اللغة (الب��ن ف���ارس)574 :

[]6[=]]1

(*)

(متسون ≠ تصبحون)
و ُ

(ضدد) ،وينظر :املفردات يف غريب القرآن
(للراغب االصفهاين)( 296 :ضد).
(*) الرقم بني معقوفتني [] يشري إىل عدد مرات
الثنائيات املتقابلة.

د.أسعد جواد يوسف

[( ُيسرِ ُّ ون ≠ ُيعلنون)[ ،]2و(تُسرِ ُّ َ
ون ≠
ُت ِ
علنُون)[.]3[ = ]]1

وجاءت الثنائيات املذكورة عىل وفق

صور حركة التقابالت التوشيحية اآلتية:
 .أالتحديد والتعيني:

الدقيق غري املحيد عنه :قال تعاىل:
ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ

(((1

[سورة األعراف .]34 :فقد تكونت
بنية التوشيح يف اآلية من الدا َّلني

واملقصود هبذه الصورة عدم نزوع

(يستأخرون) و(يستقدمون) ،ومها

التوشيح ويكون املراد من ذلك إ ّما املنطقة

ّ
فالدال (يستأخرون) من
والعميق،

الدا َّلني املتقابلني أحدمها نحو اآلخر يف بنية
الوسطى الفاصلة بينهام َف ْص ً
ال دقيق ًا كام يف

التقابل احلاصل بني (ال يستأخرون≠ ال

يستقدمون) وهو األجل الدقيق املحدد

بينهام.

كل ٍّ
وإ ّما استقالل ِّ
دال منهام بنفسه عن

الدَّ ال اآلخر كام يف التقابل احلاصل بني

(متسون ≠ تصبحون) ،أي وقت املساء
ووقت الصباح حتديد ًا.

وقد َو َر َد التقابل األول (ال

يستأخرون≠ ال يستقدمون) بني ًة توشيحي ًة

دا ّ
الن متخالفان يف املستويني السطحي
ُّ
التأخر وهو يف اللغة ضد ال َت َقدُّ م،

مؤخ ُر ُك ِّل يشء فهو ضدُّ مقدّ ِم ِه
وكذا ّ

ِ
وخال ُف ُه(.((1

وعىل الرغم من ختالف الدا َّلني يف
املستويني املذكورين غري َأ َّننا نجدُ ثمة
توافق ًا متحقق ًا يف املستوى السطحي من
جهة صيغتهام ووزهنام الرصيف وداللتهام
كل منهام ِف ْع ً
الزمنية ،إذ ور َد ٌّ
ال من األفعال

اخلمسة مزيد ًا بحرف السني للداللة عىل

طلب (التقديم) أو طلب (التأخري) ،وهو

( )4مرات يف القرآن الكريم ضمن سياق:

ما يدل عليه معنى الوزن (استفعل)

(ُ ((1ينظر :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
األقاويل يف وجوه التأويل(للزخمرشي):
 ،77 /1و ،240و ،415و،290 /3
البحر املحيط (أليب حيان).45 /5 :

( ((1ينظر[ :س��ورة يونس ،]49 :و[س��ورة
النحل ،]61 :وسورة سبأ.]30 :
( ((1ينظر :لسان العرب( 12 /4 :أخر).
( ((1ينظر :شذا العرف يف فن الرصف (أمحد
احلمالوي).44 :

	-الوعيد والتهديد

(((1

بتحديد األجل

(((1
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وكان هلذا التامثل احلاصل يف جزء من

تشبه صورة حركة الوشاح الذي اش ُتق منه

(يستقدمون ≠ يستأخرون) أثره الواضح

َداليَّ بنية التوشيح بالتضاد املتمثلة بالتوافق

املستوى السطحي للدا َّلني املذكورين

الصيغي للدا َّلني ،كام يف املامثلة الصياغية

يف حتقيق بنية التوشيح ،إذ ُي َعدُّ ذلك عام ً
ال
مساعد ًا يف استحضار الدال املتو َّقع يف

التامة بني الدالني املذكورين (يستأخرون =

عىل حتقيق ذلك عن طريق تداعي األضداد

فواصل اآليات األخرى التي تقدمت

ذهن املتلقي ،عىل الرغم من قدرة الذهن
ُ
(نقطة
َب ْع ِضها لبعض عندما تتوسط الدا َّلني

ُ
اإلرشاد أو االستدعاء) ،فام ْ
يطرق الدال
إن

مسامع املتلقي-
األول (ال يستأخرون)
َ
ّ

حتى إذا ما وصل إىل (نقطة االستدعاء)
املتمثلة بحرف العطف (الواو) وتكرار
(وال) -يقفز إىل
حرف النفي (ال) أي َ
ُّ
الدال اآلخر (يستقدمون)
الذهن مبارشة

املوافق له يف الصيغة والوزن والزمن.

وعىل ذلك تكون بنية التوشيح قد

حتققت من ثالث جهات :األوىل :حركة
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مصطلح (التوشيح) .والثانية :موسيقا

التضاد نفسها ،أي استدعاء الذهن
ل َّلفظ الضد عندما ُي َ
ذك ُر ما هو ضدٌّ له،
وهي حركة دائرية مستمرة ،فالدال (ال

يستقدمون) يحُضرِ ُ يف الذهن دا ًّ
ال له مضاد ًا
ري يحُ ْ ضرِ ُ
وهو (ال يستأخرون) ،وهذا األخ ُ
َّ
الدال األول وهكذا يف صورة حركة دائرية

يستقدمون) من جهة ،واستحضار موسيقا

بني َة التوشيح من جهة أخرى ،السيام إذا

عرفنا َّ
أن هذه الفواصل قد جاءت موافق ًة

للدال الثاين يف بنية التوشيح من جهة
وزهنا العرويض الذي هو ِ
(فاعالن– :ب-

 )5وهي تفعيلة مذ ّيلة
ِ
ِ
(فاع ُلن–ب )-أو
الت–ب )5-
(فاع ْ
(*)

من التفعيلة

ٌ
تفعيلة مقصورة(**) من التفعيلة
التي هي

ِ
(فاعالتن –ب  ،)-ومن جهة رويهّ ا
ِ
وردف ِه املتمثل
املتمثل بحرف (النون)،
بحرف (الواو) املَدِّ ي ،نحو (« َي ْع َل ُمون»،

(*) التذييل :زي��ادة حرف ساكن عىل ما آخر ُه
وت��دٌ جمموع (ينظر :الكامل يف العروض
والقوايف ،حممد قناوي).)62 :
(**) ال َقصرْ  :هو إسقاط ساكن السبب اخلفيف
من آخر التفعيلة وتسكني ما قبله (ينظر:
الكايف يف العروض والقوايف «البن اخلطيب
التربيزي»).144 ،116 :

د.أسعد جواد يوسف

و«تعلمون» و «يحَ ْزَ نون»)( ،((1فإذا حذفنا
السبب اخلفيف من ّأول ( َي ْست ِ
َأخ ُرون)
و( َي ْس َت ْق ِد ُمون) وكالمها عىل الوزن

(م ْست ِ
َفعالن––ب – )5وهي
العرويض ُ

(االستفعال) ههنا ُم ِ
شع ٌر داليل بذلك
العجز واحلرمان(.((2

أ ّما التوشيح (تمُ سون ≠ ُتصبحون)

فقد ور َد مرة واحدة يف القرآن الكريم

تفعيلة مذ َّيلة من (مستفعلن) تصبحان:
ون) و( َت ْق ِد ُم ْ
( َت ْأ ِخ ُر ْ
ون) عىل وزن

	-التكليف بأداء الفعل العبادي :وهو

هو َق ْبل الفواصل مثلٍ «( :م يع َل ُمون» ،و

بأداء صلوات خمصوصة يف أوقات

( َف ِ
اع ْ
الن)َّ ،أما إذا أخذنا سبب ًا خفيف ًا ممَّا

«ه ْم يحَ زَ نون»)( ((2فتصري
«ال َت ْع َلمون» ،و ُ
(م ْس َت ْف ِع ْ
الن) الذي هو
مجيعها عىل الوزن ُ
وزن ( َي ِ
ستأخرون) ،و(يستقدمون) .أ ّما
ستفاد من التوشيح يف اآلية املذكورة
ما ُي
ُ
فيكمن يف قدرته عىل حتفيز ذهن املتلقي

عىل استحضار الدال اآلخر املؤلف فاصلة

ٍ
معرفة بموسيقا فواصل
يف اآلية بعد
السورة السابقة هلا ،فض ً
ال عن َّ
أن هذا

التضاد املتحقق يف بنية التوشيح يف هذه
اآلية ُي ِ
شع ُر َبغ ْل ُق دائرة الرجاء بالنسبة
األجل
إىل الكافرين ونفي حتقيق تقديم َ
أو تأخريه ،وتيئيسهم من ذلك ،وصيغة

( ((1ينظر :سورة األع��راف :فواصل اآليات:
 ،32و ،33و.35
( ((2ينظر :سورة األع��راف :فواصل اآليات:
 ،32و ،33و.35

وذلك يف سياق:

حث العباد عىل التسبيح املتمثل
خمصوصة ،أو عىل معنى التنزيه

والتعظيم(.((2

قال تعاىل :ﭽﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭼ
الروم.]17 :

املساء واإلمساء :ضدُ

[سورة

باح
الص ِ
َّ

وحدِّ َد وقت الصبح يف
واإلصباح(ُ .((2

ال َف ْج ُر أو ّأول النهار( .((2فإذا َ
املراد
كان
ُ
من التسبيح هو ذلك ِ
الذ ْكر املخصوص
(ُ ((2ينظر :إرش��اد العقل السليم إىل مزايا
الكتاب الكريم (أليب السعود العامدي):
.490 /2
(ُ ((2ينظر :الكشاف ،217 /3 :ومفاتيح
الغيب (للرازي) ،106- 104 /9 :وأنوار
التنزيل (للبيضاوي).218 /2 :
( ((2ينظر :لسان العرب( 281 /5 :مسا).
( ((2ينظر :املصدر نفسه( 502 /2 :صبح).
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بأوقات الصالةّ ،
فإن هذا الفعل سيكون

خمصوص ًا بصالتيَ ْ (املغرب والعشاء)
ا َّللتني ُذ ِك َر َتا – َت َض ُّمنًا -باللفظ (تمُ ُسون)،

الثاين املضاد يف البنية املذكورة السيام إذا

َب َلغَ الذهن (نقط َة االستدعاء) وهي (واو)

وصالة الفجر التي ُذ ِك َرت باللفظ
( ُتصبِ َ
حون).

ُتصبحون) فرسعان ما يقفز إىل الذهن

املذكورة قد تكونت من الدا ّلني (تمُ سون)

وملعرفة املتلقي بموسيقا الفواصل املتقدمة

و ُي ِ
لح ُظ َأ َّن بنية التوشيح يف اآلية

َ
صبحون) ا َّل ِ
لذين وردا متخالفني
و( ُت

َ
ختالف تضا ٍّد يف املستويني السطحي
والعميق ،غري َّ
أن ثمة توافق ًا جزئي ًا نجد ُه
متحقق ًا يف املستوى السطحي من جهة
َ

العطف وتكرار لفظة (حني) يف (وحنيَ

ُّ
الدال الثاين يف التوشيح وهو ( ُتصبحون)،

عىل بنية التوشيح أثرها الكبري يف حتديد
الشكل املوسيقي للدال الثاين املتوقع يف

البنية ،فإذا عرف َّ
أن هذه الفواصل هي:

رج ُعون» ،و «مجُ رمون» ،و»يحُ ْ برَ ون»،
(« ُت َ

ٍ
واحد منهام قد ور َد
الصيغة ،كون كل
ري
ِف ْعال من األفعال اخلمسة يعود الضم ُ

ِ
(فاعالن–ب )5-نونية
عىل التفعيلة

(أنتم) ،وجميء الدالني عىل الصيغة

عىل الفور الفاصلة ( ُت ْصبِ ُحون) وذلك

فيه عىل ا ُمل َخ َ
اطبِني املك َّلفني وتقديره
الفعلية املذكورة ُي ِ
شع ُر باستمرار أداء فعل
التسبيح يف أوقات خمصوصة كل يوم،
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السامع أن يستدعي من خالله الدال

مهام كان املعنى املراد من التسبيح لدى
املفسرِّ ين  .و ُيلحظ أن جميء الدا َّلني يف
(((2

بنية التوشيح يف اآلية املذكورة ُمت ََض َّادين

يحُ ِد ُث حالة من التناسب يستطيع ذهن
( ((2ي��ن��ظ��ر :جم��م��ع ال��ب��ي��ان ل��ع��ل��وم ال��ق��رآن
(الطربيس).55 /8 :

و«محُ ْ ضرَ ون»)

(((2

–وهي فواصل وردت

الروي املردوف بـ(الواو) املدِّ َّية -استحرض

ٍ
بسبب من التامثالت املوسيقية يف الفواصل
التي تسبق فاصلة بنية التوشيح.

أ ّما ما يستفاد من هذه البنية يف اآلية

املذكورة فهو تقرير فعل التسبيح يف نفوس

املكلفني يف الوقتني املخصوصني ما بقيت
حياهتم ،وحتقيق تواصل املتلقي مع النص

( ((2ينظر :سورة الروم :فواصل اآليات،11 :
.16 ،15 ،12

د.أسعد جواد يوسف

بسبب من التامثالت املوسيقية للفواصل.

للرسول حممد ((2(وذلك يف قوله تعاىل:

املقصود هبذه الصورة ((هو أن

ﮅ ﮆ ﭼ [سورة يس ،]76 :عىل
حني وردت ثنائية واحدة ُأسند الضمري

.ب َ
اجل ْمع:

جيمع املتكلم بني شيئني أو أكثر يف حكم
واحد))

(((2

كاجلمع بني لفظتي (السرِّ )

و(الع َلن) يف حكم واحد وهو علم اهلل
َ

املطلق هبام مع ًا ،وذلك يف بنية التوشيح

[( ُيرسون ≠ ُي ِ
علنُون)[ُ ( ،]2ترسون ≠

ُت ِ
علنُون)[ 3=]]1التي وردت يف سياق:

	-بيان اإلحاطة العلمية املطلقة هلل تعاىل
بسلوك العباد ظاهر ًا وباطن ًا:

فقد وردت ثنائية هذه البنية ثالث
مرات يف القرآن الكريمُ ،أسند الدا ّ
الن يف

اثنتني منها إىل ضمري الغائبني ( ُيرسون≠

ُي ِ
ٍ
واحدة منهام عىل
علنُون) العائد يف

اليهود املعارصين ملحمد يف مقام
زجرهم عن النفاق( ((2قال تعاىل :ﭽﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭼ [سورة البقرة ،]77 :واآلخر

عىل املرشكني واملنافقني زجر ًا هلم وتسلي ًة
( ((2خزانة األدب وغاية األرب.30 /4 :

(ُ ((2ينظر :مفاتيح الغيب.138- 137 /3 :

ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

َ
املخاطبِني أي (تُسرِ ون ≠
يف َدا َّليها إىل

ُت ِ
علنُون) العائد عىل املرشكني يف مقام
الزجر والوعيد أيض ًا

(((3

وذلك يف قوله

ّ
وجل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
عز

ﭽﭼ [سورة النحل]19 :والسرِ ُّ يف
واجلمع َأسرْ ار))(،((3
يت،
اللغة(( :ما ْ
أخ َف َ
ُ

وهو حممول يف احلقيقة عىل كل ما يخُ فى يف

النفس من األشياء  ،و ُيسنَدُ إىل الكالم
(((3
جماز ًا ((تشبيه ًا بام خيفى يف النفس))
(((3

عىل حني َقصرَ ُه الراغب األصفهاين

(ت425هـ) عىل ((احلديث املكتم يف
(ُ ((2ينظر :مفاتيح الغيب ،107 /26 :وإرشاد
العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم/5 :
.313

(ُ ((3ينظر :الكشاف ،405 /2 :ومفاتيح
الغيب.15 /20 :

( ((3لسان العرب.356 /4 :

( ((3ينظر :ال��ف��روق اللغوية (أليب هالل
العسكري).75 :

( ((3الفروق اللغوية.75 :
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(الع َل ُن) فـ((ضدُّ السرِّ ،
النفس))( ،((3أما َ
وأكثر ما ُي ُ
قال يف املعاين دون األعيان))(.((3

من جهة موسيقا الفاصلة فنلحظ ّ
أن كال

املذكورة يلحظ َّ
أن ثنائية بنية التوشيح قد

(النون) وردفه املتمثل بحرف (الواو)

ومن خالل النصوص القرآنية

تألفت من الدا َّلني ( ُيرسونُ /ترسون) ≠

( ُيعلنِونِ /
تعلنون) ،ومها دا ّ
الن متخالفان

يف املستويني السطحي والعميق ،وختالفهام

يف املستوى العميق جاء من تضادمها كون
(ال ِ
و(الع َل ِن) إظهار ًا ،أ ّما
رس) إخفا ًء،
َ

الدالني قد متاثال يف الروي املتمثل بحرف
املدِّ ي ،فض ً
ال عن حتقق ذلك يف موسيقا

الفواصل التي تسبق فواصل بنية التوشيح
يف كل سورة من السور التي وردت فيها

الثنائيات التوشيحية املذكورة ،ومن هذه

لمون»،
الفواصلَ «( :ت ْعملون» ،و« َي ْع ُ
ِ
و»تعق ُلون») الواردة رؤوس آيات سبقت

رده إىل
فم ُّ
ختالفهام يف املستوى السطحي َ
االختالف يف مادة اللفظ ،فض ً
ال عن البناء

الفاصلة « ُيعلنِون» يف سورة البقرة(.((3

املستوى ثمة توافق ًا جزئي ًا نجده متحقق ًا

و»محُ رضون») ،وهي رؤوس آي سبقت

الرصيف والوزن العرويض ،غري أن يف هذا
من جهة صيغة الدالني ،ومن جهة متاثل

موسيقا الفواصل وزن ًا ورو ّي ًا وردف ًا مع

الدال الثاين يف بنية التوشيح الذي يؤلف
فاصل ًة هو أيض ًا .فمن اجلهة األوىل ،نجد
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َ
املخاطبِني كام يف ( ُترسون ≠ ُتعلنون) .أ ّما

أن الدّ الني املذكورين كليهام قد َو َردا

فعلني مضارعني من األفعال اخلمسة

ُم ْسنَدَ ين تارة إىل ضمري الغائِبِني كام يف
( ُيسرِ ُّ ون ≠ ُيعلنون) ،وطور ًا إىل ضمري
( ((3املفردات يف غريب القرآن( 234 :رسر).
( ((3املصدر نفسه( 349 :علن).

و(«يأكلون» ،و« َيشكرون» ،و« ُينصرَ ون»،

الفاصلة « ُي ِ
علنون» يف سورة يس(،((3

و(«تَشْ ُك ُرون» ،و«تهَ ْ َتدُ ون» ،و«يهَ ْ َتدُ ون»،
و« َت َّ
ـذكرون») ،وهي رؤوس آي سبقت
الفاصلة « ُت ْع ِلنُون» يف سورة النحل(.((3

ومعلوم َّ
أن الفواصل املذكورة قد
ٌ
جاءت عىل الوزن ِ
(فاعالن) (-ب –)5
هلذ ِه ِ
وأن ِ
َّ
اخل ِّص ْيصىَ

أمهية كبرية يف حتقيق

( ((3ينظر[ :سورة البقرة.]76- 74 :
( ((3ينظر[ :سورة يس.]76- 72 :
( ((3ينظر[ :سورة النحل.]19- 14 :

د.أسعد جواد يوسف

صحة تو ّقع شكل الدال الثاين يف بنية

وهبذا تكون أكثر الفواصل قد جاءت عىل

ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ..ﭼبعد أن عرف

املوسيقي من جهة اإليقاع العرويض الذي

التوشيح ،فام إن يسمع املتلقي قوله تعاىل:

هذا الوزن ،وعند ذلك يتحصل التامثل

موسيقا فواصل السورة ،و َب َلغَ (نقطة
االستدعاء) (وما) – َي ِ
قف ُز إىل ذهنه عىل

للشكل املوسيقي للفاصلة املناسبة التي

بنية التوشيح وهو « ُي ِ
علنُون».

فض ً
ال عن عملها يف حتقيق تالحم النص

ُّ
الدال الثاين الذي يؤ ِّل ُف فاصل ًة يف
الفور
أن التفعيلة ِ
ويبدو َّ
(فاعالن) تبقى ماثل ًة

بصورة كبرية يف فواصل السور القرآنية،
حتى وإن مل ِ
تأت بعض الفواصل بصورة

ِف ْعلٍ من األفعال اخلمسة أو جمَ ْ ِع مذك ٍر
(ر ِح ْي ْم) التي سبقت
سامل ،كام يف الفاصلة َ

ِ
«تعلنون» يف سورة النحل(.((3
الفاصلة
ٌ
ُ
ميمية الروي يائية الردف،
فاصلة
وهي
يمن) يف
وزهنا العرويض ( َف ُعو ُلن) َ
(ر ِح ُ

حال عدم الوقف ،و( َف ُع ْ
ول) يف حال
(ر ِح ْي ْم) ،ولكن إذا ما َض َم ْمنا
الوقف أي َ
(ر ِح ْيم)
إىل هذه الفاصلة املوقوف عليها َ

سبب ًا خفيف ًا نقطعه من آخر الكلمة التي
قبلها وهي الراء املنونة يف َ
(ر) = ُر ْن)
(غ ُفو ٌ

ٍ
عندئذ
التي وزهنا (فعولن) تصبح التفعيلة
ِ
(فاعالن)،
(ر ْن َر ِح ْي ْم «–ب  )»-أي
ُ

( ((3ينظر[ :سورة النحل.]18 :

ُيسهم إىل حد كبري يف حتقيق توقع الذهن

تؤلف دا ًّ
ال ثاني ًا يف بنية التوشيح يف القرآن،
وتواصل ذهن املتلقي معه ،وبعث النشوة
الرتنُّمية يف نفسه ،وهو ما يستفاد من هذه
البنية يف اآلية املذكورة.

ويف سياق اإلحاطة ِ
مية املطلقة
الع ْل ّ

هلل بأفعال العباد نفسه ،وبيان أن ال يشء

يعتصم به اإلنسان يوم القيامة من اهلل

تعاىل( ،((4وردت ثنائية التوشيح ( َقدَّ م ≠
ّ
وجل :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
عز
َأ َّخ َر) ،يف قوله ّ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﭼ [سورة القيامة.]13- 11 :

تكونت بنية التوشيح يف اآلية املذكورة
من الدَّ ا َّلني ( َقدَّ َم) َ
و(أ َّخر) املتخالفني يف

املستويني :السطحي ،والعميق ،وختالفهام

يف املستوى السطحي إنام هو من جهة
ختالفهام يف املادة اللفظية ،فاللفظ ( َقدَّ َم)

( ((4ينظر :مفاتيح الغيب.221 /30 :
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خيتلف من حيث اجلذر اللغوي عن اللفظ
َ
(أ َّخر) ،عىل وفق ما بينته من قبل( .((4غري

أن َّث َّم َة توافق ًا جزئي ًا حتقق بينهام متمث ً
َّ
ال
بالصيغة الرصفية والوزن الرصيف فض ً
ال

الردف .فإذا ما َوصل ذهن املتلقي إىل
ُو ِجدَ ِّ

دا ّ
ال عىل امليض ،وهذا التامثل يف الصيغة

بني املتقابلني ،واملتمثلة هنا بحرف العطف

بسهولة ،أ ّما ختالفهام يف املستوى العميق

َّ
بأن الفواصل املتقدمة قائمة عىل الوزن

كل منهام ِف ْع ً
عن الصيغة الزمنية ،إذ َو َر َد ٌ
ال

له أثره يف حتقيق معرفة أسلوب التوشيح
فجاء من جهة اختالف داللة كل لفظ منهام

لكن هذا ال
عن اآلخر يف مستوى التضادَّ ،

يمنع وقوعهام يف دائرة التناسب املعنوي

كوهنام متآصرِ َ ين برتبة زمنية متعلقة بعمل
اإلنسان ،بمعنى ّ
أن اهلل تعاىل َي ْع َل ُم بام فعله

ما-و َر ِو ُّي تلك الفواصل و ِر ْد ُف َر ِويهِّ ا إذا
َ
(نقطة اإلرشاد = نقطة االستدعاء) الكائنة
(الواو) ،وكان هذا الذهن عىل علم ودراية

العرويض ِ
(فاع ُلن– :ب -)-عند الوقف

و«ن املَ َف ْر»َ ،
نحو«( :وال َق َم ْر»َ ،و«ال َو َز ْر»،

وأن َر ِويهَّ ا هو (الراء)َ ،ع َر َف َّ
و«مس َت َق ْر») َّ
أن
ُ
فاصلة التوشيح ستكون َ
ِ
(أ َّخ ْر) التي هي
ِ
ِ
(فاع ُلن)،
(فاع ْل) املقطوعة من التفعيلة

اإلنسان يف املايض ،وما يفعله يف احلارض

وعىل ذلك تكون موسيقا الفواصل

ذلك اجلزاء يف ما بعد( .((4ويف دائرة هذه

التناسب الداليل بني داليَّ التوشيح وشكلهام

أساس من َّ
أن الضد يقتيض استدعاء ضدِّ ه

فض ً
البنيةْ ،
ال عن حتقيق ِخ ِّصيصىَ تواصل

واملستقبل مهام كان هذا العمل ،ليرتتب عىل
اآلرصة املعنوية يتحرك ذهن املتلقي عىل
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هو الوزن العرويض لفواصل اآليات
ُ
األ َخر املتقدمة عىل بنية التوشيح –إىل حد

يف الذهن شك ً
لكن ما ُيساعد
ال ودالل ًةَّ ،
عىل ضبط تصور شكل الضد ا ُمل ْستَدْ َعى

–ليؤلف دا ًّ
َ
األول-
ههنا
ال توشيحي ًا للدال ّ
( ((4ينظر :الصحيفة 13 :من هذا البحث.
( ((4ينظر :مفاتيح الغيب.221 /30 :

املتقدِّ مة عىل بنية التوشيح ،وحضور دائرة
الصياغي وسائِ َل تفيض إىل حتقيق هذه
الذهن مع النص الذي الت ََح َم بفضل وجود

هذه التناسبات.

أما ما يستفاد من التوشيح يف اآلية

الفن –من
املذكورة آنف ًا فيكمن يف قدرة هذا ِّ

خالل اآلية -عىل حتفيز ذلك املتل ِّقي عىل

د.أسعد جواد يوسف

استحضار الدال اآلخر املؤلف فاصلة فيها

االص���ط���ف���اء( ،((4وه���و يف االص��ط�لاح

املتضادين يف دائرة اشتامل علم اهلل تعاىل

م��ن الشعر مج��ل��ة ،وق��د عطف بعضها

وضم معنى داللة اللفظني
قبل بلوغه إ َّياه،
ّ

((أن ُي��ؤ َت��ى بقطعة من الكالم أو بيت
ٍ
بعض ب��أداة التخيري ،كقوله تعاىل:
عىل

ألفعال العباد كلها .ونظري هذه الثنائية التي
ثنائية ( َقدَّ مت ≠ َ
تقدمت واملقامُ ،
وأ َّخ َرت)

ﭽﯟﯠﯡﯢﯣ

عندما ُتبعث من أهوال التغيري الكوين يوم

ﯫﯬ..ﭼ [سورة املائدة.((4())]89 :

ولكن بلحاظ آخر وهو معرفة النفس بحاهلا

القيامة(– ((4وذلك يف قوله تعاىل :ﭽﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭼ [سورة االنفطار.]5 :

وجيدر يب أن أشري إىل َّ
أن َر ِو َّي الفواصل

يف هذه اآلية .وما َت َقدَّ َمها من فواصل.

ليس حرف التاء الذي هو للمؤنث وإ َّنام

هو (الراء) كام تقدمَّ .
ألن تاء التأنيث ال
تكون َر َّوي ًا لدى علامء العروض( .((4لكنها

هنا تمَ َّمت التفعيلة ( َف ِ
اع ُل ْن) وجعلتها
سامل ًة نحو ( ُب ْعثِ َر ْت– :ب  )-أيِ ،
فاع ْلن،
ومثلهاَ :
(أ ْخ َخ َر ْت-« :ب .)»-
.تالتَخيري:

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ومن ثنائيات التوشيح التي وردت

عىل َو َفق هذه الصورة الثنائية ( َي َت َقدَّ م ≠
ِ
موضع واحد يف
َيت ََأ َّخ َر) التي ُذكرت يف

القرآن الكريم يف سياق:

	-اإليقاظ والتحذير( ،((4قال تعاىل:

ﭽﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ [سورة
املدثر.]37- 35 :

تألفت ُ
بنية التوشيح يف اآلية املذكورة

املتضادين ( َي َت َقدَّ م ≠
من الدّ ا َّلني املتقابلني
َّ
ِ
وأداة التخي ِ
ري (أو) التي َح َّلت
َيت ََأ َّخ َر)،
ٍ
إرشاد) أو (نقط َة استدعاء)،
بينهام (نقط َة

واالخ��ت��ي��ار:
�ير يف ال��ل��غ��ة
ُ
ال��تَ��خ��ي ُ

و ُي ُ
لحظ أن ِكال الدا ّلني قد َو َردا متخالفني

( ((4ينظر :يف ظالل القرآن (سيد قطب)/8 :
.489
( ((4ينظر :كتاب القوايف (لألخفش).10 :

( ((4ينظر :لسان العرب( 266 /4 :خري).
( ((4معجم البالغة العربية (د .بدوي طبانة):
.214
( ((4ينظر :يف ظالل القرآن.357 /8 :
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يف املستويني السطحي والعميق ،وقد تقدم

العرويض لفواصل اآليات التي تقدَّ مت

توافق ًا جزئي ًا نلحظه يف املستوى السطحي
ُ
التام ُة يف صيغة الدالني
َأال وهو
املامثلة َّ

الوزن العرويض لفاصلة التوشيح،

ذكر ذلك يف هذا البحث( ،((4غري ّ
أن َث ّمة

ِ
ِ
ِ
الدالة
والزمنية
الرصفية وهيَ ( :ي َت َف َّعل)،

عىل احلال واالستقبال ،أ ّما يف املستوى

العميق فالدا ّ
الن متضادان كالمها ،وعىل

الرغم من هذا التضاد إ ّ
ال َّ
أن الذهن
َ
أحدَ همُ ا عند ذكر
يستطيع أن
يستحرض َ

اآلخر الضدّ  ،وهذا احلضور يتحقق باللفظ

ِّ
والصورة (الصيغة) حمَ ْ ً
الدال
ال عىل صورة
األول ،وهنا تكمن الفائدة يف هذه البنية،
َّ

وال يعزب عن األلِ َّباء آرصة التناسب

املعنوية التي بني أي لفظني متضادين،
وهذه اآلرصة هي التي تعمل بصورة
كبرية عىل التقريب بني الدالني وجعلهام

يف حقل واحد ،كام يف آرصة (الرتبة) التي
252

يف الثنائية املذكورة ،أ ّما موسيقا الفواصل

الر ِو ّى،
املتمثلة بالوزن العرويض ،وحرف ّ
فإنهَّ ا ركن مفيد جد ًا يف حتفيز الذهن نحو

تو ُّقع الدال املناسب ليكون فاصل ًة يف
بنية التوشيح ،لكن ُيلحظ هنا ّ
أن الوزن

( ((4ينظر :الصحيفة ،13 :و.17

عىل فاصلة التوشيح مل يتوافق متام ًا مع
َف َلماَّ كان الوزن العرويض الشائع يف

فواصل هذه السورة –أي املدَّ ِّثر -هو

( َف ِع ْل «ب )»-نحوَ «( :ن َظ ْر» ،و« َبسرَ ْ »،
و«س َقر» ،و« َت َذ ْر»
و«س َق ْر»،
و« َبشرَ ْ »،
َ
َ
و«عشرَ ْ » ،و« َبرشْ » ،و« َق َم ْر»،
و« َبشرَ ْ »،
َ
و«كبرَ ْ » ،و« َبشرَ ْ »)( ،((4ثم ( َف ِ
ُ
اع ْل«)»- -

و«أسـ/
نحو (« َقدَّ ْر» ،و«قدّ ر» ،و« َقدَّ ر»،
ْ
و«أس َف ْر»)(،((5
َت ْكبرَ ْ » ،و« ُي ْؤ َث ْر» ،و«أ ْد َب ْر»،
ْ
َّ
فإن هذه الفواصل –وإن كانت خمتلفة

بني الوزنني العروضيني املذكورين -غري

ِ
ُ
ّ
(فاع ُلن
التفعيلة
أن األصل فيها هو
«-ب  ،)»-أ ّما الفاصلة ( َيت ََأ َّخ ْر) فوزهنا
(م َت َف ِ
اع ْل) وهي
العرويض عند الوقف هو ُ
(م ِ
تفاع ُلن) ،فإذا ما
تفعيلة مقصورة عن ُ
استغنينا عن السبب الثقيل من التفعيلة
(مت ِ
(م َت) تتحول
َفاع ْل) وهي ُ
املقصورة ُ
عندئذ إىل ( َف ِ
اع ْل) التي تقدمت يف هذه

( ((4سورة املدثر :فواصل اآليات،22- 21 :
و ،33- 25و.36- 35
( ((5سورة املدثر :فواصل اآليات،20- 18 :
و ،24- 23و.34- 33

د.أسعد جواد يوسف

ٌ
حممول عىل املوسيقا
الفواصل ،وهذا كله

الذي جيعل الذهن متواص ً
ال مع موضوع

املتلقي ،فتارة يعتمد سامعه عىل آخر الكلمة

ا ُملن َِّشطة للنفس واملوقظة للذهن ،وهذا

اخلارجية للفواصل التي تتواطأ عىل ذهن

يف اآلية أو بعضها ،وطور ًا ُيلحق به بعض ًا

مما هو يف آخر الكلمة التي تقدمها كام يف
ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ( ،((5التي إذا سمعها

ِ
(فاع ُلن)
املتلقي موسيقي ًا ( َد ْل ُكبرَ ْ ) تكون
كام يف (« َما َس َقر» ،و« ْ
ال َت َذ ْر» ،و«لِ ْل َبشرَ ْ »،
و«و ْل َق َم ْر»)( ،((5وبعد ذلك
و «لِ ْل َبشرَ ْ »َ ،
يبقى ( َق َر ُار)(*) الفاصلة هو صاحب األثر

الكبري –إىل حد ما -يف حتديد شكل فاصلة

التوشيح.

و ُيستفاد من التوشيح يف هذه اآلية

قدرته عىل حتفيز ذهن املتلقي عىل استحضار
الدال اآلخر املؤ ِّل ِ
ف فاصل ًة فيها قبل

الوصول إليه وبعد معرفة موسيقا فواصل

السورة السابقة للفاصلة املوشحة ،األمر
( ((5ينظر[ :سورة املدثر.]35 :
( ((5ينظر :سورة املدثر :من اآليات ،29- 27
و.33- 31
ال��ق��رار :مصطلح موسيقي يعني الدرجة
(*)
ُ
املوسيقية التي يستقر عندها النَ َغم وهي قرار
ملا فوقها أي ملا يامثلها يف الطبقات العالية،
وهي مرتبة صوتية (ينظر :قاموس املوسيقى
العربية(( :حسني عيل حمفوظ))).218 :

السورة كلها ومنسج ًام مع موسيقاها
(الروي) املتمثل ٰههنا
القرار هو حرف ّ

(الراء).
بحرف َّ

2.2التوافق اإلسمي:

درست
يف ما تقدم من البحث
ُ

التوافق الفع َّ
يل يف التوشيح بالتضاد وهنا

تأيت دراسة التوافق االسمي يف التوشيح
املذكور .وأعني هبذا التوافق هو جميء

َداليَّ بنية التوشيح اسمني متامثلني يف

الصيغة واالشتقاق ،كام يف التوشيحني:
(مس َت ْق ِد ِمني ≠ ُم ْ
ستأ ِخرين)ُ ،
و(ط ُلوع ≠
ُ ْ
ِ
واحد منهام يف
ذين ور َد كل
غروب) ،ال َّل َ
موضع من القرآن الكريم ،وله صورته
التقابلية التي جاءت عىل َو ْفق اآليت:
 .أ َ
اجل ْمع:

َض ّمت هذه الصورة ثنائية التقابل
(مس َت ْق ِد ِمني ≠ ُم ْ
ستأ ِخرين)،
التوشيحية ُ ْ
مرة واحدة يف القرآن
التي وردت اس ًام ّ

الكريم يف سياق:

	-بيان علم اهلل املطلقَ ،ف ْض ً
ال عن
علمه تعاىل بمسألة خاصة يوضحها
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سبب نزول اآلية ،وعىل مقتضاها

((م ْست ِ
َفع ِلني)) املزيد بـ(سني
الرصيف
ُ

ّ
وجل :ﭽﮜ ﮝ ﮞ
عز
ّ

ورودمها اسمني ُمش َت َّقني عىل صيغة أسامء

يجُ َ َ
ازى الناس عىل نِ َّياهتم( .((5قال
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ [سورة

و(م ْس ِ
(م ِ
ِ
تأخرين)
ستقدمني)
ُ
الفاع ِلني ُ

تكونت بنية التوشيح يف اآلية املذكورة
(مس َت ْق ِد ِمني ≠ ُم ْ
ستأ ِخرين)،
من الدَّ الني ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
املتمثلة
(االستدعاء)
اإلرشاد) أو
و(نقطة

ذلك -قد طال االسمني َم ًعا ،وهو ما ح َّقق

ِ
احلجر.]24 :

ِ
اجلملة
بحرف العطف (الواو) وتكرا ِر
ومعلوم أن
التي بعده وهي (لقد َع ِل ْمنَا)،
ٌ

املذكورين قد َو َردا متخالفني يف
الدا َّلني
َ

املستويني السطحي والعميق ،وختالفهام

يف املستوى السطحي إ َّنام جاء من جهة
مادة اللفظ ،فامدة (قدم) التي اشتق منها

لفظ (مستقدمني) هي غري مادة (أخر)
التي اشتُقَّ منها لفظ (مستأخرين) ،وعىل

الرغم من هذا التباين الذي بينهام غري أننا
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االستفعال) للداللة عىل الطلبَ ،ف ْض ً
ال عن

نجد توافق ًا جزئي ًا يف هذا املستوى وذلك

من جهة صيغتهام الرصفية واالشتقاقية

فاللفظان كالمها قد َو َردا عىل الوزن
(ُ ((5ينظر :جممع البيان لعلوم ال��ق��رآن/6 :
 ،128- 127واجلامع ألحكام القرآن
(للقرطبي).265 /5 :

املنصوبني باملفعوليةَ ،ف ِع ْل ُم اهلل تعاىل –عىل
هنا صورة َ
اجل ْم ِع التقابلية.

أ ّما يف املستوى العميق َف ُي ْل َحظ َّ
أن كال

َ
تضاد،
ختالف
الدالني قد َو َردا متخالفني
َّ
َ
(التأ ُّخر) ،ولكن
فـ(ال َت َقدُّ م) هو ضد

هذا ال يمنع من وجود مناسبة معنوية
بينهام وهي تلك املتمثلة بآرصة (الرتبة
املكانية) يف اآلية املذكورة ،عىل أساس

ِ
سبب النزول الذي يتناول
من معطيات
املسلمني الطالبني لل َت َّقدم يف خطوط

الصالة أو الطالبني التأخر عنها(،((5
إن ُيذكر حتى ِ
ومعلوم ّ
أن الضد ما ْ
يقفزَ

ولكن صورة
إىل الذهن ما هو ضدٌ له،
َّ
هذا الضد ا ُمل ْستَحضرَ تتألف من صيغة
األول وبنائه املوسيقيَ ،ف ْض ً
ال عن
الضد ّ

موسيقا الفواصل املتقدمة عليه يف ما لو

كان يؤلف فاصل ًة توشيحية ،ولو عدنا إىل
( ((5ينظر :اجلامع ألحكام القرآن.265 /5 :

د.أسعد جواد يوسف

َّ
الدال
موسيقا تلك الفواصل التي َت َقدَّ َمت

الثاين يف التوشيح لوجدنا أكثرها قد َو َر َد
عىل الوزن العرويض ِ
(فاعالن) الذي تقدم

ذكره يف هذا البحث( .((5نحوٍ :
«ن ُمبني

التفعيلة ِ
(فاعالن «-ب  ،)»5-ومهام يكن

من يشء َّ
فإن التعويل يف معرفة الفاصلة
املناسبة لبنية التوشيح موسيقي ًا يكون عىل

ِ
وردفها ،ييل ذلك ُ
وزن
َر ِو ّي الفواصل

و«م ْسلمني» ،و « َي ْع َل ُمون»،
نِ ْن ُمبني»ُ ،
ِ
و«حاف ُظون»،
و«منَظ ِرين»،
و«صادقني»ُ ،

نقطة اإلرشاد (ولقد َع ِلمنا) ،وكان عىل

ّ
وأن َر ِو ّي هذا الوزن هو

التوشيح ،عرف شكل الدال الثاين املؤلف

َ
و«خا ِزنني»،
و«أولني» و «رازقني»،
َّ
و«وارثون»

(((5

(النون) املردوفة تارة بـ(الياء) املد ّية،
وطور ًا بـ(الواو) املد ّية ،ومها حرفان يشتهر

تواطؤمها عىل ردف الفاصلة أو التفعيلة،
والفاصلة (مستأخرين) املوقوف عليها هي

(م ْس َت ْف ِعالن) َو َر ِويهّ ا
عىل الوزن العرويض ُ

(النون) املردوفة بـ(الياء) املد ّية ،والفاصلة

تلك الفواصل ،فإذا ما َو َص َل املتلقي إىل

معرفة بموسيقا الفواصل التي تقدمت بنية
فاصلة فيها.

أ ّما ما ُيستفاد من التوشيح يف اآلية
املذكورة فيتجلىَّ يف قدرة ذهن املتلقي عىل

استحضار الدال اآلخر املؤلف فاصل ًة يف
اآلية قبل الوصول إليه ليغلق بوساطته

دائرة اشتامل علم اهلل املطلق عىل نوايا

الروي والردف-
من هذه اجلهة –أعني َّ

الناس كافة عىل مر العصور.

وردفها ،أ ّما من جهة الوزن العرويض

َض ّمت هذه الصور ُة ثنائي َة التقابلِ
التوشيحي َة ُ
(ط ُلوع ≠ غروب) التي وردت

تكون متامثلة َو ِر ِو ّي الفواصل األخرى
السببفيتحقق التامثل إذا اق ُت ِط َع –ذهني ًا
ُ

ُ
(م ْستَفعالن)
اخلفيف من أول التفعيلة ُ
فتصري ( َت ْف ِع َ
ال ْن «-ب  )»5-التي تساوي

( ((5ينظر :الصحيفة.15- 13 :

( ((5س��ورة احلجر :فواصل اآلي��ات،3- 1 :
و ،10-7و.22- 20

.بالتعيني والتحديد:

اس ًام مرة واحدة يف القرآن الكريم يف سياق:
	َّ -
حث اهلل تعاىل رسوله عىل الصالة
والتسبيح يف أوقاهتا املعينة واملحددة،

من كل يوم ،وتكذيب اليهود عىل

زعمهم ّ
أن اهلل اسرتاح يوم السبت
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لذا ينبغي االسرتاحة عن العبادة

ُّ
فـ(الط ُل ُوع) من حيث املادة اللغوية هو

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

وجود توافق جزئي يف هذا املستوى وهو

فيه( ،((5وذلك يف قوله :ﭽﭽ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ

(((5

التامثل يف الصيغة واالشتقاق ،فلفظ

الط ُلوع :مصدر من َط َل َع ِ
ُ
الشمس
ت
ُ
طلوعا و َم ْط َلع ًا
وال َق َم ُر والنجوم َتط ُل ُع
ً
ٌ
طالعة( ،((5وذلك إذا
و َم ْط ِل َع ًا ،فهي

غر ُب
ٌ
مصدر أيض ًا مشتق من الفعل َغ َر َب َي ُ

[سورة ق.]39 :

مشتق من ِ
ُ
الف ْعل َط َل َع
(ط ُلوع) َم ْصدَ ٌر
ٌّ
َيط ُل ُع ُط ُلوع ًا ،وكذا لفظ ُ
(غ ُروب) فهو
ُغروب ًا ،فض ً
ال عن َّ
أن اللفظني كليهام قد

وك ُّل ٍ
َبدَ تُ ،
باد ِم ْن ُع ْل ٍو فهو طالِ ٌع(،((6
أ ّما ُ
فمصدر أيض ًا من َغ َربت
وب:
الغ ُر ُ
ٌ

ومعلوم َّ
أن هذه التامثالت تعمل بصورة
ٌ

املَغْ ِرب ،وعىل ذلك يكون معنى الغروب:

يف الذهن وهو ما يدعى باالستدعاء أو

غر ُب ُغ ُرو ًبا ،وذلك إذا غابت يف
ُ
الشمس َت ُ

وب َّ
الشمس(.((6
ُغ ُي ُ

َو َردا عىل الصيغة الرصفية ( ُف ُعول)،
كبرية عىل حتقيق بنية التقابالت الضدّ َّية
التداعي ِ
الذه َّنيني.

وقد تكونت بنية التوشيح يف اآلية

فم َر ُّد ُه
أ ّما ختالفهام يف املستوى العميق َ
معنَى كلٍ منهامُّ ،
فالط ُلوع يعني :ال ُبدُ ّو

السطحي والعميق ،وختالفهام يف املستوى

ُ
وب واالختفاء .ولكن عند التدقيق
الغ ُي ُ

املذكورة من الدَّ ا َّلني ُ
(ط ُلوع ≠ ُغ ُروب)

ومها َدا ّ
الن متخالفان يف املستويني:
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غري ُ
(الغ ُروب) ،ولكن يمكن مالحظة

األول كان من جهة مادة ِ
لفظ كلٍ منهام
ّ
( ((5ينظر :جممع البيان لعلوم القرآن.275 /9 :
( ((5اآلي��ة من شواهد (اإلرص��اد) يف كتاب:
جواهر البالغة.369 :
( ((5ينظر :لسان العرب( 235 /8 :طلع).
( ((6ينظر :املصدر نفسه( 236 /8 :طلع).
( ((6ينظر :املصدر نفسه( 638 /1 :غرب).

والظهور ،عىل حني َّ
أن معنى ُ
الغ ُروب هو

يف هذا التقابل من جهة املستوى العميق
ُّ
(املدلول) ،نجد َّ
(الط ُلوع) ال
أن لفظ
ُيؤ ِّلف ضدً ا لغو ًيا مقاب ً
ال للفظ (الغروب)،

وإ َّنام لفظ (الرشوق) هو الذي يؤلف

هذا الضد ،بدليل وروده مقاب ً
ال للفظ

ُ
(الغ ُروب) بترصيفاته املختلفة نحو ()10

د.أسعد جواد يوسف

مرات يف القرآن الكريم( ،((6عىل حني مل يرد

و«منيب» ،و« ُل ُغوب»)
و«مريب»،
ُ
ُ

( )3مرات( ،((6ويبدو َّ
أن يف الطلوع داللة

((ب  )))5-عند الوقوف عليها ،فض ً
ال

لفظ (الطلوع) مقاب ً
ال له يف القرآن سوى

هي أوسع مما يف (الرشوق) ففي ُّ
الطلوع
عموم ،أما يف (الرشوق) فثمة معنًى
خمصوص بإرادة جهة طلوع الشمس،
ٌ
وال يعزب عن البال آرصة التناسب التي
تربط بني املدلولني املذكورين وهي (آرصة

اجتاهية) متع ِّلقة بنور الشمس ،فرتى

الذهن يتحرك بني هذين املدلولني بفعل
ُ
اآلرصة املذكورة .فام ْ
يصل الذهن إىل
إن

(نقطة اإلرشاد) أو (نقطة االستدعاء)-

َ
(وقبل) التي تكررت يف بنية
وهي

التوشيح يف اآلية املذكورة -حتى يقفز إىل
هذا الذهن الدال الثاين الذي يؤ ِّل ُف فاصل ًة

يف التوشيح بعد أن يعرف املتلقي موسيقا

(«ع ِجيب»،
فواصل اآليات املتقدمة وهيَ :
( ((6ينظر[ :سورة البقرة ،115 :و ،142و،177
و ،]258و[س����ورة األع����راف،]137 :
و[س��ورة النور ،]35 :و[س��ورة الشعراء:
 ،]28و[س���ورة ال��رمح��ن ،]17 :و[س��ورة
املعارج ،]40 :و[سورة املز ّمل.]9 :
( ((6ينظر[ :سورة الكهف ،]17 :و[سورة طه:
 ،]130و[سورة ق.]39 :

(((6

التي جاءت عىل الوزن العرويض ( َف ُع ْ
ول

عن جميء آيات السورة كلها عىل الوزن
املذكور مع التباين يف حروف الروي الذي
يأيت (دا ً
ال) ،أو (جي ًام) أو (با ًء) ،لكن جميء
الفاصلة التي سبقت فاصلة بنية التوشيح

هيأت للسامع توقع الفاصلة
( ُل ُغوب) َّ
ِ
ُ
فاصلتان متامثلتان يف
(غ ُروب) ،ومها
الوزن العرويض ويف الروي وردفه.

أما قوله تعاىل –يف السياق نفسه :-

ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ [سورة

الن ُ
طه ]130 :فلم َي ُعد الدا ّ
(ط ُلوع ≠
غروب) يف اآلية ضمن بنية التوشيح؛

ألن الدال الثاين -وهو (غروب) -مل ِ
َّ
يأت
فاصلة يف هذه اآليةَ ،ف ْض ً
ال عن َّ
أن فواصل
السورة مجيعها ال تتفق من حيث املوسيقا

مع فاصلة اآلية ،إ ْذ جاءت هذه الفواصل
عىل الوزن العرويض ( َف ْع ُلن)َ ،ولمَ َي ِر ْد
( ((6ينظر :سورة ق :فواصل اآليات ،2 :و،8
و ،25و ،23و ،33و.38
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زن واحد يقرتب من الوزن ( َف ُع ْ
َو ٌ
ول)

َف َص َل َب ْع َض ُه ِمن بعض(.((6

االختالف يف الروي أيض ًا ،إ ْذ جاءت

عىل َو ْفق هذه الصورة غري ّ
أن الثنائية
ف بني عنرصهيا املتضادين
األوىل قد ُعطِ َ

الذي وردت عليه لفظة ُ
(غ ُروب) ،وكذا
فواصل السورة كلها عىل روي واحد

متثل بحرف األلف وهو بذلك ال يلتقي

مع حرف (الباء) الذي يف (غروب) أبد ًا،
وهو ما يؤكد وجود العالقة الوثقى بني فن

التوشيح وموسيقا الفواصل املهيمنة يف
السورة التي تتضمن هذا الفن.

ِ
املعاد َلة هلمزة االستفهام
بـ(أم) العاطفة

(((6

املتقدمة عليهام وهي (أصد ْقت ≠ (أم)...

كاذبني) التي وردت مرة واحدة يف القرآن

الكريم يف سياق:

	-بيان وجه تط ُّلب النبي سليامن

الثاين :التخالف ِ
ضم هذا
غيّ :
الص َي ّ
الرضب من تقابل التضاد –بني داليّ بنية

حتقيق صدق خرب اهلدهد يف ما َن َقل من
أخبار َسبإٍ وملكَتِهم بِ ْل ِقيس ،واإليذان
بتوبيخه وهتديده يف ما لو كان ِ
كاذ ًبا(،((6

العنارص املتقابلة فيهام بآرصة (كالمية)،

ﮍ ﮎ ﮏﭼ [سورة النمل:

التوشيح يف القرآن الكريم -ثنائيتني
تضمنتا ُبعدً ا (عقائد ًيا) ،ارتبطت
اثنتني
َّ

قال تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

(صدَ ْق َت ≠ كاذبني) ،و(صد ُقوا ≠
ومها َ

 ،]27تكونت بنية التوشيح يف اآلية

وجاءت الثنائيتان كلتامها عىل َو ْف ِق

ونقطة اإلرشاد -أو (االستدعاء) –
ِ
املعادلة.
املتمثلة باألداة (أم) العاطفة

كاذبني).
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وجاءت الثنائيتان املذكورتان كلتامها

ِ
الصورة اآلتية حلركة التقابالت:
	-التمييز:

الع ْز ُل،
ومعنى التمييز يف اللغةَ :

وال َف ْص ُل ،وال َف ْر ُز ،تقولِ :م ْز ُت اليش َء
َأ ِم ُيز ُه َم ْي ًزا؛ َعزَ ْل ُت ُه و َف َرزْ ُت ُه وكذلك َم َّي ْز ُته
تمَ يِ ًيزا فا ْنماَ َزَ ،و َم َ
از ُه َم ْي ًزا و َم َّيزَ ه بمعنى:

(صدَ ْق َت) و (كاذبني)،
من الدا َّلني َ

وكان الداالن كالمها متخالفني يف
( ((6ينظر :لسان العرب( 412 /5 :ميز).
( ((6ينظر :يف موضوع «أم» العاطفة املعادلة:
األزهية يف علم احلروف (اهلروي).131 :
( ((6ينظر :تفسري التحرير والتنوير (اب��ن
عاشور).256 /19 :

د.أسعد جواد يوسف

املستويني السطحي والعميق ،وجاء

ختالفهام يف املستوى األول من جهة
مادهتام اللغوية وصيغتهام ،فاللفظ

(صدق) هو غري اللفظ (كذب) من
حيث املادة اللغوية ،وهو غريه أيضا
ور َد الدال
من حيث الصيغة ،إذ َ
(صدَ ق) فعال ماض ًيا دالاً عىل
األول َ

اإلفراد ،عىل حني جاء الدال اآلخر

ٍ
فاعل دالً
–اسم
املقابل له –(كاذبني)
َ

(الكذب) ،وهو عدم
وضدُّ ذلك هو
ُ

مطابقة احلكم للواقع( .((7و ُي ُ
قال يف
املقال ِ
ِ
والفعال(.((7

وكال الدالني املذكورين يف ثنائية

ٌ
حممول عىل
قت≠ كاذبني)
(صدَ َ
التوشيح َ
القول وهو َخبرَ اهلُدْ هد لسليامنَ عماَّ رآه
أمر سبإ ِ
من ِ
وملكَتِها.
و ُي ْل َح ُظ ّ
أن عالقة التقابل القائمة بني

الدا َّلني املذكورين هي عالقة تضادّ ،
وأن

عىل اجلمع ،أ َّما ختالفهام يف املستوى
العميق فكان من جهة داللة ٍّ
كل منهام،

لالنتقال بني دا ّليها ،فام ْ
إن حيرض الدال

وأصلهام

وبنائه ،ونقطة اإلرشاد املتمثلة بـ(أم)

مستقبال ،ووعدً ا َ
غري ُه(.((6
كان أو َ
ِ
القول
وهو يف االصطالح(( :مطابقة

عىل الفور ما هو ضد ذلك وهو الدال

فزا
متح ً
هذه العالقة جتعل ذهن املتلقي ِّ

الصدق الذي
(صدَ ْق َت) من ّ
فاللفظ َ

(صدَ ْق َت) بـصيغته
األول يف الذهن -وهو َ

يف القول ،ماض ًيا َ
كان هذا القول أو

املعادلة –حتى نجد َّ
أن الذهن يستدعي

هو ((نقيض الكذب))

(((6

رب عنه َم ًعا ،ومتى
الضمري واملخ َ
َ
ِ
ٌ
َ
رشط من ذلك مل يكن صدْ ًقا
انخ َرم

تا ًما ،((7())..ولدى أهل احلقيقة هو:

احلق يف مواطن اهلالك))(،((7
((قول ِّ
( ((6لسان العرب( ،193 /10 :صدق).
( ((6ينظر :املفردات يف غريب القرآن.280 :
( ((7املصدر نفسه.280 :
( ((7التعريفات (للرشيف عيل اجلرجاين).109 :

(ك ََذ ْب َت) عىل سبيل املطابقة التامة للدال
األول صيغ ًة وبنا ًء ،ولكن لمَّا َ
كان ذه ُن
املتلقي قد َق َّر ْت فيه التامثالت املوسيقية يف
شاع فيها بناؤها عىل
فواصل السورة التي َ
ٍ
متامثل -يف الغالب -وهو (النون)
َر ِو ٍّي
املردوفة بحرف املد (الياء) أو (الواو)

( ((7ينظر :املصدر نفسه.150 :
( ((7ينظر :املفردات يف غريب القرآن.429 :
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املدِّ َّيتني والوزن العرويض املتمثل بالتفعيلة
(فاعالن) ،نحو ِ
(كت ٍ
َا"ب ُمبني" ،و"مؤمنني"
ِ
ـ"ر ُمبني"،
و"عاملني" ،و"فاسقني" ،وس ْح ٌ
و" ُمفسدين" ،و"مؤمنني" ،وال َف ْض ُ
ـ"ل
ا ُملبني" ،و" ُيوز ُعون" ،و "يشعرون"،
و"صاحلني" ،و"غائبني" ،وس ْل ٍ
طا"ن ُمبني"،
ُ

الذهن -مقاب ً
(صدقت) -هو
ال للفعل
َ
توهم املطابقة
الفعل (ك ََذ ْب َت) عىل سبيل ُّ
التامة يف الصيغة -هذا يف ما لو مل حترض

يف الذهن موسيقا الفواصل املذكورة آن ًفا-

أ َّما يف حال حضورها ،فاألمر هو عىل ما

و َن َبـ"إ يقني" ،و"هيتدون" ،و"تعلنون"(–((7

تقدم ذكره ،وهو جميء الضد عىل الوزن

اآلخر الضدّ -وهو (كاذبني) -عىل َو ْفق

(كذ ْب َت) -التي هي عىل الوزن ( َف ُع ْ
َ
ول)

َح ُس َن عند ذلك توقعه ملجيء الدال

العرويض (فاعالن) وحينها ت َُؤ ْو ُل لفظة

موسيقا تلك الفواصل املذكورة ،وهذا
ٍ
يشء فإنّام َيدُ ُّل عىل َّ
أن القرآن
إن َد َّل عىل

هي عىل الوزن (فاعالن) املحمول عىل

ونفسية حتقق عنرصي املتعة والتواصل مع

يف السورة ،وجميء اللفظة عىل صيغة

الكريم قد َق َصدَ تلك املوسيقا لغاية مجالية

النص ،وأخرى داللية متثلت يف استعامل

لفظ (الكاذبني) عىل َو ْفق هذه الصيغة
(صدَ ْق َت) ،فكانت
االسمية ضدًّ ا للفظ َ
ِ
(كاذبني) ُّ
تدل عىل ثبوت
صيغة االسم
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ومعلوم ّ
َّ
املرش َح يف
أن اللفظ الضدَّ

املصدر يف الفاعل ورسوخه فيه وهو أمر

غري متحقق يف الصيغة األخرى املتمثلة
ّ
اليدل عىل
بالفعل(ك ََذ ْب َت) كون الفعل
الثبوت مثلام ّ
يدل عليه االسم(.((7

( ((7ينظر :سورة النمل ،1 :و ،2و  ،8و .26- 12
( ((7ينظر :مفاتيح الغيب.29 /25 :

عند الوقف عليها -إىل (كاذبني) التي
سبيل التامثل عىل الفواصل املتقدمة عليه

اسم الفاعلني (كاذبني) -فضال عماَّ فيها
من داللة عىل الثبوت كوهنا اسماً -فيه

داللة عىل اجلامعة املوصوفة بالكذب،
ِ
اهلدهد فر ًدا منها من هذه الصفة،
َوعدّ
وقد أشار الزخمرشي (ت538هـ) إىل

هذا الرضب من التقابل وداللته يف اآلية

كذبت ،إالَّ
إذ يقول(( :وأرا َد أصدقت أم
َ
َّ
ُنت ِم َن الكاذبني ،أبلغ ؛ أل َّن ُه إذا
أن :ك َ
َ
كان معرو ًفا باالنخراط يف سلك الكاذبني

كان كاذ ًبا ال حمالة ،وإذا َ
َ
كان كاذ ًبا اتهُّ َم

د.أسعد جواد يوسف

ِ
بالكذب فيام أخبرَ َ به فلم ُيو َث ُق به))(.((7

وجاءت الثنائية املذكورة مرة واحدة

وألني
ألطف
هذه النكتة بقوله(( :وهذا
ُ
ُ

بيان ُف ُت ِ
	ِ -
الناس واختبار
ون اهلل تعاىل
َ

وتوسع الطربيس (ت 548هـ) يف تفصيل

من أن يقول :أم ك ََذ ْب َت؛ ألنه قد يكون
ِمن الكاذبني بامليل إليهم ،وقد يكون
منهم بالقرابة تكون بينه وبينهم ،وقد
يكون منهم بأن يكذب كام كذبوا))...

(((7

وهو يف كل ذلك يستلز ُم انتظا َم ُه يف سلك

املوسومني بالكذب واملنخرطني فيه عىل
وجه الرسوخ(.((7

يف القرآن الكريم يف سياق:

حقيقة إيامهنم ،والتمييز بني صدقهم
يف ذلك وكذهبم ،وما يرتتب عىل
ذلك من وعد للصادقني ووعيد

للكاذبني(.((8

قال تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﭼ [سورة العنكبوت.]3 :

أ ّما ثنائية التوشيح األخرى (صد ُقوا≠

وبنية التوشيح هنا تكونت من

بـ (الواو) مع تكرار الفعل ( َي ْع َل َم َّن) الذي

متخالفان يف املستويني السطحي والعميق–

كاذبني) فقد ُع ِط َ
ف بني عنرصهيا املتضادين
ِ
ِ
ِ
أ َّل َ
اإلرشاد يف
العطف نقط َة
حرف
ف مع

بنية التوشيح ،ويبدو َّ
أن صورة حركة
حتصلت من حمَ ْ ل الفعل
التمييز فيها قد َّ

املذكور عىل معنى ( ُي َم ِّيزَ َّن) والتقدير:
َ
الصادق منهم من الكاذب(.((7
ليم ِّيزَ َّن
َ
( ((7الكشاف.145 /3 :
( ((7جممع البيان لعلوم القرآن.402 /7 :
( ((7ينظر :إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب
الكريم.81 /5 :
( ((7ينظر :ال��ك��ش��اف ،196 /3 :والبحر
املحيط ،339 /8 :وإرشاد العقل السليم
إىل مزايا الكتاب الكريم.141 /5 :

(صدَ ُقوا) و(كاذبني) -ومها داالن
الدالني َ
ونقطة اإلرشاد (االستدعاء) املتمثلة

بحرف العطف –(الواو) –وا ُمل ْسنَد املكرر

( َي ْع َل َم َّن).

وقد تقدم القول بشأن ختالف (الدالني

املذكورين يف املستويني السطحي والعميق

يف آية اهلدهد ،وما يعنينا هنا هو حركة

ذهن املتلقي يف بنية التوشيح املذكورة،
وداللة التباين بني الدا َّلني ،إذ نجد أنَّه ما

ُّ
ْ
(صدَ ُقوا) يف بنية
إن حيرض
األو ُل َ
الدال َّ
( ((8ينظر :تفسري التحرير والتنوير.205 /20 :

261

التوشيح -دراسة بالغية يف تقنيات األسلوب القرآين

ِ
املوصول يف موق ِع
التوشيح –وهو صل ُة
ِ
ِ
اإلرشاد
املفعولية للفعل ( َي ْع َل َم َّن) ،فنقطة
ِ
ِ
ِ
والفعل
العطف (الواو)
بحرف
املتمثل ُة
ِ
املكرر ( َي ْع َل َم َّن) –حتى يقفز إىل الذهن

ّ
أدل عىل الفصاحة ،وهي ّ
أن اسم الفاعل

ّ
يدل يف كثري من املواضع عىل ثبوت املصدر

يف الفاعل ورسوخه فيه والفعل املايض ال

َد ٌّال آخر ُمت ََو َّق ٌع ُح ُلو ُل ُه ُم ِّ
وش ًحا مطاب ًقا
(و َل َي ْع َل َم َّن الذين
للدال األولَ ،أالَ وهو َ

بت منه هذا فنقول :وقت نزول اآلية
إذا َث َ

عىل سبيل (إهيام التناسب) بسبب من

باإلسالم يف أوائل إجياب التكليف ،وعن

كذبوا) قبالة ( َل َي ْع َل َم َّن الذي َن َصدَ ُقوا)
التامثالت اإليقاعية ،وعليه يكون الذهن

قد َو َق َع يف دائرة هذا اإلهيام ،ولكن لمََّا
َ
كان هذا الذهن قد طر َق ْت ُه موسيقا الفاصلة

ﭽﮬﭼ [سورة العنكبوت ]2 :التي

سبقت فاصلة التوشيح يف السورة ،وهي
فاصلة متامثلة الروي والوزن العرويض

مع فاصلة التوشيح ،فضال عن التقارب
َّ
–فإن هذا الذهن رسعان
معها يف الردف

يرصدُ الفاصل َة املناسب َة لبنية التوشيح
ما ُ
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باسم الفاعل فائدة مع االختالف يف اللفظ

وهي (الكاذبني) َبدال من (الذين كذبوا)

ّ
يدل عليه ...واسم الفاعل ُي ْف َه ُم منه ذلك

كانت احلكاية عن قوم ٍ قريبي العهد
قوم ٍ مستديمني للكفر مستمرين عليه فقال
يف حق املؤمنني(( :الذين صدقوا)) بصيغة

الفعل أي وجد منهم الصدق ،وقال يف

حق الكافر( :الكاذبني) بالصيغة املنبئة

عن الثبات والدوام))...

(((8

وذهب إىل

ذلك ابن عاشور (ت1393هـ) فضال عن
إشارته إىل ِخ ِّص ْيصىَ املوسيقا املنبجسة من
الدال اآلخر -وهو (الكاذبني) -املؤلف

لبنية التوشيح ،وعدّ ه ذلك من التفنن
ورعاية الفاصلة (.((8

املت ََّوهمَّ َ ة ،ومعلو ٌم َّ
أن إهيام التناسب-
ٰههنا – ُي ْفضيِ إىل اختالف يف الداللة،

الثاين املقابل يف بنية التوشيح وهو

املسألة بقوله(( :ويف قوله ﭽ ﯗ
ِ
ﯘﭼبصيغة الفعل ،و قوله (الكاذبني)

( ((8مفاتيح الغيب29 /25 :
(ُ ((8ينظر :تفسري التحرير والتنوير.206 /20 :

وقد أشار الرازي (ت 606هـ) إىل هذه

ومعلو ٌم َّ
أن الشكل املوسيقي للدال

ف فاصلة يف اآلية–
(الكاذبني) –الذي َأ َّل َ

د.أسعد جواد يوسف

البنية ِ
ِ
وعماَ ُد َها ،وهذه
هو ُم ْس َت َق ُّر هذه
ِ
اخل ِّص ْيصىَ املوسيقية هلا أمهية كبرية يف حتقيق

التناسب أو مراعاة النظري ،قوله تعاىل:

معه وحتقيق صحة توقع الذهن للشكل

ﮇﮈﭼ [سورة الرمحن]6- 5 :

التواصل َم َع النص القرآين واالنسجام

ِّ
للدال اآلخر املقابل يف بنية
املوسيقي
التوشيح ومن ذلك تنبجس الفائدة.
التوشيح بالتناظر

املقصود بالتناظر ،التشا ُبه ،والتام ُثل.

ري :امل ِ ُ
ٌ
ري فالن أي مثله
ثل،
وفالن نظ ُ
والنظ ُ

وشبيهه( ،((8والتناظر لدى البالغيني هو

التناسب أو املناسبة( ،((8أو التوفيق(،((8

وحدُّ ذلك هو:
أو مراعاة النظري(َ ،((8
يناسب يف ِ
ٍ
نوع ِه أو مما
يشء إىل ما
((جمَ ْ ُع
ُ
يالئم ُه من أحد الوجوه))( ((8برشط عدم
ُ

( ((8ينظر :لسان العرب( 219 /5 :نظر).
( ((8ينظر :حسن التوسل اىل صناعة الرتسل:
 ،289- 288وامل��ط َّ��ول رشح تلخيص
مفتاح العلوم (لسعد الدين التفتازاين):
.644
( ((8ينظر :رشح الكافية البديعية،128 :
ومعجم املصطلحات البالغية وتطورها
(د .أمحد مطلوب).175- 174 /3 :
( ((8ينظر :رشح الكافية البديعية،128 :
وخزانة األدب وغاية األرب.335 /2 :
( ((8رشح الكافية البديعية.128 :

التضاد( .((8ومن شواهدهم عىل معنى
ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

والقمر كالمها من الكواكب
فالشمس
ُ

ومها متناظران يف ذلك ،والنجم والشّ َجر
متناظران أيض ًا من جهة كوهنام نباتني،

فالنجم :هو ماال ساق له من النبات،

والشجر ماله ساق منه(.((8

أ ّما التوشيح بالتناظر فيعني جميء
ِ
متناس َبني داللي ًا
ُركنَي بنية التوشيح

يتضمن أحدُ همُ ا معنى اآلخر برشط أن
تكون الدوال فيهام خمتلفة يف الشكل

ومؤتلفة يف املعنى غري متضادة ،فإذا ما

َس ِم َع املتلقي الركن األول يف البنية ووصل
إىل نقطة اإلرشاد (االستدعاء) –وكان

قد َع َر َف بموسيقا الفواصل التي تقدمت
ع َر َف الركن الثاين الذي يؤلفالبنية َ
فاصل ًة فيها.
وقد ور َد هذا النمط من التوشيح يف

املطول رشح تلخيص مفتاح العلوم:
( ((8ينظرّ :
.644
( ((8ينظر :جممع البيان لعلوم ال��ق��رآن/9 :
.368-367
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موضعني اثنني من القرآن الكريم وكان
انتظماَ يف ِس ْم ِط ُ
كالمها قد َ
اجل َملِ االسمية.

َت َض َّمن التوشيح يف املوضع األول:

(بعدً ا عقائد ًيا) ارتبطت عنارص البنية فيه

بـ(آرصة رسالية) متثلت بثنائية التوشيح:

ّ
ونوحا و= ...
(إن اهلل اصط َفى «آدم
ً

تضمن التوشيح يف
العاملني») عىل حني
َّ
املوضع اآلخر (بعدً ا تكوين ًيا) ارتبطت
العنارص فيه بآرصة (وجودية منظورة)،

ُ
نسلخ منه
متثلت بثنائية التوشيح( :الليل
النهار= ُم ْظ ِل ُمون) .وقد جاء كل توشيح
معينة حلركة التقابل
منهام عىل وفق صورة َّ

ِ
املتناس َبني ،واملتمثلة
بني ُركني بنية التوشيح
يف اآليت:

1.1التفضيل:

وردت هذه الصورة حلركة التقابل

ِ
باملتناسبات ،يف ثنائية التوشيح ّ
(إن اهلل
264

ونوحا و = ...العاملني))،
اصط َفى ((آدم
ً

مرة واحدة يف القرآن الكريم ،وذلك يف
سياق:

	-االختيار واالنتقاء ،من خالل بيان ُع ُلو
الرسل ورشف مناصبهم،
درجات ُّ
واختيار اهلل تعاىل هلم عىل َو َفق خمالفت ِهم

لغريهم من الناس يف القوى اجلسامنية
املد ِركة وا ُمل َح ِّركة والقوى الروحية
الفعلية والنفسية(.((9

قال تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﭼ([ ((9سورة آل عمران..]33 :

تكونت بنية التوشيح بالتناظر –

ههنا -من الركن األول املتمثل باجلملة

ِّ
الع َل ِم َّي ِة
االسمية املتضمنة تعديد
الدوال َ

(آدم ،ونوح ،وآل إبراهيم ،وآل عمران)،
والركن الثاين املتمثل بالدال (العاملني)،

َّ
ومعلوم َّ
دوال الركن األول جاءت
أن
ٌ
متباين ًة مع دال الركن الثاين يف املستوى
السطحي أي من حيث صورة األلفاظ،
فدوال الركن األول أسامء أعالم ،عىل حني

كان الدال اآلخر اس ًام مشتق ًا من ِ
الع ْل ِم أو

(العالمَ ِني) ،وهو يف ُع ِ
رف
العلاَ َمة وهو َ
َ
ِ
الع َقالء ،أو نوع
اللغة عبارة عن مجاعة من ُ

(ُ ((9ينظر :مفاتيح الغيب.21 /8 :
( ((9هي من شواهد فن التوشيح يف كثري من
كتب البالغة ومنها :بديع القرآن،90 :
وحترير التحبري ،228 /1 :واملصباح يف
املعاين والبيان والبديع ،215 :وخزانة
األدب وغاية األرب.204 /2 :

د.أسعد جواد يوسف

مما َي ْع ِقل كاملالئكة واإلنس وا ِ
جلن(.((9

اآليات التي تقدمت بنية التوشيح نحو:

أ ّما يف املستوى العميق (املدلول) فنجد

ُ
املتمثلة بـ(عاملني) التي
املذكورة وفاصل ُتها

ُ
أكثر شهرة.
واألول ُ

َث َّم َة توافق ًا بني ُركني بنية التوشيح من جهة
عالقة أسامء أعالم األنبياء باجلنس الذي

(العالمَ ِ َّية) ،إ ْذ ّ
أن كل فرد يف
يتضمنهم وهو َ
التعديد املذكور ينضوي حتت هذا املفهوم،

فكل هؤالء هم من العاملني ،ولكن يف
املستوى األكثر عمق ًا نجد ختالف ًا بني ركني
التوشيح إ ْذ َّ
ْ
وإن كانوا برش ًاأن املذكورين

((كافرين)) التي أعقبتها مبارشة اآلية
أ َّلفت الركن الثاين يف التوشيح ،إ ْذ ور َد
ِ
(فاعالن)
كالمها عىل الوزن العرويض
فض ً
ال عن التامثل التام من جهة حرف

ِ
وردف ِه
الروي املتمثل بحرف (النون)
املتمثل بحرف (الياء) املدِّ ية.

ستفاد من التوشيح يف اآلية
و ُي
ُ

املذكورة تعزيز ثقة املتلقي بصحة اختيار

ٍ
بوصف
من العاملني -غري أنهَّ م ُذ ِك ُروا
ٍ
خمصوص جد ًا وهو ال ُن ُب َّو ُة ،فكل هؤالء

العالمَ ِني ،وتلبية ذهن املتلقي بام تو ّقعه
إىل َ

غري أنبياء.

تعز ُز يف النفس
الصورة املذكورة التي ّ

أنبياء اصطفاهم اهلل من العاملني الذين هم

أولئك الصفوة من البرش ليكونوا ُر ُس ً
ال
من جميء فاصلة التوشيح عىل َو ْفق

ُ
حركة التوشيح بالتناظر فتبدأ من
َّأما

حقيقة انتامء هؤالء األنبياء إىل جنس البرش

وصو ً
ال إىل حرف اجلر (عن) الذي

من املخلوقات كاملالئكة –مث ً
ال -وهو

ِ
ِ
فتعد ِ
ِ
األنبياء
أسامء
يد
لفظ االصطفاء،
يمثل–ههنا -نقطة اإلرشاد (االستدعاء)،
ُّ
اآلخر
الدال
وعند هذه النقطة حيرض
َ
ِ
ُ
َاس ٍ
ب يف
املقابل
للتعديد بوصفه تقا ُب َل َتن ُ

الذهن بعد املعرفة التامة بموسيقا فواصل
( ((9ينظر :جممع البيان لعلوم القرآن/1 :
.35-34

(العاملني) ،وأنهَّ م مل يكونوا من جنس آخر
أمر يبعث عىل االستئناس واالطمئنان،
ٌ

كل ذلك قد حتقق من يقظة ذهن املتلقي
وقدرته عىل استدعاء الدوال املتناسبة

لتحقيق بنية التوشيح بالتناظر.
التحول والصريورة:
2.2
ّ

وردت هذه الصورة حلركة التقابل

265

التوشيح -دراسة بالغية يف تقنيات األسلوب القرآين

ُ
والليل
باملتناسبات يف ثنائية التوشيح (...

نسلخ منه النهار = مظلمون) مرة واحدة

يف القرآن الكريم ،وذلك يف سياق:

إخراج خمصوص
اإلخراج ،وإنام هو
ٌ
ّ
َّ
فكأن
يدل عىل االستنفاد التام لليشء،

	-االستدالل بالزمان الك ِّ
يل عىل وجود

خروج النهار من الليل -عىل وفق هذا

التدبري الساموي العام للعامل اإلنساين

و ُيلحظ ّ
أن بنية التوشيح يف اآلية

بدع الكون :قال تعاىل –وهو يقدّ ُم
ُم ِ
آي ًة من ِ
آيات الربوبية الدالة عىل وقوع
من خالل مفاجأة دخول الليل عقيب
النهار( :((9ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ

(((9

[سورة يس.]37 :

الس ْل ُخ يف هذه اآلية هو اإلخراج،
َّ
ولذلك ُعدِّ ي ِ
بـ(م ْن) ،ولو َ
كان بمعنى
بـ(ع ْن) دون ِ
(م ْن)(.((9
ال َّن ْزع َلت ََعينَّ تعديته َ
ّ
((أن
والفرق بني (السلخ) و(اإلخراج)
ٍ
ُ
َ
يكون
ظرف أو ما
إخراج
السلخ هو
ُ

عام يف كل
بمنزلة الظرف له،
ُ
واإلخراج ّ
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(السلخ) –ههنا -ليس عىل معنى عموم

يشء وهو اإلزالة من حميط أو ما جيري

جمرى املحيط))( ((9ويبدو يل ّ
أن استعامل
( ((9ينظر :امليزان يف تفسري القرآن (الطباطبائي):
.89 /17
( ((9اآلية من شواهد التوشيح يف :بديع القرآن:
 ،91وحترير التحبري.228 /1 :
( ((9ينظر :امليزان يف تفسري القرآن.89 /17 :
( ((9الفروق اللغوية.337 :

االستعامل-يكون خروج ًا يستنفدُ به
ضو َءه بِ ُر َّم ِ
ته.
األول
املذكورة قد تكونت من الركن
ّ

املتمثل بدوال اجلملة االسمية ﭽ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝﭼ والركن الثاين املتمثل
ّ
(م ْظ ِل ُمون) ،أي بني (انسالخ
بالدال ُ

النهار) وبني ُ
(الظ ْل َمة) ،وعليه َّ
فإن الركنني
يف البنية التوشيحية متخالفان يف املستوى
السطحي من جهة الصيغة ،أ ّما يف املستوى
واضحا قد يصل إىل
العميق فنلحظ تواف ًقا
ً

حد الرتادف؛ َّ
ألن انسالخ النهار عن الليل
يعني ُ
الظ ْلمة ،أل َّنه يكون قد َ
((خ َر َج ِمنه
خروجا ال يبقى معه يشء من ضوئه ّ
ألن
ً
كو ٌر عىل الليل فإذا َ
وءه
زال َض ُ
النهار ُم َّ
الليل ِ
ُ
غاس ًقا قد غيش الناس))(،((9
بقي
والذهن يف بنية التوشيح بالتناظر يكون

انطلقت من
قد تحَ َ َّر َك حرك ًة شعاعية أفقية
ْ
( ((9لسان العرب( 25 /3 :سلخ).

د.أسعد جواد يوسف

معنى الركن األول يف البنية التوشيحية

عن ِ
ليله أظ َل َم ،أي َد َخ َل يف ُ
الظ ُلامت ما

نقطة اإلرشاد –(االستدعاء) -املتمثلة

و ُيستفاد من التوشيح يف اآلية املذكورة

ار) إىل
واملتمثل بـ(ال َّل ْي ُل َن ْس َل ُخ ِم ْن ُه ال َّن َه َ

بـ(إذا ُهم) ،وعليه فإ َّنه ما يلبث أن
يستدعي يف هذه النقطة مادة ُّ
لمة)،
(الظ َ

ٌ
معرفة مسبقة
ولكن لمَ َّا كان هلذا الذهن

بموسيقا فواصل اآليات املتقدمة عىل
بنية

التوشيح

نحو:

(«محُ ْ ضرَ ون»،

َ
و«ن ْل ُع ُيون» ،و« َيشْ ُكرون»
و«يأكلون»
و« َي ْع َل ُمون»)(– ((9وهي كلها عىل الوزن
(فاعالن)َ ،
العرويض ِ
مجيعا هو
وأ َّن َر ِويهَّ ا ً

حرف النون املردوف بـ(الواو) املَدِّ ِّي ِة-
فحينذاك تتضح معامل الفاصلة املناسبة

دامت تلك احلال؛ واهلل أعلم))(.((9

إيصال ذهن املتلقي إىل صحة توقع

للمس َّبب املتمثل يف الدال اآلخر
استدعائه َ
(م ْظ ِل ُمون) ا ُملؤَ ّلف
يف بنية التوشيح وهو ُ

فاصل ًة يف اآلية ،بعد معرفة ا ُمل َس ِّبب املتمثل
يف الدال األول يف البنية املذكورة وهو
ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ فض ً
ال عن معرفة

موسيقا فواصل اآليات السابقة التي ُتيَسرِّ ُ
عىل الذهن معرف َة الشكل املوسيقي للركن

الثاين من بنية التوشيح.

اخلامتة

وتتشكل مادة الظلمة عىل َو َفق موسيقا
(م ِ
ظلمون) عىل
الفواصل املتقدمة فتكون ُ

البحث املوسوم بـ(التوشيح –دراسة

نفسه والردف ذاته ،وإىل ذلك أشار ابن

يأيت:

التفعيلة العروضية ِ
(فاعالن) وعىل الروي

أيب اإلصبع املرصي قائ ً
((فإن َم ْن َ
َّ
كان
ال:

من أهم النتائج التي كشف عنها

بالغية يف تقنيات األسلوب القرآين) ،ما

	-توضيح حدود بنية التوشيح ،والتفريق

ِ
ِ
حاف ًظا هلذه السورة ُم َت َف ِّطنًا إىل َّ
مقاط َع
أن
ُ
املردوفةَ ،و َس ِم َع يف صدر اآلية
آيهِ َ ا النون

وأخص
التي تتشابه معها إىل حد ما
ُّ

(م ِ
ُ
ظلمون)َّ ،
النهار
ألن َم ْن انس َل َخ
تكون ُ
ُ

و(التصدير) ،بعدما تداخلت الشواهد

انسالخ النهار من الليلَ ،ع ِل َم َّ
َ
أن الفاصل َة

( ((9ينظر سورة يس :فواصل اآليات.36- 32 :

بينها وبني بعض ال ُبنى البديعية
منها( :اإلرصاد) أو (التسهيم)،

( ((9بديع القرآن.91 :
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التطبيقية هلذه الفنون لدى مجهرة من
البالغيني.

	ُ -يعدُّ التوشيح ظاهر ًة أسلوبي ًة حظي هبا
القرآن الكريم مثلام حظي هبا الشعر

التي تهُ ِّي ُء الذهن لتوقع الدال الثاين
ال ِ
وشكله ،وما املوسيقا إ ّ
عام ٌل يساعد
الذهن عىل صحة التو ُّقع.

لكن َح ّظ الشعر منها كان
أيض ًا،
َّ
ِ
قيس ِّ
بحظ القرآن منها،
وافر ًا إذا ما َ

يف القرآن أمهي ًة كبري ًة يف تشكيل بنية

حاجة القرآن األسلوبية إليها للتعبري

موسيقا الروي َو ِر ْد ِف ِه.

ويبدو ّ
يعود إىل
أن السبب يف ذلك
ُ

عن بعض الصور واملشاهد واملواقف
وإىل َخ ُص ِ
وص َّي ِة الشعر املوسيقية التي

ُيبنى عىل أساسها الشعر نفسه ،وهذه
السمة هي األساس يف تكوين بنية

التوشيح ،وملّا كانت الفاصلة القرآنية

	َّ -
إن لوزن القافية يف الشعر والفاصلة
التوشيح يف ذهن املتلقيَ ،ف ْض ً
ال عن

ِ
	َّ -
(فاعالن)–
إن التفعيلة العروضية
بام يطرأ عليها من تغيريات -هي

املرتكز األساس الذي اعتمدت عليه
بعامة ،والفواصل
الفواصل القرآنية َّ

املحيطة بالبنية التوشيحية يف السورة

ِ
بخاصة ،وقد أ َّل َف ْت ُ
ورودها يف
نسبة
َّ

املوسيقي لآلية الكريمة،
القرار
تمُ َث ُّل
َ
َّ
لذا نجدها قد َأ َّلفت الركن الثاين يف

الشواهد القرآنية يف هذا البحث ما

	ّ -
-إن موسيقا القوايف يف الشعر،

ُ
البحث لنوعني من التوشيح
س
	َّ -
أس َ

البنية املذكورة.

268

َف ْض ً
ال عن نقطة اإلرشاد أو االستدعاء

يقرب من .%25 .81

والسجع يف النثر ،والفواصل يف
ّ
القرآن ،ليست هي وحدها َمن ُيؤ ِّلف

بالتضاد ،والتوشيح بالتناظر ،ومل يكن

تعريفات بعض أرباب البالغة -بل

والباحثني من َق ْب ُل.

بني َة التوشيح -عىل وفق ما فهمناه من

إن َث َّم َة مناسبة داللية تربط بني َداليَّ
َّ
التوشيح هي التي تحُ َ ِّق ُق هذه البنية،

يف القرآن الكريم ومها :التوشيح

هلذين القسمني ذكر لدى املصن ِِّفني
	ّ -
يتضم ُن أكثر من
فن التوشيح قد
إن ّ
َّ
أسلوب ِمن أساليب البالغة ،نحو

د.أسعد جواد يوسف

(الطباق) كام يف (التوشيح بالتضاد)،

عىل حني نجد َّ
أن العنارص املتقابلة

كام يف التوشيح بالتناظر ،وائتالف

التصدير هي عنارص ذات ِخ ِّص ْيصىَ
ٍ
تكرارية يف املستويني السطحي

وأسلوب (التناسب أو مراعاة النظري)
القافية واملعنى ،كام يف عالقة موسيقا

الفواصل ببنية التوشيح ،وأسلوب
املكنية كام يف آية سلخ
االستعارة
َّ

النهار ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

املؤ ِّلفة لبنية اإلرصاد أو التسهيم أو

والعميق ،ومل أجدْ من أشار إىل هذا

الفارق يف ما تيسرّ يل من مصادر.

	-للتوشيح يف القرآن الكريم –مثلام

ﯝ ﭼ [سورة يس .]37 :وأسلوب

ُ
ٌ
ِ
مجالية،
وظائفلبعض فنون البديع

ﮎ ﮏ ﮐ....ﭼ [سورة آل

اجلاملية والنفسية فنستشعرمها من

وتأثري ًا وانسجام ًا ومجا ً
ال دفع ًة واحدة.

السور املختلفة ،وهي َخ ُص ِ
بئ
وص َّي ٌة ُت ْن ُ
ّ
الدال
املتلقي عن اهليئة املتوقعة لبنية

املتضادين فاصل ًة يف اآلية ،يؤ َّل ُف

به يف الذهن قبل الوصول إليه،

التعديد املتمثل يف قوله تعاىل :ﭽﮌ ﮍ

يب
عمران .]33 :وهذا التآزر األسلو ُّ
هو الذي يمنح النص قو ًة ولحُ ْ َم ًة

َ
	ّ -
مثول أحد الركنني املتقابِ َلني
إن
أسلوب ًا توشيحي ًا بال ريب ،وهو ما

أ ْثب ُّت ُه إحصا ًء يف متن البحث من خالل
الشواهد القرآنية وهو ما يضع حدو ًدا
فاصل ًة بني بنية هذا األسلوب وال ُبنى
البديعية األخرى التي تتجاذب معه
متي ًزا
املشاهبة ،وحسب هذا األسلوب ُّ

وتفر ًدا جميء التقابالت فيه متضادة أو
ُّ

ُ
وتالز ِم َّية،
تضمنِ َّي ٍة
متناظرة ذات داللة ُّ

فأما
ونفسي ٌة ،وداللية (معنوية)َّ ،
ّ

تلك التامثالت املوسيقية لفواصل

اآلخر ا ُملقابل يف بنية التوشيح ،والظفر

وهو األمر الذي يتحقق من خاللِ ِه
النص
التواصل الذهني والنفيس مع
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
إمجا ً
ونشوة،
وثقة،
نشاط،
ال ،بكل
وم ْت َعة.
ُ

وأ ّما الوظيفة املعنوية ،فنجدها من َب ِجس ًة

من حركة الذهن و َتن َُّق ِل ِه بني املستويني:
السطحي ،والعميق للعنرصين املتقابلني
يف بنية التوشيح – َف ْض ً
ال عن منطقة حتفيز
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الذهن لمِ َا هو ُمتو َّقع من الدوال ا ُمل ِّ
وشحة،

•(أنوار التنزيل وأرسار التأويل =

وإخضاع كل ذلك للوصف والتحليل

الدين البيضاوي (ت791هـ) ،ط،1

واملتمثلة بنقطة (اإلرشاد = االستدعاء)،

اللغو َّيينْ من أجل الوصول اىل املعنى

املقصود وظالالته.

ومن ذلك ك ِّله –فض ً
ال عماَّ تقدَّ م

دار الكتب ،بريوت –لبنان ،ج2

(1408هـ = 1988م).

•(اإليضاح يف علوم البالغة) لقايض

نخلص اىل َّأن َف َّن
من النتائج األخرى
ُ
للح ِ
التوشيح لمَ ْ َي ُك ممَ ُْحوض ًا ِ
خر ِ
لية ُ
ف
وز ُ

املعروف بـ(القزويني) (ت739هـ)،

من الدالالت وظالالهتا وهي تتالحم مع

اللغة العربية باجلامع األزهر –أعادت

الكالم حسب ،وإنّام َوجدنا يف أثنائِ ِه ُحزَ م ًا
املعطيات املوسيقية لل ّنص القرآين (صوت ًا،
وضا) ،لِ ُتؤ ِّل َ
وع ُر ً
ف بذلك ظاهرة
ورصف ًاَ ،

أسلوبي ًة منامز ًة استأهلت أن حيظى هبا
القرآن.

أهم املصادر واملراجع

القرآن الكريم

•(إرشاد العقل السليم إىل مزايا
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(تفسري البيضاوي) لإلمام نارص

الكتاب الكريم = تفسري أيب السعود)

للقايض أيب السعود حممد العامدي
احلنفي (ت982هـ) -وضع حواشيه

عبد اللطيف عبد الرمحن ،ط،1

دار الكتب العلمية ،بريوت –لبنان

(1419هـ=1999م).

القضاة جالل الدين بن حممد
حتقيق وتعليق جلنة من أساتذة كلية

طبعه باألوفسيت مكتبة املثنى ببغداد،
ومطبعة السنة املحمدية (د .ت).

•(البحر املحيط يف التفسري) ملحمد بن
حيان االندليس
يوسف الشهري بأيب ّ

الغرناطي (ت 754هـ) –طبعة
جديدة بعناية :صدقي حممد مجيل ،دار
الفكر ،بريوت -لبنان (1412هـ=

1992م).

•(بديع القرآن) البن أيب اإلصبع
املرصي (ت654هـ) ،تقديم وحتقيق:

د .حفني حممد رشف ،ط ،2دار هنضة
مرص للطبع والنرش ،الفجالة –القاهرة

(1392هـ=1972م).

د.أسعد جواد يوسف

•(تفسري التحرير والتنوير) لإلمام

املقتطف ،مرص (1332هـ=1914م).

(ت1393هـ) ،د .رقم طبعة ،دار

العسكري (ت بعد 395هـ) ،تعليق،

الشيخ حممد الطاهر (ابن عاشور)
سحنون للنرش والتوزيع ،تونس

(1997م).

•(الفروق اللغوية) ،أليب هالل
ووضع احلوايش حممد باسل عيون

السود ،ط ،2دار الكتب العلمية،

•(اجلامع ألحكام القرآن) أليب عبد اهلل

بريوت –لبنان (1424هـ=2003م).

حتقيق د .عبد احلميد هنداوي ،د.

دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت –

حممد بن أمحد القرطبي (ت 671هـ)،
ط ،املكتبة العرصية ،بريوت -لبنان

(1430هـ=2009م).

•(يف ظالل القرآن) لسيد قطب ،ط،7
لبنان (1391هـ = 1971م).

•(قاموس املوسيقى العربية) د .حسني

الع ْرف يف فن الرصف) للشيخ
•(شذا َ

عيل حمفوظ ،اجلمهورية العراقية،

النهضة العربية –شارع السعدون –

بغداد (1977م).

•(رشح البديعية املسماَّ ة بـ((الفتح

اخلطيب التربيزي (ت 502هـ)،

الباعونية (ت 922هـ) ،تقديم

شفيع ،بغداد (1402هـ=1982م).

أمحد احلمالوي (ت1351هـ) ،مكتبة

بغداد (د .ت).

املبني يف مدح األمني) للعاملة عائِشة
وحتقيق :د .رضا رجب ،ط ،2دار رند
للطباعة والنرش ،دمشق (2010م).

وزارة االعالم ،دار احلرية للطباعة،

•(الكايف يف العروض والقوايف) ،البن
حتقيق :محيد حسن اخلاليص ،مطبعة

•(الكامل يف العروض والقوايف) ملحمد
قناوي ،اهليئة املرصية العامة للكتاب،

•(الطراز ،املتضمن ألرسار البالغة

مرص (1973م).

محزة عيل بن إبراهيم العلوي اليمني (ت

العسكري (ت بعد 395هـ) حتقيق:

وعلوم حقائق اإلعجاز) ليحيى بن

749هـ) ،دار الكتب اخلديوية ،مطبعة

•(كتاب «الصناعتني») ،أليب هالل
عيل حممود البجاوي ،وحممد أيب

271

التوشيح -دراسة بالغية يف تقنيات األسلوب القرآين

الفضل إبراهيم ،ط ،2دار الفكر

•(معجم البالغة العربية) د .بدوي

•(كتاب «القوايف») أليب احلسن سعيد

(جدّ ة) ،ودار ابن حزم (بريوت-

حتقيق :عزة حسن ،مطبعة مديرية

البالغية

العريب (د .ت).

بن مسعدة األخفش (ت 210هـ)
إحياء الرتاث ،دمشق (1970م).

لبنان) (1418هـ=1997م).

•(معجم

املصطلحات

وتطورها) د .أمحد مطلوب ،د .ط،

َّ
(الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
•

مطبعة املجمع العلمي العراقي ،بغداد

القاسم جار اهلل حممود بن عمر

•(مفاتيح الغيب = التفسري الكبري)،

األقاويل يف وجوه التأويل) ،أليب
الزخمرشي اخلوارزمي (ت538هـ)،

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع

(د .ت).

(1403هـ=1983م).

لفخر الدين الرازي (ت606هـ) ،نرش:

مكتب اإلعالم اإلسالمي ،مطبعة
مكتب اإلعالم -إيران (1413هـ).

•(لسان العرب) ،أليب الفضل مجال

•(املفردات يف غريب القرآن)،

دار

حتقيق وضبط :حممد خليل عيتاين،

الدين حممد بن مكرم (ابن منظور
اإلفريقي)

(ت

711هـ)،

صادر بريوت (د .ت) وهي نسخة

من تلك املطبوعة يف بريوت سنة
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طبانة ،ط ،4دار املنارة للنرش والتوزيع

(1374هـ=1955م).

•(جممع

البيان

لعلوم

القرآن)،

أليب الفضل بن حسن الطربيس

(ت548هـ) ،نرش رابطة الثقافة
والعالقات اإلسالمية -مطبعة اهلدى،

طهران -إيران (1417هـ=1997م).

للراغب األصفهاين (ت425هـ)،

ط ،4دار املعرفة –بريوت –لبنان

(1426هـ=2005م).

فحوى البحث
يدور البحث حول فواتح السور باحلروف املقطعة ،و اليت رأى السيد
الباحث فيها نوعاً من انواع التشفري و الرمزية و خيل hاىل أمور أهمها:
 .±التشفري رمز خيتلف عن طبيعة النظرية الرمزية .فالقرينة الواجب
توافرها بني الرامز و املرموز ،مفقودة يف طبيعة النظرية الرمزية للتشفري.
≤ .تتطابق الصور الداللية للتشفري مع الصورة الداللية للتأويل القرآني .لذا
يعد التأويل القرآني أرضا خصبة للنظرية التشفريية يف اوسع تقنياتها.
≥ .تعد احلروف املقطعة مبا �لته من تأويالت تراثية و معاصرة صورة
واسعة للتشفري التق� يف اخلطاب القرآني.

وختم البحث بقائمة طويلة من املراجع واملصادر اخرتنا أهمها اقتصاداً.
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التشفري باحلروف املقطعة يف اخلطاب القرآين

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اخلطاب القرآين يستند دائام اىل

حيز الفكر القرآين كرأيٍ طبيعي((( ،ولعل

واملعلومات الومهية ،فمن يزعم َ
أن كثريا

املنظومة القرآنية ليست من إختصاص

احلقائق ،وال يعرتف أبدا باخليال،
من اآلراء التي قيلت يف النص القرآين

ضمن صورة التفسري ،أو التأويل هي آراء
شخصية ليس هلا عالقة ال بواقع نزول
اخلطاب القرآين ،وال بواقع علمي حتكمه
اخللفية الثقافية للخطاب التفسريي ،أو
التأوييل ،فقد أصيب باجلهل املركب َ
ألن

البنية القرآنية حمكومة باحلصانة اإلهلية -إن

صح التعبري -ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
َ

أول مايؤخذ عىل هذا التوجه هو َ
أن محاية
أحد البتة ،وإنام هي حكر عىل رب
العاملني ،أ َما مايدور حول الفلك الداليل
للحديث الرشيف الذي يقول(( :من قال
يف القرآن شيئا بغري علم فليتبوأ مقعده من

النار))((( ،فهو إشارة اىل القائل الذي قد

يتصف بالتجربة أو احلكمة لكن اليستند
عىل مصدر واضح -وهذا بعيد يف الغالب
عىل املتالعب يف كتاب اهلل  ،-أ َما العابث

ﮝﭼ [سورة احلجر ،]9 :وتبقى

فخارج نطاق هذا احلديث.

وإن تنوع إسلوب تقديم هذه النية ،والتي

القرآين جتعلنا دائام مع حقيقتني اليمكن

النية اخلالصة إلعالء شأن الداللة القرآنية

من نتاجاهتا الواضحة هذا الكم اهلائل
من الرؤى القرآنية منذ أن ولد اخلطاب
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عقباها ،ويكون ثمة رأي شاذ مستقر يف

القرآين ،وإىل يومنا هذا.

قد يتلكأ بعض األوفياء للفضاء القرآين

عن طرح آرائهم حول هذا الفضاء ليس
َ
إال َ
ألن املؤسسة القرآنية العليا يف العامل
ختشى من كثرة هذه اآلراء التي قد تصيب

النظرة اإلسالمية من خالهلا عاهة الحتمد

واإلستقراء الفكري اليانع للخطاب

غض الطرف عنهام مطلقا ،احلقيقة األوىل:

َ
إن الذكر احلكيم دائام حييلنا عىل العلم

وفهم روحه بدقة ،واحلقيقة الثانيةَ :
إن
اإلكتفاء بالقرآن فقط يزودنا بالنواة العلمية

دونام مصادر -عىل رشط تقديم هذه النواة
((( نقصد باملؤسسة القرآنية القيادات الدينية
اإلسالمية التي تتحرج من إبداء الرأي يف
القرآن الكريم.
((( مسند أمحد.116 /3

د .حسن عبد اهلادي الدجييل

خالصة بال شوائب  ،-ومن ضمن هذه

أو أرقام معينة ،أو مهن ليس هلا عالقة

نتيجة علمية صحيحة ،والذي يذوب يف

التشفري عىل املستوى اإلجتامعي هم اليهود

النواة ،املنهج الصحيح للوصول إىل
اآلية الكريمة اآلتية :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

باملهنة الرئيسة هلم ،ويقال َ
أن أول من مارس

قبل تكوين وطنهم-الومهي-حيث كانت

ﭲﭼ) [سورة املزمل ،]20 :والتي

أعامهلم يف ظاهرها التوحي بدواخلهم

يؤدي إىل نتائج دقيقة اليمكن العثور

يتعامل مع الكل تعامال طبيعيا َ
إال َ
أن داخله

مفادها أن حتديد املقروء من النص القرآين

عليها ونحن نستطرد يف املقروء من هذا

النص العظيم.

1.1التشفري لغة ،وإصطالحا:

املناقضة لذلك الظاهر ،فإن كان اليهودي

مضبب ،ومتخم باألحقاد ،واخلبث(((.

أ َما الداللة اللغوية العربية هلذا

املصطلح فمخالفة له شك ً
َ
ألن
ال

الشك يف َ
أن هذا املصطلح وليد

(الشفرة)-بفتح الشني وتسكني الفاء:-

املعجمية العربية دخل شكيل هبذا املصطلح،

تصادم بني (التشفري) اإلصطالحي

املنظومة اللغوية الغربية ،وليس للمؤسسة

الس ّكني العريضة احلادة((( ،وثمة
هي ّ

فأكرب املعاجم الغربية حتدد الشكل اآليت هلذا

احلديث ،والشفرة ،بيد َ
أن من يقرتب من

اللغة غري املفهومة ،أو الكالم الرسي،

تعني :متسك يشء أو جمموعة من األشياء

املصطلح ) ،(SHIPHERوالذي يعني:
أو داللة ليس هلا عالقة بشكلها ،أو رمز
يتقاطع مع مرموزه ،أو دالالت روحانية

اليفهمها َ
إال اخلصوص((( ،وأول انتشار
هذا املصطلح كان يف األروقة األمنية،
والدوائر املخابراتية العاملية ،وحينها كان

يزود أعضاء هذه اهليئات بأسامء مستعارة،
((( الرائد /مادة (.)SHIPHAR

البنية اإلصطالحية هي( :كود) ،والتي
بظاهر العالقة حقيقية فيه مع الداخل(((.

ويف القرآن الكريم ترتاود عدة

((( HE SHIPHRING &CULCHAR:
.100 -150
((( أس��اس البالغة( /م���ادة ش��ف��ر) ،ولسان
العرب( /مادة شفر).
((( أس��اس ال��ب�لاغ��ة( /م���ادة ك���ود) ،ولسان
العرب( /مادة كود).
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مصطلحات حتوم يف فلك التشفري،

وهي( :السيامء)((( [سورة البقرة،]273 :

عالقة مبارشة بني الرامز واملرموز َ
إال بعد

[سورة آل عمران ،]41 :و (التلويح)

فإذا كان الرمز واضحا فهو رمز أ َما إذا كان

و(اإلشارة) [سورة مريم ،]29 :و (الرمز)

[سورة املدثر ،]29 :فضال عن (املنهج

املرور هبالة من اجلدران الداللية املعمقة،
مع َقدا فهو تشفري ،وهبذا فكل تشفري رمز ًا

التأوييل) -الذي يتعلق هبذا اليشء ،-

ولكن ليس كل رمز تشفري ًا(.((1

املهمة ،فضال عن الصورة العامة للنص

الرمز عن التشفري يف كون الرمز قناع ًا

وهو أحد علوم دراسة اخلطاب القرآين

ومن هذا التحديد نستطيع فصل

القرآين الذي يتناول العموميات لكن املراد

ذا وجه واحد ،أ َما التشفري فهو قناع ذو

وق���د ورد ال��ت��ش��ف�ير يف ك��ث�ير من

كان للنص املحدد رمز واحد فهو الرمز،

اخلصوصيات.

أح��ادي��ث الرسول((( ،وأح��ادي��ث
األئ��م��ة املعصومني ،(((وأح��ادي��ث

الصحابة.((1(

والتشفري ( )SHIPHERإصطالحا:
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هو الرمز البعيد عن مرموزه ،فال توجد

((( [س���ورة األع���راف46 :و[ ،]48س��ورة
حممد[ ،]30 :سورة الفتح[ ،]29 :سورة
الرمحن.]41 :
((( املعجم املفهرس أللفاظ احلديث الرشيف/
م��ادة (التوبة) ،و (الرمحة) ،و (ال��روح)،
و(السحر) ،و(الشيطان).
((( الكايف،333 /2 ،177 ،135 ،122 /1
.300 ،222 /3 ،350
( ((1نفسه/3 ،245 ،233 /2 ،33 ،22 /1
.225

منظومة من الوجوه ،أو أ َنه رمز الرمز ،فإذا
أ َما إذا إحتكر أكثر من وجه بل كل الوجوه

فهو تشفري بال رجعة.

وال خيفى َ
أن للخلفية الثقافية للتلقي

دخل كبري يف إفراز مدى الفهم من فهم

بسيط ،إىل متطور ،إىل تقني ،كام َ
أن تكرار
القراءة للنص الواحد تطور من مدى

الرؤية الداللية ،,والتي حتيل بدورها عىل

نص جديد نقديا نستطيع تسميته النص
(النشفريي) -النقدي  +التشفريي  ،-أو
النقد املشفر.

( ((1معجم الرائد (إنكليزي -ع��ريب) /مادة
(.)SHIPHER

د .حسن عبد اهلادي الدجييل

2.2التشفري يف الثقافة العربية من اجلذر إىل

ومتثله الكثري من الدالالت الظاهرة،

لعل أول نص ورد إلينا من عرص

ويف العرص األموي وردت العديد

(ملحمة كلكامش) ،هذه امللحمة التي

هذا املذهب ،والسيام عند(الفرزدق)(،((1

هناية العرص الوسيط:

احلضارات القديمة قبل امليالد ،هو
احتضنت أكثر من رمز لفلسفة الوجود،

وبالتايل صارت هي الشفرة الكربى

للوجود ،واخللود ،كام صارت مرجعا مهام
يف ذلك(.((1

واخلفية.

من النصوص الشعرية التي حام يف فلكها

و(جرير)( ،((1و(الكميت)(.((1

والعرص العبايس بثقله كان مادة

تشفريية عند كثري من مبدعيه ،فلقد تبنت

الفلسفة بعضا من الفكر التشفريي(،((1

ويف البيئه العربية قبل اإلسالم ورد

وقامت بعض موارد الفكر اإلسالمي عىل

مستوى اللغة العربية بسعتها ،وسعة

التارخيي( ،((1أ َما األدب فقد بزغت بعض

التشفري عىل صورتني ،األوىل :عىل

دالالهتا ،والتي نتج عنها احلكم ،واألمثال
الخ ،والصورة الثانية :اخلطاب الثقايف
الذي محل خزانة الفكر العريب دون

منافس أال وهو اخلطاب الشعري الذي
يعد بصورته الشاملة شفرة كبرية متثل

رأي املثقف األول-الشاعر -يف ذلك

العرص يف املجتمع ،وقد تضمن اخلطاب
الشعري بنيتني دالليتني ،األوىل :املقدمات
التمهيدية -التي تنفلق عنها دالالت

واسعة جدا  ،-والبنية الثانية :الغرض
( ((1ملحمة كلكامش للتأكد من ذلك.

هذا املوضوع( ،((1فضال عن بعض اخلطاب
اخلطابات الشعرية يف هذا الطقس ،ككثري

( ((1ديوانه(مثال)،78- 60 ،44 ،25- 22 /
.102- 90

( ((1ديوانه(مثال)،78- 70 ،62 ،15- 10 /
.111- 99

( ((1ديوان اهلاشميات (مثال)،66 ،60- 55 /
.112- 110 ،99- 88
( ((1الفكر الفلسفي اإلس�لام��ي ومنهجية
التحول.
( ((1الفكر اإلسالمي وجتليات التطور.
( ((1الفكر التارخيي العريب ،والوهم أو الرمز

املنفتح ،وTHE SIMBLY ONCE

IN THE HISTORY.
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من :اخلطاب الشعري لـ(أيب نؤاس)(،((1

الفلك لصفي الدين احليل( ،((2والشاب

الريض)( ،((2و(املعري)( ،((2و(مهيار

أ َما اخلطاب النقدي العريب الرتاثي فقد

و(أيب متام)( ،((2و(املتنبي)( ،((2و(الرشيف
الديلمي)( ،((2يف الوقت الذي قام الكثري

من الفضاء النثري عىل هذا املذهب ،مثل:

(كليلة ودمنة)( ،((2و(ألف ليلة وليلة)(،((2
و(أخبار جحا)( ،((2فضال عن نتاج
الصوفية الذي ينخرط متاما ضمن هذا
املذهب(.((2

وثمة نصوص سارت ضمن هذا
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( ((1ديوانه،112 ،77 ،66 ،34 ،29 ،25 /
.120
( ((2ديوانه،133 ،130 ،115 ،111 ،67 /
.156 ،144
( ((2ديوانه،100 ،66 /2 ،70 ،32 ،22 /1
.166 ،15 ،10 /4 ،80 ،55 /3 ،114
( ((2ديوانه،88 ،66 /2 ،88 ،45 ،30 /1
.200 ،90
( ((2ديوان اللزوميات/2 ،92 ،72 ،61 /1
.130 ،122 ،111 ،70
( ((2ديوانه،70 ،60 /2 ،62 ،50 ،44 /1
.120 ،112 /3
( ((2كليلة ودمنة.
( ((2ألف ليلة وليلة.
( ((2أخبار جحا.
( ((2التصوف اإلسالمي وخلفياته الثقافية،
والتصوف اإلسالمي والفلسفة الرمزية.

الظريف(.((3

إخرتق هذا املوضوع من خالل مصطلح

(اإلشارة)(.((3

اجلذور التشفريية يف الثقافة القرآنية

قد يستبعد بعض املتلقني وجود عامل

التشفري يف كتاب اهلل ،والعجب احلقيقي
هو ليس َ
إال عجبهم من هذه القضية التي

تكاد تكون بدهية ،وثمة أسباب تقف
خلف ذلك لعل أوضحها :عدم وجود
عالقة ظاهرة بني ظاهر النص القرآين

وسبب نزوله ،وإنعدام وجود التحديد

يف اآلية القرآنية فكل اآليات ذات معنى
عام ،ناهيك عن كثرة التفسريات القرآنية
خالل تاريخ القرآن منذ أن نزل وإىل
يومنا هذا هذه التفسريات التي ما هي َ
إال
إختالف وجهات النظر التفسريية حول

( ((2ديوانه،155 ،144 ،70 ،55 ،26 ،20 /
.255
( ((3دي��وان��ه،122 ،99 ،89 ،75 ،65 /
.144 ،133
( ((3الوساطة بني املتنبي وخصومه،33 /
والعمدة يف حماسن الشعر وآدابه.111 /2

د .حسن عبد اهلادي الدجييل

اآليات القرآنية ،فضال عن علم التأويل

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

كبريا ،ولو جئنا إىل موارد اخلطاب القرآين

البقرة ]238 :قال :الصالة الوسطى :قد

الذي يتعلق موضوعه هبذا املذهب تعلقا
سنجد الكثري من هذه املوارد يتعاضد مع
التشفري تعاضدا قويا :فاسامء السور َ
-إال

ماندر( -((3ليس هلا عالقة َ
إال بجانب
واحد من السورة ،والبسملة شفرة للبداية

القرآنية ،ومن املمكن اإلستشهاد بآيات

متفرقة من دون أن يكون خلل يف املعنى

العام ،وتوجد جمموعة من املصطلحات

القرآنية القريبة من التشفري ،مثل:
الرمز( ،((3واإلشارة( ،((3والتلويح(،((3

والسيامء(.((3

وفوق كل هذه املوارد فقد ذهبت

جمموعة من التفسريات مذهبا تشفرييا يف
النص الواحد ،ولنأخذ أمثلة عىل ذلك:

حينام فرس الزخمرشي قوله تعاىل:

( ((3مثل[ :سورة يوسف] ،و[سورة نوح].
([ ((3سورة آل عمران]41 :
([ ((3سورة مريم]29 :
([ ((3سورة املدثر]29 :

([ ((3سورة البقرة[ ،]273 :سورة األعراف:
46و[ ،]48س��ورة حممد[ ،]30 :سورة
الفتح[ ،]29 :سورة الرمحن]41 :

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ [سورة

أي صالة ألنهَ ا تقع بني صالتني،
تكون َّ
وقد تكون أعامل اإلنسان الصاحلة املشبهة

بصالة وسطى بني صالتني إنطالقا من

أن :خري األمور أوسطها ،بيد َ
َ
أن إرتباط
الصلوات كلها باسم الصالة الوسطى
رمزا للصلوات كلها(.((3

وسفيان الثوري قال يف قوله تعاىل:

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

[سورة طه :]18 :املآرب األخرى-:

تنرصف للقوة التي تتفرع إىل معان شتى
فقد تكون للحق ومصدرها اهلل -عز

وجل ،-وقد تكون للباطل ومصدرها

الشيطان(لعنه اهلل) ،والشك َ
أن املصدر

هو اهلل يف أخافة قوى الضالل والرشك
املتجسدة بالشيطان(لعنه اهلل) ،ومن ذلك

أن العصا ملن عصا ،ويبدو َ
قيل َ
أن إنقالب
هذه العصا إىل حية -ومل تسم أفعى ،أو

( ((3الكشاف عن حقائق التنزيل يف عيون
األقاويل.224- 222 /1
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ثعبان -ألنهَ ا مشتقة من احلياة أي َ
أن هذه

ومسريته يف هذه الدنيا ،وملَا كان آدم

وجل .((3(-

هي ليست اسامء اهلل احلسنى ،وال اسامء

القوة حية أو خالدة كوهنا متصلة باهلل -عز
أ َما الطويس يف تفسريه لقوله تعاىل:

املالئكة ،وإ َنام أخص من ذلك وهم:

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ

هذه نتف بسيطة من عوامل هائلة

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

حممد ،وأهل بيته.((4(

ﭢ ﭣ ﭤﭼ [سورة األحزاب]23 :

تستحق الدراسة املستقلة.

جعفر بن أيب طالب بعد إستشهاده،

احلروف املقطعة:

فقد قال :إذا كانت هذه اآلية قد نزلت يف

فالشك يف َ
أن من ينتظر هو أمري املؤمنني

عيل بن أيب طالب ،وأوالده من بعده،
فأينام يرد مؤمن -بالتحديد -أو إحدى

مشتقاته فهو عيل.((3(

واآللويس تنطلق عنده الروح التشفريية

يف مواقع كثرية من خطابه التفسريي،

3.3العينة التشفريية التطبيقية من خالل
تعد هذه العينة من أوضح ما يمكن أن

تكون صورة واضحة للفضاء التشفريي يف
كتاب اهلل ،فقد قيل اليشء الكثري إىل درجة

صار هذا املوضوع رمزا كبريا للقرآن
الكريم ،وملَا كانت هذه احلروف شيئا
واآلراء التي طرحت حوهلا يشء آخر فهي

والسيام يف قوله تعاىل :ﭽﭰ ﭱ

شفرة كبرية ،ومتشعبة الدالالت.

َ
أن هذه االسامء ليست أي اسامء وإ َنام اسامء

للحروف من خالل النظريات التي دارت

ﭲ ﭳﭼ [سورة البقرة ،]31 :يف
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نبي اهلل وطلباته كلها جمابة فهذه االسامء

خاصة تعد بمثابة الكون كله ،وبعد فالعلم

ويمكن أن يتضح البعد التشفريي

يف فلك هذه احلروف ،ونستطيع حرصها

هنا هو غري التحفيظ ،وإ َنام الرس الذي جيعل

يف ثالث نظريات ،وهي- :

( ((3تفسري سفيان الثوري.117- 115 /
( ((3تفسري الطويس.105- 100 /2

( ((4تفسري روح املعاين يف السبع املثاين/3
.56-55

هذه االسامء عاملة يف تيسري أمور آدم،

1.1النظرية اللغوية.

د .حسن عبد اهلادي الدجييل

2.2النظرية الفلسفية.

3.3النظرية اإلسالمية ،وكاآليت- :
1.1النظرية اللغوية:

تعد هذه النظرية من أقدم النظريات

(إنجيال

رويرت)

EANGEELA-

- ROITAREيف كتاهبا (الثقافة القرآنية)

)) ،((AL QURANEE culcurفقد
ذهبت إىل َ
أن أكثر احلروف املقطعة الواردة

التي قيلت يف احلروف املقطعة ،والتي

يف القرآن هي أكثر احلروف التي وردت

(آدم سيمز) ( (Adem Seamesيف

العرب (كامل بركات) يف كتابه (التجريد

تصدرها جمموعة من املسترشقني أمثال

يف كل القرآن( ،((4وسار عىل منواهلا من

كتابهAL Huroof AL Mukta in(( :

يف كتاب اهلل)( ،((4و(حممد فتح البالب)

اإلسالم ،-حيث زعمَ :
أن السبب اللغوي

والدكتورة (فوزية رمزي)يف مقالتها

- ))the ESLAMاحلروف املقطعة يف
كان وراء إختيار هذه احلروف ،فـ(امل)

هي احلروف التي سادت يف السور التي

تصدرهتا ،دون أن يعطي دليال عىل هذا(،((4

وتابعه الرأي من الباحثني العرب ،كل من:
(عبد احلميد حممود) يف بحثه (احلروف

املقطعة)( ،((4والدكتور سالمة نجايت
يف كتابه (دراسات يف ينابع القرآن)(،((4

يف بحثه (احلروف املقطعة كام أراها)(،((4

(احلروف املقطعة ويشء من مكنوناهتا)(،((4

أ َما

(سويلفادور

بينانو

جيكاسوا)

SWELVADOOR PEANANWO
CHEAKASOWA

يف

كتابه

((الفلسفة اإلهلية يف النص القرآين))
in

phelosophe

TEXE

GODY٫S

 ،QURANEEY٫Sفقد

والدكتورة (جيهان الدرميل) يف كتاهبا

ذهب إىل َ
إن هذه احلروف تشري إىل أمهية

(AL HUROOF AL MUKTA IN )41
THE ESLAME/ .122
( ((4احلروف املقطعة.112 /
( ((4دراسات يف ينابيع القرآن.35 /
( ((4القرآن الكريم وحوار العرص.100 /

(AL QURANEE CULCUR: ((4
EANGEELA ROITARE: 88.
( ((4التجريد يف كتاب اهلل.30 /
( ((4احلروف املقطعة وشيئا من مكوناهتا.44 /
( ((4احلروف املقطعة وشيئا من مكوناهتا.56 /

(القرآن الكريم وحوار العرص)( ،((4أ َما

احلرف العريب يف القرآن الكريم والسيام
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َ
أن كثريا من تلك احلروف ليس هلا منافس

فيام بينهم حتى إذا ماسمعهم أحد اليفهم

أ َما اللغة الالتينية فليس هلا حرف هاء

املخصوصون فقط( ،((5وجرى جمراه من

حريف عاملي ،فاهلاء مثال هو حرف مستقل

بذاته إال بوساطة ( ،)hوال يوجد حرف

العرب الدكتور (سامي أمحد)يف مقاله

بوساطة ( ،)sكام الوجود للقاف إال بعد

(سهى ع َ
الم) والدكتورة (جليلة عبد

من العرب كل من :الدكتورة (هناء حممد

أ َما (إيفان تسكيفوكس) (EVAN

إال بوساطة ( ،)aواليوجد صاد َ
عني َ
إال

نيابة ( )kعنه ،وهكذا( ،((4ووافقه الرأي
حسني) يف كتاهبا (نسامت عىل مراىفء
الذكر احلكيم)( ،((5والدكتور(جاد املوىل
جاد احلق) يف كتابه (احلروف املقطعة يف

املوضوع القرآين)( ،((5والدكتور (جالل
خالد جالل) يف كتابه (البنية القرآنية

(نفحات متجددة)( ،((5وكل من الدكتورة
املتجيل) يف كتابيهام (هذا بيان للناس)(،((5

 )TCEKEFOKSيف كتابه (األول يف

العامل) )The FIRESET IN THE
 ،)WORLEDفعنده أن هذه احلروف

هي احلروف التي تدخل يف األلفاظ
املهمة يف اللغة اإلنسانية عموما ،فـ(امل)

والبنية اإلنسانية)( ،((5وكذلك(سوزان عيل

يقابلها يف الالتينية -مثال ،ALM-

يف كتاهبا ((مابعد السطور)) ((AFTER

هواه من العرب(شفيق سالمة شفيق)

هي رموز لغوية يتحدث هبا اخلصوص

السور)( ،((5و(كريمة الشافعي) يف

كاسكا) ()SOZAN ALI KASKA

 ،))AL linesفقد رأت َ
أن هذه احلروف
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ما يقال ،فإذن اليعرف معانيها َ
إال

(GODY٫S PHELOSOPHE ((4
)):-((QURANEEY٫S TEXEST
.78
( ((5نسامت عىل مراىفء الذكر احلكيم.12 /
( ((5احلروف املقطعة يف املوضوع القرآين.54 /
( ((5البنية القرآنية والبنية اإلنسانية.33 /

و(الر)يامثلها  ،((5(- ALR-وسار عىل
يف دراسته (احلروف املقطعة وفواتح

AFTER AL LINES: 33.
(((5
( ((5نفحات متجددة.42 /
( ((5هذا بيان للناس.78 /
(THE FIRESET IN THE ((5
WORLED: 55.
( ((5احلروف املقطعة وفواتح السور.88-67 /

د .حسن عبد اهلادي الدجييل

كتاهبا (قبسات من التنزيل)(( ،((5وعامد

 )MESKELيف كتابه (فضاءات إهلية)

احلروف املقطعة)( ،((5أ َما (كوزونيس

احلروف تشكل ميزانا دالليا حيكم اللغة

عبد الوهاب) يف مقاله (عبق من القرآن

( (GOD٫S AIRESاىل َ
أن هذه

برتويل جيفارانسا) (KOZONEES

اخلاصة بالقرآن ،والتي التشاركه اللغة

يف مقاله (التحليق بني اخلطاب القرآين

الرأي كل من الدكتورة (سلوى َ
حطاب)

GEVARANSA

(BERTOLY

وموسوعة اخلطاب اإلنساين) (AL

UPPING BETWEEN QURANY

اإلنسانية فيها( ،((6واندمج عربيا مع هذا
يف كتاهبا (اخلطاب املنلوجي القرآين)(،((6
والدكتور (دريد سمريالزم) يف كتابه

TEXET&HUMANSY TEXET٫S

(إستنشاقات لغقرآنية)( ،((6والدكتور

َ
أن هذه احلروف شفرات نصية جمهول

التشكيل اللغوي القرآين)( ،((6أ َما (نعمة اهلل

اجلبار نارص) يف بحثه (األبعاد الداللية

 )HAEDARيف كتابه (عبقرية احلروف

 )COSMOPOLOTEAHفقد زعم

معناها( ،((6واتفق معه من العرب( :عبد
يف الذكر احلكيم)( ،((6والدكتورة (عفاف
عبد اخلالص) يف مقاهلا (الدالالت الرمزية

يف القرآن)( ،((6وذهب (جون مايكل

(قائد جواد كاظم) يف كتابه (ملحمة

حيدر) (NEAMATE ALLAHE

املقطعة)

(AL

APEKREASE

 )MOCTAS٫S HURWVEفقد

قالَ :
بأن هذه احلروف رموز لغوية إىل

مسكل) (JOHOON MAIKEL

وقت ظهور (القائم) -عجل اهلل فرجه ،-

( ((5قبسات من التنزيل.21- 11 /
( ((5عبق من القرآن احلروف املقطعة.32- 5 /
(AL UPPING BETWEEN QURA ((6
NY
TEXEST&HUMANSY
TEXET٫S COSMOPOLOTEAH: 22 -33.
( ((6األبعاد الداللية يف الذكر احلكيم.90 /
( ((6الدالالت الرمزية يف القرآن.23- 11 /

GOD٫S AIRES: 66.
(((6
( ((6اخلطاب املنلوجي القرآين.33- 22 /
( ((6إستنشاقات لغقرآنية.133- 121 /
( ((6ملحمة التشكيل اللغوي القرآين.43-27 /
(APEKREASE AL MOCTAS٫S ((6
HURWVE: 45.

وإىل زمن حدوث يوم القيامة( ،((6وذهب
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إىل ما يقارب هذا املذهب ،وأكثر منه قليال

مقدمة عىل أمهية احلرف يف اللغة اإلنسانية

العلوي) يف كتابه (جدليات الزمن القرآين

لغة القرآن التي خلقت من احلرف شعرية

من العرب :الدكتور (يوسف عبد املهدي
وفضاءاهتا)( ،((6والدكتورة (زينب عبد
الزهرة احليدري) يف دراستها (الدرس
اإلنثربولوجي يف احلروف املقطعة)(،((6

قادرة عىل حوار األحاسيس والوصول

إىل طمأنينة النفس اإلنسانية( ،((7وتابعه
بعض من العرب أمثال الدكتورة (سهاد

والدكتورة (جنات حممد سعيد املسعودي)

عبد احلي) يف كتاهبا (إستدراكات عىل

اللغة)( ،((7والدكتور (بالسم محيد عبد

والدكتورة (إرادة اجلابري) يف مقالتها

واألمر الرولغوي يف البعد القرآين من

2.2النظرية الفلسفية:

ساندريلو باسوا) (GEEVAKHOO

حد سواءمن طرح نظراهتم حول ماهية

يف كتابه (اهلدف اإلهلي من اإلسالم)

كوسبارتواسوزوكي) (geomskeeso

يف كتاهبا (احلروف املقطعة وتشبيب
الصادق) يف كتابه (الشمس املثلجة

خالل احلروف املقطعة)( ،((7أ َما(جيفاخو

BASOA

(SANDEARELO

(GOD٫S (GOOL FOR THE
 ESLAMEفقد رشع فيه بأن قدم
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عموما ،واللغة العربية خصوصا والسيام

( ((6جدليات الزمن القرآين وفضاءاهتا/
.71-65
( ((6ال���درس األن��ث��روب��ول��وج��ي يف احل��روف
املقطعة.66- 55 /
( ((7احلروف املقطعة وتشبيب اللغة.13-11 /
( ((7الشمس املثلجة واألم��ر الرولغوي يف
البعد القرآين من خالل احلروف املقطعة/
.99- 88

أرشيف البايرسايكولوجي اإلنساين)(،((7
(جتديد اخلطاب التفسريي للقرآن)(.((7

مل يفتأ الفالسفة األجانب والعرب عىل

احلروف املقطعة :فقد ناقش (جومسكيسو

 )kospartoo toasozokyيف كتابه

(ورقة عىل اإلضاءة القرآنية) (PAIPAR

(ON ALQURANY LIGHT

هذه احلروف من خالل أن :هذه احلروف

(GOD٫S GOOL FOR THE ((7
.ESLAME: 99 -101
( ((7إستدراكات عىل أرشيف البايرسايكولوجي
اإلنساين.85- 77 /
( ((7جتديد اخلطاب التفسريي للقرآن.15 /

د .حسن عبد اهلادي الدجييل

هي إشارات إهلية إىل الرسول حول
أمور تتعلق بمستقبل اإلسالم ،ومسريته
السامية( ،((7كام قال نفس املقال من العرب
(عبد الشفيع أمحد السيد) يف مقاله (تذكري

املؤمن)( ،((7و(هبجت عالء قاسم) يف

كتابه (جاللة املوىل)( ،((7والدكتور (أسامة
متويل) يف كتابه (العودة إىل اإليامن)( ،((7أ َما

(دو دو روكي ساناتا جون يت يت) (DO

)DO ROKY GEON TEE TEE

يف كتابه (رحلة إىل الفلسفة) (GOING

 )OF THE PHELOSOPHEفقد
أكدَ :
أن روح اإلسالم هي هذه احلروف

ليس َ
إال( ،((7وراوده الرأي كل من:
الدكتور(حسن أبو سامل) يف كتابه (هنضة

اإلسالم)( ،((8والدكتورة (تفيدة حسني
عبد الرمحن) يف مقاهلا (الطقس الفلسفي

(PAIPAR ON AL QURANY ((7
LIGHT: 64 -55.
( ((7تذكري املؤمن.34 /
( ((7جاللة املوىل.45- 29 /
( ((7العودة إىل اإليامن.55- 33 /
(GOING OF THE PHELO S ((7
OPHE: 190 -192.
( ((8هنضة اإلسالم.75- 73 /

يف القرآن)( ،((8و(قاسم ربيع موسى)يف

بحثه (سنفونية القرآن)( ،((8أ َما (ناتاشا
كليكوس)

أمحد

(NATASHA

 )AHMAD KEELEKOOSيف

دراسته املوسعة (فلسفة اإلنفتاح القرآين)

(THE

PHELOSOPHE

OPENNING

AL

(QURANYفقد

زعم َ
أن هذه احلروف هي شفرة كبرية
تكمن خلفها مفاهيم جمتمع مثايل متقدم
مازلنا إىل يومنا هذا مدينني له بالكثري

من احلضارة الثقافية التقنية  ،وشاركه
(((8

ذلك من العرب الدكتورة (تيسري هادي
عبود) يف كتاهبا (الفكر الفلسفي املعارص

يف اخلطاب القرآين)  ،والدكتور (فهمي
(((8

عيل سعيد) يف كتابه (سعادة خالدة وفكر
حي)  ،والدكتور (مرتىض باقر بحر
(((8

املرجان) يف كتابه (ناطحات الفكر وفكر

( ((8الطقس الفلسفي يف القرآن.25- 22 /
( ((8سنفونية القرآن.54- 47 /
(AL PHELOSOPHE THE ((8
QURANY OPENNING: 76
-96.
( ((8الفكر الفلسفي امل��ع��ارص يف اخلطاب
القرآين.22- 19 /
( ((8سعادة خالدة وفكر حي.62- 52 /
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الناطحات -دراسة إجفلسفية يف احلروف

يف املنظومة الفلسفية القرآنية)( ،((9أ َما

رهيانزو فيتي مانزو) (KAFKOOSE

 )VANTOO YOYEEDEيف كتابه

 )MANZOOيف كتابه (بني الشمس

القرآين) (PAIRE SAICOLEGE

املقطعة  ،((8()-وما يتعلق بـ(كافكوس
VEATEE

REAHANZOW

والالشمس) (between al sun&un

 )sunفقد ذهب إىل َ
أن هذه احلروف هي

من أسامء اهلل احلسنى لكنها غري االسامء
احلسنى التقليدية ،والتي بإجتامعها قد

حتقق اسم اهلل األعظم( ،((8ورافقه الرأي
من العرب ،كل من :الدكتورة (هبية عبد

ربه)يف مقاهلا (النص ونص النص)(،((8
و(عبد األمري عبد اهلل) يف كتابه (الفكر

القرآين عند العرب)( ،((8والدكتورة

(فاطمة آدم كريم)يف كتاهبا (مابعد املرئي

يف اخلطاب القرآين)( ،((9والدكتورة
(مجانة رشباجتي) يف كتاهبا (البعد النفيس
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( ((8ناطحات الفكر وفكر الناطحات -دراسة
إجفلسفية يف احل��روف املقطعة -63 /-
.67
(BETWEEN AL SUN &UN ((8
SUN: 96 -133.
( ((8النص ونص النص.254 /
( ((8الفكر القرآين عند العرب.77- 69 /
( ((9مابعد املرئي يف اخلطاب القرآين.18-13 /

(يوزنسال فانتوم يويد) (YOZENSAL

(مابعد علم النفس يف مجاليات النص

IN THE QURANY TEXEST
 )GARDINGESفقد زعم َ
أن هذه
احلروف هي شفرة لكل ما موجود
يف اخلطاب القرآين من موضوعات

وبرامج( ،((9وتابعه من العرب كل
من :الدكتور (سعيد عطوان) يف كتابه

(إجتاهات

اإلعجاز

الفلسفي)(،((9

الفكر

املحمدي)(،((9

والدكتور (عادل عبد علوان)يف كتابه

(نافذة

عىل

والدكتور (حمي الدين حمسن)يف كتابه

(توافد الرؤى القرآنية)( ،((9والدكتورة
(عبري عباس عيل) يف كتاهبا (مثاقفات

( ((9البعد النفيس يف املنظومة الفلسفية القرآنية/
.144- 97
(PAIRE SAICOLEGE IN ((9
THE QURANY TEXEST
GARDINGES: 11 -19.
( ((9إجتاهات اإلعجاز الفلسفي.53- 42 /
( ((9نافذة عىل الفكر املحمدي.111 /
( ((9توافد الرؤى القرآنية.60- 33 /

د .حسن عبد اهلادي الدجييل
(((9
حسان) يف
قرآنية)  ،والدكتورة (إنعام َ

الرأي من املحدثني العرب الدكتور

والدكتور (عبد القادر اليوسف) يف كتابه

الذهب يف تفسري ابن عباس،((10()

كتاهبا (إنزيامت الفلسفة اإلسالمية)(،((9
(ترشيح اخلطاب القرآين)(.((9
3.3النظرية اإلسالمية:

(طه شعالن اخلفاجي)يف كتابه(بواريق
والدكتورة (زهراء عبد الواحد) يف كتاهبا

(ملحة أخرى يف احلروف املقطعة)(،((10

تعد هذه النظرية من أقدم النظريات

والدكتور(جالل محيد) يف بحثه (جذور

احلروف هي من صميم إختصاصها،

النظرية اإلسالمية ما طرحه (أيب منصور

القرآن الكريم َ
ألن أوىل تفسرياهتا كانت

احلسان يف تفسري القرآن) عن هذه

آل البيت ،والصحابة من بعده،

بعرقلة النتاج الشعري العريب وهتشيمه من

التفسري ،وعلوم القرآن بالدرجة األوىل.

القصائد ،واملطوالت ،فكانت تلكم

التي قيلت يف احلروف املقطعة َ
ألن هذه

القرآن)( ،((10ومن اآلراء التي مثلت

ولقد واكبت هذه النظرية عرص نزول

الثعالبي) ( )429يف تفسريه (جواهر

ثم عىل لسان
عىل لسان الرسول ،ومن َ

احلروف حينام قالَ :
أن هلذه احلروف عالقة

وقد تبنت هذه النظرية مجلة وتفصيال كتب

خالل التحدي النيص بحروف ضاهت

من مجلة اآلراء يف هذه النظرية :ما نقله

القصائد واملطوالت ذات معاين حمدودة

َ
أن هذه احلروف هي من كرامات

هذه احلروف املبهمة تعد قمة اإلعجاز

(الفريوز آبادي) عن (ابن عباس):

بالرغم من كثافة اجلمل التي فيها ،أ َما

اهلل سبحانه وتعاىل للنبي ،وهي

بالرغم من أننا نجهل مكنوناهتا(،((10

كاإلشارات احلوارية بني اهلل -تعاىل،-
ونبيه ،((9(ومن الذين توسموا هذا

( ((9مثاقفات قرآنية.133- 122 /
( ((9إنزيامت الفلسفة اإلسالمية.29- 18 /
( ((9ترشيح اخلطاب القرآين.22- 10 /
( ((9تنوير املقباس من تفسري ابن عباس.89- 87/

( ((10ب���واري���ق ال���ذه���ب يف ت��ف��س�ير اب��ن
عباس.144- 133 /
( ((10ملحة أخرى يف احلروف املقطعة.77-64 /
( ((10جذور القرآن.222 /
( ((10جواهر احلسان يف تفسري ال��ق��رآن/1
.117
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وقد ذهب بعض املحدثني هذا املذهب

يف كتابه (النظرية القرآنية)( ،((11والدكتور

(ما هي احلروف املقطعة؟؟؟!!!،((10().

الواضح)( ،((11والشيخ (حممد جواد

أمثال الدكتور (عاصم مهدي) يف كتابه
والدكتور (عبد اإلله عبد الرمحن) يف كتابه

(البعد السابع يف املنظومة القرآنية)(،((10
والدكتورة (كرنفال عبد ربه) يف كتاهبا

(الروحانيات يف الداللة القرآنية)(،((10

أ َما الشيخ الطويس ( )460يف تفسريه
(التبيان) فقد أكد َ
أن هذه احلروف هي
معجزة الرسول ،وآل بيته ،فعند

تركيب الكثري من هذه احلروف تنتج اسامء
الرسول ،وآل بيته ،((10( ومن مجلة
املحدثني الذين ذهبوا هذا املذهب كل من

(حممد عبدة) يف مقاله (روح القرآن)(،((10
و(حممد الطاهر بن عاشور) يف تفسريه

(التحرير والتنوير)( ،((10و(مالك بن نبي)
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(حممد حجازي) يف تفسريه (التفسري

مغنية) يف مقاله (إطاللة عىل احلروف
املقطعة)( ،((11ومن الذين تصدروا النظرية

(جار اهلل الزخمرشي) ( )538يف كتابه

(الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
األقاويل يف وجوه التأويل) ،حيث ذهب:

إىل َ
أن هذه احلروف وجدت يف كتاب اهلل

كي يواظب اإلنسان املسلم عىل تالوة
كتاب اهلل بتدبر عىل الدوام للوصول
إىل أرسار الكثري من آيات هذا الكتاب

العظيم ،ومن ضمنها هذه احلروف(،((11
ومن املحدثني الذين أكدوا هذا الرأي
وذهبوا يف تياره ،كل من الدكتور (سليامن

عبد الباري) يف كتابه (نور القرآن)(،((11

والدكتورة (إزدهار مجيل حسني) يف كتاهبا

( ((10ماهي احل��روف امل��ق��ط��ع��ة؟؟؟!!!/.

(التورية يف اخلطاب القرآين ومقابالهتا

( ((10البعد السابع يف املنظومة القرآنية/

( ((11النظرية القرآنية.66- 59 /
( ((11التفسري الواضح.43 /1
( ((11إطاللة عىل احلروف املقطعة.11 /

.54-41
.99-86

( ((10الروحانيات يف الداللة القرآنية.77 /
( ((10التبيان.199 /2
( ((10روح القرآن.26 /
( ((10التحريروالتنوير.33 /2

( ((11الكشاف عن حقائق التنزيل يف عيون
األقاويل.211 /1
( ((11نور القرآن.44 /

د .حسن عبد اهلادي الدجييل

(جاسم

(عواطف سيد سامل) يف كتاهبا (إستقراءات

املعارصة)(،((11

والدكتور

القرآين)( ،((11والدكتورة (هيفاء سامي

( )606يف تفسريه (التفسري الكبري) ،فقد

الصالح) يف كتابه (جدليات اخلطاب
املهنى) يف مقاهلا (مابعد الداللة القرآنية

يف احلروف املقطعة)( ،((11والدكتور
(عبد املطلب سعيد)( ((11يف كتابه(جينات
اخلطاب القرآين)( ،((11ومن الذين تصدروا

قائمة النظرية اإلسالمية (حمي الدين بن

العريب) ( )543يف كتابه (الفتوحات
املكية) حيث زعمَ :
أن هذه احلروف هي

من اهلل إىل عباده املؤمنني واليعرف سيامؤها
َ
إال اهلل ،والراسخون يف العلم( ،((12وقد
أ َيد هذا الرأي من املحدثني ،كل من:

(سناء عبد الشايف)يف كتابه (الراسخون
يف العلم)( ،((12والدكتور (أمحد بديع) يف

كتابه (األرض اخلصب)( ،((12والدكتورة
( ((11التورية يف اخلطاب القرآين ومقابالهتا
املعارصة.222 /
( ((11جدليات اخلطاب القرآين.159- 108 /
( ((11مابعد ال��دالل��ة القرآنية يف احل��روف
املقطعة.17 /
( ((11جينات اخلطاب القرآين.75- 62 /
( ((11الفتوحات املكية.322 /1
([ ((12سورة آل عمران.]7 :
( ((12الراسخون يف العلم.219 /
( ((12األرض اخلصب.211 /

يف فيض القرآن)( ،((12أ َما (الفخر الرازي)

َأكد َ
أن هذه احلروف هي أرسار تتعلق
بوقت ظهور الدجال(لعنه اهلل) ،ووقت

قيام املهدي(عجل اهلل فرجه الرشيف)،
ووقت قيام الساعة( ،((12وتابعه الرأي من
املحدثني :الدكتور (حممد سيد طنطاوي)

يف تفسريه (التفسري الوسيط للقرآن
الكريم)( ،((12والدكتور (أمحد سعيد)

يف كتابه (حكمة األرسار القرآنية)(،((12
والدكتور (لطفي عبد اجلواد) يف كتابه

(النظرية النسبية يف القرآن الكريم)(،((12
أ َما (أيب حيان األندليس) ( )754يف
تفسريه (النهر املاد من البحر املحيط) فقد

ذهب إىل ًَ
أن هذه احلروف هي ذرة بسيطة
مما كان من سور وآيات يف اللوح املحفوظ
لذا هي ليس من إستيعابات البرش(،((12

( ((12إستقراءات يف فيض القرآن.82 /
( ((12التفسري الكبري.326 /1
( ((12التفسري الوسيط للقرآن الكريم.277 /1
( ((12حكمة األرسار القرآنية.88- 76 /
( ((12النظرية النسبية يف ال��ق��رآن الكريم/
.210-198
( ((12النهر املاد من البحر املحيط.276 /1
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ومل يذهب أحدمن املحدثني -عىل حد

ورأينا يف املوضوع انه قائم عىل

القدماء ذهبوا هذا املذهب مثل( :ابن

اللغوية ،-لكن وجهته خمتلفة ،وقبل

علمي -إىل هذا الرأي ،بيد َ
أن الكثري من
كثري) ( )774يف تفسريه (تفسري القرآن

العظيم)( ،((12و(جالل الدين السيوطي)

( )911يف تفسريه (الدر املنثور يف التفسري

عرضها ،علينا تقسيم احلروف املقطعة
ضمن الشكل التصاعدي اآليت- :

1.1املجموعة األحادية :وهي املؤلفة

الرشبيني)

من حرف ُم َّ
قطع واحد ،وهي ثالث

و(أيب السعود) ( )982يف تفسريه

 .أ(ص) مرة واحدة فقط [سورة ص.]1 :

باملأثور)(،((13

و(اخلطيب

( )977يف تفسريه (الرساج املنري)(،((13
(إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب
الكريم)( ،((13أ َما (اآللويس) ()1270
يف تفسريه (روح املعاين يف تفسري القرآن
العظيم والسبع املثاين) فقد ذهب إىل َ
أن

هذه احلروف املفاتيح اإلشارية للتفسري

اإلهلي للقرآن الكريم( ،((13وهو مذهب

مل يذهب اليه احد القدماء ،وال حمدثون-

عىل حد علمي .-
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البعد اللغوي أيضا -أي أ َنه تابع للنظرية

( ((12تفسري القرآن العظيم.298 /1
( ((13الدر املنثور يف التفسري باملأثور.355 /1
( ((13الرساج املنري.277- 258 /1

( ((13إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب
الكريم.244 /1

( ((13روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم
والسبع املثاين.177 /1

جمموعات- :

.ب(ق) مرة واحدة أيضا [سورة ق.]1 :

 .ج(ن) مرة واحدة أيضا [سورة القلم.]1 :

2.2املجموعة الثنائية :وهي التي تتألف
من حرفني ُم َّ
قطعني ،اثنني وهي أربع

جمموعات- :

 .أ(طه) مرة واحدة فقط[سورة طه.]1 :
.ب(طس) مرة واحدة أيضا [سورة
النمل.]1 :

 .ج(يس) مرة واحدة أيضا [سورة
يس.]1 :

 .د (حم) ست مرات([ ((13سورة غافر.]1 :
([ ((13سورة فصلت[ ،]1 :سورة الزخرف:
[ ،]1سورة الدخان[ ،]1 :سورة اجلاثية:
[ ،]1سورة األحقاف.]1 :

د .حسن عبد اهلادي الدجييل

3.3املجموعة الثالثية :وهي التي تتألف
من ثالثة حروف مقطعة ،وهي ثالث

جمموعات- :

1-1مجيع احل��روف املقطعة تقع يف مخس
جمموعات ،والعدد مخسة مهم جدا

أل َنه من ناحية يمثل الصلوات-كوهنا

 .أ(امل) ست مرات([ ((13سورة البقرة.]1 :

مخسة ،-ومن ناحية ثانية فهذا العدد

 .ج(طسم) مرتان([ ((13سورة الشعراء.]1 :

وف����اط����م����ة ،وع���ل��ي ،واحل���س���ن،

.ب(الر) أربع مرات([ ((13سورة هود.]1 :

4.4املجموعة الرباعية :وهي جمموعتان:

 .أ(املص) مرة واحدة فقط [سورة
األعراف.]1 :

.ب(املر) مرة واحدة أيضا [سورة
الرعد.]1 :

يمثل أهل الكساء-الرسول،
واحلسني ،-وكال الناحيتني ترتبطان

بقضية مهمة ،وه���ي ال��ص�لاة عىل

حممد ،وآله ،ونحن نرى َ
أن هذه
األمور متثل شفرات إسالمية مميزة.

2-2املجموعة الثنائية ه��ي م��ن أكثر

5.5املجموعة اخلامسية :وهي جمموعتان

امل��ج��م��وع��ات إح��ت��واءا ع�لى أن��واع

 .أ(كهيعص) مرة واحدة فقط [سورة

النقطة بالنقطة التي سبقتها يف َ
أن

.ب(حم * عسق) مرة واحدة أيضا [سورة

الرسول-طه ،يس  ،-فضال َ
أن

من ذلك نصل إىل النتائج اآلتية- :

بعض ح���روف أه��ل الكساء-

أيضا:

مريم.]1 :

فصلت.]1 :

([ ((13س����ورة آل ع��م��ران[ ،]1 :س���ورة
العنكبوت[ ،]1 :سورة الروم[ ،]1 :سورة
لقامن[ ،]1 :سورة السجدة.]1 :
([ ((13س��ورة يوسف[ ،]1 :س��ورة إبراهيم:
[ ،]1سورة احلجر.]1 :
([ ((13سورة القصص.]1 :

احل����روف امل��ق��ط��ع��ة ،وت��رت��ب��ط ه��ذه

جمموعتني من جماميعها هي من اسامء
ه��ذه املجموعة تضمنت حروفها

فاطمة متضمنة يف (ط��ه ،طس)

ع��ن ط��ري��ق (ط) ،وك��ذل��ك (ح��م)
عن طريق (م) ،وعيل متضمن
يف (يس) عن طريق (ي) ،واحلسن

واحلسني عن طريق (طس ،يس)

291

التشفري باحلروف املقطعة يف اخلطاب القرآين

عن طريق (س) ،وعن طريق (حم)

متضمن يف (ر) (الر) ،والصادق

ه��ذا التضمن :ف��ـ(ط��س) فيه إحتاد

(ص) -وهو احلرف األول يف اسم

عن طريق (ح) ،كام حصل إحتاد يف
بني فاطمة- عن طريق(ط) ،-
واحل��س��ن واحلسني-عن طريق

(س)  ،-أ َم��ا (ي��س) ففيه إش�تراك
اس��م عيل- ع��ن طريق (ي)،-

مع سيدي شباب أهل اجلنة- عن
طريق (س)  ،-وه��ذه األم��ور هي

شفرة إسالمية ثانية.

الصادق-من نفس خمرج (س)-

علام َ
أن (ص) من احلروف املقطعة
األحادية ،وكذلك (ق)التي هي من

حروف الصادق ،-والكاظم

متضمن يف(م) (امل) و(طسم)،
والرضا متضمن يف (ر) (الر)،
واجلواد متضمن يف (ط) (طسم)

3-3أكثر املجموعات التي تضمنت

َ
ألن هذا احلرف من نفس خمرج (د)

الثالثية ،فهي وإن كانت مكونة من

متضمن يف (ط) (طسم) لنفس سبب

حروفا مقطعة تكرارا هي املجموعة

ثالث جماميع لكن هذه املجاميع
تكررت عموما اثنتي عرشة مرة،

يف لقب اإلمام اجلواد ،واهلادي

اإلمام اجلواد- علام َ
أن اهلاء من

احلروف املقطعة التي وردت يف

وهذا العدد األخري يمثل -يف رأينا-

(طه) ،-والعسكري متضمن

يمكن أن نجده يف َ
أن علي ًا متضمن

اهلل فرجه الرشيف) متضمن يف (م)

األئمة اإلثني عرشية ،وهذا ما
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َ
ألن
متضمن يف (س) (طسم)

يف (ل) (امل) ،وفاطمة متضمنة

يف (م) (امل) و(ط)( ،م)يف (طسم)،
واحلسن واحلسني متضمنان يف

والسجاد متضمن
(س)(طسم)،
َ

يف

(س)

(طسم)،

والباقر

يف (س) (طسم) ،واملهدي(عجل
(امل)و(طسم) ،أ َمأ الثالثي اإلسالمي
(اهلل ،وحممد ،وعيل) فهو متضمن

يف (امل) ،فـ(أ) أول حرف يف اسم
اجلاللة ،و(ل) ثاين حرف يف اسم

عيل ،و(م) أول ووسط اسم

د .حسن عبد اهلادي الدجييل

حممد ،وهذه األمور هي شفرة

إسالمية ثالثة.

4-4إذا حاولنا تعداد احل��روف املقطعة
ب���دون ت��ك��رار -ح��س��ب التسلسل
اهلجائي-سنصل للصورة اآلتية- :

(ا ،ح ،ر ،س ،ص ،ط ،ع ،ق ،ك ،ل،

م ،ن ،ه ،ي)= 14حرفا وهو نصف رصيد
حروف اهلجاء ،وملا كانت احلروف السابقة

يف القرآن هي اسامء حروف فسنصل إىل
الوضع اآليت-:

إهم املصادر واملراجع

1.1املصادر واملراجع العربية:
القرآن الكريم.

•األبعاد الداللية يف الذكر احلكيم /عبد
اجلبار نارص /مطبعة العاين -بغداد/

ط.1968 /1

•إجتاهات اإلعجاز الفلسفي /د .سعيد
عطوان /دار الثقافة -بريوت /ط/1

.2003

•إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب

[ألف  +حاء  +راء  +سني  +صاد +

الكريم /أيب السعود( /)982دار

نون  +هاء  +ياء] بمعنى َ
أن هنالك حروف ًا

•أساس البالغة /جار اهلل الزخمرشي

طاء +عني  +قاف  +كاف  +الم  +ميم +
أخرى متضمنة ،وهي- :

(اهلمزة ،الدال ،الفاء ،الواو)وهذا

الرتاث -بريوت /ط.1999 /3

( /)538دار الفارايب -بريوت/
ط.2006 /1

أن هذه احلروف باجلملة هي ()21

•إستقراءات يف فيض القرآن /د.

ط ،ع ،ف ،ق ،ك ،ل ،م ،ن ،ه ،و ،ي)،

بريوت /ط.1971 /1

حرفا ،وكاآليت (:ء ،ا ،ح ،د ،ر ،س ،ص،
وهذه احلروف دخلت يف اسامء أصحاب

الكساء ،وهذه شفرة أخرى.

وبعد يتضح من خالل العوامل الداللية

املتنوعة هلذا املوضوع صلته الفلسفية

بموضوع التشفري.

عواطف سيد سامل /دار الفكر-

•إطاللة عىل احلروف املقطعة /حممد
جواد مغنية ،ضمن كتاب دراسات

إسالمية /د .فوزي حامد /ط/1
.1997

•إعجاز القرآن /إيب بكر الباقالين
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( /)403حتقيق أمحد صقر /دار

•بني احلروف املقطعة وطبيعة احلروف

•اإلعجاز البالغي يف اخلطاب القصيص

الثقافة -بريوت /ط.1998 /1

سينا -بريوت /ط.2007 /1

احل���روف املقطعة إنموذجا  /-د.

املعارف -القاهرة /د .ط.1955 /

القرآين /د .سميح محدون /دار ابن

•التأويل وفلسفته يف اخلطاب القرآين-

•الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن/

راجح مصطفى ناهي /دار احلداثة-

وأمحد

•جتديد اخلطاب التفسريي للقرآن /د.

كامل الدين الزملكاين (/)651

حتقيق

خدجية

احلديثي

مطلوب /مطبعة العاين -بغداد /د.

ط.1974 /

بريوت /ط.2001 /1

إرادة اجلابري /دار توبقال -املغرب/

ط.1993 /1

•البعد السابع يف املنظومة القرآنية/

•التجريد يف كتاب اهلل /كامل بركات/

خلدون -بريوت /ط.1990 /1

•ترشيح اخل��ط��اب ال��ق��رآين /د .عبد

د .عبد اإلله عبد الرمحن /دارابن

دار الرتاث -بريوت /ط.1955 /1

•البعد النفيس يف املنظومة الفلسفية

القادر اليوسف /دار مجعة املاجد-

حوار -دمشق /ط.2001 /1

•ال��ت��ص��وف اإلس�ل�ام���ي والفلسفة

القرآنية /د .مجانة رشباجتي /دار

•البنية القرآنية والبنية اإلنسانية/
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اإلنسانية /د .سيزا كريم طلعت /دار

ديب /ط.2009 /1

الرمزية /د .طلعت فهمي /دار مجعة

جالل خالد جالل /مطبعة الرسالة-

املاجد -ديب /ط.2002 /1

•ب���واري���ق ال���ذه���ب يف ت��ف��س�ير اب��ن

حتقيق أمحد العاميل /دار األندلس-

اخلفاجي /دار التنوير -ب�يروت/

•تفسري التحرير وال��ت��ن��وي��ر /حممد

بغداد /ط.1977 /1

عباس /د .ط���ه ش��ع�لان

.1982

•تفسري التبيان /ال��ط��ويس(/)460
بريوت /د .ط.

ال��ط��اه��ر ب��ن ع���اش���ور /امل��ؤس��س��ة

د .حسن عبد اهلادي الدجييل

التونسية /ط.1977 /1

•تفسري روح املعاين يف السبع املثاين/

األندلس -بريوت /ط.1987 /1

•التقابل والتامثل يف القرآن الكريم/

أب��و الثناء اآلل���ويس /دار اجلنان-

د .فايز القرعان /املركز اجلامعي

•تفسري س��ف��ي��ان ال���ث���وري /سفيان

•تقريب النرش عىل القراءات العرش/

.1999

إب��راه��ي��م عطوة ع��وض /مصطفى

بريوت /ط.2000/1

الثوري /دار اجلنان -بريوت /ط/1

للنرش -أربد /ط.1994 /1

أب��و اخل�ير اجل��زري ( /)833حتقيق

•تفسري الطويس /دار املفيد -بريوت/

البايب احللبي وأوالده -القاهرة/

•تفسري ال��ق��رآن العظيم /اب��ن كثري

•تقنيات املنهج اإلس��ل��ويب يف س��ورة

ط.1991 /1

وال��دالل��ة /-د .حسن عبد اهل��ادي

ط.2006 /1

( /)774دار األندلس -ب�يروت/

ط.1961 /1

ي���وس���ف -دراس�������ة يف ال�ترك��ي��ب

•التفسري احلديث /حممد عزة دروزة/

الدجييل /دار الشؤون الثقافية العامة-

م /د .ط.1962 /

•التقنيات البنيوية يف س��ورة القدر/

ج /1دار إحياء الكتب العربية /د.

بغداد /ط.2005 /1

•التفسري ال��ك��ب�ير /الفخر ال���رازي

د .ث��ائ��ر ال��ش��م��ري ،و د .حسن

ط.2000 /1

جامعة بابل /ع.)2008 /2

( /)606دار ال�ت�راث -ب�ي�روت/

•التفسري الواضح /د .حممد حجازي/

الدجييل(جملة العلوم اإلنسانية-

•التنغيم اللغوي يف القرآن الكريم/

ج /1دار ال���غ���رب اإلس�ل�ام���ي-

سمري العزاوي /دار الضياء -عامن/

•التفسري الوسيط للقرآن الكريم/

•ت��واف��د ال���رؤى القرآنية /د .حمي

بريوت-ط.1995 /1

د .حممد سيد طنطاوي /ج /1دار

ط.2000 /1

ال���دي���ن حم��س��ن /دار ت��وب��ق��ال-
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التشفري باحلروف املقطعة يف اخلطاب القرآين

املغرب /ط.2006 /1

•التورية يف اخلطاب القرآين ومقابالهتا

د .عبد احلميد جودت /دار الفكر-

واشنطن.1992 /

•احلروف املقطعة -دراسة لغوية  /-د.

املعارصة /د .إزدهار مجيل حسني/

بريوت /ط.1982 /1

•جدليات اخلطاب القرآين /د .جاسم

َ
بشار مؤيد عيل /دار الضياء -عامن/

.2000

•احلروف املقطعة يف املوضوع القرآين/

الصالح /دار الثقافة -بريوت /ط/1

ط.1992 /1

•جدليات الزمن القرآين وفضاءاهتا/

جاد املوىل جاد احلق /دار الرتاث-

اجلنان -بريوت /ط.1985 /1

•احلروف املقطعة كام أراها /حممد فتح

د .يوسف عبد املهدي العلوي /دار

بريوت /ط.1975 /1

•ج���ذور ال��ق��رآن /د .ج�لال محيد/

الباب(جملة كلية اآلداب -جامعة

.1987

•احلروف املقطعة وتشبيب اللغة /د.

دارالكتب العلمية -بريوت /ط/1

القاهرة /ع.)1960 /1

•اجل��رس واإلي��ق��اع يف تعبري القرآن/

جنات حممد سعيد املسعودي /دار

الرافدين -جامعة املوصل -ع-9

•احلروف املقطعة وشيئا من مكوناهتا/

•احل����روف امل��ق��ط��ع��ة /ع��ب��د احلميد

ع.)1989 /2

ع.)1922 /1

(صحيفة القاهرة /ع.)1948 /2

د .كاصد ي��ارس حسني (جملة آداب

.)1978
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•احلروف املقطعة -دراسة داللية /-

حممود(صحيفة األه���رام املرصية/

•احلروف املقطعة -دراسة تارخيية /-

د .فريوز عبد الرمحن /دار الرتبية-
بريوت /ط.1985 /1

املرشق -بريوت /ط.1989 /1

د .فوزية رمزي(صحيفة األهرام/

•نفحات متجددة /د .سامي أمحد
•هنج البالغة -لإلمام عيل- برواية
ال�شري��ف ال���ريض ( /)406راوي��ة

ابن أيب احلديد املعتزيل /دار املفيد-

د .حسن عبد اهلادي الدجييل

بريوت /ط.2006 /1

•النهر امل��اد من البحر املحيط /أيب

حيان األندليس ( /)754دار اجلنان-
بريوت /ط.1989 /1

MADREAD: 2000.

•	 AFTER AL LINES: SOZAN
ALI KASKA: JERMAN:

•هنضة اإلسالم /د .حسن أبو سامل/

-AL

- 1952نور القرآن /د .سليامن عبد

ALLAHE

دار امل��ع��ارف -ال��ق��اه��رة /ط/1
الباري /اجلامهريية الليبية /ط/1

.1985

•النون يف العربية -دراس��ة صوتية-
م��ش��ت��اق ع��ب��اس م��ع��ن (أط��روح��ة
ماجستري مطبوعة عىل اآللة الكاتبة/

ك��ل��ي��ة اآلداب -ج��ام��ع��ة ب��غ��داد/

.)1999

•ه��ذا بيان للناس /د .سهى ع َ
�لام،
د .جليلة عبد املتجيل /دار العلم
للماليني -بريوت /ط.1972 /1

2.2املصادر واملراجع األجنبية

•	 THE CED٫S OF DRAMA:
G. L. M: LONDON: 1988.

OF

CLACIC٫S

STEAGE:

•	 THE

SOMBEL٫S

ROPERTOW:

GOKAR

1944.

•	 APEKREASE

MOCTAS٫S HURWVE:
NEAMATE

HAEDAR: AL BAKSTAN:
1983.

•	 BETWEEN AL SUN&UN
KAFKOOSE

SUN:

REAHANZOW VEATEE
MANZOO: AL BRAZEAL:
1992.

•	 THE FIRESET IN THE
EVAN

WORLED:

TCEKEFOKS: MUSKW:
1954.
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فحوى البحث
حبث قراني ≠سيكولوجي يعرض لسورة كرمية من ِسوَرهِ بتجريد اجلوانب النفسية فيها
و اليت جسدت يف سلوك الن� موسى و قد جنح السيد الباحث يف ذلك ووصل اىل
نتائج مهمة ،رمبا يكون ابرزها:
 .±توضيح سورة (طه) الكرمية اجلوانب االسرتاتيجية املتمثلة يف البيئة الداخلية و ما
فيها من قوة االميان ،و البيئة اخلارجية وما فيها من فر’ يف طاعة اهلل≠تعاىل≠.
≤ .وضوح وقع الشقاء من عدمه على النفس و الشخصية.
≥ .للذاكرة حضورها و جتلياتها يف شخصية من خيشى.
 .¥ان معرفة وحدانية اخلالق ،يع� التوجه حنو وحدانية االداء جتاه اخلالق≠جل
و عال ≠.
 .µأهمية بناء الثقة بالنفس ،والسيما الشخصية القيادية.
∂ .اهمية االستقرار النفسي لزرع الثقة بالنفس و اùقدام على الصعاب و قد تضمن
البحث مططات توضيحية عزفنا عن نشرها بسبب طول البحث.
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يم
الر ِح ِ
الرحمْ َ ِن َّ
بِ ْس ِم اللهَّ ِ َّ
املقـدمــة

يزخر القرآن الكريم ،بأشكال األبعاد

النفسية؛ الوقائية والعالجية ،وما يبني

مقومات الشخصية بقوهتا والثقة بالنفس
وحزمها وبمحتوى امللكات العقلية وما

يكتسب من معلومات عن طريق التعلم
والرتبية والتعليم ،ليكون الختاذ القرار

منحاه االستقاليل عىل وفق ما يتطلبه

املوقف ،وهو ما يدخل ضمن علم النفس،
وامتداداته ومنه؛ علم النفس االجتامعي

وعلم النفس التنظيمي وعلم النفس

الرتبوي..

والقدرات واالستعدادات ...و ﭽﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣﭼ من اآلية ()286

سورة البقرة..

وال يقف عند هذا احلد ،بل يتعداه

لبناء رؤى اسرتاتيجية ورسالة وأهداف

وغايات ،وبالتنفيذ املتفوق عىل الصعاب
والتحديات باالستعدادات النفسية والثقة

بالنفس عىل وفق ما يتم وما متوافر من قوى
فطرية ومكتسبة ،واستيعابا للبيئة الداخلية
واخلارجية ،ليوازي بني ما ُيمتلك و ُيعزز

من قوة وما تسنح من فرص ،بالتوازي مع

لذا ال ينكر املتخصص يف علم النفس

احتواء الضعف وعالجاته بام يذلل أو يتم

ّ
أن القرآن الكريم له مضامينه وأبعاده وما

وبطبيعة احلال فالشخص احلقيقي

واملتط ِّلع واملكتسب الثقافة يف هذا املجال،

ورد فيه من حقائق يف املجاالت النفسية،
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يك ّلف به يكون عىل وفق تلك اإلمكانيات

وكل مقومات البناء النفيسٌّ ،
وكل ضمن

موقعه وما يتحمله من مسؤولية ،بحسب

اجلعل التكويني واجلعل الترشيعي..

جت َّنب الصعاب والتحديات والتهديدات..
والشخص املعنوي ،والشخص املنتخب
من اخلالق ،يتجسد بام أودع اهلل فيه وما

يمتلكه من مقومات االستعدادات للقيادة
بصفة محل الرسالة الساموية أو قيادة أمة

بمعنى آخر؛ ما يكون عليه خلق

أو اكتساهبام مع ًا ،ومفعول الرغبة ألداء

يتوافق معه (اجلعل الترشيعي) ،وما

عظيمة أمام اخلالق عز وجل وأمام النفس

اإلنسان (اجلعل التكويني) ،البدّ أن

ما مكلف هبا ،وما يتحمله من مسؤولية

د .هاشم حسني نارص املحنك

اللوامة ومقوماهتا ،التي تتوسط بني النفس
ّ
املطمئنة والنفس األمارة بالسوء..

من هنا كانت الدراسة املقتضبة

لألبعاد النفسية يف القرآن الكريم،
واختيار (سورة طه) أنموذجا ،لبناء
اإلنسان وما حييطه بحسب ما تقتضيه
املرحلة واملواقف ،وما تتطلبه من
استعدادات ورغبات ودوافع..
التمهيد..

يكشف القرآن الكريم عن العمق

النفيس لوصف ومواصفات البناء
االسرتاتيجي لإلنسان وشخصيته ،يبدأ

من ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ

ولذا ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ

[سورة

اإلرساء ،]9 :لكون األقوم ال يأيت إ ّ
ال

بالبناء الرتبوي والفكري السليم والنقي

بمعلوماته ،ومنه تكون النتيجة البرشى
املحققة ملعرفة االجتاه ثم الثقة واالستقرار

النفيس ،و ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ
[سورة املائدة..]16 :

ونرى يف كل حلقة ومرحلة يدخل

اجلانب النفيس الراسخ ،وحراكه يدخل

[سورة النحل ،]89 :وقد امتدّ يف هذه

ضمن جوانب متعددة ،منها ما يتعلق

ورمحة وبرشى ،منه تنبع الثقة والطمأنينة

واالجتاه نحو حتقيق حقوقه املنظورة وغري

اآلية الكريمة التنزيل والبيان ليكون هدى
النفسية بالتعلم والتعليم ورفعة الرتبية

وعمق األخالق املتش ِّبع بالرمحة التي

تضم اهلدى والبرشى ،بجانبيهام التكويني
والترشيعي املتكامل بخططه ومنه ما
يتعلق بقراراته وتنفيذه وأداءه ونتائجه

وانعكاساته املستقبلية..

باحلوافز والدافع واستجابة اإلنسان،
املنظورة ،وما يقابله يف السعي لتأدية
واجباته بكفاءة األداء والنتائج..

وما أدق ما زخر به (هنج البالغة)

ألمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب

(و َّ
إن
من وصف مكنون القرآن الكريم؛ َ
رآن َظ ِ
يق َو َب ِ
الق َ
ُ
اطن ُُه َع ِم ٌ
اه ُر ُه َأنِ ٌ
يق ،ال َت ْفنَى
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َع َجائِ ُب ُهَ ،وال َت ْن َقضيِ َغ َرائِ ُب ُهَ ،وال ُت ْك َش ُف
الظلُماَ ُت إ َّ
ُّ
ال بِ ِه)(((..
لذا حيث اإلمام عيل تد ّبر القرآن
الق ْر َ
(و َت َع َّل ُموا ُ
آن َفإ َّن ُه
وديمومته قراءتهَ :

يثَ ،و َت َف َّق ُهوا ِف ِ
َأ ْح َس ُن َ
احل ِد ِ
يع
يه َفإ َّن ُه َربِ ُ
ُ
الق ُل ِ
اس َتشْ ُفوا بِنُو ِر ِه َفإ َّن ُه ِش َف ُاء
وبَ ،و ْ

الو َت ُه َفإ َّن ُه َأ ْن َف ُع
الصدُ و ِرَ ،و َأ ْح ِسنُوا تِ َ
ُّ
الع ِ
صَ .و َّ
ال َق َص ِ
ام َل بِ َغيرْ ِ ِع ْل ِم ِه
العالمِ َ َ
إن َ
اجل ِ
اهلِ َ
َك َ
احلائِ ِر ا َّل ِذي ال َي ْست َِف ُ
يق ِم ْن َج ْه ِل ِه؛

العملية الداخلة عن طريق النفس والصوت
والتخيل ووضع الصورة بجامليتها التعبريية

ومتاسك النص ومدى ومستوى الفهم

ووقعها يف النفس ،لتأخذ جمراها الفني
التفاعيل عىل مد الزماين –املكاين ،بشخصية

ِ
وسامت السلوك
اللغة والكيان املؤثر،

الع ِ
امل بِ َغيرْ ِ
(العالمِ َ
الفعيل ،كام هو عليه َ
ِع ْل ِم ِه).(((..

احل َّج ُة َع ْلي ِه َأ ْع َظ ُمَ ،و َ
َبلِ ُ
احلسرْ َ ُة َل ُه َأ ْلزَ ُم،
َو ُه َو ِع ْندَ اهللِ َأ ْل َو ُم)(((.

االستعداد النفيس وبناء الشخصية

واملدارك احلسية ،وكيف يعول احلكم

الشخصية بالتقويم الدافع نحو برنامج

وتتبني مدى أمهية املستوى اإلدراكي،

البالغي عىل حاسة السمع يف حتديد
احلسن والقبيح ،وبيانه السمعي .ومجالية

اللفظ ،يعود للجانب النفيس واملدارك

الصوتية والفصاحة ،وما حتمله من صور
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واحلس والداللة وتشخيص املعاين؛

سمعية حتمل فيها اآلثار االنفعالية(((...

((( اإلمام عيل بن أيب طالب /هنج البالغة/
ن��ص��ه صبحي ال��ص��ال��ح /ط/1
ض��ب��ط ّ
دار الكتاب اللبناين /ب�يروت /لبنان/

 /1967ص.61
((( املصدر نفسه /ص.164
((( راجع عىل سبيل املثال :د .جميد عبد احلميد

املبحث األول

تبدأ (سورة طه) املباركة ،ببناء وتوجيه

خمطط له عىل وفق اسرتاتيجية واضحة،

ﭽﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ..

ناجي /األسس النفسية ألساليب البالغة
العربية /املؤسسة اجلامعية للدراسات
والنرش والتوزيع /ط.1984 /1
•د .ه��اش��م حسني ن��ارص امل��ح��ن��ك /علم
النفس يف هنج البالغة /الطبعة الثانية /دار
أنباء للطباعة والنرش /النجف األرشف/
العراق.
•عبد القاهر اجلرجاين /أرسار البالغة/
حتقيق ه��ـ .رت�ير /دار املسرية /ب�يروت/
لبنان /ط.1983 /3
((( ينظر :نفس املراجع..

د .هاشم حسني نارص املحنك

ووضوح أبعاد الشقاء من عدمه

وامتداد اآلية الكريمة ب ُبعدها أو

مستوى االندفاع واالستمرار يف األداء

ﮀﭼ ،و (اخلشية) ،ربام جتمع بني

يف اجلانب النفيس واحلد منه ،ويتحدد

بمحدد املستوى النفيس والقدرة والرغبة
واإلرادة والتصميم ،ومنه ُتبنى الشخصية

املطابقة ملتطلبات التوصيف والوصف
واملواصفات واألداء وحتمل املسؤولية

وثقلها وآفاقها..

مضموهنا النفيس؛ ﭽﭽ ﭾ ﭿ

مستوى الثقافة وتأثريها وتوجيهها للنفس
والسلوك والعمل ،ومن اجلانب اللغوي

فان (من خيشى) يمثل اخلوف الطبيعي من

الوقع باملحذور..

(((

وهذا الوصف ملتطلبات العبادة

لذا فوضوح توجيه اخلالق عز وجل

التي ُتبنى عىل؛ ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

الضغوط اجلسدية والنفسية يف األداء،

ﮌﭼ املنبثق من املالك الواحد األحد

لرسوله الكريم ،للتخفيف من
ومنه ما يعني مدى الرمحة اإلهلية يف

ترشيعاته العبادية ،والتوازن بني ما تتحمله
النفس وعبء العمل واألداء العبادي،
ومدى أمهية احلاجة للراحة النفسية يف
األداء ،ومدى أمهية االهتامم بام يمكن

أن تتحمله النفس البرشية ،وهو درس

ورسالة للمسلم يف كيفية االهتامم بمواطن
قوة العمل بالتوازن مع قابلية النفس
وراحتها يف دعم األداء العبادي واستدامته

عىل أكمل وجه(((..

((( راجع ً
مثال– :د .عبد املنعم احلفني /موسوعة
علم النفس والتحليل النفيس /ج /2دار

ﮆ ﮇﭼ ،من؛ ﭽﮉ ﮊ ﮋ
للنفس واملخلوقات؛ ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ..
فاقرتن اخللق وامتالك وقيام احلكم

بالرمحة اإلهلية ،يعني ما مطلوب اسرتاتيجي ًا،
العودة /بريوت /لبنان /1978 /ص.9
عزت راجحُ /أصول علم النفس/
•د .أمحد ّ
دار القلم /بريوت /لبنان.
•د .أسعد رزوق /موسوعة علم النفس/
مطابع الرشوق /بريوت /لبنان.1977 /
•د .ب��در الدين عامود /علـم النفــس يف
القرن العرشين /ج /1من منشورات احتاد
الكتاب العرب /دمشق –سوريا.2001 /
((( راجع :ابن منظور /لسان العرب /ط/3
دار صادر –دار الفكر /بريوت /لبنان/
 /1994مادة (خيش)؛ خيش.
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هو وحدانية املعبود ،وما يوجب عىل

والباطن ،لالجتاه بأرضية صلبة نحو بلوغ

واالنتباه ،والرقابة التقييمية والتقويمية

الذات

املخلوق العاقل االستعداد النفيس واألداء

اإلنسانية

واألخالقية،

بني

للسلوك واألداء ،واحلد مما يقرتفه ،يعني

واآلخرين وانعكاساهتا النفسية عىل الفرد

لإلصالح والصالح واالستغفار ونفع

رىض اهلل ،وما استقرار النفس الفردي

البيئة من تلوثها ،وتشويه وتدمري نفسية

احلياة بكل تفاصيلها ،بام فيها االستقرار

سيطرة النفس املطمئنة عىل أدائها ،والعودة
النفس والناس وكل ما حييط به ،بام فيه محاية

املخلوق..

واجلامعة ،وبه يتجه نحو الغاية العظمى؛
واجلمعي واملجتمعي ،إ ّ
ال مؤدى الستقرار

النفيس والطمأنينة..

إن علم النفس يعتني بدراسة اجلزء

ومعرفة وحدانية اخلالق عز وجل،

هذا األساس ،حلامية النفس وحاملها،

التوجه يف األداء اجتاه اخلالق
ثم وحدانية
ُّ

الداخيل للمخلوق ،ويعالج األمور عىل
واحليلولة بالوعي والثقافة دون الوقوع يف
دائرة األمراض النفسية والعقلية(((..

يعني التوجه بوحدانية َم ْن ال رشيك له،
جل جالله ،بام فيه االستجابة النفسية

وكفايتها يف األداء وعمل اخلري وقويم

وهذا جانب يسري من معاجلات اخلالق

اخللق املستدام ،ووحدة الرقابة التقويمية،

اإلنسان العاقل هبذا االجتاه ،وحينام

العقيل ،وما يقابله وينتج وينسجم معه،

جل جالله وعنايته الكريمة ،وبتوجيه
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الغاية من اخللق وما تتطلبه من العالقات

يقول سبحانه وتعاىل :ﭽﮛ ﮜ ﮝ

كاشارة لسوي النفس واستقامة النشاط
أال وهو اجلزاء باملكافأة املناسبة ،ويعني

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ .مما يشمله هو

ٍ
بنفس واحدة موحدة دون
التوجه

وباملضمون وتكامله مع الشكل ،بالظاهر

عىل النفس والسلوك وما حييط هبا(((..

إصالح النفس والشخصية من الدواخل،

((( راج��ع :د .هاشم حسني ن��ارص املحنك/
املرجع نفسه /ص.14- 10

ازدواجية أو تعدد الشخصية ،وخماطره

((( ُينظر :د .عبد املنعم احلفني /املرجع نفسه/
ص- 176وما بعدها.

د .هاشم حسني نارص املحنك

وأدق ما يقع يف النفس مما يؤدي إىل

ومستوى بناء اإلنسان ،ووضعها عىل

والتوجه ،املنبثق من التكامل املطلق
ّ

ومنه ما يظهر عند احلاجات

يكمل وحدة اخلالق
استقرارها ،حينام
ِّ

للخالق العظيم ،وآثار قدرته منها املتمثلة
بخلقه ،ووحدة االجتاه النفيس املبني عىل

اإليامن بحقيقة؛ ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﭼ..

أساس البناء العام ،بأبعاده النفسية..
واالستعدادات

والقدرات

والبناء

والنتائج واملعلومات املرتدة ،هكذا تبدأ
حلقات االجتاه والصياغة والتنفيذ؛ ما قبل

الشخصية واالستعداد ،ومرحلة تكوين

ولتاريخ وآثار الناس والسيام املتقدم

الشخصية وبلورهتا وبرجمة قدراهتا أو

واالجتامعية والسياسية واإلدارية ،أو

البنائي التنموي والتطويري ،وما يدعم

منهم يف خمتلف املجاالت كالرتبوية
متمثل بحمل الرسالة الساموية ،ما يتطلبه

من تأهيل للشخصية؛ فكري ًا وعقائدي ًا
ونفسي ًا وسلوكيا ،ليتعامل مع املوقف
واحلدث بأرقى ما ُيعاجلها نفسي ًا وإنساني ًا

ونفعي ًا.

واألعظم حينام يكون هذا العالج

ممتد ًا إىل ما بعد الدنيا ،وصورة منه
ما يضعها اخلالق سبحانه وتعاىل أمام

رسوله وأمام الناس؛ ﭽﮭ ﮮ

ﮯ ﮰﭼ.

وما حتديد الشخصية ،إ ّ
ال معرفة

وإدارة تلك املعرفة؛ إنساني ًا وأخالقي ًا،

باالجتاه املناسب بظروفها املختلفة

العمل عىل وضع اخلطط املمكن تنفيذها
مستقبل الشخصية احلقيقية واملعنوية من

معلومات مرتدة عن ما حدث ونتج يف
خمتلف املراحل حتى اإلنجاز أو تنفيذ ما
خمطط له(((...

((( راج��ع مثال :د .قيس ال��ن��وري /احلضارة
والشخصية /دار الكتب للطباعة والنرش–
جامعة املوصل /املوصل –العراق.1981 /
•هربرت بنسن /العقل واجلسم /ترمجة:
حممد جابر ع�لي /دار احلرية للطباعة/
بغداد –العراق.1989 /
•Luthans، Fred، «Organizational
Behavior» 3ed، McGraw -Hill
Inc.، Tokyo Japan.
•Schultz، D. A. «History Of
Psychology» Academic Press،
New York، 1975.
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واآلية املباركة؛ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯴ ﯵ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ..

ﭕﭼ ،وهنا يربز جانب االختيار

والتوجه واملنبه
وهنا مما يظهر؛ احلاجة
ُّ

اإلهلي ،وانتخاب الشخص ملهام

من بني ما اختزل الشخصية ،والتحول

 -2ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

واالستجابة والدافع والباعث ..إلخ ،وهو
ملتطلبات احلاجات األساسية ،وقد تتعدى

إىل مسألة اهلدى التي تشمل الكثري؛ املادي
وغري املادي والنفيس ،وما ُيستحدث من
حراك ودالالت ومعاين(...((1

وسنتطرق يف املباحث القادمة إىل

جانب آخر مما تتضمنه اآلية الكريمة وما

سيلحقها من اآليات املباركات..

وباستعداداته النفسية واالستجابة

والوصول إىل اهلدف املنشود ،بدأ الرشوع

يف بناء وبلورة الشخصية ،للمهام اإلهلية

التكليفية –الترشيفية املوكلة به

306

ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

وانسيابية بناء الشخصية:

 -1ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
عزت راجحُ /أصول علم
( ((1ينظر :د .أمحد ّ
النفس /دار القلم /بريوت /لبنان.
•مصطفى ع��ب��د ال��س�لام اهل��ي��ت��ي /ع��امل
الشخصية /ط /1مطبعة منري /بغداد –
العراق.1985 /

الرسالة الساموية..

ﭟ ﭠ ﭡﭼ ،ومما يتبني

التوجه العقائدي ملعرفة الواحد األحد
الذي انتخب شخصية موسى،
والواجبات احلتمية املنطلقة من

تعلمها الذايت الفردي..

-3ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭼ ،وعندها بدأ التحول إىل
االستعدادات النفسية وبناء الشخصية

عىل وفق األمور العقائدية الغيبية،
واجلزاء املرتتب عليه ،وامليض قدم ًا،

دون تأثري التحديات وما يطرأ من

سلوكيات َم ْن ال يؤمن باهلل..

 -4ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

د .هاشم حسني نارص املحنك

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

وهنا مما يظهر بشكل واضح ،مدى

أمهية الرتابط البنائي والتكاميل بني
الشخصية والتعلم والرتبية والتعليم،
وما رضورة املؤهالت لدعم الشخصية

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

بمواطن القوة والعزم اجتاه التحديات

وجانب مما يتبني من اآليات

الصعاب بمعاجلة مواطن الضعف

ﮮﭼ..

املباركات؛ املرحلة التأهيلية النفسية لبناء
الشخصية ،ما يرتتب من عوامل الرتبية

والتعليم ،واملنظور وغري املنظور ،ومنه
بيان العصا وآلية استخدامها الطبيعي ،وما

ترتب عليها من استخدامات إعجازية،
واالستعدادات الشخصية ملوسى حلمل

الرسالة والتكليف اإلهلي ،وما يرتتب عليه

من ختصص وعمل كل معجزة ،لتكون

بمثابة قوة التحدي اإلعجازي..

 -5ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ ،وما
ترتب عليه من مؤهالت إضافية

داعمة لشخصية موسى وإيصال

الرسالة بأفضل صورة ممكنة ،حيث
ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧﭼ..

واستثامر الفرص الداعمة للمهام ،وتذليل
وعقدها النفسية ،ويظهر ما أمهية الربامج

الرتبوية –التعليمية(..((1

( ((1راجع ً
مثال :د .جابر عبد احلميد جابر/
علم النفس الرتبوي /دار النهضة العربية–
دار االحت��اد العريب للطباعة /القاهرة/
مرص.1977 /
•د .حممد عيل حممد /علم اجتامع التنظيم/
دار املعرفة اجلامعية /اإلسكندرية /مرص/
.1989
•وليم و .الم�برت ،ووالس أ .المربت/
علم النفس االجتامعي /ترمجة د .سلمى
امل�لا /دار ال�ش�روق /ب�يروت –لبنان/
.1993
•Carroll، Stefhen J. & Tosi،
Henry L. «Management By
Objectives Applications And
Research» The Macmillan Co.،
Nowyork، 1973.
Hampton،
Devid
•R،
»«Contremporary Management
2ed، McGraw -Hill، Inc،
Tokyo، Japan، 1981.
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6-6وللمهام العظيمة غري العادية ،وآلية
التنفيذ هبدى الترشيعات اإلهلية،
البدّ من تعاون وتعدد مستويات
إدارية وتنظيمية ،لألداء العايل وتنفيذ

ما مطلوب تنفيذه بدقة وتكاملية
مستمرة ومستدام ،وذلك مما يتضح

من؛ ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ.

 -7ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ ،وهو
مما يعني وضمن املفهوم اإلداري
والتنظيمي ،قبول منح الصالحيات

لتحمل املسؤوليات وأعباء العمل؛

(حتمل أعباء الرسالة)..

-8ﭽﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
308

ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﭼ.

وهنا مما يظهر بشكل واضح،

مضامني علم النفس االجتامعي واألرسي
والرتبوي والتنظيمي ،وما أمهية تكامل

وتوازن بني اجلعل التكويني للشخصية مع

اجلعل الترشيعي ﭽ ﮖ ﮗﭼ،

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

لتكون القدرات واالستعدادات متوازنة

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ولإلرادة اإلهلية يف بناء الشخصية

ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

االستعدادات لبناء شخصية موسى من

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ

وبمؤهالت األداء العايل..

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ومتطلبات العمل املكلف به ،تبدأ

ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

كونه جنين ًا ومرور ًا بالوالدة حتى مرحلة

د .هاشم حسني نارص املحنك

حتمل مهمة التكليف بنرش الرسالة اإلهلية،

منفعة أخالقية منبعها ومصبها األكيد

وخماطر وهتديدات ،وحمدودية الفرص يف

خيلق يبني التوازن..

وما يتداخل ضمنها من أجواء وحتديات

نجاح أو انسيابية نرش الرسالة الساموية،
وهو مما جيمع بني االسرتاتيجيات وعلم

النفس التنظيمي واإلداري ،وسبل تنفيذ
اخلطط والربامج الرسالية –العقائدية،

وما جيري من تعقيدات ،ومنها معاناة

القلق واملعاناة النفسية بني حامل الرسالة
وحمتواها ومتلقيها وردود األفعال(..((1
ولتهيئة

النفس

والشخصية

باستعداداهتا الواعية والواعدة:

	-مرة تكون الشخصية يف هذا اجلو
أو املناخ التأهييل التدريبي مبارشة،

فتكون النتائج واألهداف يف املنحى
السوي التقويمي للحياة ،يعني تبادل
ً
فضال عن ما تقدّ م من املراجع؛ راجع:
(((1
د .هاشم حسني نارص املحنك /اإلدارة
واألسلوب القيادي يف هنج البالغة /دار
أنباء للطباعة والنرش /النجف األرشف –
العراق /ص  160وما بعدها.
•د .ه��اش��م حسني ن��ارص امل��ح��ن��ك /علم
االجتامع يف هنج البالغة /دار أنباء للطباعة
وال��ن�شر /النجف األرشف –العراق/
ص 333وما بعدها.

هو النفس ،وما حييط هبا وبدواخلها

	-وأخرى تكون الصورة أمام اآلخر،
لتكون بمثابة املوعظة والدرس
والتدريب وربام التأهيل ،ألداء سلوك

أو عمل أو فعل حمدد..

	-أو اشرتاكهام مع ًا عىل وفق ما يسمى
جانب منها؛ تقمص الدور أو تقمص
الشخصية وتبادل األدوار ،ليكون

كاستعداد ألداء سلوك أو فعل..

ويف كل األحوال نرى بناء الفكر

بمحتوى معلومايت معلوم وواضح ومعلوم
وبتوقيته الالزم واملناسب ،مؤداه تعزيز

املوقف أو تعزيز النفس لتنصب أخري ًا:

بكبتِها واحليلولة دون إظهارها
	-إ ّما ْ
خارج احلدود النفسية ،وقد يكون

رغم هذا أثرها عىل السلوك بشكل
مبارش وغري مبارش ،وقد ختلق أزمة

نفسية ،وانعكاساهتا اإلسقاطية قد تنذر
باخلطورة ،فيكون التحول؛ سيطرة الال

وعي عىل الوعي بشكله السلبي..

	-أو يظهرها عىل لسانه وادائه،
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واخلطورة حينام تكون سلبية ،ويكون

مؤ ّداها بمنصب قيادي أو إداري أو

تربوي مؤثر عىل النفس واآلخرين..

وتأهيل النفس ومحايتها واستعداداهتا

السوية وانتظام سلوكها ألداء ما مطلوب

أمر مؤكد ورضوري للمستقبل
منهاٌ ،
املشرتك ،وحتى عىل االستعداد النفيس

للمحاور وسامع الرأي اآلخر بعقالنية،
ُ
مهام كان اجتاهه ومشاربه ،بكل روية

وصرب وإنسانية..

اخلطط والربامج والقرارات والتنفيذ

واألداء والنتائج ،ﭽﯞ ﯟﭼ،

ليكون مفتاح لتامسك النفس واستقرارها،
املبني عىل أساس؛ ﭽ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ

ﯜﯝﭼ..

ويمكن القول ّ
بأن االستقرار النفيس

املنظور من نافذة العامل االقتصادي،

يدخل ضمن ما يمكن تسميته بعلم
النفس االقتصادي ،ﭽﯗ ﯘ ﯙﯚ

والدرس اآلخر لبناء الشخصية،

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﭼ ،وما أعظم

وعلم النفس الرتبوي والسلوكي؛ ﭽﮜ

التقوى ،التي ُتدْ ِخل كل االقتصاد

الذي يدخل ضمنه علم النفس االجتامعي

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

توجهه
الرزق واجلانب االقتصادي حينام ِّ
والسلوك االقتصادي ضمن األخالقيات،

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

كأخالقيات العمل ،و َتدْ ُخل التقوى

ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﭼ..

مثمرة ،وبأنمى العواقب املثمرة لبناء

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
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واالطمئنان النفيس الذي جيمع بني

و ُتدْ ِخل االقتصاد بأعمق اسرتاتيجيات

وهنا تظهر النفس السوية الفاعلة بني

الشخصية ،ومنه بناء متاسك النسيج

واألرسية؛ اآلنية واملستقبلية ،ومدى

ولكن يأخذ يف كل زمان ومكان،

الصالة والصرب ،لتؤدي أدوارها املجتمعية
ارتباط اجلانب النفيس باالقتصادي،
ليظهر أمهية علم النفس االقتصادي(..((1

( ((1راج��ع :د .هاشم حسني نارص املحنك/

املجتمعي..

علم االقتصاد يف هنج البالغة /دار أنباء
للطباعة وال��ن�شر /النجف األرشف –

العراق /ص 315وما بعدها.

د .هاشم حسني نارص املحنك

مستويات الوعي واالستيعاب واإلدراك

والتعصب واألهواء واحلجج الواهية وما
شاكلها ،الدور الكبري ،عىل حساب احلق

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﭼ..

والتوجه السلوكي اجلامعي؛
واحلقيقة
ُّ

فام يكون عليه اجلو النفيس للرتبص

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ ،وهو الرأي

ورؤيا مستقبلية متمثلة بيوم القيامة ،مناخ

صوت الشخصية احلقيقية السوية..

الرصاط املستقيم ممِ َّن هو قد اهتدى..

ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ

اجلمعي السلبي املؤثر والطاغي عىل
وبيان اآلية املباركة واضح يف حتديد

السلوك اجلمعي وما ُيبعد الرأي العام
بمؤثرات الفكر املنحرف وامللوث،

للحيلولة دون رؤية احلقيقة الساطعة،
ودون أن يسموا بنقي الفكر والثقة
بالنفس ،وكأنام شخص ُيطالب برؤية

الشمس وهي أمامه ،وهو ما يمثل أزمة
الفكر ،أو ُ
لنقل عدم إيصال أو استقبال

الرسالة أو املعلومة الدقيقة وما يتطلبه من

الوعي املناسب ،وما يرتتب عليها من أزمة
النفس ،وسلوك األزمة..

وأعقبت ذلك؛ بيان األزمة النفسية

املتمثلة كنتيجة حاصلة ،وما يرتتب

بموجبها ،ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

أو االنتظار ،حينام تنجيل عنه الغربة لزمن
وبيئة نفسية أخرى ،ليتبني َم ْن يتقدّ م عىل
املبحث الثاين

اخلصوصيات املكانية والزمانية للنفس
والشخصية الرسالية

فض ً
ال عن ما تقدّ م ذكره ،فقد يأخذ

حراك األبعاد املكانية والزمانية ،املحتوى

االستعاميل املتعدد االجتاهات؛ كالفلسفية
والنفسية

واالجتامعية

والسياسية

واالقتصادية والدينية ..وبشكل عام؛

يتحدد مستقبل احلياة باستثامرهيام املناسب
واملخطط له بشكل اسرتاتيجي مستدام

وبمنظور مستمر..

واخلصوصيات املكانية –الزمانية،

هلا حضورها ،ومنها املكانية –النفسية،
والزمانية–النفسية يف قوله تعاىل :ﭽ ﯫ
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ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ومطابقته مع اجلعل الترشيعي املذلل

ومنه إض��اف��ة؛ املضامني الرتبوية،

الوحدانية اإلهلية والعدالة وكل ما هو خري

الشخصية ،وأمر التنفيذ وأداء ما مطلوب،

ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﯴﭼ..

واالس���ت���ع���دادات ال��ن��ف��س��ي��ة ،وب��ل��ورة

الستيعاب املهام؛ من إيصال الرسالة
وما يتعلق هبا ،وما يعقب من االختيار

املتكامل املتضمن امل��ك��ان –الزمان،
وبمطابقة وص��ف امل��ه��ام ومواصفات
الشخصية الرسالية ،وال��رس��ال��ة التي

حيملها ومستواها الفكري –النفيس؛

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ..

لإلنسانية..

ﭠﭡﭼ ،وهو اإلخبار بالذات
اإلهلية ،والكشف عن حقيقة وحدانية اهلل

اخلالق عز وجل ،واإلرادة اإلهلية ،وما
ينبثق من وحدانية هذه اإلرادة واهلدف
املرسوم ،وما يرتتب عليه من اختاذ اإلرادة
اإلهلية ،وما يتضمنه احلضور االسرتاتيجي

وأبعاد القيادة اإلسرتاتيجية..

ليشخص بوضوح من بني ما

واالستعداد يبدأ من الذات واالنطالق

الرتبوي والتعليمي ،املرتبط بثقل الرسالة

وجتربتها ،والدعوة لوحدانيته سبحانه

يشخص؛ رصانة وفاعلية علم النفس
است َِم ْع)
عىل الذات ونفسية اآلخرين؛ ( َف ْ
وحى) ،كون ذلك جيمع بني مقومات
لمِ َا ( ُي َ
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للصعوبات ،واملحقق إحقاق احلق ونرش

شخصية الرسول ومهام الرسالة وثقلها،

وما يتطلب من تأهيل حلمل الرسالة،
وحمورها املعلومة وإيصاهلا للبرشية
املكلفني باالستجابة الروحية والنفسية..

ويتجىل االختيار اإلهلي املبني عىل

اجلعل التكويني لشخصية موسى

لآلخرين ،وهو ما يوضح حقيقة اإليامن
وتعاىل ،وهو بدوره يظهر ما أمهية املكان–
الزمان للرسالة واإلنسان ،فض ً
ال عن
اجلانب النفيس واستقرار النفس عندما

تتوجه لعظمة اخلالق تعاىل ،ومعرفة
مكانة املخلوق ،وما يرتتب عليه اجتاهها،
ليثمر عنها االستعداد والتوجه النفيس

للوحدانية والعبادة هبداية الرسالة..

وهنا تذل وتذلل سطوة املخلوق

د .هاشم حسني نارص املحنك

بقوة اخلالق تعاىل؛ اجتاه نفس املخلوق

الفيصل بني الدنيا وما بعدها ،وأمهية

يشعره من مرتتبات احلقوق والواجبات،

طبيعة وآثار األعامل واألداء من خري ورش،

واجتاه اآلخرين واملحيط اخلارجي ،وما

وأساليب اإلشباع عند ظهور احلاجات

املتنوعة من احلاجات األساسية املتمثلة

باألكل والرشب ،وحتى الوصول إىل

إشباع احلاجات املعقدة بذاته وبأساليب
إشباعها ،وكيفية ضامن مرشوعية احلاجة
ومصادرها ،ومدى اإلشباع املرشوع،

واجتاه الصالة كموجه الصالح الفردي
واجلمعي واملجتمعي(..((1

وبالرغم من عدم الكشف عن أمد

الساعة ،لكنها حضورية لدى اخلالق؛
وواضحة وحمدد أمدها ومدلوالهتا املكانية

وعالماهتا ومعاملها عند اخلالق عز وجل،

وما حتمله من حتمية اجلزاء؛ ﭽﭣ ﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭼ..

وأمهية الوقت ومؤرشات الساعة

وعالماهتا تتمثل يف النهاية العظمى واحلد
( ((1راج��ع :د .هاشم حسني نارص املحنك/
علم النفس يف هنج البالغة /املرجع نفسه/
وباخلصوص ص.231- 228

الساعة واجلزاء والنفس الذي جيمعها
ومعروف ومنكر ،وما ماثلها ،ووقعها يف

النفس بالوعد والوعيد..

ولذا اإلقدام والتنفيذ وحتقيق الوصول

أمر وارد؛
إىل املبتغى واألهداف واحلتمية ٌ

ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷﭼ ،وبيان اهلوى املعلوم بني
النفس املطمئنة ،والنفس األمارة بالسوء،

والنفس اللوامة..
ورغم

التحديات

واملخاطر

والتهديدات واملعوقات ،لكن تنفيذ ما

أمر واقع ،فإرادة اهلل عز
هو مطلوب ً
وجل فوق كل يشء وإرادة ،وهو ما حيقق
للشخصية؛ الثقة واإلقدام وعدم الرتاجع
وعدم اخلنوع وعدم االمتثال للتحديات

بكل أشكاهلا املادية وغري املادية والنفسية..
وبمعنى آخر مستوى الشخصية

القيادية وامتداداهتا ،يبلور مستوى أسلوب

التوجيه واألداء عىل وفق االستعدادات

النفسية والبيئية ،وبتحديد القدرات
واملؤهالت والدوافع والرغبات ،وبالتقييم
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والتقويم الرقايب الب ّناء ،وبتكاملية العالقات

واالتصاالت الرسمية وغري الرسمية(...((1

املشكلة واحلاجة للعالج الفكري والنفيس

واألداء العايل وما ينجم من نتائج،

واملكان؛ ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ..

وبالتنسيق والتنظيم والتعاون والتنفيذ

حيقق ختطي كل التحديات والصعوبات
واملعوقات املادية وغري املادية والبرشية..

والسلوكي ،ووجوب التغيري ،بالتوقيت
فام حيمله األمر (اذهب) من مالءمة

التوقيت واملكان املحدد ،والشخص

وهنا مما حتمله اآلية املباركة ،ما تتطلبه

الطاغية املتمثل بفرعون بؤرة املشكلة بكل

إيصال حمتوى الرسالة ،وما حتمله من

والطغيان هذا السلوك التسلطي الظامل

واحلساس ،والتصدي بالوعي واملعلومة

احلياة القويمة..

واملواقف ،وكشف احلقائق لوحدانية

العناية باختيار البدائل بمؤرش ومؤثر

سبحانه وتعاىل ،وهو بدوره حيقق وحدة

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

الشخصية من مؤهالت وآلية وسالمة

أبعادها ،ومنها األبعاد النفسية املؤثرة،

خصوصيات املعجزة واألمر اإلهلي الثقيل

َ
واخل ِطر بآثاره عىل املجتمع ونظامه وانتظام

الدقيقة والصادقة وبام يناسب الظروف

وحينام تقتيض الثوابت والتوقيتات،

اخلالق جل جالله ووحدانية املعبود

املكان ،يأيت األمر اإلهلي؛ ﭽ ﭑ ﭒ

االجتاه والتوجه النفيس ،وثمرهتا القيم

اإلنسانية واألخالقية ،ومبعث السالم(.((1
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وحتديد الشخصية بؤرة وحمور

( ((1ينظر :د .هاشم حسني نارص املحنك/
اإلدارة واألسلوب يف هنج البالغة /املرجع
نفسه /ص.241- 170
•د .هاشم حسني نارص املحنك /موسوعة
العلوم اإلداري���ة واالجتامعية واألع�مال
التجارية /مكتبة لبنان نارشون /بريوت ـ
لبنان.2007 /
( ((1راج��ع :د .هاشم حسني نارص املحنك/
علم النفس يف هنج البالغة /املرجع نفسه/
ص.94– 25

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ..

ومنها تنبثق الطمأنينة لضامن حرية

العقيدة بوعي راسخ ،وبوحدة الروح
اإلنسانية ،البعيدة عن اخلوف واخلشية من

آثار الظلم واالستبداد وتفكك نفسية الفرد
واملجتمع من دواخله وبيئته النفسية..

وما أن هتيأت الفرصة الزمنية ،وميقات

حتقيق األهداف الرسالية ،باستثامر املكان

د .هاشم حسني نارص املحنك

حلامية العقيدة ،كانت النتيجة؛ ﭽ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ضياع األمر باملعروف والنهي عن املنكر
والوصول إىل اهلاوية ،ويعني الرتاجع

الثقايف واحلضاري وهناية احلضارة وا ُمللك،
ويكون العالج بالتوقيت املناسب؛ منه
املتمثل بالتوبة واإليامن والعمل الصالح

واهلداية ،وما يتوجب من تطهري النفس

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ ومنه يظهر دليل

باالستغفار ،لتحل الرمحة اإلهلية ومغفرة

وبناء قوة الشخصية؛ الفردية واجلامعية،

وهو ما يدلل عىل أمهية التوقيت

عىل األمهية الرتابطية بني الزمان واملكان
باملنظور وغري املنظور منها ،وما أمهية
وترابط اجلوانب االقتصادية واالجتامعية،

لدعم دورة هندسة وإعادة هندسة بناء
الشخصية وامتداد آثارها عرب األجيال،

بالفكر القويم وما يرتتب عليها من بناء
النفس وتوجيه السلوك ،وبمنظور تقييمي

وتقويمي موضوعي ،للحد من مجوح

الطغيان بكل أشكاله(...((1

فيكون توقيت السخط اإلهلي ،عند

( ((1راج��ع :د .هاشم حسني نارص املحنك/
هندسة وإع��ادة هندسة املجتمع بني هنج
البالغة والفكر املعارص /شارك يف املؤمتر
العلمي ملهرجان الغدير العاملي األول الذي
أقامته األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة،
بتاريخ 2012 /11 /9- 5م.

اهلل تعاىل..

التقويمي للشخصية ،والرجوع عن
انحرافاهتا وأخطائها املكانية –الزمانية
باالستعداد النفيس وقوة إرادة التغيري،

بوعي متكامل وصدق األداء التصحيحي..
ولوقع الزمان واملكان يف البيان

الرتبوي القويم ومستوى النفس السوية،
ومضامني الرسالة اإلهلية الراسخة ،وما

حيجب ا ُمللك والطغيان دون اإلصغاء

املوضوعي ،وما يولده من التشنجات
النفسية ،ووضوح مضامينه؛ ﭽ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ..

ومن العزة يف اإلثم؛ ﭽ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ،
وللكلمة وزمان تداوهلا ،واالمتداد املكاين
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وما له من فاعلية ،ممكن أن يكون عام ً
ال

وضعف ،وما ينجر من حتدي وخماطر

البنائي للشخصية القيادية واملجتمع

بثبات الشخصية الزماين واملكاين..

حيوي ًا باستقالليته احلضارية واملحتوى

املنضوي ضمن تطلعاته املادية وغري

املادية والنفسية ،وباسرتاتيجياهتا التنموية

والتأهيل النفيس –احلضاري..

ويأخذ الزمن بعده الداليل اآلخر

الذي َينُم عن البناء الفكري القويم
والعقائدي الواعي والواعد ،الذي ُيقابله؛

ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

وعىل الرغم من حضور السطوة

الفرعونية ،ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﭼ..

وحينها تزعزعت قاعدة الباطل،

وضعفت القدرات قبل وقوع االحتجاج

العقائدي الزماين -املكاين؛ ﭽ ﯧ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ..

ﮫ ﮬﭼ..

عن ضعف الباطل وشخوصه وأعوانه

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

وما النزاع إ ّ
ال نتائج الفجوة الكاشفة

وقوة شخصية الكلمة لدى رسول اهلل

وتراجعه النفيس واملادي وغري املادي ،وهو

املنبثقة من صدق الرسالة وقوة وجود

واقع عىل خصوصيات الزمان واملكان

موسى ومدلوالهتا ،التأثريات النفسية
مصدرها ،وثقة موسى بام حيمله خلري
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بفيصل الفرص املستثمرة إلحقاق احلق

تقبل التحدي واالحتجاج رغم
اإلنسانيةّ ،

ما حييطه من خطورة طغيان اجلربوت

وسطوته الرهيبة ،ﭽﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔﭼ..

وظهور الشخوص بمختلف أبعادها

أمام الرأي العام ،وما حتمله من قوة

نخر عظيم يف جسد الفكر امللوث ،ودليل
والتحدي العظيم ،وقوة بناء الشخصية
وثباهتا الشامخ بالنفس املطمئنة ،فض ً
ال
عن ما يرتتب عليه ،بحسب ما سيتضح يف

مبحث قادم..

وتظهر أمهية املكان؛ (املوطن-

احلضارة) ،ودوره يف مستوى بناء قوة

وضعف الشخصية؛ (املواطن –احلضارة)،

د .هاشم حسني نارص املحنك

والتأكيد عليه حينام؛ ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ

باإلنسان واملواطنة واإلنسانية ،والفكر

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

مآربه عىل املدى القصري ونتائجه الداعمة

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﭼ..

واالستغراق

Fixation

يكون

وصف ًا لعملية الرتسيخ بالتكرار يف التعلم،

املحرك فيها (علم النفس السيايس)؛ حيقق

للنظام ،لذا كانت النظرة وبناء الشخصية
املكانية الزمانية ،حتمل مفردات؛ َ
(أ ْف َل َح،
است َْعلىَ )..
ا ْل َي ْو َمَ ،م ِنْ ،

ورغم الدعم الكامل ونرش أعوان

لكن قصور هذا
الطغاة ملثل هذه الثقافةّ ،

وهو من بني ما تم الرتكيز عليه يف جتنيد
األبعاد النفسية وما يكملها يف ( َف َأجمْ ِ ُعوا)،

الفكر واحلراك املشوه اجلربويت ودليل

تكتيكية خاوية ،ربام تنقلب برصاعاهتا

بكل مضامينه املكانية والزمانية؛ ﭽ ﮋ

َ
(ك ْيدَ ُك ْم) ،فاجلمع عىل الكيد ،عملية
السلبية عىل الداعي للكيد ،وليس فيها

املنظور االسرتاتيجي..

نتائجه الفاشلة ،يكشفه الدليل امليداين

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ..

ومل يتحدد املوقف ومؤثراته الزمانية

لذا فان امتداده ليس بنيوي ًا ،لكونه

واملكانية ،بل نتج َ
وش َخص عنه الفكر

الباطل ،وعندها ال تتامسك النفس

املحدود ،الذي سبق وأن اختار التحدي

فاقد ًا للقوة ،وعندها تظهر فجوة ُت ِ
ضعف
اجلمعية عىل املدى البعيد ،عىل الرغم من
النداءُ ( ،ث َّم ا ْئ ُتوا َص ًّفا) ،وتصور رساب

النفس املكاين والزماين ،ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅﭼ..

وعنده يرى الباطل املدى القريب ،مع

االستغراق يف االستعالء ،وهو ما حتمله
األنظمة اجلربوتية الشمولية التي ال تعتني

املحاور بنظرياته وتطبيقاته امليدانية غري

له ،املمثل لقمم اجلربوت ،وأعىل ما يمثل
للهرم التسلطي..

لكن إحقاق التحدي باحلق ،املقابل
ّ

لكل ما أويت اجلربوت من قوة وقسوة

وظلم واستبداد؛ ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ
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وفوق كل هذا وذاك ،كانت والدة

السلوك واألداء ،ومما يعني الزمان واملكان

من الفكر اجلديد التنويري االسرتاتيجي

(ما وراء الطبيعة) ،املتمثل بنتائج األعامل

الشخصية اجلديدة واملناداة واالنطالق

القويم واإلنساين؛ ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

بني؛ ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ ،ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ،
ﭽﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﰙ

ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ

ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﭼ ،واإليامن باجلزاء

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﰙ
ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﭼ..

العادل..

ومتتد اخلصوصيات الزمانية واملكانية

والتمييز بني احلق والباطل ،والفكر

يف تكوين وبناء وبلورة الشخصية بكل

تزكى ،ومنها زكاة أو صالح وتطهري الفكر

كانت الشخصية حقيقية أو معنوية ،فردية

القويم واملنحرف ،وإتباع األقوم ،جزاء
والنفس والسلوك ،يعني رشاد الشخصية
وما قامت عليه من األسس والبناء واملوثق

ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ ،ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ،
هذه إسرتاتيجية النفس املطمئنة؛ ﭽ ﰉ
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وأفق االمتداد اإلسرتاتيجي امليتافيزيقي

ﰊ ﰋﭼ ،ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏﭼ ،ونتائجه املنظورة وغري املنظورة،
ومنه االستقرار النفيس واالطمئنان،

ومواجهة الزمان واملكان..

وتكمن البيئة واالختيار بني التمييز

العقالين واجتاهات النفس واختيار

أبعادها ضمن العمق اإلسرتاتيجي ،سواء
أو مجعية أو جمتمعية ،مع ما جتنيه من قيم،
تفرغه داخل سلوكياهتا وأنشطتها
وما ِّ
ومكتسباهتا وآثار ذلك اآلين واملستقبيل،

ونراه واضح ًا يف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

د .هاشم حسني نارص املحنك

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ..

الشخصيات والسلوكيات ،ومما تفصح

فاحللقات املتتالية واملتكاملة تنبثق

عن هذه الصورة وأبعادها النفسية ،ما ورد

تكن األنفس والصدور،
النفس ،وما
ّ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

مما حتمله الشخصية من فكر ،ومنحى
ومنحى السلوكيات ونتائجها ،والتفاعل

ص)،
التارخيي –احلضاري كشاهد بني ( َن ُق ُّ
َ
(أ ْن َب ِ
اء) ،ونتائج ذلك يف ما تكمله اآليات
املباركات..

وهو مما يعني؛ أن ال انقطاع بني الزمان

واملكان يف بلورة الشخصية ،ومؤثراهتا عىل

مستوياهتا الفكرية والعقالنية والنفسية
والسلوكية ،ولنا وقفة أخرى إن شاء اهلل

لبيان جوانب مكملة عىل وفق ما يسعه

البحث..

ونرى

فاعلية

اخلصوصيات

والعموميات املكانية والزمانية األخرى
يف بناء الشخصية وبلورهتا وما حتمله من

أبعاد نفسية ،جتمع ما بني املكان؛ (اجلنة)
و (األرض) ،وبني امتدادات الزمان عند؛
املايض واحلارض واملستقبل ،لبداية مرحلة

وهناية مرحلة ،والشخصية اإلنسانية

(آدم ،)وما أعقبه من امتدادات
بيولوجية –نفسية ،وتعدد وتنوع أشكال

يف قوله تعاىل :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ..

وما تكوين املناخ النفيس التارخيي،

إ ّ
ال التصميم التقويمي ملنظور الشخصية

ومكوناهتا اإلنسانية والسلوكية عرب
احلتمية املكانية والتوقيت يف حلقاته

التحولية..

وحراك مكونات البيئة من مجال وقبح
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نسبي ،والتحديات والتهديدات الفكرية

الرابط الوثيق بني االقتصاد واحلاجة من

ﮙﭼ ،وعمقها يف التأثري والنتائج

جهة أخرى ،ولنا نظرة تكميلية يف مبحث

واألداء ،وما يمثله؛ املكان والزمان ،وما

املبحث الثالث

والنفسية والسلوكية؛ ﭽ ﮗ ﮘ

عىل الشخصية ،وما ينعكس من السلوك
حيمالن من تفاصيل وعوامل مستقلة
وتابعة ،املنظورة منها وغري املنظورة..

الحق إن شاء اهلل..

بناء الشخصية النفيس وسبل آلية األداء

هي؛ ّ
إن ما يسبق األداء وتنفيذ املهام
َبدَ ُّ

واالختيار بالتمييز بني القويم

املخطط هلا ،حضور الشخص القيادي

الشخصية ،وما حتمله من مستوى قوة

يمتلك من قدرات وأهداف وغايات،

واالنحراف،

يمثل

مستوى

ثقافة

اإلرادة الفاعلة والعقالنية ،وطبيعة
استثامر الفرص ،وهو مما يمكن كشفه يف

قوله تعاىل :ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
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جهة ،والنفس وما تعانيه من ضيق من

املؤهل بكل أدوات وأسلوب التنفيذ وما
املجسدة للرؤى ومكونات الرسالة ،وما

يتطلبه من موارد برشية وجوانب مادية

ومعنوية ونفسية..

وتبدأ املقدمات من الكشف التدرجيي

ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

االستفهامي ومما يعنيه تقرير مضمونه

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

الستقراء أو تقرير للمؤهالت والقدرات

ﰆ ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

التنبيه وما يأيت من منبه ،والتحول التدرجيي

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

وبناء الفكر القويم واالستعدادات

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

النفسية ،ومنطلقها فلسفة وعلم السؤال؛

ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭹ ﭺﭼ..

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ولو تأملنا يف؛ ﭽ ﯹ ﯺﭼ،

وسياقها وما يسبقها ويعقبها ،لتحسسنا

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ..

ومما يعني ببساطة ،هناك عمل وآلة

د .هاشم حسني نارص املحنك

تنفيذ العمل ،وآلية العمل ،ومرونة وتتعدد

والتوجه الرسايل بالبناء النفيس –الرتبوي

وغري املادية ،والشخصية واستعداداهتا

املعجزة

أغراض النفع ،واستثامر وسائلها املادية

النفسية ومعرفة ما مطلوب من أداء

املعول
ووضوح ختصص العمل ،والكيفية ّ

عليها..

والتكاملية يف اآلية املباركة؛ الشخصية

املتمثلة بموسى ،وحتديد جهة اليمني،

اجلهة املباركة ،وحتديدها كجهة ختصصية
يشرتك يف أدائها عاميل احلركة والزمن،

واآللة املتوافرة املتمثلة بالعصا املؤدية

للنفع ومرونتها اجلامعة ما بني؛ أتوكأ،
وأهش ،وامتدادها النفعي ،املتمثل بمرونة

االستعامل وعقالنية األداء العايل ،املتحققة

واملوجهة باملآرب األخرى..

فض ً
ال عن عموميات عملها ،جعلها

اهلل تعاىل وسيلة لإلعجاز ،وهبذا كان

االستفهام تقريري ًا وللتوجيه والتوجه
واالنتباه إىل حتديد املعجزة املتمثلة؛ باليد

اليمنى ،والعصا ،ويتهيأ باستعداده العقيل
والنفيس والروحي ،لتلتقي واستيعاب

النبوة
املعجزة ،لتكون له وسيلة إثبات عىل ّ

عند طغيان السحر ومكر كل ساحر،

املقنع ،والرشوع يف نرش رسالة التوحيد..
واملصداقية

بيان

آلية

واالستعداد النفيس؛ ﭽﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ ،ويظهر اخلوف
 Phobiaيف علم النفس عىل إنه(:((1
	-اخلوف الطبيعي..

	-واخلوف أو اخلواف النفيس املريض..

وبطبيعة احلال ،هنا اخلوف الطبيعي

املادي وغري املادي والنفيس ،املتمثل يف
اإلنسان السوي ،وقد يكون اخلوف:

	-مما يتمثل يف دواخل اإلنسان؛ (بمعنى
اخلوف من اليشء)..

	-واخلوف عىل ما يتمثل أمامه؛ (بمعنى
اخلوف عىل اليشء) ،من باب احلرص

والوقاية..

( ((1راج��ع :د .عبد املنعم احلفني /املرجع
نفسه /ص .116- 114
•د .هاشم حسني ن��ارص املحنك /علم
النفس يف هنج البالغة /املرجع نفسه/
ص.209-205
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	-وقد يكون اخلوف بمعنى؛ (نتيجة ما

أو ما ُيكلف به ،وما يتطلب من صالحيات

والنتيجة الطبيعية املبنية عىل األسس

بأفضل وجه وبانسيابية وفاعلية ومرونة،

يرتتب من أو عىل اليشء مستقب ً
ال)،

السوية ،هي االستعداد النفيس

وهو مما يتضمنه وباملنظور احلديث ،إشارة

يتطلبه املوقف من اختيارات وما يالئم

وكان دعاء موسى :ﭽﯗ ﯘ

التوعوي والرتبوي للشخصية ،وما

بموضوعية الختاذ القرارات ،وبمراعاة

األبعاد النفسية وما يؤثر عليها..

	-وربام مجع اخلوف بني ما تقدّ م ذكره..

إىل علم النفس التنظيمي..

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ.

وكأنه باملفهوم احلديث ،تنفيذ

القوة واالستعدادات
وهو ما يبني
ّ
النفسية الداعمة للمك ّلف بحمل الرسالة

وذلك للوصول إىل استعداداهتا الفكرية

مستمدات املعلومات الداعمة ،واملستقاة

لربنامج تدريبي وتأهييل للشخصية،

والنفسية حلمل هذا الثقل العظيم ،الرسالة
اإلهلية بدالالهتا وما يثبته بالدليل القاطع

وبموضوعية إيصال املعلومة..

والبدّ أن تنطلق الرسالة بطمأنينة

من الذات السوية ،ومن خالل املعرفة
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مناسبة لتحمل املسؤولية وأداء ما مطلوب

واإلحاطة باليشء؛ ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ

والتوجه بوضوح اهلدف
ﮮﭼ،
ّ
والغاية؛ ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ..

الساموية العظيمة ،والنابعة من دقة ونقاوة

من مصدر الرسالة السمحة ،ومن مجيل ما

حيمله هذا الدعاء الوارد يف القرآن الكريم،
هو اجلمع بني:

(صدْ ِري)..
	(-اشرْ َ ْح) َ
	َ (-ي ) َ
(أ ْم ِري)..
سرِّ ْ
(عقْدَ ًة) (لِ َسانيِ )..
	ُ -

	-ويقابله ونتيجته؛ ( َي ْف َق ُهوا َق ْوليِ )..

وما أعظمه من تكامل بني اجلعل

والبدّ من منح الشخص املكلف

التكويني واجلعل الترشيعي وما يرتتب

لتحمل أعباء األعامل
واالمتيازات الداعمة ُّ

مؤهالت لربنامج تربوي وتعليمي عظيم

بأداء عمل ،الفرص واملؤهالت السليمة

عليه من تكاليف ،وما أعظمه من

د .هاشم حسني نارص املحنك

لبناء الشخصية؛ النفسية والسلوكية،

الفكرة ،ونتيجتها فهم القول أو املعلومة

وتتابع وصلها ووصوهلا لألهداف

َ
املخاطبني وبام حتمله نفسيتهم
جتمع
مع ُّ

وسبل آلة وآلية األداء والتقييم والتقويم،
الدنيوية املمتدة يف إسرتاتيجياهتا إىل العامل
األخروي ،ومما يعني أن؛ ال خطأ وال

تضحية وال انحرافات وال رضر وال

رضار..

وما ال ُيرس يف األمور املادية وغري

املادية ،إ ّ
ال أهم السبل لتحمل الشخص

القيادي والرسايل ،وتكامله مع السعة
واحللم والصرب ،وخصوص ًا التكليف

العظيم للرسالة الساموية ،وما يالقيه
حمَ َ لت الرسالة املبنية عىل البعد اإلنساين..

وبتجمع هذه األبعاد الرئيسية
أو الرسالة،
ُّ
من استعدادات واعية الستيعاب ما تتلقى

من مضامني الرسالة اإلهلية ،وهو مدعاة

التأمل يف عظمة وإعجاز القرآن الكريم،
والتأثري النفيس السوي عند وصول

الفكرة ،وسالمتها الداللية واملفاهيمية..

وألسبقية ما وقع بينه وبني

املخاطبني ،قد ال يكون مصداق ما يأيت به

موسى عندهم ،وذلك نتيجته احلواجز
النفسية ومعوقات اجلهل املؤدي لضعف

التأثري الفكري والنفيس فيه..

وتكاملها حينام ينطلق اللسان يف

لذا كان من متطلبات التعزيز وفرص

االستعداد لسامع ما حيقق املسار القويم،

مع هدى الرسالة والدعوة للوحدانية؛

إيصال الفكرة أو املعلومة بام ال يعيق

وال يؤدي إىل التأزم النفيس الستقبال

الرأي واملعلومة بموضوعية وعقالنية..
وبالشجاعة

واإلقدام

وأسلوب

إيصال املعلومة بدقة معانيها ودالالهتا،

من األمور التي يتطلب أن تتصف به
شخصية القيادي ،وكل ما تقدّ م من؛
السعة واليرس والنطق ،بام هو ٌ
حق إليصال

إيصال املعلومة والتنويع والتكامل القيادي

ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﭼ..

وهو ما يمثل يف العلوم اإلدارية

املعارصة،

طلب

تعدد

املستويات

ومعاجلة املواقف واألدوار اإلدارية وما
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يتطلب التوسع يف الصالحيات ،ودعمها

وهتيئة االستعدادات النفسية ،بعد

هبا ،وأسباب طلب هذه الصالحية ،التي

واملكمل له اجلعل الترشيعي،
املقابل له
ِّ

بمتطلبات تنفيذ األعامل املوكلة أو املكلف

تتطابق مع متطلبات املسؤوليات وتنفيذ

العمل بحسب ما خمطط له ،فال يمكن
تنفيذ خطة بال توافر ما يدعم آلياهتا
التنفيذية من الشخوص واجلوانب املادية
وغري املادية واالستعدادات بكل أشكاهلا

املتكافئة وبالتوازي مع خماطر املهمة..

وما كان من اخلالق جل جالله إ ّ
ال

أن؛ ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ،

لكون ال تنفيذ وال أداء حقيقي وال
حتمل املسؤوليات ،بال وجود مؤهالت
داعمة وصالحيات حتقق نجاح انسيابية

ما مك ّلف به ،وبحراك ما يدعم التنفيذ
واألداء بال قيود تعيق ما مطلوب ،وهو

ما هيتم به ويعاجله؛ علم النفس التنظيمي

324

وعلم االجتامع التنظيمي والسلوك
التنظيمي ...
(((1

ً
فضال عن ما تقدّ م راج��ع :د .جابر عبد
(((1
احلميد ج��اب��ر /علم النفس ال�ترب��وي/
دار النهضة العربية –دار االحت��اد العريب
للطباعة /القاهرة /مرص.1977 /
•د .ب��در الدين عامود /علـم النفــس يف

ما محلته الشخصية من اجلعل التكويني
ليكون وحدة األوامر باألداء سيد املوقف،
واآللية التنفيذية ال تأخذ جمراها إ ّ
ال باألمر

املدعوم بالتخويل أو الصالحيات،
والعمل بمقتضاها يتم بوحدة األوامر

وأوضح وأدق ما مطلوب من أداء؛

ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ.

فالواضح؛ األمر مع حتديد الشخصية

املكلفة باألداء ،واهلدف املرسوم ضمن ما
القرن العرشين /ج /1من منشورات احتاد
الكتاب العرب /دمشق –سوريا.2001 /
•د .فاخر عاقل /علم النفس الرتبوي/
دار العلم املاليني /بريوت /لبنان /ط/6
.1980
•جي .ف .دونسيل /علم النفس الفلسفي/
ت��رمج��ة سعيد أمح��د احلكيم /ط /1دار
الشؤون الثقاف ّية /بغداد /العراق.1986 /
•وليم و .المربت ،ووالس أ .المربت /علم
النفس االجتامعي /ترمجة د .سلمى املال/
دار الرشوق /بريوت –لبنان.1993 /
•و .م .أونيل /بدايات علم النفس احلديث/
ترمجة د .شاكر عبد احلميد /دار الشؤون
الثقافية العامة /بغداد /العراق.1987 /

د .هاشم حسني نارص املحنك

خمطط له ،واجلهة املطلوبة وأسباب التوجه

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ.

واخلطط والوعي باألسباب ِ
املوجبة للقيام

باستقرار موسى النفيس ،ومدى ما

هلا ،وهو دليل عىل رضورة وضوح اهلدف
بالتنفيذ ،ومدى أمهية املرونة واالنسيابية
املتمثلة بالقول اللني ،فض ً
ال عن ما متتلكه
اآلية من:

ومما أراه هنا هو اهتامم اخلالق عز وجل

مطلوب من انسيابية تنفيذ القرار للوصول

إىل اهلدف املنشود ،ويف مقدمته رىض اهلل
جل جالله ،وبتكاملية األداء اجلامعي

	-نظام االتصاالت املتكون من املرسل

وتوقيته والدقة املطلوبة ،والدليل ﭽﮰ

وسالمتها وما متتلك من مقومات دقة

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

والرسالة والقناة املوصلة هلذه الرسالة
اإليصال..

	-واملرسل إليه بصفة الفرد -اجلمعي؛
الفرد فرعون؛ وممكن أن متتد إىل غريه
بصفة املوعظة والتقويم بالنبوة ،وما
يرتتب اجتاه كل طاغية يف أي زمان

ومكان ..واجلامعي املتمثل بقوم

فرعون ،واملحتوى واللغة التي حتملها
الرسالة ،والنتائج والتغذية العكسية،

بام فيها التوقعات..

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ..

وما الغضب  Angerيف علم

النفس إ ّ
ال استجابة انفعالية قوية نتيجة

مواقف التهديد ،أو هو رد الفعل عىل

املوقف اخلطر املهدد ملستقبل املجتمع
واإلسرتاتيجية الرتبوية ،وأمده قصري وقد

يكون هجومي ًا(..((2

والبناء النفيس للشخصية ،وما يرتتب

موجه وإنساين،
والغضب هنا
ّ
والدليل غضبان أسف ًا ،وهي أمجل رسالة

تبينه اآلية املباركة؛ ﭽﮠ ﮡ ﮢ

( ((2راجع ً
مثال :د .هاشم حسني نارص املحنك/
علم النفس يف هنج البالغة /املرجع نفسه/
ص.219- 214

عىل التنفيذ من دقة آلية األداء ،وما مؤرش
عىل مكانته يف اآليات الكريامت ،وهو ما

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
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نفسية داللية بليغة وبالغة وممهدة لتأنيبهم

ويتضح جانب من هذه الصورة

موسى املنبثق من األسف عىل موقفهم

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

وتوبيخهم عىل ما فعلوا ،ويجُ ِّسد أمل
وما اقرتفوه بسبب تغري املنحى الفكري
غري املوضوعي ،وما عبدوه من دون

اخلالق عز وجل ،وأعقبها –كام جاء يف
اآلية الكريمة –باالستفسار امليلء بالعتب

وأسلوب التقريع الضمني ،واملؤمل نفسي ًا..
وهنا مما يظهر متطلبات السلوك

القيادي وتالمحه مع الناس ،واإلقدام
املدروس عىل وفق ما يتطلبه املوقف،

والنشاط والتأثري النفيس املرتتب عليه
ولكل مستوياهتم ،وفيام إذا كان فردي أو

مجاعي..

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ.

املوجه واملؤثر
وكان أداء السامري
ِّ

بسلبيته ،واملسيطر عليهم من خالل فجوة
اجلهل عىل السلوك اجلمعي ،ودليله؛

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩﭼ..

وهو يوضح استقرائي ًا ،ما خطورة

السلوك اجلمعي أو السلوك االجتامعي

 Social Behaviorاملبني عىل اجلهل

وللسلوك والدور الناشئ عن املرحلة

وما يشمل من املؤثرات السلوكية،

والقدرات عىل استغالل الفرص يف

مع اجلامعة ،ومدى خطورته عندما

وما يتيح املوقف الستخدام القابليات
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والسلوك حينام؛ ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

مآرب منحرفة ،وتوجيه أو حتريك الرأي

العام والسيطرة عليه بالعواطف من

الفجوة السانحة املبنية عىل اجلهل والفقر
والتنشئة االجتامعية ،ليغيرِّ

بمنحرف

الفكر نفسية اآلخرين وينجر ذلك عىل

سلوكهم اجلمعي..

وما يكون ناجت ًا عن معطيات االندماج
يصل إىل مرحلة أداء السلوك املنحرف

..Deviant Behavior
املبحث الرابع

الشخصية بني املايض واحلارض واملستقبل

للرتابط بني تاريخ أو مايض اإلنسان

وحارضه ومستقبله ،السبل الكفيلة يف

د .هاشم حسني نارص املحنك

بناء الشخصية برتاكم حيثياهتا ومتاسك

النفسية ووجودها ،عىل وفق أسس من

شأهنا أن ختلق دالالت وحمفزات الثقة
بالنفس ،يعني هناك موطن واضح،
ومعلومات داعمة تنبع امتالء ووضوح

الصورة وحمتواها..

مجة ،منها
وقد يبني احلدث ،أمور ّ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ.

وللربط بني أحداث املايض واحلارض

واملستقبل بالنسبة لشخصية ،هلا أبعادها

وأمهيتها وعمقها الداليل النفيس وبلورة
الشخصية ،وجانب من ذلك ،ما هيتم به
علم النفس النامئي أو النشوئي ،وعلم

مشبعة باخلربات والتجارب
تأهيلية
ّ
واإلحاطة باحلياة عموم ًا ،وبالتأهيل

يتكون من احلاالت والعمليات النفسية

بأول وعن كثب ،ورؤية كل ما خيوضه

بتعاقب مراحل نمو الشخصية..

القيادي لألمة ،ومعايشة األحداث أول
اجلربوت والظلم واالستعباد واالستبداد

وامتهان اإلنسان بأبشع الصور ،واملتمثلة

النفس البيئي ،وحتى البيئة النفسية ،وما
واخلصائص الشخصية لإلنسان ،مرور ًا
فالطفولة هيتم هبا علم نفس الطفولة،

ومرحلة املراهقة هيتم هبا علم نفس

بالسلوك الفرعوين ،وما عايشه موسى

املراهقة ،ومرحلة الشباب هيتم هبا علم

مما وضحته أبعاد اآليات الكريامت:

علم نفس الرشد ،ومرحلة الكهولة

بكل تفاصيله الدقيقة ومنها النفسية ،وهو
ﭽﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

نفس الشباب ،ومرحلة الرشد هيتم هبا
والشيخوخة هيتم هبا علم نفس الكهولة
والشيخوخة ،وهكذا(.((2

( ((2ينظر يف املراجع السالفة الذكر ،ومنها:
راجع عىل سبيل املثال:
•د .عبد املنعم احلفني /املرجع نفسه.
•د .أسعد رزوق /املرجع نفسه.
•د .فاخر عاقل /معجم علم النفس /دار
العلم للماليني /بريوت –لبنان.1977 /
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ويظهر جانب آخر يف اآلية املباركة،

الوظيفي وموقعه من اهليكل التنظيمي

وجانب مما هيتم به؛ علم نفس الشخصية

كبريا ،مع متطلبات معرفة ما مطلوب

وهو عالقة موسى باألرسة واملجتمع،
والذي يعتني باخلصائص النفسية لدى

الفرد كام هو عليه ،الطبع واملزاج ونمط

السلوك والنشاط العصبي العايل والدوافع
والقدرات واحلوافز وما إليه فض ً
ال عن

العوامل املؤثرة فيها..

من ختصص وما مرتتب عليه من تقسيم
العمل ،سواء كان ترشيعي أو تنفيذي أو

قضائي ،لتنفيذ األعامل املرسومة عىل وفق
ما خمطط له ،للوصول إىل األهداف بأرقى
وأفضل النتائج..

وعلم النفس االجتامعي وباخلصوص

مر به
واالستعراض التارخيي لمِ ا ّ

تفاعل الفرد مع املجتمع ،بام فيه الفرد

التحديات حتى ال ُيقتل ،بحسب ما ورد يف

ظواهر النفس الناشئة عن ما يتم من
واجلامعة الرسمية وغري الرسمية ،وهيتم

بالقيم والتقاليد واملعتقدات والرأي العام،

وما تأثريه عىل سلوك اإلنسان..

وأيض ًا هو مما يدلل –كام تبني –عىل

أمهية املؤهالت والقابليات واإلمكانيات
والقدرات والرغبات ،فض ً
ال عن ما يتطلبه
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لكل نشاط ،مهام كان حجمه صغريا أو

من منح الصالحيات ،مقابل حتميل

وحتمل املسؤوليات..

موسى من والدة وأساليب احلامية من
مضمون اآليات الكريامت ،و بعد كل هذا
التأهيل واالستعدادات املادية وغري املادية
والنفسية واملعلوماتية املتمثلة يف مضامني

الرسالة الساموية ،النتيجة العظيمة التي
خصها اهلل سبحانه وتعاىل بموسى؛

ﭽﮖ ﮗﭼ..

وهبذه النعم واالختيار وما خصه

جل جالله ،إ ّ
ال لتحمل مسؤولية الرسالة

كام يف املبدأ اإلداري؛ (أطلب املستطاع

العظيمة ،واخلاصية متثل قوة الرسالة وقوة

اجلعل التكويني وتكامله وتوازيه مع

وبحسب ما مطلوب من وصف وظيفي

لكي تطاع) ،واملستطاع ال يكون إ ّ
ال بوجود
اجلعل الترشيعي ،وما يتطلبه من التحديد

بناء الشخصية الرتبوية القيادية الرسالية،
وما يتطابق مع مواصفات شاغل الوظيفة

د .هاشم حسني نارص املحنك

املحددة ،وهو أرقى مضامني لعلم النفس

أو املهمة واآللية املتوافر ،ﭽﮙ ﮚ

وما يتضمنه من وظائف وتناغم ما بني

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

القيادي ،وتأخذ هندسة املوارد البرشية
اإلنسان وما يزاوله من أنشطة ووسيلة
األداء املتاحة ،و(اصطنعتك) من مصاديق

ما يتوجب من مطابقة اجلعل التكويني مع

اجلعل الترشيعي يف كل املضامني..

واص َطن ََعه:
وورد يف (لسان العرب)؛ ْ

اتخَّ َ ذه .وقوله تعاىل :ﭽﮖ
ﮗﭼْ ،تأويله اخرتتك ِ
إلقامة ُح َّجتي
وجعلتك بيني وبني َخ ْل ِقي حتى صرِ ْ َت يف
اخلطاب عني والتبليغ باملنزلة التي َأكون

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮭ ﮮ ﮯﭼ..

واملقابلة بكل حمتوياهتا؛ بني (اآليات

اإلهلية العظيمة) ،و ﭽﮥ ﮦﭼ بام فيه

إدعائه اإللوهية والربوبية؛ هذا السلوك

القيادي اجلارف املدمر الناجم عن الوقع
الفكري املنحرف وامتداده يف االنجراف
إىل االضطراب النفيس اخلطر..

فال يستقر ويسيطر عليه إ ّ
ال بالعالج

النفيس وقوة الكلمة؛ ﭽ ﮪ ﮫﭼ البعيد

َأنا هبا لو خاطبتهم واحتججت عليهم؛
وقال َ
األزهريَ :أي ربيتك خلاصة َأمري

تقربه بنفسية ،هلا استعدادها من اإلنصات
ِّ

وبعد كل هذا البناء للشخصية القيادية

يكون هناك رد فعل ال حيمد عقباه عىل

امتلكت من مبادئ واستعدادات وقدرات

التشويش عىل املعلومة أو إعاقة وصوهلا..

الذي َأردته يف فرعون وجنوده(..((2

الرسالية السوية الرصينة املتكاملة ،وما
ودوافع وحوافز..

وما حتقق للشخصية من مواصفات

تتطابق أو تتكافأ مع متطلبات الوظيفة
( ((2ابن منظور /لسان العرب /ضمن كلمة
(صنع).

عن الغلظة واجلفاء والشدة ،وفلسفته أن
ومراجعة النفس عىل انحرافاهتا ،دون أن

مجيع األطراف ،واحليلولة دون تشويه أو
لكن استباق احلدث للحيطة واحلذر،

أظهر عامل اخلوف السوي الذي متثل فيام

ورد يف خطاب كل من موسى وأخيه

للخالق عز وجل ،وما حتملهام املسؤولية
القيادية من استقراء الواقع املتأثر بام سبق
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من خملفات املايض ،ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ومنتهاها السالم بكل مكوناهتا الفكرية

فض ً
ال عن كون اخلوف نابع من

غالب ًا حلقائق األمور واإليامن باملحتوى

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ..

استحضار واستقراء املايض واحلارض

وتوقعات املستقبل ،واالستقراء يمثل

قوة الشخصية ،ومتاسك بناء النفس-
الشخصية ،ومتاسك املكونات النفسية-

املعلوماتية..

والبناء الثقايف بكل ما تتضمنه ،وامتداداهتا
التارخيية ،واآلفاق اإلسرتاتيجية..

وما التهديدات النامجة عن الكذب،

وما له من املخاطر النفسية املنبعثة عن

منحرف وملوث الفكر ،لترسي عرب

وأعظم تعزيز وقوة استقرار ومنتهى

وتتجسد بالسلوك املنحرف
النفس،
ّ

واإلقدام ،ﭽﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ

الضعف يف كل جسد ،وعالجه النفيس

ما حتمله من حتديات وزرع الثقة بالنفس

واملد ِّمر واملكون للفجوات التي تولد

ﯣ ﯤﭼ ،ومعهام بالتأكيد الراسخ

يف حتديد مواطن الضعف واستالله

رب مطلق العظمة ،التي ال تواجهه وحتده

إىل جمريات احلياة؛ ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

واألمل واملخاطبة ،وبالتعزيز القادم من

قوة وقدرة..

ومواجهة احلقيقة ،إلعادة منظومة الصدق

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ..

ونتيجة التعزيز وزرع الثقة بالنفس

فالكذب وباخلصوص الكذب املريض

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

وقلق نفيس ،حتى عىل مستوى الذات،

ورباطة اجلأش واالستعداد؛ ﭽﯦ
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والنفسية واملؤثرات السلوكية املجسدة

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ.

 pathological lyingمنتهاه عذاب
العتبارات جمتمعية وأخالقية ومنطقية
وإنسانية ،وحمدداهتا الدنيوية واألخروية،

هذه االنسيابية العظيمة املنبعثة من

ويعني ما هلا من عمق اسرتاتيجي خطر..

املشاعر اإلنسانية والعقول السوية،

بالتحول واجلربوت والطغيان والظلم،

النفس اخليرِّ ة املطمئنة ،مستهدفة نبل

وما يلحقها من املخاطر والتهديدات

د .هاشم حسني نارص املحنك

بمؤرشه ومؤثر الكلمة النفيس ،املتمثل

بوقع السؤال؛ ﭽﰉﰊﰋﰌﭼ..
وإلضعاف موقف الرسالة وحامليها،

كان األسلوب النفيس يف حتجيم الشخوص

ﰚﰛﰜﰝﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

والرسالة ،واملحددة بربكام؛ الرب (عز

ﭰﭼ..

فرعون إلضعاف املوقف والشخصية،

من تغيري اخلطاب ومدلوالته ،من أجل أن

وجل) وموسى وأخيه ،وتفاقم حماولة
وذلك يف خماطبة موسى..

فام كان من موسى إ ّ
ال أن ّ
حطم

وما جرى من قطع فرعون ملوسى

ال يتأثر احلضور فكري ًا ونفسي ًا وسلوكي ًا
وعقائدي ًا ،فض ً
ال عن ما يدللـه عىل مدى

ما حاول فرعون حتجيم َم ْن ال يحُ ّجم،
وحتديد القوة التي ال تحُ دد ،بام حيمله من

وجربوت فرعون عىل املستوى النفيس،

املؤمنة املطمئ ّنة الواسعة اإليامن واملرتامية

النفيس –التارخيي..

ثبات العقيدة وعقيدة الثبات ،وثقة النفس

اآلفاق؛ ﭽﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ ﰖﭼ..

تأثري هذه املحاورة وامتصاص طغيان
وهو بذاته عالج جلانب من مرض فرعون
وما كان من موسى إ ّ
ال أن يستثمر

الفرصة الثمينة ملواجهة التحديات ،وبطرح

وبيان اجلعل التكويني؛ ﭽﰑ ﰒ

أعمق الطروحات الفكرية العقائدية ذات

ﰖﭼ ،وبيانه للقوة األخالقية الب ّناءة

علم النفس الفلسفي Philosophical

اإلنسان ،ومنه التكوين النفيس ومستوى

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﰓ ﰔﭼ ،واجلعل الترشيعي؛ ﭽﰕ

واهلادفة النتظام احلياة بام فيها كيان

بناء الشخصية ،وهو بذاته يدخل ضمنه

اجلوانب النفسية بكل تفاصيلها..

فام كان من فرعون إ ّ
ال أن ﭽﰘ ﰙ

الطابع الفلسفي ،وما تضمنته من أبعاد
 ،Psychologyﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ..

وما يظهر من مجالية هذه البيئة،

وجانب منها البيئة النفسية ،وما تأثري هذا

331

املضامني النفسية يف سورة طه

اجلعل ،وما نتفحصه من االنسيابية يف

البيئي ،والفلسفة احلياتية ومنها ما يمثل

بتكوينه أزواج ًا ،وما حيققه من أمن غذائي

وفروعه املتنوعة..

التتابع املبتدأ باألرض حتى امتثال النبات

وأمن نفيس ،وهو جانب مما هيتم به علم
النفس االقتصادي ،وتعاظمه يف حتقيق
الذات عىل وفق هدى الترشيع اإلهلي..

وما أروع الطمأنينة واالستقرار

النفيس حينام يتواصل بالتنمية املستدامة؛
ﭽﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

والعامل النفيس اجلميل بطمأنينته الذي

ﭺ ﭻﭼ يعني تواصل العطاء واخلري

واإلنسانية ،وتعدد أشكاهلا املادية وغري

إذا كان بحسب سياقه الفكري القويم

جيمع بني احلاجة بكل منابعها األخالقية
املادية والنفسية ،وتعدد أشكال السعي

وما يدعمه اإلشباع األخالقي للحاجات،

وسوي النفس وقويم السلوك..

(ج َع َل)،
إلشباعها ،وجانب مما يتمثل يف؛ َ
( َل ُك ُم)( ،الأْ َ ْر َ
ض)َ ( ،م ْهدً ا)..

الفلسفي ،ما ورد يف قوله تعاىل :ﭽ ﭾ

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ ،وآلة وآلية

ﮅﭼ ،وحراك اجلعل التكويني إىل ما

وتكاملها العميل والواقعي عند؛

احلياة

املتجددة

بطاقاهتا

وبدائلها

املستدامة؛ ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ ،وهو

الداعم للتنمية املستدامة والتطوير بكل
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أشكاهلا وتكاملها؛ ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ومما يشمل مضامني علم النفس

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
وراء الطبيعة..

ومنه اإلصغاء املشفوع باالستعدادات

أمر
النفسية الستقبال املعلومات،
ٌ

رضوري والبدّ منه ،وهو ما يعاجله

ﭯ ﭰﭼ ،ويف كل مكوناته تشخص

علم النفس الرتبوي Educational

والعمومية،

وتربية وتعليم ،واالهتامم باجلانب املعريف

النفس والبيئة والفطرة والسلوك ،واملتغري
والثابت،

واخلصوصية

والذاتية واملوضوعية ،ويربز ضمنها أمهية

توزيع األدوار املثمرة والتخصص والتنوع

 psychologyوما يتخلله من تعلم
والصحة النفسية والعقلية واجلسدية..

ومن عوائق تنفيذ اخلطط الرتبوية

د .هاشم حسني نارص املحنك

القويمة ،ما حيمله حاجز وطغيان

تتحول فيه االسرتاتيجية املوضوعية

الطغيان بينه وبني ما حتمله احلقيقة من

وقدراته العقلية والعقائدية –اإلنسانية،

اجلربوت والعزة يف اإلثم ،ومما حيول
متطلبات التحليل املوضوعي والعقالين
والتوجه لإلصغاء
واالستعدادات النفسية
ّ

والتفاعل املنتج..

والعقالنية إىل ما يخُ رجها عن مفاهيمها

ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ..

وال يكون الكيد واملكر أو خالف

ذلك ،إ ّ
ال بدراسة األجواء ونفسية اآلخر

ومن صوره امليدانية ما جاء به

واملحتوى الفكري والنفيس والسلوكي

الرسالة الساموية؛ ﭽﮇ ﮈ ﮉ

وقول فرعون هذا وما مجع ،يفتقر للرؤى

موسى من تبليغ فرعون وقومه بعظمة
ﮊ ﮋ ﮌﭼ ،لذا ﭽ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ..

له ،والتوقعات املستقبلية لردود األفعال،
العقالنية وحمتوى الرسالة واالستعدادات
الفكرية واألهداف ا ُملحكمة..

ومل ُيسعف استعدادات فرعون

ومن احلضور العقائدي الفاعل ،وقوة

وبالغة االحتجاج والدالئل ،إ ّ
ال قوله؛

وما متليه من عظيم واتساع مساحة الثقة

الفكرية

والنفسية

وقوة

شخصيته

ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

الرسالة ووضوح اخلطاب والدالالت،
واملبتغى؛ ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﯣ ﯤ ﯥﭼ..

ﮫ ﮬﭼ..

لكن اجلهل انربى يصارعه العقل،
ّ

وكانت حماولة لتمييع احلقيقة،

أو يفصح عن ما يتجه به ويقوده العقل

موسى ،وعمق التأثري الفكري والنفيس

ومؤرشه توجيه التحذير من خطورة

والتخفيف من قوة احتجاج وأدلة
حلقيقة وجود اخلالق عز وجل ووحدانيته،

فإرجاء املحاورة املوضوعية ،ملكان وزمان

بالعلوم واملعارف والدراية والتنوير،
االنصياع لألهواء واالفرتاءات..

وما كان من عالجات موسى
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إ ّ
ال بأسلوب الصدمة النفسية العالجية
للسحرة ،ووقع روع أو هول ذلك يف

نفوسهم ،ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﭼ..

ﰅﭼ..
علم

ومما يدخل بعالجاته هنا ،هو
النفس

االجتامعي

Social

ونتيجة قوة كشف احلقيقة ،ومؤثراهتا

 Psychologyالذي ُيعد أحد فروع علم

والتنازع بني السحرة ،وبيان الضعف

ضمن مواقفهم االجتامعية والثقافية ،أو

النفسية ،أن وقع االنقسام واخلالف
واهلوان يف براهينهم وطروحاهتم،

وشعورهم به ،واخلوف من فرعون لئال
ينكشف أمامه ،وهو يمثل الضغوط
النفسية الكبرية ،وما أدى إىل خفض
املعنويات والثقة بام حيملوه من أفكار

الشعوذة ،وكان مرده تراجع الثقة بالنفس

وما حيملون من كيد السحرة..

النفس ،كونه يعتني بدراسة سلوك األفراد
يدرس سلوك اجلامعات وما تؤثر عىل نمو
الشخصية والتفاعل االجتامعي ،ومعه

يقف جنب ًا إىل جنب علم النفس الرتبوي
وعلم االجتامع(..((2

وذروة املواقف وجمرياهتا النفسية

تظهر عند:

•ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

واملؤدى أن كان سلوكهم وانعكاساهتا

ﭙ ﭚ ﭛﭼ ،وتزامن معه ،وأعقبه

أن يؤمنوا برب موسى ،إن فشلوا

املرئي واملسموع وما محل من استقراء

يف ظل هذه الضغوطات ،وقرروا رس ًا

334

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

باستعراض سحرهم ،وكان عدم الكشف

عنه خوف ًا من انعكاساهتا عىل الرأي

اجلمعي اجتاههم وضغوطات جربوت
وطغيان فرعون ،حيث ﭽﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

التحدي املادي وغري املادي والنفيس،

احلدث والدالالت ،وتواصل الثبات
والثقة بام يستمده من املعجز اإلهلي

( ((2راج��ع :د .عبد املنعم احلفني /املرجع
نفسه /ص.312
•د .هاشم حسني نارص املحنك /علم النفس
يف هنج البالغة /املرجع نفسه /ص-228
.231

د .هاشم حسني نارص املحنك

الداعم لدعوة الوحدانية واحلقائق

•والنتيجة احلتمية ،وقوة ودليل التأثري

•وبكل ما حيمله موسى من الدعم

التي ال مناص منها ،ﭽ ﮋ ﮌ

ﭽﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

وأقوى وقع نفيس مجاعي حينام أذهلوا

الثابتة..

اإلهلي والثقة واالستقرار النفيس؛

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ..

النفيس من إحقاق احلق وبيان احلقيقة

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ..

السحرة الناس بسحرهم ،وحلقه هيمنة

وهلول املوقف الفيصل بني احلق

ورسوخ احلقيقة من موقف نفيس أقوى،

الرسالة الساموية ومستقبل األ ّمة يف حينها،

اإلهلية ،وحلقه وقع نفيس أعظم ،حينام

والباطل التي س ُتبنى عليه النتائج ومستقبل
وما حييطها من جربوت وطغيان..

حينام حتولت عصا موسى لتثبت املعجزة

لقفت ما صنعوا السحرة ،وتكاملها مع

•وحرص ًا منه عىل ما تكون عليه النفس

الوقع النفيس ملعجزة اليد البيضاء ،وما

سلوكيات الناس ،وافتتاهنم بام يخُ ّيل

بالسجود اعرتاف ًا ،والشهادة باإليامن برب

املجتمعية ووطأهتا ووقعها عىل
من سحر السحرة ،ربام كان مؤداه؛

ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ..

عرف السحرة أنه ليس بسحر فأذعنوا

هارون وموسى..

•وعند دحض الباطل ودوي الوقع

•ولتواصل الثقة بالنفس والطمأنينة

النفيس اجلامعي واملجتمعي ،وما خلفه

ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ..

فسقط القناع وسقط الباطل ،وخال

عىل ما سينجم عنه نتائج هذا املوقف،

من فراغ سيطرة عليه كلمة احلق،

•وآلية اإلثبات وثبات إحقاق احلق ،جاء

ما يف يد فرعون ،فحاول شغل هذه

وتنفيذ ما ورد من قرار إهلي ،ﭽﭸ

الصاعقة يف النفوس ،أراد أن يضع

القرار احلاسم وبثبات وطمأنينة النفس

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﭼ..

الفجوة العظيمة ،وقطع مؤثرات هذه
احلد بالسطوة واجلربوت والطغيان

األعمى؛ ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
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ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ

التوقيت النفيس املناسب للجزاء ،فحينام

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ووقع يف النفس البرشية من العقوبة ،ال

لكن األعظم قوة يف احلق ،حينام مل
• ّ

رادع ،حتى لو كانت العقوبة تودي بحياة

القدرات ،ومل يكن لردع العقوبة

وبشكل عام هو ما هيتم بدراسته علم

ﮢﮣﮤﮥﮦ

تكون احلقيقة واالستجابة هلا ،أعىل صوت

ﮭ ﮮ ﮯﭼ..

يكون للعقوبات مهام تعاظمت أي تأثري

يكن للطغيان أذن صاغية ممن هلم
صدى ووقع يف نفوسهم ،إذ ﭽﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

النفس اإلداري وعلم النفس اجلنائي

وعلم النفس القضائي ،وبالتحديد

نظام املكافآت والعقوبات وسياساهتا

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ومتطلبات توقيتاهتا واملعني بالعقوبة و َم ْن
ا ُمل ِ
عاقب وقدراته املتوافرة ومكان العقوبة

ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

واإليامن واملوقف(..((2

ﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓ

املتجيل فيه احلق وانتصاره عىل الباطل،

ﰝﭼ..

جتىل هلم احلق وأسلموا ،ومواصلته البدّ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
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اإلنسان..

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

واملحتوى الفكري ومستوى الوعي

ﰇﰈﰉﰊﰋﰌ

بعد هذا املناخ املفعم بجاللة املوقف

ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﰙ ﰚ ﰛ ﰜ

وما زرعته من الثقة العارمة يف نفوس َم ْن

وهو دليل عىل قوة اإلرادة اإلهلية

احتج به موسى
والدعم الفكري الذي
ّ
ومعجزاته ،الداحضة لكل ما يؤتى الباطل

من قوة وجربوت وسطوة..

وهنا البدّ من اإلشارة إىل أمهية

من محاية هذا اإلنجاز وتواصل قوة وقعه

النفيس ،ومحاية حقوق اإلنسان وعيش
( ((2د .هاشم حسني ن��ارص املحنك /علم
النفس يف هنج البالغة /املرجع نفسه /ومنه
ص.236– 232

د .هاشم حسني نارص املحنك

اإلنسان يف احلياة الكريمة ،وما تضمن له
إشباع كل حاجاته املنظورة وغري املنظورة،

بام فيها ويف مقدمتها حرية عبادة اهلل جل
جالله وبناء املستقبل املنشود ،ومنه كان
اخلطاب اإلهلي:

-1ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﭼ ،وهنا يف هذه اآلية
املباركة ،مما يظهر هو تكاملية إشباع
احلاجات املادية وغري املادية والنفسية،

وبناء الردع النفيس الوقائي ،حلامية

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

اإلنسان من الزلل ،وبيان الرمحة

بتغيري املكان ،باهلجرة لضامن حرية

أما العقوبة النفسية الدنيوية النافذة؛

ﭠﭡﭢﭼ ،وتتمثل هنا الطمأنينة
العبادة واكتساب حقوق اإلنسان،
ومحايتهم يف جو نفيس زاخر بالطمأنينة،

بال خوف من الظلم واجلربوت

وامتهان اإلنسان وهدر كرامته..

اإلهلية العظيمة..

ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ،

-2ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

وهنا يتمثل االمتداد الزمني اجلامع بني

ﭱﭼ ،وهي متثل بنهاياهتا نقطة

والعودة للفكر التقويمي اإلخباري

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
التحول واالنطالق إىل الفضاء احلر
واالطمئنان النفيس ،بعد الضالل

وتعاظم اجلربوت والظلم..

مايض السلوك وتبعاته اآلنية واملستقبلية..

والعقيل الواعي؛ ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ..

وهو امتثال الرشد للوحدانية

 -3ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

والتوحيد ،واالستقرار النفيس عىل

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

اإلرشادي ،وعىل وفقه يتمثل املايض

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

وفقه ،وبمقومات قويم الفكر العقائدي

واحلارض واملستقبل الغري املحدود،
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النفس

وتتالحق الصور النفسية –البالغية

وتأثرياته

التقويمية

وأعقبها انسيابية مضامني اآليات

بالرتغيب والرتهيب رمحة لإلنسان

باالستقرار النفيس للمؤمن ،وبكل

النفسية ،ومداركها املاضية واحلارضة

والشخصية..

عىل

املباركات ،التي تغوص يف عامل ميلء
أبعادها اإلسرتاتيجية العظيمة ،املمتدة إىل

ما بعد الدنيا ،وما يتحمله الكافر من وزر
يغيرِّ عليه األجواء النفسية وطبيعة بناء
الشخصية؛ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

وعواقب األمور وبأجوائها الشخصية–
واملستقبلية؛ ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ..

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

وهبذا يرتبط التأثريات عىل الشخصية،

338
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ّ

املايض املنضوي يف؛ ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘﭼ ،واحلارض املتضمن ﭽﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ

واملستقبل

الدنيوي واألخروي ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ ،وما يتمثل بعدها

من اآليات الكريامت..

ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ..

واآليات املباركة تضع أمامنا عالقة

العلم باالسرتاتيجيات وتتابع املايض
واحلارض واملستقبل ،ويف حاالت تتضمن

د .هاشم حسني نارص املحنك

املستقبل بصيغة كأنه املايض ،وتتمثل فيه

املايض واحلارض واملستقبل..

الردعية الوقائية ،وكأنهّ ا تقول هذا الفعل

أخروي ،فض ً
ال عن ما حيمله املايض

الرمحة اإلهلية لوضع الصورة الواضحة

وهذه النتائج وجريرة الفعل أو العمل أو

السلوك..

واملستقبل يف اإلسالم يعني دنيوي–

واحلارض بذات االجتاه ،بإنسانية النية

والفعل والسلوك الذي ال حيده حدود إ ّ
ال

وتضع اإلنسان ضمن نفسية وأجواء

املوت ،والدليل واضح فيام حتمله اآليات

يف انتهاج السلوك السوي ،ليحظى بقوة

وهو ما ال تستطيع احتواءه وحمَ ْ َله أرفع

التصور واالختيار ،وتستنهض فيه الرغبة
الشخصية والنفس املطمئنة يف أجواء
العلم وشحذ اهلمم ،ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ

القرآنية ،ومنها ما وردت يف سورة طه،

وأدق النظريات احلديثة يف علم النفس
الرتبوي واالجتامعي والتنظيمي..

ﭣﭼ ،ولنتصور ما ستكون عليه الدنيا

أ ّما اإلخفاق أو التقصري ،هلام املسببات

خاص ،يف ظل العلم الذي ال يتوقف عن

بتأثريه عىل حقوق اآلخرين ،وربام يمتد

بشكل عام ،والنفس البرشية بشكل

الزيادة والريادة والقيادة والتطور والتنمية
املستدامة وتعاظم النفع وإشباع احلاجات

املنظور وغري املنظورة ،بمنظور دنيوي
وأخروي..

والنتائج اخلطرة عىل الذات ،وقد يتعدى

ويتسع برقعته املكانية والزمانية وآثاره عىل

املدى البعيد ،وشكل من أشكال اإلخفاق

هو النسيان  Forgettingالذي قد يأخذ
اجتاهه اإلجيايب والسلبي..

وبمعنى آخر؛ يأخذ حيز أبعد من

فاإلجيايب؛ حيقق النسيان خفض

بل جعل اإلسالم اسرتاتيجية مثمرة

االستقرار النفيس ..والسلبي؛ هو ما

إسرتاتيجية دنيوية عابرة بمرور املنتوج،

النفع اإلنساين -النفيس املمتد عرب ما
حتمله الشخصية من قيم ورؤى ورسائل
وبأهداف مزدوجة تقويمية جتمع ما بني

الضغوطات النفسية وما ينتج عنه
يتعرض الشخص إىل إخفاقه يف تذكر أو

أداء أو تنفيذ ما اكتسبه أو تعلمه أو َع ِهدَ ه؛
ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
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ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

الرصاع النفيس والقلق عىل ما هو فيه وعىل

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

وعندما يصل النسيان إىل نسيان خري

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ووقعها النفيس ،يبدأ وينتهي التدمري الذايت

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

لكن الوقاية والعالج تبقى مرشعة
ّ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﯱﭼ ،وهو ما يستمد ويستند عىل؛

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

وضوح الصورة والرشاد والوجهة

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

(هدً ى)؛ هذه القوة املحركة،
بمحتوى؛ ُ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

املستقبل الدنيوي واألخروي..

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

الدنيا واآلخرة ،وجتاهل حقيقة احلياة

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

واملوضوعي..

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

عند؛ ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ

والسبيل والغاية واهلدف ،باهلداية املتمثلة

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ..

والشعور والطاقة العقلية والنفسية

وهذا اجلو النفيس التارخيي ،وما

الداعمة ،فتستقر فيها األنفس لينطبع عىل

آدم وسجود املالئكة له بأمر من

وتتعاظم اخلطورة ،حينام يمتد مؤثر

استعرضته اآليات املباركات من خلق
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ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ ،لتكتمل

اخلالق عز وجل ،وعصيان إبليس ألمر
اهلل سبحانه وتعاىل ،وما وسوس الشيطان

آلدم حتى أز ّله وزوجه وعصيا اهلل جل
جالله رغم التحذير اإلهلي ،وما بدت

سوآهتام وتاب اهلل عليه وهدى ،وهبوطه
من بيئة اجلنة إىل بيئة األرض ،وما حلقه من

السلوك والفعل والعمل..

التدمري النفيس للذات واآلخرين ،ونسيان

اخلالق جل جالله يف الفكر والذكر
والتفاعل النفيس والسلوك والفعل املنظور
وغري املنظور..

ولإلعراض موطن ونتيجة وحتمية

تتضح خطورهتا وصورها عند؛ ﭽﯳ

د .هاشم حسني نارص املحنك

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ ،ومستوى

ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﭑ

مستوى قدرات الشخصية وقوهتا

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

واحلارض واملستقبل..

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ

البيئة الداخلية واخلارجية والتأهيل النفيس

وأي نفسية وشخصية ُتبنى عىل
ّ

وبعد أن استعرضنا بشكل حمدد

رحاها املتمثلة بنسيان آيات اهلل يف اخللق

ولتكاملها ،يتطلب استعراض جانب مهم

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

الصرب ومواطنه ،حيمل ويكشف عن

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

وحزمها ،وحراك الصرب حيمل املايض

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

املبحث اخلامس

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ..

وبناء الشخصية

اإلعراض عن ذكر اهلل عز وجل ،وقطب
والكتب الساموية ،وما هتديدات وخماطر

والتخبط
التوجه نحو األجواء الضبابية
ُّ
ّ
بالسلوك والعمل احلرام ،وربام سفك دماء

الناس واإلنسانية ،وبال موعظة ورادع،
وينسى حتى ما يدخل عىل قويم النفس

ِ
بالعربة واالسرتشاد من هالك ما مىض من
القرون ،ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄﭼ..

وخمترص ملضامني حماور البحث النفسية،

وفاعل وحساس ،أال ومها البيئة الداخلية

والبيئة اخلارجية..

وللبيئة الداخلية والبيئة اخلارجية

والسامت الفطرية ،أمهية كبرية يف بلورة
وتأهيل النفس وبناء الشخصية ،ورفدها

بقوة أصالة احلكمة واملعرفة والعلم
والكلمة واملعلومة..

والبيئة الداخلية واخلارجية؛ يشكالن

وترتسخ الوقاية والعالج الفكري

قوى من املؤثرات احليوية املهمة ،بام حتمله

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

وضغوط تؤثر عىل الشخصية ،وبنائها،

والنفيس والسلوكي بالصرب؛ ﭽﮆ

ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

البيئة من حمددات وعوامل وظروف

وما حيددان من صياغة األهداف والغايات
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وسبل تنفيذ اخلطط..

وقد اهتم علم النفس البيئي؛

بالبيئة بشكل عام ،والبيئة النفسية
Environment

Psychological

الداخلية يمكن السيطرة عليها ،ومحايتها

والتحكم والتغيري يف مكوناهتا ورفد

دعاماهتا..

بشكل خاص ،بام فيها املكان والزمان

	-تشخيص وحتليل مكونات البيئة

نشاط وشعور وسلوك ،وحراك التحفيز

وذلك بتقديم ما يل ِّبي متطلباهتا

واملوقف والتنبيه ،وما يرتتب عليه من
والدوافع واالستجابة ملختلف أطر احلياة،
ولذا يتوجب (:((2

اخلارجية بفرصها ،وكيفية استثامرها،

وتطابقها للوصول إىل األهداف

والغايات..

تشخيص وحتليل مكونات البيئة

وال��ك��ش��ف ع���ن ب�����ؤرة امل��خ��اط��ر

وتفعيلها ومحايتها وتعزيزها ورفع مستوى

احلقيقي املتمثل ب��األف��راد ،والشخص

الداخلية بقوهتا وضعفها ،الستثامر القوة

جودهتا وتواصلها وانسيابية العمليات..

وال��ت��ه��دي��دات وال��ت��ح��دي��ات للشخص
املعنوي املتمثل باملشاريع واملؤسسات،

ودراسة الضعف ومواطنه ،ووضع

لدرئها أو عالجها أو الوقاية منها بكل

بدورها ،إن تم نجاح احتواء الضعف،

وعموم ًا يتعذر أو من الصعوبة

كل احللول وآليات الوقاية والعالج ،وهي

واحليلولة بتواصل دون التفاقم مواطن

342

وعموم ًا يمكن القول ّ
بأن البيئة

الضعف ،وبنتائجه حتقق تعاظم أو عىل أقل

تقدير محاية القوة وإضافة وحتديث وإعادة

هندسة مقومات إجيابيات مراكز القوة..

( ((2راج��ع :د .هاشم حسني نارص املحنك/
اإلدارة واألس���ل���وب ال��ق��ي��ادي يف هنج
البالغة /املرجع نفسه.

السبل..

السيطرة عىل مكونات البيئة اخلارجية،

لكوهنا خارج نطاق التحكم والسيطرة..

ومن بني ما تتضمنه اآلية الكريمة من

دالالت؛ احلاجة وما تتطلبه من إشباع،

وظهور املن ِّبه أمام شخص موسى وما
تطلب من االستجابة :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

د .هاشم حسني نارص املحنك

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ..

وذلك للتشخيص والعالج البنائي

وحراك املوقف املتمثل يف مضامني

قوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ،
وما يعني تكام ً
ال؛ أمهية املؤهالت والتأهيل

بتحديد األهداف ،ابتدا ًء من الشخصية
التي حتمل هذه الرسالة ،وخصوص ًا إذا

النفيس لبناء الشخصية القيادية عىل أساس

حتمله من استيعاباهتا الال متناهية..

من خواص ومؤثرات خصوصية البيئة..

كانت الرسالة الساموية اإلنسانية وما
وتظهر يف اآلية املباركة شخصية

موسى وما يتعلق به بصفة:
	-البيئة الداخلية األرسية..

االعتبارات املكانية والزمانية وما حتمله
وتبع ًا للتوجيه وجهة التوجيه ووحدة

األوامر والتكليف واألداء ،واالستعدادات

الكامنة والقدرات عىل العبء وحتمل

	-والبيئة اخلارجية املحيطة باألرسة..

املسؤولية..

	-وما يرمز للفرص املواتية..

نظام االتصاالت بكل مقوماهتا الداعمة

	-وما يظهر املنبه (النار) فيها..

التي ترتكز عند؛ ﭽﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ ،واالستجابة
املمثلة ملحاولة استثامر الفرص بالسعي

عىل وفق تصور ورأى وأهداف وغايات..
وأيض ًا تتضمن اآلية املباركة؛ ما هيتم

به علم النفس االجتامعي ،كام هو عليه
األبعاد النفسية –االجتامعية للشخصية؛

والعوامل املؤثرة بالشخصية ومتطلبات
قوهتا ،ومدى التأثري ا ُملقنع وغري املقنع،

واملوقف الذي جيعل من الشخصية مقنعة
وذات فاعلية بني املجتمع..

يتبني ّ
بأن هناك مراعاة ملكونات

لبناء الشخصية املنتخبة حلمل الرسالة

الساموية..

وهنا مما يتضمنه قوله تعاىل:

ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ..

وضوح البيئة الداخلية؛ وما حتمله

من قوة وضعف ،ورسالة وأهداف ،وما

يكمل البيئة اخلارجية؛ وما حتمله من
فرص وخماطر وهتديدات وحتديات ،وهلا

مضامني تم بيان جوانب منها يف مبحث
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سابق ،وعىل وفق ما تطلبه البحث..

لكن أخطر ما يف السلوك ،حينام

ملرحلة الال عقالنية ،كام هو عليه العودة

املوجه الفكري املنحرف واإلرصار عليه
ِّ

مرحلة أوىل من مراحل الديانات البدائية،

تصل اجلامعة إىل انغالقها وانقيادها إىل
والتفاين من أجله ،وعدم فسح املجال
لالنفتاح عىل البيئة اخلارجية بشكل
مسؤول واسرتاتيجي ،وما يتوجب من

إعطاء فرصة للعقل ،ومنه سامع لغة العقل
واملحاورة وتالقح األفكار ،وما يتحتم من

االنصات للفكر التقويمي..

وهو مما يؤهل ظهور بؤرة أو فجوة،

تسبب ضعف مكونات البيئة الداخلية،

وتسهم يف تراجعها املادي وغري املادي
والنفيس..

للطوطمية  Totemismالتي تعني
وربام كانت مرحلة عامة من املراحل التي

مرت هبا املجتمعات عىل اختالفها(..((2

وهو ما نراه واضح ًا فيام أشارت إليه

اآليات املباركات ،وما وصل إليه الرتاجع

الفكري اجلمعي ،وتراجع مكونات بناء
الشخصية وتأهيلها النفيس ،حينام وصل

هبم األمر ،بحسب ما تكشفه اآلية املباركة
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ..

وعند آية الحقه يف السورة املباركة،

وهو جانب مما تكشفه اآليات

نرى االستفهام يرتكز عىل الشخصية

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

اإلقناع والتأثري فيهم ،وما أحدثته من تغيري

املباركات؛ ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
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وخطورة ما متر به احلضارة ،حينام ترتاجع

القيادية املحركة للموقف وقدراهتا يف

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

سلبي يف الوسط املجتمعي ،وما اخرتقت

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

بإتباع أسلوب هيز مكونات الفكر اجلمعي

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ

هذه الشخصية للفكر والنفس اجلمعية،

( ((2نخبة من األس��ات��ذة املرصيني والعرب
املتخصصني /معجم العلوم االجتامعية/
مطابع اهليئة امل�صري��ة العامة للكتاب/
مرص /1975 /ص.374– 373

د .هاشم حسني نارص املحنك

وخيرتقه من فجوة اجلهل..

ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ،

وحتمل كلمة اخلطب دالالهتا النفسية ،لمِ ا

حتمله من اإلنكار عىل املوقف والسلوك
والنتائج ،وتعظيم ما أحدثته من السلوك

والفعل السلبي..

وسولت يل نفيس؛
ويف اآلية الكريمة؛ ّ

أي زينته يل نفيس األمارة بالسوء ،هذا
قول السامري ،بعد أن كانت له البصرية
يف كشف املعجزة أو الكرامة ،واستغالهلا
بتوجيه ما حيمله من فكر منحرف وأهداف
ذاتية ،وهو ما كشفت عنه إجابة السامري

التي أظهرهتا اآلية املباركة؛ ﭽ ﮮ ﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﭼ..

ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ،

أي النفس األمارة بالسوء ،ز ّينت له

عمله املنكر واخلطر عىل مستقبل األمة
أو املجتمع ،ليستخدمها للوصول إىل
مآربه يف استعباد النفس اجلامعية املربكة
الفاقدة ألبسط ال ُبنى الفكرية التي حتول

املحرك للسلوك ،وإ ّ
ال ما كان
بينهم وبني
ِّ

منهم هذه االستجابة التاركة ألبسط
بصرية..

وبطبيعة احلال ،يمثل مدى الضعف يف

مكونات البيئة الداخلية ،والسيام الفكرية–
النفسية والرتبوية ،واملستوى الذي كان

عليه التأهيل النفيس وبناء الشخصية كفرد
وكجامعة..

وهو ما نراه بني جهالء كل عرص

من غوغاء الناس ،الذين يقول فيهم أمري

املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب:

اجت ََم ُعوا َغ َل ُبواَ ،وإ َذا
ُ
(ه ُم ا َّل ِذ َ
ين إ َذا ْ
َت َف َّر ُقوا لمَ ْ ُي ْع َر ُفوا .وقيل :بل قالُ :ه ُم
اجت ََم ُعوا ضرَ ُّ واَ ،وإ َذا َت َف َّر ُقوا
ا َّل ِذ َ
ين إ َذا ْ
َن َف ُعوا ،فقيل :قد عرفنا مرضة اجتامعهم،

فام منفعة افرتاقهم؟ .فقالَ :ي ْر ِج ُع
اس
َأ ْص َح ُ
اب امل ِ َه ِن إىل ِم ْهنَتِ ِه ْمَ ،ف َي ْنت َِف ُع ال َّن ُ
وع ال َب َّن ِ
اج إىل
بهِ ِمَ ،ك ُر ُج ِ
اء إىل بِنَائِ ِهَ ،وال َّن َّس ِ

َم ْن َس ِج ِهَ ،و َ
اخل َّبا ِز إىل مخَ ْ َب ِز ِه)(.((2
من املراجع

أو ً
ال :الكتب العربية:

عزت راجحُ /أصول علم
1.1د .أمحد ّ
النفس /دار القلم /بريوت /لبنان.

( ((2هنج البالغة /ص .504
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2.2د .أسعد رزوق /موسوعة علم
النفس /مطابع الرشوق /بريوت/

لبنان.1977 /

التنظيم /دار املعرفة اجلامعية/
اإلسكندرية /مرص.1989 /

3.3د .بدر الدين عامود /علـم النفــس يف

1010د .جميد عبد احلميد ناجي /األسس

احتاد الكتاب العرب /دمشق-سوريا/

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش

القرن العرشين /ج /1من منشورات

.2001

4.4عبد القاهر اجلرجاين /أرسار البالغة/
حتقيق هـ .رتري /دار املسرية /بريوت/

لبنان /ط.1983 /3

5.5د .عبد املنعم احلفني /موسوعة علم
النفس والتحليل النفيس /ج /2دار

العودة /بريوت /لبنان.1978 /

6.6د .فاخر عاقل /علم النفس الرتبوي/
دار العلم املاليني /بريوت /لبنان/

ط.1980 /6

7.7د .فاخر عاقل /معجم علم النفس/
346

9.9د .حممد عيل حممد /علم اجتامع

دار العلم للماليني /بريوت –لبنان/

.1977

8.8د.

قيس

النوري/

النفسية ألساليب البالغة العربية/

والتوزيع /ط.1984 /1

1111د .هاشم حسني نارص املحنك /علم
االقتصاد يف هنج البالغة /ط/1

دار أنباء للطباعة والنرش /النجف

األرشف /العراق.

1212د .هاشم حسني نارص املحنك/
موسوعة العلوم اإلدارية واالجتامعية

واألعامل التجارية /مكتبة لبنان

نارشون /ط /1بريوت -لبنان/
.2007

ثاني ًا :الكتب املرتمجة:

1.1جي .ف .دونسيل /علم النفس
الفلسفي /ترمجة سعيد أمحد احلكيم/

احلضارة

الثقافية /بغداد/
ط /1دار الشؤون
ّ

والنرش–جامعة املوصل /املوصل –

2.2هربرت بنسن /العقل واجلسم /ترمجة

والشخصية /دار الكتب للطباعة

العراق.1981 /

العراق.1986 /

حممد جابر عيل /دار احلر ّية للطباعة/

د .هاشم حسني نارص املحنك

مؤسسة دار احلكمة الكندية..

بغداد /العراق.1989 /

3.3وليم و .المربت ،ووالس أ .المربت/
علم النفس االجتامعي /ترمجة د.

سلمى املال /دار الرشوق /بريوت –

لبنان.1993 /

4.4و .م .أونيل /بدايات علم النفس
احلديث /ترمجة د .شاكر عبد احلميد/

دار الشؤون الثقافية العامة /بغداد/
العراق.1987 /

ثالث ًا :البحوث:

1.1د .هاشم حسني نارص املحنك/
هندسة وإعادة هندسة املجتمع بني

هنج البالغة والفكر املعارص /شارك
يف املؤمتر العلمي ملهرجان الغدير

العاملي األول الذي أقامته األمانة

العامة للعتبة العلوية املقدسة ،بتاريخ
2012 /11 /9- 5م.

2.2د .هاشم حسني نارص املحنك/
إسرتاتيجية الدراسات العليا يف
اجلامعات العراقية /بحث مقدم

للمؤمتر الوطني لوزارة التعليم العايل

والبحث العلمي يف عام -2009

 /2010ومقبول للنرش يف جملة

األجنبية:
رابع ًا :الكتب
ّ
1. Carroll، Stefhen J. & Tosi، Henry
L. «Management By Objectives
Applications And Research» The
Macmillan Co.، Nowyork، 1973.
R.،

2. Hampton،

Devid

»«Contemporary Management
-Hill، Inc.،

2ed، McGraw

Tokyo، Japan، 1981.
3. Luthans، Fred، «Organizational
Behavior» 3ed، McGraw -Hill
Inc.، Tokyo Japan.
4. Schultz، D. A. «History Of
Psychology» Academic Press،
New York، 1975.
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فحوى البحث
ب� البحث على اسا” من االنطالق من النصو’
القرآنية الشريفة اليت حددت معامل اجملتمع االسالمي
مع ّوالً على القراءة املتأملة الكاشفة .وقد احتوى البحث عدة

عنوانات خ hكل عنوان منها موضوعاً يربز صفة من صفات
اجملتمع االسالمي من خالل القوانني اùهلية اليت سنّها
للمسلمني واليت تنظم حياتهم تنظيما ال حيتاج معها اىل قاض
حيكم بينهم اذا اخذ بها كل فرد.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

متهيد إلرساء جمتمع إسالمي

سورة

األحزاب سورة

املجتمع الطهور العايل األخالق واآلداب،
جليلة

هواجس ضمريه ويف حركات جوارحه

العقيدة والرشيعة ومن حقائق الوجود

نظمه التي تكفل صيانته ومن ثم ال يوكل

ضخمة تتضمن حقائق كبرية من حقائق
واإلنسانية حقائق تفتح للقلب والعقل

آفاقا عالية وآمادا ً بعيدة وتثري يف الذهن
خواطر عميقة ومعاين كبرية وتشمل من

مناهج التكوين والتنظيم وقواعد الرتبية
والتهذيب ومبادئ الترشيع والتوجيه

اليشء الكثري وأول ما يربز للنظر عند
مطالعة السورة هو أهنا تكاد تستقل بوضع
معامل كاملة وصفات مميزة ملجتمع كريم

نظيف سليم متضمنة القواعد واملبادئ
والترشيعات والتوجيهات التي يقوم

عليها هذا املجتمع.

جمتمع ينتسب إىل اهلل ويصدر عن اهلل
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جمتمع إسالمي راق رفيع املستوى حتى يف

ويتجه إىل اهلل ويليق أن ينتسب إىل اهلل جمتمع

نقي القلب نظيف املشاعر ،وقبل ذلك عف
الرسيرة جمتمع له آدابه وتعاليمه مع اهلل يف

أطار التقوى والعبادة والتسليم هلل يتجىل
باالدب ،مع الرسول األعظم ومع

بيته وأدب مع الناس وأخالق خاصة هبذا

ويف الوقت ذاته له رشائعه املنظمة وله

اإلسالم أقامة هذا املجتمع وصيانته إىل
جمرد آداب الضمري ونظافة الشعور وال
يوكل ذلك ملجرد الترشيع والتنظيم بل

يوفق بني سلطة الضمري والوجدان مع
سلطة التنفيذ فالفرد والدولة يشرتكان يف
بناء هذا املجتمع اإلسالمي الذي ترسمه

معامله سورة األحزاب.

فالقيم االجتامعية التي جاء هبا القرآن

استطاعت أن تبني جمتمعا إسالميا طهور ًا.
كان العرب يعيشون يف اجلاهلية

قبائل متنابذة ال يعرفون فكرة األمة أنام
يعرفون فكرة القبيلة وما يربط بني أبنائها

من نسب وكل قبيلة تتعصب ألفرادها

تعصبا ً شديدا ً فإذا جنى أحدهم جناية
رشكته يف مسؤوليتها وإذا ُقتل أحد ابنائها
ه ّبت لألخذ بثأره هبه واحدة فلام جاء
اإلسالم أخذ يضعف من شأن القبيلة

وحيل حملها فكرة األمة الواحدة يقول َّ
جل

د.خالد صدام الزبيدي

ﭣ ﭤﭼ [سورة األنبياء:

وليس
خبري
عليم
عندَ اهلل أتقاكم إن اهللَ
َ
ٌ
ٌ
ِ
مي ٌ
فضل إال بالتقوى))(((،
ل َعر ّ
يب عىل َع َج ّ

[سورة آل عمران ،]110 :وهي أمة يعلو

هلذا املجتمع املثايل الذي يتعاون أفراده عىل

وعىل كل يشء ومن ثم أصبحت الرابطة

جيمعهم الرب والتعاطف حتى كأهنم أرسة

ذكره ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

 ،]92ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ

فيها السلطان اإلهلي عىل السلطان القبيل

الدينية ال الرابطة القبلية هي التي توحد
بني الناس وكان أول ما وصفه اإلسالم

إلحكام هذه الرابطة أن نقل حق األخذ

بالثأر من القبيلة إىل الدولة وبذلك مل يعد
جير ثأرا ً
الثأر كام كان الشأن يف اجلاهلية َّ
يف سلسلة ال تنتهي من احلروب واملعارك

الدموية بل أصبح عقابا باملثل وأصبح

واجبا عىل القبيلة أن تقدم القاتل ألويل
األمر حتى يلقى جزاءه وقد مىض اإلسالم
حياول القضاء عىل العصبية القبلية كام

قىض عىل قانوهنم القديم الثأر للدم
يقول عز شأنه ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

وأخذ القرآن يريس القواعد االجتامعية

اخلري أمرين باملعروف وناهني عن املنكر
واحدة حميت بني أفرادها كل الفوارق

القبلية واجلنسية وأيضا فوارق الرشف

والسيادة اجلاهلية وهذا ما نراه واضحا
يف قصة زواج زيد بن حارثة للسيدة زينب

القرشية فالناس سواء يف مجيع احلقوق
والواجبات وهم أخوة يشعر كل واحد

منهم بمشاعر أخيه باذال له وملصلحة هذه

األمة كل ما يستطيع فهو ال يعيش لنفسه
وحدها وإنام يعيش أيضا للجامعة يفدهيا
بروحه وبامله وبكل ما أويت من قوه ومن

ثم وضع نظام الزكاة التي هي ركن أساس

يف الدين اإلسالمي فواجب كل شخص

أن يقدم من ماله سنويا ً فرضا ً مكتوبا ً

ﮃ ﮄ ﮅﭼ [سورة احلجرات،]13 :

عليه للفقراء والصالح العام.

الناس إن ر َّبكم واحدٌ َّ
وإن أباكم
((أهيا
ُ
واحدٌ كلكم آلد َم وآد ُم ِم ْن ٍ
تراب أكر ُمكُم

((( البيان والتبيني ،ج ،2ص ،33طبع مطبعة
جلنة التأليف والرتمجة والنرش.

ويقول الرسول يف خطبة حجة الوداع:

وبذلك أصبح للفقراء واملساكني

351

الرؤية القرآنية اىل معامل املجتمع االسالمي

حق معلوم يف مال األغنياء وهناك مبدأ

مستقيمة قوامها العدالة((( ،ويف املجتمع

غري الزكاة يقول عز وجل ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ

رعت املرأة رعاية فائقة إذا كانت مهضومة

اإلنفاق واإلحسان يف سبيل اهلل وهو

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

احلقوق يف اجلاهلية فر ّد إليها حقوقها

ﯳﭼ [سورة البقرة،]245 :

يقول تبارك وتعاىل ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ً من العدالة االجتامعية يف حميط هذه األمة

هلن مثل ما للرجال من السعي يف األرض

ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

وهبذا حاول القرآن الكريم أن يقيم رضبا

اجلديدة إذ جعل رد الغني بعض ماله

عىل الفقري وعىل الصالح العام لألمة
حقا ً دينيا ً أنه ال يعيش لنفسه وحدها

بل ليعيش ألمته ويرتابط معها ترابطا
ً اقتصاديا ً كام يرتابط يف وجدانه وأيامنه

وقد أندفع كثري من الصحابة ينفقون

أمواهلم مجيعا يف سبيل اهلل.

وجعلها كفوا للرجل هلا ما له ُ من احلقوق
ﮜ ﭼ [سورة البقرة ،]228 :وأيضا

والعمل والتجارة ﱫ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﱪ
[سورة النساء ،]32 :وكان كثري من غالظ

فحرم
القلوب يئدون بناهتم خشية العار ّ

ذلك القرآن ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ويف االسالمي املجتمع اجلديد نظمت

ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [سورة

سورة األحزاب كاملرياث واملعامالت

وحرم البغاء وشدد يف النكري عليه

مجيع العالقات والروابط وكام نراه يف
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اإلسالمي اجلديد قوانني وترشيعات

والكيل وامليزان وبناء اآلرسة السليمة

واحلجاب وآداب الدعوة ودخول البيوت

وال يكاد يكون هناك جانب من جوانب
احلياة االجتامعية إال وضع فيه اإلسالم

من السنن والقوانني ما يكفل للناس حياة

النحل.]59- 58 :

حتى القتل ونظم الزواج وجعله فريضة

حمببه إىل اهلل ونعمة من نعمه ﭽﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
((( العرص األسالمي ،ص ،21شوقي ضيف،
القاهرة .63

د.خالد صدام الزبيدي

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

وانتهت إىل احلال املطلوب بدأ املجتمع

[سورة الروم ،]21 :ودعا يف غري آية

نظاما ً كامال ً من القواعد واألحكام تساير

االسالم الطالق ولكنه جعله أبغض

نزل القرآن(((.

ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ

إىل معادلة الزوجات باملعروف وأباح

احلالل إىل اهلل ويقول َّ
جل شأنه ﭽ ﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

يتجه إىل الفقه وبذلك أستمر الفقه يوحد
األوضاع اجلديدة التي مل تكن قائمة عند ما
ويمكن تلخيص هذا املبحث بام ييل

(املجتمع الذي يريده اإلسالم هو املجتمع

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [سورة النساء:

القائم عىل وفق مناهج اإلسالم وعقائده

حقوقها وأوجب عىل الرجل أن يرعاها

واملفاهيم الشائعة فيه وأبرز خصائص هذا

 ،]19وبكل ذلك كفل اإلسالم للمرأة

وأن يقوم هبا خري قيام وهبذا تنشأ األرسة
اإلسالمية ويكون املجتمع مثاليا ً صاحلا ً
يعمل الصاحلات ويأمر باملعروف وينهى

عن املنكر ويؤمن باهلل الواحد األحد
فاملجتمع اإلسالمي جمتمع قيم عليا قيم
إنسانية نابعة من القرآن الكريم املصدر
األول للرشيعة اإلسالمية املقدسة فهذه

القيم وهذه القواعد وتلك األحكام
تصدر عن منهج واع ٍ للتقدم ورشيعة

سامية للتحرر قادت إىل تغيري شامل يف
الروابط االجتامعية وإىل تبديل كامل يف

عالقات الناس بعضهم ببعض وبالكون
فلام استقرت الروابط عىل وصفها اجلديد

وتعاليمه ومبادئه يف أساسه وروابط أفراده
املجتمع أنه جمتمع يقوم عىل أساس العقيدة
اإلسالمية وميزان التفاضل بني أفراده

التفاضل بالتقوى والعمل الصالح وال
حمل للعصبية الضيقة فيه ويتعاون اجلميع
فيام بينهم عىل أساس ما ينفعهم ويشعر كل
واحد بمسؤوليته نحو صالحه ومن أكرب

ميزات هذا املجتمع هو اإلعداد اخللقي

واإلنساين)(((.

وقبل أن ننهي البحث يف املجتمع

اإلسالمي ال بأس من اإلملام بصفات

((( أصول الرشيعة :حممد سعيد العشاموي :دار
اقرأ -بريوت ص.177
((( الرتبية األسالمية الدكتور رشدي عليان،
ص.50
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ومميزات املجتمع اإلسالمي ،الذي أراده

هذا املجتمع الذي من آدابه ﭽﯿ

وسورة احلجرات ،هاتان السورتان

[سورة النساء ،]86 :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ

اهلل تعاىل وكام نستوحيه يف سورة األحزاب

الكريمتان تكفلتا رسم معامل هذا املجتمع
املثايل العظيم فهو أوال ً جمتمع متواد متحاب

مرتابط متضامن متكافل متناسق هذا

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆﰇﭼ[سورة لقامن ،]18 :ﭽﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

املجتمع الذي حققه القرآن مرة واحدة يف

ﮙ ﮚ ﮛﭼ [سورة فصلت،]34 :

شتى عىل توايل احلقب ختتلف درجة صفاته

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

أرقى وأصفى صورة ،ثم ظل حيققه يف صور
ولكنه يظل يف مجلته خريا ً من كل جمتمع آخر
صاغه غري اإلسالم يف املايض واحلارض.

ﭽﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

فهو جمتمع تربطه عقيدة التوحيد

ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﭼ

فيه األجناس واأللوان والطبقات

ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

وآرصة العقيدة اإلسالمية حيث تذوب
واألحساب واألنساب فهو جمتمع عقيدي

موحد متساو متناسق متوازن هذا املجتمع
الذي يؤمن بقوله تعاىل :ﭽﯜ ﯝ
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ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ

ﯞﭼ [سورة احلجرات ،]10 :والذي
يرى صورته يف قول النبي الكريم [مثل

املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم

مثل اجلسد إذا أشتكى منه عضو تداعى له
سائر اجلسد بالسهر واحلمى](((.

((( رواه األمام أمحد ومسلم.

[سورة احلجرات ،]11 :ﭽ ﭟ ﭠ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳﭼ [سورة احلجرات ،]12 :هذا
املجتمع الرائع الذي من ضامناته ،ﭽﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭼ [سورة احلجرات ،]6 :ﭽ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭼ [سورة احلجرات:

 ،]12ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

د.خالد صدام الزبيدي

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ

[سورة النور[ ،]27 :كل املسلم عىل

[سورة النور ]31- 30 :جمتمع الطهارة

املجتمع النظيف العفيف الرشيف الذي

احلسنة جمتمع اجلهاد واملبادئ جمتمع

املسلم حرام دمه وماله وعرضه]((( ،هذا

ال تظهر فيه الفاحشة وال تروج الفتنة وال

تنترش التربج والسفور وال تتلفت األعني
اىل العورات وال ترف فيه الشهوات وال

ينطلق فيه اجلنس يف عرامة اللحم والدم

كام يف املجتمعات املعارصة  ،جمتمع

حتكمه سورة األحزاب وسورة النور تلك
التوجهات الربانية ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

والنظافة جمتمع اخللق الرفيع واملبادئ
التضحيات والكربياء جمتمع احلق والعدل

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ

[سورة األحزاب.]24– 23 :

وهناك آية يف سورة األحزاب ترسم

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

املعامل الكربى هلذا املجتمع الرفيع الطاهر

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ

األرض يف أطهر بيت يف أطهر بيئة يف

ﰇﭼ [سورة النور ،]19 :ﭽﭛ

والذي خياطب فيه نساء النبي أطهر نساء

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

أطهر زمان ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

[سورة النور ،]2 :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ

((( أخرجه مالك والشيامن.

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
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ﮏ ﮐﭼ [سورة االحزاب:

أحد بيته وال يتجسس عليه أحد ،جمتمع

عىل زوجته وتأمن الزوجة عىل زوجها

حق ألحد بل هو جمتمع اهلل جمتمع التوحيد

 ،]33- 32هذا املجتمع يأمن به الزوج

ويأمن اجلميع عىل أعراضهم وحرماهتم
حيث ال تقع العني عىل املفاتن وال تقاد

األنفس إىل املحارم ،يف املجتمع غري املسلم

تكون اخليانة املتبادلة والرغائب املكبوتة
وأمراض النفوس وقلق األعصاب ،أما

جمتمعنا فهو جمتمع آمن ساكن عفيف

نظيف ترف عليه أجنحة السلم والطهر
واألمان.

جمتمعنا اإلسالمي يكفل لكل

قادر عمال ً ورزقا ً فال مكان للضعفاء

واملتسولني يف املجتمع اإلسالمي ،لكل
عاجز ضامنة من العيش الرغيد ،لكل قادر

عمل يقاس به ،لكل راغب يف العفة زوجة
صاحلة وبيت آمن مريح ،جمتمع يسأل

356

مسؤولية جنائية لو مات فيه جائع ، ،حتى

يرى بعض الفقهاء أن هؤالء مسؤولون
عن دفع الدية لكل فرد حريته مكفولة
وحقه يف احلياة والعمل والسكن والسفر،

كل فرد مضمون احلياة ال يعتدي عليه
أحد مهام كان فال يؤخذ بالظنة وال يتسور

ال يذهب به دم أحد هدرا ً وال يضيع فيه
واأليامن والعدل واحلق.

املجتمع االسالمي ورواسب اجلاهلية:

كانت مهمة القرآن األساسية هي

أخراج الناس من الظلامت إىل النور ومن
اجلاهلية إىل نور اإلسالم فسورة األحزاب

تبدأ بتوجيه الرسول وتقوى اهلل وعدم
الطاعة للكافرين واملنافقني وأتباع ما

يوحى إليه من ربه والتوكل عليه وحده.

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ
[سورة األحزاب.]3- 1 :

اإلسالم ليس جمموعة إرشادات

ومواعظ وال جمموعة آداب وأخالق

وال جمموعة رشائع وقوانني وال جمموعة

أوضاع وتقاليد وحسب ،بل أنه يشتمل
هذا كله أن اإلسالم عقيدة تنبثق منها

رشيعة ومن هنا جاء التوجيه الرباين يف

د.خالد صدام الزبيدي

بداية السورة إىل األصول التالية.

1.1تقوى اهلل الذي يعد مفتاح كل خري
وأصل الدين ألنه يعني خمافة اهلل
وخشيته ومعرفته وتقوى اهلل والشعور

برقابته واستشعار جالله هو القاعدة
األوىل وهو احلارس القائم يف أعامق

الضمري عىل الترشيع والتنفيذ وهي

التي يناط هبا كل تكليف يف اإلسالم

وكل توجيه(((.

قال تعاىل :ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

واالستامع إىل رأهيم أو حتريضهم،

قال

تعاىل:

ﭽﭕﭖﭗ

ﭘﭼ وال بأس هنا أن نستفيد
من سبب النزول لنطلع عىل مفهوم

اآلية بشكل أدق وأعمق ((نزلت
هذه اآلية يف أيب سفيان بن حرب

وعكرمة بن أيب جهل وأيب األعور
السلمي قدموا املدينة ونزلوا عىل عبد

اهلل بن أيب بعد غزوة أحد بأمان من

رسول اهلل ليكلموه فقاموا وقام

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ [سورة

معهم عبد اهلل بن أيب وعبد اهلل بن

املسرية اإلسالمية الشاقة فاملسلم إذا مل يعبأ

فدخلوا عىل رسول اهلل فقالوا يا

الطالق ،]3- 2 :فالتقوى هو نقطة البدء يف

بالتقوى وخوف اهلل ورقابته ال يستطيع أن
يصنع شيئا ً فالتقوى هو اللجوء إىل ساحة

رب العاملني وااللتجاء إىل محاه ألنه هو
احلارس واحلافظ للمؤمنني ،قال تعاىل:

ﭽﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ

[سورة يوسف.]64 :

سعد بن أيب رسح وطعمه بن أبريق
حممد اذكر أهلتنا الالت والعزى ومناة

وقل أن هلا شفاعه ملن عبدها وندعك

وربك فشق ذلك عىل رسول اهلل

فقال عمر بن اخلطاب أئذن
لنا يا رسول اهلل يف قتلهم فقال أين

أعطيتهم األمان وأمر رسول اهلل

2.2أما التوجيه الثاين يف اآلية الكريمة هو

فأخرجوا من املدينة ونزلت اآلية وال

وأتباع توجيههم أو اقرتاحهم

وأبا األعور وعكرمة واملنافقني عبد

النهي عن طاعة الكافرين واملنافقني

((( يف ظالل القرآن ،ج ،6ص.531

تطع الكافرين من أهل مكة أبا سفيان
اهلل بن أيب وعبد اهلل بن سعد وطعمة
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بن أبريق(((.

ويبقى هذا النهي مبدأ إسالميا ً

أعداء اهلل وأعداء املؤمنني ال يريدون إال

جيوز قطعا ً أتباع املنافقني والكافرين وأهل

3.3أما التوجيه الثالث يف اآلية الكريمة

وقانونا ً أهليا ال يمكن نقضه أو خمالفته فال
الكتاب بل ال جتوز إال أطاعة اهلل ورسوله

ﭽﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

املضادة واملضارة)(.((1

ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ

فهذه هي اجلهة التي جتيء منها

ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [سورة النساء ،]69 :وقد

التوجيهات وهذا هو املصدر احلقيقي

كالمه خماوف النبي وقوله هذا يعني

موصيه تكمن يف صياغة التعبري

أزال رب العزة يف أول مجله يستفتح هبا

أين أعلم منك بام فيه مصلحه ديني وما
ليس كذلك وأعلم بام ينبغي عمله ومتى
ينبغي وأي يشء فيه خالف للمصلحة لذا

فال تفعل ما فيه مرضاة الكافرين واملنافقني

بل أفعل ما فيه رضاي فأين أحق منهم أن
ختشاين(((.

باإلتباع والنص يتضمن ملسات
وأتبع ما يوحى إليك من ربك وهو

الوجوب وال جيوز أخذ األحكام من
غري اهلل تعاىل.

ثم يأيت التوجيه األخري ((توكل عىل

اهلل)) وهو األصل يف اإلسالم فالتوكل

عىل اهلل هو قمة األيامن وروح اإلسالم

وقال الزخمرشي( :أتق اهلل :واظب

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ( ،فال

وأزدد منه وذلك ألن التقوى باب ال يبلغ

حتفل كيدهم ومكرهم وألق بأمرك كله

عىل ما أنت عليه من التقوى وأثبت عليه
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وال مشوره وجانبهم وأحرتس منهم فأهنم

آخره ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ

ال تساعدهم عىل يشء وال تقبل هلم رأيا

((( جممع البيان ج 1ص .94وأنظر الكشاف
للزخمرشي ج3ص.32
((( تفسري سورة األحزاب ،املودودي ،ص.31

هيمك أكانوا معك أم كانوا عليك وال
إىل اهلل يرصفه بعلمه وحكمته وخريته ورد

األمر إىل اهلل يف النهاية والتوكل عليه وحده
هو القاعدة الثابتة املطمئنة التي ييضء إليها

القلب فيعرف عندها حدوده وينتهي إليها
( ((1الكشاف ج ،3ص.249

د.خالد صدام الزبيدي

ويدع ما وراءها لصاحب األمر والتدبري يف

فقال له يا أبا معمر ما هال الناس قال

ثم بدأ القرآن بتطهري املجتمع

يدك واألخرى يف رجلك فقال أبو

ثقة ويف طمأنينة ويف يقن)(.((1

اإلسالمي من العادات والتقاليد اجلاهلية
وهي كاآليت:

1.1بدأ اهلل تعاىل بنفي التمزق والتفرق يف
حياة اإلنسان فاإلنسان له قلب واحد
ومنهج واحد فالقلب الواحد ال يعبد

اهلني وال خيدم سيدين وال ينهج هنجني
وال يتجه اجتاهني فقوله تعاىل ﭽﭶ

إهنزموا قال يف بالك أحدى نعليك يف
معمر ما شعرت إال أهنام يف رجلني
فعرفوا يومئذ أنه مل يكن له إال قلب

واحد ملا نيس نعله يف يده)(.((1

ويفرس الزخمرشي اآلية بقوله (ما

جعل اهلل ألمة الرجال وال لواحد منهم

قلبني البتة يف جوفه)(.((1

2.2ثنى تعاىل بالنهي عادة الظهار

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ

الظهار اصطالح خاص عند العرب

أن ننقل سبب النزول هلذه اآلية،

أختلف مع امرأته أو غضب عليها قال

[سورة األحزاب .]4 :وهنا ال بأس
(قيل أهنا نزلت يف أيب معمر حني كان
أبو معمر رجال ً من أحفظ العرب

وأرآهم فقيل له ذو القلبني وكان يقول

أن يف جويف لقلبني أعقل بكل واحد
منهام أفضل من عقل حممد فكانت
قريش تسميه ذا القلبني فلام كان يوم
بدر وهزم املرشكون وفيهم أبو معمر

وتلقاه أبو سفيان بن حرب وهو آخذ

بيديه أحدى نعليه واألخرى يف رجله
( ((1يف ظالل القرآن ،ج ،6ص .532

فكان الرجل منهم يف قديم الزمان إذا

هلا أنت عيل كظهر أمي وكان أحدهم إذا
تلفظ هبذه العبارة صارت زوجته حراما
عليه ألنه شبهها بأمه فاهلل يقول عن هذا
(أنكم وإذا دعوتم أزواجكم أمهاتكم أو

شبهتموهن هبن فلن يصبحن أمهاتكم
حقا أنام أمهاتكم الاليت ولدتكم فقول

ألسنتكم هلن أهنن أمهاتكم ال يغري من
( ((1أنظر الزخمرشي ج ،3ص ،249وجممع
البيان ج ،29ص.92
( ((1الزخمرشي ج ،3ص.249
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حقيقتهن شيئا فيصبحن أمهاتكم بمحض

قولكم)(.((1

ورفع عاده الظهار هو انتصار للمرأة

ورفع احليف عنها فأخذ اإلسالم ينظم

العالقات االجتامعية يف حميط األرسة
ووضع هلا احللول الناجعة بحيث أعطى

للمرأة حقوقا ً مل نجدها يف أي نظام يف
الدنيا قديام وحديثا.

ﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ [سورة
األحزاب.]5- 4 :

وقد ذكر البخاري ومسلم والرتمذي

والنسائي رواية أبن عمر( أن زيد

3.3ثم جاء حكم التبني يف اإلسالم

بن حارثه ما كنا ندعوه إال زيد بن حممد

اجلاهلية ،دعوة األبناء إىل غري آبائهم

أقسط عند اهلل) ،فلام نزلت هذه اآلية

وكيف قىض اإلسالم عىل هذه العادة

تنيشء ختلخ ً
ال يف بناء األرسة ويف
بناء املجتمع ولذا شن اإلسالم عليها
حريا فقال تعاىل ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ

حتى أنزل القرآن أدعوهم ألبائهم هو

دعوناه زيد بن حارثه وفوق هذا حرم بعد
نزول هذه اآلية أن ينسب أي إنسان نفسه

ألحد غري أبيه احلقيقي وروى البخاري

ﮊﭼ فأول أصالح تم لتنفيذ

ومسلم وأبو داود حديث سعد بن أيب

زيدا ً أبن الرسول بالتبني إىل

إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة

هذا األمر أن الناس أخذوا ينسبون
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ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ

أبيه احلقيقي ويدعونه زيد بن حارثة

بدال ً من زيد بن حممد ألن اهلل تعاىل

قال

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗ
( ((1تفسري سورة األحزاب ص.32

وقاص أن الرسول قال ((من أدعى
عليه حرام)) ،وقد وردت يف هذا أحاديث

أخرى اعتربت هذا العقل ذنبا ً عظيام ً

ثم قرر أبطال نظام املؤاخاة وأرجعها إىل

الرحم والقرابة يف األرث وغريه .وهبذه
الرتبية القرآنية أستطاع اإلسالم أن يقىض

عىل كثري من عادات اجلاهلية ورواسبها

د.خالد صدام الزبيدي

كالظهار والعادات األخرى التي طهر
اإلسالم املجتمع منها.

ومصاحلهم

عليهم

وقد

يضلوهنم

ويدفعوهنم إىل ارتكاب األخطاء وقد

وهذا التشديد (ينسجم مع عناية

يزجون هبم يف جهنم أما الرسول عليه

كل شبهه ومن كل دخل وحياطتها بكل

بام فيه فالحهم احلقيقي وهم قد يرضون

اإلسالم بصيانة األرسة وروابطها من
أسباب السالمة واالستقامة والقوة ليقيم
عليها بناء املجتمع املتامسك النظيف

العفيف)(.((1

مكانة النبي عند املؤمنني
وشأن أزواجه

قال تعاىل ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

الصالة والسالم فال يأيت يف حقهم إال
أنفسهم وخيربون حياهتم بأيدهيم أما

النبي فينصحهم ويشري عليهم بام فيه

نفعهم فأن كان األمر كذلك فأن للنبي
حقا ً للمسلمني أن حيبوه أكثر من والدهيم

وذريتهم وأنفسهم ويعلوه فوق كل يشء
يف الدنيا ويؤثروا ورأيه عىل رأهيم ويفضلوا

ﯜﭼ [سورة األحزاب ،]6 :تعني

أحكامه وقراراته عىل أحكامهم وقراراهتم

أن الصلة بني النبي وبني املسلمني

الرسول عن هذا املعنى يف حديث رواه

هذه اآلية الكريمة من سورة األحزاب
من نوع يفوق ويعلو سائر العالقات
اإلنسانية فليس يف الوجود عالقة تناسب

ويصغوا لكل حكم من أحكامه وقد عرب

البخاري ومسلم وغريمها مع اختالف

طفيف يف ألفاظ رواياته فقال ((ال يؤمن

ذرة من العالقة التي بني رسول اهلل

أحدكم حتى أكون أجب إليه من والده

وأوفر شفقة عىل املسلمني من آبائهم

وحمبة الرسول هي أساس الدين

وبني املؤمنني فهو عليه السالم أكثر رمحة
وأمهاهتم وأكثر حبا كخريهم من أنفسهم
فقد يرضهم أوالدهم وأزواجهم أو

آباؤهم وأمهاهتم وقد يفضلون أنفسهم
( ((1يف ظالل القرآن ،ج ،6ص.537

وولده والناس أمجعني))(.((1

وال يستقيم دين أحد أال بمحبة رسول
اهلل ولو ترجع إىل التاريخ اإلسالمي

( ((1تفسري س���ورة األح����زاب ،اب��و األع�لى
املوردي ،ص.39

361

الرؤية القرآنية اىل معامل املجتمع االسالمي

نرى كيفية استقبال املدينة لرسول اهلل

كل مكانه وحبه يفوق كل حب ،وهناك

كانت تفيض هبا أفئدة األنصار من أهل

والتربك به .عندما أقام الرسول عند أيب

التي تعرب لنا عن مدى املحبة الشديدة التي
املدينة رجاال ً ونسا ًء وأطفاال لقد كانوا

خيرجون كل يوم إىل ظاهر املدينة ينتظرون
حتت لفح الشمس وصول الرسول إليهم

حتى إذا هب النهار ليدبر عادوا أدراجهم
ليعودوا إىل االنتظار صباح اليوم الثاين فلام
طلع الرسول عليهم جاشت العواطف
يف صدورهم وانطلقت ألسنتهم هتتف

بالقصائد واألهازيج فرحا ً ملقدمه عليه
السالم ،ولقد بادهلم رسول اهلل نفس

املحبة.

أيوب األنصاري يف منزله ،كان أيب أيوب

وزوجته يتأمل بآثار أصابع رسول اهلل
يف قصعة الطعام حينام كان يرد عليهام

فضل طعامه إذا فالتربك بآثار الرسول

آمر مرشوع أقره رسول اهلل.

ومن ذلك ما رواه البخاري يف كتاب

اللباس يف باب ما يذكر يف الشيب من
أن أم سلمة زوج النبي كانت حتتفظ

بشعرات من شعر النبي يف جلجل هلا
ما يشبه القارورة ،فكان إذا أصاب أحدا

يدلنا كل ذلك أن حمبة رسول اهلل

ً من الصحابة عني أو أذى أرسل هلا إناء

هي أساس اإلتباع وباعثه فلوال املحبة

أخذوا املاء يرشبونه توسال ً لالستشفاء

ليست يف جمرد اإلتباع له بل املحبة له
العاطفية يف القلب ملا وجد وازع حيمل
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صورة رائعة حتكي لنا مدى حمبة النبي

عىل اإلتباع يف العمل.

وقد جعل الرسول مقياس األيامن
ِ
بمحبته عليه الصالة
باهلل امتالء القلب
والسالم بحيث تغدو متغلبة عىل حمبة

الوالد والولد والناس أمجعني ،وهذا يدل
عىل أن مكانة النبي عند املسلمني تعلو

فيه ماء فجعلت الشعرات يف املاء ثم
والتربك به(.((1

ومن تعلق املسلمني بينهم ما

رواه مسلم يف كتاب الفضائل ...أنه

عليه الصالة والسالم كان يدخل بيت

أم سليم فينام عىل فراشها وليست هي
( ((1فقه السريه /ص .196دار الفكر ،حممد
سعيد البوطي.

د.خالد صدام الزبيدي

يف البيت فجاء ذات يوم فنام عىل فراشها

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

وأستنقع عرقه عىل قطعة أديم عىل الفراش

ويقول ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ

فجاءت هي يف البيت وقد عرق رسول اهلل
ففتحت عقريهتا فجعلت تنشق ذلك

العرق فتعرصه يف قواريرها فأفاق النبي
فقال ما تصنعني يا أم سليم قالت يا رسول

اهلل نرجو بركت ُه لصبياننا قال أصبت(.((1

ﮜ ﮝ ﮞﭼ [سورة القلم،]4- 1 :
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ

ﯗ

ﯘ

ﯙ ﯚ ﭼ [سورة التوبة،]128 :
ويقول تعاىل ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ومن ذلك ما جاء يف الصحيحني من

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

الصالة والسالم والتربك بالكثري من آثاره

عنه تبارك وتعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

إستباق الصحابة إىل فضل وضوئه عليه
كالبسته والقدح الذي كان يرشب به فمكانة

الرسول ال مثيل هلا عند املسلمني قديام
وحديثا وإىل أن ينفخ يف الصور وهو الذي

وصفه القرآن ورسم له الصورة املحببة يف
النفوس صورة فيها لني ورقه وفيها اخللق
العظيم والنفس الوادعة املطمئنة نزل

عليه روح من أمر اهلل هيدي إىل الرصاط
املستقيم وخيرج الناس من الظلامت إىل

النور( ،((1وهو الذي قال فيه اهلل ﭽ ﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
( ((1مسلم ج ،1ص.83
( ((1من بالغة القرآن ،ألمحد أمحد بدوي مكتبة
هنضة مرص بالفجاله ،ط ،3ص .269

ﭧﭼ [سورة آل عمران ،]159 :ويقول
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [سورة

الشورى ،]53- 52 :وقوله تعاىل ﭽ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [سورة الطالق:
 ]11–10نويدعوه رساجا ً منريا ً ﭽ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ

[سورة االحزاب ،]46- 45 :ويصفه
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اهلل بالرمحة قال تعاىل ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﭼ [سورة األنبياء،]107 :

للمسلمني من االم فيحرم عليهم نكاحهن

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

أخوال املسلمني وخاالهتم ومل يكن أحد

ويأمرهم بأستشارهتم وخفض اجلناح هلم

ومل يكن إخواهنن أو أخواهتن يف حكم

ﭯﭼ [سورة آل عمران ،]159 :ويقول

من املسلمني يرثهن مثلام يرث أمه إال

النذير املبني وقال تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ

اإلرث( ،((2وحري بنا أن نذكر يف هذه

وأخفض جناحك للمؤمنني وقل أين أنا
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ

[سورة الفتح.]29 :

أما قوله تعاىل ﭽ ﯞ ﯟﭼ

[سورة االحزاب .]6 :فقد تفرد رسول
اهلل بمزايا أختص هبا ال يشاركه هبا

أحد فأزواج النبي هن أمهات املؤمنني
بمعنى واحد فحسب هو أن تكريمهن

وتعظيمهن واجب عىل املسلمني وحرام
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رحم حمرم كذلك مل تكن بناهتن أخوات

عىل املسلم أن يتزوج واحدة منهن بعد

رسول اهلل.

من كان منهم قريب ًا هلن يناله نصيب من
املناسبة إن احرتامهن وذكرهن باحلسنى

واجب مقدس وال جيوز املساس هبن

أطالقا ً ومن تعرض لنساء النبي بسوء
خيرج عن ملة اإلسالم باتفاق العلامء فهن
أمهات املؤمنني وأزواج النبي الكريم هلن
كامل التكريم والذكر احلسن.

حقوق ذوي األرحام:

عالقة املسلمني بالنبي عالقة ذات

طبعة خاصة مستقلة برأسها عن سائر
الصالت والعالئق أما عالقة املسلمني

بعضهم ببعض فتقوم عىل أساس أن

حقوق املرء جتاه أقربائه مقدمة عىل

أما يف بقية األحكام االخرى فليس

حقوقه جتاه اآلخرين من بقية املسلمني

مثال ً كانوا بالنسبة هلن أجانب ،عليهن

وأخوته يف عوز ويتصدق عىل اآلخرين

هلن ما لالمهات فكل رجال املسلمني
االحتجاب منهم إال من كان منهم ذا

فال يصح أن يذر املرء والديه وأوالده

( ((2تفسري سورة االحزاب ص.36

د.خالد صدام الزبيدي

والزكاة كذلك يرصفها املسلم أوال ً يف

ﭩ ﭪ ﭫﭼ

يلوهنم من املستحقني اآلخرين واملرياث

-2ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

مساعدة الفقراء من أهله ثم يعطيها من
أيضا جعل ألقرب األقربني فأن أراد
املرء أن يبذل لغريهم ماال ً فله ذلك عن
طريق اهلبة أو الوقف أو الوصية بحيث

ال ينال اآلخرون كل يشء ويبقى الوارث

األصيل حمروما.

كذلك أبطل احلكم اإلهلي الوارد

يف هذه اآلية ما كان جيري بني املهاجرين
واألنصار حني أخى الرسول بينهم
بعد اهلجرة إذ كان يرث بعضهم بعضا عىل

أساس األخوة وللمرء بعد ذلك بالطبع

أن يساعد بام له أي أخ له يف اهلل إذا أراد

عن طريق الوصية أو اهلدية( ،((2وقد عني
القرآن باألرحام عناية فائقة حيث أحتوى
آيات عديدة تلقى وتوجب التمسك
بأوارص القربى واألرحام وحماسنة

األقارب وتعاوهنم فيام بينهم ويف هذا

توطيد لكيان املجتمع اإلسالمي الرائع

املمتاز قال تعاىل:

 -1ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

( ((2تفسري سورة اآلحزاب /ص.38

[سورة البقرة.]177 :

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﭼ [سورة البقرة.]180 :

-3ﭽﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ
[سورة البقرة.]215 :

 -4ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ
[سورة النساء.]1 :

 -5ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ
[سورة النساء.]36 :

-6ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆﭼ [سورة
النحل.]90 :

-7ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ [سورة

األرساء.]26 :

وهناك أحاديث نبوية رشيفة تؤكد
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عىل وجوب صلة الرحم وردت يف كتب

هبا من قبل التوراة واإلنجيل وهكذا خاطب

فالقرآن الكريم والرسول األعظم

ﮨﮩﮪﮫﭼ[سورة فصلت،]43 :

وإتياهنا وإحيائها بتبادل الود والصلة

أديان شتى كام يتصور بعض الناس فالقرآن

الصحيح.

يريدان وحريصان عىل أنعاش عالقتنا

واحلب ابتغاء وجه اخلري ورضا اهلل تبارك

يف احلقيقة أن هناك دينا واحدا ً وليس ثمة
الكريم يؤكد وحدة دعوة األنبياء فيقول يف

تعاىل الذي هو هدف املؤمن يف هذه احلياة.

بيان واضح ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

القرابة واألرحام أن هناك حقوقا ً رشعية

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

نلخص مما مىض من حديث حول

واجبة التطبيق بني األرحام واألقارب

ومن يضيعها فقد ضيع دينه وحرش يوم
القيامة مع الظاملني بنص احلديث الرشيف

((ال يدخل اجلنة قاطع)).

وحدة دعوة األنبياء

أعلن القرآن الكريم أن رسالة حممد

ليست بدعا من الرساالت وأنه مل يبدأ هنج ًا

جديدا مل تعرفه احلياة من قبل إنام جاء
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القرآن الرسول فقال :ﭽﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

حممد لكي يستأنف الرحلة املباركة التي

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮐﮑﭼ[سورة الشورى.]13 :

كام ويعلن القرآن الكريم احرتامه

وتوقريه للكتابني الكبريين اللذين محال

الرسالة من قبله التوراة واإلنجيل ﭽﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭼ [سورة املائدة.]46 :

فالقرآن الكريم يعرتف بوحدة الدين

وهو حريص عىل أن يقرر وحدة الدعوة

بدأهتا كتب سابقة وأنبياء سابقون أن القرآن

عند األنبياء مجيعا ألن هدفهم واحد

ينبعث من ضمري الرشد األول ،وإنام حيمل

وأتباع كتبه ورسله ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

وأن كان ينسج خيوط دعوة جديدة إال أنه

راية إبراهيم وموسى وعيسى ويبلغ بلسان

عريب مبني نفس احلجة البالغة التي صدحت

هو إرجاع الناس إىل اهلل وعبادته وحده

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ [سورة البقرة،]4 :

ال يتم أيامن مسلم حتى يؤمن بجميع

د.خالد صدام الزبيدي

الرساالت السابقة واألنبياء السابقني وال

ألسنتهم ومشاكلهم واستعدادهم من أمة

عنوانا لطائفة معينة من الناس بل كل دين

أن يكون هلم هداة خيرجون من نفس

يفرق بني أحد منهم .أن اإلسالم ليس

أسالم وإبراهيم أبو األنبياء مجيعا كان دينه
اإلسالم وكل ذراريه مسلمون ،فالذين
كتاهبم التوراة والذين كتاهبم اإلنجيل ال

بد أذن يف تقدير القرآن أن يكونوا مسلمني؛
ألن إبراهيم الذي الذي جاء موسى

إىل أمة ومن جيل إىل جيل وذلك يقتيض

البيئة ونفس الصفوف وهؤالء اهلداة

واملرسلون مهام تكاثروا فأهنم ال خيتلفون

يف دعوهتم ويتناقضون فهم مجيع ًا دعوا
إىل هذه الدعوة املباركة ﭽ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ

وعيسى وحممد من عقبه وساروا عىل هنجه

ﮇﭼ [سورة املؤمنون ]32 :ﭽ ﮡ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ﮪ ﮫ ﮬﭼ [سورة املؤمنون،]51 :

كان أول املسلمني ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﯞ ﯟﭼ [سورة آل عمران،]67 :

أذن األيامن باهلل واليوم اآلخر وعبادة اهلل

من جديد دين إبراهيم ،فمحمد يرفع

دعائم الدين األساسية ومرتكزات دعوة

فاإلسالم ال ينيشء دينا ً جديدا أنام يبعث

نفس الراية كام رفعها إبراهيم وموسى
وعيسى وهي راية التوحيد ،ومفهوم كلمة

أسالم تتسع لكل مؤمن يف كل زمان أن
الدين الذي جاء به إبراهيم وكموسى
وعيسى وحممد هو دين واحد.

ولكن إذا كانت الدعوة واحد ًا والدين

واحد إذن ملاذا كان األنبياء العديدون

والرسل الكثريون؟.

أن القرآن يعلمنا أن الناس ختتلف

وحدة والعمل الصالح واخلري واحلق هي

األنبياء مجيعا ً وما من نبي وال رسول إال

كانت دعوته مشتملة عىل هذه املبادئ
األصيلة الثابتة يف كل دين ودعوة إهلية

والقرآن الكريم فصل هذه الوحدة الدينية

بشمولية واضحة( ...أما املضمون احلي
لكل كتاب وكل دعوة فواحد ال يتغري هو

األيامن باهلل والعمل الصالح(.((2

( ((2كام حتدث القرآن ،خالد حممد خالد ،ط،31
 ،1970القاهرة.
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فحوى البحث
خص hالسيد الباحث حبثه الستجالء نظرية االسالم يف
(احلرية) ،و كان نتيجته اليت خرج بها تتمثل يف :إن االسالم
ميتلك نظرية متعالية و متكاملة يف مفهوم احلرية و حقوق األفراد
املتبادلة ،مستمدة من أصوله و روافده املتمثلة بالقرآن العظيم
و سنة الن� و األئمة الطاهرين و الصحابة النجباء .و
قد أظهر الباحث من خالل البحث أن تلك النظرية ،مستوفية
لشروط التنظري ،من حيث االختصار ،و االجياز ،و الشمول و
القدرة على النمو ،و التفرد و اجلدية و الوضوح و الدقة .و قد
جعل معظم شواهده من القرآن الكريم.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدّ مة

رب العاملني وصىل اهلل عىل
احلمد هلل ّ

حممدٍّ األمني وآله الطاهرين وصحبه

املفلحني وعىل املاسكني بحبلهم املتني..

من واقعهم السيايس املرتدي ،فاستهواهم
ما نجحت بعض األمم يف تطبيقه فهرعوا

يمينا وشامال يأخذون من هذا ويستعريون

من ذاك ،وفاهتم إن شجرة اإلسالم

وبعد ..فإن عرصنا الراهن يوصف

هي شجر ٌة مبارك ٌة زيتونة ال رشقية وال

التحرر واالنطالق
الشامل يف آفاق
ّ

وهي تكريمية استخالفية ال ليربالية وال

بأنه عرص احلريات واالنبعاث اإلنساين
من القيود واآلصار ،وتوصف اهل ّبة

الديمقراطية احلالية بأهنا آخر ما توصل

إليه الفكر البرشي عىل صعيد السياسة
واالجتامع ،ويتم تسويق ذلك عىل إنه

املنتج األخري من منتجات احلضارة الغربية
التي أصبحت تباهي به وتشمخ بأنفها عىل

غريها من احلضارات ،فراحت األنظمة
واملجتمعات يف الرشق والغرب تسعى

لالقتداء به واإليفاء برشوطه ،ال يتخ ّلف
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ويطبقوها يف حياهتم العامة لعلها تنقذهم

عن ذلك نظام مهام كانت أصوله العقائدية
والفكرية إال نادرا!.

غربية ،وهي فوقية ال رجعية وال تقدمية،
استبدادية .و يف بحثهم ذاك كانوا كمن

يقف فوق كنز و هو يستجدي اخلبز من
املارة! .وشاع لدى عامة الناس القول بأن
ّ
الكافر العادل خري من املسلم اجلائر ،بعد

أن أغرهتم بعض مظاهر املساواة والرخاء
والتنظيم لدى اآلخرين ،وفاهتم أن الكفر

والعدل ال يستقيامن أبدا وان عالج هذه

األمة جيب أن يكون من داخلها.

اليأس من صالح شئوننا،
وقد دف َعنا
ُ

إىل طريف نقيض ،الطرف األول متثل
باجتاهني ؛ األول ِ
مفر ٌط يف االغرتاب عن

ويف أمتنا اإلسالمية كان طول عهد

ٌ
ٌ
ومبالغ يف
الهث وراء املادة
منابع األمة،

واضطراب أبنائها يف البحث عن نظرية

هاجر
الرتف املادي إذا ما واتته الظروف،
ٌ
وحمم ٌل إياه مسئولية اخلراب.
للدين
ّ

أهم أسباب حريهتا
الظلم والفشل من ّ
سياسية واجتامعية يمكن أن يركنوا إليها

االرمتاء يف امللذات واإلقبال عىل مظاهر

حممد رضا مطر الرشيفي

واالجتاه الثاين ِ
مفرط يف النكوص عن

وسط كل ذلك كان البحث يف النظرية

الذي حتول إىل عدم اكرتاث بأمر اجلامعة
ٍ
وانطواء عىل الذات إليامنه بثنائية (الدين

واجبا حضاريا وأخالقيا عىل مفكري هذه

األمة وقادهتا ،وهذا ما استوعب جهدي

وقد غفل عن حقيقة إن الدنيا املذمومة يف

أوال :خصائص نظرية اإلسالم

والتصوف الشكيل
احلياة ومبالغ يف الزهد
ّ

والدنيا) كنقيضني ال يمكن اجلمع بينهام!!.

اإلسالم هي التي تقوم بديال عن الدين،
أما الدنيا التي تكون ممر ًا للدين و مزرع ًة

لآلخرة ومتعاضدة معهام فتلك مما يبتغيه
اإلسالم ويسعى إلقامته .فهل يمكن
ٍ
ممر فاسد؟.
الوصول إىل أ ّية
أرض عرب ٍّ
وهل يمكن اجتناء أ ّية ثمرة من مزرعة

خربة؟!.

أما الطرف الثاين من النقيضني فقد

ظهر جليا يف النزعة السلفية املناهضة

لتقدّ م احلياة ،املنادية بالرجوع إىل أدوات

والتطور
وآليات متعارضة مع روح التغيري
ّ

التي حتكم الوجود برمته ،وهو ما أنتج
والغلو يف معاجلة مشاكل املجتمع
التطرف
ّ
بالقرس والعنف واإلرهاب والوسائل

البالية ،وذلك ما نراه لدى املجموعات
والتنظيامت األصولية والسلفية الراديكالية

املتشددة التي أعلنت احلرب عىل اجلميع.

اإلسالمية األصيلة وتقديمها بشكل منظم

يف بحثي هذا.

املتعالية يف احلرية

مل يكن خت ّلف األمة يف العرص احلديث

وبحثها الدائم عن أنظمة وافدة يف السياسة

راجع إىل ق ّلة مادة املسلمني أو
واالجتامع
ٌ
انعدامها يف هذا املجال كام يدّ عي أو يتوهم

البعض ،وأقصد باملادة هو ما يمكن أن

تستند إليه ُّ
كل أمة يف بنائها احلضاري من

منظومة معيارية متكونة من قواعد ومبادئ
ٍ
وأخالق سياسية وإرث
فكرية ودستورية
معريف ونامذج تطبيقية ترجع إليها يف ذلك

البناء.

مقومات
حسن ًا ..إذا كنا نمتلك كل ّ

النجاح فلامذا نفشل َّ
كل هذا الفشل؟!.
هل يكمن اخللل يف إرادتنا التي مل تكن
تنشد النجاح والصالح؟ .أم ّ
إن ذلك

متعلق بسوء تعاملنا مع تلك املادة

الضخمة العميقة؟ .لو كان األمر متعلقا
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بإرادة األمة وجوهر وجودها فكيف

نغض الطرف عماّ قرره القرآن الكريم من
ٍ
عالية ألمة حممد جاءت بقوله
منزلة

ونظرتنا إىل أصولنا وروافدنا املتمثلة

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

وسرية األئمة الطاهرين والصحابة

تعاىل :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

إذن أن ننتهج السبيل األخري يف تعاملنا

بالقرآن الكريم والسنّة النبوية الرشيفة

ﭴ ﭵﭼ [سورة البقرة،]143 :

النجباء وما ُبني عليها من ثروة فقهية هائلة

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ومقرراته يف الكثري من األمور والتفاصيل

وقوله تعاىل :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

املباحث والتصانيف عاجلت مفهوم احلرية

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ

احلياتية العامة مما يتعلق بشئون املواطنني

ﭴ ﭵ ﭶﭼ

الشخصية أفرادا ومجاعات داخل الدولة

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ

االقتصادية

[سورة آل عمران ،]110 :وهذه اخلري ّية

واملجتمع.

جيل ،المتداد رسالة اإلسالم وشموهلا،

أي نظام يستلزم أوال معرفة
النظرية يف ّ

ال تنحرص بزمن دون آخر وال بجيل دون

وألننا ال نعرف أم ًة يمكن أن هتدي إىل

احلق إال عندما نعرف إن دينها ومنهجها

مر هبا
هو اإلسالم ،وهذه األمة مع كل ما ّ
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أدبية وعشوائية وانتقائية وظرفية .علينا

وما ُيقال عنها تبقى هي حاملة اإلسالم

ومادته من دون األمم ،فالع ّلة إذن ليست

يف القصد وإنام يف الوصول إليه .واخللل
يكمن يف نظرة األمة ملا متتلك وطريقة

تعاطيها معه .وهل إن تلك الطريقة علمية
ومنهجية وشاملة وجادة أم إهنا طريقة

واالجتامعية

وأحواهلم

عىل كل حال فإن احلديث عن

استيفائها للرشوط العلمية والعملية

الواجب توفرها يف ّ
كل نظرية ،فالنظرية
ببساطة هي :تفسري لألشياء والظواهر

مدعوم باحلقائق ،وهي أيضا( :جمموعة
قضايا واقعية تفسرّ الظواهر ومتكننا من

التنبؤ ،وهذه القضايا تتخذ هلا ترتيبا معينا
بحيث جتيء القضايا العامة كمقدمات
نستنتج منها باقي القضايا وهي ما يعرف

بالنسق االستنباطي وهو جوهر النظريات

حممد رضا مطر الرشيفي

العلمي)((( .وهذا النسق يتألف من

ٍ
قدر ممكن من العنارص العشوائية ،والثاين

ويستند عىل فلسفة واضحة أو كامنة هلا

املشاهدات املستقبلية(((.

مفاهيم وقضايا ومقوالت نظرية وقوانني،
رؤيتها لإلنسان أو للمجتمع أو للكون أو

هلا مجيعا.

ونحن إذا ما بحثنا يف النظرية

اإلسالمية نجد أهنا مستوفية لكافة رشوط

التنظري وأركانه من عدة جوانب أمهها:

هو أن تضع تنبؤات حاسمة عن نتائج
ثالثا :التفرد :جيب أن تنفرد النظرية

بتفسري خاص للحقائق التي تتعامل

معها ،فوجود نظرية أخرى تفرس احلقائق
نفسها التي تفرسها النظرية األوىل يضعف
األمهية العلمية للنظريتني معا.

أوال :االختصار واإلجياز :ونعني

رابعا :جد ّيتها ورصامتها و وضوحها

ممكن من الظاهرات بأقل عدد ممكن من

قوانينها حازمة ودقيقة ،فالقانون قضية

به قدرة النظرية عىل تفسري أكرب عدد
الكلامت والقضايا .واحتواءها عىل ِّ
اقل

عدد من املقدمات ،وبخالفه فإن النظرية

املطولة.
تتحول إىل جمموعة من الرشوح ّ

و دقتها :وأهم عنرص يف ذلك هو أن تكون

ثابتة يمكن اشتقاقها من النظرية ،فمن
اإلجراء والتجربة يتم التأكد من صحة

الفرض العلمي والذي إذا ثبتت صحته

ثانيا :الشمول والقدرة عىل التنبؤ :إذ

صار قانونا علميا وإذا مل تثبت صحته فيتم

التي تنطوي حتت جمال عملها و أن تفرس

تعرب عن القضايا ذات العالقة حمددة بدقة.

جيب أن تشتمل النظرية عىل مجيع احلقائق

أكرب عدد من الظواهر (فأي نظرية هي
نظرية جيدة إذا ما ل ّبت رشطني ؛ األول :أن

تصف بدقة جمموعة هائلة من املشاهدات
وذلك عىل أساس نموذج يتضمن َّ
أقل

((( أبو طاحون ،النظريات االجتامعية املعارصة،
ص.8

استبعاده .إذ ينبغي أنتكون املفاهيم التي
خامس ًا :االنسجام واالتساق بني

عنارصها :فأن أي اضطراب وتناقض بني
تلك العنارص يؤدي إىل ارختاء ال ُعقد املهمة
يف النظرية وشيوع االرجتال والفوىض يف
قياس النتائج.

((( (هوكينج ،تاريخ موجز للزمن ،ص.)21
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سادسا :إمكانية اختبارها علميا

وعمليا :واحتوائها عىل خطط عمل
وتدابري ومناهج ت ّيرس للباحث دراستها

والتحقق منها ،يضاف إىل ذلك تقديمها

ملجموعة من اللوائح الواضحة التي
تضمن تطبيقها.

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜﭼ

[سورة

الفرقان ،]1 :فهو اخلبري بشؤون
عباده ،اللطيف بتدبريهم ،املحيط بكل

ما هم عليه ،املدبر لكل ما يصلحهم:

سابعا :مرونتها وقابليتها الستيعاب

ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ

املحددة التي تستطيع التعامل مع األمثال

بالذات هي الباعث األول واألساس

احلاالت اجلديدة :أي امتالكها لألصول

املتجددة .و أنتكون هذه القضايا خصيبة
ومثمرة تستكشف الطريق ملالحظات أبعد

مدى وتعميامت تنمي جمال املعرفة(((.

[سورة امللك ،]14 :وهذه اخلصيصة
يف وجوب إتباع النظرية القرآنية،
فهذه القرون املتطاولة من حياة

البرش عىل هذا الكوكب وفشلهم يف

هذه الرشوط وأخرى دوهنا يف

إقامة نظام اجتامعي يضمن السعادة

اإلسالمية التي نؤمن هبا وننافح عنها بل

من طول املدة وجتريب كافة األفكار

األمهية ،كلها هي مما استوفته النظرية
كانت النظرية اإلسالمية متفوقة عليها
بميزات خاصة هبا أمهها:
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 .أكوهنا من اهلل تبارك وتعاىل القائل:

والعدل واالستقرار هلم عىل الرغم
والنظريات وتو ّفر كافة اإلمكانات

املادية املتاحة أمامهم ،جيعلنا نشك يف

أوال :ع ّلوها وهيمنتها :ذلك إهنا

قدرهتم مستقبال عىل الوصول إىل ّ
كل

أصوهلا ،فهي تستند يف ذلك العلو إىل

واالعرتاف بدور مركزي للدين يف

مستمدة من الشارع املقدس الذي وضع

أمور هي:

((( (متشايف ،نظرية علم االجتامع طبيعتها
وتطورها ،ص.)37

تلك األهداف الغالية ،دون التسليم

نجاة هذا الكوكب مما ينتظره من
املزيد من الضياع والدماء واحلروب

والفشل ،وليس يف هذا هتوين لقدرات

حممد رضا مطر الرشيفي

البرش ومواهبهم أو رغبة يف تسليط

ومؤمتن ورقيب وشهيد وقائم عىل كل

يصور ،إنام هو جلوء لضامنات أكيدة
ّ

وهذه كلها معتمدة عىل إحكامه وعدم

الدين عىل احلياة كام حيلو للبعض أن
يقدمها اخلالق تعاىل لشعبه.

أمر وهذه املعاين مرتابطة مع بعضها،

ترسب الفساد إليه ،وهو هبذا ينقض
ّ

.بالقطع واليقني بصدورها منه تعاىل

غريه وال ُينقض بغريه ،فقد جاءت
بعض أحكامه لتحرم ما ُأ ِح َّل أو حتلل

احتامل إذ قال تعاىل :ﮗ ﮘ ﮙ

يف الترشيع وعلة تتعلق بتغيرّ الباعث

لتواتر مصدرها األول (القرآن)
واندفاع الشبهة بتحريفه ولو بأدنى

ٍ
حلكمة
ما ُحرم عىل األمم السابقة،

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ [سورة احلجر:

ومراعاة املصالح.

الكريم الفريدة فال يوجد نص بني

وترميم بخالف النظريات األخرى

 ،]9وهذه أيضا من خصائص القرآن
يدي البرش قطعي الثبوت وسامل من
التحريف ماضيا ومستقبال غريه.

 .جهيمنة القرآن الكريم عىل مجيع الكتب
الساموية قبله و حاكميته عليها لقوله

تعاىل ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

 .داكتامهلا وعدم حاجتها إىل استدراك
التي ما أن تستوي عىل سوقها حتى

يقوم ما يبطلها ويظهر خطلها .قال

تعاىل :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅﭼ [سورة املائدة.]3 :

ثانيا :عامليتها و دوامها و امتدادها

ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

عرب الزمن :لعلمنا إن رسالة اإلسالم

ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

هي األخرية هلذه البرشية لقوله تعاىل

ﮞﭼ [سورة املائدة ]48 :وهنا

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

فقد أعطى اهلل تعاىل كتابه اسام من
أسامئه وهو املهيمن ،أي إنه مسيطر

ﯶ ﯷ ﯸﭼ [سورة

األحزاب:

 .]40والستيعاهبا ِّ
لكل من بلغته عاجال
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أم آجال لقوله تعاىل :ﭽﮥ ﮦ

مجاعية ،األمر الذي كان يتطلب تغيريا يف

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ [سورة سبأ:

هذا الكتاب العاملي حامال ملنهج كوين يف

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

وعلينا أن نفهم اآلن إن اإلسالم ليس

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
 ]28ولقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

توجيه احلياة وحركة الناس الكربى هنا،

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [سورة األنعام]19 :

مرشوعا قوميا لكي نقرصه عىل العرب،

أكدها اهلل تعاىل يف الكثري من آياته ومنها

اجلزيرة وما جاورها ،أو مرشوعا عائليا

وذلك ك ّله مستند إىل ح ّقانية القرآن التي

قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ

أو مرشوعا قطريا لكي نقرصه عىل
لكي نقرصه عىل حممد وعشريته!!.

[سورة اإلرساء ،]105 :أي أنه نزل من

وعىل الذين يطيب هلم أن يدوروا يف هذه

منزله عن امليل
من األهواء وامليول لغنى ّ

األرحب لإلسالم ونظريته الشاملة،

منزه
عند اهلل وليس من صناعة برش ،فهو ّ
واهلوى ،وما كان حق ًا فأنه ال ينتج إال

حق ًا ،وهو أوىل بأن يقيم منهج احلق يف

كل نفس وكل مكان وكل زمان ،فاحلق
متحقق يف مضمونه ويف ثبوت نزوله .وقد

نزل القرآن بعد كتب أنزهلا اهلل متناسبة
376

مفهوم الدين ووسائله عند الناس ،ليأيت

مع األزمنة التي نزلت فيها ،لقد نزل

القرآن يف زمن غادرت فيه البرشية الطور
االنعزايل الذي كان ُّ
كل قو ٍم فيه منشغلني

هبمومهم القبلية أو القومية أو القطرية أو
اإلقليمية ،إىل طور العوملة الذي أصبحت

فيه حركة البرش عىل هذا الكوكب حركة

األفالك املحدودة أن يغادروها إىل الفضاء

فاإلسالم هو نظام املايض واملستقبل ألن
امتداد النظرية القرآنية مستوعب هلام

مجيعا ،وهذا القرآن يؤكد إن روح اإلسالم
وأصله وأهدافه كانت هي املقصودة يف ّ
كل

الرشايع منذ نزول آدم إىل هذه األرض

وليومنا هذا وإن اختلفت أسامء الرشايع
وترشيعاهتا و قد رصح القرآن بذلك قائال:
ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﭼ [سورة الشورى ]13 :وقال تعاىل:

حممد رضا مطر الرشيفي

ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ

حالة واحدة من القوة واجلزالة والبالغة

ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

لقوله تعاىل :ﭽ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

واإلعجاز واإلحكام ،فالقرآن كله حمكم

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ [سورة هود:

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ

 ،]1فهو قد أحكمت آياته و نظمت نظ ًام

رصيف ًا حمك ًام ال يقع فيه نقص وال خلل،

رصف .ألن اإلحكام
كالبناء املحكم ا ُمل َ

ﮱ ﯓﭼ [سورة آل عمران-19 :

عبارة عن منع الفساد من اليشء .فقوله:

إن اإلسالم كان دائام هو الرشيعة املبتغاة

نسخت الكتب والرشائع هبا((( ،كام إنه يشبه

 .]20وقد أكّد القرآن الكريم يف غري مرة

لألديان السابقة وإن مجيع املؤمنني عىل
مر العصور كانوا من املسلمني كام ورد
ّ
يف [سورة البقرة اآليات،132 ،128 :
 ،]136 ،133و [سورة آل عمران،
اآليات ،]80 ،52 :و[سورة األعراف:

 ،]126و[سورة املائدة ،]111 :و[سورة
يونس ،]84 :و[سورة النمل ،اآليات:

 ،]42 ،27و[سورة العنكبوت،]29 :

و[سورة القصصّ .]53 :
وكل ذلك يثبت
عاملية النظرية القرآنية وإنسانيتها وعدم
اقتصارها عىل املسلمني فقط.

ثالثا :اتساق عنارصها :فالناظر يف

أجزاء القرآن وسوره وآياته جيد أهنا عىل

ﭽ ﮗ ﮘﭼ أي مل تنسخ بكتاب كام
بعضه بعضا يف هذا اإلحكام لقوله تعاىل:
ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ [سورة

الزمر ،]23 :فقوله ﭽﭭﭼ مطلق يف

مشاهبة بعضه بعض ًا ،فكان متناوالً لتشابه
معانيه يف الصحة واإلحكام ،والبناء عىل

احلق والصدق ومنفعة اخللق ،وتناسب

ألفاظه وتناصفها يف اخلري واإلصابة،
وجتاوب نظمه وتأليفه يف اإلعجاز

((( (الرازي ،تفسري الرازي ،ج ،17ص.)142

377

احلرية وحقوق األفراد يف النظرية القرآنية

والتبكيت((( ،ومن اآليات املؤكدة التساق

أو يتدافعا ،و ال اختالف التفاوت بأن

تعاىل ﭽﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

أو متانة املعاين و املقاصد بكون البعض

القرآن وانسجام بعضه مع البعض قوله

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ

أحكم بيانا و أشد ركنا من بعض ،فارتفاع

[سورة النساء .]82 :أي :أن َّ
كل ما فيه من

هذه االختالفات من القرآن هيدهيم إىل أنه

ويؤكد بعضها بعض ًا ،فتلك العنارص مع

رابعا :ثباهتا ومرونتها :أي الثبات

اآليات والبيانات فإنه يقوي بعضها بعض ًا
إن ّ
ّ
قمني بأن يكون نظرية
كل واحد منها
ٌ

لوحده نجده أيضا يعمل كجزء منسجم
مع بقية العنارص لتكوين النظرية الكربى،

ومع ما يف اآلية السابقة من حتدٍّ فان فيها
دعوة رصحية للتفكر والفحص والنظر،
فاملراد منها (ترغيبهم أن يتدبروا يف اآليات

كتاب منزل من اهلل و ليس من عند غريه(((.
يف األسس واملبادئ الكلية ،واملرونة يف
األمور االجتهادية الوقتية التي ختتلف

باختالف الزمان واملكان( ،فاإلسالم
مل ِ
يأت فيام يتعلق باألمور الدستورية
بأمور تفصيلية رصفة ،وإنام جاء باملبادئ

الدستورية األساسية ،ومل حيدد التفاصيل

القرآنية و يراجعوا يف كل حكم نازل أو
حكمة مبينة أو قصة أو ِعظة أو غري ذلك

حسب اختالف الزمان املكان ،وهذا

و مدينتها و حمكمها و متشاهبها ،و يضموا

اإلسالم ميزة الثبات يف الكليات ،والتطور

مجيع اآليات املرتبطة به مما نزلت ،مكيتها

378

يتفاوت اآليتان من حيث تشابه البيان

البعض إىل البعض حتى يظهر هلم أنه ال

اختالف بينها فاآليات يصدق قديمها

حديثها و يشهد بعضها عىل بعض من غري

أن يكون بينها أي اختالف مفروض ،ال
اختالف التناقض بأن ينفي بعضها بعضا

((( (الزخمرشيّ ،
الكشاف ،ج ،1ص.)125

واجلزئيات التي ختتلف من عرص آلخر

التقسيم يكسب النظام الدستوري يف
واملرونة يف إطار هذه الكليات ملا هو ليس

بكيل ،وهذه امليزة متيز النظام الدستوري
اإلسالمي عن غريه من األنظمة التي ال

تعرف الثبات ليشء من القواعد إال ما
استقر عليه العرف بثباته ويزول بزوال

((( (الطباطبائي ،امليزان ،ج ،5ص.)9

حممد رضا مطر الرشيفي

هذا العرف ،وبالتايل يفقد صفة الثبات،

(فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل

الظروف واألحوال ال تق ُّيد بأصل ثابت،

و ماحل مصدق ومن جعله أمامه قاده إىل

ويوصم بأنه متغري متحول دائام حسب

وال قيمة ثابتة ،وال حقيقة ثابتة يتغري

يف إطارها)((( ،لقد أذن القرآن ألتباعه

باستكشافه واستنباط املزيد من تطبيقاته
و انطباقاته عىل واقعهم يف دعوة فريدة
للبحث والتنقيب واالستنباط ،قال تعاىل:
ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

املظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع

اجلنة ومن جعله خلفه ساقه إىل النار وهو
الدليل يدل عىل خري سبيل وهو كتاب

فيه تفصيل وبيان وحتصيل ،وهو الفصل

ليس باهلزل وله ظهر وبطن فظاهره حكم
وباطنه علم ،ظاهره أنيق وباطنه عميق،

له نجوم وعىل نجومه نجوم ،ال حتىص

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

عجائبه وال تبىل غرائبه فيه مصابيح اهلدى

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

وتشتد حاجة املسلمني يف هذا

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ

ومنار احلكمة ودليل عىل املعرفة)(((.

ﮧ ﮨ ﮩﭼ [سورة النساء:

الوقت إىل اإلطار النظري ملنظوماهتم

و االستنباط قائمة عىل مرور الوقت ما

أي وقت مىض ،ألسباب أول ما تكون

 .]83ومن هذا تكون مرشوعية التفسري
دام اإلنسان يتحرك ليعلم و يتعلم َّ
كل ما
خيدم تعامله مع الواقع املتغيرّ عرب الزمن.

ولعل هذه اخلصيصة األخرية تكون وراء
كل جهد هادف الستكناه منهج القرآن
ونظريته الكربى يف الوجود ،وهذه

املرشوعية مستنده لقول رسول اهلل:
((( (السديري ،اإلسالم والدستور ،ص،105
بترصف).
ّ

العقائدية والفكرية واالجتامعية أكثر من

علمية وعملية يف آن واحد ،فإن أوىل

وظائف النظرية هي :الوظيفة العملية

حيث تستخدم األفكار لتمكني الناس
ٍ
بحث ما أو
من االستمرار يف العمل يف
بذل جهد اجتامعي أو مهني أو تقني،

والنظرية نافعة فيخلق األبحاث أو تقديم
النامذج التي ترشدها ،ويمكن تسمية هذه
((( (الكليني ،الكايف ،ج ،2ص.)599
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الوظيفة بالوظيفة اإلكتشافية .أما الوظيفة

للتنظري .وصالحيتها لالختبار واالنتهال

الشاملة وهي تنظيم مايبدو إهنا معلومات

مئات املفكرين املسلمني وغري املسلمني

األساسية للنظرية فهي الوظيفة املوجهة
الصلة بينها((( .والنظريات االجتامعية

كلها تسعى إىل تفسري السلوك اإلنساين
واملساعدة عىل التنبؤ به ،واملساعدة عىل

فهم املواقف اإلنسانية والسيطرة عليها،
واملساعدة عىل إجراء التصنيفات العلمية

بني املجتمعات من أجل املساعدة عىل

اختاذ مواقف وإصدار قرارات استنادا عىل
املعلومات املتاحة عن السلوك (.((1

ومهام يكن من أمر فأن بطالن وإبطال

إدعاءات الغرب أو املفتونني به بعدم
امتالك اإلسالم لنظرية متكاملة يف (احلرية)

أو التنظيم االجتامعي سيكون أمر ًا ميسورا

مع هذا الكم اهلائل من املوروث الفكري
واألخالقي والعميل اإلسالمي الذي يثبت

380

بصورة جلية وواضحة امتالك اإلسالم
ألصول نظريته منذ البداية ،بل اكتامهلا منذ

والدهتا واستيفائها لكافة الرشوط املنطقية
((( (كوهني ،النظرية االجتامعية احلديثة ،ص.)7

(( ((1كونلتش ،متهيد يف النظرية االجتامعية،
ص.)٩

واالستنباط واالسرتشاد دائام .وقد كتب

عن معامل تلك النظرية وأصوهلا ،وتباينت
تلك الكتابات يف مناهجها ومنطلقاهتا،
فتوزعت مابني املنهج الدعوي التقليدي،
القائم عىل الوعظ واإلرشاد ،وبني املنهج
السلفي الذايت القائم عىل الفخر و تطويب
الذات ،وبني املنهج التحلييل املوضوعي

العلمي االجتامعي احلديث الذي أمتنى أن
يكون هذا البحث سائرا عليه.

ثانيا :األساس العقائدي للحرية
يف اإلسالم

من ميزات القرآن الكريم األصيلة،

عرى متصلة فيام بينها،
إن مبادئه وأصوله ً

تنتظم بوثاق جديل ،و ال يمكن فصل
بعضها عن البعض اآلخر دون أن يؤدي

ذلك الفصل إىل تشويه تلك السلسلة
أو فقدان التمتع بثراء الفهم الكامل

هلا ،وقد كان استخالف آدم وذريته هو
املناط واألساس الذي قام عليه ذلك

القرار اخلطري يوم خلقه اهلل تعاىل ،ويورد

لنا القرآن ذلك احلوار الذي دار بني اهلل

حممد رضا مطر الرشيفي

ومالئكته يف ذلك اليوم املصريي املهم

تكريم هذا املخلوق اجلديد وتفضيله

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

بقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ولذا قال تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﭼ [سورة اإلرساء ]70 :أي:

ﭬ ﭭ ﭮﭼ [سورة البقرة ،]30 :مع

كرمناه بحسن الصورة واملزاج األعدل

حول الواقع اجلديد الذي أراد اللهّ إبداعه يف

ِ
واإلشارة واخلط و التهدي
بالنطق

هذه اآلية بدأت القصة (يف حوار تثقيفي
أي دور يف الوجود
األرض التي مل يكن هلا ّ
احلركي آنذاك ،وربام كان للمالئكة فيها
ّ

بعض الدور يف مهماّ هتا التي أوكلها اللهّ
إليها يف النظام الكوين ﭽﭔ ﭕ

واعتدال القامة والتمييز بالعقل ِ
واإلفهام

وأسباب املعاش واملعاد والتسلط عىل ما يف
األرض والتمكن من الصناعات وانسياق

األسباب واملسببات العلوية والسفلية إىل

ما يعود عليهم باملنافع إىل غري ذلك مما

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﭼ يملك العقل،

يقف احلرص دون إحصائه(     .((1

وتنوع اإلنتاج ،لينظم هلا حركتها،
اإلبداعّ ،

يبقى مرهونا بالثقة بوجوب حريته،

واإلرادة ،وحرية احلركة ،وإمكانات
وليدبر أوضاعها ،ويصنع فيها جمتمعاهتا

التي متتلئ هبا ساحاهتا ،فيكون اإلنسان
السامء،
يف األرض متام ًا كام املالئكة يف َّ
ٍ
فارق نوعيَّ ،
أن اإلنسان خملوق حر
مع

بينام املالئكة جمبولون عىل الطاعة)(.((1
إن ذلك االستخالف بحد ذاته كان يعني

(( ((1ف��ض��ل اهلل ،م��ن وح��ي ال��ق��رآن ،ج،1
ص.)125

لك ّن استخالف اإلنسان وتكريمه

احلرية هي القدرة عىل الفعل والرتك مع
ٍ
خليفة لن يكون جديرا
فأي
االختيار ّ ,

بوصفه مستخلف ًا إذا ُسلب تلك القدرة
أو ُحرم منها .أنا ال أرى أي فضل وكرامة
ٍ
سكة حمددة ال حييد عنها،
لقطار يسري عىل
ال يمكن أل ّية آلة من هذا النوع أن تدعي

(( ((1البيضاوي ،أنوار التنزيل وأرسار التأويل،
ج ،1ص.)577
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فضيلة االستقامة ،ولن يكون اإلنسان

شبيها بقطع احلديد تلك!! .قلنا إن اليوم
الذي ُخلق فيه اإلنسان كان يوم تكريمه

واستخالفه ،و أيضا كان يوم إعالن حريته

التي ستكون قدر وجوده ومزاج حركته
الكونية .وعندما نتحدث عن احلرية يف
اإلسالم فإننا لن نجد مشقة كبرية يف أن

نثبت إن احلرية أصل أول من أصوله،
فاملقصد األصيل من وضع الرشيعة هو

إخراج اإلنسان) من داعية هواه ،حتى
يكون عبدا هلل اختيار ًا ،كام هو عبدٌ هلل

اضطرار ًا)(.((1

ﮩ ﮪﭼ [سورة األنعام]107 :
وقال :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﭼ [سورة يونس]108 :
وحدد القرآن مهمة الرسول بالتذكري

والتبليغ وليس باإلرغام والقهر فقال:

ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﭼ [سورة الغاشية،]22- 21 :
بيد أن أكرب نداء أطلقه القرآن إىل اإلنسانية
مبشرّ ًا بحريتها هو قوله تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ

وقد جم ّدَ القرآن الكريم حر ّية اإلنسان

ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ [سورة

أن ندعي معه إن القرآن كان كتاب احلرية

هذا املبدأ والقبول بنتائجه تسلية لقلوب

يف الكثري من آياته إىل احلد الذي حيق لنا
األول عىل اإلطالق فقد قال تعاىل :ﭽﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
382

ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

تفهم
البقرة ،]256 :وجعل القرآن من ّ

املخلصني الذين يزعجهم ويؤذهيم ضالل
من ّ
يعم اإليامن
ضل ،والذين يرغبون بأن ّ

واألمن مجيع الناس فقال :ﭽ ﮌ ﮍ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ [سورة اإلنسان:

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ [سورة

يستطيع أحد أن يتك ّلم بعد ذلك عن اجلرب

(( ((1الشاطبي ،املوافقات ،ج ،2ص.)289

حرية اإلرادة ونكران التبعية اخللقية،

 ]3– 2وقال :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ

الكهف ]29 :وقال :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮖﭼ [سورة الرعد .]31 :فكيف
وسلب اإلرادة وتكبيل القدرة فإن (نكران

حممد رضا مطر الرشيفي

واعتبار اإلنسان جمرد وحدة فيزيائية

(احلرية) التي وهبها اهلل لعباده هي أثمن

عن احلياة ،كل هذا يؤدي حت ًام إىل موت

احلقيقي إلنسانيتهم ،هي أيضا إرادة إهلية

كياموية وجز ًء من مادة حية قل أن تتميز

اإلنسان اخللقي وخنق كل روحانية وكل

أمل فيه ،ويؤدي إىل ذلك الشعور الرهيب

املوهن بالبطالن الكامل)(.((1

ما حصلوا عليه بعد وجودهم .هي املعنى

جيب أن يبذلوا دوهنا ّ
كل يشء .احلرية
االجتامعية حق ال يمكن ألحد أن يتفضل

بمنحه لآلخرين ،حق حصل عليه الناس

هذا هو املستوى الفلسفي الوجودي

مع حصوهلم عىل الوجود ،وقد تظهر تلك

هو البحث يف هذا املستوى ألنه ربام كان

أصال من أصول التعايش االجتامعي،

ملعنى احلرية يف اإلسالم .ومل يكن قصدي

من بحوث العقيدة ،وإنام قصدت من

ذلك التمهيد للكالم يف املستوى الثاين
من مستويات هذا املبدأ .أي املستوى
االجتامعي والسيايس للحرية.

ثالثا :مظاهر احلرية العملية
يف اإلسالم:

احلرية كحق شخيص لكنها تتأكد يف النهاية
حرص اإلسالم عىل تأكيده والعناية به

يف كل نواحي احلياة االجتامعية للمواطن
املسلم يف أمته املسلمة ،فقرر بحزم و
وضوح حرية الناس فيام يأيت:

1.1حرية الذات اإلنسانية يف أصل
وجودها وأمنها :فنعمة الوجود يف

بعد أن قرر اإلسالم حرية اإلنسان يف

اإلسالم منح ٌة إهلية ال يمكن ألي أحد

حر ًا يف عالقته
أن يكون اإلنسان املسلم ّ
مع اخلالق وعبد ًا يف عالقته مع غريه؟!.

والناس مس ّلطون عىل ذواهتم ورقاهبم
ال يشاركهم يف ذلك أحد ،وقتل النفس

املستوى من احلرية ،فهذه املنحة العزيزة

قال تعاىل :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

التكليف ،فهل من املمكن ألحد أن يتخيل

وهبذه الرؤية يمكن أن نتحدث يف هذا

وتطورها،
(( ((1احل���وايل ،العلامنية نشأهتا
ّ
ص.)351

أن يسلبها أو يترصف هبا ك ً
ال أو جز ًء،

أو إتالفها من أكرب الكبائر يف اإلسالم

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
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ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ

[سورة املائدة ،]32 :وقد جعل القرآن

عليه و إبطاله يكفينا أن نقول إن اإلسالم

مثله ،قال تعاىل :ﭽﮉ ﮊ ﮋ

قيم وتقاليد اجتامعية وسياسية موروثة عرب

جزاء اإلقدام عىل قتل النفس قت ً
ال
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ [سورة
البقرة ،]178 :وجعل يف هذا اجلزاء

العادل حيا ًة للجميع فقال تعاىل:
ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

مل خيرتع الرق أصال وإنام وجد نفسه أمام

قرون ممتدة ،فسعى للقضاء عليها ضمن

حزمة ف ّعالة من الترشيعات واإلجراءات
الفقهية واملدنية ،وقد بدأ القرآن فعال يف
خ ّط ٍة طويلة األجل ومتعددة اجلوانب
الرق ،فقد جعل حترير األر ّقاء
للقضاء عىل ّ

ﯙ ﯚ ﯛﭼ [سورة

أحدى الكفارات املرتتبة عىل بعض

فرتّب جزا ًء يف األعضاء واجلوارح

واحلنث باليمني ،قال تعاىل:

وفصل يف القصاص
البقرةّ ،]179 :
فقال :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕﯖﯗ
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متجانف للحقد ونابع من اجلهل ،و للرد
ٌ

الذنوب واملخالفات الرشعية ومنها كفار ُة

اإليالء

(((1

ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

ﯘﯙﯚﯛ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ

ﯯﭼ [سورة املائدة.]45 :

واألصل يف نفوس الناس ورقاهبم

أحرار أبدا كام ولدهتم أمهاهتم وكام
أهنم
ٌ

خلقهم اهلل ،وأما ما يقال عن ترشيع

وهم
اإلسالم للرق والعبودية فذلك
ٌ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ [سورة
( ((1اإليالء أن حيلف الرجل أن الجيامع امرأته،
فله إىل أن يذهب أربعة أشهر ،فإن فاء بعد

ذلك وهو أن يرجع إىل اجلامع فهي امرأته
وعليه كفارة اليمني.

حممد رضا مطر الرشيفي

املائدة ]89 :و منها ك ّفارة الظهار(،((1

قال تعاىل :ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ [سورة

فقال تعاىل :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
حممد ،]4 :وجعل اإلسالم عتق اململوك

ِ
القتل
ﮖﭼ [سورة املجادلة ]3 :وك ّفارة

أيضا كفار ًة لرضبه أو تعذيبه فقد قال

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

فكفارته أن يعتقه)( ،((1ثم جعل اإلسالم

اخلطأ لقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

رسول اهلل( من لطم مملوكا له ،أو رضب ُه

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

السعي لتحرير العبيد مرصفا من مصارف

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﮢﮣﮤﮥ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

املال العام (الزكاة) بقوله تعاىل :ﭽ ﮡ

ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

ﮇﮈﮉﮊﮋ

[سورة التوبة ،]60 :و دعا القرآن إىل

ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ

ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ

حترير الرقاب عموما وجعله عمال مقربا

ال جيوز االحتفاظ باألسري و أن املسلمني

تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

[سورة النساء ،]92 :وأخربنا القرآن أنه
خميرّ ون يف التعامل مع أرساهم من غري
املسلمني بني أمرين :أما امل ُّن عليهم

بإطالق رساحهم دون مقابل ،أو مقابل
فداء مايل أو شخيص من أرسى املسلمني

( ((1الظهار هو أن يقول املرء لزوجته أنت ّ
عيل
كظهر أمي فتحرم عليه بذلك.

إىل اهلل و منجيا من عقبات القيامة قال
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﭼ [سورة البلد ،]16- 11 :وأ ّيد
(( ((1مسلم ،صحيح مسلم ،ج ،5ص)90
وه��ذا احلديث صححه األل��ب��اين ،ينظر:
(األل��ب��اين ،صحيح الرتغيب والرتهيب،
ج ،2ص.)277
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القرآن رغبة الرقيق يف احلصول عىل حريته

اإلجراءات والتمهيدات وبعد كل هذه

عىل االستجابة لرغبته يف اخلروج إىل

أو حتبيذا له وإنام لتورعهم عن اإلقدام

يف مقابل مادي يدفعه ملالكه ،وحث املالك

ساحة احلرية ،من خالل (املكاتبة) ،وندب
املسلمني إىل إعانة أصحاب تلك الرغبة
من الرقيق بقوله تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

عىل حتريم ما مل يرد نص قاطع بتحريمه
نتصور
ابتدا ًء ،وأنا أظن أنّه لو كان لنا أن
ّ

إن القرآن الكريم ال زال يتنزل حلد اآلن
ألمكننا أيضا أن نتصور نزول آيات رصحية

حترم الرق ألننا نجد مقدمات ذلك فعال
ّ

ﮁﭼ [سورة النور ،]33 :وال أريد

التدرج
موجودة يف القرآن وألننا نعرف إن ّ

املدنية والدينية للعبيد واإلماء التي عاجلها

أن ال يفهم هذا القول عىل إنه من باب

هنا أن أفيض يف الكالم عن األحوال
اإلسالم بحرص وإخالص وال أريد أن
أورد عرشات األحاديث والوقائع من سنة

الرسول وأهل بيته الكرام وصحابته
األجالء ،ففي ما أوردناه من آيات القرآن

كفاية ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو

شهيد .لكني أكرر القول إن القرآن الكريم
386

القرون ،وليس ذلك تأييدا منهم للرق

قد بدأ محلته الطويلة للقضاء عىل الرق
إىل األبد ومكّن الفقهاء من مواصلة تلك
احلملة بام قدّ م هلم من أمثلة وبام وضع يف

أيدهيم من خيوط لالستمرار حتى هناية

الشوط ،لكن الفقهاء آثروا عدم الذهاب
بعيدا وحتريم الرق رصاحة بعد كل تلك

يف الترشيع هو أحد مناهج القرآن .وأرجو
االفتئات عىل اهلل وإنام من باب االستقراء

لكتابه املجيد .وإذا كان الرق بمفهومه
التقليدي قد انتهى عند املسلمني ،إال إن

مظاهر أخرى له ال تزال قائمة بينهم،
َ
ومنها استعباد الناس سياسيا واقتصاديا
وثقافيا ،من قبل املستبدين والطغاة
وأصحاب املال والسلطة والنفوذ .و قد

نشاهد اليوم يف بعض الدول اإلسالمية
الغنية مظاهر حديثة ووجوها أخرى من

وجوه الرق التي يامرسها األغنياء من
مواطني تلك الدول مع العاملة الوافدة من
الدول اإلسالمية الفقرية فيجربوهنم عىل

حممد رضا مطر الرشيفي

امتهان األعامل الشاقة أو الوضيعة مقابل
أبخس األجور ويقومون باستغالهلم ماديا
وجنسيا وتعذيبهم جسديا وذلك هو الرق

بعينه.

ﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ [سورة
البقرة ،]188 :وغ ّلظ يف التحذير

عندما جعل النهي عن أكل أموال

2.2حرية التملك :ونعني به حق اإلنسان

اآلخرين بالباطل مقرتنا بالنهي عن

ومصاحله ،ملا يف ذلك من داف ٍع له
ٍ
وإدامة
للحركة عىل هذه األرض

ﭫﭬﭭﭮﭯ

يف حيازة األشياء وترصفه فيها ملنفعته

لعنايته باألشياء ،فلو كانت مجيع

األشياء مملوكة للجميع ملا بارش عنايتها
أحد ولتعطلت املصالح ،وقد شدّ د

القرآن عىل حق امللكية الفردية وغ ّلظ
يف العقوبة املرتتبة عىل التجاوز عليها

فقال :ﭽﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ

قتل أنفسهم فقال :ﭽﭩ ﭪ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ [سورة النساء:
 ،]29وإىل جانب اعرتاف اإلسالم
بامللكية الفردية وترشيعه القوانني

لصيانتها ،فقد أكد القرآن عىل امللكية

اجلامعية التي تعود لألمة بأرسها
وغ ّلظ يف التجاوز عليها بأي شكل من

ﭪ ﭫ ﭬﭼ [سورة املائدة:

األشكال ،وذلك ما سنعرض الحقا.

اآلخرين بالطرق امللتوية بقوله تعاىل:

وأوىل نتائجه عامرة األرض وإصالحها

ّ
وحذر من التجاوز عىل ملكية
.]38
ﭽﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

3.3حرية العمل :العمل يف اإلسالم عبادة،
وهو الزمة من لوازم االستخالف

واالستعامر .ومن الظلم أن نقرص معنى

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ [سورة النساء:

العمل يف قوله تعاىل :ﭽﯟ ﯠ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﯧﯨﯩﯪﯫ

 ،]2وقوله تعاىل :ﭽﮛ ﮜ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
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ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [سورة

إليك وأنت تقرأ اآليات التالية أنك يف

صوم أو صالة ،إنام هو شامل جلميع

فال تقترص جهودهم عىل تكاليف

التوبة ]105 :عىل األعامل الرشعية من

أعامل اإلنسان .إن القيمة املعنوية
واآلثار املادية والنفسية التي حيققها

العمل لإلنسان جتعله حقا ثابتا من

حقوق حريته وكرامته .فال يمكن ألية

جهة أن متنع ذلك احلق أو تعرقله بأي

شكل من األشكال .فللفرد أن يعمل

أينام شاء ومتى ما شاء وكيفام شاء إذا مل

يكن عمله متعارضا مع الرشيعة ومرضا

باآلخرين .بل عىل املجتمع والدولة أن

ّيوفرا له الفرص السانحة لعمله ويذلال
الصعاب يف طريقه .كام إن عىل املجتمع

أن يعرتف بمهارات األشخاص ويقوم

بتقديرها وتشجيعها وعدم احلط منها

قال تعاىل :ﭽﮊ ﮋ ﮌ
388

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ

[سورة األعراف ]85 :وحيدثنا القرآن
الكريم عن سرية األنبياء احلافلة
بالعمل والكد و اإلعامر ،حتى ل ُيخ ّيل

ورشة عمل كربى ينهمك فيها الناس
العبادة املناسكية فقط ،قال تعاىل يف
ذكر أنبيائه داود وسليامن :ﭽ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ

[سورة سبأ ،]13- 10 :وقد أرسى

رسول اهلل حب العمل وهنج
قواعده هلذه األمة و منه تعلم املسلمون

حب العمل وذم الكسل فقد رأوه
َّ
وهو (ينقل الرتاب يوم اخلندق حتى

رب بطنه)
أغمر بطنه أو أغ َّ
َّ

(((1

ورأوه

(( ((1البخاري ،اجلامع الصحيح املخترص،
ج ،4ص.)1506

حممد رضا مطر الرشيفي

وهو يشارك أهله اخلدمة يف البيت،

نخل إنشاء اهلل فيغرسه فام يغادر منه

ويرقع دلوه)( ،((1وطاملا سمعوا حديثه

ويكنس ،وهو مل يكن يأكل شيئ ًا من

ورأوه وهو (خيصف نعله وخييط ثوبه

واحدة)( .((2وكان حيتطب ويستقي

الكريم الذي قال فيه( :ما من مسلم

بيت املال بل كان كادحا يأكل من كد

منه طري أو إنسان أو هبيمة ،إال كان له

يأتيني من ينبع وأستغني به عن بيت

يغرس غرس ًا أو يزرع زرع ًا فيأكل
به صدقة)( ((2أو حديثه البديع الذي
يقول فيه( :إن قامت الساعة ويف يد

أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال تقوم

حتى يغرسها فليغرسها)( .((2وقد سار

أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب هبذه

السرية أيضا ،فقد أعتق ألف مملوك من

كدِّ يده ،وكان خيرج يف اهلاجرة يف
احلاجة قد كُفاها يريد أن يراه اهلل ُيتعب
نفسه يف طلب احلالل ،وكان يرضب
باملسحاة ويستخرج األرضيني ،و (كان
خيرج ومعه أمحال النوى ،فيقال له :يا

أبا احلسن ،ما هذا معك؟ .فيقول:
(( ((1اب��ن حبان ،صحيح ابن حبان ،ج،12
ص.)490
(( ((2البخاري ،اجلامع الصحيح املخترص،
ج ،2ص.)817
(( ((2ابن حنبل ،صحيح ابن حبان ،ج  ،20ص
.)251

يده ،وكان يقول :إين أعيش عىل ما
املال(.((2

4.4حرية احلركة والتنقل :فاإلنسان بنظر
حر يف غدوه ورواحه يف هذه
القرآن ٌ
األرض وال جيوز احلجر عىل حركته

وحتديدها أو تقييدها ،ملا تقتضيه حياته
من طلب ٍ
رزق أو عل ٍم أو استجامم أو
ِ
نرش دين ،قال تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭼ [سورة امللك:
 ،]15وسمى اهلل تعاىل هذا الكوكب
الذي نعيش عليه بـ (أرض اهلل) يف

ثالث آيات من القرآن هي[ :سورة
النساء ]97 :و [سورة األعراف:
 ]73و [سورة هود ،]64 :وذلك

(( ((2املجليس ،بحار األنوار ،ج ،46ص.)58
(( ((2احل��م�يري ال��ق��م��ي ،ق���رب االس��ن��اد،
ص.)113
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ٍ
بأحد دون
لدفع الوهم باختصاصها
أحد أو شعب دون آخر ،وأضافها إىل

نفسه بقوله :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﭼ

[سورة العنكبوت:

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [سورة

 ]29وجعل القرآن القتل أو تقطيع

احلركة فيها الستطالعها وكشف

جزاء للذين يقطعون طرق املسلمني

ّ
وحث عباده عىل
العنكبوت،]56 :
أرسارها فقال :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

األيدي واألرجل أو احلبس والنفي

بالسلب والنهب واالعتداء ،فقد
اتفق املفرسون عىل إن املقصود بالذين

(يسعون يف األرض فسادا) هم الذين

ﯘﭼ [سورة العنكبوت،]20 :

يقطعون الطريق بالقوة ،وهم الذين

ّأو َل أعامل اإلنسان بعد فراغه من

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

وجعل احلركة واالنتشار يف األرض

العبادة فقال :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ

[سورة اجلمعة ،]10 :ويف هذه اآلية
داللة عىل حرية العمل مع داللتها
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ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

عىل حرية احلركة .و ّذم القرآن بعض
اهلالكني لقطعهم طريق العباد
ومنعهم من حرية التنقل ،ومنهم

قوم لوط بقوله تعاىل :ﭽ ﯘ

ﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

ذكرهم اهلل تعاىل بقوله :ﭽﭻﭼ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ

[سورة

املائدة .]33 :وليس عىل الدولة

واحلكومة أن تؤمن الطرق وتسهر
عىل سالمتها فحسب ،بل جيب عليها
أيضا أن تخُ لص يف إزالة كافة العراقيل
والعقبات واإلجراءات التي تعرتض

سبيل الناس وحتدُّ من حركتهم فإن

حممد رضا مطر الرشيفي

يف ذلك ازدهارا للبالد وراح ًة للعباد.
ونحن إذا ما نظرنا إىل االزدهار

احلضاري والعلمي الذي رفلت به
األمة يف عصورها الزاهرة نجد إن ع ّلة

ذلك ترجع يرس االنتقال وسالسة
احلركة وانعدام احلواجز واحلدود بني
أمصارها ،فالعامل واملتعلم والتاجر
والصانع كانوا ينتقلون من أقىص

بالد األندلس يف الغرب إىل أقىص

بالد فارس يف الرشق دون عراقيل
ومشقات ،فرسخت العلوم ونمت

املعارف وازدهر العمران وجتانست

الشعوب.

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀﰁﰂﭑﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ [سورة
النور.]28– 27 :

مرهف احلس
وقد كان املواطن املسلم
َ

جتاه حرمة بيته و حريته الشخصية داخل
داره ويروي لنا التأريخ إرصار ذلك

املواطن عىل عدم التنازل عن تلك احلرمة
حتى مع احلكام أنفسهم وحتى إن كان

صاحب الدار نفسه غري متقيد بأحكام

5.5حرية السكن :يكاد حب املسكن

الرشيعة ،فقد روي أن اخلليفة عمر بن

أصيلة لدى مجيع املخلوقات عىل هذه

فيها صوتا –أي غنا ًء –فارتاب وتسور

واملأوى اخلاص أن يكون غريزة

األرض ،ال ُّ
يشذ عن ذلك إال بعض

احليوانات اهلائمة ،واإلنسان بطبيعته
يتطلع إىل بيت يكنُّه ويسرتيح فيه

ويبني فيه عامله اخلاص ،وقد قدّ س

القرآن هذه الرغبة املرشوعة لدى
ّ
وحذر من انتهاكها فقال يف
اإلنسان

نص هبيج وفريد :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ

يعسليل ًة فمر بدار سمع
اخلطاب كان ُّ

فرأى رجال عنده امرأة وزق مخر فقال يا
عدو اهلل أظننت أن اهلل يسرتك وأنت عىل
معصيته فقال ال تعجل يا أمري املؤمنني
إن كنت أخطأت يف واحدة فقد أخطأت

يف ثالث قال :اهلل تعاىل :ﭽ ﭝ ﭞﭼ
وقد جتسست ،وقال :ﭽ ﯥ ﯦ

تسورت وقال :ﭽ ﯝ
ﯧ ﯨﭼ وقد ّ
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ﯞ ﯟ ﯠﭼ وما سلمت .فقال:

ألنفسهم وتبرش بتأييد اهلل هلم وتعزيزهم

قال :نعم ،واهلل ال أعود ،فقال :اذهب فقد

ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

هل عندك من خري ان عفوت عنك؟.
عفوت عنك(.((2

وحرم اهلل التهجري القرسي وجعل
ّ

حرمة إخراج الناس من ديارهم موازية
حلرمة قتلهم فقال خماطبا بني إرسائيل:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
392

ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ

بنرصه ،فقال تعاىل :ﭽﭑﭒﭓ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂﭼ [سورة احلج.]40- 39 :
وإنه ملن العجب العجاب وأنكر الكبائر

امرؤ يف قلبه ذرة من إيامن عىل
أن ُيقدم ٌ
هتجري إنسان عن داره أو ختريبها أو إيذائه
فيها .أقول هذا بعد أن ساد يف هذا العامل
املضطرب استخدام التهجري كإحدى

وسائل الضغط واحلرب بني األطراف

املتصارعة للحصول عىل بعض املكاسب
السياسية حتى داخل البلد الواحد .ما

يؤرش فداحة الكارثة التي تعيشها البرشية

وقرر القرآن
[سورة البقرةّ ،]85- 84 :

نتيجة البتعادها عن هنج السامء وروحه

جريمة وظلم تبيح للمظلومني االنتصار

6.6حرية العبادة واملعامالت واألحوال

إن إخراج املسلمني اآلمنني من ديارهم

(( ((2ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج،12
ص.)18– 17

السمحاء.

الشخصية:

اشرتط اإلسالم احلرية إلمضاء مجيع

حممد رضا مطر الرشيفي

املعامالت اليومية املعقودة بني مواطنيه

الكريم بقوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

والقرس ،وأباح هلم أن يربموا أي عقد

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

وأبطل ما كان منها قائام عىل اإلكراه واجلرب
مرشوع بمحض إرادهتم ،كعقود النكاح
والطالق والرضاع والبيع واإلجارة

واجلعالة والكفالة والرهن والضامن واهلبة
والقرض واملكاتبة واملضاربة واملزارعة
واملساقاة وغري ذلك ،لكن اإلسالم مل
يقترص عىل تثبيت حقوق مواطنيه املؤمنني

بمقرراته ،وااللتزام بتوفري حرياهتم التي
ذكرنا قسام منها آنفا فحسب ،فقد التفت

اإلسالم ومنذ اليوم األول إىل سد أ ّية ثغرة
أي أحد للتشكيك
يمكن أن ينفذ منها ُّ

ببنائه النظري االجتامعي والسيايس املربم
من خالل إثارة مسألة أوضاع الشعوب

غري املسلمة التي تعيش يف كنف األمة
اإلسالمية ،فجاء بفتح فريد وغري مسبوق
هو اآلخر بإبداعه ملصطلح (أهل الذمة)

الذي كفل مجيع احلقوق املدنية لغري
املسلمني بعدِّ هم مواطنني أصليني يف

نصت عليه أول
الدولة األم ،وذلك ما ّ

وثيقة سياسية يف تأريخ اإلسالم وهي

(وثيقة املدينة) .وهذا ما أكّده القرآن

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭼ [سورة البقرة ]62 :وأعاد

تأكيده بقوله :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ [سورة املائدة:
 ،]69فاملتساوون يف احلق الديني أوىل

بالتساوي يف احلق املدين ،وهذا ما أكدّ ه
رسول اهلل يف ٍ
ٍ
وتأسيس حضاري
بناء
ومدين قد جيد بعض من ضاق هبم األفق
فلم يبرصوا احلقيقة أنه تأسيس مدين

غريب عن الدين وأطروحته ،وما علموا
إن من أسمى أهداف الدين هو إقامة
احلياة املتمدنة املزدهرة و العادلة عىل هذا

الكوكب ،والذي يقرأ هذه النصوص
السياسية التي كتبها رسول اهلل لشعب

اجلزيرة -بل للعامل ك ّله -بمختلف أديانه

وأعراقه يقف مذهوال أمام ذلك الفكر
اخللاّ ق وتلك الروح السامقة التي جاء

هبا اإلسالم ورسوله العظيم ،ومن تلك
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النصوص هذا الكتاب( :بسم اللهّ الرحمّ ن
الرحيم ،وبه العون ،هذا كتاب كتبه
ّ
حممد بن عبد اللهّ إىل كا ّفة النّاس أمجعني
ّ

سياحته )...ومنها أيضا ما كتبه ألُسقف

خلقه لئ ّ
حجة بعد
ال يكون للنّاس عىل اللهّ ّ

النبي إىل األسقف أيب احلارث
حممد
ّ
ّ

بشري ًا ونذير ًا ،ومؤمتن ًا عىل وديعة اللهّ يف

الرسل ،وكان اللهّ عزيز ًا حكي ًام ،كتبه ألهل
ّ
م ّلته ،وجلميع من ينتحل دين النّرصان ّية

من مشارق األرض ومغارهبا ،قريبها
وبعيدها ،فصيحها و عجم ّيها ،معروفها و

جمهوهلا ،كتاب ًا جعله هلم عهد ًا ،ومن نكث
العهد ا ّلذي فيه وخالفه إىل غريه ،وتعدّ ى
ما أمره كان لعهد اللهّ ناكث ًا ،ومليثاقه ناقض ًا
وبدينه مستهزئ ،ول ّلعنته مستوجب ًا،

سلطان ًا كان أم غريه من املسلمني املؤمنني،

وإن احتمى راهب أو سائح يف جبل أو
واد أو مغارة أو عمران أو سهل أو رمل
ذاب
أو ردنة أو بيعة فأنا أكون من ورائهم ّ

394

من أسقف ّيته ،وال راهب من رهبان ّيته،

عنهم ،من ّ
كل عدة هلم ،بنفيس وأعواين،
وأهل م ّلتي وأتباعي ،كأنهّ م رع ّيتي ،وأهل

ذ ّمتي وأن أعزل عنهم األذى يف املؤن التي

حتمل أهل العهد من القيام باخلراج إالّ ما
طابت به نفوسهم وليس عليهم جرب وال
إكراه عىل يشء من ذلك ،وال يغيرّ أسقف

وال حبيس من صومعته ،وال سائح من
الرحيم .من
الرمحن
ّ
نجران( :بسم اللهّ ّ

وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم
ورهباهنمّ ،
أن هلم ما حتت أيدهيم من قليل
وكثري من بيعهم وصلواهتم ورهبان ّيتهم

وجوار اللهّ ورسوله ،ال يغيرّ أسقف من
أسقف ّيته ،وال راهب من رهبان ّيته وال كاهن
من كهانته ،وال يغيرّ حق من حقوقهم وال

سلطاهنم وال يشء ممّا كانوا عليه ما نصحوا
وصلحوا فيام عليهم غري مثقلني بظلم وال

ظاملني)( .((2وجاء اإلمام عيل من بعد
رسول اهلل فضمن حرية املعتقد لشعبه
حتى إنه ترك بعض طوائف الشعب عىل

عبادهتم لغري اهلل تعاىل ومل يرغمهم عىل

يشء ،فقد روي أن اإلمام حني بعث
حممد بن ايب بكر أمريا عىل مرص ،فكتب
اىل اإلمام يسأله عن زنادقة ،منهم من
يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد غري

(( ((2محيد اهلل ،الوثائق السياسية للعهد النبوي
واخلالفة الراشدة ،ص.)179
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ذلك . ..فكتب اليه :ان يرتكوا ويعبدون

اليهودية والنرصانية ،فكتب إليه :ان كان

إن هذه األسس املتعالية التي أرساها

جلدة ثم انفه ،وأما اليهودية فابعث هبا إىل

ما شاءوا (.((2

اإلسالم يف النظرة إىل مجيع مواطنيه بغض
النظر عن انتامءاهتم كفلت جلميع الناس
حرية املعتقد وحرية االحتكام إىل قوانينهم
اخلاصة التي تنظم أحواهلم الشخصية،
ففي روايات كثرية نرى إن اإلسالم قد

ألزم كل أهل ذي دين بام يلتزمون به ،تاركا
هلم احلرية يف أحكامهم الدينية واملدنية،
فقد ورد عن أيب جعفر الباقر أنه ُسئل

عن األحكام فقال أهنا( :جتوز عىل أهل

كل ذي دين بام يستحلون)( ،((2ويف رواية
أخرى ،عن أيب احلسن الكاظم أنه قال:

(ألزموهم بام التزموا به)( ،((2والزالت
الكثري من الدول يف عرصنا الراهن جتد

غضاضة يف أن متنح لرعاياها ما منحه

اإلمام عيل ملواطنيه قبل أربعة عرش
قرنا! .فقد روي (أن حممد بن أيب بكر

كتب إىل عيل يسأله عن الرجل يزين باملرأة
(( ((2الثقفي ،الغارات ،ج ،1ص.)230
(( ((2العاميل ،وسائل الشيعة ،ج ،26ص.)19
(( ((2ال��ع��ام�لي ،وس��ائ��ل ال��ش��ي��ع��ة ،ج،26
ص.)158

حمصنا فارمجه ،وان كان بكرا فاجلدوه مائة
أهل ملتها فليفعلوا هبا ما أحبوا)(.((2

7.7حرية الرأي واالنتامء السيايس

مع حرية االعتقاد كفل اإلسالم

حق التعبري عن الرأي جلميع أبنائه ،بل

إنه متادى حتى منح ذلك احلق ألعدائه

أيضا ،و القرآن الكريم يغص بعرشات

األمثلة واآليات التي تعلمنا لغة احلوار

اهلادئ البناء التي تسمح لآلخرين بإبداء

آرائهم بكل سامحة فقد قال تعاىل :ﭽﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﭼ [سورة النحل،]125 :
وع ّلمنا القرآن أن نسلك طريقا مؤدبا
بعيدا عن لغة الرصاخ والشتائم يف حوارنا

مع اآلخرين بقوله :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
(( ((2الطويس ،االستبصار فيام اختلف من
االخبار ،ج ،4ص.)207
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ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ [سورة

كره منكم ان يقاتل معنا معاوية فليأخذ

يف حماورة الكفار واألعداء تقوم عىل

وذلك ملا عزم عىل املسري إىل أهل الشام

األنعام ]108 :وقدم القرآن أمثلة رائعة

سعة الصدر والنقاش العلمي اهلادف،
ومن أمجل تلك األمثلة ذلك احلوار الذي

دار بني نبي اهلل إبراهيم وبني طاغية

زمانه والذي نقله قوله تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

فجاءه نحو من أربعامئة رجل من القراء،
فقالوا :يا أمري املؤمنني ،قد شككنا يف

هذا القتال ،مع معرفتنا فضلك ،وال غنى
بك وال باملسلمني عمن يقاتل املرشكني،

فو ّلنا بعض هذه الثغور لنقاتل عن أهله.
فولاّ هم ثغر قزوين والري ،ووىل عليهم

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ

الربيع بن خثيم ،وعقد له لواء ،وكان

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

صدر عيل لرأي غريه ونقده وكان يقول

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

أول لواء ُعقد يف الكوفة( ،((3ولطاملا اتسع

ﮘ ﮙﭼ [سورة البقرة،]258 :

(أحب إخواين ايل من أهدى ايل عيويب)
ّ

وتق ّبل الرأي اآلخر ،بدأ بعرص رسول

من التزلف للحاكم أو التصفيق له ،فقد

ويمتلك املسلمون تارخيا حافال يف السامحة

اهلل ثم العرص الراشد وتنامى فيام بعد،
فقد رضب اإلمام عيل مثال أعىل يف هذا
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عطاءه وليخرج اىل الديلم فيقاتلهم)(،((3

املضامر عندا توىل اخلالفة فمنح احلرية

الكاملة لشعبه يف تقرير مصريه وإبداء
رأيه وإن كان ذلك الرأي خمالفا ملا يريده
هو ،حتى الذين كانوا يرفضون قتال

عدوه معه فقد خلىّ بينهم وبني رغبتهم
ّ
خيون أحدا منهم فقال هلم( :من
ومل ّ

وكان عيل يرى إن حقوق املواطنة أكرب
قال له أحدُ اجلفاة غري املهذبني :لن أأتم
بك ،ولن اشهد معك الصالة ،ولن أأمتر

عيل سلطان ،فقال
بأمرك ،ولن يكون لك َّ

له اإلمام :لك ذلك مع عطائك كام ً
ال غري
منقوص ،عىل رشيطة ان ال تتعدى عىل
احد ،فان اعتديت عاقبتك بام تستحق،

(( ((3البالذري ،فتوح البلدان ،ج ،2ص.)395
(( ((3الدينوري ،األخبار الطوال ،ص .)165
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ال َعدل يستعمل فيام يدرك بالبصرية
ِ
والعدل فيام يدرك باحلاسة
كاألحكام

وقد حاكى اإلمام بذلك قول رسول
اهلل( المُْ ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم المُْ ْس ِل ُم َ
ون ِم ْن
لِ َسانِ ِه َو َي ِد ِه)(.((3
رابع ًا :العدالة روح احلرية وضابطها

التقسيط عىل سواء وعليه روي «بالعدل

مع كل هذا الربيق اخلالّب الذي

أنه لو كان ركن من األركان األربعة

مبد ًأ طائشا وغري أخالقي وغري مقبول إذا

مقتىض احلكمة مل يكن العامل منتظام(،((3

(ال حرية بال عدالة):

يتمتع به مبدأ (احلرية) العتيد إال إنه يظل
ما ُأخذ بمفرده دون االستناد إىل ضابط

جيعله صاحلا ألن يكون حقا مقبوال وفعاال
جلميع أفراد املجتمع ،ورسعان ما حدد
القرآن ذلك الضابط املنشود فجعل العدل
روحا للحرية وحاكام عليها يف آن ،فقد
دافع القرآن عن احلرية بالعدل إىل الدرجة

التي يصعب الفصل ولو لربهة واحدة بني
املبدأين.

كاملوزون واملعدود واملكيل ،والعدل
قامت السموات واألرض» تنبيها عىل
يف العامل زائدا عىل اآلخر أو ناقصا عىل

والعدالة يف الفلسفة إحدى الفضائل
األربع التي سلم هبا الفالسفة من قديم

وهي احلكمة والشجاعة والعفة والعدالة،
وتعني اإلنصاف وهو إعطاء املرء ما له

وأخذ ما عليه( .((3وقد ُذكر العدل كثريا

يف القرآن الكريم بلفظه أو بلفظ آخر
ٍ
مساو له هو (القسط) و تكرر أمر اهلل
بالعدل يف القرآن حتى عُدّ (العدل) من

و العدل هو :ما قام يف النفوس أنه

أسامئه تعاىل ،فقد قال :ﭽﭤ ﭥ ﭦ

املتوسط بني اإلفراط والتفريط ،وقال

ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ

مستقيم ،وهو ضد اجلور ،و العدل األمر
الراغب العدالة وا َملعدَ لة لفظ يقتيض
ِ
والعدل متقاربان لكن
املساواة ،وال َعدل
(( ((3ال��ب��ي��ه��ق��ي ،ال��س��ن��ن ال��ك�برى ،ج،10
ص.)187

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

(( ((3املناوي ،التوقيف عىل مهامت التعاريف،
ص.)506
(( ((3جمموعة مؤلفني :إبراهيم مصطفى أمحد
الزيات حامد عبد القادر -حممد النجار،
املعجم الوسيط ،ج ،2ص.)588
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[سورة آل عمران ،]18 :وقال :ﭽ ﭻ

واألصدقاء ،واألغنياء والفقراء ،ومل يرتك

ﮂﮃﮄﮅﮆ

العدل ،فقد قال تعاىل :ﭽﮨ ﮩ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ

[سورة النحل ،]90 :وقد تتوقف أو
تسقط بعض الفروض والعبادات عن

بعض املك ّلفني ألعذار رشعية ب ّينها الفقه

أي
اإلسالمي .لكن العدل ال يسقط عىل ّ

حال واملؤمن مطالب بالقيام به دائام ،قال
تعاىل :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ

[سورة املائدة ،]8 :وقال :ﭽﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﭼ [سورة األعراف،]29 :
وقال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛﭼ [سورة احلديد،]25 :

ﭹﭼ [سورة النساء ،]135 :إهنا أمانة

فالعدل هو ناموس هذا الوجود ،وعىل

ويف كل جمال ،القسط الذي يمنع البغي

ويتيقن منه ،أن يتيقن ويثق أيضا بأن أية

القيام بالقسط عىل إطالقه يف كل حال،
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والظلم يف األرض ،والذي يكفل العدل

بني الناس ،والذي يعطي كل ذي حق
حقه ،من املسلمني وغري املسلمني ،ويف
هذا احلق يتساوى عند اهلل عز وجل

املؤمنون وغري املؤمنني ،ويتساوى

األقارب واألباعد ويتساوى األعداء

هذا اإلنسان الذي يشعر بوجوده الواقعي
حركة له خمالفة للتدبري الذي قرره اهلل

تعاىل لوجوده املادي واملعنوي سيكون
جملب ًة للمزيد من الفساد ،وعليه أن يثق
بترشيع اهلل الذي جاء بكتابه مثلام إنه يثق

بسننه الطبيعية التي تدوم هبا احلياة وإال فال

انسجام وال تناسق وال انتظام بني حركة
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اإلنسان وحركة الكون ،وهو ما يعني

والبحار واملراعي واملعادن والكنوز التي

أشار اهلل تعاىل إىل ذلك التالزم واالنتظام

بل أضاف إليها األمالك اخلاصة التي درج

الظلم والتناقض والتصادم والفساد ،وقد

بني حركة اإلنسان وحركة الكون بقوله

تعاىل :ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ

حتتوهيا األرض وبيت املال ونحو ذلك،
الناس عىل تعاورها بينهم كالنار واملاء

وامللح وبعض اآلالت التي يكون عدم

إعارهتا قادحا يف مروءة املرء ،وإىل ذلك

ﰋ ﰌﭼ [سورة الروم ]41 :ففساد

ذهب معظم املفرسين يف تفسري قوله تعاىل

صالحه يصلحهام.

 ،]7وباإلضافة إىل ذلك فقد ن ّظم اإلسالم

اإلنسان يرسي إىل بيئته وحميطه مثلام إن

ﭽﮃ ﮄﭼ [سورة املاعون:

إن كفالة احلريات التي ذكرناها ال

امللكية اخلاصة وتداوهلا بني األفراد من

قبالً ،فحرية التملك مثال تتحول إىل طغيان

و الغش و الرشوة و االحتكار و نحو

يمكن أن يتم ويستقيم دون كفالة العدالة
وفساد وجشع إذا أرخي هلا العنان ،هذا هو

طبع اإلنسان ،لو أعطيته نصف األرض

لطالبك بالنصف اآلخر ،لذا فقد حدّ د
القرآن تلك احلرية بأن جعل إزاء امللكية

الفردية ملكية مجاعية ال حيق ألي أحد
التجاوز عليها مطلقا .يف امللكية اجلامعية

يكون اجلميع مالكا وال خيتص حق
امللكية بأحد دون آخر ،و فيها ال يتسنى

للفرد االنتفاع باليشء إال لكونه عضوا يف

اجلامعة ومن أمثلة هذه امللكية :املساجد
واملستشفيات العامة والطرق واألهنار

خالل عدد من الترشيعات كمنع الربا

ذلك .ووضع الرسول األكرم قاعدة
كربى وأصيلة تتحرك امللكية يف إطارها

رضر وال رضار)
وهي قاعدة (ال
َ

(((3

أي :ال رضر بالنفس ،وال رضار بالغري،
شق اإلسالم منهجا جديدا (بني
و قد ّ
التضييق عىل مبدأ امللكية حتى خيتنق،

وختتنق معه احلرية الفردية ،وبني إطالقه
ىف دائرة تسودها الفوىض ،نرى فيها من ال

يعمل شيئا ،يملك كل يشء ،ومن يكدح

سحابة النهار ،وزلفا من الليل ،ال جيد
(( ((3الصدوق ،املقنع ،ص.)537
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إال القوت!! .وبني الطرفني املتنافرين،

حرية العقيدة فلم يكرههم عىل الدخول

أما حرية االعتقاد وحق التعبري عن

غري املسلم يف املجتمع اإلسالمي حدودا

يكن مبد ًأ منفلتا أيضا ،فمع ّ
إن القرآن

جيوز له إظهار ما فيه طعن باإلسالم أو

مذهب رحب ،ومندوحة واسعة!.((3().

الرأي الذي كفله القرآن للجميع فهو مل
مل جيرب الناس عىل إتباع الدين ولكنه يف

الوقت نفسه طلب منهم أن يرتكوا التقليد
األعمى وأن يستعملوا عقوهلم وما وهبهم
اهلل للتوصل إىل العقيدة احل ّقة ،ومل يرتك

اإلسالم حق التعبري والتصوير سائبا فمنع

بث الكفر والضاللة واالنحراف وإشاعة
الفاحشة واالهتام العشوائي يف املجتمع،
فقد ّ
حذرالقرآن من كل ذلك قائال :ﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ

ال ينبغي له أن يتجاوزها ،وأوهلا انه ال

بنبي اإلسالم أو بكتابه أو ما فيه تسفيه
لعقيدة اإلسالم وتعاليمه ،وان كان هذا
جائزا يف اعتقاده(.((3

أما فيام يتعلق بحرية اإلنتامء السيايس،

فهي مل تكن حرية منفلتة أيضا ،فمع إن

اإلسالم كفل ذلك احلق للجميع لكن
املحافظة عىل وحدة األمة جعلت اإلسالم

ُ
ينبذ مجيع حماوالت التفرقة والتجزئة
الرامية لتقطيع أوصاهلا فشن حربا ال هوادة

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

التحزب فقال تعاىل:
فيها ضد مجيع أشكال
ّ

ﭯ ﭰﭼ [سورة النور ]11 :وقال:

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
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ﭽﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ [سورة النور:
 ،]19وإذا كان اإلسالم منح غري املسلمني

(( ((3ال��غ��زايل ،اإلس�ل�ام امل��ف�ترى عليه بني
الشيوعيني والرأسامليني ،ص.)103

ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [سورة
(( ((3زيدان ،املفصل يف أحكام األرسة والبيت
امل��س��ل��م يف ال�شري��ع��ة اإلس�لام��ي��ة ،ج،4
ص.)225

حممد رضا مطر الرشيفي

آل عمران ]103 :وقال :ﭽ ﮦ ﮧ

اهلل الواسع الذي حيتضن الشعب بأرسه،

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ [سورة

والطائفية ،بل حيدده مبدأ الوالء والرباء

ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

و ُيعرف به من هو األقرب إليها واألبعد

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

آل عمران ،]105 :وقال ذا ّم ّا للمتحزبني:

حزب ال تك ّبله املصالح الفئوية والعرقية
ٌ

الذي يتوقف عليه رشط االنتامء هلذه األمة

ﯠ ﯡﭼ [سورة املؤمنون،]53 :

عنها ،وذلك ما يفيده قوله تعاىل :ﭽ ﭑ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

واشتدّ يف النهر والذم بقوله تعاىل :ﭽﯴ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ [سورة الروم:
ِ
ٍ
تكتل
أي
 ،]32- 31فقد علم القرآن إن َّ
حزيب لن يكون بديال عام جاء به ،كام

إن ذلك التكتّل لن يقدم شيئا مل يقدمه
القرآن أصال ،أضف إىل ذلك األخطار

التي سوف يتعرض هلا املجتمع يف حالة

اصطفاف أفراده ضمن أحزاب هي يف
النهاية مهام بلغ نُبل أهدافها ال تعرب إال

عن املنتمني إليها وال تسعى إال لتحقيق
أهدافهم التي تظل أهداف ًا فئوية مهام

كانت تدعي الشمولية ،فكان أفق اإلسالم
أرحب من أن يضمه حزب أو حتدده فئة،

حزب اإلسالم يتسع للجميع ويناضل عن
ّ
الكل ،إنه حزب األمة مجيعا ،هو حزب

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [سورة

التحزب
املجادلة ،]22 :وهذا النهي عن
ّ
ليس قيدا عىل حرية االعتقاد والفكر
واحلركة ألننا جيب أن نفرق كثريا بني

امليل للتحزب -بام تعنيه هذه الكلمة من

جتمع وتنظيم سيايس يسعى للوصول
ّ
إىل السلطة –وبني الفعاليات االجتامعية

والثقافية والدينية التي تتشكل للتعبري

والدفاع عن حقوق املجتمع أو قطاعات
مع ّينة فيه كالنقابات ومنظامت املجتمع
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املدين واملؤسسات الفكرية واخلريية

التأويل املعروف(بتفسري البيضاوي)،

يعرتض عليه أحد.

دار الكتب العلمية ،ج.1

وغريها ،فذلك عمل مرشوع ال يمكن أن
فهرس بأهم املصادر

القرآن الكريم

1.1األلباين ،حممد نارص الدين :صحيح
الرتغيب والرتهيب( ،الطبعة اخلامسة

ب .ت) ،الرياض ،مكتبة املعارف ،ج.2

2.2البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن
إسامعيل اجلعفي (ت  256هـ):
اجلامع الصحيح املخترص( ،الطبعة

الثالثة  1987– 1407م) ،حتقيق :د.

مصطفى ديب البغا ،بريوت ،دار ابن
كثري ،دار الياممة ،ج.4 ،2

5.5البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن
عيل(ت 458هـ) :السنن الكربى،
(الطبعة :األوىل 1344هـ) ،حيدر
آباد–اهلند ،جملس دائرة املعارف
النظامية ،ج.10

6.6متشايف ،نيقوال :نظرية علم االجتامع
طبيعتها

وتطورها،

(١٩٩٣م)،

اإلسكندرية –مرص ،دار املعرفة

اجلامعية.

7.7الثقفي ،إبراهيم بن حممد (ت 283هـ):
الغارات 1408( ،هـ) ،حتقيق :السيد

3.3البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر

جالل الدين احلسيني األرموي

(1957م) ،نرش وإحلاق وفهرسة:

8.8ابن حبان ،أبو حاتم حممد بن أمحد

البغدادي (ت  279هـ) :فتوح البلدان،
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(الطبعة األوىل  1988م) ،بريوت،

الدكتور صالح الدين املنجد مطبعة
جلنة البيان العريب ،القاهرة ،مكتبة
النهضة املرصية ،ج.2

4.4البيضاوي ،أبو سعيد عبد اهلل بن
عمر بن حممد نارص الدين الشريازي

(ت 685هـ) :أنوار التنزيل وأرسار

املحدث ،إيران ،مطابع هبمن ،ج.1

التميمي البستي (ت 354هـ) :صحيح

ابن حبان( ،الطبعة الثانية–1414 ،

 ،)1993حتقيق :شعيب األرناؤوط،
بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ج.12

9.9ابن أيب احلديد ،أبو حامد عبد احلميد
بن هبة اهلل بن حممد بن احلسني عز

حممد رضا مطر الرشيفي

الدين (ت 656هـ) :رشح هنج البالغة،

1414الدينوري ،أبو حنيفة أمحد بن داود

عبد الكريم النمري ،بريوت ،دار إحياء

(الطبعة األوىل 1960م) حتقيق :عبد

1010محيد اهلل ،حممد :الوثائق السياسية

الدين الشيال ،بريوت ،دار إحياء

(الطبعة السابعة 1422هـ 2001م)،

1515الرازي ،أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن

(الطبعة األوىل  ،)1998حتقيق :حممد
الكتب العلمية .ج.12

للعهد النبوي واخلالفة الراشدة،
بريوت ،دار النفائس.

1111احلمريي ،أبو العباس عبد اهلل بن
جعفر القمي (ت  300هـ) :قرب

االسناد( ،الطبعة :األوىل 1413هـ)،

قم ،مؤسسة آل البيت إلحياء
الرتاث.

(ت  282هـ) :األخبار الطوال،

املنعم عامر ،مراجعة :الدكتور مجال
الكتاب العريب.

احلسني فخر الدين الشافعي (ت 606

هـ) :مفاتيح الغيب املعروف بـ(تفسري
الرازي)( ،الطبعة األوىل 2000م)

بريوت ،دار الكتب العلمية ،ج.17

1616الزخمرشي ،أبو القاسم حممود بن
عمرو بن أمحد ،جار اهلل (ت 538هـ):

1212ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون

الشيباين (ت 241هـ) :مسند اإلمام

الثانية  2001م) ،بريوت ،دار إحياء

حممد بن حنبل بن هالل بن أسد

أمحد بن حنبل( ،الطبعة الثانية
1420هـ1999 ،م) ،حتقيق :شعيب
األرناؤوط

وآخرون،

مؤسسة الرسالة ،ج.20

بريوت،

1313احلوايل ،سفر بن عبد الرمحن :العلامنية
وتطورها( ،ب .ت) الرياض،
نشأهتا
ّ
دار اهلجرة.

األقاويل يف وجوه التأويل( ،الطبعة
الرتاث العريب ،ج.1

1717زيدان ،عبد الكريم :املفصل يف أحكام
األرسة والبيت املسلم يف الرشيعة
اإلسالمية( ،الطبعة الثالثة  1997م)

بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ج.4

1818الزين ،سميح عاطف :اإلسالم
وأيدلوجية اإلنسان( ،الطبعة الثانية
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 )1987بريوت ،دار الكتاب اللبناين.

1919ستودارد ،لوثروب :حارض العامل
اإلسالمي1974( ،م) ترمجة :عجاج

نوهيض ،تعليق :شكيب أرسالن،
بريوت ،دار الفكر ،ج.4

2020السديري ،توفيق بن عبد العزيز:
والدستور،

اإلسالم

(الطبعة

األوىل1425هـ) ،الرياض ،وكالة

املطبوعات والبحث العلمي يف

وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد.

احلديث.

2424الطباطبائي ،السيد حممد حسني (ت
1402هـ) :امليزان يف تفسري القرآن،

(الطبعة الثالثة 1973م) ،بريوت،
مؤسسة األعلمي ،ج.5

2525الطويس ،ابو جعفر حممد بن احلسن
(ت 460هـ) ،االستبصار فيام
اختلف من االخبار1390( ،هـ)،

تعليق حسن املوسوي ،طهران ،دار
الكتب االسالمية ،ج.4

2121الشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن حممد

2626العاميل ،حممد بن احلسن بن عيل

املوافقات( ،الطبعة األوىل 1997م)،

الشيعة( ،الطبعة الثانية 1414هـ)،

اللخمي الغرناطي (ت790 :هـ):
حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل

سلامن ،القاهرة ،دار ابن عفان ،ج.2

2222الصدوق ،حممد بن عيل بن بابويه
404

(اإلسكندرية –مرص ،املكتب اجلامعي

القمي

(ت

381هـ):

املقنع،

(1415هـ) ،حتقيق :جلنة التحقيق
التابعة ملؤسسة اإلمام اهلادي ،قم،
مؤسسة اإلمام اهلادي.

2323أبو طاحون ،عديل :النظريات
االجتامعية

املعارصة،

(١٩٩٠م

احلر العاميل (ت 1104هـ) :وسائل

قم ،مؤسسة آل البيت إلحياء
الرتاث ،ج.26

2727الغزايل ،حممد :اإلسالم املفرتى
عليه بني الشيوعيني والرأسامليني،
القاهرة( ،الطبعة السادسة 2005م)،
القاهرة ،دار هنضة مرص.

2828فضل اهلل ،السيد حممد حسني:
من وحي القرآن( ،الطبعة الثالثة

 ،)2007بريوت ،دار املالك ،ج.1

1.1داللة اجلر باحلرف واإلضافة يف القران الكريم :حسني مرزة محزة( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :بابل2010 ،م.

2.2داللة اجلزاء يف القران الكريم :امحد فيصل عباس( ،ماجستري) ،ك :الرتبية األساسية-ج:
املستنرصية2011 ،م.

3.3الداللة الزمنية اجلملة العربية يف القرآن الكريم :نافع علوان هبلول اجلبوري ،ك:
الرتبية-ابن رشد -ج :بغداد2000 ،م.

4.4الداللة السياق يف القصص القرآنية :حممد عبد اهلل عيل( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج:
بغداد2002 ،م.

5.5الداللة السياقية عند املفرسين حتى منتصف القرن السادس اهلجري :بشري سعيد سهر
حممد املنصوري( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :البرصة2004 ،م.

6.6داللة الفعل املضارع يف القرآن الكريم :عيل خرض فنّون العاديل( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :بابل2005 ،م.
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7.7الداللة القرآنية عند ابن خالويه (ت 370هـ) :عزة إبراهيم محاش خلف اجلبوري،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املستنرصية2007 ،م.

8.8الداللة القرآنية يف كتب معاين القرآن للفراء واالخفش والزجاج :سامل جاري هدي،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2007 ،م.

9.9داللة اهلل تعاىل يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية) :عمر أكرم عبد الوهاب حممد أمني آل

مال يوسف( ،ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2003 ،م.

1010الداللة النحوية يف القرآن الكريم وأثرها يف هنج البالغة :حممد كاظم عبادي،
(ماجستري) ،ك :الرتبية األساسية -ج :املستنرصية2011 ،م.

1111الداللة النحوية يف تفسري مواهب الرمحن للسيد عبد األعىل السبزواري (ت1414هـ-
1994م) :سناء عبد الزهرة رزوقي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -بابل2011 ،م.

1212داللة النداء يف القرآن الكريم :حسني عيل هادي املحنا( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج:
بابل2006 ،م.

1313الداللة النفسية لأللفاظ يف القرآن الكريم :حممد جعفر حميسن( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب -ج :القادسية2002 ،م.

1414داللة معاين صهر القرآن الكريم :شه مال عبدول حممد الربزنجي( ،ماجستري) ،ك:

صدام إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة -وزارة األوقاف والشؤون الدينية2001 ،م.

1515دواعي احتاملية الداللة النحوية يف القرآن الكريم :شعالن عبد عيل سلطان،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :بابل2009 ،م.

1616دولة العدل اإلهلي بني واقع االستخالف والوعد يف القرآن الكريم :حسن كاظم
هاشم الزاميل( ،ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2011 ،م.
[حرف الذال]

1717ذو القرنني ورحالته الثالث يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية) :اورنس شعالن جبري
الكبييس( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2003 ،م.
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[حرف الراء]

1818الربح يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :حممد حازم حممود العبيدي( ،ماجستري)،
وزارة األوقاف والشؤون الدينية -كلية صدام إلعداد األئمة واخلطباء2002 ،م.

1919رحلة موسى مع العبد الصالح يف القرآن الكريم دراسة حتليلية :اورنس شعالن
جبري الكبييس( ،ماجستري) ،ك :العلوم االسالمية -ج :بغداد2002 ،م.

2020الرمحة والغفران يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :حيدر عبد الزهرة معيوف،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بابل2007 ،م.

2121رد الفعل اإلنساين يف سياق القصص القرآين :عمر سعدون فاضل اجلنايب،
(ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2007 ،م.

2222ردود الزجاج النحوية عىل الفراء يف معاين القرآن (دراسة نحوية) :تغريد حممد
صالح التكريتي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2004 ،م.

2323ردود القرآن الكريم عىل العقائد الضالة (دراسة موضوعية) :دريد موسى داخل

ثجيل السعدون( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :اجلامعة اإلسالمية -بغداد2008 ،م.

2424الرسالة البيانية لظاهرة العدول يف التذكري والتأنيث يف أسلوب القران :زهور كاظم
صادق( ،ماجستري) ،ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد2009 ،م.

2525الرعاية االجتامعية والنفسية يف القران الكريم :قحطان نعمة حسن( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية األساسية –ج :املستنرصية2010 ،م.
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2626الرفض يف اخلطاب القرآين (السور املكية) :هوازن عزت إبراهيم( ،دكتوراه) ،ك:
الرتبية -ج :بغداد2003 ،م.

2727رموز القرآن الكريم :جيهان فضل احلجاج( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :البرصة،
2006م.

[حرف الزاي]

2828الزركيش آراؤ ُه وجهود ُه يف علوم القرآن والتفسري من خالل كتاب (الربهان يف

حيدر كاظم اجلبوري

علوم القرآن) :إبراهيم حممود إبراهيم النجار( ،دكتوراه) ،ك :العلوم اإلسالمية-ج:

بغداد2007 ،م.

2929الزينة والتزين يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :حسن مصيل حممد عيل
املجمعي( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2007 ،م.
[حرف السني]

3030السباق وأثره يف الكشف عن املعنى (دراسة تطبيقية يف كتب معاين القرآن) :خلود
جبار عيدان( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد2008 ،م.

3131السبك النيص يف القران الكريم (دراسة تطبيقية يف سورة اإلنعام) :امحد حسني
حيال( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املستنرصية2011 ،م.

3232السجود والركوع يف القران (دراسة لغوية) :امحد هادي شامم( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :املستنرصية2007 ،م.

3333السامء واألرض يف القرآن الكريم :امحد صالح محيد( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج:
املوصل2003 ،م.

3434سور احلواميم (دراسة بالغية حتليلية) :عبد القادر عبد اهلل( ،دكتوراه) ،ك:
االداب-ج :املوصل2003 ،م.

3535سور احلواميم السبع (دراسة حتليلية فنية) :طالب عويد نايف الشمري( ،دكتوراه)،
ك :اآلداب -ج :املستنرصية2005 ،م.

3636سورة آل عمران (دراسة وحتليل) :عباس حممد رشيد( ،دكتوراه) ،ك :العلوم
اإلسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

3737سورة اإلرساء (دراسة بالغية داللية) :فاضل ضايف سلطان( ،ماجستري) ،ك:
اآلداب -ج :الكوفة2007 ،م.

3838سورة األعراف (دراسة لغوية) :حممد نوري جواد( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج:
املستنرصية2006 ،م.
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3939سورة اإلنسان (دراسة حتليلية) :وسام عطية عيل اجلبوري( ،ماجستري) ،ك :العلوم
اإلسالمية -ج :بغداد2006 ،م.

4040سورة األنفال (دراسة داللية) :سالم خري اهلل حممود( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج:
بغداد2006 ،م.

4141سورة اجلاثية (دراسة وحتليل) :عامر طعمة حسني الشمري( ،ماجستري) ،وزارة
األوقاف والشؤون الدينية -كلية صدام إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة2001 ،م.

4242سورة احلجر (دراسة وحتليل) :قتيبة فوزي جسام عبد الواحد الراوي( ،دكتوراه)،
ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2007 ،م.

4343سورة الدخان (دراسة وحتليل) :ليث إسامعيل محاد الديلمي( ،ماجستري) ،ك :العلوم
اإلسالمية -ج :بغداد2000 ،م.

4444سورة الزخرف (دراسة حتليلية) :جنيد حممود جاسم اجلمييل( ،دكتوراه) ،ك :العلوم
اإلسالمية -ج :بغداد2004 ،م.

4545سورة الزمر (دراسة وحتليل) :زياد عيل دايح الفهداوي( ،دكتوراه) ،ك :العلوم
اإلسالمية -ج :بغداد2004 ،م.

4646سورة الشعراء (دراسة أسلوبية) :تومان غازي حسني( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج:
الكوفة2010 ،م.

4747سورة الشعراء (دراسة وحتليل) :جاسم حممد مرجان( ،دكتوراه) ،ك :العلوم
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اإلسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

4848سورة القصص (دراسة حتليلية) :حممد مطني أمحد خلف( ،دكتوراه) ،ك :العلوم
اإلسالمية -ج :بغداد2002 ،م.

4949سورة القمر (دراسة موضوعية وحتليلية) :مصطفى صالح نارص الوييس،
(ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2009 ،م.

5050سورة الكهف (دراسة أسلوبية) :حسني عيل نارص اجلعفري( ،ماجستري) ،ك:

حيدر كاظم اجلبوري

اآلداب -ج :بغداد2009 ،م.

5151سورة الكهف (دراسة نحوية و رصفية) :معمر منري مسيهر العاين( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :بغداد2004 ،م.

5252سورة املائدة (دراسة موضوعية) :فالح إبراهيم عبود امحد( ،دكتوراه) ،ك :العلوم
اإلسالمية ،ج :بغداد2006 ،م.

5353سورة املائدة ومريم موازنة بالغية ضمن علم املعاين :حسني عيل عزيز( ،دكتوراه)،
ك :اآلداب -ج :املوصل2004 ،م.

5454سورة النحل (دراسة وحتليل) :امحد جلوب جاسم العيساوي( ،دكتوراه) ،ك:
العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

5555سورة النساء (دراسة لغوية حتليلية) :نعمة يعقوب حممود احلسان( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب -ج :البرصة2007 ،م.

5656سورة سبأ (دراسة وحتليل) :حممد عبد القادر اخللف( ،دكتوراه) ،ك :العلوم
اإلسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

5757سورة قريش (دراسة وحتليل) :مجيلة روكان رشيد( ،ماجستري) ،ك :العلوم
اإلسالمية-ج :بغداد2003 ،م.

5858سورة حممد( دراسة وحتليل) :عيل حممد عيل شفيق الشيخ( ،ماجستري) ،ك:
العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2000 ،م.

5959سورة مريم (دراسة عقائدية) :مشتاق ناظم نجم( ،دكتوراه) ،ك :أصول الدين-
اجلامعة اإلسالمية -بغداد2009 ،م.

6060سورة مريم( دراسة لغوية) :أنوار عزيز جليل االسدي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية،
ج :البرصة2006 ،م.

6161سورة مريم( دراسة لغوية) :منى حممد حسون عيل( ،ماجستري) ،ك :الرتبية-ج:
بغداد2008 ،م.
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6262سورة هود –دراسة لغوية ،رصفية ،نحوية  :-غانم سلامن عبيد اجلاسم الشمري،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املستنرصية2007 ،م.

6363سورة يــس (دراسة حتليلية) :صديق خليل صالح( ،دكتوراه) ،ك :العلوم
اإلسالمية-ج :بغداد2004 ،م.

6464سورة يوسف -ع –(دراسة بالغية) :آمنة امحد عباس املطوري( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :البرصة2005 ،م.

6565سورتا املائدة ومريم موازنة بالغية ضمن علم املعاين :حسني عيل عزيز الطائي،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املوصل2004 ،م.

6666السياق القرآين وأثره يف الكشف عن املعنى يف كتب معاين القرآن حتى هناية القرن
الرابع اهلجري :حيدر جبار عيدان( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :الكوفة2006 ،م.

6767السياق وأثره يف الكشف عن املعنى (دراسة تطبيقية يف كتب معاين القرآن) :خلود
جبار عيدان( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد2008 ،م.

6868السيد عبد اهلل شرب ومنهجه يف تفسريه اجلوهر الثمني يف تفسري الكتاب املبني :صادق
عبد اهلل راشد( ،ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2009 ،م.

6969السيد حممد رضا الشريازي (1429هـ 2008-م) ومنهجه يف تفسريه (التدبر
يف القرآن) يف جزئيه األول والثاين :زينب عيل حممد( ،ماجستري) ،ك :الرتبية
األساسية-ج :املستنرصية2010 ،م.
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[حرف الشني]

7070الشاهد الشعري النحوي عند الفراء (ت 207ه) يف كتابه (معاين القرآن) -دراسة
نحوية :عبد اهلادي احلريب( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بابل2005 ،م.

7171الشاهد القرآين بني كتاب سيبويه ومعاين القرآن للفراء (دراسة نحوية) :نايف شالل
كاظم املخزومي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية /ابن رشد -ج :بغداد2000 ،م.

7272الشاهد القرآين عند ابن جني (دراسة حتليلية) :ملياء أمحد عيل عبد اهلل الدباغ،

حيدر كاظم اجلبوري

(دكتوراه) ،ك :االداب -ج :املوصل2007 ،م.

7373الشاهد النحوي يف تفسري (إرشاد العقل السليم أليب السعود) :دراسة وتقديم :عالء
عبد الرحيم خملف( ،ماجستري) ،ك :العلوم االسالمية -ج :بغداد2007 ،م.

7474الشاهد النحوي يف تفسري الطربي :عبد الرزاق فياض عيل سامل اجلبوري( ،دكتوراه)،
ك :الرتبية -ج :تكريت2009 ،م.

7575الشاهد النحوي يف تفسري القرطبي :مرض حممود حييى( ،ماجستري) ،ك :العلوم
اإلسالمية -ج :بغداد2006 ،م.

7676الشاهد النحوي يف تفسري فتح القدير للشوكاين :امحد عكاب داحور اجلبوري،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية ،ج :بغداد2005 ،م.

7777الشجرة يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :صالح ناجي عبد الزهره( ،ماجستري)،
وزارة األوقاف والشؤون الدينية -كلية صدام إلعداد األئمة واخلطباء2002 ،م.

7878شخصيات قصة يوسف عليه السالم يف القرآن الكريم :نبهان حسون عبد اهلل،
(دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :املوصل2003 ،م.

7979الشخصية اإلنسانية يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية بالغية) :سعيد عبد خرض
يوسف اجلوعاين( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2004 ،م.

8080رشح الدر اليتيم يف التجويد :ألمحد فائز الرومي (دراسة وحتقيق) :أنور أمحد عبد
اهلل( ،ماجستري) ،ك :الرتبية للبنات -ج :تكريت2009 ،م.

8181الشواهد القرآنية يف كتاب املساعد عىل تسهيل الفوائد (دراسة نحوية) :دراسة
وتقديم :مصطفى عبد اهلل هالل الدورسي ،ك :الرتبية -ج :االنبار2004 ،م.

8282الشواهد القرآنية يف كتاب املنهل الصايف يف رشح الوايف (دراسة نحوية) :حممد بن أيب
بكر الدماميني؛ دراسة وتقديم :فاضل نواف ذياب حمسن الفهداوي( ،ماجستري)،
ك :الرتبية -ج :االنبار2005 ،م.

8383الشواهد القرآنية يف كتاب شذور الذهب للشيخ مجال الدين بن عبد اهلل بن هشام
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االنصاري (761- 708هـ) -دراسة نحوية (-دراسة وتقديم) :عامد عيل عباس
سمريان احللبويس( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :االنبار2008 ،م.

8484الشواهد القرآنية يف كتاب رشح مجل الزجاجي البن عصفور االشبييل (ت 669ه)-
دراسة نحوية  :-عبد الرزاق حممد عودة العابدي( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج:
اجلامعة االسالمية2008 ،م.

8585اليشء وداللته يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :يوسف عبد احلميد عباس
عنزي( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2007 ،م.

8686الشيخ عثامن عبد العزيز ومنهجه يف التفسري :امحد مصطفى فيض اهلل الشافعي،
(ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2007 ،م.

8787الشيخ عيل بن احلسني العاميل(1135- 1070هـ) ومنهجه يف تفسري الوجيز:
وجدان مهدي حسني( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :الكوفة2010 ،م.

8888الشيخ حممد باقر النارصي ومنهجه يف التفسري املقارن :حممد إدريس كزهور،
(ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2008 ،م.

8989الشيخ حممد جواد البالغي ومنهجه يف تفسريه (اآلء الرمحن) :انسام زيد حمي
شمخي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية –ابن رشد -ج :بغداد2009 ،م.

9090الشيخ حممد متويل الشعراوي واملباحث اللغوية والنحوية يف تفسريه :إبراهيم عبد
اهلل مراد( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :دياىل2005 ،م.

414

[حرف الصاد]

9191الصدق والكذب يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :أسيل سعد الدين( ،ماجستري)،
ك :الرتبية -ج :بغداد2003 ،م.

9292الرصف بني معاين القرآن للفراء ومعاين القرآن لالخفش :سنان عبد الستار طه،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2004 ،م.

9393صفات بني إرسائيل يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :فليحة سعود محود،

حيدر كاظم اجلبوري

(ماجستري) ،ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد2005 ،م.

9494الصوت واآليات املتعلقة به يف القرآن الكريم :حسن عالوي عبد اهلل( ،ماجستري)،
ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

9595الصورة البيانية يف آيات الوعد والوعيد يف القرآن الكريم :ندى عبد اهلل حسن
الدليمي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية للبنات -ج :االنبار2005 ،م.

9696صورة الكافر يف القران (دراسة بالغية) :رعد حسون عاكول اجلاميل( ،ماجستري)،
ك :الرتبية -املستنرصية2009 ،م.

9797صورة املؤمن يف التعبري القرآين (دراسة فنية) :نوافل يونس سامل( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب -ج :املستنرصية2009 ،م.

9898صيغ (فعله) يف القرآن الكريم (دراسة رصفية داللية) :زيرفان قاسم امحد الربواري،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املوصل2009 ،م.

9999صيغ منتهى اجلموع يف القرآن الكريم إحصاء ومعجم :حكيم عبد النبي حسن،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :املوصل2005 ،م.

10100صيغة (فعالن) يف القرآن الكريم (دراسة داللية) :إيامن سامل ذنون( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :املوصل2005 ،م.

10101صيغة فعل يف القرآن الكريم :أحالم ماهر حممد( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج:
املوصل2003 ،م.

10102صيغة َف ْعيل يف القرآن الكريم (دراسة رصفية -داللية) :حممد علوان لطيف اجلبوري،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :تكريت2003 ،م.

10103صيغة نفي القسم يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية نحوية) :سمية حممد عناية نايف،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2004 ،م.

[حرف الضاد]

10104الضابط اللغوي يف التفسري العلمي للقرآن الكريم :هدى هشام إسامعيل( ،دكتوراه)،
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ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد2005 ،م.

10105الضعف البرشي ومعاجلته يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية) :أمحد عبد اهلل عبد وايل
املحمدي( ،دكتوراه) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2007 ،م.

10106الضمري املبهم يف القرآن الكريم :عبد الرمحن عزيز( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج:
املوصل2002 ،م.

[حرف الطاء]

10107الطربي الرصيف من خالل تفسريه جامع البيان عن تأويل آي القرآن (ت310هـ):
رجاء عبد الرحيم خاشع الراوي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد،
2006م.

10108الطربي ناقدا لغويا يف تفسريه :جنان حممد مهدي العقيدي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية-
بغداد2007 ،م.

10109الطغيان يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :عطية شايع عطا اهلل احلشاموي،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2006 ،م.

11110الطيات يف القرآن الكريم دراسة بالغية :نغم هاشم خالد( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية-ج :املوصل2002 ،م.

[حرف الظاء]

11111ظاهرة التعويض يف القرآن الكريم (دراسة صوتية ورصفية) :رساج عيل عبيد عيسى
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السبعاوي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2008 ،م.

11112ظاهرة التفسري النحوي يف القرآن الكريم (دراسة تطبيقية يف السور املدنية) :منال
حممد عبد داود كشكول( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :الكوفة2013 ،م.

11113ظاهرة املامثلة الصوتية يف القراءات القرآنية :خالد جواد جاسم( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :كربالء2010 ،م.

11114ظاهرة الوجوب النحوي يف كتاب سيبويه ومعاين القرآن للفراء :صباح عالوي

حيدر كاظم اجلبوري

خلف( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ك :بغداد2003 ،م.

11115ظواهر البيان العريب عند املفرسين من القرن الرابع حتى هناية القرن السادس

اهلجري :أمل حسني حسن اخلاقاين( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :الكوفة2007 ،م.

11116الظواهر الصوتية يف قراءة محزة بن حبيب الزيات الكويف (ت 156ه) :رسول صالح
عيل أمحد احللبويس( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :بغداد2000 ،م.

11117الظواهر الصوتية يف كتاب إحتاف فضالء البرش بقراءات األربعة عرش :أسامة عبد
الغفور نصيف العبيدي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ابن رشد -ج :بغداد2000 ،م.

11118ظواهر الكتاب بني اخلرب واإلنشاء (دراسة تفسريية) :ضحى أكرم بدري،
(ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2012 ،م.

11119الظواهر اللغوية يف القراءات الشاذة املتممة لألربع عرشة :عبد النتاج حممد عبوش،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :البرصة2000 ،م.

12120الظواهر اللغوية يف قراءة إبراهيم بن أيب عبلة :محودي حممد أمحد املعاضيدي،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :االنبار2000 ،م.

12121الظواهر اللغوية يف كتب إعجاز القرآن حتى هناية القرن اخلامس اهلجري :عادل
عباس هويدي( ،ماجستري) ،ك :االداب -ج :الكوفة2006 ،م.
[حرف العني]

12122عائشة أم املؤمنني وجهودها يف التفسري :عجيل جاسم حممد الراوي( ،ماجستري)،
ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2000 ،م.

12123العدول الرصيف يف القرآن الكريم (دراسة داللية) :هالل عيل حممود( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب -ج :املوصل2005 ،م.

12124العدول عن النظام الرتكيبي يف أسلوب القران :حسن منديل حسن( ،دكتوراه) ،ك:
الرتبية للبنات -ج :بغداد2007 ،م.

12125العدول من املفرد إىل اجلملة يف القرآن الكريم :عبد اجلليل حممد جميد( ،ماجستري)،
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ك :اآلداب -ج :بغداد2000 ،م.

12126العفة وأساليب االستعفاف يف القران الكريم :أرساء ربيع عبيد( ،دكتوراه) ،ك:
العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2004 ،م.

12127العقوبات النفسية يف القرآن الكريم (دراسة مقارنة بالقانون الوضعي) :أكرم حممد
مجو املزوري( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2007 ،م.

12128العالقات الداللية بني ألفاظ الطبيعة يف القرآن الكريم :اآلن سمني جميد زنكنة،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2002 ،م.

12129عالمات التنقيط (الوقف وفواصل الكالم) يف ترمجات القرآن اإلنكليزية تقويم
الستخدامها يف الرتمجات املوجودة وداللته عىل فهم املرتمجني للنص العريب :نجاة
عبد املطلب املال حسني( ،ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :بغداد2004 ،م.

13130علل االختيار يف القرآن عند مكي بن أيب طالب :جاسم حممد الدليمي( ،ماجستري)،
ك :الرتبية -ج :تكريت2000 ،م.

13131علل االختيار يف تفسري التحرير والتنوير البن عاشور (دراسة وتقديم) :صبيحة
حسن طعيس الزوبعي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية للنبات -ج :بغداد2007 ،م.

13132علل االختيار يف تفسري روح املعاين :نصيف حممد سلامن عليوي االلويس،
(دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :بغداد2000 ،م.

13133علل التعبري القرآن يف تفاسري سورة البقرة (دراسة بالغية أسلوبية) :عامر مهدي
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صالح العلواين( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2004 ،م.

13134علل التعبري القرآين عند اإلمام سعيد النوريس يف أشارات اإلعجاز :عبد الفتاح
حممد خلف اجلنايب( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2002 ،م.

13135علل التعبري القرآين يف السور املفتحة باحلمد يف أهم كتب تفسري بالرأي املحمود
واملعتزلة والزيدية عىل اختيار الذهبي (دراسة بيانية) :وسام نجم عبد اهلل املحمدي،
(دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :اجلامعة اإلسالمية -بغداد2008 ،م.

حيدر كاظم اجلبوري

13136علل التعبري القرآين يف بدائع التفسري :ليث شاكر حممود جراد الشعيبي( ،ماجستري)،
ك :الرتبية للعلوم اإلنسانية -ج :االنبار2009 ،م.

13137علل التعبري القرآين يف تفاسري سورة البقرة (دراسة بالغية أسلوبية) :قيس إسامعيل
األويس( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2004 ،م.

13138علل التعبري القرآين يف تفسري أيب السعود :ابتهال نافع سلامن( ،ماجستري) ،ك:
اآلداب-ج :اجلامعة اإلسالمية -بغداد2009 ،م.

13139علل التعبري القرآين يف كتب معاين القرآن حتى هناية القرن الرابع عرش :رقيب لطيف
عيل الدليمي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :االنبار2002 ،م.

14140علل التعبري القرآين يف مؤلفات السيوطي (ت911هـ) :طه شداد محد( ،دكتوراه)،
ك :اآلداب -ج :املستنرصية2006 ،م.

14141علل التعبري يف سورة يوسف (دراسة لغوية بالغية) :رساء قيس إسامعيل حممود
االويس( ،ماجستري) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2007 ،م.

14142علم البديع بني الصوت اللغوي والبحث البالغي يف ضوء القرآن الكريم :رشا
سعود عبد العايل السعيدي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :الكوفة2011 ،م.

14143علوم القرآن عند العالمة الطباطبائي :ليث عباس جاسم الكرعاوي( ،ماجستري)،
ك :اآلداب -ج :الكوفة2008 ،م.

14144علوم القرآن عند أئمة أهل البيت (عليهم السالم) :ستار جبار كاظم الدراجي،
(دكتوراه) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2011 ،م.

14145علوم القرآن وأثرها يف التفسري الفقهي :عالء جاسم حممد احلمداين( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب -ج :اجلامعة اإلسالمية2009 ،م.

14146عنارص املناخ وظواهره يف القرآن الكريم :رنا حممد جميد الغريري( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :بغداد2001 ،م.

14147العهد وامليثاق يف القرآن الكريم :عامر يونس عبد الرمحن( ،ماجستري) ،وزارة
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األوقاف والشؤون الدينية -كلية صدام إلعداد األئمة2002 ،م.

14148العوامل النفسية وأثرها يف بناء الشخصية اإلسالمية يف القرآن الكريم (دراسة
موضوعية) :عثامن فوزي عيل العبيدي( ،دكتوراه) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج:
بغداد2004 ،م.

[حرف الغني]

14149الغرور يف القران الكريم (دراسة موضوعية) :انامر عداي حممود املكدمي،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2005 ،م.

15150الغنى والفقر يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :محيد شاهر فرحان( ،ماجستري)،
ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2002 ،م.

[حرف الفاء]

15151الفاعل يف القرآن :طه شداد محد اهليتي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :االنبار،
2001م.

15152فاعلية برنامج عالجي ملادة الفكر اإلسالمي يف حتصيل طلبة أقسام طرائق تدريس
القرآن الكريم والرتبية اإلسالمية :يارس خلف رشيد عيل الشجريي( ،دكتوراه) ،ك:
الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2007 ،م.

15153فاعلية برنامج مقرتح يف أسلوب التفسري للسيد حممد باقر الصدر لدى طالبات
الصف اخلامس اإلعدادي :باسمه هالل عبود( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن رشد-ج:
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بغداد2008 ،م.

15154فاعلية بناء برنامج تعليمي ملادة مناهج املفرسين يف حتصيل طلبة أقسام طرائق
تدريس القرآن الكريم والرتبية اإلسالمية يف ضوء حاجاهتم إليها :حسني عليوي
حسني( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2007 ،م.

15155فاعلية تدريس الشواهد القرآنية يف حتصيل طالب الصف اخلامس األديب يف
مادة اجلغرافية الطبيعية :حممد كاظم منتوب احلمداين( ،ماجستري) ،ك :الرتبية

حيدر كاظم اجلبوري

األساسية-ج :بابل2007 ،م.

15156فتح البيان يف مقاصد القران لصديق حسن خان القذوجي ت 1307هـ (دراسة
نحوية) :سالم حسني عيل صالح اجلبوري( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :تكريت،

2006م.

15157فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن :وسن صالح( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج:
بغداد2007 ،م.

15158فخر الدين الطرحيي ومنهجه التفسريي يف كتابه جممع البحرين :وجدان عبد
الصاحب شبيل الساعدي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2009 ،م.

15159الفخر واالختيال يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :عامر حممد صالح جواد،
(ماجستري) ،ديوان الوقف السني -كلية اإلمام األعظم2006 ،م.

16160فرعون يف القرآن الكريم :حممود عبد الستار شالل( ،دكتوراه) ،ك :العلوم
اإلسالمية-ج :بغداد2004 ،م.

16161الفروق الداللية يف األسلوب القرآين :حسني عودة هاشم( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية-ج:
البرصة2007 ،م.

16162فضل اهلل عىل اإلنسان يف تسخري ما يف السامء (دراسة موضوعية علمية) :هاشم
أمحد حممد العزي( ،ماجستري) ،ك :صدام إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة -وزارة
األوقاف والشؤون الدينية2002 ،م.

16163فضل املهاجرين واألنصار يف القران الكريم :خليل ذياب امحد اخلزرجي،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2003 ،م.

16164الفعل يف معاين القرآن للفراء (دراسة نحوية) :طالب مخيس وادي( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :بغداد2004 ،م.

16165فقه القرآن يف تفسري التبيان (دراسة مقارنة) :جاسم حممد عيل عبد احلسن الغرايب،
(دكتوراه) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2009 ،م.
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16166الفيض الكاشاين وجهوده يف تفسري الصايف (1007هـ –1091هـ) :قاسم شهيد
حممد( ،ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2008 ،م.
[حرف القاف]

16167قانون الزوجية يف القرآن الكريم (دراسة موضوعية) :عدي إبراهيم عبد الرمحن،
(ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2006 ،م.

16168القدر يف القرآن الكريم (دراسة لغوية نحوية) :يرسى سامل مزهر( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :املستنرصية2001 ،م.

16169القراءات السبع يف صحيح اإلمام مسلم :صفاء عبد السالم مهدي احليايل،
(ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2004 ،م.

17170القراءات القرآنية املتواترة يف كتاب اجلامع الصحيح لإلمام البخاري :خالد شاكر
حممود حممد البيايت( ،ماجستري) ،ك :صدام -وزارة األوقاف والشؤون الدينية،

2003م.

17171القراءات القرآنية يف كتب التفسري حتى القرن السادس اهلجري :حممد أمحد يوسف
الصاميت( ،دكتوراه) ،ج :املستنرصية2004 ،م .؟

17172القراءات القرآنية يف نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي (ت885هـ)
(دراسة لغوية ونحوية) :شفاء خضري عباس( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج:
املستنرصية2006 ،م.
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17173قراءات النبي( دراسة نحوية لغوية) :حلفص بن عمر بن عبد العزيز االزدي
الدوري حفص القارئ؛ (دراسة وتقديم) :إبراهيم خلف صالح القييس،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :االنبار2005 ،م.

17174القراءة املحتملة للقران الكريم يف كتب معاين القران (دراسة نحوية) :عقيل كاظم
عايز( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بابل2011 ،م.

17175قراءة النص القرآين عند السيد حممد الصدر (قد) :عيل جاسب عبد اهلل اخلزاعي،

حيدر كاظم اجلبوري

(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :البرصة 2005-م.

17176القرآن الكريم وضوابط اللغة العربية :أمحد سعيد علوان( ،ماجستري) ،ك:
اآلداب-ج :بغداد2000 ،م.

17177قصة سبأ يف ضوء سورة سبأ (دراس ًة وحتليالً) :بشري كريم مهدي عيل الدباغ،
(ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2003 ،م.

17178قصة نبي اهلل سليامن وملكة سبأ يف القرآن الكريم :ظاهر فياض التميمي،
(ماجستري) ،ك :صدام إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة -وزارة األوقاف والشؤون
الدينية2002 ،م.

17179القصدية يف النص القرآين :زهراء جياد عباس الربقعاوي( ،ماجستري) ،ك:
اآلداب-ج :الكوفة2009 ،م.

18180قصص األنبياء عليهم السالم يف القران الكريم (دراسة رسدية) :رشا غضبان حمسن
اجلبوري( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بابل2009 ،م.

18181القصيدة الطاهرة يف القراءات العرش :لطاهر بن عرب بن إبراهيم األصفهاين
(886ه)؛ (دراسة وحتقيق) :يوسف عواد بردي الديلمي( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية-ج :تكريت2008 ،م.

18182القضايا الكربى بني القرآن والفلسفة : . ..خالد فرج الشجريي( ،دكتوراه) ،ك:
العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2007 ،م.

18183قضية التأويل يف تفسري امليزان :ملياء مهدي سعيد( ،ماجستري) ،ك :الفقه -ج:
الكوفة2009 ،م.

18184قواعد تفسري القرآن الكريم أسسها املنطقية -استنباطها -قطعيتها :هادي حسني
عمران الفائزي( ،ماجستري) ،ك :الفقه -ج :الكوفة2010 ،م.

18185القول يف القرآن الكريم (دراسة نحوية ولغوية) :امحد إبراهيم صاعد( ،ماجستري)،
ك :اآلداب -ج :بغداد2004 ،م.
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18186القيم الفكرية للقصص القرآين وتوظيفها يف التأليف املرسحي (عينات خمتارة):
فرزدق سعدي سامل( ،ماجستري) ،ك :الفنون اجلميلة -ج :البرصة2009 ،م.
[حرف الكاف]

18187كتاب (أوىل ما قيل يف آيات التنزيل) :لرشيد اخلطيب املوصيل؛ (دراسة وحتقيق):

دلري عيل صالح رزنجي( ،ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني-
بغداد2008 ،م.

18188كتاب اإلرشاد يف القراءات عن األئمة السبعة :لعبد املنعم بن عبيد اهلل ابن غلبون
(دراسة وحتقيق) :صالح ساير فرحان حنتوش العبيدي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية-ج:
تكريت2009 ،م.

18189كتاب معاين القراءات لالزهري (دراسة نحوية) :مياسة وليد طه( ،ماجستري) ،ج:
بغداد2004 ،م.

19190كتب إعجاز القرآن حتى هناية القرن السادس اهلجري (دراسة نقدية تقويمية) :هناء
عبد الرضا رحيم الربيعي( ،دكتوراه) ،ك :الرتبية -ج :البرصة2007 ،م.

19191الكشف عىل الكشاف من اآلية  198من سورة البقرة إىل اآلية  188من سورة
آل عمران :لعمر بن عبد الرمحن القزويني (دراسة وحتقيق) :وليد رشيد حسن،

(دكتوراه) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2009 ،م.

19192الكشف عىل الكشاف وهي حاشية :لرساج الدين عمر بن عبد الرمحن القزويني
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(ت 745ه) من سورة الشورى إىل سورة الطور (دراسة وحتقيق) :أمحد جبار عبد،

(دكتوراه) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2007 ،م.

19193الكشف عىل مشكالت الكشاف من سورة النور إىل سورة سبأ :عادل حممود حممد،
(دكتوراه) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2008 ،م.

19194الكشف عن مشكالت الكشاف من اآلية ( )94من سورة املائدة اىل اآلية ( )91من
سورة يونس :لعمر بن عبد الرمحن القزويني (745- 000ه)؛ (دراسة وحتقيق):

حيدر كاظم اجلبوري

عامد أكرم كردي السامرائي( ،دكتوراه) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني-
بغداد2007 ،م.

19195الكشف عن مشكالت الكشاف من سورة الكهف من اآلية ( )23إىل سورة النور:
لعمر بن عبد الرمحن القزويني (745- 000ه)؛ (دراسة وحتقيق) :أمحد حممد أمحد
سالمة السامرائي( ،دكتوراه) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد،

2009م.

19196الكفايات التعليمية الالزمة للطالب املطبق يف قسم طرائق تدريس القران الكريم
والرتبية اإلسالمية يف كليات الرتبية :جنان حممود توفيق العبيدي( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية -ج :املستنرصية2003 ،م.

19197الكوايش ومنهجه يف تفسريه املسمى (التلخيص يف تفسري القرآن العظيم) :سعدي حسني
عيل حممود العزاوي( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :اجلامعة اإلسالمية -بغداد2009 ،م.
[حرف األمل]

19198ال –يف القرآن الكريم (دراسة نحوية) :غازي عيل حواس( ،ماجستري) ،ك:
اآلداب-ج :املوصل2005 ،م.

19199الالمساس يف التعبري القرآين :ضياء حسن حممد( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج:
املوصل2002 ،م.

20200اللتزام الديني لدى طلبة اجلامعة يف أقسام طرائق تدريس القرآن الكريم والرتبية
اإلسالمية واقرأهنم يف األقسام األخرى :ابتسام رايض هادي( ،ماجستري) ،ك:
الرتبية ابن رشد -ج :بغداد2004 ،م.

20201لغات العرب يف كتاب معاين القرآن للفراء :عبد اجلبار امحد صالح اجلبوري،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :املوصل2003 ،م.

20202لغة القرآن الكريم يف سورة النساء :حقي عبد الرزاق لطيف ،ك :الرتبية–ج:
االنبار2007 ،م.
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20203لغة القرآن يف جزء الذاريات :مجانة خالد حممد املشهداين( ،ماجستري) ،ك :الرتبية-ج:
بغداد2002 ،م.

20204لفظة (علم) وما محل عليها يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :عدي صالح جبار
اخلالدي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :البرصة2009 ،م.

20205لفظة أكل يف القرآن الكريم :خالد عبد الوهاب أيوب املال( ،ماجستري) ،وزارة
األوقاف والشؤون الدينية -كلية صدام إلعداد األئمة2002 ،م.

20206لفظة اإلنسان يف القرآن الكريم (دراسة داللية) :أمحد هاشم خليل( ،ماجستري) ،ك:
صدام -ج :املوصل2000 ،م.

20207اللهجات العربية يف كتب إعراب القرآن حتى هناية القرن اخلامس للهجرة :منذر
إبراهيم عيل( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :املستنرصية2006 ،م.
[حرف امليم]

20208ما يف النحو العريب وأساليب استعامهلا القرآين :مهند ذياب فيصل اجلرب( ،ماجستري)،
ك :الرتبية -ج :البرصة2005 ،م.

20209املاتريدي ومنهجه يف التفسري :شاكر حممود مهدي العزاوي( ،دكتوراه) ،ك:
اآلداب-ج :اجلامعة اإلسالمية2009 ،م.

21210مادة (و ق ي) يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :فاطمة سعد جخدم( ،ماجستري)،
ك :اآلداب -ج :بغداد2003 ،م.
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21211مادة رهب يف القرآن الكريم (دراسة حتليلية) :حممد حازم حممود العبيدي،
(ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2003 ،م.

21212املباحث األصولية وتطبيقاهتا عند اإلمام الرازي يف ضوء تفسري سورة البقرة:
ثامر محزة داود( ،ماجستري) ،ك :الرشيعة والقانون -اجلامعة اإلسالمية -بغداد،

2009م.

21213املباحث البالغية يف تفسري النيسابوري املسمى (غرائب القرآن ورغائب الفرقان):

حيدر كاظم اجلبوري

أيرس فاضل الدبو اهلاشمي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :االنبار2000 ،م.

21214املباحث التفسريية يف كليات أيب البقاء الكفوي (دراسة وحتقيق) :عيل عبد اهلل أمحد
الراوي( ،ماجستري) ،ك :اإلمام األعظم -ديوان الوقف السني -بغداد2006 ،م.

21215مباحث الداللية القرآنية دراسة يف كتب إعجاز القرآن وعلومه ومعانيه :حممد عبد
الرسول سلامن( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :املستنرصية2008 ،م.

21216املباحث الداللية يف مواهب الرمحن يف تفسري القرآن (دراسة وحتقيق) :معايل هاشم
عيل أبو املعايل( ،ماجستري) ،ك :الرتبية للبنات -ج :بغداد2008 ،م.

21217املباحث الصوتية والرصفية يف تفسري النسفي املسمى (مدارك التنزيل وحقائق
التأويل) :رساج عيل عبيد عيسى( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :املوصل2004 ،م.

21218املباحث اللغوية عند حممود ابن أيب احلسن بن احلسن النيسابوري يف كتابيه باهر
الربهان يف مشكالت القران وإجياز البيان عن معاين القران :أسامء الزم عكاب،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :املستنرصية2011 ،م.

21219املباحث اللغوية والنحوية يف بصائر ذوي التفسري يف لطائف الكتاب العريب :وفاء
عباس فياض الدليمي( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :بغداد2000 ،م.

22220املباحث اللغوية والنحوية يف تفسري (مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر) للسيد عيل
بن احلسني احلائري الالرجياين املعروف بـ (املفرس) (ت 1353ه) :حيدر عيل حلو،
(ماجستري) ،ك :اآلداب -ج :الكوفة2004 ،م.

22221املباحث اللغوية والنحوية يف تفسري ابن كثري :حممد طالب رحيم مهيدي اللهيبي،
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :االنبار2007 ،م.

22222املباحث النحوية يف تفسري نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي (ت
885ه) :عبد املحسن حممود( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :تكريت2006 ،م.

22223املباحث النحوية والرصفية يف تفسري الشريازي :رضا جاسم أبو محيد( ،ماجستري)،
ك :اآلداب -ج :املستنرصية2006 ،م.
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22224مباحث علوم القرآن يف إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري (دراسة حتليلية
نقدية) :عمر رمحن محيد االركي( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب -ج :اجلامعة اإلسالمية،

2009م.

22225مباحث علوم القرآن يف الكشف والبيان يف تفسري القرآن :ألمحد بن حممد بن إبراهيم
الثعلبي؛ (دراسة وحتقيق) :أرساء إبراهيم كامل الراوي( ،دكتوراه) ،ك :اآلداب-ج:
اجلامعة اإلسالمية -بغداد2008 ،م.

22226مباحث علوم القرآن يف تفسري التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور :عمر
رمحن محيد االركي( ،ماجستري) ،ك :العلوم اإلسالمية -ج :بغداد2004 ،م.

22227املتشابه اللفظي يف اخلطاب القصيص القرآين قصة موسى  أنموذجا :منى فاضل
إسامعيل احلالوجي( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :املوصل2008 ،م.

22228املتلقي للقرآن الكريم بعد عرص الرسالة من القرن الرابع اهلجري إىل هناية القرن
الثامن اهلجري (دراسة يف جهده البالغي) :مازن مالك خلف املازين( ،دكتوراه)،

ك :الرتبية -ج :البرصة2008 ،م.
22229م َثل ِ
وم ْثل وكاف التشبيه يف القرآن الكريم (دراسة لغوية) :حممد عبد حسن درويش،
َ
(ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :املستنرصية2005 ،م.

23230املجاز عند املفرسين حتى القرن السادس للهجرة :نجم عبد مسلم هاشم الفحام،
(دكتوراه) ،ك :الرتبية للبنات -ج :الكوفة2000 ،م.
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23231املجاالت الداللية يف صيغ األفعال املزيدة يف السور السبع الطوال :علياء نرصت
حسن( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :بغداد2005 ،م.

23232جمتمع املدينة من خالل القرآن الكريم اجلوانب السياسية واالجتامعية :شذى عبد
الصاحب عبد احلسني( ،ماجستري) ،ك :الرتبية -ج :دياىل2005 ،م.
للبحث صلة ان شاء اهلل

