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}ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ {
جميلة هي �آي القر�آن الكريم ،مر�آة ل�ضياء اهلل ،ونور هدى ال ينطفئ ،و�شفاء
لما في ال�صدور ،وزينة للم�ؤمن ،ود�ستور حياة ط ّيبة ،ومنجاة من م�ضالت الفتن،
ما ظهر منها وما بطن.
عن ر�سول اهلل « :Pف�إذا التب�ست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم
بالقر�آن' ف�إ ّنه �ش���افع م�ش��� ّفع وماحل م�صدّق ,ومن جعله �أمامه قاده �إلى الج ّنة
ومن جعله خلفه �ساقه �إلى النار ,وهو الدليل ّ
يدل على خير �سبيل»(((.
فما �أحوجنا في هذا الزمان  -حيث القاب�ض على دينه كالقاب�ض على الجمر-
�إلى القر�آن الكريم ،وما فيه من هدى:
}ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ {(((.
(((

((( �سورة الح�شر ،الآية.21 :
((( الكافي ،الكليني ،ج� ،2ص .995
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.9 :

������������دم�������������ة
امل�������������ق�
ّ

ّ
المقدمة
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من هن���ا د�أب مركز نون للت�ألي���ف والترجمة في جمع ّية المعارف الإ�س�ل�ام ّية
الثقاف ّي���ة على العمل على و�ض���ع مجموعة من الكتب الق ّيم���ة ا ّلتي تتع ّر�ض لما في
القر�آن الكريم من درو�س وعبر ومفاهيم� ،ض���من م�س���تويات متع���دّدة ،بين يديّ
القارئ الكريم ،والطالب للمنهج القويم.
وي�ض���مّ هذا الكتاب بين د ّفتيه جملة من الموا�ض���يع ا ّلتي راعينا فيها الإ�شارة
�إلى �أهمّ المطالب والمباحث القر�آن ّية� ،ض���من منهج ّية وا�ض���حة تنطلق بالطالب
حب التالوة ،فالتالوة ال�صحيحة ،ومعرفة
من مرحلة الإدراك لأهم ّية القر�آن �إلى ّ
مخارج الحروف وا�صطالحات ال�ضبط و�أ�س���رار الر�سم القر� ّآني ،ف�آداب التالوة
الظاهريّ���ة والباطن ّي���ة ،ثمّ مناهج التف�س���ير ،وفه���م معاني بع�ض الآيات وال�س���ور
ال ِق�صار.
ن�س����أل اهلل �سبحانه وتعالى �أن يجعل القر�آن يوم القيامة معنا و�أن يكون �شافع ًا
لنا ،و�أن يتق ّبل م ّنا هذا العمل المتوا�ضع� ،إ ّنه �سميع مجيب.
(((
}ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ{
مركز نون للت�أليف والترجمة
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((( �سورة النمل ،الآية.92 :

الدرس األوّل

ال�����ق�����ر�آن م���ن���ه���اج ح��ي��اة

القرآن منهاج حياة

أهداف الدرس
� .1أن يتب ّين الطالب � ّأن القر�آن منهاج للحياة.
� .2أن يتع ّرف �إلى المعجزة الخالدة.
� .3أن يتع ّرف �إلى خ�صائ�ص القر�آن الكريم.
13
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إ�س�ل�امي على �أتمّ المناهج للحياة الإن�سان ّية ،ويحتوي على ما
ي�شتمل الدين ال
ّ
ي�س���وق الب�شر �إلى ال�س���عادة في الدارين .هذا الدين عُ رفت �أ�س�سه وت�شريعاته من
طري���ق القر�آن الكريم وال�س��� ّنة ال�ش���ريفة ،فالقر�آن الكريم ينبوع���ه الأوّل ومعينه
ا ّلذي ّ
يتر�شح منه.
والقوانين الإ�س�ل�ام ّية ا ّلتي تت�ض ّمن �سل�س���لة من المعارف االعتقاديّة والأ�صول
الأخالق ّية والعمل ّية ،نجد منابعها الأ�صيلة في �آي القر�آن العظيم.
قال تعالى} :ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ{(((.
وقال تعالى} :ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ{(((.
فل���و د ّققنا النظر في النقاط التالية ُندرك كيف ا�ش���تمل الق���ر�آن الكريم على
المناهج الحيات ّية ا ّلتي ال ب ّد من تو ّفرها للإن�سان:

((( �سورة الإ�سراء ،الآية.9 :
((( �سورة النحل ،الآية.89 :

ال�����ق�����ر�آن م���ن���ه���اج ح��ي��اة

منهاج الحياة
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 1ـ ال�سعادة غاية الإن�سان:

يهدف ك ّل �إن�س���ان في هذه الحياة الدنيا للح�صول على ال�سعادة .ولكن يختلف
الب�ش���ر ف���ي تحديدها وت�ش���خي�ص الم���وارد ا ّلتي يمك���ن �أن تح ّققه���ا ٌ
فبع�ض يظنّ
ال�س���عادة في المال ،و�آخر في الجاه والمن�ص���ب وغيرهم في ال�ش���هرة وهكذا ...
وال�سعادة الح ّقة يوم القيامة في الج ّنة ،وقد قال تعالى} :ﭖﭗﭘ{(((.
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2ـ �ضرورة القوانين والأنظمة:

خا�ص في �أفعاله الفرديّة واالجتماع ّية .وللو�صول �إلى
ال ب ّد للإن�سان من هدف ّ
خا�صة مو�ضوعة من ِقبل
ذلك الهدف ينبغي ا�س���تناد �أعماله �إلى قوانين و�آداب ّ
دين �أو غيره.
والق���ر�آن الكريم نف�س���ه ي�ؤيّد ه���ذه النظريّة حيث يق���ول} :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯﭰ{(((.
 3ـ �ضرورة موافقة القوانين للفطرة الإن�سان ّية:
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ينبغي �أن تكون القوانين والأنظمة والآداب موافقة للفطرة ال�س���ليمة ،ولي�س���ت
نابعة من العواطف واالندفاعات الفرديّة �أو االجتماع ّية.
هذا �ش�أن الكون ك ّله� ،سعادته وكماله ،با ّتباع ما فطره وخلقه اهلل عليه.
يقول تعالى} :ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ{(((.
ويقول} :ﮤ ﮥ ﮦ * ﮨ ﮩ ﮪ {((( .ويقول} :ﭨ ﭩ ﭪ* ﭬ ﭭ
ﭸ{(((.
ﭮ*ﭰﭱﭲﭳ*ﭵﭶﭷ َ
((( �سورة الأعلى ،الآية 17
((( �سورة البقرة ،الآية.148 :
((( �سورة طه ،الآية.50 :
((( �سورة الأعلى ،الآيتان 2 :ـ .3
((( �سورة ال�شم�س ،الآيات 7 :ـ .10

ويق���ول} :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ

((( �سورة الروم ،الآية.30 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.19 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.85 :

ال�����ق�����ر�آن م���ن���ه���اج ح��ي��اة

ﯥﯦﯧ{(((.
ويقول} :ﭸﭹﭺﭻﭼ{(((.
ويقول} :ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ{(((.
وبعد و�ضوح هذه المقدّمات ،ن�شير �إلى � ّأن القر�آن الكريم و�ضع مناهج الحياة
للإن�سان:
فقد جعل �أ�س���ا�س المنهج معرفة اهلل ،وجعل االعتقاد بوحدان ّيته �أوّل الأ�ص���ول
الدين ّي���ة .ومن طريق معرفة اهلل د ّله على المع���اد ،واالعتقاد بيوم القيامة؛ ا ّلذي
يُجازى فيه المح�سن ب�إح�سانه والم�سيء ب�إ�ساءته وجعله �أ�ص ًال ثاني ًا .ثمّ من طريق
النبي ل ّأن الجزاء على الأعمال ال يمكن � اّإل بعد
االعتق���اد بالمعاد د ّله على معرفة ّ
معرفة الطاعة والمع�صية والح�سن وال�س ّيئ .وال تت�أ ّتى هذه المعرفة � اّإل من طريق
الوحي والنبوّة ،وجعل هذا �أ�ص ًال ثالث ًا.
واعتبر القر�آن الكريم هذه الأ�ص���ول  -االعتق���اد بالتوحيد والنبوّة ا ّلتي يتف ّرع
إ�سالمي.
منها الإمامة والمعاد وا ّلذي يتف ّرع منه العدل� -أ�صول الدين ال
ّ
وبع���د هذا ب ّين �أ�ص���ول الأخالق المُر�ض���ية وال�ص���فات الح�س���نة ا ّلتي ُتنا�س���ب
الأ�ص���ول الثالثة ،وا ّلتي ال ب ّد �أن يتح ّلى بها ك ّل �إن�سان م�ؤمن ،ثمّ �ش ّرع له القوانين
والأنظمة العمل ّية ا ّلتي ت�ضمن �سعادته الحقيق ّية ،وتن ّمي فيه الأخالق الط ّيبة.
ونتيجة القولّ � :إن القر�آن الكريم يحتوي على منابع �أ�ص���ول الإ�س�ل�ام الثالثة
كما يلي:
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� -1أ�صول العقائد ،وهي تنق�سم �إلى �أ�صول الدين التوحيد والنبوّة المعاد.
 - 2الأخالق.
 - 3الأحكام ال�شرع ّية والقوانين العمل ّية ا ّلتي ب ّين القر�آن �أ�س�سها ،و�أوكل بيان
النبي بي���ان �أهل بيته Rبمنزلة بيانه
النبي  ،Pوجعل ّ
تفا�ص���يلها �إلى ّ
ال�س ّنة وال�شيعة.
كما يُعرف ذلك من حديث الثقلين المتواتر نقله عند ُ
درو��������������س ق�����ر�آن����� ّي�����ة
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ّ
النبي  Pالخالدة:
القرآن معجزة

ي�ص��� ّرح الق���ر�آن الكريم في عدّة موا�ض���ع ب�أ ّن���ه كالم اهلل المجي���د؛ يعني �أ ّنه
النبي  Pبهذه
�ص���ادرعن اهلل تعال���ى به���ذه الألفاظ ا ّلتي نقر�أه���ا ،وقد تل ّقاه���ا ّ
الألفاظ بوا�سطة الوحي.
ولإثبات �أ ّنه من كالم اهلل تعالى ولي�س ممّا �أبدعه الب�شر؛ تحدّى اهلل �سبحانه في
�آي من القر�آن الإن�س ّ
والجن �أن ي�أتوا بمثله بل بع�ش���ر �سور مثله بل ب�سورة واحدة من
والجن متظاهرين ً
مثل���ه ،ولو كان الإن�س ّ
معا عليه ،وه���ذا دليل على �إعجاز القر�آن،
قال تعالى} :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ*ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ{(((.
وق���ال} :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬﭭﭮ{(((.
وقال} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ{(((.
وقال} :ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ{(((.
وقال} :ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ{(((.
((( �سورة طور ،الآيتان 33 :ـ .34
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.88 :
((( �سورة هود ،الآية.13 :
((( �سورة يون�س ،الآية.38 :
((( �سورة البقرة ،الآية.23 :

((( �سورة يون�س ،الآية.37 :
((( �سورة النمل ،الآية.14 :
((( �سورة المدثر ،الآية.16 :
((( نقله عنه ال�سيوطي في الإتقان :ج � ،2ص .117

ال�����ق�����ر�آن م���ن���ه���اج ح��ي��اة

���ي للم�ش���ركين -وق���د كانوا من �أف�ص���ح العرب
والمالح���ظ � ّأن التح���دّي الإله ّ
و�أبلغهم-ت���درّج م���ن مجموع الق���ر�آن �إلى بع�ض من���ه ،دون �أن ُيح���دّد بزمان ،بل
كان وق���ت التحدّي مطلق��� ًا ،فلو كان ه�ؤالء قادرين عل���ى المواجهة لفعلوا ولك ّنهم
إلهي موحى من اهلل �س���بحانه وتعالى
كانوا �أعجز من ذلك ،فثبت � ّأن هذا الكالم � ّ
�أنزله على نب ّيه نور ًا وهدى للنا�س وت�ص���ديق ًا بنبوّة الر�س���ول الخاتم مح ّمد ،P
ق���ال تعالى} :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ{(((.
والمتت ّب���ع يرى � ّأن ما كان يمنع ه�ؤالء من الإقرار بنبوّته  Pوب�أح ّق ّية ما جاء
به لي�س � اّإل الهوى والحم ّية الجاهل ّية ال غير.
قال اهلل تعالى} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ{(((.
وقال �سبحانه} :ﰊ ﰋ ﰌﰍ{(((.
وقد �أ�ش���ار الجاحظ �إلى ذل���ك حيث قال« :بعث اهلل محمّ����داً � Pأكثر ما كانت
العرب �ش����اعراً وخطيباً ،و�أحكم ما كانت لغة ،و�أ�ش���� ّد ما كانت ع ّدة ،فدعا �أق�ص����اها
و�أدناه����ا �إل����ى توحيد اهلل وت�ص����ديق ر�س����الته ،فدعاه����م بالحجّ ة ،فلم����ا قطع العذر
و�أزال ال�ش����بهة و�ص����ار ا ّل����ذي يمنعه����م م����ن الإق����رار اله����وى والحم ّي����ة دون الجهل
والحيرة ،حملهم على ّ
حظهم بال�سيف ،فن�صب لهم الحرب ،ون�صبوا له.(((»...
ه���ذا وللحديث عن �إعج���از القر�آن وجه���ات �إعجازه كتب وبح���وث كثيرة ،وال
يت�س ّنى لنا في هذا المخت�صر التف�صيل فيه.
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من خصائص القرآن الكريم
 1ـ �سالمته من التحريف:
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م���ن الخ�ص���ائ�ص المه ّمة للق���ر�آن الكريم �أ ّن���ه محفوظ ع���ن التحريف ،وهذا
بخالف الإنجيل والتوراة ا ّل َ
لذين حُ رِّفا حذف ًا و�إ�ض���افة ،يقول �س���بحانه} :ﭜ ﭝ
ﭢ.((({...
ﭞﭟﭠﭡ ِ
وهناك كتب وبحوث كثيرة �أثبتت تحريفهما ما �أزال �ص���فة الوحي والقد�س��� ّية
عنهما.
�أمّ���ا الق���ر�آن الحكيم فقد بقي م�ص���ون ًا محفوظ ًا بحفظ اهلل ور�س���وله ،و�إليكم
بع�ض ما ّ
يدل على بقائه كما �أنزله اهلل تعالى :
 1ـ الق���ر�آن نف�س���ه :وذلك لتواتره بين الم�س���لمين ،وع���دم االختالف فيه ،وقد
النبي  Pفي � 23سنة دون تراجع �أو تقدّم في البالغة والف�صاحة
نزل على قلب ّ
وح�سن البيان ،يقول تعالى} :ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ{(((.
ويق���ول تعال���ى} :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ *ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠٍ{((( ،وبه���ذه الآية المتواترة القطع ّية ثبت �أن
ال زيادة فيه ،فهل فيه نقي�صة؟
يقول تعالى} :ﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝ{(((.
فالذك���ر هنا هو القر�آن ،والمراد من حفظه �إبقا�ؤه على ما كان عليه وكما نزل
((( �سورة الن�ساء ،الآية.46 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.82 :
ف�صلت ،الآيتان 41 :ـ .42
((( �سورة ّ
((( �سورة الحجر ،الآية.9 :
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���ي  .Pفلو فر�ض �إ�س���قاط �آية منه فال يكون حينئ���ذ محفوظ ًا من قبل
عل���ى النب ّ
اهلل ،ج ّل اهلل عن ذلك وعال عل ّو ًا كبير ًا.
 - 2الروايات ال�صحيحة عن بيت الع�صمة والطهارة ،حيث ّ
تدل على � ّأن ما بين
الد ّفتين تمام ما �أنزل ،من دون نقي�صة �أو تحريف ،وهي على �أنواع ،منها:
�أ ـ الأخب���ار الواردة في بيان الثواب ل�س���ور القر�آن الكا�ش���فة عن عدم تحريف
ال�سور لأ ّنه ال معنى للثواب على قراءة ال�سور المح ّرفة.
ب ـ الأخب���ار الدا ّل���ة على لزوم عر�ض الأخبار مطلق ًا� ،أو عند تعار�ض���ها ،على
كت���اب اهلل ،حيث �إ ّن���ه ال معنى لعر����ض الأخبار على الق���ر�آن المح ّرف ،ما
�صحته وعدم وقوع التحريف فيه.
يك�شف عن ّ
التم�سك بالقر�آن ،كقوله �« :Pإ ّني تارك فيكم
ج ـ الأخبار الدا ّلة على وجوب ّ
الثقلين :كتاب اهلل وعترتي»((( .و�أ�س���انيدها ال تقبل المناق�ش���ة عند �أحد
من الم�سلمين .فلو كان الكتاب مح ّرف ًا لما كان للتم�سك به معنى.
� - 3إ ّنه لو �سقط من القر�آن �شيءلم َ
تبق ثقة في الرجوع �إليه.
النبي  Pوبعده في حفظ الكتاب
ّ � - 4إن �ش���دّة االهتمام وال�ض���بط في ع�صر ّ
�أخرج �سقوط �شيء منه عن مجرى العادة.
عالمي:
 2ـ القر�آن كتاب
ّ

يخت����ص الق���ر�آن بالع���رب �أو بالم�س���لمين�،إ ّنما هو كتاب ل ِّ
���كل النا�س بجميع
ال
ّ
�ألوانهم و�أعراقهم ،يقول تعالى} :ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭ {(((.
ويقول �سبحانه} :ﯶﯷ ﯸ * ﯺﯻ {(((.
((( �سنن الترمذي :ج � 5ص  662ح  2786و � ،2788صحيح م�سلم :ج � 4ص  1874ح  36و  ،37ينابيع المودة :ج 1
�ص  95ح  ،126الكافي :ج � 2ص  415باب �أدنى ما يكون به العبد م�ؤمنا �أو كافرا �أو �ضاال من كتاب الإيمان والكفر
ح  ،1وغيرها من م�صادر الفريقين.
((( �سورة �ص ،الآية.87 :
((( �سورة المدّثر ،الآيتان 35 :ـ .36
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3ـ القر�آن كتاب �شامل:

التكاملي نحو ال�س���عادة من �أ�س����س
ففيه ك ّل ما يحتاج �إليه الإن�س���ان في �س���يره
ّ
العقائد �إلى تنظيم المجتمع و�أخالق المعاملة و�أدب العبادة وتنظيم حياة النا�س.
يقول تعالى} :ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ{(((.
 - 4القر�آن كتاب ّ
لكل زمان ومكان:
درو��������������س ق�����ر�آن����� ّي�����ة

يقول تعالى} :ﮋ ﮌﮍ*ﮏﮐ ﮑ{(((.
الق���ر�آن هدفه تعريف الإن�س���ان بنف�س���ه وبربّه ودني���اه و�آخرته وال�س���بل الآيلة
لخلو�ص���ه م���ن هذه الدنيا �س���عيد ًا وحياته فيه���ا معافى ،وهذا غي���ر متع ّلق بزمان
�أو م���كان ،ففي الق���ر�آن الحقائق الثابتة ،ا ّلتي ال يتط ّرق �إليها البطالن وال تن�س���خ
بم�ضي القرون والأعوام ،يقول تعالى} :ﭑﭒﭓ َﭔ{(((.
ّ
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((( �سورة النحل :الآية .89
((( �سورة الطارق ،الآيتان 14 :ـ .15
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.105 :

خال�صة

((( �سورة يون�س ،الآية.38 :
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ر�سم القر�آن مناهج الإن�سان الحيات ّية باعتماد المقدّمات التالية:
 1ـ ال�سعادة غاية الإن�سان.
 2ـ �ضرورة القوانين والأنظمة.
 3ـ �ضرورة موافقة القوانين للفطرة الإن�سان ّية.
وجع���ل �أ�س���ا�س المنهج معرف���ة اهلل ،وجعل االعتق���اد بوحدان ّيته �أوّل الأ�ص���ول
الدين ّية ،ومنه تف ّرعت باقي الأ�صول.
ويحوي القر�آن الكريم منابع �أ�صول الإ�سالم الثالثة كما يلي:
� - 1أ�صول العقائد ،وهي تنق�سم �إلى �أ�صول الدين التوحيد والنبوّة المعاد وما
يتف ّرع عليها من الإمامة والعدل.
 - 2مكارم الأخالق.
 - 3الأحكام ال�شرع ّية والقوانين العمل ّية.
النبي  Pالخال���دة ا ّلتي تحدّى اهلل تعالى بها الم�ش���ركين
والق���ر�آن معج���زة ّ
المكذبي���ن تح ّدي��� ًا دائم��� ًا لي���وم القيام���ة فق���ال} :ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ{(((.
من خ�صائ�ص القر�آن الكريم
 1ـ �سالمته من التحريف.
عالمي.
 2ـ القر�آن كتاب
ّ
 3ـ القر�آن كتاب �شامل.
 4ـ القر�آن كتاب لك ّل زمان ومكان.
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للمطالعة
القرآن واإلتقان يف املعاين
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تع ّر�ض القر�آن الكريم لموا�ضيع كثيرة العدد ،متباعدة الأغرا�ض من الإله ّيات
والمع���ارف ،وبدء الخل���ق والمعاد ،وم���ا وراء الطبيعة من ال���روح والملك و�إبلي�س
والج���نّ  ،والفلك ّيات ،والأر����ض ،والتاريخ ،و�ش����ؤون فريق من الأنبياء الما�ض���ين،
وما جرى بينه���م وبين �أممهم ،وللأمثال واالحتجاج���ات والأخالق ّيات ،والحقوق
العائلية ،وال�سيا�س���ات المدن ّية ،وال ُّن ُظم االجتماع ّية والحرب ّية ،والق�ضاء والقدر،
والك�س���ب واالختي���ار ،والعب���ادات والمعامالت ،والن���كاح والط�ل�اق ،والفرائ�ض،
والحدود والق�صا�ص وغير ذلك .وقد �أتى في جميع ذلك بالحقائق الراهنة ،ا ّلتي
ال يتط ّرق �إليها الف�ساد والنقد في �أيّة جهة من جهاتها ،وال ي�أتيها الباطل من بين
يديها وال من خلفها .وهذا �ش���يء يمتنع وقوعه عادة من الب�ش���ر  -وال �س��� ّيما م ّمن
ن�ش����أ بين �أمّة جاهلة ال ن�ص���يب لها من المعارف ،وال غيرها من العلوم  -ولذلك
نج���د ك ّل من �أ ّل���ف في علم من العلوم النظريّة ،ال تم�ض���ي عل���ى م�ؤ ّلفه مدّة ح ّتى
ي ّت�ض���ح بطالن كثير من �آرائه .ف� ّإن العلوم النظريّة ك ّلما ازداد البحث فيها وكثر،
ازدادت الحقائق فيها و�ضوح ًا ،وظهر للمت� ّأخر خالف ما �أثبته المتقدّم .والحقيقة
 كما يقولون  -بنت البحث ،وكم ترك الأوّل للآخر ،ولهذا نرى كتب الفال�س���فةالأقدمين ،ومن ت� ّأخر عنهم من �أهل التحقيق والنظر ،قد �ص���ارت عر�ضة ل�سهام
النقد م ّمن ت� ّأخر ،ح ّتى � ّأن بع�ض ما اعتقده ال�س���ابقون برهان ًا يقين ّي ًا� ،أ�ص���بح بعد
نقده وهم ًا من الأوهام ،وخيا ًال من الأخيلة.
والق���ر�آن مع تط���اول الزمان عليه ،وكثرة �أغرا�ض���ه ،و�س���م ّو معانيه ،لم يوجد
فيه ما يكون مع ّر�ض��� ًا للنق���د واالعترا�ض ،اللهمّ � اّإل �أوهام م���ن بع�ض المكابرين،
ح�سبوها من النقد(((.
((( البيان في تف�سير القر�آن ،دار الزهراء للطباعة والن�شر والتوزيع� ،ص .68 - 67

الدرس الثاني

وعلومه ومعارفه

�أ���س��م��اء ال���ق���ر�آن وع��ل��وم��ه وم��ع��ارف��ه

أسماء القرآن

أهداف الدرس
 1ـ �أن يتع ّرف الطالب �إلى �أ�سماء القر�آن.
 2ـ �أن يتب ّين علوم القر�آن.
 3ـ �أن ي�ستذكر معارف القر�آن.
25
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الق���ر�آن الكريم ا ّلذي ه���و كتاب الم�س���لمين الأ ّول ،وا ّلذي ح���از االهتمام
للنبي Pوا ّلذي هو و�ص��� ّية
البال���غ من ِق َبلهم ،وا ّل���ذي هو المعجزة الخالدة ّ
���ي Pبالمحافظة عليه مع العترة الطاهرة ،له �أو�ص���اف و�أ�س���ماء عدّ ة،
النب ّ
نذكر منها:
 -1الق���ر�آن} :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ{((( .وت�شير ت�س���ميته بـ(الق���ر�آن) �إلى حفظه
في ال�ص���دور نتيج���ة لكثرة قراءته ،وت���رداده على الأل�س���ن ،ل ّأن القر�آن م�ص���در
للن�ص.
القراءة ،وفي القراءة ا�ستذكار وا�ستظهار ّ
 -2الكتاب :قال تعالى }ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ{(((.
إلهي بـ(الكتاب) ا�ش���ارة �إل���ى الترابط بين م�ض���امينه
وفي ت�س���مية ال���كالم ال ّ
ووحدتها في الهدف واال ّتجاه ،بالنحو ا ّلذي يجعل منها كتاب ًا واحد ًا.
 -3الفرقان :قال تعالى} :ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ{(((.
((( �سورة يون�س ،الآية.37 :
((( �سورة البقرة ،الآية.2 :
((( �سورة الفرقان ،الآية.1 :
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أسماء القرآن
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فالقر�آن يفرق بين ّ
الحق والباطل ،باعتباره مقيا�س��� ًا �إله ّي ًا مائز ًا بين مو�ض���وعات
الحياة.
ِّ -4
الذكر} :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ{((( ،ومعناه ال�ش���رف ،ومنه قوله تعالى} :ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ{(((.
وهن���اك �ألفاظ عدي���دة �أُطلقت عل���ى القر�آن الكريم على �س���بيل الو�ص���ف ال
والعلي ،في قوله تعالى }ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ {(((} ،ﮏ
الت�سمية كالمجيد ،والعزيز،
ّ
ﮐﮑ{(((} ،ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ{(((.
ّ
والحق ،والبيان ،والمنير ،والق�ص�ص ،وال�سراج،
والنور ،والموعظة ،والتنزيل،
والب�شير ،والنذير وغيرها الواردة في �آي القر�آن نف�سها �أو في الأحاديث.
ّ
والحث على طلبه
تعظيم القرآن مكانة العلم
ق���ال اهلل تعالى} :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ* ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ* ﮆ ﮇ ﮈ * ﮊ

ﮋ ﮌ*ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{(((.
هذه الآيات هي على الم�ش���هور؛ �أوَّل ما نزل من القر�آن الكريم على ر�سول اهلل
مح َّم���د  .Pوالملف���ت لالنتباه �أ ّنها ت�أم���ره �أوَّل ما ت�أمره بالق���راءة .فماذا يعني
�أن ت�ض���مَّ الآيات الخم�س الأولى �س���تَّ عب���ارات تتع ّلق بالق���راءة والكتابة ،والعلم
والتعليم؟ � ّإن هذه الآيات ت�ش ِّكل افتتاح َّية وحي ال�سماء ،وهذا يعني اهتمام القر�آن
الكريم بالعلم والمعرفة.
لق���د ّ
عظم الق���ر�آن الكريم مكانة العلم تعظيم ًا لم ي�س���بق ل���ه مثيل في الكتب
((( �سورة الأنبياء ،الآية.50 :
((( �سورة الأنبياء ،الآية.10 :
((( �سورةالبروج ،الآية.21:
ف�صلت ،الآية.41:
((( �سورة ّ
((( �سورةالزخرف ،الآية.4:
((( �سورة العلق ،الآيات.5-1 :

علوم القرآن

ل�ش���دّة اهتمام الم�س���لمين بالقر�آن الكريم واعتمادهم عليه ،كم�صدر �أ�سا�س
للعلم والمعرفة ،وكمرجع �أوّل للف�صل والقول ّ
الحق ،ن�ش�أت علوم مختلفة محورها
ومو�ض���وعها القر�آن الكري���م ،لكن على علم يبحث عن جه���ة مع ّينة ،كان الجامع
بينها ت�صنيف واحد هو علوم القر�آن الكريم.
وه���ي جميع المعلومات والبح���وث ا ّلتي تتع ّلق بالق���ر�آن الكريم .وتختلف هذه
العلوم في الناحية والجهة ا ّلتي تتناولها من الكتاب الكريم.
فالق���ر�آن له اعتب���ارات متعدّدة .وهو بك ّل واحدة من تلك االعتبارات مو�ض���وع
خا�ص.
لبحث ّ
((( �سورة المجادلة ،الآية.11 :
((( �سورةالزمر ،الآية.9 :

�أ���س��م��اء ال���ق���ر�آن وع��ل��وم��ه وم��ع��ارف��ه

العربي قبل اال�س�ل�ام بـ«الجاهليّة»،
ال�س���ماويّة الأخرى ،ويكفي �أ ّنه نعت الع�ص���ر
ّ
وفيه مئات من الآيات يذكر فيها العلم والمعرفة وفي �أكثرها ُذكرت جاللة العلم
ورفيع منزلته ،وقد ُذكر جذر «علم»  484م ّرة...
قال تعالى ممت ّن ًا على االن�سان} :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{.
وقال} :ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ ﰐﰑﰒﰓ ﰔﰕ{(((.
وقال} :ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ{(((.
�إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ا ّلتي ت�شير �إلى ف�ضل العلم.
وفي �أحاديث الر�س���ول  Pو�أهل بيته � Rش���واهد ال ُتح�صر في ّ
الحث على
�ش���ك �أن للعلوم مقامات متفاوتة ،وال ّ
طلب العلم و�أه ّم ّيته وعظيم �ش����أنه .وال ّ
�شك
�أي�ض ًا � ّأن من �أ�شرفها مقام ًا علوم القر�آن.
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 -1علم التف�سير:
و�أه���مّ تلك االعتبارات :القر�آن بو�ص���فه كالم ًا اّ ً
دال عل���ى معنى ،والقر�آن بهذا
الو�صف مو�ضوع لعلم التف�سير.
فعلم التف�س���ير ي�ش���تمل على درا�س���ة القر�آن باعتباره كالم ًا ذا معنى ،في�شرح
ويف�صل القول في مدلوالته ،ومقا�صده.
معانيهّ ،
ولأجل ذلك كان علم التف�سير من �أهمّ علوم القر�آن و�أ�سا�سها جميع ًا.
� -2آيات الأحكام:
ويُعتبر القر�آن م�ص���در ًا من م�صادر الت�ش���ريع ،وبهذا االعتبار يكون مو�ضوع ًا
يخت����ص ب�آيات الأحكام من الق���ر�آن ،ويدر�س نوع
لعل���م �آيات الأح���كام .وهو علم
ّ
الأحكام ا ّلتي يمكن ا�ستخراجها بعد المقارنة بجميع الأد ّلة ال�شرع ّية الأخرى من
�س ّنة ،و�إجماع ،وعقل.
 -3علم الإعجاز:
النبي مح ّمد  Pفيكون مو�ض���وع ًا
وقد ي�ؤخذ القر�آن بو�ص���فه دلي ًال على نبوّة ّ
ّ
وي�س���تدل على
إلهي
لعل���م �إعجاز القر�آن ،وهو علم يعتبرّ � :أن الكتاب الكريم وحي � ّ
ذلك بال�صفات والخ�صائ�ص ا ّلتي تم ّيزه عن الكالم الب�شريّ .
� -4إعراب القر�آن:
ن�ص ًا عرب ّي ًا جاري ًا وفق اللغة العرب ّية فيكون مو�ضوع ًا
وقد ي�ؤخذ القر�آن باعتباره ّ
الن�ص
لعلم �إعراب القر�آن ،وعلم البالغة القر�آن ّية .وهما علمان ي�شرحان مجيء ّ
القر� ّآني وفق قواعد اللغة العرب ّية في النحو والبالغة.
� -5أ�سباب النزول:
النبي  Pفيكون
وقد ي�ؤخذ القر�آن بو�ص���فه مرتبط��� ًا بوقائع مع ّينة في عه���د ّ
مو�ضوع ًا لعلم �أ�سباب النزول.

تاريخ علوم القرآن

النبي  Pي�س���تمعون �إلى الق���ر�آن ،ويفهمونه بذوقهم
كان النا����س على عه���د ّ
العربي الخال�ص ،ويرجعون �إلى الر�س���ول  Pفي تو�ضيح ما ي�شكل عليهم فهمه،
ّ
والتو�سع.
�أو ما يحتاجون فيه �إلى �شيء من التف�صيل
ّ
فكان���ت عل���وم القر�آن ت�ؤخ���ذ و ُتروى عادة بالتلقين والم�ش���افهة ،ح ّتى م�ض���ت
وتو�س���عت الفتوحات الإ�سالم ّية ،وبدرت بوادر تدعو
النبي ّ ،P
�س���نون على وفاة ّ
�إل���ى الخوف على علوم القر�آن ،وال�ش���عور بعدم كفاية التل ّقي ع���ن طريق التلقين
بالنبي Pن�س���ب ّي ًا واختالط العرب ب�ش���عوب
والم�ش���افهة ،نظ���ر ًا �إلى بع���د العهد
ّ
�أخ���رى ،لها لغاتها وطريقتها ف���ي التك ّلم والتفكير ،فب���د�أت لأجل ذلك حركة في
�صفوف الم�سلمين الواعين ل�ضبط علوم القر�آن وو�ضع ال�ضمانات اللاّ زمة لوقايته
و�صيانته من التحريف.
���ي  Qغيره ف���ي الإح�س���ا�س ب�ض���رورة ا ّتخ���اذ هذه
وق���د �س���بق الإم���ام عل ّ

�أ���س��م��اء ال���ق���ر�آن وع��ل��وم��ه وم��ع��ارف��ه

 -6ر�سم القر�آن:
وقد ي�ؤخذ القر�آن باعتبار لفظه المكتوب ،فيكون مو�ضوع ًا لعلم ر�سم القر�آن،
وهو علم يبحث في ر�سم القر�آن ،وطريقة كتابته.
 -7القراءات والتجويد:
ً
مو�ض���وعا لعلم الق���راءة �أو تجويد القر�آن،
وق���د يُعتبر بما هو كالم مقروء ،فيكون
وهو علم يبحث في �ضبط حروف الكلمات القر�آنيّة وحركاتها ،وطريقة قراءتها.
ً
جميعا تلتقي وت�ش���ترك في
�إل���ى غير ذلك من البح���وث ا ّلتي تتع ّلق بالقر�آن ،ف�إ ّنها
ً
مو�ضوعا لدرا�ستها ،وتختلف في الناحية الملحوظة فيها من القر�آن
ا ّتخاذها القر�آن
الكريم.

31

درو��������������س ق�����ر�آن����� ّي�����ة

32

النبي  Pمبا�شرة �إلى جمع القر�آن.
ال�ضمانات ،فان�صرف عقيب وفاة ّ
ففي الفهر�س���ت البن الندي���مّ � ،أن عل ّي ًا  Qحين ر�أى م���ن النا�س عند وفاة
النبي  Pما ر�أى؛ �أق�سم �أ ّنه ال ي�ضع على عاتقه رداءه ح ّتى يجمع القر�آن ،فجل�س
ّ
ف���ي بيته ثالثة �أيّام ،ح ّتى جمع القر�آن .و�س���ي�أتي الكالم عن ذلك في البحث عن
جمع القر�آن .وما نق�صده الآن من ذلكّ � ،أن الخوف على �سالمة القر�آن والتفكير
في و�ض���ع ال�ض���مانات اللاّ زمة ،بد�أ في ذهن الواعين من الم�سلمين ،عقيب وفاة
���ي  ،Pو�أدّى �إل���ى القيام بمختلف الن�ش���اطات .وكان من نتيجة ذلك (علوم
النب ّ
القر�آن) ،وما ا�ستلزمته من بحوث و�أعمال.
وهكذا كانت بدايات علوم القر�آن ،و�أُ ُ�س�سها الأولى على يد ال�صحابة والطليعة
الزمني
من الم�سلمين في ال�صدر الأوّل ،ا ّلذين �أدركوا النتائج المتر ّتبة على البعد
ّ
النبي  Pواالختالط بمختلف ال�شعوب.
عن عهد ّ
علي  ،Qاذ �أمر بذلك
ف�أ�سا�س علم �إعراب القر�آن وُ�ضع تحت �إ�شراف الإمام ّ
العدواني ،رائدَ ي هذا العلم والوا�ضعَين
�أبا الأ�س����ود الد� ّؤلي وتلميذه يحيى بن يعمر
ّ
ق�صة في هذا
لأُ�سُ �س����ه؛ ف� ّإن �أبا اال�س����ود هو �أوّل من و�ضع نقط الم�ص����حف .و ُتروى ّ
المو�ضوع ،ت�شير �إلى �شدّة غيرته على لغة القر�آن ،فقد �سمع ً
قارئا يقر�أ قوله تعالى:
}ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ{((( فقر�أه����ا بج ّر الالم من كلمة (ر�س����وله) ف�أفزع
هذا اللحن �أبا الأ�س����ود الد� ّؤلي وقال :ع َّز وجه اهلل �أن يتب ّر�أ من ر�س����وله ،فعزم على
و�ض����ع عالمات معيّنة ت�ص����ون النا�س في قراءتهم من الخط�����أ ،وانتهى به اجتهاده
�إلى �أن جعل عالمة الفتحة نقطة فوق الحرف ،وجعل عالمة الك�سرة نقطة �أ�سفله،
وجعل عالمة ال�ض ّمة نقطة بين �أجزاء الحرف ،وجعل عالمة ال�سكون نقطتين(((.
((( �سورة التوبة ،الآية.3 :
((( علوم القر�آن ،ال�س ّيد مح ّمد باقر الحكيم� ،ص.22

معارف القرآن

((( �سورة فاطر ،الآيتان 27 :ـ .28
((( �سورة الذاريات ،الآية.20 :
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يدعو القر�آن الكريم في كثير من �آياته �إلى التف ّكر في الآيات ال�سماويّة والنجوم
الم�ضيئة ،واالختالفات العجيبة في �أو�ضاعها والنظام المتقن ا ّلذي ت�سير عليه.
ويدع���و �إلى التف ّكر في خل���ق الأر�ض والبحار والجب���ال والأودية وما في بطون
الأر�ض من العجائب ،واختالف الليل والنهار وتبدّل الف�صول ال�سنويّة.
ويدع���و �إل���ى التف ّكر ف���ي عجائب النبات والنظ���ام ا ّلذي ي�س���ير عليه وفي خلق
الحيوانات و�آثارها ،وما يظهر منها في الحياة.
ويدعو �إلى التف ّكر في خلق الإن�سان نف�سه والأ�سرار المودعة فيه ،بل يدعو �إلى
التف ّكر في النف�س و�أ�سرارها الباطن ّية وارتباطها بالملكوت الأعلى .كما يدعو �إلى
ال�س���ير في �أقطار الأر�ض والتف ّكر في �آثار الما�ضين والفح�ص في �أحوال ال�شعوب
والجوامع الب�شريّة وما كان لهم من الق�ص�ص والتواريخ والعبَر.
الخا�ص يدع���و القر�آن �إل���ى تع ّلم العل���وم الطبيع ّية والريا�ض��� ّية
به���ذا ال�ش���كل
ّ
إن�سانيّ .
يحث
والفل�سف ّية والأدب ّية و�سائر العلوم ا ّلتي يمكن �أن ي�صل �إليها الفكر ال ّ
على تع ّلمها لنفع الإن�سان ّية و�إ�سعاد القوافل الب�شريّة.
العلمي،
وهذه بع�ض ال�شواهد ا َّلتي ح َّفزت الم�سلمين الأوائل على �سلوك المنهج
ّ
وتت ُّبع طرائقه:
يقول �س���بحانه وتعالى في �سورة فاطر} :ﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ{،
�إلى قوله تعالى} :ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ{(((...
(((
وف���ي قوله �س���بحانه وتعال���ى في �س���ورة الذاري���ات} :ﮝﮞﮟﮠ{
لتق�ص���ي علوم طبقات الأر����ض (الجيولوجيا) ..ثمَّ يتبع تعالى ذلك
نجدها دعوة ِّ
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والتو�سع في علوم الطبِّ
ّ
والت�شريح؛ بل وفي علم النف�س �أي�ض ًا.
وفي قوله �س���بحانه وتعالى في �سورة �آل عمران} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ{((( ،وكذلك في قوله تعالى في �سورة يون�س:
}ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ{((( ،نج���د في ك ُّل ذلك نداء لعلماء
للم�ضي ُقدُم ًا في متابعة هذا العلم...
الفلك؛
ِّ
�إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ا ّلتي تفتح للعلماء �آفاق ًا علمية ومعرفية وا�سعة
في كا ّفة مجاالت العلم...
نع���م يدع���و القر�آن �إلى ه���ذه العلوم �ش���ريطة �أن تك���ون �س���بي ًال لمعرفة ّ
الحق
والحقيقة ومر�آة لمعرفة الكون ا ّلتي في مقدّمتها معرفة اهلل تعالى.
و�أمّا العلم ا ّلذي ي�ش���غل الإن�س���ان عن ّ
الحق والحقيقة فه���و في قامو�س القر�آن
مرادف للجهل ،قال تعالى} :ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦﭧ {(((.
وقال �س���بحانه} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ{(((.
فالقر�آن الكريم بترغيبه في تع ّلم مختلف العلوم ،يع ّلم دورة كاملة من المعارف
إ�سالمي.
الإله ّية وك ّل ّيات الأخالق والفقه ال
ّ
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((( �سورة الذاريات ،الآية.21 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.190 :
((( �سورة يون�س ،الآية.5 :
((( �سورة الروم ،الآية.7 :
((( الجاثية ،الآية.23 :

خال�صة

�أ���س��م��اء ال���ق���ر�آن وع��ل��وم��ه وم��ع��ارف��ه

من �أ�سماء القر�آن :القر�آن ،الفرقان ،الذكر ،والنور وغيرها...
ّ
عظم القر�آن الكريم مكانة العلم تعظيم ًا لم ي�سبق له مثيل في الكتب ال�سماويّة
�شك � ّأن للعلوم مقامات متفاوتة ،وال ّ
الأخرى .وال ّ
�شك �أي�ض ًا � ّأن من �أ�شرفها مقام ًا
علوم القر�آن.
وعل���وم القر�آن ه���ي جميع المعلومات والبح���وث ا ّلتي تتع ّلق بالق���ر�آن الكريم.
وتختلف هذه العلوم في الناحية ا ّلتي تتناولها من الكتاب الكريم.
ومن ه���ذه العل���وم القر�آن ّية :علم التف�س���ير ،علم �آيات الأح���كام ،علم �إعجاز
القر�آن ،وعلم ر�سم القر�آن ،وغيرها...
كان���ت بداي���ات علوم القر�آن و�أ�س�س���ها الأولى على يد ال�ص���حابة والطليعة من
الم�سلمين في ال�ص���در الأوّل ـ وعلى ر�أ�سهم �أمير الم�ؤمنين  Qـ ا ّلذين �أدركوا
���ي  Pواالختالط بمختلف
النتائ���ج المتر ّتب���ة على البعد
الزمني ع���ن عهد النب ّ
ّ
ال�شعوب.
يدع���و الق���ر�آن الكريم �إل���ى التف ّكر وطلب المع���ارف كما ويك�ش���ف العديد من
الأ�سرار الكون ّية ويدعو للبحث عنها وفيها ،ويع ّلم دورة كاملة من المعارف الإله ّية
إ�سالمي.
وك ّل ّيات الأخالق والفقه ال
ّ
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أح�س���ت الع���رب بهذه اال�س���تقامة في �أ�س���اليب القر�آن ،وا�س���تيقنت بذلك
ّ � ...
تف�سر لنا ذلك ،حيث قال،
بلغا�ؤهم .و� ّإن كلمة الوليد بن المغيرة في �صفة القر�آن ّ
حين �س�أله �أبو جهل �أن يقول في القر�آن قو ًال:
«فم���ا �أق���ول فيه؟ فواهلل ما منكم رجل �أعلم في الأ�ش���عار م ّني وال �أعلم برجزه
م ّني ،وال بق�ص���يده ،وال ب�أ�ش���عار الجنّ  .واهلل ما ي�ش���به ا ّلذي يقول �شيئ ًا من هذا،
وواهلل � ّإن لقوله لحالوة ،و�إ ّنه ّ
ليحطم ما تحته ،و�إ ّنه ليعلو وال يُعلى.
قال �أبو جهل :واهلل ال ير�ضى قومك ح ّتى تقول فيه.
قال الوليد :فدعني ح ّتى �أف ّكر فيه ،فلما ف ّكر .قال:
هذا �سحر ي�أثره عن غيره»(((..
وفي بع�ض الروايات قال الوليد:
«واهلل لق���د �س���معت منه كالماً ما هو م���ن كالم الإن�س ومن كالم ّ
الجن ،و� ّإن
له لحالوة ،و� ّإن عليه لطالوة و� ّإن �أعاله لمثمر ،و� ّإن �أ�سفله لمغدق ،و�إنه ليعلو
وال يُعلى عليه ،وما يقول هذا ب�شر»(((.
تح�س ذلك من نف�سك فانظر �إلى الكتب المن�سوبة �إلى الوحي ،ف�إ ّنك
و�إذا �أردت �أن ّ
تجدها متناق�ضة المعاني ،م�ض���طربة الأ�سلوب ،ال تنه�ض وال تتما�سك .و�إذا نظرت
�إلى كتب العهدين ،وما فيها من ت�ضارب وتناق�ض ،تج ّلت لك حقيقة الأمر ،وبان لك
ّ
الحق من الباطل .وهنا نذكر �أمثلة ممّا وقع في الأناجيل من هذا االختالف:
((( تف�سير الطبري ،ج � ،29ص .98
((( تف�سير القرطبي ،ج � ،19ص .72

((( البيان في تف�سير القر�آن ،دار الزهراء للطباعة والن�شر والتوزيع� ،ص .58 - 56

�أ���س��م��اء ال���ق���ر�آن وع��ل��وم��ه وم��ع��ارف��ه

 -1في الإ�ص���حاح الثاني ع�ش���ر م���ن �إنجيل م ّتى ،والحادي ع�ش���ر من لوقاّ � :أن
َلي ،ومن ال يجمع معي فهو يفرّق».
الم�س���يح قال« :من لي�س معي فهو ع ّ
وق���ال في التا�س���ع من مرق�س ،والتا�س���ع م���ن لوقا« :م���ن لي����س علينا فهو
معنا».
 - 2وفي التا�س���ع ع�ش���ر من م ّتى ،والعا�شر من مرق�س ،والثامن ع�شر من لوقا:
� ّأن بع�ض النا�س قال للم�سيح�« :أيّها المع ّلم ال�صالح .فقال :لماذا تدعوني
�صالحاً؟ لي�س �أحد �صالحاً � اّإل واحد وهو اهلل» .وفي العا�شر من يوح ّنا �أ ّنه
قال�« :أنا هو الراعي ال�صالح� ...أمّا �أنا ف�إ ّني الراعي ال�صالح».
 - 3وفي ال�س���ابع والع�ش���رين من م ّتى قال« :كان ال ّل ّ�ص���ان ا ّللذان ُ�صلبا معه -
الم�س���يح  -يعيّران���ه» ،وفي الثالث والع�ش���رين من لوق���ا« :وكان واحد من
المذنبي���ن المع ّلقي���ن يجدّف عليه قائ ً
ال� :إن كنت �أنت الم�س���يح فخ ّل�ص
نف�س���ك و�إيّان���ا ،ف�أج���اب الآخ���ر وانتهره ً
قائ�ل�ا� :أ َو ال تخ���اف اهلل؟ �إذ �أنت
تحت هذا الحكم بعينه».
 - 4وفي الإ�صحاح الخام�س من �إنجيل يوح ّنا�« :إن كنت �أ�شهد لنف�سي ف�شهادتي
لي�س���ت ح ّقاً» .وفي الثامن من هذا االنجيل نف�سه �أ ّنه قال« :و�إن كنت �أ�شهد
لنف�سي ف�شهادتي ّ
حق».
هذه نبذة م ّما في الأناجيل  -على ما هي عليه من �صغر الحجم  -من الت�ضارب
والتناق�ض .وفيها كفاية لمن طلب ّ
التع�صبَ والعناد(((.
الحق ،وجا َنبَ
ّ

37

درو��������������س ق�����ر�آن����� ّي�����ة

38

الدرس الثالث

ف�����ض��ل ال����ق����ر�آن وت�لاوت��ه

فضل القرآن وتالوته

أهداف الدرس
 1ـ �أن يتب ّين الطالب ف�ضل القر�آن في القر�آن.
 2ـ �أن يتب ّين ف�ضل القر�آن في كالم العترة.
 3ـ �أن يتع ّرف �إلى �صفة القر�آن الكريم.
39
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ف�����ض��ل ال����ق����ر�آن وت�لاوت��ه

م���ن الخير �أن يقف الإن�س���ان دون ولوج ه���ذا الباب ،و�أن يت�ص���اغر �أمام هذه
الم�ضي في البيان.
العظمة ،وقد يكون االعتراف بالعجز خير ًا من
ّ
ماذا يقول الوا�صف في عظمة القر�آن ،وعل ّو كعبه؟ وماذا يقول في بيان ف�ضله،
و�سم ّو مقامه؟ وكيف ي�ستطيع الممكن �أن يدرك مدى كالم الواجب؟ وماذا يكتب
لكاتب في هذا الباب؟ وبمَ يتفوّه الخطيب؟ وهل ي�صف المحدود � اّإل محدود ًا؟
القرآن في القرآن

وح�س���بُ القر�آن عظمة ،وكف���اه منزل ًة وفخر ًا �أ ّن���ه كالم اهلل العظيم ،ومعجزة
نب ّيه الكريم ،و� ّأن �آياته هي المتك ّفلة بهداية الب�ش���ر في جميع �ش�ؤونهم و�أطوارهم
في �أجيالهم و�أدوارهم ،وهي ال�ضمينة لهم بنيل الغاية الق�صوى وال�سعادة الكبرى
في العاجل والآجل} :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{(((.
}ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ{(((.
}ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ{(((.
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.9 :
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.1 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.138 :
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النبي « :Pف�ض���ل كالم اهلل على �س���ائر الكالم كف�ضل
وقد ورد في الأثر عن ّ
اهلل على خلقه»(((.
نعم من الخير �أن يقف الإن�سان دون ولوج هذا الباب ،و�أن ي َِك َل بيان ف�ضل القر�آن
�إل���ى نظراء القر�آن �أهل البيت  ،Rف�إ ّنهم �أعرف النا�س بمنزلته ،و�أد ّلهم على
�سم ّو قدره ،وهم قرنا�ؤه في الف�ضل ،و�شركا�ؤه في الهداية� ،أمّا جدّهم الأعظم فهو
ال�ص���ادع بالقر�آن ،والهادي �إلى �أحكامه ،والنا�ش���ر لتعاليمه .وقد قال �« :Pإ ّني
تارك فيكم الثقلين :كتاب اهلل وعترتي �أهل بيتي ،و�إ ّنهما لن يفترقا ح ّتى يردا
علي الحو�ض»((( .فالعترة هم ال اّأدلء على القر�آن ،والعالمون بف�ضله.
ّ
فمن الواجب �أن نقت�صر على �أقوالهم ،ون�ست�ضيء ب�إر�شاداتهم .ولهم في ف�ضل
المجل�س���ي في (البحار)المج ّلد التا�س���ع
الق���ر�آن �أحاديث كثيرة جمعها �ش���يخنا
ّ
والثمانين منه .نذكر منها:
الهمداني« :دخلت الم�سجد ف�إذا �أنا�س يخو�ضون في �أحاديث فدخلت
قال الحارث
ّ
علي Qفقلت� :أال ترى �أن �أنا�س���اً يخو�ض���ون في الأحاديث في الم�س���جد؟
على ّ
فق���ال :Qق���د فعلوها؟ قل���ت :نعم ،قال� :Qأما �إ ّني قد �س���معت ر�س���ول اهلل
 Pيقول� :س���تكون فتن ،قلت :وما المخرج منها؟ قال :Qكتاب اهلل ،فيه نب�أ
ما قبلكم وخبر ما بعدكم ،وحكم ما بينكم .هو الف�ص���ل لي�س بالهزل ،هو ا ّلذي
مَ���ن ترك���ه من جبّار ق�ص���مه اهلل ،ومَن ابتغ���ى الهدى في غيره �أ�ض��� ّله اهلل ،فهو
حبل اهلل المتين ،وهو الذكر الحكيم ،وهو ال�ص���راط الم�س���تقيم ،وهو ا ّلذي ال
تزيغ به الأهواء ،وال تلتب�س به الأل�س���نة ،وال ي�ش���بع منه العلماء ،وال ي َْخلَق عن
((( بحار الأنوار ،ج � ،19ص � ،6صحيح الترمذي ب�شرح ابن العربي ،ج � ،11ص � ،47أبواب ف�ضائل القر�آن.
((( رواه الترمذي ،ج � ،13ص  200ـ .201

كثرة الردّ ،وال تنق�ض���ي عجائبه .وهو ا ّلذي لم ينته ّ
الجن �إذ �س���معته �أن قالوا:
}ﭚ ﭛﭜﭝ{((( ،ه���و ا ّل���ذي م���ن ق���ال به �ص���دق ،ومن حكم ب���ه عدل ،ومن
عمل به �أُجر ،ومن دعا �إليه ُهديَ �إلى �صراط م�ستقيم»(((.
قب�سات من الحديث

((( �سورة الجن ،الآية .1
((( بحار الأنوار ،ج� ،89ص.24
((( �سورة ااالن�شقاق ،الآية.19 :

ف�����ض��ل ال����ق����ر�آن وت�لاوت��ه

مغاز جليلة يح�سن �أن نتع ّر�ض لبيان �أه ّمها .يقول « :Pفيه نب�أ
وفي الحديث ٍ
ما كان قبلكم .وخبر ما بعدكم» وا ّلذي يحتمل في هذه الجملة وجوه:
الأوّل� :أن تكون �إ�شارة �إلى �أخبار الن�ش�أة الأخرى من عال َمي البرزخ والح�ساب
والجزاء على الأعمال .ولع ّل هذا االحتمال هو الأقربّ ،
ويدل على ذلك قول �أمير
الم�ؤمنين  Qفي خطبته« :فيه نب�أ من كان قبلكم والحكم فيما بينكم وخبر
معادكم».
الثان���ي� :أن تكون �إ�ش���ارة �إلى المغ ّيب���ات ا ّلتي �أنب�أ عنها الق���ر�آن ،م ّما يقع في
الأجيال المقبلة.
الثال���ث� :أن يك���ون معناها � ّأن حوادث الأمم ال�س���ابقة تج���ري بعينها في هذه
الأمّة ،فهي بمعنى قوله تعالى} :ﯘﯙﯚﯛ{(((.
�أمّا قوله« :Pمن تركه من جبّار ق�صمه اهلل» فلع ّل فيه �ضمان ًا بحفظ
القر�آن من تالعب الج ّبارين ،بحيث ي�ؤدّي ذلك �إلى ترك تالوته وترك العمل
به ،و�إل��ى جمعه من �أي��دي النا�س كما �صنع بالكتب الإله ّية ال�سابقة .فتكون
�إ�شارة �إلى حفظ القر�آن من التحريف .وهذا �أي�ض ًا هو معنى قوله في الحديث:
«ال تزيغ به الأهواء» بمعنى ال تغ ّيره ع ّما هو عليه ،ل ّأن معاني القر�آن قد زاغت
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بها الأهواء فغ ّيرتها .و�أ�شار الحديث �إلى �أن �أبناء الأمّة لو رجعوا �إلى القر�آن في
خ�صوماتهم ،وما يلتب�س عليهم في عقائدهم و�أعمالهم لأو�ضح لهم ال�سبيل،
ولوجدوه الحكم العدل ،والفا�صل بين ّ
الحق والباطل.
فلو �أقامت الأمّة حدود القر�آن ،وا ّتبعت مواقع �إ�شاراته و�إر�شاداته ،لعرفت
الحق و�أهله ،وعرفت ّ
ّ
النبي  Pقرناء الكتاب،
حق العترة الطاهرة ا ّلذين جعلهم ّ
و�أ ّنهم الخلفاء على الأمّة من بعده ،ولو ا�ست�ضاءت الأمّة ب�أنوار معارف القر�آن،
لأمنت العذاب الوا�صب ،ولما تردّت في العمى ،وال غ�شيتهم ليالي ال�ضالل ،وال
ُ�ض ّيع �سهم من فرائ�ض اهلل ،وال ز ّلت قدم عن ال�صراط ال�سويّ  ،ولك ّنها �أبت � اّإل
االنقالب على الأعقاب ،وا ّتباع الأهواء ،واالن�ضواء �إلى راية الباطل ح ّتى �آل الأمر
�إلى �أن يك ّفر بع�ض الم�سلمين بع�ض ًا ،ويتق ّرب �إلى اهلل بقتله ،وهتك حرمته ،و�إباحة
ماله ،و�أيّ دليل على �إهمال الأمّة للقر�آن �أكبر من هذا الت�ش ّتت العظيم؟! !
صفة القرآن
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وقال �أمير الم�ؤمنين  Qفي �صفة القر�آن:
«ث��� ّم �أن���زل علي���ه الكتاب ن���وراً ال ُتطف�أ م�ص���ابيحه ،و�س���راجاً ال يخبو تو ّقده،
وبحراً ال يُدرك قعره ،ومنهاجاً ال ي�ض ّل نهجه ،و�شعاعاً ال يظلم �ضوءه ،وفرقاناً
ال يُخم���د برهان���ه ،وتبيان���اً ال ُتهدم �أركانه ،و�ش���فا ًء ال ُتخ�ش���ى �أ�س���قامه ،وع ّزاً ال
ُته���زم �أن�ص���اره ،وح ّقاً ال ُتخذل �أعوانه ،فهو مع���دن الإيمان وبحبوحته ،وينابيع
أثافي الإ�سالم وبنيانه ،و�أودية ّ
الحق
العلم وبحوره ،وريا�ض العدل وغدرانه ،و� ّ
وغيطان���ه ،وبحر ال يُنزف���ه المنتزفون ،وعيون ال ين�ض���بها الماتحون ،ومناهل
ال يغي�ض���ها ال���واردون ،ومن���ازل ال ي�ض��� ّل نهجها الم�س���افرون ،و�أع�ل�ام ال يعمى
عنها ال�سائرون ،و�آكام ال يجوز عنها القا�صدون ،جعله اهلل ر ّياً لعط�ش العلماء،
وربيع���اً لقل���وب الفقه���اء ،ومحا َّج لطرق ال�ص���لحاء ،ودوا ًء لي�س بع���ده داء ،ونوراً

((( نهج البالغة ،ج� ،2ص.178
((( بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج� ،35ص.404

ف�����ض��ل ال����ق����ر�آن وت�لاوت��ه

ال منيعاً ذروته ،وع ّزاً لمن اّ
وحب�ل�ا وثيقاً عروته ،ومعق ً
ً
توله،
لي����س معه ظلمة،
و�س���لماً لمن دخله ،وهدى لمن ائت ّم به ،وعذراً لمن انتحله ،وبرهاناً لمن تك ّلم
ً
وحام�ل�ا لمن حمله ،ومطيّة
به ،و�ش���اهداً لمن خا�ص���م به ،وفلجاً لمن حا ّج به،
لم���ن �أعمل���ه ،و�آي��� ًة لمن تو�سّ ���م ،وجُ ّنة لمن ا�س���تلأم ،وعلماً لمن وع���ى ،وحديثاً
لمن روى وحكماً لمن ق�ضى»(((.
وقد ا�ستعر�ض���ت ه���ذه الخطبة ال�ش���ريفة كثير ًا من الأم���ور المه ّمة ا ّلتي يجب
الوقوف عليها ،والتدبّر في معانيها .فقوله:
« -1ال يخب���و تو ّق���ده» خبت الن���ار :خمد لهبها .يريد بقول���ه هذا وبكثير من
جم���ل هذه الخطبة � ّأن القر�آن ال تنتهي معانيه ،و�أنه ّ
غ�ض جديد �إلى يوم القيامة.
تخت�ص بذلك المورد
فقد تنزل الآية في مورد �أو في �شخ�ص �أو في قوم ،ولك ّنها ال
ّ
�أو ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك القوم ،فهي عامّة المعنى.
حي لم يمت ،و�إ ّن���ه يجري كما يجري
ع���ن �أب���ي عبد اهلل ّ �« :Qإن الق���ر�آن ّ
اللي���ل والنه���ار ،وكما تجري ال�ش���م�س والقم���ر ،ويجري على �آخرن���ا كما يجري
على �أوّلنا»(((.
« -2ومنهاجاً ال ي�ض��� ّل نهجه»ّ � :إن القر�آن طريق ال ي�ض��� ّل �س���الكه ،فقد �أنزله
اهلل تعالى هداية لخلقه ،فهو حافظ لمن ا ّتبعه عن ال�ضالل.
« -3وتبيان���اً ال ته���دم �أركان���ه» :المحتم���ل ف���ي الم���راد من ه���ذه الجملة �أحد
وجهين:
الأوّلّ � :أن �أركان الق���ر�آن ف���ي معارفه وتعاليمه ،وجميع م���ا فيه من الحقائق.
محكمة ال تقبل الت�ضع�ضع واالنهدام.
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الثانيّ � :أن القر�آن ب�ألفاظه ال يت�س ّرب �إليه الخلل والنق�صان ،فيكون فيها �إيماء
�إلى حفظ القر�آن من التحريف.
« -4وريا�ض العدل وغدرانه» :الريا�ض جمع رو�ض���ة ،وهي الأر�ض الخ�ض���رة
بح�س���ن النبات .العدل بمعنىاال�س���تقامة ،والغدران جمع غدي���ر وهو الماء ا ّلذي
تغ���دره �أي تنتج���ه ال�س���يول .معنى ه���ذه الجمل���ةّ � :أن الع���دل بجمي���ع نواحيه من
اال�ستقامة في العقيدة والعمل والأخالق قد اجتمع في الكتاب العزيز ،فهو مجمع
العدالة وملتقى متف ّرقاتها.
أماني جمع �أثف ّية  -بال�ض���مّ والك�س���ر  -وهي
أثافي ك� ّ
« -5و�أثافي الإ�س�ل�ام» :ال ّ
الحج���ارة ا ّلتي تو�ض���ع عليها الق���در .ومعنى ذلكّ � :أن ا�س���تقامة الإ�س�ل�ام وثباته
أثافي.
بالقر�آن كما � ّأن ا�ستقامة ال ِقدر على و�ضعها الخا�ص تكون ب�سبب ال ّ
« -6و�أودي���ة الح ّ���ق وغيطان���ه» :يري���د بذل���كّ � :أن القر�آن منب���ت ّ
الحق ،وفي
الجملة ت�ش���بيه القر�آن بالأر�ض الوا�سعة المطمئ ّنة ،وت�شبيه ّ
الحق بالنبات النابت
المتم�سك بغير القر�آن ال يمكن �أن ي�صيب ّ
الحق ،ل ّأن
فيها .وفي ذلك داللة على �أن
ّ
الحق ،وال ّ
القر�آن هو منبت ّ
حق في غيره.
« -7وبح���ر ال ينزف���ه المنتزف���ون» :ن���زف م���اء البئر :نزح كل���ه .ومعنى هذه
الجملة والجمل ا ّلتي بعدهاّ � :أن المت�ص���دّين لفهم معاني القر�آن ال ي�ص���لون �إلى
منتهاه ،لأ ّنه غير متناهي المعاني ،بل وفيها داللة على � ّأن معاني القر�آن ال تنق�ص
�أ�ص ًال ،كما ال تن�ضب العيون الجارية بال�سقاية منها.
«-8و�آكام ال يجوز عنها القا�ص���دون» :والآكام جمع �أكم ،كق�ص���ب ،وهو جمع
�أكمة ،كق�ص���بة ،وهي الت ّل .والمراد � ّأن القا�ص���دين ال ي�ص���لون �إلى �أعالي الكتاب
ليتجاوزوه���ا .وفي هذا القول �إ�ش���ارة �إلى � ّأن للقر�آن بواطن ال ت�ص���ل �إليها �أفهام
�أولي الأفهام.

وقد يكون المراد � ّأن القا�صدين �إذا و�صلوا �إلى �أعاليه وقفوا عندها ولم يطلبوا
غيرها ،لأ ّنهم يجدون مقا�صدهم عندها على الوجه الأتمّ .
فضل قراءة القرآن

((( الكافي ،ج� ،2ص.609
((( م.ن ،ج� ،2ص.611
((( الو�سائل ،الح ّر العاملي ،ج� ،6ص.190

ف�����ض��ل ال����ق����ر�آن وت�لاوت��ه

إلهي ا ّلذي تك ّفل للنا�س �إ�ص�ل�اح الدين والدنيا ،و�ضمن
القر�آن هو النامو�س ال ّ
لهم �س���عادة الآخرة والأولى ،فك ّل �آية من �آياته منب���ع ف ّيا�ض بالهداية ومعدن من
معادن الإر�ش���اد والرحمة ،فا ّلذي تروقه ال�س���عادة الخالدة والنجاح في م�س���الك
الدي���ن والدني���ا ،علي���ه �أن يتعاهد كتاب اهلل العزي���ز �آناء الليل و�أط���راف النهار،
ويجعل �آياته الكريمة قيد ذاكرته ،ومزاج تفكيره ،لي�سير على �ضوء الذكر الحكيم
�إل���ى نجاح غير من�ص���رم وتجارة لن تب���ور .وما �أكثر الأحاديث ال���واردة عن �أئ ّمة
الهدى  Rوعن جدّهم الأعظم  Pفي ف�ضل تالوة القر�آن منها:
ع���ن الإمام ال�ص���ادق  ،Qقال« :الق���ر�آن عهد اهلل �إلى خلق���ه ،فقد ينبغي
(((
للمرء الم�س���لم �أن ينظر في عهده ،و�أن يقر�أ منه في ّ
كل يوم خم�س���ين �آية»
وقال« :Qما يمنع التاجر منكم الم�شغول في �سوقه �إذا رجع �إلى منزله �أن
ال ينام ح ّتى يقر�أ �سورة من القر�آن فيُكتب له مكان ك ّل �آية يقر�أها ع�شر ح�سنات،
ويُمحى عنه ع�شر �سيّئات؟»((( .وقال« :عليكم بتالوة القر�آن ،ف� ّإن درجات الجنة
عل���ى ع���دد �آيات الق���ر�آن ،ف�إذا كان يوم القيامة يقال لقارئ الق���ر�آن� :إقر�أ وار َق،
فك ّلما قر�أ �آية يرقى درجة»(((.
وقد جمعت كتب الأ�ص���حاب من جوامع الحديث كثير ًا من هذه الآثار ال�شريفة
م���ن �أرادها فليطلبها .وفي الجزء التا�س���ع ع�ش���ر من كتاب بحار الأنوار ال�ش���يء
الكثير من ذلك.
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د ّلت جملة من الآثار على ف�ض���ل القراءة في الم�صحف على القراءة عن ظهر
القلب .ومن هذه الأحاديث قول �إ�سحاق بن عمار لل�صادق « :Qجعلت فداك
�إ ّن���ي �أحف���ظ الق���ر�آن عن ظهر قلبي ف�أق���ر�أه عن ظهر قلبي �أف�ض���ل �أو �أنظر في
الم�صحف؟ قال :فقال لي :ال .بل �أقر�أه وانظر في الم�صحف فهو �أف�ضل� .أما
علمت � ّأن النظر في الم�صحف عبادة؟»(((.
وقال « :Qمن قر�أ القر�آن في الم�صحف ُم ّتع بب�صرهُ ،
وخ ِّفف عن والديه
و�إن كانا كافرين»(((.
وفي ّ
الحث على القراءة في نف�س الم�صحف نكتة جليلة ينبغي االلتفات �إليها،
في بالقراءة عن ظهر القلب لهُجرت ن�س���خ الكتاب ،و�أدّى ذلك �إلى
وهي �أ ّنه لو اك ُت َ
ق ّلتها ،ولع ّله ي�ؤدّي �أخير ًا �إلى انمحاء �آثارها.
ن�ص���ت عليها الأحاديث ال تح�ص���ل � اّإل بالقراءة في
على � ّأن هناك �آثار ًا جزيلة ّ
الم�صحف ،منها قوله« :م ّتع بب�صره» وهذه الكلمة من جوامع الكلم ،فيراد منها
� ّأن القراءة في الم�ص���حف �سبب لحفظ الب�ص���ر من العمى والرمد� ،أو يراد منها
� ّأن القراءة في الم�ص���حف �س���بب لتم ّتع الق���ارئ بمغازي الق���ر�آن الجليلة ونكاته
الدقيقة ،ل ّأن الإن�سان عند النظر �إلى ما يروقه من المرئ ّيات تبتهج نف�سه ،ويجد
انتعا�ش ًا في ب�صره وب�صيرته.
وكذل���ك قارئ القر�آن �إذا �س��� ّرح ب�ص���ره في �ألفاظه ،و�أطلق فك���ره في معانيه
وتع ّم���ق في معارفه الراقية وتعاليمه الثمينة يجد في نف�س���ه ل��� ّذة الوقوف عليها،
ومتعة الطموح �إليها ،وي�شاهد ّ
ه�شة من روحه وتط ّلع ًا من قلبه.
((( الكافي ،ج� ،2ص.614
((( هذه الروايات في �أ�صول الكافي ،كتاب ف�ضل القر�آن ،ج� ،2ص.596

فضل القراءة في البيوت

ف�����ض��ل ال����ق����ر�آن وت�لاوت��ه

وقد �أر�ش����دتنا الأحاديث ال�ش����ريفة �إلى ف�ض����ل القراءة في البيوت .ومن �أ�سرار
ذلك �إذاعة �أمر الإ�س��ل�ام ،وانت�ش����ار ق����راءة القر�آن ،ف� ّإن الرج����ل �إذا قر�أه في بيته
قر�أته المر�أة ،وقر�أه الطفل ،وذاع �أمره وانت�شر� .أمّا �إذا جعل لقراءة القر�آن �أماكن
مخ�صو�صة ف� ّإن القراءة ال تته ّي�أ لك ّل �أحد ،وفي ك ّل وقت ،وهذا من �أعظم الأ�سباب
في ن�شر الإ�سالم .ولع ّل من �أ�سراره � ً
إلهي� ،إذا ارتفعت الأ�صوات
أي�ضا �إقامة ال�شعار ال ّ
بالقراءة في البيوت بكرة وع�ش����ي ًّا ،فيعظم �أمر الإ�س��ل�ام في نفو�س ال�سامعين لما
يعروهم من الده�شة عند ارتفاع �أ�صوات القراء في مختلف نواحي البلد.
وم���ن �آثار الق���راءة في البيوت م���ا ورد في الأحادي���ثّ �« :إن البيت ا ّل���ذي يُقر�أ
في���ه الق���ر�آن ويُذكر اهلل تعالى في���ه تكثر بركته ،وتح�ض���ره المالئكة ،وتهجره
ال�شياطين ،وي�ضيء لأهل ال�سماء كما ي�ضيء الكوكب الدرّيّ لأهل الأر�ض ،و� ّإن
البي���ت ا ّل���ذي ال يُقر�أ فيه القر�آن ،وال يُذكر اهلل تعالى فيه تق ّل بركته ،وتهجره
المالئكة ،وتح�ضره ال�شياطين»(((.
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الق���ر�آن كالم اهلل العظي���م ،ومعجزة نب ّيه الكريم وهو ال�ض���امن للب�ش���ر بنيل
الغاي���ة الق�ص���وى وال�س���عادة الكبرى في العاج���ل والآجل .يق���ول تعالى} :ﭟ ﭠ
ﭥ{(((.
ﭡﭢﭣﭤ ُ
���ي « :Pف�ض���ل كالم اهلل عل���ى �س���ائر ال���كالم كف�ض���ل اهلل عل���ى
وع���ن النب ّ
خلقه».
هناك العديد من الآيات الكريمة ا ّلتي تتحدّث عن ف�ضل القر�آن ،كما � ّأن هناك
الكثير من الروايات الواردة عن الر�سول والعترة الطاهرة .R
� ّإن �أبن���اء الأمّة ل���و رجعوا �إلى القر�آن في خ�ص���وماتهم ،وما يلتب�س عليهم في
عقائدهم و�أعمالهم لأو�ض���ح لهم ال�س���بيل .ولوجدوه الحكم العدل ،والفا�صل بين
ّ
الحق والباطل.
إلهي ا ّلذي تك ّفل للنا�س �إ�ص�ل�اح الدين والدنيا ،و�ض���من
القر�آن هو النامو�س ال ّ
لهم �س���عادة الآخرة والأولى ،فك ّل �آية من �آياته منب���ع ف ّيا�ض بالهداية ومعدن من
معادن الإر�شاد والرحمة.
وق���د د ّلت جملة من الأخبار على ف�ض���ل القراءة في الم�ص���حف على القراءة
عن ظهر القلب .كما �أر�ش���دتنا الأحاديث ال�ش���ريفة �إلى ف�ضل القراءة في البيوت
وتعاهد كتاب اهلل بالتالوة الدائمة.

((( �سورة اال�سراء ،الآية.9 :

للمطالعة
ما تك ّل َم ْت إ ّلا بالقرآن

((( �سورة الزخرف ،الآية.89 :
((( �سورة الزمر ،الآية.37 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.31 :
ف�صلت ،الآية.44 :
((( �سورة ّ
((( �سورة �آل عمران ،الآية.97:
((( �سورة ق ،الآية.38 :
((( �سورة الأنبياء ،الآية.8 :
((( �سورة البقرة ،الآية.286 :
((( �سورة الأنبياء ،الآية.22 :
(� ((1سورة الزخرف ،الآية.12 :
(� ((1سورة �ص ،الآية.26 :
(� ((1سورة �آل عمران ،الآية.144 :
(� ((1سورة مريم ،الآية.21 :

ف�����ض��ل ال����ق����ر�آن وت�لاوت��ه

قال بع�ض���هم :انقطعت في البادية عن القافلة فوجدت امر�أة ،فقلت لها :من
�أنت؟ فقالت }ﰄﰅﰆﰇﰈ{((( ف�س��� ّلمت عليها ،فقلت :ما ت�صنعين ههنا؟
قالت} :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ{((( فقلت� :أمن الجنّ �أنت �أم من الإن�س؟ قالت:
(((
}ﭒﭓﭔﭕ{((( فقلت :من �أين �أقبلت؟ قالت} :ﯴﯵﯶﯷ{
فقلت� :أين تق�ص���دين؟ قالت} :ﮬﮭﮮﮯﮰ {((( فقلت :متى انقطعت؟
قالت} :ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ{((( فقلت� :أت�شتهين
طعام��� ًا؟ فقال���ت} :ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ{((( .ف�أطعمته���ا ،ثم قلت:
هرول���ي وال تعجل���ي ،قال���ت} :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ{((( .فقل���ت� :أردفك؟
فقال���ت} :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ{((( .فنزل���ت ف�أركبته���ا ،فقالت} :ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ{( .((1فلم���ا �أدركنا القافلة قلت� :ألك �أحد فيها؟ قالت} :ﯷ
ﯸ ﯹﯺﯻﯼ{(} .((1ﭳﭴ ﭵ ﭶ{(} .((1ﭑﭒﭓ{(.((1
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متوجهين
}ﯩ ﯫ ﯬﯭ{((( .ف�ص���حت بهذه الأ�سماء ،ف�إذا �أنا ب�أربعة �شباب ّ
نحوه���ا ،فقلت :من ه����ؤالء منك؟ قال���ت} :ﭑﭒﭓﭔﭕ{((( .فلم
�أتوها قالت} :ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ {((( .فكافوني ب�أ�شياء
علي ،ف�س�ألتهم عنها.
فقالت} :ﮏﮐ ﮑﮒ{((( .فزادوا ّ
فقالوا :هذه �أمّنا ّ
ف�ضة جارية الزهراء  Oما تك ّلمت منذ ع�شرين �سنة � اّإل
بالقر�آن(((.
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((( �سورة طه ،الآيات 11 :ـ .13
((( �سورة الكهف ،الآية.46 :
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.26 :
((( �سورة البقرة ،الآية.261 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،43ص .87 – 86

الدرس الرابع

الآداب الظاهرية لتالوة القر�آن

الظاهريـة لتالوة القرآن
اآلداب
ّ

أهداف الدرس
 1ـ �أن يتع ّرف الطالب �إلى �أجر القارئ للقر�آن الكريم.
 2ـ �أن يعدّد الآداب الظاهر ّية لتالوة القر�آن.
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قال اهلل تعالى:

}ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯹ{(((.
ﯴﯵﯶﯷﯸ َ
ال غنى للم�س���لم عن م�ص���احبة القر�آن وتالوته ،حيث يعي�ش الإن�س���ان فيه مع
اهلل تعال���ى ويقتب�س من نوره .والتالوة عب���ادة يُثاب عليها الم�ؤمن وي�ؤجر على ك ّل
حرف يقر�أه .ولكن كيف نقر�أ القر�آن ،وكيف ن�ستفيد من �آياته؟ هل نقر�ؤه لمج ّرد
ويح�سن
التالوة؟ �أم نقر�أه لنجعله نور ًا لنا في ظلمات الجهل والدنيا ي�سدّد وجهتنا ّ
تال للقر�آن والقر�آن
م�س���لكنا؟ �ألم يقرع �أ�سماعنا قول ر�س���ول اهلل« :Pكم من ٍ
يلعنه لأ ّنه �أقام حروفه و�ضيّع حدوده؟»(((.
والأج���ر يتف���اوت على قدر ما في التالوة من تدبّر ،وعل���ى قدر ما ي�ؤدّي التدبّر
�إل���ى الغاية المطلوب���ة والهدف المراد ا ّلذي ي�ش���ير �إليه تعالى ف���ي قوله}:ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
((( �سورة فاطر ،الآية.29 :
((( البحار ،ج� ،89ص.184

الآداب الظاهرية لتالوة القر�آن

تمهيد
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ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ{(((.
فالمطلوب �أن تتحوّل تالوة القر�آن واال�س���تماع لآياته �إلى ت�أ ّثر وخ�شوع وخ�ضوع
لح�ض���رة الباري �س���بحانه وتعالى يتج ّلى ف���ي مقام العمل هدي ًا و�س���لوك ًا والتزام ًا
ب�أوامر اهلل ع َّز وج َّل ونواهيه.
وق���د تع ّرفنا في الدر�س ال�س���ابق �إلى ف�ض���ل القر�آن وف�ض���ل تالوت���ه ،فيا ترى
نح�ص���ل الغاية الق�ص���وى من
كيف تكون هذه التالوة؟ وما هي �ش���روطها؟ وكيف ّ
منافعها؟
القرآن نور

ورد في الخبر عن ر�سول اهلل « :Pنوّروا بيوتكم بتالوة القر�آن»(((.
وف���ي المواظبة على التالوة ورد ع���ن الإمام الباقر  ،Qقال« :قال ر�س���ول
اهلل  :Pمن قر�أ ع�شر �آيات في ليلة لم يُكتب من الغافلين ،ومن قر�أ خم�سين
�آي���ة ُكت���ب من الذاكرين ،ومن قر�أ مائة �أية ُكتب من القانتين ،ومن قر�أ مائتي
�آي���ة ُكتب من الخا�ش���عين ،ومن قر�أ ثالثمائة �آي���ة ُكتب من الفائزين ،ومن قر�أ
خم�س���مائة �آي���ة ُكت���ب م���ن المجتهدين ،وم���ن قر�أ �أل���ف �آية ُكتب ل���ه قنطار من
تبر.(((»...
وال ّ
�ش���ك � ّأن هذا الأجر المذكور لي�س لمن يق���ر�أ القر�آن ويم ّر عليه مرور ًا دون
�أن يت�أ ّثر به قلب ًا وقالب ًا ،ف�إذا عر�ض عليه عار�ض من الدنيا ن�سي القر�آن و�صاحب
القر�آن ،نعوذ باهلل من ذلك ،بل الأجر لمن قر�أ وتدبّر بت�أدّب وت�أمّل وعلم � ّأن ا ّلذي
يخاطبه هو اهلل �س���بحانه ا ّلذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي ال�ص���دور .من هنا
((( �سورة الزمر ،الآية.23 :
((( الكافي ،الكليني ،ج� ،2ص.610
((( م.ن ،ج� ،2ص.612

كان حقيق��� ًا علينا �أن نلتف���ت ونهتمّ ببع�ض الآداب ا ّلتي ينبغ���ي �أن تقترن بتالوتنا
للقر�آن ،ونرجو من خاللها �أن يكون تع ّبدنا هذا مو�ضع ًا للقبول من ح�ضرة الباري
�س���بحانه وتعال���ى .وقد ُذكرت �آداب متع���دّدة لتالوة القر�آن بع�ض���ها يُع ّد ظاهر ّي ًا
وبع�ض���ها باطن ّي ًا ،وفي هذا الدر�س �ستتع ّرف للآداب الظاهريّة ،وهي كثيرة ،على
ر�أ�سها:
والمق�ص���ود بالطهارة الخل ّو من الحدث الأكبر والأ�ص���غر بالو�ض���وء �أو الغ�سل
�أو التي ّمم بد ًال عنهما .وقد جعل المولى ثواب قراءة القر�آن ثواب ًا م�ض���اعف ًا ،ففي
الحدي���ث« :من ا�س���تمع القر�آن كتب له بك ّل حرف ح�س���نة ومن قر�أ على و�ض���وء
كان له بك ّل حرف خم�س وع�شرون ح�سنة»(((.
وقد �ص��� ّرح الفقهاء بكراهة قراءة ما زاد على �س���بع �آيات للجنب ،م�ضاف ًا �إلى
و«ف�صلت»
حرمة قراءته �آيات ال�سجدة من �سور العزائم الأربع« :العلق» و«النجم» ّ
و«ال�سجدة».

الآداب الظاهرية لتالوة القر�آن

 -1الطهارة:

 - 2تنظيف الفم:

عن �أبي عبد اهلل  Qقال�« :إ ّني لأحبّ للرجل �إذا قام بالليل �أن ي�ستاك و�أن
ي�ش��� ّم الطي���ب ف���� ّإن الملك ي�أتي الرج���ل �إذا قام بالليل ح ّتى ي�ض���ع فاه على فيه،
فما خرج من القر�آن من �شيء دخل جوف ذلك الملك»(((.
فالف���م هو طريق الق���ر�آن ،وال يليق بطريق الق���ر�آن � اّإل �أن يك���ون ط ّيب ًا نظيف ًا؛
قال ر�س���ول اهلل ّ :P
«نظفوا طريق القر�آن» قيل :يا ر�س���ول اهلل  Pوما طريق
((( الف�صول المه ّمة ،الحر العاملي ،ج� ،3ص.320
((( المحا�سن� ،ص ،559والبحار ،ج� ،77ص.343
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القر�آن؟ قال�« :أفواهكم» قيل :بماذا؟ قال« :بال�سواك»(((.
(((
وفي حديث �آخر« :طيّبوا �أفواهكم بال�سواك ف�إ ّنها طرق القر�آن».
 -3استقبال القبلة واإلقبال ّ
التام على التالوة:
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ينبغي لقارىء القر�آن �أن ي�س���تقبل القبلة ،ويجل�س بت�أدّب وخ�ش���وع ،ويقبل على
التالوة متف ّرغ ًا لها ،وقد جاء عن الإمام ال�صادق :Q
«قارىء القر�آن يحتاج �إلى ثالثة �أ�ش���ياء :قلب خا�ش���ع ،وبدن فارغ ،ومو�ض���ع
خال .ف�إذا خ�شع هلل قلبه ف ّر منه ال�شيطان الرجيم»(((.
ٍ
 - 4البدء باالستعاذة:

قال تعالى} :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ{(((.
من كمال الأدب �أن ي�ش���رع القارئ في القراءة باال�ستعاذة ،ويق�صد بها تطهير
القلب من تلوّثات الو�سو�سة ال�صارفة عن ذكر اهلل تعالى.
العلي العظي���م .ويدعو بالم�أث���ور في بدء
وخت���م الق���راءة بقول���ه� :ص���دق اهلل ّ
التالوة وبعد الفراغ منها كما كان يفعل الأئ ّمة.R
 - 5قراءة القرآن في المصحف:
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وفي بع�ض الروايات ما يفيد �أف�ضليّة قراءة القر�آن مطالعة على قراءته ً
حفظا .وتظهر
هذه الأف�ضليّة في الآثار المتر ّتبة ،وقد ذكرنا في الدر�س ال�سابق ً
بع�ضا منها ون�ضيف ما
ورد عن الر�سول الأعظم�« :Pأف�ضل عبادة �أمّتي تالوة القر�آن نظراً»(((.
((( م.ن� .ص.558
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص.1397
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،4ص.241
((( �سورة النحل ،الآية.98 :
((( المحجة البي�ضاء ،ج� ،2ص.231

 - 6الترتيل بصوت حسن:

الآداب الظاهرية لتالوة القر�آن

قال تعالى} :ﭢﭣ ﭤ{(((.
والترتيل هو بيان الحروف و�إظهارها وحفظ الوقوف.
والم���راد بحف���ظ الوقوف �أن ال يق���ف القارئ كيفما كان ،ب���ل يقف حيث يكون
الوق���ف ح�س���ن ًا .والمراد ببيان الح���روف �أن يُخرج الحروف كم���ا ينبغي من جهر
وهم�س و�إطباق وا�ستعالء على ما ذكره علماء التجويد.
والترتيل كما في بيان الإمام ال�صادق  Qهو�« :أن تتم ّكث فيه وتح�سّ ن به
�صوتك»(((.
فتقر�أ ب�إمعان من غير ا�ستعجال بحيث لو �أراد ال�سامع �أن يع ّد الحروف لأو�شك
وتح�سن به ال�صوت في خ�شوع وخ�شية.
�أن يعدّهاّ .
وقال � Qأي�ض ًا« :زيّنوا القر�آن ب�أ�صواتكم»(((.
والمق�ص���ود من ح�سن ال�صوت ما قاله ر�سول اهلل ّ �« :Pإن من �أح�سن النا�س
�صوتاً بالقر�آن ا ّلذي �إذا �سمعتموه يقر�أ ح�سبتموه يخ�شى اهلل»(((.
وي�ستفاد من الروايات � ّأن ال�صوت الح�سن يترك �أثر ًا في قلب القارئ والم�ستمع
على ح ّد �س���واء ،الأمر ا ّلذي ي�س���اهم في تليين القلوب القا�س���ية ،ف���� ّإن كالم اهلل
قلبي.
�شفاء من كل مر�ض ّ
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((( �سورة المزمل :الأية .4
((( بحار الأنوار ،ج� ،89ص.191
((( ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.2525
((( م.ن .ج� ،3ص.2525
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ال غنى للم�سلم عن م�صاحبة القر�آن وتالوته ،حيث يعي�ش الإن�سان فيه مع اهلل
تعالى ويقتب�س من نوره .والتالوة عبادة يثاب عليها الم�ؤمن وي�ؤجر على ك ّل حرف
نح�ص���ل �أق�ص���ى درجات
يق���ر�أه .فللقراءة القر�آن ّية �آداب ال ب ّد �أن نلتزم بها ح ّتى ّ
الأجر من الباري �سبحانه وتعالى .وقد ُذكرت �آداب متعدّدة لتالوة القر�آن بع�ضها
يُع ّد ظاهر ّي ًا وبع�ضها باطن ّي ًا.
والآداب الظاهر ّية كثيرة ،على ر�أ�سها:

 -1الطهارة.
 -2تنظيف الفم.
 -3ا�ستقبال القبلة والإقبال التام على التالوة.
 -4البدء باال�ستعاذة.
 -5قراءة القر�آن في الم�صحف.
 -6الترتيل ب�صوت ح�سن.

للمطالعة
القرآن وأسرار اخلليقة

((( �سورة الحجر ،الآية.19 :

الآداب الظاهرية لتالوة القر�آن

�أخب���ر الق���ر�آن الكري���م في غي���ر واحدة م���ن �آياته ع ّم���ا يتع ّلق ب�س���نن الكون،
ونوامي�س الطبيعة ،والأفالك ،وغيرها م ّما ال �سبيل �إلى العلم به في بدء الإ�سالم
إلهي .وبع�ض هذه القوانين و�إن علم بها اليونان ّيون في تلك
� اّإل من ناحية الوحي ال ّ
الع�ص���ور �أو غيرهم م ّمن لهم �سابق معرفة بالعلوم � ،اّإل � ّأن الجزيرة العرب ّية كانت
بعي���دة ع���ن العلم بذلك .و� ّإن فريق ًا م ّم���ا �أخبر به القر�آن لم ي ّت�ض���ح � اّإل بعد تو ّفر
العلوم ،وكثرة االكت�شافات .وهذه الأنباء في القر�آن كثيرة.
وق���د �أخذ القر�آن بالحزم في �إخباره عن هذه الأمور ،ف�ص��� ّرح ببع�ض���ها حيث
يح�سن الت�صريح ،و�أ�شار �إلى بع�ضها حيث تحمد الإ�شارة ،ل ّأن بع�ض هذه الأ�شياء
م ّما ي�ستع�صي على عقول �أهل ذلك الع�صر ،فكان من الر�شد �أن ي�شير �إليها �إ�شارة
ت ّت�ضح لأهل الع�صور المقبلة حين يتقدّم العلم ،وتكثر االكت�شافات.
ومن هذه الأ�سرار ا ّلتي ك�شف عنها الوحي ال�سماويّ  ،وتن ّبه �إليها المت� ّأخرون ما
في قوله تعالى} :ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ{(((.
خا�ص،
فق���د د ّلت هذه الآية الكريم���ة على �أن ك ّل ما ينبت ف���ي الأر�ض له وزن ّ
خا�ص���ة على وزن
وق���د ثب���ت �أخير ًا � ّأن كل نوع م���ن �أنواع النبات مر ّكب من �أجزاء ّ
مخ�ص���و�ص ،بحيث لو زيد في بع�ض �أجزائه �أو نق�ص لكان ذلك مر ّكب ًا �آخر .و�إن
ن�س���بة بع�ض الأجزاء �إلى بع�ض م���ن الد ّقة بحيث ال يمكن �ض���بطها تحقيق ًا ب� ّ
أدق
الموازين المعروفة للب�شر.
إلهي حاجة �إنتاج ق�س���م من
ومن الأ�س���رار الغريبة ا ّلتي �أ�ش���ار �إليه���ا الوحي ال ّ
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الأ�شجار والنبات �إلى لقاح الرياح .فقال �سبحانه} :ﮈﮉ ﮊ{(((.
المف�سرين الأقدمين و�إن حملوا ال ّلقاح في الآية الكريمة على معنى
ف� ّإن
ّ
وف�سروا الآية المباركة بحمل الرياح لل�سحاب،
الحمل ،باعتبار �أ ّنه �أحد معانيهّ ،
�أو المطر ا ّلذي يحمله ال�سحاب ،ولكنّ التنبيه على هذا المعنى لي�س فيه كبير
اهتمام ،وال �س ّيما بعد مالحظة � ّأن الرياح ال تحمل ال�سحاب ،و�إ ّنما تدفعه من
مكان �إلى مكان �آخر.
والنظ���رة ال�ص���حيحة في معنى الآي���ة بعد مالحظة ما اكت�ش���فه علماء النبات
تفيدنا �س ّر ًا دقيق ًا لم تدركه �أفكار ال�سابقين ،وهو الإ�شارة �إلى حاجة �إنتاج ال�شجر
والنب���ات �إلى ال ّلقاح ،و� ّأن ال ّلقاح قد يكون �س���ببه الرياح ،وهذا كما في الم�ش���م�ش
وال�ص���نوبر والرمّان والبرتقال والقطن ،ونباتات الحبوب وغيرها ،ف�إذا ن�ضجت
حب���وب الطلع انفتحت الأكيا����س ،وانتثرت خارجها محمولة عل���ى �أجنحة الرياح
فت�سقط على ميا�سم الأزهار الأخرى عفو ًا.
وقد �أ�ش���ار �س���بحانه وتعالى �إلى � ّأن �س��� ّنة الزواج ال
تخت�ص بالحيوان ،بل تعمّ
ّ
النبات بجميع �أق�سامه بقوله} :ﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ{(((.
}ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ{(((.
ومن الأ�سرار ا ّلتي ك�شف عنها القر�آن هي حركة الأر�ض ،فقد قال ع َّز من قائل:
}ﭞﭟﭠﭡﭢ{(((.
ت�أمّل كيف ت�شير الآية �إلى حركة الأر�ض �إ�شارة جميلة لم ت ّت�ضح � اّإل بعد قرون،
((( �سورة الحجر ،الآية.22 :
((( �سورة الرعد ،الآية.3 :
((( �سورة ي�س ،الآية.36 :
((( �سورة طه ،الآية ،53 :و�سورة الزخرف ،الآية.10 :

((( �سورة الرحمن ،الآية.17 :
((( �سورة الزخرف ،الآية.38 :

الآداب الظاهرية لتالوة القر�آن

وكيف ت�س���تعير للأر�ض لفظ المهد ا ّلذي يُعمل للر�ض���يع ،يهت��� ّز بنعومة لينام فيه
م�س���تريح ًا هادئ��� ًا ,وكذلك الأر����ض مهد للب�ش���ر ومالئمة لهم م���ن جهة حركتها
الو�ض���ع ّية واالنتقال ّي���ة .وكم���ا � ّأن تح ّرك المهد لغاي���ة تربية الطفل وا�س���تراحته،
فكذل���ك الأر�ض ،ف� ّإن حركتها اليوم ّية وال�س���نويّة لغاية تربية الإن�س���ان بل وجميع
ما عليها من الحيوان والجماد والنبات .ت�ش���ير الآي���ة المباركة �إلى حركة الأر�ض
�إ�شارة جميلة ،ولم ت�ص ّرح بها لأ ّنها نزلت في زمان �أجمعت عقول الب�شر فيه على
�سكونها ،ح ّتى �أ ّنه كان يع ّد من ال�ضروريّات ا ّلتي ال تقبل الت�شكيك.
ومن الأ�سرار ا ّلتي ك�شف عنها القر�آن قبل �أربعة ع�شر قرن ًا :وجود قارّة �أخرى.
فقد قال �سبحانه وتعالى} :ﭑﭒﭓﭔ{(((.
المف�سرين ً
قرونا عديدة ،وذهبوا في
وهذه الآية الكريمة قد �شغلت �أذه��ان
ّ
تف�سيرها مذاهب �ش ّتى .فقال بع�ضهم :المراد م�شرق ال�شم�س وم�شرق القمر
ومغرباهما ،وحمله بع�ضهم على م�شر َق ّي ال�صيف وال�شتاء ومغربيّهماّ .
ولكن
الظاهر � ّأن المراد بها الإ�شارة �إلى وجود قارّة �أخرى تكون على ال�سطح الآخر
للأر�ض يالزم �شروق ال�شم�س عليها غروبها ع ّنا ،وذلك بدليل قوله تعالى } :ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ{(((.
ف� ّإن الظاهر من هذه الآية � ّأن البعد بين الم�شرقين هو �أطول م�سافة مح�سو�سة
فال يمكن حملها على م�شر َقي ال�شم�س والقمر وال على م�شرقي ال�صيف وال�شتاء،
ل ّأن الم�س���افة بين ذلك لي�س���ت �أطول م�س���افة مح�سو�س���ة ،فال ب ّد من �أن يراد بها
الم�س���افة ا ّلتي ما بين الم�ش���رق والمغرب .ومعنى ذلك �أن يكون المغرب م�ش���رق ًا
���ح هذا التعبير ،فالآية ت ّ
���دل على وجود هذا
لج���زء �آخر من الكرة الأر�ض��� ّية لي�ص ّ
الجزء ا ّلذي لم يُكت�شف � اّإل بعد مئات من ال�سنين من نزول القر�آن.
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فالآي���ات ا ّلتي ذكرت الم�ش���رق والمغرب بلفظ المفرد ي���راد منها النوع كقوله
تعالى} :ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ِﮜ{(((.
والآيات ا ّلتي ذكرت ذلك بلفظ التثنية يراد منها الإ�شارة �إلى القارّة الموجودة
على ال�سطح الآخر من الأر�ض.
والآيات ا ّلتي ذكرت ذلك بلفظ الجمع يراد منها الم�ش���ارق والمغارب باعتبار
�أجزاء الكرة الأر�ض ّية كما ن�شير �إليه(((.
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((( �سورة البقرة ،الآية.115 :
((( البيان في تف�سير القر�آن ،دار الزهراء للطباعة والن�شر والتوزيع� ،ص.74 - 70

الدرس الخامس

لتالوة القرآن

الآداب الباطن ّية ل��ت�لاوة ال��ق��ر�آن

الباطنيـة
اآلداب
ّ

أهداف الدرس
 1ـ �أن يتع ّرف الطالب �إلى الآداب الباطن ّية لتالوة القر�آن.
 2ـ �أن يتب ّين موانع اال�ستفادة ليتخ ّل�ص منها.
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قال تعالى} :ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ{(((.
فللقر�آن ّ
حق علينا وينبغي �أن نوفيه ح ّقه برعاية جملة من الآداب �أثناء تالوته
واال�س���تماع �إليه .وفي تف�س���ير الآية يقول الإمام ال�ص���ادق « :Qير ّتلون �آياته
ويتفهّمون معانيه ويعملون ب�أحكامه ويرجون وعده ويخ�شون عذابه ويتم ّثلون
ق�ص�صه ويعتبرون �أمثاله وي�أتون �أوامره ويجتنبون نواهيه.(((»..
���ي الأوّل وه���و الهداية ،يقول
و�أف�ض���ل الت�ل�اوة تلك ا ّلت���ي تح ّقق الهدف القر�آن ّ
تعالى} :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ{(((.
ولح�صول الهداية هناك �أمور ينبغي مراعاتها� ،أه ّمها:

الآداب الباطن ّية ل��ت�لاوة ال��ق��ر�آن

تالوة القرآن ّ
حق تالوته:

 -1اإلخالص في القراءة:

من الآداب المفيدة في تالوة القر�آن الكريم الإخال�ص .وقد وردت بذلك روايات
كثي����رة .منها ما رُوي ع����ن الإمام الباقر « :Qق����رّاء القر�آن ثالث����ة :رجل قر�أ
((( �سورة البقرة ،الآية.121 :
((( ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.2526
((( �سورة البقرة ،الآية.2 :
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القر�آن فا ّتخذه ب�ض����اعة وا�س����تد ّر به الملوك وا�ستطال به على النا�س .ورجل قر أ�
الق����ر�آن فحفظ حروفه و�ض����يّع حدوده و�أقامه �إقامة الق����دح ،فال ك ّثر اهلل ه�ؤالء
من حملة القر�آن .ورجل قر�أ القر�آن فو�ضع دواء القر�آن على داء قلبه ف�أ�سهر به
ليله و�أظم�أ به نهاره وقام به في م�ساجده وتجافى به عن فرا�شه فب�أولئك يدفع
اهلل العزي����ز الج ّب����ار البالء ،وب�أولئ����ك يديل اهلل من الأع����داء ،وب�أولئك ين ّزل اهلل
الغيث من ال�سماء ،فواهلل َله�ؤالء في قرّاء القر�آن �أع ّز من الكبريت الأحمر»(((.
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 -2التدبّر في القرآن:

قال تعالى} :ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ{(((.
فالق���راءة ا ّلتي ال تدبّر فيها ال خير فيها .قال تعالى} :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬ{(((.
وكان ر�س���ول اهلل  Pيق���ول�« :إ ّن���ي لأعج���ب كي���ف ال �أ�ش���يب �إذا ق���ر�أت
القر�آن»(((.
وج����اء عن �أمير الم�ؤمنين � Qأ ّنه قال�« :أال ال خير في علم لي�س فيه تفهّم،
�أال ال خير في قراءة لي�س فيها تدبّر� ،أال ال خير في عبادة لي�س فيها تف ّقه»(((.
وعنه � Qأ ّنه ذكر جابر بن عبد اهلل وو�ص���فه بالعلم ،فقال له رجل :جُ علت
فداك ،ت�ص���ف جاب���ر ًا بالعلم و�أنت �أنت؟ فق���ال �« :Qإ ّنه كان يعرف تف�س���ير
قوله تعالىّ � :إن ا ّلذي فر�ض عليك القر�آن لرادّك �إلى معاد.(((»..
((( �أ�صول الكافي ،ج� ،2ص.604
((( �سورة محمد ،الآية.24:
((( �سورة الحديد ،الآية.16 :
((( ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.2532
((( بحار الأنوار ،ج� ،2ص.49
((( قريب منه في تف�سير القمي ،ج� ،2ص.147

علي بن الح�سين  Qيقول�« :آيات القر�آن خزائن
وعن الزهريّ قال �سمعت ّ
العلم ،فك ّلما فتحت خزائنه فينبغي لك �أن تنظر فيها»(((.
 -3التف ّكر:
الآداب الباطن ّية ل��ت�لاوة ال��ق��ر�آن

م���ن الآداب المه ّمة لقراءة القر�آن التف ّكر .وقد كث���رت الدعوة �إلى التف ّكر في
القر�آن ال�شريف.
قال تعالى} :ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ{(((.
وقال تعالى} :ﯧﯨﯩﯪ{(((.
�إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.
والروايات �أي� ً
ض����ا في التف ّكر كثيرة ،فقد ُنقل عن ر�سول اهلل  Pل ّما نزلت الآية
ال�شريفة} :ﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ{(((.
قال ٌ :P
«ويل لمن قر�أها ولم يتف ّكر فيها»(((.
 -4التأثّر والخشية:
قال تعالى } :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ * ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ * ﮃﮇ{(((.
وهذه �أحوال الم�ستمع لتالوة القر�آن المتدبّر فيه فكيف بمن يتلوه بنف�سه؟
قال تعالى} :ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ{(((.
((( بحار الأنوار ،ج� ،92ص.219
((( �سورة النحل ،الآية.44 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.176 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.190 :
((( زبدة البيان ،المح ّقق الأردبيلي� ،ص.140
((( �سورة الإ�سراء ،الآيات 107 :ـ .109
((( �سورة الح�شر ،الآية.21 :
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النبي « :Pمن قر�أ القر�آن ولم يخ�ضع هلل ولم ّ
يرق قلبه وال يكت�سي
فقد ورد عن ّ
حزناً ووج ً
ال في �س���رّه ،فقد ا�س���تهان بعظيم �ش�أن اهلل تعالى ،فانظر كيف تقر�أ كتاب
ربّك ومن�شور واليتك ،وكيف تجيب �أوامره ونواهيه وكيف تمتثل حدوده؟»(((.
وورد في الخبر« :اقر�أوا القر�آن بالحزن»(((.
وفي نهج البالغة« :اهلل اهلل في القر�آن ال ي�سبقكم بالعمل به غيركم»(((.
الحق ومن الأدب حين نقر�أ هذا الكالم �أن نكبره ّ
والق���ر�آن كالم ّ
ونعظمه؛ فال
ن�ستهين ب�أوامره ونواهيه و�إنذاره ووعيده وما ينبىء عنه من حقائق و�أ�سرار.
ف� ّإن عظمة اهلل تعال���ى وقدرته المطلقة تج ّلت لعباده في القر�آن الكريم .ومن
كم���ال الأدب ونح���ن نق���ر�أ القر�آن �أن ن�ستح�ض���ر الحزن في قلوبن���ا والدمعة في
النبي  Pحين كان ي�س���تمع
عيوننا ،والخوف وال�ش���فقة في نفو�س���نا كما هو حال ّ
�إلى القر�آن الكريم ،فقد كانت عيناه تفي�ض���ان بالدمع .وكان  Pيقول« :ما من
عين فا�ضت من قراءة القر�آن � اّإل قرّت يوم القيامة»(((.
َ
فليتباك لقوله « :Pاقر�أوا القر�آن
ومن لم يجد في نف�س���ه خ�ش���ية وانك�س���ار ًا
وابكوا ،ف�إن لم تبكوا فتباكوا»(((.
وعن �أمير الم�ؤمنين في و�ص���ف الم ّتقين«يُحزنون به �أنف�س���هم وي�ستثيرون به
دواء دائه���م ف����إذا م���رّوا ب�آية فيها ت�ش���ويق ركنوا �إليها طمعاً ،وتط ّلعت نفو�س���هم
�إليها �شوقاً ،وظ ّنوا �أ ّنها ُن�صب �أعينهم ،و�إذا مرّوا ب�آية فيها تخويف �أ�صغوا �إليها
م�سامع قلوبهم وظ ّنوا � ّأن زفير جه ّنم و�شهيقها في �أ�صول �آذانهم»(((.
((( البحار ،ج� ،82ص.43
((( ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.2528
((( نهج البالغة ،ج� ،3ص.77
((( ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.2529
((( الأمالي ،ال�سيد المرت�ضى ،ج� ،1ص.25
((( نهج البالغة ،خطبة المتقين ،ج� ،2ص.161

 -6التطبيق:

((( �سورة الأنفال ،الآية.2 :

الآداب الباطن ّية ل��ت�لاوة ال��ق��ر�آن

ومن الآداب المه ّمة لقراءة القر�آن ا ّلتي تنيل الإن�س���ان نتائج كثيرة وا�س���تفادة
غير محدودة :التطبيق.
فمن �أراد �أن ي�أخذ من القر�آن ال�ش���ريف ّ
الحظ الوافر فال ب ّد له �أن يط ّبق ك ّل
�آية �ش���ريفة على حاالت نف�س���ه ح ّتى ي�س���تفيد ا�س���تفادة كاملة ،مث ًال يقول تعالى:
}ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ{(((.
فال ب ّد لل�سالك �أن يالحظ هذه الأو�صاف الثالثة منطبقة عليه ،وهل قلبه ي َِج ُل
�إذا ُذكر اهلل ويخاف؟ و�إذا ُتليت عليه الأيات ال�ش���ريفة هل يزداد �إيمان ًا في قلبه؟
وهل اعتماده وتو ّكله على اهلل تعالى �أم �أ ّنه محروم من ذلك؟
ف�إذا كان محروم ًا فلي�س��� َع لتح�ص���يل هذه ال�ص���فات .وهكذا ك ّل �آية يم ّر عليها
يط ّبقها خارج ًا ،فالقر�آن كتاب تطبيق ال كتاب ترتيل فح�سب.
فكما � ّأن ُخ ُلق الر�سول كان القر�آن ،فينبغي على القارئ الم�ؤمن �أن يكون ُخ ُلقه
القر�آن.
القر�آن يخاطبنا
وعلى ك ّل م�ؤمن �أن ي�ست�ص���حب في وعيه دائم ًا �أنّ ق�ض���ايا القر�آن ومفاهيمه
ومواعظه لي�س���ت من ق�ضايا الما�ض���ي ا ّلذي كان� ،إ ّنما هي ق�ض��� ّية ال ّلحظة وك ّل
لحظة� ،إ ّنها ق�ض��� ّيتنا نحن ،والخطاب فيها هو لن���ا نحن ّ
بالذات ال لقوم �آخرين
كانوا� ،أو لغيرنا ،بل لنا ولك ّل فرد فينا .وينبغي �أن ي�ست�ش���عر القارىء للقر�آن �أ ّنه
َ
المخاطب بال ّ
���ذات و�أنّ القر�آن لي�س كتاب مطالعة يقر�أ فيه عن ع�ص���ر من
ه���و
التاريخ فات.
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وعندم���ا يتف ّكر القارئ للقر�آن ف���ي ك ّل �آية من �آياته ال�ش���ريفة ويط ّبق مفادها
على حاله ونف�س���ه ف�إ ّنه يرفع نق�ص���انه بوا�س���طة هذا التطبيق وي�ش���في �أمرا�ض���ه
ق�ص���ة �إبلي�س وطرده من مقام القرب مع تلك ال�س���جدات
ب���ه .فعندما يقر�أ مث ًال ّ
إلهي هو
والعبادات الطويلة ويت�س���اءل لماذا كان م���ا كان؟ يجد � ّأن مقام القرب ال ّ
مقام المطهّرين ،ومع التل ّب�س بالأو�ص���اف والأخالق ال�ش���يطان ّية ال يمكن القدوم
ليح�ص���ل مقامَ القرب ،بحيث ن�ش���عر
�إلى ذلك القرب ،فيبادر �إلى التخ ّل�ص منها ّ
حي دائم ًا ،ليه���ب الحياة �إلى قلوبنا وت�ص���ير �أرواحنا
دائم��� ًا بحياة الق���ر�آن و�أ ّنه ّ
مع ّلقة بع ّز قد�س اهلل تعالى.
مهجوريّة القرآن الكريم

يقول تعالى} :ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠ{(((.
� ّإن مهجوريّة القر�آن لها مراتب ،ولع ّلنا م ّت�ص���فين بالعمدة منها� .أترى �أ ّننا �إذا
ج ّلدنا الم�صحف ال�شريف جلد ًا نظيف ًا وق ّيم ًا �أو �إذا قر�أناه �أو ا�ستخرنا به وق ّبلناه
وو�ض���عناه عل���ى �أعيننا ،ال نك���ون هاجرين له؟ �أترى �إذا �ص���رفنا غالب عمرنا في
تجويده واالهتمام ف���ي جهاته اللغويّة والبيان ّية والبديع ّي���ة ،ما ا ّتخذناه مهجور ًا؟
هل �أ ّننا �إذا تع ّلمنا القراءات المختلفة ما اتخذناه مهجور ًا؟
الخا�ص���ة والعامّة .ونحن
� ّإن عم���دة هج���ر القر�آن هي عدم تطبيقه في حياتنا
ّ
للأ�سف قد نكون م ّت�صفين بهذه المرتبة من الهجر ،حيث ال ن�أخذ تعاليم القر�آن
في ح�سباننا!.
رفع موانع اال�ستفادة:

ويُع ّب���ر عن ه���ذه الموانع بالحجب بين الم�س���تفيد والقر�آن ،وه���ي كثيرة نذكر
منها:
((( �سورة الفرقان ،الآية.30 :

 - 1حجاب ر�ؤية النف�س:

 - 2حجاب الآراء الفا�سدة والعقائد الباطلة:

وهو نا�شىء في الغالب من التبع ّية والتقليد.
فمث ًال قد جاءت الآيات الكثيرة الواردة في لقاء اهلل ومعرفته ،ولكن ل ّما
ر�سخ في ذهن النا�س وانت�شر بينهم � ّأن طريق معرفة اهلل م�سدود بالك ّل ّية،
وقا�سوا باب معرفة اهلل على م�س�ألة التف ّكر في الذات الممنوع عنه والممتنع
�أ�ص ًال ،وا ّلتي ال يدرك كنهها � اّإل هو ،قاموا ب�س ّد هذا الباب من المعرفة ،وهو
بحجة �أن
معرفة اهلل الذي هو غاية بعثة الأنبياء ،Rفقد �س ّدوه على �أنف�سهم ّ
التفوّه به مح�ض الكفر والزندقة.

((( �سورة الكهف ،الآية.66 :
((( �سورة طه ،الآية.114 :

الآداب الباطن ّية ل��ت�لاوة ال��ق��ر�آن

بحيث يزيّن ال�ش���يطان للإن�س���ان الكماالت الموهومة وير�ضيه ويقنعه بما فيه
وي�سقط من عينه ك ّل �شيء �سوى ما عنده.
يكتف بما
ّ
فنبي اهلل مو�س���ى  Qمع ما عنده من المقام العظيم والعلم ،لم ِ
عنده ،وبمجرد �أن القى �شخ�ص��� ًا كام ً
ال كالخ�ضر  Qقال له} :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖ{(((.
ف�ل�ا ينبغي لك ّل �أه���ل العلم ،باخت�ل�اف اهتماماتهم� ،أن يكتفوا بما ير�ض���يهم
الخا�ص ،فال يكتفي �أهل التفا�سير بوجوه القراءات والآراء المختلفة
وي�شبع نهمهم
ّ
وال �أه���ل البالغة بفن���ون المجاز والكناية ،بل عليهم �أن يعتبروا �أنف�س���هم معن ّيين
بالدعوات الإله ّية �إلى المزيد }ﭠﭡﭢﭣ{(((.
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فالمعا�ص���ي تمنع من اال�س���تفادة من مع���ارف هذا الكتاب ال�س���ماويّ وتحجب
(((
القلب عن �إدراك حقائقه .ويمكن �أن يكون قوله تعالى} :ﭙﭚﭛ ﭜ{
م�ش���ير ًا �إلى ذلك .فكما ّ
م�س �ألفاظ القر�آن الكريم من دون
تدل الآية على حرمة ّ
طهارة ظاهريّة كالو�ضوء فكذلك ت�شير �إلى � ّأن معانيه العالية وا ّلتي هي �أبعد م ّما
ت�ش���ير �إليه ظواهر الألفاظ ،ال يدركها � اّإل من �ص���فت نف�سه وارتقتّ ،
وتطهرت من
دن�س المعا�صي.
كما � ّأن هناك حجب ًا �أخرى طوينا عنهاُ ...تلتم�س في مظا ّنها.
خال�صة

للق���ر�آن ّ
حق علينا وينبغي �أن نو ّفيه ح ّقه برعاية جملة من الآداب �أثناء تالوته
واال�ستماع �إليه ،ومن هذه الآداب:
الإخال����ص والتدبّ���ر ،فالقراءة ا ّلتي ال تدبّر فيها ال خي���ر فيها ،ثم ي�أتي التف ّكر
فالت�أ ّثر والخ�شية من اهلل تعالى فالبكاء والحزن .ولع ّل �أهم �آداب القر�آن تطبيقه
عل���ى حياتن���ا كما كان ر�س���ول اهلل يو�ص���ف ب� ّأن ُخ ُلقه الق���ر�آن .ف���� ّإن ُخ ُلقنا ينبغي
الخا�ص���ة
�أن يك���ون م�ش���ابه ًا .و� ّإن عمدة هجر القر�آن هو عدم تطبيقه في حياتنا
ّ
والعامّة .ونحن للأ�سف قد نكون مت�صفين بهذه المرتبة من الهجر ،حيث ال ن�أخذ
تعاليم القر�آن في ح�سباننا!.
وال ب ّد من رفع موانع اال�ستفادة المع ّبر عنها بالحجب بين الم�ستفيد والقر�آن،
وهي كثيرة نذكر منها:
 -1حجاب ر�ؤية النف�س
 -2حجاب الآراء الفا�سدة والعقائد الباطلة
 -3حجاب المعا�صي
((( �سورة الواقعة ،الآية.79:

للمطالعة
النبع الفيّاض

الآداب الباطن ّية ل��ت�لاوة ال��ق��ر�آن

يق���ول الإم���ام الخمين���ي {«�أو�ص���ي الأخ���وة الأع���زاء �أن ال يغفل���وا ...عن
اال�ستئنا�س بالقر�آن الكريم ،هذه ال�صحيفة الإلهيّة وكتاب اهلل الهادي ،فك ّل ما
عند الم�س���لمين وما �س���يكون عندهم خالل ع�ص���ور التاريخ الما�ضية والقادمة
�إ ّنم���ا ه���و من البركات المغدق���ة لهذا الكتاب المقدّ�س .وبهذه المنا�س���بة �أطلب
م���ن ك ّل العلم���اء الأع�ل�ام و�أبناء الق���ر�آن والعلماء العظ���ام �أن ال يغفلوا عن هذا
الكتاب المقدّ�س ا ّلذي فيه تبيان ك ّل �شيء...،
والآن ف���� ّإن ال�ص���ورة المد ّون���ة له���ذا الكتاب الم�أخ���وذ عن ل�س���ان الوحي بعد
النزول قد و�صلت �إلى �أيدينا كاملة دون زيادة حرف �أو نق�صان حرف ،فالحذر
الحذر من هجره ال �سمح اهلل.
نع���م ،الأبع���اد المختلف���ة لهذا الكت���اب بك ّل �آفاقها لي�س���ت في متناول الب�ش���ر
العاد ّيي���ن لك���ن على �أه���ل المعرفة والتحقيق ف���ي الفروع المختلف���ة �أن ينهلوا
إلهي الفيّا�ض
بق���در علمه���م ومعرفتهم وكفاءاتهم م���ن هذا الكنز العرفان ّ���ي ال ّ
والبح���ر الم���وّاج الن���ازل على محمّ���د  ،Pويقدّموه بتعبي���رات مختلفة قريبة
للأذه���ان �إل���ى الآخرين ...والم ّتق���ون التوّاقون �إلى الهداي���ة عليهم �أن يحملوا
بارقة ممّا �أخذوه من نور التقوى عن هذا النبع الفيّا�ض بالهدى للم ّتقين �إلى
ّ
الع�شاق الوالهين �إلى الهداية الإلهيّة.
و�أخي���راً عل���ى ك ّل مجموع���ة م���ن العلم���اء الأع�ل�ام والمف ّكري���ن العظ���ام �أن
بعد من الأبعاد الإلهيّة لهذا الكتاب المقدّ�س،
ي�شمّروا عن �ساعد الج ّد لتناو ُِل ٍ
ويقدّموا ب�أقالمهم ما يح ّقق �آمال ّ
ع�شاق القر�آن.
ولتنفق���وا �أوقاتك���م ف���ي الأبع���اد ال�سيا�س���يّة واالجتماع ّي���ة واالقت�ص���اديّة
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والع�سكريّة والثقافيّة في القر�آن ،وما فيه من م�سائل الحرب وال�سلم ،ليتبيّن
� ّأن هذا الكتاب م�صدر ك ّل �شيء من عرفان وفل�سفة و�أدب و�سيا�سة...
فيا �أيّتها الحوزات العلميّة والمحافل الدرا�سيّة الجامعيّة ،انه�ضي و�أنقذي
الق���ر�آن م���ن ّ�ش���ر الجاهلي���ن المتن�سّ ���كين والعلم���اء المته ّتكين ا ّلذي���ن يهتكون
حرمة القر�آن عن عمد وجهل .و�أقول عن ج ّد ال عن مجاملة �إ ّني �آ�سف على ما
ف���ات م���ن عمري في خط�أ وجهل .و�إ ّنكم يا �أبناء الإ�س�ل�ام الغيارى في الحوزات
والجامعات ابعثوا في الحوزات والجامعات يقظة تدفعها �إلى االهتمام ب�ش�ؤون
القر�آن و�أبعاده المختلفة الكثيرة.
اجعلوا تدري�س القر�آن ن�صب �أعينكم في جميع �أبعاده ،كي ال تندموا وت�أ�سفوا
ال �سمح اهلل على ما فات من �شبابكم حين يهجم عليكم �ضعف ال�شيب في �آخر
العمر ،مثل كاتب هذه ال�سطور»(((.
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((( �صحيفة الإمام الخميني{ ،ج� ،20ص.81

الدرس السادس

آنيـ��ة
�صي��غ الكلم��ات القر� ّ

القرآنيـة
صيغ الكلمات
ّ

أهداف الدرس
 1ـ �أن يتع ّرف الطالب على الحركات الإعراب ّية في القر�آن.
 2ـ �أن يم ّيز بين مخارج الحروف العا ّمة.
 3ـ �أن يحدّد بع�ض �صفات الحروف الأ�سا�س.
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تت�أ ّلف الحركات الإعراب ّية في اللغة العرب ّية من �أربع حركات هي:
الفتحة َ -وال�ضمّة ُ -والك�سرة ِ -وال�سكون ْ.-
وكان �أوّل م���ن و�ض���عها الخليل بن �أحم���د الفراهيديّ  ،حيث رم���ز �إلى الفتحة
بنقطة �أوّل الحرف ،و�إلى الك�س���رة بنقطة تحت الحرف ،و�إلى ال�ض ّمة بنقطة �آخر
الحرف ،و�إلى ال�سكون بنقطتين.
وال تخل���و كلمات القر�آن الكري���م من الحركات الظاهرة على ك ّل كلمة وحرف.
وال ب ّد للطالب المبتدئ � ّأن يلمّ بها ليتم ّكن من ال ّنطق بها نطق ًا �صحيح ًا.
والحرف �إمّا متح ّرك �أو �س���اكن .والحركة �إمّا �ض���مّ �أو فتح �أو ك�سر .وهي ّ
تدل
على ا ّتجاه ال�صوت وامتداده .ويلحق بالحركات الواو بعد �ض ّمة والألف بعد فتحة
تدل على امتداد في ال�ص���وت �ض���ع َفي م���ا ّ
والي���اء بع���د ك�س���رة � ،اّإل �أ ّنها ّ
تدل عليه
الحركات ،مثل :يقول ـ قال ـ قيل...
كذلك التنوين وهو عبارة عن نون �ساكنة لفظ ًا تلحق �آخر الأ�سماء وتكتب على
�صورة �ض ّمتين ٌ -فوق الحرف� ،أو فتحتين  ً-فوق الحرف� ،أو ك�سرتين ٍ -تحت
كتاب.
الحرف ،مثال :كتابٌ ـ كتاب ًا ـ ٍ

آنيـ��ة
�صي��غ الكلم��ات القر� ّ

الحركات اإلعراب ّية
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كما ال ب ّد من االلتفات �إلى � ّأن «ال�شدّة» هي عبارة عن تكرار الحرف� ,شرط �أن
يكون الحرف الأوّل �ساكن ًا والثاني متح ّرك ًا ,كي يتمّ دمجهما بحرف واحد م�شدّد:
ْد َ +د = دَّ.
خا�ص ًا بالقر�آن الكريم يظهر في الأ�شكال التالية:
و� ّإن لل�سكون �أ�شكا ًال ور�سم ًا ّ
(((
 �سكون �شكله كر�أ�س الحاء ْ -للداللة على �إظهار الحرف ،نحو} :ﭘﭙ{ �سكون م�ستدير ال�شكل ْ -للداللة على زيادة الحرف و�إلغائه وعدم النطق به،نحو } :ﮓ ,ﯴ ،ﭥ {.
خال من الحركة تمام ًا ،وبالواقع هو حرف �ساكن لكن �أهملت ال�سكون
 حرف ٍعليه للداللة على � ّأن هناك واحد ًا من الحكمين ال�سابقين �إمّا �إخفاء �أو �إدغام.
 �س���كون م�ستطيل ال�شكل للداللة على �إثبات الحرف وقف ًا و�إلغائه و�ص ًال ،وقدور َد في موا�ضع �سبعة في القر�آن الكريم عُ رفت بالألفات ال�سبع ،هي:
� -1أ ِل���ف «�أن��� ْا» }ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ{(((.
� -2ألف «لك ّن ْا» } ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ{(((.
� -3ألف «الظنون ْا» }ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓ ﮔ{(((.
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((( �سورة البقرة ،الآية.62:
((( �سورة الكهف ،الآية.34 :
((( �سورة الكهف ،الآية.38 :
((( �سورة الأحزاب ،الآية.10 :

� -4أل���ف «الر�س���و ْال»
ﭿ{(((.
� -5ألف «ال�سبي ْ
ال» }ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ {(((.
� -6ألف «�سال�س ْ
ال» }ﯻﯼﯽ ﯾ ﯿﰀ {(((.
وفي مثال �سال�سال يجوز عند الوقف حذف الألف والوقف على الالم ال�ساكنة،
�أو الوقف على الالم �ألف.
 �سكون م�ستطيل « » ال�شكل ظهر في مو�ضعين اثنين فقط: -1ف���وق الح���رف للداللة على االتم���ام :واالتمام كمن يريد النطق ب�ض���مة وال
ﯞ{(((.
ينطق بها }ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ َ
 -2تح���ت الحرف للداللة عل���ى الإمالة :والإمالة هي �إمالة الفتحة �إلى ك�س���رة
والألف �إلى ياء }ﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ{(((.
 �سكون مملوء الو�سط ْ– للداللة على الت�سهيل كمن يريد الم ّد وال يفعل ،وقدوردت في مو�ضع واحد في القر�آن الكريم }ﯟ ﯠﯡ{(((.
}ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

آنيـ��ة
�صي��غ الكلم��ات القر� ّ

مخارج الحروف

الحروف الهجائ ّية عددها ثمانية وع�شرون حرف ًا مجموعة في كلمات:
«�أبج���د ه���وّز ّ
حط���ي كلم���ن �س���عف�ص قر�ش���ت ثخذ �ض���ظغ» .وق���د جمعها �أحد
ال�شعراء في هذا البيت:
((( �سورة الأحزاب ،الآية.66 :
((( �سورة الأحزاب ،الآية.67 :
((( �سورة الإن�سان ،الآية.4 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.11 :
((( �سورة هود ،الآية.41 :
ف�صلت ،الآية.44 :
((( �سورة ّ
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م����زرف����نّ ال�������ص���دغ ي�����س��ط��و ل��ح��ظ��ه عبث ًا
ب��ال��ح��ل��ي ج����ذالن �إن ت�شكو ال��ه��وى �ضحكا
وم���ن اعتب���ر الألف حرف ًا م�س���تقلاّ ًغير الهمزة ي�ص���بح عدد الحروف ت�س���عة
وع�ش���رين حرف��� ًا .ول���ك ّل حرف من هذه الح���روف مخرج �أو مح��� ّل يخرج منه في
الفم عند النطق به ويم ّيزه عن غيره ,ويُعرف مخرج الحرف ب�أن ُت�س��� ّكن الحرف
الواقعي،
و ُتدخ���ل عليه همزة قطع ثمّ تلفظه فحيث انقطع ال�ص���وت كان مخرجه
ّ
نحوْ � :أبْ � ،أم مخرج الباء والميم من ال�شفتين.
المخارج العا ّمة:

خا�ص���ة ،لكن في در�س���نا
وتق�س���م مخارج الحروف �إلى مخارج عامّة ومخارج ّ
الخا�صة هي لأهل االخت�صا�ص
هذا �سنتناول المخارج العامّة فقط كون المخارج
ّ
و�شاغلي فنّ وعلم التجويد والترتيل.
 -1المخ���رج الأوّل؛ الج���وف :وهو الفراغ الممت ّد م ّم���ا وراء الحلق �إلى الفم،
وتخرج منه ثالثة �أحرف ب�شروطها هي:
الألف ال�ساكنة المفتوح ما قبلها ،والواو ال�ساكنة الم�ضموم ما قبلها ،والياء ال�ساكنة
المك�س���ور ما قبلها ( َ-اُ- ،و-ِ ،ي) .وت�س���مّى هذه الح���روف بالجوفيّة لأ ّنها تخرج من
جوف الفم ولي�س لها حيّز تنتهي �إليه بل تنتهي بانتهاء الهواء .كذلك ت�سمّى الحروف
الهوائيّة �أو المدّية .وعند تحريك هذه الحروف لها مخارج �أخرى تخرج منها.
 -2المخ���رج الثان���ي؛ الحل���ق :ويخ���رج منه �س��� ّتة �أحرف هي :الهم���زة والهاء
والعين والحاء والغين والخاء (ء -هـ  -ع  -ح  -غ  -خ) وت�س ّمى حروفه بالحلق ّية.
 -3المخرج الثالث؛ ال ّل�س���ان :ويخرج منه ثمانية ع�ش���ر حرف ًا هي ( :ق  -ك -
ي � -ش  -ج � -ض  -ل  -ن  -ر  -ت  -د  -ط  -ز � -ص � -س  -ث  -ذ  -ظ).
 -4المخرج الرابع؛ ال�ش���فتان :وتخرج منهما �أربعة حروف هي( :ب  -م  -ف
 -واو غير مديّة).

هجائي،
 -5المخرج الخام�س؛ الخي�ش���وم :ال يخرج من الخي�ش���وم �أيّ حرف
ّ
و�إ ّنما يخرج منه �ص���فة لحرف وهي الغ ّنة ،والغ ّنة �ص���وت لذيذ يخرج من الطرف
الأعل���ى للأن���ف دون � ّأن يكون ل ّل�س���ان دخل به ،ومقدارها حركت���ان ،والحركة هي
خا�صة بعلم القراءة تقدّر بوقت رفع الإ�صبع �أو خف�ضه.
وحدة زمن ّية ّ
الصفات األساس للحروف

بعد �أن تع ّرفنا �إلى مخارج الحروف العامّة� ،س���نذكر ال�ص���فة العامّة لك ّل حرف.
والمق�ص���ود بال�ص���فة العالمة ا ّلتي تميّز الحرف عن �س���واه في �أذن الم�ستمع .ولك ّل
ح���رف من ح���روف الهجاء بالح��� ّد الأدنى خم�س �ص���فات ،وبالح ّد الأق�ص���ى �س���بع
�صفات.
�صفات لها �ض ّد و�صفات ال �ض ّد لها:
وتق�سم �صفات الحروف �إلى �صفات لها �أ�ضداد و�صفات ال �أ�ضداد لها .لكن ما
نوّد تناوله هنا هو ال�صفات الأ�سا�س لبع�ض الحروف ،وهي مح ّل االبتالء والخط�أ
لدى العديد من المبتدئين ،وهي:
 -1اال�س���تعالء :ه���و تفخيم مخرج الحرف عن النط���ق به في الفم وذلك في
الحروف ال�سبعة التالية المجموعة في قول:
«خ�ص �ض���غط قظ»� .س���واء كانت �س���اكنة �أم متح ّركة ،لكن يق ّلل من تفخيمها
ّ
حالة الك�سر} .ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ{(((.
 -2الهم����س :جري���ان النف����س عن���د النطق ب�أح���د الح���روف الع�ش���رة التالية
المجموعة في قول:
((( �سورة النحل ،الآية.4 :

آنيـ��ة
�صي��غ الكلم��ات القر� ّ

معنى �صفات الحروف
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«فح ّثه �شخ�ص �سكت» .ل�ضعف االعتماد على المخرج ،وي�شترط فيها ال�سكون،
لذا ف�إ ّنها ت�أتي في منت�ص���ف و�آخر ال���كالم} ،ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ{(((.
 -3القلقل���ة :ارتع���اد مخ���رج الحرف عن النطق به ،وهي �ص���غرى في و�س���ط
الكالم وكبرى في �آخره ،وحروفها خم�سة مجموعة في كلمتي:
«قط���ب جد» .وي�ش���ترط فيه���ا ال�س���كون} .ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ{(((} ،ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕ{.
 -4ال�ص���فير� :ص���وت زائد يخرج عن���د النطق ب�أحد الح���روف الثالثة التالية:
ال�سين  -ال�صاد ـ الزين (�س � -ص -ز) وي�شترط فيها ال�سكون �أو الت�شديد،
مثال} :ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ{(((.
 - 5اللثو ّي���ة :وه���ي الح���روف ا ّلتي تخرج من خ���ارج ال ّل ّثة وتتع ّل���ق بالمخارج
ولي�س بال�ص���فات ،لكن نظر ًا لكثرة الأخطاء ا ّلتي يقع فيها مبتدئو القراءة
�أوردناه���ا لال�س���تفادة ،وعددها ثالثة ح���روف هي« :الثاء ـ ال���ذال ـ الظاء»
متحركة } .ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ{(((.
�سواء جاءت �ساكنة �أم ّ
 -6اال�ستطالة� :صفة تطلق على حرف ال�ضاد ،المتداد ال�صوت من �أوّل حا ّفة
الل�سان �إلى �آخرها ،وتظهر جل ّية في ال�ضاد ال�ساكنة ،نحو :ال�ضا ّلين ـ فمن
ّ
ا�ضطر ـ خ�ضتم ـ �أف�ضتم.
 -7ال�ضحوك� :صفة تطلق على حرف العين ال�ساكن ،وذلك ال ّت�ساع الفم عند
النطق به ،نحو :ي ْعلمون ـ تعتدوا...
((( �سورة ي�س ،الآية.75 :
((( �سورة الفلق ،الآية.1 :
((( �سورة الكهف ،الآية.40 :
((( �سورة المر�سالت ،الآية.30 :

للمطالعة
يف رحاب اإلمام {

���ي { احترامه للنا����س ورعاية م�ش���اعرهم ب�أفعاله
يترج���م الإمام الخمين ّ
وت�ص ّرفاته الحكيمة دائم ًا .فعندما كان الإمام في باري�س ،نزل في �إحدى مناطقها
ف���ي منزل �أحد الجامع ّيي���ن �أ ّو ًال ،وكان البيت في الطبقة الرابعة .ولكثرة الذهاب
والإياب �إليه ،وعدم راحة الجيران ب�س���بب ذلك ،ق��� ّرر الإمام �أخذ مكان ال يزعج
فيه �أحد ًا ،فكان بيت نوفل لو�شاتو.
وف���ي باري����س ،وف���ي ليل���ة مي�ل�اد ال�س��� ّيد الم�س���يح  ،Qو ّزع عل���ى جيرانه
والمك�س���رات �إ�ضافة �إلى
الم�س���يح ّيين هدايا م�ؤ ّلفة من بع�ض الحلويّات الإيران ّية
ّ
باقة ورد لك ّل بيت.
وفي نوفل لو�شاتو يُمنع ذبح الحيوانات خارج الم�سلخ ح�سب القانون ،وفي �أحد
الأيّام ذبحوا في مكان �س���كن الإمام خروف ًا ..ومع � ّأن الإمام كان في ديار الكفر،
قال :ل ّأن ذلك مخالف لقانون الحكومة ،فلن �آكل من هذا اللحم.

آنيـ��ة
�صي��غ الكلم��ات القر� ّ

8ـ ّ
التعط����ش� :ص���فة تطل���ق على حرف الجيم �س���واء كان �س���اكن ًا �أو متح ّرك ًا،
وذل���ك لإ�ش���باع النطق ب���ه عند خروجه م���ن الفم ،نحو :اجتمعوا ـ رج�س��� ًا ـ
الحج ـ الجبال...
ّ
 9ـ التفتي�ش� :ص���فة تطلق على حرف ال�ش���ين ال�س���اكنة �أو الم�ش���دّدة ،النت�شار
النف�س في الفم عند النطق به ،نحوْ :
ا�شتراه ـ ال�شم�س...
 10ـ الغ ّنة� :صفة لحرفين هما الميم الم�شدّدة والنون الم�شدّدة ،ومقدار الغ ّنة
حركتان ،نحو :الج ّنة ـ ال ّنا�س – ثمّ – ه ّماز...
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ف���� ّإن الإم���ام و�إن كان في منطقة غير م�س���لمة ،ولك ّنه كان يُظه���ر فيها �أخالق
الإ�سالم ،واحترام الر�سالة المح ّمدية للإن�سان ،كيف ال يكون كذلك وهو المتع ّلم
من نبع الطهارة؟
كانوا م�سيح ّيين ،ولك ّنه رف�ض �إزعاجهم في �سكنه ،ب�سبب تردّد الزائرين �إليه.
ل���م يكونوا م�س���لمين .ولك ّنه �ش���اركهم وه ّن�أهم في عيدهم بميالد ر�س���ول ما قبل
الإ�سالم .فبعث �إليهم بهدايا كعالمة م�شاركة في هذا العيد.
ونفه���م م ّما م�ض���ى ك ّله من خدمة الإمام للنا�س ،وحر�ص���ه عل���ى �أن ال يخدمه
�أحد ،كما يذكر الأخ �س���ليمانيّ � :أن الإمام كان �ش���ديد الحر����ص ،ويقول لنا دائم ًا
عندم���ا نقوم ب�أيّ �ش���يء م���ن �أجله« :ال تزعجوا �أنف�س���كم» .ومع ذل���ك نراه يخدم
النا�س ،ويرى ذلك ال يق ّل ثواب ًا عن الزيارة.

الدرس السابع

الوصل والقطع

�أل التعريف وهمزتا الو�صل والقطع

أل التعريف وهمزتا

أهداف الدرس
 1ـ �أن يتع ّرف �إلى �أحكام �أل التعريف ولفظ الجاللة.
 2ـ �أن يم ّيز بين همزة الو�صل وهمزة القطع في القر�آن.
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ومخت�صة بالدخول على الأ�سماء
الم التعريف هي الم زائدة على بنية الكلمة،
ّ
النكرة فقط لتعريفها ،نحو :م�ؤمنون (ا�سم نكرة) ـ الم�ؤمنون (ا�سم معرفة).
وتدوّن الم التعريف بوجود همزة و�ص���ل لت�سهيل النطق بها عند االبتداء كونها
�ساكنة ،حيث تقلب همزة الو�صل �إلى همزة قطع مفتوحة عند االبتداء.
وتدخ���ل «ال» التعريف على جميع الح���روف الهجائ ّية فينتج حالتان �أو حكمان
هما:
 -1الإظهار القمريّ  :هو �إبانة «ال» التعريف عندما ي�أتي بعدها �أحد الحروف
القمريّة الأربعة ع�شر ،المجموعة في كلمات:
«�إب���غ حجّ ���ك وخ���ف عقيمه».على نحو �إظهار �أل التعري���ف في كلمات (القمر ـ
الأوّل ـ البا�سط ـ الغفور ـ الحكيم ـ الجليل ـ الكريم ـ الودود ـ الخبير ـ الف�صل
ـ العليم ـ القاهر ـ اليقين ـ الملك ـ الهادي.)...
س���ي :هو ح���ذف «ال» التعريف لفظ ًا عندما ي�أتي بعدها �أحد
 -2الإدغام ال�شم� ّ
الأحرف ال�شم�س ّية الأربعة ع�شر .المجموعة في �أوائل كلم هذا البيت:
طب ث ّم �صل رحماً تفز �صف ذا نعم دع �س���وء ظ ٍّ
���ن زر �ش���ريفاً للك���رم
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أحكام أل التعريف
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على نحو �إدغام �أل التعريف في كلمات:
ال�ش���م�س ،الط���ارق ،ال�ص���ابرين ،الرحم���ة ،الظالمي���ن ،ال�س���ماء ،ال���زكاة،
ال�شياطين...
مالحظة:
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�	-1أكثر ما يقع الخط�أ في حرف الجيم ،فيلفظه كثير من النا�س عند �إدخال
�شم�سي) ،بينما يجب �إظهار �أل التعريف
�أل التعريف عليه بالإدغام (حرف
ّ
كونه حرف قمريّ .
	-2الم المو�ص���ول :كا ّلذي وا ّلتي ال تو�ص���ف بكونها �شم�س��� ّية �أو قمريّة ،كذلك
اللاّ م في لفظ الجاللة «اهلل» لأ ّنها من �أ�صل بُنية الكلمة.
أحكام لفظ الجاللة.

لفظ الجاللة «اهلل» هو ا�س���م قائم بذاته ،ال تعتبر «ال» التعريف مزيدة عليه،
له حاالت :التفخيم والترقيق.
 -1التفخيمّ :
تفخم الم لفظ الجاللة في الموا�ضع الخم�سة التالية:
�	.1إذا كان مبدوء ًا به ،نحو} :ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ{(((.
�	.2إذا �سبقه �ضمّ  ،نحو} :ﯭﯮﯯﯰﯱ{(((.
�	.3إذا �سبقه فتح ،نحو} :ﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ{(((.
�	.4إذا �سبقه �ألف �ساكن مفتوح ما قبله ،نحو} :ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ {(((.
((( �سورة �آل عمران ،الآية.2 :
((( �سورة البقرة ،الآية.229 :
((( �سورة الطالق ،الآية.1 :
((( �سورة ال�شورى ،الآية.53 :

همزتا الوصل والقطع

الهمزة �إمّا �أن تكون همزة و�صل �أو همزة قطع.
ً
و�ص�ل�ا وبدء ًا ،وتقع في �أوّل الكلمة وو�س���طها
�أ -همزة القطع :هي ا ّلتي َتثبت
وطرفها ،على نحو� :أنزل ـ ي�س�أل ـ �سماء.
ب  -همزة الو�صل :هي ا ّلتي َتثبت في االبتداء وت�سقط في الو�صل .والقاعدة
�أن العرب ال تبد�أ ب�ساكن ,ف�أوّل الكلمة � ّإن كان �ساكن ًا يحتاج �إلى همزة و�صل
لنتم ّك���ن من لفظها ,وتتحوّل همزة الو�ص���ل �إلى هم���زة قطع عند االبتداء،
وتر�س���م على هيئة �ألف « » ،وتحذف عندما تدخل عليها الأحرف المزيدة
على نحو}:ﮨﮩ{(((} ،ﭳﭴﭵ{((( ،...وتحذف لفظ ًا عند
((( �سورة �آل عمران ،الآية.135 :
((( �سورة فاطر ،االية.2 :
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.10 :
((( �سورة الزمر ،الآية.61 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.164 :
((( �سورة الإخال�ص ،الآيتان 1 :ـ .2
((( �سورة الأنعام ،الآية.32 :
((( �سورة الأعراف ،الآية .180
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�	.5إذا �سبقه واو �ساكنة م�ضموم ما قبلها ،نحو :ﭴﭵﭶﭷ.((( {..
-2الترقيق :تر ّقق الم لفظ الجاللة في الموا�ضع الثالثة التالية:
�	.1إذا كان م�سبوق ًا بك�سر ،نحو } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ{} ،ﯜﯝ{(((.
�	.2إذا كان م�س���بوق ًا بياء �س���اكنة مك�سور ما قبلها ،نحو} :ﯕﯖﯗ{((( .ـ
}ﮃﮄ.((({..
�إذا كان م�س���بوق ًا بتنوي���ن ،نح���و} :ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ{(((} .ﭑﭒﭓﭔ*ﭖﭗ{(((.
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الو�صل } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ{ } -ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ{((( وعالمتها �أن
تذكر (واو) قبلها ثمّ تلفظ الكلمة ف�إن احتاجت �إلى لفظ حركة عليها فهي
قطع نحو(و�أجمع) ،و�إن لم تحتج �إلى لفظ حركة فهي و�صل نحو}:ﭷ{
 ،وتكون همزة الو�صل في الأ�سماء والأفعال:
 - 1همزة الو�صل في الأ�سماء:
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 همزة الو�ص���ل في الأ�سماء النكرة :تك�سر همزة الو�صل دائم ًا عند االبتداء،وقد وردت في �سبعة �أ�سماء في القر�آن الكريم هي:
 1 .1بن} :ﭴﭵﭶ{(((.
 2 .2بنة} :ﯦﯧﯨ{(((.
 3 .3مرئ} :ﭘﭙﭚ{(((.
 4 .4مر�أة} :ﮡﮢﮣﮤ{(((.
 5 .5ثنان} :ﯠﯡﯢ ﯣ{(((.
 6 .6ثنتان} :ﭭﭮ ﭯ{(((.
� 7 .7سم } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔِ{} ،ﯵﯶﯷ{(((.
 همزة الو�ص���ل في الأ�سماء المع ّرفة :تفتح الهمزة دائم ًا عند االبتداء ،نحو:الحمد هلل ،الرحمن ،الرحيم ،ال�سموات ،الأر�ض ،القر�آن ،الإن�سان...

� ((( 92سورة �آل عمران ،الآية .189
((( �سورة الن�ساء ،الآية.157 :
((( �سورة التحريم ،الآية.12 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.176 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.35 :
((( �سورة النحل ،الآية.51 :
((( �سورة الن�ساء ،االية.176 :
((( �سورة �آل عمران ،االية.45 :

 -2همزة الو�صل في الأفعال:

�أل التعريف وهمزتا الو�صل والقطع

يتمّ النظر �إلى عين الفعل� ،أي ثاني حرف منه ،ف�إذا كان مك�س���ور ًا �أو مفتوح ًا
يبد�أ بهمزة الو�ص���ل مك�سورة دائم ًا .نحو :ا�ستغفر ،اذهب ،ا�ضرب ،انطلق،
ا�ستخلف ،ا�ستكبار ًا ،اعلم ،ارجع...
�أمّا �إذا كان عين الفعل م�ض���مون ًا �ض��� ّم ًا الزم ًا فيبد�أ بالهمزة م�ض���مومة .نحو:
انظر ،اعبد ،اخرج...
�أمّا �إذا كان عين الفعل م�ض���موم ًا �ض��� ّم ًَا عار�ض ًا فيبد�أ بالهمزة مك�سورة .نحو:
ام�شوا ،ابنوا ،اقب�ضوا...
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كت���ب رجل بعيد عن الآداب الإ�س�ل�ام ّية �إل���ى العالم العظيم الخواجة ن�ص���ير
الطو�سي { كتاب ًا خ�شن ًا ،وكان في جملة ما كتب فيه( :يا كلب).
الدين
ّ
الطو�سي { في كتاب بجواب ل ّين ،وكان في جملة ما كتب
ف�أجابه الخواجة
ّ
فيه :و�أمّا خطابك لي بالكلب ،ف�إ ّني ل�س���ت بذلك ،ف� ّإن الكلب منحني الظهر ،و�أنا
م�س���تقيم القامة �أم�ش���ي على رجلين .وما �أ�ش���به هذه العبارات ،وذلك بكل هدوء
ورفق ،وبدون �أيّ خ�شونة ُ
وخرق ،ما �أدّى �إلى خجل الكاتب واالعتذار منه.
ويُحكى �أ ّنه وقع قحط في بغداد �أيّام مرجع ّية ال�س ّيد المرت�ضى علم الهدى
{ ،وحيث � ّإن ال�س ّيد كان يُجري على طلبة العلم ورجال الدين ا ّلذين يح�ضرون
للتو�صل �إلى المر ّتب ال�شهريّ
در�سه في بغداد المر ّتب ال�شهريّ  ،احتال يهوديّ
ّ
والح�صول عليه ب�إظهار الإ�سالم ،واالن�ضمام �إلى �صفوف الطلبة .ف�أظهر
اليهوديّ الإ�سالم وجاء �إلى در�س ال�س ّيد ،وذلك في تلك الأيّام العجاف ،والقحط
ال�شديد ،فقبله ال�س ّيد و�أجرى له مر ّتب ًا �شهر ّي ًا كما يجريه لبق ّية طلبته ،و�أح�سن
معا�شرته.
فل ّما ر�أى اليهوديّ ح�س���ن معا�شرة ال�س ّيد ،وطيب معاملة الم�سلمين� ،أ�سلم قلب ًا
و�آمن حقيقة ،وبقي يوا�ص���ل درا�سته عند ال�س ّيد ،ولم يفارقه ح ّتى الموت  -وذلك
بعد �أن هدى �إلى الإ�سالم جماعة من �أقربائه وذويه اليهود  -وهذا كان من بركة
حزم ال�س ّيد { وح�سن تقديره.

الدرس الثامن

وسجدات التالوة

ا�صطالحات ال�ضبط و�سجدات التالوة

اصطالحات الضبط

أهداف الدرس
 1ـ �أن يتع ّرف الطالب �إلى ا�صطالحات ال�ضبط.
 2ـ �أن يتب ّين الحركات و�سجدات التالوة.
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ا�صطالحات ال�ضبط هي عبارة عن رموز ا�صطالح ّية� ،أدرجها علماء التجويد
ت�س���هي ًال على القارئ .وهي لي�س���ت موجودة في جميع الم�صاحف ،بل تختلف بين
م�ص���حف و�آخ���ر ،لذلك عمد العلماء �إل���ى ذكر هذه اال�ص���طالحات في نهاية ك ّل
م�صحف مع �شرح وتعريف لها.
 -1و�ض���ع ميم �صغيرة (م) فوق النون ال�ساكنة بدون ال�سكون� ،أو بدل الحركة
الثانية من المنوّن ّ
يدل على قلب التنوين �أو النون ميم ًا ،نحو} :ﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ{(((،
} ﯛ ﯜ ﯝ{(((} ،ﮡﮢﮣ{(((...
 -2تركيب حركات التنوين (�ض��� ّمتين �أو فتحتين �أو ك�س���رتين) بال�شكل التالي
(�أ) ـٌ���ـ ،ـًـ ،ـٍ���ـ ،يدل على �إظهار التنوي���ن ،نحو }ﮝ ﮞ  -ﯚ ﯛ  -ﭶ ﭷ
ﭸ{.
((( �سورة البقرة ،الآية.27 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.119 :
((( �سورة الواقعة ،الآية.6 :

ا�صطالحات ال�ضبط و�سجدات التالوة

اصطالحات الضبط
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وتتابعها مع عدم الت�ش���ديد ّ
يدل على الإدغام ،نح���و} :ﭙﭚ � ((({...أو على
الإخفاء ،نحو} :ﭤﭥ{(((.
 -3الحروف ال�ص���غيرة (و ،ي ،ن ،ا) و�ض���عت للداللة عل���ى النطق بالحروف
المتروكة ،نحو:
}ﯛ ﯜ {(((} -ﭔ ﭕ ﭖ{(((  } -ﭔ ﭕ {(((  } -ﭑ ﭒ
ﭓ{((( } -ﮬﮭﮮ{(((  } -و َِمنْ ﯮ �أَ ْن.((({...
� -4أمّا �إ�شارة (~) فهي للداللة على لزوم الم ّد الزائد والتف�صيل عند علماء
التجويد.
 -5ا�صطالحات الوقف هي:
 (ﻣ) تفي���د لزوم الوقف ،نح���و} :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ{(((.
 (ال) تفي���د النهي عن الوق���ف ،نحو} :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ{(.((1
 (�ص���لى) عالم���ة وقف لكن الو�ص���ل �أولى ،نح���و} :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔ {(.((1

((( �سورة الأعراف ،الآية .196
((( �سورة الحجر ،الآية.18 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.20 :
� ((( 98سورة قري�ش ،الآية.2 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.78 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.196 :
((( �سورة الأنبياء ،الآية.88 :
((( �سورة الأنبياء ،الآية.88 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.36 :
(� ((1سورة النحل ،الآية.32 :
(� ((1سورة الروم ،الآية.20 :

}ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

((( �سورة الأنبياء ،الآية.26 :
((( �سورة ق ،الآية.11 :
((( �سورة البقرة ،الآية.2 :

ا�صطالحات ال�ضبط و�سجدات التالوة

 (قلى) يمكن الو�صل عندها لكن الوقف �أولى ،نحو:ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ {(((.
 (ج) جواز الوقوف �أو الو�ص���ل ،نحو} :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ {(((.
 ( ) تعان���ق الوقف يعني جواز الوقف ب�أحد المو�ض���عين ولي�س في كليهما،نحو} :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ {(((.
 – 6قاعدة لفظ فواتح ال�س���ور :فواتح ال�س���ور هي الحروف ا ّلتي تبد�أ بها 29
�س���ورة فقط من �س���ور القر�آن الكريم ،نحو} :ﮡ ـ ﭑ ـ ﭑ ـ ﭑ ـ
ﮉ ـ ﭑ ـ ﭬ ـ ﭑﭓ{.
وي�ش���ترك فيها �أربعة ع�شر حرف ًا فقط بعد حذف المتكرر مجموعة في القول:
علي ّ
«ن�ص حكيم قاطع له �سر».
حق نم�سكه» �أو فيّ :
«�صراط ّ
ويمكن تق�سيم هذه الحروف �إلى ثالثة �أق�سام:
 -1الق�سم الأوّل ي�ضمّ حرف ًا واحد ًا هو الألف ،يلفظ كما يكتب «�ألف».
«حي طهر» ،هجاء
 -2الق�سم الثاني ي�ضمّ خم�سة حروف مجموعة في كلمتيّ :
ك ّل حرف حرفان� ،أي «حا يا طا ها را» ،فتلفظ كما هجا�ؤها �أي ُتم ّد حركتين.
 -3الق�س���م الثالث ي�ض���م ثمانية حروف مجموعة في كلم َتي« :نق�ص ع�سلكم»،
هجاء ك ّل حرف ثالثة حروف� ،أي «نون ،قاف� ،صاد ،عين� ،سين ،الم ،كاف ،ميم»،
الو�سطي مقدار �ستّ حركات.
فتلفظ بم ّد الحرف
ّ
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السكتات وسجدات التالوة

 -1ال�س���كت :هو حب�س الن َف�س زمن ًا ي�س���ير ًا يقدّر بمق���دار حركتين بن ّية �إكمال
الق���راءة ال بن ّية الإعرا����ض ،ومن دون �أخذ ن َف ٍ�س جدي ٍ���د ،ويُرمز له بحرف
�سين �صغيرة فوقه ،وذلك في �أربعة موا�ضع في القر�آن الكريم هي:
 } -ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ*ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ{(((.
درو��������������س ق�����ر�آن����� ّي�����ة

100

 }ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ{(((. } ﭰﭱﭲﭳ{(((.(((
 }ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ{وهناك �سكتة خام�سة ،وهي في قوله تعالى} :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯦ* ﯸ ﯹ
ﯺ {((( يجوز فيها الوجهان� :أحدهما �إظهار الهاء في «ماليه» مع ال�سكت،
وثانيهما �إدغامهما متماثلين .لكنّ ال�سكت مق ّدم و�أولى.
� -2س���جدات التالوة :هي �س���جدة واحدة بعد تالوة �آية �س���جدة ،وهي واجبة
في بع�ض الآيات ،وم�ستح ّبة في الباقي ،وتجب على القارئ والم�ستمع ،على
و�ضوء �أو غيره ،بن ّية.
 -3كيفيّة �سجود التالوة:
 النيّة� :أ�سجد قرب ًة �إلى اهلل تعالى. ي�س���تحبّ �أن تق���ول �أثناء ال�س���جود« :ال �إله � اّإل اهلل ح ّق���اً ح ّقاً ،ال �إله � اّإل اهلل�إيمان���اً وت�ص���ديقاً ،ال �إل���ه � اّإل اهلل عبوديّة ور ّقاً� ،س���جدت لك ربّي تع ّب���داً و ِر ّقاً ،ال
((( �سورة الكهف ،الآيتان 1 :ـ .2
((( �سورة ي�س ،الآية.52 :
((( �سورة القيامة ،الآية.27 :
((( �سورة المط ّففين ،الآية.14:
((( �سورة الحاقة ،الآيتان 28 :ـ .29

م�ستنكفاً وال م�ستكبراً بل �أنا عبد ذليل خائف م�ستجير»(((.
 وال�سجدات الواجبة �أربع و�آياتها هي:}ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

 -وال�سجدات الم�ستح ّبة عددها � 11سجدة و�آياتها هي:

} -1ﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ {(((.
} -2ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ا�صطالحات ال�ضبط و�سجدات التالوة

ﮑ{(((.
}ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯪ{(((.
ﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩ َ
}ﮧﮨﮩ{(((.
}ﯱﯲﯳﯴﯵ{(((.

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚ{(((.
} -3ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ{(((.
ﭹ{(((.
} -4ﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ِ
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج� ،2ص ،245باب  46من �أبواب قراءة القر�آن.
((( �سورة ال�سجدة ،الآية.15 :
ف�صلت ،الآية.37 :
((( �سورة ّ
((( �سورة النجم ،الآية.62 :
((( �سورة العلق ،الآية.19 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.206 :
الحج ،الآية.18 :
((( �سورة ّ
الحج ،الآية.77 :
((( �سورة ّ
((( �سورة الرعد ،الآية.15 :
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}-5ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ{(((.
} -6ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ{(((.
} -7ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{(((.
} -8ﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ{(((.
} -9ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ{(((.
} -10ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ{(((.
} -11ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ{(((.
تنبيه:

وي�ش���ار في القر�آن الكريم ّ
بخط  -يو�ض���ع فوق فعل ال�سجود للداللة على وجود
�س���جدة في الآية المباركة ،ويتمّ و�ض���ع عالمة ( ) في نهاية الآية ا ّلتي فيها فعل
ال�سجود.
102

((( �سورة النحل ،الآية.49 :
((( �سورة الإ�سراء ،االية.107 :
((( �سورة مريم ،الآية.58 :
((( �سورة الفرقان ،الآية.60 :
((( �سورة النمل ،الآية.25 :
((( �سورة �ص ،الآية.24 :
((( �سورة االن�شقاق ،الآية.21 :

للمطالعة
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يُنقل �أ ّنه كان قد طرق �س���مع (نا�ص���ر الدين �ش���اه) كلمات �إطراء حول م�ؤ ّلف
أحب �أن
كت���اب (المنظومة) في المنط���ق والحكمة ،الحاج هادي ال�س���بزواريّ  ،ف� ّ
ر�سمي  -ح ّتى
يراه عن كثب ،ولذلك عزم على ال�س���فر �إلى خرا�سان � -سفر ًا غير
ّ
يتو ّفق لر�ؤيته.
فل ّما و�ص���ل في طريقه �إلى ني�ش���ابور ،زاره فيها العلماء و�شخ�ص ّيات البلد ،ولم
يكن فيما بينهم الحاج هادي ال�س���بزواريّ  ،فا�ض���ط ّر �أن يذهب وحده �إلى �سبزوار
ع ّله يحظى هناك بزيارته.
توجه �إل���ى داره ودخل عليه بال خبر م�س���بق ،فر�آه جال�س��� ًا على
ول ّم���ا و�ص���لها ّ
فتعجب
خال من ك ّل زخارف الحياة ومباهجهاّ ،
ح�ص���ير عاديّ في بيت متوا�ضعٍ ،
من ذلك.
تعجبه ل ّما �صار وقت تناول طعام الغداء ،حيث جاء �إليه خادمه بطبق
لكن زاد ّ
فيه قر�ص���ان ياب�س���ان من ال�ش���عير ،وقليل من الملح الجري�ش ،ومقدار من اللبن
الحام�ض ،وملعقتان من خ�شب ،وو�ضعه �أمامهما.
توجه ال�سبزواريّ �إلى الملك وقالّ :
تف�ضل على ا�سم اهلل.
عندها ّ
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الدرس التاسع

الرسم القرآنيّ وأسراره
آين و�أ���س�راره
ال��ر���س��م ال���ق���ر� ّ

أهداف الدرس
آني.
 1ـ �أن يتع ّرف الطالب �إلى �أق�سام الر�سم القر� ّ
 2ـ �أن يم ّي���ز بي���ن بع����ض كلم���ات الر�س���م العثمان ّ���ي والر�س���م
القيا�سي.
ّ
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آين و�أ���س�راره
ال��ر���س��م ال���ق���ر� ّ

قال اهلل تبارك وتعالى:
ﮊ{(((.
نبي
�أن���زل اهلل �س���بحانه وتعالى القر�آن الكريم بل�س���ان العرب؛ وذل���ك ل ّأن ك ّل ّ
�أُنزل كتابه بل�س���ان قومه ،والقر�آن الكريم لي�س �أمر ًا ونهي ًا وكلمات ومعاني فقط،
بل هو ر�سم �أي�ض ًا.
خا�ص ًا في الكتابة ،يختلف نوع ًا ما عن
ومن المعلوم � ّأن للقر�آن الكريم منهج ًا ّ
الكتابة ا ّلتي �أَ ِل َفها النا�س.
}ﮀ * ﮂ ﮃ *ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

أقسام الرسم القر ّ
آني

الكتابي ـ ّ
إمالئي ـ �إلى ق�سمين رئي�سين.
ق�سم العلماء الر�سم
ّ
الخط ال ّ
ّ
القيا�سي ،ويق�ص���دون به كتابة الكلمة كما
الأوّل� :أطلقوا عليه ا�س���م الر�س���م
ّ
ُتلفظ ،مع الأخذ بعين االعتبار حالتي االبتداء بها والوقف عليها.
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العثماني� ،إذ
التوقيفي ،ويق�صدون به الر�سم
الثاني� :أطلقوا عليه ا�سم الر�سم
ّ
ّ
هو الر�سم ا ّلذي ُكتبت به الم�صاحف.
((( �سورة الزخرف ،الآيات 1 :ـ .3

وقد �ص ّنف العلماء في هذا المجال ما عُ رف بـ «علم الر�سم القر� ّآني» وو�ضعوا
خا�صة في هذا المو�ضوع ،منها ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،كتاب «المقنع
كتب ًا ّ
في معرفة ر�سم م�صاحف الأم�صار» لأبي عمرو الداني ،وكتاب التنزيل لأبي داود
�سليمان نجاح.
ّ
ّ
القياسي
العثماني والرسم
متباينات الرسم
درو��������������س ق�����ر�آن����� ّي�����ة

القيا�سي من بع�ض الوجوه� ،أه ّمها خم�سة
العثماني يخالف الر�سم
� ّإن الر�س���م
ّ
ّ
وجوه ،نذكرها فيما ي�أتي مع التمثيل لها:
الوجه الأول ،الحذف:

وهو كثير ،ويقع في حذف الألف ،والواو ،والياء.
فم���ن �أمثل���ة حذف الألف ،قول���ه تعالى } ﭙ{((( :حي���ث حُ ذفت الألف
بعد العين ،وقد ُكتبت كذلك في جميع موا�ض���عها في القر�آن ،والأ�صل في كتابتها
إمالئي (العالمين).
ح�سب الر�سم ال ّ
ومن �أمثلة حذف الواو ،قوله تعالى } :ﮒ {((( ،وقد وردت في مو�ضعين من
القر�آن ،والأ�صل فيها (الغاوون).
وم���ن �أمثل���ة حذف الي���اء ،قوله تعال���ى} :ﯳَ{((( ،وق���د وردت كذلك في جميع
ً
مو�ض���عا ،والأ�ص���ل ف���ي كتابتها
موا�ض���عها ف���ي القر�آن ،وعدد موا�ض���عها ثالثة ع�ش���ر
(النبيّين).
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ومن وجوه حذف الأحرف �أي�ض ًا ،حذف الالم والميم.
((( �سورة الفاتحة ،الآية.2 :
((( �سورة ال�شعراء ،الآية.94 :
((( �سورة البقرة ،الآية.61 :

فمث���ال حذف ال�ل�ام ،قول���ه تعال���ى} :ﮔ {((( ،وقد كتبت كذل���ك في جميع
موا�ضعها ،وعددها ثالثة و�سبعون مو�ضع ًا ،والأ�صل فيها (الليل).
ومثال حذف النون }ﮭ{((( والأ�صل فيها (ننجي).
 -1كلمة «ا�سم»:
ق���ال اهلل تعال���ى }ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ*ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ{(((} ،ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

 -2كلمة (�سموات – �سماوات).

وردت كلمة }ﭬ{ بهذا الر�س���م بدون �ألف �ص���ريحة  189م ّرة في القر�آن
���ف �ص���ريحة بعد حرف (و) بالر�س���م
الكري���م ...ووردت م��� ّرة واح���دة فقط ب�أل ٍ
ف�ص���لت }ﭑ
القر� ّآني }ﭓ{ وذلك في الآية الكريمة رقم  12من �س���ورة ّ

آين و�أ���س�راره
ال��ر���س��م ال���ق���ر� ّ

ﭿ{(((.

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ{(((.
 -3كلمة (الميعاد ـ الميعد).

وردت كلم���ة (الميع���اد) وذلك ب�ألف �ص���ريحة في و�س���ط الكلم���ة  4م ّرات في
الق���ر�آن الكريم ...وك ّله���ا تتك ّلم عن الميع���اد الأخروي ا ّلذي وعده اهلل �س���بحانه
وتعالى ..لذلك جاء الميعاد وا�ض���ح ًا و�صريح ًا وال ريب فيه مثال }ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ {((( ،ول ّم���ا تحدّث القر�آن عن لقاء
((( �سورة �آل عمران ،الآية.190 :
((( �سورة الأنبياء ،الآية.88 :
((( �سورة الواقعة ،الآيتان 95 :ـ .96
((( �سورة العلق ،الآية.1 :
ف�صلت ،الآية.12 :
((( �سورة ّ
((( �سورة �آل عمران ،الآية.9 :
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الم�س���لمين بالك ّفار في المعركة جاءت الكلمة بال �ألف �ص���ريحة} :ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ{(((.

 -4كلمة (�سعوا ـ �سعو).
وردت �سعوا ب�شكلها العادي م ّرة واحدة }:ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
درو��������������س ق�����ر�آن����� ّي�����ة

ﮅ ﮆ {((( ،ووردت (�سعو) }ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ{((( ب�شكلها غير العادي
بدون �ألف في �آخرها م ّرة واحدة �أي�ض��� ًا في القر�آن الكريم.
 -5كلمة (�صحب ـ �صاحب).

في الآية  34من �س���ورة الكهف يقول القر�آن الكريم على ل�سان مالك الج ّنتين:
}ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ{((( ،ب�أل���ف
متروكة.
غي���ر � ّأن الر ّد ي�أتيه من �ص���احبه الم�ؤمن في الآية  37من نف�س �س���ورة الكهف:
}ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ{((( با�ستخدام الألف ال�صريحة ،والم ّد بالألف المتروكة.
 -6حذف حرف الواو من بع�ض الأفعال.

ورد �أ ّنه تمّ كتابة هذه الأفعال الأربعة بحذف الواو وهي:
}ﭺﭻ -ﭿﮀﮁﮂ  -ﯳﯴﯵﯶ  -ﯮﯯ{ ولك���ن من غير نقط
 110وال �شكل في الجميع.
((( �سورة الأنفال ،الآية.42 :
الحج ،الآية.51 :
((( �سورة ّ
((( �سورة �سب�أ ،الآية.5 :
((( �سورة الكهف ،الآية.34 :
((( �سورة الكهف ،الآية.37 :

 -7كلمة (و�سئل ـ ف�سئل).

ورد في القر�آن الكريم ك ّله فعل الأمر من (�س�أل) ناق�ص ًا حرف(�أ) في البداية.
ونذكر فيما يلي نماذج من الآيات الكريمة ا ّلتي ورد فيها هذا الفعل:
قال �سبحانه وتعالى} :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ {(((.
ﭜ{(((.
وقال �سبحانه وتعالى} :ﭚ ﭛ ِ
وردت كلمة (�أيد) وهي جمع يد م ّرتين في القر�آن الكريم بهذا الر�سم العاديّ ،
وذلك في الآيتين التاليتين:
قال اهلل ع َّز َّ
وجل} :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ {(((.
غي���ر �أ ّنها وردت م ّرة واحدة بر�س���م مختلف يزيد حرف (ي) في منت�ص���فها،
وذلك في الآية الكريمة الآتية:
}ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ{(((.

آين و�أ���س�راره
ال��ر���س��م ال���ق���ر� ّ

 -8كلمة (�أيد ـ �أييد).

الوجه الثاني :الزيادة

وتك���ون ف���ي الألف ،وال���واو ،والي���اء ،فمث���ال الزيادة ف���ي الألف قول���ه تعالى:
(وجاىء) ،والأ�صل فيها (وجيء).
ِ
ومث����ال الزيادة في الواو قوله تعالى } ﭨ{((( ،والأ�ص����ل فيها
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(�س�أريكم).
((( �سورة يو�سف ،الآية.82 :
((( �سورة النحل ،الآية.43 :
((( �سورة �ص ،الآية.17 :
((( �سورة الذاريات ،الآية.47 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.145 :

ومث���ال الزي���ادة ف���ي الياء قول���ه تعال���ى }ﯲ{((( ،وهو المو�ض���ع الوحيد في
القر�آن ،والأ�صل فيها (ب� ٍأيد).
الوجه الثالث ،الهمز:

درو��������������س ق�����ر�آن����� ّي�����ة

العثماني تار ًة بر�سم الألف ،وتارة بر�سم الواو،
حيث وردت الهمزة في الر�سم
ّ
وتارة بر�سم الياء.
فمن �أمثلة ورودها �ألف ًا ،قوله تعالى }ﯗ {((( ،وهو المو�ضع الوحيد ،والأ�صل
فيها (لتنوء).
ومن �أمثلة ورودها واو ًا قوله تعالى} :يَ ْب َد�ؤاُ{((( ،وهي كذلك في موا�ضعها ال�س ّتة
من القر�آن ،والأ�صل فيها (يبد�أ).
وم���ن �أمثلة مجيئها يا ًء ،قول���ه تعالى }ﮀ{((( ،وهو المو�ض���ع الوحيد من
ثالثة موا�ضع ،والأ�صل فيها (و�إيتاء).
الوجه الرابع ،البدل:
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ويقع بر�س���م الألف واو ًا �أو ي���اء ،فمن مجيئها واو ًا قول���ه تعالى} :ﮢ {(((،
وهي كذلك في جميع موا�ض���عها الأربعة وال�س��� ّتين ،والأ�ص���ل (ال�ص�ل�اة) ومثلها
(الزكاة).
ومن �صور ر�سمها يا ًء ،قوله تعالى} :ﯡ {((( ،والأ�صل فيها (يا �أ�سفا).
((( �سورة الذاريات ،الآية.47 :
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.76 :
((( �سورة يون�س ،الآية.4 :
((( �سورة النحل ،الآية.90 :
((( �سورة البقرة ،الآية.3 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.84 :

وم���ن ذلك �أي�ض��� ًا ،قوله تعال���ى }ﭲ{((( ،ول���م ترد � اّإل في هذا المو�ض���ع،
والأ�صل فيها (وال�ضحا).
الوجه الخام�س ،الف�صل والو�صل:

((( �سورة ال�ضحى ،الآية.1 :
((( �سورة البقرة ،الآية.74 :
((( �سورة البقرة ،الآية.90 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.153 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.91 :
((( �سورة البقرة ،الآية.148 :

آين و�أ���س�راره
ال��ر���س��م ال���ق���ر� ّ

العثماني م ّت�ص���لة م���ع � ّأن ح ّقها
فق���د ر�س���مت بع�ض الكلم���ات في الم�ص���حف
ّ
الف�صل ،ور�سمت كلمات �أخرى منف�صلة مع � ّأن ح ّقها الو�صل ،فمن �أمثلة ما ا ّت�صل
وح ّقه الف�صل ما يلي:
 (عن) مع (ما) حيث ر�س���متا في موا�ضع من القر�آن الكريم م ّت�صلتين ،منذلك قوله تعالى} :ﯟﯠ{((( ،وقد وردت كذلك في جميع الموا�ضع.
 (بئ�س) مع (ما) ر�س���متا متّ�صلتين في موا�ضع ،من ذلك قوله تعالى:ﭮ{((( ،وهي كذلك في موا�ضعها الثالثة.
}ﭭ ْ
 (كي) مع (ال) ر�سمتا م ّت�صلتين في موا�ضع ،من ذلك قوله تعالى }ﯙﯚﯛﯜﯝ{((( ،وهي كذلك في موا�ضعها الأربعة.
ومن �أمثلة ما انف�صل وح ّقه الو�صل ما يلي:
 قوله تعالى } :ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ{((( ،وقد جاءت كذلك في ثالثةموا�ضع ،وجاءت م ّت�صلة على الأ�صل في خم�سة ع�شر مو�ضع ًا.
 قول���ه تعال���ى} :ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ{((( ،وق���د ج���اءت كذلك فيثمانية موا�ضع ،وجاءت م ّت�صلة على الأ�صل في �أربعة موا�ضع.
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هذه الوجوه الخم�س���ة ا ّلتي �أتينا على ذكرها ،مع �ش���يء من التمثيل لها ،هي �أهمّ
العثماني الر�سم الإمالئي ّ.
الوجوه ا ّلتي فارق فيها الر�سم
ّ
للمطالعة
من اكتشافات القرآن العلميّة
درو��������������س ق�����ر�آن����� ّي�����ة

دوران الأر�ض حول نف�سها وحول ال�شم�س

إيطالي كان �أوّل من اكت�شف دوران الأر�ض حول نف�سها
يقول التاريخ � َّإن غاليليو ال ّ
قبل نحو �أربعة قرون ،بينما كان العلماء قبله ي�ؤمنون بنظرية بطليمو�س الم�ص����ريّ
القائلة � ّإن الأر�ض هي مركز الكون و� َّإن جميع الأجرام الأخرى تدور حولها.
العلمي ه���ذا �أنْ حكمت الكني�س���ة بكفره،
وكان ج���زاء غاليلي���و على اكت�ش���افه
ّ
ول���م ينجُ م���ن الموت �إ ّال باظهار الندم على اكت�ش���افه ذاك .غير � ّأن علماء �آخرين
تابعوا نظريته وا ّكدوها بحيث �إ ّنها �أ�ص���بحت اليوم من الأُمور ا ّلتي ال يختلف فيها
وخا�صة بعد
اثنان ،بل لقد ثبت بالتجارب الملمو�سة � َّأن الأر�ض تدور حول نف�سهاّ ،
التحليقات الف�ضائية الأخيرة.
وعلي���ه فقد فقدت الأر�ض مركزيّتها بالن�س���بة للكون بع���د �أنْ تب ّين �أ َّننا ك ّنا من
حوا�س���نا ،فك ّنا نخلط حركة الأر�ض بحرك���ة مجموعة الثوابت
قبل �ض���ح ّية خط�أ ّ
وال�س ّيارات� .إ َّننا نحن ا ّلذين نتح ّرك ،وك ّنا نعتبرها هي ا ّلتي تتح ّرك.
 114على ك ّل حال ،لقد �س���يطرت نظريّة بطليمو�س نحو �ألف و خم�س���مائة �سنة على
عقول العلماء.
وعند ظهور القر�آن لم يكن �أحد يجر�ؤ على القول بخالف ذلك.
ولك ّنن���ا �إذا رجعن���ا �إلى �آيات الق���ر�آن نجد �أ َّنه في الآية  88من �س���ورة «النمل»
يتحدّث اهلل تعالىعن حركة الأر�ض فيقول عز من قائل:

}ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

آين و�أ���س�راره
ال��ر���س��م ال���ق���ر� ّ

ﰓ{.
هذه الآية ت�ش���ير بو�ض���وح �إلى حركة الجبال مع �أ َّننا نراها �س���اكنة جامدةَّ � .إن
ت�شبيه حركتها بحركة ال�سحاب يفيد ال�سرعة مع الهدوء.
�أمّا التعبير عن حركة الأر�ض بحركة الجبال ،فهو لكي يب ّين �أه ّم ّية المو�ضوع،
�إذ ال حركة للجبال بغير حركة الأر�ض من تحتها� ،أي � َّإن حركتها هي حركة الأر�ض
نف�سها� ،سواء �أكان المق�صود دورانها حول نف�سها� ،أم حول ال�شم�س� ،أم كليهما.
ت�ص���وّر الآن ع�ص���ر ًا كانت في���ه جميع المحاف���ل العلم ّية في العالم والإن�س���ان
العاديّ  ،ي�ؤمنون بنظريّة �سكون الأر�ض ودوران ال�شم�س والكواكب الأخرى حولها.
خا�ص���ة � َّأن المخبر
�أال يك���ون الإخبار بحركة الأر����ض بهذا البيان معجز ًة علم ّيةّ ،
�إن�س���ان �أُم ّّي لم يدخل مدر�س���ة ،بل �إ َّنه ن�ش����أ في محيط متخ ّلف ال مدر�سة فيه وال
ً (((
تعليم؟ �أفال يكون هذا دلي ًال على كون القر�آن كتاب ًا �سماو ّيا؟
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((( �سل�سلة درو�س في العقائد اال�سالم ّية� ،آية اهلل مكارم ال�شيرازي ،م�ؤ�س�سة البعثة ،ط� ،2ص114ـ .116
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الدرس العاشر

تفسير القرآن الكريم
ت��ف�����س�ير ال����ق����ر�آن ال��ك��رمي

أهداف الدرس
� -1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى التف�سير.
� -2أن يعدِّد �شروط التف�سير.
� -3أن يم ّيز بين المنهج التجزيئي والمنهج المو�ضوعي .
117
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التف�س���ير لغة :البيان والك�شف (ل�سان العرب ،مادّة (ف�سر)) .فتف�سير الكالم
هو الك�شف عن مدلوله وبيان معناه ،وقد وردت هذه اللفظة في القر�آن الكريم بهذا
المعنى �أي�ض ًا ،في قوله تعالى} :ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ{(((.
وتف�س���ير الق���ر�آن هو بي���ان معاني الآي���ات القر�آن ّية والك�ش���ف عن مقا�ص���دها
ومداليلها ،بالعقل والقر�آن والروايات ال�شريفة.
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معنى التفسير

شروط التفسير

نق�ص���د ب�شروط التف�س���ير الأ�س����س والمباني الفكريّة والعقائديّة ا ّلتي ال ب ّد �أن
يقوم عليها التف�سير من �أجل �أن يكون تف�سير ًا �صحيح ًا للقر�آن الكريم.
وهنا عدّ ة م�سائل:
الأولى :الذهن ّية اإلسالم ّية:

يف�س���ره بـ��� (ذهن ّية
يف�س���ر الق���ر�آن الكريم �أن ّ
للمف�س���ر ا ّل���ذي يريد �أن ّ
ال ب��� ّد ّ
المف�س���ر مجموعة من الت�ص���وّرات
�إ�س�ل�ام ّية) .ومعن���ى ذل���ك �أن يكون لدى هذا ّ
((( �سورة الفرقان ،الآية.33 :
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الأ�سا�س��� ّية يعتمد عليها الإ�س�ل�ام ،وترتبط بالقر�آن الكريم وت�ش��� ّكل الإطار العا ّم
المف�س���ر من الو�ص���ول �إلى نتائج �ص���حيحة في
للتف�س���ير؛ ا ّلذي من خالله يتم ّكن ّ
إلهي ،و� ّأن ن�س���بته هي �إلى اهلل
عمله التف�س���يريّ  .فيكون ت�ص���وّره للقر�آن �أ ّنه وحي � ّ
�س���بحانه وتعال���ى ،و� ّأن القر�آن لي�س نتاج ًا وجهد ًا ب�ش���ر ّي ًا ،وم���ن خالل هذا وحده
يتم ّكن من الو�صول �إلى نتائج �صحيحة في تف�سيره للقر�آن الكريم.
ّ
ّ
العام عن القرآن:
التصور
الثانية:
المف�س���ر ت�ص���وّر عا ّم عن كيف ّية نزول القر�آن والأ�س���لوب ا ّلذي
ب�أن يكون لدى ّ
ا ّتبع���ه في (عمل ّي���ة التغيير) ومنهجه في طرح الق�ض���ايا والأح���داث من قبيل �أن
المف�سر (�إجما ًال) � ّأن في القر�آن الكريم نا�سخ ًا ومن�سوخ ًا ،ف� ّإن هذه الفكرة
يعرف ّ
ذات �أثر كبير في فهم القر�آن و�إمكان ّية تف�سير بع�ضه ببع�ض.
ن�ص ًا واحد ًا ،و�أن بع�ضه
و�أن ينظر �إلى القر�آن الكريم على �أ ّنه يم ّثل وبمجموعه ّ
ي�ش ّكل قرينة على بع�ضه الآخر ،ففيه «المطلق والمقيّد» وفيه «المجمل والمب ّيّن»
تدريجي وخالل
وفيه «المحكم والمت�ش����ابه»((( ،و� ّأن القر�آن الكريم و�إن نزل ب�شكل
ّ
ثالث وع�شرين �سنة � ،اّإل � ّأن هناك قرائن عديدة ّ
تدل على � ّأن هذا ال�شيء ا ّلذي نزل
ً
وكالما واحد ًا ،و� ّأن بع�ض����ه يكمل
تدريجي ي�ش���� ّكل وبمجموعه ق�ض����يّة واحدة
ب�ش����كل
ّ
الآخر ويو�ضحه .فقد �أ ّكد �أئ ّمة �أهل البيت  Rكثير ًا على �أهميّة هذا المو�ضوع في
المف�سرين ا ّلذين كانوا
تف�سير القر�آن الكريم ووجّ هوا انتقاد ًا �شديد ًا لمجموعة من ّ
يتعاملون مع القر�آن الكريم من دون االلتفات �إلى هذه الر�ؤية العامّة للقر�آن.
120
فقد ورد عن الإمام ال�ص���ادق  Qفي حديث احتجاجه على ال�ص���وفية ل ّما
احتجوا عليه ب�آيات من القر�آن في الإيثار والزهد قال�« :ألكم علم بنا�سخ القر�آن
ّ
ومن�سوخه ،ومحكمه ومت�شابهه ا ّلذي في مثله �ض ّل من �ض ّل ،وهلك ومن هلك
((( وتو�ضيح هذه الم�صطلحات وغيرها ي�أتي �إن �شاء اهلل في مباحث علوم القر�آن.
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من هذه الأمّة؟ قالوا� :أو بع�ضه ف�أمّ ا ك ّله فال .فقال لهم :فمن ههنا �أُتيتم»(((.
وكذلك �أحاديث ر�س���ول اهلل � - Pإلى �أن قال - :فبئ�س ما ذهبتم �إليه وحملتم
النا����س علي���ه من الجه���ل بكتاب اهلل و�س��� ّنة نب ّي���ه  Pو�أحاديثه ا ّلتي ي�ص���دّقها
الكت���اب المن���زل ور ّدك���م �إيّاها لجهالتك���م وترككم النظر في غري���ب القر�آن من
التف�س���ير والنا�سخ والمن�سوخ والمحكم والمت�شابه والأمر والنهي � -إلى �أن قال
 - :Qدع���وا عنك���م م���ا ا�ش���تبه عليك���م ممّا ال عل���م لك���م ب���ه ،وردّوا العلم �إلى
�أهل���ه ُت�ؤج���روا و ُتعذروا عند اهلل ،وكونوا في طلب نا�س���خ القر�آن من من�س���وخه،
ومحكم���ه م���ن مت�ش���ابهه ،وما �أح ّل اهلل في���ه ممّا حرّم ،ف�إ ّنه �أق���رب لكم من اهلل،
و�أبعد لكم من الجهل ،دعوا الجهالة لأهلها ،ف� ّإن �أهل الجهل كثير ،و�أهل العلم
قليل ،وقد قال اهلل} :ﯖﯗﯘﯙﯚ{»(((.
الثالثة :العقيدة الصحيحة:
مبان �ص���حيحة .والمق�صود من العقيدة
ب�أن تكون المباني العقائديّة ّ
للمف�س���ر ٍ
ال�ص���حيحة ه���ي تل���ك العقي���دة ا ّلتي تنته���ي ف���ي �سل�س���لة مراتبه���ا وارتباطاتها
وا�س���تنباطها �إلى القر�آن الكريم نف�سه .فت�ص���بح هذه العقيدة  -وا ّلتي هي قرينة
على فهم الم�ض���امين القر�آن ّية  -نابعة من القر�آن الكريم ذاته ،ومن َثمّ ال نخرج
بالتف�سير عن حدود نف�س القر�آن الكريم.
الرابعة :المعرفة باللغة العرب ّية الفصحى وقواعدها:
يقول تعال���ى} :ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ{((( .وه���ذا �أمر مفروغ منه
121
�إذ ال يمكن لمن يريد �أن يخو�ض غمار تف�س���ير �آي الق���ر�آن �أن يكون جاه ًال بال ّلغة
العربية وف�صاحتها وبالغتها وقواعدها الإعراب ّية.
((( (�أُتيتم) بالبناء للمفعول �أي دخل عليكم البالء و�أ�صابكم ما �أ�صابكم
((( �سورة يو�سف ،الآية ،76 :الكافي ،ج� ،5ص.70
((( �سورة يو�سف ،الآية.2 :

ّ
تطور علم التفسير
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بد�أ التف�س���ير للآيات وبيان معاني �ألفاظ القر�آن الكريم منذ ع�ص���ر الر�س���ول
النبي  ،Pرجعت ال�شيعة
 ،Pفكان هو �أوّل من �أو�ضح مقا�صده .وبعد �أن ارتحل ّ
�إلى �أهل بيته لما م ّر من حج ّية �أقوالهم ولم يركنوا �إلى �آراء ال�صحابة والتابعين
ا ّلذين اعتمد �أقوالهم بق ّية الم�سلمين � ،اّإل ما ثبت �أ ّنه حديث نبويّ .
���ي و�أهل بيته ثمّ
فكان���ت �أوائل التفا�س���ير عبارة عن �أحادي���ث م�أثورة عن النب ّ
تطوّرت �إلى �أن �أ�صبحت التفا�سير تحوي علوم ًا عديدة.
���ي على ا ّت�س���اع �أنماط التف�س���ير وت�ش��� ّعب
وم���ا ب�أيدينا من تفا�س���ير �ش���اهد ح ّ
علومه.
مناهج التفسير

ظهرت مناهج متعدّدة في تف�سير القر�آن الكريم عند الم�سلمين عامّة؛ نتيجة
التح���وّالت الفكريّ���ة ا ّلتي �ش���هدتها الأجي���ال الالحقة ابت���داء ًا من الق���رن الثاني
الهجريّ  ،وذلك مع �شيوع المباحث الكالمية وانت�شار الفل�سفة وعلم الت�صوّف..
التجزيئي:
 -1منهج التف�سير
ّ

المف�س���ر �ضمن �إطاره القر�آن الكريم �آية ف�آية وفق ًا
«وهو المنهج ا ّلذي يتناول ّ
ويف�س���ره بما ي�ؤمن به من �أدوات
لت�سل�س���ل تدوين الآيات في الم�صحف ال�شريفّ ،
وو�س���ائل للتف�س���ير من الظهور �أو الم�أثور من الأحاديث �أو بلحاظ الآيات الأخرى
 122ا ّلتي ت�شترك مع تلك الآية في م�صطلح �أو مفهوم ،وبالقدر ا ّلذي يلقي �ضوء ًا على
اللفظي ،مع
مدلول القطعة القر�آن ّية ا ّلتي يراد تف�س���يرها والك�ش���ف ع���ن مدلولها
ّ
�أخذ ال�س���ياق ا ّلذي وقعت تلك القطعة �ضمنه بعين االعتبار في ك ّل تلك الحاالت.
فالهدف في ك ّل خطوة من هذا التف�سير هو فهم مدلول هذا المقطع �أو هذه الآية

تجزيئي) لأ ّنه
المف�سر بك ّل الو�سائل الممكنة� ،أي � ّأن الهدف (هدف
ا ّلتي يواجهها ّ
ّ
الن����ص القر� ّآني وال يتجاوز
يق���ف دائم ًا عند حدود فه���م هذا الجزء �أو ذاك من ّ
ذلك غالب ًا»(((.
المو�ضوعي:
 -2منهج التف�سير
ّ

معاني المو�ضوع ّية(((:
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(المف�سر)القيام بالدرا�سة القر�آن ّية لمو�ضوع
«وهو المنهج ا ّلذي( )...يحاول
ّ
من مو�ض���وعات الق���ر�آن العقائديّ���ة �أو االجتماع ّية ،كعقيدة التوحي���د� ،أو النبوّة،
المو�ض���وعي من القيام بهذه
�أو �س���نن الت�أريخ في القر�آن ...وي�س���تهدف التف�سير
ّ
الدرا�س���ات تحديد موقف نظريّ للقر�آن الكريم ،ومن ثمّ للر�سالة الإ�سالم ّية من
ذلك المو�ضوع»(((.

ومن �أجل �أن ي ّت�ض���ح مو�ضوع البحث ومركز االختالف ال ب ّد �أن نفهم م�صطلح
(المو�ض���وع ّية) ف� ّإن هناك ثالثة معان لم�ص���طلح (المو�ضوع ّية) ذكرها ال�شهيد
ال�صدر { ،وهي:
�أ ّو ًال( :المو�ض���وع ّية) في مقاب���ل (الذات ّية) و (التح ّيز) .والمو�ض���وع ّية بهذا
والتم�س���ك بالأ�س���اليب العلم ّية
المعنى عبارة عن الأمانة واال�س���تقامة في البحث
ّ
المعتم���دة على الحقائ���ق الواقع ّية في نف�س الأمر والواق���ع ،دون �أن يت�أ ّثر الباحث
يتو�صل
ب�أحا�سي�سه ومتب ّنياته الذات ّية وال �أن يكون متح ّيز ًا في الأحكام والنتائج ا ّلتي ّ
المنهجين(:التجزيئي) 123
�إليها .وهذه (المو�ضوع ّية) �أمر �صحيح ومفتر�ض في كال
ّ
(المو�ضوعي) وال اخت�صا�ص لأحدهما بها.
و
ّ
((( المدر�سة القر�آن ّية لل�س ّيد ال�شهيد مح ّمد باقرال�صدر { ،المحا�ضرة الأولى ،11 - 9 :طبعة بيروت.
((( تف�سير �سورة الحمد ،ال�سيد محمد باقر الحكيم� ،ص .92
((( م.ن� .ص .94 – 92
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ثاني���اً( :المو�ض���وع ّية) بمعنى �أن يبد�أ في البحث من (المو�ض���وع) ،ا ّلذي هو
الخارجي) ويعود �إلى (القر�آن الكريم) لمعرفة الموقف تجاه المو�ض���وع
(الواقع
ّ
المو�ضوعي  -نظره على مو�ضوع
المف�سر  -في منهج التف�سير
الخارجي« .فير ّكز ّ
ّ
ّ
من مو�ض���وعات الحي���اة العقائديّة �أو االجتماع ّية �أو الكون ّية وي�س���توعب ما �أثارته
إن�ساني
إن�ساني حول ذلك المو�ضوع من م�شاكل ،وما قدّمه الفكر ال ّ
تجارب الفكر ال ّ
الن�ص
أريخي من �أ�سئلة ومن نقاط فراغ ،ثمّ ي�أخذ ّ
من حلول وما طرحه التطبيق الت� ّ
فالمف�س���ر ي�س����أل والقر�آن يجيب ،وهو ي�ستهدف من
القر� ّآني ...ويبد�أ معه حوار ًا،
ّ
ذلك �أن يكت�شف موقف القر�آن الكريم من المو�ضوع المطروح»« .وقد ي�س ّمى هذا
يوحد بين (التجربة الب�شريّة) و
المنهج �أي�ض��� ًا بالمنهج (التوحيديّ ) باعتبار �أ ّنه ّ
(القر�آن الكريم) ال بمعنى �أ ّنه يحمل التجربة الب�شريّة على القر�آن ،بل بمعنى �أ ّنه
يوحد بينهما في �س���ياق واحد ،لكي ي�ستخرج نتيجة هذا ال�سياق المفهوم القر� ّآني
ّ
ا ّلذي يمكن �أن يحدّد موقف الإ�سالم تجاه هذه التجربة �أو المقولة الفكريّة».
ثالث���اً :وق���د يراد من (المو�ض���وع ّية) ما يُن�س���ب �إلى المو�ض���وع ،حيث يختار
فيف�سرها.
المف�سر مو�ضوع ًا مع ّين ًا ثمّ يجمع الآيات ا ّلتي ت�شترك في ذلك المو�ضوع ّ
ّ
يوحد بين
«ويمكن �أن ي�س��� ّمى مثل هذا المنهج منهج ًا توحيد ّي ًا �أي�ض��� ًا باعتبار �أ ّنه ّ
هذه الآيات �ضمن مركب نظريّ واحد».
وال ّ
المو�ضوعي
�شك � ّأن المعنى الأوّل لي�س مو�ضوع البحث �إذ ال يختلف التف�سير
ّ
التجزيئي في �ض���رورة تو ّفر هذا الو�صف فيه ،ويبقى عندنا المعنى
عن التف�س���ير
ّ
 124الثاني والثالث.

خال�صة
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التف�سير لغة :البيان والك�شف ،وتف�سير القر�آن هو بيان معاني الآيات القر�آن ّية
والك�شف عن مداليلها ،بالعقل والقر�آن والروايات ال�شريفة.
كلم���ة الت�أوي���ل ال ت���رادف كلمة التف�س���ير وال تعني مج ّرد الك�ش���ف والإبانة عن
المعنى ،بل تعني �شيئ ًا �آخر وهو ما ي�ؤول �إليه ال�شيء.
من �شروط التف�سير :الذهن ّية الإ�سالم ّية ،الت�صوّر العا ّم عن القر�آن ،العقيدة
ال�صحيحة ،المعرفة باللغة العرب ّية.
النبي و�أه���ل بيته ثمّ
كان���ت �أوائل التفا�س���ير عبارة ع���ن �أحاديث م�أث���ورة عن ّ
تطوّرت �إلى �أن �أ�صبحت التفا�سير تحوي علوم ًا عديدة.
�أمّا مناهج التف�سير ،فمنها:
المف�س���ر �ض���من �إطاره
منه���ج التف�س���ير
التجزيئي :وهو المنهج ا ّلذي يتناول ّ
ّ
القر�آن الكريم �آية ف�آية وفق ًا لت�سل�سل تدوين الآيات في الم�صحف ال�شريف.
ض���وعي :وه���و المنهج ا ّل���ذي يحاول القيام بالدرا�س���ة
منه���ج التف�س���ير المو� ّ
القر�آن ّية لمو�ضوع من مو�ضوعات القر�آن العقائديّة �أو االجتماع ّية.
للمطالعة
بعض من كتب التفسري

���ي (متو ّفى
علي ب���ن �إبراهيم بن ها�ش���م الق ّم ّ
���ي ،ت�ألي���فّ :
 1ـ تف�س���ير القم ّ
روائي.
307هـ) ،وهو تف�سير ّ
 2ـ التبي���ان في تف�س���ير الق���ر�آن ،ت�أليف� :أبي جعفر مح ّمد بن الح�س���ن بن
الطو�سي(متو ّفى �سنة 460هـ).
علي ،المعروف بال�شيخ
ّ
ّ

125
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علي الف�ض���ل بن الح�س���ن
 3ـ مجمع البيان في تف�س���ير القر�آن ،ت�أليف� :أبي ّ
الطبر�سي من �أعالم القرن ال�ساد�س الهجري.
 -4تف�س���ير الق���ر�آن الكريم ،ت�أليف� :ص���در المت�أ ّلهين مح ّم���د بن �إبراهيم
�صدر الدين ال�شيرازيّ (متو ّفى 1050هـ).
العرو�س���ي الحويزيّ (متو ّفى
علي ب���ن جمعة
ّ
 -5ن���ور الثقلين ،ال�ش���يخ عبد ّ
روائي.
1112هـ) ،وهو تف�سير ّ
الطباطبائي
 -6الميزان في تف�س���ير القر�آن ،ت�أليف :ال�س���يد مح ّمد ح�سين
ّ
(متو ّفى 1402هـ) ،ينهج منهجية تف�سير القر�آن بالقر�آن.
 -7الأمث���ل ف���ي تف�س���ير كت���اب اهلل المن���زل :ت�أليف ال�ش���يخ نا�ص���ر مكارم
ال�شيرازي تف�سير يالحظ منهج ّيات التف�سير عامّة وير ّكز على العبر لي�ستفيد من
الآيات الكريمة درو�س ًا متعدّدة فكريّة واجتماع ّية.
 - 8مفاهيم قر�آن ّية :ت�أليف ال�ش���يخ جعفر �سبحاني (معا�صر) يتبع �أ�سلوب
المو�ض���وعي فيعالج تف�سير الآيات المرتبطة بمو�ض���وع مع ّين �أينما كان
التف�س���ير
ّ
مح ّلها في القر�آن الكريم.
 -9مواهب الرحمن في تف�سير القر�آن ،ت�أليف :ال�سيد عبد الأعلى المو�سويّ
الروائي وتف�سير القر�آن بالقر�آن.
ال�سبزواريّ  ،ا ّتبع منهج َّي َتي التف�سير
ّ
الخميني (ر�ض).
 -10تف�سير القر�آن الكريم ،ال�س ّيد م�صطفى
ّ

الدرس الحادي عشر

ط�������رائ�������ق ال���ت���ف�������س�ي�ر

طرائق التفسير

أهداف الدرس
 1ـ �أن يتع ّرف الطالب �إلى �أ�صول التف�سير ومداركه.
2ـ �أن يعدِّد طرائق التف�سير.
3ـ �أن يتب ّين � ّأن القر�آن مائدة لجميع النا�س.
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ظواهر الكتاب

ط�������رائ�������ق ال���ت���ف�������س�ي�ر

للمف�س���ر في ا�ستك�ش���اف مراد اهلل تعالى من ا ّتب���اع ظواهر الكتاب �أو ما
ال ب ّد ّ
النبي � Pأو
حك���م به العقل الفطريّ ال�ص���حيح� ،أو ما ثبت عن المع�ص���وم م���ن ّ
الإمام  .Qوهذه الأمور الثالثة هي �أ�صول التف�سير ومداركه.

والم���راد من ظاه���ر القر�آن م���ا يفهمه العرف الع���ام العارف بال ّلغ���ة العرب ّية
الف�صيحة من ال ّلفظ ،ولم يقم على خالفه قرينة عقل ّية �أو نقل ّية معتبرة ،فالقر�آن
نزل بل�س���ان ي�سير وا�ض���ح ومفهوم ،وخاطب النا�س بالطريقة الم�ألوفة ،ولذا ع ّبر
�أقواله وبيانه} :ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧ{(((.
بالتم�س���ك بهما،
و�أمّ���ا الإمام فلأ ّنه �أحد الثقلين ال ّلذين �أمرنا ر�س���ول اهللّ P
والأئ ّم���ة كما قال ال�ص���ادق« :Qوالة �أمر اهلل ،وخزنة عل���م اهلل ،وعيبة وحي
اهلل»(((.
129
كم���ا � ّأن في الق���ر�آن قواعد ُكل ّية ومفاهيم عامّة ال نفهم جزئ ّياتها وتفا�ص���يلها
وحدودها � اّإل من خالل الر�سول  Pوالعترة Rوهذا ما يع ّبر عنه بالتبيين.
((( �سورة الح�شر ،الآية.7 :
((( الكافي ،الكليني ،ج� ،1ص.192

قال تعالى} :ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ{(((.
وذلك من قبيل قوله تعالى} :ﯛﯜ {.
النبي �« :Pص ّلوا كما ر�أيتموني �أ�ص ّلي».
في�أتي بيان ّ
العقل القطعيّ
درو��������������س ق�����ر�آن����� ّي�����ة

االبتدائي �أحكام العقل القطع ّية ال ب ّد من
فالآيات القر�آن ّية ا ّلتي ينافي ظهورها
ّ
حمله���ا على معنى يتالءم مع تلك الأحكام ،فالعقل يقطع بوجود الإله بعد التف ّكر
والتدبّر وعدم جواز الج�س���م ّية له ،فقوله تعال���ى} :ﯩﯪﯫﯬﯭ{(((،
و�إن كان ظاه���ر ًا ابت���دا ًء في كون الجائي هو الربّ نف�س���ه ،الم�س���تلزم للج�س���م ّية
القطعي با�س���تحالة ذلك (ال�ستلزامه
الممتنعة في ح ّقه تعالى � ،اّإل � ّأن حكم العقل
ّ
حاجة الخالق لج�س���م م���ا يجعله فقير ًا محتاج ًا كمخلوقات���ه) يوجب عدم انعقاد
ظهور له في هذا المعنى وهو ا ّت�ص���اف الربّ بالمجيء المادّي ،وعليه فال ب ّد من
�أن يكون المق�صود بالمجيء معنى �آخر كح�ضور �صفة من �صفات اهلل تعالى.
والمف�سر عندما يريد ك�شف مراد اهلل تعالى يت�س ّلح بهذه الأمور الثالثة ويعتمد
ّ
عليها فال يجوز االعتماد على الظنون واال�ستح�س���ان ،وال على �ش���يء لم يثبت �أ ّنه
حجة من طريق العقل� ،أو من طريق ال�شرع ،للنهي عن ا ّتباع الظنّ وحرمة �إ�سناد
ّ
�شيء �إلى اهلل بغير �إذنه.
ق���ال تعال���ى} :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ{(((} .ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ{(((.
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والروايات الناهية عن التف�سير بالر�أي م�ستفي�ضة من الطرفين(((.
((( �سورة النحل ،الآية.44 :
((( �سورة الفجر ،الآية.33 :
((( �سورة يون�س ،الآية.59 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.36 :
((( البيان� ،ص.397

طرائق التفسير

 -1تف�سير القر�آن بالقر�آن:

ط�������رائ�������ق ال���ت���ف�������س�ي�ر

قد ظهرت طرائق متعدّدة في تف�سير القر�آن الكريم عند الم�سلمين عامّة نتيجة
التحوّالت الفكريّة ا ّلتي �شهدتها الأجيال الالحقة ابتداء ًا من القرن الثاني الهجريّ
ف�صاعد ًا ،وذلك مع �شيوع المباحث الكالميّة وانت�شار الفل�سفة وعلم الت�صوّف وما
الفل�سفي
�سبق ذلك واكتنفه من ميول �سلفيّة ظاهريّة؛ كالتف�سير بالم�أثور والتف�سير
ّ
البياني والتف�سير اللغويّ والتف�سير
الكالمي والتف�سير
ال�صوفي والتف�سير
والتف�سير
ّ
ّ
ّ
العلمي .ونحن ذاكرون لكم ً
بع�ضا من هذه الطرائق:
التاريخي والتف�سير
ّ
ّ

وه���و يتمّ من خالل مقابلة الآية بالآية ،فما �أُجمل منها في مكان يتمّ تف�س���يره
في مكان �آخر.
النبي « :Pو� ّإن القر�آن لم ينزل ليك ّذب بع�ض���ه بع�ض���اً ولكن
وكم���ا ورد عن ّ
نزل ي�صدّق بع�ضه بع�ضاً»(((.
والق���ر�آن كما قال �أمير الم�ؤمنين « :Qي�ش���هد بع�ض���ه عل���ى بع�ض وينطق
بع�ضه ببع�ض»(((.
كما � ّأن الأئ ّمة المع�صومين  Qكانوا ي�ستعملون هذا الأ�سلوب في ا�ستدالالتهم
علي بن يقطين قال� :س����أل
واحتجاجاته���م من قبيل ما ذكر في كتاب الكافي عن ّ
(العبا�س���ي) �أبا الح�س���ن  Qعن الخمر هل هي مح ّرمة في كتاب اهلل
المهديّ
ّ
ع��� َّز وج َّل ف� ّإن النا�س �إ ّنما يعرفون النهي عنه���ا وال يعرفون تحريمها؟ فقال له �أبو 131
الح�سن « :Qبل هي محرّمة».
فقال :في �أيّ مو�ضع هي مح ّرمة في كتاب اهلل ع َّز َّ
وجل يا �أبا الح�سن؟
((( الدر المنثور.2/8 ،
((( نهج البالغة ،الخطبة .131

فق���ال  :Qق���ول اهلل تعال���ى} :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
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ﮍ{(((.
ﮋﮌ ِ
�إل���ى �أن قال  :Qف�أمَّا الإثم ف�إ ّنه���ا الخمر بعينها ،وقد قال اهلل تعالى في
مو�ضع �آخر } :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱ{(((.
ف�أمّ ا الإثم في كتاب اهلل فهي الخمر والمي�سر و�إثمهما �أكبر من نفعهما كما
قال تعالى»(((.
الروائي:
 -2التف�سير
ّ

النبي  Pوالأئمّة .Qوالأحاديث هذه تبلغ
وهو التف�سير بالأحاديث الواردة عن ّ
الآالف من طريق ال�ش���يعة وفيها مقدار كبير من الأحاديث ا ّلتي يمكن االعتماد عليها.
� اّإل � ّأن هناك �آيات لم يرد فيها حديث �أ�ص ًال ال من طريق ال�س ّنة وال من طريق ال�شيعة.
وينبغ���ي االلتف���ات �إلى �أ ّن���ه ربّما ت�ش���ير الروايات �إل���ى الم�ص���داق الأكمل في
تف�س���ير الآية وهذا ال يمنع من تف�س���ير الآية بطريقة �أخ���رى توافق ظاهرها .وقد
يخ�ص����ص الوارد((( وذل���ك ل ّأن القر�آن يجري مجرى
ا�ش���تهر بينهم � ّأن المورد ال ّ
اللي���ل والنهار وال�ش���م�س والقمر � ،اّإل �أن تقوم قرينة قطع ّية عل���ى � ّأن �آية معينة قد
انح�صرت في موردها كما في �آية} :ﯥﯦﯧ{(((.
ومن التفا�سير ا ّلتي ا ّتبعت هذه المنهج ّية كتاب (نور الثقلين).
((( �سورة الأعراف ،الآية.33 :
((( �سورة البقرة ،الآية.209 :
((( الكافي ،الكليني ،ج� ،6ص.406
وخا�صة ،فهذا ال يعني انح�صار تف�سير الآية وتطبيقها
((( بمعنى �أنه �إذا كان نزول الآية في مورد ومنا�سبة محدّدة ّ
لتف�سر
على هذا المورد
ّ
تف�سر بغير هذه المنا�سبة بل يمكن تو�سعة الوارد (الآية) ّ
الخا�ص ،و�أنّ الوارد وهو الآية ال ّ
وتط ّبق على مجاالت �أخرى.
((( �سورة المائدة ،الآية.55 :

 -3التف�سير اللغويّ :

وهو تف�سير مفردات القر�آن وا�ش���تقاقاتها و�أ�صولها ،كتف�سير (مجمع البيان)
الطبر�سي.
لل�شيخ
ّ
احتجوا بها ،كالجهة
المف�س���رين واختلف���ت الجهات ا ّلتي ّ
وقد تباينت ّ
توجهات ّ
البالغ ّية والفقه ّية والكالم ّية والفل�سف ّية والأخالق ّية.
ط�������رائ�������ق ال���ت���ف�������س�ي�ر

القرآن مائدة لجميع الناس

ومي�س����ر للفهم .وربما احت����اج �إلى تعليم بع�ض
القر�آن الكريم كما تقدّم وا�ض����ح ّ
حدود الآية ا ّلتي لم يذكرها اهلل في الكتاب ف�أوكلها �إلى نبيّه  Pو� اّإل ف� ّإن القر�آن في
نف�سه هو هدى ورحمة للعالمين ،وك ّل من كان �أ�صفى فطر ًة و�أكثر فكر ًا وتدبّر ًا ف�إ ّنه
يحظى بفهم �أكبر ويكون القر�آن �شفا ًء وم�صحّ ً
حا للآراء والأفكار ا ّلتي يحملها.
ق���ال تعال���ى } :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏَ{(((.
فال���ك ّل في معر�ض اال�س���تفادة من الق���ر�آن الكريم ،لذلك تع���دّدت الخطابات
خا�صة كبني �إ�سرائيل� ،أو الم�ؤمنين� ،أو الك ّفار ،وفي بع�ض الآيات يخاطب
لطوائف ّ
ي�صح التك ّلم بما ال يكون مفهوم ًا ووا�ضح ًا عندهم.
عامّة النا�س
وبديهي �أ ّنه ال ّ
ّ
و�أي�ض��� ًا نج���د ح ّتى المع���ارف العالية يب ّثها الق���ر�آن بلغة يفهمه���ا عامّة النا�س
ويلقيها ب�شكل مح�سو�س �أو ما يقرب منه.
وتبقى الحقائق المعنويّة وراء �س���تار الظواهر فتتج ّلى ح�س���ب الأفهام ويدرك 133
معان دقيقة ومفاهيم
منها ك ّل �شخ�ص بقدر عقله ومداركه .واحتواء القر�آن على ٍ
رقيقة وذلك في مثل �ص���فاته تعالى الجمال ّية والجالل ّية ،ومعرفة وجود الإن�س���ان
((( �سورة يون�س ،الآية.57 :
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و�س��� ّر ِخلقته ،وم�س���ائل من المبد�أ والمعاد ،ك ّل ذلك جاء في القر�آن في �إ�ش���ارات
عاب���رة وف���ي �ألفاظ وتعابي���ر كنائ ّية وا�س���تعارة ومجاز ،فكان ح ّلها والك�ش���ف عن
معانيها بحاجة �إلى فقه ودرا�سة وتدبّر و�إمعان نظر.
كما � ّأن في القر�آن �إ�ش���ارات �إلى �أحاديث غابرة و�أمم خالية� ،إلى جنب عادات
جاهل ّية عار ََ�ضها لم يبق منها �سوى �إ�شارات عابرة ،ولوال الوقوف عليها لما �أمكن
فهم معاني تلكم الآيات.
هذا م�ض���اف ًا �إلى غرائب اللغة ا ّلتي جاءت في القر�آن على �أف�ص���حها و�أبلغها،
و�إن كان فهمها �ص���عب ًا على عامّة النا�س لوال ال�شرح والبيان وغير ذلك من الأمور
ا ّلتي ا�ستوجبت تف�سير ًا ،وك�شف ًا لما ا�ستتر ومزيد ًا من �إمعان النظر.
إعداد النفس لحضور مائدة القرآن

تزكي���ة النف����س وتطهيرها من الأو�س���اخ والأدران ُ
الخلق ّية هو �أهمّ �ش���رط من
�ش���روط فهم القر�آن ،و�أعظم هذه الأو�س���اخ الأهواء النف�س��� ّية ،فما دام الإن�س���ان
�أ�س���ير ًا لأهوائ���ه وغرائزه ،ف�إ ّنه ال ي�س���تطيع �أن يدرك القر�آن ا ّل���ذي هو نور ،يقول
الخميني {:
الإمام
ّ
«فا ّلذي���ن يقف���ون خل���ف حجب عدي���دة ال يمكنهم �أن يدركوا الن���ور ..ما دام
الإن�س���ان لم يخرج من حجاب نف�س���ه المظلم ج ّداً ،وطالما �أ ّنه مُبتلى بالأهواء
النف�س���يّة ،وطالم���ا �أ ّنه مُبتلى بالعجب ،طالما �أ ّن���ه مُبتلى بالأمور ا ّلتي �أوجدها
 134في باطن نف�سه ،وتلك الظلمات ا ّلتي (بع�ضها فوق بع�ض) ف�إ ّنه ال يكون م�ؤهّ ً
ال
إلهي في قلبه»(((.
النعكا�س هذا النور ال ّ
نع���م ،قد يتم ّكن مثل هذا الإن�س���ان من فهم بع�ض ظواه���ر الألفاظ ،ولك ّنه لن
ي�صل �إلى فهم مقا�صده الأ�صل ّية ومراميه الك ّل ّية.
((( القر�آن في كالم الإمام الخميني { ،ط� 4آذار 2009م 1430-هـ� ،ص.24

خال�صة

من طرائق التف�سير

 تف�سير القر�آن بالقر�آن.النبي P
الروائي :وهو التف�سير بالأحاديث الواردة عن
 التف�سيرّ
ّ
والأئ ّمة .Q
ـ التف�سير اللغويّ  :وهو تف�سير مفردات القر�آن وا�شتقاقاتها و�أ�صولها.
وم���ع ذلك فالق���ر�آن مائدة لجمي���ع النا�س ،قال تعال���ى} :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮍﮎﮏ{ .ولك���ن ال ب��� ّد لل�ش���خ�ص
المف�س���ر من �أن يطهّر نف�س���ه من �أدران الذنوب ح ّتى يكون م�ؤهّ ّال لنيل المعارف
ِّ
إلهي على قلبه.
القر�آن ّية ونزول النور ال ّ

ط�������رائ�������ق ال���ت���ف�������س�ي�ر

الم���راد م���ن ظاهر الق���ر�آن ما يفهمه الع���رف العام الع���ارف بال ّلغ���ة العرب ّية
حج ٌة في مقام ك�ش���ف
ال ُف�ص���حى من ال ّلفظ ،وقول المع�ص���وم نب ّي��� ًا كان �أو �إمام ًا ّ
مراد اهلل تعالى من �آيات الكتاب العزيز.
االبتدائي �أحكام العقل القطع ّية ال ب ّد من
والآيات القر�آن ّية ا ّلتي يُنافي ظهورها
ّ
حملها على معنى يتالءم مع تلك الأحكام.
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الخزاعي � ّأن �أمير الم�ؤمنين  Qكان �إذا ح�ض���ر الحرب يُو�ص���ي
عن عقيل
ّ
للم�س���لمين بكلم���ات فيق���ول :تعاهدوا ال�ص�ل�اة وحافظوا عليها وا�س���تكثروا منها
وتق ّرب���وا بها ف�إ ّنها كانت على الم�ؤمنين كتاب��� ًا موقوت ًا .وقد علم ذلك الك ّفار حين
ُ�س���ئلوا }ﰖﰗﰘﰙﰛﰜﰝﰞﰟ{((( .وقد عرف ح ّقها من طرقها و�أكرم
بها من الم�ؤمنين ا ّلذين ال ي�ش���غلهم عنها زين متاع وال ق ّرة عين من مال وال ولد.
يقول اهلل ع َّز وج َّل} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ{((( .وكان ر�سول
من�ص���ب ًا لنف�س���ه بعد الب�ش���رى له بالج ّنة من ربّه ،فقال ع َّز وج َّل} :ﮰ ﮱ
اهلل ّ
ﯓ ﯔﯕ ((({..فكان ي�أمر بها �أهله وي�ص��� ّبر عليها نف�س���ه .ثمّ � ّإن الزكاة
جُ علت مع ال�ص�ل�اة ُقربان ًا لأهل الإ�س�ل�ام على �أهل الإ�سالم ومن لم يُعطها ط ّيب
النف����س بها يرج���و بها من الثمن ما هو �أف�ض���ل منها ف�إ ّنه جاهل بال�س��� ّنة ،مغبون
الأجر ّ
�ضال العمر ،طويل الندم بترك �أمر اهلل ع َّز وج َّل والرغبة ع ّما عليه �صالحوا
عباد اهلل ،يقول اهلل ع َّز وج َّل} :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽ{((( من الأمانة فقد خ�سر من لي�س من �أهلها و�ض ّل عمله،
عر�ض���ت على ال�س���ماوات المبن ّية والأر�ض المهاد والجبال المن�صوبة ،فال �أطول
وال �أعر�ض وال �أعلى وال �أعظم لو امتنعن من طول �أو عر�ض �أو عظم �أو قوّة �أو ع ّزة
((( �إ�ش���ارة �إلى قول اهلل ع َّز َّ
وجل في �س���ورة المدثر �آيات � 24إلى } 64ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ * ﰋ ﰌ ﰍ * ﰏ

ﰐ ﰑ *ﰓ ﰔ * ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ * ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ *ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ {.
((( �سورة النور ،الآية.38 :
((( �سورة طه ،الآية ،132 :وا�صطبر �أي داوم.
((( �سورة الن�ساء ،الآية( 115 :نوله ما تولى) �أي نق ّربه ما تولى من ال�ضالل ونخ ّلي بينه وبين ما اختاره.
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امتنعن ولكن �أ�ش���فقن من العقوبة((( .ثمّ � ّإن الجهاد �أ�شرف الأعمال بعد الإ�سالم
وه���و قوام الدين والأج���ر فيه عظيم مع الع ّزة و المنعة وهو الكره فيه الح�س���نات
والب�ش���رى بالج ّنة بعد ال�ش���هادة وبالرزق غد ًا عند الربّ والكرامة ،يقول اهلل ع َّز
وج��� َّل} :ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ{((( ث���مّ � ّإن الرعب والخوف من جهاد
ّ
الم�س���تحق للجهاد والمتوازرين على ال�ض�ل�ال �ض�ل�ال في الدين و�سلب للدنيا مع
ّ
وال�صغار ،وفيه ا�ستيجاب النار بالفرار من الزحف عند ح�ضرة القتال يقول
الذل َّ
اهلل ع َّز وج َّل} :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{(((.
فحافظوا على �أمر اهلل ع َّز َّ
وجل في هذه المواطن ا ّلتي ال�صبر عليها كرم و�سعادة
ونج���اة في الدنيا والآخرة من فظيع الهول والمخافة ف� ّإن اهلل ع َّز َّ
وجل ال يعب�أُ بما
العباد مقترفون ليلهم ونهارهم ،لطف به علم ًا ،وك ّل ذلك في كتاب ال ي�ض��� ّل ربّي
وال ين�س���ى ،فا�صبروا و�صابروا وا�س�ألوا الن�صر ّ
ووطنوا �أنف�سكم على القتال وا ّتقوا
اهلل ع َّز وج َّل ف� ّإن }ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ{(((.
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((( في النهج (وال �أعظم منها ولو امتنع �شيء منها بطول �أو عر�ض �أو قوة �أو ع ّز لأمتنعن ولكن الخ)�( .أ�شفقن من
العقوبة) �أي خفن ،واال�شفاق :الخوف.
((( �سورة �آل عمران ،الآية.169 :
((( �سورة الأنفال ،الآية.15 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،5ص .38 – 36
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نماذج من التفسير الموضوعيّ()1
(التوحيد)

�ي(( )1التوحيد)
من���اذج م��ن التف�سري امل��و���ض��وع� ّ

الدرس الثاني عشر

أهداف الدرس
 1ـ �أن ي�ستظهر الطالب مو�ضوع التوحيد في القر�آن.
 2ـ �أن يتب ّين مراتب التوحيد.
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التوحيد �أ�سا�س دعوة الأنبياء:

�أ�صل التوحيد هو من �أهمّ الم�سائل االعتقاديّة ا ّلتي ت�صدَّرت التعاليم ال�سماويّة
حيث يُع ُّد � ً
أ�سا�سا ل�سائر التعاليم والمعارف الإلهيّة ا ّلتي جاء بها الأنبياء والر�سل.
والتوحيد �أ�صل من �أ�صول الدين ،يجب الإيمان به ومُنكره يُعتبر كافر ًا وخارج ًا
عن م ّلة الم�سلمين.

�ي(( )1التوحيد)
من���اذج م��ن التف�سري امل��و���ض��وع� ّ

التوحيد

معنى التوحيد:

هو االعتقاد ب� ّأن اهلل تعالى واحد ال �شريك له ،و�أحد ال �شبيه له وال مثيل.
مراتب التوحيد:

للتوحي���د مراتب عديدة ،وي�ؤدّي �إنكارها �أو بع�ض���ها �إلى الخ���روج عن الإيمان
والإ�سالم ،ومن هذه المراتب:
المرتبة الأولى :التوحيد في الذات
والمراد منه هو �أ ّنه �س���بحانه واحد ال نظير له ،فر ٌد ال مثيل له ،بل ال يمكن �أن
يكون له نظير �أو مثيل.
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ّ
ويدل على ذلك م�ض���اف ًا �إلى البراهين العقل ّية قوله �س���بحانه} :ﭑ ﭒ

ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
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ﭥ ﭦﭧ{(((.
وقوله تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ *ﭖ ﭗ *ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ *ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ{(((.
وقوله تعالى} :ﮪﮫﮬ{(((.
�إل���ى غي���ر ذلك من الآيات الدا ّلة على �أ ّنه تعالى واح���د ال نظير له وال مثيل وال
ثاني وال عدل.
َ
ومن ادّعى له �شريك ًا �أو مثي ً
ال �أو جعله ثالث ثالثة فقد كفر ،يقول تعالى} :ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ{(((.
ولو كان هلل تعالى �شريك الخت َّل نظام الكون وف�سد ولذهب ك ّل �إله بما خلق كما
يقول تعالى} :ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ{(((.
ُني لو كان
وجاء في و�ص��� ّية �أمير الم�ؤمنين  Qلولده الح�س���ن « :Qيا ب ّ
لر ّب���ك �ش���ريك ،لأتت���ك ر�س���له ،ولر�أي���ت �آث���ار ملك���ه و�س���لطانه ،ولعرف���ت �أفعاله
���ي �أ ّنه لو كان
و�ص���فاته ولك ّن���ه �إل���ه واح���د كما و�ص���ف نف�س���ه .(((»...فمن الطبيع ّ
هناك �ش���ريك هلل تعالى لظهرت �آثاره ولأر�سل الر�س���ل ّ
تب�شر به وتدعو �إليه .ومع
عدم وجود هذه الآثار كيف نحكم بوجوده؟ فهذا يدل على عدم وجود �ش���ريك له
� 142سبحانه.
((( �سورة ال�شورى ،الآية.11 :
((( �سورة الإخال�ص ،الآيات 1 :ـ .4
((( �سورة الزمر ،الآية.4 :
((( �سورة المائدة ،الآية.73 :
((( �سورة الأنبياء ،الآية.22 :
((( مو�سوعة الإمام الجواد ،ج� ،2ص.570

المرتبة الثانية:
والمراد منه هو �أ ّنه لي�س في الوجود خالق �أ�ص���يل غير اهلل ،وال فاعل م�س���تق ّل
�سواه ،و� ّأن كل ما في الكون من مج َّرات ونجوم وكواكب و�أر�ض وجبال وبحار ،وما
فيه���ا ومن فيه���ا ،وك ّل ما يُطلق عليه �أ ّنه فاعل و�س���بب فهي موجودات مخلوقة هلل
تعالى .و� ّأن ك ّل ما ينت�س���ب �إليها من الآثار لي�س لذوات هذه الأ�سباب ،و�إ ّنما ينتهي
ت�أثير هذه الم�ؤ ّثرات �إلى اهلل �س���بحانه ،فجميع هذه الأ�س���باب والم�س��� ّببات رغم
ارتباط بع�ض���ها ببع�ض مخلوقة هلل ،ف�إليه تنتهي الع ّلية وال�سبب ّية ،فهو خالق العلل
وم�سبِّبها.
ّ
ويدل على ذلك م�ضاف ًا �إلى الأد ّلة العقلية قوله �سبحانه} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ{(((.
وقوله تعالى} :ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘ{(((.
وقوله ج ّل َ وعال} :ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ{(((.
وقوله �س���بحانه} :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢﭣ{((( �إلى غير ذلك �آيات كثيرة ّ
تدل على ذلك.
المرتبة الثالثة :التوحيد في الربوب ّية
والم���راد من���ه ه���و � ّأن للكون مدبّ���ر ًا واحد ًا ،ومت�ص��� ّرف ًا واحد ًا ال ي�ش���اركه في
التدبير �شيء ،و� ّأن تدبير المالئكة و�سائر الأ�سباب �إ ّنما هو ب�أمره �سبحانه .وهذا
عل���ى خالف ر�أي بع�ض الم�ش���ركين ا ّلذين يعتقدون � ّأن ا ّل���ذي يرتبط باهلل تعالى 143
�إ ّنما هو الخلق والإيجاد واالبتداء ،و�أمّا التدبير فقد فوِّ�ض �إلى الأجرام ال�سماويّة
التوحيد في الخالق ّية

�ي(( )1التوحيد)
من���اذج م��ن التف�سري امل��و���ض��وع� ّ

((( �سورة الرعد ،الآية.16 :
((( �سورة الزمر ،الآية.62 :
((( �سورة غافر ،الآية.62 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.102 :
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والمالئك���ة والجنّ والموج���ودات الروح ّية ا ّلت���ي تحكي عنها الأ�ص���نام المعبودة،
ولي�س له �أيّ دخالة في تدبير الكون و�إدارته وت�صريف �ش�ؤونه.
يقول تعال���ى} :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
(((
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ{
}ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ{(((.
ف�إذا كان هو المدبِّر وحده فيكون معنى قوله تعالى} :ﮮ ﮯ{(((.
وقوله تعالى} :ﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ{(((ّ � .إن هذه مدبِّرات
اال�س���تقاللي في اهلل
ب�أم���ره و�إرادت���ه تعال���ى ،فال يُناف���ي ذلك انح�ص���ار التدبير
ّ
�سبحانه.
وقد ّ
دل القر�آن الكريم على وحدة المدبّر في العالم في �آيتين:
}ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬ{(((.
}ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ{(((.
وهما يعنيانّ � :أن ت�ص ّور المد ِّبر لهذا العالم على وجوه:
� -1أن يتف��� ّرد ك ّل واحد من الآلهة بتدبير مجموع الكون با�س���تقالله ،ففي هذه
ال�صورة يلزم تعدّد التدبير؛ وهذا ي�ستلزم طروء الف�ساد على العالم وذهاب
االن�سجام والنظام الم�شهود.
144
((( �سورة يون�س ،الآية.3 :
((( �سورة الرعد :الآية.2 :
((( �سورة النازعات ،الآية.5 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.61 :
((( �سورة الأنبياء ،الآية.22 :
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية.91 :

�ي(( )1التوحيد)
من���اذج م��ن التف�سري امل��و���ض��وع� ّ

وهذا ما ي�شير �إليه قوله �سبحانه} :ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ.{...
� -2أن يدبّر كل واحد ق� ً
س����ما من الكون ا ّلذي خلقه ،وعندئذ يجب �أن يكون لك ّل
جانب من الجانبين نظام م�س����تق ّل خا�ص مغاير لنظام الجانب الآخر وغير
مرتبط به �أ�ص ًال ،وعندئذ يلزم انقطاع االرتباط وذهاب االن�سجام والنظام
من الكون ،في حين �أ ّننا ال نرى في الكون � اّإل ً
نوعا واحد ًا من النظام ي�س����ير
على قانون مترابط دقيق ي�سود ك ّل جوانب الكون من الذرّة �إلى المج ّرة.
و�إلى هذا الوجه �أ�شار قوله تعالى ...} :ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧ{.
� -3أن ّ
ويوحد جهودهم
يتف�ضل �أحد هذه الآلهة على البق ّية ويكون حاكم ًا عليهم ّ
و�أعمالهم ويُ�س���بغ عليها االن�سجام واال ّتحاد والنظام الواحد وعندئذ يكون
الحقيقي هو هذا الحاكم دون الباقين.
الإله
ّ
و�إلى هذا ي�ش���ير قوله تعال���ى} :ﭨﭩﭪﭫ{ ،و� اّإل لو لم يكن هناك �إله
واحد لت�ص���ارع الآلهة وخرب الكون وف�س���د وفني؛ ل ّأن ك ّل واحد يُريد �أن يعلو على
الآخر ويتف ّرد في الحكم والتدبير.
المرتبة الرابعة :التوحيد في العبادة:
ّ
الم�س���تحق للعب���ادة هو اهلل تعال���ى وحده لأ ّنه ه���و الخالق
وه���و �أن ت�ؤم���ن ب� ّأن
الغني غير المحتاج ،لذلك ي�ستح ّقها وحده دون غيره،
والعبوديّة من �ش�أن الخالق ّ
كما نقر�أ في �س���ورة الحمد }ﭢﭣﭤﭥ{ فهنا القر�آن الكريم ح�صر
العبوديّ���ة باهلل تعالى ويق���ول} :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
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ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ{(((.

((( �سورة �آل عمران ،الآية.64 :

خال�صة
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�أ�صل التوحيد هو من �أهمّ الم�سائل االعتقاديّة ا ّلتي ت�صدّرت التعاليم ال�سماويّة
و ُي َع ّد �أ�سا�س ًا ل�سائر التعاليم والمعارف الإله ّية ا ّلتي جاء بها الأنبياء والر�سل.
التوحي���د ه���و االعتق���اد ب� ّأن اهلل تعال���ى واحد �أحد ال �ش���ريك له وال �ش���بيه وال
مثيل.
للتوحي���د مرات���ب عديدة ي����ؤدّي �إنكارها �إلى الخ���روج عن الإيمان والإ�س�ل�ام
منها:
 -1التوحيد في الذات.
 -2التوحيد في الخالق ّية.
 -3التوحيد في الربوب ّية.
 -4التوحيد في العبادة.

للمطالعة
�ي(( )1التوحيد)
من���اذج م��ن التف�سري امل��و���ض��وع� ّ

التوحيد

قال الإمام ال�صادق Q
ّ
الجعفي(((:
للمف�ضل بن عمر
ّ
«ي���ا ّ
مف�ض���ل �أوّل العب���ر والدالل���ة على الباري ج ّل قد�س���ه تهيئة ه���ذا العالم
وت�أليف �أجزائه ونظمها على ما هي عليه ،ف�إ ّنك �إذا ت�أمّ لت العالم بفكرك وخبرته
المبني المع ّد فيه جميع ما يحتاج �إليه عباده ،فال�سماء
بعقلك وجدته كالبيت
ّ
مرفوعة كال�س���قف ،والأر�ض ممدودة كالب�ساط ،والنجوم م�ضيئة كالم�صابيح،
والجواهر مخزونة كالذخائر ،وك ّل �ش���يء فيها ل�ش�أنه معدّ ،والإن�سان كالمالك
ذل���ك البي���ت والمخوّل جميع ما فيه ،و�ض���روب النبات مه َّي�أة لم�أربه ،و�ص���نوف
الحي���وان م�ص���روفة ف���ي م�ص���الحه ومنافعه ،ففي ه���ذا داللة وا�ض���حة على � ّأن
العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام ومالءمة و� ّأن الخالق له واحد وهو ا ّلذي
�أ ّلفه ونظمه بع�ضاً �إلى بع�ض ج َّل قد�سه وتعالى جدّه وكرم وجهه وال �إله غيره
تعالى عمّا يقول الجاحدون وج َّل وعظم عمّا ينتحله الملحدون».
«خلق الإن�سان وتدبير الجنين في الرحم».
«نب���د�أ ي���ا ّ
مف�ض���ل بذك���ر خل���ق الإن�س���ان فاعتبر ب���ه ،ف����أوّل ذلك م���ا يدبّر به
الجني���ن ف���ي الرح���م وه���و محجوب ف���ي ظلم���ات ثالث ظلم���ة البط���ن وظلمة
الرح���م ،وظلمة الم�ش���يمة حيث ال حيلة عنده في طلب غ���ذاء وال دفع �أذى وال
ا�س���تجالب منفعة وال دفع م�ض���رّة ف�إ ّنه يجري من دم الحي�ض ،ما يغذوه الماء
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والنبات ،فال يزال ذلك غذا�ؤه».
«كيف ّية والدة الجنين وغذائه وطلوع �أ�سنانه وبلوغه».
«ح ّتى �إذا كمل خلقه وا�ستحكم بدنه وقوي �أديمه وب�صره على مالقاة ال�ضياء،

((( توحيد المف�ضل� ،ص.16

هاج الطلق ب�أمّ ه ف�أزعجه �أ�ش��� ّد �إزعاج و�أعنفه ح ّتى يولد ،ف�إذا ولد �ص���رف ذلك
ال���دم ا ّل���ذي كان يغذوه من دم �أمّه �إلى ثديها وانقلب الطعم واللون �إلى �ض���رب
�آخ���ر من الغذاء وهو �أ�ش��� ّد موافقة للمولود من ال���دم فيوافيه في وقت حاجته
�إليه فحين يولد قد تلمّظ((( وحرّك �شفتيه طلباً للر�ضاع»...
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((( تل ّمظ� :أخرج ل�سانه وم�سح به �شفتيه.

نماذج من التفسيرالموضوعيّ()2
(النصر)

املو�ضوعي(( )2الن�رص)
من��اذج من التف�سري
ّ

الدرس الثالث عشر

أهداف الدرس
 1ـ �أن ي�ستظهر الطالب مو�ضوع الن�صر في القر�آن.
إلهي.
 2ـ �أن يعدّد �شروط الن�صر ال ّ
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أ -نصر الله تعالى:

املو�ضوعي(( )2الن�رص)
من��اذج من التف�سري
ّ

النصر

ف���ي القر�آن الكريم كثير من الآيات الكريمة ت�ض���يف الن�ص���ر �إلى اهلل تعالى،
يقول تعالى:
}ﯯﯰ ﯱﯲﯳ{(((.
}ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙ{(((.
}ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ{(((.
�إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.
وهذه الإ�ض���افة �أي �إ�ض���افة الن�ص���ر �إلى اهلل تعالى تعني � ّأن الن�صر يحتاج �إلى
إلهي ،ف� ّإن كل �ش���يء في الوجود ال يمكن له �أن ي�س���تغني ع���ن العون والمدد
م���دد � ّ
إلهي ،وهي �إمدادات غيب ّية ترتفع عن الم�سائل الح�س ّية .وقبل الحديث 151
والتوفيق ال ّ
عن �أنواع الإمدادات و�شروطها ،نتع ّر�ض بالإ�شارة �إلى م�صطلحين قر�آن ّيين:
((( �سورة البقرة ،الآية.214 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.126 :
((( �سورة التوبة ،الآية.25 :
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 -1الرحمة الرحمانيّة:
هي الألطاف الإله ّية ال�شاملة لك ّل ِ الموجودات للم�ؤمن وغيره ،فوجود ك ّل �شيء
ف���ي هذا العالم بنف�س���ه رحم���ة لذلك الموج���ود .وكذلك تعتبر ك ّل الو�س���ائل ا ّلتي
ُخلق���ت لأج���ل وجوده والحفاظ على بقائه رحمة له �أي�ض��� ًا ،وه���ذه الرحمة ُتفا�ض
وفق قوانين طبيع ّية عامّة.
 -2الرحمة الرحيميّة:
خا�صة لح�سن
هي تلك الألطاف الإله ّية
الخا�صة ،ا ّلتي ت�شمل المك َّلف الم�ؤمن ّ
ّ
خا�صة ومع ّينة.
طاعته وامتثاله و�أدائه ،وهي ُتفا�ض وفق �شروط وقوانين ّ
الخا�ص من الرحمة يوم ّي ًا في �صالتنا:
ونحن نطلب من اهلل تعالى هذا النوع
ّ
} ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ {(((.
وت�ش���مل هذه الألطاف الإن�س���ان في حياته الفرديّ���ة �أو االجتماع ّية و ُتنقذه من
كثير من الم�آزق.
وقد �شمل اهلل تعالى ر�سوله الكريم  Pبمثل هذه الألطاف حيث يقول القر�آن
ّ
بحق الر�سول الأكرم :P
}ﮉﮊﮋﮌ*ﮎﮏﮐ*ﮒﮓﮔ{(((.
الخا�ص���ة ،والن�ص���ر
فالإن�س���ان الم�ؤمن بحاجة �إلى مثل تلك الألطاف الإله ّية
ّ
غيبي ال يتح ّقق � اّإل
م���ن اهلل تعال���ى هو ُلطف منه على عباده الم�ؤمنين ،وهو م���دد ّ
ب�شروط �أق ّرها اهلل تعالى.
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ب -شروط النصر اإللهي

 -1الإيمان :يقول تعالى:
}ﮫﮬﮭﮮﮯ{(((.
((( �سورة الفاتحة ،الآية.5 :
((( �سورة ال�ضحى ،الآيات 6 :ـ .8
((( �سورة الروم ،الآية.47 :

((( �سورة محمد ،الآية.7 :
((( �سورة المائدة ،الآية.24 :
((( �سورة البقرة ،الآية.214 :
النبي  ،Pج� ،1ص ،104تحقيق ال�شيخ محمد عبده،
((( نهج البالغة ،من كالم له في و�صف حربهم على عهد ّ
الخطبة .56

املو�ضوعي(( )2الن�رص)
من��اذج من التف�سري
ّ

 - 2العمل والجهاد :قال تعالى:
}ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{(((.
فقوله} :ﯘﯙﯚ{ في هذه الآية ،يُفهم منه �صريح ًا � ّأن �إعطاء ومنح الن�صر
م�ش���روط بمن يعمل وين�ص���ر ويجاهد في �س���بيل اهلل ،والآيات الكريمة في ّ
الحث
للنبي مو�سى  Qحين �أمرهم
على الجهاد كثيرة ،فلي�س الأمر كما قال اليهود ّ
بالقتال لدخول الأر�ض المقدّ�سة:
} ...ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ{(((.
 - 3الأمل وال�صدق :يقول تعالى:
}ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳ{(((.
فنالحظ � ّأن اهلل تعالى �أراد للم�ؤمنين رغم ما بهم من �ض���يق و�ض ّر وب�أ�ساء �أن
ي�أملوا ن�صر اهلل فهو قريب.
علي  Qفي نهج البالغة:
ويقول �أمير الم�ؤمنين والمجاهدين الإمام ّ
« ...ولق���د كان الرج���ل م ّنا والآخر من عدوِّنا يت�ص���اوالن ت�ص���اول الفحلَين،
يتخال�س���ان �أنف�س���هما �أيّهما ي�س���قي �ص���احبه ك�أ�س المنون ،فمرّة لنا من عدوّنا
ومرّة لعدوّنا منا ،فلمّا ر�أى اهلل �صدقنا �أنزل لعدوّنا الكبت و�أنزل علينا الن�صر
ح ّتى ا�ستق َّر الإ�سالم.(((»...
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 - 4في �س���بيل اهلل� :أن يكون العمل والجهاد ك ّله في �س���بيل اهلل ،فالن�ص���رة ال
ب ّد �أن تكون هلل:
}ﯘﯙﯚ {.
والمجاهدة ال ب ّد �أن تكون في اهلل:
}ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ{(((.
� -5إعداد العدّة :قال تعالى:
}ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ{(((.
مجان ًا ونحن عاكفون في
�إذ ًا ال يتح ّقق المدد
إلهي عبث ًا وال ّ
الغيبي والن�ص���ر ال ّ
ّ
البيوت كما قال اليهود لنب ّيهم:
} ...ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ{(((.
بل ال ب ّد من تو ّفر ال�ش���روط المو�ض���وع ّية لكي تتح ّقق الألطاف الإله ّية ،ولي�ست
هذه ال�شروط من الم�ستحيالت.
فدرو�س وعبر الم�سلمين الأوائل �إلهامات مه َّمة لكي ن�أخذ منها المدد والدرو�س
الواقع ّية.
ج -النصر ودخول الناس في اإلسالم:

ّ � 154إن الن�ص���ر ل���ه �آثار مه ّم���ة على ال ّنا�س المن َت�ص���ر عليهم وغيره���م ،من حيث
تهيئتهم للدخول في الإ�سالم العظيم ،فالنا�س مع المنت�صر القويّ  ،ال مع المنهزم
ال�ضعيف.
((( �سورة العنكبوت ،الآية.69 :
((( �سورة الأنفال ،الآية.60 :
((( �سورة المائدة ،الآية.24 :

لذل���ك نرى ال�س���ورة الكريم���ة تر ّتب على الن�ص���ر دخول النا�س ف���ي دين اهلل
�أفواج ًا.
الن�ص���ر تعقبه انفعاالت نف�س ّية خطيرة على المنت�ص���رين كالعجب ،والغرور،
والتك ّب���ر ،واالقتناع بما و�ص���لوا �إلي���ه� ،إلى غير ذلك من ال�ص���فات .من هنا ولكي
ي�س���تم ّر الن�ص���ر ال ب ّد من �إزال���ة هذه الرذائ���ل الأخالق ّية من نفو����س الم�ؤمنين،
بالت�س���بيح واال�ستغفار وال�ش���كر ،والتوا�ضع �أمام نعم اهلل �س���بحانه واالعتقاد ب� ّأن
ه���ذه النعمة العظيم���ة منه ع َّز وج َّل ،وملك له متى ما �ش���اء �أخذها ،وبذلك تدوم
العالقة باهلل تعالى.
خال�صة

املو�ضوعي(( )2الن�رص)
من��اذج من التف�سري
ّ

د -استمراريّة النصر مشروطة:

ف���ي القر�آن الكريم كثير من الآيات الكريمة ت�ض���يف الن�ص���ر �إلى اهلل تعالى،
يقول تعالى:
}ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙ{(((.
إلهي� ،أمّا �أ�س���بابه فهي :الإيم���ان ،العمل والجهاد،
والن�ص���ر يحتاج �إل���ى مدد � ّ
الأمل وال�صدق ،في �سبيل اهلل ،و�إعداد العدّة.
� ّإن الن�ص���ر له �آثار مهمّة على ال ّنا�س المنت�صر عليهم وغيرهم ،من حيث تهيئتهم
للدخول في الإ�سالم العظيم ،فالنا�س مع المنت�صر القويّ  ،ال مع المنهزم ال�ضعيف155 .
ولكي ي�س���تم ّر الن�ص���ر ال ب ّد من �إزالة الرذائل الأخالق ّية من نفو�س الم�ؤمنين
وحب النف�س..
كالتك ّبر واال�ستعالء ّ
((( �سورة �آل عمران ،الآية.126 :

للمطالعة
سورة النصر

ﭑ ﭒﭓﭔ
}ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ*ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
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ﭽ*ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆ{.
�شرح المفردات:
 -1دين اهلل :الإ�سالم.
� -2أفواج ًا :جماعة بعد جماعة وزمرة بعد زمرة.
� -3سبِّح :ن ّزه.
محتوى ال�سورة وف�ضيلتها:

نزل���ت هذه ال�س���ورة ف���ي المدينة المنوّرة بعد الهجرة ،وفيها بُ�ش���رى الن�ص���ر
النبي � Pإلى �أن ي�س��� ّبح
العظي���م ودخول النا�س في دين اهلل �أفواج ًا ،وهي تدعو ّ
اهلل ويحمده وي�ستغفره �شكر ًا على هذه النعمة ،وكذا �سائر الم�ؤمنين.
في الإ�سالم فتوحات كثيرة ،ولكنّ فتح ًا بالموا�صفات المذكورة في ال�سورة ما
خا�ص���ة و� ّأن العرب كما جاء في الروايات كانت تعتقد � ّأن
كان �س���وى «فتح م ّكة»ّ ،
نبي الإ�سالم  Pال ي�ستطيع �أن يفتح م ّكة � اّإل �إذا كان على ّ
حق ...ولو لم يكن على
ّ
 156ح ّ
���ق فربُّ البيت يمنعه كما منع جي�ش «�أبره���ة» .ولذلك دخل العرب في دين اهلل
بعد فتح م ّكة �أفواج ًا.
وقد نزلت هذه ال�س���ورة بعد «�ص���لح الحديبيّة» في ال�س���نة ال�ساد�سة للهجرة،
وقبل عامين من فتح م ّكة.

املو�ضوعي(( )2الن�رص)
من��اذج من التف�سري
ّ

�أمّا ما ذكره بع�ض���هم من نزول هذه ال�س���ورة بعد فتح م ّكة في ال�س���نة العا�شرة
حجة الوداع فبعيد ج ّد ًا ،ل ّأن عبارات ال�سورة ال تن�سجم وهذا المعنى،
للهجرة في ّ
فهي تخبر عن حادثة ترتبط بالم�ستقبل ال بالما�ضي.
النبي � Pإلى ربّه
ومن �أ�سماء هذه ال�سورة «التوديع» لأ ّنها ت�شعر بقرب رحلة ّ
ع ّز وج ّل.
ف���ي الرواية � ّأن هذه ال�س���ورة ل ّما نزلت قر�أها ر�س���ول اهلل  Pعلى �أ�ص���حابه
ففرحوا وا�ستب�شروا و�سمعها الع ّبا�س فبكى.
فقال  :Pما يبكيك يا عمّ ؟
فقال� :أظنّ �أنه قد ُنعيت �إليك نف�سك يا ر�سول اهلل.
فقال �« :Pإ ّنه لكما تقول»(((.
ظاه���ر ال�س���ورة لي�س في���ه �إنباء عن ق���رب رحلة الر�س���ول  Pبل ع���ن الفتح
والن�صر .فكيف فهم الع ّبا�س �أ ّنها تنعى �إلى الر�سول  Pنف�سه؟
يبدو � ّأن داللة ال�سورة على اكتمال الر�سالة وتثبيت الدين هو ا ّلذي �أوحى بقرب
ارتحال الر�سول � Pإلى جوار ربّه.
عن الإمام ال�صادق  Qقال:
«من قر�أ }ﭱﭲﭳﭴﭵ{ في نافلة �أو فري�ض���ة ن�ص���ره اهلل على
جمي���ع �أعدائ���ه ،وجاء يوم القيامة ومعه كت���اب ينطق قد �أخرجه اهلل من جوف
157
قبره ،فيه �أمان من ح ِّر جه ّنم.(((»...

((( مجمع البيان ،ج� ،10ص  .554هذه الرواية وردت ب�ألفاظ مختلفة :الميزان ،ج� ،20ص.532
((( م.ن.
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ﭑ ﭒﭓﭔ

 -1خصائصها:

ال�سورة  -بعد
ال�سورة مكانة متم ّيزة بين �سور القر�آن الكريم .وتبد�أ هذه ّ
لهذه ّ
الب�س���ملة -بحم���د اهلل والثناء عليه ،وت�س���تم ّر في �إقرار ا ِلإيم���ان بالمبد�أ والمعاد
«باهلل ويوم القيامة» ،وبح�ص���ر العبادة واال�ستعانة باهلل تعالى ،وتنتهي بالت�ض ّرع
والطلب للهداية ،والتب ّر�ؤ من �أهل ال�ضاللة والغواية..
�س���ورة الحمد �أ�س���ا�س القر�آن :فقد رويَ عن ر�سول اهلل� Pأ ّنه قال لجابر بن
عبد اهلل الأن�صاري�« :أال �أُ َع ّلم َُك �أَ ْف َ�ض َل �سُ ورَة َ�أ ْن َز َلهَا ُ
اهلل في ِك َتا ِب ِه؟» َق َ
ال جَ اب ُر161 :
بَلى ِب�أَبي �أَ ْنتَ َو�أُمّي يَا ر َُ�س َ
«هي
هلل ،عَ ِّل ْم ِنيهَاَ .ف َع َّل َم ُه ا ْلحَ ْمدَ �أُ َّم ا ْل ِك َت ِ
ابَ ،و َق َالِ :
���ول ا ِ
ِ�ش َفا ٌء ِم ْن ُك ِّل دَاء� ،إِ ّال ال�سَّ امَ ،وَال�سَّ ا ُم ا ْل َمو ُْت»(((.
�أ ّم الكت���اب :وروي عنه� Pأي�ض��� ًا �أَ َّن ُه َق َال« :وَا َّل ِذي َن ْف ِ�س���ي ِب َي ِ���د ِه مَا َ�أ ْن َز َل ُ
اهلل
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج� ،6ص.232

���ي �أُ ُّم
ف���ي ال َّت��� ْورَا ِةَ ،و َال ف���ي الإنجي���ل وال ف���ي ال ّز ُب���و ِر وَال ف���ي ا ْل ُق��� ْر�آنِ ِم ْثلَهَا ،و َِه َ
ا ْل ِك َت ِاب»(((.
 -2أهم ّيتها:
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ال�سورة ت ّت�ضح من محتواها ،فهي في الحقيقة عر�ض لك ّل محتويات
�أهم ّية هذه ّ
يخت�ص بالتوحيد و�ص���فات اهلل ،وجانب �آخر بالمعاد ويوم
الق���ر�آن ،فجانب منها
ّ
القيامة ،وق�س���م منه���ا يتحدّث عن الهداية وال�ض�ل�ال باعتبارهما عالمة التمييز
بين الم�ؤمن والكافر ،وفيها �أي�ض��� ًا �إ�شارات �إلى حاكمية اهلل المطلقة ،و�إلى مقام
والخا�ص���ة «الرحمانية والرحيمي���ة» ،و�إلى
ربوب ّيت���ه ،ونعم���ه اللاّ متناهية العامّة
ّ
م�س�ألة العبادة والعبوديّة واخت�صا�صهما بذات اهلل دون �سواه.
�إ ّنها تت�ض��� ّمن ف���ي الواقع توحيد ال���ذات ،وتوحيد ال�ص���فات ،وتوحيد الأفعال،
وتوحيد العبادة.
ال�سورة مراحل ا ِلإيمان الثالث :االعتقاد بالقلب،
وبعبارة اُخرى :تت�ض ّمن هذه ّ
وا ِلإقرار بالل�سان ،والعمل بالأركان .ومن المعلوم � ّأن لفظ «الأُمّ» يعني هنا الأ�سا�س
والجذر.
 -3محتوى ّ
السورة:

يخت�ص بحمد
ال�سورة ،من منظار �آخر� ،إلى ق�سمين :ق�سم
ّ
ويُمكن تق�سيم هذه ّ
اهلل والثناء عليه ،وق�سم يت�ض ّمن حاجات العبد.
 162و�إلى هذا التق�سيم يُ�شير الحديث ال�شريف عن ر�سول اهلل:P
« َق���ا َل ُ
اهلل َع َّز وَجَ َّلَ :ق�سَّ ���م ُْت َفا ِتحَ ��� َة ا ْل ِك َت ِاب َبيْني َو َبي َْن َعب ِْديِ ،ف ِن ْ�ص��� ُفهَا ِلي
َو ِن ْ�ص ُفهَا ِل َعب ِْدي َو ِل َعب ِْدي مَا �س�أَ َل.
((( م�ستدرك الو�سائل ،النوري ،ج� ،4ص.332
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با�س ِ���مي
ِ�إ َذا قَ���الَ ا ْل َع ْب��� ُد ِ}ﭑ ﭒﭓﭔ{ قَ���الَ اهلل َج َّل َج َال ُل ُهَ :ب َد�أ َع ِبدي ْ
َو َح ٌّق َع َل َّي � ْأن ُا َت ِّم َم َل ُه ُا ُمو َر ُه َو ُابار َِك َل ُه ِفي �أح َوا ِل ِه.
َف����إذا قَالَ } :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ{ قَ���الَ ُ
اهلل َج َّل جال ُل��� ُهَ :ح َم َد ِني َع ِبدي
َو َع ِل َم �أَ َّن ال ِن َع َم ا َّل ِتي َل ُه ِم ْن ِعن ِْديَ ،و�أَ َّن ْال َبال َيا ا َّل ِتي َد َف ْع ُت َع ْن ُه ف ِب َت َط ُّو ِلي� ،أُ�شْ هِ ُد ُك ْم
�أَ ِّني �أُ ِ�ض ُ
يف َل ُه �إلى ِن َع ِم ال ُّد ْن َيا ِن َع َم ال ِآخ َر ِةَ ،و َا ْد َف ُع َع ْن ُه َب َال َيا ال ِآخ َر ِة َك َما َد َف ْع ُت َع ْن ُه
َب َال َيا ال ُّد ْن َيا.
من
َو ِ�إ َذا قَ���الَ } :ﭛ ﭜ{ قَالَ اهلل َج َّل َج َال ُل ُه� :شَ ���هِ َد ِلي َع ْب ِدي �أَ ِّني َال َّر ْح ُ
ال َّر ِح ُيم� ،أُ�شْ هِ ُد ُك ْم لأُ َو ِّف َر َّن ِم ْن َر ْح َم ِتي َح َّظ ُه َولأُ ْجزِ َل َّن ِم ْن َع َطا ِئي َن ِ�صي َب ُه.
َف ِ����إ َذا قَالَ } :ﭞ ﭟ ﭠ{ قَالَ اهلل تَعالى� :أُ�ش���هِ ُد ُك ْم َك َما ْاع َت��� َر َف ِب�أَ ِّني �أَ َنا
الد ِين لأُ َ�س ِّه َل َّن َي ْو َم ال ِْح ِ
�ساب ِح َ�سا َب ُهَ ،ولأَ َت َق َّب َل َّن َح َ�سنَا ِت ِهَ ،ولأَت ََجا َوز ََّن َع ْن
َما ِل ُك َي ْو ِم ِّ
َ�س ِّيئا ِت ِه.
َف����إِ َذا قَالَ } :ﭢﭣ{ قَالَ ُ
���دقَ َع ْب ِدي�ِ ،إ َّي َاي َي ْع ُب ُد ُ�أ�شْ ���هِ ُد ُك ْم
اهلل َع َّز َو َج َّل�َ :ص َ
لأُ ِثي َب َّن ُه َع َلى ِع َبا َد ِت ِه َث َواب ًا َي ْغب ُِط ُه ُك ُّل َم ْن خَ ا َل َف ُه في ِع َبا َد ِت ِه لي.
َف�إِ َذا قَالَ } :ﭤ ﭥ{ قَالَ ُ
ا�س��� َت َع َان َع ْب ِديَ ،و�إ َل َّي ِا ْل َت َج َ�أ،
اهلل تَعالى :ب َِي ْ
�أُ�شْ هِ ُد ُك ْم لأُ ِعي َن َّن ُه َعلى � ْأمرِ ِه ،ولأُغي َث َّن ُه ِفي �شَ َدا ِئ ِد ِه َولآخُ ذَ َّن ِب َي ِد ِه َي ْو َم َن َوا ِئ ِب ِه.
ال�س���ورة قَالَ اهلل َع��� َّز َو َج َّلَ :هذَ ا
َف����إِ َذا قَالَ } :ﭧ ﭨ ﭩ{ �إلى �آخر ّ
���دي َو َ�أ ْع َطي ُت ُه َما َ�أ َّم َ
ا�س��� َت َج ْب ُت ِل َع ْب ِ
���ل َو� َآم ْن ُت ُه ِم َّما ِم ْن ُه
ِل َع ْب ِدي َو ِل َع ْب ِدي َما َ�س َ����ألَ َو َقد ْ
163
َوجِ َل»(((.

((( بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج� ،82ص.60
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د�أب���ت الأمم ّ
وال�ش���عوب عل���ى �أن تبد�أ ك ّل عم���ل ها ّم ذي قيمة با�س���م كبير من
رجالها .والحجر الأ�س���ا�س لك ّل م� ّؤ�س�س���ة هامّة يو�ضع با�سم �شخ�ص ّية مرموقة في
نظر �أ�صحابها� ،أي � ّأن �أ�صحاب الم� ّؤ�س�سة يبد�أون العمل با�سم تلك ّ
ال�شخ�ص ّية.
ولكن� ،ألي�س من الأف�ض���ل �أن يبد�أ العمل في �أُطروحة �أُريد لها البقاء والخلود
با�س���م وج���ود خالد قائم ال يعتري���ه الفناء؟ فك ّل م���ا في الكون ي ّتج���ه �إلى ال ّزوال
والفناء � ،اّإل ال ّذات الأبديّة الخالدة ...ذات اهلل �سبحانه.
� ّإن خلود ذكر الأنبياء �سببه ارتباطهم باهلل وبالقيم الإن�سان ّية الإِله ّية الخالدة
كالعدالة وطلب الحقيقة ،وخلود ا�س���م رجل في ال ّتاريخ مثل «حاتم ّ
ائي» يعود
الط ّ
�إلى ارتباطه بواحدة من تلك القيم هي «ال�سّ خاء».
يخت�ص بها اهلل تعالى من بين �س���ائر الموجودات ،ومن
�ص���فة الخلود والأبديّة
ّ
هنا ينبغي �أن يُبد�أ ك ّل �ش���يء با�س���مه وتحت ظ ّله وباال�س���تمداد منه .ولذلك كانت
الب�سملة �أوّل �آية في القر�آن الكريم.
هلل
ولذلك جاء في الحديث ال ّنبويّ ال�ش���ريفُ « :ك ُّل �أمْ ٍر ِذي بَال ال ُي ْذ َك ْر ا�سْ ��� ُم ا ِ
فيه َف ُه َو �أَ ْب َترُ»(((.
و�أمير الم�ؤمنين Qبعد نقله لهذا الحديث ال�شريف َق َال�« :إِ َّن ا ْل َع ْب َد �إِ َذا �أَرَا َد
ال َف َي ُق ُ
� 164أَ ْن َي ْق َر َ�أ َ�أ ْو َي ْع َم َل َع َم ً
يم َف�إِ َّن ُه ُيبَار ََك في ِه»(((.
هلل الرَّحْ ِ
ول ِب�سْ ِم ا ِ
من الر َِّح ِ
علي الباقر:Q
ويقول الإِمام مح ّمد بن ّ
((( و�سائل ال�شيعة ،الحر العاملي ،ج� ،7ص.170
((( بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج� ،89ص.243

«َ ...و َي ْنبَغي اال ْتي َُان ِب ِه ِع ْن َد ا ْف ِت َتا ِح ُك ِّل �أَمْ ر ع َِظيم �أَ ْو َ�ص ِغير ِل ُيبَار ََك في ِه»(((.
بعبارة موجزة :بقاء العمل وخلوده يتو ّقف على ارتباطه باهلل.
2ـ كلمة :الّله

ّ
ّ
والعامة:
الخاصة
 3ـ ال ّرحمة اإلِله ّية
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وهي علم للذات الإله ّية المقدّ�س���ة وهي �أ�شمل �أ�سماء ربّ العالمين ،فك ّل ا�سم
جانب مع ّين من
ورد هلل في القر�آن الكريم و�سائر الم�صادر ا ِلإ�سالم ّية يُ�شير �إلى ٍ
�ص���فات اهلل .واال�سم الوحيد الجامع لك ّل ال�ص���فات والكماالت ا ِلإله ّية �أو الجامع
لك ّل �صفات الجالل والجمال هو «اهلل».
ولذلك اع ُتبرت بق ّية الأ�س���ماء �ص���فات هلل تعال���ى مثل« :الغف���ور» و«الرحيم»
و«ال�سميع» و«العليم» و«الب�صير» و«الر ّزاق» و«ذو القوّة» و«المتين» و«الخالق».

المف�س���رين � ّأن �ص���فة «الرحمن» ُت�شير �إلى الرحمة
الم�ش���هور بين جماعة من ّ
ا ِلإله ّية العامّة ،وهي ت�شمل الأولياء والأعداء ،والم�ؤمنين والكافرين ،والمح�سنين
والم�سيئين ،فرحمته تعمّ المخلوقات ،وخوان ف�ضله ممدود �أمام جميع الموجودات،
وك ّل العباد يتم ّتعون بموهبة الحياة ،وينالون ّ
حظهم من مائدة نعمه اللاّ متناهية.
وهذه هي رحمته العامّة ال�شاملة لعالم الوجود كا ّفة وما فيه من كائنات.
الخا�صة بعباده ال�صالحين المطيعين ،قد
و�صفة «الرحيم» �إ�شارة �إلى رحمته
ّ
�شملتهم ب�إيمانهم وعملهم ال�صالح ،وَحُ ِرم منها المنحرفون والمجرمون.
ُ ِّ 165
وف���ي رواية ع���ن ا ِلإمام جعفر بن مح ّمد ال�ص���ادقَ Qق َ
���ال« :وَاهلل �إل ُه كل
من ِبجَ ِمي ِع َخ ْل ِق ِه ،الر َِّحي ُم ِبا ْل ُم�ؤْ ِم َ
َ�ش ْيء الرَّحْ ُ
ا�ص ًة».
نين َخ َّ
((( التف�سير ال�صافي ،الكا�شاني ،ج� ،1ص.82

ب الْ َعالَ ِم َ
لله َر ِّ
ين
 -4الْ َح ْم ُد ِ ِ
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بع���د الب�س���ملة� ،أوّل واجبات العباد �أن ي�ستح�ض���روا دوم ًا مب���د�أ عالم الوجود،
و ِن َعم���ه الالمتناهية ،هذه ال ِّنعم ا ّلت���ي ُتحيطنا وتغمر وجودنا ،وتهدينا �إلى معرفة
اهلل من جهة ،وتدفعنا �إلى طريق العبوديّة من جهة ُاخرى.
وعندما نقول � ّإن ال ِّنعم ُت�ش��� ِّكل دافع ًا ومحرِّك ًا �إل���ى طريق العبوديّة فذلك ،ل ّأن
ا ِلإن�س���ان مفطور على البحث عن �ص���احب النعمة حينما ت�ص���له النعمة ،ومفطور
على �أن ي�شكر المنعم على �إنعامه.
من هنا ف� ّإن علماء الكالم (علماء العقائد) يتط ّرقون في بحوثهم الأوّلية لهذا
العلم �إلى «وجوب �ش���كر المنع���م» باعتباره �أمر ًا فطر ّي ًا وعقل ّي��� ًا دافع ًا �إلى معرفة
اهلل �سبحانه.
و�إ ّنما ُقلنا � ّإن ال ِّنعم تهدينا �إلى معرفة اهلل ،ل ّأن �أف�ض���ل طريق و�أ�ش���مل �س���بيل
وخا�ص���ة ما يرتبط بوجود ال ِّنعم في
لمعرفته �س���بحانه ،درا�سة �أ�س���رار الخليقةّ ،
حياة الإن�سان.
ّ
خط التوحيد ا ّلذي دعا �إليه الأنبياء Rيتم ّيز بنبذ فكرة الأرباب المتعدِّ دين،
وهداية الب�ش���ريّة نحو الإله الواح���د الأحد ،وانطالق ًا من هذه الأهم ّية الق�ص���وى
آني بعد �آية الب�سملة بقوله} :ﭖ
للق�ضاء على الآلهة المتعدِّ دة جاء الت�أكيد القر� ّ
ﭗﭘﭙ{.
 166وبهذا ير�س���م الق���ر�آن الكريم ّ
خط البط�ل�ان على جميع الأرب���اب المزيّفين،
ويغر�س مح ّلها �أزهار التوحيد واال ّتحاد.
هذا الت�أكيد يتلوه الإِن�سان الم�سلم ع�شر م ّرات في �صلواته اليوم ّية ـ على الأقل ـ
لتتر�سخ فكرة التوحيد ،وفكرة رف�ض ربوب ّية ك ّل الأرباب المدّعاة ،غير ربوب ّية اهلل
ّ
ربّ العالمين.

ربوب ّية اهلل طريق لمعرفة اهلل
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كلمة (الربّ ) ،و�إن كانت تعني في الأ�صل المالك وال�صاحب � ،اّإل �أ ّنها تت�ض ّمن
�أي�ض ًا معنى ال�صاحب المتعهّد بالتربية والرعاية.
و�إمع���ان النظر ف���ي الم�س���يرة التكامل ّية للموج���ودات الح ّية ،وف���ي التغييرات
والتح���وّالت ا ّلت���ي تج���ري في عال���م الجماد ،وف���ي الظ���روف ا ّلتي تتو ّف���ر لتربية
الموجودات ،وفي تفا�ص���يل ه���ذه الحركات والعمل ّيات ،هو �أف�ض���ل طريق لمعرفة
حي لذلك.
اهلل .والتن�سيق الال�إراديّ بين �أع�ضاء ج�سدنا هو نموذج ّ
يق���ول تعال���ى} :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁ{(((.

167

ف�صلت ،الآية.53 :
((( �سورة ّ
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من خ�صائ�ص �سورة الحمد �أ ّنها �أ�سا�س القر�آن و�أ ّم الكتاب
ال�سورة ت ّت�ضح من محتواها ،فهي في الحقيقة عر�ض لك ّل محتويات
�أه ّم ّية هذه ّ
ال�سورة مراحل ا ِلإيمان
القر�آن من توحيد ومعاد وهداية و�ض�ل�ال ..تت�ض��� ّمن هذه ّ
الثالث :االعتقاد بالقلب ،وا ِلإقرار بالل�سان ،والعمل بالأركان .ويُمكن تق�سيم هذه
يخت�ص بحم���د اهلل والثناء عليه،
ال�س���ورة ،من منظار �آخر� ،إلى ق�س���مين :ق�س���م
ّ
ّ
وق�سم يت�ض ّمن حاجات العبد.
للمطالعة
العلمي يف القرآن
اإلعجاز
ّ

ّ
متحركة
كل الكواكب
ّ

لقد �أ�صبح �أمر ًا ثابت ًا وم�ؤ ّكد ًا في علم الفلك الحديث ب�أ ّنه ال وجود لكوكب �ساكن
���حة لفكرة تق�س���يم ال�س��� ّيارات والكواكب �إلى ثابتة ومتح ّركة
في الكون و�أ ّنه ال �ص ّ
كم���ا كان يقول القدماء ،بل �إ ّنه ال وجود ح ّتى لكوكب واحد �س���اكن في هذا العالم
اللاّ متناهي .وح ّتى �س���نين خلت كانت ال�س��� ّيارات ُتع ّد بحدود الـ 300مليون بينما
�صاروا يعجزون اليوم عن عدّها و�إح�صائها.
وق���د ورد في القر�آن الكريم ب�ص���راحة قول اهلل تعالى} :ﰀﰁﰂﰃ{
� 168أي �أ ّن���ه ال وجود للكوك���ب الثابت بل � ّإن ك ّل واحد منها ي�س���بح ويتح ّرك في المدار
ا ّل���ذي حُ دِّ د ل���ه من ِقبَل اهلل تعالى ،ف���ي حين � ّأن بطليمو�س كان يق���ول ب� ّأن الفلك
الثامن ما هو � اّإل عبارة عن فلك ثابت و� ّأن الكواكب الموجودة فيه كواكب �ساكنة،
لكنّ القر�آن الكريم ي�ؤ ّكد � ّأن الجميع في حالة حركة م�ستم ّرة.

المثبتة للأر�ض
الجبال هي الم�سامير ُ
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لقد �أ�ص���بح من الأمور الثابتة اليوم كون الجبال الواقعة فوق الأر�ض والممتدّة
جذورها في عمق الكرة الأر�ض ّية هي ال�سبب في ا�ستقرار الأر�ض .فلوال وجود هذه
الجبال ف� ّإن هذه الكرة الأر�ض ّية ا ّلتي تقطع �أربعة فرا�سخ في حركتها االنتقال ّية في
ك ّل دقيقة و�أربعة فرا�سخ �أخرى في حركتها المو�ضع ّية في ك ّل ثانية و 240فر�سخ ًا
في حركتها الدوران ّية حول نف�س���ها كانت في طريقها �إلى الزوال والتال�ش���ي ،لكنّ
هذه الجبال هي ا ّلتي تمنع تال�شيها .وهذا الأمر �سبق �أن �أ�شار �إليه القر�آن المجيد
و�أ ّكده قبل ما يزيد على �ألف و�أربعمائة �س���نة م�ض���ت حي���ث قال تعالى} :ﭩ
ﭪ{ كما جاء في �سورة النب�أ ،الآية.7 :
علي  Qفي �إحدى خطبه الغراء« :فطر الخالئق
وكما يقول �أمير الم�ؤمنين ّ
بقدرته وو ّتد بال�صخور ميدان �أر�ضه»(((.
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الدرس الخامس عشر
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تفسير سورة الفاتحة -2-

أهداف الدرس
� .1أن يتب ّي���ن الطال���ب بع�ض���اً م���ن معان���ي �آي���ات �س���ورة الفاتح���ة
المباركة.
� .2أن يتع ّرف �إلى �صفات �أهل الهدى و�أهل ال�ضالل.
171
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َ - 1مالِ ِك يَ ْو ِم ِّ
ين
الد ِ

هذه الآية ُتلفت الأنظار �إلى �أ�صل ها ّم �آخر من �أ�صول ا ِلإ�سالم ،هو يوم القيامة:
} ﭞ ﭟ ﭠ{ ،وبذلك يكتمل محور المبد�أ والمعاد ،ا ّلذي يُعتبر �أ�س���ا�س
واجتماعي في وجود ا ِلإن�سان.
أخالقي
ك ّل �إ�صالح �
ّ
ّ
تعبير (مَ ا ِل ِك) يوحي ب�س���يطرة اهلل التامّة وهيمنته الم�ستحكمة على ك ّل �شيء
وعلى ك ّل فرد في ذلك اليوم ،حيث تح�ض���ر الب�ش���ريّة في تلك المحكمة الكبرى،
الحقيقي للح�س���اب ،وترى ك ّل ما فعلته وقالت���ه ،بل وح ّتى ما
وتق���ف �أم���ام مالكها
ّ
ف ّكرت به ،حا�ضر ًا..
الإِيم���ان بيوم القيامة ،وبتل���ك المحكمة الإِله ّية الكبرى ا ّلتي يخ�ض���ع فيها ك ّل
�شيء للإح�صاء الدقيق ،له الأثر الكبير في �ضبط الإِن�سان �أمام اّ
الزلت ،ووقايته
من ال�سقوط في المنحدرات .و�أحد �أ�سباب قدرة ال�صالة على النهي عن الفح�شاء
173
والمنكر هو �أ ّنها ُتذ ِّكر الإِن�س���ان بالمُبدئ ّ
المطلع على حركاته و�س���كناته ،و ُتذ ّكره
إلهي الكبرى.
�أي�ض ًا بمحكمة العدل ال ّ
التركي���ز عل���ى مالك ّي���ة اهلل لي���وم القيامة ُيق���ارع من جه���ة �أُخ���رى معتقدات
الم�ش���ركين ومنك���ري المعاد ،ل ّأن ا ِلإيم���ان باهلل عقيدة فطريّ���ة عامّة ،ح ّتى لدى

الجاهلي ،وهذا ما ي ّ
ُو�ض���حه القر�آن �إذ يقول} :ﮤ ﮥ ﮦ
م�ش���ركي الع�ص���ر
ّ

ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ {((( بينم���ا ا ِلإيم���ان بالمعاد لي����س كذلك ،فه�ؤالء
الم�شركون كانوا يواجهون م�س�ألة المعاد بعناد وا�ستهزاء ولجاج} :ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲ ﯳﯴﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖ
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ﭗ{(((.
ال�س���جاد�« :Qأَ َّنه َكا َن �إذا َق َر�أَ }ﭞ
علي بن الح�س���ين
ّ
وروي عن الإمام ّ
ﭟ ﭠ{ ُي َك ِّر ُر َها حَ َّتى َي َكاد �أَ ْن َيم َ
ُوت»(((.
ين» ،فحيثما ورد في القر�آن يعني يوم القيامة ،وتك ّرر ذلك
�أمّا تعبير « َي ْو ِم ال ِّد ِ
في �أكثر من ع�ش���رة موا�ض���ع من كتاب اهلل العزيز ،وفي الآيات  17و  18و  19من
�سورة االنفطار ورد هذا المعنى ب�صراحة.
و�أمّا �س���بب ت�س���مية هذا اليوم بي���وم الدِّ ين ،فل ّأن يوم القيام���ة يوم الجزاء ،و
«ال ِّدي���ن» ف���ي اللغة «الج���زاء» ،والجزاء �أب���رز مظاهر القيامة ،فف���ي ذلك اليوم
ُتك�ش���ف ال�س���رائر ويُحا�س���ب ال ّنا�س ع ّما فعلوه بد ّقة ،ويرى ك ّل فرد جزاء ما عمله
�صالح ًا �أم طالح ًا.
ين ُه َو
وفي حديث عن الإِمام جعفر بن مح ّمد ال�صادق Qيقولَ « :ي ْو ُم ال ِّد ِ
َي ْو ُم ا ْل ِح�سَ ِاب»((( «وال ِّدين» �إ�ستناد ًا �إلى هذه الرواية يعني «الح�ساب».
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((( �سورة الزمر ،الآية.38 :
((( �سورة �سب�أ ،الآيتان 7 :ـ .8
((( و�سائل ال�شيعة ،الحر العاملي ،ج� ،6ص.152
((( الأمثل ،مكارم ال�شيرازي ،ج� ،1ص.48

اك نَ ْس َت ِع ُ
اك نَ ْع ُب ُد َوإِيَّ َ
 - 2إِيّ َ
ين
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ال�سورة� ،إذ يبد�أ فيها دعاء العبد لربّه والت�ض ّرع �إليه.
في هذه الآية يتغ ّير لحن ّ
الآيات ال�س���ابقة دارت حول حمد اهلل والثناء عليه ،وا ِلإقرار با ِلإيمان واالعتراف
بيوم القيامة .وفي هذه الآية ي�ش���عر ا ِلإن�س���ان ـ بعد ر�سوخ �أ�سا�س العقيدة ومعرفة
اهلل في نف�س���ه ـ بح�ضوره بين يدي اهلل ...يُخاطبه ويُناجيه ،ويُق ّر �أ ّو ًال بتع ّبده ،ثمّ
ي�ستم ّد العون منه وحده دون �سواه} :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ {.
بعبارة �أُخرى :عندما تتع ّمق مفاهيم الآيات ال�سابقة في وجود ا ِلإن�سان ،وتتنوّر
والخا�ص���ة ،ومالك ّيته ليوم
روح���ه بنور ربّ العالمي���ن ،ويُدرك رحم���ة اهلل العامّة
ّ
الجزاء ،يكتمل ا ِلإن�س���ان في جانبه العقائديّ  .وهذه العقيدة التوحيديّة العميقة،
ذات عطاء يتم ّثل.
�أ ّو ًال :ف���ي تربية ا ِلإن�س���ان العبد الخال�ص هلل ،المتح ّرر م���ن العبوديّة للآلهة
الخ�شب ّية والب�شريّة وال�شهويّة.
خا�صة دون غيره.
ثانياً :في اال�ستمداد من ذات اهلل تبارك وتعالى ّ
الآيات ال�س���ابقة تحدّثت في الحقيقة عن توحيد َّ
وال�صفات ،وهذه الآية
الذات ِّ
تتحدّث عن توحيد العبادة وتوحيد الأفعال.
وق���د ذكرنا في در�س �س���ابق معنى هذا التوحيد ا ّل���ذي يعني � ّأن اهلل هو الم�ؤ ّثر
���ي ف���ي العالم ( َال ُم�ؤَ ِّث��� َر َفي ا ْلوُجُ ���و ِد �إ َّال اهلل) .وهذا ال يعن���ي �إنكار عالم
الحقيق ّ
الأ�س���باب ،وتجاهل الم�س ّببات ،بل يعني ا ِ
لإيمان ب� ّأن ت�أثير الأ�سباب �إ ّنما كان ب�أمر 175
خا�ص��� ّية
خا�ص��� ّية الإحراق ،وال�ش���م�س ّ
اهلل ،ف���اهلل �س���بحانه هو ا ّلذي يمنح النار ّ
خا�ص ّية ا ِلإحياء.
ا ِلإنارة ،والماء ّ
ثمرة هذا االعتقاد � ّأن الإِن�س���ان يُ�ص���بح معتمد ًا على (اهلل) دون �س���واه ،ويرى
� ّأن اهلل ه���و الق���ادر العظيم فقط ،ويرى ما �س���واه �ش���بح ًا ال حول ل���ه وال قوّة بل ال

يرى �ش���يئ ًا غير اهلل ،وهو وحده �س���بحانه الالئق باال ّت���كال واالعتماد عليه في ك ّل
الأمور.
ّ
ي�ستحق العبادة فال معبود �سواه.
وبال ّتالي هو الواحد ا ّلذي
الص َر َ
ْ -3
اط الْ ُمس َت ِق َ
اه ِدنَا ِّ
يم
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بعد �أن يُق ّر ا ِلإن�س���ان بالت�سليم لربّ العالمين ،ويرتفع �إلى م�ستوى العبوديّة هلل
واال�س���تعانة ب���ه تعالى ،يتقدّم هذا العبد ب����أوّل طلب من بارئه ،وه���و الهداية �إلى
الطريق الم�ستقيم ،طريق ّ
الطهر والخير ،طريق العدل وا ِلإح�سان ،طريق ا ِلإيمان
والعمل ال�صالح ،ليهبه اهلل نعمة الهداية كما وهبه جميع ال ِّنعم الأخرى.
ا ِلإن�س���ان في هذه المرحلة م�ؤمن طبع ًا وعارف بربّه ،لك ّنه مع ّر�ض دوم ًا ب�سبب
العوامل الم�ضادّة �إلى �سلب هذه النعمة واالنحراف عن ال�صراط الم�ستقيم .من
هن���ا كان علي���ه لزام ًا �أن يُك ِّرر ع�ش���ر م ّرات في اليوم على الأق��� ّل طلبه من اهلل �أن
يقيه العثرات واالنحرافات.
�أ�ض���ف �إلى ما تقدّم � ّأن ال�صراط الم�ستقيم هو دين اهلل ،وله مراتب ودرجات
ال ي�س���توي في ط ّيها جميع ال ّنا�س ،ومهما �س���ما الإِن�س���ان في مراتبه ،فث ّمة مراتب
�أُخ���رى �أبع���د و�أرقى ،والإن�س���ان الم�ؤمن ت���وّاق دوم ًا �إلى ال�س���ير الحثيث على هذا
االرتقائي ،وعليه �أن ي�ستم ّد العون من اهلل في ذلك.
ال�س ّلم
ّ
علي ،Qفي تف�سير }ﭧ ﭨ ﭩ{قال:
عن الإمام �أمير الم�ؤمنين ّ
� 176أي�« :أَ ِد ْم َل َن���ا َت ْو ِفي َق َك ا َّل ِذي �أَ َط ْع َن َ
اك ِب ِه ِفي مَا َم�ض���ى ِم ْ���ن �أي َِّام َنا ،حَ َّتى ُن ِطيع ََك
في مُ�سْ َت ْقب َِل �أَعْ مَا ِر َنا»(((.
وقال ا ِلإمام جعفر بن مح ّمد ال�ص���ادقَ « :Qيعْني �أر ِْ�ش��� ْد َنا ِلل ُزو ِم َّ
ريق
الط ِ
((( معاني الأخبار ،ال�صدوق� ،ص.33

ا ْل ُم�ؤَدّي �إلى مَحَ َّب ِت َك ،وَا ْلمُب ِّل ِغ �إلى جَ ّن َ
تك ،وَا ْلمَا ِن ِع ِم ْن �أَ ْن َن ّتب َع َ�أهْ وا َء َنا َف َنع َْطبَ ،
�أو �أَ ْن َن�أْ ُخ َذ ِب�آرَا ِئ َنا َف َن ْهلَ َك»(((.
اط الَّ ِذ َ َ
الضآلِّ َ
وب عَ َل ْي ِه ْم َوالَ َّ
ِ -4ص َر َ
ين
ين أنْ َع ْم َت عَ َل ْي ِه ْم َغ ْي ِر الْ َم ْغ ُض ِ

هذه الآية تف�س���ير وا�ض���ح لل�صراط الم�س���تقيم المذكور في الآية ال�سابقة� ،إ ّنه
�صراط الم�شمولين ب�أنواع ال ِّنعم (مثل نعمة الهداية ،ونعمة التوفيق ،ونعمة القيادة
إلهي
ال�صالحة ،ونعمة العلم والعمل والجهاد وال�شهادة) ال الم�شمولين بالغ�ضب ال ّ
ب�سبب �سوء فعالهم وزيغ قلوبهم ،وال ال�ضائعين التائهين عن جادّة ّ
الحق والهدى.
ولأ ّنن���ا ل�س���نا على معرفة تامّة بمعال���م طريق الهداية ،ف���� ّإن اهلل تعالى ي�أمرنا
في هذه الآية الكريمة �أن نطلب منه هدايتنا �إلى طريق الأنبياء وال�ص���الحين من
ين �أَ ْن َع َمت عَ َل ْي ِه ْم) ،وي ِّ
عباده( :ا َّل ِذ َ
ُحذرنا كذلك من � ّأن �أمامنا طريقين منحرفين،
���وب عَ َل ْي ِه ْم) ،وطريق ّ
(ال�ض���ا ّل َ
لإن�س���ان
وهما طريق (ا ْل َم ْغ ُ�ض ِ
ين) ،وبذلك يتب ّين ل ِ
طريق الهداية بو�ضوح.
 1ـ من هم (ا َّل ِذينَ �أَ ْن َع ْم َت عَ َل ْي ِه ْم)؟
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ّ
خطان منحرفان!

ُتب ّين الآية الكريمة من �س���ورة الن�ساء من هم ا ّلذين �أنعم اهلل عليهم�،إذ يقول
تعال���ى} :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ{(((.
177
ق�سم ا ّلذين �أنعم اهلل عليهم �إلى �أربعة مجاميع :الأنبياء ،وال�صدّيقين،
والآية ُت ِّ
وال�شهداء ،وال�صالحين.
((( م.ن� ،ص.34
((( �سورة الن�ساء ،الآية.69 :

وب عَ َل ْي ِه ْم) ،ومن هم َّ
(ال�ضا ِّلينَ )؟
 2ـ من هم (ا ْل َم ْغ ُ�ض ِ
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���وب عَ َل ْي ِه ْم) و ّ
(ال�ضا ِّل َ
ين) مجموعتان ال
ي ّت�ض���ح من الآية الكريمة � ّأن (ا ْل َم ْغ ُ�ض ِ
مجموعة واحدة ،و�أمّا الفرق بينهما:
ف�إ ّنه يُ�س���تفاد من ا�س���تعمال التعبيرين في القر�آن � ّأن «المغ�ضوب عليهم» �أ�سو�أ
و� ّ
«ال�ضا ّلين»� ،أي � ّإن ّ
أحط من ّ
ال�ضالين هم التائهون العاديّون ،والمغ�ضوب عليهم
هم المنحرفون المعاندون� ،أو المنافقون ،ولذلك ا�ستح ّقوا لعن اهلل وغ�ضبه.
قال تعالى} :ﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ{(((.
وق���ال �س���بحانه} :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ {(((.
���وب عَ َل ْي ِه ْم) �إذ ًا ي�س���لكون ـ �إ�ضافة �إلى كفرهم ـ طريق ال ّلجاج والعناد
(ا ْل َم ْغ ُ�ض ِ
ومع���اداة ّ
الحق ،وال ي�ألون جهد ًا في توجيه �أل���وان التنكيل والتعذيب لقادة الدعوة
ا ِلإله ّية.
يق���ول �س���بحانه} :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ{(((.
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((( �سورة النحل ،الآية.106 :
((( �سورة الفتح ،الآية.6 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.112 :

خال�صة

للمطالعة
من اسرار القرآن

ت���ف�������س�ي�ر ������س�����ورة ال����ف����احت����ة -2-

في هذه ال�س���ورة المباركة يكون الإِن�س���ان بين يدي اهلل ،فهو مالك يوم الدِّ ين
�أي يوم الح�ساب ،يُخاطبه ويُناجيه ،يتحدّث �إليه �أ ّو ًال عن تع ّبده ،ثمّ ي�ستم ّد العون
ّاك َن ْع ُب ُد َو ِ�إي َ
منه وحده دون �س���واه قائ ًال�« :إِي َ
َّاك َن ْ�س َت ِع ُ
ين» .وي�س�أله الهداية :اهْ ِد َنا
اط ا ْلمُ�س��� َت ِقيمَ ؛ �أي طريق ّ
ال�ص��� َر َ
الطهر والخير ،طريق العدل والإِح�سان ،طريق
ِّ
الإِيمان والعمل ال�صالح ،ا ّلذي هو طريق الأنبياء وال�صالحين من عباده ال طريق
المغ�ضوب عليهم وال�ضا ّلين.

من الأ�سرار ا ّلتي �أ�شار �إليها القر�آن الكريم كرويّة الأر�ض ،قال تعالى:
}ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ{(((.
}ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ{(((} .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ{(((.
ففي هذه الآيات الكريمة داللة على تعدّد مطالع ال�شم�س ومغاربها ،وفيها �إ�شارة
�إل���ى كر ّوي���ة الأر�ض ،ف� ّإن طلوع ال�ش���م�س على �أيّ جزء من �أجزاء الكرة الأر�ض��� ّية
يُ�ل�ازم غروبها عن جزء �آخر ،فيكون تعدّد الم�ش���ارق والمغارب وا�ض���ح ًا ال تك ّلف
179
القرطبي وغيره الم�شارق والمغارب على مطالع ال�شم�س
تع�سف .وقد حمل
فيه وال ّ
ّ
ومغاربها باختالف �أيّام ال�س���نة ،لك ّنه تك ّلف ال ينبغي �أن يُ�ص���ار �إليه ،ل ّأن ال�شم�س
((( �سورة الأعراف ،الآية.137 :
((( �سورة ال�صافات ،الآية.5 :
((( �سورة المعارج ،الآية.40 :
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ل���م تكن لها مطالع مع ّين���ة ليقع الحلف بها ،بل تختلف تلك باختالف الأرا�ض���ي.
فال ب ّد من �أنْ يُراد بها الم�شارق والمغارب ا ّلتي تتجدّد �شيئ ًا ف�شيئ ًا باعتبار كروّية
الأر�ض وحركتها.
وف���ي �أخبار �أئ ّمة الهدى من �أهل البيت  Rو�أدعيتهم وخطبهم ما ّ
يدل على
كرويّة الأر�ض.
ومن ذلك ما روي عن الإمام ال�صادق  Qقال:
«�صحبني رجل كان يُم�سي بالمغرب ويغل�س بالفجر ،وكنت �أنا �أُ�ص ّلي المغرب
�إذا غربت ال�ش���م�س ،و�أ�ص��� ّلي الفجر �إذا ا�س���تبان لي الفجر .فقال لي الرجل :ما
يمنع���ك �أن ت�ص���نع مثل ما �أ�ص���نع؟ ف���� ّإن ال�ش���م�س تطلع على ق���وم قبلنا وتغرب
ع ّن���ا ،وه���ي طالعة عل���ى قوم �آخرين بعد .فقلت� :إ ّنما علينا �أن ُن�ص��� ّلي �إذا وجبت
ال�ش���م�س ع ّنا و�إذا طلع الفجر عندنا ،وعلى �أولئك �أن يُ�ص��� ّلوا �إذا غربت ال�شم�س
عنهم»(((.
ّ
ي�س���تدل الرجل على مراده باختالف الم�ش���رق والمغرب النا�شئ عن ا�ستدارة
الأر�ض ،ويُق ّره الإمام  Qعلى ذلك ولكن يُن ّبهه على وظيفته الدين ّية.
ومثله قول الإمام  Qفي خبر �آخر�« :إ ّنما عليك م�شرقك ومغربك»(((.
وم���ن ذلك م���ا ورد عن الإمام زي���ن العابدين  Qفي دعائه عند ال�ص���باح
والم�ساء:
« 180وجعل لك ّل واحد منهما ح ّداً محدوداً ،و�أمداً ممدوداً ،يولج ك ّل واحد منهما
في �صاحبه ،ويولج �صاحبه فيه بتقدير منه للعباد»(((.
((( الو�سائل ،ج � ،1ص  ،237باب � ،116أنّ �أ ّول وقت المغرب غروب ال�شم�س.
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،1ص.221
ال�سجادية الكاملة.
((( ال�صحيفة ّ

الدرس السادس عشر
ت����ف���������س��ي�ر ��������س�������ورة ال�������ض���ح���ى

تفسير سورة الضحى

أهداف الدرس
� .1أن ّ
يطلع الطالب على محتوى ال�سورة و�سبب نزولها.
� .2أن يتب ّين بع�ضاً من معاني �آياتها.
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ﭑ ﭒﭓﭔ

 -1في رحاب ّ
السورة
هذه ال�سّ ورة نزلت في م ّكة .وح�سب بع�ض الرّوايات �أ َّنها نزلت حين كان الرّ�سولP

مت�أ ّل ًما ب�س���بب ت� ّأخر ن���زول الوحي ،وتقوُّل الأعداء نتيجة ه���ذا االنقطاع الم�ؤ ّقت ،نزلت
ال�سّ ورة كغيث على قلب ال ّن ّبي ،Pو�أمدّته بطاقة جديدة ،وقطعت �أل�سن الأعداء.
ال�سورة تبد�أ ب َق َ�س َمين ،ثمّ ُت ِّ
بي ب� ّأن اهلل ال يتركه �أبد ًا.
هذه ّ
ب�شر ال ّن ّ
ثمّ ُت ّ
ّاني يجعله را�ضي ًا ،ثمّ تعر�ض له �صور ًا من حياته ال�سابقة
ب�ش���ره بعطاء رب ّ
تتج�س���د فيها الرحمة الإله ّية ا ّلتي كانت ت�ش���مله دائم ًا وتحميه وت�س���نده في �أ�ش��� ّد 183
ّ
اللحظات.
ال�س���ورة تتك��� ّرر الأوامر الإله ّي���ة برعاية اليتيم وال�س���ائل ،وب�إظهار
وفي نهاية ّ
ال ِّنعم الإله ّية (�شكر ًا لهذه ال ِّنعم).

 -2سبب ال ّنزول

رويَ ع���ن ابن ع ّبا�س قال« :احتب�س الوحي عن ر�س���ول اهلل Pخم�س���ة ع�ش���ر
يوم���اً ،فقال الم�ش���ركون � ّإن محمّداً قد و ّدع���ه ربّه وقاله ،ولو كان �أمره من اهلل
تعالى لتتابع عليه ،فنزلت ال�سّ ورة»(((.
 -3ال ّتفسير
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ق�س���مان :الأوّل بال ّنور ،وال ّثان���ي بالظلمة ،ويقول
ال�س���ورة المبارك���ة َ
في بداية ّ
�سبحانه:
} ﭲ { وهو �أوّل النهار حين تغمر �شم�سه ك ّل مكان.
}ﭴ ﭵ ﭶ{�أي �إذا ع ّمت �سكينته ك ّل مكان.
ال�سورة ت�شابه كبير وارتباط وثيق .النهار مثل نزول نور
وبين ال َق َ�سمين ومحتوى ّ
بي ،Pوالليل كانقطاع الوحي الم�ؤ ّقت ،وهو �أي�ض��� ًا �ض���روريّ
الوحي على قلب ال ّن ّ
في بع�ض المقاطع الزمن ّية.
وبعد ال َق َ�سمين ،ي�أتي جواب ال َق َ�سم ،فيقول �سبحانه} :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ {.
«قلى» من «قال» ـ على وزن �ص���دا ،وهو �ش���دّة البغ�ض ،ومن ال َقلو �أي�ض ًا بمعنى
ال ّرمي .وكال المعنيين يعودان �إلى �أ�صل واحد فك� ّأن المقل ّو هو ا ّلذي يقذفه القلب
من بُغ�ضه فال يَق َب ُله.
ٍّ
بيP
عل���ى �أيّ ح���ال ،في ه���ذا التعبير َ�س ٌ
وت�س���ل ل���ه ،ليعلم � ّأن
���كن لقلب ال ّن ّ
 184الت�أخي���ر في نزول الوحي �إ ّنما يحدث لم�ص���لحة يعلمها اهلل تعالى ،ولي�س���ت ـ كما
يق���ول الأع���داء ـ لترك َ
اهلل نب ّيه �أو ل�س���خطه عليه .فهو م�ش���مو ٌل دائم ًا بلطف اهلل
الخا�صة ،وهو دائم ًا في كنف حماية اهلل �سبحانه.
وعنايته
ّ
} ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{
((( بحار الأنوار ،ج� ،16ص.136

 -4فلسفة انقطاع الوحي:

بي Pال يملك لنف�س���ه �شيئ ًا
يتب ّين من الآيات الكريمة في هذه ّ
ال�س���ورة � ّأن ال ّن ّ
�إ ّال م���ن عن���د اهلل ...ل���م يكن له اختيار ح ّت���ى في نزول الوحي .متى ما �ش���اء اهلل
ينزل الوحي ومتى ما �شاء ينقطع .ولع ّل انقطاع الوحي كان ر ّد ًا على �أُولئك ا ّلذين
���ي بمعاجز مقترحة وف���ق �أذواقهم� ،أو كان���وا يقترحون عليه
كان���وا يُطالب���ون النب ّ
تغيير بع�ض الأحكام والن�ص���و�ص ،وكان Pيقول لهم} :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭲ.((({...
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ َ
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�أنت في هذه الدنيا م�شمول ب�ألطاف اهلل تعالى ،وفي الآخرة �أكثر و�أف�ضل� .أنت
�آمن من غ�ض���ب اهلل في الأمد القريب والبعيد .وباخت�ص���ار �أنت عزيز في الدنيا
والآخرة ...في الدنيا عزيز وفي الآخرة �أع ّز...
للنبي الكريم لتقول له:
وت�أتي الب�شرى ّ
}ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ{ ،وه���ذا �أعظم �إكرام و�أ�س���مى احترام من ربّ
باني �س���يُغدق عليه ح ّتى
العالمي���ن لعبده الم�ص���طفى مح ّم���د .Pفالعط���اء ال ّر ّ
ير�ضى ...ح ّتى ينت�صر على الأعداء ويعمّ نور ا ِلإ�سالم الخافقين ،كما �أ ّنه �سيكون
في الآخرة �أي�ض ًا م�شمو ًال ب�أعظم الهبات ا ِلإله ّية.

 -5الشكر على ّ
كل هذه ال ِّنعم اإلله ّية:
}ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ * ﮎ ﮏ ﮐ * ﮒ ﮓ ﮔ * ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

*ﮛﮜﮝﮞ *ﮠﮡ ﮢﮣ{
بي Pوبيان �ألطاف اهلل
ذكرنا � ّأن هدف هذه ّ
ال�سورة المباركة ت�سلية قلب ال ّن ّ
ج�س���د لل ّنبي ثالث هبات من الهبات
ا ّلتي �ش���ملته .وهذه الآيات المذكورة �أعاله ُت ّ
((( �سورة يون�س ،الآية.15 :
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بي ،ثمّ ت�أمره بثالثة �أوامر.
ّ
الخا�صة ا ّلتي �أنعم اهلل بها على ال ّن ّ
النعمة الأولى:
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}ﮉﮊﮋﮌ{
فق���د كن���ت يا مح ّمد في رحم �أُمّك حين تو ّفي وال���دك ف�آويتك �إلى كنف جدّك
عبد ّ
المطلب «�سيّد م ّكة».
وكن���ت في ال�ساد�س���ة حين تو ّفيت والدتك ،فزاد يتم���ك ،لك ّنني زدت ح ّبك في
قلب «عبد ّ
المطلب».
وكن���ت في الثامنة حي���ن رحل جدّك «عبد ّ
المطلب»ّ ،
ف�س���خرت لك ع ّمك «�أبا
طالب».
النعمة ال ّثانية:

}ﮎﮏﮐ {
بي على علم بالنبوّة والر�س���الة ،ونحن �أنزلنا هذا النور
نع���م ،لم تكن �أ ّيه���ا ال ّن ّ
على قلبك لتهدي به الإن�س���ان ّية .وهذا المعنى ورد في قوله تعالى �أي�ض��� ًا} :ﭘ ﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ{(((.
إلهي قبل و�صوله �إلى مقام
من الوا�ضح � ّأن ال ّنبي Pكان فاقد ًا لهذا الفي�ض ال ّ
النبوّة ،فاهلل �س���بحانه �أخذ بيده وهداه وبلغ به هذا المقام .و�إلى هذا ُت�شير الآية
186
( )3من �س���ورة يو�س���ف} :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ{.
الغيبي ما ا�ستطاع ال ّر�سول� Pأن
من الم�ؤ ّكد �أ ّنه لوال الهداية الإله ّية والإمداد
ّ
((( �سورة ال�شورى ،الآية.52 :

النعمة الثالثة:
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يهتدي الم�سير نحو الهدف المق�صود.
من هنا ف� ّإن المق�صود من ال�ضاللة في كلمة اّ ً
«�ضال» في الآية لي�س نفي الإيمان
بي ،بل بقرينة الآيات ا ّلتي �أ�شرنا �إليها تعني نفي
والتوحيد والطهر والتقوى عن ال ّن ّ
العلم ب�أ�سرار النبوّة وب�أحكام الإ�سالم ،وتعني عدم معرفة هذه الحقائق ،كما �أ ّكد
المف�س���رين .لك ّنه Pبعد البعثة اهتدى �إلى هذه الأُمور بعون
على ذلك كثير من ّ
اهلل تعالى.

}ﮒﮓﮔ{
لقد جعلناك ت�س���ت�أثر باهتمام «خديجة» هذه المر�أة المخل�ص���ة الوف ّية لت�ضع
ك ّل ثروتها تحت ت�ص��� ّرفك من �أجل تحقيق �أهدافك ،وبعد ظهور الإ�س�ل�ام رزقك
مغانم كثيرة في الحروب �ساعدتك في تحقيق �أهدافك الر�سال ّية الكبرى.
ثمّ في الآيات التالية ثالثة �أوامر ت�ص���در �إلى الر�سول باعتبارها نتيجة الآيات
موجه��� ًا �إلى الر�س���ول ،Pلك ّنه ي�ش���مل �أي�ض��� ًا ك ّل
ال�س���ابقة .والخط���اب و�إن كان ّ
الم�سلمين.
}ﮖﮗ ﮘﮙ {
«تقه���ر» م���ن القهر �أي الغلبة مع التحقير ،و�أي�ض��� ًا ُت�س���تعمل ف���ي ك ّل واحد من
المعنيين ،ومعنى التحقير هنا هو المنا�سب.
يدل على � ّأن هناك م�س�ألة �أهمّ من الإطعام والإنفاق ب�ش�أن الأيتام ،وهي 187
وهذا ّ
العاطفي ،ولذا جاء في
اللط���ف بهم والعطف عليهم و�إزالة �إح�سا�س���هم بالنق�ص
ّ
الحديث المعروف عن ر�س���ول اهلل« :Pمن م�س���ح يده على ر�أ����س يتيم ترح ّماً
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له ،كتب اهلل له بك ّل �شعرة مرّت عليه يده ح�سنة»(((.
ك� ّأن اهلل يخاطب نب ّيه قائ ًال :لقد ُكنت يتيم ًا �أي�ض ًا وعانيت من �آالم اليتم ،والآن
عليك �أن تهتمّ بالأيتام ك ّل اهتمام و�أن تروي روحهم الظم�أى بح ّبك وعطفك.
}ﮛﮜﮝﮞ {
« َن َهرَ» بمعنى ر ّد بخ�شونة.
وفي معنى «ال�سائل» عدّة تفا�سير.
الأوّل� :أ ّن���ه الم ّتج���ه بال�س����ؤال حول الق�ض���ايا العلم ّي���ة والعقائديّ���ة والدين ّية،
والدليل على ذلك هو � ّأن هذا الأمر تفريع على ما جاء في الآية ال�سابقة} :ﮎ
بي في هداية
ﮏﮐ{ ،ف�ش���كر هذه الهداية الإله ّية يقت�ض���ي �أن ت�سعى �أيّها ال ّن ّ
ال�سائلين ،و�أن ال تطرد �أيّ طالب للهداية عنك.
وال ّتف�س���ير الآخ���ر :ه���و الفقير في الم���ال والمتاع ،والأمر يك���ون عندئذ ببذل
الجهد في هذا المجال ،وبعدم ر ّد هذا الفقير ال�سائل يائ�س ًا.
وال ّثال���ثّ � :أن المعن���ى ي�ش���مل الفقي���ر علم ّي��� ًا والفقي���ر ماديّ��� ًا ،والأم���ر بتلبية
احتياجات ال�س���ائل في المجالين .وهذا المعنى يتنا�سب مع الهداية الإله ّية لنب ّيه
 ،Pومع �إغنائه بعد عيلولته.
}ﮠﮡ ﮢﮣ{
والحدي���ث ع���ن النعمة ق���د يك���ون بالل�س���ان ،وبتعابير تن���مّ عن غاية ال�ش���كر
 188واالمتن���ان ،ال عن التفاخر والغرور .وقد تكون بالعمل عن طريق الإنفاق من هذه
النعمة في �س���بيل اهلل� ،إنفاق ًا يُب ّين مدى هذه النعمة .هذه هي خ�ص���لة الإن�س���ان
ال�سخي الكريم ...ي�شكر اهلل على النعمة ،ويقرن ال�شكر بالعمل ،خالف ًا لل�سخفاء
ّ
البخالء ا ّلذين ال يك ّفون عن ال�ش���كوى والت�أوّه ،وال يك�ش���فون عن نعمة ولو ح�صلوا
((( فقه الر�ضا ،ابن بابويه� ،ص.172
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عل���ى الدنيا وم���ا فيها ،وجوههم يعلوها �س���يماء الفقر ،وكالمه���م مفعم بالتذمّر
والح�سرة ،وعملهم يك�شف عن فقر!
بينما روي عن ر�س���ول اهللّ �« :Pإن اهلل تعالى �إذا �أنع���م على عبد نعمة يُحبّ
�أن يرى �أثر النعمة عليه»(((.
م���ن هن���ا يكون معنى الآية :ب ّين م���ا �أغدق اهلل عليك من ِنعَ���م بالقول والعمل،
�شكر ًا على ما �أغناك اهلل �إذ كنت عائ ًال.
المف�س���رين ذه���ب �إلى � ّأن النعمة ف���ي الآية هي النعم���ة المعنويّة ومنها
بع�ض ّ
للنبي بالإبالغ والتبيين ،وهذا هوالمق�ص���ود من الحديث
النب���وّة والقر�آن ،والأمر ّ
بالنعمة.
ويحتمل �أي�ض ًا �أن يكون المعنى �شام ًال للنعم الماديّة والمعنويّة ،لذلك ورد عن
الإمام جعفر بن مح ّمد ال�ص���ادق Qفي تف�س���ير هذه الآي���ة قوله« :حدّث بما
�أعطاك اهللّ ،
وف�ضلك ،ورزقك ،و�أح�سن �إليك وهداك»(((.
وعن ر�سول اهلل« :Pمن �أُعطي خيراً فلم يُر عليه� ،سُ مّي بغي�ض اهلل ،معادياً
لنعم اهلل»(((.
وع���ن الإمام �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طال���بّ �« :Qإن اهلل جميل يُحبّ
الجمال ،ويُحبّ �أن يرى �أثر النعمة على عبده»(((.
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((( كنز الع ّمال ،ج� ،6ص.641
((( مجمع البيان ،ج � ،10ص .507
((( تف�سير القرطبي ،ج � ،10ص  ،7192وقريب من هذا المعنى في الكافي ،ج  ،6كتاب الزي والتجميل ،حديث .2
((( فروع الكافي ،ج� ،6ص .438

خال�صة
يتحدى
القرآن
ّ
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بي Pال يملك لنف�س���ه �شيئ ًا
يتب ّين من الآيات الكريمة في هذه ّ
ال�س���ورة � ّأن ال ّن ّ
الخا�ص���ة ا ّلتي
بي  Pثالث هبات من الهبات
� اّإل م���ن عند اهلل ،وكما ُت ِّ
ّ
ج�س���د لل ّن ّ
�أنعم اهلل بها عليه:
الرعاية عند اليتم ،والهدى بالوحي ،والغنى بعد الفقر.
وتت�ض ّمن هذه ال�س���ورة المباركة �إ�شارة م�ضمون ّية �إلى م�س�ألة �أهمّ من الإطعام
والإنف���اق ب�ش����أن الأيت���ام ،وهي اللط���ف بهم والعط���ف عليهم و�إزالة �إح�سا�س���هم
العاطفي.
بالنق�ص
ّ
ال�س���خي الكريم ...ي�ش���كر اهلل على النعمة ،ويقرن ال�ش���كر بالعمل،
الإن�س���ان
ّ
ويحدّث بها حديث ال�شكر ال حديث الغرور.
للمطالعة
يتحدى
القرآن
ّ

���اني
عن ه�ش���ام بن الحكم قال :اجتمع ابن �أبي العوجاء ،و�أبو �ش���اكر الدي�ص ّ
الزنديق ،وعبد الملك الب�ص���ريّ  ،وابن المق ّفع ،عند بيت اهلل الحرام ،ي�ستهزئون
���ج ويطعنون بالق���ر�آن .فقال ابن �أب���ي العوجاء :تعالوا ننق����ض ك ّل واحد م ّنا
بالح ّ
 190ربع القر�آن ،وميعادنا من قابل في هذا المو�ض���ع ،نجتمع فيه وقد نق�ض���نا القر�آن
ك ّله ،ف� ّإن في نق�ض القر�آن �إبطال نبوّة مح ّمد ،وفي �إبطال نبوّته �إبطال الإ�س�ل�ام،
و�إثبات ما نحن فيه ،فات ّفقوا على ذلك وافترقوا .فل ّما كان من قابل اجتمعوا عند
بي���ت اهلل الح���رام ،فقال ابن �أبي العوج���اء� :أما �أنا فمف ّكر من���ذ افترقنا في هذه

الآية} :ﭟﭠﭡﭢﭣ{((( فما �أقدر �أن �أ�ض���مّ �إليها في ف�ص���احتها
وجميع معانيها �شيئ ًا ،ف�شغلتني هذه الآية عن التف ّكر في ما �سواها.
فق���ال عبد الملك :و�أنا منذ فارقتكم مف ّك���ر في هذه الآية }ﭑ ﭒ ﭓ

الإتيان بمثلها.
فقال �أبو �ش���اكر :و�أنا منذ فارقتكم مف ّك���ر في هذه الآية} :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥ{((( لم �أقدر على الإتيان بمثلها.
فقال ابن المق ّفع :يا قوم � ّإن هذا القر�آن لي�س من جن�س كالم الب�شر ،و�أنا منذ
فارقتكم مف ّكر في ه���ذه الآية} :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻ {((( ل���م �أبلغ غاي���ة المعرفة بها ،ولم
�أقدر على الإتيان بمثلها.
قال ه�شام بن الحكم :فبينما هم في ذلك� ،إذ م ّر بهم جعفر بن مح ّمد ال�صادق
 Qفق���ال} :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬﭭﭮ{((( فنظ���ر القوم بع�ض���هم �إلى بع����ض وقالوا :لئن كان
للإ�س�ل�ام حقيقة لما انتهت �أمر و�ص��� ّية مح ّمد � اّإل �إلى جعفر بن مح ّمد ،واهلل ما
ر�أيناه ّ
قط � اّإل هبناه واق�شع ّرت جلودنا لهيبته ،ثم تف ّرقوا مق ّرين بالعجز(((.
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ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ{((( ول���م �أق���در عل���ى
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الحج ،الآية.73 :
((( �سورة ّ
((( �سورة الأنبياء ،الآية.24 :
((( �سورة هود ،الآية.44 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.88 :
((( االحتجاج ،ال�شيخ الطبر�سي ،ج � ،2ص .143 – 142
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الدرس السابع عشر
���ـ����ن����ة
ت����ف���������س��ي�ر ��������س�������ورة ال����ب����ي� ّ

البيـنة
تفسير سورة
ّ

أهداف الدرس
� .1أن يتب ّين الطالب بع�ضاً من مفاهيم ال�سورة المباركة.
� .2أن يتع ّرف �إلى خير البر ّية و�ش ّرها.
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 -1في رحاب السورة

ال�سورة نزلت في المدينة ،ومحتواها ي�ؤيّد ذلك� ،إذ تحدّثت
الم�ش���هور � ّأن هذه ّ
في موا�ض���ع متعدّدة عن �أهل الكتاب .وغالب ًا ما واجه الم�س���لمون � َ
أهل الكتاب في
المدينة.
195
ال�س���ورة تحدّثت عن ال�ص�ل�اة والزكاة ،والزكاة ـ مع �أ ّنها
�أ�ض���ف �إلى ذلك � ّأن ّ
الر�سمي الوا�سع في المدينة.
ُ�ش ّرعت في م ّكة ـ ا ّتخذت طابعها
ّ
ال�س���ورة تناولت ر�س���الة ر�س���ول اهلل Pوم���ا فيها من دالئ���ل ب ّينة .هذه
ه���ذه ّ
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الر�س���الة ا ّلتي كان �أهل الكتاب ينتظرونها ،لكن حين ظهرت� ،أعر�ض عنها فري ٌق
منهم لما وجدوا فيها من خطر على م�صالحهم ال�شخ�ص ّية.
وال�س���ورة ُتقرِّر حقيقة وجود الإيمان باهلل والتوحيد وال�صالة وال�صيام في ك ّل
ّ
الأديان ودعوات الأنبياء Rباعتبارها �أُ�صو ًال ثابتة خالدة.
ال�س���ورة بيان عن مواقف �أهل الكتاب والم�ش���ركين تجاه
وف���ي مقطع �آخر من ّ
الإ�س�ل�ام ...بع�ض���هم �آمن وعمل �ص���الح ًا فهو خي���ر المخلوقات ،وبع�ض���هم كفر
و�أ�شرك فهو �ش ّر البريّة.
ذلك دين الق ّيمة:

في بداية ال�سّ ورة ذكر لأهل الكتاب (اليهود والن�صارى) وم�شركي العرب قبل ظهور
الإ�سالم ،فه�ؤالء كانوا يدّعون �أ ّنهم غير منف ّكين عن دينهم � ّإال بدليل وا�ضح قاطع.
}ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ{.
و«الب ّين���ة» ا ّلت���ي �أرادوها :ر�س���ول م���ن اهلل يتلو عليه���م كتاب ًا مطهّ���ر ًا من ربّ
العالمين:
}ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ{.
وهذه ال�صحف فيها من الكتابة ما هو �صحيح وثابت وذو قيمة.
}ﮈﮉ ﮊ {.
كان هذا ادّعا�ؤهم قبل ظهور الإ�س�ل�ام ،وحينما ظهر ونزلت �آياته تغ ّير ه�ؤالء،
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والنبي ال�صادح
واختلفوا وتف ّرقوا! وما تف ّرقوا �إ ّال بعد �أن جاءهم الدليل الوا�ض���ح
ّ
ّ
بالحق.
}ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ {.
ال�سورة المباركة تتحدّث عن �أهل الكتاب والم�شركين ا ّلذين
فالآيات الأُولى لهذه ّ

نبي بالدالئل ال�ساطعة.
كانوا يدّعون �أ ّنهم �سوف يقبلون الدعوة � ّإن جاءهم ٌّ
لك ّنهم �أعر�ضوا حين ظهر ،وجابهوه� ،إ ّال فريق منهم �آمن واهتدى.
وهذا المعنى ي�شبه ما جاء في قوله تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
���ـ����ن����ة
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ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ

ﭨﭩﭪﭫ{(((.
نعلم � ّأن �أهل الكتاب كانوا ينتظرون مثل هذا الظهور ،وال ب ّد �أن يكون م�ش���ركو
الع���رب م�ش���اركين لأهل الكتاب في ه���ذا االنتظار لما كانوا ي���رون فيهم من علم
ومعرفة ،ولكن حين تح ّققت �آمالهم غ ّيروا م�سيرهم والتحقوا باعداء الدعوة.
ث ّم���ة تف�س���ير �آخر للآية ه���و � ّأن اهلل ال يترك �أهل الكتاب والم�ش���ركين لحالهم
الحجة عليهم ويُر�س���ل �إليهم الب ّينة ويُب ّين لهم الطريق .ولذلك �أر�س���ل
ح ّت���ى يُتمّ ّ
نبي الإ�سالم لهدايتهم.
�إليهم ّ
بناء على هذا ال ّتف�س���ير ،هذه الآية ُت�ش���ير �إلى قاعدة اللطف ا ّلتي يتناولها علم
الحجة عليهم.
الكالم و ُتق ّرر �أن يبعث اهلل �إلى ك ّل قوم دالئل وا�ضحة ليتمّ ّ
على �أيّ حال« ،البيّنة» في الآية هي الدليل الوا�ض���ح ،وم�ص���داقها ح�سب الآية
ال ّثانية �شخ�ص «ر�سول اهلل» وهو يتلو عليهم القر�آن.
«�صحف» جمع «�صحيفة» ،وتعني ما يُكتب عليه من الورق ،والمق�صود بها هنا
محت���وى هذه الأوراق� ،إذ نعلم � ّأن ال ّر�س���ول الأعظم Pلم يكن يتلو �ش���يئ ًا عليهم
من الأوراق.
و«مطهّ���رة» �أي طاهرة من ك ّل �ألوان ال�ش���رك والك���ذب والباطل ،ومن تالعب
�ش���ياطين الجنّ والإن�س ،كما جاء �أي�ض��� ًا في قوله تعالى} :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ 197
ﮙ ﮚﮛ{(((.
خال
جملة (فيها كتب ق ّيمة) �إ�ش���ارة �إلى � ّأن ما في هذه ال�ص���حف ال�س���ماويّة ٍ
((( �سورة البقرة ،الآية.89 :
ف�صلت ،الآية.42 :
((( �سورة ّ
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م���ن االنحراف واالعوج���اج .من هنا ف� ّإن هذه «الكت���ب» تعني المكتوبات� ،أو تعني
الأحكام والت�شريعات المن�صو�صة من اهلل ،ل ّأن الكتابة جاءت بمعنى تعيين الحكم
�أي�ض ًا ،كقوله تعالى} :ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮ{(((.
وبهذا يكون معنى «قيّمة» �سويّة وم�ستقيمة� ،أو ثابتة وم�ستحكمة� ،أو ذات قيمة،
�أو ك ّل هذه المعاني مجتمعة.
ويُحتم���ل �أي�ض��� ًا �أن يكون المعن���ى هو � ّأن الق���ر�آن فيه الكتب ال�س���ماويّة الق ّيمة
ال�سابقة لأ ّنه ي�ضمّ جميع محتوياتها وزيادة.
ويلف���ت النظ���ر تق���دّم ذك���ر �أهل الكت���اب على الم�ش���ركين ف���ي الآي���ة الأولى،
واالقت�ص���ار على ذكر �أهل الكت���اب في الآية الرابعة دون ذكر الم�ش���ركين ،بينما
الآية ُتريد االثنين.
وهذا يعود ظاهر ًا �إلى � ّأن �أهل الكتاب كانوا هم الروّاد في هذه المواقف ،وكان
الم�ش���ركون تابعين لهم� ،أو ل ّأن �أهل الكتاب كانوا �أه ًال للذمِّ �أكثر لما عندهم من
علماء كثيرين ،وبذلك كانوا ذوي م�س���توى �أرفع من الم�شركين .فمعار�ضتهم ـ �إذ ًا
ّ
وت�ستحق مزيد ًا من التقريع.
ـ �أفظع و�أب�شع
ث���مّ يتوالى التقري���ع لأهل الكتاب ،ومن بعدهم للم�ش���ركين ،لأ ّنهم اختلفوا في
الدِّ ي���ن الجديد ،منهم م�ؤمن ومنهم كافر ،بينم���ا} :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ{.
 198ثمّ ُت�ضيف الآية القول:
}ﮦﮧﮨ{.
المق�ص���ود هو � ّأن دين الإ�س�ل�ام لي�س فيه �س���وى التوحيد الخال�ص وال�ص�ل�اة
((( �سورة البقرة ،الآية.183 :

���ـ����ن����ة
ت����ف���������س��ي�ر ��������س�������ورة ال����ب����ي� ّ

والزكاة و�أمثالها من التعاليم .وهذه �أُمو ٌر معروفة فلماذا يُعر�ضون عنها؟.
وقول���ه تعال���ى} :ﮝﮞﮟﮠ{ �أي بمجم���وع الدِّ ي���ن وال�ش���ريعة� ،أي �أ ّنهم
�أُمروا �أن يعبدوا اهلل و�أن يُخل�صوا له الدِّ ين والت�شريع في جميع المجاالت ،فجملة
}ﮦﮧﮨ{ ت�ؤيّد هذا المعنى لأ ّنها طرحت الدِّ ين بمفهومه الوا�سع.
«حنف���اء» جمع «حني���ف» ،من الفعل ال ّثالثي حَ َن َف� ،أي عدل عن ال�ض�ل�ال �إلى
الطريق الم�س���تقيم .جملة }ﮦﮧﮨ{ �إ�شارة �إلى � ّأن الأُ�صول المذكورة في
الآية وه���ي :التوحيد الخال�ص ،وال�ص�ل�اة «االرتباط ب���اهلل» والزكاة «االرتباط
بال ّنا�س» من الأُ�ص���ول الثابتة الخالدة في جميع الأديان ،بل �إ ّنها قائمة في �أعماق
فطرة الإن�س���ان .ذلك ل ّأن م�ص���ير الإن�س���ان يرتبط بالتوحيد ،وفطرته تدعوه �إلى
معرفة المنعم و�ش���كره ،ث���مّ � ّإن ال���روح الإجتماع ّية المدن ّية للإن�س���ان تدعوه �إلى
م�ساعدة المحرومين.
م���ن هنا ،ه���ذه التعاليم لها جذور ف���ي �أعماق الفطرة ،وه���ي لذلك كانت في
تعاليم ك ّل الأنبياء ال�سابقين وتعاليم خاتم النب ّيين.P
 -2خير البريّة وش ّرها:

الآيات ال�س���ابقة تحدّثت عن انتظار �أهل الكتاب والم�شركين لب ّينة ت�أتيهم من
اهلل ،لك ّنهم تف ّرقوا من بعد ما جاءتهم الب ّينة.
هذه الآي���ات تذكر مجموعتين من ال ّنا�س مختلفتين ف���ي موقفهما من الدعوة
«كاف���رة» و«م�ؤمن���ة» .تذك���ر الكافري���ن �أ ّو ًال بالق���ول} :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ 199
ﮰﮱﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ{.
و�إ ّنما قال «كفروا» لكفرهم بالدِّ ين المبين ،و� اّإل ف� ّإن كفرهم لي�س بجديد.
وعبارة }ﯗﯘﯙﯚﯛ{ عبارة قارعة مثيرة ،تعني �أ ّنه ال يوجد بين الأحياء
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وغير الأحياء موجود �أ�ض��� ّل و�أ�سو�أ من ا ّلذين تركوا الطريق الم�ستقيم بعد و�ضوح
الح ّ
الحجة ،و�س���اروا في طريق ال�ض�ل�ال ،مثل هذا المعنى ورد �أي�ض��� ًا
���ق و�إتمام ّ
ف���ي قول���ه تعال���ى} :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ{((( ،وفي قوله
�سبحانه ي�صف �أهل ال ّنار} :ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ{(((.
وهذه الآية ا ّلتي نحن ب�ص���ددها تذهب في و�ص���ف ه����ؤالء المعاندين �إلى �أبعد
م ّما يذهب �إليه غيرها ،لأ ّنها ت�ص���فهم ب�أ ّنهم �ش��� ّر المخلوقات ،وهذا بمثابة بيان
الدليل على خلودهم في نار جه ّنم.
ول���مَ ال يكون���ون �ش��� ّر المخلوقات وق���د ُفتحت �أمامه���م جميع �أبواب ال�س���عادة
ف�أعر�ضوا عنها كبر ًا وغرور ًا وعناد ًا؟
الآية التالية تذكر المجموع���ة ال ّثانية ،وهم الم�ؤمنون وتقول } :ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥ{.
ثمّ ذكرت ال�سورة جزاء ه�ؤالء الم�ؤمنين ،وما لهم عند اهلل من مثوبة:
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧ {.
يُالحظ � ّأن الحديث عن الم�ؤمنين مقرون بذكر الأعمال ال�صالحة ،باعتبارها
ثمرة دوحة الإيمان .وفي ذلك �إ�ش���ارة �إلى �أن ادّعاء الإيمان وحده ال يكفي ،بل ال
ب ّد �أن ت�ش���هد عليه الأعمال ال�ص���الحة .لكنّ الكفر وحده ـ و�إن لم يقترن بالأعمال
 200ال�س��� ّيئة ـ مبعث ال�س���قوط وال�شقاء� .أ�ض���ف �إلى ذلك � ّأن الكفر عادة منطلق لأنواع
الذنوب والجرائم واالنحرافات.
عب���ارة }ﯢﯣ ﯤﯥ{ ُتب ّي���ن بج�ل�اء � ّأن الإن�س���ان الم�ؤم���ن ذا الأعم���ال
((( �سورة الأنفال ،الآية.22 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.179 :
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ال�صالحة �أف�ض���ل من المالئكة ،فعبارة الآية مطلقة ولي�س فيها ا�ستثناء .والآيات
ا ُالخرى ت�شهد على ذلك �أي�ض ًا ،مثل �آية �سجود المالئكة لآدم ،ومثل قوله �سبحانه:
}ﮏﮐ ﮑﮒ{(((.
ه���ذه الآية تحدّثت عن الج���زاء المادّيّ ا ّلذي ينتظ���ر الم�ؤمنين ،وعن الجزاء
الروحي لهم ،وهو ر�ضا اهلل عنهم ور�ضاهم عنه.
المعنويّ
ّ
را�ض عنهم لأ ّنهم �أدّوا
�إ ّنهم را�ضون عن اهلل ل ّأن اهلل �أعطاهم ما �أرادوه ،واهلل ٍ
م���ا �أراده منهم ،و�إن كانت هناك ز ّلة فقد غفره���ا بلطفه وكرمه .و�أيّة ل ّذة �أعظم
من �أن ي�شعر الإن�سان ب�أ ّنه نال ر�ضا المحبوب وو�صاله ولقاءه؟
نعم ،نعيم ج�سد الإن�سان ج ّنات الخلد ،ونعيم روحه ر�ضى اهلل ولقا�ؤه.
جملة }ﭤﭥﭦﭧ ُ{ ّ
تدل على � ّأن ك ّل هذه البركات تنطلق من «خ�شية اهلل»،
ل ّأن هذه الخ�شية دافع للحركة �صوب ك ّل طاعة وتقوى وعمل �صالح.
ّ
-3علي  Qوشيعته خير البريّة

ث ّم���ة روايات كثيرة من طرق �أهل ال�س��� ّنة في م�ص���ادرهم الحديث ّية المعروفة،
علي
وهك���ذا في الم�ص���ادر ال�ش���يع ّيةّ ،
ف�س���رت الآي���ة} :ﯢﯣ ﯤﯥ{ ب�أ ّنهم ّ
و�شيعته.
س���كاني الني�س���ابوريّ » عالم �أهل ال�س��� ّنة المعروف في القرن
ف���ـ «الحاك���م الح� ّ
الخام�س الهجريّ نقل هذه ال ّروايات في كتابه الم�شهور «�شواهد التنزيل» بطرق
مختلفة ،ويزيد عدد هذه ال ّروايات على الع�ش���رين نذكر منها على �س���بيل المثال 201
ما يلي:
 1ـ عن ابن ع ّبا�س قال :عندما نزلت �آية} :ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.70 :
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لعلي« :هو �أنت و�ش���يعتك ت�أتي �أنت و�ش���يعتك
ﯣ ﯤﯥ{ قال ر�س���ول اهلل ّ
يوم القيامة را�ضين مر�ضيّين وي�أتي عدوّك غ�ضباناً «مقمحين»(((.
النبي جوار
 2ـ وع���ن جاب���ر بن عبد اهلل الأن�ص���اريّ قال :ك ّنا جال�س���ين عن���د ّ
النبي قال« :قد �أتاكم �أخي» ،ثمّ التفت
علي ،وحين ر�آه ّ
الكعبة ،ف�أقدم علينا ّ
�إل���ى الكعب���ة ،وقال« :وربّ هذه البيّنةّ � ،إن هذا و�ش���يعته ه���م الفائزون يوم
القيامة».
ث���مّ التف���ت �إلينا وقال�« :أما واهلل �إ ّن���ه �أوّلكم �إيماناً ب���اهلل ،و�أقومكم ب�أمر اهلل،
و�أوفاك���م بعه���د اهلل ،و�أق�ض���اكم بحك���م اهلل ،و�أق�س���مكم بال�س���ويّة ،و�أعدلك���م في
الرعيّة و�أعظمكم عند اهلل مزيّة»
قال جابر :ف�أنزل اهلل} :ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥ{ فكان
علي �إذا �أقبل قال �أ�صحاب مح ّمد :قد �أتاكم خير البريّة بعد ر�سول اهلل(((.
ّ
ال�شبلنجي في نور
بع�ض هذه الأحاديث رواه ابن حجر في ال�ص���واعق ،ومح ّمد
ّ
الأب�صار.
ال�س���يوطي نقل الق�س���م الأعظم م���ن ال ّرواية الأخي���رة عن ابن
وج�ل�ال الدِّ ين
ّ
ع�ساكر عن جابر بن عبد اهلل الأن�صاري.
3ـ ف���ي «الد ّر المنث���ور» عن ابن ع ّبا�س قال« :حين نزلت �آية } :ﯝ ﯞ ﯟ
لعلي« :هو �أنت و�شيعتك
ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥ{ ،قال ر�سول اهلل ّ
يوم القيامة را�ضين مر�ضيّين».
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باخت�ص���ار هذا الحديث من الأحاديث المعروفة الم�شهورة المقبولة لدى �أكثر
علي و�أتباعه.
علماء الإ�سالم ،وفيه بيان لف�ضيلة كبرى من ف�ضائل ّ
((( �شواهد التنزيل ،ج� ،2ص ،357الحديث .1126
((( م.ن� .ص ،359الحديث .1130

 -4منحنى الصعود والسقوط

ال�س���ورة المباركة يُ�س���تفاد � ّأن الإن�س���ان فريد بي���ن مخلوقات
م���ن �آيات ه���ذه ّ
الكون في البون ال�شا�س���ع ا ّلذي يف�ص���ل بين منحنى ارتفاعه و�سموّه وبين منحنى
�س���قوطه وهبوطه .ف�إذا كان من ا ّلذين �آمنوا وعملوا ال�صالحات (عبارة «عملوا
ال�ص���الحات» ت�ش���مل ك ّل الأعمال ال�صالحة ال بع�ض���ها) فهو �أف�ضل خلق اهلل؛ و�إن
�سلك طريق الكفر وال�ضاللة والعناد هبط �إلى هوّة �سحيقة وكان �ش ّر خلق اهلل.
هذا البون ال�شا�سع بين اال ّتجاهين ـ رغم خطورته وح�سا�س ّيته ـ له داللة كبيرة
وطبيعي �أن يك���ون �إلى جانب هذه
عل���ى مكان���ة النوع الب�ش���ريّ وقابل ّيته للتكام���ل.
ّ
القابلية العظيمة �إمكان عظيم للهبوط وال�سقوط.
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ت����ف���������س��ي�ر ��������س�������ورة ال����ب����ي� ّ

وه���ذه ال ّروايات ّ
تدل �ض���من ًا عل���ى � ّأن كلمة «ال�ش���يعة» باعتبارها ا�س���م ًا لأتباع
عليQكانت قد �ش���اعت منذ عهد ر�س���ول اهلل Pبين الم�س���لمين على ل�سان
ّ
ال ّر�س���ول نف�س���ه .و�أُولئك ا ّلذين يخالون � ّأن الكلمة هذه ظهرت في ع�صور مت� ّأخرة
في خط�أ كبير.
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وال�سورة ُتقرِّر
ال�سورة تناولت ر�سالة ر�سول اهلل Pوما فيها من دالئل ب ّينةّ .
هذه ّ
حقيقة وجود الإيمان والتوحيد وال�صالة وال�صيام في ك ّل الأديان ودعوات الأنبياء
باعتبارها �أ�صو ًال ثابتة.
ال�س���ورة المبارك���ة تتحدّث عن �أهل الكتاب والم�ش���ركين
الآي���ات الأولى لهذه ّ
نبي بالدالئل ال�ساطعة.
ا ّلذين كانوا يدّعون �أ ّنهم �سوف يقبلون الدعوة �إن جاءهم ٌّ
لك ّنهم �أعر�ضوا حين ظهر ،وجابهوه � ،اّإل فري ٌق منهم �آمن واهتدى.
� ّإن دين الإ�س�ل�ام لي�س فيه �سوى التوحيد الخال�ص وال�صالة والزكاة و�أمثالها
م���ن التعاليم .وذكر الم�ؤمنين مقرون بذكر الأعمال ال�ص���الحة ،باعتبارها ثمرة
دوحة الإيمان.
نعيم ج�س���د الإن�سان ج ّنات الخلد ،ونعيم روحه ر�ضا اهلل ولقا�ؤه .وخير البريّة
علي  Qو�شيعته.
�أمير الم�ؤمنين ّ
للمطالعة
القرآن واإلخبار بالغيب

�أخب���ر الق���ر�آن الكريم في عدّة م���ن �آياته عن �أمور مه ّمة ،تتع ّل���ق بما ي�أتي من
الأنب���اء والحوادث .وقد كان في جميع ما �أخبر به �ص���ادق ًا ،لم يُخالف الواقع في
�ش���يء منها .وال ّ
�ش���ك في � ّأن هذا من الإخبار بالغيب ،وال �س���بيل �إليه غير طريق
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فمن الآيات ا ّلتي �أنب�أت عن الغيب قوله تعالى:
}ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{(((.
((( �سورة الأنفال ،الآية.7 :

���ـ����ن����ة
ت����ف���������س��ي�ر ��������س�������ورة ال����ب����ي� ّ

وه���ذه الآية نزل���ت في وقعة بدر .وقد وع���د اهلل فيها الم�ؤمنين بالن�ص���ر على
عدوّهم وبقطع دابر الكافرين .والم�ؤمنون على ما هم عليه من ق ّلة العدد والعدّة،
ح ّت���ى � ّأن الفار�س فيهم كان هو المق���داد� ،أو هو والزبير بن العوّام والكافرون هم
الكثيرون ال�شديدون في القوّة .وقد و�صفتهم الآية ب�أ ّنهم ذوو �شوكة ،و� ّأن الم�ؤمنين
ُحق الح ّ
�أ�ش���فقوا من قتاله���م ،ولكنّ اهلل يُريد �أن ي ّ
���ق بكلماته .وقد وفى للم�ؤمنين
بوعده ،ون�صرهم على �أعدائهم ،وقطع دابر الكافرين.
ومنها قوله تعالى:
}ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ * ﭥ ﭦ ﭧ * ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱ{(((.
ف� ّإن هذه الآيات الكريمة نزلت بم ّكة في بدء الدعوة الإ�سالم ّية .وقد �أخرج
والطبراني في �سبب نزولها عن �أن�س بن مالك� :إ ّنها نزلت عند مرور
الب ّزار
ّ
النبي  Pعلى �أنا�س بم ّكة ،فجعلوا يغمزون في قفاه ،ويقولون« :هذا الذي يزعم
ّ
النبي  Pون�صرة
�أ ّنه ٌّ
نبي ومعه جبرئيل»((( .ف�أخبرت الآية عن ظهور دعوة ّ
اهلل له ،وخذالنه للم�شركين ا ّلذين ناو�أوه وا�ستهز�أوا بنبوّته ،وا�ستخ ّفوا ب�أمره.
وكان هذا الإخبار في زمان لم يخطر فيه على بال �أحد من النا�س انحطاط قوّة
النبي  Pعليهم.
قري�ش ،وانك�سار �شوكة �سلطانهم ،وظهور ّ
ونظير هذه الآيات قوله تعالى:
}ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ{(((.
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ومن هذه الأنباء قوله تعالى:
((( �سورة الحجر ،الآيات.96-94 :
ال�سيوطي� ،ص.133
((( لباب النقول ،جالل الدين
ّ
((( �سورة التوبة ،الآية.33 :
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}ﮭﮮ* ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ{(((.
وقد وقع ما �أخبر به القر�آن الكريم قبل �أق ّل من ع�شر �سنين ،فغلب ملك الروم،
ودخل جي�شه مملكة الفر�س.
ومنها قوله تعالى:
ﯳ{(((.
}ﯪﯫﯬﯭﯮ* ﯰﯱﯲ َ
ف�أخبر عن انهزام جمع الك ّفار وتف ّرقهم وقمع �ش���وكتهم .وقد وقع هذا في يوم
بدر �أي�ض��� ًا حين �ض���رب �أبو جهل فر�س���ه ،وتقدّم نحو ال�ص ّ
���ف الأوّل قائ ًال« :نحن
ننت�صر اليوم من محمّد و�أ�صحابه» ف�أباده اهلل وجمعه ،و�أنار ّ
الحق ورفع مناره،
و�أعل���ى كلمته ،فانهزم الكافرون ،وظفر الم�س���لمون عليه���م حينما لم يكن يتوهّ م
�أحد ب� ّأن ثالثمائة وثالثة ع�ش���ر رج ًال  -لي�س لهم عدّة ،وال ي�ص���حبون غير فر�س
�أو فر�س���ين و�س���بعين بعير ًا يتعاقبون عليها  -يظفرون بجمع كبير تا ّم العدّة وافر
العدد .وكيف ي�ستفحل �أمر �أولئك النفر القليل على هذا العدد الكثير ،ح ّتى تذهب
�شوكته كرماد ا�شتدّت به الريح ،لوال �أمر اهلل و�إحكام النبوّة و�صدق الن ّيات؟!.
ومنها قوله تعالى:
}ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ *ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ *ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ{(((.
وقد ت�ض��� ّمنت هذه ال�س���ورة نب�أ دخول �أبي لهب ،ودخ���ول زوجته ،النار .ومعنى
 206ذلك هو الإخبار عن عدم ت�ش��� ّرفهما بقبول الإ�س�ل�ام �إلى �آخر حياتهما ،وقد وقع
ذلك(((.
((( �سورة الروم ،الآيتان.3 -2 :
((( �سورة القمر،الآيتان.45 -44:
((( �سورة الم�سد ،الآيات 1 :ـ  3ـ .4
((( البيان في تف�سير القر�آن ،ال�س ّيد �أبو القا�سم الخوئي ،دار الزهراء للطباعة والن�شر والتوزيع.70 - 67 ،

الدرس الثامن عشر
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تفسير سورة الجمعة

أهداف الدرس
� .1أن يتب ّين الطالب بع�ض���اً من معاني ومفاهيم �س���ورة الجمعة
المباركة.
� .2أن يتع ّرف �إلى هدف البعثة النبو ّية.
� .3أن ي�ستعلم �أهم ّية �صالة الجمعة.
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تدور هذه ال�سورة المباركة حول محورَين �أ�سا�س َّيين:
الأوّل :هو التوحيد و�صفات اهلل والهدف من بعثة الر�سول وم�س�ألة المعاد.
والمح���ور الثان���ي :ه���و الأثر التربويّ ل�ص�ل�اة الجمعة وبع�ض الخ�صو�ص��� ّيات
المتع ّلقة بهذه العبادة العظيمة.
ولك���ن يُمكن �أن ُنجمل الأبحاث ا ّلتي وردت في هذه ال�س���ورة المباركة بالنقاط
التالية:
 - 1ت�سبيح كا ّفة المخلوقات.
التعليمي والتربويّ من بعثة الر�سول .P
 - 2الهدف
ّ
 - 3تحذي���ر الم�ؤمني���ن وتنبيههم من مغ ّبة الوقوع في االنحراف ا ّلذي وقع فيه
ّ
والحق.
اليهود فابتعدوا عن جادّة ال�صواب
� - 4إ�شارة �إلى قانون الموت العا ّم وال�شامل ا ّلذي يُم ِّثل المعبر �إلى عالم البقاء
والخلود.
 - 5الت�أكي���د على �أداء فري�ض���ة �ص�ل�اة الجمعةّ ،
وحث الم�ؤمني���ن على تعطيل
العمل والك�سب من �أجل الم�شاركة فيها.
 -2الهدف من بعثة الرسول:

 210تبد�أ هذه ال�س���ورة بالت�س���بيح هلل ع َّز وج َّل ،و ُت�ش���ير �إلى بع�ض �ص���فات الجمال
والج�ل�ال والأ�س���ماء الح�س���نى هلل .ويُعتبر ذلك ف���ي الحقيقة مق ّدم���ة للأبحاث
القادمة ،حي���ث يقول تعال���ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ{ ،حيث يُ�س��� ّبحونه
ويُن ّزهونه عن جميع العيوب والنقائ�ض ،الملك القدّو�س العزيز الحكيم.
وبن���ا ًء على ذلك ُت�ش���ير الآي���ة �أ ّو ًال �إل���ى «المالك ّي���ة والحاكم ّي���ة المطلقة» هلل
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�سبحانه ،ثمّ « ُتن ّزهه من �أيّ نوع من الظلم والنق�ص» وذلك الرتباط ا�سم الملوك
ب�أنواع المظالم والم�آ�سي ،فجاءت كلمة «قدّو�س» لتنفي ك ّل ذلك عنه ج ّل �ش�أنه.
وبعد هذه الإ�شارة الخاطفة ذات المعنى العظيم لم�س�ألة التوحيد و�صفات اهلل،
يتحدّث القر�آن عن بعثة الر�س���ول والهدف من هذه الر�س���الة العظيمة المرتبطة
بالعزي���ز الحكي���م القدّو�س ،حي���ث يق���ول} :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ {.
وذلك من �أجل �أن يطهّرهم من ك ّل �أ�شكال ال�شرك والكفر واالنحراف والف�ساد
ويُز ّكيهم ويُع ّلمهم الكتاب والحكمة و�إن كانوا من قبل لفي �ضالل مبين.
«الأميّين» جمع (�أُم ّّي) وهو ا ّلذي ال يعرف القراءة والكتابة (ن�س���بته �إلى الأ ّم
باعتبار �أ ّنه لم ّ
يتلق تعليم ًا في معهد �أو مدر�سة فهو بقي على ما ولدته �أمّه).
نبي الإ�س�ل�ام بُعث من بي���ن ه�ؤالء الأم ّيين
والجدي���ر بالذكر � ّأن الآية ت�ؤ ّكد �أن ّ
ا ّلذي���ن ل���م يتل ّقوا ثقاف���ة وتعليم ًا وذلك لبيان عظمة الر�س���الة وذك���ر الدليل على
ح ّقان ّيته���ا ،ل ّأن من المحال �أن يكون هذا القر�آن العظيم وبذلك المحتوى العميق
أمي �أي�ض ًا ،بل هو نور
وليد فكر ب�ش���ريّ وفي ذلك المحيط
الجاهلي ومن �ش���خ�ص � ّ
ّ
�أ�ش���رق في الظلمات ،ودوحة خ�ضراء في قلب ال�صحراء ،وهي بح ّد ذاتها معجزة
باهرة و�سند قاطع على ح ّقان ّيته...
ّ
ولخ�ص���ت الآي���ة الهدف من بعثة الر�س���ول  Pف���ي ثالثة �أمور ،ج���اء �أحدها
كمق ّدم���ة وهو ت�ل�اوة الآيات عليه���م ،بينما �ش��� ّكل الأمران الآخ���ران �أي (تهذيب
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النهائي الكبير.
وتزكية النف�س) و (تعليمهم الكتاب والحكمة) الهدف
ّ
ولكن لم يكن الر�سول مبعوث ًا لهذا المجتمع الأم ّّي فقط ،بل كانت دعوته عامّة
لجميع النا�س ،فقد جاء في الآية التالية }ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ{(((.
((( �سورة الجمعة ،الآية.3 :

وجاء في �آخر الآية } :ﮓﮔﮕ{.
نبي الإ�س�ل�ام الأكرم
بع���د �أن يُ�ش���ير �إلى هذه النعمة الكبي���رة � -أي نعمة بعث ّ
التعليمي والتربويّ  -يُ�ض���يف ً
قائ�ل�ا} :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
وبرنامج���ه
ّ
ﮬﮭ{.
 -3الحمار الّذي يحمل األسفار:
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جاء في بع�ض الروايات � ّأن اليهود قالوا�( :إذا كان مح ّمد قد بُعث بر�سالة ف� ّإن
ر�س���الته ال ت�ش���ملنا) فردّت عليهم الآية مورد البحث في �أوّل بيان لها ب� ّأن ر�سالته
قد �أُ�شير �إليها في كتابكم ال�سماويّ لو �أ ّنكم قر�أتموه وعملتم به.
يق���ول تعال���ى} :ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ{� ،أي نزل���ت عليهم التوراة
و ُك ّلفوا بالعمل بها ولك ّنهم لم ي�ؤدّوا ح ّقها ولم يعملوا ب�آياتها فمثلهم }ﮑ ﮒ
ﮓﮔ{.
ال ي�ش���عر هذا الحي���وان ب ّما يحمل من كت���ب � اّإل بثقلها ،وال يُم ّي���ز بين �أن يكون
المحمول على ظهره خ�شب ًا �أو حجر ًا �أو كتب ًا فيها � ّ
أدق �أ�سرار الخلق و�أح�سن منهج
في الحياة.
لقد اقتنع ه�ؤالء القوم بتالوة التوراة واكتفوا بذلك دون �أن يعملوا بموجبها.
ه�ؤالء مثلهم كمثل الحمار ا ّلذي يُ�ضرب به المثل في الغباء والحماقة.
وذلك �أو�ضح مثال يُمكن �أن يك�شف عن قيمة العلم و�أه ّم ّيته.
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ويُعتبر ذلك تحذير ًا للم�سلمين كا ّفة من �أن ينتهوا �إلى ما انتهى �إليه اليهود ،فقد
�شملتهم الرحمة الإله ّية ونزل عليهم القر�آن الكريم ،ال لكي ي�ضعوه على الرفوف
يعل���وه الغبار� ،أو يحملوه كما ُتحمل التعاويذ �أو ما �إلى ذلك .وقد ال يتعدّى اهتمام
بع�ض الم�سلمين بالقر�آن �أكثر من تالوته ب�صوت جميل في �أغلب الأحيان.

 -4توصيف حال اليهود
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ثمّ يقول تعالى:بئ�س مثل القوم ا ّلذين ك ّذبوا ب�آيات اهلل� ،إذ لم يكتفوا بمخالفة
القر�آن عم ًال ،بل �أنكروه بل�سانهم �أي�ض ًا ،حيث قالت الآية ( )87من �سورة البقرة
وهي ت�صف اليهود} :ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣ
ﯤ{.
ويقول تعالى في �آخر الآية في عبارة وجيزة} :ﮂﮁﮀﭿﭾ{.
إلهي ،ولكن ينبغي �أن ُته ّي�أ لها الأر�ض ّية اللاّ زمة ،وهي
�صحيح � ّأن الهداية �ش�أن � ّ
الروح التوّاقة لطلب ّ
الحق والبحث عنه ،وهي �أمو ٌر يجب �أن يُه ّيئها الإن�سان نف�سه،
وال ّ
�شك � ّأن الظالمين يفتقدون مثل هذه الأر�ض ّية.
خا�ص��� ًا ال
ومن المعروف � ّأن اليهود اعتبروا �أنف�س���هم �أمّة مختارة� ،أو ن�س���يج ًا ّ
يُ�شبه غيره ،وذهبوا �إلى �أبعد من ذلك حينما ادّعوا �أ ّنهم �أبناء اهلل و�أح ّبا�ؤه ،وهذا
ما �أ�ش���ارت �إليه الآية ( )18من �س���ورة المائدة} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ{ (رغم �أ ّنهم يق�صدون الأبناء المجازيّين).
ولكنّ القر�آن �ش���جب هذا التعالي م ّرة �أخ���رى بقوله} :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔ ﯕ{.
فالأح ّب���اء يتم ّن���ون اللقاء دائم��� ًا ،وال يتمّ ال ّلقاء المعنويّ باهلل ي���وم القيامة � اّإل
عندما تزول حجب عالم الدنيا وينق�ش���ع غبار ال�ش���هوات والهوى ،وحينئذ �سيرى
الإن�س���ان جمال المحبوب ويجل�س على ب�ساط قربه ،ويكون م�صداق ًا لقوله تعالى213 :
}ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ{ فيدخل �إلى حرم الحبيب.
� ّإن خوفك���م وفرارك���م من الموت دليل قاط���ع على �أ ّنكم متع ّلق���ون بهذه الدنيا
وغير �صادقين في ادّعائكم.
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ِّ
ويو�ض���ح القر�آن الكريم ه���ذا المعنى بتعبير �آخر في �س���ورة البقرة �آية ()96
عندما يقول تعالى} :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ{.
ثمّ يُ�ش���ير القر�آن �إلى �س���بب خوفهم من الموت بقوله} :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠ{.
ل ّأن خوف الإن�سان من الموت نا�شئ من عاملين �أ�سا�س ّيين:
الأوّل :ع���دم �إيم���ان الإن�س���ان بالحياة بعد الم���وت واعتق���اده � ّأن الموت زوال
وفناء.
والثاني� :أعماله ال�س ّيئة ا ّلتي يعتقد �أ ّنه �سيواجهها بعد مماته في عالم الآخرة
عندما ُتقام المحكمة الإله ّية.
وقد و�ص���فهم القر�آن الكريم بالظالمين ،وذلك ل ّأن الظلم ي ّت�سع لي�شمل جميع
الأعمال ال�س��� ّيئة والجرائم ا ّلتي ارتكبوها ،من قتلهم الأنبياء وقول الزور وغ�صب
الحقوق وتلوّثهم بمختلف المفا�سد الأخالق ّية.
حتمي ال ب ّد �أن
غير � ّأن هذا الخوف وذلك الفرار ال يُجدي �ش���يئ ًا ،فالموت �أم ٌر ّ
يُدرك الجمي���ع� ،إذ يقول تعال���ى} :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴ{.
الموت قانون عا ّم يخ�ضع له الجميع بما فيهم الأنبياء والمالئكة وجميع النا�س،
فان ويبقى وجه ربّك ذو الجالل والإكرام.
 214ك ّل من عليها ٍ
إلهي ال يفلت منها �أحد� ،إ�ض���افة �إلى علم
وكذلك المثول �أمام محكمة العدل ال ّ
اهلل تعالى ب�أعمال عباده بد ّق ٍة وبتف�صيل كامل.
وبهذا �س���وف ال يكون هناك طريق للتخ ّل�ص من هذا الخوف �س���وى تقوى اهلل
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وتطهير النف�س والقلب من المعا�صي .وبعد �أن يُخل�ص الإن�سان هلل تعالى ف�إ ّنه لن
يخاف الموت حينئذ.
ويع ّب���ر الإم���ام �أمير الم�ؤمنين  Qع���ن هذه المرحلة بقول���ه« :هيهات بعد
ا ّللتيّا وا ّلتي ،واهلل البن �أبي طالب �آن�س بالموت من الطفل بثدي �أمّ ه»(((.
ف�إذا �ص���دّقت النف�س � ّأن (الدنيا �سجن الم�ؤمن وج ّنة الكافر) و�إذا �أيقنت هذه
الترابي �إ ّنما هو �سجن للروح و�سور ي�ضرب الح�صار عليها،
النف�س � ّأن هذا البدن
ّ
�إذا �آمنت بذلك ح ّق ًا وكانت نظرة الإن�سان �إلى الموت هكذا ف�إ ّنه �سوف لن يخ�شى
الموت �أبد ًا.
ق�ص���ة عا�ش���وراء �أ ّنه ك ّلما �ضاقت حلقة الأعداء وازداد �ضغطهم
لهذا نجد في ّ
على الإمام الح�س���ين و�أ�ص���حابه ازدادت وجوههم �إ�ش���راق ًا ،ح ّتى � ّأن ال�شيوخ من
�أ�صحابه كانت االبت�سامة تطفو على وجوههم في �صبيحة عا�شوراء ،وحينما كانوا
يُ�س�ألون كانوا يقولون� :إ ّننا �س ُن�ست�شهد بعد �ساعات ف ُنعانق الحور العين(((.
وال�س���بب الآخر ا ّلذي يجعل الإن�س���ان يخاف من الموت هو التع ّلق بالدنيا �أكثر
م���ن الالزم ،الأمر ا ّلذي يجعله يرى الموت ال�ش���يء ا ّلذي �سيف�ص���له عن محبوبه
ومع�شوقه ا ّلذي هو الدنيا.
وكثرة ال�س��� ّيئات وق ّلة الح�س���نات في �ص���حيفة الأعمال هي ال�سبب الثالث وراء
الخوف من الموت ،فقد جاء �شخ�ص و�س�أل (�أبا ذرّ) :ما لنا نكره الموت؟ ف�أجابه
�أب���و ذ ّر قائ ًال« :لأ ّنكم عمّرتم الدنيا وخرّبتم الآخ���رة ،فتكرهون �أن تنتقلوا من
215
عمران �إلى خراب»(((.
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص.41
((( مقتل الح�سين ،المقرم� ،ص .263
المحجة البي�ضاء ،ج � ،8ص .258
(((
ّ

ّ
أهم ّية صالة الجمعة
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� ّإن �أف�ضل دليل على �أه ّم ّية هذه الفري�ضة العظيمة هو الآيات الأخيرة في هذه
ال�س���ورة المباركة ،ا ّلتي �أمرت جميع الم�س���لمين و�أهل الإيمان بمج ّرد �س���ماعهم
لأذان الجمع���ة �أن يُ�س���رعوا �إليه���ا ويتركوا الك�س���ب والعمل ،وك ّل ما من �ش����أنه �أن
يُزاحم هذه الفري�ضة.
ع���ن الر�س���ول ّ �« :Pإن اهلل تعال���ى فر����ض عليك���م الجمعة ،فم���ن تركها في
حياتي �أو بعد موتي ا�ستخفافاً بها �أو جحوداً لها ،فال جمع اهلل �شمله وال بارك
ل���ه ف���ي �أم���ره� ،أال وال �ص�ل�اة له� ،أال وال زكاة له� ،أال وال ح ّج له� ،أال وال �ص���وم له،
�أال وال ب ّر له ،ح ّتى يتوب»(((.
وف���ي حدي���ث �آخر عن ر�س���ول اهلل « :Pمن �أت���ى الجمع���ة �إيماناً واحت�س���اباً
ا�ست�أنف العمل»(((� .أي ُغفرت ذنوبه ويبد�أ العمل من جديد.
وج���اء ف���ي حديث �آخر ع���ن الإم���ام الباقر �« :Qص�ل�اة الجمعة فري�ض���ة
واالجتم���اع �إليها فري�ض���ة م���ع الإمام ،ف�إن ترك رجل من غي���ر ع ّلة ثالث جمع
فقد ترك ثالث فرائ�ض وال يدع ثالث فرائ�ض من غير ع ّلة � اّإل منافق»(((.
والروايات كثيرة في هذا المجال وال ي ّت�سع المجال لذكرها جميع ًا ،لذا نحاول
�أن ُننهي هذا البحث
بحديث �آخر ،حيث جاء رجل �إلى الر�سول  Pفقال :يا ر�سول
ٍ
للحج ولك ّني لم �أو ّفق .قال « :Pعليك بالجمعة ف�إ ّنها
اهلل� ،إ ّني ته ّي�أت عدّة م ّرات ّ
إ�سالمي
ح ّج الم�س���اكين»((( .وفي ذلك �إ�ش���ارة �إلى � ّأن ما يت�ض ّمنه هذا الم�ؤتمر ال
ّ
الحج) من بركات ،موجودة في اجتماع �صالة الجمعة.
 216الكبير (�أي ّ
وم���ن الملف���ت للنظر �أ ّنه قد ورد ذ ّم �ش���ديد لتارك �ص�ل�اة الجمع���ة ،ح ّتى عُ ّد
((( و�سائل ال�شيعة ،ج � ،5ص .7
(((م.ن ،ج� ،5ص.3
((( ثواب الأعمال ،ال�صدوق� ،ص.233
((( م.ن ،ج� ،7ص.300

فلسفة صالة الجمعة العباديّة والسياس ّية

� ّإن �ص�ل�اة الجمعة  -قبل ك ّل �شيء  -عبادة جماع ّية ولها �أثر العبادات عموم ًا،
خا�ص ًة
حيث ُتطهّر الروح والقلب من الذنوب ،و ُتزيل �صد�أ المعا�صي عن القلوبّ ،
ّ
والحث
و�أ ّنها تكون دائم ًا م�سبوقة بخطبتين ت�شتمالن على �أنواع المواعظ والحكم،
على التقوى وخوف اهلل.
أ�سبوعي عظيم بعد
�أمّا من الناحية ال�سيا�س��� ّية واالجتماع ّية فهي �أكبر م�ؤتمر �
ّ
الحج ال�س���نويّ  ،لهذا نجد الر�س���ول  Pيقول تلك الرواي���ة ا ّلتي نقلناها
م�ؤتم���ر ّ
حج من ال يملك القدرة على الم�شاركة في الحج.
�سابق ًا حول � ّأن الجمعة ّ
خا�صة لثالثة م�ؤتمرات كبيرة:
ويُعطي الإ�سالم في الحقيقة �أهم ّية ّ
التج ّمعات ا ّلتي تتمّ يوم ّي ًا ل�صالة الجماعة.
أ�سبوعي الأو�سع في �صالة الجمعة.
التج ّمع ال
ّ
الحج ا ّلذي يُعقد في ِّ
كل �س ّنة م ّرة.
وم�ؤتمر ّ
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التاركون للجمعة في �ص ّ
���ف المنافقين عندما تكون �ص�ل�اة الجمع���ة واجب ًا عين ّي ًا
(�أي ف���ي زمن ح�ض���ور الإمام المع�ص���وم  )Qو�أمّا في زمن الغيب���ة  -وبناء ًا
عل���ى �أ ّنه���ا واجبة تخيير ًا بينها وبين �ص�ل�اة الظهر  -ف�إ ّنه ال يكون م�ش���مو ًال بهذا
(للتو�سع في ذلك يجب
الذ ّم والتقريع رغم عظمة و�أه ّميتها في هذا الوقت �أي�ض ًا
ّ
الرجوع �إلى الكتب الفقه ّية).

دور صالة الجمعة

خا�صة و� ّأن الخطيب �سيتحدّث في الخطبتين عن
دور �صالة الجمعة مه ٌّم ج ّد ًا ّ
الم�سائل ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية واالقت�صاديّة وبذلك �سيكون هذا التج ّمع العظيم
والمهيب من�ش�أً للبركات وال ِّنعم التالية:
�أ  -توعية النا�س على المعارف الإ�س�ل�ام ّية والأحداث ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية
المه ّمة.
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ب  -توثيق اال ّتحاد واالن�سجام بين الم�سلمين �أكثر لإخافة الأعداء.
ج  -تجديد الروح الدين ّية ورفع معنويّات الم�سلمين.
د � -إيجاد التعاون لح ّل الم�شكالت العامّة ا ّلتي تواجه الم�سلمين.
وله���ذا ف���� ّإن �أع���داء الإ�س�ل�ام يخاف���ون دائم ًا م���ن �ص�ل�اة الجمع���ة الجامعة
لل�شرائط.
ولهذا ـ �أي�ض��� ًا  -كانت �ص�ل�اة الجمعة م�ص���در قوّة �سيا�س ّية في �أيدي حكومات
العدل كحكومة الر�س���ول  Pا ّلذي ا�ستثمرها �أح�س���ن ا�ستثمار لخدمة الإ�سالم،
وكذلك كانت م�صدر قوّة �أي�ض ًا لحكومات الجور كدولة بني �أم ّية ا ّلذين ا�ستغ ّلوها
لتحكيم قدرتهم و�سيطرتهم و�إ�ضالل النا�س.
وعل���ى م���دى التاريخ ُنالح���ظ � ّأن �أيّة محاول���ة للتم ّرد عل���ى النظام تب���د�أ �أ ّو ًال
باالمتناع عن �ص�ل�اة الجمعة خلف الإمام المن�ص���وب من قبل الحاكم ،فقد جاء
الخزاعي
ق�ص���ة عا�ش���وراء � ّأن بع�ض ال�شيعة اجتمعوا في دار �سليمان بن �صرد
في ّ
ّ
ثمّ بعثوا ر�س���الة �إلى الإمام الح�س���ين من الكوفة جاء فيها « ..والنعمان بن ب�شير
في ق�صر الإمارة ،ل�سنا نجتمع معه في جمعة ،وال نخرج معه �إلى عيد ،ولو قد
بلغنا �أ ّنك قد �أقبلت �إلينا �أخرجناه ح ّتى ُنلحقه بال�شام �إن �شاء اهلل»(((.
ال�سجاديّة عن الإمام
ال�س���جاد « :Qالله ّم � ّإن هذا المقام
ّ
وفي ال�ص���حيفة ّ
لخلفائك و�أ�صفيائك وموا�ضع �أمنائك ،في الدرجة الرفيعة ا ّلتي اخت�ص�صتهم
بها قد ابت ّزوها»(((.
 218وفي خطبة الجمعة يتمّ تبديد جميع الإ�شاعات ا ّلتي كان الأعداء قد ب ّثوها خالل
الأ�سبوع ،وتدبّ بعد ذلك الحياة في جموع الم�سلمين ويبد�أ دم جديد بالتد ّفق.
ين�ص على عدم جواز �إقامة
وم ّما تجدر الإ�شارة �إليه � ّأن فقه �أهل البيت ّ R
((( البحار ،ج � ،44ص .333
ال�سجاد ّية ،دعاء .42
((( ال�صحيفة ّ
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�أكثر من جمعة واحدة في منطقة ن�ص���ف قطرها فر�س���خ ،كما يجب �أن ي�ش���ارك
في �ص�ل�اة الجمعة من كان يبعد عنها بم�سافة فر�سخين (�أي ما يعادل �أحد ع�شر
كيلو متر ًا).
ك ّل هذا يعني �أ ّنه ال يُمكن �إقامة �أكثر من �صالة جمعة في مدينة واحدة �صغيرة
�أو كبيرة ،مع �أطرافها و�ضواحيها .وبنا ًء على هذا ف�سيكون هذا التج ّمع هو �أو�سع
تج ّمع يُقام في تلك المنطقة.
ولك ّننا نجد مع الأ�س���ف � ّأن هذه المرا�س���م العباديّة ال�سيا�س ّية ا ّلتي ت�ستطيع �أن
تكون م�ص���در حركة عظيمة في المجتمعات الإ�س�ل�ام ّية ،نجدها ب�س���بب �سيطرة
الحكومات الفا�س���دة على بع�ض الدول الإ�سالم ّية قد فقدت روحها ومعناها� ،إلى
إيجابي ،و�أ�صبحت ُتقام باعتبارها مرا�سم حكوم ّية
الح ّد ا ّلذي ال تترك فيه �أيّ �أثر � ّ
ر�سم ّية ال �أكثر ،وذلك م ّما يح ّز بالنف�س وي�ؤلم كثير ًا.
خال�صة

تدور هذه ال�سورة حول محورين �أ�سا�س ّيين:
الأوّل :هو التوحيد و�صفات اهلل والهدف من بعثة الر�سول وم�س�ألة المعاد.
والمح���ور الثان���ي :ه���و الأثر التربويّ ل�ص�ل�اة الجمعة وبع�ض الخ�صو�ص��� ّيات
المتع ّلقة بهذه العبادة العظيمة.
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�صحيح � ّأن الهداية �ش�أن � ّ
الروح التوّاقة لطلب ّ
الحق والبحث عنه.
الم���وت قان���ون عا ّم يخ�ض���ع له الجمي���ع بما فيه���م الأنبي���اء والمالئكة وجميع
النا�س.

� ّإن ال�س���بب الأ�سا�س وراء الخوف من الموت هو عدم �إيمان ه�ؤالء بالحياة بعد
الموت �أوالتع ّلق بالدنيا �أكثر من اللاّ زم �أو كثرة المعا�صي.
� ّإن �صالة الجمعة  -قبل ك ّل �شيء  -عبادة جماع ّية ولها �أثر العبادات عموم ًا،
حي���ث ُتطهّر ال���روح والقلب من الذنوب� .أمّا من الناحية ال�سيا�س��� ّية واالجتماع ّية
الحج ال�سنويّ .
فهي �أكبر م�ؤتمر �
أ�سبوعي عظيم بعد م�ؤتمر ّ
ّ
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للمطالعة
القرآن واالكتشافات العلميّة املعاصرة

ال ّ
�ش���ك � َّأن القر�آن لي�س كتاب ًا من كتب العلوم الطبيع ّية �أو الطب ّية �أو النف�س��� ّية
�أو الريا�ض ّية.
القر�آن كتاب يهدي الإن�س���ان وي�ص���نعه ،فهو ال يترك �ش���يئ ًا �ض���رور ّي ًا في هذا
ال�سبيل � اّإل و�أتى به.
لذل���ك لي�س لنا ّ
بالطبع �أنْ نرى في القر�آن دائرة معارف عامّة ،بل لنا �أن نجد
في���ه نور الإيمان والهداية والتقوى والإن�س���ان ّية والأخ�ل�اق والنظام والقانون ،فهو
ي�ضمّ ك ّل هذه الأُمور.
غير � ّأن القر�آن ،للو�ص����ول �إلى هذه الأهداف ،يُ�شير � ً
أحيانا �إلى جانب من العلوم
وخا�ص���� ًة خالل ذك����ر التوحيد
الطبيع ّي����ة و�أ�س����رار الخل����ق وعجائ����ب عال����م الوجود ّ
واال�ستدالل بنظام الكون ،فيرفع ال�ستار عن بع�ض �أ�سرار عالم الخلق ويك�شف �أُمور ًا
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�شيئا يومذاك وفي ذلك المحيط ،ح ّتى العلماء منهم.
بع�ض
هذه البيانات تجتمع تحت عنوان «معجزات القر�آن العلميّة»ُ .ن�شير �إلى ٍ
منها في ما يلي:

القر�آن وقانون الجاذب ّية

ت����ف���������س��ي�ر ���������س��������ورة اجل����م����ع����ة

لم يكن �أحد قبل نيوتن يعرف �ش���يئ ًا عن قانون الجاذب ّية العا ّم .من المعروف
� َّأن نيوتن هذا كان يوم ًا جال�س��� ًا تحت �ش���جرة ت ّفاح ،ف�سقطت ت ّفاحة من ال�شجرة
على الأر�ض ،فا�ستولى هذا الحدث ال�صغير على ك ّل تفكيره و�أم�ضى �سنوات يُف ّكر
في القوّة ا ّلتي جذبت التفاحة �إليها .لماذا لم ترتفع �إلى ال�س���ماء؟ وبعد �س���نوات
تو�صل �إلى و�ضع قانون الجاذب ّية الأر�ض ّية ا ّلذي يقول:
ّ
«تتج���اذب الكتلتان بن�س���بة طرديّة مع حا�ص���ل �ض���رب كتلتيهما وعك�س��� ّياً مع
مربّع الم�سافة بين مركزي ثقليهما».
على �أثر �صياغة هذا القانون ا ّت�ضح و�ضع المنظومة ال�شم�س ّية.
لماذا تدور هذه الكواكب العظيمة ك ّل في مدار حول ال�ش���م�س؟ لماذا ال تهرب
من هذا المدار وتنطلق في كل ا ّتجاه؟
لم���اذا ال تتراكم بع�ض���ها فوق بع�ض؟ ما هذه القوّة ا ّلتي ُتم�س���ك هذه الأجرام
في مدارات دقيقة في هذا الف�ضاء ال�شا�سع ،دون �أنْ تتجاوزها ح ّتى بمقدار ر�أ�س
الإبرة؟ اكت�شف نيوتن � َّأن حركة الج�سم الدائريّة تجعله يبتعد عن المركز ،وقانون
الجاذب ّي���ة يجذبه �إلى المركز ،ف�إذا ما تعادلت هاتان القوّتان ،القوّة الطاردة عن
المرك���ز ،والق���وّة الجاذبة نحو المركز� ،أي �إذا �أوجدت «الكتلة» و«الم�س���افة» من
القوّة «الجاذبة �إلى الداخل» والقوّة «الطاردة �إلى الخارج» مقادير متعادلة ،بقي
الج�سم يدور في مداره وال يتعدّاه.
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غير � َّأن القر�آن قبل �أكثر من �ألف �سنة من اكت�شاف هذه القوانين قال في الآية
ال ّثانية من �سورة ال ّرعد:
}ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ{.
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علي بن مو�سى ال ّر�ضا Qقوله:
وقد جاء في تف�سير هذه الآية عن الإمام ّ
«�ألي�س اهلل يقول بغير عمد ترونها؟ قلت :بلى .قالَ :ث ّم عمد لكن ال ترونها»(((.
العربي من هذا القول عن قوّة الجاذب ّية:
�أهناك تعبير �أو�ضح و�أب�سط في الأدب
ّ
�أعمدة غير مرئية ،ليفهمه عامّة النا�س؟
علي �أميرالم�ؤمنين  Qنقر�أ:
وفي حديث عن الإمام ّ
«هذه النجوم ا ّلتي فى ال�سّ ماء مدائن مثل المدائن ا ّلتي في الأر�ض مربوطة
ك ّل مدينة �إلى عمود من نور».
خا�صة � َّأن الذي جاء به �إن�سان �أُمّي لم
�ألي�س���ت هذه الإخبارات معجزة علم ّية؟ ّ
يدخل مدر�سة ،بل �إ َّنه ن�ش�أ في محيط متخ ِّلف ال مدر�سة فيه وال تعليم� .أفال يكون
ً (((
هذا دلي ًال على كون القر�آن كتاب ًا �سماوّيا؟
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