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مفهوم العمل يف القرأن الكرمي لى انرص س بحاين
هذا البحث مس ت دل من أأطروحة دكتوراه بعنوان( :أراء انرص س بحاين يف جمال التدفسري)
أراس محمد صاحل  ١و نعامن محمد

املاس١,٢

السلامين دية ،اقلمي كوردس تان ،العراق.
السلامين دية ،د
 ١لكية العلوم الاسالميدة ،جامعة د
السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق.
 ٢قسم القانون ،لكية القانون و د
الس ياسة ،جامعة التمنية البرشية ،د
املس تخلص -تناول هذا البحث هجد ًا ألحد أأعالم الكورد يف التفسري ،وهو انرص
س بحاين ،حيث اش هتر جبهوده يف التفسري والد راسات القرأنية ،وقد اه دمت بدراسة
خاص ًا ،ورمس ذلكل هنج ًا سار عليه .وممدا وقف عليه يف عددة
املصطلحات القرأنية اهامتم ًا د
أأماكن من أاثره ،مفهوم العمل يف القرأن .ذلكل معد البحث اإىل دراسة ما ذهب إاليه
س بحاين ،والكشف عن كيفيدة معهل ،وا إلشارة اإىل ر أأي العلامء يف تفسري العمل ،وتسليط
القوة والضد عف يف دراسة س بحاين .واكن الهدف الوقوف عىل هذا
الضد وء عىل جوانب د
الندوع من الد راسات حول املصطلحات القرأن دية ،وا إلكثار من الاهامتم هبا ،والكشف عن
املناجه املتدبعة فهيا .وقد جاء البحث عىل خطة – ما عدا املقدمة واخلامتة -منظمة يف
فقرات؛ ا ألوىل لبحث مهنج س بحاين يف دراسة املفردات القرأن دية ،والثدانية لتناول مادة
العمل يف القرأن الكرمي كام قام به س بحاين ،ومقارنته بأأقوال بعض املف دّسین والث دالثة لتقومي
معل س بحاين يف اس تخراج مفهوم العمل .دمث جاء البحث يف اخلامتة بنتاجئ أأمهدها :اعامتد
س بحاين يف اس تخراج معاين املصطلحات القرأنية عىل التفسري املوضوعي ابلرتكزي عىل
الس ياق ،وتفسري العمل اب إلدراك اذلي حيدث تغيرياً داخلي ًا يف كيان الانسان و د
يول
اللغة و د
ليه الشد عور ابملسؤولية جتاه ربده ،واقتصار س بحاين عىل بعض الايت يف حتليالته ملادة
الس نة النبوية.
العمل وعدم إاشارته اإىل معاين العمل يف د
اللكامت الاةل -س بحاين ،التفسري ،املفردات القرأنية ،العمل ،العامل.

 .1املقدمة
امحلد هلل اذلي أأنزل القرأن ليكون رساج ًا ونور ًاُ ،يُ دى به يف الظلامت ليكون طريق من
السالم عىل من جعهل هللا َم َزنل هدايته ،و ُمبل دغ رسالته
ات دبعه مس تقاميً منري ًا ،و َّ
الصالة و َّ
الصحابة والتَّابعني ،وعىل
وحامل نوره ،النديب الأكرم محمد بن عبدهللا ،وعىل من تبعه من َّ
د
لك َم ْن سكل هنجهم واهتدى هبدُيم اإىل يوم الد ین.
فالهامتم ابلقرأن الكرمي وتفسريه من أأ دمه مظاهر الاهامتم ابلسالم ،وقد بد أأ ذكل منذ
العرص ا أل دول لزبوغ مشس هذا الد ین ،وقد شارك يف خدمة القرأن الكرمي ملل و أأقوام
ش دّت نتج عهنا ترا ًاث خضامً يف العلوم والفنون املتصةل ابلقرأن الكرمي .وقد شارك الكورد
يف تكوین هذا الرتاث الضد خم مشاركة ف دعاةل ،ومل يتوقف عن العطاء د
حّت الن ،حيث

ازداد اهامتم الشد عب الكوردي بتفسري القرأن والد راسات حوف  يف دالزمن املعارص ،وقام
علامء من مناطق ش ّت من كوردس تان هبذا العمل املبارك ،ومهنم انرص س بحاين ،داذلي
مل یكتف بتفسري القرأن بمنط واحد ،بل اإىل جانب تفسريه لسور القرأن الكرمي ،معل
عىل تفسري املفردات القرأن دية ،اذلي هو جزء ممدا يس دمى اليوم ابلتفسري املوضوعي .وقد
خصص هذا البحث لعرض ومناقشة تفسريه حول مفردة العمل يف القرأن الكرمي.
د
 .1.1أأمهية البحث:
اش هتر س بحاين بدراساته القرأن دية املع دمقة ،أأظهر فهيا أرا ًء جديدة ،أأو أرا ًء قدمية
مرجوحة أأحياها ،دافع عهنا بأأدلدته بق دوة ،معل ذكل بنا ًء عىل مهنج واحض سار عليه والتم
به يف مجيع اعامف  ،وهو مع ذكل مل يُعرف حق قدره ،ومل ت َُدرس أراءه كام ينبغي ،اب دلرمغ
من أأن ده خلدف أاثر ًا عديدة يف التدفسري ،وذكل بعد أأكرث من ثالثة عقود عىل وفاته.
خيص دراسة املفردات القرأنية ،ومفهوم (العمل) عىل وجه اخلصوص ،فأأ دن أأمهيدهتا
وما د
د
د
ً
الشد
تمكن يف تصحيح املفاهمي اليت يتعامل معها خص املسمل دوما ،واليت ربدام غفل عن
معانهيا ا ألصيةل الكثري من املسلمني ،وذكل بسبب طغيان املعىن العلمي التجرييب واملعىن
خيص مفهوم (العمل) ،داذلي هو من املفردات و املصطلحات
العقالين الفلسفي عىل ما د
الأكرث أأمهيدة يف القرأن الكرمي.
 .2.1مشلكة البحث:
خاصة يف العرص احلديث ،حيث أألقت
هناك مشلكة يف فهم املصطلحات القرأنيدة و د
مس تجدد ات العرص بظاللها عىل عقول الد ارسني ملفردات القرأن الكرمي من جانب ،كام
نرى يف مصطلح (العمل) .و دمت نس يان معامل املعاين ا ألصيةل والقرأنية يف الرتاث الإساليم
من جانب أخر .وجاء دور ا إلحيائيني الاصالحيني  -أأمثال املودودي و س بحاين -
ليجدوا فرع ًا من مرشوعهم الهنضوي ل أل دمة نفض الغبار عن املعاين ا ألصيةل ملصطلحات
القرأن الكرمي ،والتحايش عن اخرتاق الثقافة العرصية لتكل املعاين دالرابنيدة املبي دنة يف
القرأن يف عقول املسلمني .فتأأيت ا ألس ئةل املفرتضة يف البحث حول مدى إاماكنيدة
اس تحصال هذا العمل من النداحية املهنجيدة وكيف ميكن جتاوز املعاين العرصية الد ارجة
من جانب ،و نفض غبار دالرتاث عن تكل املصطلحات من جانب أخر؟ وما يه الآليات
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املناس بدة لعمل صعب كهذا؟ هل ميكن الاكتفاء ابلد راسة املوضوعيدة داخل القرأن الكرمي
نفسه ،أأم حيتاج اإىل معارف و علوم أخرى ،اكلبحث املعجمي عن أأصل اللكامت يف
العرصین اجلاهيل وا إلساليم ،وهل یكون دالظفر هبذه املعاين ممكن ًا أأم ل؟
 .3.1املهنج املتبع يف البحث:
ع
ي
ُ
يتطلب البحث دراسة أاثر س بحاين املتعلقة ابملوضوع ،وبذكل متد الاس تقراء
حّت د
هبدف الاستيعاب د
تتبني طريقته ومهنجه يف اس تخراج املعاين للمفردات القرأنية،
املفّسین ،والعمل عىل حتليل خطوات س بحاين
دمث القيام ابملقارنة بني ر أأيه و أراء بعض د
ی
و أأفاكره ا ألساس يدة وبيان أأماكن القدوة والضد عف فهيا ،وبذكل یكون املهنج املتبع متثل يف
الاس تقراء و املقارنة والتحليل.
السابقة:
 .4.1الد راسات د
خاصة مبفهوم العمل يف القرأن لى انرص س بحاين ،ذلكل
مل أأقف عىل دراسات د
خصصت هذا البحث لراسة هذا املوضوع.
 .5.1د
خطة البحث:
يتأألدف هذا البحث من مقدمة وخامتة وثالثة مطالب :املطلب ا ألول يتناول مهنج
يفصل القول يف مفهوم
س بحاين يف دراسة املفردات القرأنية ابختصار ،واملطلب الثاين د
املفّسین يف ذكل ،ويتطرق الباحث
العمل كام درسه س بحاين وا إلشارة اإىل ر أأي بعض د
يف املطلب الث دالث اإىل تقومي دراسة س بحاين والانتقادات داليت ميكن توجهيها اإليه ،ويمت
ختصيص اخلامتة للنتاجئ اليت توصل اإلهيا من خالل البحث.

 .2املطلب ا أل دول:
مهنج س بحاين يف دراسة املفردات القرأنيدة
رمس س بحاين لراسة املفردات واملصطلحات القرأنية مهنج ًا معل عليه والتم به و أأ دكد
التطرق اإىل ذكل ابختصار يف فرعني:
عليه يف أاثره ،ولمتام الفائدة سي دمت د
 .1.2الفرع الأ دول :أألوان التفسري املوضوعي عند س بحاين:
وخاصة مفاهمي املصطلحات
اكن لس بحاين ولع واهامتم بتبيني املفاهمي وتصحيحها ،د
القرأن دية ،وهذا يندرج حتت لون من أألوان التفسري املوضوعي للقرأن الكرمي ،اإىل جانب
السورة كوحدة مس د
تقةل ابتباع حمورها السايس
تفسري املوضوعات يف القرأن وتفسري د
(مسمل2000،م ) .ول یزال د
لك نوع من هذه ا ألنواع الثالثة للتفسري املوضوعي يُعمتد
مس د ً
الصعب العثور عىل
تقال عن الخر ،وذكر البعض (احلاج ابرهمي2003 ،م) أأن ده من د
معل تفسريي جيمع ا ألنواع الثالثة جممتع ًة ،بيامن احلاجة قامئة لإنشاء مهنج ميزج ا ألنواع
يؤسس للعالقة بيهنا وطريقة معلها وا ألدوات العلمية الالزمة ل د
ك مهنا.
الثالثة و د
لكن س بحاين ،مجع يف أأعامف  التفسريية ا ألنواع الثالثة ،حيث أأقدم عىل تفسري
و د
تعرض
د
السور سورة سورة ،كتفسريه لسوريت يونس والفرقان املطبوعتني ابلكوردية ،و د
أ
احلج والعمرة)
(حمكة
و
دم)
أ
(خلق
برزها
أ
من
ن
أ
ر
الق
يف
عديدة
موضوعات
لتفسري
د
ابلكورديدة أأيض ًا ،كام اه دمت بدراسة املفردات القرأنية وتفسريها مثل ما نراه د
يوحض لكمة
الشد اهد والشد هيد ،وكذكل دراس ته ملفهوم العمل والعامل والعلامء يف القرأن.

JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v8n3y2022.pp83-89

 .2.2الفرع الثاين :مهنج س بحاين يف دراسة املصطلحات القرأنية:
أأكدد س بحاين أأن ده ملعرفة معاين املصطلحات القرأنية جيب دالرجوع اإىل القرأن نفسه،
و أأخذ املعىن منه ،أل دن القرأن دبني مصطلحاته بنفسه ،وقد یكون البيان يف السورة الديت
ذكر فهيا املصطلح بشك ابرز و ابهامتم (س بحاين ،2011 ،الد عوة ومراحلها ،ص-202
.)203
ً
أ
كررا يف عددة
ينطلق س بحاين يف تبيني معاين املصطلحات القرأنية من أسس يذكرها م د
مواضع ،ويه:
ه
أ
 -1أأ دن القرأن اس تخدم اللكامت واملفردات العربيدة لداء مفا ميه دالرابنيدة ،مع
الاحتفاظ مبعانهيا اللدغوية يف أأصل وضعها ،ومل يقطع اللكامت عن معانهيا ا ألصليدة
و مل جيعلها غريبة عهنا ،لكنده أأضاف اإلهيا معاين اإلهية أأو شيئ ًا من التصحيح أأو
التوس يع أأو كيفيدة جديدة يف معجمه القرأين(.س بحاين ،بال ،دروس الصالة،
الرشيط.)1
ملع
د
ً
 -2بناء عليه؛ لتبيني املصطلحات القرأنية ،جيب دالرجوع أأول اإىل مراجع اللغة ا متدة،
لكشف معانهيا اللغوية ا ألصلية.
 -3دمث القيام مبقارنة املعىن اللدغوي لتكل املصطلحات ،ابس تعاملهتا اخملتلفة يف القرأن،
والنظر بدقدة يف أأماكن ورودها ومالحظهتا يف س ياق الايت اليت جاء فهيا ،ألهند ا
حصلت لها معاين جديدة مالمئة ملعانهيا الأصلية.
د
 -4وميكن د
التفطن اإىل حقيقة هذه املعاين وحمكهتا من خالل الوضع اللغوي والعبارات
د
الديت جاءت هبا واخلصوصية اليت ُأضيفت اإلهيا يف س ياق القرأن ،ول ينبغي للمرء
أأن يقوم ابلتكهنات والتخيالت لرك حقيقة هذه املعاين القرأنية وحمكهتا ،اكلصالة
الصوم و غريهام (س بحاين2017 ،م  ،العمل العامل العلامء).
و د
ل ُختفى دقة هذا املهنج وخطواته التطبيقيدة يف دراسة املفردات القرأنيدة ،ولكن هناك
مشلكة يف اختيار املصطلحات ذات ا ألمهيدة الكربى ابلنس بدة للبعض الخر من
وابلرمغ من تو دجه س بحاين اإىل أأصول املسائل و أأسسها يف أأكرث أأعامف ،
املصطلحات ،د
أ
لكنده ل يشري اإىل أآلية أأو معل دية لكشف املصطلحات و املفردات الكرث أأمه دية يف القرأن
الكرمي.
من جانب أخر ،أأشار س بحاين اإىل احندار حصل بعد عرص دالرساةل ،اذ يقول بأأن ده دمت
التحول الد ليل من املعاين اجلاهل دية اإىل املعاين ا إلسالميدة بزنول
تثبيت املعاين الإلهية و د
القرأن ،فاجليل ا أل دول قد عرفوا املصطلحات القرأنية يف اإعطاهئا واقتضاهئا ،فأأخذوا و أأعطوا
و أأصبحوا كام أأراد هللا .لكنده ومبرور ا ألايم وذهاهبا ،ذهبت معها املفاهمي اليت اكن جيب
لك ما د
أأن تبقى دامئا ظال ًل یرىم من وراهئا اإىل د
تظهل من مصاديق ،ختتلف يه من زمان
لزمان ،وتبقى مهنا احلقائق لتنتظم بتض دمهنا يف سكل املصاديق جزئيات أأخر ..وذهبت
املفاهمي ،وتض ديقت نطاق الد للت لتقترص عىل بعض مصاديقُ ،حسبت ــ خطأأ ــ يه
املفاهمي ،فتبدد لت الرؤى و د
حترك مهنم أ آلف الايت،
تغريت املوازین ،وظهرت أأجيال ل د
السابقني لكمة واحدة( .س بحاين ،انرص ،الشهادة الشاهد الشهيد،
حتركه من د
ما اكنت د
رصح س بحاين بأأ دن كثري ًا من املصطلحات القرأنية ابتت مظلومة ،و
 .)1985وذلكل د
فقدت معانهيا القرأنية ،ویرى أأ دن القيام بتصحيح معاين تكل املصطلحات ،أأصبح واجب ًا
عىل الشد خص املسمل د
لك يف ح دد وسعه وطاقته (س بحاين2017 ،م ،العمل العامل العلامء،
ص.)13
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 .3املطلب الثاين:
مفهوم العمل يف القرأن
التصور الصحيح هلل و
مفهوم العمل يف القرأن ،كام ذهب اإليه س بحاين ،يتلخدص يف د
صور
صور ،واملقصود من التد د
ل إالنسان والكون و احلياة ،والالتام العميل مبقتىض ذاك التد د
ً
صور ،يس دمى عاملا ،والعلامء
د
الصحيح هو ما يؤخذ من القرأن الكرمي ،مفن ميتكل هذا التد د
مه مجع من ماليك هذا التدصور وامللتمني مبقتضاه.
يقول :العمل يف القرأن عبارة عن امتالك تصور قرأين و معرفة مجموعة من القمي دالر دابنية،
التصور و املعرفة اليت د
يسمل هبا ا إلنسان اكم ًال و يعمل و يتحرك مبقتضاها،
هذا الندوع من د
د
هذا هو العمل .بقول خمترص :هو التدصور أأو املعرفة اليت تؤخذ من الهداية الالهيدة .والعامل
هو الشد خص داذلي ميتكل هذا التصور متأأثر ًا به وعام ًال مبقتضاه ،والعلامء مه هذه اجملموعة
املكونة من هذا الندوع من ا ألفراد ،بعبارة أأخرى :العمل هو ما ميلكه الشد خص املؤمن
د
د
احلقيقيني( .س بحاين2017 ،م  ،العمل العامل العلامء،
احلقيقي .والعلامء مه مجع املؤمنني
ص.)38-37
 .1.3الفرع الأ دول :معىن العمل يف الدلغة:
العمل يف أأصهل اللدغوي يعين معرفة اليشء أأو إادراكه؛ حيامن يغفل املرء عن يشء أأو
جيهل شيئ ًا ،دمث ي د
تبني ف  و ُیكشف ،أأ دما كيفيدته فليس هم دم ًا ،أل دن املعىن واحض( .س بحاين،
2017م ،العمل العامل العلامء ،ص .)18والعمل كام أأورده اللغويدون؛ نقيض اجلهل
(الراغب
(الفراهيدي ،العني ،بال ،ج ،2ص ،)152وإادراك اليشء حبقيقته والشد عور به د
ا ألصفهاين ،2009 ،ص ،)580وهو يد دل عىل أأثر ابليشء یمتزي به عن غريه (ابن فارس،
 ،1979ج ،4ص.)109
د
وقد اس ُتخدم العمل يف القرأن هبذا املعىن احملدود اللغوي يف أأماكن عديدة؛ مهنا قوف 
س بحانه وتعاىل [ :اي َأُيه َا َّ ِاذل َین أ َمنُوا اذا جا َء ُُكُ الْ ُم ْؤ ِم ُ
اَّلل َأ ْع َ ُمل
نات ُمهاجِ رات فَا ْمتَ ِح ُنوه َُّن َّ ُ
ِ
ِابمياهنِ ِ َّن فَا ْن عَ ِل ْم ُت ُموه َُّن ُم ْؤ ِمنات فَال تَ ْرجِ ُعوه َُّن ا َىل ال ُكفد ِار{ ]...املمتحنة }10 :وقوف  تعاىل
ِ
ِيف مسأأ ِةل ا ألدعياء عندما أأمر س بحانه و تعاىل مناداهتم بأأسامء أابهئم ،دمث يقول س بحانه
وتعاىل[ :فَان ل َّ ْم تَ ْعلَ ُموا أ َاب َء ُ ْمه فَاخ َْوانُ ُ ُْك ِيف دِال ِین َو َم َوا ِل ُ ْ
يُك] {ا ألحزاب }5 :إاذن ترى أأن ده
يف بعض ِا ألحيان اس ُتعملت ِمادة (ع ل م) يف معناها اللدغوي احملدود يف القرأن .أأ دما
يتعلق ا ألمر مبجال الهداية و الضد الل ،ويأأيت الوقت لتقریر املعاين دالرابن دية ،فمل
عندما د
الصورة اللدغوية احملدودة ((س بحاين2017 ،م ،العمل العامل العلامء،
يبق املعىن بتكل د
ص .)19-18واس تخدم لفظة العمل خارج القرأن ليطلق عىل د
لك فن من الفنون املتداوةل،
سوا ًء ما يتعلدق ابلنيا أأو ابلخرة .يقولون مث ًال :عمل التفسري وعمل الفقه وعمل الندحو ،كام
يقال :عمل الفزيايء وعمل الكميياء وهكذا (س بحاين2020 ،م ،مقددمة يف العلوم والفنون،
ص.)203
 .2.3الفرع الثاين :املعىن القرأين ملادة العمل
بنا ًء عىل ا ألسس الديت س بقت ا إلشارة اإلهيا؛ ينطلق س بحاين يف تقریر معىن العمل
وخاصة عندما يتعلدق ا ألمر
بصبغته القرأنية ،يبحث عن أأماكن اس تخدام هذه اللفظة د
مبجال الهداية والضد الل.
اكن يس هت دل حبوثه يف هذا اجملال ببيان املراد من :اذلي يعمل و داذلي ل يعمل ،ابدئ ًا
ُض َدعَا َرب َّ ُه ُم ِني ًبا
بتفسري اليتني الثامنة و التاسعة من سورة دالزمرَ [ :وا َذا َم َّس ْال َنس َان ُ ٌّ
ِس َما َاك َن يَدْ عُو الَ ْي ِه ِم ِن قَ ْب ُل َو َج َعِ َل ِ َّ َِّلل َأندَ ادًا ِل د ُي ِض َّل عَن
ِالَ ْي ِه ُ َّمث ِا َذا خ ََّو َ ُف  ِن ْع َم ًة ِ دمنْ ُه ن َ ِ َ
ِ
َسب ِ ِ
َاب النَّ ِار (َ )8أ َّم ْن ه َُو قَا ِن ٌت أانَ َء الل َّ ْيلِ َساجِ دً ا
ِيهل ۚ قُ ْل تَ َمتَّ ْع ِب ُك ْفرِكَ قَ ِل ًيال ۖ ان ََّك ِم ْن َأ ْْص ِ
ِ

ون ۗ
ون َو َّ ِاذل َین َل ي َ ْعلَ ُم َ
َوقَائِ ًما َ ْحي َذ ُر ْال ِخ َر َة َویَ ْر ُجو َر ْ َْح َة َرِب د ِه ۗ قُ ْل ه َْل ي َْس َت ِوي َّ ِاذل َین ي َ ْعلَ ُم َ
{الزمر}9-8 :
ان َّ َما ي َ َت َذكَّ ُر ُأولُو ْ َاللْ َب ِاب ] د
ِ
وخالصة ما وصل اإليه س بحاين يه أأ دن هناك صنفان من النداس حبسب الية :صنف
متلزل يف مواقفه جتاه هللا س بحانه ،ویكون اتبع ًا لتقل دبات احلياة مرتبط ًا ابملصاحل الد نيوية
املاديدة .فاذا أأصابه ُضر ما ،دعا ربده والتجأأ منيب ًا اإليه ،واذا حصل عىل النعم وزال عنه
السابقة لربده واانبته اإليه ،و ل يقف عند هذا احلدد ،بل جيعل هلل
الرضر ،نِس دعوته د
د
د
ل
رشاكء ليض دل الناس عن سبيل هللا .هذا هو ا منوذج لشخص متقلب مع تقلبات احلياة،
لكن ا ألصل فيه د
الرشك ،فال ينفعه اإانبته اإىل هللا يف فرتات ،وقد بدرت منه نظر ًا اإىل
و د
د
تقر عىل ا دلرشك
حالته املقتضية ل إالانبة اإىل هللا املبنيدة عىل املنفعة املاددية ،وإال فهو مس د
وهو من أأْصاب الندار (س بحاين ،2016 ،أأسامء هللا احلس ىن ،ص.)29-28
خشص قا ٌ
نت مطيع لربده يف بعض ساعات
الصنف الخر هو ما ذكرته الية التداليةٌ :
و د
أ
من اللديل ،ل دن الانء :مجع الإىن ،و أأق دل امجلع ثالثة :اإىن املغرب ،أأي صالته ،وإاىن العشاء،
صالته ،وإاىن الغ َسق حيامن يقوم الانسان لصالة اللديل (س بحاين2020 ،م ،مقددمة يف
العلوم والفنون ،ص .)206يفعل ذكل بشك مس دمتر و برغبة منه دون اإكراه ،يفعل ذكل
ابلسجود والقيام ،جسوده دلةل خلضوعه ،و قيامه دلةل مهدته وعزمه عىل العبودية هلل،
د
ً
جسوده تعبري عن كونه ساجدا يف د
السلف جسدة القلب يه
لك حياته ،كام يقول بعض د
ت
ت
جسدة ل یرفع ر أأسه مهنا اإىل يوم القيامة - ،ذكره ابن مييدة (ابن ميية ،1995 ،ج،21
ص )287نق ًال عن سهل التسرتي بلفظ أخر -قيامه تعبري عن قيامه يف حياته يف ميدان
العبودية .مع ذكل خياف من الخرة وحيذر مهنا ،كام أأن ده یرجو من هللا رْحته ،و رجاء
دالرْحة إاندام یكون بعد إاعداد املقدد مات وا ألخذ اب ألس باب ،وهو د
مبني يف قوف  س بحانه
َ
وتعاىل[ :ا َّن َّ ِاذل َین أ َمنُوا َو َّ ِاذل َین هَا َج ُروا َو َجاهَدُ وا ِيف َسبِيلِ َّ ِ
ِ
ون َر ْْح ََت
اَّلل ُأول َٰـئ َك یَ ْر ُج َ
ِ
َّ ِ
اَّلل غَ ُف ٌور َّر ِح ٌمي] {البقرة( }218 :س بحاين2020 ،م ،مقدد مة يف العلوم والفنون،
اَّلل ۚ َو َّ ُ
ص.)209-207
دمث تأأيت الية اإىل املقارنة بني الصنفني املذكورین إابضافة العمل اإىل أأحدهام وسلبه عن
ون ۗ ان َّ َما ي َ َت َذكَّ ُر ُأولُو ْ َاللْ َب ِاب]
ون َو َّ ِاذل َین َل ي َ ْعلَ ُم َ
الخر [ :قُ ْل ه َْل ي َْس َت ِوي َّ ِاذل َین ي َ ْعلَ ُم َ
ِ
{الزمر }9 :إاذن؛ اذلین يعلمون :مه القانتون أانء الليل ساجد ًا وقامئ ًا اذلین حيذرون الخرة
الرض
مسهم د د
ویرجون رْحة رهبد م ،و داذلین ل يعلمون مه املتلزلون يف مواقفهم داذلین اذا د
الرض ينسون ذكل و جيعلون هلل رشاكء(س بحاين،
يدعون رهبم منبني اإليه ،وإاذا زال د د
 ،2016أأسامء هللا احلس ىن ،ص.)30-29
ذهب س بحاين اإىل أأ دن مفهوم العمل كام يؤخذ من هذه الية يتلخدص يف املعرفة أأو
صور داذلي حيصل عليه الانسان ويؤثدر عليه يف دفعه ابجتاه ،أأو اإىل موقف ابطين
التد د
د
معني ،حبيث خيضع لتصوراته الينيدة ويعمل مبقتضاها .والعامل هو من اكن مؤمن ًا عام ًال
للصاحلات (س بحاين ،2016 ،أأسامء هللا احلس ىن ،ص.)31
د
صورات الينيدة ،فهو غري عامل .ومن اكن عامل ًا هبا غري
وعليه مفن اكن غاف ًال عن التد د
متأأثر هبا يف نفسه ول يعمل مبقتضاها؛ ف إان ده عامل ابملعىن اللدغوي ،وليس ابملعىن القرأين،
فهو واجلاهل سواء ل فرق بيهنام (س بحاين2020 ،م ،مقدد مة يف العلوم والفنون،
ص.)211
اَّلل َأن َّ ُه َل ا َ َف  الَّ ه َُو َوالْ َم َالئِ َك ُة َو ُأ ْولُو ْا الْ ِع ْ ِمل قَأئِ َم ًا { ] ...أآل
ويف تفسريه لية[ :شَ هِدَ د ُ
ِ
ِ
معران }18 :ديقرر؛ أأ دن أأولوا العمل مه املؤمنون د ِاذلین يشهدون أأن ده ل اإف  الد هو (س بحاين،
تفسري سورة أآل معران ،بال س نة ،ص ،)12وهذه الية مب دينة لية أأ ِخرىَ [ :و َل ي َ ْم ِ ُ
كل
{الزخرف}86 :
ون] د
ُون ِمن ُدوِن ِه الشَّ َفاعَ َة ا َّل َمن شَ هِدَ ِابلْ َح د ِق َو ُ ْمه ي َ ْعلَ ُم َ
َّ ِاذل َین يَدْ ع َ
ِ
ابحلق هو داذلي يشهد بأأن ده ل اف  الد هو ،وهو يعمل مبا يشهد ،یكون شهادته
فالشد اهد د
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احلق
احلق قبلُ ،وبعد ذكل يشهد هبذا د
عىل أأساس البي دنة والعمل ،فهو قد دتبني ف  د
(س بحاين2020 ،م ،مقدد مة يف العلوم والفنون ،ص.)211
َ
الس َماءِ
ِ
َ
َ
َ
يأأخذ س بحاين تعريف العامل والعلامء من قوف  س بحانهَ [ :أل ْم تَ َر أ َّن َّ َ
اَّلل أ َنزل م َن َّ
َما ًء فَأَخ َْر ْجنَا ِب ِه ثَ َم َرات همخْ َت ِل ًفا َألْ َواهنُ َا ۚ َو ِم َن الْجِ َبالِ ُجدَ ٌد ب ٌ
ِيض َو ُ ْْح ٌر همخْ َت ِل ٌف َألْ َواهنُ َا
ِيب ُسو ٌد (َ )27و ِم َن النَّ ِاس َوالَّ َو ِ داب َو ْ َالنْ َعا ِم ُمخْ َت ِل ٌف َألْ َوان ُ ُه َك َ َٰذ ِ َكل ۗ ان َّ َما َ ْخي ََش
َوغَ َراب ُ
ِ
اَّلل َع ِز ٌیز غَ ُف ٌور]{فاطر27 :و }28وقبل تفسري هاتني اليتني
اَّلل ِم ْن ِع َبا ِد ِه الْ ُعلَ َما ُء ۗ ا َّن َّ َ
َّ َ
د ِ
السورة يف صدد بيان موقف النداس من الد عوة
یرجع اإىل الايت اليت س بقت ،وقال إا دن د
تبني لدلد اعي أأ دن اعراضهم عن هذه الد عوة ليس لنقص أأو عيب يف هداية هللا،
الإلهيدة ،و د ُ
ْ
َّ
ِ
َ
َ
ْ
بل أل دن النداس متفاوتون يف مواقفهم ،وإاندام تنذر [اذل َین خيشَ ْو َن َرهبَّ ُم ِابل َغ ْي ِب َو َأقا ُموا
الص َال َة]{فاطر }18:وذلكل جاءت الايت التالية دتبني وجود الاختالف يف الكون
َّ
ْ
ْ
ْ
ِ
َ
ِ
ِ
َ
الَّو ِ داب
واحلياةَ [ :و َما ي َْس َت ِوي المع ٰى َوال َبص ُري] {فاطر }19 :اإىل قوف َ [ :وم َن النَّاس َو َ
َو ْ َالنْ َعا ِم ُمخْ َت ِل ٌف َألْ َوان ُ ُه َك َ َٰذ ِ َكل ۗ] حيث ديبني هللا س بحانه وجود الاختالف يف الكون
اَّلل ِمن ِع َبا ِد ِه الْ ُعلَ َما ُء ۗ] داذلین يقبلون ابلد عوة مه اذلین
و أأعقب ذكل بقوف [ :ان َّ َما َ ْخي ََش َّ َ
ِ
خيشون رهبد م ومه العلامء (س بحاين2020 ،م ،مقدد مة يف العلوم والفنون ،ص ،)214وغري
اب َّ ِ
اَّلل
ون ِك َت َ
العلامء ل خيشون رهبد م ،وقد دبني أأوصافهم يف الية التدالية[ :ا َّن َّ ِاذل َین ي َ ْتلُ َ
ِ
ون ِجت ََار ًة لَّن تَ ُب َور] {فاطر }29 :اذن
الص َال َة َو َأن َف ُقوا ِم َّما َر َز ْقنَ ُ ْ
َو َأقَا ُموا َّ
رسا َوعَ َال ِن َي ًة یَ ْر ُج َ
امه ِ ًّ
يق
الصالة وينفقون ممدا رزقهم هللا و
فالعلامء احلقيقيون مه اذلین خيشون رهبد م ،و ميون د
یرجون جتارة ل هتكل أأبد ًا(س بحاين2017 ،م  ،العمل العامل العلامء ،ص.)55-48
ذهب س بحاين اإىل أأن ده بض دم هذه الايت بعضها اإىل بعض ،يتضح أأ دن داذلي ينفعه
الانذار :هو املؤمن العامل اذلي يتبع داذلكر وخييش دالرْحن ابلغيب ،وهو الشد خص اذلي
تصورات دينيدة قرأنية ،ويلتم هبا .وهبذا د
يتبني خطأأ اذلین ذهبوا اإىل أأ دن ذكر العلامء
ميكل د
بعد ذكر اجلبال يد دل عىل أأ دن املراد ابلعلامء :العلامء التجريبيدون؛ علامء احليوان ،والندبات
وغري ذكل (س بحاين2020 ،م ،مقدد مة يف العلوم والفنون ،ص .)218وهو هبذا ينتقد
صاحب املنار ومن حذا حذوه من املعارصین ،اذ دفّس الش يخ رش يد رضا (العا ِلمني)
الس َم َاو ِات َو ْ َال ْر ِض َوا ْخ ِت َال ُف َألْ ِسن َ ِت ُ ُْك َو َألْ َوا ِن ُ ُْك ا َّن ِيف َذ ِ َكل َل َايت
يف أية [ َو ِم ْن أ َاي ِت ِه َخلْ ُق َّ
ِ
اَّلل ِم ْن ِع َبا ِد ِه
{الروم }22 :بعلامء الكون ،و (العلامء) يف أية[ :ان َّ َما َ ْخي ََش َّ َ
ِل دلْ َعا ِل ِم َني] د
ِ
الْ ُعلَ َما ُء] ابذلین يعلمون أأرسار الكون وأأس باب اختالف أأجناسه و أأنواعه و أألواهنا وأايت
هللا وحمكه فهيا (رضا1947 ،م ،ج ،11ص.)248
 .3.3الفرع الثالث :احل دد يف مصطلح العمل
احلدد يف تبيني س بحاين ملصطلح العمل وصياغته يف مفهوم واحد يتضمن معاين متعدددة؛
التصور أأو املعرفة ال ديت تؤخذ من القرأن الكرمي حول ا إلنسان وهللا
أأ دو ًل :العمل هو د
والكون ،أأو الهداية داليت جاء هبا القرأن .اثني ًا :ل يتوقف العمل عند ح دد املعرفة فقط ،بل
صور يف نفس حامهل وحيدث تغيرياً داخلي ًا ،ويوقظه من الباطن.
يؤثدر هذا العمل أأو التد د
التحول الد اخيل النفِس ،يدفعه لتعيني اجتاه واختاذ عزم ،ليعمل مبقتضاه
اثلث ًا :هذا د
يتحرك وفق متطلباته.
و د
هذا املفهوم للعمل والعامل ،هو ما أأطلقه أأهل دالتكية عىل املعرفة والعارف ،وقد أأطال
ورصح بأأ دن لكمة (العمل) أأوسع من املعرفة إاطالق ًا،
ابن القمي القول يف معىن العمل واملعرفة د
ويقول :هذه الطائفة  -أأهل التكية -تر دجح املعرفة عىل العمل جدد اً .دمث دبني الفرق بني العمل
واملعرفة عندمه دون تعليق منه ،فذكر :أأ دن املعرفة عندمه يه العمل اذلي يقوم العامل مبوجبه
ومقتضاه (ابن القمي ،1996 ،ج ،3ص.)312
وقد انتقد س بحاين املسار التأأرخيي لتسم دية هذا العمل ابملعىن القرأين ابملعرفة و حامهل
ابلعارف ،وذكل بعد أأن ظهرت  -حسب قوف  -العلوم أأو الفنون اخملتلفة ،اكلتفسري والفقه
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والندحو وغريها ،فس دمي أأْصاب هذه الفنون ابلعلامء ،وبدلً من العمل عىل اس تخدام
املعىن القرأين للعمل يف ماكنه احلقيقي ،قاموا ابس تخدام لكمة املعرفة ماكنه ،وتسمية أأهل
العمل ابملعىن القرأين ابلعارف( .س بحاين ،2016 ،أأسامء هللا احلس ىن ،ص)34-33
حيرف املعىن القرأين للعمل ،وعلدل
ذلكل اس تحسن تسميدة تكل العلوم ابلفنون ،يك ل د
ذكل بأأ دن من بني أأْصاب تكل الفنون كثريون ليسوا عىل يشء من العمل ابملعىن القرأين،
السوء- ،حيث يقول الغزايل" :ونعين بعلامء
كهؤلء اذلین يسمهيد م الامام الغزايل علامء د
التوصل اإىل اجلاه واملزنةل عند
السوء اذلین قصدمه من العمل التن دعم ابلد نيا و د
الد نيا علامء د
أأهلها" (الغزايل ،اإحياء علوم الد ین2011 ،م ،ج ،1ص - )217وهناك كثري من متقين
السلطات الظاملة ،والتدتار وا دلصليبيني.
هذه الفنون قد أأفسدوا طوال التأأرخي ،عاونوا د
ت
(س بحاين2020 ،م ،مقددمة يف العلوم والفنون ،ص )224وقد أأشار ابن مييدة يف ذكل،
اإىل (نصري د
الطويس) داذلي أأي دد التتار و أأعاهنم عىل قتال املسلمني( .ابن تميية1995 ،م،
ج ،28ص.)636
ما ذهب اإليه س بحاين حول مفهوم العمل ل ينكر معقه و جدد ته ،وعىل وجه اخلصوص
مهنجه يف اس تخراج املعىن واملفهوم من املصطلحات القرأنيدة ،حيث مل ِ
یكتف جبمع الايت
املامثةل لتفسري بعضها ببعض ،بل أأ دمه ما يف معهل هو إاقالعه عن املعاين املتعارفة،
السورة ،وكذكل مع ما یرتبط هبا من اللكامت
واس تخراج املعىن لللكمة من خالل الية و د
ا ألخرى ،اكحلذر واخلش ية والقنوت و دالرجاء وتأأثريها يف مفهوم العمل و العلامء ،ومتيزيه بني
املعىن القرأين اجلديد ،ومعناها ا ألصيل القدمي .حيث جعل العمل قرین ا إلميان ،والعامل
قرین املؤمن ،ممدا يفهم منه أأ دن العمل مبعناه القرأين ليس ا إلدراك داذلهين ،بل اإضافة عليه
هو إارادة من القلب ،ألن ده مصاحب لبعض أأعامل القلب ا ألخرى ويفهم من خاللها،
اكخلش ية واحلذر والقنوت و دالرجاء.
ين
وهذا مدخل كبري ملوضوع ا إلميان ،هل متي اإىل دائرة املعرفة أأم اإىل دائرة ا إلرادة؟
متطرف اإىل الاختيار الث داين،
ذهب الفيلسوف الوجودي املؤمن (كريكيجارد) يف ر أأي د
ويعمل عىل اخراج الاميان من دائرة املعرفة( .بورمحمدي2012 ،م ،ص.)200 -161
السلف من كون العمل مرتبط ًا
وهذا يقرتب اإىل حدد ما مع ذهب اإليه س بحاين وبعض د
خبش ية هللا ،و أأ دن الإميان متعل دق ابلعمل ،ومبا أأن ده ملفوف اب إلحساس الباطين ،فأأن ده يف
حركة دامئة ابلزايدة والنقصان ،كام نقل غري واحد " :أأن الإميان قو ٌل ومعل ،یَزيد وينقص".
(ابن عبدالرب2000 ،م ،الاس تذاكر ،ج ،8ص )283ومبا أأ دن املوضوع ل يتعلدق مبفهوم
املفصل فيه.
العمل و التفسري مبارشة ،فال داعي للالكم د
املفّسین يف مفهوم العمل:
 .4.3الفرع الرابع :ر أأي د
املفّسون اإىل تفسري موضوعي ملفردة العمل يف القرأن ،بل دفّسوها عند
مل يذهب د
ورودها يف الايت القرأنية ،لكنده ميكن التدطلع اإىل نظرمه من خالل تفسري بعض الايت
الديت وردت فهيا لكمة العمل و العلامء ،وميكن ا إلشارة اإىل مناظريمه يف الندقاط التية:
الس ياق
أأ دولً :نظر بعض د
املفّسین اإىل الية وسابقهتا فأأخذوا مهنا -بنا ًء عىل املناس بة و د
السلف– معىن العمل والعامل ،فاحتفظوا ابملعىن اللدغوي للعمل لكهند م أأشاروا
و أأقوال بعض د
اإىل املعلوم و امل ُ َدرك ل اإىل نفس العمل والعامل .فقالوا يف لكمة ( العلامء) الواردة يف قوف 
تعاىل [ :إاندام خيَش هللا من عباده العلامء]{فاطر }28 :مفاده أأهند م :العلامء بقدرة هللا عىل
ما يشاء أأو داذلین يعلمون أأ دن هللا عىل د
لك يشء قدیر ،فيخافون قدرته ،و أأ دن من عمل
ُ
بأأنه قدیر أأيقن بعقابه عىل معصيته خفافه خش ية منه أأن يعاقبه ،واملعا ِقب و املثيب حقه
أأن ُخيَش( .الطربي2001 ،م ،ج ،19ص 364و القرطيب2006 ،م ،ج ،17ص375
و ).377
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وقالوا يف عبارة :د
(اذلین يعلمون) يف قوف  تعاىلْ :
[هل ي َس توي داذل َین يعل ُمون و داذل َین
{الزمر }9 :ما معناه :داذلین يعلمون ثواب د
الطاعات وعقاب املعصيات ،فهام
ل
يعلمون] د
َ
أ
ليس تواين وهكذا ،أو اذلین يعلمون و ينتفعون بعلمهم ويعملون به( .الطربي،
1422هـ2001/م ،ج ،20ص /177القرطيب1427 ،هـ 2006/م ،ج ،18ص).)256
وقوته ،یرد عليه عدم لزوم اخلش ية والعمل للعمل،
د
ابلرمغ من أأصالته د
لكن هذا دالر أأي د
أ
د
اإذ ل يلزم من وجود العمل ابليشء وادراكه القيام مبقتضاه ،وقد أكدت ذكل أايت عديدة،
ون َأبْنَا َء ُ ْمه ۖ َوا َّن فَ ِريقًا
مهنا قوف  س بحانه وتعاىل[ :أ َّ ِذل َین َءاتَيْهنَ ُ َٰٰ ُم أ ْل ِكتَ َٰٰ َب ي َ ْع ِرفُونَهُۥ َ َمَك ي َ ْع ِرفُ َ
ون]{البقرة .}146:و قوف  س بحانهَ [ :واتْ ُل عَلَهيْ ِ ْم نِ َ َبأَ َّ ِاذلي
ون ألْ َح َّق َو ُ ْمه ي َ ْعلَ ُم َ
ِ دمهنْ ُ ْم لَ َي ْك ُت ُم َ
انسلَخَ ِمهنْ َا فَأَتْ َب َع ُه َّ
الش ْي َط ُان فَ َاك َن ِم َن الْغَا ِو َین] {ا ألعراف.}175 :
أتَيْنَا ُه أ َاي ِتنَا فَ َ
السابقة داذلكر ،مبا يفيد من كون العمل مؤ دد ًاي
اثني ًا :دفّس بعض أخر من د
املفّسین الايت د
للخش ية والعمل ،فقاموا بتفسري العمل متضمن ًا فيه اخلش ية والعمل مبقتضاه ،فاخلش ية يه
الفارق بني العلامء و اجلهال ،اذن فاملؤمنون مه العلامء ،واملرشكون مه اجلاهلون( .ابن
عاشور1984 ،م  ،ج ،22ص.)305
وقالوا يف املراد ابذلین يعلمون :مه العاملون من علامء الاينة ،أكن ده جعل من ل يعمل
ورصحوا بأأ دن هذا ازدراء عظمي ابذلین يقتنون العلوم ،مث ل يقنتون ويفتنون،
غري عامل .د
مث يفتنون ابلنيا ،فهم عند هللا هجةل ،حيث جعل القانتني مه العلامء(.الزخمرشي،
1427هـ2006/م ،ج ،4ص)87
اثلث ًا :دفّس فريق أخر العلامء واذلین يعلمون ،مبعناه العام ،وهو ما ذهب اإليه بعض
املعارصین ،كام س بقت الاشارة اإلهيم ،فقالوا :ا دإن املقصود من العلامء الوارد يف الية مه
اذلین يعلمون أأرسار الكون( .رش يد رضا1947 ،م ،ج ،11ص .)248أل دن اللكمة يف
امجلةل مطلقة ويه يف معرض التنبيه اإىل مظاهر خلق هللا ،فميكن أأن تشمل د
لك من
يتدصف بعمل يساعده عىل اإدراك ذكل ودلةل عىل وجود هللا وقدرته .ويدخل يف ذكل
السواء .بل وميكن أأن يدخل فيه طبقة
طبقة العلامء يف العلوم الينية والنيوية عىل د
العقالء والنهباء واملس تنريین والواعني(.دروزة١٤٢١،هـ ،ج ،3ص .)122وهذا دالر أأي
يعرب عن املعىن القرأين للعمل ،بل د
دمت نقده من قبل س بحاين كونه ل د
يعرب عن معىن خاريج
ْحل عىل أأحد أألفاظ القرأن الكرمي.

 .4املطلب الثالث:
تقومي ونقد
وخاصة
ابلرمغ من معق اجلهود اليت بذلها س بحاين يف تقریر معاين املصطلحات القرأنية ،د
د
معىن العمل ،لكنده قد یرد عليه بعض ا ألمور ،مهنا :عدم اكامتل معهل يف حتليل مصطلح
العمل وعدم ربطه بني العمل و اللكامت القريبة منه من حيث املعىن واملنمتية للحقل املعجمي
للكمة (العمل) ،مثل:
املعرفة :مل تأأت لكمة املعرفة بصيغة الامس و املصدر يف القرأن ،و جاءت بصيغة الفعل
ون َأبْ َنا َء ُ ْمه ۖ
امه ْال ِكتَ َ
يف أأهل الكتاب كثري ًا ،مثل قوف  تعاىلِ َّ [ :اذل َین أتَيْنَ ُ ُ
اب ي َ ْع ِرفُون َ ُه َ َمَك ي َ ْع ِرفُ َ
ون] {البقرة }146:وقوف  س بحانهَ [ :وا َذا َ َِس ُعوا
ون الْ َح َّق َو ُ ْمه ي َ ْعلَ ُم َ
َوا َّن فَ ِريقًا ِ دمهنْ ُ ْم لَ َي ْك ُت ُم َ
ِ
ون َرب َّ َنا أ َمنَّا
َم ِا ُأن ِز َل ا َىل َّالر ُسولِ تَ َر ٰى َأ ْع ُيهنَ ُ ْم تَ ِف ُيض ِم َن الَّ ْمع ِ ِم َّما ع ََرفُوا ِم َن الْ َح د ِق ۖ ي َ ُقولُ َ
ِ
فَا ْك ُتبْنَا َم َع الشَّ ا ِه ِد َین] {املائدة.}83:
اذلكر :كام يف قوف  تعاىل[ :فاسأألوا أأهل داذلكر ان كنمت ل تعلمون]{الانبياء}7:
العقل :مل تأأت لكمة العقل إالد بصيغة الفعل يف القرأن ،وقد ورد كثري ًا بصيغة الفعل
ون ْال ِك َتا َب
ون النَّ َاس ِابلْ ِ دِرب َوتَن ْ َس ْو َن َأنْ ُف َس ُ ُْك َو َأن ُ ْْمت تَ ْتلُ َ
املضارع ،كقوف  تعاىلَ [ :أتَأْ ُم ُر َ

ون]{البقرة }44:وقوف  تعاىلَ [ :و َ ُف  ا ْخ ِت َال ُف الل َّ ْيلِ َوالهنَّ َا ِر َأفَ َال تَ ْع ِقلُون]
َأفَ َالتَ ْع ِقلُ َ
{املؤمنون}80:
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
اب
ون الكتَ َ
د
ون ل ي َ ْعل ُم َ
الظن :وقد جاءت بصيغ خمتلفة يف القرأن كقوف  تعاىلَ [ :ومهنْ ُ ْم أ دميه َ
َّ
ون ا َّل َّالظ َّن َوا ْن ْمهُ
ُ
ُ
َّ
ا َّل َأ َم ِ َّ
ون] {البقرة .}78:وقوف  تعاىل [ :ان يَت ِب ُع َ
اين َوا ْن ْمه ال يَظنه َ
ِ
ِ
ِ َّ َ ْ ِ أ ِ
ِ
ون]{النعام.}116:
ال خي ُر ُص َ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ون ق ِري ًبا
الساعَة تَك ُ
الد راية :وقد جاءت بصيغة الفعل كام يف قوف  تعاىلَ [ :و َما يُدْ ِريك ل َع َّل َّ
({]63ا ألحزاب }63:وقوف  تعاىلَ [ :ما ُك َ
اب َو َل ْالمي َ ُان َولَ َٰـ ِكن َج َعلْنَا ُه
نت تَدْ ِري َما ْال ِكتَ ُ
ِ
ن ًُورا هنَّ ْ ِدي ِب ِه َمن نَّشَ ا ُء ِم ْن ِع َبا ِدانَ ] {الشد ورى }52:وعبارة (وما أأدراك) الكثرية الورود
يف القرأن الكرمي .وتبيني احلدود القيقة بيهنا ،ومتيزي العمل مهنا.
كام یرد عليه من جانب أخر ،عدم الاشارة اإىل تطبيقات مفهوم العمل يف ا دلس نة النبوية
ابلرمغ من وجود أاثر و أأحاديث كثرية جدد ًا يف هذا اجملال .مهنا:
و د
الصدر ا ألول ل إالسالم ،د
ُ
ِ
ُ
ْ
د
َ
ْ
قوف  (صىل هللا عليه وسمل)" :ا َّن َأتْ َقاُك َو َأعل َمُك ِاب ََّّلل َأانَ "ْ( .صيح البخاري ،ابب
ِ
هللا عَلَ ْي ِه َو َس َّ َملَ :أانَ َأعلَ ُم ُُك ِاب َّ َِّلل ،برمق .)20
قَ ْولِ النَّ ِ ِ ديب َص َّىل ُ
وقوف ( :صىل هللا عليه د
وسمل)َ ..." :و ِ
ون َما َأ ْع َ ُمل لَ َب َك ْي ُ ْمت َك ِث ًرياَ ،ولَضَ ِح ْك ُ ْمت
هللا لَ ْو تَ ْعلَ ُم َ
قَ ِلي ًال"ْ( .صيح البخاري ابب الصددقة يف الكسوف برمق .1044 :م مسمل ابب صالة
الكسوف برمق.)901 :
د
وقوف ( :صىل هللا عليه وسمل)" :مثل ما بعثين هللا به من الهدى والعمل ،مكثل الغيث
الكثري أأصاب أأرضا ،فاكن مهنا نقية ،قبلت املاء ،فأأنبتت ال أ
ك والعشب الكثري ،واكنت
مهنا أأجادب ،أأمسكت املاء ،فنفع هللا هبا الناس ،فرشبوا وسقوا وزرعوا ،و أأصابت مهنا
طائفة أأخرى ،اإمنا يه قيعان ل متسك ماء ول تنبت لكأ ،فذكل مثل من فقه يف دین
هللا ،ونفعه ما بعثين هللا به فعمل وعمل ،ومثل من مل یرفع بذكل ر أأس ًا ،ومل يقبل هدى هللا
اذلي أأرسلت به"ْ( .صيح البخاري ،ابب :فضل من عمل وعمل ،رمقْ / 79 :صيح مسمل،
ابب :بيان مثل ما بعث به النيب صىل هللا عليه وسمل من الهدى والعمل ،رمق.)2282 :
ومن ْصيح الاثر كتاب معر بن عبد العزیز اإىل أأيب بكر بن حزم أأن(( :انظر ما اكن
من حديث رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فاكتبه ،فاإين خفت دروس العمل وذهاب
العلامء ،ول تقبل اإل حديث النيب صىل هللا عليه وسمل ،ولتفشُ وا العمل ،ول َتجلسوا حّت
رس ًا))ْ( .صيح البخاري ،ابب :كيف
يُ َع دمل من ل ي َع ُمل ،فاإن العمل ل ُيكل حّت یكون د
يقبض العمل).
د
ویرد عليه دللي ًا من هجة اثلثة :عدم ا إلشارة اإىل نقيض العمل ابملعىن القرأين اذلي
ذهب اإليه ،بوضوح .لكن يفهم من حتليالته وتقریراته أأ دن نقيضه هو اجلهل أأيض ًا ،فان
اكن ذكل كذكل ،فقد يبدو أأ دن هناك نقص ًا يف معهل يف اجلانب الد ليل منه عىل ا ألقل،
اخلاص نقيضه اجلهل أأيض ًا؟
فاذا اكن العمل مبعناه العام نقيضه اجلهل ،فكيف یكون مبعناه د
خاص للجهل أأيض ًا .مثلُ أأن دنقر بأأ دن اجلهل هنا مبعىن متدبع الهوى،
إالد اذا دمت ا إلقرار مبعىن د
ل مبعىن الغفةل أأو عدم املعرفة ،وميكن العثور عىل اشارات يف القرأن تؤيدد ذكل ،كقوف 
اَّلل عَ َىل ِع ْمل {]َ...اجلاثية }23 :اإذ دفّسها ابن
تعاىلَ [ :أفَ َر َأيْ َت َم ِن َّ َاخت َذ الَهَ ُه ه ََوا ُه َو َأضَ َّ ُهل َّ ُ
عباس وقتادة مبن اختذ ِدينه هبواه ،فال ُيوى شيئا اإل ركبه ،ل خياف هللا .د
(الطربي،
2001م ،ج ،21ص .) 92وهو اذ يتدبع هواه ليس ضا ًل مبعىن كونه غاف ًال ل عمل ف  ،بل
يفّسون عبارة (عىل عمل) وصف ًا للشد خص املتخذ اإلهه
املفّسین داذلین د
عىل قول بعض د
حفر ُف (عىل) هنا معناه املصاحبة مبعىن
هواه ،أأي أأنه ضا دل مع ما ف  من صفة العملْ ،
(مع)( .ابن عاشور ،1984 ،ج ،25ص.)358
وميكن الاهتداء اإىل نقيض العمل ابملعىن القرأين يف قوف  تعاىلَ [ :و ِمهنْ ُ ْم َم ْن ي َ ْس َت ِم ُع
الَ ْي َك َح َّّت ا َذا خ ََر ُجوا ِم ْن ِع ْن ِدكَ قَالُوا ِل َّ َِّل َین ُأوتُوا الْ ِع ْ َمل َما َذا قَا َل أ ِنفًا ُأولَ ِئ َك َّ ِاذل َین َط َب َع
ِ
ِ
اَّلل عَ َىل قُلُوهبِ ِ ْم َوات َّ َب ُعوا َأه َْوا َء ُ ْمه]{محمد .}16 :دفاذلین أأوتوا العمل ُذكر يف مقابل داذلین
َّ ُ
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لكن هوامه مانع من متكدن العمل من نفوسهم،
يتدبعون أأهواءمه ،ومه داذلین يس متعون د
للحق ،د
املفّسون :أأ دن هؤلء مه املنافقون ،واذلین ُأوتُوا العمل :الصحابة ريض هللا
وذلكل يقول د
عهنم( .الطربي2001 ،م ،ج ،21ص.)204
مثال تغيري النقيض أأو الضد د ما ذكره الباحث الياابين (توش هييكو ایزوتسو) ،عندما
للتحول الد ليل لللكامت يف القرأن ،يف فصل بعنوان( :اجلاهليدة وا إلسالم)
أأورد أأمثةل د
حيث ذكر(ایزوتسو )2007 ،أأ دن لفظ (اجلهل) يف أأحد معانيه -وهو عدم الس يطرة عىل
النفس والاهتياج الّسيع ألدىن إااثرة -هو نقيض (ا ِحلمل) يف العرص اجلاهيل ،وذلكل يأأيت
لفظ احلمل مبعىن القدرة عىل كبح املشاعر والغلبة عىل الانفعالت والالتام ابلهدوء،
خاص ًا اب إلنسان جتاه إانسان أخر ،ومبا أأ دن املعادةل تغريت بزنول
وذكل اذا اكن املوقف د
حتول املوقف من انسان جتاه انسان اإىل
القرأن ،اذ یرى ا إلنسان نفسه أأمام هللا ،حيث د
انسان جتاه هللا س بحانه ،فقد د
الّسيع
تغري معىن اجلهل ،من إابداء ر دد الفعل العنيف و د
جتاه انسان ،اإىل ابداء ذكل جتاه ربده ابلنس بة للاكفر .ولكن ابلنس بة للمؤمن يف تعامهل مع
السابق ،بل جيب أأن يتجاوز احلمل ابجتاه التسلمي
هللا ،ل جيدر به اس تعامل احلمل ابملعىن د
ً
حتول نقيض اجلهل يف القرأن دلليا اإىل الإسالم ،فصار ا إلسالم
هلل ،وذلكل فقد د
لكن هذا الندوع من
واجلاهليدة .و أأصبح اجلهل يف مقابل الإسالم وليس يف مقابل احلمل .د
خيص مفردة العمل.
العمل غري مشار اإليه يف معل س بحاين فامي د
ویرد عليه أأخرياً من هجة رابعة تفسري (العمل) عىل ضوء داذلات املتدصف به ،مبعىن :أأ دن
س بحاين دفّس لكمة العمل يف ضوء لكمة (العامل) ،إاذ ل ترى يف حتليالته تفسري ًا دقيق ًا
يفّس العمل بأاثره ،فاذا
للفظ (العمل) مس تق ًال عن (العامل) ،أكن ده جعلهام شيئ ًا واحد ًا ،فكأن ده د
التصور عن داختاذ موقف موافق ملا نزل يف الهداية الإلهية ،فهو عمل
أأسفر ا إلدراك أأو د
د
حيس القاريء بنوع من الالتباس ،بني ماهية
وحمهل عامل ،وإان مل یكن كذكل فال .وذلكل د
حيس أأيض ًا بأأ دن س بحاين انطلق يف حتليالته من يشء مفروض
العمل و ماهية العا ِلم ،كام د
ليه مس بق ًا ،وهو :أأن ده ل یرى فص ًال بني العمل و العمل ،ول یرى معرفة نظري دة حبتة ل
يشعل حركة أأو تغيري ًا يف قلب حاملها .وهذا املوضوع يُعاجل مضن ما يعرف مبسأأةل ال دربط
بني املعرفة ( أأو العمل) وا إلرادة ،والبحث عن جواب ألس ئةل عديدة يف هذااجملال أأمهها:
هل يعمل ا إلنسان مبا يعتقد دامئ ًا ،أأم ربدام يعتقد شيئ ًا ول يعمل به؟ وكيف يعتقد شيئ ًا
وليعمل وفقه؟ فاذا أأقرران بضعف ا إلرادة ،جيوز لنا الاقرار بوجود العمل من دون تأأثري
وتغيري ف  يف ا إلرادة ،وابلتدايل يف العمل ،أأ دما اإذا مل دنقر بضعف ا إلرادة فميكن القول بعدم
وجود عمل دون تأأثري أأو معل.

اخلامتة والنتاجئ
يف ختام البحث ت دمت الاشارة اإىل أأ دمه الاس تنتاجات يف النقاط التية:
 -1مهنج س بحاين يف اس تخراج معاين املصطلحات القرأنية ،هو التفسري املوضوعي
للمفردات ،ویركدز عىل اللدغة وس ياق القرأن نفسه ،حيث ينطلق يف مهنجه من
قناعة مس بقة ليه وهو أأ دن معاين املفردات القرأن دية دمت تبييهنا يف القرأن نفسه ،بنا ًء
يفّس بعضه بعض ًا).
عىل قاعدة (القرأن د
د
الصحيح اذلي يتخذه املرء جتاه ربده،
 -2العمل كام يفهم من القرأن يتلخدص يف املوقف د
فالعمل هو ا إلدراك أأو اليقظة الباطن دية داذلي حيدث للشخص تغيرياً داخلي ًا يف
كيانه ،و د
يول ليه الشد عور ابملسؤولية جتاه ربده ،ويؤثدر يف سلوكه ومسار حياته.
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 -3من حيث املهنج ركز س بحاين عىل التفسري املوضوعي ملعاين املفردات القرأنية،
املتنوعة ملفردة (العمل) يف القرأن :العمل مبعناه اللغوي
لكنده دمزي بني الاس تخدامات د
العام ،العمل مبعناه القرأين اخلاص يف س ياق أأمر الهداية والضد الل.
 -4مل يتحدد ث س بحاين عن نقيض العمل ابملعىن القرأين داذلي ذهب اإليه بوضوح،
لكن يفهم من حتليالته وتقریراته أأ دن نقيضه هو اجلهل ،ويبدو هذا نوع ًا من الندقص
يف معهل يف اجلانب الد ليل عىل ا ألقل ،فاذا اكن العمل مبعناه العام نقيضه اجلهل،
خاص
اخلاص نقيضه اجلهل أأيض ًا؟ إالد اذا دمت ا إلقرار مبعىن د
فكيف یكون مبعناه د
للجهل أأيض ًا.
 -5يؤخذ عىل س بحاين بعض ا ألمور :اقتصاره عىل أايت معدودة دون أأخرى يف
رشوحه وتفسرياته ،وعدم ا إلشارة اإىل اللكامت القريبة من لكمة العمل من حيث
املعىن ،اكملعرفة وا دذلكر والد راية وغريها ،وعدم ا إلشارة أأيض ًا اإىل معىن العمل يف
الس نة النبوية والاثر الصحيحة عن الصدر ا أل دول لالسالم.
د

املصادر واملراجع
أأ دولً :القرأن الكرمي
اثني ًا :الس ندة النبويدة:

البخاريْ ،صيح البخاري
مسملْ ،صيح مسمل

اثلث ًا :الكتب:
ابن القمي ،محمد بن أأيب بكر بن أأيوب مشس الین اجلوزيدة 1416( .هـ 1996 -م) ،مدارج
السالكني بني منازل اإايك نعبد وإاايك نس تعني ،حتقيق :محمد املعتصم ابهلل
د
البغدادي ،بريوت ،لبنان :دار الكتاب العريب ،ط.3
ابن تميية ،أأْحد بن عبد احللمي احلراين1416( .هـ1995/م) مجموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرْحن
بن محمد بن قامس ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية :مجمع املكل فهد
لطباعة املصحف الرشيف.
ابن عاشور ،محمد الطاهر1984( .م .).التحریر والتنویر .تونس ،تونس :الار التونس ية للنرش.
عبدالرب ،أأبو معر يوسف بن عبد هللا بن محمد 1421( .هـ – 2000م) ،الاس تذاكر،
ابن
د
حتقيق :سامل محمد عطا ،محمد عيل معوض ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط.1
السالم
ابن فارس ،أأْحد بن فارس بن زكرايء1979( .م) .معجم مقاييس اللغة .حتقيق :عبد د
محمد هارون .دار الفكر.
الاصفهاين ،دالراغب1430( .هـ 2009م) مفردات أألفاظ القرأن ،حتقيق :صفوان عدانن داودي،
دمشق -بريوت ،دارالقمل -دار الشد امية ،ط.4
ایزوتسو ،توش هييكو ،)2007( ،هللا والانسان يف القرأن ،ترمجة :د .هالل محمد اجلهاد،
بريوت ،لبنان :د
املنظمة العربية للرتمجة ،ط.1
دروزة ،محمد دعزة1421( .هـ) .التفسري احلديث .بريوت ،لبنان :دار الغرب الإساليم ،ط .٢
رضا ،محمد رش يد1366( .هـ1947 /م) تفسري القرأن احلكمي (تفسري املنار) ،القاهرة ،دار
املنار ،ط.2
دالزخمرشي ،محمود بن معر1427( .هـ 2006 -م) ،الكشاف عن حقائق غوامض التزنيل وعيون
ا ألقاويل يف وجوه التأأويل ،ضبط وتوثيق :أأبو عبدهللا الد اين ،بريوت ،دار
الكتاب العريب ،ط.1
س بحاين ،انرص1442( .هـ2020/م) ،مقدمة يف العلوم والفنون ،ت :د .محمود دالزمناكويي،
مؤسسة برمه لنرش نتاجات س بحاين ،ط.1
د
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س بحاين ،انرص2011( .م) الد عوة و مراحلها ،اعداد :أرام محمد و رسوت عبدهللا ،ط.1
س بحاين ،انرص2016( .م) ،أأسامء هللا احلس ىن ،أأعدد ه ابلفارس دية :هجانكري ولبيىك ،الرتمجة
اإىل الكوردية :جوتيار قارمان ،السلامين دية ،ط.1
س بحاين ،انرص ،)2017( .عمل عامل علامء حتليل قرأين ،ترمجة و تلخيص (ابلكورديدة) :حسني
السلامينية ،دار ريَامن للطبع و النرش ،ط.2
س يد أأدمه ،د
د
الطربي ،أأبوجعفر محمد بن جریر1422( .هـ2001/م) ،جامع البيان عن تأأويل أي القرأن ،ت:
د .عبدهللا عبداحملسن ا دلرتيك ،القاهرة :دار جهر للطباعة والنرش والتوزيع
والإعالن  ،ط.1
الغزايل ،أأبو حامد محمد بن محمد1432( .هـ2011م) ،اإحياء علوم الین ،جدة ،اململكة العرب دية
السعوديدة :دار املهناج ،ط.1
د
الفراهيدي ،أأبو عبد الرْحن اخلليل بن أأْحد( .بال) كتاب العني .حتقيق :د همدي اخملزويم ،د
اإبراهمي السامرايئ ،دار ومكتبة الهالل.
القرطيب ،أأبو عبدهللا محمد بن أأْحد1427( .هـ2006 -م) ،اجلامع ألحاكم القرأن ،حتقيق :عبدهللا
مؤسسة ا دلرساةل ،ط.1
بن عبداحملسن الرتيك ،بريوت ،لبنان :د
مسمل ،د .مصطفى1421( .هـ2000/م) ،مباحث يف ال دتفسري املوضوعي ،دمشق ،دار القمل،
ط.3

رابع ًا :اجملالت:

بورمحمدي ،نعمية -2012(.صيف وخريف) الإميان عند كريكيغارد ،جمةل قضااي اإسالمية معارصة،
الس نة  ،16العدد  51ـ  ،52ص.200 -161
س بحاين ،انرص -1985( .أأيلول) الشهادة الشاهد الشهيد ،جمةل نداء الغريب ،ابوه ،كردس تان
اإیران ،العدد.5
مفهوم العمل يف القرأن الكرمي لى انرص س بحاين

خامس ًا :التسجيالت:

س بحاين ،انرص( .بال) دروس الصالة (مناز ابلفارس دية) ،الرشيط ،1الوقت.19:50-17:25 :
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