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اإلهداء
ً
إلى أبو َّي اللذين أحباني كثيرا
أسأل هللا سبحانه أن يثبت حبكما في قلبي كما أحببتماني

بسم هللا الرحمن الرحيم

املقدمة:
ً
الحمد هلل الذي أنزل كلماته بلسان عربي مبين ،وجعل لقرآنه أهال وحملة معصومين،
يؤدونه ببينة ينقلها السابق إلى الالحق من دون أن يكون للرأي واالجتهاد فيها سبيل ،سوى
سبيل االجتهاد باألداء على وفق ما نقل سيد املرسلين (صلى هللا عليه وآله) عن ربه
ً
سبحانه بواسطة جبريل األمين (عليه السالم) ،فكان بذلك القرآن محفوظا من مقاربة
عقول القاصرين ،وألسنة من يجوز عليه الغفلة والنسيان ،وكان أمانة هللا املحفوظ عند
حفظة مستأمنين ،أودع هللا سبحانه صدورهم علمه ،فقال عز من قائلَ ﴿ :ب ْل ُه َو َآي ٌ
ات
َّ
ُ ُ َّ َ ُ ُ ْ ْ
َّ ُ َ
َبي َن ٌ
ين أوتوا ال ِّعل َم َو َما َي ْج َح ُد ِّب َآيا ِّت َنا ِّإال الظ ِّاملون﴾ ( ،)1وصلى هللا على
ات ِّفي صد ِّور ال ِّذ
ِّ
محمد وآله امليامين عرى التقوى وحفظة القرآن العظيم ،ولسان الحق الناطق في كل
زمان ،وبهم ُيهتدى وهم العصمة من الزلل إلى يوم الدين ،وبعد
الشك في أن القراءة القرآنية تعد من أشرف العلوم وأوالها بالتعلم والتعليم ألن
ساحتها القرآن الكريم وهدفها تعليم الناس كيف يتلون كتاب هللا ،وكيف يؤدونه أداء
يحقق الغاية من تنزيله وهو الهداية واملعرفة؟ ويتبين لهم من خالل أدائه وتدبره أسرار
بيانه التي تأخذ بمجامع القلوب والعقول إلى حياض الحكمة ،ويستحقون بذلك أن
ينتسبوا إلى أهله الذين قال فيهم رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)( :إن هلل أهلين من
خلقه ،قالوا :ومن هم يا رسول هللا؟ قال :أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته) ( ،)2وقال
(صلى هللا عليه وآله)( :خيركم من تعلم القرآن وعلمه) (.)3
إن ميدان البحث في القراءات القرآنية هو من أغنى امليادين البحثية ففيه من
الدراسات والبحوث ما أغنى الساحة العلمية وخاصة فيما يتعلق بالقراءات املشهورة
كالسبع والعشر ،ولكن هناك قراءة نثرت مروياتها في املصادر واملظان وما أتيح لهذه
 .1العنكبوت.49 :
 .2كتاب السنن ألحمد بن شعيب النسائي/117/10 :ح8174
 .3الجامع املسند الصحيح للبخاري ،192/6 :ينظر الجامع الكبير للترمذي/30/5 :ح.2907
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ً
ً
القراءة أن تنتظم في سلك القراءات القرآنية لتكون رافدا جديدا يغني ساحة البحث
ً
ً
ً
العلمي ويفتح أفقا علميا جديدا أمام الباحثين والدارسين ،تلك القراءة هي قراءة أئمة
أهل البيت املعصومين(عليهم السالم) ،هذه القراءة التي كشفت عن طريقة مختلفة في
األداء عما كان مألوفا في القراءات القرآنية املعروفة.
ً
أوال :أهمية البحث
لعل الباعث على اختيار هذا املوضوع يكشف عن أهميته ،فموضوع قراءة أهل البيت
فيه من الجدة في األداء ،وبيان للداللة ،وطريقة النظر إلى اللغة بوصفها أداة التوصيل
والتواصل بين القارئ واملتلقي للتعريف بالقارئ وما يمتلكه من إمكانات علمية ومعرفية،
من جهة أولى ،ومن جهة ثانية تكون القراءة سببا في تحقيق الهدف من إنزال القرآن ،قال
َُ َ
َ ُ َ
ْ
ْ َ
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ
اب َي ْتلون ُه َح َّق ِّتال َو ِّت ِّه أ ْول ِّئ َك ُيؤ ِّم ُنون ِّب ِّه َومن َيك ُف ْر ِّب ِّه فأ ْول ِّئ َك
تعالى﴿ :ال ِّذين آتيناهم ال ِّكت
ُه ُم ْال َخاس ُر َ
ون﴾( ،)1فالبحث في قراءة أهل البيت كشف عن منهج جديد في القراءة
ِّ
بوصفها طريقة أداء أللفاظ ،حيث نقلت هذه القراءة ساحة االهتمام من النظر في
األلفاظ وما يتعلق بها ،إلى ميدان املعنى وأهميته ،حيث بينت هذه القراءة أن اللفظ يدور
ً
مدار اللسان الناطق به ،والبد لهذا اللسان أن يكون عاملا بمراد صاحب النص وهو هللا عز
ً
وجل ،ومعرفة مراد صاحب النص ال يدعي أحد معرفته إال من ارتضاه هللا سبحانه تاليا
لكتابه حق تالوته ،وهذا األمر ال يمكن للمتلقي أن يتبينه ما لم يكن هناك نص يشخص
ً
ذلك القارئ املرتض ى من هللا سبحانه ،والشك في أن هذا األمر يعد فارقا مهما بين منهجي
القراءة؛ القراءة أو القراءات املعروفة ،وقراءة أهل البيت.
ثانيا :سبب اختيار املوضوع
– من خالل القراءة والبحث والتتبع وجد الباحث أن هناك اصطالحين يترددان؛
أولهما :اصطالح قرآني مفاده أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين ،والثاني :اصطالح أن
القرآن نزل بلسان قريش – كما وجه الخليفة عثمان من نسخ القرآن عند وقوع
ً
االختالف بينهم – واملعلوم أن قريشا قبائل وبطون ،فضال على أن القرآن نص على أن
قريشا واجهت النبي (صلى هللا عليه وآله) وعبرت عن جهلها بلغة القرآن فحكى القرآن
ََ
َ َْ َ
يل َل ُه ُم ْ
قولهم باآلية الكريمةَ ﴿ :وإ َذا ِّق َ
اس ُج ُدوا ِّل َّلر ْح َمن َق ُالوا َو َما َّ
الر ْح َم ُن أن ْس ُج ُد ِّملا تأ ُم ُرنا
ِّ
ِّ
 .1البقرة.121 :
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ُ ً
ً
َ
َوز َاد ُه ْم ن ُفورا﴾( ،)1فلو كان القرآن نازال بلسانهم فسؤالهم عن (الرحمن) يعد سفها
ً
واضحا ،وكذلك االصطالح القرآني يقول (بلسان عربي مبين) وهذا اللسان هو لسان
خليفته وحجته عليهم وهو محمد (صلى هللا عليه وآله) ،فالقرآن نزل بلسان محمد (صلى
هللا عليه وآله) وليس بلسان قريش ،ولذا نجد عندما أدى القرشيون عن محمد (صلى هللا
عليه وآله) اختلفوا ،وصارت للقرآن قراءات ،وعند البحث عن لسان واحد ينقل عن
محمد (صلى هللا عليه وآله) بلسانه الشريف وقع البحث على قراءة األئمة املعصومين
(عليهم السالم) خلفاء محمد (صلى هللا عليه وآله) واملكلفين من هللا سبحانه وبلسان
النبي (صلى هللا عليه وآله) بحفظ القرآن ورعايته.
– لعل من اإلنصاف العلمي – بغض النظر عن اعتقاد الباحث بهذه القراءة – أن
يكون لهذه القراءة حيز ومكان بين القراءات ،وال تبقى حبيسة املظان واملصادر ،وتتوجه
ُ
إليها أنظار الدارسين والباحثين ،فهذه القراءة فيها حلول لكثير من األسئلة التي تطرح
بشأن القرآن وقراءته ،وانطباق ما يتوافر من صفات لقارئ القرآن الحافظ له ،واملعني
َ َ
ْ
ُ َ
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ
الذك َر َوِّإ َّنا ل ُه ل َحا ِّفظون﴾ (.)2
بقوله تعالى ﴿ ِّإنا نحن نزلنا ِّ
– هذه القراءة لعلها تستطيع حل لغز العالقة بين الدال واملدلول الذي جعل من
عموم الباحثين في سر هذه العالقة يسلمون لقول القائل أن العالقة بين هذين املتالزمين
عالقة اعتباطية ،على الرغم من االتفاق على أن هذه العالقة املسماة بـ (االعتباطية)
ٌ
ٌ
انبنى عليها ٌ
ٌ
ومتطور ،وهذه الرصانة والتطور ال تتسق مع الرأي القائل
رصين
معرفي
نظام
ً
ً
باعتباط العالقة وعشوائيتها ،فالعشوائية واالعتباط ال تثمران رصانة وتطورا مطلقا.
– كذلك هذه القراءة والبحث فيها وبيان ما وقع من زيادة أو نقصان في القراءات عائد
إلى علة كون القراء الذين كلفوا أنفسهم مسؤولية القراءة هم من الناس الذين يجوز
عليهم النسيان واالشتباه والتوهم ،وهذه املوارد التي ترد عليهم تجعلهم غير مؤهلين لهذا
الحمل الثقيل ،والبد لهذا الحمل الثقيل من أناس يكون إعدادهم لهذا األمر العظيم
ً ً
إعدادا إلهيا بحيث يجعلهم في منأى عن الوقوع في الشبهة والتوهم والتظني ،والشك في أن

 .1الفرقان.60 :
 .2الحجر.9 :
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أئمة أهل البيت املعصومين (عليهم السالم) هم من أوكل إليهم الحق سبحانه ورسوله
(صلى هللا عليه وآله) الحفاظ على كتابه.
ً
ثالثا :الصعوبات التي واجهت البحث
الشك في أن رحلة البحث العلمي تكمن حالوتها في مرارتها وكثرة الصعوبات وشدتها التي
تكتنف البحث ،وعلى الرغم من توافر سبل تيسير البحث في جانب الحصول على
املصادر ،إال أن تتبع املوضوع وتفصيالته بمظانه ومصادره وندرة ما كتب فيه ،كان من
ً
صعوباته التي احتاجت وقتا ليس بالقصير في تتبع املصادر واستقراء ما روي من قراءة
ً
أئمة أهل البيت (عليهم السالم) ،فضال عن دراسة املوضوع والعمل على إظهاره وإزاحة ما
لحق هذه القراءة من حيف بإغفالها ،على الرغم من أهمية قرائها وعلمهم ،بوصفهم
أوصياء النبي (صلى هللا عليه وآله) الذين أوص ى رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أمته
بالتمسك بالقرآن وبهم ،وأنهما ال يفترقان حتى يردا على رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
الحوض ،ولعل ما هون صعوبة البحث في هذا املوضوع هو رفع هذا الحيف ،ووضع هذه
القراءة إلى جانب القراءات املشهورة ،ولعله من باب اإلنصاف العلمي للقراءة وقرائها أن
ً
تأخذ حيزا في الدراسات العلمية يزيح عن كاهلها ما لحقها من حيف ومحاوالت إعفاء،
ٌ
انحياز
ولكن يشاء هللا سبحانه أن تخرج هذه الدراسة وربما يتبعها دراسات يكون فيها
ٌ
محمود للعلم ،فقراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) تزخر بكنوز وأسرار علمية تنتظر
من يباشر العمل بإخراجها إلى السطح كي ينتفع منها الناس ،ولعل البحث قام بمحاولة
متواضعة في هذا الطريق الطويل والغني.
ً
رابعا :منهج الدراسة
– املنهج االستقرائي؛ وذلك من خالل استقراء األحرف التي قرأها أئمة أهل البيت
ً
ً
املعصومين (عليهم السالم) والعمل على تصنيفها تصنيفا موضوعيا من خالل ما دلت
عليه تلك األحرف الوارد قراءتها عنهم (عليهم السالم).
مستويات الدراسة كانت ضمن ثالثة مستويات:
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األول :املستوى النظري :وذلك ببيان منظومة الداللة من خالل الثقلين؛ القرآن
والسنة ،ومن خالل أقوال الدارسين لعلم الداللة وما يشير إليها أو يرتبط بها من آراء
وأفكار تشكل إضاءة ،أو وسيلة مساعدة لبيان تلك املنظومة.
الثاني :املستوى التطبيقي وذلك من خالل بيان خصائص قراءة أئمة أهل البيت(عليهم
السالم) وأهميتها واألحرف التي ذكرتها املظان واملصادر التي نقلت عما روي عنهم من
قراءة.
ً
ً
الثالث :املستوى الداللي الذي من خالله تم عرض وجتهي نظر للداللة عرضا مجمال،
ومن ثم بيان أن هناك وجهة نظر يمكن أن نسميها ثالثة للبحث أمكن التوصل لها من
خالل املستوى النظري في بيان منظومة الداللة ،واملستوى التطبيقي من خالل األحرف
التي وردت قراءتها عن أهل البيت (عليهم السالم).
ً
خامسا :خطة البحث
الشك في أن البحث في ميدان فيه ش يء من الجدة كونه يلتقي في العنوان بميدان بحثي
ً
ً
سابق وهو ميدان القراءات ،ولكنه يختلف عنه في املضمون واملحتوى اختالفا واضحا
ً
جعل من املفروض على البحث أن يؤسس أساسا لبيان أهمية هذه القراءة القرآنية التي
يصدق وصفها باملنسية على الرغم من أهميتها وقدرتها على إغناء ساحة البحث في
ً
القراءات القرآنية ،فضال عن ساحة البحث الداللي ،ولذا انتظم البحث في؛ مقدمة،
وأربعة فصول ،وخاتمة ،كانت كاآلتي:
– املقدمة :وفيها توضيح لسبب اختيار املوضوع ،وعرض ألهميته واألهداف التي يرجو
الوصول إليها من خالل مسيرة البحث ،وختمت بخطة البحث.
– الفصل األول :تناول منظومة الداللة وعمل على الكشف عنها من خالل القرآن
ً
ً
والسنة ،وجاء الفصل األول بمباحث أربعة؛ تناول املبحث األول :الداللة لغة واصطالحا
وعمد إلى مناقشة ما قيل في الجانبين اللغوي واالصطالحي ،واملبحث الثاني بحث في
الداللة وأثرها في املعرفة ،واملبحث الثالث بحث في أمثلة على قراءة أهل البيت (عليهم
السالم) ومنظومة الداللة ،أما املبحث الرابع فتناول موضوع بيان امليزان في القرآن،
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وكيف يستطيع املتلقون اذا وقعوا في االختالف في حسم هذا الخالف من خالل الرجوع
إلى قارئ معلم حكيم يفصل بين املتخالفين.
– الفصل الثاني :تم من خالله بيان خصائص قراءة أهل البيت (عليهم السالم) ،وبيان
أهميتها وذلك من خالل االستناد إلى الثقلين اللذين ضمن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
لألمة فيهما الهدى إذا ما تمسكوا بهما.
– الفصل الثالث :بحث في الداللة البيانية في قراءة أهل البيت (عليهم السالم) ،وفيه
مباحث أربعة؛ املبحث األول عرض ملفهوم الداللة االعتباطية وما يتعلق بها وناقش
ً
املفهوم مستفيدا مما فيه من جوانب أفاد منها البحث ،واملبحث الثاني تناول مفهوم
الداللة عند عالم سبيط النيلي ،وأفاد من بعض الجوانب التي طرحها النيلي في نظرته
للداللة ،وجاء املبحث الثالث ليكشف عن نظرة – أحسبها – جديدة للداللة تلك النظرة
استند فيها البحث إلى قراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) ،وأعقب هذه املباحث الثالثة
بمبحث رابع عرض موقف هذه النظرات الداللية من متشابه القرآن.
– الفصل الرابع :اختص في دراسة األحرف املستقرأة من املصادر واملظان التي نقلت
ً
قراءتها عن أئمة أهل البيت (عليهم السالم) وتم تصنيفها إلى ثالثة أصناف استنادا إلى
داللة كل مجموعة من األحرف على موضوع من املوضوعات املذكورة في الفصل ،وفيه
ً
ثالثة مباحث؛ املبحث األول كان عرضا لألحرف التي قرأها أهل البيت (عليهم السالم)
ً
تفصيال فيما يتعلق باسم الوص ي األول
وفيها ذكر ألسماء عترة النبي (صلى هللا عليه وآله)
ً
علي بن أبي طالب (عليه السالم) ،وإجماال بذكر اسم اآلل (عليهم السالم) ،وفي املبحث
الثاني عرض البحث ألحرف قرأها أهل البيت (عليهم السالم) وفيها بيان لعلمهم (عليهم
السالم) في اللغة ودالالتها ،وفي املبحث الثالث األحرف التي قرؤوها (عليهم السالم) وفيها
ً
بيان ملعان عقائدية وشرعية ،وتبين خاللها عمليا كيف أنهم املوصوفون بـ (الراسخين في
العلم) وأنهم العاملون بمحكمه ومتشابهه.
– الخاتمة :وفيها ما توصل إليه البحث من نتائج شكلت ثمرة هذه املسيرة البحثية في
ٌ
جديد في ساحة البحث األكاديمي.
موضوع لعله
وفي الختام ال يدعي الباحث أنه استوفى املوضوع حقه ،فال ريب في أن القراءة القرآنية
تعد من امليادين البحثية الغنية والواسعة ،ولكن حسبي أنه جهد املقل الذي لم ُ
يأل ما
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وسعته الظروف والحال والقدرة في االجتهاد في البحث ،وأسأل هللا سبحانه أن يكون هو
املقيل لعثراتي واملعين لي ،فالنظر في قراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) والبحث فيها
ً
يعد ميدانا فيه نفع الدنيا واآلخرة ،فميدانها هو أكرم ميدان وهو القرآن الكريم ،والقراءة
له هي قراءة من كلفهم هللا سبحانه بحفظه وهم ُ
عباد ُه املصطفون من عترة نبيه وسيد
رسله محمد (صلى هللا عليه وآله) ،واسأل هللا سبحانه أن ينفعني بهذا العمل دنيا وآخرة،
َ
وأن يغفر لي سقطاتي فيه ،وإن كان فيه توفيق فهو منه سبحانه ،قال تعالىَ ﴿ :و َما ت ْو ِّف ِّيقي
إ َّال بالل ِّه َع َل ْي ِّه َت َو َّك ْل ُت َوإ َل ْي ِّه ُأ ِّن ُ
يب﴾(.)1
ِّ
ِّ ِّ
والحمد هلل وحده وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليما
كثيرا.

 .1هود.88 :

الفصل األول
منظومة الداللة يف القرآن والسنة

توطئة:
إن ما يدعو إلى البحث عن منظومة محكمة للداللة يمكن من خاللها كشف حقيقة
القصدية التي يحملها الكالم هو أن نظرية االعتباط وحتى النظرية القصدية ال تعطي
ً
يقينا للباحث وال للدارس وال للقارئ املتلقي ،وغاية ما تعطيه له هو الظن ،ولعل الظن في
النتاج البشري وتعدده ال يكون مدعاة لالختالف كما هو الحال في النص القرآني .إن
البحث عن منظومة محكمة يتبين من خاللها حال القصدية أهي قصدية حقيقية أو
قصدية اعتبارية هو الدافع وراء النظر في قراءة أهل البيت (عليهم السالم) والنظر في
قدرتها على ترجمة منظومة الداللة ترجمة عملية محكمة ،ألن من يرى أن الداللة
موصوفة باالعتباط فهو يزعم أن القصدية فيها؛ قصدية اعتبارية مستندة إلى العرف
واالصطالح ،ومن يرى الداللة موصوفة بالقصد وأن كل مفردة داللتها كامنة فيها وليس
هناك تعدد ملدلوالت املفردة ،يلحظ أن كل مفردة هي فكرة وهي داللة وال تتشارك
الدالالت بمفردة واحدة ،وال تتشارك مفردات بداللة واحدة (.)1
والنظريتان سواء االعتباطية أو القصدية ال تصرحان أن هناك منظومة محكمة تنظم
حركة الداللة ،ومن خالل هذه املنظومة يمكن للدارسين أن يتعرفوا على حقيقة الداللة
في النظام اللغوي.
إن النظر في النصوص القرآنية يجعل الباحث أمام ضرورة للبحث عن منظومة
محكمة تضبط حركة الداللة ،وغياب هذه املنظومة عن ساحة العمل اللغوي هو الذي
ً
ً
جعل التعامل مع نصوص اآليات الكريمة تعامال ظنيا ،فهناك ثالث آيات ال يستطيع
ً
ً
ً
االعتباط وال القصدية اللفظية أن تبينهما بيانا منتجا ونافعا ،واآليات تلك هي قوله
َ ً ُّ َ َ ً َّ َ َ َ ْ َ ُّ ْ ُ ُ ُ ُ َّ َ ْ َ َ
َّ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ
ين َيخش ْون َرَّب ُه ْم
يث ِّكتابا متش ِّابها مثا ِّني تقش ِّعر ِّمنه جلود ال ِّذ
تعالى﴿الله نزل أح َسن الح ِّد ِّ
ُ َ ُ ُُ ُ ُ َ ُُ
َّ
َّ
ْ َّ َ َ ُ َ
الله َي ْهدي به َم ْن َي َش ُاء َو َمن ُي ْ
ض ِّل ٍل الل ُه
ث َّم ت ِّلين جلوده ْم وقل ُوب ُه ْم إلى ِّذك ِّر الل ِّه ذ ِّلك هدى ِّ ِّ ِّ ِّ
َ َ
ً
ً
ف َما ل ُه ِّم ْن َه ٍاد﴾( ،)2وهذه اآلية تقول إن القرآن كله متشابه (كتابا متشابها) ،ثم نقرأ قوله
ات ُه َّن ُأ ُّم ْالك َتاب َو ُأ َخ ُر ُم َت َشاب َه ٌ
ات ُّم ْح َك َم ٌ
اب م ْن ُه َآي ٌ
تعالىُ ﴿ :ه َو َّال ِّذ َي َأ َنز َل َع َل ْي َك ْال ِّك َت َ
ات
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
 .1ينظر اللغة املوحدة؛ عالم سبيط النيلي.69 –65 :
 .2الزمر.23 :
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َ َْ
َ ْ
َ
ُُ
َ َّ َ
َ َ
َف َأ َّما َّالذ َ
ين في قل ِّوب ِّه ْم َزْي ٌغ ف َيت ِّب ُعون َما تش َاب َه ِّم ْن ُه ْاب ِّتغاء ال ِّف ْت َن ِّة َو ْاب ِّتغاء تأ ِّو ِّيل ِّه َو َما َي ْعل ُم
ِّ
َ َ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ ْ ُ ْ
ُ
َ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ ُ َن ْ ْ َ ُ ُ نَ
َّ
ْ
َ
ٌّ
ند رِّبنا وما يذكر ِّإال أولوا
اسخو ِّفي ال ِّعل ِّم يقولو آمنا ِّب ِّه كل ِّمن ِّع ِّ
تأ ِّويله ِّإال الله والر ِّ
َْ
اب﴾( )1وهذه اآلية الكريمة تقول :إن الكتاب فيه آيات محكمات ،وفيه آيات
األلب ِّ
ً
متشابهات ،فالكتاب في هذه اآلية ليس كله متشابها كما ذكرت اآلية السابقة بل فيه
َ َ ٌ ُ
ُ ُ ُ َ
َّ
اب أ ْح ِّك َم ْت َآيات ُه ث َّم ف ِّصل ْت ِّمن ل ُد ْن
املحكم وفيه املتشابه ،ثم نقرأ قوله تعالى﴿ :الر ِّكت
َ
َح ِّك ٍيم خ ِّب ٍير﴾( ،)2وهذه اآلية تقول :إن الكتاب كله محكم!! ويورد هذا اإلشكال البغوي في
ً
تفسيره قائال( :فإن قيل كيف فرق هاهنا بين املحكم واملتشابه ،وقد جعل كل القرآن
ً
ً
محكما في موضع آخر؟  ...وجعله كله متشابها في موضع آخر .)3( )...
ذكر الطبري في تفسيره( :وأما قوله" :منه آيات محكمات" ،فإنه يعني :من الكتاب آيات.
يعني باآليات آيات القرآن .وأما املحكمات ،فإنهن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل،
وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه؛ من حالل وحرام ،ووعد ووعيد ،وثواب
وعقاب ،وأمر وزجر ،وخبر ومثل ،وعظة وعبر ،وما أشبه ذلك .ثم وصف جل ثناؤه هؤالء
اآليات املحكمات بأنهن أم الكتاب ،يعني بذلك أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين
ً
والفرائض والحدود )4( )....املعلوم أن أصال من أصول الكتاب هو العقيدة أي عقيدة
ً
التوحيد ،والطبري ذكر ما سماه محكما ولم يشر لعقيدة التوحيد مع أنها هي ُّأم الكتاب،
فقضايا الحالل والحرام هي قضايا تفصيلية حسب  ،كما أنه ال يفرق بين اإلحكام
ُ
والتفصيل بل يجعل التفصيل من اإلحكام والقرآن يفرق بينهما بوضوح "أحكمت آياته ثم
فصلت" فالتفصيل مرتبة متأخرة عن اإلحكام وليست منها ،وهذا دليل على حضور الظن
في فهم معنى اإلحكام في اآليات.
بعد ذلك يفسر الطبري معنى (أم الكتاب) فيقول ( :وإنما سماهن أم الكتاب ألنهن
معظم الكتاب ،وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه ،وكذلك تفعل العرب ،تسمي الجامع
ً
معظم الش يء أما له ،فتسمى راية القوم التي تجمعهم في العساكر أمهم ،واملدبر أمر القرية
والبلدة أمها )5( ).وبيانه ملعنى (أم) ال يتناسب مع بيانه ملعنى (محكمات) ،ولو تريث حتى بين
 .1آل عمران.7 :
 .2هود.1 :
ي
ي
 .3تفسير البغو (معالم التنزيل) ألبي محمد الحسين بن مسعود البغو .8/2 :
 .4جامع البيان للطبري.189–188/5 :
 .5املصدر نفسه.189/5 :
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معنى (أم) لتبين له معنى محكمات ،فهذه اآليات املوصوفة باإلحكام هي آيات مدبرة ألمر
الناس ،فهي أمهم وإمامهم ،ووصفت اآليات باملحكمات ألنها حاملة للقصد الحقيقي من
القول ،أي حاملة للعلم اليقيني والقطعي الذي ال ظن فيه.
والنظر في هذه اآلية بحسب بيان الطبري ملعنى (أم) يوصلنا إلى أن اآليتين األخريين
اللتين تصفان الكتاب مرة بأنه كله متشابه ،وأخرى كله محكم ،ال اختالف بينهما – كما
يبدو ذلك من ظاهر اللفظ – فكون الكتاب كله محكم ناظرة إلى أم الكتاب ،أي إلى األئمة
املكلفين بحمل الكتاب وتعليمه فالكتاب عندهم كله محكم وليس فيه متشابه ،واآلية
التي تصفه بأنه كله متشابه ناظرة إلى عامة املتلقين من الناس وحالهم في تلقيه ،فهو
بالنسبة لهم متشابه كله ،ولذلك هم يشعرون بضرورة وجود املبعوث املرسل لتعليمهم،
ْ َ ُ ً ُْ ْ َ ُْ َ َْ ْ َ َ َ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
ْ
اب َوال ِّحك َمة
قال تعالىَ ﴿ :رَّب َنا َو ْاب َعث ِّف ِّيهم رسوال ِّمنهم يتلو علي ِّهم آيا ِّتك ويع ِّلمهم ال ِّكت
ُْ
َّ
َ
ً
العز ُيز َ
َ ُ َ ْ َّ َ َ َ َ
الح ِّك ُ
يم﴾( ،)1وقال تعالىُ ﴿ :ه َو ال ِّذي َب َعث ِّفي األ ِّم ِّي َين َر ُسوال ِّم ْن ُه ْم
ويز ِّك ِّيهم ِّإنك أنت ِّ
ََ
َ َ
ُ َ
ََُ ْ َُ َ ُُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
َ ُ
ضال ٍل
اب َوال ِّحك َمة َوِّإن كانوا ِّمن ق ْب ُل ل ِّفي
َي ْتلو َعل ْي ِّه ْم َآيا ِّت ِّه ويز ِّك ِّيهم ويع ِّلمهم ال ِّكت
ُّم ِّب ٍين﴾( ،)2فهاتان اآليتان واضحتان بأن املكلف بالتعليم هو الرسول املبعوث من هللا
سبحانه ،وهذا الرسول املبعوث يعلم الكتاب كله ،ورد عن (أبي جعفر (عليه السالم)
قال :إن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أفضل الراسخين في العلم ،قد علم جميع ما
أنزل هللا عليه من التنزيل والتأويل ،وما كان لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله ،وأوصياؤه
يعلمونه كله ،)3( ).وهنا تبين معنى "كتاب أحكمت آياته" ،واملتلقون من هذا الرسول
املتبعون له فسيكون الكتاب عندهم فيه محكم ومتشابه ،فما عرفوه من الرسول يصير
عندهم علم به فيكون محكما ،والذي لم يتكلم به الرسول فهو عندهم متشابه ال يمكنهم
ً
الخوض فيه ،ألن محاولة الخوض فيه تعني قطعا منازعة الرسول في مقامه ،وهو أمر
ً
مستقبح ،هذا أوال ،والثاني؛ إن من يخوض في املتشابه بنفسه فهو ال يعدو أن يقول به
َ
َّ َ َّ
ْ
ً
ً
برأيه وظنه ،والظن قطعا ال يكون علما ،قال تعالىَ ﴿ :و َما ل ُهم ِّب ِّه ِّم ْن ِّعل ٍم ِّإن َيت ِّب ُعون ِّإال

 .1البقرة.129 :
 .2الجمعة.2 :
 .3تفسير القمي.93 :
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ْ
َ ً
َّ
َّ َ ْ
الظ َّن َوِّإ َّن الظ َّن ال ُيغ ِّني ِّم َن ال َح ِّق ش ْيئا﴾( ،)1ويبين اإلمام الصادق (عليه السالم) أن
اآليات املحكمات هي؛ أمير املؤمنين واألئمة (عليهم السالم) ،واملتشابهات غيرهم (.)2
إذن هذه اآليات الثالث التي تحدثت عن املحكم واملتشابه بينت لنا حقيقة غابت عن
ساحة الدرس والبحث مفادها؛ إن الكتاب كله متشابه بالنسبة لعامة املتلقين من الناس
ألنه لم ينزل عليهم من جهة ،ومن جهة أخرى هم يجهلون مقاصده ،والكتاب كله محكم
عند الذين هم أهله الذين يسميهم القرآن (أهل الذكر) ،والكتاب منه محكم ومتشابه
عند الذين يتمسكون بأولئك املبعوثين رسال معلمين للناس ،فما يبينه الرسل للناس يكون
ً
عندهم محكما ،وما لم يبينوه يبقى متشابها ،ومن هنا تتبين ضرورة وجود املعصوم مالزما
ً
ً
ً
ً
للنص كي يكون معلما له قراءة وتفسيرا وتأويال ،واستنادا إلى هذا الفهم يقدم البحث
رؤيته في الكشف عن منظومة الداللة في القرآن الكريم والسنة املطهرة.
وهذه الرؤية التي يقدمها البحث في الكشف عن منظومة الداللة كان بيانها وتوضيحها
في أربعة مباحث  :املبحث األول تناول الداللة في اللغة واالصطالح وبين أن املعنى اللغوي
للداللة يكشف عن الركن الثالث املغيب في عملية الداللة ،والذي غيبه املعنى
االصطالحي للداللة ،وتناول املبحث الثاني العالقة بين الداللة واملعرفة  ،واملبحث الثالث
تحدث عن أمثلة من قراءة أهل البيت (عليهم السالم) وبيانها ملنظومة الداللة ،واملبحث
الرابع تحدث عن بيان امليزان في القرآن ،وفي هذا املبحث تتأكد ضرورة التركيز على الركن
املعطل من أركان الداللة أال وهو الدليل (اللسان الناطق).

 .1النجم.28 :
 .2ينظر تفسير العياش ي/185/1 :ح.2
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املبحث األول :الداللة لغة واصطالحا
اعتاد الدارسون عند دراسة املعنى اللغوي إلى التوجه إلى املعجمات للنظر في معاني
الكلمة واشتقاقاتها ،وجريا على هذه الطريقة األكاديمية سعينا للبحث في املعجم عن
ً
معنى الداللة (لغويا) غير أن ذلك ال يمنع البحث من تسجيل ملحظ لعله فات من درج
ً
على هذه الطريقة أن املعجمات ال تضم بين دفتيها غير املعاني العرفية ،وهي غالبا ما تكون
معاني لحقبة تاريخية مضت ،واللغة حالها حال كل األشياء املتحركة خاضعة لقانون
ُ
التطور ،فمن املعاني املعجمية ما يكون لفظه قد أطلق على جهة من جهات املعنى اللغوي
وليس على جهات املعنى اللغوي كلها فتأخذ تلك الجهة صفة العموم وكأنها تمثل جهات
ً
املعنى كلها ،ولذلك بعد ذكر املعاني املعجمية يجد الباحث نفسه مضطرا النتزاع املفهوم
ً
اللغوي للمفردة من كل تلك املعاني املعجمية التي استقراها استقر ًاء ناقصا.
َّ
َ ُ ُّ َ ًّ َ ً
وداللة
فالداللة – لغة – بحسب ما ورد في لسان العرب (َ :دله على الش يء يدله دال
ََْ
ْ
ْ
فان َد َّلَّ :
ودللته فان َد َّل) ( ،)1فالداللة هنا بحسب هذا املعنى تعني التسديد،
سدده ِّإليه،
واستدالله بقول الشاعر ( )على هذا املعنى يكشف عن أن الداللة مقترنة بالحكمة ،وما
يخالف الحكمة ال يكون داللة ،ولذلك األحمق الذي يفتقد إلى الحكمة ال يندل.
ُّ
َّ
ُ ْ ََ
والدليلَّ :
َّ
َّ
الد ُّ
ال .وقد َدله على الطريق َي ُدله
وقال ابن منظور( :والد ِّليل :ما يستد ُّل بهِّ .
َ
َ
َ
ُّ
بالط ْرق ذو َدالالت َّ
َداللة وداللة ُ
والد ِّليل
ودلولة ،والفتح أعلى؛ وأنشد أبو عبيدِّ :إ ِّني ْام ُر ٌء
ِّ
َ ُ ُّ
والد ِّليلي :الذي يدلك؛ قال:
ِّ
َ
َ
َ ُّ َ
َ
بسيف األ ْب ُحر
مة،
كاظ ٍ
ِّ
دائب من أهل ِّ
شدوا امل ِّط َّي على د ِّل ٍيل ٍ
قال بعضهم :معناه بدليل ،)2( ).وهنا يتبين للباحث أن الدليل من لوازم الداللة،
ً
واستنادا إلى هذا الفهم تكون أركان الداللة بحسب املعنى اللغوي ثالثة؛ دال – دليل –
مدلول ،وليس كما شاع (دال ومدلول).

 .1معجم لسان العرب البن منظور 264/13 :مادة (دلل).
ُ ٌ
ُ
امرؤ ع ُثولُّ.
وكيف يندل
أحمق ال تندل
( )مالك يا
ِّ
 .2معجم لسان العرب البن منظور 264/13 :مادة (دلل).
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وذكر كذلك بيان ابن جني لقول الشاعر الذي أبرز أهمية وجود الدليل في الداللة:
َ
َ َ
(قال ابن جني :ويكون على حذف املضاف أي ش ُّدوا امل ِّط َّي على َداللة َدليل فحذف
املضاف وقوي َح ْذ ُفه هنا َألن لفظ الدليل َي ُد ُّل على َّ
الداللة ،وهو كقولك ِّس ْر على اسم
ِّ
ْ َ
ُّ
ٌ
هللا ،وعلى هذه حال من الضمير في ِّسر وشدوا وليست موصولة لهذين الفعلين لكنها
َ
َ
َّ
املطي ُم ْع َت ِّم ِّدين على َدليل دائب ،ففي الظرف
متعلقة بفعل محذوف كأنه قال :ش ُّدوا
ليل لتعلقه باملحذوف الذي هو ُم ْع َتمدين ،والجمع َأد َّلة َوأد َّالء ،واالسم الداللة َّ
َد ٌ
والداللة،
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ُّ ُ
ْ
()1
الد ِّليلى فإنما يراد به كثرة ِّعل ُمه
والد ِّليلى) وقال سيبويه( :وأما ِّ
بالكسر والفتح ،والدلولة ِّ
ُ
بالداللة ُورسوخه فيها) (.)2
وذكر ابن منظور( :وفي حديث علي ،رض ي هللا عنه ،في صفة الصحابة ،رض ي هللا عنهم:
َ
َ َّ
َ ُّ َ
في ُدلون عليه الناس ،يعني
ويخرجون من عنده أدلة؛ هو جمع َد ِّليل أي بما قد علموا
َ
َ َّ
َُ
يخرجون من عنده فق َهاء فجعلهم أنفسهم أدلة مبالغة) ( )3وفي هذا الحديث داللة
واضحة على ضرورة وجود الدليل حتى تتحقق املعرفة.
َ
َ َ
ََْ
ََْ
ً
ودلل ُت به أ ُد ُّل َداللة ،وأ ْدللت بالطريق ِّإ ْدالال.
(ودللت بهذا الطريق :عرفته،
وقال أيضا:
َ َْ
َّ َّ
َ
ً ()4
َّ
َ
والد ِّليلة :امل َح َّجة البيضاء ،وهي الدلى .وقوله تعالى "ثم جعلنا الشمس عليه د ِّليال" قيل:
ً
ً
َ
معناه ت ْن ُقصه قليال قليال) ( ،)5يتوضح من هذه املعاني الواردة للداللة أنها؛ منظومة
تعريفية تثمر متلقين عارفين سائرين على محجة بيضاء واضحة وبينة شديدة البيان،
وتصور أن الداللة هي؛ (دال ومدلول) ال يحقق هذا الغرض من الداللة ،بل ربما أدخلها
في ساحة التجاذب واالختالف ،ولذلك كان تركيز الحديث الوارد عن أمير املؤمنين علي
(عليه السالم) على الدليل ،ألنه مركز الداللة الذي به يتبين املدلول الخفي ،وبه كذلك
يعرف منطوق الدال الظاهر ،فالدليل هو العالم باملعنى ،والعارف باللفظ املترشح منه،
وإغفال وجود الدليل الناطق في معادلة الداللة يجعل فيها منطقة فراغ بين الدال
واملدلول تسمح لتسلل اآلراء والتوجيهات والتقويالت ،كما حصل ويحصل في واقع القراءة
ً
عموما ،فلما لم تؤخذ القراءة من الدليل املشخص لها ،الذي أحدث التغافل عنه منطقة
 .1معجم لسان العرب البن منظور265 –264/13 :؛ وينظر الخصائص البن جني .314/2:
 .2كتاب سيبويه.41/4 :
 .3لسان العرب.265/13 :
 .4الفرقان. 45 :
 .5لسان العرب 265/13:؛ وينظر أساس البالغة.226 :
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فراغ كان البد من إمالئها وإشغالها ،وتم إشغالها بمن هو في موقع املتلقي وليس الدليل
ً
الناطق ،على الرغم من أن بعض العلماء يقول( :تؤخذ اللغة اعتيادا كالصبي العربي
ُّ ً
تلقنا من ُم ِّلقن.
مر األوقات .وتؤخذ
يسمع أبويه وغيرهما ،فهو يأخذ اللغة عنهم على ِّ
ً
()1
َّ
ُ
الثقات ذوي الصدق واألمانة ،ويتقى املظنون ، ).وهذه
وتؤخذ سماعا من الرواة ِّ
الصفات في الذين تؤخذ منهم اللغة ،بل ويسمع منهم ويؤخذ عنهم تنطبق على النبي (صلى
هللا عليه وآله) واألئمة من آله (عليهم السالم) وال تنطبق على سواهم إال من أخذ عنهم،
بدليل قول ابن فارس( :ويتقى املظنون) ،وكل ما عند الناس هو مظنون ،وال أحد يتكلم
بالبينة غير محمد وآله(صلى هللا عليه وآله) ،أو من أخذ عنهم.
ولذا ينبغي االلتفات إلى أن املعنى اللغوي هو معنى مفهومي يجب أن يتضمن مصاديقه
جميعها ،وال يتخلف عنه مصداق من املصاديق املتعلقة به ،وبما يتعلق بالداللة فهي
بحسب املفهوم اللغوي؛ تعني :اإلرشاد بش يء ظاهر معلوم على ش يء مطلوب خفي بواسطة
مرشد أو موجه ،أو بتعبير آخر هي :ترجمة ظاهر رمزي (الدال) بمطلوب خفي وهو املعنى
(املدلول) ،بواسطة مترجم (الدليل) اطلع على الخفي فعرف رمزه الظاهر  ،وبحسب هذا
املفهوم يتبين لنا أن الداللة ليست – كما هو شائع بين الدارسين – عالقة بين دال
ومدلول ،بل هي منظومة يشكل الدال واملدلول ركنين من أركانها الثالثة ،فهذه املنظومة
تستند إلى ثالثة أركان كثيرا ما غيب فيها الركن الثالث وبقيت تعاني التعطيل بتغييب ذلك
الركن وهو الركن املوصل والرابط بين الدال واملدلول ،وهو ركن الدليل أو الترجمان أو
ً
املرشد أو املوجه ،وببيان أركان الداللة يتوضح لدينا جليا السبب الذي دفع القائلين
بالداللة االعتباطية إلى هذا االتجاه ،فهم توهموا أن الداللة عالقة ،وهي منهج له أركان
يعرف بها ،وتوهموا أنها تربط بين دال ومدلول ،وهذا الدال يرمز إلى املدلول مباشرة من
دون وجود واسطة بينهما ،وعندما نظروا إلى الدال وعالقته باملدلول لم يثبت لديهم أن
هناك عالقة قسرية وال طبيعية ،ألن ذلك سيبقي النظام اللغوي في حالة الجمود ولكن
القول بالعالقة االعتباطية يعطي للغة املرونة الالزمة خالل التغير الذي يطرأ على البنية
اللغوية من جراء األحداث الناجمة عن االستعمال اللغوي وعن تطور بعض املدلوالت (.)2

 .1الصاحبي البن فارس.64 :
 .2ينظر علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربي131 :؛ وعلم اللغة العام.132 :
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وهذا الفهم – أو لو شئنا الدقة – التصور ملنظومة الداللة جعل التواصل بهذه األداة
املعرفية املهمة يدور في حلقة مفرغة دفعت عموم الدارسين إلى نقل اللغة من حقلها
الفكري املعرفي إلى الحقل املادي التجريبي ،وراح بعض الدارسين يخضعون مادة اللغة
(األصوات) إلى املوازين الفيزياوية ليتعرفوا على قيمها الحركية ومقدار الذبذبة وما إلى ذلك
من متعلقات دراسة الصوت فيزياويا ،وهذا النوع من الدراسة ال مشكلة فيه ،ولكن
املشكلة هو أن يختزل الدرس اللغوي بهذه الزاوية املادية البحتة ،وهذه الزاوية املادية هي
التي دفعت – أو لعلها – بعض الباحثين في علم اللغة إلى تصور أن املعنى الحقيقي للفظ
يحدده املعنى الحركي لكل صوت (حرف) مكون لذلك اللفظ ،وشرع في طرح فكرته تلك
تحت مبحث عنون له بـ (معاني الحروف؛ الحركة الفيزيائية لألصوات) (.)1
لذا يحاول البحث تقديم فهم – لعله ٌ
نافع – إلى موضوع الداللة ومعناها اللغوي ،فهو
وإن استأنس جريا على عادة الباحثين باملعاني املعجمية التي تتحدث عن اشتقاقات
ً
ً
مفردة (داللة) إال أنه ال ينتزع – كما درج الباحثون – منها مفهوما يزعمه لغويا من تلك
املعاني االشتقاقية ،فكل معنى هو خاص بصورته التي عرف بها وال عالقة بينه وبين صورة
أخرى إال باحتفاظه بمادة اللفظ (األحرف أو األصوات).
إن الداللة – مفهوما – هي منظومة ترجمة إرشادية تتكون من ثالثة أركان هي :الدال
(وهو الش يء الظاهر) ،والدليل (وهو الش يء املترجم املوجه لهذا الظاهر أو الطريق الذي
يسلكه الش يء الظاهر للوصول إلى الغاية) ،املدلول (وهو الغاية التي يريد الظاهر بيانها
للمتلقي ،وهي ما يصطلح عليها املعنى) ،وهذا املفهوم الذي يقدمه البحث سيجعلنا حيال
موازنة بين املعنى االصطالحي للداللة وهو املنتزع من االشتقاقات العرفية ملفردة الداللة
وبين هذا املفهوم الجديد املقترح ،الذي من خالله تكون الداللة ليست عالقة تربط بين
طرفين بل تكون منظومة مبينة لحقيقة الطرفين وطبيعة العالقة بينهما من خالل ركن
ثالث يربط بينهما ،ال الداللة هي الرابط.
ً
أما الداللة اصطالحا فيكاد أهل اللغة يكونون متأخرين عن تعريف املناطقة لها ،بل
لعل اللغويين استندوا إلى تعريف املناطقة للداللة ،فأهل املنطق يعرفون الداللة على أنها:
(هي كون الش يء بحالة يلزم من العلم به العلم بش يء آخر ،والش يء األول هو الدال والثاني
 .1ينظر اللغة املوحدة ،عالم سبيط النيلي .195/1 :
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املدلول) ( ،)1وهذ التعريف يكشف عن أن املناطقة نظروا للداللة نظرة غفلت عن الحد
الوسطي ،فهناك وسط بين الش يء الظاهر ،والش يء الخفي ،ولكي تعبر من الظاهر إلى
الخفي تحتاج إلى ر ِّاء رأى املخفي وعرف أن هذا املخفي ظهر بهذا الش يء ،والداللة هي
عالقة فهم وليس علم كما يقول املناطقة ،وهناك فرق كبير بين الفهم والعلم ،فالفهم هو
ً
تدرج في اإلدراك ،بينما العلم هو اإلدراك الكلي أي اإلحاطة ،فاللغة تنقل علما وال تنتجه،
ً
ً
وتنتج فهما وال تنقله ،فمدار الداللة هو الفهم وليس العلم ،ولو كانت الداللة تنتج علما ملا
اختلف الناس فيها والجتمعوا على أمر واحد ولم يتفرقوا ،أما مع وقوع التفرق واالختالف
ً
فهو دال داللة قطعية أن الداللة تنتج فهما وفيه يقع التفاوت.
بينما نجد الراغب األصفهاني (ت502هـ) في بيانه للداللة يرى َّأنها( :ما يتوصل به إلى
معرفة الش يء ،كداللة األلفاظ على املعنى ،وداللة اإلشارات والرموز والكتابة ،والعقود في
الحساب ،وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله داللة ،أو لم يكن بقصد كمن يرى حركة
َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َّ َ َّ ُ ْ َ ْ
ض﴾( ،)3( ))2ومن يتدبر
إنسان فيعلم أنه حي ،قال تعالى ﴿ما دلهم على مو ِّت ِّه ِّإال دابة األر ِّ
اآلية الكريمة التي ذكرها الراغب األصفهاني سيجد فيها أركان الداللة واضحة وهي؛ الدال
وهو سليمان (عليهم السالم) ،واملدلول وهو املوت ،والدليل وهو دابة األرض ،فلوال الدليل
لم يعرفوا املدلول من خالل الدال ،وهذا األمر منطبق تمام على اللغة ،إذ ال يستطيع
أحد القول َّإنه يتوصل إلى املعنى من اللفظ ،بل البد من وجود دليل يقطع بداللة اللفظ
على معنى ما دون غيره.
أما الغزالي فعندما يذكر مراتب الدالالت في الوجود فنجده يقول( :اعلم أن املراتب
ً
فيما نقصده :أربعة ،واللفظ في الرتبة الثالثة :فإن للش يء وجودا في األعيان ،ثم في
األذهان ،ثم في األلفاظ ،ثم في الكتابة .فالكتابة دالة على اللفظ ،واللفظ دال على املعنى
ً
الذي في النفس ،والذي في النفس هو مثال املوجود في األعيان) ( ،)4واستنادا إلى ما يقوله
الغزالي تكون الكتابة صورة اللفظ ،واللفظ صورة ما في األذهان ،وما في األذهان هو
صورة ما في األعيان ،وعلى ذلك يكون ال عالقة مباشرة بين اللفظ واألعيان ،فإلى ماذا
استند القائلون :إن العالقة بين الدال (اللفظ) ،واملدلول (الش يء العين) عالقة اعتباطية
 .1التعريفات؛ الجرجاني91 :؛ وينظر كشاف اصطالحات الفنون؛ التهانوي787/1 :؛ واملنطق للشيخ محمد رضا املظفر.35 :
 .2سبأ.14 :
 .3املفردات في غريب القرآن للراغب األصفهاني.178 :
 .4معيار العلم للغزالي.75 :
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بمعنى أنه ال يوجد رابط منطقي أو سبب منطقي يربط بين اللفظ والش يء الذي يطلق
عليه؟؟!! فانعدام الرابط بين اللفظ والعين أمر منطقي فكالهما أجنبي عن صاحبه ،بل
الرابط هو بين اللفظ والصورة املرتسمة في األذهان ،وهذه الصورة الذهنية إما أن تكون
صورة حقيقية أو صورة اعتبارية وهمية ،وامليزان املميز للصورتين هو لسان الناطق،
فالناطق يعلم أن هذه صورة ذهنية وهمية ،أو صورة ذهنية حقيقية.
إن الغزالي بهذا التوضيح ملراتب الداللة يكون قد نفى – ولو عن غير قصد – أن يكون
هناك عالقة مباشرة بين الدال (اللفظ) واملدلول (العين) ،وبين أن املدلول هو املعاني،
واملعاني وجودها في النفس يترشح من خالل نافذتين؛ األولى :ذاتية ويتحصل عليها صاحبها
من الوهم فتكون الصورة املعنوية صورة وهمية ظنية ،والثانية :غيرية ويتحصل عليها من
رسل هللا سبحانه املبعوثين لبيان تلك الصورة الحقيقية ،وللعمل على جعل الصورة
الوهمية تتطابق مع الصورة الحقيقية لتكون حاكية لها معرفة بها .والغزالي لم يلتفت في
ً
معوال على الصورة الوهمية ألنه بعد أسطر يقول
تقسيمه إلى الصورة الحقيقية ،بل بقي
(والوجود في األعيان واألذهان ال يختلف بالبالد واألمم ،بخالف األلفاظ والكتابة فإنهما
دالتان بالوضع واالصطالح) ،وهو بهذا القول له التوجه نفسه في تصور اعتباطية الداللة،
ولعل ما أوحى ألصحاب هذا االتجاه باعتباطية الداللة أو عرفيتها هو اعتمادهم للصورة
الذهنية الوهمية ،أو ما يسميه املناطقة بالتصور ،فالتصور معرفة ظنية ،والتصديق
معرفة قطعية يقينية ،والصورة الذهنية الوهمية هي املعنية بالتصور ،والصورة الذهنية
ً
ً
الحقيقية هي املعنية بالتصديق ،ولذلك فالصورة الوهمية تنتج فهما قابال للتغيير
ً
ً
ً
والتبديل والتطور ،بينما الصورة التصديقية تنتج علما ناميا قابال للتطور وغير قابل
للتغيير أو التبدل ،ولذلك فالصورة الذهنية الوهمية تكون متشابهة خاضعة لالحتماالت،
بينما الصورة الذهنية الحقيقية تكون محكمة ال وجود لالحتمال فيها ،ولو تطرق إليها
االحتمال سقطت من كونها محكمة وصارت متشابهة.
إن من يتدبر منظومة اللغة يجدها؛ حقيقة أو مجموعة حقائق صورت هذه الحقائق
بمعان ،وارتسمت هذه املعاني بطرائق متعددة ،ولعل أشهر الطرائق وأبينها في التعبير عن
ٍ
املعنى ورسمه هي الطريقة اللسانية أو اللفظية ،وتأتي بعدها الطريقة الكتابية ،وتأتي
بعدها طريقة اإلشارة ،وبعدها طريقة اإليماء ،وأخيرا طريقة اإليحاء التي هي بحقيقتها
اإلشارة الخفية ،ولذا ما قاله الشيخ الغزالي من كون الكتابة صورة اللفظ فيه نظر كبير،
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فالكتابة صورة من صور املعنى املتعددة ،فاملعاني تتجلى – أي تظهر – بصور متعددة هي
تلك التي ذكرتها آنفا ،بل يمكننا أن نضيف إلى هذه الطرائق الخمسة املعبرة عن املعنى
طريقة سادسة ولعلها أهم الطرائق وأثبتها وهي طريقة العمل ،فالعمل طريقة من طرائق
التعبير عن املعنى ،وهذه الطريقة نراها قليلة الوجود والحضور ألن تفعيلها في الواقع من
ْ َ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ً َ َ ٌ ْ َ َ َّ
الش ُك ُ
ور﴾ ،فالشكر
الناس قليل ،قال تعالى ...﴿ :اعملوا آل داوود شكرا وق ِّليل ِّمن ِّعب ِّادي
ً
معنى وأفضل تعبير عنه هو التعبير العملي ،على الرغم من أنه يمكن التعبير عنه لفظيا
ً
ً
ً
ً
وإيحاء ،ولكن هللا سبحانه بين بوضوح أن الشكر الحقيقي هو الذي
وإيماء
وكتابيا وإشاريا
ً
يتم التعبير عنه بالعمل ،ووصف العاملين شكرا بالقليل ،على الرغم من أننا نرى
ً
ً
ً
الشاكرين لفظا وكتابة كثيرا ،وال ينطبق عليهم وصف القلة.
ولعل الفهم الذي قدمه الشيخ الغزالي للداللة اللغوية يستند إلى ظنه أن اللغة
منظومة ال يتعدى وجودها عالم امللك – العالم املادي – وهذا تصور عموم املناطقة
وعموم القائلين باعتباطية الداللة ،فهم يتصورون أن اللغة منظومة دنيوية ،واختالفها في
هذا الواقع هو دليل على اعتباطيتها ،ومنشئها االصطالحي العرفي ،ولو تدبر أولئك القائلون
بهذا القول إلى مسألة بعث األنبياء واملرسلين واألوصياء (عليهم السالم) إلى أهل األرض
لتبين لهم أن هذا البعث سببه تعليم الناس وتعريفهم بمعاني األشياء وحقائقها التي ال
يمكن لهم إدراكها بالنظر في عالم املادة ،ولذا فقصر النظر على هذا العالم هو من جعل
ً
ً
الداللة اللغوية تدور في دائرة مفرغة ،وال تحقق تقدما حقيقيا باتجاه فهم املعنى ومن ثم
العمل واالجتهاد إلدراك حقائق األشياء ،فاهلل سبحانه بين العلة من وجود الخلق إذ قال
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ َّ
نس ِّإال ِّل َي ْع ُب ُدو ِّن﴾( ،)1ذكر السلمي (ت 412هـ) في تفسيره عن:
اإل
تعالى﴿ :وما خلقت ال ِّجن و ِّ
(محمد بن حامد :إال ليعرفون ثم ليعبدون على بساط املعرفة ليتبرؤوا من الرياء
والسمعة) ( .)2وكذلك روى (القشيري عن رويم وقد سئل عن أول فرض افترضه هللا عز
وجل على خلقه ما هو ؟ فقال :املعرفة ،لقوله جل ذكره (وما خلقت الجن واإلنس إال
ليعبدون) قال ابن عباس :إال ليعرفون .قلت :وذلك ال يتم إال بمعرفة علم التوحيد) (.)3

 .1الذاريات.56 :
 .2حقائق التفسير ألبي عبد الرحمن السلمي278/2 :؛ ينظر معالم التنزيل للبغوي380/7 :؛ الكشف والبيان للثعلبي.120/9 :
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املبحث الثاني :الداللة واملعرفة
إن العلة من وجود الخلق هي ملعرفته سبحانه ،وملعرفته سبحانه جعل منظومة داللية
ثابتة ال تتغير وال تتبدلُ :م ْر ِّس ٌل ورسول ورسالة ،والرسالة هي الكلمة املعبرة عن معرفة
الرسول باملرسل في أي زمن ،ولذلك نرى الرسول يترجم الرسالة بكل وجوهها التي يحتملها
ً
ً
ً
هذا العالم ،فيترجمها عمال ،ويترجمها لسانا (لفظا) ،ويترجمها كتابة ،ويترجمها إشارة،
ً
ويترجمها ً
إيماء ،ويترجمها وحيا ،وذلك بفتح باب امللكوت لترى الناس رؤى ملكوتية تعرفها
َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ
ً ُ َ
ين ك َف ُروا ل ْس َت ُم ْر َسال ق ْل ك َفى
بحقيقة الرسول وبمؤدى رسالته ،قال تعالى﴿ :ويقول ال ِّذ
َ ً َْ َََْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ
اب﴾( ،)1وهذه اآلية واضحة في كون الرسول
ِّبالل ِّه ش ِّهيدا بي ِّني وبينكم ومن ِّعنده ِّعلم ال ِّكت ِّ
ً
ً
مترجما لرسالته وحيا ،وإال كيف سيجيب هللا سبحانه عن سؤال من يسأله عن
الرسول؟؟!
وبما أننا في صدد البحث في القراءة والتركيز عليها بوصفها موضوع البحث ،لذا سنترك
الكالم عن طرائق التعبير اللغوي األخرى ،ولعل ما ذكره البحث فيما يخص طرائق التعبير
ً
اللغوي يعد نافعا ،وربما يحث الباحثين ويرشدهم إلى بيان أن هذه الطرائق ليست
مترشحة من بعضها – كما عبر عن بعضها الشيخ الغزالي ( – )2بل هي مترشحة من مصدر
واحد وهو املعنى ،فكلها تعبر عن املعنى على حد سواء وال أفضلية ألي واحد منها على اآلخر
إال بكثرة املستعملين لطريقة ما دون أخرى ،والقراءة هي طريقة لسانية لفظية مترشحة
من املعنى ،وهذه الطريقة ال تؤدي هدفها من دون تدبر ،بمعنى أن يتبع القول عمل به
يترجمه ويثبته ،ولذلك ورد عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أنه قال( :أال ال خير في
عبادة ليس فيها تفقه ،وال علم ليس فيه تفهم ،وال قراءة ليس فيها تدبر) ( ،)3فالتدبر
معناه أن يأتي بعد القول عمل دال على أن القراءة قد حققت الغرض منها ،أما قراءة ال
َ َ ُّ َ َّ َ َ
ين آ َم ُنوا ِّل َم
يعقبها عمل يترجم املقروء فهي قراءة عبثية ممقوتة ،قال تعالى﴿ :يا أيها ال ِّذ
َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ً َ َّ َ َ ُ
َ َ ُ َ
ند الل ِّه أن ت ُقولوا َما ال ت ْف َعلون﴾(.)4
تقولون ما ال تفعلون * كبر مقتا ِّع
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إذن حتى يكون في القراءة خير البد أن تترجم إلى فعل ،وإذا لم تترجم إلى فعل فهي
قراءة أو قول ممقوت عند هللا سبحانه ،ولذلك نجد أن قراءة أهل البيت (عليهم السالم)
ْ
تترجم هذه اآلية ترجمة عملية ،إذ يركز أهل البيت (عليهم السالم) في قراءتهم على بيان ما
ً
يقال لتكون ترجمته إلى فعل متيسرة ملن يسمع القول ويتبع ،ولنضرب لذلك مثاال من
ُ ْ
َ
َُ ُ
اث َّ
الن ُ
اس
قراءة اإلمام علي (عليه السالم) لقوله تعالى﴿ :ث َّم َيأ ِّتي ِّمن َب ْع ِّد ذ ِّل َك َع ٌام ِّف ِّيه يغ
َوفيه َي ْعص ُر َ
ون﴾( ،)1حيث قرأ اإلمام (عليه السالم) ُ(ي ْع َ
صرون)( ،قال أبو عبد هللا (عليه
ِّ ِّ ِّ
ُ َّ َ ْ
َْ َ
َُ ُ
َ
َ
ٌ
السالم) :قرأ رجل على أمير املؤمنين (عليه السالم)" :ثم يأ ِّتي ِّمن بع ِّد ذ ِّلك عام ِّف ِّيه يغاث
اس َوفيه َي ْعص ُر َ
َّ
ون" على البناء للفاعل ،فقال :ويحك ،أي ش يء َي ْع ِّصرونَ ،ي ْع ِّصرون
الن ُ ِّ ِّ ِّ
الخمر؟! قال الرجل :يا أمير املؤمنين ،كيف أقرأها؟ فقال :إنما نزلت "وفيه ُي ْع َ
صرون" أي
َ َ َْ َ َ ُْ
ات َماء
ُيمطرون بعد سني املجاعة ،والدليل على ذلك قوله﴿ :وأنزلنا ِّمن امل ْع ِّص َر ِّ
َ ً
ث َّجاجا﴾( ،)3( ))2فاإلمام (عليه السالم) بين أن القراءة املتداولة بين الناس ال تؤدي معناها
الصحيح ،ولذلك قرأ القراءة الصحيحة النافعة واستدل عليها بما في كتاب هللا سبحانه،
بل إن قراءة اإلمام (عليه السالم) كشفت عن تغير الحال املاحل الذي كان فيه الناس،
ً
ً ً
والذي بتغيره تبين لهم كون يوسف (عليه السالم) مبعوثا إلهيا مباركا ،فهل هناك تناسب
بين معنى القراءة املتداولة وانقالب حال الناس من العسر إلى اليسر؟؟!! الجواب :ال ،ذاك
أن القراءة املتداولة تدل على عصر الخمر كما بين اإلمام (عليه السالم) ،وعصر الخمر ال
يتناسب والبركة النازلة من السماء ،كون عصر الخمر هو فعل معصية ممقوت ومذموم
بكل الشرائع اإللهية.
وروي( :عن داوود بن فرقد قال :سمعت أبي عبد هللا (عليه السالم) يقرأ ما ال أحص ي:
ملك يوم الدين ( .)5( ))4يعني أن هذه القراءة (ملك) كان يقرؤها اإلمام الصادق (عليه
السالم) أكثر بكثير مما يقرأ (مالك) ،ولو تدبرنا أي القراءتين أرجح لرجحت عندنا قراءة
(ملك) ألن هذه اللفظة مقيدة بـ (يوم الدين) ،أما لفظ (املالك) ملكه غير مقيد ،بدليل
قول هللا تعالى( :مالك امللك) ،ويوم الدين جزء من ملك هللا ،وعلى الرغم من املسيرة
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الطويلة التي عاشتها البشرية إال أن الخالفة اإللهية لم تقم على األرض إال فترات زمنية
قليلة ،ولكن عندما يأتي يوم الدين أي يوم الدينونة سيكون ملك هللا سبحانه ،ال ملك
الطواغيت ،والذي يمثل هللا سبحانه في ملكه هو خليفته ،فقد ورد في اإلنجيل ما نصه:
َ ْ َ َ َ َّ ُّ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ ْ ُ َ
ُّ ُ
وب") ( ،)1ولعل ما ذكره ابن
("ق ِّد انتصب الرب ِّللمخاصم ِّة ،وهو قا ِّئم ِّلدينون ِّة الشع ِّ
خالويه في ذكر حجة من قرأ (ملك) قائال ( :إن امللك أخص من املالك وأمدح؛ ألنه قد
يكون املالك غير ملك ،وال يكون امللك إال مالكا) ( ،)2قد ال يكون للموضوع عالقة باملدح
ً
قدر ما هو بيان أمر كائن فاملالك ربما ال يكون ملكا عندما ينازعه غيره في ملكه ،ولكنه
ً
ً
عندما يكون ملكا فهنا يكون مالكا ال منازع له في ملكه ،ويوم الدين ال ينازع في امللك أحد،
ألنه سيكون عند صاحبه الشرعي ،ويذكر ابن مجاهد أن من قرأ (مالك) حجته أنها أمدح
من (ملك) ألنه يجمع االسم والفعل ،ومن قرأ (ملك) حجته قوله تعالى" :ملك الناس" (،)3
وقوله تعالى" :امللك القدوس" ( ،)5( ،)4ومن خالل النظر في الحجتين ،حجة من استند إلى
القرآن أقوى وأرجح ،فالنص أقوى من الرأي.
وورد( :عن عبد العظيم بن عبد هللا الحسني ،عن محمد بن الفضيل ،عن أبي حمزة،
عن أبي جعفر (عليه السالم) ،قال :نزل جبرئيل (عليه السالم) بهذه اآلية هكذا "إ َّن َّالذ َ
ين
ِّ
ِّ
ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َْ َُ ْ َ ً
َ ْ ََ ْ
َ ُ
يقا * إ َّال َطر َ
يق َج َه َّنمَ
ك َف ُروا َوظل ُموا آل محمد حقهم ل ْم َيك ِّن الله ِّليغ ِّفر لهم وال ِّليه ِّديهم ط ِّر
ِّ
ِّ
َ
ً
َ َ ُّ َ َّ ُ َ ْ َ ُ
َ َ ََ ً َ َ َ َ
َ
اءك ُم َّ
الر ُسو ُل
ان ذ ِّل َك َعلى الل ِّه َي ِّسيرا" ( ،)6ثم قال" :يا أيها الناس قد ج
خ ِّال ِّدين ِّفيها أبدا وك
ْ
َْ ْ
َّ
َ
َ ْ َ ً َّ ُ
ُ
ِّبال َح ِّق ِّمن َّرِّبك ْم في والية علي ف ِّآم ُنوا خ ْيرا لك ْم َوِّإن تك ُف ُروا بوالية علي ف ِّإ َّن ِّلل ِّه َما ِّفي
َّ َ َ َ َ
ً
ً
األ ْ ض َو َك َ
ان الل ُه َع ِّليما َح ِّكيما" (.)8( ))7
ر
السماو ِّ
ات و ِّ
َ
وبالع ْو ِّد إلى ما قاله الشيخ الغزالي عن اختالف الناس في اللغة باللفظ والكتابةُ ،يلحظ
أنه يرى أنهما فعالن اصطالحيان أي من وضع الناس (أصال) وهنا يبرز لنا سؤال مفاده:
ً
هل هناك إمكان بوضع لغة استنادا للصورة الوهمية ؟ الجواب نعم ،والسبب واضح،
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لكون الصورة الذهنية الوهمية هي فرع على الصورة الذهنية الحقيقية ،واألولى الفرعية
تنتج من تخيل صورة ذهنية على غرار الصورة الحقيقية ولكنها ليست هي ،أي إذا جاز
ً
التعبير أن نسميها صورة تقليدية بديلة عن الصورة الحقيقية وليس امتدادا لها.
أما الصورة الثانية األصلية فهي انعكاس للنظر في ملكوت األشياء أو في عالم املعاني،
ونافذة النظر إلى عالم املعاني أو الطريق املوصل إلى عالم املعاني هم خلفاء هللا وحججه
ْ
في كل زمان ،ولو تدبرنا اآلية الكريمة اآلتية لتبين لنا معنى هذا القول ،قال تعالىَ ﴿ :وِّإذ
ُُ ْ
ُْ
ْ َ َْ َ َ ُ ُ ْ َْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ً
ً ُ ُ ْ َّ ٌ
دا َو ْاد ُخ ُل ْوا ْال َب َ
اب ُس َّجدا َوقولوا ِّحطة
قل َنا ْادخلوا َه ِّذ ِّه القرية فكلوا ِّمنها حيث ِّشئتم رغ
َ َ ََ ْ
َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ ْ َ ً َ َّ
َ
َّ ْ َ ُ َ َ ُ
ُْ
يل ل ُه ْم فأ َنزل َنا
ين ظل ُموا ق ْوال غ ْي َر ال ِّذي ِّق
نغ ِّف ْر لك ْم خط َاياك ْم َو َسن ِّز ُيد امل ْح ِّس ِّنين * فبدل ال ِّذ
َ ُ ْ
َ
َع َلى َّالذ َ
ين َظ َل ُم ْوا ر ْج ًزا م َن َّ
الس َماء ِّب َما كانوا َي ْف ُس ُقون﴾( ،)1وهذه اآلية تبين بوضوح أن
ِّ
ِّ
ِّ
ً
إمكان تبديل القول ممكن بل حصل فعال ،ولكن بحصوله تحول املبدلين للقول من
ساحة الصورة الحقيقية إلى ساحة الصورة الوهمية ،ولذلك كان وصف القرآن لفعلهم
بأنه (فسق) أي خروج عن األصل.
وكذلك يؤكد هذا املعنى قول القائلين من قريش أن معلم الرسول (صلى هللا عليه
ََ َ َ َ
ُ َ
وآله) هو من البشر فرد هللا سبحانه قولهم ،قال تعالىَ ﴿ :ولق ْد ن ْعل ُم أ َّن ُه ْم َي ُقولون ِّإ َّن َما
َ
ُي َعل ُم ُه َب َش ٌر ل َس ُ
ان َّالذي ُي ْلح ُدو َن إ َل ْيه َأ ْع َجم ٌّي َو َه َذا ل َس ٌ
ان َع َرِّب ٌّي ُّم ِّب ٌين﴾( .)2قال أبو عبيدة:
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
()3
َ
عدلون إليه ،ويقال ألحد فالن أي جار)  ،وقال في معنى يلحدون( :يجورون وال
(أي ي ِّ
يستقيمون ومنه سمي اللحد ألنه في ناحية القبر) ( )4فاللحد هو عدول بامللحود من األصل
إلى الفرع ،فاألصل في التعليم هو من هللا سبحانه ،ومن يزعم أن العلم والتعليم من غيره
فقد مال عن األصل وعدل عنه إلى غيره ،ولذلك سمي ذلك الفعل إلحادا ألنه شابه
الفعل عند حفر اللحد وهو موضع امليت في القبر  ،ألنه بهذا املوضع تم إمالة الحفر من
وسط القبر إلى جانبه األيمن ،وكذلك امللحد فهو يعدل من ساحة النظر إلى الحقيقة
ً
ً
األصل ،إلى ساحة النظر إلى الفرع الظاهر منها ،ويركز نظره في الفرع منكرا أو جاحدا
لألصل الذي أوجده.

 .1البقرة.59–58 :
 .2النحل.103 :
 .3مجاز القرآن.368/1 :
 .4املصدر نفسه.233/1 :
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فاهلل سبحانه يصف من يستند في قوله إلى الصورة الوهمية أنه (ملحد) واإللحاد هو
امليل والعدول أو الخروج من الحقيقة إلى الوهم ،ذلك ألن الصورة الوهمية ممكنة لكل
إنسان بنفسه ،بينما الصورة الحقيقية تكون متعذرة من دون وجود نافذة إلهية ناقلة لها
ومعرفة بها ،وتلك النافذة هو خليفة هللا وحجته في كل زمان ولسانه الناطق ،وباتباع
ِّ
ل
خليفة هللا في القو والعمل يمكن لإلنسان أن يتعرف على الصورة الحقيقية التي من
خاللها يقوم بتعديل صورته الوهمية وجعلها مثال الصورة الحقيقية ،ومطابقة لها ،ولو
َ َ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َّ َ ْ
ين ُيل ِّح ُدون ِّفي أ ْس َمآ ِّئ ِّه
نظرنا إلى قوله تعالىَ ﴿ :وِّلل ِّه األسماء الحسنى فادعوه ِّبها وذروا ال ِّذ
َ ُ ْ ُ َ
َس ُي ْج َز ْو َن َما كانوا َي ْع َملون﴾( ،)1ماذا يفعل أولئك امللحدون بأسماء هللا؟
ُ
َ َ َ َ َ ُ
ال ق ْد َوق َع َعل ْيكم ِّمن َّرِّبك ْم
إما يقومون بوضع أسماء قبالها كما قال هللا سبحانه﴿ :ق
َ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ
ُْ َ
ُ
َ
ْ ٌ َ َ َ َُ ُ َ
وها أ ُنت ْم َو َآبآؤكم َّما ن َّز َل الل ُه ِّب َها ِّمن سلط ٍان
ض ٌب أت َج ِّادلون ِّني ِّفي أسماء سميتم
ِّرجس وغ
َ ْ
َ َ ْ
َ َُ
ُ
َ
َ ()2
انت ِّظ ُروا ِّإ ِّني معكم ِّمن املنت ِّظ ِّرين﴾  ،أو يقومون بوضع األسماء الحسنى في غير مواضعها
ف
ً
التي وضعها هللا سبحانه فيها ،وجعل ما وضعوه بديال ملا وضعه هللا سبحانه ،فلهذه
األسماء صور حقيقية ،لكل اسم منها صورة حقيقية دالة عليه ومعرفة به ،فيأتي
امللحدون ويضعون هذه األسماء على صور وهمية هم ابتدعوها ،وهذا األمر واضح وجلي
في واقع الناس ،فهم يضعون لحكامهم ولسلطاتهم أسماء مقدسة لم يضعها واضعها
الحق لهم ،بل وضعها لغيرهم ،وبها َّ
عرف غيرهم بوصفهم هم من ينقل الصورة
الحقيقية ،أما أولئك الذين يتسمون بأسماء هللا وهم ليسوا أهلها فهم يظهرون للناس
الصورة الوهمية ويدعون أنها هي الصورة املقاربة للصورة الحقيقية ،وهي البديل النوعي
للصورة الحقيقية ،والحق أنها بعيدة جدا عن الصورة الحقيقية وذلك بسبب كون تلك
الصورة هي من نتاج التصور البشري ،وليست الصورة املنقولة من عالم املعاني
الحقيقي ،ولذلك اصطلحوا عليها بالصورة العرفية أو االصطالحية.
ً
إن الغزالي لم يفصل في هذا األمر تفصيال كالذي بيناه إال أن قوله قد يش ي بذلك،
وكذلك قوله قد يفهم منه رد على من يقول بالداللة الوضعية ،أي َّ
إن اللفظ متى أطلق أو
تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه ( ،)3ذلك أن اللغة أداة للعلم واملعرفة ،وجعل العالقة
 .1األعراف.180:
 .2األعراف.71 :
 .3ينظر علم الداللة العربي؛ د .فايز الداية.9 :
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بين ركنين من أركانها اتفاقية وضعية يسلبها تلك الخاصية ،ويجردها من كونها ناقلة للعلم
واملعرفة ،ذلك أن الداللة الوضعية غاية ما تنقل هو الظن والتصور ليس العلم واليقين،
واملعرفة ال تكون لها قيمة ما لم تكن معرفة يقينية تبني عليها وتتقدم في مراحل التطور
والتكامل ،ولذا البد أن تكون العالقة الداللية بين الدال واملدلول هي عالقة حقيقية كي
تتمكن الداللة من نقل العلم واملعرفة نقال أمينا خاليا من التشكيك واالرتياب.
ولعل مما دفع القائلين باعتباطية العالقة هو ُ
يعود إلى أمرين هما؛ األول :أن هناك من
جعل الدال (اللفظ) مرتبط باملدلول (العين) ( ،)1وهما ال ارتباط مباشر بينهما ،فاملدلول
هو املعنى ،والرابط بين املعنى واللفظ هو اللسان الناطق ،ولذا فالعالقة كائنة بين املعنى
واللفظ املترشح منه عبر اللسان الناطق به ،وليست بين اللفظ والعين الخارجي ،واآلخر :
إنهم قصروا الداللة على الصورة الذهنية الوهمية وهي صورة ذاتية ،ولم يلتفتوا إلى
الصورة الحاكية للحقيقة وهي صورة خارجية ،بل اوغلوا في التوهم عندما جعلوا
الصورة الحاكية للحقيقة هي نتاج تعدد الصورة الوهمية وتزايدها وتكثر أفرادها في
الداللة على عين خارجي ،والواقع يقول :إن تعدد الصورة الذهنية الوهمية وتكاثرها ال
ً
ً
يمكن أبدا أن ينتج قطعا أو معرفة يقينية بأن هذا الش يء هو هو ،مادام االحتمال قائما
على أن إمكان أن ال يكون هو فهذا االحتمال ناقض لتلك القطعية وناقض للمعرفة،
َ
ومثال على ذلك االختالف الواقع في داللة اليد في قوله تعالى﴿ :إ َّن َّالذ َ
ين ُي َب ِّاي ُعون َك ِّإ َّن َما
ِّ
ِّ
ُ َ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ
نك ُث َع َلى َن ْفسه َو َم ْن َأ ْو َفى ب َما َع َاهدَ
يب ِّايعون الله يد الل ِّه فوق أي ِّد ِّيهم فمن نكث ف ِّإنما ي
ِّ
ِّ
ِّ
َ
ً
َّ َ ْ َ ً
َعل ْي ُه الل َه ف َس ُيؤ ِّت ِّيه أ ْجرا َع ِّظيما﴾(.)2
ً
ً
فهناك من نظر إلى اللفظ وبنى عليه اعتقادا؛ أن هلل سبحانه يدين ووجها وعينين ،لم
يحدث له ش يء من ذلك لم يكن ،ولن ينفك عن ش يء منه ( ،)3وهناك من مال إلى تأويل
اليد بوجهين؛ (أحدهما :يد هللا فوق أيديهم عند البيعة؛ ألنهم كانوا يبايعون هللا ببيعتهم
نبيه (ص) ،واآلخر :قوة هللا فوق قوتهم في نصرة رسوله (ص)؛ ألنهم إنما بايعوا رسول هللا
(ص) على نصرته على العدو) ( ،)4ولم يلتفتوا إلى أن سياق اآلية واضح في أن املخاطب هو
محمد (صلى هللا عليه وآله) ،ورسول هللا (صلى هللا عليه وآله) هو خليفة هللا ،وهو صورة
 .1ينظر علم اللغة ،د .أحمد مختار عمر19 :؛ وعلم الداللة ،أصوله ومباحثه.34 :
 .2الفتح.10 :
 .3ينظر شرح العقيدة الواسطية البن تيمية.78/1 :
 .4جامع البيان للطبري255–254/21 :؛ وينظر التفسير الكبير للرازي.87/28 :
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هللا ،والصورة حاكية لألصل ،فيد هللا التي فوق أيديهم هي يد محمد (صلى هللا عليه
وآله) ،ورد عن (هاشم بن أبي عمار قال سمعت أمير املؤمنين (عليه السالم) يقول انا عين
هللا وانا يد هللا وانا جنب هللا وانا باب هللا) ( ،)1ولفظ الجاللة هو في حقيقته وصف ،فهو
وصف للذات املقدسة إذا كان مطلقا ،وإذا أضيف إليه ما يحده أو يجسمه فيكون هذا
الوصف واقع على خليفة هللا ألنه هو ممثل هللا بين العباد ،ولذلك قرن هللا سبحانه
اع الل َه َو َمن َت َو َّلى َف َما َأ ْ َس ْل َن َ
الر ُسو َل َف َق ْد َأ َط َ
طاعته بطاعته فقال جل وعالَّ ﴿ :م ْن ُي ِّطع َّ
اك
ر
ِّ
َ
ً
َعل ْي ِّه ْم َح ِّفيظا﴾( ،)2وهذا البيان يخرج األمة من الوقوع في التجسيم ،ويعفيهم من تكلف
التأويل ،ويبين أن خلفاء هللا يمكن أن يوصفوا بصفات الكمال إذا كانت تلك الصفات
دالة على املحدودية وليس اإلطالق ،ألن ما توصف به الذات البد أن يكون مطلقا ،وال
ً
ً
ً
يكون وصفا مجسما أو محدودا.
ً
واستنادا إلى ما تقدم تكون الداللة عالقة قائمة بين الدال واملدلول عبر واسطة هو
الدليل ،واملدلول في الغالب يكون معنى ترشح منه الدال على لسان الدليل ،فلوال اللسان
الناطق ما ظهر لفظ (دال) وال تبين خفي معنى (مدلول) ،وربما يكون شيئا مشخصا
كاألسماء فهي دوال على مشخصات املعاني وليست على املعاني نفسها ،أما الصفات فهي
دوال على معان بنفسها ،واألفعال دوال على آثار تلك الصفات ،وتحتاج املعاني إلى لسان
أمين يعكسها في واقع الفهم البشري بطريقة تجعل من السامع يتدرج في مراحل املعرفة
إلى الدرجة التي تحقق ما أراده هللا سبحانه ،فقد ورد عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
ٌ
ٌ
واع) ( ،)3والعالم املطاع هو
أنه قال( :ال خير في العيش إال لرجلين :عالم مطاع ،أو مستمع ٍ
اللسان الناطق ،واملستمع الواعي هو املتلقي ،ومهمة املعلم اإللهي (اللسان الناطق) هو
تعريف املستمع ،ألن الغاية من الخلق هي معرفته التي تجعل من عباده صورة له،
والصورة حاكية لألصل معرفة به ،كما ورد في األحاديث الشريفة القدسية منها ،أو
النبوية.

 .1بصائر الدرجات؛ محمد بن الحسن الصفار/94/2 :ح.2
 .2النساء.80 :
 .3الكافي للشيخ الكليني.50/1 :
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مثال ذلك ما ورد عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)َّ :
(إن َ
هللا خلق َ
آدم على
صور ِّت ِّه)( ،)1والصورة هنا ال يفهم منها الشكل املادي بل يفهم منها أن العبد املخلوق
ً
يتخلق بأخالق هللا سبحانه أي يصطبغ بها فيكون حاكيا لها بالعمل واألداء ،ولذلك
َ
ُُ
وصف سبحانه نبيه (صلى هللا عليه وآله) قائالَ ﴿ :وِّإ َّن َك ل َعلى خل ٍق َع ِّظ ٍيم﴾( ،)2ورد عن
َ
ابن مسعود أنه روى عن النبي (صلى هللا عليه وآله) أنه قالَّ :
فأحسن
(أد َبني ِّربي
تأديبي)( ،)3وما ورد في الحديث القدس ي الشريف( :عبدي أطعني أجعلك مثلي أنا حي ال
أموت ،أجعلك حيا ال تموت ،أنا غني ال أفتقر أجعلك غنيا ال تفتقر ،أنا مهما أشأ يكن
أجعلك مهما تشأ يكن) ( ،)4وشبيه بهذه النصوص النص الوارد في الكتاب املقدس (العهد
القديم) في سفر التكوين ،يقول( :وقال هللا :لنصنع اإلنسان على صورتنا كمثالنا،
وليتسلط على سمك البحر وطير السماء والبهائم وكل ما يدب على األرض .فخلق هللا
اإلنسان على صورته.)5( )...
فاهلل سبحانه تجلى بالكلمة ،وعرف نفسه بالكلمة ،وبالكلمة عرفه قسم من عباده ال
كل عباده ،وهؤالء الذين عرفوه بكلمته عرفوه لباقي الخلق الذين لم يعرفوه بكلمته
بالعمل واألداء ،فكان قولهم عملهم وأداءهم فال يتخلف قولهم عن أدائهم بل عينه ،وهذا
َ َ ُّ َ َّ َ َ
َ ُ َ َ َ ُ َ
ين آ َم ُنوا ِّل َم ت ُقولون َما ال ت ْف َعلون *
األمر بينه هللا سبحانه بكتابه؛ قال تعالى﴿ :يا أيها ال ِّذ
َ
َ ُ َ َ ْ ً َ َّ َ َ ُ
ُ
َ
َ َ ُ َ
َ
ُ
َ
َ
ند الل ِّه أن ت ُقولوا َما ال ت ْف َعلون﴾( ،)6وقوله تعالى﴿ :ي ْع َملون له َما يش ُاء ِّمن
كبر مقتا ِّع
ْ
ُ
ً
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
يل منْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ات اع َملوا َ
َّ َ َ َ َ َ َ
اب وقد ٍور َّر ِّاسي ٍ
آل داوود شكرا وق ِّل ٌ ِّ
مح ِّاريب وتما ِّثيل و ِّجف ٍان كالجو ِّ
َ َ َّ
الش ُك ُ
ور﴾( ،)7فهاتان اآليتان تبينان بوضوح تام أن الكالم املرض ي عند هللا سبحانه
ِّعب ِّادي
ً
– بوصفه كالما يعرف به – هو الكالم الذي يترجم إلى عمل ،وال يبقى لقلقة لسان ،وقد
ورد عن اإلمام علي (عليه السالم) قوله( :فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن
 .1الجامع املسند الصحيح؛ البخاري(50/8 :كتاب االستئذان؛ باب رد السالم) ،صحيح مسلم :كتاب البر والصلة/باب النهي
عن ضرب الوجه(/2017/)32ح ،115ينظر بيان تلبيس الجهمية البن تيمية .355/6 :
 .2القلم.4 :
 .3الجامع الصغير للسيوطي/133/1 :ح ،780مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية.375/18 :
 .4مشارق أنوار اليقين ،الحافظ رجب البرس ي ،69 :وينظر شجرة طوبى للشيخ محمد مهدي الحائري ،35/1 :والجواهر السنية:
السنية.361 :
ل
 .5سفر التكوين؛ األصحاح األو .27–26:
 .6الصف.3–2 :
 .7سبأ .13 :
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العلماء ،فإنه رب تنزيل يشبه كالم البشر وهو كالم هللا ،وتأويله ال يشبه كالم البشر ،كما
ً
ليس ش يء من خلقه يشبهه ،كذلك ال يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر ،وال
يشبه ش يء من كالمه كالم البشر ،فكالم هللا تبارك وتعالى صفته وكالم البشر أفعالهم،
فال تشبه كالم هللا بكالم البشر فتهلك وتضل) (.)1
وهذا النص الوارد عن أمير املؤمنين علي (عليه السالم) يبين بوضوح أن البشر ال
ينتجون معرفة إنما هم يستقبلونها ويترجمونها إلى عمل ،فعن (محمد بن حكيم قال :قلت
ألبي عبد هللا (عليه السالم) :املعرفة من صنع من هي؟ قال :من صنع هللا ،ليس للعباد
فيها صنع) ( )2وهذا يعني أن املعرفة هي الصورة الذهنية الحقيقية التي يتوصل إليها
الناس باتباعهم للمترجم الحقيقي لتلك املعرفة والدليل عليها وهو الرسول اإللهي املنصب
َّ
َّ
ََ ْ َ َ َُ
الله ُأ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة ملَن َك َ
ُ
ان َي ْر ُجو الل َه
من هللا سبحانه ،قال تعالى﴿ :لقد كان لك ْم ِّفي َرسو ِّل ِّ
ِّ
ْ
ْ
َ َ َّ َ ً
َوال َي ْو َم اآل ِّخ َر َوذك َر الل َه ك ِّثيرا﴾( ،)3فكون رسول هللا( :صلى هللا عليه وآله) أسوة حسنة أي؛
ً ً
ََ َ
نط ُق َع ِّن
مثاال الهيا يقتدى به
ٍ
متأت من كونه ال ينطق عن الهوى ،قال تعالى﴿ :وما ي ِّ
ْ
ُ
ُ
ال َه َوى﴾( ،)4وقد حكى هللا سبحانه على لسانه (صلى هللا عليه وآله) قوله﴿ :ق ْل ِّإن ك ُنت ْم
ُت ِّح ُّبو َن الل َه َف َّاتب ُعو ِّني ُي ْحب ْب ُك ُم الل ُه َو َي ْغ ِّف ْر َل ُك ْم ُذ ُن َوب ُك ْم َوالل ُه َغ ُف ٌ
ور َّر ِّح ٌ
يم﴾( ،)5ومن هنا
ِّ
ِّ
نعرف أن الصورة الذهنية الحقيقية املعبرة عن العلم واملعرفة ال تكون إال عند خلفاء هللا
وحججه ،وأما عامة الناس فما عندهم هو الصورة الذهنية الوهمية التي إن تمسكوا
بحجج هللا واتبعوهم استحالت تلك الصورة الوهمية إلى حقيقية ،وإذا تخلفوا عنهم أو
تركوهم فيكون ما لديهم ال يعدو الصورة الذهنية الوهمية.
وفي نص آخر يقول هللا سبحانهَ ﴿ :ق ْد َك َان ْت َل ُك ْم ُأ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة في إبراهيم َو َّالذ َ
ين َم َع ُه
ِّ
ِّ
َ ُ
َّ
َ
ُ
الل ِّه َك َف ْرَنا ب ُك ْم َو َب َدا َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُكمُ
ِّإ ْذ قالوا ِّل َق ْو ِّم ِّه ْم ِّإ َّنا ُب َراء ِّمنك ْم َو ِّم َّما ت ْع ُب ُدو َن ِّمن ُدو ِّن
ِّ
َ َ ْ َّ َ
ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َّ ُ ْ ُ
َّ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ
بيه أل ْس َتغ ِّف َرن ل َك َو َما
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤ ِّمنوا ِّبالل ِّه وحده ِّإال قول إبراهيم ِّأل ِّ
َ
َ
َ
َ َ ْ
َ َ َّ ْ
َّ
َْ
َ
َ ََ
أ ْم ِّل ُك ل َك ِّم َن الل ِّه ِّمن ش ْي ٍء َّرَّب َنا َعل ْي َك ت َوكل َنا َوِّإل ْي َك أن ْب َنا َوِّإل ْي َك امل ِّص ُير * َرَّب َنا ال ت ْج َعل َنا
ْ َ ً َّ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ
ُ ٌ
ان لك ْم ِّف ِّيه ْم أ ْس َوة
ِّفتنة ِّلل ِّذين كفروا واغ ِّفر لنا ربنا ِّإنك أنت الع ِّزيز الح ِّكيم * لقد ك
 .1التوحيد – الشيخ الصدوق ،265–264 :البرهان في تفسير القرآن.46/1/1 :
 .2أصول الكافي للشيخ الكليني/181/1 :ح.413
 .3األحزاب.21 :
 .4النجم.3 :
 .5آل عمران.31 :
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َ َ َ ٌ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ َّ
الل َه ُه َو ْال َغن ُّي ْال َحم ُ
يد﴾( ،)1وهذه
حسنة ِّملن كان يرجو الله واليوم اآل ِّخر ومن يتول ف ِّإن
ِّ
ِّ
املعرف باهلل تعالى البد أن يعين من
اآليات توضح بصورة ال لبس فيها أن القدوة العارف ِّ
هللا سبحانه ،وال تعينه أو تقدمه أو تزكيه الناس ،فالناس ليس من حقها أن تزكي أنفسها،
بل التزكية هي خصيصة إلهية حسب ،قال تعالى﴿ َّالذ َ
ين َي ْج َت ِّن ُبو َن َك َبا ِّئ َر ْاإل ْثم َو ْال َف َو ِّاح َ
ش
ِّ
ِّ
ِّ
َّ َّ َ َ َّ َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ ُ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ٌ
ض وِّإذ أنتم أ ِّجنة ِّفي
ِّإال الل ُمم ِّإن ربك و ِّاسع َ املغ ِّفر ِّة هو َأعلم ِّبكم ِّإذ أنشأكم ِّمن األر ِّ
ُ
َ
ُ
ُ َ َ ُ ُّ
َ
ُبطو ِّن أ َّم َها ِّتك ْم فال ت َزكوا أ ُنف َسك ْم ُه َو أ ْعل ُم ِّب َم ِّن َّاتقى﴾(.)2
فالنصوص القرآنية تبين أن الناس لكي يدركوا املعرفة الحقيقية البد لهم من اتباع
الرسل الذين بعثهم هللا سبحانه معلمين لخلقه ،ولوال أولئك الرسل املعلمون لبقي الناس
ُ َ
ً
ْ
يغطون في الجهالة والضالل ،قال تعالىَ ﴿ :رَّب َنا َو ْاب َعث ِّف ِّيه ْم َر ُسوال ِّم ْن ُه ْم َي ْتلو َعل ْي ِّه ْم َآيا ِّت َك
ََ
اب َو ْالح ْك َم َة َو ُي َزكيه ْم إ َّن َك َأ َ
العز ُيز َ
نت َ
الح ِّك ُ
َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ْال ِّك َت َ
يم﴾( ،)3وقال تعالى﴿ :لق ْد َم َّن الل ُه
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ََ ُْ َ ْ َ َ َ
ْ َ ُ ً
وال م ْن َأ ُنفسه ْم َي ْت ُلو َع َل ْيه ْم َآيا ِّت ِّه َو ُي َز ِّكيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ْال ِّك َت َ
اب
ؤم ِّنين ِّإذ بعث ِّف ِّيهم رس ِّ
على امل ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ
ْ
َ
َ
ُ َ َّ َ َ َ
ُ
َ
َ ْ ْ َ َ َ
ْ ُ
الل ُّم ِّب ٍين﴾( ،)4وقال عز من قائل﴿ :هو ال ِّذي بعث ِّفي
وال ِّحكمة وِّإن كانوا ِّمن قبل ل ِّفي ض ٍ
ْ ُ َ َ ُ ً ُْ ْ َ ُْ َ َْ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
َ
َ ُ
اب َوال ِّحك َمة َوِّإن كانوا ِّمن ق ْب ُل
األ ِّم ِّيين رسوال ِّمنهم يتلو علي ِّهم آيا ِّت ِّه ويز ِّك ِّيهم ويع ِّلمهم ال ِّكت
ََ
َ
ضال ٍل ُّم ِّب ٍين﴾( ،)5فهذه النصوص القرآنية بينت مهمة الرسل في أممها ،وال توجد أمة
ل ِّفي
ً
ً
بال رسول معلم ،ووظيفة الرسول هي :أوال :يتلو اآليات (أي يعلمهم قراءة اآليات) ،وثانيا:
ً
يزكيهم ،والزكاة هي التطهير من الجهل بالعلم ،وثالثا :يعلمهم الكتاب والحكمة ،أي يزرع في
أذهانهم الصورة الحقيقية لكي تنمو وتكبر في نفوسهم وتستوعب نفوسهم كلها بحيث ال
يبقى للوهم والتصورات الذاتية مكانا في النفس ليكونوا كما كان قدوتهم مصداقا لقوله
َ ُ
تعالىَ ﴿ :و َما َأ ْر َس ْل َنا من َق ْبل َك من َّر ُسول إ َّال ُنوحي إ َل ْيه َأ َّن ُه َال إ َل َه إ َّال َأ َنا َف ْ
اع ُب ُدو ِّن * َوقالوا
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ ِّ
ِّ
َّ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ ً ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ٌ ُّ ْ َ ِّ ُ َ َ ِّ َ ْ ُ َ ُ ِّْ َ ْ ِّ َ ُ َ
َ ْ َ ُ َ ()6
ْ
اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل ِّعباد مكرمون * ال يس ِّبقونه ِّبالقو ِّل وهم ِّبأم ِّر ِّه يعملون﴾ .
من املعلوم أن الصفة هي أداة التعريف ملا هو غيب ال يمكن أن يدرك باألبصار ،ولوال
ً
وجود الصفة لبقي الغيب عصيا على املعرفة كما هو عص ي على اإلدراك ،وبما أن املعرفة
 .1املمتحنة .6 – 4 :
 .2النجم.32 :
 .3البقرة.129 :
 .4آل عمران.164 :
 .5الجمعة.2 :
 .6األنبياء.27 –25 :
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ممكنة واإلدراك محال عليه سبحانه ،تجلى سبحانه إلى عباده بصفته الجامعة لكل
الكماالت ،وهذه الصفة الجامعة هي (هللا) سبحانه ،فاهلل سبحانه وصف جامع لكل
الصفات واسم جامع لكل األسماء ،فهذا اللفظ الجليل مشتق من األله كما بينت ذلك
َ
معاجم اللغة ،ومنها لسان العرب؛ قال ابن منظور( :اإلل ُه :هللا عز وجل ،وكل ما اتخذ من
َ
ُ َ
ٌ
ً ٌَ
واآلل َهة :األصنام ،سموا بذلك العتقادهم أن
دونه معبودا إله عند متخذه ،والجمع ِّآل َهةِّ .
َ ُ َ
َ ُ ُّ
َ ُ ََُْ
هة
العبادة تحق لها ،وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم ال ما عليه الش يء في نفسه ،وهو ب ِّين اإلل ِّ
ُْ
هانية :وفي حديث ُو َه ْيب ابن َ
الو ْرد :إذا وقع العبد في ُأ ْل َّ
هانية َّ
الر ِّبُ ،وم َه ْي ِّم ِّن َّية
واألل َّ ِّ
َ
َ
َ ً ْ
َ ً
َّ
الص ِّديقينَ ،ور ْهبا ِّن َّي ِّة األ ْبرار لم َي ِّج ْد أحدا يأخذ بقلبه أي لم يجد أحدا ولم ُي ِّح َّب إال هللا
ِّ
َ
األثير :هو ْمأخوذ من َإله ،وتقديرها ُف ْعالن َّية ،بالضم ،تقول َإل ٌه َبينُ
سبحانه؛ قال ابن
ٍ
ِّ
ِّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُْ
َ
َ
ُ
اإلل َّهية واأللها ِّن َّية ،وأصله من أ ِّله َيأله إذا ت َح َّير ،يريد إذا وقع العبد في عظمة هللا وجالله
وغير ذلك من صفات الربوبية َ
وص َر َف َو ْه َمه إليهاَ ،أ ْب َغ َ
ض الناس حتى ال يميل قلبه إلى
َ
أحد) (.)1
َ
وقال الخليل( :هللا ال تطرح األلف من االسم إنما هو هللا على التمام؛ قال :وليس هو
َ
ْ
من األسماء التي يجوز منها اشتقاق ِّف ْع ٍل كما يجوز في الرحمن والرحيم .وقال :ويقرأ قوله
تعالى" :ويذرك وآلهتك" ()2؛ "ويذرك وإالهتك" ،أي :عبادتك) ( ،)3فالخليل يرى أن لفظ
الجاللة ال يجوز االشتقاق منه ،ولعل قدسية االسم جعلته ينحو هذا النحو ،وكون االسم
يشتق منه فعل فال يمس بقدسية املسمى وهو الذات العلية ،فاالسم غير املسمى (.)4
َ
َ
قال األزهري( :وأخبرني املنذري عن أبي الهيثم أنه سأله عن اشتقاق اسم هللا تعالى في
َ
ٌ ُ
ً
تعريفا ،فقيل َأ ُ
إلاله ،ثم حذفت العرب
إاله ،أدخلت األلف والالم
اللغة فقال :كان حقه
ً
الهمزة استثقاال لها ،فلما تركوا الهمزة َح َّولوا كسرتها في الالم التي هي الم التعريف،
َ ً
َّ
صال فقالوا َأل ٌ
الهَّ ،
فحركوا الم التعريف التي ال تكون إال ساكنة ،ثم التقى
وذهبت الهمزة أ
ِّ
َ
ُ
المان متحركتان فأدغموا األولى في الثانية ،فقالوا هللا ،كما قال هللا عز وجل :لكنا هو هللا
ْ َ
لكن أنا ،)5( ).وذكر أيضا( :قال ابو الهيثم :سمعت الثوري يقول :سمعت أبا
ربي؛ معناه
 .1لسان العرب البن منظور/359–358/17 :مادة :أله.
 .2األعراف.127 :
 .3كتاب العين/91/4 :باب الهاء والالم.
 .4ينظر التفسير الكبير للرازي.74/15 :
 .5تهذيب اللغة/422/6 :مادة :أله ،ينظر لسان العرب.359/17 :
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َ
ً
َ َّ
َ
ُ
اله َر ِّب
زيد يقول :قال لي الكسائي ألفت كتابا في معاني القرآن فقلت له :أسمعت الحمد ِّ
َّ
ُ
الحمد هللِّ َّ
َ
بمد ِّة الالم،
فاسم ْعها .قلت :وال يجوز في القراءة إال
العاملين؟ فقال :ال ،فقلت:
َ
َ
َ
ُ َّ َ
وإنما يق ُرأ ما حكاه َأبو زيد األعر ُ
اب ومن ال يعرف سنة القراءة .قال أبو الهيثم :فاهلل أصله
ِّ
َ ً َ َ َ َ ُ ُّ َ
ََ
َّ
ُ
ٌ
إاله ،قال هللا عز وجل﴿ :ما اتخذ هللا من ول ٍد وما كان معه من إل ٍه إذا لذهب كل إل ٍه بما
ً
َ ً
ً ُ ً
َ ُْ ً
َ
ََ َ
دبرا،
خلق﴾ .قال :وال يكون إلها حتى يكون معبودا ،وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا وم ِّ
ُْ ً
ً
وعليه مقتدرا فمن لم يكن كذلك فليس بإلهِّ ،وإن ُع ِّب َد ظلما ،بل هو مخلوق ُوم َت َع َّبد.
َ
َ
ْ
ٌ
ٌ
الستر
وللوجاج وهو ِّ
للوشاح إشاح ِّ
قال :وأصل إل ٍه ِّو َاله ،فقلبت الواو همزة كما قالوا ِّ
َ
َْ
اله أن الخل َق إليه َي ْول ُهون في حوائجهمَ ،وي ْف َزعون إليه في كل ما ينوبهم،
ِّإجاج ،ومعنى ِّو ٍ
ُ
ً
كما َي ْو َل ُه كل ط ْفل إلى أمه .وقد سمت العرب الشمس ملا عبدوها َ
إالهة) (.)1
ِّ
ذكر األزهري( :وروي عن ابن عباس أنه قرأَ ﴿ :وي َذ َرك وإ َ
اله َتك﴾ ،ويفسره وعبادتك.
ِّ
()2
واعتل بأن فرعون كان ُي َ
عب ُد وال َي ْع ُبد والقراءة األولى أكثر وأشهر ،وعليها قراءة األمصار) .
وتلك املعجمات أحصت لهذا االسم معان عدة يمكن إجمالها بما يأتي:
ً
ْ
 –1العبودية إذ يتخذه َم ْن دونه معبودا له.
 –2مأخوذ من أله يأله إذا تحير العبد في معبوده ولم يشغله أحد سواه.
 –3رأي الخليل أن هللا من األسماء التي ال يجوز اشتقاق فعل منها (من دون أن يذكر
سبب عدم الجواز)
ً
ً
ً
ً
 –4قال أبو الهيثم :وال يكون إلها حتى يكون معبودا ،وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا
ً
ً
ً
ومدبرا ،وعليه مقتدرا فمن لم يكن كذلك فليس بإله ،وإن ُع ِّبد ظلما ،بل هو مخلوق
ُوم َت َع َّبد.
 –5قال كذلك :واصل إله واله ،فقلبت الواو همزة كما قالوا للوشاح إشاح ،وللوجاح
وهو الستر إجاح ،ومعنى واله أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم ويضرعون إليه فيما
يصيبهم ،ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم ،كما يوله كل طفل ألمه.
 .1تهذيب اللغة .424–423/6 :
 .2املصدر نفسه.424/6 :
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َ
ْ
ََْ
َ َْ
 –6وقيل في اسم الباري سبحانه إنه مأخوذ من أ ِّل َه َيأله إذا تحير ،ألن العقول تأل ُه في
عظمته.
واعتبار االسم مشتقا يدل على أن األصل في الكلمة هو صفة (األله) وهذه الصفة تعد
ً
تعريفا لكل من يؤله له ،غير أن اشتقاق اسم (هللا) منها دل على أن هذا االسم واقع على
ً
الغيب املطلق ،فاالسم كاسم ال يمكن إطالقه على غيره سبحانه ،أما باعتباره وصفا
فيمكن أن يقع على كل مألوه له باعتبار الصفة وسيلة للتعريف ،أما االسم فهو إعالم عن
املوصوف ،ولعل هذا ما حدا بالخليل أن يقول (هللا من األسماء التي ال يجوز اشتقاق
فعل منها) كون هذا االسم هو ملسمى الغيب الواحد األحد ،ورأى أن لقدسية املسمى ال
يجوز أن يشتق من اسمه الفعل ،ولكن بالنظر إلى قول اإلمام الصادق (عليه السالم) من
كون أن االسم غير املسمى ،فيكون االشتقاق ممكنا وليس فيه مساس بقدسية املسمى.
واألله معناه توجه الناقص املحتاج إلى الكامل الغني املطلق ،وهذا التوجه يطلق عليه
األله ،واملتوجه إليه هو هللا سبحانه ،وفي هذا االسم تنطوي األسماء والصفات كلها
كالعلم والقدرة والقوة والغنى  ....الخ ،روي عن اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم) أنه
قال( :لقد تجلى هللا لعباده في كالمه ولكن ال يبصرون) (.)1
َ
َ َ
ْ َ َ
َّ
َّ
َ
وورد َ
(ع ْن ِّهش ِّام ْب ِّن ال َحك ِّم أ َّن ُه َسأ َل أ َبا َع ْب ِّد الل ِّه (عليه السالم) َع ْن أ ْس َم ِّاء الل ِّه
َ َ
َ ْ َ َ َّ
َ
َّ ْ
الل ُه ِّم َّما ُه َو ُم ْش َت ٌّقَ ،ف َق َ
ال (عليه السالم)َ :يا ِّهش ُام ،الل ُه ُمش َت ٌّق ِّم ْن ِّإل ٍه َوِّإل ٌه
واش ِّتقا ِّقها
َ ْ ُ ً َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ً
َي ْق َت ِّض ي مألوها و ِّاالسم غير املسمى ،فمن عبد ِّاالسم دون املعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا،
َو َم ْن َع َب َد اال ْس َم َو ْاملَ ْع َنى َف َق ْد َأ ْش َر َك َو َع َب َد ْاث َن ْينَ ،و َم ْن َع َب َد ْاملَ ْع َنى ُدو َن اال ْسم َف َذ َ
اك
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ َ َّ ْ َ ٌ َ ْ ُ َ ْ ً
َّ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ
ما َف َل ْو َكانَ
ُ
ْ
التو ِّحيد ،أف ِّهمت يا ِّهشام ؟ قال :قلتِّ :زد ِّني ،قالِّ :لل ِّه ِّتسعة و ِّتسعون اس
ْ ُ ُ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُّ ْ ْ َ َ ً َ َ َّ َّ َ َ ْ ً ُ َ ُّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َُّ
ِّاالسم هو املسمى لكان كل اس ٍم ِّمنها ِّإلها ول ِّكن الله معنى يدل علي ِّه ِّبه ِّذ ِّه األسم ِّاء وكلها
َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ٌ ْ َ ْ ُ ل َ ْ َ ُ ْ ٌ ْ َ ْ ُ َ َّ
اس ٌم ل ْل َم ْل ُبوس َو َّ
الن ُار ْ
الث ْو ُب ْ
اس ٌم
وب و
ِّ
غيره ،يا ِّه َشام الخبز اسم ِّللمأكو ِّ واملاء اسم ِّللمشر ِّ
ِّ
َ
ْ
َّ
ُ
َ
َ ْ َ َ َ ُ َ ً َ ْ َُ ََُ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ُْ ْ
َ
َ
َ
اض ُل ِّب ِّه أعداءنا املت ِّخ ِّذين مع الل ِّه عز وج َّل
ِّللمح ِّر ِّق ،أ ف ِّهمت يا ِّهشام ف ْهما تدفع ِّب ِّه وتن ِّ
َ
َ
َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ
َّ
ََُْ ُْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
ال :ف َو الل ِّه َما ق َه َرِّني أ َح ٌد ِّفي
ال :ن َف َع َك الل ُه ِّب ِّه وثبتك يا ِّهشام ،ق
غيره ،قلت :نعم ،فق
َ َّ ُ ْ ُ َ َ
َ َ ()2
َّ ْ
يد حتى قمت مق ِّامي هذا)  ،وفي هذه الرواية يبين اإلمام الصادق (عليه السالم)
التو ِّح ِّ

 .1مفتاح الفالح – للبهائي.292 :
 .2أصول الكافي /136/1 :ح.308
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أن العالقة كائنة بين اللفظ واملعنى (الصورة الذهنية الحقيقية) ،وال عالقة حقيقية بين
االسم (اللفظ) واملسمى (العين) ،بل العالقة بينهما اعتبارية.
وهذه الصفة املعرفة ليس بإمكان كل الخلق إدراكها نتيجة اللتفاتهم إلى أنفسهم
وانشغالهم بها ،ولو كانوا قصروا نظرهم على تلك الصفة ألدركوها كما أدركها من سبقهم
إلى اإلدراك ولذا فالسبب في عدم تساوي الناس باإلدراك وتفاوتهم فيه يعود إلى انشغالهم
بأنفسهم والنظر لها ،وهذا االنشغال والنظر جعلهم يتخلفون عن معرفة الصفة بنفسها،
ولم يبق أمامه إال معرفتها من خالل عملها وأدائها ،وهذا العمل واألداء يحتاج إلى
مشخص يجسده ،فكان مشخصه اإلنسان القدوة الذي اصطفاه هللا سبحانه وكلفه
بمهمة تعريف الخلق به من خالل العمل بوصفه مصطبغا بصبغة هللا ،قال تعالى
َ
َ
ََ
َ
ًَ َ
﴿ ِّص ْبغة الل ِّه َو َم ْن أ ْح َس ُن ِّم َن الل ِّه ِّص ْبغة َون ْح ُن ل ُه َع ِّابدون﴾( ،)1والصبغة هي الصفة،
فاملصطبغ هو املوصوف بصفة هللا سبحانه أي هو من يكون موصوفا بـ (هللا في الخلق)
َّ
َ َّ
َ
كما بين هللا سبحانه ذلك في كتابه بقوله﴿ :إ َّن َّالذ َ
ين ُي َب ِّاي ُعون َك ِّإ َّن َما ُي َب ِّاي ُعون الل َه َي ُد الل ِّه
ِّ
ِّ
َ َ َ
َ َ َ
َ
ُ ُ َ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ْ
ف ْوق أ ْي ِّد ِّيه ْم ف َمن َّنكث ف ِّإ َّن َما َينكث َعلى ن ْف ِّس ِّه ومن أوفى ِّبما عاهد عليه الله فسيؤ ِّت ِّيه
ً
َ ً
َ
واملبايع له هو محمد
أ ْجرا َع ِّظيما﴾( ،)2فاملخاطب باآلية هو محمد (صلى هللا عليه وآله)
(صلى هللا عليه وآله) ومن كانت يده فوق أيديهم هو محمد (صلى هللا عليه وآله) ،وهللا
ً
يسميها يد هللا ،أي َّ
إن محمدا (صلى هللا عليه وآله) موصوف بوصف هللا في الخلق،
ولذلك فهو وجه هللا سبحانه ،وبمحمد (صلى هللا عليه وآله) واجه هللا سبحانه الخلق،
املعرف باهلل ،وهو املوصوف
فكان محمد (صلى هللا عليه وآله) هو املعلم وهو املؤدب وهو ِّ
َّ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ َ َ َ َ ْ ُ َّ
ََ ْ َ َ َُ
اللهَ
ان لك ْم ِّفي َر ُسو ِّل الل ِّه أسوة حسنة ِّملن كان يرجو
باألسوة الحسنة ،قال تعالى﴿ :لقد ك
ْ
ْ
َ َ َّ َ ً
َوال َي ْو َم اآل ِّخ َر َوذك َر الل َه ك ِّثيرا﴾(.)3
وهناك نصوص متعددة واردة عن املعصومين تبين بشكل واضح أن هللا سبحانه ال
يعرف إال بحججه وخلفائه وهم منهم (عليهم السالم) ،وال يمكن أن يعرف من غير
ْ
طريقهم ،إذ ورد عن أمير املؤمنين علي (عليه السالم)( :فبعث فيهم رسله وواتر إليهم
أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ،ويذكروهم منس ي نعمته ،ويحتجوا عليهم بالتبليغ،
 .1البقرة.138 :
 .2الفتح. 10 :
 .3األحزاب.21 :
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ويثيروا لهم دفائن العقول  ،)1( )..وكذلك ورد عن اإلمام الصادق (عليه السالم)( :لوال هللا
ما عرفنا ولوال نحن ما عرف هللا) ( ،)2وورد (عن جابر ،عن أبي جعفر (عليه السالم) أنه
قال :ما يستطيع أحد من الناس أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير
األوصياء ،)3( ).ومن املعلوم أن من ظاهر القرآن قراءته وتعليمها للناس ،وورد (عن
صفوان الجمال ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) في قول هللا عز وجل( :كل ش يء هالك إال
وجهه) قال :من أتى هللا بما أمر به من طاعة محمد واألئمة من بعده صلوات هللا عليهم
فهو الوجه الذي ال يهلك ،ثم قرأ" :من يطع الرسول فقد أطاع هللا") ( ،)4وهناك نصوص
أخرى كثيرة تبين هذا املعنى وتوضحه بشكل جلي ،وفيما تقدم بيان واضح لهذا األمر املهم
جدا في تحديد الناطقين باسم هللا ،والتالين كتابه حق تالوته ،واملعلمين للخلق.
ً َ ً
َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َل َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
اك ِّإال ُم َب ِّشرا َون ِّذيرا﴾( ،)5فاآلية
قال تعالى﴿ :و ِّبالح ِّق أنزلناه و ِّبالح ِّق نز وما أرسلن
الكريمة تخبر عن منزل بالحق ،وكان إرسال الرسول لكي يبشر بهذا املنزل بالحق ،وكذلك
ينذر به ،فالبشرى ملن صدق واتبع ،واإلنذار ملن كذب وجحد ،هذا ما يظهر من اآلية
الكريمة ،لعله ال يختلف عليه اثنان أن هذا املنزل هو كالمه سبحانه ،ووعاؤه الحق ،ومن
وعاء الحق أفيض ،ووعاء الحق الشك وال ريب هو خليفة هللا سبحانه ،وإذا كان املنزل هو
كالمه وال يكون وعاؤه غير الحق فكيف جاز للقائلين باالعتباطية أن يظنوا أو يتصوروا
ُ ََْ
عرفية األلفاظ املترشحة من معانيها ؟؟!! وهللا سبحانه يقول بنص صريح﴿ َوِّإن ت ِّط ْع أكث َر
َ
َ َّ ُ َن َّ َّ َّ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ُ ُ َ
األ ْ ض ُيض ُّل َ
َ
صون﴾( ،)6واآلية
وك َعن َس ِّب ِّيل الل ِّه ِّإن يت ِّبعو ِّإال الظن وِّإن هم ِّإال يخر
من ِّفي ر ِّ ِّ
الكريمة صريحة كذلك في بيان أن خطاب األغلبية خطاب ظني مبني على التخرص ،قال
َ
َّ َ
َ َ
َْ
التظني فيما ال ت ْست ْي ِّق ُنه) ( ،)7وذكر ابن فارس( :والخراص:
ص
ابن منظور( :وأصل الخر ِّ
الكذاب ،وهو هذا ألنه يقول ما ال يعلم وال يحق) ( ،)8ولذا فاالعتباط إنما هو دالة ظنية،
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وال يستقيم الظن مع كتاب غايته الهدى ،فالهدى ال يتحقق بالظن ،إنما يتحقق بالقطع
واليقين.
َ ْ ْ
َ َُ َ
َ
َ َ ُ ُل َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ين أش َركوا ل ْو شاء الل ُه َما أش َرك َنا َوال َآباؤنا َوال َح َّر ْم َنا ِّمن ش ْي ٍء
قال تعالى﴿ :سيقو ال ِّذ
ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ ََ
َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ
َ
َك َذل َك َك َّذ َب َّالذ َ
ين ِّمن ق ْب ِّل ِّهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل ِّعندكم ِّمن ِّعل ٍم فتخ ِّرجوه لنا ِّإن
ِّ
ِّ
َ
َ َّ
َّ
َّ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َ ()1
ُ
تت ِّبعون ِّإال الظن وِّإن أنتم إال تخرصون﴾  ،واإلشراك مفهوم يتحقق بمصاديق متعددة،
ومن تلك املصاديق هو أن يعين هللا سبحانه ناطقين بكتابه ويأمر باتباعهم والتعلم منهم،
فنجد الناس تميل إلى معلمين لم ينصبهم هللا سبحانه ،بل اتخذهم الناس معلمين،
واستبدلوا بهم معلمي الحق ،ولذلك اآلية تسأل أولئك وتقول لهم (قل هل عندكم من
علم فتخرجوه لنا)؟! والجواب :إنهم ال علم عندهم بل هم يتبعون الظن ،وكما يوضح
ْ
َّ َ ْ َ
َّ َ ً َ
َ ً
َّ َ ْ
القرآن بقوله تعالىَ ﴿ :و َما َيت ِّب ُع أكث ُر ُه ْم ِّإال ظنا إ َّن الظ َّن ال ُيغ ِّني ِّم َن ال َح ِّق ش ْيئا ِّإ َّن الل َه
ُ َ
َع َل ٌ
يم ِّب َما َي ْف َعلون﴾( ،)2فهؤالء الذين يتكلمون بالرأي الذي هو في حقيقته ظن ال يمكن أن
ً
ينتجوا علما ،بل العلم الذي يورث القطع واليقين هو العلم اإللهي ،ولهذا العلم اإللهي
معلمون نصبهم هللا سبحانه لتعليم خلقه ،وسماهم أهل الذكر وأمر الناس بسؤالهم ،قال
َ
ُ
ْ
َ
َ َ َّ َ ً ُّ
ََ َ َ َْ
َ ْ َُ ْ َ ْ
الذك ِّر ِّإن ك ُنت ْم ال
وحي ِّإل ْي ِّه ْم فاسألوا أه َل ِّ
تعالى﴿ :وما أ ْرسلنا ِّمن ق ْب ِّلك ِّإال ِّرجاال ن ِّ
َ َ َ
ت ْعل ُمون﴾(.)3
وكذلك صرح القرآن أن للكتاب ورثة مصطفين ،وهؤالء الورثة هم من كلفهم هللا
سبحانه بحفظه ،وجمعهم مع ذاته املقدسة في حفظه كونهم (عليهم السالم) هم خلفاؤه
َ
ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
َ َ
اصط َف ْي َنا ِّم ْن ِّع َب ِّادنا ف ِّم ْن ُه ْم ظ ِّال ٌم
وقولهم قوله ،قال تعالى﴿ :ثم أورثنا ال ِّكتاب ال ِّذين
ْ َّ
َْ
َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ()4
ٌ ْ َْ
َْ ٌ َ ْ
َ ْ
ات ِّب ِّإذ ِّن الل ِّه ذ ِّلك هو الفضل الك ِّبير﴾  ،وقد
ِّلنف ِّس ِّه و ِّمن ُهم ُّمقت ِّصد و ِّمن ُه ْم َس ِّابق ِّبالخي َر ِّ
ً
عقد صاحب كتاب بصائر الدرجات بابا ذكر فيه الروايات الواردة عنهم (عليهم السالم)
ْ
التي تبين أنهم هم ورثة الكتاب ( ،)5إذ روي عن (عن سورة بن كليب قال سألت أبا جعفر
(عليه السالم) عن قول هللا تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم
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ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن هللا ،قال :السابق بالخيرات اإلمام) (،)1
وكذلك العقل يسلم لهذا األمر الحكيم ،فمن الحكمة أن يكون للكتاب ناطق به مبين له
كي يؤخذ منه العلم الجامع املانع ،فبصفة الجامع تجتمع الناس وال تختلف أو تتناحر،
وبصفة املانع تتبين مزية ورثة الكتاب عمن هم دونهم من الناس ،كون هذا الكتاب يكون
ً
عصيا على الناس إذا ما باشروه بدون العودة إلى املعلم اإللهي ،وتنفتح لهم خزائنه إذا ما
تلقوه من سبيله الذي عينه هللا سبحانه لخلقه.
إذن فالقرآن الكريم يكشف عن منظومة داللية يتبين من خاللها أن الداللة التي هي
ٌ
ُ
ابط بين الرسالة وامل ْر ِّسل ،وهذا األمر سنة
دليل ر ٍ
آلة املعرفة ال تتحقق إال من خالل ٍ
ٌ
جارية في الرساالت اإللهية ،وحجج هللا وخلفاؤه هم األدالء ،واملعاني والحقائق التي تحملها
هذه الرساالت اإللهية كي يتم تبليغها للناس وتحقق الغاية من الخلق وهي املعرفة يتطلب
ً
ً
دليال مرسال ،وهذه املنظومة ثابتة ومستمرة منذ أول خليفة هلل سبحانه وهو آدم (عليه
ُ
ين َو ُمنذر َ
السالم) وإلى أن يرث هللا األرض وما عليها ،قال تعالىُّ ﴿ :ر ُس ًال ُّم َبشر َ
ين ِّل َئ َّال َيكو َن
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ََ
ً
ً
الر ُسل َو َك َ
ُ َّ ٌ َ ْ َ
َّ
ان الل ُه َع ِّزيزا َح ِّكيما﴾( ،)2وهذه اآلية الكريمة واضحة
اس على الل ِّه حجة بعد ُّ ِّ
ِّللن ِّ
ً
في كون اإلرسال مستمرا وال ينقطع ،ألن مجرد احتمال انقطاعه سيعني بال شك أن
الحجة والعذر ستكون للناس وال تكون عليهم ،ولذا وجود قيد (لئال يكون للناس على هللا
حجة بعد الرسل) دال داللة بينة على أن انقطاع الرسل يعني أن الحجة تكون للناس،
ْ ُ
ُ َ
وعدم انقطاع الرسل يعني أن الحجة ثابتة هلل سبحانه ،قال تعالى﴿ :ق ْل ف ِّلل ِّه ال ُح َّجة
ْ َ ُ ََ َ َ ُ َ
ال َب ِّالغة فل ْو شاء ل َه َداك ْم أ ْج َم ِّع َين﴾(.)3
لقد صرح القرآن في مواضع عدة أن املأمور بالتالوة هو من خوطب بالقرآن ،ولذلك
هللا سبحانه في كتابه يوجه األمر بالتالوة ليس لعامة الناس بل يوجهه ملخاطب معين ،وهو
ْ َ َ َ
ْ
ْ
في زمن التنزيل محمد (صلى هللا عليه وآله) ،قال تعالىَ ﴿ :وات ُل َعل ْي ِّه ْم ن َبأ ْاب َن ْي َآد َم ِّبال َح ِّق ِّإذ
َ ُ ً َ
َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ ْ َ َ
َ
ال َ َأل ْق ُت َل َّن َك َق َ
اآلخر َق َ
ال ِّإ َّن َما َي َتق َّب ُل الل ُه ِّم َن
ق َّرَبا ق ْرَبانا ف ُت ُق ِّب َل ِّمن أح ِّد ِّهما ولم يتقبل ِّمن
ِّ
ُْ
امل َّت ِّق َين﴾(.)4
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َ ْ
َ ْ َ ً
َ ُ ْ ً َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ
اس َعلى ُمك ٍث َون َّزل َن ُاه ت ِّنزيال﴾( ،)1وهاتان
وقال تعالى﴿ :وقرآنا فرقناه ِّلتقرأه على الن ِّ
اآليتان واضحتان في أن املأمور بالتالوة والقراءة هو املخاطب بالقرآن ،وملا كانت القراءة
ً
علما من علوم القرآن ،فهذه العلوم ال يستأمن عليها عامة الناس أو من هم من عامتهم،
أي من الذين هم ليسوا مأمونين على الحفظ والرعاية ،ويداخلهم النسيان والغفلة ،بل
البد أن يكون املستأمن على علم القراءة هو من يقوم مقام الرسول (صلى هللا عليه وآله)
في األمة.
وهذا األمر وضح بالدليل الواقعي إذ عندما توهمت الناس أن لها القدرة على حفظ
القرآن ورعايته ،وكلفت نفسها ما لم تكلف به من هللا سبحانه ،وقعت من حيث أرادت أو
ال تريد باالختالف في القراءة ،ووصل االختالف إلى الحد الذي دفع بحذيفة بن اليمان إلى
أن يأتي للخليفة عثمان ويقول له( :يا أمير املؤمنين أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا في
الكتاب اختالف اليهود والنصارى) ( ،)2ومن يتدبر قول حذيفة (رحمه هللا) يتنبه على أن
اليهود والنصارى اختلفوا ألنهم لم يتبعوا أوصياء أنبيائهم (عليهم السالم) ،بل شرعوا
باتباع األحبار والرهبان ،وأولئك األحبار والرهبان لم ينصبهم هللا سبحانه معلمين للناس،
َ ُ ْ َ
َ ً
بل الناس اتخذتهم معلمين ،فقال هللا جل شأنه فيهم ﴿ َّاتخذوا أ ْح َب َار ُه ْم َو ُر ْه َب َان ُه ْم أ ْرَبابا
ْ َ ً
ً َّ َ َّ
ُ ْ َّ
َ
من ُدون الله َو ْاملَس َ
يح ْاب َن َم ْرَي َم َو َما أ ِّم ُروا ِّإال ِّل َي ْع ُب ُدوا ِّإلها َو ِّاحدا ال ِّإل َه ِّإال ُه َو ُس ْب َحان ُه َع َّما
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ُ ْ ُ َ ()3
يش ِّركون﴾ .
وكان يفترض باألمة االلتفات إلى ما قاله حذيفة ومراجعة حالها ،فقد كان في تلك األمة
ً
علي بن أبي طالب (عليه السالم) ،ولم يذكر الخبر أن أحدا قصده أو استشاره في توحيد
قراءة الناس ،وجميعهم كان يعلم أن أعلم الناس بالقرآن بعد محمد (صلى هللا عليه
وآله) هو علي (عليه السالم) ،ولكن ال الخليفة عثمان أفاد من نصيحة حذيفة ،وال األمة
ذكرته بفضل علي بن أبي طالب (عليه السالم) ،أو طلبت إليه أن يشاوره في هذا األمر
الخطير ،ومما زاد في الغرابة أن البخاري في صحيحه في (كتاب فضائل القرآن /باب القراء
من صحابة الرسول ص) ذكر سبع روايات ليس في واحدة منهن ذكر علي ابن أبي طالب
(عليه السالم) ،هذا وهم يعلمون مقام علي (عليه السالم) من رسول هللا (صلى هللا عليه
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وآله) ،فقد روى بريدة األسلمي أن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) قال( :لكل نبي وص ي
ً
ووارث ،وإن عليا وصيي ووارثي) ( ،)1فكيف يكون الوص ي والوارث مستثنى من تعليم األمة
قراءة كتابها قراءة هي امتداد لقراءة رسول هللا(صلى هللا عليه وآله) ؟!
أما في السنة النبوية فقد ورد عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أحاديث كثيرة تبين
ً
أهال يعلمونه للناسَّ ،
وأن أولئك املعلمين موصوفون بأنهم خير الناس وأنهم
أن للقرآن
ْ
أشراف األمة ،إذ قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)( :إن هلل أهلين قيل :ومن هم يا
رسول هللا؟ قال :أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته) ( ،)2وقال (صلى هللا عليه وآله):
(أشراف أمتي حملة القرآن) ( ،)3هذان الحديثان الشريفان يحددان أهل القرآن وحملته،
وال يختلف اثنان في األمة على أن عترة الرسول (صلى هللا عليه وآله) هم أشرف الناس
ْ
بعده (صلى هللا عليه وآله) إذ قرنهم مع القرآن ،وأمر األمة بالتمسك بهما ،ورد عن (زيد
بن ارقم رض ي هللا عنه قال ملا رجع رسول هللا (ص) من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر
بدوحات فقممن فقال كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر
من اآلخر كتاب هللا تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا
علي الحوض ،ثم قال :إن هللا عز وجل موالي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد علي رض ى
هللا عنه فقال من كنت مواله فهذا وليه اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وذكر الحديث
بطوله) (.)4
ُ
َ ُ َْ َ
ُ
هللا
(ابن
قوله وِّلك ِّل قو ٍم ه ٍاد وضع رسول ِّ
هذه اآلية في ِّ
عباس قال :ملا نزلت ِّ
ٍ
وورد عن ِّ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
ُ
علي (رض ي هللا
عليه وسل َم يده على
صلى هللا ِّ
صدره وقال :أنا املنذر وأومأ بيده إلى منكب ٍ
ِّ
عنه) فقال :فأنت الهادي يا علي َ
بك يهتدي املهتدون من بعدي) ( ،)5وكذلك ورد أنه (صلى
هللا عليه وآله) قال( :علي مني وأنا من علي ،وال يؤدي عني إال أنا أو علي) ( ،)6وروي عن
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أنه قال( :ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما
 .1مسند الفردوس/382/3 :ح.5047
 .2سنن ابن ماجة/207–206/1 :ح ،215وينظر صحيح الجامع الصغير لأللباني/432/1 :ح.2165
 .3املعجم الكبير للطبراني /125/12:ح ,12662وينظر الكامل في القراءات العشر.33 :
 .4املستدرك على الصحيحين /118/ 3:ح ،4576ينظر السنن الكبرى للنسائي/189/10 :ح, 8289سير أعالم النبالء للذهبي:
.434
 .5الكشف والبيان للثعلبي ،272/5 :الدر املنثور.375/8 :
 .6سنن الترمذي/83/6 :ح.3719
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ً
تريدون من علي ؟ إن عليا مني وأنا منه ،وهو ولي كل مؤمن بعدي) ( ،)1وروي عن ابن
مسعود أنه قال( :قرأت على رسول هللا (ص) سبعين سورة ،وختمت القرآن على خير
الناس علي بن أبي طالب) (.)2
والناظر في القرآن الكريم يكون بمواجهة ألفاظ مترشحة عن معان ،وهذه املعاني ال
يعلمها إال من تخرج في مدرسة هللا سبحانه ،وعلم تلك املعاني من هللا سبحانه وعرف
األلفاظ املترشحة عنها ،وال يمكن لغير أولئك أن يتكلموا في القرآن ،بل اثبت الواقع بشكل
ال جدال فيه وال مراء أن الناس عامة ال قدرة لهم على قراءة القرآن قراءة واحدة كما
أنزله هللا سبحانه على قلب نبيه (صلى هللا عليه وآله) وظهر على لسانه الشريف ،فوقع
االختالف بعد رحيله من هذا العالم ،وتوسع حتى دعا الخليفة الثالث عثمان إلى أن يبادر
إلى جمع املصحف وتوحيده على صورة واحدة من القراءة حيث أورد البخاري في صحيحه
في كتاب فضائل القرآن؛ باب جمع القرآن ،يقول( :حدثنا موس ى حدثنا إبراهيم حدثنا ابن
شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل
الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختالفهم في القراءة فقال
حذيفة لعثمان يا أمير املؤمنين أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختالف اليهود
والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في املصاحف ثم
نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد هللا بن الزبير وسعيد
بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام فنسخوها في املصاحف وقال عثمان
للرهط القرشيين الثالثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في ش يء من القرآن فاكتبوه
بلسان قريش فإنما أنزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في املصاحف رد عثمان
الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن
في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق) ( ،)3وفعل الخليفة الثالث ينقض الفهم القائل بأن
ً
فالنا قرأ بصورة وأقرها النبي (صلى هللا عليه وآله) وآخر قرأ اآليات نفسها بصورة أخرى
وكذلك أقرها النبي(صلى هللا عليه وآله) !! ( )4فلو كان هذا الخبر صحيحا لكان االختالف

 .1املصدر نفسه/78/6 :ح ،3712صحيح الجامع الصغير لأللباني /980/2 :ح.5598
 .2مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي/105/9 :ح.14681
 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب جمع القرآن.184–183/6 :
 .4ينظر االختالف بين القراءات ،أحمد البيلي.40 – 39 :
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بالقراءة سنة وملا جاز للخليفة الثالث أن يقوم بتوحيد القراءة بعدما رأى من حال الناس
واختالفهم بالقراءة.
خبر االختالف في القراءة أخرجه غير واحد؛ منهم البخاري في صحيحه( :بسنده عن
عروة بن الزبير أن املسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر
بن الخطاب يقول :سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم فكدت أساوره في الصالة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت:
من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال :أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
فقلت :كذبت فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت! فانطلقت
به أقوده إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقلت :إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان
على حروف لم تقرئنيها! فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أرسله اقرأ يا هشام ،فقرأ
عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :كذلك أنزلت ،ثم
قال :اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :كذلك
أنزلت ،إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه) ( ،)1وذكر هذا الخبر
ً
في أكثر من موضع في صحيح البخاري ( ،)2ولعل قائال يقول :كثرة ورود الخبر في هذه
املصادر يدل على صحته ،ولكن ربما غفل السائل أن تصحيح الخبر ال يستند إلى كثرة
ً
وروده في املصادر حسب ،بل البد أن يكون ذلك الخبر موافقا للقرآن الكريم..
عند عرض هذا الخبر على القرآن تتبين مخالفته للنص القرآني واضحة جلية ،قال
ْ َ
ً
ُ َ
َ
تعالىَ ﴿ :ف َال َو َرب َك َال ُي ْؤم ُنو َن َح َّت َى ُي َحك ُم َ
وك ِّف َيما ش َج َر َب ْي َن ُه ْم ث َّم ال َي ِّج ُدوا ِّفي أ ُنف ِّس ِّه ْم َح َرجا
ِّ
ِّ
َّ َ َ ْ َ َِّ ُ َ ُ ْ َ
ً ()3
ْ
ِّمما قضيت ويس ِّلموا تس ِّليما﴾ فهل يعقل أن يعطي النبي (صلى هللا عليه وآله)
 .1صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن؛ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف.185/6 :
 .2ينظر صحيح البخاري ،كتاب الخصومات ،باب كالم الخصوم بعضهم في بعض122/3 :؛ وفي كتاب فضائل القرآن باب من
لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا194/6 :؛ وفي كتاب استتابة املرتدين املعاندين وقتالهم باب ما جاء في
املتأولين18–17/9 :؛ وفي كتاب التوحيد باب قول هللا فاقرأوا ما تيسر منه159/9 :؛ وكذلك أخرجه غير واحد ؛ صحيح
مسلم؛ كتاب صالة املسافرين وقصرها؛ باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناه/560 :ح818؛ وأخرجه أبو
داوود في سننه؛ كتاب الصالة؛ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف/600/2:ح1475؛ والجامع الكبير للترمذي ،كتاب القراءات،
باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف/59–58/5 :ح ،2943وقال :هذا حديث صحيح ،والسنن الكبرى للنسائي؛ كتاب
املساجد؛ باب جامع ما جاء في القرآن/164/3 :ح.1101
 .3النساء.65 :
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للمتخاصمين املتشاجرين حكما يحفظ لكل منهما ما دعاهما لالختالف والتشاجر؟؟!! ذاك
أن املعلوم أن النبي (صلى هللا عليه وآله) يعطي حكما واحدا يسلم به املتخاصمان
املتشاجران ،وبحسب الخبر القائل بأن النبي (صلى هللا عليه وآله) أقر القراءتين
املختلفتين هنا يكون (صلى هللا عليه وآله) – وحاشاه – قد عزز الخالف ولم يجمع
املتشاجرين على حكم واحد ،وهذا ليس من خلق الرسول (صلى هللا عليه وآله) وال من
علمه ،ولعل تمرير هكذا خبر غريب كان لتبرير ما وقع من خالف بالقراءة بين الناس ،ولم
يرجع الناس إلى من أمروا بالرد له وسؤاله وهم أهل الذكر املشخصون املُ َّ
عرفون ،ولعل
من أورد الخبر كان يريد به حفظ كرامة املتخاصمين ،ولكنه غفل أو تغافل أنه بهذا
الفعل الغريب أساء إلى كرامة النبي (صلى هللا عليه وآله) ملا جعله مشرعا للخالف ،وحشر
جملة (أنزل القرآن على سبعة أحرف) أجنبية تماما عن املقام ،ألن الجملة تتحدث عن
منازل متعددة للقرآن ولم تتحدث عن تعدد القراءة في املنزل الواحد ،واختالف
املتخاصمين إنما وقع في منزل القرآن األخير وهو منزل الدنيا ،فما عالقة تعدد املنازل
بمسألة االختالف بالقراءة ؟؟!!
كذلك أورد البخاري في صحيحه( :حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن
مسروق ذكر عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن مسعود فقال :ال أزال أحبه سمعت النبي صلى
هللا عليه وسلم يقول :خذوا القرآن من أربعة؛ من عبد هللا بن مسعود ،وسالم ،ومعاذ،
وأبي بن كعب) ( ،)1ولعل من الالفت أن ال يكون أحد هؤالء األربعة ممن دعاهم عثمان
واعتمدهم لكتابة املصحف ،مادام حالهم وشأنهم كما صرح الرواة بذلك !!

 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب القراء من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم186/6 :؛ وينظر السنن الكبرى
للنسائي/99/10 :ح8144؛ وينظر املصنف البن أبي شيبة/48/10 :ح.30735
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املبحث الثالث :قراءة أهل البيت (عليهم السالم) ومنظومة الداللة
من املعلوم أن القرآن الكريم كتاب هداية للناس ،وهذه الهداية ال يمكن تحققها في
ٌ
ٌ
واقع الناس ما لم يكن لهذا النص اإللهي قارئ
مترجم مأمون عليه ،حافظ له ،ولعل
نقطة الخالف في األمة وقعت في املترجم املأمون والحافظ املكلف بحفظ القرآن الكريم
وتعليم قراءته ،فترشح عن هذا املوقف قوالن :قول يرى أن ترجمة القرآن وتعليمه
ومسؤولية حفظه منوطة باألمة ،وآخر يقول :هناك بينة إلهية تثبت أن الحافظ املأمون
على الكتاب واملترجم له هو املعلم املعصوم املكلف من هللا سبحانه ،واألمة مكلفة باإلتباع
ُ َ َ
َُ
َُ ْ ُ ْ َ
ُ ُْْ َ
اع َملوا ف َس َي َرى الل ُه َع َملك ْم َو َر ُسول ُه َواملؤ ِّم ُنون َو َست َر ُّدون ِّإلى
والعمل ،قال تعالى﴿ :وق ِّل
ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ ُ
َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ()1
َع ِّال ِّم الغي ِّب والشهاد ِّة فين ِّبئكم ِّبما كنتم تعملون﴾  ،ووردت قراءة هذه اآلية عن أئمة
أهل البيت (عليهم السالم) (واملأمونون ،وقالوا :نحن املأمونون) ( ،)2وهذه البينة أو البينات
التي ذكرها القرآن الكريم في نصوص كثيرة ال يختلف فيها املسلمون على املستوى
ً
النظري ،ولكنهم على مستوى التطبيق؛ هناك من ترجم النص واقعا ،وهناك من تركه في
ساحة النظر حسب ،وليس أدل على ذلك مما حصل مع جمع القرآن وقراءته ،فاألمة
ً
تشهد أن عليا (عليه السالم) أقرؤها وأعلمها بكتاب هللا سبحانه ( ،)3ولكن الخليفة عثمان
عندما أراد توحيد املصاحف ،والقضاء على الخالف الذي حذره منه حذيفة بن اليمان،
لم يذهب إلى األعلم بالقرآن الكريم ،بل ذهب إلى السيدة حفصة واستعان بالصحف التي
ً
كانت عندها ،وانتدب لكتابة هذا املشروع املهم نفرا من املسلمين ليس فيهم علي (عليه
ً
السالم) ( ،)4مع أنهم يشهدون له بعلو كعبه عليهم في العلم بالقرآن الكريم؛ قراءة وتفسيرا
وتأويال !!
وعند النظر بأخبار جمع القرآن الكريم التي ذكرها البخاري في صحيحه في كتاب
فضائل القرآن ،باب جمع القرآن ( )5لم يتبين للباحث أن أكابر الصحابة مثل أبي بكر
وعمر وعثمان كانوا يحفظون القرآن ،فلم يذكر زيد بن ثابت املكلف من أبي بكر بجمع
القرآن ،وال عند تكليفه بالجمع اآلخر من عثمان أنه أخذ شيئا من كتاب هللا من الخلفاء
 .1التوبة.105 :
 .2ينظر أصول الكافي/481/1 :ح1142؛ والبرهان في تفسير القرآن.489/11/3 :
 .3ينظر شواهد التنزيل.25–23/1 :
 .4ينظر صحيح البخاري.182/6 :
 .5ينظر صحيح البخاري.184–183/6 :
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الثالثة ،وحتى الخليفة عثمان في عملية الجمع والنسخ استعان بصحف السيدة حفصة،
ً
ولم يذكر الخبر أنه أملى على زيد من حفظه شيئا ،ولعل في هذا امللحظ ما يجعل القول
بتواتر نقل قراءة القرآن من الصحابة إلى التابعين نقل مشافهة مخالفا ملا يثبته البخاري
في صحيحه في مسألة جمع القرآن ،فها هم ثالثة من كبار صحابة الرسول (صلى هللا عليه
وآله) لم ُيذكر أنهم كانت لهم مشاركة في جمع القرآن سوى تكليف زيد بن ثابت بالجمع،
وهذا امللحظ يعضد أن القراءات لم تكن سنة متبعة من النبي (صلى هللا عليه وآله)
وصوال إلى القراء الذين تسمت كل قراءة باسم واحد منهم .إن ملحظ السنة املتبعة يمكن
أن يظهر جليا في قراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) إذ أنهم في أغلب ما يقرؤون
يقولون( :هكذا نزلت).
ْ
إن وظيفة القارئ (الدليل) في القراءة توضحت في قراءة أهل البيت (عليهم السالم) إذ
ً
بينت هذه القراءة أهمية أن يكون القارئ معصوما ال يعتريه السهو وال الغفلة وال النسيان
عند تصديه لتعليم كتاب هللا سبحانه ،ألنه كتاب هداية ووقوع القارئ املعلم في الغفلة
أو السهو أو النسيان ،من دون أن يستدرك ،يمكن أن يجعله سببا في ضالل الناس وهو
يريد هدايتهم ألن ما يعرفه من القرآن الكريم هو لفظه حسب ،أي َّإنه يعرف املقاصد عن
ً
طريق اللفظ ،وال يعرف مقاصد صاحب النص استنادا إلى تعليم صاحب النص له إال
ْ َ ََ ْ َ َ َ ً
من علمه هللا سبحانه وكلفه بذلك ،قال تعالىَ ﴿ :ع ِّال ُم الغ ْي ِّب فال ُيظ ِّه ُر َعلى غ ْي ِّب ِّه أ َحدا *
َ َّ ُ ُ
َّ
َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً
َ َ َ َ َُ
َ
صدا * ِّل َي ْعل َم أن ق ْد أ ْبلغوا
ِّإال َم ِّن ْارت َض ى ِّمن َّر ُسو ٍل ف ِّإنه َي ْسل ُك ِّمن بي ِّن يدي ِّه و ِّمن خل ِّف ِّه ر
َ
َ
َ َ
َ
ً
ُ َ
ِّر َساال ِّت َرِّب ِّه ْم َوأ َحاط ِّب َما ل َد ْي ِّه ْم َوأ ْح َص ى ك َّل ش ْي ٍء َع َددا﴾( ،)1وهذه اآليات الكريمة فيها بيان
واضح ال لبس فيه أن هناك مكلفين بتبليغ رسالة هللا سبحانه ،وقائمين على تعليمها
للناس ،وليس األمر مشاعا في الناس ،ولذلك نجد عند قراءة األحرف التي قرأها القراء
الذين لم يكلفهم هللا سبحانه بهذا العمل ،ال يقولون عن قراءتهم :هكذا نزلت ،بينما
وجدنا هذه العبارة تذكر مع أكثر الحروف التي قرأها أئمة أهل البيت (عليهم السالم)،
ً
ومن أمثلة ذلك أذكر عددا من األحرف التي وردت قراءتها عنهم وهم يصرحون أنها هكذا
نزلت:
 -1ورد( :عن جابر ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال :نزل جبرائيل (عليه
َ ْ َ
ُ
السالم) بهذه اآلية على محمد (صلى هللا عليه وآله) هكذا " َوِّإن ك ُنت ْم ِّفي َرْي ٍب ِّم َّما ن َّزل َنا َعلى
 .1الجن.28 –26:
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ُ
ُ
ْ
ْ ُ
َع ْبد َنا في علي َف ْأ ُت ْوا ب ُس َ
ور ٍة ِّمن ِّمث ِّل ِّه َو ْاد ُعوا ش َه َداءكم ِّمن ُدو ِّن الل ِّه ِّإ ْن ك ْن ُت ْم
ِّ
ِّ
َ ()2( )1
َ
ص ِّاد ِّقين" )  .فهذا اإلمام الصادق (عليه السالم) يصرح أن هذه اآلية (نزل جبرائيل
(عليه السالم) بهذه اآلية على محمد (صلى هللا عليه وآله) هكذا).
 -2ورد( :عن زيد الفحام ،قال :حدثني محمد بن عيس ى ،عن هارون ،قال :حدثني
أبو عبد الصمد إبراهيم عن أبيه عن جده؛ وهو إبراهيم بن عبد الصمد بن محمد بن
َّ َ ْ َ
اصط َفى َآد َم
إبراهيم قال  :سمعت جعفر بن محمد(صلى هللا عليه وآله) يقرأ ِّ ﴿ :إن الله
َ ْ َ
َُ ً
آل ع ْم َر َ
()4
َ َ
وحا َو َ ْ
ان وآل محمد َعلى ال َع ِّامل َين﴾ ( ،)3قال  :هكذا نزلت . ).ومرة
ون
آل ِّإب َر ِّاهيم و َ ِّ
أخرى اإلمام الصادق (عليه السالم) يذكر (هكذا نزلت).
 -3العياش ي عن الحسين بن خالد قال( :قال أبو الحسن األول (عليه السالم) –
ْ
ْ
يعني اإلمام الرضا(عليهم السالم) – :كيف تقرأ هذه اآلية ﴿ َيا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا َّات ُقوا الل َه
ِّ
َ ()5
َ َّ ُ َ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ ُ ْ
مسلمون فقال :سبحان هللا يوقع
حق تقا ِّت ِّه وال ت ُموتن ِّإال وأنتم ُّمس ِّل ُمون﴾ ماذا ؟ قلتِّ :
عليهم اإليمان فيسميهم مؤمنين ثم يسألهم اإلسالم واإليمان فوق اإلسالم؟ قلت :هكذا
تقرأ في قراءة زيد ،قال :إنما هي في قراءة علي (عليهم السالم) وهي التنزيل الذي نزل به
مسلمون) لرسول هللا (صلى هللا عليه
جبرئيل على محمد (صلى هللا عليه وآله) (إال وأنتم ِّ
وآله) ثم لإلمام من بعده) ( .)6واإلمام الرضا (عليهم السالم) يركز في رده على القائل ويقول
له( :إنما هي في قراءة علي(عليهم السالم) وهي التنزيل .)...
ْ
ُ ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ً
َّ
( -4قال تعالى﴿ :ث َّم َيأ ِّتي ِّمن َب ْع ِّد ذ ِّل َك َس ْب ٌع ِّش َد ٌاد َيأكل َن َما ق َّد ْم ُت ْم ل ُه َّن ِّإال ق ِّليال ِّم َّما
َ
ُ
ت ْح ِّص ُنون﴾( ،)7قال اإلمام الصادق (عليه السالم) :إنما نزل :ما قربتم لهن) (( ،)8إنما نزل:
َ
ما قربتم ل ُه َّن) ،أي القراءة هنا على التنزيل ،وأحرف أخرى كثيرة ذكرتها في الفصل الرابع
فيها تصريح منهم (عليهم السالم) أن ما يقرؤونه هو تنزيل ،وهذا التعبير ال ذكر له في
القراءات العامة ،بل تجد القراءة تنسب إلى صاحبها ،مثال ذلك ما ذكره ابن مجاهد:
َ
َُْ
(الس َراط) بالسين .وروى هارون
(وروى عبيد بن ع ِّقيل ،عن أبي عمرو :أنه كان يقرأِّ :
 .1البقرة.23 :
 .2أصول الكافي للشيخ الكليني/473/1 :ح1106؛ وينظر تفسير البرهان للسيد البحراني.157–156/1/1 :
 .3آل عمران.33 :
 .4البرهان.23/3/2 :
 .5آل عمران.102:
 .6تفسير العياش ي/217/1 :ح119؛ ينظر البرهان .83–82/3/2 :
 .7يوسف.48 :
 .8مجمع البيان406/5 :؛ وينظر البرهان.184/13/4 :
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األعور عن أبي عمرو :أنه كان ربما قرأ بالسين ،وربما قرأ بالصاد .وروى األصمعي ،عن أبي
ً
ً
عمرو :أنه قرأَ :
(الزراط) بالزاي خالصة) ( ،)1ويذكر الداني خبرا مسندا إلى األصمعي قال:
ً
(حدثنا األصمعي ،قال :سمعت نافعا يقرأ ﴿يقص الحق﴾( ،)2فقلت لنافع :إن أبا عمرو
يقض ،وقال :القضاء مع الفصل ،فقال :وي يا أهل العراق تقيسون في القرآن) (،)3
يقرأ
ِّ
وواضح في هذا الخبر االختالف بين قارئين من القراء السبعة؛ نافع (ت169هـ) وأبي عمرو
(ت154هـ) ،ونافع يستنكر قياس أهل العراق في القرآن وهو يقصد قراءة أبي عمرو ،ومن
خالل هذين الخبرين يتبين أن القراءات العامة وإن ُّادعي أنها مسندة وأنها سنة تؤخذ من
أفواه الرجال ( ،)4فهي ال تخلو من مدخلية الرأي واالجتهاد فيها.
ومما تقدم يتبين أن القراءة الواردة عن أهل البيت (عليهم السالم) هي القراءة التي كان
النبي (صلى هللا عليه وآله) يقرأ بها بدليل أن قراءتهم غالبا ما تأتي مقترنة بـ (هكذا نزلت)،
ً
ً
أو ما يؤدي معنى هذه العبارة ،بينما القراءات العامة خلت تماما من إشارة كهذه ،فضال
عن أن قراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) ترجمت منظومة الداللة بصورة عملية،
ً
فجاءت قراءتهم مبينة ألهمية اللفظ (الدال) بوصفه مترشحا عن املعنى على لسان ناطق
عارف باملعنى وما ترشح عنه ،ومعرفته تلك جاءت نتيجة تكليفه من هللا سبحانه بتعليم
ْ ُ ً
َّ َ َ ْ َ ْ
وال م ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْيه ْم َآيا ِّت َك َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ْال ِّك َت َ
اب
الناس ،قال تعالىَ ﴿ :ربنا وابعث ِّف ِّيهم َرس ِّ
ِّ
َو ْالح ْك َم َة َو ُي َزكيه ْم إ َّن َك َأ َ
العز ُيز َ
نت َ
الح ِّك ُ
يم﴾( ،)5ومن املعلوم أن ال أحد مكلف بتعليم
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
الناس بعد النبي (صلى هللا عليه وآله) غير أولئك الذين جعلهم النبي (صلى هللا عليه وآله)
ً
ِّعدل القرآن الكريم بأمر هللا سبحانه ،وسماهم لألمة؛ إماما بعد إمام إلى يوم القيامة،
املعلمون املكلفون بتعليم القرآن الكريم هم قراؤه الذين تؤخذ عنهم القراءة
وأولئك ِّ
بحسب ما تبين ذلك من منظومة الداللة:
ً
أوال :اللفظ (الدال)؛ أعطت قراءة أهل البيت (عليهم السالم) للفظ قيمته التي دلت
ً
ً
ْ
على علمهم بالقرآن الكريم بوصفه علما مبنيا على البينة ،إذ ورد عن أبي جعفر الباقر
(عليه السالم) أنه قال( :إنا على بينة من ربنا بينها لنبيه ،فبينها نبيه لنا ،فلوال ذلك كنا
 .1السبعة في القراءات.105 :
 .2األنعام.57 :
 .3جامع البيان في القراءات السبع املشهورة ألبي عمرو الداني.42 :
 .4جامع البيان في القراءات السبع املشهورة ألبي عمرو الداني.42 :
 .5البقرة.129 :
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كهؤالء الناس)( ،)1ومن خالل النظر في عدد من األحرف التي قرأها أهل البيت (عليهم
السالم) تتبين حقيقة علمهم باللفظ وموقعه في منظومة الداللة ،ومن األمثلة الدالة على
ذلك ما يأتي:
وه في َس َ
َ َ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ
َ َ َّ َ
َ َ َّ َ ْ ُ َ
اع ِّة
 -1قال تعالى﴿ :لقد تاب هللا على الن ِّب ِّي وامله ِّاج ِّرين واألنص ِّار ال ِّذين اتبع ِّ
ْ
ْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ
َ ْ َ َ َ َ ُ ُُ ُ َ
ُ ٌ
ٌ ()2
اب َعل ْي ِّه ْم ِّإ َّن ُه ِّب ِّه ْم َرؤوف َّر ِّحيم﴾
وب ف ِّر ٍيق ِّمنهم ثم ت
ال ُع ْس َر ِّة ِّمن بع ِّد ما كاد ي ِّزيغ قل
الطبرس ي( :روي عن الرضا علي بن موس ى (عليه السالم) ،أنه قرأ  :لقد تاب هللا بالنبي على
املهاجرين واألنصار  ...إلى آخر اآلية .وفي قوله تعالى" :وعلى الثالثة الذين خلفوا" إلى آخر
اآلية ،قرأ علي بن الحسين وأبو جعفر محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق
(عليهم السالم)  :خالفوا) ( .)3ومن املعلوم أن عطف النسق دال على مشاركة املعطوف
املعطوف عليه في الحكم ،وبحسب القراءة العامة أن النبي (صلى هللا عليه وآله) مشارك
بالتوبة للمهاجرين واألنصار ،والتوبة البد أن تكون عن ذنب وقع فيه التائبون قبل
حصول التوبة ،والنبي (صلى هللا عليه وآله) مطهر من الوقوع بالذنب ،قال تعالى في وصف
َ
ُُ
النبي (صلى هللا عليه وآله) ﴿ َوِّإ َّن َك ل َعلى خل ٍق َع ِّظ ٍيم﴾( ،)4فال ُيعقل أن املطهر من الذنوب
ً
يكون مشموال بالتوبة التي كان هو سبب حصولها للمهاجرين واألنصار الذين آمنوا بدعوته
وصدقوه ونصروه.
ُ
وقراءتهم (عليهم السالم) للفظ (خ ِّل ُفوا) على أنه (خالفوا) ،إذ ورد عن اإلمام الصادق
ل َ َ َ َّ
ُ
الث َال َثة َّالذ َ
ين خالفوا﴾( ،)5ولو خ ِّل ُفوا لم يكن عليهم
(عليه السالم) قوله( :إنما أنز ﴿وعلى
ِّ ِّ
ً
عيب) ( ،)6وهذا التعليل كاشف عن ضرورة أن يكون معلم القراءة معصوما ،والقراءة
تكون مأخوذة عن معصوم ،لكي ال يلتبس الفهم على املتلقي ،فمن حق املتلقي أن يسأل:
ُ
ُ
لو كانت (خ ِّل ُفوا) ،ملاذا التوبة إذن وهم قد أمروا بالتخلف وأطاعوا األمر وخ ِّلفوا،
ُ
فموقفهم مع لفظ (خ ِّل ُفوا) موقف طاعة يستحق املجازاة ،وليس موقف ذنب ليستحق
التوبة.
 .1بصائر الدرجات/342/6 :ح.9
 .2التوبة.117 :
 .3مجمع البيان103/5 :؛ ينظر البرهان.513/11/3 :
 .4القلم.4 :
 .5التوبة.118 :
 .6البرهان.513/11/3 :
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َ
ُُْ
ٌ
َ
 -2قال تعالىَ ﴿ :و َق َ ْ َ ُ
ات ِّس َم ٍان َيأكل ُه َّن َس ْب ٌع ِّع َجاف َو َس ْب َع
ال امل ِّلك ِّإ ِّني أ َرى َس ْب َع َبق َر ٍ
اي إن ُك ُنت ْم ل ُّلر ْؤ َيا َت ْع ُب ُر َ
ضر َو ُأ َخ َر َياب َس َ َ ُّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
ُ ُ َ ُ ْ
َُْ َ
ون﴾( ،)1ورد
ِّ ٍ
ِّ
ات يا أيها املأل أفتو ِّني ِّفي رؤي ِّ
سنبال ٍت خ ٍ
ُ
سمعت ابا عبد هللا (عليه السالم) يقرأَ :
سبع سنابل خضر)(،)2
عن( :ابن أبي يعفور ،قال:
في هذه القراءة يتجلى الفارق بين من يقرأ املعنى باللفظ ويكشف عن عظيم العطاء
اإللهي ،وبين من عينه ال تتخطى حدود اللفظ وتبقى دائرة في فلكه ،حيث تصور قارئ:
(سبع سنبالت) أن السنبالت محدودة بالعدد ،فقرأ املناسب لها جمع القلة ،بينما قراءة
أهل البيت (عليهم السالم)( :سبع سنابل) ناظرة إلى أن العدد دال على التعدد والكثرة،
وليس التحديد بالعدد ،بدليل أن ترجمة الرؤيا على أرض الواقع لم تكن منحصرة بسبع
سنبالت ،بل كثرة كاثرة من السنابل على امتداد سبع سنوات الخصب ،مما أعان نبي هللا
يوسف (عليه السالم) على إنقاذ مصر من حالة جدب أصابتها سبع سنوات ،بعد خصب
مر بها لسبع سنوات.
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ً
َّ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
ٌ
َّ
َ
َ
َ
 -3قال تعالى﴿ :ث َّم يأ ِّتي ِّمن ب ْع ِّد ذ ِّلك س ْب ٌع ِّشداد يأكلن َما قد ْمت ْم ل ُهن ِّإال ق ِّليال ِّم َّما
َ
ُ
ت ْح ِّص ُنون﴾(( ،)3قال اإلمام الصادق (عليه السالم) :إنما نزل :ما قربتم لهن) ( ،)4في الرؤيا؛
فعل األكل يتطلب أن يقرب الطعام لآلكل ،أما التقديم ففيه داللة تقدم السبع الشداد،
وهما في الرؤيا ،وفي الحدث الواقعي كانت تالية لسنين الخصب ،فما يأكلنه هو مما يقرب
لهن من فائض السنين السبعة ،وكذلك فعل التقريب دال على أن تلك السنين ال تطلب
األخذ حتى يقدم لهن ما يطلبن ،وإنما ُه َّن يبادرن لألخذ ،واملبادرة يناسبها التقريب ال
التقديم.
وورد في قراءتهم (عليهم السالم) أحرف تبين أن املعلم بعد النبي (صلى هللا عليه وآله)
مذكور في القرآن الكريم ،وليس مغفوال عنه كما تش ي بذلك القراءات العامة ،بل ورد في
قراءتهم (عليهم السالم) ذكر العترة التي جعلها النبي (صلى هللا عليه وآله) قرينة القرآن
الكريم في الحفاظ على األمة من الوقوع في الضالل ،ومن أمثلة تلك األحرف ما يأتي:

 .1يوسف.43 :
 .2تفسير العياش ي/190/2 :ح33؛ وينظر البرهان190/13/4 :؛ مجمع البيان.315/5 :
 .3يوسف.48 :
 .4مجمع البيان406/5 :؛ وينظر البرهان.184/13/4 :
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َ َ
َ َ
ُ
َ
يل ل ُهم َّماذا أ َنز َل َرُّبك ْم
 -1قراءة اإلمام الصادق (عليه السالم) لقوله تعالىَ ﴿ :وِّإذا ِّق
َ ُ ْ
َ َ
َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ (ْ )1
َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُّ ُ ْ
علي قالوا
قالوا أس ِّ
اطير األوِّلين﴾  ،إذ قرأها هكذا﴿ :وِّإذا ِّقيل لهم ماذا أنزل ربكم في ٍ
ُ َ َّ َ ()2
َأ َ
علي) لم ترد في القراءات العامة.
(في
ارة
عب
هناك
،
﴾
ين
ل
و
األ
ير
اط
س
ِّ
ِّ
ٍ
َ َ َ ْ َ َّ ْ
َ
َّ
اس ِّفي
 -2وكذلك قرأ اإلمام
الصادق (عليه السالم) قوله َتعالى﴿ َ :ولقد صرفنا ِّللن ِّ
َّ ُ ُ ً (َ ْ َ َ )3
ُ َ َ َََ َ ْ َ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
َ َ ُْ ْ
علي ِّإال
اس ِّإال كفورا﴾ ﴿فأبى أكثر الن ِّ
هذا القر ِّآن ِّمن ك ِّل مث ٍل فأبى أكث َر الن ِّ
اس َبوالية ٍ
َْ
ْ
ْ
ُُ ً
ورا﴾( ،)4ولعل قوله تعالى﴿ :أ ْم َي ُق ُولو َن به ج َّن ٌة َب ْل َج ُ
اءهم ِّبال َح ِّق َوأكث ُر ُه ْم ِّلل َح ِّق
كف
ِّ ِّ ِّ
ْ
َ ُ َ ()5
ك ِّارهون﴾  ،فيها بيان على أن الحق الذي يكفرونه هو والية علي(عليه السالم) ،إذ قال
علي بن إبراهيم( :الحق رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وأمير املؤمنين (عليه السالم)،
ُ ْ
ُ
ُ ْ َ َ ُّ َ َّ ُ َ
اس ق ْد َجاءك ُم ال َح ُّق ِّمن َّرِّبك ْم﴾( )6يعني بوالية أمير
والدليل على ذلك قوله﴿ :قل يا أيها الن
املؤمنين عليه السالم) (.)7
 -3وعن أبي جعفر (عليه السالم) قال( :نزل جبرائيل (عليه السالم) بهذه اآلية
ُ ْ
َ َْ ْ
َ
ُ
َ َ
َ َْ ْ
هكذاَ ﴿ :وق ِّل ال َح ُّق ِّمن َّرِّبك ْم في والية علي ف َمن شاء فل ُيؤ ِّمن َو َمن شاء فل َيك ُف ْر ِّإ َّنا أ ْع َت ْدنا
َّ
َ ً
ِّللظ ِّ ِّامل َين آل محمد نارا﴾(.)9( ))8
 -4ورد عن أبي الحسن موس ى بن جعفر(عليه السالم) ،عن أبيه(عليه السالم) ،أنه
ُْ ً
قالَ ﴿ (:و َع َنت ْال ُو ُج ُ
وه ِّل ْل َحي ْال َق ُّيوم َو َق ْد َخ َ
اب َم ْن َح َم َل ظلما آلل محمد﴾( ،)10كذا
ِّ
ِّ
ِّ
ً
نزلت)( ،)11القراءة وردت عن اإلمام الكاظم(عليه السالم) وهي( :وقد خاب من حمل ظلما
آلل محمد).
َّ
رب سائل يسأل :هل يدل ذلك على أن العدالة أو الظلم ميزانها آل محمد (عليهم
السالم) ؟ أي إذا أنصفت الناس آل محمد (عليهم السالم) يتحقق العدل ؟! لعل في
 .1النحل.24 :
 .2ينظر تفسير القمي358 :؛ والبرهان.435/14/4 :
 .3اإلسراء.89 :
 .4أصول الكافي/481/1 :ح1144؛ وينظر البرهان.621/15/4 :
 .5املؤمنون.70 :
 .6يونس.108 :
 .7تفسير القمي.450 :
 .8الكهف.29 :
 .9أصول الكافي/481/1 :ح1144؛ وينظر البرهان30/15/5 :؛ إثبات الهداة/21/2 :ح.61
 .10طه.111 :
 .11تأويل اآليات/318/1 :ح15؛ وينظر البرهان.190–189/15/5 :
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حديث الثقلين املشهور عند األمة فيه اإلجابة الواضحة على هذا السؤال؛ كلما انتبهت
األمة على أهمية االقتران بين القرآن الكريم والعترة الطاهرة ،وضرورة قيادتهم للحياة،
َّ َ
أصابها األمن واألمان والرخاء ،وأن التفريق بينهما يجعل من القرآن والعترة ُم َعطل ْين ال
وظيفة واقعية لهما في حياة الناس ،ووظيفتهما األساسية هي الهداية ،واملسير بالخلق إلى
خالقهم سبحانه.
َ َ َ َ َ ٌ
اط َع َل َّي ُم ْس َت ِّق ٌ
يم﴾(،)1
وعند النظر في القراءات العامة لقول هللا سبحانه ﴿قال هذا ِّصر
ترى ثمانية من القراء يقرؤونها( :علي) على أنها متألفة من حرف الجر وياء النسبة
ٌ
اط ٌّ
علي) صفة وموصوف (،)2
ويفسرونها؛ هذا صراط في ذمتي وضماني ،وقرأ آخرون( :صر
ً
ومن يتدبر في القراءتين يلحظ التكلف في توجيههما واضحا ،وليس هناك من ثمرة ترجى من
ورائهما ،بمعنى أن هذه اآلية بالقراءتين اللتين قرئتا بها ال يترتب عليها أثر لدى املكلفين،
ً
فكون الصراط موصوفا بالرفعة والعلو فهو تحصيل حاصل ،فكل منسوب إلى هللا
سبحانه هو رفيع القدر واملقام وليس في ذلك مراء وال جدال ،أما القراءة التي فيها حرف
الجر متصل بياء النسبة فهو ال ينتج داللة هادية بدليل اختالف الداللة لدى من قرأ اآلية
على تلك الكيفية ( ،)3وكل الدالالت التي اقترحها الناظرون في هذه اآلية ال تحقق الغاية
من نزول الكتاب إلى هذا العالم هاديا للتي هي أقوم ،ولذلك تجد بعضهم كأنه يقترح على
َ ٌ
َ َ َ
ٌ
اط َع َل َّي ُم ْس َت ِّق ٌ
طريق َّ
إلي مستقيم)
يم﴾( ،)4بمعنى :هذا
ال َهذا ِّصر
هللا سبحانه فيقول﴿( :ق
(.)5
وعند النظر في قراءة األئمة (عليهم السالم) يجد الباحث الغاية اإللهية من نزول
الكتاب متحققة وذلك من خالل إضافة الصراط إلى مسمى معلوم وهو وص ي النبي (صلى
ُ
هللا عليه وآله) علي بن أبي طالب (عليه السالم) ( ،)6وذكر أن اإلمام الصادق (عليه
ُ َ
َ
علي (عليه السالم) ،فقالَ "( :هذا ِّص َراط َعل ٍي
السالم) قرأ هذه اآلية بإضافة الصراط إلى ٍ

 .1الحجر.41 :
 .2ينظر معجم القراءات.552/4 :
 .3ينظر معالم التنزيل املعروف بـ(تفسير البغوي)382/4 :؛ والتفسير الكبير للرازي.193/19 :
 .4الحجر.41 :
 .5جامع البيان عن تأويل آي القرآن املعروف بـ (تفسير الطبري).69/14 :
 .6ينظر تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي.225/1 :

 58ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

ُم ْس َت ِّق ٌ
يم") ( ،)1والالفت لالنتباه أن القراءات العامة قرأت باحتمالين يحتملهما لفظ (علي)
خال من اإلعجام واإلعراب ،وقرؤوا بما يحتمله
إذا قلنا أن القراءة كانت لهذا اللفظ وهو ٍ
اللفظ ،واللفظ يحتمل الصورتين اللتين قرؤوا بهما ،ويحتمل صورة ثالثة أغفلوها ولم
علي (عليه السالم) ،فتكون العبارة القرآنية
يقرؤوا بها تلك هي قراءة إضافة الصراط إلى ٍ
ُ
علي" خاصة والجملة القرآنية تبدأ باسم إشارة ،ووجود اسم اإلشارة يتطلب
"صراط ٍ
َ
وجود مشار إليه ُمش َّخص ،وال ُيشار إلى ما هو مجهول ،فالصراط املستقيم يكون مجهوال
إذا لم يشخص بوجود سائر فيه ،ومن هذا السائر صار هذا الصراط معروفا عند املتلقين
بعد أن كان مجهوال عندهم.
وورد في قراءة األئمة (عليهم السالم) أحرفا فيها بيان للمقاصد اإللهية؛ سواء كانت
هذه املقاصد شرعية أو عقائدية ،وتلك املقاصد ال يمكن أن يعلمها إال من أطلعه هللا
سبحانه عليها وعلمها إياه ،وليس بمقدور قارئ الرمز أن يستكنه املقصد منه ،إنما ُجعل
ً
الرمز محفزا للبحث عن العارف بمقصدية الرمز ،وهذا العارف ال يتكلم برأيه أو اجتهاده،
ً
ً
بل البد أن يكون كالمه قطعيا صادرا عن صاحب النص ،ومثل هذا األمر ال يتيسر إال ملن
كلفه هللا سبحانه تبليغ رسالته إلى الناس ،وهم األنبياء (عليهم السالم) ،وأوصياء األنبياء
(عليهم السالم) ،وال يؤخذ علم املقاصد اإللهية من غيرهم ،مثال ذلك قراءة اإلمام الباقر
َّ َ
ُ ْ َ
َّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ
وموا ِّلل ِّه
ات والصال ِّة الوسطى وق
(عليه السالم) لقوله تعالىَ ﴿ :حا ِّفظوا َعلى
الصل َو ِّ
َّ َ ْ َ
َّ َ
ُ ْ َ
َُ ُ ْ
َ
ْ
وموا
والصال ِّة ال ُو ْسطى وصالة العصر وق
ات
قا ِّن ِّت َين﴾( ،)2إذ قرأهاَ ﴿( :حا ِّفظوا َعلى
الصل َو ِّ
َ
ِّلل ِّه قا ِّن ِّت َين﴾ ،والوسطى صالة الظهر ،وكذلك كان يقرؤها رسول هللا صلى هللا عليه
وآله)( ،)3وهذا اإلحكام رفع التشابه الذي وقع به املفسرون حيال هذه اآلية بحسب
ْ
القراءات العامة ،إذ ذكر الطبري في تفسيره االختالف في الصالة الوسطى؛ فمنهم من قال:
هي صالة العصر ( ،)4ومنهم من قال :الصالة الوسطى صالة الظهر ( ،)5ومنهم من قال:
الصالة الوسطى صالة املغرب ( ،)6وقال آخرون:

 .1أصول الكافي للكليني/481/1 :ح.1143
 .2البقرة.238 :
 .3تفسير العياش ي–146/1 :ح416؛ وينظر البرهان.509/1 :
 .4ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن.359–342/4 :
 .5ينظر املصدر نفسه.366–359/4 :
 .6ينظر املصدر نفسه.367–366/4 :
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هي صالة الغداة( ،)1( .وقال آخرون :هي إحدى الصلوات الخمس ،وال نعرفها بعينها) (.)2
والشك في أن هذا االضطراب الحاصل في معرفة الصالة الوسطى مرده إلى الرأي
واالجتهاد ،وال ُيعقل أن هذا االضطراب واقع في السنة النبوية املطهرة ،ألن السنة وظيفتها
ً
البيان واإلحكام ،وتعدد األقوال ال بيان فيه وال إحكام ،وكذلك استنادا إلى القراءة الواردة
عن أئمة أهل البيت (عليهم السالم) تبين أن اإلحكام ليس في التفسير والتأويل حسب ،بل
ً ْ
يكون اإلحكام في القراءة أيضا ،إذ من قراءة اإلمام الباقر (عليه السالم) تبين أن الصالة
الوسطى هي صالة الظهر.
بعد أن تبين أن القراءة التي هي من علوم القرآن البد أن يوكل أمرها والقيام بها إلى
معلمين ينصبهم هللا سبحانه لتعليم كتابه كي ال تختلف األمة وتقع فيما وقعت فيه األمم
السابقة عندما أعرضت عن معلمي كتبها الذين نصبهم هللا سبحانه ،وهرعت إلى رجال لم
ينصبهم هللا فوقع االختالف في قراءة كتبها ،ربما يسأل سائل :إذن ما دور األمة ووظيفتها
حيال القرآن ؟ هذا السؤال أجاب عنه القرآن في آيات كثيرة ،ولعل من أحكمها بيانا قوله
تعالىُ ﴿ :ق ْل إن ُك ُنت ْم ُت ِّح ُّبو َن الل َه َف َّاتب ُعو ِّني ُي ْحب ْب ُك ُم الل ُه َو َي ْغ ِّف ْر َل ُك ْم ُذ ُن َوب ُك ْم َوالل ُه َغ ُف ٌ
ور
ِّ
ِّ
ِّ
َّر ِّح ٌ
يم﴾( ،)3فهذه اآلية املباركة تكشف عن وظيفة األمة؛ هي االتباع ،واالتباع يعني أن
عباس
(ابن
ٍ
هناك قائدا معلما تسير خلفه األمة في كل مراحل وجودها ،حيث ورد عن ِّ
َّ
َّ
َ
َ ُ َْ َ
ُ
عليه وسل َم يده على
قال :ملا نزلت﴿ :إنما أنت منذر وِّلك ِّل قو ٍم ه ٍاد﴾ ،وضع صلى هللا ِّ
َ
ُ
علي فقال :أنت الهادي يا
صدره وقال :أنا املنذر ،ولكل قوم هاد ،وأومأ بيده إلى منكب ٍ
ِّ
َ
()4
علي ،بك يهتدي املهتدون بعدي)  ،وهذا الخبر منسجم تماما مع تفسير الطبري لآلية
الكريمة حيث ذكر في تفسيرها"( :ولكل قوم هاد" ،يقول :ولكل قوم ٌ
وهاد
إمام يأتمون بهٍ ،
ٍ
يتقدمهم) (.)5
ولعل من النافع النظر في معاني التدبر كي يتهيأ للبحث بيان أهمية منظومة الداللة
التي جعلها هللا سبحانه في كتابه ،وأن التمسك بها يعصم املتلقي من أن تأخذه رياح
 .1ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن.371–367/4 :
 .2املصدر نفسه.371/4 :
 .3آل عمران.31 :
 .4تفسير الطبري.443/13 :
 .5املصدر نفسه.438/13 :
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التصورات يمينا أو يسارا ،فقد ورد في املعجم معاني ملفردة التدبر منها على سبيل املثال؛
يدبر الرجل أمره ويتدبره أي ينظر في عواقبه) (.)1
ما ذكره األزهري( :والتدبير أيضا أن ِّ
َ
َ َّ َ َ
األ ْم َر َوت َد َّبره :نظر في عاقبتهْ ،
واس َت ْد َب َره :رأى في عاقبته ما لم ير
وذكر ابن منظور( :ودبر
َ َ
َ
َ
ََ َ َ
ً
َ
َُ
األ ْم َر َت َد ُّبرا أي بأخ َرة؛ َّ ...
والت ْد ِّب ُير في األمر :أن تنظر ِّإلى ما تؤول ِّإليه
في صدره؛ وعرف
ٍ
َ ََّ
َ َ َْ
ْ
عاقبتهَّ ،
والت َد ُّبر :التفكر فيه .وفالن ما َيد ِّري ِّقبال األم ِّر من ِّدباره أي أوله من آخره.
َ
َ َ
َ
َ
ً
ويقالِّ :إن فالنا لو استقبل من أمره ما استدبره ل ُه ِّد َي ِّل ِّو ْج َه ِّة أ ْم ِّره أي لو علم في َب ْد ِّء أمره
َ
ُ
الس َت ْر َش َد َألمره .وقال َأ ْك َث ُم ْب ُن َ
ما علمه في آخره ْ
ص ْي ِّف ٍي لبنيه :يا َب ِّن َّي ال َت َت َد َّب ُروا أعجاز أمور
َ
َ
َ
ص ُد ُورهاَّ .
قد َو َّل ْت ُ
ُ
الرجل أمره ُوي َد ِّب َره أي ينظر في عواقبه) (.)2
والت ْد ِّب ُير :أن َي َت َد َّب َر
َ ََ
وقال السيد محمد مرتض ى الحسيني َّ
الزِّبيدي( :وفي الكتاب العزيز ﴿أفل ْم َي َّد َّب ُروا
يتفهموا ما خوطبوا به في القرآن ،وكذلك قوله تعالى ﴿ َأ َف َال َي َت َد َّب ُر َ
ْال َق ْو َل﴾( ،)3أي ألم َّ
ون
ْال ُق ْر َ
آن﴾( ،)4أي أفال يتفكرون فيعتبروا ،فالتدبر هو التفكر والتفهم) (.)5
فمعانيها هي :النظر في عاقبة األمر ،وآخر الش يء ،والتفكر والتفهم.
وهذه املعاني الثالثة هي املتحققة من النظر في القرآن وتدبره ،فعاقبة القرآن أي ما
يأتي بعده رتبة ،واآلتي رتبة بعده هو الناطق به ،وكذلك التفكر في القرآن سيهدينا إلى التي
ُ
َّ َ َ ْ ُ َ
آن ي ْهدي ل َّلتي ه َي َأ ْق َو ُم َو ُي َبش ُر ْاملُ ْؤمن َين َّالذ َ
ين َي ْع َملو َن
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
هي أقوم ،قال تعالىِّ ﴿ :إن هذا الق ْر ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َّ َ َ َ َ ً َ ً
ات أ َّن ل ُه ْم أ ْجرا ك ِّبيرا﴾( ،)6حيث ورد في بيانها الرواية اآلتية( :حدثني موس ى بن
الص ِّالح ِّ
جعفر ،عن أبيه جعفر بن محمد ،عن أبيه محمد بن علي ،عن أبيه علي بن الحسين
(عليهم السالم) ،قال :اإلمام منا ال يكون إال معصوما وليست العصمة في ظاهر الخلقة
فيعرف بها ولذلك ال يكون إال منصوصا  .فقيل له :يا ابن رسول هللا فما معنى املعصوم؟
فقال :هو املعتصم بحبل هللا ،وحبل هللا هو القرآن ال يفترقان إلى يوم القيامة ،واإلمام

 .1تهذيب اللغة/113/14 :مادة :دبر.
 .2لسان العرب البن منظور/358/5 :مادة :دبر.
 .3املؤمنون.68 :
 .4النساء.82 :
 .5تاج العروس/266/11 :مادة :دبر.
 .6اإلسراء.9 :
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يهدي إلى القرآن والقرآن يهدي إلى اإلمام ،وذلك قول هللا عز وجل" :إن هذا القرآن يهدي
للتي هي أقوم") (.)1
لذا فاألمة مكلفة بالبحث عن الناطق بالقرآن ،وهذا الناطق بالقرآن البد أن يكون
معصوما ،لكي ال يدخل الناس في االختالف ،وال يخرجهم من االجتماع على الحق،
واستنادا إلى ما يقدمه البحث من رؤية فتدبر القرآن والتفكر فيه دال على أن هناك
منهجا وسنة وطريقة وهي التي وصفها هللا سبحانه بـ (التي هي أقوم) وهي التي تعصم
الناس من الوقوع في االختالف والخالف ،وهذا املنهج ينبني على ثالثة أركان :األول :صاحب
املرسل ،الثاني :النص أو الرسالة والكتاب ،والثالث :الرسول املكلف بتعليم
النص أو ِّ
الرسالة للناس قراءة وبيانا ،كي يستطيع الناس ترجمة تلك الرسالة إلى عمل فيه يتحصل
على رض ى هللا سبحانه ،وتتحقق الغاية من الخلق.
وهذا املنهج أثبته هللا سبحانه في خلقه منذ أول يوم للتنصيب ،حيث أن املواجه
للخلق هو رجل منهم يدعي أنه مرسل برسالة من هللا سبحانه ،ولو افترضنا انعدام وجود
املنهج ملعرفة هذا الرسول أو غيابه فسيكون هذا االفتراض مصدقا لقول القائلين
َْ
َ
ْ
ََ ُ َ َ
اط ُير األ َّوِّل َين اك َت َت َب َها ف ِّه َي
(أساطير األولين) حيث حكى القرآن قولهم؛ قال تعالى ﴿وقالوا أس ِّ
ُ َ َ ْ ً َ ً
ت ْملى َعل ْي ِّه ُبك َرة َوأ ِّصيال﴾( ،)2فكيف رد هللا سبحانه قولهم وفريتهم على رسوله ؟
َ
َ َ ْ َ َ َ ُّ َّ
ض الظ ِّال ُم َعلى
هذه اآليات اآلتية ستبين هذا املنهج القويم ،قال تعالى ﴿ :ويوم يع
َ َ ْ َ ُ ُل َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َّ ُ ل َ ً َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ ُ َ ً َ ً
يال * َل َقدْ
يدي ِّه يقو يا ليت ِّني اتخذت مع الرسو ِّ س ِّبيال * يا ويلتى ليت ِّني لم أت ِّخذ فالنا خ ِّل
َ ُ ً
َ َ َ َّ
الش ْي َط ُ
الر ُسو ُل َيا َرب إنَّ
َأ َ
ض َّلني َعن الذ ْكر َب ْع َد إ ْذ َ
ان ل ْإل َ
وال * َو َق َ
ال َّ
ذ
خ
ان
نس
ان
ك
و
ي
ن
اء
ج
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ ْ َّ َ ُ َ َ ْ
ُ
َ
ً ()3
ُ
َ
ْ
ْ
ل
ل
قو ِّمي اتخذوا هذا القرآن مهجورا﴾  ،تقو اآليات أن هناك متبوعا هو الرسو  ،والظالم
من يتبع من لم يعينه هللا سبحانه رسوال ،وهذا يجعلنا نفهم بوضوح أن تكليف األمة هو
االتباع ،وليس القيادة ،األمر اآلخر الذي كشفته اآليات املباركة أن اتباع غير الرسول هو
ضالل ،واألمر الثالث في اآلية ( )30شكوى الرسول من الهجران ،فهجران القرآن ال يتحقق
إال بهجران الناطق به ،ألن االختالف بالقرآن هو صورة من صور الهجران له ،التنازع
بالقرآن هو صورة من صور الهجران ،تعدد التفاسير واالعتقادات من خالل استنطاق
 .1معاني األخبار للشيخ الصدوق.132 :
 .2الفرقان.5 :
 .3الفرقان.30–27 :
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القرآن بالرأي هو صورة من صور الهجران ،ذلك ألن هذا القرآن لم ينزله هللا سبحانه من
عليائه ليجعل مقاربة الناس له باملباشرة فيعملون به تصوراتهم وأفكارهم املستندة إلى
َ َ
ْ
ُ َ
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ
الذك َر َوِّإ َّنا ل ُه ل َحا ِّفظون﴾( ،)1فلم يقل
ثقافة قبلية ،ولذلك قال سبحانهِّ ﴿ :إنا نحن نزلنا ِّ
سبحانه والناس له حافظون ،بل قال (إنا له لحافظون) أي أمر الحفظ موكول إليه ،وهنا
لفتة قرآنية عجيبة؛ فهو سبحانه لم يقل (وأنا له حافظ) بل قال (وإنا له حافظون) حيث
جمع ذاته املقدسة مع من جعلهم حفظة لكتابه في بيان يكشف أن أولئك الحفظة البد
أن يكونوا منه أي هو من نصبهم وعينهم ،وليس الناس من نصبتهم وعينتهم ،وهو ضامن
لهم حيث نسبهم إلى ذاته وأشركهم معها.
إذن بقي علينا أن نطلع على املنهج الذي من خالله يعرف أولئك الحفظة املوكل إليهم
حفظ القرآن ،فهل هناك منهج ثابت يعرف به أولئك الحفظة ؟ الجواب ذكرته آيات
كثيرة مع كل خليفة منصب من هللا سبحانه بدءا من آدم (عليه السالم) ومرورا بكل
األنبياء واملرسلين واألوصياء (عليهم السالم) ،كلهم يأتي معرفا عن نفسه بالقانون اإللهي
الذي تم به تنصيب آدم (عليه السالم) خليفة هلل ،وهذا القانون فقراته ثالث  :الفقرة
األولى :أن ينص على هذا املنصب من هللا سبحانه معلما وخليفة ،قال تعالىَ ﴿ :وإ ْذ َق َ
ال
ِّ
َ
َ ْ َ َ
َ ُْ ُ
ََ ْ ُ
َ
األ ْر َ َ ً َ ُ ْ َ َ ْ َ
َ
الدماء
اع ٌل ِّفي
ض خ ِّليفة قالوا أتجع ُل ِّف َيها من يف ِّسد ِّف َيها ويس ِّفك ِّ
َرُّبك ِّلل َمال ِّئك ِّة ِّإ ِّني ج ِّ
ِّ
َ َ
ََ َ َ
س َل َك َق َ
َو َن ْح ُن ُن َسب ُح ب َح ْم ِّد َك َو ُن َق ِّد ُ
ال ِّإ ِّني أ ْعل ُم َما ال ت ْعل ُمون﴾( ،)2املالئكة اعترضوا وكان
ِّ ِّ
مبرر اعتراضهم أن الخليفة البد من توفر صفات فيه وهي؛ التسبيح بحمد هللا ،والتقديس
له ،وهذا ما لم يروه في املنصب عليهم وهو آدم (عليه السالم) ،بل رأوه في أنفسهم،
فكيف يسقط هللا سبحانه اعتراضهم على التنصيب بالدليل الذي يكشف لهم أن آدم
(عليه السالم) يسبح بحمد هللا ويقدس له ،وبمقام أعلى من مقامهم ،فالتسبيح والتحميد
والتقديس ال يكون من دون علم ومعرفة ،ولذا صاحب املقام األعلى البد أن يكون هو
األعلم ،فبعلمه تثبت له تلك الصفات التي جعلها املالئكة ميزانا.
َ َ َّ َ َ َ َ
َ
األ ْس َماء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َ
ض ُه ْم َعلى
جاءهم الجواب اإللهي بقوله سبحانه﴿ :وعلم آدم
َُ
ْاملَ َالئ َكة َف َق َ َ ُ
ُ ُ َ
صادق َين * َق ُال ْوا ُس ْب َح َان َك َال ع ْل َم َل َنا إ َّال ماَ
َ ْ
ِّ
ال أ ِّنبئو ِّني ِّبأس َماء هؤالء ِّإن كنت ْم ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َع َّل ْم َت َنا إ َّن َك َأ َ
يم ْال َح ِّك ُ
نت ْال َع ِّل ُ
ال َيا َآد ُم َأنب ْئ ُهم ب َأ ْس َم ِّآئه ْم َف َل َّما َأ َنب َأ ُه ْم ب َأ ْس َم ِّآئه ْم َقالَ
يم * َق َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
 .1الحجر.9 :
 .2البقرة.30 :
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َ َ
ُ
َْ َ
ُ َ
َأ َل ْم َأ ُقل َّل ُك ْم إ ِّني َأ ْع َل ُم َغ ْي َب َّ
الس َم َاو ِّ َ َ ْ
ض َوأ ْعل ُم َما ت ْب ُدون َو َما ك ُنت ْم تك ُت ُمون﴾(،)1
ِّ
ات واألر ِّ
فلما قام الدليل بأعلمية آدم (عليه السالم) لم يكن من املالئكة إال أن قالوا (سبحانك ال
علم لنا إال ما علمتنا) ،فاستغفروا ورجعوا ،ثم أمرهم ربهم سبحانه بالسجود لخليفته،
وكان أمره سبحانه هو الفقرة الثالثة من قانون التنصيب ،بعد فقرتي النص على
الخليفة ،والعلم.
وهذه الفقرات الثالث صار يحتج بها كل مبعوث إلهي ليثبت أنه مرسل من هللا
ْ
َََ ْ َْ َ َْ ُ ً
ُ َّ َ ُّ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ
وحا َوإ ْب َراه َ
اب ف ِّم ْن ُهم
يم َو َج َعل َنا ِّفي ذ ِّري ِّت ِّهما النبوة وال ِّكت
سبحانه ،قال تعالى﴿ :ولقد أرسلنا ن
ِّ ِّ
َ ََ
ْ ْ َ
َ
اس ُقون﴾( ،)2فالنص واضح في اآلية الكريمة على أولئك املرسلين حيث
ُّم ْهت ٍد وك ِّث ٌير ِّمن ُهم ف ِّ
أفصحت اآلية عن اسمي نوح وإبراهيم (عليهم السالم) وسمى من بعدهما ذريتهما فهذا
دال على أن كل من نوح (عليه السالم) قد أوص ى إلى ذريته الذين يأتون بعده في القيام
مقامه ،واحدا بعد واحد ،وكذلك إبراهيم (عليه السالم) قد نص على ذريته الذين خلفوه
من بعده ،مع مالحظة أن األمر ليس شائعا بكل ذريته ،بل بذريته الذين عصمهم هللا
سبحانه من الظلم ،وهذه العصمة البد أن تكون بالنص عليهم وتسميتهم لكي ال ينازعهم
ً
باألمر من هو دونهم إال عنادا وجحودا ،ثم ذكرت اآلية النبوة؛ أي العلم اإللهي ،والكتاب
هو الشريعة الحاكمة ،وهذه الفقرات كذلك ذكرها الحق سبحانه في قوله تعالىَ ﴿ :و َو َه ْب َنا
َ
ْ
ْ
ُ
ُّ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ
ُّ ْ
َل ُه إ ْس َح َ
اق َو َي ْع ُق َ
الدن َيا َوِّإ َّن ُه ِّفي اآل ِّخ َر ِّة
اب َوآت ْي َن ُاه أ ْج َر ُه ِّفي
وب َو َج َعل َنا ِّفي ذ ِّرَّي ِّت ِّه النبوة وال ِّكت
ِّ
َ
َ ()3
َّ
ِّمل َن الص ِّال ِّحين﴾ .
ْ
ُ
َ َ ُ َ َ ُ ََْ َ ْ ُ
ْ َ َ
َ َْ
ان ِّإذ َي ْحك َم ِّان ِّفي ال َح ْر ِّث ِّإذ ن َفش ْت ِّف ِّيه غ َن ُم الق ْو ِّم َوك َّنا
قال تعالى﴿ :وداوود وسليم
ْ
َ
ً
ْ
ً
ًّ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
ل ُح ْكمه ْم َشاهدي َن * َف َف َّه ْم َن َاها ُسل ْي َمان َوكال آت ْينا ُحكما َوعلما َو َسخ ْرنا َم َع َد ُاو َ
ود الج َب َ
ال
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ُ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ُ َّ َ
َ ()4
اع ِّلين﴾  ،فالنص عليهما هو ذكر اسميهما ،والعلم واضح في نص
يس ِّبحن والطير وكنا ف ِّ
اآلية ،وكذلك الحكم ،والنصوص القرآنية واضحة في بيان هذا القانون الذي هو سنة هللا
َّ َ َ َ
َّ
َ
َ َّ
َ َ
ين خل ْوا ِّمن ق ْب ُل َولن ت ِّج َد ِّل ُس َّن ِّة الل ِّه
سبحانه في خلقه ،قال تعالىُ ﴿ :س َّنة الل ِّه ِّفي ال ِّذ
َ ً
ت ْب ِّديال﴾( ،)5فهذا القانون به يعرف داعي الحق ،ويه ينماز عمن يدعي منصبا إلهيا زورا
 .1البقرة.33 – 31 :
 .2الحديد.26 :
 .3العنكبوت.27 :
 .4األنبياء .79 – 78:
 .5األحزاب.62 :
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وبهتانا ،ولذا ليس ألحد من الخلق حجة في اإلعراض عن املعلم اإللهي املوجود في زمانه،
فاألئمة عترة رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) كانوا بين ظهراني األمة ،ولكن األمة معرضة
عن أولئك املعلمين ،ومالوا إلى معلمين وقراء لم ينصبهم هللا سبحانه فحصل هذا التعدد
في القراءات ،واالختالف ،فهؤالء القراء هم كلهم إما من التابعين أو تابعي التابعين ،مثلما
يروى أن نافع ابن عبد الرحمن(ت169هـ) أخذ القراءة من سبعين من التابعين ( ،)1ولم
ُ
يلتفت أحد إلى قراءة األئمة (عليهم السالم) سوى أتباعهم ،ألم يقل هللا سبحانه﴿ :ق ْل
َ ْ َ ْ َ
َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
اب﴾( )2؟
هل يست ِّوي ال ِّذين يعلمون وال ِّذين ال يعلمون ِّإنما يتذكر أولوا األلب ِّ
َّ
َّ َ ُ ُ ْ ْ
َ ْ َُ َ ٌ َ َ ٌ
ات في ُ
ين أوتوا ال ِّعل َم َو َما َي ْج َح ُد ِّب َآيا ِّت َنا ِّإال
ص ُد ِّور ال ِّذ
قال تعالى﴿ :بل هو آيات ب ِّين ِّ
َّ ُ َ
الظ ِّاملون﴾( ،)3هذه اآلية الكريمة تكشف عن موضع حفظ القرآن وهو صدور الذين أوتوا
العلم ،وهؤالء الذين أوتوا العلم جعل هللا اآليات في صدورهم بينات أي محكمات،
واآليات ال تكون محكمات إال في صدور خلفاء هللا وحججه الذين بهم يعتصم الناس كما
ً َ َ ُ ْ ُْ ْ
ْ
أمرهم هللا سبحانه بقولهَ ﴿ :و ْ
اع َت ِّص ُموا ِّب َح ْب ِّل الل ِّه َج ِّميعا َوال ت َف َّرقوا َواذك ُروا ِّن ْع َم َت الل ِّه
ْ ً ُ
َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ
َ َ
ف َب ْي َن ُق ُلوب ُك ْم َف َأ ْ
ص َب ْح ُتم ِّب ِّن ْع َم ِّت ِّه ِّإخ َوانا َوك ُنت ْم َعل َى ش َفا ُح ْف َر ٍة
عليكم ِّإذ كنتم أعداء فأل
ِّ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
)
4
(
َ
َ َّ
النار َف َأ َنق َذ ُكم م ْن َها َك َذ ِّلك ُي َبين الله لك ْم َآيا ِّت ِّه ل َعلك ْم ت ْهتدون﴾  ،ورد عن ُّ
السدي أنه
ِّ
ِّ
ِّمن ِّ
قال﴿( :واعتصموا بحبل هللا جميعا﴾ :أما حبل هللا ،فكتاب هللا) ( ،)5و(عن مجاهد:
"بحبل هللا" :بعهد هللا) ( ،)6ومعلوم أن الكتاب يحوي آلية ذلك االعتصام وكيفيته ،وهذه
اآللية قد بينها هللا سبحانه في سورة البقرة في قصة تنصيب آدم (عليه السالم) خليفة
له ،حيث جعل حجته على الخلق الذين كلفوا بطاعته وهم املالئكة وإبليس تجري بقانون
ثابت ال يتغير وال يتبدل ،وهذا القانون فيه ثالثة أركان هي النص؛ حيث سمى آدم (عليه
السالم) خليفة في محفل من املالئكة ،وملا اعترضوا ،بين لهم أنه أعلم منهم ،فكان العلم
هو الركن الثاني ،وملا تبين لهم أنه أعلم منهم ،أذعنوا وسلموا له بالطاعة امتثاال ألمر هللا
سبحانه كونه خليفته فكان هو الحاكم بأمر هللا ،وهذا هو الركن الثالث ،من قانون
التنصيب اإللهي لخلفائه ،وهذه األركان الثالثة لم تتخلف مع أي مرسل أو خليفة بعثه
 .1ينظر االختالف بين القراءات.82 :
 .2الزمر.9 :
 .3العنكبوت.49 :
 .4آل عمران.103 :
 .5تفسير جامع البيان للطبري.645/5 :
 .6املصدر نفسه.
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هللا سبحانه للناس من املاضين وال تتخلف بعد النبي (صلى هللا عليه وآله) ،بدليل أن
َ
معاهد ،فمن هذا
مجاهد يفسر الحبل بـ (عهد هللا) ،وهذا العهد البد أن يكون له
َ
املعاهد؟!
ُ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ َ
الذلة أ ْي َن َما
ثم فصل هللا سبحانه ما أجمله في (حبل هللا) فقال تعالى﴿ :ض ِّربت علي ِّهم ِّ
َ ُ َ ْ ََْ ُ َْ ْ َ َ ُ
الناس َو َب ُآؤوا ب َغ َ
ُثق ُف ْوا إ َّال ب َح ْبل م ْن الله َو َح ْبل م َن َّ
ض ٍب ِّم َن الل ِّه وض ِّربت علي ِّهم املسكنة
ِّ
ٍ ِّ
ِّ ِّ ِّ ٍ ِّ
َِّ
ِّ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ
َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ
َ َ ْ ُ ُ نَ
َ
ُ
َ
ُ
ات الل ِّه ويقتلو األ ِّنبياء ِّبغي ِّر ح ٍق ذ ِّلك ِّبما عصوا وكانوا
ذ ِّلك ِّبأنهم كانوا يكفرون ِّبآي ِّ
َ
َي ْع َت ُدون﴾( ،)1حيث ذكر الطبري في تفسيره قول بعض نحويي الكوفة( :الذي جلب الباء في
ذلك فعل مضمر قد ترك ذكره .قال :ومعنى الكالم :ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إال أن
يعتصموا بحبل من هللا .فأضمر ذلك) ( ،)2فاالعتصام بالحبل الذي من هللا هو القرآن،
والحبل الذي من الناس هو حجج هللا على الخلق ،فقد ورد عن اإلمام الباقر (عليه
السالم) في بيان هذه اآلية( :حبل من هللا كتابه وحبل من الناس علي بن أبي طالب عليه
ً
السالم) ( ،)3ولعل في حديث الثقلين؛ (كتاب هللا والعترة الطاهرة) ( ،)4بيانا لقوله تعالى:
(بحبل من هللا وحبل من الناس).
إن منهج التدبر يجعلنا أمام مسؤولية البحث فيما جعله العلماء والدارسون ضوابط
ملعرفة القراءة وقبولها ،فقد نقل ابن مجاهد خبرا يروى عن (عبد هللا بن مسعود رض ي
هللا تعالى عنه قال :اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم) ( ،)5والسؤال الذي يفرض نفسه بماذا
كفوا ؟! وبمن كفوا ؟ فهذا الخبر املروي يدل على أن صاحب الرسالة وهو النبي محمد
(صلى هللا عليه وآله) قد كفى األمة مؤونة الطلب ،ولكن األمة لم تعمل بـ (كفيتم) ولو أنها
عملت بها ملا حصل كل هذا األخذ والرد ،فمراحل جمع القرآن دلت على تحمل األمة
للمؤونة ولم تكف سواء في زمن الخليفة األول أو الثاني ،وصوال إلى الخليفة الثالث عثمان
بن عفان الذي قام بتشكيل لجنة لنسخ املصحف مما عند السيدة حفصة ( ،)6وحرق ما
سواه من املصاحف كمصحف أبي وعبد هللا بن مسعود ،وبعد قرنين من الزمان يأتي ابن
 .1آل عمران.112 :
ي
 .2تفسير جامع البيان للطبر .684/5 :
 .3تفسير فرات الكوفي.92/1 :
 .4ينظر صحيح الجامع الصغير لاللباني/287–286 :ح ،1351و/482ح.2458 ،2457
 .5السبعة في القراءات.46 :
 .6ينظر فتح الباري البن حجر العسقالني/11–10/9 :ح.4988–4986
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ً
مجاهد ليقص ي عددا ال يستهان به من القراء ،ويعتمد قراءة لسبعة من القراء حسب،
مستندا إلى ما وصف به حال اآلثار املروية في حروف القرآن ،فيقول ابن مجاهد( :كذلك
ما ُروي من اآلثار في حروف القرآن ،منها املعرب السائر الواضح ،ومنها املعرب الواضح غير
السائر ،ومنها اللغة الشاذة القليلة ،ومنها الضعيف املعنى في اإلعراب غير أنه قرئ به،
ومنها ما توهم فيه فغلط به – فهو لحن غير جائز – عند من ال يبصر من العربية إال
اليسير ،ومنها اللحن الخفي الذي ال يعرفه إال العالم النحرير ،وبكل قد جاءت اآلثار في
القراءات) (.)1
فابن مجاهد يقسم اآلثار املروية إلى أقسام هي:
 -1قسم منها املعرب السائر الواضح ،وهذا القسم حصل على الشياع بين الناس،
ولذا فاملعتمد في هذا القسم هو شيوعه.
 -2قسم معرب واضح ولكن ينقصه الشيوع.
 -3وقسم لغته شاذة قليلة ،بمعنى أن املستعملين للغة تلك اآلثار هم قليل نسبة إلى
القسم الشائع الذي يشكل حالة القبول عند السواد األكبر.
 -4قسم هو ضعيف املعنى في اإلعراب غير أنه قرئ به.
 -5قسم منها ما توهم فيه فغلط به عند من لديه معرفة قليلة بالعربية.
 -6والقسم األخير هو اللحن الخفي الذي ال يعرفه إال العالم النحرير.
ً
هكذا قسم ابن مجاهد اآلثار املروية أو القراءات ،وبعد هذا التقسيم يذكر أخبارا
تؤكد على أن القراءة سنة ،حيث روى عن (عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه ،قال:
القراءة سنة ،فاقرؤوا كما تجدونه) ( ،)2فأي من هذه األقسام الستة ينطبق عليها وصف
السنة؟!
املعلوم أن السنة هي منهج وطريقة ،بينما تعدد القراءات ،والعمل على حصرها بسبع
أو عشر  ...الخ ،يبين بوضوح أن هذه القراءات إنما هي اجتهاد ،بدليل أن السنة املنقولة
مثال تواترا كالصالة ،فاملسلمون ال يختلفون في تلك السنة ،وإن وقع االختالف في بعض
التفاصيل ،أما الصالة كسنة فهي ثابتة بعدد الصلوات ،وعدد الركعات بكل صالة ،في
 .1السبعة في القراءات.49 :
 .2املصدر نفسه.50 :
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حين أن القراءات يتسلل االختالف فيها إلى التفاصيل والبناء العام ،فهذه األقسام الستة
ً
التي ذكرها ابن مجاهد ليس فيها قسم من األقسام – صريحا أو مكنى – على أنه سنة في
القراءة ،وحتى تكون القراءة سنة فالبد من وجود نهج ثابت ينتظم القراءة ،وهذا النهج
سيكون عاصما للناس من االختالف بالقراءات كما هو حاصل.
وفي خبر آخر يكشف ابن مجاهد أن القراءة ضابطتها بحسب ما قرأ األول ،وأول قارئ
للقرآن هو النبي محمد (صلى هللا عليه وآله) ،والناس تعلمت القراءة منه ،ولكن أولئك
املتعلمون من النبي (صلى هللا عليه وآله) هم غير مكلفين بتحمل مسؤولية إقراء الناس
بحسب قراءة فالن أو فالن ،أما إذا كانت القراءة بحسب ما سمع من املعلم املعين من
هللا سبحانه فسيكون تعليمه للقراءة هو نقل لقراءة النبي (صلى هللا عليه وآله) ،ولكن من
املحال أن يختلف قارئان واملعلم واحد ،والقراءة واحدة ،بدليل هذا الخبر ،عن (عامر
الشعبي يقول :القراءة سنة ،فاقرؤوا كما قرأ أولكم) ( ،)1فهذا االختالف في املروي املنقول
دال داللة واضحة على أن هذا املنقول تسلل له إرادة القارئ الناقل ،فلم يعد سنة.
وربما يقول قائل (أولكم) هنا تعني أوائلكم أي يقصد منها الصحابة الذين سمعوا
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ،ويرد على هذا القول – وإن كان اإلمكان في ورود هذا
املعنى قائما – إال أن هذا املعنى سيكون معطال للسنة – أي الطريقة – فكون القراءة
سنة؛ يعني أن هناك طريقة واحدة للقراءة وال يمكن أن تتعدد ،وتعدد القراءة يعني تعدد
السنن ال البقاء على سنة واحدة ،بينما الرسول (صلى هللا عليه وآله) يوثق قراءة واحد
من الصحابة ويدعو للقراءة بها ،حيث ورد عنه (صلى هللا عليه وآله) أنه قال( :من سره
أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل ،فليقرأه على ابن أم عبد) ( ،)2وروي أيضا أن النبي (صلى
هللا عليه وآله) قال( :من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن مسعود)
( ،)3وكذلك ورد عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أنه قال( :من أحب أن يقرأ القرآن
غضا كما أنزل ،فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) (.)4

 .1السبعة في القراءات.51 :
 .2املستدرك على الصحيحين ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري/247–246/2 :ح2893و ،2895ينظر
السنن الكبرى للنسائي/251/10 :ح ،8396املصنف البن أبي شيبة.30742/49/10 :
 .3سير أعالم النبالء للذهبي ،2526/2 :ينظر السنن الكبرى للنسائي/251–250/10 :ح.8395
 .4املصنف البن أبي شيبة/50–49/10 :ح ،30744سير أعالم النبالء للذهبي/360–359/3 :ح.5390
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وهذه األحاديث فيها تأكيد واضح على اقتفاء قراءة ابن مسعود (رض) ،ولم يرد في حق
أحد من الصحابة غير ابن مسعود مثل هذا الحث الواضح ،غير أننا وجدنا الخليفة
عثمان يستثنيه تماما عند نسخ املصحف ،بل ويأمره بحرق مصحفه ،أسوة باملصاحف
األخرى التي أحرقها حتى ال يبقى غير النسخة التي قام بنسخها من صحف السيدة
حفصة ،وهذا موقف يدعو إلى االستغراب والتساؤل ،فلو كانت األمة امتثلت قول نبيها
(ص) ،وقرأت على قراءة ابن مسعود ،هل كان سيصل الحال على ما هو عليه من تعدد
القراءات ؟؟!!
ولعل سائل يسأل فيقول :ملاذا أرشد الرسول (ص) إلى قراءة ابن مسعود ،ولم
يرشدهم إلى قراءة علي بن أبي طالب (ص) ؟! الجواب :ألن ابن مسعود (رض) كان عبدا
آلل محمد (ص) ،كما ذكر ذلك (األعمش :عن أبي عمرو الشيباني ،عن أبي موس ىَ ،ق َ
ال:
َ َّ َّ َ
َّ
صلى الل ُه َعل ْي ِّه َو َسل َم) ( ،)1فإرشاد
وهللا لقد رأيت عبد هللا وما أراه إال عبد آل محمد
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) األمة لألخذ بقراءة ابن مسعود (رض) هو إرشاد لألخذ
بقراءة آل محمد (صلى هللا عليه وآله) ،فالعبد – كما هو معروف – ال يكون عبدا
حقيقيا حتى يكون طائعا ومتابعا لسيده ،وكذلك كان ابن مسعود (رض).
وأورد الذهبي عن (عبدة بن سليمان :عن األعمش ،عن شقيق ،قال عبد هللا" :ومن
يغلل يأت بما غل يوم القيامة" ( )2على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟ لقد قرأت على رسول
هللا (ص) سبعين سورة ،ولقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب هللا ،ولو أعلم أحدا
أعلم بكتاب هللا مني لرحلت إليه .قال شقيق :فجلست في حلق من أصحاب محمد (ص)
ً
فما سمعت أحدا منهم يعيب عليه شيئا مما قال وال يرد عليه) ( ،)3كل هذه الشهادات في
بغل مصحفه ،بل واستثني في أن يكون ممن يعلم
قراءة ابن مسعود ،ورأينا كيف يؤمر ِّ
الناس القراءة !!
ولعل من ينتبه على ما ذكره األعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي موس ى في حال
ً
ابن مسعود وكونه عبدا آلل محمد (صلى هللا عليه وآله) يعرف ملاذا استثني من أن يكون
ٌ
حضور بين القراءات على الرغم من كل هذه الشهادات في قراءته وكونها قراءة
لقراءته
 .1سير أعالم النبالء للذهبي.2525/2:
 .2آل عمران.161 :
 .3سير أعالم النبالء.2526/2:

قراءة أهل البيت (عليهم السالم) دراسة داللية ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــــ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــ 69

للقرآن كما أنزل ،وهذا التعبير (كما أنزل) يشابه تماما ما يذكره آل محمد (صلى هللا عليه
وآله) عندما يقرؤون حرفا من القرآن فيقولون (هكذا أنزل) أو (هكذا نزلت) ،وال شك في
َّ
أن قراءة ابن مسعود (رض) لو وصلت إلينا لوجدناها مطابقة لقراءة آل محمد (صلى هللا
ً
ً
ً
عليه وآله) ،ولعل للموقف السياس ي تأثيرا مباشرا وقويا على استبعاد هذه القراءة من
الساحة العلمية ،فبقيت هذه القراءة حبيسة املظان ،ولم يجرؤ أحد على االلتفات لها إال
ً
ملاما.

املبحث الرابع :بيان امليزان يف القرآن
إن القرآن يثبت امليزان الذي يحتكم عنده الخصوم وهذا البيان َّ
تم في عدد من اآليات
منها على سبيل املثال ال الحصر:
ْ
ُ َ
َ
أ -قوله تعالىَ ﴿ :ف َال َو َرب َك َال ُي ْؤم ُنو َن َح َّت َى ُي َحك ُم َ
وك ِّف َيما ش َج َر َب ْي َن ُه ْم ث َّم ال َي ِّج ُدوا ِّفي
ِّ
ِّ
َ ُ ْ َ َ ً َّ َ َ ْ َِّ َ ُ َ ُ ْ َ
َ
ً ()1
ْ
أنف ِّس ِّهم حرجا ِّمما قضيت ويس ِّلموا تس ِّليما﴾ املخاطب هنا هو الق ٍيم على الكتاب
وحفظه ،وفي زمن التنزيل كان املخاطب رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) فهو الحاكم الذي
يحتكم إليه الخصوم ،وهذه اآلية فيها داللة مهمة على أمر في غاية األهمية أال وهو ؛ إن
إيمان الناس ال يتحقق إال بالرجوع إلى الحكم املنصب ،وليس ألي حكم ترتضيه الناس،
فاملخاطب باآلية هو مكلف من هللا سبحانه ومجعول منه بوصفه املنفذ لعدل هللا
سبحانه ،ومجيء القسم في اآلية الكريمة فيه داللة واضحة على أهمية األمر وخطورته.
واآلية الكريمة تبين بوضوح أن من يحتكم إلى غير املكلف بحفظ القرآن والقيمومة
عليه فهو إنما يحتكم إلى الطاغوت ،فالقرآن يكشف عن جتهي احتكام ال ثالث لهما،
وهما؛ إما االحتكام إلى هللا سبحانه ممثال بخليفته في الخلق ،أو االحتكام إلى الطاغوت،
َّ ُ
ْ
قال تعالىَ ﴿ :ال إ ْك َر َاه في الدين َقد َّت َب َّي َن ُّ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ُ
وت َو ُيؤ ِّمن ِّبالل ِّه
الرشد ِّمن الغ ِّي ف َمن َيكف ْر ِّبالطاغ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َ َ َ
ْ َ ْ َ َ ْ َُْ َُْْ َ َ
ََ
ُ
ٌ َ ٌ ()2
َ
َ
َ
انفصام لها والله س ِّميع ع ِّليم﴾  ،واآلية الكريمة
فق ِّد استمسك ِّبالعرو ِّة الوثقى ال ِّ
محكمة في بيان جتهي االحتكام؛ جهة الرشد وهي جهة اإليمان التي بينتها آية التحكيم التي

 .1النساء.65 :
 .2البقرة.256 :
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يكون فيها الحكم رجل منصب من هللا سبحانه ،أما جهة الغي فيمثلها رجل لم ينصبه هللا
وهو املوصوف بالطاغوت.
َ َ َْ ُ َ ً ُ َ َ َ ََْ َ َ َ
َ
ْ َْ
ات َوِّإق َام
ب -قوله تعالى﴿ :وج َعلناه ْم أ ِّئ َّمة َي ْهدون ِّبأ ْم ِّرنا وأوح ْينا ِّإل ْي ِّه ْم ِّف ْع َل الخي َر ِّ
ً
الز َكاة َو َك ُانوا َل َنا َعابد َ
الص َالة َوإ َيتاء َّ
َّ
ين﴾( ،)1هذه اآلية تبين أن هناك جعال لألئمة ،وهذا
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الجعل يعني أن تنصيب األئمة سنة جارية ومستمرة ،بمعنى أنه ال يكون زمان أو أمة ليس
لها إمام تفض عنده الخصومات وهو ميزان هللا العادل ،وهؤالء األئمة عملهم وتكليفهم
هو الهداية ،وهذه الهداية ليست بآرائهم أو بتصوراتهم ،إنما هي هداية بأمر هللا ،وهؤالء
َ ْ
األئمة من مختصاتهم الوحي ،فهم يوحى إليهم فعل الخيرات ،قال تعالىَ ﴿ :و َما أ ْر َسل َنا ِّمن
َ ً
َق ْبل َك من َّر ُسول إ َّال ُنوحي إ َل ْيه َأ َّن ُه َال إ َل َه إ َّال َأ َنا َف ْ
اع ُب ُدو ِّن * َو َق ُالوا َّات َخ َذ َّ
الر ْح َم ُن َولدا
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ ِّ
ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ٌ ِّ ُّ ْ َ ُ َ ِّ َ َ ْ ُ ِّ َ ُ ِّ ْ َ ْ َ ُ َ
َ ْ َ ُ َ ()2
ْ
سبحانه بل ِّعباد مكرمون * ال يس ِّبقونه ِّبالقو ِّل وهم ِّبأم ِّر ِّه يعملون﴾ وهذه اآليات
الكريمة توضح حال هؤالء العباد املكرمون وهم الرسل أو األئمة فهم سالم هللا عليهم
قولهم قول هللا وعملهم ال يكون إال بأمر هللا سبحانه ،ولذلك كل فعل من أفعالهم إنما
هو وحي إلهي ،ولعل اآلية الكريمة عندما تذكر (إقام الصالة) هي إشارة ملن يقيم الصالة،
وخير من يقيم الصالة بعد رسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) ،أمير املؤمنين علي
ُ
(عليه السالم) ،فقد روي عنه (عليه السالم) أنه قال( :ما َ
ض َل ْل ُت وال ُ
نسيت
ض َّل بي ،وما
ما ُعه َد َّ
إلي ،وإني لعلى بينة من ربي بينها لنبيه (صلى هللا عليه وآله) وبينها لي ،وإني لعلى
ِّ
ً
()3
الطريق)  ،وهذا ال يجادل فيه مسلم بوصف أن عليا (عليه السالم) أعلم الناس بعد
محمد (صلى هللا عليه وآله) ،وأقضاهم ،وإليه ترجع إمامة الدين.
ُ
والدين هو حاكمية هللا ،وعبارة (إيتاء الزكاة) بينها هللا سبحانه في قولهِّ ﴿ :إ َّن َما َوِّل ُّيك ُم
َ
ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ َّ َ ُ ُ َن َّ َ َ َ ُ ْ ُ َن َّ َ َ
الزكاة َو ُه ْم َر ِّاك ُعون﴾( ،)4فمن
الله ورسوله وال ِّذين آمنوا ال ِّذين ي ِّقيمو الصالة ويؤتو
ً
يؤتي الزكاة هو من أولي األمر ،ومن يؤتي الزكاة إنما يفعل ذلك عمال بفعل من أتى الزكاة
ً
وكان معلما له لفعل هذه الشعيرة اإللهية ،وجعل الحق سبحانه إيتاء الزكاة عالمة من
عالمات التعريف بولي األمر ،وهذه اآلية الكريمة مصداق من مصاديق النص على
التعريف بخلفائه ووالة األمر للناس ،وعلى الرغم مما أثير حول معنى اآلية ومحاولة صرفها
 .1األنبياء.73 :
 .2األنبياء.27–25 :
 .3جامع األحاديث ،الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير للحافظ جالل الدين السيوطي/268/4 :ح.7911
 .4املائدة.55 :
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عن أهلها ،ولكن أنى صرفت فال محط لرحالها إال عندهم ،فمن أولئك الذين تقرن
طاعتهم بطاعة هللا وبطاعة رسوله (صلى هللا عليه وآله) غير عترة محمد (صلى هللا عليه
وآله) ؟؟!! ذكر الواحدي أن هذه اآلية آخرها نزل بعلي بن أبي طالب ،ألنه أعطى خاتمه
ً
سائال وهو راكع في الصالة ( ،)1وذكر في خبر عن ابن عباس ،قال ........( :ثم إن النبي (ص)
ً
خرج إلى املسجد والناس بين قائم وراكع ،فنظر سائال فقال :هل أعطاك أحد شيئا؟ قال:
نعم خاتم من ذهب ،قال :من أعطاكه ؟ قال :ذلك القائم ،وأومأ بيده إلى علي بن أبي
طالب .فقال :على أي حال أعطاك؟ قال :أعطاني وهو راكع .فكبر النبي (ص) ،ثم قرأ:
ْ َ
َْ َ
﴿ َو َمن َي َت َو َّل الل َه َو َر ُس َول ُه َو َّالذ َ
ين َآم ُنوا ف ِّإ َّن ِّح ْز َب الل ِّه ُه ُم الغ ِّال ُبون﴾( ،)3( ))2فاآلية التي
ِّ
ً
بعدها بينت أن هلل حزبا سادته رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وآله املؤمنون الذين
َُ ْ ُ ْ
اع َملوا
جعلهم الحق سبحانه مع رسوله شهداء على الناس ،فقال عز من قائل﴿ :وق ِّل
ُ
َ
َُ
َ
ُ ُْْ َ ُ َ
َْ
َّ
ُ
ف َس َي َرى الل ُه َع َملك ْم َو َر ُسول ُه َواملؤ ِّم ُنون َو َست َر ُّدون إلى َع ِّال ِّم الغ ْي ِّب َوالش َه َاد ِّة ف ُي َن ِّبئكم ِّب َما
ُ
َ ُ َ
ك ُنت ْم ت ْع َملون﴾( ،)4بأولئك األئمة (عليهم السالم) الشهداء يكون تبليغ العلم اإللهي وبثه
بين الناس وتعريف الناس باهلل سبحانه حتى يوحدوه وينبذوا ما سواه من عقائد وأفكار ال
تعرفهم باهلل سبحانه وال توصلهم إليه ،وقد ورد في الحديث الشريف عن اإلمام الباقر
(عليه السالم) أنه قال( :زكاة العلم أن تعلمه عباد هللا) ( ،)5وعبارة (وكانوا لنا عابدين) هي
إشارة واضحة الداللة أن أولئك املكلفين بالهداية هم عباد حصلوا على تزكية هللا
سبحانه كونهم عابدين له سبحانه بمعنى أنهم معصومون.
َ
َ ُ
ت -قال تعالىَ ﴿ :و َج َع ْل َنا م ْن ُه ْم َأئ َّم ًة َي ْه ُدو َن ب َأ ْمرَنا َملَّا َ
ص َب ُروا َوكانوا ِّب َآيا ِّت َنا ُيو ِّق ُنون﴾(،)6
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
هذه اآلية الكريمة تجمل ما فصلته اآلية أعاله حيث تكون عبارة (ملا صبروا) هي إجمال ملا
َّ َ
ََْ َ َ َ
َّ َ
َ
ْ َْ
الزك ِّاة﴾ ،وأشارت
الصال ِّة َوِّإ َيتاء
ات َوِّإق َام
بينته اآلية أعاله ﴿وأوح ْينا ِّإل ْي ِّه ْم ِّف ْع َل الخي َر ِّ
العبارة (وكانوا بآياتنا يوقنون) إلى قوله تعالى (وكانوا لنا عابدين) ،وهاتان اآليتان بينتا
َّ
بشكل واضح هوية الدليل الناطق بالقرآن ،بحيث ال يمكن ألي إنسان مهما أوتي من قدرة
علمية ومعرفة بالعلوم التي يتضمنها القرآن أن يدعي أنه ناطق بالقرآن بأمر هللا إال أن
 .1ينظر أسباب النزول ،الواحدي/201 :ح.396
 .2املائدة.56 :
 .3أسباب النزول للواحدي/202–201 :ح.397
 .4التوبة.105 :
 .5أصول الكافي/60/1 :ح.93
 .6السجدة.24 :
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ً
يقوم الدليل على كونه ناطقا بالقرآن ،والشك في أن العلوم التي يتضمنها القرآن منها ما
هو بشري وفيه يقع االمتحان ،ومنها ما هو الهي بحيث ال يؤتاه إال أولئك الذين اجتباهم
هللا سبحانه وكلفهم بتعليم كتابه للناس.
ورد عن اإلمام الصادق (عليه السالم) أنه قال( :إن األئمة في كتاب هللا عز وجل
إمامان ،قال هللا تبارك وتعالى" :وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا" ال بأمر الناس يقدمون أمر
أمرهم وحكم هللا قبل حكمهم ،قال" :وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار" يقدمون
هللا قبل ِّ
أمرهم قبل أمر هللا وحكمهم قبل حكم هللا ،ويأخذون بأهوائهم خالف ما في كتاب هللا عز
وجل) ( ،)1وهذه الرواية بينت أن القرآن ذكر صنفين من املعلمين؛ األول :معلم يتلقى من
هللا سبحانه ،فهو على بينة من أمره ،واآلخر :يتلقى من هواه ويقول برأيه ،وال يقول ببينة
من هللا ومن ثم يعرض عليه الخطأ واالنحراف عن الصراط السوي سواء بقصد أو عن
ً
غير قصد ،وهذا الصنف اآلخر ال يمكن أن يقول عاقل إنه يمكنه حفظ القرآن؛ تالوة
ً
ً
وتفسيرا وتأويال ،ولذا من يتصدى لهذه العلوم من الناس إما أن يكون من الصنف األول،
ً
وإما من الصنف اآلخر ،ومن ثم فمن يأخذ منه يكون جاريا على نهجه.
ُ
َّ َ َ ْ ُ َ
آن ي ْهدي ل َّلتي ه َي َأ ْق َو ُم َو ُي َبش ُر ْاملُ ْؤمن َين َّالذ َ
ين َي ْع َملو َن
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ث -قال تعالىِّ ﴿ :إن هذا الق ْر ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َّ َ َ َ َ ً َ ً
ات أ َّن ل ُه ْم أ ْجرا ك ِّبيرا﴾( ،)2هذه اآلية الكريمة تكشف أن النهج املرض ي عند هللا
الص ِّالح ِّ
سبحانه هو النهج األول أي اإلمام الذي يقدم أمر هللا على أمره وحكم هللا على حكمه ،وال
ْ
يقول برأيه بل يقول بقول هللا سبحانه فهو على بينة من أمره ،إذ ورد عن (جابر عن أبي
ً
جعفر (عليه السالم) قال :يا جابر انا لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ولكنا
نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) كما يكنز هؤالء ذهبهم
ً
ُ
نفسه ذكر في رواية أخرى عن (الفضيل بن يسار عن أبي
وفضتهم) ( ،)3وأيضا في الباب
جعفر (عليه السالم) أنه قال :لو انا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا ولكنا
حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه فبينها لنا) ( ،)4وورد أيضا عن (داود بن أبي يزيد األحول
ً
عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال :سمعته يقول :انا لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا
لكنا من الهالكين ولكنها اثار من رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أصل علم نتوارثها كابر
 .1أصول الكافي للشيخ الكليني/242/1 :ح.563
 .2اإلسراء.9 :
 .3بصائر الدرجات ،محمد بن الحسن الصفار/340/6 :ح.1
 .4املصدر نفسه :ح.2
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عن كابر عن كابر نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم) ( ،)1وهذه الرواية يشهد بصحتها
رواية الثقلين الواردة عن النبي (صلى هللا عليه وآله) التي رواها املسلمون  ،ورد عن (جابر
بن عبد هللا ،قال :رأيت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) في حجته يوم عرفة وهو على
ناقته القصواء يخطب ،فسمعته يقول :يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن
تضلوا :كتاب هللا ،وعترتي أهل بيتي) ( ،)2إن رواية الثقلين الثابتة عند املسلمين فيها طرف
ً
ً
من أطرافها مشخص تشخيصا دقيقا وهو كتاب هللا ،والطرف الثاني هو العترة وهذا
ً
الطرف مذكور إجماال ،وهذا اإلجمال يحتاج إلى تشخيص تفصيلي ألولئك العترة ،ولذلك
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) شخص أوصياءه في أخبار كثيرة ،تعد وصية رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) هي قطب هذه األخبار التي ذكر فيها رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
أوصياءه إلى يوم القيامة (.)3
ومن املرويات التي شخص بها بعض أوصيائه ما ورد عن (حبش ي بن جنادة ،قال :قال
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) :علي مني وأنا من علي ،وال يؤدي عني إال أنا أو علي) (،)4
ومما يؤدى عن النبي (صلى هللا عليه وآله) قراءة القرآن بحسب ما أنزل ،وعلي (عليه
السالم) هو من يؤديه عنه ويعلمه للناس وليس أحد غيره ،وكذلك ورد عن( :ابن عمر
قال :آخى رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه ،فقال :يا
رسول هللا آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد ،فقال له رسول هللا (صلى هللا
ً
عليه وآله) :أنت أخي في الدنيا واآلخرة) ( ،)5وهذا الحديث واضح أن عليا (عليه السالم) هو
املكلف بأداء ما كان يؤديه رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) في حياته ،ومن ضمن ما كان
يؤديه الرسول (صلى هللا عليه وآله) قراءة القرآن ،فلم يعرف في زمن الرسول (صلى هللا
عليه وآله) غير قراءته ،فلماذا عندما رحل لم يلتفت إلى خليفته املعلم القائم مقامه في
التعليم وهو علي(عليه السالم) ؟؟
إذن التي هي أقوم التي يهدي لها القرآن هي والية العترة الطاهرة (عليهم السالم) ،غير
أن الغريب أن الباحث عندما يأتي إلى بعض املفسرين الذين نظروا للنص القرآني بعيدا
 .1املصدر نفسه/341–340/6 :ح.3
 .2الجامع الكبير للترمذي/124/6 :ح3786؛ وينظر صحيح الجامع الصغير/287–286/1 :ح ،1351و/482/1ح2457و.2458
 .3ينظر إثبات الهداة للحر العاملي.376/126/2 :
 .4الجامع الكبير للترمذي/83/6:ح ،3719السنن الكبرى للنسائي/189–188/10 :ح.8288
 .5الجامع الكبير للترمذي/84/6 :ح.3720
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ً
عن املوروث الروائي ولم يعملوا بمنهج الجمع بين الروايات لبيان معنى التي هي أقوم بيانا
ً
ً
ً
شافيا نافعا يشخص فيه سبيل التي هي أقوم تشخيصا ال يدع قوال لقائل ،نرى السيد
الطباطبائي يقول( :فأمر القرآن في الدعوة إلى الفكر الصحيح وترويج طريق العلم مما ال
ريب فيه .والقرآن الكريم مع ذلك يذكر أن ما يهدي إليه طريق من الطرق الفكرية ،قال
تعالى " :إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم" ( )1أي امللة أو السنة أو الطريقة التي هي أقوم،
وعلى أي حال فكونه أقوم يتوقف على كون طريق الفكر فيه أقوم ،وقال تعالى" :قد
جاءكم من هللا نور وكتاب مبين يهدي به هللا من اتبع رضوانه سبل السالم ويخرجهم من
الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم" ( )2والصراط املستقيم هو الطريق
البين الذي ال اختالف فيه وال تخلف أي ال يناقض الحق املطلوب ،وال يناقض بعض
ً
أجزائه بعضا .ولم يعين في الكتاب العزيز هذا الفكر الصحيح القيم الذي يندب إليه إال
أنه أحال فيه إلى ما يعرفه الناس بحسب عقولهم الفطرية ،وإدراكهم املركوز في نفوسهم،
وإنك لو تتبعت الكتاب اإللهي ثم تدبرت في آياته وجدت ما لعله يزيد على ثالثمائة آية
تتضمن دعوة الناس إلى التفكر أو التذكر أو التعقل .)3( )...
إن اعتبار السيد الطباطبائي للتي هي أقوم في القرآن هي امللة أو السنة أو الطريقة ،وأن
الكتاب لم يعين هذا الفكر الصحيح القيم ،ولكنه أحال إلى ما يعرفه الناس بحسب
عقولهم الفطرية ،وإدراكهم املركوز في نفوسهم ،ال يتوافق مع ما ورد من بيان صريح ألئمة
ْ
أهل البيت (عليهم السالم) لهذه اآلية الكريمة إذ ورد عن (العالء ابن سيابة عن أبي عبد
هللا (عليه السالم) في قول هللا تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ،قال :يهدي إلى
اإلمام) (.)4
وورد عن (أحمد بن محمد بن عبد الرحمن املقري ،قال :حدثنا أبو عمرو محمد بن
جعفر املقري الجرجاني ،قال :حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن املوصلي ببغداد ،قال:
حدثنا محمد بن عاصم الطريفي ،قال :حدثنا عباس بن يزيد بن الحسن الكحال مولى
زيد بن علي ،قال :حدثني أبي ،قال :حدثني موس ى بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن محمد،
عن أبيه محمد بن علي ،عن أبيه علي بن الحسين (عليهم السالم) ،قال :اإلمام منا ال
 .1اإلسراء.9 :
 .2املائدة.16 :
 .3تفسير امليزان للسيد الطباطبائي.260–259/5 :
 .4أصول الكافي للشيخ الكليني/242/1 :ح.565
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يكون إال معصوما وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها ولذلك ال يكون إال
منصوصا .فقيل له :يا ابن رسول هللا فما معنى املعصوم ؟ فقال :هو املعتصم بحبل هللا،
وحبل هللا هو القرآن ال يفترقان إلى يوم القيامة ،واإلمام يهدي إلى القرآن والقرآن يهدي إلى
اإلمام ،وذلك قول هللا عز وجل" :إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم") ( ،)1وهذه الرواية
الثانية تكشف بوضوح ال لبس فيه أن الكتاب العزيز عين الفكر الصحيح القيم وهو
شاخص بشخص اإلمام القائم بالحق في كل زمان.
ُ
َْ ْ َ ْ َُ ْ َ ْ َ ْ
َ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ً ُّ
الذك ِّر ِّإن ك ُنت ْم ال
وحي ِّإلي ِّهم فاسألوا أهل ِّ
ج– قال تعالى﴿ :وما أ ْرسلنا ق ْبلك ِّإال ِّرجاال ن ِّ
َ َ َ
ت ْعل ُمون﴾( ،)2وكذلك وردت هذه اآلية الكريمة في سورة النحل ،آية ( ،)43واآلية الكريمة
صريحة بأمر الناس بالتوجه إلى أهل الذكر ،ألن طلب العلم أمر مفروض على كل الناس،
ْ
إذ ورد (عن أبي إسحاق السبيعي عمن حدثه قال :سمعت أمير املؤمنين (عليه السالم)
يقول :أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به ،أال وإن طلب العلم
أوجب عليكم من طلب املال ،إن املال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم
وضمنه سيفي لكم والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه) ( ،)3وهنا
أمير املؤمنين (عليه السالم) يبين أن طلب العلم أوجب على الناس من طلب املال ،ويعلل
ً
ذلك الوجوب ،وبين كذلك أن للعلم أهال أمر هللا سبحانه الناس بطلبه منهم ،وال يطلبوه
من سواهم ،وهنا يجد الباحث نفسه أمام سؤال :من هم أهل الذكر الذين أمر هللا بطلب
العلم منهم وسؤالهم ؟
إن من دواعي الحكمة ولوازمها الضرورية أن صاحب النص عندما يأمر باألخذ عن
جهة ما البد أن يشخص تلك الجهة تشخيصا يضمن للمتوجه إليها الهداية وعدم
الضالل ،ولو احتمل أن يكون داللة صاحب النص على جهة يسميها جهة علم وهداية،
فيها ش يء من غموض التشخيص أو ذكر صفة ألولئك املشخصين يشاركهم بها غيرهم،
ويجعل هذه الصفة من أركان قانون معرفة أولئك املشخصين ،يكون قد ضيع الناس
الذين أمرهم بالتوجه إلى مشخصين يشاركهم غيرهم بالصفة التي تعد دالة على أنهم جهة
علم وهدى !!
 .1معاني األخبار للشيخ الصدوق.132 :
 .2األنبياء.7 :
 .3أصول الكافي/48–47 /1 :ح.38

 76ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــ ــــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

اآلن الباحث بإزاء قولين قول قائم على الرأي ،وقول قائم على النقل املنصوص من
أهل البيت (عليهم السالم) ،والشك في أن الدارس سينحاز إلى النص املروي ألنه بينة من
هللا سبحانه بينها لنبيه (صلى هللا عليه وآله) وبينها النبي (صلى هللا عليه وآله) آلله (عليهم
ً
السالم) ،أما الرأي فهو ال يعدو أن يكون تصورا يحمل نقيضه في نفسه ،فهو قد يصدق
وقد ال يصدق ،ولعل من باب النظر بموضوعية إلى القولين نحاول أن نلحظ ما هي الثمرة
املجتناة من قول السيد الطباطبائي ؟ السيد الطباطبائي يرى أن التي هي أقوم هي ملة أو
ً
سنة أو طريقة ،بمعنى أنها منهج يمكن ألي أحد من الناس أن ينتهجه فيكون سائرا في
سبيل التي هي أقوم ووسيلته في ذلك التفكر أو التذكر أو التعقل ،ومن املعلوم الثابت أن
التفكر والتذكر والتعقل هي وسائل يتفاوت فيها عامة الناس وال يمارسونها على مستوى
واحد ،هذا جانب ،والجانب اآلخر ؛ إن هذه الوسائل لدى الناس ليست مكتملة ليكون
ً
ً
ً
ً
ً
العمل بها كامال ويشكل إنموذجا كاشفا عن التي هي أقوم ،بل سيكون عملهم بعيدا تماما
ً
عن التي هي أقوم وكل واحد منهم يظن أنه يعمل في ساحة التي هي أقوم استنادا إلى
تذكره وتفكره وتعقله هو ،وليس هناك من إنموذج كامل مكتمل يحتذيه أو يقتدي به،
ً
ً
ً
وهذا مما الشك فيه يشكل حرجا كبيرا ومشقة ،وتكليفا بما ال يطاق ،وهذا األمر نفاه
َ
َ
َ
َ َ ُ
َ ً َّ
الحق سبحانه في كتابه فقال﴿ :ال ُيك ِّلف الل ُه ن ْفسا ِّإال ُو ْس َع َها ل َها َما ك َس َب ْت َو َعل ْي َها َما
َ
ْ
َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ً َ
َْ
َ َُ َْ
صرا ك َما َح َمل َت ُه َعلى
اكت َس َب ْت َرَّب َنا ال تؤ ِّاخذنا ِّإن ن ِّسينا أو أخطأنا ربنا وال تح ِّمل علينا ِّإ
َ ْ ُ َ َّ َ ْ
ََ
اغف ْر َل َنا َو ْ َح ْم َنا َأ َ
َ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َ ََ
َّ َ
نت َم ْوالنا
ار
ال ِّذين ِّمن ق ْب ِّلنا َرَّبنا وال تح ِّملنا ما ال طاقة لنا ِّب ِّه واعف عنا و ِّ
انص ْرَنا َع َلى ْال َق ْوم ْال َكافر َ
َف ُ
ين﴾(.)1
ِّ
ِّ ِّ
أما ما روي عن آل محمد (عليهم السالم) من أن معنى التي هي أقوم هو اإلمام فهو
ً
ً
ً
يكشف عن أن هناك إنموذجا عمليا واقعيا يمكن للناس رؤيته والنظر في ترجمته للمنهج
ً
ً
مصطفى من
اإللهي ترجمة يكشف عن معنى (التي هي أقوم) فيكون القرآن هاديا إلى رجل
هللا سبحانه يمكنه أن يترجم مفردات التفكر والتذكر والتعقل ترجمة ثابتة متنامية ال
ترجمة متذبذبة بين الخطأ والصواب ،فاملعلوم أن التي هي أقوم هي الصواب على الدوام
وبشكل مستمر ،وهذا ال يتوافر إال لرجل معصوم يكون حجة هلل سبحانه على الخلق،
ْ
ْ
ََ
ُ َ ُ
ُ
ُ
ولذلك قال تعالى﴿ :ق ْل َه ْل ِّمن ش َركآ ِّئكم َّمن َي ْه ِّدي إلى ال َح ِّق ق ِّل الل ُه َي ْه ِّدي ِّلل َح ِّق أف َمن

 .1البقرة.286 :
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َّ َ
ْ َ َ َّ َ
َ َُ َ َ َ ُ َ
َّ
َي ْه ِّدي إلى ال َح ِّق أ َح ُّق أن ُيت َب َع أ َّمن ال َي ِّه ِّد َي ِّإال أن ُي ْه َدى ف َما لك ْم ك ْيف ت ْحك ُمون﴾( ،)1واآلية
ً
الكريمة بينة في أن هناك رجال مصطفى من هللا سبحانه يهدي إلى الحق ،ويقابله من ال
يهدي إال أن يهدى.
ومرة أخرى يعود السيد الطباطبائي إلى فكرته السابقة نفسها عندما يتعرض إلى هذه
اآلية الكريمة فيقول( :لقن سبحانه نبيه (صلى هللا عليه وآله) وسلم هذه الحجة وهى
ثالثة الحجج ،وهى حجة عقلية يعتمد عليها الخاصة من املؤمنين ،وتوضيحها أن من
املرتكز في الفطرة اإلنسانية وبه ُي َحكم عقله أن من الواجب على اإلنسان ْ
أن يتبع الحق
ِّ
حتى أنه إن انحرف في ش يء من أعماله عن الحق واتبع غيره لغلط أو شبهة أو هوى فإنما
ً
اتبعه لحسبانه إياه حقا والتباس األمر عليه ،ولذا يعتذر عنه بما يحسبه حقا فالحق
واجب االتباع على اإلطالق ومن غير قيد أو شرط) ( ،)2لو التفت السيد الطباطبائي (رحمه
هللا) لوجد أن ما سماه حجة عقلية هو دليل لنقض ما بأيديهم ،فهو سبحانه كشف لهم
خواء حجتهم ولم يحتج عليهم ،وهو سبحانه بالنقض عليهم جعلهم أمام سبيلين ال ثالث
لهما؛ األول :إما أن يثبتوا ما نقضه هللا سبحانه عليهم ،واآلخر :أن يسلموا لنبيه (صلى هللا
عليه وآله) لكونه الناقل عن ربه سبحانه ما نقض بناءهم من أساسه.
ً
ويستمر السيد الطباطبائي بطرحه قائال( :والهادي إلى الحق واجب اتباعه ملا عنده من
ال حق ،ومن الواجب ترجيحه على من ال يهدي إليه أو يهدي إلى غيره الن اتباع الهادي إلى
الحق اتباع لنفس الحق الذي معه وجوب اتباعه ضروري .وقد اعتمد في الحجة على هذه
املقدمة الضرورية فافتتح الكالم فيها بسؤالهم عن شركائهم هل فيهم من يهدي إلى الحق؟
ً
ً
ومن البين أن ال جواب للمشركين في ذلك مثبتا ،إذ شركاؤهم سواء أكانوا جمادا غير ذي
حياة كاألوثان واألصنام أم كانوا من االحياء كاملالئكة وأرباب األنواع والجن والطواغيت من
ً
ً
ً
فرعون ونمرود وغيرهما ال يملكون ألنفسهم ضرا وال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا) (،)3
وهنا السيد رحمه هللا يقرر حقيقة؛ أن الهادي إلى الحق واجب االتباع ،واتباعه ضرورة،
ولكنه يبني هذه الضرورة على الحجة العقلية ،ولو كان ما يراه السيد رحمه هللا هو
املقصود من االحتجاج اإللهي للزم ذلك أن يسلم الجميع ألن عقولهم البد أن تسلم،
 .1يونس.35 :
 .2امليزان في تفسير القرآن.53/10 :
 .3امليزان في تفسير القرآن.54–53/10 :
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وعدم تسليم عقولهم يعني حال من حالين؛ إما أنهم تنازلوا عن عقولهم وهذا إزراء واضح
بهم ،وإما أن ما سماه السيد رحمه هللا حجة هو ليس كذلك ،وإنما هو استدالل نقض ي،
واالستدالل النقض ي ينقض بناءهم ،ويتركهم أمام حالة فراغ ،وحالة الفراغ هي حالة
اختبار يستبين فيها من طلب الحق ،ومن جحده.
فعلى الرغم من إصرار السيد الطباطبائي رحمه هللا على تصوره أن في اآلية حجة
عقلية ،فهو بطريقة غير مباشرة يؤكد أن الحجة ليست عقلية ،بل العقلي في اآلية هو
ً
نقض ما بأيديهم ،وما يتصورونه قادرا على مواجهة ما جاء به النبي (صلى هللا عليه وآله)،
فالحجة اإللهية تقوم ليس بطريقة عقلية ،بل الجانب العقلي باألمر هو ليس باالحتجاج،
بل بنقض احتجاج القوم ،ألن القوم هم من يدعي أنهم يتبعون بدليل عقلي ،وعندما
ينقض هذا الدليل فال يبقى أمام اتباعه إال أن يسلموا للحجة اإللهية ،أو يتمردوا عليها.
ولذا فما يقدمه السيد الطباطبائي من فهم قد يلبس على الباحثين أن الناس بإمكانهم
ً
أن يعرفوا الحق ويهتدوا إليه هكذا بقدراتهم العقلية ،ولو كان ما يقوله ممكنا لكان بعث
ً
ً
الرسل وتعيين الخلفاء وإنزال الكتب عمال مجافيا للحكمة أي ال حكمة من ورائه!! وهذا
ال يقول به حتى السيد الطباطبائي نفسه ،يذكر السيد البحراني أنه( :لو تم للعقل
االستقالل بذلك لبطل إرسال الرسل وإنزال الكتب) (.)1
ً
إذن ينبغي أن يكون البيان واضحا للباحث والقارئ على حد سواء أن من يهدي إلى
الحق هو (رجل) خليفة نصبه هللا سبحانه ليكون هو امليزان الذي به يتبين من آمن باهلل
سبحانه حقا ممن هو ليس بمؤمن .ومن جهة أخرى أن األشياء تعرف بأضدادها
ً
فتصريحه سبحانه أن هناك من يشرك باهلل بأن يجعل لنفسه من نفسه إماما ويزعم أن
هذا املجعول يوصله إلى هللا سبحانه ،هو بيان واضح أن هللا سبحانه يجعل له من يهدي
ً
إليه مقابل جعل الناس ملن يزعمونه هاديا هلل من دون سلطان أتاهم ،ولعل هذا ما يبين
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ً َ ْ ُ َ
نص ُر َ
َّ
النار َو َي ْو َم ْالق َي َامة َال ُي َ
ون﴾(.)2
ِّ ِّ
قوله تعالى﴿ :وجعلناهم أ ِّئمة يدعون إلى ِّ
واشتبه على بعضهم كيف أن هللا يجعل أئمة يهدون إلى النار ؟! حيث يقول الشيخ
الطبرس ي( :وهذا ما يحتاج إلى تأويل ألن ظاهره يوجب أنه تعالى جعلهم أئمة يدعون إلى
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النار كما جعل األنبياء أئمة يدعون إلى الجنة ،وهذا ما ال يقول به أحد ،فاملعنى أنه أخبر
عن حالهم بذلك وحكم بأنهم كذلك ،وقد تحصل اإلضافة على هذا الوجه بالتعارف،
ويجوز أن يكون أراد بذلك أنه ملا أظهر حالهم على لسان أنبيائه حتى عرفوا فكأنه جعلهم
كذلك ،ومعنى دعائهم إلى النار أنهم يدعون إلى األفعال التي يستحق بها دخول النار من
الكفر واملعاص ي) ( )1ولذا فهو يرى ضرورة تأويل (الجعل) في اآلية حتى ال يلتبس بمعنى
ً
جعل األئمة الهادين إلى الجنة ،وقول الشيخ الطبرس ي سيكون صحيحا لو كان معنى
الجعل في اآليتين واحدا ،ولكن وإن كانت املفردة واحدة ولكن معناها في كل من اآليتين
مختلف ،فجعل أئمة يهدون إلى النار دال على أن اإلمامة ضرورة في حياة الناس ،وهللا
ً
ً
سبحانه جعل موقع اإلمامة جعال تكوينيا ،وارتض ى لهذا املوقع أئمة ،وهؤالء املرضيين
ً
ً
يهدون إلى الجنة ،وبما أن الناس ممتحنون في قبول من ارتضاه هللا إماما هاديا للجنة
فمنهم من يقبله ومنهم من يرفضه ،فهذا الذي يرفضه هل سيبقى بال إمام؟ الجواب
األكيد :ال ،ال يمكن أن يبقى بال إمام ،فمن يخطئ إمامة الحق ماذا يصيب؟ أكيد أنه
سيصيب إمامة الباطل ،ولهذه اإلمامة رجال يهدون إلى النار ،كونهم طواغيت اغتصبوا
موقع اإلمامة من أصحابه الشرعيين ،فالجعل في اآليتين ال عالقة له بكون أنه ال يكون إال
ً
في املرض ي من هللا سبحانه ،بل يكون الجعل شامال للمرض ي وللمسخوط عليه ،ألن
الصنفين عباده وتحت حكمه ،ولكنهم ممتحنون ومختبرون.
لذا ال وجود ملا سماه الحاجة للتأويل فمن ينتبه يجد أن كل ما دون هللا سبحانه هو
جعل الهي فمثلما الجنة جعل الهي فكذلك النار جعل إلهي ،وكذلك من يدعون إلى الجنة
هم جعل الهي ،ومن يدعون إلى النار هم جعل الهي ،والفارق املهم بينهما أن الجعل اإللهي
الهادي إلى الجنة هو مدار التكليف وهو املرض ي من هللا سبحانه ،وأن الجعل اإللهي
الداعي إلى النار هو ليس مدار التكليف بل هو املنهي عنه واملسخوط عليه غير أن الناس
ً
ََْ
س َو َما
اختارته
ومالت إليه بأهوائها ،وهذا تماما َما يبينه هللا سبحانه في قوله﴿ :ونف ٍ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ َّ َ ()2
َس َّو َاها * فأل َه َم َها ف ُج َ
ور َها َوتق َو َاها * قد أفل َح َمن زك َاها * َوقد خ َ
اب َمن دساها﴾
فالفجور والتقوى إلهام الهي ،والنفس البشرية ممتحنة باالختيار ،فاهلل تعالى كلفها
بالتقوى ونهاها عن الفجور ،فإن توجهت نحو التقوى تكون قد عملت بتكليفها وأدت ما
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أراده هللا سبحانه منها ،وإن تركت تكليفها واتجهت نحو الفجور تكون قد أغضبت ربها
سبحانه واستحقت بذلك سخطه وانتقامه.
إن تدبر القرآن يكشف بوضوح وجالء عن املكلف ببيانه للناس ،وكون هذا املكلف
ً
معين من هللا سبحانه حصرا كونه هو صاحب النص واملعلم له.
ََْ َ َ ُ
قال تعالىَ ﴿ :وإ َذ َأ َخ َذ الل ُه م َيث َ
اب َل ُت َبي ُن َّن ُه ل َّ
اق َّالذ َ
ين ُأ ُوت ْوا ْال ِّك َت َ
اس َوال تك ُت ُمون ُه ف َن َبذ ُوه
لن
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ َ ْ ََْْ ََ ً َ
ً َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ()1
ََ ُُ
ور ِّهم واشتروا ِّب ِّه ثمنا ق ِّليال ف ِّبئس ما يشترون﴾ .
وراء ظه ِّ
َ
ْ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ ْ
َ َّ
ُ
نزل َنا إ َل ْي َك الذ ْك َر ل ُت َبي َن ل َّ
اس َما ن ِّز َل ِّإل ْي ِّه ْم َول َعل ُه ْم
لن
ات والزب ِّر وأ
وقال تعالىِّ ﴿ :بالب ِّين ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َي َت َف َّك ُر َ
ون﴾(.)2
ْ َ ْ
َ َّ
ً
َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
اب ِّإال ِّل ُت َب ِّي َن ل ُه ُم ال ِّذي اخ َتل ُفوا ِّف ِّيه َو ُه ًدى َو َر ْح َمة
وقال تعالى﴿ :وما أنزلنا عليك ال ِّكت
ْ َ
َ
ِّلق ْو ٍم ُيؤ ِّم ُنون﴾(.)3
َ
َ َ َ َْ
ُ َ
َ
َ ُ
وقال تعالى﴿ :ال ت َح ِّر ْك ِّب ِّه ِّل َسان َك ِّل َت ْع َج َل ِّب ِّه * ِّإ َّن َعل ْي َنا َج ْم َع ُه َوق ْرآن ُه * ف ِّإذا ق َرأن ُاه
َ
ُ
َ
ُ
ف َّات ِّب ْع ق ْر َآن ُه * ث َّم ِّإ َّن َعل ْي َنا َب َي َان ُه﴾( ،)4هذه اآليات الكريمات تكشف عن جملة من األمور
هي في غاية االهمية منها:
ً
 -1النهي عن تحريك اللسان به تعجال ،وهذا بيان واضح إلى أن املخاطب بالنهي هو
التابع وليس املتبوع ،والتابع األول هو محمد (صلى هللا عليه وآله) فهو املأمور األول
بالقراءة في قوله تعالى﴿ :اقرأ﴾( ،)5وبما أن األمر صادر له فمن باب أولى أن يجري ذلك على
َ
من يتبعه ألن املتبوع مبعوث من صاحب النص وهؤالء َّبين هللا سبحانه حالهم كونهم ﴿ال
َ
ُ َ
َ َْ
َي ْس ِّب ُقون ُه ِّبالق ْو ِّل َو ُهم ِّبأ ْم ِّر ِّه َي ْع َملون﴾( ،)6وورد عن (عبد هللا بن بكير ،عن أبي عبد هللا
(عليه السالم) قال :نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة) ( ،)7ولذا فالنهي هنا صادر
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لالتباع باملتبوع ،فهو السبب الذي أوصل أمر هللا سبحانه لعباده ،ولوال حجج هللا وخلفاؤه
ملا عرف الناس أمر هللا وال استبانوه ،ولعل مجيئ األمر بصيغة املفرد في الخطاب والنهي
لبيان أن هذا النهي شامل كل األفراد بال استثناء فالخطاب الفردي أدق في الشمول من
الخطاب في العموم ألن في العموم ربما يكون كفائيا ،ولكن الخطاب الفردي يجعل النهي
ً
عينيا على كل فرد.
 -2إن الجمع والقرآن هي من لوازم املكلفين بذلك والناطقين بـ (إن علينا  )...وهذا بيان
ً
واضح أن الجمع والقرآن هناك من هو مكلف بهما وملزم على أدائهما ،وليس األمر مشاعا
ً
في الناس وال عائدا الختيارهم.
 -3وكذلك مسألة البيان فهي أيضا منوطة بأولئك املنصبين املكلفين بجمعه وقرآنه،
ً
ولذا ليس ألحد لم ينصبه صاحب النص أن يباشر نصه من عند نفسه مدعيا بيانه
وتفسيره.
وتلك النقاط الثالث من األهمية بمكان ينكشف من خاللها أن كتاب هللا سبحانه
ممتنع على الناس مباشرته وتفسيره من دون أخذه عن أهله الذين جعلهم هللا سبحانه
قيمين عليه ،واملكلفين بجمعه وقرآنه وبيانه.
َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ ُ َّ َ ُ َ َّ
اس
ح :قال تعالى﴿ :ما كان ِّلبش ٍر أن يؤ ِّتيه الله ال ِّكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ِّللن ِّ
ُ ُ ْ َ ً
ُ
ادا لي من ُدون الل ِّه َو َل ِّكن ُك ُون ْوا َرَّبا ِّني َين ب َما ُك ُنت ْم ُت َع ِّل ُمو َن ْال ِّك َت َ
اب َو ِّب َما ك ُنت ْم
كونوا ِّعب ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ
َ
ت ْد ُر ُسون﴾( ،)1هذه اآلية الكريمة تصرح؛ أن هللا سبحانه يؤتي الكتاب والحكم والنبوة
ً
لبشر ،ومفردة (بشر) هنا ال تعني البشر عامة ،ومن يتوهم هذا الفهم يلزمه أن يقدم
الدليل على أن (كتاب هللا وحكمه ونبوته) مشاعة بين البشر وليست منحصرة في
أشخاص اصطفاهم هللا سبحانه وانتجبهم لحمل رسالته وتكليفهم ببيانها للناس وتعريف
ُ
َُْ ْ
ٌ َ ُ ْ َ ْ
الناس بالحق ،قال تعالىَ ﴿ :وإ َذا َج ْ
اءت ُه ْم َآية قالوا لن ُّنؤ ِّم َن َح َّتى نؤتى ِّمث َل َما أو ِّت َي ُر ُس ُل
ِّ
َ ََ
ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َ
اب َشديدٌ
ٌ
ٌ
الل ِّه الله أعلم حيث يجعل ِّرسالته سي ِّصيب ال ِّذين أجرموا صغار ِّعند الل ِّه وعذ
ِّ
ب َما َك ُان ْوا َي ْم ُك ُر َ
ون﴾(.)2
ِّ

 .1آل عمران.79 :
 .2األنعام.124 :

 82ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــــــ ــــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

ً
ً
ً
ً
إذن مفردة (بشر) في اآلية الكريمة تبين أن هناك مشخصا بشرا مختارا ومعينا ،وهذا
البشر مكلف بأن يكون مربيا للناس بعمله وإخالصه وخلقه وبقوله ،والقراءة في جانب
منها هي القول املسموع ،ولذا لكي تكون القراءة مأمونة البد أن تكون هذه القراءة
مسموعة من أفواه أولئك املكلفين بتربية الناس تربية تحقق رضا هللا سبحانه عن عباده،
ويبعدهم عن ساحة سخطه ورد عن آل محمد (عليهم السالم) عدد من الروايات تؤكد
هذا املعنى وتدل عليه ،وداللتها على ذلك فيه بيان واضح أن الناطق بالقرآن والقارئ
املعلم له هو أعلم من بقية الناس الذين صدر لهم األمر من هللا سبحانه باتباع أولئك
الناطقين عنه .روي عن أبي عبد هللا الصادق (عليه السالم) أنه قال( :أبى هللا أن يجري
ً
األشياء إال باألسباب فجعل لكل ش يء سببا ،وجعل لكل سبب شرحا ،وجعل لكل شرح
َ
َ ً
ً
مفتاحا ،وجعل لكل مفتاح َعلما ،وجعل لكل َعل ٍم بابا ناطقا ،من عرفه عرف هللا ،ومن
أنكره أنكر هللا ،ذلك رسول هللا ونحن) ( ،)1وعن الثمالي قال( :سألت أبا جعفر (عليه
َّ
َ
السالم) عن قول هللا عز وجلَ ﴿ :و َم ْن َأ َ
ض ُّل ِّم َّم ِّن َّات َب َع َه َو ُاه ِّبغ ْي ِّر ُه ًدى ِّم َن الل ِّه﴾( ،)2قال:
عنى هللا بها من اتخذ دينه رأيه من غير إمام من أئمة الهدى) ( ،)3وورد عن أبي جعفر
الباقر (عليه السالم) أنه قال( :من دان هللا بغير سماع عن صادق ألزمه هللا َّ
البتة إلى يوم
القيامة) ( ،)4وعن بريد العجلي قال( :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن قوله تعالىَ ﴿ :يا
َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُن ْوا َّات ُق ْوا الل َه َو ُك ُون ْوا َم َع َّ
الص ِّاد ِّق َين﴾( ،)5قال :إيانا عنى) ( ،)6وروايات أخرى
ِّ
كثيرة غيرها دالة على أن العلم ال يؤخذ إال من آل محمد (عليهم السالم) بوصفهم
الناطقين عن هللا سبحانه ،وهم الحبل املمدود بين الكتاب والناس ،وليس ألحد القدرة
ً
ً
ً
ً
على مقاربة القرآن؛ قراءة وتفسيرا وتأويال ،من دون أن يكون تابعا لهم (عليهم السالم)
بالقول ،وال يقول برأيه.
إن منظومة الداللة التي كشف عنها الثقالن؛ القرآن والسنة ،بينت بصورة ال لبس
فيها أهمية الركن الثالث املغفول عنه وهو ركن الدليل ،أو اللسان الناطق ،بوصفه
اآلصرة الضرورية التي من خاللها كان ارتباط املعنى املكنون ،باللفظ الظاهر ،كون هذا
 .1بصائر الدرجات للصفار/35/1 :ح2؛ وينظر بحار األنوار للعالمة املجلس ي/262/2 :ح.15
 .2القصص.50 :
 .3بصائر الدرجات/43/1 :ح3؛ ينظر بحار األنوار/264/2 :ح.23
 .4بصائر الدرجات/44/1 :ح.2
 .5التوبة.119 :
 .6بصائر الدرجات/62/1 :ح.1
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ً
اللسان هو القادر على أداء اللفظ بالصورة الدالة على املعنى ،فضال عن قدرته على
استنباط املعنى من اللفظ املترشح منه ،وبالكشف عن هذا الركن املغفول عنه تبين
بوضوح معنى أن يكون آلل محمد (عليهم السالم) قراءة واحدة وليست قراءات ،ليؤكدوا
على أن القرآن واحد نزل من عند الواحد ،إنما تعددت قراءاته ألن قراءه الذين اتخذهم
ً
الناس أعالما للقراءة ليسوا معصومين كما هم أئمة أهل البيت (عليهم السالم) ،وهذا ما
يميز قراءتهم (عليهم السالم) عن قراءات غيرهم.

الفصل الثاني
قراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم)
خصائصها وأهميتها

أوالً :خصائص القراءة
الشك في أن االستناد إلى الثقلين في معرفة الناطق بالقرآن خاصة بما يتعلق بالقراءة
القرآنية يجعل البحث يسير بخطى واضحة يفرق فيها بين الرأي ،والبينة الثابتة،
فاملنظومة اللغوية ليست صناعة بشرية بل هي صناعة إلهية ،فهذا إسماعيل (عليه
السالم) وص ي من أوصياء سيدنا إبراهيم (عليه السالم) يعد أول من شق لسانه
بالعربية( ،)1ولعل أوليته فيه داللة واضحة على أنه املعلم األول لتلك اللغة ،واللغة من
لوازم العلم واملعرفة ،بل هي أداة العلم واملعرفة ،والبد من وجود معلم يعلمها ،والشك في
أن املعلم األول هو خليفة من خلفاء هللا ،وهذا الخليفة ال يتحدث برأيه أو تصوراته بل
كل ما يتكلم به – بوصفه معلما – فهو بينة إلهية ينتقل بها الخلق املتعلمون من ظلمة
الجهل إلى نور العلم.
إال إن الدارسين أخضعوا ما تعلموه لتصوراتهم ،وأجالوا فيه الفكر فنتج عن ذلك
ش يء من التطوير ومعه مساحة من االبتعاد عن املنبع األصل فراحوا يضعون الحدود
لهذه املنظومة ،واصطنعوا لها شروطا في االنتقاء منها ال تعدو أن تكون وجهات نظر
ً
استحالت عرفا لكثرة تداولها ،ولذلك نلحظ أن من دواعي البعث اإللهي املستمر للخلق هو
َ
املستند ْي ِّن إلى البينة ال إلى وجهات النظر واآلراء ،قال
انحرافهم عن سبيل العلم واملعرفة
ْ َ ْ ْ َ َ ُْ ْ
َ
َ
َ َ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ()2
ُ
َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ
اب واملش ِّر ِّكين منف ِّكين حتى تأ ِّتيهم الب ِّينة﴾ ،
تعالى﴿ :لم يك ِّن ال ِّذين كفروا ِّ ُمن أه ِّل ال ِّكت ِّ
َ َ َ َ َّ َ َّ َ ُ ْ َ َ َّ
َْ َ َ ْ ْ ُ
اءت ُه ُم ال َب ِّي َنة﴾( ،)3فقبل أن
اب ِّإال ِّمن بع ِّد ما ج
وقال تعالى﴿ :وما تفرق ال ِّذين أوتوا ال ِّكت
ً
تأتيهم البينة على لسان خليفة هللا كان أمرهم مجتمعا على الرغم من تعدد آرائهم
واختالف مذاهبهم على انتظار خليفة موعود ،فلما جاءهم بالبينة واحتج عليهم بها ،ماذا
فعلوا ؟! تفرقوا عنه !! ملاذا ؟! ألنهم يعرفون أن البينة ال مساحة إلجالة النظر فيها وتعدد
اآلراء ألن البينة هي فصل الخطاب ( ،)4هذا من جهة ،ومن جهة أخرى؛ إن الناس لديهم
رغبة عارمة في صنع املعرفة أو حتى املشاركة بصنعها ،على الرغم من علمهم أن صنعها
 .1ينظر مجمع البيان للطبرس ي.287/1 :
 .2البينة.1 :
 .3البينة.4 :
 .4ينظر بصائر الدرجات.342–341/6 :

 88ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ــــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

ليس بأيديهم ،فهذا أمر تقره حتى العقول؛ فاقد الش يء ال يعطيه ،فلو كان البشر هم
صناع املعرفة ملا كان في إرسال الرسل وتحملهم كل هذا العناء وهذه التضحيات الجسام
من حكمة تذكر ؟؟!
إن وجود الرساالت اإللهية والرسل دال داللة واضحة على أن املعرفة أمر الهي،
ُ
عرف
والناس إنما هي متلقية لتلك املعرفة ،ويتفاوتون في ترجمة هذه املعرفة إلى عمل ي ِّ
املرسل
باملعلم ،ومن ثم يكشف عن حقيقة الرسالة بوصفها رسالة علم ،ومحققة ملراد ِّ
من وجود الرسالة وبعث الرسول ،فقد روي عن أبي جعفر (عليه السالم) في حديث
طويل أنه قال( :إن هللا لم يكل أمره إلى خلقه ال إلى ملك مقرب وال إلى نبي مرسل ،ولكنه
أرسل رسوال من املالئكة فقال له :قل :كذا وكذا ،فأمرهم بما يجب ونهاهم عما يكره ....
َ َ
الحديث) ( ،)1وكذلك القرآن الكريم يكشف عن هذه الحقيقة؛ قال تعالىَ ﴿ :وكذ ِّل َك
َْ َ َْ َْ َ ُ ً ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ََ ْ َ ُ َ
ْ ُ ً
ان َول ِّكن َج َعل َن ُاه نورا َّن ْه ِّدي
اإليم
أوحينا ِّإليك روحا ِّمن أم ِّرنا ما كنت تد ِّري ما ال ِّكتاب وال ِّ
ْ َّ َ
َ َ َّ َ َ َ
ْ
اط ُّم ْس َت ِّق ٍيم﴾(.)2
ِّب ِّه َمن نشاء ِّمن ِّع َب ِّادنا وِّإنك لت ْه ِّدي إلى ِّص َر ٍ
ً
واستنادا إلى ذلك كان األمر األول الصادر هو (اقرأ) ( ،)3قال تعالىْ ﴿ :اق َ ْرأ ب ْ
اس ِّم َرِّب َك
ِّ
ََ
ً
َّ
ال ِّذي خل َق﴾( ،)4فهذه اآلية الكريمة شاهد وبينة على أن القراءة تعليم الهي وليست تعليما
ً
بشريا ،ولذا نجد الحق سبحانه يبين بطالن التعليم البشري ملن هو مبعوث منه ،فقال عز
َ َ َ
ْ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ُ َ ُ ُ َ َ ٌ َ ُ َّ
َ
ان ال ِّذي ُيل ِّح ُدون ِّإل ْي ِّه أ ْع َج ِّم ٌّي َو َهذا
من قائل﴿ :ولقد نعلم أنهم يقولون ِّإنما يع ِّلمه بشر ِّلس
ً
ل َس ٌ
ان َع َرِّب ٌّي ُّم ِّب ٌين﴾( ،)5فاألعجمي هو الذي ال يفصح وإن كان عربيا ( ،)6ولعل بيان
ِّ
آن َو َل ْو َك َ
ون ْال ُق ْر َ
(األعجمي) الذي ذكرته اآلية يبينه قوله تعالىَ ﴿ :أ َف َال َي َت َد َّب ُر َ
ان م ْن عند َغيرْ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َ
ْ
ْ َ ً َ ً
الل ِّه ل َو َج ُدوا ِّف ِّيه اخ ِّتالفا ك ِّثيرا﴾( ،)7وهذا تصريح إلهي مفاده أن التعليم البشري فيه
ً
اختالف كثير ،واستنادا إلى ذلك لو نظرنا في مسألة استقراء العربية – بوصفه املنهج
الذي اعتمده الناس للحفاظ على العربية – فسيتبين لنا أن تلك العربية املستقراة تم
 .1الحدائق الناضرة.132–131/1 :
 .2الشورى.52 :
ي
 .3ينظر صحيح البخار 7/1 :؛ والبرهان في علوم القرآن للزركش ي.206/1 :
 .4العلق.1 :
 .5النحل.103 :
 .6ينظر مجمع البيان للطبرس ي.153/6 :
 .7النساء.82 :
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ً
استقراؤها استنادا إلى آراء املستقرئين ،وبنيت الشروط والقواعد على تلك اآلراء ،والشك
في أن املنطق العلمي يقرر أن ما يبنى على اآلراء ووجهات النظر هو عرضة للتغير والتبدل
ً
بحكم حالة التكثر التي هي حالة فاعلة في حركة اإلنسان والواقع ،فضال على أن ما وصل
ْ
من اللغة املستقراة بتصريح كبار علماء العربية قليل نسبة إلى ما تم اإلعراض عنه إذ ورد
عن أبي عمرو بن العالء (ت154هـ) قوله ( :ما انتهى إليكم مما قالت العرب إال أقله ،ولو
ً
جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير) ( ،)1والشك في أن هذا الضياع الذي عانت منه أكثر
العربية – بحسب تصريح أبي عمرو – كان مرده تحكم آراء أولئك السلف وتصوراتهم،
التي الشك في أنها ال تعدو أن تكون آراء وال تمتلك قدسية يحرم تجاوزها أو النظر فيها
ومناقشتها ،ولذا – ربما – آن األوان أن نبحث عن القوانين الثابتة الحاكمة للمنظومة
ً
اللغوية لكي يكون البناء عليها مستندا إلى أساس ثابت وراسخ نتبين من خالله مسيرة
التطور الذي قطعته العربية بوصفها لغة القرآن.
ً
ذكر بعض الباحثين قائال( :ومما ال شك فيه أن جمع اللغة املشتمل على جمع
اللهجات على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها علماء اللغة القدامى لم يقم على
االستقراء التام ،فقد ضاع من مفردات اللغة وأساليبها بسبب االستقراء الناقص في
الجمع ،وبسبب املقاييس الزمانية واملكانية املتشددة التي طبقها علماؤنا القدامى –
ً
ً
رحمهم هللا – في جمع اللغة ،حرصا منهم على سالمتها وتوخيا منهم للحذر والحيطة من أن
يدخل في اللغة ما فسد منها أو شابه شبهة فساد ،وتمكن من األلسنة بسبب االختالط
باألعاجم ،)2( )....ولعل هذا القول باعثه التحكم الواضح آلراء العلماء املاضين في اللغة،
وتقديس من جاء بعدهم لتلك اآلراء والتحذير من ردها أو حتى مناقشتها وكأنها نص
ً
سماوي يعد الخروج عليه أو رده أو مخالفته خروجا عن سمت اللغة!! مع أن الثابت أن
اللغة خاضعة لقوانين التطور والتحول االجتماعي والبيئي ،فليس هناك من يجادل في أن
لغة البداوة هي غيرها لغة الحواضر ،ليس بسبب االختالط بما يسمى األعاجم ،بل ألن
ً
مجتمع البداوة في بناه النفسية والبيئية واالجتماعية وحتى االقتصادية يختلف تماما عن
ً
مجتمع الحواضر في بناها تلك ،ولذا فلغته تختلف أكيدا ،ألن اللغة أداة لالتصال
والتواصل تتكيف بحسب البيئة واملجتمع املستعمل لتلك اللغة ،فكيف يريد املاضون أن

 .1االقتراح للسيوطي.23 :
 .2املقتضب في لهجات العرب؛ د .محمد رياض كريم.5–4 :
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ً
يقصروا لغة القرآن على زمانهم وهم يعلمون أن هناك أجياال ستأتي وزمانها يختلف عن
ً
ً
زمانهم ،ومنظومتهم الفكرية – قطعا – أكثر تطورا من منظومتهم ؟!
لعل مما يلفت االنتباه؛ القدسية التي ُج ْ
علت للغة البادية والصحراء إذ صيغ حولها ما
يشبه األساطير ،واجتهد كثير من الدارسين إلى جعل هذه القدسية إنما هي امتداد
ً
ً
ً
لقدسية القرآن كونه نصا لغويا ،ومن ينظر بعلمية ال يجد تالزما بين البادية ومجتمعها
ً
ً
ً
ولغتها وبين النص القرآني بوصفه نصا لغويا سمعه الناس منطوقا من لسان النبي (صلى
هللا عليه وآله) ،فالنبي (صلى هللا عليه وآله) تكلم بالقرآن في مكة ثم انتقل إلى املدينة،
ً
وكال من املدينة ومكة تعدان من حواضر العرب ،وال عالقة لهما بالبداوة فهما مدينتان
يعيش أهلهما على التجارة ،والرعي ،والزراعة في املدينة ،كذلك التعبير القرآني ال يجد فيه
الباحث َن َف َ
س البداوة أو أساليبها الخشنة الوعرة التي تناسب واقعها ،بل هو يتحدث عن
ً
ً
بناء اإلنسان بناء حضاريا متطورا ،بكل ما يعنيه مصطلح التطور ،ولعل صرف النظر عن
تأثير السياسة في بلورة نهج االستقراء الناقص للعربية وحصر األخذ من قبائل بعينها،
ً ً
ً
وتحديد سقف زماني العتماد لغة أهل ذلك الزمان كان سببا مهما وفاعال في غياب معرفة
دافعية هذا االستقراء الناقص ،وال عالقة ملا سيق من مبررات باللغة كونها أداة اتصال
وتواصل بين املاض ي والحاضر واملستقبل.
لعل االستقراء الذي بدأ في القرن األول الهجري أفاد من قول الخليفة عثمان لكتبة
املصحف( :إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن ،فاكتبوها بلسان قريش،
فإن القرآن أنزل بلسانهم ،ففعلوا) ( ،)1واإلفادة هي بإسناد اللسان إلى القبيلة (قريش)
وليس إلى اللسان املوصوف بالعربي املبين وهو لسان النبي (صلى هللا عليه وآله) وليس
أحد سواه في زمنه ،ولعل توجيههم لحديث األحرف السبعة على أن املراد منه سبع لغات
لسبع قبائل ( ،)2كان دافع العلماء القائلين بذلك إلى استقراء اللغة من قبائل بعينها دون
سواها.
ربما يقول قائل :ال ينكر أن العربية حفظت بمنهج االستقراء والتقعيد من اللحن
وليونة اللسان التي نشأت بسبب االختالط مع لغات ولهجات أخرى غريبة عن اللسان
 .1صحيح البخاري ،182/6 :وفتح الباري البن حجر/9–8/9 :ح.4984
 .2ينظر البرهان للزركش ي.217/1 :
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العربي ،أقول :مع التنزل في قبول هذا القول فال يعني أن العربية حفظت بذلك الفعل بل
بقي القرآن هو الحافظ لها ،بل لعل في تصريح بعض أكابر اللغويين أن القرآن هو الحافظ
للعربية وليس االستقراء وال التقعيد لخير دليل على أن لغة القرآن هي األصل في الحفاظ
على العربية ،فقد (ورد عن األصمعي أنه قال  :سمعت أبا عمرو بن العالء يقول :لوال أنه
ليس لي أن أقرأ إال بما قد قرئ به لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا) ( ،)1وقول أبي
ً
عمرو واضح في أنه وجد حروفا في القرآن ال تستجيب لنهج االستقراء والتقعيد الذي هو
عالم به ،فالتزم لغة القرآن ولم يلتزم لغة االستقراء والتقعيد ،وبذلك ال مناص من
البحث عن سبيل يكون من خالله الولوج إلى عربية القرآن كي يتبين الفارق بينها وبين
عربية االستقراء والتقعيد ،وكذلك توضح من قول أبي عمرو بن العالء تغاير عربية
القرآن عن عربية االستقراء والتقعيد ،ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن عربية القرآن هي
عربية لسان ناطق تستجيب لنظام التطور ،بينما عربية االستقراء والتقعيد هي عربية
مقننة ومقيدة بزمان ومكان ال تغادره ،وهي بذلك تعطل التطور ومتطلباته الحضارية.
ولعل الدخول من نافذة قراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) لبيان هذا املوضوع
املهم والحيوي سيجعل من البحث يسير باتجاه نتائج ستكشف عن مدى الحرمان الذي
عاشته العربية وهي بعيدة عن ساحة الثقلين اللذين هما أساس التأصيل لها ،فال يوجد
دارس للعربية ينكر أن سبب انطالق الدرس اللغوي هو الشعور بالحاجة إلى وجود
منظومة تمكن الدارسين من مقاربة لغة القرآن واستكناه معانيه ،وكذلك الحفاظ عليها،
والشك في أن هذه الدوافع كان لها االثر البالغ في وصول الدرس اللغوي العربي إلى مراحل
ال يستهان بها ،غير أن إغفال هذا الدرس لنافذة مهمة من نوافذ البحث فيه جعله في
أحيان كثيرة يدور في فلك اآلراء والتنظيرات وافترق املعنيون من العلماء والباحثين العرب
كأقرانهم الغربيين بين شتى املذاهب واملناهج؛ فمنهم وصفيون تركيبيون ،ومنهم معنيون
بعلم اللغة التاريخي ،إلى غيرها من املناهج فانتج ذلك تفاوت املناهج وفهمها ،واضطراب
املصطلحات واستعمالها (.)2
ولكي تتبين حقيقة هذه الغفلة في الدرس اللغوي العربي طرق البحث باب هذه القراءة
ولم يحبس نظره عند القراءات القرآنية املعروفة املنقولة في مصادر القراءات ،بل اجتهد
 .1السبعة في القراءات البن مجاهد.48 :
 .2ينظر منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث؛ د .علي زوين.7 :
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ً
في البحث عن قراءة أخرى سيشكل نظره فيها كشفا عن منظومة للداللة اللغوية ثابتة
نامية ،ويخرجها بذلك من ساحة تعدد اآلراء وتنوعها الذي ربما يزيد من ضبابية الرؤية في
الدرس اللغوي العربي ،وهذه القراءة املنسية أو املغفول عنها هي قراءة أئمة أهل البيت
املعصومين (صلوات هللا عليهم) ،الذين هم العدل األصغر للقرآن بدليل حديث الثقلين
املشهور عند األمة ( ،)1وهم اللسان الناطق بالقرآن كما بينت ذلك األمر روايات كثيرة
فسرت هذا األمر املنصوص عليه في القرآنْ ،إذ أن هناك آيات كثيرة ذكرت أن القرآن نزل
بلسان عربي وليس بألسنة العرب ،أو بلسان العرب ،فتعبير (لسان عربي) دال داللة
ً
ً
ً
واضحة أن هناك لسانا واحدا معينا للنطق بالقرآن ،والناس مكلفون بأخذ القرآن عنه
وليس عن سواه ،ورد عن( :الفضيل قال :سألت أبا عبد هللا (عليه السالم) عن قول هللا
هاد للقرآن الذي هو فيهم) ( ،)2وفي رواية أخرى
إمام ٍ
عز وجل(ولكل قوم ٍ
هاد) فقال :كل ٍ
يبين اإلمام الباقر (عليه السالم) تلك اآلية بالقول( :رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) املنذر
هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي هللا (صلى هللا عليه وآله) ،ثم الهداة من بعده
ولكل زمان منا ٍ
()3
علي ثم األوصياء واحد بعد واحد) .
ً
إن جعل قراءة أهل البيت املعصومين (عليهم السالم) ميزانا توزن به القراءات األخرى
سيكشف للباحثين أي تلك القراءات أقرب من غيرها لقراءة رسول هللا (صلى هللا عليه
ً
وآله) بوصف أن القراءات اآلخرى اتخذت نهجا آخر؛ زعمت من خالله أن قراءتها هي
قراءة رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ،وتعدد القراءة بهذه الصورة التي وصلت الينا
تجعل الباحث ينظر إلى هذا الزعم نظر املناقش واملحاور ،ألسباب منها على سبيل املثال ال
الحصر:
 -1إن هذه القراءات استندت إلى النسخة العثمانية ،ومن املعلوم أن النسخة
العثمانية ال توافق الكثير من املصاحف التي أمر الخليفة عثمان الناس بإحراقها أو
تمزيقها ،ولعل الخالف الذي نشب بينه وبين الصحابي عبد هللا بن مسعود لهو أوضح
دليل على ذلك ( ،)4ومن الالفت للنظر أن ما روي بحق قراءة ابن مسعود ونقل عن رسول
ً
ً
هللا (صلى هللا عليه وآله) يكفي دليال واضحا على أن مخالفة قراءته هي مخالفة صريحة
 .1ينظر سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ األلباني/358–355/4 :ح.1761
 .2الكافي للشيخ الكليني/214/1 :ح.498
 .3املصدر نفسه :ح.499
 .4ينظر سير أعالم النبالء للذهبي ،475–474/1 :وينظر صحيح مسلم بشرح النووي.16/16 :
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لقول رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وشهادته لقراءة عبد هللا بن مسعود (رض) ،ولذلك
من يحاول أن يبرر للخليفة عثمان فعله في تجاهل قراءة ابن مسعود ،إنما يحاول
االلتفاف على املنطق العلمي الصريح ،فابن مسعود في قراءته نص من رسول هللا (صلى
هللا عليه وآله) ،وزيد بن ثابت ليس هناك نص على قراءته من رسول هللا (صلى هللا عليه
ً
وآله) ،فاملنطق العلمي قطعا يذهب باتجاه ابن مسعود ،ولذلك ثورته لم تكن ثورة
عاطفية أو تنافسية لزيد بن ثابت (.)1
أ -انعدام القانون الذي من خالله يعرف قرب أو بعد أي قراءة من القراءات من
قراءة الرسول (صلى هللا عليه وآله) ،حتى أن انتقاء هذه السبعة املشهورات من القراءات
ً
لم يكن مستندا إلى معيار علمي ،بل على العكس نجد أن املعايير ظهرت بعد اعتماد تلك
ْ
ُ
القراءات ،إذ يقول ابن مجاهد( :فمن حملة القرآن امل ْع ِّرب العالم بوجوه اإلعراب
والقراءات العارف باللغات ومعاني الكالم البصير بعيب القراءات املنتقد لآلثار ،فذلك
اإلمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار املسلمين .ومنهم من ُي ْع ِّرب وال
ْ
َيل َح ُن وال علم له بغير ذلك ،فذلك كاألعرابي الذي يقرأ بلغته وال يقدر على تحويل لسانه
فهو مطبوع على كالمه .ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إال األداء ملا
َّ
تعلم ،ال يعرف اإلعراب وال غيره ،فذلك الحافظ فال يلبث مثله أن ينس ى إذا طال عهده
فيضيع اإلعراب لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمه وكسره في اآلية الواحدة ،ألنه ال يعتمد
ِّ
على علم بالعربية وال به بصر باملعاني يرجع إليه ،وإنما اعتماده على حفظه وسماعه .وقد
ينس ى الحافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه الحروف ،فيقرأ بلحن ال يعرفه ،وتدعوه
َّ
مصد ًقا ُ
في َ
حم ُل
ويبرئ نفسه ،وعس ى أن يكون عند الناس
الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ِّ
ذلك عنه ،وقد نسيه ووهم فيه وجسر على لزومه واإلصرار عليه .أو يكون قد قرأ على َم ْن
َّ
َن ِّس َي َّ
وضيع اإلعراب ودخلته الشبهة فيتوهم ،فذلك ال يقلد القراءة وال يحتج بنقله .ومنهم
َم ْن ُي ْع ِّر ُب قراءته ويبصر املعاني ويعرف اللغات وال علم له بالقراءات واختالف الناس
واآلثار ،فربما دعاه بصره باإلعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من
ً
ً
املاضين فيكون بذلك مبتدعا) ( ،)2فهو هنا يصنف القراء على أصناف يرشح منهم صنفا
ً
واحدا تؤخذ منه القراءة وهو من وصفه بقوله( :فمن حملة القرآن املعرب العالم بوجوه
اإلعراب والقراءات والعارف باللغات ومعاني الكالم البصير بعيب القراءات املنتقد
 .1ينظر سير أعالم النبالء للذهبي.476–472/1 :
 .2السبعة في القراءات ،ابن مجاهد.46–45 :
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لآلثار)( )1وهذا الصنف من الحملة البد – بحسب قول ابن مجاهد – أن يتحصل على
جملة من املهارات هي:
أ .العلم بوجوه اإلعراب والقراءات.
ب .املعرفة باللغات ومعاني الكالم.
ج .البصر بعيب القراءات.
د .االنتقاد لآلثار.
وهذه املواصفات جاءت تالية لوجود القراءة وانتشارها وتعدد معلميها ،ولم تكن هذه
ً
املواصفات على أساسها يتم ترشيح القارئ وقراءته ،ولو توقفنا قليال ملناقشة هذه
املهارات التي ينبغي توافرها بمن وصفه ابن مجاهد بـ (فذلك اإلمام الذي يفزع إليه حفاظ
القرآن في كل مصر من أمصار املسلمين) ،سنجدها ال تتوافر ألولئك الذين اعتمد قراءتهم
ً
ابن مجاهد وانتخبها من غيرها من القراءات ،فضال على أن هذه املهارات تحتاج إلى من
يشهد بها لصاحبها تزكية له ،وال يعلم أن ألحد الحق في تزكية غيره ألن ذلك مخالف
َّ َ ُّ َ َ
َ
َ
ََ َ
ين ُي َزكون أ ُنف َس ُه ْم َب ِّل الل ُه ُي َز ِّكي َمن َيش ُاء َوال
لصريح القرآن ،قال تعالى﴿ :أل ْم ت َر إلى ال ِّذ
َْ َ َ ً
ُيظل ُمون ف ِّتيال﴾( ،)2وهذه اآلية صريحة بأن تزكية الناس بيد هللا سبحانه ومن أذن له هللا
سبحانه أن يزكي وهو خليفته وحجته في كل زمان ،أما تزكية الناس غير املعصومين للناس
إذن من بارئ النفوس ومزكيها،
فال قيمة لها وال اعتبار لها ،ألنها تزكية من دون تحصيل ٍ
َّ ْ َ
َّ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ ُ
ُ ُ
َ َّ َ ُ َ َ َّ
َ
ات الشيط ِّان
ات الشيط ِّان ومن يت ِّبع خطو ِّ
قال تعالىَ ﴿ :يا أ ُّي َها ال ِّذين َآمنوا ال تت ِّب ُعوا خط َو ِّ
َ َ ً
َ ُ
َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ ُ
ض ُل الل ِّه َعل ْيك ْم َو َر ْح َم ُت ُه َما َزكا ِّمنكم ِّم ْن أ َح ٍد أ َبدا
ف ِّإنه يأمر ِّبالفحشاء واملنك ِّر ولوال ف
َ
َّ
َّ
َ
ٌ َ ٌ ()3
َول ِّك َّن الل َه ُي َز ِّكي َمن َيش ُاء َوالل ُه َس ِّميع ع ِّليم﴾  ،ولقد ورد عن رسول هللا (صلى هللا عليه
ً
وآله) أنه زكى قراءة عبد هللا بن مسعود ،غير أن البحث لم يجد أيا من السبعة يسند
قراءته إلى عبد هللا بن مسعود وهو من تتوافر به كل تلك املهارات ألن النبي (صلى هللا
ً
عليه وآله) زكاه علنا فقال( :من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل  ،فليقرأه على ابن أم
عبد) ( ،)4وكذلك ورد عن (األعمش ،عن إبراهيم ،عن علقمة ،عن عمر ( رض ي هللا عنه)،
 .1املصدر نفسه.45 :
 .2النساء.49 :
 .3النور.21 :
 .4املستدرك على الصحيحين ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري/247–246/2 :ح2893و ،2895ينظر
السنن الكبرى للنسائي/251/10 :ح ،8396املصنف البن أبي شيبة.30742/49/10 :
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ً
عن رسول هللا (ص) قال" :من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل ،فليقرأه على قراءة
ابن أم عبد" (.)1
كذلك من ينعم النظر في تصنيف ابن مجاهد للقراء يجد أن العمدة في اعتماد القراءة
هو صحة صدور تلك القراءة عن النبي (صلى هللا عليه وآله) ،ومن يبحث في قراءة السبعة
يجدها ال تتوافر على هذه الشهادة ،وهي (صحة صدور القراءة عن النبي صلى هللا عليه
ً
وآله) ولو توافرت واحدة من تلك القراءات على هذه الشهادة لعدت هذه القراءة ميزانا
يوزن به ما عداها من القراءات ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر دلت على أن مخالفة
تلك القراءة إنما نتج بسبب كون القراء الذين اختلفوا معها ليسوا معصومين لكي تكون
قراءتهم واحدة ومنطبقة على تلك القراءة صاحبة الشهادة.
من جهة أخرى عندما نأتي إلى ما نقل من قراءة أهل البيت (عليهم السالم) نجدها
قراءة واحدة ال تختلف على الرغم من أن كل واحد منهم في زمن غير زمن اإلمام الذي
ً
سبقه ،ولكنهم محكومون بأن القراءة بينة تنتقل من سابق إلى الحق ،وليست نظرا أو
ً
اجتهادا ،وما ذكره ابن مجاهد من أصناف القراءة فهو مستند إلى النظر واالجتهاد ،فابن
مجاهد بالنظر واالجتهاد أقام هذا التصنيف ،ولم يذكر أن تصنيفه للقراء مستند إلى دليل
شرعي من قرآن محكم الداللة أو سنة قطعية الصدور قطعية الداللة ،وحتى ليس من
دليل عقلي تام ،إنما هو نظر ورأي استحسنه صاحبه فصيره تصنيفا وعمل على أساسه،
على الرغم من أن هذا التصنيف استبعد قراءة ابن مسعود ،كما استبعدت في املرة األولى
عندما قرر الخليفة عثمان أن يجمع املصاحف على مصحف واحد ،وأمر ابن مسعود
وغيره من الصحابة الذين تختلف نسخته مع نسختهم بتمزيق مصاحفهم واعتماد
املصحف الذي نسخه للناس ،وبذلك حرمت األمة من وجود مصاحف أخرى لعل أحدها
ً
يكون النسخة التي توزن بها غيرها من النسخ استنادا إلى تزكية إلهية واردة بحق أحد
أصحابها من رسول هللا (صلى هللا عليه وآله).
لذا نحتاج إلى منهج واضح نستطيع من خالله أن ننظر في القراءات لتترشح واحدة منها
ً
تكون ميزانا لغيرها من القراءات ،وبها يعرف غيرها من القراءات في البعد أو القرب من
 .1املصنف البن أبي شيبة/50–49/10 :ح ،30744سير أعالم النبالء للذهبي/360–359/3 :ح ،5390املستدرك على
الصحيحين ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري/247/2 :ح.2894
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قراءة رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ،ومن املعلوم أن القرآن والسنة املطهرة عالجا كل
َ
ما يحتمل أن يقع بين الناس ويؤدي إلى تنازعهم وتفرقهم ،ولكي يكون هناك َحك ٌم يفصل
ً
دائما في حال التنازع بين الناس بعد رحيل رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ،وجب وضع
منهج واضح للتلقي ،وهذا املنهج كشف عنه القرآن بتصريحه أن القارئ املنذر واحد في
ُّ ُ ْ َ
ْ َ
َ َْ
ُ
َ
كل زمان ،قال تعالىَ ﴿ :وإ َّن ُه َل َتنز ُ
وح األ ِّم ُين * َعلى قل ِّب َك ِّل َتكو َن
يل َر ِّب ال َع ِّامل َين * ن َز َل ِّب ِّه الر
ِّ
ِّ
()1
م َن ْاملُنذر َ
ُّ
َ
ين * ِّب ِّل َس ٍان َعرِّب ٍي م ِّب ٍين﴾  ،ولم ينزله بألسنة عربية ،أو بلسان العرب ،بل بـ
ِّ
ِّ ِّ
(لسان عربي مبين) ولفظ (عربي) هو قيد للسان ،ولفظ مبين هو حد للسان ،وبوجود
ً
ً
القيد والحد امتنع أن يكون كل ناطق بالعربية ،أو كل من كان نسبه عربيا داخال في
وصف اللسان ،فوصف اللسان بالعربي دل على أن لهذا اللسان قرناء ،وقرناؤه هم
العرب باالنتساب أي عربيتهم عربية أب والد وليست لسانا ناطقا ،بمعنى أن اللسان
ً
الناطق يكون تابعا لالنتساب وفرعا منه وهذا ما كشف عنه منهج استقراء العربية من
قبائل بعينها دون غيرها ،والنبي (صلى هللا عليه وآله) ذكر أن العربية هي عربية لسان
ناطق ( ،)2ولذلك جاء نعته بـ (املبين) فهذا النعت فرق بين عربية اللسان ،وعربية
االنتساب ،فعربية االنتساب ال تتوافر على نعت البيان ،بل هي بحركتها ودأبها ساعية إلى
ً
ً
البيان مقاربة له ،وقد تنال منه حظا بنسبة ما ،ولكن هذه النسبة تجعل القول بينا ،وال
يوصف لسان القائل بأنه مبين ،وال يوصف بذلك إال من كان لسانه ثابت في البيان،
ً
ً
ً
فيكون قوله دائما وأبدا فصل الخطاب ليكون قادرا على الفصل بين املتنازعين ،وهذا
األمر ال يتوافر إال إلى اللسان املعصوم املنصوص عليه من هللا سبحانه مباشرة أو عن
طريق خليفة من خلفائه السابقين.
لذا فهناك عدد من الخصائص التي انكشفت خالل البحث جعلت من قراءة أئمة أهل
البيت (عليهم السالم) تنماز عن غيرها من القراءات ومن جملة تلك الخصائص على سبيل
التمثيل ال الحصر هي:
الخصيصة األولى التي تنماز بها قراءة أئمة أهل البيت املعصومين (عليهم السالم) من
غيرها من القراءات :إنها قراءة بلسان عربي مبين ،أي عربيته عربية لسان ناطق ال عربية
أب والد ،عربية تستند إلى البينة املنقولة من رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) عبر سلسلة
 .1الشعراء.195–192 :
 .2ينظر روضة الكافي ،للشيخ الكليني/246 / 8 :ح .342
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متصلة غير منقطعة ،والعربية املستندة إلى السماع أي البينة هي أحكم من العربية
املستندة إلى املقاييس ألنها عربية آراء واجتهاد ،ولذلك نجد علماء العربية عندما عدوا
ً
أدلة النحو – بوصفه ركنا من أركان علوم العربية – جعلوا أول األدلة دليل السماع أو
ً
النقل ،وجعلوا القياس تاليا له ،بل جعلوا اإلجماع والقياس البد له من مستند من
السماع (.)1
َّ
قال ابن جني( :واعلم أن الش يء إذا اطرد في االستعمال ،وشذ عن القياس ،فالبد من
ً
اتباع السمع الوارد به فيه نفسه ،لكنه ال ُيتخذ أصال يقاس عليه غيره .أال ترى أنك إذا
سمعت :استحوذ واستصوب أد ْيتهما بحالهما ،ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى
َْ
غيرهما .أال تراك ال تقول في استقامْ :
است ْس َوغ ،وال في استباع:
اس َت ْق َوم ،وال في استساغ:
اس َت ْب َيع ،وال في أعادْ :
ْ
أع َود) ( ،)2وهنا يشير ابن جني إلى أن اتباع السماع البد منه ،فهناك
ً
أصال قائمة على السماع ،أما القياس فهو طارئ
من اللغة ما ال يستجيب للقياس ،واللغة
ً
عليها أوجده منهج االستقراء ،فهو أصل منتزع من االستقراء ،وليس أصال استند إليه
االستقراء.
وقال ابن جني كذلك :باب في تعارض السماع والقياس؛ (إذا تعارضا ْ
نطق َت باملسموع
َ
على ما جاء عليه ،ولم ت ِّق ْسه في غيره ،وذلك نحو قوله تعالى" :استحوذ عليهم
الشيطان"()3؛ فهذا ليس بقياس ،لكنه البد من قبوله؛ ألنك إنما تنطق بلغتهم ،وتحتذي
في جميع ذلك أمثلتهم .ثم إنك ،من بعد ال تقيس عليه غيره) ( ،)4ويستفاد من قول ابن
جني أن عربية القرآن ال يمكن للقياس أن يجعلها رهن قيوده ،وأيضا هناك إشارة إلى
التعويل على القياس ألنه يستجيب لنظرتهم إلى اللغة.
ومسألة النقل أو السماع تحتاج إلى أن تقيد بقيد يمتنع به تسلل االشتباه أو االختالف
إلي ه ،وهذا القيد هو قيد البينة في السماع ،فهذا الناقل أو السامع البد له من بينة تؤكد
ً
سماعه ،خاصة وأن القراءة قبل أن تنقل كتابة نقلت شفاها ،بمعنى أن البينة نحتاج
ً
ً
إليها في املنقول شفاها أكثر من املنقول تدوينا ،ألن النقل الشفاهي يمكن أن يتسلل له
 .1ينظر االقتراح للسيوطي.14 :
 .2الخصائص.100/1 :
 .3املجادلة.19 :
 .4الخصائص.118/1 :
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النسيان واالشتباه والسهو ،ومجيء ألفاظ مكان ألفاظ الحتفاظ الناطق باملعنى دون
اللفظ ،وهذا ما يلحظ في القراءات القرآنية املشهورة مثل القراءات السبعة ،فكل قراءة
تزعم أنها هي املنقولة عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) على الرغم مما فيها من الزيادة
والنقصان ،أو مجيء كلمة في محل كلمة ،وأمثلة على ذلك كاآلتي:
ما فيه الزيادة والنقصان:
َْ
َ
الد ِّين﴾( ،)1في إثبات األلف
 -1بحرف :كاختالفهم في قراءة قوله تعالى﴿ :م ِّال ِّك يو ِّم ِّ
وإسقاطها؛ فقرأ عاصم والكسائي( :مالك يوم الدين) بألف ،وقرأ الباقون (ملك) بغير
ألف ،ولم ُيمل أحد األلف من( :ملك) ( ،)2وعندما ساقوا حججهم لترجيح اإلثبات أو
ً
السقوط لم يقل أحد منهم أن اإلثبات مثال هو قراءة النبي (صلى هللا عليه وآله) أو
السقوط ،بل بعد سوق الحجج ،قال ابن مجاهد :وقد رويا جميعا عن النبي (صلى هللا
عليه وآله) (.)3
 -2إبدال صوت مكان صوت مثل قراءتهم ملفردة (الصراط) في السين والصاد والزاي
واإلشمام (.)4
 -3واختالفهم في ضبط الحركات في أواخر الكلمات وفي وسطها وبدايتها وهذا يكاد
ً
يكون شائعا يذكره ابن مجاهد في مواضع عدة من كتابه السبعة في القراءات.
ْ
 -4بكلمة؛ إذ يذكر ابن مجاهد اختالفهم في قوله تعالى﴿ :فإن هللا هو الغني
الحميد﴾()5؛ (قرأ نافع وابن عامر( :فإن هللا الغني الحميد) ليس فيها (هو) ،وكذلك هي في
مصاحف أهل املدينة والشام ،وقرأ الباقون( :هو الغني الحميد) ،وكذلك هي في مصاحف
أهل مكة والعراق) (.)6
ً
بيانا على َّ
أن تلك القراءات
وهناك أمثلة أخرى كثيرة نكتفي بهذا القدر الذي أوردناه
كانت منشغلة بظاهر اللفظ ،مع العلم أنهم يعلمون أن ظاهر اللفظ ليس هو املعنى
ً
ً
املقصود ولكنه رمز للمعنى ليس إال ومع ذلك صرفوا وقتا وجهدا ال يستهان به في هذه
 .1الفاتحة.4 :
 .2كتاب السبعة في القراءات.104 :
 .3املصدر نفسه.
 .4ينظر كتاب السبعة في القراءات.105 :
 .5الحديد.24 :
 .6كتاب السبعة في القراءات.627 :
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املسألة ،يذكر الزركش ي (ت794هـ) موقف بعض العلماء من بعض القراءات فيقول:
(وعن اإلمام أحمد بن حنبل أنه كره قراءة حمزة ملا فيها من طول املد وغيره ،فقال :ال
تعجبني ،ولو كانت متواترة ملا كرهها) ( ،)1وقراءة حمزة هي من القراءات السبع ،وعبارة
الزركش ي( :ولو كانت متواترة ملا كرهها) هنا يرد على من يزعم أن هذه القراءات متواترة
ً
عن النبي (صلى هللا عليه وآله) ،وأيضا اتصاف هذه القراءة بطول املد ال عالقة له
بالجانب الداللي بقدر ما هو مظهر صوتي حسب.
ً ً
وجاء بعدهم دارسون وجدوا تلك االختالفات الظاهرية ميدانا غنيا للمدارسة وتبادل
ً
اآلراء ،فكتب حولها دراسات وبحوث ال تعدو أن تكون خوضا في ظاهر الرمز الذي ال يشكل
في معادلة املعنى غير ركن من األركان ،فكل لفظ هو يحمل شيئا من املعنى ال املعنى كله،
ولذا فوظيفته ال تتعدى اإلشارة إلى معنى ما حسب ،وهذا اللفظ الظاهر لكي يكون إشارة
ً
ً
ً
قانونية يحتاج إلى أن يكون ناطقه عارفا بمعناه معرفة تامة ،وليس ظانا أو متوقعا ملعنى
ما دون غيره ،ومن يلتفت إلى ما حصل بين الفرق واملذاهب سيجد أنها إنما اختلفت في
ً
الظاهرَّ ،
وحملت هذا الظاهر فهمها ،وقد يكون فهمها خاطئا أو في أحسن حاالت الظن به
أنه فهم مقصر أو قاصر ،ومثال على ذلك أنهم اختلفوا في قراءة اآلية ﴿إن َّ
املص ِّدقين
َّ
واملص ِّدقات﴾( )2حيث (قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر (إن املصدقين واملصدقات)
َّ
خفيفة الصاد ،وقرأ الباقون وحفص عن عاصم( :إن َّ
واملص ِّدقات) مشددة
املص ِّدقين
ً
الصاد) ( ،)3من دون أن ينتبهوا على أن هذا الخالف الشكلي سينتج اختالفا في املعنى ألن
مشدد الصاد يرمز إلى التصدق ،بينما مخفف الصاد يرمز إلى التصديق الذي هو خالف
التكذيب ،ففارق املعنى بين الظاهرين واضح بين.
والالفت أنهم – مثال – لم يلتفتوا إلى اآلية الكريمة ﴿ َل ُه ُم َعق َب ٌ
ات ِّمن َب ْي ِّن َي َد ْي ِّه َو ِّم ْن
ِّ
َخ ْلفه َي ْح َف ُظ َون ُه م ْن َأ ْمر الله إ َّن الل َه َال ُي َغي ُر َما ب َق ْوم َح َّتى ُي َغي ُر ْوا َما ب َأ ْن ُفسه ْم َوإ َذا َأ َ َاد اللهُ
ِّ ِّ ِّ ِّ ر
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ٍ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َ ْ ُ ً َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َُ
ً
()4
ُ
َ
ِّبقو ٍم سوءا فال مرد له وما لهم ِّمن دو ِّن ِّه ِّمن و ٍال﴾  ،فلم أجد في كتاب ابن مجاهد شيئا
يخص قراءة هذه اآلية الكريمة ،وفي معجم القراءات ذكر املصنف اختالفهم في قراءة

 .1البرهان في علوم القرآن.320/1 :
 .2الحديد.18 :
 .3كتاب السبعة في القراءات.625 :
 .4الرعد.11 :
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لفظ معقبات ( )1ولم يلتفتوا إلى داللتها ،بينما أهل البيت (عليهم السالم) توقفوا عندها
وقرؤوها غير ما قرأها الناس وعللوا قراءتهم ليتبين للقارئ والباحث الفارق الواضح بين
ْ
قراءات عامة الناس ،وقراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) إذ ورد عن علي بن إبراهيم
ً
أنه قال( :إنها قرئت عند أبي عبد هللا (عليه السالم) فقال لقاريها :ألستم عربا ،فكيف
تكون املعقبات من بين يديه ؟! وإنما املعقب من خلفه ،فقال الرجل :جعلت فداك ،كيف
هذا؟ فقال :إنما نزلت؛ (له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر هللا)
يقدر أن يحفظ الش يء من أمر هللا وهم املالئكة املوكلون بالناس) (.)2
ومن ذا الذي ِّ
فهنا اإلمام الصادق (عليه السالم) يستغرب من قراءة القارئ (له معقبات من بين
ً
يديه) قائال :ألستم عربا ؟ يعني العربي ال يقبل أن تكون املعقبات من بين يديه ،بل
سيقول املعقبات تكون من الخلف ،وكذلك املؤمن يعلم تماما أن الحافظ هو هللا
ً
سبحانه وال طاقة ألحد غير هللا سبحانه أن يكون حافظا من أمر هللا ،فاهلل سبحانه وحده
َ
َ ُ َ ٌ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ
اس ال
هو الغالب على أمره ،قال تعالى ...﴿ :والله غ ِّالب على أم ِّر ِّه ول ِّكن أكثر الن ِّ
َ َ
َي ْعل ُمون﴾( .)3فكم هو الفارق واضح بين القراءتين؛ قراءة ال يتعدى نظرها الشكل
والظاهر ،وقراءة تتخذ من الظاهر وسيلة لبيان املعاني ؟
الخصيصة الثانية :إنها قراءة لسان معصوم ثابت في البيان ،وينبغي االنتباه على أن
عصمة اللسان حدها في البيان ،وال يذهب التصور إلى أن العصمة هنا عصمة بالتزام
القواعد النحوية أو الصرفية أو البالغية ،ذلك الن تلك القواعد إنما جاءت منتزعة من
عربية االستقراء ،وهناك فرق بين عربية االستقراء وعربية القرآن ،بدليل أن جعل عربية
االستقراء هي الحكم والفيصل في النزاع أحدث كل هذا التفرق والتنازع ،ولو أنهم ردوه إلى
هللا سبحانه وإلى الرسول القائم في زمانهم لبينه لهم وملا تنازعوا وتفرقوا كما هو الحال
اليوم.
ً
إن القراءات املأخوذة من القراء السبعة مثال ،تكشف عن اختالفهم في ضبط
الحركات في موضع واحد؛ فترى منهم من يرفع ،وآخر ينصب ،لو كانت تلك الحركات
ً
ً
النحوية هي سبب العصمة ملا وقع االختالف مطلقا ،ولكن بما أن االختالف حاصل واقعيا
 .1ينظر معجم القراءات,د.عبد اللطيف الحظيب .394–392/4 :
 .2تفسير القمي ،336 :وينظر تفسير البرهان للبحراني.255/13/4 :
 .3يوسف.21 :
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وفي أشهر القراءات ،فهنا صار وصف النحو الذي هو (ضبط أواخر الكلم) بأنه عاصم
للسان ،موضع نظر  ،ألن أشهر القراءات اختلفت في ضبط أواخر الكلمات وهذا وقع في
َ َْ
َ
َْ
اط ُل ِّمن َب ْي ِّن َي َد ْي ِّه َوال
قراءة القرآن الكريم الذي وصفه هللا سبحانه بقوله﴿ :ال يأ ِّت ِّيه الب ِّ
َ
م ْن َخ ْلفه َتنز ٌ ْ َ
يد﴾( )1أي َّإنه كتاب معصوم ،حيث ذكر ابن مجاهد
يل ِّمن ح ِّك ٍيم ح ِّم ٍ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اختالف القوم بضبط أواخر الكلم في مواضع كثيرة نختار منها بعض األمثلة على سبيل
اإلثبات والتوضيح ،وهي كاآلتي:
َ َ ْ ()2
َ َ ُ
(غير املغضوب عليهم) – بخفض
 -1اختلفوا في قوله﴿ :غ ِّير املغض ِّ
وب عل ِّيهم﴾  ،قرأِّ :
الراء – نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي ،واختلفوا عن ابن كثير،
فحدثني أبو حمزة األنس ي؛ أنس بن خالد بن عبد هللا بن أبي طلحة بن موس ى بن أنس بن
مالك ،قال :حدثنا نصر بن علي ،قال :خبرنا بكار بن عبد هللا بن كثير املكي ،عن أبيه :أنه
كان يقرأَ :
(غير املغضوب عليهم) .وقال الخليل :هي جائزة على وجه الصفة للذين أنعم هللا
عليهم ،ويعني بالصفة القطع من ذكر الذين .ويجوز أن يكون منصوبا على الحال ،وقد
قال األخفش :نصب (غير) على االستثناء ،وهذا غلط) (.)3
ً
ٌ
ٌ
 -2اختلفوا في قوله﴿ :غشاوة﴾( .)4قرأوا كلهم (غشاوة) في البقرة رفعا وباأللف إال أن
املفضل بن محمد – وهو من أساتذة ابن مجاهد – روى عن عاصم "وعلى أبصارهم
ً
ً
غشاوة" نصبا (.)5
َ
َ َ َ َّ َ
ات﴾( ،)6فقرأ ابن كثير وحده( :فتلقى
( -3واختلفوا في قوله﴿ :فتلقى آد ُم ِّمن َّرِّب ِّه ك ِّل َم ٍ
ٌ
َ
كلمات) – أي بنصب آدم ورفع كلمات – وقرأ الباقون" :فتلقى ُ
آدم من ربه
آدم من ربه
كلمات") (.)7
ٍ
َ
ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ()8
غفر لكم خطاياكم﴾ في النون والياء والتاء .فقرأ ابن
( -4واختلفوا في قوله تعالى﴿ :ن ِّ
ْ
(نغف ْر لكم) بالنون .وقرأ نافع(ُ :يغ َف ْر لكم) بالياء
كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائيِّ :

 .1فصلت.42 :
 .2الفاتحة.7 :
 .3كتاب السبعة في القراءات.112–111 :
 .4البقرة.7 :
 .5البقرة .7 :
 .6البقرة.37 :
 .7كتاب السبعة في القراءات.153 :
 .8البقرة.58 :
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ُْ
مرفوعة على ما لم ُي َس َّم فاعله ،وقرأ ابن عامر( :تغ َف ْر لكم) مضمومة التاء .ولم يختلفوا
في (خطاياكم) في هذه السورة ،غير أن علي بن حمزة الكسائي كان يميلها وحده ،والباقون
ال يميلون) (.)1
َ َ َّ َّ
اط َين﴾( )2مخففة النون في (لكن) ومشددة .فقرأ
( -5واختلفوا في قوله﴿ :ول ِّكن الش ْي ِّ
ولكن َ
ولكن الشياطين كفروا" مشددة (وكذلكَّ :
ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ونافع َّ " :
هللا
ولكن َ
هللا رمى" (َّ " )3
قتلهم) " َّ
َ
الناس أنفسهم يظلمون" ( )4مشددات كلهن .وقرأ نافع
ولكن
البر من اتقى" ( )6خففا النون ورفعا ُّ
البر من آمن" (" )5ولكن ُّ
وابن عامر" :ولكن ُّ
(البر).
ِّ
ِّ
وشدد النون في هذين املوضعين ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي .وقرأ حمزة
ُ
ُ
ُ
َ ُ
ولكن
ولكن الناس أنفسهم يظلمون" " ِّ
ولكن هللا رمى" " ِّ
ولكن هللا قتلهم" " ِّ
والكسائيِّ " :
ُ
ُ
ولكن الشياطين كفروا" مخففة،
الشياطين كفروا" خفافا كلهن .وقرأ ابن عامر وحده ِّ " :
هللا قتلهم" "ولكن ُ
"ولكن ُ
هللا رمى" وشدد النون في " َّ
َ
الناس أنفسهم يظلمون" .ولم
ولكن
ِّ
ِّ
()7
يختلفوا إال في هذه الستة األحرف) .
ً
الخصيصة الثالثة :بما أن عربية القرآن هي عربية لسان ناطق فإنها تستجيب تماما
لنظام التطور ،فعربية القرآن الجارية على لسان خليفة هللا في كل زمان هي تناسب أهل
ذلك الزمان وتساعدهم على التطور واالرتقاء باتجاه الغاية التي من أجلها خلقوا ،وهذه
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ َّ
نس ِّإال ِّل َي ْع ُب ُدو ِّن﴾( ،)8وهذه
اإل
الغاية بينها القرآن صريحة بقوله تعالى﴿ :وما خلقت ال ِّجن و ِّ
الغاية تتحقق بالسير في طريقها بغض النظر عن بلوغ الغاية أو ال ،ألن كل سائر يتحصل
َّ
َ َ َّ ْ
س ل ْإل َ
نس ِّان ِّإال َما
على ش يء من الغاية بحسب سعيه وجهده ،قال تعالى﴿ :وأن لي َ ِِّّ
َس َعى﴾( ،)9ولذا فسبيل السير إلى الغاية هو سبيل التسابق والتنافس.

 .1كتاب السبعة في القراءات ،156 :مع ترقيم اآلية بـ( )57في املصدر خالف ما في املصحف.
 .2البقرة.102 :
 .3األنفال.17 :
 .4يونس.44 :
 .5البقرة.157 :
 .6البقرة.189 :
 .7كتاب السبعة في القراءات.168–167 :
 .8الذاريات.56 :
 .9النجم.39 :
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ولو كان الناس كلهم قادرون على بلوغ الغاية من خلقهم بنفسهم ويحققون النتيجة
نفسها ملا كان هناك حكمة من بعث الرسل واألنبياء واألوصياء بوصفهم معلمين إلهيين
ينصبهم هللا سبحانه لتعليم خلقه كي يسلكوا سبيل املعرفة .والتعليم يبدأ من القراءة،
فالقراءة هي الفعل التواصلي األول بين املرسل واملتلقي ،ومن القراءة تبدأ عملية التعريف
ً
وسلوك سبيل املعرفة ،وهذا األمر نلمسه واضحا في واقع القراءة ،فمن يطلع على دوافع
كتابة املصاحف وإرسال القراء معها يجد أن االختالف الذي دب في القراءة بين الناس
كان رسالة إنذار واضحة بقرب ضياع الغاية من الخلق وهي املعرفة ( ،)1ولذلك بادر من
جاء بعد رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) من الخلفاء إلى جمع القرآن لكي ال يقع االختالف
ً
بين الناس وتضيع الغاية التي من أجلها أنزل القرآن خاتما للرساالت ،وبعث محمد (صلى
ً
هللا عليه وآله) خاتما لألنبياء.
إن قضية جمع القرآن في عهد الخليفة األول يرويها البخاري في صحيحه( :عن عبيد
بن السباق أن زيد بن ثابت رض ي هللا عنه قال :أرسل َّ
إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا
عمر بن الخطاب عنده ،قال أبو بكر رض ي هللا عنه :إن عمر أتاني فقال؛ إن القتل قد
استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخش ى أن يستحر القتل بالقراء باملواطن فيذهب
كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن .قلت لعمر :كيف تفعل شيئا لم يفعله
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟! قال عمر :هذا وهللا خير ،فلم يزل عمر يراجعني حتى
شرح هللا صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر .قال زيد؛ قال أبو بكر :إنك رجل
شاب عاقل ال نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّ
فتتبع
القرآن فاجمعه ،فوهللا لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل َّ
علي مما أمرني به
من جمع القرآن ،قلت :كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟!
قال :هو وهللا خير ،فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح هللا صدري للذي شرح له صدر
أبي بكر وعمر رض ي هللا عنهما ،فتتبعت القرآن أجمعه من ُ
الع ُسب واللخاف وصدور
الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة األنصاري لم أجدها مع أحد غيره؛
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ،حتى خاتمة براءة ،فكانت الصحف

 .1ينظر صحيح البخاري184–183/6 :؛ باب جمع القرآن.
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عند أبي بكر حتى توفاه هللا ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رض ي هللا
عنه)(.)1
إن هذا الخبر يكشف عن املنهج الذي ُجمع به القرآن ،فما دعا الخليفة األول إلى
جمعه هو إخبار عمر له باستحرار القتل في القراء يوم اليمامة ،وهذا يدل على أن هناك
يعلمون الناس القراءة ،وكذلك الخبر يذكر أن الجمع كان ً
بناء على رأي
قر ًاء للقرآن كانوا ِّ
رآه عمر ودعا إليه أبا بكر ،فلم يوافقه الرأي أول مرة حتى راجعه أكثر من مرة في املوضوع
نفسه فوجد قناعة في نفسه – بعد املراجعة – على هذا الفعل الذي لم يفعله رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) – بحسب قول أبي بكر لعمر ،وكذلك أعاد نفس القول على أبي بكر
زيد بن ثابت – وهذا يدل داللة واضحة على أن الجمع استند إلى رأي ولم يستند إلى
دليل ،مع أن القرآن صرح بأن حفظه مكفول ومكلف به جماعة حكى القرآن قولهم
َ َ
ْ
ُ َ
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ
الذك َر َوِّإ َّنا ل ُه ل َحا ِّفظون﴾( ،)2وبقوله تعالى:
وتعهدهم بحفظه بقوله تعالىِّ ﴿ :إنا نحن نزلنا ِّ
ُ ُ َّ َ ُ ُ ْ ْ
َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ()3
ات َبي َن ٌ
َ ْ َُ َ ٌ
ين أوتوا ال ِّعل َم
ات ِّفي صد ِّور ال ِّذ
﴿ ِّإن علينا جمعه وقرآنه﴾  ،وقال تعالى﴿ :بل هو آي ِّ
َّ َّ ُ َ
َو َما َي ْج َح ُد ِّب َآيا ِّت َنا ِّإال الظ ِّاملون﴾( )4وهنا نسأل :كيف جاز ملن جاء بعد رسول هللا (صلى هللا
ً
عليه وآله) أن يفعل ما لم يفعله رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ؟! أال ُي َع ُّد هذا إحداثا
ألمر ليس عليه نص محكم من قرآن أو سنة؟! بل النص املحكم من القرآن والسنة على
ْ
ُ َ
خالفه ،إذ بين القرآن أن هناك من ك ِّلف بحفظه ،وهم جامعوه ،ووعاء جمعه صدورهم
(بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) ،قال اإلمام الباقر (عليه السالم)( :إيانا
عنى) ( ،)5يعني ليست العسب أو اللخاف هي وسيلة حفظه.
لذا كان امتناع رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) عن فعل ما فعله من جاء بعده
ً
مستندا إلى النهج القرآني في الحفظ ،ألن هناك من كلف بحفظ القرآن ،ورد عن اإلمام
الباقر (عليه السالم) أنه قال( :ما أجد من هذه األمة من جمع القرآن إال األوصياء) (،)6
َ
وكانت رسالة الرسول (صلى هللا عليه وآله) هي بيان أولئك الحفظة ،قال تعالىَ ﴿ :يا أ ُّي َها
 .1صحيح البخاري183/6 :؛ باب جمع القرآن ،ينظر كتاب املصاحف البن أبي ايوب السجستاني.159–158 :
 .2الحجر.9 :
 .3القيامة.17 :
 .4العنكبوت.49 :
 .5بصائر الدرجات/241/4 :ح ،1وينظر املصدر نفسه األحاديث2 :و3و4و.5
 .6بصائر الدرجات/230/4 :ح.5
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ُ
َ
َ
َ َّ ْ
َّ َ
َّ
الر ُسو ُل َب ِّل ْغ َما أ ِّنز َل ِّإل ْي َك ِّمن َّرِّب َك َوِّإن ل ْم ت ْف َع ْل ف َما َبلغ َت ِّر َسال َت ُه َوالل ُه َي ْع ِّص ُم َك ِّم َن
َّ
الناس إ َّن الل َه َال َي ْهدي ْال َق ْو َم ْال َكافر َ
ين﴾( ،)1ورد في التفسير الكبير للرازي( :العاشر  :نزلت
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اآلية في فضل علي بن أبي طالب (عليه السالم) ،وملا نزلت هذه اآلية أخذ بيده وقال" :من
كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه" فلقيه عمر رض ي هللا عنه
فقال :هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت موالي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ،وهو قول ابن
عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي) (.)2
ً
ً
كان النبي (صلى هللا عليه وآله) مهتما بإرشاد األمة لهم إجماال في حديث الثقلين
ً
املشهور بين املسلمين ،وتفصيال بأسمائهم املذكورة في وصيته التي كتبها ليلة وفاته ،تلك
الوصية التي ذكر خبرها البخاري في صحيحه تحت عنوان (رزية يوم الخميس) ( ،)3وذكرت
هذه الوصية في غيبة الشيخ الطوس ي ( ،)4ويتبين فعل من بادر إلى جمع القرآن من دون
ً
االستناد إلى املنهج القرآني لم يكن موافقا لسنة الرسول (صلى هللا عليه وآله) في حفظ
القرآن ،ولذلك ذكر اثنان من الصحابة ؛ أن هذا الفعل لم يفعله رسول هللا (صلى هللا
ً
عليه وآله) !! أما قناعتهم املتشكلة بعد املراجعة فال تعد دليال على شرعية فعل جمع
ً
القرآن ،وكذلك هناك ملحظ آخر يسجله البحث مستندا إلى قول زيد بن ثابت في عملية
ً
ْ
الجمع ،إذ قال نصا( :فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال )...
ً
ً
ً
ً
والشك في أن قول زيد بن ثابت ال يعد قوال معصوما وال فعله فعال معصوما ،وهذا يعني
أن الخطأ جائز على قول وفعل زيد ،وهو – بحسب هذا الخبر الوارد في صحيح البخاري –
ً
ً
الجامع الوحيد للقرآن!! فمن يقطع أن زيدا جمع كل القرآن ؟! ومن يقطع أن زيدا جمع
من صدور الرجال القرآن وليس قول أولئك الرجال كما حصل مع سنة رسول هللا (صلى
هللا عليه وآله) القولية التي ال يقطع أحد بأن هذه األحاديث الواصلة الينا هي قول
ً
النبي(صلى هللا عليه وآله) نصا ؟! (.)5

 .1املائدة.67 :
 .2التفسير الكبير؛ للفخر الرازي.50–49/12 :
 .3ينظر الجامع الصحيح ،محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)؛ باب كتابة العلم ،32/1 :باب جوائز الوفد من كتاب
الجهاد والسير ، 31/4 :باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من أبواب الجزية واملوادعة ،66–65/4 :باب مرض النبي ووفاته:
 ،137/5باب كتب املرض ى ،9/7 :وفتح الباري البن حجر العسقالني/208/1 :ح.114
 .4ينظر كتاب الغيبة؛ للشيخ أبي جعفر الطوس ي.108–107 :
 .5ينطر أضواء على السنة املحمدية ؛ محمود أبو رية.84–79 :
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الخصيصة الرابعة :إن هذه القراءة منطبقة على قانون الهداية الذي كشف عنه
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ،وضمن من خالله ملن يتمسك بهذا القانون أن ال يضل
ً ْ
أبدا؛ إذ ورد عن جابر بن عبد هللا قال( :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حجته
يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما
إن أخذتم به لن تضلوا كتاب هللا وعترتي أهل بيتي) ( ،)1فالنبي (صلى هللا عليه وآله) لم
ً
يترك القرآن وحفظه على عاتق األمة ألن القرآن حمل ثقيل جدا وال تسع هذا التكليف
نفوس األمة سوى الذين كلفهم هللا سبحانه بذلك ،وهناك دليل على تكليفهم ،فالعترة
من آل محمد (صلى هللا عليه وآله) هم عدل القرآن وثقل الهداية الذي يربط األمة
ً
ً
ً
بالقرآن ،ولذا فتنحيتهم أو إغفالهم من معادلة تعليم القرآن قراءة وتفسيرا وتأويال يعد
ً
ً
إغفاال غريبا لثقل من ثقلي الهدى؛ القرآن والعترة ،وليس هناك ثقالن غيرهما.
َ
َ
َ
َ َ ُ
َ ً َّ
إن هللا سبحانه يقول﴿ :ال ُيك ِّلف الل ُه ن ْفسا ِّإال ُو ْس َع َها ل َها َما ك َس َب ْت َو َعل ْي َها َما
َْ
اكت َس َب ْت ،)2(﴾...ولو كان في وسع األمة حمل القرآن وحفظه ملا كان ألمر هللا سبحانه حكمة
ً
ترجى بتنصيب علي (عليه السالم) خليفة له في غدير خم ،والتنصيب هنا ليس محصورا
بتدبير شؤون الناس السياسية واالقتصادية واالجتماعية حسب ،بل لعل أهم أعباء
التنصيب اإللهي هو أن يعرف الناس معلمهم وقدوتهم ،واملكلف بحمل القرآن وحفظه،
بوصف أن القرآن هو شريعة هللا املنظمة لتدبير ملكه سبحانه ،ولعل ما نلحظه في واقع
الدولة اإلسالمية بعد رحيل رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) إلى الرفيق األعلى وما حصل
في سقيفة بني ساعدة لهو خير دليل على أن األمة ال يسعها معرفة أمر هللا سبحانه من
كتابه ودستوره مباشرة ،ولو وسعها ذلك ملا اختلفت ،وما استمر الخالف إلى حال الناس
ٌ
صالح ال يمكن أن يترك أمته نهبة
اليوم ،ومن املعلوم أن النبي (صلى هللا عليه وآله) ر ٍاع
للضياع واالختالف والتنازع ،وهو املأمور بنص القرآن في الحكم بينهم عند التنازع ،بل
وهم مأمورون – إن كانوا مؤمنين به – بالتحاكم عنده إذا ما حصل تشاجر بينهم ،قال
ْ َ
ً
ُ َ
َ
تعالىَ ﴿ :ف َال َو َرب َك َال ُي ْؤم ُنو َن َح َّت َى ُي َحك ُم َ
وك ِّف َيما ش َج َر َب ْي َن ُه ْم ث َّم ال َي ِّج ُدوا ِّفي أ ُنف ِّس ِّه ْم َح َرجا
ِّ
ِّ
ً
ً
َّ َ َ ْ َ َ ُ ِّ َ ُ ْ َ
ً ()3
ْ
ِّمما قضيت ويس ِّلموا تس ِّليما﴾  ،وقد وضع رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) نظاما واضحا
 .1الجامع الكبير للترمذي/124/6 :ح ،3786وينظر صحيح الجامع الصغير/287–286/1 :ح ،1351و/482/1ح 2457
و.2458
 .2البقرة.286 :
 .3النساء.65 :
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ُّ
ُّ
ٌ
مسؤول
للحكم والقيادة عندما قال في حديث تناقلته األمة وهو ( :أال كلكم ر ٍاع ،وكلكم
عن َّ
ٌ
مسؤول عن رعي ِّته .)1( )...
رعي ِّته؛ فاألمير الذي على الناس ر ٍاع ،وهو
إن هذه اآلية الكريمة والروايات الواردة عن النبي (صلى هللا عليه وآله) تبين أن
اختالف الناس سنة إلهية وهذا االختالف والتنازع يجعل مطلب حكم عدل مزكى من هللا
سبحانه ومعين من هللا سبحانه ضرورة لتحقيق الغاية التي من أجلها خلق هللا سبحانه
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ َّ
نس ِّإال ِّل َي ْع ُب ُدو ِّن﴾( )2وهي التعلم والترقي
اإل
الخلق ،قال تعالى﴿ :وما خلقت ال ِّجن و ِّ
واالجتماع على أمر يرض ي هللا سبحانه ويحقق الغاية التي من أجلها خلق الخلق ،وكما
تبين أن أولى مراحل التعلم هي القراءة ،وإذا كان تعلم القراءة يؤسس ملنهج املعرفة،
فيكون من تعلم القراءة على عالم معصوم عصمه ذلك املعلم العالم من الوقوع في
االختالف والتنازع ،ومن تعلم على عالم غير معصوم وجد أنه واقع في االختالف وتعدد
القراءات ،كما نحن نرى الحال اليوم؛ هناك قراءات متعددة ملعلمي قراءة غير معصومين،
بينما هناك قراءة واحدة وردت عن املعصومين (عليهم السالم) كلهم ،فلم يلحظ أنهم
اختلفوا في قراءة حرف من القرآن.
الخصيصة الخامسة :إن هذه القراءة استدركت على القراءات األخرى ما غاب عنها
ْ
فأحدث اضطرابا في املعنى ،إذ ورد في الخبر( :حدثنا علي بن الحسن بن فضال ،عن أبيه
قال :سألت اإلمام الرضا علي بن موس ى (عليه السالم) عن قول هللا عز وجلَ ﴿ :ه ْل
َ
َ ُ ُ َ َّ َ ْ
َُ
َْ َ ُ ُ
َْ
ُ
ون ِّإال أن َيأ ِّت َي ُه ُم الل ُه ِّفي ظل ٍل ِّم َن الغ َما ِّم َواملآل ِّئكة َوق ِّض َي األ ْم ُر َوإلى الل ِّه ت ْر َج ُع
ينظر
األم ُ
ُ
ور﴾( ،)3قال :يقول﴿ :هل ينظرون إال أن يأتيهم هللا باملالئكة في ظلل من الغمام﴾،
وهكذا نزلت  ،)4( )....في قراءة اإلمام الرضا (عليه السالم) تنزيه واضح هلل سبحانه عن
االتصاف بالصفات الحادثة كاإلتيان ،أما القراءة العامة فربما يشتبه قارئها بهذا األمر
فيلجأ إلى التقدير والتأويل لينزه ساحة هللا سبحانه عن الحدوث.

 .1صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري ،محمد ناصر الدين األلباني.95 :
 .2الذاريات.56 :
 .3البقرة.210 :
ق
 .4عيون أخبار الرضا (عليه السالم) للشيخ الصدو –115/1:ح ،19ينظر البرهان .458/1 :
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َ
َ َّ ٌ َ ْ
َ َّ ُ
َََ ْ َ َ ُ
ص َرك ُم الل ُه ِّب َب ْد ٍر َوأ ُنت ْم أ ِّذلة ف َّات ُقوا الل َه ل َعلك ْم
وكذلك قراءة قوله تعالى﴿ :ولقد ن
ً
َت ْش ُك ُر َ
ون﴾(( ،)1قال أبو عبد هللا (عليه السالم) :ما كانوا أذلة وفيهم رسول (صلى هللا عليه
وآله) ،وإنما نزل "لقد نصركم هللا ببدر وأنتم ضعفاء") ( )2وروى نحو ذلك الطبرس ي في
تفسيره عن أبي عبد هللا (عليه السالم) (.)3
وفي قراءة اإلمام الصادق (عليه السالم) لآلية الكريمة داللة واضحة على أن قارئ
ً
القرآن هنا ملتفت إلى املعنى ال إلى اللفظ ،وهو عارف باملعنى واستنادا إليه يكون اللفظ،
وليس كغيره من الناس يقع نظره على اللفظ ثم بعد ذلك يبدأ رحلة البحث عن املعنى،
ً
ً
ً
متفاوتا؛ أي َّ
إن هناك معنى عرفيا توارثه الناس عن أسالفهم ،وهذا
وغالبا ما يكون املعنى
املعنى املوروث إنما ناسب قوم ذلك الزمان الذين قيل فيهم اللفظ ،ألن غاية ما
يستطيعون معرفته من اللفظ ويطيقونه هو ما أعطي لهم من معناه ،وليس ما أعطي لهم
من املعنى هو معنى ذلك اللفظ حقا ،بل ما يمكنهم معرفته من ذلك اللفظ.
وهنا ملحظ مهم يقف عليه البحث ذاك هو أن التطور الحاصل في األلفاظ ليس
ً
ً
تطورا أصيال ،بل هو تطور تابع لتطور املعنى ،فالتطور الحقيقي حاصل باملعنى ،وتطور
املعنى يعني ارتقاء النفس املتلقية إلى مراتب عليا لتصل إلى الغاية والهدف الذي من أجله
خلقت ،وهذا الهدف هو بلوغ أرقى درجات الذكاء ،كي تكون عارفة بخالقها ُم َع ِّرفة به ملن
دونها ،ولذلك كان وجود املعلم العارف ضرورة ملعرفة القراءة الصحيحة ،ولبيان املعاني
التي تناسب ذلك الزمان الذي فيه متلقون قادرون على استيعاب معنى من اللفظ بدرجة
كذا ،بينما يأتي قوم بعدهم وفيهم معلم الهي آخر يكشف لهم درجة أعلى من املعنى
تناسب تطورهم وتقدمهم باتجاه الهدف الذي من أجله خلقوا.
ً
وهذا األمر يكاد يكون واضحا للباحثين عندما يجدون ألفاظ القرآن نفسها ،ولكن مع
كل جيل هناك بيان ليس هو البيان الذي كان للجيل السابق ،ولذلك ورد (عن الفضيل
بن يسار قال :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن هذه الرواية "ما في القرآن آية إال ولها
َّ َ
ظهر وبطن ،وما فيه حرف إال وله حد ولكل حد مطلع" ما يعنى بقوله لها ظهر وبطن ؟
قال :ظهره وبطنه تأويله ،منه ما مض ى ومنه ما لم يكن بعد ،يجرى كما يجرى الشمس
 .1آل عمران.123 :
 .2تفسير القمي , 117–116:وينظر البرهان .95/4/2:
 .3ينظر مجمع البيان .306/2:
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والقمر  ،كلما جاء منه ش يء وقع ،قال هللا تعالى "وما يعلم تأويله إال هللا والراسخون في
العلم" (نحن نعلمه) ) ( ،)1فالظهر هو ظاهر القرآن وهو لفظه ،وبطنه معناه الذي ال يعرفه
غير من وصفهم هللا سبحانه بـ (الراسخون في العلم) ،وعندما يتم بيان املعنى لقوم ما
يصير ذلك املعنى ظاهرا ،ولكنه ليس هو كل املعنى وإنما هو املعنى الذي يناسب من تلقوه
ْ
من الناس ،إذ ورد( :عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال :ما كلم رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله) العباد بكنه عقله قط ،وقال :قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) :إنا معاشر
األنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم) (.)2
وقدر العقول بما يناسب سعتها وزمانها ،ولعل هذا البيان من أهل البيت (عليهم
السالم) يكشف عن أن القراءة هي كذلك إيحاء بالتفسير ،فالقارئ العارف بمعنى ما يقرأ
تكون قراءته موحية باملعنى الذي يعرفه ،وبذلك يجتذب املتلقي إلى ساحته فيرتقي به
بقدر درجة املعنى التي توحيها قراءة ذلك القارئ العارف ،بينما عندما يكون القارئ
منشغال بالظاهر وتشكيله فسيبقى املتلقي يدور في ساحة الظاهر وشكله حسب ،ومن
ينظر مثال فيما أورده ابن مجاهد في (ذكر الهمز وقولهم فيه) يجد ما قرؤوه في معظمه
يدور في دائرة االختالف الصوتي الذي ال يمس املعنى من قريب وال بعيد ( ،)3واألمثلة على
االهتمام بالشكل الذي ال عالقة له باملعنى كثيرة في هذا الكتاب؛ من مثل مسألة املد
والقصر ( ،)4الهمزتان املجتمعتان في كلمة ( ،)5وغيرها الكثير ،وفيما مثلنا له يكفي إلعطاء
ً
ً
صورة عن تعدد القراءات ،واستنادا إلى أي منهج افترقوا وتعددوا ؟ لقد افترقوا استنادا
ً
إلى منهج شكلي يتعلق بظاهر القرآن (اللفظ) ،وبقي املعنى بعيدا عن ساحة القراءة ،بينما
ساحة القراءة هدفها وغايتها هو املعنى وليس اللفظ.
إن قراءة أهل البيت (عليهم السالم) واهتمامها الكبير بجهة املعنى ،وجعلها هي األصل
ً
في النظر للقرآن وتبليغه إلى املتلقين ،تجعلنا نعرف تماما سر التقدم العلمي الذي كان
ً
لألمة اإلسالمية في سالف األزمان ،فقد كان وجود أولئك األئمة بين ظهراني الناس فاعال
ً
ومفعال لقدرات املتلقين في شتى جوانب الحياة فتدوين عهد اإلمام علي (عليه السالم)
 .1تفسير العياش ي – محمد بن مسعود العياش ي .11 / 1 :
 .2الكافي – الشيخ الكليني /12 / 1 :ح. 15
 .3ينظر كتاب السبعة في القراءات.132–130 :
 .4ينظر نفسه.134–132 :
 .5ينظر نفسه.135–134 :
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ملالك األشتر ( ،)1وتدوين رسالة الحقوق لإلمام السجاد (عليه السالم) ( ،)2وما فعله
ً
ً
ً
اإلمامان الباقر والصادق (عليهما السالم) ( )3في واقع األمة؛ سياسة وفقها واجتماعا
ً
وعلوما لهو خير دليل على أن القراءة باملعنى – إذا صح الوصف – أنفع بكثير لحال
املتلقين من القراءات األخرى التي ال تعدو أن تكون قراءة جامدة غير متنامية تتلقاها
األجيال بالحفظ السلبي الذي الشك في أنه ربما يثير امللل في نفوس املتلقين ،بل ويشعر
املتلقون حيالها بالغربة والتثاقل ،وليس أدل على ذلك من حال القراءات السبع اليوم،
فال يقرأ بهن عامة الناس ،بل ال يقرأ بهن إال من جعل همه وانشغاله في تعلمهن ودوام
مدارستهن ،وإال فعموم الدارسين ال يجدون فيهن ما يقدم لبحوثهم شيئا غير مسألة النظر
في الجانب التاريخي لتلك القراءات ،واملوضوعات التي تناولتها.
الخصيصة السادسة :في قراءة أهل البيت (عليهم السالم) ُيلحظ جانب من علمهم
(عليهم السالم) بمراد هللا سبحانه حتى على مستوى اللفظ عندما يقرؤونه ويستدلون
لقراءتهم من القرآن في آيات محكمة الداللة ،ويكشفون من خالل تلك القراءة أن اللفظ
هو جهة دالة أفرزها املعنى ،فضال على أن هناك جهات أخرى تعد من ثمار املعنى لعل منها
– على سبيل املثال ال الحصر – نطق القارئ والكيفية التي ينتقل بها إيحاء املعنى ،وحتى
مواضع الوصل والقطع كما ورد عن أبي بصير( :عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :تلوت:
التائبون العابدون ،فقال :ال ،إقرأ :التائبين العابدين ( ،)4إلى آخرها .فسئل عن العلة في
ذلك ؟ قال :اشترى من املؤمنين التائبين العابدين) ( ،)5فمن قرأ بالرفع فهو يقطع،
ويستأنف القول ،بينما اإلمام الباقر (عليه السالم) يبين أن القراءة بالوصل ألن االية
ً
ً
الالحقة ليست كالما مستأنفا بل هو كالم متصل.
إن بيان كل جهة من جهات املعنى يحمل داللة واضحة على علم القارئ بما يقرأ ،وأنه
ً
استنادا إلى قواعد شكلية أفرزها مزاج مرحلة زمنية َّ
وتم التنظير لها وجعلها قواعد
ال يقرأ
ينضبط فيها القراء كلهم على اختالف معرفتهم بما يقرؤون ،ولذلك صار املائز بين قراءة
 .1ينظر نهج البالغة.649–621 :
 .2ينظر شرح رسالة الحقوق؛ السيد حسن القبنجي.11–7/1:
 .3ينظر اإلمام الصادق واملذاهب األربعة؛ أسد حيدر.72–69/1 :
 .4التوبة.112 :
 .5روضة الكافي/377/8 :ح ،569وينظر مختصر بصائر الدرجات ،31 :وأيضا تفسير العياش ي/118/2 :ح ،140ومجمع البيان
للطبرس ي ، 128/5 :والبرهان.507–506/11/3 :
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وأخرى هو الجانب اللفظي في القراءة ،وليس علم القارئ بما يقرأ ،أما مسألة العلم فال
تنكشف إال في قراءة أئمة أهل البيت املعصومين (عليهم السالم)؛ كما ورد عن (علي بن
إبراهيم القمي قال :وحدثني أبي ،عن حريز ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) أنه قرأ:
"اهدنا الصراط املستقيم * صراط من أنعمت عليهم غير املغضوب عليهم وال
الضالين"( .)2())1ويروى أن هذه القراءة قرأ بها عمر بن الخطاب (.)3
وورد عن( :عمر بن يزيد ،قال :سألت أبا عبد هللا (عليه السالم) عن قول هللاَ ﴿ :ما
َْ
َ ْ
َ
َ َ ْ ْ َ َْ ُ
نس َها نأ ِّت ِّبخ ْي ٍر ِّم ْن َها أ ْو ِّمث ِّل َها﴾( ،)4فقال :كذبوا ما هكذا هي ،إذا كان
ننسخ ِّمن آي ٍة أو ن ِّ
ينسخها ويأتي بمثلها ِّل َم ينسخها ؟! قلت :هكذا قال هللا ،قال :ليس هكذا قال تبارك
وتعالى ،قلت :فكيف؟ قال :ليس فيها ألف وال واو ،قال :ما ننسخ من آية أو ننسها نأت
ننس ذكره نأت بخير منه من صلبه مثله) (،)5
بخير منها مثلها ،يقول :ما نميت من إمام أو ِّ
ً
معنى نأت بخير منه أي يكون عقبه خيرا كما كان هو خير من عقب أبيه ،أي خير يخرج من
خير سبقه وليست خير هنا من باب التفضيل بين السابق والالحق.
ولعل من ينظر في قراءة أهل البيت (عليهم السالم) يجد أن اللفظ عندهم محكوم
ً
بمراد املتكلم وليس حاكما عليه ،ولذا فاإلمام الصادق (عليه السالم) عندما يرد تلك
َ
ْ
القراءة يردها بدليل عقلي تام؛ إذ يسأل ويقول :إذا كان ينسخها ويأتي بمثلها ف ِّل َم
ً
ً
ينسخها؟! وحقا لو كان يأتي بمثلها فلماذا ينسخها أساسا ؟! ما الحكمة من وراء هذا
العمل؟! بينما لو قرئت بقراءة آل البيت (عليهم السالم) ونظر في تفسيرهم لها يجد أن تلك
القراءة دالة على أنها قراءة تركز نظرها في مراد هللا تعالى وقصده وليس في اللفظ وشكله،
ومن ثم شكل اللفظ يتغير ويتبدل وفقا للقصد اإللهي ،وال أحد يدعي معرفة املعنى أو
ً
َّ ً
القصد اإللهي ما لم يكن معلما من هللا سبحانه ومبعوثا منه تعالى.
إن قراءة أهل البيت (عليهم السالم) تنظر إلى روح العربية ال إلى ظاهرها اللفظي وهذا
َ َ َ َْ
ال امل ِّل ُك
ما تكشفه قراءة اإلمام الصادق (عليه السالم) اآلتية :حيث قرأ قوله تعالى﴿ :وق
 .1الفاتحة.7–6 :
 .2تفسير القمي ،32 :وينظر البرهان ،111/1/1:الكشف والبيان املعروف بتفسير الثعلبي.122/1 :
 .3ينظر تفسير البغوي املعروف بمعالم التنزيل ،55/1 :وكتاب املصاحف.285–284/1 :
 .4البقرة.106 :
 .5تفسير العياش ي/75–74/1 :ح ،78وينظر البرهان.304/1/1 :
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َ
َ
َ ٌ
َ ُ ْ ُ َ
َ
ْ ُ ُ َّ
ات َيا أ ُّي َها
ات ِّس َم ٍان َيأكل ُهن َس ْب ٌع ِّعجاف َو َس ْب َع ُس ُنبال ٍت خض ٍر َوأخ َر َي ِّاب َس ٍ
ِّإ ِّني أ َرى َس ْب َع َبق َر ٍ
ْ
إن ُك ُنت ْم ل ُّلر ْؤ َيا َت ْع ُب ُر َ
ْاملَ ُأل َأ ْف ُتوني في ُر ْؤ َيأي َّ
ون﴾( ،)1إذ ورد (عن ابن أبي يعفور ،قال:
ِّ
ِّ ِّ
ُ
()2
سمعت ابا عبد هللا (عليه السالم) يقرأَ :
سبع سنابل خضر)  ،في هذه القراءة دقة
متناهية ذاك أن املنظور له هو الكثرة ،وليس العدد تحديدا كي يخضع ملوازين القلة
فيكون كالقراءة الشائعة (سبع سنبالت) ،ألن الرؤيا ملكوتية وليست ملكية ليكون العدد
َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ
الل ُه َو ْع َد ُه َوإ َّن َي ْو ًما ع َ
ند َرِّب َك
اب ولن يخ ِّلف
ِّ
عدد قلة ،قال تعالى﴿ :ويستع ِّجلونك ِّبالعذ ِّ
ِّ
َ َْ
َ
كأل ِّف َس َن ٍة ِّم َّما ت ُع ُّدو َن﴾( ،)3فالحساب عند هللا سبحانه هو غيره عند البشر فما يكون
بحساب القلة عند هللا هو في حساب البشر كثرة ،والسنابل كانت سبعة عند هللا سبحانه
ً
في امللكوت وليس في عالم امللك لينطبق عليها حسابات القلة والكثرة البشرية ،فضال عن
أن الواقع كشف عن كثرة السنابل ال قلتها كما في القراءة املشهورة.
الخصيصة السابعة :قراءتهم (عليهم السالم) تصويبية معللة ،وهذا ما يلحظه البحث
َََ َ َ َ
ً
َ
َّ َ َ ْ ُ ُ َ
وه ش ِّاه ٌد ِّم ْن ُه َو ِّمن ق ْب ِّل ِّه
ان َعلى َب ِّي َن ٍة ِّمن رِّب ِّه ويتل
بارزا في قراءتهم لقوله تعالى﴿ :أفمن ك
َ َ
ً ُ َ
َ ُ ُ َ َ ً
ْ
َ َ
ْ َ
األ ْح َزاب َف َّ
الن ُار َم ْو ِّع ُد ُه فال
وس ى إ َماما َو َر ْح َمة أ ْول ِّئ َك ُيؤ ِّم ُنون ِّب ِّه َو َمن َيك ُف ْر ِّب ِّه ِّمن
ِّكتاب م
ِّ
َّ َ َ َ َّ َ ْ ََ
ْ
َ ُ ْ ُ َن (ْ )4
َّ
ْ
ُ
ُ
َّ
َ ُ
َ ُّ
َْ
اس ال يؤ ِّمنو ﴾  ،إذ ورد عن (علي بن
تك ِّفي ِّمري ٍة ِّمنه ِّإنه الحق ِّمن رِّبك ول ِّكن أكثر الن ِّ
إبراهيم ،قال :حدثني أبي ،عن يحيى بن أبي عمران ،عن يونس ،عن أبي بصير ُ
والف َ
ض ْيل،
عن أبي جعفر قال :قال :إنما نزلت (أفمن كان على بينة من ربه – يعني رسول هللا (صلى
ً
هللا عليه وآله) – ويتلوه شاهد منه إماما ورحمة ومن قبله كتاب موس ى أولئك يؤمنون
به) فقدموا وأخروا في التأليف) ( ،)5وقول اإلمام الباقر (عليه السالم)( :فقدموا وأخروا في
ْ
ً
التأليف) وهذا األمر حصل فعال عند جمع القرآن؛ إذ ورد أن عثمان قال للنفر من قريش:
(إن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت ،فاكتبوه على لسان قريش ،فإنما نزل بلسانها) ( ،)6وورد
ً
ً
أيضا( :وقد كان عثمان رض ي هللا تعالى عنه يراجع ما يكتبونه كلمة فكلمة ،وحرفا فحرفا،
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ً
َّ
يتسن) ،فأثبت الهاء( :لم
ويصلح ما فاتهم سهوا .فقد ورد أنه عرض عليه قوله تعالى ( :لم
يتسنه) .)1( )...
وكذلك سعيد بن جبير قال( :في القرآن أربعة أحرف لحن" :والصابئون" (،)2
َ
فأصدق وأكن من الصالحين" ( ،)4و"إن هذان لساحران" ( ،)6( ))5وقد
"واملقيمين"( ،)3و"
ذكر صاحب كتاب الفرقان مواضع كثيرة في هذا السياق ،وجعلها تحت عنوان :لحن
الكتاب في املصحف (.)7
ً
ً
واستنادا إلى أن من تولى كتابة املصحف ،وقراءته ليس معصوما عن ورود الخطأ
واالشتباه والتقديم والتأخير عليه ،كانت قراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) املعصومين
تقف موقف املصحح لعدد من الحروف ،من خالل بيانهم ملواضع الخلل في كتابتها
وقراءتها ،وبيان أن ما كتبه الكتاب وقرأه القراء ليس هو كما أنزل ،فال يعلم الكتابة
والقراءة للقرآن كما أنزل إال من كانت قراءته هي بينة تلقاها من رسول هللا (صلى هللا
ً
ً
عليه وآله) بسلسلة ال تقرأ استنادا إلى الرأي واالجتهاد ،بل يتناقلون القراءة كابرا عن كابر
ْ
عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ،وهذا دليل على تلك القراءة إذ ورد عن( :العياش ي،
ْ َ َ َ
عن حبيب السجستاني ،قال :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن قول هللاَ ﴿ :وِّإذ أخذ الل ُه
َ َ ْ َ ُ َّ َ ُ
ََ َ ُ
َ ُ َ ْ ُ
م َيث َ
اق َّ
اءك ْم َر ُسو ٌل ُّم َ
ص ِّد ٌق ِّملا َم َعك ْم ل ُتؤ ِّمن َّن ِّب ِّه
اب و ِّحكم ٍة ثم ج
الن ِّب ِّي ْي َن ملا آت ْي ُتكم ِّمن ِّكت
ِّ
ٍ
َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ْر ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ْ ي َ ُ ْ َ ْ َ ْر َ َ َ َ ْ
اش َه ُد ْوا َو َأ َن ْا َم َع ُكم منَ
ولتنصرنه قال أأقر تم وأخذتم على ذ ِّلكم ِّإص ِّر قالوا أقر نا قال ف
ِّ
َّ
الشاهد َ
ين﴾( )8فكيف يؤمن موس ى بعيس ى وينصره ولم يدركه وكيف يؤمن عيس ى بمحمد
ِّ ِّ
(صلى هللا عليه وآله) وينصره ولم يدركه ؟! فقال :يا حبيب إن القرآن قد طرح منه آي
ْ
كثير ولم يزد فيه إال حروف أخطأت بها الكتبة وتوهمتها الرجال ،وهذا وهم فاقرأهاَ ﴿ :وِّإذ
َ َ ْ َ ُ َّ َ ُ
ََ َ ُ
َ
َأ َخ َذ الل ُه م َيث َ
اق – أمم – َّ
اءك ْم َر ُسو ٌل ُّم َ
ص ِّد ٌق ِّملا
اب و ِّحكم ٍة ثم ج
الن ِّب ِّي ْي َن ملا آت ْي ُتكم ِّمن ِّكت
ِّ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ َُ ْ َُْ
َّ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ْ ْ
ْ
َْ ْ
صري قالوا أق َر ْرنا ق َ
َ
ُُ
ال
معكم لتؤ ِّمنن ِّب ِّه ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذ ِّلكم ِّإ ِّ
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 .2املائدة.69 :
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َ ْ ْ ََْ ُ
َ َّ
الشاهد َ
ين﴾ هكذا أنزلها يا حبيب فوهللا ما وفت أمة من األمم
فاش َه ُدوا َوأنا َم َعكم ِّمن
ِّ ِّ
التي كانت قبل موس ى بما أخذ هللا عليها من امليثاق لكل نبي بعثه هللا بعد نبيها ولقد
كذبت األمة التي جاءها موس ى ملا جاءها موس ى ولم يؤمنوا به وال نصروه إال قليل منهم
ولقد كذبت أمة عيس ى بمحمد (صلى هللا عليه وآله) ولم يؤمنوا به وال نصروه ملا جاء إال
القليل منهم ،ولقد جحدت هذه األمة بما أخذ عليها رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) من
امليثاق لعلي بن أبي طالب يوم أقامه للناس ونصبه لهم ودعاهم إلى واليته وطاعته في
حياته وأشهدهم بذلك على أنفسهم ،فأي ميثاق أوكد من قول رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) في علي بن أبي طالب (عليه السالم) فوهللا ما وفوا بل جحدوا وكذبوا) (.)1
علقت لجنة تحقيق تفسير البرهان على هذا الخبر فقالت( :الحديث مرسل ،وحبيب
السجستاني لم يصرح أحد من أصحاب الرجال بوثاقته ،إضافة إلى أن هذا الحديث
معارض بما عليه إجماع األمة وعلماء الطائفة من أن القرآن الكريم هو املجموع بين
الدفتين ،ال يزيد وال ينقص ،إلى يوم الساعة) ( ،)2ولعل ما كتبته لجنة التحقيق من تعليق
ً
ُيحمل على أنها أرادت دفع تهمة (التحريف) التي غالبا ما يستعملها الخصوم ضد
خصومهم لغرض التسقيط ،من دون أن يكون هناك نقاش علمي موضوعي يكشف
حقيقة ذلك املوضوع كون االختالف في القراءات واقع ،واالختالف في كتابة القرآن كذلك
ً
وارد تاريخيا عند الفريقين ،ذلك ألن الكتاب بشر يصيبون ويخطئون ويعتريهم النقصان
غير العاصم من الوقوع في الخطأ ،ولذلك تحتاج القراءة إلى قارئ معلم أخذ القراءة بينة
ً
ً
ال رأيا أو اجتهادا.
هناك جملة من املالحظات على قول السادة املحققين ،فهم أرادوا بتشكيكهم بالحديث
دفع ما يمكن توهمه أنه تحريف واقع في الكتاب ،أما مسألة إجماع األمة على عدم
ً
الزيادة والنقصان في هذا املجموع بين الدفتين فينقضه الثابت املشهور تاريخيا حيث
يكفي الباحث النظر في تاريخ جمع القرآن وكتابته ليتبين أن ما افترضه املحققون هو
ً
ً
ً
نقيض ما هو ثابت تاريخيا هذا أوال ،وثانيا  :الجهل بحال الراوي ال يعني بأي شكل من
ً
األشكال القدح بروايته فالثابت عاقال أن املسلم صادق حتى يثبت كذبه أو تدليسه ،أما
ً
ً
ابتداء لعدم توثيق أحد أصحاب الرجال له فهذا منطق غريب جدا،
اتهامه بوثاقته هكذا
 .1تفسير العياش ي/204–203/1 :ح ،73وينظر البرهان.62–61/3/2 :
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ُ
ألن معنى ذلك أن الكثير من تراث األمة سيطرح ألن منه ما نقل عن مجهولين ال يوجد
توثيق لهم عند أصحاب الرجال !! وهناك ملحظ آخر وهو؛ هل هناك من علماء الرجال
ً
من ادعى أنه أحاط علما بأحوال الرواة كلهم الذين رووا أخبار املعصومين (عليهم
السالم)؟! الجواب األكيد :ال أحد يزعم بذلك.
إن التشكيك في أي خبر يتطلب وجود سبب حقيقي يدعو للتشكيك ،أما ما ذكره
ً
املحققون فال ُي َع ُّد سببا للتشكيك بالخبر ،بل على العكس الخبر كشف عن رؤية آل
محمد (صلى هللا عليه وآله) في مسألة اختالف الناس بالقراءة وما علته وما سببه  ،وهذا
الكشف مهم جدا ألنه يوضح جملة من األمور منها على سبيل املثال ال الحصر:
ً
 -1إن تعدد القراءات يجعل من الحتمي وجود قراءة تعد ميزانا توزن به القراءات
األخرى.
 -2بيان أن القراءة امليزان هي صادرة عن معصومين ال سبيل لورود الوهم فيما
يقرؤون فيقعون في الزيادة والنقصان وهم يتوهمون الكمال.
 -3بيان العلة التي بسببها وقع التعدد بالقراءات للنص الواحد ،وهذه العلة هي توهم
الرجال.
ولو انتبه السادة املحققون لوجدوا أن قول اإلمام الباقر (عليه السالم) لحبيب ال
ً
عالقة له بما تصوروه قوال بالتحريف  ،فكون الناس تزيد في قول وتنقص فيه من غير
عمد منها لنقص فيها كونها ليست معصومة فهذا من جبلة البشر ولذلك جعل هللا
ُ ُ َّ َ ُ ُ ْ ْ
ات َبي َن ٌ
َ ْ َُ َ ٌ
ين أوتوا ال ِّعل َم
ات ِّفي صد ِّور ال ِّذ
سبحانه لكتابه حفظة معصومين فقال ﴿بل هو آي ِّ
َّ
َّ ُ َ
َو َما َي ْج َح ُد ِّب َآيا ِّت َنا ِّإال الظ ِّاملون﴾( ،)1فكتاب هللا محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم فال
يزاد فيه وال ينقص منه ،وهم الذي تعهدوا حفظه  ،وما بيان اإلمام الباقر (عليه السالم)
إال بيان واضح لهذه الحقيقة التي ال يخالفها منصف.
ً
لو كان في األمر – كما فهم املحققون – تحريفا واجتهدوا في دفع ذلك بالتشكيك بالخبر
من خالل التشكيك براويه ،لكان األحرى أن يصرح بذلك اإلمام (عليه السالم) فيكون
ً
األمر واضحا ال سبيل للقول فيه ،ولذا فمن يتدبر قول اإلمام (عليه السالم)( :يا حبيب إن
القرآن قد طرح منه آي كثير ولم يزد فيه إال حروف أخطأت بها الكتبة وتوهمتها الرجال،
 .1العنكبوت.49 :
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وهذا وهم  )...جعل اإلمام (عليه السالم) سقوط مفردة (أمم) من توهم الرجال ،ومسألة
الزيادة والنقصان أثبتها املسلمون في أخبارهم ( ،)1ولذا من الضرورة التعرف على القراءة
امليزان التي ينبغي االحتكام إليها لبيان القول الفصل ألن القارئ للقرآن ممن كلف بحمله
وتعهد بحفظه  ،وعهده هذا مع هللا سبحانه ولذلك كان تكليف هللا سبحانه له  ،أما من
دونه من القراء فهم لم يكلفوا من هللا سبحانه حفظه بل هم من تكلف ذلك على الرغم
من أن الثابت أن تحمل مسؤولية حفظ القرآن أمر ال تطيقه الجبال الرواس ي ( ،)2وال
يطيقه إال من كلف بذلك وانتدبه ربه سبحانه لذلك وهم من وصفهم رسول هللا (صلى
هللا عليه وآله) بالثقل األصغر وهم عترته (صلى هللا عليه وآله) املسؤولون عن حفظ
الثقل األكبر؛ القرآن.
من هنا نعرف سر هذه الكلمة التي تكررت مرافقة لكل حرف يقرؤونه (هكذا نزلت) أو
ً
ً
ً
ما يأتي بمعناها مبينا أنهم ال يقرؤون استنادا إلى االحتكام إلى رأي أو اجتهاد أو استنادا إلى
ً
تصور ما ،بل هم يقرؤون استنادا إلى التنزيل كونهم ورثته املكلفون بحمله وتعليمه
للناس ،ولذا فكل حرف يقرؤونه (عليهم السالم) إنما فيه بيان واضح للناس أن ميزان
القراءة الصحيحة هم آل محمد (عليهم السالم) املعصومون من التوهم في الكتاب
املجيد ،ولذلك نجد اإلمام (عليه السالم) ذكر علة وقوع الزيادة والنقصان هو (توهم
ً
الرجال) أما قضية التحريف التي عرفتها األمم األخرى فهو ليس لعلة التوهم بل كان فعال
ً
مقصودا لطمس الحقائق وحرف مقاصد الشريعة باتجاه تحقيق مصالح من قام
ً
بالتحريف ،والشك في أن الفارق بين الحالين واضح وضوحا ال سبيل إلنكاره ،ومن ثم
فاختالف القراءة وبيان الزيادة والنقصان ال ينبغي على الباحث واملحقق أن يذهب به إلى
ً
ً
مسلك التحريف كونه مسلكا خطيرا آخر له غاياته التي منها على سبيل املثال ال الحصر
التفريق بين الناطق املعين من هللا سبحانه بالكتاب اإللهي والكتاب ،ومنها كذلك تقويل
ً
ً
الكتاب وجعله مأموما وليس إماما يقتدى به ،ومنها فرض مقاييس وضعية عليه ليكون
النظر إليه من خاللها ،ال من خالل النافذة التي فتحها هللا سبحانه لعباده لرؤية حقائقه
وما يهيء لهم تنمية آلة الذكاء كي يستطيعوا بها بلوغ الهدف من خلقهم ووجودهم وهو
العبادة الحقيقية هلل سبحانه الخالق البارئ املصور.
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ثانيا :أهمية قراءة األئمة (عليهم السالم)

ً
ً
الشك في أن كتابا – كالقرآن الكريم – غنيا بالعلم الذي شمل جوانب حياتية شتى؛
كالجانب العقائدي ،والفقهي ،والتربوي ،واللغوي ،وجوانب أخرى ليس البحث في صدد
استقصائها أو إحصائها حر ٌّي به أن يكون ساحة ثرية للبحث واستحصال النتائج منه .لذا
يسعى البحث للنظر في جانب من جوانبه املهمة وهو علم القراءة ،وبالخصوص قراءة أئمة
أهل البيت (عليهم السالم) ،وبماذا امتازت هذه القراءة عما سواها من القراءات؟! وكذلك
بيان أهمية تلك القراءة التي مما يؤسف له أنها لم تجد لها مساحة في البحث العلمي
ً
لتكون رافدا من روافد العطاء العلمي الذي من ثمراته إغناء املكتبة علميا فيما يتعلق
بعلوم القرآن من جهة ومن جهة أخرى بعلوم اللغة ،فاإلشارات اللغوية التي وردت في تلك
ً
القراءة تعد من األهمية بمكان؛ فهي تكشف أن النظر إلى اللغة ينبغي أن يكون متوازنا،
فال يكون فيه اللفظ على حساب املعنى ،وال املعنى على حساب اللفظ ،بل ينبغي االلتفات
إلى أن اللغة كائن متطور لها في نفسها حقيقة ،ولها في كل زمان طريقة ،ولها مع كل ناطق
بها خليقة ،فهي متطورة نامية ،نموها وتطورها يساوق نمو وتطور املخلوقات ،وخاصة
ً
اإلنسان ،فمع كل جيل لها حضور يناسب أهل ذلك الزمان ،وبذا تحتاج اللغة دوما
وباستمرار إلى لسان ناطق يكشف عن حالة التطور تلك.
أهمية هذه القراءة تتجلى على مستويين هما؛ مستوى اللسان الناطق املعلم ،ومستوى
التلقي:
أ -مستوى اللسان الناطق املعلم:
إن القرآن كما بينت مرويات أهل البيت (عليهم السالم) يجري في الناس مجرى
الجديدين الشمس والقمر فقد ورد عن( :الفضيل بن يسار قال :سألت أبا جعفر (عليه
السالم) عن هذه الرواية "ما في القرآن آية إال ولها ظهر وبطن ،وما فيه حرف إال وله حد
ولكل حد مطلع" ما يعنى بقوله لها ظهر وبطن ؟ قال :ظهره وبطنه تأويله ،منه ما مض ى
ومنه ما لم يكن بعد  ،يجرى كما يجرى الشمس والقمر  ،كلما جاء منه ش يء وقع قال هللا
تعالى "وما يعلم تأويله إال هللا والراسخون في العلم" (نحن نعلمه) ) ( ،)1وهذا يعني إما أن
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الجديدين بحد نفسهما يتغيران ويتطوران والنظر لهما ثابت ،أو يعني أن الجديدين ثابتان
والنظر لهما هو املتطور ،وكلما اقترب منهما وازدادت زوايا النظر اليهما اكتشف الناظر
ً
ً
اليهما ما لم يكن يراه من سبقه ،وكذلك القرآن بوصفه نصا لغويا فهو نص مرمز ،وكل
أهل زمان يعطيهم القرآن ما يحتاجون إليه في زمانهم ،ولكن بأي لسان يعطيهم؟! أ يكون
بألسنتهم املتفاوتة ألنها الناطق عن أفهامهم املتفاوتة ،أو بلسان واحد يجعله هللا سبحانه
معلم ذلك الزمان الناطق بالقرآن؟! الجواب العلمي يقول :البد من وجود معلم ناطق
بالكتاب تتعلم منه الناس ما يلبي متطلباتهم الفكرية لزمانهم ،ورد عن( :إسحاق بن عمار
قال :سمعت أبا عبد هللا (عليه السالم) يقول :إن للقرآن تأويال فمنه ما قد جاء ومنه ما
لم يجئ فإذا وقع التأويل في زمان إمام من األئمة عرفه إمام ذلك الزمان) ( ،)1ولذا فذلك
ً
املعلم ينطق مبينا ملعاني الكتاب ،وال يجعل اللفظ هو مدار القراءة والتعليم ،فاللفظ
وسيلة لبيان املعنى من جهة ،ومن جهة أخرى كاشفة عن اللسان الناطق املبين.
إن هذه القراءة تكشف أن اللفظ فرع من األصل وهو املعنى ،فاللفظ متقوم باملعنى،
ً
ولذا ينبغي أن يكون صاحب القراءة متبحرا في عالم املعاني ليتمكن من معرفة اللفظ
الذي يتقوم به ذلك املعنى ،وكذلك يعلم أن الرابط بينه وبين السامع هو اللفظ ،ولكن
ليس اللفظ وحسب ،بل اللفظ الحامل ملعنى ما دون غيره ،ولذا فإن الناظر في القراءات
الواردة من غير طريق أئمة أهل البيت(عليهم السالم) يجد أن التركيز فيها على اللفظ ،وفي
أحيان كثيرة ليست القراءة سوى تقليد ملسموع ما ال أكثر وال أقل ،ومثال ذلك اختالف
َْ
َ
الد ِّين﴾( )2حيث ينقل ابن مجاهد اختالفهم فيقول:
القراءة في قوله تعالى﴿م ِّال ِّك يو ِّم ِّ
(فقرأ عاصم والكسائي (مالك يوم الدين) بألف ،وقرأ الباقون( :ملك) بغير ألف ،ولم ُيمل
أحد األلف من ( :ملك) .وحجة من قرأ( :مالك) قوله "مالك امللك" ( ،)3ولم يقل :ملك
امللك .و(مالك) أمدح من (ملك) ألنه يجمع االسم والفعل) (.)4
فالدارس ينظر إلى أن ترشيح قراءة (مالك) على (ملك) هو كون (مالك) أمدح ألنه
يجمع االسم والفعل!! أليس هذا الترشيح يكشف أن نظر املرشحين لتلك القراءة لم
ً
ً
يحتجوا بأنها مثال؛ ألنها املسموع األكثر ،بوصف أن القراءة علم نقل سماعا قبل أن
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يكتب ،وكذلك االحتجاج لها باآلية في آل عمران ال يجعل لها رجحان على األخرى الختالف
سياق اآليتين ،وال يوجد دليل على انطباقهما أو تماثلهما ليستدل بها على ترجيح قراءة
(مالك) ،بينما من نقل عن آل البيت قراءة (ملك) احتج بأنه املسموع األكثر منهم (عليهم
السالم) ،فقد ورد عن (داوود بن فرقد قال  :سمعت أبا عبدهللا (عليه السالم) يقرأ ما ال
أحص ي  :ملك يوم الدين "الفاتحة") ( ،)1إذن فميزان اعتماد قراءة ما هو كثرة سماعها،
وليست األحكام االنطباعية أو الشكلية مثل حكم (أمدح ألنه يجمع االسم والفعل).
ً
ولو تدبرنا الفرق املعنوي بين اللفظين لترشحت القراءة األكثر سماعا الواردة عن اإلمام
الصادق (عليه السالم) وهي قراءة (ملك)؛ ألن هذه اللفظة مقيدة بـ (يوم الدين) ،أما لفظ
(املالك) ملكه غير مقيد ،بدليل قول هللا تعالى "مالك امللك" ،ويوم الدين جزء من ملك
هللا ،وعلى الرغم من املسيرة الطويلة التي عاشتها البشرية إال أن الخالفة اإللهية لم تقم
على األرض إال فترات زمنية قليلة ،ولكن عندما يأتي يوم الدين أي يوم الدينونة سيكون
ملك هللا سبحانه ،ال ملك الطواغيت ،والذي يمثل هللا سبحانه في ملكه هو خليفته ،فقد
َ ْ َ َ َ َّ ُّ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ ْ ُ َ ُّ ُ
وب") (،)2
ورد في اإلنجيل ما نصه"( :ق ِّد انتصب الرب ِّللمخاصم ِّة ،وهو قا ِّئم ِّلدينون ِّة الشع ِّ
ولعل ما ذكره ابن خالويه في ذكر حجة من قرأ (ملك) قائال( :إن امللك أخص من املالك
وأمدح؛ ألنه قد يكون املالك غير ملك ،وال يكون امللك إال مالكا) ( ،)3ابن خالويه ينظر إلى
اللفظ (مالك أو ملك) بعرف الناس ،ولم ينظر لها بالعرف اإللهي ألن العرف اإللهي ال
ً َ
َّ َّ
ََ َ َ َ َ َ
ان ِّل َبش ٍر أن ُيك ِّل َم ُه الل ُه ِّإال َو ْحيا أ ْو ِّمن
يعرفه إال من كلمه هللا سبحانه ،قال تعالى﴿ :وما ك
ُ ً َ
ْ
َ
ُ
ٌ ()4
َ
َ
َو َراء ح َج َ ْ ُ
وح َي ِّب ِّإذ ِّن ِّه َما َيش ُاء ِّإ َّنه ع ِّل ٌّي ح ِّكيم﴾  ،وهؤالء البشر الذين
اب أو ي ْر ِّس َل َرسوال ف ُي ِّ
ِّ ٍ
()5
تذكرهم اآلية الكريمة هم حجج هللا وخلفاؤه من األنبياء واملرسلين (عليهم السالم) ،
ولعل هذا الفارق باملعرفة بين املعصوم وغير املعصوم هو الفيصل في اتباع قراءة املعصوم
وترجيحها على ما سواه.
فأهمية قراءة أهل البيت (عليهم السالم) تكشف عن حقيقة العالقة بين املعنى
واللفظ من خالل إعطاء كل ذي حق حقه ،وحق املعنى أنه املتحكم باللفظ ،وحق اللفظ
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أنه من يقوم به املعنى وبه يظهر ،ولذا فقراءة أهل البيت (عليهم السالم) ْ
بينت منهجا
ً
للتلقي ربما لم ُيلتفت إليه سابقا وهذا املنهج قائم على أن معادلة الداللة ثالثية األبعاد
وليست ثنائية األبعاد كما هو متداول بين الدارسين؛ (دال ––––– مدلول) ( ،)1بل هي
تستند إلى أركان ثالثة هي :الركن األول؛ املعنى وهو األصل ،والركن الثاني؛ اللسان الناطق
َّ
املعين العالم باملعنى ،والركن الثالث؛ اللفظ الصادر من اللسان الحامل للمعنى ،فغياب
الركن الوسطي وهو اللسان الناطق املعين من معادلة الداللة فتح الباب على مصراعيه
ألن يحتل منطقة الفراغ بين الدال واملدلول أي ناطق ليعمل فهمه وتأويله وتوجيهه
ً
للداللة ،مع االنتباه على أن التوجيه كان مقلوبا حيث أنه يبدأ من اللفظ إلى املعنى ،وكأن
اللفظ هو املسؤول عن تحديد املعنى ورسم معامله وليس العكس ،ولعل ما يبرر هذا
النظر املقلوب هو َّ
أن عامة املتلقين ليس بأيديهم مشترك غير اللفظ ،أما املعنى فتتسابق
في تحصيله أفهامهم وتتفاوت فيه قدراتهم.
إذن أهمية تلك القراءة تتجلى في بيانها ملعادلة الداللة الصحيحة ،من جهة ،ومن جهة
أخرى تكشف عن آلية تعامل هذه املعادلة مع املتلقي ،فتبني من خالل هذا التعامل
ً
ً
منهجا واضحا يتبين فيه حدود حركة املتلقي وآلية تفاعله مع ما يتلقاه ،ولعل النص
َ
ُ
ْ
َ
ُ ُ
القرآني خير من يؤسس لعالقة التلقي ،إذ يقول تعالى﴿ :ق ْل ِّإن ك ُنت ْم ت ِّح ُّبون الل َه ف َّات ِّب ُعو ِّني
ُي ْحب ْب ُك ُم الل ُه َو َي ْغ ِّف ْر َل ُك ْم ُذ ُن َوب ُك ْم َوالل ُه َغ ُف ٌ
ور َّر ِّح ٌ
يم﴾( ،)2واملحبة باملنظار العلمي – ال
ِّ
العاطفي – هي منهج عملي يظهر فيه مدى التصاق املحب بمحبوبه من خالل ما يظهره
ً
من صفاته وأخالقه ليكون بالنتيجة معرفا بمحبوبه ،والتعريف باملحبوب هو غاية الخلق.
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ َّ
نس ِّإال ِّل َي ْع ُب ُدو ِّن﴾(،)3
اإل
ولقد تبينت هذه الغاية بقوله تعالى﴿ :وما خلقت ال ِّجن و ِّ
وكذلك ورد في الحديث القدس ي الشريف قوله سبحانه( :كنت كنزا مخفيا فأحببت أن
أعرف فخلقت الخلق ألن أعرف) ( ،)4وهنا الحديث القدس ي يبين بوضوح أنه سبحانه
ُيعرف بخلقه ،وال يمكن أن يعرف بنفسه سبحانه المتناع تلك املعرفة عن القابل املتلقي،
َ
َ
َ
َ َ ُ
َ ً َّ
وهللا سبحانه يقول﴿ :ال ُيك ِّلف الل ُه ن ْفسا ِّإال ُو ْس َع َها ل َها َما ك َس َب ْت َو َعل ْي َها َما
 .1ينظر معجم التعريفات للجرجاني ،91 :وعلم الداللة العربية ،د .فايز الداية.8 :
 .2آل عمران.31 :
 .3الذاريات.56 :
ق
 .4رسائل الكركي ؛ املحقق الكركي ،159 / 3 :مشار أنوار اليقين للحافظ البرس ي.27 :
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َْ
اكت َس َب ْت ،)1(﴾...ووسع النفوس معرفته بأسمائه وصفاته ،وهذه األسماء والصفات البد
لها كي تكون ظاهرة بين الخلق من شخصية تتجلى فيها كي تكون معرفتها ممكنة لباقي
العباد املكلفين باملعرفة.
من املعلوم – مثال – إن الرحمة صفة إلهية اشتق منها اسمان من أسمائه الحسنى
وهما؛ الرحمن الرحيم ،ولكن كيف للمتلقي املكلف أن يعرف معنى الرحمة ما لم يكن
لهذه الرحمة تطبيقا ظاهرا يمكن املكلفين من معرفتها والتخلق بها ومن خالل التخلق بها
يكونون عارفين ُم َع ِّرفين بالرحمن الرحيم ،وهذه الرحمة تجلت بكمالها وتمامها بمحمد
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
ً
ْ
اك ِّإال َر ْح َمة
(صلى هللا عليه وآله) إذ نص على ذلك الكتاب املجيد؛ قال تعالى﴿ :وما أرسلن
ْ َ
ِّلل َع ِّامل َين﴾( ،)2وكذلك بين سبحانه في كتابه املجيد تخلق رسوله (صلى هللا عليه وآله)
َ
ُ
ُ
ََ
باسمين آخرين من أسمائه ،فقال عز من قائل ﴿لق ْد َجاءك ْم َر ُسو ٌل ِّم ْن أ ُنف ِّسك ْم َع ِّز ٌيز
َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ٌ
وف َّر ِّح ٌ
علي ِّه ما ع ِّنتم ح ِّريص عليكم ِّباملؤ ِّم ِّنين رؤ
يم﴾( ،)3والنص واضح بوصف رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) بأنه رؤوف رحيم وهما اسمان من أسماء هللا الحسنى.
ولذلك جرت السنة اإللهية أنه سبحانه ُي َ
عرف بخلقه ال بذاته املقدسة ،وذلك لعدم
املعرفون به هم
قدرة القابل – وهم املكلفون – على معرفته بذاته سبحانه ،فكان خلقه ِّ
ٌ
أنبياء ومرسلون وأوصياء (عليهم السالم) ،ولذلك كانت وصية رسول هللا (صلى
خلفاؤه؛
هللا عليه وآله) ألمته إذا ما اختارت النجاة ومعرفة هللا سبحانه أن تعتصم بالكتاب
والعترة ،والكتاب معروف وهو القرآن الذي بين أيدينا ،غير أن هذا القرآن يحتاج إلى ناطق
ً
ً
ً
ً
ً
معين من هللا سبحانه ينطق به نطقا بيانيا ال نطقا شكليا لفظيا حسب ،فكانت العترة
وهم أوصياء محمد (صلى هللا عليه وآله) الذين ذكرهم في وصيته التي كتبها ليلة وفاته
ً
وأمالها على علي بن أبي طالب (عليه السالم) وأشهد عليها بعضا من صحابته الكرام،
وسمى فيها أوصياءه الذين هم معلمو القرآن والناطقون به واملبينون له إلى يوم القيامة(،)4

 .1البقرة.286 :
 .2األنبياء.107 :
 .3التوبة.128 :
 .4ينظر كتاب الغيبة؛ الشيخ أبو جعفر الطوس ي.108–107 :
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َ
ولوال وجود أولئك املنصبين من هللا سبحانه لحفظ كتابه ملا كان لقوله تعالىِّ ﴿ :إ َّنا ن ْح ُن
َ َ
ً
ْ
ُ َ
َ َّ ْ َ
الذك َر َوِّإ َّنا ل ُه ل َحا ِّفظون﴾( )1مصداقا على أرض الواقع.
نزلنا ِّ
ولذا نجد أن أولئك األئمة (عليهم السالم) قد بينوا لألمة ما تحتاج إليه سواء في قراءة
ً
القرآن أو تفسيره وبيانه ،ولكن لم يجد تراثهم العلمي املهم اهتماما من الناس بقدر ما
اهتم الناس بتراث آخر هو نتاج اآلراء والتصورات ال نتاج البينة ،ولقد ورثنا نحن ميراث
اآلراء والتصورات الذي عمل على تغييب أهم ركن من أركان الداللة وهو ركن اللسان
الناطق العالم باملعنى املوجه للفظ ،ليختزل الداللة في ركنين هما الدال واملدلول حسب،
أما منطقة الفراغ بينهما فتحولت إلى ساحة تتبارى فيها اآلراء والتصورات ،التي لم يكن
ً
الحصيلة منها غير غزارة في اإلنتاج الذي لم يعط لألمة مكانها الذي تستحقه حضاريا بين
األمم !!
إن من ينظر في القراءات املتعارف عليها يتبين له أنها قراءات استندت إلى (اللغة
العرفية) بمعنى اللغة املتعارف عليها أو االصطالحية ،أما قراءة أهل البيت (عليهم السالم)
فهي قراءة معنوية بيانية ال تلتفت إلى ما يصطلح عليه الناس أو ينشغلون به ،مثل النظر
في الجانب النحوي والصرفي واملعجمي والفقهي – أي املفهومي – فمن يتدبر القراءات
القرآنية سواء السبعة أو العشرة سيجد أن اختالفها يقع في ساحة اللغة العرفية فيما
يتعلق بالجانب املعجمي أو الصرفي أو النحوي أو املفهومي ،وذكر ابن قتيبة(ت276هـ)
وجوه االختالف في القراءات فقال( :وقد تدبرت وجوه االختالف في القراءات فوجدتها
سبعة أوجه :أولها :االختالف في إعراب الكلمة ،أو في حركة بنائها بما ال يزيلها عن صورتها
َ
ُ
وأطهر لكم،
أطهر لكم﴾.
في الكتاب وال يغير معناها نحو قوله تعالى﴿ :هؤالء بناتي هن
َ َ
ُ ْ
ُ
و﴿هل ن َج ِّازي إال الكفور﴾ وهل ُي َج َازى إال الكفور﴿ ،ويأمرون الناس بالبخ ِّل﴾ والبخ ِّل،
﴿فنظرة إلى َم ْي َس َر ٍة﴾ َو َم ْي ُس َر ٍة .والوجه الثاني :أن يكون االختالف في إعراب الكلمة وحركات
َ َ
اع ْد بين
بنائها بما يغير معناها ،وال يزيلها عن صورتها في الكتاب ،نحو قوله تعالى ﴿ َرَّبنا ب ِّ
ُ
َ
َ َ
ََ َ
أسفارنا﴾ َورب َنا َب َ
اع َد بين أسفارنا ،و﴿إذ تل َّق ْون ُه بألسنتكم﴾ وت ِّل ُقونهَ ﴿ ،و َّادك َر َب ْع َد أ َّم ٍة﴾
َ
وبعد أ َم ٍه .والوجه الثالث :أن يكون االختالف في حروف الكلمة دون إعرابها ،بما يغير
ُْ
ُْ
معناها وال يزيل صورتها ،نحو قوله تعالى﴿ :وانظر إلى العظام كيف نن ِّش ُز َها﴾ ونن ِّش ُر َها،
ُ َ
ُ
ونحو قوله ﴿حتى إذا ف ِّز َع عن قلوبهم﴾ وف ِّرغ .والوجه الرابع :أن يكون االختالف في الكلمة
 .1الحجر.9 :
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َ َ
ْ ً
بما يغير صورتها في الكتاب ،وال يغير معناها ،نحو قوله ﴿ ْ
ص ْي َحة﴾
إن كانت إال َزق َية﴾ و﴿
و﴿كالصوف املنفوش﴾ و﴿كال ِّع ْه ِّن﴾ .والوجه الخامس :أن يكون االختالف في الكلمة بما
َ َْ ْ ُ
َ َْ ْ ُ
ود﴾ .والوجه
ود﴾ في موضع ﴿وطل ٍح َمنض ٍ
يغير يزيل صورتها ومعناها نحو قوله ﴿وطل ٍع َمنض ٍ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ََْْ
الحق﴾،
السادس :أن يكون االختالف بالتقديم والتأخير نحو قوله ﴿وجاءت سكرة املو ِّت ِّب ِّ
ْ ُ
الحق باملوت﴾ .والوجه السابع :أن يكون االختالف
وفي موضع آخرَ ﴿ :و َج َاء ْت َسك َرة
ِّ
يهم﴾﴿ ،وما َعم َل ْت ُه ْأي ِّد ْ
بالزيادة والنقصان نحوقوله تعالى ﴿وما َعم َل ْت َأ ْي ِّد ْ
يهم﴾ ،ونحو قوله
ِّ
ِّ
تعالى ﴿إن هللا هو الغني الحميد﴾ و(أن الغني الحميد﴾ .وقرأ بعض السلف ﴿إن هذا أخي
ٌ
آتية أكاد أخفيها من نفس ي فكيف ُأ ْظ ُ
هركم
له تسع وتسعون نعجة انثى﴾ ،و﴿إن الساعة
عليها﴾) (.)1
ً
أما قراءة أهل البيت (عليهم السالم) فهي قراءة تركز على (التنزيل) وكثيرا ما تتردد
عبارة (تنزيل) أو (هكذا نزلت) مع كل حرف يقرؤه أهل البيت (عليهم السالم) يكون مباينا
ملا يقرأ الناس ،وعند النظر في تلك الحروف التي قرؤوها يتبين سمت قراءة آل محمد
ْ
(عليهم السالم) إذ ورد عن( :زيد الفحام ،قال :حدثني محمد بن عيس ى ،عن هارون ،قال:
حدثني أبو عبد الصمد إبراهيم عن أبيه عن جده؛ وهو إبراهيم بن عبد الصمد بن محمد
بن إبراهيم قال :سمعت جعفر بن محمد (عليهم السالم) يقرأ:
َ ْ َ
َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ً
آل ع ْم َر َ
َ
وحا َو َ
ان وآل محمد َعلى ال َع ِّامل َين﴾( ،)2قال:
﴿ ِّإن الله اصطفى آدم ون
آل إبراهيم و َ ِّ
هكذا نزلت) ( ،)3وروى هذه القراءة الحافظ الحسكاني في شواهده عن مصحف ابن
مسعود (رض) ( )4وكذلك ورد عن( :ابن أبي عمير ،عن ابن سنان ،قال :قرأت عند أبي
عبد هللا (عليه السالم) "كنتم خير أمة أخرجت للناس" ( )5اآلية ،فقال أبو عبد هللا (عليه
السالم) :خير أمة يقتلون أمير املؤمنين والحسن والحسين ابني علي (عليهم السالم)؟ فقال
القارئ :جعلت فداك كيف نزلت؟ قال :نزلت "كنتم خير أئمة أخرجت للناس" أال ترى
ُْ َ ُ ْ َ
َ َ
َْ ُ َ َْ ْ
وف َوت ْن َه ْون َع ِّن املنك ِّر َوتؤ ِّم ُنون ِّبالل ِّه﴾) ( ،)6وهناك منقوالت
مدح هللا لهم ﴿تأم ُرون ِّباملع ُر ِّ
 .1تأويل مشكل القرآن البن قتيبة , 38–36 :وينظر النشر في القراءات العشر.28–27/1 :
 .2آل عمران.33 :
 .3البرهان ،23/3/2 :وينظر تفسير القمي ،96 :مجمع البيان للطبرس ي.278/2:
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كثيرة وردت عن أهل البيت (عليهم السالم) يصرحون بأن هذه القراءة تنزيل ،وحتى بعض
الحروف التي انتقدوا فيها القراءة املشهورة بين الناس ،ولم يصرحوا أنهم قرؤوها على
التنزيل ،فهم أيضا قرؤوها كذلك ،ألنهم – كما تبين – ال يقرؤون إال بالبينة ،وال يقرؤون
كما يقرأ الناس ،ولذلك نرى قراءتهم واحدة.
ب -أهمية القراءة على مستوى التلقي:
إن البحث في منهج التلقي لكتاب هللا سبحانه يكشف عن أهمية قراءة أهل البيت
(عليهم السالم) ولذلك افردناه في مبحث خاص ،فالبحث فيه سينير أمامنا سبيل بلوغ
ً
الغاية التي من خاللها يتوضح للدارس أن القراءة بوصفها علما من علوم القرآن كان
يمكن لها أن تفصح عن الكثير من أسرارها العلمية لو توافرت املوضوعية في البحث،
ً
وأتيح لكل املوروث أن يكون مدارا للبحث والتدقيق ،والفحص والتمحيص ،ليتبين الغث
منه من السمين ،وليتعرف الدارسون على امليزان الحكم في اعتماد قراءة ما دون غيرها
ً
استنادا إلى منهج قانوني واضح ،ال تحكمه اآلراء والتصورات ،بل تحكمه البينة الواضحة
الثابتة ،ألن العلم يتحقق بالبينات ،وال تحققه اآلراء والتصورات ،بل اآلراء والتصورات
تبقي العلم في حيز الظن وليس في ساحة التحقق ،وما أن تتقدم تلك اآلراء والتصورات
ً
باتجاه أن تكون بينات فعند ذلك يمكن أن نسميها علما حقا ،أما وجودها في حيز الظن
ً
فهي علم تجوزا وليس حقيقة.
ْ َ ُ ً ُْ ْ َ ُْ َ َْ ْ َ َ َ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
ْ
اب َوال ِّحك َمة
قال تعالىَ ﴿ :رَّب َنا َو ْاب َعث ِّف ِّيهم رسوال ِّمنهم يتلو علي ِّهم آيا ِّتك ويع ِّلمهم ال ِّكت
َو ُي َزكيه ْم إ َّن َك َأ َ
العز ُيز َ
نت َ
الح ِّك ُ
يم﴾( ،)1هذه اآلية الكريمة تكشف عن منهج التعليم اإللهي
ِّ ِّ ِّ
ِّ
املكون من :الكتاب والحكمة (املنهج) ( /معلم الكتاب والحكمة) وهو الرسول املبعوث
فيهم ( /املتلقي) وهم املؤمنون بالرسول والتابعون له ،وهؤالء هم املتعلمون ،وهذا املنهج
اإللهي في التعليم أفادت منه البشرية في بناء نظامها التعليمي فصار هناك :الكتاب
(املنهج)  /املعلم املكلف بتعليم املنهج  /املتعلمون من املعلم للمنهج ،فهذا نظام ثابت
وحاكم على الرغم من العمل على تطوير آلياته بما يناسب الزمان واملكان ونفسية املتعلم،
غير أن هذه الهيكلية النظامية باقية ثابتة ال تغيير فيها وال تبديل ،غير أن االختالف بل
والتنازع صار على موقع املعلم ،فزاحم املعلم الحقيقي املبعوث من هللا رسوال أناس غيره
 .1البقرة.129 :
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َّ
لم يكلفهم هللا بهذا األمر ،فكلفوا أنفسهم ما لم ُيكلفوا ،فصار هناك جهتان تمثالن
النظام التعليمي؛ نظام الهي فيه كتاب الهي ،ومعلم مبعوث من هللا ،ومتلق مؤمن
بالرسول املبعوث في زمنه ،وباملقابل النظام البشري الذي لم يجرؤ على تبديل املنهج
فأبقاه ،ولكنه نازع املعلم مكانه ،ولعل ما شجع على حدوث ذلك النزاع هو حال املتلقين،
ولذلك ورد عن (أحمد بن محمد بن إبراهيم األرمني ،عن الحسن بن علي بن يقطين ،عن
أبي جعفر (عليه السالم) قال :من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدي عن
هللا عز وجل فقد عبد هللا وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان) (.)1
لعل من النافع اإلشارة إلى أن مفردة (الشيطان) ال تعني إبليس (لع) حسب ،نعم هو
()2
مصداق من مصاديق الشيطنة ،ولكن من املهم أن نعرف أن الشيطنة مفهوم مشكك
تتعدد مصاديقه ،ومن مصاديق الشيطنة؛ النفس البشرية إذا عملت باآلراء واألهواء
َ
ْ
والظنون وتركت العمل بالبينة والحكمة والعلم ،قال تعالىَ ﴿ :و َما ل ُهم ِّب ِّه ِّم ْن ِّعل ٍم ِّإن
ْ
َ ً
َّ
َّ َ َّ
َّ َ ْ
َيت ِّب ُعون ِّإال الظ َّن َوِّإ َّن الظ َّن ال ُيغ ِّني ِّم َن ال َح ِّق ش ْيئا﴾( ،)3ومن املعروف أن العلم البد له
من مبعوث يبلغه ،وليس للناس القدرة على بلوغه وتحصيله بالسعي الذاتي  ،ومن هنا
جرت السنة اإللهية في إنزال الرساالت اإللهية املحملة بالعلم ،ومعها ُيبعث معلموها
الناطقون بها ،فتلك الرساالت بهم ناطقة ،ومن دونهم أو عند استبدال الناس بهم غيرهم
تبقى تلك الرساالت صامتة.
وكذلك هذا الحديث يكشف عن أن محور النزاع في النظام التعليمي هو الناطق ،فهو
مالك االختالف ،فقد يكون الناطق ينطق عن الرحمن بمعنى أنه ينطق بالبينة كما ورد
ذلك عن (محمد بن أبي عمير عن عمرو بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر
(عليه السالم) أنه قال :لو انا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا ولكنا حدثنا
ببينة من ربنا بينها لنبيه فبينها لنا) ( ،)4وكذلك هذه الرواية كشفت أن القول بالرأي هو
دالة ضالل !! ملاذا ؟ لسبب واضح أن الرأي يحتمل أن يكون صحيحا ،ويحتمل أن يكون
َ
َّ
َّ َ َّ َّ
ْ
خاطئا ،ومن ثم فهو ظن ،قال تعالى ﴿ َو َما ل ُهم ِّب ِّه ِّم ْن ِّعل ٍم ِّإن َيت ِّب ُعون ِّإال الظ َّن َوِّإ َّن الظ َّن
 .1الكافي للشيخ الكليني/272/6 :ح ،24وينظر االعتقادات في دين اإلمامية ،للشيخ الصدوق ،109 :وعيون أخبار الرضا (عليه
السالم) ،للشيخ الصدوق/272–271/1 :ح.63
 .2الكلي املشكك هو التفاوت بين األفراد في صدق املفهوم عليها(ينظر املنطق للشيخ املظفر.)61 :
 .3النجم.28 :
 .4بصائر الدرجات ،محمد بن الحسن الصفار/340/6 :ح.2
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ْ
َ ً
َ ْ
ال ُيغ ِّني ِّم َن ال َح ِّق ش ْيئا﴾( ،)1فالرواية تنطق بما نطقت به اآلية الكريمة ،فالقول بعلم هو
قول محكم وهو قول ببينة ،أما القول بالرأي فهو قول بالظن ،والظن هو كما وصفه
سبحانه؛ ال يغني من الحق شيئا.
ولذا وجد البحث أن ما ورد عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وآل بيته الكرام
(عليهم السالم) في بيان املنظومة اللغوية يكشف عن أن محور هذه املنظومة هو ليس
القواعد املستقراة ،وال اآلراء أو األفكار املقترحة للحفاظ على اللغة أو بيانها ،بل محورها
هو اللسان الناطق املصطفى من هللا سبحانه ،وهذا اللسان الناطق موجود في كل زمان،
وال تخلو األرض منه ألنه حجة هللا وخليفته ،وخلو األرض من خليفة هللا يجعلها تموج
بأهلها وتضطرب فال يصفو للعباد فيها عيش وال حياة ،ألن هذا الخليفة هو من يقيم
املنهاج اإللهي وينفذه ،وافتراض عدم وجوده يعني أن النظام اإللهي في تدبير األرض ومن
عليها سيتعطل تماما ،وتعطل النظام يؤدي إلى فساد العالم من دون شك.
بما أن العربية هي مادة القرآن فهل هناك بيان وراد عن رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) يوضح حدود العربية وقيودها ؟ الجواب؛ نعم لقد حدد النبي (صلى هللا عليه وآله)
ْ
مصدر العربية وكشف عن قيودها إذ ورد عن (أبي جعفر الباقر عليه السالم) ،قال :صعد
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) املنبر يوم فتح مكة فقال" :أيها الناس إن هللا قد
أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها .أال إنكم من آدم (عليه السالم) ،وآدم من
طين .أال إن خير عباد هللا عبد اتقاه .إن العربية ليست بأب والد ،ولكنها لسان ناطق; فمن
قصر به عمله لم يبلغه حسبه  ،)2( )" ...هنا رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) يعلن أن
ً
ً
ً
العربية لسان ناطق ،وليست أبا والدا ،أي ليست العربية انتسابا.
ً
ً
إن هذا الحديث الشريف يكشف أن استقراء العربية املعروف نهج نهجا مخالفا
ً
تماما ،حيث أجرى نهج االعتماد على قبائل بعينها ،أي َّإنه أقام االنتساب منهجا للعربية
(األب الوالد والحسب) ،ولم يعتمد نهج اللسان املصطفى من هللا سبحانه ،فهو اللسان
الناطق ،بدليل احتجاج أمير املؤمنين (عليه السالم) على الناس يوم صفين؛ (وملا أراد أهل
الشام أن يجعلوا القرآن حكما بصفين ،قال اإلمام علي رض ي هللا عنه :أنا القرآن
 .1النجم.28 :
 .2روضة الكافي ،للشيخ الكليني/198/ 8 :ح .342
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الناطق)( ،)1فحد اللغة إذن هو اللسان الناطق ،وليس االنتساب ،وقيد هذا اللسان هو
َ َ ُّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ
ان ل ُه ُم ال ِّخ َي َرة
االصطفاء واالختيار اإللهي ،قال تعالى﴿ :وربك يخلق ما يشاء ويختار ما ك
ُ ْ َ َ َّ
ْ ُ َ
ان الل ِّه َوتعالى َع َّما ُيش ِّركون﴾( ،)2فكون اللغة حدها اللسان هذا ال خالف فيه بين
سب ح
الناس ،ولكن الخالف وقع في القيد بكون هذا اللسان هو اللسان الناطق بأمر الحق
سبحانه ،فهناك من الناس من ينازع هذا الناطق ،وهذه املنازعة تتوضح من خالل جعل
قيود للغة غير القيد الذي وضعه الرسول (صلى هللا عليه وآله) بأمر هللا سبحانه.
بما أن الخالف واقع في ساحة اللسان ،وكذلك التنازع حاصل فيها فالبد من وجود
ً
قيود تبين للناس من هو الناطق عن الرحمن ،لتكتشف استنادا إلى قانون املعرفة الناطق
ً
عن الشيطان ،ألنه هذا الناطق قطعا سيخالف القانون اإللهي املوضوع لبيان الناطق
عن الرحمن ،ولذا فالناطق عن الرحمن يحتج على الناس بقانون املعرفة ،وقيود هذا
ً ً
القانون ؛ القيد األول :النص ،أي َّ
إن هذا الناطق يثبت أن لديه نصا إلهيا من هللا مباشرة
كما حصل مع آدم (عليه السالم) أو من خليفة سابق كما كان الحال بعد آدم (عليه
ً
السالم) ،فكل من جاء بعد آدم (عليه السالم) حكم استنادا إلى وصية به من سابقه
تنفيذا ألمر هللا سبحانه ال إلرادة السابق من الخلفاء ،فقد ورد عن (عمرو ابن األشعث
قال :سمعت أبا عبد هللا (عليه السالم) يقول :أ ترون املوص ي منا يوص ي إلى من يريد؟! ال
وهللا ولكن عهد من هللا ورسوله(صلى هللا عليه وآله) لرجل فرجل حتى ينتهي هذا األمر إلى
صاحبه) (.)3
وللتلقي أركان هي :الركن األول من أركان التلقي :الكتاب (القرآن)؛ ال خالف بين
َ
املسلمين أن الكتاب محفوظ بحفظ هللا سبحانه له استنادا إلى قوله تعالى ﴿ ِّإ َّنا ن ْح ُن
َ َ
ْ
ُ َ
َ َّ ْ َ
الذك َر َوِّإ َّنا ل ُه ل َحا ِّفظون﴾( ،)4ولكن الخالف وقع في كيفية الحفظ ،فهناك من يقدم
نزلنا ِّ
ً
تصورا أن القرآن حفظته األمة تواترا جيال بعد جيل حتى يمتنع تواطئ النقلة على الكذب
– بحسب ما يعرف التواتر في علم الدراية ( – )5ولكن املشكلة في قضية حفظ القرآن هو
 .1ينأبيع املودة ،القندوزي الحنفي.82/1 :
 .2القصص.68 :
 .3أصول الكافي للشيخ الكليني/307/1 :ح ،732وهناك باب عقده الشيخ في الكافي يوضح أن اإلمامة عهد من هللا عز وجل
معهود من واحد إلى واحد(عليهم السالم) في املجلد األول ملن شاء أن يراجع وينظر.
 .4الحجر.9:
 .5ينظر منهج النقد في علوم الحديث؛ د .نور الدين عتر.404 :
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ليس الكذب أو التواطؤ عليه ،بل املشكلة في أن هذا الحفظ يمكن أن يجرحه السهو،
والنسيان ،والتوهم ،ولعل ما ورد في تاريخ كتابة القرآن وجمعه وقراءته لهو خير دليل على
وقوع التوهم واالختالف زيادة ونقصان ،بل ومخالفة لقواعد العربية ،ومحاوالت املسلمين
املتكررة بدأت من الخليفة أبي بكر عندما أشار عليه عمر بن الخطاب بجمع القرآن بعدما
ما حصل من قتل في القراء في يوم اليمامة (.)1
ولعل السؤال الضروري الذي يفرض نفسه على البحث هو :هل وضع هللا سبحانه
ً
ً
ً
منهجا للحفظ ال يمكن أن يخترقه أحد ؟ الجواب :نعم ،لقد وضع القرآن منهجا متكامال
للحفظ ،ونص عليه بالقول( :وإنا له لحافظون) فالتوكيد على الحفظ من أولئك
الناطقين ظاهر ال يحتاج إلى بيان أو توضيح ،بقي علينا أن نعرف من أولئك الناطقون؟
َ ْ َُ َ ٌ َ َ ٌ
ات في ُ
ص ُد ِّور
وهل كشف عنهم القرآن ؟ إن من ينظر في قوله تعالى﴿ :بل هو آيات ب ِّين ِّ
َّ
َّ َ ُ ُ ْ ْ
َّ ُ َ
ين أوتوا ال ِّعل َم َو َما َي ْج َح ُد ِّب َآيا ِّت َنا ِّإال الظ ِّاملون﴾( ،)2يجد أن هللا سبحانه يسمي كتابه
ال ِّذ
(آيات بينات) ،وما وعاء تلك اآليات البينات ؟ وعاؤها صدور الذين أوتوا العلم ،وتعبير
(أوتوا العلم) يحيلنا إلى آيات كثيرة تكشف أن الذين أوتوا العلم هم خلفاء هللا وحججه
َ َ َّ َ َ َ َ
األ ْس َماء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َ
ض ُه ْم
املكلفون بتبليغ رساالته وتعليم الخلق؛ قال تعالى﴿ :وعلم آدم
ال َأنب ُئوني ب َأ ْس َماء َه ُؤالء إن ُك ُنت ْم َ
َع َلى ْاملَ َال ِّئ َك ِّة َف َق َ
ص ِّاد ِّق َين﴾( ،)3فآدم (عليه السالم) هو
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ً
َ
َ َ
من املوصوفين بـ "الذين أوتوا العلم" ،وكذلك قوله تعالى﴿ :ف َو َج َدا َع ْبدا ِّم ْن ِّع َب ِّادنا آت ْي َن ُاه
ْ ً
َّ
َ َّ
ْ ً ْ
ندنا َو َعل ْم َن ُاه ِّمن ل ُد َّنا ِّعلما﴾( ،)4العبد الصالح – معلم موس ى (عليه السالم)
َرح َمة ِّمن ِّع ِّ
في هذا املوقف – هو أيضا من املوصوفين بـ (الذين أوتوا العلم) بدليل قوله في موضع
َ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ
ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ٌ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ً
صا ِّلحا
ان ِّلغال َم ْي ِّن َي ِّت َيم ْي ِّن ِّفي امل ِّدين ِّة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما
آخر ﴿وأما ال ِّجدار فك
َف َأ َ َاد َ ُّب َك َأ ْن َي ْب ُل َغا َأ ُش َّد ُه َما َو َي ْس َت ْخر َجا َك َنز ُه َما َ ْح َم ًة من َّ ب َك َو َما َف َع ْل ُت ُه َع ْن َأ ْمري َذلكَ
ر
ر ر
ِّ ِّ
ِّ
ِّ رِّ
َّ َ
َْ ُ َ َ ْ َ
َ ْ ً ()5
ْ
ْ
تأ ِّويل ما لم تس ِّطع علي ِّه صبرا﴾  ،فقوله (وما فعلته عن أمري) لهو اعتراف أنه كل ما
َّ
عمله كان عن أمر هللا سبحانه؛ أي هو ُمعل ٌم من ربه سبحانه ،وهنا بيان واضح أن العلم
ً
هو بينة وليس اجتهادا أو آر ًاء أو تصورات ربما تصدق أو ال تصدق.
 .1ينظر صحيح البخاري ،183/6 :البرهان في علوم القرآن ،233/1 :الفرقان البن الخطيب املصري.34 :
 .2العنكبوت.49 :
 .3البقرة.31 :
 .4الكهف65 :
 .5الكهف.82 :

قراءة أهل البيت (عليهم السالم) دراسة داللية ــ ـ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــــ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــ 129

قال تعالىَ ﴿ :أ ْم َي ْح ُس ُدو َن َّ
اس َع َلى َما َآت ُاه ُم الل ُه من َف ْ
ض ِّل ِّه َف َق ْد َآت ْي َنا َ
الن َ
آل إبراهيم
ِّ
ً
ْ ً
ْ َ َ ْ ْ َ َ
اب َوال ِّحك َمة َوآت ْي َن ُاهم ُّملكا َع ِّظيما﴾( ،)1فآل إبراهيم (عليه السالم) وهم األنبياء
ال ِّكت
واملرسلون واألوصياء (عليهم السالم) هم املحسودون من الناس !! ما سبب الحسد ؟
سببه؛ كونهم من (الذين أوتوا العلم) من ربهم سبحانه ،وبهذا اإلتيان صاروا حججا على
َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ً
ص ِّبيا﴾( ،)2ويحيى (عليه
الخلق ،قال تعالى﴿ :يا يحيى خ ِّذ ال ِّكتاب ِّبقو ٍة وآتيناه الحكم
السالم) خليفة من خلفاء هللا سبحانه ،وهو ممن (أوتوا العلم) ،وهناك آيات أخرى
تكشف أن هذا الوصف (الذين أوتوا العلم) البد أن يكون من وصف به خليفة هلل
ً
ً
ً
سبحانه ،مكلف بتعليم الناس سواء أكان نبيا أو رسوال أو وصيا.
ً
واستنادا إلى ما تقدم يتبين أن املوصوفين بـ (الذين أوتوا العلم) هم حجج هللا
وخلفاؤه ،وورد عن اإلمام الصادق (عليه السالم) أنه قال( :إيانا عنى) ( ،)3وبما أن بعد
محمد (صلى هللا عليه وآله) ليس هناك خلفاء أنبياء ،فالبد من التبين عمن يخلف رسول
ً
هللا (صلى هللا عليه وآله) لتبقى حجة هللا قائمة على الخلق ،مصداقا لقوله تعالىُّ ﴿ :ر ُسال
ََ
ً
ً
الر ُسل َو َك َ
ُ َّ ٌ َ ْ َ
ين َو ُم َ َ َّ َ ُ َ َّ
ُّم َبشر َ
ان الل ُه َع ِّزيزا َح ِّكيما﴾(،)4
ِّ
اس على الل ِّه حجة بعد ُّ ِّ
نذ ِّرين ِّلئال يكون ِّللن ِّ
ِّ ِّ
والرسل هم خلفاء هللا في كل زمان قد يكونون أنبياء ،وقد يكونون أوصياء مرسلين من
ً
ً
األنبياء ،لتكون الحجة دائما وأبدا إلى هللا سبحانه ،ورسل محمد (صلى هللا عليه وآله) إلى
الخلق بعده هم أوصياؤه الذين أثبت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أسماءهم في وصيته
التي أمالها ليلة وفاته على علي (عليه السالم) (.)5
إذن املكلفون بالحفظ هم ليس عامة الناس ألن هذا تكليف فوق وسع النفس ،وهللا
سبحانه ال يكلف نفسا إال وسعها ،وكذلك الواقع التاريخي لجمع القرآن وقراءته كشف
عن اختالف الناس عامة في الحفاظ عليه ،ولم يذكر للقرآن حفظة ال اختالف بينهم غير
أوصياء محمد (صلى هللا عليه وآله) املكلفين بحمل القرآن وقراءته وتعليمه للناس،
فيتبين أن الكتاب املحفوظ هو عند املعلمين املكلفين بتعليمه وقراءته على الناس (،)6
 .1النساء.54 :
 .2مريم.12 :
 .3بصائر الدرجات/242/4 :ح.10
 .4النساء.165 :
 .5ينظر إثبات الهداة/126/2 :ح.376
 .6ينظر بصائر الدرجات/229/4 :ح.1
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كونهم بحسب ما ورد على لسان علي بن أبي طالب (عليه السالم) أنه القرآن الناطق (،)1
وكل واحد من أولئك األوصياء (عليهم السالم) هو قرآن ناطق في زمانه ومعلم ألهل ذلك
الزمان.
الركن الثاني :املعلم املقرئ؛ إن وجود املعلم املقرئ ضرورة ال يمكن تغافلها ،ألن من
ً
دونها يبقى النص صامتا ال يبوح بأسراره ومكنوناته ،كما هو حال الناس عندما لم يجعلوا
ً
ً
ملعلمي القرآن املعينين من هللا سبحانه بواسطة رسوله (صلى هللا عليه وآله) حيزا واضحا
في ساحة الذكر التاريخي تكشف عن هذه الضرورة ،بوصف أن قراءتهم بينت جوانب
مهمة ربما غفلتها الدراسات السابقة النشغالهم بمدارسة اآلراء التي حفلت بها املدارس
األخرى ،ومن تلك الجوانب على سبيل املثال ال الحصر:
ً
أوال :كشفت أن قراءة القرآن إنما تؤخذ بالبينة ال بالرأي واالستحسان ،فكل القراءات
القرآنية الواردة هي قراءات استحسانية ارتآها الناس ملوافقتها للضوابط التي كشف عنها
ابن الجزري حين قال( :كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد املصاحف
العثمانية ولو احتماال وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي ال يجوز ردها وال يحل
إنكارها بل هي من األحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها ،سواء
كانت عن األئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من األئمة املقبولين) (.)2
عند مناقشة هذه الضوابط يتبين للباحث أنها ضوابط فرضها واقع القراءة التي
شاعت بين الناس ،وليست ضوابط تنضبط فيها القراءة ،بمعنى أنها حدود جاءت بعد
القراءة وليست قبلها ،واملنطق يفترض أن يكون الحد هو الضابط الذي تقف عنده
األشياء وال يؤخذ الحد من الش يء الذي يراد ضبطه ،فال يكون الش يء هو من يحدد نفسه
ٌ
ً
ٌ
مترشح من القراءات وليس حدا
ويقيدها ،ولذا فضابط موافقة القراءة للعربية هو ضابط
للقراءة تنضبط عنده فينماز بها ما هو غير موافق للعربية ،وحتى هذا الحد عند عرضه
على حروف القرآن – أي كلماته وألفاظه – ينخرم في مواضع كثيرة ،فهناك ألفاظ كثيرة
ليست عربية بل هي معربة أي ال أصل لها بالعربية ،ومنها على سبيل املثال مفردات؛
جالوت ،طالوت ،منسأته ،وغيرها ،وكذلك وردت ألفاظ استند القراء في قراءتها إلى خطأ
 .1ينظر ينابيع املودة ،القندوزي الحنفي.82/1 :
 .2النشر في القراءات العشر.9/1 :
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ْ
الكتاب إذ ورد( :عن ابن عباس رض ي هللا تعالى عنهما في قوله تعالى" :حتى تستأنسوا
َ ََ
وتسلموا" ،قال :إنما هي خطأ من الكاتب" :حتى تستأذنوا وتسلموا" ( ،)1وقرأ أيضا﴿ :أفل ْم
َ
ْ َ َّ َ
َّ َ َ ً َ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ ُ
َيتبين َّالذ َ
ين ك َف ُروا ت ِّص ُيب ُهم ِّب َما
ين َآم ُنوا أن ل ْو َيش ُاء الل ُه ل َه َدى الناس ج ِّميعا وال يزال ال ِّذ
ِّ
َ
ْ
ً
َ ْ
َ
َ
ٌ
َ
ُ
َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ()2
َّ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ص َن ُعوا ق ِّارعة أو تح ُّل ق ِّريبا ِّمن د ِّار ِّهم حتى يأ ِّت َي وعد الل ِّه ِّإن الله ال يخ ِّلف ِّامليعاد﴾ ،
فقيل له :إنها في املصحف( :أفلم ييأس) ،فقال :أظن أن الكاتب قد كتبها وهو ناعس .وقرأ
َ َّ َ
َ
ْ َّ
أيضاَ ﴿ :وق َض ى َرُّب َك أال ت ْع ُب ُدوا ِّإال ِّإ َّي ُاه﴾( ،)3وكان يقول :إن الواو التزقت بالصاد) (.)4
وورد أيضا( :عن الضحاك إنما هي( :ووص ى ربك) ،وكذلك كانت تقرأ وتكتب ،فاستمد
ص ْي َنا َّالذ َ
كاتبكم ،فاحتمل القلم مدادا كثيرا ،فالتزقت الواو بالصاد .ثم قرأَ ﴿ :و َل َق ْد َو َّ
ين
ِّ
ُ َ
ْ
َ ُ
ُأ ُوت ْوا ْال ِّك َت َ
اب ِّمن ق ْب ِّلك ْم َوِّإ َّياك ْم أ ِّن َّات ُقوا الل َه﴾(﴿ ،)5ووصينا اإلنسان بوالديه﴾( .)6وقال :لو
كانت (قض ى) من الرب؛ لم يستطع أحد رد قضاء الرب تعالى .ولكنها وصية أوص ى بها
ً
عباده) ( ،)7ويعلق ابن الخطيب املصري في الهامش تعليقا يكشف عن انتباه الباحث على
أهمية املعنى وتوجيهه للفظ ،ولذلك تبين أن لفظ (وقض ى) ال يناسب سياق اآلية،
والضحاك علل رده للفظ (قض ى) بأن القضاء حتما جزما البد أن يقع ،ولو كانت اللفظة
في اآلية (قض ى) ملا وسع أحد من الخلق أن يكفر به سبحانه ،أو يجحده ،وبما أن الكفر
والجحود حاصل في الواقع ،فلفظة (قض ى) مخالفة لسياق اآلية ،ولعل تبرير الضحاك
اللتزاق الواو بالصاد ال يخلوا من طرافة !!
أما الضابط الثاني فكذلك فيه نظر؛ إذ ما معنى موافقة املصاحف العثمانية ولو
ً
ً
ً
احتماال ؟؟!! بمعنى ما هي الكيفية التي يكون بها هذا الضابط ضابطا قادرا على تمييز ما
ٌ
مترشح من
هو صحيح من غيره ؟! الجواب؛ ال توجد كيفية بل أن هذا الضابط هو أيضا
القراءات التي استحسنها الناس وقبلوها ،ولكن بحسب هذا الضابط؛ هل يمكن رد قراءة

 .1النور.27 :
 .2الرعد.31 :
 .3اإلسراء.23 :
 .4الفرقان البن الخطيب املصري.43 :
 .5النساء.131 :
 .6العنكبوت.8 :
 .7الفرقان البن الخطيب املصري.44 :
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صحيحة وردت في مصحف ابن مسعود مثال أو ذكرتها عائشة بنت أبي بكر مروية في
صحيح البخاري ومسلم مثال ،ولم تندرج في مصحف من املصاحف العثمانية ؟؟
َ
والضابط الثالث املتعلق بصحة السند ت ِّر ُد عليها إشكاالت تصل إلى حد النقض عليه
خاصة إذا علمنا أن صحة السند تعني – كما قال محمد بن حزم ( :ما نقله الثقة عن
الثقة كذلك حتى يبلغ به إلى النبي صلى هللا عليه وسلم) ( )1فهل القراءات السبع أو العشر
أو غيرها – على وفق تعريف ابن حزم لصحة السند – يتوافر فيها هذا الضابط كون كل
تلك القراءات متصل سندها بالنبي (صلى هللا عليه وآله) وراويها الثقة عن الثقة ؟؟!!
الجواب :ال يوجد هكذا قطع أو يقين ،بدليل أن املصاحف العثمانية إنما جمعت لوقوع
االختالف في القراءة وكان الغاية من جمع عثمان للمصحف هو القضاء على االختالف في
القراءة ألنه مدعاة لتفرق األمة وتشتتها ،فمن أين ملن يقول بصحة سند القراءات إلى
النبي (صلى هللا عليه وآله) أن يثبت ذلك ؟؟!!
لقد وضعوا ضوابط وشرائط لتكون معايير في قبول القراءة أو ردها ،وتلك الضوابط
ذكرها ابن الجزري في كتابه النشر فقال( :فقام جهابذة علماء األمة ،وصناديد األئمة،
فبالغوا في االجتهاد ،وبينوا الحق املراد وجمعوا الحروف والقراءات ،وعزوا الوجوه
والروايات ،وميزوا بين املشهور والشاذ ،والصحيح والفاذ ،بأصول أصلوها ،وأركان
فصلوها ،وها نحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها فنقول :كل قراءة وافقت العربية ولو
ً
بوجه ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال وصح سندها فهي القراءة الصحيحة
التي ال يجوز ردها وال يحل إنكارها بل هي من األحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب
على الناس قبولها ،سواء كانت عن األئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من األئمة
املقبولين؛ ومتى اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة
سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم؛ هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من
السلف والخلف.)2( )...
فبحسب ما ذكره ابن الجزري عن املعايير التي تقرر بها صحة القراءة وهي( :موافقة
ً
العربية ولو بوجه  /موافقة أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال  /وصحة السند) ومن
 .1الفصل في امللل واألهواء والنحل .221/2 :
 .2النشر في القراءات العشر.9/1 :
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يخالف هذه الثالثة في أي واحد منها فقراءته ضعيفة أو شاذة أو باطلة ،ولو ربطنا كل
صنف من هذه األصناف الثالثة بركن من األركان فسيكون هكذا  :القراءة التي ال يصح
سندها تصنف (ضعيفة) حتى لو توافر فيها الركنان اآلخران ،والقراءة التي ال توافق
املصاحف العثمانية ولو احتماال فهي (شاذة) حتى مع توافر صحة السند وموافقة
ً
العربية ،أما الثالثة (الباطلة) فيبدو أنها بمخالفتها لوجه من وجوه العربية يكون حاكما
ببطالنها وإن وافقت النسخ وصح سندها ،مثل قراءة (ال ينال عهدي الظاملين) املشهورة
التي تكاد تكون هي الثابتة في القراءة خاصة في زمننا هذا ،ألنها مخالفة للعربية حيث أنها
نصبت الفاعل (الظاملون) !!!
ويفصل ابن الجزري في هذه الضوابط فيقول"( :قلت" وقولنا في الضابط ولو بوجه
ً
ً
ً
ً
وجها من وجوه النحو ً
سواء كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه
نريد به
ً
اختالفا ال يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه األئمة باإلسناد الصحيح؛ إذ
هو األصل األعظم والركن األقوم ،وهذا هو املختار عند املحققين في ركن موافقة العربية؛
فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم بل أجمع األئمة
املقتدى بهم من السلف على قبولها  )1( )...ويشرع بعد هذا الكالم بسرد أمثلة على
املخالفة للعربية ولكنها ال اعتبار لها ألنها مخالفة أجمع عليها (األئمة املقتدى بهم من
السلف) وها هو هنا ينقض الركن األول من أركان قبول القراءة ،فإما أن تكون املوافقة
ً
معيارا أو ما قبله (األئمة املقتدى بهم من السلف) هو املعيار ،وأما جعل املوافقة معيارا
ثم نفاجأ بأن املعيار هذا يسقط أمام ما قبله السلف ،فهذا كالم فيه نظر !!
بعد أن تعرفنا على الشروط التي وضعت لقبول القراءة عند الناس ،نسأل  :هل وضع
آل محمد (صلى هللا عليه وآله) شروطا تبين القراءة الصحيحة؟ إن من يمعن النظر في
شروط قبول القراءة التي ذكرها ابن الجزري يجدها كلها متوجهة إلى املنطوق وليس إلى
الناطق ،بينما أصل القراءة الناطق وليس املنطوق ،فاملنطوق هو فعل الناطق وليس ش يء
غيره ،ولذلك الناس أخذت القراءة عن أولئك القراء بغض النظر عن عددهم تقليدا،
حتى وصلنا إلى زمننا الحاضر الناس عامة تقرأ تقليدا لطريقة واحدة من القراءة هي قراءة

 .1النشر.10/1 :
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عاصم (ت127هـ) برواية حفص ( ،)1وال يقلد باقي القراء إال من يتخصص في القراءات
ليتعرف على وجوه االختالف في تلك القراءات.
ً
ً
ومادامت القراءة تؤخذ تقليدا واتباعا ،فينبغي أن يكون التابع على دراية بمن يتبع ،وما
علمه ،وممن أخذه؟ ألن( :من اخذ دينه من كتاب هللا وسنة نبيه صلوات هللا عليه وآله
زالت الجبال قبل أن يزول ،ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال) ( )2؟ وهل
القراءة التي يقرأ بها مقطوع بأنه سمعها من رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) فهو يؤديها
كما سمعها ؟ هذه الشروط التي ينبغي توافرها بالقارئ لتقبل قراءته ويمكن االطمئنان
إليها من أنها لم يداخلها السهو والغلط والنسيان ،وهذه الشروط ساحتها الناطق بالقرآن
وليس املنطوق املسموع ،ألن املنطوق تابع لناطقه ،ولذا ينبغي أن تكون الشروط كاآلتي:
ً
أوال :يجب أن يكون الناطق بالقرآن ممن أخذ القراءة عن رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) بطريق متصل أفراده كلهم معصومون ،وليس ثقات حسب ،ألن العصمة تزكية
إلهية ثابتة بالدليل ،أما التوثيق فهو شهادة الرجال للرجال أو عليهم وهذه الشهادة يشوبها
ما يشوبها ،وقد ورد عن اإلمام الصادق (عليه السالم) أنه قال( :إن هللا تبارك وتعالى
انتجبنا لنفسه فجعلنا صفوته من خلقه ،وأمناءه على وحيه ،وخزانه في أرضه ،وموضع
سره وعيبة علمه ،ثم أعطانا الشفاعة ،فنحن أذنه السامعة ،وعينه الناظرة ،ولسانه
الناطق بإذنه .)3( )...
ً
ثانيا :يجب على القارئ أن يكون ممن يكلم الناس على قدر عقولهم ،وال يخاطبهم بكنه
عقله ،وهو على دراية بحاجة عصره لنسبة البيان ،وبحاجة أهل زمانه لذلك البيان ،وهل
هم من أهله القادرين على حمله وتأدية حقه؟ فالقراءة عندما تؤدى فإذا كان مؤديها
عارف بها فهو يوحي للسامعين بالبيان إيحاء قبل أن يتكلم به منطقا ،وإيحاؤه بالبيان هو
بمثابة تهيئة األسماع والنفوس لتلقي البيان نطقا ،بينما نجد أن القراءات وقع بينها
االختالف في الجانب اللفظي سواء الصوتي ( ،)4أو النحوي (،)5
 .1ينظر االختالف بين القراءات.81 :
 .2أصول الكافي للشيخ الكليني.22/1 :
 .3بصائر الدرجات/95/2 :ح.7
 .4ينظر االختالف بين القراءات.263 :
 .5ينظر املصدر نفسه.292 :
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أو الصرفي (.)1
ً
ثالثا :أن يكون القارئ ممن ال يدين هللا سبحانه بالقول بالرأي واالجتهاد ،بل يتحدث
ببينة متوارثة متناقلة من رسول هللا (صلى هللا عليه وآله).
ً
رابعا :أن تكون العربية املنطوق بها عربية الرسول (صلى هللا عليه وآله) ال عربية
القبائل ،ألنه من الثابت أن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أفصح من نطق بالعربية،
ْ
وهذا ما أثر عنه (صلى هللا عليه وآله) إذ ورد عن( :أبي جعفر الباقر عليه السالم) ،قال:
صعد رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) املنبر يوم فتح مكة فقال" :أيها الناس إن هللا
قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها  .أال إنكم من آدم (عليه السالم) ،وآدم
من طين .أال إن خير عباد هللا عبد اتقاه .إن العربية ليست بأب والد ،و لكنها لسان ناطق;
فمن قصر به عمله لم يبلغه حسبه .أال إن كل دم كان في الجاهلية أو إحنة – واإلحنة:
الشحناء – فهي تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة ") ( ،)2وليس هناك من يقول أن هناك
ً
لسانا بفصاحة لسان النبي محمد (صلى هللا عليه وآله) أو يفوقه.
وينبغي االلتفات إلى أن املقصود بالعربية هو ليس عربية األلفاظ وما يتعلق بها من
إمالة أو تشديد أو تخفيف أو إبدال أو إعالل ،بل املقصود بالعربية هو عربية البيان،
فموضوع البيان هو علة وجود اللغة ،فلوال الحاجة والضرورة لبيان املقاصد لكانت
الحاجة إلى اللغة ثانوية ،ولذا نجد أن هللا سبحانه أمر رسوله (صلى هللا عليه وآله) ببيان
ْ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ ْ
نزل َنا إ َل ْي َك الذ ْك َر ل ُت َبي َن ل َّ
اس
لن
ات والزب ِّر وأ
الكتاب للناس ،وكذلك قال عز من قائل﴿ :البين ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َّ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ
َ
َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ ()3
َ
اإلنسان *
ما ن ِّزل ِّإلي ِّهم ولعلهم يتفكرون﴾  ،وقال تعالى﴿ :الرحمن * علم القرآن * خلق ِّ
َع َّل َم ُه ْال َب َي َ
ان﴾( ،)4فالبيان علم علمه هللا سبحانه لإلنسان وليس لإلنسان فيه ش يء سوى
أنه وعاء لذلك العلم اإللهي.
ورد( :عن محمد بن الفضيل ،عن أبي حمزة ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :نزل
جبرئيل بهذه اآلية على محمد (صلى هللا عليه وآله) هكذا :فبدل الذين ظلموا آل محمد
ً
ً
حقهم قوال غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء
 .1ينظر املصدر نفسه.340–337 :
 .2روضة الكافي/246/8 :ح.342
 .3النحل.44 :
 .4الرحمن.4–1 :
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ََ َ َ ٌ ََ
()1
اب َوا ِّق ٍع﴾(،)2
بما كانوا يفسقون)  ،ويؤكد هذه القراءة قوله تعالى﴿ :سأل سا ِّئل ِّبعذ ٍ
فقد ذكر بعض املفسرين أنها نزلت بحق من أنكر تنصيب علي (عليه السالم) في
الغدير( ،)3فهذا النعمان بن الحرث الفهري كبر عليه تنصيب علي (عليه السالم) في غدير
خم فأنزل هللا سبحانه عذابه عليه.
كذلك هذا العلم له تعلق بالقراءة ،وليست عالقته بالتفسير والتوضيح حسب ،وهذا
ما حكاه هللا سبحانه على لسان فرعون عندما أراد النيل من موس ى (عليه السالم)
َ َّ
َ َ
ْ
َ ََ َ
والطعن عليه ،إذ قال تعالى﴿ :أ ْم أنا خ ْي ٌر ِّم ْن َهذا ال ِّذي ُه َو َم ِّه ٌين َوال َيك ُاد ُي ِّب ُين﴾( ،)4وهو
هنا يشير إلى عيب في نطق موس ى (عليه السالم) ،وكذلك قول موس ى (عليه السالم)
َ ُْ
ً
احل ْل ُع ْق َدة ِّمن ِّل َسا ِّني * يفقهوا قولي﴾( ،)5حيث جعل فقه القول أي استيعابه وإدراكه
﴿و
ً
متعلق ببيان اللسان ،أي متعلق بنطق الناطق ،ولذا نلحظ أن قريشا ملا لم تستطع
مجاراة بيان النبي (صلى هللا عليه وآله) اتهمته بأنه ساحر ،ولم تقل أن قوله سحر ،حيث
ََ َ
ان ل َّلناس َع َج ًبا َأ ْن َأ ْو َح ْي َنا إلى َر ُجل م ْن ُه ْم َأ ْن َأنذر َّ
الن َ
اس َو َب ِّش ِّر
حكى هللا
ٍ ِّ
ِّ ِّ
سبحانه قولهم﴿ :أك ِّ ِّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ال الكاف ُر َ
َ
َّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ
ند َربه ْم ق َ
ون ِّإ َّن َهذا ل َس ِّاح ٌر ُّم ِّب ٌين﴾(.)6
ِّ
ال ِّذين آمنوا أن لهم قدم ِّصد ٍق ِّع ِّ ِّ
ً
واستنادا إلى تلك الشروط التي تحصلنا عليها من النظر في ما ورد عنهم من أحرف
قرؤوها سالم هللا عليهم ،تبين اهتمامهم في موضوع البيان – أي التعريف باملقاصد
اإللهية – ألنه هو الوسيلة الحقيقية لبلوغ الغاية وهي املعرفة وتحقيق الهداية للناس،
فمن دون بيان حقيقي ال قيمة ملا جعل الناس همتهم منصبة عليه وهو قضية اإلمالة أو
عدمها ،فما يضير البيان إن أمال القارئ األلف أو تلفظ بها من دون إمالة ؟؟!!
وربما من النافع التوضيح أن البيان يتعلق باإلحكام أي ال تترك العبارة معلقة متشابهة
تعتريها اآلراء والتصورات ،بل البد من أن يكون البيان قول فصل ال ُيسأل صاحبه عنه
بعد نطقه ،وهذه املزية املهمة واضحة جلية في األحرف التي نقلت قراءتها عن أهل البيت
 .1الكافي/480/1 :ح ،58وينظر البرهان ،230/1/1 :وهذه القراءة مروية عن زيد الشحام عن أبي جعفر (عليهم السالم)
وأوردها العياش ي في تفسيره؛ ينظر تفسير العياش ي/63/1 :ح ،49إثبات الهداة للحر العاملي/21/2 :ح.59
 .2املعارج.1 :
 .3ينظر تفسير القرطبي ،279–278/18 :مجمع البيان في تفسير القرآن.91/10 :
 .4الزخرف.52 :
 .5طه.28–27 :
 .6يونس.2 :
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(عليهم السالم) ،مثل قراءتهم لقوله تعالىُ ﴿ :ك ُنت ْم َخ ْي َر ُأ َّمة ُأ ْخر َج ْت ل َّلناس َت ْأ ُم ُر َ
ون
ٍ
ِّ ِّ
ِّ
َ
ََْ َ َ َ ْ ُ ْ
َّ
ً
َ
َ ََْ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ْ ُ َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َْ ْ
اب لكان خيرا ل ُهم ِّمن ُه ُم
ِّباملع ُر ِّ
وف َوتنهون ع ِّن املنك ِّر وتؤ ِّمنون ِّبالل ِّه ولو آمن أهل ال ِّكت ِّ
ْ
َ
ُْْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ
اس ُقون﴾( )1إذ ورد عن (ابن سنان قال :قرأت عند أبي عبد هللا
املؤ ِّمنون وأكث ُرهم الف ِّ
(عليه السالم) "كنت خير أمة أخرجت للناس" اآلية ،فقال أبو عبد هللا (عليه السالم) :خير
أمة يقتلون أمير املؤمنين والحسن والحسين (عليه السالم) ؟ فقال القارئ :جعلت فداك
كيف نزلت؟ قال :نزلت "كنتم خير أئمة أخرجت للناس" أال ترى مدح هللا لهم "تأمرون
باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهلل") (.)2
إن القرآن تالوة باللسان والتفسير والبيان مسؤوليته كلها مناطة بأولئك الذين كلفهم
هللا سبحانه بحفظ كتابه ،ذاك أن القراءة باب من أبواب العلم اإللهي بل هي أول
األبواب التي يلج من خاللها الداخل إلى عالم القرآن ،ولذلك ينبغي أن يكون قارئ القرآن
على يقين قطعي أنه يقرأ على حسب ما سمع من رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) بوصفه
املعلم األول للقراءة ،ولقد وجد البحث أن القراءة الواردة عن رسول هللا (صلى هللا عليه
ً
ً
وآله) هي قراءة واحدة ،أما االختالف الحاصل في القراءات زيادة ونقصانا ،واختالفا في
ْ
التشكيل إنما مرده إلى وهم الناس كما بين ذلك اإلمام الصادق (عليه السالم) إذ قال:
(إن القرآن قد طرح منه آي كثير ولم يزد فيه إال حروف أخطأت بها الكتبة وتوهمتها
الرجال ،وهذا وهم  ،)3( )...وقول اإلمام الصادق (عليه السالم) له ما يؤيده في تاريخ
القرآن وهي كاألتي:
 -1قوله (صلى هللا عليه وآله) :إن القرآن طرح منه آي كثير ،يؤيده ما ورد عن السيدة
ْ
عائشة زوج النبي (صلى هللا عليه وآله) إذ ورد عنها أنها قالت( :نزل في القرآن عشر
رضعات معلومات ،ثم نزل أيضا خمس معلومات) ( ،)4وينقل السيوطي عن مالك بن أنس
أنه قال( :أن أولها ملا سقط سقط معه البسملة ،فقد ثبت أنها كانت تعدل البقرة
لطولها) ( ،)5يقصد سورة براءة ،وقول مالك بن أنس صريح بأن سورة براءة املوجودة

 .1ال عمران.110:
 .2تفسير القمي  106:وينظر البرهان .92–91/4/2
 .3البرهان.61/3/2 :
 .4صحيح مسلم بشرح النووي.30/10 :
 .5االتقان في علوم القرآن للسيوطي ،423/2 :ينظر البرهان للزركش ي.263/1 :
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اليوم في املصحف املتداول بين الناس ليست كاملة ونقص منها ما يقرب من نصفها،
فسورة البقرة عدد آياتها ( )286وآيات سورة براءة اليوم هي (.)129
وذكر الزركش ي( :قال اإلمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران املقرئ :بعث الحجاج
بن يوسف إلى قراء البصرة فجمعهم واختار منهم الحسن البصري وأبا العالية ونصر بن
ً
عاصم وعاصما الجحدري ومالك بن دينار وقال :عدوا حروف القرآن ،فبقوا أربعة أشهر
يعدون بالشعير فأجمعوا على أن كلماته سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثالثون
ً
كلمة ،وأجمعوا على أن عدد حروفه ثالثمائة ألف وثالثة وعشرون ألفا وخمسة عشر
ً
حرفا ،انتهى .وقال غيره :أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آالف آية ثم اختلفوا فيما
زاد على ذلك على أقوال فمنهم من لم يزد على ذلك ،ومنهم من قال :ومائتا آية وأربع آيات،
وقيل :وأربع عشرة آية ،وقيل :مائتان وتسع عشرة آية ،وقيل :مائتان وخمس وعشرون آية
أو ست وعشرون آية ،وقيل :مائتان وست وثالثون ،حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتاب
البيان) ( ،)1وفي هذه األخبار داللة واضحة على أن ما ذكره اإلمام الصادق (عليه السالم)
واقع بالفعل وسببه يعود إلى أن الذين انتدبوا أنفسهم إلى جمع القرآن وترتيبه لم يكلفهم
هللا سبحانه ،بل هم بادروا واجتهدوا في ذلك ،وملا لم يكن أولئك العاملون بهذا امليدان
معصومين فقد وقع منهم الزلل والخطل من دون قصد منهم إلى الخطأ والزلل ،ولكنهم
ً
كلفوا أنفسهم ما لم يكلفوا ،ودخلوا ميدانا لم يؤذن لهم بدخوله.
وقول اإلمام الصادق (عليه السالم) فيه بيان مهم ورد واضح على من يدعي وقوع
التحريف في ألفاظ القرآن بناء على ما ورد في تاريخ جمع القرآن ،وهنا قول اإلمام
(صلوات هللا عليه) يكشف عن أن الجامعين قاصرون عن النهوض بهذه املهمة ولذلك
أوقعهم الوهم في النقص وزيادة بعض األحرف ،أما التحريف بما هو معروف عن األمم
ً
ً
ً
األخرى فهو قد وقع قصدا في التغيير زيادة ونقصانا وتبديال للحقائق ،مثلما روى اليهود في
التوراة أن من صنع العجل هو هارون وص ي موس ى(عليهما السالم) وحاشاه ليبرؤوا بذلك
ساحة السامري ،وغير ما نسبوا إلى األنبياء واملرسلين الطاهرين (عليهم السالم) من قبائح
ً
ً
يتنزه عنها من هو دونهم مرتبة ومقاما وهذه بعض النصوص من الكتاب املقدس التي
يتبين بها التحريف واضحا:

 .1البرهان في علوم القرآن.249/1 :
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ْ ُ ََْ
ْ
يل امل ِّس ِّيح َح َس َب
أ .نص يتهم يسوع (عليه السالم) أنه من نسل زناة؛ إذ ورد في ِّإن ِّج
َْ
()1
ال َب ِّش ِّير
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ َ ََْ
(ِّ 1ك َت ُ
وع امل ِّس ِّيح ا ْب ِّن َد ُاو َد ا ْب ِّن إبراهيم2 .إبراهيم َول َد إسحاقَ .وإسحاق َول َد
اب ِّميال ِّد يس
َ ُْ َ ََ ُْ ُ ََ َ َُ َ َ ْ ََ ُ ََُ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ
ص َول َد
يعقوب .ويعقوب ولد يهوذا وِّإخوته3 .ويهوذا ولد ف ِّارص وزارح ِّمن ثامار .وف ِّار
َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َن َ َ ْ ُ نُ
حصرون .وحصرون ولد أرام4 .وأرام ولد ع ِّميناداب .وع ِّميناداب ولد نحشو  .ونحشو
َ َ َ َ ْ ُ َن َ َ ْ ُ ُن َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
يد َو َلدَ
وثَ .و ُعوب ُ
ولد سلمو 5 .وسلمو ولد بوعز ِّمن راحاب .وبوعز ولد ع ِّوبيد ِّمن راع
ِّ
َ َّ ُ
َي َّس ىَ 6.و َي َّس ى َو َل َد َد ُاو َد َا ْملَل َكَ .و َد ُاو ُد َا ْملَل ُك َو َل َد ُس َل ْي َم َ
ان ِّم َن ال ِّتي أل ِّور َّيا) (.)2
ِّ
ِّ
ب .جعلوا نبي هللا لوط يشرب الخمر و يزني زنا محارم مع إبنتيه و نسله من أوالد هذا
َ َ َ َ
َْ
َ
ُ
َ َ
َ َ َ ُ ٌ ْ ُ َ
صوغ َر َو َسك َن ِّفي ال َج َب ِّل َوا ْبن َت ُاه َم َع ُه أل َّن ُه خاف أ ْن َي ْسك َن ِّفي
الزنا 30...( :وص ِّعد لوط ِّمن
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
وغ َرَ .ف َس َك َن في َا ْملَ َغ َارة ُه َو َوا ْبنت ُاهَ 31 .وقال ِّت البك ُر ِّل َّ
لص ِّغ َير ِّة" :أ ُبونا قد شاخ َول ْي َ
س ِّفي
ص
ِّ
ِّ
ِّ
ض َطج ُع َم َعهُ
َا َأل ْرض َر ُج ٌل ل َي ْد ُخ َل َع َل ْي َنا َك َع َادة ُكل َا َأل ْرضَ 32 .ه ُل َّم َن ْسقي َأ َب َانا َخ ْم ًرا َو َن ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َف ُن ْحيي م ْن َ
أبينا َن ْس ًال"َ 33 .ف َس َق َتا َأ َب ُاه َما َخ ْم ًرا في ت ْل َك َا َّلل ْي َلة َو َد َخ َلت َا ْلب ْك ُر َو َا ْ
ض َط َج َع ْت َمعَ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َ
َ
َ ََ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
ْ
اع َها وال ِّب ِّقي ِّام َها34 .وحدث ِّفي الغ ِّد أن ال ِّبك َر قالت ِّللص ِّغ َير ِّة"ِّ :إ ِّني
أبيها ول ْم يعلم ِّباض ِّطج ِّ
َ ْ ً َ َّ ْ َ َ َ ْ ً َ ْ ُ َ ْ َ
َ َ ْ َ
َْ
َ
َ
َ
ضط ِّج ِّعي َم َع ُه ف ُن ْح ِّي َي
ضط َج ْع ُت ال َب ِّار َحة َم َع أبي .ن ْس ِّق ِّيه خمرا الليلة أيضا فادخ ِّلي ا
ق ِّد ا
ْ َ َ َّ ْ َ َ ْ ً
َ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ ً
ْ َ َ ْ ً
ض َط َج َعتْ
لصغ َير ُة َو َا ْ
ضا َو َق َام ِّت َا َِّّ
ِّمن أبينا نسال"35 .فسقتا أباهما خمرا ِّفي ِّتلك الليل ِّة أي
َ َ َ َ ََ ُ
َ َ ُ ََ َ َْ
َ َ
َ ()3
ْ
ْ َ
أبيهما) .
اع َها وال ِّب ِّق َي ِّام َها 36فح ِّبل ِّت ا ْبنتا ل ٍ
معه ول ْم يعل ْم ِّباض ِّطج ِّ
وط ِّمن ِّ
ج .جعلوا داود ال يغض بصره ثم يزني  ،ثم يتسبب في موت زوج املرأة ثم يتزوج
ْ َْ َ
ْ
َ
َ
ً
َ َّ
(أوال غض النظر َ 2...و َك َ
ان ِّفي َوق ِّت امل َس ِّاء أ َّن َد ُاو َد ق َام َع ْن َس ِّر ِّير ِّه َوت َمش ى َعلى َسط ِّح
املرأة:
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ً
َ
َ
ْ
َب ْي ِّت امل ِّل ِّك ،ف َرأى م ْن َعلى ا َّ
لسط ِّح ْام َرأة ت ْست ِّح ُّمَ .وكان ِّت امل ْرأة َج ِّميلة املنظ ِّر ِّجدا3 .فأ ْر َس َل
ِّ
َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ ْ
داود وسأل ع ِّن املرأ ِّة ،فقال و ِّاحد" :أليست ه ِّذ ِّه بثشبع ِّبنت أ ِّليعام امرأة أ ِّوريا ال ِّح ِّث ِّي؟" 4
ً
َ
!...ف َأ ْر َس َل َد ُاو ُد ُر ُس ًال َو َأ َخ َذ َهاَ ،ف َد َخ َل ْت إ َل ْيه َف ْ
اض َط َج َع َم َع َها َوه َي ُم َط َّه َر ٌة منْ
ثانيا الزنا
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ َ
َ
َ
ُ
َ َْ َ ُ ََ َ َ ْ
ط ْم ِّث َها .ث َّم َر َج َع ْت إلى َب ْي ِّت َهاَ 5 .و َح ِّبل ِّت امل ْرأة ،فأ ْر َسل ْت َوأخ َب َر ْت َد ُاو َد َوقال ْت"ِّ :إ ِّني ُح ْبلى".
َََ َ
ً
َ َ
َ
ثالثا :داود أسكر الزوج الغلبان !!!َ 13...و َد َع ُاه َد ُاو ُد فأك َل أ َم َام ُه َوش ِّر َب َوأ ْسك َر ُه.
ً
َْْ ُ
َََ َ
وب َي ُقو ُل:
رابعا ُ :داود يضع الزوج على خط النار حتى يقتل سريعا 15...وكتب ِّفي املكت ِّ
ْ َُ
َّ
ض َر َب َو َي ُم َ
الشد َيدةَ ،و ْارج ُعوا م ْن َو َرائه َف ُي ْ
َّ َ ْ ْ َ
وت".)4( ).
ِّ ِّ
ِّ
"اجعلوا أ ِّوريا ِّفي وج ِّه الح ْر ِّب ِّ ِّ
ِّ
َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ
اح األ َّو ُل.
 .1متى ...األصح
 .2متى.1 :
ْ َ َّ ْ
َ
َ َ ْ َ ُ َ َّ
اس ُع َعش َر.
ِّ .3سف ُر التك ِّو ِّين األصحاح الت ِّ
ْ ُ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ
َ
اح ال َح ِّادي َعش َر.
ِّ .4سفر صمو ِّئيل الثا ِّني األصح
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َ َّ َ
ً
َّ
الش ْع ُب َأ َّن ُم َ
وس ى
د .جعلوا هارون (عليه السالم) يصنع عجال للعبادة َ 1( :وملا َرأى
َ ََ
ْ َ
ً َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ
ُّ
اص َن ْع ل َنا ِّآل َهة ت ِّس ُير
ون َوقالوا ل ُه" :ق ِّم
ول ِّمن الجب ِّل اجتمع الشعب على هار
أ ْبطأ ِّفي الن ُز
ِّ
ص َر َال َن ْع َل ُم َم َاذا َأ َ
َأ َم َام َنا َأل َّن َه َذا ُم َ
ص َع َد َنا م ْن َأ ْرض م ْ
الر ُج َل َّالذي َأ ْ
ص َاب ُه"َ 2 .ف َق َ
وس ى َّ
ال
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َّ
ََ
ُ
ُ
َ
َ ْ َ َّ
ُ ُْ
َُ ْ َ ُ ُ ْ
ون" :ان ِّز ُعوا أق َراط الذ َه ِّب ال ِّتي ِّفي آذ ِّان ِّن َسا ِّئك ْم َو َب ِّنيك ْم َو َب َنا ِّتك ْم َوأتو ِّني ِّب َها"3 .فن َز َع
لهم هار
ُ ُّ َّ ْ َ ْ َ َ َّ
الذ َهب َّالتي في َآذانه ْم َو َأ ُتوا ب َها إلى َه ُار َ
ونَ 4 .ف َأ َخ َذ َذ ِّل َك م ْن َأ ْي ِّديهمْ
كل الشع ِّب أقراط
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ َََُ ْ ً َ ْ ُ ً ََ ُ
َ َ َّ َ ُ ْ
ُ
َ
َ
ص َع َد ْت َك منْ
َ
يل َّالتي َأ ْ
ْ
ُ
َ
َ
اإل ْز ِّم ِّيل وصنعه ِّعجال مسبوكا .فقالوا" :ه ِّذ ِّه ِّآلهتك يا ِّإسرا ِّئ
ِّ
ِّ
َوصوره ِّب ِّ
أ ْرض م ْ
ص َر!") (.)1
ِّ ِّ
 -2وقوله (صلى هللا عليه وآله)( :ولم يزد فيه إال حروف أخطأت بها الكتبة وتوهمتها
الرجال) كذلك بينته املرويات الواردة في تاريخ جمع القرآن حيث أخرج الطبراني( :عن عمر
بن الخطاب ،أنه قال :القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف ،فمن قرأه
ً
ً
صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين) ( ،)2وبحسب هذا الخبر أن هناك
زيادة في أحرف القرآن عن األحرف التي ذكرها الزركش ي في خبره املنقول كونها ()323.015
ً
ً
حرفا ،والشك في أن هناك فرقا واضحا بين الرقمين.
إن البحث في قراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) يعتمد النظر إلى القارئ والقراءة
ً
ً
تبعا ُله ،تماما كما هو منهج القراءات املشهورة فهي قراءات اعتمدت منهج النظر إلى
ً
القارئ والقراءة تبعا له ،غير أن الفارق بينهما أن قراءة أهل البيت (عليهم السالم) قراؤها
ُ
معصومون ،أما قراء القراءات العامة فليسوا كذلك .وسميت القراءات العامة بأسماء
القراء الذين ليس فيهم ٌ
ُ
شرعي بالتعيين إنما تم اختيارهم من الناس ولم يكن
نص
اختيارهم بأمر إلهي كما هم عترة النبي (صلى هللا عليه وآله) ،مع االنتباه على أن اختيار
الناس مهما اجتهدوا في أن يقع على املأمون فقد يقع على غير ما يأملون كما حصل مع نبي
ً
هللا موس ى (عليه السالم) عندما اختار من قومه سبعين رجال فوقع اختياره على املنافقين
ََ
َ َْ َ ُ َ َ
ً َ
وس ى ق ْو َم ُه َس ْب ِّع َين َر ُجال ِّ ِّمليقا ِّت َنا فل َّما
وهو يظن أنهم مأمونون ،قال تعالى﴿ :واختار م
َ
َ
ُ
َ
الس َف َهاء م َّنا إنْ
اي أ ُت ْه ِّلكنا ب َما ف َع َل ُّ
ال َرب َل ْو ِّش ْئ َت َأ ْه َل ْك َت ُهم ِّمن َق ْب ُل َوإ َّي َ
الر ْج َف ُة َق َ
َأ َخ َذ ْت ُه ُم َّ
ِّ
َ ِّ ِّ
ِّ
َ ِّ
َ َ
َ َ
َ َ ُّ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َّ َ ُ
نت خ ْي ُر
ِّه َي ِّإال ِّف ْتن ُت َك ت ِّض ُّل ِّب َها َمن تشاء َو َت ْه ِّدي َمن تشاء أنت وِّلينا فاغ ِّفر لنا وارحمنا وأ
ْال َغافر َ
ين﴾( ،)3هذه اآلية الكريمة صريحة في بيان أن الناس ال يمكنهم أن يختاروا املأمون
ِّ ِّ
َّ َ ُ
ْ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َّ
اح الثا ِّني َوالثالثون.
وج األصح
ِّ .1سفر الخر ِّ
 .2املعجم األوسط/361/6 :ح ،6616وينظر اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي.456/2 :
 .3األعراف.155 :
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ألنفسهم مهما كان لهم من كمال العقل كاألنبياء (عليهم السالم) فما بالك باختيار من هو
دونهم ؟! ولذا فقراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) هي قراءة املأمونين بداللة النص ،ال
ً
قراءة األشخاص الذين اختارهم الناس أئمة للقراءة وشق كل واحد منهم طريقا له في
القراءة حتى سميت القراءة بأسماء قرائها حيث يقال؛ هذه قراءة عاصم ،وتلك قراءة
حمزة ،وثالثة؛ قراءة الكسائي وهكذا.
ولعل قائل يقول :ليس هناك اتفاق لدى املسلمين على من يسميهم الباحث باملأمونين،
الجواب :إن االتفاق حاصل على مستوى النظر ،فال أحد من املسلمين يجادل في كون
العترة هم عدل القرآن في حديث الثقلين املشهور ،ولكن الفرقة واالختالف وقعت عند
ترجمة هذا الحديث على أرض الواقع ،فصار الناس فيه طائفتين؛ واحدة التزمت النص
فتمسكت باتباع العترة ،واألخرى اجتهدت قبال النص وعملت باجتهادها وصرفت النص
ْ
إلى غير جهته ،من دون أن تنتبه على قوله تعالىَ ...﴿ :ف َبش ْر ع َباد * َّالذ َ
ين َي ْس َت ِّم ُعو َن ال َق ْو َل
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ
()1
َ
اب﴾  ،وأحسن القول
فيت ِّبعون أحسنه أول ِّئك ال ِّذين هداهم الله وأول ِّئك هم أولوا األلب ِّ
ً
َّ
ً
أن ُيت َب َع األعلم بالقرآن؛ قراءة وتفسيرا وتأويال ،وليس هناك أحد غير عترة النبي (صلى هللا
عليه وآله) من يقوم بحفظ القرآن وتعليمه للناس بأمر هللا سبحانه وإفصاح النبي (صلى
هللا عليه وآله) عن هذا األمر ،والناس قبال هذا األمر مكلفون بالطاعة ،فقد ورد عن
َّ
وإن ً
بالطاعة َّ
ْ
ًّ
حبشيا) (.)2
عبدا
(وعليكم
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أنه قال:
ِّ
وذكر الشيخ الطوس ي في أماليه( :دخل الحارث بن حوط الليثي على أمير املؤمنين علي
بن أبي طالب (عليه السالم) فقال :يا أمير املؤمنين ،ما أرى طلحة والزبير وعائشة أضحوا
إال على حق ؟ فقال :يا حارث ،إنك إن نظرت تحتك ولم تنظر فوقك جزت عن الحق ،إن
الحق والباطل ال يعرفان بالناس ،ولكن اعرف الحق باتباع من اتبعه ،والباطل باجتناب
من اجتنبه) (.)3
ورد( :عن املعلى بن خنيس ،قال :قال أبو عبد هللا (عليه السالم) في رسالة ..( :وإنما
القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم ،ولقوم يتلونه حق تالوته ،وهم الذين يؤمنون به
ويعرفونه ،وأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم ،ولذلك قال
 .1الزمر.18–17 :
 .2سنن ابن ماجة.73–72/1 :
 .3األمالي؛ الشيخ الطوس ي.215–214 :
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رسول هللا :ليس ش يء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن ،وفي ذلك تحير الخالئق
أجمعون إال من شاء هللا ،وإنما أراد هللا بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه وأن
يعبدوه وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه ،والناطقين عن أمره ،وأن يستنبطوا ما
َ
ُ
احتاجوا إليه من ذلك عنهم ال عن أنفسهم ،ثم قالَ ﴿ :و َل ْو َر ُّد ُوه إلى َّ
الر ُسو ِّل َوإلى أ ْو ِّلي األ ْم ِّر
ً
ُ َ
م ْن ُه ْم َل َعل َم ُه َّالذ َ
ين َي ْس َت ِّنبطون ُه ِّم ْن ُه ْم﴾ .فأما عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبدا وال يوجد،
ِّ
ِّ
ِّ
وقد علمت أنه ال يستقيم أن يكون الخلق كلهم والة األمر ألنهم ال يجدون من يأتمرون
عليه ومن يبلغونه أمر هللا ونهيه ،فجعل هللا الوالة خواص ليقتدى بهم ،فافهم ذلك إن
شاء هللا وإياك وإياك وتالوة القرآن برأيك ،فان الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم
فيما سواه من األمور ،وال قادرين على تأويله ،إال من حده وبابه الذي جعله هللا له فافهم
إن شاء هللا ،واطلب األمر من مكانه تجده إن شاء هللا) (.)1
الركن الثالث :املتلقي (املتعلمون)؛ وهذا الركن قد حدد له الشارع املقدس سبيله
ْ َ ُ ُُ ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
فقال عز من قائل ﴿ق ْل ِّإن ك ُنت ْم ت ِّح ُّبون الل َه ف َّات ِّب ُعو ِّني ُي ْح ِّب ْبك ُم الل ُه َو َيغ ِّف ْر لك ْم ذن َوبك ْم
ال َل ُه ْم َه ُار ُ
َوالل ُه َغ ُف ٌ
يم﴾( ،)2وقال سبحانه بلسان هارون (عليه السالم) ﴿ َو َل َق ْد َق َ
ور َّر ِّح ٌ
ون
ََ ُ َ
َ
ِّمن َق ْب ُل َيا َق ْوم إ َّن َما ُف ِّت ُنتم ب ِّه َوإ َّن َرَّب ُك ُم َّ
يعوا أ ْم ِّري﴾( ،)3فهذان
الر ْح َم ُن ف َّات ِّب ُعو ِّني وأ ِّط
ِّ ِّ
ِّ ِّ
النصان الكريمان يصرحان بوضوح ال تشوبه شائبة أن الناس مأمورون باالتباع والطاعة
ً
للناطق باسم هللا سبحانه ،وهو خليفته ولسانه الناطق في كل زمان ،فضال عن نصوص
قرآنية كثيرة تبين هذا املوقع للمتلقين أنهم أتباع سامعون طائعون ،وهم يتنافسون في
ذلك ،وهذه ساحة تكليفهم ،ولم يكلفهم هللا سبحانه قراءة كتابه أو تفسيره أو تأويله ،ألن
هذه املهمة مناطة باملصطفين من عباده وهم خلفاؤه املكلفون بأداء هذه املهمة.
النصوص املنقولة عن الفريقين تؤكد هذا املعنى حتى بات هذا األمر من املحكمات
ً
التي ال يختلف فيها اثنان ،ورد عن( :سليم بن قيس الهاللي قال :سمعت عليا (عليه
السالم) يقول :ما نزلت على رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) آية من القرآن إال أقرأنيها
وأمالها علي وكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها ،وناسخها ومنسوخها ،ومحكمها
ومتشابهها ،ودعا هللا عز وجل لي أن يعلمني فهمها وحفظها ،فما نسيت آية من كتاب هللا
 .1املحاسن للبرقي/268 :ح ،356وينظر وسائل الشيعة/191–190/27 :ح.33569
 .2آل عمران.31 :
 .3طه.90:
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ً
ً
وال علما أماله علي فكتبته ،وما ترك شيئا علمه هللا عز وجل من حالل وال حرام وال أمر وال
ً
ً
نهي وما كان أو يكون من طاعة أو معصية إال علمنيه وحفظته ولم أنس منه حرفا واحدا،
ً
ً
ً
ً
ثم وضع يده على صدري ودعا هللا عز وجل أن يمأل قلبي علما وفهما وحكمة ونورا ،لم
ً
أنس من ذلك شيئا ولم يفتني ش ئ لم أكتبه ،فقلت :يا رسول هللا أتتخوف علي النسيان
ً
ً
فيما بعد ؟ فقال (صلى هللا عليه وآله) :لست أتخوف عليك نسيانا وال جهال وقد أخبرني
ربي جل جالله أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك ،فقلت :يا
رسول هللا ومن شركائي من بعدي ؟ قال :الذين قرنهم هللا عز وجل بنفسه وبي  ،فقال:
أطيعوا هللا و أطيعوا الرسول وأولي األمر منكم – اآلية " فقلت :يا رسول هللا ومن هم؟
قال :األوصياء مني إلى أن يردوا علي الحوض كلهم هاد مهتد ،ال يضرهم من خذلهم ،هم
مع القرآن والقرآن معهم ال يفارقهم وال يفارقونه) (.)1
لننظر ماذا تعلم علي (عليه السالم) من رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) عندما كان
علي (عليه السالم) التابع ورسول هللا (صلى هللا عليه وآله) هو املتبوع ،وفي هذه الحلقة
التعليمية درس عظيم لإلنسانية كي ال تتخطى حدود تكليفها فتقع في املحظور ،وتتيه في
حيرة الضاللة ،قال علي (عليه السالم)( :ما نزلت على رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) آية
من القرآن إال أقرأنيها وأمالها علي وكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها ،وناسخها
ومنسوخها ،ومحكمها ومتشابهها) ،علمه القراءة وهذا يعني أن القراءة وتعليمها ليس
ً
تكليفا للتابعين بل هو تكليف املتبوعين املعينين من هللا سبحانه ،وأمالها عليه فتكليف
التابع أن يسمع ويكتب ،وكذلك علمه تأويلها وتفسيرها ،ليكون هذا التأويل والتفسير بينة
من هللا سبحانه ،وليس تصورات يتحصلها صاحبها من تأمله في األلفاظ وما يدرك من
معانيها املعروفة لديه ،وبما أن ميدان البحث هو القراءة؛ فهذا الخبر كشف بوضوح أن
ً
القراءة علم يتلقاه الخليفة الالحق من السابق تعليما ،ومن ثم فهو مكلف بتعليم القراءة
إلى أهل زمانه ،وهكذا عمل كل خليفة وتكليفه ،وال وجود لعامة الناس في هذه الساحة
أي تكليف سوى السمع والتعلم والطاعة.
وكذلك ورد عن طرق املسلمين أن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) قال( :أوصيكم
ً
ً
بتقوى هللا والسمع والطاعة ،وإن عبد حبش ي ،فإنه من يعش منكم يرى اختالفا كثيرا،
وإياكم ومحدثات األمور فإنها ضاللة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء
 .1كمال الدين وتمام النعمة؛ الشيخ الصدوق/270/1 :ح.37
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الراشدين املهديين ،عضوا عليها بالنواجذ) ( ،)1هذه وصية أخرى فيها لغة األمر واإللزام
واضحة ال ريب فيها ،ومن املعلوم الثابت أن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ال يأمر األمة
بأمر متشابه ،ألن التشابه يجعل من املتعذر على األمة تطبيقه من دون االختالف
ً ً
والتفاوت فيه ،ولكن إذا كان األمر محكما بينا فمن ال يلتزم فيه فهو قد تحمل ما كسبت
يداه ،ومحاسب ألن األمر الصادر هو أمر محكم وبين.
ولو تدبرنا هذا الحديث الشريف وجدناه ينطبق وحديث الثقلين؛ القرآن والعترة ،ومن
املعلوم أن من وصفهم النبي (صلى هللا عليه وآله) بـ (الخلفاء املهديين الراشدين) هم
عترته الذين أمر األمة بالتمسك بهم لتنجوا من الوقوع في الضاللة ،ذلك ألن خلفاء النبي
(صلى هللا عليه وآله) البد أن يكونوا معصومين كالنبي (صلى هللا عليه وآله) ،ولذلك أمر
الناس بالتمسك بسنته وسنتهم ألن سنتهم من سنته ،وهي سنة معصومة ،ولو افترضنا
إمكان عدم عصمتها لكان ذلك يعني أن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أمر الناس
بالتمسك بخلفاء يمكن أن يخرجوا األمة من هدى ويدخلونهم في ضالل ،وهذا محال
َ َ َ َ
ْ
َ ً
قطعا ألنه خالف ما صرح به النص القرآني القائل ﴿ َو َج َعل َن ُاه ْم أ ِّئ َّمة َي ْه ُدون ِّبأ ْم ِّرنا َوأ ْو َح ْي َنا
الز َكاة َو َك ُانوا َل َنا َعابد َ
الص َالة َوإ َيتاء َّ
ات َوإ َق َام َّ
َْ ْ ْ َ ْ َ َْ
ين﴾( ،)2وهنا الجعل هو
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّإلي ِّهم ِّفعل الخير ِّ ِّ
نفسه الجعل الوارد في تنصيب آدم (عليه السالم) خليفة هلل سبحانه على األرض ،وآدم
ً
(عليه السالم) املجعول خليفة كان معصوما ،وكذلك أولئك األئمة املجعولون هم
ً
ً
ً
معصومون لكي يكونوا هداة للناس دائما وأبدا وال يتسرب االحتمال مطلقا إلى ساحتهم
بإمكان إضاللهم للناس ،ألن هذا اإلمكان يسقط حجيتهم ،ويسقط األمر بطاعتهم ،فاهلل
سبحانه ورسوله(صلى هللا عليه وآله) ال يأمر الناس باتباع من يضلهم وال يهديهم إليه.
َ
ُ
ُ َ
قال تعالىَ ﴿ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
يع ْوا الل َه َو َأط ُ
ين َآم ُن ْوا َأط ُ
يع ْوا َّ
الر ُسو َل َوأ ْو ِّلي األ ْم ِّر ِّمنك ْم ف ِّإن
ِّ
ِّ
ِّ
الر ُسول إن ُك ُنت ْم ُت ْؤم ُنو َن بالله َو ْال َي ْوم اآلخر َذل َك َخي ٌرْ
َ
َت َن َاز ْع ُت ْم ِّفي َش ْي ٍء َف ُر ُّد ُوه إلى الل ِّه و َّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ
ً
َْ ً
َوأ ْح َس ُن تأ ِّويال﴾( ،)3فاآلية صريحة ببيان منهج الطاعة وصياغته بصيغة األمر ،تماما كما
ً
هو حديث رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) املذكور سابقا ،فاألمر بطاعة هللا سبحانه وهو
أصل يتفرع عليه طاعة الرسول (صلى هللا عليه وآله) وأولي األمر ،ولكن ما يثير السؤال في
 .1الجامع الكبير للترمذي/408/4 :ح ،2676وينظر سنن ابن ماجة/72–71/1 :ح.42
 .2األنبياء.73 :
 .3النساء.59 :
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اآلية الكريمة أنها جعلت الحكم في حال التنازع بيد هللا سبحانه والرسول ،وليس هناك
ذكر ألولي األمر املأمور بطاعتهم ،هل يا ترى في التنازع يدخل أولي األمر ؟؟!!
عند النظر فيما ورد عن آل محمد (صلى هللا عليه وآله) في القراءة نجد أنهم يقرؤونها
كما ورد عن( :بريد العجلي ،قال :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن قول هللا عز ذكره:
َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ ْ
َّ َ ْ ُ َ ُ ُّ ْ َ َ
اس أن ت ْحك ُموا ِّبال َع ْد ِّل
﴿ ِّإن الله َيأ ُم ُرك ْم أن تؤدوا األ َمان ِّ
ات إلى أه ِّلها وِّإذا حكمتم بين الن ِّ
ً
ً
إ َّن الل َه نع َّما َيع ُظ ُكم به إ َّن الل َه َك َ
ان َس ِّميعا َب ِّصيرا﴾( ،)1فقال :إيانا عنى ،أن يؤدي األول
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ َ ْ ُ ُ ْ
َ َ َ َ
َ
ُ
َّ
ْ
َ
ْ
اس أن تحكموا
إلى اإلمام الذي بعده؛ الكتب والعلم والسالح ﴿وإذا حكمتم بين الن
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ِّ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ِّ َّ ُ َ َ ُ
ْ
ْ
ِّبال َع ْد ِّل﴾ الذي في أيديكم للناس﴿ :يا أيها ال ِّذين آمنوا أ ِّطيعوا الله وأ ِّطيعوا الرسول وأو ِّلي
َ
َ
ُ
األ ْم ِّر ِّمنك ْم﴾ إيانا عنى خاصة ،أمر جميع املؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا ﴿ف ِّإن خفتم
َ
ُ
ُ
تنازعا ِّفي أمر َف ُر ُّد ُوه إلى الل ِّه َوإلى َّ
الر ُسو ِّل َوأ ْو ِّلي األ ْم ِّر ِّمنك ْم﴾ كذا نزلت ،وكيف يأمرهم هللا
عز وجل بطاعة والة األمر ،ويرخص في منازعتهم ،إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل
َ
ُ
ُ
يع ْوا الل َه َو َأط ُ
لهمَ ﴿ :أط ُ
يع ْوا َّ
الر ُسو َل َوأ ْو ِّلي األ ْم ِّر ِّمنك ْم﴾) (.)2
ِّ
ِّ
إن مهمة البحث هي االستناد إلى اآليات والروايات التي بجمعها تكون حجة قاطعة
ً
ً
ودليال ناصعا الشك فيه وال ريب ،ذاك أن التعامل مع القرآن ليس هو التعامل مع سواه،
ً
إذا كان سواه يقبل الرأي والتصور والتنافس والتسابق فيه ،فالقرآن ال يقبل شيئا سوى
البينة والقول الفصل ألن بالقول الفصل تكون الوحدة ونبذ االختالف ،ومن دون فصل
آن َو َل ْو َك َ
ون ْال ُق ْر َ
الخطاب يكون االختالف والتنازع ،والحق سبحانه يقول ﴿ َأ َف َال َي َت َد َّب ُر َ
ان
َ
ْ
ْ َ ً َ ً
َ
ْ
ند غ ْي ِّر الل ِّه ل َو َج ُدوا ِّف ِّيه اخ ِّتالفا ك ِّثيرا﴾(.)3
ِّمن ِّع ِّ

 .1النساء.58 :
 .2البرهان. 254–253/5/2 :
 .3النساء.82 :

الفصل الثالث
الداللة البيانية يف قراءة أهل البيت (عليهم السالم)
وفيه أربعة مباحث هي:
املبحث األول :الداللة االعتباطية
املبحث الثاني :عرض ملفهوم املنهج اللفظي في الداللة ما له وما عليه.
املبحث الثالث :الكشف عن أن الداللة التي بينها القرآن وقراءة أهل البيت
(عليهم السالم) له هي الداللة البيانية.
املبحث الرابع :موقف هذه الدالالت من املتشابه

توطئة:
الشك في أن تعلق القراءة القرآنية بالداللة هو تعلق الوسيلة بالغاية ،فالقراءة وسيلة
لبلوغ الغاية وهي الداللة ،والوصول إلى الغاية يحقق الهدف والثمرة من الداللة وهي
حصول املعرفة ،وملا كان القرآن كتاب هداية للتي هي أقوم كما بين ذلك الحق سبحانه
َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ
َّ
َّ َ َ ْ ُ َ
ات أ َّن
بقولهِّ ﴿ :إن هذا الق ْرآن ِّي ْه ِّدي ِّلل ِّتي ِّهي أقوم ويب ِّشر املؤ ِّم ِّنين ال ِّذين يعملون الص ِّالح ِّ
َ َ ً َ ً
ل ُه ْم أ ْجرا ك ِّبيرا﴾( ،)1وليس هناك أقوم من املعرفة الحق ،بها تتحقق الغاية من الخلق،
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ َّ
نس ِّإال ِّل َي ْع ُب ُدو ِّن﴾( ،)2والعبادة هي ثمرة املعرفة وهدفها،
اإل
قال تعالى﴿ :وما خلقت ال ِّجن و ِّ
فال قيمة لعبادة بال معرفة حقيقية ألنها ستكون عبادة فارغة من املحتوى ،وال تصل
ُ
بصاحبها إلى الغاية التي من أجلها خلق.
لقد شغل موضوع الداللة فكر الباحثين في حقل القراءات ،غير أن ما يغلب عليهم
اهتمامهم في داللة األلفاظ على املعاني ،فكان شغلهم الشاغل في األلفاظ وما يلحظ
عليها ،وجاءت نظراتهم للقراءة ما بين الجانب الصوتي من؛ مد وقصر وإمالة ووقف ...
الخ ،والجانب النحوي بالنظر إلى الضبط في أواخر الكلمات ،والجانب الصرفي الناظر إلى
بنية اللفظ ،ولتلك الجوانب الثالثة تعلق بداللة اللفظ على املعنى املتصور ،وقد ألفت
كتب في هذا السبيل منها على سبيل املثال ال الحصر؛ كتاب الكشف عن وجوه القراءات
السبع وعللها وحججها ملكي بن أبي طالب (ت437هـ)؛ تناول فيه – بحسب ما ذكر – علل
األصول كاالستعاذة والبسملة ،ومن ثم ذكر كل حرف ،ومن قرأ به ،وعلته ،وحجة كل
فريق ،وأدلى بدلوه في ترجيحه لحرف من تلك الحروف مع ذكر علة اختياره له ( ،)3وكتاب
البرهان في علوم القرآن للزركش ي(ت794هـ) ،حيث ذكر في النوع الثالث والعشرين؛ معرفة
توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ ،وفي مقدمة هذا النوع ذكر بعض
الكتب التي انفردت في دراسته وبحثه (.)4

 .1اإلسراء.9 :
 .2الذاريات.56 :
 .3ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع. 5/1 :
 .4ينظر البرهان للزركش ي.242/1 :
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قال أبو جعفر النحاس (ت338هـ) عندما حكى اختالفهم في ترجيح (فك رقبة) ( )1بين
املصدرية أو الفعلية( :الديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة ،وال يجوز أن
تكون مأخوذة إال عن النبي (ص) ) ( ،)2ولعل من النافع الذكر أن مصطلح الجماعة الذي
ورد ذكره ُيقصد به اجتماع القراء ،أي اتفاقهم على القراءة بوجوه متعددة ،على الرغم
من اختالفها!! من دون أن يكون هناك إلتفات إلى أن مصطلح الجماعة ينبغي أن يطلق
على ش يء واحد ُيجتمع عليه ،وال يكون اجتماع على متعدد ،فلو كانت القراءة واحدة
ً
وواردة عن معصوم يكون الطعن محظورا ،ألنه فعل من يريد شق عصا الجماعة ،ولكن
ً
القبول بما ورد متعددا على أنه هو الدين ُويحظر الطعن عليه ففيه نظر .إن االختالف
الذي حكاه النحاس ناظر إلى بنية الكلمة ،أي هو يتعلق بالجانب الصرفي .وكذلك ذكر
الزركش ي مسألة االختالف في الوقف بين القرآن وغيره ،فالوقف على ما آخره هاء في غير
القرآن عند وصل الكالم تحذف الهاء ،بينما الحال مع القرآن إن أنت وصلت وجب عليك
الحذف ومخالفة خط املصحف ،وإذا وقفت اثبت الهاء ،فيقول( :فالواجب أن يوقف
عليه بالهاء؛ ألنه مكتوب في املصحف بالهاء ،وال يوصل ،ألنه يلزم في حكم العربية إسقاط
الهاء في الوصل؛ فإن أثبتها خالف العربية ،وإن حذفها خالف مراد املصحف ،ووافق كالم
()3
وبين
العرب ،وإذا هو وقف عليه خرج من الخالفين ،واتبع املصحف وكالم العربِّ ، )...
أن هذا االختالف الشكلي ال يؤثر في الداللة املنتجة للمعرفة الحق.
ولعل مراعاة ما أنتج من قواعد في الوقف واإلمالة واملد والقصر وغيرها من الجوانب
ً
الصوتية ،ومثلها مراعاة ما أنتج من قواعد نحوية استنادا إلى أساس االطراد كما ورد
ذلك عن بعض النحاة( :عليك بباب من النحو يطرد وينقاس) ( ،)4ومثل تلك النظرة في
ً
الجانب الصرفي حتى يكون عاصما من الوقوع في الخطأ ،وبالوقت نفسه يتبين أن
االستناد إلى تلك القواعد يخالف املسنون ،وموافقة املسنون تصطدم بالقواعد ،ولذا يتم
اللجوء إلى سلوك سبيل بين األمرين؛ التزام القواعد وموافقة املسنون ولو على حساب
َّ
ً
َّ
َ ُ ْ
الداللة ،كما مر ذكره سابقا في مسألة الوقف ،قال تعالى﴿ :ل ِّك َّنا ُه َو الل ُه َرِّبي َوال أش ِّر ُك

 .1البلد.13 :
 .2اعراب القرآن للنحاس ،231/5:وينظر البرهان للزركش ي.242/1 :
 .3البرهان في علوم القرآن.344/1:
 .4ينظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي.32 :
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َ ً
ِّب َرِّبي أ َحدا﴾( ،)1فهذه اآلية فيها مشكل ،فالوصل بحسب قواعد العربية يوجب حذف
(األلف) ،والوقف يثبت األلف ولكنه يخالف املسنون في القراءة ألنه يفصل الكالم
املتصل (.)2
لذا ُيلحظ عند دراسة ما كتب عن الداللة عند بعض الدارسين العرب تعويلهم على
املتكلم وقدرته في املعرفة بما يقول وملن يقول ،والحال الذي يقول فيه ،ومن ثم فما ينقله
من ألفاظ للمتلقي ينبغي أن يكون في دائرة معرفته ،ألنه هو القطب في الداللة ،قال
الجاحظ( :ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاني ويوازن بينها وبين أقدار املستمعين ،وبين
أقدار الحاالت فيجعل لكل طبقة من ذلك مقاما حتى يقسم أقدار الكالم على أقدار
املعاني ،ويقسم أقدار املقامات ،وأقدار املستمعين على أقدار تلك الحاالت) ( )3وهنا علينا
ً
ً
أن نقف لنتدبر منظومة الداللة فيها؛ متكلم ينبغي أن يكون عارفا بأقدار املعاني هذا أوال،
ً
ً
وثانيا :عند املتكلم القدرة للموازنة بين أقدار املعاني املنقولة وبين أقدار املستمعين ،ثالثا:
هناك أيضا أقدار حاالت ألولئك املستمعين ينبغي مراعاتها ،واملدار واملحور هو املتكلم ،أي
الناطق الناقل للرسالة ،فالتعويل عليه وعلى معرفته بأقدار املعاني التي ينقلها ،ومعرفته
بأقدار سامعيه وحاالتهم ،ملاذا ؟ ألن األلفاظ التي ستطرق أذن السامع هي مثير نفس ي
مللكة التصور ،وما ينتجه هذا املثير من تصورات عن النص لعل الكثير منها مستند إلى ما
ٌ
تعارف عليه من معاني تلك األلفاظ التي سمعها ،وربما يمر في سمعه الفاظ ال يعرف لها
معنى ألنها ليست مما اعتاد على سماعه ومعرفة معناه املعجمي أو االجتماعي ،فيهرع
للبحث عن معنى ذلك اللفظ ليجد ما يكمل به منظومة التصورات عما سمع من نص،
وقد يجد ،وقد ال يجد غير معان ال تنسجم والسياق الذي وردت فيه تلك املفردة ،وهنا
تبدأ معاناة البحث عن داللة تفك شفرة هذه املفردة التي من دون معرفة داللتها يبقى
ً
ً
السياق غائما ضبابيا ،فمن الذي بإمكانه إزالة تلك الضبابية وبيان املعنى املراد من تلك
املفردة ؟؟
إن هذه املنظومة التصورية التي تكونت في ذهن املتلقي هي في واقعها مجال البحث
الداللي ،وليس النص هو مجال البحث الداللي ،وكذلك ليست التصورات املنطقية التي
 .1الكهف.38 :
 .2ينظر البرهان للزركش ي.345/1 :
 .3البيان والتبيين للجاحظ.139–138/1 :
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بنت منظومة داللية تصورية في غير مجالها الداللي ،فينبغي أن ننتبه على أن ساحة
البحث الداللي هي في الصورة املتكونة في ذهن السامع عن النص الذي تلقاه ،وهذا النص
ً
ً
يبدأ من الصوت صعودا إلى اللفظ والتركيب والعبارة وصوال إلى النص الحامل لرسالة ما،
فالنص بالنسبة للبحث الداللي هو مادته الصامتة ،وما ينتج في ذهن املتلقي هو ثمرة تلك
املادة ،واملادة بنفسها ال قدرة لها على الحركة والتفاعل وإنتاج ثمرة ترتسم في ذهن املتلقي
فالبد لتلك املادة من باعث للحياة والحركة فيها والباعث هنا هو لسان الناطق العالم
الذي وظيفته البيان والتعريف ،وليس اللسان املستعمل املتلقي ،فعموم الناس هم
ً
متلقون للبيان ،ولكن معلم البيان البد أن يكون معينا من صانع البيان وهو هللا سبحانه
ان * َع َّل َم ُه ْال َب َي َ
نس َ
الر ْح َم ُن * َع َّل َم ْال ُق ْر َ
آن * َخ َل َق ْاإل َ
وتعالى ،قال تعالىَّ ﴿ :
ان﴾( ،)1ومعلوم أن
ِّ
ً
ً
آلة البيان هي اللسان ،وهذا يعني أن هناك لسانا معينا من هللا سبحانه للتبليغ بكلماته،
ً
وليس األمر مشاعا بين الناس املكلفين بالتلقي.
ولذا هذه املنظومة التصورية املتكونة في ذهن السامع؛ منظومة ذاتية عشوائية،
بمعنى أن هذه الصورة التي ارتسمت وكان السبب في تشكيلها في ذهن املتلقي هو النص؛
ً
ً
مسموعا أو مقروءا ،بغض النظر عن اللسان الذي نطق به وألقاه ،مثال على ذلك ما
ذكره الشريف الرض ي (ت404هـ) من فهمه للحديث الشريف( :إياكم واملغمضات من
الذنوب) ( ،)2ويقول( :واملراد باملغمضات ها هنا – على ما فسره الثقات من العلماء –
ً
الذنوب العظام يركبها الرجل وهو يعرفها ،فكأنه يغمض عينيه تعاشيا عنها وهو يبصرها،
ً
ويتناكرها اعتمادا وهو يعرفها ... ،وربما روي هذا الخبر بفتح امليم من املغمضات فيكون
املراد به على هذا الوجه ضد املراد به على الوجه األول ،ألن املغمضات بالكسر كما قلنا:
الذنوب العظام ،واملغمضات بالفتح :الذنوب الصغار ،وإنما سميت مغمضات ألن تدق
عاص بفعلها) ( ،)3فالعشوائية
وتخفى ،فيركبها اإلنسان بضرب من الشبهة وال يعلم أنه
ٍ
تكمن في التكهنات بمراد املتكلم من املتلقي ،وسبب هذه العشوائية ناتج عن تصور
ً
املتلقي للنص بأنه ساحة إلعمال الفهم ،وليس ميدانا لترويض الفهم على مراد املتكلم
ُ
عرف باملعلم.
ليتمكن املتلقي من ترجمة ذلك الكالم إلى عمل ي ِّ

 .1الرحمن.4–1 :
 .2ينظر النهاية في غريب الحديث البن األثير/679 :مادة :غمض.
 .3املجازات النبوية/285–284 :ح.237
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ً
واستنادا إلى ذلك فقد تكون الصورة هي غيرها في ذهن آخر ؛ وهذا ما فتح باب ما
اصطلح عليه بتعدد القراءات – أي االستنطاقات – للنص الواحد؛ أي تعدد الفهم
نتيجة تغييب الناطق ،وهذا التعدد ناتج من غياب الرؤية الواضحة للمنظومة الداللية،
ً
حيث جعلت الداللة وكأنها ساحة ذاتية يشكلها املتلقي استنادا إلى رأيه وتصوراته،
ونسينا أو تناسينا أن هذا األمر سيدخلنا في فوض ى داللية ال تنتج معرفة تأخذ بأيدينا إلى
التقدم إلى أمام لنغادر املربع الداللي األول وهو مربع البناء التصوري ،فالتصور هو مرحلة
ً
ً
بدوية في طريق املعرفة تتلوه مراحل أكثر تطورا وتقدما ،ومن دون بلوغ تلك املراحل
ً
سوف ال نظفر بش يء اسمه معرفة قطعا ،وهذا الحال ما نمر به اليوم ،حيث نجد غزارة
وكثرة في االستنطاقات لنص واحد ،من دون أن يكون لهذه االستنطاقات مسار ُيستشعر
فيه التقدم أو التطور ،أو أن تلك االستنطاقات منتظمة بصورة تصاعدية بحيث كل
استنطاق سابق ينمي وعينا الداللي ،وينقلنا إلى مستوى ثان يتكفل في بيانه وتوضيحه
االستنطاق الثاني املستند إلى القراءة األولى بحيث تكون املنظومة الداللية منظومة
تصاعدية تطورية ،وليست منظومة عشوائية فيها غزارة في اإلنتاج ،يقابله سوء في البناء
واالرتقاء.
ً
من ينظر إلى الداللة استنادا إلى فهم املتلقي فهو يجعل من النص ساحة لتباري
التصورات وجعل من الداللة منظومة تجريدية تدخل النصوص في ساحتها لتخرج منها
ً
عبارة عن شرائح مصنفة استنادا إلى رؤية قبلية سابقة على النص ،فيكون النص في هذا
ً
َّ ً
ً
ً
موجها ،وبذلك
املنظور الداللي محكوما ال حاكما ،وموجها – بتشديد الجيم وفتحها – ال ِّ
يتحول النص من ناقل إلى املعرفة وحامل لرسالتها ،إلى جثة تشريحية الغاية من دخولها
َّ
ً
استنادا إلى تصور من َّ
شرحها وقطعها فهو
هو تقطيعها وتصنيفها ،ومن ثم إعادة إنتاجها
ً
ً
من يعيد تركيب أوصالها ليخرج النص من ذهن املستقبل نصا آخر تماما غير ذلك الذي
دخل وكانت غايته إيصال رسالة معرفية للمتلقي ،ليتحول املتلقي من مستقبل للمعرفة
إلى منتج لها وهنا بيت القصيد – كما يقال – حيث يثار أمام البحث سؤال مهم هو  :هل
اإلنسان متلق للمعرفة أو هو منتج لها ؟!
إن اإلجابة على هذا السؤال سوف تحل لنا إشكالية تعدد النظر إلى الداللة وستجعل
ً
ً
ً
َّ ً
النظر مركزا باتجاه واحد يمكنه أن يشكل خطا تصاعديا وتطوريا في مفهوم الداللة ،إن
القول بمشاركة املتلقي في صنع املعرفة يستلزم أن تلك املعرفة التي تلقاها؛ إما معرفة

 154ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ــــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

ناقصة أو مادة معرفة غير واضحة املعالم ،وفي كال الحالين ال يمكن أن يسمى ما تلقاه
ُ
معرفة ألنها ببساطة لم ت ِّعين املتلقي إلى االنتقال في الفهم من مرحلة سابقة إلى مرحلة
الحقة ،بل جعلته ينشغل بالبحث عما يكملها – إن كانت ناقصة – أو إلى تشكيلها
وتأليفها – إن كانت مادة حسب – وفي كال الحالين بقي املتلقي يراوح في مكانه ،وال معنى
ً
ً
ً
ً
من تسميته متلقيا ،بل ينبغي أن يصار إلى تسميته بانيا للمعرفة ومنتجا لها وليس متلقيا.
وهذا يعني أن اإلنسان هو املصدر الذي تنبعث منه املعرفة وتتشكل فيه النصوص،
وليس هو من يتلقى املعرفة وتعمل النصوص على نقله من مرحلة معرفية سابقة إلى
ً
مرحلة الحقة ،ومن ثم ال يكون النص قادرا على زيادة علم املتلقي بقدر ما يكون املتلقي
هو صاحب الهيمنة على النص وهو من يزوده بالعلم وليس العكس!! وهذا الذي تقدم –
ً
قطعا – سيكون خالف واقع املعرفة ،بل خالف وجودها ،وخالف علة الخلق ،فاهلل
سبحانه خلق الخلق ليعرفوه ،وليس لينتجوا معرفة ،فإنتاجهم للمعرفة سيكون ملن؟؟ إذا
ً
كان ممكنا !!
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ َّ
نس ِّإال ِّل َي ْع ُب ُدو ِّن﴾( ،)1فغاية الخلق العبادة ،والعبادة
اإل
قال تعالى﴿ :وما خلقت ال ِّجن و ِّ
ال تتحقق إال باملعرفة ،ولذلك كان االمتحان األول للمالئكة في خالفة آدم (عليه السالم)
َ َ َّ َ َ َ َ
األ ْس َماء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َ
ض ُه ْم َع َلى ْاملَ َال ِّئ َك ِّة َف َق َ
ال
موضح لهذا األمر ،قال تعالى﴿ :وعلم آدم
َ ()2
َأنب ُئوني ب َأ ْس َماء َه ُؤالء إن ُك ُنت ْم َ
ص ِّاد ِّقين﴾  ،والنص صريح بأن العلم واملعرفة هما نتاج
ِّ
ِّ ِّ ِّ
إلهي ليس للخلق قباله غير التلقي للعمل به على وفق القوانين التي وضعها سبحانه لبلوغ
ً
ً
الغاية من املعرفة وهي أن يكون املخلوق عابدا هلل سبحانه ،مصطبغا بأسمائه وصفاته،
ً
فمثال رحمة هللا سبحانه ما كانت لتعرف لوال تجليها بمحمد (صلى هللا عليه وآله)
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
ً
اك ِّإال َر ْح َمة
واصطباغه بها فجاءت شهادة هللا سبحانه له متمثلة بقوله تعالى﴿ :وما أرسلن
ْ َ
ِّلل َع ِّامل َين﴾( ،)3وهذا البيان القرآني يعكس بوضوح أن من أراد أن يتعرف على الرحمة
اإللهية فلينظر إلى محمد (صلى هللا عليه وآله) عبد هللا ورسوله ،ففيه كان تجلي تلك
الصفة اإللهية العظيمة ،التي لوالها لفتح باب العذاب واملثالت على الخلق وما زكى منهم
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أحد ،ومثل صفة الرحمة صفة الكالم ،فالبد أن يكون عباد مصطفون حاملين لصفة
ً
الكالم االلهي وترجمتها عمليا ،وهذا األمر ال يتأتى لغير أولئك العباد املصطفين.
يبين هذه الحقيقة ابن الجزري فيقول( :وملا تكفل تعالى بحفظه خص به من شاء من
بريته وأورثه من اصطفاه من خليقته ،قال تعالى" :ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من
عبادنا" ،وقال صلى هللا عليه وسلم :إن هلل أهلين من الناس ،قيل :من هم يا رسول هللا؟
قال :أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته ،رواه ابن ماجه وأحمد والدارمي وغيرهم من
حديث أنس بإسناد رجاله ثقات) ( ،)1وأهل القرآن هم أهل الذكر الذين قال هللا سبحانه
َْ ْ َ ْ َُ ْ َ
ُ
ْ
َ
َ َ َّ َ ً ُّ
ََ َ َ َْ
اسألوا أ ْه َل ال ِّذك ِّر ِّإن ك ُنت ْم ال
وحي ِّإلي ِّهم ف
فيهم ﴿وما أ ْرسلنا ِّمن ق ْب ِّلك ِّإال ِّرجاال ن ِّ
َ َ َ
ت ْعل ُمون﴾( ،)2ورد عن اإلمام الباقر (عليه السالم) أنه قال( :نحن أهل الذكر) ( ،)3وورد
ً
عن الحرث قال( :سألت عليا عن هذه اآلية﴿ :فاسألوا أهل الذكر﴾ ،قال :وهللا إنا لنحن
أهل الذكر.)4( )...،
خالصة القول أن البحث الداللي تنازعته نظرتان؛ األولى هي التي شاعت فيه حيث
جعلت العالقة بين الدال ومدلوله عالقة عشوائية ال رابط منطقي فيها ،ولكن هذه
ً
ً
العالقة العشوائية أنتجت نظاما لغويا ال يمكن إغفاله ،وهذا التقرير دفع بعض الباحثين
وهو عالم سبيط النيلي إلى استنكار أن تكون العشوائية منشئة لنظام ،فالنظام البد أن
ً
ً
ً
ً ً
يكون مقننا وهادفا وإال ال يمكن تسميته نظاما ،وهو في تشخيصه كان مصيبا جدا ،فال
يوجد عاقل يقتنع بأن النظام يمكن تأسيسه على أساس عشوائي ،ولكن دعاة العشوائية
ملا لم يجدوا مخرجا للعالقة بين الدال واملدلول قفزوا إلى األمام فوصفوا تلك العالقة
بالعشوائية ،ليتسنى لهم مغادرة هذا املفصل املشكل في البحث ،ولكنهم ال يمكنهم أن
ً
ً
ينكروا كون اللغة نظاما مقننا ،ومن هنا انطلق النيلي في بحثه حيث قرر أن العالقة بين
الدال واملدلول عالقة حقيقية كامنة في املفردة ،وجعل املفردة هي الدال وهي املدلول (.)5

 .1النشر في القراءات العشر.5/1 :
 .2النحل.43 :
 .3تفسير فرات الكوفي ،235/1 :وينظر مجمع البيان للطبرس ي.121/6 :
 .4شواهد التنزيل.334/1 :
 .5ينظر اللغة املوحدة.56 :
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وعند البحث في قراءة أهل البيت (عليهم السالم) تبين أن معادلة الداللة كان ينقصها
الحد الرابط بين الدال واملدلول ،وهذا الحد لألسف تم الغفلة عنه بصورة غريبة ،مع أن
ُ
الثابت لدى جميع الدارسين أن اللغة نظام تعليمي ،بمعنى أنها تتعلم ،وال يولد اإلنسان
ً
ً
ناطقا فصيحا ،بل هو متعلم للنطق والفصاحة ،وهذا يعني أن بين النص أو املفردة
(الدال) ،واملعنى املراد بلوغه (املدلول) هناك معلم مبلغ ،ولعل من األمثلة الواضحة هو
أن أول آية نزلت من القرآن هي (اقرأ) وفعل األمر هذا دال على التعليم الواجب ،فالقراءة
بحسب النص تعليم واجب ،واملتكلم باآلية هو صاحب النص سبحانه ،واملتلقي هنا هو
ْ
الرسول املبعوث للناس ،وهذا الرسول املبعوث مهمته التعليم ،قال تعالىَ ﴿ :رَّب َنا َو ْاب َعث
ْ ُ ً
اب َو ْالح ْك َم َة َو ُي َزكيه ْم إ َّن َك َأ َ
نت َ
وال م ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْيه ْم َآيا ِّت َك َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ْال ِّك َت َ
الع ِّزي ُز
ِّ
ِّف ِّيهم َرس ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ
الح ِّك ُ
يم﴾( ،)1والقراءة مفردة من مفردات التعليم ،وال يختلف املسلمون في أن املعلم األول
للقراءة هو رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ،ولكن االختالف وقع بعد رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله) ،ومنشأ االختالف هو :هل هناك من يقوم مقام رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) في التعليم منصب من هللا سبحانه ؟ توزع الناس حيال هذا األمر إلى طائفتين؛
واحدة تقول :ال يوجد ،بل كل من سمع من رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) يحق له أن
يعلم الناس ،والطائفة الثانية هي التي تقول :بل البد من وجود معلم منصب يقوم مقام
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) حتى إذا ما اختلف الناس نتيجة تفاوتهم في العلم
واملعرفة يكون الحكم الفيصل بينهم القائم مقام رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ،قال
ْ َ
ً
ُ َ
َ
تعالىَ ﴿ :ف َال َو َرب َك َال ُي ْؤم ُنو َن َح َّت َى ُي َحك ُم َ
وك ِّف َيما ش َج َر َب ْي َن ُه ْم ث َّم ال َي ِّج ُدوا ِّفي أ ُنف ِّس ِّه ْم َح َرجا
ِّ
ِّ
َّ َ َ ْ َ َ ِّ ُ َ ُ ْ َ
ً ()2
ْ
ِّمما قضيت ويس ِّلموا تس ِّليما﴾  ،فهذه اآلية ومثيالتها في سياق التعليم إما أن تكون
جارية في الناس ،ويتطلب جريانها مخاطب يقوم مقام املخاطب األول ،أو أنها ماتت بموت
املخاطب األول ؟؟!!

 .1البقرة.129 :
 .2النساء.65 :

املبحث األول :الداللة االعتباطية
ً
بدءا البد من اإلشارة إلى أن الداللة االعتباطية منشؤها هو ما اجتمع عليه الذاهبون
خلف النظرة القائلة بأن نشأة اللغة نشأة عرفية اصطالحية ،وأن ال عالقة حقيقية أو
معللة تربط بين الدال (اللفظ) ،واملدلول (املعنى أو الش يء املشخص املسمى) سوى ما
انعقد بينهما من اقتران عرفي وليس حقيقي أو منطقي ،وربما شغلت هذه املسألة –
عالقة الدال باملدلول – بال الكثيرين ممن عملوا في ميدان فلسفة اللغة والنظر في أصول
نشأتها؛ وكانت نتيجة العمل ظهور الكثير من النظريات في نشأة اللغة ،لعل أشهرها تلك
النظرية القائلة؛ إن اللغة عرفية اصطالحية ،وتطور بهم الحال إلى أن يلتفتوا إلى الوسيلة
ً
الرابطة بين الناطق والسامع وهي اللغة ،فوجدوا أن هناك إشكاال في فهم العالقة بين
الدال واملدلول ،فوضع لهذه العالقة تعريفات متعددة استقر بها الحال على تعريف
مفاده أن ال عالقة منطقية – أو معللة بسبب منطقي – بين الدال واملدلول بسبب كون
أن هذه الداللة عرفية اصطالحية ،وليست داللة حقيقية التزامية (.)1
ً
ً
ولعل من النافع استعراض جملة من التعريفات للداللة لغويا واصطالحيا؛ حيث
ً
يعرف بعض الدارسين الداللة لغويا بأنها( :الهداية والتوصيل إلى طريق أو ش يء هداية أو
ً
ً
ً ً
توصيال قويا ،أي موثوقا به) ( )2واصطالحا يعرفها الجرجاني بقوله( :الداللة هي كون
الش يء بحالة يلزم من العلم به العلم بش يء آخر ،والش يء األول هو الدال ،والثاني هو
املدلول ،وكيفية داللة اللفظ على املعنى باصطالح علماء األصول محصورة في عبارة
النص ،وإشارة النص ،واقتضاء النص) ( ،)3من هذه التعريفات ألولئك الدارسين تتبين
عدة مالحظات منها على سبيل املثال ال الحصر:
ً
ً
 -1املفهوم اللغوي ركز على الهداية والتوصيل ،وهذا يعني أن هناك حدا وسطا بين
الدال واملدلول تناط به حركة الهداية والتوصيل ،وإال فمن غير املمكن أن يكون الدال
(اللفظ مثال) هو الهادي املوصل بنفسه ،ويقع الناس بالتشتت ُّ
كل واحد منهم إمام
 .1ينظر علم الداللة؛ د .أحمد مختار عمر.12–11 :
 .2املوجز في علم الداللة مع تطبيقات قرآنية ولغوية؛ أ.د .محمد حسن جبل .5 :
 .3التعريفات للجرجاني.139 :
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نفسه ،وملا حصل التنازع في املعرفة ،بينما نجد املفهوم االصطالحي يتجاوز النظر إلى الحد
الوسطي املوصل للدال باملدلول ،وينظر إلى معادلة الداللة على أنها ثنائية األطراف= دال
 +مدلول ،ولعل حشر مفردة (دراسة) في التعريف يشير إشارة واضحة إلى أن قضية
الداللة تعد من القضايا الشائكة حيث جعلوا ساحتها هي الدراسة والبحث ،ولو التفتوا
إلى موضوعها لوجدوا حشرها في ساحة الدرس هو إزراء بها ،فالداللة موضوع داخل في
كل التعامالت اإلنسانية مجملها وتفصيلها ،وحتى ما يتعلق منها باأللفاظ واملعاني.
 -2املفهوم االصطالحي حصر العالقة الداللية بين ما هو خفي غير ظاهر وهو املعنى،
وبين ما هو ظاهر معلن وهو اللفظ ،بينما الواقع العملي للدراسة الداللية الذي يتبين من
خالل املعاجم أو التفاسير أو ما شابه ذلك يكشف عن أن العالقة كائنة بين لفظ ولفظ
آخر ،هذا اللفظ اآلخر يوحي بمعنى متعارف عليه عند الجماعة اللغوية فيكون هذا
ً
اللفظ الحامل للمعنى العرفي مدلوال للفظ الذي يراد معرفة معناه ،ولذا فالكثير من
العاملين في ميدان الداللة يدركون أنهم ال يحصلون على داللة تكشف عما يحمله اللفظ
إال بقدر توجههم إلى لفظ آخر حامل ملعنى متعارف عليه وهذا املعنى واللفظ الحامل له ال
يحقق الهدف من الداللة؛ ألن العملية ستكون عملية تعبير عن لفظ بلفظ آخر يحمل
معنى ُيظن أنه يساعد في اإلشارة إلى املعنى الخفي الذي يحمله اللفظ األول كما هو
ً
معروف في املعاجم اللغوية!! وهذا قطعا ال يحقق هدف الداللة ،فهدف الداللة هو أن
تتحقق معرفة املعاني الخفية من خالل ما ترشح من ألفاظ ظاهرة دالة عليها ،أي َّ
إن
األلفاظ تحتاج إلى ترجمة تدل على املعنى ،وليس ترجمة تدل على لفظ آخر يحمل معنى
يشير إشارة مظنونة لذلك املعنى املطلوب الداللة عليه.
()1
 -3بالنظر إلى تعريف الراغب األصفهاني للداللة يجده الباحث لم يتعد حدود
الفهم اللغوي ملفردة الداللة ،ويبدو أنه لم ينتبه على أن األلفاظ بنفسها ال توصل إلى
املعاني حتى تكون دالة عليها ،عالقة اللفظ باملعنى تكاد تشابه عالقة جسد اإلنسان
املادي ومتطلباته ،بروح اإلنسان غير املادية ومتطلباتها ،وكال املكونين هما من عاملين
مختلفين ،فالجسد من عالم املادة ،والروح من عالم امللكوت ،ولعل العالقة بين العاملين
ً
هي كون العالم املادي مترشحا من العالم امللكوتي ،وعالم امللكوت مهيمن عليه مدبر له،
ً
ً
ً
ولذا فاإلنسان إما أن ينزع نزوعا روحيا ملكوتيا فيجعل من البدن خادما ملتطلبات
ً
ً
ً
امللكوت ،أو ينزع نزوعا ماديا فيجعل من الروح خادما ملتطلبات العالم املادي ،ولذا
 .1ينظر املفردات في غريب القرآن.178 :
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ً
ً
ً
فالخالق سبحانه اصطفى لخلقه عبادا مصطفين ينزعون نزوعا روحيا ال يتذبذبون
ً
ليكونوا بذلك مثاال يحتذى للناس ،واللفظ واملعنى هو صورة من صور الحالة اإلنسانية،
ً
بل لعلها الصورة األعلى املعبرة عن حالة النزوع تلك ،ولذا فكما جعل للمرء إماما يربط
ً
بين روحه وجسده وهو القلب ،كذلك جعل للبشرية إماما يربط بين العاملين املادي
والروحي ،ويبين حقيقة العالقة بينهما ،ويكشف أن العالقة بينهما هي عالقة نزوع باتجاه
الروح ،وكذلك في مسألة اللفظ واملعنى يتبين من خالل لسان ذلك اإلمام الناطق أن
اللفظ إنما هو إجراء يتحرك باتجاه املعنى ،وكل رتبة يبلغها اللفظ في نزوعه التصاعدي،
تكون تلك الرتبة هي معنى برتبة ما .ولعل من النافع استذكار طرف من مناظرة هشام ابن
ْ
الحكم مع متكلم أهل البصرة عمرو بن عبيد إذ سأله عن عمل الجوارح حتى إذا وصل
إلى القلب قال هشام( :قلت :ألك قلب؟ قال :نعم .قال :قلت :فما تصنع به ؟ قال :أميز به
كل ما ورد على الجوارح .قال :قلت :أفليس في هذه الجوارح غنى عن القلب ؟ قال :ال،
قلت :وكيف ذاك وهي صحيحة سليمة؟ قال :يا بني إن الجوارح إذا شكت في ش يء شمته
أو رأته أو ذاقته ،ردته إلى القلب ،فتيقن بها اليقين ،أو أبطل الشك .قال :فقلت :فإنما
أقام هللا عز وجل القلب لشك الجوارح ؟ قال :نعم .قلت :البد من القلب وإال لم يستيقن
الجوارح؟ قال :نعم .قلت :يا ابا مروان؛ إن هللا تبارك وتعالى لم يترك جوارحكم حتى جعل
ً
لها إماما ،يصحح لها الصحيح ،وينفي عنها ما شكت فيه ،ويترك هذا الخلق كله في حيرتهم
ً
ً
وشكهم واختالفهم ،ال يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم ،ويقيم لك إماما
لجوارحك ،ترد إليه حيرتك وشكك؟! قال :فسكت ولم يقل شيئا !.)1( )...
ً
ً
 -4أما تعريف الجرجاني فهو ينظر إلى العالقة نظرا تجريديا ،ويجعل من العالقة كأنها
عالقة رياضية ،ومبعث هذا األمر كون الجرجاني ينظر نظرة أصولية للعالقة بين اللفظ
واملعنى ،بمعنى أنه يرى أن املعاني خادمة للفظ حسب.
ً
ً
لذا وجد البحث أن هناك سبيال آخر يكشف من خالله نظرة للداللة تضيف بعدا آخر
ربما لم يلتفت إليه الذين سلكوا السبيلين اآلخرينْ ،إذ َّ
إن البحث الداللي العربي قدم
نظرتين للداللة ،األولى تستند إلى التصور القبلي الذي عرضته التعاريف السابقة الذكر
للداللة؛ أي تستند إلى منظومة تصورات فرضها الفكر الفلسفي واملنطقي واألصولي
ً
استنادا إلى مرجعية ثقافية ونفسية واجتماعية حكمته وأثرت في إنتاجه ،وأعني هنا ما
 .1االحتجاج للطبرس ي ،112–111 /2 :أمالي الشيخ الصدوق.422–421 :
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تأثر به الدارسون العرب األوائل عندما نظروا إلى الداللة بعين املنطق األرسطي فاستعاروا
ً
مقوالته وتقسيماته وراحوا يطبقونها على النصوص ،فقصروا النصوص عليها قصرا،
ً
وصارت مهمة البحث الداللي استنادا إلى تقسيمات املنطق األرسطي أن يجعل مقابل كل
ً
ً
ً
اصطالح مثاال نصيا منضبطا فيه !! أو نظروا إليها بعين األصول وتقسيماتها وتصنيفاتها،
أو نظروا إليها بعين الفلسفة ومقوالتها ،وكل هذه النظرات تجتمع على منطلق واحد هو
كون العالقة بين الدال واملدلول عرفية اصطالحية حسب ،والنظرة األخرى أو املنهج اآلخر
ً
الذي يعد معاصرا هو املنهج الذي يبشر بالحل القصدي الذي ينقض منهج االعتباط
حيث يرى صاحب الحل القصدي أن األصل في االحتماالت املتعاقبة لألصوات أنها أفكار
ً
لحركة جوهرية ،فالفكرة عنده هي عين املفردة وليست شيئا آخر غيرها ،ولذلك فهو يرى
أن األصل في الكالم أنه عبارة عن ترابط بين األفكار عن طريق املفردات (.)1
ً
إن هناك تصورا يرى أن املدلول هو (املشخص) التي يطلق عليه اللفظ (الدال) ولذا ال
ً
يرى لتلك العالقة بينهما سببا يطمئن إليه سوى سبب العرفية ،وهنا موضع شبهة
فأصحاب هذا التصور لم يفرقوا بين كون (املشخص) املسمى باللفظ إنما هو هيكل من
هياكل املعنى ،أو عارضة ُيعرض عليها املعنى وبها يظهر أو هو هيكل للداللة ال الداللة
نفسها ،ولذلك الحكاية التي ذكرها الباحث عالم سبيط النيلي في مقدمة كتابه اللغة
ً
املوحدة التي تعرض حوارا وقع بين سقراط الفيلسوف وهيرميوجينز الذي أحرج سقراط
عندما قال أن معنى اسمه هو (إله املال) والشخص الذي يحمله ال يملك ما يسد به
حاجته من املال ،فأين املناسبة بين اللفظ والشخص الحامل ملعناه ؟! ( )2وهذا السؤال
حير الكثير ممن نظر في اللغة ودالالتها؛ فكيف ستكون اإلجابة على سؤال كهذا ؟ وتلك
ً
حالة نمر بها جميعا ،ولكن السؤال املهم هو  :هل عالقة االسم كائنة باملسمى ،أو العالقة
ً
كائنة بين االسم بوصفه لفظا ومفهومه (أي الفكرة املترشحة من معناه) ،أما املسمى فهو
شاخص من شواخص املفهوم ظهر فيه ،مع األخذ بنظر االعتبار أن هذا الظهور هو ما
ً
يناسب الزمان وأهله ،فقد يأتي زمان وأهله يكون الظهور فيه مختلفا وبشواخص أخرى
ً
مع أن اللفظ باق لم يتغير ،ولذا كان اللفظ معبرا عن ذلك األثر الذي يظهر أو قد ال
ً
ً
يظهر على شخص املسمى ،واستنادا إلى ذلك يكون النظر إلى الشخص بوصفه ركنا من

 .1ينظر اللغة املوحدة.53–52 :
 .2ينظر املصدر نفسه.8–7 :
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أركان الداللة على أنه (مدلول)؛ فيه مجانبة للصواب أوقعت الباحثين في دائرة الفعل
ورد الفعل ،فكان ما اتخذته الجهة التي التزمت (اعتباطية العالقة بين الدال واملدلول)
ً
مشروعا لبناء منظومة الداللة ،قابله رد فعل من الباحث عالم سبيط النيلي الذي نحا
بالالئمة على نهج االعتباط ووصفه بأنه (املسؤول عما حصل من تخريب عام وشامل
ألصول املنطق والفلسفة في اإلسالم وبعدما أجهز على الداللة املحددة في نص القرآن
ً
ً
فأصبح في نظر البعض كالما بليغا مثل أي كالم آخر ،وعجز املنظر املسلم عن تحديد
مصادر إعجاز هذا النص املقدس  ،)1( )...وشرع في بناء منهج آخر سماه (القصدية
اللغوية).
يعرض الباحث النيلي من خالل نصين من القرآن الكريم ملا وصفه بـ (عمل كهنة
ُ َ َْ
اليهود في التخريب اللغوي) فيقول( :العبارة األولى :قوله تعالىُ ﴿ :ي َح ِّرفون الك ِّل َم َعن
َْ ََ
َّ َ
ُ َ ُ َ َْ َ
اض ِّع ِّه﴾(.)41/5
اض ِّع ِّه﴾( .)46/4العبارة الثانية :قوله تعالى﴿ :يح ِّرفون الك ِّلم ِّمن بع ِّد مو ِّ
مو ِّ
ً
ً
فالعبارة األولى تعني تحويل اللفظ عن موضعه األصلي بالتقدير – تقديما أو تأخيرا مثلما
هو جار اليوم في النحو العربي والتفسير القرآني وشروح األدب .والعبارة الثانية تعني أن
التحريف يتم بعد املوضع – فاملوضع ال ُي َّ
غير وإنما يتم تحريف داللة اللفظ عن طريق
تعدد الدالالت باملرادفات واملجاز واالستعارة والكناية وأمثالها) (.)2
إن املتأمل في مفردة (تعني) وهو – أي النيلي – يتحدث عن العبارتين يراه ينسج نسج
االعتباط ،فهو يفرض معنى ربما ال يوافقه فيه آخرون فما طرحه هو رأي لم يعضده دليل
يحوله من ساحة الرأي إلى ساحة االستدالل كي يكتسب هذا املعنى الصورة القطعية
املبرهن عليها ،فاآلية األولى تقول َّ
إن التحريف يكون عن املوضع ،ومن املعلوم الذي ال
يتنازع فيه العقالء أن موضع الكلم هو اللسان وليس رتبة اللفظ ،بداللة ما تحدث عنه
القرآن أن موضع اإلنزال هو القلب ،واللسان هو املظهر ملا في القلب؛ فيكون بذلك اللسان
ُّ ُ ْ َ
ْ َ
َ
هو املوضع املظهر للكلم ،فقال تعالىَ ﴿ :وإ َّن ُه َل َتنز ُ
وح األ ِّم ُين *
يل َر ِّب ال َع ِّامل َين * ن َز َل ِّب ِّه الر
ِّ
ِّ
()3
َع َلى َق ْلب َك ل َت ُكو َن م َن ْاملُنذر َ
ُّ
ين * ِّب ِّل َس ٍان َع َرِّب ٍي م ِّب ٍين﴾  ،فباالستناد إلى البيان القرآني يتبين
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
أن التحريف عن املوضع يكون بجعل الناطق بالنص هو غير الناطق املكلف به ،واملرحلة
 .1ينظر اللغة املوحدة؛ عالم سبيط النيلي.8 :
 .2املصدر نفسه.10–9 :
 .3الشعراء.195–192 :
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الثانية التي تتحدث عنها العبارة القرآنية الثانية تكشف عن مرحلة ثانية من التحريف
التي تلي هذه املرحلة ،وهي؛ بتكلف بيان الكلم من بعد بيان مواضعه ،فيكون هناك تفسير
للناطق املكلف بالتالوة والتفسير ،ويقابله تفسير لناطق لم ُيكلف بالتالوة والتفسير ابتداء
بل هو مكلف باتباع تالوة وتفسير املكلف بذلك العمل ،ولذا فصرف الباحث النيلي ملسألة
ً
التحريف إلى ساحة الرتبة اللفظية ،أو داللة اللفظ ال يسنده الدليل القرآني ،وتعزيزا ملا
قدم البحث من استدالل على أن القرآن يبين موضع الكلم ويعينه؛ هو ما ذكره القرآن
الكريم من ذم لليهود عندما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا ،فقال تعالى:
ْ
َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ً
ُ ْ َّ
ابا من ُدون الله َو ْاملَس َ
يح ْاب َن َم ْرَي َم َو َما أ ِّم ُروا ِّإال ِّل َي ْع ُب ُدوا
ِّ ِّ
ِّ
﴿اتخذوا أحب َارهم ورهبان ُهم أ ْرب ِّ
ً َّ َ
َ ً
ْ ُ َ
َّ
َ
ِّإلها َو ِّاحدا ال ِّإل َه ِّإال ُه َو ُس ْب َحان ُه َع َّما ُيش ِّركون﴾( ،)1وورد عن اإلمام الصادق (عليه
السالم) في بيان هذه اآلية الكريمة ما نصه( :إن هللا تعالى يقولَّ ﴿ :ات َخ ُذوا َأ ْح َ
بار ُه ْم َو
ً
ُْ َ َ ً
َّ
بان ُه ْم أ ْربابا ِّم ْن ُدو ِّن الل ِّه﴾ فال وهللا ما صلوا لهم وال صاموا ولكنهم أحلوا لهم حراما
ره
ً
()2
وحرموا عليهم حالال ،فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم ال يشعرون)  ،وورد عن (الحسن
بن علي بن يقطين ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن
كان الناطق يؤدي عن هللا عز وجل فقد عبد هللا وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان
فقد عبد الشيطان) ( ،)3إذن يتبين من خالل االستدالل القرآني والروائي أن مواضع الكلم
ْ
هم األلسن املكلفون بتالوته وتعليمه للناس ،إذ ورد( :عن أبي والد قال :سألت أبا عبد هللا
(عليه السالم) عن قول هللا عز وجل" :الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك
يؤمنون به" ( )4قال :هم األئمة عليهم السالم) (.)5
الشك في أن موضوع الداللة َّ
مر بمخاضات تاريخية طويلة؛ عمر تلك املخاضات كان
ً
متزامنا مع وجود النصوص الدينية ،كون هذه النصوص حتى يكون لها أثر في واقع الناس
ً
كان البد من ترجمة مفرداتها إلى أثر في الواقع؛ أي عمل يكون عاكسا لتلك النصوص ،غير
ً
أن تلك النصوص جعلت الدارسين وجها لوجه مع معضل العالقة بين اللفظ (الدال)،
واملعنى املتبادر للذهن بعد سماع اللفظ ،ويسمى ذلك املعنى بـ (املدلول) ،فهناك من رأى
 .1التوبة.31 :
 .2تصحيح اعتقادات اإلمامية؛ للشيخ املفيد.73–72 :
 .3الكافي للشيخ الكليني(272/6 :باب الغناء) ،وينظر تصحيح اعتقادات اإلمامية.73 :
 .4البقرة.120 :
 .5أصول الكافي للشيخ الكليني/241/1 :ح.561
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أن تلك العالقة عالقة طبيعية كانت في نشأتها واضحة سهلة التفسير ،ثم تطورت
ً
ً
األلفاظ ولم يعد من اليسير أن نتبين الصلة ،أو نجد لها تعليال وتفسيرا ،ويمثل هذا
االتجاه أفالطون ،أما أرسطو فكان يرى أن العالقة بين اللفظ واملعنى ال تعدو أن تكون
عالقة اصطالحية عرفية تواضع عليها الناس ،وقبل اليونانين كان للهنود مشاركة الفتة في
ْ
هذا امليدان إذ تعددت آراؤهم فيه ،فمنهم من كان يرى أن العالقة بين اللفظ واملعنى
عالقة ضرورية شبيهة بالعالقة اللزومية بين النار والدخان ،ومنهم من رأى أن العالقة هي
عالقة حادثة ،ولكنه طبقا إلرادة إلهية (.)1
وعلى الرغم من اختالف اآلراء إال أن ما رجح في ساحة الدرس الداللي هو النظرة
االعتباطية التي تفترض أن العالقة بين الدال واملدلول هي عالقة عرفية بمعنى أن الدال
ً
اقترن بمدلول ما استنادا إلى مزاج اللسان الجمعي لجماعة لغوية ما ،وهذا ما يفسر
اختالف األلفاظ والدالالت بين الجماعات اللغوية نتيجة تغاير الزمان واملكان واإلنسان،
فداللة لفظ ما على معنى ما ،تكون بتعارف الناس على اقتران ذلك اللفظ بذاك املعنى،
ً
ويكون املعنى بعد التعارف عليه حاضرا كلما حضر ذلك اللفظ ،ولعل هذا التصور يحمل
ً
شيئا من الصحة والواقعية ،ولكنه من جهة أخرى يتغافل عن اللحظة األولى التي حدث
فيها االقتران بين الدال ومدلوله ،وكيفية حصول ذلك االقتران ،ونتيجة النعدام الرؤية
الواضحة للحظة االقتران وكيفيتها عمل دعاة االعتباط إلى عبور ذلك الخانق بالقول
ً
ْ
بعشوائية تلك اللحظة وجودا وكيفية ،إذ يرى دي سوسير أن العالقة بين األلفاظ
ً
ً
واملعاني على الرغم من أنها اعتباطية ،إال أن أمر اختيار الدال ليس متروكا للمتكلم كليا
فهو ال يستطيع أن يغير اإلشارة بعد استقرارها في املجتمع اللغوي ( .)2وهو هنا يركز نظره
ً
على سلطة املجتمع اللغوي في فرض اإلشارة استنادا إلى قبول املزاج الجمعي بها ،وال
سلطة للفرد في تغييرها.
إن تجاوز اللسان الناطق ،أو ربما إغفال اللحظة التاريخية لحدث النطق باللغة األولى
هو الذي تسبب في جعل اقتران الدال باملدلول معضلة تشعب القول فيها وتعددت اآلراء،
ولكن النصوص الدينية بينت بشكل واضح أن الناطق البشري األول كان آدم (عليه
السالم) ولذا فهو املعلم األول لكيفية اقتران الدال باملدلول باللغة البشرية ،غير أن
 .1ينظر علم الداللة؛ د .أحمد مختار عمر.19–18 :
 .2ينظر علم اللغة العام ،88–87 :وأضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة؛ د .نايف خرما.87 :
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الغموض يكتنف تلك اللحظة وكيفيتها ،فال أحد يستطيع أن يحدد هوية لسان آدم (عليه
السالم) وكيفية نطقه ومساحة الداللة التي علمها للمتلقين منه ،ولكن باملقابل هذه
اللحظة كشفت للباحث أن الداللة مقترنة بوجود إنسان عاقل ناطق هو خليفة هلل
سبحانه ،وهذا يدل على أن املرجع في معرفة ارتباط الدال باملدلول هو ذلك املعلم اإللهي
الناطق ،ولعل آدم (عليه السالم) كان املؤسس األول للداللة ،وهو الرابط األول بين الدال
واملدلول ،واملنش ئ األول ،ولكن مع تعاقب األجيال صار هناك ثروة لغوية هائلة ،وكم من
ً
العالقات الرابطة بين الدال واملدلول هائال ،ونتيجة النظر والتدبر – الذي هو من فطرة
ً
اإلنسان – تبين أن هذه الدالالت ليست أحداثا عشوائية ،وإن كانت اللحظة األولى في
فجيرت باسم العشوائية ،إال أن سيرها ونموها وتطورها يجري وفق
نشأتها مجهولة ِّ
منظومة قانونية تتساوق مع سير اإلنسان ونموه وتطوره.
غير أن دعاة االعتباط ماذا فعلوا ؟ توصلوا إلى حل مع أنفسهم؛ أنهم يغادرون منطقة
ً
النشأة ويجعلون أمرها موكوال لعشوائية الحدث األول ،ثم ينظرون لكثرة التجارب اللغوية
التي مر بها اإلنسان في تاريخ وجوده إذ استطاع أن يستخرج من ركام العشوائية منظومة
قانونية تنتظم فيها العالقة بين الدال واملدلول ،ولذا يرون في غلق باب البحث التاريخي في
النشأة وعقد املقارنات وفق تصورات ال يعضدها املنطق العلمي خير مخرج لهم فاستقر
رأيهم على االبتعاد عن النظر في نشأة اللغة من وجهة النظر التاريخية ،والتركيز على وصف
اللغة في فترة زمنية محددة لنصل من هذا الوصف إلى القواعد والقوانين التي تحكمها أو
على األقل يتم التوصل إلى معرفة البنية والتركيب الهيكلي لها ( ،)1ولعل ما دفع علماء
اللغة إلى سلوك هذا السبيل هو الركام الهائل من اآلراء التي تتحدث عن نشأة اللغة من
دون أن يكون لها سند علمي يسندها ،وحتى القول بعرفية اللغة هو للخالص من فوض ى
اآلراء في تلك املسألة ،وااللتفات إلى النظام اللغوي املوجود والكشف عن بنيته وهيكله
وآلية عمله ،والشك في أن هذا املوقف أفاد منه الدرس الداللي إفادة كبيرة حيث أنضج
هذا الدرس ودفعه إلى اإلمام خطوات كبيرة ،ولكن املشكلة التي بقيت بال عالج هي مسألة
العالقة بين الدال (اللفظ) ،واملدلول (املعنى أو املشخص الواقعي).
كان يمكن ملن نهج نهج االعتباط أو العرفية واالصطالح أن يلتفت إلى مبدأ هذه
العرفية ونشأتها ،ففي العربية بدأت بعملية االستقراء الناقص للعربية وتحديد قبائل
 .1ينظر منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ،د .علي زوين.10 :
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بعينها ألخذ اللغة منها ،والشك في أن هذا العمل على الرغم من أنه دل على عقلية
متقدمة عند العرب في أنهم التفتوا إلى هذا النوع من البحث واإلحصاء والدراسة ،ولكن
ً
باملقابل تجاهلوا أو غفلوا ركنا من أركان معرفة العالقة بين اللفظ واملعنى ،على الرغم من
اعترافهم بأن دافعهم للعمل هو الحفاظ على لغة القرآن ،ولم ينتبهوا على أن القرآن
والحفاظ عليه أمر لم يوكله هللا سبحانه لعامة الناس ،بل كلف به املصطفين منهم وهم
النبي (صلى هللا عليه وآله) وأوصياؤه ،فهؤالء هم املكلفون بالحفاظ على القرآن وليس
أحد سواهم ،وهؤالء هم املكلفون بتعليم تالوته للناس ،وهم املوصوفون بقوله
َُ َ
َ ُ َ
ْ
ْ َ
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ
اب َي ْتلون ُه َح َّق ِّتال َو ِّت ِّه أ ْول ِّئ َك ُيؤ ِّم ُنون ِّب ِّه َومن َيك ُف ْر ِّب ِّه فأ ْول ِّئ َك ُه ُم
تعالى﴿ال ِّذين آتيناهم ال ِّكت
ْ َ
اس ُرو َن﴾( ،)1وورد عن( :أبي عبد هللا (عليه السالم) في رسالة "وأما ما سألت من
الخ ِّ
القرآن فذلك أيضا من خطراتك املتفاوتة املختلفة ،ألن القرآن ليس على ما ذكرت ،وكل
ما سمعت فمعناه غير ما ذهبت إليه ،وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم،
ولقوم يتلونه حق تالوته ،وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه ،فأما غيرهم فما ُّ
أشد إشكاله
عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم ،ولذلك قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) :ليس ش يء
بأبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن ،وفي ذلك تحير الخالئق أجمعون إال من شاء
هللا ،وإنما أراد هللا بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه وأن يعبدوه وينتهوا في قوله
إلى طاعة القوام بكتابه والناطقين عن أمره وأن يستنطقوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم
ال عن أنفسهم ثم قال" :ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه
منهم" فأما غيرهم فليس يعلم ذلك أبدا وال يوجد ،وقد علمت أنه ال يستقيم أن يكون
الخلق كلهم والة األمر إذ ال يجدون من يأتمرون عليه ،وال من يبلغونه أمر هللا ونهيه،
فجعل هللا الوالة خواص ليقتدى بهم من لم يخصصهم بذلك فافهم ذلك إن شاء هللا،
وإياك وإياك وتالوة القرآن برأيك ،فإن الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما سواه
من األمور ،وال قادرين عليه وال على تأويله إال من حده وبابه الذي جعله هللا له فافهم إن
شاء هللا واطلب األمر من مكانه تجده إن شاء هللا) (.)2
إن هذا الخبر الوارد عن اإلمام الصادق (عليه السالم) يبين بوضوح أن القرآن ساحة
مغلقة على عامة الناس وعلى عامة العقول ،ومن يريد الدخول إلى ساحته فالبد أن

 .1البقرة.121 :
 .2املحاسن؛ أحمد بن محمد بن خالد البرقي/268 :ح.356
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يدخلها من األبواب التي جعلها هللا سبحانه لكتابه ،فالقرآن بمثابة بيت هللا سبحانه،
وهللا سبحانه نهى الناس أن تأتي البيوت من ظهورها ،وأمرهم أن يأتوها من أبوابها ،قال
س ْالب ُّر ب َأ ْن َت ْأ ُت ْو ْا ْال ُب ُي َ
تعالىَ ﴿ :ي ْس َأ ُل َون َك َعن األه َّلة ُق ْل ه َي َم َواق ُ
يت ِّل َّلناس َو ْال َحج َو َل ْي َ
وت ِّمن
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ُ ُ َ َ َ َّ ْ َّ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ ِّ ْ
َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ ()1
ورها ول ِّكن ال ِّبر م ِّن اتقى وأتوا البيوت ِّمن أبو ِّابها واتقوا الله لعلكم تف ِّلحون﴾  ،وورد
ظه ِّ
أن هذه اآلية نزلت في أمير املؤمنين (عليه السالم) ،لقول رسول هللا (صلى هللا عليه وآله):
أنا مدينة العلم وعلي بابها وال تدخلوا املدينة إال من بابها ( ،)2وذكر الحافظ الحسكاني
ً
مسندا إلى عمر أنه قال( :علي أعلم الناس بما أنزل هللا على محمد) ( ،)3وورد عن (محمد
بن إسماعيل بن جعفر ،عن أبيه إسماعيل ،عن أبيه جعفر ،عن أبيه محمد ،عن أبيه
علي ،عن أبيه الحسين ،عن أبيه علي ،قال :ما في القرآن آية إال وقد قرأتها على رسول
هللا(صلى هللا عليه وآله) وعلمني معناها) (.)4
ففي الخبر أعاله يبين اإلمام الصادق (عليه السالم) جملة من األمور املهمة التي
تختص بالقرآن ،منها على سبيل املثال ال الحصر:
ً
أوال( :إنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم  ،ولقوم يتلونه حق تالوته  ،وهم
الذين يؤمنون به ويعرفونه) وهؤالء القوم هم الذين اصطفاهم هللا سبحانه من الناس
ً
ً
لتعليم الناس بالكتاب ،وجعلهم أبوابا لكتابه ،وال يمكن لغيرهم أن يدعي علما بالكتاب
حتى لو بلغ من املعرفة باللغة وغيرها من فنون العلم ما بلغ ،ألن القرآن معمى عن عامة
الناس.
ً
ثانيا :قد علل اإلمام الصادق (عليه السالم) سبب تعميته بقوله( :إنما أراد هللا
بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه وأن يعبدوه وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام
بكتابه والناطقين عن أمره وأن يستنطقوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم ال عن أنفسهم
ثم قال" :ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" فأما
ً
غيرهم فليس يعلم ذلك أبدا وال يوجد) ،وهنا إشارة واضحة أن علم االستنباط علم

 .1البقرة. 189 :
 .2ينظر تفسير القمي.65 :
 .3شواهد التنزيل.30/1 :
 .4املصدر نفسه.32/1 :
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مخصوص باملكلفين بتعليم الكتاب ،وليس ألحد غيرهم مهما أوتي من العلم أن يستنبط
من الكتاب ،فنص الكتاب حصر االستنباط بهم دون غيرهم.
ً
ثالثا :يبين اإلمام الصادق (عليه السالم) سبب هذا التخصيص والحصر بأولئك دون
ً
غيرهم قائال( :وقد علمت أنه ال يستقيم أن يكون الخلق كلهم والة األمر إذ ال يجدون من
يأتمرون عليه  ،وال من يبلغونه أمر هللا ونهيه  ،فجعل هللا الوالة خواص ليقتدى بهم من
لم يخصصهم بذلك فافهم ذلك إن شاء هللا) ،وهذا استدالل عقلي تام أحكم معنى
االصطفاء وعلته ،ال سبيل لرده أو النقض عليه.
ً
رابعا :بعد أن بين (عليه السالم) للسائل سبب حصر أخذ القرآن عنهم (عليهم السالم)
ً
دون غيرهم من الناس ،شرع في بيان تفاصيل هذا األخذ ،فقال (عليه السالم) محذرا:
(وإياك وإياك وتالوة القرآن برأيك ،فإن الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما
سواه من األمور) فهنا التحذير واضح على مستوى التالوة أي قراءة القرآن ،ألن القراءة
هي أولى خطوات الدخول إلى منهج املعرفة السليم ،وعلل سبب الترك باألخذ عنهم
ً
ً
لتفاوتهم في االشتراك في علمه ،وهذا التفاوت – قطعا – سيكون سببا في اختالف التالوة
وتعددها كما وقع بالفعل فكانت هناك قراءات سبعة وعشرة وأكثر من ذلك.
ً
ً
خامسا :ثم جعل التحذير شامال لتأويله بسياق التحذير نفسه من تالوته بالرأي ،فقال
(عليه السالم)( :وال قادرين عليه وال على تأويله إال من حده وبابه الذي جعله هللا له
فافهم إن شاء هللا واطلب األمر من مكانه تجده إن شاء هللا ،).وهذا الخبر يكشف بوضوح
تام ملاذا قال الرسول(صلى هللا عليه وآله) لألمة( :يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن
أخذتم به لن تضلوا :كتاب هللا ،وعترتي أهل بيتي) (.)1

 .1الجامع الكبير للترمذي/124/6 :ح.3786
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املبحث الثاني :عرض ملفهوم املنهج اللفظي يف الداللة
نقض على املنهج االعتباطي في الداللة،
بعد أن سجل الباحث النيلي ما توصل له من
ٍ
شرع في التأسيس ملنهجه القائل بأن العالقة بين الدال واملدلول هي عالقة جوهرية
وحركية وقابلة لالنقسام ،وقبل أن يشرع في التأسيس ملنهجه ،وضع جملة من التصورات
عدها من الصعوبات التي ينبغي عليه تذليلها أمام القارئ ليتقبل ما سيطرحه من بنية
ْ
منهجية للعالقة بين الدال واملدلول ،إذ يرى أن أولى الصعوبات تكمن في ميل البشر
الغريزي إلى االختصار مما دفعهم إلى استعمال (اللفظ) ألغراض متعددة ،أما الصعوبة
ً
الثانية فيتصورها في ميل الناس إلى االحتفاظ بما يحتاجونه من مفردات آنيا ،وال
ينظرون بهذا امليل إلى املدى البعيد ،وهذا حال الجمهور اللغوي الذي يشكل األغلبية غير
أن وجود النخبة التي تحتفظ وحدها بأكثرية املفردات لحاجتها إليها شكل عامل مواجهة
للجمهور قلل من خطر إبادة املفردات اللغوية .الصعوبة الثالثة :هي ميل الجمهور للتعبير
عن الش يء الواحد أو األمر الواحد بصور مختلفة في الشدة .الصعوبة الرابعة :هي تكون
األلسن املختلفة (.)1
ً
ومن يتدبر الصعوبتين األولى والثانية اللتين يرى فيهما النيلي عائقا ينبغي تذليله أمام
ً
ً
ما يريد طرحه ،يجد أن النيلي يتصور أن اللغة مولود اجتماعي ،وليست مولودا فرديا بدأ
من فرد ثم تعلمها منه املجموع ،وهذا يجعله يناقض حقيقة علمية أثبتها القرآن والعلم
َ
ً
ً
مفادها؛ أن الوجود بدأ فرديا بسيطا ثم راح يتوسع ويتكثر ويتعقد ،قال تعالىَ ﴿ :يا أ ُّي َها
ََ
َّ ُ َّ ُ ْ َ َّ ُ ُ َّ
ً َ ً
َََ ُ
َّ
َّ ْ
س َو ِّاح َد ٍة َوخل َق ِّم ْن َها َز ْو َج َها َو َبث ِّم ْن ُه َما ِّر َجاال ك ِّثيرا
الناس اتقوا ربكم ال ِّذي خلقكم ِّمن نف ٍَ
ً
ْ
َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ
َّ َ ُ َ
ان َعل ْيك ْم َر ِّقيبا﴾( )2واللغة بدأت
َو ِّن َساء َو َّات ُقوا الل َه ال ِّذي ت َساءلون ِّب ِّه واألرحام ِّإن الله ك
مرافقة للوجود ،ألنها وسيلة لوصفه وتدوين حركته ،ولوالها ملا وصل إلى عصرنا الحاضر
معلومات عن خلق ضارب بالقدم ،بحيث يقدر العلماء املسيرة التاريخية للخلق بمليارات
السنين ( ،)3فهل هذا الرقم هو من باب الرجم بالغيب أو هو نتيجة ما توصلت له األبحاث
العلمية نتيجة للمعطيات التدوينية التي عثر عليها العلماء تنقيبا وتجربة ؟؟!!

 .1ينظر اللغة املوحدة.46–39 :
 .2النساء.1 :
ن
ن
 .3ينظر قصة الكو  ،جو جريبين ،ترجمة د .مصطفى إبراهيم فهمي.13 :
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ً
إن امليل إلى البساطة واالختصار هو منشأ فطري وليس نزوعا للتقليل من الكثرة ،فهذا
ً
ً
ً
القول يناقض حركة التطور التي تتحدث عن عالم بدأ بسيطا ثم أخذ ينحو منحا توسعيا
ً
ً
وتكاثريا ،وارتباط اللغة جوهريا بالخلق يجعلها محكومة بقوانين التطور ،كما أن
املخلوقات كلها محكومة بتلك القوانين ،وحتى الصعوبة الثانية التي يفترضها النيلي
مشتقة من الصعوبة األولى ،ولعل في وجود ما وصل من وثائق لغوية مدونة من لغات
ً
ضاربة بالقدم كاللغة السومرية – مثال – ال يثبت ما افترضته الصعوبة الثانية من ميل
ً
االستعمال االني للمفردات ،وبالنظر في كون املنهج موسوما بالقصدية فهذا يعني أنه
منهج يميل إلى االقتصاد ،بمعنى أن اللغة بنفسها ميالة إلى أن تكون املفردات تترشح من
ً
املعاني استنادا إلى كثرة املعاني أو قلتها ،ومن ينظر في املنقول عن آل محمد (صلى هللا
عليه وآله) يفهم بأن التكثر هو لكثرة الجهل ،وكلما انحسر الجهل انحسر االستعمال املتكثر
ْ
للغة ،إذ ورد عن علي (عليه السالم) أنه قال( :العلم نقطة كثرها الجاهلون ،)1( )...وهذا
الخبر يؤكده كذلك ما ورد عنه (عليه السالم)( :إعلم أن جميع أسرار الكتب السماوية في
القرآن ،وجميع ما في القرآن في الفاتحة ،وجميع ما في الفاتحة في البسملة ،وجميع ما في
البسملة في باء البسملة ،وجميع ما في باء البسملة في النقطة التي هي تحت الباء ،قال
اإلمام علي كرم هللا وجهه :أنا النقطة التي تحت الباء) (.)2
أما الصعوبتان الثالثة والرابعة فناظرتان إلى الحال الظاهر للمفردة ،فكون املفردة
تختلف من جماعة لغوية إلى أخرى نتيجة االختالف في عدد األصوات ،والنبرات التي تخرج
بها هذه األصوات ،ومجموعة الحركات واملقاطع التي تربط بين تلك األصوات لتكوين
املفردات ،كل هذه األمور إنما ساحتها ظاهر املفردة ال باطنها ،وليس العالقة الرابطة بين
الظاهر والباطن ،صحيح هو تشخيص االختالف الواقع ،غير أن جعل هذا االختالف من
األسباب التي فصمت عرى العالقة الحقيقية بين الدال واملدلول ال يبدو صحيحا ،ذلك
ً
ألن اختالف األلسن سنة ونهج يستجيب لقانون التطور والتنوع ،فضال على تأثر األلسن
بالبيئة املحيطة والعصر الذي تعيش فيه ،ولعل العربية الفصحى أو الفصيحة قاومت
بشدة حاالت التعرية اللغوية – إذا جاز التعبير – نتيجة اختالف األمكنة واألزمان
ً
واألجيال بسبب وجود النص القرآني مقترنا باللسان الناطق به ،فهما وجهان لش يء واحد
 .1ينابيع املودة لذوي القربى ،القندوزي الحلبي ،82/1 :ينظر تاج العروس للزبيدي ،153/20 :مادة(نقط) .
 .2ينابيع املودة لذوي القربى.82–81/1 :
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وهو الدين اإللهي ،ولوال وجود القرآن والناطق به لوقع في العربية عوامل التعرية اللغوية
فلم تبق منها ربما غير ش يء من الرسم واالسم.
ً
استنادا إلى هذه املقدمة في التعرف على النهج القصدي يتبين لنا أنه نهج لم يغادر
النظر والتركيز على ظاهر املفردة ،بل بالغ بالتمسك في ظاهرها ،وحاول أن يثبت أن باطن
املفردة كامن في ظاهرها ،ولذلك فهو يرى أن اللغة بدأت واسعة ،وقلتها وانحسار ساحتها
ً
سببه االستعمال الذي حاصرته الصعوبات األربعة املذكورة سابقا ،فالباحث النيلي يفرق
بين صنفين من اللغة؛ اللغة املمكنة وهي اللغة الواسعة ،واللغة املستعملة وهي لغة
الجمهور املائلة إلى االختصار والتقليل (.)1
لعل في املالحظة التي يسجلها الباحث النيلي عن فصم عرى العالقة بين الدال
واملدلول ،إشارة نافعة ينبغي أن ُيلتفت إليها ،فالباحث النيلي أصاب في تشخيص الداء
ولكنه لم يتمكن من إحراز الدواء ،نعم أن من فصم عرى العالقة بين الدال واملدلول هو
الجمهور اللغوي بسبب تلقيه املشوش للغة واألفكار ،وهذا التشويش هو من جعل تلك
العرى تنفصم ،وعلى الرغم من أن النيلي َع َزا تلك املشكلة إلى ما سماه (األمور األربعة)
التي وصفها البحث بالصعوبات التي جعلها النيلي مسؤولة عن فصم عرى العالقة ،فمن
يعود إلى أصل املشكلة يجد أن انحراف الناس عن اللسان الفصيح املكلف بالتعليم هو
السبب في فصم عرى العالقة ،وهذه املشكلة بينها رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) في
ْ
الحديث الشريف اآلتي؛ إذ روى( :أبو نعيم عن عمر رض ي هللا عنه أنه قال :يا رسول هللا،
مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا ؟ قال :كانت لغة إسماعيل درست ،فجاء بها
ََ َ َ َ
جبريل فحفظتها) ( ،)2وهذا الخبر يشهد على صحته القرآن في قوله تعالىَ ﴿ :ولق ْد ن ْعل ُم أ َّن ُه ْم
َي ُق ُولو َن إ َّن َما ُي َعل ُم ُه َب َش ٌر ل َس ُ
ان َّالذي ُي ْلح ُدو َن إ َل ْيه َأ ْع َجم ٌّي َو َه َذا ل َس ٌ
ان َع َرِّب ٌّي ُّم ِّب ٌين﴾(،)3
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
فاللسان العربي املبين في هذه اآلية الكريمة هو لسان محمد (صلى هللا عليه وآله) املبعوث
ً
ْ
معلما للناس ،إذ روي أن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) قال في يوم ذي دجن( :كيف
ترون بواسقها ؟ قالوا :ما أحسنها وأشد تراكمها ،قال :كيف ترون قواعدها؟ قالوا :ما
أحسنها وأشد تمكنها ،قال :كيف ترون جونها ،قالوا :ما أحسنه وأشد سواده ،قال :كيف
 .1ينظر اللغة املوحدة.41 :
 .2سبل الهدى والرشاد؛ الصالحي الشامي ،135 /2:وينظر تاريخ دمشق البن عساكر.4–3/4 :
 .3النحل.103 :
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ً
ترون رحاها استدارت ؟ قالوا :نعم ،ما أحسنها وأشد استدارتها ،قال :كيف ترونها أ خفيا
ً
ً
ً
أو وميضا ،أم يشق شقا ؟ قالوا :بلى يشق شقا ،قال :فقال رجل :يا رسول هللا ،ما
أفصحك ،ما رأينا الذي هو أعرب منك ؟ قالُ :ح َّق لي ،فإنما أنزل القرآن َّ
علي بلسان عربي
مبين) ( ،)1ويروى أن أصحابه قالوا له( :ما رأينا الذي هو أفصح منك ؟ فقال :وما يمنعني
وإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين ،وإني من قريش ،ونشأت في بني سعد بن
بكر)( ،)2وكذلك السيرة التاريخية للغة تؤكد ذلك ،فمع كل مبعوث الهي يكون هناك
تصحيح للمفاهيم وحتى تقييم للمفردات املنطوقة وترشيد لها ،وإعادة ما انفصمت عراه
عن معانيه التي ترشح منها إلى تلك املعاني ليستتبع هذه العملية تصحيح االتجاه املعرفي
للناس.
ليس البحث في وارد تقييم عمل املنهجين؛ االعتباط والقصدية ،وكذلك ليس في وارده
ً
تقييمهما بنفسهما ،وإنما كان نظر البحث فيهما ليكشف أن ِّكال املنهجين قدما شيئا
للبحث اللغوي ال يمكن إنكاره ،وهذا الش يء هو الذي يركز البحث على بيانه والتركيز عليه
واإلفادة منه في معرض بيان أهمية وجود اللسان املعلم في معادلة الداللة حتى تكون تلك
ً
ً
ً
ً
ً
املعادلة ناقال أمينا للمعرفة ،وعامال فاعال ومطورا لحركة الخلق باتجاه الغاية التي من
ً
أجلها خلقوا .الشك في أن االعتباطية قدمت للدرس اللغوي بيانا لحقيقة اإلشارة كونها
عشوائية االقتران بمعنى ما ،وعشوائيتها مبعثها ذاتي ،فاإلشارة اللغوية أو الدال أو اللفظ
في نفسه هو يتضمن معنى ما بعينه ال ينكشف من خالل النظر فيه ،بل اللفظ بما هو
لفظ ذو طبيعة عمياء ،بمعنى أنه ال يهتدي إلى معناه بنفسه بل يحتاج إلى من يقرنه
بمعناه الذي ترشح منه ،ولذا دخل في معادلة الداللة الحد الوسط املغفول عنه وهو
اللسان املعلم ،أو اللسان الناطق ،خاصة عندما يكون ساحة عمل الداللة هو النص
الديني وباألخص القرآن الكريم ،فليس من املعقول أن يتنزل القرآن بلسان محمد (صلى
هللا عليه وآله) وال يكون املعلم له ،ولعل األغرب منه أن يدعي تعليم القرآن من لم يكلف
َ ْ
َ
َّ
بذلك ،بل هو مكلف بتعلم القرآن وأخذه من أهله ،قال تعالىَ ﴿ :و َما أ ْر َسل َنا ِّمن ق ْب ِّل َك ِّإال
ُ
َْ ْ َ ْ َُ ْ َ ْ َ ْ
ََ َ َ
َ ً ُّ
الذك ِّر ِّإن ك ُنت ْم ال ت ْعل ُمون﴾(.)3
وحي ِّإلي ِّهم فاسألوا أهل ِّ
ِّرجاال ن ِّ

 .1تاريخ دمشق البن عساكر.5/4 :
 .2سبل الهدى والرشاد.135/2 :
 .3النحل.43 :
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ً
إن التدبر في هذا النص الكريم يبين أن هناك رجاال مخصوصين يتعلمون كالم هللا
ً
وعلمه وحيا ،وهؤالء هم املكلفون بتعليم الناس ،ولذلك أمر هللا سبحانه الناس بالتوجه
إليهم وسؤالهم ،فالثابت لدى الناس بل لدى الخلق أن العلم مصدره العليم الحكيم
سبحانه ،قال تعالىَ ﴿ :ق ُال ْوا ُس ْب َح َان َك َال ع ْل َم َل َنا إ َّال َما َع َّل ْم َت َنا إ َّن َك َأ َ
نت ْال َع ِّل ُ
يم
ِّ
ِّ
ِّ
ً
ً
ْال َح ِّك ُ
يم﴾( ،)1فقطعا عامة الناس ال تعلم إال ما علمته سابقا من هللا سبحانه بواسطة
ُ َ
ً
ْ
حججه الذين بعثهم معلمين للناس ،قال تعالىَ ﴿ :رَّب َنا َو ْاب َعث ِّف ِّيه ْم َر ُسوال ِّم ْن ُه ْم َي ْتلو َعل ْي ِّه ْم
اب َو ْالح ْك َم َة َو ُي َزكيه ْم إ َّن َك َأ َ
العز ُيز َ
نت َ
الح ِّك ُ
َآيا ِّت َك َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ْال ِّك َت َ
يم﴾( ،)2فالناس حتى
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يتعلموا البد من وجود معلم الهي يعلمهم الكتاب والحكمة ،والشك في أن الحكمة ال تكون
ً
ً
واقعا حتى يكون اللفظ املسموع واملقروء مقترنا بمعناه الذي ترشح منه ،وال يمكن أن
ً
يعرف معناه الذي ترشح منه غير أولئك الذين تعلموا العلم وحيا من هللا سبحانه وهم
خلفاء هللا وحججه واملعلمون املكلفون بتعليم الخلق وهدايتهم إلى هللا سبحانه.
ومن هنا نتعرف على ضرورة أخذ التالوة والتعليم من الذين كلفهم هللا سبحانه بذلك،
وأولئك املعلمون لم يقصروا في بذل املعلومة لطالبيها والسائلين عنها ،ولذلك وصلتنا
أحرف قرأها آل محمد (صلى هللا عليه وآله) املعلمون املكلفون بتعليم الناس تبين
للدارس من جهة معنى عشوائية العالقة بين الدال واملدلول ،ومن جهة ثانية تكشف عن
حقيقة معنى قصدية العالقة بين الدال واملدلول ،ومن جهة ثالثة توضح بجالء أن
ً
العاملين بساحة البحث اللغوي تغافلوا تماما عن الحد الوسط والركن الثالث الذي من
دونه تبقى معادلة الداللة منهدمة وتدور إما في فلك االعتباط العقيم ،أو في فلك
القصدية املوهومة التي بالنتيجة تؤدي الدور نفسه الذي أدته االعتباطية ،فمن خالل
معرفة الركن الثالث أو الحد الوسط في معادلة الداللة تبين أن الدال الذي تسبب في
توهم العشوائية هو ذو طبيعة عمياء ،وهذه الطبيعة الذاتية هي التي أوقعت الدارسين في
توهم االعتباط ،ومن الجهة األخرى تبين أن الطبيعة الباصرة للمدلول هي من جعل
القائلين بالنهج القصدي يتوهمون أن هذه الطبيعة الباصرة كامنة في الدال ،ويمكن
استخراجها من خالل القيمة الحركية لكل صوت ،باإلضافة إلى كيفية التعاقب بين
ً
األصوات ،ولو كان ما تصورته تلك القصدية صحيحا النتبهت على هذا الخلل اللغوي

 .1البقرة.32 :
 .2البقرة.129 :
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الذي شخصه آل محمد (صلى هللا عليه وآله) في قراءة قوله تعالىَ ﴿ :ل ُه ُم َعق َب ٌ
ات ِّمن َب ْي ِّن
ِّ
َي َد ْي ِّه َوم ْن َخ ْل ِّف ِّه َي ْح َف ُظ َون ُه م ْن َأ ْمر الل ِّه إ َّن الل َه َال ُي َغي ُر َما ب َق ْوم َح َّتى ُي َغي ُر ْوا َما ب َأ ْن ُفسهمْ
ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ً َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َُ
()1
ُ
َ
وِّإذا أراد الله ِّبقو ٍم سوءا فال مرد له وما لهم ِّمن دو ِّن ِّه ِّمن و ٍال﴾ ( ،فإنها قرئت عند أبي
ً
عبد هللا (عليه السالم) فقال لقرئها :ألستم عربا فكيف تكون املعقبات من بين يديه؟
وإنما املعقب من خلفه ،فقال الرجل :جعلت فداك كيف هذا ؟ فقال :إنما نزلت (له
معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر هللا) ومن ذا الذي يقدر أن يحفظ
الش يء من أمر هللا  ،)2( )...فلو كانت القصدية كامنة في اللفظ وال تحتاج إلى لسان ناطق
معلم ،لكان العاملون بنهجها تمكنوا من الوقوف عند هذه اآلية وتساءلوا كما تساءل
اإلمام الصادق (عليه السالم) ،وحكموا بما يصحح ذلك ،ولكنهم لم يلتفتوا لذلك في أي
كتاب كتبوه لبيان نهج القصدية.
يرى الباحث النيلي أن املفردة هي الفكرة أو هي فكرة محددة ( )3وكل ما في األمر هو َّ
إن
ُ
ظهور أو انطباق هذه الفكرة في األشياء أو عليها مختلف متباين ،ولو ق ِّدر لنا أن نعرف
حقيقة ش يء ما ألمكننا أن نقول َّ
إن ذلك الش يء هو (املفردة) كذا ،وال يكون ولن يكون أية
مفردة أخرى ( ،)4هنا النيلي يعزو سبب االختالف والتباين إلى انعدام معرفتنا بحقائق
األشياء ،فكيف استطاع أن يقرر – ما دمنا ال نعرف حقيقة ش يء ما – أننا لو كنا نعرف
لكانت املفردة تعبير عن ش يء بعينه وال تعبر عن سواه ؟! مع االلتفات إلى أن املفردة التي
يعنيها النيلي هي املفردة املستعملة؛ فهل ُيعقل أن ننطق بمفردة دالة على حقيقة ش يء ما
ً
ً
ً
ً
ونحن نجهل تلك الحقيقة ،واملفردة بوجودها ليست مولودا فضائيا بل مولودا بشريا،
وفاقد الش يء ال يعطيه ،فكيف ينطق الجاهل بحقائق األشياء بمفردة تعبر عن حقائق
األشياء ؟؟
لعل ما غاب عن الباحث النيلي هو أن األلفاظ (املفردات) هي بيان لوظائف األفكار ال
األفكار نفسها – كما يتصور – فاألفكار بنفسها ال يوجد قابل قادر على إظهارها في ساحة
املفردات ،ولكن يمكن للمفردات أن تظهر وظيفة فكرة ما ،وعلى ذلك كان تصنيف
املفردات إلى :فعل ،وصفة ،واسم ،ولذا فالسؤال املفترض :هل يمكن اطالق اسم الشجرة
 .1الرعد.11 :
 .2تفسير القمي.336 :
 .3ينظر اللغة املوحدة.56 :
 .4ينظر املصدر نفسه.
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ً
على الجبل؟ الجواب :إمكانا نعم يمكن ذلك ،إذ ال يوجد في املفردة نفسها ما يجعلها
بنفسها دالة على فكرة ما ،مادام هناك واسطة بين الفكرة واملفردة وهو اللسان ،ولو
كانت املفردة حاكمة للسان وهي من تدله على الفكرة وليس العكس ،للزم ذلك أن تتشابه
ً
اللغات في املفردات الدالة على ما هو مشترك متشابه بين الشعوب ،وهذا األمر واقعا ال
ً
وجود له ،فضال على أن النص القرآني بوضوح تام يكشف أن االختالف آية ،قال تعالى:
َ َ َ
ْ َ ُ َْ َ ُ َْ ُ
َّ
﴿ َوم ْن آ َيا ِّت ِّه َخ ْل ُق َّ
الس َم َاو ِّ َ ْ َ ْ
ات
ض َواخ ِّتالف أل ِّسن ِّتك ْم َوأل َوا ِّنك ْم ِّإن ِّفي ذ ِّلك آل َي ٍ
ِّ
ات واألر ِّ
ْ
َ ()1
ِّلل َع ِّ ِّاملين﴾  ،فاختالف األلسن أمر قائم ومشابه الختالف األلوان ،فكما أن اختالف
األلوان يسري وفق قانون الطبيعة ،فكذلك اختالف األلسن يجري املجرى نفسه ،ومن ثم
فاللفظ أو املفردة هي بيان لوظيفة الفكرة ،والوظائف تختلف باختالف الزمان واملكان
واملتكلم كذلك ،فوجود هذه املتغيرات الثالثة هي دالة تغير األلسن ،كما هي دالة تغير
األلوان ،والنص القرآني واضح جلي.
ولعل ما هو موجود في العربية من مفردات يصنفونها تحت عنوان التضاد فيه إشارة
واضحة على هذا األمر مثل مفردة (جون) يطلقونها على األبيض واألسود على حد سواء(،)2
ً
ومثال هذه اللفظة ألفاظ أخرى كثيرة ،فإطالق مفردة ما تعبيرا عن ش يء ما أو أمر ما
يخضع إلى مزاج املتكلم وبيئته وزمانه ،فهذه املتغيرات الثالثة لها دور كبير في أن تكون
ً
املفردة بمزاجها العربي مثال أو غير العربي ،ولذا فاملفردة خاضعة ملراد املتكلم وليست
خاضعة لحقيقة ما تعبر عنه ،فليس هناك مفردة تنطق بنفسها أنها الفكرة املعينة كذا،
وال تكون غيرها !! أي األمر بخالف ما يتصوره النيلي.
ً
ً
ورد في الحديث القدس ي( :كنت كنزا مخفيا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق
()3
املعرف ،وعند تدبر الحديث القدس ي  :كنت
ألعرف)  ،إذن في البدء كان الخلق العارف ِّ
ً
ً
كنزا مخفيا ماذا تعني؟ تعني أنه سبحانه منزه عن الكالم بعد ِّه أداة املعرفة ،ولذا البد أن
يكون الخلق األول متكلم بنفسه ،وبالكالم يعبر عن معرفته بالكنز املخفي ،ويمكنه أن
ً
يعلم من يأتي بعده تعليما يعرفه بالكنز املخفي لتتحقق الغاية التي من أجلها كان الخلق،
ولذلك ملا أثيرت شبهة أن املسيح (عليه السالم) هو ابن هللا ،جاء جواب أول الخلق كما
 .1الروم.22 :
 .2ينظر كتاب األضداد ،ألبي بكر ابن األنباري.111 :
 .3رسائل الكركي.159/3 :

قراءة أهل البيت (عليهم السالم) دراسة داللية ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــــ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــ 175

ُ
َ َ
ان ل َّلر ْح َمن َو َل ٌد َف َأ َنا َأ َّو ُل ْال َعابد َ
ين﴾(،)1
ِّ ِّ
حكى القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى﴿ :ق ْل ِّإن ك ِّ
ِّ
ً
وهنا القائل يكشف جملة من األمور منها :أوال :أوليته دالة على أنه أول املتكلمين فكونه
أول العابدين يعني أنه الكلمة األولى العارفة املعرفة ،ومن ثم فهو يؤكد صحة النص
اإلنجيلي :في البدء كان الكلمة ،فهنا اإلشارة إلى املخلوق األول بأنه الكلمة العارفة املعرفة
َ َ
بالكنز املخفي ،وهذه الكلمة فيها من سر الكنز أنها خالدة باقية ،قال تعالىَ ﴿ :وال ت ْد ُع َم َع
َّ
َّ َ ً َ َ َ َّ
َ
ُ َ
َ ْ ْ َ ُ
الل ِّه ِّإلها آخ َر ال ِّإل َه ِّإال ُه َو ك ُّل ش ْي ٍء َه ِّال ٌك ِّإال َو ْج َه ُه ل ُه ال ُحك ُم َوِّإل ْي ِّه ت ْر َج ُعون﴾( ،)2وورد عن
آل محمد (صلى هللا عليه وآله) أنهم هم وجه هللا الباقي؛ قال أبو عبد هللا الصادق (عليه
السالم)( :نحن وجه هللا الذي ال يهلك) ( ،)3وهم كلمته الباقية ،فكون الكلمة هي املتكلم
بنفسه هذه خصيصة اختص بها أول العابدين والكلمة البدء ،أما من يأتي بعده فهو
سامع متلق منه.
ربما يقول قائل :لو كان املتكلم واحد واملعلم واحد فلماذا اختلف الناس واختلفت
السنتهم؟ هذا الجواب تكفلت به آية اختالف األلسن واأللوان ،فكذلك املتكلم لونه واحد
ً
فلماذا اختلفت ألوان من حوله ومن جاء بعده ؟! فضال على أن ملكة الكالم هي ملكة
امتحان كي يختار املرء اللسان الذي يحقق له املعرفة التي تحقق علة وجوده ،ولذلك ورد
عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أنه قال( :إن العربية ليست بأب والد ،ولكنها لسان
ناطق) ( ،)4وهذا الحديث فيه فائدتان؛ األولى :إن العربية لسان املعرفة ،والفائدة ألخرى:
ً
إن اللسان يمكن أن يتغير ويتحول إلى لسان األب الوالد بدال من أن يكون لسان العارف،
ومدار االختالف وساحته هي في االختيار بين لسان العارف ،ولسان األب الوالد ،ولذلك
نجد أن من يريد أن يتعرف على الحق فهو يعود أدراجه إلى لسان العارف ليتعلمه ،وهنا
ملحظ مهم ينبغي االلتفات إليه وهو :ال يظن أن القصد من اللسان هو امتياز لكل ناطق
بالعربية ،فالعربية صورة منطوقة ،ومعنى مقصود ،واملطلوب أن يقود املنطوق إلى
املقصود ،فإذا انحرف املنطوق عن املقصود صارت العربية عربية اب والد ،ال عربية
اللسان الناطق ،وهذا حل لإلشكال الذي يمكن أن يثيره قائل يقول :أين العدالة في
التعريف فهناك من يشابه لسانه لسان الناطق العارف ،وآخرون ال يشابهونه ؟؟!! فاملدار
 .1الزخرف.81 :
 .2القصص.88 :
 .3التوحيد للشيخ الصدوق.150 :
 .4ينظر الكافي/133/8 :ح.342
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أو املالك ليس املشابهة بالصورة ،بل املشابهة املطلوب تحقيقها هو مشابهة املقصود ،فلم
ينج األعراب كون لسان النبي (صلى هللا عليه وآله) تشابه صورته صورة لسانهم ،ولم تكن
ِّ
الصورة املختلفة عقبة في وجه سلمان الفارس ي وصهيب الرومي وبالل الحبش ي في أن
ً
يكون لسانهم لسان نبيهم(صلى هللا عليه وآله) فيكونون له أتباعا متعلمين على يديه،
بينما فشل الكثير ممن توهم أن العربية هي عربية األب الوالد ،ولم ينفعه تشابه الصورة
ً
شيئا.
ً
والغريب أن النيلي يرتب نتيجة على تصوراته فيقول :إذن املفردة ليست داال يشير إلى
نفرق
مدلول خارجها ،بل هي دال ومدلول في عين الوقت ،وهذا أمر هام جدا ألننا دوما ِّ
بين داللة املفردة الذاتية وبين الش يء الذي تطلق عليه ،وهذا ما لن يكون في النظرية
املوحدة ،)1( .وهنا يلجأ النيلي إلثبات استنتاجه إلى التشبيه فقال :ويمكن تشبيه املفردة
بما يأتي ،حيث يشبهها بالخريطة املرفقة مع األجهزة املصنعة ،ويقول :ليست الخريطة دال
والجهاز مدلول ،كما ال يعتقد أن الجهاز (فكرة) وأن الخريطة تشير إليها ،ألنه في الواقع
ً
يتعامل مع الخريطة على أنها هي نفسها الفكرة ( ،)2وهنا النيلي قلب املثال رأسا على عقب،
أي ملاذا ال تكون الخريطة هي املدلول ،والجهاز هو الدال عليها ،ومن ثم يصح القول َّ
إن
الخريطة هي الفكرة نفسها .املشكلة التي لم ينتبه عليها النيلي هي :إن الفكرة ظاهرة في
املفردة هذا ال خالف فيه ،ولذلك نقول َّ
إن املفردة تعبر عن املفكرة وليست هي الفكرة كما
يقول النيلي ،ألنه ال يوجد دليل قطعي على أن الفكرة هي املفردة ،ولو كانت الفكرة هي
املفردة للزم ذلك االستغناء عن اللسان الناطق ،ألن وجوده في املعادلة سيكون من باب
ً
تحصيل الحاصل ،وهذا ال يقول به حتى النيلي نفسه ،ولذا جاء املثال مقلوبا.
ً ً
ً
وعلى الرغم من استعماله املثال مقلوبا إال أننا نجد أن النيلي يذكر طرفا ثالثا في
معادلة الداللة سماه (الخبير) فلو لم يكن وجود الخبير ضرورة في املعادلة ملا جاء ذكره
ً
ً
من النيلي طرفا مضافا إلى طرفي املعادلة ،وهناك ملحظ آخر؛ لم يثبت النيلي بالدليل أن
ً
الفكرة هي املعنى ،بل لم يتعرض لذلك وترك األمر عائما ،وهنا تكمن املشكلة؛ فالفكرة
ليست هي املعنى ،بل هي صورة املعنى املرتسمة في الذهن ،وفارق كبير بين املعنى وصورته،

 .1ينظر اللغة املوحدة.56 :
 .2ينظر املصدر نفسه.57 :
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معرفة باألصل
فالصورة هي ظل األصل ،وليست هي األصل بنفسه ،ولكنها من جهة أخرى ِّ
دالة عليه ،فهي هي من جهة التعريف ،وهي ليست هو من جهة الحقيقة.
القراءة في منهج النيلي:
يعد النيلي القراءة هي أحد أهم األواصر في النظام القرآني املحكم ،ويستطرد في بيان
دقة منهجه في الكشف عن الداللة املقصودة ،ولكنه عندما يصل به القول إلى ذكر
ً
حديث النبي (صلى هللا عليه وآله) في وصف القران ،يعلق قائال( :فربما يكون ذلك هو
ً
ً
ً
املقصود فعال من قول النبي (ص) )!! ( ،)1وكان ينبغي عليه أن يكون دقيقا ومحكما في
تعليقه ،فقوله (ربما) يدل على االحتمالية الضعيفة التي لم تبلغ حتى مرتبة الرجحان،
ً
وهذه االحتمالية الضعيفة ناقضة لإلحكام ،وذكره في سياق االحتمال مفردة (فعال) الدالة
على الدقة في بيان املقصود ،وهذه الدقة ال تتناسب وسياق االحتمالية الواردة فيه ،وهذا
ما يكشف أن زعم القصدية ليس أكثر من احتمال كما هو االعتباط ،كذلك هو قائم على
احتمال املقصود ،ولذا فالبحث عن القصد املحكم الدقيق يكون الزعيم به هو اللسان
الناطق العارف بما ينطق.
يعين النيلي القراءة الراجحة في منهجه بأربع مستندات هي:
ِّ
ً
أوال :إن القران أشار إلى أن قراءته من عند هللا ال من عند احد القراء (.)2
وهذا املستند نص ي ولم يدلل عليه الباحث وفقا لقواعد منهجه الذي يرى أنه قاد إلى
معرفة القصد من الكالم ،من دون الحاجة إلى سؤال أهل الكالم الناطقين به .وهو مرة
أخرى يستند إلى النص التاريخي في قوله عن دعوى القراء انهم اخذوا قراءتهم عن النبي
(صلى هللا عليه وآله) إنها دعوى باطلة ألن القراءات في التفسير والنحو وعلم البالغة
ً
ً
نسبت ألهلها اجتهادا ال نصا ( ،)3وكان ينبغي على الباحث النيلي ان يثبت بطالن تلك
ً
الدعوى استنادا إلى قواعده املنهجية في الكشف عن الداللة ،وهذا ما لم نلحظه منه وهو
يؤسس للقراءة املحددة في منهجه.

 .1النظام القراني.128 :
 .2املصدر نفسه.
 .3ينظر النظام القراني.128 :
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ً
ثانيا( :ورود الروايات التي تشير إلى أن قراءة اللفظ هي واحدة وأن االختالف جاء من
قبل الرواة أنفسهم) ( ،)1وها هو مرة أخرى يؤكد استناده إلى املنهج النص ي ،وليس إلى
منهجه القصدي ،ولعل مما يثير االستغراب أنه يستند إلى ما روي عن العترة في إشارته
تلك ،ولكنه لم يذكر قراءتهم املروية للقران ،وهذا املوقف يجعل من املنهج الذي اعتمده
النيلي في القراءة ال يختلف عن املنهج الذي تم من خالله اعتماد القراءات السبعة أو
العشرة ،فهم الواقع جعلهم يرشحون سبع قراءات من مجموع قراءات كثيرة موجودة ،ثم
جاء بعد ذلك ليرشح النيلي قراءة من هذه القراءات على الرغم من أنه ذكر في املستند
األول ان هذه القراءات اجتهادية وليست نصية ،وكان ينبغي – على وفق ما قدم – أن
ً
معرفا بالقراءة النصية ،وإذا كانت واحدة من القراءات االجتهادية وافقت
يكون منهجه ِّ
القراءة النصية فهذا دليل على أن القراءة النصية هي القراءة الراجحة مع التنزل ،أما
عند االحتكام إلى القرآن فنجد القراءة النصية هي القراءة التي توزن بها باقي القراءات،
وهي القراءة التي ينبغي ان تحتكم عندها القراءات التي اشتجرت.
ً
ثالثا( :يكشف املنهج أن القراءات في كثير من األحيان لم توضع على مقياس معلوم أو
ً
منهج علمي) ( ،)2هذا املستند يسجل نقدا على منهج القراءات السبعة ويرى أن هذا النقد
كاشف عنه منهجه ،غير أن هذا النقد وجهه للقراءات عموم الدارسين الذين بحثوا في
القراءات من دون ان يكونوا من معتنقي منهج النيلي ،بل حتى العلماء الذين كتبوا في
القراءات سبعتها أو عشرتها اجتهدوا من خالل نظرهم بتلك املجموعة من القراءات إلى
وضع شروط وضوابط تكون حاوية للقراءات التي فرضها واقع الحال ،ومانعة من اتساع
رقعة القراءات ،فهذا النقد لم يكشفه املنهج ولم ينفرد باإلشارة اليه.
ً
ابعاَّ :
(إن املنهج ال يمكنه الحركة مع االعتقاد بتعدد القراءات كما هو واضح اآلن ،ألن
ر
()3
التعدد معناه تعدد املعاني املحتملة للفظ الواحد وهو بخالف قواعد هذا املنهج) ،
وهذه املستندات األربعة هي التي ترشح له قراءة من القراءات ،حتى وإن كانت تلك القراءة
من الشواذ ،فيعد استجابتها لتلك املستندات دال على أنها هي القراءة الراجحة على ما
سواها من القراءات ،وهذا الترجيح لقراءة من القراءات ال يدل على قدرة املنهج اللفظي
 .1املصدر نفسه.127 :
 .2املصدر نفسه.
 .3النظام القراني.130–129 :
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(القصدي) في تعيين القراءة القرآنية املنقولة عن النبي (صلى هللا عليه وآله) بصورة
قطعية يقينية ،وهو بذلك ال يختلف عمن حصر القراءات في سبع َّ
وعد ما سواها من
الشواذ.

املبحث الثالث :الداللة البيانية يف القرآن وقراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم)

إن وصف الداللة بالبيانية ناظر إلى مفهوم البيان لغويا الدال على الوضوح
ً
والظهور( ،)1وليس اصطالحيا ،بمعنى أن الداللة بوصفها بيانية توضح وتظهر الحد
الوسط املسؤول عن بيان القصدية التي ترشح عنها لفظ ما أو سياق ما ،وتلك القصدية
هي من ربطته باملعنى ،وليس ش يء غيرها ،فالناظر في معادلة الداللة سيجد أنها ثالثية
األركان وليست ثنائية كما هو شائع بين عموم الدارسين ،غير أن التقسيم الثنائي أفاد منه
البحث في التعرف من خالل وجتهي النظر املتضادتين للداللة؛ التي إحداهما ترى أن
العالقة اعتباطية ،وتقول باعتباطية اإلشارة ،ووجهة النظر األخرى التي تقول بقصدية
اإلشارة وقصدية العالقة ،وأن القصدية كامنة في اللفظ ،واإلفادة هي؛ إن القائلين
باالعتباطية كشفوا عن الطبيعة املتشابهة للفظ أو الدال ،فالدال بنفسه ذو طبيعة
متشابهة ،ولو كانت القصدية كامنة فيه لكانت طبيعته محكمة أو لكان محكما بنفسه،
وهذا ال يمكن حتى لدعاة القصدية إثباته ،ولذا كان نظر دعاة منهج االعتباط من زاوية
ً
ً
ً
تشخيص املشكلة صحيحا ،ولكنهم جانبهم الصواب عندما صيروا املشكلة حال ومخرجا،
فاملشكلة هي بكون الدال ال يدل بنفسه على مدلوله داللة محكمة ،ولذا فهو بنفسه
عشوائي الداللة نعم ،ولكن ليس صحيحا أن الداللة كلها بوصفها منظومة ناقلة للمعرفة
ً
ً
والبيان تكون كلها عشوائية استنادا إلى عشوائية ركن من أركانها ،فضال على أن الحكم
ً ً
بعشوائيته من عدمها منوط بالذي يستعمل الدال ،فإن كان املستعمل له حكيما عاملا
ً
ً
كان الدال بلسان ذلك العالم قصديا ال عشوائيا ،وإذا كان املستعمل تشوبه شائبة
ً
ً
الجهل فهو يستعمل الدال استعماال متشابها بقدر مساحة الجهل فيه ،فكلما زادت
مساحة الجهل زاد اشتباه الدال ،حتى يصل إلى مرحلة العشوائية في الداللة على مدلوله.

 .1ينظر تاج العروس(297/34 :بين).
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أما الناظرون إلى قصدية الدال فهم كشفوا عن أمر نافع ذاك هو؛ إن املصدر الذي
ترشح منه الدال وهو املدلول قصدي بنفسه ،يعني القصدية والحكمة كامنة في املعنى،
وهناك حد ثالث أو ركن ثالث هو املسؤول عن إظهار قصدية املدلول في الدال ،ولعل في
الخبر الذي تحدث عن عزم الفيلسوف الكندي في تأليف كتاب يجمع فيه ما توهمه
تناقضات في نصوص القرآن ،وتدارك اإلمام الحسن العسكري (عليه السالم) له حيث
أرسل له أحد تالمذته لكي يوقظ فيه عقالنيته التي غفل عنها في حمأة ما توهمه ،وملا تبين
له قبح ما كان سيقدم عليه بادر إلى حرق كل ما كتبه في ذلك املوضوع وآب إلى رشده،
وعلم أن النص قد تشابه عليه ،وتشابه النص عليه ألنه اعتمد في النظر له غير أهله ،وملا
جاءه النصح من أهله رجع إلى جادة الصواب ،وانتهى عما كان قد عزم على فعله !!
وذكر( :أبو القاسم الكوفي في كتاب التبديل أن إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق
في زمانه أخذ في تأليف تناقض القرآن ،وشغل نفسه بذلك وتفرد به في منزله ،وأن بعض
ً
تالمذته دخل يوما على اإلمام الحسن العسكري فقال له أبو محمد (عليه السالم) :أما
فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ فقال
التلميذ :نحن من تالمذته كيف يجوز لنا االعتراض عليه في هذا أو في غيره ،فقال أبو
محمد :أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ قال :نعم ،قال :فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته
على ما هو بسبيله ،فإذا وقعت األنسة في ذلك فقل :قد حضرتني مسألة أسألك عنها،
فإنه يستدعي ذلك منك ،فقل له :إن أتاك هذا املتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون
مراده بما تكلم به غير املعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها ؟ فإنه سيقول لك إنه من
الجائز ألنه رجل يفهم إذا سمع ،فإذا أوجب ذلك فقل له :فما يدريك لعله أراد غير الذي
ً
ذهبت أنت إليه فيكون واضعا لغير معانيه .فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى
ً
عليه هذه املسألة فقال له :أعد ع َّلي ،فأعاد عليه فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتمال في
ً
اللغة وسائغا في النظر فقال :أقسمت إليك إال أخبرتني من أين لك؟ فقال :إنه ش يء عرض
في قلبي فأوردته عليك ،فقال :كال ما مثلك من اهتدى إلى هذا وال من بلغ هذه املنزلة،
فعرفني من أين لك هذا؟ فقال :أمرني به أبو محمد ،فقال :اآلن جئت به وما كان ليخرج
مثل هذا إال من ذلك البيت؛ ثم إنه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه) (.)1

 .1مناقب آل أبي طالب ،ابن شهر آشوب.458–457/4 :
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وهذا الخبر يكشف بصورة واضحة أن الداللة على املعاني هي ليست مسؤولية اللفظ،
وإنما هو مسؤولية اللسان الناطق ،حيث يقول الخبر( :إن أتاك هذا املتكلم بهذا القرآن
هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به غير املعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها ؟)
فالقصدية متعلقة باملتكلم وليس بالكالم امللفوظ ،ولو كانت متعلقة بالكالم امللفوظ ملا
ً
ً
اختلف فهم الكندي له عن فهم املتكلم به ،وكذلك لو كان املعنى يؤخذ عرفا أو اصطالحا
ً
ً
أو اعتباطا لكان ما فعله الفيلسوف الكندي صحيحا؛ فهو قد نظر في نص يجوز له النظر
فيه ،ولكن ملا كانت الداللة ال يحكمها غير اللسان الناطق نجد أن الفيلسوف الكندي
انتبه ،وانتباهته تلك كانت بسبب اعتراض من خوطب بالقرآن عليه ،فليس أحد غير
وص ي من أوصياء محمد (صلى هللا عليه وآله) اعترض عليه ،وأعاده إلى جادة الصواب،
وهذا الخبر يكشف لنا جملة من األمور منها على سبيل املثال ال الحصر:
 -1القرآن ال يعلمه املتلقي بالنظر فيه مباشرة بنفسه ،بل البد أن يعلمه املتلقي ممن
كلف بنقله له وتعليمه إياه ،ولذا نلحظ أن ال أحد تجرأ ونبه الفيلسوف الكندي على
عظيم خطر ما يصنع غير إمام من أئمة أهل البيت (عليهم السالم) املوصوفين بأنهم أهل
الذكر أي أهل القرآن.
 -2أن الداللة على مقاصد األلفاظ ال تتحقق بالنظر في األلفاظ ،وال حتى بالنظر في
معاجم األلفاظ ،فإن غاية ما يمكن أن يحصل عليه الناظر في املعاجم هو معنى مظنون
وليس املعنى املقصود ،وال يمكن معرفة املعنى املقصود إال من اللسان الناقل لتلك املعاني
واملظهر لها باأللفاظ املترشحة عنها.
 -3أن معادلة الداللة مثلما هي في نفسها ثالثية األركان ،كذلك في واقعها الخارجي هي
ثالثية األركان ،وأركانها هي :الرسول الناطق ،والرسالة املنطوقة ،واملتلقي لتلك الرسالة كي
يتعلم ويعمل على نهج تلك الرسالة.
وهناك بعض املواقف التاريخية حدثت حتى لألدباء تبين أن الناطق أدرى بمقاصد
كلماته من املتلقي ،مهما كان حال هذا املتلقي ،ولعل أشهر تلك الحوادث ما وقع بين
الشاعر الفرزدق وعبد هللا ابن أبي إسحاق الحضرمي( :قال عبد هللا ابن أبي إسحاق
للفرزدق :بم رفعت أو مجلف ؟ فقال :بما يسوءك وينوءك ،علينا أن نقول وعليكم أن
تتأولوا) ( ،)1وهذا املوقف يكشف أن املتلقي كيف ما كان ليس له أن يعلم قصد املتكلم
 .1خزانة األدب.145/5 :

 182ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

حتى يعلمه املتكلم بذلك ،ولذلك قول الفرزدق( :على ما يسوءك وينوءك) دال على أن
تصور املتلقي القدرة على تصويب قصدية املتكلم فيه مجانبة للصواب أثارت حفيظة
املتكلم فترجم ذلك بهذا القول الدال على أن ما توهمه املتلقي خطأ يكون قد أساءه،
وقدرته على البحث عن مخرج يسوغ هذا االستعمال يثقل عليه وال يظفر به حتى يكون
املتكلم هو من يبين القصدية من وراء القول ،ولو كانت القصدية كامنة في األلفاظ لكان
ً
حكم املتلقي صحيحا ،ويكون رد املتكلم تعزز بالخطأ ،وقد تناول هذا البيت جملة من
ً
ْ
علماء العربية إذ ذكر البغدادي (ت1093هـ) قول الفراء( :ومن روى مسحتا أراد لم يدع
ً
ُ
ُّ
عض الزمان إال مسحتا أو مجلف بقى ،فرفعه على اإلضمار) ( ،)1وهناك أقوال
فيه
متعددة في هذا البيت ذكرها صاحب الخزانة (.)2
ومثال آخر يكشف للباحث مدى االضطراب الحاصل نتيجة أن املتلقي استحوذ على
الوظيفتين في املعرفة؛ وظيفة املعلم الناطق ،ووظيفة املتلقي السامع املتعلم ،وهذا املثال
ْ
يتعلق بقراءة القرآن ،إذ ذكر البغدادي قائال( :وقد أنكر النحاة قراءة حمزة بجر األرحام،
وهي قراءة مجاهد والنخعي وقتادة وأبي رزين ويحيى بن وثاب ،واألعمش ،وأبي صالح
أيضا) ( )3قال الفراء (ت207هـ)  :حدثني شريك بن عبد هللا ،عن األعمش ،عن إبراهيم
والرحم؛ وفيه قبح؛ ألن العرب ال ُّ
ترد
النخعي ،أنه خفض األرحام ،قال :هو كقولهم :باهلل َّ ِّ
ُ
مخفوضا على مخفوض وقد كني عنه ...،وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه) ( )4وقال
البغدادي( :وقد بالغ الزجاجي (في تفسيره) في إنكار هذه القراءة فقال :القراءة الجيدة
نصب األرحام ،واملعنى واتقوا األرحام أن تقطعوها ،فأما الخفض في األرحام فخطأ في
العربية ال يجوز إال في اضطرار شعر .وخطأ أيضا في أمر الدين العظيم ،ألن النبي (ص)
قال" :ال تحلفوا بآبائكم" ،فكيف يكون تساءلون باهلل َّ
وبالر ِّحم على ذا ؟) ( ،)5وواضح أن
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ ْ َ َّ ُ ُ َّ
َََ ُ
َّ ْ
س
الكالم هنا يدور حول قراءة قوله تعالى﴿ :يا أيها الناس اتقوا ربكم ال ِّذي خلقكم ِّمن نف ٍ
ََ
َّ
ْ
ً َ ً
َ ُ َ
َّ
َو ِّاح َد ٍة َوخل َق ِّم ْن َها َز ْو َج َها َو َبث ِّم ْن ُه َما ِّر َجاال ك ِّثيرا َو ِّن َساء َو َّات ُقوا الل َه ال ِّذي ت َساءلون ِّب ِّه
ً
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ
ان َعل ْيك ْم َر ِّقيبا﴾( ،)6حيث تراهم يخوضون في كالم ربما قائله ال
واألرحام ِّإن الله ك
 .1املصدر نفسه.148/5 :
 .2ينظر املصدر نفسه.151–146/5 :
 .3خزانة األدب .127/5 :
 .4معاني القرآن للفراء.253–252/1:
 .5خزانة األدب.128–127/5 :
 .6النساء.1 :
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ً
يوافقهم إلى ما ذهبوا إليه من الداللة التي تصوروها ،تماما كما كان الحال بين اإلمام
الحسن العسكري (عليه السالم) والفيلسوف الكندي ،فمن قال َّ
إن قراءة الخفض مثال
معناها القسم ،وحتى لو كان معناها القسم فما الضير إذا كان الذي يقسم هو القائل،
فهل صار في عرف الناس أن يحاسب الخالق سبحانه بالشرائع التي شرعها للمخلوقين؟؟!!
إذن فالقراءة وتفسيرها – أي ما يتعلق بالقرآن – أمرها منوط بمن كلفهم هللا سبحانه
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ
اب َي ْتلون ُه
بذلك ،وهناك آيات تحدثت عن ذلك من مثل قوله تعالى﴿ :ال ِّذين آتيناهم ال ِّكت
َح َّق ت َال َوته ُأ ْو َلئ َك ُي ْؤم ُنو َن به َومن َي ْك ُف ْر به َف ُأ ْو َلئ َك ُه ُم ْال َخاس ُر َ
ون﴾( ،)1فتعليم تالوة
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ً
ْ
الكتاب ليس مشاعا للناس بل الناس مكلفون بأخذ التالوة عمن أمرهم باألخذ عنه ،إذ
ورد عن اإلمام الصادق (عليه السالم) بيان قوله تعالى(يتلونه حق تالوته) قال (عليه
السالم) :هم األئمة(عليهم السالم) ( ،)2وورد عن ابن مسعود أنه قال( :يقرؤونه كما أنزل
وال يحرفونه  ،)3( )...وذكر الفخر الرازي في تفسيره وجوها خمسة ملعنى (يتلونه حق تالوته)
في الوجه الرابع( :يقرؤونه كما أنزل هللا ،وال يحرفون الكلم عن مواضعه ،وال يتأولونه على
غير الحق) ( ،)4وهذا الوجه الذي ذكره الرازي يوضح أن أولئك الذين يقرؤونه كما أنزل
ً
ينبغي أن يكون القرآن نازال عليهم ،وقد ورد عن( :علي بن محمد بن علي بن عمر ،عن
أبيه ،عن جده ،قال :قال علي بن الحسين (عليه السالم) :نزل القرآن علينا ولنا
ً
كرائمه)( ،)5وقد عقد الحافظ الحسكاني فصال وسمه بعنوان (في كثرة ما نزل فيه – أي
في علي بن أبي طالب (عليه السالم) – وفي أوالده والعترة من القرآن على الجملة) (.)6
فاإلمام الصادق (عليه السالم) يبين أن تالوة القرآن مكلف بها األئمة (عليهم السالم)
وليس أحد سواهم ،وعلة ذلك ألن الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما سواه من
األمور ،والشك في أن القراءات املشهورة – وإن زعم بعضهم أنها متواترة – فإنها تجري
ْ
مجرى التالوة بالرأي ،فهذا الزركش ي (ت794هـ) يشير إلى هذا األمر إذ يقول( :والتحقيق
أنها متواترة عن األئمة السبعة ،وأما تواترها عن النبي (صلى هللا عليه وآله) ففيه نظر؛
 .1البقرة.121 :
 .2أصول الكافي/241/1 :ح ،561تأويل اآليات الظاهرة/77/1 :ح.56
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فإن إسناد األئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات ،وهي نقل
الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة ،وهذا موجود
في كتبهم) ( )1وتسمية القراء السبعة باالئمة كذلك فيه نظر ،فهؤالء السبعة هم من
انتخاب ابن مجاهد(324هـ) ولم يكن لهم تميز على من كان في زمنهم من القراء (.)2
لقد أشار منظرو االعتباط وكذلك القصديون إلى مسألة مهمة في مبحث الداللة تلك
هي؛ أن ال وجود ملعنى بال لفظ ،وال وجود للفظ بال معنى ،ولذا اطلقوا على األلفاظ التي
ً
صنعت عشوائيا بأنها ألفاظ مهملة أو هي هذر ،ومن املعلوم أن الهذر ال وجود له في
ْ
ساحة القول الفصل ،قال تعالى﴿ :إ َّن ُه َل َق ْو ٌل َف ْ
ص ٌل * َو َما ُه َو ِّبال َه ْز ِّل﴾( ،)3وهذا يدل داللة
ِّ
واضحة على َّ
أن اللفظ واملعنى موجودان ال موجود واحد ،وهذا ما دفع الباحث النيلي إلى
القول :إن الدال هو عين املدلول ،واملدلول هو عين الدال ،وليس املدلول وجود خارجي
ْ
عن الدال ( ،)4وكذلك دي سوسير أشار إلى هذه املسألة إذ قال( :فاإلشارة اللغوية تربط
بين الفكرة والصورة الصوتية وليس بين الش يء والتسمية .)5( )...
وعند النظر في هذه اإلشارة بمنظار النص الداعي إلى التمسك بالقرآن والعترة الطاهرة،
فمن املعلوم أن القرآن هو دال ومدلول ،دال ظاهر وبموازاته مدلول نسميه معنى أو
فكرة ،وهذه الفكرة أو املعنى هي الغاية من وجود النص املقدس ،وال يمكن أن يكون
هناك انفكاك بين الدال الظاهر ،واملدلول الخفي ،فاملوجودان هما وجهان لش يء واحد
وهو الكلمة أو الكالم ،ومن يكشف هذه الحقيقة هو القطب الثاني من قطبي الهداية
والتعريف ،وهذا القطب هو العترة ،ومن املعلوم أن العترة هم اللسان الناطق بالقرآن،
ْ َ
َ
وهم املوصوفون بـ (اللسان العربي املبين) ،قال تعالىَ ﴿ :وإ َّن ُه َل َتنز ُ
يل َر ِّب ال َع ِّامل َين * ن َز َل ِّب ِّه
ِّ
ِّ
ُّ ُ ْ َ
()6
األم ُين * َع َلى َق ْلب َك ل َت ُكو َن م َن ْاملُنذر َ
ُّ
َ
ين * ِّب ِّل َس ٍان َعرِّب ٍي م ِّب ٍين﴾  ،فالتنزيل الذي في
ِّ ِّ
ِّ
الروح ِّ
ِّ ِّ
قلب محمد (صلى هللا عليه وآله) املدلول ،والذي ظهر على لسانه الشريف هو الدال،
فلوال قلبه الشريف (صلى هللا عليه وآله) ملا وجد الوحي وعاء يحتمل وملا كان التنزيل،
 .1البرهان في علوم القرآن للزركش ي. 319/1 :
 .2ينظر الكوفيون والقراءات؛ د .حازم سليمان الحلي.20 :
 .3الطارق.14–13 :
 .4ينظر اللغة املوحدة.56 :
 .5علم اللغة العام.85–84 :
 .6الشعراء.195–192 :
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وكذلك لوال وجود اللسان العربي املبين ملا كان هناك نفع من نزول املدلول في القلب،
وهذا األمر يجعلنا أمام تكرار لعملية التنزيل؛ بمعنى أن القلب الحامل للقرآن بعد محمد
ً
ً
(صلى هللا عليه وآله) البد أن يكون قلبا شبيها بقلبه ،وليس في األمة قلب أو قلوب قادرة
على حمل مدلول القرآن غير القلوب التي شخصها رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) لقوم
يخلفونه بعده ،فهم حملة القرآن بعده ،ولعل مسؤولية الحفاظ على القرآن بعد مرحلة
التنزيل أعظم وأخطر ،ولعل سبب ذلك يعود إلى ما وقعت به األمة ،حيث توهمت قدرتها
على حمل القرآن؛ تالوة وتفسيرا ،بعد سماعه من رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) من
دون الحاجة إلى أن يكون هناك معلم للقرآن يقوم مقام رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)،
وبهذا الفعل تبين الفارق بين القلبين؛ القلب املعصوم ،والقلب غير املعصوم.
إن القلب غير املعصوم يتطرق إليه النسيان ،وتشتبه عليه األفكار ،وترد عليه األوهام،
َّ ْ
بينما القلب املعصوم يكون مطهرا من تلك اآلفات ،قال تعالىِّ ...﴿ :إ َّن َما ُي ِّر ُيد الل ُه ِّل ُيذ ِّه َب
َ ُ ُ ْ َ َ
ْ
َ ُ َ ْ ً
س أ ْه َل ال َب ْي ِّت َو ُيط ِّه َرك ْم تط ِّهيرا﴾( ،)1ورد عن( :أبي عبد هللا (عليه السالم) في
الرج
عنكم ِّ
قوله عز وجل" :رب اغفر لي ولوالدي وملن دخل بيتي مؤمنا" يعني الوالية ،من دخل في
الوالية دخل في بيت األنبياء (عليهم السالم) ،وقوله" :إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت ويطهركم تطهيرا" يعني األئمة (عليهم السالم) وواليتهم ،من دخل فيها دخل في
بيت النبي صلى هللا عليه وآله) ( .)2وورد عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أنه أخذ
ُ
َّ ْ
رداءه فوضعه على علي ،وفاطمة ،وحسن ،وحسين ،وقالِّ ﴿ :إ َّن َما ُي ِّر ُيد الل ُه ِّل ُيذ ِّه َب َعنك ُم
ْ َ َ
ْ
َ ُ َ ْ ً
س أ ْه َل ال َب ْي ِّت َو ُيط ِّه َرك ْم تط ِّهيرا﴾( ،)4( )3فخلفاء رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) الذين
الرج
ِّ
ن
نص عليهم بوصيته هم عترته؛ الثقل الثاني بعد القرآن وهم املكلفو بحمل القرآن
ً
ً
وتعليمه تالوة وتفسيرا ،وهم املوصوفون بأهل الذكر ،والراسخين في العلم ،وهم الذين
(يتلونه حق تالوته) ،وروي عن أمير املؤمنين (عليه السالم) أنه كان يقول( :سلوني سلوني،
وسلوني عن كتاب هللا ،فوهللا ما من آية إال وأنا أعلم نزلت بليل أو نهار) (.)5

 .1األحزاب.33 :
 .2أصول الكافي للشيخ الكليني/479/1 :ح.1134
 .3األحزاب.33 :
 .4ينظر اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر العسقالني.280/7 :
 .5املصدر نفسه .281/7 :
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ومن يتدبر القرآن الكريم يجد صنفين من الداللة؛ أولهما :الداللة القولية التي يبينها
الفعل (قال) ومشتقاته وما يدل عليه ،كقوله تعالى﴿ :قل هو هللا أحد﴾ ،وثانيهما :الداللة
العملية مثل فعل العبد الصالح مع نبي هللا موس ى (عليه السالم)؛ عندما خرق السفينة،
وقتل الغالم ،وأقام الجدار ( ،)1وفي كال الداللتين هناك ظاهر تعبر عنه حركة لسان الدليل
بامللفوظ (اللفظ) لنقل معنى مراد إلى ذهن املتلقي ،أو ظاهر تعبر عنه حركة الدليل بأي
جارحة من جوارحه ،ولذلك نرى القرآن يكشف بوضوح ال لبس فيه ،أن وجود الدليل
ً
ً
ً
ناطقا أو عامال ضرورة كي يكون النص بظاهره (املنطوق أو املعمول) مؤديا لرسالته
بإيصال املعنى املراد إلى املتلقي كي يكون املتلقي صورة من املعلم عارفة به ومعرفة له،
ففي معادلة الداللة في قصة موس ى (عليه السالم) مع العبد الصالح ،كان النص الظاهر
تلك األعمال الثالثة التي قام بها العبد الصالح ،وكان املتلقي نبي هللا موس ى (عليه
السالم)  ،وكان العهد بينهما أن (ال تسألني عن ش يء حتى أحدث لك منه ذكرا) ،كما أخبر
َّ ُ َّ ْ ً َ َ َ
َ َّ
َ ََْ ُ ْ ً ْ
ََ َ َ َ ً ْ
ال ل ُه
ندنا َو َعل ْم َن ُاه ِّمن لدنا ِّعلما * ق
تعالى﴿ :فوجدا ع ْبدا ِّمن ِّع َب ِّادنا آتيناه َرح َمة ِّمن ِّع ِّ
َ
َّ ُ ْ َ ُ ْ ً َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً
َ َ ُ
ُم َ
ص ْبرا *
وس ى َه ْل أ َّت ِّب ُع َك َعلى أن ت َع ِّل َم ِّن ِّمما ع ِّلمت رشدا * قال ِّإنك لن تست ِّطيع م ِّعي
َّ ُ َ ً َ َ
َ
َ َ ْ َ َ ْ ُ ََ َ َ ْ ُ ْ
َ
ط ب ِّه ُخ ْب ًرا * َق َ
ص ِّابرا َوال أ ْع ِّص ي ل َك
ال َس َت ِّج ُد ِّني ِّإن شاء الله
وكيف تص ِّبر على ما لم ت ِّح
ِّ
َ ْ ً َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ
َ
ْ ُ ْ ً ()2
أمرا * قال ف ِّإ ِّن اتبعت ِّني فال تسأل ِّني عن ش ي ٍء حتى أح ِّدث لك ِّمنه ِّذكرا﴾ .
وكأن هذه القصة فيها بيان للداللة وأركانها ،فأما الداللة فهي اإلرشاد إلى القصد،
ً
ويتحقق هذا التعريف بتوافر أركانها :دال ظاهر (لفظي أو عملي) ،ودليل يترجم املعنى قوال
ً
وفعال ،ومدلول خفي هو املعنى املقصود ،وكذلك فيها كشف للداللة القولية وعالقتها
ً
بالداللة العملية ،واستنادا إلى هذا املفهوم الذي يقدمه القرآن للداللة يتبين أن من
يقصر الداللة على ركنين هما الدال واملدلول ،إنما يجعل من الداللة ساحة لالختالف
واإلضالل ،وليست ساحة للتآلف والهدى ،والقرآن الكريم يركز على التآلف والهدى ،بل
ْ
هذه هي الغاية من بعث الرسل واألنبياء واألوصياء ،قال تعالىَ ﴿ :و ْ
اع َت ِّص ُموا ِّب َح ْب ِّل الل ِّه
ً ََ ُ ْ ُْ ْ
َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ
ف َب ْي َن ُق ُلوب ُك ْم َف َأ ْ
ص َب ْح ُتم
َج ِّميعا َوال ت َف َّرقوا َواذك ُروا ِّن ْع َم َت الل ِّه عليكم ِّإذ كنتم أعداء فأل
ِّ
َُ
َ َ
ْ َ ً َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ
الن ِّار فأنقذكم ِّم ْن َها كذ ِّل َك ُي َب ِّي ُن الل ُه لك ْم َآيا ِّت ِّه
ِّب ِّن ْع َم ِّت ِّه ِّإخوانا وكنتم على شفا حفر ٍة ِّمن
ً
َ َّ ُ
َ
ل َعلك ْم َت ْه َت ُدون﴾( ،)3وحبل هللا املمدود لهداية الناس هو  :الرسول والرسالة معا ال تفريق
 .1ينظر سورة الكهف اآليات.77 ,74 ,71 :
 .2الكهف.70–65 :
 .3آل عمران.103 :
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بينهما ،وهما – أي الرسول والرسالة – وجها الدين االلهي ،فمن ادعى التمسك بوجه دون
اآلخر ،فهو يعطل الدين ،اذ ال دين إال برسالة ورسول في كل زمان ،ومن ثم نفهم أن
القرآن ال يفترق عن قارئه االلهي ،ففي كل زمان هناك قارئ الهي معلم للقرآن منه تؤخذ
القراءة ،وإليه تعود الناس عند نشوب االختالف والتنازع.
َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َّ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ
نسأت ُه
ض تأكل ِّم
قال تعالى﴿ :فلما َقضينا علي ِّه املوت ما دلهم على مو ِّت ِّه ِّإال دابة األر ِّ
ََْ
ُْ
َّ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ
()1
َ َ َّ َ َّ َ َ َّ َ ْ ُّ
اب امل ِّه ِّين﴾  ،هذه اآلية
فلما خر تبين ِّت ال ِّجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما ل ِّبثوا ِّفي العذ ِّ
ُ
فيها بيان ألركان الداللة الثالثة؛ فهناك ظاهر دال ال تعرف حقيقته الكامنة املخفية وهي
املدلول ،وهذا الظاهر هو سليمان (عليه السالم) بهيأته التي كان عليها ،فالشياطين
ينظرون إلى سليمان (عليه السالم) بتلك الهيأة وهم ال يعلمون ما يخفي ذلك الظاهر،
فسليمان (عليه السالم) بهيأته تلك هو الدال الظاهر ،واملدلول الخفي هو املوت ،فلو
كانت الداللة تتحقق بركنيها (الدال واملدلول) ملا احتاج املتلقين (الشياطين) لو كانوا
ً
يعلمون الغيب وهو املعنى (املوت) إلى دابة األرض دليال لكي يتبين لهم حال سليمان (عليه
السالم) ،ولكن حاجتهم إلى الدليل كانت ضرورة ،فلواله ملا عرفوا الدال سليمان (عليه
السالم) بتلك الهيأة ما داللته؟ فبالدليل تبين أن هيأة سليمان (عليه السالم) تلك هي
ً
دالة املوت الذي كان خافيا عليهم ،ومن هذا الشاهد القرآني يتعزز هذا الفهم أن معادلة
الداللة هي ثالثية األركان ،وليست ثنائية األركان كما تتصور النظرية االعتباطية ،وكذلك
تشاركها بهذا التصور النظرية اللفظية القصدية ،وإن اختلفت عنها بالرؤية والتنظير ،غير
أنهما يستندان إلى أصل واحد هو اعتبار الداللة معادلة ثنائية األركان.
فخرق السفينة وقتل الغالم وبناء الجدار ٌّ
دال ِّبين ظاهر يراه موس ى (عليه السالم) وال
يعرف معناه ،وهذه هيأة سليمان (عليه السالم) ٌّ
دال ِّبين ظاهر تراه الشياطين وال تعرف
ً
ً
معناه ،ولوال وجود الدليل بابا إلى معرفة ما يدل عليه الظاهر لبقي الظاهر مستغلقا ،ال
تتحقق الغاية من وجوده وهي حصول املعرفة ،فهل ُيعقل أن يكون هناك كتاب حامل
للمعرفة من هللا سبحانه ،وال يكون له معلم معين منه؟ كما عين العبد الصالح لتعليم
موس ى (عليه السالم) ،وكما عين دابة األرض لتعليم الشياطين ،فدابة األرض في تلك
ً
اللحظة التي كشفت فيها عن موت سليمان (عليه السالم) كانت معلما ألولئك الشياطين،

 .1سبأ.14 :
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ً
مع االلتفات إلى أن وجود املعلم االلهي املعصوم ضرورة ليكون النص االلهي محفوظا كما
ذكر القرآن ذلك.
وكذلك ورد عن أهل البيت (عليهم السالم) في بيانهم آليات الكتاب أن مهمة نقل
القرآن وتوصيل كالم هللا سبحانه إلى الناس مهمة منوطة بهم حسب ،وال يشاركهم بها
غيرهمْ ،إذ ورد عن( :عبد هللا بن جندب قال :سألت أبا الحسن (عليه السالم) عن قول
ص ْل َنا َل ُه ُم ْال َق ْو َل َل َع َّل ُه ْم َي َت َذ َّك ُر َ
هللا عز وجلَ ﴿ :و َل َق ْد َو َّ
ون﴾( ،)1إمام إلى إمام) ( ،)2فوسيلة
التواصل بين هللا سبحانه وبين الخلق هم أولئك األئمة (عليهم السالم) ،ومن هنا نفهم
ملاذا عبارة (لعلهم يتذكرون) ؟ فالتذكر ال يكون ألمر مجهول ،وإنما يكون ألمر مغفول عنه،
وما هذا األمر املغفول عنه غير اتباع الخلق لحجج هللا سبحانه في كل زمان ،وهنا القرآن
يبين الحال مع حججه بعد النبي (صلى هللا عليه وآله) وهم األئمة (عليهم السالم)،
ومعلوم أن التغافل حصل من الناس منذ يوم رزية الخميس التي رواها ابن عباس
وأوردها البخاري في صحيحه في خمسة مواضع؛ ورد في كتاب املرض ى ،باب قول املريض
قوموا عني( :عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس رض ي هللا عنهما ،قال :ملا ُح ِّض َر
رسول هللا (ص) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ،قال النبي (ص) :هلم أكتب لكم
كتابا ال تضلوا بعده ،فقال عمر :إن النبي (ص) قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن
حسبنا كتاب هللا ،فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول؛ قربوا يكتب لكم النبي
(ص) كتابا لن تضلوا بعده ،ومنهم من يقول ما قال عمر ،فلما أكثروا اللغو واالختالف
عند النبي (ص) ،قال الرسول (ص) :قوموا ،قال عبيد هللا فكان ابن عباس يقول :إن
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول هللا (ص) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من
اختالفهم ولغطهم) (.)3
مع هذا الخبر للبحث وقفة للتدبر يسجل فيها جملة من األسئلة التي تستبطن أجوبتها،
منها على سبيل املثال ال الحصر؛ إن هذا الخبر أورده البخاري في صحيحه في كتاب العلم؛
باب كتابة العلم ،وفي هذا الباب بين الرسول (صلى هللا عليه وآله) وجوب كتابة العلم،
 .1القصص.51 :
 .2أصول الكافي للشيخ الكليني/472–471/1 :ح.1098
 .3صحيح البخاري ،120/7 :وينظر هذا الخبر في املصدر نفسه؛ كتاب العلم؛ باب كتابة العلم ،34/1 :باب فضل الجهاد
والس َير؛ باب جوائز الوفد ،70–69/4 :باب الجزية واملوادعة؛ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ،99/4 :وباب مرض
ِّ
النبي(صلى هللا عليه وآله) ووفاته ،9/6 :مع اختالف في بعض الفاظ الخبر.
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وهذا الخبر من العلم ،فهل يصدق على رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) الذي ال ينطق عن
الهوى أن يأمر بكتابة العلم وال يكون هو أول من يكتب؟! كذلك قول النبي (صلى هللا عليه
وآله) عن هذا الكتاب بأن القوم ال يضلون بعده أبدا ،فهذا الكتاب كتاب هداية أبدية،
أكان بعث النبي (صلى هللا عليه وآله) للهداية أو إلضالل الناس؟ فمن يقول :إنه لم يكتب
الكتاب يكون قد اتهم رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) بأنه أضل الناس ،وتلك لعمري
رزية ما بعدها رزية ؟! أشارت الرواية أن عمر بن الخطاب هو من أثار الفتنة ،وقال:
حسبنا كتاب هللا؛ والسؤال هنا :أ كانت كتابة الكتاب بأمر الهي أو اجتهاد من النبي (صلى
ً
مصداقا لقوله تعالىَ ﴿ :يا َأ ُّي َها َّ
الر ُسو ُل َب ِّل ْغ
هللا عليه وآله) ؟ الجواب القطعي :إنها بأمر إلهي
َ
َّ َ َ
َ
َ ُ َ َْ َ
َّ َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
اس ِّإن الله ال
ما أ ِّنزل ِّإليك ِّمن رِّبك وِّإن لم تفعل فما بلغت ِّرسالته والله يع ِّصمك ِّمن الن ِّ
َي ْهدي ْال َق ْو َم ْال َكافر َ
ين﴾( ،)1وقد وردت قراءة لهذه اآلية الكريمة :عن علي بن عيس ى ( :عن
ِّ
ِّ ِّ
()2
زر بن عبد هللا بن كليب الفقيمي ،له صحبة ووفادة؛ قال كنا نقرأ على عهد رسول هللا
ُ
َ
(صلى هللا عليه وآله) ﴿ َيا َأ ُّي َها َّ
الر ُسو ُل َب ِّل ْغ َما أ ِّنز َل ِّإل ْي َك ِّمن َّرِّب َك أن عليا مولى املؤمنين
َ
َْ
َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
اس ِّإ َّن الل َه ال َي ْه ِّدي الق ْو َم
وِّإن لم تفعل فما بلغت ِّرسالته والله يع ِّصمك ِّمن الن ِّ
ْال َكافر َ
ين﴾(.)4( )3
ِّ ِّ
ً
كذلك قول عمر :حسبنا كتاب هللا ،أال ُيعد ردا على رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
الذي أمر األمة إذا ما أرادت الهدى أن تتمسك بالثقلين القرآن والعترة ؟! أليس ما قاله
عمر هو تمهيد لهذا الحال الذي عاشه املسلمون من اختالف القراءات ،والغريب أن
هناك صناعة لخبر أو خبرين يحاولون من خاللها التبرير لوقوع االختالف ( ،)5ولعل
ً
استبعاد العترة من ساحة تعليم القرآن تماما ،هو ما أوصل الناس إلى حال االختالف في
القراءة على الرغم من أن القرآن واحد نزل من عند الواحد ،وأوصلهم إلى أنهم أغفلوا
تماما قراءة األئمة (عليهم السالم) للقرآن ،وتمسكوا بقراءات ال دليل على تواترها عن
النبي (صلى هللا عليه وآله) ( ،)6بخالف قراءة األئمة (عليهم السالم) فهي قراءة النبي (صلى
هللا عليه وآله) ألنهم مع كل حرف يقرؤونه يقولون :هكذا نزلت ،أو هكذا نزل بها جبرائيل
 .1املائدة.67 :
 .2ينظر اإلصابة في معرفة الصحابة.31/4 :
 .3املائدة.67 :
 .4كشف الغمة  ،326/1 :وينظر تفسير البرهان.500/6/2 :
 .5ينظر االختالف بين القراءات ،أحمد البيلي.41–40:
 .6ينظر البرهان في علوم القرآن للزركش ي.219/1 :
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(عليه السالم) على النبي (صلى هللا عليه وآله) ،وهذا يعني بوضوح ال مراء فيه أن القراءة
املتصلة السند عن النبي (صلى هللا عليه وآله) هي قراءة األئمة (عليهم السالم).

املبحث الرابع :موقف هذه الدالالت من املتشابه
الشك في أن اللسان هو أداة للتعبير واإلفصاح عما يدور في النفس اإلنسانية بوصفها
ً
وعاء يتلقى املعرفة ويتفاعل معها ،وليست وعاء حياديا بل هي وعاء تفاعلي إما أن يرتقي
ََْ
س َو َما
بما يمتلئ أو يتسافل ،وهذه الحقيقة
كشفها القرآن الكريم بقوله سبحانه﴿ :ونف ٍ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
َ َّ َ ()1
َس َّو َاها * َف َأ ْل َه َم َها ُف ُج َ
ور َها َو َت ْق َو َاها * َقد أفل َح َمن زك َاها * َوقد خ َ
اب َمن دساها﴾  ،وهذه
اآلية كذلك تبين بوضوح موضع التلقي ،فهي ال تتلقى من خارجها بل هي تتلقى من
داخلها ،فمعنى االلهام هنا هو التعريف ( ،)2فاهلل سبحانه َّ
عرف النفس اإلنسانية أنها
مركب من ظلمة ونور ،فالنور منه سبحانه ،والظلمة هي ذات املخلوق ،وكلف هللا
سبحانه النفس أن تفلح في النور ،والفالحة بالنور هي أداء وفعل ،ولذلك ورد عن أمير
املؤمنين علي (عليه السالم) أنه قال .....( :إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن
العلماء  ،فإنه رب تنزيل يشبه كالم البشر وهو كالم هللا ،وتأويله ال يشبه كالم – البشر،
ً
كما ليس ش يء من خلقه يشبهه ،كذلك ال يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال
البشر ،وال يشبه ش يء من كالمه كالم البشر  ،فكالم هللا تبارك وتعالى صفته وكالم البشر
أفعالهم ،فال تشبه كالم هللا بكالم البشر فتهلك وتضل) (.)3
إن هذا الخبر عن أمير املؤمنين (عليه السالم) يوضح خطورة تفسير القرآن بالرأي؛ أي
ً
استنادا إلى الواقع العرفي لأللفاظ ،والسبب في ذلك أن األلفاظ تتشابه في رسومها
ً
وتختلف في دالالتها ،فأنت ترى اللفظ الذي في القرآن مشابها بالصورة اللفظية ملا
يستعمله الناس فيذهب بك الظن أن التشابه الشكلي يفض ي إلى التشابه املعنوي ،وهنا
يقول أمير املؤمنين (عليه السالم) :رب تنزيل يشبه كالم البشر وهو كالم هللا ،وتأويله ال
يشبه كالم البشر ،ومن املعلوم أن الدالالت تؤخذ من التأويل ال من التنزيل ،فالتنزيل هو
 .1الشمس.10–7 :
 .2ينظر تفسير القمي.756 :
 .3التوحيد؛ الشيخ الصدوق ،264 :وينظر البرهان في تفسير القرآن.46 /1 :
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القراءة والتالوة على حسب ما نطق به لسان سيد الخلق محمد (صلى هللا عليه وآله)
الناطق األول بالقرآن ،وهو املعلم األول للقرآن ،كذلك هذا الخبر هو رد واضح وصريح ،بل
ً
نقض للمنهج القصدي الذي يتصور أن الدال واملدلول ش يء واحد ،وليس املدلول شيئا
ً
خارجيا عن الدال ،بل هذا الخبر يثبت أن التغاير موجود ،ولعل علة التغاير هو لعلة
اختالف الناطق ،فعندما يكون الناطق هللا سبحانه يكون الكالم صفته ،ولعل معنى
صفته هو أنه ناطق بغير آلة ،وهو نطق ال يشبه النطق عند املخلوق ،فاملخلوق ينطق بآلة
وهي اللسان ،ولذا عبر أمير املؤمنين (عليه السالم) عن كالم الناس بأنه أفعالهم.
وقد مر بنا أن الداللة االعتباطية ترى أن في اللغة الترادف ،واالستعارة ،واملجاز،
وتفترض هذه الداللة أن معرفة ذلك ممكن لعموم الناس بشرط أن يتوافروا على معرفة
ً
ً
ً
اللغة وعلومها ،فيمكنهم أن يميزوا متى يكون اللفظ مترادفا أو استعارة أو مجازا  ...الخ،
على الرغم من أنه ال أحد من أولئك العلماء أو الدارسين للغة يقطع بأن هذا التمييز بين
األلفاظ هو تمييز قطعي الداللة ،بل كلهم متفقون على أن الداللة فيه ظنية ،وهي
مساحة لالجتهاد وإبراز القدرات الذهنية.
أما الداللة اللغوية أو القصدية فهي تفترض أن ال وجود للترادف في اللغة وال وجود
للمجاز أو االستعارة ،وزعمت أن هذا من وضع دعاة االعتباط ،كما أنها تزعم أن كل لفظ
له معنى بعينه ال يشاركه فيه غيره ،وال وجود لالستعارة واملجاز ولذلك افترضت أن كل
ً
ً
لفظ أو مفردة هي معنى بعينه ،وليس املعنى شيئا خارجيا عن املفردة ،ويرى هذا املنهج
أنه كشف عن النظام القرآني ،فقسم املعنى فيه على؛ معنى تام يترشح منه املعنى الذهني
ويسميه املعنى املتبادر للذهن ( ،)1واملعنى األصلي ويعرفه بأنه( :املعنى الذي ال يوصف إال
بجملة طويلة من املفردات ألجل شرح مفردة ما) ( ،)2واملعنى الحركي الذي (يطابق حقيقة
وجوهر املسمى في حركته األولى في الوجود) ( ،)3ويقول عنه انه (املعنى الذي يصف املسمى
ً
ً
ً
وصفا حقيقيا شامال) (.)4

 .1ينظر النظام القرآني.30–29 :
 .2املصدر نفسه.30 :
 .3املصدر نفسه.
 .4املصدر نفسه.
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الشك في أن ما اصطلحت عليه الداللة االعتباطية بالترادف واملجاز واالستعارة هو
ليس من مخترعاتها بل هي ظواهر مالحظة في واقع اللغة ،ولذلك حاولت فقط أن تجد
ً
لهذا الواقع تكييفا يتيح لها التعامل معه بما يخدم مشروعها في النظر إلى العالقة بين
ً
الدال واملدلول ،إذ يقول أحد الباحثين( :اللغة إذا بالنسبة للمتكلم معايير تراعى وبالنسبة
للباحث ظواهر تالحظ  ،)1( )...ولذا فمذهب القصدية تصور أن تلك املصطلحات هي من
صنع االعتباط ،وواقع الحال أن االعتباط اصطدم بها موجودة في اللغة ،ولكنه استطاع
التكيف معها ألن وجودها مع خفاء العلة من وجودها مهد له السبيل في تكييفها على وفق
ً
منهجه ،بل وفتحت الباب أمامه واسعا لجعل هذه الساحة ساحة لالجتهاد والتنافس
الفكري بين العلماء والدارسين للغة.
إن وجود الترادف واملجاز واالستعارة في اللغة لهو خير دليل على وجود مساحة بين
ً
الدال واملدلول ،وهذه املساحة هي اآلصرة التي تربط الدال باملدلول ،واللفظ باملعنى ربطا
ً
ً
ً
اعتباريا َّ
ألن الربط الحقيقي هو
حقيقيا وليس اعتباريا ،ووصف الربط بأنه حقيقي وليس
القادر على تحقيق الغاية من وجود الكالم بوصفه وسيلة للتعريف ،وأداة لنقل املعرفة،
ً
أما لو افترضناه اعتباريا لكان ما ينتج منه معرفة اعتبارية وليست حقيقية أي ال يمكنها
ْ
أن تحقق الغاية التي من أجلها خلق الخلق ،وهذا الواقع يراه الدارسون بأم أعينهم ،إذ
ً
بسيادة منهج االعتباط على الساحة املعرفية لم يشهد عالم املعرفة تقدما في ساحة
ً
ً
القرب من هللا سبحانه ،نعم حقق تقدما ماديا ،ولكن هذا التقدم املادي ال يدين بالفضل
لتقدم املعرفة اللغوية ،بل يدين بالفضل للتجربة املادية وال وجود للغة في ساحته سوى
الوجود الوصفي ملا تنتجه التجربة املادية ،بل لعلنا ال نبالغ بالقول :إن املنهج التجريبي
دخل ساحة اللغة وحاول أن يسبر أغوارها غير أنه اصطدم بعقبة كأداء هي أن مادة
التجريب هو الناطق الحي املتغير ،فلم تستطع ضبط ظواهر اللغة إال ما استجاب منها
ً
كالدراسات الصوتية مثال.
إن من يتدبر في عالقة الدال باملدلول لدى املنهجين؛ االعتباطي والقصدي ،يجد أن
كال املنهجين يشتركان في نقطة ،وكل منهما وجهها الوجهة التي يراها منهجه ،هذه النقطة
هي أن الدال واملدلول وجهان لش يء واحد هو الكالم ،ولذلك فكال املنهجين أشار إلى
التطابق بين املفردة والفكرة ،بحيث ال يمكن تصور أحدهما إال بوجود اآلخر ،وهذا األمر
 .1اللغة العربية معناها ومبناها؛ د .تمام حسان.32 :
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َبي ُ
نه القرآن الكريم في ايات التنزيل في سورة الشعراء ،ولكن ما فات املنهجين أنهما لم
ً
ينتبها على منطقة الفراغ بين الدال واملدلول ،على الرغم من أن كال منهما مأل هذا الفراغ
ْ
برأيه إذ يرى العامل بمنهج االعتباط أن اللغة بالنسبة للمتكلم معايير تراعى وميدان حركة
ووسيلة حياة في املجتمع ( ،)1فاالعتباط رأيه أن العرف هو الرابط بينهما ،والقصدي يرى
ً
أن :ما يمكن إدراكه من خالل هذا املنهج هو املعنى األصلي الذي يعطي ظالال للمعنى
الحركي وهو كاف ملعرفة كثير من الحقائق وتصحيح الفكر الديني واللغة وقواعدها (،)2
ً
وهذا املعنى األصلي والحركي كذلك نجده موصوفا بلسان صاحب املنهج ،إذن ففي كال
املنهجين هناك لسان يشغل منطقة الفراغ ،األول؛ لسان عرفي (جمعي) ،والثاني؛ لسان
وصفي يصف املعنى الحركي ،وكال املنهجين يستندان إلى الظن وال يستندان إلى اليقين،
ولعل ما يجعل املنهج االعتباطي أكثر مصداقية في بيان عجزه عن إدراك سر اقتران الدال
باملدلول وصفها باالعتباط ،بينما نجد املنهج اللفظي (القصدي) يوهم القارئ كأنه
اكتشف سر ذلك االقتران ،وعند النظر في املنهج ال يجد الباحث فيه ما يثبت هذا
َّ
التصور ،ألنه ببساطة شديدة شكل ردة فعل على االعتباط ليس أكثر ،وإال فاملروي عن
أهل البيت (عليهم السالم) في سر اقتران الدال باملدلول فيه ما يغني عن إجهاد صاحب
هذا املنهج لذهنه ،ولعل انشغاله بإدراك سر االقتران جعله ينس ى أو يغفل عن أنه ليس
هو واضع اللغة ،إنما يعرف َّ
سر االقتران من وضعها ،أو من علمه واضعها لسر االقتران،
والباحث النيلي ليس هو واضع اللغة ،وليس هو ممن اطلعه واضعها على سر االقتران،
وهذه الحقيقة ادركها الباحثون في نهج االعتباط فحاولوا القفز عليها من خالل النظر إلى
ما تعارف عليه الناس من هذا االقتران.
أما قراءة أهل البيت (عليهم السالم) فهي تكشف عن سر هذا االقتران من خالل
ْ
املنهج الواضح الثابت للداللة إذ تبين أن الداللة تتألف من أركان ثالثة :الركن األول؛
املعنى وهو الوجود الغيبي للكلمة ،والركن الثاني؛ هو املفردة ظاهر الكلمة ،والركنان األول
والثاني هما جهتا الكلمة اللتان لوال حضور الناطق ما كانتا ،والركن الثالث؛ وهو حامل
الكلمة ومبلغها؛ اللسان الناطق وباطنه القلب الواعي وهما وعاء الكلمة وفيهما تنزل ،قال
ُّ ُ ْ َ
ْ َ
َ
األم ُين * َع َلى َق ْلب َك ل َت ُكو َن م َن ْاملُنذر َ
تعالىَ ﴿ :وإ َّن ُه َل َتنز ُ
ين *
يل َر ِّب ال َع ِّامل َين * ن َز َل ِّب ِّه
ِِّّ
ِّ ِّ
ِّ
الروح ِّ
ِّ
ِّ
 .1ينظر اللغة العربية معناها ومبناها.32 :
 .2ينظر النظام القرآني.31 :
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ِّب ِّل َس ٍان َع َرِّب ٍي ُّم ِّب ٍين﴾( ،)1إن وجود اللسان الناطق ضرورة لبيان كلمة هللا سبحانه واآليات
ََ َ َ َ
واضحة في بيان هذا األمر ،ومنها على سبيل املثال ال الحصر :قوله تعالىَ ﴿ :ولق ْد ن ْعل ُم أ َّن ُه ْم
َي ُق ُولو َن إ َّن َما ُي َعل ُم ُه َب َش ٌر ل َس ُ
ان َّالذي ُي ْلح ُدو َن إ َل ْيه َأ ْع َجم ٌّي َو َه َذا ل َس ٌ
ان َع َرِّب ٌّي ُّم ِّب ٌين﴾(،)2
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
ْ ُ َّ َ َ ُ
َّ
ُ
َ
َ ْ ً ُّ ً ()3
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
نذر ِّب ِّه قوما لدا﴾  ،إن القرآن
وقوله تعالى﴿ف ِّإنما يسرناه ِّب ِّلسا ِّنك ِّلتب ِّشر ِّب ِّه املت ِّقين وت ِّ
ميسر بلسان النبي (صلى هللا عليه وآله) ،وبما أن القرآن يجري في الناس مجرى الشمس
والقمر فهذا الخطاب لم يمت بموت النبي (صلى هللا عليه وآله) ،ففي كل زمان هناك
ْ
مخاطب به يقوم مقام النبي (صلى هللا عليه وآله) وهم عترته الطاهرة (عليهم السالم) إذ
ورد عن( :عبد هللا بن جندب قال :سألت أبا الحسن (عليه السالم) عن قول هللا عز وجل:
ص ْل َنا َل ُه ُم ْال َق ْو َل َل َع َّل ُه ْم َي َت َذ َّك ُر َ
﴿ َو َل َق ْد َو َّ
ون﴾( )4قال :إمام إلى إمام) ( ،)5وورد عن( :محمد بن
النعمان ،عن سالم ،عن أبي جعفر (عليه السالم) في قوله تعالى( :قولوا آمنا باهلل وما
أنزل الينا) إنما عنى بذلك عليا (عليه السالم) وفاطمة والحسن والحسين وجرت بعدهم
في األئمة (عليهم السالم) ثم يرجع القول من هللا في الناس فقال (فإن آمنوا (يعني الناس)
بمثل ما آمنتم به (يعني عليا وفاطمة والحسن والحسين واألئمة عليهم السالم) فقد
اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق)) (.)6
وقوله تعالىَ ﴿ :فإ َّن َما َي َّس ْرَن ُاه بل َسان َك َل َع َّل ُه ْم َي َت َذ َّك ُر َ
ون﴾( ،)7وهذه اآلية الكريمة كسابقتها
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ ُ ُ َ َ ً َ َ ْ َ ً َ َ َ َ ٌ ُّ َ ٌ َ ً
َ َ
ْ
في الداللة ،وقوله تعالى﴿ :و ِّمن قب ِّل ِّه ِّكتاب موس ى ِّإماما ورحمة وهذا ِّكتاب مص ِّدق ِّلسانا
َ َ ً ُ َ َّ َ َ َ
ْ
ْ
ين ظل ُموا َو ُبش َرى ِّلل ُم ْح ِّس ِّن َين﴾( ،)8وآيات أخرى يتبين من خاللها أن القرآن
نذر ال ِّذ
عرِّبيا ِّلي ِّ
مكلف به لسان معلم في كل زمان ،وال نرى في القرآن ما يشير ولو إشارة أنه نازل بألسنة
العرب ،أي األمة التي نزل فيها ،فاألمة التي نزل فيها أمة مكلفة بالتعلم حالها حال األمم
األخرى خاصة ونحن نقرأ في القرآن أن النبي (صلى هللا عليه وآله) مبعوث رحمة للعاملين
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 .4القصص.51 :
 .5أصول الكافي للشيخ الكليني.472–471/1 :
 .6أصول الكافي للشيخ الكليني.472/1 :
 .7الدخان.58 :
 .8األحقاف.12 :
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ال ألمة العرب وحدها ،وإن كان هو منهم (صلى هللا عليه وآله وسلم) ،قال تعالىَ ﴿ :و َما
ً ْ َ
َ ْ َ ْ َ َ َّ
اك ِّإال َر ْح َمة ِّلل َع ِّامل َين﴾(.)1
أرسلن
وقد وردت مرويات عن آل محمد (صلى هللا عليه وآله) تكشف عن هذا األمر بوضوح
ْ
وجالء وهي مستندة إلى القرآن ،إذ ورد عن( :مالك الجنهي قال :قلت ألبي عبد هللا (عليه
َ
َ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ
آن أل ِّنذ َركم ِّب ِّه َو َمن َبل َغ﴾( ،)2قال :من بلغ
وحي ِّإلي هذا القر
السالم) قول هللا عز وجل﴿ :وأ ِّ
أن يكون إماما من آل محمد فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله)( ،)3ولعل فيما روي من قراءتهم (عليهم السالم) في هذا الصدد ما يكشف عن كونهم
ً
ً
هم املكلفون بتالوة القرآن حق تالوته ،وهم املكلفون بتعليم الناس القرآن :تالوة وتفسيرا
ً ْ
وتأويال ،إذ ورد في عدد من أحرف القرآن التي قرؤوها ذكرهم في القرآن ،وهذا ما غاب في
ْ
القراءات العامة للقرآن ،إذ ورد عنهم (عليهم السالم) أنهم قرؤوا اآليات اآلتية بقراءة
تكشف عن ذكر العترة بالقرآن أسوة بذكر أوصياء األنبياء وذرياتهم ،وهذه القراءة التي
يقرأها آل البيت (عليهم السالم) تعطي الجواب على سؤال يشغل بال الباحث في القرآن:
هل ُيعقل أن يذكر القرآن األنبياء وأوصياءهم (عليهم السالم) ،وعندما يصل املطاف إلى
النبي (صلى هللا عليه وآله) – وهو الخاتم – يذكره هو حسب وال يذكر أوصياءه ،مع أن
رسالته خاتمة الرساالت ،ونبوته خاتمة النبوات ؟
جاء جواب هذا السؤال في قراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) ،وهي القراءة
ً
الوحيدة املتصلة سندا إلى النبي (صلى هللا عليه وآله) بوصف أنهم قوم ال يتحدثون
برأيهم ،بل هي بينة بينها هللا سبحانه لرسوله (صلى هللا عليه وآله) وبينها رسوله (صلى هللا
عليه وآله) لهم ( ،)4فكل القراءات العامة تواترها يبدأ من قرائها وليس من النبي (صلى هللا
عليه وآله) ،أما قراءة آل البيت فسندها متصل إلى النبي (صلى هللا عليه وآله) ،وما نقله
الناقلون عنهم نقلوه كتابة ولم ينقلوه شفاها ،فالناقلون في عصر اإلمام الصادق (عليه
السالم) (ت183هـ) هم ينقلون في زمن التدوين وكذلك في زمن آبائه (عليهم السالم)
وأبنائه (عليهم السالم) ،فهم يعملون بقول النبي (صلى هللا عليه وآله) :قيدوا العلم

 .1األنبياء.107 :
 .2األنعام.19 :
 .3أصول الكافي للشيخ الكليني.472/1 :
 .4ينظر بصائر الدرجات – محمد بن الحسن الصفار.319 :
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بالكتابة ( ،)1وفي قول آخر يبين (صلى هللا عليه وآله) أن؛ آفة العلم النسيان ( ،)2واألحرف
التي قرأها أئمة آل البيت (عليهم السالم) وفيها ذكر آلل محمد (صلى هللا عليه وآله) هي
على سبيل املثال ال الحصر:
 -1محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراهيم ،عن أحمد بن محمد البرقي ،عن أبيه ،عن
محمد بن سنان ،عن عمار بن مروان ،عن منخل ،عن جابر ،عن أبي عبدهللا (عليه
السالم) قال :نزل جبرائيل (عليه السالم) بهذه اآلية على محمد (صلى هللا عليه وآله) هكذا
ْ
﴿ َوإن ُك ُنت ْم في َرْيب م َّما َن َّ ْزل َنا َع َلى َع ْبد َنا في علي َف ْأ ُت ْوا ب ُس َ
ور ٍة ِّمن ِّمث ِّل ِّه﴾(.)4( ،)3
ِّ
ِّ ٍ ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
 -2محمد بن يعقوب ،عن أحمد بن مهران ،عن عبد العظيم بن عبدهللا ،عن محمد
بن الفضيل ،عن أبي حمزة ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :نزل جبرئيل بهذه اآلية
على محمد (صلى هللا عليه وآله) هكذا :فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قوال غير الذي
()5
قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
وهذه القراءة مروية عن زيد الشحام عن أبي جعفر (عليه السالم) (.)6
 -3عن زيد الشحام ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :نزل جبرائيل ( ....القراءة
السابقة نفسها) (.)7
 -4محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراهيم ،عن أحمد بن محمد البرقي ،عن أبيه ،عن
محمد بن سنان ،عن عمار بن مروان ،عن املنخل ،عن جابر ،عن أبي جعفر (عليه
السالم) ،قال :نزل جبرائيل (عليه السالم) بهذه اآلية على محمد (صلى هللا عليه وآله)
هكذا :بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل هللا في علي بغيا بينهم (.)8
 -5العياش ي ،قال جابر :قال أبو جعفر (عليه السالم) :نزلت هذه اآلية على محمد
(صلى هللا عليه وآله) هكذا وهللا (وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم في علي) .)9( .....
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 -6عن أبي محمد الفحام ،قال :حدثني محمد بن عيس ى ،عن هارون ،قال :حدثني أبو
عبد الصمد إبراهيم عن أبيه عن جده؛ وهو إبراهيم بن عبد الصمد بن محمد بن
َّ َ ْ َ
ُ ً
اصط َفى َآد َم َونوحا
إبراهيم قال :سمعت جعفر بن محمد (عليه السالم) يقرأِّ ﴿ :إن الله
َ ْ َ
آل ع ْم َر َ
()2
َ
َو َ
ان وآل محمد َعلى ال َع ِّامل َين﴾( ،)1قال :هكذا نزلت  ،وعن حمران
آل إبراهيم و َ ِّ
ً
قال :سمعت أبا جعفر يقرأ هذه اآلية( :إن هللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد
على العاملين) (.)3
 -7أبو علي الطبرس ي في مجمع البيان :وفي قراءة أهل البيت( :وآل محمد على
العاملين)( ،)4وهنا مالحظة ينبغي اإللتفات إليها أن مصطلح (قراءة أهل البيت) قد عرفه
املتقدمون من العلماء واستعملوه كما هو الحال مع الطبرس ي رحمه هللا في مجمع البيان.
 -8محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراهيم ،عن أحمد بن محمد بن خالد ،عن أبيه،
َ
ُ
عن محمد بن سليمان ،عن أبيه ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) في قوله ﴿ َوك ُنت ْم َعل َى
َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ
الن ِّار فأنقذكم ِّم ْن َها بمحمد﴾( )5هكذا وهللا نزل بها جبرئيل على محمد(صلى
شفا حفر ٍة ِّمن
()6
هللا عليه وآله) .
 -9محمد بن يعقوب :عن علي بن إبراهيم ،عن أحمد بن محمد البرقي ،عن أبيه ،عن
محمد بن سنان ،عن عمار بن مروان ،عن َّ
املنخل ،عن جابر ،عن أبي عبد هللا (عليه
السالم) ،قال :نزل جبرائيل (عليه السالم) على محمد (صلى هللا عليه وآله) بهذه اآلية
هكذا :يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا (.)8( ،)7
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 -10العياش ي :وروي عن عمرو بن شمر ،عن جابر ،قال :قال أبو جعفر (عليه
السالم) :نزلت هذه اآلية على محمد (صلى هللا عليه وآله) هكذا" :يا ايها الذين أوتوا
الكتاب آمنوا بما أنزلت في علي مصدقا ملا معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على
أدبارها أو نلعنهم ،إلى قوله :مفعوال" (.)2( ،)1
 -11محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ،عن املعلى بن محمد ،عن الحسن بن
علي الوشاء ،عن أحمد بن عائذ ،عن ابن أذينة ،عن بريد العجلي ،قال :سألت أبا جعفر
َ
َ
َّ َ ْ ُ َ ُ ُّ ْ َ َ
ات إلى أ ْه ِّل َها َوِّإذا
(عليه السالم) عن قول هللا عز ذكرهِّ ﴿ :إن الله َيأ ُم ُرك ْم أن تؤدوا األ َمان ِّ
ً
الناس َأن َت ْح ُك ُم ْوا ب ْال َع ْدل إ َّن الل َه نع َّما َيع ُظ ُكم به إ َّن الل َه َك َ
َح َك ْم ُتم َب ْي َن َّ
ان َس ِّميعا
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ً
َب ِّصيرا﴾( ،)3فقال :إيانا عنى ،أن يؤدي األول إلى اإلمام الذي بعده؛ الكتب والعلم والسالح
َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ
الناس َأن َت ْح ُك ُم ْوا ب ْال َع ْدل﴾ الذي في أيديكم للناسَ ﴿ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين
ِّ
ُ ِّ َ ِّ
﴿وِّإذا َ حكمتم بين َ ِّ
ُ
يع ْوا الل َه َوأط ُ
َآم ُن ْوا أط ُ
يع ْوا َّ
الر ُسو َل َوأ ْو ِّلي األ ْم ِّر ِّمنك ْم﴾ إيانا عنى خاصة ،أمر جميع املؤمنين
ِّ
ِّ
َْ
َّ ُ َ ُ
َُ
َ
ُ
ُّ
َ
ْ
إلى يوم القيامة بطاعتنا ﴿ف ِّإن خفتم تنازعا ِّفي أمر فردوه إلى الل ِّه وإلى الرسو ِّل وأو ِّلي األم ِّر
ُ
ِّمنك ْم﴾ كذا نزلت ،وكيف يأمرهم هللا عز وجل بطاعة والة األمر ،ويرخص في منازعتهم،
َ
ُ
يع ْوا الل َه َو َأط ُ
إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهمَ ﴿ :أط ُ
يع ْوا َّ
الر ُسو َل َوأ ْو ِّلي األ ْم ِّر
ِّ
ِّ
ُ
ِّمنك ْم﴾(.)4
 -12علي بن إبراهيم ،قال :حدثني أبي ،عن ابن أبي عمير ،عن أبي بصير ،عن أبي
َ
َ َ
َ
َّ
ْ
عبد هللا (عليه السالم) ،قال :إنما أنزلت﴿ :ل ِّك ِّن الل ُه َيش َه ُد ِّب َما أ َنز َل ِّإل ْي َك في علي أ َنزل ُه
ْ
َ ً
َ َ
َْ َ ُ ْ
ِّب ِّعل ِّم ِّه َواملآل ِّئكة َيش َه ُدون َوك َفى ِّبالل ِّه ش ِّهيدا﴾(.)6( ،)5
 -13العياش ي :عن أبي حمزة الثمالي ،قال :سمعت أبا جعفر (عليه السالم) يقول:
َ
َ َ
َ
ْ
َّ
َ َ
َْ َ ُ ْ
ْ
﴿ل ِّك ِّن الل ُه َيش َه ُد ِّب َما أ َنز َل ِّإل ْي َك في علي أ َنزل ُه ِّب ِّعل ِّم ِّه َواملآل ِّئكة َيش َه ُدون َوك َفى ِّبالل ِّه
َ ً
ش ِّهيدا﴾(.)8( ،)7
 .1النساء.47 :
 .2تفسير العياش ي/271/1 :ح ،148وينظر البرهان.238–237/5/2 :
 .3النساء.58 :
 .4أصول الكافي للكليني/305/1 :ح ،724وينظر روضة الكافي/105/8 :ح ،212تفسير فرات الكوفي ،149/1 :تفسير العياش ي:
/281/1ح ،178البرهان.254–253/5/2 :
 .5النساء.166 :
 .6تفسير القمي ،152 :وينظر البرهان.356/6/2 :
 .7النساء.166 :
 .8تفسير العياش ي/311/1 :ح ،306وينظر البرهان.356/6/2 :
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 -14محمد بن يعقوب :عن أحمد بن مهران ،عن عبد العظيم بن عبد هللا الحسني،
عن محمد بن الفضيل ،عن أبي حمزة ،عن أبي جعفر (عليه السالم) ،قال :نزل جبرئيل
َّ َّ َ َ ْ َ َ ْ
َ ُ
ين ك َف ُروا َوظل ُموا آل محمد حقهم ل ْم َيك ِّن الل ُه
(عليه السالم) بهذه اآلية هكذا ﴿ ِّإن ال ِّذ
ْ َ
َ َ ََ ً َ َ َ َ َ ََ
َ ً
َ
َّ َ َ َ َ َّ َ َ
ِّل َيغ ِّف َر ل ُه ْم َوال ِّل َي ْه ِّد َي ُه ْم ط ِّريقا * ِّإال ط ِّريق جهنم خ ِّال ِّدين ِّفيها أبدا وكان ذ ِّلك على الل ِّه
ْ
َ ْ
ً
ُ
َ َ ُّ َ َّ ُ َ ْ َ ُ
اءك ُم َّ
الر ُسو ُل ِّبال َح ِّق ِّمن َّرِّبك ْم في والية علي ف ِّآم ُنوا
َي ِّسيرا﴾( ،)1ثم قال﴿ :يا أيها الناس قد ج
َّ َ َ َ َ
ً
َ ْ ً َّ ُ َ َ ْ ُ ْ
َ َّ َّ
األ ْ ض َو َك َ
ان الل ُه َع ِّليما
خيرا لك ْم وِّإن تكف ُروا بوالية علي ف ِّإن ِّلل ِّه َما ِّفي السماو ِّ
ات و ر ِّ
ً
َح ِّكيما﴾(.)3( ،)2
 -15ابن شهرآشوب ،عن تفسير الثعلبي ،قال جعفر بن محمد (عليه السالم) :يا أيها
الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي هكذا نزلت ،فلما نزلت هذه اآلية أخذ النبي (صلى هللا
عليه وآله) بيد علي (عليه السالم) فقال :من كنت مواله فعلي مواله (.)4
 -16علي بن عيس ى في كشف الغمة :عن زر بن عبد هللا ( ،)5قال كنا نقرأ على عهد
ُ
َ
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ﴿ َيا َأ ُّي َها َّ
الر ُسو ُل َب ِّل ْغ َما أن ِّز َل ِّإل ْي َك ِّمن َّرِّب َك أن عليا مولى
َ
َْ
َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
اس ِّإ َّن الل َه ال َي ْه ِّدي الق ْو َم
املؤمنين وِّإن لم تفعل فما بلغت ِّرسالته والله يع ِّصمك ِّمن الن ِّ
ْال َكافر َ
ين﴾(.)7( ،)6
ِّ ِّ
َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ْ
َ
َ
 -17ابن مسعود كان يقرأ هذا الحرف﴿ :وكفى الله املؤ ِّم ِّنين ال ِّقتال بعلي بن أبي
َ َ َ َّ َ ً
ً
ان الل ُه ق ِّويا َع ِّزيزا﴾(.)9( ،)8
طالب وك
 -18عن جابر ،قال :قال أبو جعفر (عليه السالم) :يا جابر لو يعلم الجهال متى سمي
علي أمير املؤمنين لم ينكروا حقه ،قال :قلت :جعلت فداك ،متى سمي؟ فقال لي :قوله

 .1النساء.169–168 :
 .2النساء.170 :
 .3أصول الكافي/480/1 :ح ،1139وينظر تفسير العياش ي/311/1 :ح ،306وتفسير القمي ،153–152 :والقراءة فيه مروية عن
اإلمام الصادق(عليهم السالم) ،والبرهان.357–356/6/2 :
 .4البرهان ،499/6/2 :وينظر ُعمدة عيون صحاح األخبار البن البطريق/146 :ح ،141مناقب آل أبي طالب ,29/3 :في تفسير
الثعلبي ( 92/4:وقال أبو جعفر محمد بن علي :معناه:بلغ ما أنزل إليك في فضل علي بن أبي طالب.).
 .5ابن كليب الفقيمي ،له صحبة ووفادة؛ انظر االصابة في معرفة الصحابة. 549/1 :
 .6املائدة.67 :
 .7البرهان ،500/6/2 :وينظر كشف الغمة.326/1 :
 .8األحزاب.25 :
 .9كشف الغمة لألربلي. 324/1 :
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(وإذ اخذ ربك من بني آدم) إلى (ألست بربكم) وأن محمدا نبيكم رسول هللا ،وأن عليا أمير
املؤمنين ،قال :ثم قال لي :يا جابر هكذا وهللا جاء بها محمد (صلى هللا عليه وآله) (.)1
 -19وعن محمد بن يعقوب :عن أحمد عن عبد العظيم ،عن الحسين بن مياح،
َُ ْ ُ ْ َ
اع َملوا ف َس َي َرى الل ُه
عمن أخبره ،قال :قرأ رجل عند أبي عبد هللا (عليه السالم) ﴿وق ِّل
ُ
َُ
ُْْ َ
َع َملك ْم َو َر ُسول ُه َواملؤ ِّم ُنون ،)2(﴾...فقال :ليس هكذا هي ،إنما هي :واملأمونون ،فنحن
املأمونون (.)3
 -20قال حسان العامري :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن قول هللا سبحانه:
َََ ْ ََْ َ َ ْ ً
عا م َن ْاملَ َثاني َو ْال ُق ْر َ
آن ْال َعظ َ
يم﴾( ،)4قال :ليس هكذا تنزيلها ،إنما هي
ِّ
ِّ
﴿ولقد آتيناك سب ِّ
َََ ْ ََْ َ َ ْ ً
عا م َن ْاملَ َثاني نحن هم َو ْال ُق ْر َ
آن ْال َعظ َ
يم ولد الولد﴾(.)5
ِّ
ِّ
﴿ولقد آتيناك سب ِّ
 -21علي بن إبراهيم ،قال :حدثني جعفر بن أحمد ،قال :حدثنا عبد الكريم ابن عبد
الرحيم ،عن محمد بن علي ،عن محمد بن الفضيل ،عن أبي حمزة الثمالي ،قال :سمعت
َ َ
َ َ
َ
يل ل ُهم َّماذا أ َنز َل
أبا جعفر (عليه السالم) يقول  ،.......وقال :نزلت هذه اآلية هكذا ﴿ َوِّإذا ِّق
َ
َ ُ ْ َ َ
َ ُّ ُ ْ
اط ُير األ َّوِّل َين﴾(.)7( ،)6
علي قالوا أس ِّ
ربكم في ٍ
 -22عن محمد بن أبي حمزة ،رفعه إلى أبي جعفر (عليه السالم) قال :نزل جبرئيل
َّ
َ
َ َّ
على محمد (صلى هللا عليه وآله) بهذه اآليةَ ...﴿ :وال َي ِّز ُيد الظ ِّ ِّامل َين آل محمد حقهم إال
َ ً
خ َسارا﴾(.)9(،)8
 -23وكذلك هذه القراءة ورادة عن محمد بن العباس ،قال :حدثنا محمد ابن خالد
البرقي ،عن محمد بن علي الصيرفي ،عن ابن الفضيل ،عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه
السالم) .)10( ....

 .1تفسير العياش ي/44/2 :ح ،114وينظر البرهان.245/9/3 :
 .2التوبة.105 :
 .3أصول الكافي/481/1 :ح ،1142وينظر البرهان.489/11/3 :
 .4الحجر.87 :
 .5تفسير العياش ي/270/2 :ح ،38وينظر البرهان للسيد البحراني.415–414/14/4 :
 .6النحل.24 :
 .7البرهان ،435/14/4 :نقال عن تفسير القمي ،385/1 :وكذلك وردت هذه الرواية بإسنادها في :تفسير العياش ي:
/279/2ح ،17وينظر البرهان ،436/14/4 :وشواهد التنزيل/331/1 :ح.456
 .8اإلسراء.82 :
 .9تفسير العياش ي/338/2 :ح ،155وينظر البرهان.615/15/4 :
 .10تأويل اآليات/290/1 :ح.28
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 -24وكذلك طريق آخر للقراءة نفسها :عن محمد بن عباس ،قال :حدثنا محمد بن
همام ،عن محمد بن إسماعيل العلوي ،عن عيس ى بن داود ،عن أبي الحسن موس ى ،عن
أبيه (عليه السالم) ،قال :نزلت هذه اآلية .)1( ...
 -25محمد بن يعقوب :عن أحمد ،عن عبد العظيم ،عن محمد بن الفضيل ،عن
ََ ََْ
أبي حمزة ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :نزل جبرئيل بهذه اآلية هكذا ...﴿ :فأ َبى أكث ُر
َّ ُ ً
َّ
اس بوالية علي ِّإال ك ُفورا﴾(.)3( ،)2
الن ِّ
 -26هذه القراءة رويت عن العياش ي :عن أبي حمزة ،عن أبي جعفر (عليه
السالم).)4( .....
 -27محمد بن يعقوب :عن أحمد ،عن عبد العظيم ،عن محمد بن ُ
الف َ
ضيل ،عن
أبي حمزة ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :نزل جبرائيل (عليه السالم) بهذه اآلية
ُ ْ
َ َْ ْ
َ
ُ
َ َ
َ َْ ْ
هكذاَ ﴿ :وق ِّل ال َح ُّق ِّمن َّرِّبك ْم في والية علي ف َمن شاء فل ُيؤ ِّمن َو َمن شاء فل َيك ُف ْر ِّإ َّنا أ ْع َت ْدنا
َّ
َ ً
ِّللظا ِّ ِّمل َين آل محمد نارا﴾(.)6( ،)5
 -28محمد بن العباس ،قال :حدثنا أحمد بن القاسم ،عن أحمد بن محمد
السياري ،عن محمد بن خالد البرقي ،عن الحسين بن سيف ،عن أخيه ،عن أبيه ،عن
ُ ْ
ُ
أبي حمزة ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :قوله تعالىَ ﴿ :وق ِّل ال َح ُّق ِّمن َّرِّبك ْم﴾ في والية
َ َْ ْ
َ
َ َ
َ َْ ْ
علي بن أبي طالب (عليه السالم) – ﴿ف َمن شاء فل ُيؤ ِّمن َو َمن شاء فل َيك ُف ْر ِّإ َّنا أ ْع َت ْدنا
َ ً َ َ
َّ
ُ
ِّللظ ِّ ِّامل َين﴾ آل محمد حقهم ﴿نارا أ َحاط ِّب ِّه ْم ُس َر ِّادق َها﴾(.)8( ،)7
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 -29عن أبي حمزة ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :نزل جبرئيل بهذه اآلية هكذا
ُ ْ
ُ َ
َ
َ َْ ْ
على محمد (صلى هللا عليه وآله) ،فقالَ " :وق ِّل ال َح ُّق ِّمن َّرِّبك ْم ف َمن شاء فل ُيؤ ِّمن َو َمن شاء
َ َ َّ
َ ً
َْ ْ
فل َيك ُف ْر ِّإ َّنا أ ْع َت ْدنا ِّللظ ِّ ِّامل َين آل محمد حقهم نارا أحاط بهم سرادقها" ( ،)2( ،)1وذكر علي بن
إبراهيم هذه القراءة عن أبي عبد هللا الصادق (عليه السالم) (.)3
 -30محمد بن العباس رحمه هللا ،قال :حدثنا محمد بن همام ،عن محمد ابن
اسماعيل العلوي ،عن عيس ى بن داوود ،عن أبي الحسن موس ى بن جعفر (عليه السالم)،
عن أبيه (عليه السالم) ،قال ،..... :ثم قالَ " :و َع َنت ْال ُو ُج ُ
وه ِّل ْل َحي ْال َق ُّيوم َو َق ْد َخ َ
اب َم ْن
ِّ
ِّ
ِّ
ُْ ً
َح َم َل ظلما آلل محمد" ( ،)4كذا نزلت.)5( ....،
 -31محمد بن يعقوب :عن الحسين بن محمد ،عن معلى بن محمد ،عن جعفر بن
محمد بن عبيد هللا ،عن محمد بن عيس ى القمي ،عن محمد بن سليمان ،عن عبد هللا
َ
َ
ََ
بن سنان ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،في قوله " َولق ْد َع ِّه ْدنا إلى َآد َم ِّمن ق ْب ُل كلمات
َ
ََ
في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين واألئمة من ذريتهم (عليهم السالم) فن ِّس َي َول ْم
َ َ
ً
ن ِّج ْد ل ُه َع ْزما" ( ،)6هكذا وهللا نزلت على محمد (صلى هللا عليه وآله) (.)7
 -32عن محمد بن العباس ،قال :حدثنا جعفر بن محمد الحسني ،عن إدريس بن
زياد ،عن الحسن بن محبوب ،عن جميل بن صالح ،عن زياد بن سوقة ،عن الحكم بن
عتيبة ،قال :قال لي علي بن الحسين (عليه السالم) :يا حكم ،هل تدري ما كانت اآلية التي
كان يعرف بها علي (عليه السالم) صاحب قتله ،ويعرف بها األمور العظام التي كان ُيحدث
بها الناس ؟ قال :قلت :ال وهللا .فأخبرني بها ،يابن رسول هللا ،قال :هي قول هللا عز وجل
﴿ َو َما َأ ْر َس ْل َنا من َق ْبل َك من َّر ُسول َوَال َنبي﴾( )8وال ُم َّ
حدث .قلت :فكان علي (عليه السالم)
ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ً
()9
َّ
َ
ُ
ُم َح َّدثا؟ قال :نعم ،وكل إمام منا أهل البيت محدث .
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 -33ابن بابويه ،قال :حدثنا به إبراهيم بن هارون الهيتي بمدينة السالم ،قال:
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ،قال :حدثنا الحسين بن أيوب ،عن محمد بن غالب،
عن علي بن الحسين ،عن الحسن بن أيوب ،عن الحسين بن سليمان ،عن محمد بن
مروان الذهلي عن الفضيل بن يسار ،قال :قلت ألبي عبد هللا الصادق (عليه السالم):
"هللا نور السماوات واألرض" ؟ قال :كذلك هللا عز وجل ،قال :قلت" :مثل نوره" ؟ قال:
محمد (صلى هللا عليه وآله) ،قلت "كمشكاة" ؟ قال :صدر محمد (صلى هللا عليه وآله)،
قال :قلت" :فيها مصباح" ؟ قال :فيه نور العلم يعني النبوة ،قلت" :املصباح في زجاجة" ؟
قال :علم رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) صدر إلى قلب علي (عليه السالم) ،قلت:
"كأنها"؟ قال :ألي ش يء تقرأ كأنها ،فقلت :فكيف جعلت فداك ؟ قال :كأنه كوكب دري،
قلت" :يوقد من شجرة زيتونة مباركة ال شرقية وال غربية" ؟ قال :ذلك أمير املؤمنين علي
بن أبي طالب (عليه السالم) ال يهودي وال نصراني ،قلت" :يكاد زيتها يض ئ ولو لم تمسسه
نار" ؟ قال :يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل محمد من قبل أن ينطق به ،قلت:
"نور على نور" ؟ قال :اإلمام في إثر اإلمام (عليه السالم) (.)1
إن هذه األحرف املنقولة عن أئمة أهل البيت (عليهم السالم) أجابت عن سؤال مهم
ً
ذكرناه سابقا ،وكذلك هي أحكمت متشابه هذه اآليات ،فتلك اآليات إذا لم يذكر فيها آل
محمد (صلى هللا عليه وآله) ستعود آيات متشابهة ال توصل قارئها إلى اليقين ،بل غاية ما
َ
ْ
توصله له هو الظن ،والظن كما قال هللا سبحانه فيهَ ﴿ :و َما ل ُهم ِّب ِّه ِّم ْن ِّعل ٍم ِّإن َي َّت ِّب ُعو َن
ْ
َ ً
َّ َّ
َّ َ ْ
ِّإال الظ َّن َوِّإ َّن الظ َّن ال ُيغ ِّني ِّم َن ال َح ِّق ش ْيئا﴾( ،)2وهذه اآلية الكريمة واضحة بأن مصادر
العلم ليس هم من عامة الناس ،بل مصادر العلم هم من الذين اصطفاهم هللا سبحانه
َ ْ
لذلك ،وأمر الناس إذا ما أرادت أن تعلم بالتوجه إليهم وسؤالهم؛ قال تعالىَ ﴿ :و َما أ ْر َسل َنا
ُ
ْ
َ َ َ َ
َ َ َّ َ ً ُّ
َ َ ْ َُ ْ َ ْ
الذك ِّر ِّإن ك ُنت ْم ال ت ْعل ُمون﴾( ،)3وكذلك بين
وحي ِّإل ْي ِّه ْم فاسألوا أه َل ِّ
ِّمن ق ْب ِّلك ِّإال ِّرجاال ن ِّ
َّ
ْ
الحق سبحانه ممن يؤخذ املحكم ومن هم العاملون بالتأويل ،إذ قال عز وجلُ ﴿ :ه َو ال ِّذ َي
ات ُه َّن ُأ ُّم ْالك َتاب َو ُأ َخ ُر ُم َت َشاب َه ٌ
ات ُّم ْح َك َم ٌ
اب م ْن ُه َآي ٌ
ات َف َأ َّما َّالذ َ
َ َ َ ََْ َ ْ َ َ
ين في
ِّ
ِّ
أنزل عليك ال ِّكت ِّ
ِّ
ِّ
َ َْ
َ ْ
ُُ
َ َّ َ
َ َ ْ َ َّ
َ َ
قل ِّوب ِّه ْم َزْي ٌغ ف َيت ِّب ُعون َما تش َاب َه ِّم ْن ُه ْاب ِّتغاء ال ِّف ْت َن ِّة َو ْاب ِّتغاء تأ ِّو ِّيل ِّه َو َما َي ْعل ُم تأ ِّويل ُه ِّإال الل ُه
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َ
الراس ُخو َن في ْالع ْلم َي ُق ُولو َن َآم َّنا به ُك ٌّل م ْن ع ِّ َ َ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ ْ ُ ْ ْ َ
اب﴾( ،)1وهذه
ِّ ِّ
ِّ ِّ
و َّ ِّ
ند رِّبنا وما يذكر ِّإال أولوا األلب ِّ
ِّ ِّ ِّ
اآلية واضحة في أن املحكم علمه عند الراسخين في العلم ،والراسخون في العلم هو آل
ً ْ
محمد (عليهم السالم) حصرا ،إذ ورد عن (الفضيل بن يسار ،عن أبي جعفر (عليه
ْ ْ
َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ ُ َ
اسخون ِّفي ال ِّعل ِّم﴾ نحن نعلمه) ( ،)2وورد عن
السالم) قال﴿ :وما يعلم تأ ِّويله ِّإال الله والر ِّ
(أبي بصير عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال :نحن الراسخون في العلم فنحن نعلم
تأويله) (.)3
ً
ً
ً
ً
ً
وبذلك يكون واضحا أن محكم القرآن؛ قراءة (تالوة) ،وتفسيرا ،وتأويال هو عند محمد
وآل محمد (صلى هللا عليه وآله) حسب ،ومنهم يؤخذ علم املحكم كي يزول متشابهه ،وبهم
َ َ ٌ ُ
ُ ُ ُ َ
ً
اب أ ْح ِّك َم ْت َآيات ُه ث َّم ف ِّصل ْت
ومن خاللهم يكون الكتاب محكما ،حيث يقول تعالى ﴿الر ِّكت
َّ
َ
ِّمن ل ُد ْن َح ِّك ٍيم خ ِّب ٍير﴾( ،)4أحكمت ملن ؟ وفصلت ملن ؟ الجواب األكيد :إنها أحكمت
وفصلت ألهل الذكر الرجال الذين كلفهم هللا سبحانه بتعليم كتابه للناس ،فالكتاب كله
عندهم محكم وهم يعلمون قراءته وتفسيره وتأويله ،ومن يدعي العلم بالقرآن فال بد أن
ً
َّ
ً
وناقال عنهم ،وأما عند غيرهم فالكتاب كله متشابه ،قال تعالى﴿ :الل ُه َن َّز َل
يكون آخذا منهم
َ ً ُّ َ َ ً َّ َ َ َ ْ َ ُّ ْ ُ ُ ُ ُ َّ َ ْ َ َ
ُ َ
َ ْ َ ْ َ
ين َيخش ْون َرَّب ُه ْم ث َّم ت ِّل ُين
يث ِّكتابا متش ِّابها مثا ِّني تقش ِّعر ِّمنه جلود ال ِّذ
أح َسن الح ِّد ِّ
َّ َ َ
ُُ ُ ُ َ ُُ
َّ
ْ َّ َ َ ُ َ
الله َي ْهدي به َم ْن َي َش ُاء َو َمن ُي ْ
ض ِّل ْل الل ُه ف َما ل ُه
جلوده ْم وقل ُوب ُه ْم إلى ِّذك ِّر الل ِّه ذ ِّلك هدى ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّم ْن َه ٍاد﴾( ،)5وقد ورد عن( :حماد بن سلمة عن ثابت ،عن أنس( :أفمن كان على بينة من
ربه) قال :هو رسول هللا (ويتلوه شاهد منه) قال :علي بن أبي طالب ،كان وهللا لسان
رسول هللا صلى هللا عليه وآله) ( ،)6وهذا النص واضح في أن مسؤولية تالوة الكتاب
ً
وتعليمه املكلف بها حجة هللا وخليفته ،وهنا الخبر يبين بوضوح أن عليا (عليه السالم) هو
لسان رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) في زمنه ،وكذلك األئمة من ولده هم لسان رسول
هللا (صلى هللا عليه وآله)؛ كل في زمانه ،فقد ورد( :عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر
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(عليه السالم) أنه قال :لو انا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا ولكنا حدثنا
ببينة من ربنا بينها لنبيه فبينها لنا) (.)1
وهناك آيات قرآنية تبين بوضوح أن تالوة القرآن هي تعليم إلهي لحججه وخلفائه
املعصومين (عليهم السالم) ،ولم يترك قراءة القرآن هكذا من دون
ضابط قانوني ،بل
ٍ
اآليات الكريمة اآلتية بيانها واضح بأن التالوة تكليف الهي لقوم مصطفين وليس لعامة
الناس ،وعامة الناس مأمورون بتلقي القرآن من تلك األلسن املكلفة:
ْ ُ ً
َّ َ َ ْ َ ْ
ً
وال م ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْيه ْم َآيا ِّت َك َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ْال ِّك َت َ
اب
أوال :قال تعالىَ ﴿ :ربنا وابعث ِّف ِّيهم َرس ِّ
ِّ
العز ُيز َ
َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ْ َّ َ َ َ َ
الح ِّك ُ
يم﴾( ،)2واآلية دالة على أن املبعوث اإللهي له مهام
وال ِّحكمة ويز ِّك ِّيهم ِّإنك أنت ِّ
يقوم بها وهي تكليف الهي له منها؛ يتلو عليهم ،أي يعلمهم التالوة أي القراءة ،وال يأتيهم
ً
باآليات صحفا وهم يقرؤونها ،بل تعليمهم تالوة الكتاب هي تكليفه هو (صلى هللا عليه
وآله).
َ َ ْ
ً
ُ
ُ
ُ َ ُ
ً ُ
ُ
ثانيا :قال تعالى﴿ :ك َما أ ْر َسل َنا ِّفيك ْم َر ُسوال ِّمنك ْم َي ْتلو َعل ْيك ْم َآيا ِّت َنا َو ُي َز ِّكيك ْم َو ُي َع ِّل ُمك ُم
ْ َ َ ْ ْ َ
ُ
َ َُ ُ ْ َ َ َ
اب َوال ِّحك َمة َو ُي َع ِّل ُمكم َّما ل ْم تكونوا ت ْعل ُمون﴾(.)3
ال ِّكت
َ
ُ
ً
ْ َ
َ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ ُ
ً
ؤم ِّن َين ِّإذ َب َعث ِّف ِّيه ْم َر ُسوال ِّم ْن أ ُنف ِّس ِّه ْم َي ْتلو
ثالثا :قال تعالى﴿ :لقد من الله على امل ِّ
َْ ُ َ
ََْ ْ َ َُ َ ْ َُ َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ
َ
الل ُّم ِّب ٍين﴾(.)4
علي ِّهم آيا ِّت ِّه ويز ِّك ِّيهم ويع ِّلمهم ال ِّكتاب وال ِّحكمة وِّإن كانوا ِّمن قبل ل ِّفي ض ٍ
َْ
ً
ُْ ْ
ين َك َف ُروا م ْن َأ ْهل ْالك َ
ابعا :قال تعالىَ ﴿ :ل ْم َي ُكن َّالذ َ
اب َواملش ِّر ِّك َين ُم َنف ِّك َين َح َّتى تأ ِّت َي ُه ُم
ت
ر
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ْ َ َ ُ َ ُ ٌ َ َّ َ ْ ُ
ُ ُ ً ُّ َ َّ َ ً ()5
الب ِّينة * رسول ِّمن الل ِّه يتلو صحفا مطهرة﴾ فاآلية األولى تتحدث عن البينة ،ثم تجعل
بدال لها الرسول ،فاآليتان تبينان أن البينة هو الرسول وهذا الرسول هو معلم التالوة
الذي يتلو ،وليس الناس من تعلم التالوة ،ورد في رواية أبي الجارود( :عن أبي جعفر
(عليه السالم) قال :البينة محمد رسول هللا) (.)6

 .1بصائر الدرجات؛ محمد بن الحسن الصفار/340/6 :ح.2
 .2البقرة.129 :
 .3البقرة.151 :
 .4آل عمران.164 :
 .5البينة.2–1 :
 .6تفسير القمي.761 :
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ً
وآيات أخرى تتحدث عن هذا األمر بوضوح؛ بأن معلم القرآن البد أن يكون معصوما،
ولم يكلف عامة الناس تعليم القرآن ،ألن الناس قد تقع باالختالف بعد العلم ،وهذا األمر
َ َ
َْ َ َ ُ ْ ْ ْ ً
َ ُ َّ
اءه ُم ال ِّعل ُم َبغيا َب ْي َن ُه ْم َول ْوال
صرح به القرآن بقوله تعالىَ ﴿ :و َما ت َف َّرقوا ِّإال ِّمن بع ِّد ما ج
َكل َم ٌة َس َب َق ْت من َّرب َك إلى َأ َجل ُّم َس ًّمى َّل ُقض َي َب ْي َن ُه ْم َوإ َّن َّالذ َ
ين ُأور ُثوا ْال ِّك َت َ
اب ِّمن َب ْع ِّد ِّه ْم
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ
ً
ً
ً
َ
ْ
ُ
()1
ُ
يب﴾  ،فضال على أن القرآن وضع حكما فصال بين الناس إذا شجر
ل ِّفي ش ٍك ِّمنه م ِّر ٍ
ْ
ُ َ
َ
بينهم أمر ،فقال تعالىَ ﴿ :ف َال َو َرب َك َال ُي ْؤم ُنو َن َح َّت َى ُي َحك ُم َ
وك ِّف َيما ش َج َر َب ْي َن ُه ْم ث َّم ال َي ِّج ُدوا
ِّ
ِّ
َ ُ ْ َ َ ً َّ َ َ ْ َ ِّ َ ُ َ ُ ْ َ
َّ
ً ()2
ْ
ِّفي أنف ِّس ِّهم حرجا ِّمما قضيت ويس ِّلموا تس ِّليما﴾  ،ولعل قائل يقول إن هذه اآلية في
رسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) ،وال تجري في غيره !! الجواب على هكذا قول :إن
ً
ً
هذا االفتراض يعني أن القرآن بعد النبي (صلى هللا عليه وآله) يعد كتابا تاريخيا ،وليس
ً
ً
دستورا حاكما .وهذا ال يقول به مسلم ،لذا البد من التيقن أن هذا الكتاب يجري في
الناس مجرى الجديدين الشمس والقمر ،ففي كل أمة وكل زمان هناك ناطق به مكلف
من هللا سبحانه ،كي يكون الحكم العدل الناطق بحكم هللا فيما لو اختلف الناس؛ في
قراءة أو في تفسير أو في تأويل ،حتى يجتمع الناس على قول محكم ،وينكشف ما كان
ً
متشابها وأوقعهم في االختالف ،ومن هنا يتبين لنا حكمة من حكم وجود املتشابه في
القرآن ،بل وحتى حكمة تعليم الناس القراءة ،كما نهض بهذا األمر أئمة أهل البيت (عليهم
السالم) الذين حملوا تراث رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وراحوا يؤدونه بحسب ما أراد
هللا سبحانه.
ً
ومن خالل وجود املتشابه في الكتاب ،بل تسمية الكتاب كله باملتشابه ليكون داال
ً
ً
داللة واضحة على من يحكمه ،ويزيل الغموض عنه ،ويفتح للناس آفاق املعرفة والعلم
ليتقدموا إلى ربهم سبحانه ،ويكونوا محققين للغاية من وجودهم ،وهي؛ أن يكونوا عارفين
معرفين به سبحانه ،وكذلك وجود املتشابهة صار دالة واضحة على إبراز الحد الثالث في
ِّ
ً
معادلة الداللة ،ذلك الحد الذي غفل عنه الدارسون ،أو أنهم لم يولوه اهتماما بقدر
ً
اهتمامهم بالركنين اآلخرين ،وبلغ من اهتمامهم بهما حدا جعل الحد الوسطي وهو اللسان
الناطق ،وكأنه عنصر غير ذي أهمية في تلك املعادلة ،ولكن البحث ملا شرع في دراسة
قراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) وجد أن الحد الوسطي هو الذي يقيم أود معادلة
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الداللة ويخرجها من حالة التجاذب ،بل النزاع بين دعاة االعتباط ،ودعاة القصدية ،كما
توضح بالعرض الذي قدمه البحث لهاتين النظريتين ،وتبين له من خالل عرضهما أن كال
ً
ً
النظريتين أثبتتا شيئا نافعا فيما يخص توجه كل نظرية منهما ،فالنظرية االعتباطية بما
طرحت كشفت أن اللفظ له طبيعة عمياء ،ولذا فهو يحتاج إلى عاصم يشده بمعناه
الذي ترشح منه ،أما النظرية القصدية فهي افترضت أن القصدية كامنة في املفردة ،حتى
تصورت أن الدال هو املدلول وليس ش يء خارجه ،وهي بذلك كشفت عن طبيعة املعنى
املعرفية كونه هو الحامل للعلم ،ولكن كال النظريتين غفال أو تغافال عن دور اللسان
الناطق الذي به ومن خالله تكون املعرفة ويكون العلم ،ويكون اللفظ داال على معناه
الذي منه ترشح.

الفصل الرابع
األحرف اليت رويت قراءتها عن أهل البيت (عليهم

السالم) وبيانهم لداللتها

توطئة:
تعددت األحرف التي نقلها الرواة عن املعصومين (عليهم السالم) ،وقراءتهم (عليهم
ً
ً
ً
السالم) على الرغم من عدم االلتفات لها بحثيا ودراسيا وثقافيا إال إنها كانت ومازالت
ً ً
معينا ثرا يزيد من ثراء املكتبة القرآنية وغناها ،ويكشف عن سبب تميزهم عن غيرهم من
القراء والعلماء ،ذاك أن قراءتهم (عليهم السالم) خلت من قول( :قرأها فالن كذا ،وفالن
كذا) ،بل ما وجده البحث هو عبارات دالة على ثبات القراءة ،وأنها سنة متبعة وليست
ً
اجتهادا ،فتلحظ عبارات من مثل؛ (هكذا نزلت)( ،هكذا نزل بها جبرائيل (عليه السالم)
ً
فضال على أنهم عندما تعرض عليهم قراءة العامة يبدون
على النبي صلى هللا عليه وآله)،
عليها مالحظات دالة على الحكمة ،ويوجهون لها أسئلة يتوضح من خاللها أن األخذ عن
طريق غير معصوم يمكن أن يوقع صاحبه باالشتباه ،أو قد يغفل ،أو قد يتوهم ،فهذه
األمور كلها واردة على العقول غير املعصومة من هللا سبحانه ،وبما أن غاية الكتاب هي
هداية الناس فالبد أن يكلف بتعليمه لهم من ال يقع في الوهم ،وال يغفل عن أمور توقع
اللبس واالشتباه ،ويبين لهم مواضع اإلحكام فيه زيادة على إحكامه ما تشابه عليهم منه.
وقد ُوجد أن األحرف الوارد قراءتها عن أئمة أهل البيت املعصومين (عليهم السالم)
يمكن تصنيفها على ثالثة مباحث؛ مبحث منها يتعلق بقراءة آيات ذكر فيها آل محمد
(صلى هللا عليه وآله) العترة الذين جعلهم النبي (صلى هللا عليه وآله) بأمر هللا عدل
القرآن ،وقال للناس :إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به ال تضلوا بعدي أبدا كتاب هللا
وعترتي أهل بيتي ( ،)1والنبي (صلى هللا عليه وآله) هنا يبين بوضوح ال لبس فيه أن القرآن
والعترة ال يفترقان حتى يردا عليه الحوض ،فمن يتوهم افتراقهما في أي زمن فهو يحكم
بتعطيلهما كليهما ،فال القرآن يعمل بال عترة ،وال العترة تعمل بال القرآن ،فالتالزم بينهما ال
انفكاك له أبدا.
ً
ورد عن( :أبي عبد الرحمن السلمي ،قال :ما رأيت أحدا كان أقرأ للقرآن من علي عليه
السالم) ( ،)2وورد عن( :عبد هللا بن مسعود ،قال :أفرض أهل املدينة وأقرؤها علي بن أبي
 .1ينظر املستدرك على الصحيحين  ،109/ 3:الجامع الكبير للترمذي/124/6 :ح.3786
 .2شواهد التنزيل.23/1 :
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طالب عليه السالم) ( ،)1وروي عن( :سعيد بن جبير ،قال :قال ابن عباس :أعلمنا بالقضاء
وأقرؤنا للقرآن علي بن أبي طالب) ( ،)2وهذه األخبار ترجمتها قراءة أئمة أهل البيت (عليهم
ً
ً
السالم) وصيرتها واقعا عمليا.
أما املبحث الثاني في األحرف الواردة قراءتها عنهم ففيه بيان لعلمهم (عليهم السالم)
بشؤون اللغة وأمورها ،ويكشفون عن أمر مهم في القضية اللغوية أال وهو؛ إن األلفاظ
البد لها من موجه إلى معانيها التي ترشحت منها فهي بنفسها ذات طبيعة عمياء ،والبد من
وجود لسان عالم مكلف من صاحب النص يعرف أن اللفظ كذا هو مترشح من املعنى
كذا وهو دال عليه ،بل نجدهم (عليهم السالم) يثبتون ذلك من آيات قرآنية محكمة،
فيكون القرآن شاهدهم في االستدالل لحرف من دون آخر ،ومن ثم يأتي املبحث الثالث
من األحرف التي قرأها املعصومون قراءة بيانية بحيث تكون اآلية بحسب قراءتهم (عليهم
السالم) قراءة محكمة ال يختلف في فهمها القارئون املتدبرون وال الباحثون املتخصصون.

 .1املصدر نفسه.24/1 :
 .2املصدر نفسه.25/1 :

املبحث األول :األحرف اليت فيها ذكر للعرتة يف القرآن
تعد األحرف الوارد قراءتها عن أئمة أهل البيت املعصومين (عليهم السالم) التي فيها
ً
ذكر للعترة في القرآن من أكثر األحرف ورودا عنهم (عليهم السالم) ،ولعلهم بذلك يبينون
للقارئين املتدبرين والباحثين؛ أن ذكر أسماء عدد من أوصياء األنبياء السابقين (عليهم
السالم) جاء في القرآن لبيان منهج التعاطي مع القرآن بوصفه كتاب هداية إلى هللا
سبحانه ،والشك في أن الهداية ال تتحقق بوجود كلمات مسطورة في الكتب حسب ،بل
البد لهذه الكلمات من ناطق ،به يتبين محكمها من متشابهها ،وبه يستبين أهل كل زمان
ً
إحكام ما تشابه عليهم مما يحتاجه زمانهم ،أو يحتاجونه هم في ذلك الزمان ،فضال عن
أن ذكر األوصياء في الكتاب فيه بيان للقانون اإللهي في التعرف على القارئ واملعلم اإللهي
في كل زمان؛ سنة ثابتة فيه ال تتغير وال تتبدل ،فكما ذكر القرآن أوصياء عدد من األنبياء
(عليهم السالم) ،مثل داوود وسليمان (عليهما السالم) ،زكريا ويحيى (عليهما السالم)،
وموس ى وهارون (عليهما السالم) ،فهذا الذكر يعد سنة جارية في الهداية لكي ال يقع الناس
املكلفون بالعنت ،ولكي يحيى من يحيى عن بينة ،قال تعالىَ ﴿ :و َلكن ل َي ْقض َي الل ُه َأ ْم ًرا َك َ
ان
ِّ ِّ ِّ
َ
َ
ً
ٌ َ ٌ ()1
َم ْف ُعوال ِّل َي ْه ِّل َك َم ْن َهل َك َعن َب ِّي َن ٍة َو َي ْح َيى َم ْن َح َّي َعن َب ِّي َن ٍة َوِّإ َّن الل َه ل َس ِّميع ع ِّليم﴾  ،ولذا
فاألمر مع محمد (صلى هللا عليه وآله) خاتم األنبياء ال يتغير ،بل لعل األمر معه يكون أوكد
مما يكون مع الذين من قبله ومن سبقوه بوصفه هو خاتمهم وال نبي بعده ،ورد عن
حذيفة بن اليمان أنه قال( :لو علم الناس متى ُس ِّمي ٌّ
علي أمير املؤمنين ما أنكروا فضله،
سمي أميرا ُ
وآدم بين الروح والجسد ،قال هللا عز وجل" :وإذ أخذ ربك من بني آدم من
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم" قالت املالئكة :بلى ،فقال تبارك
وتعالى :أنا ربكم ومحمد نبيكم وعلي أميركم) ( ،)2ونصوص أخرى كثيرة واردة من طرق
املسلمين تكشف عن هذه الحقيقة التي حاولت الظروف السياسية التي مر بها اإلسالم
تغطيتها وإبعاد الناس عنها ولكن مصادر أهل الحديث من املسلمين لم تغفلها.
ً
كما أن ذكر أوصياء محمد (صلى هللا عليه وآله) جملة ،أو ذكر أول أوصيائه تفصيال
ً
ً
تجعل من القرآن كتابا هاديا للتي هي أقوم ،كما يذكر القرآن تلك الحقيقة ،قال تعالى:
 .1األنفال.42 :
 .2فردوس األخبار للحافظ شيرويه الديلمي/399/3 :ح. 5104
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َّ َ َ َ
َّ
ْ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ
َّ َ َ ْ ُ َ
َْ َ َ
ات أ َّن ل ُه ْم
﴿ ِّإن هذا الق ْرآن ِّي ْه ِّدي ِّلل ِّتي ِّه َي أق َو ُم و ُيب ِّش ُر املؤ ِّم ِّنين ال ِّذين ي ْع َملون الص ِّالح ِّ
َ ً َ ً
أ ْجرا ك ِّبيرا﴾( )1وبين آل محمد (صلى هللا عليه وآله) أن التي هي أقوم معرفة اإلمام في كل
زمان ( ،)2ألن بمعرفة اإلمام صالح دين الناس ودنياهم ،وهو املطلوب من وجود الدين
اإللهي على طوال مسيرته التاريخية ،فوجود الدين هو لصالح أحوال الناس ونشر العدل
والصدق والرحمة بينهم ،لكي تتحقق الغاية من إرسال الرسل والرساالت؛ وهي تعليم
الناس وتعريفهم وإنقاذهم من درك الجهالة وظلمتها ونتائجها الوخيمة على اإلنسان
واإلنسانية ،زيادة على أن ذكر األسماء في الكتاب هو بيان واضح لقانون الداللة املحكم،
ْ
لكي ال تقع الناس في الشبهات وينتج على إثر ذلك التناحر والتباغض والتفرق ،إذ يثبت
لديهم أن الكتاب هو مفردات ظاهرة يتلقونها من لسان معين من هللا سبحانه ،وهذا
اللسان املعين مذكور اسمه في الكتاب أو مشار إليه بصفته لكي ال يقع الناس بالعنت في
معرفته ،والحق سبحانه َّبين في مواضع كثيرة في القرآن أنه يريد بالناس اليسر ،وال يريد
بهم العسر.
ولعل من النافع أن ُيثار السؤال اآلتي :أمن الحكمة أن ال يذكر اسم وص ي النبي الخاتم
(صلى هللا عليه وآله) على الرغم من ذكر أسماء أوصياء عدد من األنبياء السابقين؟
الجواب األكيد والواضح :ال حكمة في ذلك بل وال يسر ،بل هو العنت بعينه ،وهللا
سبحانه رؤوف رحيم بعباده ،كذلك هو الحكم العدل؛ فكيف يرض ى أن يجعل لألمة التي
عاش فيها محمد (صلى هللا عليه وآله) ،قيادة منصبة معينة ،واألمة التي بعد رحيله يتركها
ً
هكذا همال؟؟ هل هذا القول يتناسب مع عدالة الحكيم العادل ؟
ً
لذا من باب العدالة اإللهية أن يذكر أوصياء النبي (صلى هللا عليه وآله) إجماال ويذكر
ً
وصيه األول تفصيال لكي تكون الحجة في كل زمان هلل سبحانه ،وال تكون للناس على هللا
ً
ً
ً
سبحانه الحجة ،وذكرهم (عليهم السالم) بوصفهم معلمين للكتاب قراءة وتفسيرا وتأويال،
ألنهم هم املصطفون لذلك ،وال يشاركهم غيرهم في ذلك التكليف ،ورد عن( :يزيد ابن
رومان قال :ما أنزل في أحد من القرآن ما نزل في علي بن أبي طالب) ( ،)3فالقرآن الكريم
واضح بينهم في هذه القضيةْ ،إذ قال تعالىَ ﴿ :ف َال َو َرب َك َال ُي ْؤم ُنو َن َح َّت َى ُي َحك ُم َ
وك ِّف َيما
ِّ
ِّ
ِّ
 .1اإلسراء.9 :
 .2ينظر أصول الكافي/242/1 :ح.565
 .3شواهد التنزيل.41/1 :
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ً
َ َ ََْ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ً
ْ َ
جا م َّما َق َ
ض ْي َت َو ُي َس ِّل ُموا ت ْس ِّليما﴾( ،)1وشجار الناس
شج َر بين ُهم ث َّم ال ي ِّجدوا ِّفي أنف ِّس ِّهم ح َر ِّ
واختالفهم في املوارد أمر ثابت راجع إلى تفاوتهم في الفهم والتلقي واستعمال القدرات
العقلية ،ولذا فهم بحاجة ماسة وضرورية إلى معلم في كل زمان يعلمهم الكتاب ،وهذا ما
ً
أشار له رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) في حياته ،عندما بعث عليا (عليه السالم) ببراءة.
ورد عن( :أنس بن مالك أن النبي (ص) بعث سورة براءة مع أبي بكر ،ثم أرسل إليه
فأخذها ودفعها إلى علي ،وقال :ال يؤدي عني إال أنا أو رجل من أهل بيتي) ( ،)2وروي عن:
(حنش ،عن علي بن أبي طالب أن النبي (ص) حين بعثه ببراءة قال :يا نبي هللا إني لست
باللسن وال بالخطيب .قال :ما ٌّبد من أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت .قال :فإن كان
البد فسأذهب أنا .فقال :انطلق فإن هللا عز وجل يثبت لسانك ويهدي قلبك .ثم وضع يده
على فمي وقال :انطلق فاقرأها على الناس) ( ،)3والقراءة تبليغ ،وما يجري على سورة منه
يجري عليه كله ،وهذا ما أبرزته قراءة أئمة أهل البيت املعصومين (عليهم السالم) حيث
بينت أهمية وجود معلم منصب من هللا سبحانه يعلمهم التالوة والقراءة بما ييسر عليهم
ُ
أمر الدين ويرفع عنهم العسر والعنت فيه ،واألحرف التي ذكر فيها أوصياء النبي (صلى هللا
عليه وآله) هي:
 -1ورد :عن جابر ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال :نزل جبرائيل (عليه السالم)
َ ْ َ
ُ
َ
بهذه اآلية على محمد (صلى هللا عليه وآله) هكذا " َوِّإن ك ُنت ْم ِّفي َرْي ٍب ِّم َّما ن َّزل َنا َعلى َع ْب ِّدنا
ْ َ ْ ُ ْ ُ ََ ُ
اءكم من ُدون الله إ ْن ُك ْن ُت ْم َ
في علي َف ْأ ُت ْوا ب ُس َ
ص ِّاد ِّق َين" (.)5( ،)4
ور ٍة ِّمن ِّمث ِّل ِّه وادعوا شهد
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
 -2ورد :عن محمد بن الفضيل  ،عن أبي حمزة ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال:
نزل جبرئيل بهذه اآلية على محمد (صلى هللا عليه وآله) هكذا :فبدل الذين ظلموا آل
محمد حقهم قوال غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من
السماء بما كانوا يفسقون (.)6
 .1النساء.65 :
 .2شواهد التنزيل/235/1 :ح ،315ينظر مسند اإلمام أحمد بن حنبل/53/1 :ح ،4تفسير فرات الكوفي.159/1 :
 .3شواهد التنزيل/237/1 :ح.319
 .4البقرة.23 :
 .5أصول الكافي للشيخ الكليني/473/1 :ح ،1106وينظر تفسير البرهان للسيد البحراني.157–156/1/1 :
 .6أصول الكافي/480/1 :ح ،1138وينظر البرهان ،230/1/1 :وهذه القراءة مروية عن زيد الشحام عن أبي جعفر(عليهم
السالم) وأوردها العياش ي في تفسيره؛ ينظر تفسير العياش ي/63/1 :ح ،49إثبات الهداة للحر العاملي/21/2 :ح.59
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 -3ورد :عن محمد بن سنان ،عن عمار بن مروان ،عن املنخل ،عن جابر ،عن أبي
جعفر (عليه السالم) ،قال :نزل جبرائيل (عليه السالم) بهذه اآلية على محمد (صلى هللا
عليه وآله) هكذا :بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل هللا في علي بغيا بينهم (.)1
 -4قال جابر :قال أبو جعفر (عليه السالم) :نزلت هذه اآلية على محمد (صلى هللا
عليه وآله) هكذا وهللا (وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم في علي) (.)2
 -5ورد :عن زيد الفحام ،قال  :حدثني محمد بن عيس ى ،عن هارون ،قال :حدثني أبو
عبد الصمد إبراهيم عن أبيه عن جده؛ وهو إبراهيم بن عبد الصمد بن محمد بن
َّ َ ْ َ
اصط َفى َآد َم
إبراهيم قال  :سمعت جعفر بن محمد (صلى هللا عليه وآله) يقرأ ِّ " :إن الله
َ ْ َ
َُ ً
آل ع ْم َر َ
َ
وحا َو َ
ان وآل محمد َعلى ال َع ِّامل َين" ( ،)3قال  :هكذا نزلت (.)4
ون
آل إبراهيم و َ ِّ
ً
 -6وعن حمران قال :سمعت أبا جعفر يقرأ هذه اآلية" :إن هللا اصطفى آدم ونوحا وآل
إبراهيم وآل محمد على العاملين" (.)5
 -7أبو علي الطبرس ي في مجمع البيان :وفي قراءة أهل البيت" :وآل محمد على
العاملين"(.)6
وفي هذا الخبر الوارد عن أبي علي الطبرس ي (ت548هـ) يورد مصطلح (قراءة أهل
البيت) ،وهذا دال على أن هذه القراءة بهذا العنوان كانت معروفة عند العلماء ،ولذا
ذكره الطبرس ي (رحمه هللا) بهذه الصيغة الدالة على أنه اصطالح معروف وربما متداول
بين العلماء والدارسين املتقدمين.
 -8ينقل السيد هاشم البحراني قائال :من تفسير الثعلبي رفعه إلى أبي وائل قال قرأت
َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ً
آل ع ْم َر َ
َ
وحا َو َ
ان وآل محمد
في مصحف ابن مسعودِّ " :إن الله اصطفى آدم ون
آل إبراهيم و َ ِّ
َ ْ َ
َعلى ال َع ِّامل َين"( ،)8( ،)7وعند العودة إلى تفسير الثعلبي وجد الباحث النص هكذا( :األعمش
عن أبي وائل ،قال :قرأت في مصحف عبد هللا بن مسعود :إن هللا اصطفى آدم ونوحا وآل
 .1أصول الكافي/473/1 :ح ،1105وينظر البرهان.280/1/1 :
 .2تفسير العياش ي  /69/1 :ح ،71وينظر البرهان.282/1/1 :
 .3آل عمران.33 :
 .4البرهان.23/3/2 :
 .5تفسير فرات الكوفي.78/1 :
 .6مجمع البيان ،278/2:وينظر البرهان.24/3/2 :
 .7آل عمران.33 :
 .8البرهان.28/3/2 :
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إبراهيم وآل عمران  )1( )...ثم يقف النص وينتقل إلى ش يء آخر ،والعجيب أن قول أبي
وائل قرأت في مصحف ابن مسعود دال على أن الذي في مصحف ابن مسعود فيه إضافة
لم تذكرها املصاحف األخرى ،ولكننا نجد أن النسخة املحققة رفع منها عبارة (آل محمد)
وصارت الصورة املثبتة فيها ال اختالف بينها وبين املصاحف األخرى فلماذا يذكر في هذا
املوقف مصحف ابن مسعود إذا لم يكن فيه تميز على غيره من املصاحف في إضافة ش يء
رفعته املصاحف األخرى ؟؟!!
 -9ورد :عن محمد بن سليمان ،عن أبيه ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) في قوله
َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ
الن ِّار فأنقذكم ِّم ْن َها – بمحمد –" ( )2هكذا وهللا نزل بها جبرئيل
"وكنتم على شفا حفر ٍة ِّمن
على محمد (صلى هللا عليه وآله) (.)3
 -10ورد :عن محمد بن سنان ،عن عمار بن مروان ،عن َّ
املنخل ،عن جابر ،عن أبي
عبد هللا (عليه السالم) ،قال  :نزل جبرائيل (عليه السالم) على محمد (صلى هللا عليه
وآله) بهذه اآلية هكذا :يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا (.)5( ،)4
 -11ورد :عن عمرو بن شمر ،عن جابر ،قال  :قال أبو جعفر (عليه السالم) :نزلت
هذه اآلية على محمد (صلى هللا عليه وآله) هكذا :يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما
أنزلت في علي مصدقا ملا معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم،
إلى قوله :مفعوال (.)7( ،)6
 -12ورد :عن بريد العجلي ،قال :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن قول هللا عز
َ َ ُ ْ
َّ َ ْ ُ َ ُ ُّ ْ َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ
اس أن ت ْحك ُموا
ذكرهِّ ﴿ :إن الله َيأ ُم ُرك ْم أن تؤدوا األ َمان ِّ
ات إلى أه ِّلها وِّإذا حكمتم بين الن ِّ
ً
ً
ب ْال َع ْدل إ َّن الل َه نع َّما َيع ُظ ُكم به إ َّن الل َه َك َ
ان َس ِّميعا َب ِّصيرا﴾( ،)8فقال :إيانا عنى ،أن يؤدي
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ
اس أن تحكموا
األول إلى اإلمام الذي بعده؛ الكتب والعلم والسالح ﴿وإذا حكمتم بين الن
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ ِّ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ِّ َّ ُ َ َ ُ
ْ
ْ
ِّبال َع ْد ِّل﴾ الذي في أيديكم للناس﴿ :يا أيها ال ِّذين آمنوا أ ِّطيعوا الله وأ ِّطيعوا الرسول وأو ِّلي
َ
َ
ُ
األ ْم ِّر ِّمنك ْم﴾ إيانا عنى خاصة ،أمر جميع املؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا ﴿ف ِّإن خفتم
 .1الكشف والبيان للثعلبي.53/3 :
 .2آل عمران.103 :
 .3روضة الكافي/183/8 :ح ،208وينظر البرهان .88/3/2:
 .4النساء.47 :
 .5أصول الكافي/473/1 :ح ،1107وينظر البرهان.234/5/2 :
 .6النساء.47 :
 .7تفسير العياش ي/271/1 :ح ،148وينظر البرهان.238–237/5/2 :
 .8النساء.58 :
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َ
ُ
ُ
تنازعا ِّفي أمر َف ُر ُّد ُوه إلى الل ِّه َوإلى َّ
الر ُسو ِّل َوأ ْو ِّلي األ ْم ِّر ِّمنك ْم﴾ كذا نزلت ،وكيف يأمرهم هللا
عز وجل بطاعة والة األمر ،ويرخص في منازعتهم ،إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل
َ
ُ
ُ
يع ْوا الل َه َو َأط ُ
لهمَ ﴿ :أط ُ
يع ْوا َّ
الر ُسو َل َوأ ْو ِّلي األ ْم ِّر ِّمنك ْم﴾(.)1
ِّ
ِّ
 -13ورد :عن ابن أبي عمير ،عن أبي بصير ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،قال:
َ
َ
َ َ ْ
َّ
َ َ
َْ َ ُ ْ
ْ
إنما أنزلت﴿ :ل ِّك ِّن الل ُه َيش َه ُد ِّب َما أ َنز َل ِّإل ْي َك في علي أ َنزل ُه ِّب ِّعل ِّم ِّه َواملآل ِّئكة َيش َه ُدون َوك َفى
َ ً
ِّبالل ِّه ش ِّهيدا﴾(.)3( ،)2
َّ
 -14ورد :عن أبي حمزة الثمالي ،قال :سمعت ابا جعفر (عليه السالم) يقول﴿ :ل ِّك ِّن
َ
َ
َ َ ْ
َ ً
َ َ
َْ َ ُ ْ
ْ
الل ُه َيش َه ُد ِّب َما أ َنز َل ِّإل ْي َك في علي أ َنزل ُه ِّب ِّعل ِّم ِّه َواملآل ِّئكة َيش َه ُدون َوك َفى ِّبالل ِّه ش ِّهيدا﴾(.)5( ،)4
 -15ورد :عن عبد العظيم بن عبد هللا الحسني ،عن محمد بن الفضيل ،عن أبي
حمزة ،عن أبي جعفر (عليه السالم) ،قال :نزل جبرئيل (عليه السالم) بهذه اآلية هكذا
ْ َ
َ ً
َّ َّ َ َ ْ َ َ ْ
َ ُ
َ
َّ
ين ك َف ُروا َوظل ُموا آل محمد حقهم ل ْم َيك ِّن الل ُه ِّل َيغ ِّف َر ل ُه ْم َوال ِّل َي ْه ِّد َي ُه ْم ط ِّريقا * ِّإال
﴿ ِّإن ال ِّذ
َ
َ
َ
ً
َ
ً
َ
َ
َ
س َقدْ
َ
َّ
)
6
(
َّ
َطر َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يق َج َهن َم خ ِّال ِّدين ِّف َيها أبدا وكان ذ ِّلك على الل ِّه ي ِّسيرا﴾  ،ثم قال" :يا أ ُّي َها النا ُ
ِّ
َ ُ
الر ُسو ُل ب ْال َحق من َّرب ُك ْم في والية علي َفآم ُن ْوا َخ ْي ًرا َّل ُك ْم َوإن َت ْك ُف ُر ْوا بوالية علي َفإنَّ
اءكمُ
َّ
ج
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ َ ِّ ِّ
َّ
()8( )7
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ض" . ،
ِّلل ِّه ما ِّفي السماو ِّ
ات واألر ِّ
 -16ورد عن :ابن شهرآشوب ،عن تفسير الثعلبي ،قال جعفر بن محمد (عليه
السالم) :يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي ،هكذا نزلت ،فلما نزلت هذه اآلية أخذ
النبي (صلى هللا عليه وآله) بيد علي (عليه السالم) فقال :من كنت مواله فعلي مواله (،)9
في املناقب ينقل عن تفسير الثعلبي؛ قال جعفر بن محمد :معناه بلغ ما أنزل إليك من
ربك ،في فضل علي بن أبي طالب (عليه السالم) ،فلما نزلت  ،)10( ...وهذا يعني أن ليس
 .1أصول الكافي للكليني/305/1 :ح ،724وينظر البرهان ،254–253/5/2 :وروضة الكافي/184/8 :ح ،212وتفسير القمي:
 ،135وتفسير العياش ي/281/1 :ح.178
 .2النساء.166 :
 .3تفسير القمي ،152 :وينظر البرهان.356/6/2 :
 .4النساء.166 :
 .5تفسير العياش ي/311/1 :ح ،306وينظر البرهان.356/6/2 :
 .6النساء.169–168 :
 .7النساء.170 :
 .8أصول الكافي/481–480/1 :ح ،1139وينظر البرهان ،357–356/6/2 :وتفسير العياش ي/311/1 :ح ،306وتفسير القمي:
 ،152وإثبات الهداة/21/2 :ح.60
 .9تفسير البرهان.499/6/2 :
 .10ينظر مناقب آل أبي طالب؛ البن شهرآشوب ،29/3 :الكشف والبيان للثعلبي.92/4 :
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هناك قراءة وإنما هو تفسير لداللة اآلية ،فنقلها على أنها قراءة جاءت في تفسير البرهان،
وعند العودة إلى املناقب وإلى تفسير الثعلبي؛ النص يقول (معناه بلغ) ،وليس فيها (هكذا
نزلت) كما يذكر صاحب البرهان ،ولعل صاحب البرهان نقل من نسخة فيها عبارة (هكذا
نزلت) .ورد عن( :أبي هريرة ،عن النبي (ص) قال :ملا أسري بي إلى السماء سمعت تحت
ً
العرش أن عليا راية الهدى وحبيب من يؤويني (كذا) بلغ يا محمد ،قال :فلما نزل النبي
(ص) َّ
أسر ذلك ،فأنزل هللا عز وجل" :يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي بن أبي
طالب ،وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وهللا يعصمك من الناس") (.)1
 -17ورد عن :علي بن عيس ى في كشف الغمة :عن زر بن عبد هللا (ابن كليب
الفقيمي ،له صحبة ووفادة) ()2؛ قال كنا نقرأ على عهد رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
ُ
َ
َ َّ ْ
َّ َ
﴿ َيا َأ ُّي َها َّ
الر ُسو ُل َب ِّل ْغ َما أ ِّنز َل ِّإل ْي َك ِّمن َّرِّب َك أن عليا مولى املؤمنين َوِّإن ل ْم ت ْف َع ْل ف َما َبلغ َت
ر َس َال َت ُه َوالل ُه َي ْعص ُم َك م َن َّ
الناس إ َّن الل َه َال َي ْهدي ْال َق ْو َم ْال َكافر َ
ين﴾(.)4( ،)3
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
 -18ورد :عن جابر ،قال :قال أبو جعفر (عليه السالم) :يا جابر لو يعلم الجهال متى
سمي علي أمير املؤمنين لم ينكروا حقه ،قال :قلت :جعلت فداك ،متى سمي؟ فقال لي:
قوله" :وإذ اخذ ربك من بني آدم" إلى "ألست بربكم" وأن محمدا نبيكم رسول هللا ،وأن
عليا أمير املؤمنين ،قال :ثم قال لي :يا جابر هكذا وهللا جاء بها محمد (صلى هللا عليه
وآله)(.)5
 -19ورد في كتاب الفردوس البن شيرويه :حذيفة بن اليمان قال :قال رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) :لو علم الناس متى سمي علي أمير املؤمنين ما أنكروا فضله ،سمي
ً
َ ْ َ َ َ َ ُّ َ
َ َ َ
ُُ
ور ِّه ْم
أميرا
وآدم بين الروح َوالجسدَ ،قال هللا عز وجل﴿ :وِّإذ أخذ ربك ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
َ
َ
ُ
ُ
َ ْ
ذ ِّرَّي َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أ ُنف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم﴾( ،)6قالت املالئكة :بلى ،فقال تبارك وتعالى:
أنا ربكم ،ومحمد نبيكم وعلي أميركم ( ،)7نقل صاحب البرهان هذا الخبر كاآلتي :ومن
طريق العامة ما روي من كتاب الفردوس البن شيرويه ،يرفعه إلى حذيفة اليماني ،قال:
 .1شواهد التنزيل/187/1 :ح.243
 .2انظر اإلصابة في معرفة الصحابة.549/1 :
 .3املائدة.67 :
 .4كشف الغمة ،326/1 :وينظر البرهان.500/6/2 :
 .5تفسير العياش ي/44/2 :ح ،114وينظر البرهان.245/9/3 :
 .6األعراف.172 :
 .7فردوس األخبار/399/3 :ح.5104
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قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) :لو يعلم الناس متى سمي علي أمير املؤمنين ما أنكروا
ْ َ َ َ
فضله ،سمي أمير املؤمنين وآدم بين الروح والجسد ،قال هللا تعالىَ ﴿ :وِّإذ أخذ َرُّب َك ِّمن َب ِّني
َ َ
ََ
ُ َ ُ ْ َ
ُ
َ ْ
َ َ
ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّرَّي َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أ ُنف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى﴾( ،)1وقالت
آدم ِّمن ظه ِّ
املالئكة :بلى ،فقال تبارك وتعالى  :أنا ربكم ،ومحمد نبيكم وعلي وليكم وأميركم (.)2
 -20ورد :عن أحمد عن عبد العظيم ،عن الحسين بن مياح ،عمن أخبره ،قال :قرأ
ُ
َُ
ْ ُ ْ َ
ُ
اع َملوا ف َس َي َرى الل ُه َع َملك ْم َو َر ُسول ُه
رجل عند أبي عبد هللا (عليه السالم) ﴿ َوق ِّل
ُْْ َ
َواملؤ ِّم ُنون ،)3(﴾...فقال :ليس هكذا هي ،إنما هي :واملأمونون ،فنحن املأمونون (.)4
 -21قال حسان العامري :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن قول هللا سبحانه:
َََ ْ ََْ َ َ ْ ً
عا م َن ْاملَ َثاني َو ْال ُق ْر َ
آن ْال َعظ َ
يم﴾( ،)5قال :ليس هكذا تنزيلها ،إنما هي
ِّ
ِّ
﴿ولقد آتيناك سب ِّ
َََ ْ ََْ َ َ ْ ً
عا م َن ْاملَ َثاني نحن هم َو ْال ُق ْر َ
آن ْال َعظ َ
يم ولد الولد" (.)6
ِّ
ِّ
"ولقد آتيناك سب ِّ
 -22ورد عن :محمد بن علي ،عن محمد بن الفضيل ،عن أبي حمزة الثمالي ،قال:
َ َ
َ
يل ل ُهم
سمعت أبا جعفر (عليه السالم) يقول  ،.......وقال :نزلت هذه اآلية هكذا ﴿ َوِّإذا ِّق
َ
َ ُ ْ َ َ
َّم َاذا َأ َنز َل َرُّب ُك ْ
اط ُير األ َّوِّل َين﴾( ،)8( ،)7وكذلك وردت هذه الرواية بإسنادها
في
م
علي قالوا أس ِّ
ٍ
في بعض املصادر (.)9
 -34ورد :عن محمد بن أبي حمزة ،رفعه إلى أبي جعفر (عليه السالم) قال :نزل
َّ
َ
جبرئيل على محمد (صلى هللا عليه وآله) بهذه اآليةَ ..." :وال َي ِّز ُيد الظ ِّ ِّامل َين آل محمد حقهم
َ َّ َ ً
إال خ َسارا" ( .)11( ،)10وكذلك هذه القراءة ورادة عن محمد بن العباس ،قال :حدثنا محمد
بن خالد البرقي ،عن محمد بن علي الصيرفي ،عن ابن الفضيل ،عن أبي حمزة عن أبي
جعفر (عليه السالم)  ،)12( ....وطريق آخر للقراءة نفسها :عن محمد بن عباس ،قال:
 .1األعراف.172 :
 .2البرهان.246/9/3 :
 .3التوبة.105 :
 .4أصول الكافي/481/1 :ح ،1142وينظر البرهان.489/11/3 :
 .5الحجر.87 :
 .6تفسير العياش ي/270/2 :ح ،38وينظر البرهان للسيد البحراني.415–414/14/4 :
 .7النحل.24 :
 .8تفسير القمي ،358 :وينظر البرهان.435/14/4 :
 .9ينظر البرهان ،436/14/4 :وينظر تفسير العياش ي/279/2 :ح ،17وشواهد التنزيل/331/1 :ح.456
 .10اإلسراء.82 :
 .11تفسير العياش ي/338/2 :ح ،155وينظر البرهان.615/15/4 :
 .12تأويل اآليات/290/1 :ح.28
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حدثنا محمد بن همام ،عن محمد بن إسماعيل العلوي ،عن عيس ى بن داود ،عن أبي
الحسن موس ى ،عن أبيه (عليه السالم) ،قال :نزلت هذه اآلية .)1( ...
 -23ورد :عن محمد بن الفضيل ،عن أبي حمزة ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال:
َّ ُ ً
نزل جبرئيل بهذه اآلية هكذاَ ..." :ف َأ َبى َأ ْك َث ُر َّ
اس بوالية علي ِّإال ك ُفورا" ( ،)3( ،)2هذه
الن
ِّ
()4
القراءة رويت عن العياش ي :عن أبي حمزة ،عن أبي جعفر (عليه السالم) . .....
 -24ورد :عن محمد بن ُ
الف َ
ضيل ،عن أبي حمزة ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال:
ُ ْ
َ
ُ
نزل جبرائيل (عليه السالم) بهذه اآلية هكذاَ " :وق ِّل ال َح ُّق ِّمن َّرِّبك ْم – في والية علي – ف َمن
َ َ َّ
َ ً
َ َْ ْ
َ َْ ْ
شاء فل ُيؤ ِّمن َو َمن شاء فل َيك ُف ْر ِّإ َّنا أ ْع َت ْدنا ِّللظ ِّ ِّامل َين آل محمد نارا" (.)6( ،)5
 -25ورد :عن محمد بن خالد البرقي ،عن الحسين بن سيف ،عن أخيه ،عن أبيه،
ُ ْ
ُ
عن أبي حمزة ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :قوله تعالىَ ﴿ :وق ِّل ال َح ُّق ِّمن َّرِّبك ْم﴾ في
َ َْ ْ
َ
َ َ
َ َْ ْ
والية علي بن أبي طالب (عليه السالم) – "ف َمن شاء فل ُيؤ ِّمن َو َمن شاء فل َيك ُف ْر ِّإ َّنا أ ْع َت ْدنا
َ ً َ َ
َّ
ُ
ِّللظ ِّ ِّامل َين آل محمد حقهم نارا أ َحاط ِّب ِّه ْم ُس َر ِّادق َها" (.)8( ،)7
 -26ورد :عن أبي حمزة ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :نزل جبرئيل بهذه اآلية
ُ ْ
ُ َ
َ َْ ْ
هكذا على محمد (صلى هللا عليه وآله) ،فقالَ " :وق ِّل ال َح ُّق ِّمن َّرِّبك ْم ف َمن شاء فل ُيؤ ِّمن
َ َ َّ
َ ً
َ َْ ْ
َو َمن شاء فل َيك ُف ْر ِّإ َّنا أ ْع َت ْدنا ِّللظ ِّ ِّامل َين آل محمد حقهم نارا" ( ،)10( ،)9وذكر علي بن إبراهيم
هذه القراءة عن أبي عبد هللا الصادق (عليه السالم) (.)11

 .1املصدر نفسه.29/290/1 :
 .2اإلسراء.89 :
 .3أصول الكافي/481/1 :ح ،1144وينظر البرهان.621/15/4 :
 .4ينظر تفسير العياش ي/340/2 :ح ،166والبرهان.621/15/4 :
 .5الكهف.29 :
 .6أصول الكافي/481/1 :ح ،1144وينظر البرهان ،30/15/5 :إثبات الهداة/21/2 :ح.61
 .7الكهف.29 :
 .8تأويل اآليات/292/1 :ح ،2وينظر البرهان.30/15/5 :
 .9الكهف.29 :
 .10تفسير العياش ي/352/2 :ح ،28وينظر البرهان.31/15/5 :
 .11ينظر تفسير القمي ،393 :والبرهان.31/15/5 :
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 -27ورد :عن محمد بن إسماعيل العلوي ،عن عيس ى بن داوود ،عن أبي الحسن
موس ى بن جعفر (عليه السالم) ،عن أبيه (عليه السالم) ،قال ،..... :ثم قالَ " :و َع َن ِّت
ُْ ً
ْال ُو ُج ُ
وه ِّل ْل َحي ْال َق ُّيوم َو َق ْد َخ َ
اب َم ْن َح َم َل ظلما آلل محمد" ( ،)1كذا نزلت.)2( .... ،
ِّ
ِّ
 -28ورد :عن محمد بن عيس ى القمي ،عن محمد بن سليمان ،عن عبد هللا بن
َ
َ
ََ
سنان ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،في قولهَ " :ولق ْد َع ِّه ْدنا إلى َآد َم ِّمن ق ْب ُل كلمات في
ََ
َ َ
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين واألئمة من ذريتهم (عليهم السالم) فن ِّس َي َول ْم ن ِّج ْد
َ
ً
ل ُه َع ْزما" ( ،)3هكذا وهللا نزلت على محمد (صلى هللا عليه وآله) ( ،)4وروى ابن شهر اشوب:
عن الباقر (عليه السالم) قول الصادق (عليه السالم) نفسه (.)5
 -29ورد :عن الحسن بن محبوب ،عن جميل بن صالح ،عن زياد بن سوقة ،عن
الحكم بن عتيبة ،قال :قال لي علي بن الحسين (عليه السالم) :يا حكم ،هل تدري ما
كانت اآلية التي كان يعرف بها علي (عليه السالم) صاحب قتله ،ويعرف بها األمور العظام
التي كان ُيحدث بها الناس؟ قال :قلت :ال وهللا .فأخبرني بها ،يابن رسول هللا ،قال :هي قول
هللا عز وجلَ ﴿ :و َما َأ ْر َس ْل َنا من َق ْبل َك من َّر ُسول َوَال َنبي﴾( )6وال ُم َّ
حدث .قلت :فكان علي
ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ً
()7
َّ
َ
ُ
(عليه السالم) ُم َح َّدثا ؟ قال :نعم ،وكل إمام منا أهل البيت محدث  ،وروى هذه القراءة
محمد بن الحسن الصفار (.)8
 -30ورد :عن الحسن بن أيوب ،عن الحسين بن سليمان ،عن محمد بن مروان
الذهلي عن الفضيل بن يسار ،قال :قلت ألبي عبد هللا الصادق (عليه السالم)( :هللا نور
السماوات واألرض) ؟ قال :كذلك هللا عز وجل ،قال :قلت( :مثل نوره)؟ قال :محمد (صلى
هللا عليه وآله) ،قلت (كمشكاة) ؟ قال :صدر محمد (صلى هللا عليه وآله) ،قال :قلت( :فيها
مصباح)؟ قال :فيه نور العلم يعني النبوة ،قلت( :املصباح في زجاجة) ؟ قال :علم رسول
هللا (صلى هللا عليه وآله) صدر إلى قلب علي (عليه السالم) ،قلت( :كأنها) ؟ قال :ألي ش يء
 .1طه.111 :
 .2تأويل اآليات/318/1 :ح ،15وينظر البرهان.190–189/15/5 :
 .3طه.115 :
 .4أصول الكافي/473–472/1 :ح ،1103وينظر البرهان.191/15/5 :
 .5ينظر املناقب ،32/3 :والبرهان.192/15/5 :
 .6الحج.52 :
 .7تأويل اآليات ملحمد بن العباس/345/1 :ح ،30وينظر البرهان.308/17/5 :
 .8بصائر الدرجات/360/7 :ح ،3و/361/7ح ،8ينظر أصول الكافي /299/1 :ح ،705واالختصاص للمفيد ،287 :والبرهان:
.314–313/17/5 ،311–309/17/5

قراءة أهل البيت (عليهم السالم) دراسة داللية ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــــ ــ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــ 223

تقرأ كأنها ،فقلت :فكيف جعلت فداك؟ قال :كأنه كوكب دري ،قلت( :يوقد من شجرة
زيتونة مباركة ال شرقية وال غربية)؟ قال :ذلك أمير املؤمنين علي بن أبي طالب (عليه
السالم) ال يهودي وال نصراني ،قلت( :يكاد زيتها يض ئ ولو لم تمسسه نار) ؟ قال :يكاد
العلم يخرج من فم العالم من آل محمد من قبل أن ينطق به ،قلت( :نور على نور)؟ قال:
اإلمام في إثر اإلمام (عليه السالم) (.)1
 -31ورد :عن محمد بن سنان ،عن عمار بن مروان ،عن َّ
منخل بن جميل الرقي ،عن
جابر بن يزيد الجعفي ،قال :قال أبو جعفر (عليه السالم) :نزل جبرئيل (عليه السالم) على
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) بهذه اآلية هكذا" :وقال الظاملون آلل محمد حقهم إن
()2
تتبعون إال رجال مسحورا * انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال"
– قال :إلى والية علي (عليه السالم) ،وعلي (عليه السالم) هو السبيل (.)3
 -32ورد :عن محمد بن علي الصيرفي ،عن محمد بن فضيل ،عن أبي حمزة الثمالي،
عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السالم) ،أنه قرأ" :وقال الظاملون آلل محمد حقهم إن
ً
تتبعون إال رجال مسحورا" ،يعنون محمدا (صلى هللا عليه وآله) ،فقال هللا عز وجل
لرسوله" :انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال" إلى والية علي (عليه
السالم) ،وعلي (عليه السالم) هو السبيل (.)4
 -33ورد :عن شرف الدين النجفي ،قال :روى محمد بن علي ،عن محمد ابن
فضيل ،عن أبي حمزة ،عن أبي جعفر (عليه السالم) ،قال :نزل جبرئيل على محمد (صلى
هللا عليه وآله) بهذه اآلية هكذا" :فأبى أكثر الناس من أمتك بوالية علي إال كفورا" (.)6( ،)5
 -34ورد :عن علي بن إبراهيم ،قال ،.... :ثم ذكر أعداءهم ومن ظلمهم ،فقال:
"وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون" ( )7هكذا وهللا نزلت (.)8

 .1كتاب التوحيد للصدوق/158–157 :ح ،3البرهان.387/18/5 :
 .2الفرقان.9–8 :
 .3تفسير القمي ،469–468 :وينظر البرهان.435/18/5 :
 .4تأويل اآليات/371/1 :ح ،1وينظر البرهان.436–435/18/5 :
 .5الفرقان.50 :
 .6تأويل اآليات/375/1 :ح ،11وينظر البرهان.463/19/5 :
 .7الشعراء.227 :
 .8تفسير القمي ،482 :وينظر البرهان.519/19/5 :
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 -35ورد :عن أبي بصير ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) في قول هللا عز وجلَ " :و َمن
َ
ً
ََ َ َ ً
َّ
ُي ِّط ْع الل َه َو َر ُسول ُه في والية علي ووالية األئمة من بعده فق ْد ف َاز ف ْوزا َع ِّظيما" ( ،)1هكذا
نزلت (.)2
 -36ورد :عن عبد هللا بن إدريس ،عن محمد بن سنان ،عن الرضا (عليه السالم)
في قول هللا عز وجل( :كبر على املشركين بوالية علي ما تدعوهم إليه يا محمد من والية
علي) هكذا في الكتاب محفوظ) (.)3
 -37ورد :عن محمد بن الربيع قال :قرأت على يوسف األزرق حتى انتهيت في سورة
الزخرف إلى قوله تعالى (فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون) قال :يا محمد ،أمسك،
فأمسكت ،فقال يوسف :قرأت على األعمش ،فلما انتهيت إلى هذه اآلية قال :يا يوسف،
أتدري فيمن نزلت ؟ قلت :هللا أعلم .قال :نزلت في علي بن أبي طالب (عليه السالم)( ،فإما
نذهبن بك فإنا منهم بعلي منتقمون) محيت وهللا من القرآن ،واختلست وهللا من
القرآن(.)4
 -38علي بن إبراهيم ،قال :حدثنا جعفر بن أحمد ،قال :حدثنا عبد الكريم بن عبد
الرحيم ،عن محمد بن علي ،عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي ،عن أبي جعفر
ً
(عليه السالم) قال( :نزلت هاتان اآليتان هكذا .قول هللا( :حتى إذا جاءنا ) يعني فالنا
ً
وفالنا ،يقول أحدهما لصاحبه حين يراه( :يا ليت بيني وبينك بعد املشرقين فبئس القرين)
فقال هللا لنبيه :قل لفالن وفالن وأتباعهما( :لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم آل محمد حقهم
إنكم في العذاب مشتركون).
ثم قال هللا لنبيه (صلى هللا عليه وآله)( :أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان
في ضالل مبين* فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون) يعني من فالن وفالن وأتباعهما  ،ثم
أوحى هللا إلى نبيه (صلى هللا عليه وآله)( :فاستمسك بالذي أوحي إليك) في علي (عليه
السالم) (إنك على صراط مستقيم) ،يعني إنك على والية علي ،وعلي هو الصراط
املستقيم) (.)5

 .1األحزاب.71 :
 .2الكافي للشيخ الكليني/470/1 :ح.8
 .3البرهان ،75/7/25 :وينظر الكافي/ 474/1 :ح ، 32والعبارة فيه :هكذا في الكتاب مخطوطة.
 .4تأويل اآليات/ 560/2 :ح  ،20وينظر البرهان .127/7/25
 .5تفسير القمي ،627–626 :وينظر البرهان.129/7/25 :
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 -39ورد :عن أبي بصير ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال( :بينا رسول هللا(صلى
ً
هللا عليه وآله) ذات يوم جالسا .إذ أقبل أمير املؤمنين (عليه السالم) ،فقال رسول هللا
ً
(صلى هللا عليه وآله) :إن فيك شبها من عيس ى بن مريم ،لوال أن تقول فيك طوائف من
ً
أمتي ما قالت النصارى في عيس ى بن مريم ،لقلت فيك قوال ال تمر بمأل من الناس إال
أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون البركة ،قال :فغضب األعرأبيان واملغيرة بن
ً
شعبة وعدة من قريش ،فقالوا :ما رض ي ان يضرب ألبن عمه مثال إال عيس ى بن مريم !
ً
فأنزل هللا على نبيه (صلى هللا عليه وآله) ،فقال( :وملا ضرب ابن مريم مثال إذا قومك منه
ً
يصدون * وقالوا ءآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون * أن هو
ً
إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبني إسرائيل* ولو نشاء لجعلنا منكم) يعني من بني
هاشم (مالئكة في األرض يخلفون) .قال :فغضب الحارث بن عمرو الفهري ،فقال :اللهم
ً
إن كان هذا هو الحق من عندك أن بني هاشم يتوارثون هرقال بعد هرقل ،فأمطر علينا
حجارة من السماء أو أئتنا بعذاب أليم ،فأنزل هللا عليه مقالة الحارث ،ونزلت عليه هذه
اآلية ( :وما كان هللا ليعذبهم وأنت فيهم وما كان هللا معذبهم وهم يستغفرون) ،ثم قال له:
ً
يا بن عمرو ،إما تبت وإما رحلت ،فقال :يا محمد بل تجعل لسائر قريش شيئا مما في
يدك ،فقد ذهبت بنو هاشم بمكرمة العرب والعجم ،فقال النبي (صلى هللا عليه وآله)
ليس ذلك إلي ،ذلك إلى هللا تبارك وتعالى ،فقال :يا محمد ،قلبي ما يتابعني على التوبة
ولكن أرحل عنك ،فدعا براحلته فركبها ،فلما صار بظهر املدينة ،أتته جندلة فرضخت
هامته ،ثم أتى الوحي إلى النبي (صلى هللا عليه وآله) فقال( :سأل سائل بعذاب واقع *
للكافرين بوالية علي ليس له دافع * من هللا ذي املعارج) قال :قلت له :جعلت فداك إنا ال
نقرؤها هكذا ،فقال( :هكذا وهللا نزل بها جبرئيل على محمد (صلى هللا عليه وآله) ،وهكذا
وهللا مثبت في مصحف فاطمة (عليها السالم) ،فقال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ملن
حوله من املنافقين :انطلقوا إلى صاحبكم فقد أتاه ما استفتح به؛ قال هللا عز وجل:
"واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد") (.)1
 -40ورد :عن علي بن إبراهيم؛ قال :حدثني أبي ،عن وكيع ،عن األعمش ،عن سلمة
بن كهيل ،عن أبي صادق ،عن أبي األغر ،عن سلمان الفارس ي ،قال :بينا رسول هللا (صلى
هللا عليه وآله) جالس في أصحابه إذ قال( :أنه يدخل عليكم شبيه عيس ى بن مريم ،فخرج
ً
بعض من كان جالسا مع رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ليكون هو الداخل ،فدخل علي
 .1روضة الكافي /54–53/8 :ح ،18ينظر البرهان .141–140/7/25
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بن أبي طالب (عليه السالم) ،فقال الرجل لبعض أصحابه :ما رض ي محمد أن فضل عليا
علينا حتى يشبهه بعيس ى بن مريم ! وهللا أللهتنا التي كنا نعبدها في الجاهلية أفضل منه،
ً
فأنزل هللا في ذلك املجلس (وملا ضرب ابن مريم مثال إذا قومك منه يضجون) فحرفوها:
ً
يصدون (وقالوا ْآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون ،إن علي إال
ً
عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبني إسرائيل) فمحي اسمه وكشط من هذا املوضع (.)1
 -41ورد :عن محمد بن العباس قال :حدثنا محمد بن مخلد الدهان ،عن علي بن
أحمد العريض ي بالرقة ،عن إبراهيم بن علي بن جناح ،عن الحسن بن علي بن محمد بن
جعفر بن محمد عن أبيه ،عن آبائه (عليهم السالم) ( :أن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
نظر إلى علي (عليه السالم) وأصحابه حوله وهو مقبل ،فقال (صلى هللا عليه وآله) :أما أن
ً
فيك لشبها من عيس ى ،ولوال مخافة أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في
ً
عيس ى بن مريم  ،لقلت فيك مقاال ال تمر بمأل من الناس إال أخذوا من تحت قدميك
التراب يبتغون فيه البركة ،فغضب من كان حوله ،وتشاوروا فيما بينهم ،وقالوا :لم يرض
ً
محمد إال أن يجعل أبن عمه مثال لبني إسرائيل ! فأنزل هللا عز وجل (وملا ضرب ابن مريم
ً
ً
مثال إذا قومك منه يصدون هلل وقالوا ءآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إال جدال بل هم
ً
قوم خصمون * إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبني إسرائيل * ولو نشاء لجعلنا
منكم من بني هاشم مالئكة في األرض يخلفون) قال :قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم)
ليس في القرآن :بني هاشم؟ قال( :محيت وهللا فيما محي ،ولقد قال عمرو بن العاص
على منبر مصر :محي من كتاب هللا ألف حرف ،وحرف منه بألف حرف ،وأعطيت مائتي
ألف درهم على إن أمحي (أن شانئك هو األبتر) ،فقالوا  :ال يجوز ذلك ،فكيف جاز لهم
ولم يجز لي ؟ فبلغ ذلك معاوية ،فكتب إليه قد بلغني ما قلت على منبر مصر ،ولست
هناك) (.)2
 -42ورد :عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن النضر  ،عن أبي مريم ،عن بعض
أصحابنا ،رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد هللا (عليه السالم) ،قاال( :إنما نزلت على رسول
ً
هللا (صلى هللا عليه وآله)( :قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي وال بكم)
يعني في حروبه ،قالت قريش :فعلى ما نتبعه ،وهو ال يدري ما يفعل به وال بنا ؟ فأنزل هللا

 .1تفسير القمي ،626 :وينظر البرهان .142/7/25
 .2تأويل اآليات/568/2 :ح ،42وينظر البرهان.144–143/7/25 :
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ً
ً
تعالى( :إنا فتحنا لك فتحا مبينا) وقال :قوله تعالى" :إن أتبع إال ما يوحى إلي في علي" ،هكذا
نزلت) (.)1
َ
ُ
 -43قال تعالىَ ﴿ :و َّالذ َ
ين َآم ُنوا َو َعم ُلوا َّ َ
ات َو َآم ُنوا ِّب َما ن ِّز َل َعلى ُم َح َّم ٍد َو ُه َو
الص ِّالح ِّ
ِّ
ِّ
ْ
َّ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ()2
ال َح ُّق ِّمن رِّب ِّهم كفر عنهم س ِّيئ ِّات ِّهم وأصلح بالهم﴾  ،ورد عن علي بن إبراهيم ،قال :أخبرنا
الحسين بن محمد ،عن العال بن محمد بإسناده  ،عن إسحاق بن عمار ،قال أبو عبد هللا
(عليه السالم)( :والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد) في علي (وهو
الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم) ،هكذا نزلت) (.)3
 -44قال علي بن إبراهيم :حدثنا جعفر بن أحمد ،قال :حدثنا عبد الكريم بن عبد
الرحيم ،عن محمد بن علي ،عن محمد بن الفضيل ،عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه
السالم) ،قال( :نزل جبرئيل (عليه السالم) على رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) بهذه اآلية
هكذا( :ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل هللا في علي – إال أنه كشط االسم – فأحبط هللا
أعمالهم) (.)4
 -45قال جابر :ثم قال أبو جعفر (عليه السالم) :نزل جبرئيل (عليه السالم) بهذه
اآلية على محمد (صلى هللا عليه وآله) هكذا( :ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل هللا في علي
فأحبط أعمالهم) (.)5
 -46شرف الدين النجفي ،قال :روي بإسناد متصل إلى أحمد بن محمد ابن خالد
البرقي ،عن الحسين بن سيف بن عميرة ،عن أخيه ،عن أبيه ،عن أبي حمزة الثمالي ،عن
أبي جعفر (عليه السالم) ،قال( :قوله عز وجل( :إنما توعدون لصادق في علي) ،هكذا
نزلت) (.)6
 -47ورد :عن محمد بن يعقوب :عن علي بن محمد ،عن بعض أصحابنا ،عن ابن
محبوب ،عن محمد بن الفضيل ،عن أبي الحسن املاض ي (عليه السالم) قال :سألته عن
قول هللا تعالى( :يريدون ليطفئوا نور هللا بأفواههم) ،قال( :يريدون ليطفئوا والية أمير
املؤمنين (عليه السالم) بأفواههم) ،قلت( :وهللا متم نوره) ؟ (وهللا متم اإلمامة لقوله عز
 .1تأويل اآليات/578/2 :ح ،2وينظر البرهان.187–186/26/7 :
 .2محمد.2 :
 .3تفسير القمي ،643–642 :وينظر البرهان ،205/26/7 :وفيه (املعلى بن محمد).
 .4تفسير القمي ،643 :وينظر البرهان.207/26/7 :
 .5تأويل اآليات /584/2ح ،8وينظر البرهان .226/26/7
 .6تأويل اآليات/614/2 :ح ،1وينظر البرهان.308/26/7 :
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وجل( :آمنوا باهلل ورسوله والنور الذي أنزلنا ) ،فالنور هو اإلمام) .قلت( :هو الذي أرسل
ً
رسوله بالهدى ودين الحق) ؟ قال( :هو الذي أمر رسوله محمدا بالوالية لوصيه ،والوالية
هي دين الحق) ،قلت( :ليظهره على الدين كله) ؟ قال :يظهره على جميع األديان عند قيام
القائم عليه السالم) .قال( :يقول هللا عز وجل( :وهللا متم نوره بوالية القائم (عليه
السالم) ولو كره الكافرون بوالية علي) قلت :هذا تنزيل ؟ قال( :نعم هذا الحرف تنزيل،
وأما غيره فتأويل) (.)1
 -48ورد :عن أحمد بن محمد ،عن محمد بن خالد ،عن محمد بن سليمان ،عن
أبيه ،عن أبي بصير ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) في قوله تعالى( :سأل سائل بعذاب
واقع * للكافرين بوالية علي ليس له دافع) ثم قال( :هكذا وهللا نزل بها جبرئيل (عليه
السالم) على محمد عليهم السالم) (.)2
 -49ورد :عن محمد بن سليمان ،عن أبيه ،عن أبي بصير ،عن أبي عبد هللا (عليه
السالم) ،انه تال( :سأل سائل بعذاب واقع * للكافرين بوالية علي ليس له دافع) ثم قال:
(هكذا في مصحف فاطمة عليها السالم) (.)3
 -50شرف الدين النجفي :عن محمد البرقي ،عن محمد بن سليمان ،عن أبيه ،عن
أبي بصير ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،في قوله عز وجل( :سأل سائل بعذاب واقع *
للكافرين بوالية علي ليس له دافع) ثم قال( :هكذا وهللا نزل بها جبرئيل على النبي (صلى
هللا عليه وآله) وهكذا هو مثبت في مصحف فاطمة عليها السالم) (.)4
 -51ورد :عن ابن محبوب ،عن محمد بن ُ
الفضيل ،عن أبي الحسن املاض ي (عليه
السالم) ،قال :قلت قوله" :إنا ملا سمعنا الهدى آمنا به" ،قال :الهدى :الوالية ،آمنا بموالنا
ً
ً
فمن آمن بوالية مواله "فال يخاف بخسا وال رهقا" ،قلت :تنزيل ؟ قال :ال ،تأويل .قلت:
ً
ً
قوله" :ال أملك لكم ضرا وال رشدا" ،قال :إن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) دعا الناس
إلى والية علي (عليه السالم) ،فاجتمعت إليه قريش ،فقالوا :يا محمد ،اعفنا من هذا.
فقال لهم رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) :هذا إلى هللا ليس َّ
إلي .فاتهموه وخرجوا من
َ
َ
َّ
َ َْ ُ َُ ْ َ ً َ َ ً ُ
ُ
ضرا َوال َرشدا * ق ْل ِّإ ِّني لن ُي ِّج َيرِّني ِّم َن الل ِّه أ َح ٌد
عنده ،فأنزل هللا" :ق ْل ِّإ ِّني ال أم ِّلك لكم
َ َ
َ
ْ ً َّ َ ً
َّ
َول ْن أ ِّج َد ِّمن ُدو ِّن ِّه ُمل َت َحدا * ِّإال َبالغا ِّم َن الل ِّه َو ِّر َساال ِّت ِّه في علي" .قلت :هذا تنزيل؟ قال:
 .1الكافي/490/1 :ح ،91وينظر تأويل اآليات/686/2 :ح ،5والبرهان.527–526/28/7 :
 .2الكافي /478/1 :ح ، 1127وينظر البرهان .114–113/29/8
 .3تأويل اآليات/723/2 :ح  ، 2وينظر البرهان.116–115/29/8 :
 .4تأويل اآليات /724–723/2 :ح ، 3–2وينظر البرهان .116/29/8
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ً
َّ
الل َه َو َر ُس َول ُه﴾ في والية علي ﴿ َفإ َّن َل ُه َن َار َج َه َّن َم َخالد َ
ين
ص
نعم ،ثم قال توكيداَ ﴿ :و َمن َي ْع
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ً َ َ
َ َ َ ً ()1
اصرا َوأق ُّل
ِّفيها أبدا﴾  ،قلت﴿ :حتى ِّإذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ن ِّ
ً
َع َددا﴾( :)2يعني بذلك القائم (عليه السالم) وأنصاره (.)3
 -52ورد :عن محمد بن عباس :عن محمد بن أبي بكر ،عن محمد بن إسماعيل،
عن عيس ى بن داود النجار ،عن اإلمام موس ى بن جعفر (عليه السالم) ،في قول هللا عز
َّ َ ً
َ َْ
َّ َ َ َ
وجل ﴿ َوأ َّن امل َس ِّاج َد ِّلل ِّه فال ت ْد ُعوا َم َع الل ِّه أ َحدا﴾( ،)4قال :سمعت أبي؛ جعفر بن محمد
(عليه السالم) يقول :هم األوصياء األئمة منا واحد فواحد( ،فال تدعوا إلى غيرهم فتكونوا
كمن دعا مع هللا أحدا) هكذا نزلت (.)5
 -53ورد :عن محمد بن يعقوب :عن علي بن محمد ،عن بعض أصحابنا ،عن ابن
محبوب ،عن محمد بن ُ
الفضيل ،عن أبي الحسن املاض ي (عليه السالم) ،قال :قلت له:
﴿واصبر على ما يقولون﴾ ؟ قال( :يقولون فيك واهجرهم هجرا جميال * وذرني واملكذبين
بوصيك أولي النعمة ومهلهم قليال) قلت :إن هذا تنزيل؟ قال :نعم (.)6
 -54ورد :عن عبد هللا بن القاسم ،عن سماعة بن مهران ،قال :قال أبو عبد هللا
ََ
َ َّ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ
َّ َ َ َ ْ ُ َ
ولعلي
ى،
نث
الن َه ِّار ِّإذا ت َجلى ،هللا خل َق الزوجين الذكر واأل
(عليه السالم)( :واللي ِّل ِّإذا يغش ى ،و
ٍ
اآلخرة واألولى) (.)7
 -55ورد :عن يونس بن ظبيان ،عن علي بن حمزة ،عن فيض بن مختار ،عن أبي
ً
عبد هللا (عليه السالم) ،أنه قرأ( :إن عليا للهدى ،وإن له لآلخرة واألولى) وذلك حيث سئل
ً
عن القرآن ،قال :فيه األعاجيب ،فيه :وكفى هللا املؤمنين القتال بعلي ،وفيه :إن عليا
للهدى ،وإن له اآلخرة واألولى (.)8

 .1الجن.23–21 :
 .2الجن.24 :
 .3أصول الكافي/492–490/1 :ح ،1171وينظر البرهان.138–137/29/8 :
 .4الجن.18 :
 .5تأويل اآليات/729/2 :ح ،8وينظر البرهان.143/29/8 :
 .6أصول الكافي/492/1 :ح ،1171وينظر البرهان.150/29/8 :
 .7تأويل اآليات/808/2 :ح ،2وينظر البرهان.307/30/8 :
 .8تأويل اآليات/808/2 :ح ،3ينظر البرهان.307/30/8 :
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 -56وروى – أي محمد بن العباس – مرفوعا بإسناده ،عن محمد بن أورمة ،عن
َ
َّ
الربيع بن بكر ،عن يونس بن ظبيان ،قال :قرأ أبو عبد هللا (عليه السالم)(َ :والل ْي ِّل ِّإذا
َ َ
َ ْ َ َ َّ َ َ َّ
َّ َ ْ ُ َ
الن َه ِّار ِّإذا ت َجلى ،هللا خال َق الزوجين الذك َر َواألنثى ،ولعلي اآلخرة واألولى) (.)1
يغش ى ،و
 -57ورد :عن إسماعيل بن مهران ،عن أيمن بن محرز ،عن سماعة ،عن أبي بصير،
عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،قال :نزلت اآلية هكذا وهللا :هللا خالق الزوجين الذكر
ولعلي اآلخرة واألولى (.)2
واألنثى،
ٍ
 -58ورد :عن ابن شهر آشوب؛ عن زينة أبي حاتم الرازي ،أن جعفر بن محمد (عليه
السالم) قرأ﴿ :فإذا فرغت فانصب﴾ ،قال :فإذا فرغت من إكمال الشريعة فانصب عليا
لهم إماما (.)3
 -59البرس ي :باإلسناد ،يرفعه إلى املقداد بن األسود الكندي(رض ي هللا عنه) ،قال :كنا
مع رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وهو متعلق بأستار الكعبة ،ويقول( :اللهم اعضدني،
واشدد أزري ،واشرح صدري ،وارفع ذكري) فنزل عليه جبرئيل (عليه السالم) وقال :اقرأ يا
محمد( :ألم نشرح لك صدرك يا محمد ،ووضعنا عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك *
ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك) .قال :فقرأها النبي (صلى هللا عليه وآله) ،وأثبتها ابن
مسعود (.)4
ُ
هذه األحرف التي نقلت قراءتها عن أهل البيت (عليهم السالم) تكشف عن مظهر من
مظاهر الكتب املقدسة ،وخاصة القرآن ،هذا املظهر هو؛ أن القرآن يذكر أسماء األدالء
على الحق ،ويعد ذكر هذه األسماء ضرورة حتى يستدل الناس على الحق ،فالبينة ،بل
َ ْ َ
ال ع َ
يس ى ْاب ُن َم ْرَي َم َيا َبني إ ْس َرا ِّئ َ
يل ِّإ ِّني
لعل أظهر البينات هو ذكر االسم ،قال تعالى﴿ :وِّإذ ق َ ِّ
ِّ ِّ
صد ًقا ملَا َب ْي َن َي َد َّي م َن َّ
َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُّ َ
الت ْو َراة َو ُم َبش ًرا ب َر ُسول َي ْأتي من َب ْعدي ْ
اس ُم ُه
ِّ
ِّ ِّ ٍ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
رسول الل ِّه ِّإليكم م ِّ ِّ
َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ُ
َ
ات قالوا َهذا ِّس ْح ٌر ُّم ِّب ٌين﴾( ،)5أوضح تلك البينات التي جاءهم بها
أحمد فلما جاءهم ِّبالب ِّين ِّ
النبي (صلى هللا عليه وآله) هو أن اسمه أحمد املذكور بوصية عيس ى (عليه السالم) لهم،
ً
وكانت هذه البينة سببا في هداية الكثير الذين اهتدوا إلى دعوة النبي (صلى هللا عليه وآله).
 .1تأويل اآليات/808/2 :ح ،4ينظر البرهان.307/30/8 :
 .2تأويل اآليات/808/2 :ح ،5وينظر البرهان.307/30/8 :
 .3املناقب البن شهرآشوب ،31/3 :وينظر البرهان.316/30/8 :
 .4البرهان.317–316/30/8 :
 .5الصف.6 :
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إن ذكر أسماء األنبياء وامللوك واألوصياء والصالحين (عليهم السالم) هو داللة واضحة
على أن الكتب املقدسة البد أن يذكر فيها أسماء حجج هللا سبحانه سواء كانوا أنبياء أو
ً
أوصياء ،أو ملوكا ،أو صالحين ليكون هذا الذكر والتعيين هو داللة واضحة وقاطعة لبيان
الدليل الحق الذي ال يمكن أن ينتحل مقامه أحد ،ولذلك صار انتحال مقام املعلمين
واتباع البشر للمنتحلين ،وتركهم للمنصوص عليهم من هللا حجة هللا ،فتكون
للبشرِّ ،
ََ
َ َ َّ َ ُ نَ
ُّ ُ ً
َّ
َ
َ
َ
ُ
ُّ
اس على
الحجة دائما وأبدا هلل سبحانه ،قال تعالى﴿ :رسال مب ِّش ِّرين وم ِّ
نذ ِّرين ِّلئال يكو ِّللن ِّ
ً
ً
َ
الل ِّه ُح َّج ٌة َب ْع َد ُّ
الر ُس ِّل َوكا َن الل ُه َع ِّزيزا َح ِّكيما﴾( ،)1ولذا ذكر اسم الوص ي ،أو ذكر األوصياء
هاد
بعد النبي (صلى هللا عليه وآله) حتى لو إجماال ،يعد ضرورة لهداية الناس ،فالقرآن ٍ
َّ َ َ ْ ُ َ
آن ي ْهدي ل َّلتي ه َي َأ ْق َو ُم َو ُي َبش ُر ْاملُ ْؤمني َن َّالذ َ
ين
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
للتي هي أقوم ،قال تعالىِّ ﴿ :إن هذا الق ْر ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ً َ ً
ات أ َّن ل ُه ْم أ ْجرا ك ِّبيرا﴾( ،)2ورد عن أبي عبد هللا (عليه السالم) أنه قال:
يعملون الص ِّالح ِّ
يهدي إلى اإلمام (.)3
فهل يعقل أن يذكر في القرآن أسماء حجج هللا من آدم (عليه السالم) ،وحتى محمد
(صلى هللا عليه وآله) ،وال ُيذكر الحجج بعد محمد (صلى هللا عليه وآله) ؟! مع العلم أن
التعرف عليهم يعد ضرورة لهداية الناس بعد النبي (صلى هللا عليه وآله) ،وما ورد من
أخبار عن طريق عامة املسلمين تشهد بأن ذكر علي (عليه السالم) واألئمة من بعده
بوصفهم أعلم الخلق بعد محمد (صلى هللا عليه وآله) يكاد ال ينكره منصف ،فحديث
الثقلين هو أشهر من نار على علم بين املسلمين ،ولعل املسار التاريخي للسلطة في الدولة
اإلسالمية كان له األثر الواضح في التهوين من ضرورة ذكر األئمة أو ذكر أسماء بعضهم في
القرآن خاصة ذكر اسم اإلمام علي (عليه السالم) ،وهذه األحرف املنقول قراءتها عن أئمة
أهل البيت (عليهم السالم) تبين بشكل واضح هذه الضرورة ،فتعد هذه القراءة قراءة
هادية للتي هي أقوم ،وقراءة تحكم النص القرآني وال تجعل لآلراء فيه مدخلية.

 .1النساء.165 :
 .2اإلسراء.9 :
 .3ينظر الكافي/242/1 :ح.565
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املبحث الثاني :األحرف اليت فيها بيان للموارد اللغوية وأهمية ضبط
األلفاظ

إن أشهر منهج للقراءة ركز نظره على ظاهر األلفاظ واجتهد في ضبطها بما يالئم
ً
ً
ضوابط وضعية – غير مسنونة في الثقلين – لجعلها ميزانا شرعيا في قبول القراءة ،وتلك
الضوابط هي( :كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ،ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو
احتماال ،وصح سندها ،فهي القراءة الصحيحة التي ال يجوز ردها وال يحل إنكارها،)1( )...
والالفت أن هذه الضوابط لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة ،بل هي اجتهاد واضعها،
ولعل الغرابة تزداد عندما يترتب على هذا االجتهاد حكم شرعي!! ولو عدنا إلى هذه
الضوابط الثالثة ال نجدها ضوابط محكمة  ،فكيف يترتب حكم شرعي على ضوابط هي
نتاج اجتهاد ،وكذلك هي ضوابط غير محكمة ،فما معنى القول (وافقت العربية ولو بوجه)
وقول الخليفة عثمان للكتبة الذين كلفهم؛ إذا اختلفتم أنتم وزيد في ش يء فاكتبوه بلسان
قريش؟؟ ( ،)2أليس هنا تعارض واضح بين القولين؟؟!! وكذلك الضابط الثاني؛ موافقة
ً
ً
املصاحف العثمانية ولو احتماال !! ما معنى (ولو احتماال) ؟! أليس االحتمال يفسد
ً
ً
االستدالل ويوهن الضابط؟! أما الضابط الثالث فهو الشك في كونه ضابطا اجتهاديا،
وهذا االجتهاد لو كان صحيحا الستند إليه الخليفة عثمان في جمعه للقرآن ،وواقع الحال
أنه لم يعتمد على أي ضابط من تلك الضوابط ،بل لعله وضع ما يناقض الضابط األول.
قال ابن مجاهد( :اختلف الناس في القراءة كما اختلفوا في األحكام ،ورويت اآلثار
باالختالف عن الصحابة والتابعين توسعة ورحمة للمسلمين  ،)3( )...وهنا ابن مجاهد
يثبت اختالف الناس في القراءة ُويرجع السبب إلى اختالف اآلثار املروية عن الصحابة،
ولعل االختالف لم يحصل باملنقول عن الصحابة ،بل االختالف وقع في قراءة نسخة
الخليفة عثمان ،فهي نسخة غير منقطة نقط إعجام وال نقط إعراب ،أما االختالف الناتج
عن اختالف اآلثار إنما وقع قبل نسخة عثمان للقرآن ،وينبغي االلتفات إلى أن القراءات
ً
تعددت استنادا إلى نسخة عثمان وليس استنادا إلى اختالف اآلثار املنقولة ،وهذا ثابت
ً
تاريخيا ( .)4ولعل مما يدعو للتساؤل؛ إن ابن مجاهد يروي عن ابن مسعود (رحمه هللا) أنه
 .1النشر في القراءات العشر؛ البن الجزري.9/1 :
 .2ينظر البرهان في علوم القرآن.236/1 :
 .3السبعة في القراءات.45 :
 .4ينظر علم القراءات :نشأته ـ أطواره ـ أثره في العلوم الشرعية.26–25 :
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قال( :اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم) ( ،)1وال ينتبه على أن ابن مسعود إنما عنى أن
ً
التعدد واالختالف ال يكون إال عن االبتداع ،وال يكون مطلقا عن االتباع ،فالقرآن واحد،
ومصدر قراءته واحد وهو محمد (صلى هللا عليه وآله) املعلم األول لقراءته ،والبد أن يكون
من يقوم بمقامه له اإلمكانات نفسها ،ملاذا ؟ ألنه إذا قام مقامه من لم يكن له إمكاناته
ً
أي لم يكن معصوما في حفظ الكتاب ،يمكن أن يتعرض الكتاب إلى اختالف الناس فيه،
ً ْ
وهذا ما وقع فعال ،إذ يقول ابن الجزري( :وملا كان في نحو ثالثين من الهجرة في خالفة
عثمان رض ي هللا عنه حضر حذيفة بن اليمان فتح أرمينية وآذربيجان فرأى الناس
يختلفون في القرآن ويقول أحدهم لآلخر قراءتي أصح من قراءتك فأفزعه ذلك وقدم على
عثمان وقال :أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا اختالف اليهود والنصارى ،)2( )...وهذا
القول يجعلنا أمام عدد من األمور منها على سبيل املثال ال الحصر :إن االختالف وقع بين
الناس ،وهذا الواقع خالف نص القرآن بحفظه ،وهنا أمامنا أمران؛ إما أن يكون الخلل
ً
في الواقع أو في النص ؟! وبما أن النص مقطوع بحفظه فالخلل قطعا بالواقع ،وما سبب
َّ
هذا الخلل؟ هل يقول املختلفون َّ
إن َم ْن علمهم القراءة هو شخص واحد ؟ الواقع ال،
ً
ً
فقطعا لكل قارئ معلم وإال ملا وقع االختالف لو كان املعلم واحدا ،وهذا االختالف كذلك
أفزع حذيفة وخش ي على األمة أن يكون حالها حال من سبقها ،وكان فعل عثمان هو
لتوحيد األمة على قراءة واحدة ،وهذا يعني أن وقوع االختالف في القراءة بعده وفي
مصحفه دال على أن منهج توحيد نسخة املصحف لم يعصم األمة من االختالف ،وكذلك
يدل على أن االختالف عاد كهيئته التي فزع منها حذيفة ،وليس أدل على ذلك من محاولة
ابن مجاهد أن يحصر القراءات في سبع  ،ثم حصرها ابن الجزري بعشر ،وهناك من
يجعلها أربع عشرة قراءة ( ،)3هذا غير ما روي تحت اصطالح القراءات الشاذة.
ولو عدنا إلى منهج توحيد نسخة املصحف فسنجده خالف ما نص عليه القرآن ،وما
أثبته ابن الجزري بامتياز هذه األمة على سابقاتها من األمم أنها لم تحفظ كتابها في
الصحف ،فقال( :ثم إن االعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور ال على
حفظ املصاحف والكتب وهذه أشرف خصيصة من هللا تعالى لهذه األمة ففي الحديث
الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي (صلى هللا عليه وآله) قال :إن ربي قال لي قم في قريش
 .1السبعة في القراءات.46 :
 .2النشر في القراءات العشر ،7/1 :ينظر صحيح البخاري ،184–183/6 :والبرهان في علوم القرآن.236/1 :
 .3ينظر أحسن األثر في تاريخ القراء األربعة عشر ،محمود الحصري.5 :
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ً
فأنذرهم ،فقلت له رب إذا يثلغوا راس ي حتى يدعوه خبزة ،فقال :مبتليك ومبتلى بك ومنزل
ً
ً
ً
عليك كتابا ال يغسله املاء تقرؤه نائما ويقظان فابعث جندا أبعث مثلهم وقاتل بمن
أطاعك من عصاك وأنفق ينفق عليك .فأخبر تعالى أن القرآن ال يحتاج في حفظه إلى
صحيفة تغسل باملاء بل يقرؤوه في كل حال كما جاء في صفة أمته؛ أناجيلهم في
ً
ً
صدورهم) ( ،)1وعند العودة إلى ما فعله الخليفة عثمان نجده لم يعتمد صدرا حافظا بل
اعتمد الصحف التي عند حفصة ،وتوجيهه للكتاب الذين عينهم لنسخ الصحف وقوله
لهم :إذا اختلفتم أنتم وزيد في ش يء فاكتبوه بلسان قريش فإنما أنزل بلسانهم ( .)2يتبين
لنا أن عمل الخليفة عثمان لم يكن يجري على نهج واضح ،بل هو رأي ارتآه ،وفي هذا
الرأي نظر كثير؛ فهو خالف نهج حفظ الكتاب ،فالقرآن يجعل موضع الحفظ هو صدور
الذين أوتوا العلم ،أما الخليفة عثمان فقد اعتمد صحف حفصة (وهي مما يغسل
ً
باملاء) ،ويقر بإمكانية حصول االختالف ،ويضع حال لالختالف خالف ما وضعه القرآن،
فالخليفة عثمان يأمرهم باالحتكام إلى لسان قريش!! ولسان قريش بنص القرآن ال يعرف
ََ
َ
يل َل ُه ُم ْ
(ما الرحمن) ،قال تعالىَ ﴿ :وإ َذا ِّق َ
اس ُج ُدوا ِّل َّلر ْح َمن َق ُالوا َو َما َّ
الر ْح َم ُن أن ْس ُج ُد ِّملا
ِّ
ِّ
ُ ً
َْ َ َ
ل
تأ ُم ُرنا َوز َاد ُه ْم ن ُفورا﴾( ،)3كذلك القرآن يصرح بأنه نز بلسان عربي مبين وهو لسان
ْ َ
محمد (صلى هللا عليه وآله) ،وليس لسان قريش ،قال تعالىَ ﴿ :وإ َّن ُه َل َتنز ُ
يل َر ِّب ال َع ِّامل َين *
ِّ
ِّ
ُّ ُ ْ َ
َ
()4
األم ُين * َع َلى َق ْلب َك ل َت ُكو َن م َن ْاملُنذر َ
ُّ
ين * ِّب ِّل َس ٍان َع َرِّب ٍي م ِّب ٍين﴾  ،كذلك كان
ن َز َل ِّب ِّه
ِّ ِّ
ِّ
الروح ِّ
ِّ ِّ
في زمن الخليفة عثمان من ال يغفل جانبه في حفظ القرآن ،وهو علي بن أبي طالب (عليه
السالم) ،فلماذا تخطاه عثمان في هذا املوقف الذي فيه حفظ األمة من أن يكون حالها
حال من سبقها من األمم ؟؟
يقول ابن الجزري( :ثم إن القراء بعد هؤالء املذكورين كثروا وتفرقوا في البالد
وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم ،عرفت طبقاتهم ،واختلفت صفاتهم ،فكان منهم املتقن
للتالوة املشهور بالرواية والدراية ،ومنهم املقتصر على وصف من هذه األوصاف ،وكثر بينهم
لذلك االختالف ،وقل الضبط ،واتسع الخرق ،وكاد الباطل يلتبس بالحق؛ فقام جهابذة
علماء األمة ،وصناديد األئمة ،فبالغوا في االجتهاد ،وبينوا الحق املراد وجمعوا الحروف
 .1النشر في القراءات العشر.6/1 :
 .2ينظر املصدر نفسه.7/1 :
 .3الفرقان.60 :
 .4الشعراء.195–192 :
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والقراءات ،وعزوا الوجوه والروايات ،وميزوا بين املشهور والشاذ ،والصحيح والفاذ،
بأصول أصولها ،وأركان فصولها) ( ،)1وهنا ابن الجزري يشير إلى مرحلة أخرى جديدة من
االختالف ،مما دعا (جهابذة علماء األمة ،وصناديد األئمة) إلى االجتهاد ،واملبالغة باالجتهاد
في جمع القراءات والحروف ،وفي كل مراحل االختالف ليس هناك منهج واضح للقراءة ،مع
أن املنهج بينه القرآن واعترف به حتى الذين قبلوا بهذا الحال في التعاطي مع القراءات
ً
ً
القرآنية ،وهو منهج قائم على أن هناك في كل زمان حافظا للقرآن مكلفا بتعليمه للناس
قراءة وتفسيرا وتأويال ،وهذا املكلف منصوص عليه ومعين من هللا سبحانه ومن رسوله
(صلى هللا عليه وآله) ،وهذا املكلف هو املسؤول عن الحفاظ على القرآن من أن تناله
الهزاهز ،أو تعبث به أيدي العابثين.
ولعل العلماء ومنهم ابن مجاهد التفتوا إلى هذا األمر ولذا نجدهم حصروا االختالف في
اللفظ أي في صورته دون معناه – بحسب ما يتصورون – غير أن هذا الرأي فيه نظر،
ْ
ولعل هذا ما دفع املنهج اللفظي (القصدي) إلى االنتفاض ،إذ يرى هذا املنهج أن اللفظ
هو املعنى ،وليس ش يء خارج عنه ،كما يرى أتباع املنهج األول ،ولذلك وضع املنهج اللفظي
مبادئ أربعة لقبول القراءة الواحدة ،وال يؤمن بتعدد القراءات (.)2
وعند النظر في هذه املستندات األربعة ال يرى البحث هوية للمنهج اللفظي سوى في
املستند الرابع ،أما املستند األول فهو ال عالقة له باملنهج اللفظي ،بل هو مستند من
مستندات املنهج النص ي (البياني) – كما اصطلح عليه البحث – فاملنهج النص ي يؤكد على
أن النص هو من أثبت أن القراءة علم الهي يعلمه هللا سبحانه لحججه وخلفائه ليقوموا
بتعليمها إلى الناس وال يمكن أخذ القراءة من سواهم ،ألن سواهم لم يكلف بتعليم تالوة
الكتاب وال تفسيره وال تأويله ،ومن دخل ساحة من تلك الساحات القرآنية فيكون قد
دخلها برأيه ،ولم يدخلها بتكليف الهي ،وهذا ما يبينه املستند الثاني ،وكذلك هو مستند
ال عالقة له باملنهج اللفظي ،فالرواية واآلية هما من مستندات املنهج النص ي البياني ،ولذا
نجد أن املنهج اللفظي هو منهج انتقائي ،فهو لم يخرج من ساحة القراءات ،بل القراءات

 .1النشر في القراءات العشر.9/1 :
 .2ينظر النظام القرآني.130–129 :
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مادته ،وما يجعله مختلفا عن منهجها أنه ينتقي من بين القراءات ما يتوافق وقواعده،
وهذا ما بينه بوضوح عندما ضرب مثاال تطبيقيا للقراءة املنتقاة (.)1
أما املنهج النص ي املستند إلى ما نقل عن العترة الطاهرة (عليهم السالم) فهو يترجم
ترجمة واقعية ما أثبتته النصوص الواردة في القرآن والسنة ،وتكشف قراءتهم بوضوح أن
ً
القراءة سنة موصولة إلى النبي (صلى هللا عليه وآله) ،وليست اجتهادا ،يمكن لكل من
تحصل على فنون؛ الدراية والرواية ومعرفة بالنحو والصرف والبالغة ،أن ينهض بها،
فمعلوم أن القرآن هو الثقل األكبر ،وال ينهض بالثقل إال ثقل يعادله ،ولذلك سميت
العترة بأنها الثقل األصغر ،وسميت هي والقرآن بـ (الثقلين) ،واآلن نستعرض األحرف التي
قرأها آل محمد (صلى هللا عليه وآله) وبينوا من خاللها علمهم باللغة:
 -1عن علي بن إبراهيم القمي قال :وحدثني أبي ،عن حريز ،عن أبي عبد هللا (عليه
السالم) أنه قرأ :اهدنا الصراط املستقيم * صراط من أنعمت عليهم غير املغضوب عليهم
ً
وال الضالين( .)3(،)2لعل القراءة بـ (من) بدال من (الذين) تكون أبين في أن الحجة في كل
زمان واحد ال يتعدد ،كذلك (من) تثير في القارئ نفسه البحث عن معرفة من أنعم عليهم
هللا سبحانه ،ألن (من) بظاهرها تشبه اسم االستفهام ،فيكون وجودها بالنص حافزا
للبحث بالنسبة للمتلقي كونها تشبه بصورتها اسم االستفهام ،وكذلك هي دالة على
املوصولية وتحقق معنى (الذي للمفرد والذين للجمع) ،فالبيان بـ (من) أكبر مساحة من
ً
البيان بـ (الذين) الختصاص الثانية ظاهرا بالجمع واملوصول حسب ،واتساع األولى لتشمل
بصورتها االستفهام املحفز على البحث واملعرفة واملفرد والجمع في املوصول.
 -2عن داوود بن فرقد قال :سمعت أبي عبد هللا (عليه السالم) يقرأ ما ال أحص ي:
ملك يوم الدين (.)5( ،)4
 -3عن عمر بن يزيد ،قال  :سألت أبا عبد هللا (عليه السالم) عن قول هللاَ ﴿ :ما
َْ
َ ْ
َ
َ َ ْ ْ َ َْ ُ
نس َها نأ ِّت ِّبخ ْي ٍر ِّم ْن َها أ ْو ِّمث ِّل َها﴾( ،)6فقال :كذبوا ما هكذا هي ،إذا كان
ننسخ ِّمن آي ٍة أو ن ِّ
 .1ينظر املصدر نفسه.135–131 :
 .2الفاتحة.7–6 :
 .3تفسير القمي ،32 :وينظر البرهان.111/1/1:
 .4الفاتحة.4 :
 .5تفسير العياش ي /37/1:ح ،22وينظر البرهان.121/1/1 :
 .6البقرة.106 :
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ينسخها ويأتي بمثلها َ
لم ينسخها؟! قلت :هكذا قال هللا ،قال :ليس هكذا قال تبارك
وتعالى ،قلت :فكيف؟ قال :ليس فيها ألف وال واو ،قال :ما ننسخ من آية أو ننسها نأت
ننس ذكره نأت بخير منه من صلبه مثله (.)1
بخير منها مثلها ،يقول :ما نميت من إمام أو ِّ
ُيلحظ أن معنى نأت بخير منه أي يكون عقبه خيرا كما كان هو خير من عقب أبيه ،وليست
خير هنا من باب التفضيل بين السابق والالحق.
 -4ابن بابويه ،قال :حدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس املعادي ،قال:
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي الهمداني ،قال :حدثنا علي بن الحسن بن
فضال ،عن أبيه قال :سألت اإلمام الرضا علي بن موس ى (عليه السالم) عن قول هللا عز
َ
َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ
َُ
َْ َ ُ ُ
َْ
ون ِّإال أن َيأ ِّت َي ُه ُم الل ُه ِّفي ظل ٍل ِّم َن الغ َم ِّام َواملآل ِّئكة َوق ِّض َي األ ْم ُر َوإلى الل ِّه
وجل﴿ :هل ينظر
األم ُ
ُت ْر َج ُع ُ
ور﴾( ،)2قال :يقول" :هل ينظرون إال أن يأتيهم هللا باملالئكة في ظلل من الغمام"،
وهكذا نزلت  ،)3( ....في قراءة اإلمام الرضا (عليه السالم) تنزيه واضح هلل سبحانه عن
االتصاف بالصفات الحادثة كاإلتيان ،أما القراءة العامة فربما يشتبه قارئها بهذا األمر
فيلجأ إلى التقدير والتأويل لينزه ساحة هللا سبحانه عن الحدوث.
 -5محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن عمر بن عبد العزيز ،عن
َ َ ُ ْ ْ
ْ
ُ
يونس بن ظبيان ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم)﴿ :لن ت َنالوا ال ِّب َّر َح َّتى ت ِّنف ُقوا َّما
َ
ُ
ت ِّح ُّبون﴾( ،)4هكذا فاقرأها (.)5
 -6العياش ي عن الحسين بن خالد قال :قال أبو الحسن األول (عليه السالم) – يعني
ْ
ْ
اإلمام الرضا (عليه السالم) – :كيف تقرأ هذه االيةَ ﴿ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا َّات ُقوا الل َه َح َّق
ِّ
ُ َ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ ُ
َ ()6
ْ
مسلمون فقال :سبحان هللا يوقع
تقا ِّت ِّه وال ت ُموتن ِّإال وأنتم ُّمس ِّل ُمون﴾ ماذا ؟ قلتِّ :
عليهم اإليمان فيسميهم مؤمنين ثم يسألهم اإلسالم واإليمان فوق اإلسالم؟ قلت :هكذا
تقرأ في قراءة زيد ( ،)قال :إنما هي في قراءة علي (عليه السالم) وهي التنزيل الذي نزل به
مسلمون) لرسول هللا (صلى هللا عليه
جبرئيل على محمد (صلى هللا عليه وآله) (إال وأنتم ِّ
 .1تفسير العياش ي/75–74/1 :ح ،78وينظر البرهان.304/1/1 :
 .2البقرة.210 :
 .3عيون أخبار الرضا(عليهم السالم) للشيخ الصدوق–115/1:ح ،19ينظر البرهان .458/1 :
 .4آل عمران.92 :
 .5روضة الكافي للكليني/156/8 :ح ،209ينظر البرهان.67/3/2 :
 .6آل عمران.102 :
( )زيد هذا لعله زيد بن ثابت الذي كلفه الخليفة عثمان بنسخ القرآن الكريم.
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(مسلمون) هي الصحيحة بشهادة
وآله) ثم لإلمام من بعده ( .)1ومن يتدبر يجد قراءة
ِّ
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُّ َ
صلوا َعل ْي ِّه
القرآن في قوله تعالىِّ ﴿ :إن الله ومال ِّئكته يصلون على الن ِّب ِّي يا أيها ال ِّذين آمنوا
ً
َ
َو َس ِّل ُموا ت ْس ِّليما﴾( ،)2ففي هذه اآلية خاطبهم بـ (يا أيها الذين آمنوا) ،وبتلك خاطبهم
بالخطاب نفسه.
 -7عن الجرمي عن أبي جعفر (عليه السالم) أنه قرأ" :ليس لك من األمر ش يء أن
تتوب عليهم أو تعذبهم فإنهم ظاملون" ( ،)4( ،)3بحسب القراءة املثبتة في املصحف اليوم
ليس هناك وجه لنصب الفعل (يتوب) بعد أو العاطفة ،بينما بقراءة آل محمد (صلى هللا
ً
عليه وآله) تبين سبب النصب للفعل من دون أن يكون هناك تقدير وتعسف فضال على
أن املعنى بوجود (أن) يكون أبين من القراءة بوجود حرف العطف (أو).
 -8العياش ي ،عن منصور بن الصيقل أنه سمع أبا عبد هللا جعفر بن محمد (عليه
ُ
السالم) يقرأ" :وكأين من نبي ق ِّت َل معه ربيون كثير" ( )5قال :ألوف وألوف ثم قال :إي وهللا
ُ
يقتلون ( ،)6قال الطبرس ي (رحمه هللا)( :وقرأ أهل البصرة وابن كثير ونافع( :ق ِّت َل) بضم
القاف بغير ألف ،وهي قراءة ابن عباس ،والباقون (قاتل) باأللف ،وهي قراءة ابن
مسعود)(.)7
 -9علي بن إبراهيم ،قال :حدثني أبي ،عن صفوان ،عن ابن مسكان ،عن أبي
َ ً
َ
بصير ،عن أبي جعفر (عليه السالم) ،في قولهَْ ...﴿ :يو َم َي ْأ ِّتي َب ْع ُ
ات َرِّب َك ال َي َنف ُع ن ْفسا
ض َآي ِّ
انتظ ُر ْوا إ َّنا ُم َنتظ ُر َ
َ َ َْ ً ُ َ
َْ ُ َْ َ َ َ ْ
َ َُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ
ون﴾( ،)8قال:
ِّ
ِّإيمانها لم تكن آمنت ِّمن قبل أو كسبت ِّفي ِّإيم ِّانها خيرا ق ِّل ِّ ِّ
نزلت؛ ﴿أو اكتسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون﴾ ،قال :إذا طلعت الشمس
من مغربها فكل من آمن في ذلك اليوم ال ينفعه إيمانه (.)9

 .1تفسير العياش ي/217/1 :ح ،119ينظر البرهان .83–82/3/2 :
 .2األحزاب.56 :
 .3آل عمران.128 :
 .4تفسير العياش ي/221/1 :ح ،141ينظر بحار األنوار للعالمة املجلس ي/11/17 :ح ، 24والبرهان.104/4/2 :
 .5آل عمران.146 :
 .6تفسير العياش ي/224/1 :ح ،154ينظر البرهان.118/4/2 :
 .7مجمع البيان ،328/2 :ينظر السبعة في القراءات.217 :
 .8األنعام.158 :
 .9تفسير القمي ،209 :ينظر البرهان.121/8/3 :
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 -10العياش ي :عن كليب الصيداوي ،قال :سألت أبا عبد هللا (عليه السالم) عن قول
ً
َ ُ ْ
َّ َّ َ َ ُ ْ
ين ف َّرقوا ِّد َين ُه ْم َوكانوا ِّش َيعا﴾( ،)1قال :كان علي يقرأها :فارقوا دينهم ،قال:
هللاِّ ﴿ :إن ال ِّذ
()2
فارق القوم وهللا دينهم .
 -11الطبرس ي :في مجمع البيان؛ قرأ ابن مسعود ،وسعد بن أبي وقاص ،وعلي بن
الحسين ،وأبو جعفر بن (كذا)محمد بن علي الباقر ،وزيد بن علي ،وجعفر بن محمد
الصادق (عليه السالم) ،وطلحة بن مصرف :يسألونك األنفال (.)3
 -12محمد بن يعقوب :عن محمد بن أحمد ،عن ابن فضال ،عن الرضا (عليه
السالم) :فأنزل هللا سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها .قلت :هكذا ؟ قال :هكذا
نقرؤها ،وهكذا تنزيلها (.)4
 -13علي بن إبراهيم :قال :قال :إنما نزلت :يا ايها النبي جاهد الكفار باملنافقين ،ألن
النبي (صلى هللا عليه وآله) لم يجاهد املنافقين بالسيف (.)5
 -14وعن محمد بن يعقوب :عن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد ،عن علي بن
الحكم ،عن علي بن أبي حمزة ،عن أبي بصير ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :تلوت:
التائبون العابدون ،فقال :ال ،إقرأ :التائبين العابدين ( ،)6إلى آخرها .فسئل عن العلة في
ذلك؟ قال :اشترى من املؤمنين التائبين العابدين ( ،)7فاإلمام الباقر (عليه السالم) قرأ
بخفض تلك الصفات كونها صفات ملخفوض ،وحكم الصفة – كما هو معلوم – تابعة
للموصوف باإلعراب وهو بيان إلى أن قراءة الرفع تدل على جعل الصفات كأنها كالم
مستأنف ال اتصال له بسابقه ،بينما هذه الصفات هي صفات للمؤمنين.
َّ
وه في َس َ
َ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ
َ َ َّ َ
َ َ َّ َ ْ ُ َ
اع ِّة
 -15قال تعالى﴿ :لقد تاب هللا على الن ِّب ِّي وامله ِّاج ِّرين واألنص ِّار ال ِّذين اتبع ِّ
ْ
َ ْ َ َ َ َ ُ ُُ ُ َ
ْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ ْ َّ ُ ْ َ ُ ٌ
وف َّر ِّح ٌ
وب ف ِّر ٍيق ِّمنهم ثم تاب علي ِّهم ِّإنه ِّب ِّهم رؤ
يم﴾( )8قال
ال ُع ْس َر ِّة ِّمن بع ِّد ما كاد ي ِّزيغ قل
الطبرس ي( :وقد روي عن الرضا علي بن موس ى (عليه السالم) ،أنه قرأ :لقد تاب هللا بالنبي
 .1األنعام.159 :
 .2تفسير العياش ي/414/1 :ح ، 130ينظر البرهان.124/8/3 :
 .3مجمع البيان ،312/4 :وينظر البرهان.265/9/3 :
 .4روضة الكافي/290–289/8 :ح ،571وينظر تفسير العياش ي/94/2 :ح ،58والبرهان.424/10/3 :
 .5تفسير القمي ،277 :وينظر البرهان.461/10/3 :
 .6التوبة.112 :
 .7روضة الكافي/289/8 :ح ،569وينظر مختصر بصائر الدرجات ،128 :وأيضا تفسير العياش ي/118/2 :ح ،140ومجمع البيان
للطبرس ي ، 98/5 :والبرهان.،507–506/11/3 :
 .8التوبة.117 :
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َ َ َ َّ َ َ َّ َ ُ ْ
ين خ ِّل ُفوا  ،)2(﴾...قال
على املهاجرين واألنصار) ( )1وفي قوله تعالى﴿ :وعلى الثالث ِّة ال ِّذ
الطبرس ي( :وقرأ علي بن الحسين زين العابدين (عليه السالم) ،وأبو جعفر محمد بن علي
الباقر ،وجعفر بن محمد الصادق (عليه السالم) ،وأبو عبد الرحمن السلمي" :خالفوا")(.)3
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
ً
اك ِّإال َر ْح َمة
قراءة (بالنبي) هي القراءة التي يعضدها القرآن في قوله تعالى﴿ :وما أرسلن
ْ َ
ِّلل َع ِّامل َين﴾( ،)4فالنبي (صلى هللا عليه وآله) هو سبب كل خير وكل رحمة نازلة من هللا
سبحانه بوصفه باب الفيض اإللهي ،أما القراءة املتداولة ففيها غمز واضح في عصمة
َ
ُُ
النبي (صلى هللا عليه وآله) وشهادة القرآن له بقوله تعالىَ ﴿ :وِّإ َّن َك ل َعلى خل ٍق َع ِّظ ٍيم﴾(،)5
َّ َ َّ ُ َ
الت ْو َبة َعلى الل ِّه
وكذلك يدلنا على ذلك قانون التوبة الذي بينه هللا سبحانه بقولهِّ ﴿ :إنما
وب الل ُه َع َل ْيه ْم َو َك َ
ان اللهُ
ل َّلذ َ
ين َي ْع َم ُلو َن ُّ
الس َو َء ب َج َه َال ٍة ُث َّم َي ُت ُوبو َن ِّمن َقريب َف ُأ ْو َل ِّئ َك َي ُت ُ
ِّ ِّ
ِّ ٍ
ِّ
ِّ
َ ً
ً ()6
َ
ع ِّليما ح ِّكيما﴾  ،فهل يصدق على رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) الطاهر املطهر بنص
الكتاب أن يعمل سوءا – وحاشاه – وهذا السوء صدر عن جهالة منه ؟؟؟!!! هل هناك
مسلم يقر ذلك ؟!
وذكر (الطبرس ي :عن أبان بن تغلب ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،أنه قرأ  :لقد تاب
هللا بالنبي على املهاجرين واألنصار .قال أبان :قلت له :يابن رسول هللا ،إن العامة ال تقرأ
كما عندك ؟ قال :وكيف تقرأ ،يا أبان ؟ قالُ :
اب هللا َع َلى َّ
قلت إنها تقرأ ﴿ َل َقد َّت َ
الن ِّب ِّي
َ َ َ
ُْ
األ َ
نص ِّار﴾( ،)7فقال :ويلهم ،وأي ذنب كان لرسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
َوامل َه ِّاج ِّرين و
حتى تاب هللا عليه منه ،إنما تاب هللا به على أمته) ( .)8وهناك ملحظ مهم على من يقرأ
بالقراءة املتداولة :إذا كنتم ترون ال مزية – في الدين وليس في البشرية – بين رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) وبين الناس فبأي استحقاق صار هو رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
ً
من بين الناس ؟؟!! إذن القراءة التي تجعل النبي (صلى هللا عليه وآله) سببا الستحقاق
ً
ً
الناس التوبة اإللهية هي القراءة الراجحة نقال وعقال.
 .1مجمع البيان ،105/5 :ينظر البرهان.513/11/3 :
 .2التوبة. 118 :
 .3مجمع البيان , 103/5:وينظر البرهان .513/11/3:
 .4األنبياء.107 :
 .5القلم.4 :
 .6النساء.17 :
 .7التوبة.117 :
 .8االحتجاج ،97/1 :ينظر البرهان.515/11/3 :
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كذلك القراءة الثانية (خالفوا) هي تجري بحسب سياق اآلية على الرغم من أن هؤالء
الثالثة تخلفوا ولم يلتحقوا ،أما لو كانت بحسب القراءة املتداولة فيعني أن أولئك الثالثة
ال ذنب لهم ألنهم لم يتخلفوا بإرادتهم بل هناك من أمرهم بالتخلف ،وعند ذاك يكون من
ً
أمرهم هو املستحق للتوبة ال هم ،فهم بحسب القراءة املتداولة لم يعملوا سوءا ،وكذلك
يمكن أن تكون هذه القراءة املتداولة مما التبس على الناس كونهم وصلت لهم النسخة
ً
املكتوبة خالية من الضبط والتنقيط ،ومن املعلوم في الكتابة كثيرا ما يسقطوا األلف إذا
كانت في وسط الكلمة ،ولعلهم أسقطوا األلف من كلمة (خالفوا) فقرؤوها (خلفوا)
ً
فشددوا الالم وضموا الخاء أي ضبطوها استنادا للرأي حسب .ولو نظرنا في بيان اإلمام
ً
الصادق (عليه السالم) لقراءة (خالفوا) لتوضح األمر تماما حيث ذكر (علي بن إبراهيم:
ُ
قال العالم (عليه السالم)  :إنما أنزل (وعلى الثالثة الذين خالفوا) ،ولو خ ِّلفوا لم يكن
عليهم عيب  ...إلى آخره (.)1
 -16وورد عن (محمد بن يعقوب :عن علي بن إبراهيم ،عن صالح بن السندي ،عن
جعفر بن بشير ،عن فيض بن املختار ،قال :قال أبو عبد هللا (عليه السالم) :كيف تقرأ
ُ
ُ
"وعلى الثالثة الذين خلفوا" ؟ قلت :خ ِّلفوا .قال :لو كان (خ ِّلفوا) لكانوا في حال طاعة،
ولكنهم خالفوا ،عثمان وصاحباه ،أما وهللا ما سمعوا صوت حافر وال قعقعة حجر إال
ُ
قالوا أتينا ،فسلط هللا عليهم الخوف حتى أصبحوا) (.)2
َ ُ ْ ُ ُ
 -17عن علي بن حمزة ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) في قول هللا﴿ :قالوا َيا لوط
َ
ُ ْ َ ََ
َ
ْ
َّ
ِّإ َّنا ُر ُس ُل َرِّب َك لن َي ِّصلوا ِّإل ْي َك فأ ْس ِّر ِّبأ ْه ِّل َك ِّب ِّقط ٍع ِّم َن الل ْي ِّل مظلما ،)3(﴾...قال :قال أبو عبد
هللا (عليه السالم) :وهكذا قراءة أمير املؤمنين (عليه السالم) (.)4
 -18العياش ي :عن أبي بصير ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) :قرأ ﴿فمنها قائما
وحصيدا﴾( ،)5بالنصب ،ثم قال :يا ابا محمد ،أيكون الحصيد إال بالحديد ؟ (.)6

 .1البرهان.513/11/3 :
 .2روضة الكافي/289/8 :ح ،568ينظر البرهان ،514–513/11/3 :و تفسير العياش ي/121/2 :ح.152
 .3هود.81 :
 .4البرهان ،134/12/4 :نقال عن تفسير العياش ي/168/2 :ح.58
 .5هود.100 :
 .6تفسير العياش ي/168/2 :ح ،63ينظر البرهان.138/12/4 :
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 -19عن حماد ،عن حريز ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) :عطاء غير مجدود،
ين ُسع ُد ْوا َففي ْال َج َّنة َخالد َ
بالدال ( .)1قراءة لقوله تعالىَ ﴿ :و َأ َّما َّالذ َ
ين ِّف َيها َما َد َام ِّت
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ
()2
السماوات واألرض ِّإال ما شاء ربك عطاء غير مجذ ٍوذ﴾ .
ً
وعند النظر في املعنى اللغوي نجد أن معنى (مجذوذ) بالذال تعني املقطوع كسرا ،أما
معنى (مجدود) بالدال فهو؛ يأتي على معان ثالث؛ العظمة ،والغنى ،والقطع ،وما يناسب
سياق االية الكريمة هو القطع ،أي عطاء غير مقطوع ( ،)3ولعل الفارق بين اللفظين هو في
داللة القطع ،فالقطع هنا إما ناتج عن الكسر ،أو ناتج عن املنع ،وهو ما يناسب سياق
االية فالعطاء ليس مما يكسر وإنما هو مما ُيمنع ،وقد ذكر الجوهري معنى (جذ) قائال:
َّ
َ
َ ٌ
جذذت الش يءَّ :
كسرته وقطعته ....الكسائي :يقال ِّلحجارة الذهب ُجذاذ ،ألنها تكسر (.)4
ُ ْ
َ
ُْْ
َ
َ
َّ َ ً
 -20قال تعالى﴿ :ث َّم َيأ ِّتي ِّمن َب ْع ِّد ذ ِّل َك َس ْب ٌع ِّش َد ٌاد َيأكل َن َما ق َّد ْم ُت ْم ل ُه َّن ِّإال ق ِّليال ِّم َّما
َ
ُ
ت ْح ِّص ُنون﴾( ،)5قال اإلمام الصادق (عليه السالم) :إنما نزل :ما قربتم لهن ( ،)6ولعل عند
تدبر الفارق بين داللتي اللفظين (قدمتم ،وقربتم) ،أن التقديم دالة الكرم والعطاء
ابتداء ،أي لم يسبق العطاء الطلب ،أما التقريب فيكون عطاء بعد طلب ،أي َّإنك تعطي
بعد أن يطلب منك ،وسياق االية دال على أن العطاء كان استنادا إلى طلب السبع
يأت العطاء ابتداء حتى يكون تقديما.
الشداد ،ولم ِّ
ُ َّ َ ْ
َْ َ
َُ ُ
َ
ُ َ ()7
َّ
َ
َ
َ
ْ
ٌ
ُ
 -21قال تعالى﴿ :ثم يأ ِّتي ِّمن بع ِّد ذ ِّلك عام ِّف ِّيه يغاث الناس و ِّف ِّيه يع ِّصرون﴾ ،
ُ ْ
قال أبو عبد هللا (عليه السالم) :قرأ رجل على أمير املؤمنين (عليه السالم)﴿ :ث َّم َيأ ِّتي ِّمن
اس َوفيه َي ْعص ُر َ
ُ َ ُ َّ
َْ َ َ َ ٌ
ون﴾ على البناء للفاعل ،فقال :ويحك ،أي
بع ِّد ذ ِّلك عام ِّف ِّيه يغاث الن ُ ِّ ِّ ِّ
ش يء َي ْع ِّصرونَ ،أي ْع ِّصرون الخمر؟! قال الرجل :يا أمير املؤمنين ،كيف أقرأها ؟ فقال :إنما

 .1تفسير العياش ي/170/2 :ح ،70ينظر البرهان.141/12/4 :
 .2هود.108 :
 .3ينظر معجم مقاييس اللغة البن فارس/406/1 :مادة :جد ،تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري(166 :جدد) و(170جذذ)،
والقاموس املحيط(271 :جدد) ،و(331جذذ) ،ولسان العرب البن منظور :مادتي؛ (جذ)؛  11–10/5و(جد)؛ .82–81/4
 .4تاج اللغة وصحاح العربية(170 :جذذ) ،معجم مقاييس اللغة/409/1 :مادة :جذ.
 .5يوسف.48 :
 .6مجمع البيان ،406/5 :وينظر البرهان.184/13/4 :
 .7يوسف.49 :
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نزلت (وفيه ُي ْع َ
صرون) مضمومة الياء مفتوحة الصاد ،أي ُيمطرون بعد سني املجاعة،
َ ً
َ َ َْ َ َ ُْ
ات َماء ث َّجاجا﴾(.)2( ،)1
والدليل على ذلك قوله﴿ :وأنزلنا ِّمن امل ْع ِّص َر ِّ
ُ
سمعت ابا عبد هللا (عليه السالم) يقرأَ :
سبع سنابل
 -22عن ابن أبي يعفور ،قال:
خضر ( ،)3وفي هذه القراءة دقة متناهية ذاك أن املنظور له هو الكثرة ،وليس العدد
ً
تحديدا كي يخضع ملوازين القلة فيكون كالقراءة الشائعة (سبع سنبالت) ،وما يعزز هذا
الفهم أن املرأي تمت رؤيته في امللكوت ،وليس في عالم امللك ليكون خاضعا للضبط
العددي ،وكذلك يؤيد هذا الفهم واقع تنفيذ الرؤيا ،فأهل مصر لم يزرعوا سبع سنبالت
بالعدد ،بل زرعهم كان سنابل.
 -23عن محمد بن علي الصيرفي ،عن رجل ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) :عام
َ ْ
فيه يغاث الناس وفيه ُي َ
عصرون ،بضم الياءُ :يمطرون ،ثم قال :أما سمعت قولهَ ﴿ :وأ َنزل َنا
َ ً
َ ُْ
ات َماء ث َّجاجا﴾(.)5( ،)4
ِّمن امل ْع ِّص َر ِّ
َ
أشكو بثي
 -24الفضيل بن يسار ،قال :سمعت أبا عبد هللا (عليه السالم) يقول :إنما
وحزني إلى هللا ،منصوبة (.)6
َ
َْ
ُ َ
 -25قال تعالىَ ﴿ :ل ُه ُم َعق َب ٌ
ات ِّمن َب ْي ِّن َي َد ْي ِّه َو ِّم ْن خل ِّف ِّه َي ْح َفظون ُه ِّم ْن أ ْم ِّر الل ِّه ِّإ َّن الل َه
ِّ
َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ً َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ
ُ
ال يغ ِّير ما ِّبقو ٍم حتى يغ ِّيروا ما ِّبأنف ِّس ِّهم وِّإذا أراد الله ِّبقو ٍم سوءا فال مرد له وما لهم ِّمن
ُدو ِّن ِّه ِّمن َو ٍال﴾( ،)7علي بن إبراهيم :إنها قرئت عند أبي عبد هللا (عليه السالم) فقال
لقارئها ( :)ألستم عربا ،فكيف تكون املعقبات من بين يديه ؟! وإنما املعقب من خلفه.
فقال الرجل :جعلت فداك ،كيف هذا ؟ فقال :إنما نزلت؛ له معقبات من خلفه
يقدر أن يحفظ الش يء من أمر هللا
ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر هللا ومن ذا الذي ِّ
 .1النبأ.14 :
 .2مجمع البيان للطبرس ي ،316–315/5 :البرهان ،185–184/13/4 :قرأ الصادق(عليهم السالم) ،واألعرج ،وعيس ى بن عمر
ُ(ي ْع َ
صرون) بياء مضمومة وصاد مفتوحة ،وقرأ حمزة والكسائي وخلف (تعصرون) بتاء مفتوحة وصاد مكسورة ،والباقون
بالياء؛ ينظر مجمع البيان ،315/5 :والسبعة في القراءات.349 :
 .3تفسير العياش ي/190/2 :ح ،33وينظر البرهان ،190/13/4 :مجمع البيان.315/5 :
 .4النبأ.14 :
 .5تفسير العياش ي/191/2 :ح ،35وينظر البرهان.191/13/4 :
 .6تفسير العياش ي/201/2 :ح ،63وينظر البرهان.213/13/4 :
 .7الرعد.11 :
( )لعل قارئها هو بريد العجلي بحسب ما يذكر روايته العياش ي عن أبي عبد هللا(عليهم السالم) ,ينظر تفسير
العياش ي/220/2:ح ,15و البرهان في تفسير القرآن.256–255/13/4:
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ً
وهم املالئكة املوكلون بالناس ( .)1أليس هذا بيان علمي واضح ؟ ألستم عربا ؟ يعني العربي
ال يقبل أن تكون املعقبات من بين يديه ،بل سيقول املعقبات تكون من خلفي ،وكذلك
ً
املؤمن يعلم تماما أن الحافظ هو هللا سبحانه وال طاقة ألحد غير هللا سبحانه أن يكون
ً
حافظا إال بأمر هللا ،قال ابن جني( :وأما قراءة الجماعة" :يحفظونه من أمر هللا" فليس
معناه أنهم يحفظونه من أمر هللا أن ينزل به ،لكن تقديره له معقبات من أمر هللا
يحفظونه مما يخافه فـ (من) على هذا مرفوعة املوضع ألنها صفة للمرفوع الذي هو
"معقبات" ،ولو كانت – كما ُي ُ
ظن – أنهم يحفظونه من أمر هللا أن ينزل به لكانت منصوبة
ً
املوضع ،كقولك :حفظت زيدا من األسد) ( ،)2ولجوء ابن جني للتقدير دال على أن قراءة
ً
ً
الجماعة تجعل املعنى مضطربا ،ولذلك لم يجد بدا من التقدير ،بينما قراءتها بالباء
ً
يجعلنا في غنى عن التقدير ،علما أن قراءتها بالباء ورادة عن اإلمام علي (عليه السالم)(،)3
فلماذا اللجوء إلى التقدير وبين أيدينا قراءة عاصمة تغنينا عن التقدير ؟!
 -26وعنه (أي سعد بن عبد هللا) ،قال :حدثنا الحسن بن علي بن النعمان ،عن
أبيه ،عن عبد هللا بن ُم ْسكان ،عن كامل التمار ،قال :وقال أبو عبد هللا (عليه السالم) في
قول هللا عز وجل" :ربما يود الذين كفروا لو كانوا َ
مس ِّلمين" بفتح السين مثقلة الالم،
َ َ
َ ْ َ
هكذا قرأها ( ،)4وهذه القراءة يشهد لها القرآن ،قال تعالى﴿ :فال َو َر ِّب َك ال ُيؤ ِّم ُنون َح َّت َى
ً
َ َ ََْ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ً
ْ َ
َ
جا م َّما َق َ
ُ َ
ض ْي َت َو ُي َس ِّل ُموا ت ْس ِّليما﴾(،)5
يح ِّك ُموك ِّف َيما شج َر بين ُهم ث َّم ال ي ِّجدوا ِّفي أنف ِّس ِّهم ح َر ِّ
ورد عن( :أبي بكر الحضرمي قال :سمعت أبا عبد هللا (عليه السالم) يقول :يهلك أصحاب
املسلمين هم النجباء ،يقولون :هذا ينقاد وهذا ال ينقاد ،أما
املسلمون ،إن ِّ
الكالم ،وينجو ِّ
()6
وهللا لو علموا كيف كان أصل الخلق ما اختلف اثنان) .
ً َ ُ
َ
ُ
ٌ
 -27قال تعالىَ ﴿ :ف َل َّما َج ْ
َ
اءت ُه ْم َآيات َنا ُم ْب ِّص َرة قالوا هذا ِّس ْح ٌر ُّم ِّبين﴾ (النمل،)13/
الطبرس ي :قرأ علي بن الحسين (عليه السالم)(َ :م ْب َ
ص َرة) بفتح امليم والصاد ( .)7وبحسب
لتبصرهم وتهديهم ،أما اآليات نفسها
قراءة اإلمام السجاد (عليه السالم) أن اآليات جاءت ِّ
 .1تفسير القمي ،336 :وينظر البرهان ،255/13/4 :مجمع البيان.12/6 :
 .2املحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ,355/1:وينظر مجمع البيان.13/6 :
 .3ينظر مجمع البيان.13/6 :
 .4البرهان ،350/13/4 :وينظر مختصر بصائر الدرجات/259 :ح.211
 .5النساء.65 :
 .6مختصر بصائر الدرجات/262 :ح.216
 .7مجمع البيان ،266/7 :وينظر البرهان.8/19/6 :

قراءة أهل البيت (عليهم السالم) دراسة داللية ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــــ ــ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــ 245

فوصفها باملبصرة هو من باب تحصيل الحاصل ،ألن اآليات حالها قطعا مبصرة ،ألنها
عالمات هدى ،ولذلك فقراءة (مبصرة) على أنها مصدر على زنة مفعلة بمعنى الشياع
ً
والكثرة في الجواهر واألحداث جميعا ( ،)1وهو مميز لآليات وليس اسم فاعل مبين لهيئة
اآليات مناسب لسياق االية الكريمة ،والدليل ردهم عليها بالقول (هذا سحر مبين) كاشف
على أن هذه اآليات لكثرتها حد الشياع َّ
بصرتهم بالحق ،فلما أبصروه كذبوه بزعم أنه
َ ََ ُ ْ
َ َ ُّ ْ
ََْ ََ ْ َ ََ َ ً
ابا م َن َّ
الس َم ِّاء فظلوا ِّف ِّيه َي ْع ُر ُجون * لقالوا ِّإ َّن َما
سحر مبين ،قال تعالى﴿ :ولو فتحنا عل ْي ِّهم ب ِّ
ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ٌ َّ ْ ُ ُ َ
ورون﴾(.)2
س ِّكرت أبصارنا بل نحن قوم مسح
 -28عن أحمد بن محمد بن عيس ى ،عن محمد بن خالد البرقي ،عن بعض رجاله
ُ َ َ
نط َق
يرفعه ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،قال :فتال رجل عنده هذه اآلية﴿ :ع ِّل ْمنا م ِّ
َّ ُ
ُ َ
الط ْي ِّر َوأو ِّت َينا ِّمن ك ِّل ش ْي ٍء﴾( ،)3فقال أبو عبد هللا (عليه السالم) :ليس فيها من ،ولكن هو:
أوتينا كل ش يء ( ،)4إن وجود (من) في سياق االية دال على البعضية ،وهللا سبحانه ينص
َّ َ َ
على أنه أعطى كل ش يء خلقه ،ولم يعطه بعض ش يء ،قال تعالىَ ﴿ :ق َ
ال َرُّب َنا ال ِّذي أ ْعطى
ََْ ُ
ُ َ
ك َّل ش ْي ٍء خلق ُه ث َّم َه َدى﴾( ،)5يلحظ أن قراءة أهل البيت (عليهم السالم) نصوص القرآن
شاهدة لها.
 -29وجاء في تفسير أهل البيت صلوات هللا عليهم أجمعين ،قال :روى بعض
أصحابنا عن سعيد بن الخطاب حديثا يرفعه إلى أبي عبد هللا (عليه السالم) في قول هللا
َْ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ
ْ َ ََْ
لشاهد َ
ََ ُ َ َ
ين﴾(،)6
عز وجل﴿ :وما كنت ِّبجا ِّن ِّب الغ ْرِّب ِّي ِّإذ قضينا إلى ُموس ى األ ْم َر وما كنت ِّمن ا ِّ ِّ
ََ ُ َ
نت ب َجانب ْال َغ ْربي إ ْذ َق َ
ض ْي َنا إلى ُم َ
وس ى
قال أبو عبد هللا (عليه السالم) :إنما هي؛ "أ وما ك ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ
الشاهد َ
ين" (.)7
األمر وما كنت ِّمن
ِّ ِّ
 -30ابن بابويه ،قال :حدثنا أبي رحمه هللا ،قال :حدثنا سعد بن عبد هللا ،قال:
حدثنا أحمد بن محمد بن عيس ى ،عن الحسن بن محبوب ،عن مالك بن عطية ،عن
حبيب السجستاني ،قال :سألت أبا جعفر (عليه السالم) ،عن قوله عز وجل( :ثم دنا
 .1ينظر مجمع البيان.266/7 :
 .2الحجر.15–14 :
 .3النمل.16 :
 .4االختصاص ،293 :وينظر البرهان.15/19/6 :
 .5طه.50 :
 .6القصص.44 :
 .7تأويل اآليات/417/1 :ح ،8ينظر البرهان.74/20/6 :
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فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى * فأوحى إلى عبده ما أوحى) ،فقال لي :يا حبيب ،ال
تقرأها هكذا ،أقرأ( :ثم دنا فتدانا فكان قاب قوسين) في القرب (أو أدنى فأوحى) هللا (إلى
عبده) يعني رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) (ما أوحى) (.)1
 -31ابن بابويه في بشارات الشيعة ،قال حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رحمه هللا،
قال :حدثنا محمد بن يحيى ،عن حنظلة ،عن ميسرة ،قال :سمعت أبا الحسن الرضا (عليه
السالم) يقول( :ال يرى منكم في النار اثنان ،ال وهللا وال واحد) قال :قلت فأين ذا من كتاب
هللا؟ فأمسك عني سنة ،قال :فإني معه ذات يوم في الطواف ،إذا قال( :يا ميسرة ،أذن لي
في جوابك عن مسألتك كذا) ،قال :قلت :فأين هو من القرآن ؟ قال( :في سورة الرحمن وهو
قول هللا عز وجل( :فيومئذ ال يسئل عن ذنبه منكم أنس وال جان) ،فقلت له :ليس فيها
(منكم)؟ قال( :إن أول من غيرها ابن أروى ،وذلك إنها حجة عليه وعلى أصحابه ،ولو لم
يكن فيها منكم لسقط عقاب هللا عز وجل عن خلقه ،إذ لم يسئل عن ذنبه إنس وال جان ،
فلمن يعاقب هللا إذن يوم القيامة) ؟ (.)2
 -32الطبرس ي روي عن الرضا (عليه السالم) أنه قال( :فيومئذ ال يسئل منكم عن
ذنبه إنس وال جان) (.)3
 -33الطبرس ي :وروي عن أبي عبد هللا (عليه السالم)( :هذه جهنم التي كنتما بها
تكذبان اصلياها فال تموتان فيها وال تحييان) (.)4
 -34عبد هللا بن جعفر الحميري ،عن محمد بن عيس ى ،قال :حدثني إبراهيم بن عبد
الحميد في سنة ثمان وتسعين ومائة في مسجد الحرام ،قال :دخلت على أبي عبد هللا
ً
(عليه السالم) فأخرج إلي مصحفا ،قال :فتصفحته ،فوقع بصري على موضع منه ،فإذا
فيه مكتوب( :هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان فاصليا فيها ال تموتان فيها وال تحييان)
يعني األولين (.)5
 -35الطبرس ي :ورواه أصحابنا ،عن يعقوب بن شعيب ،قال :قلت ألبي عبد هللا (عليه
السالم)( :وطلح منضود) ؟ قال( :ال ،وطلع منضود) (.)6
 .1علل الشرائع/269/1 :ح ، 1ينظر البرهان.349/27/7 :
 .2البرهان.393/27/7 :
 .3مجمع البيان ،263/9 :وينظر البرهان.393/27/7 :
 .4مجمع البيان ،259/9 :وينظر البرهان ،394/27/7 :وفيه (تصليانها ال تموتان).
 .5قرب اإلسناد–15 :ح ، 46ينظر البرهان.395–394/27/7 :
 .6مجمع البيان ،280/9 :وينظر البرهان.415/27/7 :
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 -36الطبرس ي ،في قوله تعالى ( :فاسعوا إلى ذكر هللا) ،قال :قرأ عبد هللا ابن مسعود:
(فامضوا إلى ذكر هللا) ،قال :وروي ذلك عن علي (عليه السالم) ،وقال :وهو املروي ،عن
أبي جعفر وأبي عبد هللا (عليه السالم) (.)1
 -37املفيد في االختصاص ،قال :روي عن جابر الجعفي ،قال :كنت ليلة من بعض
َّ َ
َ َ َّ َ َ ُ َ ُ
لصال ِّة
ودي ِّل
الليالي عند أبي جعفر (عليه السالم) فقرأت اآلية﴿ :يا أ ُّي َها ال ِّذين آمنوا ِّإذا ن ِّ
ْ َّ
من َي ْوم ْال ُج ُم َعة َف ْ
اس َع ْوا إلى ِّذك ِّر الل ِّه﴾( )2قال :فقال (عليه السالم)( :مه يا جابر كيف
ِّ
ِّ
ِّ
َّ َ
ْ
َْ ْ ُُ َ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ
َ
ْ
ْ
ودي ِّللصال ِّة ِّمن يو ِّم الجمع ِّة فاسعوا إلى ِّذك ِّر
قرأت ؟) قلت﴿ :يا أيها ال ِّذين آمنوا ِّإذا ن ِّ
َّ
الل ِّه﴾ ،قال( :هذا تحريف يا جابر) ،قال :قلت :فكيف أقرأ ،جعلني هللا فداك؟ قال:
فقال( :يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر هللا ،هكذ
ً
ً
نزلت يا جابر ،لو كان سعيا لكان عدوا ،ملا كرهه رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ،لقد
كان يكره أن يعدو الرجل إلى الصالة (.)3
 -38عن علي بن إبراهيم :عن أحمد بن ادريس ،عن أحمد بن محمد ،عن علي بن
الحكم ،عن أبي أيوب ،عن أبي يعفور ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،قال( :نزلت( :وإذا
ً
ً
رأوا تجارة أو لهوا انصرفوا إليها وتركوك قائما قل ما عند هللا خير من اللهو ومن التجارة)
يعني للذين اتقوا "وهللا خير الرازقين" (.)4
 -39علي بن إبراهيم ،اخبرنا الحسين بن محمد ،عن املعلى بن محمد ،عن أحمد بن
محمد بن عبد هللا ،عن يعقوب بن يزيد ،عن سليمان الكاتب ،عن بعض اصحابه ،عن
أبي عبد هللا (عليه السالم) ،في قوله" :يا أيها النبي جاهد الكفار باملنافقين" ،قال (هكذا
نزلت ،فجاهد رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) الكفار ،وجاهد علي (عليه السالم)
املنافقين جهاد رسول هللا صلى هللا عليه وآله) ( ،)5في تفسير القمي لم يذكر القراءة بل
ذكر التفسير ( .)6إنما وردت هذه القراءة عن القمي في سورة التوبة آية ( )73وعلل هذه
القراءة بكون النبي (صلى هللا عليه وآله) لم يجاهد املنافقين بالسيف ( ،)7واآلية نفسها في
 .1مجمع البيان ،11/10 :البرهان.11/28/8 :
 .2الجمعة.9 :
 .3االختصاص للمفيد ،129 :ينظر البرهان .12/28/8
 .4تفسير القمي  .703 :البرهان .14/28/8
 .5البرهان .60/28/8
 .6تفسير القمي.711 :
 .7ينظر تفسير القمي .277:
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سورة التحريم ،فلعل النسخة التي وقعت في يد السيد البحراني فيها ما نقله في تفسيره،
وإنما جرى تغييرها في النسخة التي أشرفت عليها لجنة التحقيق والتصحيح في مؤسسة
األعلمي.
 -40وعنه – أي محمد بن العباس – :عن محمد بن القاسم ،عن محمد بن زيد،
عن إبراهيم بن محمد بن سعيد ،عن محمد بن الفضيل ،قال :قلت ألبي الحسن الرضا
(عليه السالم) :أخبرني عن قول هللا عز وجل" :والتين والزيتون" إلى آخر السورة ،فقال،... :
قلت" :وطور سينين" ؟ قال :ليس هو طور سينين ،ولكن طور سيناء .قال :فقلت :وطور
سيناء؟ فقال :نعم ،هو أمير املؤمنين (عليه السالم) .قلت ،.... :قال :قلت" :فما يكذبك بعد
بالدين" ؟ قال :مهال مهال ،ال تقل هكذا ،هذا هو الكفر باهلل ،ال وهللا ما كذب رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) باهلل طرفة عين ،قال :قلت :فكيف هي ؟ قال( :فمن يكذبك بعد
بالدين ،والدين أمير املؤمنين عليه السالم) ( .)1في تفسير أبي حاتم :حدثنا أحمد بن سنان،
حدثنا عبد الرحمن ،عن سفيان ،عن منصور قال :قلت ملجاهد "فما يكذبك بعد بالدين"
عنى به النبي (صلى هللا عليه وآله) ؟ قال :معاذ هللا! عنى به اإلنسان ( ،)2ومن يتدبر يجد
أن الخطاب في اآلية موجه إلى النبي (صلى هللا عليه وآله) ،ولذلك سأل منصور عن املعني
بالخطاب ألن قراءتها بتلك الصورة توقع القارئ باالضطراب ،بينما القراءة الواردة عن
ً
اإلمام الرضا (عليه السالم) حققت املعنى الذي قاله مجاهد من دون أن تحدث اضطرابا
للقارئ املتدبر وما يمكن أن يخطر في باله.
 -41عن الشيخ أبي جعفر الطوس ي :عن رجاله ،عن عبد هللا بن عجالن السكوني،
قال :سمعت أبا جعفر (عليه السالم) يقول ،..... :وما من بيت من بيوت األئمة منا إال
ُ َ
ْ
الر ُ
وفيه معراج املالئكة ،لقول هللا عز وجلَ ﴿ :ت َن َّز ُل ْامل َال ِّئ َك ُة َو ُّ
وح ِّف َيها ِّب ِّإذ ِّن َ ِّرب ِّهم بك ِّل أ ْم ٍر *
سالم﴾( ،)3قال :قلت" :من كل أمر" ؟ قال" :بكل أمر" .قلت :تنزيل ؟ قال :نعم (.)4
ُ
هذه األحرف التي نقل عن آل محمد (صلى هللا عليه وآله) قراءتها عكست حقيقة
الوصف الذي ذكره القرآن عن آل البيت (عليهم السالم) فأسماهم؛ الراسخين في العلم،
وأهل الذكر ،والذين أوتوا العلم ،والعلماء الذين يخشون هللا سبحانه حق خشيته،
 .1تأويل اآليات/814/2 :ح ،4وينظر البرهان.320/30/8 :
 .2تفسير ابن أبي حاتم/3449/10 :ح.19415 ،19414
 .3القدر.5–4 :
 .4تأويل اآليات/819–818/2 :ح ،4وينظر البرهان.343–342/30/8 :
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ْ َ
َّ
ْ َ َّ
فاصطفاهم من عباده بقوله سبحانهِّ ...﴿ :إ َّن َما َيخش ى الل َه ِّم ْن ِّع َب ِّاد ِّه ال ُعل َم ُاء ِّإ َّن الل َه َع ِّز ٌيز
َغ ُف ٌ
ور﴾( ،)1وهم بما ورد عنهم من قراءات في هذا املبحث ترجموا علمهم في اللغة بواقعية
ً
ً
تفتح أمام الباحثين والدارسين أفقا جديدا في دراسة اللغة ،وكيف أنهم (عليهم السالم)
يوازنون بين طرفي الكلمة؛ اللفظ ،واملعنى ،فلم يميلوا باتجاه طرف على حساب آخر كما
كان الحال مع منهجي؛ االعتباط والقصدية.

املبحث الثالث :القراءة البيانية اإلحكامية
هذا القسم الذي وردت مرويات فيه عن آل محمد (صلى هللا عليه وآله) أنهم قرؤوا
أحرفا من القرآن كان فيها البيان على املستوى العقائدي والشرعي ،وكانت هذه األحرف
بقراءتها الواردة عن آل البيت (عليهم السالم) بمثابة اإلحكام ،الذي رفع حالة االشتباه
التي يمكن أن يقع فيها الناظرون في القرآن واملتدبرون فيه:
 -1علي بن إبراهيم ،قال :حدثني أبي عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي
عبد هللا (عليه السالم) أنه قرأ ﴿افظوا على الصلوات والصالة الوسطى صالة العصر
ً
وقوموا هلل قانتين﴾( ،)3( ،)2هذه القراءة كذلك وردت عن عائشة وحفصة ( ،)4واستنادا إلى
هذه القراءة تكون الصالة الوسطى هي صالة العصر ،ولكن القراءة الواردة عن اإلمام
الباقر (عليه السالم) تجعل الصالة الوسطى هي صالة الظهر وليست العصر ،وهذه
القراءة كذلك واردة عن عائشة ،حيث روي أن (يحيى بن يحيى التميمي قال :قرأت على
مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال :أمرتني
ً
عائشة أن أكتب لها مصحفا ،وقالت :إذ بلغت هذه االية فآذني "حافظوا على الصلوات
والصالة الوسطى" فلما بلغتها آذنتها فأملت علي" :حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى
وصالة العصر وقوموا هلل قانتين" ،قالت عائشة :سمعتها من رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم) (.)5
 .1فاطر.28 :
 .2البقرة.238 :
 .3تفسير القمي ،76 :وينظر البرهان.509/1 :
 .4ينظر معجم القراءات ,د .عبد اللطيف الخطيب.336/1 :
 .5املصدر نفسه.
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 -2العياش ي ،عن محمد بن مسلم ،عن أبي جعفر (عليه السالم) ،قال" :حافظوا
على الصلوات والصالة الوسطى وصالة العصر وقوموا هلل قانتين" ،والوسطى صالة
الظهر ،وكذلك كان يقرأها رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ( ،)1وقراءة اإلمام الباقر (عليه
السالم) لالية تطابق ما ذكرته عائشة أنها سمعتها من رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)،
واالمام الباقر (عليه السالم) ذكر أنها قراءة رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ،وعند النظر
إلى القراءتين الواردتين ترجح قراء اإلمام الباقر (عليه السالم) ألن صالة الظهر هي اول
ُ
صالة ش ِّرعت ( ،)2وتلتها صالة العصر والصلوات األخرى ،وكذلك هي الصالة التي تحل
مكانها صالة الجمعة ،والجمعة كما هو معلوم وسطى االيام.
 -3علي بن إبراهيم ،قال :حدثني أبي عن الحسين بن خالد أنه قرأ أبو الحسن
َ
ٌ
ُ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُّ ْ َ ُّ ُ َ َ ْ ُ ُ
وم ال تأخذ ُه ِّس َنة – أي نعاس – َوال
الرضا (عليه السالم) ﴿ :الله ال ِّإله ِّإال هو الحي القي
َ
َن ْو ٌم َّل ُه َما في َّ َ
ض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة هو
ات َو َما ِّفي األ ْر
الس َماو ِّ
ِّ
ِّ
َ َ َّ
َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
الرحمن الرحيم من ذا ال ِّذي يشفع ِّعنده ِّإال ِّب ِّإذ ِّن ِّه يعلم ما بين أي ِّد ِّيهم وما خلفهم وال
َّ َ َ َ َ ُ ْ ُّ ُ َّ َ َ َ َ
ُ
ْ ْ
ُ َ َ
ض َو َال َي ُؤ ُ
األ ْر َ
ود ُه ِّح ْفظ ُه َما
ات و
ُي ِّحيطون ِّبش ْي ٍء ِّمن ِّعل ِّم ِّه ِّإال ِّبما شاء و ِّسع كر ِّسيه السماو ِّ
َو ُه َو ْال َعل ُّي ْال َع ِّظ ُ
يم﴾( ،)3قال :ما بين ايديهم فأمور األنبياء ،وما كان ،وما خلفهم أي ما لم
ِّ
يكن بعد ،إال بما شاء أي بما يوحي إليهم ،وال يؤوده حفظهما أي ال يثقل عليه حفظ ما في
َ
السموات واألرض ( ،)4وهذه القراءة تجمع بين آيتين؛ من سورة طه ،قال تعالى﴿ :ل ُه َما ِّفي
َّ
َ
الس َم َاو ِّ َ َ
َّ
ْ َْ
ض َو َما َب ْي َن ُه َما َو َما ت ْح َت الث َرى﴾( ،)5ومن سورة الحشر ،قال تعالى:
ات وما ِّفي األر ِّ
ُ َ َّ ُ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ
الر ِّح ُ
الر ْح َم ُن َّ
الش َه َاد ِّة ُه َو َّ
يم﴾(.)6
﴿هو الله ال ِّذي ال ِّإله ِّإال هو ع ِّالم الغي ِّب و
 -4العياش ي ،عن حبيب السجستاني ،قال :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن قول
َ َ ْ َ ُ َّ َ ُ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ
اءك ْم َر ُسو ٌل ُّم َ
ص ِّد ٌق
اب و ِّحكم ٍة ثم ج
هللا﴿ :وِّإذ أخذ الله ِّميثاق الن ِّب ِّيين ملا آتيتكم ِّمن ِّكت ٍ
ملَا َم َع ُك ْم َل ُت ْؤم ُن َّن به َو َل َت ُ
نص ُرَّن ُه﴾( )7فكيف يؤمن موس ى بعيس ى وينصره ولم يدركه؟ وكيف
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يؤمن عيس ى بمحمد (صلى هللا عليه وآله) وينصره ولم يدركه ؟ فقال :يا حبيب إن القرآن
 .1تفسير العياش ي–146/1 :ح ،416وينظر البرهان.509/1 :
 .2ينظر علل الشرائع للشيخ الصدوق.259:
 .3البقرة.255 :
 .4البرهان ،529/1 :ينظر تفسير القمي ،81 :وفيها (الرحمن الرحيم من دون هو).
 .5طه.6 :
 .6الحشر.22 :
 .7آل عمران.81 :
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قد طرح منه آي كثير ولم يزد فيه إال حروف أخطأت بها الكتبة وتوهمها الرجال ،وهذا
ُ
ْ ُ
َّ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ
َ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ
اب َو ِّحك َم ٍة ث َّم َجاءك ْم
وهم فاقرأها﴿ :وِّإذ أخذ الله ِّميثاق أمم الن ِّب ِّيين ملا آتيتكم ِّمن ِّكت ٍ
َ ُ ٌ ُّ َ
صد ٌق ملَا َم َع ُك ْم َل ُت ْؤم ُن َّن به َو َل َت ُ
نص ُرَّن ُه﴾ هكذا أنزلها يا حبيب ،فوهللا ما وفت أمة
ِّ ِّ ِّ
رسول م ِّ ِّ
من األمم التي كانت قبل موس ى بما أخذ هللا عليها من امليثاق لكل نبي بعثه هللا بعد نبيها؛
ولقد كذبت األمة التي جاءها موس ى ملا جاءها موس ى ولم يؤمنوا به وال نصروه إال قليل
منهم ولقد كذبت أمة عيس ى بمحمد (صلى هللا عليه وآله) ولم يؤمنوا به وال نصروه ملا
جاءها إال القليل منهم ،ولقد جحدت هذه األمة بما أخذ عليها رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) من امليثاق لعلي بن أبي طالب (عليه السالم) يوم أقامه للناس ونصبه لهم ودعاهم
إلى واليته وطاعته في حياته وأشهدهم بذلك على أنفسهم ،فأي ميثاق أوكد من قول
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) في علي بن أبي طالب (عليه السالم) فوهللا ،ما وفوا به بل
جحدوا وكذبوا (.)1
يعلق السادة محققو تفسير البرهان على هذا الخبر بالقول( :الحديث مرسل ،وحبيب
السجستاني لم يصرح أحد من أصحاب الرجال بوثاقته ،إضافة إلى أن هذا الحديث
معارض بما عليه إجماع األمة وعلماء الطائفة من أن القرآن الكريم هو املجموع بين
الدفتين ،ال يزيد وال ينقص ،إلى يوم الساعة) ( ،)2كيف لم يصرح أحد بوثاقته والشيخ
الطوس ي (شيخ الطائفة) يذكره في رجاله بالرقم ( )1353ويعده في أصحاب اإلمام الباقر
(عليه السالم) ( )3؟ ومن املعلوم أن الحديث املرسل هو( :ما رواه عن املعصوم من لم
ً
يدركه) ( ،)4فكيف يكون حديثه مرسال ؟ وحبيب صاحب اإلمام الباقر (عليه السالم) !!
باإلضافة إلى أن هناك جملة من املالحظات على قول السادة املحققين ،فهم أرادوا
بتشكيكهم بالحديث دفع ما يمكن توهمه أنه تحريف واقع في الكتاب ،أما مسألة إجماع
األمة على عدم الزيادة والنقصان في هذا املجموع بين الدفتين فينقضه الثابت املشهور
ً ْ
تاريخيا إذ يكفي الباحث النظر في تاريخ جمع القرآن وكتابته ليتبين أن ما افترضه
ً
ً
ً
املحققون هو نقيض ما هو ثابت تاريخيا هذا أوال ( ،)5وثانيا :الجهل بحال الراوي ال يعني
 .1تفسير العياش ي/204–203/1 :ح ،73وينظر البرهان.62–61/3/2 :
 .2ينظر الهامش ( )3من تفسير البرهان.61/3/2 :
 .3ينظر رجال الشيخ الطوس ي.132 :
 .4الرعاية في علم الدراية ،الفقيه املحدث زين الدين العاملي املعروف بالشهيد الثاني(ت965هـ).136 :
 .5ينظر الفرقان البن الخطيب.37–34 :
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ً
بأي شكل من األشكال القدح بروايته فالثابت عاقال أن املسلم صادق حتى يثبت كذبه أو
ً
ابتداء لعدم توثيق أحد أصحاب الرجال له فهذا منطق
تدليسه ،أما اتهامه بوثاقته هكذا
ً
غريب جدا ،ألن معنى ذلك أن الكثير من تراث األمة سيطرح ألنه في نقلته مجهولين ال
يوجد توثيق لهم عند أصحاب الرجال!! وهناك ملحظ آخر وهو؛ هل هناك من علماء
ً
الرجال من ادعى أنه أحاط علما بأحوال الرواة كلهم الذين رووا أخبار املعصومين (عليهم
السالم) ؟! الجواب األكيد  :ال أحد يزعم بذلك.
إذن البد للتشكيك في خبر ما من سبب حقيقي يدعو الباحث للتشكيك ،أما ما ذكره
ً
املحققون فال يعد سببا للتشكيك بالخبر ،بل على العكس الخبر كشف لنا رؤية آل محمد
(صلى هللا عليه وآله) في مسألة اختالف الناس بالقراءة وما علته وما سببه ،وهذا الكشف
مهم جدا من خالله يتبين للباحثين عموما وللمتابعين لهذا املوضوع املهم جملة من األمور
منها على سبيل املثال ال الحصر:
ً
ً
أ .أن تعدد القراءات يفرض أمرا غاية باألهمية أال وهو؛ البد من وجود قراءة تعد
ً
ميزانا عنده توزن القراءات األخرى.
ب .بيان أن القراءة امليزان هي صادرة عن معصومين ال سبيل لورود الوهم فيما
يقرؤون فيقعون في الزيادة والنقصان وهم يتوهمون الكمال.
ج .بيان العلة التي بسببها وقع التعدد بالقراءات للنص الواحد ،وهذه العلة هي توهم
الرجال.
ولو انتبه املحققون فسيجدون أن قول اإلمام الباقر (عليه السالم) لحبيب ال عالقة
له بما توهموه قوال بالتحريف ،فكون الناس تزيد في قول وتنقص فيه من غير عمد بل
لنقص فيها ألنها ليست معصومة فهذا من جبلة البشر ولذلك جعل هللا سبحانه لكتابه
ُ ُ َّ َ ُ ُ ْ ْ
ات َبي َن ٌ
حفظة معصومين فقالَ ﴿ :ب ْل ُه َو َآي ٌ
ين أوتوا ال ِّعل َم َو َما َي ْج َح ُد
ات ِّفي صد ِّور ال ِّذ
ِّ
َّ َّ ُ َ
ِّب َآيا ِّت َنا ِّإال الظ ِّاملون﴾( ،)1فكتاب هللا محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم فال يزاد فيه وال
ينقص منه ،وهم الذي تعهدوا حفظه ،وما قول اإلمام الباقر (عليه السالم) إال ٌ
بيان
ٌ
واضح لهذه الحقيقة التي ال يخالفها منصف.

 .1العنكبوت.49 :
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ً
ولو كان في األمر – كما فهم املحققون – تحريفا واجتهد في دفع ذلك بالتشكيك بالخبر
من خالل التشكيك براويه ،لكان األحرى أن يصرح بذلك اإلمام (عليه السالم) فيكون
األمر واضحا ال سبيل للقول فيه  ،ولذا فمن يتدبر قول اإلمام (عليه السالم)( :يا حبيب
إن القرآن قد طرح منه آي كثير ولم يزد فيه إال حروف أخطأت بها الكتبة وتوهمتها
الرجال ،وهذا وهم  )...جعل اإلمام (عليه السالم) سقوط مفردة (أمم) من توهم الرجال،
ولذا فنحن في هذا البحث أردنا أن نكشف عن القراءة امليزان التي ينبغي االحتكام إليها
لبيان القول الفصل كون القارئ للقرآن من املعصومين هو ممن كلف بحمله وتعهد
بحفظه ،وعهده هذا مع هللا سبحانه ولذلك كان تكليف هللا سبحانه له ،أما من دونه من
القراء فهم لم يكلفوا من هللا سبحانه بحفظه بل هم من تكلف ذلك على الرغم من أن
الثابت أن تحمل مسؤولية حفظ القرآن أمر ال تطيقه الجبال الرواس ي وال يطيقه إال من
كلف بذلك وانتدبه ربه سبحانه لذلك وهم من وصفهم رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
بالثقل األصغر وهم عترته (صلى هللا عليه وآله) املسؤولون عن حفظ القرآن.
ومن هنا نعرف سر هذه الكلمة التي تكررت مرافقة لكل حرف يقرؤونه (هكذا نزلت) أو
ما يأتي بمعناها مبينا أنهم ال يقرؤون استنادا إلى االحتكام إلى قاعدة موضوعة أو استنادا
إلى تصور ما ،بل هم يقرؤون استنادا إلى التنزيل ألنهم ورثته املكلفون بحمله وتعليمه
للناس  ،ولذا فكل حرف يقرؤونه (عليهم السالم) إنما فيه بيان واضح للناس أن ميزان
القراءة الصحيحة هم آل محمد (صلى هللا عليه وآله) املعصومون من التوهم في الكتاب
املجيد ،ولذلك نجد اإلمام (عليه السالم) ذكر علة وقوع الزيادة والنقصان هو (توهم
الرجال) .أما قضية التحريف التي عرفتها األمم األخرى فهي ليست لعلة التوهم بل كان
ً
ً
عمال مقصودا لطمس الحقائق وحرف مقاصد الشريعة باتجاه تحقيق مصالح من قام
ً
بالتحريف ،والشك في أن الفارق بين الحالين واضح وضوحا ال سبيل إلنكاره ،ومن ثم
فاختالف القراءة وبيان الزيادة والنقصان ال ينبغي على الباحث واملحقق أن يذهب به إلى
مسلك التحريف ألنه مسلك آخر خطير له غاياته التي هي ال أحد من علماء األمة يزعم
وقوعها في القرآن.
 -5علي بن إبراهيم ،قال :حدثني أبي ،عن ابن أبي عمير ،عن ابن سنان ،قال :قرأت
عند أبي عبد هللا (عليه السالم) "كنتم خير أمة أخرجت للناس" اآلية ،فقال أبو عبد هللا
(عليه السالم) :خير امة يقتلون أمير املؤمنين والحسن والحسين (عليهم السالم)؟ فقال
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القارئ :جعلت فداك كيف نزلت؟ قال :نزلت "كنتم خير أئمة أخرجت للناس" أال ترى
ُْ َ ُ ْ َ
َ َ
َْ ُ َ َْ ْ
وف َوت ْن َه ْون َع ِّن املنك ِّر َوتؤ ِّم ُنون ِّبالل ِّه﴾(.)1
مدح هللا لهم ﴿تأم ُرون ِّباملع ُر ِّ
 -6العياش ي عن حماد بن عيس ى ،عن بعض أصحابه ،عن أبي عبد هللا (عليه
السالم) قال في قراءة علي (عليه السالم) "كنتم خير أئمة أخرجت للناس" قال :هم آل
محمد (صلى هللا عليه وآله) (.)2
 -7أبو بصير عنه (عليه السالم) قال :قال إنما أنزلت هذه اآلية على محمد (صلى
هللا عليه وآله) فيه وفي األوصياء خاصة فقال" :كنتم خير أئمة أخرجت للناس َت ْأ ُم ُر َ
ون
ً
ُْ َ
َ َ
َْ ْ
وف َوت ْن َه ْون َع ِّن املنك ِّر" هكذا وهللا نزل بها جبرئيل وما عنى بها إال محمدا وأوصياءه
ِّباملع ُر ِّ
صلوات هللا عليهم ( ،)3وحتى على القراءة العامة (أمة) فينبغي للقارئ أن يفهم أن هذه
األمة املقصودة هي أمة الحق ،كما بين هذا املنهج هللا سبحانه في كتابه ،فقال جل وعال:
ً َ
َ َ ُ ً َ ً
ُْ ْ
ان أ َّمة قا ِّنتا ِّلل ِّه َح ِّنيفا َول ْم َي ُك ِّم َن املش ِّر ِّك َين﴾( ،)4فاألمة اآلمرة باملعروف
﴿ ِّإ َّن إبراهيم ك
الناهية عن املنكر هي خليفة هللا وحجته في كل زمان ،ولذلك كان رد اإلمام الصادق (عليه
السالم) واستنكاره على من يتوهم أن األمة هي الكثرة من الناس.
 -8في قوله تعالىَ ﴿ :و َل َق ْد َن َ
ص َر ُك ُم الل ُه ب َب ْدر َو َأ ُنت ْم َأ ِّذ َّل ٌة َف َّات ُق ْوا الل َه َل َع َّل ُكمْ
ِّ ٍ
َت ْش ُك ُر َ
ون﴾( ،)5علي بن إبراهيم :قال أبو عبد هللا (عليه السالم) :ما كانوا أذلة وفيهم رسول
َ
َََ ْ َ َ ُ
ص َرك ُم الل ُه ِّب َب ْد ٍر َوأ ُنت ْم ضعفاء﴾ وروى نحو
هللا (صلى هللا عليه وآله) ،وإنما نزل ﴿ولقد ن
ذلك الطبرس ي في مجمع البيان عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ( ،)6مما يدل على أن
القراءة هي ضعفاء وليست أذلة شهادة هللا سبحانه بالعزة له ولرسوله وللمؤمنين ،قال
َْ
ُ َ َ
ََْ
َْ
َّ ْ ُ
َ ْ
تعالىَ ﴿ :ي ُقولون ل ِّئن َّر َج ْع َنا إلى امل ِّد َين ِّة ل ُيخ ِّر َج َّن األ َع ُّز ِّم ْن َها األذ َّل َوِّلل ِّه ال ِّع َّزة َوِّل َر ُس ِّول ِّه
َ
َ َ َ
ُْ
ْ ْ
َوِّلل ُمؤ ِّم ِّن َين َول ِّك َّن امل َنا ِّف ِّق َين ال َي ْعل ُمون﴾( )7فمن يزعم أن املؤمنين أذلة هم املنافقون أما هللا
سبحانه فهو يشهد لهم بالعزة في نص بين ومحكم ،وكونهم ضعفاء يشهد به حالهم فما

 .1تفسير القمي ،106 :وينظر البرهان.92–91/4/2 :
 .2تفسير العياش ي/218/1 :ح ،128ينظر البرهان.92/4/2 :
 .3تفسير العياش ي/219/1 :ح ،129وينظر البرهان.92/4/2 :
 .4النحل.120 :
 .5آل عمران.123:
 .6تفسير القمي ،117–116 :وينظر البرهان ،95/4/2 :ومجمع البيان.306/2 :
 .7املنافقون.8:
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كانوا في بدر غير  313بين راجل وفارس على خالف عدوهم الذي خرج مستهينا بهم في عدة
وعدد مبالغ فيها.
 -9العياش ي ،عن أبي بصير ،قال  :قرأت عند أبي عبد هللا (عليه السالم) َ ﴿ :و َل َقدْ
َ َ ُ
َ َ َّ ٌ
ص َرك ُم الل ُه ِّب َب ْد ٍر َوأ ُنت ْم أ ِّذلة﴾ فقال :مه ليس هكذا أنزلها هللا إنما أنزلت :وأنتم قليل (.)1
ن
 -10عن ربعي بن حريز عن أبي عبد هللا (عليه السالم) أنه قرأ :لقد نصركم هللا ببدر
وأنتم ضعفاء ،وما كانوا أذلة ورسول هللا فيهم عليه وعلى آله السالم ( ،)2ولعل قائل
يقول :اختلفت القراءة عن أبي عبد هللا (عليه السالم) مرة يقول( :إنما أنزلت قليل) ،ومرة
تروى عنه القراءة (ضعفاء) ،و(قليل) تختلف عن (ضعفاء) ،نعم االختالف في الصورة
اللفظية ولكن املعنى الذي تبينه قراءة قليل هي ناظرة إلى عددهم ،وكان عددهم 313
رجل ،وقراءة (ضعفاء) ناظرة إلى عدتهم ،فقد كانت عدتهم الضعيفة من االسباب التي
أغرت عدوهم فيهم ،ولعل وجود هذين اللفظين في القراءة دال على أن آل البيت (عليهم
السالم) ينظرون إلى املعنى وما يترشح منه من لفظ ،وال ينظرون إلى اللفظ بوصفه هو
الدال على املدلول ،وهذا األمر له عندهم ارتباط بالعقيدة ،فهم (عليهم السالم) ال
ينظرون اآلثار دالة على املؤثر ،بل العكس تماما؛ إن وجود األثر ُيعرف باملؤثر ،وهذا النهج
َ َ ْ َّ َ َ
َ ََ
ْ
بينه هللا سبحانه في كتابه بلغة االحتجاج ،إذ قال تعالىَ ﴿ :هذا خل ُق الل ِّه فأ ُرو ِّني َماذا خل َق
َّ ُ َ
()3
َّ َ
ُ َ
َ َ ُّ
معرف باملؤثر
ال ِّذين ِّمن دو ِّن ِّه ب ِّل الظ ِّاملون ِّفي ضال ٍل م ِّب ٍين﴾  ،فاآلية واضحة أن األثر ِّ
وليس هو الدليل عليه ،فالدليل على الحق إنما يكون الحق نفسه ،وكون األثر هو املعرف
دال على أن الذين تتوقف معرفتهم على األثر عاجزون عن معرفة املؤثر بنفسه ،وقال
َ ْ َْ َ َ
ُ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ َ
َ َ ََُ
ُ
َّ َ ُ
ض أ ْم ل ُه ْم ِّش ْر ٌك ِّفي
تعالى﴿ :قل أرأيتم ما تدعون ِّمن دو ِّن َ َالل ِّه أرو ِّني ماذا خلقوا ِّمن األر ِّ
َّ َ
ات ِّا ْئ ُتوني بك َتاب من َق ْبل َه َذا أ ْو أ َث َارة م ْن ع ْلم إن ُك ُنت ْم َ
ص ِّاد ِّق َين﴾(.)4
الس َماو ِّ
ِّ ِّ ِّ ٍ ِّ
ِّ
ٍ ِّ ِّ ٍ ِّ
 -11عن محمد بن يونس ،عن بعض أصحابنا ،قال :قال لي أبو جعفر (عليه
السالم)" :كل نفس ذائقة املوت ومنشورة" كذا نزل بها على محمد (صلى هللا عليه وآله)
أنه ليس أحد من هذه األمة إال سينشر فأما املؤمنون فينشرون إلى قرة عين ،وأما الفجار
فينشرون إلى خزي هللا إياهم (.)5
 .1تفسير العياش ي/219/1 :ح ،133وينظر البرهان.95/4/2 :
 .2تفسير العياش ي/220/1 :ح ،135وينظر البرهان.95/4/2 :
 .3لقمان.11:
 .4األحقاف.4:
 .5تفسير العياش ي/234/1 :ح ،187وينظر البرهان.139/4/2 :
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 -12في رواية أخرى عنه – أي عن يعقوب السراج – عن أبي عبد هللا (عليه
السالم)" :اصبروا" على األذى فينا ،قلت" :فصابروا" ؟ قال :على عدوكم مع وليكم ،قلت:
"ورابطوا" ،قال :املقام مع إمامكم" ،واتقوا هللا لعلكم تفلحون" ،قلت :تنزيل؟ قال :نعم(.)1
 -13عن بريد ،عن أبي جعفر (عليه السالم) في قوله" :اصبروا" يعني بذلك عن
املعاص ي "وصابروا" يعني التقية "ورابطوا" يعني األئمة (عليهم السالم) ،ثم قال :أتدري ما
معنى لبدو (كذا) ما لبدنا؟ فإذا تحركنا فتحركوا "واتقوا هللا ما لبدنا ربكم لعلكم
تفلحون" قال :قلت :جعلت فداك إنما نقرؤها "واتقوا هللا" قال :أنتم تقرأونها كذا ونحن
نقرأها كذا (.)2
 -14عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :كان يقرأ ﴿ َف َما ْ
اس َت ْم َت ْع ُتم ِّب ِّه
اح َع َل ْي ُك ْم ف َيما َت َر َ
ور ُه َّن َفر َ
م ْن ُه َّن إلى أجل مسمى َف ُآت ُ
يض ًة َو َال ُج َن َ
وه َّن ُأ ُج َ
اض ْي ُتم ِّب ِّه ِّمن َب ْع ِّد
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
َ
()4
()3
َ
الف ِّريض ِّة﴾ فقال :هو أن يتزوجها إلى أجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد األجل .
 -15محمد بن يعقوب :عن محمد بن الحسن وغيره ،عن سهل بن زياد ،عن علي بن
الحكم ،عن الهيثم بن عروة التميمي ،قال :سألت أبا عبد هللا (عليه السالم) ،عن قول
ْ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ
َْ
وهك ْم َوأ ْي ِّد َيك ْم إلى امل َرا ِّف ِّق  ،)5(﴾...فقلت :هكذا ؟ ومسحت
هللا عز وجل ...﴿ :فاغ ِّسلوا وج
ْ
فاغس ُل ْوا ُو ُج َ
وه ُك ْم َو َأ ْي ِّد َي ُكمْ
من ظهر كفي إلى املر ِّفق .فقال :ليس هكذا تنزيلها ،إنما هيِّ ﴿ :
من ْاملَ َرا ِّفق﴾ ،فقام ،ثم َّ
أمر يده من مرفقه إلى أصابعه (.)6
ِّ
 -16وعنه (محمد بن يعقوب) :عن علي بن إبراهيم ،عن أحمد بن محمد ابن خالد
البرقي ،عن أبيه ،عن محمد بن سنان ،عن محمد بن مروان ،قال :تال أبو عبد هللا (عليه
ً
َ
ً
َ
السالم)َ ﴿ :وت َّم ْت ك ِّل َم ُت َرِّب َك الحسنى ِّص ْدقا َو َع ْدال﴾( ،)7فقلت :جعلت فداك ،إنما نقرؤها
ً
َ
ً
َ
﴿ َوت َّم ْت ك ِّل َم ُت َرِّب َك ِّص ْدقا َو َع ْدال﴾ فقال :إن فيها " الحسنى" (.)8

 .1تفسير العياش ي/237/1 :ح ،200ينظر البرهان.152/4/2 :
 .2تفسير العياش ي/237/1 :ح ،202وينظر البرهان.152/4/2 :
 .3النساء.24 :
 .4تفسير العياش ي/260/1 :ح ،87وينظر البرهان ،206/5/2 :واملصدر نفسه.205/5/2 :
 .5املائدة.6 :
 .6الكافي/21/3 :ح ،5وينظر البرهان.408/6/2 :
 .7األنعام.115 :
 .8روضة الكافي/170/8 :ح ،249وينظر البرهان.89/8/3 :
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َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ٌ ْ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ ٌ َ ُ
يص َعل ْيكم
 -17قال تعالى﴿ :لقد جاءكم رسول ِّمن أنف ِّسكم ع ِّزيز علي ِّه ما ع ِّنتم ح ِّر
ُْْ َ َ ُ ٌ
وف َّر ِّح ٌ
ِّباملؤ ِّم ِّنين رؤ
يم﴾( ،)1محمد بن يعقوب :عن عدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد،
عن يحيى بن املبارك ،عن عبد هللا بن جبلة ،عن إسحاق بن عمار ،عن أبي عبد هللا
(عليه السالم) ،قال :هكذا أنزل هللا تبارك وتعالى﴿ :لقد جاءنا رسول من أنفسنا عزيز
عليه ما عنتنا حريص علينا باملؤمنين رؤوف رحيم﴾( .)2وجاء في بيانها( :عن عبد هللا بن
ُ
ََ
سليمان ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :تال هذه اآلية ﴿لق ْد َجاءك ْم َر ُسو ٌل ِّم ْن
َأ ُنف ِّس ُك ْم﴾ ،قال :من أنفسنا .قالَ ﴿ :عز ٌيز َع َل ْي ِّه َما َع ِّن ُّت ْم﴾ ،قال :ما عنتنا .قالَ ﴿ :حر ٌ
يص
ِّ
ِّ
َ ُ
ُْْ َ َ ُ ٌ
ٌ
َّ
َعل ْيكم﴾ ،قال :علينا .قالِّ ﴿ :باملؤ ِّم ِّنين رؤوف ر ِّحيم﴾ ،قال :بشيعتنا رءوف رحيم ،فلنا
ثالثة أرباعها ،ولشيعتنا ربعها) ( ،)3وهنا في هذه الرواية كأنما اإلمام الباقر (عليه السالم)
يصحح للقارئ قراءته ،وهذا واضح من سياق الخبر.
ُ
َ
َ
َ
 -18قال تعالىَ ﴿ :أ َف َمن َك َ
ْ
ْ
ُ
ٌ
ُ
ان َع َلى َبي َن ٍة ِّمن َّرب ِّه َو َيتلوه شاهد ِّمنه َو ِّمن ق ْب ِّل ِّه ِّكت ُ
اب
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ
ُ َ ََ ً
َ َ َ
األ ْح َزاب َف َّ
اما َو َر ْح َم ًة ُأ ْو َل ِّئ َك ُي ْؤ ِّم ُنو َن ب ِّه َو َمن َي ْك ُف ْ
الن ُار َم ْو ِّع ُد ُه فال ت ُك ِّفي
ن
م
ه
ب
ر
موس ى إم
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ ِّ
َّ َ َ َ َّ ْ ََ
ْ َ ْ ُ َّ ُ ْ
َ ُ ْ ُ َ ()4
َّ
ُّ
َ
اس ال يؤ ِّمنون﴾  ،علي بن إبراهيم ،قال :حدثني
ِّمري ٍة ِّمنه ِّإنه الحق ِّمن رِّبك ول ِّكن أكثر الن ِّ
ُ
َ
ْ
أبي ،عن يحيى بن أبي عمران ،عن يونس ،عن أبي بصير والفضيل ،عن أبي جعفر قال:
قال :إنما نزلت "أفمن كان على بينة من ربه – يعني رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) –
ويتلوه شاهد منه إماما ورحمة ومن قبله كتاب موس ى أولئك يؤمنون به" فقدموا وأخروا
في التأليف ( .)5وقول اإلمام الباقر (عليه السالم) :فقدموا وأخروا في التأليف .وهذا األمر
ْ
ً
حصل فعال عند جمع القرآن ،وعند نقطه نقط إعراب ،وعند نقطه نقط إعجام ،إذ ورد
أن الخليفة عثمان كان يراجع ما يكتب الكتاب الذين عينهم لنسخ الصحف في مصحف
ً
ً
ً
واحد ،كلمة بكلمة ،وحرفا فحرفا ،ويصلح ما فاتهم سهوا ،فقد ورد أنه عرض عليه قوله
َّ
يتسن) ،فأثبت بعدها الهاء( :لم يتسنه) ،وأيضا قوله جل شأنه( :ال تبديل
تعالى( :لم
()6
للخلق هللا) ،فمحا الالم وجعلها( :ال تبديل لخلق هللا) .

 .1التوبة.128 :
 .2البرهان.528/11/3 :
 .3تفسير العياش ي/124/2 :ح ،166وينظر البرهان.529/11/3 :
 .4هود.17 :
 .5تفسير القمي ،302 :وينظر البرهان.89/12/4 :
 .6ينظر الفرقان البن الخطيب.40 :
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 -19ابن شهر اشوب :عن الخركوش ي في شرف املصطفى والثعلبي في الكشف
والبيان ،والفضل بن شاذان في االمالي ،واللفظ له؛ بإسنادهم عن جابر بن عبد هللا ،قال:
سمعت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) يقول لعلي (عليه السالم) :الناس من شجر شتى،
َ َ َّ ٌ ْ َ ْ َ َ َ ْ ٌ َ َ ٌ ْ َ ٌ َ
ان َوغ ْي ُر
اب وزرع ون ِّخيل ِّصنو
وأنا وأنت من شجرة واحدة – ثم قرأ – ﴿وجنات ِّمن أعن ٍ
َ
ِّص ْن َو ٍان ُي ْسقى ِّب َماء َو ِّاح ٍد﴾( )1بالنبي وبك (.)2
 -20عن حريز بن عبد هللا ،عمن ذكره ،عن أحدهما (عليهما السالم) ،أنه كان يقرأ
َّ
ولولدي" يعني إسماعيل وإسحاق (.)3
هذه اآلية "رب اغفر لي
 -21عن جابر ،قال سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن قوله تعالى" :ربنا اغفر لي
َّ
ولوالدي" ،قال :هذه كلمة صحفها الكتاب ،إنما كان استغفار إبراهيم (عليه السالم) ألبيه
َّ
ولولدي يعني اسماعيل وإسحاق ،والحسن
عن موعدة وعدها إياه ،إنما قال :رب اغفر لي
()4
والحسين وهللا ابنا رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) .
 -22وعنه (أي محمد بن يعقوب) :عن أحمد بن أدريس ومحمد بن يحيى ،عن
الحسن بن علي الكوفي ،عن عبد هللا بن سليمان ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال:
سألته عن اإلمام ،فوض هللا إليه كما فوض إلى سليمان بن داوود؟ فقال :نعم ،وذلك أن
رجال سأل عن مسألة فأجابه ،وسأله آخر عن تلك املسألة ،فأجابه بغير جواب األول ،ثم
اعط بغير
سأله آخر عنها ،فأجابه بغير جواب األولين ،ثم قال﴿ :هذا عطاؤنا فامنن أو ِّ
حساب﴾(ص )39/وهكذا هي في قراءة علي (عليه السالم) (.)5
هللا َ
 -23عن أبي السفاتج ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) أنه قرأ "فأتى ُ
بيتهم من
القواعد"؛ يعني بيت مكرهم ( ،)6عن كليب ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال :سألته
َََ
ُ َُْ َ
َ ََْ
اع ِّد  ،)7(﴾...قال :ال ،فأتى هللا بيتهم من القواعد؛
عن قول هللا﴿ :فأتى الله بنيان ُهم ِّمن القو ِّ
ً
وإنما كان بيتا (.)8
 .1الرعد.4 :
 .2البرهان/244/13/4 :ح. 1
 .3تفسير العياش ي/252/2 :ح ،45وينظر البرهان.341/13/4 :
 .4تفسير العياش ي/252/2 :ح ،47وينظر تفسير القمي ،347 :والبرهان.342–341/13/4 :
 .5الكافي/277/1 :ح ،3وينظر البرهان ،406/14/4 :و ،410/14/4 :وبصائر الدرجات/429–428 :ح ،13واالختصاص للشيخ
املفيد ،306 :وفيه (فامسك أو اعط).
 .6تفسير العياش ي/279/2 :ح ،20ينظر البرهان.443/14/4 :
 .7النحل.26 :
 .8تفسير العياش ي/279/2 :ح ،21ينظر البرهان.443/14/4 :
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 -24عن اسماعيل الحريري ،قال :قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم) :قول هللاِّ ﴿ :إ َّن
ْ
ْ
ْ
ُُ
ُْ َ ْ ْ
ْ َ
اإل ْح َس ِّان َوِّإ َيتاء ِّذي ال ُق ْرَبى َو َي ْن َهى َع ِّن ال َف ْحشاء َواملنك ِّر َوال َبغ ِّي َي ِّعظك ْم
الل َه َيأ ُم ُر ِّبال َع ْد ِّل َو
ِّ
ْ
ْ
َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُر َ
ون﴾( )1؟ قال اقرأ كما أقول لك – يا إسماعيل – ِّإ َّن الل َه َيأ ُم ُر ِّبال َع ْد ِّل
ْ
َ
اإل ْح َس ِّان َوِّإ َيتاء ِّذي ال ُق ْرَبى حقه .فقلت :جعلت فداك ،إنا ال نقرأ هكذا في قراءة زيد،
و ِّ
قالَّ :
ولكنا نقرؤها هكذا في قراءة علي (عليه السالم) (.)2
 -25محمد بن يعقوب ،عن محمد بن يحيى ،عن محمد بن الحسين ،عن محمد بن
اسماعيل ،عن منصور بن يونس عن زيد بن الجهم الهاللي ،عن أبي عبد هللا (عليه
َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ َ
ُ َ َ ً َ ُ َ َ َُ
َ ً
ض ْت غ ْزل َها ِّمن َب ْع ِّد ق َّو ٍة أنكاثا ت َّت ِّخذون أ ْي َمانك ْم َدخال
السالم)﴿ ... :وال تكونوا كال ِّتي نق
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ َ َُ َ ُ ٌ
َّ
َب ْي َنك ْم أن تكون أ َّئمة ِّه َي أزكى ِّم ْن أ َّئمتكم ِّإن َما َي ْبلوك ُم الل ُه ِّب ِّه َول ُي َب ِّين َّن لك ْم َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة َما
ُ
َ
َ ْ
ك ُنت ْم ِّف ِّيه تخ َت ِّل ُفون﴾( ،)3قال :قلت :جعلت فداك ،أئمة؟ قال :أي وهللا أئمة .قلت :فإنا
نقرأ أربى؟ فقال :ما أربى؟! (.)4
 -26علي بن إبراهيم ،قال :نزلت ملا رأى النبي (صلى هللا عليه وآله) في نومه كأن
ً
ً
قرودا تصعد منبره ،فساءه ذلك وغمه غما شديدا ،فأنزل هللا" :وما جعلنا الرؤيا التي
أريناك إال فتنة للناس ليعمهوا فيها ،والشجرة امللعونة في القرآن" ( .)5كذا نزلت ،وهم بنو
أمية (.)6
 -27الطبرس ي :وروى ابن عباس :أكاد أخفيها من نفس ي ،فهو كذلك في قراءة أبي،
قال :وروي ذلك عن الصادق (عليه السالم) ( ،)7وذكر القراءة نفسها علي بن إبراهيم ،في
َّ َّ َ َ َ ٌ َ َ ُ ْ
اعة ءا ِّت َية أك ُاد أخ ِّف َيها﴾( )8قال :قال :من نفس ي؛ هكذا نزلت .قيل:
قوله تعالىِّ ﴿ :إن الس
()9
كيف يخفيها من نفسه؟ قال :جعلها من غير وقت .

 .1النحل.90:
 .2تفسير العياش ي/288/2 :ح ،60ينظر البرهان.477/14/4 :
 .3النحل.92 :
 .4الكافي/176–175/1 :ح ،1ينظر تفسير القمي(364 :وفيه :ويحك وما أربى) ،وتفسير العياش ي/291/2 :ح ،65البرهان:
.479/14/4
 .5اإلسراء.60:
 .6تفسير القمي ،381 :ينظر البرهان.576/15/4 :
 .7مجمع البيان ،11/7 :ينظر البرهان.167/15/5 :
 .8طه.15 :
 .9تفسير القمي ،415 :وينظر البرهان.167/15/5 :
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ُ َ َ
َ
َ
ُ
ُ َ
 -28في قوله تعالىَ ﴿ :و َّالذ َ
ين َي ُقولون َرَّب َنا َه ْب ل َنا ِّم ْن أ ْز َو ِّاج َنا َوذ ِّرَّيا ِّت َنا ق َّرة أ ْع ُي ٍن
ِّ
ً
َ ْ ْ ْ
اج َعل َنا ِّلل ُم َّت ِّق َين ِّإ َماما﴾( ،)1علي بن إبراهيم ،قال :وقرئ عند أبي عبد هللا (عليه السالم)،
و
فقال :قد سألوا هللا عظيما ،أن يجعلهم للمتقين إماما .فقيل له :كيف هذا ،يابن رسول
هللا؟ قال إنما أنزل هللاَّ :الذ َ
ين َي ُق ُولو َن َرَّب َنا َه ْب َل َنا م ْن َأ ْز َواج َنا َو ُذرَّيات َنا ُق َّر َة َأ ْع ُين َو ْ
اج َع ْل
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ً
ُْ
َلنا من امل َّت ِّق َين ِّإ َماما (.)2
 -29وعنه (أي محمد بن العباس) :عن محمد بن جمهور ،عن الحسن ابن محبوب،
َ ْ ْ
اج َعل َنا
عن أبي أيوب الخزاز ،عن أبي بصير ،قال :قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم)﴿ :و
ً
ْ
ِّلل ُم َّت ِّق َين ِّإ َماما﴾( ،)3قال :لقد سألت ربك عظيما ،إنما هي :واجعل لنا من املتقين إماما؛
وإيانا عنى بذلك .فعلى هذا التأويل تكون القراءة األولى واجعلنا للمتقين – يعني الشيعة –
إماما ،أن القائلين هم األئمة(عليهم السالم) (.)4
هنا ملحظ على قول صاحب التأويل :لو كانت هذه القراءة تأويل للقراءة األولى لكانت
اآلية (واجعلنا للمتقين أئمة) ،هذا على مستوى الصياغة ،وكذلك على مستوى الداللة،
فاألئمة (عليهم السالم) هم أئمة الخلق كلهم ال املتقين حسب ،بل الخلق إنما ينمازون
ً
ً
ً
ً
بحسب اتباعهم لألئمة (عليهم السالم) فمن كان تابعا طائعا مجتهدا في طاعته بالغا في
ً
ذلك الوسع سمي تقيا بوصفه صورة ملتبوعه املتقي األصل ،ولعل من النافع اإلشارة إلى
أن املتقين الحقيقيين هم آل محمد (صلى هللا عليه وآله) خاصة ،فهم أهل الوقاية اما
من دونهم فيترددون بين الوقاية والعالج ،فال يسمون متقين ،فالتقوى سمة من سمات
العصمة ،ولذلك يسمى علي (عليه السالم) أبو األئمة سيد املتقين وإمام املتقين ،ولذا
ً
ترجح في كفة البيان قراءة (واجعل لنا من املتقين إماما) ،لتعبر عن حال القارئ ،فالقارئ
يسأل هللا سبحانه الوقاية ،وهذا السؤال والطلب يطلبه كل مخلوق حتى ال يتعرض إلى ما
ً
يمرض قلبه ويعطل حركته فيكون بذلك محتاجا إلى العالج ،ولعل في الحديث الوارد عن
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)( :كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) ( )5دليل
واضح على أن العبد يدرك ضعفه فيتقيه باالستغفار والتوبة.
 .1الفرقان.74 :
 .2تفسير القمي ،474 :ينظر البرهان.480–479/19/5 :
 .3الفرقان.74 :
 .4تأويل اآليات/384/1 :ح ،26ينظر البرهان.480/19/5 :
 .5الجامع الكبير للترمذي–273/4 :ح2499
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 -30ابن بابويه ،قال :حدثنا علي بن الحسين بن شاذويه املؤدب ،وجعفر ابن محمد
بن مسرور ،قاال :حدثنا محمد بن عبد هللا بن جعفر الحميري ،عن أبيه ،عن الريان بن
الصلت ،قال :حضر الرضا (عليه السالم) مجلس املأمون بمرو ،وقد اجتمع في مجلسه
جماعة من علماء أهل العراق وخراسان ،وذكر الحديث ،إلى أن قال :قالت العلماء:
فأخبرنا؛ هل فسر هللا عز وجل االصطفاء في الكتاب؟ فقال الرضا (عليه السالم) :فسر
ً
ً
االصطفاء في الظاهر ،سوى الباطن ،في اثني عشر موطنا وموضعا ،فأول ذلك قوله تعالى:
"وأنذر عشيرتك األقربين ورهطك املخلصين" .هكذا في قراءة أبي بن كعب وهي ثابتة في
مصحف عبد هللا بن مسعود ،وهذه منزلة رفيعة ،وفضل عظيم ،وشرف عال ،حين عنى
هللا عز وجل بذلك اآلل ،فذكره لرسول هللا (صلى هللا عليه وآله) (.)1
 -31وعنه (أي ابن بابويه) ،قال :حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني
رحمه هللا ،قال :حدثنا عبد العزيز ،قال :حدثنا املغيرة بن محمد ،قال :إبراهيم بن محمد
بن عبد الرحمن األزدي ،قال :حدثنا قيس بن الربيع ،وشريك بن عبد هللا ،عن األعمش،
عن منهال بن عمرو ،عن عبد هللا بن الحارث بن نوفل ،عن علي بن أبي طالب (عليه
السالم) ،قال :ملا نزلت" :وأنذر عشيرتك األقربين ورهطك املخلصين" دعا رسول هللا (صلى
ن ً
ً
رجال ،أو ينقصون
هللا عليه وآله) بني عبد املطلب ،وهم إذ ذاك أربعون رجال ،يزيدو
ً
رجال ،فقال :أيكم يكون أخي ،ووارثي ،ووزيري ،ووصيي ،وخليفتي فيكم بعدي ؟ فعرض
ً ً
ذلك عليهم رجال رجال ،كلهم يأبى ذلك ،جتى أتى َع َّلي ،فقلت :أنا يا رسول هللا .فقال :يا بني
عبد املطلب ،هذا أخي ووارثي ،ووزيري ،وخليفتي فيكم بعدي .فقام القوم يضحك بعضهم
إلى بعض ،ويقولون ألبي طالب :قد أمرك أن تسمع وتطيع لهذا الغالم ( .)2ونفس هذه
الرواية مروية عن طريق علي بن إبراهيم ،قال :نزلت "ورهطك منهم املخلصين" (.)3
وكذلك مروية عن محمد بن العباس (.)4
 -32في قراءة عبد هللا بن مسعود" :وأنذر عشيرتك األقربين ورهطك منهم
املخلصين" ،وروي ذلك عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ( .)5وكذلك رواها علي بن إبراهيم

 .1عيون أخبار الرضا (عليهم السالم)/209/1 :باب/23ح ،1ينظر البرهان.509–508/19/5 :
 .2علل الشرائع/169/1 :باب/133ح ،2ينظر البرهان.509/19/5 :
 .3تفسير القمي ،481 :ينظر البرهان.512/19/5 :
 .4تأويل اآليات/395/1 :ح ،21ينظر البرهان.512/19/5 :
 .5مجمع البيان ،260/7 :ينظر البرهان.513/19/5 :
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في تفسيره ( .)1وأورد الثعلبي في تفسيره ،وقال رحمه هللا :ثم أنذرهم رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله) فقال :يا بني عبد املطلب إني أنا النذير إليكم من هللا سبحانه والبشير ملا يجيء
به أحد منكم ،جئتكم بالدنيا واآلخرة فأسلموا وأطيعوني تهتدوا ،ومن يواخيني ويؤازرني
ويكون وليي ووصيي بعدي ،وخليفتي في أهلي ويقض ي ديني ؟ فسكت القوم ،وأعاد ذلك
ثالثا كل ذلك يسكت القوم ،ويقول علي :أنا ،فقال :أنت ،فقام القوم وهم يقولون ألبي
ُ
طالب :أطع ابنك فقد أ ِّمر عليك ( ،)2فالخليفة بعد النبي (صلى هللا عليه وآله) هو علي
(عليه السالم) ،والوص ي ملحمد (صلى هللا عليه وآله) هو علي (عليه السالم) ،والحق
سبحانه يأمر بطاعة رسوله (صلى هللا عليه وآله) فيما يقول ،ولذا ينبغي على املسلمين أن
يكون تلقيهم للقرآن بعد رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) من علي (عليه السالم) خليفته،
ويتلقونه قراءة وتفسيرا وتأويال.
 -33أورده البخاري في صحيحه في كتاب التفسير ( :سورة تبت يدا أبي لهب) حيث
روى عن( :سعيد بن جبير عن ابن عباس رض ي هللا عنهما قال :ملا نزلت "وأنذر عشيرتك
األقربين ورهطك منهم املخلصين" خرج رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) حتى صعد الصفا
 ...الخبر) (.)3
 -34محمد بن يعقوب :عن أحمد بن إدريس ،ومحمد بن يحيى ،عن الحسن بن علي
الكوفي ،عن عبيس بن هشام ،عن عبد هللا بن سليمان ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم)،
فوض لسليمان ابن داوود؟ فقال :نعم ،وذلك أن
فوض إليه كما ِّ
قال :سألته عن اإلمام؛ ِّ
ً
رجال سأله عن مسألة ،فأجابه عنها ،وسأله آخر عن تلك املسألة ،فأجابه بغير جواب
األول ،ثم سأله آخر فأجابه غير جواب األولين ،ثم قال "هذا عطاؤنا فامنن أو أعط بغير
حساب" ،وهكذا هي في قراءة علي (عليه السالم) .قال :قلت :أصلحك هللا ،فحين أجابهم
بهذا الجواب يعرفهم اإلمام ؟ قال :سبحان هللا! أما تسمع هللا يقول﴿ :إ َّن في َذل َك َ
ات
آلي ٍ
ِّ ِّ ِّ
َ ()4
َ َّ َ َ َ
ََُْ
ُّ
قيم﴾( )5ال يخرج منها
ِّللمتو ِّس ِّمين﴾  ،وهم األئمة(عليهم السالم) ﴿وِّإنها ل ِّبس ِّب ٍيل م ٍ
أبدا.)6(....
 .1تفسير القمي ،481 :ينظر البرهان.514/19/5 :
 .2الكشف والبيان للثعلبي ،182/7 :وينظر شواهد التنزيل للحسكاني.421/1 :
 .3الجامع املسند الصحيح. 179/6 :
 .4الحجر.75 :
 .5الحجر.76 :
 .6أصول الكافي/497/1 :ح ،1184ينظر البرهان.149/20/6 :
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 -35ابن بابويه ،قال :حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن علي بن معبد،
عن الحسين بن خالد ،عن أبي الحسن علي بن موس ى الرضا ،عن أبيه موس ى بن جعفر،
عن أبيه جعفر بن محمد (عليه السالم) ،قال ،..... :وذلك قول هللا عز وجلَ ﴿ :ف َل َّما َق َ
ض ْي َنا
ْ
َ َّ
َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َّ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ
نسأت ُه فل َّما خ َّر ت َب َّي َن ِّت ال ِّج ُّن أن ل ْو
ض تأكل ِّم
علي ِّه املوت ما دلهم على مو ِّت ِّه ِّإال دابة األر ِّ
ْ َ
ُْ
َ ُ
َ َ َْ
َ ُ
()1
اب امل ِّه ِّين﴾  .ثم قال الصادق (عليه السالم) :وما
كانوا َي ْعل ُمون الغ ْي َب َما ل ِّبثوا ِّفي ال َعذ
ِّ
ْ
َ
ََ
َ َّ َ
نزلت هذه اآلية هكذا ،وإنما نزلت :فل َّما َخ َّر َت َب َّي َن ِّت األنس أن ال ِّج ُّن أن ل ْو ك ُانوا َي ْعل ُمو َن
ََْ
ُْ
ْ َْ َ َ َ ُ
اب امل ِّه ِّين ( .)2وهنا ملحظ في القراءة تدل على أن الخطاب موجه
الغيب ما ل ِّبثوا ِّفي العذ ِّ
لإلنس الذين يتوهمون أن الجن يعلمون الغيب ،فها هو البيان يأتي من هللا سبحانه
ويكشف هذه الحقيقة أن الجن ال يعلمون الغيب.
 -36قال علي بن إبراهيم :حدثنا محمد بن همام ،قال :حدثنا جعفر بن محمد
الفزاري ،عن الحسن بن علي اللؤلؤي ،عن الحسن بن أيوب ،عن سليمان بن صالح ،عن
رجل ،عن أبي بصير عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،قال :قلت( :هذا كتابنا ينطق عليكم
بالحق)؟ قال؟ إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق ،ولكن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) هو
الناطق بالكتاب ،قال هللا تعالى (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) فقلت أنا ال نقرؤها
هكذا ،فقال( :هكذا وهللا نزل بها جبرائيل (عليه السالم) على رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) ،ولكنه مما حرف من كتاب هللا) ( ،)3يعلق الفيض الكاشاني في تفسيره بعد إيراد
َ
الخبر قائال( :كأنه قرأ (عليه السالم) ُينطق بضم الياء وفتح الطاء) ( ،)4وما يذكره الفيض
الكاشاني مقبول ألنه ال يمكن أن يكون قد أعاد اإلمام (عليه السالم) النطق بالفعل
بالبناء للمعلوم ،فتعليقه (عليه السالم) يكشف أنه ال يقرأ ببناء الفعل للمعلوم ،وإعادته
لالية على صورتها دال على أن التغيير قد حصل في ضبط الفعل من البناء للمعلوم إلى
البناء للمجهول.
 -37محمد بن يعقوب :عن عدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،عن محمد ابن
سليمان الديلمي املصري ،عن أبيه ،عن أبي بصير ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال:
قلت له :قول هللا عز وجل (هذا كتبنا ينطق عليكم بالحق) ؟ قال :فقال( :أن الكتاب لم
ينطق ولن ينطق ،ولكن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) هو الناطق بالكتاب ،قال هللا عز
 .1سبأ.14 :
 .2عيون أخبار الرضا(عليهم السالم)/240–239/1 :ح ،24ينظر البرهان.328–327/20/6 :
 .3تفسير القمي ، 636 :ينظر البرهان .181/7/25
 .4تفسير الصافي للفيض الكاشاني.9/5 :
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وجل( :هذا كتبنا ينطق عليكم بالحق) قال :قلت :جعلت فداك إنا ال نقرؤها هكذا ،قال:
(هكذا وهللا نزل به جبرئيل على محمد (صلى هللا عليه وآله) ولكنه مما حرف من كتاب
هللا) (.)1
 -38قال :وقرأ أبو عبد هللا (عليه السالم) هذه اآلية هكذا (فهل عسيتم أن توليتم،
وسلطتم وملكتم أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم) ،نزلت في بني عمنا بني أمية
وفيهم يقول هللا تعالى" :أولئك الذين لعنهم هللا فأصمهم وأعمى أبصارهم * أفال يتدبرون
القرآن فيقضوا ما عليهم من الحق أم على قلوب أقفالها") (.)2
ً
 -39ومنه ما رواه مرفوعا ،عن أبي عمير ،عن حماد بن عيس ى ،عن محمد الحلبي،
قال :قرأ أبو عبد هللا (عليه السالم)( :فعل عسيتم أن توليتم وسلطتم وملكتم أن تفسدوا
في األرض وتقطعوا أرحامكم) ،ثم قال( :نزلت هذه اآلية في بني عمنا بني العباس وبني أمية)
ثم قرأ( :أولئك الذين لعنهم هللا فأصمهم عن الدين وأعمى أبصارهم عن الوص ي) ،ثم قرأ:
(أن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد والية علي من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول
لهم وأملى لهم) ،ثم قرأ( :والذين اهتدوا بوالية علي زادهم هدى حيث عرفهم األئمة من
ً
بعده والقائم وآتاهم تقواهم) أي ثواب تقواهم أمانا من النار .وقال (عليه السالم) :وقوله
عز وجل( :فأعلم أنه ال إله إال هللا واستغفر لذنبك وللمؤمنين) ،وهم علي (صلوات هللا
عليه) وأصحابه (واملؤمنات) ،وهن خديجة وصويحباتها) ،وقال (عليه السالم)( :وقوله تعالى:
(والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد في علي وهو الحق من ربهم كفر
عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم) ،ثم قال( :والذين كفروا بوالية علي يتمتعون بدنياهم يأكلون
كما تأكل األنعام والنار مثوى لهم).
ثم قال (عليه السالم)( :مثل الجنة التي وعد املتقون) ،وهم آل محمد وأشياعهم) ثم
قال :قال أبو جعفر (عليه السالم) :أما قوله( :فيها أنهار) ،فاألنهار رجال ،وقوله( :من ماء
غير آسن) فهو علي (عليه السالم) في الباطن ،وقوله تعالى( :وأنهار من لبن لم يتغير طعمه)
فإنه اإلمام (عليه السالم) وأما قوله تعالى( :وأنهار من خمر لذة للشاربين) فإنه علمهم
يتلذذ منه شيعتهم ،وإنما كن َي عن الرجال باألنهار على سبيل املجاز ،أي أصحاب األنهار
ومثله (واسأل القرية) فاألئمة (عليهم السالم) هم أصحاب الجنة ومالكها .ثم قال (عليه
السالم) :وأما قوله( :ومغفرة من ربهم) فإنها والية أمير املؤمنين (عليه السالم) ،أي من والى
 .1روضة الكافي  –48–47/8ح ،11ينظر البرهان .182–181/7/26
 .2تأويل اآليات /589–588/2ح  ،16ينظر البرهان .224/7/26
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أمير املؤمنين مغفرة له ،فذلك قوله( :ومغفرة من ربهم) .ثم قال (عليه السالم) :وأما قوله
(كمن هو خالد في النار) ،أي َّ
إن املتقين كمن هو خالد داخل في والية عدو آل محمد
ووالية عدو آل محمد هي النار ،من دخلها فقد دخل النار ،ثم أخبر سبحانه عنهم( :وسقوا
ً
ً
ماء حميما فقطع أمعاءهم) (.)1
 -40علي بن إبراهيم :قال :نزلت( :وجاءت سكرة الحق باملوت) ( ،)2وروى الطبرس ي
مثله ،قال :وهي قراءة سعيد بن جبير وطلحة ،ورواه أصحابنا عن أئمة الهدى (عليهم
السالم) (.)3
 -41علي بن إبراهيم ،قال :حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت ،قال :حدثنا الحسن بن
ً
محمد بن سماعة وأحمد بن الحسن القزاز ،جميعا ،عن صالح بن خالد عن ثابت بن
شريح ،قال :حدثني أبان بن تغلب عن عبد األعلى الثعلبي ،وال أراني سمعته إال من عبد
ً
األعلى ،قال :حدثني أبو عبد الرحمن السلمي ،أن عليا (عليه السالم) قرأ بهم الواقعة:
(وتجعلون شكركم أنكم تكذبون) فلما أنصرف ،قال( :أني عرفت أنه سيقول قائل :لم قرأ
هكذا ،أني سمعت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) يقراها هكذا ،وكانوا إذا مطروا قالوا :
مطرنا بنوء كذا وكذا ،فأنزل هللا عليهم( :وتجعلون شكركم إنكم تكذبون)( .والنوء سقوط
نجم من املنازل في املغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من املشرق يقابله من ساعته في كل ليلة
ً
إلى ثالثة عشر يوما  ...وكانت العرب تضيف األمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط
منها)(.)4
 -42علي بن إبراهيم :قال :حدثنا علي بن الحسين ،عن أحمد بن أبي عبد هللا عن
أبيه ،عن أبن أبي عمير ،عن أبي بصير ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،في قوله تعالى:
(وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون) قال :بل هي( :وتجعلون شكركم إنكم تكذبون) (.)5
 -43قال :ويؤيده ما رؤي عن محمد البرقي يرفعه ،عن عبد الرحمن بن سالم االشل،
قال :قيل ألبي عبد هللا (عليه السالم)( :قل ارايتم ان اهلكني هللا ومن معي أو رحمنا) ؟؟؟

 .1تأويل اآليات/587–585/2 :ح ،13ينظر البرهان .226– 225/26/7
 .2تفسير القمي ،661 :البرهان .291/26/7
 .3مجمع البيان.181/9 :
 .4تاج اللغة وصحاح العربية/1176–1175 :مادة نوأ  ,تفسير القمي ،685–684 :ينظر البرهان .429– 428/27/7
 .5تفسير القمي ،685 :ينظر البرهان.429/27/7 :
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قال( :ما انزلها هللا هكذا ،وما كان هللا ليهلك نبيه ومن معه ،ولكن انزلها  ..قل أرايتم ان
اهلككم هللا ومن معكم ونجاني ومن معي فمن يجير الكافرين من عذاب اليم) (.)1
بأيكم املفتون) بأيكم
 -44علي بن إبراهيم ،قوله تعالى( :فستبصر ويبصرون * ِّ
تفتنون ،هكذا نزلت في بني امية (.)2
 -45أبو علي الطبرس ي :روي عن أبي جعفر وأبي عبد هللا (عليه السالم)" :وإذا املودة
سئلت" ( )3بفتح امليم والواو ،وكذلك روي عن ابن عباس أيضا (.)4
َّ ً
محدثا؟
 -46قال ُسليم :سألت محمد بن أبي بكر ،فقلت :أكان علي (عليه السالم)
َ ْ
َ
فقال :نعم ،قلت :أيحدث املالئكة األئمة؟ فقال :أ وما تقرأَ " :و َما أ ْر َسل َنا ِّمن ق ْب ِّل َك ِّمن
َ َ
َّر ُسو ٍل َوال ن ِّب ٍي وال ُم َح َّدث" ()5؟ قلت :فأمير املؤمنين (عليه السالم) ُم َح َّدث ؟ فقال :نعم،
وفاطمة كانت ُم َح َّدثة ،ولم تكن نبية (.)6
 -47وورد عن موس ى بن جعفر بن وهب البغدادي ،عن علي بن أسباط ،عن محمد
بن الفضيل ،عن أبي حمزة الثمالي ،قال :كنت أنا واملغيرة بن سعيد جالسين في املسجد
فأتانا الحكم بن عتيبة فقال :سمعت من أبي جعفر (عليه السالم) حديثا ما سمعته منه
قط ،فسألناه عنه فأبى أن يخبرنا به ،فدخلنا عليه فقلنا :إن الحكم بن عتيبة أتانا وذكر
ً
أنه سمع منك حديثا ما سمعه منك قط ،وأنه لم يسمعه أحد منك قط ،فسألناه عنه
فأبى أن يخبرنا به ،فقال :نعم وجدنا علم علي (عليه السالم) في آية من كتاب هللا عز
وجل قوله" :ما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي وال محدث" ،فقلنا :ليست هكذا هي،
فقال :هي في كتاب علي "وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي وال محدث إال إذا تمنى
ألقى الشيطان في أمنيته" (.)7

 .1تأويل اآليات/707/2 :ح ، 11ينظر البرهان.79/29/8 :
 .2تفسير القمي ،715 :وينظر البرهان.90/29/8 :
 .3التكوير.9–8 :
 .4مجمع البيان ،210/10 :وينظر البرهان220/29/8 :و ،222–221وتفسير القمي.741 :
 .5الحج.52:
 .6البرهان.289/30/8 :
 .7االختصاص.287 :
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 -48وقال علي بن إبراهيم أيضا ،... :وقرأ أبو عبد هللا (عليه السالم)( :والعصر ،إن
اإلنسان لفي خسر ،وإنه فيه إلى آخر الدهر ،إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات ،وتواصوا
بالحق وتواصوا بالصبر وأتمروا بالتقوى ،وأتمروا بالصبر) (.)1
في الخالصة تبين للباحث أن األحرف التي وردت قراءتها عن أئمة أهل البيت
ً
املعصومين (عليهم السالم) منطبقة على منظومة الداللة التي بينها القرآن والسنة بيانا
ً
واضحا  ،فهذه املباحث الثالثة في تصنيف األحرف املقروءة انطبق املبحث األول منها على
ً
ركن الدليل أو اللسان الناطق ،وهو الركن الذي بين البحث أنه كان مغفوال عنه أو لعله
لم ينتبه ألهميته الدارسون ،والركن الثاني هو اللفظ (الدال) ،وكان املبحث الثاني
ً
موضحا لكيفية تعاطي األئمة (عليهم السالم) معه في قراءتهم وأنهم في هذا امليدان علمهم
ال منافس لهم فيه ،فهم عند قراءة اللفظ ال يحتملون فيه املعاني والدالالت ،بل هم
ً
يعرفون املتلقي بداللته التي تجعله بعيدا عن ساحة الظن واالحتمال ،بمعنى أن تكليفهم
في البيان هو اإلحكام وبيان املتشابه ،والشك في أن التشابه في الفهم يقع في معرفة داللة
اللفظ ،وال يقع في غيره ،ألن ما بيد املتلقي هو اللفظ ،أما املعنى فهو الذي اختلفت فيه
النظريات منهم من جعل الداللة اليه اعتباطيه ،ومنهم من جعلها قصدية ،وها هو البحث
يثبت بالدليل النص ي (النظري) ،والعملي (التطبيقي) أن الداللة إلى املعنى لسانية بيانية.
ً
أما املبحث الثالث فكان منطبقا على الركن الثالث وهو املعنى (املدلول) ،وكان ألهل
البيت (عليهم السالم) بيان شاف واف لهذا الركن من خالل األحرف التي قرؤوها وتبين
من خاللها علمهم باملحكم الذي يتعلق باملدلول ،فعامة الناس ألنهم متلقين للقرآن
فاملعنى لديهم ظني ،ولذلك قيل :إن القرآن قطعي الصدور ظني الداللة ،لبيان أن
العاملين في ميدان بيان مدلول اآليات ال يملكون فيه من العلم ما يتجاوز الظن ،بينما
نجد أن الحال مع األئمة (عليهم السالم) مختلف تماما ،حيث أن املعنى (املدلول) يكون
ً
لديهم محكما بمستوياته الثالثة ،سواء كان على؛ مستوى القراءة ،وهذا ما أثبتته األحرف
الوارد قراءتها عنهم (عليهم السالم) ،أو على مستوى التفسير؛ وهو ما يحتاجه الناس في
زمان ما ومكان ما ،أو على مستوى التأويل؛ وهو بيان حقيقة معاني القرآن ودالالته التي
من أجلها كان كتاب هداية للتي هي أقوم.

 .1تفسير القمي ،767 :وينظر البرهان. 381/30/8 :

اخلامتة
استند علم القراءات إلى أساس من النافع تذكره والتذكير به؛ ذلك هو أن القرآن
ً
ً
ً
كتاب منطوق مسموع ،وليس كتابا صامتا مقروءا ،وهذا األساس عملت عليه كل
القراءات من دون استثناء ،سواء صرحت بذلك أو لم تصرح ،غير أن ما جعل هناك فارق
واضح بين القراءات العامة وقراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) نهج القراءة ،نعم
القراءات بدأت على أساس أنها نطق مسموع ،ولكن هذا النطق استند إلى مكتوب مقروء
صامت ،فالقراءات استندت إلى النسخ العثماني للمصاحف ،بمعنى لم َ
يتلق القراء
ً
السبعة أو العشرة القراءة سماعا ،بل أخذوها من مصحف مكتوب خال من نقط
ً
ً
اإلعجام واإلعراب ،بينما قراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) فهي سماعا متصال من
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) إلى اإلمام الناطق بها ،ولذلك كثر في قراءة أهل البيت
(عليهم السالم) عبارة( :هكذا نزلت) ،أو (هذا تنزيل) ،وباملقابل ال نجد هذه العبارات في
القراءات العامة.
ً
واستنادا إلى هذا الفارق جاءت قراءة أهل البيت (عليهم السالم) مركزة على أداء
ً
املعاني باأللفاظ ،ولم يكن نظرها محصورا بألفاظ القرآن وكيفية أدائها ،بل جعلت من
األلفاظ وسيلة ألداء املعاني التي بها يتبين اإلبهامُ ،ويحكم املتشابه ،وتتحقق فيها املعرفة،
فطريقة األداء بين القراءتين باختالفها جعل ثر ًاء وفائدة كبيرة للبحث العلمي ،فكل قراءة
ً
سواء العامة ،أو قراءة أهل البيت (عليهم السالم) أغنت الجهة التي نظرت
من القراءات
إليها ،ولعل البحث بدراسته لقراءة أهل البيت وضح بعض الجوانب التي جعلت لها
خصوصية من بين القراءات ،ومن ملحظ الفارق بين القراءتين توصل البحث إلى جملة
من النتائج أجملها باآلتي:
ً
ً
ً
أوال :إن قراءة أهل البيت (عليهم السالم) تعد تطبيقا عمليا لحديث الثقلين املشهور
عند األمة ،وكذلك تطبيق عملي آلية الحفظ الواردة في سورة الحجر ،قال تعالىِّ ﴿ :إ َّنا
َ َ
ْ
ُ َ
َ ْ ُ َ َّ ْ َ
الذك َر َوِّإ َّنا ل ُه ل َحا ِّفظون﴾(.)1
نحن نزلنا ِّ
 .1الحجر.9 :
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ً
ثانيا :إن هذه القراءة استندت إلى املسموع ،ولم تستند إلى املكتوب بالصحف ،وهي
بذلك تكشف عن إنها التزمت سمت القراءة املسنون ،وكذلك كشفت أن موضع حفظ
القرآن هو الصدور وليس الصحف.
ً
ثالثا :هذه القراءة كشفت عن نظرة لعلها جديدة للداللة ،حيث أفادت من النظرية
االعتباطية بالكشف عن أن العشوائية ليست في العالقة بين الدال واملدلول ،بل
ً
ً
العشوائية يش ي بها الدال بوصفه شيئا متشابها ال سبيل إلحكامه إال باللسان الناطق به،
ومن جهة أخرى أفادت من النظرية اللفظية (القصدية) حيث بينت أن هذه القصدية
ليس كما ترى النظرية اللفظية من أنها كامنة باملفردة (اللفظ) ،فالدال واملدلول هما
وجهان لش يء واحد ،بل وجدت هذه النظرة الجديدة أن القصد يبينه اللسان الناطق،
وهو الدليل الرابط بين املدلول الخفي ،والدال الظاهر.
ً
رابعا :كذلك بينت قراءة أهل البيت (عليهم السالم) أن هناك صنفين من الداللة
متظافرين هما؛ الداللة القولية وقطب رحاها اللسان الناطق ،والداللة الفعلية التي تتبين
في حركة اللسان الناطق وأثره في الواقع ،وكال هاتين الداللتين انعقدتا في شخص
املعصوم ولم تتخلف أحداهما عن األخرى فيه ،على خالف من سواه من الخلق فكال
الداللتين تتفاوتان فيهم ،فمن هو غير معصوم قد يقصر كالمه عن عمله ،وقد يقصر
عمله عن كالمه ،وال تتطابق الداللتان إال في شخص املعصوم (عليه السالم) فقوله
عمله ،وعمله قوله.
ً
ً
خامسا :عالجت هذه القراءة ثالث قضايا مهمة جدا ،منها ما يتعلق بالعقيدة
املنسجمة مع حديث الثقلين ،ومنها ما يتعلق في بيان أمور لغوية لم يتسن للمدرسة األولى
معالجتها ،واألمر اآلخر املهم هو أن هذه القراءة أحكمت ما بقي متشابها في قراءة املدرسة
األخرى ،فكانت هذه القراءة ترجمة عملية لقوله تعالى(منه آيات محكمات هن أم الكتاب
وآخر متشابهات).
ً
سادسا :هذه القراءة كشفت عن منهج غاب في القراءة األولى ذاك هو أن قراء هذه
القراءة يصرحون أن هذا تنزيل ،أو هكذا نزلت ،أو هكذا نزل بها جبرائيل (عليه السالم)،
وهذه العبارات ال نلحظها مطلقا في املدرسة األولى ،ولعل هذا يعد ملمحا من املالمح املهمة
في هذه القراءة.
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ً
سابعا :هذه القراءة كشفت عن منظومة للداللة ،تخرج بها من ساحة اآلراء املتنازعة،
حيث كشفت هذه القراءة عن الحد الوسطي املغفول عنه بين ركني الداللة؛ الدال
الظاهر املترشح من املدلول ،واملدلول الباطن الخفي الذي ترشح منه الدال الظاهر،
ً
ً
ً
فصار نظام الداللة بحسب هذه القراءة نظاما قانونيا واضحا :دال ظاهر منقول بلسان
معين ليدل على مدلول يقيني ،بينما األمر في املدرسة األخرى فالداللة عبارة عن دال
ظاهر يحكمه العرف يشير إلى مدلول ظني ،ولذلك شاع فيها القول إن القران قطعي
الصدور ،ظني الداللة ،ولعل احد يسأل :كيف يكون قطعي الصدور ظنيا في الداللة؟! أال
ينبغي أن تكون قطعية صدوره مؤثرة في بيان داللته اليقينية؟! كما أن القول بظنية
داللته ينافي كونه كتاب هداية ،فالهداية ال تكون ثمرة الظن ،بل هي ثمرة القطع واليقين،
فكيف لم ينتبهوا على أن هذه القاعدة تنقضها نصوص القران؟!
ً
ثامنا :قراءة أهل البيت (عليهم السالم) أجابت عن سؤال هو من األهمية بمكان
ً
مفاده :ملاذا لم يذكر القرآن أوصياء محمد (صلى هللا عليه وآله) كما ذكر عددا من
ً
أوصياء األنبياء واملرسلين (عليهم السالم) ،على الرغم من أن محمدا (صلى هللا عليه وآله)
هو صاحب الرسالة الخاتمة ،ومسألة وجود أوصياء بعده يقومون مقامه بالحفاظ عليها
وبيانها ألقوامهم ضرورة ،ودليل على العدالة االلهية؛ بمعنى ليس من العدل أن يكون
ُ
محمد (صلى هللا عليه وآله) يبين لهم ما اشتجروا
القوم الذين نزل فيهم القرآن كان فيهم
ُ
فيه ،ويعلمهم ما جهلوا منه ،واألقوام التي تليهم ليس فيهم محمد (صلى هللا عليه وآله) أو
من يقوم مقامه مثله؟! جواب قراءة أهل البيت (عليهم السالم) بينت أن أوصياء محمد
(صلى هللا عليه وآله) السيما الوص ي األول مذكور في القرآن ،وذكرنا أن هذه الحقيقة
شهد بها الحافظ الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل.
ً
تاسعا :كشف البحث عن ثالثة مناهج في القراءة؛ املنهج األول الذي سلكه القراء في
القراءات السبع والعشر ،وهو النظر إلى ظاهر اللفظ وما يتعلق به من مد وقصر ،وضبط
شكلي للمفردة القرآنية ،واملنهج الثاني :الذي ذكره الباحث عالم سبيط النيلي في كتابه
ً
(النظام القرآني) حيث أنه رفض تعدد القراءات استنادا إلى نهجه بالنظر إلى الدال
واملدلول ،وبحسب ما وضعه من ضوابط ترشحت عنده قراءة واحدة ،يمكن أن نسميها
بالقراءة التلفيقية ،فهو ينظر إلى الحرف بغض النظر عن قارئه ،ولذا قد يرشح قراءة من
القراءات الشاذة – بحسب مصطلح أهل الفن – على قراءة من القراءات السبعة،
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واملنهج الثالث؛ وهو منهج البحث حيث تبين من خالله أن القراءة القرآنية البد أن يكون
ً
قارئها معصوما ،معينا من النبي (صلى هللا عليه وآله) ،كما حصل مع تبليغ سورة براءة
إلى أهل مكة عندما أخذها من أبي بكر ،ودفعها إلى علي (عليه السالم) قائال :ال يبلغ عني
إال أنا أو رجل مني ،أو من أهل بيتي ،والشك في أن القراءة تبليغ وتعريف باملقروء ،والقرآن
يذكر أن وعاء حفظه هو صدور الذين أوتوا العلم ،وتبين من خالل ما بينه أهل البيت
(عليهم السالم) في تفسير آية الحفظ أنهم هم املعنيون باألمر.
ً
يبين
عاشرا :استطاع البحث من خالل قراءة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) أن ِّ
الفرق بين القراءة والقول بالتحريف ،ذاك أن التحريف إنما يقع في النصوص عن قصد
وإصرار على هذا الفعل ،كما حدث مع الكتب السابقة ،أما القرآن فحفظه مقرون بوجود
حفظة معصومين معينين من هللا سبحانه ،وقراءتهم وصلنا أحرف منها ،وتلك األحرف
أثبتت كونهم (عليهم السالم) هم حفظة الكتاب والراسخون في العلم ،وقد عكست تلك
األحرف املروية عنهم رسوخهم في العلم ،وبيانهم لسبب وقوع االختالف في القراءات بين
عامة الناس ،بسبب كون العامة مكلفين بالتلقي ،ولم يكلفهم هللا سبحانه بحفظ كتابه
الكريم ،وهذا األمر وضحه اإلمام الباقر (عليه السالم) لحبيب السجستاني( :يا حبيب إن
القرآن قد طرح منه آي كثير ولم يزد فيه إال حروف أخطأت بها الكتبة وتوهمها الرجال).
ً
وأخيرا لعل البحث كشف عن قراءة بقيت حبيسة املظان واملصادر ،ومع الكشف أملح
إلى خصائص تلك القراءة وأهميتها ،سواء على مستوى طريقة األداء وبيان الفارق بينها
وبين طريقة األداء في القراءات العامة ،أو على مستوى الداللة وما أوضحته من أهمية
الركن الثالث من أركان معادلة الداللة ،والذي ببيانه تبين أن النظر إلى أن الداللة عالقة
بين طرفين؛ الدال واملدلول ،كان السبب وراء وصفها باالعتباط ،أو ظهور ردة الفعل
القاسية على االعتباط بمنهج اصطلح عليه صاحبه الباحث عالم سبيط النيلي بـ
(القصدية).
ولست أدعي أني أحطت بكل جوانب املوضوع ،فمازال فيه جوانب أخرى كثيرة تستحق
ً ً
ً
البحث والدراسة بوصفه موضوعا بكرا ،سائال املولى سبحانه أن يوفق من يلج هذا
امليدان الخصب ،ويجعل فيما يصل إليه البحث من نتائج مغنية للمكتبة القرآنية،
ً
ونافعة للدارس والقارئ على حد سواء ،وبيانا لجمال العربية وسر خلودها وبقائها ،الذي
ً ً
ً
يعد ملمحا حضاريا مهما من مالمحها الكثيرة.
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والحمد هلل رب العاملين ،وصلى هللا على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه األخيار
املنتجبين.

املصادر
القرآن الكريم.
الكتاب املقدس.
 -1اإلتقان في علوم القرآن ،للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن أبي
بكر السيوطي(ت911هـ) ،تح :مركز الدراسات القرآنية ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،األمانة العامة ،الشؤون
العلمية ،اململكة العربية السعودية .د .ت.
 -2إثبات الهداة للشيخ محمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي (ت
1104هـ) ،ط1425 ،1هـ – 2004م ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت –
لبنان.
 -3االحتجاج ،أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرس ي ،منشورات دار
الشريف الرض ي ،ط2001 ، 1م ،مطبعة شريعت.
 -4احسن األثر في تاريخ القراء األربعة عشر ،للشيخ محمود الحصري شيخ عموم
املقارئ للجمهورية العربية املتحدة ،مطابع شركة الشرق بالعباسية مصر ،د.ت.
 -5االختصاص ،اإلمام الفقيه املحقق محمد بن محمد بن النعمان العكبري
البغدادي امللقب بـ (الشيخ املفيد) (ت 413هـ) ،تح :علي أكبر غفاري ،منشورات دار
األعلمي ،بيروت – لبنان ،ط ،1عام 2009م.
 -6االختالف بين القراءات ،أحمد البيلي ،دار الجيل بيروت ،الدار السودانية للكتب
الخرطوم ،ط1408 ،1هـ – 1988م.
 -7أساس البالغة؛ جار هللا أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت538هـ) ،ط1
1422هـ – 2001م ،دار أحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان.
 -8أسباب نزول القرآن ،اإلمام أبي الحصن علي بن أحمد الواحدي (ت468هـ)  ،تح
كمال بسيوني زغلول ،دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ط1411 ،1هـ –  1991م.
 -9اإلصابة في تمييز الصحابة ،للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر
العسقالني ،تح :د .عبد هللا عبد املحسن التركي ،بالتعاون مع مركز هجر للبحوث
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والدراسات العربية واإلسالمية؛ د .عبد السند حسن يمامة ،ط ،1سنة 1429هـ –
2008م ،القاهرة.
 -10أصول الكافي ،ثقة اإلسالم الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ت 329هـ ،ط1
1428 –2007هـ ،منشورات الفجر بيروت – لبنان.
 -11أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة؛ د .نايف خرما ،سلسلة عالم املعرفة
.1978
 -12أضواء على السنة املحمدية؛ محمود أبو رية ،مؤسسة أنصاريان للطباعة
والنشر – قم – إيران ،ط1420 –1999 2هـ .
 -13االعتقادات في دين اإلمامية ،للشيخ الصدوق (ت381هـ) ،تح :عصام عبد
السيد ،ط ،2عام 1414هـ – 1993م ،الناشر؛ دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع،
بيروت – لبنان.
 -14أعراب القرآن ألبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت338هـ) تح:
د .زهير غازي زاهد ،ط1405 2هـ – 1985م  ،عالم الكتب ،مكتبة النهضة العربية
القاهرة.
 -15االقتراح في أصول النحو ،لجالل الدين السيوطي(ت911هـ) ،تح :د .محمود
سليمان ياقوت ،كلية اآلداب – جامعة طنطا ،ط ،2سنة 1426هـ – 2006م ،دار املعرفة
الجامعية ،القاهرة.
 -16أمالي الصدوق ،للشيح أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
املعروف بـ (الصدوق) (ت 381هـ) ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،ط1431 ،1هـ
– 2009م ،بيروت – لبنان.
 -17اإلمام الصادق واملذاهب األربعة ،ألسد حيدر ،ط1422 ،5هـ –2001م ،دار
التعارف للمطبوعات ،بيروت – لبنان.
 -18بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار (عليهم السالم) ،الشيخ محمد
باقر املجلس ي ،ط1429 ،1هـ – 2008م ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت–
لبنان.
 -19البرهان في علوم القرآن لإلمام بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركش ي ،تح:
محمد أبو الفضل إبراهيم ،مكتبة دار التراث ،شارع الجمهورية ،القاهرة ،د .ت.
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 -20بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السالم) .أبو جعفر محمد
بن الحسن بن فروخ الصفار (ت 290هـ) ،منشورات األعلمي – بيروت – لبنان ،ط، 1
1431هـ – 2010م.
 -21بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية ،شيخ اإلسالم أحمد بن عبد
الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحراني ت 728هـ ،تح د .يحيى بن محمد الهنيدي،
مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1426 ،هـ.
 -22البيان والتبيين ألبي عمر بن بحر الجاحظ (ت255هـ) ،تح :عبد السالم محمد
هارون ،ط1418 ،7هـ – 1998م ،الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.
 -23تاج العروس من جوهر القاموس ،السيد محمد مرتض ى الحسيني الزبيدي ،تح
عبد الستار أحمد فراج ،راجعته لجنة فنية من وزارة اإلرشاد واألنباء 1385هـ –1965م
مطبعة حكومة الكويت.
 -24تاج اللغة وصحاح العربية ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت398هـ)،
تحقيق :د .محمد محمد تامر ،دار الحديث القاهرة1430 ،هـ – 2009م .
 -25تاريخ مدينة دمشق ،اإلمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة
هللا بن عبد هللا الشافعي املعروف بابن عساكر (499هـ–571هـ) ،تح محب الدين أبي
سعيد عمر بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان
1415هـ–1995م .
 -26تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،السيد شرف الدين علي
الحسيني االسترابادي النجفي ،تح ونشر مدرسة االمام املهدي (عليه السالم) قم املقدسة،
ط1407 ،1هـ – 1987م.
 -27تأويل مشكل القرآن البن قتيبة (276–213هـ) ،تح :السيد أحمد صقر ،دار
التراث ،القاهرة ،ط1393 2هـ–1973م.
 -28تصحيح اعتقادات اإلمامية؛ الشيخ املفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن
املعلم أبو عبد هللا العكبري البغدادي (ت413هـ) ،تح :حسين دركاهي ،ط1414 ،2هـ –
1993م ،دار املفيد للطباعة والنشر والتويع ،بيروت – لبنان.
 -29تفسير البرهان السيد هاشم البحراني ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
بيروت – لبنان ،ط1419 1هـ–1999م .
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 -30تفسير البغوي (معالم التنزيل) ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت
516هـ)  ،تح  :محمد عبد هللا النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش ،دار
طيبة للنشر والتوزيع الرياض اململكة العربية السعودية 1409هـ.
 -31تفسير الصافي للفقيه محسن الفيض الكاشاني ،ط ،2منشورات مكتبة
الصدر ،طهران ،د.ت.
 -32تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ألبي جعفر محمد بن جرير
الطبري (ت 310هـ) ،تح :د .عبد هللا بن عبد املحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث
والدراسات العربية واالسالمية بدار هجر ،د .عبد السند حسن يمامة ،ط ،1القاهرة
1422هـ – 2001م.
 -33تفسير العياش ي – ألبي النصر محمد بن مسعود ابن عياش السلمي السمرقندي
املعروف بالعياش ي ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت – لبنان ،ط2
1431هـ– 2010م.
 -34تفسير القرآن العظيم لإلمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الرازي
ابن أبي حاتم (ت 327هـ) ،تح :أسعد محمد الطيب ،ط1417 ،1هـ – 1997م ،مكتبة نزار
مصطفى الباز ،مكة املكرمة – الرياض.
 -35تفسير القمي ،ألبي الحسن علي بن إبراهيم القمي ،منشورات مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،ط1428 1هـ–2007م ،بيروت – لبنان.
 -36التفسير الكبير ومفاتيح الغيب؛ لإلمام محمد الرازي فخر الين بن العالمة ضياء
الدين عمر املشتهر بخطيب الري (ت604هـ) ،ط ،1سنة 1401هـ – 1981م ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان.
 -37تفسير امليزان في تفسير القرآن للسيد محمد حسين الطباطبائي ،منشورات
مؤسسة األعلمي بيروت – لبنان 1422هـ–2002م .
 -38تفسير فرات الكوفي ،ألبي القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي من أعالم
الغيبة الصغرى ،تح :محمد الكاظم ،مؤسسة التاريخ العربي ،ط1432 ،1هـ – 2011م،
بيروت – لبنان.
 -39تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ،الشيخ محمد بن الحسن
الحر العاملي (ت 1104هـ) ،تح مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث ،ط،2
1414هـ ،قم – إيران.
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 -40تهذيب اللغة ألبي منصور محمد لن أحمد األزهري (282هـ–370هـ) ،تأليف عبد
السالم محمد هارون ،تح :د .رشيد عبد الرحمن العبيدي ،ط1396 ،1هـ –1976م،
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.
 -41التوحيد ،للشيخ الجليل االقدم الصدوق أبي جعفر محمد علي بن الحسين بن
بابويه القمي(ت381هـ) ،تح :السيد هاشم الحسيني الطهراني ،منشورات جماعة املدرسين
في الحوزة العلمية ،قم املقدسة ،د .ت.
 -42جامع األحاديث املعروف بـ (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير) ،للحافظ
جالل الدين عبد الرحمن السيوطي(ت911هـ) ،جمع وترتيب :عباس أحمد صقر ،أحمد
عبد الجواد ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،د .ت.
 -43جامع البيان في القراءات السبع املشهورة؛ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني
(ت 444هـ) ،تح :الحافظ املقرئ محمد صدوق الجزائري ،ط1426 ،1هـ – 2005م ،دار
الكتب العلمية ،بيروت – لبنان.
 -44الجامع الصحيح ،لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن
املغيرة الجعفي البخاري(ت256هـ) ،تح :محمد بن زهير بن ناصر الناصر املشرف على
أعمال الباحثين بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية باملدينة املنورة ،دار طوارق النجاة
للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،ط ،1سنة 1422هـ.
 -45الجامع الكبير ،لإلمام الحافظ أبي عيس ى محمد بن عيس ى الترمذي(ت279هـ)،
تح :د .بشار عواد معروف ،دار الغرب االسالمي ،ط ،1سنة 1996م ،بيروت.
 -46جامع بيان العلم وفضله ألبي عمر يوسف بن عبد البر (ت463هـ) ،تح :أبي
األشبال الزهيري ،ط1414 ،1هـ –1994م  .دار ابن الجوزي اململكة العربية السعودية.
 -47الجامع ألحكام القرآن ،ألبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي،
مطبعة دار الكتب املصرية 1353هـ–1935م ،القاهرة .
 -48الجواهر السنية في األحاديث القدسية ،الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن
الحسين الحر العاملي (ت1104هـ) ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،ط ،1سنة
1402هـ – 1982م ،بيروت – لبنان.
 -49الحجة في القراءات السبع ،اإلمام ابن خالويه ،تح د .عبد العال سالم مكرم،
دار الشروق ،ط1399 ، 3هـ – 1979م ،بيروت.
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 -50الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ،الفقيه املحدث الشيخ يوسف
البحراني(ت1186هـ) ،تح :محمد تقي االيرواني ،دار األضواء ،ط ،2سنة 1405هـ –
1985م ،بيروت – لبنان.
 -51حقائق التفسير؛ ألبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موس ى األزدي السلمي
(ت412هـ) ،تح :سيد عمران ،الناشر :دار الكتب العلمية ،سنة 1421هـ – 2001م،
بيروت – لبنان.
 -52خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادي (–1030
 ،)1093تح عبد السالم محمد هارون ،الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ط1418 4هـ–
1997م.
 -53الخصائص ،صنعة أبي الفتح عثمان بن جني ،تح :محمد علي النجار ،ط ،4دار
الشؤون الثقتفية العامة .العراق – بغداد 1990م.
 -54الدر املنثور في التفسير باملأثور ،جالل الدين السيوطي (849هـ– 911هـ) ،تح د.
عبد هللا بن عبد املحسن التركي ،ط1424 ، 1هـ–2003م القاهرة مركز هجر للبحوث
والدراسات العربية واإلسالمية.
 -55الداللة اللفظية؛ د .محمود أبو املعاطي أحمد عكاشة ،8 :الناشر :مكتبة
األنجلو املصرية،
 -56رجال الطوس ي لشيخ الطائفة /أبي جعفر محمد بن الحسن الطوس ي (–460
385هـ) ،تح :جواد القيومي االصفهاني ،مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة املدرسين
بقم املشرفة ،د.ت.
 -57رسائل الكركي؛ املحقق الكركي (ت 940هـ) ،تح الشيخ محمد الحسون ،ط،1
1409هـ ،مطبعة الخيام – قم.
 -58الرعاية في علم الدراية ،للشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي
العاملي (ت 965هـ) ،تح :عبد الحسين محمد علي بقال ،اشراف د .السيد محمود
املرعش ي ،ط1433 ،3هـ – 2012م ،الناشر مكتبة سماحة آية هللا العظمى املرعش ي
النجفي الكبرى – الخزانة العاملية للمخطوطات اإلسالمية ،قم – إيران.
 -59روضة الكافي ،ثقة اإلسالم محمد بن يعقوب الكليني (ت 329هـ) ،دار التعارف
للمطبوعات ،بيروت – لبنان 1411هـ–1990م .
 -60السبعة في القراءات البن مجاهد ،تح د .شوقي ضيف ،دار املعارف بمصر.
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 -61سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد؛ لإلمام محمد بن يوسف الصالحي
الشامي (ت 942هـ) ،تح د .مصطفى عبد الواحد ،القاهرة 1418هـ– 1997م.
 -62سلسلة األحاديث الصحيحة وش يء من فقهها وفوائدها؛ محمد ناصر الدين
األلباني ،مكتبة دار املعارف للنشر والتوزيع ،الرياض 1415هـ–1995م.
 -63سنن الحافظ أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه (273–209هـ)،
تح د .بشار عواد معروف ،دار الجيل بيروت – لبنان  ،ط1418 1هـ – 1998م .
 -64سير أعالم النبالء ،اإلمام أبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان
بن قايماز الذهبي ( 748–673هـ) ،بيت األفكار الدولية 2004 ،لبنان.
 -65شجرة طوبى للشيخ محمد مهدي الحائري املازندراني ،ط1378 ، 1هـ ،انتشارات
مكتبة الحيدرية ،قم.
 -66شرح العقيدة الواسطية لشيخ االسالم ابن تيمية ،شرحه الشيخ محمد الصالح
العثيمين ،ط1421 ،6هـ  ،دار ابن الجوزي ،اململكة العربية السعودية .
 -67شرح رسالة الحقوق لإلمام زين العابدبن (عليه السالم) ،تأليف السيد حسن
القبانجي ،ط1422 ،1هـ –2002م ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت –
لبنان.
 -68شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ،الحافظ الكبير عبد هللا بن عبد هللا بن أحمد
املعروف بالحاكم الحسكاني الحذاء الحنفي النيسابوري ،تح الشيخ محمد باقر
املحمودي ،ط1431 2هـ – 2010م ،مؤسسة األعلمي للطبوعات بيروت– لبنان.
 -69الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،ألبي الحسين
أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي (ت 395هـ) ،تح :عمر فاروق الطباع ،ط،1
1414ه – 1993م ،مكتب املعارف ،بيروت – لبنان.
 -70صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري ،محمد ناصر الدين األلباني ،مكتبة
الدليل ،اململكة العربية السعودية ،ط1418 ،4هـ– 1997م .
 -71صحيح الجامع الصغير وزيادته ،محمد ناصر الدين األلباني ،ط1408 ،3هـ –
1988م ،املكتب االسالمي بيروت.
 -72صحيح شرح العقيدة الطحاوية ،حسن بن علي السقاف القرش ي الهاشمي
الحسني ،دار االمام الرواس بيروت – لبنان ،ط1428 ، 4هـ – 2007م .
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 -73صحيح مسلم بشرح للنووي ،لإلمام محيي الدين بن شرف بن مري بن حسن
بن حسين بن حزام النووي (ت 664هـ) ،ط1347 1هـ – 1929م ،املطبعة املصرية
باألزهر.
 -74طبقات النحويين واللغويين ألبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندلس ي ،تح:
محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،2دار املعارف القاهرة – مصر ،د.ت.
 -75علل الشرائع ،للعالمة الشيخ الصدوق (ت381هـ) ،ط1431 –2010 ،1ه،
مؤسسة صفاء للمطبوعات ،بيروت – لبنان.
 -76علم الداللة العربي النظرية والتطبيق دراسة تاريخية ،تأصيلية ،نقدية؛ د .فايز
الداية ،7–6 :ط ،2سنة 1417هـ – 1996م ،دار الفكر بدمشق ،ودار الفكر املعاصر –
بيروت.
 -77علم الداللة؛ د .أحمد مختار عمر ،ط – 1985 ،1ط –1988 ،2ط–1991 ،3
ط – 1993 ، 4ط ،1998 ،5الناشر عالم الكتب – القاهرة.
 -78علم اللغة العام ،فردينان دي سوسور ،ت :د .يوئيل يوسف عزيز ،سلسلة
كتب شهرية تصدر عن دار آفاق عربية ،بغداد – العراق.
 -79عمدة عيون صحاح األخبار ،للحافظ ابن البطريق شمس الدين يحيى بن
الحسن بن الحسين األسدي الربعي الحلي (ت 523هـ) ،تح :الشيخ مالك املحمودي والشيخ
إبراهيم البهادري ،ط ،3مطبعة افست – طهران ،عام 1412هـ ق.
 -80عيون أخبار الرضا ،للشيخ األقدم واملحدث األكبر أبي جعفر الصدوق محمد بن
علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت381هـ) ،ط1378 ،1هـ  ،انتشارات الشريف الرض ي،
قم – إيران.
 -81الغيبة؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوس ي ،دار الكتب االسالمية
طهران ،ط1423 ، 1هـ.
 -82فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،اإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر
العسقالني (852–773هـ) ،تح عبد العزيز لن عبد هللا بن باز ،دار املعرفة بيروت– لبنان.
 -83فردوس االخبار بمأثور الخطاب املخرج على كتاب الشهاب  ،الحافظ شيرويه
بن شهردار بن شيرويه الديلمي ،تح فواز أحمد الزمرلي و محمد املعتصم باهلل البغدادي،
دار الكتاب العربي ط1407 ، 1هـ – 1987م بيروت – لبنان.
 -84الفرقان؛ البن الخطيب ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان  ،د.ت.

قراءة أهل البيت (عليهم السالم) دراسة داللية ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــــ ــ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــ 283

 -85الفصل في امللل واألهواء والنحل ،اإلمام أبي محمد علي بن أحمد املعروف بابن
حزم الظاهري (ت 456هـ)  ،تح :د .محمد إبراهيم نصر  ،د.عبد الرحمن عميرة ،دار الجيل
بيروت – لبنان  ،د.ت.
 -86قرب االسناد للشيخ الجليل أبي العباس بن عبد هللا بن جعفر الحميري من
أعالم القرن الثالث الهجري ،تح :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) ألحياء التراث ،ط،1
1413هـ – 1993م  .بيروت – لبنان.
 -87قصة الكون لجون جريبين ،ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي ،ط2013 ،3م،
الناشر كلمات عربية للترجمة والنشر ،جمهورية مصر العربية.
 -88الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها؛ أبو القاسم يوسف بن علي
بن جبارة بن محمد بن عقيل الهذلي املغربي (ت 465هـ) ،تح :جمال بن السيد بن رفاعي
الشايب ،ط1428 ، 1هـ – 2007م ،مؤسسة سما للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر.
 -89كتاب األضداد ،محمد بن القاسم األنباري ،تح :محمد ابو الفضل إبراهيم،
املكتبة العصرية ،صيدا – بيروت ،سنة 1407هـ – 1987م.
 -90كتاب األمالي؛ شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوس ي ،تح:
بهراد الجعفري واالستاذ علي أكبر الغفاري ،الناشر :دار الكتب االسالمية ،طهران – بازار
سلطاني. 2001 ،
 -91كتاب السنن املعروف بالسنن الكبرى لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب
النسائي (ت 303هـ) ،تحقيق ودراسة مركز البحوث وتقنية املعلومات دار التأصيل ،ط،1
1433هـ – 2012م ،مصر.
 -92كتاب العين ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175هـ) ،تح :د.
مهدي املخزومي و د .إبراهيم السامرائي ،سلسة املعاجم والفهارس ،د.ت.
 -93كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،ألبي محمد بن أبي
طالب القيس ي (ت437هـ) ،تح :د .محيي الدين رمضان ،ط1404 ،3هـ –1984م  ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت.
 -94كتاب املصاحف ألبي بكر عبد هللا بن سليمان بن األشعث السجستاني
الحنبلي املعروف بـ (ابن أبي داود) (ت316هـ) ،تح :د .محب الدين عبد السبحان واعظ،
ط1423 ،2هـ – 2002م ،دار البائر االسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان.
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 -95كتاب سيبويه ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت180هـ) ،تح :عبد السالم
محمد هارون ،ط1408 ،3هـ – 1988م  ،الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.
 -96كشف الغمة في معرفة األئمة للعالمة املحقق أبي الحسن علي بن عيس ى بن أبي
الفتح األربلي (ت 693هـ) ،ط1405 ،2هـ – 1985م ،دار األضواء ،بيروت – لبنان .
 -97الكشف والبيان املعروف بـ (تفسير الثعلبي ) ألبي إسحاق أحمد املعروف بـ
(اإلمام الثعلبي) (ت427هـ) ،تح :اإلمام أبي محمد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق االستاذ
نظير الساعدي ،ط1422 ،1هـ – 2002م ،دار أحياء التراث العربي للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت – لبنان.
 -98كمال الدين وتمام النعمة؛ الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن
الحسين بن بابويه القمي (ت 381هـ) ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات  ،بيروت –
لبنان ،ط1412 ، 1هـ – 1991م.
 -99الكوفيون والقراءات؛ د .حازم سليمان الحلي ،ط1408 1هـ –1988م ،دار
الشؤون الثقافية العامة – بغداد
 -100لسان العرب ،اإلمام أبن منظور األفريقي أبي الفضل جمال الدين محمد لن
مكرم بن منظور االنصاري الخزرجي املصرف (ت 711هـ) ،وزارة الشؤون االسالمية
واألوقلف والدعوة واإلرشاد ،اململكة العربية السعودية 1431هـ– 2010م .
 -101اللغة العربية معناها ومبناها؛ د .تمام حسان ،عالم الكتب ط1425 ،4هـ –
2004م ،القاهرة.
 -102اللغة املوحدة ،عالم سبيط النيلي ،دار املحجة البيضاء  ،ط1429 1هـ–
2008م ،بيروت–لبنان.
 -103مجاز القرآن ،ألبي عبيدة معمر بن املثنى التيمي (ت210هـ) ،تح :د .محمد فؤاد
سزكين ،الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة – مصر  ،د.ت.
 -104املجازات النبوية ملحمد بن الحسين الشريف الرض ي (ت406هـ) تصحيح:
مهدي هوشمند ،ط1422 ،هـ ،قم دار الحديث.
 -105مجمع البيان في تفسير القرآن ،أمين االسالم أبي علي الفضل بن الحسن
الطبرس ي ،دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع ،ط1426 ،1هـ – 2005م
بيروت – لبنان.
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 -106مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان
الهيثمي املصري (ت 807هـ) ،تح :محمد عبد القادر أحمد عطا  ،ط1422 ،1هـ –2001م
 ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان.
 -107مجموع فتاوى شيخ االسالم أحمد ابن تيمية ،جمع وترتيب عبد الرحمن بن
محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد ،طبعت هذه الفتاوى في مجمع امللك فهد لطباعة
املصحف الشريف في املدينة املنورة تحت اشراف وزارة الشؤون االسالمية واألوقاف
والدعوة واألرشاد باململكة العربية السعودية 1425هـ – 2004م .
 -108املحاسن؛ الشيخ أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي ،ط ،2دار الكتب
االسالمية ،قم – إيران.
 -109املحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،ألبي الفتح عثمان بن
جني(ت392هـ)،تح :علي النجدي ناصف ،د .عبد الفتاح إسماعيل شلبي ،ط1406، 2هـ –
1986م ،حلب – سوريا.
 -110املستدرك على الصحيحين ،لإلمام الحافظ أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا
الحاكم النيسابوري مع تضمينات اإلمام الذهبي في التلخيص وامليزان والعراقي في أماليه
واملناوي في فيض لبقدير وغيرهم من العلماء األجالء ،تح مصطفى عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية بيروت – لبنان ،ط1422 2هـ–2002م.
 -111مسند االمام أحمد بن حنبل (ت341هـ) ،تح :محمد عبد القادر عطا ،ط،1
1429هـ – 2008م ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان.
 -112مشارق أنوار اليقين في اسرار أمير املؤمنين ،الحافظ رجب البرس ي ،منشورات
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت – لبنان ،ط10
 -113املصنف البن أبي شيبة اإلمام الحافظ أبي بكر عبد هللا بن محمد بن إبراهيم
أبي شيبه العبس ي 235–159هـ ،تح أبي محمد أسامة بن إبراهيم بن محمد ،ط1
1429هـ–2008م ،الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة.
 -114معاني األخبار ،الشيخ الصدوق ،مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة
املدرسين بقم املشرفة (.)2000 –1959
 -115معاني القرآن؛ ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت207هـ) ،تح :محمد علي
النجار وأحمد يوسف نجاتي ،ط1403 3هـ – 1983م  ،عالم الكتب ،بيروت – لبنان.
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 -116املعجم األوسط للحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني ،تح ابو معاذ
طارق بن عوض هللا بن محمد و ابو الفضل عبد املحسن بن إبراهيم إبراهيم الحسيني،
الناشر دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع 1995–1415م.
 -117معجم التعريفات؛ للعالمة علي بن محمد السيد الشريف
الجرجاني(ت816هـ) ،تح :محمد صديق املنشاوي ،دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير،
القاهرة ،د .ت.
 -118معجم القراءات ،تأليف الدكتور عبد اللطيف الخطيب ،ط1422 ،1هـ –
2002م ،دار سعد الديم للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق – سوريا.
 -119معجم مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (395هـ) ،تح:
عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر للطباعة والنشر 1399 ،هـ – 1979م.
 -120معيار العلم ،اإلمام الغزالي ،تح د .سليمان دنيا  ،دار املعارف بمصر .1961
 -121مفتاح الفالح ،الشيخ العالمة بهاء الدين محمد بن الحسين لبحلرثي العاملي
املعروف بالشيخ البهائي ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت – لبنان .
 -122املفردات في غريب القرآن ،ألبي القاسم الحسين بن محمد (ت502هـ)
املعروف بـ (الراغب االصفهاني) ،تح :هيثم الطعيمي ،دار أحياء التراث العربي ،بيروت –
لبنان ط1428 ،1هـ – 2008م.
 -123املقتضب في لهجات العرب؛ د .محمد رياض كريم ،جامعة األزهر ،كلية
الشريعة والدراسات االسالمية باإلحساء 1417هـ –  1996م.
 -124مناقب آل أبي طالب ،أبي جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب السروي
املازندراني ،تح د .يوسف البقاعي ،ط1991 2م1412هـ دار األضواء للطباعة والنشر
والتوزيع بيروت – لبنان.
 -125املنطق الشيخ محمد رضا املظفر ،دار التعارف للمطبوعات 1427هـ –
2006م.
 -126منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ،د .علي زوين ،ط1
بغداد  ،1986دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد – العراق.
 -127منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ،ط1399 2هـ –
1979م ،دار الفكر ،دمشق.
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 -128املوجز في علم الداللة مع تطبيقات قرآنية ولغوية؛ أ .د .محمد حسن جبل،
ط – 2سنة 1424هـ – 2003م – مطبعة التركي بطنطا.
 -129موسوعة كشاف اصطالحات الفنون؛ العالمة محمد علي التهانوي ،تح د .علي
دحروج ،مكتبة لبنان ناشرون – بيروت – لبنان ،ط.1996 ،1
 -130النشر في القراءات العشر ،الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي
الشهير بابن الجزري ت  ،833ت علي محمد الضباع ،دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.
 -131النظام القرآني ،عالم سبيط النيلي ،دار املحجة البيضاء ،ط1427 1هـ –
2006م ،بيروت – لبنان.
 -132النهاية في غريب الحديث واألثر ،لإلمام مجد الدين أبي السعادات املبارك ابن
محمد الجزري أبن األثير ،أشرف عليه وقدم له علي بن حسن بن علي ابن عبد الحميد
الحلبي األثري ،ط1421 ،1هـ ،دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع  ،اململكة العربية
السعودية.
 -133نهج البالغة ،جمعه ونسق ابوابه العالمة الشريف الرض ي ،مؤسسة املعارف
للطباعة والنشر ،بيروت – لبنان ،ط1410 ، 1هـ – 1990م.
 -134ينأبيع املودة؛ الشيخ سليمان بن الشيخ ابراهبم الحسيني البلخي القندوزي
الحنفي ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت – لبنان ،ط1418 ،1هـ –
1997م.

