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ضوابط النرش

 .1أن يكون البحث منسجماً مع اختصاص 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 منطياً أو 2ا أشبع موضوعه حبثاً ،أو سردياً أو إحصائيا أو إجرائيا

2ا 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.
 .5تقوم 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 فين صرف وال عالقة ألهميته أو ملكانة الباحث
بذلك.
∑ .يهمل كل حبث ال حيمل املعلومات املطلوبة عن الباحث (امسه -درجته العلمية -مكان
عمله -عنوانه الكامل ورقم هاتفه أو عنوان بريده االلكرتوني).
 .8يستحسن للباحث اإلشهار بنشاطه العلمي والثقايف يف سطور قليلة.
 .9حتتفظ هيئة 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.

الحمد لله ،والصالة والسالم عىل محمد رسول الله ،وعىل آله
ومن وا اله وبعد:
أي جهد من َج ٍز من ِق َبل بني
فمن الخطأ أن يتصور االنسان أن َّ
البرش –مهام كانت إمكاناتهم القدروية –قد تم بطريقة –كن
اختص به الل ُه البارئُ املصو ُر نفس ُه ،وألز َم االميا َن به
فيكون–وهو ما َّ
ك َو ْجه من وجوه االميانِ بالغيب .ومجلة [املصباح] ،بوصفها منجزا ً
علمياً ،اميانياً ،فكرياً ،تمَ َث ََّل مرشوعاً متكامالً بكل ما تعنيه هذه
الصفة من معنى .اذ انها تعتمد أوالً ما ت ُفيض عليها اقال ُم العلامء
واملختصني واملهتمني بالشأن القرآين خاصة ،والشأن االمياين االسالمي
عامة ،من أبحاث ودراسات وتقارير تجيل الجوانب املهمة من القرآن
الكريم ،وتبسطها ملن يريد أن يسرتفدها ويعيها ويعتربها ويعمل
عىل اكتسابها لتكون حصيلة وذخرا ً له يف دنياه وآخرته ،يزداد بها
علمه ،ويقوى بها يقين ُه ،ويهتدي بهداه ،كون القرآن العظيم هو
البيان الواضح والسبيل امل ْه َي ُع والوعد الناجز الذي ال يأتيه الباطل
9
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من بني يديه وال من خلفه.
ﺛم تعتمد ﺛانياً ،جهود الغيارى من اولﺌﻚ الذين اهمهم نرش فكره ،و
اﺷاعة ﺛقافته وترصني االميان باعجازه ،ممن اختطوا لعملهم خطة ﺛابتة
النفاذ اهدافهم الرشيفة ،وبعون الله نجحوا اﱃ حد ما يف مساعيهم،
تﺆازرهم االنفاس املباركة للمرجعية الدينية الرﺷيدة فﺂتت الشجرة اكلها،
وتفجرت الجهود معيناً دافقاً من العطاء و َم َّن الله –سبحانه –علينا
بالتسديد والحمد لله أوالً وآخرا ً.
لقد كان أول ما أهابت به هيﺌة التحرير ،أن تكون ابحاث املشاركني من
العلامء واملختصني ،موسومة بسامت محدودة أهمها:
* أن يكون البحﺚ بكرا ً ﻏﺮﻴ منشور ،للكاتب أو لغﺮﻴه ،يف مظان أخرى،
َو َرق َّية أم الكرتونية ،ليكتسب البحﺚ أهمية اكرب ،ويخرج عىل القارئ
املتتبع بفكرة جديدة ،أو ايﻀا ِح مكنونِ فكرة قد اكتنفها الغموض ،أو
ﴐب أمثلة عىل ميدان قد استغلﻖ فهمه ،وما ذلﻚ عىل الباحﺚ املتمرس
ٍ
ﻤﺑستعص ،اذا توخى اﻷمانة يف جهده
الذي يﺆدي زكاة علمه بنرشه
واالخالص يف قصده.
بيد أن الذي حز يف نفوسنا ،أن نجد من يحاول استغفالنا بارسال
بحﺚ[ ،قد أكل عليه النرش وﴍب] ،فنعﺮﺜ عليه بعد إنفاذ نرشه ،انه
منشور يف مجلة أكادميية ومحمول عىل ﺷبكة االنرتنت ،من دون أن يجري
عليه أي تغيﺮﻴ أو تفصيل أو تجديد ،وما ذلﻚ اال طمعاً باملكافأة الرمزية
كاتب البحﺚ ،ﴍط أن يتقيد بﻀوابﻂ النرش .وهو
التي تخص بها املجل ُة َ
ما حصل يف العدد الحادي والعرشين من [املصباح] اذ نرشت بحثاً للسيد
محمد مهدي ياسني الخفاجي تحت عنوان [املدلوالت النفسية يف سورة
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يوسﻒ] والذي أبلَ َغتْنا احدى الجهات املعنية يف وزارة التعليم العاﱄ
والبحﺚ العلمي ،كون املجلة معتمدة للتحكيم والرتقية ،أن هذا البحﺚ
بقﻀه وقﻀيﻀه يف مجلة [االستاذ] –املجلد – ٢االصدار – ٢٠٤
منشور ّ
لسنة – ٢٠١٣يف الصحاﺋﻒ  .!!!..٣٧٦– ٣٦١وهنا وقعت املجلة يف حرج
ﺷديد اضطرها ﻷن تعلن عن هذا التجاوز جهارا ً ليعترب من يح ﱢدثُ نفسه
بتكرار مثل هذه املخالفة ،وهو يرجو -مخطﺌاً -أن يفوت ذلﻚ وحدة
الرصد يف قسم العالقات واالتصاالت واالنرتنت .وبذلﻚ فقد قررت هيﺌة
التحرير يف املجلة ،حجب أي بحﺚ يخالﻒ أي بند من بنود ضوابﻂ النرش،
والتي يعد من أبرزها :البند الثاين الذي يلزم الباحﺚ أن ال يكون بحثه
منشورا ً يف مجلة ،داخل العراق أو خارجه أو مستالً من كتاب أو رسالة
جامعية أو محمالً عىل الشبكة العنكبوتية ،عىل أن يلتزم الكاتب بذلﻚ
بتعهد خطي .ويﺆخذ بهذا االعتبار ،وبشكل أخص ،يف االبحاث املطلوبة
للرتقية الجامعية.
كام قررت عدم قبول مشاركة أي باحﺚ يخالﻒ ضوابﻂ النرش أو أي
بند فيها ،وخصوصاً يف مسألة بكارة البحﺚ أو جدته عىل صعيد املعلومة
التي يعرض لها ،حفاﻇاً عىل متانة كيان هذه املجلة التي حررت باالمثال
العليا عىل الوصول اﱃ الهدف السامي يف استكناه علوم القرآن واقرتاحها
من منابعها الﺮﺜة ،ال يرجون يف ذلﻚ اال وجه الله والقربة اليه بعلمهم الذي
آتاهم الله اياه ووفقهم الكتنازه يف عقولهم وقلوبهم املفعمة باالميان بأن
فوق كل ذي علم عليم.
وﻤﺛة أمر آخر يوقع التحرير يف إﺷكال ال يقل حرجاً عام سبﻖ ذكره،
ذلﻚ هو الثقة التي يوليها بعض اﻷخوة من الباحثني اﻷفذاذ ﻤﺑنﻀدي
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أبحاﺛهم ،بالرﻏم من أن كثﺮﻴا ً من اولﺌﻚ املنﻀدين أميون ال يكادون مييزون
بني الغلﻂ والصواب ،وال يعﺮﻴون كبﺮﻴ اهتامم لحصول تلﻚ االﻏاليﻂ ،فتأﻲﺗ
اﻷبحاث الرصينة مشوهة أميا تشويه ﻤﺑا تحمل من الهنات التي يتعدى
بعﻀها حد الغلﻂ يف أسامء الكتب أو تسلسل الهوامﺶ ،ناهيﻚ عن الغلﻂ
اللغوي والنحوي ،وقد يقوم بارساله من دون عرضه عىل الباحﺚ لتصويبه
مام يجعلنا بازاء بحﺚ تختلﻂ فيه عالمات التصويب بشكل يصعب معها
عىل املدقﻖ تتبعها والتقاطها ،فيكﺮﺜ السهو يف التصحيح ،وقد يﻀطر
املصحح اﱃ حذف بعض الجمل و العبارات لعجزه عن فهم املراد منها
النفراط عقد االسلوب بسبب تلﻚ االﻏاليﻂ .ورﻤﺑا كانت مشكلة فتح
همزة [إن] و كﴪها من أبرز تلﻚ املشاكل .هذا فﻀالً عن عالمات الرتقيم
بني الجمل واملفردات والتي تثل العامل املساعد االوﰱ يف فهم املعنى.
ﱫ ¶ ¸ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹
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البحوث وما تتضمنها من آراء وافكار تعرب عن رأي كتابها

فحوى البحث
عرف عن االستاذ الدكتور عبد اجلبار ناجي اطالعه
ُد حجة يف ذلك.
الواسع على النشاط االستشراقي حتى ع َّ
وقد نشرت (املصباح) له احباثاً قيمة بهذا الشأن ،وها هو
ذا اليوم خيوض حبثا خيص الشأن نفسه ،يكشف فيه سر
اهتمام املستشرقني ،وجلهم من اليهود ،مبسألة مجع القرآن
وتدوينه يف عصر الرسول وعصور اخللفاء من بعده .وتتجلى
قيمة البحث يف متكن االستاذ الباحث من معرفة أساليب
اولئك املستشرقني يف طرح موضوع اختلف عليه املسلمون
انفسهم أميا اختالف ونظراً لطول البحث وأهمية نشره كامالً
قامت (املصباح) بتجزئته على أعداد متالحقة وهنا حنن اوالءِ
ننشر تلكم االجزاء تباعاً إن شاء اهلل –تعاىل.-

15

رس اهتامم املسترشقني الواسع بعملية مجع القرآن الكريم

ملاذا هذا االهتامم؟! .وما هو ر ّد

املوضوع من زاوية أهم إنجازات اخلليفة

مسألة مجع القرآن الكريم كانت وما

اىل أن مؤلفات باحثينا وعلامئنا هي

والقرآنية العربية واإلسالمية ميدانا

شؤون السياسة العربية واإلسالمية

الفعل العريب واملسلم إزاءه؟.

زالت بالنسبة اىل الدراسات التارخيية

جديدا إذ مل تثر اإلهتامم الذي تستحقه

بالفعل ،شأهنا شأن امليادين األخرى
التارخيية واحلضارية التي مل تنل ح ّقها من

دراسة وتتبع العلامء والباحثني العرب.

وليس هنالك ثمة تربير من جانبنا هلذه
الظاهرة العلمية! .ولكن املوضوع األن

قد أصبح مسألة حيوية وف ّعالة لكونه
يتعلق بتارخينا وديننا وإرثنا العزيز

علينا؟ .فام هو السبب يا ترى؟ .األننا،

وأقصد علامء األمة العربية واإلسالمية

طبعا ،كنّا ال نجد رضورة حتمية لدراسة
مثل هذا الرتاث لعدم وجود أية حتديات
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علمية إزاءه تتحدى وجوده العلمي؟.
ونقصد وضوح رؤاه وإطار هيكليته

العامة ،وذلك ألن مناهج دراساتنا

لطلبتنا منذ الدراسة اإلبتدائية فصاعدا

تكاد ختلو من إثارة جدلية اجلمع ،أي

مجع القرآن الكريم ،واكتفت بمعاجلة

الراشدي الثالث؟ .وتعدى األمر أيضا

مههام التارخيي اىل
األخرى قد انرصف ّ

بخاصة مع ظهور تطورات اإلستعامر
األوريب وآثاره السياسية واالقتصادية

السلبية عىل بلدان الرشق األوسط منذ

عرص اإلستكشافات يف مطلع القرن
السادس عرش ،وترجع كذلك اىل تأخر

احلركة العلمية وحركة األساليب البحثية
اجلديدة من طباعة اىل حتفيزات علمية من

اجلامعات واملؤسسات العلمية التي مل
يمض عىل تأسيسها زمن طويل ،املتمثل
يف عدم تشجيع سياسات الدول العربية
واإلسالمية وح ّثها الباحثني والطلبة

عىل طلب العلم والرحلة يف طلب العلم
ومواصلة الدراسات العليا والبحث

العلمي اجلا ّد واىل غري ذلك من تطورات

علمية سبقتنا فيها أوربا يف عرص النهضة
األوربية وما بعدها حتى زماننا هذا.

وموضوع مجع القرآن الكريم يقع

بالفعل ضمن هذا املنظور العلمي

أ.د .عبد اجلبار ناجي

والسيايس والفكري ،فالعلامء والباحثون

وهم يمثلون الغالبية العظمى يعيشون

هذا املوضوع كاهتاممهم بكيفية توعية

حياة متأخرة وجاهلة ،ال يفكرون

العرب واملسلمون مل هيتموا بدراسة مثل

العقول من أجل التحرر واإلنعتاق

من ربقة اإلستعامر احلديث الذي كان
جاثام عىل صدور املفكرين ومهيمنا

عىل مشاعرهم وأفكارهم منذ إنطالقة
األفكار والنظريات القومية العربية

والفارسية والرتكية وغريها ،فضال عن

ذلك فقد كانت املجتمعات العربية

واإلسالمية ،الشعبية طبعا ،تعيش حياة

متدنية يف مستوياهتا املعاشية حلساب
الطبقات احلاكمة املتخمة من الشبع،
ويف عاملنا الذي سيطرت فيه القوى
اإلستعامرية من جهة والقوى الوطنية

واملحلية من حكّام كانوا غارقني يف
ملذاهتم من جهة أخرى ،أولئك الذين
والضارة
ورثوا تلك العادات السيئة
ّ

باملجتمع العريب اإلسالمي من السابقني
من

احلكّام

األمويني

والعباسيني

والعثامنيني فصارت نمطا متميزا حلياهتم

وترفهم وترف حاشيتهم وبالطاهتم
وهلم جرا .بينام كان الناس
وندمائهم
ّ

حياة ذليلة ومستهلكة دون خط الفقر،
بيشء سوى اللجوء اىل اهلل تعاىل والدين

احلنيف للنجاة من أعباء وقهر احلياة
وضغوطها .متاما كاحلالة يف يومنا هذا

حني انرصف احلكّام املستبدون اىل

هنب ثروات شعوهبم واإلنشغال يف
امللذات بام صار بدعة العرص ونظام

حياهتم وهو يعرف بالفساد االجتامعي
واألخالقي واملايل والفساد يف ّ
كل

يشء وجعلوا هذه الترصفات الدنيوية

اخلسيسة منهج عمل هلم ولذرارهيم

وأقربائهم ومواليهم وبطاناهتم .وهكذا
توجه الناس اليوم مرة أخرى فلجاوا اىل
ّ
اهلل تعاىل واىل الدين اخلالص ال الدين

السيايس الذي يلبسه احلكّام األبالسة

بالرشانية والبغض
بعباءاهتم املتدنسة
ّ
والكراهية لإلسالم وتعاليمه وطقوسه.
أقول هذا تعقيبا عىل فكرة ابتعاد الناس

عن التفكري بمسألة مجع القرآن الكريم

أو تاريخ القرآن وكيفية مجعه وتوحيده
موحد ،يف زمن أخذ
يف قرآن واحد
ّ
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األجانب من املبرشين وغري املبرشين

يف القرن الرابع اهلجري /العارش

يف كتاباهتم ومواقفهم املضادة للقرآن

والتفسري ،ويف عرص املؤلفات عن مجع

الغربيني وحفنات من العرب يتجرأون

الكريم .فالناس يستمعون يوميا اىل

القراء املعروفني وهم يقرأون
أصوات ّ
القرآن دائام فلامذا إذن هيتمون يف حينها
بكيفية تدوينه أو مجعه أو األحاديث

والروايات اخلاصة بجمعه وتدوينه؟.

السيام وإن الفرد ربام كان م ّطلعا عىل
املرويات التارخيية التي وردت خطئا
بصيغة أحاديث نبوية وهي باألحرى
مروايات قد رويت عن صحابة رسول

اهلل املتواجدة يف كتب و مؤلفات
الصحاح والسنن ويف مؤلفات املصاحف
واملؤلفات التارخيية والرجالية والرتامجية
ومؤلفات اجلرح والتعديل .بقيت احلال

كذلك اىل أن وعى العقل املسلم عىل
18

أثر التحديات الغربية املفاجئة واملبارشة
وغري املبارشة.

امليالدي عرص أئمة األصول والتاريخ

القرآن وتدوينه وعن أختالف القراءات
وعن العلوم اإلنسانية والعلمية البحتة،

كان الغرب بعلامئه ومعاهده ومؤسساته

العلمية بله حكامه ومؤسساته السياسية

متوجها نحو تطوير العلوم التي اقتبسوها
من العرب وجعلها ،بعد أن نجحوا كثريا

يف فصل الدين عن السياسة ،أكثر مالءمة
ومعارصة للحداثة والعرصنة العلمية
والصناعية الرائدة .ويف املجال الذي نحن

بصدده فقد ظهرت أول دراسة عن تاريخ

القرآن للمسترشق األملاين الالمع ثيودور

نولدكة  Th. Noldekeاملوسوم (تاريخ

القرآن Geschichte des Qurans
الذي طبع يف كوتنجن Gottingen

يف عام  .1860والدراسة يف األصل
هي دراسة نولدكة للدكتوراه قد حصل

فبينام كان العقل املسلم مستسلام

عليها يف سنة 1856؛ وكانت بعنوان

كتلك التي هنض فيها املسلمون ،عربا

القرآنية) .وقد جدّ د كتاب نولدكة وحققه

للسبات الكهفي من دون نشاط وفعالية
وغري عرب ،يف عرص النهضة اإلسالمية

آخر هو (أصول وبنية أو تركيب السور
وأجرى عليه تعديالت وأفكار جمموعة

أ.د .عبد اجلبار ناجي

من العلامء األملان أيضا أبرزهم فردريك

أيضا غوستاف فايل (أو فيل) Gustav

يعدّ نولدكة أول مسترشق و ّفر ألول مرة

التاريخ النقدي للقرآن Historische

شوليل  .Fredrich Schwallyوبذلك
دراسة جامعة شاملة لرواية مجع القرآن
الكريم وتدوينه ،كام يرى ح ّقا الدكتور

 )1889- 1808( Weilيف كتابه حول

kritische Einleitung in den
 Koranاملطبوع يف ليبزج +بيلدفيلد

مرتىض كريمي نيا Morteza Karimi

فيعام  .1844وما تطرق اليه املسترشق

الدراسات القرآنية املطبوع يف مطبعة

 )1905-1819( Muirيف كتابه (حياة

 -Niaيف بحثه الق ّيم املنشور يف جملة

األسكتلندي وليم موير William

جامعة أدنربة يف سكوتلنده يف سنة 2013

حممد The Life of Mahomet

إذ هند نولدكة بدراسة مستقلة عن هذا

يف أربعة أجزاء .وما كتبه املسترشق األملاين

(عدد  )1 /15صفحات

(((

.68- 46

املوضوع اإلسالمي اخلطري وحتمل عنوانا
واضحا (تاريخ القرآن) .والواقع إن

املسترشقني قبل نولدكة مل يكونوا مهملني
هذا امليدان إذ ّ
دشن املسترشق األملاين

((( See Theodor Noldeke ;G e
schite des Qura’n (Gottingen
Verlag der Dietichschen، Buchhandlung، 1860); Morteza
Karimi -Nia;” The Historiography of the Qura’n in the
Muslim World: The influence
of Theodor Noldeke” in Journal of Qura’nic Studies (15،
1. (2013)، Edinburgh Univer.sity Press. Pp. 46 -68

واملطبوع يف لندن ( )1861- 1858وهو

ألويس سربنجر Aloys Sprenger

( )1893- 1813يف كتابه (حياة حممد
Das Leben und Lehre des

bisher

Mohammad: Nach

unbenutzen

grosstentheils

 quellentbearbويقع يف ثالثة أجزاء
وطبع يف برلني بني .1865(((- 1861

ولكن الريادة يف مناقشة الروايات التي
أوردها البخاري وغريه عن مجع القرآن

((( Gustav Weil; Historische
Einleitungen in den Koran
(Leipzig and Bielefeld، 2nd.
.18442nd، 1878
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ترجع اىل نولدكة .واملسألة األكثر أمهية

صحيح ّ
إن عمل نولدكة يعدّ أول عمل

(تاريخ القرآن) لنولدكة كانت كبرية

الرواية اإلسالمية املتيرسة standard

بالنسبة اىل هذا املوضوع أن تأثريات

عىل املواقف اإلسالمية كام سنرى
الحقا .فتاريخ القرآن هذا قد ن ّبه

الباحثون املسلمون عىل خطأ مواقفهم

غري املكرتثة ملكانة القرآن الكريم
ولرضورة الولوج يف هذا الباب ألمهيته

يف جماالت أعامهلم الدينية والعقيدية ويف

دراسة القرآن ومجعه وتدوينه .طبعا ّ
فإن
تقويم الغرب ،وأقصد من املسترشقني

الذين أعقبوا مرحلة ثيودور نولدكة

مل يكن ّبراقا اىل درجة كبرية وقد عبرّ

الربوفسور هرالد متزكي أو موتزكي

(أو متزقي) Motezki

Harald

وهو من جامعة نجمغن Nhjmegen

(وهي من أكرب مدن األرايض املنخفضة
20

 )Netherlandsيف بحث ق ّيم بعنوان

(مجع القرآن :إعادة النظر يف وجهات
النظرالغربية عىل ضوء التطورات احلديثة

يف مناهج البحث العلمية((() بقوله– :
((( Aloys Sprenger ; Das Leben
und die Lehre des Moham-

ف ّعال ،غري ّ
إن املؤلف قد هنج وتبنى
عن مجع وتاريخ القرآن .والربوفسور

كرر
يقصد إن املسترشق األملاين كأنه ّ
املرويات املعروفة يف مجع القرآن زمن

اخلليفة األول ومجعه زمن اخلليفة
الثالث ،من دون أن حيللها أو يغربلها؛

كام فعل حم ّقق أو جمدّ د الكتاب فردريك
شاويل  Schwallyالذي خلص اىل

ثم
آراء خمتلفة كثريا عن آراء نولدكةّ ،

أعقب ذلك حتقيقا آخر قام به املسترشق
بريجسرتارس  Bergstrasserوبرتزل

 Pretzlومجيع هؤالء العلامء األملان

قد وضعوا نصب أعينهم إشكالية مجع
mad: Nach bisher grosstentheils unbenutzen Quellenbearb (3Vol.، Berlin، 1861
-65. Harald، Motezki; “ The
collection of the Qur’an: A
reconsideration of Western
Views in light of recent methodological developments “ in
Der Islam، Bd. 78. S. (20010
.Pp. 1 -34

أ.د .عبد اجلبار ناجي

القرآن بحسب املروايات التي وردت

الكتب باالشرتاك مع آخرين ،كالذي

اىل آراء ضدّ ية من هذه الروايات

أحاديث بشأن مجع القرآن)((( .كذلك

يف مؤلفات الصحاح والسنن ،وتوصلوا

والبعض منهم قد رفضها رفضا كامال

كتبه يف بحثه املوسوم (وقفة عىل
تطور االهتامم بجمع القرآن يف الغرب

أو وقف إزاءها موقفا غري مؤيد يف مدى

ليتحول اىل حالة دراسية للامجستري

وباملناسبة فقد أ ّلف الدكتورهرالد

املوسعة
شهزاد سليم يف دراسته
ّ

مصداقيتها فرفض قبوهلا واستحساهنا.

والدكتوراه نظري ما قام به الدكتور

أو موتزكي أو متزقي (أو متزكي)

واملنهجية بعنوان (مجع القرآن) دراسة

عنوانه “Alternative account

Collection the Qura’n: A

 ) Harald Motzkiبحثا قيام آخر

on the Qura’n’s formation in

تارخيية نقدية لوجهات نظر الفرائي

critical and historical study

The Cambridge Companion

 .of Al -Farahi’s viewsوقد

Donner

اىل دراسة الدكتور هرالد متزكي السابق

to the Qura’ (ed. by Jane

1ed.

Mcauliffe،

University

Cambridge

.((( .Press، 2006) Pp. 65 -67
وله بحوث أخرى فضال عن حتقيقه

اعتمد يف عرضه لوجهات نظر الغربيني
الذكر.

ردود الفعل!.

عندئذ تن ّبه العلامء العرب واملسلمون

((( Ibid. Alternative account on

((( Idem.، “De tradities over het

The Cambridge Companion

verzinsel of waarheld in M.

to the Qura’ (Ed. By Jane

)Buitelaar and Motzki (eds.

Cambridge University Press،

pretatie en Praktijk، muider-

the Qura’n’s formation in

Damunen Mcauliffe; 1st ed.
.2006 Pp. 65 -67

ontstaan von de korantekst

De korans ontestaan، inter-

).berg، 1993. Pp. 12 -29
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أخريا وبعد مرور قرابة الثامن عقود عىل

كتاب الزنجاين اىل اللغة األملانية يف

1860م) حني هند أحد العلامء اإليرانيني

اللغة اإلنجليزية يف عام 1987م .ومن

صدور تاريخ نولدكة (طبع أوال يف سنة
وهو أبو عبد اهلل الزنجاين (املتوىف يف

1941م) بكتابة كتاب (تاريخ القرآن)
وأشار يف الفصل األخري منه اىل

تاريخ القرآن لنولدكة املحقق من قبل
الربوفسور شاوليل واآلخرين .وامتدح

عمل نولدكة قائال –:إنه عامل كبري وإن

تاريخ القرآن الذي ألفه يعدّ مسامهة
كبرية .وكام ذكر الربوفسور كريمي

ضمن كتابه تاريخ القرآن
إن الزنجاين ّ

مناقشة املسترشق نولدكة بشأن ترتيب
نزول اآليات القرآنية((( .وقد ترجم

((( ال��زن��ج��اين؛ أب��و عبد اهلل؛ ت��اري��خ القرآن
(القاهرة ،جلنة التأليف والرتمجة بالقاهرة،

)1935؛ وق��د ترجم اىل اللغة األملانية
22

ب��ع��ن��وان (Die Geschichte des
(Hamburg، 1998

.Qura’ns

وترمجت أجزاء منه اىل اللغة اإلنجليزية

وقد نرشت يف جملة التوحيد يف األعداد ،4

 ،5لسنوات  .1988 ،1987بعنوان The

 ..History of the Qura’nينظر

Shehzad Saleem ;Collection
of the Qur’an: A critical

سنة 1999؛ كام ترجم بعض فصوله اىل
املعتقد أن كتاب الزنجاين هو أول كتاب

(فقد صدر يف القاهرة يف سنة 1935م)

جاء بفعل مؤثر مسترشق تناول بالدرس

مجع القرآن وأبدى رأيا يف نظام ترتيب
السور وأسباب النزول .ولعل ظهور

كتاب الزنجاين قد أعلن بداية اليقظة
العربية واإلسالمية للكتابة عن هذا

املوضوع اخلطري واحليوي ،تلك النهضة

التي رافقت ظهور دراسات استرشاقية

أخرى شدّ دت كثريا عىل مدى املصداقية
يف املرويات التارخيية املعنية برواية محع

القرآن ،فضال عن موقفها من القرآن
الكريم نفسه وفيام إذا كانت هناك أية

نسخة قديمة يرجع تاريخ نسخها اىل
القرن األول اهلجري /السابع امليالدي

مثال للتح ّقق من مصداقية الرواية
التارخيية .ومع هذا فلدينا قائمة من
and Historical Study of AlFarahi’s View. A Ph. D.
.2010 ،Thesis

أ.د .عبد اجلبار ناجي

تم تأليفها بعد كتاب أيب
املؤلفات التي ّ

العسكري رمحة اهلل عليه يف كتابه

األستاذ كريمي قد أحلق ببحثه قوائم

بريوت  .2010وكتاب حممد مصطفى

عبد اهلل الزنجاين؛ واجلدير ذكره أن

تم تأليفها يف اللغات
باسامء الكتب التي ّ
العربية واملرشقية ككتاب إبراهيم
اإلبياري (تاريخ القرآن) الذي صدر

بالقاهرة سنة  .1965وكتاب حممد بن
حممد األمني األنصاري (مراحل مجع
القرآن الكريم) وطبع يف مكة املكرمة.

عزت دروزة (القرآن
وكتاب أ ّلفه حممد ّ
الكريم :تنزيله وأصوله وآثاره ومجعه
وتدوينه وترتيبه) املطبوع يف بريوت.
والف السيد أبو القاسم اخلوئي كتاب

وخصص
(البيان يف تفسري القرآن)
ّ
فصال عن حتليله املوفق ملرويات مجع
القرآن الكريم .وترمجه الدكتور عبد

العزيز ساجدينا املعروف عامليا يف
دراساته عن التشيع اىل اللغة اإلنجليزية

(القرآن الكريم وروايات املدرستني)
األعظمي (تاريخ القرآن) ،وكتب كتبا
أخرى حول هذا املوضوع .وكتب

الشيخ عيل الكوراين العاميل كتابا
بعنوان (تدوين القرآن) وطبع يف قم سنة

 .1997وألف الدكتور حممد حسني
الصغري كتابا بعنوان (تاريخ القرآن)
وطبع يف بريوت سنة  .1983وغري
ذلك من املؤلفات التارخيية احلديثة.

وتم تأليف عدّ ة كتب بعد صدور
ّ
كتاب الزنجاين باللغة األندنوسية منها

نظري كتاب سجارا القرآن أليب بكر
آجه ،وطبع يف سنة 1981م؛ وكتب
الدكتور ريفاي برهان الدين كتاب
سجارا الكتاب دان القرآن وطبع يف سنة

 .1984- 1983وألف العلامء يف إيران

بعنوان Prolegomena to the

الكثري من املؤلفات من بينها– :كتاب

علم  .1998والسيد كامل احليدري

مجعي قرأن) وطبع يف سنة .1997

 Quranوطبع يف نيويورك +أوكسفرد

يف كتابه صيانة القرآن من التحريف
(بريوت  )2010وكتاب السيد مرتىض

سيد حممد عيل آيازي (كفيش در تارخي
وصنف حممد رضا جاليل نآنئيني كتاب

(تارخيي مجافري قرآن كريم) وطبع يف
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سنة .1986وألف أبو الفضل مري حممد

يرجع بدرجة أساس اىل أن الدراسات

يف  1383هجري) .وألف حممود رايامر

بالذات وقدسيته وألوهيته ،وفيام إذا

زرندي (تارخيي و علومي قرآن) وطبع
كتابا بعنوان (تارخيي قرآن) وطبع يف
 .1967وهناك مؤلفات باللغة الرتكية
واللغة املاليزية واألوردية بشأن مجع

القرآن(((.

منزال من اهلل تعاىل أم أنه من وحي
كان ّ
رسول اهلل أو بشأن املدى الذي أ ّثرت

فيه الديانات األخرى الساموية وغري

الساموية عىل القرآن الكريم ،ومسائل

ومهام يكن فإن الدراسات العربية

شكّية كثرية أخرى هي الدافع األول

الزنجاين تاريخ القرآن قد تصاعدت كثريا

العرب واملسلمني وديمومة عنايتهم يف

اإلسالمية التي نرشت بعد كتاب
وباألخص تلك التي تتمحورحول مسألة
مجع القرآن وتاريخ القرآن ،ولعل السبب

يف مثل هذا االهتامم العريب اإلسالمي
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دوهن��ا الدكتور مرتىض
((( ينظر املالحق التي ّ
كريم -ى –نيا يف بحثه املوسوم (The
.Historiography. Pp. 58 -63
تاريخ الرسل وامللوك (حتقيق حممد أبو
الفضل إبراهيم) جزء  3ص.603
فرانشسكو غربيييل :حممد والفتوحات
اإلسالمية (تعريب كتاب ألفه املسترشق
باللغة اإليطالية وترمجته فرجينيا لولنع
 Luingوروزا مند لينل  Linellإىل
اإلنجليزية بعنوان Muhammad and
.the lslamic Conquests
م .نGeorge Sale ; The Kor’an .
.(Fredrick Press 1899) p. 50

واألخري يف ديمومة التفات العلامء
هذه اجلدلية جدلية القرآن وتدوينه ومجعه

وترتيب آياته والناسخ واملنسوخ وأسانيد
مرويات اجلمع والتدوين ،وأقصد أسانيد
الروايات التي اقرتنت هبذه النقاط املهمة

جدا.

فقد أعاد بعض املسترشقني والباحثني

يف الغرب النظر يف منهجية دراساهتم
عن هذا امليدان يف ضوء التطورات

العلمية احلديثة بالنسبة اىل الدراسات
اإلنسانية فكتب الربوفسور هرالد

متزكي موضوع مجع القرآن يف دراسة
أطلق عليها (مجع القرآن :إعادة النظر
يف الدراسات الغربية يف ضوء املتغريات

أ.د .عبد اجلبار ناجي

املنهجية احلديثة)((( .وبحث هربرت

رواية معركة الياممة التي كان مصدرها

(مضامني وتورطات منهجية ملواقف

التي استبعد تصديقها املسترشقون وغري

بريغ  Herbert Bergبحثا هو املوسوم
ومنهجية ونظرية املسترشق جون ونزبرو

 )John Wansbroughومن املمكن

أن نس ّلط الضوء عىل األطر املركزية
التي بدأ املسترشقون تأسيسها ومن بعد
ذلك املتغريات الفكرية واملنهجية التي

نضجت وتطورت من خالل االستعانة
بالعلوم األخرى وعىل وجه اخلصوص

املكتشفات األثرية والنقوش يف صحراء

النجف ،واملتابعات اللغوية الرسيانية

واآلرامية ،ومتابعات وثائق أوراق
الربدي ،ومتابعات املخطوطات القديمة

للقرآن الكريم وغريها من نتائج منهج
البحث العلمي احلديث التي ركّزت
عليه دراسات املسترشقني املحدثني والتي

شككت كثريا باملوارد التي اعتاد البحث

التارخيي العريب واإلسالمي االعتامد
عليها يف الدراسات اإلسالمية التقليدية
التي انتظمت واقترصت يف تعاملها

مع مجع القرآن الكريم عرب ومن خالل
((( .See Harald Motzki ; op. cit

الرئيس البخاري يف صحيحه .الرواية

املسترشقني؛ واظهرت الدراسات عىل أن
مراحل اجلمع بحسب روايات البخاري
جاءت اعتامدا عىل تلك الرواية املضطربة

مرت بمرحلة اجلمع األول
واملشوشة ّ

زمن اخلليفة األول وبمشورة من الصحايب

عمر بن اخلطاب ومرحلة اجلمع الثانية
خالل زمن اخلليفة الثالث وبمشورة

الصحايب حذيفة بن اليامن والعون
الذي قدمته زوجة رسول اهلل حفصة

بنت عمر بن اخلطاب التي كانت حتتفظ
باملصحف الذي انتجته املرحلة األوىل.

وهلذا متحورت توجهات واهتاممات
وتفسريات

املسترشقني

ورؤاهم

وتشكّيكاهتم وطعوناهتم التبشريية وغري

التبشريية عىل القرآن الكريم وبام له عالقة
برسول اهلل بالوحي وبنزول آيات
الذكر احلكيم عىل األوجه اآلتية-:

1.1الوجه األول-:
لقد

فصلنا
ّ

يف

بحث

سابق

إن املسترشقني من كافة املدارس
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االسترشاقية

قد

أسسوا
ّ

نظرياهتم

ومواقفهم من اإلسالم ومن النبي

البحر املتوسط قائ ً
ال ((السالم عليك

أنفسهم ،باحلروب من أجل استعادة

السالم يا سورية ،سالم ًا ال أجتامع بعده،

منذ بداية احلروب التي أطلقوا عليها،

بيت املقدس والصليب من أيدي

(الك ّفار) املسلمني؛ ولذلك راحوا

يضعون

خططهم

التبشريية

ومن

بعدها االسترشاقية الواسعة واملتنوعة

اإلجتاهات واملحاور فبدأوا بالتعامل

مع أهم حلقة يف الدين اإلسالمي أال

وهي القرآن الكريم .كان من بني أهم
النتائج التي متخضت عنها عمليات
الفتوح اإلسالمية يف بالد الشام ومرص

عىل وجه اخلصوص إجبار اجليوش
البيزنطية والرومانية املسيطرة عىل

بالد الشام إىل ان تتخىل بمرارة وبفعل
انتصارات املسلمني عىل مناطق نفوذها
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السواحل الشاملية والغربية من حوض

يف هذه املنطقة التي عدّ ها اإلمرباطور
البيزنطي والكنيسة الرومانية ملك ًا

مسيحي ًا متوارث ًا .هلذا ال غرابة يف ما
نقله الطربي ومؤرخون آخرون من

توديع اإلمرباطور بعد انسحابه من بالد
الشام وفراره من اجليوش اإلسالمية إىل

أرض سورية تسليم الوداع .عليك
وال يعود إليك رومي أبد ًا إال خائف ًا

حتى يولد املولود املشؤوم ..ويا ليته ال

يولد! .ما أجىل فعله وأمر عاقبته عىل

الروم))((( .أو كالذي ذكره املسترشق
غربيييل يف كتابه (حممد والفتوحات
اإلسالمية) أن اإلمرباطور قال عند
أنسحابه من بالد الشام ((وداع ًا يا

سوريا ،أي بلد طيب وصالح سيكون
خاضع ًا للعدو))(.((1

ومنذ تلك اللحظات العسكرية

((( تاريخ الرسل وامللوك (حتقيق حممد أبو
الفضل إبراهيم) جزء  3ص.603

( ((1ف��ران��ش��س��ك��و غ�بري��ي�لي :حممد
والفتوحات اإلسالمية (تعريب كتاب

ألفه املسترشق باللغة اإليطالية وترمجته
فرجينيا لولنع  Luingوروزا مند لينل

 Linelllإىل اإلنجليزية بعنوان M u

hammad and the lslamic
 Conquestsوقمت برتمجته اىل اللغة
العربية حتت عنوان (حممد والفتوحات
اإلسالمية) بريوت.2010 ،

أ.د .عبد اجلبار ناجي

احلاسمة استقبل أهايل البالد من

وهو األهم عن طريق توجيه هذا احلقد

رص ح
صدر وترحيب واحرتام .وقد ّ

(تعلم اللعة العربية) لتشويه الدين

إذ مل يفرض املقاتلون املسلمون الدين

شخصية

املسيحيني الوجود اإلسالمي برحابة

هبذه املواقف مؤرخو الغرب أنفسهم،
اإلسالمي عىل األهايل كبديل للديانة

قو ة
املسيحية
بالقو ة ومل يستعملوا ّ
ّ

اعتامد ًا عىل سالح الفكر والتعلم،

اجلديد والتسفيه بالرسالة الساموية
اإلسالمية

وبالطعن

يف

رسول اهلل وسريته وسرية آل بيته
وبالتنقيص من عظمة اإلسالم وازدراء

السالح واإلرهاب من أجل ذلك عىل

املبادىء اإلسالمية .واألكثر خطورة

اجلانب اآلخر فالغرب (بمعنى املسيحية

لتع ّلم اللغة العربية أو التشجيع

اعتبار أهنم املنترصون يف املعارك .من

البيزنطية والكنيسة الكاثوليكية) ومنذ
حلظات اإلنسحاب والتقهقر والفشل

بالسعي املتواصل وبذل اجلهود املضنية

عىل تع ّلمها وتعليمها لرجال الدين
هبدف قراءة القرآن املجيد وترمجته

الديني أمام الدين اجلديد وانتكاسة

إىل الالتينية أو اىل اللغات األخرى،

من الغربيني منهم والرشقيني عىل

من البابا والرهبان املتطرفني ،أن تكون

رجال الدين يف نظر مسيحي أوربا

حدِّ سواء قد شحنوا بخزين هائل من

ولكن أي ترمجة؟ .إذ ينبغي ،وبتوجيه

ترمجة القصد منها تشويه بناء القرآن

احلقد والكراهية واألنتقام لإلندفاع

اللغوي واألديب وحتريف آياته الكريمة

يف ارشف بقعة بعد مكة املكرمة واملدينة

مشو هة هتدف إىل التأثري يف
طريق ترمجة ّ

وألخذ الثأر أو اسرتداد مناطق نفوذه

والدس عليه باألباطيل وذلك عن
ِّ

املنّورة أما عن طريق السالح واحلرب

العقلية الغربية يف فهم اإلسالم وكتاب

أثبتت فشلها وهزيمتها يف ساحات

ومشوها وبذلك –حسب مرشوعهم–

إن أمكن ذلك ولكن هذه السياسة قد
الوغى أمام املقاتلني املسلمني ،وإما

وحمر ف ًا
اهلل وسرية نبيه فه ًام خاطئ ًا
ّ

تتهيأ للغرب النتائج اآلتية:
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1.1توفري األمن واإلطمئنان للكنيسة
جراء
من (اخلطر؟ ).املحدق هبم ّ
انتصار اإلسالم.

2.2إشاعة

عنارص

الكره

بإجتاه التأثري عىل مسيحيي الرشق
يف بالد الشام ومرص ملقاومة

واحلقد

الدين اإلسالمي ومقاومة الفتوح

بني صفوف املجتمع الغريب والتأثري

مؤيدة أشبه ما يكون دورها بام

املتأججة يف صدور رجال الدين
ّ

عىل العقلية الغربية أ ّبان عرص
الكنيسة وعصور أوربا الوسطى.

اإلسالمية ،وعىل تبني مواقف
يعرف بالطابور اخلامس املساعد

للغرب يف إشاعة اإلعالم املضاد

وهبذه الوسيلة حي ّقق رجال الكنيسة
بناء جدار ٍ
عال وراسخ عازل كي

حمر فة ومز ّيفة للقرآن
نرش ترمجات ّ

مستقب ً
ال .

الناس.

يمنعوا املسيحيني من تق ّبل اإلسالم

واملعادي لإلسالم وذلك بوسيلة

الكريم

ونرشها

بني

صفوف

3.3تأجيج العقلية الغربية ،الساذجة

5.5إجياد وسائل متعددة لتشجيع

العصور الوسطى املظلمة ،لألقسام

أي نرش املسيحية عىل حساب

منها واملتعلقة بحدود تلك الفرتة من
الفكرية الضارة واجلديدة ضدّ من

أطلق عليهم الره ّبان والكنسيون
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4.4السعي احلثيث وبدون هوادة

(العدو الكافر أي املسلمني) أو
ّ
املغتصب الذي استوىل عىل مناطق

نفوذهم ،أو باألحرى القول عىل
املناطق املسيحية املقدّ سة بام عبرّ وا
عنه بمصطلح اسرتداد الصليب أو
اسرتداد بيت املقدس.

املبرشين وحركات التبشري املعاكس،
الدين اإلسالمي والعمل الدؤوب

واملضني يف سبيل توحيد اجلبهة
الغربية املسيحية ضد اإلسالم.

وقد بلغت هذه العملية الدينية –
السياسية أوجها يف احلروب التي

عرفت بالغرب احلروب الصليبية

 The Crusadesانطالق ًا من
نظرية الصليب واسرتجاع بيت

أ.د .عبد اجلبار ناجي

املقدس(.((1

حق ًا إن عدد ًا من العلامء العرب

عز ّ
وجل وسرية سيد
وكان كتاب اهلل ّ

واملسلمني قد التفتوا إىل أمهية هذا الباب

اللذان ُص ِّوبت صوهبام األقالم الغربية،

عن الدين اإلسالمي ويف صيانة قداسة

إىل تشجيع القيام هبذه املسؤولية ،كاحلالة

وليس كام شدّ د عليه الكتّاب الكنسيون

األنام حممد مها امليدانان الرئيسان

فض ً
ال عن مساعي الكنيسة يف هذه املرحلة
التي سنذكرها بعد قليل بشأن مساعي

فرشعوا يكتبون الدراسات يف الدفاع

القرآن الكريم وكونه كتاب اهلل تعاىل

وعدد من املسترشقني الغربيني بأنه

الراهب Peter the Venerable

(قرآن حممد أو مصحف حممد) ،وأنه

روبرت الكيتوين(اإلنجليزي) عىل ترمجة

بتأثري من الره ّبان الذين أنّحرفوا أو

احلصة
أن هذين املوضوعني قد ناال
ّ

أنه (حاشاه اهلل تعاىل) واحد من هؤالء

الرامية إىل مقارعة اإلسالم.

إىل السيادة وتوليّ الزعامة الكنسية .ومع

النشيط يف الدعوة إىل املسيحية وح ّثه
القرآن الكريم .ولعله من غري املبالغ فيه
توجهات الكنيسة يف معركتها
األكرب من ّ

( ((1م .نSee Kritzeck، James. P e .
ter the Venerable and Islam
New Jersey،Princeton Univer;sity Press(1962) Pp. 105 -107
Southern،R. W.: Western
Views of Islam in the Middle
Ages (Harvard University
Press،19620 Pp. 14 -18; Norman Daniel: Islam and the
West: The Making of an Image
(Edinburgh University Press،
1980 Ps. 36، 38،309

هونفسه مؤلفه فقد أ ّلفه شخصي ًا أو
أنّشقوا عن اخلط الكنيس الكاثوليكي أو
الره ّبان املنشقني الذين كانوا يت ّطلعون
وجود أمثال هذه الدراسات فامليدان

ملحة إىل دراسات
كان وما يزال بحاجة ّ

وتوجهات بحثية عىل صيغة جمالت
ّ
ودوريات وكتب وندوات ومؤمترات

ورسائل جامعية وحلقات دراسية

جتمع بني العلامء العرب واملسلمني
وبني املسترشقني يف هذا امليدان.

فاملسترشقون قد أ ّدوا دور ًا ملحوظا يف
الدراسات القرآنية من اجلوانب الدينية
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والعلمية واللغوية والتفسريية ويف

ولذلك سنلحظ اآليت من التسلسل

نزوله التارخيية .فض ً
ال عن كل ذلك

بتطور
تطورت الرتمجات الغربية
ّ
ّ 1.1

معاين القرآن الكريم وأسلوبه ومراحل
يوجهون التهم
فاملسترشقون ما زالوا
ّ

إىل العلامء العرب واملسلمني بافتقارهم

اىل منهج بحث علمي وموضوعي
لعرض آرائهم واستنتاجاهتم .وهلذا
السبب وأسباب أخرى ظ ّلت الكتابات

الغربية هي السائدة واملؤ ّثرة يف العقلية
الغربية والدراسات األسترشاقية املتعلقة

بالقرآن الكريم كانت وما تزال شاملة

ومتنوعة وكثرية ،والبحث املتواضع
هذا سيقف عىل حمور واحد من هذه

اإلسهامات ذلك املهتم بتارخيانية
املحاوالت املسيحية الغربية لرتمجة

النص القرآين .وهي دراسة إنّام هتدف إىل
ّ

التطور التارخيي واللغوي –أي
تشخيص
ّ
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ما له عالقة باللغة العربية –والعلمي يف
ترمجة كتاب اهلل تعاىل ،ناهيك عن حماولة

التطور الفكري يف
متواضعة لوصف
ّ
العقلية الغربية يف فهم اإلسالم والقرآن

الكريم بشكل أكثر من مفهومية العقلية
الكنسية.

التارخيي يف هذا امليدان-:

إبستمولوجيا الغرب لتاريخ الرشق
وحضارته وغنى اللغة العربية يف

مفرداهتا وإعراهبا وأساليب الكتابة

فيها.

2.2كذلك فالرتمجات األوربية بدء ًا
تطورت هي
بالرتمجات الالتينية قد ّ
بتطور العالقات السياسية
األخرى
ّ
واألقتصادية والفكرية بني الغرب

املسيحي والرشق العريب واإلسالمي

سواء ًا كانت هذه العالقات بصيغ

طيبة وإجيابية أم بروح عدائية وحاقدة.

3.3حاالت كهذه قد دفعت باملسترشقني
الذين أعلنوا إسالمهم إىل تقديم

ترمجات أجنبية أكثر إجيابية وأكثر د ّقة
ملا حيملونه من عاطفة وإيامن بالدين
اجلديد الذي أعتنقوه بإرادهتم ومن

تعسف من جانب
دون إجبار أو ّ
املسلمني.

2.2الوجه الثاين-:

ليس القرآن الكريم كالم اهلل

أ.د .عبد اجلبار ناجي

تعاىل ،فضال عن أنه كتاب غري مقدس
وغري إالهي ،هذا هو الوجه اآلخر

من الوجوه التي ركّزت عليه دراسات
املسترشقني األوائل ،فهو كتاب ألفه

النبي (حاشاه اهلل تعاىل) ،وهو الكتاب
الذي أطلقوا عليه أساطري األولني ،وإن

كاتبه ملجنون أو كام عبرّ عنه عدد من
املسترشقني واملبرشين إن كاتبه مصاب

بإنفصام الشخصية أو مصاب بمرض
الرصع وما اىل ذلك من أوصاف كان

املرشكون القريشيون املكيون قبلهم
منذ بداية أمر الدعوة اىل اإلسالم

ينعتون هبا رسول اهلل .ويزعم
املسترشقون إنه هذا القرآن الذي عرضه

عىل أهايل مكة ،ومن مجلة التفسريات
أو االستنتاجات التي أوقفوهالتأكيد

زعمهم ،وهذا رأهيم ،بأنه كتاب يعكس
نظرية التطور يف عقل النبي وقلبه وهلذا

السبب فهو كتاب ال يمكن الوثوق به

النص اآليتThe– :
كالذي يوضحه
ّ

Qur’an is the theory of the
evolution in the mind and
heart of Muhammad، and

due to this reason، it is not
.((1()trustworthy

وذهب البعض من هؤالء املسترشقني

املتطرفني اىل القول إن النبي قد تل ّقى

تعليمه وآراءه الدينية من الوثنيني
 Feudalismواملسيحيني ،وبعد تلقيه

ذلك العلم قدّ مه للناس هبيأة كتاب
جديد [يالحظ ها هنا بأن هذا اإلدعاء

قد سبقهم فيه القرآن الكريم عرب عدّ ة

آيات ب ّينات تبني مواقف الك ّفار من
أهل مكة] .وهذا التفسري واملوقف كان

سائدا عند املسترشقني من اجليل األول

وبضمنهم من هند برتمجة القرآن الكريم
نظري املسترشق الربيطاين جورج سيل

 ،George Saleفهذا املسترشق زعم

بأن النبي هو مؤلف القرآن .وجورج سيل
يعدّ القرآن من إنتاج النبي حممد الواعي

واملدرك من قبله ،وإنه–أي القرآن –

عىل اختالف وتعارض مع املسيحية.

نصه“ He regards the
فيقول ما ّ
(See Arthur Jeffery ;Selected ((1
Surah’s of the Kor’an. (New
)york،Heritage Press،1958
.p. 16
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Qur’an to be the conscious
production of the prophet

ويف احلقيقة إن نولدكة مل يتوقف يف كتابه

Muhammad and at variance

(تاريخ القرآن) عىل التأثريات املسيحية

هذه القائمة من املسترشقني املسترشق

باللغة اإلنجليزية املوسوم (القرآن مقالة

 .((1(”with Christiantyويدخل يف

واليهودية يف القرآن ،ولكنه كتب بحثا

الذي يعدّ رائدا يف الكتابة عن تاريخ

مدخل ومقدمة) هند هبا املسترشق نيومان

القرآن ،أي ثيودور نولدكة ،الذي

رأى– :أن القرآن هو من إنتاج حممد

product؛ وهو يعتقد أيضا إن
االسلوب الشعري كان مالزما السور

املكّية األوىل ألنه كان متمكنا من الشعر،

لكن مقدرته الشعرية بعد انتقاله اىل
املدينة قد ضعفت هلذا غلب عليها

(George Sale: The Kor’an، ((1
commonly called The Alcoran

of Muhammad (London +

New York،1888) p. 28، 50.
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االسلوب النثري عىل آياته يف املدينة(.((1

Isma’il al -Bayrak ; Qur’anic

narrative and Isra’ilyyat in

رصح فيها نولدكة
ّ .NewmanN. A
بشكل بينّ

حول مسألة تأثر القرآن

باليهودية واملسيحية( .((1واملسترشق
مكسيم رودنسون يف كتابه املوسوم
(حممد) وقد ترجم اىل اللغة اإلنجليزية

ترمجته (آن كارلر) وطبع طبعة بنجوين
يف لندن يف  .1971فاملؤلف يقول عىل

صفحة 219ما يأيت– :من الواضح
بأنني ال أعتقد بأن القرآن كتاب ساموي،
فإذا ما أعتقدت بذلك فسأكون مسلام،

والرأي األصوب قوله إن حممد ًا كان
(Noldeke ; Geschite P. 96 Th. ((1

Western scholarship and clas-

( ((1يف ال��دراس��ة امل��وس��وم��ة “ Theodor

2000) P. 23;Shellbear،W. G.

troductory Essay “ in N. A.

sical exegesis (Ph. D. thesis
“ Is Sale’s Koran Reliable?. In

)The Moslem World 21(1931

.P. 126

Noldeke، The Qur’an: An in-

(Interdiscplinary
Institute

Research

.(1992 pp. 9 -14. (ed

Newman
Bibica

أ.د .عبد اجلبار ناجي

يف األصل ميتافيزيقيا (فوق -طبيعي)

 Arthur Jefferyيف كتابه املطبوع

هذه الرؤى واألحالم املاورا -طبيعية

النص القرآين)
(املصادر واملواد لدراسة
ّ

 metaphysical originثم ترجم
وفسرّ ها يف كلامت ومجل وجعلها أو
وصاغها  shapedصياغة لتكون عىل
صيغة أهنا نقلت اليه عن طريق وحي

من اهلل( .((1يف ذات الوقت فإن داليس

جونستون  Delacy Johnstonيف
كتابه املوسوم (حممد وقواه أو ونفوذه)

املطبوع يف سنة  )1901يعدّ القرآن من
صناعة وصياغة حممد نفسه فيقول– :إن

القرآن الذي نعتقد فيه عىل أنه املصدر
أو املنشأ األخري يف علمنا ومعرفتنا عن
حممد ،فضال عن مصدرنابشأن القرآن
الذي يعتقدون بأنه وحي اهلل الساموي

املقدس( .((1أ ّما املسترشق املعروف يف

دراساته عن القرآن الكريم آرثر جيفري
(Maxim Rodinson ; Moha m ((1
mad (Trans by Anne Carler
Alien Lane; The Penguin Press
.1971 Pp. 219 -221
Ibid. P. 220
(Delacy Johnston ; Muha m ((1
mad and his Power (1901) P.
104

يف (بريل  +ليدن سنة  )1937املوسوم
وعىل صفحة  47والذي أعلن فيه أن
هنالك تأثريات رسيانية عىل لغة القرآن

وهي تعدّ من مصادر بنيته األساسية(.((1

وإن مرتجم القرآن الربيطاين األمريكي
جون رودويل  Rodwellيف ترمجته

للقرآن واملطبوع يف لندن يف 1909

وعىل  ،47فهو يعتقد أنه قد دلت عليه

حترياته ودراسته ،وتبني له من التحليل
والنقد الدقيق بأن حممدا قد مجع مجيع

معلوماته عرب سني حياته يف مكة واملدينة

وضم بعض ما مجعه
ثم أعاد تأليفها
ّ

للبعض فأنتج هذا الكتاب( .((1وكان
(Jeffery، Arthur ;Materials ((1
for the History of the Text of
)Qur’an (Brill -Lieden، 1937
Pp. 5،16،47;idem: The Foreign Vocabuary of the Qur’an
(Baroda Oriental Institute،
.1938) Ps. 2، 5، 38، 39،144
(Rodwell، J. M.، the Kor’an ((1
(Trans. With Suraharranged
in chronological order. (Lon.don،1909) P. 47
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(((2

غري إسالمية؛ وهي كام أرشنا يف أعاله

كل من آرثر جيفري وآرثر وويلج

دائرة املعارف اإلسالمية الطبعة احلديثة

يكررها الك ّفار القريشيون يف مكة عند
ّ

 A. T. Welchاللذان كتبا بحثا يف

ال تعدو أكثر من اإلدعاءات التي كان

من املؤيدين ملثل هذه املزاعم التي

نزول الوحي :إذ كان يف زعمهم إن

تبني بأن القرآن الكريم هو من صنع
حممد ،فالقرآن بالتايل صناعة برشية
ال دخل هلل يف وح ّيه وتنزيله .وهلذا فإن
يرصح يف بحثه بأن املعلومات
(وويلج) ّ

التي نملكها ال تساعد عىل التحدث عن
أحوال وظروف القرآن عند وفاة رسول

اهلل(.((2

وخالصة املواقف هلذه املجموعة

من املسترشقني وغريهم ممّن استنتج
عدم قدسية القرآن الكريم وبأنه غري

منزل من اهلل تعاىل وأنه من تأليف

أو مجع النبي (حاشاه اهلل) مل يقدّ موا
أي دليل أو ب ّينة واضحة فيام عدا
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تلك التقوالت واملزاعم أو مثل تلك
التفسريات التي كام تبدو ألي باحث

ال تستند اىل وقائع تارخيية إسالمية أو
(Kuran) in Ency. Of Islam، ((2
Vol. 5. P. 404. By A. T. Welch
(Ibid. P. 404 ((2

القرآن ما هو إلاّ أساطري األولني وبأن

الرسول شاعر أو كاهن .ويف القرآن
الكريم آيات ب ّينات تر ّد عىل مزاعم
هذا املسترشق وغريه ،تلك املتواجدة يف

سورة النّحل وسور أخرى كقوله تعاىل

بسم اهلل الرمحن الرحيم ﭽ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮﭼ [سورة النّحل-101 :
 .]104وتفسري هذه اآليات يف مؤلفات
التفسري كام هو بينّ يف أسباب نزول اآلية
األوىل قد نزلت حني قال املرشكون :إن

أ.د .عبد اجلبار ناجي

حممدً ا يسخر بأصحابه يأمرهم اليوم

ثم
ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ؛ ّ

أهون عليهم؛ وما هو إال مفرت يقوله من

ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ

بأمر وينهاهم عنه غدً ا أو يأتيهم بام هو
تلقاء نفسه فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية
والتي بعدها)[ .أسباب النزول]287 :

قال :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ

ﮩ ﮪ ﮫﭼ (اجلامع يف علوم

القرآن( ]65 /3 :م) َ
الرحمْ ِن
قال َع ْبدُ َّ
حل َس ِن اهل َ َم َذانيِ ُّ (ت352 :هـ):
ب ُن ا َ

أ ّما تفسريها فقال َع ْبدُ اهللِ ب ُن َو ْه ٍ
ب
ا َملصرْ ِ ُّي (ت 197 :هـ)( :باب الناسخ:

(نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أيب

وأخربين القاسم بن عبد اللهّ بن

مكان آية يقول رفعناها وأنزلنا غريها).

اخلاطب عن زيد بن أسلم أنّه قال:

اآليتني  .104 ،103فأسباب نزوهلام
حسب كتب التفسري َ
قال َعليِ ُّ ْب ُن َأحمْ َدَ
الو ِ
اح ِد ُّي (ت468 :هـ)( :قوله تعاىل:
َ

وهذا كتاب الناسخ واملنسوخ.

عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن

قال اللهّ :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ؛ وقال اهلل:
ﭽﯜ ﯝ ﯞﭼ ،ﭽ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﭼ ،وقال :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ

نجيح عن جماهد يف قوله وإذا بدلنا آية

[تفسري جماهد]352 :؛ وبخصوص

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ؛

ﭝﭼ اآلية .أخربنا أبو نرص أمحد

فأول ما نسخ من القرآن نسخت
زيدٌ ّ :

اهلل حممد بن محدان الزاهد قال :أخربنا

اجلامع يف علوم القرآن ]64 /3 :فقال
حممدٌ رسول الل يستقبل
القبلة؛ كان ّ

صخرة بيت املقدس ،وهي قبلة اليهود،

شهرا ليؤمنوا به ،ويتبعوه
سبعة عرش
ً
وينرصوه من األ ّم ّيني من العرب؛ فقال

اللهّ :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

بن إبراهيم املزكي قال :أخربنا أبو عبد

عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز قال:
حدثنا أبو هشام الرفاعي قال :حدثنا

ابن فضيل قال :حدثنا حصني عن

عبد اهلل بن مسلم قال :كان لنا غالمان
نرصانيان من أهل عني التمر (أسباب
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النزول ]287 :اسم أحدمها :يسار

كان لنا عبدان :أحدمها يقال له يسار،

يمر هبام
هلام بلساهنم وكان رسول اهللّ 

يقرآن كتاهبام ويعلامن علمهام ،وكان

واآلخر :جرب وكانا صيقلني يقرآن كت ًبا
فيسمع قراءهتام فكان املرشكون يقولون:
يتعلم منهام فأنزل اهلل تعاىل فأكذهبم:

{ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ.

رسول اهلل يمر هبام فيستمع قراءهتام،

فقالوا :إنام يتعلم منهام ،فنزلت)[ .لباب
بن ه ِ
ادي
النقولَ ]158 :ق َال ُم ْقبِ ُل ِ َ
الو ِ
اد ِع ُّي (ت1423 :هـ)( :قوله تعاىل
َ

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

أسباب النزولَ .]288 :
قال َجال َُل
الدِّ ِ
الس ُيوطِ ُّي
الرحمْ َ ِن ْب ُن أيب َبك ٍْر ُّ
ين َع ْبدُ َّ

ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

[اآلية .]103 :ابن جرير []178 /14

(ت 911 :هـ)( :قوله تعاىل ﭽ ﭑ

ﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ

حدثني املثنى قال :حدثنا عمرو بن

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ ،أخرج

عون قال :أخربنا هشيم عن حصني هو

قال :كان رسول اهلل يعلم قينا بمكة

احلرضمي الصحيح املسند يف أسباب

ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس

اسمه بلعام وكان أعجمي اللسان،
وكان املرشكون يرون [لباب النقول:
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واآلخر جرب ،وكانا صقليني فكانا

 ]157رسول اهلل كان يدخل عليه
وحني خيرج من عنده ،فقالوا :إنام

يعلمه بلعام ،فأنزل اهلل :ﭽ ﭑ ﭒ

ابن عبد الرمحن عن عبد اهلل بن مسلم
النزول[ .]140 :أنه كان هلم عبدان من

أهل غري اليمن وكانا طفلني وكانا يقال
ألحدمها يسار واآلخر جرب فكانا يقرآن

التوراة وكان رسول اهلل ربام جلس
إليهام ،فقال ك ّفار قريش :إنام جيلس

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ اآلية.

إليهام يتعلم منهام ،فأنزل اهلل سبحانه

عن عبد اهلل بن مسلم احلرضمي قال:

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ.

وأخرج ابن أيب حاتم من طريق حصني

وتعاىلﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

أ.د .عبد اجلبار ناجي

احلديث رجاله رجال الصحيح

إال املثنى وهو ابن إبراهيم اآلميل ،فإين

مل أجد من ترجم له ،لكنه قد تابعه

سفيان بن وكيع وفيه كالم .أما هشيم
فهو ابن بشري وهو مدلس ومل يرصح

بالتحديث لكنه قد تابعه خالد بن عبد

اهلل وهو الطحان وحممد بن فضيل،
ومن ثم قال احلافظ يف اإلصابة بعد
ذكره هذا احلديث ،وحدي ًثا بعده بسند

هذا احلديث وسنده صحيح البخاري
[ ..]439 /2ويقول اهلل تعاىل يف سورة

النّحل ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭼ .ويف تفسري البغوي

لقوله تعاىل ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ قل نزله)

يعني القرآن( ،روح القدس) جربيل،

(من ربك باحلق) بالصدق( ،ليثبت

الذين آمنوا) أي :ليثبت قلوب املؤمنني

ليزدادوا إيامنا ويقينا( ،وهدى وبرشى

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

للمسلمني ولقد نعلم أهنم يقولون إنام

ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

اهلل ،واختلفوا يف هذا البرش :قال ابن

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

بمكة ،اسمه «بلعام» ،وكان نرصانيا،

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

رسول اهلل يدخل عليه وخيرج،

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

يعلمه برش) آدمي ،وما هو من عند

ﭝﭞﭟﭠﭡ

عباس :كان رسول اهلل يعلم قينا

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

أعجمي اللسان ،فكان املرشكون يرون

ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

فكانوا يقولون إنام يعلمه «بلعام» .وقال

وتفسري قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

لبني املغرية يقال له «يعيش» وكان

آيات .105 ،104 ،103 ،102

عكرمة :كان النبي يقرئ غالما
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يقرأ الكتب ،فقالت قريش :إنام يعلمه

ينزل بالبادية ،والعجمي منسوب إىل

إنام يتعلم من عايش مملوك كان حلويطب

البدوي ،والعريب منسوب إىل العرب،

إسالمه ،وكان أعجم اللسان .وقال ابن

مبني) فصيح وأراد باللسان القرآن،

«يعيش» .وقال الفراء :قال املرشكون
بن عبد العزى ،وكان قد أسلم وحسن
إسحاق :كان رسول اهلل فيام بلغني،
كثريا ما جيلس عند املروة إىل غالم رومي

نرصاين ،عبد لبعض بني احلرضمي ،

يقال له «جرب» ،وكان يقرأ الكتب .وقال

عبد اهلل بن مسلم احلرضمي كان لنا

عبدان من أهل عني التمر يقال ألحدمها
يسار ،ويكنى «أبا فكيهة» ،ويقال

لآلخر «جرب» وكانا يصنعان السيوف
بمكة  ،وكانا يقرآن التوراة واإلنجيل،

فربام مر هبام النبي ،ومها يقرآن،

فيقف ويستمع .قال الضحاك :وكان
النبي إذا آذاه الكفار يقعد إليهام
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ويسرتوح بكالمهام ،فقال املرشكون:

إنام يتعلم حممد منهام ،فنزلت هذه
اآلية[ .ص ]45 :قال اهلل تعاىل تكذيبا

العجم ،وإن كان فصيحا ،واألعرايب
وإن مل يكن فصيحا( ،وهذا لسان عريب
والعرب تقول :اللغة لسان ،وروي أن
الرجل الذي كانوا يشريون إله أسلم

وحسن إسالمه [ينظراحلسني بن مسعود
البغوي :تفسري البغوي (معامل التنزيل)

طبعة دار طيبة) جزء  5صفحة .44

واملعروف إن الك ّفار من أهل مكة

من القريشيني كانوا ينعتون النبي بأنه

شاعر وهي احلالة نفسها التي ترددت

عىل لسان عدد من املسترشقني ممّن
أراد أن يبني أثر الرتنيامت املسيحية أو
الرتاتيل املسيحية للرسيان قبل اإلسالم

عىل آيات الكتاب العزيز .والشعراء

كام وصفهم القرآن يف أحد آياته
الكريمة أهنم يتبعهم الغاوون ،فمسألة

امليتافيزيقيا التي ذكرها مكسيم رودنسن

هلم :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ

وغريه عىل سبيل املثال تكرار لعنرصي

«األعجمي» الذي ال يفصح وإن كان

املكيون من الك ّفار رسول اهلل .أقول

أي يميلون ويشريون إليه( ،أعجمي)

الشعر واجلنون والكهانة التي نعت فيها

أ.د .عبد اجلبار ناجي

أن هذه اإلدعاءات هي حمض افرتاءات

 .Second Religionفعندما عجزت

مر ّدها هو تلكم املرويات التي وردت

الساموية راحوا يفتشون عن املؤثرات

وشبهات غري علمية وال منضبطة .ولعل
بصيغة أحاديث وهي ليست أحاديث

نبوية إنّام مرويات أوردها هذا الراوية
أو ذاك وجاء البخاري أو الذي أخرج

لنا الصحيح فاقتبسها ورواها بقضها
وقضيضها وهو يعلم فداحة خطورهتا

بالنسبة اىل من يقرؤها من العرب
واملسلمني واألجانب ،فكيف هو احلال

إذا ما قرأها وأنتفع منها املسترشق

واملبرش عىل حدّ سواء.

3.3الوجه الثالث:

تفسرياهتم عن هوية القرآن احلقيقية
املصدرية والدينية التي أخرجت القرآن

هبذا اإلخراج العجيب ،فإن مل يكن

النبي حممد هو الكاتب للقرآن إذن من
أين استقاه؟.؛ وباألحرى ما هو املؤثر
األساس الذي د ّله عىل املوارد الدينية

سهلت عليه فهم وكتابة التعبريات
التي ّ
تعج هبا آيات الذكر
واملصطلحات التي ّ

احلكيم؟ .فحسب ما ذكره جورج مور
 G. F. Moorيف كتابه املوسوم (تاريخ
األديان) يف األربعينيات من القرن

قبالة تلك اإلفرتاءات واآلراء

العرشين املطبوع يف أدنربة سنة 1948

اىل زاوية معرفية أخرى هبدف تشويه

عىل معلوماته  gained all thisمن

االسترشاقية فإن هناك آخرين ممّن اجته
والدس يف شخصية رسول
القرآن
ّ

اهلل والتقليل من عظمة القرآن
والدين اإلسالمي الذي دخل أوربا من
أوسع أبواهبا وصار بحسب إصدارات
مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية

يف واشنطن  .C. S. I. Sالدين الثاين

يف العامل الغريب بعد املسيحية The

عىل صفحة  386إن حممدا قد حصل
املسيحية واليهودية( .((2يف الوقت الذي
أبدى املسترشق الربيطاين ستانيل لني بول

 Stanley Lane Poolيف اخلمسينيات
من القرن العرشين يف كتابه املوسوم

(Moor: G. F.: History of Rel i ((2
gions Edinburgh،1948
.Pp. 386 -388
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(خطب النبي حممد وأحاديثه) املطبوع

اإلدعاء الذي جاء بفعل رواية عروة بن

1006بقوله –:مل يستطع حممد اطالقا

مصدرا مؤثرا يف العديد من املسترشقني

يف أمريكا سنة 1955م وعىل صفحة
أن يكون مبرشا وداعية هبذه املقدرة

الفائقة والعالية  caliberلوال تأثري
األديان األخرى والسيام تأثري الديانة
اليهودية( .((2ويف هذا املجال حتدّ ث

جيمس كرتزك James Kretzckيف
الستينيات من القرن العرشين يف كتابه

املوسوم (بطرس الناسك واإلسالم)
املطبوع يف مطبعة جامعة برنستون يف

 1964عىل صفحة  129قوله –:إن
حممدا قد تع ّلم القرآن من راهب

مسيحي

(((2

[يالحظ أن هذا املسترشق

ال بدّ وأنه ا ّطلع عىل ما تر ّدد يف كتب
السري النبوية وباألخص كتاب سرية ابن

هشام عىل رواية بلعام أو ورقة بن نوفل
40

أو عدّ اس فاعتقد فيها وبمصداقيتها
حتى أضحت مصدرا لقوله هذا] .وهذا

(Ibid. P. 404 ((2
(Kritzeck، James. Peter the ((2
Venerable and Islam New
Jersey، Princeton University
Press(1962) Pp. 105 -107

الزبري يف كتاب السرية النبوية قد صار

نظري واشنتون آيرفنج Washington

 Irvingيف هناية القرن التاسع عرش
يف كتابه املوسوم (حياة حممد) املطبوع

يف نييورك+لندن يف سنة  1852وعىل

صفحة  24إذ رأى يف ورقة بن نوفل
املؤثر األساس عىل رسول اهلل وعىل

اإلسالم( .((2واملسترشق اهلولندي فت

( ١٨١٤م) ،فقد كتب مخس دراسات
عن :حممد والقرآن املنشور يف عام

 ١٨٤٥م.

والواقع أن الكثري من املسترشقني

اآلخرين من اجليل األول قد أسهم

بمقالة أو بحث شدّ د فيه عىل التأثري
اليهودي أو النرصاين عىل اإلسالم
بصورة عامة أو عىل رسول اهلل بشكل

خاص بام يتعلق األمر بصلته ،عليه
السالم ،بالرهبان النصارى .ومن

(Wahington،Irving: Life of ((2
Mohmet (New York + London
.1852) P. 24

أ.د .عبد اجلبار ناجي

اجلدير ذكره أن هؤالء املسترشقني عىل

املسترشقني بام يتعلق األمر بإبراز التأثري

من املسيحيني امللتزمني دينيا لذا فقد

القرآن الكريم بالذات ومن بينهم-:

اعتبار أن أغلبيتهم أ ّما من املبرشين أو
ركّزوا عىل األثرالنرصاين وعىل الرهبان
النصارى بدءا ببحريا الراهب وانتهاءا

بعدّ اس وورقة بن نوفل األسدي .يف
الوقت الذي جتاوزوا وأمهلوا القول عن

ذكر التأثري اليهودي عىل القرآن الكريم
أو عىل الدين اإلسالمي وعىل الرسول

هم اليهود ،أقصد
الكريم! .فمن
ّ
األحبار اليهود أو اليهود عامة يف املدينة

ممّن أثر عىل رسول اهلل ،ولعل السبب
يف عدم وقوف املبرشين واملسترشقني

عىل األثر اليهودي يرجع أوال أهنم

كانوا هيدفون اىل هدف تبشريي فحسب
ليبينوا األثر املسيحي خدمة ألغراضهم
التبشريية يف إبراز األثر املسيحي وال

عالقة هلم باليهود أوباألحرى ال عالقة
هلم بتأثري األحبار اليهود عىل اإلسالم
وعىل الرسول! .وقد أحىص املرحوم
نجيب العقيقي يف كتابه (املسترشقون)

وبعض املسترشقني نظري برنارد لويس

وآربري ودوري بارث أسامء واسهامات

الديني لألديان عىل اإلسالم وعىل
1.1فاملسترشق

الفرنيس

جوزيف

هاليفي املعروف بتعدد دراساته

وهو من جيل العرشينيات من القرن
العرشين (١٨٣٧م ١٩١٧-م) كتب
موضوعا بعنوان (السامريون يف

القرآن) ،املجلة اآلسيوية١٩٠٨ ،م.

2.2وكتب

املسترشق

الدانامركي:

برتسني ولد عام  ١٨٨٣م( ،الدليل
عىل اليوم اآلخر يف القرآن)

فصل فيه التدليل عىل أثر
١٩١٢مّ .
الديانتني اليهودية واملسيحية.

3.3وبحث أدولف جرومهان األملاين
ختصص يف أوراق الربدي يف
الذي ّ

الصحيفة الرشقية لفينا عام ١٩١٤م

موضوعا بعنوان (عيسى يف القرآن).

4.4وكتب املسترشق األملاين بومشتارك
املسترشق األملاين املولود عام

 ١٨٧١بحثني حول عالقة اإلسالم
بالديانات الساموية:

 .أالنرصانية واليهودية يف القرآن ،جملة
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اإلسالم  ١٩٢٧ ،Der Islamم.

.بمذهب الطبيعة الواحدة النرصاين

بحوثا واسهامات كثرية يف دراسة

يف القرآن ،املنشور يف جملة Orient

القرآن وتأرخيه مركّزا عىل تأثري

.1953

وجيدر االلتفات اىل أن املسترشقني

الرشق باللغة األملانية عدد  82عام

الرهبان النصارى عىل النبي(.((2

5.5وللمسترشق األملاين املعروف كارل

اليهود املعروفني من أمثال الرايب

امليدان ضمت بحوث عدد من

 Geigerالذي كتب دراسة بعنوان

بروكلامن ثالثة كتب حققها يف هذا
األساتذة األملان وهي-:

إبراهام جيجيه Rabbi Abraham
(ما الذي أبقى عليه أو احتفظ به حممد

 .أميزة االنجيل يف القرآن بقلم وولكر

من اليهودية يف القرآن What did

.بعنارص نرصانية يف القرآن بقلم

Judaism؟ .والدراسة يف األصل

 .ججمادلة املرشكني يف القرآن بقلم

من جامعة بون  Bonnيف عام 1831

6.6وللمسترشق االنكليزي الذي ألف

فهذا املسترشق يعتقد بأن عددا من

ت .بوركهارت كتابا بعنوان (التوراة

يف أي مصدر آخر سوى يف اليهودية أو

 ١٩٣١م.

إهرنس (د .ت).

آتنجهانسن ١٩٤٣ ،م .
عدّ ة اسهامات .
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الذين خدموا يف البعثة التبشريية

واإلنجيل

والقرآن).

وهناك

مسترشقون آخرون قد كتبوا يف هذا

املوضوع.

7.7وكتب

املسترشق

االنجليزي

ريتشارد بيل ،وهو من املبرشين

Muhammad Retain from
باللغة الالتينية حصل عليها الدكتوراه
ويف عام  1835طبعها باللغة األملانية.
القصص املتوافرة يف القرآن غري موجودة

(Bell، Richard: Introduction to ((2
the Qur’an (University Press
;Edinburgh، 1st ed.) P. 110
idem، The Origin of Islam in
its Christianty Enviornment
.(London،126) Ps. 11< 16< 17

أ.د .عبد اجلبار ناجي

عند اليهودية؛ ويزعم أيضا أن حممدا قد

قد تناول التأثري اليهودي البينّ

عىل

استخدم باإلضافة اىل التوراة Bible

القرآن ،والربوفسور شاخت األملاين

ما بعد التوراة اليهودية( .((2ويف نفس

اليهود متعلقني يف هذا األمر واالدعاء

موادا ومعلومات أخرى وجدت يف فرتة

اإلجتاه هناك مسترشقون نظري دراسة

ّ
وظل
والربوفسور رودي بارت.
حتى

وقتنا

الراهن؛

فاملسترشقون

املسترشق ترايغف كروهنومل Tryggav

اإلرسائيليون املعارصون قد أولوا

(اإلتكالية أو االعتامد واألصالة النبوية

املسترشقني املعارصين الذين درسوا

 Kronholmيف دراسته املوسومة
يف القرآن) املنشور يف عام

(((2

.1982

عناية فائقة عىل هذا املحور .ومن بني

هذا اجلانب املسترشق يوري روبني

واملسترشق هرشفيلد هاتوج Hartwig

 Uri Rubinأستاذ يف قسم الدراسات

(بحوث ودراسات بشأن تفاسري القرآن

وهو متخصص يف اإلسالم عموم ًا ويف

Hirschfeld
وتأليفه)(.((2

كتابه

املوسوم

يف

وجولدتسيهر

املجري

(Abraham Geiger; Judaism and ((2
Islam (Trans. By F. M. Young،
New York 1970، introduction
P. V111
(Tryggve Kronholm “ Depe n ((2
dence and Prophetic Originality in Qur’an “ in Orientalia
)Suecana (31 -31، 1982 -83
Pp. 47 -70
(Hartwig Hirschfeld: R e ((2
searches into the Composition
and Exegesis OF THE Qur’an.
(London، 1902،P. 1،2،3

العربية واإلسالمية يف جامعة تل أبيب،

دراسة القرآن الكريم وتفسري القرآن
والسرية النبوية واحلديث الرشيف.

وقد اشرتك مع ديفيد فزرشتاين D.

 Wassersteinلتأليف كتاب عن أهل
الذمة من اليهود ،واملسيحيني يف العامل

اإلسالمي القديم) .ونرش ضمن سلسلة

الدراسات الرشقية اإلرسائيلية عدد 17

عام  .1997وروبني يعمل مستشار َا

علمي َا يف جلنة دائرة املعارف القرآنية
(ليدن –بريل  ،)2001ويف جمال التشيع
فإنه ألف بحث ًا أصبح مصدر ًا لعدد من
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املسترشقني عنوانه (أنبياء وأسالف يف

يف ترويج الفكرة عن العالقة بني

يف جملة دراسات أورشليم (القدس)

تشابه العالقة بني يوشعJoshua

الرواية املبكرة للشيعة)

(((3

واملنشور

يف العربية واإلسالم .يركّز فيه عىل
املقاربات العقيدية بني أهل البيت
األطهار وأنبياء بني إرسائيل.

واملقصود باألسالف ما يتعلق

(((3

وموسى .واعتمد عىل هذه الدراسة

عدد من الباحثني واملسترشقني أمثال

األستاذة أرزينا اللني Arzina، R.

 Lalaniيف كتاهبا (الفكر الشيعي

بأويل الرحم والرشعية ،فاإلمام عيل

املبكر) وبول لفت  Luftيف كتابه

حممد تفيد بأن النبي واألئمة من

أ ّما الربوفسور مائري بار -آرش

وارث النبي حممد ،وأن عقيدة نور
بعده استمرار للخط اإلهلي؛ فوقف

عىل عقيدة املهدي املنتظر ضمن هذا

(التشيع .)Shiism

فهو اآلخر أستاذ يف قسم اللغة العربية
واألدب العريب يف اجلامعة العربية يف

السياق ،كذلك وقف عىل موضوع

أورشليم (القدس) ،وله مصنفات

األطهار قبالة بني إرسائيل يف قصص

خمتلفة وإضافات للشيعة اإلمامية عىل

للمقارنة وهو أهل البيت من األئمة

األنبياء ،وأورد رؤية قابلة للمناقشة
والتفنيد إذ أعتقد بأن ألبن سبأ دور ًا
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رسول اهلل واإلمام عيل وهي

( ((3روب�ين Uri، Rubin: «Prophets
and Progenitors in the early

Shia Tradition» in Jerusalem
Studies in Arabic and Islam
(volume 1) 1979 pp. 50 -77
وأعيد نرش البحث يف جملة  IOSجملد 5

عام 1975

عديدة منها بحثه ال ّق ّيم وهو (قراءات

القرآن) وهو البحث الذي سترتكّز

عليه االلتفاتة احلالية ،وقد نرش
البحث أوال يف سنة 1993م يف جملة
الدراسات اإلرسائيلية الرشقية صفحة

ثم أختري ضمن
 39اىل صفحة ّ .74
بحوث الكتاب الق ّيم الضخم الذي

حيمل عنوان (التشيع :مفاهيم نقدية
(Ibid.، P. 53،58،60 ((3

أ.د .عبد اجلبار ناجي

يف الدراسات اإلسالمية Shiism:

وال نعرف عماّ إذا صدر أم ما زال حتت
الطبع .كام أ ّلف كتابا ثالثا يف هذا امليدان

لفت Luftوكولن ترينر.)Turner

التفاسري يف التشيع اإلمامي املبكر-:

critical concepts in Islamic
 ،)Studiesوهو من حتقيق ّ
كل من بول

بعنوان (الكتاب املقدس ومؤلفات

وحسب أشارة بار آرش عىل صفحة

الفلسفة اإلسالمية والفقه والعلم-

106من الكتاب ،فالبحث يف قسمه
األول يعدّ أصال وإعادة طبع ملا تضمنته
أطروحته للدكتوراه املوسومة (دراسات

يف مؤلفات التفاسري الشيعية اإلمامية

نصوص ودراسات Scripture and

Exegesis in Early Imami
Shiism(Islamic Philosophy
Theology and Science (Texts

املبكرة Studies in Early Imami

وتم طبعه يف سنة
)and Studies
ّ

th
خترج فيها من
 )4 centuriesالتي ّ

واملسترشق مائري بار آرش M.

-Shii Qur›an Exegesis 3rd
جامعة القدس عام 1991م وكانت

باللغة العربية .أ ّما القسم الثاين من بحثه

فهو َجدْ َولة للقراءات الشيعية املتنوعة
آليات الذكر احلكيم وهي تنرش ألول

مرة( .((3فضال عن هذا فقد أ ّلف كتابا

آخر بعنوان (القرآن– :مقدمةThe

)Qur›an: –An introduction

( ((3ب��ار -آرش “ Bar –Asher، Meir:
Deux traditions heterdoxes
dans Les anciens commentaries Imamates du Quran” in
.)Arabica, Volume 37 (1990

1999م.

 Bar –Asherهو األخر من املهتمني
يف هذا احلقل فألف عدة أبحاث تركز

عىل األحاديث الشيعية منها البحث
املنشور باللغة الفرنسية بعنوان (حديثان
حول الفرق والبدع يف تفسريين إماميني

قديمني للقرآن) ،املنشور يف جملة آربيكا
 Arabicaعام  ،1990واآلخر بعنوان
(قراءات خمتلفة وإضافات للشيعة
اإلمامية يف القرآن) املنشور يف جملة
الدراسات اإلرسائيلية الرشقية)

(((3

(Idem.، " Variant readings and ((3
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ويف كال البحثني اعتمد املسترشق عىل

الق ّيم بموازنة أو ّد الوقوف عندها،

كتفسري عيل بن إبراهيم القمي وتفسري

قد يراها القارئ الكريم خارجة عن

املصادر الشيعية األساسية من تفاسري
فرات الكويف وتفسري العيايش وتفسري
النعامين فض ً
ال عن أصول الفقه األربعة
واملؤلفات اإلمامية املتأخرة ،ووقف عىل
أحاديث الغيبة واآليات القرآنية التي
تشري إىل اإلمام املهدي .كذلك البد من

اإلشارة إىل املسترشق اإلرسائييل شلهايم

 R. Sellheimالذي كتب باللغة
األملانية بحث ًا حول العالقة بني نظرية

(نور حممد وأنتقاله إىل اإلمام عيل
وأوالده مقارنة ببني إرسائيل وعنوان

بحثه (نبي وخليفة وتاريخ)( ،((3نرشه
يف جملة  Oriensعام .1966- 1965

وممّا جيدر التنويه به ،فإن املسترشق

مائري بار -آرش قد أهنى موضوع بحثه
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additions of the Imami –Shia
to the Quran” in lsrael Orien)tal studies، volume 35 (1993
.pp. 86 -113
(Sellheim. R. Prophet، Chalif ((3
»and Geschichte
،in Oriens (18 -19) 1965 -66
وله كتاب بعنوان(حممد).

فهذه الفقرة التي أختتم هبا البحث

املعني
النطاق الذي ألفناه يف البحث
ّ
أوال وأخرا بالقراءات الشيعية اإلمامية

للقرآن الكريم ،ولكنها من زاوية فلسفة

هذا املسترشق وغريه من املسترشقني هلا
أمهية وجدوى؛ باألخص حينام يتساءل
املرء عن الغرض أو األغراض أوعن
الدافع أو جمموعة الدوافع التي حدت

هبؤالء املسترشقني ألن يقفوا بمثل
هذا الرتكيز واملتابعة ملبانيهم الفكرية
واإليدولوجية يف القراءات القرآنية

عا ّمة والقراءة الشيعية واإلمامية منها

عىل وجه اخلصوص؟ .فاملسترشقون

بوجه عام -اليهود منهم أو املسيحيون
أخرى-واملتخصصون منهم
أو ِم ْن ملل
ّ
بشكل خاص يف الكتابة عن اإلسالم
دينا وحضارة أو عن ظهور اإلسالم يف

مههم
مكة وانتصاره يف املدينة يوجهون ّ

األسايس اىل عملية حلمتها وسداها
التقليل من أصالة إبداعات اآلخر

اخلاضع لبحوثهم ودراساهتم وذلك

أ.د .عبد اجلبار ناجي

بالوقوف بشكل مبارش ومقصود وأحيانا

األذان يف الصلوات فضال عن كوهنم

تعمد بينّ عىل قضية جوهرية تستند اىل
ّ

بخاصة وغري ذلك من مزاعم وإ ّدعاءات

كثرية بصور غري مبارشة ومن دون

مبدأ نقل ظاهرة دينية أو حضارية أو

نسخها متاما غن الديانة التي يعتقدون
هبا أو املذهب الفلسفي أو الفكري الذي

حيملونه أو يميلون اليه .فنراهم مثال
عندما يقفون عىل بدايات اإلسالم وعىل
الوحي والنبوة أو حتى عىل مسألة أركان

اإلسالم ومبادئه يس ّلطون ضوءا ساطعا
عىل املؤثرات الروحانية أو احلضارية

لديانتهم التي يؤمنون هبا .فاملسترشق

يعرج عىل األثر التورايت
اليهودي
ّ
والديانة اليهودية يف اإلسالم ،من جهة
أخرى يوظف املسترشق املسيحي ّ
جل
اهتامماته يف إبراز آثار الديانة املسيحية

قد ع ّلموهم الصيام وصيام عاشوراء
مجيعها يم ّثل صورا من هذه املؤثرات أو
من النظرة الفوقانية لآلخراملعادي أو

املنافس هلم وحلضارهتم؛ وغريها كثري
بحسب تفسريات ورؤى املسترشقني

من كافة املدارس األسترشاقيةّ .
كل ذلك

إنّام يأيت هبدف جعل الدين اإلسالمي
متأثرا كثريا بام جاءت به الديانتان

اليهودية واملسيحية ،وعىل هذا األعتبار

يقللون من كونه خاتم الن ّبوات وخاتم
الرساالت الساموية ،وإن
النبي هو
ّ

خاتم األنبياء واملرسلني.

فهذه التفسريات التي نادى هبا

املسترشقون ممّن أ ّلف عن اإلسالم أو عن

عىل اإلسالم بدءا من مبعث الرسول،

سرية رسول الل وآل بيته األطهار أو

املسيحيني ،وبحسب الرواية الزبريية،

لتعصبهم الديني واإلثني واحلضاري.

ويف الذهن هاهنا تأثري الرهبان

أمثال عدّ اس وورقة بن نوفل والغالم
الرومي الذين أ ّدعوا أنه كان يع ّلم رسول

الل القرآن أو غريه .وكذلك إ ّدعاء
اليهود كوهنم الذين ع ّلموا املسلمني

عن مجع القرآن الكريم ،تعدّ إنعكاسا
غري أن املرء يتساءل عن كيفية تطبيق مثل

هذه الفلسفة يف مسألة القراءات القرآنية
أويف مسألة القراءة الشيعية ،واألكثر د ّقة

يف القراءة الشيعية اإلمامية أو الزيدية أو
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غريها من القراءات .وهل يتبادر اىل ذهن

 Rubinاملوسومة (بني التوراة والقرآن:

اهلادف اىل التقليل من األصالة والتجديد

لإلسالم Between Bible and

املرء أن ذلك خيضع اىل نفس املؤثر الديني

واإلبداع يف الفكر اإلسالمي؟.

Qura›n: The Children of Israel

أقول إنه كذلك ،فإذا ما تصفحنا

and the Islamic Self -Image

The

 )Jeresyو

عنوانات عدد من الدراسات نظري

(املصادر

األساسية

للقرآن

(The Darwn PrincetonNew
Princeton 1999

Original

(املحمدية :إشكالية تبشريية The

تسدال  Clair Tisdallو (حممد

)Problem) Philadelphia،1879

the

of

Sources

 )Qura›nالذي أ ّلفه املبشرّ

كلري

واليسوع) و (العنارص اليهودية يف

القرآن

Missionary

Mohammedan

وغريها من الدراسات التي تكشف

Judische

عنواناهتا عن مناهج مؤلفيها وتفسرياهتم

هرشفيلدHartwig Hirschfeld ،

يكرس يف
فاملسترشق مائري بار -آرش ّ

 )Buddha and Christو (املحمدية

ح ّيزا أختار له العنوان املوسوم(حول

Elements

 )im Koranالذي أ ّلفه هارتويغ

(حممد وبوذا واملسيحMohammad،

وصالهتا بالكنيسة الرشقية) تأليف

48

أبناء أو أطفال إرسائيل والصورة الذاتية

ستانيل دين آرثر .و (املحمدية :كديانة

وفلسفاهتم.

هناية بحثه الذي أعتمد يف دراستنا هذه
التشابه بني القراءات الشيعية اإلمامية
املختلفة وبني املدرش أي التكراي

Mohammadanism

اليهودي –بمعنى الذي ال يقرأ tikrei

أ ّلفه أيكن  Ch. A. Aikenو (األنبياء

between the Imami -Si›I

تبشرييةas

 )a Missionary Religionالذي

أي On the similarity( .read not

وأسالفهم يف احلديث الشيعي املبكر) أو

variant readings and the

مثل دراسة الربوفسور يوري روبني Uri

.)Jewish midrash

أ.د .عبد اجلبار ناجي

ويذكر فيه بإن النظام أو الطريقة يف

"فإن أفعاله أو سبله (حاليقوت

بام له عالقة بالقراءات املختلفة يذكرنا

(أو اآلخروية) ( ")olam‹(-ينظر

التفسري الذي أستخدمه واعتمده الشيعة

بشكل قوي باملنهج أو الطريقة التلمودية
يف التفسري املعروفة "التكراي-الذي ال

يقرأ.- al -«tikrei» read not-
فالطريقة هذه أواملنهج هذا يستلزم أو

يستوجب تفسريا جديدا لآلية التوراتية

وذلك بتبديل أو تغيري قراءة كلمة
(بأسلوب مماثل جدا كالذي وصف

يف أعاله بام له عالقة بالتبديالت أو

للنص القرآين).
بالتغيريات الشيعية
ّ
وإنني -أي املسترشق -سأحدد نفيس

بمثال واحد معروف جدا من بني الكثري
من األمثلة وهو اآليت "– :كان يع ّلم

متت اىل الرسمدية
 )halikotإهنا أفعال ّ
.)Habakuk 3/ 6
فمفسرّ

الكتاب املقدس يرغب

أو يريد أن يستدل أو أن يستخرج من

الكتاب املقدّ س الفكرة بأن أي امريء
يكرس أو ينذر وقته لقراءة أو تعلم

الرشائع الدينية واحلاالقوت halakot

سيكون له مكان يف العامل القادم املستقبل
أو يف اآلخرة .فهو هاهنا يترصف عىل
وفق بام يقرتحه أو يوحى اليه بإن من

يقرأ حاالقوت بدال من حاليقوت يف

ثم ،باستخدامه
الكتاب املقدّ س ومن ّ
أو بالعمل هبذه القراءة اجلديدة،

يف (التنّا ديب ايلياهو) Tanna debe

سيعيد تفسري أو تأويل اآلية ،وهكذا

احلديث الظاهري الذي ينسب اىل النبي

بالرسمدية" أو بالعامل ينبغي أن تشري اىل

( Eliyyahuوهو الربيثاBaraitha

فإن الكلامت "تلك املتعلقة باألبدية أو

ألياهو ّ :)Elijah
يكرر أويعيد-
كل من ّ

العامل الرسمدي أو اىل العامل اآلخروي.

األحكام أو األوامر القضائية الدينية)

والصغري يف الكلمة (ويف هذه احلالة

حاالقوت ( halakatويقصد منها

قد يكون واثقا أو عىل ثقة بام يكتب له
ذلك يف عامل اآلخرة ،وكام هو مكتوب:

فالتبديل

أو

التغيري

املحدود

جمرد حذف حرف وتغيري يف اللفظ) قد

مكّن املفسرّ التورايت من إدخال أو أدراج
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فكرة جديدة يف الكتاب املقدّ س .وعىل

أن يستمزج تراثه التورايت يف إقحام

اإلختالف بني هذا النظام أو الطريقة يف

والتأثري يف املوقف من املفسرّ التلمودي

أية حال فإنه من املهم جدا أن نلحظ
التفسري وبني ذلك النظام أو الطريقة يف

التفسري الشيعي ،عىل الرغم من التشابه
الفني بينهام ذلك الذي قد أبدينا حوله

ّ
فكل من هذين النظامني
مالحظتنا.
أو الطريقتني له موقف خيتلف متاما

بالنسبة اىل وضعه الرشعي يف التفسري
بخصوص الرشيعة أو أسفار الكتاب

املقدّ س .فاملفسرّ

التلمودي مل يكن يف

مقصوده تغيري أو تبديل معنى الكتاب

املقدّ س كذلك فإنه ال يعتقد أيضا وحتى
نظريا إنه قد أكتشف أو عثر عىل املعنى
الرشعي أو الصحيح لآلية .فإن قراءته
هي ،منذ البدء ،عبارة عن تأويل جمازي.

من اجلانب اآلخر فإن التأويل أو
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التفسري الشيعي الذي أ ّدى نفس األشياء
أونفس احلاالت مع اآلية القرآنية ،فأنه
يرى يف الرواية التي قدّ مت أوتوافرت

هي ال مت ّثل تفسريا حمتمال آخر؛ إهنا يف

نظر الشيعة هي النسخة األصلية.

إذن نالحظ كيف حاول املسترشق

نظرية التامثل والتشابه وربام نظرية التأثر

وبني املفسرّ الشيعي بام له عالقة بالقراءة
الشيعية اإلمامية.

وهكذا احلال بخصوص الدراسات

األجنبية األخرى والسيام الغربية

املسيحية إذ مل تتوقف دراسات املسترشقني
من كافة املدارس االسترشاقية عن
اإلحلاح عىل هذا املوضوع الذي تدور

حلمته وسداه عىل الرتكيز وعىل التأثري
املسيحي عىل القرآن وعىل اإلسالم؛

فاملسترشقون الربيطانيون والفرنسيون
واألمريكان شدّ دوا بوضوح عىل هذا
املؤثر عند الكتابة يف هذا املوضوع يف

القرن العرشين وحتى وقتنا هذا؛ فهو

موضوع له أمهية عقيدية بالنسبة اليهم
وهم يروون توسع اخلارطة اجلغرافية

للتأثري اإلسالمي يف الغرب وبني

صفوف املسترشقني أنفسهم .وهلذا

السبب يلحون يف كتاباهتم عىل التأثري
املسيحي إن كان يف اجلانب الفلولوجي
ويف تشخيص التعبريات واملصطلحات

أ.د .عبد اجلبار ناجي

الرسيانية واآلرامية الواردة يف القرآن

 S. Zemmerوهو من الواليات

عىل قصص األنبياء أو يف تأثري الرهبان يف

األمريكان يف الرشق األوسط ورئيس

أو يف اجلانب العقيدي يف تسليط الضوء
بالد الشام والرهبان العموديني عىل وجه

اخلصوص.

املتحدة األمريكية وكان رئيس املبرشين
حترير املجلة التبشريية املعروفة (عامل

اإلسالم ( Moslem Worldوغريهم.

واملالحظة الرئيسة يف هذا الصدد

وما يذكره الدكتور عبد املالك التميمي

التارخيية من القرن العرشين ف ّعاليات

العربية واخلليج وله مؤلفات حول ذلك

أنه قد نشطت خالل هذه الفرتة
احلركات التبشريية الفرنسية واإلنجليزية

واألمريكية .والواقع فهي قد أ ّدت دور ًا

ف ّعاالً يف املجالني التبشريي والسيايس.
وفض ً
ال عن ذلك ،فهناك عدد من

مهه إىل تع ّلم اللغة
املبرشين قد أنرصف ّ
العربية ،قراءة وكتابة ،هبدف البحث
والدراسة لعدد من موضوعات التاريخ

اإلسالمي أغلبها وأمهها ما يتعلق
بالعقيدة اإلسالمية والتعاليم اإلسالمية

والقرآن الكريم والفرق اإلسالمية ،ومن

املتخصص يف حركات التبشري يف اجلزيرة
ّ
قوله إن العالقة بني اإلرساليات التبشريية
والنشاط السيايس وخاصة بالنسبة إىل

ممثيل تلك البعثات التبشريية كان واضح ًا
ّ

نصه ((صحيح أن نشاط
فيقول ما ّ
اإلرسالية قد ركّز عىل النشاط العلمي
والتعليمي والديني ولكن أيض ًا كان هلم

نشاط سيايس .فلقد أصبح املبرشون
محلة ثقافة غربية إمربيالية ويبرشون هبا

باإلضافة إىل مهمتهم الدينية أو حتت
ستار املهمة الدينية لدى بعضهم)).

أمثال هؤالء املبرشين األب جوسني P.

وواقع ًا فإن امريكا بينام شجعت

 J. Jomierواألب لويس كارديه L.

التنقيبية وشجعت العلامء عىل ذلك؛

الفرنسيني .واألب صموئيل زويمر

التصور السائد يف
التبشريية فقد كان
ّ

 ،A. Jaussenواألب جاك جوميه
 Gardetوهؤالء كانوا من املبرشين

عىل جعل الباب مفتوح ًا عىل العمليات
فإهنا من اجلانب اآلخر مولت البعثات
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أمريكا عن الرشق بأنه مهد احلضارة

أول مدرسة
وأسست اللجنة ّ
التبشرييةّ .

مهبط ومنطلق الديانة املسيحية .والواقع

بعدها أخذت هذه املدرسة تنمو تدرجيي ًا

الغربية وأن الرشق عزيز عندهم ألنه
أن األمريكيني قد التفتوا إىل التبشري
وأمهيته منذ زمن مبكر يرجع إىل أوائل

القرن التاسع عرش وهي حالة لعلها
ترجع إىل توجههم الديني املسيحي
الربوتستاين والكاثوليكي؛ أو إىل عنفوان

توجههم السيايس االستعامري بعد
تصاعد نفوذ أمريكا السيايس يف العامل.

وكان الرشق األوسط املركز األساس
الذي توجهت إليه البعثات التبشريية

حتى أضحت من املراكز التعليمية املهمة
يف الرشق ثم حتولت إىل كلية بعد عقدين

من الزمن أي يف سنة  1860وصارت

تعرف بالكلية السورية الربوتستاتية،

وعني املبرش دانيال بلس Daniel

وتوسع عملها يف
 Blessأول عميد هلا.
ّ
تأسيس املدارس واملؤسسات التبشريية

يف بالد الشام حتى بلغ عددها يف سنة
ضمت
 1860ثالث ًا وثالثني مدرسة
ّ

تم
األمريكية إنطالق ًا من
ّ
التصور الذي ّ
ذكره تو ًا بأن البالد تعدّ مهد احلضارة

وح ّققت هذه اللجنة التبشريية

البعثات التبشريية إىل املوصل والبرصة

التبشريية الفرنسية ،وكان املرشفون

الغربية ومهد ميالد املسيح .فوصلت

يف العراق .ويف سنة  1820وصل
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أمريكية تبشريية عام  1835يف سوريا

إىل بريوت مبرشون أرسلتهم اللجنة

األمريكية لإلرشاف عىل اإلرساليات
األجنبية وأختذت جزيرة مالطة مركز ًا

ألعامهلا .ثم نقلت أهتامماهتا التبشريية

إىل سوريا يف  ،1823حيث عملت عىل
نقل مطبعة كانوا يطبعون هبا منشوراهتم

حوايل ألف تلميذ.

نجاحا

متميز ًا

موازنة

بالبعثات

عليها أذكياء يف إهتبال الفرص السياسية
املتذبذبة يف بلدان الرشق األوسط

فتأسست مدارس يف مرص وفلسطني
ّ
والعراق وتركيا وإيران؛ وأسست

كليات للتعليم العايل يف جامعة بريوت
والقاهرة ويف كلية روبرت يف أسطنبول

وكلية يف طهران .ونشطت البعثات

أ.د .عبد اجلبار ناجي

األمريكية التبشريية يف العمل التبشريي

إذ أخذ الكاهن وهو مسؤول اجلمعية

يف شامل العراق ،إذ يؤلف اآلشوريون

اخلريية فرانكلن غريم أبن الكاهن بييل

وأستثمرت مؤسسة التبشري األمريكان

الرئيس األمريكي جورج بوش األبن.

واألرمن نسبة عالية من السكّان.

غريم الذي كان قد أ ّثرت مواعظه يف

فرصة اعرتاف اإلمرباطورية العثامنية يف

فكانت منظمة فرانكلن (بأسم صندوق

فتوافد املبرشون األمريكان عىل مدينة

اإلغاثة املسيحية يف العامل .فعندما أعلن

العربية  Arabian Missionيف

جراء احلرب (لتحرير)
ترضروا من ّ

سنة  1848بالربوتستانت وانشطتهم،
املوصل وتأسست البعثة التبشريية
البرصة عام  1891مستفيدين من موقع

البرصة اجلغرايف ومن وجود قنصلية
أمريكية فيها.

وأهايل البرصة يتذكرون دائ ًام نشاط

هذه املؤسسة األمريكية التبشريية إذ

ترحب بالشباب املسلم يف املدرسة
كانت ّ
وتوزع عليهم الكتاب املقدس بطبعته
ّ

وتكرر مثل هذه العملية
اجلميلة(.((3
ّ

أثناء الغزو األمريكي للعراق يف 2003

(De Novo John: American i n ((3
terests and politics in the Middle East (Minneapolic 1963) p.
14. Layard، A. H Discoveries
in Nineveh ad Babylon (Lon.don 1853) p. 378/ 379

املال السامري) وهي من أكرب وكاالت
عن التعبئة واألستعداد إلعانة الذين

العراق ،وإعادة بناء وإعامر العراق؛

ن ّظم عربات ترحيب مسيحية وكانت
مشحونة

املحزمة
ّ

باألناجيل

بأرشطة

واملساعدات

تسجيل

تبشريية

(ينظر –:فيليل؛ بول :احللة الصليبية
اخلامسة- :جورج بوش ونرصنة

احلرب يف العراق؛ املنشور فيصحيفة

اإلندبندنت Independent؛ املنشور

يف جملة احلكمة التي تصدرعن بيت

احلكمة يف بغداد ،عدد  44سنة 2007

ص ،246- 229وباألخص صفحة

 .)234وكان صموئيل زويمر وهو

تلميذ املسترشق النسنغ Lansing

الذي كان يعمل أستاذ اللغة العربية يف
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معهد الالهوت للكنيسة اإلصالحية

باإلضافة إىل مهمتهم الدينية أو حتت

كتابه اجلزيرة العربية مهد اإلسالم

ومل تتوقف النشاطات يف أمريكا

اهلولندية

(((3

وله مؤلفات عديدة منها

طبعه يف نيويورك عام  )1900وأصبح

زويمر من املسترشقني املبرشين املؤ ّثرين
عىل االسترشاق األمريكي .فقد تأثر به
املسترشق كالفريل أدوين مؤلف كتاب

وغريها من الدول األوربية عن الكتابة

عن حياة رسول اهلل .فألف روبرت

سبنرس  Robert Spencerكتابا
بعنوان (احلقيقة حول حممد :موجد أو

سرية حممد وسنة طبعه يف E. 1936

تعصبا
مؤسس دين من أكثر األديان
ّ

التي تشري اىل أن رسول اهلل ما هو

Muhammad: Founder

 ،E. Calverleyال سيام آراء زويمر
إال صاحب بدعة (حاشاه اهلل) وخارج
عن الكنيسة املسيحية .ويذكر الدكتور

التميمي بخصوص العالقة بني البعثات
التبشريية األمريكية وغري األمريكية

وبني النشاطات السياسية ملمثيل هذه
نصه ((صحيح أن نشاط
البعثات ما ّ
اإلرساليات متمركز عىل النشاط الطبي
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ستار املهمة الدينية))(.((3

والتعليمي والديني ولكن أيض ًا كان

له نشاط سيايس لقد أصبح املبرشون
محلة ثقافة غربية إمربيالية يبرشون هبا

(Addison، James: The Christain ((3
Approach to the Moslem York
.York 1942) p. 169

يف العامل The Truth about
of

the World’s most Intolerant
.)Religion

والعنوان

واضح

يف هنجه التبشريي أيضا .وألف

كرين آرمسرتونغ كتابني Karen

Armstrong

عن

الرسول،

أوهلام بعنوان (حممد سرية النبي
Abiography

Muhammad:

 .)of the Prophetوالكتاب اآلخر

حتت عنوان (حممد :نبي لعرصنا احلارض

Muhammad: A Prophet for
.)Our Time (Eminent Lives
(Zewemer، S، M. Arabia the ((3
cradle of lslam

أ.د .عبد اجلبار ناجي

وألف مارتن لنجز Martin Lings

(حكمة النبي Wisdom of the

املصادر األولية Muhammad: His

بيتي كيلني Betty Kelenعنواهنا

 .Sourcesواملناسب ذكره أن :املؤلف

 .The Messenger of Godوأ ّلف

وصنّف املسترشق اآلخر بيرتزF. E.

 Higginsكتابا حيمل عنوان (دفاع

اإلسالمMuhammad and the

العربية الشهريالذي يسمى حممد أو

سلسلة  Sunyلدراسات الرشق

the Life and Character of

كتابا بعنوان (حممد :حياته أستنادا اىل

Life Based on the Earliest
وضع يف أعىل العنوان إسم حممد.

 Petersكتابا بعنوان (حممد وأصول

 .)Prophetوهناك دراسة للمسترشقة

(حممد رسول اهللMuhammad:
املسترشق غودفري هي ّغنز Godfrey
بشأن سرية وشخصية نبي اجلزيرة

 ،)Origins of Islamونرش يف

الالمع والشهري An Apology for

األدنى) .ودرس غربييل مارك يف كتاب

the Celebrated Prophet of

له بعنوان (يسوع وحممد :أختالفات

عميقة ومشاهبات مذهلة

Arabia Called Mohamed or

Jesus

 .the Illustriousوكتب املسترشق

Differences and Surprising

كتابا بعنوان (إنتاج أو صنع آخر

هنري دروموند كتابا بعنوان (اإلسالم

جدا The making of the last

and Muhammad: Profound

غوردن درنيل Gordon Darnell

ريتشارد

نبي :إعادة بناء سرية حممد املبكرة

للعقلية الغربية :تفهم حممد والقرآن

Prophet: A Reconstruction

.)Similarities

وألف

Islam for the Western Mind:

of the Earliest Biography of

Understanding Muhammad

 .)Muhammadوأ ّلف املسترشق

 Thomas Clearyكتابا بعنوان

 Rogersonكتابا بعنوان (خلفاء

 .)and Koranوأ ّلف ثوماس كلريي

برنايب

روجرسون

Barnaby
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حممد:

اإلسالمي

القرن

األول

واألصول السنية The heirs of

Muhammad: Islam’s first

Jesus، and Muhammad as
.)Religious Founders

century and the origins of

ويف كندا ألف املسترشق تو ّد

بريت مارتنغ ستورتروين Brett M.

الربوفسور يف قسم احلضارات الرشق-

وحممد :التوثيق أو الدعم الوثائقي

 -Candaبحثا نرش يف شهر شباط من

Mecca

الرشقية J. Of the American

Documentation

(ببلوغرافيا عن اهلل وحممد والك ّفار–:

Mark

God، Muhammad and the

كتابا بعنوان (مقاتلو حممد :النضال

Unbelievers.

Sunni

 .theوصنّف املسترشق

 Stortroenكتابا حتت عنوان (مكّه
اليهودي –املسيحي للعقيدة اإلسالمية

Muhammad:

and

Christian

Judaic

the

of

A

 )Islamic. Faithوألف املسترشق

مارك هيوبند Huband

من أجل اإلسالم Warriors of
the Islam: The Struggle for
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Moses، Buddha، Confucius,

 .)Islamوح ّقق الباحث ديفيد نوئيل

فريدمان David Noel Freedman

يضم أبحاث ًا متنوعة وعديدة
كتابا
ّ

حتت عنوان (أهنار جنّة موسى وبوذا
وكونفوشيوس وعيسى وحممد كمنشئي

األديانThe Rivers of Paradise:

الوسون Lawson

B. Todd

أوسطية يف جامعة تورنتو Toronto
سنة  2011يف جملة اجلمعية األمريكية
Society

Oriental

بعنوان

دراسة قرآنية Bibliography for

Quranic

A

.((3()Study
( ((3هاشم صالح (املرتجم) :االسترشاق بني
دعاته ومعارضيه ،طبعة أوىل ،1994
ص .118- 117أرك�����ون /،حممد:
اإلسالم ،أوربا ،الغرب :رهانات املعنى
وإرادات اهليمنة (ترمجة هاشم صالح،
طبعة أوىل )1955 /ص .18- 12ناجي.
د .عبد اجل��ب��ار( :األس��ت�شراق والسرية
النبوية) جملة دراس���ات إسالمية ،بيت
احلكمة ،عدد  ،2000 /1ص.94- 92

أ.د .عبد اجلبار ناجي

أ ّلفها

 .1879وأ ّلف املسترشق املبرش أيكني

مالحظة عن إن أغلبها قد صنّف ونرش

دين

وهناك

عدّ ة

دراسات

مسترشقون يف أمريكا؛ وكذلك نسجل
يف حواىل منتصف القرن التاسع عرش

أيضا وهي الفرتة التي نشطت فيها
البعثات التبشريية يف الرشق األوسط

كالذي وقفنا عليه مفصال يف فصل
سابق .ومنها كتاب واشنجتون أرفنج
بعنوان (حياة حممد) وقد ترجم إىل

العربية عام  .1961وجيدر التنويه اىل

أن أرفنج مل يكن مبشرّ ا ولكنه قد تأثر
كثريا باملسترشقني املبرشين الربيطانيني

من أمثال بريدو وأوكيل وغريمها .وألف

آرثر جيفري كتاب ًا بعنوان (حممد) ومل
يرتجم .وألف كالفرييل كتاب ًا بعنوان

(حممد) ومل يرتجم .وأ ّلف جورج بوش
كتابا بعنوان (حياة حممد) ومل يرتجم اىل

 Ch. A. Aikenكتابا يف هذا اجلانب
التبشريي

بعنوان

(املحمدية

تبشريي Mohammadanism as

 a Missionary Relegionونرشه

يف جملة معنية بالفهرسة Bibiotheca

)Sacia of Andover for 1879
 P. 151وأ ّلف األب صموئيل زويمر

كتاب ًا عن (أمية حممد) ومل يرتجم .وكتب
املسترشق بول ماكدونالد كتاب ًا بعنوان
(الوحي عند املسلمني) وفيه فصل
عن السرية النبوية ومل يرتجم .وأ ّلف

املسترشق ماكدونالد وهو مسترشق
بريطاين إسكتلندي األصل ثم رحل
اىل أمريكا وأقام هبا وتويف فيها سنة

 ،1943وله الفضل يف إصدار (جملة
العامل اإلسالمي) بالتعاون مع زويمر

العربية .وأ ّلف األب هنري جسوب

وجملة  JSlSجملة مجعية العلوم اإلسالمية

البعثة التبشريية يف بريوت كتابا بعنوان

املسترشقني احلاقدين إذ تأثر بالتفسريات

 Henry H. Jessupوكان يعمل يف
تبشريي هو (مشكلة البعثة املحمدية

Missionary

Mohammedan

 )Problemوطبع يف فيالدلفيا سنة

بالتعاون مع صموئيل سارتون .ويعدّ من
التبرشية وبشكل خاص بآراء زويمر.

وأ ّلف املسترشق (ري)  S. Rayكتاب ًا
بعنوان (حياة حممد) واملالحظ أن
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مجيع هذه املؤلفات األمريكية مل ترتجم

إىل اللغة العربية ما عدا كتاب أرفنج
(حياة حممد) ترمجه الدكتور عيل حسني

اخلربوطيل( .((3وأجته املسترشقون يف

هولندا للكتابة عن القرآن الكريموحياة

الرسول وسريته ،فألف املسترشق

سنوك هورونجيه كتاب ًا مل يرتجم بعنوان

(حممد) ،كام ألف املسترشق املشهور
فنسنك كتاب ًا مل يرتجم أيض ًا بعنوان

(حممد وتعاليمه) (.((4
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( ((3ينظر االسترشاق بني دعاته ومعارضيه،
ص.111
(Edward w. Said: Orientalism ((4
.)(New York 1918
وق���د ت��رمج��ه إىل ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ك�مال
أب��و دي���ب /ب�ي�روت ( )1978بعنوان
(االسترشاق ،املعرفة ،السلطة ،اإلنشاء).
ينظر Hichem djait: L›Europe et
.)L›islam (Paris seuil 1978
ناجي ،د .عبد اجلبار :تطور األسترشاق يف

للبحث صلة –إن شاء اهلل تعاىل–يف

العدد القابل.
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فحوى البحث

يرى السيد الباحث أن كثرياً من الباحثني ،يُرجعون
ظاهرة التأويل اىل نشوء الفِرَق االسالمية ،وقد أغفلوا أنها
ظاهرة أصيلة تنبثق من وحي اللغة وطبيعة النص الديين،
تتأثر بالتطور املعريف وتؤثر فيه ،واثبت البحث أن مفهوم
التأويل جاء مرادفاً للتفسري ،ثم اتسع ليدل يف ما بع ُد
على التفسري بالرأي ،أو على الباطن يف قبال الظاهر ،أو
الدراية يف قبال الرواية ،أو صرف اللفظ خالف الظاهر..
وقد نهج االمامية طريق قوة التأويل العقلي وبيانات آل
البيت ،أما املعتزلة فقد أعطت دوراً اكرب للعقل،
وانساق املتصوفة حنو التأويل الرمزي و اإلشاري.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
متهيد

اعتباره آلة ووسيلة لقراءة النص الديني

اِرتبط التأويل يف بداياته باالختالف

(الكتاب والسنة) ،فهو يعد ظاهرة دينية

اخلالفات السياسية والعقدية بني الفرق

األحداث السياسية واحلالة االجتامعية

حول املحكم واملتشابه من جهة ،وبطبيعة
اإلسالمية من جهة أخرى؛ حيث نشأت
نتيجة لظروف معينة ويف مرحلة مبكرة
فرق سياسية وفكرية خاضت فيام بينها

جد ً
ال حول جمموعة من القضايا واملفاهيم
انتهت ُ
باألمة إىل االنقسام عىل مذاهب
ومدارس فكرية وعقدية تتحرك بدوافع،

ومن منطلقات ومقومات ثقافية خمتلفة.

ومعرفية ارتبطت بشكل وثيق بتطورات

وتنامي الوعي يف حياة املسلمني.

والشك يف أن الدراسة النظرية

لقضية التأويل وما يرتبط هبا من مفاهيم

عقلية ،وفلسفية ،وأدبية أو (بالغية) من
شأنه أن يفتح لنا ُأفق ًا معرفي ًا ثقافي ًا رحب ًا
يف جمال قراءة النص الديني وحقل النقد
األديب ،ويف إعادة النظر يف منهجية علوم

ويف محى التطورات السياسية التي

القرآن ،أو استكامهلا من خالل تأسيس

تطورات اجتامعية رسيعة يف احلياة املدنية

جمزأة أو مفككة إذا ما أخذت بمعزل عن

شهدهتا الدولة اإلسالمية ،حدثت
للدولة اإلسالمية املرتامية األطراف
َّأدت إىل ازدهار احلضارة وتطور العلوم،
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دقيقة وحساسة جد ًا يف حياة املسلمني عىل

وبإزاء هذا النهوض احلضاري والثقايف

حصلت تطورات وتغريات يف جمموعة من

املفاهيم احلية والفاعلة ذات الصلة بالدين
والفكر واللغة ،ولعل أمهها وأخطرها هو

مفهوم (التأويل) ،املفهوم الذي تكمن
خطورته يف كونه يعالج مسائل فكرية

علوم جديدة ،إ ّ
ال أن هذه الدراسة قد تبدو

الواقع التارخيي لظاهرة التأويل؛ لكونه

فعا ً
ال ،من شأنه ْ
أن يتفاعل
مفهوم ًا حيوي ًا ّ
مع ما حوله من أنساق معرفية أخرى ذات
صلة بفهم النص الديني ،ويتداخل مع
آراء ونظريات يف جمال العقيدة والتوحيد
واألسامء والصفات اإلهلية ،أو النبوة

واإلمامة ،وغريها من األصول واملسائل

العقائدية والكالمية التي تتشكل منها

د .عيل احلواين

عقائد املسلمني ،وأيض ًا عىل املستوى

سلب ًا و إجياب ًا يف حياة املسلمنيُ ،عدَّ ت يف

يف املجال الفقهي واستنباط األحكام

وعدَّ ت
والثقايف يف حياة األمة اإلسالميةُ ،

العميل يدخل التـأويل كعنرص حيوي
الرشعية واألخالقية.

بعض مواقعها وجه ًا للتقدم احلضاري
يف مواقع أخرى انعكاس ًا ألوجه التناقض

ويف تارخينا اإلسالمي أخذت قضية

العقدي والفكري والرصاع السيايس

يف فرتة أزدهر فيها علم الكالم ونشوب

املذاهب الكالمية وما نتج عنه من جدل

التأويل يف بعض مواقعها بعد ًا مذهبي ًا
املعارك الكالمية ،فلم تكن النصوص

الدينية بمعزل عن تلك اخلالفات

العقدية.

وسياسي ًا اس ُت ِغ َّلت ظاهرة التأويل

كأداة يف اخلصومات السياسية ،أو اختذت

طابع ًا تربيري ًا؛ من أجل محاية أهداف
وأغراض سياسية تصب يف مصلحة

الذي نشأ بني الكيانات والدول ،أو بني

حاد حول جمموعة من املفاهيم ،كالتشبيه

يف الصفات ،ومسألة خلق أفعال العباد،
وخلق القرآن ،ومسألة القضاء والقدر
وغريها من املسائل اخلالفية.

كذلك فان البحث يف السري التارخيي

لقضية التأويل يعيننا عىل الوقوف عىل
التحوالت التي طرأت عىل الدالالت

السلطة أو اجلامعة ،ومن أبرز األمثلة عىل
ذلك هو موقف السلطة ُ
األموية يف تفعيل

كام يكتسب أ ّ
مهية أيض ًا من دعوى

حول احلكم إىل رصاع ديني ،وهو ما

اإلسالمي بسياق نشأة الفرق السياسية

النصوص الدينية يف الرصاع السيايس

سعى إليه معاوية يف حربه ضد عيل يف

صفني.

اللغوية أو االصطالحية يف املفهوم نفسه.

ارتباط نشأة (التأويل) يف تراثنا

الدينية؛ إذ ذهب الكثري من الباحثني
إىل أن التأويل قد نشأ يف أحضان

إذن التأويل مل يكن بمعزل عن واقع

الفرق اإلسالمية ،وخاصة بعد ظهور

بل كان يمثل ظاهرة خطرية هلا آثارها

التأويل أخذت طابع ًا سلبي ًا يف أذهان

ُ
األمة وظروفها السياسية واالجتامعية،

مصطلحات ومسميات هلا مساس بقضية
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الناس حتى ُعدَّ التأويل يف نظر البعض
املصدر الوحيد لكل ما حلق ُ
باألمة من
فتن وخالفات وحروب داخلية.

التأويل يف عهد الصحابة:

انطلقت حركة تفسري القرآن الكريم

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈﭼ [سورة النساء:
 ،]82كذلك مل تغب عنهم وصايا النبي

الكريم الواردة يف تعلم الكتاب

مع بداية نزوله؛ حيث كان رسول اهلل

وتعليمه وفضل محله والعمل به ،فكانوا

طبيعة املسؤولية امللقاة عليه يف تبليغ

النبي ملعرفة املراد منها وبيان ما يرتتب

أول من فرس القرآن الكريم انطالق ًا من
الدعوة وأعباء الرسالة ،وامتثا ً
ال لقوله

تعاىل:

ﭽﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

إذا ما نزلت آية أو جمموعة آيات ،راجعوا

عليها من أحكام رشعية أو ما حتمله من
مضامني معرفية أو غيبية يعجزون عن

معرفة تفاصيلها.

ﭮ ﭼ [سورة النحل،]44 :

ومل يعهد عن الصحابة أهنم كانوا

أتباعه كام يشري إليه قوله وتعاىل :ﭽ ﯗ

بالنبي عىل فهمها وحل مشكلها،

ولِدوره املهم يف تربية وهتذيب نفوس

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

خيوضون يف ما مل يعلموا وإنام يستعينون
وقد اختذوا منهجا خاصا يف فهم القرآن

ﯞﯟﯠﯡ

والعمل به ،روى الطربي عن أيب عبد

[سورة البقرة.]151 :

كانوا ُيقرؤوننا أهنم كانوا يستقرئون من

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ
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تعلمه وتدبره ،كقول اهلل تعاىل :ﭽ ﭻ

وكان صحابة رسول اهلل يتلقون

القرآن منه بشوق وحفاوة بالغني ،فاهتم

مجاعة منهم بحفظه ،وتدوينه والعمل
به ،كام انربى لتعلمه وتفسريه مجاعة
عم ً
ال باآليات التي تأمرهم أو حتثهم عىل

الرمحن السلمي قال( :حدثنا الذين
النبي وكانوا إذا تعلموا عرش آيات مل

خيلفوها حتـى يعملوا بمـا فيها من الـعمل
فـتعلمنا القـرآن والعمل جـميع ًا)(((.

((( اب��ن كثري ،اب��و ال��ف��داء إسامعيل ،تفسري
ال��ق��رآن العظيم ،ج ،1ص4؛ حممد بن

د .عيل احلواين

وساعدهم عىل فهم مضامني اآليات

والسور قرهبم من الرسول ونزول

القرآن بلغتهم ومعايشتهم لألحداث
التي كانت تستوجب نزول الوحي ،و

مفرداته وتركيبه)(((.

وعىل الرغم من أصالتهم يف اللغة

فإن فهم القرآن ال يتوقف عىل معرفة
مفردات اللغة وأساليبها فحسب

َّ
إن معرفة التفسري املأثور عن النبي

وإنام يتطلب درجة من الرقي الفكري

أصبح فيام بعد من أهم آالت التفسري يف

الكريم وإعجازه عىل الصعيد الكوين

والوقوف عىل أسباب نزول اآليات

ذلك العرص.

تتناسب مع سمو معاين القرآن
واالجتامعي

والترشيعي،

ويتطلب

وقد نبغ يف ذلك العهد مفرسون من

اإلحاطة بمجموعة ومباديء وعلوم

عيل بن أيب طالب الذي كانت له

من الصحبة واملالزمة للنبي واألخد

الصحابة كان أجدرهم صدر املفرسين
مكانة علمية مرموقة ،ويليه يف الرتبة

تلميذه عبد اهلل بن عباس ،ثم عبد اهلل
بن مسعود ُ
وأيب بن كعب ،وما روي من

تدخل كمقدمات يف علم التفسري ،و قدر
عنه؛ نعم ربام بسبب قرهبم من عرص
النزول وكونه نزل بلغتهم أن يكون عرص
الصحابة أقل حاجة إىل التفسري؛ ولكن

تفسري القرآن أكثره عن هؤالء األربعة(((.

هذا ال يعني أهنم يستغنون عن تفسري

مل يكن بمستوى واحد كام بالغ يف ذلك

بعض ألفاظ القرآن قد خفيت عىل

عىل َّ
أن فهم الصحابة وتلقيهم للقرآن

ابن خلدون بقوله( :فاعلم َّ
أن القرآن

نزل بلغة العرب وعىل أساليب بالغتهم
فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه يف

جرير الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي
القرآن ،ج ،1ص.61
((( معرفة ،حممد هادي ،التفسري واملفرسون يف
ثوبه القشيب ،ج ،1ص.187

القرآن الكريم ،ولذا نجد أن استعامالت

بعضهم مع أهنم عاشوا يف ذلك العرص
وذلك الوسط الذي نزل فيه القرآن،

كام حصل للمسلمني حينام توقفوا عند
كلمة (كاللة) فراجعوا اخلليفة األول،

((( ابن خلدون ،عبد الرمحن ،موسوعة العالمة
ابن خلدون ،مج ،1ص.785
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فقال :أنا أقول برأيي فإن كان صواب ًا

التفسري يف تلك املرحلة يروى يف ضمن

الشيطان ،وفرسها بأنه امليت الذي ليس

القرآن فيام مل ترد فيه رواية عن رسول

فهو من اهلل وإن كان خطأ فهو مني ومن
له ولد وال والد((( .وكام حصل ألبن
عباس حينام توقف يف فهم معنى قوله

سبحانه :ﭽﮣ ﮤﭼ

(((

إىل أن

يأيت اعرابيان يتخاصامن يف بئر فيقول
أحدمها( :أنا فطرهتا) واآلخر يقول:

(أنا ابتدأهتا)((( .وهكذا سؤال عمر عن
معنى األب يف قوله تعاىل :ﭽﯯ

ﯰﭼ [سورة عبس.(((]31 :

اهلل.

أخرج الطربي بإسناده إىل أيب معمر،

قال :قال أبو بكر( :أي أرض تقلني
وأي سامء تظلني ،إذا قلت يف القرآن ما

ال أعلم) ،ويف رواية أخرى (إذا قلت يف

القرآن برأيي)(((.

وروي عن عمر أنه جعل التكلم يف

اآلية تكلف ًا جيب تركة .وقال عىل املنرب:

واملعهود عن أكثر الصحابة أهنم

(أحرج باهلل عىل رجل سأل عام مل يكن،

تقو ً
ال عىل اهلل أو تفسري ًا بالرأي
يكون ُّ
املنهي عنه رشع ًا ،فتمسكوا باملأثور عن

وأما النظر والرأي واالجتهاد يف

يستعظمون القول يف القرآن خشية أن

النبي يف تفسري القرآن الكريم وكان
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األحاديث النبوية ،وأمسكوا عن تفسري

((( السيوطي ،جالل الدين ،الدر املنثور ،ج،2
ص.25
((( ت��ك��رر ه��ذا املقطع يف :األن��ع��ام،14 :
يوسف ،101 :ابراهيم ،10 :الزمر:
 ،46الشورى.11 :
((( السيوطي ،جالل الدين ،االتقان يف علوم
القرآن ،ج ،1ص.354
((( القرطبي ،حممد بن امحد ،اجلامع ألحكام
القرآن ،ج ،30ص.39

فإن النبي قد بني ما هو كائن)(((.

التفسري يف هذه املرحلة فيام مل جيدوا

فيه نص ًا فقد عرف عن بعض الصحابة
منهم عبد اهلل بن عباس (ت ،)68 :وابن

مسعود(ت ،)32 :ولعل من أبرز مالمح

االجتهاد والتفكري العقيل يف التفسري ما

عرف عن عبد هلل بن عباس ،الذي دعا

((( الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن
تأويل آي القرآن ،ج ،1ص.55
((( الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن
تأويل آي القرآن ،ج ،30ص.39- 36

د .عيل احلواين

له رسول اهلل بقوله( :اللهم َف ِّقهه يف

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ [سورة

تعلمه ابن عباس هو معرفة معاين اآليات

تعـاجم شـيء مـن القـرآن ،فانظـروا فـي

الدين وعلمه التأويل) فالتأويل الذي

وقد أخذ من علم كثري من الصحابة،
وخصوص ًا من ابن عمه عيل ،الذي
قال فيه ابن عباس :ما انتفعت بكالم بعد

كالم حممد ما انتفعت بكالم عيل-

كرم اهلل وجهه  ،-فقد كان عيل أستاذه
بعد املرشد األكرب حممد.((1(

احلج ]78 :عـن ابن عبـاس ،قـولـه«( :إذا

الشعر ،فإن الشعر عـريب» .ثـم دعـا ابـن
عبـاس أعـرابيـ ًا ،فقـال :مـا الـحـرج؟.

قـال :الضيق .قـال :صـدقـت)(.((1

ولقد كانت طريقته سمة من

سامت التفسري باالجتهاد واالستنباط

الذي نشط عىل يد املفرسين والنحاة

وكان ابن عباس كثري ًا ما يعتمد يف

فيام بعد .وقـد استعمـل ابـن عبـاس

وعىل ما حيفظه من أشعار العرب

يقبل ظاهرها العقل مثل قولـه تعـاىل:

تفسريه عىل أساليب اللغة ومفرداهتا،
اجلاهليني يف حتديد أصول كلامت القرآن

وردها إليها إذ يعد هذا العمل بكر ًا
يف جمال التفسري االجتهادي؛ خاصة
إذا أخذنا باالعتبار اجلو العام يف ذلك

العرص وكيف كان الناس يستعظمون

ذلك ويكتفون بالتفاسري املأثورة عن
النبي ،وقد دلت الروايات عىل أ َّنه

كان يستعني باألعراب وأهل البادية
لفهم بعض معاين الكلامت.

ذكـر الطربي يف تفسري اآليـة :ﭽ ﮪ

( ((1أبو زهره :زهرة التفاسري ،ج ،1ص.25

التأويـل يف بعض اآليات التي ال

ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆﭼ [سورة األعراف،]51 :
أول النسيان الوارد يف هذه اآلية
حيث َّ
بالرتك من الرمحة(((1؛ إذ إنه سبحانه

وتعاىل ُمنزه عن النسيان املعهود من
البرش ،ألن النسيان املعهود من البرش

نقص ،والنقص ال يليق باهلل جل وعال،
( ((1الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن
تأويل آي القرآن ،ج ،17ص.269

( ((1الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن
تأويل آي القرآن ،ج ،8ص.263
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وروى عنه ابن حجر العسقالين يف (فتح

والنظر يف جمال التفسري ،إذ كانوا

ابن عبـاس فـي قـوله تعالـى :ﭽ ﰝ

وال يتعمقون يف الفهم؛ حتى عرف

الباري) فقال( :وأما الساق فجاء عن

ﰞ ﰟ ﰠﭼ [سورة القلم.]42 :

عنهم أنهَّ م كانوا يتحاشون السؤال عن

وقد نقل الطربي يف تفسريه عن ابن

الفهم ،وكانوا يعدون ذلك من الرتف

ﯲ ﭼ [سورة الذاريات ]47 :قال:

كل أصحاب رسول اهلل كان يسأله

والشك يف أن هناك عوامل أخرى

وال يستفهمه حتى أن كانوا ليحبون أن

العزوف عن املناهج العقلية واالجتهاد

اهلل حتى يسمعوا .((1()..وذلك ألن

قـال :عن شدة من األمر(.((1

أول قوله تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ
عباس أنه ّ

(أي بقوة)(.((1

دعت الصحابة وبعض التابعني إىل
والرأي يف تفسري القرآن الكريم وهي

عـوامل وأسباب دينية ،وحـضارية،
وسياسة ،نذكـر أمهها:

إن بساطة التكليف وعدم تعقد

احلياة يف املرحلة األوىل كانت إحدى
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يكتفون بالظواهر واألدلة البسيطة

العوامل التي رصفت املسلمني عن

أشياء ال تعد موضع احلاجة أو عسرية

الفكري ،عن أمري املؤمنني( :ليس

عن اليشء فيفهم ،وكان منهم من يسأله
جييء األعرايب والطاريء فيسأل رسول
العرب يف بداية الدعوة كام يصفهم ابن

خلدون يف مقدمته( :مل يكونوا أهل

كتاب وال علم وإنام غلبت عليهم
ُ
واألمية.((1()..
البداوة
عالقة التأويل بمسائل اخلالف:

مل تكن األمة اإلسالمية بدع ًا من األمم

التوجه والتعرض إىل ابداء الري

التي أصاهبا الوهن بسبب اخلالف؛ هلذا

( ((1العسقالين ،امحد بن حجر ،فتح الباري
يف رشح ص��ح��ي��ح ال��ب��خ��اري ،ج،13
ص.359
( ((1الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان
عن تأويل آي القرآن ،ج ،27ص.11

( ((1الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف ،ج،1
ص.64
( ((1اب��ن خ��ل��دون ،عبد ال��رمح��ن ،موسوعة
العالمة ابن خلدون ،مج ،1ص.786

فقد حذر القرآن الكريم هذه األمة الفتية

د .عيل احلواين

من السقوط يف الفتنة العمياء ،وعن هذا

لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم .قلنا:

السابقة عىل اإلسالم ،قال تعاىل :ﭽ ﮦ

فمن؟!.((1().

الداء اخلطري الذي أصاب األمم الغابرة

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

يا رسول اهلل اليهود والنصارى؟ .قال:
وبالرغم من كل هذه التحذيرات

ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ

املتكررة فإن بوادر اخلالف يف وجهات

وقال تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

بني بعض الصحابة أنفسهم ،أو بني

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [سورة

اجلدل يشتد بني آونة وأخرى عىل

وكام حذر من التفرق واالختالف

تقديراهتم وتصوراهتم لطبيعة األمور،

[سورة آل عمران.]105 :

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
االنعام.]159 :

فقد َّ
حث عىل الوفاق والوحدة وأكد

عىل ذلك سبحانه بقوله :ﭽ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ [سورة آل

عمران ،]103 :ومع ذلك فقد بالغ
الرسول يف حتذير أصحابه وأتباعه،
وأعلن مسبق ًا عن اختالف أمته وتفرقها

كام تفرقت األمم السابقة واختلفت
بعد أنبيائها .ورد مستفيض ًا أو متواتر ًا

عنهَّ 
أن هذه األمة جيري عليها ما
جرى عىل األمم السابقة .فقد جاء يف

احلديث( :لتتبعن سنن من كان من
قبلكم شرب بشرب ،وذراع بذراع ،حتى

النظر قد نجمت يف عرص الرسالة

بعضهم وبني والنبي ،فربام كان
أمور ال تروق لبعضهم وال تتفق مع
وهي كثرية قد سجلها لنا التاريخ وكتب

الصحاح (.((1

و (إننا إذا تتبعنا املرحلة األوىل من

حياة األمة اإلسالمية يف عرص النبي
( ((1البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح
البخاري ،ج ،2ص.269
( ((1مل يكن االع�تراض واخل�لاف منحرص ًا
ب��امل��ن��اف��ق�ين ب��ل ك���ان ه��ن��اك رج���ال من
امل��ه��اج��ري��ن واألن��ص��ار ي��ع�ترض��ون عىل
النبي يف بعض االم��ور ،كام يف قصة
صلح احلديبية حينام خفيت املصلحة عىل
اصحابه فأنكر بعضهم الصلح الذي عقده
مع املرشكني ،راجع السرية النبوية ِالبن
هشام :ج ،3ص.317
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نجد َّ
أن اجتاهني رئيسيني خمتلفني

قد رافقا نشوء األمة وبداية التجربة

كبار الصحابة ،والثاين متث ََّل بجامعة

يعيشان مع ًا داخل إطار األمة الوليدة

نبيهم وقائدهم وهو عىل فراش املوت

اإلسالمية منذ السنوات األوىل وكانا

التي أنشأها الرسول القائد ،وقد أدى

هذا االختالف بني اإلجتاهني إىل انقسام

عىل رأسهم أهل البيت- يف جملس
يف بيته عشية رحيله إىل املأل األعىل وقد

دعاهم بقوله( :هلم أكتب لكم كتابا لن

تضلوا بعده .فقال عمرَّ :
إن النبي

عقائدي عقيب وفاة الرسول
مبارشة ،شطر ُ
األمة اإلسالمية إىل

قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن،

نشوء األمة اإلسالمية يف حياة النبي

فاختصموا ،منهم من يقول :قربوا

األول :وهو اإلجتاه الذي يؤمن

ومنهم من يقول ما قاله عمر ،فلام أكثروا

شطرين ...واالجتاهان اللذان رافقا
منذ البدء مها:

بالتعبد بالدين وحتكيمه والتسليم املطلق

للنص الديني يف كل جوانب احلياة.

حسبنا كتاب اهلل .فاختلف أهل البيت

يكتب لكم النبي كتاب ًا لن تضلوا بعده؛
اللغو واالختالف عند النبي قال هلم:

قـوموا)( .((2وهكذا نلحظ َّ
أن بوادر

والثاين :اإلجتاه الذي ال يرى َأ َّن

االختالف يف هذه األمة قد بدأ يف حياة

نطاق خاص من العبادات والغيبيات،

وفاته حيث بدأ اخلالف بني املسلمني

إيامنه بالدين يتطلب منه التعبد إ ّ
ال يف
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وكان يمثل األول منهام رجال من

ويؤمن بإمكانية االجتهاد ،وجواز

الترصف عىل أساسه بالتغيري والتعديل

يف النص الديني وفق ًا للمصالح يف غري
ذلك النطاق من جماالت احلياة)(.((1

لقد انعكس هذان اإلجتاهان-

( ((1الصدر ،حممد باقر ،نشأة التشيع ،ص.73

النبي ثم أصبح واقع ًا ملموس ًا ُبعيد
مبكر ًا وتركز حول اخلالفة واحلكم،
وبدأ االنقسام سياسي ًا بني املسلمني منذ

ذلك احلني ،فكان نتيجة االختالف يف
أمر إمامة املسلمني انقسام ُ
األمة عىل
( ((2البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح
البخاري ،ج ،7ص.9

د .عيل احلواين

فرقتني .فرقة يمثلها اجتاه مدرسة أهل

اإلسالمي العام ومؤرخي تاريخ الفرق

إهلي ال يقوم به إ ّ
ال اإلمام الذي ثبتت

من قضايا املتشابه التي تلقوها من

البيت التي تقول :بأن اإلمامة منصب
له الوصية بجعل من اهلل تعاىل .وقد
وجدوا يف النص النبوي عىل اإلمامة

تعريف ًا بشخص اإلمام عيل .والنص
عىل اإلمام –عندهم –من طريق النبي
أو اإلمام املنصوب من ِقبلهَّ ،
ألن النبي

ال ينطق عن اهلوى واإلمام ينطق عن

النبي والنبي ينطق عن اهلل تعاىل.

اإلسالمية عىل وحدة موقف الصحابة
خالل الوحي ،واإليامن بظواهرها عىل
نحو االمجال .فالسلوك العام لدى
الصحابة فيه هو حتايش اخلوض يف

مسائله خارج نطاق املأثور ،واالكتفاء
بظاهر النصوص الواضحة الرصحية من
الكتاب والسنة ،واالعتامد عىل بساطة

العقيدة ،وهذه ميزة اختص هبا القرآن

وفرقة ثانية يمثلها اجتاه مدرسة

الكريم ،فهو يف حني كونه عقيدة سهلة

منصب دنيوي يمكن أن يتصدى له واحد

العالية البعيدة األغوار التي حتتاج إىل

اخللفاء التي تقولَّ :
إن نظام اخلالفة

من آحاد األمة لتسيري أمور معاشهم يف
شؤون املجتمع السياسية واالقتصادية..
يعرف
وأ َّنه مل يرد نص عىل شخص ،ومل ّ

يفهمها عامة الناس ،يتضمن املعارف
التعمق يف الفهم والتدبر يف حقائقه ،وال

يكفي يف استنباطها الوقوف عند ظواهر
التفسري .لكن وحدة العقيدة ال يمكن

النبي إمام ًا هلذه األمة من بعده .وهكذا
شهدت ُ
األمة والدة فرقتني منذ وفاة

السيايس إىل أحزاب سياسية وحرب

أ ّ
ال أ َّنه مع وجود هكذا اختالف

تدعيم آرائها بالدين وحماولتها يف إثبات

األول حول قضية اإلمامة واخلالفة،

وهنا ُيرجع كثري من الباحثني

الرسول مبارشة.

عميق يف وجهات النظر لدى الصدر
تكاد تتفق كلامت املؤرخني للتاريخ

أن تدوم أو تصمد أمام حتول اخلالف
داخلية ،ثم حتول األحزاب السياسية إىل

انتامئها إىل العقيدة اإلسالمية.

أسباب نشوء ظاهرة التأويل إىل
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األحداث التي وقعت أعقاب مقتل

ولتطرف أصحاب الظاهر من املشبهة

استشهاد اإلمام عيل حيث ولدت يف

اهلل سبحانه إىل احلد الذي يؤدي إىل

اخلليفة عثامن بن عفان ،وما تالها من

تلك الفرتة فرق جديدة :الشيعة(،((2

التفرقة والقطيعة بني الطرفني .وهذا

واخلوارج ،واملرجئة وهي اجتاهات

ال يعني َّ
أن فكرة تأويل النصوص قد

هؤالء أغفلوا مسألة مهمة وهي َّ
أن

الذي نلحظه هو ممارسة التأويل ضمن

يناويء بعضها البعض اآلخر .إ ّ
ال َّ
إن

ظاهرة التأويل ليست ظاهرة طارئة عىل

تولدت بسبب ظروف املرحلة ،وإنام

ظروف اجتامعية وسياسية وفكرية من

النص الديني أو األديب وإنام هي ظاهرة

هذا النوع كانت تقود مجع ًا من الفقهاء

ال غنى عنها يف تفسري النص الديني.

العقدي والسيايس وإلساءة االستفادة

أصيلة تنبثق من وحي اللغة ،ورضورة

واملتكلمني والسياسيني ألوجه اخلالف

فقد ُع ِر َف التأويل يف ثقافات األمم،

من ظاهرة التأويل خلدمة القضايا

اإلسالم ،وإذا كان أكثر النزاعات

اهلل عىل ما يريد املتأولون ال عىل ما يريد

والكتب اإلهلية واألديان التي سبقت
املذهبية تتداخل يف مبادئها الوسائل

السياسية أو املذهبية ،وتأويل أحكام

اهلل جل ذكره.

وليها
والغايات ،فإن تأويل النصوص ّ

وقد نلحظ أيضا من بعض الناقدين

أو الوقوف عىل ظواهرها كرد فعل ،قد

التأويل مسؤولية كل ما حلق األمة من

لتدل عىل اآلراء التي تبنتها املذاهب،
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واملجسمة يف إحلاق صفات البرش إىل

املؤولة
هيأ األرضية املناسبة إلفراط
ِّ
يف تأويالهتم املذهبية أو العقلية،

( ((2يذكر بعض املحققني أن الشيعة كان هلم
وجود يف عرص الرسول األكرم وظهروا
كفرقة بعيد حادثة السقيفة.

حيملون ظاهرة
للحركة التأويلية أهنم ِّ
انحرافات اجتامعية وفكرية وسياسية،

ولنقرأ هذا النص الذي هو لفقيه حنبيل
ُي َبينِّ فيه من وجهة نظره اخلاصة نتائج
التأويل وأثره يف افرتاق األمم السابقة،

ومصري األمة اإلسالمية( :وباجلملة

د .عيل احلواين

فافرتاق أهل الكتابني وافرتاق ُ
األ مة

حتى اآلن غري التأويل؟ .وما الذي

التأويل ،وإنام أريق دماء املسلمني

وأهل بيته غري التأويل؟ .وما

الزبري وهلم جرا بالتأويل ،وإنام دخل

غري التأويل؟ .وما الذي أراق دم ابن

عىل ثالثة وسبعني فرقة إنام أوجبه

يوم اجلمل وصفني واحلرة وفتنة ابن

أعداء اإلسالم من املتفلسفة والقرامطة

والباطنية

واإلسامعيلية

والنصريية

من باب التأويل ،فام ام ُتحن اإلسالم

بمحنة قط إ ّ
ال وسببها التأويل ،فأما
حمنته فإما من املتأولني وإما أن يسلط

عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوه
من التأويل وخالفوا ظاهر التنزيل

سفك دم عيل وابنه احلسني
الذي أراق دم عامر بن يارس واصحابه

الزبري وجعفر بن عدي وسعيد بن
جبري وغريهم من سادات ُ
األ مة غري
التأويل؟ .وما الذي ُأ ريقت عليه دماء
العرب يف فتنة أيب مسلم غري التأويل؟.

جرد اإلمام أمحد بني العقابني
وما الذي َّ
ورضب السوط حتى ضجت اخلليقة
إىل رهبا تعاىل غري التأويل؟ .وما الذي

وتعللوا باألباطيل ،فام الذي أراق

قتل اإلمام أي أمحد بن نرص اخلزاعي

التأويل حتى رفع رسول اهلل يده

حتى ماتوا غري التأويل؟ .وما الذي

دماء بني جذيمة وقد أسلموا غري

وخ َّلد خلق ًا من العلامء يف السجون

وتربأ إىل اهلل من فعل املتأولني بقتلهم،

سلط التتار عىل دار اإلسالم حتى

تأخر الصحابة يوم احلديبية عن

طائفة اإلحلاد من أهل احللول واإلحتاد

وأخذ أمواهلم؟ .وما الذي أوجب

موافقة رسول اهلل غري التأويل حتى

اشتد غضبه لتأخرهم عن طاعته حتى

رجعوا عن ذلك التأويل؟ .وما الذي

سفك دم أمري املؤمنني عثامن ظل ًام

وعدوان ًا  ،وأوقع األمة فيام أوقعها فيه

ردوا أهلها غري التأويل؟ .وهل دخلت

إ ّ
ال من باب التأويل؟ .وهل فتح باب
التأويل إ ّ
ال مضادة ومناقضة حلكم اهلل
يف تعليمه البيان الذي امتن اهلل يف كتابه

عىل اإلنسان بتعليمه إياه ،فالتأويل
باأللغاز واألحاجي ُ
واأل غلوطات أوىل
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فيه بالبيان والتبيني ،وهل فرق بني رفع

حقائق ما أخربت به الرسل عن اهلل

أنه عىل صواب وبذلك يقول "عمران بن

له وبني رده وعدم قبوله ،ولكن هذا

يا رضبة من تقي ما أراد هبا

وأمرت به بالتأويالت الباطلة املخالفة

رد جحود ومعاندة ،وذلك رد خداع

وممانعة) (.((2

َّ
حطان" شاعر الصفرية:

إ ّال ليبلغ عند العرش رضوانا(.((2

واعترب الغزايل موقف معاوية

إن حماولة إرجاع أسباب ما حلق

يف صفني حمض اجتهاد ويقول( :ما

إىل ظاهرة التأويل وجعله علة لكل

عىل االجتهاد ال منازع ًة من معاوية يف

األمة من فتن وحروب ومتزق وانقسام
املآيس والنكبات التي عاشتها األمة
عىل امتداد مراحلها كام قرأنا يف هذا
النص ال تعدو عن كوهنا حماولة تربير

لبعض االنتكاسات يف مسرية التجربة

اإلسالمية ،أو هو (تأويل) ملامرسات
وأفعال تلك األجيال وإخراجها عن

دائرة املسائلة التارخيية من ِق َبل األجيال

(تأول فأخطأ).
الالحقة وفق مقولة َّ
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ال متأو ً
يقتل علي ًا إ ّ
ال جمتهد ًا مقدِّ ر ًا

جرى بني معاوية وعيل ما مبني ًا
اإلمامة ،إذ ظن عيلَّ 
أن تسليم قتلة

عثامن مع كثرة عشائرهم واختالطهم
بالعسكر يؤدي إىل اضطراب أمر اإلمامة
يف بدايتها ،فرأى التأخري أصوب ،وظن

معاوية َّ
أن تأخري أمرهم مع عظم جنايتهم
يوجب اإلغراء باألثمة ،ويعرض الدماء

للسفك ،وقد قال أفاضل العلامء« :كل
جمتهد مصيب» وقال القائلون« :املصيب

صوب ابن حزم
وهبذا املنطق
َّ

واحـد» ومل يذهب إىل ختطئة عيل ذو

بحجة أنه جمتهدٌ
مثاب يف عمله
متأو ٌل
ٌ
ِّ

إن نشوء فرق جديدة ما هو إ ّ
ال

الظاهري فعل قاتل اإلمام أمري املؤمنني

هذا .قال( :إن عبد الرمحن بن ملجم مل

قيم اجلوزية :اعالم املوقعني ،ج،4
( ((2ابن ِّ
ص.252- 251

حتصيل أص ً
ال)

(((2

.

( ((2ابن حزم ،عيل بن امحد بن سعيد ،املحىل،
ج ،1ص.485
( ((2ال��س��ب��ح��اين ،جعفر ،ب��ح��وث يف امللل
والنحل ،ج ،2ص.337- 336

د .عيل احلواين

ظاهرة تارخيية يف مسري ُ
األمة اإلسالمية

عبارة عن تفسري القرآن باالجتهاد ،بعد

فيها رصاع مقيت ،بعد ما ذهبت باألمة

لأللفاظ العربية ،ووجوه داللتها،

أفرزهتا أحداث وقعت يف فرتة قلقة نشب
مذاهب األهواء حني رصفت موارد

معرفة املفرس كالم العرب ،ومعرفته
واالستعانة بالشعر اجلاهيل ،و أسباب

الرشيعة عن جمراها ،فإن طبيعة اخلالف
حول مسألة إمامة ُ
األمة ،واالجتهاد

القرآن ،وغري ذلك من األدوات التي

وفسح املجال ألحبار اليهود ،ولرهبان

األوىل لنشوء التفسري إ ّ
ال أنه واجه

مقابل النص ،ومنع تدوين احلديث،
النصارى يف أن ينرشوا أساطريهم،
من أهم عوامل نشوء الفرق الكالمية؛
ذلك أنه كان ملنع تدوين احلديث يف
العصور األوىل اإلسالمية تأثري خاص

يف ترسب عقائد اليهود والنصارى إىل

أوساط املسلمني والسيام أهل احلديث
منهم ،ففي ظل ذلك املنع ظهرت الفرق
الباطلة من املجسمة واملشبهة ودعاة

القول باجلهة هلل سبحانه وجلوسه عىل
العرش ناظر ًا إىل ما دونه مما يتحاشى عنه

أهل التنزيه(.((2

وتاريخ النزول ،واملنسوخ من آيات

حيتاج إليها املفرس –قد نشأ يف األيام
عقبات كثرية وأشدها حتريم قسم من
الصحابة والتابعني له ،يف الوقت الذي

كان التفسري باملأثور حيظى باحرتام

وتأييد األوساط الرسمية والرشعية.
يرى ُ
األستاذ هادي معرفة :أن (العمل
االجتهادي يف التفسري يشء حصل يف
وقت مبكر ،يف عهد التابعني؛ حيث انفتح
باب االجتهاد وإعامل الرأي والنظر يف
التفسري ،وشاع النقد والتمحيص يف

النقول من اآلثار واألخبار .ومل يزل توسع
دائرة ذلك مع تقادم الزمان ،ومع تنوع

نستطيع القول :إن التفسري القائم

العلوم واملعارف والتي مازالت تتوفر يف

( ((2ال��س��ب��ح��اين ،جعفر ،ب��ح��وث يف امللل
والنحل ،ج ،1ص.323

( ((2معرفة ،حممد هادي ،التفسري واملفرسون
يف ثوبه القشيب ،ج ،2ص.349

عىل االستنباط واالجتهاد –الذي هو

األوساط اإلسالمية حينذاك)( ،((2وقد
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ُنقل عن التابعني تأويل بعض اآلي التي

يف انتظار جزائه مع تعليقه عىل ذلك

فقد عرف عن جماهد بن جرب املكي(ت:

مفسرِّ آخر هو عطية العويف الكويف(ت:

كان يدور حول معانيها نقاش وجدل،

 102أو ،)103وهو من أبرز تالمذة ابن

عباس ،ميله إىل تفسري بعض آيات القرآن
بعيد ًا عن التفسري املألوف ،ومنحاه يف

االستفادة من املجاز -وكان يعرب عنه
بـالتمثيل -يف بعض املوارد ختلص ًا من

بعض املحاذير العقلية ،فقد قال يف تفسري

قوله تعاىل :ﭽ ...ﮒ ﮓ ﮔﭼ

 )111رصح بمثل هذا املعنى(.((2

إن تفسري جماهد لقوله -تعاىل :-

ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭼ باالنتظار ،هو تأويل عقيل
رصيح ينفي به إمكان رؤية اهلل عز وجل؛
ولذا عرب عن ذلك بقوله( :وال أحد من

اخللق يراه) .وقد نقل الطربي عن جماهد

أول قوله تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ
أ َّنه َّ

[سورة البقرة :]65 :مل يمسخوا قرد ًة،

ﯲﭼ [سورة الذاريات ،]47 :قال:

احلامر حيمل أسفار ًا( .((2وروي عنه يف

تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

التأويل عن قتادة( ،((3واستعمـل جماهد
تبع ًا ُألستاذه ابن عبـاس التأويـل يف قولـه

الرسور (النعمة والغبطة)( ،((2واستبعد

ﰄ ﰅ ﰆﭼ [سورة األعراف:

وإنام هو َم َث ٌل رضبه اهلل هلم مثل ما رضب

[سورة القيامة ]22 :قال :مرسورة من

التفسري املألوف لقوله سبحانه ) :ﭽ ﭝ
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بقوله( :وال أحد من اخللق يراه) ،كذلك

ﭞ ﭟ ﭼ [سورة القيامة ]23 :ورأى يف
ذلك التعبري عن الرغبة إىل اهلل أو الرغبة

( ((2انظر :الطربي ،حممد بن جرير ،جامع
ال��ب��ي��ان ع��ن ت��أوي��ل آي ال���ق���رآن ،ج،1
ص.472
( ((2الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن
تأويل آي القرآن ،ج ،29ص.238

(أي بقوة) ،وروى الطربي نفس هذا

تعـاىل :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

أول النسيان الوارد يف هذه
 ،]51حيث َّ
اآلية (بالرتك) ،ألن النسيان املعهود

من البرش نقص ،والنقص ال يليق باهلل
( ((2جولد تسهري :مذاهب التفسري االسالمي،
ص.114

( ((3الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن
تأويل آي القرآن ،ج ،27ص.11

د .عيل احلواين

سبحانه(.((3

يؤول آيات
وهذا احلسن البرصي ِّ

القرآن ليثبت أن اإلنسان خميرَّ ال مسيرَّ ،
ويقول يف قوله تعاىل( :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ

اختيار اإلنسان ،قال( :فكيف يدعوهم

إىل ذلك وقد حال بينهم وبينه؟.((3().

أما من حيث االصطالح ،فاملرويات

تشري إىل أن التأويل يف عهد الصحابة

والتابعني كان يستعمل يف معنيني:

[سورة ص :]61 :فلو كان اهلل هو الذي

األول :بيان مراد املتكلم سواء أوافق

وأول قوله سبحانه :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ
َّ

واملعنى الثاين :بيان العاقبة واملآل،

قدم هلم الرش ،ما قال ذلك)(.((3

الظاهر أم خالفه ،وهو مرادف للتفسري.

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [سورة فاطر:

وحتديد املصداق الذي يؤول إليه املفهوم

مبدأ حرية اإلنسان وحتمله مسؤولية

ومن أشهر اطالقات التأويل يف املعنى

 ]8باالستناد إىل آيات أخر لتتالئم مع
أعامله ،قال( :ولمِ لمَ ْ ينظروا إىل ما قبل
اآلية وما بعدها ليبني هلم أنه تعاىل ال

يضل إ ّ
ال بتقدم الكفر والفسق ،كقوله

العام ومالحظة صورته النهائية يف اخلارج.
األول قول رسول اهلل يف ابن عباس

(اللهم فقهه يف الدين ،وعلمه التأويل)
أي تفسري القرآن الكريم .قال الطربي:

تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ)

«وعلمه التأويل» فإنه عنى
(وأما قوله:
ُ

واستفاد من قوله تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ

تعاىل ذكره عىل نبيه من التأويل وآي

[سورة ابراهيم.]27 :

ﯓ ﯔﭼ [سورة البقرة]208 :
( ((3الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان
عن تأويل آي القرآن ،ج ،8ص.263
( ((3السبحاين ،جعفر ،ب��ح��وث يف امللل
والنحل ،ج ،1ص ،282حتت عنوان
رس��ال��ة احلسن ال��ب�صري يف ال��دف��اع عن
نظرية االختيار.

ُ
يؤول إليه معنى ما أنزل اهلل
بالتأويل :ما
الفرقان ،وهو مصدر من قول القائل:

لت هذا القول تأوي ً
ال ،وأصله من آل
َّأو ُ
األمر إىل كذا ،إذا رجع إليه ،((3() ..وهو ما

( ((3ال��س��ب��ح��اين ،جعفر ،ب��ح��وث يف امللل
والنحل ،ج ،1ص.282
( ((3ال��ط�بري ،اب��ن ج��ري��ر ،هتذيب اآلث��ار،
ص.108
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قصده جماهد يف تفسريه لقوله تعاىل :ﭽ ﯔ

ﯕ ﯖ..ﭼ ،قال :العلامء يعلمون

ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ .قال :فسمعهام ابن

ومن شواهد املعنى الثاين ،قول

بعد .إن القرآن أنزل حيث أنزل ،ومنه

ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي

تفسريه.

رسول اهلل عند نزول قوله تعاىل:

مسعود .فقال :مه ،ملّا جييء تأويل هذه
آي وقع تأويلهن عىل عهد النبي،

ﮰﭼ [سورة االنعام ،]65 :قـال:

بيسري ،ومنه آي يقع تأويلهن اليوم،

حـيث أن وقـوع العذب هو مآل اآلية.

ما ذكر من الساعة ،ومنه آي يقع تأويلها

(إهنا كـائنة ومل يـأت تـأويلها بعـد)(((3؛

ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة عىل

وعن أيب العالية (ت )93 :يف

يوم احلساب عىل ما ذكر من احلساب

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ

وأهواؤكم واحدة ،ومل تلبسوا شيع ًا ،ومل

قوله :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

واجلنة والنار .فام دامت قلوبكم واحدة،
يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانتهوا.

ﭿﭼ [سورة املائدة ،]105 :قال:

فإذا اختلفت القلوب واألهواء وألبستم

بني رجلني ما يكون بني الناس ،حتى قام

ونفسه ،فعند ذلك جاء تأويل هذه

(كانوا عند ابن مسعود جلوس ًا ،فكان

كل واحد منهام إىل صاحبه ،فقال رجل
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اهلل يقول :ﭽ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

من جلساء عبد اهلل :أال أقوم فآمرمها

باملعروف وأهنامها عن املنكر؟ .فقال

رجل آخر إىل جنبه :عليك بنفسك ،فإن
( ((3ال�ت�رم���ذي ،حم��م��د ب��ن ع��ي��س��ى ،سنن
الرتمذي ،ج ،5ص ،244كتاب تفسري
القرآن ،ذيل سورة االنعام.

شيع ًا .وذاق بعضكم بأس بعض ،فامرؤ
اآلية)(.((3

يظهر مما تقدم أن املدلول اللفظي

لآلية قد يكون يف غاية الوضوح ،ولكن
اخلفاء يكمن يف حتديد املصداق الذي

( ((3الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان،
ج ،11ص144- 143؛ ابن ايب حاتم،
عبد ال��رمح��ن ب��ن حم��م��د ،تفسري ال��ق��رآن
العظيم ،ج ،4ص.1227

د .عيل احلواين

ينطبق عليه مفهومها العام ،وأن مصداق

اإلسالم ،أحاديث متعددة يف مسائل

أو يتحقق حينه أو بعده ،واألول ما يعرب

من التوراة)( .((3وقد عرف عن بعض

اآلية قد يكون وجوده متحققا قبل نزوهلا
عنه تأويله قبل تنزيله ،والثاين تأويله يف

تنزيله ،والثالث تأويله بعد تنزيله.

التجسيم والتشبيه وهي كلها مستمدة
الصحابة والتابعني بأخذهم عن علامء
اليهود ،روى االمام أمحد يف مسنده عن

إن تطور احلياة وتوسع الدولة

القاسم بن أمحد ،قال( :اجتمع أبو هريرة

البلدان أحدث احتكاك ًا حضاري ًا أعان

كعب ًا عن النبي ،وكعب ًا حيدث أبا

اإلسالمية وتعدد جمتمعاهتا بعد فتح
عليه أمر الرتمجة لكتب اليونان والرومان

والفرس ودخول الناس يف اإلسالم من
سائر العقائد واألديان والنحل وهم

حيملون رواسب العقائد والثقافات

السابقة العالقة يف أذهاهنم ،كل ذلك
ساعد عىل انتشار آراء وعقائد صحيحة

كان من شأهنا اتساع الفكر وتنوعه،

وعقائد غري صحيحة كان هلا تأثري سييء
عىل عقول املسلمني ،وأثرت يف إثارة
بعض املسائل ذات اجلدل والنقاش،
فعقيدتا التجسيم والقدر مث ً
ال انتقلت
إىل التفسري عن طريق أحبار اليهود أمثال

عبد اهلل بن سالم وكعب األحبار ووهب

بن منبه وغريهم .يقول الشهرستاين:
(وضع كثري من اليهود الذين اعتنقوا

وكعب األحبار ،فجعل أبو هريرة حيدث

هريرة عن الكتب)( ،((3وهكذا ترسبت
هذه االرسائيليات إىل كتب التفسري

وصحاح احلديث وأحدثت إرباك ًا يف

عقول املسلمني ،وخالف ًا حول عدد من
املفاهيم.

ولعل من أقدم اخلالفات العقائدية

املرتبطة بقضية (التأويل) مسألة نفي
مسؤولية اهلل عن أفعال العباد وإثبات

مسؤولية اإلنسان عن فعله ،ومسألة
القضاء والقدر ،وقضية خلق القرآن،

ونفي الصفات عن الباري .واملؤرخون

أثبتوا لنا أن أول من طرح للنقاش يف
( ((3الشهرستاين ،حممد بن عبد الكريم ،امللل
والنحل ،ج ،1ص.117

( ((3ابن حنبل ،امحد ،مسند امحد ،ج.275 ،2

77

مفهوم التأويل يف مراحله وتطوراته التارخيية

مسألة حرية اإلنسان للبحث رجل عراقي

القرآن ،وقد قتل (قبل سنة 128هـ)

الدمشقي) ومها تابعيان صدوقان ،وقد

عبد اهلل القرسي بأمر من هشام بن عبد

هو (معبد اجلهني) وآخر هو (غيالن
قتل األول صرب ًا يف ثورة القراء عىل يد

احلجاج( ،((3وصلب الثاين بأمر احلاكم
األموي هشام بن عبد امللك(.((4

امللك( ،((4مع أن هناك من يرى أن اجلعد

كان يريد أن يبطل قول اليهود الذين
يقولون بالتجسيم والتشبيه.

ويعترب كثري من مؤرخي احلركة

وقد أخذ اجلهم بن صفوان عن

للنصوص التي يفهم منها التجسيم

القرآن ونفي الصفات ،بل جتاوز ذلك

الفكرية أن ظاهرة التأويل العقيل

والتشبيه قد ظهرت عىل يد اجلعد بن
درهم-مؤدب مروان احلامر -ملّا راعه

أثر اليهود يف ترسيخ عقيدة التجسيم
فأراد أن يوجد لتلك النصوص ح ً
ال

عقلي ًا ،لكنه أفرط يف ذلك إىل حد إنكار

الصفات .وكان جعد يقول يف خلق
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بتهمة نفي الصفات عىل يد خالد بن

( ((3خرج مع ابن االشعث يف ث��ورة القراء
فعاقبه احل��ج��اج عقوبة عظيمة بأنواع
العذاب ثم قتله صربا ،وقيل صلبه عبد
امللك بن مروان يف سنة ثامنني بدمشق ثم
قتله ،انظر :ابن كثري ،اسامعيل بن عمر،
البداية والنهاية ،ج ،9ص ،34النارش:
مكتبة املعارف ،بريوت.
( ((4الزركيل ،خري الدين ،االع�لام ،النارش:
دار العلم للماليني ،ط 2002 ،15ج،5
ص.124

شيخه اجلعد بن درهم القول بخلق

إىل التأويل العقيل املتطرف آلي القرآن

وظاهر السنة يف سبيل التنزيه ،يف املقابل
كان مقاتل بن سليامن يفرط يف التشبيه،
والذي مأل تفسريه بجملة من االحاديث
الضعيفة واملوضوعة واالرسائليات التي

تدل عىل التجسيم والتشبيه(.((4

وعندما جاء القرن الثاين اهلجري

كان اجلدل احلاد قائ ًام حول مسألة
مرتكب الكبرية ومتخض عن والدة

( ((4الزركيل ،خري الدين ،االع�لام ،النارش:
دار العلم للماليني ،ط 2002 ،15ج،2
ص.129
( ((4الذهبي ،حممد بن امحد ،تذكرة احلفاظ،
حت��ق��ي��ق :زك��ري��ا ع��م�يرات1419 ،هـ–
1998م ،ج ،1ص.120

د .عيل احلواين

فرقة جديدة اعتزلت عن مدرسة احلسن

وإن أدى ذلك إىل الترصف يف ظواهر

التي تزعمها واصل بن عطاء (ت:

هكذا بدأ مفهوم التأويل يعكس

البرصي وعرفت فيام بعد بفرقة املعتزلة
 )131وعمرو بن عبيد(ت)144 :
وقد انصبت تأويالهتم يف اطار التنزيه

اإلهلي والدفاع عن القرآن من مطاعن

املشككني عىل وجه يطابق العقل

ومعطيات اللغة ،فظهرت كنتيجة هلذه
التحوالت اجتاهات ومواقف متباينة يف

منهجية التأويل ،فأهل احلديث متسكوا
بظاهر اآليات واألحاديث وأرصوا عىل

فهمها بعيد ًا عن أي ترصف أو تأويل

هلا عىل خالف ظواهرها ،ما مل يرد قول
للنبي أو صحابته ،وموقف آخر مل جيد
حرج ًا يف تأويل آي القرآن وفق اجتهاد

يتيح الوانا من الفهم واالستنباط الذي
يسمح بالترصف بظواهر األلفاظ بغية

الوصول إىل ما وراءها من املعاين بعد
أن أدركوا أن هذا الواقع املتغري يف حياة

النصوص.
نمط ًا

من

االجتهاد

واالستنباط

واحلركة الذهنية التي تقرتب من باطن

اآليات املتشاهبة ،وحتل مشكل اآليات

املستعصية يف ضوء تعاليم العقل ،وغالبا
ما يقتيض ذلك أن يرصف اللفظ عن
بعض معانيه الظاهرة اىل املعنى الكامن

فيام وراء الظاهر ،مما أثار حفيظة املفرسين
القدامى؛ ألن هذا العمل ُيعدُّ يف نظرهم

من املسائل الظنية التي ال تستند إال اىل
ترجيحات لغوية ،ومل يرتددوا يف ذم

املنهج العقيل ،واعتربوه سببا للفرقة،

ورافضا للرسوم التي وضعتها مؤسسة

التفسري.

التطور يف مفهوم التأويل بعد
(القرن الثالث)

اِتسع مفهوم التأويل يف تطبيقاته

املسلمني حيتاج إىل معاجلة قرآنية يف إطار
عملية االجتهاد يف التفسري وفق ُ
األ ُسس

يف العهود املتأخرة وكان هذا سبب ًا

املعنى الذي يقبله العقل ويتفق مع النقل

جديدة ،عندما أدرك فريق من العلامء

العقلية واملنطقية من أجل الوصول إىل

بسبب انفتاحه عىل العلوم اجلديدة
يف توسع الداللة واقتناص معاين
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أن املنهجية املوروثة لوحدها مل تكن

تتأول ما خيالف نحلتها ومذهبها.
طائفة َّ

والبد من ُحسن فهم النص يف ضوء

دالالت جديدة ،كاملعنى الباطن يف

قادرة عىل أن تواكب حاجة العرص،
أدوات ووسائل املعرفة يف ذلك الزمان

واملكان ،فانطلقت املنهجية اجلديدة يف
قراءة النص وفق املعطيات التي أفرزهتا

املرحلة الزمنية يف جمال العلوم العقلية،
والتقدم اهلائل يف جمال الدراسات
اللغوية بشكل عام ،ويف حقل البالغة

بنحو خاص ،إذ أدرك علامء البالغة
أن التأويل حياكي إىل حد كبري الكثري

من املجازات اللغوية؛ ملا للتأويل من

قدرة عىل بيان املعاين املقصودة من وراء
األلفاظ أو اجلمل والرتاكيب ،ولقدرة

عمل املجاز عىل اكتشاف الطاقات
التعبريية للنص ،وعىل حل الكثري من

مشكالت اللغة الطارئة عليه ،كمشكلة
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التعارض الظاهري بني نص وآخر ،أو

تعارض العقل مع النقل ،فكان املجاز
باب العلم الذي انفتح منه ألف باب،
وهو الباب الذي دخل منه املعتزلة

بالدرجة األوىل ويتلوهم بعض علامء

الشيعة وبعض علامء األشاعرة ،كل

وبعد هذا االنفتاح أصبح للتأويل

قبال الظاهر ،أو الدراية يف قبال الرواية،
والرأي ورصف اللفظ عىل خالف ما

وضع له ،وباتساع جماالت التأويل،

وبكرس ضوابطه هتيأت الظروف لنشوء
اجتاهات وفلسفات منحرفة ،أبرزها فرق

الباطنية واحللولية وغريها من الفرق التي
ليس هلا صلة بتأويل القرآن وحماولة فهمه

وإنام هي مذاهب تكونت من ثقافات

وفلسفات غريبة عن طبيعة اإلسالم.

ومل تعد احلالة التوحيدية يف منهج

التفسري قائمة؛ وإنام ظهرت التفرقة بني

ما عرف بالتفسري (باملأثور) وما اطلق
عليه التفسري (بالرأي) أو (التأويل)؛
حيث نظرت مجاعة ُأخرى إىل هذا
التطور أو التبدل يف مفهوم (التأويل)

حركة نحو األسوأ وتفسري حائد عن
املوضوعية وأرصوا عىل التفرقة بني
التأويل والتفسري عىل هذا األساس .وقد

كان يمثل هذا اإلجتاه علامء (هل السنة)

أو الداعون إىل منهج (السلف الصالح).

د .عيل احلواين

ويف ظل اجلدل القائم بني الفرق

وهكذا نشأ مسلك جديد بني

الداللية ،وجمال تطبيقه ،وما تفرع عنه

بني التفسري و التأويل وأن أحدمها مغاير

الكالمية حول رشعية التأويل وأبعاده
من نقاش حول وجود املجاز أو عدمه،

اكتسب مصطلح التأويل طابع ًا سلبي ًا:
وألسباب وعوامل سياسية وفكرية

حتولت اللفظة إىل اجتاه سلبي ولعل
هذا حدث يف القرن الرابع الذي شهد

رصاعات فكرية وسياسية ،فمن هذه
الرصاعات املؤثرة العداء بني دولة اخلالفة

العباسية السنية وبني الدولة الشيعية التي
حتكم القاهرة ،ويف عرص املتوكل العبايس

الذي كان يدعم الفكر الفقهي السني
املحافظ بعد أن كان يف عرص املأمون

واملعتصم تتبنى الدولة الفكر االعتزايل
وتعادي املوقف الفقهي السني ،إضافة إىل

األهواء الدنيوية وإلصاق التهم عىل كون

التأويل هو أقرب للتحريف .كل هذه
العوامل جعلت مصطلح التأويل يرتاجع
وحيل حمله مصطلح التفسري الذي يدل

عىل موضوعية أكثر يف فهم القرآن(.((4

( ((4ابو زيد ،نرص حامد ،اخلطاب والتأويل،
ص.175

األصوليني واملتكلمني يرص عىل التمييز
لآلخر ،فصار لكلمة التأويل معنى هو

عبارة عن مصطلح جديدة يعمل به عىل
رصف املعنى الظاهر من اللفظ إىل املعنى

املرجوح لدليل يقرتن به ،حتى صار هذا
املعنى هو اإلجتاه العام لدى املفرسين
املتأخرين.

ولعل أقدم من ورد عنه هذا

االصطالح هو ابن حزم (ت)456 :
الذي عرف التأويل بأنه( :نقل اللفظ

عماّ اقتضاه ظاهره وعماّ وضع له يف اللغة
صح
إىل معنى آخر ،فإن كان نقله قد ّ
بربهان أو كان ناقله واجب الطاعة فهو

طرح
حق .وإن كان نقله بخالف ذلك ُا َ
ومل يلتفت إليه ،وحكم لذلك النقل بأنه

باطل)(.((4

ومن بعده أبو الوليد الباجي (ت:

 ،)474الذي عرف التأويل بأنه:
(رصف الكالم عن ظاهره إىل وجه

( ((4اب��ن ح��زم ،عيل بن امح��د ،اإلح��ك��ام يف
اصول األحكام ،ج ،1ص.219
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حيتمله)( .((4ثم ابن الزاغوين (ت:

احلقيقة وهو( :ما أفيد به معنى مصطلح

الكالم عن وضعه وأصله السابق إىل

املواضعة التي وقع التخاطب هبا لعالقة

عرف التأويل بأنه( :نقل
 ،)527الذي َّ
الفهم من ظاهره يف تعاريف اللغة
والرشع أو العادة إىل ما حيتاج يف فهمه

العلم باملراد به إىل قرينة تدل عليه لعائق

من استمراره عىل مقتىض لفظه ،وهو
مأخوذ من املآل ،ومن ذلك ما وقع
اخلطاب فيه عىل سبيل املجاز ،ومل يكن

يراد به األصل يف احلقيقة.((4()...

بينه وبني األول)( ،((4فتكون داللة
(التأويل) عليه داللة العام عىل اخلاص.
املؤولة ومناهجهم يف التأويل:
الفرق ِّ

مع تطور علوم اللغة وتنامي املعرفة

خضع النص الديني للتأويل املجازي

والعقيل أو ً
ال ،ثم للتأويل الرمزي

ثاني ًا ،وكان تطور املجاز عىل يد املعتزلة

عىل هذا االساس متتد جذور هذا

والتأويل الرمزي عىل يد املتصوفة ثم

القرن اخلامس اهلجري .إ ّ
ال أن هذا

هذا املصطلح "املؤولة" -يضم إىل

املعنى للتأويل إىل النصف األول من

املعنى االصطالحي احلادث ال ينطبق

عىل املعنى العام ملفهوم التأويل وإنام
هو أكثر انطباق ًا عىل (املجاز) الذي يعد

أبرز مظاهر عملية التأويل ،وعبارة ابن
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عليه ،غري ما اصطلح عليه يف أصل تلك

الزاغوين املتقدمة تشري إىل ذلك.

أتسع ونام يف القرون التالية (حتى صار
جانب اخلوارج -والشيعة واملعتزلة

واملتصوفة)(((4؛ وسوف نقدم عرض ًا
ملناهج هذه الفرق يف الـتأويل.

1.1منهج املعتزلة يف تأويل القرآن:

املعتزلة من القائلني بالتأويل-

ولعل سبب ظهور هذا املعنى

وخصوص ًا يف اآليات املتشاهبة التي ال

( ((4الباجي ،ابو الوليد ،احلدود ،ص.48
( ((4ابن القيم ،عبد الرمحن ،زه��رة ،العيون
ال��ن��واظ��ر يف ع��ل��م ال��وج��وه وال��ن��ظ��ائ��ر،
ص.217

( ((4أنظر :اجلرجاين :ارسار البالغة ،ص.304
( ((4أبو زيد ،نرص حامد ،اخلطاب والتأويل،
ص.175

هو اشتهار القول باملجاز الذي يقابل

ينسجم ظاهرها مع عقيدة التوحيد-

د .عيل احلواين

ويعتمد منهج التأويل عندهم عىل ركنني

انظم إليهم الكثري
اإلسالمية ( ،((5وقد
َّ

املعتزلة قد حرصوا كل احلرص عىل

ولقوا تأييد ًا من بعض األمراء ،وكان

أساسيني ،األول :اللغة ،حيث :نجد
الطريقة اللغوية التي تعرب عندهم املبدأ

األعىل لتفسري القرآن (.((4

من

األدباء

والعلامء

واملفكرين،

ألفكارهم رواج ًا ردح ًا من الزمن.

وتتفرع تأويالت املعتزلة عىل

والركن الثاين :الذي انطلق املعتزلة

األصول العقائدية اخلمسة التي التزموا

التكليف منوط بالعقل ،أو تقديم العقل

والوعيد ،واملنزلة بني املنزلتني ،واألمر

يف تأويالهتم منه هو :العقل عىل اعتبار أن
عىل النقل.

هبا ،وهي :التوحيد ،والعدل ،والوعد

باملعروف والنهي عن املنكر ،وعىل

وقد َّ
وظف علامء املعتزلة هذين

اآلراء التي أمجعوا عليها كتنزيه الباري

احلاصل بني املعرفة العقلية والرشعية

القرآن حادث ،وأن اهلل ليس خالق ًا

املبدئني ،يف رفع التناقض الظاهري

بمهارة عالية ،وحتملوا أعباء الدعوة
ونرش اإلسالم بني غري املسلمني،
والتصدي

للشبهات

املثارة

ضد

اإلسالم كام قامت املعتزلة بمقاومة
التيارات اإلحلادية والثنوية ،وبإزالة

الشبهة

بفضل

األصول

القرآنية

والعقلية ،وقد نجحوا يف ذلك نجاح ًا
باهر ًا وإن مل يكونوا ناجحني يف كل

ما هو احلق من األصول والفروع
( ((4ال��ذه��ب��ي ،حم��م��د ح��س�ين ،التفسري
واملفرسون ،ج ،1ص.267

من التشبيه واجلسمية ،والقول بأن
ألفعال العباد ،وإن احلسن ما حسنه

العقل وأمر به الرشع والقبيح ما قبحه
العقل وهنى عنه الرشع.

دور املجاز يف تأويالت املعتزلة:

إن عمق معاين القرآن وقوة

إِحكامها ودقة نظمها وحسن تركيبها
جذب كثري ًا من علامء اللغة واألدب

والبيان نحو دراسة القرآن الكريم،

وال خيفى عىل أحد تأثري القرآن يف
( ((5ال��س��ب��ح��اين ،جعفر ،ب��ح��وث يف امللل
والنحل ،ج ،1ص.107
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بالغة كل أديب وفصاحة كل خطيب

ومنهم املعتزلة حتى أخذ شكله النهائي

ومعانيه

عند اجلاحظ هو استعامل اللفظ يف غري

من هنا سعى علامء اللغة إىل دراسته
وبيان

أغراضه

وأساليبه

وألفاظه ،وقد أخذت دالالت األلفاظ

ما وضع له ،عىل سبيل توسع من أهل

القرن الثالث اهلجري ،فبحثوا قضايا

وقد حاول ابن قتيبة(ت– )276 :الذي

حيز ًا كبري ًا من جهد العلامء يف أوائل

اللغة ،ثقة من القائل بفهم السامع(.((5

الرتادف واملشرتك اللفظي والتضاد

كان له جدال مع املعتزلة وقد تأثر

ذلك من شؤون النص.

أشكال معينه ،وحاول توضيح معاين

واملعاين املجازية لأللفاظ و إىل غري

هبم –تتبع معرفة املجاز وضبطها يف

وقد بدأ مصطلح املجاز يظهر حينام

اآليات القرآنية وبيان مقاصدها عن

 209أو )210كتابه (جماز القرآن)،

(تأويل مشكل القرآن) ،ويبدو أن

أ َّلف أبو عبيدة معمر بن املثنى(ت:

ومل يكن جماز ًا ولكنه تفسري وتوضيح

للمعاين سواء كانت عىل نحو احلقيقة
أو املجاز ،وهو أقرب إىل بيان غريب
القرآن من املجاز؛ ولذلك كان يصدِّ ر
تفسري اآليات بقوله( :وجماز اآلية كذا)
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عند اجلاحظ (ت ،)255 :فكان املجاز

ويقصد تفسريها( .((5وهكذا صار
(املجاز) معنى مرادف ًا للتأويل والتفسري

ثم أخذ املجاز يتبلور عىل يد علامء اللغة
( ((5د .الصغري ،حممد حسني ،جماز القرآن
خ��ص��ائ��ص��ه ال��ف��ن��ي��ة وب�لاغ��ت��ه ال��ع��رب��ي��ة،
ص.16–15

طريق اكتشاف أنواع املجاز يف كتابه
هدفه من ذلك هو الرد عىل املتأولني

املنكرين للمجاز ،يقول( :وقدمت قبل
ذلك-أبواب املجاز -إذ كان أكثر غلط

املتأولني من جهته)(.((5

كان املجاز هو حجر األساس

يف تأويالت املعتزلة الثبات أصوهلم

اإلعتقادية ونفي الصفات وخلق القرآن
( ((5الرشيف ال��ريض ،اب��و احلسن حممد بن
احلسني ،تلخيص البيان يف جماز القرآن،
ص ،11املقدمة.
( ((5ابن قتيبة ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم ،تأويل
مشكل القرآن ،ص.102

د .عيل احلواين

وما إىل ذلك؛ ملا للمجاز من أثر كبري يف

القرون الثالثة املفضلة(.((5

مفعمة باأللفاظ واألساليب التي تأيت عىل

وجود املجاز ال خترج عن طبيعة

توسيع عملية التأويل ،فاللغة العربية

غري ظاهرهاَّ ،
وإن ترك النظر يف املجاز أو
االلتزام باملعنى الظاهر فقط قد يؤدي إىل
الوقوع يف التأويالت غري املقبولة ،كام

حصل للمجسمة أو املفوضة.

لكن حقيقة هذا االختالف حول

اختالفهم حول رشعية التأويل.

دور العقل يف تأويالت املعتزلة:

إن أهم أثر للقرآن يف حياة املسلمني

أنه أيقظ العقول من رقدهتا ،واستطاع

وقد وقف الدعاة إىل مذهب

أن يوجهها نحو التفكري السليم ،فقد

لدرجة أن منهم من أنكر وجوده ال يف

واألجداد ،وحث الناس عىل العلم

وهو قول أيب إسحاق االسفراييني،

األداة التي اعتمدها املعتزلة يف تفسري

وانكر وجوده يف القرآن داود الظاهري

علل املعتزلة متسكهم بالعقل يف جمال

ناقش ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

يف موارد الصفات اخلربية ويف غريها قد

(السلف) موقف ًا حازم ًا من املجاز

القرآن فحسب ،بل يف اللغة أساس ًا.
وهو موقف ابن تيمية ،وابن القيم،

وابنه حممد الظاهري وغريهم( ،((5وقد

رفع شأن العقل وذم تقليد اآلباء
واملعرفة وتقيص احلقائق ،وكان العقل
القرآن الكريم ويف إثبات حقائقه ،وقد
التأويل بأن نصوص اآليات وظواهرها

دعوى املجاز يف القرآن فيام تعلق

يوهم بمعارضة القرآن لرصيح العقل،

القرآن ،وان تقسيم اللفظ عىل حقيقة

بينها؛ وال شك يف أن هذا التعارض

وبينا أنه الجماز يف
بصفات اهلل وأسامئهَّ ،
وجماز اصطالح مبتدع مل يعرفه اهل

( ((5انظر :ابن قيم اجلوزية :الصواعق املرسلة
يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة ،ص-241
242؛ الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن،
ج 2ص.255

أو تعارض النصوص الرشعية فيام

( ((5الب��ن تيمية بحث بعنوان (الرسالة
املدنية يف احلقيقة واملجاز) ضمن جمموعة
الفتاوى ،ج ،6ص374- 351؛ وبحث
بعنوان (احلقيقة واملجاز) ،ضمن جمموعة
الفتاوى ،ج ،20ص .499- 400
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مل يكن تعارض ًا حقيقي ًا؛ ألن الكتاب

وكذلك اآليات التي تتحدث عن

خيالف العقل أو يضاده ،وإنام الكالم

ضـوء حرية البرش يف الفعل وىف الرتك

الصحيحة .و -وبحسب املعتزلة -ال

إن املعنى الذي أراده املعتزلة من

والسنة الصحيحة منزهان عن كل ما

يف تشخيص الظاهر حسب املقاييس
ويؤو ل ما
بد أن يقدم العقل عىل النقل
ّ
توهم تعارضه أو تناقضه مع العقل من
نصوص الكتاب أو السنة ،عىل اعتبار

أن التكليف العقيل سابق عىل التكليف

الرشعي.

إنصبت تأويالت املعتزلة عىل

وأن اإلنسان خمري وليس مسري ًا .

وراء القول بنفي الصفات اخلربية

وبأن القرآن خملوق وكذلك بأن اهلل ال

يفعل أفعال العباد إنام كان يقصد منه
بالدرجة األوىل تنزيه الذات اإلهلية

واحلفاظ عىل نقاء عقيدة التوحيد ؛
ذلك أن املعتزلة رأوا يف القول برؤية

اآليات القرآنية التي تتحدث عن ذات

اهلل تعاىل التجسيم والتشبيه الذي

والقضاء والقدر ..وحاولوا يف تأويلهم

القرآن االعرتاف بوجود (قديم)

االتصاف بصفات املخلوقني ،فإذا كان

يف الذات اإلهلية يتناىف مع عقيدة

اهلل تعاىل وصفاته وأفعاله واملشيئة

لآليات القرآنية تنزيه الذات اإلهلية من

اهلل تعاىل يقول :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ
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القضاء والقدر واملشيئة أولوهـا يف

يستحيله العقل ،ويف القول بقدم

آخر غري اهلل ،وهي شبهة وثنية وتعدد
التوحيد .كذلك القول يف سائر

[سورة الفتح ،]10 :قالوا :إن تأويل

النصوص املتعلقة بالصفات أو غريها

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ [سورة

بظواهرها انخراط يف سلك املجسمة

وإنام كناية عن اهليمنة وامللك(.((5

الفهم الصحيح هلذه اآليات لوال

اليد هنا يعنى القوة وإن قوله تعاىل:

طه :]5 :ال يعنى اجللوس عىل العرش

( ((5الزخمرشي ،الكشاف ،ج ،2ص.530

التي يرى أهل التأويل أن األخذ

واملشبهة ،فكان املعتزلة أقرب إىل

بعض األخطاء التي انجروا إليها،

د .عيل احلواين

حينام أرسفوا يف اقتباس املصطلحات

يساحمكم أخالؤكم به ،وإن أردتم أن

املرتجم وإسقاطها عىل القرآن الكريم،

مل جتدوا شفيع ًا يشفع لكم يف حط

واملفاهيم العقلية من الفكر الفلسفي

وأخذهم من اآليات ما يناسب رأهيم
املسبق وما ال يوافق رأهيم قاموا
بتطويعه وتأويله وأكدوا ذلك الدليل

املنقول املؤول بدليل عقيل منطقي،
فال تكاد ترى مفرس ًا معتزلي ًا إ ّ
ال وقد

محل اآليات التي تتعارض مع أصول
َّ
مذهبه وعقيدته االعتزالية بحيث

يكون تفسريه بعيد ًا عن ظاهر اآلية

غاية البعد؛ لذلك نجد املعتزلة حينام

التزموا يف أبحاثهم الكالمية بالقول
بخلود أهل املعايص يف النار إذا
ماتوا بال توبة ،خصوا آيات الشفاعة

بأهل الطاعة دون العصاة وارتكبوا
التأويل يف آيات الشفاعة وأنكروا
وجود الشفاعة رغم ورود الروايات

اإلسالمية الصحيحة يف ذلك.

هذا الزخمرشي يف تفسري قوله تعاىل:

ﭽﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ [سورة
البقرة ]254 :يقول ":وال ُخ َّلة" :حتى

حيط عنكم ما يف ذمتكم من الواجب
الواجبات ألن الشفاعة ثمة يف زيادة

الفضل ال غري(.((5

لكن يمكن أن يقال :إن اآلية

بصدد نفي الشفاعة عن الكافرين
َ
أل جل أ نهّ م كفار ،وانقطاع صلتهم عن
اهلل سبحانه ،وهذا ال ينفي إثباهتا يف

حق غريهم بإذنه سبحانه كام يف اآلية

التالية :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﭼ [سورة البقرة ]255 :وأ ّما ّ
أن
حقيقة الشفاعة زيادة الفضل ال ّ
حط
الذنوب فهو حتميل لعقيدة االعتزال

عىل اآلية؛ َّ
ألن الشفاعة بمعنى زيادة
الفضل ال ُّ
حط الذنوب أمر ال يتصور

يف حق الكفار ألهنم ال يستحقون
الثواب فض ً
ال عن زيادته (.((5

( ((5الزخمرشي ،حممود بن عمر ،الكاشف عن
حقائق غوامض التنزيل وعيون االقاويل

يف وج��وه ال��ت��أوي��ل ،ج ،1ص ،299يف

تفسري اآلية 254 :من سورة البقرة.
( ((5يف القرآن آيات تنفي الشفاعة وبشكل
مطلق كام يف :البقرة ،254 :البقرة=،48 :
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2.2منهج الشيعة يف تأويل القرآن:

يبتني تفسري الشيعة اإلمامية للكتاب

ويعتمد منهج التفسري الروائي

األول :هو الروايات التفسريية

عن النبي واألئمة صلوات اهلل عليهم

احلكيم عىل ركنني أساسيني:

املأثورة عن النبي وآله صلوات اهلل

عليهم أمجعني.

بشكل أساس عىل الروايات التفسريية

أمجعني ،فالشيعة اإلمامية ال يعدّ ون

أئمة أهل البيت جمتهدين مستنبطني

والثاين :هو النظر العقيل أو االجتهاد

يعتمدون عىل أرائهم الشخصية وإنام

وبحسب التطور التارخيي ،مر

التفسري والعقيدة واالحكام إ ّ
ال ما وصل

واالستنباط.

التفسري الشيعي للقرآن الكريم يف

مرحلتني أساسيتني:

املرحلة األوىل :هي مرحلة املأثور

وغريب القرآن وتبيني ألفاظه ومتتد إىل
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القرن الرابع اهلجري.

=وفيه آيات تثبتها بعض اإلثبات ،كام يف:
السجدة ،3 :واألنعام ،51 :الزمر،44 :
البقرة ،255 :يونس ،3 :األنبياء،28 :
الزخرف ،86 :و مريم ،87 :طه ،110-
سبا ،23 :النجم ،26 :فهذه اآليات تثبت
الشفاعة بال ريب ،غري أن بعضها تثبتها
بنحو األصالة هلل وحده من غري رشيك،
و بعضها تثبتها لغريه بإذنه و ارتضائه،
فتكون النسبة بني اآليات النافية عن غريه
واملثبتة له تعاىل باالختصاص و لغريه
بارتضائه ،هي أن يثبت نحو من الشفاعة
لغريه بأذنه ومشيئته ،انظر :الطباطبائي،
امليزان يف تفسري القرآن ،ج.157 ،1

يعتقدون أهنم ال يذكرون يف جمال
إليهم عن النبي بطريقهم اخلاص،
فإن ما يذكرونه هو علوم توارثوها عن

رسول اهلل.

إن هذا املنحى لدى الشيعة هو

متسك منهم بأحاديث النبي التي

أرجع األمة فيها إىل أهل البيت يف
تأويل القرآن ،وهي أحاديث كثرية

أمهها احلديث املتواتر عند الفريقني
املعروف بحديث الثقلني( ،((5وحديث

األمان

(((6

،

وحديث

السفينة

(((6

،

( ((5ال�ت�رم���ذي ،حم��م��د ب��ن ع��ي��س��ى ،سنن
الرتمذي ،ج ،2ص.208

( ((6احلاكم ،املستدرك ،ص ،3ص.149
( ((6احلاكم ،املستدرك ،ج ،2ص.343

د .عيل احلواين

وحديث احلق( ،((6وحديث القرآن(،((6

لقد عمل مفرسو الشيعة عىل تدوين

واملرويات الشيعية تثبت أن للقرآن

طريق أهل البيت ،وألفوا كتبهم

وغريها من األحاديث الصحيحة.

ظاهر ًا وباطن ًا ،وأن األئمة يعلمون ظاهر

القرآن وباطنه ،وأهنم الراسخون يف
العلم وأهنم يعلمون تأويله(.((6

تفسري القرآن املروي عن النبي وعن
يف هذا املضامر ،وهي كثرية ،ولكن مع

األسف فهي عىل كثرهتا مل يصل إلينا

منها إ ّ
ال القليل ،وأشهر التفاسري الروائية

إن اختصاص أهل البيت بعلم

املوجودة بني أيدينا اليوم ،تفسري عيل

وحديث ًا ،يقول الشهرستاين يف تفسريه:

 ،)307وتفسري العيايش(ت،)329 :

الكتاب أمر أمجع عليه املسلمون قدي ًام
ولقد كانت الصحابة متفقني عىل أن

علم القرآن خمصوص بأهل البيت،((6(
فاستثناء القرآن بالتخصيص دليل عىل

إمجاعهم بأن القرآن وعلمه ،وتنزيله
وتأويله خمصوص هبم.

( ((6تاريخ بغداد ،ج ،14ص321؛ وسنن
الرتمذي ،ج ،5ص ،279واحلديث هو
(ع�لي مع احل��ق واحل��ق مع عيل ي��دور معه
حيثام دار).
( ((6احلاكم يف املستدرك ،ج ،3ص،124
واحلديث هو (عيل مع القرآن والقرآن مع
عيل احلوض).
عيل ولن يفرتقا حتى يردا َّ
( ((6الصفار ،حممد بن احلسن بن فروخ ،بصائر
ال��درج��ات ،ص216؛ العيايش ،تفسري
العيايش ،ج ،1ص ،12ج ،1ص.49
( ((6الشهرستاين ،حممد بن عبد الكريم ،مفاتيح
االرسار ومصابيح ،ج ،1ص.199

بن ابراهيم األشعري القمي(ت:
وتفسري فرات بن ابراهيم الكويف(ت:

.((6()300

واملتبحر يف كلامهتم يلحظ بجالء

مواقفهم الرصحية يف بيان منهجية التعامل

مع القـرآن الكـريم وطـرق تفسريه
وتأويله( ،((6ومـوقفهم مـن اجلـرأة علـى

( ((6غري أن هذه التفاسري الروائية مل تصل الينا
إال مبتورة ،وقد اسقط من بعضها االسانيد،
ومنها ما هو مضاف اليه ومنسوب اىل
مؤلفيها ،أن��ظ��ر :معرفة ،حممد ه��ادي،
التفسري واملفرسون اجلزء الثاين.
( ((6ولعل خطبة اإلم��ام عيل بالتفسري
وأقسامه املختلفة ،من أوضح الشواهد
عىل ذلك فعليه الرجوع إىل اخلطبة املروية
عنه حول القرآن وأقسام تفسريه يف رشح
هنج البالغة :ج ،1ص .19وقد رواها
القمي يف أول كتابه :ج ،1ص.10- 5
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تـأويل الكتـاب بغري علم ،وروايـاهتم

بني املنزلتني ،كام عملوا عىل تأويل

لإلستحسان وما شاكله -كثرة ورصحية.

العقل يف تنزيه الباري عز وجل عن كل

يف ذم التفسري بالرأي -وهـو ما خضع
لقد حتمل األئمة وأتباعهم مسؤولية

الصفات التي ال تليق بوحدانيته من

القرآن حينام يتعرض لشبهات املالحدة

ومن النامذج الرائعة املتقدمة يف

الدعوة إىل العقائد احلقة ،والدفاع عن
والدهريني وغري املسلمني ،والتيارات

الفكرية والعقدية الفاسدة الغريبة

عن طبيعة اإلسالم ،كعقيدة اجلرب،
والتفويض ،والقول بالقدر وغريها.

فقد رفض االئمة اجلرب والتفويض

واختاروا قوال وسطا ،عربوا عنه باملنزلة
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متشابه القرآن بام ينسجم مع بداهة

=وأورده���ا البحراين يف تفسريه :ج،1
ص .23وإليك مستهل اخلطبة( :ولقد
علم املستحفظون من أمة حممد أنه قال:
إين وأهل بيتي مطهرون ،فال تسبقوهم
فتضلوا ،وال تتخلفوا عنهم فتزلوا ،وال
ختالفوهم فتجهلوا ،وال تعلموهم فإهنم
أعلم منكم .ه��م أعلم ال��ن��اس ك��ب��ار ًا،
وأحلم الناس صغار ًا فاتبعوا احلق وأهله
حيث ك��ان -إىل أن ق��ال -فالقرآن منه
ناسخ ومنسوخ ،ومنه حمكم ومتشابه،
ومنه خ��اص وع���ام )..إىل آخ��ر ما ذكر
من أقسام ،وأعطى كل قسم مثاالً من
القرآن .واخلطبة جديرة باملطالعة ،وهي
من خطبه اجلليلة.

تشبيه وجسامنية وحلول ..إلخ.

التفسري والتأويل التي يراد هبا تنزيه

عقيدة التوحيد ،ما كتبه أهل البرصة

إىل اإلمام احلسني يسألونه عن
(الصمد) .فكتب إليهم( :بسم اهلل
الرمحن الرحيم ،أما بعد :فال ختوضوا

يف القرآن وال جتادلوا فيه بغري علم،

فقد سمعت جدي رسول اهلل يقول:

من قال يف القرآن بغري علم ،فليتبوأ
مقعده من النار ،وإن اهلل سبحانه قد

فرس الصمد ،فقال :ﭽﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭼ ثم فرسه فقال :ﭽﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭼ .مل يلد :مل خيرج منه
يشء كثيف كالولد ،وسائر األشياء

الكثيفة التي خترج من املخلوقني ،وال
يشء لطيف كالنفس ،وال ينشعب منه
كالسنة والنوم واخلطرة
البداوات،
ِّ

د .عيل احلواين

واهلم واحلزن والبهجة والضحك

زعم أن اهلل فوق العرش فقد صيرَّ اهلل
حممو ً
ال ولزمه أن اليشء الذي حيمله

خيرج منه يشء ،وأن يتولد منه يشء

عىل يشء ،أو خيلو منه يشء ،أو يشغل به

والبكاء واخلوف والرجاء والرغبة
والسأمة واجلوع والشبع .تعاىل أن

كثيف أو لطيف ..بل هو اهلل الصمد

أقوى منه ،ومن زعم أن اهلل يف يشء ،أو
يشء فقد وصفه بصفة املخلوقني؛ واهلل

الذي ال من يشء ،وال يف يشء وال عىل

خالق كل يشء ،ال يقاس بالقياس ،وال

األشياء بقدرته ،يتالشى ما خلق

يشتغل به مكان)(.((6

يشء .مبدع األشياء وخالقها ،ومنيشء
للفناء بمشيئته ،ويبقى ما خلق للبقاء
بعلمه ،فذلكم اهلل الصمد الذي مل يلد

ُي َش َّبه بالناس ،ال خيلو منه مكان ،وال
ويف نقاش اإلمام عيل بن موسى

الرضا مع أيب قرة املحدث .حينام

ومل يولد ،عامل الغيب والشهادة الكبري

قال( :إنا روينا أن اهلل عز وجل قسم

لقد استلهم اإلمام العقيدة

فقال أبو احلسن الرضا :فمن املب ّلغ

املحكمة ،ونزهه سبحانه عن املادة

واإلنس :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

املتعال) (.((6

الصافية يف التوحيد من هذه اآليات

وآثارها ،ونفى عنه اجلهة بقوله( :وال

يف يشء وال عىل يشء) ونزهه عن كل
احلاالت التي تعرض ملخلوقاته ،كالنوم

والغضب والضحك ..وغريها.

ويروي الشيعة اإلمامية عن اإلمام

جعفر بن حممد الصادق قوله( :من
( ((6ال��ص��دوق ،حممد بن عيل بن احلسني،
التوحيد ،ص.56

ملوسى الكالم وملحمد الرؤية،
عن اهلل عز وجل إىل الثقلني اجلن

ﭩ ﭪﭼ ،و ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﭼ [سورة طه ،]110 :و ﭽ ﭡ
ﭢ ﭣﭼ أليس

حممد ًا ؟.

( ((6الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف ،ج-1
كتاب التوحيد باب العرش والكريس،
ح��دي��ث 7وب���اب احل��رك��ة واالن��ت��ق��ال،
حديث9 ،3؛ الصدوق ،التوحيد ،باب
نفي املكان والزمان واحلركة عنه تعاىل،
ح.10 ،9 ،12
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قال :بىل ،قال :فكيف جييء رجل

للقرآن ّ
كذ بت هبا.((7( )..

عند اهلل وأنه يدعوهم إىل اهلل بأمر اهلل

قوله سبحانه :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

إىل اخللق مجيع ًا فيخربهم أنه جاء من
ويقول :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ...ﭼ،

ثم يقول :أنا رأيته بعيني وأحطت
به عل ًام وهو عىل صورة البرش!؟.

أما تستحون؟ .ما قدرت الزنادقة
أن ترميه هبذا ،أن يكون يأيت عن اهلل
بيشء ثم يأيت بخالفه من وجه آخر.

قال الراوي :فإنه يقول :ﭽ ﮍ ﮎ

ﮒ ﮓ ﭼ [سورة طه ،]81 :وما
هو املراد من غضب اهلل؟ .فأجاب:

(طرده وعقابه)( ،((7فقد فرس اإلمام
الغضب اإلهلي بمظهر من مظاهره وهو
الطرد والعقاب ،فالصفات اخلربية جتري

عىل اهلل سبحانه ال عىل نحو احلقيقة وإنام

جمردة عن لوازم املادة واجلسم.

ﮏ ﮐﭼ [سورة النجم ]13 :فقال

وقد يتسع مفهوم التفسري عند

يدل عىل ما رأى حيث قال :ﭽ ﮂ

والتفاصيل املتعلقة بظواهر القرآن وهو

أبو احلسن :إن بعد هذه اآلية ما

أهل البيت ليشمل حتديد املصاديق

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ [سورة النجم:

املعرب عنه بـ(البطن).

رأت عيناه .ثم أخرب بام رأى فقال:

التأويل املذهبي أو الطائفي للروايات

 ]11يقول :ما ّ
كذ ب حممد ما

ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ [سورة
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وقد سئل اإلمام الباقر عن معنى

النجم ،]18 :فآيات اهلل عز وجل غري

اهلل وقد قال :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ،
فإذا رأته األبصار ،فقد أحاطت به

العلم ،ووقعت املعرفة .فقال أبو
ّ
فتكذ ب بالروايات؟ .فقال أبو
قرة:

احلسن :إذا كانت الروايات خمالفة

وقد حياول البعض أن يلصق هتمة

املأثورة عن أئمة أهل البيت مدعي ًا

أهنا خترج القرآن عن إطالقه وعامليته
وجتعله منحرص ًا يف عيل وولده ويف

شيعتهم ،و قد يندفع البعض اآلخر
( ((7ال��ص��دوق ،حممد ب��ن ع�لي ب��ن احلسني،
التوحيد ،ص.112- 111
( ((7الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف ،ج،1
ص.133

د .عيل احلواين

بروح العصبية ويلصق هتمة (الباطنية)

آخر ،وسبب النزول ال خيصص املفهوم

بوجود مثل هذه الروايات يف تفسريهم

فالتأويل والباطن عند الشيعة اإلمامية

للتأويل الشيعي اإلمامي ،متذرع ًا
املأثور(.((7

العام لآلية.

ليس تفسري ًا باطني ًا يلغي التفسري الظاهر،

ولكن هؤالء القائلني مل يقفوا عىل

حجيته ،و الباطن
وإنام الظاهر باق عىل ِّ

فهم مل يفرقوا بني التفسري والتطبيق ،وبني

بحال من األحوال مع تفسريات الباطنية

املنهج التفسريي لدى أهل البيت،
التأويل والتنزيل .فإن ما ورد فيهم

عىل قسمني:

األول :الروايات التفسريية املرتبطة

بأسباب نزول اآليات الواردة يف

شأهنم.

تأو هلا األئمة
الثاين :اآليات التي َّ

بفضائلهم ومثالب أعدائهم ،وهذا

التأويل من باب التطبيق واجلري

متولد من الظاهر وهو يف طوله وال يلتقي

التي ترفض األخذ بالظاهر.

ومن يراجع كلامت األئمة

يرى أهنم كانوا يقفون بحزم أمام كل
التأويالت املذهبية التي تيسء إىل فهم

القرآن الكريم وحتاول تسخري النص

انتصار ًا آلراء ومذاهب خاصة.

وأما التأويالت التي يراد منها

إثبات األصول الصحيحة والعقائد

يف املصداق ،أو إشارة إىل املصداق

احلقة املستندة إىل دليل صحيح فال

فإن إرادة املعنى ال تنايف إرادة معنى

يرفضون الكثري من التأويالت التي

األمثل ،وهذا التأويل ال ينايف التفسري،

( ((7انظر أق��وال ابن تيمية ،تقي الدين امحد،
التفسري ال��ك��ب�ير ،ج ،1ص49- 46؛
القفاري ،نارص ،أصول مذهب الشيعة،
ج ،1ص151؛ الذهبي ،حممد حسني،
التفسري وامل��ف�سرون ،ج ،2ص32- 27
وص.41

يامنعون من قبوهلا واألخذ هبا ،كام كانوا
ال تستند إىل أي دليل واضح خاصة

بعض التأويالت الفلسفية والصوفية
وتأويالت الفرق الباطنية والغالة.

وأما الدراسات اللغوية لغريب

القرآن يف هذه املرحلة ،فقد ظهرت يف
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وقت مبكر عند أوائل الشيعة( ،((7وأما

املرحلة الثانية :التفسري العلمي

أن أقدم تأليف هو كتاب (جماز القرآن)

والرتاكيب التي وردت بصور املجاز

ظهور املجاز يف التفسري الشيعي فالظاهر
الفراء حييى بن زياد بن عبد
لشيخ النحاة ّ
اهلل الديلمي الكويف(ت .((7()207 :ثم

كتاب (جماز القرآن) للمراغي الذي

يقول النجايش عنه :كان وجيه ًا يف النحو

واللغة ببغداد ،حسن احلفظ ،صحيح
الرواية فيام نعلمه ،ثم ذكر كتبه وقال:

كتاب (ذكر املجاز من القرآن)(.((7

والكناية واالستعارة .وقد بدأت هذه
املرحلة يف أواخر القرن الرابع وأوائل

القرن اخلامس؛ ولعل أول تفسري ظهر

بالطابع العلمي االجتهادي هو للرشيف

الريض املوسوم بـ (حقائق التأويل
يف متشابه التنزيل)( ،((7ثم كتاباه

(تلخيص البيان عن جمازات القرآن)

وبام أن حركة املجاز العامة مل تأخذ

و(املجازات النبوية) ،اللذان قال عنهام:
(إهنام عرينان مل ُأسبق إىل قرع باهبام)(،((7

املتقدمة يقرتب من بيان ألفاظ القرآن إىل

وتارخيية كبرية ألهنا متثل قفزة يف

شكلها النهائي حتى القرن الرابع

اهلجري فإن املجاز يف هذه املرحلة
حد كبري وإن عرب عنه باملجاز كام يبدو.
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االجتهادي ،وتفسري غريب اجلمل

( ((7ولعل من أق��دم ما ُأ َّل��ف يف هذا املجال
كتاب (غريب القرآن) ألب��ان بن تغلب
بن رياح البكري(ت )141 :من أصحاب
عيل بن احلسني ،والباقر والصادق،
و(غ��ري��ب ال��ق��رآن) أليب روق عطية بن
احلارث اهلمداين الكويف التابعي.
( ((7الطهراين ،آغابزرك ،الذريعة إىل تصانيف
الشيعة ،ج ،17ص ،351برقم.1567
( ((7انظر :النجايش ،ابو العباس امحد بن عيل،
الرجال ،ج ،319 ،2برقم.1054

وتعترب هذه املؤلفات ذات قيمة علمية
استعامل املجاز يف جمال التأويل لدى
الشيعة اإلمامية وبداية باب جديد يف

التفسري االجتهادي والتأويل العقيل ،ثم

من بعده السيد املرتىض يف أماليه

املوسوم بـ (الغرر والدرر) ،ثم تلميذه
( ((7السبحاين ،جعفر ،مفاهيم قرآنية ،ج،10
ص.431
( ((7الرشيف ال��ريض ،اب��و احلسن حممد بن
احلسني ،تلخيص البيان يف جمازات القرآن،
ص ،77يف ترمجة املؤلف.

د .عيل احلواين

الطويس فـي تفسريه (التبيان) ،وتاله

أكثر مما يعلمه قالبه الظاهر ،وأن

3.3منهج املتصوفة يف تأويل القرآن:

مستوى رفيع عىل أسلوب النظر الديني

الطربيس يف (جممع البيان).

تأويالت الصوفية والعرفاء من

أنواع التأويل الرمزي واإلشاري ،الذي

ال يقف عند املعنى الظاهر ودالالته

املستقرة يف احلقيقة أو املجاز ،بل
يتجاوز ذلك إىل الشهود واملعرفة القلبية
التي قوامها الوجد والذوق والرياضة

الروحية ،فربام يسرتسل بعض الصوفية
يف تأويالته التي تكون أشبه باملطالب
الشعرية واألدبية أو الفلسفية املستوحاة

من نسج اخليال بعيد ًا عن املنطق وظاهر
اللغة وأساليبها من غري أن يستدل عليها

بدليل.

احلقائق املخصصة فيه للعلامء حتلق يف

لعامة املسلمني(.((7

وينقسم املتصوفة من جهة االعتقاد

عىل ثالثة اقسام ،السلفية :وهم الزهاد
الذين ساروا عىل العقيدة السلفية،

واالشعرية ،وهم الذين سلكوا طريق ايب

احلسن االشعري ،واحللولية واالحتادية،
وهم الذين يقولون باحللول واالحتاد يف
الوجود( ،((7ويعتقد املتصوفة أن كل

آية هلا ظاهر يدرك من خالل الدالالت

الوضعية واإلستعاملية يف اللغة ،وهلا

باطن يدركونه بنفوسهم وهو معنى
يكون خارج ًا عن النظام اللغوي العام

وتفسري القرآن عن طريق التأويل

ولغة التخاطب والتحاور ،وهو ما

التصوف نفسه ،فقبل اإلقدام عىل

وهو علم ما يف القرآن من أرسار عن

الصويف يبلغ من القدم ما يبلغه
تفسري القرآن بطريق التصوف يف

جمموعة كبرية من السياق املتصل
املرتب ترتيب ًا منهجي ًا ،استقرب يف
الدوائر املعنية بتصيد املذاهب الباطنية

عقيدة أن القرآن حيتوي يف طياته عىل

يسمونه باإلهلام أو علم (اإلشارة)
طريق العمل به ،ويعدوهنا الطريقة املثىل
ويطلقون عليها منهج أو مذهب (أهل

( ((7جولد تسهري :مذاهب التفسري اإلسالمي،
ص.190
( ((7مفهوم التصوف وأن��واع��ه يف امل��ي��زان
الرشعي ،ص ،1ص.43
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الصفوة) يف املستنبطات الصحيحة يف

وينظر الكثري من العلامء إىل هذا

التفسري قول أحد الصوفية وهو أبو

للظاهر عن ظاهره ،وإنام هي معان

فهم القرآن ،ينقل صاحب كتاب قصة
الرساج الطويس يف كتابه ال ُّلمع:
النرص
ّ

(املستنبطات :ما استنبط أهل الفهم من
املحققني باملوافقة لكتاب اهلل عز وجل،

يمكن اجلمع بينها وبني املعنى الظاهر،
أو أن كالم الصوفية ليس تفسري ًا وإنام
هي مواجيد جيدوهنا عند التالوة

(((8

ظاهر ًا وباطن ًا ،واملتابعة لرسول اهلل

أو من قبيل اإلشارات أو النظري يذكر

وبواطنهم .فلام عملوا ما علموا من

اآليات ،إشارات خفية تظهر ألرباب

ظاهر ًا وباطن ًا ،والعمل هبا بظواهرهم
ورثهم اهلل تعاىل علم ما مل يعلموه،
ذلك َّ
وهو علم اإلشارة وعلم املواريث
واألعامل التي يكشف اهلل تعاىل لقلوب
أصفيائه من املعاين املذخورة واللطائف

واألرسار املخزونة ،وغرائب العلوم

وطرائف احلكم ،يف معاين القرآن،
ومعاين أخبار رسول اهلل عليه الصالة

والسالم ،من حيث أحواهلم وأوقاهتم
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اللون من التأويل بأنه ليس طرح ًا

وصفاء أذكارهم .وقال اهلل تعاىل:
ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﭼ [سورة حممد .!]24 :وقال
النبي عليه الصالة والسالم" :من عمل

ورثه اهلل تعاىل ما مل يعلم"(.((8
بام علم َّ

( ((8الرشبايص ،امحد ،قصة التفسري ،ص.90

بالنظري ،بعبارة أخرى ما يظهر من
السلوك ،يمكن التوفيق بينها وبني

املعنى الظاهر ،حتى أن حميي الدين ابن
عريب رصح يف تفسريه -بعد أن أتى عىل

ذكر معاين حد القرآن ومطلعه وباطنه-

أن قصده ال يتعلق بظواهر القرآن .قال:
(فرأيت أن ُأع ّلق بعض ما يسنح يل يف
األوقات من أرسار حقائق البطون

وأنوار شوارق املطلعات ،دون ما يتعلق
بالظواهر واحلدود فإنه قد عني هلا حد

حمدود)

(((8

.

( ((8ال��زرك�شي :ال�بره��ان يف علوم ال��ق��رآن،
ج ،2ص ،170مصدر سابق؛ السيوطي،
االتقان يف علوم القرآن ،ج ،2ص.185
( ((8ابن عريب ،ابو عبد اهلل حميي الدين حممد،
تفسري ابن عريب ،ج ،1ص.6

د .عيل احلواين

يعدُّ تفسري التسرتي أنموذجا ملا

أول آيات القرآن عىل
ابن عريب الذي َّ

عىل التكامل بني املعنى احلريف واملعنى

سبحانه :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

آل اليه التفسري الصويف الذي حيرص

االشاري ،فلقد كان تفسري التسرتي

يشتمل عىل ذكر الظاهر اىل جانب الرموز
واالشارات أو اللطائف ،مع اعطاء
االولوية للمعنى الرمزي االشاري عىل

وجه ال دليل عليه ،ففي تفسريه لقوله

ﭠ ﭡ ﭢﭼ [سورة الرمحن-19 :

 ،]20قالَ ( :م َر َج ا ْل َب ْح َر ْي ِن بحر اهليوىل
اجلسامنية الذي هو امللح األجاج و بحر
الروح املجرد الذي هو العذب الفرات
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َي ْلت َِق ِ
يان يف الوجود اإلنساين ﭽ ﭟ

ﮛ ﮜ ﮝ..ﭼ يقول( :أول بيت

يف صفاء األرواح املجردة و لطافتها و ال

هذا هو الظاهر .وباطنها الرسول يؤمن

ﭽ ﭡ ﭢﭼ ال يتجاوز حدّ مها حدّ ه

من آل عمران ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

وضع للناس بيت اهلل عزوجل بمكة،

به من اثبت اهلل يف قلبه التوحيد من
الناس)(.((8

ولكن مع هذا يبقى أن هناك من

التأويالت أو اإلشارات ما ال يلتقي

مع الظاهر بحال وإنام هي تأويالت
مذهبية باطنية ،وال نكاد نرى مفرسا

صوفيا واحد مل يتأثر بالباطنية ،واالمثلة

عىل ذلك الحتىص ،كام هو يف بعض
التأويالت املنسوبة لشيخ الصوفية

( ((8التسرتي ،أب��و حممد سهل بن عبد اللهّ،
تفسري التسرتي ،ص.50

ﭠﭼ هو النفس احليوانية التي ليست
يف كدورة األجساد اهليوالنية و كثافتها

فيغلب عىل اآلخر بخاصيته فال الروح

جيرد البدن و يمزج به و جيعله من جنسه
ّ
و ال البدن جيمد الروح و جيعله ماديا،

سبحان خالق اخللق القادر عىل ما
يشاء)(.((8

اخلامتة:

مفهوم التأويل كغريه من املفاهيم

احلية يتفاعل مع االنساق املعرفية
ويتلون بألواهنا ويأخذ شكلها ،وكأنه

( ((8ابن عريب ،ابو عبد اهلل حميي الدين حممد،
تفسري ابن عريب ،ج ،2ص.303
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مفهوم التأويل يف مراحله وتطوراته التارخيية

خيلع عن نفسه ثوبا ويكتيس بآخر جديد

له دالالت جديدة ،ليستقر أخريا عند

مرادفا للتفسري الذي بدأ مندرجا يف

اىل معنى حمتمل.

تبعا لتطور العلوم واملعارف ،فلقد بدأ
علم احلديث ،وال يتعدى بيان شأن
النزول والوجوه األدبية لآلية وتفسري

آية بأخرى ،وقد استمد هذا املنهج

رشعيته من عوامل ثقافية أبعدت
حركة التفسري والتأويل يف مراحلها

األوىل عن معطيات العقل وأهم هذه
العوامل هو حترج السلف عن اخلوض

يف املحكم واملتشابه ،وحتريم السلطة

للبحث العلمي مما فسح املجال لترسب
االرسائيليات املثقلة بعقيدة التجسيم
والتشبيه واجلرب اىل التفسري واحلديث.

إن التعاطي مع متشابه القرآن

غالبا ما يقتيض رصف ظاهر لفظ اآلية
اىل بعض معانيه دون بعض ،خضوعا

حلكم العقل ،مما أثار حفيظة العلامء
التقليديني ،فلم يرتددوا يف ذم التأويل،

واعتربوه خروجا عن رسوم التفسري،

وسببا للفرقة ومتزيق كيان االمة،
فاكتسبت لفظة التأويل طابعا سلبيا يف
تلك الفرتة ،إال أننا نلحظ أن هذا حمض

تربير يراد به حفظ قداسة السلف.

لقد تنوعت مناهج التأويل عند

لقد بدأت ارهاصات املنهج العقيل

املذاهب االسالمية ألجل التدليل عىل

عرص التابعني بعد أن راع بعضهم انتشار

قوة التأويل العقيل وسيلة لتأويل آيات

عىل يد بعض الصحابة وأصبح ناشط ًا يف
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االصوليني بأنه رصف اللفظ عن ظاهرة

عقيدة التجسيم والتشبيه والقدر ،فانطلق

مفهوم التأويل ليمر يف حركة ذهنية نحو

النص ويترسب اىل جمال البحث يف متشابه
القرآن ،ومنذ ذلك الوقت صار التأويل
منافسا للتفسري ومغايرا له ،وباتساع

جماالت التأويل وتطبيقاته أصبحت

صحة العقيدة ،فاختذ االمامية واملعتزلة
الصفات اخلربية ،فيام مجع االشاعرة بني
املنهج العقيل والفكر السلفي وأثبتوا

الصفات بال تشبيه وال كيف ،ونأوا
بأنفسهم عن مجاعة املؤولة ووصفوهم

باملعطلة...

فحوى البحث
قدمت السيدة املرتمجة هلذا البحث القيّم مبقدمة وضحت فيها
فحوى البحث ،جاء فيها-:
سعى (سيلز) يف نقله ملقاربة سور القرآن الكريم ،اىل دعوة
القاريء االجنليزي اىل تأمل هالة الوجدان العاطفي والتفكري
الروحاني ألوائل السور اليت نزلت من القرآن الكريم .تلك السور،
حسب آراء (سيلز) ،ماهي اال دليل واضح على عظمة القرآن
الكريم .وتتجسد لنا هذه العظمة من خالل ثالث ركائز أساسية
هي :الصوت القرآني ،والروح اإلهلية ،واجلنس (املذكر واملؤنث).
وحياول املؤلف ،من خالل هذه املفاهيم الثالثة ،استحضار قلب
القرآن الذي حيمل يف داخله مزيج األلفة والعظمة االهلية يف طرحه
النبوءات و يف تصويره فكرة اخللق و يوم احلساب.
هذا املزيج الذي أخذ يتالشى تدرجييا يف العديد من الرتمجات.
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بعيدا عن املؤثرات احلسية ،ثمة

بالرباهني الدالة عىل قوته املطلقة و مجاله.

 Sound of Quranحيث أن أي

املعنى يف القرآن الكريم نجدها لدى

خاصية مميزة لدى سامع صوت القرآن

شخص يميز اللغة العربية سيتعرف
عىل ذلك الصوت عند سامعه .ناقش
مفرسو القرآن الكريم ولعدة قرون القوة
املطلقة و اجلامل األخاذ لذلك الصوت

والذي يطلقون عليه مصطلح "نظم"
القرآن( ،)1أي تأليفه او بمعنى أدق و

الرتكيز عىل الفهم القرآين للروح

 .Spiritو ثمة ايضا الكثري من النقاش
حول فكرة الروح يف القرآن الكريم يف

كلتا التفسريات القديمة و اجلديدة،
و هذه املقاربات ما هي اال حماوالت

لتعريف الروح عىل أهنا كينونة مستقلة

أغنى «الصوت القرآين» .و بدوره ،فإن

بحد ذاهتا –كجربيل ،أو أي مالك

يف «اإلعجاز القرآين» و الذي يعد ايضا

الروح القرآنية تقف صامدة كأدوات

نظم القرآن هو أحد املفاهيم الرئيسية

خاصية معيارية لتفسري القرآن .وقلة من
التفسريات قد قدمت عن كيفية عمل هذا
الصوت عىل الرغم من وجود تاريخ غني
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ثمة عالقة قوية ما بني الصوت و

( )1نظم ال��ق��رآن :إن نظرية النظم من أهم
النظريات يف البالغة العربية ،ومعناه
ال��ت��أل��ي��ف ،ومعنى النظم يف اصطالح
البالغيني والنقاد (تنسيق داللة األلفاظ
وتالقي معانيها بام تقوم عليه من معاين
النحو واملوضوعة يف أماكنها عىل الوضع
الذي يقتضيه العقل) .و يعد «نظم القرآن»
أعىل مراتب البالغة والفصاحة والبيان-
أنظر كتاب (دالئل اإلعجاز) لعبد القاهر
اجلرجاين ،ص.84

آخر ،أو أي كيان حمدد .ونجد أن لغة
و هذه االدوات تقف بحد ذاهتا كروح

مستقلة .فالقرآن الكريم يستدعي
الروح يف حلظات تاليش احلد الفاصل

الذي جيمع بني الكيانات املنفصلة.

ويف حني أن مفهوم الروح متعدد

األوجه وبعيد املنال ،كذلك هي

الوسائل التي ينطق من خالهلا القرآن
الكريم مفاهيمه الروحية .يتوضح لنا
جانب النطق يف القرآن الكريم عرب

مفهوم التشكيالت الصوتية) Sound
 Figuresألوان البديع الصويت :اجلناس،

ترمجة :فرح عباس غايل ابو التمن

السجع ،الرتصيع ،حماكاة االصوات..
الخ)((( ،فالتشكيالت الصوتية هي

((( التشكيالت الصوتية -الوان البديع الصويت
:Sound Figures
اجلناس  :alliterationهو عندما تكون
أصوات األحرف االوىل الساكنة يف لفظني
او اكثر متشاهبة وتلفظ بشكل متقارب
سوي ًا قوله تعاىل يف (سورة البقرة) :ﭽﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ .فنرى اجلناس بني
لفظتي (دعوة) و (الداع).
ال��س��ج��ع  :assonanceه��و ت��واف��ق
ِ
الفاصلتني يف فِ ْقرتني أو أكثر يف احلرف
األخري أو هو توافق أواخر فواصل اجلمل
[الكلمة األخرية يف الفقرة] قوله تعاىل يف
(س��ورة الغاشية) :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ .فالتقاب ُل يف ك َِل ِ
ت
ُ
ماَ
الح ُظ فيه االتفاق يف األوزان
الفقرتني ُي َ
ويف احلرف األخري.
ّ
إن –إِ َل ْينَا –إِ َيابهَ ُ ْم –ثم.
ِ
َّ
إن – َع َل ْينَا –ح َسابهَ ُ ْم.
��م» فهي بمثابة املشرتك بني
أ ّم��ا كلمة « ُث َّ

الفقرتني.
الرتصيع  :Inlayمن نعوت الوزن وهو أن
يتوخى فيه تصيري مقاطع األجزاء يف البيت
عىل سجع أو شبيه به ،أو من جنس واحد
يف الترصيف ،ومثال الرتصيع من القرآن
الكريم ،قوله تعاىل يف (سورة االنفطار):
ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ
(االبرار) و (الفجار).

مفهوم بالغ اإلتقان يأخذ طوره يف
التطور داخل بعض السور تطورا ضمن
البنية الداخلية ))Intratextually

للسورة الواحدةو قد يتطورما بني سورة
و اخرى  ))Intertextuallyقد ال تقع
احداها مبارشة بعد األخرى يف النسخة

الورقية للقرآن .و ليس علينا أن نبذل أي

جهد إلعطاء الروح تعريفا خاصا هبا،
فهي تتعدى أي نطاق أو أي تعريف أو
حتديد .ولكن جيب توضيح كيف يمكن

لسور القرآن الكريم عرب فكرة الروح أن

تستفزنا لنسأل العديد من االسئلة العميقة
عن اللحظات الفاصلة يف حياة األنسان
(البداية  ،Originو النهاية  ،Endو منبع
االنسجام cons o
�������������
االص���وات،
���������
تناغم
وهوتكرار لألصوات الساكنة
:nance
ٌ
األخ��ي�رة للمقطع اللفظي كلمتني يف
قوله تعاىل يف (س��ورة الصف) :ﭽ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ،
(تقولون) و (تفعلون).
حماكاة االص��وات :onomatopoeia
ال��ت��ن��اس��ب ب�ين احي���اء ال��ص��وت و معنى
الكلمةقوله تعاىل يف (س��ورة اإلنسان):
ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ ،حيث يوحي
لفظ السلسبيل بالسالسة والسهولة ويرس
االستساغة.
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املعرفة )Source of Knowledge

تتداخل الواحدة مع األخرى تداخال

بتلك األسئلة من خالل سنوات طويلة

السجدة) تبتدئ بالتحدث عن نبوة

بطريقة تتحدى هبا كل مستمع لينشغل

من العمل و التأمل.

حممد (آية  ،)3- 1ومن ثم تنتقل فجأة

و حتدث تشكيالت الصوت القرآين

اىل اخللق ونفخ الروح (آية  ،)9- 4ومن

 Prophecyو اخللق  Creationو يوم

 :)11-10ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

بالتوافق مع ثالث حلظات (النبوءة

احلساب ،)The Day of Reckoning

و تلك هي حلظات فاصلة ،و نقاط اتصال
ما بني العوامل الوقتية -الدنيا و اخلالدة)

والتي تنتقل فيها بنية اللغة (مع وجود
الوقتية املبنية فيها) عرب االتصال مع عامل

ما وراء الوقتية .و يف كل حلظة من هذه

اللحظات يستدعي القرآن الكريم فيها
فكرة الروح(((.

و عىل الرغم من أن هذه الثالث

حلظات يف تسلسل وقتي منفصل اال اهنا
102

بالغيا و سمعيا .فمثال نجد(سورة

((( وردت كلمة الروح أكثر من اثنتي عرشة
م��رة يف القرآن الكريم .و يستعرض الـ
 O'Shaughnessyعرشين مثاال هلا مع
ترمجتهاT. O'Shaughnessy ،The .
Development of the Meaning
of Spirit in the Koran (Rome:
Pont. InstitutumOreientatali.umStudiorum ،1953): 13 -15

ثم تنتقل اىل ذكر يوم احلساب (اآلية

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ترمجة :فرح عباس غايل ابو التمن

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

النصوص املقدسة للحقبة القديمة

وعىل الرغم من هذه االنتقاالت

يف جمتمع كانت الطبقة العامة السائدة

انتقاالت مرتابطة جتمعها بنية نظمية

نجد أن السياق االجتامعي للوحي–

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ.

املختلفة اال اهنا يف الوقت ذاته هي
ذات رنني صويت واحدة .و السور

املنفصلة يف القرآن الكريم يكون هلا رنني
صويت و إشارة ،أو اهنا تقدم متغريات
بطريقة تربط احداها باألخرى .و يف

تقليد يتىل كالقرآن ،يسمع الناس هذه
التالوة آالف املرات ،وتتناسق السور
و تنسج سوية يف كل حلظة فاصلة مع

بعضها البعض من خالل التشكيالت
الصوتية ،و تأخذ اللحظات الفاصلة
الثالثة شكال آخرا من االتصال الروحي

احلميم .و نرى وجود إشارات لفكرة

الروح يف القرآن الكريم يف صميم هذا

االتصال.

أما اجلنس  ،Genderفهو ذلك

اجلانب احليوي الذي يدخل يف تركيب

تشكيالت الصوت القرآين و النصوص
القرآنية التي تتحدث عن فكرة

الروح .أن القرآن الكريم ،كسائر مجيع

ألوائل ما نزل من الوحي ،قد بدأ يظهر

يف احلكم آن ذاك هي طبقة ذكورية ،لذا
وكذلك السياق املوجود يف اإلنجيل

 Bibleأو الفيدا Vedas

(((

–قد

غلب عليه الطابع الذكوري ايضا .و

عىل الرغم من ذلك اال ان جانب

اجلنس يف القرآن الكريم حيتوي عىل
توازن ليس له مثيل ،نراه يتجىل بشكل

منظم و مرنم عرب التشكيالت الصوتية.
فمثال يصور لنا هذا التوازن جتسيدات

جزئية حية المرأة تلد أو حتمل أو تعاين
أملا أو حتزن عىل فقدان ولدها الوحيد

فنجد أن الصوت نفسه قد تشابك
مع كل معاين تلك املشاعر .و حتدث

((( الفيدا :تعني فيدا حرفيا «امل��ع��رف��ة» ،و
ه��ي جمموعة اآلداب التي تعترب أصل

اهلندوسية .ص 778من كتاب معجم

األديان :الدليل الكامل لألديان العاملية،

Dictionary of Religions: The
Complete Guide to. World
.Religions
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هذه الرؤى احلسية للصوت Sound

 Visionsيف مواضع ذكر التوحيد

والتشكيالت الصوتية ،سندرس بعض

يف القرآن فتجعل من الصوت القرآين

اآليات من أوائل ما نزل من السور

من قبيل املصادفة أن "الروح" هي من

التشكيالت الصوتية يف استحضار الروح

و كأنه يشء ملموس .و قد ال تكون

الكلامت القالئل يف اللغة العربية التي

حتمل اجلنس بجانبيه املذكر و املؤنث

املكية و سور ًا اخرى .لنري مدى أمهية
ما بني اآليات .و نجد خري مثال عىل هذا
االستحضار يف التشكيل الصويت «ها»

يف مضمون معناها .و يأيت دور الروح

الذي يربط الضمري املؤنث بحاالت مثل:

املتناقضة يف القرآن الكريم مثل

الرئيسية و مؤثرات صوتية أخرى ،و

ليسلط الضوء وجيمع ما بني األقطاب
(الذكر  Maleو األنثى )Female
و (النهار  Dayو الليل  )Nightو

(الوقتية  Temporalityو اخللود

 .)Eternityويشري القرآن الكريم اىل

األقطاب املتناقضة باإلشارات Signs

أو "اآليات" التي تعني واقعا اعمق

والتي يمكن أن تشري احيانا اىل احتاد
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ولتوضيح

جانب

اجلنس

كوين منسجم لتسمو عن جمرد كوهنا

أقطاب ًا  .إن ضياع هكذا رؤية للصوت
يف الرتمجة قد يؤدي اىل حدوث رضر

جسيم ألن اإلسالم ينظر هلذه الرؤى
عىل اهنا صور لنامذج نمطية مؤثرة لدور

اجلنس املؤنث يف املجتمع.

الدهشة ،التعجب ،احلزن ..الخ ،بالقوايف

مثال عىل ذلك (سورة الشمس) التي

تنتهي كل آية فيها بالضمري (ها):

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ.

من خالل هذه التشكيالت الصوتية

ترمجة :فرح عباس غايل ابو التمن

نستطيع أن نستكشف أكثر فكرة الروح

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ

و هو الطريقة الفريدة التي يتشابك فيها

ﯗﭼ ،ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

يف القرآن الكريم وجانبا مهام منها ،أال
الصوت مع املعنى.

النبوءة:

خيلط القرآن الكريم عرب تشكيالته

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﭼ (سورة البقرة)،

الصوتية الثالثة حلظات (تنزيل القرآن–

و يف (سورة املائدة) :ﭽ ﭯ ﭰ

و تكون الروح هي عامل امللتقى هلذه

نجد ان عالقة الروح بالنبي عيسى تأخذ

النبوءة –يوم احلساب) بعضها ببعض.
اللحظات .و اإلشارة اىل الروح هي
داللةعىل وقوع حتوالت يف اللغة للحظة

التي تفصل بني حدود كلمة و أخرى.
لطاملا

اقرتنت

النبوءة

بالروح

ﭱ ﭲﭼ .و يف نصوص اخرى

اصطالحا أكثر تأكيدا عىل ان عيسى هو
الروح

(((

نفسها :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ

((( تفسري القرآن للبغوي :ﭽ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ

يف مجيع نصوص النبوءة القرآنية

(س���ورة ال��ب��ق��رة) أي آتيناه ال��دالالت

و عيسى . فقد اقرتن اسم النبي

اإلنجيل (وأيدناه) قويناهربوح القدس،

وخصوصا يف البعثات النبوية ملحمد

حممد بـ «روح القدس»Spirit of -

الواضحات -سورة البقرة ،وقيل :أراد
واختلفوا يف روح القدس ،فقال الربيع

وغ�يره :أراد ب��ال��روح ال��ذي نفخ فيه،

 :)Transcendenceﭽ ﯰ ﯱ ﯲ

والقدس هو اهلل أضافه إىل نفسه تكريام

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ

ق����ال :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

(سورة النحل) ،بينام نجد يف حالة النبي

عيسى ان الروح قد اقرتنت به بمثابة
دعم او تأييد للنبوءة :ﭽ ﮦ ﮧ

وختصيصا نحو بيت اهلل ،وناقة اهلل ،كام

(ال��ت��ح��ري��م) ،ﭽ ﭩ ﭪﭼ (س��ورة
النساء) .وقيل :أراد بالقدس الطهارة،
يعني الروح الطاهرة سمى روحه قدسا،

ألنه مل تتضمنه أص�لاب الفحولة ومل=
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ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

فيخاطبها وخيربها بأهنا ستحمل.

و نجد مثال يف (سورة مريم)

ألهنا ستنجب ولدا و كيف تلد و هي

مع فكرة الروح عربقصة مريم و متثل

اهلها .وختربه بأهنا تتمنى لو اهنا مل تولد.

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ (سورة النساء).

أنموذجا واضحا لتداخل جانب اجلنس
امللك جربيل هلا عىل هيئة انسان،
=تشتمل عليه أرح��ام الطوامث ،إنام

كان أم��را من أمر اهلل تعاىل ،قال قتادة

وال��س��دي وال��ض��ح��اك :روح ال��ق��دس

جربيل قيل :وصف جربيل بالقدس

أي بالطهارة ألنه مل يقرتف ذنبا ،وقال
احلسن :القدس هو اهلل وروحه جربيل

ق��ال اهلل تعاىلﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼﭼ س��ورة

النحل) وق��ال اب��ن عباس وسعيد بن

جبري :روح القدس هو اسم اهلل تعاىل
األع��ظ��م ب��ه ك��ان حي��ي��ي امل��وت��ى وي��ري

الناس به العجائب ،وقيل :هو اإلنجيل
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جعل له روحا كام (جعل القرآن روحا

ملحمد ألن��ه سبب حلياة القلوب)

ق��ال ت��ع��اىل« :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭼ (س��ورة ال��ش��ورى) فلام سمع
اليهود ذكر عيسى قالوا :يا حممد ال
مثل عيسى –كام تزعم –عملت ،وال كام

تقص علينا من األنبياء فعلت ،فأتنا بام
أتى به عيسى إن كنت صادقا.

فتدخل يف حالة من الرهبة و اخليفة

مل يمسسها برش؟ .و ستكون منبوذة من
و يف تلك املرحلة نمت بقرهبا شجرة و

بدأت باألكل منها لتمدها بالقوة:

ﭽﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺﭼ.

يف هذه اآليات نرى ان الشكل

الرسدي معرب عنه بدقة فائقة ،و كذلك

ترمجة :فرح عباس غايل ابو التمن

احلال بالنسبة لكلامت اآليات الشعرية

الفكرة تنطوي عىل اربعة حماور:

منه اىل الشعر.

2.2تظهر الروح مرتبطة مع انزال املالئكة.

القصرية التي أرتقت اىل تأليف اشبه بالنثر

1.1ينزل اهلل املالئكة من السامء.

نرى هنا أن الروح قد اختذت شكال

3.3تنزل املالئكة "من خالل" أو "مع"

آخر للروح ويف قصة أخرى ملريم يف

4.4هذا االنزال حيدث عىل من يشاء اهلل

برشيا يتكلم و يترصف تباعا .أما يف دور
(سورة األنبياء) نجد أن الروح تتمثل من

خالل حتدث الصوت اإلهلي :ﭽ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ.

"We breathed into her

الروح بأمر من اهلل.

ان حيدث له من عباده.

و هذه املحاور االربعة نجدها تتكرر

ايضا يف (سورة القدر) يف اآلية الرابعة:

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

some of our spirit".

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

و نجد يف هذه العبارة ربطا بسور

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

أخرى تتضمن مفهوم النبوءة .و يف (سورة
النحل) ترصيح واضح يف القرآن الكريم

بأن اهلل :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤﭼ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭼ

"We sent him/ it down
on the night of destiny. And
what could tell you of the
night of destiny. The night

"Sends down the angels،

of destiny is better than a

with the spirit، from his order

thousand months. The angels

to whichever of his servants

come down –the spirit upon

he will".

her –by permission of their

هذه اآليات حتمل يف عبارهتا مضمونا

lord from every order. Peace

أساسيا للتعبري عن فكرة الروح .وهذه

she is until the rise of dawn".
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ويف كال السورتني ثمة تنزيل

للمالئكة و هذا التنزيل حيدث بـ"أمر"

من اهلل ،و ثمة تطابق يف هاتني اآليتني اىل
حد ما:

down on the night of destiny».
ونجد داخل السورة أكثر حلظة

درامية و ايقاعية تتجسد يف ثالث كلامت

ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

من اآلية الرابعة" :الروح "spiritو "يف

ﭽﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

تتجسد عىل شكل صويت يبلغنا أن الليل

و نجد هنا ايضا أن (سورة القدر)

و اذا ما وضعنا (سورة القدر) مع (سورة

مؤنثا .وال جيوز ترمجتها اىل جنس حمايد

اخلاصة بقصة مريم ،نجد ان الصوت

ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ.
ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ.

مبنية عىل (ليلة القدر) التي تأخذ جنسا

« »itيف االنجليزية بل اىل « »sheبينام نجد
أن الضمري املوجود يف "أنزلناه" يمكن ان
يرتجم اىل « »himاو »it« .فمن ناحية،
يرى املفرسون أن هذا الضمري يعود

اىل امللك جربيل .و حيدثنا الصوت

اإلهلي عرب الضمري "إنا – "weليعلن بأن
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)«We sent it (the Qur›an

جربيل قد نزل يف ليلة القدر "أنزلناه"

 " in/ uponو "ها  ."herوهذه العبارة
هو جنس مؤنث تتجسد من خالله الروح.

االنبياء) جنبا اىل جنب ،و حتديدا اجلزئية
اإلهلي حيدثنا ايضا عرب الضمري "نحن" يف

(نفخنا ،روحنا):

ﭽﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ.

وتتكرر لنا الكلامت نفسها يف (سورة

القدر) ولكن برتتيب خمتلف .ويف هذه

ليحمل الرسالة الساموية "القرآن" من اهلل

احلالة يتأكد لنا بأن ال"فيه" تشري اىل

بعض املفرسين أن املقصودهنا بالضمري

بعيسى- حامل النبوءة.

اىل نبيه حممد .و من ناحية أخرى ،جيد
يف كلمة (أنزلناه) هو (القرآن الكريم) و

ليس جربيل لذا يرتمجونه اىل «:»it

الروح التي دخلت مريم وجعلتها حتمل
اخلَ ْل ُق:

ماذا كان يوجد قبل خلق العامل؟.

ترمجة :فرح عباس غايل ابو التمن

هذا السؤال هو الفكرة الرئيسيةالتي

يف (سورة احلجر) أنه و عىل الرغم

مجيع مراحل الثقافة اإلنسانية .لكننا

بتسويته (سويته) -إنسانا أو برشا ،و

تدور حوهلا أسطورة اخللق يف اللغة عرب
نجد أن السؤال نفسه حيتوي عىل تناقض

واضح ،حيث أن الوقت هو جزء من
هذا العامل .والسؤال عن ما وجد قبل

اخللق هو أن نفرض وجود سلسلة

زمنية «أي وجود زمن ما قبل الزمن.

و يثري لنا النقاش يف فكرة الزمن ما قبل
الزمن أو الزمن ما قبل اخللق سلسلة
من املتناقضات .و يستغل ال ُكتّاب

الصوفيون وجود هذه املتناقضات بشتى
الطرق املؤثرة ليوسعوا حدود اللغة بينام
يستغل الفالسفة وجودها لينتقدوا املبدأ
األسطوري لفكرة اخللق .أما يف القرآن

الكريم فلغز أصل الزمن ما قبل الزمن

يعد حلظة فاصلة ثانية تتحدى فيها اللغة
أو تصوغ فيها تراكيبها عىل شكل اسئلة.

ثمة عدة اشارات عن خلق العامل يف

القرآن ،وغالبا ما تشري اىل العامل عىل أنه

آية متثل الواقع االعمق عىل كرم اخلالق.
و يركز وصف اخللق يف القرآن الكريم

عىل خلق آدم .ونجد يف اآليات القرآنية

من خلق آدم ،اال ان اهلل يقوم بداية
من ثم حييي هذه اهليئة البرشية عن طريق
النفخ فيه من روح اهلل:

ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴﭼ

«He breathed into him/ it

some of my spirit».

ثم يرجع الصوت اإلهلي يف (سورة

السجدة) ليستعمل نفس التشكيلة لكن

(سواه):
هذه املرة بصيغة الضمري الغائب ّ

ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ.

«I shaped him/ it and

breathed into him/ it some of
his spirit».
و تباعا ،و يف وصف عيسى،

حيدثنا الصوت اإلهلي يف (سورة األنبياء):
ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ.

«we breathed into her

some of our».

فنجد أن جانبا مهام من هذا اخللق

االهلي يظهر لنا عن طريق الكلمة
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(سواه) والتي تعني :اعطاه قالبا ،اعطاه
ّ

الذي نفخت فيه (االنسان) ،لرتجع هذه

أنه قد اعطاه هذا الشكل قبل أن ينفخ

خلق آدم نرى انه هو من استقبل

هيئة ،شكالً ،أو تكوين ًا .و يشري اإلله اىل
الروح فيه .أي ثمة اتصال واضح ما بني

(الروح) و (سواه) ،فعندما يكون شكال
يف البداية ،تنفخ الروح بعدها فيه.

الروح .و كام مبني يف اآلية السابقة فإن

الضمري املستخدم مع آدم هو ضمري
مذكر "فيه" أما مع مريم فهي تستقبل

إن فكرة تشكيل األنسان و املصطلح

الروح التي "متثلت هلا" عىل هيئة انسان.

رابط آخر ما بني مفهوم عيسى و خلق آدم

الذي متثل هلم هي هيئة "مذكرة" .وهذا

املستخدم له (سواه) يدلنا عىل انه ثمة
يف (سورة مريم):

ﭽﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﭼ.

"So we sent to her our spirit

وكال احلالتني تثبت أن هيئة البرش للمالك
االثبات يسلط لنا الضوء عىل جانب
اجلنس الذي حييط بفكرة الروح .وهذا

التناظر ما بني نفخ الروح لتأخذ شكل
آدم و نفخ الروح يف مريم و الروح يف

which took the appearance

ليلة القدر يربط احلاالت الثالثة ربطا

shaped".

فيه (آدم) من (روحه) سورة السجدة.

before her as a human
فعبارة (برش ًا سويا) هي نفسها
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الروح لتنفخ مرة اخرى يف مريم .و يف

املستخدمة يف قصة آدم وكالمها
يشريان اىل ان الشكل االنساين بعث

للحياة من خالل نفخ الروح فيه.
و نجد مرة أخرى أن مفهوم اجلنس

يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الروح.
ففي قصة مريم تأخذ الروح الشكل

قويا و متناغام:

فيها (مريم) من (روحنا) سورة

األنبياء.

(الروح) (فيها) سورة القدر.

و يظهر هذا التناظر يف األمثلة مدى

تالحم النصوص القرآنية ويمكن من

خالل هذا التالحم أن نستمع للتشكيالت
الصوتية بتناغم و محيمية.

ترمجة :فرح عباس غايل ابو التمن

يوم احلساب:

يف ليلة القدر .ففي (سورة املعارج)

كام هو احلال يف اخللق ،فإن يوم

تعرج املالئكة (تنزل) و الروح اىل اهلل،

ما بني الوقت Timeو اخللود Eternity

اىل رهبا .ويف ليلة القدر والسؤال عنها،

يف انامط اللغة الوقتية العادية .والروح

الثواب فيها خري ًا من ألف شهر ،كذلك

احلساب يعد ايضا حلظة فاصلة ،تداخل

والتي ال يمكن تفسريها بطريقة مبارشة
هنا ايضا تعد العامل الذي جيلب عامل
اخللود و العامل املؤقت سوية:

ﭽﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

اما يف يوم احلساب فإن املالئكة تصعد

يكون اجلواب بتشبيهها بليلة يكون
ثمة تشبيه عن يوم احلساب بأنه فرتة

طويلة من الزمن تقدر بخمسني الف
سنة .ونجد أن هذا التناظر يف الصورة
و املعنى يعززه أكثر التناظر املوجود يف

تركيب اجلملة والصوت:

ﯫﯬﯭﯮ ﭼ(سورة املعارج).

تعرج –املالئكة –والروح –اليه.

the pain that will fall. Upon

إن نزول املالئكة وارتباطها بالروح

that cannot be warded off.

املالئكة و ارتباطها بالروح يف يوم

stairways.

املؤنث املفعول به «فيها» يف حالة توازن

a day whose span is fifty

«اليه» .وهذا ان دل عىل يشء فيدل عىل

about

asked

"Someone

تنزل –املالئكة –و الروح –فيه.

those who rejected، a pain

يف ليلة القدر يف حالة توازن مع صعود

From God of the ascending

احلساب ،باإلضافة اىل ان الضمري

-and the spirit –to him on

ايضا مع الضمري املذكر املفعول به

-thousand years".

ان كال الواقعتني-يوم احلساب و ليلة

و يعاكس يف نفس الوقت دور الروح

ولكن ايضا بأشكال الصوت و اجلنس.

ascend

Angels

إن دور الروح يف يوم احلساب يشابه

القدر -قد مجعا ليس فقط بلغة الروح
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mote's weight good will see
it. Whoever does a mote's
weight wrong will see it».
أما يف (سورة الشمس) فتنتهي كل

آية بالضمري املوزون "ها" كام شاهدنا
:سابقا يف بداية املبحث

و بينام يظهر لنا يف (سورة القدر) الشكل
الصويت عىل شكل امرأة حتمل يف سالم

 نجد، ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ:و فرح
يف املقابل ظهور يوم احلساب يف (سورة
الزلزلة) لنا عىل شكل امرأة حتمل يف

:وضع متأزم

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

.ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

«By the sun and her

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

brightening. By the moon

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

when it follows her. By the

.ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ

day when it displays her. By

«When the earth is taken،

the night when it veils her. By

quaking. When the earth

the sky and what constructed

bears forth her burdens.

her. By the earth and what

And someone says «What

shaped her. By the soul and
what formed her».

is with her?». At that time

she will tell her news. And

نرى هنا ان هذا الضمري قد نسج

her Lord reveals her. At that

 فالكلامت التي.نسجا بالغيا متناغام

forth. To be shown what they

مع التشكيل الصويت للكلمة التي تسبقه

time people will straggle

تصف األرض يف سورة (الزلزلة) "ما

have done. Whoever does a
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هلا" هي حقا كلامت يمكن أن يسأهلا أي

و نجد ان القسم من خالل أوائل السور

األرض بامرأة تتعرض آلالم الوالدة).

و الليل  Dayآية اخللق :بحركة النهار

شخص يرى امرأة يف حالة خماض (تشبيه
أما تصوير األرض يف (سورة الشمس)

وهي تضع (خترج) أعباءها أمامها و
خترب أخبارها وكأنام هي صورة المرأة يف

حالة والدة ،وكلتا الصورتني معززتان

يف البناء النحوي املؤنث و التشكيالت
الصوتية .و بعد أن خترج األرض أثقاهلا،
و خترب أخبارها ،وبعد الزلزلة ،كل تلك

األحداث تكشف لنا عن وقوع يوم
الروح و اآلية (اإلشارة):

احلساب.

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭼ -سورة الفجر.

«By the dawn. By the nights

ten. By the odd and the even.
By the night as it eases away.
Is there not in that an oath for
the thoughtful mind».
ُيعد ال َق َسم واسطة رئيسية أخرى يف

القرآن الكريم لنقل تشكيالت الصوت.

املكية يعربعنه باإلشارة اىل انه "آية" ،أي
و الغروب  ،Dawnوالفجر Night
و القمر  Sunو الشمس Dusk،
و الربوج Stars،و النجومMoon،
و بأقطاب الذكر و األنثىZodiac،

Polarity of Male and Female،
و نجد Even.و الوتر Oddبالشفع

ان (سورة الليل) ،حاهلا حال (سورة
الفجر) ،تستدعي أقطاب الليل و النهار،
و هذه األقطاب يعرب عنها من خالل

آيات تنتهي بقافيةحرف الراء (فجر،
عرش ،وتر ،يرس ،حجر)(((.

ﭽﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ.

«By the night when it falls.

By the day when it breaks. By

((( للمزيد من املعرفة عن جانب «القسم»
يف القرآن الكريم انظر اىل A. Yusuf
Al، The Holy Quran: Text،
Translation and Commentary
(New York: Hafner، 1946) 2:
.17 84 -88
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what has made the male and

هذه النظرية مع االستخدام الدقيق

نجد يف هذه السورة تشديد ًا عىل

كضمري غائب يف النص القرآين عن طريق

female».

ألوائل االدب العريب((( .يشار اىل اهلل

االشارة اىل كال اجلنسني واخللق كام هو

الضمري املذكر املحايد «هو» فيرتجم اسم

مشدد يف قصة مريم:

ﭽﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭼ.

"We breathed into her

مذكر((( .وليس ثمة يف القرآن أو يف علم

التوحيد االسالمي أي متييز جنيس هلل

عز و جل كمذكر او مؤنث لكن اجلنس
املذكر املحايد يف الضمري املستخدم يعد

some of our spirit، and made

استخداما تقليديا .لذا من التقليدي أن

"for all people.

أغلب احلاالت اىل ضمري مذكر .و لكن

يف املفهوم القرآين للخلق و اآليات ،نجد

عموما ولكن خلق اجلنس .فالصوت

"her and her son a sign "Aya

يرتجم الضمري املشري للفظ اجلاللة يف

و عىل الرغم من امهية جانب اجلنس

يف هذه اآلية حتديدا ،ما هيم ليس اخللق

ان عددا من الرتمجات املعروفة التي تتبع

التفسريات القديمة تقوم بتفسري الضمري

"ما  "what-يف (سورة الليل) :ﭽ ﮞ
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اجلاللة اهلل يف اغلب االحيان اىل ضمري

ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ عىل أنه "من "who-
وهذا االستبدال يستخدمه البعض

ليربروا فيه النقل االنجليزي لآلية

لتصبحBy Him who created" :
 .((("the male and femaleتتناقض

((( انظر اىل فخر الدين الرازي ،كتاب (التفسري=

=الكبري) املجلد  ،32ص  .198مطبعة
عبدالرمحن حممد ،مرص ،الذي يعنى برتمجة
«ما» بمعنى «من».

((( ثمة حاالت أخرى نجدها مثال يف [سورة
التني :]7 :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ ،و يف

[سورة الشمس :]7- 5 :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ.
((( انظر اىل Pickthall، The Meaning
of the Glorious Coran، pp. 808
 .-809يشري فيه اىل "الشمس" كمذكر بينام
هي مشار اليها كمؤنث يف القرآن.
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اإلهلي يقسم بذلك الذي خلق اجلنس

النبوءة و اخللق ويوم احلساب .و هذه

ترمجة خالق الذكر و األنثى يف عبارة «و

عملية الرتمجة اذا ما ترمجت اىل اشارات

بجانبيه الذكر و األنثى .لذا سيكون يف
ما خلق» اىل " "himضياع ملعنى اجلنس

وبالتايل ضياع املعنى املراد منه القسم.
وكذلك فإن استخدام " "himبدال عن

" "whatيؤدي ايضا اىل ضياع التناقض
البنائي املوجود يف الضمري "ما" كونه

يؤدي يف الوقت نفسه وظيفة وصلية

( )Relative What as Pronounو

االشارات قد يضيع معناها الداليل يف

ذكورية  Masculine Referentsاو
حتى اىل جنس حمايد  Neuteredيف
اللغة االنجليزية .فهي اشكال متحركة،

تثريها الكلامت لكن ال حتد من معناها،
و غالبا ما متدد احلدود اللفظية –و

بطريقة جتعلها أكثر مرونة -من شكل
املعنى الصويت للكالم املتعارف عليه

استفهامية What as Interrogative

والذي يعرف بـ"املحاكاة الصوتية–

من قوة تأثري املعنى املوجود داخل القسم.

أن نسمع هذه الكلامت من خالل رنني

و هي جمموعة بعضها مع بعض و

الصوتية التي حتدث أثناء تالوة آيات

 ،Pronounوبالتايل ضياع جانب آخر
وعندما نقارن النصوص القرآنية

نستمع اىل تشكيالت الصوت فيها و
التي حتمل ديناميكية اجلنس بجانبيه،

نصل اىل صورة مستدامة لشكل اجلنس
و التي يف بعض االحيان نجد فيها

سلسلة ألشارت ضمنية للجنس املؤنث

( Female Referentsكليلة القدر،
و األرض) ،و ايضا شخصية ذات
صلة هبا (مريم) التي نجدها يف قلب

«( .Onomatopoeia((1و يمكن
الصوت و صداه و النغامت والفجوات
القرآن ،و من خالل هكذا رؤية للصوت

نجد الرهبة و احلميمية جتتمعان مع ًا يف
هذا اجلمع القرآين املتفرد.

إن ضياع هذه الديناميكية املوجودة

( ((1املحاكاة الصوتية –Onomatopoeia :
هي تسمية األشياء بصوهتا ،وهي التقليد
ال��ص��ويت لكلمة حي��اك��ي ج��رس سامعها
معناها -قاموس ومعجم املعاين .انظر ايضا
اهلامش رقم (.)2
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يف جانب اجلنس القرآين يف الرتمجة يؤدي

اللحظات الفاصلة الثالثة (النبوءة
واخللق و يوم احلساب) يف ٍ
تالق موحد

عىل لغة ترتكز عىل جانب اجلنس املذكر

هلذه اللحظات معنى آخر تصبح فيه هذه

اىل تعزيز أكثر الصور النمطية املضللة عن
الدين االسالمي بأن القرآن الكريم مبني
فقط .و بدورها فإن هذه الديناميكية

املوجودة يف جانب اجلنس القرآين جتعل
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و بالتايل تعطي املعنى الوقتي و املتسلسل
اللحظات الثالثة حلظة واحدة أال و هي

حلظة اخللود.

فحوى البحث
اهتمت هذه الدراسة بتفسري كتاب اهلل العزيز من اجلانب النحوي
بوصفه املعيار الذي تتحدد يف ضوئه التفاسري اليت تك ّون املادة العلمية
هلذه الدراسة ،وهي :تفسري الطربي (جامع البيان) ،وتفسري ابن ابي
حامت الرازي ،وتفسري (حبر العلوم) للسمرقندي ،خُ
ومتصر القرآن،
املعروف بتفسري (ابن زمنني) وتفسري الثعليب (الكشف والبيان)،
و(النكت والعيون) املعروف بـ (تفسري املاوردي) ،و (التبيان) للشيخ
الطوسي ،و (تفسري القشريي) و تفاسري (الواحدي) الثالثة.
وتتمثل أهمية البحث يف كونه دراسة مستفيضة لظاهرة احلمل على
الظاهر اليت تعد أهم حقيقة امناز بها النحو الكويف ،وبيان اثرها يف
تفسري القرآن.
وقد عزز السيد الباحث آراءه بأمثلة من القرآن الكريم ختمها مبا
وصل اليه من نتائج.
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أثر احلمل عىل الظاهر يف النحو الكويف يف تفسري القرآن

التمهيد

عالقة علم النحو بالتفسري

العمل).

ينبغي التأكيد عىل ّ
أن من يتصدى

وأشار الزركيش(794هـ) اىل أن:

يدرك مدى ارتباط علم النحو بالتفسري،

املنزل عىل نبيه حممد وبيان معانيه،
ّ

للخوض يف مثل هذه املسائل ،عليه أن
إذ ّ
إن علم النحو من أهم األدوات التي

يو ّظفها التفسري لفهم القرآن الكريم،
وتتضح تلك العالقة عرب نشأة علم

النحو وارتباطها بالقرآن الكريم ،فتعدد
الروايات يف نشأة النحو تدل مجيعها عىل

ارتباط نشأة علم النحو بشيوع ظاهرة
اللحن ،واخلوف عىل كتاب اهلل من
هذه الظاهرة ،فدعت احلاجة اىل وضع

قواعد حتكم اللسان ،وتصون القرآن
حترف داللة
من عادية اللحن التي قد ّ
النص القرآين ،وظاهرة اللحن وإن مل

تكن يف قراءة القرآن فقطّ ،
فإن ترسهبا اىل
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القرآن الكريم رقعة العمـــــل (مساحة

قراءة القرآن ن ّبه عىل هذا اخلطر الدائم،
فغدت احلاجة ماسة اىل وضع قواعد تُعيد

اعوجت اىل اللسان العريب
األلسن التي
ّ

املستقيم .وبعد احلاجة اىل وضع قواعد
تضبط اللسان ،وتصون قراءة القرآن،

انطلق العلامء اىل بناء هذا العلم ،وكان

التفسري علم يعرف به فهم كتاب اهلل

واستخراج احكامه وحكمه ،واستمداد

ذلك من علم اللغة والنحو والترصيف
وعلم البيان واصول الفقه والقراءات

(((

فعلم النحو من مصادر التفسري عىل وفق

هذا التعريف ،ووسيلة فهم كتاب اهلل،
واستخراج معانيه واحكامه .وتتضح
هذه العالقة أيضا من طريق كتب املعاين
مصادر حيتاج اليها
واإلعراب التي مت ّثل
َ

املفرس ،إذ يمكن أن ُت َعدّ مرحلة التمهيد

باجتاه التفسري.

احلمل عىل الظاهر

أوالً :املفهوم ،وموقف الكوفيني منه:
تستعمل اللغة العربية أساليب

متعددة يف التعبري عن اليشء املطلوب.

ومن هذه األساليـــــــب اسلوب احلمل
عىل اللفظ .وهو يم ّثل األصل يف الكالم،

((( ينظر :الربهان يف علوم القرآن.33 /1 :

د .حممد ياسني الشكري

ألن االصل مطابقة املعنى للفظ((( ،وهو

ألن النص حجة ،واللغة هي اإلطار العام

وعليه فهو أالقوى من احلمل عىل املعنى

وال نغفل أن مصطلح الظاهر قد

أألوىل ألنه االكثر يف كالم العرب(((،
وهو االقوى من احلمل عىل املوضع أو

املحل.

للنص ،وجيب االلتزام هبا.

استعمل بمعان خمتلفة((( ،فقد استعمل

مقابال للمقدر يف وصف اإلعراب ،وقد

من هنا فان احلمل عىل اللفظ يعني

يستعمل مقابال للمضمر ،وقد يستعمل

التأويل ،ومتى أمكن محل االلفاظ عىل

كل هذه املعاين وان كانت تتصل باملعنى

احلمل عىل الظاهر وعدم اللجوء اىل
ظاهرها فال جيوز العدول هبا عن ذلك،
ألن احلمل عىل الظاهر أوىل من التأويل
وأقوى((( .وهلذا كانت القاعدة عند
النحويني :أن احلمل عىل اللفظ أفصح

وأكثر

(((

ونجد املربد

(((

يعقد بابا حتت

عنوان (مايحُ مل عىل املعنى ومحله عىل
اللفظ أجود).

وصفا للضمري يف مقابل املسترت ،وان

الذي نحن بصدده بصلة ،إال أهنا ليست
املعاين املقصودة  ،ألهنا أوصاف لأللفاظ
والرتاكيب وليست وصفا للمعنى،

واملراد بالظاهر النحوي هنا :عدم جواز
الترصف يف النص بالزيادة او احلذف أو

غري ذلك من تغري معنى اللفظ عن املعنى
الـــذي وضع له يف أصل اللغة إال بقرينة،

والذي خيص البحث هو معنى الظاهر

أي أن هناك قواعد اليمكن جتاوزها،

احرتام اللغة والنص عند أهل الظاهر،

عدم زيادة لفظ عىل النص ،وعدم امهال

عند النحويني .وينبغي التذكري بوجوب

((( ينظر :االشباه والنظائر يف النحو.64 /1 :
((( ينظر :رشح التسهيل للمرادي.230 :
((( ينظر :االنصاف يف مسائل اخل�لاف/1 :
.243
((( ينظر :فقه اللغة املقارن ،د /السامرائي.82 :
((( ينظر :املقتضب.28 /3 :

حيمل هبــا النص عىل ظاهره ،وتتمثل بــ:
لفظ ورد يف النص ،وعدم تغيري موضع

لفظ يف النص ،وعدم تغيري معنى لفظ
ورد يف النص عن املعنى الذي وضع له

يف أصل اللغة.

((( ينظر :لسان العرب.364 /15 :
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والتمعن

هبذه

القواعد

يفيض

اىل أن ثالث ًا منها تتعلق بالترصف يف
النص ،واألخرية تتعلق بالترصف يف

اللغة ،ورصف الفاظها عن األصل

الذي وضعت له .وهذه القواعد هي
مايؤثر يف الظاهر النحوي ،وهي نفسها
قواعد التأويل أو صوره .أي ان الظاهر

النحوي يقصد به :مايتعلق بالرتكيب
واإلسناد ،ويشمل كل صفة وموصوف،
ومضاف ومضاف اليه ،ومبتدأ وخرب،
وفعل وفاعل ،وغري ذلك من الرتكيبات

ومن جهة اإلعراب ،نجد ابن جني

(392هـ) بشأن معنى محل النص عىل
ظاهره ،يقول(( :الكالم ما اتفق لفظه
ومعناه ،أي أن الكالم مالق ظاهره باطنه،
أي :اليكون لفظه عىل يشء ،ومعناه عىل

يشء))((( .ويف ذلك يقول السيوطي
(911هـ)(( :اخذ النص بظاهر اللفظ
وجتنب اللجوء إىل التأويل ،الن األصل

مطابقة املعنى للفظ)) ( ((1هذا ماقاله بعض

أهل اللغة يف معنى احلمل عىل الظاهر،

النحوية .وهذا يعني أن كل تأويل إنام
ٍ
واحدة من القواعد التي مر
هو خمالف ُة

أما يف التفسري فالطربي (310هـ)

أبواب النحو كان ذلك التأويل نحوي ًا،

التأويلني يف ذلك ،هو ما دل عىل ظاهر

ذكرها ،فإذا كانت املخالفة يف باب من

ترصف يف النص
ألن التأويل ماهو إال ّ
بوجه من الوجوه((( .أي ان احلمل عىل
120

آخر غري الصورة الظاهرة.

الظاهر :إلزام باألخذ بالكالم عىل ما هو
عليه من غري ترصف أو تغيري ،مما يعني أن

يكون األصل هو الكالم املنجز املادي،

وان التأويل يقوم عىل دعوى وجود أصل
((( ينظر :التأويل النحوي يف القرآن الكريم:
.82

وهو الكثري اجلاري يف لغة العرب.

يذكر يف هذا الشأن( ...:((1وأجود

اآلية ،والتوجه بشكل جاد نحو تأويل

القرآن إىل املشهور من كالم العرب أجود.
واحلمل عىل اللفظ هو األقوى يقول

الريض

(((1

(( :وإنام كان كذلك ألن

((( املحتسب.248 /1 :
( ((1األشباه والنظائر.152 /1 :
( ((1ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي)/5 :
.270
( ((1ينظر :رشح الريض عىل الكافية.55 /2 :

د .حممد ياسني الشكري

اللفظ اقرب إىل تلك العبـارة املحمولة

يقول

املعنى)) وهذا يعني أن تفسري الكالم

ّ
((إن ماقالوه ترك للظاهر)) ،وقوله:

عليها من املعنى ،إذ هو َو ْص َلته إىل
بظاهره يوصل إىل املعنى الدقيق املوافق

للفظ ،وان ترك ظاهر النص والسعي

(((1

((الينبغي أن يرتك الظاهر

من غري حجة وال داللة)) ،وقوله:

((هذا ضعيف ألنه خالف الظاهر

قليل االستعامل)) .وهو فضال عن هذا

وراء التأويل يفتح باب االجتهاد يف
الفهم والتأويلِ ،
ومن َث َّم يضعنا أمام

العبارة عند تفسريها ،وعندما حتتمل

فمن مظاهر أثر النحو الكويف يف

فيأخذ باملتبادر منهام ،الذي يفهم عن

ظاهر القرآن بمفرداته وتراكيبه حجة

اىل محل النصوص عىل ظاهرها التي

احتامالت متباينة يف معنى النص.

تفسري القرآن اعتامد املفرسين غالب ًا
يف التفسري ،وهم هبذا خيرجون القرآن
من دائرة التأويل املبني يف بعض

صوره عىل التعسف والنزوع باللفظ
اىل غري مدلول الظاهر اىل دائرة

التفسري املبني عىل اعتبارات اللغة
ودالالت األلفاظ والعبارات اجلارية

عىل َأ لسنة املخاطبني بالنص القرآين،
فهو يعبرّ عن متسكه بالظاهر بعبارات
كثرية يف تفاسريهم ،عىل أن الطربي

(ت310هـ) من أوائل املفرسين الذين
تابعوا خطى الكوفيني يف هذا الشأن،

وكذلك الشيخ الطويس (460هـ) ،إذ

يأخذ باألظهر من مفهوم اللفظة او
أكثر من داللة (لغوية ورشعية)،

قرب ويرتك اآلخر ( .((1إن الدعوى
نادى هبا الكوفيون من أجل حتايش كل
المسو غ هلا يف التأويل
التعقيدات التي
ِّ

تركت أثرها بوضوح عىل املفرسين.
ثاني ًا :مواضع احلمل عىل الظاهر:

ُي َعدُّ هذا املبحث الغاية املتوخى

حتقيقها ،ألنه يمثل املرتكز األساس
للنحو الكويف ،وألنه يكشف عن مدى
تأثر املفرسين بالنحو الكويف ،فهو الطريق
الذي يظهر فيه أثر الرتاث النحوي يف

( ((1التبيان يف تفسري القرآن ،110 /3 :و/1 :
 ،253و.368 /1 :
( ((1التبيان يف تفسري القرآن ،229 /5 :و:
اصول النحو العريب 58 :ومابعدها.
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أثر احلمل عىل الظاهر يف النحو الكويف يف تفسري القرآن

الكوفة يف تفسري القرآن .إذ فيه كشف

هذه املسألة من قوله عند تفسريه

النحو الكويف الرامية إىل عدم اللجوء إىل

ﭼﭼ [سورة طه ]17 :فالباء

عن أكثر من ثالثني موضع ًا من مواضع
التأويل والتقدير (مواضع احلمل عىل

الظاهر)وقد تابعهم املفرسون يف ذلك،
عىل َّ
أن املواضع التي محلها الكوفيون
عىل الظاهر يف القرآن الكريم كثرية جد ًا،

إالّ ّ
ان املواضع التي يف هذا املبحث يتفق

عليها أغلب املفرسين ،للمتابعة الدقيقة
لعدد من التفاسري وحتديد املواضع
النحوية التي تابع فيها هؤالء املفرسون

للكوفيني.

يف قوله –بيمينك-من صلة تلك،
والعرب تصل (تلك ،وهذه)كام تصل

(الذي) .وقد ذهب الشيخ الطويس

(ت460هـ) يف تفسريه (التبيان يف

تفسري القرآن) اىل ذلك يف أكثر من

موضع من تفسريه( ،((1وتابع ٌ
كل من
السمرقندي (ت375هـ)( ،((1وإبن
زمنني (ت399هـ)( ،((1والواحدي

(ت468هـ) تابع الكوفيني بالقول

1.1استعامل اإلشارة بمعنى املوصول(*):

بجواز

دقيقة لتفاسريهم عىل جواز استعامل

و يبدو أن ذهاب الكوفيني اىل هذا
اجلواز مل ِ
يأت من فراغ ،بل جاء نتيجة

يكاد يتفق املفرسون عرب متابعة

اسم االشارة بمعنى االسم املوصول
(وهذا مذهب كويف) .فإذا ذهبنا اىل
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لقوله

تعاىلﭽ ﭹ ﭺ ﭻ

الطربي( 310هـ) يف تفسريه(جامع

البيان) نجده

(((1

تابع الكوفيني يف

(*) م��ذه��ب ك���ويف ،ي��ن��ظ��ر :م��ع��اين ال��ق��رآن
للفراء ،139- 138 ،117 /1 :و:
177 /2ورشح املفصل 42 /2 :و:
االنصاف.717 ،183 /2 :
( ((1ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي):

استعامل

املــوصول (.((1

اإلشارة

بمعنى

لتوسعهم يف الرواية وأخذهم من مجيع
 ،153 /16و ،116 /16 :و،199 /2 :
و :معاين القرآن الفراء.177 /2 :
( ((1ينظر :التبيان يف تفسري القران،164 /7 :
و.480 /2 :
( ((1ينظر :تفسري بحر العلوم.90 /3 :
( ((1ينظر :تفسري ابن زمنني.20 /1 :
( ((1ينظر :تفسري الوجيز ،502 /1 :و/1 :
.101

د .حممد ياسني الشكري

عضدوا
القبائل العربية( ،((2اذ اهنم ّ

مذهبهم بقول الشاعر احلمريي.

وتابع املحدثون يف دراساهتم ما

ذهب إليه الكوفيون يف جواز جميء

أسامء اإلشارة موصولة ،من دون أي
إشارة من تلك الدراسات إىل أن هذه

القاعدة النحوية للكوفيني .فاملسترشق

األملاين (براجسرت ارس) ويف باب (اسامء

االشارة) من كتابه يقول :ونضيف
اليها االسم املوصول ،فانه يف االصل

من اسامء االشارة ايض ًا ،واسم (ذو)
بمعنى صاحب ،فانه قريب من اسامء
االشارة(.((2

دالله عىل البعد الفكري وعمق التفكري
اللغوي للفراء خاصة ،والكوفيني

عامة.

ومن هنا نلحظ ان الكسائي تعامل

مع الواقع اللغوي بعد ما اضفى عليه
التطور اشياء جديدة ،فرسم للكوفيني

رسوم ًا متثل مذهب ًا نحويا اخذوا
يعملون هبا كام ورد ذلك عن ايب الفرج

األصفهاين

(((2

حتى استكملت اصول

املذهب عىل يد الفراء وبعده ثعلب،

ثم الطربي الذي جاء يف تفسريه إلبراز
واظهار هذا املذهب.

2.2جـواز نــــداء اسـم االشارة (*):

وان الذي ذهب اليه الفراء من قول

وهذا من القواعد النحوية التي

واضحة اىل اصالة التفكري النحوي

واخلامس

بأن (هذا) بمعنى (الذي) حيمل اشارة
عند الكوفيني منذ ذلك احلني ،وفيه
( ((2ينظر :النحو الكويف يف تفاسري القرآن
يف ال��ق��رون الثالث وال��راب��ع واخلامس
للهجرة 38 :وما بعدها ،رسالة دكتوراه،
مجهورية العراق ،جامعة الكوفة ،كلية
اآلداب.
( ((2ي��ن��ظ��ر :ال���ت���ط���ور ال���ن���ح���وي83 :
(ب���راج���س�ت�رارس ،ت��رمج��ة رم��ض��ان عبد
التواب).

وضعها الكوفيون وعمل هبا مفرسو
القرون

الثالث

والرابع

للهجرة؛ وذهب الطربي اىل ذلك

(((2

( ((2ينظر :أألغانـــي.102 /11 :
املفصل:
(*) م��ذه��ب ك��ويف ،ينظر :رشح
َّ
 ،394-294و رشح ال����ريض عىل
ال��ك��اف��ي��ة ،32 /3 :و 221 :اع��راب
القرآن للنحاس.391 /1 :
( ((2ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي):
.303 /2
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ففي تفسري قوله تعاىلﭽ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﭼ [سورة

البقرة:

 ،]85ذكر :ان قوله تعاىل حيتمل وجهني،

أحدمها :ان يكون ُأريد به :ثم انتم يـا
هؤالء ،فرتك (يا) استغنا ًء بداللة الكـالم
عليه ،كمــــا قال اهلل تعاىلﭽﯬ

ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ

ﯵﯶﯷﭼ

[سورة

يوسف ،]29 :وتأويـــله :يايــوســـــف
أعرض عن هذا.

التي مت ِّثل قمة النصوص العربية.

3.3عمل (هذا -هذه -هؤالء) عمل
كان واخواهتا(*):

قال الفراء يف هذا الشأن(( :العرب

اذا جاءت اىل اسم مكنى قد وصف

بـ (هذا او هذان او هؤالء) فرقوا بني
(هـا) وبني (ذا) فجعلوا املكني بينهام،
وذلك يف جهة التقريب ال يف غريها))،
أي ان التقريب :مصطلح كويف يدل

وقد ذهب الشيخ الطويس اىل ذلك

عىل جعل هذه االلفاظ من (اخوات

(ت 427هـ)( ،((2والسمرقندي(،((2

اسم االشارة يخُ رب عنه باملنصوب ،ولو

اجلواز( ،((2وتابعهم يف ذلك الثعلبي

وإبن زمنني( ،((2والواحدي( .((2ويبدو

أن رأي الكوفيني يف هذه املسألة هو
األقرب اىل طبيعة اللغة وروحها ،إ ْذ
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جتسد ماذهبوا اليه يف النصوص القرآنية
َّ

( ((2ي��ن��ظ��ر :ال��ت��ب��ي��ان يف تفسري ال��ق��رآن:
 ،331 /1و :ي��ن��ظ��ر :ال��ك��ت��اب/1 :
162ومابعدها.
( ((2ينظر :تفسري الكشف وال��ب��ي��ان/1 :
176و :ينظر :معجم القراءات القرآنية:
.81 /1
( ((2ينظر :تفسري بحر العلوم.77 /1 :
( ((2ينظر :تفسري ابن زمنني.20 /1 :
( ((2ينظر :تفسري الوجيز.24 /1 :

كان) يف العمل إذ يرون أن املرفوع بعد
ُأسقط اسم االشارة مل خيتل املعنى.

ويبدو َّ
أن الغاية من هذا هي

للتيسري.
محل النص عىل الظاهر طلبا
ً
وذهب الطربي يف تفسريه قوله تعاىل

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ
[سورة آل عمران ،]119 :اىل ذلك
القول( .((2وتابعهم الشيخ الطويس يف

(*) مذهب كويف ،ينظر :معاين القرآن للفراء:
 ،231 /1و :مهع اهلوامع 113 /1 :و:
املصطلح النحوي.133 :
( ((2ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي):

د .حممد ياسني الشكري

أكثر من موضع من تفسريه( ،((3وكذلك

املنصوب يف (مالك) معرفة او نكرة.

ُ 4.4
عمل (مالك –مابالك –ماشأنك)

(مالك السائر معنا) ،ألنه كالفعل

مذهب كويف ،اذ أشار الكوفيون

اشبههام ،قال :وكل موضع صلحت

ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ خربا

جاز نصب املعرفة منه والنكرة ،كام

الثعلبي(.((3

َ
عمل (كان وأخواهتا)(*):

اىل :نصب (فئتني) من قوله تعاىل

قال :وجيــــــــوز يف الكالم ان تقول:
الذي ينصب بـ (كان) و (اظن) ومــا

فيه (فعل) و (يفعل) من املنصوب،

لـ(مالكم) ،وقد تابعهم املفرسون يف

تنصب (كان) و (اظن) ،ألهنن نواقص

تفسري قوله تعاىل ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

متابع ًا

هذا القول ،اذ نجد الطربي( ((3يذكر يف

ﭪﭼ [سورة النساء ]88 :اختالف
اهل العربية يف نصب قوله (فئتني)
فقال بعضهم :التصب عىل احلال،

يف املعنى وإن ظننت إهنن تامات(.((3
وذهب الشيخ الطويس

(((3

الطربي والكوفيني بالقول يف هذه املسألة،

وأيضا السمرقندي

(((3

الذين سبقوه ،وكذلك الثعلبي(،((3

وهذا قول بعض البرصيني .وقال بعض

والواحدي(.((3

فعل (مالك) ،قال :والتبال أكان

اخلوف(*):

نحويي الكوفة( :فئتني) منصوب عىل

 149 /7و 85 /12 :و.6 /26 :
( ((3ينظر :التبيان يف تفسري القرآن،572 /2 :
و.490 /2 :
( ((3ينظر :تفسري الكشف والبيان.11 /2 :
(*) مذهب كويف ،ينظر :معاين القرآن للفراء:
 ،243 ،288 /1و :اع���راب ال��ق��رآن
للنحاس.442 /1 :
( ((3ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي):
.14 /8

فهو اآلخر تابع

5.5داللة الرجاء املصاحب للجحد عىل
( ((3ينظر :معاين القرآن للفراء.288 /1 :
( ((3ينظر :التبيان يف تفسري ال��ق��رآن/3 :
.280
( ((3ينظر :تفسري بحر العلوم.408 /1 :
( ((3ينظر :تفسري الكشف والبيان.48 /3 :
( ((3ينظر :تفسري الوجيز.133 /1 :
للفراء ،286 /1 :و:
(*) ينظر :معاين القرآن ّ
 ،265 /2و :جمالس ثعلب،248 /1 :
و :لسان العرب (مادة :رجا).
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قال الفراء( :((3الرجاء يف معنى

اخلوف اليكون اال مع اجلحد ،تقول:

مارجوتك ،أي :ماخفتك ،والتقول:

رجوتك ،بمعنى خفتك ،وهي لغة
حجازية ،وهتامية.

6.6التناوب بني احلروف واألدوات(*):
ان مبحث احلروف واألدوات،

من مباحث علوم القرآن املهمة ًالتي

حيتاج اليها املفرس ،ويف هذا الشان قال

وتابعهم املفرسون يف هذه املسالة،

الزركيش((( :((4والبحث عن معاين

يذهب اىل ذلك ،ففي تفسري

مدلوهلا)) .ومن اكثر احلروف واألدوات

فنجد الطربي يف أكثر من موضع يف
تفسريه

(((3

احلروف مما حيتاج اليه املفرس الختالف

قوله تعاىلﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ

اتساع ًا وشهر ًة من حيث تعدد املعاين

مالكم الختافون هلل عظمة ،وذلك ان

داللي ًا يف تفسري كالم اهلل ،اذ وردت يف

[سورة نوح ،]13 :يذكر :أن املعنى:
الرجاء قد تضعه العرب إذا صحبه
اجلحد يف موضع اخلوف.

وذهب الشيخ الطويس( ((4اىل ماذهب

اليه الكوفيون هبذا القول ،وكذلك

السمرقندي( ((4فهو اآلخر تابع الكوفيني
هبذا القول ،وتابعهم املاوردي
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والثعلبي( ((4والواحدي(.((4

(((4

( ((3ينظر :معاين القرآن للفراء،286 /1 :
و.265 /2 :
( ((3ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي):
 ،635 /32و.265 /15 :
( ((4ينظر :التبيان يف تفسري ال��ق��ران/3 :
 ،280و ،335 /5 :و.131 /10 :
( ((4ينظر :تفسري بحر العلوم.33 /4 :
( ((4ينظر :تفسري النكت والعيون.158 /2 :

حروف اجلر ،ذلك ألهنا تركت اثر ًا

القرآن الكريم بكثرةً ،وبمعان خمتلفة،
واستعملها املصنفون يف إبراز معنى
اآلية وإيضاحها .فذهب الطربي اىل
القول بذلك التناوب

(((4

يف تفسري قوله

( ((4ينظر :تفسري الكشف والبيان/13 :
 ،381و.7 /7 :
( ((4ينظر :تفسري الوجيز  ،1045 /1و/1 :
.309
(*) مذهب كويف ،ينظر :معاين القرآن للفراء:
 ،218 /1و 324 /1 :و :مغني اللبيب:
 ،75 /1و :مدرسة الكوفة:323 ، 282 :
واحلروف العاملة يف القرآن.381 :
( ((4الربهان يف علوم القرآن.175 /2 :
( ((4ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي)/6 :
 ،443و.528 /7 :

د .حممد ياسني الشكري

تعاىلﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

وذهب الطربي اىل جواز جميء (او)

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ [سورة آل عمران:

بمعنى (بل -والواو) لورودها يف القرآن

بمعنى( :مع اهلل)(.((4

ﯟﭼ [سورة الصافات،]147 :

 ،]52عندما ذكـــــر أنقوله (اىل اهلل)

الكريم يف قولهﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

وذهب اىل جواز جميء (عىل) بمعنى

فذكر عن ابن عباس انه كان يقول :معنى

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

قوله تعاىلﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ

(من) عند تفسري قوله تعاىلﭽﭦ ﭧ

قوله (او يزيدون) :بل يزيدون( .((5ويف

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ

[سورة البقرة ،]74 :ذهب الطربي اىل

جميء (عىل) بمعنى (يف) عند تفسري

وقال الطربي بجواز جميء (الم كي)

[سورة املؤمنون .]6- 5 :و جواز

قوله تعاىلﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ذلك( ،((5ويف آيات اخرى.

بمعنى (أن)( ،((5عند تفسري قوله تعاىل

ﯥﭼ [سورة املائدة ،]107 :اذ ذكر:

ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ

الطربي أن( :يف) توضع موضع (عىل)،

أن (الالم) يف قوله ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ

قوله(عليهم) معناه( :فيهم)( .((4وذكر
و (عىل) موضع (يف) ،كل واحدة تعاقب
صاحبتها يف الكالم كام يف قوله تعاىلﭽﮄ

[سورة النساء ،]26 :ذكر الطربي:

ﯨﭼ بمعنى :يريد اهلل أن يبني لكم،

وذكر ذلك يف مواضع أخرى من تفسريه.

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [سورة الطور:

ويتفق الشيخ الطويس مع النحويني

( ((4ينظر :جامع البيان(تفسري الطربي)/16 :
.375
( ((4ينظر :جامع البيان ،111 ،79 /7 :و:
 ،142 ،88 /4و ،16 /12 :و/25 :
 ،11و ،88 /4 :و.16 /12 :
( ((4ينظر :م .ن.483- 483 /22 :

( ((5ينظر :م ن.115 /21 :
( ((5ينظر :م .ن  ،336 /1و.235- 234 /2 :

 ،]38فأن( :فيه) بمعنى (عليه)(.((4

الكوفيني

(((5

يف عدّ هم تناوب احلروف

( ((5ينظر :معاين القرآن للفراء،262 /1 :
و :اجلنى ال��داين115 :و :مهع اهلوامع:

 ،140 /4و :جامع البيان.45 /11 :
( ((5ينظر :معاين القرآن للكسائي ،132 :و:
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واالدوات من مظاهر احلمل عىل

(عىل) بمعنى (من) ،وأجاز جميء

والتأويل ،للسعي باجتاه التيسري،

تعاىل ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ

الظاهر من أجل االبتعاد عن التقدير
فتابعهم يف ذلك اجلواز .عندما قال

(((5

[سورة الشورى ،]45 :ذهب اىل أن

جواز جميء (لعل) بمعنى

اىل جواز جميء (او)

بجواز جميء (الم كي) بمعنى (أن)،

املعنى :ينظرون بقلوهبم( .((6وذهب

جواز جميء (هل)

بمعنى (الواو) و(بل) .وجواز جميء

(لوال) بمعنى (هال) ،وجواز جميء

اىل جواز جميء (هل) بمعنى (قد)(،((6

وتابعهم السمرقندي يف ذلك

تفسري قوله تعاىل ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ

بمعنى (عىل) ،وذهب اىل جواز جميء

قوله تعاىل ﭽ ﯩ ﯪ ﯫﭼ بمعنى:

وكذلك

(((5

(كي) ،وأيض ًا

(((5

بمعنى (قد) ،وقال

(((5

بجواز جميء

( َم ْن االستفهامية) موصوله(.((5

القول( ،((6 ((5ويف جواز جميء (يف)
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(من) بمعنى (الباء) ،ففي تفسري قوله

معاين القرآن للفراء ،218 /1 :و :التبيان
يف تفسري القرآن.472 /2 :
( ((5ينظر :التبيان يف تفسري القرآن.173 /3 :
( ((5ينظر :م .ن ،138 /7 :و ،589 /3 :و:
 ،135 /4و.97 /1 :
( ((5ينظر :م .ن.97 /1 :
( ((5ينظر :معاين القرآن للفراء،324 /1 :
و :التبيان يف تفسري القرآن ،293 /5 :و:
 ،144 /3و ،260 /3 :و.135 /4 :
( ((5ينظر :م .ن ،26 /2 :و :م .ن،53 /6 :
و.283 /4 :
( ((5ينظر :تفسري بحر العلوم.2 /7091 :
( ((6ينظر :م .ن ،204 /4 :و.32 /2 :

السمرقندي

(((6

(لعل) بمعنى (كي)( ،((6وذهب كذلك
وجواز جميء (لوال) بمعنى (هال) عند

ﯬﭼ [سورة األنعام ]43 :حني قال:

(فهال اذ جاءهم عذابنا)( .((6وتابعهم
الثعلبي

(((6

 ،فأشار اىل جواز جميء (اىل)

( ((6ينظر :م .ن ،100 /4 :و.407 /3 :

( ((6ينظر :م .ن ،305 /4 :و ،70 /1 :و:
 ،477 /2و.24 /1 :

( ((6ينظر :م .ن ،35 /2 :و ،55 /1 :و/1 :
.312

( ((6ينظر :م .ن.351 /4 :
( ((6ينظر :م .ن.35 /2 :

( ((6ينظر :تفسري الكشف والبيان،330 /3 :
و ،348 /11 :و.350- 349 /11 :

د .حممد ياسني الشكري

بمعنى(مع) ،وجواز( ((6جميء (الم كي)

ﯴ ﯵﭼ [سورة آل عمران،]52 :

(هال).

ﯳ ﯴ ﯵﭼ ،أي :من انصاري مع

بمعنى (أن) ،وجواز جميء (لوال) بمعنى

فذكر

(((7

أن :معنى قوله تعاىل ﭽﯲ

وذهب املاوردي (450هـ) اىل

اهلل ،وجواز جميء (من) بمعنى (الباء)،

قوله تعاىل ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ

ﮪﭼ [سورة الرعد ،((7(]11 :وقد

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

يف تفسري قوله تعاىل ﭽ ﮝ ﮞ

القول بذلك اجلواز( ،((6ففي تفسري

[سورة آل عمران ،]52 :وقوله تعاىل

يف تفسري قوله تعاىل ﭽﮧ ﮨ ﮩ

اجاز( ((7جميء (او) بمعنى (الواو -بل)

ﮂ ﭼ [سورة النساء ،]2 :ذكرأن (من)

ﮟ ﮠ ﮡﭼ [سورة البقرة،]74 :

(من) بمعنى (الباء) يف تفسري قوله تعاىل

جميء (يف) بمعنى

بمعنى (مع) .وذهب اىل جواز( ((6جميء

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ [سورة الرعد:
 .]11وجواز

(((7

جميء (او)بمعنى

(الواو -بل) وجواز

بمعنى (قد).

(((7

جميء (هل)

وتابعهم الواحدي ( 468هــ)،

فذهب اىل جواز جميء (اىل) بمعنى (مع)

يف تفسري قوله تعاىلﭽ ﯱ ﯲ ﯳ

( ((6ينظر :تفسري الكشف والبيان،389 /3 :
و ،450 /13 :و.63 /7 :
( ((6ينظر :تفسري النكت والعيون.273 /1 :
( ((6ينظر :م .ن.302 /2 :
( ((7ينظر :م .ن.6 /1 :
( ((7ينظر :م .ن.360 /4 :

وذهب اىل جواز

(عىل) ،وجواز
(اىل) ،وجواز

(((7

(((7

(((7

جميء (يف) بمعنى

جميء (من) للغاية

الزمانية .وذهب اىل جواز

(((7

(لوال) بمعنى (هال) ،وجواز

(لعل) بمعنى (كي) ،وجواز

(((7

(((8

جميء
جميء
جميء

( ((7ينظر :تفسري الوجيز.89 /1 :
( ((7ينظر :م .ن.380 /1 :
( ((7ينظر :م .ن.791 /1 :
( ((7ينظر :م .ن ،510 /1 :و.161 /1 :
( ((7ينظر :م .ن.208 /3 :
( ((7ينظر :م .ن ،88 /8 :و.4 47 /14 :
( ((7ينظر :م .ن ،40 /1 :و ،313 /18 :و:
 ،204 /7و ،18- 17 /1 :و.185 /1 :
( ((7ينظر :م .ن.167 /1 :
( ((8ينظر :م .ن ،185 /1 :و ،368 /1 :و:
 ،184 /1و.471 /1 :
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(هل) بمعنى (قد).

7.7جواز اضافة اليشء اىل نفسه اذا
اختلف اللفظان(*):

تابع الطربي يف تفسريه الكوفيني يف

جواز اضافة اليشء اىل نفسه اذا اختلف

اللفظان ،أي( :اضافة املنعوت اىل

نعته وبالعكس) ،ولقد ذهب الطربي

يسء هو الذي ورد يف قوله تعاىلﭽﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ [سورة

فاطر.]43 :

وتابعهم الشيخ الطويس

(((8

يف

تفسري قوله تعاىل ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﭼ [سورة ق ،]9 :إذ أشار

اىل ذلك اجلواز يف تفسري قوله تعاىل

اىل ذلك بقوله :احلب هو احلصيد ،وانام

فاطر ،]43 :اذ أشار( ...:((8وأضيف

وكام قالوا :مسجد اجلامع وغري ذلك..

ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ [سورة
املـــــكر اىل اليسء ،واليسء من نعت

اضافه اىل نفسه ،كام قال (حق اليقني)،

ويف تفسري قوله تعاىل ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ

املكر ،كام قيل ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ

ﯦ ﯧ ﯨﭼ [سورة فاطر]43 :

لكن الباحث يرى :أن اليسء

كام يف (احلق اليقني) ،أي :ان املكر هو

[سورة الواقعة.]95 :

ليس هو املكر ،فثمة مكر من اهلل تعاىل

ذكرالشيخ الطويس أن( :املكر اليسء)

اليسء ،واليسء هو املكر ،فاضيف

ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

اىل نفسه الختالف اللفظ ،ويرى

أي أن املكر نوعان :مكر حممود كام

املاوردي(445هـ) اىل القول بذلك

(*) مذهب كويف ،ينظر معاين القرآن للفراء
املفصل آلبن يعيش:
 ،76 /3و :رشح
َّ
 ،333- 329و :االنصاف يف مسائل
اخلالف :مسألة.61 :
( ((8ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي):
 ،164 /23و.52 /13 :

( ((8ينظر :معاين القرآن للفراء-76 /3 :
 ،77و :التبيان يف تفسري القران/10 :
 ،105و ،125 /4 :و.502 /9 :
( ((8ينظر :تفسري النكت والعيون.158 /4 :

ﭡﭼ [سورة آل عمران،]54 :
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تقدم ذكره يف النص القرآين ،ومكر

الباحث عدم صحة هذا القول .وذهب

اجلواز

(((8

 ،وكذلك الثعلبي ( 427هـ)

د .حممد ياسني الشكري

هو اآلخر قال به(.((8

اغراض ،منها :االحياء اىل داللة معينة.

ويرى الباحث أن هذه اإلضافات

وهذا االستعامل يكون عىل وجه التاكيد

والذي يلحظ عىل اجازة الكوفيني يف

ﭽﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

عند الكوفيني يراد منها التخفيف.
إضافة املنعوت اىل نعته خاصة ،هو اهنا
جتري قياس ًا عىل ظاهر النص القرآين

وما جاء من كالم العرب دون التشبث
يف التأويل ،وهذا مظهر اسلويب جاء

منه فيض كثري يف االستعامل القرآين،

فمنه قوله تعاىل ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ

والبيان ،والدليل عىل هذا قوله تعاىل

ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜﭼ [سورة
،]98

فاضافة

املنعوت

التوبة:

(الدائرة)

اىل النعت (السوء) عىل وجه البيان

والتاكيد ،اذ هو بمنزلة قولنا :شمس
النهار ،فلو مل يذكر السوء لعلم املعنى

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ ﭒ ﭓﭼ

بلفظ الدائرة(.((8

اضافة املوصوف اىل الصفة ،والتقدير:

عىل (االختصاص) كام يف قوله تعاىل

[سورة الرعد ،]13 :فــ(دعوة احلق)من

هلل الدعوة احلق .وعليه فان اضافة
املنعوت اىل نعته استعامل لغوي صحيح

أ َّكدَ ه القرآن الكريم ،وربام حيمــل هذا

االستعامل عىل االتساع (أي يتسع يف
النعت اىل املنعوت) فيستعمل استعامل

االسامء جماز ًا فيضاف اىل املنعوت(،((8
وربام يراد من اضافة املنعوت اىل نعته

( ((8ينظر :تفسري الكشف والبيان/13 :
 ،123و249 /7 :و.295 ،292 /12 :
( ((8ينظر :مشكل اعراب القرآن.251 /1 :

وقد يراد من هذا االستعامل داللته

ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ [سورة آل
عمران .]154 :فــ(ظن اجلاهلية) :من
اضافة املوصوف اىل مصدر الصفة ،كام

يف قولنا :حاتم اجلود ،عىل معنى :حاتم
الذي اختص بوصف اجلود .وقد يراد به
الداللة عىل املدح ،ألن العرب اذا مدحوا

شيئا ،فكثري ًا مايضيفون املوصوف اىل
( ((8ينظر :م .ن .334 /1
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مصدر الصفة( .((8وقد ورد كثري ًا من

تفسري قوله ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ذلك يف التعبري القرآين ،نحو :ﭽﮊ

ﮑﭼ [سورة اإلرساء ،]80 :وقوله

ﮁ ﭼ [سورة البقرة ،]266 :اذ ذكر:

يونس ،]2 :و أيضا قوله تعاىل ﭽ ﮓ

ماض فعطف به عىل قوله (أيود أحدكم)

ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ [سورة

أن عطف (واصابه الكرب) وهو فعل

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ [سورة

جائز ،ألن قوله (أيود) يصح ان يوضع

ومن هنا يمكن القول َّ
إن :إضافة

(لو) ،و(ان) ومعنامها مجيع ًا االستقبال،

داليل :كالتوكيد والبيان ،او لغرض

(لو) عىل (يفعل) مع (ان) ،فلذلك قال:

يونس.]93 :

املنعوت اىل نعته اسلوب قراين يأيت لغرض
االختصاص متضمنا معنى التوكيد،
او لغرض املدح املراد به التوكيد .وهو

اسلوب ظاهر مرجح ،وتأويله تعسف
وتعقيد للدرس النحوي.

فيه (لو) مكان (ان) ،فلام صلحت بـ
أجازت العرب ان ّترد (فعل) بتأويل
فاصاهبام .وكذلك الشيخ الطويس(،((8

والثعلبي( .((9عىل إن توجيه الكوفيني
هبذا اجلواز ،يأخذ بالظاهر دونام حاجة

اىل تأويل أو تقدير ،فضال عن مجالية

8.8جواز عطف الفعل املايض عىل

القيمة الداللية باستعامل الفعل املايض

يف

9.9جواز عطف الظاهر عىل املضمر من

( ((8ينظر :رشح ال��ريض عىل الكافية/2 :
.248-245
(*) مذهب كويف ،ينظر معاين القرآن للفراء:
.175 /1
( ((8ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي)/3 :
.94

( ((8ينظر :التبيان يف تفسري القرآن.340 /2 :
( ((9ينظر :تفسري الكشف والبيان-102 /2 :
.103
(*) مذهب كويف ،ينظر معاين القرآن للفراء/1 :
 ،304و :مشكل اعراب القران.692 /1 :

املستقبل(*):
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ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ولقد تابعهم كل من الطربي

(((8

بدال من املضارع.

دون تأكـيد :
(*)

د .حممد ياسني الشكري

أي جواز العطف عىل الضمري

منه يف القرآن الكريم وكالم العرب،

يف تفسري قوله تعاىل

1010جواز العطف عىل املحل (املوضع)(*):

[سورة النجم ]6 :اىل القول :عطف

عىل املحل متابعة منه اىل الكوفيني ،ففي

املرفوع املتصل يف اختيار الكالم ،وقد

ذهب الطربي

(((9

ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ
بقوله :ﭽﭮﭼ عىل ما يف قوله:
ﭽﭬﭼ من ذكر حممد ،واألكثر
من كالم العرب إذا أرادوا العطف
يف مثل هذا املوضع أن يظهروا كناية

املعطوف عليه ،وتابع ٌ
كل من الشيخ

الطويس(،((9

والثعلبي

(((9

الكوفيني

بالقول يف ذلك اجلواز .واحلقيقة ان

جواز العطف عىل الضمري املرفوع
دون فصل او توكيد ُي َعـدُّ حترر ًا من كل
مايعوق التذوق لروح النص من قيود

اإل ِّطراد ،فهو اقرب اىل روح الدرس
َّ
وإن الكوفيني مل يقولوا
اللغوي(.((9
بذلك اجلواز عبث ًا ،بل نظروا اىل ما ورد

( ((9ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي)/27 :
 ،41و.500 /22 :
( ((9ينظر :التبيان يف تفسري القرآن.411 /9 :
( ((9ينظر :تفسري الكشف والبيان.5 /13 :
( ((9ينظر :الدرس النحوي يف القرن العرشين:
.231

فوجدوه ك ََّمـ ًا اليمكن اغفاله.
ذهب الطربي

(((9

اىل جواز العطف

تفسري قوله تعاىل ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﭼ [سورة البقرة،]83 :
أشار اىل أن :قوله جل ثناؤه ﭽ ﯠ

ﯡﭼ عطف عىل موضع (أن)
املحذوفه يف (التعبدون اال اهلل) ،وذهب
الشيخ الطويس متابع ًا الطربي والكوفيني

يف القول بجواز العطف عىل املوضع(،((9
وتابعهم يف ذلك ٌ
كل من السمرقندي(،((9

والثعلبي(،((9

وإبن

زمنني(،((9

(*) مذهب كويف ،ينظر :معاين القرآن للفراء:
.348 /2
( ((9ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي)/2 :
.291- 290
( ((9ينظر :التبيان يف تفسري ال��ق��رآن/1 :
.325
( ((9ينظر :تفسري بحر العلوم.77- 76 /1 :
( ((9ينظر :الكشف والبيان ،146 /1 :و:
معاين القرآن للفراء.53 /1 :
( ((9ينظر :تفسري ابن زمنني.20 /1 :
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والواحدي(.((10

1111جواز ادخال الفاء يف اخلرب،
اذا تضمن املبتدأ معنى الرشط

واجلزاء(*):

ذهب الكوفيون اىل ذلك اجلواز،

وقد تابعهم املفرسون يف ذلك .فنجد

الطربي

(((10

ذهب اىل ذلك اجلواز عند

تفسري قولـه تعاىل ﭽ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

بالرفع ايض ًا ،وهذا يؤكد قراءة الرفع،

فهي الوجه .وتابعهم بالقول يف هذا
اجلواز ٌ
كل من الشيخ الطويس(،((10

والسمرقندي(،((10

والقشريي(،((10

والثعلبي( .((10أي :ان املبتدأ اذا تضمن

الرشط واجلزاء كــ(االسامء املوصولة
والنكرات املوصوفة ،اذا كانت الصلة

او الصفة فع ً
ال او ظرف ًا) جاز ادخال

ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [سورة املائدة:

الفــــاء باخلرب ،كقــوله (والسارق) وقوله

رسق من رجل أو امرأة ،فاقطعوا ،أهيا

فيهام بمنزلة (الذي) ،اذ اليراد به سارق
او ٍ
زان بعينه.

 ،]38فذكر :يقول -جل ثناؤه  :-ومن
الناس ،يده ،ولذلك رفع (السارق

والسارقة) ألهنام غري معينني ،ولو ُأريد

بذلك سارق او سارقة باعياهنام لكان
وجه الكالم النصب .وقد روي عن

عبد اهلل بن مسعود انه كان يقرأ ذلك:
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(والسارقون والسارقات) أي ان القراءة

( ((10ينظر :تفسري الوجيز.23 /1 :

(*) مذهب كويف ،ينظر :معاين القرآن للفراء:
 ،306 /1و ،18 /3 :و :مشكل إعراب

القرآن.225 /1 :
( ((10ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي):
 ،29 ،/10و :ينظر :معجم ال��ق��راءات
القرآنية.208 /2 :

(والزانية) كذلك ،ألن (االلف والالم)

وعليه

فان

متابعة

املفرسين

للكوفيني يف هذه املسألة ،هو األقرب
اىل الصواب من غريه ،ألنه يمثل املعنى
الذي حيتمله تفسري اآلية ،إذ إن معنى

االبتداء يف تكرار هذين اللفظني فيه
( ((10ينظر :التبيان يف تفسري ال��ق��رآن/3 :
.513-512
( ((10ينظر :تفسري بحر العلوم ،473 /1 :و:
ينظر :معجم القراءات.208 /2 :
( ((10ينظر :تفسري القشريي.120 /2 :
( ((10ينظر :تفسري الكشف والبيان.448 /2 :

د .حممد ياسني الشكري

متثيل حلقيقة العموم الذي يقصده
النص ال التخصيص الذي يوحيه
االبتداء لفعل األمر(.((10

1212جواز

نعت

املعرفة

1313جواز الفصل بجملة بني اسم َّ
إن
وخربها(*):

أراد الكوفيون بذلك االبتعاد عن

(أألسامء

التقديرات والتأويالت ،فضال عام فيه

أي :املعرفة التي بصلتها كالنكرات–

وتابعهم فيه الطربي( .((11وكذلك الشيخ

ففي تفسري قوله تعاىل

1414جواز عطف الفعل املضارع عىل

املوصولة) بالنكرة(*):

ال كاملعارف ،فذهب إىل ذلك اجلواز

الطربي

(((10

ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [سورة الفاحتة،]7 :

ذكر :أن اخلفض لـ –غري –يأتيها من
وجه :أن تكون صفة لـ(الذين) ونعت ًا هلم

لتخفضها.

وذهب الشيخ الطويس( ((10إىل ذلك

اجلواز ،وتابعهم إبن زمنني( ،((10وكذلك

الثعلبي(.((11

( ((10ينظر :مشكل إعراب القرآن.2 /1 :
(*) مذهب كويف ،ينظر معاين القرآن للفراء:
.7 /1
( ((10ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي)/1 :
180ومابعدها.
( ((10ينظر :التبيان يف تفسري القرآن-40 /1 :
.41
( ((10ينظر :تفسري ابن زمنني.2 /1 :
( ((11ينظر :تفسري الكشف والبيان.43 /1 :

من تقوية للكالم وتسديد أو حتسني.
الطويس( ((11والسمرقندي(.((11
الصفة املشبهــة(*):

ذهب الطربي

(((11

اىل القول بذلك

يف تفسري قوله تعاىل ﭽ ﯮ ﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂﭑﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ [سورة
(*) مذهب كويف :ينظر :معاين القرآن للفراء:
.141- 140 /2
( ((11ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي):
.16 /18
( ((11ينظر :التبيان يف تفسري القرآن/2 :
.35
( ((11ينظر :تفسري بحر العلوم.18 /2 :
(*) مذهب كويف ،ينظر :معاين القرآن للفراء:
.213 /1
( ((11ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي):
.417- 416 /6
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ال عمران .]46- 45 :وتابعه الشيخ

الطويس

(((11

يف تفسري قوله تعاىل

ومن دون االشارة اىل الكوفيني يف هذا

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

الشأن يذكر( :((11واما (غري) فهي اسم

1515عدم جواز عطف اجلحد عىل

له ،فاليشء املوصوف هبا ليس باليشء

ﭗ ﭼ [سورة آل عمران.]46 :

معناه خمتلف عن اليشء الذي اضيفت

االستثناء ،أي :جميء (ال) بمعنى

املضاف اليه ،وهذا هومعنى النفي ،ومما

(غري)(*):

يظهر ان (غري) تعد بني ادوات النفي،

ولقد ذهب الطربي إىل ذلك(.((11

اذ عطف (وال) عليها نحو( :غري

الشيخ

وحني نجد مثل هذه الدراسات

أن مسألة جواز العطف باجلحد عىل

يف أغلب مباحثه ،فيمكن القول :من

عند تفسري قوله تعاىل ﭽ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳﭼ وتابعه

الطويس( ،((11والثعلبي( .((11واحلقيقة
اجلحد التي ذهب اليها الكوفيون،

نجد هلا صدى يف دراسات املحدثني،
فاملسترشق االملاين (براجسرتارس) يف
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باب النفي من كتابه (التطور النحوي)

( ((11ينظر :التبيان يف تفسري ال��ق��رآن/2 :
.461
(*) مذهب كويف ،ينظر :معاين القرآن للفراء:
.8 /1
( ((11ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي)/1 :
.184- 180
( ((11ينظر :التبيان يف تفسري القران40 /1 :
فام بعدها.
( ((11ينظر :تفسري الكشف والبيان 41\1 :وما
بعدها.

املغضوب عليهم وال الضالني).

احلديثة تطابق ماذهب اليه الكوفيون

االنصاف إبراز واظهار النحو الكويف

وتوجيه زمام البحث اليه.

1616عدم جواز خفض االسم بغري
خـــــــافض(*):

و ذهب الطربي اليه

(((12

يف تفسري

قوله تعاىل ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ
( ((11ينظر :التطور النحوي.171 :
(*) مذهب كويف ،ينظر :معاين القرآن للفراء:
.352 /1
( ((12ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي):
.67- 65 /12

د .حممد ياسني الشكري

[سورة األنعام ،]117 :وتابعه الشيخ
الطويس يف ذلك املنع

وكذلك

(((12

الثعلبي ( .((12

1818النصب عىل الرصف (اخلروج-
اخلالف)(*):

ذهب الكوفيون اىل نصب الفعل

1717نصب الفعل املضارع بــ (حتى)

املضارع بعد (الواو ،والفاء ،و أو)

اىل ذلك

بنفي أو طلب من غري إعادة العامل.

نفسها(*):

ولقد ذهب الطربي

(((12

يف تفسري قوله تعاىل ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﭼ [سورة البقرة.]214 :

وتابعه الشيخ الطويس( ((12يف تفسري

قوله تعاىل ﭽ ﭗ ﭘ ﭙﭼ [سورة
البقرة ،]120 :وكل من السمرقندي(،((12

والثعلبي(.((12

( ((12ينظر :التبيان يف تفسري ال��ق��رآن/4 :
.250-249
( ((12ينظر :تفسري الكشف والبيان/5 :
.282
(*) مذهب كويف ،ينظر :معاين القرآن للفراء:
.132 /1
( ((12ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي)/2 :
 ،199و.10 /7 :
( ((12ينظر :التبيان يف تفسري القرآن.440 /1 :
( ((12ينظر :تفسري بحر العلوم ،178 /1 :و:
ينظر :إحتاف الفضالء ،156 :و :معجم
القراءات القرآنية.165 /1 :
( ((12ينظر :تفسري الكشف والبيان/1 :
.422

عىل الرصف اذا ماعطف عىل مسبوق
وذهب البرصيون اىل ان هذا النصب

وقع بــ(ان) مضمره( .((12ولقد تابع
الطربي

(((12

الكوفيني يف النصب عىل

الرصف (اخلروج) يف تفسري قوله تعاىل

ﭽﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤﭼ [سورة آل عمران:

 ،]142وكذلك الشيخ الطويس(،((12
والسمرقندي( ،((13والثعلبي(.((13

(*) مذهب كويف ،ينظر :معاين القرآن للفراء:
 ،191 ،34 /1و .208 :3
( ((12ينظر :ال��ك��ت��اب ،42- 41 /3 :و:
اإلنصاف يف مسائل خالف :مسألة ،75
ص .555
( ((12ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي)/7 :
 ،247و :م .ن.43 /21 :
( ((12ينظر :التبيان يف تفسري القران،3- 2 /2 :
و.159 /9 :
( ((13ينظر :تفسري بحر العلوم.97 /4 :
( ((13ينظر :تفسري الكشف والبيان/1 :
.123
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1919نصب الفعل املضارع املقرون بالفاء

القول نفسه ،أي (محل النص عىل

اىل ذلك اجلواز

اجلواز .وقال به الطربي( ((13يف قوله

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

[سورة البقرة .]132 :وكذلك

عىل جواب (لعل)(*) :

ذهب الطربي

(((13

يف تفســـري قوله تعـــاىل ﭽ ﮌ ﮍ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛﭼ [سورة غــافر ،]36 :وذهب
الشيخ الطويس

(((13

اىل ما ذهب اليه

الطربي يف تفسري اآلية نفسها .وتابعهم

السمرقندي(.((13

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ
الشبخ الطويس( ،((13والثعلبي(.((13
ثالث ًا:

أثر احلمل عىل الظاهر يف تفسري القرآن:

قبل اخلوض يف بيان األثر لـ(احلمل

عىل الظاهر) ،لعيل أجد ان من املناسب

2020عمل (مافيه معنى القول) عمل

جد ًا االشارة اىل ان (احلمل عىل

2121أجاز الكوفيون ومن باب التيسري

التيسري النحوي ،ألن انتهاجه يبعد عن

(القول نفسه)(*):

اعامل مافيه معنى القول عمل
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الظاهر) .وتابعهم املفرسون يف هذا

(*) مذهب كويف :ينظر :معاين القرآن للفراء:
.9 /3
( ((13ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي):
 387 /21وما بعدها ،و-219 /24 :
.220
( ((13ينظر :التبيان يف تفسري القرآن،74 /9 :
و.25 /10 :
( ((13ينظر :تفسري بحر العلوم ،59 /4 :و:
.369 /4
(*) م��ذه��ب ك���ويف ،ي��ن��ظ��ر :م��ع��اين ال��ق��رآن
للكسائي ،79 :و :معاين القرآن للفراء:
.80 /1

الظاهر) يف حقيقته قضية عىل طريق
التاويالت والتقديرات والتعليالت
التي تنتجها نظرية العاملِ ،
ومن َث َّم
اثقلت كاهل الدرس النحوي ،وأ ّدت
اىل التربم والنفور اللذين يواجه هبام

( ((13ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي)/3 :
 ،95- 94و 235 /3 :ـ 237و :ينظر:

لسان العرب.232 /13 :
( ((13ينظر :التبيان يف تفسري القران472 /1 :ـ
.473
( ((13ينظر :تفسري الكشف والبيان246 /1 :ـ
.247

د .حممد ياسني الشكري

الدراسون للنحو العريب .اذ ان نظرية

تُعد الدعوة االوىل باجتاه التيسري ،وقد

تفسري الظواهر االعرابية املختلفة يف

عدد من املهتمني باللغة العربية متمثلة

العامل جعلت النحويني ان يوغلوا يف
االسامء واالفعال ،بتأثري عوامل لفظية

اومعنوية ،ومن هنا بدأت سلسلة
املتاعب تكتنف طريق الدرس النحوي،

وتعرتض مسرية الدارسني ،زيادة عىل ان
اساليب اللغة الفصحى اخذت تتعرض
اىل سيل من التاويالت والتفسريات

التي الختدم قضية املعنى وال تيرس سبيل
الدرس النحوي.

وجدت صداها يف العرص احلديث لدى

بجهد االستاذ ابراهيم مصطفى

(((13

يف

كتابه (إحياء النحو) عام  ،1937عل ًام
اننا متيقنون من ان اول صدى لدعوات

التيسري يف العرص القديم َم َّثلها النحو
الكويف.

والنحو الكويف هو التوأم للنحو

البرصي ،ومنهام كان النحو العريب.
وعىل الرغم من تأخر النحو الكويف يف

واذا ما اردنا معرفة عائدية (احلمل

كون
نشأته عن توأمه البرصي ،اال انه َّ

جازم ،ومن خالل البحث والتقيص يف

احلد الذي اصبح منافس ًا للنحو البرصي.

عىل الظاهر) ،فيمكن القول بشكل
الكتب النحوية أن :احلمل عىل الظاهر
من اخلصائص البارزة يف النحو الكويف،

ويف هذا تأكيدها االبتعاد عن التعقيدات
النحوية والتقديرات والتاويالت ،وهذا

ما يدعونا اىل أن نقولَّ :
إن الدعوة

باجتاه التيسري برزت من بني صفوف
النحو الكويف .عىل ان هذا القول جيعلنا

نختلف مع مجيع الذين يذهبون اىل أن
دعوة ابن مضاء القرطبي (592هـ)

مركز ًا ثاني ًا مهام للدراسات النحوية اىل
و ُي َعدّ الكسائي (189هـ) اول من ثبت
اركان الدرس النحوي يف الكوفه.

ان احلمل عىل الظاهر ال يم ّثل قاعدة

من دون شواذ ،اذ احيانا قد يؤدى

باالنسان لالحلاد بصفات اهلل تعاىل،
ونسبة امور فيها النقص له ،سبحانه

عام يصفون .فمث ً
ال قصة اليهودي بني
( ((13تيسري النحو وبحوث اخرى ،د .خدجية
احلديثي.3 :
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أيب بكر ورجل من اليهود يدعى

هو(ضد الذكر واحلفظ).

االيامن بقوله (اتق اهلل وامن واقرض

عىل أن النسيان هنا بمعنى الرتك

فنحاص( ،((13حني دعاه ابو بكر اىل
اهلل قرضا حسنا) ،فقال فنحاص :يا

ابا بكر تزعم ان ربنا فقري يستقرض
اموالنا ،فانزل اهلل تعاىل ﱫ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

والتخيل ،فذهب ابن منظور اىل قول

ثعلب :بأن اهلل تعاىل الينسى وإنام معناه

تركوا اهلل فرتكهم ،فلام كان النسيان
رضبا من الرتك وضعه موضعه ،ولذلك

ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﱪ .فهنا االخذ

قلنا :إن احلمل عىل الظاهر اليم ّثل

اليهودي بالكفر ،نتيجة جهله وعدم

ولذلك فاين اخلص اىل القول :ان ما

بظاهر النص ملعنى االقراض أوقع
استيعابه الناحية البالغية وأخذه بحرفية
العبارات.

قاعدة من دون شواذ.

جاء به الكوفيون من مواضع محلوا فيها

النصوص عىل ظاهرها ،ومتابعة مفرسي

إذن األخذ بـ (احلمل عىل الظاهر)

القرنني الرابع واخلامس هلم يف تلك

البالغية حتى التكون شطحة ًباجتاه

مرورا بابن مضاء القرطبي ،هو بذرة

يتطلب املام ًا تام ًا بقواعد العربية وفنوهنا
الكفر .فقوله تعاىل ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

140

وقد أمجع اللغويون واملفرسون

(((14

ﭩ ﭪﭼ [سورة اجلاثية ،]34 :فمن

املواضع ،وامتدادها اىل العرص احلديث،

متقدمة لفكرة التيسري النحوي التي
ينادي هبا املحدثون .وهم هبذا أصحاب

( ((14ينظر :مجهرة اللغة ،107 /1 :و:

الطبيعي ان النسيان املضاف اىل لفظ

الصحاح يف اللغة ،207 /2 :و :جمالس

املذكورة ليس عىل معناه احلقيقي ،الذي

الطربي) ،339 /14 :و :تفسريالنكت

اجلاللة (اهلل) تعاىل يف اآليات الكريمة
( ((13ينظر :جامع البيان (تفسري الطربي)/4 :
.129

ثعلب ،286 /1 :و :جامع البيان (تفسري

والعيون ،122 /2 :و :التبيان يف تفسري
القرآن ،247 /5 :و :تفسري الوجيز/1 :
.291

د .حممد ياسني الشكري

دعوة اىل تبني (نظرية نحو قرآين) ،وما

آلت اليه من قواعد نحوية خاصة به،

وجوب اعتامد القرآن مصدرا أساسا يف

ومصطلحات نحوية ،وهذا تطلب العودة

دعوة الدكتور أمحد مكي األنصاري اىل

كل تقعيد أوتقنني(ّ ،((14إال استمرارا
لتلك الدعوة .ويرتتب عىل القول
املذكور :أن املنهجية الوصفية التي

يعتمدها الدرس النحوي احلديث ،هي
القاعدة الرصينة التي أسسها الكوفيون
وزرعوا بذرهتا ،واستمرت اىل اليوم.
اخلامتة ونتائج البحث

بعد أن انتهيت بعون اهلل تعاىل

من حماولة بيان أثر (ظاهرة احلمل
عىل الظاهر) بوصفها واحدة من أهم

خصائص النحو الكويف يف تفسري القرآن،
وبذلت فيها غاية جهدي متوخي ًا أهدى
السبل اىل توضيح ذلك وبيان أثره ،عرب

متابعة دقيقة لقواعد النحو الكويف التي

تأثر هبا أصحاب التفاسري يف القرنني
الرابع واخلامس للهجرة ،هذه التفاسري

التي تنوعت مذاهب مؤلفيها واختلفت؛

االّ اهنا اتفقت مجيع ًا عىل أن ْتتأثر بام تركته
هذه الظاهرة املتميزة يف النحو الكويف وما

( ((14ينظر :نظرية النحو القرآين10 :ومابعدها.

وآراء أضافتها اىل قواعد النحو البرصي،

اىل مصادر النحو الكويف التي حتتاج اليها
املكتبة العربية عامة ،والنحوية خاصة،

فحاولت جاهدا ما استطعت اىل ذلك

سبيال ،وعىل هذا البد يل من تلخيص

توصل اليها البحث،
أبرز النتائج التي ّ
هي فيام يأيت:

•ظهر للباحث بوضوح ،أنه اليمكن
جتاهل النحو الكويف ،ألن كثري ًا من

اآليات القرآنية قد ُفسرِّ َ ْت مح ً
ال عىل
توجيه الكوفيني ،الذي مت ّثل بتأسيس

منظومة نحوية ختضع فيها القاعدة
أسسوا
النحوية اىل النص ،أي اهنم ّ

لتعديل القواعد النحوية عىل وفق
النصوص القرآنية ،وهذا ُيعدّ انتصار ًا

ملنطق اللغة الذي يستحسن اخضاع
القاعدة للنص وليس العكس ،أي أن

النحو الكويف حقيقة من حقائق النحو
العريب اىل جانب النحو البرصي،
وأثره واضح يف التفسري.

•تبينَّ من البحث ان توجيه الكوفيني،
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أثر احلمل عىل الظاهر يف النحو الكويف يف تفسري القرآن

ترتَّب عليه زيادة قواعد نحوية

أصح يف توجهاهتم.
هو ّ

العريب ،وزيادة آراء نحوية كوفية اىل

التفسري (التي أ ّلفت املادة العلمية

كوفية جديدة اىل قواعد النحو
القواعد النحوية املوجودة أصال،

ومصطلحات نحوية كوفية زيدت
عىل مصطلحات النحو العريب ،وان

ماذهب اليه الكوفيون ُيعدُّ متثيال

حقيقي ًا للغة.

مصادر للنحو الكويف،
للبحث)،
َ
ألهنا مجعت أغلب قواعد النحو

الكويف ،واغلب اآلراء التي زادها
الكوفيون للقواعد املوجودة أصالً،

واغلب املصطلحات التي اسس هلا

•أوضح البحث ميل الكوفيني يف كثري

الكوفيون.

ظاهرها ،وهجر التأويل البعيد الذي

النحو الكويف ،أن الكوفيني هم أوائل

من املواضع اىل محل النصوص عىل
حيمل النص ما اليطاق ،وتأكّد ذلك
ّ

من خالل أكثر من ثالثني مسألة
نحوية محلها املفرسون عىل ظاهرها
متابعني خطى الكوفيني يف ذلك.

•أثبت البحث من خالل تقصيّ مصادر
الذين زرعوا بذورا صوب التيسري

النحوي ،بدء ًا من محلهم النصوص

عىل ظاهرها وهو ُي َعدُّ من مظاهر
التيسري النحوي لتجنبه التأويل البعيد

•تأ َّثر مفرسو القرآن بالنحو الكويف-

واثقال النصوص بام الينبغي.

يف ذلك االثر ،واذا ما أدركنا أن

يف مذهبه النحوي ،عرب تأثره بأغلب

بوضوح –عىل َّ
أن هناك تفاوت ًا يسري ًا
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•تي ّقن البحث من امكان عدّ كتب

االثر والتأثري مها نتيجة تالقح فكري

بني آراء النحويني واملفرسين ،فهذا
يؤكد نشاط مفرسي القرآن يف هذه
املدة الزمنية عرب بحثهم ودراستهم
للقواعد النحويةِ ،
ومن َث َّم تأ ّثرهم بام

•اثبت البحث كوفية الشيخ الطويس
قواعد النحو الكويف ومصطلحاته،
فضال عن متابعته الطربي يف اللغة

والنحو ،إالّ ان استاذنا الدكتور
الفاضل كاصد الزيدي يف دراسته

ملنهج الشيخ الطويس يف تفسريه

د .حممد ياسني الشكري

يقول ببغدادية الشيخ الطويس

باألثر اللغوي والبالغي والعقائدي،

فضال عماّ اثبته البحث ،هناك عدم

ترتب عليه من تأسيس ملنظومة

يف مذهبه النحوي ،فنحن نقول
اعتقاد بوجود مدارس نحوية سوى
البرصية والكوفية ،ويبدو أن رأي

الدكتور الزيدي مقبول عندي ذلك

ولكن األثر اللغوي هو األهم ملا

نحوية ،أو توجيه للمعنى الذي يرتتب

عليه حكم فقهي.

إهم روافد البحث

أن الشيخ الطويس مل يكن متشددا

•خري ما نبتدىء القول به :القرآن

زيادة عىل اعتداله يف توجيهاته لكثري

•أبو زكريا الفراء ومذهبه يف

•تبني من البحث ان اغلب املفرسين

األنصاري ،القاهرة ،،اهليئة العامة

والسمرقندي واملاوردي والواحدي

1964م.

آلرائهم يف التفاسري.

االربعة عرش ،شهاب الدين امحد

يف آرائه النحوية كتشدد البرصيني،

الكريم.

من املسائل النحوية.

النحو واللغة ،الدكتور امحد مكي

الطويس

لشؤون املطابع األمريية1384 ،هـ–

كالطربي

والشيخ

هم من النحويني ،وهذا مايؤصل

•احتاف فضالء البرش يف القراءات

•تيقن الباحث أن أثر النحو الكويف مل

بن حممد الدمياطي الشهري بـالبنّاء

الواضح عىل مؤلفات علامء اللغة

أنس مهرة ،دار الكتب العلمية،

الزجاج ،وأبوعيل الفاريس ،وابن
ّ

•إعراب القرآن ،أليب جعفر امحد بن

عرب متابعة مؤلفاهتم.

زهري غازي زاهد ،مطبعة العاين،

يقترص عىل املفرسين ،بل ترك أثره

(1117هـ) ،وضع حواشيه الشيخ

يف القرن الرابع اهلجري ،منهم:

بريوت –لبنان1427 ،هـ  2006-م.

جني وغريهم ،وقد تبني ذلك األثر

النحاس (338هـ) ،حتقيق :الدكتور

•يتجىل األثر الكويف يف تفسري القرآن

بغداد1397 ،هـ1977-م.
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•اإلنصاف يف مسائل اخلالف كامل

حممد بن احلسن الطويس (460هـ)،

حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار

دار احياء الرتاث العريب.

الدين أيب الربكات االنباري ،حتقيق:
إحياء الرتاث العريب.

•التبيني عن اختالف النحويني

•تفسري القرآن العزيز ،املشهور بتفسري

البرصيني والكوفيني ،أيب البقاء

حسن اسامعيل ،وأمحد فريد املؤيدي،

الدكتور عبد الرمحن بن سليامن

ابن زمنني ،حتقيق :حممد حسن حممد
دار الكتب العلمية ،بريوت–لبنان،

1424هـ–2003م.

•تفسري بحر العلوم املسمى (تفسري

العكربي (616هـ) ،حتقيق ودراسة
العثيمني ،الدار اللبنانية بريوت،
الطبعة االوىل 1433هـ –2011م.

•تفسري الكشف والبيان ،الثعلبي

السمرقندي) ،أليب الليث نرص بن أمحد

(427هـ) ،دراسة وحتقيق االمام ايب

حتقيق :الدكتور عبد الرحيم أمحد

نظري الساعدي ،دار احياء الرتاث

بن ابراهيم السمرقندي (375هـ)،

حممد بن عاشور ،مراجعة االستاذ

الز ّقة ،الطبعة االوىل ،مطبعة االرشاد،

العريب ،بريوت –لبنان1422 ،هـ

•الربهان يف علوم القرآن ،الزركيش،

•تفسري النكت والعيون ،املشهور

مطبعة عيسى البايب احللبي1972 ،م.

وعلق عليه السيد ابن عبد املقصود،

بغداد 1985م.

حتقيق :حممد ابو الفضل ابراهيم،
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حتقيق وتصحيح :امحد حبيب العاميل،

– 2002م.

بتفسري املاوردي (450هـ) ،راجعه

•التأويل النحوي يف القرآن الكريم،

دار الكتب العلمية ،بريوت –لبنان.

الطبعة األوىل 1975م ،مكتبة الرشد،

(310هـ) ،ضبط وتعليق :حممود

الدكتور عبد الفتاح احلموز ،الرياض،
1404هـ –1984م.

•التبيان يف تفسري القرآن ،ابو جعفر

•جامع البيان املعروف بتفسري الطربي
شاكر احلرستاين ،تصحيح :عيل

عاشور ،دار احياء الرتاث العريب،

د .حممد ياسني الشكري

بريوت –لبنان.

مكتبة اخلانجي ،القاهرة1425 ،هـ–

•اجلنى الداين يف حروف املعاين ،صنعة

 2004م.

حتقيق :الدكتور فخر الدين قباوة،

القراءات واإليضاح عنها ،أبو الفتح

احلسن بن قاسم املرادي (749هـ)،
واالستاذ حممد نديم فاضل ،دار

الكتب العلمية ،بريوت –لبنان،
الطبعة االوىل 1413هـ 1992-م.

•املحتسب يف تبيني وجه شواذ
بن جني (392هـ) ،حتقيق :عيل
النجدي ناصف جلنة إحياء الرتاث

اإلسالمي ،القاهرة1386 ،هـ.

•احلروف العاملة يف القرآن الكريم بني

•جمالس ثعلب ،حتقيق :عبد السالم

عطية مطر اهلاليل ،عامل الكتب ،مكتبة

بمرص 1960م.

النحويني والبالغيني ،اعداد :هادي

النهضة العربية ،بريوت الطبعة االوىل
1406هـ 1986-م.

حممد هارون ،مطابع دار املعارف

•مشكل اعراب القرآن ،ابو حممد مكي
بن ايب طالب القييس (437هـ)،

•اخلالف بني النحويني (دراسة–

حتقيق :الدكتور حاتم صالح الضامن،

رزق الطويل ،مكة املكرمة ،املكتبة

الثالثة  1975م.

حتليل–تقويم)،

الدكتور

سيد

الفيصلية ،الطبعة االوىل  1405هـ.

دار احلرية للطباعة ،بغداد ،الطبعة

•املصطلح النحوي ،نشأته وتطوره

•رشح التسهيل (ابواب النحو) البن

حتى اواخر القرن الثالث اهلجري،

حممد عبد النبي حممد ،مكتبة االيامن،

1401هـ 1981-م.

أم قاسم املرادي (749هـ) ،حتقيق:
املنصورة ،مرص ،الطبعة االوىل

1427هـ – 2006م.

•الكــتاب -سيبويه 180(-هـ) ،حتقيق
ورشح :عبد السالم حممد هارون،

عوض محد القوزي ،الطبعة االوىل
•معاين القرآن ،لعيل بن محزة الكسائي
(189هـ) ،أعاد بناءه وقدم له:
الدكتور عيسى شحاته عيسى ،دار قباء
للطباعة والنرش ،القاهرة 1988م.
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•معاين القرآن ،تأليف :أيب زكريا حييى

هشام االنصاري املرصي (761هـ)،

يوسف نجايت –حممد عيل النجار،

حميي الدين عبد احلميد ،مطبعة املدين،

بن زياد الفراء (207هـ) ،حتقيق :امحد
الطبعة الثانية ،اهليئة املرصية العامة
للكتاب  1980م.

القاهرة.

•املقتضب ،صنعة ايب العباس حممد

•رشح الريض عىل الكافية ،تصحيح

بن يزيد املربد (285هـ) ،حتقيق:

املفصل ،بن يعيش النحوي
•رشح
ّ

– 1994م.

وفهارسه ،الدكتور أميل بعقوب،

الشيخ حممد الطنطاوي ،تعليق عبد

وتعليق يوسف حسن عمر.

(643هـ) ،قدّ م له ووضع هوامشه
الطبعة االوىل ،دار الكتب العلمية،
2001م.

حممد عبد اخلالق عضيمة1415 ،هـ

•نشأة النحو وتاريخ اشهر النحاة،
العظيم الشناوي ،وحممد عبد الرمحن
الكردي ،الطبعة الثانية 1389هـ.

•مهع اهلوامع رشح مجع اجلوامع ،جالل

•مدرسة البرصة النحوية ،نشأهتا

عبد السالم حممد هارون ،والدكتور

دار املعارف ،مرص ،الطبعة االوىل

الدين السيوطي (911هـ) ،حتقيق:
عبد العال سامل مكرم ،دار البحوث

العلمية ،الكويت  1975م.
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حققه وفصله وضبط غرائبه حممد

وتطورها ،الدكتورعبد الرمحن السيد،
1388هـ.

•معجم القراءات القرآنية ،مع مقدمة

•النرش يف القراءات العرش ،أبو اخلري

القراء ،اعداد
يف القراءات وأشهر ّ

(833هـ) ،قدم له عىل حممد الضباع،

الكويت ،دار االسوة للطباعة والنرش،

الدمشقي ،الشهري بابن اجلزري

دار الكتب العلمية ،بريوت–لبنان،

1427هـ –2006م.

•مغني اللبيب عن كتب االعاريب ،ابن

الدكتورعبد العال سامل مكرم ،جامعة

الطبعة الثانية.

فحوى البحث
حبث يف الفلسفة التكوينية لإلنسان الذي تقوم إنسانيته على حتقق
معاني :النفس و العقل و الروح و القلب ،و كيف ترتاءى هذه
املوصوفات من خالل العلم و القرآن الكريم.
و قد بسط السيد الباحث –حبكم ختصصه يف هذا امليدان –معاني
تلك املفردات ،و خلص اىل أن حبثه ميثل مقدمة ملعرفة املعاني
بالتحديد كما يراها علم النفس ويؤازره القرآن الكريم املنزل من عند
خالق هذه املسميات –جل امسه .-
كما خلص اىل أن معاني التكوين النفسي االنساني ،الذي شرحه
بالتفصيل ،تكون جمدية جداً يف دراسة صفات املعصومني من
االنبياء و األئمة ،مصدره الرئيس يف كل ذلك :القرآن الكريم.
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غالبا ما يايت التشويش من اخللط

الوحيد املميز هبذه امليزة يف حني أن ارقى

فليس هناك ثبات ملعنى القلب والنفس

املادية واحليوانية بارزة فيه بخصائص

بني اسامء ومعاين مكونات االنسان،
والروح والعقل .وكل مفرس له ما يشاء
من املعاين هلذه االسامء ،وهذا باب كبري
جدا للعسف يف التفسري ،ولذا كانت

هناك امهية قصوى يف حتديد تلك املعاين
السامئها وفق القران نفسه ،والعلم ظهري

له ،وضمن املنهج الذي درجنا عليه
يف حتديد املعاين اللفاظها ،اي اننا نبدأ

من القران وبالقران واليه ،ولن تكون

لنا رحلة من خارجه اليه اال باشارة
معصومة.

وهكذا فكيان أو نفس اإلنسان،

وفقا للقران ،يتكون من :املادة واحلياة

والروح ،قال تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣvut
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احليوانات يترصف بالغريزة فقط .ولكن

املادة واألحياء ،و بصورة متميزة باحلسن

يف الشكل واملضمون ،قال تعاىل:
ﭽr q pﭼ

[سورة غافر[ ،]64 :سورة التغابن.]3 :

أما الروحانية؛ فالروح من أمر اهلل

تعاىل ،وأمره حمض احلسن ،واحلسن
جامع لكل الصفات املرسة واملبهجة
اجلذابة ،التي تربز بوضوح يف اإلنسان

عند كامل العقل واطمئنان النفس ..فهو
الكائن الوحيد الذي يتذوق مضمون

اجلامل ويفعله ويبدعه وينجذب اليه.

وإن مالزمة العقل لوجود الروح،

هي مالزمة ذاتية ،وإن التفاوت يف
العقل بني الناس ،يأيت من التفاوت

} | { z y x wﭼ

يف قوة الروح ونامئها يف النفس ،وإن

اإلنسان كام نراه كائن مادي حي

وكام ُل ُه بكامهلا ،وهذا يمكن مالحظته

األحياء بالعقل ،والذي يعني بالتحديد

ذلك ألن العقل هو ميزان النفس من

[سورة ص.]72-71 :

يتميز باحلياة ،ويتميز بحياته عن غريه من

قدرة االنسان عىل خيار فعله ،فهو الكائن

ضعف العقل يالزم ضعف الروح
بوضوح يف كل نفس عن وجود الروح؛

مكونيها احليواين والروحي ،باعتبار

حمسن وهيب عبد

أن النفس هي الكيان املوحد الندماج

جاء من باب تسمية اليشء باسم الزمه؛

للحيوانية يف اجلسد احلي قواها

ومن أجل تفصيل أدق هلذه املعاين

(الداب) ،ومثلام
الروح باجلسد احلي
ّ

وحاجتها وتوجهاهتا؛ كذلك للروح،
حاجاهتا وتوجهاهتا وقواها اإلرادية

نحو األحسن.

ّ
وكل هذه القوى جتتمع يف الكيان

املوحد –النفس –فيكون للميزات
احليوانية ثقل يف غرائزها وطاقتها احليوية

يف جهة؛ كجزء من النفس اإلنسانية،

مقابل كون القوى الروحية هلا ثقل
حلاجتها وإرادة للحسن يف توجهاهتا يف

جهة أخرى من النفس يف جزئها اآلخر.

فتبدو النفس يف كلياهتا؛ جممع ًا لقوى

متعاكسة تقوم بعقلها (ربطها) ،فال بد أن
ترجح كفة أحد الثقلني ،فتتوجه النفس
به ولكن توجهها يبقى (مربوط ًا) بالثقل

املعاكس وعىل قدر قوته.

فالعقل هو القيد او الربط.

يف الروحانية واحليوانية يف النفس،

باعتبارها الكيان اإلنساين املوحد لتلبس
الروح باجلسد احلي ،سنتناول بالتفصيل
أجزاء النفس اإلنسانية وكام يأيت.
اجزاء النفس االنسانية:

تتكون النفس االنسانية من جزئني

رئيسني مها الداب والروح ،وعىل

التفصيل التايل:

الداب:
ُّ 1.1

وأقصد به اجلزء احليواين من النفس،

استعرت هذا اللفظ من قوله تعاىل:
ولقد
ُ

ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﭼ [سورة األنفال.]22 :

وقد اضطررت هلذه االستعارة

السلطانية ،الن احدا مل يسبق لتسمية

فالعقل :إذن ميزان النفس الذي

اجلزء احليواين يف التكوين االنساين فالبد

الروحانية ،إزاء كل حاجة أو غريزة أو

الن الداب لفظ ياخذ سلطانه من معناه

يتم به عقل (ربط) ثقل احليوانية بثقل
إرادة يف اخلري واحلسن ..والبد ان نشري

هنا اىل ان تسمية العقل يف اللغة العربية

من البيان .واقول (استعارة سلطانية)،
القراين ،فإن األنسان الذي ال حتصل عنده

عملية عقل ،يعني أن ال ثقل للروحانية
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داب ،وهذا الصنف
يف نفسه ،فنفسه جمرد ّ

بخصائص احلياة من التلقائية واحلركة

الدواب.

واملوت ،وتقع يف ثالث ذوات تتأصل

من بني البرش هم الذين سامهم القرآن
إن الداب كأحد جزئي النفس؛

يتكون من األقسام التالية:
ً
أوال :الذات احلية:

فيها هذه اخلواص وتنبع عنها الغرائز،

وهي:

الذات الكيميائية :هي مادة اجلسد

وهي الطني املتميز بخصائص

يف تصميمها التكويني الرباين وتفاعالهتا

والتغذي والنمو والتكاثر واملوت...

وتركيبها خلصائص احلياة ابتدا ًء باخللية،

ومميزات احلياة من التلقائية يف احلركة
وهذا واضح من أقواله تعاىل:

الكيمياوية ،وقابليتها الكامنة فيها

فالنسيج ،فالعضو ،فاجلهاز ،فاجلسد كله.

•ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

فاخللية احلية؛ هي أصل الذات

•ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ويف تفاعالهتا املوجهة بـ ( ،)DNAويف

ﯕ ﭼ [سورة احلجر.]26 :

الكيميائية يف تصميمها املادي الرباين،

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ

قابلياهتا الكامنة التلقائية ،بكل ما يميز

•ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ففي نواهتا تكمن شفرة احلياة وكل

[سورة احلجر.]28 :

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [سورة
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والتغذي والتنفس والنمو والتكاثر

احلجر.]33 :

فالذات احلية؛ هي مادة اجلسد

(الصلصال من احلمأ املسنون)((( املتميزة
((( والصلصال؛ هو الطني الصلب األملس
املتني ،والذي تسمع له صلصلة إذا رضبته
ال��ري��ح ،ويف احلمأ امل��س��ن��ون ،جم��از عقيل
الندماج املادة يف الطاقة يف خلق ادم ،وهي=

احلياة يف الداب.

املورثات للصفات وتوقيتات النشاط
احليوي ،ضمن تركيب األمحاض النووية
املسامة اختصار ًا ( )RNAو(،)DNA
وهذه األمحاض النووية صممها اخلالق

املبدع سبحانه البارئ املصور بدقة فائقة،
=إشارة لفرط حساسية اخللقة واستجاباهتا
لألفعال من حوهلا.

حمسن وهيب عبد

وبتقديرات حمسوبة برصامة ،بام حيقق

الذات عىل أن بعضها يكمل بعض ًا،

وعىل الوجه املطلوب.

ونظامها وقوانينها .وعن هذه الذات

كل وظائفها بشكل موقوت ومقدر بدقة
النسيج :هو جمموعة خاليا متشاهبة،

تؤدي وظيفة كيميائية حمددة يف العضو
املعني ،الذي يعترب جز ًء من اجلهاز،
الذي خيتص بجانب من جوانب احلياة،

فاجلهاز اهلضمي مث ً
ال خيتص بالتغذي،
والذي يتعامل كيميائي ًا مع الغذاء واملاء،

واجلهاز التنفيس الذي خيتص بالتنفس،
الذي يتعامل كيميائي ًا مع تراكيب الدم

وتفاعالته ،ثم يأيت العضو (الرئة) الذي

خيتص بالتنفس ،الذي يتعامل مع اهلواء
كيميائي ًا مع تركيب الدم وتفاعالته ،ثم

يأيت اجلسد الذي يتشكل من جمموعة
األجهزة التي تشكله برتاكيبها الكيمياوية

وتفاعالهتا.

ويكفل ذلك تصميم تلك الذات
تنتج احلاجة للطعام والرشاب واهلواء

والنوم واحلاجة لرصف الطاقة الناجتة

من نشاطها الكيمياوي.

الذات الشحنية :وهي مجيع أشكال

الطاقة املرافقة للبناء املادي للجسد
احلي لإلنسان؛ من كهربائية ثابتة

وكهرومغناطيسية وجماالهتام ،ومن حرارة
و( شحن) بكل صورمها ،ابتدا ًء باخللية

فالنسيج فالعضو فاجلهاز ثم كامل اجلسد

يف ذاته احلية.

الذات الغريزية :وهي ناتج انسجام

وتداخل الذاتني الكيمياوية والشحنية

يف وحدة الكيان التكوينية للجسد
احلي وحسب تصميمه الرباين ،فالذات

فالذات الكيميائية؛ تربز متكاملة

الكيمياوية والذات الشحنية ،يتداخالن

املكونة للعضو ،ثم ما بني األعضاء

والتحسس ،ويتداخالن يف النسيج،

فيام بني اخللية ونسيجها واألنسجة
املكونة للجهاز ،وفيام بني األجهزة

املكونة للجسد احلي .بحيث تتوجه

كل التفاعالت الكيميائية من تلك

يف انسجام يف وحدة اخللية ،فتتميز بالتنبه
فيتميز باالستجابة ،وينسجامن يف العضو
فيتميز بالتوجه ،وينسجامن يف اجلهاز
فيتميز بالفاعلية ،وينسجامن يف اجلسد
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احلي فيتميز بغرائز احلياة وخصائصها.
ثاني ًا :الدماغ واحلواس:

التي نفخها اهلل يف خلقته ،انام تتجىل فيه

يمثل الدماغ بتصميمه الرباين املتميز

من الصفات احلسنى ما جيعله الئقا

وارتباطاته ،جهاز السيطرة والتوجيه لكل

اكتامل ارتفاع القصور يكون النموذج

يف مادته ويف تركيبه اجلزيئي ويف هندسته
أفعال الذات احلية وأنشطتها ،ومن خالل
احلواس املرتبطة به مبارشة ،يمثل الدماغ

جهاز موازنة بني الذات احلية يف الداب
بحاجاته وطاقته وغرائزه وبني حميطه
وبيئته ،إذ أن احلواس اخلمسة واسطة

لنقل املجريات واألحداث اخلارجية إىل
الذات احلية.

2.2الروح:

بمعاين اخلالفة هلل يف االرض ،وعند
املصداق ملعنى اخلالفة ،وهو االمام احلق

العادل ..فاملخصوص باخلالفة من البرش
هو املعصوم عن القبح وليس الذي ر ّد إىل

أسفل سافلني.

الداب بصفات
ومثلام رأينا بروز
ِّ

احليوانية من خصائص احلياة وغرائزها

وطاقاهتا ،كذلك فإن الروح تربز
بخصائص الروحانية من أمر اهلل تعاىل يف

املادي
الروح :جوهر قوة ال َب َس البنا َء
َّ

كل حسن ،ويف إرادة متجلية يف اإلنسان

القصوران الذاتيان املادي من املادة واحليوي

ومثلام يكون هناك من البرش دواب ًا فإنه

احلي ،وهي قوة من أمر اهلل تعاىل ،يرتفع هبا
من احلياة .ليكون منه خملوق ًا اكثر كامال قادرا
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لذا فاآلدمي الذي تتجىل فيه الروح

عىل خيار فعله وهو البرش.

وبارتفاع قصوره بالروح جعله

اهلل تعاىل خليفة يف األرض عىل مجيع
خملوقاهتا ،فأمر اهلل تعاىل حمض احلسن،
واحلسن يف امر اهلل بمعانيه الربانية مشتق

من صفات اهلل تعاىل احلسنى.

لكل ما هو حسن للتعلم وللعلم،
يكون منهم روحانيون لغلبة أمر اهلل يف

املختار ْين من الناس وهم
خلقه بعض
َ

املعصومون.

وكام أن الدماغ يمثل جهاز سيطرة

الداب وهو جزء
وتوجيه وتوازن يف
ِّ

منه ،كذلك فإن النهى يف الروح يمثل
جهاز سيطرة ورقابة وتقويم لإلرادة

حمسن وهيب عبد

اإلنسانية وتوجهاهتا.

التسليم :هو توجه النفس للقبول

ومثلام تكون احلواس نواقل الوسط

بوجود اسم إزاء كل معنى يقابله ،ولذا

كذلك تكون البصرية نافذة الروح إىل

أية معرفة إال بدقة التسليم باعتباره بداية

وجمرياته إىل الداب عن طريق الدماغ،
جمريات الواقع من الوسط.

ويمكننا أن نالحظ بروز اإلرادة

الروحية عند اإلنسان يف ثالثة أمور:

 .أاإلرادة :هي قوة من أمر اهلل توجه
اإلنسان ألمر اهلل ،وبام أن أمر اهلل
حمض احلسن ،فاإلرادة هي كل ما
يوجه اإلنسان إىل احلسن من الفعل
والقول ،وتربز بادية فيام ييل؛ مع

مالحظة أن اإلرادة هي قدرة النفس
عىل الفعل بام يميزها عن احلاجة،

كون احلاجة؛ هي نقص يف القدرة

عىل الفعل تطلبه النفس هبذا املعنى

(لسد النقص).

ً
أوال :إرادة التعلم:

وتبدو عند اإلنسان يف ثامنية أنامط

نفسية الخيلو منها احد ،ويستشعرها كل
احد ،يتكرر هبا طلب العلم من قبل كل
شخص واضحة يف:
 .أنمط التسليم:

فالتسليم أساس كل معرفة ،وال تصح
العلوم واملعارف كلها ،ولو أن التسمية

فقدت الدقة باستعامل األسامء ملعانيها،

فإن معارف النفس تصبح كلها مشوشة،
ومتتد حت ًام إىل املعرفة اإلنسانية ككل.
.بنمط التعليل:

ينشط التعليل هبدف معرفة األسامء

بالتسليم ،وتصري املعرفة باستدعاء
احلادثة عن طريق إجياد علتها ،أو

باستبعاد احلادثة عن طريق استبعاد
علتها ،وغاية هذا النمط أن تبلغ النفس
العلل العمومية يف احلوادث ،أو تبلغ

العلة األم يف كل احلوادث ،وهي معاين
الرمحة الواسعة أصل يف الكون ،وحيث
تبلغ النفس غايتها يف االطمئنان ،تصبح

هي نفسها من معاين الرمحة.

ويربز يف تكرار إرادته (أي اإلنسان)

ملعرفة السبب أو العلة ،إزاء كل حادثة

تقابله يف واقعه الذايت والبيئي.
 .جنمط التصديق:
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تنتج عن نمط التصديق معرفة

الالزم لعملية املفاضلة طبق ًا ملعاين

بطرق خمتلفة ولكنها تربز معاين الثبات

النمط من إمكانية املفاضلة املعيارية بني

احلقائق :وهي تتمثل يف صياغة تعابري

يف الواقع ،عن عالقة املعاين بالعلل،
أو من استدعاء العلل بالعلل ،وحيصل
التصديق من إمكانية ربط املعاين بالعلل

أو من أبطاهلام بعضهام ببعض استناد ًا إىل
واقع احلال يف التصديق أو عدمه .ألن

غاية نمط التصديق ،هو أن تبلغ النفس
العدل ،وترتب اجلزاء عند جتاوز العدل،

وهو بلوغ النفس معاين االطمئنان الذي
تستقر عنده النفوس ،وتبلغ النفس غاية

االستقرار مع إمكاهنا جتسيد احلق يف
الواقع ،وهو العدل.

ويربز يف تكرار إرادة اإلنسان معرفة

احلق والعدل يف جمريات واقعه.
 .دنمط التفاضل:
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ويربز واضح ًا يف تكرار إرادة

اإلنسان ملعرفة املعيار أو امليزان الذي

يبلغ به األحسن واألفضل يف خياراته
من بني املتغريات يف ذاته ويف واقعه.

التفاضل :هو التوجه ملعرفة األفضل
واألحسن ،بمعرفة املعيار أو املقياس

احلسن الرباين ،وحتصل املعرفة وفق هذا

املعاين وبني املعاين والعلل املتعلقة بتلك

املعاين وحقائقهام ،فباملفاضلة املعيارية
الدقيقة نصيب احلسن ونتجنب القبح،
ومنها نتوجه إىل األفضل وهبا ندرك

األحسن يف كل املعاين.

فغاية نمط التفاضل واملعرفة املرتتبة

منه ،هو أن تبلغ النفس النموذج األحسن

يف كل خلق ،وإذا كان اآلدمي ،وبكل
املعايري هو أفضل خملوقات اهلل وأحسنها،

فغاية املعرفة هبذا أن تبلغ النفس معرفة
أحسن اآلدميني وهو اإلمام املعصوم

أو خليفة اهلل باحلق يف أرضه بمعايري
احلسن الرباين ،فعند ذلك تستقر النفس
وتطمئن ،وغاية االطمئنان فيها هي إما
أن تكون هي بذاهتا اإلمام ،كنموذج

أحسن خللق اآلدميني ،أو أهنا متلك

ّ
لتستدل عليه.
املعرفة املعيارية
 .هنمط التجريب:

ويربز واضح ًا يف تكرار إرادة اإلنسان

للمرور بالتجربة يف كل ما يبتىل به متسلح ًا

حمسن وهيب عبد

بالصرب ليبلغ كنه جمهوهلا؛ فالتجريب:

فلوال هذا النمط يف النفس ملا كانت لنا

أحسنها ،ولكي تكون املعرفة ثابتة هبذا

مثل حقائق ما بعد املوت يف الربزخ

هو نمط التوجه البتالء األشياء ملعرفة
النمط إذا استندت إىل معاين احلسن
الرباين الثابتة ،حيث تنتج هبذا النمط

معرفة القوانني وإجيادها وتطبيقها

بالتجربة ،وتصري املعرفة بالتجريب أكثر

دقة ،ألن التجريب بالء متر من خالله
النفس إىل حالة أكثر استقرار ًا يف سعيها

إىل االطمئنان .فغاية التجريب أن حتكم
ُس َّنة البالء احلسنة النفوس لتصرب ولتلزم
الصرب ،وما دام البالء سنة كونية دائبة فال

تبلغ النفس األحسن إال إذا كانت أصرب

وهلا قدرة عىل التحمل فيه..
 .ونمط اإليامن:

ويربز واضح ًا يف إرادة اإلنسان

ملعرفة ما يف الغيب إزاء حتمية املوت

كواقع ال مفر منه ،وما بعد املوت غيب...

اإليامن :هو التوجه النفيس ملعرفة
احلدود األساسية لقيام السنن الكونية
احلسنة ،وتنتج عنه معرفة احلدود ،سواء

كانت زمانية ،مثل حدود عاملنا األريض،
أو احلدود يف العوامل األخرى ،ولذا

معرفة يف حقائق الغيب من مصادرها،
والقيامة واحلساب واحلياة األخرى

بثواهبا وعقاهبا ،بل وحتى يف عوامل
الدنيا من غري األرض مثل عامل أضداد

املادة )Antimatter( :وعامل الثقوب
السوداء ،ينعدم الزمن أو يتغري مقياسه

يف عوامل أخرى.

وتبلغ النفس غايتها يف االطمئنان

عندما تصبح عندها حقائق الغيب
بمثل واقعها الغيبي ألن هذه احلال التي

تبلغها النفس تكون رقيب ًا ذاتي ًا منها يف
كل ما يصدر عنها استعداد ًا للقاء ذلك

الواقع.

 .زنمط التعميم:

ويربز يف تكرار إرادة اإلنسان يف

توحيد القوانني إزاء وحدة الثوابت
الكونية ووحدة الرشوط وترابطها...

التعميم :هو التوجه النفيس لتوحيد
املعاين يف النظام ،والعلل يف أمهاهتا،
واحلقائق يف قوانينها ،واملعايري يف

أصلها ،والقوانني يف أعمها ،وتنتج
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عن هذا النمط معرفة السنن احلسنة

فإن نفوس الرسل ،هي بذاهتا مواقع

وتصري

املتأسية هبا تتكامل بالدعوة لألحسن بام

يف الكون ومواضع نفاذها وحتكمها
وكيفية

تداخلها

ومعانيه،

ال وكام ً
املعرفة بالتعميم أكثر شمو ً
ال،

ألن سعي النفس بالتعميم ،هو سعيها
للتوحيد ،ولذا فالنفس تبلغ غاية احلسن
واالطمئنان عندما تصبح يف ذاهتا

موحدة خالصة للواحد العلة الكلية
واحلق املبني واملحسن القديم.

 .حنمط التكامل :ويربز يف تكرار إرادة
اإلنسان لألحسن واألكمل إزاء

معارفه وعلومه وعقله.

التكامل :هو توجه النفس لتقويم

معرفتها بذاهتا ،ومنها تتوجه لألفضل
واألحسن وتنتج عنه معرفة النفس
لذاهتا بداية التكامل .ولذا فإن املعرفة

هبذا النمط تعني كل ما يدعو النفس إىل
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األحسن ،فغاية التكامل يف املعرفة هي

أن يعرف اإلنسان يف نفسه املعاين والعلل
واحلقائق واملعايري احلسنة والقوانني

والسنن احلسنة يف مهام املعصومني من
األنبياء واألولياء و الرسل ،حيث

يكمن واقع اطمئنان النفوس .ولذا

االطمئنان للنفس البرشية والنفوس

ينطبق مع مهام الرسل ،أو بام يرضيهم
ألن نفوسهم إنام تكاملت بالوحي
الرباين الذي رفع القصور عن عقوهلم،
والوحي املحفوظ يف الكتاب واألئمة

املعصومني مع ًا من أجل التكامل يف

النفس حتى غايتها يف بلوغ األحسن،
وجتنب اخلطأ.

ثاني ًا :إن آفاق التعلم هذه يف اإلنسان

والبارزة عن وجود إرادته الروحية
تنفتح عنها العلوم الظاهرة التالية:

 .أمعرفة املعاين لألشياء ،وتنتج عن
نمط التسليم يف التعلم.

.بمعرفة األسباب والعلل للحوادث،
وتنتج عن نمط التعليل يف التعلم.

 .جمعرفة احلق والعدل يف جمريات
الواقع لصدق ثوابته ،متمث ً
ال يف

ثوابت النسب بني املعاين وبني املعاين
والعلل التي ال تظهر يف صياغة
احلقائق ،وتنتج عن نمط التصديق

يف التعلم.

حمسن وهيب عبد

 .دمعرفة املعايري يف خيار األحسن،

ملخص لألنامط التعليمية يف النفس

 .همعرفة القوانني ،وتنتج عن نمط

والوسائط الثابتة يف كل نمط ،والعلم

 .ومعرفة الغيب فيام بعد املوت ،وتنتج

به النفس للتوجه للعلم ،ندرجها يف

 .زمعرفة السنن يف الكون ،وتنتج عن

•إن الطاعة كسنة كونية ،تنعكس

 .حمعرفة املعرفة يف األحسن واألكمل،

التعلمي ،تتحرك النفس اإلنسانية

للكون ،يف رسيان االنامط والسنن،

اإلنسان(بني املعنى واالسم املقابل)،

وتنتج عن نمط التفاضل يف التعلم.

التجريب يف التعلم.

عن نمط اإليامن يف التعلم.
نمط التوحيد يف التعلم.

من خالل تتبع املسرية الكربى

وتنتج عن نمط التكامل يف التعلم.

واحلقيقة هي أن إرادة التعلم قد

وقعت يف ما بدت به من أنامط نالحظها،

إنام هي سنن تكوينية يف خلقة البرش
استجابة لسنن املحسن سبحانه يف
الكون كله ،وإن وقوع إرادة الروح يف

عدة أنامط إنام تفرس استجابة اإلرادة
التكوينية للسنة الكونية ويربز ذلك
واضح ًا يف ثامنية أهداف للروح التي من

أمر اهلل تعاىل ،يسعى هبا اإلنسان استجابة

للسنن احلسنة يف الكون.

ثالث ًا :السنن التكوينية:

واملواضيع املتغرية التي تتحرك عليها،
املحصل به واإلرادة احلسنة التي تدفع

ملخصة يف احلقائق التالية:

يف نفس اإلنسان بنمط التسليم

هبذا النمط عىل كل األشياء يف حياة
فتسلم النفس بأسامء ملعاين األشياء،

وعىل نمط التسليم هذا تنشأ يف
النفس وكتوجه للهداية التكوينية(((؛

إرادة الطاعة.

•ومن الرمحة كسنة تكوينية ،ينعكس
يف نفس اإلنسان ،نمط التعليل
التعلمي ،تتحرك النفس هبذا النمط
عىل متغريات احلوادث ،لتبلغ اآلثار

واملسببات والعلل لتلك الظواهر،

فتحصل عىل املؤثرات واألسباب
((( قال تعاىل :ﭽ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﭼ [سورة طـه.]50 :
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والعلل ،وعىل نمط التعليل ينشأ

•ومن سنة املوت التكوينية ،ينعكس

التكوينية؛ بإرادة الرمحة واللطف،

التعلمي ،تتحرك النفس هبذا النمط

يف النفس اإلنسانية توجه للهداية
والسعي لتحقيقهام ،من خالل
السلوك القويل والفعيل.

عىل متغريات القوانني بثابت حتم
املوت ،لتبلغ علم الغيب ،والذي به

•ومن سنة احلق والعدل التكوينية،

تتحقق اهلداية التكوينية عن العامل

التصديق التعلمي ،تتحرك النفس

•ومن سنة االبتالء التكوينية ،ينعكس

ينعكس من نفس اإلنسان؛ نمط
هبذا النمط عىل املتغريات بني املعاين،

وبني املعاين والعلل ،وبني العلل
ذاهتا ،من خالل ثوابت النسب بينها،

لتبلغ احلقائق ،ثم لتصاغ وتعلم،
تؤسس النفس
وعىل هذا النمط
ِّ
اإلنسانية توجهها للهداية التكوينية،

بعد معرفتها احلق إلقامة العدل.

اآلخر وجمرياته.

عن النفس نمط التجريب التعلمي،
الذي تتحرك به النفس عىل متغريات
والتجارب

القوانني

الشخصية

اخلاصة ،بثوابت الصرب والتحمل
والعزيمة ،لتبلغ السنن الكونية،
والتي هبا تتحقق اهلداية التكوينية،

ملحصالت البالء واالبتالء وحتقق

•ومن سنة اإلمامة التكوينية ،ينعكس

الرسالة من اخللق.

التعلمي ،تتحرك النفس هبذا النمط

ينطلق من النفس اإلنسانية نمط

من النفس اإلنسانية نمط التفاضل
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من النفس اإلنسانية ،نمط اإليامن

عىل املتغريات بني احلقائق بثوابت

املقاييس واملعايري ،لتبلغ القوانني،
التي تتحقق اهلداية التكوينية من

خالل تطبيقات تلك القوانني يف

الواقع.

•ومن

سنة

التوحيد

التكوينية،

التعميم ،الذي منه ينطلق االستقراء

واالستدالل ،حيث تتحرك به النفس
عىل متغريات السنن ،بثوابت الكون
(ثوابت األسامء ،وثوابت العلل،

وثوابت النسب ،وثوابت القياس،

حمسن وهيب عبد

وحتم املوت ،وثوابت العزيمة،
وثوابت السنن ،وثوابت الزمان
واملكان) لتبلغ الوحدانية ،والتي هبا

تتحقق اهلداية التكوينية العاصمة.

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

[سورة طه.]54 :

يف اآليتني مطلب واحد؛ هو االعتبار

•ومن الرسيان (سنة السعي للكامل)

بام خلف اإلحساس ،فمثلام يوازن الدماغ

نمط التكامل التعلمي ،والذي به

تنقله البيئة إليه عن طريق احلواس،

التكوينية ،ينطلق من النفس اإلنسانية
تتحرك النفس عىل متغريات املعرفة

يف كل الزمان واملكان بثوابت الوحي
والبينات املنزلة (القرآن) ،لتبلغ
اهلداية التكوينية الكامل ،لتي حتققت
يف الرسول حممد صلوات اهلل عليه

وعىل آله ،كآخر نموذج لكامل النسق

ويسيطر عىل التأثريات ،بني النفس وما

فإن أهل النهى يعيدون اإلحساس إىل

ما وراءه؛ باعتبارها ،آيات هلل تعاىل يف
خلقه ..أي ال يكتفون باإلحساس،

بل هلم خلف اإلحساس ما يستفيد منه

ويوجهه.

1.1البصرية:

الكوين آلخر نمط للكون والكينونة.

فهي نافذة الروح عىل الذات والبيئة،

1.1النهى :جزء الروح الذي يظهر من خالل

الضوء عىل احلقائق (بصائر) ،والوحي

التعلم والعلم ولقوهتا يف إرادة احلسن

ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ

.بالنهى والبصرية واللب:

السيطرة والتوجيه إلرادة اإلنسان يف

بمعانيه الربانية ،والنهى يف الروح يقابل
الدماغ يف الداب ويتلبس به.

قال تعاىل:

ﭽﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

وقد سمى القرآن اآليات التي تسلط
من سنخ الروح ،قال تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ

ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ

[سورة األنعام.]104 :

وقال تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

159

معاين النفس والعقل والروح والقلب بني القرآن الكريم والعلم

ﯖ ﯗﭼ [سورة األعراف.]203 :

وقال تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ

حافظة اللب ختتص بحفظ معاين احلسن

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

املادية ،وها املعنى واضح من قوله تعاىل:

وقال تعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯳ ﭼ [سورة القصص.]43 :

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [سورة
اجلاثية.]20 :

الرباين ،مثلام ختتص الذاكرة بحفظ املعاين
ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﯘ ﭼ [سورة الزمر.]18 :
للنفس وجود متميز:

فقد جعل اهلل تعاىل البصرية سبحانه؛

يدرك وجود النفس املتميز ،متمثال

تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ [سورة

نموذج لنفس ،هكذا نجد يف القران

قائمة من الروح عىل كل نفس ،قال

القيامة.]14 :

والبصرية؛ هو ما يستفيده اإلنسان

من وراء البرص ،فاخلروف مثال؛ خلف
بارصته ،غريزة وكرش فقط ،أما

خلف بارصة اإلنسان؛ فبصرية ووعي،
يتفاوت هبام الناس ،ولذا قال اهلل تعاىل:
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الذاكرة حافظة الدماغ وجزئه إال أن

ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ

باملصاديق اإلنسانية ،فكل فرد منا هو
الكريم ،فحيثام وردت لفظة النفس ،كان
القصد هبا الفرد (املصداق اإلنساين).

إن الروح من أمر اهلل تعاىل نفخها

اهلل تعاىل يف خلقة البرش فرفع هبا القصور
احليوي الذايت يف حيوانية البرش وصارت

بذلك النفس اإلنسانية متميزة بالعقل

عىل باقي املخلوقات .وكان العقل أحب
ما خلق اهلل تعاىل إليه سبحانه كام تنص

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

عىل ذلك الروايات.

2.2اللب:

عق ً
ال ألنه يعقل (يربط) .بقوة اإلرادة

ﯻﭼ [سورة احلج.]46 :

فهو حافظة النهى وجزؤها .كام تكون

والعقل من النفس اإلنسانية سمي

الروحية وهي حمض احلسن ،يربط

حمسن وهيب عبد

الطاقة احليوانية وغرائزها يف الداب

 .أيف اخللق والنشأة:

يتجىل واضح ًا يف العبادة والدعاء.

ﮍ ﮎ ﭼ [سورة األنعام.]98 :

بمعاين احلسن الرباين ،واحلسن الرباين

وطلب الرمحة وفعلها ،ويف السعي
للحق وجتسيده يف الواقع عد ً
ال ،ويف
التطلع لإلمامة والتأيس هبا ،ويف الصرب

عىل الطاعة وعن املعصية ،ويف التوجه

للتوحيد ،ويف السعي نحو األحسن
واألفضل دوم ًا .ونحن نعرف العاقل من

خالل فعله هلذه املعاين احلسنة بل وتزكوا
النفس هبذه املعاين الروحية بمقدار ما

تتميز به منها.

فالروح البست أص ً
ال تكوين

اإلنسان املادي ،لتكون النفس مصداق ًا

ملفهوم اإلنسان الذي جعله اهلل تعاىل

خليفة يف األرض ،فالنفس هي التي

أنشأها اهلل تعاىل ،وهي التي يتوفاها يف
املوت ،وهي التي ينقلها سبحانه إىل

عامل الربزخ ،وهي التي حترش ،وهي
التي حتاسب ،وهي التي تتلقى الثواب
والعقاب .وذلك واضح يف رصيح

أقواله تعاىل فهي تعبري عن املصاديق

االنسانية:

ﭽﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

.بيف املوت:

ﭽﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [سورة
الزمر.]42 :

 .جيف احلرش:

ﭽﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﭼ

[سورة ق.]21 :

يقول اإلمام عيل يف هذه اآلية:

(سائق يسوقها إىل حمرشها ،وشاهد يشهد

عليها بعملها)(((.

ﭽﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭼ [سورة االنفطار(]5 :
 .دالقيامة:

ﭽﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲﭼ [سورة األنبياء.]47 :
 .هاحلساب واجلزاء:

ﭽﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﭼ((( [سورة آل عمران.]161 :
((( هنج البالغة؛ حممد عبده؛ اخلطبة –.83
((( ومكررة يف سورة البقرة.
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ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄ ﮅﭼ [سورة آل عمران.]25 :

فهو نتاج املطابقة لألنامط التي تنتج

إن الروح هي من أمر اهلل تعاىل،

عن وجود عدد حمدد وثابت من السنن

اهلل تعاىل يف املادة الطينية ،فميز به البرش

من أنامط اخللق يف الكون التي تنتج عن

وأمر اهلل تعاىل حمض احلسن الذي نفخه
ورفعهم به ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭼ؛ فمن شاء من تلك النفوس
ارتفع ذاته بمعاين احلسن الرباين ،ومن مل

يشأ منها رد إىل أسفل السافلني.

التكوينية يف كيان اإلنسان مع مثيالهتا

حتكم ومضاء السنن احلسنة فيه وهي
أيض ًا حمددة وثابتة.
العقيدة:

هي املعرفة التي حصلت بنمط

فالنفس خالصة اندماج املادة احلية

التسليم إلرادة الطاعة لسنة املربوبية

ال يبقى منهام يشء إال ما علق بالنفس

املربوبية الكونية ،وهي عقيدة الغالب

بالروح ،وكل منهام من عامل ،وبعد املوت
وصار جزء ًا منها .لذا فهي (النفوس):
نفوس أمارة بالسوء ،ونفوس لوامة،

ونفوس مطمئنة كنفوس الصاحلني

واملعصومني مميزة بمهام الروح ،حتى
لكأن النفوس أرواح ،بل هي أرواحهم.

162

العلم:

التكوينية باملطابقة مع نمط الطاعة يف سنة
من الناس ،أو هي معرفة حصلت بنمط
اإليامن إلرادة احلياة األخرى لسنة املوت

التكوينية مع املطابقة مع نمط املوت
لسنة الكون ،وهي عقيدة القلة املقومة

بالكتاب والعرتة املعصومني لذا يلحق
بأجزاء الروح يف الكيان اإلنساين ،اللب

الداب ،فإن
الروح
ومثلام تتلبس
َّ
ُ
اللب يتلبس الذاكرة ،وجتد ذلك واضح ًا

والعلم والعقيدة ،فنجد يف اجلزء الروحي

الكريم .وهو قيد املعاين احلسية املنقولة

يقابل الدماغ يف الداب ،وإن البصرية

حيثام يرد معنى اللب يف آيات القرآن
إىل الذاكرة باملعاين احلسنة للروح التي

هي من أمر اهلل تعاىل.

من الكيان اإلنساين :أن النهى يف الروح
يف الروح ،تقابل احلواس يف الداب.

وإن النهى هو جهاز سيطرة وتوجيه

حمسن وهيب عبد

وتقويم لنشاط األنامط واملعارف املرتتبة

الكامل اإلنساين ومن موجبات العصمة

بلغها اآلدمي من جهة وبني األنشطة

ببصرية تامة النفوذ.

عنها ،والغايات احلسنة لإلرادة والتي

الفكرية والعقلية الالحقة لآلدمي ،إذ

لتامم معنى اخلالفة أن يتمتع املعصوم
 .جالنفس املفهوم:

من خالل النهى يتم تنفيذ اإلرادة يف

النفس :هي الكيان املوحد التي تندمج

احلسنة ،وكلها حسنة ألهنا من أمر اهلل

ال معنى للداب وال للروح ،ألن مصاديق

التعلم واملعرفة ،ويف بلوغ غايات الروح

تعاىل.

بالداب ،ففي مفهوم اإلنسان
فيه الروح
ِّ
اإلنسان هي األنفس ،وإن كلاّ ً منا نفس ،وكل

وللنهي حجم ينمو بنمو املعارف

نفس هي نتاج اندماج ما نام من اجلزئني فيها.

التي حيققها من خالل إرادة احلسن يف

فالداب؛ الذي نفخت فيه الروح،

التي يكتسبها اآلدمي وبمقدار الغايات

روحه.

فالنفس هي مصداق مفهوم اإلنسان.

فتالبسها وتالبسته هو النفس لكل فرد،

وكذا وبمقدار ما تكون عليه احلواس

والدماغ والنهى متالبسان يف السيطرة

اإلنسان كذلك تكون البصرية بدرجة

يتالبسان يف عملية التذكر يف النفس،

من قوة أو ضعف يف اجلزء الداب من
من القوة والضعف يف اجلزء الروحي

لإلنسان –فهي (البصرية) اإلدراك
الذي ينمو من وعي حصل عليه اآلدمي

من نشاط أنامط تعلمه ،والذي يسقط
احلجب عن املعاين والعلل واحلقائق
واملعايري والقوانني والسنن ،فقويت

متابعته لذاته وكان منه له رقيب يقومها،
تلك هي البصرية .لذلك فمن معاين

والتوجيه للنفس ،والذاكرة واللب

واحلواس والبصرية يتالبسان يف نقل
الواقع الذايت والبيئي إىل النفس ،والعلم

يتالبس العادات يف النفس ،والعقيدة

تتالبس التقاليد يف النفس.

للنفس وجود واقعي يتمثل فيام نراه

يومي ًا من كل فرد من أفراد البرش ،وهو
النشاط احليوي اإلرادي للفرد اإلنساين،
والنشاط احليوي ،هو خالصة وجود
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الداب ،أما اإلرادة املتميزة بفعل احلسن

واحد يرتتب عىل قيام كل نفس ،وآلية

الروح ،التي هي من أمر اهلل تعاىل ،وقد

الواقعي للنفس إرسا ً
ال وإمساك ًا من

والتوجه لألحسن ،فهي خالصة وجود
قلنا إن النفس ،هي نتاج تلبس اإلرادة

بالنشاط احليوي لكل فرد من أبناء
اإلنسان.

وهذا الوجود الواقعي املحسوس

اخلالق سبحانه.

فالنوم ،حيصل من توقف النشاط

احليوي واإلرادي مع ًا يف النفس ،ومها،

واقع ًا ،ناتج تلبس الداب والروح واملعرب

للنفس (النشاط احليوي اإلرادي للفرد–

عنه بالنفس ،وإن غياب نفس البرش مع

وعند املوت يف كل فرد إنسان ،قال تعاىل:

نوع من التويف فيام يعنيه من غياب النفس

مصداق اإلنسان) ،ينتهي عند النوم،

ﭽﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

كوهنا معلقة أو مرسلة عند النوم ،وهو
عن احلضور والفاعلية اإلرادية.

فطبيعة اآللية للنوم حتصل بشكل

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ

نمطي لكل إنسان كنتيجة حتمية للنشاط

[سورة الزمر.]42 :

احليوي اليومي حممول عىل الطاقة الناجتة

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ

احليوي اإلرادي اليومي ،والنشاط

إن الفرق بني النوم واملوت ،هو

من حرق الغذاء يف خاليا اجلسم ،حيث

مرس ً
ال ،أما يف املوت فينتهي ذلك الواقع

الداخلية ،أما اإلرادة فتأيت من وجود

أن واقع النفس عند النوم يتعلق ويبقى
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كل واحد منهام تعتمد عىل الوجود

بإمساكه متام ًا مع كل ما يعنيه اإلمساك

من قبل اهلل تعاىل للنفس من أجل نقله
إىل نشأة أخرى باجتاه الربزخ والقيامة
واحلساب واحلياة األخرى بثواهبا

وعقاهبا .فالنوم واملوت خلق من سنخ

يتحرك ويعمل وهبا تتم العمليات احليوية
الروح وحممول أوامرها عىل األعصاب

هه بحكمها
إىل أي جزء من اجلسم
لتوج ُ
ِّ
وبام قضت به ،وتكون الطاقة احليوية
الناجتة من الداب طوع تلك اإلرادة،
بحكم التلبس بني الداب والروح ،إذ مها

حمسن وهيب عبد

يشء واحد هو النفس ،وما تربزه النفس

أخرى ،عندها تعود النفس لواقع

احليوي اإلرادي.

لنشاطه احليوي واإلرادي ،هذا هو خلق

للواقع املحسوس واملدرك ،هو النشاط

وجودها ،فنقول استيقظ النائم بمبارشته

حيصل النوم عند تراكم منتجات

النوم ،أما خلق املوت ،فيختلف عن

النشاط اليومي للداب وبعد نفاذ

فالتويف باملوت يتعدى اإلرسال وتعليق

احلرق الغذائي املجهز للطاقة يف
اإلرادة يف توجيهه مواد كيميائية تسمى

(كيتوجينك) ،وحامض اللبنيك تتجمع
وتبقى تتجمع يف خاليا اجلسم ،وعند
حد معني يشكل وجودها ضغط ًا عىل
الذات الشحنية ،وبالتايل عىل الذات

الكيميائية يتولد عنه فعل معاكس للفعل
احليوي وحسب قاعدة (لوشاتوليه)

يف التوازن ،يمتنع العصب عن قبول

توجيهات اإلرادة وتتوقف التفاعالت

املنتجة للطاقة الالزمة للنشاط احليوي

مع ًا .أي أن النفس يف وجودها الواقعي

علقت (بقيت مرسلة) حتى يتم ترصيف
النواتج الكيتونية وحامض اللبنيك من

خاليا اجلسم ،وحتى تنفرج املتغريات
يف قانون التوازن الصالح فعل الذات

الشحنية التي تسوغ للذات الكيميائية
الفعل احليوي املوجه باإلرادة مرة

النوم بكونه التويف مع اإلمساك للنفس،
النفس إىل إمساكها عند اهلل تعاىل ونقلها

عىل عامل آخر وهنايتها من العامل الدنيوي،
فيتعطل بذلك اإلمساك فعل الداب الذي

كان يتلبس الروح فيه نفسا فصري جمرد
جثة هامدة يف املوت.

ﭽﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ

تبارك.]2 :

[سورة

إن اإلنسان يف عامل ما قبل النطف يف

األصالب موات ،فاذا صار نطفة انتبه،

وهو يف مسالك حتت األصالب يف ضيق
شديد فاذا نزل إىل عامل األرحام وجده

فسيح ًا جد ًا نسبة ملا كان فيه.

والناس يف عامل األجنة يف األرحام

نيام ،فاذ ولدوا إىل الدنيا وعاملها الفسيح

بالنسبة لعامل األرحام انتبهوا.

والناس يف عامل الدنيا نيام إذا ماتوا

165

معاين النفس والعقل والروح والقلب بني القرآن الكريم والعلم

انتبهوا يف عامل الربزخ الفسيح بالنسبة

قسمي النفس ،عىل أساس أن النفس

(الناس يف الدنيا نيام إذا ماتوا انتبهوا)

بام جيعل كل نشاط ظاهر ًا لآلدمي إنام

والناس يف عامل الربزخ نيام إذا قامت

واحد غري جمزأ ،ولذا فنحن ال نالحظ

لعامل الدنيا.

اإلمام عيل.

القيامة انتبهوا لعاملها الفسيح بالنسبة
لعامل الربزخ:

هو حصيلة ذلك االندماج بوحدة كيان
من النفس إال أفرادها من بني اإلنسان،

متيزه آلية واحدة يف التفكري ويف التعقل

ﭽﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

حسب تصنيف النفس.

ﭽﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

فرد إنام هو فرد بذاته ال يشبهه فيها أحد.

والناس يف عامل القيامة نيام ،إذا

من تالبس ما نام من اجلزئني يف كيان

ﮝﭼ [سورة األنبياء.]97 :

ﮁ ﮂﭼ [سورة األعراف.]172 :

دخلوا اجلنة أو النار انتبهوا يف عامل فسيح

بالنسبة لعامل احلساب والقيامة.

فالنفس هي تعبري عن الفردية ،فكل

اذن فالنفس :هي جوهر متحقق

اإلنسان ،الداب و الروح.

أما العقل ،فإنام سمي عق ً
ال ألنه

ﭽﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

يعقل(يربط) يف النفس باعتبارها الكيان

ﭽﭒﭓﭔﭕﭖ

املتصارعة :حاجات الداب احليوانية و

ﯾ ﯿ ﭼ [سورة ق.]30 :
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هي حمصلة اندماج الروح يف الداب،

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ
[سورة آل عمران.]133 :

املوحد التي جتتمع فيه تيارات القوى
غرائزه بقوة اإلرادة الروحية ،و يعقل

(يربط) حاجات الروح للتعلم و العلم

فالنفس هي حالة موحدة متام ًا

و احلسن ،بقوة النشاط احليوي للداب،

بني الناس يف أنفسهم إنام يأيت من

إنسانية ،كانعكاس لواقع ميزان النمو

لوجود الروح يف الداب ،والتفاوت

التفاوت يف حجم النامء لكل جزء من

فالعقل هو ما يبدو لنا من كل نفس
لكل من جزئيها ،ألن كل جزء من

حمسن وهيب عبد

اجلزئني يتمتع بثقل قواه املوجهة للنفس

فعىل أساس التفاوت يف القوة و النمو

البيان فقد اسمينا الثقل األول يف ميزان

ثالث أقسام هي كام كتاب اهلل:

ككيان موحد هلام ،و من أجل الدقة يف
العقل بقويت احلاجة ،كام أسمينا الثقل
الثاين بقويت السوق.

لكل من اجلزئني ،قسمت النفس عىل
النفس األمارة بالسوء:

هي التي ال نمو لقوة اإلرادة

أما قوتا السوق فيتنازعان النفس

الروحية فيها ،فهي ال تشكل يف ميزان

االستجابة لذاته ،و التي هي يف اجلانب

ثقل قوة الداب ،لذا فإن امليزان بالعقل

باجتاهني متعاكسني ،ألن كل منهام يطلب
اآلخر من النفس ،و كذلك قوتا احلاجة

فيتنازعان النفس باجتاهني متعاكسني
أيض ًا ،ألن ك ً
ال منها يسوق النفس

لالستجابة لذاته.

العقل يف تلك النفس ثق ً
ال مانع ًا مقابل
راجح دوم ًا لقوة الداب احليوانية ،و

بالتايل فإن أحكام العقل يف هذه النفس
دوم ًا هو لصالح االستجابة للغرائز
و لرصف الطاقة احليوية ،فيترصف

و هنا يربز من النفس ميزاهنا ،و

اإلنسان صاحب هذا النوع من األنفس

تعقل كل تيارين يتنازعاهنا يف املحصلة،

اإلنسانية و إىل رسالته التي كلفه اهلل

هو العقل ،وإنام سمي عق ً
ال ألن النفس
و هي حاصل مجع القوتني إذا كانا يف
اجتاه واحد و حاصل الفرق بينهام إذا كانا

يف اجتاهني متعاكسني .ليخرج مقابل كل

حمصلة حكم عقيل من النفس ،نالحظه

و كأنه حيوان .و هو ما ييسء إىل صفته
تعاىل هبا عىل هذا الكوكب ،فنقول إن

نفسه أمارة بالسوء.

النفس اللوامة :و هي التي تنمو يف

كل من جزئيها قوة اإلرادة الروحية و قوة

من خالل تعبرياهتا اللغوية أو السلوكية.

الداب بشكل متوازن و متوا ٍز ،فهي يف

املتحقق من اندماج ما ينمو من الداب

و بينام تتطلبه إرادة احلسن فيها و ما

و باعتبار أن النفس هي اجلوهر

مع ما ينمو من الروح يف كيان اإلنسان،

حالة رصاع ،بني ما يطلبه الداب و يسوقه

تسوقه ،و لذا يبقى ميزان النفس بالعقل
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متأرجح ًا ،فمرة تغلب إرادة احلسن ،و

وقد ميز القران بني القلب والفؤاد

مرة تغلب الغرائز ،فيصدر احلكم العقيل

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

يصدر احلكم العقيل ملصلحة الروح ،و

للداب ،فتحصل حالة لوم يف النفس
لعدم نفاذ إرادة الروح مع قوهتا ،فتسمى
هذه النفس لوامة:

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫ ﭼ [سورة القصص.]10 :
ففؤادها

من

شدة

اخلوف

النفس املطمئنة :هي النفس التي تنمو

ورسعات الرضبات التي يقتضيها

الذي تتفوق عىل قوة الداب و غرائزه،

من الدم ،ولكن الوحي ربط عىل مكنون

فيها قوة الروح و إرادهتا للحسن إىل احلد
فميزان العقل فيها ملصلحة الروح (و هي

من أمر اهلل تعاىل) و كل األحكام العقلية

التي تصدر عن تلك النفس تقع يف معاين

احلسن ،حيث أهنا تصري مطمئنة باملطابقة
الكلية مع مضامني احلسن الكوين ،مثل

املوقف االنفعايل منها كان يكاد يفرغ
نفسها(قلبها).

فالقلب وعاء النفس الذي يتلبس

أعضاء اجلسد يف جوفه ،مثل الفؤاد
والكبد واحلجاب احلاجز والرئة والكلية

واملعدة واألمعاء يف جانب الداب ،مع

نفوس املعصومني من أنبياء و أئمة.

العلم وانامطه وغاياته واللب والبصرية

القلب :هو حافظة النفس وجوهر

حني ان اطمئنان القلوب اليرافقها ما

مركبة القلب:
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يف اية واحدة ،هي قوله تعاىل :ﭽ ﮚ

مكنوناهتا ،مما تلبس من الدماغ بالنهى،
واللب بالذاكرة ،وعلم بالعادات،

والتقاليد بالعقيدة ،ومن جمموعة األحكام

العقلية املستقرة يف املعرفة ومن جمموعة
األحكام العقلية التي مل تبح البيئة للنفس

من التعبري عنها (العقل والباطن).

واإلرادة والنهى يف جانب الروح ،يف

يميز االنفعال.

ويربز هذا واضح ًا يف كون االنفعال

ليس له عالقة ،بالعقل والتعقل ،وال

باإلرادة ،فمث ً
ال عندما ختاف النفس ،أو

تفرح ،وقبل حصول أي حكم عقيل أو
إرادي أو معرفة بمعاين ذلك اخلوف

حمسن وهيب عبد

أو ذلك الفرح ،تتوجه حركة األعضاء

العلم واملشاعر.

والكىل ويتوجه الدم يف اخلوف أو الفرح،

والذي ينمو بنمو مكوناته املذكورة ،ولذا

النمطية للحجاب احلاجز ،وينشط الكبد
وتتوجه األعضاء اجلوفية للداب نفسي ًا

باجتاه مناسب لذلك االنفعال ،فتزداد

رضبات القلب ،وتزداد احلركة النمطية
للحجاب احلاجز ،وينشط الكبد والكىل
ويتوجه الدم يف اخلوف إىل األطراف

استعداد ًا للمقاتلة ،يف حني عند انفعال
الفرح يتوجه الدم للوجه والرأس
والصدر ،تعبري ًا عن ارتياح النفس،

والقرآن الكريم يوجه إىل هذه احلقائق يف
كل اآليات التي تتيح ملعاين القلب الربوز
وإن التدقيق ملعاين القلب يف القرآن

الكريم ،يلقي الضوء عىل كثري من املواقع
املشوشة ملعاين الظواهر يف علم النفس
احلديث.

والقلب :هو جوهر كيان النفس يف

اإلنسان ،الذي ينشأ وينمو من جمموعة
أحكام العقل النافذة يف النفس ،أو

األحكام الباطنة غري النافذة( ،العقل

الباطن)،

ومن

املعرفة

والعقيدة

والعادات والتقاليد .ولذا فانه مكمن

والقلب هو وعاء النفس وحافظتها،

فله الثقل املحسوب يف توجيه عمليات
العقل (الربط) بني قوى الداب وغرائزه

وقوى اإلرادة الروحية وحاجاهتا،
ويتلبس القلب أعضاء الداب يف جوفه.

واخلالصة :فكل هذا انام هو مقدمة

ملعرفة املعاين بالتحديد السامء النفس
والعقل والروح والقلب ..حيث نفس

االنسان مادة وروح وعقل ،فنفسه
امتزجت وتعلقت بأمر خالقها ،إذ

الروح من أمر اهلل تعاىل ..وأمر اهلل حمض
احلسن ،واملعصومون ،انبيا ًء وائمة،

جتسيد للكامل اخللقة االنسانية فهم
معاين احلسن يف خلق الناس ،وهم علل
اخللق وهم حق اخللق وهم غاية اخللق.

ويف ذلك تفصيل يطول.

ولالشارة فحسب؛ فان معاين

التكوين النفيس اإلنساين التي رشحناها

هنا بالتفصيل تكون جمدية جد ًا يف دراسة

معاين الزيارة اجلامعة الكبرية يف وصف
املعصومني.
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فحوى البحث

تناول البحث استعمال اللفظ يف اكثر من معنى يف القرآن الكريم
برغم اندراس بعض تلك املعاني يف الساحة اللغوية احلديثة
ومدى تأثري ذلك يف فهم معاني بعض ألفاظ القرآن النه نزل يف
حقبة زمنية تفصلنا عنها أكثر من اربعة عشر قرناً من الزمان
ومن احملتمل أن تكون بعض تلك املعاني قد اندرست .ومثل
هذا البحث قد تكون له نتائج مهمة تنعكس على النطاق
العلمي والعملي من الفقه والعقائد ورأى الباحث أن دراسة
النصوص الدينية من هذه الزاوية أمر غاية يف األهمية.
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اخلالصة:

اللغة ظاهرة اجتامعية ح ّية من

ومن املحتمل ان اندراس معاين بعض

ومشاعرهم ومتط ّلباهتم يف احلياة ،وهلذا

وهذا البحث له نتائج مهمة تنعكس

خالهلا يتبادل أبناء املجتمع معلوماهتم
تطور وتغيرّ مستمر بسبب
فهي يف حال ّ

تغري ظروف املجتمع ومتطلباته .وهذا
التطور يربز ضمن أشكال عديدة،
ّ
أحدها :أن يندرس استعامل اللفظ باملرة،
وحيتل مكانه لفظ آخر؛ كبعض املفردات

املستعملة مسابق ًا والتي اندرست فال
نجد هلا أثر ًا اليوم .الثاين :أن يكون اللفظ

مستعم ً
ال يف أكثر من معنی ،فتندرس
بعض معانيه ويبقی اآلخر .وهناك

أشكال أخری للتطور ،نصفح عن ذكرها

خلروجها عن حمل بحثنا.

األلفاظ املستعملة قد عمل فيه.

عىل النطاق العلمي والعميل ،بل قد
تنعكس عىل املجال الفقهي وال َع َقدي

أيض ًا ،فقد نسنتتج من القرآن شيئ ًا ثم

نحمله عىل الدين اإلسالمي ،يف حني

أن الدين اإلسالمي بريء منه .فدراسة
النصوص الدينية من هذه الزاوية أمر

مهم للغاية.

التطور الداليل،
األلفاظ املحورية:
ّ

التفسري ،القرآن الكريم ،العابد ،النسيان.
املدخل

اللغة ظاهرة اجتامعية ذات أبعاد

والذي نتناوله يف هذا املقال هو

واسعة ومظاهر وافرة ،من خالهلا ينقل

مدی تأثريه يف فهم القرآن الكريم؛ إذ أن

املخاطب ،ومن خالهلا يفهم السامع

الشكل الثاين من أشكال التطور ،و
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تفصلنا عنها أكثر من أربعة عرش قرن ًا،

استعامل اللفظ يف العرص احلارض بمعنی

معني وواضح قد يكون مانع ًا من فهمنا
لآليات بشكل صحيح ،لعدم إرادة املعنی
املذكور منها وإرادة املعنی املندرس،

فالقرآن الكريم نزل يف حقبة زمنية معينة

املتكلم ما يدور يف خلده وذهنه الی

واملخاطب مقصود املتكلم .فاللغة أداة
نقل املعلومات واملشاعر والعواطف من

شخص الی آخر ،و أداة تبيني متط ّلبات

وحوائج وآالم األفراد ومهومهم و...

لآلخرين.

حيدر عبد الكريم املسجدي

من خالل ما ذكرناه يتضح أن

عكس أثره علی اللغة أيض ًا؛ فأبدعت

وعلی

والن ّقال وغريها من األلفاظ الكثرية

أبعاد اللغة واسعة؛ فتشمل كل نطاق
احلياة

الفردية

واالجتامعية

كل املستويات الثقافية واالقتصادية

والسياسية والعسكرية و...؛ بل إن
إحدی الوشائج التي تربط أبناء العائلة

أواملجتمع أوالقومية الواحدة هي اللغة،

فاللغة آرصة جتمعهم وإن اختلفوا
فكري ًا وعقيدي ًا وديني ًا و ،...بل إن اللغة
تربط أبناءها وإن اختلفوا زمان ًا؛ فرتبط

أبناء العرص الراهن بالعصور السابقة،
فمن خالل النصوص الواصلة الينا

من العصور السالفة نستطيع االرتباط

بأبناءتلك

العصور

ونتعرف

علی

خصوصياهتم ومزاياهم ونقاط قوهتم
وضعفهم.

جذور التطور اللغوي والداليل-:

ملا كانت اللغة ظاهرة اجتامعية ،فهي

متفاعلة مع املجتمع ومتأثرة به ال حمالة؛

فكلام تغري وضعه و تبدّ لت متطلباته

املتنوعة ،تغيرّ ت اللغة بالنسبة نفسها،
ّ
فعلی سبيل املثال :تطور احلياة يف القرن
الراهن يف املجاالت التقنية وااللكرتونية

ألفاظ ًا تناسبها؛ كاحلاسوب ،واهلاتف،
التي مل يكن هلا أثر قبل ذلك .ويف الوقت

نفسه انتفت احلاجة لبعض األمور

وبتبعها اندراس استعامل األلفاظ اخلاصة
هبا؛ نظري :القديد و القصيد( :اللحم
اليابس)((( ،والفالوذج((( ،والنصل(((،

وغريها من األلفاظ التي ال نجد هلا
استعامالً يف العرص احلارض مع استعامهلا
يف املايض .فهذا أحد أنواع تطور اللغة.

وهناك نوع آخر وهو أن يبقی استعامل
اللفظ علی حاله لكن ال بمعناه السابق
وإنام بمعنی جديد آخر ،نظري «السيارة»

املستعملة يف عرصنا احلارض بمعنی
الوسيلة النقلية املعروفة ،بينام استعملت
يف القرآن الكريم يف ثالث آيات هي:

((( انظر :الصحاح :ج  2ص  524قصد ،فقه
اللغة :ص .77
((( هو لباب القمح بلباب النحل( .انظر:
هتذيب اللغة :ج 15ص 243لب) وهو
نوع من احللوی.
((( أي حديدة السهم والسيف (انظر :كتاب
العني :ج 7ص 124نصل).
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ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ
[سورة املائدة.]96 :

ﭽﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔ ﯕﭼ [سورة يوسف.]10 :

ﰉﭼ [سورة هود.]61 :

وهي بمعنی «عامرة األرض»

(((

وال نجد استعامهلا يف القرآن الكريم أو

الروايات الرشيفة بمعناها املعارص.
تاريخ البحث

شهدت العقود األخرية أبحاث ًا

ﭽﮓﮔﮕﮖﮗ

ق ّيمة يف جمال التطور اللغوي والداليل،

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ [سورة

املجال ،وبعضها علی شكل رسائل

ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ

يوسف.]19 :

واملراد هبا يف مجيع اآليات املذكورة

هو القافلة((( دون ريب؛ إذ مل تكن آنذاك
هذه الوسيلة النقلية املعروفة .ونظري لفظ

«االستعامر» املستعمل يف العرص احلارض
بمعنی غلبة دولة علی أخری لنهب
ثرواهتا وخرياهتا((( ،مع أهنا وردت يف
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ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

القرآن الكريم يف قوله تعالی :ﭽ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

جاء بعضها بشكل كتب مستقلة يف هذا
ماجستري أو دكتوراه ،وبعضها علی شكل
مقاالت علمية ،إليك بعض عناوينها:

«1 .التطور الداليل بني لغة الشعر
اجلاهيل ولغة القرآن الكريم» /عودة

خليل أبو عودة.

2.2رسالة الدكتوراه« :التطور الداليل
لأللفاظ يف النص القرآين» /جنان
منصور كاظم اجلبوري.

3.3رسالة املاجستري« :التطور الداليل

ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

لدی شعراء البالط احلمداين» /عفراء

((( انظر الصحاح :ج 2ص 691سري.
((( ان��ظ��ر :املنجد يف اللغة :ص 529عمر،
فرهنگ ابجدي :ص.61

((( ق��ال احلمريي :استعمره يف األرض :إذا
جعله عامر ًا هلا (انظر :شمس العلوم :ج7
ص.)4774

حيدر عبد الكريم املسجدي

رفيق منصور.

4.4مقال« :أثر استرشاف التطور الداليل
يف فهم النص القرآين» /الدكتور

مهدي أسعد عرار.

لقواعد عقالئية ،ب ّينها الباحثون يف
ثنايا دراساهتم املختلفة ،فقد تعرض

األصوليون لبعضها ضمن عنوان

«مباحث

األلفاظ»(((،

وتعرض

5.5مقال« :التطور الداليل وأشكاله يف

الباحثون يف علوم احلديث جلملة منها

األصفهاين» /خرض أكرب حسن

يف علوم القرآن والتفسري لبعضها يف

كتاب مفردات ألفاظ القرآن للراغب

کصيرّ .

6.6مقال« :التطور الداليل لأللفاظ»/
الدكتورة

القنيعري.

حسناء

عبد

العزيز

مما يكشف عن أمهية هذا البحث يف

دراسة اآليات القرآنية بوصفها املحور

األساس يف حياة املؤمن يف النطاق
الفكري والعقيدي ويف النطاق العميل

واالجتامعي.

كيفية فهم املفردات

إذا استعمل املتكلم لفظ ًا وكان

مستعم ً
ال يف معنی معني ،ثم تغري استعامله
بمرور الزمان ،فهل لنا فهمه وفق املعنی
املعارص ،أم ينبغي فهمه وفق معناه

آنذاك؟.

اجلواب:

فهم

الكالم

تابع

يف فقه احلديث((( ،وتعرض الباحثون
األبحاث املناسبة لذلك((( .ومن هذه
القواعد االعتامد علی املحاور التالية

بوصفها املحاور التي يعتمدها املتكلم
يف بيان مراده ،ويف الوقت ذاته يعتمدها
السامع لفهم مراد املتكلم ،وهي:

1.1حلاظ معنی اللفظ لغة.

2.2حلاظ الرتكيب املستعمل يف العبارة.
3.3حلاظ القرائن املكتنفة بالكالم(.((1

((( راج��ع كتب اص��ول الفقه نظري الذريعة
للرشيف املرتضی :ج 1ص .20– 7بل
إن بعض األصوليني املعارصين كتب كتاب ًا
حتت عنوان مباحث أللفاظ؛ انظر مباحث
األلفاظ للسيد حممود اهلاشمي.
((( علی سبيل املثال انظر :كتاب «روش فهم
حديث (اس��ل��وب فهم احل��دي��ث) /عبد
اهلادي املسعودي.
((( نظري :الربهان للزركيش.
( ((1قال الزركيش« :إن املركب ال يعلم اال بعد
العلم بمفرداته؛ ألن اجلزء سابق علی الكل
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فاملتكلم يبني مراده من خالل

النص فقد نخطئ يف فهم الكالم .وتربز

من معنی ،ثم يركبها ضمن عبارة تفي

لتعاطي عدد كبري من أفراد املجتمع

اختيار األلفاظ الدالة علی ما يريده

باملراد ،ثم يتكئ علی بعض القرائن

املقالية واملقامية .وكذلك السامع
يعتمد املحاور املذكورة بعينها ليفهم

مراد املتكلم ،وهبذا يقع التفاهم بني

أبناء املجتمع من دون أن تحُ مل األلفاظ
ٍ
معان أخری .وعليه فإن
املشرتكة علی
للمعاين اللغوية دور ًا أساسي ًا يف فهم

الكالم.

فإذا تغري معنی اللفظ املستعمل يف

العبارة بمرور الزمان فهل لنا فهمه وفق

معناه املعارص؟.

اجلواب :كال ،بل البد من حلاظ

املعاين املستعملة يف عرص صدور الكالم
وتعيني املراد منه من خالل القرائن ،وإذا
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مل تلحظ املعاين املستعملة يف زمن صدور
يف الوجود الذهني واخل��ارج��ي .فنقول:
النظر يف التفسري هو بحسب أفراد األلفاظ
وتراكيبها .أما بحسب االفراد فمن وجوه
ثالثة . ..وأما بحسب الرتكيب فمن وجوه
أربعة( »...الربهان :ج 2ص .)173وأشار
للقرائن ضمن بيانه وجوه الرتكيب.

أمهية هذا املوضوع إذا كان الكالم حمور ًا

بوصفه كاشف ًا عن نظر املقنن أو الشارع
املقدس؛ كام لو كان آية كريمة أو رواية

رشيفة .واليك فيام ييل بعض النامذج
القرآنية:

النموذج األول :النسيان

استعمل اجلذر «نيس» يف القرآن

الكريم  45مرة ضمن  37آية ،وهو
مستعمل يف العرص احلارض بمعنی غياب

اليشء عن الذهن ،ال غري ،وهو استعامل

قديام ال
صحيح( ،((1إال أن استعامله
ً
ينحرص هبذا املعنی كام رصح بذلك

اللغويون.

النسيان لغة:

كتب اجلوهري يف بيان معنی النسيان

قائالً:

ان بكرس النونِ :خالف ِّ
«الن ِّْس َي ُ
الذك ِْر

و احلفظ .و ٌ
رجل ن َْس َي ُ
ان بفتح النون :كثري
(« ((1نيس فالن شيئ ًا كان يذكره ،و إنه َلنَ ٌسيِ ،
أي :كثري الن ِّْس َيان» العني :ج 7ص304
نسی.

حيدر عبد الكريم املسجدي

النِّسي ِ
ُ
ان لليشء ...والن ِّْس َي ُ
الرتك»(.((1
ان:
ْ َ

ترمجة السيد حممد ابراهيم الربوجردي

فاستعمل بمعنی الرتك مضاف ًا

(القرن  ،)15ترمجة كاظم پور جوادي

مع أنه مستعمل يف العرص الراهن

 ،)15ترمجة عيل أصغر احللبي (القرن

الستعامله بمعنی خالف الذكر واحلفظ.
بمعنی خالف الذكر فقط .فإذا مل نلحظ
معنی «الرتك» يف تفسري اآليات الكريمة

املشتملة علی مشتقات اجلذر «نيس»
فقد نخطئ يف تفسريها ،أو قد نذكر
معنی مرجوح ًا هلا ،وهلذا فقد نحتاج اىل
تأويل معناها أحيان ًا؛ نظري قوله تعالی:

ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

(القرن  ،)15ترمجة بيان السعادة (القرن

 ،)15ترمجة حممد عيل رضائي األصفهاين
(القرن  ،)15تفسري رهنام (القرن ،)14
ترمجة الشعراين (القرن  ،)14ترمجة

طاهري (القرن  ،)15ترمجة جالل الدين
الفاريس (القرن  ،)15ترمجة فوالدوند

(القرن  ،)15كاويان بور (القرن ،)15
ترمجة الکرماوردي (القرن  ،)15گيل از

ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

بوستان خدا (القرن  ،)15ترمجة جمتبوي

ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ترمجة حممد كاظم معزي (القرن ،)14

فقد ُفسرِّ النسيان يف هذه اآلية بمعنی

الدهلوي (القرن  ،)12ترمجة صفي عيل

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

(القرن  ،)15مصباح زاده (القرن ،)15

ﯚﭼ [سورة التوبة.]67 :

ترمجة حممود اليارسي (القرن  ،)15ترمجة

الغياب عن الذهن وما شاكله يف مجلة
من ترمجات القرآن بالفارسية؛ نظري
الرتمجات التالية :ترمجة أصغر برزي

(القرن  ،)15ترمجة آيتي (القرن ،)15
ترمجة السيد كاظم أرفع (القرن ،)15
ترمجة حممود أرشيف تربيزي (القرن ،)15

( ((1الصحاح :ج 6ص 2508نسی.

شاه (القرن  ،)14ترمجة صفار زاده
(القرن .)15

يف حني أنه ال يمكن نسبة النسيان

هبذا املعنی هلل سبحانه وتعالی؛ لكونه

نقص ًا ،وهلذا تم تأويله يف بعض التفاسري؛
فكتب فخر الدين الرازي (القرن

السادس)« :اعلم أن هذا الكالم ال
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يمكن إجراؤه عىل ظاهره ألنا لو محلناه

الصادقي الطهراين (القرن  ،((1()15و

ذما ،ألن النسيان ليس يف وسع البرش ،و

والسيد عيل أكرب القريش (القرن ،((1()15

عىل النسيان عىل احلقيقة ملا استحقوا عليه
أيضا فهو يف حق اهلل تعاىل حمال فال بد
من التأويل ،و هو من وجهني :األول:

معناه أهنم تركوا أمره حتى صار بمنزلة
املنيس ،فجازاهم بأن صريهم بمنزلة
املنيس من ثوابه و رمحته ،و جاء هذا عىل

أوجه الكالم كقوله :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ

وآية اهلل مكارم الشريازي (القرن

 ،((1()15والسيد حممد حسني فضل اهلل
(القرن  ،((1()15وحسن املصطفوي
(القرن  ،((1()15والسيد حممد ابراهيم
الربوجردي (القرن  ،((2()15و وهبة

بن مصطفی الزحييل (القرن ،((2()15

ﮯﭼ [سورة الشورى .]40 :الثاين:

و يعقوب اجلعفري (القرن ،((2()15

بالعبادة و الثناء عىل اهلل ،ترك اهلل ذكرهم

والسيد حممد احلسيني الشريازي (القرن

النسيان ضد الذكر ،فلام تركوا ذكر اهلل

بالرمحة و اإلحسان ،و إنام حسن جعل
النسيان كناية عن ترك الذكر ألن من نيس
شيئا مل يذكره ،فجعل اسم امللزوم كناية

عن الالزم»(.((1

وممن أوهلا أيض ًا :الشيخ حممد
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السيد عبد احلسني طيب (القرن ،((1()15

( ((1مفاتيح الغيب :ج 16ص .9وانظر:
اجلامع ألحكام القرآن (القرن  :)7ج8
ص  ،199تفسري القرآن العظيم (القرن
 :)8ج 4ص ،152تفسري غرائب القرآن و
رغائب الفرقان (القرن  :)8ج 3ص،49
جالء األذه��ان و جالء األح��زان (القرن
 :)8ج 4ص ،9لباب التأويل يف معاين
التنزيل(القرن  :)8ج 2ص.38

وحممد الثقفي الطهراين (القرن ،((2()15

( ((1الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن :ج13
ص ،20البالغ يف تفسري القرآن بالقرآن:
ج 1ص.197
( ((1أطيب البيان يف تفسري ال��ق��رآن :ج6
ص.25
( ((1تفسري أحسن احلديث :ج 4ص.26
( ((1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل :ج6
ص.11
( ((1تفسري من وحي القرآن ،ج ،11ص15 :
( ((1تفسري روشن ،ج ،10ص18 :
( ((2تفسري جامع ،ج ،3ص.14 :
( ((2التفسري املنري يف العقيدة و الرشيعة و
املنهج :ج 10ص.296
( ((2الكوثر :ج 4ص.52
( ((2تفسري روان جاويد ،ج ،2ص.598 :
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 ،((2()15و السيد حممد تقي املدريس

ابراهيم الثعلبي (القرن  ،((3()5و عبد

يف حني أننا لوالحظنا معاين النسيان

وأبو الفتوح الرازي (القرن  ،((3()6و

التأويل وشبهه ،حيث تقدم استعامله

عيل (القرن  ،((3()6و الزخمرشي (القرن

(القرن .((2()15

يف العصور السابقة لكنّا يف غنی عن هذا
يف اللغة بمعنی الرتك أيض ًا ،وهلذا تم

تفسريه يف بعض التفاسري بمعنی الرتك؛

ففرسها بالرتك كل من :مقاتل بن سليامن
(القرن  ،((2()2و عبد اهلل بن مسلم بن
قتيبة الدينوري (القرن  ،((2()3و أمحد

بن عيل اجلصاص (القرن  ،((2()4و نرص

بن حممد بن أمحد (القرن  ،((2()4و حممد

بن جرير الطربي (القرن  ،((3()4و الشيخ
الطويس (القرن  ،((3()5و عتيق بن حممد

السورآبادي (القرن  ،((3()5أمحد بن
( ((2تبيني القرآن :ص.209
( ((2من هدى القرآن :ج 4ص.21
( ((2تفسري مقاتل بن سليامن :ج 2ص.180
( ((2غريب القرآن :ج 1ص165
( ((2احكام القرآن :ج 4ص.349
( ((2بحر العلوم :ج 2ص.76
( ((3جامع البيان يف تفسري ال��ق��رآن :ج10
ص.121
( ((3التبيان يف تفسري القرآن :ج 5ص.253
( ((3تفسري السور آبادي :ج 2ص.94

الكريم بن هوازن القرييش (القرن ،((3()5
ابن اجلوزي ابو الفرج عبد الرمحن بن

 ،((3()6و أمحد بن أيب سعد امليبدي
(القرن  ،((3()6و ابن شهرآشوب
املازندراين (القرن  ،((3()6و الفضل بن
احلسن الطربيس (القرن  ،((4()6و ابن

عطية االندليس (القرن  ،((4()6واحلسني
( ((3الكشف و البيان عن تفسري القرآن :ج5
ص.66
( ((3لطائف االشارات :ج 2ص.43
( ((3روض اجلنان وروح اجلنان يف تفسري
القرآن :ج 9ص.287
( ((3زاد امل��س�ير يف ع��ل��م ال��ت��ف��س�ير :ج2
ص.27
( ((3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :ج2
ص.287
( ((3كشف األرسار و ع��دة األب����رار :ج4
ص.165
( ((3متشابه القرآن و خمتلفه :ج 1ص.5
( ((4تفسري جوامع اجلامع :ج 2ص،68
جممع البيان يف تفسري ال��ق��رآن :ج 5
ص.7
( ((4املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز:
ج 3ص.56
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بن مسعود البغوي (القرن  ،((4()6و ابن
إدريس احليل (القرن  ،((4()6و حممد بن

حسن الشيباين (القرن  ،((4()7ابو حيان
حممد بن يوسف االندليس (القرن ،((4()8
وحممد بن أمحد الغرناطي (القرن ،((4()8

وشهاب الدين أمحد بن حممد ابن هائم

(القرن  ،((4()9وعبد الرمحن بن حممد
الثعالبي (القرن  ،((4()9وجالل الدين
السيوطي (القرن  ،((4()9وحسني بن
عيل الكاشفي السبزواري (القرن ،((5()9

ومال فتح اهلل الكاشاين (القرن .((5()10
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( ((4معامل التنزيل يف تفسري ال��ق��رآن :ج2
ص.367
( ((4املنتخب من تفسري التبيان :ج 1ص.37
( ((4هنج البيان عن كشف معاين القرآن :ج3
ص.40
( ((4البحر املحيط يف التفسري :ج 5ص.455
( ((4كتاب التسهيل لعلوم التنزيل :ج 1ص.34
( ((4التبيان يف تفسري غريب القرآن :ص.183
( ((4جواهر احلسان يف تفسري ال��ق��رآن :ج3
ص.194
( ((4تفسري اجلاللني :ص ،200الدر املنثور يف
التفسري املأثور :ج 3ص.25
( ((5مواهب علية :ص.419
( ((5تفسري منهج الصادقني يف إلزام املخالفني:
ج 4ص ،29خالصة املنهج :ج 2ص،24
زبدة التفاسري :ج 3ص.13

مضاف ًا لتفسريها يف بعض الروايات هبذا

املعنی.

اآلية يف التفسري املأثور:

مضاف ًا ملا أرشنا اليه من تفاسري ،فقد

ورد تفسريه بالرتك يف رواياتنا التفسريية

أيض ًا ،فروی حممد بن مسعود العيايش

(القرن  )4عن جابر عن أيب جعفر
ﭽﯓ ﯔ ﭼ قال :قال تركوا طاعة اهلل
ﭽﯕﯖ ﭼ قال :فرتكهم(.((5

النقطة الالفتة للنظر أن مجيع

التفاسري التي فرسته بالرتك هي من

التفاسري املؤلفة بني القرنني الثاين
والعارش ،وغالب التفاسري التي فرسته

بمعنی آخر هي من التفاسري املؤلفة يف
القرن الثامن فام بعد .وبه يتضح سبب
اختالف تفسري اآلية الواحدة يف القرون

السابقة عن تفسريها يف القرون املتأخرة،
وهو اندراس استعامل النسيان بمعنی
الرتك يف القرون املتأخرة مع استعامله فيه

سابق ًا ،مما أدی للغفلة عنه يف التفاسري
املتأخرة علی الرغم من وروده يف كتب

اللغة املعتربة.

( ((5تفسري العيايش :ج  2ص.95
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هكذا احلال يف آيات أخری استعملت

األذهان ن َْأ ِ
ت بِ َخيرْ ٍ ِمنْها للعباد يف أمور
دينهم و دنياهم َأ ْو ِم ْث ِلها فال يفوهتم يشء

ﭽﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

حسني

آية أخری:

مشتقات اجلذر «نيس» ،نظري قوله تعالی:

ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭼ [سورة البقرة.]106 :

حيث فرست يف القرون املتأخرة

بالنسيان واملحو من الذاكرة تارة،
وباإلنساء والتأخري أخری ،اليك نامذج

منها:

بسبب النسخ»(.((5
وكتب

السيد

حممد

الطباطبائي (القرن « :)14النسخ هو
اإلزالة ،يقال :نسخت الشمس الظل إذا

أزالته و ذهبت به . ..و منه أيضا قوهلم:

نسخت الكتاب إذا نقل من نسخة إىل
ِ
ب به و أبدل
أخرى فكأن الكتاب ُأذه َ

مكانه ...و كيف كان فالنسخ ال يوجب

كتب مال حويش آل غازي (القرن

زوال نفس اآلية من الوجود و بطالن

بحفظها من القلوب و حموها من الكتب،

و هو اآلية و العالمة مع ما يلحق هبا

« :)14قال بعض املفرسين نذهب
فلم نبق هلا أثر ًا ،و قرئ :ننسئها؛ أي

نؤخرها لوقت آخر»(.((5

حتققها بل احلكم حيث علق بالوصف
من التعليل يف اآلية بقوله تعاىل :ﭽ ﭞ

ﭟ ﭼ إلخ أفاد ذلك أن املراد بالنسخ

وكتب حممد بن حبيب اهلل السبزواري
النجفي (القرن « :)14ما َنن َْس ْخ ِم ْن
آ َي ٍة َأ ْو ُنن ِْسها ...النسخ هو اإللغاء .و

مع حفظ أصله فبالنسخ يزول أثره من

التأخري ،أو من اإلنساء بمعنى إذهاهبا

املستفاد من اقرتان قوله :ﭽ ﭗ ﭼ

قوله ننسها ،إما من النّسء باهلمز ،أي

فاملتحصل
عن القلوب و حموها منها.
ّ
أن ّ
كل آية نرفع حكمها أو نمحوها من

( ((5بيان املعاين :ج  5ص .6

هو إذهاب أثر اآلية من حيث إهنا آية،

أعني إذهاب كون اليشء آية و عالمة
تكليف أو غريه مع بقاء أصله و هذا هو
بقوله :ﭽ ﭒ ﭓ ﭼ ،و اإلنساء إفعال
من النسيان و هو اإلذهاب عن العلم كام

( ((5إرشاد األذهان إىل تفسري القرآن ،ص.22
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أن النسخ هو اإلذهاب عن العني فيكون

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼفقوله ننسها

العلم نأت بخري منها أو مثلها»(.((5

بالنسيان يف هذه اآلية»(.((5

املعنى ما نذهب بآية عن العني أو عن
مع أن هلا احتامالً آخر مل ُيشرَ اليه يف

وروي عن ابن عباس« :و قال ابن

ما أشار إليه األزهري بقوله ...« :و

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼما ننسخ
من آية فال نعمل هبا َأ ْو ُنن ِْسها ندعها غري

هذه التفاسري ونظائرها هو الرتك ،وهو
قال اهلل ّ
وعز :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
جل
ّ

عباس يف رواية أيب صالح يف قوله تعاىل:

الفراء :عا ّمة ال ُق ّراء
ﭖ ﭗﭼ ،قال ّ

منسوخ»(.((5

هنا عىل وجهني :أحدُ مها :عىل الترَّ ْ ك،

تفسريها عيل أوجه ...:الوجه الرابع:

جيعلوهنا من الن ِّْسيان ،قال :والن ِّْسيانها
نترْ ُ كُها فال َنن َْس ُخها ،كام قال اهلل ّ
جل و
عز :ﭽﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ ،يريد :تركوه
ّ
رتكهم .و الوج ُه اآلخر من الن ّْسيان
ف َ
الذي ُين َْسى ،كام قال جل شأنه :ﭽ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪﭼ »(.((5

اآلية يف التفسري املأثور:

مضاف ًا ملا ذكرناه من تفاسري فقد
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أي نرتكها و نرتك حكمها فسمى الرتك

وردت اإلشارة اىل هذا املعنی يف بعض

التفاسري الروائية أيض ًا ،فجاء يف تفسري

عيل بن إبراهيم القمي:

«و قوله ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

( ((5امليزان يف تفسري القرآن :ج  1ص.250
(((5هتذيب اللغة :ج  13ص 55نيس.

وكتب ابن أيب حاتم« :اختلف يف

حدثنا عصام بن رواد العسقالين ثنا آدم

عن ورقاء عن ابن أبى نجيح عن عبيد
بن عمري يف قول اللهّ :ما َنن َْس ْخ ِم ْن آ َي ٍة َأ ْو
ُنن ِْسها يقول :أو نرتكها نرفعها من عندكم
فنأت بمثلها ،أو بخري منها و مثلها .و

روى عن الربيع بن أنس و السدى نحو
ذلك .و الوجه اخلامس :حدثنا أيب ثنا أبو

صالح حدثني معاوية بن صالح عن عيل

بن أبى طلحة عن ابن عباس يف قوله :ما
َنن َْس ْخ ِم ْن آ َي ٍة َأ ْو ُنن ِْسها يقول :ما نبدل من
آية أو نرتكها ال نبدهلا .حدثنا أبو زرعة

( ((5تفسري القمي :ج  1ص .5
( ((5بحرالعلوم :ج  1ص .8
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ثنا عمرو بن محاد ثنا أسباط عن السدى
أو ننساها فنرتكها ال ننسخها»(.((5
آية أخری:

ﭽﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ

السابقة كان عن عفو األولياء ،و يف
ّ
هذه اجلملة تتحدّ ث اآلية عن عفو

األزواج ،و مجلة َو ال َتن َْس ُوا ا ْل َف ْض َل َب ْينَك ُْم

خطاب لعموم املسلمني أن الينسوا املثل

اإلنسانية يف العفو و الصفح و اإليثار يف
مجيع املوارد»(.((6

النموذج الثاين :العابد

ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

استعمل اجلذر «عبد»  275مرة يف

فالوارد يف التفاسري القديمة هو

العبادة ،لكن وردت بعض االستعامالت

تفسري مقاتل بن سليامن« :قال عز و جل:

ﭽﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﭼ

ﰃﭼ [سورة البقرة.]237 :

تفسري النسيان بالرتك؛ نظري ما جاء يف
ﭽﯺ ﯻﭼ يعنى املرأة و الزوج يقول
ال ترتكوا ا ْل َف ْض َل َب ْينَك ُْم ىف اخلري حني

أمرها أن ترتك نصف املهر للزوج ،و أمر
الزوج أن يوفيها املهر كله»(.((6

بينام نجد تفسريها يف تفاسري القرن

اخلامس عرش بالنسيان ،فكتب آية اهلل

مكارم الشريازي« :من الواضح ّ
أن

املخاطب يف هذه اجلملة هم األزواج،

فتكون النتيجة ّ
أن احلديث يف اجلملة
( ((5تفسري القرآن العظيم :ج  1ص .201
( ((6تفسري مقاتل بن سليامن :ج  1ص .200

القرآن الكريم ،غالبها بمعنی العبودية أو
بمعنی آخر علی ما يبدو ،منها قوله تعالی:

[سورة الزخرف.]81 :
َو ْل ِ
نلق أوالً نظرة علی معنی «عبد»
يف اللغة ،ثم نستعرض تفسريها قدي ًام
وحديث ًا ،فنقول:
«عبد» لغة:

ذكر اخلليل الفراهيدي (املتوفی

175هـ) يف معاين اجلذر «عبد» عدة معاين
أحدها« :ال َع َبد :األنفة و احلمية من قول

ُيستحى منه و ُيستنكف .و منه :ﭽ ﮐ

( ((6األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل :ج2
ص.191
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ﮑ ﮒ ﭼ أي :اآلنفني من هذا القول،
و يقرأ (ال َعبِ ِدي َن) ،مقصورة ،عىل َعبِدَ
َي ْع َبد.((6(»...

وكتب ابن دريد (املتوفی 321

هـ)« :ال َع َبد :األَ َن َفة؛ َعبِد الرجل من
ف منه .و يف كالم أمري
كذا و كذا ،إذا َأنِ َ

وابن سيدة ( 458هـ)( ،((6ونشوان بن

سعيد احلمريي ( 573هـ)( ،((6وابن

منظور ( 711هـ)(.((7

فمع الترصيح باملعنی املذكور يف

كتب اللغة املعتربة ،بل وتطبيقه علی
ٍ
بمعان
اآلية ،نجد تفسري اآلية وتأويلها

فص َم ُّت» ،أي
عيلَ « :عبِدْ ُت َ
املؤمنني ّ
ِ
َت .و فسرَّ أبو ُعبيدة قو َله َّ
جل
فسك ُّ
َأن ْف ُت َ

ال خيلو بعضها من ُبعد يف تفاسري

اجلاحدين»(.((6

املعنی املذكور ،مع أنه األوفق بسياقها.

ثناؤه :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ أي اآلنفني

القرون املتأخرة ،من دون اإلشارة اىل

وكتب االزهري (املتوفی:)370

بل إننا نجد تباعد هذا املعنی من دائرة

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ ،قال الليث:
األنف و ِ
احلم َّية من قول ُيستحيا
ال َع َبد:
ُ

الطويس باعتباره اول االحتامالت،
وذكره الزخمرشي ثاين االحتامالت،

ﮒﭼ؛ أي اآلنفني من هذا القول.

يف بعض التفاسري املعارصة حيث جاء يف

«قال اللهَّ ّ
عز :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
جل و ّ

منه و ُيستنكف .قال :و قوله :ﭽ ﮐ ﮑ

قال :و ُيقرأ :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ مقصور
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( 393هـ)( ،((6وابن فارس ( 395هـ)(،((6

من َعبِدَ َي ْع َبدُ فهو َعبِد»(.((6

وأشار اىل هذا املعنی أيض ًا :الصاحب

بن عباد (املتوفی  385هـ)( ،((6واجلوهري
( ((6كتاب العني ،ج ،2ص.50 :
( ((6مجهرة اللغة ،ج ،1ص.299 :
( ((6هتذيب اللغة ،ج ،2ص 136 :عبد.
( ((6انظر :املحيط يف اللغة ،ج ،1ص 431 :عبد.

االحتامالت شيئ ًا فشيئ ًا ،فذكره الشيخ

وهكذا احلال حتی صار مردود ًا باملرة

بعضها« :و بالرغم من ّ
أن مضمون هذه

( ((6الصحاح ،ج ،2ص 504 :عبد.
( ((6معجم مقاييس اللغه ،ج ،4ص207 :
عبد.
( ((6املحكم و املحيط األعظم :ج2ص 27
عبد ،املخصص :ج13ص.121
( ((6شمس العلوم :ج 7ص.4345
( ((7لسان العرب :ج 3ص 275عبد.
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اآلية بدا معقدا جلامعة من املفسرّ ين،
فذكروا توجيهات خمتلفة له كان بعضها

عجيب ًا جدّ ًا» وعلق عليها يف اهلامش
بقوله« :فمثالّ :
إن بعض املفسرّ ين قد

فسرّ (إن) هنا بمعنى النفي ،و (أنا أول

العابدين) بمعنى أول من عبد اللهّ ،و
عىل هذا التّفسري فإن معنى اآلية يصبح:

أول من عبد للهّ!.
ال ولد للهّ أبدا ،و أنا ّ
و فرس البعض اآلخر (العابدين) بالذي

يأبى العبادة ،و عىل هذا يكون املعنى:

ّ
إن كان هلل ولد فإين سوف ال أعبد مثل
هذا الرب أبدا ،ألنه بأبوته ال يمكن أن

يكون ربا .و واضح أن مثل هذه التفاسري

ال تنسجم مع ظاهر اآلية بأي وجه من
الوجوه»( .((7وهو غريب جد ًا بعدما

سمعته من كلامت اللغويني وقدامی
املفرسين ويف طليعتهم شيخ الطائفة.
وما هذا إلاّ بسبب التطور الداليل هلذا
اللفظ ،إذ اندرس استعامل «العابد»

بمعنی اآلنف يف العرص احلارض ،مع
استعامله فيه سابق ًا.

( ((7األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل :ج16
ص.103

اآلية يف التفاسري القديمة:

إذا راجعنا كتب التفسري القديمة

وجدنا تفسريها بمعنی األنفة؛ فكتب
ابن قتيبة الدينوري (القرن « :)3أي

أول من عبده بالتوحيد .و يقالَ :أ َّو ُل
ا ْلعابِ ِد ي َن  :أول اآلنفني الغضاب.
يقال :عبدت من كذا أعبد عبدا،

فأنا عبد و عابد» ( ،((7ونحوه عن

نرص بن حممد بن أمحد السمرقندي

(القرن الرابع) ( ،((7و عن بن حممد
السورآبادي (القرن  ،((7( )5وامحد

بن ابراهيم الثعلبي (القرن ،((7( )5
وغريهم .بل ذكر الشيخ الطويس

(القرن  )5مخس معان للعابد أوهلا
«اآلنف» فقال« :أحدها :فانا أول

اآلنفني من عبادته ،ألن من كان له
ولد ال يكون إ لاّ جس ًام حمدث ًا و من كان
كذلك ال يستحق العبادة ،ألنه ال يقدر

عىل النعم التي يستحق هبا العبادة
( ((7غريب القرآن البن قتيبة :ص .34
( ((7بحر العلوم :ج 3ص .26
( ((7تفسري السور آبادي :ج 4ص .227
( ((7الكشف و البيان عن تفسري القرآن :ج8
ص .346
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بدت َف َص َم ُّت » (.((7
تقول :العرب ِع ُ
اآلية يف التفسری املأثور:

الباقر يف حديث وقوله تعالی :ﭽ ﮋ ﮌ

امللفت للنظر أن اآلية املذكورة قد

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ فرسول

الفريقني ،اليك فيام ييل بعض النصوص يف

أن يكون له ولد أو رشيك ثم نحن بعد

فرست بمعنی األنفة أيض ًا يف روايات
هذا املجال:

اهللّ أول من عبد اهلل ،و ّأول من أنكر

رسول اهلل.((8(

يف بحار االنوار نق ً
ال عن تفسري عيل

ويف الدر املنثور :عن ابن عباس ان

ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ يعني أول اآلنفني له أن

عزوجل ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ قال :أنا

ويف كنز الفوائد :روي عن أحد األئمة

ويف صحیح البخاري :قال قتادة...

بن إبراهيم« :قوله :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
يكون له ولد»(.((7

صلوات اهلل عليهم يف تفسري قوله تعاىل

ﭽﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﭼ
و أن معناه فأنا أول اجلاحدين(.((7

ويف تفسري نور الثقلني« :يف كتاب

االحتجاج

للطربيس

عن

أمري

املؤمنني حديث طويل يقول فيه
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ويف حلية األبرار عن أيب جعفر

نافع بن األزرق قال له أخربين عن قوله
أول من برئ من أن يكون هلل ولد(.((8

أول العابدين :أي ما كان فأنا أول

اآلنفني(.((8

اآلية يف التفاسري املتأخرة:

كتب السيد حممد حسني فضل اهلل

(القرن  « :)15ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ
تزعمون أنه خلقه يف عامل الغيب أو يف

قوله :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

عامل احلس ،و تعبدونه كام تعبدون اللهَّ

( ((7التبيان يف تفسري القرآن :ج 9ص.218
( ((7بحار االنوار :ج  3ص .256
(((7كنز الفوائد :ج  2ص .112
( ((7تفسري نور الثقلني :ج  4ص  616ح ،95
االحتجاج :ج  1ص .250

( ((8حلية األب����رار يف أح���وال حممد و آله
األطهار :ج  1ص .17
( ((8الدر املنثور :ج 6ص.22
( ((8صحیح البخاري :ج  6ص.39

ﮒﭼ أي اجلاحدين» .
(((7

رس
العتقادكم بأنه ذو قدرة و سيطرة يف ّ
األلوهية الكامنة يف ذاته يستمدها من

حيدر عبد الكريم املسجدي

البنوة التي تربطه باللهَّ َف َأنَا َأ َّو ُل
عالقة
ّ
ا ْلعابِ ِدي َن هلذا الولد ،ألن من الطبيعي أن

وحده ،و أنزهه -سبحانه -عن الولد أو

للهَّ ..و لكن كيف تثبتون ذلك..؟ .و ما

وكتب السيد عباس احلسيني (القرن

يعبد اإلنسان ابن اللهَّ من خالل عبادته

هو دليلكم عليه؟ .فإنني ال أجد لذلك
أي أثر من حجة أو دليل ،و لذلك فإين
ّ
أعبد اللهَّ وحده ،و ال أعبد غريه ألنه ال
رشيك له يف األلوهية و ال يف العباد»(.((8

ونظريه عن حممد الثقفي الطهراين

(القرن .((8()15

وكتب حممد الطنطاوي (القرن :)15

«يرى بعضهم أهنا رشطية ،و أن الكالم
مسوق عىل سبيل الفرض و التقدير .و
املعنى :قل -أهيا الرسول الكريم -ردا
عىل هؤالء الكافرين الذين نسبوا الولد

إىل اللهّ -تعاىل  ،-قل هلم :إن كان للرمحن
ولد -عىل سبيل الفرض و التقدير -فأنا
أول العابدين هلذا الولد ،و لكن هذا

الفرض قد ثبتت استحالته يقينا ال شك

معه ،فام أدى إليه ،و ما ترتب عليه من

نسبتكم الولد إىل اللهّ -تعاىل -حمال-

( ((8تفسري من وحي القرآن :ج  20ص .268
( ((8تفسري روان جاويد :ج  4ص .61

أيضا -و إذا فأنا ال أعبد إال اللهّ -تعاىل-

الرشيك»(.((8

« :)15ان كان للرمحن ولد (فرضا) فانا
اول العابدين للولد الن تعظيمه تعظيم

والده و النبي مقدّ م ىف كل حكم عىل

ا ّمته»(.((8

وكتب الشيخ حممد الصادقي

الطهراين (القرن ُ « :)15ق ْل ملن اختذ
َ
كان لِ َّلرحمْ ِن برمحته
للرمحن ولدا إِ ْن
العامة ،خالقية مطلقة َو َلدٌ ولده من ذات

نفسه ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ
فإنه بدل أن يتخذه لو ينبغي لكان خيلقه
َف َأنَا َأ َّو ُل ا ْلعابِ ِدي َن لولده بعده ،أو اختذه
ولدا ترشيفا كاملسيح كرامة لعبوديته

ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﭼ يف درجتها ،فأنا إذا
أحرى أن يتخذوين ولد ًا»(.((8

وقد فرسها ببعض املعاين املتقدمة

كل من :حممد حممود احلجازي (القرن
( ((8التفسري الوسيط للقرآن الكريم :ج 13
ص.103
( ((8تفسري عليني :ص .495
( ((8البالغ يف تفسري القرآن بالقرآن :ص .495
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 ،((8()15و وهبة بن مصطفی الزحييل

آل سعدي (القرن  ،((9()14وأمحد بن

(القرن  ،((9()15والسيد حممد احلسيني

وحممد جواد مغنية (القرن ،((10()14

(القرن  ،((8()15والسيد عيل أكرب القريش
الشريازي (القرن  ،((9()15والسيد عبد

احلسني طيب (القرن  ،((9()15وعيل

بن حممد عيل دخيل (القرن ،((9()14
وحممد بن عمر النووي (القرن ،((9()14
والسيدة نرصت أمني االصفهاين (القرن

 ،((9()14وحممد مجال الدين القاسمي

(القرن  ،((9()14والسيد قطب (القرن
 ،((9()14وحممد حبيب اهلل السبزواري

(القرن  ،((9()14وعبد الرمحن بن نارص
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( ((8التفسري الواضح :ج 3ص.40
( ((8التفسري املنري يف العقيدة و الرشيعة و
املنهج :ج25ص.19
( ((9تفسري أحسن احلديث :ج 10ص.5
( ((9تبيني القرآن :ص  ،508تقريب القرآن إىل
األذهان :ج5ص.8
( ((9أطيب البيان يف تفسري القرآن :ج12ص.6
( ((9الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز :ص .66
( ((9مراح لبيد لكشف معنى القرآن املجيد:
ج 2ص .38
( ((9خمزن العرفان در تفسري قرآن :ج13ص.5
( ((9حماسن التأويل :ج 8ص .40
( ((9يف ظالل القرآن :ج5ص .320
( ((9اجلديد يف تفسري القرآن املجيد :ج 6ص .7

مصطفی املراغي (القرن ،((10()14
وعبد الكريم اخلطيب (القرن ،((10()14

وغريهم .وك ّلها من تفاسري القرنني الرابع
عرش واخلامس عرش اهلجريني.

وهبذا يتضح أن معنی اآلية يف

التفسري املأثور وبعض التفاسري القديمة
خيتلف عن تفسريها يف القرون املتأخرة،
والسبب يف ذلك اندراس معنی العابد

بمعنی اآلنف يف القرون املتأخرة باملرة،
واستعامله بمعنی اخلاضع أو ما يقرب

منه.

آية أخری:

ورد لفظ العبادة مكرر ًا يف سورة

الكافرون ،فقال تعالی :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ.
( ((9تيسري الكريم الرمحن :ص .92
( ((10تفسري املراغي :ج 25ص .11
( ((10تفسري الكاشف :ج 6ص .561
( ((10التفسري القرآين للقرآن :ج13ص.17

حيدر عبد الكريم املسجدي

وقد وقع الكالم بني املفرسين يف

قد تطورا داللي ًا علی مر الزمان ،فبعد

وجوه ،ومجيعها مبنية علی إرادة العبادة

الی جانب معانيه األخری ال نجده هبذا

علة تكرار اآلية اخلامسة فقيل فيها
واخلضوع والتذلل من لفظي «عابدون

أعبد» يف اآليتني .وأما إذا أريد هبام

اخلضوع يف آية ،واألنفة يف أخری مل
يكن فيها تكرار .وهذا ما ذكره أبو الفتح

الكراجكي (املتوفی  449ق) بقوله:

أن كان الرتك أحد معاين النسيان سابق ًا

املعنی يف العرص احلارض .وبعد أن كانت
األنفة أحد معاين العبادة يف القرون

السابقة إلی جانب معانيها األخری
ال نجد استعامهلا هبذا املعنی يف زماننا

احلارض .وقد استعمل كل منهام يف القرآن

«قول اهلل عز وجل يف اجلملة األوىل:

الكريم ،بل استعملت مشتقات اجلذر

ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ انام معناه ال أذل وال

ما فرسناها بمعنی الرتك عام لو جعلناها

وال أنتم فاعلوه أيض ًا إلهلي الذي انا فاعله

للترصف يف الداللة أو التأويل أحيان ًا،

ﭽﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

اخضع ألصنامكم التي تفعلون هذا هلا،

له .وقوله جل اسمه يف اجلملة الثانية:
ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

«نيس» بكثرة ،وختتلف معاين اآليات إذا

بمعنی الغياب عن الذهن ،بل قد نحتاج

يف حني أن تفسريها بالنسيان ال يستلزم
ذلك .وكذلك احلال بالنسبة للعبادة.

ﭩ ﭪ ﭼ إنام معناه :وال أنا جاحد هلل

والالفت للنظر أنه تم تفسري النسيان

لألصنام التي أنا جاحدها .فقد تضمنت

املتقدمة علی القرن العارش ،بينام فرس

تعاىل الذي جحدمتوه ،وال أنتم جاحدون
اجلملتان فائدتني خمتلفتني وبان انتظام

الكالم بغري تكرار»(.((10
اخلامتة

اتضح مما ذكرناه أن النسيان والعبادة
( ((10كنز الفوائد :ص .241

يف بعض اآليات بالرتك يف أغلب التفاسري
بالغياب عن الذهن أو ببعض لوازمه يف
أغلب التفاسري املدونة يف القرنني الرابع

عرش واخلامس عرش ،ومن البعيد خطأ
مجيع التفاسري القديمة يف ذلك ،وإنام منشأ

االختالف هو اندراس استعامل النسيان
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بمعنی الرتك وغفلة املتأخرين عن هذه

للمفردات القرآنية وعدم إغفال يشء

واملثري للعجب أن «العابد» بمعنی

يف القرآن الكريم بذل اجلهود ومضاعفة

ومعتربة ،وذكرت له شواهد شعرية ،ثم

لفهم املفردات القرآنية بدقة ،وتطبيق

النقطة.

اآلنف قد أشري اليه يف كتب لغوية عديدة

ط ّبق هذا املعنی علی اآلية املشار اليها آنف ًا

يف العديد من كتب اللغة ،بل تم تفسري
اآلية به يف عدد من روايات الفريقني ،ومع

ذلك فقد تم تفسريها هبذا املعنی يف الكثري
من تفاسري القرون السابقة ،لكن بمرور

الزمان بدأت معامل هذا املعنی تضمحل

شيئ ًا فشيئ ًا حتی تضاءلت اإلشارة اليه يف
تفاسري القرن اخلامس عرش( ،((10بل نجد
إنكاره وعدّ ه خمالف ًا لظاهر اآلية من قبل

بعض املفرسين يف العرص احلارض .نعم
نحن ال ندعي انحصار معنی اآلية بام
ذكرناه ،فاآلية قد حتتمل وجوه ًا عديدة،
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وهذا املعنی إن مل يكن األنسب بالسياق
فهو كغريه من االحتامالت .وهلذا فإن من
الرضوري حلاظ املعاين اللغوية املختلفة

( ((10نعم أش��ار اليه عدد قليل من مفرسي
القرن الرابع عرش واخلامس عرش؛ كالسيد
الطباطبائي يف تفسريه امليزان.

منها .مما يستدعي من املفرسين والباحثني

االهتامم يف الرجوع لكتب اللغة القديمة
مجيع االحتامالت عليها ،وترجيح بعض

املعاين علی آخر ،وال يكتفی بظهور معنی
اللفظ بمعنی معني يف العرص احلارض.
أهم مصادر البحث

(((10

1.1االحتجاج عىل أهل اللجاج ،امحد
بن عيل الطربيس ،املتوفی  588هـ،

تصحيح حممد باقر اخلرسان ،نرش

املرتىض ،مشهد ،الطبعة االولی
 1403هـ.

2.2احكام القرآن ،امحد بن عيل
اجلصاص ،حتقيق :حممد صادق

القمحاوي ،القرن الرابع ،دار احياء

الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة

األولی  1405هـ.

3.3إرشاد األذهان إىل تفسري القرآن،
حممد بن حبيب اهلل السبزواري

( ((10بالنظر اىل طول قائمة املصادر ،اخرتانا
امهها( .املصباح).

حيدر عبد الكريم املسجدي

النجفي ،القرن  ،14دار التعارف
للمطبوعات بريوت ،الطبعة األولی

سنة 1419هـ.

4.4أطيب البيان يف تفسري القرآن ،عبد
احلسني طيب ،القرن  ،15نرش
انتشارات اسالم ،طهران ،الطبعة

الثانية  1378هـ.

الرتقي ،دمشق ،الطبعة االولی

 1382هـ.

1010التبيان يف تفسري القرآن ،حممد بن
احلسن الطويس ،حتقيق امحد قصري

العاميل ،القرن  ،5دار احياء الرتاث
العربى ،بريوت ،الطبعة االولی.

1111تبيني القرآن ،السيد حممد احلسيني

5.5األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل،

الشريازي ،القرن  ،15دار العلوم،

نرش :مدرسة االمام عيل بن ايب طالب،

1212تفسري القرآن العظيم ،عبد الرمحن

نارص مكارم الشريازي ،القرن ،15

قم ،الطبعة األولی 1421 ،هـ.

6.6بحر العلوم ،نرص بن حممد بن امحد
السمرقندي ،القرن  ،4دار الفكر،
بريوت ،الطبعة االولی.

بريوت ،الطبعة الثانية  1423هـ.

بن حممد ابن ابى حاتم ،حتقيق:

اسعد حممد الطيب ،القرن  ،4مكتبة
نزار مصطفی الباز ،الرياض ،الطبعة

الثالثة  1419هـ.

7.7البحر املحيط يف التفسري ،ابوحيان

1313التفسري املنري يف العقيدة و الرشيعة و

صدقي ،القرن  ،8دار الفكر ،بريوت،

القرن  ،15دار الفكر املعارص،

حممد بن يوسف ،حتقيق :حممد مجيل

الطبعة االولی  1420هـ.

8.8البالغ يف تفسري القرآن بالقرآن ،حممد
الصادقي الطهراين ،القرن  ،15الطبعة
االولی ،قم 1419 ،هـ.

9.9بيان املعاين ،عبد القادر مالحويش
آل غازي ،القرن  ،14نرش مطبعة

املنهج ،وهبة بن مصطفى الزحييل،

بريوت -دمشق ،الطبعة الثانية

 1418هـ.

1414التفسري الواضح ،حممد حممود
احلجازي ،القرن  ،14دار اجليل
اجلديد ،بريوت ،الطبعة العارشة

 1413هـ.
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1515التفسري الوسيط للقرآن الكريم،
السيد حممد الطنطاوي ،القرن ،14

دار النهضة يف مرص للطباعة و النرش،

القاهرة ،الطبعة االولی.

1616تفسري جوامع اجلامع ،فضل بن
احلسن الطربيس ،القرن السادس،
منشورات جامعة طهران و مديرية
احلوزة العلمية يف قم ،الطبعة االولی

 1377هـ.

القرن  ،10مكتبة حممد حسن علمي،

طهران ،الطبعة الثالثة 1336 ،هـ.

2121تفسري نور الثقلني ،عبد عيل بن مجعة
العرويس احلويزي ،القرن  ،12نرش
اسامعيليان ،قم ،الطبعة الرابعة،

 1415هـ.

2222تقريب القرآن إىل األذهان ،السيد
حممد احلسيني الشريازي ،القرن ،15

1717تفسري عليني ،السيد عباس الكريمي

دار العلوم ،بريوت ،الطبعة االولی

اسوة ،قم ،الطبعة االولی1382 ،هـ.

2323جامع البيان يف تفسري القرآن ،ابو

الفرقان ،نظام الدين حسن بن حممد

 ،4دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة

احلسيني ،القرن  ،15منشورات

1818تفسري غرائب القرآن و رغائب
النيشابوري ،حتقيق :زكريا عمريات،

القرن  ،8دار الكتب العلميه،
بريوت ،الطبعة االولی 1416 ،هـ.
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املخالفني ،مال فتح اهلل الكاشاين،

 1424هـ.

جعفر حممد بن جرير الطربي ،القرن
االولی  1412هـ.

2424اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن
امحد القرطبي ،القرن  ،7منشورات

1919تفسري مقاتل بن سليامن ،مقاتل بن

نارص خرسو ،طهران ،الطبعة االولی

حممود شحاته ،القرن  ،2دار إحياء

2525جالء األذهان و جالء األحزان ،ابو

سليامن البلخي ،حتقيق :عبد اهلل
الرتاث ،بريوت ،الطبعة االولی،

 1423هـ.

2020تفسري منهج الصادقني يف الزام

 1364هـ.

املحاسن حسني بن احلسن اجلرجاين،
القرن الثامن ،منشورات مجعة
طهران ،طهران ،الطبعة االولی،

حيدر عبد الكريم املسجدي

 1377هـ.

2626اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن،
عبد الرمحن بن حممد الثعالبي ،حتقيق:
حممد عيل معوض و عادل امحد عبد

املوجود ،القرن  ،9داراحياء الرتاث

العريب ،بريوت ،الطبعة االولی،
 1418هـ.

مجال طلبة ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة االولی.

3131يف ظالل القرآن ،سيد بن قطب
بن ابراهيم الشاذيل ،القرن ،14
دارالرشوق،

بريوت

الطبعة  1412 ،17هـ.

-القاهرة،

3232كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ،حممد

2727روض اجلنان و روح اجلنان ىف

بن امحد بن جزي الغرناطي ،القرن

حتقيق :حممد جعفر ياحقي و حممد

اخلالدي ،دار االرقم بن ايب االرقم،

تفسريالقرآن ،ابوالفتوح الرازي،
مهدي ناصح ،القرن  ،6نرش بنياد

پژوهشهاي اسالمي آستان قدس
رضوي ،مشهد ،الطبعة االولی،
 1408هـ.

2828الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن،
حممد الصادقي الطهراين ،القرن ،15
منشورات فرهنگ اسالمي ،قم،

الطبعة الثانية 1365 ،هـ.

2929فرهنگ ابجدي ،فؤاد افرام البستاين،
معارص ،نرش :اسالمي ،طهران،

الطبعة الثانية  1375هـ.

3030فقه اللغة ،عبد امللك بن حممد
الثعالبي ،املتوفی  429ق ،حتقيق:

الثامن ،حتقيق :الدكتور عبداهلل
بريوت ،الطبعة االولی  1416هـ.

3333الكشاف عن حقائق غوامض
التنزيل ،حممود الزخمرشي ،القرن ،6
دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة

الثالثة 1407 ،هـ.

3434كنز الفوائد ،أبو الفتح الكراجكي،
املتوفی  449هـ ،نرش :مكتبة

املصطفوي -قم ،الطبعة الثانية
 1369هـ.

3535لباب التأويل يف معاين التنزيل،
عالء الدين عيل بن حممد البغدادي،

حتقيق :حممد عيل شاهني ،القرن ،8
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة

193

التطور الداليل و تأثريه يف فهم القرآن الكريم

االولی 1415 ،هـ.

3636لطائف االشارات ،عبد الكريم بن
هوازن القشريي ،حتقيق :ابراهيم

بسيوين ،القرن  ،5نرش :اهليئة املرصية
العامة للكتاب ،مرص ،الطبعة الثالثة.

3737متشابه القرآن و خمتلفه ،حممد بن
عىل بن شهرآشوب املازندراين،
القرن السادس منشورات بيدار ،قم،

الطبعة االولی 1410 ،هـ.

3838جممع البيان يف تفسري القرآن ،فضل
بن احلسن الطربيس ،حتقيق :حممد
جواد البالغي ،القرن  ،6منشورات

نارص خرسو ،طهران ،الطبعة الثالثة،

 1372هـ.

3939حماسن التأويل ،حممد مجال الدين
القاسمي ،حتقيق :حممد باسل عيون
السود ،القرن  ،14دار الكتب
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العلمية ،بريوت ،الطبعة االولی،

 1418هـ.

4040املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب
العزيز ،عبد احلق بن غالب بن عطية

االندليس ،حتقيق :عبد السالم عبد

الشايف حممد ،القرن  ،6دارالكتب

العلمية ،بريوت ،الطبعة االولی،

 1422هـ.

4141املحيط يف اللغة ،الصاحب بن
عباد ،املتوفی  385هـ ،تصحيح:

حممد حسن آل ياسني ،عامل الكتب،
بريوت ،الطبعة االولی.

4242خمزن العرفان در تفسري قرآن ،السيدة
نرصت امني االصفهاين ،القرن ،14

نرش :هنضت زنان مسلامن ،طهران،
 1361هـ.

4343معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،حسني
بن مسعود البغوي ،حتقيق :عبد
الرزاق املهدي ،القرن  ،6داراحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة

االولی 1420 ،هـ.

4444مفاتيح الغيب ،فخرالدين الرازي،
القرن السادس ،دار احياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة الثالثة
1420هـ.

فحوى البحث
يقول السيدان الباحثان إن السبب من طرح هذا املوضوع
هو ظهور القرآن يف نسيج تارخيي ثقايف يثري أسئلة عما إذا
كانت لغته منفصلة عن البنية الثقافية اليت نزل فيها أم
متصلة بها ،وهل يقتضي فهم النص القرآني بهذا القاسم
التارخيي الثقايف؟ .وخلص السيدان الباحثان اىل أن علماء
اللغة بادروا منذ القدم اىل مقاربة مفردات القرآن بالنصوص
العربية األخرى مبا فيها الشعر اجلاهلي ،إلثبات إعجازه
ومجاله وتناسقه حيث أعطى تلك املفردات معاني اصطالحية
مل تكن معهودة يف االستعمال اللغوي قبل نزوله .وقد ضربا
لذلك أمثلة كثرية من مفردات اختاراها.
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اخلالصة

یرتکز التناص علی الفکرة التی

القرآن بالنصوص االخری بام فیها

االنظمة و الرموز و التقالید النامجة عن

نص القرآن و بینوا مجاله و صالبته و

تقوم علی بناء اآلثار االدبیة علی اساس
اآلثار االدبیة السابقة .لسائر االنظمة و

الرموز و التقالید الفنیة و احلاوية بشکل
عام امهیة اساسیة يف تکوین معنی األثر
االديب.

الشعر إلثبات اعجاز القرآن و درسوا

تناسقه عن طریق دراسة االشعار و
النصوص األدبیة و الکشف عن قواعد

تکوهنا ،و قد طور دالالهتا .عبدالقاهر
اجلرجانی وهو اول من أمعن النظر

یری املنظرون املعارصون ان

فی هذا املجال من بنی االدباء و علامء

عن ای معنی مستقل ففی الواقع تتشکل

یعرف مکانة الشعر و منزلته ومل یکثرث

النصوص االدبیة و غری االدبیة جمردة
النصوص مما یسمیه املنظرون فی یومنا
هذا التناص (آلن ،1380 ،ص.)11

القرآن املسلمنی فهو یعتقد أن من مل
هبام فقد اغلق باب فهم و دراسة القرآن
أمام نفسه .فمن وجهة نظر اجلرجاين ال

السبب من وراء طرح هذا املوضوع

خیتلف القرآن عن النصوص االخری و

فیؤدی تکونه فی نسیج ثقافی الی بعض

قواعد تکوین النص و اسلوب انتظامه و

هو ظهور القرآن فی نسیج تارخیی ثقافی
االلزامات منها :هل هو منفصل عن
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بادر علامء القرآن منذ القدم بمقارنة

البنیة الثقافیة التی تکون فیها أم متصل

هبا؟ .هل یقتضی فهم معنی النص
االهتامم هبذا القاسم التارخیی الثقافی و
الصالت التناصیة؟ .و هل اخذها القرآن

موحی
بعنی االعتبار لکونه نص ًا مقدس ًا و
ٰ
به؟.

الفرق الوحید یکمن يف طریقة استعامل
ترتبه التي متیزه عن النصوص األخری.

و لذلك فان الشعر و العلوم اللغویة

لیست من اجل فهم القرآن فحسب بل

باتت رضوریة من اجل اثبات اعجاز

القرآن و تبینی خصائصه و صالبة نصه.
الکلامت االساسیة :القرآن ،التناص،

الشعر اجلاهيل.

أ.د .سيد حسني َس ِّيدي

التمهید:

یرضب جذوره فی التعلیمية الفلسفیة

وصف علم الداللة بعلم دراسة

التی تقول ان کل شی فی حال تطور.

فان القرآن الکریم عبارة عن نص جیب

يستطیع احد ان جیتازه مرتنی»( .لس،

املعنی (الینز ،1383 ،ص .)20مبدئی ًا
النص فیه من اجل
ان نستعمل آلیات فهم ّ

فهمه .فهذا النص و ان کان نص ًا ساموی ًا

لکنه تلبس بلباس اللغة العربیة و ارسلت

رسالته فی قالب املفردات العربیة جانب
ِ
املرسل (اهلل) الی املتلقی (النبي)

فالوسیط بنی مرسل الرسالة و املتلقی
هاهنا هی الکلامت التی کان الرسول

یعرفها و مل تکن غریبة بالنسبة الی اهل
اللغة فی حقلهم الثقايف لذلك تاتی معرفة

معانی کلامت و مفردات النص فی املرتبة
االولی من مراتب معرفة معانی النص
والبد من دراسة و تدقیق املصادر الثقافیة
و اللغویة و آدب العرب املعارصة للنزول
و معرفة اصول املفردات فی العرص

اجلاهلی من اجل فهم معانیها فی عرص

نزول القرآن.

ما هو التطور الداليل؟.

موضوع التطور هو احد املباحث

الفلسفیة املطروحة قبل عهد سقراط و

اذ کانوا یقولون« :ان احلقیقه بمثابة هنر

 ،1997ص .)227فاللغة ظاهرة طبیعیة
واحدی سلوکیات البرش التی هی فی

حال تطور کسائر العنارص الطبیعیة .فهذا
التطور ،وان کان امر ًا طبیعی ًا و البد منه فی
االمور و الظواهر ،إلاّ إن البعض یعتربه
مفسد ًا للغة و آخرین یعتربونه مفید ًا من

اجل تکاملها.

قبل ألفی عام انتقد الرومیون

(الرومان) التطورات التی شابت اللغة
الالتینیة انتقاد ًا شدید ًا لکن مل یثمر
استیاؤهم عن فساد اللغة الالتینیة املتزاید

شیئ ًا...

و حتولت لغة احلوار تلك الفاسدة

علی حد قوهلم الی لغات حديثة

کالفرنسیة و االیطالیة و االسبانیة اذ

الیعتربها املتکلمون هبا فاسدة البتة بل
یعتربوهنا غنیة و مجیلة و بلیغة (تراسك،

 ،1996ص.)10

لکن مل یکن احلال هکذا دائ ًام بل کام
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یقول النحاة املقررون« :تتطور اللغة

القرآنیة الغریبة وتسعی الی رشحها

بتبسیطها و تبسیط التکلم هبا» (برایت،

اجلاهلیة و استعانة بالشعر اجلاهلی.

بسبب کسل اهلها و رغبتهم الالإردیة

 ،1997ص.)84

لکن اخذ النحاة اجلدد فی املقابل

التطورات الداللیة بعنی االعتبار و

رصحوا مبدئی ًا بأن تطورات اللغة
منتظمة و منهجیة و من املمکن تبیینها

بشکل دقیق .وقد أجریت معظم
الدراسات يف هذا املجال يف املدرسة

التي تسمی علم اللغة االجتامعي و التي

أسست من قبل تالمیذ (انطون میه)
باریس( .آرالتو ،1373 ،ص.)224
التطورات الداللية:

منها «تأویل مشکل القرآن» و «تأویل

غریب القرآن» البن قتیبة.

2.2اآلثار التی کانت تتطرق الی هلجات
العرب و مفرداهتا املستعملة فی

القرآن الکریم کاألتقان اللسیوطی.

3.3اآلثار التي کانت تتطرق الی املفردات
املتشاهبة و املتناظرة و التی تعرف به

«االشباه و النظائر» منها «األشباه و
النظائر فی القرآن الکریم» ملقاتل بن

سلیامن البلخی.

کان ملفرسی القرآن الکریم اهتامم

سعی العلامء املسلمون للتطرق الی

خاص بالتطور اللفظي يف القرآن أیض ًا.

القرون األولی نظر ًا الی الوصلة املوجودة

اجلهود األولی لتفسری القرآن الکریم.

التطور الداللی للکلامت القرآنیة منذ
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استناد ًا الی املخزون اللغوی لعرب

بنی القرآن ولغة عرب اجلاهلیة .اآلثار

األولی و ان مل تکن منهجیة لکنها تعترب
األسس األولی ملباحث علم اللغة فی
جمال الکلامت و املفردات القرآنیة و من

املمکن تقسیمها عىل عدة اقسام:

1.1اآلثار التی کانت تتطرق الی املفردات

فقد کان التفسری اللفظي من املراحل و
فعلی سبیل املثال کان ابن عباس یعترب
الکلمة أهم أوجه التفسری و یقول :التفسری

اربعة أوجه:

1.1الوجه الذی یعلمه العرب من خالل
لغته.

2.2التفسری الذی لیس ألحد عذر فی

أ.د .سيد حسني َس ِّيدي

عدم فهمه.

3.3التفسری الذی یعلمه العلامء.

4.4التفسری الذی ال یعلمه اال اهلل
(الزرکيش ،1972 ،ج ،2ص.)164

کانت الصحابة ترجع الی لغتهم

التي نزل هبا القرآن و تبحث عن معانی
املفردات القرآنیة فی الشعر و النثر و
االمثال و اخلطب و احلکم .النموذج

الشعري هلذا االسلوب هو األسئلة و
االجابات التي دارت بنی نافع بن األزرق

و نجدة بن عویمر من جهة و ابن عباس
من جهة اخری حیث کان ابن عباس

یستعنی بالشعر اجلاهيل للرد علیهام.
یقول ابن عباس« :الشعر دیوان العرب و

اذا خفی عنا حرف من القرآن الذی انزله
اهلل بلسان العرب نرجع الی دیوانه» أو

یقول« :ان تسألونی عن غریب الکلامت
القرآنیة فابحثوا عنها فی الشعر ألنه

دیوان العرب» (السیوطی ،1996 ،ج،1

ص.)382

القرآن و املفردات العربیة:

ق ّلام نجد کلمة قرآنیة مل تستعمل فی

العرص اجلاهيل قبل نزول القرآن فهذه

الکلامت و اسعة النطاق اذ حیتوي القرآن

علی مفردات معظم القبائل اجلاهلیة
و من ثم تکلم القرآن رصاحة عن هذا

األمر.

ﱫﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﱪ [سورة ابراهیم.]4 :

اختذ القرآن الکریم عدة مناح فی

تعامله مع الکلامت العربیة منها:

1.1حفظ شکل الکلمة األم مع اضفاء
املعنی الرشعی علی معناها اللفظی

مثل کلمتی «مؤمن» و «اسالم».
یقول ابن فارس :یعرف العرب کلمة

«مؤمن» من «أمان و ایامن» بعضی
التصدیق ثم اضافت علیها الرشیعة
أوصافا اذسمی «املؤمن» مؤمن ًا علی

اإلطالق و هکذا هو احلال عن کلمة
اسالم التی اعطتها الرشیعة أوصافا.
(ابن فارس ،191 ،ص .)45

2.2حفظ املعنی الرشعی للکلمة قبل
نزول القرآن مع اضفاء القید الرشعی
علیها ،علی سبیل املثال ،مل تنقطع صلة

کلمتی «صیام» و «حج» عام کانتا علیه

فی اجلاهلیة .یقول ابن فارس :الصیام
فی األصل يعني االمساك لکن
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الرشیعة اضافت الیه معاين کالنية و

النقطة امللحوظة ضمن النقاط

کام أضافت الی احلج الذی هو بمعنى

وهي احلفاظ علی شکل الکلامت لکنها

االمساك عن الطعام و عدم اجلامع

النیة اوصافا( .املصدر نفسه).

خضعت للتغیری فی املعنی و هذا بسبب

3.3حفظ شکل الکلمة لکنها تنقل من

اجتاه القرآن الی مبدأ االستمرار التارخیی

منافق و کافرو فاسق .کان العرب

التی هی احدی شئون الرشیعة اجلدیدة

حقل احلقیقة الی حقل املجاز مثل
یعرف معنی السرتمن کلمة الکفر
فحسب و کان املنافق فی األصل

بمعنی اخللد فاالسالم اعطاه معنی
اظهار عکس ما هو فی باطن االنسان
و کانت کلمة فسق «تعنی تشقق

القرشة و خروج احلب عند العرب

لکنها صارت بمعنی اخلروج عن امر
الرشیعة( .املصدر نفسه).

من جانب و الی مبدأ قطع الصلة الثقافیة

من جانب آخر.
النامذج:

سنقدم نامذج ًا من املفردات التی

جاءت فی الشعر اجلاهلی بمعنی لکنها
کسبت معاين اخری فی القرآن.

کان ابن عباس اول من أخذ الشعر

اجلاهلی بعنی االعتبار فی سنة التفسری
فی الثقافة االسالمیة .فکان یقدم نامذج ًا

4.4نقل الکلمة من حقل عبادة االصنام

من الشعر اجلاهلی فی رشح أية مفردة

حفظ شکلها و هذا ما خیتص باسامء

الردعلی اسئلة نافع بن األزرق .ثمة

لعرب اجلاهلیة الی حقل التوحید مع
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املذکورة هي اشرتاکها فی نقطة واحدة اال

اهلل فعلی سبیل املثال کانت العرب

تسمی آهلتها بصفاهتا أو القاهبا اذ

کانت بعض هذه الصفات قریبة من
صفات اهلل األحد مثل القدرة و القوة
و احلکمة و العلم (املصدر نفسه).

استناد ًا الی نصوص الشعر اجلاهلی فی
الکثری من النامذج املقدمة من قبل ابن

عباس فی التفسری اللغوی (ابن عباس،
 )2007لکن بام أن اهلدف من وراء
هذا املقال هو دراسة التطور الداللی

ملفردات الشعر اجلاهلی املستعملة فی

أ.د .سيد حسني َس ِّيدي

القرآن فلهذا نرصف النظرعنها ألن ابن

البرش أنصار «التسبیح» بمعنی ذکر اهلل.

کان یکتفی بإتیان نامذج من الشعر

حیث قال األعشی:

عباس فی تفسریه للمفردات الغریبة
اجلاهلی فحسب.

مفردة «تسبیح» هی من ضمن

املفردات االکثر استعام ً
ال يف القرآن.

جاءت هذه املفردة و اشتقاقاهتا  93مرة

فی القرآن .األصل فی معنی هذه املفردة
هو( .البسامة)( .ابن منظور.)1414 ،

حتول هذا املعنی الی معنی جمازی و
هو «االبتعاد» و من ثم کانت العرب
«س ْب ُح
تسمی اخلیول «السابحات» و کان َ
الفرس» بمعنی «جریه و تباعده».

جاء هذا التصور فی الشعر اجلاهلی

َو َس ِّب ْح علی حنی العشیات و الضحی
و التعبد الشیطان و َ
اهلل فاعبدا
(األعشى )1968

تستعمل هذه املفردة فی أشکاهلا

األخری بمعنی التعجب أیض ًا و قدجاءت

هبذا املعنی فی شعر األعشی کام یفهم من

سیاق الکالم:

فخر ُه
اقول ملا جاءين ُ

سبحان ِم ْن علقم َة الفاج ِر

(املصدر نفسه).

لیس من الصعب فهم الصلة

جاءت بمعني السباحة يف آيتني من

تغیب
باملعنی املجازی البتة ألن السباحة ُّ

باملعاين الثالثة األخرى يف سائر اآليات:

الداللیة بنی «السباحة» و «التباعد»

الشخص عن النظر.

ِم َس ّح ٍ اذا ما السابحات علی الونی

أثرن الغبار بالکدید َّ
املرکلِ

ضمن 93آية يف القرآن فحسب و جاءت
1.1ذكراهلل.
2.2التنزيه.

3.3التعجب.

(امرؤ القیس .)1969

جاءت باملعني األصيل يف آية ﭽ ﯩ

تشمل البعید عن النظر أیض ًا و النموذج

و [سورة يس ]40 :و بمعني التنزيه يف

لکن عملیة االتساع الداللی جعلتها

األمثل هو التصور الذهنی للرب عند

ﯪ ﯫ ﯬﭼ [سورة االنبياء]33 :
آية ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ [سورة
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صافات ]159 :و بعمني التعجب يف آية

ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ

[سورة االرساء.]93:

رب :هذه املفردة و اشتقاقاهتا ثاين اكثر

املفردات استعام ً
ال بعد لفظة «اهلل» .جاءت

هذه املفردة كرار ًا و مرار ًا عىل لسان شعراء
اجلاهلية .ذكرت املعاجم عدة معان هلذه
املفردة :بمعني مريب و مكمل الشئ (ابن

دريد ،يب تا) يقول النابغة:
َو َر َّب عليه ُ
أحس َن ُص ْن ِع ِه
اهلل َ

و كان له عىل الربية نارصا

بعمني االنضامم و االلتحاق .عندما

يقال «فالن يرب الناس» فهو بمعنى

جيمعهم أو جيتمع الناس حوله (ابن
فارس ،1368 ،مادة «رب»).

وبمعنى املالك و الصاحب يف شعر

األعشى.
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رب البيت غفل َت ُه
وقد
أخالس َّ
ُ

و قد حياذر مني ثم ما َيثِلِ

(األعشى.)1968 ،

بمعني السيادة و الرئاسة و تدبري

األمور؛ َر َّب فالن قومه أي «ساسهم

فأطاعوه».

ان القاسم الداليل املشرتك يف مجيع

ما ذكر هو الرئاسة و االصالح و تدبري
األمور لكنها جاءت يف القرآن الكريم

باملعنى العام هلذا املفردة.

العبادة :تعني العبادة لفظ ًا تسطيح

الطريق فالطريق املعبد يعني الطريق
املسطح( .ابن دريد ،مدخل «عبد») لكنها

يف املصطلح تعني الطاعة و التواضع من

قبل شخص ما جتاه صاحب نعمة .إذن

فالعبادة رضب من االستسالم و االنقياد
دون املقاومة و التعنت و كان العرب عيل

معرفة هبذه املفردة و متم استعامهلا كثري ًا يف

أشعارهم نظر ًا اىل نظامهم القبيل.
يقول النابغة:

فإن أك مظلوم ًا فعبدٌ ظلم َت ُه

و ترتك عبد ًا ظامل ًا و هو ظالع

فكان

العرب

(املصدر نفسه).

يعرفون

معناها

التجريدي فض ً
ال عن املعنى احليس و

العيني و هو «التأله» و «التنسك».

وقد جاءت هذه املفردة و اشتقاهتا

يف مئتني و مخس و سبعني آية من القرآن
الكريم مل خترج من أصلها اللفظي و

أ.د .سيد حسني َس ِّيدي

هذا يدل عيل استعامل هذه املفردة يف

لكن مفردة العبيد جاءت يف مخس

واحد لكن القرآن أعطاها سمة مميزة و

العصاة المر اهلل و املستحقني لعذابه .و

كال القرآن و الشعر اجلاهيل بمعنى
خصصها لعبادة اهلل –سبحانه .-

كام خضعت هذه املفردة يف القرآن

لالتساع الداليل و استعملت يف معان
ثالثة:

1 .اعبدوا أي «وحدوا».

«2 .يعبدون» بمعني «يطيعون» اهلل اطاعة
تامة.

«3 .عباد» بمعني «العبيد» (مقاتل،
 ،1975ص .)288

وقد وقع رضب من الضيق الداليل يف

هذه املفردة يف الوقت نفسه .ثمة اختالف
بني مفرديت «عباد» و «عبيد» بينام مل تذكر

املعاجم هذا اال معاجم هذا االختالف.
اذ جاءت مفردة العباد مضافة ايل الضامئر

مثل «عبادي و عبادنا و عبادكم و »...يف
سبعة و تسعني موضع ًا تعني كلها العباد

املطيعني هلل و املخلصني له مثل :ﭽﭪ

آيات تدل كلها عيل أن هؤالء هم
مما جيب ذكره أن قبل هذه الكلمة جاءت
عبارة «ذوقوا عذاب احلريق» يف آيتيني

و جاءت عبارة «و نذيقه يوم القيامة

عذاب احلريق» يف آية قبلها يف موضع
آخر .املقصود من «العبيد» هم العصاة

يف هاتني اآليتني:

• •ﭽ...ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭼ[سورة آل عمران-181 :
.]ٍ 281

•ﭽ ...ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﭼ [سورة االنفال.]51- 50 :

تدل هاتني اآليتني عيل استحقاق

ﭫ ﭬﭼ [سورة آل عمران:

هؤالء األشخاص العذاب بسبب

الزخرف.]68 :

النفس و األموال فالعبيد هنا بمعنى

 ]30ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [سورة

إعراضهم عن عبادة اهلل و عبادهتم هلوى
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املعرضني عن إطاعة اهلل و عبادته ونظر ًا
اىل سياق اآلية نستطيع القول إن «العبيد»

مصطلح قرآين خاص جيب ترمجته

بالعصاة و املردة.

الذنب الهل احلجا
والغافر
َ
ُ

ُ
الواصل
القاطع األقرانَ و
و
ُ

(النابغة.)1960 ،

و هكذا هو احلال يف آيتي ()9- 10

جاءت «غفر» و اشتقاقاهتا يف مئتني

فصلت و آيتتي ( )29- 28سورة ق.

بمعنى سرت الذنوب فاهلل هو (الغفار)

سورة احلج و آيتي ( )46- 45سورة
تبني هذه اآليات أن هؤالء يستحقون
العذاب بسبب إعراضهم عن عبادة اهلل.

فالنتيجة أن مفردة (العباد) مصطلح

قرآين حديث بمعنى الصاحلني كام ّ
ان
(العبيد) مصطلح بمعني املعرضني عن

إطاعة اهلل و عبادته.

مغفرة -استغفار:

و ثالث و ثالثني آية من القرآن الكريم
اي ساتر الذنوب و املتجاوز عن سيئات

العباد.

نالحظ أن مفردة (املغفرة) جاءت

يف الشعر اجلاهيل .بمعناها اللفظي أي

السرت و باملعنى املجازي اي سرت األمور

املعنوية و غرياملحسوسة مثل الذنوب و
السيئات لكن معناها حتول عىل اساس

املعنى األصيل هلاتني املفردتني هو

مبدأ الضيق الداليل اىل االستغفار من

الوعاء أي وضعه يف الوعاء و أخفاه.

ماجاء يف آية :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

السرت .غفره أي سرته و غفر املتاع يف
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الشعر اجلاهيل مثل:

اخلضاب بمعنى سرت
الشيب
قيل :غفر
ُ
َ
الشيب اخلضاب (ابن منظور ،مادة

غفر) .لكن حتول معنى هذه املفردة من
سرت االشياء املادية ايل سرتاألمور املعنوية

جماز ًا مثل سرت الذنب و السيئة.

و قد جاء هذا املعنى املجازي يف

الذنوب و السيئات بعد التوبه .مثل

ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ.
إسالم:

جاءت هذه الكلمة بمعان عدة؛

(السالم و السالمة) بمعنى (الشفاء)؛
«سلم منه» أي «تبرّ أ» االسالم و
االستسالم بمعنى االنقياد (ابن دريد ،بال

أ.د .سيد حسني َس ِّيدي

تا ،مفردة سلم).

خضوعهم هلل و إطاعتهم ألمره النه

جاءت هذه املفردة يف الشعر اجلاهيل

خالقهم و ال فرق يف اطاعته طوع ًا أوكره ًا

فمثال املعني االول هو ماجاء يف

ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

بمعان كالطرد و االستسالم و التحية.
شعر األعشى:

السلك من نظمه
كام أسلم ُّ

ٍ
منحدرات صغار ًا
اليلء
َ

(األعيش ،ديوان ،ص.)81

و جاءت باملعنى الثاين يف:

دعوت عشرييت للسلم ملَا

رأيته ُم تو َّلوا مدبرينا
ُ

(ابن دريد ،مادة «سلم»).

و جاءت بمعنى التحية يف:

إيه ِّ
وقفنا فقلنا ِ
مت
سل ْم فس َّل ْ

فام كان إال َو ْمؤُ ها باحلواجب
(ابن منظور ،مادة سلم).

تعدّ هذه الكلمة من الكلامت املفتاحية

يف القرآن الكريم حيث جاءت بمعنى

اخلضوع و االستسالم ألوامر اهلل و

خضعت للتخصيص الداليل يف القرآن
عندما جاءت بمعنى االستسالم ألمر
اهلل و لالتساع الداليل أيض ًا الهنا تشمل

أحيان ًا املسلمني و الكافرين كافة بسبب

كام جاء يف قوله تعاىل:

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﭼ[سورة آل عمران.]83 :
نفاق -منافق:

جاءت «نفق» يف االدب اجلاهيل

بمعان منها:

1-1رواج البيع؛ فكانوا يقولون :نفق
البيع أي «راج البيع»و كان النفاق
ضد الكساد (ابن منظور ،مادة

«نفق»؛ «نفقت سلعته» أي راجت

سلعته (الزخمرشي ،1883 ،مادة

«نفق»).

«2-2النفوق» أي املوت؛ نفق الفرس
و الدابة و سائر البهائم ينفق نفوق ًا

بمعني مات و حتول معناها اىل
االفتقار حيث قالوا« :انفق الرجل»

أي «افتقر».

قال كعب بن زهري:

أبيت و ال أهجو الصديق و من يبع

بعرض أبيه يف املعارش ينفق
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(ابن منظور ،مادة «نفق»).

القرآن اىل هذا احلد لكنها اصبحت من

(ابن دريد ،يب تا ،مادة «نفق»).

احلوار الديني يف عرص النزول .اعترب

3-3كام جاءت بمعني احلفرة يف األرض
لذلك يقال جلحر الفأرة «نفقة و
نافقاء» ألن جلحره مدخلني فاذا
دخل عليه العدو من احدمها خرج

من اآلخر.

املفرسون «الفسق» العصيان و التمرد
عن أمر اهلل و اخلروج عن طريق احلق.

(القرطبي ،ج ،1ص 244و الزخمرشي،

ج ،1ص.)267

واملنافق الذي أطلق فيام بعد عىل فئة

يقول السيوطي نق ً
ال عن ابن

فيام بعد كمصطلح قرآين« .هو مصطلح

عرب اجلاهلية و هذا شئ عجيب الهنا

من الناس هومن هذا الباب و استعمل
مل يعرفه العرب هبذا املعنى اخلاص

أي بمعنى الذي خيفي الكفر ويظهر

االيامن»( .ابن منظور ،مادة «نفق»).

االعرايب« :مل تأت كلمة الفاسق يف كالم

كلمة عربية»( .السيوطي ،يب تا ،ج ،1

ص.)301

جاءت اشتقاقات هذه الكلمة يف

تكلم القرآن  37مرة عن هذه الفئة

اربع و مخسني آية من القرآن الكريم

املوسع للمفردة التي استعملت يف لغة

اخلروج من القرشة البسيطني اىل اخلروج

(املنافقني) و هذا هو املعنى املصطلح و
عرب اجلاهلية.
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املفردات الكثرية االستعامل يف حقل

«فسق -فاسق»:

يقول العرب« :فسقت الرطبة اذا

خرجت من قرشها» و تسمى الفأرة

«الفويسقة» الهنا خترج عليهم من جحرها.

(ابن منظور ،مادة «فسق»).

استعملت هذه املفردة قبل نزول

حيث اتسع معناها من معنى التقرشو
من طاعة اهلل .فيكون الفسق تارة بمعنى
الرشك و تارة بمعني الذنب (ابن منظور

مادة فسق).

وصف املنافقون يف القرآن بالفاسقني

أحيان ًا:

ﭽﯗﯘﯙ

ﯚﭼ [سورة التوبه.]67 :

بمعنى اخلارجني عن طاعة اهلل و املائلني

أ.د .سيد حسني َس ِّيدي

اىل الباطل و التاركني للحق( ...ابن كثري
 1970ج ،2ص )585يقول مقاتل جاء

«الفسق» عىل ستة أوجه:

غاممها
يف ليلة ك َف َر النجو َم ُ

=

(لبيد ،يب تا ،ص .)231

يعني َ
(سترَ ) أي
(ك َفر) يف هذا البيت َ

1.1الفسق بمعنى العصيان و الكفر

سرت الغامم النجوم.

2.2الفسق بمعنى عصيان اهلل و الغفلة

«رماد مكفور» و ملاء النهر الذي يسرت كل

3.3الفسق بمعنى العصيان يف الدين

شمل هذا املعنى املادي و املحسوس

بالنبي و رسالته.

عن التوحيد أي الرشك.

دون وجود الرشك أوالكفر.

5.5الفسق بمعنى الذنب دون الكفر.

6.6الفسق بمعنى العورات و السيئات.
(مقاتل ،1975 ،ص .)330- 329

نالحظ أن ثمة تشاهب ًا كثري ًا من

حيث البنية الداللية بني الفسق و الكفر
و الفاسق و الكافر لكن شمول كلمة

الفاسق أكثر من الكافر ألن كل من عىص
اهلل فهو فاسق بينام للكافر معنى حمدود.

(ايزوتسو ،1378 ،ص .)316
كفر -كافر:

يعني (الكفر) لفظ ًا الستار و السرتو

متواتر
يعلو طريق ُة متنها
ٌ

مافيه «فهر كافر».

الظواهر غري املادية و املفاهيم غري

املحسوسة تدرجيي ًا .مثل «سرت الغمة و

4.4الفسق بمعنى الكذب دون الكفر.

جاء يف الشعر اجلاهيل هبذا املعني:

يقال للرماد الذي يسرته الرتاب

=

سرت الربهان و الدليل».

وقد جاءت باملعنى املجازي يف هذا

الشعر:

فال حتسبنِّي كافر ًا َل َك نعم ًة

ِ
ع َّ
فاشهد
يل شهيدٌ -شاهدُ اهلل

(األعشى  ،1968ص .)229

جاء الكفر يف هذا البيت بمعنى

اجلحود الذي هو أحد العنارص األساسية

يف مفهوم الكفر لكن توجد يف القرآن

معان أخرى للكفر فض ً
ال عن هذا وهي:

1.1بمعني اجلحود و االنكار.

2.2الكافر يف القرآن هو ليس من اليشكر
اهلل لرمحته و مغفرته باعامله فحسب
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بل ويطغى أمام ويل نعمته.

3.3يتجىل هذا اجلحود للرمحة و املغفرة
يف التكذيب أي اإلفرتاء عىل اهلل و

رسوله و رسالته.

4.4الكفر باملعنى الذي مقابل االيامن.

5.5يتجىل الكفر بمعنى إنكار اخلالق يف
اعامل كاالغرتار بالذات و التكرب
و العصيان (ايزوتسوع ،1378

ص.)241- 240

جاءت هذه املفردة و اشتقاقاهتا يف

حوايل  524موضع ًا من القرآن ممايدل
عىل حتول هذه املفردة اىل مصطلح.
إحلاد -ملحد:

ـحدَ ) يف اصله امليل و التاميل
يعني ( َل َ

اىل جانب و يطلق عىل موضع من القرب و

مضجع امليت النه يميل من وسط القرب اىل
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جانبه .امللحود هو كاللحد أيض ًا .قيل:
"حتى ُأ َغ َّي َب يف ِ
أثناء َم ْل ِ
حود"

(ابن منظور ،1414 ،ماده «حلد»).

ّ
حلده بمعنى دفنه جاء يف هذا املرصاع:
"أنايس ملحود هلا يف احلواجب"

شبه الشاعر انسان العني الذي هو

حتت احلاجب باللحد( .ابن منظور،

املصدر نفسه ،مادة «حلد») وقد أخذت
عدة معاين جمازيه من هذا املعني اللفظي:

«1-1امللت ََحد» بمعني امللجأ ألن الالجيء
بميل اليه.

«2-2اإلحلاد» يعني لفظ ًا االنحراف عن
احلق.

«3-3أحلد» بمعنى جادل( .ابن منظور،
املصدر نفسه ،مادة «احلد»).

االحلاد هو بمعنى االنحراف عن

احلق يف املعنى املصطلح أيض ًا و قد جاء
اربع مرات يف القرآن الكريم منها آية:

ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﭼ[ .سورة االعراف.]180 :

خيص االحلاد يف القرآن اآليات احيانا.

مثل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ...ﭼ

[سورة فصلت .]40 :فاالحلاد هو بمعنى
الكفر و اجلدال مع احلق و االعراض عنه
و ازدراء مجيع القيم الدينية.
نرص:

جاءت كلمة «نرص» و اشتقاقاهتا يف

االدب اجلاهيل حتمل معاين كاآليت:

«1-1النرص» بمعنى هطول املطر و

أ.د .سيد حسني َس ِّيدي

«النرصة» بمعنى املطر الغزير« .نرصت

البالد» بمعنى هطل املطر عليها و
«البالد املنصورة» تعني «املمطورة».

(ابن منظور ،مادة «نرص»).

«2-2النرص» بمعنى «العطاء» و «النصائر»
بمعنى «العطايا و اهلبات» .قال

اعرايب جلامعة« :انرصوين نرصكم
اهلل» أي «أعطوين اعطاكم اهلل» (ابن

منظور ،املصدر نفسه).

قصيدته:

الر َّي ِ
ان ُع ِّر َي َر ْس ُمها
َف َم ُ
دافع َّ

المها
الو ِح َّي ِس ُ
َخ َلق ًا كام َض ِم َن ُ
(لبيد ،يب تا).

فقد شبه الشاعر األطالل الباقية ببقاء

(وحي مجع وحي).
الكتابة عىل احلجر.
ّ
أو قول زهري:

ملن الديار غشيتها بالغرقد

كالوحي يف ِح ْجر املسيلِ ِ
خملد

«3-3النرص» بمعنى نرصة املظلوم .يقال:

(زهري.)1964 ،

فهذه الكلمة مرتبطة نوع ًا بمعناها

االشارة و الكتابة و الرسالة و اإلهلام

القرآن الكريم  143مرة .فالفرق االسايس

جاءت يف القرآن هبذه املعاين االالكتابة

«نرصه عىل عدوه».

االول يف مجيع هذه املعاين و قدجاءت يف

بينها و بني تلقي عرب اجلاهلية معنى هذه
الكلمة هو أن النرص و العطاء يف القرآن

كالمها من قبل اهلل –سبحانه –.

كام جاء يف القرآن :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ

أذن تعني كلمة «الوحي» لفظ ًا

(ابن منظور ،مادة «وحي») و قد
و تم استعامهلا يف ثامنني آية و عرب عنها

بوسوسة الشيطان أحيان ًا ﭽ ..ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [سورة
االنعام.]121 :

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ [سورة آل

غيث –مطر:

وحي:

يف الشعر اجلاهيل فالشعراء كانوا

عمران.]126 :

جاء «الوحي» يف الشعر اجلاهيل

بمعني« :الكتابة» .يقول لبيد يف مطلع

ال فرق بني «الغيث» و «املطر»

يستعملوهنام مرتادفتني و كانتا متيزان عن

طريق السياق .كانتا تأتيان احيانا بمعنى
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اخلري و االحسان و هلذا كانوا يشبهون

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ [سورة

ِ
و إنَّ َ
كـز ٍة
النعامن
يد
ْ
ليست بِ َّ

•ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

األمراء هبام .مثل هذا البيت:

الو ْب َل ِّ
والد َي ْم
لكن ٌ
و ْ
سامء متطر َ

فال فرق عندهم بني «املطر» و

«الغيث» إال اذا كان الغيث بمعنى املطر
و ما ينبت بعد املطر أيض ًا.

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭼ [سورة احلديد.]20 :

لكن كلمة «املطر» جاءت عىل

ال يالحظ فرق بني «غيث» و «مطر»

عكس ذلك يف القرآن .فقد جاءت و

العرب« :الغيث :املطر و الطألو اجلمع

بمثابة العذاب عىل الكافرين و جميؤها

يف القواميس العربية .فقدجاء يف لسان
اغياث و غيوث» (ابن منظور ،املصدر

نفسه ،مادة «غاث و مطر» لكن ثمة فرق ًا
واضح ًا بني هاتني الكلمتني يف القرآن

و لكل منهام داللة خاصة فالغيث يف
القرآن هو املاء الذي ينزل من السامء

رمحة للعباد و مسبب ًا اخلري و النمو و
اخلصب و العطاء و الزرع .تفيد اآليات
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لقامن.]34 :

الثالث التي جاءت كلمة «الغيث» فيها

هذا املعنى:

• •ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯦﯥ ﯧ ﯨ

ﯩﭼ [سورة الشورى.]28 :

•ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

اشتقاقاهتا مخس عرشة مرة يف القرآن
هبذا املعنى واضح بالقرآن و كاهنا آية

للعذاب .مثل:

• •ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭫﭪ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭼ[سورة االعراف.]82 :

•ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭼ [سورة هود.]82 :

•ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ
[سورة الشعراء.]173 :
-االستنتاج:

بحسب النامذج املتقدمة يف النص

نستطيع أن نشري اىل صلة التعامل بني

أ.د .سيد حسني َس ِّيدي

القرآن و الثقافة اجلاهلية .فنص القرآن

نزوله و من ثم و إن كان القرآن نابع ًا من

استناد ًا ملا جاء يف القرآن فصار اساس ًا

اىل التطور الداليل باستعامله اساليب تغيري

كان يف تعامل مع لغة القوم أي العرب
و معيار ًا لثقافة جديدة متأثر ًا من ثقافة

القوم .بعبارة أخرى كان الشعر معيار ًا
لوزن الكالم قبل نزول القرآن فأصبح
القرآن معيار ًا لوزن الكالم أي الشعر بعد

السنة اللغوية لعرب اجلاهلية لكنه أدى
املعنى و جرت هذه العملية يف إطار الضيق
الداليل و االتساع الداليل و التحديث

الداليل لألدلة.
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فحوى البحث

حياول البحث التعرف على الفهم املعاصر للقرآن
َب فهم مقاصده و الكشف عن أهدافه ،و ذلك
الكريم ع رْ
من خالل أحد مناهج التفسري احلديثة اليت سارت
على هذا الفهم و ترمجتِ ِه على ارض الواقع ،و هو
منهج التفسري املوضوعي الذي أقام َصرْح ُه السيد الشهيد
حممد باقر الصدر و طبَّقه يف دراساته القرآنية اليت
عاجلت كثرياً من احلاجات املعاصرة ،انطالقاً من أن
ْ
القرآن الكريم هو كتاب اإلسالم ،واإلسالم يقود احلياة
ويعاجل قضايا االنسان املعاصر.
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الفهم املعارص للقرآن الكريم يف ضوء منهج التفسري املوضوعي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة
ٍ
حممد وآل بيته الطيبني
والسالم عىل

القرآن بشكل جزئي -وإن اقترص عىل

متيزت التفاسري احلديثة بالواقعية

الكريم ،ويصدق أيض ًا عىل من له فهم أكرب

املعاين املجردة ،واجتهت نحو الواقع

وقد حظيت مسألة فهم القرآن

الطاهرين...

والشعور باملتطلبات الراهنة فتجاوزت

لتالمس

أحواله

وظروفه

اآلنية،

وتستنطق القرآن الكريم يف شأهنا؛ ألن
القرآن دستور احلياة ،وفيه علم ما كان

وما يكون وما هو كائن إىل يوم القيامة.
الفهم

فهم القرآن

لغ ًة:

((معرفتك

األمور ،فيصدق ملن يفهم بعض آيات

ظواهر األلفاظ -أن له فه ًام يف القرآن
من ذلك أن له فه ًام يف القرآن الكريم(((.

بعناية املفرسين والباحثني يف الدراسات

القرآنية عىل اختالف توجهاهتم الفكرية
والعقائدية ،ومنذ الصدر األول لإلسالم

وإىل يومنا هذا((( ،ويف هذا الصدد
يقول السيد اخلوئي(( :وجدير باملسلم

اليشء

الصحيح ،بل بكل مفكر من البرش أن

وعرفته))((( ،أو هو(( :حس ُن تصور

أرساره ،واقتباس أنواره ،ألنه الكتاب

وفهمت اليشء :عقلتُه
بالقلب...
ُ
املعنى.

وجودة

لالستنباط))(((.
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بغض النظر عن درجة اإلدراك لتلك

استعداد

الذهن

و ُيراد من فهم القرآن :العلم

بمعاين آيات القرآن الكريم ومقاصدها
وأغراضها ،وما يتعلق هبا من أهداف،

((( لسان العرب ،ابن منظور( ،فهم)/12 :
.459
((( املعجم الوسيط ،جمموعة من املؤلفني،
(فهمه).704 /2 :

يرصف عنايته إىل فهم القرآن ،واستيضاح
الذي يضمن إصالح البرش ،ويتكفل

بسعادهتم وإسعادهم))(((.

((( ينظر :فهم القرآن الكريم( ،بحث) سعيد
مح��اد ،جملة م��آب ،س ،2ع ،7حزيران/

.64 :2008
((( ينظر :منهج السيد حممد باقر الصدر يف فهم
القرآن ،أمحد األزرقي.183 :
((( البيان يف تفسري القرآن ،السيد أبو القاسم
اخلوئي.11 :
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وينبغي ملن يريد فهم القرآن الكريم

منطق الرشيعة اخلالدة الكاملة يقتيض

املقطع القرآين وحده ال يكفي ،بل كثري ًا ما

تفسريه وفقه أحكامه ،بصفته املصدر

أن يعلم أن النظر إىل اجلملة القرآنية أو
حيتاج فهم هذا املقطع أو تلك اجلملة إىل
مقارنة بغريه مما جاء يف القرآن ،فض ً
ال عن
احلاجة إىل حتديد الظروف واملالبسات(((،

وهو ما ُيعرب عنه بالسياق القرآين بنوعيه؛
اللغوي واحلايل ،كام ينبغي أن يكون فهم

القرآن متص ً
ال بالواقع ا ُملعاش ،وإال فهو
فهم ميت(((.

تأمني الوصول إىل فهم القرآن ومعرفة
األساس هلذه الرشيعة اخلالدة وإن حتكيم
القرآن يف البالد والعباد هو ما أمرنا اهلل

تعاىل به))(((.

بني الفهم والتفسري:

ُيعد فهم القرآن مقدمة لتفسريه ،ومن

ال يمتلك فه ًام للقرآن ال يمكنه أن يفرسه،
فالتفسري نتيجة تطبيقية لبعض مراتب

وملا أنزل اهلل تعاىل القرآن الكريم

الفهم لدى املفرس( ،((1وبنا ًء عىل ذلك

إىل النور ،فقد جعل لإلنسان القدرة عىل

الفهم من دون تفسري أمر ممكن بإدراك

ليهدي الناس وخيرجهم من الظلامت

فهمه واستخراج معارفه ،ولكن بتعدد
مراتب الفهم ،فاملعصوم يفهمه الفهم

احلقيقي الذي ال لبس فيه ،وأما عامة

الناس فيفهمونه عىل قدر استيعاهبم(((،
يقول السيد حممد باقر الصدر(( :إن

((( ينظر :علوم ال��ق��رآن ،السيد حممد باقر
احلكيم.236 :
((( ينظر :التدبر يف القرآن ،السيد حممد رضا
الشريازي.9 /1 :
((( ينظر :منهج السيد حممد باقر الصدر يف
فهم القرآن.183 :

يكون الفهم أعم من التفسري؛ وذلك ألن

معاين القرآن ومقاصده فحسب ،بيد أنه
ال يمكن تفسريه من دون فهمه(.((1

ومن الرشوط الواجب توافرها

فيمن يتصدى للتفسري أن يفهم القرآن

ويفرسه بذهنية إسالمية ،فينظر إىل القرآن

عىل أنه كتاب إهليُ ،أنزل للهداية وبناء
((( نشأة التشيع والشيعة ،السيد حممد باقر
الصدر.130 :
( ((1ينظر :فهم القرآن الكريم.64 :
( ((1ينظر :منهج السيد حممد باقر الصدر يف
فهم القرآن.183 :
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اإلنسانية ،وهذا األساس هو الطريق

ا ُمل َّ
شخص؛ وهو هدف التغيري االجتامعي

ظواهره بشكل صحيح( ،((1و((أن

و ُيراد من املعارصة يف فهم القرآن

الوحيد إلمكان فهم القرآن وتفسري
يكون لدى املفرس تصور عام عن القرآن
وكيفية نزوله واألسلوب الذي اتبعه يف

(عملية التغيري) ومنهجه يف طرح القضايا
واألحداث من قبيل أن يعرف املفرس

(إمجاالً) أن يف القرآن الكريم ناسخ ًا
ومنسوخ ًا ،فإن هذه الفكرة ذات أثر كبري

يف فهم القرآن وإمكانية تفسري بعضه
ببعض))( ،((1وهو ما ُيعرب عنه بروح
القرآن الكريم العامة ،التي متثل أص ً
ال

يف فهم القرآن وتفاصيله ،فض ً
ال عن أهنا

متثل قرين ًة عىل فهم هذا النص أو ذاك من
القرآن الكريم( ،((1عىل أن يكون اإلطار

العام لفهم القرآن مستند ًا إىل خلفية

عقائدية صحيحة ومستنبطة من القرآن
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الكريم نفسه ،وأن يفهم املفرس أن القرآن
الكريم هو وحي إهلي وله ذاك اهلدف

( ((1ينظر :املدرسة القرآنية ،السيد حممد باقر
الصدر.309 :
( ((1تفسري س��ورة احلمد ،السيد حممد باقر
احلكيم.37 :
( ((1ينظر :املصدر نفسه.110 :

اجلذري(.((1

وتفسريه(( :رضورة التوفر عىل أسلوب

تفسريي جديد ُيراعي الذهنية املوجودة

ومستوى الثقافة العامة يف جمتمعاتنا،
ويأخذ قضايا الواقع بنظر االعتبار))(.((1

والفهم املعارص للقرآن البد أن خيضع

ملقاصد القرآن أو ما ُيسمى باهلدف من

نزول القرآن ،ملا له من أمهية يف استنطاق
القرآن والوصول إىل مقاصده التغيريية
التي حتاكي الواقع االجتامعي ا ُملعاش،

وتعالج مشكالته املستجدة.

مقاصد النزول أو أهداف النزول:

نعرف مقاصد نزول القرآن
يمكن أن ِّ

بأهنا الغايات واألهداف التي نزل من

أجلها القرآن الكريم عىل رسول اهلل،

وما انطوت عليه آياته وقصصه من
دروس ِ
وعبرَ  ،ل ُيخرج الناس من الظلامت
إىل النور ،عرب أسلوب اهلداية والتغيري.

( ((1ينظر :املصدر نفسه.114 :
( ((1املعارصة القرآنية (بحث) ،ج��واد عيل
كسار ،كتاب دراسات قرآنية الصادر عن
جملة املنهاج.186 :
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ويعد موضوع مقاصد النزول من

أهم املوضوعات القرآنية والبحوث

التفسريية التي يمكن للباحث أن يقف

عندها كام يقف عند بحث التوحيد أو
النبوة أو السنن التارخيية يف القرآن...

إلخ؛ وذلك ألن القرآن حتدّ ث عن القصد
من نزوله من خالل آياته كام حتدث عن
املوضوعات األخرى(.((1

ولتشخيص مقاصد نزول القرآن

البد من الرجوع إىل القرآن نفسه،
واستعراض اآليات التي تفرس نزوله،

فهناك جمموعة كبرية من اآليات الكريمة
والظواهر القرآنية التي من شأهنا أن تلقي

الضوء عىل اهلدف من نزول القرآن،
ولكن هذه اآليات قد تبدو وكأهنا تنطوي
عىل أهداف متعددة أوخمتلفة ،ومن مجلة

ما ذكره القرآن الكريم منها ما يأيت(:((1

1.1اإلنذار والتذكري :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [سورة
األنعام.]19 :

( ((1ينظر :تفسري سورة احلمد.66 :
( ((1ينظر :علوم القرآن ،53– 50 :وتفسري
سورة احلمد.74– 70 :

2.2رضب األمثال والعرب والدروس:
ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸﭼ [سورة اإلرساء.]89 :

3.3إقامة احلجة والربهان واملعجزة:
ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ [سورة

النساء.]174 :

4.4بيان تفاصيل الرشيعة اإلسالمية:
ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭼ [سورة النحل.]89 :

5.5حل االختالف ،والتفريق بني احلق
والباطل :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ

[سورة النحل.]64 :

6.6تصديق

الرساالت

السابقة

وتكميلها :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﭼ [سورة
املائدة.]48 :

7.7بيان الفصول التارخيية لتطور حركة
اإلنسان وقصص األنبياء :ﭽﮩ
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ﮪﮫﮬﮭﮮ

حتقيقه ،وهذا اهلدف املركزي هو (تغيري

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

النور( ،((1ولعل أروع ثنائية انطوت عليها

[سورة يوسف.]3– 2 :

«الظلامت والنور» ،فالتعبري القرآين يتميز

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

الناس) وإخراجهم من الظلامت إىل

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ

عرشات اآليات القرآنية هي مصطلحا

8.8إعطاء التصور الكامل عن الكون

باستيعاب وعمومية يتمكن هبام من

أصل مسرية اإلنسان ،وعالقتها

أعظم آلية لتقويم سلوك اإلنسان وحركة

واحلياة ،كام يف اآليات التي تناولت

باملبدأ ،وبداية هذه املسرية وهنايتها،
وكيف يتكامل اإلنسان فيها ،وكيف
يتسافل ،األمر الذي قد يكشف عن

أن بيان هذه احلقائق هو اهلدف من
نزول القرآن.

9.9إنزال اهلداية والرمحة :ﭽ ﭓ

التاريخ(.((2
وقد

سعت

الظاهرة

القرآنية

بوجودها إىل حتقيق هذا اهلدف املركزي،

إذ أنه يفرس لنا كل آية يف القرآن

الكريم مهام كان مضموهنا وحمتواها

وصيغتها (.((2

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭼ [سورة

التغيري هو اهلدف املركزي للقرآن

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ [سورة

من قبل بالصورة نفسها التي أصبح عليها

البقرة ،]2 :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ
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اجتياز كل زمان ومكان ،ويصلح ليكون

اإلرساء.]82 :

ويف ضوء استعراض هذه األهداف

الثانوية واملقارنة فيام بينها ،يمكن أن

يتحدد اهلدف املركزي واألساس الذي

نزل القرآن من أجل حتقيقه ،وأسهمت
األهداف األخرى بشكل أو بآخر يف

التغيري لغ ًة :هو إحداث يشء مل يكن

بعد التغيري الذي طرأ عليه ،فمث ً
ال تقول:

( ((1ينظر :تفسري سورة احلمد.75 :
( ((2ينظر :فلسفة مرجعية القرآن املعرفية يف
إنتاج املعرفة الدينية ،نجف عيل مريزائي:
.148
( ((2ينظر :علوم القرآن.52 :
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غيرَّ ُت اليشء؛ بمعنى بدَّ لت به غريه(.((2

اقتضاء املحل ومقدار السعة فيه ،وعىل

لتغيري صورة اليشء دون ذاته ،يقال

أن البناء االجتامعي بدون إجراء التغيري

((والتغيري يقال عىل وجهني ،أحدمها:
غريت داري إذا بنيتها بنا ًء غري الذي كان.

والثاين :لتبديله بغريه نحو غريت غالمي

ودابتي إذا أبدلتهام بغريمها.((2())...

وفق االستعداد والقابلية((( .((2وال خيفى

الداخيل يف نفوس وعادات األفراد،

يصبح عبثي ًا كالبناء بدون قاعدة))(.((2

وهذا اهلدف املركزي يكشف عنه

أما يف االصطالح القرآين؛ فهو

السياق القرآين ،فإن مراعاة السياق

جذري ًا ،بحيث يبدل حالتهم من الظلامت

واالرتباط بني بعض الفصول واملقاطع

((تغيري احلالة التي عليها الناس تغيري ًا
إىل النور))(.((2

وترابط اآليات بعضها ببعضها اآلخر

يف السورة الواحدة ،من شأنه أن يؤدي

فاملعنى القرآين ملفردة (التغيري) :هو

إىل معرفة االهداف القرآنية واملقاصد

األصل ،قال تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

االجتامعي ،واإلخراج من الظلامت إىل

جعل يشء سوى حالته األولية وهو

الربانية لنزول اآليات يف عملية التغيري

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ [سورة

النور( .((2وهو ما يقوم به منهج التفسري

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ

ولذلك يسمى باملنهج الكشفي(.((2

الرعد ،]11 :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

[سورة األنفال ،]53 :فان الرمحة والنعمة
واللطف إنام تنزل من اهلل تعاىل بحسب

( ((2ينظر :لسان العرب( ،غ�ير)،727 /6 :
واملعجم الوسيطَ ( ،غ َار ُه).668 /2 :
( ((2امل��ف��ردات يف غريب ال��ق��رآن ،الراغب
األصفهاين( ،غري).368 :
( ((2تفسري س��ورة احلديد ،السيد حممد باقر
احلكيم.106 :

املوضوعي أو بحث الوحدة املوضوعية

( ((2ينظر :التحقيق يف ك��ل�مات ال��ق��رآن
الكريم ،الشيخ حسن املصطفوي/7 :
.295
( ((2دور العقيدة يف بناء اإلن��س��ان ،مركز
الرسالة.60 :
( ((2ينظر :تفسري سورة احلمد.7 :
( ((2ينظر :أطروحة التفسري املوضوعي عند
السيد حممد باقر الصدر ،أمحد عبد اهلل أبو
زيد.33 :
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دور األهداف الثانوية يف حتقيق
اهلدف املركزي

ويف ضوء تفسري اهلدف الرئيس

للقرآن يمكن فهم دور األهداف الثانوية
األخرى ،وإسهامها يف حتقيق اهلدف

املركزي ،وموقعها من هذا اهلدف(.((2

فإن (اإلنذار والتذكري) ال يمكن أن

اجلامعة البرشية تغيري ًا جذري ًا ،وهو
وضعهم عىل الرساط املستقيم))(.((3

وكذلك هدف (ضرَ ْ ِ
ب األمثال)،
وهدف (إقامة احلجة والربهان) ،ال

يكونان هدفني رئيسني؛ ألهنام يدخالن
ضمن هدف (اإلنذار) ،ويشكالن

يكون هو اهلدف الرئيس لنزول القرآن،
ألنه ُذ ِكر يف آيات من القرآن الكريم يف

األخرى ،فكل منها ال يمكنها أن

يف قوله تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

اهلدف الرئيس ومرتبطة به ،ومن ذلك

سياق جمموعة أهداف أخرى( ،((3كام

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
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هدف النزول الرئيس ،وهو هدف تغيري

أفضل وسيلة له ،ومثلهام األهداف
تكون هدف ًا رئيس ًا بل جاءت خلدمة
يتبني أن كل األهداف األخرى -عىل

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

أمهيتها-إنام هي أهداف فرعية بالنسبة

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ

بشكل كبري ،وهو ما حصل بالفعل يف

ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

منهج التفسري املوضوعي

ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

إىل اهلدف الرئيس وتسهم يف حتقيقه

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

تاريخ القرآن(.((3

ﮰ ﮱﭼ [سورة البقرة،]213 :

والفهم املعارص

والوحيد ،بل هو واحد من األساليب

واحد ،وإنام هو كتاب هداية جتاوز

فاإلنذار هنا ((ليس هو اهلدف الرئيس

املهمة األساسية واملساعدة يف حتقيق

( ((2ينظر :علوم القرآن.59 :
( ((3ينظر :تفسري سورة احلمد.85 :

مل يكن القرآن الكريم حمدد ًا بعرص

حدود الزمان واملكان ،وقد نجحت
( ((3املصدر نفسه.86– 85 :
( ((3ينظر :علوم القرآن.63 :
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يف خماطبة أبناء

والتفسري املوضوعي أو التوحيدي

التفاسري املعارصة

الساحقة منهم ،إذ الينكر أن التفاسري

آية فآية بالطريقة التي يامرسها التفسري

(((3

عرصها باللغة التي تناسب األغلبية
القديمة تكاد تكون مقصورة عىل

أصحاب التخصص ملا اشتملت عليه
من بحوث معقدة يف اللغة والفقه
والكالم وغريها من العلوم التي يتعسرّ

هو املنهج الذي ((اليتناول تفسري القرآن

التجزيئي ،بل حياول القيام بالدراسة

القرآنية

ملوضوع

من

موضوعات

احلياة العقائدية أو االجتامعية أو

الكونية))( ،((3مستهدف ًا بذلك حتديد

فهمها عىل غري املتخصصني ،ومن املزايا

موقف نظري للقرآن الكريم ،ومن ثم

عموم األمة الخصوص طبقة معينة

موضوعات احلياة أو الكون(.((3

املهمة يف التفسري الناجح هي خماطبة

فيها ،وهذه املزية تُعد من أهم مزايا
التفاسري احلديثة(.((3

للرسالة اإلسالمية من ذلك املوضوع من
و ُيعد هذا املنهج وسيل ًة رضورية

لتقديم القرآن تقدي ًام علمي ًا منهجي ًا

ومن هذه التفاسري جتربة السيد حممد

لإلنسان املعارص ،كام يتكفل بحاجته

وأصل له نظري ًا ،فجاءت
يف التفسري
ّ

خصوص ًا ،ويف الوقت نفسه حيقق مقاصد

باقر الصدر الذي اتبع املنهج املوضوعي
هذه النظرية مكتملة األدوات عىل يديه،

وحمددة التسمية بالتفسري املوضوعي(.((3

( ((3للمزيد م��ن االط��ل�اع ع�لى املناهج
التفسريية امل��ع��ارصة ينظر :دراس���ات
يف تفسري النص ال��ق��رآين ،جمموعة من
الباحثني.368– 351 /1 :
( ((3ينظر :حوار يف العمق من أجل التقريب
احلقيقي ،صائب عبد احلميد.62 :
( ((3ينظر :دراسات يف تفسري النص القرآين:
.204 /1

إىل الدين عموم ًا ،وإىل اإلسالم والقرآن

القرآن األساسية(.((3

وقد فهم السيد الصدر القرآن يف

ضوء مقاصد النزول ،عرب منهجه الذي
ينطلق من واقع احلياة ويركّز عىل موضوع

من موضوعاهتا العقائدية أو االجتامعية
( ((3املدرسة القرآنية.23 :
( ((3ينظر :املصدر نفسه.23 :
( ((3ينظر :أطروحة التفسري املوضوعي عند
السيد حممد باقر الصدر.75– 74 :
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الفهم املعارص للقرآن الكريم يف ضوء منهج التفسري املوضوعي

أو الكونية فيطرحها بني يدي القرآن

إن املنهج املوضوعي عند السيد

ومتدبر ًا حول هذا املوضوع املطروح

التفسري من اجلانب النظري ،وإنام هو

وبالتحاور معه واستنطاقه مستفه ًام
للبحث ،ليتعرف عىل موقف القرآن

الكريم منه ،ويكتشف النظرية القرآنية

حوله ،وذلك باملقارنة بني النص القرآين
وما استوعبه الباحث عن املوضوع من

أفكار واجتاهات((( ،((3وما تريد هذه
الرؤية تأكيده هو عرصية القرآن ،وجتدد

املعرفة القرآنية وقدرهتا الدائمة عىل

املواكبة ،ملا يوفر لكتاب اهلل القيمومة عىل

احلياة.((4())...

مزاوجة بني طريقة فهم اإلسالم عىل

ٍ
أساس ترابطي ،وبني وعي املسلمني
ومحل مهوم التغيري ،فقد نظر إىل التفسري

املوضوعي نظرة خاصة ختتلف عن
املحاوالت السابقة واملعروفة باسم
(التفسري املوضوعي) ،إذ بدأ بتفسريه

من الواقع االجتامعي ثم عاد إىل النص

القرآين ،لذا ُيعد الشهيد الصدر مؤسس ًا

ملنهج جديد حدد معامله وطبقه بشكل

وقد كان الرتباط الفهم التغيريي

واضح وحمدد( ،((4وسعى من خالل

الرواد ،ومنهم السيد
عىل تفاسري ا ُملصلحني َّ

إجياد الصلة بني القرآن الكريم وحركة

النهضوي بالتفسري ،أن ترك آثاره احليوية
الصدر ،فإن البعد التغيريي النهضوي ترك

آثاره عىل منهجه يف التفسري ،وهناك فرق
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الصدر مل يكن جمرد نقلة يف منهج

واضح بني تفسري حيمل هم الواقع وينشد

التغيري ،وبني تفسري آخر ُيكتب بغري ذلك
املنهج(.((4

( ((3ينظر :املدرسة القرآنية.29 :
( ((4املعارصة القرآنية.198 :
( ((4ينظر :دراسات يف تفسري النص القرآين:
.203 /1

التطبيق العميل للتفسري املوضوعي إىل
احلياة(.((4

وينطلق من هذا اهلدف القرآين

يف دراسته السنن التارخيية يف القرآن
الكريم ،ويرى أن ((نقطة البداية يف

حركة التاريخ ...هو تغيري املحتوى
( ((4ينظر :منهج السيد حممد باقر الصدر يف
فهم القرآن.385– 384 :
( ((4ينظر :املصدر نفسه.387 :

امحد جاسم الركايب

الداخيل لإلنسان ،والذي يعدُّ القاعدة

النفيس الروحي والفكري لإلنسان،

وال يتغري البناء العلوي إال طبق ًا لتغري

االجتامعي ،فخارج اإلنسان يصنعه

والوضع االجتامعي هو البناء العلوي،

القاعدة))( ،((4ويف هذا املجال يقول
الدكتور طه جابر العلواين(( :ولقد بنى

اإلسالم كل مناهجه التغيريية وبراجمه
عىل تغيري ما بالنفس ،فمن خالل الذات

اإلنسانية تنطلق عمليات التغيري ،وعىل
أساس منها يقوم بناؤه ،وعىل حمور
النفس تدور عجلته ،بل جعل التغيري
اإلهلي نتيجة وثمرة لتغيري ما بالنفس

اإلنسانية))(.((4

بالبناء العلوي اخلارجي املتمثل بالوضع
داخله ،فإذا تغري ما بنفس القوم ،تغري

وضعهم ،وتغريت عالقاهتم والعالقات
التي تربط بعضهم بالبعض اآلخر(،((4

وبنا ًء عىل ذلك فإن املحتوى الداخيل
لإلنسان

وهو

(الفكر

واإلرادة)،

هواألساس حلركة التاريخ ،كام وأنه

هو األساس يف التغيري االجتامعي(،((4
ولكن دور القوم ليس دور ًا مستق ً
ال

بذاته ،بل هو مرتبط وتابع ألمر اهلل

ويف معرض حتليله اآليات التي

سبحانه وتعاىل بالتغيري وإذنه به ،ومما

الشهيد الصدر باآلية الكريمة :ﭽ ﮬ

يف اآلية الكريمة((( ،((4وهكذا تربز

استعرضت نامذج من سنن التاريخ ،يأيت
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ

يدل عىل ذلك اسناد التغيري إىل اهلل تعاىل
الرؤية اإلسالمية يف عملية التغيري التي

[سورة الرعد ،]11 :ثم يبني أن هذه

تنطلق من الفرد ،ومن بعده املعنوي

سنن التاريخ؛ هذه السنة التي ربطت

ثم إن هذا االرتباط بني التغيريين

اآلية الكريمة تتحدث عن سنة من

القاعدة املتمثلة باملحتوى الداخيل

( ((4منهج السيد حممد باقر الصدر يف فهم
القرآن.396 :
( ((4األزمة الفكرية ومناهج التغيري ،الدكتور
طه جابر العلواين.17 :

أساس ًا))(.((4

( ((4ينظر :املدرسة القرآنية.62 :
( ((4ينظر :املصدر نفسه.116– 115 :
( ((4ينظر :قراءات معارصة يف النص القرآين،
جمموعة من املؤلفني.267 :
( ((4املصدر نفسه.268 :
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الفهم املعارص للقرآن الكريم يف ضوء منهج التفسري املوضوعي

(تغيري املحتوى الداخيل ،والتغيري

بالفهم املعارص للقرآن الذي انطلق من

جنب ،لتحقيق اهلدف والغاية التي

تنفع الناس .واحلمد هلل رب العاملني.

االجتامعي) ،البد أن يسريان جنب ًا إىل

أرادها اإلسالم والقرآن الكريم ،فإنه
من املستبعد أن ينفصل أوهلام عن اآلخر،
وبخالفه يفقد األول حمتواه وقدرته عىل

التغيري ،ويبقى البناء اخلارجي االجتامعي

بنا ًء مهزوز ًا متداعي ًا ،لذلك يسمي
اإلسالم عملية بناء املحتوى الداخيل
باجلهاد األكرب وهو جهاد النفس ،وعملية

البناء اخلارجي باجلهاد األصغر(.((5
اخلامتة:

ويف اخلتام فإن القرآن الكريم حي

مل يمت ،وأحكامه جتري يف كل زمان
ومكان ،فهو كتاب اهلل اخلالد عىل مر
الدهور ،وهذا هو رس إعجازه ،وقد

بذل املفرسون املعارصون خمتلف اجلهود
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الستنطاقه بشأن قضايا اإلنسان املعارصة،
فلبى نداءهم يف كل ما يتطلبه الواقع
وأجاب عن كل ما طرحوه بني يديه،
ومن هذه اجلهود املباركة ما قام به السيد

الصدر ،حتى تسنى لنا أن نسمي حماولته
( ((5ينظر :املدرسة القرآنية.118– 117 :

مقاصد القرآن يف تفسري النظريات التي
مصادر البحث

القرآن الكريم.

1.1األزمة الفكرية ومناهج التغيري،
الدكتور طه جابر العلواين ،قضايا

إسالمية معارصة ،ط1424 ،1 /هـ ـ

2003م ،دار اهلادي للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت.

2.2أطروحة التفسري املوضوعي عند
السيد حممد باقر الصدر ،أمحد عبد

اهلل أبو زيد ،ط2011 ،1 /م ،مركز

احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،

بريوت.

3.3البيان يف تفسري القرآن ،السيد أبو
القاسم اخلوئي ،ط2003 ،30 /م،

مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي ،قم.

4.4التحقيق يف كلامت القرآن الكريم،
الشيخ حسن املصطفوي ،ط،1 /

1417هـ ،مؤسسة الطباعةوالنرش،
وزارةالثقافةواإلرشاداإلسالمي،

إيران.

امحد جاسم الركايب

5.5التدبر يف القرآن ،السيد حممد رضا

احلكيم ،مؤسسة تراث الشهيد

الشريازي ،ط1431 ،2 /هـ-

احلكيم،

والطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ـ

النخيل ،النجف األرشف.

2010م ،دار العلوم للتحقيق

لبنان.

ط/

ومصححة)،

،5

2010م،

(منقحة
مطبعة

1111فلسفة مرجعية القرآن املعرفية

6.6تفسري سورة احلديد ،السيد حممد

يف إنتاج املعرفة الدينية ،نجف

مؤسسة تراث الشهيد احلكيم،

عباس ،ط2008 ،1 /م ،مركز

باقر احلكيم ،ط2006 ،1 /م،

مطبعة العرتة الطاهرة ،النجف
األرشف.

عيل مريزائي ،تر :الدكتورة دالل
احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،

بريوت.

7.7حوار يف العمق من أجل التقريب

1212قراءات معارصة يف النص القرآين،

(د .ت) ،الغدير للدراسات والنرش،

2008م ،مركز احلضارة لتنمية

احلقيقي ،صائب عبد احلميد ،ط،2 /

بريوت –لبنان.

جمموعة من املؤلفني ،ط،1 /
الفكر اإلسالمي ،بريوت.

8.8دراسات يف تفسري النص القرآين،

1313املدرسة القرآنية ،السيد حممد

من الباحثني( ،اجلزء األول) ،ط/

اإلسالمية العاملية ،مؤسسة الثقلني

أبحاث يف مناهج التفسري ،جمموعة

2010 ،2م ،مركز احلضارة لتنمية
الفكر اإلسالمي ،بريوت.

9.9دور العقيدة يف بناء اإلنسان ،مركز
الرسالة ،ط1418 ،1 /هـ ،مركز

الرسالة ،قم –إيران.

1010علوم القرآن ،السيد حممد باقر

باقر الصدر ،رابطة أهل البيت

الثقافية ،دمشق( ،د .ت).
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فحوى البحث
يُعنى البحث ببيان بعض مواطن التعدد الداللي النحوي
اليت ذكرها الشيخ ابو جعفر الطوسي يف تفسريه (التبيان يف تفسري
القرآن) .وقد درس السيد الباحث التعدد يف ستة اقسام هي:
 تعدد الداللة الختالف اإلعراب. تعدد الداللة الختالف تعلق شبه اجلملة. تعدد الداللة الختالف َعوْد الضمري. تعدد الداللة الختالف املتكلم. تعدد الداللة الحتمال العطف على اكثر من معطوف عليه. تعدد الداللة الحتمال تعدد صاحب احلال.وقد كشف عن الدالالت اليت حتتملها ،مع ّوالً على املعطيات
السياقية.
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تعدُّ د الداللة يف الرتاكيب النحوية يف تفسري (الطويس)

شك فيه ّ
ممّا ال ّ
أن القرآن الكريم

أكثر النّصوص ثرا ًء لغو ّي ًا وأعالها
قيم ًة مجال ّي ًة وأشدّ ها اختزاالً لأللفاظ
وتكثيف ًا للمعاين ،وهذا ما يتّضح جل ّي ًا

رأي العني عندما يقف عىل
ويراه
ُ
املدقق َ

أذهاهنم فيه مستعينني بثقافتهم وأدواهتم

التي تساعدهم عىل فهمه وسرب أغواره

والكشف عن خباياه.

وقد استطاع ّ
ويس بام
الشيخ ال ّط ّ
ٍ
ٍ
ِ
غزيرة
ومعرفة
سعة اطال ٍع
يملكه من

نص من نصوصه املعجزة ،والس ّيام
أي ّ
ّ
تلك التي تشتمل عىل تعدّ ٍد دال ّيل.
وجتدر اإلشارة إىل ّ
أن الدّ اللة بصورة

ويكشف
عجز
َ
ّص ا ُمل َ
أن يستنطق هذا الن ّ

السياق ّية التي
مع ًا ،مها :املعطيات
ّ

السورة عموم ًا.
السياق العام لآلية أو ّ
ّ

عامة تنتج عن تفاعل أمرين جمتمعني

تتشكّل وتتكّون عىل أساسها الدّ اللة،
وال ّثاين طبيعة املتلقي من حيث التّكوين

وأدوات متعدّ دة والس ّيام النّحو ّية منها،

عن معانيه املحتملة التي تنسجم مع
فاجتهد يف بيان تعدّ د الوجوه اإلعراب ّية

ّص
وما يرتتّب عىل ذلك من انفتاح الن ّ

الفطري واملكتسب العلمي واخلزين

عىل أكثر من داللة ،قد تُراد جمتمع ًة ك ّلها

هذان األمران فيسهامن يف اتّساع داللة

إذ تتعدّ د أحيان ًا الوظائف النّحو ّية

الثقايف الذي يمتلكه .وكثري ًا ما يتّحد
ّص وتعدّ دهاَ ،ب ْيدَ أنّه ال يمكن اجلز ُم
الن ّ
خارج عن
أمر
ٌ
باملراد منها حتديد ًا؛ فذلك ٌ
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لذا تد ّبره العلام ُء تد ّبر ًا عميق ًا ،وأعملوا

قدرة البرش وطاقتهم املحدودة ،فالقرآن:

((قابل للفهم ودالالته مفتوحة عىل
املعرفة البرش ّية يف ّ
وكل وقت من دون

وقد ُيراد ّ
كل منها منفرد ًا.

لبعض الكلامت مع بقاء العالمة اإلعراب ّية
عىل حاهلا ،كإعراب الكلمة الواحدة

الرفع مبتدأ أو خرب ًا أو فاعالً،
يف حالة ّ
وكإعراهبا يف حالة النّصب مفعوالً مطلق ًا

أو حاالً ،وإىل غريها ممّا جيعل الدّ اللة

أن
خيتص ذلك بعرص أو بقوم)) (.)1
ّ

ختتلف وتتعدّ د مع ّ
كل إعراب(ً ،)2
فمثال

( )1فهم ال��ق��رآن -دراس���ة عىل ض��وء املدرسة
العرفان ّية .36 /1 :-

( )2ظ :تعدّ د التّوجيه النّحوي (مواضعه،
أسبابه ،نتائجه).198 :

د.حممد هادي البعاج

االسم املنصوب (قليالً) يف قوله تعاىل:

السارق
ألجله ،واملقصود :اقطعوا أيدي ّ

ﰐ ﰑﭼ[سورة البقرة.]١٢٦ :

العقوبة .ويمكن نصب ﭽﭦﭼأيض ًا

ﭽﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ

والسارقة ألجل عقوبتهام؛ ّ
ألن النّكال هو
ّ

ويس ،مها:
حيتمل إعرابني عىل رأي ال ّط ّ
((أن يكون صف ًة للمصدر كام قال ﭽﯓ

السارق
(اقطعوا) عليه ،أي جازوا ّ

املصدر ...وجيوز أيض ًا أن يكون صف ًة

((ﭽﭦ ﭧ ﭨﭩﭼأي عقوبة عىل ما

ﯔﭼ[سورة هود .]٣ :فوصف به
للزمان))((( .فإذا ُأ ْع ِر َب صف ًة للمصدر
فا ُملراد :فأمتّعه متاع ًا قليالً ،أ ّما إذا ُأ ْع ِر َب

الزمان ،فاملقصود :فأمتّعه
صف ًة لظرف ّ
وقت ًا قلي ً
ال ولنا اآلن أن نفصل احلديث يف
ذلك ان شاء اهلل –تعاىل .-
اوالً:

تعدد الداللة الختالف اإلعراب:

عىل املفعول ّية املطلقة بداللة فعل األمر
والسارقة ونكّلوا هبام نكاالً ،قال:
ّ

فعاله ،قال زهري:

نال َأبا َط ٍ
َو َلوال َأن َي َ
ريف
ُ (((
ذاب ِمن خزيمة َأو نَكال
َع ٌ
أي عقوبة.

ونصبه حيتمل أمرين ،أحدمها :مفعول

له وتقديره جلزاء فعلهام ،ال ّثاين :نصب عىل

املصدر الذي ّ
دل عليه ﭽﭡﭼ؛

ومن أمثلة ذلك يف تفسري التّبيان

ّ
ألن معنى فاقطعوا :جازوهم ونكّلوا

تعاىل:ﭽ ﭟ ﭠ

السعود ّ
أن َق ْط َع اليد
ويرى أبو ّ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ[سورة

وعدم معاودة ّ
الذنب من جديد ،وهذا

ما يأيت:

1.1قال

ﭡﭢﭣﭤﭥ
املائدة.]٣٨ :

حيتمل املصدر ﭽﭦﭼ يف رأي

ويس أن يعرب مفعوالً
ّ
الشيخ ال ّط ّ
((( التّبيان يف تفسري القرآن.516 /1 :

هبم))(((.

للجزاء ،وأ ّما اجلزاء نفسه فألجل النّكال
(كلمت زيد ًا تعلي ًام له حرص ًا
كقولك:
ُ
((( كذا ورد البيت يف رشح الديوان( :عذاب
من مليك أو نكال) ،ظ :رشح ديوان زهري
بن أيب سلمى.266 :
((( التّبيان يف تفسري القرآن.481 /3 :
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عليه) ،فع ّلة تكليم زيد هي التّعليم ،أ ّما

نحو ّية متعدّ دة تبع ًا لتبيان الدّ الالت التي

السعود(( :وقيل القطع ُم َع َّلل
تفسري أيب ّ
ٍ
بجزاء عىل
منصوب
بالنّكال وقيل وهو
ٌ

اآلتية:

ع ّلة تعليمه فهي احلرص عليه ،جاء يف

طريقة األحوال املتداخلة ،فإنّه ع ّلة

للجزاء واجلزاء ع ّلة للقطع كام إذا قلت

«رضبته تأديب ًا له إحسان ًا إليه»ّ ،
فإن

الضرّ ب ُم َع َّلل بالتّأديب والتّأديب ُم َع َّلل
باإلحسان))(((.

ففي اآلية املباركة وجهان لداللة

املصدر املنصوب (نكاالً) وكالمها

 .أقد يكون مفعوالً ألجله ،للفعل
ﭽﮐﭼ ،أي :ات ّبعك ألجل

الرشد.
ّ

الضمري يف
.بجيوز أن يعرب حاالً من ّ
ﭽﮐﭼ ،واملقصود :ات ّبعك يف

الرشد.
حال ّ

 .جيمكن إعرابه مفعوالً به ثاني ًا للفعل

السياق العام لآلية ،فبدالً
يتناسب مع ّ

املض ّعف ﭽﮓﭼ ،واملراد :تع ّلمني

والسارقة جزاء فعلهام ،واجلزاء ألجل
ّ

عيل حيتمل
ويس(( :قال أبو ّ
قال ال ّط ّ
ّ
أنﭽﮖﭼ منصوب ًا عىل أنّه مفعول له

السارق
عن أن يقول :اقطعوا أيدي ّ
العقوبة ،أو أن يقول :نكّلوا هبام نكاالً.
فبدالً عن ذلك مجعت اآلية هذين
املعنيني من أقرب سبيل ،وذلك من
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السياق ،إذ جيوز فيه بحسب ما
ينتجها ّ
نقله ّ
ويس الوجوه اإلعراب ّية
الشيخ ال ّط ّ

رشد ًا ،أي عل ًام ذا رشد.

ويكون متع ّلق ًا بـ «اتّبع» ،كأنّه قال اتّبعك

الرشد عىل أن تع ّلمني،
للرشد ،أو طلب ّ

خالل استعامل املصدر عىل هذه ّ
الشاكلة.

فيكون عىل هذا حاالً من قوله ﭽﮐﭼ،

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﭼ

عىل أن تع ّلمني رشد ًا ممّا ُع ِّل ْمتَه ،ويكون

جاء لفظ ﭽﮖﭼ حمتم ً
ال لوظائف

يتعدّ ى بالتّضعيف إىل مفعولني))(((.

2.2قال تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
[سورة الكهف.]٦٦ :

السعود.35 /3 :
((( تفسري أيب ّ

وجيوز أن يكون مفعوالً به ،وتقديره اتّبعك
العلم الذي يتعدّ ى إىل مفعول واحد

((( التّبيان يف تفسري القرآن.59 /7 :

د.حممد هادي البعاج

ويبدو ّ
أن ﭽﮖﭼ حيتمل وجه ًا

إعراب ّي ًا آخر فض ً
ال عماّ تقدّ م وهو أن
ُي ْع َرب مفعوالً مطلق ًا لفعل حمذوف
السعود:
والتّقدير( :أرشد رشد ًا) ،قال أبو ّ

((ﭽﮖﭼ إصابة اخلري ...وهو

ﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ
ﰗ ﭼ [سورة اجلن.]٢٨ :

ٍ
ورد لفظ ﭽ ﰗ ﭼ حمتم ً
ألوجه
ال
ٍ
خمتلفة باختالف املعنى املطلوب،
إعراب ّي ٍة
ويمكن إمجاهلا بام يأيت:

مفعول ﭽﮓﭼ ومفعول ﭽ ﮕ ﭼ

 .أحيتمل أن املقصود :أحىص اهلل تعاىل
ٍ
ّ
معدود ممّا َص ُغ َر أو َكبرُ َ أو
كل يشء
خفي أو ظهر ،فيعرب (عدد ًا) حاالً

أعلم-جعل اآلية الكريمة مكتنزة عىل

.بحيتمل أن املعنى :أحىص اهلل تعاىل

حمذوف . ..وجيوز كونه علة لـ ﭽﮐﭼ
أو مصدر ًا بإضامر فعله))(((.

فتأخري لفظة ﭽﮖﭼ -واهلل

من ّ
(كل يشء).

ّ
كل يشء إحصا ًء أو عدّ ه عدّ ًا عىل

أربع دالالت جائزة ،وتغيرّ موقع هذه
اللفظة ال حي ّقق هذه املعاين ك ّلها ،بل قد

نحو دقيق وليس عىل نحو إمجايل،

املعاين ،فإذا قيل مثالً( :اتّبعك رشد ًا عىل

بمعنى (عدّ ) .جاء يف التّبيان(( :نصب

يسقط منها عىل األقل معنى من هذه
أن تع ّلمني ممّا ُع ِّل ْم َت) ،لتح ّقق معنى
املفعول ألجله ،يف حني يسقط معنى
املفعول به .وهذا إن ّ
دل عىل يشء فإنّام
ّ
يدل عىل د ّقة القرآن الكريم غري املتناهية
يف انتقاء اللفظ وحتديد املوقع األنسب له

داخل الترّ كيب ليعطي أقىص ما فيه من

داللة ممكنة.

3.3قال تعاىل :ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

السعود.234 /5 :
((( تفسري أيب ّ

ف ُي ْع َر ُب مفعوالً مطلق ًا؛ ّ
ألن (أحىص)

ﭽﰗ ﭼ حيتمل شيئني ،أحدمها:
ٍ
وأحىص ّ
يشء يف حال العدد،
كل
فيكون العدد بمعنى املعدود ،كام ُيقال:

للمنقوص نقص ،فال خيفى عليه يشء

من األشياء ،ال سقوط ورقة ،وال ح ّبة
يف ظلامت األرض .وال ّثاين :أن يكون

بمعنى املصدر ،وتقديره وأحىص ّ
كل
ٍ
يشء إحصا ًء))(((.
((( التّبيان يف تفسري القرآن.131 /10 :
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زادوا وجه ًا

وثمة مفسرِّ ون
ّ
إعراب ّي ًا ثالث ًا وهو أن يعرب متييز ًا محُ ّوالً
(((1

عن املفعول واألصل( :أحىص عد َد ّ
كل
ٍ
يشء) ،وقد سيق التّمييز إلزالة إهبام مجلة
كل ٍ
(أحىص ّ
يشء).

ويبدو يل -واهلل أعلم -أنّه عدل عن

املفعول ّية إىل التّمييز فقال( :أحىص ّ
كل
ٍ
يشء عدد ًا)؛ لقصد االتّساع واملبالغة
والشمول ،فمعنى( :أحىص عدد ّ
ّ
كل
ٍ
يشء) هو أن اهلل ّ
جل شأنه أحىص عدد
ما ُيعدُّ ممّا خلق فحسب ،أ ّما مع التّمييز
املنقول عن املفعول ّية ،أي (أحىص ّ
كل
ٍ
إن اهلل أحىص ّ
يشء عدد ًا) فاملعنىّ :
كل

ٍ
ٍ
معدود
يشء سواء أكان معدود ًا أم غري
كمياه البحار مثالً ،فإنّه سبحانه أحصاها
الرغم من استحالة ذلك عىل
وعدّ ها عىل ّ

قادرعىل ّ
كل
املخلوقات ك ّلها ،فإنّه تعاىل ٌ
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يشء .ونظري هذا يف القرآن الكريم قوله

تعاىل :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭼ[سورة
( ((1ظ :جممع البيان ،148 /10 :والتّسهيل
لعلوم التّنزيل ،155 /4 :وتفسري البحر
املحيط ،366 /10 :واللباب يف علوم
السعود:
الكتاب ،447 /19 :وتفسري أيب ّ
 ،48 /9وفتح القدير.313 /5 :

القمر ،]١٢ :فقد(( :أفا َد َّ
األرض
أن
َ

صارت عيون ًا ك ّلها َّ
وأن املا َء
قد كانت
ْ
ٍ
يفور من ّ
مكان منها ولو
كل
قد كان
ُ
ِ
ظاهره َ
ُ
فقيل :و َف َّجرنا
اللفظ عىل
جري
ُأ َ
ِ
َ
األرض أو العيون يف األرض ،مل
عيون
ُي ِفد ذلك ومل ّ
يدل عليه ولكان املفهو ُم منه
عيون متفر ٍ
ٍ
َّ
قة يف
فار من
ّ
أن املا َء قد كان َ
وتبجس من أماك َن منها))(.((1
األرض
َّ
فعىل

الرغم
ّ

من

إجياز

قوله

تعاىلﭽﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼَ ،ب ْيدَ ّ
أن
تش ّعب الوجوه اإلعراب ّية التي حتتملها
جعلها تنطوي عىل تعدّ د دال ّيل كبري،

ور ّبام ستنطوي يف قابل األ ّيام عىل تعدّ د
أكرب؛ وذلك لكون اآلية الكريمة مع ٍ
عدد

كبري من النّصوص القرآن ّية ذات دالالت
احتامل ّية وليست قطع ّية ،ممّا يعطي مساحة
توجهاهتم
أوسع للعلامء عىل تباين
ّ

العلم ّية يف اقتناص الدّ اللة املناسبة هلم.
ِ
ثاني ًا :تعدّ د الدّ ِ
الختالف
اللة
ُ
تع ّل ِق ِش ْب ِه اجلملة:

مل أجد فيام ا ّطلعت عليه من مصادر

تعريف ًا ملصطلح (التّع ّلق) يف كتب
( ((1دالئل اإلعجاز.93 :

د.حممد هادي البعاج

النّحويني القدماءَ ،ب ْيدَ ّ
أن ابن هشام

ٍ
شـيء الالم متع ّلقة؟.
بأي
قالُ (( :يقال ّ

فيه أحكام شبه اجلملة ،ومل يذكر من

املغفرة ملن اتّقى ،وهذا عىل تفسري ابن

أفرد له باب ًا يف كتابه (مغني اللبيب) ذكر

هذه األحكام سـوى التّع ّلق وما يرتبط

فاجلواب ،وفيه أجوبة يكون التّقدير:

مسعود.((1())...

واستعمل هذا املصطلح أيض ًا ابن

وجدت عند الدّ ارسني
به( .((1ولكنّي
ُ
ٍ
تعريف له،
املعارصين حماوالت لوضع

جنّي يف (املحتسب) ،من ذلك ما قاله

عرفه بقوله:
له أوىل هذه املحاوالت ،إذ َّ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ[سورة

ّ
ولعل الدّ كتور فخر الدّ ين قباوه كانت

((هو االرتباط املعنوي لشبه اجلملة
ومتسكها به ،كأنهَّ ا جزء منه،
باحلدث،
ّ
ال يظهر معناها إلاّ به ،وال يكتمل معناه

إلاّ هبا))( .((1ونستشف من تعريفه َّ
أن
التّع ّلق هو ارتباط ،وهذا االرتباط له

طرفان :شبه اجلملة ،واللفظة الدّ الة

عىل احلدث .ويبدو ّ
أول من استعمل
أن ّ
هذا املصطلح هو أبو جعفر النّحاس
يف كتابه إعراب القرآن ،ومن ذلك ما

قاله يف قوله تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦﭧﭼ[سورة البقرة .]٢٠٣ :إذ
( ((1ظ :مغني اللبيب.95 /2 :
( ((1إعراب اجلمل وأشباه اجلمل.273 :

يف قوله تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

النّور .]٣٣ :إذ قرأ ابن عباس وسعيد
ِ
ِ
ِ
ور
بن جبري( :م ْن َب ْعد إِك َْراه ِه َّن هل َّن َغ ُف ٌ
ِ
يم) فقال ابن جنّي(( :الالم يف «هل ّن»
َرح ٌ
ّ
وألن
متعلق بـ «غفور»؛ ألنهَّ ا أدنى إليها؛

«فعوالّ» أقعد يف التّعدّ ي مـن «فعيل»
فكأنَّه قالَّ :
فإن اهلل من بعد إكراهه َّن

غفور هل َّن .وجيوز أن تكون متع ّلقة بـ
ٌ

«رحيم».((1( ))...

خيص (شبه اجلملة) فإنهّ ا
أ ّما ما
ّ
اجلر مع
تطلق عىل ال ّظرف ،وحرف
ّ
املجرور( .((1ورشط (التّع ّلق) هو أن

( ((1إعراب القرآن ،أبو جعفر النّحاس/1 :
.299- 298
( ((1املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات
واإليضاح عنها.108 /2 :
( ((1ظ :مغني اللبيب ،95 /2 :ورشح ابن
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واجلار واملجرور تا َّمني،
جيعل ال ّظرف
ّ
للمتع َّلق به
أي إنهَّ ام يعطيان معنى مفيد ًا ُ

والعبارات القرآن ّية مشحون ًة بمعان

وقد يصلح شبه اجلملة ألن يرتبط

حرك ّي ًا متجدد الدّ اللة يستوعب األزمان

((فهناك تراكيب م ّطردة يصعب فيها

ّص وعظمة
يكشف عن إعجاز هذا الن ّ

عند ذكرمها يف الكالم.

نحوي يف الوقت نفسه،
بأكثر من عنرص
ّ

حتديد وجه معينّ يف تعليق شبه اجلملة،

من ذلك مث ً
ال قوله تعاىل :ﭽ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪﭼ[سورة
األعراف .]85 :يسبق إىل ّ
الذهن أن

اجلار واملجرور بصفة حمذوفة لـ
يتع ّلق
ّ
ﭽ ﯧﭼ ،لك ّن هذا ال يلغي احتامل
التّعليق بالفعل «جاء»))(.((1

وقد اختلف املفسرِّ ون كثري ًا يف حتديد

تع ّلق شبه اجلملة يف القرآن الكريم؛
وذلك إلمكان تع ّلقها بأكثر من عنرص
ّص ممّا
نحوي مع مواءمة ذلك لسياق الن ّ
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ّ
جل شأنه قصدها قصد ًا؛ لتكون األلفاظ

وسع الدّ اللة وعدّ دها .ويبدو يل ّ
أن هذه
ّ
املسألة مل ِ
تأت من اختالف فهم املفسرِّ ين
الساموي فحسب ،بل ّ
لعل املوىل
للن ّ
ّص ّ
عقيل ،134 /1 :وإعراب اجلمل وأشباه
اجلمل.271 :
( ((1أسباب التّعدّ د يف التّحليل النّحوي.115 :

نص ًا
متعدّ دة ،ممّا جيعل القرآن الكريم ّ

يصح العكس ،وهذا
ويفوقها وال
ّ
منشئه ،وعدم القدرة عىل جماراته ألبتة،

وال س ّيام يف كيفية انتقاء املفردات
وطريقة صياغة الترّ اكيب والعبارات.

وقد وقف ّ
ويس عند
الشيخ ال ّط ّ
اجلار
احتامل تعدّ د التّع ّلق ،سوا ًء تع ّلق
ّ

واملجرور أم تع ّلق ال ّظرف ،وفيام يأيت

توضيح ذلك:

اجلار واملجرور:
القسم األولّ :

1.1قال تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﭼ[سورة
املائدة.]٤٤ :

يذهب طائفة من املفسرِّ ين

(((1

( ((1ظ :جممع البيان ،355 /3 :والتّفسري
البيضاوي/2 :
الكبري ،4 /12 :وتفسري
ّ

د.حممد هادي البعاج

ويس إىل ّ
ومنهم ّ
اجلار
أن
ّ
الشيخ ال ّط ّ
واملجرور (للذين) ،إ ّما أن يكون

ونور للذين هادوا ،فعوض ًا عن التّكرار

اآلية ،واملعنى :إ نّا أنزلنا التّوراة للذين

ّص ومتاسكه ،جاءت اآلية
مع بالغة الن ّ

متع ّلق ًا بالفعل ﭽﮈﭼ ،واملعنى:

لتحتمل الدّ الالت املذكورة ك ّلها من

متع ّلق ًا بالفعل ﭽﮂﭼ يف بداية

هادوا حيكم هبا النّبيون ،أو يكون

بالتّوراة للذين هادوا ،ويف التّوراة هدى
وإطالة الكالم الذي قد يتناىف أحيان ًا

املباركة عىل هذا النّحو من التّأليف

حيكم النّب ّيون بالتّوراة للذين هادوا.

دون إرباك يف النّظم أو إخالل يف املعنى.

ﮎﭼالعامل يف «الذين» أحد شيئني:

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

جاء يف التّبيان(( :وقوله :ﭽ ﮍ

الز ّجاج
أحدمها ﭽﮈﭼ يف قول ّ

عيل ومجاعة من أهل التّأويل.
وأيب ّ
وال ّثاين :قال قوم العامل ﭽ ﮂﭼ

كأ نّه قال أنزلناها للذين هادوا))(.((1

رجحه جمموعة
وهناك وجه آخر ّ

من املفسرِّ ين

(((2

اجلار
وهو أن يكون
ّ

واملجرور متع ّلق ًا بـ (هدى ونور) واملعنى:
يف التّوراة هدى ونور للذين هادوا.

ويبدو يل ّ
أن هذه املعاين مبتغاة

مجيع ًا؛ فاملوىل ّ
جل شأنه أنزل التّوراة
للذين

هادوا،

واألنبياء

حيكمون

 ،328وتفسري السرّ اج املنري.377 /1 :
( ((1التّبيان يف تفسري القرآن.492 /3 :
السعود ،41 /3 :والبحر
( ((2ظ :تفسري أيب ّ
املديد ،180 /2 :وروح املعاين.143 /6 :

2.2قال تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﭼ [سورة القصص.]٣٥ :

حتتمل اآلية املباركة معاين عديدة

بحسب تع ّلق شبه اجلملة ﭽ ﯻﭼ،
وقد ذكر ّ
ويس ثالثة معان:
الشيخ ال ّط ّ

اجلار واملجرور بـالفعل
 .أأن يتع ّلق
ّ
ﭽﯴﭼ ،أي :ونجعل لكام

سلطان ًا بآياتنا فال يصلون إليكام.

.بأن يكونا متع ّلقني بـ ﭽﯿﭼ،
واملعنى :بآياتنا أنتام ومن تبعكام

الغالبون.

 .جتع ّلقهام بـ ﭽ ﯷ ﯸ ﭼ ،واملعنى:
فال يصلون إليكام بآياتنا ،أي بسبب

آياتنا.
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ورد يف التّبيان ّ
أن معنى قوله

ﭽﯻﭼ(( :أي بحججنا وبراهيننا
ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ من بني إرسائيل
وغريهم ﭽﯿﭼ لفرعون ،فعىل

هذا يكون ﭽﯼﭼمبتدأ ،ﭽﯽ

األلويس كذلك:
السعود ووافقه
أبو ّ
ّ
((بـ ﭽ ﯻ ﭼمتعلق بمحذوف قد

صرُ ِّ ح به يف مواضع أخرى أي «اذهبا
بآياتنا»))(.((2

ﯾﭼ عطف ًا عليه و ﭽﯿﭼ

ثانيهام :تع ّلقهام بقسم حمذوف

ﭽﯿﭼ .وعىل الوجه اآلخر يكون

خمرشي(( :وجيوز ّ
أن يكون قس ًام
الز
ّ
ّ

خربه ﭽﯻ ﭼ

متع ّلق بقوله

ﭽ ﯻ ﭼ متع ّلق ًا بقوله :ﭽ ﯴ

ﯵ ﯶ  .. .ﯻﭼ قال

جوابه ﭽﯷ ﯸ ﭼمتقدّ م عليه .قال
جوابه ﭽ ﯷ ﯸ ﭼمقدّ م ًا عليه أو

من لغو القسم)) ( ،((2ويقصد بـ (لغو

الز ّجاج :جيوز أن يكون ﭽ ﯻ ﭼ
ّ

القسم) عىل حدّ قول صاحب الدّ ّر
َّ
وح ِّق
((أن جوا َبه
املصون:
ٌ
حمذوف أيَ :
آياتِنَا ل َت ْغ ُلب َّن))(.((2

حمتمل)) اعرتاف رصيح بالتّعدّ د الدّ ال ّيل

تعسف واضح وتك ّلف بينّ  ،إذ ال
فيهام ّ
مسوغ لتقدير لفظ حمذوف ما دام ال ّظاهر

متع ّلق ًا بقوله ﭽ ﯷ ﯸﯹﯺﭼ بآياتنا
ٌ
وحججناّ ،
حمتمل))( .((2وجيد
وكل ذلك

ّ
الباحث ّ
((كل ذلك
ويس:
أن قول ال ّط ّ
اموي.
الس ّ
الذي ينطوي عليه هذا الن ّ
ّص ّ

وقد زاد بعض املفسرِّ ين داللتني
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ﯫﭼ[سورة ّ
الشعراء .]١٥ :قال

أخريني عالوة عىل ما جاء يف التّبيان،
اجلار واملجرور
إحدامها :أن يتع ّلق
ّ
بمحذوف والتّقدير :اذهبا بآياتنا،

وقد

صرُ ِّ ح

باملحذوف

يف

قوله

تعاىلﭽ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
( ((2التّبيان يف تفسري القرآن.116 /8 :

ويخُ ال للباحث ّ
أن هاتني الدّ اللتني

جييز احلمل عليه ،فهذا النوع من التّقدير

ٌ
ّص وخروج عن املعنى الذي
((عبث بالن ّ
ُأريد به ،وهو بعد ذلك ك ّله تضييع لفن ّية
السعود ،13 /7 :وروح املعاين:
( ((2تفسري أيب ّ
.78 /20
(ّ ((2
الكشاف.415 /3 :
( ((2الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون/8 :
.678
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األسلوب))( .((2وانطالق ًا من هذا أرى

اجلار واملجرور
ﭽﭵﭼ ثم وصل
ّ

الصواب ،عىل خالف الدّ الالت التي
ّ

وقد أشار ّ
ويس إىل هاتني
الشيخ ال ّط ّ

أن هذين الوجهني الدّ الليني جيافيان

ويس.
ذكرها ال ّط ّ

3.3قال تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻ

بالفعل.

الدّ اللتني قائالً(( :وقولهﭽ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮂ ﮃﭼ،

لآلية الكريمة داللتان منفصلتان

عم فرعون ،فعىل
كان القائل ابن ّ

ﮃﭼ [سورة غافر.]٢٨ :

اجلار
يمكن أن تفهام من اختالف تع ّلق
ّ
واملجرور ﭽﭶ ﭷ ﭸﭼ ،مها:

يعني

احلجج

السدي
الواضحة من ربكم ،قال
ّ

هذا يكون قولهﭽﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﭼ[سورة غافر.]٤٦ :

 .أقال ٌ
رجل مؤمن ينتمي بنسبه إىل آل

خمصص ًا ،وقال غريه كان املؤمن إرسائيل ّي ًا
ّ

وعن النّاس مجيع ًا .وعىل هذه

يكون الوقف عند قوله ﭽ ﭳ

فرعون ،يكتم إيامنه عن آل فرعون
الدّ اللة يكون شبه اجلملة ﭽ ﭶ ﭷ

يكتم إيامنه عن آل فرعون ،فعىل هذا

ﭴ ﭵﭼويكون قوله ﭽ ﭶ ﭷ

ﭸﭼ متع ّلق ًا بـ ﭽﭵﭼ،

ﭸﭼ متع ّلق ًا بقوله ﭽﭹﭼ،

.بقال رجل مؤم ٌن يكتم إيامنه عن

وقيل ّ
إن االحتامل ال ّثاين ،أي يكتم

املؤمنني .وتأسيس ًا عىل هذه الدّ اللة

كتمت
(كتم) يتعدّ ى بنفسه ،فال يقال:
ُ

وتكون القراءة بالوصل بينهام.

آل فرعون فقط ،وال يكتمه عن

ّ
فإن شبه اجلملة يتع ّلق بالفعل املضارع

(يكتم) ،وتكون القراءة بالوقف عىل
( ((2نحو القرآن.26 :

أي يكتم إيامنه من آل فرعون))(.((2

إيامنه من آل فرعون غري جائز؛ ّ
ألن الفعل

من فالن كذا إنّام يقال كتمته كذا(.((2

( ((2التّبيان يف تفسري القرآن.58 /9 :
( ((2ظ :التّفسري الكبري.50 /27 :
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وجواب ذلك ّ
أن الفعل (كتم) يتعدّ ى

األلويس
من بطشهم وفتكهم به ،قال
ّ
ف بأنه ((من آل فرعون باعتبار
َو ُو ِص َ

األمر) وجيوز زيادة حرف
نحو (كتمتُه
َ

وم ّلتهم تق ّية وخوف ًا ،ويقال نحو هذا يف

(كتمت
بنفسه إىل مفعول به واحد نحو:
ُ

األمر) ،ويتعدّ ى أيض ًا إىل مفعولني
َ

األول ،جاء يف
اجلر (من) يف املفعول ّ
ّ
املصباح املنري(( :يتَعدَّ ى إلىَ م ْف ُعو َلني

األول
َوجيوز زياد ُة «م ْن» يف المْفعول
ّ
َفيقال «كَتمت من ٍ
زيد الحْ َ
ديث» م ْثل
ْ
«ب ْعت ُه الدَّ َار» و«ب ْع ُت منْ ُه الدَّ َار» ومنه
عنْد ب ْع ِ
ضهم ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼوهو عىل
صل َي ْكتُم من ِ
ال َّت ْق ِديم َوالت َّْأ ِخري والأْ َ ُ
آل
ُ
وه َذا ا ْل َق ِائ ُل ي ُق ُ
ول َل ْي َس
عو َن إيماَ ن ُه َ
ْفر ْ
الر ُج ُل ِمن ُْه ْم))(.((2
ّ
ومع وجاهة ما جاء يف تفسري

الرجل
ويس ،حيسب الباحث أن ّ
ال ّط ّ
عم فرعون أم مل
املؤمن سواء أكان ابن ّ
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يكنّ ،
فإن وصفه بكونه من آل فرعون
ليس عىل أساس النّسب وصلة القربى
وإنّام عىل أساس دخوله يف زمرهتم

وتظاهره بأنّه عىل دينهم تق ّي ًة وخوف ًا
( ((2املصباح املنري يف غريب ال�ّش�رّ ح الكبري:
.88 /2

دخوله يف زمرهتم وإظهار أنّه عىل دينهم
اإلضافة يف مؤمن آل فرعون الواقع يف

عدّ ة أخبار))( .((2وباعتامد ذلك يتّضح

ﭸﭼيصح
أن ال ّظرف ﭽ ﭶ ﭷ
ّ

أن يكون متع ّلق ًا بـ (مؤمن ،ويكتم) يف آن
واحد ،وداللة ذلك :قال رجل مؤمن من

آل فرعون يكتم إيامنه عن آل فرعون.

ويظهر ّ
أن توسيط ال ّظرف بني طرفني

صاحلني للتع ّلق جيعل القارئ يعتقد أنّه
قد أفاد ّ
الصحيحة
كل هذه الدّ الالت ّ
الرغم من ّ
أن الترّ كيب واحد
اجلائزة ،عىل ّ

مل يتعدّ د ،واهلل أعلم بمراده.

القسم ال ّثاين :تع ّل ُق ال ّظرف:

1.1قال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭼ [سورة آل عمران.]٣٠ :

ويس ّ
يرى ّ
أن اآلية املباركة
الشيخ ال ّط ّ
( ((2روح املعاين.63 /24 :

د.حممد هادي البعاج

تتسع لثالث دالالت متباينة بحسب

قال ّ
ويس(( :قيل يف
الشيخ ال ّط ّ
انتصاب ﭽ ﭑ ﭼ ثالثة أوجه ،أحدمها:

 .أأن يتع ّلق بـ ﭽ ﭦ ﭼ

أي حيذركم نفسه يوم جتد .ال ّثاين :بـ

الزمان ﭽ ﭑ ﭼ ،فهو حيتمل
تع ّلق ظرف ّ
ما يأيت:

أنّه منصوب بـ ﭽ ﭦ ﭧ ﭼ

والقصدّ :
حيذركم اهلل نفسه يوم جتد

ﭽﯹ ﭼوتقديره وإىل اهلل املصري يوم

سوء.

وزاد بعض املفسرِّ ين وجهني آخرين،
أوهلام أن يتع ّلق بالفعل ﭽﭞﭼ ،أي تو ّد

ّ
كل نفس ما عملت من خري ومن

.بأن يتع ّلق بـ (املصري) يف قوله تعاىل:
ﭽ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ

جتد .الثالث :اذكر يوم جتد))(.((3

ّ
كل نفس يو َم القيامة لو ّ
أن بينها وبني ما

عمران:

عملت من سوء أمد ًا بعيد ًا .وثانيهام

املوجودات يو َم جتدُ ّ
كل نفس ما

تعاىل :ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﯹ ﭼ[سورة

آل

 ،]٢٨واملعنى :إىل اهلل مصري ّ
كل

عملت من خري ومن سوء.

أن يكون متع ّلق ًا بـ ﭽﰒ ﭼ يف قوله
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

 .جأن يتع ّلق بفعل حمذوف تقديره

ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﭼ

أي اذكر يوم جتد ّ
كل نفس عملها.

يف ذلك اليوم الذي جتد ّ
كل نفس ما

(اذكر) فيعرب مفعوالً به ال ظرف ًا،
ربي
وعلة هذا التّقدير عىل رأي ال ّط ّ

هو ّ
أن ((القرآن إنّام نزل لألمر
والذكر كأنّه قيل هلم اذكروا كذا

وكذا؛ ألنّه يف القرآن يف غري موضع
واتقوا يوم كذا وحني كذا)) (.((3

( ((3جامع البيان عن تأويل آي القرآن/3 :
.231

[سورة آل عمران .]29 :أي هو قدير
عملت من خري أو رشُ ،
ص هذا
وخ ّ

اليوم بالذكر تفضي ً
ال وتعظي ًام لشأنه وإن
كان غريه من األيام بمنزلته يف قدرة اهلل

ازي(( :ذكروا يف العامل
الر ّ
تعاىل ،قال ّ
األول قال ابن
يف قوله ﭽﭑﭼوجوه ًاّ ،

األنباري اليوم متع ّلق بـ ﭽ ﯹﭼ،
ّ

( ((3التّبيان يف تفسري القرآن.430 /2 :
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والتّقدير :وإىل اهلل املصري يوم جتد.

عليها ك ّلها؛ فاهلل ّ
حيذرنا نفسه يوم جتد

السابقة ،كأنّه قال
ﯴ ﯵﭼيف اآلية ّ

كل نفس ما عملت ،واهلل عىل ِّ
جتد ُّ
كل

الثالث العامل فيه قولهﭽﰎ ﰏ

وتو ّد ُّ
كل نفس يوم جتد ما عملت من

ال ّثاين العامل فيه قوله ﭽﯳ

وحيذركم اهلل نفسه يف ذلك اليوم.

يشء قدير يوم جتد ُّ
كل نفس ما عملت،

ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ[سورة آل عمران:

خري حمرض ًا وما عملت من سوء لو أن

ّ
كل نفس ما عملت من خري حمرض ًا،

فام قيل من وجوه يف اختالف تع ّلق
ف عن تعدّ ٍد يف داللة
شبه اجلملة ك ََش َ

 ،]٢٩أي قدير يف ذلك اليوم الذي جتد
وخص هذا اليوم ّ
بالذكر وإن كان غريه
ّ
من األيام بمنزلته يف قدرة اهلل تعاىل

تفضي ً
ال له لعظم شأنه كقوله :ﭽﭞ

الرابع
ﭟ ﭠﭼ[سورة الفاحتةّ .]٤ :
ّ
أن العامل فيه قوله ﭽﭑﭼواملعنى:

بينها وبينه أمد ًا بعيد ًا.

وتنو ٍع يف فهمها ،واهلل أعلم.
اآلية ّ

2.2قال تعاىل :ﭽﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽﭼ[سورة املائدة.]٢٦ :

تو ّد ّ
كل نفس كذا وكذا يف ذلك

يذهب مجع من املفسرِّ ين
ويس إىل ّ
ّ
الزمان
أن ظرف ّ
الشيخ ال ّط ّ

نفس)) (.((3

ﭽﭴ ﭼ ،واملعنى حتريم دخول

اليوم .اخلامس جيوز أن يكون منتصب ًا

بمضمر والتّقدير :واذكر يوم جتد ّ
كل
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ُّ
كل نفس ما عملت ،وإليه املصري يوم

(((3

ومنهم

ﭽﭷﭼأ ّما أن يكون متع ّلق ًا بـ

وأحسب ّ
أن تقدير فعل األمر

األرض املقدّ سة عليهم أربعني سنة

خري من التّقدير ،وال س ّيام مع وجود

ﭽ ﭷﭼ متع ّلق ًا بـ ﭽﭺﭼ

(اذكر) ليس صائب ًا؛ ّ
ألن عدم التّقدير
أربعة وجوه دالل ّية سائغة يمكن احلمل
عىل أي واحد منها ،بل وجيوز احلمل

( ((3التّفسري الكبري.14 /8 :

فقط ،ويكون التّي ُه أزل ّي ًا ،أو يكون

فيصبح التّحريم أبدي ًا والتّيه مؤقتا

السعود ،25 /3 :والسرّ اج
( ((3ظ :تفسري أيب ّ
املنري ،367 /1 :وروح املعاين.109 /6 :
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بأربعني سنة ،جاء يف التّبيان(( :وقوله:

فقد يكون املقصو ُد تأبِيد التّحريم

الربيع بـﭽﭴﭼ
أحدمها :عىل قول ّ
حرمها عليهم أربعني سنة .وال ّثاين:
ّ

التّحريم وتأبِ ْيد التّيه ،وحيتمل أن يكون

ﭽ ﭷ ﭸﭼ ،نصبه حيتمل أمرين:

ﭽﭺﭼ عىل

قول

احلسن

وقتادة ،ألنهّ ام قاال :إنّه ما دخلها أحد

منهم)) (.((3

ويبدو ّ
أن وجه ًا آخر حتتمله اآلية

الزمان
املباركة ،وهو أن يجُ َع َل ظرف ّ
(حمرمة) وبـ (يتيهون)
(أربعني) متع ّلق ًا بـ ّ
يف آن واحد ،فيكون التّحريم والتّيه

مقيدين بأربعني سنة ،وليس أحدمها مؤ ّبد ًا
عدي
الس ّ
الرمحن ّ
واآلخر مؤقت ًا ،قال عبد ّ

(ت 1376هـ) يف تفسريه(( :ﭽﭲ

وتقييد التّيه ،أو العكس ،أي تقييد
التّحريم والتّيه مؤ ّقتني مع ًا ،وبذلك

تضمنت اآلية الشرّ يفة ثالث دالالت
ّ
توسع يف
حمتم َلة واللفظ واحد ،وهذا ّ
َ
املعنى ،جعل مجهور املفسرِّ ين ومنهم
ويس ال يطمئنون إىل داللة
أبو جعفر ال ّط ّ
واحدة فحسب ،وجييزون أكثر من احتامل

دال ّيل يف الوقت نفسه.

ثالث ًا :

الختالف ِ
ِ
تعدّ د الدّ ِ
الضمري:
اللة
عود ّ
ُ

ٍّ
لكل من املتك ّلم واملخا َطب والغائب

مذكره ومؤنثه ومفرده ومثناه وجمموعه

نحرم
ﭻ ﭼﭽﭼأي أن من عقوبتهم أن ّ

ضمري مت ٌ
ّصل ومنفصل يف أحوال
ٌ
اجلر فإنّه ال
اإلعراب ،ما خال حال
ّ

اهلل هلا مدة أربعني سنة وتلك املدة أيض ًا

وممّا تقدّ م يتّضح ّ
أن النّحويني ُعنوا

ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
عليهم دخول هذه القرية التي كتبهم
يتيهون يف األرض ال هيتدون إىل طريق

وال يبقون مطمئنني))(.((3

( ((3التّبيان يف تفسري القرآن.460 /3 :
الرمحن يف تفسري كالم
( ((3تيسري الكريم ّ
املنان.228 :

منفصل هلا(.((3

الضمري عناية كبرية ،وهذا إن
بدراسة ّ

دل عىل يشء فإنّام ّ
ّ
يدل عىل أمهيته يف فهم
ّص؛
الكالم ومعرفة الدّ اللة احلقيق ّية للن ّ

ّ
ألن عدم معرفة العنرص النّحوي الذي
املفصل يف صنعة األعراب.166 :
( ((3ظّ :
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الضمري ،يؤدي من دون أدنى
يعود عليه ّ

شك إىل فهم خاطئ للمعنى ،ور ّبام إىل

نسف املعنى كل ّي ًا.

ومل تقترص هذه العناية عىل النّحويني

فحسب ،بل نجد املفسرِّ ين كذلك قد

انشغلوا يف تفاسريهم بالوقوف عىل
الضامئر ،وبيان احتامل عودها عىل أكثر
ّ
من مرجع ،وما لذلك من أثر يف حتديد

الدّ اللة القرآن ّية.

يرى ّ
ويس وشايعه طائفة
الشيخ ال ّط ّ
كبرية من املفسرِّ ين(ّ ((3
الضمري
أن رجوع ّ
حيتمل اآليت:

 .أقد يكون راجع ًا إىل قبلة بيت املقدّ س
نفسها ،أي وإن كانت القبل ُة لكبري ًة

إلاّ عىل الذين هدى اهلل.

.بحيتمل رجوعه إىل حتويل القبلة من
املرشفة،
بيت املقدّ س إىل الكعبة
ّ

ّ
ويس حاله يف هذا حال
والشيخ ال ّط ّ
بالضامئر،
باقي املفسرِّ ينُ ،عني أيض ًا
ّ

إلاّ عىل الذين هدى اهلل.

القرآن) عن احتامالت تعدّ د عودها،

الصالة لكبرية إلاّ عىل الذين
كانت ّ

ف يف تفسريه (التّبيان يف تفسري
وك ََش َ

واالتّساع الدّ ال ّيل املرتتّب عىل أثره .وفيام
توضح ذلك:
يأيت أمثل ٌة ّ

1.1قال

تعاىل:

ﭽﭷﭸﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
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قوله تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉﭼ ،إذ

واملعنى وإن كانت التّحويلة لكبري ًة

الصالة ،أي وإن
 .ججيوز عوده عىل ّ
فالصالة وإن مل ِ
جير هلا
هدى اهلل.
ّ
السياق ّ
ّص ،إال ّ
يدل
ذكر يف الن ّ
أن ّ
عليها؛ ّ
ألن اآلية تتحدث عن القبلة،
صحة
واستقبال القبلة أحد رشوط
ّ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ

الصالة فض ً
الصالة
ال عن تقدّ م ذكر ّ
ّ

ﮎﮏﭼ[سورة البقرة.]١٤٣ :

قال تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
تعدّ دت وجوه داللة هذه اآلية

الضمري
الشرّ يفة بنا ًء عىل تباين عود ّ

املسترت بعد الفعل النّاقص (كانت) يف

يف موضع سابق من سورة البقرة،

املحرر الوجيز ،220 /1 :وجممع
( ((3ظ:
َّ
البيان ،389 /1 :فقه القرآن،108 /1 :
والنّكت والعيون.201 /1 :

د.حممد هادي البعاج

ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ

ّ
ألن اهلل
ّص-رجوعه إىل التّولية؛
الن ّ

((والضمري
ويس:
ّ
جاء يف تفسري ال ّط ّ
يف قوله ﭽ ﮇ ﮈ ﮉﭼ حيتمل

ﭜﭝﭼ [سورة البقرة ،]١٤٢ :ثم قال

عطف ًا عىل هذا ﭽ ﮇ ﮈ ﮉﮏﭼأي

قول ابن عامر .و«التّحويلة» عىل قول

ﭗﭼ ّ
يدل عىل التّولية))(.((4

[سورة البقرة.]٤٥ :

رجوعه إىل ثالثة أشياء« :القبلة» عىل

ابن عباس ،وجماهد ،وقتادة .وهو
األقوى؛ ّ
ألن القوم َث ُقل عليهم التّحويل
ال نفس القبلة .وعىل قول ابن زيد

«الصالة»))(.((3
ّ

تعاىل(( :قال ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ّ
ألن قوله ﭽ ﭖ
وإن كانت التّولية؛

األلويس إىل ّ
أن تأنيث
وذهب
ّ
الرد
ّ
الضمري جاء للداللة عىل أن هذا ّ
خمتص
والتّحويل وقع مرة واحدة وأنّه
ٌّ

بالنّبي األكرم.)((4(

ّ
–أن القرآن
وأحسب –واهلل أعلم

واحتمل بعض املفسرِّ ين أن يكون
الضمري عائد ًا عىل اجلعلة املدلول عليها
ّ

الكريم أراد ّ
كل الوجوه الدّ الل ّية

ّحول عنها ثم
الردة إىل الكعبة ،بعد الت ّ
ّ

اآلخر ،ومل يكن املراد وجه ًا واحد ًا،

يف بداية اآلية ﭽ ﭷ ﭸ ﭹﭼ ،أو

((والضمري
السعود:
ّ
الردة إليها ،قال أبو ّ
ّ
الذي هو (اسم كان) راجع إىل ما ّ
دل

عليه قوله تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ،من اجلعلة أو التّولية

الردة أو القبلة))(،((3
أو التّحويلة أو ّ
وأجازوا أيض ًا –كام هو واضح من
( ((3التّبيان يف تفسري القرآن.12 /2 :
السعود .173 /1 :ظ :تفسري
( ((3تفسري أيب ّ
البيضاوي.419 /1 :
ّ

املذكورة؛ الرتباط بعضها ببعضها
كالقبلة أو التّحويلة مثالً ،إذ ليس من
العسري عىل اهلل تعاىل أن حيدّ د مرجع
الضمري ،من دون أن يدع أذهان بني
ّ

البرش جتول بحث ًا عنه وطلب ًا ملعرفته،
ِ
غري املهتدين كبرُ عليهم أمر
فهؤالء ُ
والردة
القبلة والتّحويلة واجلعلة
ّ
والصالة ،لذا جاءت العبارة القرآن ّية
ّ

( ((4التّفسري الكبري.96 /4 :
( ((4ظ :روح املعاين.6 /2 :
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الضمري؛ لتتسع
عىل هذا النّحو من عود ّ

ويس(( :ﭽ ﭔ ﭕﭼ
قال ال ّط ّ
السحاب،
فاهلاء جيوز أن يكون كناي ًة عن ّ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭼ

إذا كان كذلك كان غري ممطر ،وحيتمل

تشتمل هذه اآلية الكريمة عىل ثالث

الضمري
وثمة احتامل ثالث ملرجع ّ
ّ
الر يح؛ أل نّه
هو أن يكون عائد ًا عىل ّ

وقد ذكر صاحب التّبيان داللتني منها،

املجازي  ،قال القرطبي(( :قوله تعاىل:
ّ

ّ
لكل ما تقدّ م من معان.

2.2قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
الروم.]٥١ :
[سورة ّ

دالالت متباينة ،يمكن أن ت ُْستَنبط من
خالل عود الضمري املتّصل بـ ﭽﭔﭼ،

مها:

الزرع))(.((4
أن يكون راجع ًا إىل ّ

جيوز التّذكري والتّأنيث يف املؤنث

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ يعني

السحاب
 .أيمكن أن يكون كناية عن ّ

حممد
والر يح جيوز تذكريه ،قال ّ
الر يح ّ
ّ
بن يزيد ال يمتنع تذكري ّ
كل مؤنث

لظ ّلوا من بعده يكفرون؛ وذلك ّ
ألن

وشبهه)) ( ،((4وعىل هذا االحتامل

السياق ،والتّقدير :ولئن
املفهوم من ّ
مصفر ًا
السحاب
ّ
أرسلنا رحي ًا فرأوا ّ

حقيقي نحو :أعجبني الدّ ار
غري
ّ

مصفر ًا مل يمطر،
السحاب إذا كان
ّ
ّ

تكون اهلاء راجعة عىل مذكور يف

السوداء التي
السحابة ّ
عىل خالف ّ

تكون مثقلة باألمطار.
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مصفر ًا؛ ألنّه
السحاب
ّ
وتقديره :فرأوا ّ

الزرع؛ لكونه األثر
.بحيتمل عوده عىل ّ
الريح ،واملعنى:
النّاتج عن إرسال ّ
اصفر
الزرع
ولئن أرسلنا رحي ًا فرأوا ّ
ّ
به لظ ّلوا من بعده يكفرون ،فاصفرار
الزرع بعد االخرضار ٌ
دليل عىل يبسه
ّ

وموته.

الكالم ،واملقصود :ولئن أرسلنا رحي ًا

مصفر ًا لظ ّلوا من بعده
الر يح
ّ
فرأوا ّ
فالر ياح ((ال ّطبيع ّية عاد ًة ال
يكفرون؛ ّ
لون فيها -فهي عديمة اللون -إ لاّ ّ
أن

مصفر ةٌ ،فهي
هتب وهي
الر ياح التّي ّ
ّ
ّ
ٍ
وهجري  ،ويف كثري من
ريح سمو ٍم
ُ
( ((4التّبيان يف تفسري القرآن.200 /8 :
( ((4اجلامع ألحكام القرآن.45 /14 :
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األحيان حتمل معها الغبار)) (.((4

السياق ّية لكالم يصدر
قائلها؛ فاملعاين ّ

ويبدو واهلل أعلم ّ
أن الوجوه

عن املالئكة مث ً
ال ختتلف عن تلك التي

تُراد جمتمع ًة مع ًا ،ويكون هذا احتام الً

السياق ّية لكالم اهلل تعاىل
وكذلك املعاين ّ
ٍ
صادر عن اإلنسان،
تغاير معاين كال ٍم

املتقدّ مة قد ُيراد ّ
كل منها منفرد ًا  ،وقد

رابع ًا  ،واملعنى(( :فرأوا األثر [أي

السعري)) (،((4
تصدر عن أصحاب ّ

الز رع بعد
الز رع]
مصفر ًا واصفرار ّ
ّ
ّ
اخرضاره ّ
السحاب
يدل عىل يبسه وكذا ّ

من اختالف املتك ّلم.

(((4
فالر يح إذا كانت
أنهّ ا ال تلقح)) ؛ ّ

موضح ًا ما يسفر عنها
عند هذه ال ّظاهرة ّ

ّ
والر يح عىل
يدل عىل أ نّه ال يمطر
ّ

السحاب
مصفر ة فإ نهّ ا ال تلقح ،وكذا ّ
ّ
مصفر ًا فإ نّه ال يمطر ،ونتيجة
إذا كان
ّ
الزرع بعد
هلذين االصفرارين
يصفر ّ
ّ

اخرضاره.

رابع ًا:

تعدّ د الدّ اللة الختالف املتك ّلم:

كثري من
ورد يف كتاب اهلل العزيز ٌ
اآليات القرآن ّية التي حيتمل سياقها
اإلسناد إىل أكثر من متك ّلم يف الوقت
أن العبارة ّ
عينه(( ،ومعلوم ّ
تدل عىل
ٍ
ٍ
ومعان ضمن ّية ختتلف باختالف
إحياءات

( ((4األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل/10 :
.195
( ((4اجلامع ألحكام القرآن.45 /14 :

وبذلك تتعدّ د الدّ اللة وتتّسع انطالق ًا
وقد وقف ّ
ويس يف تفسريه
الشيخ ال ّط ّ

من تباين يف الفهم وتنّوع يف الدّ اللة،
توضح ذلك:
وفيام يأيت أمثلة ّ

1.1قال تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰃﰄﰅﰆ
ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ
ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭼ[سورة يوسف:
.]53-51

جيوز يف قوله تعاىل :ﭽ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﭼوجهان دالل ّيان عىل رأي
( ((4اتساع الدّ اللة يف اخلطاب القرآين.161 :
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صاحب التّبيان ومجهور املفسرِّ ين(،((4

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ[سورة

 .أيمكن أن يكون هذا من كالم يوسف

((اختلفوا يف َمن هذا الكالم حكاية

السابقة :ﭽﯸ
العزيز يف اآلية ّ

والضحاك :إنّه من
وجماهد وقتادة
ّ

مها:

تم كال ُم زوجة
ّ
الصديق بعد أن َّ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

عنه؟ .فقال أكثر املفسرِّ ين كاحلسن
قول يوسف «ذلك» يعني ذلك

ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ ،عندها قال

الرسول ليعلم
األمر من فعيل من ر ّد ّ

به من ر ّدي لرسول امللك إليه ،كي

اجلبائي والبلخي :إنّه من قول املرأة،

يوسف :ذلك الفعل الذي قمت
ُ
امللك عن شأن النّسوة اللوايت
يسأل

ق ّط ْع َن أيديهَ ن ،ليعلم العزيز أنيّ مل

أخنه يف غيبته.

العزيز أنيّ مل أخنه بالغيب ...وقال
واملعنى ّ
إن اعرتايف عىل نفيس بذلك

ليعلم يوسف أنيّ مل أخنه بالغيب؛
ّ
ألن العزيز سأهلا ومل يكن يوسف

تتمة كالم امرأة
.بوقد يكون هذا من ّ

حارض ًا وكال األمرين جائزان))(.((4

بصدق يوسف وبراءته ،ع ّللت

ّ
أن قولهﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ من

العزيز بعد أن اعرتفت بذنبها وأقرت

اعرتافها بقوهلا :ليعلم يوسف أنيّ مل

أخنه بإحالة التّهمة عليه وهو غائب
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ويس:
يوسف .]٢٥ :قال ال ّط ّ

كام فعلت ذلك يف حضوره ،عندما
َق َذ َفتْه يف قوله تعاىل عىل لساهنا:

ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

( ((4ظ :التّفسري الكبري ،123 /18 :واجلامع
ألحكام ال��ق��رآن ،209 /9 :والتّسهيل
لعلوم التّنزيل ،121 /2 :واألصفى يف
تفسري القرآن.575 /1 :

فإن قال ٌ
قائل ّ
السياق يوحي إىل
إن ّ

حديث امرأة العزيز؛ ألنّه متّصل بام

ب
تقدّ م من كالمها ،فكيف جاز أن ُين َْس َ
إىل يوسف؟ .وجواب ذلك ّ
أن كالم

ّ
الشخص أحيان ًا قد يوصل بكالم غريه
ٍ
ٍ
واحد إلاّ
شخص
حتى يبدو كأنّه كالم

أنّه صادر عن شخصني ،وهذا جائز يف
الفراء(( :ور ّبام ُوصل
لغة العرب ،يقول ّ

( ((4التّبيان يف تفسري القرآن.140 /6 :

د.حممد هادي البعاج

ٍ
الكال ُم بالكالم ،حتى كأنّه ُ
واحد
قول

نفسها خيانة يوسف يف غيبته ،فقالت:

كثرية يف القرآن الكريم ،كقوله تعاىل:

االختصار موجود يف كتاب اهلل ،ونحو

وهو كالم اثنني))( ،((4ونظائر هذا
ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ .ومثل هذا
ذلك قوله تعاىل :ﭽﭕ ﭖ ﭗ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ[سورة النّمل:

ﭘ ﭙﭼ[سورة التّوبة .]٦٢ :فلماّ كان

يف اآلية نفسهاﭽ ﯼ ﯽﭼ

أحق
ذكره؛ ألنّه دال عليه والتّقدير :واهلل ّ

ومن ذلك أيض ًا قوله تعاىلﭽﯼ ﯽ

وينبغي التّنبيه إىل ّ
أن قوله تعاىل:

 ،]٣٤وهذا من كالم بلقيس ،وقوله
[سورة النّمل ،]٣٤ :من كالم اهلل تعاىل.

رضا رسول اهلل هو رضا اهلل تعاىل ترك
أحق أن يرضوه(.((5
أن يرضوه ورسوله ّ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ[سورة

ﭽﭒ ﭓ ﭔﭕﭼ حيتمل

وقوله يف اآلية عينهاﭽﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

((هذا إخبار عماّ قال يوسف عىل وجه

آل عمران ،]9 :من كالم الدّ اعني،

ﰉﭼ [سورة آل عمران ،]٩ :من
كالم املوىل سبحانه(.((5

كذلك

السابقتني ،فقد جاء يف التّبيان:
الدّ اللتني ّ

أبرئ نفيس من
التّواضع هلل
ُ
لست ِّ
السوء ...وأكثر املفسرِّ ين عىل ّ
أن هذا من
ّ

وأحسب -واهلل أعلم –جواز وجه

اجلبائي هو
عيل
ّ
قول يوسف .وقال أبو ّ
من كالم املرأة))(.((5

إلاّ أنّه جاء عىل وجه االختصار؛ فيوسف

ﰆ ﰇ ﭼمن كالم يوسف فهذا أيضا

آخر يف اآلية املباركة ،وهو أن يكون هذا

الكالم من قول يوسف وامرأة العزيز مع ًا؛
نفى عن نفسه خيانة العزيز ،فقال :ﭽ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ ،وكذا نفت املرأة عن
الفراء.47 /2 :
( ((4معاين القرآنّ ،
( ((5ظ :جممع البيان ،406 /5 :والتّفسري
الكبري.123 /18 :

فإذا كان قوله تعاىل ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ

من كالمه ،وقد قاله من باب التّواضع

هلل؛ ّ
ألن قوله ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ
ٍ
جار جمرى مدح النّفس وتزك ّيتها عن
( ((5ظ :التّبيان يف تفسري القرآن.224 /5 :
( ((5املصدر نفسه.141 /6 :

247

تعدُّ د الداللة يف الرتاكيب النحوية يف تفسري (الطويس)

الذنب وقد هنانا املوىل عن ذلك بقوله

جتاهه (.((5

 .]٣٢لذا استدرك يوسف عىل نفسه

تعاىل ﭽ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭼ هو من قول

ﭽ ﯙ ﯚ ﯛﯜﭼ[سورة النّجم:
فقالﭽ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭼ واملراد

وما

أزكّي نفيس عن املعصية؛ ّ
ألن النّفس
بالسوء م ّيالة إىل القبائح .وحيتمل
أ ّمارة ّ
قوله هذا وجه ًا آخر وهو أن بيان ترك

الرغبة ولعدم ميل
اخليانة ما كان لعدم ّ
بالسوء
النّفس وال ّطبيعة ،فالنّفس أمارة ّ
واملنكر ،وطبيعة اآلدميني عموم ًا ّتواقة
الشهوات ،إلاّ ّ
حب ّ
أن الترّ ك كان
إىل ّ

لقيام اخلوف من اهلل تعاىل وعقابه.

يوسف وزوجة العزيز مع ًا ،إلاّ ّ
أن ك ً
ال
منهام قال ذلك بام يتناسب مع حاله.

ّبي بعد أن نفى عن نفسه اخليانة
فالن ّ
قال تواضع ًا هلل ﭽ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭼ.
وزوجة العزيز أيض ًا بعد أن نفت عن

نفسها خيانة يوسف وهو غائب مل

ربئ نفسها مطلق ًا عماّ صدر عنها من
ت ّ
وإلصاق التّهمة به يف حضوره،
مراودته
ّ

أقرت ّ
بالسوء.
أن النّفس أ ّمارة ّ
بل ّ

أ ّما إذا كان الكالم يف اآلية املتقدّ مة

القرآين يف هذه
ّص
فتوسع داللة الن ّ
ّ
ّ
اآليات املباركات نشأ من اختالف

أبر ىء نفيس عن مراودة
ّ
األو ل وما ّ

2.2قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

قوله :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ[سورة

ﭛ ﭜ ﭼ [سورة طه.]٨٨ :

من كالم زوجة العزيز فهذا أيض ًا

من كالمها ،وقوهلا حيتمل وجهني،

الصد ّيق ،ومرادها تصديقه يف
يوسف ّ

248

وأحسب واهلل أعلم ّ
أن قوله

يوسف .]٢٦ :والوجه ال ّثاين وما

أبر ىء نفيس عن اخليانة مطلق ًا فقد
ّ
خنت يوسف حني أح ْل ُت الذنب عليه،
ُ

السجن وهو براء ممّا قذفته به،
وأودعته ّ

فكأنهّ ا أرادت أن تعتذر ممّا وقع منها

املتك ّلم.

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

جيوز يف قوله تعاىل ﭽﭜﭼمعنيان:

امري،
الس ّ
 .أجيوز أن يكون من قول ّ
وضمري الغيبة (هو) راجع إىل النّبي

موسى ،وداللة ذلك :فنيس موسى
( ((5ظ :التّفسري الكبري.125 /18 :

د.حممد هادي البعاج

ّ
أن العجل إهله ،أو فنيس موسى أنّه

امري ،
الس ّ
بني إرسائيل وليس من قول ّ

منه إليه.

املتقدّ م (فقالوا) جاء بصيغة اجلمع،

أراد العجل فرتك ال ّطريق الذي يصل

صحة كالمه ّ
أن الفعل املايض
ويؤيد
ّ

.بويمكن أن يكون ﭽﭜﭼ من

قال(( :ﭽﭜﭼ حيتمل أن يكون من

امري ،واملراد :فنيس
الس ّ
عائد إىل ّ

وإهله فذهب يطلبه يف غري موضعه،

قول اهلل ّ
جل جالله ،وضمري الغيبة
امري ما كان عليه من التّظاهر
الس ّ
ّ
باإليامن وإرسار الكفر؛ وهذا ما

يؤكّد نفاقه عند عبوره البحر مع
موسى .ورد يف تفسري التّبيان:

((ﭽﭜﭼأي نيس موسى أنّه إهله،
امري -يف قول ابن
الس ّ
وهو قول ّ

عباس ...وقال ابن عباس يف رواية
سيِ
امري ما
الس ّ
أخرى :معناه ،فنَ َ ّ
كان عليه من اإليامن؛ ألنّه نافق ملا
عرب البحر .ومعناه ترك ما كان عليه.
وقال قوم :معناه :فنيس موسى أنّه
أراد هذا العجل ،فنيس وترك ال ّطريق

الذي يصل منه إليه ،ويكون حكاية
امري))(.((5
الس ّ
قول ّ

وذهب ابن عط ّية األندليس يف

املحر ر الوجيز إىل أن ﭽﭜﭼ من قول
َّ
( ((5التّبيان يف تفسري القرآن.164 /7 :

كالم بني إرسائيل أي فنيس موسى ربه
وحيتمل أن يكون قوله ﭽﭜﭼ
امري أي
الس ّ
إخبار ًا من اهلل تعاىل عن ّ

احلق  ،فالنّسيان يف
نيس دينه وطريق
ّ
األو ل بمعنى الذهول ويف
التّأويل
ّ
ال ّثاين بمعنى الترّ ك)) ( ،((5وسواء أكان
للسامري أو هلام
القول لبني إرسائيل أم
ّ

مع ًا  ،فداللة قوهلام واحدة ال تتغري.

وينبغي اإلشارة إىل ّ
أن مجهور

املفسرِّ ين –فيام ا ّطلعت عليه من
مصادر -مل يذكروا رأي ًا آخر يف قائل

(نيس) ،ولكنّهم اختلفوا يف املنيس،
إذ يرى بعضهم ّ
أن القول إذا كان
للسامري ،فاملراد ّ
أن موسى نيس
ّ

إخبار قومه ّ
بأن العجل إهله ،أو أنّه
الرجوع إليهم .أ ّما إذا
نيس املوعد يف ّ
كان القول للموىل سبحانه ،فاملقصود

املحرر الوجيز.59 /4 :
(َّ ((5
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امري االستدالل عىل حدوث
الس ّ
فنيس ّ
وأن اإل َله ال ّ
َّ
حيل يف يشء
األجسام،

يكون عىل عكس الترّ تيب ،فإن ُف ِه َم

العجل ال يقدّ م هلم نفع ًا وال رض ًا وال

كام ُف ِه َمت املع ّية يف نحو قوله تعاىل:

وكذلك ال ّ
حيل فيه يشء ،أو نيس ّ
أن
ير ّد هلم جواب ًا(.((5

خامس ًا :تعدّ د الدّ ِ
ِ
الحتامل
اللة
ُ
ٍ
ِ
معطوف عليه:
العطف عىل أكثر من

ّ
لكل حرف من حروف العطف

فائدة ذكرها النّحويون إلاّ أنهّ م اختلفوا

يف حتديد فوائد بعضها ،فالواو مث ً
ال

تفيد مطلق اجلمع عىل رأي اجلمهور،

وهي للترّ تيب عىل رأي طائفة من
الكوفيني( ،((5ويرى الدّ كتور فاضل

السامرائي أنهّ ا(( :قد تأيت للترّ تيب
ّ
يرجحه
وتأيت لغريه))( ،((5وهذا ما
ّ
الباحث ،فلو قلنا( :جاء زيد وخالد)،

فالكالم حيتمل(( :ثالثة معان أحدها
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أن يكونا جاءا مع ًا ،وال ّثاين أن يكون
( ((5ظ :جممع البيان ،43 /7 :والتّفسري
الكبري ،90 /22 :وال��ل��ب��اب يف علوم
الكتاب ،359 /13 :وفتح القدير/3 :
.380
الريض عىل الكافية.382 /4 :
( ((5ظ :رشح ّ
( ((5معاين النّحو.188 /3 :

جميؤمها عىل الترّ تيب ،والثالث أن
أحد األمور بخصوصه فمن دليل آخر
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭼ[سورة البقرة ،]١٢٧ :وكام
ُف ِهم الترّ تيب يف قوله تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ

ﭫﭬﭮﭯﭰ
الزلزلة:
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ[سورة
ّ
 .((5())]3- 1أي ّ
إن الكلمة الفصل
يف حتديد معنى الواو تعود للمعطيات

السياق ّية.
ّ

وقد استطاع ّ
ويس أن
الشيخ ال ّط ّ
يقف عىل مواطن العطف يف القرآن
الكريم،

مب ّين ًا

الدّ الالت

املتعدّ دة

النّاجتة عن احتامل العطف عىل أكثر من
توضح
معطوف عليه ،وفيام يأيت أمثلة ّ

ذلك.

1.1قال

تعاىل:

ﭽﯘﯙﯚ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
( ((5رشح قطر النّدى.302 :

د.حممد هادي البعاج

ﯬﯭﭼ [سورة األنفال.]٦٠ :

حتتمل هذه اآلية عىل رأي ّ
الشيخ

ويس
ال ّط ّ
العطف عىل أكثر من معطوف عليه يف
داللتني؛

نتيجة

الحتامل

بقوله ((ولو جعلتها نصب ًا من قوله:
و َأ ِعدّ وا هلم وآلخرين من دوهنم كان
صواب ًا))( ،((6ويقصد بالنّصب تقدير

السابق،
فعل ناصب من معنى الكالم ّ

الوقت عينه ،فقوله تعاىل ﭽﯦﭼ

قال النّحاس(( :ﭽﯦ ﯧ ﯨﭼ

 .أأن يكون معطوف ًا عىل ﭽ ﯣ

عطف ًا عىل ﭽ ﯘ ﯙﭼ بإضامر

حيتمل :

عطف عىل ﭽ ﯣ ﭼ وجيوز أن يكون

ﯤﭼ واملعنى :ترهبون به عدو اهلل

فعل))( ،((6وتقديره بحسب قول حم ّقق

تعلموهنم اهلل يعلمهم.

آخرين بام تعدونه من سالح ،قال:

وعدوكم وعدو ًا آخرين من دوهنم ال

كتاب معاين القرآن للفراء :راقبوا

الضمري املجرور
.بوجيوز عطفه عىل ّ

((ظاهر األمر عطف ﭽﯦﭼ عىل

وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم اهلل

آخر :أن يكون هذا موصوالً يف املعنى

(هلم) ،واملقصود :وأعدوا هلم

يعلمهم ما استطعتم من قوة ومن
رباط اخليل ،جاء يف تفسري التّبيان:
((وقوله ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﭽ ﯣ ﯤ ﭼ .وأبدى املؤلف وجها
بقوله ﭽ ﯘ ﯙﭼ فيكون العامل
السابق،
فيه فعال مقدّ ر ًا من معنى الكالم ّ
والتّقدير :راقبوا آخرين بام تعدونه من

ﯪﭼ تقديره وترهبون آخرين،

سالح))(.((6

يكون نصبا بقوله :ﭽ ﯘ ﯙﭼ

لتقدير فعل ناصب لـ(آخرين)؛ الستقامة

فهو نصب بـ ﭽﯡﭼ ،جيوز أن
ولآلخرين من دوهنم))(.((6

ويس من جواز
وما ذهب إليه ال ّط ّ
الفراء إليه
نصبها بـ (أعدوا) ،سبقه
ّ
( ((6التّبيان يف تفسري القرآن.134 /5 :

مسوغ
وال ّظاهر واهلل أعلم أن ال
ّ

جر
الكالم من دون تقدير ،إذ جيوز ّ

الفراء.416 /1 :
( ((6معاين القرآنّ ،
( ((6إعراب القرآن ،النّحاس.290 /1 :
الفراء .416 /1 :اهلامش.3 :
( ((6معاين القرآنّ ،
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الضمري املجرور (هلم)
االسم عطف ًا عىل ّ

=

مجهور الكوفيني وبعض املحدثني ،وقد

الضمري املجرور يف (عنهم) .ومما ورد من
ّ

اجلر ،وهذا مذهب
من دون إعادة حرف ّ
جاء ذلك يف التّنزيل وكالم العرب،

قال اهلل تعاىل:

ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

فـ (أيب ُن َعيم) ُج َّر بالعطف عىل

ذلك يف منثور كالم العرب قول بعضهم

فيام يرويه قطرب( :ما فيها غريه وفرسه)،

الضمري املجرور
بجر الفرس عطف ًا عىل ّ
ّ

ﮁﭼ[سورة البقرة ،]٢١٧ :فعطف

يف كلمة (غريه) ،والتّقدير :ما فيها غريه

تعاىل :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

هذه ّ
الشواهد وغريها تؤكد رضورة

(املسجد احلرام) عىل اهلاء من (به) ،وقال

وغري فرسه(.((6

ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ[سورة احلجر،]٢٠ :

تعديل قاعدة اجلمهور التي ال جتيز عطف

الضمري املجرور (لكم).
بالعطف عىل ّ

اجلار ،إىل جواز ذلك من دون تكرير
إعادة ّ

فاالسم املوصول (من) يف موضع ٍ
جر
ومن كالم العرب قول ّ
الشاعر:

تمنَا
فاليو َم َق ّر ْب َ
ت ُ
هتجونَا وت َْش ُ

ك واأليا ِم ِم ْن َع َج ِ
ب َفماَ بِ َ
ب
فا ْذ َه ْ
فـ(األيام) ُج َّر بالعطف عىل الكاف
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ِ
اللو اء ا ُمل ْح ِر ِق
وأيب ُن َع ْي ٍم ذي َ

(((6

الضمري املجرورإلاّ بعد
االسم ال ّظاهر عىل ّ
اجلار(.((6
ّ

ويف ضوء ما تقدّ م يمكن القول ّ
إن

(((6

االسم املعطوف يف اآلية حمل البحث

يف (بك) والتّقدير( :بك وباأليام) ،وقال

وأ ّما أن يكون جمرور ًا بالعطف عىل

اآلخر:

ت ِ
اجل ِ
بذي َ
عنه ُم
َهلاّ َسأ ْل َ
امج ِم ُ

=

( ((6البيت غري معزو لقائله ،ظ :كتاب سيبويه:
 ،383 /2ورشح ابن عقيل،240 /3 :
وخزانة األدب ،البغدادي .338 /2 :قال
عنه البغدادي(( :والبيت من أبيات سيبويه
اخلمسني لتي مل يعرف قائلها)).

أ ّما أن يكون منصوب ًا عطف ًا عىل (عدو)،

( ((6البيت غري معزو لقائله ،ظ :معاين القرآن،
الفراء ،86 /2 :وتفسري البحر املحيط/2 :
ّ
 ،157ومعجم شواهد العربية.328 :
( ((6ظ :اإلن��ص��اف يف مسائل اخل�لاف/2 :
.466-463
( ((6ظ :تفسري البحر املحيط ،101 /2 :ونظرية
النّحو القرآين –نشأهتا وتطورها ومقوماهتا
األساس ّية.76 :

د.حممد هادي البعاج

والسياق حيتمل اآلمرين
الضمري (هلم)،
ّ
ّ
مع ًا ،بل وحيتمل وجه ًا آخر ،هو أن

تضمنت اآلية احتامالً
وبذلك
ّ
داللي ًا ثالث ًا يقوم عىل عطف (وآخرين)

أول حمذوف بعد (هلم) لداللة املعطوف

من جانب ومن جانب آخر أحسب ّ
أن

يكون(وآخرين) قد ناب مناب معطوف
ال ّثاين عليه ،واألصل( :وأعدوا هلم
وآخرين من دوهنم ما استطعتم من قوة

ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهلل
وعدوكم وترهبون به آخرين ال تعلموهنم

اهلل يعلمهم) ،فاجتُزئ بمعطوف واحد

ٍ
متأخر ،ونحو هذا االجتزاء قول قيس بن

اخلطيم:

َحن بام ِعنْدَ نا َ
ْت بِام
وأن َ
ن ُ
ْ ِ (((6
ٍ
الرأي مخُ تَل ُ
ف
ِعن ِْد َك
راض َو ّ
((ومعنى البيت نحن بام عندنا
ٍ
ف
راضون وأنت بام عندك
وح ِذ َ
راض ُ

عىل العنرصين املتقدمني كليهام .هذا
الضمري املجرور جعل اآلية
العطف عىل ّ

املباركة تشتمل عىل داللة جديدة ،هي
أن أمر اهلل تعاىل للمؤمنني باالستعداد

ليس مقصور ًا عىل اجلهاد يف سبيل اهلل يف

ميادين القتال فحسب ،بل يشمل اجلهاد
الباطني كذلك ،فـ ((املجاهد الباطنى
ِ
ّ
بالذكر واملراقبة أعدى العدو
ب
ُي ْره ُ
ّ
والشيطان))
وهو النّفس

(((7

واجل ّن

كذلك ،ومن ال يقدر عىل هذا اجلهاد،

((فلن ينترص يف جهاده عىل أعدائه))(.((7

فنحن ال نعلم عل ًام حقيق ّي ًا مقدار عداوة

األول لداللة ال ّثاين عليه كام
اخلرب من ّ
األول
ف املفعول يف ال ّثاين لداللة
ُح ِذ َ
ّ

عرفونا حقيقتهم؛
َب ْيدَ أن اهلل ورسوله ّ

ﯚ ﭼ [سورة األحزاب،]٣٥ :

لذا عبرّ النّبي األكرم عن صدّ ها وكبح

( ((6كذا نسبه سيبويه .ظ :كتاب سيبويه/1 :
.15
( ((6التّبيان يف تفسري القرآن.190 /5 :

( ((7تفسري روح البيان.365 /10 :
( ((7األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل/7 :
.183
ِ
( ((7يروى عن النّبي أنه قالَ (( :قد ْمت ُْم َخيرَْ

عليه يف قوله ﭽﯗ ﯘ ﯙ
والتّقدير والذاكرات اهلل))(.((6

هؤالء لنا؛ لكوهنم حمجوبني عن أنظارنا،

فالنّفس قد تكون من ألدّ أعداء اإلنسان،
شهواهتا باجلهاد األكرب( ،((7أ ّما ّ
الشيطان
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فأقر بعداوته رصاحة حني أقسم بعزة
ّ
اهلل عىل غواية بني البرش مجيع ًا ،فقال

الصالة ملا روي عن
الصالة بعد ّ
انتظار ّ

ﰙﭼ[سورة ص .]82 :وليس احلال

يف زمن رسول اهلل غزو يرابط فيه،

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

الصالة برشوطها مرابطة يف
فمداومة ّ

اهلل عىل لسانه :ﭽﰖ ﰗ ﰘ

خمتلف ًا مع اجلن بدليل قوله تعاىل :ﭽﮇ

ﮑ ﭼ[سورة اجلن.]٦ :

الرمحن أنه قال :مل يكن
أيب سلمة بن عبد ّ
الصالة))(،((7
الصالة خلق ّ
ولكن انظار ّ
أس الدّ ين وعموده،
فالصالة ّ
ساحة اهلل؛ ّ

فإن قال قائل ،لو س ّلمنا جدالً أن

إن ُقبِ َل ْت ُقبِ َل ما سواها من أعامل وإن

واجل ّن ،فام عالقة هؤالء بالقوة ورباط

وهكذا اشتملت اآلية عىل دالالت

ّ
والشيطان
(وآخرين) يقصد هبم النّفس
اخليل؟ .وجواب ذلك ّ
أن القوة املرادة فيام
أعتقد هي قوة اإليامن ورسوخ العقيدة،

أ ّما (رباط اخليل) فيقصد هبا املرابطة يف
والصرب عىل طاعته ،كمرابطة
ساحة اهلل
ّ
اخليل يف ساحات القتال .وممّا يعضد
ذلك ما جاء يف تفسري غرائب القرآن

ورغائب الفرقان(( :أ ّما املرابطة ففيها
254

مستعدّ ًا لقتال اآلخر ...وثانيهام أنهّ ا

قوالن :أحدمها أن يربط هؤالء خيوهلم
يف الثغور ويربط أولئك أيض ًا خيوهلم

بحيث يكون ّ
كل واحد من اخلصمني
اد األَص َغ ِر إِىل الجِْ ه ِ
م َقدَ ٍم و َق ِدمتُم ِمن الجِْ ه ِ
اد
َ
ْ
َ ْ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
اهدَ ُة ا ْل َع َبد َه َوا ُه)) .ظ :كنز العامل
األَ ْكبرَ  ،مجُ َ َ
يف سنن األقوال واألفعال.79 /1 :

ُر ّدت ُر َّد ما سواها من أعامل.

عدّ ة ،تأتّت من جواز عطف (وآخرين)

عىل أكثر من معطوف عليه يف الوقت

نفسه ،عىل حني ّ
أن االكتفاء بعطف واحد

ال حي ّقق هذه الدّ الالت جمتمعة مع ًا.

2.2قال تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ [سورة

األنفال.]٦٤ :

جيوز يف قوله تعاىل ﭽ ﭺ

ويس
ﭻﭼبحسب ما جاء يف تفسري ال ّط ّ
وأغلب التّفاسري( ((7وجهان دالل ّيان
( ((7تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان:
.336 /2
ّ
الكشاف ،222 /2 :وجممع البيان:
( ((7ظ:
 ،455 /4والتّفسري الكبري،153 /15 :

د.حممد هادي البعاج

خمتلفان باختالف العطف ،مها:

 .أجيوز فيه النّصب عطف ًا عىل

ّ
الشعبي وابن زيد .وقال احلسن:
هو عطف عىل اسم اهلل ،فيكون

املفعول به يف املعنى وهو الكاف يف

والز ّجاج
والكسائي،
رفع ًا.
والفراءّ ،
ّ
ّ

كانت يف موضع جر باإلضافة إالّ

اجلبائي))(.((7
أبوعيل
ّ
ّ

ﭽﭸﭼ؛ ألنهّ ا -يف رأيه -وإن

أنهّ ا مفعول به يف املعنى ،واملقصود:

يا أيهّ ا النّبي يكفيك اهلل بنرصه ويكفي
اهلل من اتّبعك من املؤمنني.

أجازوا الوجهني ومحل عليهام مع ًا

وينبغي اإلشارة إىل ّ
الفراء عىل
أن ّ

الرغم من جتويزه الوجهني إلاّ
ّ

أنّه

أحب
الرأي ال ّثاين بقوله(( :وهو
ّ
ّ
رجح ّ

.بيمكن أن يكون مرفوع ًا بالعطف

ألن التّالوة ّ
الوجهني إ ّيل؛ ّ
تدل عىل معنى

النّبي يكفيك اهلل بنرصه ويكفيك

ويبدو ّ
أن ما دعاه إىل الترّ جيح هو

عىل لفظ اجلاللة ،واملراد :يا أيهّ ا

ويس:
متّبعوك من املؤمنني ،قال ال ّط ّ
((وقوله

ﭽ ﭺ ﭻﭼحيتمل

إعرابه وجهني ،أحدمها ّ
أن يكون

نصب ًا ،واملعنى ويكفي من اتبعك
عىل التّأويل؛ ّ
ألن الكاف يف موضع

خفض باإلضافة لكنّه مفعول
ف عىل املعنى،
به يف املعنى ،ف ُعطِ َ

وليس ذلك بكثري ...ومثله قوله
ﭽ ﮅ ﮆ ﮇﭼ[سورة
العنكبوت ...]٣٣ :وهو معنى قول
�اوي ،120 /3 :وفتح
وتفسري ال��ب��ي��ض� ّ
القدير.324 /2 :

الرفع))(.((7
ّ

ّ
((بأن من كان اهلل
الفكرة السائدة:

نارصه امتنع أن يزداد حاله أو ينقص
بسبب نرصة غري اهلل وأيض ًا إسناد احلكم
إىل املجموع يوهم أن الواحد من ذلك
املجموع ال يكفي يف حصول ذلك املهم

وتعاىل اهلل عنه)) (.((7

اب عن ذلك ّ
بأن بعض أنواع
ويجُ ُ

النّصرّ جيب أن حيدث عىل وفق األسباب
ٍ
بتدخل ساموي ،ولذا
ال ّطبيع ّية وليس
( ((7التّبيان يف تفسري القرآن.137 /5 :
الفراء.417 /1 :
( ((7معاين القرآنّ ،
( ((7التّفسري الكبري.153 /15 :
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ينبغي للنبي حتريض املؤمنني عىل

استقر عندهم وعند مجهور
إىل ذلك هو ما
ّ

بالصرب واإلرصار والعزيمة
نفسه التّحيل ّ

الضمري املجرور من دون
ال ّظاهر عىل ّ

القتال وجيب عىل املؤمنني يف الوقت

كي يظفروا بإحدى احلسنيني النّصرّ

ّ
الشهادة ،فقد جاء يف التّفسري الكبري:

أو

الرغم من ورود
اجلر ،عىل ّ
تكرير حرف ّ

وأصحها مثلام
ذلك يف أفصح النّصوص
ّ

((بأن ّ
الكل من اهلل إلاّ ّ
ّ
أن من أنواع

سبق .وعليه ّ
جر عطف ًا
فإن (من) يف حمل ّ

املألوفة املعتادة ،ومنها ما حيصل بنا ًء عىل

(حسبك) والقصد :حسبك اهللُ وحسب

النّصرّ ة ما ال حيصل بنا ًء عىل األسباب
األسباب املألوفة املعتادة فلهذا الفرق

اعترب نرصة املؤمنني ،ثم بينّ أنّه تعاىل

وإن كان يكفيك بنرصه وبنرص املؤمنني

فليس من الواجب أن تتكل عىل ذلك
حترض املؤمنني عىل القتال
إلاّ برشط أن ّ

فإنّه تعاىل إنّام يكفيك بالكفاية برشط
أن حيصل منهم بذل النّفس واملال يف

املجاهدة))(.((7

ويوافق الباحث ما ذهب إليه مجهور
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النّحويني من عدم جواز عطف االسم

الضمري املجرور (الكاف) يف قوله
عىل ّ

من ات ّبعك من املؤمنني ،كام ذهب إىل ذلك

مجهور الكوفيني(.((7

ويبدو ّ
أن لآلية داللة أخرى قوامها

السابقتني ،وذلك
اجلمع بني الدّ اللتني ّ
بعطف (من) عىل لفظ اجلاللة والكاف

مع ًا؛ ألّ ّن كفاية اهلل لنبيه واملؤمنني بالنّرص
ّبي ،فالنّرص
متوقفة عىل كفاية املؤمنني للن ّ

نيوي
ال يتح ّقق إلاّ عىل وفق النّظام الدّ ّ
بيعي ،من خالل حتريض النّبي
ال ّط ّ

املفسرِّ ين ومنهم ّ
ويس من
الشيخ ال ّط ّ
جواز عطف االسم املوصول ( َم ْن) عىل

املؤمنني واستبساهلم حرص ًا عىل حتقيق

عطف ًا عىل املفعول به يف املعنى حيتاج إىل

الرعد.]١١ :
ﯔ ﯕ ﯖﯗﭼ [سورة ّ

لفظ اجلاللة ،ولكني أحسب ّ
أن نصبه

تأ ّمل ،ويبدو ّ
أن ما دعا مجهور املفسرِّ ين

( ((7التّفسري الكبري.153 /15 :

للمؤمنني عىل القتال ،وكذلك قتال
النّرص ،فاهلل تعاىل ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

( ((7ظ :اللباب يف علوم الكتاب،516 /9 :
السعود.34 /4 :
وتفسري أيب ّ

د.حممد هادي البعاج

وهذا يعني أن اهلل تعاىل يريد من نب ّيه

(أكلت التّفاح َة
أم واقع ًا عليه ،نحو:
ُ

نرص اهلل ،بل جيب عليهم بعد االتّكال

(التّفاحة).

ومتبعيه من املؤمنني أن ال جيلسوا بانتظار
عليه االعتامد عىل أنفسهم وتغيري سوء

حاهلم بعملهم وقوة إرادهتم ،وعندها
ينرصهم اهلل بنرصه.

ومن ّ
كل ما سبق ذكره يمكن القول

ّ
إن جواز العطف عىل أكثر من عنرص
نحوي جعل اآلية املباركة تكتنز عىل
ّ
ثالث دالالت حمتملة صحيحة يف وقت

واحد.

سادس ًا :تعدّ د الدّ ِ
ِ
الحتامل
اللة
ُ
ِ
صاحب احلال:
تعدّ ِد

قسم النّحويون احلال عىل قسمني،
ّ

حال مؤكِّدة :ويقصد هبا احلال التي ال

تفيد معنى جديد ًا سوى التّوكيد .وأخرى

مؤسسة وهي :الفضلة املنتصبة لبيان هيئة
ِّ
صاحبها عند وقوع الفعل( ،((8سواء أكان

نظيف ًة) فـ (نظيفة) حال من املفعول به
أ ّما صاحب احلال فاألصل فيه أن
يكون معرفة وال ينكّر يف الغالب إلاّ

مسوغ ،كأن َي َت َقدَّ َم عليه ُ
احلال
عند وجود ّ
نحوِ :
الس ًا َر ُج ٌل) ،وغري ذلك
(يف الدَّ ِار َج ّ

ممّا ذكر النّحو ّيون(.((8

االسرتبادي ّ
أن:
يض
ّ
ويرى ّ
الر ّ
((احلال قد يكون عن الفاعل وحده،

كـ«جا َء زيدٌ راكب ًا» ،وعن املفعول
«رضبت زيد ًا جمرد ًا عن
وحده ،نحو:
ُ
«لقيت زيد ًا راكب ًا»،
ثيابه» ،فإذا قلت:
ُ

فإن كان هناك قرينة حال ّية أو مقال ّية تبينّ

صاحب احلال ،جاز أن جتعلها ملا قامت
َ

له ،من الفاعل أو املفعول ،وإن مل تكن،
وكان احلال عن الفاعل ،وجب تقديمه
إىل جنب صاحبه ،إلزالة اللبس ،نحو:

«لقيت راكب ًا زيد ًا» ،فإن مل تقدّ مه ،فهو
ُ

واقع ًا منه ،نحو قولنا( :جا َء زيدٌ مرسع ًا)،
فـ (مرسع ًا) حال من (زيد) فاعل املجيء،

عن املفعول))(.((8

( ((8ظ :توضيح املقاصد واملسالك برشح ألف ّية
السالك إىل
ابن مالك ،316 /1 :ودليل ّ
ألف ّية ابن مالك.451 /1 :

( ((8ظ :رشح قطر ال�نّ��دى ،236 :وأوض��ح
املسالك إىل ألف ّية ابن مالك-308 /2 :
 ،318ورشح ابن عقيل.633 /1 :
الريض عىل الكافية.11 /2 :
( ((8رشح ّ
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ومع وجاهة ما ذهب إليه الريض إال

واملقال ّية ،نجده ذا داللة احتامل ّية،

داللة قطع ّية فقط ،عىل حني يثبت الواقع

الر كوب
الفاعل يف (لقيت) ،فيكون ّ

ّ
أن كالمه يوجب أن تكون اجلمل ذات
اللغوي وجود نوعني من اجلمل من
ّ
حيث الدّ اللة ،مها:

األول :اجلملة ذات الدّ اللة
النّوع
ّ

القطع ّية :وهي التي ّ
تدل عىل معنى واحد

ال حتتمل غريه.

النّوع ال ّثاين :اجلملة ذات الدّ اللة

االحتامل ّية :ويقصد هبا اجلملة التي حتتمل

أكثر من معنى(.((8

فإذا دققنا النّظر يف اجلمل التي

يض نلحظ من خالهلا ّ
أن
أوردها ّ
الر ّ
األو ل( :جا َء زيدٌ راكب ًا ) وهو مجلة
مثاله ّ

للفاعل وليس للمفعول به (زيد ًا).

وحيتمل أن يكون حاالً من املفعول
الر كوب
به (زيد ًا) ،وعليه يكون ّ

للمفعول

(زيد ًا )

وليس

للفاعل،

وحتتمل أمر ًا ثالث ًا وهو أن يكون حاالً

من كليهام(( ،وذلك جائز))( .((8فإن

قيل لو كان حاالً عنهام النبغى أن يقول
(لقيت زيد ًا راكبني) كام مثل لذلك
ُ
يض(((8؟ .وجواب ذلك ّ
أن الواقع
ّ
الر ّ
اللغوي جييز اإلخبار عن املثنى بلفظ

املفرد ،كقوله تعاىل :ﭽﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙﭼ [سورة التّوبة،]٦٢ :

ذات داللة قطع ّية ال ّ
تدل إ لاّ عىل معنى
حمدد  ،وهو جميء ٍ
ٍ
ٍ
زيد راكب ًا ،
واحد

ومل يقل أن يرضومها ،واألمر هذا ينطبق

(رضبت زيد ًا جمرد ًا عن ثيابه) ،فاجلملة
ُ

عىل ما قبله.

وكذا احلال ينطبق عىل مثاله ال ّثاين:
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فيحتمل (راكب ًا) أن يكون حاالً من تاء

ذات داللة واحدة ال غري ،وهي رضب
ٍ
زيد حال كونه جمرد ًا من ثيابه .عىل حني

(لقيت زيد ًا راكب ًا)
نجد املثال الثالث:
ُ
وال س ّيام مع غياب القرينة احلال ّية

( ((8ظ :اجلملة العربية واملعنى.12- 11 :

عىل احلال كذلك؛ أل نّه كاخلرب حيكم به
وعليه يمكن القول ّ
إن اجلمل ذات

الدّ اللة االحتامل ّية هي التي يستفاد منها

ّص وتعدّ ده؛ لكوهنا
يف توسيع داللة الن ّ
املحرر الوجيز.282 /1 :
(َّ ((8
الر ّيض عىل الكافية.11 /2 :
( ((8ظ :رشح ّ

د.حممد هادي البعاج

تنطوي عىل دالالت عدّ ة ،ال يتّضح أيهّ ا
مراد ،بسبب غياب القرينة املانعة من

ذلك.

أو تكون حاالً من ﭽﯓﭼوكذا
ويس ،قال(( :وقوله تعاىل:
يرى ال ّط ّ
ﭽﯔﭼ معناه مجيع ًا ،وهو نصب

وقد التفت ّ
ويس إىل
الشيخ ال ّط ّ
احتامل تعدّ د صاحب احلال يف بعض

من حال

الدّ الل ّية النّاجتة عنه ،وفيام يأيت بعض

كفة القميص ،يقال حلاشية القميص

موضح ًا الوجوه
اآليات الكريمة،
ّ

األمثلة.

عىل احلال من ضمري املؤمنني ،وقيل
ﭽﯓﭼ .واشتقاقه يف

اللغة مما يكف الشيّ ء يف آخره ،من ذلك

كفة))( ،((8وداللة ذلك ما يأيت:

1.1قال تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ

 .أإن كانت حاالً من ضمري اجلامعة

ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

شام ً
ال املؤمنني ك ّلهم ،ال خيرج منهم

ّ
أن

هو التّسليم هلل سبحانه بعد اإليامن

يف حتديد صاحب احلال ،فمنهم من

األمر إليه))( ،((8والدّ اللة :يا أيهّ ا

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯝ ﭼ [سورة البقرة.]٢٠٨ :
أمجع

املفسرِّ ون

عىل

ﭽﯔﭼحال ،ولكنّهم اختلفوا

اقترص عىل كون ﭽﯔﭼ حاالً
من ﭽﯓﭼ؛ والقصد :ادخلوا يف
السلم(( ،أي يف مجيع رشائعه))(.((8
مجيع ّ
ومنهم من أجاز فيها وجهني( ،((8مها :أن

الضمري يف ﭽﮯﭼ،
تكون حاالً من ّ
( ((8تفسري اجلاللني.43 :
( ((8ظ :اجلامع ألحكام القرآن ،23 /3 :وزاد
املسري ،225 /1 :وفتح القدير.210 /1 :

السلم
يفﭽﮯﭼ ،يكون دخول ّ
أحدٌ  ،ويبدو ّ
السلم ((املدعو إليه
أن ّ

به فيجب عىل املؤمنني أن يس ّلموا
السلم،
الذين آمنوا ادخلوا مجيع ًا يف ّ

((وهذه ٌ
حال ت َُؤكِّد معنى العموم،
ِ
ّ
»بمنزلة:
فإن قو َلك« :قام القو ُم كاف ًة
َقا ُموا ك ُّلهم))(.((9

(السلم)،
.بإن كانت حاالً من
ّ
( ((8التّبيان يف تفسري القرآن.185 /2 :
( ((8امليزان يف تفسري القرآن.102 /2 :
( ((9اللباب يف علوم الكتاب.474 /3 :
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فاملقصود :يا أيهّ ا الذين آمنوا ادخلوا

يف مجيع ال ّطاعات من دون استثناء؛
ّ
((املؤمنني ُأ ِم ُروا َأ ْن يدْ ُخ ُلوا
ألن
َ
يف ال ّط ِ
اعات ك ّلها ،وال َيدْ ُخلوا يف
ٍ
َط ٍ
اعة َ
طاعة))(.((9
دون
وال ّظاهر ّ
أن اآلية املباركة حتتمل

رأيا ثالث ًا فيام يعتقد ابن عط ّية ،وهو أن
يكون حاالً منه ًام مع ًا ،وداللة ذلك :يا

أيهّ ا الذين آمنوا ادخلوا مجيع ًا يف مجيع
ال ّطاعات ،قال(( :واختلف بعد محل
اللفظ عىل اإلسالم من املخاطب؟.

بمحمد،
فقالت فرقة مجيع املؤمنني
ّ

فالفعل املضارع (نميش) ،حال من

(خرجت) ،ومن ضمري الغيبة يف
فاعل
ُ
قلت« :أنا وهي
قوله (هبا)؛ ((ألنَّك لو َ

لص َّح ،ولذلك َأ ْع َرب امل ْع َ
ربون
نميش» َ
«ن َْمشيِ »حاالً من ُْهام))(.((9
وهبذا نجد ّ
أن التّوسع الدّ ال ّيل

احلاصل يف اآلية املطهرة ،جاء لتعدّ د
صاحب احلال ،وهذا األخري إ نّام

تعدّ د بسبب من تأخري احلال نفسه،
ولو تقدّ م فقيل( :يا أ يهّ ا الذين آمنوا
السلم) لتح ّققت
ادخلوا كافة يف
ّ

والزيادة
واملعنى أمرهم بال ّثبوت فيه
ّ
ٍ
حينئذ
من التزام حدوده ويستغرق كافة

الدّ اللتان األخريان .وملا كان التّعبري

احلال من شيئني وذلك جائز))(،((9

انتقاء احلروف واملفردات والرتاكيب،

املؤمنني ومجيع أجزاء الشرّ ع فتكون

السعود،
وهذا ما ذهب إليه أيض ًا أبو ّ
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= علىَ َأ َثرينَا َذي َل ِمر ٍ
ط ُم َر َّح ِل(.((9())((9
َ
َْ ْ ْ

الضمري
قال(( :ﭽﯔﭼ حال من ّ
يف

ﭽﮰﭼأو من ﭽﯓﭼأو

منهام مع ًا كام يف قوله:
يِ
اء نَا
َخ َر ْج ُ
ت بهِ َ ا ن َْمش جَ ُت ُّر َو َر َ
(ّ ((9
الكشاف.280 /1 :
املحرر الوجيز.282 /1 :
(َّ ((9

=

داللة واحدة فحسب ،عىل حني تنتفي

اموي يتسم بالقصد ّية املطلقة يف
الس ّ
ّ
لذا اختار اخلالق سبحانه التّعبري

األقرص لفظ ًا واألوسع داللة ،ليعجز
أرباب الفصاحة والبالغة عن جماراته،

الصايف الذي ال ينضب
وليكون املعني ّ
( ((9البيت الم��رئ القيس ،ظ :دي��وان امرئ
القيس.14 :
السعود.212 /1 :
( ((9تفسري أيب ّ
( ((9اللباب يف علوم الكتاب.475 /3 :

د.حممد هادي البعاج

مهام هنل منه ّ
الشاربون عىل امتداد

األزمان.

2.2قال تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ[سورة
املائدة.]١ :

ذهب مجهور املفسرِّ ين إىل أن قوله

تعاىل

ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﭼ

منصوب عىل احلال(َ ،((9ب ْيدَ أنهّ م
اختلفوا يف داللة اآلية نتيجة اختالفهم

يف صاحب احلال ،فقد أورد ّ
الشيخ

ويس ثالثة آراء فيه ،هي:
ال ّط ّ

 .أجيوز أن يكون حاالً من ضمري
الفاعل يف قوله ﭽﮍ ﭼ الذي
يعود عىل الذين آمنوا ،والدّ اللة :يا

أيهّ ا الذين آمنوا أوفوا بعقود اهلل التي

الصيد وأنتم
أوجبها عليكم ال حملني ّ
حرم .فـ (غري) هنا منصوبة عىل احلال

وهي بمعنى (ال).

( ((9ظ :اجلامع ألحكام ال��ق��رآن،36 /6 :
وتفسري البحر املحيط ،409 /3 :وتفسري
البيضاوي.45 /2 :
ّ

.بحيتمل نصبه عىل احلال من ضمري
اخلطاب املجرور يف قوله ( ُأ ِح َّل ْت
لكم) ،وداللة ذلك :يا أيهّ ا الذين
آمنوا ُأ ِح َّل ْت لكم هبيمة األنعام من
الوحيش وغريها،
ال ّظباء والبقر
ّ
الحميل اصطيادها يف حال إحرامكم.

 .ججيوز كونه حاالً من ضمري اخلطاب

املجرور يف قوله ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ
أي :يا أيهّ ا الذين آمنوا ُأ ِح َّل ْت لكم
هبيمة األنعام ك ّلها إلاّ ما يتىل عليكم

من وحش ّيها غري حميل اصطيادها يف
حال إحرامكم.

جاء يف التّبيان(( :وقوله :ﭽﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜﮝﭼ اختلفوا يف تأويله

فقال بعضهم :معناه أوفوا بالعقود
الصيد وأنتم حرم ُأ ِح َّل ْت
غري حملني ّ

لكم هبيمة األنعام .ويكون فيه التّقديم
والتّأخري ،فـ «غري» يكون منصوب ًا عىل

هذا احلال ممّا يف قوله :ﭽﮍ ﮎﭼ
من ذكر الذين آمنوا .وتقدير الكالم

أوفوا أيهّ ا الذين آمنوا بعقود اهلل التي
الصيد،
عقدها عليكم يف كتابه الحملني ّ

وأنتم حرم.
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وقال آخرون :معنى ذلك ُأ ِح َّل ْت

املفعول به ،وهو اهلل تعاىل ،جاء يف

الصيد غري
والبقر واحلمر غري حميل ّ

أن يرجع إىل اهلل تعاىل أي أحللت

لكم هبيمة األنعام الوحش ّية من ال ّظباء،
مستحلني اصطيادهم ،وأنتم حرم،

إلاّ مايتىل عليكم ،فـ «غري» عىل هذا

منصوب عىل احلال من الكاف ،وامليم

اللتني يف قوله :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﭼ والتّقدير ُأ ِح َّل ْت لكم يا أ يهّ ا
الذين آمنوا هبيمة األنعام ،المستحيل

لكم البهيمة إال ما كان صيد ًا يف وقت
أحللت لك كذا غري
اإلحرام كام تقول:
ُ

مبيح لك يوم اجلمعة))(.((9

ِ
يرتض أبو حيان محله عىل احلال
ومل

من واو (أوفوا)؛ ألن ((فيه تقييد اإليفاء

الصيد
بالعقود بانتفاء إحالل املوفني ّ

اصطيادها يف حال إحرامكم وقال
آخرون :معناه ُأ ِح َّل ْت لكم هبيمة

بغري قيد))(.((9

إلاّ ما كان منها وحش ّي ًا  ،فإ نّه صيدٌ ،

احلال من الواو ،ال يلزم املفهوم الذي

األنعام ك ّلها إلاّ ما يتىل عليكم .بمعنى

وهم حرم ،وهم مأمورون بإيفاء العقود
وما ذهب إليه حمل نظر؛ ألن جميء

ّ
والحيل لكم وأنتم حرم .والتّقدير
عىل هذا ُأ ِح َّل ْت لكم هبيمة األنعام

عاملها ،تقول( :جئ راكب ًا) بمعنى

مستحيل اصطيادها يف حال إحرامكم،

بركوب ،فكذلك أوجب اهلل علينا

ك ّلها إلاّ ما بينّ لكم من وحشها غري
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تفسري اجلامع ألحكام القرآن(( :وجيوز

فتكون «غري» منصوبة عىل احلال يف

ذكره؛ وذلك ّ
ألن احلال جتب بوجوب
البدّ أن جتيء ،وال بدّ أن يكون جميئك
ّ
الصيد
اإليفاء بالعقود ،وأن ال
نحل ّ

الكاف وامليم يف قوله :ﭽﮔ ﮕ ﮖ

واحلال أنا حمرمون ،فاإليفاء بالعقود

وأجاز بعضهم جعله حاالً من

االلزام املطلق يف
(أوفوا) الذي يقتيض
ّ

ﮗﭼ))(.((9

الفاعل املحذوف من أجل القائم مقامه
( ((9التّبيان يف تفسري القرآن.394 /3 :

واجب يف ِّ
كل وقت ،بدليل فعل األمر

( ((9اجلامع ألحكام القرآن.36 /6 :
( ((9تفسري البحر املحيط.344 /4 :

د.حممد هادي البعاج

السياق ،ولكن جيوز عدم اإليفاء
هذا ّ

وقت اإلحرام))( ،((10وجيوز أن يرجع

التّمثيل ال احلرص أن يكون العقد باطالً،

ّ
الصيد
رشع عدم جواز ّ
جل شأنه الذي ّ

يف بعض األحوال ،ومنها عىل سبيل

عليهام مع ًا ،أي عىل املتك ّلم وهو اهلل

أو أن ينقض أحد ال ّطرفني العقد ،فال
ٍ
وقتئذ عىل ال ّطرف ال ّثاين اإليفاء.
جيب

الذين آمنوا؛ لكوهنم مأمورين بالتزام

ﮚﭼ سواء أكان حاالً من املأمورين

وبذلك نصل إىل ّ
أن تعدّ د صاحب

ويعتقد الباحث ّ
أن ﭽﮘ ﮙ

بإيفاء العقود ،أم من ا ُمل َح َّلل هلم ،أم من
املتلو عليهم ،فاملؤ ّدى ال خيتلف كثري ًا؛

ّ
الضامئر مجيع ًا
ألن املخاطب يف هذه ّ
ّ
وألن مراد
واحد ،هو( :الذين آمنوا)،

اآلية يف ذلك ك ّله وجوب التزام الذين

آمنوا بعقود اهلل التي عقدها عليهم

ومنها حتريم صيد هبيمة األنعام ا ُمل َح َّلل
صيدها إلاّ يف حال اإلحرام.

يف حال اإلحرام ،وعىل املخاطب وهم

هذا التّرشيع.

احلال يف اآلية املباركة كان سبب ًا رئيس ًا من

أسباب تعدّ د داللتها.

أهم املصادر واملراجع

اتّساع الدّ اللة يف اخلطاب القرآين،حممد نور الدّ ين املنجد ،النّارش:
دّ .
دار الفكر -دمشق ،الطبعة األوىل،

1431هـ 2010-م.

ّحوي،
-أسباب التّعدّ د يف التّحليل الن ّ

وإنام خيتلف مؤ ّدى اآلية وتتعدّ د

د .حممود حسن اجلاسم ،جملة جممع

الضامئر جمتمعة ،أو حاالً
حاالً من هذه ّ
من نائب الفاعل يف قوله ( ُأ ِح َّل ْت)،

األصفى يف تفسري القرآن ،الفيضالكاشاين ،حتقيق :مركز األبحاث

الصيد يف حال اإلحرام،
أي :ال حتلوا ّ

اإلعالم اإلسالمي -ق 1418هـ.

دالالهتا من جعل ﭽﮘ ﮙ ﮚﭼ

فيجوز(( :أن يرجع اإلحالل إىل النّاس،

وجيوز أن يرجع إىل اهلل تعاىل ،أي:
أحللت لكم البهيمة إلاّ ما كان صيد ًا يف

اللغة العرب ّية ،ع2004 ،66م.

والدّ راسات

اإلسالمية،

مكتب

إعراب اجلمل وأشباه اجلمل ،د.( ((10اجلامع ألحكام القرآن.36 /6 :
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فخر الدّ ين قباوة ،النّارش :دار القلم

الطبعة األوىل1427 ،هـ 2006-م.

1409هـ 1989-م.

حممد
حممد بن ّ
السعود ّ
الكريم ،أبو ّ

العريب -حلب ،الطبعة اخلامسة،

إعراب القرآن ،أبو جعفر النّحاس،حتقيق :د .زهري غازي زاهد ،النّارش:

عامل الكتب -بريوت1409 ،هـ-

1988م.

العامدي (ت 951هـ) ،النّارش :دار
إحياء الترّ اث العريب -بريوت ،د .ط،

د .ت.

حممد بن
تفسري البحر املحيط،ّ

-األمثل يف تفسري كتاب اهلل ا ُمل َنزل،

يوسف ّ
الشهري بأيب حيان األندليس

مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب–

أمحد عبد املوجود وآخرين ،النّارش:

ّ
ّ
الشريازي،
الشيخ نارص مكارم

قم1384 ،هـ.

التّبيان يف إعراب القرآن ،أبوحممد
البقاء العكربي ،حتقيق :عيل ّ
البجاوي ،النّارش :عيسى البايب

احللبي ورشكاه ،د .ط ،د .ت.

التّبيان يف تفسري القرآن ،أبو جعفرالطويس ،حتقيق :أمحد حبيب قصري
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السليم إىل مزايا القرآن
-إرشاد العقل ّ

العاميل ،النّارش :األمرية للطباعة
والنّرش والتّوزيع –بريوت ،الطبعة
األوىل1431 ،هـ 2010-م.

تعدّ د التّوجيه النّحوي (مواضعه،حممد حسنني
أسبابه ،نتائجه) ،دّ .
صربة ،النّارش :دار غريب –القاهرة،

(ت745هـ) ،حتقيقّ :
الشيخ عادل
دار الكتب العلمية –بريوت ،الطبعة
األوىل1422 ،هـ 2001-م.

حممد
تفسري التّحرير والتّنوير،ّ
الطاهر ابن عاشور (ت1393هـ)،

النّارش :دار سحنون للطباعة والنّرش

-تونس ،د .ط1997 ،م.

التّفسري الكبري أو مفاتيح الغيب ،فخرالرازي ّ
الشافعي ،دار الكتب
الدّ ين ّ
العلمية –بريوت ،الطبعة األوىل،

1421هـ 2000-م.

تفسري روح البيان ،اسامعيل حقيالربوسوي (ت 1137هـ) ،النّارش:
املطبعة العثامن ّية ،د .ط1330 ،هـ.

د.حممد هادي البعاج

-اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد

القاهرة ،الطبعة احلادية عرشة،

القرطبي(ت671هـ) ،النّارش :دار

الرواية
-فتح القدير اجلامع بني فني ّ

حممد بن أمحد األنصاري
اهلل
ّ

ّ
الشعب –القاهرة ،د .ط ،د .ت.

اجلملة العربية واملعنى ،د .فاضلالسامرائي ،النّارش :دار
صالح
ّ
الفكر-اململكة األردنية اهلاشمية،

الطبعة ال ّثانية1430 ،هـ 2009-م.

دالئل اإلعجاز ،اإلمام عبد القاهرجلرجاين (ت471هـ) ،حتقيق :د.
ا ّ

1383هـ.

حممد بن
والدّ راية من علم التّفسريّ ،

حممد ّ
الشوكاين(ت1255هـ)،
عيل بن ّ
النّارش :دار الفكر –بريوت ،د .ط،

د .ت.

الراوندي،
فقه القرآن ،قطب الدّ ين ّحتقيق :أمحد احلسيني ،النّارش:
مطبعة الوالية -قم ،الطبعة ال ّثانية،

التّنجي ،النّارش :دار الكتاب العريب-

1405هـ.

1995م.

كسار،
املدرسة العرفان ّية -جواد عيل ّ

بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،هـ-

حممد
الريض عىل الكافيةّ ،
رشح ّالريض اإلسرتبادي
بن احلسن ّ

(ت 686هـ) ،تصحيح وتعليق:
يوسف حسن عمر ،النّارش :جامعة
قاريونس -بنغازي ،الطبعة ال ّثانية،

1996م.

فهم القرآن -دراسة عىل ضوءالنّارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر

اإلسالمي -بريوت ،الطبعة ال ّثانية،
ّ
2010م.

ّ
والشعر،
الصناعتني الكتابة
كتاب ّأبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن

سهل العسكري (ت 395هـ)،

الصدى ،أبو
-رشح قطر النّدى وبل ّ

وحممد
حممد البجاوي،
ّ
حتقيق :عيل ّ

األنصاري (ت 761هـ) ،حتقيق:

املكتبة العرصية -بريوت ،د .ط،

حممد عبد اهلل مجال الدّ ين بن هشام
ّ
حممد حميى الدّ ين عبد احلميد،
ّ

أبو

الفضل

إبراهيم،

1406هـ1986-م.

النّارش:
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 ّالزخمرشي اخلوارزمي
الكشاف،
ّ

السالم عبد ّ
الشايف
حتقيق :عبد ّ

املهدي ،النّارش :دار إحياء الترّ اث

لبنان ،الطبعة االوىل1413 ،هـ-

الرزاق
(ت 537هـ) ،حتقيق :عبد ّ
العريب –بريوت ،د .ط ،د .ت.

1993م.

-اللباب يف علل البناء واألعراب ،أبو

-مسند اإلمام أمحد ،مؤسسة قرطبة –

النّبهان ،النّارش :دار الفكر -دمشق،

-مشكل إعراب القرآن ،مكي بن أيب

البقاء العكربي ،حتقيق :د .عبد اإلله
1416هـ 1995-م.

مرص ،د .ط ،د .ت.

طالب القييس (ت 437هـ) ،حتقيق:

-اللباب يف علوم الكتاب ،أبو حفص

د .حاتم صالح الضامن ،مؤسسة

(ت 880هـ) ،حتقيق :عادل أمحد

-املصباح املنري يف غريب الشرّ ح

عمر بن عيل بن عادل الدّ مشقي
عبد املوجود وآخرون ،النّارش :دار

الكتب العلمية -بريوت ،الطبعة

األوىل1419 ،هـ 1998-م.

املحتسب يف تبيني وجوه شواذالقراءات واإليضاح عنها ،أبو الفتح

عثامن بن جني (ت 392هـ) ،حتقيق:
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حممد ،النّارش :دار الكتب العلمية-
ّ

عيل النّجدي ناصف ،د .عبد الفتاح

اسامعيل شلبي ،القاهرة1414 ،هـ-

1994م.

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب
 ّحممد عبد احلق بن غالب
العزيز ،أبو ّ

بن عطية األندليس (ت 546هـ)،

الرسالة -بريوت1405 ،هـ.
ّ

حممد املقري الفيومي
الكبري ،أمحد بن ّ

(ت 770هـ) ،النّارش :مطبعة التّقدم
العلمية –مرص ،الطبعة األوىل،
1322هـ.

معاين القرآن ،أبو زكريا حييى بنزياد الفراء (ت 207هـ) ،حتقيق:

أمحد يوسف نجايت وآخرون،
النّارش :دار السرّ ور ،د .ط ،د .ت.

معاين القرآن الكريم ،أبو جعفرالنّحاس،

حتقيق:

حممد
ّ

عيل

الصابوين ،جامعة أم القرى -مكة
ّ
املكرمة ،الطبعة األوىل1409 ،هـ.

د.حممد هادي البعاج

معاين النّحو ،د .فاضل صالحالسامرائي ،النّارش :دار الفكر -عماّ ن،
ّ
1423هـ 2003-م.

السالم
معجم شواهد العربية ،عبد ّحممد
ّ

هارون،

النّارش:

اخلانجي-القاهرة ،د .ت.

مكتب

مغني اللبيب عن كتب األعاريب،مجال الدّ ين ابن هشام األنصاري

حممد حمي
(ت 761هـ) ،حتقيقّ :
الدّ ين عبد احلميد ،النّارش :دار

الصادق-طهران ،الطبعة ال ّثانية،

1387هـ.
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فحوى البحث
تعرض البحث ملشكلة اإلنسانية منذ آالف السنني من ضعف االهتمام
بالفكر السليم.
وقد عاجل البحث هذه املشكلة من خالل اعتماد الفكر املتعالي للقرآن
الكريم ،وأثر الفكر االسالمي السليم يف دولة الرسول يف بناء
السلم االجتماعي ،وكيف تعامل مع طبائعهم وأفكارهم اجلاهلية
املتخلفة بتطبيق فكر القرآن الكريم يف السري بالدولة االسالمية وبناء
اجملتمع االسالمي وحتقيق اخلري العميم له .كما تعرض الباحث
لدخول االفكار املنحرفة سواء يف عهد الرسول األعظم أو بعد انتقاله
اىل الرفيق األعلى وانتهاءاً بزماننا الراهن .وخلص الباحث اىل أن
طريق جناة البشرية اليتحقق اال بالرجوع اىل الفكر اإلهلي املتمثل
بالقرآن الكريم.
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أثر الفكر املتعايل يف القرآن الكريم

بسم اهلل الرمحن الرحيم

االمام حممد بن عيل الباقر قال ([ ّملا

القرآن الكريم وبناء الفكر السليم:

املومن عندك؟ .قال يا حممد من اهان

(املبحث االول)

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

يل ول ّي ًا فقد بارزين باملحاربة ،وانا ارسع

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ

عندك) :اي قدره ومنزلته (من اهان يل

ﭭ ﭮ ﭼ [سورة النحل:

باملحاربة :إظهارها والتصدي هلا)(((.

منذ آالف السنني وعرب حقبات التاريخ

ويرى مصاحله الشخصية قد ضاعت او

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

يشء اىل نرصة اوليائي] (ما حال املومن

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ول ّي ًا ) :املراد بالو ّيل املحب .وباملبارزة

 ]44- 43ان مشكلة االنسانية الكربى

وعندما يأخذ االنسان احلسد

املختلفة ،هي قلة وضعف االهتامم

بالفكر السليم ،مقابل االهتامم باألمور
املادية الشخصية منها والعامة ،فقد

طغى شيئا فشيئا اجلانب الثاين عىل
جممل العالقات بني بني البرش ،ففي كل

معضلة ومشكلة يمر هبا ابناء املجتمع

االنساين كان احلاكم ،اال ما ندر ،هو
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رب ما حال
ارسي بالنبي قال يا ُّ

االهواء وامليول النفسية واملصالح
املادية ،والنزوات النابعة من النفوس

التي ارشبت بحب الدنيا والتعلق

هبا واغالق باب الفكر النيرِّ والعقل

الراجح ،والتغافل عن الكرامة التي

حباها اهلل عز وجل لإلنسان املؤمن فعن

انتقصت وكرامته قد اهدرت ،فانه قد

يلغي فكره وعقله ويتعامل مع احلدث
بعصبيته وحيوانيته السبعية ووسوسة
الشيطان مبتعد ًا عن هدى الرمحن .فهذا

قابيل بن آدم يقتل اخاه هابيل يف
حالة احلسد وغياب التفكري وضعف

الفهم وقلة االدراك للعواقب حيث قال

تعاىل ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ
((( االربعون حديث ًا (البهائي) ص.11

السيد جاسم حسن عبد الرضا

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

املتقني العلامء باهلل ،أما كونه من املتقني

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

املتضمن لدعوى التقوى ،وقد أمضاها

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

العلامء باهلل فلقوله :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ

فلقوله :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

اهلل تعاىل بنقله من غري رد ،وأما كونه من

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ

ﮯ ﭼ فقد ادعى خمافة اهلل وأمضاها

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ
[سورة املائدة.]31- 27 :

اهلل سبحانه منه ،وقد قال تعاىل :ﭽ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ [سورة

فاطر ]28 :فحكايته تعاىل قوله :ﭽ ﮫ

وقد ذكر السيد الطبطبائي يف تفسريه

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ وإمضاؤه له

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ...ﭼ (الخ) بمعنى

ان القرآن العزيز اهتم وبشكل ُملفت

األمر عىل هذا التقدير يدور بني أن يقتل

اىل حقائق االمور وسرب غورها ،لتحقيق

امليزان (ثم ذكر تأويل قوله ﭽ ﮟ

حقيقة هذا الذي أخرب به ،و حمصله أن

هو أخاه فيكون هو الظامل احلامل لإلثم

الداخل يف النار ،أو يقتله أخوه فيكون

هو كذلك ،و ليس خيتار قتل أخيه الظامل
عىل سعادة نفسه وليس بظامل ،بل خيتار

أن يشقى أخوه الظامل بقتله و يسعد هو
وليس بظامل ،وهذا هو املراد بقوله" :إين

أريد ،إلخ" كنى باإلرادة عن االختيار

عىل تقدير دوران األمر...

و الرجل أعني ابن آدم املقتول من

توصيف له بالعلم)(((.

للنظر بقضية العلم والتفكري للتوصل
السلم االجتامعي وعدم التعجيل يف

التعامل مع ما يصادفه االنسان من
عوارض واحداث ،فعلم اهلل عز وجل

االنسان السبل لذلك بقوله عز وجل-:
ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ [سورة العلق:

.]5–1

((( امليزان يف تفسري القرآن.308- 307 ،5 :
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ويف اآليتني اول املطلب داللة عىل

أغراضه ومقاصده يف احلياة عىل نحو ما

ما حيتاجون اليه يف حياهتم من العلم

إن علوم اإلنسان و معارفه تنتهي

ان اهلل عز وجل ،يوحي اىل االنبياء
والتفكري الصائب ،ويأمرنا ان نسأل

إىل احلس خالف ًا للقائلني بالتذكر والعلم

أهل العلم والفكر ،وهم النبي

الفطري ...وتوضيحه أنك إذا راجعت

الكريم لغرض تبيان النبي للناس

تصور أو تصديق جزئي أو كيل وبأي

واهل بيته وانه تعاىل انزل القرآن
ما انزل اليهم من آيات واحكام ،وكل

ذلك ألجل ان يتفكر االنسان يف خلقه
وموجودات هذا الكون التي ال تعد وال

حتىص وكلها آياته تبارك وتعاىل.

اإلنسان فيام عنده من الصور العلمية من
صفة كانت علومه وإدراكاته وجدت

عنده ،وإن كان من أجهل الناس و
أضعفهم فهام وفكرا ،صورا كثرية

وعلوما مجة ال تكاد تناهلا يد اإلحصاء

ويف تفسري امليزان ،تعقيب ًا عىل قصة

بل ال حيصيها إال رب العاملني ...فنسبة

معنى االحساس والتفكري -:هذا الشطر

سبحانه نسبة تعليم كيفية املواراة إليه

قتل قابيل أخاه هابيل قال( :كالم يف
من قصة ابني آدم أعني قوله تعاىل:
ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
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يقيض به البحث العلمي.

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

بعث الغراب الرائه كيفية املواراة إىل اهلل

تعاىل بعينه فالغراب و إن كان ال يشعر
بأن اهلل سبحانه هو الذي بعثه ،وكذلك

ابن آدم مل يكن يدري أن هناك مدبرا

يدبر أمر تفكريه وتعلمه ،وكانت سببية

ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ

الغراب وبحثه بالنسبة إىل تعلمه بحسب

وهي متثل حال اإلنسان يف االنتفاع

األسباب االتفاقية التي تعلم اإلنسان

آية واحدة يف القرآن ال نظري هلا من نوعها

باحلس ،وأنه حيصل خواص األشياء من
ناحية احلس ،ثم يتوسل بالتفكر فيها إىل

النظر الظاهري سببية اتفاقية كسائر

طرق تدبري املعاش واملعاد.

لكن اهلل سبحانه هو الذي خلق

السيد جاسم حسن عبد الرضا

اإلنسان وساقه إىل كامل العلم لغاية

ﭜ ﭝ ﭞﭼ (((.

االستكامل بالعلم بأنواع من التامس

أخاه هابيل واخالله باأللفة والوئام

حياته ،ونظم الكون نوع نظم يؤديه إىل

والتصاك تقع بينه و بني أجزاء الكون،
فيتعلم هبا اإلنسان ما يتوسل به إىل

أغراضه ومقاصده من احلياة فاهلل سبحانه
هو الذي يبعث الغراب وغريه إىل

عمل يتعلم به اإلنسان شيئا فهو املعلم
لإلنسان ...و باجلملة فاهلل سبحانه هو
الذي علم اإلنسان خواص األشياء

التي تناهلا حواسه نوعا من النيل ،علمه
إياها من طريق احلواس ،ثم سخر له ما
يف األرض و السامء مجيعا ،قال تعاىل:

ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍﭼ [سورة اجلاثية.]13 :

وقد علم ان السبب االهم لقتل قابيل

والسلم االجتامعي هو ضعف تفكريه
وقلة اعتداده بالوحي وعدم تدبره أمر

اهلل تعاىل اىل نبيه آدم بوضع مرياث
النبوة والعلم ودفعه اىل ولده هابيل،
حتى ادى به فعله اىل الغواية والضاللة

باتباع ابليس وعبادة النار من دون اهلل

عز وجل ،فعن ايب عبداهلل قال [ثم
أوحى اهلل إىل آدم أن يضع مرياث النبوة

والعلم و يدفعه إىل هابيل ففعل ذلك

فلام علم قابيل غضب وقال ألبيه ألست
أكرب من أخي وأحق بام فعلت به فقال
يا بني إن األمر بيد اهلل وإن اهلل خصه بام

وليس هذا التسخري إال لكي

فعلت فإن مل تصدقني فقربا قربانا فإيكام

بلوغ أغراضه وأمانيه يف احلياة أي

القربان يف ذلك الوقت تنزل النار فتأكله

يتوسل بنوع من الترصف فيها إىل
أنه جعلها مرتبطة بوجوده لينتفع
هبا ،وجعله متفكرا هيتدي إىل كيفية

الترصف واالستعامل والتوسل ،ومن
الدليل عىل ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

قبل قربانه فهو أوىل بالفضل وكان

وكان قابيل صاحب زرع فقرب قمحا
رديئا وكان هابيل صاحب غنم فقرب

كبشا سمينا فأكلت النار قربان هابيل
فأتاه إبليس فقال يا قابيل لو ولد لكام

((( امليزان يف التفسري القرآن.316- 314 ،5 :
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ولد وكثر نسلكام افتخر نسله عىل نسلك

عىل اهنم قد وضعوا تفكريهم يف زاوية

تركها قربانك وإنك إن قتلته مل جيد أبوك

عىل هوى طائش ،وقد تناسوا بل حموا

بام خصه به أبوك ولقبول النار قربانه و

بدا من أن خيصك بام دفعه إليه فوثب

قابيل إىل هابيل فقتله.

املطلب الثاين-:

التفكري حياة القلب البصري:

ان اصل الفكر االسالمي واصوله

مأخوذة من القرآن الكريم والسنة
الرشيفة ،حيث نرى اهلل تبارك وتعاىل يف

كثري من اآليات خياطب او يثنى عىل اهل
الفكر السليم باهنم من ذوي البصائر

كقوله تعاىل -:ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ

ما يف فكرهم من ذكرياهتم مع فرعون
وعذابه هلم وقتله ألبنائهم واستحيائه

لنسائهم ..وجتاهلوا أن مثلهم االعىل
هو رب موسى الذي انقذهم من فرعون
وجنوده؛ بان فلق هلم البحر.

وهكذا يتصاغر االنسان عندما

يكون فكره ضيقا حمدود ًا فسيحدو به
ذلك اىل ان يستبدل مثله االعىل وهو اهلل

تعاىل بمثل يصنعه بنفسه (العجل).

(هذه املثل العليا املنخفضة...

تتخذ طابع الدين ،ويسبغ عليها هذا

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ [سورة يوسف:

الطابع من اجل اعطائها قدسية حتافظ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ

كيف ان املجتمعات التي رفضت دعوة

 ]108ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
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ضيقة ،ضمن افق حمدود ،وقرصوه

[سورة آل عمران ]13 :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

[سورة النور..]44 :

ويف قصة النبي موسى مع فرعون

ونجدته لقومه بني ارسائيل واختاذهم

العجل من دون اهلل تعاىل داللة واضحة

عىل بقائها واستمرارها عىل الساحة...
االنبياء كثري ًا ما كانت ترص عىل التمسك
باملثل االعىل املعبود لآلباء) .
(((

ان هذا االنحراف الفكري لبني

اثر سلب ًا عىل سلمهم االجتامعي
ارسائيل َّ

فبعد ان كانوا يعيشون بنعم اهلل تعاىل
((( املدرسة القرآنية.157 :

السيد جاسم حسن عبد الرضا

وافاضاته عليهم ،فقد كان الغامم يظللهم

ويستحيون نساءكم} يستبقوهن َّن أحيا ًء
[لقول بعض الكهنة لهَّ :
إن مولود ًا ُيولد

اثنتي عرشة عين ًا يسقون منها ماء ًا زالالً،

ملكك]{ .ويف ذلكم} الذي كانوا

من الشمس وطعامهم املن والسلوى بعد

ان عرب هبم موسى البحر ،وفجر هلم
لكن بعد ان عصوا نبيهم بسبب افكارهم
الضيقة ،يف قتاهلم اجلبارين قالوا له

ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭼ [سورة املائدة.]24 :

ذهاب
يف بني إرسائيل يكون سبب ًا له
ُ

واختبار
يفعلونه بكم {بال ٌء} :ابتال ٌء
ٌ
ٌ
وامتحان {من ربكم عظيم} وقيل :ويف
تنجيتكم من هذه املحن نعم ٌة عظيمة،
والبالء :النِّعمة ،والبالءِّ :
الشدَّ ة.

ويف عبادهتم العجل من دون اهلل

{وإذ فرقنا بكم البحر} فجعلناه

القرآن الكريم ذلك بقوله تعاىل -:ﭽ ﭑ

إرسائيل{ .فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون

تعاىل ،وغريها من املعايص ،وقد ذكر
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

اثني عرش طريق ًا حتى خاض فيه بنو
وأنتم تنظرون} إىل انطباق البحر عليهم

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

وإنجائكم منهم{ .وإذ واعدنا موسى

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

{ثم اختذتم العجل} معبود ًا
للتَّك ُّلم معه َّ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

للميقات {وأنتم ظاملون} واضعون العباد َة

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

أربعني ليلة} َأي :انقضا َءها ومتا َمها

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

وإهلا {من بعده} من بعد خروجه عنكم

ﭻ ﭼ [سورة البقرة.]51– 49 :

({وإذ نجيناكم} واذكروا ذلك

يف غري موضعها ،وهذا تنبيه عىل َّ
أن كفرهم
بمحم ٍد ليس بأعجب من كفرهم
َّ

دينه {يسومونكم}ُ :يك ِّلفونكم {سوء

اذن التفكر يف االمور والتدبر فيها

{من آل فرعون} أتباعه و َم ْن كان عىل
العذاب} شديد العذاب ،وهو قوله

تعاىل :ﭽﭙﭼُ :يقتِّلون {أبناءكم

وعبادهتم العجل يف زمن موسى.((() 

من رضوريات االقدام عىل اي عمل
((( الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.15-6 /1 :
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لنأمن سالمة النتيجة وصالحها وحتى

به]((( ،فكان االسالم من الطبيعي ان

الشارع املقدس بالتفكر ،فعن ايب عبد

ترزح حتت نري اجلهل واالوهام واخلرافة

ال نقع يف عواقب قد تسوؤنا وهلذا اهتم
اهلل قال[ :ساعة تفكر خري من عبادة

السنة ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ [سورة
الزمر.(((]9 :

املبحث الثاين-:

األفكار القرآنية وأثرها يف التحوالت
املجتمعية:

وسفك الدماء الربيئة.

وقد كان (القرآن يسمي عهد العرب

املتصل بظهور اإلسالم باجلاهلية ،و ليس

إال إشارة منه إىل أن احلاكم فيهم يومئذ
اجلهل دون العلم ،و املسيطر عليهم يف

كل يشء الباطل و سفه الرأي دون احلق،

الفكر القرآين السليم يف دولة الرسول

و كذلك كانوا عىل ما يقصه القرآن من

حينام جاء الرسول االكرم

ﭤ ﭥ ﭦﭼ [سورة آل عمران:

وافكاره السامية املتعالية ،عن االنسان

املائدة ،]50 :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

االكرم واثره يف السلم االجتامعي:

باإلسالم فانه حيمل مفاهيمه اجلديدة
وق َّيمه واحلياة وحقيقتها والكون وعظمته

ودقة صنعه.

وكان جربئيل يعلمه اليشء بعد
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يتصادم مع اجلاهلية العمياء التي كانت

اليشء حتى تم له أربعون سنة فنزل

عليه وقال :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

شئوهنم ،قال تعاىل ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ

 ،]154ﭽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ [سورة
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ [سورة

الفتح:

،]26

ﭽﭹﭺﭻ

ﭼ ﭽﭼ [سورة

االحزاب:

 .]33وقد كانت العشائر وهم البدو

عىل ما هلم من خساسة العيش ودناءته
يعيشون بالغزوات و شن الغارات

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ ثم

واختطاف كل ما يف أيدي آخرين من

((( بحار االنوار.327 ،68 :

((( شجرة طوبى.226– 225 ،2 :

قرأ عليه االيات وبلغه مجيع ما أمر اهلل

متاع أو عرض فال أمن بينهم وال أمانة،

السيد جاسم حسن عبد الرضا

وال سلم وال سالمة ،واألمر إىل من غلب
وامللك ملن وضع عليه يده)(((.

وقد كان عرب اجلاهلية يف اجلزيرة

العربية يومذاك جتاورها احلبشة النرصانية

يف جنوهبا واالمرباطورية الرومانية
النرصانية ايضا يف مغرهبا ،والفرس يف
شامهلا وهم جموس ،وغري ذلك كاهلند
ومرص وهم وثنيون.

تكن مسطرة يف كتبهم القديمة فحسب،

بل كانت حي ًة يف مناهجهم التي يربون

عليها أطفاهلم)(.((1

واغلب هؤالء العرب كانوا يعيشون

عيشة القبائل الرحل ،فصار املجتمع

عموم ًا جمتمع ًا مهجي ًا خشن ًا بدوي ًا غليظ ًا
فيه اخالط من عادات ورسوم وتقاليد
الديانة املجوسية واليهودية واملسيحية

ويف نفس ارض اجلزيرة بني العرب

وهم يعيشون غفلة جهالتهم وسكرة

واليهودية

عقوهلم وتفكريهم بالتعصب املقيت

الوثنيني (عبدة الالت والعزى وهبل)
طوائف

من

النرصانية

املحرفتني فهذا :كعب بن ماتع احلمريي

(كعب االحبار) يروج التجسيم فيقول
(ان اهلل تعاىل نظر اىل االرض فقال
اين واطئ عىل بعضك ،فاستعلت اليه

اجلبال وتضعضعت له الصخرة ،فشكر

هلا ذلك فوضع عليها قدمه فقال :هذا
مقامي وحمرش خلقي ،وهذه جنتي وهذه

ناري وهذا موضع ميزاين ،وانا د َّيان

الدين)(((.

َّ
(وإن العقيدة اليهودية املحرفة مل

((( امليزان يف تفسري القرآن.156 ،4 :
((( بحوث يف امللل والنحل.84 ،1 :

طيشهم االعمى وقد أوصدوا أبواب
الذي ورثوه من آبائهم ،وقد خاطب اهلل

عز وجل نبيه الكريم مبين ًا اتباعهم
الظن ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ [سورة االنعام:
]116

ﭽﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝﭼ

[سورة االنعام ]50 :وقوله تعاىل:
( ((1اثر االنحراف االعتقادي عىل االرهاب
العاملي الصهيونية نموذج ًا.31 ،1 :
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ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ونفوس ابناء اجلاهلية اجتاه الرسول

ﮀﭼ [سورة الروم.]8 :

يعرفونه قبل البعثة بالصادق االمني(..

ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

االكرم وافكاره اجلديدة وان كانوا

طبائع الناس وافكارهم عند اجهار

ثم ال يستطيع أحد أن يذكر له غدرة وال

وما ان صدع الرسول االكرم

يسمونه قبل نبوته :الصادق االمني)(.((1

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ [سورة

ما حتمله العقليات اجلاهلية ُمبتنياهتم
ال َق ْب ِلية ،وبني ما جاء وبرش به القرآن

دموي ًا عنيف ًا (ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

نواحي جذرية واساسية متس صلب

رسول اهلل بدعوته املباركة- :
برسالته

جهار ًا

ﭽﭛﭜﭝ

االحزاب ]45 :حتى بدأ الرصاع بني
املعسكرين واملذهبني بل الفكرين

ُراقب
ﭟﭼ عىل َمن ُب َ
عثت إليهم ت ُ
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وتتحم ُل منهم
أحواهلم وتُشاهدُ أعاملهَ م
َّ
ِ
َّ
َّصديق
عنهم من الت
الشهاد َة بام صدر ُ
وسائر ما هم ِ
ِ
ِ
عليه من اهلدى
َّكذيب
والت
ُ
ِ
والض ِ
القيامة أدا ًء مق ُبوالً
الل وتُؤ ِّدهيا يو َم
َّ
فيام هلُم وما عليهم وهو ٌ
حال م َّقدر ٌة
منني باجلن َِّة
املؤ َ
ﭽﭠ ﭡﭼ تُبرش ُ
ُنذر الكافري َن بالن ِ
َّار)(.((1
وت ُ

وليس غريب ًا وال عجيب ًا ان تصطيل

( ((1ارش��اد العقل السليم اىل مزايا الكتاب
الكريم.341 ،5 :

كذبة ،ال يف حداثته وال كهوليته ،وكانوا
فان االختالف الفكري العميق بني

الكريم ،كان اختالف ًا كبري ًا وعظي ًام من
العقيدة وجذورها ،وما تربوا عليه

وآبائهم ملئات السنني وقد كتب السيد
الطبطبائي عن اجلاهلية االوىل (أما

الرجال فالفضيلة بينهم سفك الدماء
واحلمية اجلاهلية والكرب والغرور

واتباع الظاملني وهضم حقوق املظلومني
والتعادي والتنافس والقامر ورشب
اخلمر والزنا وأكل امليتة والدم وحشف

التمر.

و أما النساء فقد كن حمرومات من

( ((1اخلرائج واجلرائح.387 ،2 :

السيد جاسم حسن عبد الرضا

مزايا املجتمع اإلنساين ال يملكن من

خري أم
متفرقني وآهلة ال تنفع وال ترضٌ ،

يملكن مرياثا ويتزوج هبن الرجال من

قدرته وسلطانه ،الذي قهر كل يشء

أنفسهن إرادة وال من أعامهلن عمال وال
غري حتديد بحد كام عند اليهود وبعض
الوثنية ومع ذلك فقد كن يتربجن بالزينة

ويدعني من أحببن إىل أنفسهن وفشا
فيهن الزنا والسفاح حتى يف املحصنات

املزوجات منهن ،ومن عجيب بروزهن

أهنن ربام كن يأتني باحلج عاريات.

و أما األوالد فكانوا ينسبون إىل اآلباء

لكنهم ال يورثون صغارا ويذهب الكبار
باملرياث ومن املرياث زوجة املتوىف ،و
حيرم الصغار ذكورا و إناثا والنساء)(.((1

عبادة املعبود الواحد الذي ال ثاين له يف

وكرها)(.((1
وسخره ،فأطاعه طو ًعا
ً

ثاني ًا -:االسالم جاء بكل ما يزيل

الفوارق الطبقية ،اجتامعية واقتصادية
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

االفكار اجلديدة عىل املجتمع اجلاهيل

[سورة احلجرات.]13- 12 :

اوالً -:من اصول الدين االسالمي

ألفكار االسالم املتعالية لبناء خري امة

أحد وهو اهلل سبحانه وتعاىل فهذا االصل

من ابعاد ففي تفسري ابن عباس({إِ َّنماَ
املؤمنون إِ ْخ َو ةٌ} يف الدين { َف َأ ْص ِل ُحو ْا

التي جاء هبا القرآن الكريم-:

التوحيد يف الذات االهلية ،فالرب واحد

اصطدم مع عبادهتم ألصنام واوثان
متعددة (وقوله :ﭽ ﭰ ﭱ

ويف هاتني اآليتني جتسيد حي

يسودها السلم االجتامعي بام للكلمة

َبينْ َ َأ َخ َو ْيك ُْم} بكتاب اهلل {واتقوا اهلل}

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [سورة

اخشوا اهلل فيام أمركم من الصلح

( ((1امليزان يف تفسري القرآن.

( ((1جامع البيان يف تأويل القرآن.104 ،16 :

يوسف ،]39 :يقول :أعبادة أرباب شتى

{ َل َع َّلك ُْم ت ُْرحمَ ُ َ
ون} لكي ترمحوا فال
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تعذبوا {يا أهيا الذين آ َمنُو ْا الَ َي ْس َخ ْر
َق ْو ٌم ِّمن َق ْو ٍم} نزلت هذه اآلية يف ثابت

بعد اإليامن {فأولئك ُه ُم الظاملون}

األنصار بسوء ذكر أم ًا كانت له يعري هبا

اآلية يف أيب بردة بن مالك األنصاري

بن قيس بن شامس حيث ذكر رج ً
ال من
يف اجلاهلية فنهاه اهلل عن ذلك.

{يا أهيا الذين آ َمنُو ْا} بمحمد

والقرآن يعني ثابت ًا ال يسخر قوم من

الضارون ألنفسهم بالعقوبة نزلت هذه
وعبد اهلل بن حدرد األسلمي إذ تنازعا

يف ذلك فنهامها اهلل عن ذلك.

{يا أهيا الذين آ َمنُو ْا} بمحمد
والقرآن {اجتنبوا كَثِري ًا ِّم َن الظن}

قوم عىل قوم {عسى َأن َيكُونُو ْا َخيرْ ًا
{والَ
ِّمن ُْه ْم} عند اهلل وأفضل نصيب ًا َ
نِسآء من نِّس ٍ
آء} نزلت هذه اآلية يف
َ
َ ٌ ِّ

النبي اغتابا صاحبا هلام وهو سلامن

سلمة زوج النبي فنهاهم اهلل عن

السوء.

امرأتني من نساء النبي سخرتا بأم
ذلك فقال وال نساء من نساء {عسى

نزلت هذه اآلية يف رجلني من أصحاب
وظنا بأسامة خادم رسول اهلل ظن
فجاء االسالم لبناء السلم االجتامعي

َأن َي ُك َّن َخيرْ ًا ِّمن ُْه َّن} عند اهلل وأفضل
{والَ تلمزوا َأن ُف َسك ُْم} ال تعيبوا
نصيب ًا َ

واحلرمان ،وهييئ للمجتمع االمن

{والَ
وال تطعنوا بعضكم بعض ًا بالغيبة َ

خالل املساواة يف العطاء وعدم التميز،

بعض ًا باللقب واسم اجلاهلية {بِ ْئ َس

وكافة سبل احلياة االمنة املطمئنة ،وهذا

أنفسكم يعني إخوانكم من املؤمنني
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نرصاين ويا جمويس والتلقب والتنابز

َتنَا َب ُزو ْا باأللقاب} ال تطعنوا بعضكم
االسم الفسوق} بئس التسمية ألخيك
يا هيودي ويا نرصاين ويا جمويس { َب ْعدَ

{و َمن
اإليامن} بعد ما آمن وترك ذلك َ

ُب} من تسمية أخيه يا هيودي ويا
لمَّ ْ َيت ْ

من خالل ما ذكرنا وليكنس الفقر
السيايس واالجتامعي واالقتصادي من

فال يبقي فقري ًا وال معوز ًا ،وتوفري االمن
ال يوافق افكار اجلاهلية.

(يتناوب طبائع الناس مزاجان

متقابالن :مزاج يعمل اعامله لألرحييه
والنخوة ،ومزاج يعمل أعامله للمنفعة

السيد جاسم حسن عبد الرضا

والغنيمة ...واصحاب املطالب الكربى

وجوب إطاعة أويل األمر .وال خالف بني

يعتمدون عىل ذلك ،فمنهم من يتوسل اىل

السلطة الرشعية يف املجتمع اإلسالمي،

يف التاريخ يعتمدون عىل هذا املزاج كام
الناس بام فيهم من اجلشع واخلسة وقرب

املاخذ وسهولة املسعى ،ومنهم من
يتوسل اىل الناس بام فيهم من طموح اىل

النُبل والنجدة وركوب املخاطر ونسيان
الصغائر يف سبيل العظائم)(.((1
وقد

مارس

النبي

االكرم

املسلمني ،يف أن أويل األمر هم أصحاب

وإن اختلفوا يف تعيينهم وحتديد

رشوطهم وصفاهتم ،فللسلطة اإلسالمية
العليا إذن حق الطاعة والتدخل ،حلامية

املجتمع وحتقيق التوازن اإلسالمي فيه،
عىل أن يكون هذا التدخل ضمن دائرة

الرشعية املقدسة)(.((1

صالحياته الوالئية باعتبار طاعته عىل

جاء االسالم بأفكاره وتعاليمه

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

الكامل كقوله تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ

حد طاعة اهلل عز وجل ﭽ ﯵ ﯶ

االهلية لريتقي باإلنسان ويسمو به نحو

ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﰑ ﰒﭼ [سورة النساء.]59 :

ذكر السيد الشهيد الصدر بشأن
صالحية النبي يف تنظيم احلياة
االقتصادية فقال (واألصل الترشيعي
ملبدأ اإلرشاف والتدخل هو القرآن

الكريم ،يف قوله تعاىل :ﭽ ﯵ ﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ [سورة االعراف:
.]184- 181

(ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊﭼ فهذه اآلية آلل حممد

واتباعهم ،وقوله ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯾ ﭼ .فإن هذا النص دل بوضوح عىل

ﯛ ﯜﭼ هو هالكهم وقوله ﭽ ﭳ

( ((1ابو الشهداء احلسني بن عيل.11 :

( ((1اقتصادنا.301 :
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ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ قال الرمحن

من هدي القرآن كقوله تعاىل ﭽ ﮗ ﮘ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ قال

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

الرحيم وقوله ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ
جتديد النعم عند املعايص وقوله ﭽﮕ

ﮖ ﭼ اي اصرب هلم ﭽ ﮘ ﮙ
ﮚﭼ اي عذايب شديد ثم قال ﭽ ﮜ
ﮝﭼ يعني قريش ﭽ ﮟ ﮠ

ﮨﭼ [سورة االنعام.]122 :

وقوله تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ

[سورة

ﮡ ﮢﭼ يعني رسول اهلل اي ما

االرساء ]9 :ويف تفسري هذه اآلية (إن

ﮨﭼ)(.((1

هي أقوم السبل وأسلمها يف الوصول

هو جمنون كام يزعمون ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

هذا القرآن يرشد الناس للسبيل التي

فمام الريب فيه وال شك ان احلياة

إىل السعادة احلقيقية يف الدنيا ،ويبرش

تصلح له اال باإلدراك واالدراك السليم

للحق ويعملون األعامل الصاحلات

االنسانية حياة عامدها الفكر وال تتم وال
والذي نسميه فكر ًا ،وكلام كان اصح

واكمل كانت احلياة اقوم ،وبقدر ابتنائها

عىل الفكر القيم كان حظها يف االستقامة
واخلري اكثر.
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ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

املؤمنني باهلل ورسوله الذين ُيذعنون

باألجر العظيم يوم القيامة)

(((1

فاألقوم

السنة أو امللة أو الطريقة ،فتتوقف

اقوميته عىل كون طريقة الفكر فيه أقوم.
وقوله تعاىل :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ويف خضم البحر املتالطم بأمواج

ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ

تسود املجتمع اجلاهيل يف جزيرة العرب،

وقوله عز وجل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ

فكر اجلهل والعمى والضاللة التي كانت
جاء االسالم بطريقة جديدة للتفكري
هيدي اليها الرسول االكرم مستقاة

( ((1تفسري القمي.250 /1 :

[سورة الزمر.]9 :

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
( ((1تفسري املنتخب.469 /1 :

السيد جاسم حسن عبد الرضا

ﯗ ﯘﭼ [سورة الزمر ]9 :ويف
ِ ِ
اج َتنَ ُبوا
(و َه ُؤالَء الذي َن ْ
تفسري هذه اآلية َ
وتَ ،و َأنَا ُبوا إِلىَ َربهِّ ِ ْمَ ،و َس ِم ُعوا
ال َّطا ُغ َ

روحيني عاملني بخصائص الروح كي
يأخذوا عىل عواتقهم تكامل االنسان
الروحي ،وهم االنبياء سالم اهلل عليهم

ال َق ْو َل َفا َّت َب ُعوا َأ ْحسنَ ُه َو َأ ْوالَ ُه بال َق ُب ِ
ول.
َ
َ .ه ُؤالَ ِء ُي َبشرِّ ُه ْم َربهُّ ُ ْم بالن َِّعي ِم ا ُمل ِقي ِم فيِ
ُ
ِ
ِ
جن ِ
َّات الن َِّعي ِمَ ،وأو َلئ َك ُه ُم الذي َن َو َّف َق ُه ُم
َ
ِ
ِ
الص َو ِ
اب)(.((1
اهللَ َت َعالىَ ل َّلر َشاد َو َّ

برباجمه وبأفكاره العبادية التوحيدية

عىل هدى القرآن الكريم وهنجه القويم

نحو الرقي والتقدم والصعود واحلرية،

وقد سار الرسول اهلل يف دعوته

لبناء جمتمع حيمل فكر ًا اسالمي ًا واعي ًا
لصنع خري أمة ،لصنع االنسان املتكامل
بأفكاره

اخللاّ قة

واخالقه

الربانية

وبمعنوياته العالية التي تشده اىل اهلل

تعاىل ورسوله الكريم ليسمو ويتكامل

أمر غري عادي ،وان
(ان الكامل النفيس ٌ
االنسان كثري ًا ما يوفق يف اصالحات

مادية واكتشافات مادية ..ولكنه ال
يقوى عىل وضع مناهج روحية صحيحة

تأخذ بالروح االنساين اىل ذروة الكامل.
مت
وقد قال كستاولوبونَ (( :ع ِل ُ
الفلسفة بعد عناء طويل أن ال سبيل أىل

ما وراء الطبيعة)) .فالبد لنا من أطباء
( ((1ايرس التفاسري.3955 ،1 :

امجعني)(.((2

جاء االسالم ليسمو بشخصية

ونفسية وبذات االنسان اىل الكامل،

وبتعاليمه الروحية ،ليحرك االنسان
واالنعتاق من العبودية لألصنام املادية
والبرشية ،واالنطالق نحو الفكر البناء

واملعرفة والعلم ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ [سورة

ّ
فإن الفكر
سبأ( ]28 :وعىل هذا
اإلسالمي ليس كاألفكار املادية التي

تتوخى مكاسب مادية ورفاهية يف
احلياة ،بل تكون للحياة املادية قيمة يف
اإلسالم إن أصبحت وسيلة لتحقيق

هدف معنوي سام ،فاإلهتامم بكون

ِ
شوائب الرشك نافي ًة
العبادة خالي ًة من
ِ
الزائفة ،يعني أنّه ال يمكن حتقق
لألهواء ّ
( ((2التكامل يف االسالم.22 /1 :
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هذه العبادة الصافية إالّ بتشكيل حكومة

شاطئ السالمة واالمان ،فإقامة االحكام

الرسول االعظم يقيم اول حكومة

وهلذا نجد ان الرسول االكرم بعد

ان اهلل عز وجل هو الكامل املطلق

هاجر إىل املدينة بعد ثالث عرشة سنة

امجع يف غاية الكامل واالتقان ،وآياته

من أجل تبليغ الرسالة ،وأرسى دعائم

عادلة)(.((2
اسالمية:

وال يرتشح منه اال الكامل ،وما يف الكون

تعاىل يف االرض والسامء ويف البحار
واالفالك ،ال تعد وال حتىص وكل ما
يف هذا الوجود خلدمة االنسان ﭽ ﭬ

اهلجرة اىل املدينة وبعد ان استقر له احلال

مليئة بالعناء واملش ّقة واملصائب املريرة
احلكومة اإلسالم ّية هناك(.((2

(حني قدم النبي إىل املدينة ازداد

عدد املؤمنني واتسع نطاق الدّ عوة داخل

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ [سورة

وتأسست احلكومة
املدينة وخارجها،
ّ

عاملنا بعث اهلل عز وجل االنبياء مبرشين

وانطلق الرسول االعظم نحو

النحل ،]18 :ولتحقيق سنة الكامل يف
ومنذرين ،ولوال وجود االنبياء ملا

متكنا من معرفة اهلل تعاىل وملا رسنا نحو
الكامل املنشود ،وملا متكنا من التقرب
اىل اهلل تعاىل فاألنبياء هم االنوار االهلية
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والنظام من رضورياته اقامة احلكومة،

بأفكارهم واخالقهم وهبم نستضيئ

وهبداهم هنتدي..

ولتحقيق هدف االنبياء هذا البد لنا

من حكومة تسود االمة وتقودها نحو
( ((2االمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل،11 :
.152

اإلسالم ّية الصاحلة)(.((2

اهدافه املرسومة من اهلل عز وجل إلرساء
قواعد واسس االسالم بأفكاره البناءة
وقيمه املتعالية ليصنع من املجتمع اجلاهيل

ذي االفكار البالية ،أمة من خري االمم

هيدون اىل اخلري والصالح وإلقامة السلم
االجتامعي ،فبحكمته املتعالية متكن

من:

( ((2موسوعة االمام عيل بن ايب طالب،1 :
.72
( ((2االمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.32 ،2 :

السيد جاسم حسن عبد الرضا

1.1دفن الضغائن (كان بني األوس و

وعندي أن ذلك أحد أغراض

بينهام ،و قتىل كثرية منهام ،فأماهتا اللهّ

تتجه إىل تكوين وحدة اجلامعة املؤمنة،

اخلزرج ضغائن من حروب كانت

به.((2()

املؤاخاة ،ولكن املؤاخاة أوال وبالذات

ولذلك كانت املؤاخاة بني املهاجرين

2.2ارساء قواعد االخوة بني املسلمني

واألنصار أوال ،وكانت بني املهاجرين

واوطاهنم عمال بقوله تعاىل :ﭽ ﯜ

بعضهم مع بعض ثالثا ،أوسهم مع

مهام كان اختالف الواهنم ومقاماهتم
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ

بعضهم مع بعض ثانيا ،وبني األنصار
خزرجهم ،ليقىض الرسول عليه الصالة

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ [سورة

والسالم عىل الثغرة السابقة باأللفة التي

وقد آخى رسول اهلل بني املسلمني

فاملؤاخاة كانت لتكون األخوة هي

احلجرات.]10 :

مرتني احدامها يف مكة املكرمة واالخرى
يف املدينة املنورة.

جتمع القلوب ،وتزيل نفارها.

العالقة بني النسيب الرشيف واملوىل
الضعيف ،لذلك كانت املؤاخاة جاعلة:

واهلدف االسمى من املؤاخاة ذكره

محزة بن عبد املطلب أخا لزيد بن حارثة

السهييل يف كتابه الروض األنف« :آخى

فمن املعطيات اخلالقة لعملية

صاحب كتاب خاتم النبيني( قال
رسول اللهّ صىل اللهّ تعاىل عليه وسلم بني
أصحابه حني نزلوا باملدينة املنورة ،ليذهب

عنهم وحشة الغربة ،ويؤنسهم من مفارقة
األهل و العشرية ويشد أزر بعضهم

ببعض».

( ((2هب��ج الصباغة يف رشح هن��ج البالغة:
.4 ،101

موىل رسول الل.

املؤاخاة التي اقامها رسول اخلري

واالنسانية حممد يف ارساء االسس

والقواعد االهلية للسلم االجتامعي والمة
خري امة تامر باملعروف وتنهى عن املنكر،

ففي نظر علامء التاريخ وعلامء النفس

واالجتامع ،ان ما قام به رسول اهلل

يف عملية املؤاخاة انجاز عظيم جد ًا قد
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ال يتمكن منه جمتمع بأكمله ولسنوات

العزة يف نفوس
زرع روح الثقة،
َّ

(((2

والقضاء عىل االستعباد واالستغالل

احلجة البالغة والربهان الساطع فهو

واالسود ،والعبد والسيد ﭽ ﮁ

طوال ،فمن معطياهتا-:

(1 .االسالم يعلو وال ُيعىل عليه)

فهو ارشف املذاهب ملا حيمله من

والسخرة ،فساوى بني االبيض

الغالب عىل سائر االديان ،وانه خاتم

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [سورة

الرساالت الساموية ،وقد تغلب الفكر
االسالمي عىل االفكار اجلاهلية،
فوحد املسلمني وأطفأ النائرة بينهم،

وارسى قواعد السلم االجتامعي ،من

خالل اهناء الرصاع الدموي املتامدي
بني االوس واخلزرج.

وحد املسلمني ،واحل السلم ،فال
َّ 2.2
عدوان وال حروب وال سفك للدم

بال حق.

3.3وحدهم لعبادة اهلل عز وجل وحده
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ [سورة

286

املسلمني ،ارساء اسس احرتام املرأة،

االخالص.]1 :

4.4اقامة احكام دين اهلل احلنيف،
الواجبة منها كالصالة و ...واملتعلقة
بالسلم االجتامعي ،كاأللفة ،املحبة،
االمانة ،الصدق ،التوادد ،التضحية،

( ((2التفهيم لشتى املعارف واملعاين.108 :

احلجرات.]13 :

وعن رسول اهلل[ إن الناس من

عهد آدم إىل يومنا هذا مثل أسنان املشط،

ال فضل للعريب عىل العجمي وال لألمحر

عىل االسود إال بالتقوى](.((2

وكان لسريته العظيمة ورفيع خلقه

كام وصفه تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﭼ [سورة القلم( ،]4 :تتحمل
من قومك ما ال يتحمله غريك وسئلت

السيدة عائشة عن خلقه فقالت :كان

خلقه القرآن تعني خلقه ما يف القرآن من
املعروف)

(((2

االثر العظيم يف التغلب

عىل الرتاكامت الفكرية منذ عرشات

القرون لدى ابناء اجلاهلية ،ويف اتباع
اقواله وهديه.

( ((2االختصاص.1 ،88 :
( ((2مهيان الزاد.234 ،14 :

السيد جاسم حسن عبد الرضا

ففي سنن النبي( وعن الديلمي

ﭽﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

وخيصف نعله ،وحيلب شاته ،ويأكل مع

( .]7و املراد بنرص املؤمنني للهّ –تعاىل–

يف االرشاد وكان النبي يرقع ثوبه،
العبيد ،وجيلس عىل األرض ،ويركب
احلامر ويردف ،وال يمنعه احلياء أن حيمل

حاجة من السوق إىل أهله ،ويصافح
الغني والفقري ،وال ينزع يده من يد أحد
حتّى ينزعها هو ،ويس ّلم عىل من استقبله
من كبري وصغري وغني وفقري ،وال

حيقر ما دعي إليه ولو إىل حشف التمر،
وكان خفيف املؤنة ،كريم الطبيعة ،مجيل

املعارشة ،طلق الوجه)(.((2

ﯛ ﯜ ﯝﭼ [سورة حممد:

نرصهم لدينه ،بأن يستقيموا عىل أمره

ويتبعوا الرسول يف كل ما أمرهم به

أو هناهم عنه.

واملعنى :يا من آمنتم باللهّ تعاىل حق

اإليامن ،إن تنرصوا دين اللهّ عز وجل

وتتبعوا رسولهَ ،ينْصرُ ْ كُم سبحانه عىل
أعدائكم َو ُي َث ِّب ْت َأ ْقدا َمك ُْم عند قتالكم
إياهم ويوفقكم بعد ذلك للثبات عىل دينه،

والشكر عىل نعمه)(.((2

فبهذا الفكر الرباين املتألق وهبذا

رشع رسول االنسانية والرمحة

استوىل ﭽ ﯚ ﯛ ﯜﭼ [سورة

لتحقيق السلم االجتامعي من منطق ان

اخللق العظيم عىل لسان رب العاملني،
االعراف ]158 :والرجل الكريم
والسيد العظيم واحلر احلكيم واملفكر

الفهيم ،استوىل عىل القلوب الظمأى
فأرواها،

وعىل

النفوس

احلياري

فارشدها وعىل العقول الضالة فهدها.

الفكر القرآين ينترص ووعد اهلل عز

وجل يتحقق:

( ((2ارشاد القلوب.104 ،1 :

حممد بتبليغ ونرش الفكر االسالمي
الدين االسالمي خاتم االنبياء وجامع

ألفكارها ومعطياهتا اهلادف اىل بناء
جمتمع حيمل فكر ًا سلي ًام متوقد ًا ينهل مما
جاء به القرآن الكريم (وجدت ما لعله
يزيد عىل ثالثامئة آية تتضمن دعوة الناس
إىل التفكر أو التذكر أو التعقل ،أو تلقن

النبي احلجة إلثبات حق أو إلبطال
( ((2التفسري الوسيط.3885 ،1 :
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باطل كقوله « :قل فمن يملك من اهلل

وحمصلة ذلك كله خريية االمة

أمه « ،اآلية ،أو حتكي احلجة عن أنبيائه و

قال تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

شيئا إن أراد أن هيلك املسيح ابن مريم و
أوليائه)(.((3

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭽﯢﯣﯤ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ [سورة

ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ

األمة وخيرب أهنا خري األمم التي أخرجها

وقال تعاىل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ

باإليامن املستلزم للقيام بكل ما أمر اهلل

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [سورة آل

والنهي عن املنكر املتضمن دعوة اخللق

النبي وانزال القرآن الكريم متعلقة

يف ردهم عن ضالهلم وغيهم وعصياهنم،

قال

تعاىل:

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
[سورة سبأ.]46 :

ﮘﮙﮚﮛﮜ
عمران .]191 :فإرادته تعاىل من بعثة
ببناء جمتمع صالح حمصن بالفكر االهلي
السليم الذي يقوده نحو االمن واالمان
والعزة والكرامة والعلم والرقي ﭽ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [سورة
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تامر باملعروف وتنهى عن املنكر كام

العلق ،]5- 4 :حيمل اخلريية واملحبة
وااللفة ،والتعاون عىل الرب والتقوى

وحيرم العدوان ،لقوله تعاىل- :ﭽ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﭼ [سورة املائدة.]2 :
( ((3امليزان يف تفسري القرآن.260 ،6 :

ال عمران( .]110 :يمدح تعاىل هذه
اهلل للناس ،وذلك بتكميلهم ألنفسهم

به ،وبتكميلهم لغريهم باألمر باملعروف
إىل اهلل وجهادهم عىل ذلك وبذل املستطاع

فبهذا كانوا خري أمة أخرجت للناس)(.((3
الفتح

الكريم-:

العظيم،

وفكر

النبي

ولتحقيق هذا اهلدف العظيم (خريية

االمة) الوارد يف اآلية السابقة توسع

الرسول الكريم يف تبليغ مبادئ وقيم

االسالم وبث الفكر االسالمي خارج
املدينة املنورة ،لذلك خاض غزوات

( ((3تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم
املنان.5 /1 :

السيد جاسم حسن عبد الرضا

ومعارك ضاربة ضد اجلهل والرشك،

ﭽﮫﮬﮭﮮﮯﭼ

بل خلق للتكامل والرقي واالختبار

اما أهل اجلهل والعمى والضاللة

انطالق ًا من ان االنسان مل خيلق عبث ًا،
واالبتالء ليقطف ثامر عمله فأما من
الفائزين او االخرسين ﭽ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭼ [سورة حممد.]31 :

[سورة الروم.]47 :

فاحبط اعامهلم ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﭼ [سورة حممد.]8 :

ان سرية القادة العسكرين حني

ينترصون يف معاركهم يصيبهم الغرور،

ومن مجلة تلك املعارك والغزوات،

ويثأروا لقتالهم وخلسارهتم فيام سبق،

وذات السالسل ومؤته ثم فتح مكة،

الرسول االكرم بأمجل واهبى صوره

معركة بدر وغزوة احد واالحزاب وخيرب
(خرج النبي لفتح مكة يف رمضان

سنة ثامن من اهلجرة ،ومعه عرشة آالف

مقاتل...

ولكن الفكر القرآين العظيم قد جسده
(اليوم يوم املرمحة) (اذهبوا فانتم
الطلقاء) ،ويف هذا يقول الدكتور عبد

الغفار حامد عميد كلية الدراسات

و تكللت جهود وجهاد رسول

االسالمية العربية( -:ان االسالم ال

قريش الكافرة التي كانت منذ بعثته

وال حيرمهم نعمة احلياة املستقرة ،وينرش

اهلل بالفتح املبني ملكة املكرمة معقل
اىل هجرته للمدينة مصدر اخلطر

واملؤامرات وشن الغارات عىل االسالم
ام ً
ال بالقضاء عليه ،ولكن شاءت
االرادة االهلية بعد ان وجد من املسلمني

االنتصار له تعاىل؛ ان يفتح هلم وينترص

هلم ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂﭼ [سورة احلج،]40 :

يروع اآلمنني ،وال يتعدى عىل حقوقهم،
ّ
ثقافة الرمحة والتسامح بني مجيع الناس،

ثم َّ
ان هذا النحو من التعامل املسامل
َّ
للجميع ،انَّام يؤ َّمن هلم برشط ان يكونوا
مساملني ،وال يعتدوا عىل حرمات
املسلمني ،أو هيامجوهم)(.((3
واستمر

املتجمع

( ((3مبدأ التعايش.38 :

االسالمي
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يعيش السلم االجتامعي بفضل الفكر

الفكر عن جادة الصواب ،وهلذا قتل

وعرضه فان هوية املسلم املؤمن صارت

آدم ومن َث َّم عىص اهلل عز وجل؛

االسالمي اجلديد آمن ًا عىل نفسه وماله
كام قال االمام الصادق[ ان من اوثق

عرى االيامن أن حتب يف اهلل ،وتبغض
يف اهلل ،وتعطي يف اهلل ،ومتنع يف اهلل

تعاىل](.((3

«اخلامتة ونتائج البحث»

حتى عبد النار من دون اهلل تعاىل،
وهو اول من عبد النار ،وهبذا انفرط

عقد السلم االجتامعي يف هذه العائلة

النبوية.

2.2قوم موسى أدت هبم أفكارهم

احلل االنجع والطريق األقوم

التي انحرفت عن افكار وتعاليم

البرشية من الظلم والعدوان عىل حقوق

يف جمتمع بني ارسائيل ،وعبدوا عجل

لسالمة

الفكر

االنساين

وختليص

اآلخرين بمختلف االجتاهات ،وإلقامة
السلم االجتامعي بمفاصله من األمن
االقتصادي

والسيايس

والعقائدي

واالجتامعي واألمان و ...هو الرجوع
اىل الفكر اإلهلي الذي حيمله اإلسالم

املحمدي االصيل املتمثل بالقرآن الكريم
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قابيل أخاه هابيل ،وعىص اباه النبي

وسنة الرسول األكرم وأهل بيته.
أما النتائج-:

1.1ان مشكلة االنسان يف تفكريه كثري ًا ما
يعتمد عىل مقدمات مصلحية أنانية
ومادية ،فتؤدي به اىل االنحراف يف

( ((3األمايل للمفيد.151 :

موسى اىل هدم السلم االجتامعي
السامري من دون اهلل عز وجل،
وهاموا عىل وجوههم تائهني أربعني

سنة ،وحرموا انفسهم مما رزقهم
اهلل تعاىل من املن والسلوى ،وانزل
اهلل تعاىل عىل الذين ظلوا رجز ًا من

السامء بام كانوا يفسقون ،وضرُ بة

عليهم الذلة واملسكنة وباءوا بغضب

من اهلل لكفرهم وقتلهم النَّب ّيني بغري

حق.
ُ 3.3ب ِع َث الرسول األكرم حام ً
ال
الفكر اإلسالمي اجلديد عن الوجود
واحلياة واملجتمع واإلنسان ،فجاء

السيد جاسم حسن عبد الرضا

بالتوحيد يف الذات اإلهلية «قل هو

اتقاكم».

كافة النواحي ،ولريتقي باإلنسان

الفكري؛ بوفاة الرسول األكرم،

اهلل أحد» واملساواة بني املسلمني من
نحو الكامل ،وهذا كله مغاير ألفكار
اجلاهلية الظلامء ،فقد كان أحسن ما

فيها ،اخلرافة وسفك الدماء واآلثام

والرسقة وعبادة األصنام ،ووأد
البنات ،والطبقية والذل والعبودية؛
فاحتدم الرصاع دموي ًا بني الفكرين
واملذهبني.

4.4آمنت

الناس،

وأقام

الرسول

األعظم أول حكومة إسالمية،
ومنها نرش الفكر اإلسالمي ومفاهيمه

6.6اإلنتكاسة وبداية السقوط والرتدي

حيث انقلبت الناس عىل أعقاهبا
وارتدت عن الدين احلنيف.

7.7عاد الفكر واإلرهاب اجلاهيل لكن
برداء اإلسالم املقدس هذه املرة ،حتى

نَطق بعض خلفاء بني امية بالكفر

علن ًا.

8.8وجاء دور علامء السوء ووعاظ
السالطني ليربروا ألصحاب الردة
واجلاهلية شناعتهم وقتلهم أصحاب

رسول اهلل وكفرهم.

فكانت املؤاخاة بني املسلمني ،ثم
وحطِمت
الفتخ العظيم ملكة املكرمة ُ

الفكري والتطرف املذهبي حممد بن

5.5أرسى رسول اهلل قواعد خري

القبلة ممن ال يتبع أفكاره ومن ال

اخالق وقيم اإلسالم يف النفوس،

قتل وذبح املسلمني وغنيمة امواهلم،

األصنام.

ُامة ُاخرجت للناس ،اذ تعمقت
فاإلسالم يعلو وال ُيعىل عليه؛ فهو
ارشف املذاهب واألديان ،ملا حيمله

من احلجة البالغة والربهان الساطع،
فصار الشعار« ،ان اكرمكم عند اهلل

9.9ثم جاء دور الداعية لالنحراف
عبد الوهاب ليقول بكفر مجيع أهل
ُيكفر من يكفرونه ،فشاع يف زمانه
وهذه األيام ُيقتل يومي ًا العرشات من
املسلمني بنفس الدعوى وبدع ٍم من

قوى االستكبار العاملي والصهيونية
حتت مسميات الربيع العريب والتحرر
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والديمقراطية و ..وكل ذلك كذب

468هـ 1076-م.

والسلم االجتامعي.

ط ،2مؤسسة الوفاء ،بريوت -لبنان،

بل هو سبيل ملحاربة الفكر اإلسالمي
اهم املصادر واملراجع

القرآن الكريم ،كتاب اهلل املجيد.

1403هـ 1983-م.

7.7رشح هنج البالغة ،عز الدين بن

1.1االربعون حديث ًا ،أبو الفضائل حممد

هبة اهلل بن حممد بن حممد بن ايب

1031- 951هـ ،مؤسسة النرش

الكتب العلمية ،بريوت -لبنان،

حسني العاميل (الشيخ البهائي)،

االسالمي التابعة جلامعة املدرسني
بقم املقدسة 1415هـ.

احلديد املدائني املعتزيل ،ط ،1دار

1418هـ–1998م.

8.8شجرة طوبى ،حممد مهدي احلائري

2.2امليزان يف تفسري القرآن ،حممد حسني

املازندراين ،ط ،2منشورات الرشيف

–لبنان،

9.9بحوث يف امللل والنحل ،جعفر

الطبطبائي ،ط ،1مؤسسة األعلمي

للمطبوعات،

بريوت

1411هـ 1991-م.

الريض ،قم -ايران.

السبحاين ،ط ،3مؤسسة النرش

3.3قصص االنبياء واملرسلني ،نعمة اهلل

االسالمي التابعة جلامعة املدرسني

للمطبوعات،

1010اثر االنحراف االعتقادي عىل

اجلزائري1050 ،هـ – 1112ط،1

مؤسسة
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6.6بحار االنوار ،حممد باقر املجليس

األعلمي

بريوت -لبنان1411 ،هـ 1991-م.

4.4املدرسة القرآنية ،حممد باقر الصدر،

دار التعارف للمطبوعات ،بريوت-

لبنان.

5.5الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،
عيل بن أمحد الواحدي أبو احلسن ت

بقم املرشفة ،قم –ايران1414 ،هـ.

االرهاب العاملي الصهيونية نموذج ًا،

د .سعد بن عيل الشهراين.

1111ارشاد العقل السليم اىل مزايا
الكتاب الكريم ،ابو السعود ،حممد
بن حممد بن مصطفى العامري.

1212اخلرائج واجلرائح ،قطب الدين

السيد جاسم حسن عبد الرضا

الراوندي ،ت  ،573ط ،1حتقيق

1919تفسري املنتخب ،جمموعة من

ونرش مؤسسة األمام املهدي

العلامء -جلنة من العلامء االزهر.

1313جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد

222121التكامل يف االسالم ،أمحد أمني،

أبو جعفر الطربي،310- 224 ،

1404هـ 1984-م بريوت –

1409هـ ،قم -ايران.

بن جرير الطربي بن كثري اآلميل،

ط ،1مؤسسة الرسالة1420 ،هـ-
2000م.

2020ايرس التفاسري ،اسعد حومد.

ط ،1دار املعرفة للطباعة والنرش،

لبنان.

2222االمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل،

1414تنوير املقباس من تفسري ابن عباس،

نارص مكارم الشريازي.

1515تأمالت يف زيارة الوارث االنبياء،

طالب يف الكتاب والسنة

1616ابو الشهداء حسني ابن عيل ،عباس

دار احلديث للطباعة والنرش،

الرشيف الريض ،ايران -1372

2424هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة،

1717اقتصادنا ،حممد باقر الصدر ،ط،16

جعفر التسرتي1320 ،هـ ،مؤسسة

ينسب البن عباس.

حممد مهدي اآلصفي.

حممود العقاد ،ط ،2انتشارات
1413هـ.

دار التعارف للمطبوعات ،بريوت-

لبنان.

2323موسوعة االمام عيل ابن ايب
والتأريخ ،حممد الريشهري ،ط،2

1425هـ -قم ايران.

حممد تقي بن كاظم بن حممد عيل بن
هنج البالغة.

2525الصحيح

من

سرية

النبي

1818تفسري القمي ،عيل بن ابراهيم

االعظم ،جعفر مرتىض العاميل،

للمطبوعات1412 ،هـ 1991-م،

والتوزيع1415 ،هـ 1995-م،

القمي ،ط ،1مؤسسة األعلمي
بريوت -لبنان.

ط ،4دار اهلادي للطباعة والنرش
بريوت -لبنان.
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2626خاتم النبيني.

2727التفهيم لشتى املعارف واملعاين،
خليل قدمي مهر ،ط ،1فدائيان اهل

البيت1424- هـ ق1382-هـ

ش.

التميمي.

3535االمايل ،حممد بن حممد بن النعامن
ال ُعكربي البغدادي امللقب باملفيد،

ط ،2مؤسسة النثر االسالمي التابعة

2828االختصاص ،حممد بن حممد النعامن

جلامعة املدرسني بقم املقدسة.

2929مهيان الزاد ،ابايض.

الكاشاين ،ط1091- 1007 ،1هـ،

ال ُعكربي البغدادي امللقب باملفيد.

3030ارشاد القلوب ،ايب حممد احلسن
بن حممد الدليمي ،ط ،1مؤسسة

االعلمي للمطبوعات1413 ،هـ-
1993م ،بريوت -لبنان.

3636التفسري اآلصفي ،حممد حمسن الفيض
حتقيق مركز االبحاث والدراسات
االسالمية ،مركز النرش التابع ملكتب
االعالمي االسالمي ،قم -ايران.

3737تفسري كنز الدقائق ،حممد املشهدي

سيد

بن حممد رضا بن اسامعيل القمي ،ت

3232تيسري الكريم الرمحن يف تفسري

3838تفسري نور الثقلني ،عبد عيل بن

3131التفسري

الوسيط،

الطنطاوي.

حممد

كالم املنان ،ط ،1عبد الرمحن بن
نارص السعدي ،مؤسسة الرسالة،
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ضوء الكتاب والسنة ،رعد عساف

1420هـ2000-م.

1098هـ -قم املقدسة.

مجعة العرويس احلويزي ،ت
1112هـ.

3939سليم بن قيس اهلاليل ،ت90هـ،

3333سرية النبي ،ايب حممد عبد امللك

ط ،2مؤسسة البعثة ،بريوت ،لبنان.

احلميد ،دار الفكر للطباعة والنرش

خسني الشريازي ،ت 1098هـ،

بن هشام ،حتقيق حممد حمي الدين عبد

والتوزيع.

3434مبدأ التعايش اسس واهداف يف

4040كتاب االربعني ،حممد طاهر بن حممد
ط ،1حتقيق مهدي الرجائي،
1418هـ ،قم املقدسة ،ايران.

فحوى البحث
البحث يربز اهتمام القرآن الكريم مبيادين اجلغرافية
االقتصادية من خالل ما وجه به من حتسني حياة االنسان من
النواحي االقتصادية واالجتماعية.
وقد تناول البحث النصوص القرآنية اليت اكدت مضامني
مبوبة على عناوين تتعلق بهذا امليدان
اجلغرافية االقتصادية َّ
احليوي مستشهداً باآليات اليت تبحث فيها هذه العناوين
معتمداً تفسرياً بسيطاً واحداً هو تفسري السيد عبد اهلل شرب.
واختتم البحث خبالصة .
أما املصادر فأمساؤها مفصلة يف مظانها هامشياً لذلك استغنينا
عن اعادة ذكرها يف قائمة.
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املقدمة:

تدرس اجلغرافية األرض بوصفها

وطن ًا لإلنسان مع االهتامم بإبراز التفاعل
املتبادل بني البيئة واإلنسان ،فيام تدرس
اجلغرافية االقتصادية أثر األنشطة

االقتصادية لإلنسان يف املكان كالزراعة

والرعي والصيد والتعدين والصناعة
والسياحة والتجارة والنقل.

تعاىل ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [سورة

النحل.]44 :

ونجد أن املشاريع االقتصادية مهام

اختلفت أهدافها أو تعددت أغراضها

فإهنا اهلدف العام واملتمثل يف حتقيق
سعادة اإلنسان ورفاهيته وتقدم وتطور

اجلغرافية

املجتمع اقتصادي ًا واجتامعي ًا وسياسي ًا

منها واملستغلة فحسب ،بل تتعدى ذلك

اإلنسان خادم ًا هلا ولو كان ذلك عىل

وال

تقترص

وظيفة

االقتصادية عىل دراسة املوارد املتاحة
إىل الربط بني املوارد والسكان والبيئة يف

حماولة ملعرفة العالقات املتبادلة بني هذه
املتغريات الثالثة.

فمن يرى أهنا غاية يف ذاهتا فيجعل

حساب سعادته ويف هذا املوقف يكون
االقتصاد من اجل االقتصاد وليست من
اجل اإلنسان أما الذي يرى أن االقتصاد

وقد حدّ د القرآن الكريم معامل

خادمة اإلنسان حمققة ملصاحله فهذا هو

ومن نواحيها املختلفة يف إطار االقتصاد

الذي سنوضح ونناقش يف بحثنا هذا أهم

االقتصاد وموارده بشكلها املتكامل
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القرآن من اجل اإلنسان أيضا كام قال

املتكامل واملتوازن لإلنسان الذي يتم به

وله ومن اجل حتقيق سعادته وكرامته
ورفاهيته يف الدنيا واآلخرة ،وهذا املوقف

مبني عىل التصور القرآين للكون واحلياة
واإلنسان الذي هو غاية مجيع ما يف الطبيعة
وكل ما يف الطبيعة وجد خلدمته .وانزل

االقتصاد الذي هيدف إليه القرآن الكريم
املضامني واألهداف.

•مشكلة البحث :إختزلت مشكلة
البحث بالسؤال اآليت :كيف أهتم

القرآن الكريم بمضامني اجلغرافية
االقتصادية وفروعها؟.

•فرضية البحث :إهتم القرآن الكريم

د .حممد جواد عباس شبع

االقتصادية

احلياة االقتصادية وفق ًا لتصوراته عن

الدنيوية واألخروية وعدّ ت وسيلتها

إن مفهوم االقتصاد وفق املنظور

بمضامني

اجلغرافية

مؤكد ًا عىل أمهيتها يف حياة اإلنسان
للتنمية وغايتها يف آن واحد.

•هدف البحث :تسليط الضوء

العدالة(((.

القرآين اقتصاد متنوع يف طبيعته
وخططه هيدف إىل حتقيق كفاية األمة

عىل دور القرآن الكريم يف إرساء

يف كل جماالت اإلنتاج املطلوبة وهو ما

االقتصادية ،وإبراز دور كتاب اهلل

لفروض الكفاية ..فإقامة مجيع املرافق

حياة اإلنسان.

من أهم فروض الكفاية((( ،وهو مرتابط

املفاهيم

الرئيسة

للجغرافية

عز وجل يف مضامينها وأمهيتها يف

يدخل بوضوح حتت املفهوم الرشعي

االقتصادية التي حتتاج اليها األمة يعترب

اجلغرافية االقتصادية يف املنظور القرآين

يف خطوطه وتفاصيله وهو بدوره جزء

إن مصطلح اإلقتصاد مفهوم واسع

يف االقتصاد حني يدرس االقتصاد

الكريم استعام ً
ال حمدد ًا ملصطلح االقتصاد

من الصيغة العامة للحياة التي ترتكز

مفهوم االقتصاد يف املنظور القرآين:

املعنى واهلدف ،فلم نجد يف القرآن
يف معرض احلث واألمر ،لكن نجد بد ً
ال
من ذلك عدد ًا من املصطلحات املرادفة

ومنها االعتامر واالبتغاء من فضل اهلل
والسعي يف األرض وإصالح األرض

وعدم فسادها نشدان احلياة الطيبة
وليس معنى ذلك زهد القرآن يف الرخاء

االقتصادي ،معنى ذلك بوضوح إن

موضوع االقتصاد يعني طريقته يف تنظيم

من صيغة عامة للحياة ،ومنهج البحث
بام هو خمطط ومرتابط وبوصفه جزء ًا

بدورها عىل الرتبة األرضية((( .لذلك
((( ال��س��ي��د حم��م��د ب��اق��ر ال��ص��در ،امل��درس��ة
اإلس�ل�ام���ي���ة ،م��ؤس��س��ة دار ال��ك��ت��اب
اإلسالمي ،العراق -النجف ،ص.112
((( حم��م��ود ق��اق��ي��ش ،التنمية يف املنظور
اإلسالمي ،وقائع ندوة التنمية من منظور
اإلسالمي ،ج ،2املجمع امللكي لبحوث
احلضارة اإلسالمية ،مؤسسة ال البيت،
عامن ،1994 ،ص.681
((( السيد حممد باقر الصدر ،فلسفة الصدر،
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فهو العلم الذي حيكم العالقات

يف كل زمان ومكان(((.

بني أفراد املجتمع ولتلبية حاجاهتم

مفهومه الشامل لالقتصاد اشتمل عىل

االقتصادية واالجتامعية التي تنشأ
ورغباهتم،

وكذا

يدرس

الواقع

االقتصادي بظواهره املتنوعة وأطواره

الثقافية ويستخرج القوانني والسنن
التي حتكمه وتسوده وجتري بموجبها
حادثته ،كذلك انه اقتصاد متميز له ذاتيته
املستقلة وان األصول واملبادئ التي

جاء هبا تلبي احتياجات العرص وتكفل
سعادة البرش يف الدنيا واآلخرة((( ،وهو
بذلك جمموعة من املبادئ واألصول
أو السياسة االقتصادية التي جاءت هبا

النصوص القرآنية ليلتزم هبا املسلمون
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ط ،1م��ؤس��س��ة دار ال��س�لام،1999 ،
ص.43
((( حم��م��د ش��وق��ي ال��غ��ن��ج��ري ،امل��ذه��ب
االق��ت��ص��ادي يف اإلس��ل�ام ،االق��ت��ص��اد
اإلس�لام��ي ،ط ،1ب��ح��وث خم��ت��ارة من
املؤمتر العاملي األول لألبحاث االقتصاد
اإلس�لام��ي ،املنعقد يف م��ك��ة املكرمة
 26- 21ش���ب���اط ،1976 ،امل��رك��ز
العاملي لألبحاث االقتصاد اإلسالمي،
جامعة امللك عبد العزيز ،كلية اإلدارة
واالقتصاد ،1980 ،ص.73- 72

نجد أن القرآن الكريم وهو يريس

شؤون احلياة ومنها املسائل االقتصادية
وباملفهوم الذي تقدمت اإلشارة إليه فإنه
قد عنى هبا كوسيلة للحياة األخرى بمعنى
إن اهتاممه يف حياة الدنيا واآلخرة كام يف

قوله تعاىل ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ

[سورة القصص.]77 :

أهم األنشطة االقتصادية وذكرها يف

القرآن الكريم:

1.1الزراعة:

تعد الزراعة من األنشطة التي

عرفها اإلنسان منذ القدم بعد أن تعلم
فنون الصيد وأنواعه منذ فجر التأريخ،

(فقد زرع سيدنا آدم احلنطة وسقاها

وحصدها وطحنها وعجنها وخبزها
وأكلها) ،ومن ابرز آثار هذا النشاط

عىل اإلنسان أنه يربطه باألرض نتيجة
لسلسلة العمليات التي متر هبا مرحلة
اإلنبات والتي تتطلب مالزمته هلا من
((( املصدر نفسه ،ص.76

د .حممد جواد عباس شبع

اجل الغذاء الذي يعد من احلاجات

األساسية للبرش ويعمل عىل إدامة

حياهتم((( .وبام أن الزراعة تعتمد عىل
عملية اإلنبات ومراحلها كان ال بد من

املتابعة لكل منها .وقد بينّ القرآن الكريم
تلك العملية وطبيعتها فقد قال تعاىل:

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤﮥ ﮦ ﮧﭼ [سورة يس:
 .]35- 33وقال تعاىل يف كتابه العزيز:

ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯳ ﯴ ﭼ [سورة احلج .]5 :ونورد
عدد ًا من اآليات الكريمة ذات الداللة

عىل كون ما متر به العمليات الزراعية
من مراحل إنام هي آية عىل قدرته وإرادته

سبحانه وتعاىل فهو الذي يقول لليشء
كن فيكون .قال تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﭼ [سورة عبس.]32- 24 :

وكذلك أشار القرآن الكريم إىل

أمهية الصيد يف حياة اإلنسان ،فقد ّ
أحل
اهلل سبحانه وتعاىل الصيد بنوعيه الربي

والبحري ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﭼ
[سورة الرعد .]4 :وقوله تعاىل ﭽﮉ

((( أي��اد حممد ص��ال��ح ،اإلن��س��ان والتنمية
بمنظور إس�لام��ي ،جملة ن��داء احلرية،
ال��ع��دد ،8مركز ن��داء احل��ري��ة للتطوير
والتنمية البرشية ،دار النهضة للطباعة،
دمشق ،2009 ،ص .124

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ [سورة
املائدة.]96 :

2.2الصناعة:

تعد الصناعة من األنشطة االقتصادية

اهلامة التي يامرسها اإلنسان بام متثله من
نشاط رئيس يف حتويل املواد من شكل
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آلخر أكثر فائدة لإلنسان وإحدى طرق

ويقصد بلبوس الدرع .بينام وردت كلمة

أرزاقهم ،كام إهنا متثل يف عاملنا املعارص،

ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ

كسب العيش وحصول الناس عىل
من بني أبرز املرتكزات التي تعتمدها

عملية التنمية الشاملة بوصفها من
القطاعات الداعمة هلا يف ما إذا حققت

نجاح ًا قي هذا املجال ورفده للقطاعات
التنموية األخرى بام حتتاج اليها من
مستلزمات إلدامة مسريهتا .فض ً
ال عن

ذلك فان تطوير هذا القطاع له إنعكاساته
عىل الوضع االجتامعي يف البلد ملا يوفره

من فرص عمل تسهم يف حتسني الوضع
االقتصادي للمجتمع .وقد ورد فعل

األمر إصنع والفعل املضارع يصنع يف
القرآن الكريم ليعطي داللة واضحة
عىل دور هذا النشاط يف احلياة اإلنسانية

كام يف قوله تعاىل :ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ
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ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ
ﰑﭼ [سورة هود.]37 :

مصانع يف موطن آخر كام يف قوله تعاىل
[سورة الشعراء .]129 :واملقصود

بـ(تتخذون مصانع) يعني خزن املاء
حتت األرض(((.

3.3التجارة:

وردت كلمة جتارة يف القرآن الكريم

ٍ
معان كالتجارة باملال أو بالنفس
بعدة
ونورد أمثلة يف ذلك :كقوله تعاىل:

ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛﭼ [سورة الصف10 :ـ .]11ملا
هلذا النشاط من أمهية ومنفعة اقتصادية
كبرية للفرد واملجتمع ،ففال تعاىل يف

كتابه العزيز :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ [سورة

كام جاءت الصفة صنعة يف إحدى

اجلمعة .]11 :وقوله تعاىل :ﭽ ﭔ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ

 .]2واملقصود فيها رحلة التجارة إىل

اآليات ،إذ قال تعاىل ﭽ ﯙ ﯚ

ﯢ ﯣﭼ [سورة األنبياء.]80 :

ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [سورة قريش:
((( أياد حممد صالح ،مصدر سابق ،ص.26

د .حممد جواد عباس شبع

اليمن والشام وكان هدف الرحلتني

أنواع القطاع السياحي التي تتحقق من

ومحاية احلرم ّ
املكي.

التنمية واإلستثامر ،إىل جانب األنواع

خلري قريش واغنائهم وزيادة قوهتم

4.4السياحة:

جاء قوله تعاىل ﭽ ﭛ ﭜ

ﭝ...ﭼ [سورة التوبة:

خالهلا مردودات كبرية تسهم يف عملية
األخرى من السياحة.

5.5النقل:

.]2

ّ
سخر اهلل سبحانه وتعاىل البحر

نشاط ًا إقتصادي ًا مه ًام إذا تم توظيفها

وسبب األسباب لسري السفن الكبرية
ّ

بمعنى السري اآلمن .والسياحة متثل

نحو الوجهة السليمة .وهلا عواقبها

وأنزل املاء ورفع السامء وسخر اهلواء
والناقالت الضخمة عابرة القارات

إن كان هدفها مجع املال والثروة بدون

سبب
يف البحار واملحيطات ،كام
ّ

ان دول العامل تتنافس حالي ًا يف دعم

اإلصطناعية وسفن الفضاء يف الفضاء

أي ضوابط أو حمددات .وهلذا نالحظ

السياحة وتطويرها من خالل استثامر

األموال الطائلة .وقد أهتم اإلسالم

بالسياحة من خالل رحلة احلج إىل

األسباب لتحليق الطائرات واألقامر

الكوين ،قال تعاىل :ﭽﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

بيت اهلل احلرام واملسجد النبوي

ﮝ ﮞ ﮟﭼ [سورة اإلرساء:

الرحالت السياحية اإليامنية بغاياهتا،

النقل ،حيث خياطب اهلل سبحانه وتعاىل

الرشيف ومراقد األئمة األطهار هذه

 ،]70تظهر اآلية اإلعجاز يف جغرافية

إذ يتجه اإلنسان يف حياته من خالل

البرش بالقرآن الكريم يف كل العصور،

وتغيري سلوكه وجتديد عهده مع ربه

مطلق غري مقيد بطريقة خاصة للحمل،

الدعاء والزيارة وطلب غفران الذنوب

استعداد ًا للقاء ربه سبحانه وتعاىل.

وقد أصبحت السياحة الدينية من أبرز

فقوله تعاىل ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ
وهذه إشارة إىل ما كان يركبه اإلنسان
يف الرب من حيوان أو عربات جترها
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اخليول أو احليوانات األخرى ،وما

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

تسري باملجداف أو الرشاع .والتعبري

فقد أشارت اآلية الكريمة ﭽ ﮊ ﮋ

كان يركبه يف البحر من سفن وقوارب
القرآين إشارة إىل عرص االخرتاع

وما به من وسائل نقل برية أو مائية

جديدة .قال تعاىل :ﭽﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [سورة
البقرة .]164 :والفلك اسم للسفينة
الواحدة أو للسفن الكثرية ،فالسفن

حتمل األشخاص واملنتجات الزراعية
والصناعية من مكان آلخر فينتفع

الناس بخريات اآلخرين .قال تعاىل:

ﮌ ﭼ اىل األنعام حتمل اإلنسان من
بلد إىل آخر ،وسخر اهلل لإلنسان الفلك

وهي السفن ،حتمل اإلنسان واملواد

املختلفة من مكان آلخر.

اجلغرافية االقتصادية يف النصوص
توضح

القرآنية:

اجلغرافية

االقتصادية

املوارد التي ورد مضموهنا أو معناها

يف آيات الذكر احلكيم بأهنا يف الدنيا

ﭽﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

حمدودة كام يف قول احلق العظيم ﭽﰌ ﰍ

الزخرف.]12 :

وقوله عز وجل ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ [سورة

ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ [سورة القمر،]49 :

وقال تعاىل يف كتابه احلكيم:

ﮉ ﭼ [سورة الرعد ]8 :وقوله

ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ [سورة

[سورة الطالق ،]3 :وقوله عز وجل

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

الفرقان ،]2 :وقوله تعاىل ﭽﭼ ﭽ

ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

302

ﮌ ﭼ [سورة املؤمنون.]22- 21 :

النحل .]8 :وقوله عز وجل :ﭽ ﯵ ﯶ

تعاىل ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ

ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [سورة

ﰀ ﰁ ﰂﭼ [سورة اجلاثية:

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

أما املوارد يف اآلخرة فهي "اجلنة" غري

 ]12وقوله تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﮅ ﮆﭼ [سورة احلجر.]21 :

د .حممد جواد عباس شبع

حمدودة قال ّ
جل شأنه ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [سورة النبأ:

وقوله تعاىل ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ

ابتلت باملاء اهتزت وربت وانبتت من

[سورة احلجر .]19 :وقد تضمنت

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [سورة النحل]96 :
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ

اجلغرافية االقتصادية املوارد الطبيعية

والبرشية كام وردت يف القرآن الكريم

يمكن تلخيصها بام يأيت:
او ً
ال :املوارد الطبيعية:

1.1األرض:

تعدّ األرض من ابرز املقومات

األساسية التي يامرس عليها اإلنسان
أنشطته كافة أو فعاليته احلياتية كام أهنا

بالنسبة ألي مرشوع املكان الذي يقوم
عليه بمساحة حمدودة قد تزيد أو تقل

بحسب طبيعة املرشوع ومدى احتياجاته

منها (((.

 .]7- 6وان منها األرض اهلامدة فإذا
كل زوج هبيج ،كقوله تعاىل ﭽ ﯧ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

ﯴ ﭼ [سورة احلج.]5 :

وان منها األرض اجلرز ال تنبت

العشب وال الكأل فهي أرض قاحلة ال

نبات فيها ،قال تعاىل ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ

ﯙ ﭼ [سورة السجدة ،]27 :وقوله

تعاىل

ﭽﮛﮜﮝﭼ

[سورة الرمحن ،]10 :فاألرض وضعها
وخفضها وجعلها مبسوطة لألنام
(للخلق) من كل ذي روح أو للثقلني(((.

وقد وصفت األرض يف القرآن

ويف قوله تعاىل ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ

منها إن األرض ممهدة الطرق وسهل

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ

الكريم بعدة صفات وخصائص متعددة

العيش عليها ومستقرة ال متيد بام فيها
وبام عليها ،كقوله تعاىل ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ

((( أياد حممد صالح ،مصدر سابق ،ص.123

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

((( السيد عبد اهلل شرب ،تفسري القرآن الكريم،
ط ،10الدار اإلسالمية للطباعة والنرش
والتوزيع ،لبنان.531 ،1999 ،
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ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ

[سورة البقرة( ،]22 :وبرش الذين

إىل التكلم عىل احلكاية لقول اهلل إيذان ًا

جتري من حتتها) حتت اشجارها أو

المره (أزواج ًا) أصناف ًا من نبات

آمنو وعملوا الصاحلات أن هلم جنات
مساكنها االهنار (كلام رزقوا منها) من

تلك اجلنات (من ثمرة رزق ًا قالوا هذا
الذي رزقنا من قبل) يف الدنيا فأسامؤه

كأسامئه ولكنه يف غاية اللطافة والطيب
واللذة غري مستحيل إىل مستحيل إليه

ثامر الدنيا(.((1

وقوله تعاىل ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ

باختصاصه بانقياد األشياء املختلفة
شتى (.((1

ويف قوله تعاىل ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ

[سورة النمل( ،]61 :أم من جعل) وما
بعده بدل ام من خلق (األرض قرار ًا)

ﯹﭼ [سورة الذاريات،]48 :

يستقر عليها الناس والدواب بثبوهتا

ﭽ ﯸ ﯹﭼ( ،((1وقوله تعاىل

(وجعل هلا روايس) جبا ً
ال (وجعل بني

(األرض فرشناها) مهدناها وسطناها
ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [سورة طه،]53 :
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السامء ماء) مطر ًا (فأخرجنا به) التفت

(الذي جعل لكم األرض مهد ًا) فراش ًا

وقرئ مهاد ًا (وسلك) جعل (لكم
فيها سبال) طرق ًا تسلكوهنا (وانزل من
( ((1السيد عبد اهلل شرب ،مصدر سابق ،ص.5
( ((1السيد عبد اهلل ش�بر ،مصدر سابق،
ص.522

(وجعل خالهلا) وسطها (أهنار ًا) جارية
البحرين) العذب واملالح (حاجز ًا) هلام

أن خيتلطا (أإله مع اهلل بل أكثرهم ال

يعلمون) (.((1

ويف قوله تعاىل ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﭼ [سورة نوح( ،]19 :واهلل جعل

لكم األرض بساط ًا) مبسوطة (لتسلكوا
( ((1السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.315
( ((1السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.382

د .حممد جواد عباس شبع

منها سب ً
ال فجاج ًا)( ،((1وقوله تعاىل ﭽﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [سورة املرسالت:
 ،]25امل نجعل األرض كفاتا مصدر
كفت األحياء(.((1

ويف قوله تعاىل ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﭼ [سورة األنبياء،]30 :

ونبات (.((1

وقوله تعاىل ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ

[سورة الرعد( ،]4 :ويف األرض قطع

(او مل ير الذين كفروا) يعلموا (إن

متجاورات) بقاع متالصقات خمتلفات

رتق أو مرتوقتني ففتقنامها) باملطر

طيبة وسبخة وسهلة َو َح ْزنة واختالفها

الساموات واألرض كانتا رتق ًا ذوايت

والنبات( ،((1وقوله تعاىل ﭽ ﭧ

لكل قطعة كيفية ليست لألخرى منها

مع اشرتاكها يف األرضية وعوارضها إنام

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

يكون بتخصيص قادر خمتار عليهم قسيم

(واألرض مددناها) بسطناها (والقينا

ونخيل صنوان) مجع صنو وهي نخالت

فيها) يف األرض (من كل يشء موزون)

األصول (يسقى بامء واحد وتفضل

ﭯ ﭰ ﭱﭼ [سورة احلجر،]19 :

فيها روايس) جبا ً
ال ثوابت (وأنبتنا

بميزان احلكمة أو مناسب كقوهلم

كالم موزون أو ما يوزن من معدن

( ((1السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.571
( ((1السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.581
( ((1السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.324

(وجنات) بساتني (من أعناب وزرع
أصلها واحد (وغري صنوان) متفرقة

بعضها عىل بعض يف األكل) يف التمر
طع ًام ولون ًا وشك ً
ال وهو من دالئل قدرته
تعاىل (إن يف ذلك) املذكور (آليات لقوم

يعقلون) يتدبرون بعقوهلم(.((1

( ((1السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.263
( ((1السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.249
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تعاىل ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ

(أم نحن الزارعون) (لو نشاء جلعلناه

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ظللتم بكرس الالم فحذفت ختفيف ًا)

وقوله

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ

(تفكهون) أصله بتاءين فحذفت

احدمها تعجبون أو تندمون عىل إنفاقكم

ﮦ ﮧ ﭼ [سورة يس-33 :

فيه والتفكه التنقل بالفواكه(.((2

وأخرجنا منها حب ًا) جنسه (فمنه

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

( ،]35وآية هلم األرض امليتة أحييناها
يأكلون) (وجعلنا فيها جنات من نخيل

وأعناب) من أنواعها وخصا بالذكر
لكثرة منافعها (فجرنا من العيون)

بعضها (ليأكلوا من ثمره) ثمر املذكور

من اجلنات (وما عملته أيدهيم) منه
كالدبس ونحوه أو مل تعمله أيدهيم وإنام
هو بخلق اهلل (أفال يشكرون)(.((1

وقال سبحانه تعاىل ﭽ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
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حطام ًا) نبات ًا هشي ًام (فظلتم) أصله

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦ ﭼ [سورة الواقعة،]65-63 :
(أفرأيتم ما حترثون) تبذرونه يف األرض
وتنرشوهنا (أأنتم تزرعونه) تنبتونه

( ((1السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.442

وقال عز وجل ﭽ ﮁ ﮂ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ

[سورة النمل ،]60 :بل من (خلق
الساموات واألرض) التي هي أظهر
احلسيات ومنشأ املنافع (وانزل لكم

من السامء ماء فأنبتنا به) التفت إىل
التكلم تأكيد ًا الختصاص اإلنبات به

(حدائق) بساتني حموطة (ذات هبجة)
حسن ونضارة (ما كان لكم أن تنبتوا
شجرها) أي مل تقدروا عليه (أإهلل مع
اهلل) يقدر عىل مثل ذلك أي ال إله معه

(بل هم قوم يعدلون)(.((2

( ((2السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.536
( ((2السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.382

د .حممد جواد عباس شبع

2.2املاء:

يمثل املاء عصب احلياة للكائنات

احلية مجيعها ،فمنه يتكون البرش كام قال

عز وجل ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

وهاج ًا) منري ًا متأللئ ًا للعاملني شديد احلر
(وأنزلنا من املعرصات) السحائب التي
شارفت أن متطر او الرياح التي تعرص
السحاب (ماء ثجاج ًا)(.((2

ﮣ ﭼ سورة األنبياء ،]30 :خلقنا منه

وقال عز وجل ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ

عنه أو صرينا كل يشء حيا بسبب من

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

كل حيوان لفرط حاجته إليه وقلة صربه
املاء الذي البد له منه وقيل بشمول احلي

للنبات أيض ًا (أفال يؤمنون)(.((2

وقوله تعاىل ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ

ﯸﭼ [سورة الفرقان( ،]54 :وهو

[سورة األنعام( ،]99 :هو الذي انزل

النطفة (برش ًا فجعله نسب ًا وصهر ًا) أي:

فأخرجنا) التفات عن الغيبة (به) باملاء

الذي خلق من املاء) الذي هو العنرص أو

قسمني ذي نسب أي ذكور ًا ينتسب إليهم
وذوات صهر(.((2

وقال سبحانه وتعاىل ﭽ ﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﭼ [سورة النبأ ،]14- 13 :ال تبىل
بمرور الدهر (وجعلنا) الشمس (رساج ًا

( ((2السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.324
( ((2السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.364

من السامء) من جهتها أو السحاب (ماء

(نبات كل يشء) رزقه أو نبات كل

صنف ينبت (فاخرجنا منه) من النبات

أو املاء (خرض ًا) شيئ ًا اخرض (خيرج منه)

من اخلرض (حب ًا مرتاكبا) يركب بعضه

بعض ًا كالسنبل ونحوه (ومن النخيل)
خرب (ومن طلعها) بدل منه (قنوان)

مبتدأ أي وحاصلة من طلع النخيل

( ((2السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.582
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(قنوان) مجع قنو وهو العذق (دانية)

جعلنا لكم سقي ًا (وما أنتم له بخازنني)

واقترص عليها دون البعيدة لفهمها منها

عىل حفظه يف العيون واآلبار(.((2

التناول او قريب بعضها من بعض
وفضلها (وجنات من اعناب) عطف

عىل (نبات) وعن عيل بالرفع مبتدأ

أي ولكم جنات (والزيتون والرمان

متشاهب ًا وغري متشابه) حال من اجلميع

أي بعضه متشابه طع ًام ولون ًا وحج ًام
وبعضه غري متشابه (انظروا) معتربين

وقوله

تعاىل ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﭼ

[سورة الواقعة-68 :

( ،]70أفرأيتم املاء الذي ترشبون)
(أأنتم أنزلتموه من املزن) من السحاب

(إىل ثمره إذا أثمر) أو إخراجه كيف

مجع مزنة (أم نحن املنزلون) (لو نشاء

يعود كبري ًا ذا نفع ولذة (إن يف ذلك

(تشكرون)(.((2

هو (وينعه) واىل نضجه إذا أدرك كيف

آليات) دالالت عىل الصانع (لقوم

يؤمنون) (.((2

وقوله تعاىل ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓﭼ [سورة
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أي ليس عندكم خزائنه أو ال تقدرون

احلجر:

( ،]22وأرسلنا الرياح) وقرئ :الريح
(الواقع) ملقحات للسحاب أو الشجر

أو القحات أي حوامل للسحاب أو املاء

(فأنزلنا من السامء ما ًء فأسقيناكموه)
( ((2السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.140

جعلناه أجاج ًا) ملح ًا (فلوال) فهال
وقال عز وجل ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
( ((2السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.263
( ((2السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.536

د .حممد جواد عباس شبع

ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

وغريها ( . ((2

ﭡﭼ [سورة إبراهيم-32 :

3.3الثروة النباتية واحليوانية:

واألرض وأنزل من السامء ماء فأخرج

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

( ،]34اهلل الذي خلق الساموات
به من الثمرات رزق ًا ) طعام ًا ولباس ًا

وهو معقول (أخرج) (لكم وسخر

لكم الفلك) السفن (لتجري يف البحر
بامره) بإرادته إىل مقاصدكم (وسخر

لكم

العذبة

األهنار)

النتفاعكم

(وسخر لكم الشمس والقمر دائبني)

جاريني ال يفرتان ملصاحلكم (وسخر

لكم

الليل)

لسباتكم

(والنهار)

ملعاشكم (وآتاكم من كل ما سألتموه)
شيئ ًا (وان تعدوا نعمة اهلل) أي إنعامه
(ال حتصوها) ال تطيقوا عدها لعدم

تناهيها (إن اإلنسان لظلوم) كثري
الظلم للنعمة برتك شكرها أو لنفسه
باملعايص

(كفار)

شديد

الكفران

أو ظلوم يف الشدة جيزع كفار يف

النعمة ( ،((2كام إن له دور ًا أساسي ًا
ببقية األنشطة الصناعية والتجارية

( ((2السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.260-259

قال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ

ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ

[سورة احلج .]63 :أي امتن اهلل عىل
عباده بإنزال املاء وإنبات النبات وإثراء
احلياة ،فاملاء مصدر احلياة والنمو.

وقال تعاىل ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﭼ [سورة األنبياء .]30 :ونزول
املاء من السامء ورؤية االرض خمرضة

ظاهرة جغرافية واقعة مكررة ،وقوله

ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [سورة احلج:
 .]63فمن اللطف اإلهلي ذلك نمو
هذه النباتات ،ونمو النبته الصغرية من
جوف الرتبة والقدرة اإلهلية متدّ ها اىل

اهلواء إىل اإلرتفاع ،وبالقدرة االهلية

يتم إنزال املاء يف الوقت املناسب ويتم
إمتزاج املاء بالرتبة ومن ثم ينمو.

وقال تعاىل ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
( ((2أي���اد حم��م��د ص��ال��ح ،م��ص��در س��اب��ق،
ص.122
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ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

الدواب خمتلفة يف طبيعتها وأحجامها

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ووجوه االنتفاع هبا ،مما يشهد بأن خالق

ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ

والدابة :إسم من الدبيب وامليش ببط،

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ان املراد بالدابة هنا املعنى العام ،ال ما

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

وأشكاهلا وألواهنا وأصواهتا ومأكلها

ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

هذه الكائنات إله واحد قادر حكيم.

[سورة األنعام .]99 :وقوله تعاىل :ﮉ

وكل ما يسمى فوق األرض ،والظاهر

ﮑ ﮒﭼ [سورة يس.]33 :

جيري به العرف اخلاص باستعامله يف

التي تثبت بديع القدرة اإلهلية ،ومن

وقال تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

تقدم اآليتان طائفة من األدلة امللموسة
آيات القدرة هذه االرض اهلامدة التي ال
حياة فيها وال حركة ،أحياها اهلل سبحانه

وتعاىل بإنزال املاء إليها ،وإنبات احلب
كالذرة والقمح والشعري مما يأكله اإلنسان

واحليوان.

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [سورة هود.]6 :

فتصور اآلية القرآنية علم اهلل الشامل
ّ
املتكامل بكل ما يدب عىل األرض من
إنسان وحيوان وزاحفة وحرشة وطري

قال تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ

وهو سبحانه متكفل بأرزاق مجيع

ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ
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نوع خاص من احليوان كذوات األربع.

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ

املخلوقات .كذلك قوله عز وجل:

ﭺ ﭻ ﭼﭼ [سورة غافر:

ﯡ ﯢ ﯣﭼ [سورة احلج:

 .]79وقوله تعاىل ﭽ ﯚﯛ ﯜ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [سورة البقرة.]164 :

[سورة النحل .]5 :وقوله سبحاته

 .]36وقال عز وجل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ

أي نرش اهلل عىل االرض أنواع ًا من

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ

وتعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

د .حممد جواد عباس شبع

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ [سورة

ﭳ ﭴ ﭼ [سورة النحل.]66 :

قال ّ
جل شأنه يف كتابه احلكيم:

أن اإلبل والبقر والغنم موعظة للناس

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

بطوهنا من بني فضالت الطعام والدم

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

وتوجد يف رضوع املاشية غدد خاصة

النحل.]14 :

ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯦﯧﯨﯩﯪ

أشار اهلل عز وجل يف اآلية الكريمة إىل

يعتربون هبا ،ونسقيكم من بعض ما يف
لبن ًا صافي ًا لذيذ ًا سهل التناول للشاربني،

ﯯﭼ [سورة النحل .]14 :ويف

إلفراز احلليب ،وتقوم الغدد اللبنية

[سورة إبراهيم .]32 :اي أنعم اهلل

اللبن من هذين السائلني(.((3

طري ًا) وهو السمك (ويستخرجون منه

واإلقتصادية ،قال تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ

قوله تعاىل ﭽ ﯳ ﯴ ﯵﭼ

عليكم بنعمة فاشكروها وله مثل (حل ًام
حلية تلبسوهنا) (اللؤلؤ واملرجان) أي

من اهلل عىل عباده بنعم كثرية منها أن
َّ
يستخرج من البحر كاللؤلؤ واملرجان.

وقال عز وجل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

باستخالص العنارص الالزمة لتكوين
أما عسل النحل وأمهيته الغذائية

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [سورة النحل:

ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

 .]69- 68هيأ اهلل سبحانه وتعاىل

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

من خالل إختاذها اجلبال بيوت ًا ،ومن

ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ
ﭮﭼ [سورة فاطر .]12 :وقال

تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

للنحلة أسباب حياهتا ووسائل معيشتها،

( ((3د .ف��وزي الرشبيني ،اإلعجاز العلمي
واجلغرايف يف القرآن الكريم ،ط ،1املكتبة
العرصية للنرش والتوزيع ،مرص،2008 ،
ص.172
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فجوات الشجر ،ثم هداها اهلل لألكل

واملسابح .واللحم الطري هو األسامك

من بطوهنا رشاب بألوان خمتلفة فيه

واحللية من اللؤلؤ واملرجان ،قال تعاىل:

من كل ثمرات الشجر والنبات ،فيخرج

ويتكون عسل النحل من
شفاء للناس
ّ
كمية من اجللوكوز وهو أسهل أنواع

السكريات يف اهلضم .وثبت طبي ًا أنه
مفيد يف كثري من األمراض ،ويعطى ضد

التسمم البويل والصفراء وغريها ،كام أنه
ّ

حيتوي عىل نسبة عالية من الفيتامينات

مثل فيتامني  Bاملركب(.((3

ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ [سورة

الرمحن( .]22 :لِت َْبت َُغو ْا ِمن َف ْض ِل ِه)
بالسفر والتجارة والرتحال واالنتفاع

باللحم الطري واحليل.

4.4املعادن:

متثــل املوارد املعدنية ثروة اقتصادية

تدعم االقتصاد وتسهم يف تنميته بشكل

واللؤلؤ هو تركيزات كلسية ذات

فاعل وقد بينت العديد من اآليات

واملحار ،وحتتل أمهية كبرية بني أدوات

التي وهبها تعاىل كالذهب والفضة

سوق جتاري له يف العامل .أما املرجان

واستثامرها من اجل حتقيق منافع شتى

أنواع احلياة البحرية ،وهو يف حقيقته

أمهها

بريق ناصع توجد يف بعض القواقع
الزينة وتعد دولة البحرين أكرب
فأصله من اهلياكل الصلبة لطائفة من
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واحليوانات البحرية عىل إختالفها

كربونات اجلري يفرزها ماء البحر
فترتسب يف أنسجة هذه األنواع

(((3

،

واملرجان له قيمة كبرية يف صناعة احليل
( ((3د .ف���وزي ال�شرب��ي��ن��ي ،م��ص��در سابق،
ص.171
( ((3د .ف���وزي ال�شرب��ي��ن��ي ،م��ص��در سابق،
ص.170

القرآنية القيمة االقتصادية للمعادن
واحلديد ويف هذا حتفيز الكتشافها
لكوهنا تسهم يف إقامة وإدامة العديد

من قطاعات التنمية املختلفة
الصناعة والطاقة والتجارة.

(((3

تتكون قرشة األرض من ثالثة أنواع

رئيسة من الصخور ،وهي الصخور
النارية والرسوبية واملتحولة ،فالصخور

( ((3أي���اد حم��م��د ص��ال��ح ،م��ص��در س��اب��ق،
ص.123- 122

د .حممد جواد عباس شبع

ً
أساسأ من املعادن وتتكون املعادن من

اإلشعاعي (.((3

وليس املعادن وحدها هي التي تتكون

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

عنارص ،وعنارص األرض فاقت املائة.

قال ّ
جل شأنه :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

من عنارص فكل يشء يف مادة األرض

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ

ترتكب من جزئيات ويرتكب اجلزء

واالحوى ا ُمل ْس َود يف سواده ُخضرْ ة أو

نواة يف الوسط ،عليها شحنة كهربائية

الفحم احلجري ،الذي تكون معظمه

يتألف من عنارص ومركباهتا .والعنارص

من الذرات ،والذرات ترتكب من

[سورة األعىل .]5- 1 :والغثاء اليابس
محرة وذلك ينطبق عىل ظاهرة تكوين

موجبة وعدد من االلكرتونات تدور

يف حقب احلياة القديمة حينام ظهرت

مثل دوران الكواكب حول الشمس،

تراكمت فوقها رواسب أخرى فتحولت

(تطوف) حوهلا يف مدارات ثابتة حمددة،
وااللكرتونات بحالة من التعادل .فقد

دلـت آيات القرآن الكريم عىل اإلشعاع
ّ
الذري والطاقة الذرية ،فقال تعاىل يف

كتابه العزيز :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼﭼ [سورة النمل.]25 :

النباتات غري املزهرة بكثرة عظيمة ثم

إىل فحم حجري بإرتفاع الضغط
واحلرارة ،وهذا الغثاء األحوى هو

الذي عناه القرآن الكريم بإجياز وإعجاز
جغرايف .وقد عرف الفحم منذ القدم

وكان يسمى احلجر الذي يشتعل ،وملا
حدثت الثورة الصناعية احتل الفحم

ختتص بإخراج كل خمبوء يف العامل،

مركز ًا هام ًا ورئيس ًا يف النشاط الصناعي.

يتصل منه باألرض ،فاهلل سبحانه وتعاىل

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

وهذه تتعلق باخلبء بعد إخراجه وما

يعلم ما يلج يف االرض وما خيرج منها

من أشعة الطاقة الذرية الشعاعية التي

ال سلطان لإلنسان عىل نمط حتللها

قال تعاىل يف كتابه احلكيم :ﭽ ﮠ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
( ((3د .ف��وزي الرشبيني ،مصدر سابق ،ص
.156- 155
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ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﭼ [سورة آل عمران،]14 :

اجلسور واملصانع والورش املتعددة

املشتهيات جعلها شهوات مبالغة (من

قال تعاىل :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ

(زين للناس حب الشهوات) أي

النساء والبنني والقناطري) مجع قنطار
وهو املال الكثري وقيل ملء مسك ثور
وقيل مئة ألف دينار (املقنطرة) مبنية
منه للتأكيد كبدرة مبدرة (من الذهب

والفضة واخليل املسومة) املعلمة من
السؤمة وهي العالمة أو املرعية من

أسام الدابة وسومها (االنعام) اإلبل
والغنم والبقر (احلرث) متاع احلياة

الدنيا ،فض ً
ال عن ذلك فقد أنزلت سورة
يف القرآن وهي سورة احلديد التي ورد

فيها معدن احلديد هو من املعادن املنزلة

منه.

وقال تعاىل يف كتابه العزيز ﭽ ﭝ
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يدخل يف إنتاج مواد البناء ويف إقامة

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ

اإلغراض وغريها.

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ
ﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ
ﰛﰜﰝﰞﰟﰠ

ﰡ ﰢﭼ [سورة الكهف.]97- 96 :

أشارت اآليتان الكريمتان إىل جانب من
اجلوانب املهمة من التعدين .وهي أن

احلديد النقي ليس يف قوة بعض سبائكه،

فأنواع الفوالذ كلها من سبائك احلديد
مع القليل من الكربون أو غريه املنغنيز.

ويف اآلية الكريمة أيض ًا ذكر السبائك

كلها بذكر أمثلة منها مثل سبيكة احلديد
والنحاس مع ًا ،إذن القطر هو النحاس.

وقال تعاىل ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ

[سورة احلديد .]25 :كام توضح اآلية

[سورة فاطر .]27 :أشارت اآلية

اآلن يستخدم يف الصناعات احلربية

املعدنية ،فدلت عليها بألواهنا ،فاللون

بأنه له منافع فمنذ قديم الزمان وحتى
وإنتاج وسائل النقل املختلفة ويف إنتاج

العدد اليدوية واآلالت الزراعية كام
ُ

الكريمة إىل مواطن اخلامات للثروة

االبيض يغلب عىل خامات االملنيوم
واملغنسيوم ،واللون األسود واالمحر

د .حممد جواد عباس شبع

يغلبان عىل خامات احلديد والنحاس

واملنغنيز .ويف قوله تعاىل ﭽﮰ

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﮱ ﭼ إشارة اىل االلوان الثالثة بنسب

ﯷ ﯸ ﭼ [سورة الرعد .]17 :فخام

وألوان خاماهتا يف اجلبال .دل القرآن

يستخرج من خاماته بواسطة النار،

خمتلفة .فض ً
ال عن إشارهتا إىل مواطنها
الكريم عىل األمهية الكبرية للحديد يف

الصناعة ،قال تعاىل ﭽﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ

[سورة احلديد .]25 :وقد سميت سورة

احلديد وغريه من اخلامات األخرى

فاآلية الكريمة أشارت إىل أن استخدام
ومن
النار أسايس يف صناعة التعدين،
َّ

اهلل عىل اإلنسان بالنار ،ومن املعادن التي
يصهروهنا بالنار ما يتخذون منها حلية

كالذهب والفضة ،ومنافع ينتفعون هبا

بإسمه .وقوله تعاىل ﭽ ﭝ ﭞ ﭼ

كاحلديد والنحاس ،ومنها ما ال نفع فيه

أثبت ان احلديد عنرص من عنارص

فاحلق كاملاء الصايف واملعدن الصايف

جغرافية قرآنية ،ألن التحليل
معجزة
ّ

النجوم ومنها الشمس التي كانت
الكرة األرضية جزء ًا منها ،ففي قوله

تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

يعلو السطح .وبينّ اهلل احلق والباطل
كالزبد الصايف الذي الينتفع به .فأما
الزبد الناشئ عن السيل واملعادن فيذهب

مرمى به فهو ُجفاء وأما ما ينفع الناس
ً

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ [سورة

من املاء واملعادن فيبقى يف األرض

أنزل احلديد مع الشمس لينتفع به

اهلل األمثال للناس دائ ًام فيبرصهم باخلري

األنبياء ،]30 :فكان اهلل سبحانه وتعاىل

اإلنسان يف الصناعة.

تستخرج املعادن من خامات الثروة

املعدنية بواسطة النار ،قال تعاىل :ﭽﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

كهذين املثلني يف اجلالء والوضوح يبني

والرش.

ثاني ًا :املوارد البرشية:

1.1اإلنسان:

اهتمت النظريات الغربية واألفكار
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غري اإلسالمية باإلنسان لغايات حمدودة،

وقوله تعاىل ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ

مجيع النواحي املادية واملعنوية بوصفه

[سورة السجدة( ،]7 :الذي احسن كل

فيام اهتم القرآن الكريم باإلنسان من
من أرقى املخلوقات عىل األرض(.((3

كام يف قوله تعاىل ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ

يشء) أحكمه وأتقنه أو علم كيف خيلقه
(خلقه) بدل اشتامل من كل يشء (وبدأ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [سورة التني( ،]4 :لقد

خلق اإلنسان) آدم (ومن طني) (ثم

انتصابه وحسن شكله ومتيزه واشتامله

الصلب(.((3

خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم) من
عىل ما يف العامل األكرب(.((3

جعل نسله من ساللة) حفدة أنسب من
ويف آية كريمة أخرى قال تعاىل ﭽﭡ

وقوله عز وجل ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [سورة االنعام:

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

(من طني) إذ خلق عنه أصلكم آدم(.((3

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

( ،]2هو الذي خلقكم) ابتداء خلقكم

ﮞ ﮟ ﭼ [سورة اإلرساء،]70 :

وقال ّ
جل شأنه ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

واعتدال اخللق وتسخري األشياء هلم

(إذ قال ربك للمالئكة إين خالق برش ًا من

(ولقد كرمنا بني آدم) بالعقل والنطق
وغري ذلك (ومحلناهم يف الرب والبحر)

عىل الدواب والسفن (ورزقناهم من
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ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ

الطيبات) املستلذات (وفضلناهم عىل
كثري ممن خلقنا تفضي ً
ال)

(((3

.

( ((3املصدر نفسه ،ص.117
( ((3السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.597
( ((3السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.289

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [سورة ص،]71 :

طني)(.((4

إن دعوة اهلل إىل التنعم بخريات

الدنيا وطيبها متثل جوهر عملية التنمية
( ((3السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.415
( ((3السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.128
( ((4السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.457

د .حممد جواد عباس شبع

بمنظورها اإلسالمي والغاية من وراء

بالسفينة (فأردت أن أعيبها وكان

املفهوم االقتصادي بتحقيق الرفاهية

ورجوعهم عليه (يأخذ كل سفينة)

ذلك هو سعادة البرش أو ما يسمى يف
االجتامعية(.((4

2.2العمل:

وراءهم ملك) قدامهم أو خلفهم

صحيحة (غصبا) قيل مقتىض الظاهر
ان تتأخر (فأردت ان اعيبها) عن (وكان

ﭽﭿﮀﮁ

وراءهم) ألن إرادة التعقيب سبب عن

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

جمموع األمرين خوف الغصب ومسكنه

قال

تعاىل

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

خوف الغصب لكنه قدم الن السبب

ﮎﭼ [سورة النساء( ،]124 :ومن

املالك فرتبه عىل أقوى اجلزأين وعقبه

وهو ما يف وسعه وكلف به (من ذكر أو

وقوله تعاىل ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

يعمل) شيئ ًا (من الصاحلات) أو بعضها
أنثى وهو مؤمن) حال (فأولئك يدخلون
اجلنة) (وال يظلمون نقري ًا قدر نقرة

النواة)(.((4

باآلخر عىل جهة التتميم(.((4

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ

[سورة الكهف( ،]107 :ان الذين
آمنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم)

وقال عز وجل ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ

يف علم اهلل (جنات الفردوس نزال)

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ

قال تعاىل ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

[سورة الكهف( ،]79 :أما السفينة
فكانت ملساكني) عرش ،مخسة َز ْمنَى

ومخسة (يعملون يف البحر) يتكسبون
( ((4أي���اد حم��م��د ص��ال��ح ،م��ص��در س��اب��ق،
ص.121
( ((4السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.98

منز ً
ال (.((4

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛﭼ [سورة النحل،]97 :
( ((4السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.302
( ((4السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.304
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(من عمل صاحل ًا من ذكر أو أنثى وهو

عليها(.((4

أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)(.((4

ﯝﯞﯟﯠﯡ

مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم
وقال تعاىل ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [سورة االرساء:

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ

الصاحلات أن هلم أجر ًا كبري)(.((4

أمواهلم بالليل والنهار رس ًا وعالنية)

( ،]9ويبرش املؤمنني الذين يعملون
3.3رأس املال:

قال تعاىل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

[سورة البقرة( ،]274 :الذين ينفقون
يعمون األوقات واألحوال وأمواهلم

بالصدقة نزلت يف عيل مل يملك إال

ﮀ ﮁﭼ [سورة النور،]33 :

أربعة دراهم فتصدق بواحد لي ً
ال وواحد

من مال اهلل الذي آتاكم) أمر للسادة

أجرهم) باالستحقاق (عند رهبم وال

قدرة عىل اداء املال بالتكسب (آتوهم

باعطائهم شيئ ًا من امواهلم(.((4

وقوله تعاىل ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ

هنار ًا وواحد رس ًا وواحد عالنية (فلهم
خوف عليهم) من أهوال القيامة (وال

هم حيزنون)(.((4

[سورة

وقال تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ

فتنة) اختبار (واهلل عنده أجر عظيم)

ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

التغابن( ،]15 :إنام أموالكم وأوالدكم

318

ويقول عز من قائل :ﭽ ﯜ

لكم حيتقر عنده االموال واالوالد فآثروه
( ((4السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.278
( ((4السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.283
( ((4السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.354

ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ [سورة الزخرف:
( ،]32أهم يقسمون رمحة ربك) أي

( ((4السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.557
( ((4السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.46

د .حممد جواد عباس شبع

النبوة فيضعوهنا حيث شاؤوا (نحن

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [سورة

ومل نفوض تدبريها إليهم (ورفعنا

واحلديث عن االقتصاد يف املكان

قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا)
بعضهم فوق بعض درجات) يف الرزق
(ليتخذ بعضهم بعض ًا) بمقتىض احلكمة

واملصلحة (سخريا) مسخر ًا يستخدمه يف

حوائجه فينتفع كل باآلخر فينتظم بذلك
أمر العامل (ورمحة ربك) أي اجلنة أو النبوة

لك (خري ما جيمعون)(.((5
اخلالصة:

القصص.]77 :

حديث عن جوانب احلياة ،وان شمولية

االقتصاد وتكاملها هي ابرز سمة من
سامت االقتصاد يف القرآن الكريم ،الذي
يؤكد يف عرضه خمتلف جماالت االقتصاد
وأنواعها دقيق كل الدقة وواضح غاية

الوضوح كلام غاص باحث يف آية من
اآليات املتضمنة أحد املوارد االقتصادية

أهتم القرآن الكريم بمضامني

يف القرآن الكريم ،ويعد مفهوم االقتصاد

يف حياة اإلنسان الدنيوية واآلخروية

هيدف إىل حتسني حياة اإلنسان من

اجلغرافية االقتصادية مؤكد ًا عىل أمهيتها

وعدت وسيلتها للتنمية وغايتها يف إن
واحد .فالقرآن الكريم وهو يريس مفهومه

الشامل للموارد االقتصادية اشتملت عىل

شؤون احلياة ومنها املسائل االقتصادية،
وبمفهوم االقتصاد وموارده قد عنى

هبا كوسيلة للحياة األخرى بمعنى إن
اهتاممه دنيوي وأخروي ،كام يف قوله تعاىل
ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ

( ((5السيد عبد اهلل ش�بر ،م��ص��در سابق،
ص.491

ال ومتكام ً
يف القرآن مفهوم ًا شام ً
ال
خمتلف النواحي االقتصادية واالجتامعية
واحلضارية والبيئية وفق رشائع اهلل

املقررة.

ويمكننا القول يف ضوء ما تقدم

إن القرآن الكريم حدّ د معامل االقتصاد

وموارده بشكلها املتكامل ومن نواحيها

املختلفة يف إطار االقتصاد املتكامل
واملتوازن لإلنسان الذي يتم به وله ومن

اجل حتقيق سعادته وكرامته ورفاهيته يف
الدنيا واآلخرة ،وهذا املوقف مبني عىل
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التصور القرآين للكون واحلياة واإلنسان

تكون العملية االقتصادية يف املكان

يف الطبيعية وجد خلدمته .وانزل القرآن

املادية واملعنوية.

الذي هو غاية مجيع ما يف الطبيعة وكل ما
من اجل اإلنسان أيضا كام قال تعاىل
ﭽﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

مصادر البحث

بام أهنا وردت أسامؤها واسامء

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [سورة

مؤلفيها ومكان وتاريخ الطباعة ،فقد

من املنظور القرآين هو اإلنسان ،ولذا

مستقلة .

النحل .]44 :لذلك فإن هدف االقتصاد
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وسيلة غايتها حتقيق سعادة اإلنسان

صفحنا عن تكرار ذكرها يف قائمة

ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ

فحوى البحث
عرض السيد الباحث برتكيز وإسهاب ملفهوم اآلية []89
من سورة النحل واليت تضمنت ان القرآن الكريم جاء ﭽ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭼ ،و هي مسألة جوهرية تستوجب أن يقف عندها
االنسان ليتبني موسوعية القرآن الكريم يف عرض كل االشياء من
خالل اإلشارة اليها باجياز أو تلميح.
فبدأ بشرح املقصود بكلمة (تبيان) من خالل توضيح أصل
(البيان) وتفريعاته اللغوية ،ومعانيه اليت وردت يف القرآن الكريم.
ورد عليهم ،ثم
ثم ع ّرج على رأي القائلني مبحدودية القرآن َّ
تعرض لرأي القائلني بشموليته أي :إخراجه من املفهوم الضيق
اخلاص اىل املعنى العام الذي ننشده .وختم البحث خبالصة معنى
(تبيان كل شيء) بناءاً على الشواهد من القرآن واحلديث الشريف
وأجلَّة الصحابة.
وخترجيات أئمة اهلدىِ 
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قال تعاىل :ﭽ 3 2 1 0 /

: 9 87 6 5 4

ﭷ ﭸﭼ [سورة النحل]89 :

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

والتوقف عندها ف�كيف نطلق تسمية

ترد يف أحيان كثرية إساءة فهم

ونصفها بالعمومية والكلية ،وكتاب اهلل

تلك ما نسمعه يف كل يوم وليلة من

الناس؟ .وهل هذا النعت له يتطابق

; < => ﭯ ﭰ ﭱ

وهذه مسألة جوهرية تستوجب البحث

ﭸﭼ.

(موسوعات) عىل بعض كتب البرش

لبعض نصوص القرآن الكريم ،ومن

وتعاىل يكون كتاب ًا خاص ًا مهمته هداية

شبهات تثار هنا وهناك ،ويف الوقت

وقوله تعاىل ﭽ ] \ [ Z Y

الشبهات حتى أصبحت ُسنة ،أو ربام
يعرب عنه خطئ ًا ب� «رصاع احلضارات»

dﭼ [سورة احلرش ]21 :أو اآليات

نفسه ال نجد من ينربي لدفع هذه

وهو ما تلهج به األلسن ،أو الرصاع بني

^_`cba

التي حثت عىل طلب العلم وتفضيل
العلامء عىل غريهم وهذا ما دعانا إىل

اخلري والرش ،نرجو أن يكون رصاع ًا ّبنا ًء
ال هدام ًا يصل إىل حد التكفري وهتك

سورة النحل».

باالنسان إىل أعىل الدرجات ويقدم

بعدّ ه كتاب ًا شام ً
ال لكل العلوم إذ مل يكن

احلرمات ،نحن نريد رصاع ًا يرتقي
322

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

خدمة لالنسانية.

تسمية البحث دراسة يف اآلية  89من
هدفه إثبات شمولية القرآن وكليت ٌه

كتاب ًا خاص ًا ،أما هدفنا هو قوله تعاىل:

ومن تلك االشكاليات ما قيل

ﭽ..t s r q pﭼ

وترشيع ،أي (كتاب دين) وهذا ما

من بذل اجلهد يف فهم كتابه! .وأي سبيل

إن القرآن الكريم هو كتاب هداية

تردد كثري ًا وكأن القائلني به نسو أو

تناسوا قوله تعاىل ﭽ ...ﭯ ﭰ

[سورة العنكبوت ]69 :وأي جهاد أعظم
أهدى إليه من القرآن ! و َع َل َمه النبي

وجعله معل ًام له ،جاء ذلك يف قوله تعاىل

أ.د .عيل صالح رسن املحمداوي

ﭽ ...ﮐ ﮑ ﮒ...ﭼ [سورة البقرة:

اإليضاح والتبيني ،أي الرشح يف ابسط

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ...ﭼ [سورة

وحتى نفهم ذلك فه ًام دقيق ًا ،علينا

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

فهم القرآن ،وإحدى هذه الوسائل هو

 ]97وقوله تعاىل ﭽﭥ ﭦ ﭧ
النحل ]44 :وقوله ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

األلفاظ؟.

أن نعرف الوسائل التي يمكن بوساطتها

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ...ﭼ

ما روي عن النبي حممد قوله «أعربوا

املبحث األول:

السياق نفسه ،قال اإلمام الصادق

[سورة اجلمعة.]2 :

املقصود بـكلمة تبيان:

وردت هذه الكلمة يف قوله تعاىل

ﭽ ...ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

القرآن والتمسوا غرائبه»

وعىل

(((

«أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء»

(((

إعراب القرآن احد وسائل فهمه.

إذ ًا

وبام أن يف األمر التباس ،جيب أن نعرف

ﭴ...ﭼ [سورة النحل ]89 :يلحظ

معنى كلمة «تبيان ًا» يقال :البيان هو املنطق

حممد إن هذا الكتاب بني كل يشء،

وهو

عىل أسلوب اخلطاب أن ّه موجه للنبي
أي وضحه ،وربام يعرتض معرتض فيقول

ملاذا اخرتتم هذه الكلمة من دون كلامت

اآلية الكريمة :نقول هن مفهومات

فـاملراد من ا ُملن ِْزل هو اهلل سبحانه ،نّزل
الكتاب يعني القرآن الكريم ،عىل النبي
حممد وهذه األلفاظ ما فيها جدل وال
حتتمل التأويل ،كالم رصيح وواضح،

ليس فيه غموض ،مثلام هو موجود يف
كلمة « تِ ْب َيان ًا» واملراد هبا؟ .هل دالة عىل

املعرب عن ما يف الضمري وقيل البيان
اللغات كلها ،وأسامء كل يشء

(((

اسم يف معنى البيان مثل التلقاء ،والتبيان
يف معنى التبيني ((( ومنه حديث نب َّيي اهلل

آدم وموسى« أعطاك اهلل التوراة فيها
تبيان كل يشء» أي كشفه وإيضاحه

(((

وعىل هذا احلديث مشكل ،وكأن النبي

((( ابن أيب شيبة :املصنف .150/7
((( الكليني :الكايف .52/1
((( الطرحيي :غريب القرآن .533/
((( الزجاج :معاين القرآن .88/3
((( ابن األثري :النهاية .171/1
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موسى قد عارص النبي آدم عىل

متبينة ،ويقال :بان احلق يبني بيان ًا ،فهو

إال يف حالة لقائهام بالنبي حممد عند

ومنه قوله تعاىل ﭽ ﮂ ﮃﭼ

الرغم من وجود الفارق الزمني بينهام،
اإلرساء واملعراج.

والبيان هو ما بينّ

به اليشء من

الداللة وغريها ،وبان اليشء بيان ًا
اتضح ،فهو بينّ  ،واجلمع أبيناء ،مثل هني
وأهيناء ،وأبان اليشء فهو مبني ،واستبان

اليشء ،ظهر ،وتبني ظهر ،قالوا :بان

واستبان وتبني وأبان وبني بمعنى
واحد ،ومنه قوله تعاىل ﭽ ﮚ ﮛ

[سورة الزخرف ]2 :أي البني ،والبيان:

اإلفصاح مع ذكاء(((.

قال تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ..ﭼ

[سورة آل عمران ]138 :وقال ﭽ ﮣ

ﮤ ﮥﭼ [سورة الشعراء]195 :
فكرر يف مواضع جل ذكره :أنه مبني،

فالقرآن أعىل منازل البيان(((.

وقال الشافعي :التبيني من وجوه

ﮜ ﮝ ﮞ ..ﭼ [سورة النور:

منها ما بني فرضه فيه ،ومنها ما أنزله

متبينات ،ومن قرأ مبينات بفتح الياء

يطلب به بعالمات خلقها يف عباده ،دهلم

 ]34بكرس الياء وتشديدها ،بمعنى
فاملعنى أن اهلل بينها ،ويف املثل :قد بني

الصبح لذي عينني أي تبني ،والتبيني:
اإليضاح والوضوح ،وهو مصدر شاذ
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بائن ،وأبان يبني إبانة ،فهو مبني ،بمعناه،

ألن املصادر إنام جتئ عىل التفعال ،بفتح
التاء ،مثال التذكار والتكرار ،ومل جيئ
بالكرس إال حرفان ومها التبيان والتلقاء،

بني أي كشفه وإيضاحه ،وقوله عز وجل

ﭽ ...ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ..ﭼ [سورة الطالق ]1 :أي ظاهرة

مجلة وأمر باالجتهاد يف طلبه ودل عىل ما

هبا عىل وجه طلب ما افرتض عليهم(((.

وهناك مشكل عىل كل ما قدمناه،

إذا كان كل يشء مبني يف القران فـام هو
دور النبي حممد؟ .إال تنتفي احلاجة
لوجود النبوة واإلمامة؟ .وقد ُيثار

اعرتاض وهو أن ّه إذا كان القرآن بـهذه
((( ابن منظور :لسان العرب .67 /13
((( الباقالنى :إعجاز القرآن.276/
((( الشافعي :األم .290/7

أ.د .عيل صالح رسن املحمداوي

العمومية أو الكلية ،فـهو قد يتعارض

التوقف عند نقطة جوهرية يف البحث

النبي حممد وهذا ما جاء يف قوله

وال تناقض وما حصل هو اختالف يف

مع آيات أخر أوكلت مهمة بيانه إىل

تعاىل ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

وهي انه ال تعارض يف آيات القرآن
تفسري بعض اآليات ،ومن ذلك اآلية

ﭪ ﭫ ﭬ . ..ﭼ [سورة النحل]44 :

التي نحن بصددها ،ومفادها َ
أن القرآن

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ..ﭼ [سورة

إن تبيان القرآن من اختصاص النبي

وجاء يف تفسري قوله تعاىل ﭽ ﭿ

دقيقة ملا ذكر من آيات ال سيام أسلوب

وقوله ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
النحل.]64 :

فيه تبيان كل يشء ،وآيات أخر مفادها

حممد وهذا األمر ممكن حله يف نظرة

ﮀﭼ [سورة الرمحن ]4 :أي فصل

اخلطاب القرآين ،فإن آية التبيان خطاهبا

اهلل عز وجل أمره ،وعن كتابه معاين ما

عليه القرآن وقد بني له فيه كل يشء ،ما

ما بني األشياء((( فكان هو املبني عن
خوطب به الناس ،وما أراد اهلل وعنى

فيه ،وما رشع من معاين دينه وأحكامه
وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه

وسننه التي سنها ،وأحكامه التي حكم

هبا وآثاره التي بثها

(((1

وهبذا ما نزل

للناس فوض إيضاحه إىل النبي حممد
فوجب أن ال حيصل البيان إال بقوله(.((1

وبعد أن عرضنا شيئ ًا من ذلك بودنا

((( الطرحيي :غريب القرآن .533/
( ((1ابن ايب حاتم :اجلرح والتعديل .2/1
( ((1الفخر الرازي :املحصول .78/3

موجه للنبي حممد بمعنى أن اهلل انزل
نريد االنتباه إليه أن القرآن ُم َّبني للنبي

حممد وليس لنا فنحن ال نفهم كالم

اهلل سبحانه اال من خالل توضيح النبي
حممد مضمونه وهبذا يكون اهلل هو
املنزل واملبني تفصيالت القرآن للنبي

حممد وهو بدوره وضحه للناس.

وما نريد قوله إن املراد من تبيان

القرآن لكل يشء ال ينفي دور النبوة
وال اإلمامة ،وهذا ما بينه الصدوق

بقوله :إن احتج حمتج من أهل اإلحلاد

والعناد بالكتاب وأنه احلجة التي
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يستغنى هبا عن االئمة اهلداة الن فيه

فيها حكم ما حيتاجون إليه ،ولكنه عز

ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ..ﭼ [سورة

الرسل إليهم ،وأقام لكل رسول عل ًام

تبيان ًا لكل يشء ،ولقول اهلل عز وجل
األنعام ]38 :قلنا له :أما الكتاب فهو

عىل ما وصفت "فيه تبيان كل يشء" منه
منصوص مبني ،ومنه ما هو خمتلف فيه،

فال بد لنا من مبني يبني ما قد اختلفنا فيه
إذ ال جيوز فيه االختالف لقوله عز وجل

ﭽ ...ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ووصي ًا وحجة عىل أمته ،أمرهم بطاعته
والقبول منه إىل ظهور النبي اآلخر لئال

تكون هلم عليه حجة(.((1

وقد فوض اهلل سبحانه وتعاىل

إىل نبيه حممد تعيني بعض األمور
كزيادة بعض الركعات وتعيني النوافل

ﮇ ﮈﭼ [سورة النساء]82 :

من الصالة والصيام ونحو ذلك إظهار ًا

واضحة تبهر العقول وتلزم هبا احلجة،

بالوحي من عنده فال فساد فيه عق ً
ال وال

وال بد للمكلفني من مبني يبني برباهني
كام مل يكن فيام مىض بد من مبني لكل امة
ما اختلف فيه من كتاهبا بعد نبيها ،ومل
يكن ذلك الستغناء أهل التوراة بالتوراة

وأهل الزبور بالزبور وأهل اإلنجيل بـ
اإلنجيل ،وقد أخربنا اهلل عز وجل عن
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وجل مل يكلهم إىل علمهم بام فيها ،وواتر

هذه الكتب أن فيها هدى ونور ًا حيكم
هبا النبيون ،إشارة اىل قوله تعاىل ﭽﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ...ﭼ [سورة املائدة ]44 :وأن

لرشفه وكرامته ثم ملا اختار أكد ذلك
نقالً ،بل فيه كثري من األخبار(.((1

فض ً
ال عن ذلك يفهم دوره من

قوله تعاىل ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ

[سورة التوبة ]33 :وانه مبرش ومنذر كام
جاء يف قوله تعاىل ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ
( ((1الصدوق :كامل الدين .663/
( ((1الصدوق :من ال حيرضه الفقيه .547/4

أ.د .عيل صالح رسن املحمداوي

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

وهذا هو املنهج التجزيئي ،الذي

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

لوجود أشياء صحيحة يف الرواية

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ

نجح يف دراسة الروايات التارخيية،

ﮩﭼ [سورة البقرة ]213 :وكذلك

الواحدة وأخرى خاطئة ،فإذا رفضتها

الناس ،والتذكري كام جاء يف قوله تعاىل

قبلتها تكون قبلت أشياء خاطئة ،هنا

مهمة الكتاب احلكم فيام اختلف فيه
ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ [سورة

الغاشية.]21 :

املبحث الثاين:

القائلون بمحدودية القرآن

تكون رفضت يشء من احلقيقة ،وإذا

يكمن التعامل معها عىل شكل تفاريق
أي جتزأة النص تأخذ ما صح منه وترتك

سواه ،أما عملية تطبيقه عىل القرآن
الكريم ،فاعتقد انه غري صحيح.

اختلفت اآلراء حول اآلية .فهناك

واملحزن حق ًا أن نسمع من بعض

اهلداية والرمحة والبشارة ،وقبال ذلك

جعلوه كتاب ًا خاص ًا ونفى عنه العمومية،

من محلها عىل ظاهرها قارص ًا املعنى عىل
أمهل الشق األول منها وهو حمل بحثنا

أي قضية تبيان كل يشء ،ويسجل عىل
أصحاب هذا الرأي إهنم اختذوا القرآن

عضني أي تفاريق لقوله تعاىل ﭽ ﭑ

العلامء قوهلم بمحدودية القرآن بل
وهذا األمر ليس غريب ًا بل فعله اليهود

يف حجاجهم مع النبي حممد فـقالوا
له باملدينة :أرأيت قوله تعاىل ﭽ...ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ [سورة

ﭒ ﭓ ﭔﭼ [سورة احلجر:

اإلرساء ]85 :إيانا تريد أم قومك؟.

هنوا عن الصالة مستدلني بـقوله تعاىل

تتلو فيام جاءك :أنا قد أوتينا التوراة فيها

 ]91و فعلوا بـذلك ما فعل الذين

فقال رسول اهلل كال ،فقالوا :ألست

ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ

تبيان كل يشء ؟ فقال رسول اهلل:

[سورة النساء.]43 :

ما يكفيكم ،فـنزل قوله تعاىل ﭽ ﯳ ﯴ

َارى
وقد اسقطوا منها عبارة َو َأنت ُْم ُسك َ

إهنا يف علم اهلل قليل وعندكم من ذلك
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ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

تبيان الكتاب بـالسنة

ﰃ...ﭼ [سورة لقامن ]27 :أي أن

السنة إذ أمر
عىل بعضها ،وأحاله عىل ُّ

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
التوراة يف هذا من علم اهلل قليل(.((1
ومن األدلة عىل املحدودية:

كل يشء من أمور الدين حيث كان نص ًا

بـإتباع رسول اهلل وطاعته

(((1

وقال

آخر :يعني أن كل يشء من أحكام الدين

الدليل األول :ذهب أصحابه إىل

من األصول والفروع مبني يف القرآن،

يضم بني دفتيه عل ًام واحدً ا ،وباألحرى

فيه وال يعلم إال ببيان النبي حممد

القول :إن القرآن الكريم كتاب خاص،

كتاب ديني فقط وليس كتاب ًا موسوعي ًا

يضم علوم ًا شتى ،ومن ذلك ما قاله
اجلصاص ،يف معرض حديثه عن كلمة
تبيان الواردة يف اآلية الكريمة ،املراد هبا

تبيان كل يشء من أمور الدين بالنص
والداللة فام من حادثة جليلة وال دقيقة

إال وهلل فيها حكم قد بينه يف الكتاب نص ًا
أو دلي ً
ال فام بينه النبي فإنام صدر عن
الكتاب
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(((1

بـمعنى انه بني

(((1

ودليله عىل ذلك قوله تعاىل

ﭽﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦ ﮧﭼ [سورة احلرش.]7 :

وما رواه ابن كثري عن االوزاعي أن

( ((1الطربي :جامع البيان .98/21
( ((1أح��ك��ام ال��ق��رآن  ،246/3ينظر ابن
اجلوزي :زاد املسري .352/4

وال يوجد يف ظاهر القرآن :أنه موجود

وبعبارة أخرى أن القرآن مشتمل

جلميع املسائل الدينية مثال الصالة
والزكاة واحلج واألمر باملعروف والنهي

عن املنكر . . .جاء يف ظاهر القرآن
وتفاصيلها من أجزائها ورشائطها

وموانعها وكل إىل بيان النبي حممد

بقوله وفعله وتقريره(.((1

الطويس :املراد من عبارة تبيان ًا
وقال
ً

لكل يشء أي بيان ًا لكل أمر مشكل،
ومعنى العموم يف قوله «لكل يشء»
املراد به من أمور الدين :إما بالنص

عليه أو اإلحالة عىل ما يوجب العلم
( ((1تفسري .603/2
( ((1النقوي :خالصة .133/3
( ((1األمحدي :مكاتيب الرسول .494/1

أ.د .عيل صالح رسن املحمداوي

من بيان النبي واحلجج القائمني

تعاىل ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ

ّ
ألن هذه الوجوه أصول الدين وطريق

وهذا الرأي

مقامه ،أو إمجاع األمة أو االستدالل،

موصلة إىل معرفته ،ويف اآلية داللة عىل
بطالن قول من قال :الكالم ال يدل عىل

يشء ،الن كالم احلكيم يدل من وجهني:
احدمها أنه دليل عىل املعنى نفسه الذي
حيتاج إليه ،واآلخر أنه دليل عىل صحة
املعنى الذي حيتاج إىل الربهان عليه ،ولو

مل يكن كذلك خلرج عن احلكمة وجرى
جمرى اللغو الذي ال فائدة فيه(.((1

وقال الطربيس :أنزل القرآن بام فيه

من البيان ،واهلداية ،والرمحة ،والبشارة
ألهل اإليامن

(((2

هذا األمر يدل عىل

املحدودية ،واقتصار مضمون القران عىل

هذه الشواهد فقط.

[سورة األنعام ]38 :أي استكامل
القرآن جلميع األحكام

(((2

مردود بالقول :ماذا عن باقي شؤون

احلياة ،كيف تُدار وفق أي نظام؟ .إال

تكن احلياة فوىض ،من دون تدبري؟.
وهذا تقييد بل حتجيم ملعاين القرآن

ومضامينه،

ومعناه

يكون

كتاب

الرشيف الريض ،هنج البالغة أوسع

وأعمق من القرآن ألنه كتاب موسوعي
ال أكون مبالغ ًا إذا قلت فيه كل يشء،
واحلال نفسه مع المية أيب طالب بن

عبد املطلب التي درست مضامينها
فوجدهتا حتمل مضامني شتى.

فـإذا كان القرآن كتاب ًا ديني ًا ،هل

ُحددت فيه أوقات الصالة أو عدد

وهناك من قال :إن اهلل بني للنبي

ركعاهتا أو السور التي تقرأ ،وغريها

من أمر الدين ،وهذا من اللفظ العام

يد السارق ،بـالتأكيد أشار إىل ذلك

حممد كل ما حيتاج إليه هو وأمته
الذي أريد به اخلاص

(((2

بدليل قوله

( ((1التبيان .814/6
( ((2الطربيس :جممع البيان .192/6
( ((2ابن منظور :لسان العرب .67 /13

أو حدد أيام رمضان ،أو موضع قطع
عىل نحو اإلمجال تارك ًا بيان ذلك للسنة
املحمدية ،وعىل هذا املفهوم تكون

الرسائل العلمية ألهل التقليد حتوي
( ((2البحراين :احلدائق النارضة .30/1
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تفصيالت أكثر من القران فيام خيص

تكفل الكتاب الكريم ببياهنا وذكر

الدليل الثاين :هناك من قيده،

إليها البرش بفكره ،كالفنون املعامرية،

نقله الطربي عن قتادة :نزل عليك يا

الفيزياوية والكياموية ،فهي خارجة

املعامالت والعبادات.

باحلالل واحلرام ،فعىل سبيل املثال ما

حممد هذا القرآن بيان ًا لكل ما حتتاجه
الناس من معرفة احلالل واحلرام

والثواب والعقاب ،قاله جماهد

واملعادالت

الرياضية

والقوانني

عن رسالة ذلك الكتاب ،وليس بياهنا

من مهامه ووظائفه ،نعم ربام حيتمل أن

(((2

يكون لآلية معنى أوسع ،حتى يكون

فقال :ومل يرد تبيان عدد النجوم وعدد

والعلوم ،غري أن هذا االحتامل –عىل

وذهب إىل هذا الرأي الرشيف املرتىض

القرآن الكريم قاب ً
ال لتبيان تلك املعارف

اإلنس واجلن ،وإنام أراد تبيان كل يشء

فرض صحته –ال يصح أن يكون القرآن

مما باخللق إليه حاجة يف دينهم( ((2قلنا ّ
إن

القرآن فصل بعض األشياء وترك غريها
للسنة املحمدية.

الكريم مصدر ًا هلذه املعارف ،حتى

يرجع إليه كافة العلامء واالختصاصيون
يف هذه العلوم ،وإنام يتيرس استخراج

وقال ابن الرباج :ال شك أن املراد

هذه العلوم واملعارف ملن له مقدرة

هو ما أنيط بيانه إىل أنبيائه من العلوم

استخراج هذه احلقائق واملعارف من

من لفظة «كل يشء» الواردة يف اآلية،
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خصوصياهتا ،وأما العلوم التي يصل

واملعارف ،واملناهج والتعاليم التي

ال يصل الفكر اإلنساين إىل الصحيح

منها ،بلغ ما بلغ من الكامل فهذه األمور
( ((2جامع البيان  ،211/14ينظر النحاس:
معاين القرآن .101/4
( ((2رسائل .220/2

علمية إهلية غيبية ،حتى يتسنى له
بطون اآليات وإشاراهتا ،وهو ينحرص

يف مجاعة قليلة

(((2

.

الدليل الثالث :القرآن كتاب هداية

وترشيع ،قاله الطباطبائي :صفة القرآن

العامة انه تبيان لكل يشء ،وإذ كان
( ((2ابن الرباج :املهذب .9/1

أ.د .عيل صالح رسن املحمداوي

كتاب هداية لعامة الناس ،وذلك شأنه،

وكذلك قال :الكلية أو العمومية

ما يرجع إىل أمر اهلداية مما حيتاج إليه

عن هدف نزول القرآن الكريم ،فإهنا

كان الظاهر إن املراد بكل يشء كل
الناس يف اهتدائهم من املعارف احلقيقية
املتعلقة

باملبدأ

واملعاد

واألخالق

الفاضلة والرشائع االهلية والقصص

واملواعظ فهو تبيان لذلك كله(.((2

هنا إذا الحظناها بلفظها املطلق جمردة

سوف تعني كل يشء ،بمعناها الواسع
الشامل لكل األشياء يف الوجود
وعندئذ قد يطرح هذا السؤال وهو:

أننا عندما نقرأ القرآن الكريم ال نجد

وهذا ما ذهب إليه السيد شهيد

فيه كل يشء ،أين هي علوم الطب

بقوله :وألن هذا هو معنى كون القرآن

حتى العلوم اإلنسانية كعلم التأريخ

املحراب حممد باقر احلكيم الرشيف
هداية للناس ،وحينئذ فإن ما اخذ من

هذه املفاهيم من القرآن نفسه يمكن أن
يشكل قرينة وخلفية ذهنية لفهمه

والفيزياء ،والعلوم الطبيعية األخر ،أو

واالجتامع؟ .فإن بعض أصوهلا وإن كان

موجود ًا يف القرآن الكريم إال أن كثري ًا

(((2

من تفصيالت هذه العلوم غري موجودة

عىل ضوء اهلدف من نزول القرآن،

لكل يشء؟ .وأما إذا أخذنا هذه اآلية

ويمكن أن نفهم من عبارة «كل يشء»

يف القرآن فكيف يمكن افرتاضه تبيان ًا

فاملراد من التبيان هو التبيان الشامل

الكريمة يف ضوء اهلدف القرآين فسوف

ملا يرتبط هبذا اهلدف

(((2

وقد يطول بنا

املطاف ملعرفة اهلدف من نزول القرآن

ألنه ليس موضوعنا وربام يبعدنا عن

أصل املوضوع.

( ((2الطباطبائي :امليزان .324/12
( ((2حممد باقر احلكيم :علوم القرآن .41/
( ((2علوم القرآن .45/

نعرف هلا مضمون ًا واقعي ًا وحقيقي ًا ،وان
هذه الكلية والعموم الذي استعمل
فيه أداة «كل» هلا مصداقية خارجية

ولكن يف ضوء اهلدف القرآين ،فالقرآن

الكريم حينئذ تبيان لكل يشء ،يرتبط

بتحقيق ذلك اهلدف الذي استهدفه يف
نزوله ،بحيث مل يبق يشء يتعلق بتحقيق
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ذلك اهلدف مل يذكره ،وأن معرفة

يشء ،مما يدل عىل أمكانية فهم كثري

الظواهر التي اتصف هبا مث ً
ال ظاهرة،

املوجود فيه ،وبشكل مبارش ،وال يكون

هدف النزول تعيننا عىل تفسري كثري من
النزول التدرجيي ،والتعرض إىل بعض

القضايا الشخصية املرتبطة برسول

اهلل وظاهرة التعرض إىل العادات
والتقاليد املحدودة واجلزئية يف املجتمع

اجلاهيل ،واختصاص القصة بأنبياء ما
يعرف اآلن بمنطقة الرشق األوسط

من دون غريهم من األنبياء ،عىل فرض
وجودهم تبع ًا لوجود البرش يف غري
منطقة الرشق األوسط ،وظواهر ُأخر،

وحينئذ ،فإن معرفة اهلدف من نزوله

تتدخل يف تفسري هذه الظواهر وغريها
مما ورد يف القرآن الكريم(.((2

هذا الفهم من التفسري بالرأي حتى

إذا كان من دون االستناد إىل رواية أو

حديث معني ،وإنام نتيجة جلهد اإلنسان
الشخيص من خالل مراجعته ملجموعة
املعلومات والقرائن املتوفرة عنده(.((3

وعندما كتبنا كتابنا «اإلسالم قبل

البعثة رؤية قرآنية» هناك من اعرتض

علينا اعرتاض ًا ال طائلة له ،فكتب قائ ً
ال

«القرآن الكريم كتاب هداية وترشيع
وليس موسوعة علمية ،تضمن إشارات

يف بعض اجلوانب العلمية التي جاء
الغرض منها يف سياق تعزيز اإليامن

ويف موضع أخرى قال :يف هذه

وترسيخه يف النفوس ننتفع منه هلذا

ومضامني متعددة ،كلها تصب يف

قال «نؤكد هنا مرة أخرى إن القرآن

اآلية وغريها ،وإن جاءت بأساليب
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من املضامني واملعاين واهلداية والنور

الغرض يف كل زمان» ويف موضع آخر

مصب واحد ،هو ّ
أن القرآن الكريم

الكريم كتاب هداية وليس كتاب علوم

معه اإلنسان العادي ،ويشكل حينئذ

وليس للتوثيق التارخيي ،ما عدا ما يتعلق

وبحسب طبيعته يمكن أن يتفاعل

مصدر اهلداية ويكون تبيان ًا لكل

( ((2حممد باقر احلكيم :علوم القرآن .67/

أو تاريخ ،يذكر الوقائع للعربة والدروس

( ((3حممد باقر احلكيم :علوم القرآن/
.239

أ.د .عيل صالح رسن املحمداوي

باإلشارات التي جاءت بشأن سرية

املصطفى ((3(»حسب قوله.
املبحث الثالث:

القائلون بـشموليته

هزو ًا ،فتدحض أعاملكم وختبطوا
سبيلكم وال تكونوا أطعتم اهلل ربكم،
اثبتوا عىل القرآن الثابت(.((3

وقال أيض ًا «إن اهلل تبارك

وهناك َم ْن قال بـشمولية القرآن،

وتعاىل مل يدع شيئ ًا حتتاج إليه األمة

إىل املعنى العام الذي ننشده ،ويف ذلك

لرسوله وجعل لكل يشء حد ًا

أي إخراجه من املفهوم الضيق اخلاص

أقوال:

أوالً :من املعروف أن اهلل سبحانه

وتعاىل قد أعطى علوم القرآن إىل نبيه

حممد فـأقام عرتته أهل بيته هذا

املقام

(((3

وكان اإلمام الباقر أحدهم

وقد وصف القرآن بقوله :القرآن هو

احلق ،وحممد لذلك مستقر ،فمن

اختذ سبب ًا إىل سبب اهلل مل يقطع به
األسباب ،ومن اختذ غري ذلك سبب ًا

مع كل كذاب فاتقوا اهللّ ،
فـإن اهلل قد
أوضح لكم أعالم دينكم ومنار هداكم،

فال تأخذوا أمركم بالوهن وال أديانكم
( ((3مالحظات كتبها اح��د األس��ات��ذة يف
معرض تقويمه احد بحوث الباحث،
وإب��داء مالحظاته حوله ،كتبها باحلرب
األمحر.
( ((3الطباطبائي :تفسري .11/1

إىل يوم القيامة إال أنزله يف كتابه وبينه

وجعل عليه دلي ً
ال يدل عليه وجعل عىل
من تعدى احلد حد ًا»

(((3

وهذا معناه

أنزل مجيع ما حيتاجون إليه من أمور

الدين والدنيا جمم ً
ال ومفصالً ،حمك ًام

ومتشاهب ًا (.((3

وهذا كالم رصيح ،عل ًام إننا يف

الدنيا نحتاج إىل كل يشء من العلوم
اإلنسانية والتطبيقية :طب ،فلك،
هندسة ،فيزياء ،كيمياء ،وسائر العلوم
بام فيها التكنولوجيا احلديثة التي يعمل

هبا اإلنسان اآلن ،وال يقول قائل هي من
ابتكارات العرص احلديث ،هذا كالم

مردود بالقول :هل إن اإلنسان خمرتع
( ((3الربقى :املحاسن .267/1
( ((3الكليني :الكايف .176/7
( ((3امل���ازن���دراين :رشح أص���ول ال��ك��ايف
.277/2
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أكثر من خالقه والعياذ باهلل؟ .نعم بني
القرآن أمور الدين ومل يرتك الدني ًا بل

وضع فيها كل يشء.

«ولدنى رسول اهلل وأنا اعلم كتاب
اهلل وفيه بدء اخللق وما هو كائن إىل يوم

وكذلك قال «إذا حدثتكم بيشء

القيامة وفيه خرب السامء وخرب األرض

بعض حديثه :إن رسول اهلل هنى عن

وخرب ما هو كائن اعلم ذلك كأنام انظر

فاسألوين عنه من كتاب اهلل ثم قال يف
القيل والقال»(.((3

وجاءه رجل بمكة ،فسأله عن

مسائل أجابه عنها ،ثم قال له الرجل:

أنت الذي تزعم أنه ليس يشء من كتاب
اهلل إال معروف؟ .قال :ليس هكذا

قلت :ولكن ليس يشء من كتاب اهلل،
إال عليه دليل ناطق عن اهلل يف كتابه
مما ال يعلمه الناس ،قال :فأنت الذي

تزعم أنه ليس من كتاب اهلل إال والناس
حيتاجون إليه؟ .قال :نعم ،وال حرف

واحد ،فقال اإلمام :إن لـكتاب اهلل
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ثاني ًا :قال اإلمام الصادق

ظاهر ًا ،وباطن ًا ،وناسخ ًا ومنسوخ ًا،

وحمك ًام ،ومتشاهب ًا ،وسنن ًا وأمثاالً وفص ً
ال
ووص ً
ال وأحرف ًا وترصيف ًا ،فمن زعم أن

كتاب اهلل مبهم فقد هلك وأهلك(.((3
( ((3الربقى :املحاسن .269/1
( ((3الربقى :املحاسن .268/1

وخرب اجلنة وخرب النار وخرب ما كان

إىل كفي»( ((3ويف رواية «واهلل إين ألعلم
كتاب اهلل من أوله إىل آخره»(.((3

وقال أيضا :إن اهلل عز وجل أنزل

يف القرآن تبيان ًا لكل يشء وما ترك شيئ ًا
حيتاج إليه العبد ،حتى واهلل ما يستطيع
عبد أن يقول« :لو كان يف القرآن هذا»

إال وقد أنزله اهلل فيه «وكذلك قال

اختار حممد ًا رسول اهلل فكان أطيب
الناس والدة ،فبعثه اهلل باحلق وأنزل

عليه الكتاب ،فليس من يشء إال ويف

كتاب اهلل تبيانه.

وكذلك قال :ما من أمر خيتلف

فيه اثنان إال وله أصل يف كتاب اهلل
ولكن ال تبلغه عقول الرجال ،وقال

يف رسالة «وأما ما سألت من القرآن
( ((3الصفار :بصائر الدرجات.712/
( ((3الكليني :الكايف .229/1

أ.د .عيل صالح رسن املحمداوي

فذلك أيض ًا من خطراتك املتفاوتة

عليه ،وال من يبلغونه أمر اهلل وهنيه،

ذكرت ،وكل ما سمعت فمعناه غري

من مل خيصصهم بذلك فافهم ذلك إن

املختلفة ،الن القرآن ليس عىل ما

فجعل اهلل الوالة خواص ليقتدى هبم

ما ذهبت إليه ،وإنام القرآن أمثال لقوم

شاء اهلل ،وإياك وإياك وتالوة القرآن

حق تالوته ،وهم الذين يؤمنون به

علمه كاشرتاكهم فيام سواه من األمور،

عليهم وأبعده من مذاهب قلوهبم،

حده وبابه الذي جعله اهلل له فافهم إن

يعلمون دون غريهم ،ولقوم يتلونه
ويعرفونه ،فأما غريهم فام أشد إشكاله
ولذلك قال رسول اهلل :ليس يشء

بأبعد من قلوب الرجال من تفسري

القرآن ،ويف ذلك حتري اخلالئق أمجعون

إال من شاء اهلل ،وإنام أراد اهلل بتعميته
يف ذلك أن ينتهوا إىل بابه ورصاطه

وأن يعبدوه وينتهوا يف قوله إىل طاعة

القوام بكتابه والناطقني عن أمره وأن
يستنطقوا ما احتاجوا إليه من ذلك

عنهم ال عن أنفسهم ثم قال ﭽ...ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ّ
فـإن الناس غري مشرتكني يف
برأيك،
وال قادرين عليه وال عىل تأويله إال من

شاء اهلل واطلب األمر من مكانه جتده
إن شاء اهلل(.((4

ثالث ًا :قال عبد اهلل بن مسعود إن

اهلل عز وجل انزل يف الكتاب تبيان ًا لكل

يشء ولكن علمنا يقرص عام بني لنا

(((4

وكذلك قال :أنزل يف هذا القرآن كل

علم وكل يشء قد بينه لنا

(((4

وروي

عنه قوله :من أراد العلم عليه بـالقرآن
فإن فيه علم األولني

(((4

أخرجه سعيد

بن منصور وابن أيب شيبة وعبد اهلل بن

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ..ﭼ [سورة

أمحد يف زوائد الزهد وابن الرضيس يف

ذلك أبد ًا وال يوجد ،وقد علمت

( ((4الربقى :املحاسن .267/1

النساء ]83 :فأما غريهم فليس يعلم

أنه ال يستقيم أن يكون اخللق كلهم

والة األمر إذ ال جيدون من يأمترون

( ((4البخاري :التاريخ الكبري .44/9

( ((4الطربي :جامع البيان .211/14

( ((4الطرباين :املعجم الكبري .135/9
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فضائل القرآن وحممد بن نرص يف كتاب

اهلل وهو النور البني والشفاء النافع،

وقال «ال هتذوا القرآن ّ
كهذ الشعر

ال يعوج فيقوم ،وال يزيغ فيستعتب،

اهلل ،والبيهقي يف شعب اإليامن(.((4

وال تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه

وحركوا به القلوب

(((4

وكذلك قال

وال تنقيض عجائبه وال خيلق من كثرة

الرد»(.((4

«إن هذا القرآن مأدبة اهلل ،فمن استطاع

رابع ًا :أقوال املفرسين ،ومن

البيوت من اخلري البيت الذي ليس فيه

وتعاىل وصف كتابه أنه تبيان لكل

أن يتعلم منه شيئ ًا فليفعل ،فإن أصفر

أقواهلم ما قاله الطويس ،إن اهلل سبحانه

من كتاب اهلل تعاىل يشء وإن البيت

بالسنة
يشء فإذا جاز ختصيص الكتاب ُ

خرب كخراب البيت الذي ال عامر له،

وجه توجب كون السنة تبيان ًا للكتاب

الذي ليس فيه من كتاب اهلل يشء
وإن الشيطان خيرج من البيت يسمع
سورة البقرة تقرأ فيه»

(((4

عىل املنصف

وجب أن خيص بالكتاب أيض ًا فال

وخمصص ًا له اال وهو بعينه يوجب كون
الكتاب تبيان ًا له وخمصص ًا فاما ختصيص

ْ
أن يلحظ القول :مأدبة فـاملعروف إهنا

الكتاب بالسنة فال خالف فيه بني أهل

جاء التشبيه يف حمله ،وهي تسد حاجة

لقوله تعاىل ﭽ...ﮓ

حتوي أشياء من املأكل واملرشب ،وهلذا
اإلنسان من ماء وغذاء ،وكذلك القرآن
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عصمة ملن متسك به ونجاء ملن تبعه

سد حاجة اإلنسان من كل يشء.

ويف رواية أخرى رواها عن رسول

اهلل قال « ...إن هذا القرآن هو حبل
( ((4السيوطي :الدر املنثور .127/4
( ((4ابن ايب شيبة :املصنف .403/2
( ((4عبد الرزاق :املصنف .368/3

العلم وقد وقع منه أيض ًا يف مواضع

كثرية

(((4

ﮔ ﮕ ﮖ..ﭼ [سورة النساء:

 ]11وقال ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ..ﭼ [سورة النساء.]7 :

وكذلك قال :وحاشا أن يكون

القرآن تبيانا لكل يشء وال يكون تبيان ًا
( ((4ابن أيب شيبة :املصنف .165/7
( ((4الطويس :عدة األصول .134/2

أ.د .عيل صالح رسن املحمداوي

لنفسه ،وقال تعاىل ﭽ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ [سورة
البقرة ]185 :وقال تعاىل ﭽ ...ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪﭼ [سورة

النساء:

 ]174وكيف يكون القرآن هدى وبينة
وفرقان ًا ونور ًا مبين ًا للناس يف مجيع ما

حيتاجون وال يكفيهم يف احتياجهم إليه
وهو اشد االحتياج؟!(.((4

املوسوعة النازلة من العامل الالهويت،

إمكان حتمله لالحتامالت الكثرية
عىل وجه يصدقه األذواق واآلراء

املتناقضة (.((5

وأنزل عليه كتاب ًا جعله مهيمن ًا عىل

كتبه املتقدمة ،ومشتم ً
ال عىل ما حوته
العلوم اجلمة وفاض ً
ال عليها أن جعله

تبيان ًا لكل يشء ومل يفرط فيه من يشء،

ونقل ابن كثري عن ابن مسعود

فهدانا اهلل عز وجل بمحمد من

وكل يشء ،قال ابن كثري :قول ابن

والردى ،وأغنانا به وبام جاء به من

قوله :بني لنا يف هذا القرآن كل علم
مسعود أعم وأشمل فإن القرآن اشتمل
عىل كل علم نافع من خرب ما سبق وعلم
ما سيأيت وكل حالل وحرام وما الناس
إليه حمتاجون يف أمر دنياهم ودينهم

ومعاشهم ومعادهم(.((5

الضاللة والعمى ،وأنقذنا به من اجلهالة
الكتاب املبني(.((5

ويصدق أن مجيع العلوم واملعاين يف

القرآن الكريم عرفان ًا حقيقي ًا وتصديق ًا
يقيني ًا عىل بصرية ال عىل وجه التقليد

والسامع ونحومها إذ ما من أمر من

ّ
فـإن مقتضاه أن
وقال اآلمدي:

األمور إال وهو مذكور فيه إما بنفسه أو

ومن عجائب

يتمكن من فهم آيات القرآن وعجائب

يكون الكتاب مبين ًا لكل ما هو من

الكتاب ،لكونه شيئ ًا

(((5

هذا املعجون امللكويت ،ومن غرائب هذه

( ((4الطباطبائي :امليزان .11/1
( ((5تفسري .603/2
( ((5األحكام .319/2

بمقوماته وأسبابه ومبادئه وغاياته وال
أرساره وما يلزمها من األحكام
والعلوم التي ال تتناهى إال من كان

( ((5مصطفى اخلميني :تفسري .94/5
( ((5املفيد :كتاب الغيبة .19/
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علمه باألشياء من هذا القبيل(.((5

ومن اخلصائص التي حيتوي عليها

التي أرجعها إىل النبي بنحو قوله

الكتاب املبني والقرآن املستبني :أنه

تعاىل ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

باألولوية القطعية ،أما تبيان كل يشء

 ]105وغري ذلك متعرض للجليل

تبيان لكل يشء ،فيكون تبيان ًا لنفسه

ﯫ ﯬ ﯭ...ﭼ [سورة النساء:

فهو مما ال يدرك ،وال يعلمه إال اهلل ومن

والدقيق من املعارف االهلية الفلسفية،

النازل يف بيوهتم ،التي أذن اهلل أن

ومعامالت

أتى اهلل بقلب سليم ،وهم أهل القرآن
ترفع ويذكر فيها اسم اهلل ،وأما تبيان

نفسه فقد تصدى من السلف واخللف

ملراجعة مشكالت القرآن بنفس القرآن
وإىل نفسه حلل معضالته(.((5

واألخالق الفاضلة والقوانني الدينية

الفرعية

وسياسات

من

عبادات

واجتامعيات

وكل

ما

يمسه فعل اإلنسان وعمله ،كل ذلك
عىل أساس الفطرة وأصل التوحيد

بحيث ترجع التفصيالت إىل أصل

قد اشتهر بني طائفة من املفرسين:

التوحيد بالتحليل ،ويرجع األصل إىل

بالفصاحة والبالغة ،بل هي أمور

السيد الطباطبائي يف هذه اآلية :وقد

أن ما يتحدى به القرآن ليس ينحرص
كثرية:

منها:

التحدي

بالعلم

(((5

واملعرفة يف قوله تعاىل ﭽ ...ﰅ ﰆ
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كلياته التي أعطاها القرآن وجزئياته

التفصيالت بالرتكيب
حتدى بالعلم واملعرفة

(((5

قال بـذلك

(((5

يعني مل يكن

القرآن كالم هداية وترشيع وإنام علم

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ [سورة

ومعرفة.

ويعرفه كل من سار يف متن تعليامته من

انزل عىل نبيه حممد كتاب ًا بني فيه ما

األنعام ]59 :فإن اإلسالم كام يعلمه

( ((5الفيض الكاشاين :التفسري الصايف .58/1
( ((5مصطفى اخلميني :تفسري .514/4
( ((5مصطفى اخلميني :تفسري .525/4

قال ابن طاووس :إن اهلل جل ذكره

كان وما يكون إىل يوم القيامة يف قوله

( ((5الطباطبائي :امليزان .62/1
( ((5الطباطبائي :امليزان .62/1

أ.د .عيل صالح رسن املحمداوي

ﭽ ...ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ

منه لفظ ًا يدل عىل معنى واحد ولفظ ًا

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ

فأجروا ،األول عىل حكمه ،وأوضحوا

[سورة يس ]12 :ويف قوله ﭽ ﯺ ﯻ

[سورة النمل.]75 :

ومن األدلة عىل شمولية القرآن،

كثرة املشتغلني بدراسته من خمتلف

يدل عىل معنيني ،ولفظ ًا يدل عىل أكثر

معنى اخلفي منه ،وخاضوا يف ترجيح
احد املحتمالت ذي املعنيني أو املعاين،

وأعمل كل منهم فكره وقال بام اقتضاه

العلوم ،وهذا ما نقل عن أحدهم قوله:

نظره.

كلامته ومعرفة خمارج حروفه وعددها،

العقلية والشواهد األصلية والنظرية

وأنصافه وأرباعه ،وعدد سجداته

بأصول الدين ،وتأملت طائفة منهم

اعتنى قوم بضبط لغات القرآن وحترير

وعدد كلامته وآياته وسوره وأحزابه
والتعليم عند كل عرش آيات إىل غري

ذلك من حرص الكلامت املتشاهبة
واآليات املتامثلة ،من غري تعرض ملعانيه
فسموا ال ّقراء.
وال تدبر ملا أودع فيه ّ

وأخذ األصوليون بام فيه من األدلة

وسموا هذا العلم
فاستنبطوا منه
ّ

معاين خطابه فرأت منها ما يقتىض
العموم ومنها ما يقتىض اخلصوص
إىل غري ذلك فاستنبطوا منه أحكام
اللغة من احلقيقة واملجاز ،وتكلموا يف

ودرس النحاة املعرب منه واملبنى

التخصيص واألخبار والنص والظاهر

وغريها ،وأوسعوا الكالم يف األسامء

والنهى والنسخ ،إىل غري ذلك من

من األسامء واألفعال واحلروف العاملة
وتوابعها ورضوب األفعال الالزم

واملتعدى ورسوم خط الكلامت ومجيع

ما يتعلق به حتى إن بعضهم أعرب
مشكله وبعضهم أعربه كلمة كلمة.

وأهتم املفرسون بألفاظه فوجدوا

واملجمل واملحكم واملتشابه واألمر
االقيسة واستصحاب احلال واالستقراء

وسموا هذا الفن أصول الفقه.

وأحكمت طائفة صحيح النظر

وصادق الفكر فيام فيه من احلالل
واحلرام وسائر األحكام فأسسوا أصوله
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و ّفرعوا فروعه وبسطوا القول يف ذلك

فاستخرجوا منه علم املواقيت ،ونظر

أيض ًا ،وتلمحت طائفة ما فيه من قصص

اللفظ وبديع النظم وحسن السياق

بسط ًا حسن ًا وسموه بعلم الفروع وبالفقه
القرون السالفة واألمم اخلالية ونقلوا

أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم
حتى ذكروا بدء الدنيا وأول األشياء

وسموا ذلك بالتاريخ والقصص.

وتنبه آخرون اىل ما فيه من احلكم

واألمثال واملواعظ التي تقلقل قلوب

الرجال فاستنبطوا مما فيه من الوعد
والوعيد ،والتحذير والتبشري ،وذكر

املوت وامليعاد ،واحلرش واحلساب،

والعقاب والثواب ،واجلنة والنار فصوالً

من املواعظ وأصوالً من الزواجر فسموا
بذلك اخلطباء والوعاظ.

واملبادئ واملقاطع واملخالص والتلوين

يف اخلطاب واالطناب واإلجياز وغري

ذلك فاستنبطوا منه املعاين والبيان

والبديع(.((5

وأشار إليه ابن منظور يف معنى

كلمة البيان قال :ومبني أن نبوة رسول

اهلل حق ،ومبني قصص األنبياء

(((6

وقال ابن حزم :صح أن ال بيان إال نص
القرآن ونص كالم رسول اهلل

(((6

وقيل معناه تبيان ًا بيان ًا بليغا لكل

يشء(.((6

خامس ًا :أشكل الباحث عىل ما قاله

وأخذ قوم بام يف آية املواريث

العلامء األجالء ،إن القرآن ما فيه تاريخ

من علم الفرائض واستنبطوا منها

راجعوا كل مصادر التاريخ اإلسالمي

من ذكر السهام وأرباهبا وغري ذلك
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الكتاب والشعراء إىل ما فيه من جزالة

من ذكر النصف والربع والسدس
والثمن حساب الفرائض ،ونظر قوم

إيل ما فيه من اآليات الدالة عىل احلكم
الباهرة يف الليل والنهار والشمس
والقمر والنجوم والربوج وغري ذلك

وال جغرافية :فهو يقول هلم جازم ًا

( ((5حممد ط��اه��ر ال��ك��ردي :ت��اري��خ ال��ق��رآن
الكريم.12 /
( ((6لسان العرب .67 /13
( ((6األحكام .276/3
( ((6الفيض الكاشاين :التفسري الصايف /3
.150

أ.د .عيل صالح رسن املحمداوي

مل جتدوا كتاب ًا واحد ًا خيلو من االعتامد
عىل القرآن الكريم ،بل يكون املصدر

األساس يف كل دراسة ضمن هذا
املجال ،فال ُيدرى ماذا يسموا ذلك؟.

الذي يكتب تارخي ًا إسالمي ًا وشواهده

من القرآن الكريم ،ما معنى ذلك؟ .بل
ما تفسريه؟ .ال يقول قائل إن الباحث

يقول :إن القرآن كتاب تارخيي ،ال معاذ
اهلل نحن ال نقول هذا ،وإنام نقول هو

كتاب جامع لكل العلوم فيه كل يشء
جمم ً
ال ومل يكن مفصالً.

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼ [سورة البقرة.]164 :

وقوله ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ [سورة

وعن قوهلم أين اجلغرافية فيه :نقول

األعراف ]57 :وعىل هؤالء أن يتدبروه

واهلواء والبحار واملحيطات والسامء

بـأمره؟ .وهي حتمل الغيوم املحملة

اقتضت مشيئة اخلالق أن خلق املاء
واألرض ،وسريها من دون تضاد وال

تضارب يف أوامره ونواهيه ،وقدر لكل

يشء أجالً ،فقدر للشمس والكواكب
تسبح يف أفالكها من دون تصادم فقال

ﭽﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ

[سورة يس.]40 :

أما حركة الرياح وتسخريها فـقال

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

جيد ًا ويعرفوا كيف يرسل الرياح
باملاء ،فينزل املطر ويسقي ارضا ميتة

هامدة ،فتنبت ألوان ًا خمتلفة من الثامر،
وعىل املنصف أن يلحظ األلفاظ رياح
وسحاب وماء وثمرات ،هذه األلفاظ
عىل ما تدل؟ .امل تدل عىل ظواهر
جغرافية تُدرس و تُدرس يف اجلامعات

العاملية؟.

وكذلك قوله ﭽ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
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ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ [سورة احلجر:

داللة واضحة عىل ّ
أن القرآن كتاب

النباتات ،سيام النخيل وغريه ،عندما

مصادر البحث

 ]22أال يدل ذلك عىل التزاوج بني
حيمل اهلواء حبوب اللقاح املتطايرة.

أما الطب يف القرآن مصداقه قوله

تعاىل ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

القرآن الكريم.

•ابن األثري اجلزري ت 606هـ ،النهاية
يف غريب احلديث ،تح طاهر امحد

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ...ﭼ [سورة

الزاوي وآخر ،ط  4قم –1364هـ.

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ..ﭼ [سورة

الرسول ،ط 1دار احلديث-

[سورة

•الباقالين ،حممد بن الطيب ،ت

يونس ]57 :وقوله تعاىل ﭽ...ﯢ ﯣ

فصلت ]44 :وقوله تعاىل ﭽ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ...ﭼ
اإلرساء.]82 :

وقول النبي حممد« عليكم

بالشفاءين:

العسل

والقرآن»

(((6

إسناده صحيح عىل رشط الشيخني ومل
خيرجاه(.((6

وأخري ًا ال نريد اإلطالة هبذا
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جامع لكل العلوم(.((6

اخلصوص ونكتفي بام كتبناه يف كتابنا
اإلسالم قبل البعثة رؤية قرآنية من

شاء فليطلع عليه جيد شواهد منقولة

عن النبي حممد وأهل بيته وقد دلت
( ((6ابن ماجة :سنن .1142/4
( ((6احلاكم :املستدرك .200/4

•األمحدي ،عيل بن حسني ،مكاتيب
1419هـ.

403هـ ،إعجاز القرآن ،تح امحد
صقر ،ط 3مرص 1119هـ.

•البحراين ،يوسف ت 1186هـ،
احلدائق النارضة يف إحكام العرتة

الطاهرة ،تح حممد تقي األيرواين،

قم-د ت.

•البخاري ،إسامعيل بن إبراهيم ت
256هـ ،التاريخ الكبري ،بريوت

د.ت.

•ابن الرباج ،القايض عبد العزيز
الطرابليس ،ت 481هـ ،املهذب،

( ((6املحمداوي .14/

أ.د .عيل صالح رسن املحمداوي

تح بـ أرشاف الشيخ السبحاين ،قم–

•احلكيم ،حممد باقر ت 2003م،

•الربقي ،أمحد بن حممد بن خالد،

•الزجاج ،إبراهيم بن حممد ،ت

وتصحيحه والتعليق عليه السيد

املسمى املخترص تعليق امحد فتحي

1406هـ.

ت 274هـ ،املحاسن ،عنى بنرشه
جالل الدين احلسيني ،دار الكتب

اإلسالمية د .ت.

علوم القرآن ،ط ،3قم 1417-هـ.

311هـ ،معاين القرآن وإعرابه،
عبد الرمحن ،ط 1بريوت –2007م.

•السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن

•احلاكم النيسابوري ،حممد بن

ت 911هـ ،الدر املنثور يف التفسري

الصحيحني ،تح يوسف املرعشيل،

•الشافعي ،اإلمام ت 204هـ ،كتاب

حممد ت 405هـ ،املستدرك عىل
بريوت 1406-هـ.

باملأثور ،بريوت1993 ،هـ.

األم ،ط 2بريوت 1983-م.

•ابن اجلوزي ،مجال الدين عبد

•ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد ،ت

املسري يف علم التفسري ،تح حممد بن

اللحام ،ط 1دار الفكر 1409-هـ.

الرمحن بن عيل ت 597هـ ،زاد

235هـ ،املصنف ،تح سعيد حممد

عبد الرمحن عبد اهلل ،ط 1بريوت–

•الرشيف املرتىض ،أبو القاسم عيل بن

•ابن أيب حاتم ،أبو حممد عبد

احلسيني ،ط 1قم ـ 1410هـ.

والتعديل ،ط ،1بريوت1371 -هـ.

ت 381هـ ،إكامل الدين وإمتام

ت 456هـ ،اإلحكام يف أصول

الفقيه ،قم 1413-هـ،

1992م.

الرمحن الرازي ت 327هـ ،اجلرح

•ابن حزم ،أبو حممد عيل بن امحد
األحكام ،تح امحد شاكر ،القاهرة

د.ت.

احلسني ت436هـ ،الرسائل ،تح أمحد

•الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل
النعمة ،قم 1395-هـ ،من ال حيرضه

•الصفار ،حممد بن احلسن ت 290هـ،
بصائر الدرجات ،قم 1404-هـ.
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•أبن طاووس ،السيد عيل بن موسى

•الفخر الرازي ،حممد بن عمر ت

األسفار واألزمان ،تح ونرش مؤسسة

الفقه ،تح د .طه جابر فياض ،ط2

احليل ت 664هـ ،األمان من أخطار
آل البيت ط 1قم – 1409هـ.

بريوت –1992م.

•الطباطبائي ،حممد حسني ،ت

•الفيض الكاشاين ،املوىل حممد حسن،

د ت.

حسني األعلمي ،ط 2قم 1416-هـ.

1402هـ ،امليزان يف تفسري القرآن ،قم

ت 1091هـ ،تفسري الصايف ،تح

•الطرباين :سليامن بن امحد اخلمي ت

•الكردي ،حممد طاهر ،تاريخ القرآن

عبد احلميد ،ط ،2القاهرة -د ت.

•الكليني ،حممد بن يعقوب ت329هـ،

360هـ ،املعجم الكبري ،تح محدي

الكريم ،ط 1جدة –.1365

•الطربي ،حممد بن جرير ت310هـ،

الكايف ،طهران 1365-هـ.

بريوت1405-هـ.

ت 273هـ ،السنن ،تح حممد فؤاد

جامع البيان يف تأويل القرآن،

•ابن ماجة ،حممد بن يزيد القزويني،

•الطرحيي ،فخر الدين ،ت ،1085

عبد الباقي ،بريوت -د ت.

قم –د ت.

1081هـ ،رشح أصول الكايف (من

تفسري غريب القرآن ،تح حممد كاظم،

•الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن
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606هـ ،املحصول يف علم أصول

ت 460هـ ،عدة األصول ،تح حممد

•املازندراين ،موىل حممد صالح ت
دون معلومات).

•املتقي اهلندي ،عالء الدين بن عيل

مهدي نجف ،مؤسسة آل البيت-

ت 975هـ ،كنز العامل يف سنن

•عبد الرزاق بن مهام ت 211هـ،

والشيخ صفوة السقا ،بريوت ،دت.

األعظمي ،املجلس العلمي د .ت.

الغيبة ،تح عيل اكرب الغفاري،

د.ت.

مصنف عبد الرزاق ،تح حبيب

األقوال واألفعال ،تح بكري حياين

•حممد بن إبراهيم النعامين380 ،هـ،

أ.د .عيل صالح رسن املحمداوي

طهران–د ت.

1405هـ.

•مصطفى اخلميني ت 1398هـ،

•النحاس ،أبو جعفر ت 338هـ،

مؤسسة

عيل الصابوين ط ،1مكة املكرمة-

تفسري القرآن الكريم ،مفتاح أحسن
اخلزائن

اآلهلية،

العروج–1418هـ.

ط1

•أبن منظور ،حممد بن مكرم ت

711هـ ،لسان العرب ،ط ،1قم-

معاين القرآن الكريم ،تح حممد
1409هـ.

•النقوي ،حامد ت 1306هـ ،خالصة
عقبات األنوار ،ط ،1قم 1404-هـ.
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فحوى البحث
سعيد بن جبري األسدي بالوالء ،الكويف ،ابو عبد اهلل ،كان
أعلم الناس بالقرآن الكريم .أخذ العلم عن عبد اهلل بن عباس .كان
مع الثائرين على عبد امللك بن مروان يف جيش عبد الرمحن بن
األشعث سنة  81هـ قتله احلجاج الثقفي ،بعد أن حاوره يف أمور،
يف واسط (العراق) سنة  95هـ وقربه معروف يزار يف مدينة (احلي)
قرب الكوت .قال عنه االمام أمحد بن حنبل :قتل احلجاج سعيداً
وما على وجه االرض أحد اال وهو مفتقر اىل علمه.
قام السيد الباحث بتجريد مروياته وقراءاته يف كتاب (الكشاف)
وهو تفسري جار اهلل الزخمشري .وقد قدم لذلك مبقدمة عرض فيها
ما رواه عنه مجع من املفسرين ،من القدامى واحملدثني.
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املقدّ مة:

ُي َعدُّ سعيدُ بن جبري أبو عبد اهلل

األئمة األعالم بل
األسدي
الكويف أحدَ
ّ
ّ
ّ

هو من أفاضل علامء التابعني يف القرن
اهلجري ،وهو حلقة الوصل بني
األول
ّ

الصحابة والعلامء من بعده ،وقد ُعرف
قارئا ومفرسا وفقيها وحمدّ ثا فضال عن
كونه تق ّيا ور ًعا ،وهو من الشخصيات

املقبولة لدى الفريقني ،وقد روى وحدّ ث
َ
القرآن
كثري من املحدّ ثني وقرأ عليه
عنه ٌ
كتاب
القراء ،وال يكاد خيلو
ٌ
كثري من ّ
ٌ

من كتب احلديث أو الفقه أو التفسري أو
القراءات من ذكره والرواية عنه.

وقد ذكر صاحب كتاب الوايف

بالوفيات يف ترمجته أنه قال :قرأت القرآن
فيِ ركعة فيِ البيت احلرام ،وقال إسامعيل
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مج َعهم لذلك ك ّله
من أبواب الفقه فإن أ َ

سعيدُ ب ُن جبري.

ومن يطالع يف أ ّمات التفاسري جيد

ربزا هلذه الشخصية املعطاء ،ويكاد
ألقا م ّ

جيزم أهنا مجيعها قد هنلت من معينه الذي
ال ينضب ،ومن هذه التفاسري تفسري

للزخمرشي الذي ذكر سعيد
الكشاف
ّ
بن جبري أكثر من مخسني مرة يف مواضع

متفرقة راو ًيا عنه قراءاته القرآنية وآراءه
التفسريية وأحاديثه التي يروهيا عمن

سبقه واألحكام املتعلقة ببعض املسائل
الرشعية ،وسيحاول البحث تفصيل

عززا باآليات القرآنية
ما تقدّ م ذكره ُم ّ
ِ
الزخمرشي يف تفسريه
ستشهدا بام نقله
ُم
ّ
من أقوال سعيد بن جبري.
التمهيد:

بن عبد امللك :ك َ
َان سعيد بن جبري يؤ ّمنا
فيِ شهر رمضان فيقرأ ليل ًة بقراءة ابن

كتب التفسري:

وسأله رجل أن يكتب َل ُه تفسري القرآن

ظهر يف التفسري كان لسعيد بن جبري ،وكان

مسعود وليل ًة بقراءة غريه ،هكذا أبد ًا،

فغضب وقالْ :
أحب
ألن يسقط ش ّقي
ّ
َان ٌّ
إ ّيل من َذلِ َك ،وإذا ك َ
كل من التابعني

قد مت ّيز بعلم من العلوم الرشعية أو بباب

مرو ّيات سعيد بن جبري يف
ذكر بعض الباحثني أن أول «كتاب

أعلم التابعني بالتفسري ،نص عىل ذلك

قتادة ،وحكاه السيوطي يف (اإلتقان)»(((،
((( جممع البيان (املقدمة).24 /1 :

د .عصام كاظم الغالبي

لذلك ال تكاد جتد مفرسا قديام وال حديثا

معنى العاملني عند سعيد بن جبري هو

سعيد بن جبري بل جتد أنه مصدر مهم

ومنه ما ورد يف جممع البيان

من اخلاصة أو العامة مل يستشهد بأقوال

من مصادرهم يستقون منه ما يسعفهم
يف تفسري الكلامت واآليات القرآنية ،وال

أجانب احلقيقة إذا قلت إن اسم سعيد
بن جبري قد ورد يف كتب تفسري القرآن

أكثر من عرشة آالف مرة ،ذاكرين عنه ما

يتعلق باآليات القرآنية وتفسريها وقراءاهتا
وعددا من األحكام املتعلقة هبا.

اجلن واإلنس(((.

للطربيس يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ

[سورة البقرة ]17 :إذ ذكر عن سعيد
بن جبري أن «اآلية نزلت يف اليهود و

انتظارهم خروج النبي و إيامهنم
به واستفتاحهم به عىل مرشكي العرب
فلام خرج كفروا به و ذلك أن قريظة و

وسيورد الباحث أمثلة لذكر سعيد

النضري و بني قينقاع قدموا من الشام

ومنها ما ورد يف تفسري التبيان للطويس

إرسائيل و أفضت إىل العرب فدخلوا

بن جبري يف عدد من أهم تلك التفاسري،
يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﭼ [سورة البقرة ]69 :إذ
نقل عن سعيد بن جبري قوله« :إهنا بقرة
صفراء القرن والظلف»(((.

وكذلك ما ورد يف تفسري الطربي

إىل يثرب حني انقطعت النبوة من بني

املدينة يشهدون ملحمد.(((»

وكذلك ما ورد يف تفسري املحرر

الوجيز قوله تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

قوله تعاىل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ

ﮘ ﮙ ﭼ [سورة البقرة،]272 :

((( التبيان.294 /1 :

((( ينظر :تفسري الطربي.144 /1 :
((( جممع البيان.108 /1 :

[سورة احلمد ]1 :إذ أورد الطربي أن
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إذ أورد عن سعيد بن جبري أن سبب

جبري :إنام سمي «آدم ألنه خلق من أديم

يتصدقون عىل فقراء أهل الذمة فلام كثر

وكذلك ما أورده ابن كثري يف تفسري

نزول اآلية هو أن «املسلمني كانوا

فقراء املسلمني قال رسول اهلل« :ال

تتصدقوا إال عىل أهل دينكم» ،فنزلت

هذه اآلية مبيحة للصدقة عىل من ليس
من دين اإلسالم»(((.

قوله تعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ

[سورة االنشقاق ،]19 :إذ نقل عن ابن
جبري قوله« :قوم كانوا يف الدنيا خسيس

أمرهم ،فارتفعوا يف اآلخرة ،وآخرون

وكذلك ما ورد يف تفسري الرازي

كانوا أرشافا يف الدنيا ،فاتضعوا يف

ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ومنه ما ورد يف تفسري البحر املحيط

قوله تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

اآلخرة»(((.

يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ

ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙﭼ

ﯖ ﯗ ﯘﭼ [سورة آل عمران:

يف معنى الطاغوت عىل مخسة آراء ،منها

«إنام هذا ملن آثرها عىل اآلخرة ،فأ ّما من

[سورة البقرة ]256 :إذ إن املفرسين

أنه بمعنى الكاهن عىل رأي سعيد بن
جبري (((.

ومنه ما ورد يف تفسري القرطبي
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األرض وإنام سمي إنسانا ألنه نيس»(((.

قوله تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ [سورة
البقرة ،]31 :إذ ذكر عن سعيد بن

((( املحرر الوجيز.340 /1 :
((( ينظر :تفسري الرازي.455 /3 :

 ،]185إذ ذكر عن ابن جبري قوله:
متاع بالغٍ»(((.
طلب اآلخرة هبا فإهنا ُ

وكذلك ما ورد يف تفسري روح

املعاين لآللويس يف تفسري قوله تعاىل:
ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
((( تفسري القرطبي.320 /1 :
((( تفسري ابن كثري.361 /8 :
((( البحر املحيط.486 /3 :

د .عصام كاظم الغالبي

ﮨﮩﮪﮫﮬ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ

ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ [سورة
البقرة ،]273 :فنقل عن ابن جبري قوله:
«هم قوم أصابتهم اجلراحات يف سبيل

اهلل تعاىل فصاروا زمنى فجعل هلم يف
أموال املسلمني حق ًا»(.((1

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭼ [سورة

املائدة:

 ،]84-82إذ ذكر عددا من اآلراء يف
سبب نزول هذه اآليات منها ما روي

ومن التفاسري احلديثة ما ورد يف

عن سعيد بن جبري يف سبب نزول اآلية

ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

أخلص أتباعه إِىل املدينة ِ
إلظهار ح ّبه

تفسري صاحب امليزان قوله تعاىل:

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ

ّ
«أن النجايش أرسل ثالثني شخص ًا من
ِ
ولإلسالمُ ،أولئك هم
لرسول اهلل

[سورة األنفال ،]56 :إذ قال :روي عن

الذين استمعوا إِىل آيات سورة «يس»

رهط من اليهود منهم ابن تابوت»(.((1

تقدير ًا ألُولئك املؤمنني»(.((1

سعيد بن جبري أن «اآلية نزلت يف ستة
وكذلك ما ورد يف تفسري األمثل يف

تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ

فأسلموا ،فنزلت اآليات املذكورة
املبحث األول:

الرواية عن سعيد بن جبري يف تفسري

مفردة قرآنية أو آية ،أو ذكر سبب نزوهلا:

ﯙﯚﯛﯜﯝ

تتعدد اآلراء التفسريية يف تفسري

ﯥﯦﯧﯨﯩ

مشارهبم ،وحياول الزخمرشي أن حييط

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ

الكشاف باختالف املفرسين واختالف

ﯪﯫﭑﭒﭓﭔﭕ

بأغلب ما ذكروه يف تفسري لفظة أو عبارة

( ((1روح املعاين.46 /3 :
( ((1امليزان.69 /9 :

( ((1تفسري األمثل.127 /4 :

الزخمرشي
قرآنيتني ،وممن روى عنهم
ُّ
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سعيدُ بن جبري؛ إذ استشهد بعدد من

أن القنطار مائة ألف دينار ،ولقد جاء

أو عبارة قرآنية أو سبب نزول اآلية.

قنطروا(.((1

الروايات املروية عنه يف بيان معنى كلمة
ومن ذلك ما ورد يف تفسري قوله

ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯓ

ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ

آل عمران ،]185 :نقل الزخمرشي عن

تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ [سورة

[سورة آل عمران ،]6 :إذ ذكر الزخمرشي

سعيد بن جبري قوله« :إنام هذا ملن آثرها

عىل من زعم ّ
أن عيسى كان رب ًا ،كأنه

فإهنا متاع بالغ ،خوطب املؤمنون بذلك

عن سعيد ابن جبري قوله« :هذا حجاج

نبه بكونه مصور ًا يف الرحم ،عىل أنه عبد

كغريه ،وكان خيفى عليه ما ال خيفى عىل
اهلل»(.((1

عىل اآلخرة ،فأما من طلب اآلخرة هبا
ليو ّطنوا أنفسهم عىل احتامل ما سيلقون
من األذى والشدائد والصرب عليها،

حتى إذا لقوها لقوها وهم مستعدون

ومنه أيضا ما ورد يف تفسري قوله

اليرهقهم ما يرهق من يصيبه الشدة بغتة

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

وحني فرس الزخمرشي قوله تعاىل:

تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
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اإلسالم يوم جاء وبمكة مائة رجل قد

فينكرها وتشمئز منها نفسه»(.((1

ﮩﮪﮫﮬﮭ

ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﭬﭭﭮﭯﭰ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [سورة

ﭱ ﭲ ﭼ [سورة النساء ،]8 :ذكر

عددا من آراء املفرسين يف معنى القنطار

منسوخ بآيات املرياث كالوصية ،ثم روى

آل عمران ،]14 :فقد ذكر الزخمرشي
منها أنه املال الكثري ،و قيل :ملء مسك
ثور ،ثم ذكر رأي سعيد بن جبري وهو

( ((1الكشاف.412 /1 :

أنه قيل :هو عىل الوجوب .وقيل :هو

عن سعيد بن جبري قوله :إن ناس ًا يقولون
( ((1ينظر :الكشاف.416 /1 :
( ((1الكشاف.486 /1 :

د .عصام كاظم الغالبي

نسخت ،وواهلل ما نسخت ،ولكنها مما

خاصة بام ذكر يف آخر السورة من ّ
أن

وملا جاء إىل تفسري معنى (الكاللة)

فعلم هاهنا ملا جعل للواحد السدس،

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

شيئ ًا أنه يعني هبم اإلخوة لألم ،وإال

هتاونت به الناس(.((1

يف قوله تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ

لألختني الثلثني ّ
وأن لإلخوة كل املال،
ولالثنني الثلث ،ومل يزادوا عىل الثلث

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ

فالكاللة عامة ملن عدا الولد والوالد

ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

وأوالد العالت وغريهم»(.((1

ﯓ ﯔﭼ [سورة النساء،]12 :

ﭸﭹﭺﭻﭼ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

من سائر اإلخوة األخياف واألعيان

ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﭷ

قال« :فإن قلت :ما الكاللة؟ .قلت:

ينطلق عىل ثالثة عىل من مل خيلف ولد ًا

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﭼ [سورة األعراف،]133 :

وال والد ًا ،وعىل من ليس بولد وال

(القمل)
ذكر عددا من اآلراء يف معنى
ّ

غري جهة الولد والوالد ...وعن عطاء

احلمنان يف قول أيب عبيدة كبار القردان.

والد من املخلفني ،وعىل القرابة من

والضحاكّ :
أن الكاللة هو املوروث.
وعن سعيد بن جبري :هو الوارث ،وقد

أمجعوا عىل ّ
أن املراد أوالد األم .وتدل
يب« :وله أخ أو أخت من
عليه قراءة أ ّ
األم» .وقراءة سعد بن أيب وقاص« :وله
أخ أو أخت من أم» .وقيل :إنام استدل

عىل أن الكاللة هاهنا اإلخوة لألم
( ((1ينظر :الكشاف.503 /1 :

قائال« :فس َّلط اهلل عليهم القمل وهو
وقيل :الدبا ،وهو أوالد اجلراد .وقبل

نبات أجنحتها .وقيل :الرباغيث .وعن
سعيد بن جبري :السوس ،فأكل ما أبقاه
اجلراد ،وحلس األرض ،وكان يدخل بني

فيمصه ،وكان
ثوب أحدهم وبني جلده
ُّ

يأكل أحدهم طعام ًا فيمتلئ قمالً ،وكان
خيرج أحدهم عرشة أجربة إىل الرحى

( ((1الكشاف.510 /1 :
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فال يرد منها إال يسري ًا»(.((1

وحني فرس قوله تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ

مائة وثنتي عرشة سنة ،وقد روي أنه

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ

ولد له إسامعيل ألربع وستني .وإسحاق

بن جبري :أنه أسلم مع النبي ثالثة

إلبراهيم إال بعد مائة وسبع عرشة سنة،

[سورة األنفال ،]64 :ذكر عن «سعيد
وثالثون رج ً
ال وست نسوة ثم أسلم

عمر ،فنزلت»(.((1

لتسعني .وعن سعيد بن جبري :مل يولد
وإنام ذكر حال الكرب ّ
ألن املنة هببة الولد
فيها أعظم ،من حيث أهنا حال وقوع

وقد ذكر الزخمرشي عددا من اآلراء

اليأس من الوالدة .والظفر باحلاجة عىل

تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ّ
وألن الوالدة يف تلك
يف نفس الظافر،

يف معنى (أولياء اهلل) الواردة يف قوله

ﭗﭘﭙﭚﭼ

عقب اليأس من ّ
أجل النعم وأحالها

[سورة

الس ّن العالية كانت آية إلبراهيم ﭽﯝ

ّ
أن رسول اهللُ سئل :من أولياء اهلل؟.

وسأله الولد ،فقال :رب هب يل من

يونس ،]62 :ذاكرا عن سعيد ابن جبري
فقال« :هم الذين يذكر اهلل برؤيتهم»

يعني السمت واهليئة(.((2

ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
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وتسعني سنة ،وولد له إسحاق وهو ابن

ﯞ ﯟ ﯠﭼ كان قد دعا ربه
الصاحلني ،فشكر هلل ما أكرمه به من

إجابته فإن قلت :اهلل تعاىل يسمع كل
دعاء ،أجابه أو مل جيبه(.((2

ويف معنى (الصغرية والكبرية)

ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [سورة

الواردتني يف قوله تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ

روي ّ
أن إسامعيل ولد له وهو ابن تسع

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

إبراهيم ،]39 :ذكر الزخمرشي أنه

( ((1الكشاف.107 /2 :
( ((1الكشاف.167 /2 :
( ((2ينظر :الكشاف.243 /2 :

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ [سورة

( ((2ينظر :الكشاف.381 /2 :

د .عصام كاظم الغالبي

«{ص ِغ َري ًة
الكهف ]49 :قال الزخمرشيَ :

 ،]33نقل عن سعيد بن جبري أن

َوالَ كَبِ َريةً} هنة صغرية وال كبرية ،وهي
عبارة عن اإلحاطة ،يعني :ال يرتك شيئ ًا

ويتمنى عىل اهلل املغفرة(.((2

كلها كام تقول :ما أعطاين قلي ً
ال وال

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

من املعايص إالّ أحصاه ،أي :أحصاها
كثري ًا؛ ألن األشياء إ ّما صغار وإ ّما كبار.
وجيوز أن يريد :وإ ّما كان عندهم صغائر
وكبائر .وقيل :مل جيتنبوا الكبائر فكتبت

عليهم الصغائر وهي املناقشة .وعن
ابن عباس :الصغرية التبسم ،والكبرية

القهقهة .وعن سعيد بن جبري :الصغرية
املسيس ،والكبرية الزنا»(.((2

الغرة باهلل :أن يتامدى الرجل يف املعصية
ّ
ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﮙ

ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ

[سورة الشورى ،]26 :قال الزخمرشي:
«{و َيست ِ
يب الذين ءا َمنُو ْا} أي يستجيب
َج ُ
َ ْ
هلم ،فحذف الالم كام حذف يف قوله

تعاىل :ﭽ ﯠ ﯡ ﭼ [سورة املطففني:
 ]3أي يثيبهم عىل طاعتهم ويزيدهم عىل
الثواب تفضالً ،أو إذا دعوه استجاب

ويف بيان كيفية القتل يف قوله تعاىل:

دعاءهم وأعطاهم ما طلبوا وزادهم عىل

ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﭼ

يستجيبون له بالطاعة إذا دعاهم إليها
{وي ِزيدُ هم} هو ِ
{من َف ْض ِل ِه} عىل ثواهبم.
ََ ُ ْ

برأسه احلائط ،وعن سعيد بن جبري:

جييبونه إذا دعاهم»(.((2

ﭽﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ

[سورة الكهف ،]74 :قالَ { :ف َق َت َل ُه}

قيل :كان قتله فتل عنقه ،وقيل :رضب
أضجعه ثم ذبحه بالسكني.

وحني فرس قوله تعاىل :ﭽ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩﭼ [سورة لقامن:

( ((2الكشاف.487 /2 :

مطلوهبم .وقيل :االستجابة :فعلهم ،أي

وعن سعيد بن جبري :هذا من فعلهم:
وملا وصل اىل قوله تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
( ((2ينظر :الكشاف.238 /3 :
( ((2الكشاف.469 /3 :
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ﭢ ﭣ ﭼ [سورة األحقاف:
 ]29نقل عن سعيد بن جبري قوله:
«ما قرأ رسول اهلل عىل اجلن وال
رآهم وإنام كان يتلو يف صالته فمروا به
فوقفوا مستمعني وهو ال يشعر فأنبأه اهلل

باستامعهم»(.((2

ويف معنى الرزق الوارد يف قوله

تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ

ﮥ ﮦﭼ [سورة التحريم،]4 :
ني} ومن صلح
قال{« :وصالح ْا ُمل ْؤ ِمنِ َ
من املؤمنني ،يعني :كل من آمن وعمل

صاحل ًا .وعن سعيد بن جبري :من برئ

منهم من النفاق .وقيل :األنبياء وقيل:
الصحابة .وقيل :اخللفاء منهم»(.((2

ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ

[سورة الذاريات ،]22 :ذكر الزخمرشي

ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [سورة القيامة]5 :
ذكر الزخمرشي أن معنى {لِ َي ْف ُج َر َأ َما َم ُه}

وكل عني دائمة منه ،وعن احلسن :أنه

األوقات وفيام يستقبله من الزمان ال ينزع

عددا من اآلراء منها أنه املطر؛ ألنه سبب
األقوات ،وعن سعيد بن جبري :هو الثلج

كان إذا رأى السحاب قال ألصحابه :فيه
واهلل رزقكم ،ولكنكم حترمونه خلطاياكم

{و َما تُوعَدُ َ
ون} اجلنة :هي عىل ظهر
َ
السامء السابعة حتت العرش .أو أراد :أن

ما ترزقونه يف الدنيا وما توعدون به يف
356

ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ

العقبى كله مقدّ ر مكتوب يف السامء(.((2

ليدوم عىل فجوره فيام بني يديه من

عنه ،ثم نقل عن سعيد بن جبري:

يقدم الذنب ويؤخر التوبة .يقول :سوف
أتوب ،سوف أتوب :حتى يأتيه املوت

رش أحواله وأسوأ أعامله(.((2
عىل ّ

ويف بيان معنى (أسريا) الوارد يف

قوله تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ويف معنى (صالح املؤمنني) الواردة

ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [سورة اإلنسان:

ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

أسريهم يومئذ املرشك ،وأخوك املسلم

يف قوله تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
( ((2الكشاف.527 /3 :
( ((2ينظر :الكشاف.17 /4 :

 ]8ذكر الزخمرشي عن قتادة :كان
( ((2الكشاف.127 /4 :
( ((2ينظر :الكشاف.190 /4 :

د .عصام كاظم الغالبي

أحق أن تطعمه .وعن «سعيد بن جبري

قرأ "« ّملا» بالتشديد ،بمعنى حني آتيتكم

وعن أيب سعيد اخلدري :هو اململوك

رسول مصدق له وجب عليكم اإليامن

وعطاء :هو األسري من أهل القبلة،

بعض الكتاب واحلكمة .ثم جاءكم

واملسجون .وسمى رسول اهلل

به ونرصته .وقيل :أصله ملن ما ،فاستثقلوا

فأحسن إىل أسريك"»(.((2

املنقلبة ميام بإدغامها يف امليم ،فحذفوا

الغريم أسري ًا ،فقال "غريمك أسريك
املبحث الثاين:

القراءات القرآنية املنسوبة إىل
سعيد بن جبري:

مل ُ
ختل أغلب التفاسري من ذكر

القراءات القرآنية أللفاظ القرآن ونسبتها

إىل ّقرائها والتعليق عليها وبيان املعاين
التي تؤدهيا ،وتفسري الزخمرشي ليس

بدعا من التفاسري التي سبقته ،فقد ُذكر
فيه كثري من القراءات القرآنية ،ومنها
القراءات املنسوبة إىل سعيد ابن جبري؛ إذ

أورد الزخمرشي عددا منها ،مب ّينا املعنى

الذي تؤديه.

اجتامع ثالث ميامت وهي امليامن والنون
إحداها فصارت ملا .ومعناه :ملن أجل ما

آتيتكم لتؤمنن به"(.((3

ومنه أيضا قراءة قوله تعاىل:

ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ [سورة
األعراف ]194 :إذ قرأ سعيد بن جبري

ْ
"«إن الذين تدعون من دون اهلل عباد ًا

أمثالكم» بتخفيف إن ونصب عباد ًا
وأمثالكم ،واملعنى :ما الذين تدعون من
دون اهلل عباد ًا أمثالكم ،عىل إعامل «إن»

النافية عمل «ما» احلجازية"(.((3

ومن ذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل:

وكذلك يف تفسري قوله تعاىل:

ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [سورة آل عمران:

ﯳ ﯴﭼ [سورة إبراهيم]41 :

( ((2الكشاف.196 /4 :

( ((3الكشاف.441 /1 :
( ((3الكشاف.138 /2 :

ﭽﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

 ،]81إذ ذكر الزخمرشي أن سعيد بن جبري

ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
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ذكر الزخمرشي أن سعيد بن جبري قرأ:
«ولوالِ ِدي» ،عىل اإلفراد ،يعني أباه ،وقرأ

أغرك» إما عىل التعجب ،وإما
« ]6ما ّ

«لو ْلدي»
إسامعيل وإسحاق .وقرئُ :

غار :إذا غفل ،من قولك :بيتهم
فهو ّ

احلسن بن عيل ما« :ولولدَ َّي» يعني

بضم الواو(.((3

ومنه أيضا قراءة سعيد بن جبري

قوله تعاىل :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ [سورة
الذاريات ]9 :قرأه «يؤفِك عنه» من
أفك» ،عىل البناء للفاعل .أي :من أفك
الناس عنه وهم قريش ،وذلك ّ
احلي
أن ّ

كانوا يبعثون الرجل ذا العقل والرأي

ليسأل عن رسول اهلل ،فيقولون له:
احذره ،فريجع فيخربهم(.((3

غر الرجل
عىل االستفهام؛ من قولكّ :
وأغره غريه :جعله
غارون.
ّ
ّ
العدو وهم ّ

غار ًا(.((3

ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ

[سورة األعراف ]40 :ذكر الزخمرشي
عددا من القراءات للفظة (اجلمل)

الواردة يف اآلية منها قراءة "ابن عباس:

وذكر الزخمرشي أن سعيد بن جبري

القمل .وسعيد بن جبري:
جل َّمل» ،بوزن ّ
«ا ُ

ﭪ ﭫ ﭬﭼ [سورة املدثر]52 :

جل ُمل» بوزن النصب.
بوزن القفل« .وا ُ

قرأ قوله تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
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ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [سورة االنفطار:

جل ْمل»
«اجلمل» بوزن النغر .وقرئ« :ا ُ

قرأه «صحفا ُمنشرَ َ ة» بتخفيفهام ،عىل أن
الصحف ونشرّ َ ها :واحد ،كأنزله
أنرش
َ
َ

الغليظ ألنه حبال مجعت وجعلت مجلة

وقرأ قوله تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ

أحسن تشبيه ًا من أن يش ّبه باجلَ َمل ،يعني

ونزله .
ّ
(((3

( ((3ينظر :الكشاف.382 /2 :
( ((3ينظر :الكشاف.14 /4 :
( ((3ينظر :الكشاف.188 /4 :

جل ْمل» .بوزن احلبل .ومعناها القلس
«وا َ
واحدة ،وعن ابن عباسّ :
إن اهلل

أن احلبل مناسب للخيط الذي يسلك
سم اإلبرة ،والبعري ال يناسبه؛ إالّ أن
يف ّ

( ((3ينظر :الكشاف.228 /4 :

د .عصام كاظم الغالبي

ألن سم اإلبرة ٌ
أوقع ّ
مثل يف
قراءة العا ّمة
ُ

يف الكشاف عن سعيد بن جبري متعلقا

أضيق من خرت
ضيق املسلك .يقال:
ُ
اإلبرة .وقالوا للدليل املاهرِ :خ ِّريت،

عنه أحكام رشعية أو أحاديث أو

اإلبر .واجلمل :مثل يف عظم اجلرم"(.((3

تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ

لالهتداء به يف املضايق املشبهة بأخرات

بتفسري كلامت القرآن وآياته ،فقد يروى

غريها ،ومن ذلك ما ورد يف تفسري قوله

وذكر الزخمرشي أن سعيد بن جبري

ﮎ ﮏﭼ [سورة البقرة]241 :

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ

وأيب العالية والزهري أن املتعة واجبة

قرأ قوله تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ

فقد ذكر الزخمرشي عن سعيد بن جبري

فيها» بالفتح،
[سورة طه ]15 :قرأه « َأ ْخ َ

لكل مطلقة .وقيل قد تناولت التمتيع

كقوله تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭﭼ [سورة

باملتاع نفقة العدة(.((3

من خفاه إذا أظهره ،أي :قرب إظهارها
القمر ]1 :وقد جاء يف بعض اللغات:

أخفاه بمعنى خفاه .وبه ُفسرّ بيت امرئ

القيس:
إن تَدْ فِنُوا الدَّ اء الَن ِ
ْخف ِه
َف ْ
َ

إن َت ْب َع ُثوا الحَْ ْر َب ال َن ْق ُع ِد
َو ْ

فأكاد أخفيها حمتمل للمعنيني(.((3
املبحث الثالث:

األحاديث والروايات واآلراء الفقهية
املنسوبة إىل سعيد بن جبري:

ليس بالرضورة أن يكون ك ُّلام يروى
( ((3الكشاف.78 /2 :
( ((3ينظر :الكشاف.532 /2 :

الواجب واملستحب مجيع ًا .وقيل :املراد
ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ

[سورة النساء ]6 :نقل الزخمرشي عددا

من اآلراء يف حكم أموال اليتامى وهل
جيوز الترصف هبا واألخذ منها أو ال،

ونقل عن سعيد بن جبري قوله :إن شاء

رشب فضل اللبن وركب الظهر ولبس
( ((3ينظر :الكشاف.377 /1 :
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ما يسرته من الثياب وأخذ القوت وال

الثقلني .وقيل :من بلغه إىل يوم القيامة.

يف ّ
حل(.((3

فكأنام رأى حممد ًا.((4(»

جياوزه فإن أيرس قضاه ،وإن أعرس فهو
ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

وحني فرس الزخمرشي قوله تعاىل:

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ

ﭼﭽﭾﭿﮀ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ

ﮁ ﮂ ﮃﭼ [سورة األعراف:

ﭻﭼ [سورة األنعام ]19 :قال

إىل جنبهم كثيب أعفر ،فرضبه موسى

ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
الزخمرشي« :وأراد :أي شهيد { َأ ْكبرَ ُ
شهادة} فوضع شيئ ًا مقام شهيد ليبالغ
يف التعميم { ُق ِل اهلل َش ِهيدٌ بِ ْينِى َو َب ْينَك ُْم}
حيتمل أن يكون متام اجلواب عند قوله:

ﭽﭷﭸﭹﭺﭻ

 ]133نقل عن سعيد بن جبري «أنه كان
بعصاه فصار قمالً ،فأخذت يف أبشارهم

وأشعارهم وأشفار عيوهنم وحواجبهم،
ولزم جلودهم كأنه اجلدري ،فصاحوا

ورصخوا وفزعوا إىل موسى فرفع عنهم،

{ ُق ِل اهلل} بمعنى اهلل أكرب شهادة ،ثم
ابتدئ َ
{ش ِهيدٌ بِ ْينِى َو َب ْينَك ُْم} أي هو شهيد
بيني وبينكم ،وأن يكون {اهلل َش ِهيدٌ بِ ْينِى

اهلل عليهم بعد شهر الضفادع ،فدخلت

عز ّ
وجل إذا كان هو الشهيد بينه وبينهم،
ّ

وال يكشف أحد شيئ ًا من ثوب وال طعام

َو َب ْينَك ُْم} هو اجلواب ،لداللته عىل ّ
أن اهلل
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وعن سعيد بن جبري :من بلغه القرآن

{و َمن َب َل َغ}
فأكرب يشء شهادة شهيد له َ

عطف عىل ضمري املخاطبني من أهل
مكة .أي :ألنذركم به وأنذر كل من بلغه

القرآن من العرب والعجم .وقيل :من
( ((3ينظر :الكشاف.502 /1 :

فقالوا :قد حتققنا اآلن أنك ساحر،

وعزة فرعون ال نصدقك أبد ًا ،فأرسل

بيوهتم وامتألت منها آنيتهم وأطعمتهم،

وال رشاب إالّ وجد فيه الضفادع ،وكان
الرجل إذا أراد أن يتكلم وثبت الضفدع

إىل فيه ،وكانت متتلئ منها مضاجعهم

فال يقدرون عىل الرقاد ،وكانت تقذف
( ((4الكشاف.10 /2 :

د .عصام كاظم الغالبي

بأنفسها يف القدور وهي تغيل ،ويف

روى الزخمرشي عن سعيد ابن جبري:

وقالوا :ارمحنا هذه املرة ،فام بقي إالّ أن

فقال :إن أراد الرجل منا أن يأيت حممد ًا

التنانري وهي تفور ،فشكوا إىل موسى
نتوب التوبة النصوح وال نعود ،فأخذ

عليهم العهود ودعا فكشف اهلل عنهم،
ثم نقضوا العهد ،فأرسل اهلل عليهم

الدم فصارت مياههم دم ًا ،فشكوا إىل
فرعون فقال :إنه سحركم فكان جيمع
بني القبطي واإلرسائييل عىل إناء واحد

فيكون ما ييل اإلرسائييل ماء وما ييل

القبطي دم ًا ،ويستقيان من ماء واحد
فيخرج للقبطي الدم ولإلرسائييل املاء

حتى إن املرأة القبطية تقول جلارهتا
اإلرسائيلية اجعيل املاء يف فيك ثم جميه

يف َّيف فيصري املاء يف فيها دم ًا .وعطش

فرعون حتى أشفى عىل اهلالك ،فكان
يمص األشجار الرطبة ،فإذا مضغها
ّ
صار ماؤها الطيب ملح ًا أجاج ًا»(.((4

ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ [سورة التوبة]6 :

( ((4الكشاف.108 /2 :

عيل
جاء رجل من املرشكني إىل
ّ
بعد انقضاء هذا األجل يسمع كالم اهلل،

أو يأتيه حلاجة قتل؟ .قال :الّ ،
ألن اهلل

{وإِ ْن َأ َحدٌ ّم َن املرشكني
تعاىل يقولَ :
استجارك} اآلية(.((4

وملا فرس الزخمرشي قوله تعاىل:

ﭽﮡﮢﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﭼ [سورة التوبة ]60 :روى

عن سعيد بن جبري قوله :لو نظرت
إىل أهل بيت من املسلمني فقراء متعففني

أحب إ ّيل (.((4
فجربهتم هبا كان
ّ

ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
( ((4ينظر :الكشاف.175 /2 :
( ((4ينظر :الكشاف.197 /2 :
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ﮓ ﮔﭼ [سورة طه ]40 :ذكر

الناس هتاونوا هبا(.((4

عباس ،فقال :خلصناك من حمنة

واألرض يف ستة أيام يف قوله تعاىل:

الزخمرشي أن سعيد بن جبري سأل ابن

بعد حمنة :ولد يف عام كان يقتل فيه
الولدان ،فهذه فتنة يا ابن جبري .وألقته

ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆﭼ [سورة

الفرقان:

وهم فرعون بقتله .وقتل
أ ّمه يف البحر.
ّ
ّ
وضل
قبطي ًا وأجر نفسه عرش سنني.

 ]59روى الزخمرشي عن سعيد بن

وكان يقول عند كل واحدة :فهذه فتنة يا

أيام وهو يقدر عىل أن خيلقها يف حلظة،

وتفرقت غنمه يف ليلة مظلمة،
الطريق
ّ
ابن جبري(.((4

جبري ما قوله :إنام خلقها يف ستة
تعلي ًام خللقه الرفق والتثبت(.((4

وذكر الزخمرشي اختالف املفرسين

ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯺ ﯻ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ

األوائل يف اآلية القرآنية ﭽ ﭑ ﭒ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ
ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ

ﰘﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﭼ [سورة فاطر:

[سورة النور ]59 :فذكر عن ابن

 ]11نقل صاحب الكشاف عن سعيد

وأمهاتكم وأخواتكم .وعن الشعبي:

عمره كذا وكذا سنة ،ثم يكتب يف أسفل

مسعود :عليكم أن تستأذنوا عىل آبائكم
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ويف بيان سبب خلق السموات

ليست منسوخة ،فقيل له :إن الناس
ال يعملون هبا ،فقال :اهلل املستعان.

وعن سعيد بن جبري قوله :يقولون هي
منسوخة ال واهلل ما هي منسوخة ولكن

( ((4ينظر :الكشاف.537 /2 :

بن جبري قوله :يكتب يف الصحيفة
ذلك :ذهب يوم ،ذهب يومان ،حتى يأيت

عىل آخره(.((4

( ((4ينظر :الكشاف.75 /3 :
( ((4ينظر :الكشاف.98 /3 :
( ((4ينظر :الكشاف.303 /3 :

د .عصام كاظم الغالبي

ويف بيان معنى (القاسطون) يف

ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﮋ ﮌ

ﭠ ﭡﭼ [سورة اجلن ]15 :قال

ﮒ ﮓ ﮔﭼ [سورة

اجلائرون عن طريق احلق .وعن سعيد

«و {اخلناس} الذي عادته أن خينس،

أراد قتله :ما تقول ّيف؟ .قال :قاسط

والبتات ،ملا روي عن سعيد بن جبري :إذا

قوله تعاىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ
الزخمرشي «{القاسطون}

الكافرون

بن جبريّ :
أن احلجاج قال له حني
عادل ،فقال القوم :ما أحسن ما قال،
حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل؛

ﮍﮎﮏﮐﮑ
الناس ]5- 4 :قال صاحب الكشاف
منسوب إىل اخلنوس وهو التأخر كالعواج

ذكر اإلنسان ربه خنس الشيطان ووىل،

فإذا غفل وسوس إليه»(.((5

فقال احلجاج :يا جهلة ،إنه سامين

وقد ذكر الزخمرشي اختالف

ﭽﭝ ﭞ ﭼ وقوله تعاىل :ﭽ ﭛ

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ظامل ًا مرشك ًا ،وتال هلم قوله تعاىل:

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ [سورة

األنعام.((4(»]1 :

ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ

العلامء يف صيد املحرم يف قوله تعاىل:

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ

[سورة املائدة ]96 :قائال« :واختلف

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ [سورة الغاشية:

حرم عىل املحرم كل
فيه فمنهم من ّ

قال :لقيت رشحي ًا القايض فقلت :أين

عمر وابن عباس ،وعن أيب هريرة

 ]17روى الزخمرشي عن سعيد بن جبري
تريد؟ .قال :أريد الكناسة :قلت :وما

تصنع هبا؟ .قال :أنظر إىل اإلبل كيف
خلقت(.((4

( ((4الكشاف.169 /4 :
( ((4ينظر :الكشاف.247 /4 :

يشء يقع عليه اسم الصيد ،وهو قول
وعطاء وجماهد وسعيد بن جبري :أهنم

أجازوا للمحرم أكل ما صاده احلالل،
وإن صاده ألجله ،إذا مل يدل ومل يرش،

وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه وهو
( ((5الكشاف.303 /4 :
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مذهب أيب حنيفة وأصحابه ،وعند

مالك والشافعي وأمحد رمحهم اهلل :ال

من روايات سعيد بن جبري عىل

خامتة البحث:

غريها فذكر روايات غري تفسريية.

يباح له ما صيد ألجله»(.((5

الروايات التفسريية ،وإنام تعداها إىل

درس الباحث تفسري الكشاف

4.4مل ُ
ختل أغلب التفاسري من ذكر

سعيد بن جبري مصنفا إياها باحثا فيها،

ونسبتها إىل ّقرائها والتعليق عليها

واستقىص الروايات التي نقلها املفرس عن
ولعل أهم ما توصل إليه البحث ما يأيت:

القراءات القرآنية أللفاظ القرآن

وبيان املعاين التي تؤدهيا ،وتفسري

1.1مل ُ
ختل أغلب التفاسري من الرجوع

الزخمرشي ليس بدعا من التفاسري

معينه ،فقد تردد اسم التابعي سعيد

القراءات القرآنية ،ومنها القراءات

إىل أقوال سعيد بن جبري والنهل من

بن جبري يف كتب التفسري أكثر من

عرشة آالف مرة.

التي سبقته ،فقد ُذكر فيه كثري من
املنسوبة إىل سعيد ابن جبري؛ إذ أورد
عددا منها ،مب ّينا املعنى الذي تؤديه.

2.2تتعدد اآلراء التفسريية يف تفسري

5.5أغلب ما رواه الزخمرشي عن سعيد

وحياول

السند ،وال نعلم مدى صحة نسبتها

الكشاف

واختالف

باختالف

مشارهبم،

املفرسين

الزخمرشي أن حييط بأغلب ما ذكروه
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3.3مل يقترص الزخمرشي يف تفسريه

يف تفسري لفظة أو عبارة قرآنيتني،
وممن روى عنهم الزخمرشي سعيد بن
جبري؛ إذ استشهد بعدد من الروايات

املروية عنه يف بيان معنى كلمة أو
عبارة قرآنية أو سبب نزول اآلية.

( ((5الكشاف.646 /1 :

بن جبري روايات مرسلة خالية من
إليه ،لذا هي هبا حاجة إىل التحقيق

وإثبات نسبتها إليه من عدمها.

•توظيف العالمة البالغي لالسس القرآنية يف االسلوب احلواري

أ.د .الشيخ صاحب حممد حسني نصار

•عرض السيد السبزواري السلوب االلتفاف يف تفسري مواهب الرمحن
•منظومة يف تعداد سور القرآن اجمليد

د .حسني لفتة حافظ

حتقيق :حممد حسني النجفي

َ
آن مقارب �ة بَ رْ َ
يخ َجوَا ِدي آ ُملي
ني َّ
آن بِالقُررْ ِ
ري القُررْ ِ
• َمنرْ َه ُج تَفرْ ِس ِ
السي ِد الطباطبائِ �ي وَالش ِ
اميان كحيل

حممد ِ
ٍ
احلمدُ هللِ ِ
وآله الطيبني الطاهرين
والسالم عىل
رب العاملني والصال ُة
ُ

وبعد:

هيدف البحث إىل بيان األسس القرآنية التي إرتكزت عليها أساليب

ٍ
احلضارة اإلسالمية والعربية
اخلطاب اإلسالمي ،وبروزها معل ًام واضح ًا يف
ومن ثم بيان اإلسلوب احلواري للعالمة البالغي املرتكز عليها.

لقد دعت اآليات الكريمة اإلنسان إىل سلوك املنحى والطريق واإلسلوب

العقيل بغية إكتساب املعرفة الصحيحة وترصينها وكذلك هتذيب النفس
والذات اإلنسانية واإلرتقاء والسمو هبا بتعقل وتفهم املسائل والتوجهات بفكر

واع ونظ ِر ثاقب وال يرتك احلبل عىل الغارب تتقلب هبا األهواء والعواطف.
ِ
ّ
وهيأت منه سب ً
ال
كام بلورت النصوص القرآنية الكريمة مبدأ احلوار
للوصول إىل احلق واليقني ومل يك هناك طريق أسلم وأوضح تتبلور به

احلقائق وتنتظم هبا خفيات األمور وبواطنها من احلوار ،ويكفي احلوار فخر ًا

وعز ًا وشموخ ًا بأن رساالت السامء جعلت من احلوار وسيلة وطريق ًا لألنبياء
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والرسل يف إبالغ وتبليغ رساالت السامء ،وهذان األساسان مها منطلق اإلنسانية احلقة

يف فكرها وسلوكها املتمثلة يف اإلنسان الواعي املدرك.

يف البدء أود أن أورد ما ذكره املفكر روجيه غارودي من أن (الغرب حادث

عارض ،ثقافته مسخ ،لقد برتت من أبعاد جوهرية)(((.

ومن اجلدير بالبيان إن ما ُطرح هو ملفكر غريب مترس بثقافة الغرب وفلسفته

هذه الثقافة نفي اآلخر بل وتغييبه ،فلقد أرادت ِ
وأدرك من خصائص ِ
هذه الثقافة أن
تبدو منقطعة اجلذور ،فقالت إن الفلسفة اليونانية معجزة العقل البرشي ،وأغفلت بل

ومهشت ما سبق ِ
هذه الفلسفة من حضارات العراق القديم ،ومرص القديمة ،واهلند
والصني ،بينام أثبتت الدراسات والبحوث يف جمال تاريخ الفكر إن الفلسفة اليونانية

مدينة للفكر الرشقي القديم بأشياء كثرية((( وأورد الدكتور (الشكعة) بشأن أسلوب
ومنهج املسلمني باحلوار واملناقشة ما نصه (هم إذا ناقشوا ففي اجلوهر دون العرض

والقشور ،وإذا جادلوا فبالتي هي أحسن إهنا التعاليم التي درجوا عىل اتباعها من

منطلق عقيدهتم واآلداب العقلية التي إتبعوها من روح كتاهبم)(((.

إن من اخلصائص التي ُعرفت هبا الثقافة الغربية هي (نفي اآلخر) حتى وقتنا

املعارص ولكن اآلن تبدو بصورة واضحة ورصحية ،وأظهرت نفسها إهنا املركز

الوصية وإدارة شؤون
واألساس وما عداها أطراف وهوامش ،وجعلت من نفسها
ّ

اآلخرين ،وسوغت من خالهلا حركة اإلستعامر يف القرن السابع عرش والثامن عرش
والتاسع عرش والقرن العرشين ومطالع القرن احلادي والعرشين ،وليست فكرة

العوملة إال وجه ًا من وجوه الفكرة القديمة وتبدو إهنا الصورة احلالية اجلديدة لنفي

اآلخر بِ ُح ّل ٍة جديدة من أجل سيادة املركز الغريب والذي بدا واضح ًا لكل إنسان.
((( روجيه غارودي :وعود اإلسالم ص.15
((( د .حسام اآللويس :من املثيولوجيا إىل الفلسفة ص.63
((( د .مصطفى الشكعة :معامل احلضارة اإلسالمية ص.109
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لذا برزت املعامل متطورة للفكر اإلسالمي املناقض واملناهض للثقافة الغربية ،بل

ترى الثقافة اإلسالمية تتوضح معاملها من أجل اإلرتقاء باإلنسان فكر ًا وسلوك ًا فقد
إضطلع مفكرو األمة اإلسالمية والعربية بالدور الريادي فكانت جهودهم متميزة

ملا وعوه وفهموه من الرشيعة اإلسالمية بكل حماورها بام هتدف إليه بكافة وسائلها
وسبلها إىل أن يكون احلوار مع اآلخر بدي ً
ال من نفيه ،فقد إلتزم روجيه غارودي عىل
سبيل املثال مرشوع حوار احلضارات وألف فيه عدة كتب ،وكذلك دعا الرئيس

اإليراين األسبق حممد خامتي إىل إعالن (عام حوار احلضارات) يف األمم املتحدة.

وكان العالمة البالغي ،موضوع البحث ،له إسلوبه اخلاص يف احلوار مع اآلخر

معتمد ًا الكتاب العزيز أساس ًا له يف ذلك.

ولغرض اإلطالع التام تنتظم الدراسة عىل مبحثني وكام يأيت:

املبحث األول :األسس القرآنية يف اخلطاب واحلوار.

إن مما يفيد الثقافة العاملية عىل وجه العموم والغربية عىل وجه اخلصوص هو دراسة

وقراءة النصوص اجلليلة للقرآن العظيم قراءة معمقة وواعية بعيد ًا عن التعصب بل
بإنفتاح وتعقل فلقد جاء الكتاب العزيز ليخرج الناس من الظلامت إىل النور وليبني

أمة حتمل رسالة ساموية خامتة شاملة عامة ،وقد حتقق ذلك فع ً
ال من خالل اخلطاب

القرآين الذي أمتلك مجلة خصائص جعلت منه بالغ األثر يف النفوس عىل مدى الدهور.
وأحاول اآلن دراسة األساسني منفصلني ،عىل الرغم من إهنام ملتحامن يف السياق
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القرآين إلحتادمها شأهنام يف ذلك شأن خصائص هذا اخلطاب العظيم يف اهلدف والغاية

وكذلك يف األساليب والطرق وكام يأيت:

األساس األول :املنحى العقيل (الرؤية العقلية):

مل َيبلغ العقل مبلغ ًا ومكانة متميزة ،كام َب َلغَ العقل يف اإلسالم ومن أهم املسائل

التي هلا أثر يف ذلك هو رسالته الساموية مرتكز ًة عىل العقل والتفكر وإعامل النظر

من خالل الكتاب العزيز والسنة الرشيفة (لقد أكرب القرآن العقل وأجله أي إجالل

الشيخ صاحب حممد حسني نصار

ِ
وأعتربه أساس ًا للتفكري بخلق اإلنسان والسموات واألرض ودلي ً
وكتبه
ال لإليامن باهلل
ِ
ورسله)(((.

ِ
معان ونتائج ال يكاد خيرج من حسن
والعقل فيام يرتبط به و ُيداخله وما يفرزه من

التدبر والتفكر وإعامل النظر يف معاجلة الوقائع واألحداث واملسائل ،وسالمة الربط

بني األسباب والنتائج وكذلك أثره الفاعل يف ُحسن ملك زمام النفس وامليض هبا يف
طريق الرشاد والصالح واخلري دنيا وآخرة وتشرتك مجيع املعاين التي أوردناها وغريها

عىل معنيني كبريين مها:

1.1املعنى العلمي :والذي خيتص بطريق وسبيل حتصيل املعرفة وتوسيع آفاق الذهن
والفكر والرؤى.

2.2املعنى األخالقي :خيتص برعاية النفس وتقويمها وحماسبتها وجهادها بغية وضعها
عىل طريق احلق والرصاط املستقيم.

وكال املعنيني مما أشاعه القرآن الكريم ودعا إليه بل حبب العمل وفقهام لفوز ونجاة

اإلنسان يف الدنيا واآلخرة ،وهو من خصائص ومميزات رشيعتنا الغراء وهو اجلزاء الثنائي.
لقد جتىل هذا األثر العقيل والرؤية العقلية يف احلضارة العربية اإلسالمية وصار طابع ًا

غالب ًا عليها بفضل القرآن العظيم ،فكل مسارب احلضارة واملدنية احلقة إنام يتغلغل يف
أسسها الطابع العقيل هذا ،ويبدو ذلك واضح ًا وجلي ًا من ترشيعها إىل لغتها إىل أدائِها
ِّ
وح ِ
ده).
البياين الثري وهو ما يسمى بالنسق القرآين وهو (نسيج َ

املحاجة
والعقل َح َك ْم حتتكم إليه الكثري من اآليات القرآنية وهي يف سياق
َّ

واملجادلة ألنه نور اهلل يف داخل اإلنسان.

ولبيان وتوضيح التحصيل املعريف وتقويم النفس وهتذيبها من خالل العقل بصورة

أوسع وأشمل تنتظم الدراسة عىل حمورين مهمني ومها:

((( حممد رضا احلكيمي :القرآن والعلوم الكونية /مطبعة دار القبس الكويت ص.7
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املحور األول :العقل والتحصيل املعريف:

العقل هو األساس يف إكتساب العلم واملعرفة وحتصيلها ،واألداة املهمة يف هتيئة

سبل النجاة ،وكان أول ما تلقى الرسول األكرم من اهلل العيل القدير (إقرأ) لقوله
عزمن قائل ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ [سورة العلق.]5– 1 :

والقراءة هي مفتاح العلم ونافذة من نوافذ العقل ،ومن خالهلا -القراءة -تتفتح

أبواب املعارف له -للعقل -فيقوم ببلورهتا وتنظيمها ،وحتديد الصالح منها لإلنسان
واملجتمع.

من الواضح إن الدين الساموي الذي أول ما يبدأ بالقراءة هلو دين يمنح العقل

ال ُبعد واملكانة العليا املتميزة ،وترتبط معاين القراءة بمعاين اإلبداع والفكر واإلستنتاج

كام ترتبط إرتباط ًا مه ًام بمعاين العلم ،فكأن العلم خلق آخر ،والعلم ال يكون من دون

عقلٍ ُمدرك متفتح َيعي ويحُ سن َتلقي املعارف ،وترتيبها يف إسلوب وطريق صحيح
واضح يؤدي إىل اهلداية والنجاة ،فاملعرفة التي تستحق إسمها البد أن تؤدي باإلنسان
الواعي سبل الرشاد والقراءة اىل إعادة نظر ،وجدة يف التأمل ،وإستئناف رؤى ،وكأن

الكتاب العظيم بدعوته للقراءة الدعوة إىل ِ
هذه املعاين كلها إذ البد منها من أجل عدم

ِ
وهبذه
اإلنصياع لسلطة التقليد وأن ال يكون أسري ًا للعادة بل إسترشاف املستقبل.

الصيغ واألساليب تأيت دعوة واضحة ورصحية عىل إعامل الفكر وتعميق النظر وهبذا
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جيعل الفكر متجدد ًا مرتبط ًا بواقع احلياة برؤية وموضوعية علمية معرفية من خالل
القراءة.

وبذلك تتوسع مفاهيم القراءة لتحوي وقائع احلياة ومستجداهتا فض ً
ال عن قراءة

حروف اللغة ،لفهم ومراجعة ما كان واضح ًا ومه ًام آنذاك وبقيت آثاره ومالحمه شاهد ًا

ودا ً
ال عليه ،ويف ذلك عربة وعظة حسنة وفهم ومعرفة الغرض منها صقل النفس
اإلنسانية ووضعها يف مسارها الصحيح لتؤدي هبا إىل اهلداية والصالح .لقوله تعاىل:

الشيخ صاحب حممد حسني نصار

 .أ ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [سورة النمل.]69 :
.ب ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ [سورة العنكبوت.]20 :

 .ج ﭽﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭼ[سورة األنعام.]11 :

 .د ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ [سورة احلج.]46 :

وغريها من اآليات الكثرية التي تدعو إىل التفكر وإعامل النظر والعمق يف الرؤية

والنتائجِ ،
وذكر القرآن هلا ليس عىل سبيل القصص املجردة فقط وإنام هي دروس

وموعظة لقوله تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ [سورة آل عمران .]62 :فعىل اإلنسان
الواعي أن ينظر ويدقق يف الوقائع ليكون عىل معرفة وإحاطة تامة وصحيحة بأسباب
التطور واإلهنيار والسقوط ومن الواضح أن إستقراء وقائع التاريخ اإلنساين إنام هو

أسلوب عقيل متحرض ومتطور يربط بني أجزاء ما حصل لإلنسانية عىل مر التاريخ
والزمان من جتارب وال يبقى اإلنسان يف نظر ضيق آين فيكون رهني زمنه املعاش.

إن هذا اإلسلوب العقيل يف قراءة التاريخ قراءة معمقة واعية هيدف إىل مسألتني

مهمتني:

املسألة األوىل :توثيق وتركيز اجلانب اإليامين يف قلب املسلم بل املؤمن ألنه من

خالل ذلك يرى ما آل إليه الكافر والظامل واملغرت وحيسب أن ما عاشه قد ينخدع ويبهر
به فيؤدي به إىل الغرور والشموخ والكربياء ،ويصل به األمر إىل اإللوهية ،فيكون هذا

وغريه عظة ُي ُ
تعظ هبا ،ويرى بعقله الواعي املدرك أن كل ذلك رساب زائل وإن العلو
احلقيقي هو العلو اإليامين الذي يفلح يف هناية األمر يف اجلزاء الثنائي ،لذا نرى املؤمن

ِ
بفؤاده ،قوي ًا بشكيمته وعزيمته ،ملا وعاه.
قوي العقيدة واثق ًا بخطاه ،ثابت ًا

املسألة الثانية :اإلطالع التام والتعرف األوسع عىل ما حصل لإلنسانية بتارخيها

العريق من صور ووقائع ودروس جتعل من اإلنسان املؤمن واعي ًا مدرك ًا متفه ًام متيقن ًا ملا

لتكون له زاد ًا معرفي ًا.
مرت به البرشية ِّ

مما تقدم وغريه عىل اإلنسان العاقل املستقرئ لوقائع احلياة اإلنسانية من خالل آيات
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الكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ألن اإليامن بام ورد فيه

ِ
معرفة ّ
مركزة
هو جزء من اإليامن باملرسل والرسول والرسالة وما حتمل بني طياهتا من

وحسن التدبري
وعقلية متفهمة عليه السري والعمل بسلوك وترصف مقرون بالتعقل ُ
الطالعه وقراءته ومعرفته األسباب والنتائج وأن يكون نموذج ًا حيتذى به لسلوكه
وترصفه الذي يعطي الصورة الواضحة إليامنه وأن يكون صورة حية ناطقة مرتمج ًا ملا

ال وفكر ًا فال تناقض بني فكره وسلوكه حتى يكون مؤثر ًا ومثا ً
وعاه وأدركه عق ً
ال ُيقتدى
ِ
به لقوله تعاىل ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﭼ
[سورة البقرة.]44 :

وليس من املعقول مطلق ًا أن يأمر الناس بفعل اخلري ُ
واحلسنى والعمل الصالح وال

يلتزم بذلك ويكون بذلك مصداق ًا لـ (وعاظ السالطني) ألن املنهج واملنحى العقيل يف

القرآن يلزمه أن ينتظم ويرتب وهيذب ذاته ونفسه قبل أن يوجه اآلخرين ويأمرهم بالعمل
الصالح ألن اخلطاب القرآين عام للفرد واجلامعة من دون إستثناء أو جتزئة فاألمة التي

متتلك حق أن تأمر غريها بالرب عليها أن تنظم نفسها قبل أن تأمر اآلخرين لذا كان اإليامن
احلقيقي مقرون ًا بالعمل الصالح لقوله تعاىل:

 .أ ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ..ﭼ [سورة الكهف.]88 :

.ب ﭽ ...ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ...ﭼ [سورة سبأ.]37 :

 .ج ﭽ ...ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ...ﭼ [سورة الطالق.]11 :
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 .د ﭽ . ..ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ..ﭼ [سورة التغابن.]9 :

فإيامن بال عمل يكون بال روح وفاعلية وحياة ،من هذا وغريه يمكن اإلستفادة من

بحسن التدبر والتفكر والتعقل والتأمل والقراءة الواعية ففي الكتاب
اآليات الكريامت ُ
العظيم أكثر من ثالثامئة آية تدعو إىل التفكر.

ومن هنا نعلم بأن القرآن جعل للحقائق وجود ًا موضوعي ًا وفكري ًا مستق ً
ال عن وعي

اإلنسان ،وأن تكون ِ
هذه احلقائق قابلة لإلدراك والفهم فذلك هو أساس العلم ومنطلق

الشيخ صاحب حممد حسني نصار

املنهج العلمي يف التفكري.

املحور الثاين( :العقل وتقويم النفس وهتذيب الذات)

مؤص ً
ّ
ومركز ًا بطرق حصوهلا وتنميتها وخزن
ال
بالتحصيل املعريف من خالل العقلّ ،

نتائجها وما يستفاد منها ببلورهتا ،فبذلك يكون حينئذ إستثامرها وتفعيلها من خالل

سياسة النفس وتقويمها فكلام كانت عقلية اإلنسان واعية ومدركة أدت إىل الفهم
واإلستيعاب والسمو بالنفس والذات اإلنسانية عن اجلهل والغواية وتتوضح احلقيقة

واملعرفة وبان طريق الصالح واحلق ،وبذلك يتم حتصيل املعرفة ون َق ّوم النفس يف آن

واحد ،وعليه فإن العقل هو الذي يعول عليه ويقود النفس ويضعها يف الطريق الصحيح
واملنهج السليم وهو الذي حيدّ ها ويأخذ هبا ملا ُيريض اهلل جلت قدرته فقد أورد إمام

املتقني وسيد البلغاء هبذا اخلصوص ما نصه يف دعاء الصباح:

{ ...إهلي ِ
أزم ُة نفيس َقد َعقل ُتها بعقال مشيئتك ،فأجعل اللهم صباحي هذا
هذه َّ
ناز ً
ال ع َّ
يل بضياء اهلدى بالسالمة يف الدين والدنيا}(((.
ويقول اجلاحظ يف سياق الثناء عىل من ألقى بأز ّمة نفسه إىل العقل{ :حكمت

وكيل اهلل عندك -وهو عقلك -عىل هواك ،وألقيت إليه أزمه أمرك ،فسلك بك طريق

السالمة ،وأسلمك إىل العافية املحمودة}(((.

وما ورد يف كالم سيد البلغاء مستقى ومستفاد من الكتاب العظيم ،وكذلك ما

ِ
هذه
ذكره اجلاحظ وغريه ،ألن معاين الكتاب زاد الك ّتاب يف العصور كافة وحتى

اللحظة وإىل يوم يبعثون يستقون منه ويفرعون ويستنبطون عىل أصله الرشيف فيمنح

أقواهلم وكلامهتم بركة نوره وعظمة معانيه وهنا يكمن اإلعجاز.

إن اإلنسان الذي يملك زمام سلوكه وترصفه وعامة أفعاله بيد العقل بعيد ًا

عن األهواء والفوىض ،يكون بذلك يمثل النظام والكامل والتطور يف أجىل صوره،
((( صالح اجلوهرجي :ضياء الصاحلني ،منشورات لقاء ،طهران ص.247
((( اجلاحظ :رسائل اجلاحظ .92 /1
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وبخالف ذلك فان َم ْن تسيطر عليه األهواء يف رصاعها ،فقد احلرية وصار عبد ًا هلا ،لذا

كانت جماهدة النفس والرصاع معها من أقوى أنواع اجلهاد وكام قال اإلمام الصادق

{إن جماهدة النفوس هلي أشد من جمالدة السيوف}.

وقد وردت آيات كريمة يف من جعل إهله هواه ،كقوله تعاىل:

 .أ ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ
[سورة القصص.]50 :

.ب ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ [سورة الفرقان.]43 :

 .ج ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ [سورة
البقرة.]120 :

وغري ذلك من اآليات الكثرية التي قرنت بني اهلوى والضالل ،كام قرنت آيات ُأخر

بني العقل واهلداية والرشاد ،ومن خالل ما تقدم وغريه يؤدي بالفر د املؤمن إىل الثقة

بالنفس وتكون له فسحة كبرية من احلرية والتحرر من سيطرة النفس وهواها وحتقق
ال صاحل ًا فض ً
له املعرفة احلقة التي تسمو به سلوك ًا وترصف ًا وعم ً
ال عن الراحة النفسية
واإلطمئنان والثقة الكربى.

األساس الثاين( :لغة احلوار القرآين)

إن الطابع احلواري وامليزة احلوارية هي سمة أصيلة يف اخلطاب القرآين ،وإن

اخلطاب يف الكتاب العزيز ال يكون إال حوار ًا ،حتى األنبياء الذين ذكر القرآن
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نفسه أو ً
ال حتى
خربهم مع قومهم متعرض ًا إىل حوارهم فالنبي إبراهيم حياور
ُ
إذا إمتلك اليقني شرَ َ َع حياور أباه وحياور قومه ويأتيهم باحلجة والربهان مما يألفون،

بل إن سرية إبراهيم حوار متصل مر ًة مع الذات ومرة مع اآلخرين ويف كل مرة
يزيد احلوار من اليقني والثبات وهييء من سبل املعرفة ،حتى صار هذا احلوار عنده

وسيلة اىل املعرفة وطلب اليقني لقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
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ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ [سورة

البقرة.]260 :

من خالل ما تقدم نرى اإلسلوب احلواري اجلميل وإعطاء ُف ْس َحة إلبراهيم بكل

مديات احلوار ،وهي تربية إهلية للمصطفني من عباده فبذلك يقر رشعة احلوار بني

خلقه وجيعلها منهاج احلياة وأسلوب تفاهم لذا كان إبراهيم ،قوي احلجة بينِّ الدليل

يف حواره لقوله تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ [سورة البقرة.]258 :

ِ
من هذا يتوضح أن للحوار شك ً
احلكمة واللني
فشكله أن جيري عىل
ال وحمتوى
ُ

وحسن اخلطاب ،وحمتواه أن يكون قوي املنطق واضح احلجة يأيت برهانه وكأنه فلق

نفسه وأطلق لسانه حتى
فقوم
ُ
الصبح ،وكان احلوار هنج موسى أيض ًا وقد أدبه ربه َّ

سمي كليم اهلل لقوله تعاىل خماطب ًا موسى وأخاه هارونﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ [سورة طه..]44- 43 :

ويستفاد من اآلية الكريمة إن القول اللني من متام الدعوة إىل اهلل وقد قال رسول

اإلنسانية حممد بن عبد اهللَ { بشرِّ وا وال تن ّفروا}.

وقد ورد يف الكتاب العزيز ثناء عىل النبي األكرم بقوله تعاىل ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭼ [سورة آل عمران.]159 :

بحسن املحاورة التي من ُأسسها أن تتفهم
فقد إنترشت رساالت السامء إىل البرشية ُ

اآلخر فيام يفكر به ،ويف ما يسعى إليه ،وفيام خيشى منه وفيام يثقل كاهله ،وال تكون

حماوره صحيحة بغري هذا التفهم ،بل إن احلوار ال يؤيت ثمرته يف إنكشاف احلقائق،
وزوال عامية اجلهالة إال إذا جرت املحاورة عىل رشوطها من حيث تفهم اآلخر وجمانبة

نفيه وتغييبه وهتميشه.

وكانت الذروة وأروع ما بلغه احلوار احلضاري والتالقح الثقايف يف النص القرآين
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اآليت ﭽ ...ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ [سورة سبأ.]24 :

لقد جرت الرسل يف تبليغ رساالت اهلل عىل احلكمة يف احلوار واملوعظة احلسنة

حتى إذا جاء النبي خاتم الرسل إكتمل املنهج يف مداه األوسع فكان شخصه

الكريم مثا ً
ال يف الصرب عىل ألواء الدعوة وعنت املرشكني وجدل أصحاب الكتاب،
ِ
مداخلهم ويلقي إليهم باحلجة
وكان عليه أفضل الصالة والسالم يأتى كل قوم من
التي يدركوهنا ،ويسعى إىل أن جيد عنارص يلتقي عليها معهم ومل هيدر حق أحد يف أن

يقول ما يرى وكان هذا ديدن أهل بيته الكرام وصحابته األجالء املنتجبني

تلغ أحد ًا
وبذلك إنطبعت احلضارة اإلسالمية والعربية عىل مجلتها بطابع احلوار فلم ِ
ولمَ ُتسكت صوت ًا ،فكان التسامح شعارها ،وكل ذلك منبعث ًا من روح القرآن ،برسالته

السمحة.

فقد ورد يف الكتاب العزيز من أروع ما ورد بشأن احلرية الفكرية التي هي أعظم

ِ
فكره وبلورة رأيه من دون
احلريات ألهنا تعني وجود وكيان اإلنسان احلقيقي من خالل
فرض أو إجبار وإنام عن قناعة وفهم وروية ورؤية ثاقبة لقوله تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ [سورة البقرة .]256 :ويف الوقت نفسه كانت قدرة اإلنسان
واضحة يف اجلدل واجلدال بل ُجبِ َل عليها قال عز من قائل ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭼ [سورة الكهف ،]54 :ولكن عقب عىل ذلك يف موضع مبارك آخر ﭽ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﭼ [سورة النحل ،]125 :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
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ﮬ...ﭼ [سورة النحل .]125 :لذا يستشف ويفهم من هذا وغريه الكثري أن ال

قوم ويهُ ذب و ُيوضع عىل جادة الصواب والطريق احلق كي
يلغى اآلخر وال ُينكر وإنام ُي َّ
ِ
ِ
ينتفع منه ويصبح عنرص ًا فاع ً
وذهنه ورأيه التي متثل شخصيته باملجتمع .وجيب
بفكره
ال
أن نعلم إن اجلدال يكون عىل مسارين :جدال يف احلق وجدال يف الباطل ومها كام يأيت:
املسار األول( :جدال يف احلق)

غايته وهدفه إستكامل وبيان رشائط املعرفة وأسسها وإستبانة وتوضيح طرائق

الشيخ صاحب حممد حسني نصار

وأساليب اإلستدالل.

املسار الثاين( :اجلدال يف الباطل)

غايته وهدفه إخفاء احلق وإشاعة الضالل ونرش الرذيلة.

لقد أوضح القرآن الكريم املسار األول من اجلدال وأكد عليه وذكره يف مواضع

كثرية بينام حذر من نتائج وعواقب النمط اآلخر وما يؤول له صاحبه ،فقد أوضحت

اآليات الكريمة اآلنفة الذكر وغريها الكثري رشائط املجادلة وأساليبها ووضعت أسسها

وحدودها التي ينبغي أن تقف عندها وتنتهي إليها.

فالدعوة إىل سبيل اهلل ال تكون إال باحلكمة واملوعظة احلسنة ،ألن اخلري ال يتخذ

إليه إال سبي ً
ال خيرِّ ًا ،وألن احلق ال يفيض إليه إال سبل احلق فالغاية واهلدف من ناحية
والوسيلة والطريقة متحدتان مرتبطتان يف رشيعة اإلسالم.

وحسن التأين يف اخلطاب يشء ال ضري فيه بل العكس اخلري كل اخلري فيه.
ُ

وأساس احلوار هو اإلسلوب والرؤية العقلية يف بيان احلقائق وبيان كل ما هو

خفي وإزالة الضبابية ملن مل ينظر بعني البرص والبصرية ،ألن اإلسالم برشيعته الغراء

هدفها األسمى هو إصالح اإلنسان يف فكره وسلوكه ويف كل مفاصل حياته ففيه صالح

املجتمع بصورة عامة وشاملة لقوله عز من قائل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ

[سورة األنبياء .]107 :ويف الوقت نفسه ال تغفل الرشيعة من ال تتيرس له القناعة بعد
املحاورة لقوله تعاىل ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ

[سورة النحل.]125 :

واملراد من ذلك وهدفه إن للجدال واجلدل حد ًا ينبغي أن نقف عنده لكي ال يفقد

معناه ،ويكون حلاجة ال تفصح عن حق.

من كل ما تقدم؛ إن هذا األسلوب احلواري واملحاورة ليس بجديد أو غريب عن

اإلسالم ،ألن من آداب اإلسالم وأخالقه واسسه هو البناء الفكري اإليامين واألخالقي

قبل تكليف الفرد بالعبادة واإلمتثال حتى تكون العبادة عن وعي وإدراك وتفهم وأن
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ال تكون جوفاء فارغة من املحتوى الروحي.

املبحث الثاين :العالمة البالغي وأسلوبه احلواري

توطئه (موجز السرية الذاتية والعلمية للعالمة ا ُملجدد البالغي)

ِ
الصعد واجلوانب الفقهية
فقهاء
تمَ ُيز
اإلمامية وعلامؤها بعطائِهم الثر يف مجيع ُ
ُ
والترشيعية فض ً
ال عن املجاالت األخرى التي هلا مساس هبا ،فهذا ُ
دليل عىل موسوعيت ِهم

وإبداعهم ونبوغ ِهم يف شتى املجاالت مما أعطى أبعاد ًا للمدرسة اإلمامية.

فقد برز هبا فقهاء أثروا املكتبة اإلسالمية والعربية بشتى العلوم واملعارف كاهلندسة

والطب والرتمجة واإلقتصاد والفلسفة وغري ذلك ،فض ً
ال عن إختصاصهم الدقيق يف

علوم الرشيعة.

وكان للدراسة العلمية الدينية يف مدرسة النجف األرشف منهج وأسلوب خاص

رج رجا ً
ال أفذاذ ًا منهم العالمة
يمتاز بالرصانة والبعد املعريف الشامل وبالتايل تخُ ّ ُ
ٍ
بحق يف املجاالت التي تعرض هلا والتي كان يف طليعتها
البالغي ،فقد كان مجُ دد ًا

خطاب وحوار أهل الكتاب ،فض ً
ال عن التصدي للفرق املنحرفة والضالة كالبهائية
والوهابية والبابية والقاديانية واألحلادية.

ُي ّعد العالمة الشيخ حممد جواد البالغي من املجاهدين املتميزين بالقلم والذود

ِ
بمؤلفاته الكثرية القيمة وجهاده وكفاحه ونضاله عن اإلسالم ورشيعته الغراء.
والدفاع

مكمل جلهاد السيف والبندقية وحيرضين قول الرسول
وجهاد القلم واللسان هلو ّ
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األكرم عندما رجع جعفر بن أيب طالب من احلبشة وكان الناطق الرسمي بإسم
املهاجرين األوائل (بأهيام ُأسرُّ  ،بقدوم جعفر أم بفتح خيرب) فجعل ميزان قدوم جعفر((( من
احلبشة كفتح حصن خيرب عىل يد حيدرة الكرار ع ّ
يل الشجاعة والبطولة والشمم.

((( قام جعفر مدافع ًا عن اإلسالم واملهاجرين يف سبيله أمام النجايش ملك احلبشة بتفنيد ما ذكره
أعداء اإلسالم املرسلني من مكة وكان لدفاعه وإسلوبه املقنع ألنه نابع من اإليامن وماله األثر
الفاعل عىل النجايش حيث إعتنق اإلسالم ودافع عن املهاجرين ومتسك هبم ورد كيد األعداء
إىل نحورهم.
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وهذا ُ
دليل عىل املكانة السامية للقلم واللسان بالذود عن عقيدة اإلسالم والدفاع

بالكلمة الصادقة فكان قلم البالغي بإسلوبه املتميز وجهوده الفكرية والبحثية

وتع ّلم لغة اآلخر سد ًا منيع ًا برصانته يف وجه املبرشين واملسترشقني وأهل الكتاب
وأصحاب األفكار الضالة واهلدامة ،وال نغايل إذا قلنا إنه تفرد هبذا امليدان
وامللحدين َ

املتميز و ُيعدّ مجُ دد ًا يف هذا املجال ،وهذا ليس بجديد وال بكثري أيض ًا عىل
بإسلوبه
ّ
ختر َج هكذا أفذاذ ،فقد تر ّبى عىل مصادر الرشيعة
مدرسة النجف األرشف الفكرية أن ّ
اإلسالمية :الكتاب العزيز والسنة الرشيفة فكان نموذج ًا فريد ًا مثالي ًا صادق العقيدة

السيارة للهداية واإلرشاد وإزالة الضبابية والشكوك وإزاحة ُ
احلجب
مؤسس املدرسة ّ
واألوهام وتنقية األفكار وهتذيبها روم ًا((( للحق واحلقيقة بحق كام ُأطلق عليه داعي

دعاة الفضيلة.

كل هذا ال يأيت من فراغ وإنام تو ّلد من فطرة سليمة وسالمة سلوكه اخللقي

واإلجتامعي وع ّفة النفس والتواضع فض ً
ال عن البساطة والسامحة ،وهذا ديدن علامء
ومفكري اإلمامية وهم كام قال اإلمام الرضا( كونوا دعاة صامتني) ومما متيزت به
جهوده اجلبارة وعزمه األكيد بتع ّلم اللغات األخرى كالفارسية والعربية واإلنكليزية،
وقد آىل عىل نفسه تعلم ِ
هذه اللغات الصعبة رغم الظروف القاسية واإلمكانيات املالية
والتقنية غري املتوفرة بل املعدومة ،لكن هذا ال يقف بوجه اإلرادة الصلبة (وقد تع ّلم -كام

حدثنا الكثري من الفضالء من طالبه -اللغة العربية يف سامراء عىل يد تاجر هيودي حتى

أجادها وأتقنها وأخذ يكتب هبا ويتكلم ،وملّا أن وقف احلاخام عىل ذلك منع التاجر من

احلديث معه لكن الشيخ البالغي كان قد برع هبا وإتقنها حتى مل تعد به حاجة إليه

بعد.

وأكمل دراسته يف اللغة العربية بعد ذلك يف الكاظمية وأخذ ّ
يطلع بعد ذلك عىل الكتب

اليهودية واملسيحية والعهدين القديم واجلديد بصورة خاصة ويناقشها وينقدها و ُيظهر،
((( رام اليشء طلب ُه ،املرام الطلب ،ينظر خمتار الصحاح :حممد بن أيب بكر الرازي ص..264
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فيها من سخف وخرافة)(((.

نشأ الع ّ
المة البالغي يف فرتة من أحلك الفرتات التي متيزت بربوز التيارات الفكرية

واإلجتاهات املعقدة املنحرفة ومن عىل شاكلتها ،أما عىل الصعيد اخلارجي فكانت
رضاوة اإلسترشاق تسترشي يف البالد اإلسالمية والعربية بأساليب وطرق متعددة

فكانت احلركات التبشريية بأوجه متعددة ،ثقافية ومعرفية وإجتامعية وغريها ،ولكن

كان هدفها واحد ًا هو النيل من اإلسالم والعرب ألهنم مادة اإلسالم.

فقد تبلورت وتوضحت معامل تلك التيارات الداخلية واخلارجية يف أواخر القرن

التاسع عرش والنصف األول من القرن العرشين.

تصدى لألفكار املنحرفة بكل ما يملك من طاقات علمية وأدوات معرفية،

امتازت بإسلوب وفن وطريقة خاصة باحلوار والنقاش واجلدال واملناظرة فض ً
ال عن

البحث والكتابة ،وبفضل عزيمته وقوة شكيمته ،فان عمق اإليامن وقوة اإلرادة

واإلخالص تيسرَّ عليه جتاوز كل الصعاب والعوائق ،كل ذلك اثر اإلنقطاع لفرتة كبرية

يف سبيل إنجاز أعامله الفكرية والعلمية وبالفعل فقد منح املكتبة العربية واإلسالمية
اآلثار القيمة بالكم املعريف واألثر الثر والعطاء العلمي املتميز بمخاطبة أهل الكتاب

والفرق الضالة وأهل األهواء ،وكانت أعظم مؤلفاته أثر ًا هي العقائدية واألبحاث
الكالمية ذات الطابع الفكري الفلسفي ،والتي متتاز بالشمول والعموم لذا ترمجت

ألكثر من لغة ،ملعاجلتها فكرة التوحيد وإبطال عقيدة الثالوث وتفنيد آراء املاديني
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والدهريني واملالحدة ومن عىل شاكلتها فض ً
ال عن الرد عىل احلاقدين واملغرضني

بتسفيه أفكارهم الفاسدة من دون إنتقاص أو بخس أو تقليل من شأن اآلخر وبيان

أصول الدين الصحيحة من دون لبس أو إهبام.

فلو إستعرضنا آثاره العلمية ونتاجاته املعرفية املطبوعة واملخطوطة لضاق املقام

أمام حرصها.

((( البالغي :آالء الرمحن  + 159 /1- 158 /1البالغي التوحيد والتثليث يف أغلب مباحثه.
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وكنا ،إىل جانب هذا الرتاث الضخم واألثر الكبري والعلم اجلم والكم املعريف

املتميز ،نراه شاعر ًا وأديب ًا وهذا ليس بجديد عىل فقهاء ومفكري وعلامء اإلمامية فهم
كيان متدفق من املشاعر واألحاسيس والعواطف اجلياشة فض ً
ال عن تعمقهم يف الفكر

والفقه وكل علوم الرشيعة ولربام كانت البيئة األرسية هلا مدلوهلا يف شاعرية البالغي
فخاله صاحب (الكوثرية) السيد رضا اهلندي.

لقد إنطبع العالمة البالغي وتمَ ّيزَ أسلوبه يف كتاباته وحواره مع اآلخر باألسس
القرآنية بإلتزامه العقالنية ومبدأ احلوار وفهم اآلخر ،كي تكون آثاره مصداق ًا ملا أثرت ِ
به

الرشيعة الغراء بأسسها ومصادرها وتعاليمها السمحة بعدم إلغاء اآلخر وهتميشه ،وهذا
ما نلمسه ونراه واضح ًا من خالل عرض نامذج تطبيقية من ذلك وكام يأيت.
ً
أوال :املنحى العقيل يف أسلوب البالغي احلواري.

كان العالمة البالغي يعتمد يف مناظراته وحواراته املس ّلامت العقلية حماكاة

العقول قبل بيان وعرض املعتقد واملوروث ومن الطبيعي أن هذا له األثر الفاعل يف

حوار وخطاب غري املعتقدين ،فض ً
ال عن متسكه باألدلة والرباهني واحلجج يف حواره

ومناظراته مع اآلخر من اليهود والنصارى وغريهم وكان ُج ّل إعتامده يف اإلستدالل
عىل أسس وضوابط يف عرض ومناقشة وترجيح األقوال أو الروايات وغري ذلك فقد

عرض نصوص العهدين ومؤلفات أهل الكتاب وما ورد من أقوال علامئهم عىل العقل

واملنطق ويناقشه بإسلوب عقالين ملخالفتهم املناحي العقلية من دون إعامل لفكر ونظر
وتفهم ألن أساس فهم الدين هو العقل وهو يف نفس الوقت يدعو إىل التفكر والتفكري

حتى أورد أكثر من ثالثامئة آية قرآنية تدعو إىل التفكر وعدم اجلمود واإلمتثال من دون

عز من قائل ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ
فهم وروية وتدبر يف كتابه( :التفكري فريضة إسالمية) ،قال ّ

ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ [سورة البقرة .]256 :ومفاد اآلية بأن اإلعتقاد واإليامن
ال يكون بإكراه أو إجبار وفرض بل يكون بالوعي والفهم واإلدراك والتعقل ،وذلك
من أسس اإليامن ومعامله الرئيسة فقد أوضح البالغي يف ذلك من خالل كتابه الذي
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نصه( :ال خيفى عىل كل ذي رشد ومعرفة
يدعو فيه إىل( :اهلدى إىل دين املصطفى) ما ّ

بطريقة البحث إن مباحثة أهل الدين واإلعرتاض عىل جامعتهم وأصل دينهم إنام يحُ سن
وال ُيعد خبط ًا ومراوغة عن احلق إذا كان الربهان عليهم باملقدمات املنتهية إىل بداهة

العقل)

(((1

فلو إستعرضنا كتب العهدين نراها مليئة باخلرافات التي تتناىف وأبسط

املحرف -عن املسيح( الالقواعد فعىل سبيل املثال والتطبيق ما ورد يف اإلنجيل
ّ

فحول له خدك اآلخر أيض ًا ،ومن أراد
تقاوموا الرش بل من لطمك عىل خدك األيمن ِّ
أن خياصمك ويأخذ ثوبك فإترك له الرداء أيض ًا)(.((1
وقد ع ّقب البالغي عىل ذلك ما نصه:

(إن هذا اإلفراط املرضّ باإلجتامع الذي ال ينتظم مع متام اخلضوع للرش واألرشار بل

ال يستغني حسن اإلمجاع من يشء من مدافعة الرش واألرشار وإرهاهبم بقانون القصاص

والتأديب مع الوصية بفضيلة العفو ومالطفة العواطف بحيث يعطي كل مقام حقه من
صالح الدفاع والسياسة وفضيلة العفو ومجيل الصرب فال يصح يف القانون األسايس يف
النبوة العامة أن ُيعلم بمحض الرصامة والشدة يف أعامل القصاص بدون إشارة إىل فضيلة
العفو كام جرى يف التوراة الرائجة حيث عملت بالقصاص ومل ترش إىل العفو وال إىل

فضيلته)(.((1

ومن اجلدير بالبيان والذكر َّ
أن تع ُّلم وفهم لغة اآلخر كالعربية واإلنكليزية وغريمها

قد مكنته من التميز باحلوار واملجادلة بالتي هي أحسن وبعقالنية متفهمة لآلخر ،فقد
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تعلم اللغة العربية بكل ما يرتبط هبا من حركات لفظية دقيقة مما منحه عقلية واعية
وقدرة واسعة اإلطالع بإستيعاب اآلخر بل اهليمنة عليه.

( ((1البالغي :اهلدى إىل دين املصطفى ،مطبعة رشيعة قم ط 1عام 1379هـ .74 /1

( ((1ينظر الكتاب املقدس ،كتب الرشيعة اخلمسة ص+ 119 + 118سفر التكوين اإلصحاح
الثاين والثالثون +الكتاب املقدس :إنجيل متي .9 /20

( ((1البالغي :الرحلة املدرسية + 149 /1البالغي :التوحيد والتثليث ص.28
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ولو إستعرضنا عىل سبيل املثال والتوثيق ما أورده يف (التوحيد والتثليث) ،يبدو

ذلك واضح ًا فقد ذكر ما نصه:

{فأما تشبثك يف إحتجاجك عىل التثليث بدعوى قول التوراة (يف البدء :خلق

اآلهلة ودعا اآلهلة ،إىل آخره حيث جاء لفظه يف األصل العرباين (اهليم) فإنه تشبث قد

سمعنا غفلته يف أوائل الرسالة املنسوبة لعبد املسيح}.

وإنا لو أعرضنا عام ذكرناه يف التوراة الرائجة من وجوه الوهن والغلط لقلنا:

يكفي يف شطط هذا التشبث كونه ناشئ ًا عن جهل باللسان العرباين أما ما يكون عالمة
اجلمع-وهو امليم بعد الباء يف آخر الكلمة قد جييء يف أواخر األعالم املفردة نحو

(موفيم) (حوفيم) ولدا (بنيامني) و(حوشيم) إبن (دان)و(شليم) إبن (نفتايل) و

(شحريم) و (حوشيم) إمرأته.

وقد جييء يف أواخر أسامء األجناس ،كام جاء يف شعري (شعريم) ويف العدس

(عدسيم) ويف الكرسنة (كوسميم) ويف املاء (ميم) ويف العنب (عنبيم) ويف الرمان
(رمنيم) ...إىل غري ذلك مما يطول املقام بذكره.

فلامذا ال يكون لفظ (اهليم) يف املوارد التي تذكرها عل ًام مفرد ًا هو إسم اهلل جل شأنه

وإن وقعت امليم يف آخره كام وقعت امليم يف أواخر األعالم التي ذكرناها؟.

وإن كل ما رأيناه من الرتاجم قد ترمجت ِ
علم هلل تبارك
هذه اللفظة بام هو إسم مفرد ٌ

إسمه يف لغة ترمجته ،ومل يطرق سمعي ترمجته قبلك -باآلهلة -إال من املنسوب لعبد
املسيح ويف الكتاب املستعار له إسم (اهلداية) إىل آخر التوضيح(.((1

من هذا النص نرى البالغي يف حواره ومناظرته مع أهل الكتاب اليهود

واملبرشين وظف اإلعتبارات العلمية والعقلية يف حل جل اإلشكاالت العقائدية

الفكرية وتأكيد ًا إلستعامله اإلسلوب العقيل والعقالنية نوضح ذلك فيام ورده عىل
الوهابية ومناقشتهم بطريق العقل بشأن الذبائح والنذور بام نصه:

( ((1البالغي :التوحيد والتثليث ص.51- 46
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(إعلم أن من املسائل املس َّلمة الواضحة الرضورية عند طوائف املسلمني:

إختصاص الذبح والتقرب بالقربان به سبحانه ،فال يصح الذبح إال هلل.)...

وهكذا أمر النذر فمن املؤكد املتفق عليه من طوائف املسلمني إن النذر ال يصح إال

هلل .ولذا ُيذكر يف صيغته (هلل ع َّ
يل كذا).

أما الذبح عن األموات ،فال َبدَّ أن يكون هلل وحده ،وإن كان عن امليت ،وكم بني

الذبح عن امليت والذبح له واملمنوع هو الثاين ال األول(.((1

ونستعرض اآلن ما كتبه يف (املقدمة ونظرياهتا التمهيدية) ما يرد فيها من

أمهية للعقل فقد ذكر يف (النظرة األوىل) يف ما خيص العقل وما يرتتب عليه من حل
اإلشكاالت اإلعتقادية والفكرية يف إسلوبه احلواري.

(ال خيفى إن كل إدراك مما عدا التصورات اجلزئية الناشئة من إحساس املشاعر

ال غنى له عن العقل وكل علم مدون ،إنام هو تدريب عىل السلوك يف جادة العقل،
ليستفاد منه اإلدراك الكيل ،واجلزئي بواسطة كرباه التي هي معقول رصف ،وصغراه
التي تضم إليها باحلمل أو اإلستثناء حمسوسة أو معقولة ،فض ً
ال عن ترتيب القياس،

وإنتاجه من املعقول الرصف أيض ًا .أال ترى إن أقرب العلوم إىل احلس كاهلندسة

واحلساب ،ال جيدي احلس يف كرباه العلمية ما مل تتكفل هبا مقدمة عقلية رصفة.((1()...
وكذلك أورد البالغي مقدمة رائعة يف كتابه (التوحيد والتثليث) بشأن العقل

وبيان مدى دوره وقيمته وأمهيته وفاعليته يف التحرر من اجلمود والتحجر عىل آراء
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بالية فقد أوضح:

(إن إعامل العقل والتفكر والنظر العلمي بعيد ًا عن العواطف والغواية واألهواء

يؤدي باإلنسان إىل طريق احلق والصواب واهلداية ،وإن العقل هو اهلادي والدليل

لإلنسان الواعي املدرك وال خيدعه كام ختدعه نفسه األمارة بالسوء واألهواء والعواطف
( ((1البالغي :الرد عىل الوهابية ص.160
( ((1البالغي :أنوار اهلدى مطبعة القضاء النجف األرشف ،عام  1340ص.9
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فبالعقل يثاب اإلنسان ويعاقب وبه يعرف اهلل جلت قدرته وبه يستدل عىل املعبود وبه

تعرف كل مفردات اإليامن كالنبوة واإلمامة التي هي اإلمتداد الطبيعي هلا ،واملعاد
وما يرتبط هبا ،وبه يعرف احلق من الباطل والصادق من الكاذب ومن املعلوم إن

اإليامن واإلعتقاد باهلل سبحانه وتعاىل ال يكون إال عن عقل ونظر وفكر ثاقب وفهم
النفس وحقيق ُتها
وقناعة ذاتية غري خاضع إىل قناعة وإيامن اآلخرين ،وبالعقل ُتعرف
ُ
ومن خالل ذلك تتم املعرفة األخرى املبنية عىل أساس رصني وكام ورد (من عرف
نفسه فقد عرف ربه) وإن إتباع اهلوى ومكابرة العقل هي العبودية اخلسيسة(.((1
ثانيا :املنحى احلواري (يف إسلوب البالغي وكتاباته):

مل يكتف العالمة البالغي باعتامد اجلانب العقيل والرؤية العقلية بل إتكأ وإعتمد

ِ
الدليل ومتسك بالرباهني وتأكيد ُ
حواره ومناظراته مع أهل الكتاب وغريهم
احلجة يف

من أصحاب العقائد الضالة والفرق املنحرفة عن جادة الصواب وذلك بتوثيق وترصني

ما يعرضه وحياور به ،فقد إعتمد يف إستدالالته عىل مجلة من األسس يف مناقشة وترجيح
األقوال والروايات وغريها ،وهذا دليل واضح عىل وعيه وإدراكه وموسوعيته العقلية

والنقلية(.((1

واملنحى احلواري لديه ينتظم عىل أسس سليمة ومتكافئة بني طرفيه وال يصح

توجيه اإلهتامات بدون أدلة كام ال يصح اخلوض يف قضايا العقائد بوجهة نظر مسبقة

متعصبة غري قائمة عىل أسس منطقية)(.((1

وهبذا يكون قد فهم اآلخر وإعرتف بوجوده دون هتميش أو تغييب وما إىل ذلك

من أساليب اجلهل والعناد وإعتبار ما لديه من املسائل العقائدية والفكرية من املسلامت

مسبق ًا .

( ((1البالغي :التوحيد والتثليث ص 31- 23بترصف.
( ((1ينظر البالغي :آالء الرمحن  + 159- 158 /1البالغي :التوحيد والتثليث (وقد طغى عىل جثل
مباحثه).
( ((1البالغي :الرحلة املدرسية .3 /2
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فقد كان واضح اإلسلوب يف حواره الذي خياطب العقل والقلب مع ًا يفهمه أبسط

الناس عل ًام وثقاف ًة ،وكذلك حواره مع الرشائح املثقفة واملعمقة فكري ًا(.((1

وهذا مل يأت من فراغ كام أسلفنا يف املبحث األول ألنه درس وتعمق وتفهم وقرء

وعمل بأخالق اإلسالم وأهل البيت فكان رسول اإلنسانية حممد بن عبد اهلل
فاحتة خطاب السامء له ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ [سورة القلم.]4 :

فكان متميز ًا بإسلوبه اهلاديء ونقاشه الذي مل يغفل اآلخر ،وقد وظف يف

نقاشه وحواره كل مفردات الرشيعة الغراء العقائدية واألخالقية والعبادية يف

سبيل إيصال احلقيقة وكان حيرتم الرأي اآلخر وكام قيل (اخلالف يف الرأي ال ُيفسد

للود قضية) ولكن برشائط وأساليب وطرق املناقشة العلمية ،حيث مل يتوقف يف
نقاشه وحواره ومساجالته بالرد والنقض عىل عقائد وآراء اآلخرين بل كان يوضح

املفهوم اإلسالمي والرؤية اإلسالمية احلقة كبديل وعالج ووصفة ناجعة لألفكار

الضالة املنحرفة.

عرض نامذج تطبيقية:

ففي عرضه لفريضة احلج بكل أبعادها الرتبوية وآثارها الروحية وإعتبارها مؤمتر ًا

عاملي ًا للمسلمني باحلضور املنظم وفق تعاليم رشيعة السامء ،فض ً
ال عن اإلستفادة ممّ ا ورد
حمرفة) عىل رد دعوى من ُي ّعرض باحلج
عن كتب أهل الكتاب كالتوراة واإلنجيل (الغري ّ
إىل بيت اهلل احلرام وكام قيل (من ِ
فمك ُأدينك):
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(فالتوراة أوجبت عىل كل ذكور بني إرسائيل أن يقصدوا يف كل أعيادهم يف كل

سنة ثالث مرات إىل املحل الذي خيتاره الرب وحيملوا معهم عشورهم وأبكار غنمهم
وبقرهم ،وال خيفى إن اإلحرام ومناسك احلج عندنا ّ
أقل حكمها وفوائدها احلميدة
حبس النفس عن أهوائِها وجربوهتا ،فيتجرد العبد بذلك إىل حماربة اهلوى والشيطان،
وإن العليم احلكيم ليعلم إن اإلنسان ال تقاد روحه إىل النواميس الصاحلة إال إذا أد ّبته

( ((1م ،ن  2 /3ــ .3
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الرشيعة اآلهلية برياضة نواميسها)(.((2

وكان من الصفات املميزة ملناظراته وحواراته وردوده وإجاباته عىل اآلخر إنكاره

للتقليد ورفضه للتعصب فكان قمة يف اللغة احلوارية اهلادئة اهلادفة يف نفسه يورد ذلك
بام نصه( :أنا يف ميدان البحث وطلب احلق ال يف حفرية التقليد وعمى التعصب)(.((2
ويؤكد يف موضع آخر( :بأن اإلنصاف من اآلخرين مجال اإلنسان ورشفه)(.((2

وقد دعا العالمة البالغي يف مواقف عديدة إىل ترك ونبذ التعصب وطلب

احلقيقة والتحرر من العصية وفهم اآلخر ما نصه:

ِ
فنفزع إىل اهلل يف
ونعط احلقَ ح ّقه من النصفة
( ...فلتزل مما بيننا معثرة التعصب
ُ

طلب التوفيق واهلدى إىل سبيله)(.((2

قال البالغي نفسه يوضح إسلوبه الذي إختطه يف حواره مع اآلخر بعد أن

حصل عىل جمموعة من كتبهم وتعلم لغتهم فقد أوضح يف كتابه (رسالة أعاجيب

األكاذيب):

حب العلم إىل النظر يف دعوة املبرشين من النصارى وإجتهادهم يف نرش
وجداين ّ

يدي ،التحقيق واإلنصاف
الكتب يف مجيع النواحي لكي أرى قيمتها ...فأخذت بكلتا ّ
ومشيت بينهام جنب ًا بجنب ،فتصفحت كتب املبرشين وأمعنت النظر يف كتب العهدين
ُ
مرة بعد مرة ،فإعرتضني يف ذلك مواقف موحشة ومناظر مدهشة فبعثني حب اخلري

للبرش ،والترشف بخدمة اهلدى واإلستقامة ،عىل أن أجرد من ّ
كل صنف من تلك
املواقف واملناظر كتيب ًا صغري ًا ،أقدمه لطالبي اإلطالع عىل أعامل البرش والنظر يف

( ((2البالغي :التوحيد والتثليث ص  + 87- 82أنظر الكتاب املقدس  254 /1سفر التثنية اإلصحاح
الرابع عرش ص + 27- 22أنظر الكتاب املقدس  256 /1سفر التثنية اإلصحاح السادس عرش
.18- 16
( ((2البالغي :الرحلة املدرسية .3 /2 + 8 /1
( ((2البالغي :الرحلة املدرسية .77 /1
( ((2البالغي :التوحيد والتثليث ص.88
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األمور التارخيية وأحوال اإلنسان)(.((2

ِ
يوجه
والصفة املميزة
حلواره كان يرتكز عىل أسس سليمة متكافئة بني طرفيه وال ّ

اإلهتامات بدون أدلة كام ال يصحح النقاش يف مسائل العقائد برؤية ورأي مسبق

ووجهة نظر مسبقة متعصبة غري مرتكزة عىل أسس منطقية بل البعض يعتربها من

املسلامت (.((2

وإن هدفه وغرضه من احلوار واملحاورة هو نجاة ا ُملحاور وا ُملخاطب وحماكاة

الوجدان ...ولو إستعرضنا عىل سبيل العرض كنموذج تطبيقي ،هو مناقشة مسائل
عديدة وصلت إليه والتي مل حتمل توقيع ًا من أحد جاءته من سوريا فنراه مل يرتك

األمور عىل عواهنها بل ناقشها بالتفصيل وبكل وضوح وكأن السائل معروف ويف

نفس الوقت يف خطابه وحواره حمافظ ًا عىل العواطف البرشية والعالقة املشرتكة ويثري
فيه حكم اهلل بوجوب التعاون ومعرفة احلق عىل الرغم من عدم معرفة شخصه ،بل

ُيكمل اجلواب و ُيتم املراسلة ،وهبذا العمل واإلسلوب اهلادف هيدف اإلمام البالغي
وكأنه عىل علم ودراية بصاحب هذه الرسالة املجهولة ،ألن غرضه ومقصده وغايته

يضعه عىل جادة الصواب واهلداية اآلهلية بعد أن ينقض ما يف ذهنه من عقائد
هو أن
ُ
ورؤى وتصورات باطلة(.((2

وكان يف الوقت نفسه يقوم بعرض الفجوات واملتناقضات يف آراء ومعتقدات

أهل الكتاب بعد أن حرفوا الكتب املقدسة التوراة واإلنجيل ومن ثم يتصدى بكشفها
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والرد عليها بإسلوبه املعهود املنضبط بأسس احلوار وإحرتام اآلخر.

وإن إسلوبه احلواري يطغى عليه املنحى القرآين يف إحتجاجه ومناظرته اهلادئة

رصنة باألدلة والرباهني بعقلية متفتحة
بإيصال احلقيقة لتشمل كل املعمورة ُمدعمة ُ
وم ّ
( ((2البالغي :أعاجيب األكاذيب ص.59- 58
( ((2البالغي :الرحلة املدرسية .3 /2
( ((2البالغي :التوحيد والتثليث ص 88ــ .89
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بالتدبر وإعامل الفكر.

ونعرض اآلن إسلوبه احلواري الواضح من خالل رده عىل الوهابية وما يقومون

به من أعامل بعيدة عن اإلسالم واإلسالم منهام براء وكام يأيت نص ًا:

(فرأيت أن أتكلم معهم بكلامت وجيزة ،جارية يف هنج اإلنصاف ،خالية عن

اجلور والتعصب واإلعتساف ،سالك ًا سبيل الرفق واإلعتدال ،ناكب ًا عن طريق اخلرق
واجلدال ،فام املقصود إال هداية العباد واهلل ويل الرشاد)(.((2

ويتوضح اإلسلوب احلواري املرتكز عىل النصوص القرآنية أكثر من خالل النص

اآليت يف خماطبة الوهابية والرد عليهم وكام يأيت:

(إعلم إن من رضوريات الدين واملتفق عليه بني مجيع طبقات املسلمني ،بل من

أعظم أركان أصول الدين إختصاص العبادة باهلل رب العاملني.

فال يستحقها غريه ،وال جيوز إيقاعها لغريه ومن عبد غريه فهو كافر مرشك ،سواء عبد

األصنام ،أو عبد أرشف املالئكة ،أو أفضل األنام ،وهذا ال يرتاب فيه أحد ممن عرف دين
اإلسالم وكيف يرتاب ؟! .وهو يقرأ يف كل يوم عرش مرات :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ

[سورة الفاحتة .]5 :ويقرأ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ..ﭼ [سورة
الكافرون.]2– 1 :

ويقرأ يف سورة يوسف ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ..ﭼ [سورة يوسف:

 .]40ويقرأ فيه ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [سورة الزمر .]14 :وغريها الكثري ال يسع

املجال لرسدها.

ويف آخر احلديث يقول ..إىل غري ذلك من اآليات القرآنية ،واألحاديث املتواترة(.((2

لكن العبادة كام هو ا ُملفرس عىل لسان املفرسين ،وأهل العربية ،وعلامء اإلسالم:

( ((2البالغي :الرد عىل الوهابية ،تح السيد حممد عيل احلكيم نرش مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث عام
 1982بريوت ص.44
( ((2ينظر الكليني :الكايف  57 /1ــ  127كتاب التوحيد.
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غاية اخلضوع ،كالسجود والركوع ووضع اخلد عىل الرتاب والرماد تواضع ًا ،وأشباه

عباد األصنام ألصنامهم ،وأما زيارة القبور والتمسح هبا وتقبيلها
ذلك ،كام يفعله ُّ
والتربك هبا ،فليس يف ذلك يف يشء ،كام هو واضح ،بل ليس فيها يشء من اخلضوع

فض ً
ال عن كوهنا غاية اخلضوع مع إن مطلق اخلضوع -كام عرفت -ليس بعبادة ،وإال

لكان مجيع الناس مرشكني حتى الوهابيني! .فإهنم خيضعون للرؤساء والكرباء بعض

اخلضوع ،وخيضع األبناء لآلباء...

وقال عزمن قائل ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ [سورة اإلرساء.]24 :

أترى اهلل حني أمر باخلضوع للوالدين أمر بعبادهتام أليس هذا خضوع ًا وتواضع ًا)(.((2
اخلامتة

وكم بنا ،نحن املسلمني اليوم إذ نعيش اإلرهاب والقتل والدمار والتهجري وعدم

فهم اآلخر بل هو اإللغاء واإلستباحة والقتل ملجرد اإلنتامء ،من حاجة ُم ّلحة إىل وعي

وإدراك وفهم األسس القرآنية وتعاليم الرشيعة اإلسالمية السمحة ومن مرتكزاهتا
العقالنية :احلوار والوعي وإعامل الفكر إلستيعاب اآلخر دون تغييب أو عدم الفهم

فه ًام كام ً
ال ،فعلينا جماهبة غياب العقل عند اآلخر بالعقالنية والرؤية الفاحصة حتى

نقرتب شيئ ًا فشيئ ًا منه وكام ورد يف احلديث (لكل يشء دعامة ودعامة املؤمن عقله
ِ
عقله تكون عبادته) أي تفهمه ووعيه وإدراكه وجماهبة قوى الكفر والضالل
فبقدر

من التكفرييني والظالميني ،بمبدأ التع ّقل ولغة احلوار وفهم اآلخر حتى نكفكف منها
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ونردها إىل جادة الصواب وهو اإلسالم احلنيف وهو طريق احلق والسامحة وكام قال

سيد الكائنات( :جئتكم بالرشيعة السمحاء) والسامحة نقيض اإللتواء والتعصب
وضيق اإلفق ونقيض املسارعة يف تكفري من خيتلف معنا وبالتايل يؤدي به إىل التفخيخ

والتفجري والتهجري والقتل وسفك الدماء والتمثيل بأخيه املسلم ال ليشء سوى إنه
خيتلف معه يف الرأي.

( ((2البالغي :الرد عىل الوهابية ص.50

الشيخ صاحب حممد حسني نصار

وكم بنا من حاجة إىل أن نشيع يف خطابنا املعارص الذي يعيش مأساة اجلهل املركب

الفادح ،العقالنية واحلوار والتفهم وتوسيع اإلطار الفكري إلستيعاب اآلخر بإدراك

ووعي.

وكم بثقافة العامل اليوم من حاجة ماسة ورضورية إىل ذلك ،فقد دعا علامء ومفكرو

املسلمني إىل التعقل واحلوار وجعلهام األساس يف بناء جمتمع وا ٍع يرفل باخلري واملحبة

والسعادة واأللفة بعيد ًا عن اجلهل واجلهالة فقد كان شيخنا صاحب الذكرى العالمة

البالغي إنموذج ًا إسالمي ًا للحوار احلضاري للعامل امجع بكل دياناته وأطيافه

ومذاهبه بعيد ًا عن التعصب وبخس اآلخر وهتميشه بل وحتى القضاء عليه وإهنائه،
وذلك ما ُأ ِ
صطلح هليه يف له احلداثة و(حوار احلضارات) وكذا (حوار الثقافات).
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ساهم علامء الكالم يف نشأة علم البالغة العربية ،وتعد صحيفة برش بن

املعتمر

(((

(ت210هـ) ،الصحيفة األوىل التي أطلت علينا وهي حتمل بني

طياهتا شيئا من قواعد البالغة ونجد فيها حديث برش عن املعاين وما يناسبها
من األلفاظ فضال عن إشارته اىل اللفظ وما جيب ان يكون عليه من العذوبة
والرشاقة والفخامة ومناسبة الكالم ملن يوجه اليهم من جهة واىل موضوعه من

جهة اخرى او مااطلق عليه البالغيون « مراعاة الكالم ملقتىض احلال « وكل
هذه املسائل هي من حديث البالغة والفصاحة.

الشك يف َّ
أن هناك صلة واضحة بني علم التفسري والبالغة العربية وقد بدأت

هذه الصلة منذ نشأة املحاوالت األوىل لعلم التفسري ،فقد كانت هذه املحاوالت

هي أول مؤلفات اشتملت عىل مالحظات بالغية ذات شأن ،واذكر منها كتاب
جماز القران أليب عبيدة (ت210هـ) وهو من املحاوالت األوىل يف جمال تفسري
القرآن ،فقد اشتمل عىل بعض اآلراء واألفكار البالغية ذات القيمة(((.

((( ظ :نص كالم برش بن املعتمر يف البيان والتبني.63 /1 :
((( ظ :جماز القرآن أليب عبيدة ،فقد ورد فيه كالم هبذا اخلصوص.
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د .حسني لفتة حافظ

لقد وجه الباحثون يف الدراسات النقدية والبالغية واإلعجاز القرآين ّ
جل

اهتاممهم إىل اآلية القرآنية ،وذهب بعض الباحثني اىل عدم تفاوت اسلوب القرآن

فهو عىل حد واحد يف حسن النظم وبديع التأليف ،مهام تنوعت املوضوعات التي
يتناوهلا وانه ال يتفاوت اذا تكرر أسلوبه بتكرار القصة الواحدة عىل خالف كالم

البرش.

لقد أنزل اهلل القرآن الكريم ليكون كتاب هداية وليخرج الناس من الظلامت

اىل النور وأراد اهلل تعاىل ان يكون بلسان عريب قال تعاىل :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ ،ومل يقترص األمر عىل كونه بلسان عريب مبني بل هو يف
قمة الفصاحة والبيان قال تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [سورة الشعراء ،]195 :هلذا

فالقرآن الكريم يمثل أعىل مراتب الفصاحة والبالغة وسنحاول بعد هذه املقدمة

املوجزة ان نفصل الكالم عن االلتفات وموقف السيد عبد األعىل السبزواري

منه وطريقة تناوله هلذا الفن البالغي االسلويب الذي امتاز به القرآن الكريم.

ومن اجلدير بالذكر ان جميء القرآن الكريم كان يف عرص بلغت فيه اللغة العربية

ذروهتا من الرقي واالزدهار لكثرة الشعراء املجيدين فيها واخلطباء واملتكلمني ومع
ذلك فقد كان نزول الكتاب الكريم معجزة اذهلت العرب مجيعا ألهنم وجدوا فيه بيانا

رائعا ماعهدوه يف أساليبهم ونصوصهم االدبية.

فضال عن ان اغلب املفرسين اشاروا اىل مواطن االعجاز يف القران الكريم خاصة

يف مضمون القران وحمتواه والبحث عن االمور الدالة عىل انه من عند اهلل تعاىل((( ،وان

اخللق مجيعا (انسا وجنا) عاجزون عن اإلتيان بمثله او بعرش سور من مثله مفرتيات او

باية بقدر اقرص سورة منه ولو احتشدوا لذلك ،وكان بعضهم لبعض ظهريا.

وقد كان اجلانب البالغي واحدا من الوجوه االعجازية يف القران الكريم وقد

اشار اليه من قبل الرماين يف رسالته املوسومة بـ(النكت يف إعجاز القران) ،فقد
((( ظ :نظرية االعجاز القرآين.78 :
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عرض السيد السبزواري السلوب االلتفاف يف تفسري مواهب الرمحن

ورد عنه قوله« :وجوه اعجاز القران تظهر من سبع جهات :ترك املعارضة مع توفر
الدواعي وشدة احلاجة والتحدي للكافة والرصفة والبالغة واالخبار الصادقة عن

األمور املستقبلية ونقض العادة وقيامه بكل معجزة»(((.

ويعد السيد عبد األعىل السبزواري واحدا من املفرسين الذين اشاروا اىل الناحية

البالغية يف تقرير اعجاز القران الكريم وقد ذكر ذلك يف مواضع من تفسريه(((.

ويبدو ان وجهة نظر السبزواري هذه متأتية من اعتقاده بان مرتبة االعجاز

البالغي يف القرآن الكريم تعد اعىل مراتب البالغة ،فكان اسلوب االلتفات رس ًا من

أرسار بالغة القران الكريم.

مفهوم االلتفات

لغة :االلتفات من الفعل (لفت) وهو بمعنى الليَّ ْ ورصف اليشء عن جهته يقول

صاحب اللسان« :لفت وجهه عن القوم :رصفه وتلفت اىل اليشء والتفت اليه ،رصف

وجهه اليه ،واللفت ّيل اليشء عن جهته»(((.
االلتفات اصطالحا عند البالغيني:

هو االنتقال باالسلوب من صيغة التكلم او اخلطاب او الغيبة اىل صيغة اخرى من

هذه الصيغ ،برشط ان يكون الضمري يف املنتقل اليه عائدا يف االمر نفسه اىل امللتفت عنه

بمعنى ان يعود الضمري الثاين عىل اليشء نفسه الذي عاد اليه الضمري االول(((.

اي ان االلتفات يعنى التعبري عن معنى من املعاين بطريق من الطرق الثالثة :التكلم
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واخلطاب والغيبة ،بعد التعبري عنه بطريق اخر منها(((.

ويعد االلتفات من انواع البديع الذي هو علم من علوم البالغة ،وهو امري

((( ظ :النكت يف اعجاز القرآن (ضمن ثالث رسائل).75 :
((( ظ :مواهب الرمحن.390 /14 ،57 /13 ،167 /2 ،127 /1 :
((( لسان العرب.301 /12 :
((( ظ :الطراز ،131 /2 :ومعجم املصطلحات البالغية وتطورها269 :
((( كتاب الصناعتني.407 :

د .حسني لفتة حافظ

جنودها ،والواسطة يف قالئدها وعقودها وهو فن مالكه الذوق السليم والوجدان

الصادق ،وسمي بذلك ألنه مأخوذ من التفات االنسان عن يمينه وشامله ،فهو يقبل
بوجهه تارة كذا وتارة كذا ،وكذلك يكون هذا النوع من الكالم خاصة ألنه ينتقل فيه

من صيغة اىل صيغة ومن خطاب اىل غيبة ومن غيبة اىل خطاب اىل غري ذلك من انواع

االلتفات.

ويسمى االلتفات ايضا (شجاعة العربية) وإنام سمي بذلك ألن الشجاعة هي

االقدام وذاك ان الرجل الشجاع يركب ماال يستطيعه غريه ،ويتورد ما ال يتورده سواه،

وكذلك هذا االلتفات يف الكالم فان اللغة العربية ختتص به دون غريها من اللغات(((.
ونظرا ملكانة االلتفات عند السيد عبد االعىل السبزواري حاول ان يضع له تعريفا

وذلك يف قوله:

«وهو اسلوب كالمي يظهر غالبا يف كالم العظامء وامللوك عند تكلمهم يف جملس واحد

عن قضايا كثرية ،عىل حسب سعة نفوذ امرهم وسلطاهنم فينتقلون من احلارض اىل املايض
او اىل املستقبل او اىل االمر والنهي وقضايا متعددة ،فهو يدل عىل كثرة نفوذ كالم املتكلم

وسعة مقصده»(.((1

ويتابع السيد قوله« :واحلكمة فيه اثارة العقول اىل ما يتحقق من احلكمة واإلتقان

والتدّ بر ،وبه يتحقق النظم البليغ ،النه نقل الكالم وتغيريه من حالة اىل اخرى فهو من
حماسن الكالم وبدائعه وهيتم األدباء به اهتامما بالغ َا ،كام وقع ذلك يف القرآن الكريم

كثريا»(.((1

فالسيد السبزواري هنا يشري اىل ان أسلوب االلتفات يشمل كثري َا من االرسار

البالغية ،واللطائف االدبية التي هتز العواطف وحترك األحاسيس واملشاعر والسيام
((( ظ :اخلصائص  ،374 /1واملثل السائر  ،2 /3ومعجم املصطلحات البالغية.86 :
( ((1مواهب الرمحن.147 /2 :
( ((1مواهب الرمحن.147 /2 :
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عند االدباء ،اي ان اثارة الظاهرة األسلوبية للقارئ او السامع انام تنبثق عن املفاجأة

التي حيسها من انحراف تلك الظاهرة عن سياقها اللغوي يف بنية النص ،فالسياق
األسلويب -كام حيدده ريفاتري -هو «نموذج لغوي ينكرس بعنرص غري متوقع ،والتضاد
الناجم عن هذا االختالف هو املثري االسلويب وقيمة التضاد األسلوبية تكمن يف نظام

العالقات الذي يقيمه بني العنرصين فلن يكون له تأثري مامل يتداع يف توال لغوي»(.((1
أقسام االلتفات عند السيد عبد األعىل السبزواري:

الشك يف َّ
أن االلتفات كأسلوب بالغي كان معروفا عند العرب يف اجلاهلية،

ولكنه مل يكن يعرف هبذا االسم ،ولعل اول من اطلق عليه هذا االسم االصمعي(،((1
من دون ان يذكر له تعريفا فقد روى العسكري يف قوله «اخربنا ابو حممد ...قال :قال

االصمعي :اتعرف التفاتات جرير؟ .قلت :ال ،فام هي؟ .قال:
اتنسى اذ تواعدنا سليمى

َبع ْو ِد ُبشامة ُسقي ال ُبشام

االتراه مقبال عىل شعره ...ثم التفت اىل البشام فدعا له.
فالتفت اىل احلامم فدعا له(.((1

ولكن االلتفات كاسلوب بياين قد ذكره بعض اللغويني واملفرسين يف كتبهم ،من

غري ان يسموه ،وقد درسوه يف كتبهم من خالل وروده يف القرآن الكريم واالدب

عموما (.((1

والسيد عبد االعىل تأثر باملفرسين الذين سبقوه فضال عن اصحاب كتب املعاين
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والبديع من اهل البالغة ،فهو يتحدث عن انواع االلتفات يف قوله:
«وهو عند اهل املعاين والبديع عىل انواع:

االول :تعقيب الكالم بجملة مستقلة بعدما فرغ املتكلم من املعنى ،تتالقى اجلملة
( ((1ظ :علم األسلوب.193 :
( ((1كتاب الصناعتني ،146 :والبالغة العربية آثارها ومصادرها ومناهجها.32 :
( ((1ظ :م .ن.238 :
( ((1ظ :جماز القرآن ،29- 28 /1 :ومعاين القرآن للفراء.195 /1 :

د .حسني لفتة حافظ

االخرية مع االوىل يف املعنى ،عىل طريق املثل او الدعاء او نحومها ،مثل قوله تعاىل

ﭽﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ وقوله تعاىل ﭽ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ

وهو عىل سبيل الدعاء"(.((1

فالسبزواري هنا يريد القول بان االلتفات يعد اسلوبا بالغيا من اساليب التعبري

البيانية التي متيز هبا القرآن الكريم والتي التكاد ختلو منه سورة من سوره ،السيام
اساليب القول وطرائقه ،اذ ينتقل الكالم من التكلم اىل اخلطاب واىل الغيبة ،ومن
اخلطاب اىل التكلم واىل الغيبة ،ومن الغيبة اىل التكلم واىل اخلطاب.

ومن ثم يتحدث السيد عبد األعىل السبزواري عن النوع الثاين من انواع االلتفات

وذلك يف قوله:

"ان يذكر املتكلم معنى ،فيتوهم ان السامع اعرتض يف قلبه يشء ،فيلتف يف كالمه

ليزيل ماوقع يف قلبه من شك ونحوه ثم يرجع اىل مقصوده ،كام يف قول الشاعر:
فال حرمة يبدو ويف اليأس راحة

وال و ّد ه يصفو لنا فنكارمه

فان يف قوله "فال حرمة يبدو" اهياما بانه يريد هجر املحبوب اياه ،وهو غري الئق

فقال "ويف اليأس راحة" فكان هذا عذرا"(.((1

ولعله هنا يشري اىل التحول من معنى اىل معنى ،اذا انتقل الشاعر من احلديث عن

اهلجر اىل احلديث عن العذر ،اال اننا نالحظ ان هناك اختالفا يف مفهوم االلتفات

عند السيد عبد األعىل وهذا يدلل عىل ان هناك اشرتاك ًا يف املصطلح البالغي الن يف
حديث السبزواري إشارة اىل فن بالغي اخر يسمى االعرتاض(.((1

اال ان الصفة العامة التي يشرتك فيها حديث السيد عن االلتفات هو العدول عن

الكالم اىل غريه.

( ((1مواهب الرمحن.148 /2 :
( ((1مواهب الرمحن.148 /2 :
( ((1ظ :قانون البالغة.76 :
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وفيام ييل اشهر اقسام االلتفات التي اشار اليها السيد عبد األعىل السبزواري يف

تفسريه:

أوال :االلتفات من الغيبة اىل احلضور:

أشار السيد عبد األعىل السبزواري اىل هذا النوع من االلتفات يف أثناء حديثه عن

قوله تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [سورة االنعام.]2 :

اذ علق عليه بقوله "التفات من الغيبة اىل احلضور لتسجيل افعاهلم ،وتشديد

اللوم عليهم ،بعد تذكريهم باخللق والربوبية العظمى التي خص االنسان هبا من بني
احلري هبم االيامن بخالقهم
خملوقاته لبديع صنعه تعاىل فيه ،وكامل عنايته به فكان
ّ

ور بهّ م ،وعدم االمرتاء واملجادلة معه والكفر واجلحود له ،وال عذر هلم يف ذلك،
ومن ذلك يظهر الوجه يف استعامل (ثم) من دون غريه من حروف العطف"(.((1

ويرى صاحب تفسري فتح القدير ّ
ان« :يف معناه قولني :أحدمها :وهو األشهر وبه

قال اجلمهور :أن املراد آدم وأخرجه خمرج اخلطاب للجميع ألهنم ولده ونسله

الثاين :أن يكون املراد مجيع البرش اذ أن النطفة التي خلقوا منها خملوقة من الطني ذكر
اهلل سبحانه خلق آدم وبنيه بعد خلق السموات واألرض إتباعا للعامل األصغر بالعامل
األكرب واملطلوب بذكر هذه األمور دفع كفر الكافرين بالبعث ورد جلحودهم بام هو

مشاهد هلم ال يمرتون فيه قوله :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭼ جاء بكلمة ثم ملا بني

خلقهم وبني موهتم من التفاوت"(.((2
398

ومن اجلدير بالذكر ان التمعن يف قول السيد جيدا ،يكشف عن تأكيده عىل مسالة

مهمة هي مغايرة نسق اللغة املتداول يف األداء بانتقال الكالم من صيغة اىل صيغة،
فاالنتقال احلاصل يف قوله تعاىل كان من خطاب الغيبة اىل خطاب احلضور ،ورأى
السيد ان هذا االسلوب منح النص مجاال ،وقد ذهب الطربي يف تفسريه اىل ان املرية يف

( ((1مواهب الرمحن.22 /13 :
( ((2فتح القدير.143 /2 :

د .حسني لفتة حافظ

كالم العرب هي الشك(.((2

فضال عن هذا حتدث السيد عن االلتفات من الغيبة اىل احلضور عندما فرس قوله

تعاىل ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [سورة االنعام ]6 :قال« :وااللتفات من الغيبة اىل احلضور،
ملا يف مواجهتهم بضعف حاهلم من التبكيت وليتضح مرجع الضمريين»(.((2

نالحظ أن السيد عبد األعىل يركز عىل مسألة املخالفة بني الضامئر ،وهو بذلك

جياري علامء البالغة أمثال الزخمرشي واخلطيب القز ويني الذين عنوا هبذا النوع من

األساليب البالغية(.((2

إذا االلتفات عند السيد يتحقق عندما يتحول التعبري عن املعنى الواحد من نوع

من أنواع الضامئر الثالثة (التكلم ،اخلطاب ،الغيبة) إىل نوع آخر منها ،واألخرى هي

التعبري بأحد هذه األنواع يف مقام يقتيض غريه.

وقد أورد الطربي يف تفسريه عن أيب جعفر« يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد امل ير

هؤالء املكذبون بآيايت اجلاحدون نبوتك كثرة من أهلكت من قبلهم من القرون»(.((2

وعن قوله تعاىل ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ يقول أعطيناهم ما مل نعطكم

قال أبو جعفر :أمطرت فأخرجت هلم األشجار ثامرها وأعطتهم األرض ريع نباهتا.((2()...
ويرى ابن األثري انه البد ان تكون وراء االلتفات فائدة اقتضته وتلك الفائدة ال

يمكن ان حتد أو تضبط إنام هي بحسب موضعها فمثال ال يمكن القول ان االنتقال

من الغيبة اىل اخلطاب تستعمل للتعظيم فالتعظيم يمكن ان يكون كذلك يف االنتقال
( ((2تفسري الطربي.145 /5 :
( ((2مواهب الرمحن.54 /13 :
( ((2يرى صاحب خزانة األدب ان العرب اذا أخربت خربا عن غائب وأدخلت فيه قوال فعلت
ذلك فوجهت اخلرب أحيانا اىل اخلرب عن الغائب وأحيانا اىل اخلطاب فتقول :قلت لعبد اهلل :ما
أكرمه وقلت لعبد اهلل ما اكرمك وخترب عىل وجه اخلطاب له ثم تعود اىل اخلرب عن الغائب وذلك
يف كالمها وأشعارها كثري فايش ،ينظر :خزانة األدب.134 /1 :
( ((2تفسري الطربي.149 /5 :
( ((2تفسري الطربي.149 /5 :
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من اخلطاب إىل الغيبة ولذلك فان «الغرض املوجب الستعامل هذا النوع من الكالم

ال جيري عىل وترية واحدة ،وإنام هو مقصور عىل العناية باملعنى املقصود ،وذلك

املعنى يتشعب شعبا كثرية ال تنحرص ،وإنام يؤتى هبا عىل حسب املوضع الذي ترد

فيه» (.((2

ثانيا :االلتفات من التكلم إىل الغيبة:

أشار السيد عبد األعىل اىل هذا النوع من األلتفات عند حديثه عن قوله تعاىل ﭽ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [سورة االنعام ،]83 :اذ علق عليه بقوله« :تعليق ملا سبق وتثبيت
عز وجل وعلم والظاهر انّه خطاب للرسول بطريق
ملضمونه ،ألنه كان بحكمة منه ّ
االلتفات من التكلم اىل الغيبة ،تطييبا لقلبه ومزيد ال ّلطف والعناية به.((2(»

وقد ذهب ابن كثري يف تفسري هذه اآلية اىل أن معناها «ان ربك حكيم عليم،

أي حكيم يف أقواله وأفعاله عليم أي بمن هيديه ومن يضله وان قامت عليه احلجج

والرباهني»(.((2

الشك يف ان السيد عبد األعىل يشارك العلامء رأهيم يف ان االلتفات يؤدي جمموعة

أغراض منها رفع السآمة من االستمرار عىل ضمري املتكلم او ضمري خماطب فيحدث
االنتقال من اخلطاب اىل الغيبة ،ومن التكلم اىل اخلطاب او الغيبة ،فيحسن االنتقال

من بعضها اىل بعض الن الكالم املتواىل عىل ضمري واحد اليستطاب(.((2
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( ((2املثل السائر.170 /2 :
( ((2املواهب ،72 /14 :ويكاد رأي السيد ان يتوافق مع رأي الطربي يف هذه اآلية املباركة فقد
ذهب الطربي اىل انه سبحانه وتعاىل «يعني ان ربك يا حممد حكيم يف سياسة خلقه وتلقينه أنبياءه
احلجج عىل أممهم املكذبة هبم اجلاحده توحيد رهبم ويف غري ذلك من تدبريه عليم بام يؤول اليه أمر
رسله ...يقول تعاىل ذكره لنبيه  :فاتس يا حممد يف نفسك وقومك املكذبيك واملرشكني بابيك
وخلييل إبراهيم واصرب عىل ما ينوبك» تفسري الطربي.255 /5 :
(((2ظ :تفسري ابن كثري.205 /2 :
( ((2ظ :منهاج البلغاء ورساج األدباء ،348 :والربهان يف علوم القرآن ،314 /3 :والتبيان يف علم
البيان.174 :

د .حسني لفتة حافظ

وقد تنبه السيد عبد األعىل اىل هذه الظاهرة وأضاف إليها أسبابا أخرى تتعلق

بااللتفات اىل النبي األكرم تطييبا لقلبه الرشيف يرى السبزواري أهنا من باب العناية
واللطف اإلهلي.

ثالثا :االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب:

حتدث العلامء السابقون للسيد عبد األعىل عن هذا النوع من االلتفات ورضبوا

له أمثلة كثرية منها قوله تعاىل ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ
[سورة اإلنسان.]22- 21 :
ومل يقل :كان هلم(.((3

وقد جاء هذا النوع من االلتفات يف مواضع كثرية من القرآن وقد تنوعت أغراضه

تنوعا واسعا ،ومن هذه األغراض البالغية التي أشار إليها السيد عبد األعىل يف حديثه

عن قوله تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ اذ قال عنها" :ام هنا منقطعة تفيد
اإلرضاب بمعنى بل ،واحلسبان جمرد الوهم بال تصور خلصوصيات املوضوع حتى
يؤخذ بالراجح منها . ..ويف اآلية التفات من الغيبة اىل خطاب املؤمنني ،بعد ما انزلوا

منزلة الغيبة يف أول الكالم والعدل عنهم يف أثنائه ثم الرجوع إليهم باخلطاب معهم،

وذلك لوجوه بالغية"(.((3

وقد ذكر السيد عبد األعىل السبزواري ان مثل هذا االلتفات يأيت لوجوه متعددة

منها :التخويف والتهديد( ،((3ومنها التوبيخ والتقريع( ،((3ومنها التخفيف من شدة

األمر(.((3

ومن اجلدير بالذكر ان السبزواري كان يؤكد عىل مسالة تعدد معاين االلتفات يف

( ((3ظ :فن البالغة.122 :
( ((3مواهب الرمحن.256 /3 :
( ((3م .ن273 /3 :
( ((3م .ن.333 /4 :
( ((3م .ن .:ص.
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اآليات القرآنية الرشيفة وهو بذلك يريد القولَّ :
إن قوة وفصاحة واتساع معاين القرآن

البالغية من خالل احلديث عن أساليب االلتفات التي اشتمل عليها القرآن الكريم
وهي إشارة ضمنية إىل مسألة اإلعجاز القرآين وان التعبري القرآين عن املعنى بأساليب
متنوعة هو وجه من وجوه اإلعجاز.

فضال عن هذا حتدَّ ث السبزواري عن هذا النوع من االلتفات يف تفسريه قوله تعاىل

ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ فقد علق عليها بقوله« :وذكر سبحانه وتعاىل عامل اإلنسان
ملا ذكرناه او ألنه يضاهي العامل الكياين الكبري وااللتفات اىل خطاب الذين كفروا ولزيادة

التشنيع عليهم والتوبيخ هلم»(.((3

وذهب الطربي اىل ان معنى قوله تعاىل «هو الذي خلقكم من طني ان اهلل الذي خلق

الساموات واألرض واظلم ليلهام وأنارمها ثم كفر به الكافرون و عدلو به من ال ينفعهم
وال يرضهم هو الذي خلقكم اهيا الناس من طني وانام يعني بذلك تعاىل ذكره :ان الناس

ولد َم ْن َخ َل َق ُه من طني فاخرج ذلك خمرج اخلطاب هلم»(.((3

ومن العلامء من ذهب اىل أن «الغرض املوجب الستعامل هذا النوع من الكالم ال

جيري عىل وترية واحدة ،وإنام هو مقصور عىل العناية باملعنى املقصود ،وذلك املعنى

يتشعب شعبا كثرية ال تنحرص ،وإنام يؤتى هبا عىل حسب املوضع الذي ترد فيه»(.((3
رابعا :االلتفات من الغيبة اىل التكلم:

حتدث السيد عبد األعىل السبزواري عن هذا النوع من االلتفات عندما فرس قوله
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تعاىل ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ [سورة االنعام.]99 :

اذ شخص االلتفات احلاصل يف اآلية املباركة يف قوله "التفات من الغيبة اىل

التكلم بنون العظمة إظهارا للمهابة واعتناء بشان املورد ،والفاء للتعقيب ،كام ان
( ((3مواهب الرمحن.15 /13 :
( ((3تفسري الطربي ،145 /5 :وينظر فتح القدير.143 /2 :
( ((3املثل السائر.165 /3 :

د .حسني لفتة حافظ

الباء للسببية"(.((3

جاء يف تفسري الطربي عن أيب عبد اهلل« يقول تعاىل ذكره واهلل الذي له العبادة

خالصة ال رشيك فيها ليشء سواه هو اإلله الذي انزل من السامء ماء ﭽ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠﭼ فأخرجنا باملاء الذي أنزلناه من السامء من غذاء األنعام والبهائم والطري
والوحش وأرزاق بني ادم وأقواهتم ما يتغذون به ويأكلونه فينبتون عليه وينمون ،وإنام

معنى قوله تعاىل فأخرجنا به ما ينبت به كل يشء وينمو عليه ويصلح»(.((3

فااللتفات هنا عند السيد عبد األعىل حيقق فائدة اإلمتاع عند املتلقي وجذب

انتباهه بتلك التحوالت التي حتدث تغيريا يف نسق التعبري ،فضال عام حتدثه كل صورة
من تلك الصور يف موقعها من السياق الذي ترد فيه من إحياءات ودالالت خاصة

كشف عنها النص القرآين.

ومن األمثلة األخرى التي أشار فيها السيد عبد األعىل اىل ظاهرة االلتفات يف النص

القرآين حديثه عن قوله تعاىل ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [سورة

االنعام ،]129 :فقد علق عليها بقوله" :وااللتفات من الغيبة اىل التكلم إللقاء هذه
النبي انّام هو لبعدهم عن تلقي احلقائق"(.((4
احلقيقة اىل ّ

ويرى ابن كثري ان معنى قوله تعاىل« :كام ولينا هؤالء اخلارسين من اإلنس تلك

الطائفة التي أغوهتم من اجلن كذلك نفعل بالظاملني نسلط بعضهم عىل بعض وهنلك

بعظهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء عىل ظلمهم وبغيهم»(.((4

اما اإلمام القرطبي فقد رأى ان املعنى «وكام فعلنا هبؤالء مما وصفته لكم من استمتاع

بعضهم ببعض اجعل بعض الظاملني أولياء بعض ،ثم يتربا بعضهم من بعض غدا ،ومعنى
( ((3مواهب الرمحن.216 /14 :
( ((3تفسري الطربي.221 /13 :
( ((4مواهب الرمحن.390 /14 :
( ((4تفسري ابن كثري.237 /2 :
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"نويل" عىل هذا نجعل وليا»(.((4

الشك يف ان االلتفات يف النص القرآين حيقق فوائد متعددة ،ومن ابرز هذه الفوائد

التي أشار إليها السبزواري هي ظاهرة التنويع يف العبارة القرآنية وهو تنويع فني

الغرض منه إثارة االنتباه عند املتلقيَّ ،
ألن القرآن الكريم يراد منه توعية املتلقي ملا فيه
صالح األمة وهذا التنويع من شأنه ان يبعث النشاط عند املتلقي ويدعوه اىل اإلصغاء

عز وجل.
والتمعن يف كالم اهلل ّ

ومن الباحثني املحدثني من ذهب اىل ان أسلوب االلتفات حيقق غرضا آخر هو

التنبيه عىل الذي تم االلتفات إليه او االلتفات عنه (تقديرا أو حتقريا ،مدحا أو ذما،

ترغيبا أو ترهيبا)(.((4

خامسا :االلتفات من الضمري إىل الظاهر:

جاء حديث السيد عبد األعىل عن هذا النوع من االلتفات أثناء تفسريه لقوله تعاىل

ﭽ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ [سورة البقرة ،]162 :اذ قال عنها
«واملعنى اهنم ماكثون يف اللعنة املوجبة للعذاب وال خيفف عنهم ،لغرض استقراره
عليهم بموهتم عىل الكفر ،فال يرفع عنهم العذاب ،ويف اآلية التفات من الضمري اىل

الظاهر ،للداللة عىل ان اللعنة هي العذاب»(.((4

لقد الحظ السبزواري هنا أن القرآن الكريم استطاع ان يربز املعنى يف معرض

اجلدة واالبتكار فاالنتقال يف عملية االلتفات هي معنى جديد وغريب «يثري إعجاب
404

النفس وتفاجئها باملعاين والدالالت اإلحيائية التخيلية التي ال عهد هلا هبا فتثري دهشتها

واستغراهبا»

(((4

يف هذا االنتقال.

أي ان معيار الغرابة والطرافة يتحقق يف أسلوب االلتفات اذ ان عملية ابراز املعنى

( ((4تفسري القرطبي213 /3 :
( ((4ظ :االلتفات يف سورة اإلرساء.2 :
( ((4مواهب الرمحن.228 /2 :
( ((4األسس النفس ّية ألساليب البالغة العربية.159 :

د .حسني لفتة حافظ

يف معرض اجلدة واالبتكار حتتاج اىل طرائق كثرية وقد الحظ السيد عبد األعىل ان أمثال

تلك الطرائق موجودة يف النص القرآين.

فضال عن هذا ذكر السبزواري هذا النوع من االلتفات عند حديثه عن قوله

تعاىل ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [سورة
البقرة.]253 :

لقد رأى السيد أن يف هذا النص "التفات من اإلضامر اىل اإلظهار ،ألنه تعاىل يف

ّ
وجل
عز
مقام إظهار القدرة األزلية وبيان ان اإلرادة واملشيئة ال يغلبها يشء ،فهو ّ

املهيمن عىل مجيع احلوادث كليتها وجزئيتها ،حيكم ما يريد ويقيض ما يشاء وفق
احلكمة املتعالية فهو االله الذي ال يعجزه يشء ،ولذا اظهر يف مقام اإلضامر ،وعدل

اىل الغيبة"(.((4

لقد رأى السبزواري ان يف االلتفات هنا «تركيز عىل املتلقي يف الدرجة األساسية

الن حماولة إخراجه من سلسلة املعاين املتوالية او اإليقاعات املتواصلة وإحداث

انكسار يقطع هذه السلسلة من املعاين ورصفه عنها بإحداث معنى جديد يف النص
داخل املعنى األول او إحداث انكسار إيقاعي وتركيبي بتدوير املتلقي داخل النص

من الغائب اىل احلارض ومن احلارض اىل الغائب وهكذا»(.((4

ولعل االلتفات الذي أشار إليه السيد حيقق غرض التعظيم للشأن االهلي الذي ال

يعجزه يشء ،فالعدول يف هذا النص حقق غرض التفخيم ،ويف هذا يقول الزخمرشي:

«عدل من املضمر إىل االسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه وملا يف طريقة
االلتفات من مزية البالغة»(.((4

وهلذا كانت تعليقات السيد عبد األعىل تصب يف حماولة الكشف عن أرسار ومجال

( ((4مواهب الرمحن.159 /4 :
( ((4املصطلح النقدي يف كتب االعجاز القرآين حتى هناية القرن السابع اهلجري.59 :
( ((4الكشاف ،429 /1 :وينظر الربهان يف علوم القرآن.328 /3 :
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أسلوب االلتفات يف القرآن الكريم.

سادسا :االلتفات عن احلضور إىل الغيبة:

حتدث السيد عبد األعىل السبزواري عن هذا النوع من االلتفات عند تفسريه لقوله

تعاىل ﭽ ﭞ ﭟ ﭠﭼ [سورة البقرة.]253 :

فقد أورد قوله «فيه التفات عن احلضور إىل الغيبة أيضا ،تعظيام وتفخيام هلذه

الفضيلة السامية ،حيث نسب الرفع اىل اهلل تعاىل»(.((4

ومن اجلدير بالذكر ان املفرسين الذين سبقوا السيد عبد األعىل كانت هلم وقفات

أمام هذا النص الكريم واذكر منهم الطربي الذي رأى ان معنى قوله تعاىل «لو أراد

اهلل ما اقتتل الذين من بعدهم ،يعني :من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فضل بعضهم

عىل بعض ورفع بعضهم درجات وبعد عيسى ابن مريم وقد جاءهم من اآليات بام فيه
مزدجر ملن هداه اهلل ووفقه»(.((5

أما ابن كثري فريى ان معنى ورفع بعضهم درجات «كام ثبت يف حديث اإلرساء

حني رأى النبي األنبياء يف الساموات بحسب تفاوت منازهلم عند اهلل عز وجل»(.((5
أما الثعالبي فقد ذهب اىل أن هذا اللفظ «يراد به نبينا حممد وغريه ممن عظمت

آياته»(.((5

ومن املالحظ ان الكالم يف النص القرآين السابق كان باحلديث عن ضمري احلضور

فانتقل اىل ضمري الغيبة أي أن القارئ أو السامع كان يسمع كالما يتحدث عن الغائب
406

فاذا هو يفاجأ بالكالم عن احلارض وهو ما أشار إليه السيد ألنه الغرض اخلاص
املطلوب من ورائه هو الوعظ واإلرشاد والتعظيم والتفخيم للفضيلة اإلسالمية

فضيلة الرفع.

( ((4مواهب الرمحن.156 /4 :
( ((5مواهب الرمحن.3 /3 :
( ((5تفسري ابن كثري.407 /1 :
( ((5تفسري الثعالبي.198 /1 :

د .حسني لفتة حافظ

ومن الباحثني املحدثني من ذهب إىل أن االلتفات يف البناء النحوي يؤدي معنى

التحول او االنكسار يف نسق املكونات النحوية للتعبري أي أن صورة االلتفات تتحقق-

يف هذا املجال -عند إعادة عنرص من عنارص البناء النحوي عىل نمط خمالف ملا ورد

به أوال يف التعبري نفسه أو السياق ،بحيث يكون املعنى الذي يؤديه التعبري مع هذه

املخالفة (.((5

فضال عن هذا أشار السيد عبد األعىل اىل هذا النوع من االلتفات عند حديثه

عن قوله تعاىل ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ [سورة البقرة.]186 :

إذ قال عنها" :اآلية الرشيفة تشتمل عىل مضمون رفيع بأحسن بيان ،وارق أسلوب

وابلغ خطاب يلقى اىل السامع ،وهو يشعر بالعطف واحلنان واستقرار النفس بان

خالقها قريب منها يسمع دعاء من يدعوه بكل مايدعوه.

االلتفات عن خطاب املؤمنني باحكام الصيام اىل خطاب الرسول وعظمته"(.((5
نالحظ هنا ان السيد عبد األعىل يؤكد عىل االلتفات الذي يوازي العدول يف هذا

النص الرشيف مع فارق يف أداء املعنى او الداللة عىل احلدث اذ ان املعنى مع أوالمها

ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﭼ أما مع الثانية ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻﭼ ومن ثم فان هذه الصيغة والتنويع فيها يشري اىل القدرة عىل
إثارة املعنى واستحضار صورته لدى السامع حتى كأنه يشاهدها(.((5
فوائد االلتفات

حتدث السيد عبد األعىل عن فوائد االلتفات وذكر له فوائد متعددة خلصها يف

قوله:

( ((5اسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية.144 :
( ((5مواهب الرمحن.53 /3 :
( ((5ظ :املثل السائر.169 :
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«ولاللتفات فوائد كثرية ،مستفادة من اجلملة والواقع فيها ،تليق بذلك الكالم

اخلاص وختتلف باختالف املقامات فمنها :رفع ما يشتمل الكالم عىل سوء أدب بالنسبة

اىل املخاطب بااللتفات اىل الغائب»(.((5

ينصب عىل األسلوب القرآين الرفيع الذي يراعي املخاطب،
نالحظ هنا ان التأكيد
ُّ

الن الغرض من وراء هذا األسلوب هو التأثري وتعليم املخاطب فن التخاطب من

خالل التأثر بالكالم القرآين.

فضال عن هذا ذكر السبزواري فائدة أخرى من فوائد االلتفات تتمثل يف قوله:

«ومنها توبيخ احلارض ألنه ابلغ يف االهانة ،فيلتفت اىل اخلطاب»(.((5

معنى هذا ان الغرض الذي يقصده السيد هو التوبيخ كقوله ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [سورة مريم.]89- 88 :

لقد عدلت اآلية الثانية عن الغيبة اىل اخلطاب للداللة عىل ان قائال مثل قوهلم

ينبغي ان يكون موبخا ،وتوبيخ احلارض ابلغ يف االهانة من الغائب.

ومن الفوائد األخرى التي ذكرها السيد عبد األعىل قوله" :االلتفات إىل املايض

إلظهار االستمرار ،أو االلتفات إىل املستقبل للداللة عىل الكثرة والتلبس بالفعل يف كل

وقت"(.((5

تنبه إىل أن االلتفات يؤدي غرض التنويع يف
فاملالحظ هنا ان السبزواري ّ

األسلوب» ألن الكالم إذا نقل من أسلوب إىل أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط
408

السامع وإيقاظا لإلصغاء إليه من إجرائه عىل أسلوب واحد»(.((5

فضال عن هذا ّأكد السبزواري يف حديثه عن فوائد االلتفات عىل فائدة أخرى تتمثل

يف املبالغة وشدة التأكيد وأثره عىل املتلقي جاء هذا يف قوله" :ومنها االلتفات اىل املضارع
( ((5مواهب الرمحن.150 /2 :
( ((5مواهب الرمحن.150 /2 :
( ((5مواهب الرمحن.150 /2 :
( ((5الكشاف.8 /1 :

د .حسني لفتة حافظ

يف مورد املايض ألنه ابلغ وآكد وأعظم وقعا"(.((6

فالسبزواري هنا يريد القول ان القرآن الكريم يأيت بأسلوب االلتفات وهو حيمل

فائدة املبالغة يف التأكيد ،ومن ثم يكون هلا وقعها عىل النفس البرشية.

ومن الفوائد األخرى التي أشار اليها السيد إظهار التفخيم ،وتذكري السامع بام

وقع(.((6

ولعل من ابرز صور هذا النوع من االلتفات قوله تعاىل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭼ ،والغرض منه تعظيم شان املخاطب ،فاحلمد هلل تدل عىل اختصاصه
ربوبيته للجميع،
سبحانه باحلمد ،فإذا انتقل اىل قوله تعاىل ﭽ ﭘ ﭙﭼ دل عىل
ّ
وهلذا قال ﭽ ﭖ ﭗﭼ ومل يقل احلمد لك ،ولفظ العبادة مع اخلطاب ،فقال ﭽ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥﭼ ليناسب تعظيم حال اخلطاب(.((6

إذا السيد عبد األعىل انتبه اىل قضية التنويع يف األسلوب والتي حتصل بفضل

أسلوب االلتفات بأنواعه املختلفة ذلك « الن الكالم اذا نقل من أسلوب اىل أسلوب

كان ذلك حسن نظرية لنشاط السامع وإيقاظا لإلصغاء إليه عىل أسلوب واحد.
اخلامتة

السفر اجلليل (تفسري مواهب الرمحن)
وبعد هذه الرحلة املمتعة واملفيدة مع هذا ِّ

أود أن أشري إىل ابرز النتائج التي توصل إليها البحث وكام ييل:

1.1الحظ الباحث أن ظاهرة االلتفات يف الرتاث البالغي أثارت كثري ًا من اخلالف بني
الفنية.
البالغيني خاصة فيام يتعلق بمفهومها ووظيفتها ّ

2.2كشف البحث عن ّ
أن ظاهرة االلتفات كانت من أكثر الظواهر البالغية إشارة
يف تفسري السيد عبد األعىل السبزواري ،وربام يعود السبب اىل كثرة انتشارها يف

( ((6مواهب الرمحن.150 /2 :
( ((6مواهب الرمحن.150 /2 :
( ((6ظ :الربهان يف علوم القرآن ،326 /3 :وااللتفات يف البالغة العربية.177 :
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القرآن الكريم وتوسعها ،ومع ذلك فإهنا مل تضفر بدراسة مستقلة يف هذا التفسري
اجلليل.

3.3ركز السيد عبد األعىل يف إشارته لفن االلتفات عىل قضية الغرض الذي خيرج إليه
االلتفات يف حماولة منه للوقوف عىل العلة من وراء هذا األسلوب البالغي.

4.4اظهر البحث َّ
أن أسلوب االلتفات هو أحد األلوان البالغية التي يشيع استعامهلا
يف القرآن ،بل لع ّله أكثر هذه األلوان ترددا وأوسعها انتشارا وان هذا األسلوب ال
ينحرص يف التحول من ضمري اىل ضمري بل يشمل كل تغيري يف نسق التعبري ،اي ان
الكالم فيه ينتقل من حالة اىل اخرى.

5.5ظهر ومن خالل البحث ان السيد عبد األعىل مل يقترص احلديث عن االلتفات عنده
عىل االنتقال من ضمري اىل ضمري بل هو كذلك يف األفعال بإحالل احدها (املايض
واملضارع واألمر) حمل اآلخر وقد وردت إشارات كثرية عنده هبذا اخلصوص.

6.6أشار السيد عبد األعىل يف حديثه عن أسلوب االلتفات يف القرآن الكريم اىل مبدأ
الغرابة والطرافة يف االلتفات وحيصل هذا اليشء عند االنتقال يف أسلوب الكالم

من الغائب اىل احلارض او العكس فضال عن هذا وجد السيد اهنا حتصل عن طريق
االلتفاتات اجلديدة واملبتكرة يف آيات القرآن الكريم.
ثبت املصادر
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القرآن الكريم.
1.1أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية ،د .حسن طبل ،دار الفكر العريب ،القاهرة،
 1998-1418م.

2.2األسس النفسية ألساليب البالغة العربية ،د .جميد عبد احلميد ناجي ،املؤسسة
اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،بريوت –لبنان ،ط1984 ،1م.

3.3االلتفات يف البالغة العربية ونامذج من أرسار بالغته يف القرآن الكريم ،د .طاهر

د .حسني لفتة حافظ

عبد الرمحن قحطان ،جملة الدراسات االجتامعية ،العدد التاسع عرش ،يناير –

يونيو2005 ،م.

4.4الربهان يف علوم القرآن ،اإلمام بدرالدين حممد بن عبداهلل الزركيش (ت792هـ)،
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،منشورات املكتبة العرصية ،صيدا –بريوت،

1972م.

5.5البيان والتبيني ،اليب عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ (ت 255هـ) حتقيق :عبد السالم
حممد هارون ،مكتبة اخلانجي للطباعة والنرش ،املؤسسة السعودية بمرص ،ط،5

1985م.

6.6تفسري القرآن العظيم ،البن كثري القريش الدمشقي (ت774هـ) حتقيق :جلنة من
األساتذة املختصني ،دار اخلري ،بريوت ،ط1993 ،2م.

7.7جامع البيان يف تأويل آي القرآن ،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي (ت 310هـ)،

ضبط وتوثيق وختريج :حممد محيد اهلل وآخرون ،دمشق -سوريا1384 ،هـ–

1964م.

8.8اجلامع ألحكام القرآن .أليب عبد اهلل حممد بن امحد األنصاري القرطبي(671هـ)،
حتقيق :مصطفى السقا ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.1967 ،

9.9خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادي (1093هـ)
املطبعة السلفية ،القاهرة1347 ،هـ.

1010علم األسلوب ،د .صالح فضل ،منشورات دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت –لبنان،
1985م.

1111فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري ،حممد بن عىل
الشوكاين ،القاهرة.

1212فن البالغة ،عبد القادر حسني ،مرص( ،د .ت).

1313قانون البالغة أليب طاهر حممد بن حيدر ،حتقيق :د .حمسن غياض ،بريوت –لبنان،
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مؤسسة الرسالة1983 ،م.

1414كتاب الصناعتني (الكتابة والشعر) ،اليب هالل احلسن بن عبداهلل العسكري (ت
395هـ) حتقيق :الدكتور مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية ،بريوت –لبنان ،ط،2
1989م.

1515الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون االقاويل يف وجوه التأويل ،اإلمام
جار اهلل حممود بن عمرو الزخمرشي (ت 538هـ) نرش دار البالغة –قم ،ط ،1

1413هـ.

1616لسان العرب ،مجال الدين ابن منظور (ت711هـ) ،حتقيق :أمني حممد عبد
الوهاب ،وحممد صادق العبيدي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت -لبنان ،ط،3

(د .ت).

1717املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،أليب الفتح ضياء الدين بن حممد بن حممد
بن عبد الكريم املعروف بـ (ابن األثري املوصيل) (ت637هـ) ،حتقيق :حممد حمي
الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا –بريوت1999 ،م.

1818جماز القرآن ،أبو عبيدة ،معمر بن املثنى(210هـ) ،حتقيق :د .حممد فؤاد سزكني،
مطبعة اخلانجي ،مرص ،ط1970 ،2م.

1919املصطلح النقدي يف كتب اإلعجاز القرآين حتى هناية القرن السابع اهلجري،
إبراهيم حممد حممود احلمداين ،رسالة دكتوراه ،كلية الرتبية ،جامعة املوصل،
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1999م.

2020معاين القرآن ،أليب زكريا حييى بن زياد الفراء(ت207هـ) ،حتقيق :امحد يوسف
نجايت وحممد عيل النجار ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،ط 1980 ،2م.

2121معجم املصطلحات البالغية ،د .بدوي طبانة ،ط ،1دار املنارة ،جدة1988 ،م.

2222مواهب الرمحن يف تفسري القرآن ،السيد عبد األعىل السبزواري ،مؤسسة املنار،
ط ،3إيران1418 ،هـ.

املقدّ مة:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

هدى ونور ًا للعاملني ،والصالة والسالم عىل
احلمد هلل الذي أنزل الكتاب
ً

الطيبني ،واللعن عىل أعدائهم أمجعني ،إىل
رسوله ّ
حممد األمني ،وعىل أهل بيته ّ
يوم الدين.

وبعد ،فقد و ّفق اهلل سبحانه وتعاىل كاتب هذه السطور لتحقيق (أرجوزة

الغراء،
يف نظم أسامء السور القرآنية) يف العدد السادس عرش من جم ّلة املصباح ّ

أضع
وقد القت إعجاب ًا من أهل العلم والفضل ،لظرافة موضوعها وها أنا ذا
ُ
َ
بني يدي القارئ الكريم هذه الرسالة حم ّقق ًة ،راجي ًا من اهلل َّ
القبول،
جل وعال
الكالم عن ترمجة الناظم أو ً
ال ،وهذه الرسالة ثاني ًا.
وإليك
ُ
ّأو ً
ال :ترمجة الناظم
اسمه ونسبه:

احلجة ،الشيخ عيل ابن الشيخ أمحد ابن الشيخ
هو العلاَّ مة الفقيه ،املجتهد ّ

اجلبار ،القطيفي البحراين.
حسني بن أمحد بن عيل آل عبد ّ

علمية برز منها علامء وفضالء وشعراء ،كان هلم األثر
ولد املرتجم يف أرسة
ّ
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البعيد ،تشهد بذلك كتب الرجال والرتاجم ،وقد انتقلت هذه األرسة من البحرين،

وسكنوا بالد القطيف قدي ًام.

اجلبار بيت يف القطيف عظيم ،خرج منهم
قال صاحب أنوار البدرين( :آل عبد ّ

علامء فضالء كثريون ،أصحاب مص ّنفات وفتاوى ،وأصهلم من البحرين ،من قرية

(سار) ،وسكنوا بالد القطيف قدي ًام((().

مل تذكر سنة مولده يف مصادر ترمجته ،إال ّ
أن سبطه العالمة املح ّقق الشيخ عبد اهلل

تقريبي ،ال يوصلنا إىل
ابن الشيخ عيل اخلنيزي يقول( :وقد هنتدي لسنة ميالده عىل نح ٍو
ّ

فمعارص ُه املذكور ـ العلاَّ مة مؤ ّلف األنوار ـ أشار إىل ّ
أن وفاته يف هذا العام
قاطع القول،
ُ

فنقرب ميالده بحوايل عام 1200ﻫ)(((.
[يعني سنة 1287ﻫ]( ،وقد ناف عىل الثامنني)ّ ،
مكانته عند األعالم:

لقد أشاد بذكره ُّ
وأهم من ترجم له العالمة الشيخ عيل
كل من ترجم للمص ّنف،
ّ

بن الشيخ حسن البالدي البحراين (1340- 1274ﻫ) يف أثره النفيس (أنوار البدرين)

حيث يقول( :العامل العامل األجمد ،الشيخ عيل ابن الشيخ أمحد ابن الشيخ حسني آل
اجلبار ،كان رمحه اهلل تعاىل عامل ًا فاض ً
ال ،حكي ًام فيلسوف ًا ،شاعر ًا أدبي ًاُ ،ح َف َظ ًة ،حم ّقق ًا
عبد ّ

متتبع ًا .
ّ

حممد  ،وكان َج ّيد الشعر،
له ديوان شعر كبري يف مراثي احلسني ومدائح آل ّ

وله مناظيم كثرية يف األصول اخلمسة ،له منظومة كبرية يف التوحيد ر ّد فيها عىل بعض

متوسطة أيض ًا ،وله ثالثة
معارصيه ،وله منظومة ثانية يف التوحيد واألصول اخلمسة
ّ
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جيدة أيض ًا،
وبعض أحكام القراءة والتجويد ،وله رسالة يف األصول اخلمسة مبسوطة ّ

وله ثانية أيض ًا ،وله ثالثة خمترصة ،وله رابعة خمترصة ،وله رسالة خمترصة يف حتقيق ﭽﭡ

ﭢ ﭣﭼ ،وله رسالة يف عدم وجوب كون أجداد املعصوم أل ّمه مسلمني ،وله
((( أنوار البدرين .161 :1
((( ثمرات لب األلباب يف إبطال ُش َبه أهل الكتاب( 17 :املقدمة).

حتقيق :حممد حسني النجفي

لب األلباب يف الرد عىل
منسك خمترص ،وله كتاب الرد عىل النصارى ،سماّ ُه (ثمرات ّ

أهل الكتاب).

جيدة ،وأكثر هذه
وله كتاب خمترص معاين األخبار للصدوق ،وله فيه تنبيهات ّ

وكثري منها ّ
بخطه ،رمحه اهلل تعاىل.
املناظيم والرسائل وكتاب الر ّد عىل النصارى عندنا،
ٌ

وله حوايش كثرية عىل كثري من كتب األصحاب الفقهية وغريها ،بل ق َّلام رأيت

كتاب ًا من كتبه أو رسال ًة لألصحاب ممّا دخل يف ملكه ،إلاَّ وعليه حوايش وحتقيقات،
ور ّد ًا واختيارات)(((.

األمهية والفوائد.
تعرض إىل ذكر أشعاره ،والتز ْمنا بنقل متام الرتمجة ملا فيها من
ّ
ّ
ثم ّ

وقال العالمة الشيخ آقا بزرك الطهراين بعد رسد بعض ما نقلناه من أنوار

ّ
وخطه ونسبه ،بعضها يف سنة 1231ﻫ ،وعندي
(ورأيت مجلة من مت ّلكاته
البدرين:
ُ

رسالة يف رشح احلديث( :من عرف نفسه فقد عرف ربه) فرغ منها [سنة] 1263ﻫ،

كتبها عن ّ
خطه يف [سنة] 1350ﻫ((().
زعامته:

قال سبطه العلاّ مة الشيخ عبد اهلل اخلنيزي حفظه اهلل:

(وهو -املرتجم عليه الرضوان -ممّن تنطبق عليه لفظة (زعيم) بكل معناها ،فقد

كان عالم ًا كبري ًا ،وشاعر ًا جميد ًا ،وزعي ًام خالد ًا ،نافذ القول ،وقد ثبتت له الوسادة،

دينية
روحية ،نفذت حتى عىل زعامء البالد السياسينّ
ّ
فكان مطاع األمر ،يتم ّتع بسلطة ّ
آنذاك...

وليس ّ
أدل عىل ذلك ،من ّ
أن الزعيم السيايس الكبري يف عرصه املرحوم مهدي بن

الرسمي-
ملقر عمله
أمحد بن نرص اهلل أبو السعود ،كان يف صباح كل يوم -عندما يذهب ّ
ّ

يمر بدار الشيخ املقدّ س ،ويقف ُقباله رشفة غرفة جيلس فيها الشيخ ،ليس ّلم عليه،
ّ
((( أنوار البدرين .167 :2
((( الكرام الربرة ،القسم الثالث ،37 :راجع :األعالم للزركيل  ،260 :4مستدركات أعيان الشيعة
193 :10؛ معجم طبقات املتكلمني 92 :5؛ معجم املؤلفني 4 :7؛ موسوعة طبقات الفقهاء
 387 :13برقم.4188 :
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حتياته ،فيذهب
حتية االحرتام والتبجيل ،وير ّد عليه الشيخ سالمه ،ويبادلة ّ
ويؤ ّدي إليه ّ

مطمئن البال ،قد غمره البرش واحلبور.
لعمله
ّ
شعره:

جيد رائع ،وممّا امتاز به شعره -مضاف ًا إىل متانته ورصانته-
وله شعر كثري ،أكثر ّ

ينم عىل اطالعه الواسع
هو استخدامه بعض املصطلحات العلمية يف أشعاره ،ممّا ّ
وبراعته يف كثري من العلوم والفنون.

ثم ّ
إن أغلب شعره يف الوعظ واإلرشاد ،ومديح أهل البيت.
ّ

ومن شعره يف املوعظة:
ٍ
َ
بوعظ
اخل ِط ْي ُب
َي ْصدَ ُع
َو َل َك ْم

َو ُين ِ
َادي:

إىل

يحَ َْس ُب َ
ون

يم
الس ِل َ
َّ

َف ِل َه َذ ْين

َج ْه َر ًة

َدا ٍع

إىل

اهلل

َ
واحل َّي

لب ًا

َه َل َك

اس
ال َّن ُ

يصي ُخ استِماَ َعا
الص ْخ َر َل ْو
َي ْصدَ ُع
َّ
ْ
َولاَ
ِ
اعا
َي َرى
أج ْي ُبوا
أ ْت َب َ
َس َوائِماَ ً
ورعاعا
َو َكا ُنوا
َو َس ِل ْيماَ ً

وا ُمل ْق َتدَ ى

اعا
أ ْت َب َ

مؤ ّلفاته:

تعرض لذكرها مرتمجوه ،وأورد بعضها
لقد خ ّلف املؤ ّلف الناظم تراث ًا ملحوظ ًاّ ،
العلاّ مة الطهراين يف سفره اخلالد (الذريعة).
وقبل رسد أسامء مص ّنفاته جتدر اإلشارة إىل مالحظات:

أو ً
علمية ،و ّ
الّ :
إن
إن أغلب مص ّنفات العالمة الناظم هي رسائل وفوائد وأراجيز
ّ
ّ
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أغلب ما د ّبجته يراعته الكريمة يف جمال العقيدة والكالم ،وأصول الدين.

لب األلباب يف إبطال شبه أهل
ثاني ًا :مل يطبع من مؤ ّلفاته سوى كتاب (ثمرات ّ

سمي بكتاب (الفوائد) ،وأورد العالمة العمران بعض أراجيزه ورسائله
الكتاب) ،وآخر ّ

يف موسوعته الرائدة (األزهار األرجية) ،كام سوف جتيء اإلشارة إليه.

طبعت أيض ًا بعض رسائله وأراجيزه يف كتاب (الفرائد) اآلنف الذكر ،ممّا
ثالث ًا:
ْ
العلمية ،وليس عنوان ًا مستق ً
ال.
نحتمل أ َّنه جمموع رسائله وأراجيزه
ّ

حتقيق :حممد حسني النجفي

وإليك أسامء مص ّنفاته:

لب األلباب يف إبطال شبه أهل الكتاب ،وهو يف الر ّد عىل النصارى ،طبع
1.1ثمرات ّ
بتحقيق سبطه العالمة الفاضل الشيخ عبد اهلل اخلنيزي دامت فضائله وفواضله.

2.2منظومة كبرية يف التوحيد وأصول الدين تقع يف  134بيت ًا ،انتهى من نظمها يف 28
األرجية)
ربيع اآلخر 1252هـ ق ،أوردها العالمة الشيخ آل عمران يف (األزهار ّ

كاملة(((.

مزجي له ،أوردها العالمة
3.3منظومة يف أصول الدين ،عدد أبياهتا  44بيت ًا ،مع رشح
ّ
العمران يف أزهاره أيض ًا نظ ًام ورشح ًا ،وطبعت يف كتاب الفوائد للناظم(((.

4.4منظومتان خمترصتان يف أصول الدين أيض ًا ،كام نقله صاحب (أنوار البدرين)(((.
مفص ً
ال.
5.5منظومة يف تعداد سور القرآن املجيد ،يأيت الكالم عنها ّ

6.6رسالة يف األصول اخلمسة ،أوردها الشيخ العمران يف موسوعته أيض ًا ،وطبعت يف
كتاب (الفوائد) للناظم(((.

7.7ثالث رسائل أخرى يف أصول الدين ،غري األوىل ،ذكرها صاحب أنوار البدرين(((.
8.8رسالة دقيقة يف حتقيق ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ(. ((1

9.9رسالة يف عدم وجوب كون أجداد املعصوم أل ّمه مسلمني.
1010منسك صغري.

1111معاين األخبار للشيخ الصدوق ،قال عنه صاحب أنوار البدرين( :فيه تنبيهات
((( الذريعة 2337 /469 :1؛ أنوار البدرين 167 :2؛ األزهار األرجية  .484 :6ثمرات لب األلباب:
.25
((( ثمرات لب األلباب26 :؛ أنوار البدرين 167 :2؛ األزهار األرجية 478 :6؛ الفوائد.17 :
((( أنوار البدرين .167 :2
((( األزهار األرجية 482 :6؛ الفوائد.33 :
وردت رسالة مبسوطة يف األصول اخلمسة يف آخر كتاب الفوائد،
((( أنوار البدرين 167 :2؛ وقد
ْ
ص.351
ّ
((وإن اهلل يشء ال
( ((1أنوار البدرين 167 :2؛ وقد وردت فائدة يف كتاب (الفوائد) بعنوان:
كاألشياء)) حيتمل قو ّي ًا ا تحّ ادمها ،فالحظ كتاب الفوائد.121 :
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جيدة)(.((1
ّ

1212رشح حديث( :من عرف نفسه فقد عرف ر ّبه )...طبع يف كتاب (الفوائد) للمؤ ّلف
أيض ًا(.((1

قال العالمة البالدي( :وله حوايش كثرية عىل كثري من كتب األصحاب الفقهية

وغريها ،بل ق ّلام رأيت كتاب ًا أو رسالة لألصحاب ممّا دخل يف ملكه اال وعليه حوايش
وحتقيقات ،ور ّد ًا واختيارات)(.((1
اسمها:

ثاني ًا :هذه الرسالة:

ذكرها صاحب أنوار البدرين بعنوان( :منظومة يف تعداد سور القرآن املجيد ،وبعض

أحكام التجويد)؛ بينام اكتفى صاحب األزهار األرجية بقوله( :أرجوزة يف عدد سور

القرآن).

نرجح قول صاحب األنوار؛ إذ ّ
إن أغلب مص ّنفات الناظم العالمة كانت
ُ
ونحن ّ
حتت يده ّ
بخطه؛ واستناد ًا إىل ذلك ذكرها يف ترمجته من األنوار.
عدد أبيات هذه األرجوزة  51بيت ًا.

نسخها:

هلذه الرسالة حسبام نعلم ثالث خمطوطات:

األوىل :بخط املؤ ّلف كانت يف حيازة العالمة البالدي صاحب أنوار البدرين.

الثانية :نسخة أخرى يف مكتبة العالمة العمران صاحب األزهار األرجية ،اعتامد ًا
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عليها أوردها متام ًا يف موسوعته.

الثالثة :وهي النسخة التي اعتمدنا عليها يف حتقيقنا هلذه الرسالة ،وهي موجودة

العوامي حفظه اهلل ،بعثها لنا األخ
يف متحف القطيف احلضاري لصاحبه السيد حسني
ّ
تفرد بذكرها معارصه العالمة البالدي يف أنوار البدرين .167 :2
( ((1هذه الرسائل الثالث األخرية ّ
( ((1الذريعة 737 /209- 208 :13؛ طبع يف كتاب الفوائد ،ص.181
( ((1أنوار البدرين .167 :2

حتقيق :حممد حسني النجفي

العزيز املفضال األستاذ عبد العزيز آل عبد العال ،كان اهلل له يف مجيع األحوال ،وو ّفقه

لصالح األعامل.

أ ّما مواصفات النسخة ،فالرسالة تقع يف جمموعة تشتمل عىل عدّ ة رسائل ك ّلها من

حممد عيل بن مسعود اجليش،
مؤ ّلفات العالمة الناظم عدا واحدة ،استنسخها الشيخ ّ

والرسائل هي كالتايل:

1.1رشح منظومة يف األصول اخلمسة ،كتبت يف  26ذي القعدة احلرام سنة ،1262
واستنسخها اجليش يف الثاين من شهر صفر سنة 1262هـ.

2.2أرجوزة يف األصول اخلمسة ،كتب يف هنايتها( :متت األرجوزة يف  28ربيع اآلخر سنة
1252هـ.

3.3الفرق بني نسبة العلم إىل واجب الوجود تعاىل شأنه وبني ممكن الوجود ،اس ُتنسخت يف
 19ربيع األول سنة 1263هـ.

4.4حتقيق( :من عرف نفسه فقد عرف ر ّبه) اس ُتنسخت يف  27ربيع األول سنة 1263هـ.

اجلبار للسيد كاظم الرشتي سنة سفره إىل العراق وهي
5.5كتاب كتبه الشيخ عيل آل عبد ّ
األول من ربيع األول سنة 1265هـ.
سنة 1259هـ ،تاريخ النسخّ :

مؤرخة.
6.6نظم سور القرآن ،وهي غري ّ

7.7مسألة املظامل التي يأخذها الظامل ،للشيخ سليامن ابن املقدس الشيخ أمحد آل عبد
مؤرخة.
اجلبار ،غري ّ

ومن حماسن النسخة ممّا يزيد يف نفاستها أنهّ ا كتبت يف حياة الشيخ حيث كتب

عليها( :وله نظم سور القرآن ،زاده اهلل رفع ًة وامتنان [كذا ،والصواب :امتنان ًا]).

وعليها حوايش ومن املظنون جدّ ًا أنهّ ا بخط املؤ ّلف.
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عملنا يف التحقيق:

اعتمدنا يف حتقيق األرجوزة عىل

مطبوعة (األزهار األرجية) ورمزنا إليها
(ط) ،واملخطوطة اآلنفة الذكر ،ورمزنا

[أحكام البسملة]
ِ (((
ُ ( .4ين َِّجنَا) [ ]114فيِ ِّ
الس َور
الذك ِْر عَدُّ ُّ
ِ
الهاَ ،كماَ فيِ اخلَبرَ ِ .(( (((5
أو َ
َب ْسم ْل بِ ْ

إليها (خ).

وجعلنا العناوين بني املعقوفني

لتسهيل القراءة ،ور ّقام كل بيت من
األرجوزة وضبطنا األبيات ضبط ًا تام ًا،

وخرجنا كل ما استلزم خترجيه.
ّ

( ،)114وهو عدد السور.
((( يف هامش (خ)( :الصحيح عن النبي.)

((( كام يف صحيحة ابن ايب أذينة(( :فلماّ فرغ

بسم اهلل الرمحن الرحيم

سم
من التكبري واالفتتاح ،أوحى اهلل إليه ّ
باسمي؛ فمن أجل ذلك جعل (بسم اهلل

[املقدّ مة]
ِ
ِ (((
اس ِم اهللِ ط ْب َق اخلَبرَ
 .1أ ْبدَ أ بِ ْ

الرمحن الرحيم) يف أول السورة ،ثم أوحى

ُم َص ّل َي ًا َعلىَ ال َب ِشيرْ ِ ا ُملن ِْذ ِر

اهلل إليه أن امح��دين ،فلماّ ق��ال( :احلمد هلل
رب العاملني) ،قال النبي يف نفسه شكر ًا،

(((

فسم باسمي ،فمن أج��ل ذل��ك جعل يف
ِّ
احلمد (الرمحن الرحيم) مرتني))( .الكايف

ِِ
أه ِل اهلُدَ ى ِّ
والذك ِْر
َ .2وآله ْ

أعْدَ ْدتهُ ُ ْم ُذ ْخ َر ًا لِ َي ْو ِم َحشرْ ِ ْي
َ .3و َب ْعدُ َ ،فال ُق ْر ُ
آن َخيرْ ُم ْع ِج ِز
اخترَ ُت عَدَّ ه بِ َل ْف ٍ
ظ ُم ْو َجز
ُ
َف ْ ْ
420

((( أي :ع��دد ((ي��ن��ج��ن��ا)) بحساب اجلمل

((( كام روا ُه الشيخ الصدوق عن اإلم��ام أمري
ٍ
حديث قالّ :
((إن اهلل يقول:
املؤمنني يف
ترضع إليه،
أنا ُّ
أحق من ُسئل ،وأوىل من ّ
فقولوا عند افتتاح كل ٍ
أمر صغري وعظيم:
بسم اهلل ال��رمح��ن ال��رح��ي��م)) .وأح��ادي��ث
أخرى ،راجع :وسائل الشيعة ،169 :7
باب استحباب االبتداء بالبسملة.
((( هامش (خ) ...( :ذخر ًا ونعم الذخر).

فأوحى اهلل عز وجل إليه :قطعت محدي

 ،485 :3احلديث.)1
ٍ
وأخراج الدارقطني بسند صحيح عن أمري

املؤمنني عيل(( :أنّ��ه سئل عن السبع
املثاين فقال( :احلمد هلل رب العاملني) فقيل

ست آيات؟ .فقال( :بسم اهلل
له :إنّام هي ّ
الرمحن الرحيم) آية)) (االتقان ،136 :1

النوع  ،27- 22سنن البيهقي ،45 :2
باب الدليل عىل ّ
أن البسملة آية تا ّمة ،البيان
للسيد اخلوئي.)442 ،

حتقيق :حممد حسني النجفي

ِ
و(الكس ِائي)(((( َع ِ
ِ ٍ (((
اص ْم)
َو(ا ْب ُن كَثيرْ )
َ
ِ (((
َقدْ َب ْس َم ُلوا لهَ َاَ ،و َه َذا الز ْم
(((

 .6إلاّ ( َب َرا َءة) بِإجمْ َا ٍع َوف

ٍ َ (((1 ((1( ِ ً ْ َ ((1
قط َعا تَف
ُس ْو َر ِة (ن َْمل) ثن َّها

((( هو عبد اهلل بن كثري ال���داري املكي ،أبو
معبد :أح��د ال��ق��راء السبعة ،ك��ان قايض
اجل�ماع��ة بمكّة ،كانت حرفته العطارة،
ويسمون العطار( :داري ًا) فعرف بالداري،
ّ
وهو فاريس األصل ،مولده ووفاته بمكة.
(األعالم للزركيل .)115 :4
((( هو عيل بن محزة بن عبد اهلل األسدي بالوالء،
الكويف ،أبو احلسن الكسائي :إمام يف اللغة
والنحو والقراءة ،من أهل الكوفة ،ولد يف
إحدى قراها ،وتع ّلم هبا ،وقرأ النحو بعد
الكرب ،وتنقل يف البادية ،وسكن بغداد،
وتوفيّ بالري عن سبعني عام ًا( .األعالم :4
.)283
((( هو عاصم بن أيب النجود هبدلة الكويف،
األسدي بالوالء ،تابعي من أهل الكوفة،
ووفاته هبا ،كان ثقة يف القراءات ،صدوق ًا يف
احلديث( .األعالم .)248 :3
((( قال السيد اخلوئي(( :اتّفقت الشيعة
أن البسملة آية من ّ
اإلمامية عىل ّ
كل سورة،
ب��رأت هبا ،وذه��ب إليه ابن عباس ،وابن
امل��ب��ارك ،وأه��ل مكة كابن كثري ،وأه��ل
الكوفة كعاصم والكسائي ،وغريمها و.))..
(البيان.)441- 440 :
(( ((1خ)ً :
(أوال ووسط ًا؛ ألنهّ ام آيتان منها).
ِ
( ((1يف (خ)( :ويف) بدل (تف).
( ((1وهو قوله تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

َ .7ما َي ْبت َِدي ال َق ِ
اري ُي َع ّو ْذ ّأوال

َو َل ْو َق َرا ُم َع ّو َذ ًا ُم َب ْس ِمال
ُ .8ث ّم َبدَ ا َل ُه َفك َ
َان َقاطِ َعا
ِ (((1
َو َعا َد َب ْعدُ َف ْل ُي َع ّو ْذ َسام َعا
ِ ِ
(((1
ب
َ .9وال ُي َب ْسم ْل َثان َي ًا َكماَ َو َج ْ
ِ ِ
ِ
ب
الس ْو َرة ،لك ْن ُي ْست ََح ْ
فيِ ّأول ُّ
 .10وك ُُّل أم ٍر فيِ احل ِدي ِ
ث ُي ْبتَدَ ا
َ ْ
َ
ْ
(((1
َف َب ْس ِم َل ْن َك َفى بهِ َ َذا ُم ْقتَدَ ى
[أسامء سور القرآن]

حل ْمدُ ) (ّ ((1أو ًال أ َما َم (ال َب َق َرةْ)
َ .11و(ا َ
ان)(النِّساء) ِ
َو ُ
(آل ِع ْم َر ُ
اخليرَ َ ْة
َ
( .12م ِائدَ ةُ)(األ ْنعا ِم) و(األ ْعر ِ
اف)
َ َ
َ
َ
(أ ْن َفالهُ م) (براءةُ) ائْتِ ِ
الف
ُْ ََ َ
ِ
سف) َو َي ْت ُلو
)(هو ُد)( ُي ْو ٌ
ُ ( .13يون ُس ُ
ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [سورة النمل.]30 :

( ((1كام روى العيايش يف تفسريه عن احللبي:
((ع��ن أيب عبد اهلل [الصادق ،]قال:

التعوذ من الشيطان عند كل
سألته عن
ّ

فتعوذ باهلل
سورة نفتحها؟ .قال(( :نعم،
ّ
من الشيطان الرجيم))( .تفسري العيايش :2

.68- 270
( ((1يف هامش (خ)ّ :
(ألن البسملة أول السورة
جزء منها).
األول من األرجوزة.
( ((1راجع هامش البيت ّ
( ((1يف (ط)( :فاحلمد).
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اهيم) ِ
ِ
(ح ْج ٌر) (ن َْح ُل)
(رعْدٌ ) َو(إ ْب َر ْ ُ
َ

(س ْب َح َ
ان َم ْن أسرْ َ ى)
ُ .14
( َطه) إ َما ُم األنْبِ َيا ُء األك َْر ْم
(((1
(ح ّج) ك ُّل (ا ُمل ْؤ ِمنِينْ َ )(ن ُْو ُر)
َ .15و َ
(((1

( ُف ْر َق ُ
ان) ك ُِّل ُّ
(الش َع َرا) َم ْس ُط ْو ُر
( .16ونَح ِل ِهم) فيِ ِ
(ق َص ٍ
ص) َب َي ُ
ان
َ ْ ْ

(رومهم) ( ُل ْقماَ ُن)
َو( َعنْ َك ُب ُ
وت) ُ
َ .17و(س ْجدَ ةٌ) َو ِ
اب)
(أح َز ُ
اج َب ٌة ْ
َ
ِ
اب
(س َبا) َو( َفاط ٍر) إ ْع َج ُ
َوفيِ ْ َ
( .18يس) ِح ْف ُظ (الصا َفات)(ص[ص ِ
اد])
َ
َّ
َ
(زم ٍر) و( َغافِ ٍر) جو ِ
ِ
اد
َ َ
م ْن ُ َ َ
( .19حم َس ْجدَ ٍة) َو( َعينْ ٌ ِسينْ ُ
(ز ْخ ُر ٌ
َق ٌ
ف) بهِ َا ُمبِينْ ُ
اف) َو ُ
ُ .20ث َّم ( ُد َخ ٌ
اف)
)(جاثِ َي
ة)(أح َق ُ
ْ
ان َ
اف]
ات) (ق[ َق ُ
(ح َج َر ٌ
(محُ َ ّمدٌ )(ا ْفت ٌَح)(ُ ((1
 .21والسبع ِمن ( َغافِ ِر) لألح َق ِ
اف
ْ
َ َّ ْ ُ
ِديباج ُقر ٍ
ِ (((2
آن َعلىَ ائْتِالف
َْ ُ ْ
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( ((1أي :سورة اإلرساء ،أو سورة بني إرسائيل.
( ((1يف (ط)( :حج بمن هم مؤمنون نور).
( ((1يف (ط)( :افتح) بدل( :افتح).
( ((2يف هامش (خ)( :وهي احلواميم ،كام روي:
احلواميم ديباج القرآن).
أق����ول :ك�ما روي ع��ن رس���ول اهلل:
(احلواميم ديباج القرآن) وروي أيض ًا عن
ايب عبد اهلل ق��ال( :احلواميم رياحني

ِ
ور) َو(الن َّْج ُم)(ا ْل َق َم ْر)
َ .22و( َذ ِار َيات)(ال ُّط ُ
(الرحمْ َ ُن) ن ُْو َر ًا َف َز َه ْر
ْأو َجدَ ُه َّ
( .23و ِاقع ُة) (احل ِديدُ ) و(ا ُملج ِ
اد َل ْة)
َ ْ َ َ
َ َ
اد ا ْلك ِ
و(احلشرْ ) محِ ْنَ ُة ا ْل ِعب ِ
َام َل ْة
َ
َ َ ُ
ف) َو(جمُ ْ َعة) بِ َم ْن َقدْ (نَا َف ُقوا)
(ص ٌّ
َ .24

( َت َغا ُب ٌن) َل ْف ُظ (ال َّط ِ
الق)َ :طالِ ُق
( .25تحَ ْ ِر ْي ُم) ( ُم ْل ٍك) (نُون) ال ُيبِ ْي ُح
ٍ
ارج) َو(ن ُْو ُح)
(حا َقة) ( َم َع ٌ
بـ َ
ِ .26
(ج ٌّن) أت َْوا ( ُم َز ِّمالً)( ُمدَّ ثِ َرا)
ِ
(قيام ٍة) لِـ(إنْس ٍ
ان) ُي َرى
َ
َق ْب َل َ َ
الت)(النَّ َبإ) (الن ََّو ِاز ُع)
َ .27و( ُم ْر َس ُ
( َع ْب ٌس) َو( َتك ِْو ْي ُر)(ان ِْف َط ٌار) َقاطِ ُع
( .28م َّط ِف ِف َ )(ان ََّش َّق ِ
ت)(البرُ ُ ْو ُج)
ُ ينْ
َو(ال َّط ِ
ار ُق) (األ ْعلىَ ) َل ُه ُخ ُر ْو ُج
َ ( .29غ ِ
(الش ْم ِ
اش َي ُة)(ا ْل َف ْج ِر)(ال َب َلدْ ) َو َّ
س)
(الض َحى) ُم ِز ْي ُل ال َّل ْب ِ
س
َو(ال َّل ْي ُل) َو ُّ
(وال ِّتينْ ِ )(ا ْل َع َل ْق)
َ .30وات ُْل (ألمَ ْ نَشرْ َ ْح) َو َ
َو(ا ْل َقدْ ِر) لمَ ْ َي ُك ْن َو َه َذا ُم ّت َف ْق
ادي ِ
ِ
ات)(ا ْل َق ِ
ار َع ْة)
َ .31و ُ
(ز ْل ِز َل ْت) بِـ(ا ْل َع َ
(و ْي ٌل) َج ِام َع ْة
(ألهْ َاك ُُم)(ا ْل َعصرْ ُ ) َو َ
ِ
(أرأ ْي َت لِ َّل ِذ ْي
( .32ف ْي ٌل)( ُق َر ْي ٌش) َ

القرآن) راجع :بحار األنوار ،302 :89
الباب  :68فضائل قراءة احلواميم).
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ُيك َِّذ ُب) (( ((2ا ْلك َْو َث َر) ُث َّم َي ْعت َِد ْي
ِ
ب
(جا َء َنصرْ ٌ ) َقدْ َو َج ْ
َ .33يا (كَاف ُر ْو َن) َ
ب)
َوا ْل َفت ُْح َقدْ ( َت َّب ْت َيدَ ا أبيِ لهَ َ ْ
َ .34و( ُق ْل ُه َو اهللُ) َو ُس ْو َر ُة (ا ْل َف َل ْق)

َّاس) ُق ْر ٌ
آن َع َل ْي ِه ُم َّت َف ْق
َو(الن ُ

[تواثر القراءات]

ِ
َاب اهللِ بِالت ََّواتُر
َ .35وات ُْل كت َ
َعن (نَافِعٍ)( ((2و( َع ِ
ِ ِ (((2
اص ٍِم)(( ((2ا ْب ِن َعامر)
َ
ْ
(((2
َ .36و(ا ْب ُن كَثِيرْ ٍ )(حمَ ْ َز ِة)(ا ْل ِك َس ِائ ْي)
( ((2أراد س��ورة املاعون ،وفيه تورية لطيفة
بالذين ك� ّ�ذب��وا فاطمة ال��زه��راء÷ ،وهي
ثم اعتدوا عليها.
الكوثرّ ،
( ((2ه��و نافع ب��ن عبد ال��رمح��ن ب��ن أيب نعيم
الليثي بالوالء ،املدين ،أحد القراء السبعة
املشهورين ،ك��ان أس��ود ،شديد السواد،
صبيح ال��وج��ه ،حسن اخللق ،أصله من
إصبهان ،اشتهر يف املدينة ،وانتهت إليه
رئاسة ال��ق��راءة فيها ،وأق��رأ الناس ن ّيف ًا
وسبعني سنة ،وتوفيّ هبا( .األعالم .)51 :8
( ((2تقدَّ مت ترمجة عاصم يف التعليق عىل البيت
اخلامس.
( ((2هو عبد اهلل بن عامر بن يزيد ،أبو عمران
اليحصبي الشامي :أحد القراء السبعة،
ويل قضاء دمشق يف خالفة الوليد بن عبد
امللك ،ولد يف البلقاء يف قرية (رحاب)،
وانتقل إىل دمشق ،بعد فتحها ،وتوفيّ فيها
(األعالم .)95 :4
( ((2تقدّ مت ترمجة اب��ن كثري والكسائي يف

ُثم (أبيِ عم ٍرو) علىَ ِو ِ
الء
َ
َ ْ
َّ
ً ِ (((2
ُ .37ر َواتهُ ُ ْم َقدْ َ
أخ َذ ْت َيدَ ا ب َيدْ

(((2

السنَدْ
َض ْب َط ًا َوإ ْت َقا َن ًا بِ َه َص َّح َّ
ِ
ْ (((2
الر َوا َية
َ .38و( َعاص ٌم) أ ْت َق َن فيِ ْ ِّ
التعليق عىل البيت اخلامس ،وأ ّم��ا محزة،
فهو :محزة بن حبيب بن عامرة بن إسامعيل،
التيمي ،الز ّيات :أحد القراء السبعة ،كان
من موايل التيم فنسب إليهم ،وكان جيلب
ال��زي��ت م��ن الكوفة إىل ح��ل��وان ،وجيلب
اجلني واجلوز إىل الكوفة ،ومات بحلوان.
(األعالم .)277 :2
( ((2هو زبان بن عامر التميمي املازين البرصي،
أئمة اللغة
عرف بأيب عمرو ابن العالء ،من ّ
واألدب ،وأحد القراء السبعة ،ولد بمكة،
ونشأ بالبرصة ،ومات بالكوفة . ..له أخبار
وكلامت مأثورة وللصويل كتاب (أخبار أيب
عمر ابن العالء)( .األعالم .)41 :3
( ((2يف هامش (خ)[( :رواة ] :مجع ٍ
راو ،مضاف
إىل املفعول ال��ذي هو (ه��م) ،ومعناهّ :
إن
الرواة الذين رووا هذه القراءات إىل هؤالء
السبعة القراء ،قد أخذوها تواتر ًا اتّصالي ًا
ثم
يد ًا بيد ،من زمنهم إىل زمن النبيّ ،
أ ّدوا ذلك إىل هؤالء السبعة ،فكانت قراءة
هؤالء السبعة متواترة وصحيحة السند)
(منه).
( ((2يف هامش (خ)( :رجال عاصم الذين روى
عنهم :أبو عبد الرمحن السلمي ،وأبو مريم
ِز ُّر بن حبيش ،وأخذ أبو عبد الرمحن عن
عثامن بن عفان ،وعن أمري املؤمنني عيل
بن أيب طالب صلوات اهلل عليه ،وأيب بن
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َو َطالهَ ُ ْم فيِ ُر ْت َب ِة الدِّ َرا َي ْة
َ .39ي ْع َل ُم َه َذ ْي ِن َع َل ْي ِه ْم بِاأل َدا
ِ
ب ال َب ِل ْيدُ ال ُب َلدَ ا
َوال ُي َعات ُ

(((2

[السجدات الواجبة واملستحبة]
ألر َب ٍع ُو ُج ْو َب ًا ِوت َْرا
اس ُجدْ ْ
َ .40و ْ

(ح َم)( َتن ِْز ْي ُل) َو(الن َّْج ُم)(ا ْق َرا)
َ
أت ْأو لِ َق ٍ
ار َي ْست َِم ْع
 .41إ َذا َق َر َ

(((3

َو ُس َّن فيِ ْ ( َيا)[َ ((3(]11م ْو ِض َع ًا َف ْل َيتَّبِ ْع
ِ
ِ
(الر ْعد َ
)وفيِ ْ
 .42فيِ (الن َّْح ِل) َو(األ ْع َراف) َو َّ

ان) و(النَّمل) و(ص ٍ
اد) َي ْقت َِف ْي
(س ْب َح َ َ ْ َ َ
ُ
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كعب ،وزيد بن ثابت ،وعبد اهلل مسعود
عن النبي . وأخذ ِز ُّر عن عثامن بن عفان
وابن مسعود عن النبي. 
فانظرَ :م ْن كعاصم من بقية السبعة رواية،
إن كنت تعلم مراتب الرواية والدراية؛
يعلم هذين عليهم باألدا. ..
ولذلك قلناُ :
إىل آخره) (منه).
( ((2يف هامش (خ) :و(البليد) :العامل ساكن
البلدان الكبار واألمصار؛ فإنّه أقدر عىل
إدراك العلوم واألرسار ،بخالف سكّان
الكفور والرساتيق.
و(ال ُب َلدا) :مجع بليد[ ،وهو] قليل الفهم،
وال يعاتب البليدُ ال ُب َلدا( .منه).
( ((3حساب (ي��ا) ( ،)11أي :يف أح��د عرش
موضع ًا.
فصلت ،النجم،
( ((3أي :س��ورة :السجدةّ ،
العلق.

ِ
اق) وك ََذا (ا ْل ُفر َق ِ
ان)
َ .43و(االنْش َق ِ َ
ْ

و(مري ٍم) و(احلج) مو ِضع ِ
ان
َ َ ْ َ َ َ ِّ َ ْ َ

[تقسيم سور القرآن]:

َ .44و َق َّس ُموا ال ُق ْر َ
للس ْب ِع ال ُّط َو ْل
آن َّ
َولِ ْل َم َثانيِ ْ َوالمِْ َئينْ ِ َف َح َص ْل
 .45إِ ْحدَ ى َو ِعشرْ ِ ْي َن ا ْبت َِد ْئ بِـ(ال َب َق َرةْ)
َو ْ
اختِ ْم ( َقد أ ْف َل َح) ا ْل ِك َرا ُم البرَ َ َر ْة
ُ .46ث َّم ُم َف َّص ٌل َف ِم ْن محُ َ َّم ِد
ِ
ِ
ِ (((3
(سدّ د)
آلخ ِر ال ُق ْرآن عَدُّ َ
( ((3روي عن رسول اهلل أنّه قال(( :أعطيت
مكان ال��ت��وراة :السبع ال��ط��وال ،ومكان
اإلنجيل :املثاين ،ومكان الزبور :املتني،
باملفصل)) (بحار األن��وار :65
و ُف ّضلت
ّ
323؛ م��رآة العقول 95 :7؛ اإلتقان :1
158؛ الدر املنثور .)116 :2
واختلفوا يف تفسري هذه األسامء ،نكتفي بام
ذكره شيخ طائفة احلق عىل القول املطلق أبو
جعفر الطويس  ،حيث قال(( :فالسبع
الطوال :البقرة ،آل عمران ،النساء ،املائدة،
األنعام ،األعراف ،ويونس ،يف قول سعيد
بن جبري ،وروي مثل ذلك عن ابن عباس،
وسميت (السبع الطوال)؛ لطوهلا عىل
قالّ :
سائر القرآن.
وأ ّما املئون ،فهو ّ
كل سورة تكون مئة آية ،أو
يزيد عليها شيئ ًا يسري ًا ،أو ينقص عنها شيئ ًا
يسري ًا.
وأ ّم��أ املثاين ،فهو ما ثنت املئني ،فتالها،
فكان املئون هلا أوائل ،وكان املثاين هلا ثوان،
سميت بذلك لتثنية اهلل فيها
وقيل :إنهّ ��ا ّ
األمثال ،واحل��دود ،والقرآن والفرائض،

حتقيق :حممد حسني النجفي

[احلروف املقطعة]:
 .47وفيِ مب ِ
(((3
اد ْي َب ْع ِ
ض َه ِذ ْي (يهَ ْ ِدي)
َ ْ ََ
د حر و ٍ
ف َولِسرِ ٍّ يهَ ْ ِد ْي
سرَ ْ ُ ُ ُ ْ
إحدَ ى َو َس ْب ُع ْو َن( ((3إل
َم ْبدَ َ
ؤها ْ
(ن ُْو ٍن) َو َه َذا مجُ ْ َم ٌل َقدْ ُف ِّصال
وهو قول ابن ع ّباس.
وقال قو ٌم :املثاين سورة احلمد؛ ألنهّ ا تثنّي
ق��راءهت��ا يف ك��ل ص�لاة ،وب��ه ق��ال احلسن
امل��روي يف أخبارنا ،قال
البرصي ،وهو
ّ
الشاعر:
تيِ
ت
الس ْب ِع ال َّل َوا ُط ّو َل ْ
َحلِ ْف ُ
ت بِ َّ
ِ
ت
ْني َب ْعدَ َها َقدْ ْأمئِ َي ْ
َوبِمئ َ
َوبِ َم َث ٍ
ت َفك ُّر َر ْت
ان ُثنِّ َي ْ
وبِال َّطو ِ
ت
اسينْ ا َّلتِي َقدْ ُث ِّل َث ْ
َ
َ
ت
َوبِالحَْ َو ِام ْي ِم ال َّل َواتيِ ُس ِّب َع ْ
لت
َوبِا ُمل َف َّص ِل ال َّل َوايت ُف ّص ْ
املفصل مفصالً؛ لكثرة الفصول
وسميت
ّ
ّ
بني سورها بـ( :بسم اهلل الرمحن الرحيم)،
املفصل حمك ًام ،ملا قيل :إنهّ ا مل تنْسخ.
وسمي ّ
ّ
املفصل من
وق��ال أكثر أهل العلمّ :أول
ّ
حممد إىل سورة الناس)) إنتهى
سورة ّ
(التبيان  59 :1ـ .)61
( ((3يف هامش (خ)[ :هي���دي] يعني تسع ًا
وعرشين س��ورة ،وع��دد (هي��دي) (،)29
وه��ي ال��س��ور التي ّأوهل���ا ح��روف هجاء
مقطعةّ ،أوهل���ا (أمل) إح��دى وسبعون.
وآخ��ره��ا( :ن والقلم وم��ا يسطرون).
(منه).
( ((3املراد (من إحدى وسبعون) هو عدد (أمل)
أيّ :أول السور التي تبدأ باحلروف املقطعة
سورة البقرة ،كام مىض.

ف ُمك ََّر َر ًا َو َي ْب َقى عَدُّ ( َيدْ ) []14
اح ِذ ْ
َف ْ
ِ
(و َّه ٍ
(ج َو ٍاد)[ ]14فيِ ال َعدَ ْد
اب) [َ ]14
كَم ْث ِل َ

َوعَدِّ (طه) [ُ ]14ر ِّك َب ْت َل ْف َظ ًاَ ( :عليِ ْ []3
صرِ َ ُ
اط[َ ]4ح ٍّق[ ]2ن ُْم ِس ُك ْه[ )]5نِ ْع َم
ِ (((3
ا ْل َو ْيل
(((3
اس ِم ال َعليِ ّ
األح ِد
َفا ْبت ُِدئ ْ
َ
َت بِ ْ
اب الهْ ُدَ ى( ((3لِ ْل ُم ْهت َِد ْي)
َو َخت ُْم َهاَ ( :ب ُ

( ((3يعني :لو حذفت احل��روف امل��ك� ّ�ررة من
بقيت أربعة عرش حرف ًا،
احلروف املق ّطعة،
ْ
(ع�لي رصاط ح� ٍّ�ق نمسكه).
وتركيبها:
ّ
راجع( :روضة املتّقني 342 :5؛ مصباح
الكفعمي307 :؛ الصايف 91 :1؛ تفسري
اآللويس .)104 :1
( ((3هامش (خ)[ :أي ]:هذه األرجوزة.
( ((3هامش (خ)[ :وهو] ّ
عيل. 
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منظومة يف تعداد سور القرآن املجيد

أهم املصادر

1.1اإلتقان يف علوم القرآن ،جلالل الدين السيوطي (ت911هـ) ،حتقيق سعيد
املندوب ،دار الفكر ،لبنان ،األوىل 1416هـ.

احلجة الشيخ فرج
2.2األزهار األرجية يف اآلثار الفرجية ،تأليف العالمة املح ّقق
ّ
الشيخ فرج العمران ( )1398- 1322منشورات دار هجر ،بريوت -لبنان،

الطبعة االوىل 1429هـ.

3.3األعالم ،خلري الدين الزركيل ،دار العلم للماليني ،لبنان ،اخلامسة1980 ،م.

4.4أنوار البدرين يف تراجم علامء القطيف واألحساء والبحرين ،تأليف العالمة الشيخ
عيل بن الشيخ َح َسن البالدي البحراين (1340- 1274هـ) ،حتقيق عبد الكريم

حممد عيل البالدي ،مؤسسة اهلداية ،لبنان ،األوىل 1424هـ.
ّ

حممد تقي املجليس (ت1111هـ)،
حممد باقر بن ّ
5.5بحار األنوار ،شيخ املحدّ ثني ّ
مؤسسة الوفاء ،لبنان ،الثانية 1403هـ.

6.6الربهان يف تفسري القرآن ،العالمة املحدث السيد هاشم البحراين ،حققه :جلنة من
العلامء واملحققني ،مؤسسة دار املجتبى (اوفسيت) ،ايران ،األوىل 1428هـ.

7.7البيان يف تفسري القرآن ،األستاذ األعظم آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم
املوسوي اخلوئي (1413- 317هـ) مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي ،إيران،

الثالثة 1428هـ.
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حممد بن احلسن الطويس
8.8التبيان يف تفسري القرآن ،شيخ الطائفة أبو جعفر ّ
(ت460هـ) حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،إيران ،األوىل 1431هـ.

احلجة املقدس الشيخ عيل آل
لب األلباب يف إبطال شبه الكتاب ،تأليف
ّ
9.9ثمرات ّ
عبد اجلبار القطيفي (ت1287هـ) ،حتقيق الشيخ عبد اهلل اخلنيزي ،دار الكتاب
اإلسالمي ،بريوت.

1010الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،العالمة البحاثة الشيخ آقا بزرك الطرهاين

حتقيق :حممد حسني النجفي

(ت1389هـ) ،دار األضواء ،لبنان ،الثالثة 1403هـ.

1111الفوائد ،العالمة املحقق الشيخ عيل بن أمحد عبد اجلبار القطيفي (ت1287هـ)
منشورات رشكة دار املصطفى ،بريوت ،األوىل 1431هـ.

1212طبقات الفقهاء ،اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق ،ارشاف :آية اهلل الشيخ
جعفر السبحاين ،ايران ،األوىل 1418هـ.

حممد بن يعقوب الكليني ،حتقيق عيل أكرب الغفاري ،دار
1313الكايف ،للمحدّ ث اجلليل ّ
الكتاب اإلسالمي.

1414الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة (القسم الثالث) ،الشيخ آقا بزرك
حممد عيل البغدادي ،خليل النايفي ،مؤسسة اإلمام الصادق،
الطهراين ،حتقيق حيدر ّ
ايران ،االوىل .1427
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
متهيد:

إن املنهج القرآين يف عملية التفسري «أي تفسري القران بالقرآن ينطلق من مقولة

وهي :القرآن يفرس بعضه بعض ًا».

وتعتمد هذه املقولة أساس ًا عىل أن القرآن الكريم هو بمجموعه كتاب واحد

ومن مصدر واحد وهو اهلل سبحانه وتعاىل وبالتايل ال نجد فيه اختالفا كام قال تعاىل:

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ.

فاآليات مهام تباعدت وتفرقت باعتبار نزوهلا عىل النبي نجوم ًا وبأوقات

متفاوتة ،فال بد أن ينظر إىل اآليات برؤية واحدة غري خمتلفة حول القضايا التي

نحن بصدد بياهنا وتفسريها باعتبار أن اآليات يف منهج تفسري القرآن بالقرآن ينظر
بعضها إىل بعض.

فيجب قبل البدء بالتفسري أن يفهم اخلطاب القرآين ال أن نفهم القران عرب

الروايات ،ألن هذين منهجان واجتاهان خمتلفان .ويعترب من أبرز رواد هذا املنهج

املفرس الكبري العالمة الطباطبائي يف تفسريه امليزان حيث يمثل تفسريه نموذجا

لتفسري القران بالقران.
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ايامن كحيل

ونحن يف هذا البحث نحاول أن نتعرف عىل منهجية السيد الطباطبائي يف تفسريه

امليزان من خالل مخسني آية من سورة البقرة مع مقارنته بتفسري التنسيم آلية اهلل جوادي

آميل والذي كان تلميذ ًا للسيد الطباطبائي.
فقسمت البحث عىل ثالثة حماور:

•املحور األول :مع سرية السيد الطباطبائي ثم منهجه العام يف التفسري ثم منهجيته
يف تفسري سورة البقرة (اآليات اخلمسني).

•ثم ثاني ًا :مع سرية الشيخ جوادي آميل ثم منهجه العام يف تفسري التسنيم ثم منهجه
يف تفسري سورة البقرة.

•ثم ثالث ًا :عرض بعض نقاط االتفاق واالختالف من خالل هذين التفسريين.
أوالً :السيد الطباطبائي يف سطور:

ينسب السيد حممد حسني الطباطبائي إىل أرسة اشتهرت بالعلم واملعرفة وبتصدهيا

للشؤون الدينية واالجتامعية كام أن سلسلة آبائه كانوا من العلامء املعروفني.

ولد رضوان اهلل عليه يف التاسع والعرشين من شهر ذي احلجة سنة  1321هـ

املوافق لسنة  1903بمدينة تربيز االيرانية .وكانت وفاته بتاريخ  28حمرم احلرام بعد
أن قىض ثامنني سنة يف خدمة العلوم الدينية ودفن بجوار مرقد السيدة املعصومة يف

مدينة قم املقدسة.

أهنى مرحلتي املقدمات والسطوح يف سن مبكرة ومن ثم هاجر إىل النجف األرشف

عاصمة العلم والعلامء ينهل من معني أساتذهتا العظام وتتلمذ فيها عىل أعاظم العلامء
فدرس الفقه واألصول عىل يد آية اهلل حممد حسني النائيني والذي كان يشكل مدرسة
يف املنهج األصويل .وكذلك من أساتذته العظام أبو احلسن األصفهاين والسيد عيل

القايض والسيد أبو القاسم اخلونساري وغريهم من أقطاب حوزة النجف.

ويف فرتة وجيزة نال درجة االجتهاد من الشيخ النائيني .ومل يكتف العالمة

الطباطبائي بدراسته للفقه واألصول بل وسع دراسته لتشمل فنون ًا متعدد ًة وعلوم ًا

429

منهج تفسري القرآن بالقرآن

أخرى .فدرس الرجال والدراية والفلسفة والعرفان واألخالق وكان له إجازة يف
الرواية من الشيخ عباس القمي وآية اهلل السيد حسني الربوجودي.

ونتيجة ملا سببته احلرب العاملية الثانية من أوضاع وخصوص ًا انعكاساهتا عىل

األوضاع يف املنطقة قرر السيد العودة إىل قم املقدسة الستئناف احلياة العلمية والتصدي

للتيارات الفكرية وعىل اخلصوص املادية منها.

لذلك كانت أوىل حلقات درسه يف قم بعلم التفسري والفلسفة والعلوم العقلية

لتنشئة مالكات اسالمية ختدم الرشيعة واألمة وتتمكن من الدفاع عن الدين ضد
االفكار املادية التي اجتاحت عقول بعض الشباب.

ساهم السيد العالمة الطباطبائي يف تربية أجيال من طلبة العلم واملعرفة وقد كان

ممّن تتلمذ عىل يديه علامء كان هلم الدور البارزيف تنمية العلوم العقلية وكان هلم دور
بارز أيض ًا يف حركة الثورة اإلسالمية عىل سبيل املثال :منهم الشهيد مطهري والشهيد
هبشتي والعالمة اية اهلل جوادي آميل ،واية اهلل نارص مكارم الشريازي وغريهم ممن كان

هلم الدور الفاعل واألثر الكبري يف حركة التغيري الفكري واالجتامعي.

كان السيد يؤكد عىل حقيقة ان الدين والعقل ال يفرتقان وأن العودة إىل الوحي

والقرآن الكريم خيرج العقول من ختبطها وحريهتا ويوفر هلا اإلجابة عىل الكثري من

التساؤالت وحيل االشكاالت التي تقف عندها العقول ولذلك انصبت اهتامماته يف

البحوث القرآنية.
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فقد اهتم بالقرآن الكريم وذلك عرب حتفة التفاسري فطرح تفسري ًا جتديدي ًا إتصف

بالعمق واإلحاطة الفكرية وقد توافرت فيه مزايا عديدة منها عمق األفكار وتنوع

األبحاث وعرض ألشهر وأبرز األراء التفسريية ومناقشتها وقد أعطى السيد الطباطبائي
الفلسفة حيز ًا مه ًام وربطها بالقرآن والعقيدة فجاء تفسريه مطع ًام باألبحاث الفلسفية.
السامت املنهجية لتفسري امليزان:

يعدّ تفسري امليزان من اهم التفاسري املطروحة بل يعد من أغناها ملا حيويه من العمق

ايامن كحيل

الفكري والعلمي والدقة يف األسلوب والشمول يف املعرفة وقد انتهج السيد منهج

تفسري القران بالقرآن حيث جيري مع االية ويستوضح معناها باأليات القرآنية ويسرب
أغوارها ليخرج منها الكنوز العلمية واملعرفية.

فهو يفرس القرآن بالقران ويستوضح معنى اآلية من نظريهتا بالتدبر يف نفس القرآن

ويشخص املصاديق عرب خواص اآليات.

فتفسري امليزان تفسري جامع شامل كام أنه جيمع بني منهجني (التفسري الرتتيبي

والتفسري املوضوعي) وقد سار السيد الطباطبائي عىل منهج واحد يف البدايات،

ففي بداية السورة يبني املكي ٍ
من املدين ،ثم يبني الغرض األسايس الذي عاجلته وأهم
األغراض التي تعرضت هلا أيات السورة وبعد ذلك يوزع اآليات املراد تفسريها عىل

مقاطع قرآنية (وقد يتكون املقطع من أية واحدة أو من جمموعة آيات).

ثم يبدأ برشح املفردات التي حتتاج إىل رشح لغوي لبيان املقصود .وقد يتطرق

إىل بعض النواحي اإلعرابية والصور البالغية إذا اقتىض املقام لبيان فوائد معينة ،ثم

يتطرق بعدها إىل بيان أقوال املفرسين فيها ثم يبدأ يف النظر يف اآلية وفق ًا هلذا القول أو

ذلك متهيد ًا ملناقشته إما بتأييده أو برفضه وذلك عرب تطبيق منهجه اخلاص وهو فهم
اآلية باآلية والوقوف عىل حقيقة املعاين.

ولذلك نجده يستخدم ويستعني باألراء التفسريية وباألحاديث والروايات حيث

أفرد هلا أبحاث ًا مستقلة كام أفرد أبحاث ًا فلسفية مستقلة وهو يف مقام االستعانة بالروايات
حيذر وينبه من االعتامد عىل اإلرسائليات فهي ال توضح املراد وتشوش األذهان

باالفرتاءات واإلنحرافات.

امليزان كتاب يقع يف عرشين جملد ًا وقد أحلق مع التفسري دليل خاص مقسم بحسب

احلروف واملواضيع يمكن القارىء من سهولة البحث عن موضوعات خاصة ،وقد

طبع مع التفسري ومحل الرقم واحد وعرشين.

انتهج العالمة يف تفسري القرآن منهج ًا معين ًا يف التعامل مع النصوص املتصلة
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بالنص القرآين وتعامل معها بروح أكاديمية أي ضمن قواعد التفسري نفسها.

ففي كل بحث روائي كان يدرجه يف أواخر كل فصل تفسريي كان يكتفي بمجرد

عرض النصوص أي بياهنا فيام يتعلق باملوضوع دون ان نراه يركز عليها وبالتايل كان
يتعامل مع النص الروائي عىل أنه من الدرجة الثانية منهجيا لذا نرى السيد هبذه األلية

كان منسجام مع منهجه .وهذا يدل عىل ان العالمة الطباطبائي كان دقيقا يف فرزه

املنهجي ويف التعامل مع مواد بحثه وتفسريه.

فالسيد عىل الرغم من انتهاجه منهج القران بالقران نجده يعتمد عىل الروايات

يف تفسري القرآن إال أنه كام أسلفنا تأيت يف املرتبة الثانية .فهو ال يتعامل بشكل عام مع
النصوص الواردة يف بيان معاين اآليات عىل أهنا روايات تفسريية حتدد املعنى القرأين بل

حيملها عىل بيان مصاديق بارزة ملعاين اآليات فحسب.

فضال عن أنه مل يتعصب لنظرية خاصة نمت يف فكره وانبثقت عن فهم معني بحيث

ال يمكنه التخيل عنها .بل كان يقرأ اآليات املناسبة لكل موضوع ويأيت باآلراء املتعددة

للمفرسين ثم يطرح رأيه أو فكرته أي حياجج ويربهن بالعلم عن كل رأي له خمالف

لآلخرين.

هذا وبرغم عمق وأمهية اجلهد املبذول يف هذا التفسري ودقته وغزارة علم املفرس إال

أنه يالحظ عليه أنه متأثر بقناعاته الفلسفية الذي تطغى عىل عملية تفسريه فهو يغلب

العقل دائ ًام حتى أننا يف بعض األبحاث نجد صعوبة يف الفهم ما مل يكن القارىء عىل
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دراية وعلم بالفلسفة.

فتفسري امليزان يمتاز بالعمق واألبحاث الدقيقة ويأيت هذا املصنف يف مقدمة

التفاسري احلديثة ،وقد أشار املؤلف يف مقدمة تفسريه اىل منهجة وأهم ما يرتكز عليه

تفسريه من معارف وذلك:

1.1املعارف املتعلقة بأسامء اهلل سبحانه وتعاىل.
2.2املعارف املتعلقة بأفعاله تعاىل.

ايامن كحيل

3.3املعارفة املتعلقة بالوسائط الواقعة بينه وبني اإلنسان كاحلجب واللوح والقلم
والعرش والكريس والبيت املعمور والسامء واألرض.

4.4املعارف املتعلقة باإلنسان قبل الدنيا.

5.5املعارف املتعلقة باالنسان يف الدنيا كمعرفة تاريخ نوعه ومعرفة النبوة.
6.6املعارف املتعلقة باالنسان بعد الدنيا وهو الربزخ واملعاد.

7.7املعارف املتعلقة باألخالق االنسانية ويف هذا الباب ما يتعلق بمقامات األولياء يف
رصاط العبودية يف اإلسالم واإليامن واإلحسان ثم وضع يف ذيل البيانات متفرقات

من أبحاث روائية منقولة عن النبي واألئمة وأبحاثا خمتلفة فلسفية وعلمية
وتارخيية واجتامعية واخالقية...

ويقول السيد أن آيات األحكام مل يتعمق فيها لرجوع ذلك إىل الفقه(((.

منهجه يف سورة البقرة:

يبدأ مطلع السورة ببيان غرض السورة ويرى السيد أن الغاية واحدة وهي التوحيد

أو اإليامن والتصديق بكل الرسل من غري تفريق وبام نزل عليهم من الوحي ثم تعرض
السورة تقريع الكافرين واملنافقني ومالمة أهل الكتاب بام ابتدعوه من التفرقة يف

دين اهلل والتفريق بني رسله ثم تبني عدد من األحكام كتحويل القبلة وأحكام االرث
واحلج والصوم وما اىل ذلك.

ثم يبدأ برشح اآليات وكام أسلفنا فهو يفرد لكل مقطع بيان وأول البيان هو

احلروف املقطعة (امل) وقال أنه سوف يفرد هلا بحثا يف أول سورة الشورى.

فالسيد نراه ال يتوقف عند كل أية بل نراه ينتقل رسيع ًا من آية اىل أية اخرى فمثال

عىل ذلك ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭼ وينتقل مبارشة اىل رشح ﭽ ﭚ ﭛ ﭼ فيرشح
معنى اهلداية والتقوى واملتقني ويأيت بأيات من سورة خمتلفة لتدعيم البيان.

ثم يأيت بنهاية البيان ببحث روائي عن الغيب وفلسفي عن املحسوس وغري

((( الطباطبائي ،حممد حسني ،ط ،2دار األعلمي ،بريوت1422 ،هـ 2012-م ،مج ،1ص ،16املقدمة.
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املحسوس وبحث عن نشأة اإلنسان والعلم واملاديات.

ويقول السيد :أن القرآن متعرض للدقيق من املعارف اإلهلية واألخالق والقوانني

الدينية من عبادات ومعامالت كل ذلك عىل أساس الفطرة وأصل التوحيد بحيث ترجع

التفاصيل إىل أصل التوحيد بالتحليل(((.

ومن بني املواضيع التي استطرد فيها السيد الطباطبائي طويال هو موضوع

اإلعجاز القرأين وماهيته بشكل عام ثم قسم البحث عىل عدة أقسام فبحث يف إعجاز
القران وحتديه بالعلم]ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ [سورة فصلت.]42- 41 :

ثم التحدي بام أنزل عليه القرآن أي النبي :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐﭼ

[سورة يونس.]16 :

ثم بحث يف حتدي القرآن باالخبار عن الغيب ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ [سورة يوسف.]102 :

ومنها األخبار عن احلوادث املستقبلية ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ

[سورة الروم.]2- 1 :

حتدي بعدم االختالف فيه ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﭼ [سورة النساء.]82 :
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ويعلق السيد أن ما أشري اليه من املناقصات واالشكاالت موجودة يف كتب التفسري

وغريها مع أجوبتها ومنها هذا الكتاب.

ثم التحدي بالبالغة :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ [سورة يونس.]38 :

وقد أكّد صاحب امليزان عىل مسألة تصديق القرأن لقانون العليه وأن القرآن يثبت

((( ن .م ،ص.65
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تأثري ًا يف نفوس األنبياء من اخلوارق.

وحتدث ملي ًا عن املعجزة وأن القرآن يعد املعجزة برهان ًا عىل صحة الرسالة ال

دلي ً
ال عليها.

وقد استفاض يف البحث عن اجلرب والتفويض ثم أتبعه ببحث روائي عن القضاء

والقدر واجلرب والتفويض .ثم يأيت ببيان الربزخ يف رشح اآلية ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [سورة البقرة:
 ]28إىل نحو اتثني عرشة آية ببيان حقيقة اإلنسان وما أودعه اهلل تعاىل فيه من ذخائر
الكامل وما يقطعه هذا املوجود يف مسري وجوده من منازل موت وحياة ثم موت وحياة

ثم رجوع اىل اهلل تعاىل :ﭽ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ.

ويقول السيد :غري أن القرآن كام يعد مبدأ حياته(أي اإلنسان) ﭽ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ

الدنيوية أخذه يف الرشوع من الطبيعة الكونية ومرتبطة هبا (أحيان ًا) كذلك يربطها باهلل

تعاىل وقال تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [سورة الربوج.]13 :

فاإلنسان متطور بأطوار الوجود كام أنه من جهة الفطرة واالبداع متعلق بأمر

اهلل وملكوته قال تعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [سورة

يس.]82 :

هذا من جهة البدء يقول السيد أما من جهة رجوع االنسان اىل ربه فيكون عرب

طريقني :إما طريق السعادة أو طريق الشقاء وهذا ما يسمى رصاط االنسان ويستدرك
بعدها السيد فيقول :أما تفصيل القول يف حياته قبل الدنيا وفيها وبعد الدنيا فسيأيت كل

يف حمله(((.

فالسيد تراه يف هذه السورة يطرح عدة بيانات مقسمة يف مطلعها إىل آيات معينة

يريد مناقشتها وأما التي يرى أهنا خارج البيان أو حتتاج إىل رشح أكثر أو أن حملها

يف سورة أخرى تكون منسجمة أكثر مع غريها فريجؤها إىل سورة أخرى بعد أن
((( مر .س ،ص .115
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يقول ذلك كام يف قوله تعاىل :ﱫ ﯸ ﯹ ﯺ ﱪفيقول سيأيت الكالم يف السامء

يف سورة حم السجدة .وبعد رشحه خللق اإلنسان وتسخري األرض له والسموات

يأيت ببحث خالفة االنسان يف األرض وسجود املالئكة آلدم وإسكانه يف اجلنة
وفتح له باب التوبة وبعد ذلك إكرامه بعبادة اهلل وهدايته يقول السيد يف بيان مقطع

قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭼ [سورة البقرة.]30 :

اآليات تبني غرض إنزال االنسان إىل الدنيا وحقيقة جعل اخلالفة يف األرض وما

هي آثارها وخواصها وهي عىل خالف سائر قصصه مل يقع يف القرآن اال حمل واحد

وهو هذا املحل.

وأما قصة سجود املالئكة الدم فقد تكررت يف عدة مواضع من القران الكريم.

وقصة اجلنة يف ثالث مواضع :يف سورة البقر ،يف سورة االعراف ويف سورة طه.

ويعترب السيد «أنه من املحتمل أن تكون القصة التي قصها اهلل تعاىل من إسكان

آدم وزوجه اجلنة ثم إهباطهام ألكلهام الشجرة كاملثل يمثل به ما كان اإلنسان فيه
قبل نزوله اىل الدنيا من السعادة والكرامة بسكونه حظرية القدس ومنزلة الرفعة

والقرب» (((.

ثم حتدث عن التوبة يف قوله تعاىل :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [سورة
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البقرة ]37 :وأطال فيه برشح معنى التوبة وهي عىل نوعني توبة من اهلل تعاىل وهي
الرجوع إىل العبد بالرمحة وتوبة من العبد وهي الرجوع إىل اهلل باالستغفار واالقالع من
املعصية ثم يتوسط هذا البيان رشح قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ...ﭼ [سورة البقرة]38 :ثم يعود فيكرر معنى التوبة.

ويف البحث الروائي يأيت السيد برشح واف لقصة آدم من خالل سفر اخلليقة من

((( مر .س ،ص .134
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كتاب التوراة والرد عليها.

ويف بيان قوله تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ [سورة طه ،]121 :ويف باب

التأكيد عىل رأيه يف معصية آدم يورد حديث ًا عن اإلمام الرضا« :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ وأما قوله عز وجل« :خلق آدم حجة يف أرضه وخليفة يف
بالده مل خيلقه للجنة وكانت املعصية من آدم يف اجلنة ال يف األرض لتتم مقادير أمر
اهلل عز وجل فلام أهبط اىل األرض وجعل حجة وخليفة عصم بقوله عز وجل :ﭽ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ »[سورة آل عمران.]33 :

ويف آخر البيانات التي نحن بصدد رشحها يأيت بيانه بمخاطبة اهلل سبحانه اليهود

وذلك يف نيف ومائة آية يذكرهم فيها بنعمه التي أفاضها عليهم وكراماته التي حباهم

هبا وما قابلوه من الكفر والعصيان ونقض امليثاق والتمرد إىل اثنتي عرش قصة من
قصصهم وقد عرض السيد يف مقدمة هذا البيان الغرض من نزول اآليات بحق بني

إرسائيل ويمر رسيع ًا عىل تفصيل اآليات الالحقة إىل نحو ثالث بيانات لنتوقف وهو
يعد من أطول البحوث التي ناقشها السيد صاحب امليزان وأغناها .متسائال عن ماهية

الشفاعة واالشكاالت السبعة التي أثريت حوهلا وفيمن جتري الشفاعة ومن تقع منه

الشفاعة إن كانت من األنبياء أو من أي عمل صالح وبامذا تتعلق الشفاعة.

«فالسيد يرى أن املحصل من أمر الشفاعة وقوعها يف أخر موقف من مواقف يوم

القيامة ثم يأيت البحث الروائي وهو حتت عنوان انام شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي».
وقد أحلق هذا البحث ببحث فلسفي عن السعادة والشقاوة النفس الشقية والنفس

السعيدة فكام نالحظ أن السيد صاحب امليزان يالئم بني البيانات القرانية والبحوث
الروائية والفلسفية واالجتامعية.

ثاني ًا :الشيخ العالمة جوادي آميل يف سطور:

يعترب العالمة آميل من أبرز املفرسين يف تقديم املباحث التفسرييةحيث أنه يملك معرفة

كاملة شاملة بمختلف القضايا الكالمية والفلسفية والقرآنية ،والتفسريية والفقهية.
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ولد الشيخ جوادي آميل عام 1351هـ بمدينة آمل يف إيران ،وعند إكامل دراسته

االبتدائية دخل احلوزة العلمية يف مدينة آمل .وحرض دروس األساتذة العظام فيها ملدة

مخس سنوات ثم سافر إىل مدينة طهران التي كانت تعد حمط تدريس كثري من العلامء

والفالسفة إلكامل دراسته احلوزوية.

ثم بدأ دراسة املرحلة العليا يف املعقول واملنقول يف مدرسة مروى العلمية وواصل

دراسته فيها إىل أن سافر إىل مدينة قم املقدسة ملواصلة الدراسة احلوزوية.

من أساتذته السيد املحقق الداماد ،والسيد حسني الربوجوردي ،والسيد حممد

حسني الطباطبائي ،واإلمام اخلميني وغريهم.

ثم أنه كان من العلامء الذي كان هلم األثر البالغ يف نرش العلم واملعرفة عرب تدريس

نخبة من العلامء واملراجع العظام فيهم الشيخ حممد جواد الفاضل اللنكراين ،السيد

كامل احليدري ،والشيخ حسني أنصاريان وغريهم.
السامت املنهجية لتفسري تسنيم:

قام العالمة جوادي آميل بتفسري القرآن الكريم مدة طويلة من الزمن ويعترب

أسلوبه التفسريي أسلوب ًا عقلي ًا ونقلي ًا ،فقد ختصص يف املعقول واملنقول .وقد نجح
آية اهلل آميل يف تفسري القرآن الكريم وسمي «بتفسري تسنيم».

وقد عالج العالمة بوصفه من العلامء البارزين يف الفلسفة والفقه القضايا

اإلسالمية بنظرة شاملة مقدم ًا تفسري ًا شام ً
ال للقرآن يعتمد عىل ثالثة أساليب :القرآن
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واحلديث والعقل.

لذا يعدّ من أبرز املفرسين يف تقديم املباحث التفسريية حيث استطاع أن يوجد مذهب ًا

تفسريي ًا معتمد ًا عىل ما تعلمه من أستاذه السيد الطباطبائي وتعاليمه ،ويعترب آميل
مفرس ًا ذا رأي ي التفسري الرتتيبي واملوضوعي وذلك عرب تفسري القرآن بالقرآن.

كام أن اطالعه وسعة معرفتة بمختلف القضايا االقتصادية واالجتامعية والسياسية

التي يشهدها املجتمع يدخل هذه القضايا يف تفسريه ويتطرق إليها.

ايامن كحيل

وقد تأثر آية اهلل جوادي آميل يف القضايا التفسريية باحلكمة املتعالية وقد اعتمد

عىل الروايات يف تفاسريه حيث أنه يقدم املعارف القرآنية مربهنة كام فعل العالمة
الطباطبائي يف امليزان ،كام أنه عالج املوضوعات بكل دقة وبشكل خمصص مقدم ًا آراء

جديدة اعتامد ًا عىل اهتاممه بآراء القدماء.

إن تفسري«تسنيم» بميزاته وأسلوبه احلديث الذي أبدعه املؤلف املفرس قد التحق

بالتفاسري القرآنية املهمة والبارزة.

ويعتقد آية اهلل آميل باحلكومة املطلقة للقرآن عىل القرآن ،أي أن ال يتم النظر إىل

اآليات إ ّ
ال عن طريق القرآن وأن مجيع املسائل جيب أن تبحث وفق ًا للنظام الفكري

القرآين ،فالوحي عنده مقدم ًا عىل أي علم آخر وإن مجيع العلوم عىل اختالفها تستمد
وجودها من القرآن ،ضمن رؤية شاملة.

يدون ويؤلف يف زمن إقامة
من إحدى امليزات األساسية هلذا التفسري هو أنه ّ

النظام اإلسالمي حيث احلرية يف الدين والفكر وهذه الصفة أو امليزة مل تتوفر للعالمة

الطباطبائي عند تفسريه امليزان.

وعىل الرغم من أن هذا التفسري يف أسلوبه وهيكله يتبع طريقه امليزان إ ّ
ال أننا نجد

بعض الفوارق البارزة ويمكن أن نعزو ذلك إىل مساحة احلرية التي كان يتمتع فيها آية

اهلل جوادي آميل يف عرصه.

يقول آية اهلل يف مقدمة تفسريه:

"إن أفضل وأكفأ طريقة لتفسري القرآن وهي أيض ًا الطريقة التفسريية ألهل

البيت هو األسلوب اخلاص الذي يعرف بـ «تفسري القرآن بالقرآن» فان كل آية

من القرآن الكريم تظهر وتتفتح معانيها بواسطة التدبر يف سائر اآليات القرآنية.
فبعض آيات القرآن الكريم حتتوي يف داخلها عىل مجيع املواد الالزمة لتأسيس

بنيان معريف مرصوص وبعض آياته تتحمل فقط مسؤولية جزء من مواد ذلك

البناء فآيات املجموعة الثانية يتم تبيينها وتفسريها باالستمرار يف آيات املجموعة
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األوىل» (((.

«فاملعارف القرآنية حتصل بواسطة ضم اآليات وال يتيرس الوصول اىل أي معرفة

بواسطة اية واحدة بمفردها».

«فالقرآن هو نور يوجب أن يتم البحث سوية يف مجيع اآليات التي تبينّ احلدود

والقيود والقرائن املتعلقة بموضوع ،كي ال يبقى يف القرآن موضوع معتم ومبهم يف أي

قسم من األقسام»(((.

ويؤكد آية اهلل آميل عىل أن تفسري القرآن بالقرآن قد كان هو السرية العلمية ألهل

البيت وأن نتائج البحوث السابقة يظهر أن فهم جمموع القرآن الذي هو أعم من
الظاهر والباطن والتأويل والتنزيل خمتص بآل البيت. 

ويعتقد العالمة جوادي آميل كأستاذه العالمة الطباطبائي أن غري املعصوم بإمكانه

القيام بالتفسري وهو كشف ما يف اآليات من إهبام وغموض عرب وضع اآليات القرآنية

جنب ًا إىل جنب وهلذا يرى العالمة أن بيان تفصيل آيات القرآن يتعلق بالنبي
واألئمة. 

وقد أجاب آية اهلل آميل يف بحث القرآن يف تفسري القرآن الذي يف مقدمة «تسنيم» إىل

كثري من األسئلة املتعلقة باملنهج التفسريي واهتاممه باملناهج التفسريية السابقة واملناهج

األخرى.

واعترب سامحته «أن معرفة كنه وجقيقة القرآن وجمموعه الشامل للظاهر والباطن
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والتأويل والتنزيل خاص باملعصومني ،أما ظواهر القرآن فهي حجة للجميع

وفهمها ميرس لكل من تعلم املقدمات والعلوم األساسية ونظر وتدبر وفق ًا للمنهج

الصحيح» (((.

((( أنظر :آميل جوادي ،تسنيم ،ط ،2دار األعلمي ،بريوت1432 ،هـ2011 ،م ،املقدمة.
((( م .س ،تسنيم ،ج ،1ص .98
((( أنظر ،ن .م ،ص .139

ايامن كحيل

وقد أشار سامحته يف مقدمة تفسريه إىل أن تفسري كل آية من اآليات القرآنية جيب

أن يتم ضمن مراحل :وهي أنه جيب فهم اآلية املقصودة بغض النظر عن باقي اآليات،
بحيث أن النظر يكون يف أصل اآلية نفسها وبالتايل يكون ذلك هو مفاد اآلية.

أما إذا نظرنا إىل اآلية املقصودة بواسطة االستفادة من غريها باعتبار أن القرآن

يفرس بعضه بعض ًا ومصدق ًا لبعضه البعض فإن املعنى احلاصل يكون هو تفسري القرآن

بالقرآن.

أما الروايات فيجب أن جتمع اآليات الواردة حول اآلية يف سياق شأن النزول

وكذلك الروايات التي هلا ارتباط مع معنى اآلية ،ويتم اجلمع فيام بينهام ،وبعد مجع

الروايات املذكورة تعرض نتيجتها وثمرهتا عىل القرآن الكريم ،وعند عدم مالحظة

خمالفة مع القرآن توضع يف دائرة القرآن الكريم وعند حتقق االنسجام بني االثنني يتم
اجلمع النهائي واألخري.

منهجه يف تفسري سورة البقرة:

من ميزات هذا التفسري أن صاحبه يفتخر بأنه قد تتلمذ مدة طويلة من الزمن عند

املفرس العظيم املعارص العالمة السيد الطباطبائي.

القيمة هلذا التفسري التي يمكن مالحظتها هو أن هذا التفسري يعد
ومن املواصفات ّ

مكم ً
ال لتفسري امليزان.

لقد بدأ آية اهلل تفسريه لسورة البقرة بأن وضع مقدمة السورة ثم أسامء السورة،

وأوصافها ثم عدد اآليات ،وغرر اآليات.

ثم وضع اخلطوط العامة ملعارف السورة وهدفها وفضيلتها ثم حتدث عن أجواء

النزول وزمان النزول ومكانه واختالف السور املكية واملدنية ،أجواء نزوهلا ثم دخل إىل

أجواء نزول سورة البقرة.

ورشح رشح ًا مسهب ًا الوضع الثقايف واالجتامعي للمدينة واحلالة االجتامعية

واحلالة الثقافية للمدينة بعد اهلجرة ،والظروف السياسية والعسكرية للمدينة أثناء
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نزول السورة ثم يضع عنوان ًا لكل مقطع بآية معينة إىل جانب رقمها ثم يتحدث عن
خالصة التفسري بشكل عام ثم التفسري بخواص اآلية ويتطرق إىل آراء املفرسين ثم

يتكلم عن اللطائف واإلشارات ثم يتبعه بأبحاث روائية وغريها.

وقد رشح العالمة اهلدف من السورة وهو العبودية هلل سبحانه وتعاىل .واإليامن

تذم الكفار واملنافقني
بجميع األنبياء والكتب الساموية ،وعىل هذا األساس فالسورة ّ
لعدم إيامهنم وتلوم أهل الكتاب عىل ما ابتدعوه من بدع وهي أيض ًا تبني األحكام التي

يقتيض اإلسالم اإليامن هبا.

«ويعترب سامحته أن االنسجام والتناسق بني صدر السورة وعجزها ،خهري شاهد عىل

هذا املدعى ،ففي اآليات األول تستهل السورة بجثها باحلديث عن إيامن املتقني بالغيب،
والكتب الساموية ،وكفر الكفار ،واملنافقني وإنكارهم لتلكم احلقائق ،ويف اخلامتة أيض ًا

يأيت احلديث عن إيامن الرسول واملؤمنني بالوحي واملالئكة ورسل اهلل وعدم التفريق بني

املرسلني.»

وقد ابتدأ برشح اآليات ُ
األول بإفراد مبحث طويل عن احلروف املقطعة «أمل»،

ثم ركز عىل بيان املراد بالريب ،مقدم ًا بيان حول ارتياب مرىض القلوب يف القرآن
والقيامة ،وارتياب الكفار واملنافقني يف دعوى القرآن ودعوته.

ثم يرشح اآليات آية آية مسهب ًا يف التفاصيل ،ونالحظ أنه يدخل يف علم الكالم

وينقل آراء املعتزلة واألشاعرة ،كام أنه يستعمل اإلشارات يف التفسري ويركز عىل دور
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القلب ،ومن األبحاث التي أطال فيها بحث اجلنة والنار وأصحاهبام ،ثم عرض لرأي

ابن عريب يف اجلنة ونعيمها ثم أوصاف اجلنة وجتسم األعامل يف اآلخرة.

وعندما يتطرق إىل موضوع اللطائف واإلشارات يستخدم كلمة كمفتاح أسايس يف

البيان ،كام أنه تعرض إىل بحث العهد اإلهلي ،من حيث عظمته وآثار نقضه.

ويمكن أن نالحظ أن كل عنوان ولو كان صغري ًا يفرد له العالمة مقطع ًا حتى ولو

كان ثانوي ًا غري أسايس.

ايامن كحيل

ومن األبحاث املهمة والبارزة بحث اخلالفة وقصة آدم يف اجلنة وهبوطه إىل

األرض فقد خصص له آية اهلل آميل جملد ًا بأكمله ،يبدأ بـ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ إىل آية ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [سورة البقرة.]39 :

ويف هذا املجلد يضع اآلية ورقمها ثم خالصة التفسري وبعدها التفسري ثم يضع

عنوان ًا جديد ًا هو تناسب اآلية أي ربط اآلية املقصودة بام سبقها من آيات ولو كانت
متفرقة تصب يف نفس املعنى ،فقد عرض اآلية بنحو مئة ومخسة وسبعني صفحة،
بحث فيها اخلالفة ومن هو اخلليفة ومن هو املستخلف ودرجات اخلالفة والفرق
بني اخلالفة والرسالة والفرق بني جعل اخلالفة وعرض األمانة ودائرة خالفة اإلنسان

الكامل واخلالفة اإلهلية واخلالفة الشيطانية ،واملالئكة وجعل اخلليفة .والعلم اإلهلي
وسعته ،والتعليم واإلنباء والعصمة من اخلطأ وتعليم األسامء ،تبيني مقام خليفة اهلل

ومعلم املالئكة والسجود لغري اهلل ،خصائص سجود املالئكة ،والنهي اإلرشادي هلل،
واألمر بالسكن يف اجلنة والتنعم فيها ،واملعصية واهلبوط ،والتوبة وقد عرض يف هذا

املقام آراء املتكلمني والفالسفة يف التوبة ،وسعة اهلداية اإلهلية ،ثم هبوط آدم وهبط

إبليس ثم يضع هيكلية وترتيب قصة آدم ثم أخري ًا يف هناية هذا املجلد يتطرف إىل قصة
آدم يف القرآن والعهدين قرابة العرشين صفحة.

وقد كانت لسامحته وقفات لغوية عارض ًا آلراء بعض اللغويني يف كلمة «وإذا» ثم

يف «نسبح بحمدك» الباء.

ويف تفسريه لسورة البقرة يركز العالمة يف بياناته عىل الزخمرشي والطربي وبحار

األنوار ومفرسين آخرين وعلامء وكتب خمتلفة بطرق علمية وخيرج األحاديث وفق ًا

لقواعد التخريج.

ويف املجلد الثالث من تفسري تسنيم فقد ابتدأه (إضافة إىل ترتيبه املعتاد يف
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املجلدات السابقة يف تفسري سورة البقرة) بالدعوة إىل أصول الدين الثالثة :التوحيد

خص آية اهلل آميل باحلديث عن العهد وامليثاق وعقاب ووعيد
والنبوة واملعاد ،وقد ّ

اهلل تعاىل يف قوله :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭼ [سورة البقرة ،]40 :وتذكري بني إرسائيل بالنعم التي افاضها
اهلل عليهم من خالل وضعه تقسيامت منهجية مركزة يبدأ برشح «يا بني إرسائيل»،

ويعتربه خطاب ًا ترشيفي ًا  ،إىل وفرة النعم عليهم ،إىل العهد وموارده ،والفيض اإلهلي.
ثالث ًا :أوجه االتفاق واالختالف:

من خالل االطالع عىل معظم التفسريين يف اآليات املحددة يتضح ما ييل:

إن تفسري امليزان ومن خالل اآليات املطروحة فد بحثها السيد الطباطبائي يف

جملد واحد بنحو مئة وأربعني صفحة ،واضع ًا البيانات والتقسيامت واألبحاث الروائية

فيها.

يف حني أن تفسري تسنيم ناقش هذه اآليات يف ثالثة جملدات ،وأسهب يف الرشح

وأطال.

فمن حيث اللغة فإن لغة السيد الطباطبائي كانت سهلة وقد تنحو إىل التعقيد وقد

يكون ذلك مرده إىل أن التفسري قد كتب باللغة العربية اللغة الثانية للسيد الطباطبائي،
وقد يكون لالختصار يف بعض املقاطع البيانية.

وأما لغة «تسنيم» فقد كانت لغة سهلة وواضحة خال بعض املقاطع واألبحاث
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التي تتطلب أصحاب اختصاص لفهمها ،فالقارىء العامي يستطيع قراءته والباحث

املتخصص باستطاعته أيض ًا ،ومرد ذلك إىل أن التفسري هو تفسري مرتجم من اللغة
الفارسية إىل العربية ،ورشحها املسهب والطويل هو الذي يساعد أكثر عىل الفهم.

ومن أبرز املواصفات القيمة لتفسري تسنيم والذي يعد مكم ً
ال لتفسري امليزان هو أنه

طرح وناقش البحوث الفقهية وتفسري سائر اآليات واألحكام واحلدود اإلهلية ،التي مل

يتم التعرض هلا يف تفسري امليزان كام قال صاحبه يف املقدمة ،فقد تصدى هلا آية اهلل آميل

ايامن كحيل

ال ومفص ً
ال وكام ً
بشكل جامع وشامل لذا يعترب تفسريه شام ً
ال وهبذا يصبح الفقه يف

خدمة القرآن ومن ضمنه.

ومن معامل تفسري «التسنيم» أنه فتح أبواب املعارف واألرسار اإلهلية يف عنوان

اللطائف واإلشارات البديعة ،حيث أن أهم كنوز القرآن ،احتواؤه عىل املعاين الباطنة

واألرسار العميقة ،وقد وصفت الرواية آيات اهلل يف أربع مراتب« :كتاب اهلل عىل أربعة

أشياء :عىل العبادة واإلشارة واللطائف واحلقائق.»...

ويعتقد العالمة جوادي آميل كأستاذه العالمة الطباطبائي أن قضية فهم وبيان

القرآن الكريم تتعلق بأهل البيت وهي ختتلف عن تفسري القرآن.

وكان العالمة الطباطبائي يعتقد أننا لسنا بحاجة لتفسري القرآن إىل يشء خارج

عنه ألنه تبيان لكل يشء كالضوء الذي ال حيتاج لإلضاءة إىل يشء آخر بل هو يظهر

األشياء ويمنحها النور.

حتى أن أقوال األئمة تساعدنا لنفهم كيف استفاد األئمة والنبي من

اآليات نفسها لفهم اآليات ،فاألئمة املعصومني كاألخصائيني يع ّلموا كيف السبيل
لتوضيح اآليات.

ففي بداية تفسري امليزان يف رشحه لسورة البقرة ،مل يتطرق السيد إىل مبحث

احلروف املقطعة بل أشار إىل إرجاء رشحها لسورة أخرى.

ومل يتوقف عند رشح معنى الريب بل انتقل إىل بيان املتقني واهلداية مبارشة ويف

هذا املوضوع نرى أن الشيخ جوادي آميل والسيد الطباطبائي يتفقان يف معنى اهلداية

من حيث كوهنا تكوينية وترشيعية ،إ ّ
ال أن مفاتيح األلفاظ ختتلف بني االثنني.

وكذلك نالحظ االتفاق يف مسألة السجود ألدم من قبل املالئكة ،من حيث أن

آدم يف هذه القصة مل يكن قبله أي مسجود ًا إليه بل كان مسجود ًا له ،أي أن البدن
الرتايب آلدم جعل قبلة بأمر اهلل ،واملسجود له يف احلقيقة والواقع هو مقام خليفة اهلل(((.

((( أنظر ،تسنيم ،م .س ،مج ،3ص.305
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فالسجود آلدم كان حتية ومل يكن عبادة ،كام يف قصة النبي يوسف يف سجود
والديه وإخوته.

إ ّ
ال أننا نجد يف هذا املبحث مباحث كالمية وعرفانية مثل الترشيع والتكوين واإلنسان

الكامل.

وأيض ًا من مجلة االتفاقات عىل أن النهي عن أكل الشجرة ثم املعصية بأكلها ،إنام

كان أمر ًا أو هني ًا إرشادي ًا وليس مولوي ًا باعتبار أن اجلنة خارج إطار التكليف.

ويف قوله :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [سورة طه:

 ،]115يتحدث السيد الطباطبائي عن العهد هل هو من باب النسيان ووقوع آدم يف
تعب الدنيا واخلروج من اجلنة أم هو ذلك النهي الوارد يف قوله تعاىل :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ [سورة البقرة ،]35 :أم أن املقصود منه هو ذلك التحذير
من عداوة الشيطان كام يف قوله تعاىل :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﭼ [سورة طه.]117 :

فهل هذا العهد عهد كيل وعام كامليثاق الذي أخذ من نبي آدم أم هو عهد خاص

كاملأخوذ من األنبياء(((.

فريد السيد عن هذه االحتامالت بالقول أن العهد عو عهد الربوبية الذي جاء يف

آية امليثاق مع ميزة خاصة تكون فيه بالنسبة لألنبياء فهذا االحتامل هو االحتامل

الصحيح(.((1
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فريد عليه الشيخ اآلميل يف تفسري تسنيم ألجل توجيه هذا البيان:

إن ظاهر اختصاص اخلطاب بآدم ،وكذلك إرجاع ضمري املفرد إىل آدم هو أن

األمر املذكور خمتص بآدم ،وأنه ال توجد قرينة متصلة وال منفصلة تشهد عىل

تعميم اخلطاب ،ويف الكثري من مواضع القصة املذكورة يوجد شاهد متصل أو

((( أنظر ،تسنيم ،م .س ،مج ،3ص .459
( ((1مر .س ،امليزان ،ج ،1ص .128- 127
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منفصل عىل التعميم ،ولكنه يف بعض املوارد مل تقم مثل هذه القرينة ،وأما العهد

اخلاص باألنبياء –وليس أصل العهد -فهو خمتص بآدم وكذلك مسألة سجود

املالئكة وتعليم األسامء اإلهلية من قبل اهلل فإن مجيع ذلك من خمتصات النبي آدم

 ،إذن يمكن هبذا التوجيه القبول بالرأي األستاذ العالمة(.((1

وهناك كثري من التوافق وكثري من التوجيهات من قبل الشيخ آميل وهذه الوقفات

التي ذكرناها من قبل ذكر بعضها ال حرصها.

مما ال شك فيه أن تفسري امليزان من أهم التفاسري عىل اإلطالق لكنه تفسري خمتص

حيتاج إىل ذوي علم وخربة ألن القارىء العامي قد يتوه يف خضمه ،فالغالب عليه
الطابع الفلسفي العقيل ،فعىل الرغم من أن السيد العالمة الطباطبائي ذو با ٍع طويل يف

احلكمة والعرفان إ ّ
ال أنه كان ال يتطرق إىل العرفان يف دروسه التفسريية بل حييل إىل

كتب أخرى.

هذا إن دل عىل يشء فإنه يدل عىل التزام السيد بمنهجه التفسريي ،وترتيبه املنظم

الذي تتحكم به شخصيته املنظمة ،كام أنه مل يتطرق ومل يبحث يف اآليات الفقهية
والقانونية كام أشار يف بداية تفسريه ،بل تركها ألصحاب االختصاص.

هلذا جاء تفسريه ،خمترص ًا إذا قورن بتفسري تسنيم ،فقد الحظنا أن بعض البيانات

خمترصة جد ًا ،وهناك أبحاث روائية وفلسفية وعلمية واجتامعية تتصف باحلرفية
العالية ،إ ّ
ال أن من املؤكد ان هناك بعض املواضيع حتتاج إىل رشح أكثر حتى يبني املراد

منها وخاصة عند عرضه آلراء املفرسين.

ونرى السيد يعتمد عىل بعض املصادر واملراجع ويشري إليهم يف رشحه البيان ،وال

نجد ذلك يف أسفل الصفحة ،كام أنه عندما يشري إىل آراء غريه من املفرسين ال يذكرهم
باالسم وإنام يشري الرأي األول والثاين ،أو أو ً
ال ثم ثاني ًا.

يف حني أن تفسري تسنيم ،ممنهج أكثر يف تقسيامته ،لكن يغلب عليه الرشح الطويل

( ((1أنظر ،تسنيم ،مج ،3ص .460
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للمقاطع .يستخدم املراجع واملصادر ويشري إليهم يف أسفل الصفحة يذكر أسامء يضع

تقسيامت يف الردود عليها ،ويمكن القول أن تفسري تسنيم تفسري متنوع وغني أكثر،
هذا فيام خيص اآليات املحددة ومما جيدر اإلشارة إليه أن الشيخ جوادي آميل قد اتبع

طريق السيد الطباطبائي يف طريقة التفسري ،إنام زاد ووسع وأسهب يف التوضيح.
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