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« ±±ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d�d���« fOz— ØÕU���ô« WLK�

« ±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—U�(« œ«u� Íb� Æœ ØWO�¬dI�« W�ö��« ZN� b�«u� � W���H��«  ôôb�«

« ≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw�Ë_« ÊUC�— wK� Æœ ØW���H��« XO��« q�« W�—b� �UF�

« ∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÍËö�H�« r�U� bL� Æœ Ø®Âö��« tOK�© 5�(« ÂU�ô« dJ� � w�¬dI�« d�_«

« ±∞±ÆÆw�d�ô« wK� ÆœÆÂÆ√ Ø®Âö��« ULNOK�©s�œ«u'« 5�U�ô«  U�«Ë— � w�¬dI�« hM�«

« ±≥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆw�«dG�« bL� r�U� ÆœÆÂ√ Øw�¬dI�« hBIK� 5�(« s� wK� ÂU�ô« nO�u�

« ±∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊUA� 5�� b�« ØbM�*«Ë n�B*« 5� œdH*« qBH�«

« ±∑∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆd�� vHDB� —bO� ÆœÆÂÆ√ Ø�OG�« bF��« s� nAJ�« � XO��« q�« WOF�d�

« ±πµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÍœU�F�« Í“u� ‚œU� ÆœÆÂ√ Ø5�(« s� wK� ÂU�ö� ÍdJH�« ÃU�M�« s�

« ≤±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ◊UD��« b�“ bO��« ØÊ¬dI�U� Ê¬dI�« ��H� ZNM�

« ≤≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆr�U� —U�� bL� ÆÂÆÂ Øw�¬d� ‚«bB�Ë ÂuNH� …u�M�« XO� q�√

« ≤µπ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw�«u(« wK� Æœ ØQAM*«Ë vMF*«Ë  U��ù« WO�b� Ê¬dI�« s�U�

« ≤π± ÆÆÆÆw�ö��« —œUI�« b�� ÆœÆ√ Øq�ËU��«Ë ��H��« 5� r�dJ�« Ê¬dI�« � ÍuGK�« “U��ô«

« ≥∞π ÆÆÆÆ—ËbM� —uBM�Æœ ØÊ¬dI�« …œUNA� r�U�« v�u� �M�« …u�œË qOz«d�« �� a�—U� s�

« ≥¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw�d(« ��ô« b�� qz«Ë Æœ Ør�dJ�« Ê¬dI�« � t�u*« ÂöJ�«

« ≥π±ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÕU�B*« …c�U�

ملف العدد

أبحاث العدد



ضوابط النش

± Æ oKF�� ��« ÀU�ô« dA� � UNN�u�Ë WK:« ’UB��« l� �UL��M� Y���« ÊuJ� Ê√
Æ�U�dB� r�dJ�« Ê¬dI�U�

≤ Æ W�U�— Ë√ »U�� s� �ö��� Ë√ ¨t�—U�Ë ‚«dF�« q�«œ WK� � �«—uAM� Y���« ÊuJ�ô Ê√
ÆwD� bNF�� p�c� Y�U��« Âe�K� Ê√ vK� WO�u�JMF�« WJ�A�« vK� �öL� Ë√ WOF�U�

≥ Æ UOz«d�≈ Ë√ UOzUB�≈ Ë√ �U�œd� Ë√ �̈U�� t�u{u� l��√ U2 Ë√ �UOD/ Y���« ÊuJ�ô Ê√
ÆÍdJH�« Y�U��« bN� tO� q�L�� ô U2

¥ Æ �UH��« l� WK�LK� w�Ë�J�ô« b���« W�U�u� Ë« ‘ö� Ë√ CD vK� �öL� Y���« q�d�
 ÀU�ô«  dA�  s�  W�bI�  m�U��  W�√  WK:«  �u���ôË  ÆÁbM�  q�_«  W��M�  Y�U��«

ÆWO���«Ë rOJ��K� W�uKD*«
µ Æ WI�«u�  ‰U� � dAM�«  ‰u�I�  ÁdFA�  r�  ¨Y���«  ‰u�u�  Y�U��«  —UF�U�  WK:« ÂuI�

 WK� � dAMK� t1bI� “u�ô WK�LK� UJK� Y���« ÊuJ� U�bM�Ë p�– vK� d�d���« W�O�
ÆÈd�√

∂ Æ Y�U��« W�UJ* Ë√ t�OL�_ W�ö� ôË ·d� �� ‚UO�� lC� WK:« � ÀU�ô« VO�d�
Æp�c�

∑ Æ ÊUJ�≠ WOLKF�« t��—œ≠ t�«© Y�U��« s� W�uKD*«  U�uKF*« qL� ô Y� q� qLN�
Æ®w�Ë�J�ô« Áb�d� Ê«uM� Ë√ tH�U� r�—Ë q�UJ�« t�«uM�≠ tKL�

∏ ÆÆWKOK� —uD� � �UI��«Ë wLKF�« t�UAM� —UN�ù« Y�U�K� s�����
π Æ ÂuK� dA� � WK:« W�UO�Ë v�UL��ô U� q�bF� Ë√ ·c� o� d�d���« W�O� kH�%

 f�U� Ë√ w�u{u*«Ë√ wLKF�« Y���« ZNM� s� UNM� Ãd�U� Ë√ �U�dB� r�dJ�« Ê¬dI�«
ÆWOM�b�«Ë W�dJH�« U�“u�—Ë WO�ö�ô« bzUIF�« d�u�
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 �s��  Ë  �t��¬  vK�Ë  ¨��«  �‰u�— �bL� vK� �Âö��«Ë  �…ö �B�«Ë  ¨� �bL(«
 �« UO�b�« ‰Ë√ s� ¨ �q{√Ë �q{ s�Ë ¨⁄«“√Ë ⁄«“ s� vK� �rz«b�« �sFK�«Ë ¨�Áô«Ë

Æ �s�b�« �Âu� ÂUO�
 �¡ôË�√  s� UN� ¨�t��b�  s� �oO�u�Ë–  �t��U���–  ��« s� �qCH��  ∫�bF�Ë
 �¡UDF�«Ë ��)U� �q�U(« ›ÕU�B*«€ �dL� s� �W�œU��« �WM��« �ÂU�� vK� �nI�

Æ�r�dJ�« �Ê¬dI�« �ÂuK� �aO�d�Ë
 �‰uI�Ë  ÂuK�  � �r�dJ�«  �Ê¬dI�«  �W�UJ�  o��u�  �UHK�  �œbF�«  «c�  Èu��«  bI�
 �„—U� w��≈€ t� �Ê“«u*« �qI���«Ë �Ê¬dI�«  �‰b�� r�Ë …u�M�«  �XO� �q�« �À«d��Ë
 «u�K �C�� �s�K�� ULN� �r��J ��9 �Ê�≈ U� ¨��O�� �q���√ w���Ë ��« �»U�� ∫� �5�K�I���« �rJO�

Æ„—b��*« � r�U(« Á«Ë— ›«b�√
 ÂUJ �� �‰ËU� b� ¨�… ���F�U� �Ê¬dI�« �W��¡«u0 �̀ �dB�« �n�dA�« �Y�b(« «c�
 «u�u �B� �ÊQ� �5I�UM*« �s�� �r �N���e�d�� «ËdG�� Ê√ ¨WO�√ ‰¬ �s�� �W�uFK*« �…d� �A�«
 «uKF�� Æ° �w�ö��« vMF*«Ë �ÊU1ô« �‚�b ��Ë �qIF�« �t�K��I�� U� �ÂU�√ �X��UN�� �ôu�
 Ë ¨UN���U� �…U�Ë bF� wN�M� �WM ���« �Ê√ �5�U� ›��M ���Ë€ �WLK� ›w���Ë€ ‰b�
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 �…UO(« �5�«u� �q� vK� �qL�A� Ë√ ¨�t��uK�Ë �Ê¬dI�« w�UF� �q� �w�DG�� �Ê√ qIF��ô
 ›r���b��√€ �w ���� UL� Æ°°ÆÆ �ÊU�“Ë �ÊUJ� �q� � UN�UIO�D�Ë U��—�uD�Ë UN ��O�«u�Ë
 �»U�� UM�� �� ��€€ ¨ � u*«Ë �…UO(« �5� �v��� ‰u�d�«Ë ¨U� �U�u� �‰U� t��√
 Æ �a�—U��« ���H� � �t�KI� �n��u�� ô s* �U�F� ∫�¡ôR� �‰uI� UM��≈ Æ°°ÆÆ ››��«
 �5� �s�� �q�U��« UNO�Q� ô �o� �WLKJ� �¡ôR� �‰U��«– t�U���– �« �n ���Ë bI�

زب ! " # $   ∫�e�eF�«  �t��U��  �  �‰U�  5� UN�HK ��  �s��ôË  UN�b�
 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (' & %

Æ›±∑π ∫·«d�ô« …—u�€  رب A @ ? >= < ; :

 �q�√  �s��  �»�œ�Ë  �V�  s�L�  �Ê¬dI�«  �Âu�K��  Í�Ëd��  s2  q�UF�«  �V ���F��  UL�
 �r �N�K ���d��  �ŒU�√Ë  �rN�zUM�H��  �‰e�  �s�L��  UN���«Ë—  �bM�  �UL�U�  �nI��  r�  ¨ �Y�b(«
 �‰u�—  �r�  �s��  �t�K�ËQ�Ë  �Á�� ��H�Ë  �t�KO�d�  «u�IK�  s� �2  ¨�r�N��UO�√  �  t�  �w ��Ë√Ë
 �‰u��— vK� «œ�d�� v�� �ÊU���H�� ô �ÊU�√u� �Ê¬dI�«Ë �r �N� Æ �q��� �s�� ��«
 �W��UF�« vK� �5��(« ��« �b�� u�« �ÂU�ô« vF� b�Ë Æ�W�UOI�« �Âu� �÷u(« �«
 s� ›V���Ë �s� �V���Ë€ s� �W�«Ë— › �w��D�«€ �œ�—Ë√ bI� ÆÊ¬dI�« � «u{u� �Ê√
 �s� �5��(« �« «u��� �…d �B���« �q�√ �Ê√ �d�U��« �tO�√ s�  �‚œUB�« �ÂU�_«
 U�√ ∫�rO��d�« �s�d�« ��« r��€ �r �NO��≈ �V�J� ›�bL �B�«€ s� �t��u�Q�� wK�
 bI� ÆrK� �G� tO� «uL�K�J�� ôË tO� «u��œU� �& ôË �Ê¬dI�« � «u{u� �� ö� �bF�
 �Á�bFI� �√�u�����O�K�� �rK� ���G� �Ê¬dI�« � �‰U� �s�� ∫‰uI� ��« �‰u ���— Íb� �XF ��

UI� �b�L‰� زب ( * + , -  �B�«– t�U���– d ��� b� ��« �Ê≈Ë Æ�—UM�« �s��
Æ°ÆÆ 0 1 2 رب / .
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 rN�M���Ë �XO��« �q�√ � U�«Ëd� �Ê¬dI�« ���H� � �U��� �W�O�U��ù« �¡ULK� �n��√ b�Ë
 �ÍbM�dL ���«  �w�UOF�«  �œuF ��  �s�  �bL� �d �BM�«  u�«Ë  �w�LI�«  rO�«d�«  �s�  �wK�

Æ�r���œ«b�F�� �œ�b �B� UM ���� s2 r���Ë
 �b�� UN��√ �F��ô �WK:« �s�� s�dAF�«Ë �l�«d�« �œ�b�F�« �nK*« «c� �5LC��Ë
 w� U/« ¨�r�dJ�« �Ê¬dI�U�  �X�O���« �q�√ �WK �� s� �t���dF� �V� �& U� �q� �X�D�
 �V�«u �� �W�bI�� �œ«b�√ � � dA� �b�� �WK:« �X��U� b�Ë Æ�b �B�I�« s� � «—�c ��
 «c� �s�� Èd�√ V�«u� d �A�M�� b�Ë ¨Ã–UL�M�«Ë �W�K���ôU� �WL�b�� �WK �B�« �Ác� s��

Æ–�UF� �« ¡U� Ê«– �W�I ��ö�« U��œ«b�« � �‚UO ���«
 UN�L�√  � «d�Ë  � «d�  UN��  UM���u��  �«—u�√  uJA�  �d�d���«  �W�O�  �‰«e�  U�Ë
 �ÍuGK�« �j�K�G�« �V�z«u� �s�� �t��OIM�Ë �WIzU� �W�UMF� �t��� �Y ��U��« �W�F ��«d�� �…—Ëd{
 �U��√– �Y�U��« «c� �ÊuJO� �Õd�D�« �W�O�N�M���Ë �»uK��_« �nF �{ �s���Ë �w�U�D�«Ë
 ¨ �∆—UI�«  �tOK� �VO�F�� UL� �WO�ËR ��*« �q� �ö�L��� ¨– �wLKF�« �t�KOB% �ÊU�
 �Àu �����« ZO�b� � �W���—�b�«Ë �…�—UN*« ÍË– �s�� �5B �B ����*« �‰uI� �V��U �� �W�K� �:U�
Æ�W�OLKF�« �WO� ��K� �U�uKD� �Y���« �ÊU� «–« �Õd�D�« «c� �WOL�√ �e��� Ë Æ�W�OLKF�«

 �W��—UI�L?�«Ë �qOK �����« �‰ö �� �s�� �WOLKF�« �V�UJ�« �W�OB�� �“Ë�d�� �ÂËe� s� �öC�
 �b�Ë Æ �wLKF�« �Y �����« vK� �b�b� TA� �¡U� t�√ �t�z«d�I� �X������ wJ� ¨ÃU�M��ô«Ë
 �…c�U�«Ë 5�Ë“�u �� ¡ULK�� �s�� �W��e*« �Ác� �ÊuK�L� �s� �2 ���J� �WK:« � d �A��
 �s��  �qJ�  �…Ë�b��  «u�uJ�  Ê√Ë  «u��b�  U0  «Ëd ���H��  Ê√  r� o� �� �s� �2 � �5OF�U�
 U�U��≈Ë �lOL�'« ��« �o��Ë Æ�5��d�«  �wLKF�«  �Y����«  �W��K �� �« �‰ËeMK�  ÈbB��

 ÆÆÆ�Á«u �� �bBI�« �rK�F�� ô Íc�« �œdH�« u�Ë �e�eF�« ��« �»U�� �W��b� �)
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املقدمة
حيمل  بم  البالغة"،  "هنج  لكتاب  إن 
من خطب وأقوال وكلمت قصار وأمثال 
يف   كرب أمهية  وقرآنية،  بالغية  وشواهد 
والعلوم  اللغة  وعلوم  الشعية  العلوم 
انتظم  إذ  عمومًا،  خدمتها  يف  تصب  التي 
ومنهجًا  عالية،  اهلية  معارف  دفتيه  بني 
االجتمع  وقوانني  الفاضلة،  لالخالق 
امللتزمة،  السياسة  جانب  إىل  الدقيقة، 
يتعلق  وما  العادلة،  احلرب  وضوابط 
العلوم  إىل  يمت  وما  االقتصاد،  بأصول 
نواحيها،  بكافة  والتطبيقية  النظرية 
والعلوم  الشيعة  لعلوم  كان  وقد 
فهو  ولذا  فيه،  كبريًا  حيزًا  املساعدة 

واالدب،  احلكمة،  يف  للباحثني  منهل 
وقد  الكريم،  القرآن  وتفسري  والعرفان 
بوحدة  البالغة":  "هنج  كتاب  امتاز 
اختالف  عىل  واالسلوب  واملثل  الروح 
صور  يف  وفنونه  ومقاصده  موضوعاته 
البالغة  أساليب  بأرفع  تسمو  رائعة  فنية 
للباحثني  يضيف  مما  وذلك  والفصاحة. 
زائدًا  البلغاء،  إمام  إىل  لنسبته  توثيق  من 
الريض  الشيف  اعتمده  ما  وثاقة  إىل 

البالغة،  هنج  منها  مجع  مصادر  من 
جيعل  مما  مؤمتنًا،  وثبتا  بصريا،  عاملا  كونه 
أوثق  من  يكون  بأن  جديرًا  النهج  كتاب 
لدرجة  يرتقي  إذ  قيمة،  وأعالها  الكتب 
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الذين يؤخذ  الثقات،  يرويه املحدثون  ما 
تشكيك،  دون  من  هبا  مسلاًّم  بمروياهتم 
وبعد ثبوت نسبة ما يف "هنج البالغة" من 
عيل  املؤمنني  أمري  إىل  والكلمت  اخلطب 
بن أيب طالب، الذي ألقيت عىل عاتقه 
 ،النبي بعد  القرآن  تفسري  مسؤوليات 
والتطبيقي  الفكري  األداء  أن  يتضح 
ذلك  من  هو  القرآن،  لتفسري  والتنظريي 
النمري الرائق املتصل بالعلم اإلهلي الذي 
ورد  فقد   ،الكريم لرسوله  اهلل  أوحاه 
اآليات  تفسري  من  مجلة  البالغة  هنج  يف 
اإلفادة  يمكن  بل  القرآنية،  واأللفاظ 
قواعد  متثل  أسسا  الشواهد  بعض  من 
القرآن  تفسري  يف  النظري  للجانب  أولية 
الدالالت  من  مجلة  وانتظم  الكريم، 
يف  الباحث  يتلمسها  التي  التفسريية 
واضحة  القرآنية،  البالغة«  »هنج  شواهد 
باعتبار  ذلك،  البحث  سيثبت  كم  وجلية 
بكتاب  األعرف  هو  املؤمنني  أمري  أن 
أنه  إذ  األكرم،  الرسول  بعد  تعاىل  اهلل 
وما  الكريم  للقرآن  الواعية  األذن  كان 
حماسن  من  ودالالت،  أحكام  من  فيه 
ومن  االستنباط،  ولطائف  االستخراج 

القرآن  يف  ورد  ما  لكىل  مصاديق  بيان 
إمجال،  تفصيل  أو  مفردة  وبيان  الكريم، 
من  ذلك  وغري  عام،  ختصيص  بيان  أو 

شواهد.
»هنج البالغة« منهل العلوم:

بكتاب  التعريف  القول  نافلة  من 
ونسبته  شهرته  حيث  من  البالغة«  »هنج 
املعارف  عىل  واشتمله  مكانته،  وسمو 
اللغة  وعلوم  الشعية  والعلوم  اإلهلية 
الذي  اإلمام  علم  من  ضم  ملا  وغريها، 
ومكنون  املعريف  ينبوعه  رشحات  من  هو 
علمه، من ومضات علمية ومعرفية، فهو 
يلقي الضوء عىل التوحيد ويشري إىل بداية 
الوجود، وخلق املالئكة،  اخلليقة وانبثاق 
واإلنسان،  واألرضني،  السموات  وخلق 
واحليوان، وما اشتمل من رؤ مكثفة يف 
علوم االجتمع، وعلم النفس، والتاريخ، 
من  الطبيعية  العلوم  انتظم  بل  واألدب، 
»اجليولوجيا«  األرض  وعلم  فيزياء، 
 لد واحلداثة  باجلدة  يتسم  يزال  ال  مما 
التطور  من  الرغم  عىل  املعارصين  العلمء 
العرص.  اليه اإلنسان يف هذا  الذي وصل 
بصالبةٍ  هتف  الذي  فهو  غرو  وال 
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تفقدوين«)1)،  أن  قبل  »سلوين   : ورسوخٍ
ومل  قط،  سؤال  جواب  عن  يعجز  مل  ثم 
الظاهرة)2)،  هلذه  مثيال  التاريخ  يسجل 
القول منه يف عدة مواقف،  وقد كان هذا 
خيتص  ومنها  شتى،  بعلوم  يتعلق  ما  منها 
قبل  )سلوين  قال:  إذ  الكريم،  بالقرآن 
وبرأ  احلبة  فلق  الذي  فو  تفقدوين،  أن 
ليل  آية، يف  أية  لو سألتموين عن  النسمة، 
أنزلت، أو يف هنار أنزلت، مكيها ومدنيها، 
ومنسوخها،  ناسخها  وحرضهيا،  سفرهيا 
وتنزيلها،  وتأويلها  ومتشاهبها،  وحمكمها 

إال أخربتكم()3).
البيان  روائع  البالغة  هنج  ضم  وقد 
حممد  الشيخ  أشار  وقد  العلوم،  وأرسار 
اسمه  انطباق  إىل  )ت1323هـ(  عبده 
اسـًم  أعلم  )وال  بقوله:  حمتواه،  عىل 

واملــوازنــة:  -املعيار  اإلسكايف  جعفر  أبــو   (1(
احلاكم   +196 -األمــايل:  الصدوق   +82
 +352  /2 -املــســتــدرك:  النيسابوري 
كالم  من  البالغة:  -هنج  الريض  الشيف 
معامل  -دستور  سالمة  ابــن   +189  له

احلكم: 104. 
اإلمــام  -موسوعة  الريشهري  حممد  ظ:   (2(

 .189+9 /10 :عيل
)3) الصدوق -األمايل: 423. 

يف  وليس  منه،  معناه  عىل  بالداللة  ألَيق 
بأزيد  الكتاب  هذا  أصـف  أن  وسـعي 
بشئ  آيت  أن  وال  اسـمه،  عليه  دلاّ  مماّا 
صاحب  به  أتى  ما  فوق  مزيته  بيان  يف 
ويص  كالم  أنه  وذلك  االختيار()4)، 
انتهل من مدينة  الذي   ،خاتم األنبياء
من  له  يفتح  العلم  من  باب  ألف  العلم 
كل باب ألف باب)5)، فهو قبس من نور 
بفصاحة  ييضء  ورساج  اإلهلي  اخلطاب 
يف  )ليس  قيل:  هذا  ومن  النبوي،  املنطق 
بأناّ كالم اإلمام  اللغة إالاّ قائل  أهل هذه 
الكالم  أرشف  هو  طالب  أيب  بن  عيلاّ 
نبياّه،  وكالم  تعاىل  اهلل  كالم  بعد  وأبلغه 
وأمجعه  ُأسلوبًا،  وأرفعه  ة،  ماداّ وأغزره 
ُأنموذج  من  يمثله  بم  املعاين()6)،  جلالئل 
العام  املنهج  صور  من  وصورة  واضح 
 ،طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  ألمري 
ة  العاماّ واإلدارة  والسياسة  الدين  يف 
أمر  من  النشأتني  شؤون  وسائر  للدولة، 

واملعاد. املعاش 

)4) رشح هنج البالغة: 1/ 4. 
الزرند   +373 ـــايل:  -األم الــصــدوق  ظ:   (5(

)احلنفي( -نظم درر السمطني: 113. 
)6) حممد عبده -رشح هنج البالغة:: 1/ 6. 
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واألقوال  اخلطب  أن  ويلحظ 
واحلكم التي يف هنج البالغة تتسق ونظام 
وحثًا  واستشهادًا  تفسريًا  الكريم  القرآن 
به وتدبره،  عىل قراءته وحفظه واالعتبار 
اهلدف  يكون  أن  غرو  وال  وتطبيقه، 
القرآن  هو  البالغة«  »هنج  يف  األسايس 
هو  إذ  اإلهلي،  الدستور  بوصفه  الكريم 
كالم،  كل  خدمته  يف  يصب  بأن  جدير 
القرآن  يف  اإلهلي  للخطاب  استجالًء 
أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  قال  الكريم، 
طالب: )ذلك القرآن فاستنطقوه ولن 
ينطق، ولكن ُاخربكم عنه: أال إناّ فيه علم 
ودواء  املاىض،  عن  واحلديث  يأتى،  ما 
 وهو بينكم()7)،  ما  ونظم  دائكم، 
ملا   اهلل رسول  بعد  بتفسريه،  أعرف 
حباه من علوم هي أسس يف تفسري النص 
القرآين، إذ قال: )إناّ اهلل تبارك وتعاىل 
 د حمماّ أصحاب  بني  من  نى  خصاّ قد 
واملحكم  واملنسوخ،  الناسخ  بعلم 
، وذلك مماّا منَّ  واملتشابه، واخلاصاّ والعاماّ
األداء  ومن  رسوله()8)،  وعىل  عيلَّ  به  اهلل 

)7) هنج البالغة: اخلطبة 158.
)8) الصدوق -اخلصال: 576. 

 :قال إذ  بذلك،  اختص  ملا  التفسريي، 
الفاحتة  تفسري  من  ألوقرت  شئت  )لو 
البحث  دعا  مما  وذلك  بعريًا()9)،  سبعني 
يف  التفسريية  الشواهد  مظان  يتتبع  أن 

البالغة«. »هنج 
الشخصية التفسريية ألمري املؤمنني:

اهلل  مراد  لبيان   بأهليته وتتمثل 
من  الكريم،  القرآن  يف  خطابه  يف  تعاىل 
تفصيل  أو  عام،  لغوي  معنى  إيضاح 
عام،  ختصيص  أو  مبهم،  بيان  أو  إمجال، 
حكم  استنباط  أو  مصداق،  جتلية  أو 
تنزهيي،  أو  إرشادي  أو  فرعي،  رشعي 
النص  تفسري  ينتظمه  مما  ذلك  وغري 

القرآين.
األول  املفرس   األكرم النبي  كان 
إليه اهلل سبحانه  الكريم، كم عهد  للقرآن 

 8 7 6 5 Mوتعاىل، بقوله
 L>  =  <  ;  :  9
بعده  من  وهنض   .[44 النحل:  [سورة 
يف  الراسخون  فهم   ،البيت أهل  أئمة 

ما  وأكثر  ــل،  احِلــمْ الـــواو:  -بكرس  الــِوقــر   (9(
ُيستعمل ىف مِحْل البغل واحلمر: النهاية: 5/ 
 /3 ة:  املوداّ -ينابيع  القندوزي  +ظ:   213
209 +ابن شهراشوب -املناقب: 2/ 43. 
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الذي أكد عليه  القرآن  العلم، وهم عدل 
النبي يف مواقف عديدة.

وعىل رأسهم أول من تكلم يف تفسري 
أمري  موالنا   اهلل رسول  بعد  القرآن 
املؤمنني عيل بن أيب طالب، وهو أعلم 
بال  وتأويله  اهلل  كتاب  بتفسري  املسلمني 

مدافع، بل هو باب مدينة العلم.
عن ابن مسعود أنه قال: »إن القرآن 
حرف  منها  ما  أحرف  سبعة  عىل  نزل 
من  عنده  عليًا  وإن  وبطن،  ظهر  وله  إال 
الظاهر والباطن)10). ثم الشك والريب 
يف  داخلة   البيت أهل  أحاديث  أن 
اليمكن  القرآن  وتفسري  الشيفة،  السنة 
اهلل  صلوات  عنهم  صدر  مما  خيلو  أن 
عليهم، ملا جعلهم اهلل وعاة للقرآن، فقد 

 ;  : M  :اهلل رسول  قرأ  أنه  ورد 
التفت  ثم   ،[12 [سورة احلاقة:   L  <
جيعلها  أن  اهلل  "سألت  فقال:  عيل  إىل 
شيئا  سمعت  فم   عيل قال  أذنك، 

.(11 نسيته")

)10) ظ: القمي -التفسري 1/ 20. 
-كنزالفوائد/  الكراجكي  الفتح  أبــو   (11(
-سعد  احلسني  ـــاووس  ط ــن  اب  +  265
-نظم  احلنفي  الزرندي   +  108 السعود/ 

)إن  )ت538هـ(:  الزخمشي  قال 
التوحيد  عىل  واعية«  »أذن  قيل  مل  قلت: 
الوعاة  بأن  لإليذان  قلت:  والتنكري؟. 
يعي  من  بقلاّة  الناس  ولتوبيخ  قلة،  فيهم 
الواحدة  األذن  أن  عىل  وللداللة  منهم، 
السواد  فهي  اهلل  عن  وعقلت  وعت  إذا 
يباىل  ال  سواها  ما  وأن  اهلل،  عند  األعظم 
اخلافقني()12)،  بني  ما  مألوا  وإن  هبم 
بإسناده  )ت329هـ(  الكليني   ورو
نحو  )ت:  اهلاليل  قيس  بن  سليم  عن 
 ،املؤمنني أمري  سمعت  قال  85هـ(: 
يقول... وساق احلديث إىل أن قال: )ما 
أقرأنيها  آية عىل رسول اهلل إال  نزلت 
وعلمني  بخطي  فكتبتها  عيلَّ  وأمالها 
ومنسوخها  وناسخها  وتفسريها  تأويلها 
أن  يل  اهلل  ودعا  ومتشاهبها  وحمكمها 
آية  نسيت  فم  وحفظها  فهمها  يعلمني 
فكتبته  عيل  أماله  علم  وال  اهلل  كتاب  من 
علاّمه  شيئا  ترك  وما  دعا  بم  يل  دعا  منذ 

اهلندي -كنز  املتقي  السمطني/ 92 +  درر 
-جامع  الطربي   +  177  /13 الــعــمل: 
احلسكاين- احلــاكــم   +69  /29 البيان 

شواهد التنزيل 2/ 365. 
)12) الزخمشي -الكشاف: 4/ 588. 
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وال  أمر  وال  حرام  وال  حالل  من  اهلل 
عىل  منزل  كتاب  وال  يكون  أو  كان  هني 
أحد قبله من طاعة أو معصية إال علمنيه 
ثم  واحدا  حرفا  منه  أنس  فلم  وحفظته 
وضع يده عىل صدري ودعا اهلل أن يمأل 
فقلت:  ونورا.  وحكمة  وفهم  علم  قلبي 
دعوت  مذ  وأمي  أنت  بأيب  اهلل  رسول  يا 
يفتني  ومل  شيئا  أنس  مل  دعوت  بم  يل  اهلل 
فيم  النسيان  تتخوف عيل  أَو  أكتبه  مل  شئ 
نسيانا  عليك  أختوف  لست  فقال:  بعد؟. 

وال جهال()13).
 طالب أيب  ابن  عيل  املؤمنني  فأمري 
خالل  من  التفسريية  شخصيته  تكونت 
ومن  املؤهل  لوجود  التكويني  اجلعل 
حتمل  بم  الكريمة،  النبوية  الرتبية  خالل 
الوصية  أعباء  ل  لتحماّ له  إعداد  من 
وملا  العامة،  التشيعية  للوالية   الكرب
للقرآن  الواعية  األذن  تعاىل  اهلل  جعله 
العلم،  يف  الراسخني  سيد  صار  الكريم، 
القرآن  بعلوم  األكرم  الرسول  وخصه 
الناسخ  كعلم  تفسريية  أسس  من  فيها  بم 
واخلاص  واملتشابه  واملحكم  واملنسوخ 

)13) الكايف 1/ 228. 

من  تعاىل  اهلل  أهلمه  وبم  وغريها،  والعام، 
أهل  أفصح  من  كونه  فوق   أخر علوم 
الكريم.  القرآن  به  أنزل  الذي  اللسان 
وشواهدها  التفسريية  العلوم  ونجد 
التفسري  كتب  أمهات  يف  مبثوثة  التطبيقية 
الكتب  من  وغريها  احلديثية  واملجاميع 
أن  بنا  أوىل  فكان  اإلسالمية،  التارخيية 
كتاب  يف  التفسريية  الشواهد  تلك  نتتبع 
من  اجلمَّ  اشتمل  الذي  البالغة«  »هنج 
نسبته  صحة  ثبتت  أن  بعد  العلوم  خمتلف 

.إىل أمري املؤمنني
األداء التأسييس لتفسري القرآن الكريم 

يف هنج البالغة.
به،  يتوصل  أو  به  يوصل  ما  األداء 
هبا  ُيتهيأ  التي  املقدمات  يف  ويستعمل 
االستعداد  يف  يستعمل  كم  للوصول، 
اليشء،  إىل  للوصول  والقابلية  الذايت 
هبا  يتوسل  الذي  الشخص  ويكون 

مؤديًا.
املفرس  به  يتوصل  عم  فيعرباّ 
معاين  عىل  والوقوف  املراد  الستكشاف 
اآليات باألداء التفسريي، وهو يستند إىل 
نظام  حتدد  معايريا  متثل  وضوابط  أسس 
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سري األداء يف العملية التفسريية.
أمري   األكرم الرسول  خص  وقد 
هبذه   ،طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني 
اإلمامة  ومنصب  يتفق  ملا  الضوابط 
خصوصياهتا  أول  من  التي   ،الكرب
القرآن  يف  تعاىل  اهلل  كالم  من  املراد  بيان 
له   ،املؤمنني أمري  أن  بلحاظ  الكريم، 
ر  بكاّ وقد  املقدسة،  الشيعة  حفظ  مقام 
التي  للتفسري  العريضة  اخلطوط  رسم  يف 
تكون  أن  يمكن  التي  األولية  األطر  متثل 
البناء  هبا  يتمسك  دعائم  لتشييد  منطلقًا 
التي  الفكرية  للعملية  املحصن  املعريف 
تعاىل  اهلل  بكتاب  يتعلق  ما  رأسها  عىل 

وتفسريه.
ويمكن تلمس مجلة من تلك األسس 
أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  عن  ورد  فيم 
ما  فمنها  البالغة،  هنج  يف   ،طالب
والتي  الرواية،  أخذ  ذكره من األسس يف 
واحلديث  التفسري  يف  أسسًا  منها  يفاد 
الشيف  واحلديث  القرآين  النص  الحتاد 
واإلمجال  والتخصيص  النسخ  إلمكان 
الذي  كالمه،  يف   عنه عرباّ  كم  فيهم، 
التفسريي،  لألداء  األوىل  املالمح  انتظم 

بن  لسليم  جوابه  يف  معاملها  تظهر  والتي 
قائال:  سأله  إذ  -نحو85هـ(،  )ت  قيس 
من  كثرية  أشياء  الناس  أيدي  يف  )رأيت 
والروايات  واألحاديث  القرآن  تفسري 
فيكذب  خيالفوهنا.   ،اهلل رسول  عن 
القرآن  ويفرسون  متعمدين،  الناس 

بآرائهم!؟.()14).
)قد   :املؤمنني أمري  جواب  فكان 
ذلك  ويف  اجلواب()15)،  فافهم  سألت 
من  كالمه  يتضمنه  بم  للسائل  إلفات 
أيدي  يف  )إن   :قال إذ  كلية،  قواعد 
وكذبًا،  وصدقًا  وباطاًل،  حقًا  الناس 
وخاصًا،  وعامًا  ومنسوخًا،  وناسخًا 
إنم  وومهًا،  وحفظًا  ومتشاهبًا،  وحمكًم 
خامس:  هلم  ليس  أربعة  باحلديث  أتاك 
متصنع  اإليمن  يظهر  منافق  رجل 
يتأثم وال يتحرج أن يكذب  باإلسالم ال 
ورجل  متعمدًا...   ،اهلل رسول  عىل 
سمع من رسول اهلل، شيئًا ومل حيفظه 
كذبا...  يتعمد  ومل  فيه  فوهم  وجهه  عىل 

عقدة- 62+ابــن   /1 -الكايف:  الكليني   (14(
فضائل أمري املؤمنني: 161. 

عقدة- ابن   +  62  /1 -الكايف:  الكليني   (15(
فضائل أمري املؤمنني: 161. 
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 اهلل رسول  من  سمع  ثالث  ورجل 
يعلم،  ال  وهو  عنه  هنى  ثم  به  يأمر  شيئا 
وهو  به  أمر  ثم  شئ  عن  ينهى  سمعه  أو 
حيفظ  ومل  املنسوخ  فحفظ  يعلم،  ال 
اهلل  عىل  يكذب  مل  رابع  وآخر  الناسخ... 
خوفا  للكذب  مبغض  رسوله،  عىل  وال 
هيِم،  ومل   ،لرسوله وتعظيًم  اهلل  من 
به  فجاء  وجهه،  عىل  سمع  ما  حفظ  بل 
منه،  ينقص  ومل  فيه  يزد  مل  سمعه  ما  عىل 
املنسوخ  وحفظ  به  فعمل  الناسخ  فحفظ 
والعام  اخلاص  وعرف  عنه،  فجنب 
املتشابه  وعرف  موضعه  شئ  كل  فوضع 
 ،اهلل رسول  من  يكون  وقد  وحمكمه، 
وكالم  خاص  فكالم  وجهان،  له  الكالم 
اهلل  عني  ما  يعرف  ال  من  فيسمعه  عام، 
فيحمله   ،اهلل رسول  عني  ما  وال  به 
بمعناه  معرفة  غري  عىل  ويوجهه  السامع 
أجله()16)،  من  خرج  وما  به  قصد  وما 
عىل  تكن  مل  ذلك  معرفة  أن  إىل  أشار  ثم 
أصحاب  إىل  بالنسبة  حتى  سواء  حد 
أصحاب  كل  )ليس  إذ   ،اهلل رسول 
اليشء  عن  يسأله  كان   ،اهلل رسول 

)16) هنج البالغة: خطبة 210. 

وال  يسأل  من  منهم  كان  ويستفهمه، 
جيئ  أن  حيبون  كانوا  لقد  حتى  يستفهم، 
فيسأل  الذمي  أو  الطاري  أو  األعرايب 

ويفهموا...()17). يسمعوا  حتى 
النص  هذا  يف  اإلمام  أسسه  فالذي 
حل لكثري من اإلشكاليات يف النصوص 
أمر  من  هبا  يتعلق  وما  املوروثة  الشعية 
املراد  عن  وكشف  ومتشابه  ونسخ  وهني 
وفهم ذلك، إذا ما قيست وفق الضوابط 
التي وضعها من حيث سالمة األداء. 
لذا ال بد من اتباع هذا املنهج يف التفسري 

أو احلديث ليفاد منه تفسريا أو غريه.
 كرب قواعد  احلوارية  هذه  وتعد 
اخلطوط  لرسم  البالغة"  "هنج  يف 
مجلة  عليها  تبنى  أن  ينبغي  التي  العريضة 
وال  التفسريي.  األداء  يف  األسس  من 
رسول  بعد  الثاين  املرجع  فأن  عجب 
تأسيس  يف  املسلمني  عموم  عند   ،اهلل
العلوم  لشتى  القواعد  وترسيخ  األصول 
بالقرآن  منها  يتعلق  ما  سيم  اإلسالمية 
أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  هو  الكريم، 

عقدة- 62+ابــن   /1 -الكايف:  الكليني   (17(
فضائل أمري املؤمنني: 161. 
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.(18(طالب
يف  جاء  ما  التفسري  أسس  ومن 
وصيته البن عباس )ت69هـ( والتي 
أن  لتأسس  البالغة«،  »هنج  يف  وردت 
من  )هناك  وأن  وجوها،  حيتمل  القرآن 
ببيان  إال  يفهم  وال  يعلم  ال  ما  القرآن 
 ،املعصومون وهم  البيان،  أهل  من 
حاجة  بدون  معناه  يفهم  ما  القرآن  ومن 
اللفظ، واضح  إنه ظاهر  إىل ذلك، حيث 
)ال   :قال إذ  فيه()19)،  سرتة  ال  املعنى 
محال  القرآن  فإن  بالقرآن  ختاصمهم 
ولكن  ويقولون،  تقول  وجوه،  ذو 
عنها  جيدوا  لن  فإهنم  نة،  بالسُّ هم  حاِججْ
لعبد   له وصية  من  وهي  حميصا()20)، 
عىل  لالحتجاج  بعثه  ملا  العباس،  بن  اهلل 

اخلوارج.
 ،الصادق اإلمام  ل  فصاّ وقد 
املنع  ومناط  املؤمنني،  أمري  جده  كالم 

أهنم  )وذلك  بالقرآن،  املحاجة  من 
واحتجوا  ببعض،  القرآن  بعض  رضبوا 

)18) ظ: عبد احلي الكتاين -الرتاتيب اإلدارية 
 .373  /3 النبوية«:  »نظام احلكومة 
–القرآن والعقيدة: 61 )19) مسلم احليل 

)20) هنج البالغة: وصية 77. 

الناسخ،  أنه  يظنون  وهم  باملنسوخ، 
أنه  يرون  وهم  باملتشابه،  واحتجوا 
وهم  باخلاص،  واحتجوا  املحكم، 
رون أنه العام، واحتجوا بأول اآلية،  يقداّ
ينظروا  ومل  تأويلها.  يف  السبب  وتركوا 
ومل  خيتمه،  ما  وإىل  الكالم  يفتح  ما  إىل 
يأخذوه  مل  إذ  ومصادره،  موارده  يعرفوا 

أهله، فضلاّوا وأضلاّوا()21). عن 
التأسييس  األداء  هذا  مفاد  وملخص 
أن  البالغة«:  »هنج  يف  الوارد  للتفسري، 
للمفرس  يمكن  ما  منه  الكريم  القرآن 
ما  واآلخر  متاحة،  بأدوات  منه  يفهم  أن 
بد  ال  ما  ومنه  ببيانه،  املعصوم  اخُتصَّ 
تلك  ضوء  ويف  تفسريه،  يف  التوقف  من 
التفسري،  أقسام  عباس  ابن  بنياّ  الوصية 
بجهالته.  أحد  يعذر  ال  )تفسري  فقال: 
وتفسري  بكالمها.  العرب  تعرفه  وتفسري 
إال  يعرفه  ال  وتفسري  العلمء.  يعلمه 
أحد  يعذر  ال  الذي  فأما  وجل.  عز  اهلل 
بجهالته: فهو ما يلزم الكافة من الشائع 
التوحيد.  دالئل  ومجل  القرآن،  يف  التي 

 /27 الشيعة:  -وســائــل  العاميل  احلــر   (21(
 .201
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فهو  بلساهنا:  العرب  تعرفه  الذي  وأما 
وأما  كالمهم.  وموضوع  اللغة،  حقائق 
املتشابه،  تأويل  فهو  العلمء:  يعلمه  الذي 
يعلمه  ال  الذي  وأما  األحكام.  وفروع 
الغيوب،   جمر جيري  ما  فهو  اهلل:  إال 
وقيام الساعة()22)، فكالم اإلمام يف »هنج 
مع  للتعامل   كرب قاعدة  وضع  البالغة« 
تفريعات  إفادة  ويمكن  القرآين،  النص 
يف  نفسه  اإلمام  كالم  من  القاعدة  هذه 
هذه  ذكر  عىل  جاء  حيث   أخر موارد 

التقسيمت)23).
يف  التفسري  يف  التطبيقية  الشواهد 

البالغة«: »هنج 
الناس  أعلم  هو   املؤمنني أمري 
بال  الكريم  بالقرآن   الرسول بعد 
بال  وتأويله  بتفسريه  وأعرفهم  منازع، 
يسرب  ال  زخارًا  بحرا  فكان  مدافع، 
غوره، وال يدرك مداه، فهو أعلم بظاهر 
وتنزيله  ومطلعه،  وحده  وباطنه،  القرآن 
شئت  )لو  قوله:  ذلك  ومن  وتأويله، 

)22) الطربيس -جممع: 1/ 40. 
 /1 املهمة:  –الفصول  العاميل  احلر  ظ:   (23(
-تدوين  العاميل  الــكــوراين  عيل   +597

القرآن: 192. 

فاحتة  تفسري  من  بعريًا  سبعني  ألوقرت 
املأثور  التفسري  تناثر  وقد  الكتاب()24)، 
الكتب  بطون  يف   ،املؤمنني أمري  عن 
عن ألِسنِة الرواة، وهناك شواهد تطبيقية 
توافرت  البالغة«  »هنج  كتاب  اشتملها 

فمنها: عدة،  تفسريية  مناحي  عىل 
كشف املراد من آية.. ١

قوله  من  املراد  إيضاح  وهو 
 &  %  $  #  "  !Mتعاىل
 *  )  (  '
 1  0  /  .  -  ,  +
فصلت:  [سورة   L3  2
)فاستقيموا  فقال:  اآلية،  ذكر  إذ   ،[30
وعىل  أمره،  منهاج  وعىل  كتابه،  عىل 
عبادته()25)،  من  الصاحلة  الطريقة 
يتضح  مل  ولكن  معلومة،  فاالستقامة 
إلطالق  املطلوب  االستقامة  معيار 
الثالثة  املعايري   اإلمام فذكر  اللفظ، 
يف  وردت  التي  املعاين  وهذه  لذلك. 
د  تفرَّ املؤمنني قد  أمري  البالغة« عن  »هنج 

 /1 القلوب:  -قــوت  املكي  طالب  أبــو   (24(
 .101

)25) هنج البالغة: خطبة 176. 
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كالم  يف  مفرداهتا  تفرقت  إذ  بجمعها، 
البعض  منها  وأفاد  املفرسين)26)،  قدماء 
اإلمامية)27)،  مفرسي  متأخري  من 
التفسريي من  املورد  أن هذا  إىل  مشريين 

البالغة". "هنج  كتاب 
بآية.. ٢ باالستشهاد  جممل  تفصيل 

الكريم  القرآن  يف  الظلم  ذكر  ورد 
تفاصيله،  تتجلَّ  ومل  كثرية،  مواطن  يف 
قال  اليغفر،  الذي  الظلم  ذلك:  ومن 

 L D  C  B  A  M تعاىل: 
أمري  قول  جاء   ،[13 لقمن:  [سورة 
هلذا  مفصال  البالغة«،  »هنج  يف  املؤمنني 
اإلمجال، إذ قال: )أال وإن الظلم ثالثة: 
وظلم  يرتك،  ال  وظلم  يغفر،  ال  فظلم 
الذي  الظلم  فأما  يطلب.  ال  مغفور 
تعاىل:  اهلل  قال  باهلل،  فالشك  يغفر  ال 
[سورة   L  x  w  v  u  t  s  r M

 +186 )26) ظ: الصنعاين -تفسري القرآن: 3/ 
 +143  /24 الــبــيــان:  -جــامــع  الــطــربي 
-تفسري  الــســمــرقــنــدي   +145–144
-تفسري  الثعلبي   +215  /3 السمرقندي: 

الثعلبي: 8/ 294. 
)27) ظ: الفيض الكاشاين -الصايف: 4/ 358+ 

احلويزي -نور الثقلني: 4/ 546. 

يغفر  الذي  الظلم  وأما   [48 النساء: 
اهلنات.  بعض  عند  نفسه  العبد  فظلم 
العباد  فظلم  يرتك  ال  الذي  الظلم  وأما 
من  الشاهد  وهذا  بعضا()28)،  بعضهم 

املراد. دقائق  بيان  حماسن 
بيان انرصاف اإلطالق يف آيتني.. ٣

إىل  اللفظ  من  الذهن  انرصاف  إن 
أصنافه  بعض  أو  معناه،  مصاديق  بعض 
من  له  ملا  باإلطالق،  التمسك  من  يمنع 
بالتقييد  املقيد  بمنزلة  اللفظ  جيعل  ظهور 

 ¦  ¥  M تعاىل:  قوله  ففي  اللفظي، 
 L ® ¬ « ª © ¨ §
 ã  M تعاىل  قوله  و   ،[7 [سورة حممد: 
 ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä
بنياّ   ،[11 احلديد:  [سورة   L  î  í
ليست  هنا  النرصة  أن   ،املؤمنني أمري 
إذ أن النرصة عىل إطالقها  عىل إطالقها، 
عىل  واالستقراض  ذل،  من  تكون 
)فلم   :فقال حاجة  عن  يكون  إطالقه 
من  يستقرضكم  ومل  ذل،  من  يستنرصكم 
)استنرصكم  سبحانه  هو  بل  قل()29) 

)28) هنج البالغة: خطبة 176. 
)29) هنج البالغة: خطبة 183. 
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وهو  واألرض  السموات  جنود  وله 
وله  واستقرضكم  احلكيم.  العزيز 
وهو  واألرض  السموات  خزائن 
املراد  رس  كشف  ثم  احلميد()30)  الغني 
أن  بعد  واالستقراض  االستنصار  من 
مؤداها:  ليتضح  سبحانه،  هلل  أضيف 
أحسن  أيكم  يبلوكم  أن  )أراد  تعاىل  بأنه 
تفسري  صاحب  أثبت  وقد  عمال()31). 
التفسريي عن  املورد  الثقلني)32) هذا  نور 

البالغة". "هنج 

يف . ٤ العموم  خطاب  من  املراد  كشف 
آية.

بلفظ حيتمل شمول  يأيت اخلطاب  قد 
منها:  ألمور،  كان  وإن  أفراد،  أو  أنواع 
التقريع،  التشيف،  التعظيم،  التأكيد، 
غري  إىل  التغليب،  التنزيه،  التغليظ، 
ناقة  )إنم عقر   :قال املوارد.  من  ذلك 
ثمود رجل واحد فعمهم اهلل بالعذاب ملا 

 ÌM سبحانه:  فقال  بالرضا  عموه 
الشعراء:  [سورة   LÎ  Í

)30) املصدر نفسه. 
)31) املصدر نفسه. 

)32) ظ: احلويزي: 5/ 30. 

أرضهم  خارت  أن  إال  كان  فم   ،[157
األرض  يف  املحمة  السكة  خوار  باخلسفة 
تغليظ  اللفظ  إعمم  ففي  اخلوارة()33)، 
عليه  يرتتب  وملا  وعظمه،  الفعل  لقبح 
بعض  نقل  وقد  اجلزاء.  تعميم  من 
التفسريي  اإلمام  املفرسين)34) نص كالم 

من "هنج البالغة" يف هذا املورد.
بيان مفهوم يف آية.. ٥

 µ  ´  ³  ²  Mتعاىل قال 
 L¼  »  º  ¹  ¸  ¶
ومفهوم   ،[68 عمران:  آل  [سورة 
عنه  كشف  اآلية  هذه  يف  األولوية 
الناس  أوىل  )إن  قال:  إذ   ،اإلمام
تال  ثم  به.  جاءوا  بم  أعلمهم  باألنبياء 

 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²M

 ،(35(L..¼  »  º  ¹
هبذا  املفرسين  بعض  استشهد  وقد 

)33) هنج البالغة: قصار الكلمت 201. 
األصفى:  –التفسري  الكاشاين  الفيض  ظ:   (34(
 +48  /4 الــصــايف:  التفسري   +893  /2
-63  /4 الثقلني:  نور  -تفسري  احلويزي: 

-تفسري  الطباطبائي  حسني  حممد   +64
امليزان: 15/ 307. 

)35) هنج البالغة: قصار الكلمت 95. 
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»هنج  إىل  نسبته  دون  التفسريي  النص 
البالغة«)36).

آية.. ٦ بيان مصداق 
القول  املجازفة  من  يكون  ال  قد 
يف  أبلغ  املختصة  األوصاف  ذكر  بأن 
االسم،  ذكر  من  املصاديق  تشخيص 
األمجال  فيحصل  االسم  يشرتك  فقد 
أما  املصاديق،  و  األفراد  تشخيص  يف 
من  حمالة  فال  املختصة  األوصاف  يف 
األكمل  الفرد  عىل  لالنطباق  انرصافها 
إذا  خصوصًا  األوصاف،  لتلك  اجلامع 
كانت تلك األوصاف ال جتتمع إال بمثل 
وشواهد  عليه  اهلل  صلوات  املؤمنني  أمري 
جاء  ما  وذلك  كثرية،  القرآن  يف  ذلك 
البالغة«،  »هنج  يف  التفسريية  املوارد  من 

 Î  Í  Ì  Ë  M تعاىل:  لقوله 
االنفال:  [سورة   LÒ  Ñ  Ð  Ï

 ´  ³  ²  M تعاىل:  وقوله   ،[75
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ
»إذ   ،[68 عمران:  آل  [سورة   L  ¼

 +318  /2 البيان:  –جممع  الطربيس  ظ:   (36(
األصفى:  –التفسري  الــكــاشــاين  الفيض 
 +347  /1 الصايف:  التفسري   +155  /1

احلويزي -تفسري نور الثقلني: 1/ 353. 

إذ  اآليتني،  يف  ذكر  ما  مصداق  شخص 
بالقرابة، وتارة  قال: )فنحن مرة أوىل 
صاحب  ذلك  وذكر  بالطاعة()37)،  أوىل 
التفسري  موردي  يف  الثقلني  نور  تفسري 

لآليتني)38).
بلفظ.. ٧ آية  تفسري 

قوله  عن   وسئل( النهج:  يف  قال 
تعاىل: L d c b M [سورة 
القناعة()39)،  هي  فقال:   ،[97 النحل: 
تفسري  يف  املفرسين  كلمت  اختلفت  وقد 
أن  منها  أقواال،  فيها  وذكروا  اآلية،  هذه 
من  منهم  ثم  القناعة،  تعني  الطيبة  احلياة 
ح بنسبة هذا القول مشريًا إىل وروده  رصاّ
إىل  نسبه  من  ومنهم  البالغة«،  »هنج  يف 
من  ومنهم  املصدر،  ذكر  دون   اإلم ام
أشار إىل القول دون نسبته إىل اإلمام)40).

)37) هنج البالغة: من كتاب له 28. 
)38) احلويزي: 1/ 354+ ج2/ 172. 

 .229 باب احلكم  البالغة:  )39) هنج 
 +224  /14 البيان:  -جامع  الطربي  ظ:   (40(
 +104  /4 ــرآن:  ــق ال -مــعــاين  النحاس 
 /2 السمرقندي:  -تفسري  السمرقندي 
 +40  /6 الثعلبي:  -تفسري  الثعلبي   +90
الطويس -التبيان: 6/ 424+ الزخمشي-

-جممع  الطربيس   +427  /2 الكشاف: 
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تفسري لفظ يف آية.. ٨
قوله  يف   :قال( النهج:  يف  قال 

 LO  N  M  L  K  M تعاىل 
االنصاف،  العدل   ،[90 النحل:  [سورة 
ذكر  وقد  التفضل()41)،  واإلحسان 
هذا  واإلمامية  اجلمهور  من  املفرسون 

التفسري عن اإلمام من مصادر شتى)42).
آيتني.. ٩ تفسريي بني مفهومي  مجع 

تأمنن  ال   :قال( البالغة:  هنج  يف 
لقوله  اهلل  عذاَب  األمة  هذه  خري  عىل 

 Q  P  O  N  M  L  M تعاىل 
 ،[99 األعراف:  [سورة   LR
ح اهلل،  َروْ وال تيأسن لش هذه األمة من 

 2  1  0  /  .  -  M تعاىل  لقوله 
يوسف:  [سورة   L  5  4  3

-البحر  األنــدلــيس   +198  /6 الــبــيــان: 
الكاشاين- الفيض   +516  /5 املحيط: 
 +154 الصايف: 3/   +662 األصفى: 1/ 
نارص   +84  /3 الثقلني:  -نــور  احلويزي 

مكارم الشريازي -األمثل: 8/ 321. 
)41) هنج البالغة: باب احلكم 231. 

 /10 القرطبي:  –تفسري  القرطبي  ظ:   (42(
165+ السيوطي -الدر املنثور: 4/ 128+ 
 +151  /3 -الصايف:  الكاشاين  الفيض 
حممد   +189  /3 القدير:  -فتح  الشوكاين 

حسني الطباطبائي -امليزان: 12/ 350. 

التفسري  ذلك  ذكر  وقد   ،(43((...[87
إىل  بنسبته  مرصحني  املفرسين  بعض 

البالغة)44). كتاب هنج 
جري صدق مفهوم يف آية.. ١٠

قال: )كان يف األرض أمانان من 
فدونكم  أحدمها  رفع  وقد  اهلل  عذاب 
الذي  األمان  أما  به.  فتمسكوا  اآلخر 
األمان  وأما   .اهلل رسول  فهو  رفع 

 ½ Mتعاىل اهلل  قال  فاالستغفار  الباقي 
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

[سورة   L É  È  Ç  Æ

األنفال: 33]))45) وعلق صاحب النهج 
حماسن  من  )وهذا  بقوله:  ذلك،  عىل 
االستنباط()46)،  ولطائف  االستخراج 
هذا  بنسبة  املفرسين  بعض  رصح  وقد 
يف  قال  البالغة"،  "هنج  إىل  التفسري 
خيتص  ال  اآلية  مفهوم  )فإن  األمثل: 
عام  قانون  هو  بل   ،النبي بمعارصي 

)43) هنج البالغة: باب احلكم 90. 
 +52  /2 الثقلني:  –نور  احلويزي  ظ:   (44(
 /5 -األمــثــل:  الــشــريازي  مكارم  نــارص 

 .132
)45) هنج البالغة: باب احلكم 88. 

 .20 )46) هنج البالغة: 4/ 
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ذلك  مفيدًا  الناس()47)  مجيع  يشمل  كيل 
أفاد من ذلك  من قول أمري املؤمنني، كم 
بنسبته  املفرسين مرصحني  التفسري بعض 
واالقتصار  حينا،  البالغة)48)  هنج  إىل 

اإلمام حينًا آخر)49). إىل  نسبته  عىل 
تفسري . ١١ يف  للفظ  الداليل  احلد  بيان 

آية.
كله  الزهد   :قال( النهج:  يف  قال 
سبحانه  اهلل  قال  القرآن  من  كلمتني  بني 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  M

احلديد:  [سورة   L Á  À
23]، ومن مل يأس عىل املايض، ومل يفرح 
باآليت فقد أخذ الزهد بطرفيه()50)، ففي 
تعني  بأهنا  وترصيح  لآلية  تفسري  ذلك 
نقل بعض  للزهد، وقد  وضع حدٍّ داليلاّ 
عن  التفسريية  الفائدة  تلك  املفرسين 

البالغة«)51). »هنج  كتاب  من  اإلمام 

 /5 األمثل:   – الشريازي  مكارم  نارص   (47(
 .416

)48) ظ: الفيض الكاشاين -الصايف: 2/ 300+ 
احلويزي –تفسري نور الثقلني: 2/ 152. 

 +461  /4 البيان:  –جممع  الطربيس  ظ:   (49(
ابن عريب -تفسري ابن عريب: 1/ 279. 

)50) هنج البالغة: باب احلكم 429. 
 /5 الصايف:  الكاشاين–التفسري  الفيض   (51(

بيان مصادر الترشيع من تفسري آية.. ١٢
أحب  لقوم  تعاىل  اهلل  قال  )فقد 

 Ë  Ê  É  È  Ç  M إرشادهم 
 Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì

LÙ Ø × Ö Õ [سورة النساء: 

59]، فالرد إىل اهلل األخذ بمحكم كتابه، 
اجلامعة  بسنته  األخذ  الرسول  إىل  والرد 
قد   ،أنه ويلحظ  املفرقة()52)،  غري 
بالكتاب والسنة،  أشار إىل قيدين لألخذ 
والسنة  منه،  باملحكم  مقيد  فالكتاب 
صحة  عىل  جممعًا  كان  بم  مقيدة  الشيفة 
الرسول، ويف ذلك إرشاد  نسبتها إىل 
عليهم  يشتبه  ملا  واحلاكم  واملفرس  للفقيه 
الفائدة  هذه  ذكر  وقد  األمور،  من 

املفرسين)53). بعض  التفسريية 

-تفسري  ــزي  ــوي 118+احل  /7 ج   +138
حسني  حممد   +249  /5 الثقلني:  ــور  ن
نارص   +169  /19 -امليزان:  الطباطبائي 
 -68  /18 -األمــثــل:  الــشــريازي  مكارم 

 .69
)52) هنج البالغة: املختار من كتبه 53. 

الصايف:  -التفسري  الكاشاين  الفيض  ظ:   (53(
الثقلني:  نور  –تفسري  احلويزي   +465  /1
كنز  -تفسري  املشهدي  حممد   +506  /1

الدقائق: 2/ 504. 
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آية.. ١٣ لفظتني يف  تفسري 
تعاىل:  قوله  تفسري  يف   قال
[سورة   L:  9  8  7M(
والبادي  به  املقيم  فالعاكف   ،[25 احلج: 
وقد  أهله()54)،  غري  من  إليه  حيج  الذي 
التفسري  هذا  املفرسين  من  مجلة  استقى 
سبق  من  منهم   ،املؤمنني أمري  من 
ومنهم  البالغ«)55)،  »هنج  مجع  عرصه 
ومن  النهج)56)،  إىل  بنسبته  رصح  من 
إىل  اإلشارة  دون  املؤمنني  أمري  إىل  نسبه 

مصدره)57).
 X  W  V  M تعاىل:  قوله  ويف 
 ،[21 ق:  [سورة   L [  Z  Y

حمشها  إىل  يسوقها  )سائق   :قال
وقد  بعملها()58)،  عليها  يشهد  وشاهد 
هذا  بنسبة  املفرسين  من  مجلة  ح  رصاّ

)54) هنج البالغة: املختار من كتبه 67. 
 .180 )55) ظ: الطربي -جامع البيان: 17/ 
)56) ظ: الفيض الكاشاين –التفسري الصايف: 3/ 

371+ احلويزي -نور الثقلني: 3/ 480. 
 +327  /1 القرآن:  -فقه  الراوندي  ظ:   (57(
 /2 األصفى:  -التفسري  الكاشاين  الفيض 
-األمثل:  الشريازي  مكارم  نارص   +802

 .317 /10
)58) هنج البالغة: خطبة 85. 

كتاب  يف   املؤمنني أمري  إىل  التفسري 
البالغة«)59). »هنج 

تشخيص  من  تقدم  ما  خالل  ومن 
القرآنية  للشواهد  التفسريية  للدالالت 
 املؤمنني أمري  ذكرها  عىل  جاء  التي 
وأقواله  ووصاياه  وكتبه  خطبه  يف 
الريض  الشيف  بجمعها  قام  والتي 
للبحث  يظهر  البالغة"  "هنج  كتاب  يف 
ما  إىل  يضاف  جديدا  تأصيليًا  بعدًا 
يف  بِكر  علوم  من  القياّم  السفر  هذا  ضماّ 
دنيوية  وتطبيقية،  نظرية  طرحها،  طريقة 
وبدء  األوىل  بالعلة  تتعلق  وأخروية، 
الساعة  اخللق وكيفيته وهناية ذلك وقيام 
التأصيل  هذا  وإن  اخلالئق.  وبعث 
والكشف  التفسري  يف  واضحًا  يتجىل 
الكريم  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  ملراد  والبيان 
 اهلل رسول  بعد  معنيًا  اإلمام  كون 
وختصيص  جممله  وتفصيل  مبهمه  ببيان 
ومنسوخه  ناسخه  و  مطلقه  وتقييد  عامه 
املعنى  هبذا   رصح كم  نزوله  وسبب 

الصايف:  –التفسري  الكاشاين  –الفيض  )59) ظ: 
537+ احلويزي -تفسري  61+ ج 6/   /5
حسني  حممد   +111  /5 الثقلني:  ــور  ن

الطباطبائي -امليزان: 18/ 357. 
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قبل  قال: )سلوين  كثرية حتى  مواطن  يف 
وبرأ  احلبة  فلق  الذي  فو  تفقدوين،  أن 
يف  آية،  أية  عن  سألتموين  لو  النسمة، 
مكيها  أنزلت،  هنار  يف  أو  أنزلت،  ليل 
ناسخها  وحرضهيا،  سفرهيا  ومدنيها، 
ومتشاهبها،  وحمكمها  ومنسوخها، 

أخربتكم()60). إال  وتنزيلها،  وتأويلها 
القول  هذا  يف  ليجد  املنصف  وإن 
التي  اجللية  باملعرفة  واضحا  ترصحيًا 
أو  ضعف  يعرتهيا  وال  تردد  يشوهبا  ال 
جلميع  والداللة  املعنى  بيان  يف  اشتباه 
يف  اإلمام  ذكرها  عىل  جاء  التي  احليثيات 
امَلَلَكة  هذا القول، كيف ال وهو صاحب 
طوع  لتكون  ومعانيها،  اللغة  أعنة  زمِّ  يف 
األلفاظ  بني  املفصل  ليطبق  ولسانه  قلبه 
أذن  من  به  اهلل  حباه  ملا  مضافًا  ومعانيها 

واعية وكفى هبا من حبوة.
عىل  البحث  جاء  التي  والشواهد 
تطبيقية  شواهد  كانت  والتي  ذكرها 
ومقاالت  وكتب  خطب  يف  للتفسري 
كشف  بني  تنوعت  والتي  البالغة"  "هنج 

وبيان  جممل،  وتفصيل  آية  من  املراد 

)60) الصدوق -األمايل: 423. 

من  املراد  وكشف  اإلطالق،  انرصاف 
وبيان  املفهوم،  وبيان  العموم،  خطاب 
وتفسري  بلفظ،  آية  وتفسري  املصداق، 
بني  التفسريي  واجلمع  آية،  يف  لفظ 
آية  يف  مفهوم  صدق  وجري  مفهومني، 
مصادر  وبيان  للفظ،  الداليل  احلد  وبيان 
لفظتني  وتفسري  آية  تفسري  من  التشيع 
"هنج  كتاب  اشتمل  عن  تكشف  آية،  يف 
حتت  يندرج  ثرًا  تفسرييا  أداًء  البالغة" 
التفسريية  الشواهد  عناوين  من  واحد 
به واعتمده مصدرا  اآلنفة، يمكن األخذ 
للتفسري ملا تقدم من ثبوت صحة نسبة ما 

.يف النهج اىل اإلمام
خالصة البحث:

 إن لكتاب »هنج البالغة« أمهية كرب
والعلوم  اللغة  وعلوم  الشعية  العلوم  يف 
كان  وقد  عمومًا،  خدمتها  يف  تصب  التي 
حيزًا  املساعدة  والعلوم  الشيعة  لعلوم 
يف  للباحثني  منهل  فهو  ولذا  فيه،  كبريًا 
وتفسري  والعرفان،  واألدب،  احلكمة، 
كتاب  امتاز  وقد  الكريم.  القرآن 
واملثل  الروح  بوحدة  البالغة«:  »هنج 
موضوعاته  اختالف  عىل  واألسلوب 
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رائعة  فنية  صور  يف  وفنونه  ومقاصده 
تسمو بأرفع أساليب البالغة والفصاحة. 
ما جمموع يف »هنج  نسبة  ثبتت صحة  وقد 
أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  إىل  البالغة« 
نصوصه  من  الكثري  إن  إذ   ،طالب
صحة  ثبت  وإذا   ،عنه بالتواتر  حمكوم 
نسبة البعض، ثبت أن اجلميع منه، التفاق 
كثريًا  إن  ثم  األسلوب.  يف  نصوصه  مجيع 
يف  موجودة  البالغة«  »هنج  خطب  من 
مصادر شتى، قبل زمن الشيف الريض، 
أما ما مل نقف اليوم عىل مصادره، فال يعني 
أنه موضوع، لكثرة ما كان يف متناوله من 
من  البالغة«  »هنج  اشتمله  وملا  املصادر. 
اإلخبار باملغيبات وأرسار العلوم الواردة، 
بتلك اجلزالة والقوة يف السبك والداللة، 
فإن  الوضع،  واحتمل  الشبهة  يبعد  مما 
االعتبار  الواحد  خرب  اعتبار  دواعي  من 
يف  ما  نسبة  ثبوت  وبعد  وداللته.  بمتنه 
والكلمت  اخلطب  من  البالغة«  »هنج 
 ،طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  إىل 
الذي ألقيت عىل عاتقه مسؤوليات تفسري 
األداء  أن  يتضح   ،النبي بعد  القرآن 
لتفسري  والتنظريي  والتطبيقي  الفكري 

القرآن، هو من ذلك النمري الرائق املتصل 
لرسوله  اهلل  أوحاه  الذي  اإلهلي  بالعلم 
الكريم، فقد ورد يف هنج البالغة مجلة 
القرآنية،  واأللفاظ  اآليات  تفسري  من 
الشواهد  بعض  من  اإلفادة  يمكن  بل 
النظري  للجانب  أولية  قواعد  متثل  أسسا 
مجلة  وانتظم  الكريم،  القرآن  تفسري  يف 
يتلمسها  التي  التفسريية  الدالالت  من 
الباحث يف شواهد »هنج البالغة« القرآنية، 
أن  البحث  أثبت  وقد  وجلية  واضحة 
املفرسين قد استقوا موارد تفسريية عديدة 
ح  يف مصنفاهتم التفسريية، فمنهم من رصاّ
يف   عيل اإلمام  إىل  التفسري  ذلك  بنسبة 
بذكر  اكتفى  من  ومنهم  البالغة«،  »هنج 
للنص  أخذه  مع   ،إليه منسوبًا  التفسري 
من  البالغة«  »هنج  يف  املثبت  التفرسي 
ورود  عن  فضال  املصدر،  إىل  إشارة  دون 
يف  ملا  املطابقة  التفسريية  النصوص  بعض 
عند   ،لإلمام املنسوبة  البالغة«  »هنج 
الذي سبقوا عرص مجع  املفرسين  متقدمي 
يزيد  مما  البالغة،  لنهج  الريض  الشيف 
أمري  أن  إىل  النهج  نسبة  صحة  اعتبار  يف 

.املؤمنني
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أهم املصادر واملراجع
الكريم. القرآن  بالبدء بذكره:  أول ما نتشف 

ابن سالمه: القايض أبو عبد اهلل حممد بن سالمة )ت454هـ(.
الشيم. دستور معامل احلكم ومأثور مكارم 

–قم. املفيد  مكتبة 

اهلل )ت588هـ(. أبو عبد  بن عيل  ابن شهرآشوب: حممد 
أيب طالب. آل  مناقب 

1376هـ.  -النجف  احليدرية  -املطبعة  األرشف  النجف  أساتذة  من  جلنة  حتقيق 

ابن طاووس احلسني: رىض الدين أيب القاسم عىل بن موسى بن جعفر بن حممد احلسني 
)ت664هـ(.
سعد السعود.

منشورات الرىض –قم.

ابن عريب: حمي الدين حممد بن عيل بن عريب )ت638هـ(.
ابن عريب. تفسري 

حتقيق: عبد الوارث حممد عيل -ط1 -دار الكتب العلمية -1422هـ -بريوت. 

أبو طالب املكي: حممد بن عيل )ت386هـ(.
القلوب. قوت 

الرشاد -1412هـ -القاهرة.  املنعم احلفني، دار  حتقيق: عبد 

أبو حيان األندليس: حممد بن يوسف )ت 745 هـ(.
التفسري. يف  املحيط  البحر 

السعودية.  العربية  اململكة  الرياض.  طبعة 
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النيسابوري )ت429هـ(. امللك  عبد  منصور  أبو  الثعالبي: 
الدهر. يتمة 

قمحية. حممد  مفيد  حتقيق: 
العلمية -ط1 -1403هـ 1983م -بريوت–لبنان. الكتب  دار 

احلاكم احلسكاين: عبيد اهلل بن امحد )ت ق5هـ(.
.البيت النازلة يف أهل  التفضيل يف اآليات  لقواعد  التنزيل،  شواهد 

الثقافة اإلسالمية -ط1 -طهران -1411هـ.  باقر املحمودي -أحياء  حتقيق: حممد 

احلر العاميل: حممد بن احلسن )ت1104هـ(.
الفصول املهمة يف أصول األئمة.

حتقيق: حممد بن حممد احلسني القائيني.
مؤسسة معارف إسالمي إمام رضا -ط1 -قم -1418 هـ. 

 احلويزي: عبد عيل بن مجعة العرويس )ت1112هـ(.
الثقلني. نور 

املحاليت. الرسويل  حتقيق: هاشم 
مؤسسة إسمعيليان -ط4 -1412 هـ -قم.

الراوندي: هبة اهلل بن سعيد »القطب الراوندي« )ت573هـ(.
القرآن. فقه 

احلسيني. أمحد  حتقيق: 
العامة -ط2 -1405هـ -قم.  املرعيش  منشورات: مكتبة 

السمرقندي: أبو الليث نرص بن حممد بن أمحد )ت383هـ أو غري ذلك(.
السمرقندي. تفسري 

الفكر -بريوت.  حتقيق: حممود مطرجي -طبع ونش: دار 
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السيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي الشافعي)ت911هـ(.
الدر املنثور.

طبع ونش: دار املعرفة للطباعة والنش –بريوت. 

الصدوق: حممد بن عىل بن احلسني بن بابويه القمي )ت 381هـ(.
األمايل.

حتقيق قسم الدراسات اإلسالمية–مؤسسة البعثة -: 1 -1417 هـ –طهران. 

الصدوق: نفسه.
اخلصال.

حتقيق: عيل أكرب الغفاري.
منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة -1403 هـ.

الصنعاين: أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )ت 211 هـ(.
تفسري القرآن.

حتقيق: مصطفى مسلم–ط -1 -مكتبة الرشد -1410هـ -الرياض. 

الطربيس: أبو عيل الفضل بن احلسن )ت548هـ(.
جممع البيان يف تفسري القران.

حتقيق جلنة من العلمء واملحققني -ط1 -مؤسسة األعلمي -1415هـ بريوت. 

الطربي: حممد بن جرير )ت310 هـ(.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن.

حتقيق صدقي مجيل العطار.
دار الفكر للطباعة والنش والتوزيع 1415 هـ.

الطويس: حممد بن احلسن )ت460 هـ(.
التبيان: يف تفسري القرآن.

حتقيق أمحد حبيب قصري -دار إحياء الرتاث العريب -ط1 -بريوت -1409هـ. 
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 عيل الكوراين العاميل -تدوين القرآن: 192. 

الطربي: حممد بن جرير )ت310 هـ(.
البيان عن تأويل آي القرآن. جامع 

العطار. مجيل  صدقي  حتقيق 
1415 هـ. الفكر للطباعة والنش والتوزيع  دار 

 عيل الكوراين العاميل -تدوين القرآن: 192. 

عيل خان املدين: صدر الدين عيل خان املدين)ت1120هـ(.
العلوم. بحر  حتقيق: حممد صادق 

بصرييت1397هـ–قم. مكتبة  منشورات 

الفيض الكاشاين: حممد حمسن )ت 1091 هـ(.
القرآن. تفسري  التفسري األصفى، يف 

والدراسات اإلسالمية. األبحاث  مركز 

القرطبي: أبو عبد حممد بن أمحد األنصاري )ت671هـ(.
القرآن". ألحكام  "اجلامع  القرطبي.  تفسري 

العلمية -بريوت. الكتب  البدري -دار  حتقيق: سامل مصطفى 

القمي: عيل بن إبراهيم القمي )ت: نحو: 329هـ(.
تفسري القمي.

حتقيق: طيب املوسوي اجلزائري.
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنش -ط3 -1404هـ–قم. 
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القندوزي: سليمن بن إبراهيم احلنفي )ت1294هـ(.
ة لذوي القربى. ينابيع املوداّ

حتقيق: عيل مجال أرشف احلسيني.
دار األسوة للطباعة والنش -ط1 -.

الكليني: أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي )ت 329 هـ(.
الكايف.

تصحيح وتعليق: عيل أكرب الغفاري.
منشورات: دار الكتب االسالمية -ط1–طهران. 

لطف اهلل الصايف: الكلبايكاين.
جمموعة الرسائل.

مؤسسة اإلمام املهدي 1404هـ -قم. 

الريشهري. حممد   
والتاريخ. الكتاب والسنة  بن أيب طالب يف  اإلمام عيل  موسوعة 

حممود   + الطباطبائي  كاظم  حممد  وبمساعدة:  احلديث  دار  بحوث  مركز  حتقيق: 
نژاد. الطباطبائي 

للطباعة والنش -ط3 -1425هـ. دار احلديث 

حممد املشهدي: حممد بن حممد رضا القمي )ت -حدود 1125 هـ(.
الدقائق. كنز  تفسري 

النش اإلسالمي -1407هـ -قم.  العراقي -مؤسسة  حتقيق: جمتبى 

نفسه. الطباطبائي:  حسني  حممد 
القرآن. امليزان يف تفسري 

العلمية–قم.  احلوزة  املدرسني يف  منشورات مجاعة 
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مسلم احليل: مسلم بن محود احلسيني )ت1401هـ(.
القرآن والعقيدة.

حتقيق: فارس حسون كريم.
ب. م.

نارص مكارم الشريازي:
األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.

طبعة جديدة منقحة مع إضافات. 

النحاس: أمحد بن حممد بن إسمعيل املرادي املرصي )ت 338 هـ(.
معاين القرآن.

حتقيق حممد عيل الصابوين.
منشورات جامعة أم القر –ط: 1 -1408 هـ -مكة املكرمة. 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة  العاملني  رب  هلل  واحلمد 
الطيبني  بيته  وأهل  حممد  عىل  والسالم 

الطاهرين.
املقدمة:

عديدة  بمراحل  القرآين  التفسري  مراّ 
وطرق  ومذاهب  مدارس  ظهرت  وقد 
عدة لقراءة النص القرآين وبيانه وتفسريه، 
قادها  التي  األوىل  نشأته  عن  ناهيك 
بن  حممد  ل  األواّ م  واملعلاّ االنسانية  رسول 

عن  واملبنياّ  الشارح  فكان   ،اهلل عبد 
 6  5  M سبحانه:  قال  سبحانه  اهلل 
 =  <  ;  :  9  8  7

< L [سورة النحل: 44].
عظيًم  دورًا  القرآين  النص  لعب  وقد 

بناء  ويف  االسالمي  املجتمع  محاية  يف 
طريقة  اختالف  لكن  املسلم،  االنسان 
القرآين  النص  مع  والتعاطي  القراءة 
أورث ذلك أفهامًا متباينة وأذواقًا متعددة 
النص  تفسري  يف  مذمومة  مناهج  فكانت 
التي  الكثرية  اجلهود  جانب  اىل  القرآين، 
وحلمية  املجال،  هذا  يف  املسلمون  بذهلا 
النص القرآين يف جمال استنطاقه وتفسريه، 
العملية  البيت هلذه  وبيانه تصد أهل 
من  جدًا  الكثري   عنهم فورد   الكرب
املسانيد  القرآن ولعل  الروايات يف تفسري 
وما   البيت أهل  ائمة  عن  املتعددة 
حتكي  وغريها  األربعة  الكتب  تضمنته 
تفسري  يف   هلم الكبري  الدور  هذا  عن 
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إال  الباحثني  عىل  وما  الكريم،  القرآن 
املدرسة  هلذه  واألبعاد  املعامل  يتلمسوا  ان 
 عنهم ورثناه  ما  باستقراء  التفسريية 
الكريم كم ورد ذلك  القرآن  كوهنم عدل 

.(1(عن رسول اهلل
ويف هذه الدراسة نعرض ألبرز هذه 

املعامل واالبعاد يف هذه املدرسة.
:من هم أهل البيت

للتفسري  مدرسة  هناك  حقًا  هل 
أهل  اىل  نسبتها  يمكن  املعامل  حمددة 
هذه  يف  التفسري  نشأ  كيف  البيت؟. 
مناهج  اىل  تطور  وهل  املدرسة؟. 
التارخيية  الرواية  عىل  مجد  ام  تفسريية، 
هناك  وهل  املعصومني؟.  اىل  املسندة 
وأساليب  للقواعد  واضحة  تطبيقات 
ثم  البيت؟.  أهل  ائمة  عند  التفسري 
التفسريية  املدرسة  هذه  توضع  اين 
هذه  اآلخرين؟.  املفرسين  جهود  من 
معرفة  يف  تبحث  التي  وغريها  االسئلة 
يف  سنتناوهلا  التفسري،  من  اللون  هذا 

بن  سليمن   ،القر لــذوي  املــودة  ينابيع   (1(
 /1 األوىل،  الطبعة  القندوزي،  ابراهيم 

 .99

القرآنية. الدروس  من  السلسلة  هذه 
املعلم  هو   حممد الرسول  كان 
وتعليمه  القرآن  آيات  لبيان  األول 

 3  2  1  0  /  .  M للناس 
 9  8  7  6  5  4

 .[2 اجلمعة:  L [سورة  ;  :

املسلمون  أخذ  فقد  ذلك  عىل  وبناء 
سنة  من  البيانات  تلك  األوائل 
القرآين،  التفسري  جمال  يف   الرسول
التحمل  هذا  نسبة  اختالف  عىل  ولكن 
املؤمنني  أمري  وكان   ،الرسول عن 
عيل بن أيب طالب، هو أول الصحابة 
 الرسول عن  أخذه  متيز  مجيعهم 
ذكر  كم  والدراية،  والشمولية  بالوفرة 
حيث  االتقان،  كتابه  يف  السيوطي  ذلك 
روي  من  فأكثر  اخللفاء  أما  يقول: 
)كرم  طالب  أيب  بن  عيل  االمام  عنه 
)اخللفاء(  عن  والرواية  وجهه(،  اهلل 
السيوطي  ينقل  ثم   .(2( جدًا نزرة  الثالثة 
بن  وهب  عن  معمر   رو )وقد  الرواية 
شهدُت  قال:  الطفيل  أيب  عن  عبداهلل 

القشيب،  ثوبه  يف  واملــفــرسون  التفسري   (2(
ص211.  معرفة،  هادي  حممد 
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اهلل  فو  سلوين  يقول:  وهو  خيطب  عليًا 
أخربتكم،  إال  يشء  عن  تسألوين  ال 
آية  من  ما  فواهلل  اهلل  كتاب  عن  وسلوين 
إال وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم يف 

أم يف جبل(. سهل 
وقد  فيقول:  السيوطي  ويضيف 
كثرة  حُيىص  ال  ما  عباس  ابن  عن  ورد 
وجتدر  خمتلفة.  وطرق  روايات  وفيه 
أخذ  عباس  ابن  ان  اىل  هنا  األشارة 
هذه  رائد   عيل االمام  عن  الكثري 
عن  يكشف  وهذا  التفسريية،  املدرسة 
املدرسة  هذه  وشمولية  وواقعية  عمق 
ان  نقول  ان  يمكن  والتي  البيت  ألهل 
خطواهتا  أسس  قد   عيل املؤمنني  أمري 
للمرجعية  تصديه  خالل  من  األوىل 
االمتداد  هي  التي  األمة  هلذه  الفكرية 
األمة  بناء  يف   الرسول لعمل  الطبيعي 
.من اهل البيت ومن بعده ا ئمة اهلد
تفسري  يف  العظيم  االرث  هذا  إناّ 
االسالمية  األمة  محلته  الكريم  القرآن 
كغريه  وتعرض  حياهتا  اطوار  خمتلف  يف 
اخلارجي،  التأثري  عوامل  من  للكثري 
أهل  من  االئمة  انطلق  ذلك  وأزاء 

ملعرفة  وضوابط  قواعد  لوضع   البيت
عليه  واملحافظة  املقدس  االرث  هذا 
والتحريف  التزوير  اعمل  كل  رغم 
االشارة  وجتدر  التاريخ.  هبا  مراّ  التي 
كان  عام  بشكل  املسلمني  ان  اىل  هنا 
لكن  اهلل،  كتاب  يف  واضح  اهتمم  هلم 
 البيت أهل  ملرجعية  واملتابع  املتطلع 
فرتات  ضوء  يف  املختلفة  وأدوارهم 
هبم  أحاطت  التي  والظروف  حياهتم 
املروي  التفسري  خصوصية  عىل  يقف 
والتي  املباركة،  املدرسة  هذه  عن 
تاريخ  طول  عىل  املسلمون  منها  استفاد 
التضليل  عوامل  رغم  االسالمية  املسرية 
 البيت أهل  ضد  السيايس  واالحرتاب 

املاضية. القرون  طيلة 
مرتكزات  حتليل  يف  الدخول  وقبل 
البد  الرائدة،  املدرسة  هذه  يف  التفسري 
والقيادية  الدينية  باملكانة  التذكري  من 
أقطاب  هبا  حظي  التي  االهلية  والرعاية 
هذه املدرسة ومؤسسوها من املعصومني 
باقطاهبا  امتدت  والتي   ،الكرام
أعطت  سنة  ثالثمئة  اىل  املعصومني 
الناطقة  االعمدة  بمثابة  وكانت  الكثري، 
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ويمكن  مسريهتا  لألمة  حفظت  التي 
من  مجلة  خالل  من  املكانة  هلذه  النظر 
 ،االئمة هبا  اختص  التي  النصوص 
ونكتفي باختصارها واالشارة إليها ومن 
عمق   مد يعرف  ان  للقارئ  حيق  ثم 
الذهبية  السلسلة  هذه  ومكانة  وأمهية 
االثنا  العصمة وهم االئمة  بيت  من أهل 
أمري  أوهلم  الرسول،  آل  من   عش
املؤمنني عيل بن ايب طالب وآخرهم قائم 
آل حممد املهدي املوعد )عجل اهلل فرجه 

النصوص: الشيف( ومن هذه 
تارك . 1 )اين   :قوله الثقلني،  حديث 

تضلوا  لن  به  متسكتم  ان  ما  فيكم 
ممدود  حبل  اهلل  كتاب  أبدًا،  بعدي 
أهل  وعرتيت  االرض،  اىل  السمء  من 
عيلاّ  يردا  حتى  يفرتقا  ولن  بيتي، 

احلوض()3).
والقرآن . 2 القرآن  مع  )عيل   :قوله

مع عيل()4).
أدر . 3 اللهم  قوله: )رحم اهلل عليًا، 

االميني،  احلسني  عبد  الــغــديــر،  كتاب   (3(
 .17  /1 الرابعة،  الطبعة 

أيب  بن  عيل  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع   (4(
 .134 بكر اهليثمي، 9/ 

احلق معه حيث دار()5).
أمانًا . 4 جعلت  )النجوم   :قوله

أمان  بيتي  أهل  وان  السمء،  ألهل 
ألمتي()6).

سفينة . 5 مثل  بيتي  أهل  )مثل   :قوله
عنها  ختلف  ومن  نجا  ركبها  من  نوح 

غرق()7).
وعيلاّ . 6 العلم  مدينة  )أنا   :قوله

باهبا()8).
ألمتي . 7 تبني  )أنت   :لعيل  قوله

بعدي()9). فيه  اختلفوا  ما 
كتب  النصوص  تلك  روت  وقد 
عند  الرواية  كتب  جانب  اىل  السنة  أهل 
يصفهم  الذين  فهؤالء  وعليه  االمامية، 
ان  البد  الصفات  هبذه   اهلل رسول 
بناء  يف  وحساس  مهم  دور  ينتظرهم 

حممد  الرتمذي(،  )سنن  الصحيح  اجلامع   (5(
 /5 الثانية،  الطبعة  الرتمذي،  عيسى  بن 

297، رقم احلديث 3798. 
 .174  /9 للهيثمي،  الزوائد،  جممع   (6(

)7) املستدرك عىل الصحيحني، احلاكم ابو عبد 
 .343 اهلل النيسابوري، 2/ 

بابويه القمي، الطبعة  )8) أمايل الصدوق، ابن 
األوىل، ص: 655، رقم احلديث: 891. 

 .122  /3 للنيسابوري،  املستدرك،   (9(
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باعتبارهم  الرسالة  عىل  واحلفاظ  االمة 
االئمة  اهنم  اىل  باالضافة  هلا.  امتدادًا 
عليها،  والشاهدون  الفكرة.  تبليغ  يف 
البيان  هلذا  يتصدوا  ان  ذلك  ويقتيض 
يستهدف  الذي  الرسايل  العمل  وهلذا 
املسلمني وهو  وبيان دستور  ابتداًء رشح 

الكريم. القرآن 
منصفة  علمية  نظرة  خالل  ومن 
هبذا  مجيعًا  االسالم  ابناء  يفخر  ان  البد 
الذي توافرت عليه اقطاب هذه  االمتياز 
فهم  عىل  احلرص  من  انطالقًا  املدرسة، 
بشكل  القرآن  وتفسري  الشيعة  حقائق 
صدرت  ان  بعد  االطمئنان  عىل  يبعث 
السلسلة  هذه  من  البيانات  تلك  كل 
بكل  حظيت  التي  املعصومة  املطهرة 
تلك الرعاية االهلية واالهتمم املبارش من 

الرسول هبم.
البيانات  هذه  بشأن  آخر  أمر  وهناك 
الصادرة عنهم، وهو كيف كان االئمة 
 اخر وبعبارة  للناس،  ويبينون  جييبون 
ال   ،لدهيم املعرفة  مصادر  هي  ما 
الكريم؟.  القرآن  وعلوم  تفسري  يف  سيم 

ويمكن توضيح ذلك من خالل:

تلك النصوص التي أرشنا اليها تؤكد . 1
رعاية  هناك  ان  الشك  يقبل  ال  بم 
االعمدة  هلذه  ربانية  وصناعة  إهلية، 
وهبم   ،البيت أهل  من  الناطقة 
املطهرون  فهم  الرسالة،  حُفظت 
يسجدوا  ومل  يشكوا  مل  الذين 
أهال  كانوا  بل  يظلموا،  ومل  لصنم، 
بذلك  ليستحقوا  االهلي  للخطاب 
رب  فيها  يبث  التي  اخلاصة  املنزلة 
الكشف  عىل  والقوة  االهلام  العزة 
وهذا  بحقائقها،  االشياء  ومعرفة 
املسلمني  ان  بل  خيااًل  ليس  االمر 
ختلو  ال  االمة  ان  عىل  متفقون  مجيعًا 
فتح  الذين  الرجال  هؤالء  مثل  من 
اهلل  من  وقرهبم  بتقواهم  عليهم 
باالئمة  فكيف  وتطهرهم،  وجتردهم 
تلك  اليهم كل  أشارت  الذين  اهلداة 

أسلفناها. التي  النصوص 
وما . 2  الرسول عن  حتملوه  ما 

البعض،  عن  بعضهم  االئمة  حتمله 
هذا  الروايات  من  كثري  اكدت  حيث 
املعصوم  االمام  فكان  األسلوب، 
 آبائه وعن   الرسول عن  يروي 
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والرواية  احلديث  كتب  ملئت  وقد 
خالل  من  املدرسة  هذه  امتدادات  يف 
واالصول   الكرب احلديثية  الكتب 

االربعمئة.
استشافه . 3 يمكن  آخر  مصدر  وهناك 

الواضحة  القرآنية  الروح  خالل  من 
عن  وردت  التي  النصوص  يف 
وبعض  أدعيتهم  يف   االئمة
عنهم،  املروية  واملناجات  الزيارات 
وبياناهتم  االسئلة  عىل  اجاباهتم  ويف 
واضح  وبتدبر  وغريها  وخطبهم 
بالروح  املفعمة  النصوص  هلذه 
استنطقوا   االئمة ان  نجد  القرآنية 
يف  به  واستعانوا  واستدلوا  القرآن، 
القرآن  )تفسري  خالل  من  التفسري 
تبني  كثرية  أمثلة  وهناك  بالقرآن(، 
منها:  بعض  اىل  نشري  املعنى  هذا 
 عيل االمام  تفسري  عن  روي  ما 
عند  للحمل  مدة  اقل  اثبات  يف 
بالنظر  أشهر،  ستة  تكون  املرأة 

 -  , M تعاىل:  قوله  اىل 
االحقاف:  L [سورة  /  .

 N  M تعاىل:  وقوله   ،[15

من  اللون  وهذا   ،(10(L P  O

قبل  من   الرسول مارسه  التفسري 
صوره  أحد  يف  للشك  تفسريه  يف 
تعاىل:  قوله  بدليل  الظلم،  بانه 
 ،(11(L D  C  B  A M

كانت  التفسريية  القاعدة  هذه 
عن  وردت  التي  للنصوص  ملهمة 

.البيت أهل  ائمة 
طبقات املفرسين:

املكانة  عن  حتدثنا  األول  املبحث  يف 
لتبوء    البيت  أهل  أئمة  ميزت  التي 
الفكرية  املرجعية  يف  املؤثرة  املواقع  هذه 
القرآن  مقاصد  بيان  ويف  األمة،  هلذه 

الكريم.
املعرفة  مصادر  اىل  كذلك  وارشنا 
تفسري  جمال  يف  سيم  وال   االئمة  لد

الكريم. القرآن 
طبقات  عن  نتحدث  املبحث  هذا  يف 
 ،البيت أهل  مدرسة  يف  املفرسين 

[ســورة   ،93  /6 لألميني،  الغدير،   (10(
االحقاف: 15]، [سورة لقمن: 14]. 

البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح   (11(
 /1 الثانية،  الطبعة  العسقالين،  حجر  ابن 

81، [سورة لقمن: 13]. 
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هذه  ان  اىل  هنا  االشارة  من  والبد 
املعصومون  االئمة  أسسها  التي  املدرسة 
ملساحات  امتدت   البيت أهل  من 
مؤثرين  رموزًا  إليها  وضمت  واسعة 
الدعوة  فجر  ويف  الطبقات.  خمتلف  يف 
م  يعلاّ  الرسول كان  حيث  االسالمية 
فاحلديث  لذلك  القرآن،  تفسري  املسلمني 
املدرسة  هذه  يف  املفرسين  طبقات  عن 
منذ  وحضورها  أصالتها  عن  يكشف 
كل  ملتابعات  كانت  وقد  املسرية،  بدء 
الصدر  حسن  السيد  اهلل  آية  املرحوم  من 
اإلسالم  لفنون  الشيعة  تأسيس  كتابه  يف 
كتابه  يف  الطهراين  بزرگ  آقا  واملرحوم 
هذه  تارخيية  يف  مفيدة  ثمرات  الذريعة، 

التفسريية. املدرسة ال سيم يف معطياهتا 
ذكر  يف  السنة  أهل  علمء  ع  توساّ
الصحابة  فذكروا طبقة  املفرسين  طبقات 
التابعني،  لتابعي  وثالثة  للتابعني   وأخر
جرير  ابن  مثل  املفرسين  أوائل  طبقة  ثم 
عيينة  بن  وسفيان  )ت310هـ(،  الطربي 
للذين  خامسة  طبقة  ثم  )ت198هـ(، 
بحذف  تفاسريهم  يف  االحاديث  نقلوا 
فهم  السادسة  الطبقة  واما  االسانيد، 

بعد  التفسري  كتبوا  الذين  املفرسون 
وعلم  والبالغة  كالنحو  العلوم  ظهور 

وغريها)12). والفقه  والفلسفة  الكالم 
أما طبقات املفرسين يف مدرسة أهل 
بنفس  فيها  للتوسع  حاجة  فال   البيت
االسلوب السابق السباب منها: ان فرتة 
ثالثة  امتدت   عش االثني  املعصومني 
يستقبل  ألن  كافية  الفرتة  وهذه  قرون 
االصحاب )اصحاب االئمة( ما سمعوه 
تدوينه.  ثم  ومن  انفسهم  املعصومني  من 
وهي  االربعمئة،  االصول  برزت  لذلك 
عن  االصحاب  رواها  التي  النصوص 
جاءت  حتى   املعصومني االئمة 
يف  هي  كم  احلديثية  املوسوعات 
والتهذيب،  )الكايف،  األربعة  الكتب 
الفقيه(  حيرضه  ال  ومن  واالستبصار، 
رضورة  فال  ذلك  اىل  واستنادًا  وغريها، 
يف  ألفوا  الذين  إال   ،أخر لطبقات 
هذه  يف  االوائل  العلمء  من  التفسري 
هلم  ثانية  طبقة  اجياد  فأمكن  املدرسة، 
واصحاب   النبي أصحاب  طبقة  بعد 

الــديــن  ـــالل  ج ــن،  ــرسي ــف امل طــبــقــات   (12(
السيوطي، ص9 -10.
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املعصوم  عن  رووا  الذين   االئمة
مبارشة.

وتعددت  العلوم  ظهرت  ان  وما 
مدرسة  ملفرسي  ثالثة  طبقة  اجياد  أمكن 
املختلفة  اجلوانب  يف  البيت  أهل 
والبالغية  والفقهية  والكالمية  )الفلسفية 

وغريها(.
البيت  أهل  مدرسة  اختزلت  اذن 
العديدة  الطبقات  ذكرنا،  الذي  للسبب 

السنة)13). من املفرسين لد أهل 
البيت،  أهل  مدرسة  رموز  من 
من  استفادوا  والذين  التفسريية 
االسالمية  الرسالة  فجر  يف   الرسول
عباس  بن  اهلل  عبد  اىل  االشارة  يمكن 
خواص  من  كان  الذي  املطلب  عبد  بن 
ايب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  تالميذ 
من  عباس  ابن  اكثر  وقد   ،طالب
عش  االثني  االئمة  إمامة  يف  الرواية 

ومن   ،اهلل رسول  قبل  من  وبأسمئهم 
الصحابة املفرسين يف مدرسة أهل البيت 
جابر بن عبد اهلل االنصاري )ت74هـ(، 

القرآن يف االسالم، العالمة حممد حسني   (13(
الطباطبائي، ص 59 -62. 

عده  كم   املؤمنني أمري  شيعة  من  وهو 
ألهل  منقطعًا  وكان  السري،  أصحاب 
املحافل،  كافة  يف  مآثرهم  ويذكر  البيت 
يف   احلسني االمام  قرب  زار  الذي  وهو 
أيضًا  ومنهم  استشهاده،  سنة  صفر   20
القراء يف هذه املدرسة  ُأيب بن كعب سيد 
مفرسي  من  وهو  32هـ،  سنة  تويف 
يف  وكان  السيوطي،  عده  كم  الصحابة 
سعيد  مثل  قدماء  مفرسون  املدرسة  هذه 
أعلم  من  قتادة  يعتربه  الذي  جبري  بن 
احلجاج  قتله  وقد  بالتفسري،  التابعني 
ايضًا  ومنه  تشيعه،  بسبب  )64هـ(  سنة 
من  اول  وهو  التابعي،  يعمر  بن  حييى 
الشيعة  اعالم  أحد  ويعترب  القرآن،  ط  نقاّ
يف علم القرآن، تويف قبل املائة االوىل من 
هذه  يف  املفرسين  قدامى  ومن  اهلجرة، 
البرصي، وهو  ميزان  ابو صالح  املدرسة 
حممد  كثريًا  عنه   رو عباس،  ابن  تلميذ 
الشيعة  من  وهو  الكلبي،  السائب  بن 

املائة من اهلجرة. الثقاة، تويف بعد 
ابو  كيسان  بن  طاووس  ايضًا  ومنهم 
ابن  عن  التفسري  وأخذ  اليمين،  اهلل  عبد 
أعلم  من  انه  تيمية:  ابن  فيه  قال  عباس، 



د. عيل رمضان األويس

47

أصحاب  من  وكان  التفسري،  يف  الناس 
ونص   ،العابدين زين  االمام 
سنة  تويف  تشيعه،  عىل  قتيبة  ابن  كذلك 
السائب  بن  حممد  وكذلك  )106هـ(. 
وكان  كبري  تفسري  صاحب  كان  بش،  بن 
الباقر  الشيعة املخصوصني باالمامني  من 
)146هـ(،  سنة  تويف   ،والصادق
احلديث  يف  امام  اجلعفي  يزيد  بن  وجابر 
االمام  عن  اخذمها  وقد  والتفسري 
اليه،  املنقطعني  من  وكان   ،الباقر
احلافظ  عنه  قال  القرآن،  يف  تفسري  وله 
ضعيف  انه  التقريب:  يف  العسقالين 
ومن  تشيعه،  يف  شهادة  وهذه  رافيض، 
بعواهنها  ترمى االحكام  ان  اسفًا  السهل 
عىل رموز يف هذه املسرية االسالمية تويف 
سنة )127هـ(. ومن قدامى املفرسين يف 
الكبري  السدي   ،البيت أهل  مدرسة 
وكان  الكويف،  الرمحن  عبد  بن  اسمعيل 
 ،العابدين زين  االمام  اصحاب  من 
 ورو قتيـبة،  ابن  تشيعه  عىل  نص  وقد 
سنة  تويف  وشعبة،  الثوري  سفيان  عنه 
ثابت  الثميل  محزة  أبو  وكذلك  )145هـ( 
وابو  )150هـ(،  سنة  تويف  دينار،  بن 

من  االسدي  القاسم  بن  حييى  بصري 
 ،والصادق الباقر  االمامني  اصحاب 
مهزيار  بن  وعيل  )148هـ(،  سنة  تويف 
احلديث  يف  العلم  ائمة  احد  االهوازي، 
 الرضا االمام  عن   رو والتفسري، 
وكذلك  القرآن.  تفسري  كتاب  وصنف 
احلسني  بن  عيل  احلسن  ابو  فضال  ابن 
الكايف،  صاحب  الكليني  طبقة  يف  كان 
وكذلك  الثالثة.  املائة  علمء  من  وهو 
أصحاب  من  الربقي،  خالد  بن  حممد 
ابراهيم  بن  وعيل   .الرضا االمام 
املعروف،  التفسري  صاحب  القمي، 
بن  وعيل  الكليني.  مشايخ  من  وهو 
الصدوق،  الشيخ  والد  القمي،  بابويه 
سنة  املتوىف  املشهور  احلافظ  عقدة  وابن 
مسعود،  بن  حممد  والعياش  333هـ. 
من  وهو  املعروف،  التفسري  صاحب 
بن  فرات  والشيخ  الكليني،  طبقة 
االمام  عرص  علمء  من  الكويف،  ابراهيم 

.(14(اجلواد
بعض  اىل  هنا  االشارة  ويمكن 
اخلاصة  القرآن  علوم  يف  املؤلفات 

)14) املصدر نفسه. 
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:البيت أهل  بمدرسة 
ملحمد . 1 والتعديل  التحريف  كتاب 

أصحاب  من  الصرييف،  احلسن  بن 
.الصادق االمام 

والناسخ . 2 والنظائر  الوجوه  كتاب 
التميمي،  قبيصة  بن  لدارم  واملنسوخ 

.من أصحاب االمام الرضا
اهلل . 3 لعبد  واملنسوخ  الناسخ  كتاب 

االمام  أصحاب  من  املسمعي، 
.الصادق

وكتاب . 4 واملحكم،  املتشابه  كتاب 
القرآن،  من  البيت  أهل  يف  أنزل  ما 
من  احلجام،  بن  العباس  بن  ملحمد 

أهل القرن الثالث)15).
من  جانب  يف  رسيعة  جولة  هذه 
التفسريية،  املدرسة  هذه  وعلمء  رموز 
البارزة  االعالم  تلك  من  الكثري  وهناك 
مراجعة  ويمكن  االسالمي،  التاريخ  يف 

الشيعة(  تصانيف  يف  )الذريعة  كتاب 
الطهراين  بزرك  آقا  الفاضل  العامل  ملؤلفه 

بزرك  آقا  الشيعة،  تصانيف  اىل  الذريعة   (15(
بشكل  ج25  الثانية،  الطبعة  الطهراين، 

تقريبًا.  كامل 

يف  املؤلفات  من  العديد  يذكر  الذي 
والتي  اصحاهبا،  ذكر  مع  التفسري 
علمء  وإحاطة  شمولية  عن  تكشف 
القرآن  علوم  خمتلف  يف  املدرسة  تلك 
اهل  ائمة  من  استفادوه  ما  بفضل 
غري  نسبة  اىل  ايضًا  ويشري   ،البيت
يف  املتقدمة  العصور  لتلك  منهم  قليلة 

االسالمية. الرسالة  بدايات 
اصالة  تتضح  تقدم  ما  خالل  من 
البيت  أهل  مدرسة  علمء  وحضور 
لفجر  االوىل  اخليوط  منذ  التفسريية 
الرسالة االسالمية وحتى يومنا احلارض، 
الكريم  والقرآن  النبي  عرتة  وستبقى 
يردا احلوض عىل  عدلني متالزمني حتى 
البعد  القيامة، وهذا  رسول اهلل، يوم 
هذه  ُيلهم  والواقعي  الغيبي  بمستوييه 
توجيه  يف  وواقعيتها  رشعيتها  املدرسة 
تلتزم  ان  االسالمية  لألمة  والبد  االمة، 
به،  وتقتدي  الشعي  االمتداد  هذا  هنج 
ملعطيات  تعميقًا  إال  يكون  ال  سواه  وما 
التاريخ  ولكن   ،البيت أهل  مدرسة 
يف  ينتهج  أخذ  بداياته  منذ  االسالمي 
باالبتعاد  املؤثرة أسلوبًا متيز  أهم مواقعه 
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املدرسة. هذه  معطيات  عن 
بالقرآن: القرآن  تفسري 

بالقرآن،  القرآن  تفسري  معنى  ما 
يف  وطريقًا  منهجًا  يكون  ان  يصح  وهل 
يف  أصالته  نتلمس  وكيف  االستنطاق؟. 
املساحة  هي  وما  التفسريية؟.  العملية 
املفرسين؟.  جهود  يف  استوعبها  التي 
واملنهج  الرئيسة،  القاعدة  هذه  وأين 
أهل  مدرسة  من  األثري  القرآين 

.البيت
كانت  القاعدة  هذه  ان  صحيح 
ان  سيم  ال  املفرسين،  كل  اهتمم  موضع 
هذا  استخدمت  كثرية  روايات  هناك 
واسعة  كانت  لكنها  التفسري،  من  النوع 
وروايات  املدرسة  هذه  جهود  يف  جدًا 
منها  بالقليل  وسنكتفي   .البيت أهل 
كتب  ملطالعة  الباحث  أو  القارئ  ونحيل 

االمامي. احلديث يف مذهبنا 
اهلل  رسول  األول  م  للمعلاّ كان  لقد 
املنهج،  هذا  يف  واضحة  ريادة   حممد
تعاىل:  قوله  يف  )الظلم(   فرس فمثاًل 
بالشك  رب   &  %  $ زب# 

 C  B  A  M تعاىل:  لقوله 

. (16(LD

هذه  احتلت  الوقت  ذلك  ومنذ 
جهود  من  مميزة  مساحة  القاعدة 
رائد   ،طالب أيب  بن  عيل  االمام 
بمنطق  يستهدي  والذي  املدرسة،  هذه 
فقد   .اهلل رسول  وأسلوب  وطريقة 
القرآن  من   املؤمنني أمري  استنبط 
أشهر،  ستة  للحمل  مدة  أقل  أن  الكريم 
وقد حلاّ مشكلة اجتمعية كادت ان تأيت 
آنذاك  حصل  اجتمعي  وتطلع  فهم  عىل 
مسرية  طول  عىل  منهم  الكثري  وحيصل 
التقابل  من   استفاد حيث  األمة.  هذه 

 O  M مها:  العزيز  اهلل  كتاب  يف  آيتني  بني 
 -  , M تعاىل:  L وقوله  P

تطبيقات  L)17) ولسعة  /  .

أهل  من   اهلد ائمة  عند  القاعدة  هذه 
أسلوب  يف  التأمل  يمكن   ،البيت
روي  مما  ذلك  وغري  واملناجاة  الدعاء 
عرضًا  ذلك  يف  أن  حيث   ،عنهم
نفسه.  القرآن  من  استفادوها  ملفاهيم 

)16) انظر الصفحة 6 من البحث. 
 /8 كثري،  ابــن  العظيم،  القرآن  تفسري   (17(
ــورة  [س  ،[1 الغاشية:  ـــورة  [س  ،285

ابراهيم: 50]. 
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أمري  املروي عن  الدعاء  أمثلة ذلك  ومن 
فهو  كميل،  بدعاء  واملعروف  املؤمنني 
من  املستوحاة  القرآنية  باملعطيات  ميلء 
يف  أيضًا  ذلك  ويلمس  نفسها.  اآليات 

.املؤمنني ألمري  البالغة  هنج 
القاعدة  هذه  عىل   جر وقد 
 ،مفرسون أوائل يف مدرسة أهل البيت
 عباس كأبن  وتابعني  أصحاب  من 
تفسري  من  الكثري  عنه  روي  الذي 
بن  سعيد  عن  روي  كم  بالقرآن،  القرآن 
املدرسة  هذه  أقطاب  أحد   جبري
قوله  يف  الغاشية  معنى  يف  التابعني،  ومن 
 L  7  6  5  4  M تعاىل: 
تغشى  النار  باهنا   [1 الغاشية:  [سورة 
تعاىل:  قوله  هو  وهذا  الكفار  وجوه 
Lª [سورة   ©  ¨M

ابراهيم: 50].
بانه:  القرآن   عيل االمام  ويصف 
عىل  بعضه  ويشهد  ببعض  بعضه  )ينطق 

بعض()18).
احلاجة  هي  ما  السائل:  يسأل  وقد 

ج2  عبده،  حممد  البالغة،  هنج  رشح   (18(
 .123 اخلطبة: 

التي دعت هلذا التفسري وهلذه الطريقة؟. 
ما  هو  الطريقة  هذه  يف  األساس  ولعلاّ 
من  فهنالك  نفسه.  القرآن  اليه  أشار 
الكتاب.  أم  هن  املحكمت  اآليات 
بياهنا،  ألجل  املتشاهبات  إليها  ترجع 

 ÄM تعاىل:  قوله  تفسري  يمكنك  فال 
LÇ [سورة   Æ  Å
اىل  الرجوع  غري  من   ،[255 البقرة: 

 L3  2  1  M تعاىل:  قوله 
هذا  وبدون   ،[11  :الشور [سورة 
كالوقوع  حمذور  من  أكثر  هناك  الرجوع 
للباري جل وعال. والتشبيه  التجسيم  يف 

الكريم  القرآن  رصح  ومثلم 
التأكيدات   نر املتشابه،  اىل  بالرجوع 
أهل  عن  الروايات  يف  لذلك  الكثرية 
لتلك  الواسعة  والتطبيقات   ،البيت
املعاين، كم حصل يف نفي رؤية اهلل تعاىل 

 6  5  M تعاىل:  لقوله  باالستناد 
L [سورة  :  9  8  7
املحكم  قاعدة  ان  فكم   ،[103 االنعام: 
واملتشابه يف القرآن تقتيض هذا النوع من 
القاعدة  هذه  فتطبيقات  كذلك  التفسري، 
واضحة وملموسة بشدة يف ما رو عن 
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.البيت أهل 
عنه  هنى  الذي  النسخ  مفهوم  كذلك 
آنذاك  املسلمني  أحد   املؤمنني أمري 
غري  من  للتفسري  األخري   تصد ان  بعد 
فكان  املنسوخ،  من  الناسخ  يعلم  أن 
له:  قال  إذ   لإلمام الرصيح  النهي 
عينه  واألمر  وأهلكت(.  هلكت  )لقد 
القرآن  التي وردت يف  البيان  يف أساليب 
العام واخلاص واملطلق  قبيل  الكريم من 
هذه  فمقابلة  واملبني،  واملجمل  واملقيد 
من  نصوص  اىل  احلاجة  غري  من  املوارد 
عىل  تساعد  ان  يمكن  القرآن  خارج 
وهذا  املباركة،  اآليات  ملعاين  دقيق  فهم 
)تفسري  القرآين  املنهج  هلذا  آخر  مقتىض 

بالقرآن(. القرآن 
التدبر  اىل  الكريم  القرآن  دعا  لقد 

 e  d  c  b  a  M والتأمل 
L g f)19) [سورة حممد: 24]، 

 S  R  Q  P  O  NM  L  K  M

L [سورة   X  W  V  U  T
النساء: 82]، فهنا تربز للعيان مسألتان:

الكريم،  القرآن  يف  واملنسوخ  الناسخ   (19(
ابن حزم االندليس، ص5. 

عدم . 1 وراء  هو  الذي  القلوب  اقفال 
التدبر  عىل  القدرة  عدم  أو  التدبر 
هذه  صدر  ويف  القرآنية،  املعاين  يف 
خالل  ومن  التفسريية  املعطيات 
مع  البعض  ببعضها  اآليات  مقابلة 
آيات  بني  االختالف  عدم  ضمن 
الكتاب املنزل من اهلل سبحانه، يدفع 
النوع  هذا  لتطبيق  وبثقة  االمام  اىل 
من املقابالت بشكل واسع بني آيات 
القرآن من غري حاجة أولية للخروج 

اىل نصوص من خارج القرآن.
بذاته . 2 هو  الذي  القرآن  يف  التدبر 

تفسري  قرآين يقف وراء عملية  منهج 
اللون  هذا  وكأن  بالقرآن،  القرآن 
األوامر  ضمن  يأيت  التفسري  من 
هذه  استخدام  باجتاه  القرآنية 
نافلة  ومن  القرآن  لتفسري  القواعد 
عىل  مقدمة  القاعدة  هذه  ان  القول 

القواعد. من  غريها 
الكريم  بالقرآن  التفسري  هذا  ان 
التفسري  روايات  من  كغريه  ب  يبواّ مل 
القرن  يف  احلديث  تدوين  بداية  يف 
قد  كان  بل  منفصاًل،  اهلجري  الثاين 



معامل مدرسة اهل البيت التفسريية

52

قد  دام  ما  احلديث  أبواب  ضمن  ن  دواّ
منهجًا  فتبلور  اتسع  ان  لبث  وما  روي، 
يف  املفرسون  استعملها  وقاعدة  وطريقة 
ان  ببعضها كم  القرآنية  استنطاق اآليات 
بالقرآن  القرآن  تفسري  يف  القاعدة  هذه 
املوضوعي  املنهج  تأسيس  يف  تدخل 
يعتمد  األخري  أن  إذ  القرآن،  تفسري  يف 
بعضها  اآليات  مقابلة  عىل  كبري  حد  اىل 
ومن  الواحد،  املوضوع  يف  بعض  مع 
القرآن  ويفرس  ذلك  من  ينفع  ان  يرد 
نسبة  أكثر  حلفظ  بحاجة  فهو  بالقرآن 
ليكون  القرآنية  واآليات  السور  من 
ائمة  لذلك  ندب  وقد  استحضارًا.  أكثر 
اهلد من أهل البيت يف األمر بحفظ 

آياته. وتدبر  القرآن 
البيت  أهل  العقل لد مدرسة  مكانة 

التفسريية.
إبراز  وراء  العلمية  الثمرة  هي  وما 

املكانة؟. مثل هذه 
األوىل  نشأته  يف  التفسري  ان  صحيح 
بشكل  العقلية  املناحي  فيه  تتوهج  مل 
كل  عىل  الغالب  هو  املأثور  وكان  كاف، 
املحاوالت التفسريية األوىل، إال بحدود 

النصوص  ومقابلة  والتدبر  التأمل 
أحيانًا. القرآنية 

بالعقل  املدرسة  هذه  اهتمت  لكن 
تارخينا  شهد  بينم  كثريًا،  اهتممًا 
املنهج  عىل  شعواء  حربًا  اإلسالمي 
املفكرين  من  الكثري  ضحيته  راح  العقيل 
ما  ولكثرة  االسالمي.  الفكر  وعملقة 
 البيت أهل  من   اهلد ائمة  عن  روي 
احلديث  كتب  ان   نر الباب،  هذا  يف 
مساحات  عىل  اشتملت  اإلمامية  عن 
احلث  حقل  وهو  املجال،  هذا  يف  كبرية 
أخطار  من  والتحذير  والعقل  العلم  عىل 
العقيل  البعد  هذا  معطيات  عن  االبتعاد 
أربعة  من  أصاًل  عداّ  حتى  التفكري،  يف 
اإلسالمي  التشيع  مصادر  يف  أصول 
والسنة  الكريم  القرآن  جانب  إىل 
لثقة  الكايف  كتاب  ان  واالمجاع،  املشفة 
من  وهو   الكليني الشيخ  اإلسالم 
املعتربة  والروائية  احلديثية  الكتب  أبرز 
أصول  مطلع  يف  عقد  اإلمامية،  عند 
وآخر  واجلهل(  العقل  )كتاب  الكايف 
االحاديث  وأورد  العلم(،  فضل  )كتاب 
 .بيته وأهل   النبي عن  والروايات 
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بسيطة  شذرات  نذكر  املجال  هذا  ويف 
الكتب احلديثية  القارئ عىل هذه  ونحيل 
بالعقل  االشادة  تلك  تضمنت  التي 

والذم عىل من ال يتمسك به.
كان  )من   :الصادق االمام  قال 
دين  له  كان  ومن  دين،  له  كان  عاقاًل 
 :الرضا دخل اجلنة()20). وعن االمام 
وعدوه  عقله،  امرئ  كل  )صديق 
 الكاظم االمام  وقال  جهله()21)، 
بش  اهلل  ان  هشام  )يا  احلكم:  بن  هلشام 
فقال:  كتابه  يف  والفهم  العقل  أهل 

 {  z  y  x  w  v  M

 ¤£  ¢  ¡ ے   ~}  |

الزمر:  ¨L [سورة   §  ¦  ¥

ف  17 -18]، وقال: )يا هشام ثم خواّ
تعاىل:  فقال  عقابه،  يعقلون  ال  الذين 

  S  R  Q  P  O  N  Mزب
Y X WV U Tرب)22).

بن  ابو جعفر حممد  الكايف،  )20) األصول عن 
واجلهل،  العقل  كتاب  الكليني،  يعقوب 

 .11  /1 الثالثة،  الطبعة 
نفسه.  السابق  املصدر   (21(

[سورة   ،14  /1 نفسه،  السابق  املصدر   (22(
الصافات: 136 -138]. 

عن  التفكر  حول  الكايف  يف  وروي 
قال:   طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري 
يميش  كم  البصري،  قلب  حياة  )التفكر 
التخلص  بالنور حيس  الظلمت  املايش يف 

الرتبص()23). وقلة 
االمام  عن  روي  العلم  فضل  وعن 
من  أفضل  بعمله  ينتفع  )عامل   :  الباقر
 :الباقر أبيه  وعن  عابد()24)،  ألف 
الدين،  يف  التفقه  الكمل  كل  )الكمل 
املعيشة()25).  وتقدير  النائبة،  والصرب عىل 
العباد،  عىل  اهلل  حق  أوضح  انه   وعنه
ويقفوا  يعلمون  ما  يقولوا  )ان   :  فقال

عندما ال يعلمون()26).
العقل  دور  إبراز  يف  االجتاه  هذا  اناّ 
إناّم  اإلنسان  حياة  يف  والفهم  والعلم 
ضوء  يف  املباركة  املدرسة  هذه  سلكته 
التدبر  من  الكريم  القرآن  عليه  حثاّ  ما 
التي  اآليات  مئات  وهناك  والتأمل. 
العلم  وكلمت  مصطلحات  فيها  وردت 
تعاىل:  قال  ونظائرها.  والعقل  واملعرفة 

 .28  /1 نفسه،  السابق  املصدر   (23(
 .23 )24) املصدر السابق نفسه، 1/ 
 .32 )25) املصدر السابق نفسه، 1/ 

 .43  /1 نفسه،  السابق  املصدر   (26(
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 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  M

 .[11 املجادلة:  L [سورة  â  á
السليمة  االداة  توفري  هو  ذلك  ومنطلق 
السري  وجيداّ  اخلطى  ليحث  االنسان  بيد 
وتعاىل،  سبحانه  اهلل  وهو  املطلق  نحو 

 G  F  E  D  C  B  A  M

وال   .[6 االنشقاق:  L [سورة   H
احلق  عن  ينشغلوا  ان  لعباده  يرىض 
تعاىل  قال  احلياة،  هذه  بظاهر  ويلهون 

 4  3  2  1  0  /  .  M

 ،[7 الروم:  L [سورة   7  6  5

تفسري  اىل  الطباطبائي  العالمة  ويشري 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  M تعاىل:  قوله 
 [10 امللك:  L [سورة   Ç  Æ  Å  Ä
بقوله: )أريد بالعقل االلتزام بمقتىض ما 
واالهتداء  بتعقله  احلق  من  إليه  يدعون 
ان  الواجب  ومن  حق  انه  إىل  العقيل 
تفيده  ومما  للحق()27)،  االنسان  خيضع 
تعقل  وجوب  هو  هذه  املباركة  اآلية 
لدخول  مبارشًا  سببًا  كان  وإال  احلق، 

. جهنم

حسني  حممد  العالمة  املــيــزان،  تفسري   (27(
 .353  /19 الطباطبائي، 

السليم  املنطقي  واالستخدام  فالعقل 
التي  املطالب  لبلوغ  مهم  مقتىض  ألدواته 
اآلخرة،  يف  واملجتمع  االنسان  نجاة  هبا 
الدنيا. ويف ضوء  السعادة هلم يف  وحتقيق 
املنهج  لظهور  غرابة  أية  تبق  مل  تقدم  ما 
 لد بالرأي  التفسري  وأنمط  العقيل 
يف  السباّاقة  كانت  التي  املدرسة  هذه 
انطلقت  املدرسة  هذه  لكن  امليدان،  هذا 
املحددات  ضوء  يف  بالرأي  بالتفسري 
ذلك  يكن  ومل  التفسري،  هلذا  الشعية 
ال  وحتى  املدرسة،  هذه   لد ذاتية  رغبة 
العقيل  االجتاه  هذا  عىل  ضبابية  أية  تبقى 
ما روي عن  فان  البيت،  أهل  يف مدرسة 
برأيه  القرآن  فرساّ  )من   :اهلل رسول 
يمكن محل  النار()28)،  فليتبوء مقعده من 
القرآن- علمء  ذلك  ذكر  -كم  النص 

القرآن  مشكل  يف  القول  عن  هني  انه 
يغلب  الذي  بالرأي  أريد  أو  ومتشاهبه، 
أو  يقوم عليه،  عىل صاحبه من غري دليل 
العربية  النهي عىل من يقول بظاهر  حيمل 
يمكن  وال  املأثور،  اىل  يرجع  ان  دون 

الرتمذي(، حممد  الصحيح )سنن  اجلامع   (28(
 .298 بن عيسى الرتمذي، 5/ 
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القرآن  يفرس  من  النهي  هذا  يشمل  أن 
وأدوات  باملاثور،  ويستعني  بالرأي 
العربية  اللغة  قبيل  من   األخر التفسري 
وعلومها وعلوم القرآن والتاريخ والفقه 
التي  وغريها  العقائد  وعلم  وأصوله 
اال  ان  عىل  للمفرسين  رشوطًا  ذكرت 
خمالفة  بالرأي  التفسري  هذا  نتائج  تكون 

الشيعة. حلقائق 
بأنه  االمامية  تعتقد   أخر جهة  من 
حتصيل  عقله  بحكم  العاقل  عىل  جيب 
واالعتقاد  بصانعه  واملعرفة  العلم 
اختاذ  وعدم  األلوهية،  يف  بوحدانيته 
بأناّه  واليقني،  الربوبية  يف  له  رشيك 
واحلياة  واملوت  والرزق  باخللق  املستقل 
سبحانه  اهلل  وان  واالعدام،  واالجياد 
ما  يفعل  وال  أحدًا  يظلم  ال  وتعاىل 
نعتقد  اذ  السليم،  العقل  يستقبحه 
لكن  العقليني،  والتقبيح  بالتحسني 
حاكًم  ليس  نفسه  الوقت  يف  هنا  العقل 
العقل  ولكن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قبال  يف 
الشعية  االحكام  ألدراك  القابلية  لديه 
األمر  وخالصة  النقل.  طريق  غري  من 
يف  رشعًا  الواجب  ان  االعتقاد  باب  يف 

الدين هو االقتناع. أصول 
ان مدرسة  اىل  السياق نشري  ويف هذا 
باب  تغلق  مل  التفسريية   البيت أهل 
اآلخرين،   لد انسد  كم  االجتهاد، 
عنها،  عجزوا  حقيقية  مشاكل  فربزت 
فعادوا اىل االجتهاد ثانية، وهذا االجتهاد 
فيها  رائعة  ابداعية  عملية  هو  حقيقته  يف 
وحتكيم  واملوازنة  واالمعان  التأمل 
القواعد  من  حشد  وتطبيق  األولويات 
استخدام  وهذا  النصوص،  واستنطاق 
فإذا  السليمة.  وأدواته  للعقل  صحيح 
وهو  الفقيه  املجتهد  عىل  أحد  يعرتض  مل 
يؤدي دوره الصحيح واملثمر، ملاذا يرتدد 
ال  حني  العقيل  التفسري  أمام  البعض 

بشوطه. ويلتزم  التفسري  قواعد  يتنكب 
عىل  جيمد  ان  يريد  من  فان  وأخريًا، 
أدواته،  وفهم  العقل  ُيعمل  وال  النص 
األسئلة  تيار  عىل  جييب  ان  يمكنه  كيف 
حني  يف  اليوم؟.  القائمة  والتحديات 
الذاتية  القدرة  من  فيه  القرآين  النص  ان 
أسئلة  كافة  عىل  االجابة  من  متكنه  ما 

 °  M املعارص  االنسان  واحتياجات 
 µ  ´  ³  ²  ±
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عن  قيل   [72 االحزاب:  [سورة 
االرادة  وقيل  العقل،  هي  )االمانة( 
االختيارية يف االنسان، وقيل غري ذلك.

القرآن السنة عىل  عرض 
التفسري،  يف  القاعدة  هذه  معنى  ما 
وملاذا خالفها األخباريون واملحدثون اىل 
حد كبري؟. وما هي أهم مربرات وحجة 
هذه القاعدة يف التفسري، وكيف جتلت يف 
من   اهلد وأئمة   النبي عن  روي  ما 

.بيته أهل 
أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  عن  روي 
رسول  )سمعت  قال:  انه   طالب
وما  قلت  فتن،  ستكون  يقول:   اهلل
ما  نبأ  فيه  اهلل  كتاب  قال:  منها  املخرج 
بينكم  ما  وحكم  بعدكم  ما  وخرب  قبلكم 
هو الفصل ليس باهلزل)29)، وهو الذي ال 
تزيغ به األهواء وال تلتبس به األلسنة(.

)ان  قال:   النبي عن  روي  كم 
احلديث سيفشو عني فم أتاكم عني يوافق 
خيالف  عني  أتاكم  وما  عني  فهو  القرآن 

)29) االصول من الكايف، الكليني، 2/ 599. 

القرآن فليس عني()30) من هذين النصني 
يمكن ان نستفيد أمرين أحدمها:

حمفوظًا . 1 يبقى  الكريم  القرآن  ان 
 j  i  h  g  M إهلية  بأرادة 
 [9 احلجر:  Lm [سورة   l  k
بكل  وإحاطته  شموليته  جانب  اىل 
يمكن  وال  جامعًا  وكونه  احلاجات 
ان تلتبس االهواء يف تنزيله، وبالتايل 

املرجع. فهو 
احلديث . 2 ان   اهلل رسول  أنبأنا  لقد 

العوامل  من  الكثري  وفاته  بعد  سيناله 
وهذا  وضعه،  أو  ضعفه  يف  املؤثرة 
عىل  العرض  لرضورة  كاف  مربر 
هي  القاعدة  وهذه  الكريم،  القرآن 
رصاحة   اهلل رسول  هبا  أمر  التي 

ومن غري غموض.
يف  متواتر  بشكل  جاءت  املعاين  هذه 
عن  روي  ما  منها   البيت أهل  طرق 
 النبي خطب  قال  الصادق  االمام 
الناس ما جاءكم عني يوافق  ا  فقال: )أهياّ
خيالف  جاءكم  وما  قلته  فأنا  اهلل  كتاب 

كتاب اهلل فلم أقله(.

 .69 )30) املصدر السابق نفسه، 1/ 
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يف  الكاشاين  الفيض  ذكر  وقد 
 ،الصادق االمام  عن  الصايف  تفسري 
فهو  اهلل  كتاب  يوافق  ال  حديث  )كل 

زخرف()31).
واجهت  القاعدة  هذه  ولكن 
الرواية  أهل  من  واسعة  معارضة 
وهم  االخبار  اعتمدوا  الذين  واحلديث 
فمن  والشيعية،  السنية  املدرستني  يف  كثر 
السيد  يقول  مثاًل،  االخباريون  الشيعة 
عند  االصول  علمء  امجع  وقد  اخلوئي: 
خال  القرآن  ظواهر  حجية  عىل  االمامية 
االخبار  عىل  عولوا  الذين  االخباريني 

واالحاديث.
لذلك  مثااًل  نذكر  السنة  أهل   ولد
ال  يقول:  الذي  457هـ(  )ت  حزم  ابن 
سبيل اىل وجود خرب صحيح خمالف ملا يف 
اما  فهو  رشيعة  خرب  وكل  أصاًل،  القرآن 
عليه  ومعطوف  القرآن  يف  ما  اىل  مضاف 
مبني  منه  مستثنى  واما  جلملته،  ومفرس 
ثالث)32)،  وجه  اىل  سبيل  وال  جلملته 

 .69 )31) املصدر السابق نفسه/ 1/ 
حزم  ابن  األحكام،  أصول  يف  االحكام   (32(

 .198 االندليس، 2/ 

قوله  ختالف  القاعدة  هذه  ان  مفرسًا 
 t  s  r  q  p  M تعاىل: 
 [7 احلش:  L [سورة   w  v  u

 $  #  "  !  M تعاىل:  وقوله 
وقوله   ،[80 النساء:  &L [سورة   %

 LÂ Á À ¿ ¾ ½M :تعاىل
النساء: 105]. وكذلك ما روي  [سورة 
حرم  ما  وان  )أال   :اهلل رسول  عن 

رسول اهلل مثل ما حرم اهلل(.
عرض  قاعدة  ان  هؤالء  فات  وقد 
السنة عىل القرآن انم جتري يف االحاديث 
بيته  وأهل  النبي  عن  والروايات 
غري  او  متواترة  تكن  مل  التي  املعصومني 
حمفوفة بقرائن تفيد قطعًا اهنا صادرة عن 
حديثًا  يكون  أن  يمكن  وال  املعصوم. 
بيته  وأهل  النبي  عن  رواية  أو  خربًا  أو 

القرآين. النص  ختالف  صحيحة 
الدراية  علمء  ان   أخر جهة  من 
السنة  )عرض  اعتربوا  احلديث  ونقد 
نقد احلديث وان  القرآن( من أسس  عىل 
عالمات  من  القرآن  لرصيح  خمالفتها 
االحاديث  متون  أي  املتن  يف  الوضع 

والروايات.
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املقاييس  من  القاعدة  هذه  ان 
النصوص  يتناول  مفرس  ألي  الرضوية 
الروايات  من  مستفيدًا  القرآنية 

واالحاديث.
القاعدة  املعارضون هلذه  واجه  ولقد 
وجهًا  جيدوا  مل  حينم  واسعة  إحباطات 
ينسجم  بم  تفسريها  أو  الرواية  حلمل 
برزت  وهنا  الكريم،  القرآن  ورصيح 
وفروا  الذين  احلديث  علمء  اهتممات 
تأييد  عن  فتوقفوا  املتون  توثيق  ادوات 
تؤيدها  مل  التي  الروايات  من  الكثري 
السياق  هذا  ويف  القرآنية.  املعطيات 
من  الدقيق  العلمي  املوقف  يتجىل 
يف  لوضعها  عمد  التي  )االرسائيليات( 
مجاعات  كذلك  الكتاب.  أهل  احلديث 
بعض  وحتى  للحديث  الوضاعني 
مصلحة  يرون  كانوا  الذين  املتصوفة 
أو  العقاب  تصوير  وزيادة  توسعة  يف 
نحو  الناس  عامة  لتشجيع  طلبًا  الثواب 
السيئات.  عن  تنفريهم  أو  احلسن  العمل 
وهناك أمثلة كثرية يف تطبيق هذه القاعدة 
يعرف  ال   موسى النبي  ان  يعقل  فهل 
متس  الرواية  هذه  ان  بل  مثاًل!.  ربه 

عصمة  مثل  والسنة  الكتاب  مسلاّمت 
الرواية  يف  جاء  فقد  واملالئكة،  االنبياء 
ان موسى ملا سأل ربه النظر إليه وعد 
اهلل ان يقعد يف موضع ثم أمر املالئكة متر 
عليه موكبًا موكبًا بالرعد والربق والريح 
من  موكب  به  مر  فكلم  والصواعق، 
رأسه  فريفع  فرائصه  ارتعدت  املواكب 
وقد  آتٍ  هو  فيجاب  ريب؟.  أيكم  فيسأل 

ابن عمران)33). يا  سألت عظيًم 
إناّ هذه الرواية متس العصمة وختدش 
تصور  حيث  أيضًا،  التوحيد  مسألة  يف 
املجيء،  هذا  مادية  وحتكي  آتٍ  اهلل  ان 
القرآن  عىل  الرواية  هذه  عرضنا  فلو 
والعصمة  التوحيد  آيات  لوجدنا  الكريم 
هي  القاعدة  فهذه  معها،  متامًا  تتناقض 
صحيحها  الروايات  هذه  لتمييز  السبيل 

عقيمها. عن 
التي  )اي  القرآنية  القصة  ويف جانب 
ان  وجدنا  الكريم(  القرآن  يف  وردت 
حتكيم  يف  أفرطوا  املفرسين  من  مجهورا 
خمتلفة  طرق  من  الواردة  الروايات  هذه 

بن  مسعود  بن  حممد  العيايش،  تفسري   (33(
عياش، [سورة االعراف: 143]. 
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بيانًا  القرآنية  بالقصة  متصلة  واعتربوها 
وتفصياًل ملا جاء يف القرآن، وقد امتألت 
السري  املغازي والتفاسري وكتب  هبا كتب 

والتاريخ.
سيواجه  للتفسري   يتصد من  ان 
والروايات  االحاديث  تفسري  معضلة 
والبد  القرآين،  النص  تفسري  جانب  اىل 
كافة  عليه  تعرض  للقرآن  إمامة  من  هنا 
 ُ يفرساّ االمامة  وهذه   ،األخر النصوص 
القرآن،  عىل  السنة  عرض  مبدأ  بعضها 
ال  سوف  االمامة  هذه  أي  وبدوهنا 
ان  الروايات  معاجلة  من  املفرس  يتمكن 

الكريم. القرآن  جاءت خمالفة لرصيح 
القاعدة  هلذه  املؤكدة  الروايات 
أهل  ائمة  طرق  من  جاءت  والتي 
انم  التواتر  من  يقرب  بشكل   البيت
 تكشف عن اصالة مدرسة أهل البيت
الذي  باملنهج  متسكها   ومد التفسري  يف 

.الرسول اختطه 
استخدام  ان  اىل  البعض  يذهب  وقد 
هني  مع  ينسجم  ال  القاعدة  هذه 
قال  إذ  بالرأي،  التفسري  عن   الرسول
برأيه  القرآن  فرس  )من   :اهلل رسول 
ان  واحلقيقة  النار(  من  مقعده  فليتبوء 
بينم  املذموم.  الرأي  انم خيص  النهي  هذا 
التفسري  أدوات  يستخدم  الذي  املفرس 
الصحيحة وال حيمل القرآن رأيه اخلاص 
مذمومًا،  وليس  حممود  تفسري  فهو 
بعد  ما  رواية  ضعف  عىل  التأشري  كذلك 
تفسريًا  ذلك  يعداّ  ال  القرآن  عىل  عرضها 
فهذه  بالقرآن، وعليه  تفسري  وانم  بالرأي 
او  املفرسين  كبري  حد  اىل  تعني  القاعدة 
الروائي  املوروث  يف  التأمل  يريد  من 
الرواية  كتب  به  امتلئت  والذي  الواسع 

باملأثور. والتفسري 
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مقدمة:
اهلل  وصىل  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

الطاهرين. وآله  عىل حممد 
أما بعد.. فان األمة اإلسالمية يف هذه 
التقني،  التقدم  فقدت  كانت  إنْ  اآلونة 
املتمثل  األقوَم  الرباينَّ  املنهَج  متلك  ا  فإهناّ
هلا  يعيد  الذي  املجيد،  القرآن  بنصوص 
ارتكاز  وحمور  والريادة،  الصدارة  مكان 
األخالق،  من  ينبثق  احلضاري  الشهود 
بل  وليلة،  يوم  يف  تأيت  ال  ذلك  ونتائج 
حتتاج إىل جماهدة وصرب والتزام حقيقي.

احلقيقي وراء  السبب  أن  اتضح  وقد 
بالقيم  االلتزام  عدم  هو  األمة  ختلف 
وقد  السمء،  هبا  جاءت  التي  اإلسالمية 
النظرية  الدراسات  من  الكثري  أكدت 

وجود  عىل  أمجعت  والتي  وامليدانية 
نتيجة  ألقيمي  البناء  منظومة  يف  خلل 
الكريم  القرآن  إرشادات  عن  العزوف 
القيم  وراء  واللهث  القويم،  ومنهجه 
وإن  القيمية؛  منظومتها  عن  الغريبة 
دينهم  أن نسوا  بعد  املسلمني  )الكثري من 
وهجروا قرآهنم، صاروا يقلدون غريهم 
متطرفة  ومبادئ  عقائد  ويستوردون 

اإلسالمي()1). منهجنا  عن  وبعيدة 

القيم  ــدي،  ــع ــس ال ــم  ــاس ج ــم  ــات ح د.   (1(
العتبة  احلسني،  اإلمــام  فكر  يف  الرتبوية 
2013م،  الــعــراق،  املقدسة،  احلسينية 
حممد  ــات:  ــدراس ال هــذه  ومــن  ص13. 
يف  الــرتبــويــة  الفلسفة  ـــميل،  اجل فــاضــل 
احلديث،  الكتاب  دار  تونس،  القرآن، 
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واإلمام احلسني مصباح اإلنسانية 
من  ليل  يف  بالنور  أضاء  الذي  الباهرة 
املشق  هنارها  هلا  ليصنع  احلالكة،  لياليها 
الوثيق  الرتباطه  إال  ذاك  وما  اح،  الوضاّ
القرآن  احلياة  وينبوع  اإلهلي  باملصدر 
بيان  يف  البحث  هذا  كان  وهلذا  املجيد، 
 ،اإلمام هنج  يف  العظيم  التأثر  ذلك 
فيه،  العظيم  للقرآن  البالغ  واألثر 
وليكون يف ذلك داللة دامغة عىل الرتابط 
والكينونة الواحدة بني الثقلني العظيمني: 

)القرآن الكريم والعرتة املطهرة()2).
البحث  اختيار  أسباب  من  كان  وقد 

فرحان،  امحــد  إسحاق  ط3،  1966م، 
منظور  من  متغري  عامل  يف  الرتبوية  القيم 
القيم  مؤمتر  يف  مقدم  بحث  إســالمــي، 
الريموك،  جامعة  متغري،  عامل  يف  والرتبية 
يف  وللتوسعة  وغريها  1999م،  األردن، 

املتقدم.  املصدر  ظ:  الدراسات  هذه 
 :الكريم النبي  قول  إىل  إشارة  ذلك  يف   (2(
اهلل  كــتــاب  الثقلني  فيكم  خمــلــف  )إين 
ما  تــضــلــوا  -لـــن  بــيــتــي  وعرتيت–أهل 
يردا  حتى  يفرتقا  لن  وإهنــم  هبم  متسكتم 
حتف  احلــراين،  شعبة  ابن  احلــوض(،  عيل 
الغفاري،  ــرب  اك عــيل  حتقيق:  الــعــقــول، 
جلمعة  التابعة  اإلسالمي  النش  مؤسسة 
ط2،  1404هـــ،  املشفة،  قم  املدرسني، 

ص459. 

الرسالية  املعامل  عىل  الضوء  تسليط 
 احلسني اإلمام  جسدها  التي  الرتبوية 
بارزة  كانت  والتي  الشيف،  فكره  يف 
النصوص  روح  أثر  وبيان  خطابه،  يف 

فيه. القرآنية 
وكذلك ملا بدا من ضعف يف االهتمم 
فكر  من  حيويه  وما  القرآين  بالرتاث 
عناية  الباحث  يلحظ  فلم  بناّاء،  تربوي 
منهجتها  عىل  واضحًا  وإقباالً  كافية 
بِعدل  مرتبطة  حمددة  بنمذج  وتنظيمها 
التوجه  كان  وغريه  هلذا  العظيم،  القرآن 

البحث. صوب هذا 
يف  فتكمن  البحث  أمهية  وأما 
الوقوف عىل جتليات هذه املعامل الرتبوية 
جمتمعاتنا  يصيب  ملا  منها  واالرتواء 
عن  واضح  جترد  من  اليوم  اإلنسانية 
أصبحت  ثم  ومن  القيم،  من  كثري 
هذا  إىل  املاسة  احلاجة  فكانت  خاوية، 
-ملا  الباحث  اعتقاد  -بحسب  البحث 
ينتفع  وضياء  أمل  بارقة  من  فيه  يلتمسه 
فالقرآن  السمع وهو شهيد  ألقى  منه من 
[سورة   L +  *  ) (  M املجيد: 
)مصباح  الشهيد:  واحلسني   ،[2 البقرة: 
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النجاة()3). وسفينة   اهلد
أيضًا  البحث  أمهية  تكمن  وكذلك 
التي جتمع بني  املتوازنة  الشخصية  بناء  يف 
بني  وتوازن  اإلسالمية،  الرتبية  مكونات 
الرتبية  هلذه  الثابتة  والقوانني  األصول، 
مما  واحلداثة  املعارصة  أنتجته  ما  وبني 
وإنحرافها  األمة،  حركة  باختالل  تسبب 
الغريب  الرتبوي  الفكر  تيارات  نحو 
تربيتها  طبع  مما  الذات،  ونسيان  وتقليده 
بالتمزق  الروحي وطبع جمتمعنا  باجلفاف 
والتبعية  اخلُلقي  واالضطراب  الداخيل 
اإلنسان  تغريب  إىل   أد مما  الفكرية، 

املسلم وتشويه فكره وروحه.
الذي  البحث  منهج  كان  وقد 
التحلييل،  املنهج  هو  الباحث  اعتمده 
البحثية بحسب  املناهج  إليه سائر  مضافًا 
يف  التعويل  مع  البحث،  مقام  يقتضيه  ما 
وتوجيهها  الكريم  القرآن  نصوص  فهم 
التزامًا  وذلك  التفسريية  املصادر  عىل 

البحث. بعنوان 
مقدمة  من  فكانت  البحث  خطة  أما 
نصوص  عن  كان  منهم  األول  ومطلبني، 

 .262 )3) املجليس، بحار األنوار، 42/ 

القرآن  منهج  توضح  الكريم  القرآن  يف 
كان  والذي  الرتبوي،  البناء  يف  الكريم 
الفكر  بناء  يف  القرآين  األثر  بعنوان: 

.الرتبوي لإلمام احلسني
املعامل  عن  كان  فقد  الثاين  واملطلب 
اإلمام  خطب  يف  الرسالية  الرتبوية 
القرآين  األثر  بعنوان:  وهو   ،احلسني
 ،احلسني لإلمام  الرسايل  اخلطاب  يف 
وعىل  باملصادر،  وقائمة  بخامتة  متلوات 

النحو التايل:
األول:  املطلب 

بناء الفكر الرتبوي  األثر القرآين يف 
احلسني لإلمام 

يف  الًة  فعاّ مسامهًة  الرتبية  تساهم 
ختطيط، وتشكيل، وصنع شخصية الفرد، 
-يف  الفرد  فشخصياّة  صيغتها،  وحتديد 
املريباّ  صنع  نتاج  -هي  األحيان  غالب 

وصورة جهوده..
اإلنسانية  والقابليات  فاالستعدادات 
وال  متكياّفة،  غري  ة  حراّ طاقة  وهي  تولد 
كان  أبًا   ، املريباّ يد  فتتناوهلا  متشكلة، 
وتعمل  هبا  ف  -فتترصاّ معلاًّم  أو  ُأمًا  أو 
قيم  وفق  بنيتها،  وختطيط  تشكيلها،  عىل 
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لذلك  دة،  حمداّ فكرية  تربوية  وأهداف 
واملنظمت  واألحزاب  الدول  نشاهد 
األفراد  وتربية  توجيه  عىل  حترص 
منهج  ووفق  ة  خاصاّ تربية  واجلمعات 

خاص.
األنبياء  رساالت  جاءت  ولقد 
الفكري  للبناء  كلاّها   الرسل ومناهج 
وتربية  اإلعداد  منهاج  ورسم  الرتبوي، 

الذات لشخصية اإلنسان.
)النشاط  هي  الرتبية  إن  علمنا  لقد 
تنشئة  إىل  اهلادف  واالجتمعي  الفردي 
وحسيًا  ووجدانيًا  وعقليًا  فكريًا  اإلنسان 
باملعارف  وتزويده  وخلقيًا،  ومجاليًا 
الآلزمة  واخلربات  والقيم  واالجتاهات 
ألهداف  طبقًا  سليًم  نموًا  لنموه 

اإلسالم()4).
الكريم حافلة هبذا  القرآن  ونصوص 
سوف  ما  وهو  لإلنسان،  البنائي  النهج 
نلحظه من دور مميز يف تكوين الشخصية 
القرآنية  األرسة  أثر  -وخصوصًا  املتزنة 

البحث  منهجية  العينني،  أبــو  خليل  عيل   (4(
اخلليج  رسالة  جملة  اإلسالمية،  الرتبية  يف 
العدد24،  الثامنة، 1988م،  السنة  العريب، 

ص110. 

اإلمام  شخصية  ويف  اإلنسان  بناء  يف 
الرسايل)5) -وهو حمل  احلسني وفكره 
العناية  إن  نلحظ  ذلك  ومن  البحث، 
مرحلة  منذ  تبدأ  اإلنسان  بناء  يف  القرآنية 
املرحلة  فهذه  األرسة،  داخل  الطفولة 
والشخصية)6). الذات  تشكيل  فيها  التي 

املجيد  القرآن  تأكيد  جاء  لذلك 
واألهل  النفس  برتبية  للعناية  رصحيًا 

 ®  ¬  «  M بقوله:  واألبناء، 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯
Lµ [سورة التحريم: 6]، وذلك 
أن )املؤمن مكلف هداية أهله، وإصالح 
بيته، كم هو مكلف هداية نفسه وإصالح 

اإلمـــام  شخصية  إىل  ــاحــث  ــب ال يــنــظــر   (5(
إنسانية  شخصية  أهنا  عىل  هنا   احلسني
فيه   ير الذي  العقائدي  التبني  عن  بعيدًا 
مسددًا  ومعصومًا  الطاعة  مفرتض  اإلمام 
ثابتة ال  السمء وإن كانت هذه حقائق  من 

عليها.  غبار 
العك،  الرمحن  عبد  خالد  ظ:  للتوسعة   (6(
دار  والسنة،  القرآن  ضوء  يف  األرسة  بناء 
تقي  حممد  2001م،  ــريوت،  ب املعرفة، 
والرتبية،  الــوراثــة  بني  الطفل  فلسفي، 
دار  املــيــالين،  احلسيني  فاضل  تعريب: 

النبي، قم، 2005م.  سبط 
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من  قلعة  الواحد  البيت  إن  إذ  قلبه()7)، 
القلعة  تكون  أن  والبد  العقيدة،  قالع 
ذاهتا،  يف  حصينة  داخلها  من  متمسكة 
عىل  املؤمن  اإلنسان  تريب  املباركة  واآلية 
بيته  إىل  يتجه  ما  أول  بالدعوة  يتجه  )أن 
من  القلعة  هذه  يؤمن  أن  واجبه  وأهله، 
داخلها، واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل 

أن يذهب عنها بدعوته بعيدًا()8).
 املحتو هذا  ية  النبواّ السنة  وترتجم 
حق  الصاحلة  الرتبية  أناّ  وتؤكد  القرآين، 
اإلمام  عن  ُروي  فقد  الوالد،  عىل  للولد 
)جاء  قال:  أنه   الرضا موسى  بن  عيل 
اهلل!.  يارسول  فقال:   النبي إىل  رجل 
اسمه  قال: حتسن  ابني هذا؟.  ما حقاّ 

وأدبه، وضعه موضعًا حسنًا()9).
يويص   اهلل رسول  كان  ولقد 
ومداعبتهم،  وتقبيلهم  الصبيان  بحباّ 
 ،فاطمة ابنته  يقبل  نفسه  هو  وكان 
ويداعبهم   ،واحلسني احلسن  وابنيها 
واحلنان،  باحلب  الصبي  نفس  ليمأل 

)7) سيد قطب، يف ظالل القرآن، 3619/ 6. 
نفسه.  )8) املصدر 

 .48 )9) الكليني، الكايف، 6/ 

والقسوة  الكراهية  عقدة  عنها  ويبعد 
النفس،  سليم  الصبي  فيشب  والنفور، 

القلب. نظيف  السلوك،  سوي 
من  ل  التشكُّ تبدأ  اإلنسان  فشخصية 
واجلو  األرسي،  بالواقع  التأثر  خالل 
به،  حييط  الذي  والرتبوي  الفكري 
ُمعلم  كنف  يف  عاش   احلسني واإلمام 
 ،األكرم الرسول  األول  اإلنسانية 
منذ  ورعايته  اخلاصة  عنايته  أواله  وقد 
فكره  اإلمام يف  أن هنج  فكان  صغره، 
وسلوكه   اهلل رسول  هنج  وسلوكه 

القرآين.
يؤكد   األكرم النبي  أن  وذلك 
ودورها  الرتبية  أمهية  آخر  حديث  يف 
امللكات  تكييف  ويف  الفكري  البناء  يف 
بناء  يف  وأثرها  الفطرية،  واالستعدادات 
عىل  يولد  مولود  )كل  بقوله:  الشخصية 
دانه، أو يناّرصانه،  الفطرة، وإنم أبواه، ُهيواّ

سانه()10). ُيمجِّ أو 
نفس  يف  وأثرها  النشأة  هذه  وألمهية 

بن  حمــمــد  ـــــ(  456ه )ت  ــاري  ــخ ــب ال  (10(
حتقيق:  الــبــخــاري،  صحيح  إســمعــيــل، 
كثري،  ابــن  دار  البنا،  ديــب  مصطفى  د. 

بريوت، ط3، 1987م، 1/ 465. 
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الطفل داخل األرسة، ما نلحظه يف وصية 
اإلمام عيل البنه احلسن، فنشاهده 
ابنه  خياطب  وهو  ومتجسدًا  واضحًا 
احلدث كاألرض  قلب  وإنم   ...( بقوله: 
قبلته،  شئ  من  فيها  ألقي  ما  اخلالية 
قلبك  يقسو  أن  قبل  باألدب  فبادرُتك 

لباّك()11). ويشتغل 
واستعداداته  وعقله  الطفل  فنفس 
تتلقاه،  الذي  والتوجيه  للنمو  قابلة  إذن 
األرض  تتقبل  كم  رشًا،  أو  كان  خريًا 
النظر  بغض  رحاهبا،  يف  فتنمو  البذرة، 
املعلوم بداهة  عن خبثها أو طيبتها، ومن 
اإلنسان،  فكر  بناء  املجيد يف  القرآن  دور 
كانت  إذ   احلسني اإلمام  ذلك  ومن 
بالغة  أمهية  ذات  القرآنية  األرسية  الرتبية 
وتكوين  اإلنسانية،  شخصية  بناء  يف 

اجتاهها.
عىل  املجيد  القرآن  أثر  ونلحظ  كم 
القيمي  البناء،  ذلك  خالل  من  املجتمع 
إيقاظ  الفرد  اإلنسان  يف  ُينمي  الذي 
الشعور باملسؤولية جتاه اآلخرين، وذلك 

 /3 عبده،  حممد  البالغة،  هنج  رشح   (11(
 .40

عىل  الكريم  القرآن  تأكيد  خالل  من 
قال  نفسه وغريه،  اإلنسان جتاه  مسؤولية 
[سورة   LÛ  Ú  ÙØ  M تعاىل: 
مسؤول  فاإلنسان   ،[24 الصافات: 
عىل  قادرًا  وكان  ترصفه  حتت  كان  عماّ 
اليوم  ذلك  فـ)يف  ونفع  فيه  تغيري  إحداث 
العقائد  عن  شئ،  كل  عن  السؤال  يتماّ 
احلديث  وعن  والوالية،  التوحيد  وعن 
التي  واملواهب  النعم  وعن  والعمل، 
إختيار  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وضعها 
اجتاهها  موقفه  كان  وكيف  اإلنسان()12)، 
ومن ذلك موقف اإلنسان اجتاه اآلخرين 

السبيل. إىل سواء  وهدايتهم 
السنة  يف  نلحظه  ما  ذلك  ومن 
 :األكرم الرسول  قول  الشيفة، 
عن  مسؤول  وكلكم  راعٍ  كلكم  )أال 
املؤمنني  أمري  ويقول  رعيته..()13)، 
وبالده،  عباده  يف  اهلل  )اتقوا   :عيل
البقاع  عن  حتى  مسؤولون  فإنكم 

والبهائم()14).

األمــثــل يف  ــريازي،  ــش ال مــكــارم  نــارص   (12(
 .222  /14 املنزل،  اهلل  تفسري كتاب 
 .1459  /3 مسلم،  صحيح  مسلم،   (13(

)14) هنج البالغة، رشح حممد عبده، 2/ 80. 
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واإلمام احلسني وهو ابن الدوحة 
واضحًا  كان  القرآنية،  والنشأة  املحمدية 
القرآن،  ِدل  عْ وهو  القرآين  األثر  فيه 
احلاكم،  النظام  عىل  خروجه  يف  فكان 
اإلصالح،  يف  مسؤوليته  من  جزءًا 
تعاىل مصدرًا  اهلل  الذي )جيعل  اإلصالح 
احلكم،  ذلك  جهاز  يف  الوحيدة  للسلطة 
ويقيم  وشعبه  عياله  الشعوب  ويعترب 
وحارسًا  قوانينه،  تنفيذ  عىل  أمينًا  اإلمام 
عىل  يوزع  يديه،  بني  ومسؤوالً  ألحكامه 
السواء  القوانني حقوق احلياة  ضوء تلك 
وقد  واإلنسانية،  الدين  يف  إخوان  بني 
رائعة  صورة   الشهداء سيد  أعطى 
اإلمام  ما  )َفَلَعمري  قوله:  يف  ذلك  عن 
بالقسط،  القائم  بالكتاب،  احلاكم  إال 
عىل  نفسه  احلابس  احلق  بدين  الدائن 

ذلك)15)))16).

حممد  الدين  عز  األثري)ت630هـ(:  ابن   (15(
التاريخ، دار صادر،  الشيباين، الكامل يف 

 .386 بريوت، 1965م، 3/ 
الصوت  هذا  سيبقى  الصدر،  باقر  حممد   (16(
تصدرها  الثقايف،  النشاط  جملة  خالدًا!، 
السنة  النجف،  يف  الثقايف  التحرير  مجعية 
األوىل، 1957م، العدد األول، ص429. 

املذاهب  أن  نجد  مقارنة،  وكنظرة 
عىل  ُبنيت  الوضعية،  االجتمعية 
احلياة  هذه  يف  الفردية  املسؤولية  أساس 
قانونية  بمؤيدات  وتأييدها  فحسب، 
التغريم  أو  التعذيب،  أو  احلرية،  كحجز 
الترسيح  أو  الوظيفة،  العزل عن  أو  املايل 
الرتقية  أو  باملال  املكافأة  أو  العمل،  عن 
وبمؤيدات  ذلك،  إىل  وما  الوظيفة..  يف 
أو  والتقدير  حجبها  أو  كالثقة  اجتمعية 

التحقري.
يقترص  فال  القرآين،  املذهب  أما 
الذي  املجتمع  أمام  الفرد  مسؤولية  عىل 
وإنم  احلياة،  هذه  يف  ظهرانيه  بني  يعيش 
أمام  العظمى  املسؤولية  الفرد  يف  ي  ُينماّ
وحينئذ   ،أخر حياة  يف  العظيم  اخلالق 
الطوعي  أو  الذايت  التحديد  إىل  يدفعه 
نحو  االجتمعي  والشعور  لرغباته، 
أو  القانون  عن  النظر  بغض  غريه، 
قد  الضمري  ألن  الضمري،  أو  العرف 
فقدان  عند  الغرائز  مواجهة  عن  يعجز 
من  ليس  أنه  كم  الدينية،  العقيدة 
يف  االجتمعية  الرقابة  توفري  امليسور 
فإناّ  وعليه  دائمة،  وبصورة  مكان،  كلاّ 
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غري  يف  توجد  ال  الداخلية  الرقابة  هذه 
الدينية. العقيدة 

كم أن الدعوة لدين اهلل ليست حرفة 
نفسه   ير من  هبا  يقوم  وإنم  مهنة،  وال 
وملصلحة  وحده..  اهلل  لوجه  هلا  أهاًل 

غريها. دون  اإلنسانية 
الدينية  العقيدة  آثار  كانت  وكذلك 
املفكر  يقول   ،احلسني اإلمام  فكر  يف 
عباس حممود العقاد: )إن مسألة العقيدة 
مسألة  تكن  مل  احلسني  نفس  يف  الدينية 
مزاج أو مساومة، وأناّه كان رجاًل يؤمن 
ويعتقد  اإلسالم  بأحكام  اإليمن   أقو
الدين  حدود  تعطيل  أناّ  االعتقاد  أشداّ 
وباألمة  وبأهله  به  حييق  بالء  أكرب  هو 
ومصريها،  حارضها  يف  قاطبة  العربية 
فمن  حممد..  سبط  وألنه  مسلم،  ألنه 
عند  فاإلسالم  نفس  هداية  إسالمه  كان 

بيت()17). ورشف  نفس  هداية  احلسني 
الذاتية  الرقابة  مفهوم  جتىل  وقد 
يف  واضحًا   احلسني اإلمام  فكر  يف 

حتقيق:  عيل،  بن  احلسني  الشهداء  أبو   (17(
العاملي  املجمع  الساعدي،  جاسم  حممد 
ــة،  اإلســالمــي املـــذاهـــب  ــني  ب للتقريب 

طهران، 2004م، ص206. 

قال:  إذ  عرفة،  يوم  يف  املعروف  دعائه 
يدلاّ  دليل  إىل  حتتاج  حتى  غبت  )متى 
اآلثار  تكون  حتى  بُعدت  ومتى  عليك 
ال  عنيٌ  عميت  إليك  توصل  التي  هي 
هذه  أن  وواضح  رقيبا()18)،  عليها  تراك 
األثر  غري  يف  تتحقق  أن  يمكن  ال  الرقابة 
واملفاهيم  القيم  شأن  من  وليس  القرآين، 
أن  اإلنسان  هبا  يؤمن  التي  امليتة  املجردة 
الناس، وتراقب حركاهتم  تعي ترصفات 

وترصفاهتم، وحتاسبهم عىل ذلك.
بناء  عىل  القرآنية  القيم  تعمل  إذن 
اخلري  تقديم  خالل  من  اإلنسان  حياة 
االنحراف  ومقاومة  التضحية،  وبذل 
يستلزم  املصدر، واإليمن هبا  ربانية  ألهنا 
بني  وحوافز  ضوابط  ألهنا  هبا  العمل 
ونفسه،  اإلنسان  وبني  وربه،  اإلنسان 
شك  وال  واإلنسان)19)،  اإلنسان  وبني 
السموية  األديان  من  املستمدة  القيم  أن 
إىل  اإلنسان  توجيه  إىل  السبيل  تعترب 

 .226 )18) املجليس، بحار األنوار، 95/ 
العلوم  مفاهيم  ــدي،  ــن اجل أنـــور  ظ:   (19(
ضوء  يف  واألخــالق  والنفس  االجتمعية 
الــقــاهــرة،  ــام،  ــص ــت االع دار  اإلســــالم، 

1977م، ص67. 
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العام. اخلري 
بالفرد  تسمو  القرآنية  والقيم 
من  احلسية  املاديات  فوق  وترفعه 
اإلنسانية   مستو إىل  احليوانية   مستو
ومبادئ  مثل  من  فيها  ما  بكل  الرفيعة 
يف  وهي  وجدانية،  ومشاركة  ومعايري 
وفعاالً  هامًا  عاماًل  تعترب  نفسه  الوقت 
ببعض،  بعضهم  املجتمع  أفراد  ربط  يف 
عىل  ومساعدهتم  وجهتهم،  وتوحيد 
للوصول  اجلاد  والسعي  هدفهم،  حتديد 
إليه، هذه حقيقة واضحة إذا أمعنا النظر 
الكبرية  واملعاين  القيم  هذه  حكمة  يف 
من  كثري  يف  واضحة  وهي  حتملها،  التي 
حتقيق  يمكن  وال  القرآنية  النصوص 
القيم طريقة  السعادة من دون اختاذ هذه 
واالجتمعية  الفردية  احلياة  يف  ومنهجًا 

.(20( معًا
يكون  القرآنية  القيم  هبذه  فبالتأثر 
شئ  يدخل  ال  التي  الرائعة  )الروح  بناء 
من أشياء هذا العامل املحدود يف حساهبا، 

األخالقية  الرتبية  بــاجلــن،  مــقــداد  ظ:   (20(
القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  واإلسالمية، 

1977م، ص109. 

وال تر بعد الظفر باجلانب اإلهلي جانبًا 
ألن  إدراكه،  يؤمل  أو  فواته،  خيشى  آخر 
املحدود ليس إال ملعة لذلك الوجود غري 

املحدود()21).
وبنظرة  اإلسالمية  الرتبية  إذن 
وموضوعاهتا  مناهجها  يف  موضوعية 
القيمة  جانبي  )حتقق  والبشية  اإلهلية 
بسلوك  تعنى  فهي  والباطنية،  الظاهرية، 
عىل  وحتثه  الناس،  ومع  نفسه  مع  الفرد 
القلب  طهارة  وعىل  العبادات،  أداء 
الذي  الوازع  والنفس واجلوارح ومتنحه 
والصرب،  والفداء  التضحية  إىل  يدفعه 
احلق  جوانب  إىل  مثاليتها  يف  به  وتقرتب 
بعض  يف  به  وتصل  واجلمل،  واخلري 
ترابيته،  فوق  يرفعه  سمو  إىل  مواقفها 
إذن  فهي  الروح،  عامل  من  ويدنيه 
الكامل  اخللق  إىل  الوصول  تنشد  تربية 
البناء  هبذا  وتساعده  املسلم  الفرد  عند 
والعقل  باجلسم  االهتمم  عىل  اخللقي 

.(22 والعمل()

الصوت  هذا  سيبقى  الصدر،  باقر  حممد   (21(
خالدًا!. ص428. 

طرق  ســامل،  الرشيد  عبد  العزيز  عبد   (22(
ــة، وكــالــة  ــي ــالم ــة اإلس ــي ــرتب ــس ال ــدري ت
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من  خاص  نمط  اإلسالمية  والرتبية 
روحيًا  بتغذيته  املسلم  يتعهد  الرتبية 
واملشاعر  اإلنسانية،  العواطف  وتنمي 

فيه)23). اخللقية 
وإذا أردنا أن نوضح باألمثلة حقيقة 
تربوي  أثر  ذات  القرآنية  القيم  كون 
الروابط  هبا  تعقد  التي  املعاقد  ومتثل 
أمثلة  علينا  تواردت  والفردية  االجتمعية 

كثرية جدًا.
أهداف  أهم  من  الصالة  إن  وبم 
إذ  وهنضته،   احلسني اإلمام  حركة 
هلا،  مقيًم  بل  فحسب،  هلا  مؤديًا  يكن  مل 
نتخذ  سوف  الظروف)24)،  أضنك  ويف 

1982م،  ط3،  بـــريوت،  املطبوعات، 
ص253. 

دار  فلسفتنا،  الــصــدر،  باقر  حممد  ظ:   (23(
1980م،  ط10،  بـــريوت،  ــعــارف،  ــت ال

ص48. 
املعركة  رضاوة  ويف  كربالء  أرض  ففي   (24(
يزال  )فال  وقيامها،  الصالة  أداء  نلحظ 
فإذا  قتل  قد  احلسني  أصحاب  من  الرجل 
فيهم،  تبني  والرجالن  الرجل  منهم  قتل 
وأولئك كثري ال يتبني فيهم ما يقتل منهم، 
ابن  عمرو  ثممة  أبو  ذلك   رأ فلم  قال 
أبا  يا  للحسني:  قال  الصائدي  اهلل  عبد 
هؤالء   أر إين  الفداء  لك  نفيس  اهلل  عبد 

القيم  أمثلة  من  مثاًل  الصالة  فريضة  من 
الباحث- جهد  -بحسب  وبيان  القرآنية 

وقد  اإلنسانية،  الشخصية  عىل  أثرها 
إهنا  واتضح  الرتبية،  معنى  سلفًا  علمنا 
إىل  متتد  التي  املعينة،  املؤثرات  جمموعة 
حتى  األفراد،   لد تغيريات  إحداث 
نتفق  التي  الشخصية  سمت  يكتسبوا 
باخلصائص  تزودت  قد  أهنا  اعتبار  عىل 

الرتبوية )25).

حتى  تقتل  ال  واهلل  وال  منك  اقرتبوا  قد 
ألقي  أن  وأحب  اهلل  شاء  إن  دونك  اقتل 
دنا  قد  التي  الصالة  هذه  صليت  وقد  ريب 
قال:  ثم  رأسه  احلسني  فرفع  قال:  وقتها، 
املصلني  من  اهلل  جعلك  الصالة  ذكــرت 
قال:  ثم  وقتها  أول  هذا  نعم  الذاكرين، 
فقال  نصيل  حتى  عنا  يكفوا  أن  سلوهم 
له  تقبل. فقال  هلم احلصني بن متيم إهنا ال 
آل  الصالة من  بن مظاهر: زعمت  حبيب 
يامحار..(،  منك  وتقبل  تقبل  ال   حممد
ــم  ــخ األم ــاري ــــ(، ت ـــربي)ت310ه ـــط ال
بــريوت،  االعلمي،  مؤسسة  واملــلــوك، 
)دت(، 4/ 334، ظ: ابن األثري، الكامل 

 .70 يف التاريخ، 4/ 
الفكر  يف  متطورة  أبعاد  يس،  نبيه  ظ:   (25(
اخلانجي،  مطبعة  الــقــاهــرة،  ــوي،  ــرتب ال
العينني،  أبو  خليل  عيل  ص18،  )دت(، 
اإلسالمية،  الرتبية  يف  البحث  منهجية 

ص110. 
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األخالق  صاحب  يصل  ال  وأقول: 
بمرحلة  املرور  بعد  إال  الدرجة  هذه  إىل 
من تربية النفس نحو الفضائل، وتنحيتها 
األخالق  بني  العالقة  إناّ  الرذائل،  عن 
النظري  بني  العالقة  هي  والرتبية 

والتطبيق..
وحلم  عفو  من  الفاضلة:  فاألخالق 
والرتبية  راق،  نظري  علم  وسخاء  وعزة 
حتى  األخالق  هذه  عىل  النفس  تعويد 

تصبح سجية.
بامتزاج  إال  املرء  إذ ال يكتمل إسالم 
الروح  كامتزاج  باألخالق،  التشيعات 
والعبادة  بالعقيدة  ُيكتفى  فال  باجلسد، 
مجع  وقد  واألخالق،  الرتبية  وهتجر 
تعاىل:  قوله  يف  ذلك  –كل  وجل  اهلل–عز 

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  M

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
[سورة البقرة: 112].  LÞ  Ý

واجلوانب  التشيعات  بني  ما  إناّ 
األخالقية والرتبوية من تعاضد وتكاتف 
يتم  ال  وسداه،  النسيج  حلمة  بني  كم 
الذي  هو  احلق  املسلم  فإناّ  بينها،  الفصل 
يف  حياته  جوانب  مجيَع  أخالقه  مألت 

يغني  )ال  إذ  ومعامالته،  وعبادته  عقيدته 
بدون  العمل  وال  وحده  القلب  إسالم 

إخالص بل ال نجاة إال هبم()26).
القرآن  يف  الصالة  موضوع  ويف 
نلحظ  اإلنسان،  عىل  وأثرها  الكريم 

 £  ¢  ¡  M سبحانه:  قوله  يف 
 ،[132 طه:  [سورة   L¥  ¤

ووجه الداللة من هذه اآلية: أناّ الصالة 
اليومي  التي هي جزء يف سلوك اإلنسان 
مكانتها  يف  هي  ما  وهي  صرب،  إىل  حتتاج 
باألخالق  يتعلق  ما  فكل  وعظمتها، 
اقرتنت  فقد  كذلك  الرتبوي  والسلوك 
عبادة الصالة بالقول احلََسن فقال تعاىل: 

 ¼  »  º  ¹  ¸  M

[سورة البقرة: 83].  L ¾ ½
متعاهًدا  املصيل  يكون  أن  فينبغي 
وليس  احلسن،  القول  عىل  لرتبيتها  نفسه 
بل  فقط،  باملؤمنني  خاًصا  احلسن  القول 
جلميع اخللق مؤمنهم وكافرهم. فقد ذكر 
أنه  التحقيق:  أهل  عن  نقاًل  النيسابوري 
مع  الناس  كالم  أناّ  وذلك  العموم  عىل 

 /1 والتنوير،  التحرير  عــاشــور،  ابــن   (26(
 .657
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الناس يف األمور الدينية إن كان بالدعوة 
بالرفق  يكون  أن  وجب  اإليمن  إىل 
 ملوسى تعاىل  اهلل  قال  كم  واللني، 
 ،[44 طه:  [سورة   L  {  z  y  x M

 2  1  0  M  حممد لنبينا  وقال 
[سورة   L 7  6  5  4  3
بالدعوة  كان  وإن   ،[159 عمران:  آل 
فُحسُن  اق  الفساّ كدعوة  الطاعة  إىل 

 y  x  w  v  Mمعترب أيًضا  القوِل 
 ~  } |  {  z
النحل:  [سورة   L ¢  ¡ ے 
[سورة   L c  b  a  ` M ،[125
الدنيوية  األمور  يف  ا  وأماّ  ،[34 فصلت: 
إىل  التوصل  أمكن  إذا  أنه  املعلوم:  فمن 
إىل  يعدل  مل  القول  من  باللطيف  الغرض 
غريه، وما دخل الرفق يف يشء إال زانه، 
وما دخل اخلرق يف يشء إال شانه، فثبت 
أناّ مجيع آداب الدين والدنيا داخل حتت 

القول)27). هذا 
 + M :ولنتأمل يف ذلك قوله تعاىل
 2  1  0  /  .  -  ,

ورغائب  القرآن  غرائب  النيسابوري،   (27(
الفرقان 1/ 325. 

 8  7  6  5  4  3
L 9 [سورة املؤمنون: 3 -5].

فمع أناّ الصالة قرينة الزكاة يف أغلب 
ملا  املوطن  هذا  يف  لكن  القرآن،  آيات 
كانت السورة حتمل يف اسمها )املؤمنون( 
مزجت  فقد  املرءـ  به  يتصف  ما  أسمى 
الصالَة  فأتبعت  باألخالق،  التشيَع 

بُخلق اإلعراض عن اللغو.
حامل  عىل  وجب  املنطلق  هذا  من 
القرآن أن يتدبر يف كالمه عز وجل، حتى 
يف  هلل  وخليفة   ،حيتذ نموذًجا  يكون 
نظيف  اليد،  طاهر  اللسان،  عفاّ  أرضه، 

القلب.
ونلحظ إن الصالة مقرتنة باإلعراض 

 .  -  ,  +  M اللغو  عن 
[سورة املؤمنون: 3].  L/

فتجعل  إجيابيًا  تأثريًا  الصالة  تؤثر 
يكون  بحيث  به،  يتكلم  ما  يعي  صاحبها 
يفحش،  وال  يلغو  فال  لسانه،  قبل  عقله 

 P  O  M عنه  يعرض  سمعه  وإذا 
 W  V  U  T  S  R  Q

 L]  \  [  Z  Y  X

[سورة القصص: 55]، وعن معنى اللغو 
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السقط  واللغا:  اللغو  منظور:  ابن  يقول 
وما ال يعتد به من كالم وغريه، وال حيصل 
أو خلروجه عىل  لقلته  نفع،  فائدة وال  منه 

غري جهة االعتمد من فاعله)28).
وقال الراغب: هو ما ال يعتد به، وهو 
فيجري  وفكر،  روية  عن  ال  يرد  الذي 
جمر اللغا ـ وهو صوت العصافري -وقد 

يسمى كل كالم قبيح لغًوا )29).
أهنم  يفيد  ِرُضوَن(  )ُمعْ بـ  التعبري  ويف 
عىل هذه األخالق يف عامة أوقاهتم -أي: 
االسم  عنه  ينبئ  -كم  ذلك  عىل  تربوا 
ذلك  يف  فيدخل  االستمرار،  عىل  الدال 
بالصالة  اشتغاهلم  حال  عنه  إعراضهم 
مقام  اإلعراض  وإقامة  أولًيا،  دخوالً 
رأسًا  عنه  تباعدهم  عىل  ليدل  الرتك؛ 
وحضورا)30)،  ومياًل  وتسببًا  مبارشة 
اللغو  عن  معرضني  )كانوا  إذا  ثم  ومن 
أوىل  باب  من  املحرم  عن  فإعراضهم 

.(31()وأحر

)28) ابن منظور، لسان العرب، 15/ 4501. 
)29) الراغب، املفردات، ص451. 

)30) ظ: أبو السعود، إرشاد العقل السليم، 6/ 
 .124

تيسري  السعدي،  نــارص  بن  الرمحن  عبد   (31(

النفس  بتطهري  مقرتنة  الصالة   -3
تعاىل:  قال  واملنكر،  الفواحش  براثن  من 

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªM

 ¸  ¶  µ  ´  ³²
العنكبوت:  [سورة   Lº  ¹

.[45
املطلب الثاين: 

األثر القرآين يف اخلطاب الرسايل 
لإلمام احلسني

خطاب  مضامني  يف  الولوج  قبل 
القرآين  األثر  وبيان   احلسني اإلمام 
فيه، ير الباحث أن يوضح الرؤية عامة 
للنهضة احلسينية والتي من خالهلا نتمكن 
فالناظر   ،خطابه حيثيات  عيش  من 
إن  يلحظ   احلسني اإلمام  ثورة  إىل 
رئيسة  عوامل  يف  ترتكز  كانت   هنضته

يمكن إن نجملها يف)32):

دار  املنان،  كالم  تفسري  يف  الرمحن  الكريم 
احلديث، القاهرة، 2005م، ص594. 

احلسينية،  امللحمة  املطهري،  مرتىض  ظ:   (32(
يف  اآلصــفــي،  مــهــدي  حمــمــد  ص176، 
حممد   ،269  /1 ـــوراء،  ـــاش ع رحــــاب 
احلسني،  ثورة  عىل  أضواء  الصدر،  صادق 
ثورة  الدين،  شمس  مهدي  حممد  ص84، 
العقاد،  حممود  عباس  ص139،  احلسني، 
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وتغيري . 1 السياسية  األوضاع  تغيري 
اإلدارة  وأسلوب  احلاكم  اجلهاز 
األمة  مع  والتعامل  والسياسة 
ثبتها  التي  واملقاييس  املوازين  وفق 

اإلسالم.
السيايس لألمة . 2 إيقاظ احلس والوعي 

وجعلها جهاز مراقبة للسلطة متى ما 
عن  ختلت  أو  املبادئ  عن  انحرفت 
تطبيق األحكام والقوانني اإلسالمية.

املسلحة . 3 املقاومة  رشعية  مبدأ  تثبيت 
الظامل. للحاكم 

جديد . 4 من  األمة  وبناء  تربية  إعادة 
سليًم. بناًء 

أحكام . 5 وتطبيق  االنحراف  تصحيح 
الشيعة وقوانينها.

واإلرهاب . 6 اخلوف  حاجز  كرس 
روح  وحتريك  األمة  عىل  املفروض 

الثورة والفداء فيها.
هو   احلسني اإلمام  أن  ومعلوم 
 ،اخلاتم للنبي  الطبيعي  االمتداد 
أهم  والقرآن  والنبي  القرآن،  تلميذ  وهو 

مقدمة  –من  عيل  بن  احلسني  الشهداء  أبو 
املحقق-ص26. 

وواقع  املرير،  الواقع  عىل  الثورة  مظاهر 
فيه  حتول  إذ   احلسني اإلمام  عاشه 
اإلنسان املسلم الذي أرادته صياغة النبي 
فاقد  إنسان  إىل  عقائدي،  إنسان  والقرآن 
لكثري من القيم جراء ضغوطات األنظمة 
القهر  أنواع  شتى  متارس  التي  احلاكمة 
فكانت  صوره،  وبجميع  واالستغالل 
بأن  )خليقة  اجلاهلية  األساليب  هذه 
حياته  تسري  عقائدي،  إنسان  من  حتوله 
النضال من أجل  عىل خط مستقيم، خط 
الناس  من  غريه  هبا  حيرر  التي  العقيدة، 
املسلوب  اإلنساين  اعتبارهم  إليهم  ويرد 
عقيدة،  عىل  حياته  ترتكز  ال  إنسان  إىل 
تستبد  إنسان  عظيم،  مطمح  حيفزه  وال 
القريبة،  واملنافع  الطارئة،  النزوات  به 

وجتعله تارة هنا وتارة هناك( )33).
الظلم  عىل  الشيفة  هنضته  فكانت 
القرآن  روح  تشب  أن  بعد  واجلور 
 املصطفى جده  كان  قبل  من  وكذا 
اإلرادة  قوة  فكانت  املسار،  تصحيح  يف 
فيه، يقول الشيخ باقر رشيف القريش: 

اإلمام  ثورة  الدين،  شمس  مهدي  حممد   (33(
احلسني، ص101. 



د. حممد كاظم الفتالوي

75

 الشهداء أليب  الذاتية  النزعات  )من 
والتصميم،  العزم  وصالبة  اإلرادة،  قوة 
ه  وقد ورث هذه الظاهرة الكريمة من جداّ
التاريخ،   جمر غرياّ  الذي   الرسول
وقلب مفاهيم احلياة، ووقف صامدًا أمام 
أن  من  لتمنعه  هباّت  التي  اهلائلة   القو

يقول كلمة اهلل( )34).
وكان اإلمام احلسني مع هذا؛ من 
البالغة،  رجال الفصاحة وفرساهنا ومحاة 
ومنه  أغصاهنا  لت  هتداّ عليه  وشجعاهنا، 
من  النبوة  أرج  يفوح  أفناهنا،  بت  تشعاّ
نثره  من  الرسالة  نش  ويعبق  كالمه 

ونظمه.
ملتقى،  بسريته  األديب  وللذوق 
والعاطفة،  واخليال  الفكر  كملتقى 
بعض   له خطبةٍ  من  نجتزئ  وسوف 
–بقدر  الضوء  مسلطني  القبسات)35) 

 ،البيت أهــل  أئمة  ســرية  من  نفحات   (34(
ص137. 

ينظر:  كاملة،  اخلطبة  عىل  لالطالع   (35(
حجج  معرفة  يف  اإلرشاد  املفيد)413هـ(، 
)ت  الطربيس   ،98  /2 العباد،  عىل  اهلل 
 /1 ،بأعالم اهلد 548هـ(، إعالم الور

 ،459

الشذرات  هذه  –عىل  الباحث  مستطاع 
الرتبوية  الرسالية  املعامل  بيان  يف  الكريمة 
فيها موضحني ذلك األثر القرآين العظيم 

يف فكره، وعىل النحو التايل:
تضمنها  التي  املهمة  املعاين  أوالً: 
جمملها  يف  اخلطبة  تبدو  اخلطبة:  استهالل 
شائعة يسرية الفهم، إال إننا ونحن نتلوها 
أمام  أننا  نشعر  البالغية  حلتها  يف  وهي 
 تصديه من  بالرغم  متكامل،  فني  اثر 
عىل  الفنية،  ذائقتها  صفت  قلاّم  جلمعة 
ترصفه  مل  األديب  باألداء  اإلمام  عناية  أن 
إن  كم  النفيس،  بالواقع  العناية  عن 
يثري  بم  التوسل  عن  تثنه  مل  عليهم  نقمته 
وعنادهم  ضالهلم  ويصور  عواطفهم، 

وجبنهم.
واعظة،  أفكارًا   أفكاره بدت  وقد 
حماولًة  دينهم،  بأمور  إليهم  ث  حتداّ
وغفلتهم  العميق  سباهتم  من  إليقاظهم 

املتأصلة وعبوديتهم ألهوائهم.
األنبياء  أسلوب  هو  وهذا 
الدعوة  تأكيد  يف  الرساليني  واملصلحني 
اإلصالحية، وان عملهم هو قربة إىل اهلل 
يف  تثمر  ال  الدعوة  هذه  كانت  وان  تعاىل 
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يدعوهم  أهنم  إال  العاصني  العباد  بعض 
وان  األحوال  كل  عىل  خري  هو  ملا 
اعرتض من اعرتض، وهذا ما نلمسه يف 

 !  M :رصيح القرآن الكريم، قال تعاىل
 *  )  ('  &  %  $  #  "
 2  1  0  /.  -  ,  +
األعراف:  [سورة   L5  4  3

.[164
يقول السيد الطباطبائي: )إن املتعدين 
فلم  طغوا يف تعدهيم وجتاهروا يف فسقهم 
األمة  إن  غري  ظاهرًا  بنهي  لينتهوا  يكونوا 
تأثري  من  ييأسوا  مل  تعظهم  كانت  التي 
العظة فيهم، وكانوا يرجون منهم االنتهاء 
لو استمروا يف عظتهم، وال أقل من انتهاء 
بعضهم ولو بعض االنتهاء، وليكون ذلك 
أهنم  بإظهار  سبحانه  اهلل  إىل  منهم  معذرة 
غري موافقني هلم يف فسقهم منزجرون عن 

طغياهنم بالتمرد()36).
املصلحني  إن  أيضًا  هنا  ونلحظ 
–وهم غري  أضافوا الرب إىل اآلئمني هلم 
يعد  ومل  الفاسقني  من  يئس  ممن  الفاسقني 
إىل  إشارة  ربنا  إىل  يقولوا:  ينصحهم-ومل 

 .255 )36) امليزان يف تفسري القرآن، 8/ 

بل  بنا  خمتصًا  ليس  بالعظة  التكليف  إن 
تعظوهم  أن  عليكم  جيب  مثلنا  أيضًا  انتم 
يعتذر  أن  جيب  ربوبيته  ملكان  ربكم  الن 
من  الذمة  فراغ  يف  اجلهد  ويبذل  إليه، 
تكاليفه والوظائف التي أحاهلا إىل عباده، 
مربوبون  نحن  كم  له  مربوبون  وانتم 

فعليكم من التكاليف ما هو علينا.
إىل   احلسني اإلمام  عمد  ثانياً: 
لعلهم  ومنزلته  وشانه  بنسبه  القوم  تذكري 
يرجعوا عن غيهم وحياسبوا أنفسهم، فهو 
وأول  عمه  وابن  وصيه  وابن  نبيهم  ابن 
جاء  بم  لرسوله  ق  واملصداّ باهلل،  املؤمنني 
من عند ربه، وهو اخو احلسن. قال عنهم 
أهل  شباب  )سيدا   :الرسول جدمها 

اجلنة()37).
 احلسني اإلمام  أن  الباحث   وير
الشيف  النسب  هذا  ذكر  من  أراد 
بمنازل  تذكريهم  املقدسة  واألسمء 
أفاضت  التي  اإلهلية  واأللطاف  الوحي 
الباحث  ويكتفي  البيت،  هذا  أهل  عىل 

 X  W  M تعاىل:  بقوله  املورد  هذا  يف 
 ^  ]  \  [  Z  Y

 .178 )37) أملجليس، بحار األنوار، 14/ 
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األحزاب:  [سورة   L`  _
.[33

حديث  يذكر  أن  بعد  اآللويس  يقول 
اإلمام  مجع  الذي  املتعارف  الكساء 
واحلسنني،  الزهراء  وفاطمة   عليًا
هذا   ...( اآلية:  حول  طويل  كالم  وبعد 
الكريمة  اآلية  عىل  الكالم  يف  عندي  ما 
عظيمة،  البيت  ألهل  لفضيلة  املتضمنة 
صيغة  عىل  برييد  التعبري  وجه  منه  ويعلم 
الرجس  إذهاب  تقديم  ووجه  املضارع 
ألهل   دعائه ووجه  التطهري  عىل 
حاجة  غري  من  الرجس  بإذهاب  الكساء 
كم  للدوام  طلب  ذلك  بان  القول  إىل 

 M  L  K  M تعاىل:  قوله  يف  قيل 
ونحوه   [136 النساء:  [سورة   LN
غريه  عىل  يورد  مما  كثري  عليه  يورد  وال 
اتساع وال حجر  الذهن  ومع هذا ملسلك 
أن  من  مانع  فال  وجل  عز  اهلل  فضل  عىل 
واجل  هذا  من  أحسن  هو  ملا  أحدًا  يوفق 
فتدبر ذاك واهلل سبحانه يتوىل هداك()38).

أورد  ــد  وق  .272  /22 املــعــاين،  روح   (38(
إن  عىل  الدالة  الروايات  من  كثري  اآللويس 

 .املقصود من أهل البيت هم اخلمسة

وفق  سبحانه  اهلل  أن  الباحث   وير
املقصد  تلمس  إىل  املؤمنني  من  كثريًا 
اإلهلي يف هذه اآلية الكريمة، فهذا السيد 
تفسريها  يف  طويل  كالم  بعد  الطباطبائي 
تستمر  سبحانه  اهلل  أن  )واملعنى:  يقول: 
العصمة  بموهبة  خيصكم  أن  إرادته 
العمل  واثر  الباطل  االعتقاد  بإذهاب 
يزيل  ما  وإيراد  البيت  أهل  عنكم  السيئ 

اثر ذلك عليكم وهي العصمة()39).
االنتقام:  عىل  القوم  إرصار  ثالثاً: 
قبال  والوعيد  التهديد  أسلوب  استعمل 
وإرشاده   احلسني اإلمام  مواعظ 
الطغاة،  األجالف  فقال  إياهم؛  ونصحه 
تاركيك  غري  )نحن  قلوهبم:  املتحجرة 
موضع  ويف  عطشًا(،  املوت  تذوق  حتى 
لإلمام  األشعث  بن  قيس  قال  آخر 
بني  حكم  عىل  )تنزل   :احلسني
اللغة  ذاهتا  هي  اللغة  وهذه  عمك(، 
إىل  يوجهوهنا  ألظلمة  الطغاة   انرب التي 
األنبياء والصاحلني  الرساليني من  الدعاة 

 .268  /16 القرآن،  تفسري  يف  امليزان   (39(
الدالة  الــروايــات  من  كثري  السيد  وأورد 
أصحاب  اخلمسة  هم  البيت  أهل  إن  عىل 

الكساء. 
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عندما تعييهم احلجج والرباهني، وهكذا 
وعدوانًا  استكبارًا  ومكان؛  زمان  كل  يف 
يف  القوم  هؤالء  مثل  ونلتمس  عليهم. 
اهلل  أولياء  مع  وحاهلم  الكريم  القرآن 
اهلل  نبي  قوم  عن  سبحانه  قال  تعاىل، 

 %  $  #  "  M  :شعيب
 +  *  )  (  '  &
 5  4  32  1  0  /  .  -  ,

L [سورة األعراف: 88].  7  6
)مل  الطباطبائي:  السيد  يقول 
قومه  من  املستكربون  املأل  يسرتشد 
وانتظار  الصرب  من  إليه  أرشدهم  بم 
اهلل  من  ذلك  يف  الفصل  احلكم 
وبتهديد  بتهديده  بادروه  بل  سبحانه 
أن  إال  أرضهم  من  بإخراجهم  املؤمنني 
دين  عن  باالرتداد  ملتهم  إىل  يرجعوا 
حق  يف  األمر  كان  وان  التوحيد()40)، 
عرصه  طغاة  من  كان   احلسني اإلمام 
هو أما املوت أو الركون إىل الظاملني كم 
ومقولتهم  أفعاهلم  ردود  من  يستشف 
كتاب  عن  بعينه  االنحراف  عىل  الدالة 
 ،اهلل رسول  وسنة  الكريم  اهلل 

 .166 )40) امليزان يف تفسري القرآن، 8/ 

والعودة  الفرعونية،  لإلرادة  واخلنوع 
األوىل. اجلاهلية  سنن  إىل 

الصغري:  حسني  حممد  الدكتور  يقول 
بيده  يعطي  أن   للحسني كان  )وما 
فينزل عىل رغبات احلكم  الذليل،  إعطاء 
مهجورا  الكتاب   ير وهو  األموي، 
فهذا  معطلة،  واحلدود  فة،  حمراّ والسناّاّة 
متثيله  مع  يتناىف  الذي  الدائم  الذل  هو 
للضيم،  إبائه  يف  اإلنسانية،  للكرامة 
والنضالية،  األخالقية  للمثل  وجتسيده 
إليه  يشار  الذي  الشاخص  العلم  وهو 
من  باإلسالم  علق  ما  لتنقية  بالبنان 

غريبة()41). أوشاب 
إما  أنه  احلسني،  اإلمام  أيقن  عندها 
ُيقتل،  أن  وأما  العاهر  الفاجر  يبايع  أن 
فاجلمعة  السكوت،  جمرد  يكفيه  وال 
واملال  الدنيا  حب  قلوهبم  عىل  سيطر 
اهلل  ذكر  ونسوا  يزيد،  به  وعدهم  الذي 
فهل  اهلل.  عبادة  بدل  الشيطان  وعبدوا 
اإلهلية  وظيفته   احلسني اإلمام  يرتك 

الثوري  الفكر  عمالق   احلسني اإلمام   (41(
العارف  مؤسسة  واملسار،  املنهج  يف  دراسة 

للمطبوعات، بريوت، 2002م، ص90. 
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وجده،  أبيه  واجتاه  أمته  اجتاه  ومسؤوليته 
يزيد،  أتباع  من  ويصري  تعاىل،  اهلل  وجتاه 
عن  بعيدًا  ليزيد  ومؤيدًا  مطيعًا  ويصبح 

التقو؟!.
 حقه يف  تصوره  يمكن  ال  مما  هذا 
وجدوا  فهم  وجده  أبيه  كنفس  فنفسه 
وهداية  اإلسالمية  األمة  إصالح  ألجل 

الناس إىل سواء السبيل.
املرحلة  هذه  يف  النقمة:  رابعاً: 
لتحجر  القوم  إصالح  من  اإلمام  يئس 
فثار  احلق،  إتباع  عن  وبعدهم  قلوهبم 
اجلمعة  أيتها  لكم  )تبًا  وأنبهم:  عليهم 
واهلني،  استرصختمونا  أحني  وترحا)42)، 
علينا  سللتم   ،(43( موجفني  فأرصخناكم 
علينا   (44( وحششتم  أيمنكم،  يف  لنا  سيفًا 
وعدوكم،  عدونا  عىل  اقتدحناها  نارًا 
عىل  ألعدائكم  َأَلبًا)45)  فأصبحتم 

أوليائكم؟!.

أي  األمــر  وترحه  الفرح،  نقيض  الــرتح   (42(
العرب، 2/  ابن منظور، لسان  أحزنه. ظ: 

 .417
)43) موجفني: مرسعني يف السري. 

)44) حششتم: أوقدتم. 
)45) البا: جمتمعني. 

وشذاذ  األمة،  ياعبيد  لكم  فسحقًا 
وحمريف  الكتاب،  ونبذة  األحزاب، 
الشيطان،  ونفثة  اإلثم،  وعصبة  الكلم، 
ومطفئي السنن(، لقد بدت النقمة مبثوثة 
بصورة  اخلطبة  من  اجلزء  هذا  طيات  يف 
إىل  تلتفت  تقريرية  ثورية  نقمة  واضحة، 
إىل  به  بعثت  وقد  وتنقله،  األمور  واقع 
عبيد  إهنم  هلم  أعلن  عندما  التكرار  ذلك 
النقمة،  وزادت  الشيطان،  ونفثت  األمة، 

الكيل. وطفح 
احلقيقية  عىل   اإلمام يؤكد  وهنا 
)ينسى  الطاغية  اإلنسان  أن  يف  اإلهلية 
نفسه  يف  اشتم  ألنه  نسيانه،  يف  فيوغل 
رائحة من غنى، ويطغى يف عتوه مدفوعًا 
حمض  إىل  يسلمه  الذي  الغرور  من  بدافع 

العجب واالختيال()46).
 أخر مرة  تعود صورته  األمر  وهذا 
فهذا  الرساليني؛  للمصلحني  فعل  كردة 
املبلغ  هذا  الكالم  بلغ  ملا  شعيب  اهلل  نبي 
وعقد  بعزمهم  عرصه  طغاة  اخربه  وقد 
أو  اإلخراج  أمرين:  احد  عىل  أمرهم 

 46) د. حممد حسني الصغري، اإلمام احلسني(
عمالق الفكر الثوري، ص135. 
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واألهداف  العقيدة  كانت  وملا  العود، 
نفوس  يف  املتمردين  العاصني  من  اسم 
املصلحني؛ هنا كانت ردة فعل اليأس من 

 _  ^  M  :شعيب قال  هدايتهم؛ 
 Lf e d c b a `

[سورة األعراف: 89].
ربه  )يسأل  الطباطبائي:  السيد  يقول 
واملؤمنني  شعيب  بني  أي  بينهم  يفتح  أن 
به، وبني املشكني من قومه، وهو احلكم 
يستلزم  شيئني  بني  الفتح  فان  الفصل 
أبعاد كل منهم عن صاحبه حتى ال يمس 
بالفتح   دعا هذا  ذاك  وال  ذاك  هذا 
اهلالك  وهو  الفصل  احلكم  عن  به  وكنى 

بمنزلته()47). أو هو 
الرساليني  القادة  أن  وذلك  نعم 
يتمسكون  النري  الفكر  وأصحاب 
كرب  أو  النتيجة  كانت  مهم  بمبادئهم 
وإيمهنم  عليهم،  اخلارجية  الضغوطات 
املبادئ،  بتلك  يقينهم  من  نابع  هذا 
الرجوع  )أن  يبني   شعيب اهلل  فنبي 
اهلل  عىل  الكذب  افرتاء  يعني  اإليمن  عن 
والنجاة  اإليمن  يف  الدخول  وأناّ  تعاىل، 

)47) امليزان يف تفسري القرآن، 8/ 167. 

من الكفر نعمة عظيمة، ولكن أناّى هلؤالء 
مل  وهم  النعمة  تلك  يدركوا  أن  الكفرة 

يتذوقوها()48).
– الشهداء  وسيد  األحرار  وأبو 
املواجهة  –اختار  الفداء  له  روحي 
السالمة  عىل  مؤثرها  احلق  إلحقاق 
نفسه  له  أطمئنت  ما  وهذا  والدعة؛ 
املحمدي  وبناءه  القرآنية  الرسالية 
القوم  إرهاصات  حلل  عندما  العلوي 
يبق  )ومل  باإلسالم،  وكيدهم  وسبلهم 
الذي  األخري  اخليار  إال   احلسني أمام 
بعزم  األوىل  اللحظة  منذ  به  متسك 
ظل  الذي  الوحيد  طريقه  وهو  وأسبقية، 
والضغوط  العقبات  متحديًا  سائرًا  فيه 
العاتية()49)، فقال: )أال إن الدعي)50) 

القرآن،  وعلوم  التفسري  علمء  من  نخبة   (48(
الكريم،  القرآن  لسور  املوضوعي  التفسري 
العلمي،  والبحث  العليا  الدراسات  كلية 

 .3 جامعة الشارقة، 2010م، 61/ 
ـــام  اإلم ــري،  ــغ ــص ال حــســني  حمــمــد  د.   (49(
ــوري،  ــث ال الــفــكــر  عــمــالق   احلسني

ص90. 
وقد  أبيه  غري  إىل  املنسوب  هو  الدعي:   (50(
فجعل  اإلسالم  جاء  حتى  يفعلونه  كانوا 
وقد  احلــجــر.  وللعاهر  للفراش  الــولــد 
والسنة  الكريم  الــقــران  معاوية  خالف 
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بني  اثنتني:  بني  ركز  قد  الدعي  ابن 
الذلة(. منا  وهيهات  والذلة،  السلة)51) 

خالل  من  اإلمام  طرحه  شعار  هو 
ينبه  أن  أراد  املباركة،  الرسالية  ثورته 
الرسالية،  أصالتها  إىل  خالله  من  األمة 
ال  احلقيقية  العزة  وأن  القرآنية  وعقيدهتا 
املناصب  أصحاب  مع  بالرضورة  تكون 
ويف  املادية  والرفاهية  الدنيوي  واجلاه 

 ¯  M تعاىل:  قوله  مصداق  هؤالء 
[سورة   Lµ  ´  ³  ²  ±  °
اآلية  هذه  يف  ونلحظ   ،[139 النساء: 
جواب  ثم  إنكاري  )استفهام  الكريمة 
فروع  من  العزة  فان  اإلنكار  يقرر  بم 
يمكن  فال  وحده()52)،  هلل  وامللك  امللك، 
احلقيقي  املالك  مع  إال  العزة  تكون  أن 
عىل  املنعم  اهلل  هو  احلقيقي  املالك  وهذا 
عباده املكرمني وبيده األمور؛ قال تعاىل: 

 \  [  Z  Y  X  W M

ابن  ظ:  سمية،  بن  زياد  بإدعائه  الشيفة 
التاريخ،  يف  الكامل  األثــري)ت630هـــ(، 

 .487 /3
)51) السلة: استالل السيوف. 

امليزان يف تفسري  الطباطبائي،  )52) حممد حسني 
القرآن، 5/ 102. 

 c  b  a  `  _  ^  ]
آل  [سورة   Lh  g  f  e  d
التأكيد  نلحظ  وكذلك  26]؛  عمران: 

 e  d  M تعاىل:  قوله  يف  العزة  عىل 
[سورة   (53(Lg  f
ُيسببوا  أن  الطغاة  فأراد   ،[8 املنافقون: 
ومهم  كانت،  صورة  أي  يف  الذل  لإلمام 
السيد  يقول  الوسيلة،  دناءة  كانت 
)ال   :الصدر صادق  حممد  الشهيد 
أرادوا  وقادته  املعادي  املعسكر  أن  شك 
أكيد، إال  إهانته، وهذا  إذالله، وحاولوا 
الذلة  ألن  حيصل،  مل  ذلك  من  شيئًا  إن 
املبايعة  حصلت  لو  حتصل  إنم  احلقيقية 
تلك هي  له،  األموي واخلضوع  للحاكم 
الذلة التي جتنبها احلسني بكل جهده، 
يف  الصمود  وأنم  بنفسه،  ضدها  وضحى 
نظر  يف  ال  ذلة،  يكون  فلن  القتال  ساحة 

 احلسني اإلمـــام  حلفيد  ــالم  ك ــن  وم  (53(
اهلل  )إن  قــال:   الصادق جعفر  اإلمــام 
أمــوره  املؤمن  إىل  ض  ــواّ ف وتعاىل  تبارك 
امل  نفسه،  يذل  أن  إليه  يفوض  ومل  كلاّها، 

 dM تر قول اهلل سبحانه وتعاىل هاهنا: 
Lgواملؤمن   f  e
ذلياًل(،  يكون  وال  عزيزًا  يكون  أن  ينبغي 
 .63 للتوسعة ينظر: الكليني، الكايف، 5/ 
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أصدقائه وال يف نظر ربه جل جالله()54).
أعزهم  الذين  املؤمنني  من   فكان
احلسني  اإلمام  يكن  مل  فإذا  بعزه،  ربنا 
من  يكون  أن  عسا  فمن  املؤمنني  من 
أكثر  إىل  يرتقي  ال  كيف  بل  املؤمنني؟. 
جده  فيه  القائل  وهو  درجة  ذلك  من 
وأنا  مني  )حسني   :األعظم الرسول 

من حسني()55).
املحاوالت  صد  اإلمام  أراد  وهبذا 
األمة  إفراغ  إىل  سعت  التي  األموية 
حماوالت  وهي  العقائدي  حمتواها  من 
ويرفضها  اإلسالم  يرفضها  جاهلية 
أن  احلسني  اإلمام  أراد  املؤمنون، 
شعاره  يف  والذل  العز  مفهوم  يصحح 
قبله  ومن  يزيد  عرصه  فطاغية  هذا، 
عىل  ساروا  األموية  واألرسة  معاوية 
والقارونية  الفرعونية  السنة  خطى 

)54) أضواء عىل ثورة احلسني، ص132. 
 .306  /43 األنـــوار،  بحار  أملجليس،   (55(
للتوسعة يف مضامني هذا احلديث الشيف، 
قال  البهبودي،  باقر  حممد  كتاب:  ينظر 
حسني،  من  وأنا  مني  حسني  اهلل:  رسول 
مؤسسة  مــرزه،  الدين  هباء  جعفر  ترمجة: 

أهل البيت، بريوت، 1981م. 

العمياء. واجلاهلية 
املسلمني  عىل  الذل  فرضوا  فقد 
عن  البعيد  الثوب  هذا  وألبسوهم 
كعمر  الناس  فبعض  وإيمهنم،  إسالمهم 
هذه  عن  تنازلوا  وغريه...  سعد  بن 
املال  من  حفنة  اجل  من  والكرامة  العزة 
احلق  قوهلم  عن  فأجلمهم  الطاغية  قدمها 

واستعبدهم.
باملناصب  استهواهم  آخر  وبعض 
طاعة  وأطاعوه  له  فذلوا  واملراتب 
وإدراكهم  حواسهم  فتعطلت  احليوانات، 

وتفكريهم.
عطيات  كل  رفضوا  ثالث  وقسم 
بعني  احلق  إىل  ونظروا  الظامل،  احلاكم 
الذل واهلوان، وترفض  تأبا  التي  القرآن 
مقومات  عىل  واالستعباد  املساومة 
يزيد  يقودها  أن  وأبت  وكرامتها،  عزهتا 
الن  شاكلته،  عىل  هم  ومن  وأتباعه، 
فإذا  لعباده،  تعاىل  اهلل  به  يسمح  ال  الذل 
التأصل  وهذا  العمق  هبذا  العزة  كانت 
وابن  الشهداء  سيد  عنه  يتنازل  فهل 

الدعي!!. ابن  الدعي  ليزيد  األكرمني 
بدأت  والرباهني:  األدلة  خامساً: 
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يتدرج  تصاعدي  بأسلوب  جتري  اخلطبة 
درجة،  درجة  نقمته  بإظهار  اإلمام  فيه 
الفكرة  تطئ  الالحقة  الفكرة  إن  حتى 
يصل  ال  ويكاد  عليها،  وتتسامى  السابقة 
إىل املقطع األخري حتى يكون قد عرب عن 
ويلهج  نفسه،  يف  يضطرب  كان  ما  مجيع 
عىل  معتمدًا  وآراء  أفكار  من  صدره  يف 

القرآنية: واآليات  املنطقية  الرباهني 
1 . : 9 8 7 6 5  M  

 A  @  ?  >  =  <  ;

 ،[71 يونس:  [سورة   LB

هبذه  اإلمام  استشهاد  إن  ونلحظ 
تناسبها  إن  بل  عفويًا  يكن  مل  اآلية 
نزوهلا  سبب  جيدد  املوقف  مع 
اهلل  رسول  نوحًا  )إن  إذ  وهدفها، 
األقوياء  أعداءه  مقابل  صمد  الكبري 
وحزم  بقاطعيه  وواجههم  املعاندين 
مع  والشهامة  الشجاعة  منتهى  ويف 
معه،  كانوا  الذين  القليلني  أصحابه 
ويرهيم  بقواهم  يستهزئ  وكان 
وأفكارهم  بخططهم  اهتممه  عدم 
كان  الطريقة  وهبذه  وأصنامهم، 
إىل  عنيفة  نفسية  رضبة  يوجه 

أفكارهم()56).
 نوح اهلل  نبي  جانب  من  هذا 
ولنزوهلا عىل نبينا حممد شاهد آخر له 
كان  وانه  عليه  وقع  ملا  والتسلية  للتصرباّ 
وهي   ،األنبياء من  إخوانه  عىل  واقع 
الصاحلني  لدن  من  لالقتداء  دافع  كذلك 
املعاندين  مصري  وإن  زمان،  كل  يف 
قصة  )فذكر  عاشور:  ابن  يقول  اهلوان، 
وملقيًا  للمشكني  ِعضة  قومه  مع  نوح 
ذلك  ويف  قلوهبم،  يف  والذعر  بالوجل 
إسوة  بأهنم  وللمسلمني  للرسول  تأنيس 

أقوامهم()57). من  والصاحلني  باألنبياء، 
2 . C  BA  @  ?  >  =  <  M  

 L  K  JI  H  G  F  E  D
هود:  [سورة   L  O  N  M
هبا  يستشهد  آخر  دليل  وهذا   .[56
أنبياء  من  آخر  لنبي  وهي   اإلمام
ونلحظ   ،هود وهو  تعاىل  اهلل 
حلركات  املوضوعي  التطابق  هذا 
اآلية  ومعنى  املعصومني،  املصلحني 

 /6 املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل   (56(
 .279

)57) التحرير والتنوير، 11/ 137. 
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عىل  والتي  الشاهد  حمل  الكريمة 
لسان النبي هود لقومه العاصني؛ 
)إنني  تفسريها:  يف  الشريازي  يقول 
وان  والصدق،  احلق  إال  أقول  ال 
فكرتم  فلو  آخر،  بعامل  مرتبط  قلبي 
معجزا  وحده  هذا  لكان  جيدًا 
وحيد  مفرد  إنسان  ينهض  حيث 
الفاسدة  والعقائد  اخلرافات  بوجه 
ولكنه  ومتعصب،  قوي  جمتمع  يف 
نفسه  يف  يشعر  ال  ذاته  الوقت  يف 
األعداء  يستطيع  وال  منهم،  باخلوف 
لستم  يضيف:  ثم  بوجهه!  يقفوا  أن 

 D  C  M فإنه  اهلل  قبضة  يف  وحدكم 
فم   ،LI  H  G  F  E
أن  احد  يستطيع  ال  اهلل،  به  يأذن  مل 

شيئًا()58). يفعل 
والرباهني  القاطعة،  األدلة  وهذه 
اخلطابة،  يف  للتأثري  رضورية  املنطقية، 
يشاهده  واقع  أمام  السامع  تضع  ألهنا 
إقناعه عن  ويلتمسه بحواسه، وتسهم يف 

واملنطق. العقل  طريق 

 /6 املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل   (58(
 .390

والرباهني  األدلة   نر وهكذا 
دامغة  شواهد  القرآنية  اآليات  وإدخال 
يف  ظهرا  وقد  اخلطبة،  يف  اللحمة  متثل 
أيضًا  ظهرت  كم   عيل اإلمام  خطب 
أن  عىل  تدل  وهي   النبي خطب  يف 
اخلطبة أصبحت أقرب إىل احلياة الواقعية 
اخلطب  من  ببعض  بعضها  ارتباطًا  وأكثر 

اجلاهلية، املتشبه غالبًا بأسجاع الكهان.
والتمثيل(  )املقابلة  سادساً: 
استعان  كم  العقل:  وإعمل  والدعاء 
اخلطابة  يف  الشائعة  باألدلة  اإلمام 
يدعونه  بم  أيضًا  توسل  فانه  آنذاك، 
حبهم  يمثل  أن  أراد  إذًا  فهو  )املقابلة(، 
وصفه  عليها  وهتافتهم  واملناصب  الدنيا 
إىل  يرسع  الذي  الفراش  كتهافت  بأنه 
رعونتهم  دليل  وهذا  هبا،  ليحرتق  النار 
أن  فبعد  املحزنة،  وهنايتهم  وظالهلم 
أن  بعد   اإلمام قال  هبم  ذرعًا  ضاق 
احبس  )اللهم  السمء:  إىل  يديه  رفع 
سنني  عليهم  وابعث  السمء،  مطر  عنهم 
كسني يوسف وسلط عليهم غالم ثقيف 

مصربة(. كأسًا  يسقيهم 
وهذا  وكذبوه؛  خذلوه  ألهنم 
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احلال  بطبيعة  واخلذالن  التكذيب 
اإلسالم  ملبادئ  وخذالن  تكذيب  هو 
بواعث  يف  التفكر  عند  اإليمن  وأساس 

احلسينية. النهضة 
إن  إىل  يرمز  املؤثر  الدعاء  هذا  كل 
احلق،  عىل  الباطل  انتصار  هو  انتصارهم 
حلق  الذي  اخلزي  متثل  إىل  هبم  ويؤدي 

هبم.
غضب  من  ينبع  ال  املصلحني  ودعاء 
هو  بل  آنية،  منفعة  لفوات  أو  فارغ، 
ألجل اإلصالح وان كان هذا اإلصالح 
تفكيك  يطلبون  فهم  موعده؛  يف  آجاًل 
ولوج  أمام  حائاًل  تقف  التي  العقبات 
املوانع  هذه  ومن  مظانه،  إىل  اإلصالح 
منحرفني  طغاة  هكذا  وجود  اإلصالحية 
لنور  فتح  فإبادهتم  احلق،  اجلادة  عن 
حرموا  ممن  غريهم  إىل  ليصل  الشمس 

بسبب وقوفهم وصدهم. إياه 
عىل  يدعو   نوح اهلل  نبي  وهذا 
تعاىل:  قال  املنحرفني،  العاصني  قومه 

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  M

يتضح  ثم   ،[26 نوح:  [سورة   L  Æ
سبب هذا الدعاء وتربيره يف قوله تعاىل: 

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  M

L Ñ Ð؛ وهنا تشري اآلية إىل )إن 
يكن  مل   نوح بينهم  ومن  األنبياء  دعاء 
بل  واحلقد،  واالنتقام  الغضب  عن  ناجتًا 
 نوحًا وإن  منطقي،  أساس  عىل  انه 
يتضجر ويضيق صدره ألوهن  ليس ممن 

عليهم()59). بالدعاء  فمه  فيفتح  األمور 
وارث  عند  أيضًا  نلحظه  ما  وهذا 
من  تقدم  وما   احلسني اإلمام  األنبياء 
الذي  احلسني  فظامل  الظاملني،  عىل  دعاءه 
حيفظ  أن  يمكن  ال  اإلمام  حرمة  حيفظ  مل 
حرمة احد من املسلمني مع علو ورشف 
بنت  ابن  ال  من  وهو   احلسني اإلمام 

نبي عىل وجه األرض غريه.
واستعمل اإلمام يف تعبريه املتقدم 
إىل  ودعوة  وإعمله  العقل  إثارة  فيه  ما 
وهذا  أمثلة؛  من  رضب  بم  التفكر، 
أسلوب قرآين بامتياز كم يتضح من آيات 

القرآن الكريم)60).

)59) نارص مكارم الشريازي، األمثل يف تفسري 
 .50 كتاب اهلل املنزل، 19/ 

الــروم:  ــورة  [س ينظر:  املثال  سبيل  عىل   (60(
10]، [سورة اإلرساء: 16]، [سورة احلج: 

 . ...[46
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خطبته  يف  الناجح  الرسايل  واخلطيب 
وأمثلته  حتليله  يف  املنطق  يعتمد  الذي  هو 
اإلبداع  يتحقق  وقد  العقول،  إلثارة 
عىل  اخلطيب  قدرة  يف  ويظهر  اخلطايب 
عقول  تستميل  التي  النتائج  اكتشاف 
تأثريًا  نفوسهم  يف  وتؤثر  السامعني 

. عميقًا
للقوم  العقائدي  االنحراف  سابعاً: 
احلالة  واضحًا  يظهر  منهم:  واليأس 
النهاية وهي  التي يعرب عنها اإلمام يف 
الذين  الضالني  القوم  من  باليأس  مفعمة 
يف  أن  فحسبوا  أعمهلم  الشيطان  هلم  زين 
قتل احلسني أجرًا وجزاًء فكانوا مصداق 

 b a ` _ ^ ]  M :قوله تعاىل
الفهم  [سورة فاطر: 8]، وسوء   Lc
هو  هذا  واالنحراف  الشيطان  وتلبس 
الضالة  األقوام  مصائب  لكل  )املفتاح 
القبيحة  أعمهلم  يرون  الذين  واملعاندة، 
مع  النسجامها  وذلك  مجيلة،  أعمالً 

املعتمة()61). وقلوهبم  شهواهتم 
وهكذا هو ديدن املعاندين، فمن قبل 

)61) نارص مكارم الشريازي، األمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، 14/ 22. 

حياربون  شعيب  قوم  من  )املشكون  كان 
مستخدمني  دينه،  عن  ويصدون  دعوته 
حيذرون  فاخذوا  اإلعالمية،  إمكاناهتم 
إشارة  هذا  ويف  إتباعه...،  من  الناس 
الكفار  هؤالء  متسك  شدة  إىل  ظاهرة 
وتواصيهم  عليه،  وحرصهم  بباطلهم، 
اهلل  نبي  وعداوة  اإليمن،  برفض 

واملؤمنني()62).
الدين  بمبادئ  اجلهل  كان  وهكذا 
اإلسالمي احلقه، وهكذا كان يعمل أهل 
التضليل  بعملية  الدين  وباسم  التضليل 
ديني  تربير  بإجياد  )تكفل  التي  الديني 
كان  الذي  الشاذ  االجتمعي  للوضع 
منه  وُأريد  اإلسالمي،  املجتمع  عليه 
عن  السكوت  عىل  املسلمة  اجلمهري  محل 
الوضع  تغيري  حماولة  عن  والقعود  النقد 
خالهلا  ومن  أحسن()63)،   مستو إىل 
اجليوش  حتشيد  األمويون  استطاع 
احلسينية،  الثورة  رسالية  عىل  للقضاء 

القرآن،  وعلوم  التفسري  علمء  من  نخبة   (62(
الكريم،  القرآن  لسور  املوضوعي  التفسري 

 .3 /61
ثورة احلسني،  الدين،  )63) حممد مهدي شمس 

ص100. 
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وشيوع  الوعي  غياب  بحالة  مستعينني 
ونلمس  السقيفة،  خلفته  الذي  اجلهل 
احلجاج  بن  عمرو  قول  يف  الزيف  هذا 
الزبيدي -من قادة اجليش األموي-حيفز 
حني   احلسني اإلمام  ملواجهة  الناس 
األوامر  عن  وتباطؤًا  ترددًا  منهم  وجد 

قائاًل:
طاعتكم  ألزموا  الكوفة  أهل  )يا 
مرق  من  قتل  يف  ترتابوا  وال  ومجاعتكم، 
فالدين  اإلمام()64).  وخالف  الدين،  من 
ومقاتلة  يزيد  طاعة  األمويني   دعو يف 

.احلسني
الزحف والقتال ألن  النتيجة  فكانت 
األمة يف ُسبات ال ُينهضها منه إال صدمة 
دمًا  ودم، وليس صدمة كالصدمات وال 
كالدماء، وهي بحاجة إىل هداية من نوع 
آخر ال تتحقق وال يتحقق فيها الرشد يف 
نفس  فيه  كان  من  إال  بعده  وما  عرصها 
عند  اإلصالحية  ورساليته  الرسول 
انعدام الرسول؛ انه احلسني فحسب، 
فقال: )أال واين زاحُفٌ هبذه األرسة، 
عىل قلة العدد، وخذالن النارص... واهلل 

)64) ظ: الطربي، تاريخ الطربي، 4/ 331. 

ال يدع أحدًا منهم إال انتقم إيلَّ منه، قتلًة 
يل  لينترص  وانه  برضبة،  ورضبًة  بقتلة، 

وأشياعي...()65). بيتي  وألهل 
القوم  هؤالء  عىل  متأمل   وهو
مصريهم  عىل  آسفًا  الظاملني،  الضالني 
 وعاقبتهم احلتمية يف جهنم، وإن يكن
الذي يؤدي إىل سوء عاقبتهم مع  السبب 

ظلمهم إياه وجرأهتم عليه)66).
وارث  عىل  بغريب  ليس  وهذا 
الرسول  جده  فذاك   ،األنبياء
مصري  عىل  ويتحرس  يتأمل   األعظم
سبحانه  اهلل  فيقول  والكافرين،  الضالني 

 Lr  q  p  o  n  M له: 
واضحة  واآلية   ،[8 فاطر:  [سورة 
الرسول عىل  اإلشارة عىل شدة حترق 
حال  )هي  وكذلك  واملنحرفني،  الضالني 
تقبل  لعدم  يتأمل  املخلص  اإلهلي  القائد 

قال   .10  /45 األنــوار،  بحار  أملجليس،   (65(
إال  احلسني  قاتيل  من  بقي  )مــا  الــزهــري: 
العمى(،  أو  بالقتل  أما  الدنيا،  يف  وعوقب 

العالمة احليل، منهاج الكرامة، ص82. 
)اإلمام  اهلداية  أعالم  التأليف،  جلنة  ظ:   (66(
احلسني(، معاونية الثقافية للمجمع العاملي 

ألهل البيت، ط6، بريوت، 2009. 



األثر القرآين يف فكر اإلمام احلسني)عليه السالم(

88

الناس احلق وتسليمهم للباطل، ورضهبم 
إىل  اجلدار،  عرض  السعادة  أسباب  بكل 

حد كان روحه تريد أن تفارق بدنه()67).
إال  القوم  أبى  لقد  هذا  كل  ومع 
باطلهم،  يف  والتمدي  حربه  عىل  اإلرصار 
مدين  أهل  به  أجاب  ما  بمثل  وأجابوه 
يف  عنهم  وجل  عز  اهلل  حكى  كم  نبيهم 

 K J I H G F M :كتابه الكريم
L N M L [سورة هود: 91].

توكلنا  عليك  ياربنا  وأنت   ...(
اإلمام  السبط  املصري( هكذا ختم  واليك 
بالتوكل  املنحرفني  الظاملني  مع  خطبته 
تعاىل،  اهلل  جنب  يف   األذ عىل  والصرب 
طغاة  مع  كالمهم  الرسل  ختم  وهكذا 

 AM تعاىل:  قال  وظامليهم،  عرصهم 
 H  G  F  E  D  C  B
 P  ON  M  L  K  JI
إبراهيم:  [سورة   L  S  R  Q
لقومهم  الرسل  قول  تفسري  ويف   ،[12
تفريع  )من  الطباطبائي:  السيد  يقول 
عليه  التوكل  وجوب  بني  ما  عىل  الصرب 

تفسري  يف  األمثل  الشريازي،  مكارم  نارص   (67(
كتاب اهلل املنزل، 14/ 24. 

عليه  نتوكل  أن  الواجب  من  كان  إذا  أي 
سبلنا  هدانا  وقد  به  مؤمنون  ونحن 
سبيل  يف  لنا  إيذائكم  عىل  فلنصربن 
حيكم  حتى  عليه  متوكلني  إليه  الدعوة 
بم يريد ويفعل ما يشاء من غري أن نأوي 
احلول  ظاهر  من  عندنا  ما  إىل  ذلك  يف 

والقوة()68).
املبدأ  هذا  يوضح  الكريم  والقرآن 
صفة  جعل  حيث  الرتبوي،  منهجه  يف 
الغيظ من صفات املتقني، وهذا هو  كظم 
القرآين  املنهج  يقررها  كم  القيم  )مفهوم 
ال  إيمنه  بقوة  د  تتحداّ املرء  مكانة  أن  من 
هي  اهلل   تقو وان  سلطانه،  بعنجهية 
الدرجات  أعىل  إىل  باإلنسان  تسمو  التي 
اإليمن  وان  والتبجيل()69)،  اإلكرام  من 
منزلة  به  تقاس  الذي  احلقيقي  املعيار  هو 
لقيادة  يرشحه  الذي  واملسوغ  املؤمن 

األمة.
الرفيع  اخلُلق  ذلك  ِقبال  ولكن 
اإليمين يف حتمل األذ والصرب  واملفهوم 

)68) امليزان يف تفسري القرآن، 12/ 28. 
)69) امحد جهان الفورتيه، القرآن أصل الرتبية، 

ص68. 
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حُيدده  آخر  مفهوم  أمامنا  يربز  عليه، 
ال  عندما  وسبياًل  منهجًا  اختاذه  يف  املقام 
وذلك  األول،  املفهوم  من   جدو تكون 
والظلم،  للطغيان  والتصدي  اجلهاد  هو 
يف  واضحة  رصحية  القرآن  يف  اهلل  فآيات 
التحريض عىل القتال الستنقاذ املظلومني 
الذين  واألوالد  والنساء  الرجال  من 
االستغالل  من  للتحرر  حيلة  جيدون  ال 

 #  "  !  M تعاىل:  قال  واالستعباد، 
 * ) ( ' & % $
النساء: 75]،  L [سورة   ,  +
القتال الذي البد  فنلحظ هنا )احلث عىل 
ثبت  وماذا  أي  احلق  سبيل  يف  لكونه  منه 
القتال  ترك  حال  يف  األعذار  من  لكم 
حتى ترتكوه؟. أي ال عذر لكم وال مانع 
إلقامة  اهلل،  سبيل  يف  تقاتلوا  أن  يمنعكم 
التوحيد مقام الشك، وإحالل اخلري حمل 
موضع  يف  والرمحة،  العدل  ووضع  الش، 

الظلم والقسوة()70).
الذي  احلاسم  القرار  كان  وهكذا 
التصدي  يف   احلسني اإلمام  اختذه 
للش وبذل النفس يف سبيل اهلل وبكل ما 

)70) حممد رشيد رضا، تفسري املنار، 5/ 220. 

حتمل كلمة سبيل اهلل من معنى، وأول ما 
قد   احلسني أن  القرار  هذا  يف  يالحظ 
فقد  املرتقب،  للمصري  برؤيته  أنبأ اجلميع 
بخاصة،  احلنفية  بن  حممد  أخيه  إىل  كتب 
واحدة  وبنسخة  بعامة،  هاشم  بني  واىل 
برسالة معربة، كان فيها: )أما بعد، فكأن 
تزل،  مل  اآلخرة  وكأن  تكن،  مل  الدنيا 

والسالم()71).
هذه  بالغة  من  تعجب  أن  ولك 
سطًر  جاءت  التي  القصرية  الرسالة 
داللتها  مرتصدًا  تقف  أن  ولك  واحًد، 
فيها   فاحلسني الصارخة،  اإلحيائية 
فهو  نفسه،  عمومته  وبني  ألخيه  ينعى 
يودع الدنيا وداع مؤمن بفنائها، ويستقبل 
متيقن بخلودها، وهكذا  استقبال  اآلخرة 

كان)72).
يف  القرآين  لألثر  آخر  موضع  ويف 
أسباب  تشخيص  يف  احلُسيني  اخلطاب 
األمة  أصابت  التي  واالنحطاط  الفشل 
 :قوله يف  نلحظه  وافراد،  كمجتمع 

)71) ابن قولويه، كامل الزيارات، ص75. 
اإلمــام  الصغري،  حسني  حممد  د.  ظ:   (72(
ــوري،  ــث ال الــفــكــر  عــمــالق   احلسني

ص91. 
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خاطرتم  نفسًا  وال  بذلتموه  ماالً  )فال 
عاديتموها  عشريًة  وال  خلقها  للذي  هبا 
مجلة  من  فنجد  اهلل()73)،  ذات  يف 

التشخيصات:
االنحطاط . ١ اسباب  من  الشح: 

االنسان  تصيب  التي  واالنحراف 
الفرد واملجتمع هو الشح، واالمساك 
اهلل سبحانه من  فيم خولنا  البذل  عن 
املال،  هو  النعم  هذه  ومن  النعم، 
اإلنسان  ان  الكريم  القرآن  نبه  وقد 

 Ã  M تعاىل:  فقال  ل،  خواّ ما  تارك 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä

 LÎ  Í  Ì  Ë  Ê

ذلك  ومعنى   ،[93 االنعام:  [سورة 
لكم  وهبناها  التي  )االموال  ان 
حياتكم،  يف  اليها  تستندون  وكنتم 
صفر  وجئتم  وراءكم  خلتموها  قد 

االيدي()74).
احلقيقة  هذه  االنسان  علم  فإذا 
االمساك  هذا  سبب  ان  ندرك  وواقعيتها، 

 .79 )73) املجليس، بحار االنوار، 100/ 
تفسري  يف  االمثل  الشريازي،  مكارم  نارص   (74(

كتاب اهلل املنزل، 4/ 266. 

من  واحلرص  احلرص،  هو  البذل  وعدم 
احلياة،  هذه  يف  والعناء  الشقاء  اسباب 
عناء  )احلرص   :عيل اإلمام  يقول 

مؤبد()75).
ندرس  عندما  مالحظة  وبأدنى 
احلرص  يعيشون  الذين  حاالت 
 مد  نر احلياة  حركة  يف  والطمع 
ليل  هؤالء  يعيشه  الذي  والشقاء  التعب 
والزخارف  االموال  مجع  سبيل  يف  هنار 
ومن  منها،  االستفادة  دون  من  الدنيوية 
ثم االنشغال هبذه احلياة ومتعها وبالتايل 
الوقوف  يف  املباالة  وعدم  فيها  التعلق 
ضد  الوقوف  بل  نرصته،  او  احلق  مع 
االمام  من  موقفهم  ذلك  ومن  احلق 
احقاق  من  اليه  دعى  وما   ،احلسني

احلق.
االمور  من  )احلرص  ان  إال  ذاك  وما 
الذنوب  من  الكثري  اىل  تؤدي  التي 
مراعاة  عدم  منها  والقبائح  واخلطايا 
حقوق  احرتام  وترك  واحلرام  احلالل 
واجلور  الظلم  بأنواع  والتلوث  االخرين 

 /1 احلكمة،  مــيــزان  شــهــري،  الــري   (75(
 .586
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والعدوان()76).
اإلمام  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
أهل  يف  فقط  خطابه  حيرص  مل   احلسني
حقوقهم  يؤدون  الذين  او  احلرص، 
شيئًا  )يقصد  بل  وزكاة(  )مخس  الشعية 
الدين  بقاء  الن  الواجبة،  احلقوق  غري 
من  االنفاق  اىل  حيتاج  االحيان  بعض  يف 
من  ليس  وحينئذ  الشخصية،  االموال 
حقوقنا  ادينا  قد  اننا  نقول  ان  الصحيح 
الواجبة وليس عىل عاتقنا حق آخر()77)، 
واالجيال  انفسكم  حتصني  عليكم  فكان 
وما  اهلل،  سبيل  يف  االموال  واستثمر 
واالسالم  االنسانية،  سبيل  اال  اهلل  سبيل 
االنسانية  عني  مها  الطاهرة  والعرتة 
خطابه  يف   احلسني واالمام  وقيمها، 
االنحراف  اسباب  من  ان  يبني  للناس 
املحتم  من  كان  إذ  املال،  بذل  عدم  هو 
نش  سبيل  يف  اموالكم  من  تنفقوا  )ان 
البدع  انتشار  دون  واحليلولة  االسالم 
ولكنكم  البدع،  ألصحاب  ي  والتصداّ

ــريازي، االخـــالق يف  ــش ال )76) نــارص مــكــارم 
القرآن، 2/ 80. 

)77) حممد تقي مصباح اليزدي، بارقة من سمء 
كربالء، ص129. 

ان  فكان  ذلك()78)  من  شيئًا  تفعلوا  مل 
وهل  السبيل،  سواء  عن  االمة  انحرفت 
تقتل  ان  انحراف من  اشد واقسى  يوجد 

نبيها!. بنت  ابن 
ان . ٢ واملالحظ  احلياة:  عىل  احلرص 

الدين  عن  االنحراف  اسباب  من 
السالمة،  ايثار  هو  السموية،  والقيم 
خاطرتم  نفسًا  وال   ...(  :فيقول
عن  والتخاذل  خلقها..(،  للذي  هبا 
يقل  ال  املبادئ  اجل  من  التضحية 
اهلل  سبيل  يف  االنفاق  عدم  من  خطرًا 

تعاىل.
ومراد اإلمام يف املخاطرة بالنفس 
باملعروف  االمر  إلقامة  التصدي  هو 
والنهي عن املنكر، اذ ان االمر باملعروف 
والنهي عن املنكر هو القطب االعظم يف 
اهلل  ابتعث  الذي  اهلام  اهلدف  الدين وهو 
له النبيني، ولو طو بساطه وامهل علمه 
واضمحلت  النبوة  لتعطلت  وعمله 
الضاللة  وفشت  الفرتة  وعمت  الديانة 
الفساد   واستش اجلهالة  وشاعت 
قد  اذ  راجعون  اليه  وانا  اخلرق  واتسع 

)78) املصدر نفسه. 
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وعمله  علمه  القطب  هذا  من  اندرس 
عىل  فأستولت  رسمه،  بالكلية  واملحق 
عنها  وانمحت  اخللق  مداهنة  القلوب 
اتباع  يف  الناس  واسرتسل  اخلالق  مراقبة 

البهائم. اسرتسال  والشهوات   اهلو
 احلسني االمام  سعى  ان  فكان 
قوالً وعماًل يف اقامة هذه الفريضة، عائبًا 
وتعطيلها،  امهاهلا  وعلمئهم  الناس  عىل 
والسعي  الفرتة  هذه  لتاليف   وحاثًا
او  بعملها  متكفاًل  اما  الثلمة  هذه  لسد 
الفريضة  هلذه  جمددًا  لتنفيذها  متقلدًا 
يف  ومتشمرًا  بأعبائها  ناهضًا  الدائرة 

احيائها.
يوضح . 3 والفئوية:  القومية  العالقات 

االمام احلسني ان االلتفاف حول 
سلبياهتا  بكل  والقومية  العشرية 
امام  وتقاليدها  افكارها  وتبني 
تعاىل  اهلل  ومرضاة  االسالم  مبادئ 
الدين،  عن  االنحراف  عوامل  من 
فقال : )وال عشرية عاديتموها يف 

ذات اهلل(.
القومية  العالقات  كانت  اذ 
من  اصاًل  الزمان  ذلك  يف  والعشائرية 

)اليوم  وكذا  العربية،  الثقافة  اصول 
العقليات  هذه  مثل  وجود  ُيالحظ  حيث 
بات  وتعصاّ والعشائري  القومي  والرتابط 
يعيشون  الذين  الناس  بني  االقارب 

االجواء القبائلية( )79).
صلة  عىل  االسالم  حث  املعلوم  فمن 
أفراد  بني  والتقارب  ووجوهبا،  الرحم 
ال  ولكن  العائلة،  او  الواحدة  العشرية 
يمكن ان تكون هذه الصلة وهذا التقارب 
عىل حساب املبادئ وصلة الدين التي هي 
)ان  اذ   ،اخر صلة  اي  من  واهم  اكرب 
الواجب الشعي يقتيض احيانًا ان يعادي 

االنسان ابناء عشريته واقربائه()80).
املنحرفة  للمبادئ  العداء  وهذا 
من  القويم  االسالم  ومنهج  الدين  عن 
عالمات املؤمنني الرساليني، وهذا واضح 

 !  M تعاىل:  قال  هلم،  القرآن  وصف  يف 
 '  &  %  $  #  "
 .  -  ,  +  *  )  (
 4  3  2  1  0  /

)79) حممد تقي مصباح اليزدي، بارقة من سمء 
كربالء، ص131. 

)80) املصدر نفسه، ص134. 
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; L [سورة املجادلة: 22].

خاطبهم  الذين  املنحرفون  فأولئك 
به  وجه  ما  خالفوا  قد   احلسني االمام 
)يوالون  فكانوا  اليه،  ونبه  املجيد  القرآن 
ال  واملعنى  ورسوله،  اهلل  خالف  من 
واملراد  االيمن،  مع  الكفار  مواالة  جتتمع 
حتت  املواالة  ال  الدين()81)  يف  املواالة  به 
والرباءة  والقومية،  العشرية  عنوان 
الرتك  يف  حقيقتها  يف  تكمن  واملعاداة 
والظاملني  للكافرين  والفعيل  القلبي 
مناهجهم  اتباع  وعدم  والفاسقني، 
بالدين  الضارة  وافكارهم  وسلوكياهتم 

واملجتمع.
اإلمام  ان  اخرية...  وبكلمة 
خطبته  من  املقطع  هذا  يف   احلسني
مظاهر  ابرز  شخص  البحث(  )حمل 
وكذلك  السمء،  قيم  عن  االنحراف 
البالغة يف نبذها فهي  اكد عىل األمهية 
واالضالل،  الضالل  عوامل  اخطر  من 
الظواهر  هذه  جماهدة  عىل  العامل  وان 
بم  االسالم  جوهر  نفسه  يف  رسخ  ممن 

 .305 )81) الطربيس، جممع البيان، 9/ 

ثم  ومن  املضامني،  عالية  مبادئ  من  فيه 
يكون عىل اخلط الذي رشعه اهلل سبحانه 
وبم   ،الشهداء سيد  منهج  عىل  وسار 
عند  يقف  ال  الباطل  مع  احلق  رصاع  ان 
 االمام فإن  معينة،  زمانية  حدود 
احلارض  عرصنا  خطبته  مضامني  يف  ابلغ 
دامغة  حجة  هبذا  وهو  الشاهد،  وزماننا 

. علينا
  احلسني  كان  فقد  غرو  وال 
ووارث  لألنبياء  الطبيعي  االمتداد 
ومبادئهم،  أهدافهم  وحامل  رساالهتم 
املقدسة،  واحلركات  )الثورات  وسائر 
قد ابتدأت يف احلقيقة باألنبياء العظام،.. 
األصنام  عبادة  مكافحة  سبيل  يف  أقاموا 
والنضال ضد الظلم واالستبداد واجلهل 
والتعصب واإلرساف والتبذير واإلفساد 
واالمتيازات  والفحشاء  األرض  يف 
َمن    فـ)هم  الومهية()82)،  االجتمعية 
ليس  السيايس،  الكيان  إقامة  إىل  بادر 
الطبقي،  الرصاع  أو  القوة  مبدأ  عىل 
ذات  سموية  رشائع  أساس  عىل  وإنم 

الرتبوية  القيم  السعدي،  )82) د. حاتم جاسم 
يف فكر اإلمام احلسني، ص22. 
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املجتمع  حركة  تنظم  اجتمعية،  مناهج 
وتوحد  والعدل،  احلق  قواعد  وفق  عىل 
)األنبياء(،  رسالياّة  قيادة  ظل  يف  صفوفه 
وعليه  بالدولة،  تسميته  يمكن  ما  وهذا 
وظاهرة  النبوة  ظاهرة  بني  الرتابط  يكون 
فقد  وزمنيًا()83)،  سببيًا  ترابطًا  الدولة 
األنبياء،  يد  عىل  الظاهرة  هذه  نشأت 
صيغتها  واختذت  السمء،  ورساالت 
يف  السليم  دورها  ومارست  السوية، 
من  وتوجيهه  اإلنساين،  املجتمع  قيادة 
يف  أهداف  من  األنبياء  حققه  ما  خالل 

اجتمعي)84). تنظيم  املجال من  هذا 
برامج  إىل  بحاجة  فالدعوة 
الن  ومنتظمة،  موجهة  وأيديولوجية 
عمل  بنفسه  هو  تنظيم  أو  مشوع  كل 
سيايس، فاهلداية بمعنى التوجيه، والقيادة 
إيديولوجية  إىل  مجاعة  إيصال  بمعنى 
وأهداف حمددة ومرسومة من قبل، إنم مها 

االصطالح السيايس بنفسه.
لألنبياء  السياسية  األهداف  فدراسة 

)83) حممد عيل احلكيم، الفكر السيايس املعارص 
للشيعة األمامية، ص35. 

يقود  ــالم  اإلس الصدر،  باقر  حممد  ظ:   (84(
احلياة، ص13. 

السيايس  الفكر  مرتكز  وتفسري  وحتليلها 
يف  األبحاث  أهم  من  هي  اإلسالمي، 
العالقة   مد بيان  وكذلك  املجال،  هذا 
يف  والدين  السياسة  بني  واالرتباط 
األديان  اعتمدت  لقد  النتائج  إعطاء 
يف  وأساسية  مهمة  أهداف  ثالثة  اإلهلية 

وهي: عملها  إسرتاتيجية 
املجتمعات . 1 وهداية  القسط  إقامة 

البشية نحو تطبيق العدالة.
االرتباط . 2 وإجياد  احلق،  إىل  الدعوة 

وربه. اإلنسان  بني  واملتني  البناّاء 
تعاىل: . 3 قال  التكامل،  نحو  السري 

 %  $  #  "  ! M

 )  (  '  &
احلديد:  [سورة   L +  *

.[25
األهداف  هذه  من  واحد  وكل 
ارتباط  له  األنبياء،  وتعاليم  السموية 
–وهذه  السياسة،  بقضايا  مبارش 
النهضة  يف  نلحظها  ذاهتا  األهداف 
ال  -وهي  تقدم  كم  الرسالية  احلسينية 
هناك  يكون  أن  دون  من  أبدًا  تتحقق 
وفلسفة  ومنتظم،  منسجم  سيايس  فكر 
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هذا،  وعىل  متكاملة؛  واضحة  سياسية 
القيادة  بمعنى  هي  األنبياء  هداية  فإن 
سيايس  عمل  هي  وبذلك  الرسالية، 
ورثة  هم  البيت  أهل  أئمة  وان  حمض، 
هنا  تثار  شبهة  ألي  جمال  وال  األنبياء، 
طالب   احلسني اإلمام  بان  هناك  أو 
شاهد  خطبته  ومعامل  وسلطان،  دنيا 
وموقعه  ظلوم،  معاند  إال  ينكره  ال 
والعامل  اهلادي،  القائد  موقع  األمة  من 
الذي  الرسايل،  واملصلح  املعصوم، 
هنضته  يف  عمليًا  منهجًا  القرآن  من  اختذ 
بعد  ولو  اإلهلي  للعدل  حتقيقًا  املباركة، 
يعزز  ومسارًا  للثائرين  ومنارًا  حني، 
املستغلة  الشعوب  طموح  من  )الكثري 
وإيقاد  الشعوب  هذه  إهناض  أجل  من 
املستبدة  بالنظم  لإلطاحة  الثورة  فتيل 
حتقق  التي  السليمة  املجتمعات  وإجياد 
وطموحاهتا  وكرامتها  حريتها  للشعوب 
وتطوير  االستغالل  من  التخلص  يف 
أمنها  الشعوب  لتلك  يضمن  وما  احلياة 

ورفاهيتها()85).

الثورة  وحي  من  احلسني،  معروف  هاشم   (85(
احلسينية، ص45. 

 اإلمام يطلب  أن  يمكن  ال  وهبذا 
يف  يطلب  كان  وإنم  عسكريًا،  )فتحًا 
وإثارة  املسلمني  ضمئر  حتريك  خروجه 
والعقول  والعواطف  والنفوس  الضمئر 
واجهها  التي  املفجعة  املأساة  بفعل 
يف  أمية  بني  جيش  يد  عىل   احلسني

كربالء()86).
كربالء  ثورة  إىل  النظر  يمكن  ال  إذن 
أهنا  عىل  فيها   احلسني اإلمام  وخطب 
التي  الوقائع  من  كغريه  تارخيي  حدث 
تضافر  نتجت عن  والتي  التاريخ  سجلها 
ظروف سياسية وفكرية لتعرب عن موقف 
تغيريًا  اقتضت  التي  املحطة  أو  اللحظة 
هبذا األسلوب الفريد الذي مل تشهده كل 
والذي  السابقة  والشعوب  األمم  جتارب 
وخصوصياته  عنارصه  بكل  يتكرر  لن 
قضية  ستخرج  النظرة  هذه  أن  ذلك 
وأسوة  كاماًل  منهجًا  كوهنا  عن  كربالء 
كل  يف  واتباعها  هبا  لالقتداء  صاحلة 
جتسدت  عملية  قرآنية  ثورة  فهي  وقت، 
وممتدة   ،احلسني اإلمام  شخص  يف 

ــاب  رح يف  اآلصـــفـــي،  ــدي  ــه م حمــمــد   (86(
عاشوراء، ص294. 
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اإلشارة  ولعل  القرآين،  املنهج  مع  أفقيًا 
يف  وتامة  واضحة  كانت  املعنى  هذا  إىل 
عاشوراء  يوم  )كل  املشهورة:  املقولة 
وكل أرض كربالء()87)، فهو )شموخ 
يتجىل  األجيال  مع  وصمود  التاريخ  مع 
ومع  الواسع  احلياة  أفق  يف  وضوح  بكل 
دوران  يطويه  ال  الرسمدي  الزمن  سري 
واألعوام()88)،  الدهور  تنسيه  وال  األيام 
يمكن  ال  الكريم  القرآن  هو  وكذلك 

فصله عن احلياة يف كل جزئياهتا.
واحلمد هلل رب العاملني

اخلامتة:
البحث: نتائج 

القرآنية  الرحلة  هذه  خالل  من 
والواقع  النظري  اجلانب  وبني  احلسينية، 
الكريم  القارئ  يدي  بني  أضع  العميل، 

أهم نتائجها، وهي كاآليت:

ختريج  عىل  يعثر  مل  الباحث  تتبع  بقدر   (87(
ظ:  الــروائــيــة.  الكتب  من  احلديث  هــذا 
 احلسني اإلمـــام  اجلـــاليل،  ــا  رض حممد 
)دت(،  قم،  املعرفة،  دار  وسريته،  سمته 

ص199. 
الثورة  وحي  من  احلسني،  معروف  هاشم   (88(

احلسينية، ص43. 

شكاًل -  ليست  القرآنية،  القيم  إن 
فارغًا أو إطارًا من الشعائر واألقوال 
هي  بل  األلسن،  عىل  آليًا  ترتدد  التي 
احلياة،  يف  عميل  سلوك  شئ  كل  قبل 
الروحية  القيم  عىل  حقًا  واحلريص 
أو  ألفاظًا  يردد  الذي  ذلك  ليس 
الذي  ذلك  هو  بل  طقوسًا،  يؤدي 
يتخذ  أنه  احلياة  يف  بسلوكه  يثبت 
من  ويضمن  رفيعًا،  هدفًا  لنفسه 

يملكه. ما  أجل ذلك حتقيقه بكل 
رساالت -  إن  احلكيم  القرآن  أوضح 

جاءت   الرسل ومناهج  األنبياء 
منهاج  ورسم  الفكري،  للبناء  كلها 

اإلعداد وتربية الذات اإلنسانية.
أن -  يمكن  ال  الداخلية  الرقابة  إن 

تتحقق إال عن طريق األثر القرآين يف 
النفس البشية، وليس من شأن القيم 

واملفاهيم املجردة ان يكون هلا أثر.
األنموذج -   احلسني اإلمام  د  جساّ

السمء،  قيم  متثاّل  ريادة  يف  األكمل 
 املستو يف  الكريم  القرآن  ومبادئ 

التطبيقي لنظريات القرآن.
متكامل -  منهج  الكريم  القرآن 
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ونصوصه  والبناء،  لإلصالح 
االستبداد  ضد  النهوض  إىل  داعمة 

والطغيان.
جتسيد -  هو  القرآين  األثر  هدف  إن 

العبودية  بتحقيق  االستخالف  معنى 
املطلقة هلل تعاىل وإعداد املسلم إعدادا 

هادفا وتربيته تربية سامية مستمرة.
عنارص -  حيمل  الذي  هو  الرتاث 

اإلنسان  يتعلم  خالله  ومن  األصالة، 
وقيمه  سلوكه  وأنمط  حياته  أسلوب 
يف  أصالة  فهو  وتقاليده،  وعاداته 
وأساس  التفكري،  يف  وعمق  املعرفة 
الثقة  وزرع  جديد،  لكل  وطيد 
للتقدم  الفعالة  والوسيلة  بالنفس، 

والتطور.
الكريم -  القرآن  نصوص  من  اتضح 

يتقرب  التي  الروحية  القيمة  إن 
هي  سبحانه  اهلل  إىل  اإلنسان  هبا 
الفكرية   للتقو العميل  التجسيد 

والسلوكية.
اإلمام -  عند  القرآين  اخلطاب  جتىل 

عىل  وعماًل  قوالً   احلسني
مستوياتٍ عدة:

احلق . 1 نرصة  آيات  مع  املبارش  التناص 
إزاء  والوقوف  الباطل،  وإزهاق 

الظلم والفساد والطغيان.
يف . 2 وجتسيدها  اآليات  مضامني  متثاّل 

مراتب  أقىص  متثل  هنضوية  خطابات 
احلركية. والفصاحة  الثورية  البالغة 

املعطاّلة . 3 اجلوانب  إىل  األمة  إرشاد 
وامُلهملة  عندهم  الكريم  القرآن  من 

فيهم.
قائمة املصادر:

خري ما نبدأ به القرآن الكريم.
أيب احلسن عيل . 1 الدين  األثري: عز  ابن 

الواحد  عبد  بن  حممد  الكرم  أيب  ابن 
الكامل  )ت630هـ(،  الشيباين 
بريوت،  صادر،  دار  التاريخ،  يف 

1965م.
الرتبية . 2 فلسفة  األسمر،  رجب  أمحد 

دار  وارتقاء،  انتمء  اإلسالم  يف 
الفرقان، األردن، 1997م.

بن . 3 حممد  456هـ(  )ت  البخاري 
حتقيق:  البخاري،  صحيح  إسمعيل، 
د. مصطفى ديب البنا، دار ابن كثري، 

بريوت، ط3، 1987م.
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الدين . 4 شهاب  الفضل  أبو  اآللويس 
دار  املعاين،  روح  )ت1270هـ( 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء 

1999م.
العلوم . 5 مفاهيم  اجلندي،  أنور 

واألخالق  والنفس  االجتمعية 
االعتصام،  دار  اإلسالم،  ضوء  يف 

القاهرة، 1977م.
)الدكتور(، . 6 السعدي  جاسم  حاتم 

اإلمام  فكر  يف  الرتبوية  القيم 
املقدسة،  احلسينية  العتبة   ،احلسني

العراق، 2013م.
العقول، . 7 حتف  احلراين،  شعبة  ابن 

مؤسسة  الغفاري،  أكرب  عيل  حتقيق: 
جلمعة  التابعة  اإلسالمي  النش 
1404هـ،  املشفة،  قم  املدرسني، 

ط2.
حممد . 8 )ت982هـ(  السعود  أبو 

إىل  السليم  العقل  إرشاد  احلنفي، 
الكتب  دار  الكريم،  الكتاب  مزايا 

العلمية، بريوت، 1999م.
)ت: . 9 احلسن  بن  الفضل  الطربيس: 

بأعالم   ٰالور أعالم  هـ(،   548

اهلدٰ، دار املعرفة، بريوت، 1399.
جرير . 10 بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي: 

الطربي  تاريخ  )ت310هـ(، 
األعلمي  مؤسسة  وامللوك(،  )األمم 

للمطبوعات، بريوت.
تفسري . 11 عاشور،  بن  الطاهر  حممد 

التاريخ،  مؤسسة  والتنوير،  التحرير 
بريوت، )د. ت(.

الزنجاين، . 12 عميد  عيل  عباس 
املبادئ  اإلسالمي  السيايس  الفكر 
ضياء  تعريب:  العامة،  واألطر 
احلضارة  مركز  اخلزرجي،  الدين 
بريوت،  اإلسالمي،  الفكر  لتنمية 

2010م.
الشهداء . 13 أبو  العقاد،  حممود  عباس 

احلسني بن عيل، دار املعرفة، بريوت، 
)د. ت(.

السعدي، . 14 نارص  بن  الرمحن  عبد 
تفسري  يف  الرمحن  الكريم  تيسري 
القاهرة،  احلديث،  دار  املنان،  كالم 

2005م.
منهجية . 15 العينني،  أبو  خليل  عيل 

جملة  اإلسالمية،  الرتبية  يف  البحث 
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رسالة اخلليج العريب، السنة الثامنة، 
1988م، العدد 24.

الكليني: أبو جعفر حممد بن يعقوب . 16
329هـ(،  )ت:  الرازي  إسحاق  بن 
عيل  حتقيق:  الكايف،  من  األصول 
أكرب غفاري، دار الكتب اإلسالمية، 

ط4، 1365هـ.
)اإلمام . 17 اهلداية  أعالم  التأليف،  جلنة 

للمجمع  الثقافية  معاونية  احلسني(، 
بريوت،  ط6،  البيت،  ألهل  العاملي 

.2009
)ت1111هـ(، . 18 باقر  حممد  املجليس 

أخبار  لدرر  اجلامع  األنوار  بحار 
السيد  حتقيق:  األطهار،  األئمة 
الباقر  وحممد  امليانجي  إبراهيم 
بريوت،  الوفاء،  مؤسسة  البهبودي، 

ط2، 1983.
األخالقية . 19 الرتبية  باجلن،  مقداد 

اخلانجي،  مكتبة  واإلسالمية، 
القاهرة، 1977م.

رسول . 20 قال  البهبودي،  باقر  حممد 
حسني،  من  وأنا  مني  حسني  اهلل: 
مرزه،  الدين  هباء  جعفر  ترمجة: 

بريوت،  البيت،  أهل  مؤسسة 
1981م.

يقود . 21 اإلسالم  الصدر،  باقر  حممد 
ط6،  بريوت،  الزهراء،  دار  احلياة، 

1987م.
جملة . 22 خالدًا!.  الصوت  هذا  سيبقى 

مجعية  تصدرها  الثقايف،  النشاط 
السنة  النجف،  يف  الثقايف  التحرير 

األوىل، 1957م، العدد األول.
23 . هد من  املدريس،  تقي  حممد 

ط2،  بريوت،  القارئ،  دار  القرآن، 
2008م.

من . 24 تفسري  اهلل،  فضل  حسني  حممد 
بريوت،  املالك،  دار  القرآن،  وحي 

ط3، 2007م.
يف . 25 امليزان  الطباطبائي،  حسني  حممد 

العريب،  الكتاب  دار  القرآن،  تفسري 
بغداد، 2009م.

)الدكتور(، . 26 الصغري  حسني  حممد 
الفكر  عمالق   احلسني اإلمام 
واملسار،  املنهج  يف  دراسة  الثوري 
للمطبوعات،  العارف  مؤسسة 

بريوت، 2002م.
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اإلمام . 27 اجلاليل،  رضا  حممد 
دار  وسريته،  سمته   احلسني

املعرفة، قم، )د.ت(.
القرآن . 28 تفسري  رضا،  رشيد  حممد 

املنار،  بتفسري  املعروف  العظيم 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار 

)دت(.
بن . 29 حممد  بن  حممد  الشيخ  املفيد: 

اهلل  عبد  أيب  املعلم  ابن  النعمن 
413هـ(،  )ت:  البغدادي  العكربي 
عىٰل  اهلل  حجج  معرفة  يف  اإلرشاد 
البيت:  آل  مؤسسة  حتقيق:  العباد، 

إلحياء الرتاث، قم.
يف . 30 األمثل  الشريازي،  مكارم  نارص 

إحياء  دار  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري 
ط2،  بريوت،  العريب،  الرتاث 

2005م.
الفكر . 31 يف  متطورة  أبعاد  يس،  نبيه 

اخلانجي،  مطبعة  القاهرة،  الرتبوي، 
)د. ت(.

وعلوم 32.  التفسري  علمء  من  نخبة 
لسور  املوضوعي  التفسري  القرآن، 
العليا  الدراسات  الكريم،  القرآن 
الشارقة،  جامعة  العلمي،  والبحث 

2010م.
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املقدمة:
الكتب  باقي  عن  الكريم  القران  متيز 
التشيع  ومصدر  املعجزة  كونه  يف 
باقي الكتب السموية، فلكل نبي  خالف 
 األكرم الرسول  إال  ومعجزة  رسالة 
عني  ورسالته  رسالته،  عني  فمعجزته 

الكريم. القران  وهو  معجزته، 
املَهمة  وبحسبان هذا األمر أصبحت 
بمدارسته  املسلمني،  عىل  مضاعفة 

األقل  وعىل  وتأويله،  وتفسريه  وتدباّره، 
تالوته. جتويد 

القران  لتفسري  األوىل  البذرة  وتعداّ 
تتمثل   الكريم الرسول  زمن  الكريم 

يف ما رو عنه يف ذلك فهو املفرساّ األول 
إىل  القران  أحيتاج  ولكن  الكريم،  للقران 
وتبيانا   وهد نورا  اهلل  أنزله  وقد  تفسري 
أحسن  بنفسه  ليكون  ل  ونزاّ يشء،  لكل 

تفسريا؟.
اهلل  )أنزل  معرفة:  األستاذ  يقول 
عامة  للناس  بيانا  بذاته  ليكون  الكتاب 
بواعث  أناّ  غري  يشء  لكل  وتفصيال 

اإلهبام أمر عارض، ولعله كان من طبيعة 
لألصول  تشيعا  جاء  القرآين  البيان 
تبيني  إىل  إيكاال  البيان  يف  وأمجل  واملباين، 
ل  نزاّ ما  تفاصيل  للناس  ليبنياّ   النبي
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إليهم( )التفسري واملفرسون 1/ 15).
إن   ...(  الصادق اإلمام  قال 
ومل  الصالة  عليه  نزلت   اهلل رسول 
يسم هلم ثالثا وال أربعا، حتى كان رسول 
اهلل هو الذي فرساّ هلم ذلك()الكايف/ 

286( وكفى به شاهدا.
التفسري  يف   :عنه ورد  ما  ولكن 
يقول  أن  اىل  االلويس  دعا  ما  وهذا  قليل 
)إناّ ما ورد عنه يف التفسري كالكربيت 

األمحر( )روح املعاين: 1/ 6).
عن  ورد  ما  إىل  املسلمون  اجته  لذا 
ورد  ما  أما  الكرام،  بيته  وأهل  الصحابة 
به  االعتداد  يمكن  فال  الصحابة  عن 
فهمهم  يف  متفاوتون  إهنم  بسيط  لسبب 
استعداداهتم  واختالف  الكريم  القران 
عند  يقف  من  فمنهم  وتوفيقاهتم، 
االختالف  وهذا  خطابه،  وعموم  ألفاظه 
عنه  ينتج  قد  والعلم  الفهم   مستو يف 
اختالف وقصور يف فهم اآليات وتفاوت 
يف تفسريها، فضال عن اختالف الصحابة 
وبالتايل  وظروفها  الصحبة  مقدار  يف 
رسول  من  محلوه  الذي  العلم  مقدار 

اهلل )منهج النقد يف التفسري: 44).

مثال ذلك: )ما جاء من طريق العامة 
رشب  مظعون  بن  قدامة  أن  واخلاصة 
له  فقال  حيده،  أن  عمر  فأراد  اخلمر، 
تعاىل  اهلل  ألن  احلد،  عىل  جيب  ال  قدامة: 

 Z  Y  X  W  V زب  يقول: 
 a  `  _  ^  ]  \  [
عمر  )فدرأ  رب   d  c  b
 املؤمنني أمري  ذلك  فبلغ  احلد،  عنه 
إقامة  تركت  مل  له:  فقال  عمر  إىل  فمشى 
فقال:  قدامة يف رشب اخلمر؟.  احلد عىل 
فقال  عمر،  وتالها  اآلية:  عيل  تال  إنه 
من  قدامة  ليس   :املؤمنني– أمري  له 
سبيله  سلك  من  وال  اآلية،  هذه  أهل 
آمنوا  الذين  إن  اهلل،  حرم  ما  ارتكاب  يف 
حراما،  يستحلون  ال  الصاحلات  وعملوا 
تاب  فان  قال،  مما  واستتبه  قدامة  فاردد 
فقد  فاقتله  يتب  مل  وإن  احلد،  عليه  فأقم 
لذلك،  عمر  فاستيقظ  امللة  عن  خرج 
التوبة  فأظهر  اخلرب،  قدامة  وعرف 
ومل  القتل،  عنه  عمر  فدرأ  واإلقالع، 
 :املؤمنني ألمري  فقال  حيده،  كيف  يدر 
إن  ثمنون،  ه  َحدُّ فقال:  حده  يف  عيل  أرش 
شارب اخلمر إذا رشهبا سكر، وإذا سكر 
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عمر  فجلده   ،افرت هذي  وإذا  هذي، 
ثمنني وصار إىل قوله يف ذلك( )بحار 

األنوار، املجليس: 76/ 159–161).
ألهنم   البيت أهل  إال  يبقى  فال 
ينضب  ال  الذي  والبحر  الثراّ  املعني 
الرجس  عنهم  اهلل  أذهب  وقد  ال  كيف 
خلفاء  وهم  تطهريا،  وطهرهم 
ومل  علمه،  محلة  وهم   ،الرسول
تناقضا  منهم  واحد  عن  يرَو  أو  يثبت 
قرآنية واحدة،  أو توجيه آلية  يف تفسري، 
حرب  عباس-وهو  البن  نسبت  وقد 
األمة -أقواال ال تقبل توفيقا وال تسوية 

.(104 اإلسالمي:  التفسري  )مذاهب 
القرآن  شارحو  هم   البيت فأهل 
تطور  بعد   ،الرسول سنة  و  الكريم 
من  الكثري  وإسالم  العربية،  العقلية 
العلوم  معهم  جلبوا  الذين  املوايل 
اليونانية  والفلسفة  كاملنطق  العقلية 
الفكرية  اإلشكاالت  من  كثري  فظهرت 
وقضية  والتفويض،  كاجلرب  والعقائدية 
إىل  الرجوع  من  بداّ  فكان ال  القران  خلق 
النبع الصايف حلل هذه اإلشكاالت وهم 
يرجعون  بدورهم  وكانوا   البيت أهل 

من  كثري  حلل  الكريم  القران  إىل  الناس 
بآي  هلم  فيستدلون  اإلشكاالت  هذه 

الكريم. القران 
التفسري)1): الوضع يف 

كان الوضع والتزوير من أهم اسباب 
الوهن يف التفسري املأثور.

للدساّ  متوافرة  الدواعي  كانت  فقد 
اىل  التفسري،  من  املأثور  يف  واالختالق 
اسباب  فهناك  احلديث،  يف  الوضع  جنب 
وربم  وكالمية،  مذهبية   واخر سياسية 
عن  ال  النظر  قصور  عن  كانت  عاطفية، 

سوء نياّة.
املحور  كان  القران  ان  والعمدة 
الدين  رحى  عليه  يدور  الذي  االساس 
لكل  فالبد  انذاك،  والسلوك  والسياسة 
يتشبث  ان  املسالك  من  مسلك  منتحيل 
الكريمة  اياته  من  وجيعل  القران،   بعر
وان  خريا  ان  اهدافه  لبلوغ  ناجعة  وسيلة 
رشا، االمر الذي جعل من سوق الكذب 
رابحة  واحلديث  التفسري  يف  والتزوير 

ذلك العهد.
معاوية،  يد  عىل  االمر  هذا  بدأ  وقد 

)1) التفسري واملفرسون، معرفة: 2/ 33. 



النص القرآين يف روايات االمامني اجلوادين )عليهم السالم(

104

إذ كان جيعل اجلعائل عىل وضع احلديث 
ذلك  الغاشمة  لسياسته  متشية  قلبه  او 
احلني)2)، وراج ذلك طول عهد االمويني 
بالتوسع  اخذ  حيث  العباسيني؛  وبعدهم 

واالطراد.
مبدا  وكان  الذهبي:  االستاذ  قال 
ظهور الوضع يف سنة احد واربعني بعد 
اختلف  حيث  املؤمنني  امري  االمام  وفاة 
املسلمون سياسيا، وتفرقوا شيعا، ووجد 
من  روجوا  من  واالهواء  البدع  اهل  من 
ودخل  الهوائهم،  وتعصبوا  لبدعهم 
والتحف  الكفر  تبطن  من  االسالم  يف 
اهله،  وتضليل  له  الكيد  بقصد  االسالم 
باطلة  روايات  من  وضعوا  ما  فوضعوا 
ليصلوا هبا اىل اغراضهم السيئة ورغباهتم 

اخلبيثة)3).
امجع  وقد  رياّة:  ابو  االستاذ  قال 
ان  عىل  املحققون،  والعلمء  الباحثون 
نشأة االخرتاع يف الرواية ووضع احلديث 
عىل رسول اهلل انم كان يف اواخر عهد 
التي اودت بحياته، ثم  الفتنة  عثمن وبعد 

 .63 )2) رشح النهج البن ايب احلديد، 4/ 
 .158 )3) التفسري واملفرسون، 1/ 

مبايعة  بعد  واستفاض  االخرتاع  اشتد 
كاد  ما  فانه   املؤمنني امري  االمام 
ذراّ  حتى  تامة،  بيعة  يبايعونه  املسلمون 
اخلالفة  ليغتصب  االموي  الشيطان  قرن 
وقد  امويا،  حكم  وجيعلها  صاحبها،  من 

كان واسفاه)4)!.
الشيخ  االمام  يقول  ذلك  ويف 
بعد  االحداث  وتوالت  عبده:  حممد 
املبايعني  بعض  ونقض   ،الكرب الفتنة 
امري  االمام  االمام  الرابع  للخليفة 
حروب  وكانت  ماعقدوا،   املؤمنني
السلطن  امر  فيها  انتهى  املسلمني  بني 
اجلمعة  بناء  ان  غري  االمويني!.  اىل 
الوحدة   عر وانفصمت  انصدع،  قد 
يف  املذاهب  هبم  وتفرقت  بينهم، 
تأييد  يف  االحزان  واخذت  اخلالفة، 
 رأ عىل  راية  ينرص  كل  ارائهم، 
نشاة  وكانت  والعمل،  بالقول  خصمه 
وغال  والتاويل،  الرواية  يف  االخرتاع 

قبيل)5). كل 

 .158 )4) التفسري واملفرسون، معرفة، 1/ 
نفسه.  )5) املصدر 
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والتاريخ  التفسري  وفرة اإلرسائيليات يف 
التفسري بم شوه وجه 

علمء  يستعمله  اإلرسائيليات  لفظ 
هو  ما  عىل  ويطلقونه  واحلديث  التفسري 
اليهودية،  القصص  من  وأشمل  أوسع 
ما  كل  عىل  يدل  اصطالحهم  يف  فهو 
أساطري  من  واحلديث  التفسري  إىل  تسلل 
قديمة منسوبة يف أصل روايتها إىل مصدر 
النبي  إىل  فيها  والنسبة  عرباين،  أو  هيودي 
بن  إسحاق  بن  يعقوب  وهو  إرسائيل، 
وإليه  عش،  االثني  األسباط  أبو  إبراهيم 

ينسب اليهود، فيقال بنو إرسائيل.
واحلديث  التفسري  علمء  أطلق  وإنم 
من  ذلك  كل  عىل  اإلرسائيليات  لفظ 
غريه؛  عىل  اليهودي  للون  التغليب  باب 
اخلرافات  هذه  من   يرو ما  غالب  ألن 
مصدر  اىل  أصلها  يف  يرجع  واألباطيل 
هيودي، واليهود كانوا أشد أهل الكتاب 
أوسع  كانت  وثقافتهم  باملسلمني  صلة 

ثقافات غريهم..)6). من 

واحلــديــث،  التفسري  يف  ــلــيــات  ــي اإلرسائ  (6(
األيــمن،  دار  ط2،  الذهبي،  حسني  حممد 

1405هـ-1985م: 21. 

باب  من  اإلرسائيليات  كانت  وربم 
املجموعة  إرسائيل  بني  كتب  إىل  النسبة 
باسم العهد القديم الذي يأخذ منه اليهود 
كتابًا  باعتباره  سواء،  عىل   والنصار
فيم يرجع  املصدر هلم  مقدسًا لدهيم وهو 
عىل  السابقة  واألمم  األنبياء  قصص  إىل 
األساس  القسم  تشكل  وهي   املسيح
التفسري  يف  اإلرسائيلية  الروايات  من 

واحلديث.
 النصار عن  نقل  ما  عىل  وأطلق 
بن  اهلل  كعبد  اإلسالم،  دخلوا  الذين 
جريح  وابن  الداري  ومتيم  سالم، 
كانوا  ألهنم  باإلرسائيليات  وغريهم، 
بني  كتب  اىل  ذلك  أكثر  يف  يرجعون 
وجه  عىل  األنبياء  وأسفار  إرسائيل، 

اخلصوص.
قسًم  اإلرسائيليات  شكلت  وقد 
حتى  التفسريية  الروايات  من  به  ًا  معتداّ
من  الرابع  املصدر  الباحثني  بعض  عدها 

مصادر الصحابة يف التفسري باملأثور)7).
التي  القضايا  بعض  أن  أساس  عىل 
يف  طرح  ما  مع  تنفق  القرآن  يف  طرحت 

 .64 )7) التفسري واملفرسون، الذهبي، 1/ 
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التوراة إال أهنا يف القرآن موجزة والتوراة 
متيل  دائًم  العقول  كانت  وملا  مفصلة، 
بعض  جعل  واالستقصاء  االستيفاء  إىل 
هذه  استيفاء  يف  يرجعون   الصحابة
من  القرآن  هلا  يعرض  مل  التي  القصص 
مجيع نواحيها إىل من دخل دينهم من أهل 

الكتاب...)8).
قبول  أسباب  من  أن  آخرون   ورأ
اإلرسائيليات ورواجها يف كتب املفرسين 
هو حسن ظنهم يف رواة تلك األنبياء وأهنم 
ما  عىل  وتعوياًل  الصحيح،  إال  يروون  ال 
والرتمذي  والبخاري  أمحد  األمام  رواه 
رواة  من  -وهو  العاص  بن  عمرو  عن 
قال:   اهلل رسول  -عن  اإلرسائيليات 
بني  عن  وحدثوا  آية،  ولو  عني  )بلغوا 
داوود  أبو  ورواه  حرج(،  وال  إرسائيل 
هريرة- أيب  عن  صحيح  بإسناد  أيضًا 

-عن  أيضًا  اإلرسائيليات  رواة  من  وهو 
بني  عن  )حدثوا  قال:  أنه   اهلل رسول 
إرسائيل وال حرج( فرتخصوا يف روايتها 

كيف كانت..)9).

)8) املصدر نفسه: 65. 
الــديــن  مجـــال  حمــمــد  ــل،  ــأوي ــت ال حمــاســن   (9(

واالجتهاد: الرأي  حتكيم 
إعمل  عىل  اإلسالم  دعوة  قامت 
اآليات  يف  والتدبر  والعقل  الفكر 
القران  آيات  ويف  االنفسية،  و  االفاقية 
فاآليات  معانيه،  واستنطاق  الكريم، 
عرص  شاهد  ممن  مجيعا  الناس  تدعو 
القران  تعقل  إىل  عنه  غاب  أو  النزول 

وتدباّره. له  وتأماّ
الدعوة،  تلك  القران  يف  كان  وإذا 
هذه  بتلبية  الناس  أوىل  هم  املفرسين  فان 
تركيزا  القران  يف  وان  سيم  ال  الدعوة، 
الفكر  أصحاب  من  القوم  علية  عىل 
العقل وأويل األلباب، وقد كان  وأرباب 
وحتى  بل  الصحابة  عرص  منذ  املسلمون 
استلهام  حياولون   الرسول زمن  يف 
معانيه  وتلمس  الكريم  القران  من  الفكر 

حياهتم)10). يف  لتطبيقها  والسعي 
األمني  إحسان  الدكتور  يقول 
أمهات  ضمن  الزركيش  عداّ  هنا  )ومن 
عن  النقل  ذكر  بعد  التفسري  مآخذ 

دار  ــريوت،  ب ط2،   41  /1 القاسمي: 
الفكر، 398هـ -1978م. 

التفسري: 107.  النقد يف  )10) منهج 
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الصحايب،  بقول  واألخذ   اهلل رسول 
التفسري  الرابع:  اللغة...  واألخذ بمطلق 
واملقتضب  الكالم  معنى  من  باملقتىض 
الذي  هو  )وهذا  قال  الشع،  قوة  من 
قوله  يف  عباس  البن   النبي به  دعا 
التأويل(  مه  وعلاّ الدين  يف  هه  فقاّ )اللهم 
يف  اجلهاد  كتاب  يف  البخاري   ورو
رسول  كم  خصاّ هل   : عيلاّ عن  صحيحه 
ما  غري  عندنا  ما  فقال:  بيشء؟.   اهلل
هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه الرجل()11).
قال  هذا  )وعىل  الزركيش  وقال 
ل،  بعض أهل الذوق: للقران نزول وتنزاّ
قيام  باق إىل  ل  التنزاّ فالنزول قد مىض، و 
يف  الصحابة  اختلف  هنا  ومن  الساعة، 
مقتىض  عىل  برأيه  كلاّ  فأخذ  اآلية  معنى 
تفسري  جيوز  وال  املقتىض،  يف  نظره 
من  واالجتهاد  الرأي  بمجرد  القران 
من  نوعني  هناك  أن  إال  أصل()12)  غري 
بالرأي  التفسري  بالرأي: نوع من  التفسري 
اآلخر  والنوع  عليه،  يقوم  دليل  غري  من 
األول  والنوع  برهان،  يسنده  الذي  هو 

نفسه.  )11) املصدر 
 .161 )12) الربهان 2/ 

الروايات)13)،  عنه  هنتْ  الذي  النوع  هو 
بعض  نورد  أن  املقام  هذا  يف  وحيسن 

الشأن: األحاديث يف هذا 
بإسناده . 1 الصدوق  جعفر  أبو   رو

عن أمري املؤمنني قال: قال رسول 
آمن  )ما  جالله  جلاّ  اهلل  قال   :اهلل

يب من فرساّ برأيه كالمي()14).
تفرساّ . 2 أن  )إياك   عنه أيضا  وروي 

من  تفقهه  حتى  برأيك،  القران 
بكالم  يشبه  تنزيل  رباّ  فانه  العلمء، 
ال  وتأويله  اهلل،  كالم  وهو  البش، 

يشبه كالم البش()15).
قوله . 3  الرضا اإلمام  عن  وروي 

ل كتاب  تؤوِّ لعيل بن حممد اجلهم )ال 
)عز  اهلل  فإن  برأيك،  وجل(  )عز  اهلل 

 §  ¦  ¥  ¤  M يقول  وجل( 
.(16(L ¬ « ª ©¨

يستشف  أحاديث  من  وغريها 

النقد: 108.  )13) منهج 
)14) االمايل: 6، طبعة النجف. 

)15) التوحيد للصدوق: 264، طبعة بريوت. 
وانظر:   .153  /1 الرضا:  أخبار  عيون   (16(
 10 ــاب  ب ــقــران  ال كتاب  األنــــوار،  بحار 

ج89/ 107 112. 
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بالرأي  التفسري  منع  يف  الرس  إن  منها 
أمران)17):

املراء  لغرض  التفسري  األول: 
إىل  يعمد  إنم  وهذا  واجلدال،  والغلبة 
دعم نظرته وحتكيم رأيه اخلاص، بم جيد 
إىل  للتأويل  صاحلة  متشاهبة  آيات  من 
أن  غري  فاسدا،  أو  صحيحا  إن  مطلوبه 
يف  هبا  االلتواء  لوال  ذلك  هتدف  ال  اآلية 

ذلك االجتاه.
إىل  استناد  غري  من  التفسري  الثاين: 
التعبري  ظاهر  عىل  اعتمدا  ركني،  أصل 
علم،  بال  القول  هو  هذا  فإن  حمضا، 
مثل  يف  سيم  وال  حمالة،  ال  ممقوت  وهو 
من  الباطل  يأتيه  ال  الذي  اهلل  كتاب 
فانه  ثماّ  ومن  خلفه،  من  وال  يديه  بني 
لو  حتى  عمله  عىل  مأجور  غري  أيضا 
خطريا  أمرا  أورد  ألنه  املعنى؛  أصاب 
مثله  يف  الغالب  واألكثر  مورده  غري  من 
وهو  اهلل  عىل  وافرتاء  والضالل  اخلطأ 

.(18 عظيم)

 .67  /1 معرفة:  واملفرسون،  التفسري   (17(
التفاسري،  جامع  مقدمة  نفسه،  املصدر   (18(

الراغب: 93. 

:الكاظم روايات اإلمام 
ما ورد من ألقابه يف الروايات:

الكاظم.. 1
عبدا صاحلا.. 2
العبد الصالح.. 3
أبو احلسن.. 4
أبو إبراهيم.. 5

بعض  األشعري، عن  اهلل  أبو عبد   -
احلكم  بن  هشام  عن  رفعه  أصحابنا، 
بن  موسى  احلسن  أبو  يل  قال  قال: 
وتعاىل  تبارك  اهلل  إن  هشام  يا   :جعفر
فقال:  كتابه  يف  والفهم  العقل  أهل  بش 

 {  z  y  x  w  v  M

 ¢  ¡ ے   ~}  |

¨L [سورة   §  ¦  ¥  ¤£

تبارك  اهلل  إن  هشام  يا   [18-17 الزمر: 
بالعقول،  احلجج  للناس  أكمل  وتعاىل 
ربوبيته  بالبيان، ودهلم عىل  النبيني  ونرص 

 Ó  ÒÑ  Ð  ÏM فقال:  باألدلة، 
 #  "  !  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
 (  '  &  %  $

 0  /  .  -  ,  +  *  )

 9  8  7  6  5  4  3  2  1
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 F  E  D  C  B

 LK  J  I  H  G

هشام  يا   [164-  163 البقرة:  [سورة 
معرفته  "عىل  دليال  ذلك  اهلل  جعل  قد 

 j  i  M فقال:  مدبرا،  هلم  بأن 
 p  on  m  l  k
 w  v  u  t  sr  q
 ،[12 النحل:  Ly [سورة   x

 &  %  $  #  "  !  M وقال: 
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 ~ } | { z y x
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 q  M فقال:  اآلخرة  يف  ورغبهم  العقل 
 y  x  wv  u  t  s  r
L [سورة  ے   ~  }|  {  z
الذين  ثم خوف  يا هشام   ،[32 األنعام: 

 MM تعاىل:  فقال  عقابه  يعقلون  ال 
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 LY  X  WV  U  T
[سورة الصافات: 136-138]، وقال: 
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 L  {  z  y  x  wv
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 ëM وقال:   ،[171 البقرة:  [سورة 
 ó  ò  ñ  ð  ïî  í  ì
يونس:  Lö [سورة   õ  ô

 $  #  "  !  M وقال:   [42
 -,  +  *  )  ('  &  %

الفرقان:  L1 [سورة   0  /  .
 x  w  v  M وقال:   .[44
 £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 «ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤
±L [سورة   °  ¯  ®  ¬

 x  w  M وقال:   .[14 احلش: 
 L~  }  |{  z  y

ذم  ثم  هشام  يا   .[44 البقرة:  [سورة 
 ¬  «  ª  ©M فقال:  الكثرة  اهلل 
األنعام:  °L [سورة   ¯  ®

 ¨  §  ¦  ¥  M وقال:   .[116
 °  ¯  ®¬  «  ª  ©
¶L [سورة   µ  ´  ³  ²±

 À  ¿  M وقال:   .[25 لقمن: 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É
LÖ [سورة   Õ  Ô  Ó  ÒÑ
مدح  ثم  هشام  يا   .[63 العنكبوت: 

 LÈ  Ç  Æ  Å  M فقال:  القلة 
 /M وقال:   .[13 سـبأ:  [سورة 
وقال:   ،[66 النساء:  L0 [سورة 

 H  G  F  E  D  CM

 O N M L K J I
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 T  M :[سورة غافر: 28]. وقال LP

L [سورة   [  Z  Y  X  W  VU
 @  ?  >  M وقال:   .[40 هود: 
وقال:   .[37 األنعام:  LA [سورة 
املائدة:  LÜ [سورة   Û  Ú  M

 LÜ  Û  Ú  M وقال:   ،[103
ذكر  ثم  هشام  يا   .[103 املائدة:  [سورة 
وحالهم  الذكر،  بأحسن  األلباب  اويل 

 ¶  µ  M بأحسن احللية، فقال: 
 ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸

 Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿

وقال:   ،[269 البقرة:  LÇ [سورة 

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  M

 L»  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²
 Y  M وقال:   [7 عمران:  آل  [سورة 
 _  ^  ]  \  [  Z
Lc [سورة   b  a  `

 #  "  M وقال:   ،[190 عمران:  آل 
 .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $
 [19 الرعد:  L1 [سورة   0  /

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  M وقال: 
 Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾
 Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

 ،[9 الزمر:  LÑ [سورة   Ð  Ï
 F  E  D  C  B  M وقال: 
LJ [سورة   I  H  G

 O  N  M  M وقال:   ،[29  : صاّ
 T  S  R  Q  P
 LY  X  W  V  U
وقال:   ،[54-53 غافر:  [سورة 

 LA  @  ?  >  =M

إن  هشام  يا   .[55 الذريات:  [سورة 
 3  2  1  M كتابه:  يف  يقول  تعاىل  اهلل 
 : قاّ L8 [سورة   7  6  5  4

 "  ! M وقال:  عقل:  "يعني:   [37
# $L [سورة لقمن: 12]، قال: 

قال  لقمن  إن  هشام  يا  والعقل.  الفهم 
الناس،  أعقل  تكن  للحق  تواضع  البنه: 
إن  بني  يا  يسري،  احلق   لد الكيس  وإن 
الدنيا بحر عميق، قد غرق فيها عامل كثري 
فلتكن سفينتك فيها تقو اهلل، وحشوها 
العقل  وقيمها  التوكل،  ورشاعها  اإليمن 
ودليلها العلم، وسكاهنا الصرب. يا هشام 
التفكر،  العقل  دليال ودليل  إن لكل شئ 
شئ  لكل  و  الصمت،  التفكر  ودليل 
بك  وكفى  التواضع  العقل  ومطية  مطية 
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هشام  يا  عنه.  هنيت  ما  تركب  أن  جهال 
إال  عباده  إىل  ورسله  أنبياءه  اهلل  بعث  ما 
استجابة  فأحسنهم  اهلل،  عن  ليعقلوا 
اهلل  بأمر  وأعلمهم  معرفة،  أحسنهم 
أرفعهم  عقال  وأكملهم  عقال،  أحسنهم 
يا هشام إن هلل  الدنيا واآلخرة.  درجة يف 
الناس حجتني: حجة ظاهرة وحجة  عىل 
واألنبياء  فالرسل  الظاهرة  فأما  باطنة، 
يا  فالعقول.  الباطنة  وأما   ،واألئمة
احلالل  يشغل  ال  الذي  العاقل  إن  هشام 
شكره، وال يغلب احلرام صربه، يا هشام 
أعان  فكأنم  ثالث  عىل  ثالثا  سلط  من 
تفكره  نور  أظلم  من  عقله:  هدم  عىل 
بطول أمله، وحما طرائف حكمته بفضول 
كالمه، وأطفأ نور عربته بشهوات نفسه، 
ومن  عقله،  هدم  عىل  هواه  أعان  فكأنم 
يا  ودنياه.  دينه  عليه  أفسد  عقله،  هدم 
هشام كيف يزكو عند اهلل عملك، وأنت 
وأطعت  ربك  أمر  عن  قلبك  شغلت  قد 
الصرب  هشام  يا  عقلك.  غلبة  عىل  هواك 
فمن  العقل،  قوة  عالمة  الوحدة  عىل 
عقل عن اهلل اعتزل أهل الدنيا والراغبني 
فيها، ورغب فيم عند اهلل، وكان اهلل انسه 

الوحدة، وغناه  الوحشة، وصاحبه يف  يف 
يا  عشرية.  غري  من  ومعزه  العيلة،  يف 
نجاة  وال  اهلل،  لطاعة  احلق  نصب  هشام 
والعلم  بالعلم  والطاعة  بالطاعة،  إال 
وال  يعتقد،  بالعقل  والتعلم  بالتعلم، 
العلم  ومعرفة  رباين،  عامل  من  إال  علم 
العامل  من  العمل  قليل  هشام  يا  بالعقل. 
أهل  من  العمل  وكثري  مضاعف،  مقبول 
اهلو واجلهل مردود. يا هشام إن العاقل 
ومل  احلكمة،  مع  الدنيا  من  بالدون  ريض 
الدنيا،  مع  احلكمة  من  بالدون  يرض 
إن  هشام  يا  جتارهتم.  ربحت  فلذلك 
فكيف  الدنيا  فضول  تركوا  العقالء 
الذنوب، وترك الدنيا من الفضل، وترك 
الذنوب من الفرض. يا هشام إن العاقل 
ال  أهنا  فعلم  أهلها  وإىل  الدنيا  إىل  نظر 
فعلم  اآلخرة  إىل  ونظر  باملشقة  إال  تنال 
باملشقة  فطلب  باملشقة،  إال  تنال  ال  أهنا 
يف  زهدوا  العقالء  إن  هشام  يا  أبقامها. 
علموا  ألهنم  اآلخرة،  يف  ورغبوا  الدنيا 
طالبة  واآلخرة  مطلوبة  طالبة  الدنيا  أن 
طلبته  اآلخرة  طلب  فمن  ومطلوبة، 
ومن  رزقه،  منها  يستويف  حتى  الدنيا 
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املوت،  فيأتيه  اآلخرة  طلبته  الدنيا  طلب 
من  هشام  يا  وآخرته.  دنياه  عليه  فيفسد 
من  القلب  وراحة  مال،  بال  الغنى  أراد 
إىل  فليترضع  الدين  يف  والسالمة  احلسد، 
اهلل عز وجل يف مسألته بأن يكمل عقله، 
بم  قنع  ومن  يكفيه،  بم  قنع  عقل  فمن 
مل  يكفيه  بم  يقنع  مل  ومن  استغني،  يكفيه 
حكى  اهلل  إن  هشام  يا  أبدا.  الغني  يدرك 

 ¾  ½  M قالوا:  أهنم  صاحلني:  قوم  عن 
 ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
عمران:  آل  L [سورة   Ì  Ë  Ê
وتعود  تزيغ  القلوب  أن  علموا  حني   [8
مل  من  اهلل  خيف  مل  إنه  ورداها،  عمها  إىل 
مل  اهلل  عن  يعقل  مل  ومن  اهلل،  عن  يعقل 
وجيد  يبرصها  ثابتة  معرفة  عىل  قلبه  يعقد 
كذلك  أحد  يكون  وال  قلبه،  يف  حقيقتها 
ورسه  مصدقا،  لفعله  قوله  كان  من  إال 
مل  اسمه  تبارك  اهلل  ألن  موافقا،  لعالنيته 
إال  العقل  من  اخلفي  الباطن  عىل  يدل 
كان  هشام  يا  عنه.  وناطق  منه،  بظاهر 
بشئ  اهلل  عبد  ما  يقول:   املؤمنني أمري 
أفضل من العقل، وما تم عقل امرء حتى 
يكون فيه خصال شتى: الكفر والش منه 

مأموالن،  منه  واخلري  والرشد  مأمونان، 
قوله  وفضل  مبذول،  ماله  وفضل 
ال  القوت،  الدنيا  من  ونصيبه  مكفوف، 
إليه  أحب  الذل  دهره،  العلم  من  يشبع 
والتواضع  غريه،  مع  العز  من  اهلل  مع 
قليل  يستكثر  الشف،  من  إليه  أحب 
كثري  ويستقل  غريه،  من  املعروف 
كلهم  الناس   وير نفسه،  من  املعروف 
خريا منه، وأنه رشهم يف نفسه، وهو متام 
األمر، يا هشام إن العاقل ال يكذب وإن 

كان فيه هواه.
يا هشام ال دين ملن ال مروءة له، وال 
الناس  له، وإن أعظم  مروءة ملن ال عقل 
خطرا  لنفسه  الدنيا   ير ال  الذي  قدرا 
اجلنة  إال  ثمن  هلا  ليس  أبدانكم  إن  أما 
أمري  إن  هشام  يا  بغريها.  تبيعوها  فال 
عالمة  من  إن  يقول:  كان   املؤمنني
خصال:  ثالث  فيه  يكون  أن  العاقل 
القوم  عجز  إذا  وينطق  سئل،  إذا  جييب 
يكون  الذي  بالرأي  ويشري  الكالم،  عن 
من  فيه  يكن  مل  فمن  أهله،  صالح  فيه 
أمحق.  فهو  شئ  الثالث  اخلصال  هذه 
يف  جيلس  ال  قال:   املؤمنني أمري  إن 
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صدر املجلس إال رجل فيه هذه اخلصال 
يكن  مل  فمن  منهن،  واحدة  أو  الثالث 
وقال  أمحق.  فهو  فجلس  منهن  شئ  فيه 
احلوائج  طلبتم  إذا   :عيل بن  احلسن 
رسول  ابن  يا  قيل  أهلها،  من  فاطلبوها 
اهلل  قص  الذين  قال:  أهلها؟.  ومن  اهلل 

 0  /  .  M فقال:  وذكرهم،  كتابه  يف 
L 1 [سورة الرعد: 19] قال: هم 
 :احلسني بن  عيل  وقال  العقول،  أولو 
الصالح،  إىل  داعية  الصاحلني  جمالسة 
وطاعة  العقل،  يف  زيادة  العلمء  وآداب 
املال  واستثمر  العز،  متام  العدل  والة 
حلق  قضاء  املستشري  وإرشاد  املروة  متام 
العقل،  كمل  من   األذ وكف  النعمة، 
وفيه راحة البدن عاجال وآجال، يا هشام 
تكذيبه،  خياف  من  حيدث  ال  العاقل  إن 
ال  ما  يعد  وال  منعه  خياف  من  يسأل  وال 
برجائه،  يعنف  ما  يرجو  وال  عليه،  يقدر 
بالعجز  فوته  خياف  ما  عىل  يقدم  وال 

عنه)19).
سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة   -

1–ص13– الكليني–ج  –الشيخ  الكايف   (19(
 .19

موىل  عن  أسباط،  بن  عيل  عن  زياد،  بن 
احلسن  أبا  رأيت  قال:   اهلل عبد  أليب 
رضب  فلم  فنحرها  ببدنة  دعا   األول
األرض  إىل  فوقعت  عراقيبها  اجلزارون 
وكشفوا شيئا عن سنامها)20) قال: اقطعوا 
وكلوا منها [وأطعموا] فإن اهلل عز وجل 

 ª  ©  ¨  §  ¦  M يقول: 
»L [سورة احلج: 36].

بن  احلسن  عن  رفعه  وعنه،   -
أيب  عن  جعفر،  بن  يعقوب  عن  راشد، 
قائم  إنه  أقول:  ال  قال:  أنه   إبراهيم
بمكان  أحده  وال  مكانه،  عن  فأزيله 
شئ  يف  يتحرك  أن  أحده  وال  فيه  يكون 
أحده  وال  واجلوارح،  األركان  من 
تبارك  اهلل  قال  كم  ولكن  فم،  شق  بلفظ 
البقرة:  L [سورة   ²  ±  M وتعاىل: 
نفس،  يف  تردد  غري  من  بمشيئته   [117
له  يذكر  رشيك  إىل  حيتج  مل  فردا،  صمدا 

أبواب علمه)21). له  ملكه، وال يفتح 
بن  حممد  عن  حييى،  بن  حممد   -
بن  إسمعيل  بن  حممد  عن  احلسني، 

4–ص89.  الكليني–ج  الكايف–الشيخ   (20(
)21) الكايف–الشيخ الكليني–ج 1–ص125. 
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عن  بزيع،  بن  محزة  عمه  عن  بزيع، 
موسى  احلسن  أيب  عن  سويد،  بن  عيل 
وجل:  عز  اهلل  قول  يف   جعفر بن 

 LÖ  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐM

[سورة الزمر: 56] قال: جنب اهلل: أمري 
من  بعده  كان  ما  وكذلك   املؤمنني
ينتهي  أن  إىل  الرفيع  باملكان  األوصياء 

االمر إىل آخرهم.
بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة   -
أيب  عن  سعيد،  بن  احلسني  عن  حممد، 
سألت  قال:  منصور  بن  حممد  عن  وهب 

 PM :عبدا صاحلا عن قول اهلل عز وجل
 LY  X  W  V  U  T  S  R  Q
إن  فقال:  قال:   [33 األعراف:  [سورة 
له ظهر وبطن فجميع ما حرم اهلل  القرآن 
ذلك  من  والباطن  الظاهر،  هو  القرآن  يف 
يف  تعاىل  اهلل  أحل  ما  ومجيع  اجلور،  أئمة 
ذلك  من  والباطن  الظاهر،  هو  الكتاب 

أئمة احلق)22).
بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة   -
حممد بن خالد، عن غري واحد، عن عيل 
احلالل،  عمر  بن  أمحد  عن  أسباط،  بن 

)22) الكايف–الشيخ الكليني–ج 1–ص145. 

احلسن  أيب  عن  سويد،  بن  عيل  عن 
عز  اهلل  قول  عن  سألته:  قال:   األول

 L| { z y x w  M :وجل
عىل  التوكل  فقال:   [3 الطالق:  [سورة 
اهلل  عىل  تتوكل  أن  منها  درجات  اهلل 
عنه  كنت  بك  فعل  فم  كلها،  أمورك  يف 
وفضال  خريا  يألوك  ال  أنه  تعلم  راضيا، 
وتعلم أن احلكم يف ذلك له، فتوكل عىل 
ويف  فيها  به  وثق  إليه  ذلك  بتفويض  اهلل 

غريها)23).
- حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد 
بن عيسى، عن حممد بن سنان، عن عمر 
قال:  مهران  بن  سمعة  عن  مروان،  بن 
عليه(:  اهلل  )صلوات  صالح  عبد  يل  قال 
وأخافوين  فرشهم  عىل  أمنوا  سمعة  يا 
فيها  وما  الدنيا  كانت  لقد  واهلل  أما 
غريه  معه  كان  ولو  اهلل  يعبد  واحد  إال 
يقول:  حيث  إليه  وجل  عز  اهلل  ألضافه 

 ;  :  9  8  7  6  5  M

النحل:  L [سورة   ?  >  =  <
120] فغرب بذلك ما شاء اهلل، ثم إن اهلل 
ثالثة،  بإسمعيل وإسحاق فصاروا  آنسه 

)23) الكايف–الشيخ الكليني–ج 2–ص 65. 
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أهل  وإن  لقليل  املؤمن  إن  واهلل  أما 
ال  فقلت:  ذاك؟.  مل  أتدري  لكثري  الكفر 
انسا  صريوا  فقال:  فداك  جعلت  أدري 
صدورهم  يف  ما  إليهم  يبثون  للمؤمنني 

إليه. ويسكنون  ذلك  إىل  فيسرتحيون 
بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة   -
موسى  عن  أسباط،  بن  عيل  عن  زياد، 
 احلسن أبا  سألت  قال:  بكري  بن 
قال:  أقدم؟.  أهيم  والشك  الكفر  عن 
الناس،  ختاصم  بك  عهدي  ما  يل:  فقال 
أسألك  أن  سامل  بن  هشام  أمرين  قلت: 
وهو  أقدم  الكفر  يل:  فقال  ذلك،  عن 

 |  M وجل)24):  عز  اهلل  قال  اجلحود، 
 L  £  ¢  ¡ ے   ~  }

.[34 البقرة:  [سورة 
بن  حممد  عن  إبراهيم،  بن  عيل   -
بن  احلسني  عن  يونس،  عن  عيسى، 
 الصالح العبد  إىل  كتبت  قال:  احلكم 
 :إبراهيم قال  وقد  شاك  أين  اخربه 
L ( ' & % $M [سورة 

البقرة: 260] وإين أحب أن تريني شيئا، 

)24) الكايف –الشيخ الكليني–ج 2–ص243–
 .244

وأحب  مؤمنا  كان  إبراهيم  إن   فكتب
ال  والشاك  شاك  وأنت  إيمنا  يزداد  أن 
يأت  مل  ما  الشك  إنم  وكتب  فيه،  خري 
الشك،  جيز  مل  اليقني  جاء  فإذا  اليقني 

 ¤  M يقول:  وجل  عز  اهلل  أن:  وكتب 
 «  ª  ©¨  §  ¦  ¥
األعراف:  L [سورة   ®  ¬

102] قال: نزلت يف الشاك)25).
- حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، 
الفضيل قال:  عن احلسني، عن حممد بن 
عز  اهلل  قول  عن   صاحلا عبدا  سألت 
 L  M  L  K  J  I  M :وجل

التضييع. هو  قال:   [5 املاعون:  [سورة 
بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة   -
و  البجيل؛  القاسم  بن  موسى  عن  زياد، 
عيل  بن  العمركي  عن  حييى،  بن  حممد 
أخيه  عن  جعفر،  بن  عيل  عن  مجيعا، 
فرض  وجل  عز  اهلل  إن  قال:   موسى

وذلك  عام  كل  يف  اجلدة  أهل  عىل  احلج 
ے   ~  }  |M وجل:  عز  قوله 
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡
L [سورة آل عمران:   ® ¬ « ª

)25) الكايف–الشيخ الكليني–ج 2–ص399. 
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فقد  منا  حيج  مل  فمن  قلت  قال:   [97
كفر؟. قال: ال ولكن من قال: ليس هذا 

فقد كفر)26). هكذا 
بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة   -
أبيه، وعيل  إبراهيم، عن  بن  زياد، وعيل 
بن حممد، عن أمحد بن حممد، عن ابن أيب 
قلت  قال:  يعقوب  بن  يونس  عن  نرص، 
ال  مكة  أهل  إن   :األول احلسن  أليب 
فم  اللبة  يف  ينحرون  وإنم  البقر  يذبحون 
 :  فقال قال:  حلمها؟.  أكل  يف   تر
L [سورة  L  K  J  I  M

71] ال تأكل إال ما ذبح)27). البقرة: 
- حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، 
عن عيل بن احلكم، عن عيل بن أيب محزة 
قول  عن   الصالح العبد  سألت  قال: 

 P  O  N  M وجل:  عز  اهلل 
 V  U  T  S  R  Q
فقال:   [35 النساء:  L [سورة  X  W
شاءا  وإن  فرقا  شاءا  إن  احلكمن  يشرتط 

جاز)28). مجعا  أو  ففرقا  مجعا 

)26) الكايف –الشيخ الكليني–ج 3–ص268. 
)27) الكايف –الشيخ الكليني–ج 6–ص 229. 
)28) الكايف –الشيخ الكليني–ج 6–ص146–

 .147

- حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، 
أصحابنا  بعض  عن  احلكم،  بن  عيل  عن 
وليمة   موسى احلسن  أبو  َلـَم  َأوْ قال: 
املدينة  أهل  فأطعم  ولده  بعض  عىل 
يف  اجلفان  يف  الفالوذجات  أيام  ثالثة 
بعض  بذلك  فعابه  واألزقة  املساجد 
ما  فقال:  ذلك   فبلغه املدينة  أهل 
شيئا  أنبيائه  من  نبيا  وجل  عز  اهلل  آيت 
مل  ما  وزاده  مثله   حممدا آيت  وقد  إال 

 Ã  Â  M  :لسليمن قال  يؤهتم 
 : صاّ L [سورة   È  Ç  Æ  Å  Ä

 q  p  M  :(29(ملحمد وقال   [39
 L  w  v  u  t  s  r

.[7 [سورة احلش: 
- أمحد بن مهران، عن حممد بن عيل، 
الرمحن  عبد  عن  سعدان،  بن  موسى  عن 
قول  يف   إبراهيم أيب  عن  احلجاج،  بن 

 LH  G  F  E  M :اهلل عز وجل
حيييها  ليس  قال:   [19 الروم:  [سورة 
فيحيون  رجاال  اهلل  يبعث  ولكن  بالقطر 
العدل،  الحياء  األرض  فتحيى  العدل 
من  األرض  يف  أنفع  هلل  احلد  وإلقامة 

)29) الكايف –الشيخ الكليني–ج 6–ص 281. 
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صباحا)30). أربعني  القطر 
»عن   جعفر بن  موسى  وسئل   -
عنده  فمكثت  جارية   اشرت رجل 
كرب،  من  ذلك  وليس  تطمث  مل  أشهرا 
ليس هبا حبل هل جيوز  أنه  النساء  وذكر 
الطمث  إن  فقال:  الفرج؟.  يف  تنكح  أن 
بأس  الريح من غري حبل، فال  قد حتبسه 
عىل  احتبس  وإذا  الفرج«.  يف  يمسها  أن 
تسقي  أن  جيوز  فال  شهرا  حيضها  املرأة 
إذا  النطفة  الن  يومها  من  الطمث  دواء 
إىل  ثم  إىل علقة،  الرحم تصري  وقعت يف 
مضغة، ثم إىل ما شاء اهلل وإن النطفة إذا 
شئ،  منها  خيلق  مل  الرحم  غري  يف  وقعت 
وقتها  وجاوز  شهرا  طمثها  ارتفع  فإذا 
دواء.  تسق  مل  فيه  تطمث  كانت  التي 
مدركة  جارية  الرجل   اشرت وإذا 
ستة  لذلك  مىض  حتى  عنده  حتض  ومل 
مثلها  كان  فإن  حبل  هبا  وليس  أشهر 
عيب  فهذا  كرب  من  ذلك  يكن  مل  حتيض 
طهرت  إذا  احلائض  عىل  وليس  به.  ترد 
طمثها  يف  لبستها  التي  ثياهبا  تغسل  أن 
أصاهبا  يكون  أن  إال  فيها  عرقت  أو 

)30) الكايف–الشيخ الكليني–ج 7–ص174. 

فإن  منها.  ذلك  فتغسل  الدم  من  شئ 
فلم  فغسلته  احليض  دم  ثوهبا  أصاب 
خيتلط  حتى  بمشق  صبغته  أثره  يذهب 
احليض  املرأة  عن  انقطع  وإن  ويذهب. 
إليها  يعود  فإنه  باحلناء  رأسها  فخضبت 
احلائض  تسكب  أن  بأس  وال  احليض. 
اخلمرة.  وتناوله  املتويض  يد  عىل  املاء 
الن  حيضها  يف  املرأة  جمامعة  جيوز  وال 

 | M :اهلل عز وجل هنى عن ذلك فقال
البقرة:  L [سورة  ے  ~  }
222]، يعني بذلك الغسل من احليض، 
املرأة  الرجل شبقا وقد طهرت  كان  فإن 
أمرها  الغسل  قبل  جيامعها  أن  وأراد 
ومتى  جيامعها  ثم  فرجها،  تغسل  أن 
احليض  أول  يف  حائض  وهي  جامعها 
يف  كان  فإن  بدينار،  يتصدق  أن  فعليه 
آخره  يف  كان  وإن  دينار،  فنصف  وسطه 

دينار)31)". فربع 
"يف   األول احلسن  أبو  وقال   -

 d  c  M وجل:  عز  اهلل  قول 
 j  i  h  g  f  e

الصدوق– –الشيخ  الفقيه  حيرضه  ال  من   (31(
ج1–ص 94–96. 
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صالة  قال:   [27 احلديد:  Lk [سورة 
الليل)32)".

بن عمر  أمحد  الوشاء، عن   ورو -
»عن    احلسن  أبا  سألت  قال:  احللبي 

 h  g  M وجل:  عز  اهلل  قول 
Ll [سورة   k  j  i

 داود حكم  كان  قال:   [78 األنبياء: 
وجل  عز  اهلل  فهم  والذي  الغنم،  رقاب 
احلرث  لصاحب  حكم  أن   سليمن

العام كله)33)«. باللبن والصوف ذلك 
الربقي،  خالد  بن  حممد   ورو  -
 احلسن أيب  عن  سنان  بن  حممد  عن 
صالح  فقال:  اإلجارة  عن  سألته  قال: 
طاقته،  قدر  نصح  إذا  هبا  بأس  ال 
 عمران بن  موسى  نفسه  آجر  قد 
وإن  ثمنيا  شئت  إن  قال:  واشرتط 
فيه)34):  تعاىل  اهلل  فأنزل  عشا  شئت 

 ¶  µ  ´ ³  ²  ±  °  ¯  M

الصدوق– –الشيخ  الفقيه  حيرضه  ال  من   (32(
ج1–ص 472. 

الصدوق– –الشيخ  الفقيه  حيرضه  ال  من   (33(
ج3–ص 101. 

الصدوق– –الشيخ  الفقيه  حيرضه  ال  من   (34(
ج3–ص 173–174. 

L º [سورة القصص:   ¹  ¸
.[27

عن  حييى  بن  صفوان   ورو  -
وجل:  عز  اهلل  قول  )يف   احلسن أيب 

 ¢  ¡ ے   ~  }|  {M

 [26 القصص:  L [سورة   ¤  £
 بنية هذا قو يا   :قال: قال هلا شعيب
أين  من  األمني  الصخرة،  برفع  عرفته  قد 
قدامه  مشيت  إين  أبة  يا  قالت:  عرفته؟. 
ضللت  فإن  خلفي  من  أميش  فقال: 
ننظر  ال  قوم  فإنا  الطريق  إىل  يني  فأرشد 

يف أدبار النساء)35).
 وسأل عيل بن يقطني أبا احلسن -
»عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه، 
الرجل  ترك  ومتى  ألخته«.  املال  قال: 
ابنة  أنثى  أو  كان  ذكرا  كان  َمنْ  رحم  ذا 
ابنة  أو  خال،  ابنة  أو  ابنة  ابنة  أو  أخت، 
أبعد  أو  عمة،  ابنة  أو  عم،  ابنة  أو  خالة، 
وإن  األرحام  لذوي  كله  فاملال  منهم، 
منهم  أحد  مع  املوايل  يرث  وال  سفلوا 
هم  ذكر  قد  وجل  عز  اهلل  الن  شيئا، 

الصدوق– –الشيخ  الفقيه  حيرضه  ال  من   (35(
ج4–ص 19. 
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قول  يف  أوىل،  أهنم  وأخرب  هلم  وفرض 
 ´  ³  ²  M وجل:  عز  اهلل 
L [سورة   º ¹  ¸  ¶ µ

االحزاب: 6] ومل يذكر املوايل)36).
بن  حممد  عن  سعيد  بن  احلسني   -
 صالح عبد  إىل  كتبت  قال:  احلصني 
من  فالة  يف  غيم  يوم  يف  يصيل  الرجل 
حتى  فيصيل  القبلة  يعرف  وال  األرض 
إذا فرغ من صالته بدت له الشمس فإذا 
بصالته؟.  أيعتد  القبلة  لغري  صىل  قد  هو 
يفته  مل  ما  يعيدها  فكتب:  يعيدها؟.  أم 
الوقت أو مل يعلم؟!. إن اهلل يقول وقوله 

 Ll  k  j  i  h  M احلق)37): 
البقرة: 115]. [سورة 

بن  أمحد  عن  اهلل  عبد  بن  سعد   -
سعد  عن  سليمن  بن  عباد  عن  حممد 
 احلسن أيب  عن  رجل  عن  سعد  بن 
يف  مريضا  يكون  رجل  عن  سألته  قال: 
فيؤخر  ذلك  بعد  يصح  ثم  رمضان  شهر 
أكثر ما  أو  أقل من ذلك  أو  القضاء سنة 

– الصدوق  –الشيخ  الفقيه  )36) من ال حيرضه 
ج4–ص 304. 

الطويس– األحكام–الشيخ  هتــذيــب   (37(
ج2–ص 49. 

تعجيل  له  أحب  قال:  ذلك؟.  يف  عليه 
شئ.  عليه  فليس  أخره  كان  فإن  الصيام 
فيم  ذكرناه  ما  عىل  حممول  أيضا  فإنه 
به  متهاون  غري  اخره  متى  أنه  من  تقدم 
من  شئ  عليه  ليس  انه  الصيام  نيته  ويف 
ما  حسب  القضاء  يلزمه  وإنم  الصدقة 

 h M تعاىل:  اهلل  قال  القرآن  تضمنه 
 m  l  k  j  i
 r  q  p  o  n
 z y  x  w  v  u  t s
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
البقرة:  L [سورة  ¥  ¤  £
شهر  شهد  من  عىل  ففرض   [185
مسافرا  كان  ومن  يصومه  أن  رمضان 
أخر،  أيام  من  عدة  يصوم  ان  مريضا  أو 
واحلمد  أوال  قلناه  ملا  مضاد  غري  وهذا 

هلل وحده)38).
قال:  جعفر  بن  عيل  عن  وعنه   -
ألهل   جعفر بن  موسى  ألخي  قلت 
احلج؟.  إىل  بالعمرة  يتمتعوا  أن  مكة 
يتمتعوا لقول اهلل عز  فقال: ال يصلح أن 

الطويس– –الشيخ  األحــكــام  هتذيب   (38(
ج4–ص 252–253. 
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 ê é è ç æ å  M :(39(وجل
L ì [سورة البقرة: 196].  ë

- موسى بن القاسم عن أيب احلسني 
عبد  عن  حييى  ابن  صفوان  عن  النخعي 
قائم  كنت  قال:  احلجاج  بن  الرمحن 
وانا  قدامي  قاعد   احلسن وأبو  أصيل 
ال اعلم فجاءه عباد البرصي قال: فسلم 
ثم جلس فقال له: يا أبا احلسن ما تقول 
قال:  هدي؟.  له  يكن  ومل  متتع  رجل  يف 
قال:  تعاىل  اهلل  قال  التي  األيام  يصوم 
عباد:  له  فقال  إليهم  اصغي  فجعلت 
بيوم  الرتوية  قبل  قال:  هي؟.  أيام  وأي 
فاته  فان  قال:  عرفة  ويوم  الرتوية  ويوم 
احلصبة  صبيحة  يصوم  قال:  ذلك؟. 
كم  تقول  أفال  قال:  ذلك،  بعد  ويومني 
فأيش  قال:  احلسن؟.  بن  اهلل  عبد  قال 
التشيق  أيام  يصوم  قال  قال:  قال؟. 
رسول  إن  يقول  كان  جعفرا  ان  قال: 
أيام  هذه  أن  ينادي  ان  بديال  امر   اهلل
يا  قال:  أحد،  يصومن  فال  ورشب  اكل 

الطويس– –الشيخ  األحــكــام  هتذيب   (39(
–الشيخ  االستبصار   ،33-  32 ج5–ص 

الطويس–ج 2–ص 157. 

 Ú  Ù  Ø  M قال:  اهلل  ان  احلسن  أبا 
البقرة:  L [سورة   ß  Þ  Ý  Ü  Û
ذو  يقول:   جعفر كان  قال:   [196
صام  ومن  احلج.  أشهر  من  كله  احلجة 
يوما  يصوم  فإنه  عرفة  ويوم  الرتوية  يوم 
آخر بعد أيام التشيق ومتى مل يصم يوم 
بل  عرفة  يصوم  ان  له  جيوز  ال  الرتوية 
أيام  انقضاء  بعد  يصوم  ان  عليه  جيب 

متتابعات)40). أيام  ثالثة  التشيق 
نرص  أيب  ابن  عن  حممد  بن  أمحد   -
املتمتع  عن   احلسن أبا  سألت  قال: 
إليه  حيتاج  الكسوة  من  فضول  له  يكون 
يكون  درهم  بمئة  الفضول  تلك   فتسو
كراء  من  بد  له  فقال:  عليه؟.  جيب  ممن 
إليه  حيتاج  وما  كراء  له  قلت:  ونفقة؟. 
وأي  قال:  الكسوة  من  الفضل  هذا  بعد 
قال  ممن  هذا  درهم؟.  بمئة  كسوة  شئ 

 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  M اهلل)41): 
L ß [سورة البقرة: 196].

الطويس– –الشيخ  األحــكــام  هتذيب   (40(
ج5–ص 230–231. 

الطويس– –الشيخ  األحــكــام  هتذيب   (41(
ج5–ص 486. 
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من  عدة  عن  يعقوب  بن  حممد   -
أمحد  عن  زياد  بن  سهل  عن  أصحابنا 
أبا  سألت  قال:  نرص  أيب  بن  حممد  بن 
مال  يده  يف  يكون  رجل  عن   احلسن
فيأخذه  يده  فيمد  إليه  فيحتاج  أليتام 
ان  له  ينبغي  ال  قال:  يرده  أن  وينوي 
كان  فإن  يرسف،  وال  القصد  إال  يأكل 
باملنزل  فهو  إليهم  يرده  ال  ان  نيته  من 

 U  T  M وجل)42):  عز  اهلل  قال  الذي 
 [  Z  Y  X  W  V

^ L [سورة النساء: 10].  ]  \

عن  حييى  بن  حممد  عن  وعنه   -
سعد  عن  حمبوب  ابن  عن  حممد  بن  أمحد 
احلسن  أبا  سألت  قال:  خلف  أيب  بن 
فقال:  الطالق  من  شئ  عن   موسى
يملك  ال  طالقا  امرأته  الرجل  طلق  إذا 
طلقها  ساعة  منه  بانت  فقد  الرجعة  فيه 
عليها  له  سبيل  وال  نفسها  وملكت 
هلا  نفقة  وال  شاءت  حيث  وتذهب 

 /  M يقول:  اهلل  أليس  قلت:  قال  عليه 
 L 4  3  2  1  0

الطويس– –الشيخ  األحــكــام  هتذيب   (42(
ج6–ص 339. 

فقال:  قال:  1]؟.  الطالق:  [سورة 
بعد  تطليقة  تطلق  التي  بذلك  عنى  إنم 
خترج  وال  خترج  ال  التي  فتلك  تطليقة 
الثالثة  طلقت  فإذا  الثالثة،  تطلق  حتى 
التي  واملرأة  هلا،  نفقة  وال  بانت  فقد 
حتى  يدعها  ثم  تطليقة  الرجل  يطلقها 
منزل  يف  تعتد  أيضا  فهذه  أجلها  خيلو 
حتى  والسكنى  النفقة  وهلا  زوجها 

عدهتا)43). تنقيض 
عن  أصحابنا  من  عدة  عن  عنه   -
أبيه  عن  إبراهيم  بن  وعيل  زياد  بن  سهل 
عن أمحد بن حممد بن أيب نرص عن يونس 
بن يعقوب قال: قلت أليب احلسن أن 
ينحرون  إنم  البقر  يذبحون  ال  مكة  أهل 
حلمها؟.  أكل  يف   تر فم  البقر  اللبة  يف 

 K  J  I  M فقال:  قال: 
L L [سورة البقرة: 71] ال تأكل 

إال ما ذبح)44).
بن  احلسن  بن  عيل  رواه  ما  فأما   -

الطويس–ج8–  –الشيخ  األحكام  هتذيب   (43(
ص 132–133. 

)44) هتذيب األحكام –الشيخ الطويس–ج 9– 
ص 53. 
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حكيم  بن  حممد  بن  جعفر  عن  فضال 
مجيعا  الصباح  أيب  بن  حممد  بن  وجعفر 
أيب  عن  احلميد  عبد  بن  إبراهيم  عن 
عىل  متسه  ال  املصحف  قال:   احلسن
وال  خطه  متس  وال  جنبا  وال  طهر  غري 

 *  )  M تعلقه)45) ان اهلل تعاىل يقول
, L [سورة الواقعة: 79].  +

- فأما ما رواه احلسني بن سعيد عن 
قال:  املبارك  بن  إسحاق  عن  صفوان 
الفطرة  إبراهيم عن صدقة  أبا  سألت 

 J  I  H  M أهي مما قال اهلل: 
13]؟.  املجادلة:  L [سورة  K
أحب  التمر  صدقة  وقال:  نعم،  فقال: 
بالتمر،  يتصدق  كان   أيب الن  إيل 
فيعطيها  فضة  قيمتها  فيجعل  قلت 
يفرقها  فقال:  اثنني؟.  أو  واحدا  رجال 
فضة  جيعلها  بأن  بأس  وال  إيل  أحب 
غري  فأعطيها  قلت:  إيل،  أحب  والتمر 
قال:  اجلريان؟.  هذا  من  الوالية  أهل 
فاعطي  قلت:  هبا،  أحق  اجلريان  نعم 

–1 –ج  الطويس  –الشيخ  االستبصار   (45(
– األحــكــام  هتذيب   ،114- ص113 

الشيخ الطويس ج 1–ص 127. 

وأربعة  ُيع  أصْ ثالثة  الواحد  الرجل 
نعم)46). قال:  ُيع؟.  أصْ

:اجلواد
الروايات ألقابه يف  ما ورد من 

أبو جعفر الثاين.. 1
أيب . 2 عن   قوله )بقرينة  جعفر  أبو 

بن جعفر(. موسى 
حممد بن عيل الرضا.. 3

احلسن،  بن  وحممد  حممد،  بن  عيل   -
بن حييى، عن  زياد، وحممد  بن  عن سهل 
أيب  عن  مجيعا،  عيسى  بن  حممد  بن  أمحد 
جعفر  أبا  سألت  قال:  اجلعفري  هشام 
فقال:  الواحد؟.  معنى  ما   :الثاين
كقوله  بالوحدانية  عليه  األلسن  إمجاع 

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  M تعاىل)47) 
L Ç [سورة الزخرف: 87].

بن  وحممد  اهلل  عبد  أيب  بن  حممد   -
بن  وحممد  زياد،  بن  سهل  عن  احلسن، 
عن  مجيعا،  حممد  ابن  أمحد  عن  حييى، 
أيب  عن  احلريش  بن  العباس  احلسن 

الطويس–ج2– –الشيخ  االستبصار   (46(
ص52. 

)47) الكايف –الشيخ الكليني–ج 1–ص242. 
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 :قال: قال أبو عبد اهلل جعفر الثاين
رجل  إذا  بالكعبة  يطوف    أيب  بينا 
أسبوعه  عليه  فقطع  له  قيض  قد  معتجر 
حتى ادخله إىل دار جنب الصفا، فأرسل 
إيل فكنا ثالثة فقال: مرحبا يا ابن رسول 
بارك  وقال  رأيس  عىل  يده  وضع  ثم  اهلل 
اهلل فيك يا امني اهلل بعد أبائه يا أبا جعفر 
فأخربتك  شئت  وأن  فأخربين  شئت  ان 
وان  وان شئت سألتك  وان شئت سلني 
صدقتك؟.  شئت  وان  فأصدقني  شئت 
ان  فإياك  قال:  أشاء،  ذلك  كل  قال: 
تضمر  بأمر  مسألتي  عند  لسانك  ينطق 
قلبه  يف  من  ذلك  يفعل  إنم  قال:  غريه  يل 
علمن خيالف أحدمها صاحبه وان اهلل عز 
اختالف  فيه  علم  له  يكون  أن  أبى  وجل 
طرفا  فرست  وقد  مسألتي  هذه  قال: 
ليس  الذي  العلم  هذا  عن  أخربين  منها. 
أما مجلة  قال:  يعلمه؟.  اختالف، من  فيه 
بد  ال  ما  وأما  ذكره،  جل  اهلل  فعند  العلم 
ففتح  قال:  األوصياء،  فعند  منه  للعباد 
وهتلل  جالسا   واستو عجريته  الرجل 
أتيت  وهلا  أردت  هذه  وقال:  وجهه، 
من  فيه  اختالف  ال  ما  علم  أن  زعمت 

يعلمونه؟.  فكيف  األوصياء،  عند  العلم 
إال  يعلمه   اهلل رسول  كان  كم  قال: 
 ،ير أهنم ال يرون ما كان رسول اهلل
ألنه كان نبيا وهم حمدثون، وأنه كان يفد 
ال  وهم  الوحي  فيسمع  وجل  عز  اهلل  إىل 
رسول  ابن  يا  صدقت  فقال:  يسمعون، 
عن  أخربين  صعبة.  بمسألة  سآتيك  اهلل 
ماله ال يظهر؟. كم كان يظهر  العلم  هذا 
 ؟. قال فضحك أيبمع رسول اهلل
عىل  يطلع  أن  وجل  عز  اهلل  أبى  وقال: 
عىل  قىض  كم  به  لاليمن  ممتحنا  إال  علمه 
قومه،   أذ عىل  يصرب  أن   اهلل رسول 
وال جياهدهم، إال بأمره، فكم من اكتتام 
قد اكتتم به حتى قيل له: اصدع بم تؤمر 
لو  أن  اهلل  وأيم  املشكني  عن  وأعرض 
إنم  ولكنه  آمنا،  لكان  ذلك  قبل  صدع 
فلذلك  اخلالف  وخاف  الطاعة،  يف  نظر 
كف، فوددت أن عينك تكون مع مهدي 
داود  آل  بسيوف  واملالئكة  األمة،  هذه 
أرواح  تعذب  واألرض  السمء  بني 
الكفرة من األموات، وتلحق هبم أرواح 
أشباههم من االحياء. ثم أخرج سيفا ثم 
قال: ها إن هذا منها، قال: فقال: أيب إي 
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قال:  البش،  عىل  حممدا  اصطفى  والذي 
إلياس،  أنا  وقال:  اعتجاره  الرجل  فرد 
جهالة  منه  ويب  أمرك  عن  سألتك  ما 
احلديث  هذا  يكون  أن  أحببت  أين  غري 
أنت  بآية  سأخربك  و  ألصحابك  قوة 
قال:  فلجوا.  هبا  خاصموا  إن  تعرفها 
هبا؟.  أخربتك  شئت  إن  أيب:  له  فقال 
قالوا  إن  إن شيعتنا  قال:  قد شئت،  قال: 
ألهل اخلالف لنا: إن اهلل عز وجل يقول 

 L  %  $  #  "  !  M  لرسوله
[سورة القدر: 1].

رسول  كان  –فهل  آخرها  إىل   -
اهلل يعلم من العلم –شيئا ال يعلمه–

يف   جربئيل به  يأتيه  أو  الليلة  تلك  يف 
هلم:  فقل  ال،  سيقولون:  فإهنم  غريها؟. 
يظهر؟.  أن  من  بد  علم  ملا  كان  فهل 
فيم  كان  فهل  هلم:  فقل  ال،  فيقولون: 
عز  اهلل  علم  من   اهلل رسول  أظهر 
فقل  ال،  قالوا:  فان  اختالف؟.  ذكره 
اختالف  فيه  اهلل  بحكم  حكم  فمن  هلم: 
فيقولون:  اهلل؟.  رسول  خالف  فهل 
أول  نقضوا  فقد  ال،  قالوا:  –فإن  نعم 
إال  تأويله  يعلم  ما  هلم:  –فقل  كالمهم 

قالوا:  فإن  العلم.  يف  والراسخون  اهلل 
من  فقل:  العلم؟.  يف  الراسخون  من 
هو  فمن  قالوا  فإن  علمه،  يف  خيتلف  ال 
ذاك؟. فقل: كان رسول اهلل صاحب 
قد  قالوا:  فإن  أوال؟.  بلغ  فهل  ذلك، 
من  واخلليفة   مات فهل  فقل:  بلغ 
اختالف؟.  فيه  ليس  علم  يعلم  بعده 
رسول  خليفة  إن  فقل:  ال،  قالوا:  فإن 
رسول  يستخلف  وال  مؤيد   اهلل
من  وإال  بحكمه  حيكم  من  إال   اهلل
رسول  كان  وإن  النبوة،  إال  مثله  يكون 
فقد  أحدا  علمه  يف  يستخلف  مل   اهلل
يكون  ممن  الرجال  أصالب  يف  من  ضيع 
رسول  علم  فإن  لك  قالوا  فإن  بعده. 

 !  M فقل:  القرآن  من  كان   اهلل
 '  &  %  $  #  "
L [سورة  .  -  ,  + *  )  (

 7  6  M الدخان: 1-3] -إىل قوله–: 
> L [سورة الدخان:   ;  :  9 8
5] فإن قالوا لك: ال يرسل اهلل عز وجل 
احلكيم  االمر  هذا  فقل:  نبي  إىل  إال 
املالئكة والروح  فيه هو من  يفرق  الذي 
من  أو  سمء،  إىل  سمء  من  تنزل  التي 
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سمء  من  قالوا:  فإن  أرض؟.  إىل  سمء 
يرجع  أحد  السمء  يف  فليس  سمء،  إىل 
من  قالوا:  فإن  معصية،  إىل  طاعة  من 
أحوج  األرض  –وأهل  أرض  إىل  سمء 
من  بد  هلم  فهل  –فقل:  ذلك  إىل  اخللق 
فإن  قالوا:  فإن  إليه؟.  يتحاكمون  سيد 

 "  !  M فقل:  حكمهم  هو  اخلليفة 
 (  '  &  %  $  #
–إىل   [257 البقرة:  L [سورة   )
; L [سورة البقرة:  M قوله–: 
يف  وال  األرض  يف  ما  لعمري   [257
مؤيد،  هو  و  إال  ذكره  عز  هلل  ويل  السمء 
عدو  األرض  يف  وما  خيط،  مل  أيد  ومن 
هلل عز ذكره إال وهو خمذول، ومن خذل 
تنزيله  من  بد  ال  االمر  أن  كم  يصب،  مل 
من السمء حيكم به أهل األرض، كذلك 
هذا  نعرف  ال  قالوا:  فإن  وال،  من  البد 
اهلل  أبى  أحببتم،  ما  قولوا  [هلم]  فقل: 
العباد  يرتك  أن   حممد بعد  وجل  عز 
 :اهلل عبد  أبو  قال  عليهم.  حجة  وال 
اهلل  رسول  أبن  يا  ههنا  فقال:  وقف  ثم 
حجة  قالوا:  إن  أرأيت  غامض  باب 
إن  هلم:  أقول  إذن  قال:  القرآن؟.  اهلل: 

ولكن  وينهى،  يأمر  بناطق  ليس  القرآن 
وأقول:  وينهون،  يأمرون  أهل  للقرآن 
مصيبة  األرض  أهل  لبعض  عرضت  قد 
فيه  ليس  الذي  واحلكم  السنة  يف  هي  ما 
اهلل  أبى  القرآن،  يف  وليست  اختالف، 
األرض،  يف  تظهر  أن  الفتنة  بتلك  لعلمه 
عن  ومفرج  هلا  راد  حكمه  يف  وليس 
أبن  يا  تفلجون  ههنا  فقال:  أهلها. 
قد  ذكره  عز  اهلل  أن  أشهد  اهلل،  رسول 
يف  مصيبة  من  اخللق  يصيب  بم  علم 
أو  الدين  من  أنفسهم  يف  أو  األرض 
فقال  قال:  دليال  القرآن  فوضع  غريه، 
اهلل  رسول  ابن  يا  تدري  هل  الرجل: 
نعم   :جعفر أبو  قال  هو؟.  ما  دليل 
احلكم  عند  وتفسريها  احلدود،  مجل  فيه 
بمصيبة  عبدا  يصيب  أن  اهلل  أبى  فقال 
ليس  ماله  [يف]  أو  نفسه  يف  أو  دينه  يف 
يف  بالصواب  قاض  حكمه  من  أرضه  يف 
يف  أما  الرجل:  فقال  قال:  املصيبة.  تلك 
أن  إال  بحجة  فلجتهم  فقد  الباب  هذا 
ليس  فيقول:  اهلل  عىل  خصمكم  يفرتي 
عن  أخربين  ولكن  حجة  ذكره  جل  هلل 
L؟.  ½  ¼  »  º  ¹  M تفسري
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 À  ¿  ¾  M  عيل به  خص  مما 
 [23 احلديد:  L [سورة  Á
واحدة  وأصحابه  فالن  أيب  يف  قال: 
عىل  تأسوا  "ال  مؤخرة  وواحدة  مقدمة 
"وال   عيل به  خص  مما  فاتكم"  ما 
التي  الفتنة  من  آتاكم"  بم  تفرحوا 
فقال   ،اهلل رسول  بعد  لكم  عرضت 
احلكم  أصحاب  أنكم  أشهد  الرجل: 
الرجل  قام  ثم  فيه  اختالف  ال  الذي 

أره)48). فلم  وذهب 
بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة   -
بن  العظيم  عبد  عن  خالد،  بن  حممد 
جعفر  أبو  حدثني  قال:  احلسني  اهلل  عبد 
أيب  سمعت  قال:  عليه(  اهلل  )صلوات 
 جعفر بن  موسى  أيب  سمعت  يقول: 
البرصي  عبيد  بن  عمرو  دخل  يقول: 
وجلس  سلم  فلم   اهلل عبد  أيب  عىل 
 p  o  n  m  M تال هذه اآلية
فقال  أمسك  ثم   [32 النجم:  L [سورة 

قال:  أسكتك؟.  ما   :  اهلل عبد  أبو 
كتاب  من  الكبائر  أعرف  أن  أحب 

)48) الكايف –الشيخ الكليني–ج 1–ص242–
 .247

أكرب  عمرو  يا  نعم  فقال:  وجل  عز  اهلل 
تبارك  اهلل  يقول  باهلل  الشك  الكبائر 

 x  w  v  u  t  s  r M وتعاىل: 
عز  اهلل  ويقول   [48 النساء:  L [سورة 

 P  O  N  M  L  K  J M وجل: 
 W  V  U T  S  R  Q
 [72 املائدة:  L [سورة   Y  X
عز  اهلل  الن  اهلل  روح  من  اليأس  وبعده 

 2  1  0  /  .  -  M يقول:  وجل 
يوسف:  L [سورة   5  4  3
اهلل  الن  اهلل  مكر  من  االمن  ثم   [87

 P  O  N  M  L  M يقول:  تعاىل 
األعراف:  L [سورة   R  Q
عز  اهلل  الن  الوالدين  عقوق  ومنها   [99
قوله  يف  شقيا  جبارا  العاق  جعل  وجل 

 r  q  p  o  n  M تعاىل: 
وقتل   ،[32 مريم:  L [سورة   s
باحلق  إال  تعاىل  اهلل  حرم  التي  النفس 

 d  c  M :الن اهلل عز وجل يقول
 h  g  f  e
–  [93 النساء:  L [سورة   j  i
الن  املحصنات  "وقذف  اآلية  آخر  إىل 

 h  g  f  M يقول:  وجل  عز  اهلل 
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 m  l  k  j  i
L [سورة  r  q  p  o  n
اليتيم ظلم لقول  23] وأكل مال  النور: 

 W  V  U  T  M :اهلل عز وجل
 _ ^  ]  \  [  Z  Y  X

النساء:  L [سورة  a  `

عز  اهلل  الن  الزحف  من  والفرار   [10
 º  ¹  ¸  ¶  M يقول:  وجل 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â
األنفال:  L [سورة  Ë  Ê
يقول:  تعاىل  اهلل  الن  الربا  وأكل   [16

 %  $  #  "  ! M

 ,  +  *  )  (  '  &
ويقول   [275 البقرة:  L [سورة  -

 w  v  u  M وجل:  عز  اهلل 
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
-278 البقرة:  L [سورة  «  ª
وجل  عز  اهلل  الن  والسحر:   [279

 b  a  `  _  M يقول: 
L [سورة  h  g  f  e  d  c

102] والزنا: الن اهلل عز وجل  البقرة: 

 8  7  6  5  4  3  M يقول: 
 >  =  <  ;  :  9
 L  E  D  C  B  A  @  ?
الفرقان:  [سورة   [70 الفرقان:  [سورة 
الن  الغموس:  واليمني   ،[70-  68

 Á  À  ¿ M يقول:  وجل  عز  اهلل 
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
آل  L [سورة  Ì  Ë  Ê  É  È
قال  والغلول:  اآلية   ...[77 عمران: 

 l  k  j  i  h  g  M اهلل تعاىل: 
 [161 عمران:  آل  L [سورة   m
عز  اهلل  الن  املفروضة  الزكاة  ومنع 

 c  b  a  `  _ M يقول:  وجل 
 h  g  f  e  d
 n  m  l  k  j i
L [سورة  r  q  p  o
وكتمن  الزور  وشهادة   [35 التوبة: 

 < Mيقول وجل  عز  اهلل  الن  الشهادة 
البقرة:  L [سورة   ?  >  =

عز  اهلل  الن  اخلمر  ورشب   [283
وترك  األوثان،  عبادة  هبا  عدل  وجل 
اهلل  فرض  مما  شيئا  أو  متعمدا  الصالة 
من  قال:   اهلل رسول  الن  وجل  عز 
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ذمة  من  برئ  فقد  متعمدا  الصالة  ترك 
ونقض   رسوله وذمة  وجل  عز  اهلل 
عز  اهلل  الن  الرحم  وقطيعة  العهد، 

 ®  ¬  «  ª M يقول:  وجل 
قال:   [25 الرعد:  L [سورة   °  ¯
من  رصاخ  وله  عبيد  بن  عمرو  فخرج 
برأيه  قال  من  هلك  يقول:  وهو  بكائه 

والعلم)49). الفضل  يف  ونازعكم 
- عيل بن حممد، عن سهل بن زياد، 
عن عيل بن مهزيار قال: كتب أبو احلسن 
ابن احلصني إىل أيب جعفر الثاين معي: 
يف  موالوك  اختلفت  قد  فداك  جعلت 
طلع  إذا  يصيل  من  فمنهم  الفجر  صالة 
ومنهم  السمء  يف  املستطيل  األول  الفجر 
األفق  أسفل  يف  اعرتض  إذا  يصيل  من 
الوقتني  أفضل  أعرف  ولست  واستبان 
فاصيل فيه، فإن رأيت أن تعلمني أفضل 
مع  أصنع  وكيف  يل  وحتده  الوقتني 
حيمر  حتى  معه  يتبني  ال  والفجر  القمر 
وما  الغيم  مع  أصنع  وكيف  ويصبح 

–2 –ج  الكليني  –الشيخ  ــكــايف  ال  (49(
ال  ــن  م  . ــظــر:  ــن وي  ،287 ص285– 
–3 الصدوق–ج  –الشيخ  الفقيه  حيرضه 

ص563–564. 

فعلت  واحلرض؟.  السفر  يف  ذلك  حد 
وقرأته:  بخطه   فكتب اهلل.  شاء  إن 
الفجر –يرمحك اهلل– هو اخليط األبيض 
فال  صعداء  األبيض  هو  ليس  املعرتض 
فإن  تتبينه  تصل يف سفر وال حرض حتى 
مل جيعل خلقه يف شبهة  وتعاىل  تبارك  اهلل 

 F  E  D  C M فقال:  هذا  من 
 M  L  K  J  I  H  G
فاخليط   [187 البقرة:  L [سورة   N
به  حيرم  الذي  املعرتض  هو  األبيض 
هو  وكذلك  الصوم  يف  الشب  و  االكل 

الصالة)50). به  توجب  الذي 
عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل   -
بن سليمن،  بن سيف، عن حممد  احلسني 
له:  قلت  قال:   الثاين جعفر  أيب  عن 
املطلقة  عدة  صارت  كيف  فداك  جعلت 
وصارت  أشهر  ثالثة  أو  حيض  ثالث 
أشهر  أربعة  زوجها  عنها  املتوىف  عدة 
ثالثة  املطلقة  عدة  أما  فقال:  وعشا؟. 
وأما  الولد،  من  الرحم  فالسترباء  قروء 
عز  اهلل  فإن  زوجها  عنها  املتوىف  عدة 
للنساء رشطا ورشط عليهن  وجل رشط 

)50) الكايف –الشيخ الكليني–ج3–ص282. 
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فيم رشط هلن ومل جير  فلم جيأ هبن  رشطا 
االيالء  يف  هلن  رشط  عليهن  اشرتط  فيم 
وجل:  عز  اهلل  يقول  إذ  أشهر  أربعة 

 L7 6 5 4 3 2 1 M

الحد  جيوز  فلم   [226 البقرة:  [سورة 
لعلمه  االيالء  يف  أشهر  أربعة  من  أكثر 
من  املرأة  صرب  غاية  أنه  وتعاىل  تبارك 
أمرها  فإنه  الرجل، وأما ما رشط عليهن 
أربعة  زوجها  عنها  مات  إذا  تعتد  أن 
ما  موته  عند  له  منها  فأخذ  وعشا  أشهر 
أخذ هلا منه يف حياته عند إيالئه، قال اهلل 

 (  '  &  M وتعاىل:  تبارك 
 [234 البقرة:  L [سورة   *  )

مع  إال  العدة  يف  األيام  العشة  يذكر  ومل 
املرأة  صرب  غاية  أن  وعلم  أشهر  األربعة 
ثم  فمن  اجلمع  ترك  يف  أشهر  األربعة 

وهلا)51). عليها  أوجبه 
اهلل  عبد  بن  العظيم  عبد   ورو  -
عيل  بن  حممد  جعفر  أيب  عن  احلسني 
لغري  ُأِهلَّ  قال: »سألته عم  أنه   الرضا
وثن  أو  لصنم  ذبح  ما  فقال:  به،  اهلل 
امليتة  حرم  كم  ذلك  اهلل  حرم  شجر  أو 

)51) الكايف –الشيخ الكليني –ج 6–ص 113.

غري  اضطر  فمن  اخلنزير  وحلم  والدم 
باغ وال عاد فال إثم عليه أن يأكل امليتة، 
متى  اهلل  رسول  ابن  يا  له:  فقلت  قال: 
أيب،  حدثني  قال:  امليتة؟.  للمضطر  حتل 
 اهلل رسول  أن   آبائه عن  أبيه،  عن 
نكون  إنا  اهلل  رسول  يا  له:  فقيل  سئل 
لنا  حتل  فمتى  املخمصة  فتصيبنا  بأرض 
تغتبقوا  أو  تصطبحوا  مل  ما  قال:  امليتة؟. 
عبد  قال  هبا.  فشأنكم  بقال  حتتفئوا  أو 
اهلل  رسول  ابن  يا  له:  فقلت  العظيم: 

 j  i M وجل:  عز  قوله  معنى  ما 
L [سورة  q  p  o  n  m  l  k
السارق،  العادي  قال:   [173 البقرة: 
أو  بطرا  الصيد  يبغي  الذي  والباغي 
أن  هلم  ليس  عياله،  عىل  به  ليعود  ال  هلوا 
إذا اضطرا، هي حرام عليهم  امليتة  يأكال 
عليهم  حرام  هي  كم  االضطرار  حال  يف 
يقرصا  أن  هلم  وليس  االختيار،  حال  يف 
يف صوم وال صالة يف سفر. قال: فقلت: 

 -  ,  M فقوله عز وجل: 
 3  2  1  0  /  .
قال:   [3 املائدة:  L [سورة   5  4
حتى  بأخناقها  انخنقت  التي  املنخنقة 
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وقذفها  مرضت  التي  واملوقوذة  متوت، 
املرض حتى مل يكن هبا حركة، واملرتدية 
أسفل  إىل  مرتفع  مكان  من   ترتد التي 
فتموت،  بئر  يف  أو  جبل  من   ترتد أو 
 أخر هبيمة  تنطحها  التي  والنطيحة 
فمت،  منه  السبع  أكل  وما  فتموت 
أو  حجر  عىل  النصب  عىل  ذبح  وما 
قلت:  فيذكى.  ذكاته  أدرك  ما  إال  صنم 
L [سورة  <  ;  :  M

اجلاهلية  يف  كانوا  قال:  3]؟.  املائدة: 
أنفس  عشة  بني  فيم  بعريا  يشرتون 
وكانت  بالقداح،  عليه  ويستقسمون 
ال  ثالثة  و  أنصباء،  هلا  سبعة  عشة: 
فالفذ  أنصباء  هلا  التي  أما  هلا،  أنصباء 
و  واملسبل  واحللس  والنافس  والتوأم 
أنصباء  ال  التي  وأما  والرقيب،  املعىل 
فكانوا  والوغد  واملنيح  فالفسيح  هلا 
خرج  فمن  عشة  بني  السهام  جييلون 
الزم  هلا  أنصباء  ال  التي  من  سهم  باسمه 
حتى  بذلك  يزالون  فال  البعري  ثمن  ثلث 
هلا  أنصباء  ال  التي  الثالثة  السهام  تقع 
البعري،  ثمن  فيلزموهنم  منهم  ثالثة  إىل 
مل  الذين  السبعة  ويأكله  ينحرونه  ثم 

منه  يطعموا  ومل  شيئا،  ثمنه  يف  ينقدوا 
جاء  فلم  شيئا،  ثمنه  نقدوا  الذين  الثالثة 
فيم  ذلك  ذكره  تعاىل  اهلل  حرم  االسالم 

 ;  :  M وجل:  عز  فقال  حرم 
املائدة:  L [سورة  ?  >  = <
يف  اخلرب  وهذا  حراما–«.  –يعني   [3
عن   األسدي احلسني  أيب  روايات 
عبد  بن  عبدالعظيم  عن  زياد  بن  سهل 
بن  حممد  جعفر  أيب  عن  [احلسني]  اهلل 

.(52(الرضا عيل 
قال:  مهزيار  بن  عيل  عن  وروي   -
عز  قوله   :الثاين جعفر  أليب  قلت 

 L l  k  j  i  h  g  f  M ،وجل
وجل  عز  وقوله   [2-  1 الليل:  [سورة 
 [1 النجم:  L [سورة  #  "  ! M

وجل  عز  اهلل  إن  فقال:  هذا،  أشبه  وما 
يقسم من خلقه بم يشاء وليس خللقه أن 

به عز وجل)53). إال  يقسموا 
عن  األسدي  احلسني  أبو   رو  -
عبد  بن  العظيم  عبد  عن  زياد  بن  سهل 

الصدوق– –الشيخ  الفقيه  حيرضه  ال  من   (52(
ج3–ص 343–345. 

الصدوق– الفقيه–الشيخ  حيرضه  ال  من   (53(
ج3–ص 376.
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عيل  بن  حممد  جعفر  أيب  عن  احلسني  اهلل 
لغري  أهل  عم  سألته  قال:  أنه   الرضا
اهلل قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر 
والدم  امليتة  حرم  كم  ذلك  اهلل  حرم 

 l  k  j  i  M اخلنزير:  وحلم 
البقرة:  L [سورة  q  p  o  n  m
له  فقلت  قال:  امليتة  يأكل  ان   [173
للمضطر  حتل  متى  اهلل  رسول  بن  يا 
عن  أبيه  عن  أيب  حدثني  فقال:  امليتة؟. 
له:  آبائه ان رسول اهلل سئل فقيل 
فتصيبنا  بأرض  نكون  انا  اهلل  رسول  يا 
ما  قال:  امليتة؟.  لنا  حتل  فمتى  املخمصة 
بقال  حتتفوا  أو  تغتبقوا  أو  تصطبحوا  مل 
فقلت  العظيم:  عبد  قال  هبذا،  فشأنكم 
عز  قوله  معنى  فم  اهلل  رسول  بن  يا  له 

 L n  m  l  k  j  i  M وجل: 
العادي  قال:   [173 البقرة:  [سورة 
الصيد  يبغي  الذي  والباغي  السارق 
ليس  عياله،  عىل  به  ليعود  ال  وهلوا  بطرا 
حرام  هي  اضطرا  إذ  امليتة  يأكله  أن  هلم 
حرام  هي  كم  االضطرار  حال  يف  عليهم 
هلم  وليس  االختيار،  حال  يف  عليهم 
سفر  يف  صالة  وال  صوم  يف  يقرصا  ان 

 , M تعاىل:  فقوله  له  قال: قلت 
 1  0  /  .  -
 [3 املائدة:  L [سورة   5  4  3  2
باخناقها  انخنقت  التي  املنخنقة  قال: 
مرضت  التي  واملوقوذة  متوت،  حتى 
حركة،  هبا  تكن  مل  حتى  املرض  ووقذها 
مرتفع  مكان  من   ترتد التي  املرتدية 
يف  أو  جبل  من   ترتد أو  أسفل  إىل 
تنطحها  التي  والنطيحة  فتموت،  بئر 
السبع  اكل  وما  فتموت،   أخر هبيمة 
عىل  النصب  عىل  ذبح  وما  فمت،  منه 
أدركت  ما  إال  صنم  عىل  أو  حجر 

 ;  :  M قلت  فذكي،  ذكاته 
قال:   [3 املائدة:  L [سورة  <
بني  فيم  بعريا  يشرتون  اجلاهلية  يف  كانوا 
بالقداح  عليه  ويستقسمون  أنفس  عشة 
وثالثة  أنصباء  هلم  سبعة  عشة  وكانت 
فالفذ  أنصباء:  هلا  التي  أما  هلا  أنصباء  ال 
واملسبل  واحللس  والنافس  والتوام 
أنصباء  ال  التي  واما  والرقيب،  واملعىل 
وكانوا  والوغد،  واملنيح  فالسفح  هلا: 
خرج  فمن  عشة  بني  السهام  جيبلون 
الزم  هلا  أنصباء  ال  التي  من  سهم  باسمه 
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كذلك  يزالون  فال  البعري  ثمن  ثلث 
إىل  هلا  أنصباء  ال  التي  السهام  تقع  حتى 
ينحرونه  ثم  البعري  ثمن  فليزموهنم  ثالثة 
ثمنه  يف  ينقدوا  مل  الذين  السبعة  ويأكله 
الذين  الثالثة  منه  يطعموا  ومل  شيئا، 
االسالم  جاء  فلم  شيئا،  ثمنه  وفروا 
حرم اهلل تعاىل ذكره ذلك فيم حرم وقال 

 = <  ;  :  M وجل:  عز 
يعني   [3 املائدة:  L [سورة   ?  >

حراما)54).
ثبت املصادر:

القرآن الكريم
واحلديث، . 1 التفسري  يف  اإلرسائيليات 

دار  ط2،  الذهبي،  حسني  حممد 
األيمن، 1405 هـ -1985م.

املجليس–. 2 –العالمة  األنوار  بحار 
مؤسسة الوفاء –بريوت -لبنان.

طبعة . 3 للذهبي،  واملفرسون  التفسري 
1، بريوت، دار القلم.

التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب، . 4
منشورات  من  معرفة،  هادي  حممد 

الطويس– –الشيخ  األحــكــام  هتذيب   (54(
ج9–ص 83–84.

1419هـ. الرضوية، ط1،  اجلامعة 
املقنعة . 5 رشح  يف  األحكام  هتذيب 

عليه  اهلل  رضوان  املفيد  للشيخ 
حممد  جعفر  أيب  الطائفة  شيخ  تأليف 
املتوىف  قدر  الطويس  احلسن  بن 
احلجة  عليه  وعلق  حققه  )460هـ(، 
السيد حسن املوسوي اخلرسان هنض 
اآلخوندي  عيل  الشيخ  بمشوعه 
هتران  االسالمية  الكتب  دار  النارش 

بازار سلطاين.
ابو . 6 ـ  القران  تفسري  يف  البيان  جامع 

جعفر حممد بن جرير الطربي، ط2، 
البايب  مرص، رشكة ومطبعة مصطفى 

احللبي واوالده ـ 1954.
بن . 7 اسمعيل  اجلوهري:  الصحاح، 

امحد  حتقيق:  393هـ(،  )ت:  محاد 
دار  مطبعة  عطار،  الغفور  عبد 

الكتاب العريب، مرص )د. ت(.
الشيعة . 8  لد التفسري  قواعد 

املجمع  امليبدي،  فاكر  حممد  والسنة، 
ط1  املذاهب  بني  للتقريب  العاملي 

2007م.
أيب . 9 االسالم  ثقة  تأليف  الكايف، 
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إسحاق  بن  يعقوب  بن  حممد  جعفر 
سنة  املتوىف   الرازي الكليني 
نافعة  تعليقات  مع  هـ   329  /328
صححه  رشوح  عدة  من  مأخوذة 
هنض  الغفاري  أكرب  عيل  عليه  وعلق 
اآلخوندي  حممد  الشيخ  بمشوعه 
النارش دار الكتب االسالمية مرتىض 

بازار سلطاين. آخوندي هتران 
الدين . 10 مجال  حممد  التأويل،  حماسن 

الفكر،  دار  بريوت،  ط2،  القاسمي، 
1978م.

تفسري . 11 يف  الطويس  الشيخ  منهج 
الزيدي،  يارس  كاصد  د.  القران، 

بغداد.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
)عز  اهلل  أنزله  كتاب  العظيم  القرآن 
األنبياء،  خاتم   حممد نبيه  عىل  وجل( 
جلميع  وخامتة  اخللق  جلميع  عام  ودينه 
إلصالح  اخلالق  دستور  وهو  األديان، 
املخلوقني من البش، وقانون السمء هلداية 
أهل األرض، من حيث أمور دينه ودنياه، 

 d  c  M ودليلها:  الرسالة  برهان  وهو 
 n  m  lk  j  i  h  g  f  e
L p o [سورة فصلت: 42]، وهو 
يف  إليه  يستند  اإلسالمي  التشيع  مصدر 
عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه وآدابه 
وعلومه  ومواعظه  وقصصه  وأخالقه 

 *  )(  '&  %  $  #  M فـ  ومعارفه، 
والوسيلة   ،[2 البقرة:  [سورة   L+
ساروا  إذا  اإلسالمي  املجتمع  إلصالح 
وتعاليمه،  بأحكامه  وأخذوا  ضوئه،  عىل 

ومل حييدوا عن سننه ورشائعه.
فالقرآن الكريم مل يتخذ لنفسه طريقة 
خاصة إلفهام مقاصده غري ما هو مفهوم 
من لغة العرب وأصول حماوراهتم بلسان 
عريب مبني، ليدبروا آياته ويفهموا معانيه، 
وكان من مجلة ما جاء به القصص القرآين 
باملعاين،  مكتنزة  نصوص  من  فيه  ملا 
األحكام  من  مجلة  إىل  طيها  يف  أشارت 
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الفقهاء  منها  يستنبط  أن  يمكن  التي 
وكذلك  الشعية،  األحكام  من  الكثري 
من  الكثري  القرآنية  القصة  يف  نجد 
واقعية  من  به  انمزت  ملا  والعرب  الدروس 
عىل  جرت  التي  األحداث  عن  وأنبأتنا 
كي  وحقيقة،  صدق  بكل  السابقة  األمم 
وكذا  العقول،  ألصحاب  عربة  تكون 
تثبيتا لفؤاد النبي، وما أجر اهلل )عز 

 « M وجل( من سننه يف األقوام السابقة
L [سورة احلجر: 13].   ¯ ® ¬

وإعالمًا بالغيب املايض.
من  ذلك  عن  أبان  العظيم  والقرآن 
األنبياء  قصص  من  طائفة  عرضه  خالل 
وعباد  والصاحلني،  واألولياء  واملرسلني، 
 موسى صاحب  كقصة  املخلصني  اهلل 

 £  ¢  ¡  M الصديقة،  ومريم 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 °  ¯  ®  ¬  «  ª

± L [سورة يوسف: 3].
عيل  اإلمام  عند  العظيم  القرآن  كان 
يف  السامية  املكانة  حيتل   ،احلسني بن 
آياته من شفتيه، يقف عند  قلبه، وتتقاطر 
حكمه  مع  يسري  عاماًل،  ونواهيه  زواجره 

وأمثاله معتربًا، ويوطد تعليمته وتشيعاته 
ومواعظه  عربه  ويستوحي  متقننًا، 
مسرتشدًا، يبكيه الوعيد يف فقراته، وحيييه 
شأنه  يتدبر  عداته،  مكنونات  يف  الرجاء 

بإمعان، ويستنطق دالالته بأناة.
َفإذْ  ))َأللَُّهمَّ  يقول:  ذلك  يف  وهو 
لَْت  َوَسهَّ تاَِلَوتِِه،  َعىَل  املُْعوَنَة  َتنَا  َأَفدْ
نَا  َعلْ َفاجْ ِعَباَرتِِه،  ِن  بُِحسْ ِسنَتِنَا  َألْ َجَوايِسَ 
تَِقاِد  َعاُه َحقَّ ِرَعاَيتِِه، َوَيِديُن َلَك بِاعْ مِمَّنْ َيرْ
َراِر  ااِلقْ إىل  َزُع  َوَيفْ آياتِِه،  َكِم  ملُِحْ ِليِْم  التَّسْ
إنََّك  أللَُّهمَّ  َبيِّناتِِه.  َوُموَضَحاِت  بُِمَتَشاهِبِِه 
َوآلِِه  َعَليِْه  د َصىلَّ اهللُ  حُمَمَّ َنبِيَِّك  َعىَل  َتُه  َزلْ َأنْ

اًل،  ُمَكمَّ َعَجاِئبِِه  َم  ِعلْ َتُه  َمْ َوَأهلْ جُمَْماًل، 

َمنْ  َعىَل  َتنَا  لْ َوَفضَّ ًا،  ُمَفرسَّ َمُه  ِعلْ َتنَا  ثْ َوَورَّ
َق  َفوْ َفَعنَا  لَِرتْ َعَليِْه  َتنَا  يْ َوَقوَّ َمُه،  ِعلْ َجِهَل 

ْ ُيطِقْ مَحَْلُه(()1). َمنْ مَل
حماولة  يف  البحث  جاء  هنا  ومن 
دور  من   لإلمام ما  ليبني  متواضعة 
القرآنية  النصوص  استنطاق  عملية  يف 
القصص،  تلك  مضاهنا  يف  حوت  التي 
دون  القصص  تفاصيل  يروي   فنجده

احلادي  الدعاء  من  السجادية/  الصحيفة   (1(
واألربعون. 
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روايته  يسند  ومل  أحد،  عن  ث  حيداّ أن 
الذي  احلقيقي  دوره  يمرس  وإنم  ألحد، 
))إين   حممد األكرم  النبي  رسمه 
هبم  متسكتم  إن  ما  الثقلني  فيكم  تارك 
أهل  وعرتيت  اهلل،  كتاب  تضلوا:  لن 
عيلاّ  يردا  حتى  يفرتقا  لن  وأهنم  بيتي، 
احلوض(()2)، فهو مصدر من مصادر 

التشيع اإلسالمي.
به  جاء  ما  عند  يقف  والذي 
القرآين،  للقصص  رسد  من   اإلمام
الكثري  عن  اللثام  ليميط  أغوارها  وسرب 
من أرساها، واملتمثلة عادة يف أبرز أسمء 
الزمني، جيد  بواقعها  شخوصها، وربطها 
األمام حاكيًا إىل جنب القرآن الكريم 
حيتم  وعرب،  دروسًا  القرآن  خالل  ومن 
ضوئها  يف  السري  املؤمن  اإلنسان  عىل 

البحث. وهذا ما عمل عليه 
عىل  يكون  أن  البحث  طبيعة  اقتضت 

مقدمة وثالثة مباحث:
املبحث األول: تناول البحث فيه:

العلمي  التأصيل  األول:  املطلب 
ملفهوم القصة يف اللغة واالصطالح.

)2) احلر العاميل: وسائل الشيعة 27/ 29. 

املطلب الثاين: أنواع القصص القرآين 
يف القرآن الكريم.

املبحث الثاين: تطرق البحث فيه:
القصص  خصائص  األول:  املطلب 

القرآين.
املطلب الثاين: القيم الرتبوية يف القصة 

القرآنية.
املبحث الثالث: اشتمل عىل ما يأيت:

بن  عيل  اإلمام  األول:  املطلب 
.وقصص األنبياء احلسني

بن  عيل  اإلمام  الثاين:  املطلب 
احلسني وقصص املاضني من غريهم.

املبحث األول: 
الكريم  القرآن  ة يف  الِقصَّ

فيه: البحث  تناول 
العلمي  التأصيل  األول:  املطلب 

اللغة واالصطالح. القصة يف  ملفهوم 
القصة يف اللغة:

فِعل  والَقُص  الَقَصص،  وهو  اخلرَب، 
ة  والِقصاّ الَقَصَص،  َقصَّ  إذا  القاص 
ويقال  األثر،  إتباع   : والَقصُّ معروف 
إذا  وذلك  ًا  َقصاّ فالن  أثر  يف  فالن  خَرَج 
أقتَص أثره، وقيل القاُص َيقص القصَص 
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الكالم  وسوِقه  خرب  بعد  خربًا  إلتباعه 
سوقًا)3).

القص،  املفردات:  يف  الراغب  وقال 
تتبع األثر، يقال: قصصت أثره)4).

علمء  االصطالح:  يف  ُة  الِقصَّ وأما 
التفسري وجهوا املسالِة إىل أمرين:-

أورده  ما  عىل  اعتمدوا  األول: 
معناه  من  لدهيم  حتصل  بم  اللغويون 

اللغوي، الذي أورد البحث جانبًا منه.
القرآين  القصص  من  وقفوا  والثاين: 
وغايات،  أهداف  من  إليه  يرمي  ما  جتاه 
دينية،  وجهة  من  إليه  يصبون  فتجدهم 
وهي مقصد القران الكريم من َقَصصه أو 

أهدافه التي.
املراد  إن  الطويس)ت460هـ(:  ذكر 
املعاين  فيه  تتابع  الذي  اخلرب  بالقصص: 
وأصله إتباع األثر، وفالن يقص أثر فالن 

أي يتبعه)5).
تفسري  يف  )ت606هـ(  الرازي  قال 

)مادة   388  /7 العرب  لسان  منظور:  ابن   (3(
القاموس  آبــــادي:  ــريوز  ــف ال قــصــص(، 

املحيط: 2/ 313. 
 .671 /1 (4(

)5) التبيان 2/ 486. 

 ¤  £  ¢  ¡  M تعاىل:  قوله 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 L±  °  ¯  ®  ¬  «
إتباع  ))الَقصُص   :[3 يوسف:  [سورة 
امُلتابعِة،  اللغة  يف  وأصله  بعض  َبعِضِه 
 L...ے  ~ }  M قال تعاىل: 
أثره،  إتبعي  أي   ،[11 القصص:  [سورة 

 L  K  J  ..M تعاىل  وقال 
LM [سورة الكهف: 64]، أي إتباعًا 
الذي  ألن  َقَصصًا  احِلكاية  ُسميت  وإنم 
يـقـًُص الـحــديــث يــَذكــُر الـقـِصـَّة شيئًا 
القول يـدل عـىل  بــهــذا  فشيئًا(()6). وهو 
املعنى  بني  التقريب  حياول  الـــرازي  أن 
وذلك  األديب،  واالصطالحي  اللغوي 
لفظ  باستعمل  االثنني  بني  يربط  حني 

ة عليها)7). احلكاية وإطالقه لفظ الِقصاّ
 !  M تعاىل:  قولُه  تفسري  يف  وأما 
آل  [سورة   L..%  $  #  "
هو  ))والَقَصُص  فيقول:   [62 عمران: 
إىل  هيدي  ما  عىل  املشتمل  الكالِم  جمموُع 

)6) مفاتيح الغيب 8/ 87. 
القران  يف  القصيص  الفن  اهلل:  خلف  حممد   (7(

الكريم 151. 
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بطلب  ويأمُر  احلق،  إىل  ُشُد  وَيرْ الدين، 
النجاة(()8). وهو هبذا القول يشح معنى 
معناه  ويوضُح  دينيًا،  رشحًا  الَقَصص 

االصطالحي)9).
اشتق  وما  ))َقَصص((  لفظة  وردت 

منها يف القران الكريم ثالثني مرة)10).
الثاين  الصدر  للشهيد  وكان 
يمكن  املعنيني  مع  وقفة  )ت1421هـ( 
إذ  املضمر  هبذا  به  جاء  ما  نعرض  أن  لنا 
الراغب  أن  نالحظ  هنا  ))ومن  يقول: 
تتبع  معنى  إىل  املعروفة  القصة  يرجع 
األخبار  من  باألصل  لكوهنا  األثر، 
وسمعها.  بياهنا  املطلوب  أي  املتتبعة، 
القصة  جيعل  منظور  ابن   تر حني  يف 
املعروفة مأخوذة من القصص وهو اخلرب 
أن  يمكن  النفس. كم  الذي يف  الكالم  أو 
وهو  القص  من  مأخوذة  القصة  تكون 

)8) املصدر السابق 152. 
املفهرس  املعجم  الباقي:  عبد  فــؤاد  حممد   (9(

اللفاظ القران الكريم: 654 -655. 
 /5 العظيم  الــقــران  تفسري  كثري:  ــن  اب  (10(
بني  اجلامع  القدير  فتح  الشوكاين:   ،113
 /1 التفسري  علم  يف  والدراية  الرواية  فني 

 .1078

البيان  من  قطعة  أهنا  اعتبار  عىل  القطع، 
املطلوب(()11).

ليست  الكريم  القرآن  يف  القصة 
وطريقة  موضوعه  يف  مستقاًل  فنيًا  عماًل 
الشأن  هو  -كم  حوادثه  وإدارة  عرضه 
إىل  َترمي  التي  ة،  احلراّ الغنية  القصة  يف 
وسيلة  هي  -إنم  طليق  فني  غرض  أداء 
أغراضه  إىل  الكثرية  القران  وسائل  من 
قبل  دينية  دعوة  كتاب  والقرآن  الدينية. 
ة إحد وسائله إلبالغ  كل يشء، والِقصاّ

هذه الدعوة وتثبيتها)12).
تدبريًا   تر القرآين  القصص  ويف 
املشاهد  توزيع  يف  معجزًا  عجيبًا 
احلدث  بني  حمكًم  توزيعًا  القصصية 
ًا  أياّ القرآن  يف  فاألشخاص  والشخصية، 
حيث  من  لذاهتم  مقصودين  ليسوا  كانوا 
هم أشخاص تارخييون يراد إبراز معاملهم 
نمذج  يكونون  وإنم  أحواهلم،  وكشف 
يف  والشيرة  ة  اخلرياّ احلياة  جمال  يف  بشية 
إليهم  وينظر  والش،  اخلري  مع  رصاعها 
من  كشاهد  تؤديه  الذي  الدور  بإعتبار 

)11) ما وراء الفقه10/ 118
)12) سيد قطب: يف ظالل القران 1/ 55. 
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ضعفها،  أو  قوهتا  يف  اإلنسانية  شواهد 
ويف استقامتها أو أغراضها يف أهدافها أو 

ضالهلا)13).
1420هـ(  )ت  القطان  مناع  ف  عرَّ
عن  ))إخباره  بأهنا:  القرآن  قصص 
أحوال األمم املاضية، والنبوات السابقة، 
عىل  اشتمل  وقد  الواقعة،  واحلوادث 
األمم،  وتاريخ  املايض،  وقائع  من  كثري 
كل  آثار  وتتبع  والديار،  البالد  وذكر 
قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة ملا كانوا 

عليه(()14).
القرآين  أنواع القصص  الثاين:  املطلب 

يف القرآن الكريم.
للقصص  العلمء  تقسيمت  اختلفت 
الطول  باعتبار  فمنهم من قسمها  القرآين، 
باعتبار  قسمها  من  ومنهم  والقرص 
وغريهم،  أنبياء  من  القصة  شخصيات 
النحو  عىل  عندهم  القصص  تقسيم  فجاء 

األيت:
يف . 1 تتجمع  ثم  جمزأة  ترد  طويلة  قصة 

القرآين  القصص  )13) ظ: فضل حسن عباس: 
إحياؤه ونفحاته 40. 

)14) مباحث يف علوم القرآن 300. 

عليه  نوح  قصة  مثل  واحد  موضعٍ 
مكانٍ  يف  واحدة  مرة  ترد  أو  السالم، 

.واحد كقصة يوسف
بعض . 2 عىل  حمتوية  قصرية  قصة 

أو  واهلدهد،  النمل  كقصة  العنارص 
إال  القصة  عنارص  كل  عىل  مشتملة 

أهنا قصرية)15).
مناع  الدكتور  عند  تقسيمها  أما 

أنواع)16):  ثالثة  عىل  جاء  فقد  القطان 
دعوهتم . 1 تضمن  وقد  األنبياء،  قصص 

أيدهم  التي  واملعجزات  قومهم،  إىل 
منهم،  املعاندين  وموقف  هبا،  اهلل 
كقصص  واملكذبني،  املؤمنني  وعاقبة 
وهارون،  وموسى،  وإبراهيم،  نوح، 

.وعيسى، وحممد
قصص قرآين يتعلق بحوادث مضت، . 2

وأشخاص مل تثبت نبوهتم، ومن ذلك 
ديارهم  من  أخرجوا  الذين  قصة 
وابني  املوت،  حذر  ألوف  وهم 
القرنني،  وذي  الكهف،  وأهل  آدم، 

الكريم  القرآن  يف  القصة  السباعي:  مريم   (15(
 .30

)16) ظ: املصدر السابق6 30. 
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السبت، ومريم،  وقارون، وأصحاب 
وأصحاب  األخدود،  وأصحاب 

الفيل ونحوهم.
وقعت . 3 التي  باحلوادث  يتعلق  قصص 

بدر  كغزوة   اهلل رسول  زمن  يف 
وغزوة  عمران،  آل  سورة  يف  وُاحد 
وغزوة  التوبة،  يف  وتبوك  حنني 
األحزاب،  سورة  يف  األحزاب 

واهلجرة، واإلرساء ونحو ذلك.
املبحث الثاين:

القصص  خصائص  األول:  املطلب 
القرآين.

الكريم  القرآن  يف  ة  القصاّ أتسمت 
تستطع  مل   املستو عالية  فنية  بخصائص 
هلا  ملا   األخر القصص  سائر  تدانيها  أن 
من قدسية وجاللة رشفها القرآن العظيم، 
كم  وإعجازه،  بالغته  يف  يزيد  عم  فضاًل 
أسلوهبا  جاء  هلذا  حمدد؛  ديني  غرضها  ان 
سيقت  الذي  الغرض  هذا  مع  متناغًم 

ألجله.
القصص  خصائص  العلمء  قسم 

القرآين عىل قسمني:
خصائص ذاتية.. 1

خصائص فنية.. 2
القرآين  القصص  فمنها:  الذاتية  أما 
احلق  وهو  تعاىل،  اهلل  كتاب  من  جزء 

 ¢  ¡  M فيه:  تعاىل  اهلل  قال  الذي 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

± L [سورة يوسف: 3].
قائم  صادق،  تعبري  القرآين  القصص 
يف  اإلنسان  مع  يتفق  فهو  الواقعية،  عىل 

حقيقته ·وواقعه.
يدعى  ال  حيث  اهلدف،  يف  التسامي 
ُيقَصد  القرآين إىل يشء إال و  القصص  يف 
ينهى  نبيل يف غايته، وال  من ورائه هدف 
حكمة  عنه  للنهي  وكان  إال  يشء  عن 

جليلة)17).
اإلنسان  هو  القصص  موضوع 
يف  حوله  يدور  بم  األرض  يف  املستخلف 
ينبغي أن يكون  الكون وما حيدث له وما 
القصة  يف  الرحى  قطب  فهو  حاله،  عليه 
الكون  يف  الرحى  قطب  هو  مثلم  القرآنية 

الذي اسُتخلف فيه.

القرآن  يف  القصة  السباعي:  مريم  ظ:   (17(
الكريم 39. 
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فنيًا  عماًل  ليست  القرآنية  القصة 
عرضه،  وطريقة  موضوعه  يف  مستقاًل 
القصة  شأن  هو  كم  حوادثه،  وإدارة 
وسائل  من  وسيلةٌ  هي  وإنم  العادية، 
التي  الدينية  األغراض  إبراز  إىل  القرآن 

تكفل لإلنسان السعادتني)18).
الثاين  الصدر  الشهيد  أبان  وقد 
)ت1421هـ( عن واقعية وحقيقة وصدق 
يف  القول  فصل  عندما  القرآين  القصص 
يف  القصة  مبحث  يف  الفقه  وراء  )ما  كتابه 
ومهية  عن  حديثه   لد الكريم(  القرآن 

وحقيقة القصص القرآين)19).
آيات  يف  التأمل  أن  ذلك  إىل  أضف 
وجه  عن  لنا  يكشف  القرآين  القصص 
القرآن العظيم، إذ  من وجوه األعجاز يف 
يتناوهلا  الذي  الشخوص  يف  ذلك  يتأتى 
يف  يقدمهم  الذين  فاألبطال  القصص، 
خيالياّون،  ال  حقيقياّون  أبطال  قصصه 

وكل واحد يف نفسه منهم منعدم النظري:
حطاّم  الذي  البطل   :فإِبراهيم
تقبل  ال  التي  العالية  بروحه  األصنام 

)18) ظ: حممد قطب: القصة يف القرآن 25. 
)19) ظ: 10/ 132 -139. 

املساومة مع الطغاة.
واإِلستقامة  الصرب  بطل   :ونوح
العمر  ذلك  يف  املحرتق  والقلب  والشفقة 

الطويل املبارك.
لقومه  املريباّ  البطل   :وموسى
فرعون  بوجه  وقف  والذي  اللجوجني، 

املتكرب الطاغي.
 والتقو الورع  بطل   :ويوسف
مجيلة  حمتالة  امرأة  أمام  والطهارة... 

عاشقة)20).
الفنية  اخلصائص  أبرز  إمجال  ويمكن 

للقصص القرآين فيم يأيت:
األسلوب املتنوع للعرض:. 1

يتم  ال  العظيم  القرآن  يف  فالقصة 
نجده  بل  جمردًا،  إخبارًا  عنها  اإلخبار 
بعرض  يبدأ  ثم  للقصة،  ملخصًا  يقدم 
التفصيالت من بدئها إىل هنايتها، متناوالً 
فإذا  املعروضة،  واملناظر  املشاهد  مجيع 
بالقصة حادث يقع ومشهد جيري، وذلك 
فالتلخيص  الكهف،  أصحاب  كقصة 
النفس  جتذب  مقدمة  كان  بدايتها  يف 

 SM :)للتفصيالت، فقد قال )عز وجل

)20) تفسري األمثل7/ 112. 



أ.م.د. جاسم حممد عيل الغرايب

143

 Y  X  W  V  U  T
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 i h g f e d c b
 p  o  n  m  l  k  j
 v  u  t  s  r  q
 ~  }  |  {  z  y  x  w

[سورة الكهف: 9 -12].  Lے
الشريازي:  الدين  يقول نارص مكارم 
البداية  يف  ذكر  القرآن  أنَّ  للنظر  )امُللفت 
بشكل  الفتية  ِمن  املجموعة  هذه  ة  قصاّ
فن  ُأصول  أحد  بذلك  ُموظفًا  جممل، 
أذهان  لِتهيئة  وذلك  والبالغة،  الفصاحة 
املستمعني ضمن أربع آيات، ثماّ بعد ذلك 

ذكر التفاصيل يف )14( آية()21).
بدأ  كيف  العظيم  القرآن  لنا  يبني  إذ 
ت التفصيالت الشائقة توضح تشاورهم 
قبل دخول الكهف، ثم نومهم ويقظتهم، 
موهتم  ثم  السوق،  إىل  أحدهم  وإرسال 

واختالف الناس يف أمرهم.
الكريم  القرآن  أن  نجد  حني  يف 
مشهدًا  لنا  يصور   يوسف سورة  يف 
القصة  عاقبة  بوضوح  فيه  تتجىل  أخر 

)21) تفسري األمثل 9/ 203. 

بدايتها وسري خطواهتا. ثم  وهدفها، 
 قصته وجل(  )عز  افتتح  قد  و 
هي  و  له  أراها  التي  الرؤيا  هذه  بذكر 
الوالية  من  سيناله  ما  له  متثل  له   بش
و  إياه  اهلل  اجتباء  من  به  خيص  و  اإلهلية 
نعمته  إمتام  و  األحاديث  تأويل  تعليمه 

 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  Mعليه
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 ،[4 يوسف:  [سورة   LÂ  Á
ترمز  الرؤيا  هذه  أناّ  النبياّ  األب  ويدرُك 

.إىل اصطفاء ولده يوسف
ًا  حساّ حتققت  قد  الرؤيا  أناّ  والالفت 
سورة  خواتيم  يف  جاء  ما  انظر  ومعنى، 

 ^  ]  \  [  Z  Mيوسف
 g  f  e  d  c  b  a`  _

يوسف:  [سورة   L  l  k  j  i  h

امُلعرباّ  للسجود  ياّة  احلساّ فالصورة   ،[100
قد  بالفضل  واالعرتاف  االحرتام  عن 

قت كم ورد يف الرؤيا)22).  حتقاّ
كم نالحظ أن القرآن العظيم قد يذكر 
تلخيص،  وال  مقدمة  بال  مبارشة  القصة 

سيد   ،41  /11 امليزان  الطباطبائي:  ظ:   (22(
قطب: يف ظالل القرآن 4/ 291. 
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ويكتفى بم يف ثناياها من مفاجآت خاصة 
والدهتا  عند  مريم  قصة  مثل  وذلك  هبا، 

.عيسى
 98  7  6  5  M تعاىل  قال 
 @  ?  >  =  <  ;  :
 I H G F E D C B A
 .[28-  27 مريم:  [سورة   L  K  J

 U  T  S  R  Q  P  ON  M  M

L W V [سورة مريم: 29].
هذه  جيد  املباركة  لآليات  فاملتأمل 
الشحية القصصية املتصلة بمريم و عيسى 
ل القسم األخري من قصة مريم، مثلم  تشكاّ
جديدة  لقصة  بداية  ا  بأهناّ نقول  أن  يمكننا 

.هي قصة عيسى
القرآين  القصص  خصائص  ومن 
العرض  وهو  التمثييل:  العرض  أيضًا، 
الرئيسية،  املشاهد  إبراز  عىل  يقوم  الذي 
بشكل  القصة،  من  األساسية  واحللقات 
املتخيل،  أو  الناظر  أمام  وجيل  واضح 
من  وآخر  مشهد  كل  بني  له  يرتك  بينم 
يطوي  فجوات  احللقات  أو  املشاهد  هذه 
البدهية،  الروابط  املشاهد من  ما بني  فيها 

ويفسح املجال للخيال حتى يمألها. 

سمة  العرض  من  الطريقة  وهذه 
شأهنا  من  إذ  القرآين،  القصص  يف  بارزة 
وتضفي  للقصة،  الفنية  القيمة  تعطي  أن 
بينم  احلياة،  فيها  وتبعث  احليوية  عليها 
فأكثر  أكثر  وتضعف  القيمة  هذه  تقل 
الروابط  تلك  بعرض  الذهن  شغل  كلم 
التي  التفصيالت  تلك  وذكر  البدهية، 
احلديث  سمع  النفوس  متل  ما  غالبا 

عنه)23).
املهمة:  اخلاصة  هذه  أمثلة  ومن 
قصة  يف  القرآن  يصوره  الذي  املشهد 
الكعبة  بنائهم  يف  وإسمعيل  إبراهيم 

 #  "  !  M تعاىل:  قال  املشفة، 
 +*  )  (  '  &  %  $

 2  1  0  /  .  -  ,

 : 9 8 7 6 5 4 3

 B  A  @  ?  >=  <  ;

 I  H  G  F  E  D  C

 N  M  L  K  J

ووضع  بالقصة  االستهالل  يف  التنويع   (23(
كريم  ــار  اجلــب عبد  أمــل  إلــيــهــا:  املــدخــل 
 www. uobabylon. edu. الــشع، 
 iq/ uobcoleges/ lecture.

    aspx?fid=19&lcid=34954
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[سورة   LT  S  R  Q  PO

.[129-127 البقرة: 
يترضع  األمثل)24):  تفسري  يف  قال 
إبراهيم وإسمعيل إىل رباّ العاملني بخمسة 
سة  املقداّ الطلبات  وهذه  مهمة.  طلبات 
الكعبة جامعة  بناء  بإعادة  اإِلشتغال  حني 
احتياجات  كل  تشمل  بحيث  ودقيقة 
عن  وتفصح  واملعنوية،  املادية  اإِلنسان 

عظمة هذين النبيني الكبريين.
 .L  3  2  1  M ال:  أواّ قاال 

.L8 7 6 5M :ثم أضافا
 : العبادة:  طريق  تفهم  وطلبا 

;، ليعبد اهلل حقاّ عبادته.

 @  ?  >=  <  M التوبة:  طلبا  ثم 
.L B A

الطلب  تضمنت  األخرية  اآلية 
 D  M الذرية  هداية  وهو  اخلامس، 
 K  J  I  H  G  F  E

 Q  PO  N  M  L

.L T S R

القرآن  يف  القصة  تكرار  ظاهرة 
العظيم:

)24) نارص مكارم الدين الشريازي 1/ 383. 

من  فارقة  عالمة  تكون  تكاد 
هذا  لكن  القرآين  القصص  خصائص 
ليس املراد به التكرار يف املوضوع الواحد 
الِقصة  ألن  وذلك  البعض،  يتصوره  كم 
شتى،  ُسور  يف  عرضها  يتكرر  الواحدة 
من  ما  أنه  تؤكد  الفاحصة  النظرة  ولكن 
ُقصة، أو حلقة تكررت يف صورة واحدة 
وطريقة  ُيساق،  الذي  القدر  ناحية  من 
تكررت  حيثم  وأنه  السياق،  يف  األداء 
ينفي  تؤديه،  جديد  هنالك  كان  حلقة 

التكرار)25). حقيقة 
وقد أبان اخلطيب اإلسكايف عن هذا 
وله  إال  تكرار  القران  يف  ليس  ان  بقوله: 
إذ يقول:  التكرار؛  قصد يبعث عىل ذلك 
مل  خمتلفة،  إلسباب  الكالم  ُأعيد  ))إذا 
مل  التكرار  ))وأن  تكرارًا(()26).  ُيَسمَّ 
تكن  مل  ة  الِقصاّ يف  زيادة  ويقدم  إال  يأِت 
النظر  يلفت  ومما  قبل(()27).  من  وردت 
الِقَصة  معاين  أن  هو  األنبياء  َقصص  يف 
ُسور  من  شتى  مواضع  يف  مكررة  ترد 

)25) سيد قطب: يف ظالل القرآن 55. 
ة التأويل: يف بيان االيات  )26) درة التنزيل وغرَّ

املتشاهبات يف كتاب اهلل العزيز82. 
)27) الزركيش: الربهان يف علوم القرآن 3/ 29. 
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التكرار غالبًا  الكريم، ولكن هذا  القرآن 
تكرار  هو  وإنم  ُكلَّها،  ة  الِقصاّ يتناول  ال 
األدبية  املعاين  أنَّ  لبعض حلقاهتا، وسببه 
والفنية هي من مقاصد القصة يف القرآن، 
وهي  عنها،  يبحث  التي  األمور  ومن 
التي جتعل احلادثة الواحدة ُتصور بصور 
متفاوتة  بعبارات  عنها  وُيعرب  خمتلفة 

واملناسبات)28). الظروف  حسب 
)ت1387هـ(عن  قطب  سيد  يقول 
التكرار  هذا  ))ولكن  الظاهرة:  هذه 
ناحية ُأخر ذلك أن  فنيًا من  أنشأ مجاالً 
عرض هذا الشيط خيياّل للمتأمل أنه نبي 
واحد، وأهنا إنسانية واحدة، عىل تطاول 
يقول  يمر وهو  نبي  األزمان واآلماد كل 
الضالة،  اإلنسانية  فتكذبه  اهلادية،  كلمُته 
تاليه فيقول الكلمة ذاهتا  ثم يميض وجيئ 

وهكذا(()29). ويميض، 
حيزا  التكرار  ظاهرة  أخذت  وقد 
املتخصصة  الدراسات  جمال  يف  كبريا 
الباحثون  توسع  إذ  اجلانب،  هذا  يف 

يف  األنبياء  مع  طبارة:  الفتاح  عبد  عفيف   (28(
القران الكريم 26.

)29) التصوير الفني 141. 

طاقتهم  -بقدر  وانتهوا  دراستها،  يف 
ُتعد  ال  الظاهرة  هذه  أن  البشية-إىل 
صورًا  ولكنها  احلقيقة،  يف  تكرارًا 
مُجَِعت  ولو  املختلفة،  واملشاهد  للمواقف 
واحد  موطن  يف  كلها  الواحدة  ة  الِقصاّ
العربة  مواطن  من  والكثري  الكثري  لفات 
البياين  اإلعجاز  معامل  ولضاعت  والعظة، 
ومناحيه املختلفة، ووجوهه التي ال تتألق 
إالاّ يف ظل هذا التكرار، وألشبهت الِقصة 
القرآنية الِقصة التارخيية، التي ال تعنى إالاّ 
غري  من  واحلوادث  الشخصيات  بإبراز 
والتوجيه،  واالعتبار  االتعاظ  إىل  نظر 
واملناهج  القرآنية  األحكام  وجدت  وملا 
املعاين  جتسد  ُصور  يف  يربزها  ما  الرتبوية 

وحترض هلا يف األذهان مكانًا)30).
ال  التي  اخلصائص  من  الكثري  وهناك 
الغاية  ليست  كوهنا  ذكرها  املجال  يسع 

األساسية من البحث.

يف  الرتبوية  القيم  الثاين:  املطلب 
القرآنية: القصة 

توطئة:

من  القرآن  قصص  بكر:  حممد  إسمعيل   (30(
آدم إىل أصحاب الفيل 11. 
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القرآنية  القصة  الرتبوية يف  القيم  ُتعد 
تؤكد  التي  الركائز  من  أساسية  ركيزة 
مقابل  يف  العالية  اإلنسانية  األخالق  عىل 
الرتكيز عىل األحاسيس واالنفعاالت يف 
االهتمم  عىل  والرتبية  اإلنسان  شخصية 
التكاملية  واحلركة  املسرية  ألن  بالغرائز. 
الفرد   مستو عىل  –سواء  لإلنسان 
واجلمعة –إنم تقوم عىل أساس األخالق 
والرساالت  تعاىل  باهلل  العقيدة  بعد 
االتصاف  إن  بل  اآلخر،  واليوم 
عنرص  يمثل  الذي  هو  العالية  باألخالق 
اإلنسان  حركة  يف  احلقيقي  التكامل 
قاعدة  كانت  ولذا  واجلمعية،  الفردية 
قاعدة  اإلسالم  نظر  يف  اإلنساين  املجتمع 
هو  لإلنسان  الراقي  والسلوك  أخالقية، 
السلوك األخالقي. وقد ورد عن رسول 
مكارم  ألمتم  بعثت  ))إنم  قوله:   اهلل

األخالق(()31).
العلمي  التأصيل  األول:  املقصد 
اللغة  قي  الرتبوية  القيم  ملفهوم 

واالصطالح:
كلمة  معاين  تعددت  اللغة:  يف  القيم 

 .192 /10 31) البيهقي: السنن الكرب(

يف  وكانت  العربية  اللغة  معاجم  يف  القيم 
االعتدال  مفهوم  حول  تدور  معظمها 
والعدل  الثمن  وتقدير  واالستقامة 

والثبات.
قال ابن منظور: تعني القيم االستقامة، 

االستقامة واعتدال اليشء واستواؤه)32).
املتاع  »قام  املنير  املصباح  يف  وجاء 
الثمن  والقيمة  به  قيمته  تعدلت  أي  لكذا 

الذي يقام به املتاع أي يقوم مقامه)33).
لديه  فالقيم  األصفهاين  الراغب  اما 
معاشهم  ألمور  مقومًا  قيًم  دينًا  تعني: 

ومعادهم)34).
يف  القيم  معنى  أن  خيلص  والبحث 

اللغة تدور حول معاين عدة منها:
أهنا تأيت بمعنى الثبات عىل أمر نقول 
فالن ماله قيمة أي ماله ثبات عىل األمر، 
يقول  بمعنى االستقامة واالعتدال  وتأيت 

 4  3  2  1  0  /  M تعاىل 
[سورة االرساء: 9].  L 5

نظرا  اصطالحاً:  القيم  معنى 

)32) لسان العرب 5/ 3782. 
)33) الفيومي 1/ 268. 

)34) مفردات غريب القرآن 1/ 691. 
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كثري  يف  يدخل  القيم  مصطلح  ألن 
املعاين  تنوعت  فقد  املجاالت  من 
الذي  املجال  بحسب  لة  االصطالحية 
عرف  وقد  إليه  النظرة  وبحسب  يدرسه 
النحو  عىل  اصطالحًا  القيم  الباحثون 

التايل:
»مقياس أو مستو أو معيار نستهدفه 1. 

أنه  عىل  إليه  وينظر  سلوكنا،  يف 
مرغوب فيه أو مرغوب عنه«)35).

عقلية 2.  ألحكام  تنظيمت  عن  »عبارة 
األشخاص  نحو  موجهة  انفعالية 

واألشياء وأوجه النشاط«)36).
كم عرفت بأهنا »جمموعة من القوانني . 3

واملقاييس تنشأ يف مجاعة ما ويتخذون 
األعمل  عىل  للحكم  معايري  منها 
هلا  وتكون  واملعنوية  املادية  واألفعال 
القوة والتأثري عىل اجلمعة بحيث  من 
اجلمعة  مبادئ  عن  خروجا  يصبح 

القيمي  »التطور  كاظم:  ابراهيم  حممد   (35(
املجلـة  الــريــفــيــة«،  املجتمعات  وتنمية 
االجتمعية القومية، العدد الثالث، القاهرة: 

المركز القومي للبحوث االجتمعية. 
االجتمعي،  النفس  علم  حامد:  زهــران   (36(

القاهرة: مكتبة عامل الكتب 101. 

العليا«)37). وأهدافها ومثلها 
وعرفها علمء االجتمع: بأهنا االعتقاد . 4

عىل  قدرة  ذا  ما  شيئا  ذو  يشء  بأهنا 
إشباع رغبة إنسانية وهي صفة لليشء 
جتعله ذا امهية للفرد أو للجمعة وهي 
يف  وليست  البشي  العقل  يف  تكمن 

اليشء اخلارجي نفسه)38).
أو هي »املثاليات التي تسود يف األفراد . 5

ويتوارثها  نفوسهم  يف  وتتغلغل 
قدر  عنها  ويدافعون  األجيال 

اإلمكان«)39).
ان  لدينا  يتضح  ذلك  خالل  من 
من  جمموعة  عن  عبارة  هي  القيم 
والنفسية  الذهنية  والتصورات  املعتقدات 
الثابتة  شبه  واجلسمية  واالجتمعية 
يفضلها  والتي  األنسان   لد واملستقرة 
األشياء  حول  التصورات  من  غريها  عىل 

)37) امحد، بركات: يف فلسفة الرتبية، الرياض: 
دار املريخ للنش 75. 

يف  الرتبوية  »القيم  أمحد:  سيد  طهطاوي،   (38(
مرص:  ماجستري،  رسالة  القرآين«  القصص 

دار الفكر العريب 47. 
يف  السياسية  القيم  إسمعيل:  الفتاح  عبد   (39(

اإلسالم القاهرة: الدار الثقافية للنش34. 
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ويمرسها باقتناع يف حياته املعتادة.
واالصطالح: اللغة  يف  الرتبية 

 502 )ت  األصفهاين  الراغب  أورد 
إنشاء  وهو  الرتبية  األصل  ىف  الرب  هـ(: 
يقال  وال  حد،  إىل  فحاال  حاال  ء  الشى 
الرب مطلقا إال اهلل تعاىل املتكفل بمصلحة 

 6  5  4  M قوله  نحو  املوجودات 
واملتوىل   .[15 سبأ:  [سورة   L  7
ملصالح العباد وباإلضافة يقال له والغريه 

 L  X  W  V  U  M نحو قوله 
ويقال رب الدار ورب الفرس لصاحبهم 

 ©M تعاىل:  اهلل  قول  ذلك  وعىل 
 ¯  ®  ¬  «  ª

° L [سورة يوسف: 42]))40).

أي  اليشء  ربا  العرب:  لسان  يف  جاء 
زاد ونم واربيته أي نميته)41).

بمعنى  تربى  الوسيط:  املعجم  ويف 
املعجم  نفس  ويف  وتثقف،   وتغذ نشأ 
واجلسدية  العقلية  قواه  نمـاّى  أي  اه  رباّ

واخللقية)42).

)40) ظ: املفردات يف غريب القرآن 1/ 242. 
)41) ابن منظور 3/ 1572. 

)42) إبراهيم مصطفى وآخرون 1/ 326. 

معنى  تباين  فقد  اصطالحا  اما 
واختالف  لتباين  تبعا  ومفهومها  الرتبية 
واالجتمعية  النفسية  الدراسات  طبيعة 
الن  ذلك  وللمجتمع  للفرد  نظرهتا  يف 
تنشئة  عىل  ينصب  الرتبوي  العمل 
االنسان وتكوينه، كم ان الذي يتوىل هذا 
يف  واالنسان  نفسه،  االنسان  هو  العمل 
نفسه  اىل  نظرته  تغري وتطور مستمرين يف 
بدوره  العامل  وهذا  حوله،  من  العامل  واىل 
عاميل  ان  بذلك  واملقصود  دائم  تبدل  يف 
االنسان  نظرة  حيددان  واملكان  الزمان 
يتأثر  ال  الرتبية  فمعنى  للرتبية،  وتعريفه 
باختالف  بل  فحسب  السنني  بمرور 
الرتبية  ان  تقدم نجد  ما  املكان وبناءا عىل 
تعني عملية التفاعل املستمر التي تتضمن 
واجيابا  سلبا  املؤثرة  النشاط  انواع  خمتلف 
يف  توجيهه  عىل  تعمل  والتي  الفرد  يف 

الطبيعية. احلياة 
الكريم  القرآن  يف  القصة  جاءت  لذا 
ذات طابع أخالقي، وللرتبية عىل اإليمن 
أو  بالغيب،  اإليمن  مثل  واألخالق  باهلل 
عىل التسليم واخلضوع هلل تعاىل وللحكمة 
اإلنسانية  األخالق  عىل  أو  اإلهلية، 
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هلل  واحلب  واإلخالص  كالصرب  العالية 
والشجاعة  سبيله  يف  والتضحية  تعاىل 

واالستقامة يف العمل والقدوة احلسنة.
بن  عيل  اإلمام  األول:  املطلب 

.وقصص األنبياء احلسني
اكتفى البحث بأنموذجني:

1 ..قصة يعقوب
قصة موسى وغيبته.. 2

ذكرًا  الكريم  القرآن  قصص  يف  إناّ 
للناس  عربًة  والصاحلني،  األنبياء  لسرية 
وتنوهيا بفضل أولئك األنبياء والصاحلني، 
بن  عيل  واإلمام  حسنة،  أسوة  ورفعهم 
احلسني هو من الذين أذهب اهلل عنهم 
فئة  طليعة  يف  تطهريا،  رهم  وطهاّ الرجس 
ولذلك  والصاحلني،  والرسل  األنبياء 
 ،حيتذ مثالٌ  وسريته  حسنة،  أسوة  فهو 
بن  عيل  اإلمام  عن  جاء  ما  نتأمل  فلنقف 

:احلسني
1 ..قصة يعقوب

))صليت  قال:  الثميل  محزة  أبى  عن 
عليه(  اهلل  )صلوات  احلسني  بن  عيل  مع 
الفجر باملدينة يف يوم اجلمعة، فدعا موالة 
يقفن  ال  هلا:  وقال  وشيكة  هلا  يقال،  له 

فان  أعطيتموه،  إال  سائل  اليوم  بايب  عىل 
يسأل  ليس كل من  فقالت:  اجلمعة  اليوم 
أن  أخاف  فقال:  فداك؟.  جعلت  حمق 
نطعمه  فال  حمقا  يسألنا  من  بعض  يكون 
نزل  ما  البيت  أهل  بنا  فينزل  ونرده، 
إن   :قال ثم  أطعموهم  وآله،  بيعقوب 
يتصدق  كبشا  يذبح  يوم  كان كل  يعقوب 
مؤمنًا  سائاًل  وان  وعياله،  هو  ويأكل  منه 
جمتازا  منزلة  اهلل  عند  له  قوامًا  صوامًا 
مجعة  عشية  يعقوب  بباب  اعرت*  غريبا 
أطعموا  ببابه:  فهتف  إفطاره،  أوان  عند 
فضل  من  اجلائع  الغريب  املجتاز  السائل 
مرارا  بابه  عىل  بذلك  هيتف  طعامكم، 
يصدقوا  ومل  حقه  جهلوا  يسمعونه  وهم 
وتغشاه  يطعم  أن  منهم  أيس  فلم  قوله، 
جوعه  وشكا  واستعرب*  اسرتجع  الليل 
اهلل وبات طاويًا وأصبح صائًم جائعًا  إىل 
وآله  يعقوب  وبات  هلل،  حامدًا  صابرًا 
شباعًا بطانًا وأصبحوا وعندهم فضلة من 

طعامهم.
يف  يعقوب  إىل  اهلل  فأوحى   :قال
عبدي  أذللت  لقد  الليلة:  تلك  صبيحة 
واستوجبت  غضبى،  هبا  استجرت  ذلة 
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عليك  وبلواي  عقوبتي  ونزول  أديب  هبا 
أن  علمت  أما  يعقوب،  يا  ولدك  وعىل 
وأكرمهم عىل من رحم  إىل  أنبيائي  أحب 
وأطعمهم  إليه  وقرهبم  عبادي،  مساكني 
أما  يعقوب  يا  وملجئا،   مأو هلم  وكان 
عبادي،  يف  املجتهد  عبدي  دميال  رمحت 
عشاء  الدنيا  ظاهر  من  باليسري  القانع 
إفطاره،  أوان  عند  ببابك  اعرت  ملا  أمس 
الغريب  السائل  اطعموا  بكم:  هيتف 
واسرتجع  شيئا،  تطعموه  فلم  املجتاز 
طاويا  وبات   ، إيلَّ به  ما  وشكا  واستعرب 
يا  وبت  صائم،  يل  وأصبح  صابرا  حامدا 
وأصبحتم  شباعًا  ليلكم  وولدك  يعقوب 
وعندكم فضلة من طعامكم، وما علمت 
إىل   والبلو بالعقوبة  أنى  يعقوب  يا 
أوليائي أرسع منى هبا إىل أعدائي، وذلك 
واستدراج  الوليائى،  نظر  حسن  منى 
بك  ألنزلن  وعزيت  أما  العدائى،  منى 
ملصايب  غرضا  وولدك  والجعلنك  بلواي 
و  لبالئي  فاستعدوا  بعقوبتي،  والؤدبنك 

ارضوا بقضائي واصربوا للمصائب.
قال أبو محزة: فقلت لعيل بن احلسني : 

متى رأ يوسف الرؤيا؟. فقال:

التي بات فيها يعقوب  الليلة  يف تلك 
جائعًا  دميال  فيها  وبات  شباعا،  وولده 
من  يعقوب  عىل  فقصها  فأصبح  رآها 
يوسف  من  سمع  ملا  يعقوب  فاغتم  الغد 
استعد  أن  إليه  اهلل  أوحى  ما  مع  الرؤيا 
تقصص  ال  ليوسف:  فقال  للبالء، 
أن  أخاف  فأنى  أخوتك  عىل  هذه  رؤياك 
يكيدوك، فلم يكتم يوسف رؤياه وقصها 

عىل أخوته.
أول  فكان   :احلسني بن  عىل  فقال 
بلو نزلت بيعقوب وآله احلسد ليوسف 
قال:  رآها،  التي  الرؤيا  منه  سمعوا  ملا 
وخاف  يوسف  عىل  يعقوب  رقة  واشتد 
أن يكون ما أوحى اهلل إليه من االستعداد 
إنم ذلك يف يوسف فاشتدت رقته  للبالء 
عليه، وخاف أن ينزل به البالء يف يوسف 
من بني ولده فلم أن رأ أخوة يوسف ما 
يصنع يعقوب بيوسف من إكرامه وإيثاره 
وابتدئ  عليهم،  ذلك  اشتد  عليهم  إياه 

بينهم..(()43). فيم  فتآمروا  البالء فيهم، 
يف  جاءت  التي  القصة  هذه  وتنتهي 

 ،175  /2 العيايش  تفسري  الــعــيــايش:   (43(
الطباطبائي: امليزان 11/ 61. 
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 اإلمام به  أعترب  وما  العظيم  القرآن 
 بن احلسني ايب محزة: عيل  بسؤال  منها 
ابن كم كان يوسف يوم ألقوه يف اجلب؟. 
كان  كم  فقلت:  تسع سنني  ابن   :فقال
مرص  بني  و  يومئذ  يعقوب  منزل  بني 

فقال: مسرية اثني عش يوما.
بن  عيل  اإلمام  أن  نجد  هنا  من 
الرسد  هذا  يف  ما  أبان  قد   احلسني
وعظات،  أرسار  من  القرآين،  القصيص 
إطعام  عىل  باحلث  االعتبار  منها  تلمسنا 
كم  املستضعفني،  رد  وعدم  املساكني، 
القصة  ربط  قد   اإلمام أن  نلحظ 
الزمني، وأبرز أسمء شخوصها،  بواقعها 
وإملامه الكامل بكل تفاصيلها. كم أفادت 
مفروضًا  كان  الصيام  بأن  ضمنيًا  القصة 
كان  السائل  أن  إذ  السابقة،  األمم  عىل 
الذي  األمر  اإلفطار،  وقت  وجاء  صائًم 

 3  M تعاىل:   بقوله  القرآن  يصدقه 
 9  8  7  6  5  4
 ?  >  =  <  ;  :

[ سورة القرة: 183].  L @
قصة موسى وغيبته:. 2

عن سعيد بن جبري عن سيد العابدين 

الشهداء  سيد  أبيه  عن  احلسني  بن  عىل 
-الوصيني  سيد  أبيه  عن  عىل  بن  احلسني 
 طالب أبى  بن  عىل  املؤمنني  أمري 
حرضت  ملا   ،اهلل رسول  قال  قال: 
بيته  وأهل  شيعته  مجع  الوفاة   يوسف
بشدة  حدثهم  ثم  عليه  وأثنى  اهلل  فحمد 
فيها  وتشق  الرجال،  فيها  تقتل  تناهلم 
حتى  األطفال،  وتذبح  احلباىل،  بطون 
 الو ولد  من  القائم  يف  احلق  اهلل  يظهر 
طوال،  أسمر  رجل  وهو  يعقوب،  بن 
ووصفه ونعته هلم بنعته، فتمسكوا بذلك 
إرسائيل  ببني  والشدة  الغيبة  ووقعت 
سنة،  أربعمئة  القائم  قيام  ينتظرون  وهم 
عالمات  ورأو  بوالدته  بشوا  إذا  حتى 
ومحل  عليهم،   البلو اشتدت  ظهوره 
عليهم باحلجارة واخلشب، وطلب الفقيه 
الذي كانوا يسرتحيون إىل أحاديثه، فاسترت 
فراسلوه فقالوا: كنا مع الشدة نسرتيح إىل 
 ،حديثك فخرج هبم إىل بعض الصحار
ونعته  القائم  حديث  حيدثهم  وجلس 
-فبينم  قمراء  ليلة  وكانت  األمر،  وقرب 
هم كذلك إذ طلع عليهم موسى وكان 
خرج  وقد  السن  حديث  الوقت  ذلك  يف 
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عن  فعدل  النزهة،  يظهر  فرعون  دار  من 
وعليه  بغلة،  وحتته  إليهم  وأقبل  موكبه 
طيلسان خز فلم رآه الفقيه عرفه بالنعت، 
فقبلهم،  قدميه  عىل  وانكب  إليه  فقام 
حتى  يمتني  مل  الذي  هلل  احلمد  قال:  ثم 
انه  علموا  ذلك  الشيعة   رأ فلم  أرانيك 
هلل  شكرا  األرض  عىل  فانكبوا  صاحبهم، 
)عز وجل(، فلم يزدهم إال أن قال: أرجو 
بعد ذلك  ثم غاب  اهلل فرجكم  أن يعجل 
وخرج إىل مدينة مدين، فأقام عند شعيب 
اشد  الثانية  الغيبة  فكانت  أقام،  ما  النبي 
ومخسني  نيفا  وكانت  األوىل،  من  عليهم 
واسترت  عليهم،   البلو واشتدت  سنة، 
عىل  لنا  صرب  ال  انه  إليه  فبعثوا  الفقيه 
 استتارك عنا، فخرج إىل بعض الصحار
وأعلمهم  نفوسهم،  وطيب  واستدعاهم 
مفرج  انه  إليه  أوحى  وجل(  )عز  اهلل  أن 
بامجعهم:  فقالوا  سنة،  أربعني  بعد  عنهم 
إليه قل  احلمد هلل فأوحى اهلل )عز وجل( 
احلمد  لقوهلم  سنة  ثالثني  جعلتها  قد  هلم 
اهلل  فأوحى  اهلل  فمن  نعمة  كل  فقالوا:  هلل 
سنة،  عشين  جعلتها  قد  هلم:  قل  إليه 
اهلل  فأوحى  اهلل  إال  باخلري  يأيت  ال  فقالوا: 

إليه قل هلم: قد جعلتها عشا، فقالوا: ال 
يرصف السوء إال اهلل، فأوحى اهلل إليه قل 
هلم: ال تربحوا فقد أذنت لكم يف فرجكم، 
راكبا   موسى طلع  إذ  كذلك،  فبيناهم 
ما  الشيعة  يعرف  أن  الفقيه  فأراد  محارا 
يستبرصون به فيه، وجاء موسى حتى 
وقف عليهم فسلم عليهم فقال له الفقيه: 
ما اسمك؟. قال: موسى قال: ابن من؟. 
قال ابن عمران قال: ابن من؟. قال، ابن 
بمذا  قال:  يعقوب،  بن   الو بن  قاهب 
اهلل  عند  من  بالرسالة  جئت  قال  جئت؟. 
)عز وجل(، فقام إليه فقبل يده ثم جلس 
أمره  وأمرهم  نفوسهم  فطيب  بينهم 
وبني  الوقت  ذلك  بني  فكان  فرقهم  ثم 

فرجهم بغرق فرعون أربعني سنة)44).
 اإلمام أن  جيد  القصة  يف  فاملتأمل 
بني  كانت  التي  الزمنية  الفرتة  حدد  قد 
كم  سنة،  بـ)400(   ويوسف موسى 
فال  اآلهلية،  السنن  من  كانت  الغيبة  أن 
عىل  جيرهيا  وجل(  )عز  اهلل  أن  غضاضة 
 ،واألوصياء األنبياء  من  موسى  غري 

)44) ظ: الصدوق: كم الدين وإمتام النعمة 86، 
احلويزي: نور الثقلني 1/ 86. 
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تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  اإلمام  كغيبة 
بذلك  اإليمن  وأن  الشيف(  فرجه 
أسمى  من  هو  الفرج  وانتظار  والصرب 
من  أن  ذلك  إىل  أضف  العبادات، 
السابق  النبي  أو  الرسول  يبش  أن  السنن 
بإتباعه وتصديقه، وإن  بالالحق ويويص 
بعيدة كم هو  بينهم  الزمنية  املسافة  كانت 
وكذلك   وموسى يوسف  يف  احلال 
ما  وهو   بالنبي عيسى  ببشارة  احلال 

 5  4  3  2  M تعاىل  قوله  إليه  أشار 
L8 [سورة الصف: 6].  7  6

بن  عيل  اإلمام  الثاين:  املطلب 
احلسني وقصص املاضني من غريهم.

قصة هابيل وقابيل:- 
أبى  بن  ثوير  الثمىل عن  عن أيب محزة 
 احلسني بن  عىل  سمعت  قال:  فاختة 
ب  قرَّ ملا  قال:  قريش  من  رجال  حيدث 
أسمن  أحدمها  قرب  القربان  آدم  ابنا 
من  ضغثا  األخر  وقرب  ضأنه،  يف  كبش 
وهو  الكبش  صاحب  من  فتقبل  سنبل 
هابيل ومل يتقبل من األخر فغضب قابيل 
هابيل،  فقال  القتلنك  واهلل  هلابيل  فقال 

 o  n  m  l  k  j  i  M

 w  v  u  t  s  r  q  p
ے   ~  }  |  {  zy  x
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 °  ¯  ®  ¬«  ª  ©
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
املائدة:  [سورة   L  »  º  ¹
حتى  يقتله  كيف  يدر  فلم   [30-  27
بني  رأسه  ضع  فقال:  فعلمه  إبليس  جاء 
ما  يدر  مل  قتله  فلم  اشدخه،  ثم  حجرين 
يتضاربان  فأقبال  غرابان  فجاء  به  يصنع 
ثم  صاحبه  أحدمها  فقتل  اقتتال  حتى 
ودفن  بمخالبه  األرض  بقى  الذي  حفر 

 Î  Í  Ì زب  قابيل:  قال  صاحبه  فيه 
 Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï
فيها  ودفنه  حفرية  له  فحفر  رب   ×
فصارت سنة يدفنون املوتى فرجع قابيل 
آدم.  له  فقال  هابيل:  معه  ير  فلم  أبيه  إىل 
أين تركت ابني؟. قال له قابيل أرسلتني 

راعيا؟. عليه 
مكان  إىل  معي  انطلق  آدم.  فقال 
فعل  بالذي  آدم  قلب  وأوجس  القربان 
استبان  القربان  مكان  بلغ  فلم  قابيل 
دم  قبلت  التي  األرض  آدم  فلعن  قتله 
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ونودي  قابيل  يلعن  أن  آدم  وأمر  هابيل، 
قابيل من السمء. لعنت كم قتلت أخاك. 
ولذلك ال تشب األرض الدم فانرصف 
وليلة،  يوما  أربعني  هابيل  فبكى عىل  آدم 
تعاىل  اهلل  إىل  ذلك  شكى  عليه  جزع  فلم 
ذكرا  لك  واهب  أنى  إليه  اهلل  فأوحى 
حوا  فولدت  هابيل،  من  خلفا  يكون 
السابع  يوم  كان  فلم  مباركا،  زكيا  غالما 
أوحى اهلل إليه: يا آدم إن هذا الغالم هبة 
هبة  آدم  فسمه  اهلل  هبة  فسمه  لك  منى 

اهلل)45).
من خالل هذا الرسد القصيص القرآين 
نلحظ أن اإلمام عيل بن احلسني قد بني 
أن احلسد من الصفات الذميمة ونتائجها 
الفتاكة سواء عىل صعيد الفرد واملجتمع، 
هابيل،  أخيه  قتل  إىل  قابيل  قاد  من  وهو 
التام إىل الشيطان. كم  فضاًل عن االنقياد 
الكون  سنن  من  سنة  اىل  القصة  أشارت 

وهي دفن األموات من بني البش.
السبت:-  أصحاب  قصة 

)45) القمي: تفسري القمي 1/ 165، الصدوق: 
 /5 املــيــزان  الطباطبائي:   ،328 األمــايل 

 .345

ما  قص  أنه   احلسني بن  عيل  روي 
الذين  السبت  أصحاب  قصة  من  كان 

 [  Z  Y  M عنهم:  تعاىل  اهلل  قال 
 b  a  `  _  ^  ]  \

[سورة البقرة: 65].  L d c
كان هؤالء قوما يسكنون عىل شاطئ 
اصطياد  عن  أنبياؤه  و  اهلل  هناهم  بحر 
إىل  فتوسلوا  السبت،  يوم  يف  السمك 
اهلل،  حرم  ما  ألنفسهم  هبا  ليحلوا  حيلة 
تؤدي  طرقا  وعملوا  أخاديد*،  فخدوا 
فيها  الدخول  للحيتان  يتهيأ  حياض،  إىل 
اخلروج  هلا  يتهيأ  وال  الطرق  تلك  من 
يوم  احليتان  فجاءت  بالرجوع،  مهت  إذا 
فدخلت  هلا  اهلل  أمان  عىل  جارية  السبت 
احلياض  يف  وحصلت  األخاديد  يف 
مهت  اليوم  عشية  كانت  فلم  والغدران، 
صائدها  لتأمن  اللجج  إىل  منها  بالرجوع 
فبقيت  تقدر،  فلم  الرجوع  فرامت 
اصطياد  بال  أخذها  يتهيأ  مكان  يف  ليلتها 
السرتساهلا فيه وعجزها عن االمتناع ملنع 
األحد،  يوم  يأخذوهنا  فكانوا  هلا،  املكان 
وإنم  السبت،  يف  اصطدنا  ما  ويقولون: 
اهلل  أعداء  وكذب  األحد،  يف  اصطدنا 
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التي  بأخاديدهم  هلا  آخذين  كانوا  بل 
ذلك  من  كثر  حتى  السبت  يوم  عملوها 
بالنساء وغريهن  ماهلم وثراؤهم وتنعموا 
نيفا  املدينة  يف  فكانوا  به،  أيدهيم  التساع 
وثمنني ألفا، فعل هذا منهم سبعون ألفا، 
وأنكر عليهم الباقون، كم نص اهلل تعاىل: 

ے   ~  }  |  {  M

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 «  ª  ©  ¨  §
 ´³  ²  ±°  ¯  ®  ¬
 Lº  ¹  ¸  ¶  µ
أن  وذلك   ،[163 األعراف:  [سورة 
وزجروهم  وعظوهم  منهم  طائفة 
انتقامه  من  وخوفوهم  اهلل  عذاب 
عن  فأجابوهم  وحذروهم  بأسه  وشديد 

 L*  )  ('  &   M وعظهم: 
هالك  بذنوهبم   [164 األعراف:  [سورة 

 L.  -  ,  +  M االصطالم 
فأجابوا   [164 األعراف:  [سورة 

 L  3  2  1  M هلم:  هذا  القائلني 
القول  هذا   [164 األعراف:  [سورة 
االمر  كلفنا  إذ  ربكم  إىل  معذرة  هلم  منا 
باملعروف و النهي عن املنكر، فنحن ننهي 

عن املنكر ليعلم ربنا خمالفتنا هلم وكراهتنا 
 L5  4  M قالوا:  لفعلهم، 
أيضا  ونعظهم   [164 األعراف:  [سورة 
هذه  فيتقوا  املواعظ  فيهم  تنجع  لعلهم 
تعاىل:  اهلل  قال  عقوبتها،  وحيذروا  املوبقة 
 [166 األعراف:  [سورة   L  K  J  M

قبوهلم  عن  وتكربوا  وأعرضوا  حادوا 
 S  R  Q  P  O  N  M  L  M الزجر 
 [166 األعراف:  [سورة   L  T
نظر  فلم  مقصني،  اخلري  عن  مبعدين 
ال  ألفا  السبعني  أن  ونيف  آالف  العشة 
يقبلون مواعظهم، وال حيفلون بتخويفهم 
قرية  إىل  اعتزلوهم  هلم  وحتذيرهم  إياهم 
نكره  إنا  وقالوا:  قريتهم  من  قريبة   أخر
أن ينزل هبم عذاب اهلل ونحن يف خالهلم، 
قردة،  كلهم  اهلل  فمسخهم  ليلة  فأمسوا 
منهم  خيرج  ال  مغلقا  املدينة  باب  وبقي 
وتسامع  أحد،  عليهم  يدخل  وال  أحد، 
وتسنموا  فقصدوهم   القر أهل  بذلك 
كلهم  فإذا  عليهم  فأطلعوا  البلد،  حيطان 
رجاهلم ونساؤهم قردة يموج بعضهم يف 
معارفهم  الناظرون  هؤالء  يعرف  بعض 
املطلع  يقول  وخلطاءهم،  وقراباهتم 
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فالن؟.  أنت  فالن؟.  أنت  لبعضهم: 
فم  نعم،  أن  برأسه  ويؤمي  عينه  فتدمع 
اهلل  بعث  ثم  أيام،  ثالثة  كذلك  زالوا 
البحر،  إىل  فجرفتهم  ورحيا  مطرا  عليهم 
وما بقي مسخ بعد ثالثة أيام، وأما الذين 
فإنم  بصورها  املصورات  هذه  من  ترون 
من  وال  بأعياهنا  الهي  أشباهها،  هي 

نسلها.
يف املسخ رأيان:

بن  عيل  اإلمام  عليه  الذي  األول: 
ويؤيده  حقيقي،  مسخ  هو   احلسني
قول ابن عباس )ت68هـ(: فمسخهم اهلل 
ثالثة  وبقوا  يتعاوون  وكانوا  هلم،  عقوبة 
يتناسلوا، ثم  يأكلوا ومل يشبوا ومل  أيام مل 
أهلكهم اهلل تعاىل وجاءت ريح فهبت هبم 

فألقتهم يف املاء)46).
فلم  حقيقي،  غري  مسخ  إنه  الثاين: 
اهلل  رضبه  مثل  هو  وإنم  قردة،  يمسخوا 
عىل  حيمل  قد  أن  والظاهر  وجل(،  )عز 

املجاز، الن األمثال هلا ظاهر يف الواقع.
فجعلها  قلوهبم،  ومسخ  قالوا: 
كقلوب القردة، ال تقبل وعظًا، وال تتقي 

)46) ظ: املجليس: بحار األنوار 14/ 59. 

زجرًا)47).
وهذا خالف الظاهر، الن الذي عليه 
تدعو  رضورة  غري  -من  املفرسين  جل 
تعاىل:  قوله  عىل  وقفنا  إذا  خصوصًا  إليه. 
LR M عرفنا ان قوله لليشء إذا أراده: 

القول  جير  وربم  احلقيقة،  عىل  فيكن  كن 
قصص  معه  حتمل  باب  قتح  إىل  الثاين 
اخليالية  واألمثال  التسلية  إىل  القرآن مجيعًا 

ال الواقعية، وهو أمر غري مقبول.
خامتة البحث:

طريقة . 1 لنفسه  يتخذ  مل  الكريم  القرآن 
هو  ما  غري  مقاصده  إلفهام  خاصة 
وأصول  العرب  لغة  من  مفهوم 
ليدبروا  مبني،  عريب  بلسان  حماوراهتم 
مجلة  من  وكان  معانيه،  ويفهموا  آياته 

ما جاء به القصص القرآين.
طيها . 2 يف  القرآنية  القصة  أشارت 

يمكن  التي  األحكام  من  مجلة  إىل 
من  الكثري  الفقهاء  منها  يستنبط  أن 
يف  نجد  وكذلك  الشعية،  األحكام 
الدروس  من  الكثري  القرآنية  القصة 

)47) الرأي الثاين نسبه الطربيس إىل جماهد. )ظ: 
جممع البيان 1/ 248). 
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واقعية  من  به  انمزت  ملا  والعرب 
جرت  التي  األحداث  عن  وأنبأتنا 

عىل األمم السابقة.
القصة يف القرآن الكريم ليست عماًل . 3

وطريقة  موضوعه  يف  مستقاًل  فنيًا 
هو  -كم  حوادثه  وإدارة  عرضه 
التي  ة،  احلراّ الغنية  القصة  يف  الشأن 
َترمي إىل أداء غرض فني طليق -إنم 
هي وسيلة من وسائل القران الكثرية 

إىل أغراضه الدينية.
عملية . 4 يف  عظيم  دور   لإلمام كان 

التي  القرآنية  النصوص  استنطاق 
القصص،  تلك  مضاهنا  يف  حوت 
القصص  تفاصيل  يروي   فنجده
يسند  ومل  أحد،  عن  ث  حيداّ أن  دون 
دوره  يمرس  وإنم  ألحد،  روايته 

احلقيقي.
قائم . 5 صادق،  تعبري  القرآين  القصص 

اإلنسان  مع  يتفق  فهو  الواقعية،  عىل 
يف  التسامي  وواقعه  حقيقته.  يف 
القصص  يف  يدعى  ال  حيث  اهلدف، 
من  يقصد  و  إال  يشء  إىل  القرآين 
ورائه هدف نبيل يف غايته، وال ينهى 

عن يشء إال وكان للنهي عنه حكمة 
ليلة. جٌ

القرآنية . 6 القصة  يف  الرتبوية  القيم  ُتعد 
التي  الركائز  من  أساسية  ركيزة 
العالية  اإلنسانية  األخالق  عىل  تؤكد 
األحاسيس  عىل  الرتكيز  مقابل  يف 
اإلنسان  شخصية  يف  واالنفعاالت 

والرتبية عىل االهتمم بالغرائز.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

املصادر واملراجع:
العظيم. القرآن  به  نبدأ  خري ما 

بن . 1 أبو بكر أمحد بن احلسني  البيهقي، 
جملس  النارش:   ،الكرب السنن  عيل، 
يف  الكائنة  النظامية  املعارف  دائرة 
آباد، الطبعة: األوىل  ببلدة حيدر  اهلند 

1344 هـ.
احلُر . 2 احلسن  بن  دْ  حُمماّ العاميل،  احلُر 

الشيعة،  وسائل  هـ(،  )ت1104 
 البيِت آل  سة  مؤساّ ونش:  حتقيق 
االُوىل،  الطبعة:  اِث،  الرتُّ إلحياء 

مجاد الثانية 1409 هـ.
احلويزي، عبد عىل بن مجعة العروسى . 3

الثقلني،  نور  تفسري  1112هـ(،  )ت 
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الطبعة  اسمعيليان،  مؤسسة  النارش 
الرابعة 1412 هـ.

الزركيش، بدر الدين حممد بن عبد اهلل . 4
يف  الربهان  794هـ(،  )ت  هبادر  بن 
علوم القرآن، حتقيق: حممد أبو الفضل 
الكتب  إحياء  دار  النارش:  إبراهيم، 
العربية عيسى البابى احللبي ورشكائه، 

الطبعة: األوىل، 1376 هـ.
حممد . 5 بن  عيل  بن  حممد  الشوكاين، 

اجلامع  القدير  فتح  1250هـ(،  )ت 
علم  من  والدراية  الرواية  فني  بني 

التفسري، النارش دار الفكر.
الدين، . 6 َمكارم  َناِرص  الِشريازي، 

االمثل يف تفسري كتاِب اهللِ امُلنَزل، دار 
األوىل  الطبعة  العريب،  الرتاث  إحياء 

2002م.
عيل . 7 بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق: 

بابويه،  بن  موسى  ابن  احلسني  بن 
ومتام  الدين  كمل  )ت381هـ(. 
النش  مؤسسة  النارش:  النعمة، 
املدرسني  جلمعة  التابعة  االسالمي 

بقم املشفة –1405هـ.
السياسية . 8 القيم  إسمعيل:  الفتاح  عبد 

الثقافية  الدار  القاهرة:  االسالم  يف 
للنش.

املعروف . 9 اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد 
)ت1420هـ(،  اإلسكايف  باخلطيب 
بيان  يف  التأويل  ُة  وُغرَّ التنزيل  ُة  ُدرَّ
اهلل  كتاب  يف  املتشاهبات  اآليات 

العزيز، دار األفاق اجلديدة 1973م.
العيايش: حممد بن مسعود بن عياش . 10

)ت320هـ(،  السمرقندي  السلمي 
الرسويل  هاشم  العياشــي  تفسري 
العلمية  املكتبة  منشورات  املحاليت، 

اإلسالمية. طهران.
القيم . 11 خليل:  عيل  العينني،  أبو 

املنورة:  املدينة  والرتبية،  االسالمية 
مكتبة إبراهيم حلبي.

فضل حسن عباّاس، القصص القرآيناّ . 12
ن- إحياؤه ونفحاته، دار الفرقان، عماّ

، الطبعة االوىل. األردناّ
عيل . 13 بن  حممد  بن  أمحد  الفيومي، 

املنري  املصباح  770هـ(،  )ت  املقرئ 
منشورات  الكبري.  الشح  غريب  يف 

املطبعة اخلريية. مرص 1310هـ.
الكريم، . 14 القرآن  يف  الفني  التصوير 
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النارش: دار الشوق الطبعة: السادسة 
عش.

ابراهيم . 15 بن  عيل  احلسن  ايب  القمي: 
القمي.  تفسري  هـ(،   329 )ت 
اجلزائري،  املوسوي  طيب  املصحح: 
قم،  الكتاب/  دار  مؤسسة  املطبعة 

الطبعة الثالثة1404 هـ.
لطفي بركات أمحد، يف فلسفة الرتبية، . 16

النارش: دار املريخ 1989م.
علوم . 17 يف  مباحث  القطان،  مناع 

وهبة،  مكتبة  النش:  دار  القرآن، 
القاهرة، الطبعة: السابعة.

)ت1111هـ(، . 18 باقر  حممد  املجليس، 
أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 

األئمة األطهار.
الطبعة . 19 الوفاء  مؤسسة  منشورات 

لبنان  بريوت/  املصححة  الثانية 
1403 هـ.

حممد امحد خلف اهلل، الفن القصيص . 20

يف القرآن الكريم، حتقيق: خليل عبد 
االنتشار  مؤسسة  النارش:  الكريم، 

العريب، الطبعة األوىل 1999م.
دار . 21 القران،  ىف  القصة  قطب،  حممد 

التوزيع،  و  النش  و  للطباعة  قباء 
.2002

القصة . 22 السباعي،  القادر  عبد  مريم 
مكة  مكتبة مكة/  الكريم،  القرآن  يف 

املكرمة.
الصدر . 23 صادق  حممد  حممد 

الفقه،  وراء  ما  )ت1421هـ(، 
املطبعة: قلم، 1427 –2007م.

النوري . 24 حسني  املريزا  النوري، 
مستدرك  )ت1320هـ(.  الطربيس 
اهل  مؤسسة  حتقيق  الوسائـل. 
النارش:  الرتاث،  الحياء   البيت
الحياء   البيت اهل  مؤسسة 

الرتاث، الطبعة االوىل 1408هـ.
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املقدمة:
االصطالح  يف  الروايات  اختلفت 
 الزهراء فاطمة  السيدة  ما ورد عن  عىل 
عن  أحاديث  عىل  اشتملت  مدونة  من 
يكون  مما  ومجلة  واآلداب،  األخالق 
إىل  يملك  َمن  كل  وأسمء  حادث،  من 
هذه  عىل  أطلق  ففريق  الساعة،  تقوم  أن 
آخر  وفريق  )مصحف(،  اسم  املدونة 
يف  حجته  له  وكلٌّ  )مسند(،  بـ  وسمها 

اللغوي  املدلول  أن  غري  إليه،  ذهب  ما 
املصحف  بني  كثريًا  خيتلف  واملوضوعي 
املقتضبة  الدراسة  هذه  تعنى  لذا  واملسند، 
علمي  منهج  وفق  املصطلحني  بتصنيف 
هذه  طبيعة  يف  ل  املتحصِّ األثر  يفرز  دقيق 

يف  مهمة  تارخيية  حادثة  بوصفها  املدونة 
التاريخ اإلسالمي، وتصحيح التصورات 
الوامهة التي ُتَؤسس عىل الشبهات وحماولة 
-تقدست  اإلسالمية  باملعتقدات  إلصاقها 
بمنظور  احلق  لقيم  –والتمثيل  ساحتها 

موضوعي قويم.
وتبدو أمهية هذه الدراسة يف التوصل 
توحيد  يف  والبت  املفاهيم،  يف  الفصل  إىل 
أمام  الذريعة  باب  سد  بغية  املصطلحات 
الشبهات  ذوي  من  والقاسطني  الناكثني 
الدوام  عىل  حياولون  الذين  واالفرتاءات 
 ،البيت أهل  أتباع  عقيدة  إىل  اإلساءة 
وكذلك فتح السبيل للتصحيح والرجوع 
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عن الغفلة.
بيان  –إىل  -أيضًا  الدراسة  وهتدف 
التارخيية يف سياق الدليل املحكم،  احلادثة 
النبوية  والسنة  الكريم،  القرآن  من  بأثر 
 األطهار األئمة  وأحاديث  املطهرة، 

املسندة.
بني  الفصل  الدراسة  تتناول 
اللغة  يف  عنهم  والكشف  املصطلحني 
أقرب  أهيم  ومعرفة  واالصطالح، 
هذا  خالل  من  املدونة  إىل  الداللة  يف 
ورد  ما  استقراء  إىل  باإلضافة  التصنيف، 
يف  املوضوعية  التوافقات  وحتديد  فيها 
املدونة  هذه  عنوان  عىل  املصاديق  مجلة 

الشيفة.
منهج الدراسة وصفي يعتمد احلقائق 
واحلديث،  التاريخ،  كتب  يف  املبثوثة 
املبنى  بيان  يف  اللغوية  املعاجم  وتلتمس 
اإلسالمية  الدراسات  وكذلك  واملعنى، 
التي تناولت املوضوع بالبحث والتحليل.
مبحثني؛  عىل  الدراسة  تشتمل 
بمعنى  للتصنيف،  حماولة  األول: 
اللغوية  املناهج  يف  املصطلحني  تصنيف 
يف  املدونة  يوافق  وما  واالصطالحية، 

وحتليل  عرض  الثاين:  واملبحث  املدلول، 
واهلل  خالصة،  تارخيية  مقاربة  يف  للحادثة، 

ويل التوفيق.
املبحث األول: حماولة للتصنيف:

-مثلثة  املصحف  اللغة:  يف  املصحف 
امليم من أصحف بالضم -أي جعلت فيه 
مصحفًا  املصحف  وسمي  الصحف)1)، 
ألنه أصحف أي جعل للصحف املكتوبة 

بني الدفتني.
 . َفُة كالقصعة، واجلمع ِصحافٌ الَصحْ
ُصُحفٌ  واجلمع  الكتاُب،  والَصحيَفُة: 
قال  َحُف.  واملِصْ َحُف  وامُلصْ وَصحاِئُف. 
يف  َة  الَضمَّ العرُب  استثقلت  وقد  الفراء: 
 ، الضمُّ وأصلها  ميمها  فكرسوا  حروفٍ 
 ، وِمطَْرفٌ  ، وِخمَْدعٌ  ، َحفٌ ِمصْ ذلك  من 
املعنى مأخوذة  ا يف  : ألهنَّ ، وجِمَْسدٌ َزلٌ وِمغْ
الصحُف،  فيه  مجعت  أن  ِحَف  ُأصْ من 
َعَلمن،  طرفيِْه  يف  ُجِعَل  أي  وُأطِْرَف 

حيُف:  والَتصْ باجلسد.  ِصَق  ُألْ ِسَد  وُأجْ
الصحيفة)2). يف  اخلطأ 

مؤسسة  آبادي،  الفريوز  املحيط،  القاموس   (1(
مادة  1424ه،  ط1،  بــريوت،  الرسالة، 

)صحف(. 
أمحد  حتقيق:  اجلوهري،  اللغة،  يف  الصحاح   (2(
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وهي  وصحائف  وصحف  صحيفة 
قطعة من جلد أو قرطاس يكتب فيه، وهو 
مصحف.  حلانة  وهو  وصحاف.  صحفي 
كورقة  ووجهه  الكلمة.  وصحف 
الكتب،  صحائف  وتقول:  املصحف... 
والصحفة:  الذهب.  صحاف  من  خري 
صن  املجاز:  ومن  املسلنطحة.  القصعة 

صحيفة وجهك وهي بشته)3).
كتاب  يف  ورد  فقد  املصحف  لفظ  أما 
واملصحف  املصحف  العرب:  لسان 
اجلامع للصحف املكتوبة بني الدفتني كأنه 
ويف  لغة)4)،  فيه  والفتح  والكرس  أصحف 
جلد  من  قطعة  والصحيفة  املنري:  املصباح 
صحف  واجلمع  فيه...  كتب  قرطاس  أو 
بضم  واملصحف  وصحائف...  بضمتني 

امليم أشهر من كرسها.
املصحف  االصطالح:  يف  املصحف 

للماليني،  العلم  دار  العطار،  الغفور  عبد 
بريوت، ط4، 1987م، مادة )صحف(. 

عبد  حتقيق:  الزخمشي،  البالغة،  أســاس   (3(
أورفــانــد،  أوالد  مطبعة  حممود،  الرحيم 

القاهرة، 1953م، مادة )صحف(. 
صــادر،  دار  منظور،  ابــن  الــعــرب،  لسان   (4(

بريوت، 1966م، مادة )صحف(. 

الصحف  اسم مفعول... وحقيقتها جممع 
أو ما مجع منها بني دفتي الكتاب املشدود.. 
املصحف  ومها  أخريات  لغتان  وفيه 
عليه،  وبناًء  مصاحف)5).  مجع  واملصحف 
بالقرآن  خمتصًا  اسًم  ليس  فاملصحف 
أصحف  كتاب  كل  واملصحف  الكريم، 
يف  استعمله  كثرة  لكن  دفتني،  بني  ومجع 
األذهان  انرصاف  أوجبت  الكريم  القرآن 

إليه.
رواية- اإلتقان  يف  السيوطي  ويورد 
كلمة  -عن  ناهضة  وغري  ضعيفة  أجدها 
مصحف فيقول: حكى املظفري يف تارخيه، 
وُه،  سمُّ قال:  القرآن  بكر  أبو  مجع  ملا  قال: 
فكرهوه،  انجياًل،  وه  سماّ بعضهم:  فقال 
وه الِسفر، فكرهوه من  وقال بعضهم: سماّ
باحلبشة  رأيت  مسعود:  ابن  فقال  هيود، 
وه به)6)، ويأيت  كتابًا يدعوه املصحف فسماّ

لبنان،  مكتبة  الفيومي،  املــنــري،  املصباح   (5(
بريوت، 1987م، مادة )صحف(. 

الدين  جــالل  ــقــرآن،  ال علوم  يف  اإلتــقــان   (6(
دار  املــنــدوب،  سعيد  حتقيق:  السيوطي، 
 ،64  /1 1996م،  ط1،  لبنان،  الفكر، 
دار  الــشقــاوي،  حممود  املجيد،  والــقــرآن 

الشعب، القاهرة، 1971م، 15. 
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القرآن  تسمية  أن  من  الرواية  هذه  ضعف 
قابل  غري  نصًا  جاءت  )بالقرآن(  الكريم 
للتفاوت، فقد جاء لفظ )القرآن( يف نحو 
يف  رصحيًا  كلها  يف  وكان  آية،  سبعني  من 
ذلك  أجل  من  اخلاص،  ومدلوله  اسميته 
وكان  غريه،  عىل  الغلبة  اللفظ  هلذا  كتبت 
هذا االسم الغالب لكتاب اهلل الذي جاء به 
حممد وحفظه عنه املسلمون)7)، ويقول 
تسميته  يف  ))روِعَي  دراز:  حممد  الدكتور 

قرآنًا كونه متلوًا باأللسن(()8).
صاحب  يقول  اللغة:  يف  املسند 

الصحاح يف اللغة:
الَسنَُد: ما قابلك من اجلبِل وعال عن 
ُت  . وَسنَدْ ، أي معتَمدٌ السفح. وفالن َسنَدٌ
ُت بمعنًى.  َتنَدْ نُُد ُسنودًا، واسْ إىل اليشء َأسْ
ُت غريي. واإلسناُد يف احلديث)9):  نَدْ وَأسْ
د  شداّ  ، ُمَسنََّدةٌ وُخُشبٌ  قائله.  إىل  ُعه  رفْ

دار  األبياري،  إبراهيم  القرآن،  تاريخ  ينظر:   (7(
القلم، القاهرة، 1965م، 84. 

دار  دراز،  اهلل  عبد  حممد  العظيم،  النبأ   (8(
الثقافة، الدوحة، 1985م، 7. 

ابن  ـــر،  واألث احلــديــث  غريب  يف  النهاية   (9(
األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي و حممود 
بريوت،  العلمية،  املكتبة  الطناحي،  حممد 

1979م، مادة )سند(. 

ُت إليه: استندت. وخرج  للكثرة. وَتساَندْ
ُمَتسانِديَن، أي عىل راياتٍ شتى ومل  القوم 
نَُد:  وامُلسْ واحد.  أمري  راية  حتَت  يكونوا 
خطٌّ  واملسنُد:   . الَدِعيُّ واملسنَُد:  الدهُر. 
الناقة  والِسناُد:  هذا.  خلطِّنا  خمالفٌ  رَيٍ  مْ حِلِ
الشعر:  يف  والِسناُد  اخلَلِْق.  الشديدة 

اختالف الِردْفني.
إذا  ُمساَنَدًة،  الرجل  ُت  وساَندْ
َته)10). ويقول الزخمشي يف  َته وكانفْ عاضدْ
أساس البالغة: تساند إىل احلائط. وسوند 
سند  يف  ونزلنا  ساندوين.  وقال:  املريض، 
األرض  من  مرتفع  وهو  والوادي  اجلبل 
يف قبله، واجلمع أسناد. وناقة سناد: طويلة 
أفعله  وال  سنادًا.  الشاعر  وساند  القوائم. 
مكتوبًا  ورأيت  الدهر.  وهو  املسند  آخر 

باملسند كذا وهو خطاّ محري.
ومن املجاز: أسندت إليه أمري، وأقبل 
متعاضدين.  متساندين:  الذئبان  عليه 
متساندين،  وفالن  فالن  غزا  يقال: 
كل  شتى  رايات  عىل  متساندين  وخرجوا 
عىل حاله. وهو سندي ومستندي، وسيد 
سند.. وكان فالن يف مشبة فأسندت إليه 

)10) الصحاح يف اللغة، اجلوهري، مادة )سند(. 
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قويته  القرا:  مساندة  وناقة  صعدت.  أي 
كأنم سوند بعضه إىل بعض.

وأحسن إليه فهو يسانده: يكافئه)11).
حديث مسند،  املسند يف االصطالح: 
حديث  وهو  احلديث،  قوائم  واألسانيد 
املسند  احلديث:  علم  ويف  السند.  قوياّ 
تدل  اللغة  فإن  ذلك،  من  أعم  اللغة  يف 
راويه،  إىل  ُأسند  الذي  هو  املسند  أن  عىل 
سواء كان مرفوعًا، أم غري مرفوع، أو كان 
متصاًل، أو منقطعًا، لكن الذي عليه أكثر 
هو  املسند  أن  احلديث  علم  يف  املحدثني 
 ،اهلل رسول  إىل  إسناده  اتصل  الذي 
اصطالحًا  املسند  وبني  لغًة،  املسند  وبني 
فرق، والنسبة بينهم العموم واخلصوص، 
قائله،  إىل  أسند  ما  هو:  اللغة  يف  فاملسند 
سواء كان مرفوعًا، أو موقوفًا أو مقطوعًا.
فهذا  كذا،  فالن  قال  قلت:  فإذا 
واحد  إىل  أضفته  ولو  حتى  مسند، 
قال  قلُت:  فلو  اآلن،  ختاطبه  موجود 
أسندُت  ألين  مسند؛  فهذا  كذا،  فالن 
االصطالح:  يف  لكن  قائله،  إىل  احلديث 
فاملسند  السند،  املتصل  املرفوع  املسنُد هو 

)11) أساس البالغة، الزخمشي، مادة )سند(. 

فكل  لغة،  املسند  من  أخصُّ  اصطالحًا، 
وال  لغة،  مسندٌ  فهو  اصطالحًا،  مسندٍ 

العموم واخلصوص. فبينهم  عكس، 
الناس كانوا وال  الكثري من  أنَّ  ويبدو 
أنَّ املصحف يشتمل عىل  رون  يتصوَّ زالوا 
اآليات القرآنية الشيفة، أو أنَّ هناك قرآنًا 
اُل  اجلُهَّ بعُض  يزعم  كم  الشيعة،  عند  آخر 

ة. من العامَّ
فإنَّ  ذلك،  خالف  هو  الواقع  ولكنَّ 
واحدة  آية  عىل  حتى  يشتمل  ال  املصحف 
املستفاد  هو  كم  الكريم،  القرآن  آيات  من 
من  ليس  أنَّه  كم  الكثرية،  األحاديث  من 
 قبيل القرآن وال يشبهه من ناحية املحتو
أصاًل، فهو من مقولةٍ أخر، فاألحاديث 
عن  حديث  يف  ورد  فقد  ذلك  يف  رصحيةٌ 
عىل بن سعيد عن أيب عبد اهلل: ))... ما 

فيه آيةٌ من القرآن(()12).
مصحف  كان  األساس  هذا  وعىل 
أثاروا  الذي  املصحف  هذا   ،فاطمة
أي  هلا  ليس  التي  الباطلة  األقاويل  عليه 

األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار   (12(
مؤسسة  املجليس،  باقر  حممد  األطــهــار، 
الوفاء، بريوت، ط2، 1983م، 26/ 42، 

الباب األول، رواية 74. 
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اعتربوا  أهنم   سو برهان  وأي  حقيقة 
غري  قرآن  أنه  عىل  املصحف  هذا  إطالق 
الشيعة  عند  وأنه  حاليا  املوجودة  القرآن 
 الدعاو هذه  وأمثال  تقية)13)،  خيفونه 
بصلة  الدين  إىل  متت  ال  والتي  الباطلة 
لفظ  أن  هو  اعتمدوه  الذي  دليلهم  وكل 
قالوا  لذلك  القرآن  عىل  يطلق  املصحف 
بأن مصحف فاطمة قرآن غري هذا القرآن 

الكريم املتداول اآلن.
فاطمة  )مسند  عن  روي  ما  أما 
الزهراء)14)، فقد كانت الزهراء ربيبة 

عيل  الــبــحــار،  سفينة  مستدرك  ينظر:   (13(
بن  حسن  حتقيق:  الشاهرودي،  النمزي 
اإلسالمي،  النش  مؤسسة  النمزي،  عيل 
موسوعة  و   ،204  /6 1419هــــ،  قــم، 
النجفي،  هادي   ،البيت أهل  أحاديث 
ط1،  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار 

2002م، 1/ 72.
جرير  بن  حممد  اإلمــامــة،  دالئــل  ينظر:   (14(
الطباعة والنش يف مؤسسة  الطربي، مركز 
البعثة، قم، ط1، 1413هـ، 39، و مناقب 
القرآن  من  نزل  وما   طالب أيب  بن  عيل 
يف عيل، ابن مردويه األصفهاين، حتقيق: 
دار  الدين،  حرز  حسني  حممد  الرزاق  عبد 
و   ،416 ـــ،  1424ه ط2،  قم،  احلديث، 
لسان امليزان، ابن حجر، مؤسسة األعلمي 
للمطبوعات، بريوت، ط2، 1971م، 3/ 

وفريًا،  منهم  حظها  وكان  والتقى،  العلم 
ُأثر  ما  بعض  ذلك  من  يشء  عىل  ويدلنا 
عنها من األحاديث التي روهتا عن رسول 
واآلداب  األحكام  يف  باملبارشة   اهلل
وقد   ،البيت أهل  وفضائل  واألخالق 
ي بـ )مسند فاطمة الزهراء(  مُجع يف ما ُسمِّ
الدين  جالل  طليعتهم  يف  مؤلفني؛  لعدة 
للسيد  والثاين  911هـ(،  )ت  السيوطي 
فيه  مجع  وقد  التويرسكاين،  حسني 
)260( حديثًا مما ُنقل عن الزهراء عن 
اهلل  عزيز  الشيخ  والثالث   ،اهلل رسول 
الرمحاين  أمحد  الشيخ  والرابع  العطاردي، 
)فاطمة  كتابه  يف  مجع  حيث  اهلمداين 
يقارب  ما  املصطفى(  قلب  هبجة  الزهراء 
)84( حديثًا مما ُنِقل عنها يف كتب اخلاصة 

والعامة.
كال  فإن  أمر  من  يكن  ومهم 
ال  املسند(  )املصحف/  املصطلحني 
بعيد  من  ال  الكريم  القرآن  عىل  يدالن 
مصحف  قلنا:  فلو  قريب،  من  وال 

28، وأعيان الشيعة، حمسن األمني، حتقيق: 
)د.  بريوت،  التعارف،  دار  األمني،  حسن 

ت(، 2/ 54. 
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فاطمة الزهراء فاملراد منه مسند فاطمة 
ال  أيضًا،  صحيح  والعكس   ،الزهراء
فرق بينهم يف الداللة عىل ما خلفته السيدة 
من  يكون  ما  فيها  صحف  من   الزهراء
حادث، وروايات عن األخالق واآلداب 
من  ومجلة  القويمة،  الشعية  واألحكام 

األخبار الغيبية.
إذن يظهر من هذه املعاين التي وردت 
واملسند(  )املصحف  أن  اللغة  صحاح  يف 
مُجعت  ما  إىل  تنرصف  واحدة  داللة  هلم 
الناكثون،  عى  يدَّ كم  وليس  الصحف  فيه 
هذا  غري  قرآن  أهنا  اجلاحدون  ويزعم 
وهناك  املسلمني،  بني  املوجود  القرآن 
حيث  احلقيقة  هذه  تثبت   أخر شواهد 
 ورد يف حديث عن اإلمام أيب عبد اهلل
 ،أنه قال)15): وأن عندنا ملصحف فاطمة
قال:  فاطمة؟.  مصحف  ما  يدرهيم  وما 
مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات 
إنم  واحد،  حرف  قرآنكم  من  فيه  ما  واهلل 

احلسن  بن  حممد  الدرجات،  بصائر  ينظر:   (15(
ياغي،  كــوجــه  حسن  حتقيق:  الــصــفــار، 
1404هـــ،  طهران،  األعلمي،  منشورات 
172 وما بعدها، وبحار األنوار، املجليس، 

.271 ،47 ،43 ،26 /26

قال:  إليها.  وأوحى  اهلل  أمالها  شئ  هو 
قلت: هذا واهلل العلم.

العقائد اإلمامية  تأكيد صحة  وألجل 
القرآن  يف  التحريف  وقوع  عدم  قضية  يف 
والعياذ  آخر  قرآن  وجود  وعدم  الكريم، 
باهلل، فقد راق هذا احلديث كثريًا من أعداء 
حدوث  عند  الفرصة  فاغتنموا  اإلسالم 
يف  احلديث  عوا  ووسَّ التساؤل  هذا  مثل 
بل  التحقيق،  ال  الوقوف  وأطالوا  ذلك 
للفت نظر أكرب عدد من الناس إىل وجود 
وقد  نفوسهم،  يف  وحلاجة  االحتمل  هذا 
املسلمني  بعض  وعصبية  جهل  استغلوا 
اجلموح  إىل  ودفعوها  أقالمهم  فحركوا 
العقيدة،  أبعاد  خمتلف  عىل  معارك  يف 
ومنها هذا البعد؛ لذا صار لزامًا أن ُتساق 
بوجه  األكيدة  واألدلة  القاطعة  الرباهني 
وإنارة  احلق  إلحقاق  وهبتاهنم  مزاعمهم 
السبيل أمام الرأي العام املنصف، بم ييل: 
))إن من املتسامل عليه عند الشيعة، والذي 
وقوع  عدم  هو  جمتهدهيم  مجهور  عليه 
املوجود  القرآن  وأن  بالقرآن،  التحريف 
القرآن  مجيع  هو  فعاًل  املسلمني  بأيدي 
وقد   ،النبي عىل  جربيل  به  نزل  الذي 
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اإلمامية  علمء  فطاحل  بذلك  ح  رصَّ
ومنهم َمنْ ذكرهم السيد اخلوئي يف كتابه 

البيان وهم: -
بابويه . 1 بن  حممد  الصدوق  الشيخ 

القمي الذي اعترب عدم التحريف من 
معتقدات الشيعة.

الشيخ الطويس يف تفسريه التبيان وقد . 2
أن  وذكر  التحريف  عدم  إىل  ذهب 
الشيف  السيد  أستاذه  رأي  هو  ذلك 
املرتىض الذي بالغ يف الدفاع عن هذا 

الرأي.
-الشيخ . 3 يسمونه  -كم  الفقهاء  شيخ 

إىل  الذي ذهب  الغطاء  جعفر كاشف 
أن الشيعة إمجاعهم عىل عدم التحريف 

د. مؤكَّ
فقد . 4 البيان،  جممع  تفسري  يف  الطربيس 

ذهب إىل عدم التحريف ودلل عليه.
الوثقى، . 5 العروة  كتابه  يف  الشهنهاين 

اليقني،  علم  يف  الفيض  حمسن  واملال 
آالء  يف  البالغي  جواد  والشيخ 
عدم  عىل  الرباهني  حشدوا  الرمحن، 

وقوع التحريف بالقرآن.
املفيد . 6 الشيخ  رأي  ذلك  أن  ونقل 

والشيخ البهائي والقايض نور الدين، 
هؤالء كلهم عكسوا لنا رأي اإلمامية 
بالقرآن  التحريف  وقوع  عدم  يف 
املذكورة  بأدلتهم  ذلك  عىل  واستدلوا 

يف مواطنها(()16).
املبحث الثاين: 

)املدونة الفاطمية( عرض وحتليل
وتنزيل  يوحى  وحي  الكريم  القرآن 
السمء  حديث  من  بدعًا  يكن  مل  يتنزل 
ورسله  أنبيائه  عىل  اهلل  به  أوحى  الذي 
الدينية  املواقف  ))إن  األخيار  املصطفني 
الناس  إىل  ونقلها  القرآن  عنها  عربَّ  التي 
تشمل بناًء دينيًا جديدًا متميزًا(()17)، وقد 
السطور  يف  بكتابته  القرآن  هذا  اهلل  حفظ 
فلم حُيط كتاب  الصدور  ألواح  ونقشه يف 
سواه بمثل العناية التي أحيط هبا ومل يصل 

)16) القرآن نظرة عرصية جديدة، )ادعاء وقوع 
منه،  الشيعة  وموقف  القرآن  يف  التحريف 
للدراسات  العربية  املؤسسة  الوائيل،  أمحد 
-141 1972م،  ط1،  بــريوت،  والنش، 

 .142
هاملتون  اإلســالم،  حضارة  يف  دراســات   (17(
دار  وآخرين،  عباس  إحسان  ترمجة:  جب، 
1974م،  ط2،  بريوت،  للماليني،  العلم 

 .255
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وآياته  سوره  بتواتر  إلينا  وصل  كم  كتاب 
املجيد  اهلل  كتاب  فهو  وحروفه  وألفاظه 

 i  h  g  f  e  d  cM الذي: 
[سورة   Lp  o  n  m  lk  j
ينطق  مل  الذي  الذكر  42]، وهو  فصلت: 
تعهده  وقد   اهلد إال  يعلاّم  ومل  باحلق  إال 
السنني  عبث  من  باحلفظ  سبحانه  اهلل 

 g  M  : وجلاّ عزاّ  فقال  العابثني  وحتريف 
[سورة   L  m  l  k  j  i  h
احلجر: 9]، كيف نفهم هذه اآلية املباركة 
نة يف كتب  املدواّ الروايات  يف ضوء بعض 
املسلمني والتي يستفاد منها وقوع الزيادة 
القرآن  أن  ))مع  القرآن؟.  يف  والنقصان 
ُأعطيت  وأداة  وسيلة  اعتباره  يمكن 
رسالته،  نجاح  عىل  للمعاونة   ملحمد
إال أن حكمة اهلل اقتضت أن يكون القرآن 
القرآن  وأن  ومستقاًل...  متكاماًل  كيانًا 
احتشدت فيه كل وسائل الدعوة الكاملة 
التي  املدونة  عن  وماذا  وأساليبها(()18)، 
 الزهراء فاطمة  بمصحف  ُوِسَمت 

عبد  الكريم،  القرآن  يف  املحاورة  أسلوب   (18(
احلليم حفني، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 

القاهرة، ط2، 1985م، 26. 

يظن  التي   األخر املصاحف  من  وغريه 
بعض العامة من الناس أهنا قرآن غري هذا 
ال  الذي  التأويل  ليس  أو  ثم  القرآن؟. 
يستند إىل علم أو حديث صحيح هو لون 
الذي خيدش بحقيقة  التحريف  ألوان  من 

حفظ القرآن؟.
 M  L  K  M تعاىل:  قال  نعم 
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 I  H  G  F  E  D  C  B
LJ [سورة احلجر: 6 –20].

 O  N  M  L  KM

السخرية  سبيل  عىل  قالوها   LP
يف  النداء  هبذا  نادوه  فقد  واالستهزاء 
نزول  عليه  ينكرون  كانوا  الذي  الوقت 
اإلتيان  كان  وربم  اهلل  قبل  من  الوحي 
باجلهل  لإلحياء  للمجهول  املبني  بالفعل 
باجلهة التي كانت مصدر هذا الذكر لديه 
مماّا يبعث عىل عدم الوثوق به إنك ملجنون 
ممن  عقل  ذو  يدعيه  ال  أمرًا  تدعي  ألنك 
يمكن  وكيف  العقل  ميزان  األمور  يزن 
من  عليه  الوحي  نزول  يدعي  أن  لبش 
للبش  حدوثه  يمكن  ال  أمر  وهو  السمء 
لو  عندك  نجدها  ال  عالمات  للنبوة  ألن 
بم  لك  ليشهدوا  معك  باملالئكة  تأتينا  ما 
للداللة  الوحيد  السبيل  هو  فذلك  تدعيه 
العامل  وبني  بينك  عالقة  هناك  أن  عىل 
املالئكة جزءًا منه إن  الذي يمثل  العلوي 
الصدق  يفرضه  فيم  الصادقني  من  كنت 

من دالئل وعالمات.
 b  a  `  _  ^  ]M

هلم  اهلل  جواب  وهذا   L  e  d  c

أمر  أي  حيدث  ال  اهلل  فإن  اقرتحوه  فيم 
باحلق  إال  املالئكة  كنزول  للعادة،  خارق 
نزول  يستتبع  الذي  احلاسم  الفاصل 
فال  له  إنكارهم  حال  يف  عليهم  العذاب 
عذاهبم  يؤخر  وال  ذلك  بعد  اهلل  ينظرهم 
يف  اهلل  سنة  هي  وتلك  القيامة  يوم  إىل 
يقرتحونه  فيم  هلم  يستجيب  عندما  عباده 
إذا  ذلك  بعد  يمهلهم  فال  معجزات  من 
التفسري  هذا  ولعل  التمرد  عىل  استمروا 
ألجواء  الوجوه  أقرب  هو  احلق  لكلمة 
 L  j i h g  M ،اآلية واهلل أعلم
السخرية  بأساليب  آياته  تواجهون  الذي 
ال  ألنكم  مسؤولية  أو  وعي  دون  من 
من  الرسالة  من  موقفكم  يف  ترتكزون 
عمق  لتعرفوا  والتدبر  التأمل  موقع 
اإلعجاز يف ذلك كله وتلتفتوا إىل أن اهلل 
 وهد نورًا  لتكون  آياته  أنزل  الذي  هو 
يأتوا  أن  يمكن  ال  البش  وأن  للناس 
اإلبداع  خصائص  ألن  مثله  من  بسورة 
قدرهتم  فوق  واملضمون  الشكل  يف 
ومن  الضياع  من   Lm  l  kM

معصومة  إهلية  وثيقة  ليبقى  التحريف 
جيل  كل  يف  إليها  الناس  لريجع  ثابتة 
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األفكار  وتضطرب  األمور  تشتبه  عندما 
التيارات  وحترك  املفاهيم  وختتلط 
األكاذيب  وتكثر  التحريفية  أو  املضادة 
هو  القرآن  فإن  الرسالة  صاحب  عىل 
يمثل  الذي  املعصوم  املرجع  يبقى  الذي 
وامليزان  آياته  كل  يف  اإلهلية  احلقيقة 
خالله  من  للناس  يمكن  الذي  الصادق 
أن يزنوا به احلديث الصادق من الكاذب 
املثقلة  الكبرية  الرتكة  يعرضون  عندما 
 من األحاديث املنسوبة إىل رسول اهلل
ألن ما خالف كتاب اهلل فهو زخرف عىل 
البيت  أهل  أئمة  عن  احلديث  به  جاء  ما 
يف  الداخيل  اإلرشاق  خالل  من  وذلك 
يشتبه  أن  يمكن  ال  الذي   باملستو آياته 
يستطيع  بحيث  أحد  عىل  األمر  فيه 
العارف بخصائص األسلوب القرآين أن 
تضاف  كلمة  كل  يف  الزيف  رس  يكتشف 
إىل القرآن فيم يضعه الواضعون أو حيرفه 
املحرفون فال تقرتب الكلمة من اآلية ال 
النص  سالمة  عىل  تؤثر  فال  عنها  لتبتعد 
هو  وهذا  املسلمني..  وعي  يف  القرآين 
شاذًا  إال  املسلمني  إمجاع  يف  نالحظه  ما 
بني  املوجود  القرآين  النص  أن  عىل  منهم 

أنزله  ما  كل  هو  الدفتني  بني  فيم  الناس 
اهلل عىل رسوله من دون زيادة أو نقصان 
وإن الباطل ال يأتيه من بني يديه وال من 

خلفه.
املقام  هذا  يف  الصحيح  القول  أما 
حمدثة  كانت   فاطمة أن  معرفة  فبعد 
من  ورد  ما  وحسب  نبية  تكون  أن  دون 
االستدالل عىل هذه املسألة، فإن حديث 
اإلمام  قبل  من  يكتب  كان  هلا  املالئكة 
سالم  نفسها  فاطمة  قبل  من  أو   عيل
األحاديث  من  يظهر  ما  وهذا  عليها  اهلل 
املصحف  هذا  مضمون  أما  اآلتية، 
الفصل  القول  نعطي  وكيف  وماهيته 
معنى  بيان  ما سيتبني من خالل  فهذا  فيه 
هذا  مضمون  وماهية  املصحف،  لفظ 
واألحداث  العلم  من  فيه  وما  املصحف 

الغيبية. واألمور 
مصحف فاطمة 

حفيظة   فاطمة مصحف  أثار  لقد 
وسيلة  منه  واختذوا  الكتاّاب،  من  العديد 
 ،للطعن والتشنيع عىل أتباع أهل البيت
يطلق  أنه  -باعتبار  اسمه  باستغالل  تارة 
عليه اسم مصحف -وجعله بابًا الهتامهم 
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بني  املوجود  بالقرآن  يعرتفون  ال  بأهنم 
قاطبة،  املسلمني  بني  واملتداول  الدفاّتني 
مصحف  بأناّ  وهم  يف  الناس  فيوقعون 
يعتقده  الذي  القرآن  هو  املذكور  فاطمة 

الشيعة.
أخبار  يف  فاطمة  مصحف 

:البيت أهل 
قال: . 1  اهلل عبد  أبا  أن  محزة  أيب  عن 

من  يشء  فيه  ما  فاطمة  )مصحف 
كتاب اهلل()19).

عبد . 2 أيب  عن  مصعب  بن  عنبسة  عن 
أما  فاطمة  ومصحف   ...(  :اهلل

واهلل ما أزعم أنه قرآن()20).
3 . الكاظم عن  محزة  أيب  بن  عيل  عن 

قال: )عندي مصحف فاطمة ليس فيه 
يشء من القرآن()21).

أنه . 4  اهلل عبد  أيب  عن  بصري  أيب  عن 
 ،فاطمة )وإن عندنا ملصحف  قال: 
فاطمة؟.  مصحف  ما  يدرهيم  وما 
قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟. 

وبحار   ،172 الصفار،  الدرجات،  بصائر   (19(
األنوار، املجليس، 26/ 38، 47، 271.

)20) املصدر نفسه. 
)21) املصدر نفسه. 

هذا  قرآنكم  مثل  فيه  مصحف  قال: 
فيه من قرآنكم  ما  ثالث مرات، واهلل 

حرف واحد()22).
عبد . 5 أبو  قال  خالد  بن  سليمن  عن 

فاطمة  مصحف  )وليخرجوا   :اهلل
فإن فيه وصية فاطمة()23).

أن  الروايات  هذه  خالل  من  تبني 
هو  بل  قرآنًا،  ليس   فاطمة مصحف 
املعارف  لبعض  متضمنًا  حديث  كتاب 
 .اهلل رسول  أبيها  عن  تلقتها  التي 
شمول  عىل  الروايات  تذكر  وكذلك 
وربم  وصيتها..  عىل   فاطمة مصحف 
اسمه  يشء  عن  الناس  بعض  يتحدث 
بعض  من  انطالقًا  الزهراء  مصحف 
 البيت أهل  عن  املأثورة  األحاديث 
أو  آخر  قرآنًا  يمثل  بأنه  توحي  قد  التي 
بعض  به  تتحدث  فيم  القرآن  من  شيئًا 
قرآنكم(  أمثال  ثالثة  )إنه  الكلمت:  تلك 
)وما فيه حرف من القرآن( ولكن النظرة 

أكرب  عــيل  حتقيق:  الكليني،  ــايف،  ــك ال  (22(
طهران،  اإلسالمية،  الكتب  دار  الغفاري: 

ط5، 1363ش، 1/ 239 وما بعدها. 
وبحار   ،176 الصفار،  الدرجات،  بصائر   (23(

األنوار، املجليس، 26/ 276. 
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نفي  عىل  تدل  األحاديث  هلذه  الناقدة 
كونه قرآنًا ويف بعضها فيم ورد عن اإلمام 
الصادق )عندي اجلفر األبيض...  جعفر 
فيه  ما  واهلل  أما  فاطمة...  ومصحف 
حرف من القران ولكنه إمالء رسول اهلل 
مصحفًا  ليس  بأنه  يوحي  مماّا  عيل(  وخط 
كلمة  به  توحي  فيم  املصاحف  كبقية 
يشتمل  حديث  كتاب  ولكن  املصحف 
اهلل  رسول  أماله  مماّا  الشع  أحكام  عىل 
فيه  إن  عىل عيل ويف بعض األحاديث 
مثل  يف  املالحظ  ولعل   فاطمة وصية 
هذا املوضوع الذي يثري مثل هذه الضجة 
لد الكثري من الكتاب أنه يتحرك ضمن 
نقطة  تسجيل  تستهدف  إعالمية  خطة 
املذاهب اإلسالمية من  سلبية ضد بعض 
دون نقد أو متحيص ولكننا نحب أن نثري 
القضية من جهة أخر وهي أن أي مسلم 
خملص يستطيع أن يعرف كذب مثل هذه 
اإلثارة من خالل مالحظة حاسمة وهي 
وغرهبا  األرض  رشق  يف  فتش  لو  إنه 
فاطمة  مصحف  من  واحدة  نسخة  عىل 
أساسًا يف كل  هلا  مل جيدها ألهنا ال وجود 
األوساط حتى بطريقة خفيه وليس هناك 

من يعتقد بيشء من هذه القبيل من قريب 
نؤكده  أن  نحب  ما  وهذا  بعيد  من  أو 

القرآنية... للحقيقة  خدمة 
مصحف  أن  إىل  اإلشارة  هو  املهم 
تنتقل  مل  والكتب  الصحف  كبقية  فاطمة 
شيعتهم،  إىل  وملتصل   ،غريهم إىل 
افرتاًء  عيه  يداّ ملا  واقع  أي  هناك  وليس 
املصحف  هذا  كون  من  الكتاب  بعض 
يف  ال  الشيعة،  مناطق  بعض  يف  متداوالً 
واملؤسف  غريها،  يف  وال  احلجاز  بالد 
العنان  أن أصحاب هذه األقالم يطلقون 
ألقالمهم دون تدبر وال تثباّت، ويأخذون 
كلاّ  ويصدقون  العوام،  من  معلوماهتم 
يف  فيثبتوهنا  والتشنيع،  للطعن  مقولة 
يعتمد  مصادر  ذلك  بعد  لتصبح  كتبهم 
تفريق  وراء  اعون  والساّ املأجورون  عليها 

بينهم. الفتن  املسلمني وزرع 
ويبقى أمامنا يف حديث حفظ القرآن 
الرتكة  من  نثريه  أن  جيب  ما  اهلل  قبل  من 
يف  تتدخل  التي  األحاديث  من  املثقلة 
تفسري القرآن ملصلحة هذا الفريق أو ذاك 
القرآين  الفهم  إىل  ييسء  الذي   باملستو
التأويل والتفصيل  املنفتح عندما حيارصه 
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القرآين  النص  جيعل  مماّا  جانب..  كل  من 
املعنى  عن  الكلمة  فيه  تعرب  ال  رمزيًا  أدبًا 
عن  يبعده  مماّا  جدًا  بعيدة  بطريقة  إال 
نالحظ  الذي  األمر  البالغي  األسلوب 
محاية  هيمهم  قد  الناس  هؤالء  أن  فيه 
ما  أكثر  اخلاصة  وأفكارهم  مذاهبهم 
هيمهم محاية كتاب اهلل إذ ال يكفي وجود 
بحسب  ثقة  شخص  من  واحد  حديث 
لنرفع  احلديث  علم  يف  الفنية  املوازين 
فيم  للقرآن  التعبريي  اإلرشاق  عن  اليد 
يتضمنه من معنى أو يدل عليه من ظاهر 
الذي  املعصوم  الكتاب  يمثل  القرآن  ألن 
أروع  مع  املنسجمة  كلمته  بصحة  نقطع 
فالبداّ  العربية  اللغة  يف  الفنية  األساليب 
يف تأويله واخلروج عن ظاهره من وثيقة 
قوته  مع  تناسب  التي  بالقوة  حديثية 
دراسة  رضورة  مع  منه  قريبة  تكون  أو 
مالءمتها   ومد املضمونية  طبيعتها 
ومنهجًا  روحًا  للقرآن  العامة  لألجواء 

وتطبيقًا. وفكرًا 
أمام  املالحظة  هذه  نضع  إننا 
يف  نضيع  ال  حتى  ليدرسوها  الدارسني 
التي تتحدث  الكثرية  متاهات األحاديث 

أو  بطريقة  وتترصف  القرآن  تأويل  عن 
فنبتعد  دقيقة  أية حماكمة  بأخر من دون 
لنفرض  اإلهلي  الوحي  صفاء  عن  بذلك 
خلالفتنا  ونخضعه  فكرنا  من  فكرًا  عليه 
فال يصلح بعد ذلك ألن يكون حكًم فيم 
مدلوله  صفاء  عن  البتعادنا  فيه  نختلف 

معانيه.  وإرشاق 
إىل  املطاف  هناية  يف  نعود  أن  ونحب 
استمرار  أن  لنؤكد  القرآن  حفظ  مسألة 
صيغة  يف  املسلمني  مجيع   لد القرآن 
للتشيع  كمصدر  يلتزمونه  فيم  واحدة 
وفيم  الصالة ويف غريها  يقرأونه يف  وفيم 
مفاهيم  يثريونه يف حياهتم من خالله من 
وعقائد هو الدليل عىل ذلك فليس هناك 
غريه  يف  وال  كله  اإلسالمي  العامل  يف 
خيتلف   أخر نسخة  أو   أخر صيغة 
 مذهب عن القرآن لد فيها القرآن لد
كلمت  وجود  من  بالرغم  آخر  مذهب 
شاذة هنا أو هناك فإن مثل هذه الكلمت 
العقيدة   مستو إىل  تنفذ  أن  تستطع  مل 

العامة.
ذهبوا  الذين  هؤالء  بعض  كان  وإذا 
متقدمًا  موقعًا  يملكون  التحريف  إىل 
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أهل   لد والوثاقة  العلم  حيث  من 
إىل  النفاذ  من  يتمكنوا  مل  فإهنم  مذهبهم 
كم  داخلهم  يف  العميل  العقيدي  الواقع 
القرآين  الفكري  الوعي  يملكون  ال  إهنم 
إدراك  خالله  من  يستطيعون  الذي 
االجتاه  هذا  يف  الكبرية  السلبية  خطورة 
عندما  اإلسالمية  العقيدة   مستو عىل 

يترسب اخللل إىل النص القرآين..
هذا إىل جانب أن هؤالء ال يملكون 
فهم  عىل  يعينهم  الذي  الفني  الذوق 
بني  ليقارنوا  العربية  اللغة  أرسار 
طبيعة  وبني  التحريفية  الكلمت  هذه 

املعجز. القرآين  األسلوب 
إىل  ينفذ  أن  اللغو  هلذا  نريد  ال  إننا 
اجلدل  هلذا  نريد  ال  كم  القرآن  أجواء 
احلرب  أسلوب  اختذ  الذي  العقيم 
عىل  أصحاهبا  يعتمد  ال  التي  الكالمية 
هناك  ما  كل  بل  للحوار  ثابتة  قاعدة 
نقطة  يسجل  أن  يريد  الفريق  هذا  أن 
أو  مذهبية  حلسابات  اآلخر  الفريق  ضد 

سياسية.
اخلامتة:

نعلم  أن  حسبنا  الدراسة  انتهاء  وبعد 

اليوم  أيدينا  بني  الذي  الكريم  القرآن  بأن 
قد  ونوره  هديه  من  حوارنا  ونستوحي 
مجع يف عرص النبي ويف حياته وكانت 
يف  مجع  الذي  ذلك  من  تكتب  املصاحف 
زمانه ال من صدور الصحابة وشهادة 
 فاطمة رافقت  وقد  فحسب  الشهود 
أباها النبي وزوجها الويص ومها يوجهان 
ومجعه  وحفظه  القرآن  كتابة  إىل  األمة 
من  نالحظ  ولذلك  به  والعمل  وتعليمه 
بعد   الزهراء خلطب  دراستنا  خالل 
حجتها  القرآن  صاغ  كيف   أبيها وفاة 
الدامغة أمام خصومها من منكري حقها يف 
فدك وكيف وضع القرآن بني يدهيا امليزان 
مفهوم  يف  والباطل  احلق  بني  لتفصل  كله 
املسلمون  يستكثر  ومل  والوالية  اخلالفة 
وقد  وربيبته  القرآن  ابنة  فهي  ذلك  عليها 
مرجعية  أمهية  إىل  تلك  بمنهجيتها  لفتت 
املسلمني  خالفات  لفضاّ  الكريم  القرآن 
كالم  القرآن  كالم  بعد  فليس  ونزاعاهتم 
نظر  وجهة  وأر-من  كالم،  بعد  وليس 
وضع  إىل  وأدعو  املنهج،  علمية-توحيد 
املتعلقة  املفاهيم  جلميع  داللية  وحدة 
منها؛  الشيعية  بله  اإلسالمية  بالعقيدة 
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املوثقة  بالداللة  منهجها  تعرض  لكي 
 ،البيت أهل  أئمة  فكر  من  املستوحاة 
شأهنا  من  التي  األصوات  كل  وإسكات 
بآليات  احلق  صورة  وتشويه  الفكر  بلبلة 
رصف  غرضها  متدنية  وأساليب  قذرة 
الناس عن وجهة احلق والعدل التي تتجه 

.صوب منظومة األئمة األطهار
تسمية  إطالق  صحة   أر تقدم  ومما 
يف  جاء  ما  عىل  )املسند(  أو  )املصحف( 
مع   ،الزهراء فاطمة  السيدة  مدونة 
عىل  )املصحف(  ملصطلح  ترجيحي 
يرتبط  لغوي  أحدمها  لسببني:  )املسند( 
والثاين  منهم،  لكل  املتعلقة  بالداللة 

باحلادثة  األمر  تعلق  لشدة  موضوعي 
عندي  املصحف  يتقدم  وعليه  الشيفة؛ 
يف  تكمن  املفارقة  ولكن  املسند،  عىل 
اقرتاحي الذي يفيد بوسم املدونة الشيفة 
واالفرتاء  الفتنة  دابر  لقطع  باملسند، 
بوجه  الذريعة  باب  وسد  املحموم، 
الدس والتدليس والتشكيك وإلقام أفواه 
والرباهني  القامعة  باحلجج  السوء  أهل 
يف  عليهم  الفرصة  وتفويت  الساطعة، 

إيقاع الناس يف الفتن، اللهم أصلح.
وقصدي  وجل  عز  اهلل  وحسبي 
سبيله إىل اهلد والرشاد، واحلمد هلل ربِّ 

العاملني.
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املقدمة:
العاملني وصل اهلل عىل  احلمد هلل رب 
لقد  وبعد،  الطاهرين  الطيبني  وآله  حممد 
خاصة  وعنايًة  إهتممًا  املسلمون  أوىل 
نزول  بداية  منذ  وتفسريه  الكريم  بالقرآن 
عالقة  باحث  كل  عىل  خيفى  وال  آياته 
عدل  فهم  الكريم  بالقرآن   البيت أهل 
ولألئمة  الثقلني،  حديث  بداللة  القرآن 
علوم  جمال  يف  كبرية  جهود  املعصومني 
يف  الريادة  هلم  وكان  وتفسريه،  القرآن 
اىل  نلتجيء  عندما  ونحن  العلم،  هذا 
اجلانب  عن  الكشف  يف   املعصوم
نفرتض  ألننا  الكريم  القرآن  يف  الغيبي 

ليست  أخباره  فتكون  التامة  العصمة  فيه 
حقيقة  وإنم  احتمالت،  وال  ظنونًا 
قسم  وقد  حتققها،  يف  خالف  ال  واقعة 
عنها  كشف  التي  الغيبية  األبعاد  الباحث 
الواردة  الروايات  ضوء  يف   املعصوم

عنهم سالم اهلل عليهم اىل قسمني:
القسم األول: البعد املعنوي:

فرعية  عناوين  القسم  هذا  وحتت 
كثرية منها:

للقرآن  املعريف  الُبعد  عن  الكشف 
الكشف  ومشفع،  شافع  القرآن  الكريم، 
الكشف  القرآن،  محلة  خصوصيات  عن 
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القيامة،  يوم  الكريم  القرآن  جتيل  عن 
قراءة  عىل  املرتتب  الثواب  عن  الكشف 

القرآن.
القسم الثاين: البعد املادي:

القسم  هذا  يف  كثرية  روايات  وردت 
حتت  تدخل  الروايات  بعض  كانت  وأن 
أكثر من عنوان ولكن من أجل بيان تلك 

العناوين قسمت عىل:
جالب  القرآن  للبرص،  جالء  القرآن 
الرضر،  دفع  البالء،  يدفع  القرآن  للرزق، 

األستشفاء بالقرآن الكريم.
واحلجب  القرآن  مراتب  بني  العالقة 

التي حتيط به:
عام  بشكل  كالوجود  الكريم  القرآن 
بني  والذي  متعددة  وجودية  مراتب  له 
)الوجود  األلفاظ  جمموعة  هو  أيدينا 
القرآن  وحقيقة  واللفظي(  الكتبي 
وراء  وإن  الوجود،  هبذا  منحرصة  غري 
األلفاظ معاين، وإن وراء املعاين حقائق، 
ان  إىل   أخر حقائق  احلقائق  ووراء 
العليا عند اهلل متجاوزة  تصل إىل مراتبها 
املادة)1)،  كعامل  العوامل:  من  ملجموعة 

)1) عاملنا املشهود. 

امللكوت)3)،  وعامل  امللك)2)،  وعامل 
الالهوت)5)  وعامل  اجلربوت)4)،  وعامل 
أحاط  التي  العوامل  تلك  من  غريها  إىل 
فالقرآن  يشء،  بكل  أحاط  الذي  اهلل  هبا 
وجودية  حقيقة  وله  متعددة  مراتب  له 
وجتليات  مستويات  هلا  ولكن  واحدة 
مع  ينسجم  خاص  جتلٍ  مرتبة  كل  ويف 
علم  ففي  فيه)6)،  وجد  الذي  العامل  ذلك 
مع  منسجًم  القرآن  يكون  ان  البد  املادة 
وكلمت  ألفاظ  بصورة  فيأيت  املادة،  عامل 
عامل  ويف  وتفهم،  وتنطق  وتقرأ  تكتب 

األجسام  أعني  الكريس  هو  امللك:  عــامل   (2(
الغيب  ـــوامل  ع ــن  م وهـــو  ــيــات  واجلــســمن
كاشف  حسني  حممد  األعــىل،  )الفردوس 

الغطاء: 49). 
وهو  الثالث  الذر  عامل  هو  امللكوت:  عامل   (3(

عامل النفوس الكيل. 
عامل  و  الثاين  الذر  عامل  هو  اجلــربوت:  عامل   (4(

العقول النورية. 
األول  الــذر  ــامل  ع هــو  ــوت:  ــاله ال ــامل  ع  (5(
امللزمة  ــصــفــات  وال األســــمء  ومــرتــبــة 

الثابتة. لألعيان 
للمال  األسمء  رشح  ينظر:   2  ،3  ،4 )اهلامش 

 .(61 السبزواري:  هادي 
واحدة  حقيقة  له  الضوء  أكثر:  بتوضيح   (6(
الشمس  له مستويات خمتلفة فضوء  ولكن 

املصباح.  خيتلف عن ضوء 
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تتجاوز  حقائق  إىل  نصل  التجريد)7) 
أعىل  إىل مستويات  واملعنى  اللفظ  حدود 
ذلك  يف  فالقرآن  الكتبي،  الوجود  من 
خاص  وجود  وله  جتريدًا  أكثر  العامل 
من  به  ومهتمون  حفظة  الوجود  وهلذا 
مرتبة  املرتبة  هذه  وفوق  وأولياء  مالئكة 
أخر إىل ان نصل للحقائق القرآنية التي 
تلك  الكريم يف  فالقرآن  اهلل سبحانه  عند 
الغيب ويف تلك  النشأة والوجود يف عامل 
وقد  بكثري،  أيدينا  يف  مما  أعظم  العوامل 
احلرف  ان  إىل  كالزركيش  البعض  أشار 
يعدل  الكتاب  أم  يف  الكريم  القرآن  من 
بعضهم  )ذكر  الزركيش:  قال  قاف  جبل 
اللوح املحفوظ كل  القرآن يف  أن أحرف 
حرف منها بقدر جبل قاف وأن حتت كل 
حرف منها معان ال حييط هبا إال اهلل()8)، 
الوجود  ولعل  املقاربة  باب  من  وهذا 

أعظم مما يذكر هؤالء األعالم.
مستويات  له  الكريم  القرآن  أن  ومع 

به  يتجرد  الذي  العامل  هو  التجريد:  عامل   (7(
)ينظر:  ــربزخ  وال املثال  كعامل  ــادة  امل عن 
الطباطبائي:  حسني  حممد  احلكمة،  هناية 

 .(303
)8) الربهان للزركيش: 1/ 229. 

أن  إال  معه  تتناسب  عامل  كل  يف  وجتليات 
أشار  ولقد  واحدة)9)،  وجودية  حقيقة  له 
وجود  إىل  إمجالية  بصورة  الكريم  القرآن 
بلسان  يكون  مرتبة  ففي  له،  مراتب 
قال  حكيم  عيل  مرتبة  ويف  مبني،  عريب 

 Y  X  W  V  U  M تعاىل: 
LZ[سورة الزخرف: 3].

املراتب  إىل  يشري  اآلية  هذه  ففي 
 أخر آية  ويف  أيدينا،  بني  التي  الوجودية 

 _  ^  ]  \  M تعاىل:  يقول 
الزخرف:  Lb[سورة   a  `
املراتب  إىل  تعاىل  يشري  اآلية  هذه  ففي   [4
بالعيل  فيصفه  الكريم  للقرآن  العالية 

 i h g f  M احلكيم وقال تعاىل 
Lj[سورة هود: 1].

الوجودية  املراتب  يف  فاإلحكام 
)مرتبة  املرتبة  هذه  يف  والتفصيل  العالية 
آياته  ففصلت  والكتبي(  اللفظي  الوجود 
وتفهمه  لتدركه  مبني  عريبٍّ  بلسانٍ  وجاء 
فهو  املراتب  تلك  يف  أما  البش  عقول 
 ، العقول  تدركه  أن  عن  وحكيمٌ  عيلٌ 

مراتب  هلا  ولكن  ــدة  واح وجودية  مرتبة   (9(
متعددة. 
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الغيب  عامل  من  الكريم  القرآن  تناّزل  ومَلا 
كثرية  بحجب  أحتجب  الشهادة  عامل  إىل 
أنه احتجب  الشريازي(  ير )مال صدرا 
بألف حجاب حتى وصل إلينا)10) وسبب 
العوامل  إلختالف  احلجبٍ  تلك  وجود 
قال  لذا  الكريم،  القرآن  هبا  نزل  التي 
الرسول: )إنا معارش األنبياء أمرنا أن 

نكلم الناس عىل قدر عقوهلم()11).
كلها: القرآن  بمراتب  اإلحاطة 

القرآن  مراتب  أعىل  اىل  الوصول 
بجميع  اإلحاطة  يمكن  وال  تتم  ال 
ارتباط  له  كان  ملن  إال  املراتب  تلك 
وجوده  تزامن  وقد  القرآن  مع  وجودي 
يف  مساره  فكان  الكريم،  القرآن  مع 
الكريم  القرآن  مع  متزامنًا  مسارًا  نزوله 
الوجودية  مراتبه  من  مرتبة  كل  يف 
غريه،  به  حيط  مل  ما  القرآن  من  فعرف 
يف   النبي قول  إليه  يشري  ما  وهذا 
فهو  يفرتقا()12)  )لن  الثقلني  حديث 

الشريازي:  صدرا  مال  الغيب،  مفاتيح   (10(
 .22

 .23 )11) الكايف للكليني: 1/ 
املتواترة  األحاديث  من  الثقلني  حديث   (12(
ينظر:  الفريقني،  كتب  نقلتها  والــتــي 

ويف  املادي  العامل  يف  ارتباطهم  إىل  يشري 
وللكالم   ،األخر الغيبية  العوامل  تلك 
يف  تتمثل  مرتبة  متعددة:  مراتب  اإلهلي 
األعيان  يمثل  الذي  الوجودي  الكالم 

 0  /  .  M تعاىل:  قوله  ومنه 
 6  5  4  3  2  1
النساء:  [سورة   L:  9  8  7
171] فعيسى من الكالم الوجودي، 
قوله  االهليةومنه  باألوامر  تتمثل  ومرتبة 

 ¶  µ  ´  ³  M تعاىل: 
¼L[سورة   »  º  ¹  ¸
بمعنى  هنا  فالكالم   [137 األعراف: 
اللفظي  الكالم  يف  تتمثل  ومرتبة  األمر، 
 والذي يطلق ويراد منه اللفظ يف مستو

مستوياته. من 
حييط  أن  شخص  ألي  يمكن  وال 
اللفظي  والكالم  الوجودي  بالكالم 
بالقرآن  كاملة  إحاطة  له  كانت  َمنْ  إال 
الكريم، لذا قال اإلمام عيل أنا النقطة 
يف  ما  كل  كون  عن  حتدث  ملا  الباء؛  حتت 
يف  القرآن  يف  ما  وكل  القرآن  يف  الكتب 

احلسيني  عــيل  للسيد  الثقلني  حــديــث 
امليالين: 20. 
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البسملة  يف  الفاحتة  يف  ما  وكل  الفاحتة 
روي  فقد  الباء،  يف  البسملة  يف  ما  وكل 
أن  )إعلم  قال:  أنه   عيل اإلمام  عن 
القرآن،  يف  السموية  الكتب  أرسار  مجيع 
ومجيع  الفاحتة،  يف  القرآن  يف  ما  ومجيع 
يف  ما  ومجيع  البسملة،  يف  الفاحتة  يف  ما 
باء  يف  ما  ومجيع  البسملة،  باء  يف  البسملة 
الباء.  حتت  هي  التي  النقطة  يف  البسملة 
أنا  وجهه(:  اهلل  )كرم  عيل  اإلمام  قال 

الباء()13). النقطة التي حتت 
وهذا بحث عميق الن الكالم اإلهلي 
اهلل  فكالم  اإلنساين  الكالم  عن  خيتلف 
التي  التكثيف)14)  ألوان  من  لون  فيه 
الرواية  ففي  إدراكنا،   مستو تتجاوز 
رسول  خطب  قال:   اهلل عبد  أيب  عن 
قابضا  اليمنى  يده  ثم رفع  الناس   اهلل
ما  الناس  أهيا  أتدرون  قال:  ثم  كفه  عىل 
أعلم،  ورسوله  اهلل  قالوا:  كفي؟.  يف 
وأسمء  اجلنة  أهل  أسمء  فيها  فقال: 
آبائهم وقبائلهم إىل يوم القيامة، ثم رفع 

 .190 )13) ينابيع املودة: 1/ 
فوق  بعضه  الــيشء  تراكم  هو  التكثيف:   (14(
الشعري  اخلــطــاب  حتليل  )ينظر  بعض. 

ملحمد العمري: 64). 

الناس أتدرون ما  يده الشمل فقال: أهيا 
أعلم،  ورسوله  اهلل  قالوا:  كفي؟.  يف 
آبائهم  وأسمء  النار  أهل  أسمء  فقال: 
القيامة، ثم قال: حكم  وقبائلهم إىل يوم 
يف  فريق  وعدل،  اهلل  حكم  وعدل،  اهلل 
فهذه  السعري()15)،  يف  وفريق  اجلنة 
تؤكد  الرواية  إليها  تشري  التي  القابلية 
اهلل  كالم  بني  جوهريًا  اختالفًا  هناك  ان 
وراء  ان  عىل  يدل  وهذا  البش،  وكالم 
تتجاوز  غيبية  حقيقة  اإلهلي  الكالم 
إال  احلقيقة  بتلك  حييط  وال  اللفظ 
إليها  تشري  التي  والصحيفة  املعصوم، 
املعصوم  غري  قرأها  لو  املتقدمة  الرواية 
فهناك  املعصوم،  وجده  ما  فيها  وجد  ملا 
التدويني)16)  الكتاب  مابني  انسجام 
الكتاب  يف  وما  التكويني)17)  والكتاب 
ويمثل  وإجياز  تكثيف  من  التدويني 
التفصيل فال يدركه إال من  اإلمجال، أما 

الوجودية. مراتبه  كل  يف  القرآن  عارص 
ومن األمثلة التي توضح ان املعصوم 

)15) الكايف للكليني: 1/ 444. 
)16) الكتاب الذي بني أيدينا. 

الغيبية.  العوامل  الكتاب يف   (17(
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 األخر العوامل  بحقائق  معرفة  له 
أمري  بينم  قال:  اهلل،  عبد  بن  أمحد  مارواه 
إذ  احلرام  اهلل  بيت  بفناء  مار   املؤمنني
صالته،  فاستحسن  يصيل  رجل  إىل  نظر 
تأويل  تعرف  الرجل  هذا  يا  فقال: 
خري  عم  بن  يا  الرجل:  قال  صالتك؟. 
خلق اهلل وهل للصالة تأويل غري التعبد، 
اهلل  ان  الرجل  هذا  يا  اعلم   :عيل قال 
من  بأمر   نبيه بعث  ما  وتعاىل  تبارك 
وتنزيل  وتأويل  متشابه  وله  إال  األمور 
يعرف  مل  فمن  التعبد  عىل  ذلك  وكل 
خداع  كلها  فصالته  صالته،  تأويل 

ناقصة غري تامة()18).
مركب  الصالة  ان   ير فاملصيل 
وينتهي  االحرام  بتكبرية  يبدأ  اعتباري 
يبحث  ان  يريد  اإلمام  ولكن  بالتسليم، 

عن اجلانب الغيبي للصالة.
تصل  قد   أخر حقيقة  هلا  فالصالة 
وقد  للمؤمن)19)  معراج   مستو إىل 
فعن  صاحبها،  وجه  هبا  وُيَرضب  ُتلفُّ 
أيب جعفر وأيب عبد اهلل أهنم قاال: )إنم 

 .598 )18) علل الشائع: 2/ 
)19) مستدرك سفينة النجاة: 6/ 1. 

أقبلت عليه منها فإن  لك من صالتك ما 
ُلفَّتْ  أدائها  عن  غفل  أو  كلها  أومهها 

فرضب هبا وجه صاحبها()20).
ال  املراتب  تلك  يف  ووجودها 
ونحن  املرتبة،  هذه  يف  وجودها  يلغي 
مراتبها  من  بمرتبة  ومكلفون  خماطبون 
خياطب  معينًا   مستو هناك  ولعل 
خياطب   مستو وهناك  أعىل  بمرتبة 
الخ،  الثانية...  من  أعىل  بمرتبة 
العصمة  فيه  نفرتض  الذي  فاملعصوم 
عند  لكرامته  بلغ  ما  بلغ  إنم  التامة 
كم  أنفسهم  عىل  اشرتطوا  ان  بعد  اهلل 
مرتبة  إىل  ووصلوا  الندبة)21)،  دعاء  يف 
كل  وعلموا  الكريم  القرآن  عدل 
ينفكوا  ومل  الوجودية  القرآن  مراتب 
نلتجيء  فحني  مراتبه،  من  مرتبة  يف  عنه 
حقيقة  عن  إيانا  إلخبارهم  إليهم 
فينا  يوجدوا  أن  يريدون  ألهنم  القرآن 
نتعامل  فال  القرآن  مع  التعامل  هذا 
وراء  وإنم  ومعانٍ  ألفاظ  انه  عىل  معه 
أن  افرتض  ملا  وإال  حقائق  املعاين  تلك 

)20) الكايف للكليني: 3/ 363. 
)21) إقبال األعمل، أبن طاووس: 504. 
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املس  وهذا  املطهرون)22)،  إال  يمسه  ال 
واملعنوي)23). املادي  جماله  يأخذ 
األبعاد الغيبية للقرآن التي 

كشف عنها املعصوم:
الكريم  القرآن  أن  يف  الكالم  تقدم 
حقائق  هناك  وإنم  وكلمت  ألفاظًا  ليس 
فعندما  واملعنى،  اللفظ  وراء   أخر
لبعض  التكوينية  اآلثار  عن  نتحدث 
شفاء  فبعضها  الكريم  القرآن  آيات 
ليس  األمر  فهذا  نفسية،  آثار  هلا  وبعضها 
حقيقة  إىل  تعود  اآلثار  هذه  الن  عجيبًا 
إلينا  وصل  حتى  بعوامل  مر  الذي  القرآن 
يكن  فلم  وضعية  آثار  هلا  تكون  فعندما 
نبعت  لكوهنا  وإنم  اعتباطًا  األمر  هذا 
وجودًا  وامتألت  الغيبي  جانبها  من 
شافيًا  اآلية  من  املقدار  هذا  أصبح  حتى 
يعطينا  وهذا  الخ،  دافعا...  أو  كافيا  أو 
معنى تقديس القرآن، فالقرآن ليس فقط 
حتى  هذا  أنعكس  وقد  ومعاين  كلمت 

 Y  X  W  M القرانية:  اآلية  اىل  إشارة   (22(
 _ ^ ] \ [ Z

`L[سورة األحزاب: 33]. 
)23) يقصد باملس املعنوي: أنه ال يدرك حقائق 

القرآن إال املطهرون. 

إذ  للقرآن  اللفظي  الوجود   مستو عىل 
القرآن)24) وال  الطاهر مس  لغري  ال جيوز 
بن  عيلاّ  عن  القرآن،  لفظ  تصغري  جيوز 
تقولوا: رمضان،  قال: )ال   أيب طالب
املصحف  ى  يسماّ وال  قال:  أن  إىل 
أمامه  نقف  أن  وجيب  مصيحف()25) 
القرآن  يف  الن  واحرتام  إجالل  بكل 

عالية. وجودية  حقيقة 
عنها  كشف  التي  الغيبية  األبعاد  ومن 

: أهل البيت
أوالً: البعد املعنوي:

فرعية  عناوين  العنوان  هذا  وحتت 
كثرية منها:

للقرآن . ١ املعريف  البُعد  عن  الكشف 
الكريم:

املجال  هذا  يف  كثرية  روايات  هناك 
حقيقة  الكريم  القرآن  أن  إىل  أشارت 
ومن  كذا،  وهلا  كذا  من  نزلت  إهلية 
إن  تقول  التي  الرواية  الروايات،  تلك 
البسملة  وان  العرش  كنوز  من  البسملة 

جواز  عدم  عىل  الفقهية  املذاهب  إمجــاع   (24(
مس املصحف إال بطهور )ينظر: الفقه عىل 

املذاهب اخلمسة، حممد جواد مغنية: 37. 
 .265 /1 :25) مسند اإلمام عيل(
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والنبي   حممد النبي  خصوصيات  من 
ألهنا  هبا  اهلل  خصهم  وإنم   سليمن
أمري  عن  روي  العرش،  نفائس  من 
 اهلل رسول  قال  قال:   املؤمنني

 ¯  ® زب  حممد  يا  يل  قال  اهلل  إن 
فأفرد  رب   ´  ³  ²  ±  °
وجعلها  الكتاب  بفاحتة  عيل  االمتنان 
أرشف  الكتاب  فاحتة  وان  القرآن،  بإزاء 
حممدًا  خص  اهلل  وان  العرش  كنوز  يف  ما 
ورشفه هبا ومل يشك فيها أحدًا من أنبيائه 
اهلل  )بسم  منها  فأعطاه  سليمن  خال  ما 

الرمحن الرحيم(... اىل آخر الرواية)26).
أيضًا  املجال  هذا  يف  الروايات  ومن 
تعامل  كيفية  عن  تتحدث  التي  الرواية 
فعن  اإلخالص،  سورة  مع  املالئكة 
قل  نزلت  )ملا   :الصادق اهلل  عبد  أيب 
آالف  أربعة  هلا  اهلل  خلق  أحد  اهلل  هو 
املالئكة  من  بمأل  متر  كانت  فم  جناح، 

الرب  نسبة  هذه  وقالوا  هلا،  خشعوا  إال 
عن  احلديث  وهذا  وتعاىل()27)،  تبارك 

تفسري   ،51  /1 البيان:  جممع  )تفسري   (26(
 /89 األنوار:  بحار   ،5  /1 الثقلني:  نور 

 .(227
)27) اخلرائج واجلرائح: 2/ 195. 

عاطفي  شعور  جمرد  وليس  غيبي  أمر 
أثر  من  السورة  هلذه  ما  يعلمون  ألهنم 

الغيبية. حقيقتها  هي  وما 
ومشفع:. ٢ شافع  القرآن 

عن  اهلل  عبد  أيب  عن  رواية  يف 
)فإذا  قال:  انه   اهلل رسول  عن  آبائه 
الليل  كقطع  الفتن  عليكم  التبست 
مشفع  شافع  فإنه  بالقرآن  فعليكم  املظلم 
منها  والشفاعة  مصدق()28)،  وماحل 
اآلخرة  يف  هو  ما  ومنها  الدنيا  يف  هو  ما 
األخروية  الشفاعة  إىل  تشري  قد  فالرواية 
دفع  وهي  دنيوية  شفاعة  هناك  ولكن 
 ،أخر روايات  يف  ذكرت  وقد  البالء 
يف  القرآن  قرأ  )من   :الصادق وعن 
ُمتع ببرصه وخفف عن والديه  املصحف 
الرواية  هذه  ففي  كافرين()29)،  كانا  وإن 
بالبرص  التمتع  وهو  مادي  بعد  بعدان: 
والدي  عن  التخفيف  وهو  معنوي  وبعد 

قاري القرآن يف املصحف.
ة . ٣ لَ َ محَ خصوصيات  عن  الكشف 

القرآن:

 .331 )28) الكايف للكليني: 2/ 
)29) الكايف: 2/ 339 ح3521. 
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 مستو عىل  الكريم  القرآن  حلملة 
خصوصيات  للقرآن  الظاهري  احلفظ 
خيرب  ان  يمكن  ال  اخلصوصيات  وهذه 
ففي رواية عن  أطلع عليها،  إال من  عنها 
حتى  القرآن  قرأ  )من   :حممد النبي 
يستظهره وحيفظه أدخله اهلل اجلنة وشفعه 
هلم  وجبت  قد  كلهم  أهله  من  عشة  يف 

النار()30).
ليست  الشفاعة  ان  الرواية  هذه  ففي 
 املستو عىل  محله  ملن  وإنم  فقط  للقرآن 
مها:  اثران  ذلك  عىل  فيرتتب  الظاهري 
القرآن  حامل  شفاعة  و  للجنة،  الدخول 

يف غريه.
يوم . ٤ الكريم  القرآن  جتيل  عن  الكشف 

القيامة:
القيامة بصور خمتلفة  القرآن يوم  يأيت 
املظهر،  حسن  رجل  بصورة  يأيت  فقد 
لصاحبه،  ويشفع  سبحانه،  اهلل  يكلم 

نسيه. الناس، ويعاتب من  وخياطب 
رسول  قال  قال:   الصادق عن 
يوم  يأيت  فإنه  القرآن  تعلموا   :اهلل

)30) جممع البيان: 1/ 45، وسائل الشيعة: 6/ 
 .169

مجيل  شاب  صورة  يف  صاحبه  القيامة 
شاحب اللون فيقول له القرآن: أنا الذي 
هواجرك  وأظمأت  ليلك  أسهرت  كنت 
أؤول  دمعتك  وأسلت  ريقك  وأجففت 
وراء  من  تاجر  وكل  الت  حيثم  معك 
اليوم لك من وراء جتارة كل  جتارته وأنا 
تاجر وسيأتيك كرامة [من] اهلل عز وجل 
رأسه  عىل  فيوضع  بتاج  فيؤتى  فأبش، 
اجلنان  يف  واخللد  بيمينه  األمان  ويعطى 
اقرأ  هلل:  يقال  ثم  حلتني  ويكسى  بيساره 
آية صعد درجة ويكسى  قرأ  وارقه فكلم 
أبواه حلتني إن كانا مؤمنني ثم يقال هلم: 
رواية  ويف  القرآن()31)،  علمتمه  ملا  هذا 
العزة  رب  وخياطب  يتكلم  القرآن  يأيت 
 جعفر أيب  فعن  حامله،  خياطب  ثم 
أحسن  يف  القيامة  يوم  القرآن  جميء  قال: 
باملسلمني  فيمر  صورة  إليه  منظور 
إىل  فيجاوزهم  منا  الرجل  هذا  فيقولون: 
إىل  فيجاوزهم  منا  هو  فيقولون:  النبيني 
حتى  منا  هو  فيقولون:  املقربني  املالئكة 
فيقول:  وجل  عز  العزة  رب  إىل  ينتهي 
هواجره  أظمأت  فالن  بن  فالن  رب  يا 

334 ح3491.  )31) الكايف للكليني: 2/ 
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بن  وفالن  الدنيا  دار  يف  ليله  )وأسهرت 
أسهرليله،  ومل  هواجره  أظميء  مل  فالن 
اجلنة  أدخلهم  وتعاىل:  تبارك  فيقول 
فيقول  فيتبعونه،  فيقوم  منازهلم  عىل 
ويرقى  فيقرأ  قال:  وارقه  اقرأ  للمؤمن: 
التي  منزلته  منهم  رجل  كل  يبلغ  حتى 
الروايات  بعض  ويف  فينزهلا()32)،  له  هي 
من  وتعاتب  الناس  ختاطب  السورة  أن 
عبد  أبو  قال  قال:  بصري  أيب  فعن  نسيها 
القرآن مثلت  اهلل: من نيس سورة من 
له يف صورة حسنة ودرجة رفيعة يف اجلنة 
ليتك  أحسنك  ما  أنت  ما  قال:  رآها  فإذا 
يل؟. فيقول: أما تعرفني؟. أنا سورة كذا 
وكذا ولو مل تنسني رفعتك إىل هذا()33).

عىل . ٥ املرتتب  الثواب  عن  الكشف 
قراءة القرآن:

اهلل  عند  كبري  ثواب  القرآن  لقراءة 
وثواب  مادي  ثواب  وهناك  سبحانه 

معنوي ومن ذلك:
تكفري الذنوب:أ. 

يف  الكهف  سورة  قرأ  من  الرواية  يف 

)32) الكايف للكليني: 2/ 596. 
 .607 )33) الكايف للكليني: 2/ 

اجلمعة  من  له  كفارة  كانت  اجلمعة  ليلة 
وأيب  عباس  ابن  عن  روي  اجلمعة  إىل 
الكهف  سورة  قرأ  من  أن   هريرة
نورا  أعطي  اجلمعة،  يوم  أو  اجلمعة،  ليلة 
إىل  له  وغفر  مكة،  إىل  يقرأها  حيث  من 
أيام،  ثالثة  وفضل   ،األخر اجلمعة  يوم 
حتى  ملك  ألف  سبعون  عليه  وصىل 
والدبيلة،  الداء،  من  وعويف  يصبح. 
وفتنة  واجلذام،  والربص  اجلنب،  وذات 
خيرب  ان  يستطيع  الذي  فمن  الدجال()34) 
من  الكهف  سورة  وملاذا  األمر  هذا  عن 
دون غريها وملاذا يف هذا الوقت دون غريه 
 املعصوم أي شخص غري  يستطيع  فال 

أن خيرب عن ذلك األثر،
وهناك أثر لقراءة سورة الكهف ليلة 
العيايش   رو األثر،  هذا  غري  اجلمعة 
عن احلسن بن عيل بن محزة )عن أيب عبد 
يف  الكهف  سورة  قرأ  من  قال:   اهلل
ويبعثه  شهيدا  اال  يمت  مل  مجعة  ليلة  كل 
مع  القيمة  يوم  وأوقف  الشهداء  مع  اهلل 
احلقيقة  بتلك  يعلم  فمن  الشهداء()35)، 

 .103  /2 للديمياطي:  الطالبني  إعانة   (34(
)35) تفسري العيايش: 2/ 321. 
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وآثارها إال من أخرب بذلك.
باجلنة:ب.  الفوز 

من قرأ سورة العنكبوت والروم ليلة 
الثالث والعشين من شهر رمضان دخل 

اجلنة يف الرواية:
 اهلل عبد  أيب  عن  بصري  أيب  عن 
والروم  العنكبوت  سورة  قرأ  من  قال: 
فهو  ليلة ثالثة وعشين  يف شهر رمضان 
واهلل يا أبا حممد من أهل اجلنة ال أستثني 
اهلل عيل يف  يكتب  أن  أخاف  أبدا وال  فيه 
اهلل  من  السورتني  هلاتني  وان  إثم  يميني 
الصادق  وهو  يقسم  فاإلمام  مكانا()36)، 

أنه مطلع عىل حقيقة هذا األثر. ليؤكد 
مضاعفة األعامل:ج. 

 :اجلواد اإلمام  عن  الرواية  يف 
بعد  القدر  ليلة  يف  أنزلناه  إنا  قرأ  من 
أعمل  مثل  له  مدت  مرات  عش  العرص 

اخلالئق()37).
ثانياً: البعد املادي:

القسم  هذا  يف  كثرية  روايات  وردت 
حتت  تدخل  الروايات  بعض  كانت  وإن 

)36) ثواب األعمل للصدوق: 109. 
 .482 )37) وسائل الشيعة: 6/ 

أكثر من عنوان ولكن من أجل بيان تلك 
العناوين قسمت عىل:

القرآن جالء للبرص:. ١
يف  القرآن  قرأ  )من  عن...  الكايف  يف 
بن  عيل  وعن  ببرصه()38)،  ُمتع  املصحف 
احلسني قال: من قرأ سورة املمتحنة يف 
قلبه لاليمن،  اهلل  امتحن  ونوافله  فرائضه 
أبدا، وال  فقر  له برصه، وال يصيبه  ونور 

جنون يف بدنه وال يف ولده()39).
بعد  من  أكثر  الرواية  هذه  ففي 
والرزق ودفع  بالبرص  التمتع  مادي وهو 

القرآءة. بمجرد  اجلنون 
للرزق:. ٢ القرآن جالب 

عن  القيامة  سورة  فضل  يف  جاء 
جيلب  قراءهتا  )وإدمان   النبي
الناس()40)  إىل  وحيبب  والصيانة  الرزق 
آخر  مادي  أثر  هناك  للرزق  فباإلضافة 

الناس. التحبب اىل  وهو 
 اهلل عبد  أيب  عن  بصري  أيب  وعن 
القرآن  وقلب  قلبًا،  يشء  لكل  )ان  قال: 

 .613 )38) الكايف للكليني: 2/ 
)39) تفسري أيب محزة الثميل: 331، جممع البيان: 

 .443 /9
 .116 )40) تفسري الربهان: 4/ 
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يف  أو  ينام  ان  قبل  قرأها  ومن  ياسني 
من  هناره  يف  كان  يميش  ان  قبل  هناره 
يميس()41)،  حتى  واملرزوقني  املحفوظني 
لقراءة  ماديني  أثرين  الرواية  هذه  فبينت 
احلفظ  ومها  النوم  قبل  يس  سورة 

والرزق.
قال  قال:  انه  الرضا  اإلمام  عن 
نصيبًا  لبيوتكم  )أجعلوا   :اهلل رسول 
من القرآن فان البيت إذا قريء فيه تيرس 
سكانه  وكان  خريه،  وكثر  أهله،  عىل 
ضيق  القرآن  فيه  يقرأ  مل  وإذا  زيادة،  يف 
يف  سكانه  وكان  خريه  وقل  أهله  عىل 
من  يشء  أي  قراءة  فبمجرد  نقصان()42) 

القرآن فهو سبب لكثرة اخلري.
قرأ  )من   :السجاد اإلمام  وعن 
ونوافله  فرائضه  يف  املمتحنة  سورة 
وال  برصه  له  ونور  قلبه  اهلل  امتحن 
وال  بدنه  يف  جنون  وال  أبدًا  فقر  يصبه 
سورة  قراءة  عىل  فيرتتب  ولده()43)، 

ومادية. معنوية  آثار  املمتحنة 

)41) ثواب األعمل للصدوق: 138. 
 .482 )42) وسائل الشيعة: 6/ 

)43) ثواب األعمل: 118. 

البالء:. ٣ يدفع  القرآن 
قال،  نباته  بن  االصبغ  عن  رواية  يف 
قال أمري املؤمنني: )إن اهلل ليهم بعذاب 
أهل األرض مجيعًا ال حياشى منهم أحدا 
السيئات  واجرتحوا  باملعايص  عملوا  إذا 
أقدامهم  ناقلني  يب  الشِّ إىل  نظر  فإذا 
القرآن  يتعلمون  والولدان  الصالة  إىل 
فيدفع  عنهم()44)،  ذلك  فَأخر  رمحهم 
هبؤالء الذين يتعلمون القرآن صنوفًا من 
داللة  وغريها  الرواية  هذه  ويف  العذاب 
هبا  تؤمن  الذي  البداء  عقيدة  صحة  عىل 

اإلمامية. الشيعة 
عن الباقر: )من قرأ سورة النحل 
يف كل شهر كفى اهلل عنه سبعني نوعًا من 
والربص  واجلذام  اجلنون  اهوهنا  البالء 
وكان مسكنه يف جنات عدن وهي وسط 
ألثر  بيان  الرواية  هذه  ففي  اجلنان()45)، 
النحل  سورة  قراءة  عىل  يرتتب  مادي 
وهو  معنوي  وأثر  البالء  دفع  وهو 

الدخول اىل جنات عدن.
قرأ  )من   :الصادق وعن 

)44) املصدر السابق: 28. 
 .95 )45) جممع البيان: 9/ 
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الصافات يف كل مجعة مل يزل حمفوظًا عن 
احلياة  يف  بلية  كل  عن  مدفوعًا  آفة  كل 
يكون  ما  أوسع  الدنيا  يف  مرزوقًا  الدنيا 
وولده  ماله  يف  اهلل  يصبه  ومل  الرزق  من 
وال  رجيم  شيطان  من  بسوء  بدنه  وال 
بيان  الرواية  هذه  ويف  عنيد()46)،  جبار 
قراءة  عىل  يرتتب  مادي  أثر  من  ألكثر 
أمهها:  اجلمعة  يوم  يف  الصافات  سورة 

احلفظ، ودفع البالء، والرزق.
دفع الرضر:. ٤

عن  جاء  السباع،  خطر  لدفع 
الرسول: )يا عيل من خاف من السباع 

ے   ~  }  |  M فليقرأ 
¥L[سورة   ¤  £  ¢  ¡

التوبة128])47).
عيل  )يا  والشياطني  السحر  ولدفع 
فليقرأ  شيطانًا  أو  ساحرًا  خاف  من 

 Z  Y  X  W  V  UM

]L[سورة األعراف54])48).
أمان ألمتي  )يا عيل:  السارق:  ولدفع 

)46) ثواب األعمل: 112. 
 .968 )47) من الحيرضه الفقيه: 4/ 

السابق.  )48) املصدر 

 `_ ^ ] \ [ Z M :من السارق
Lf[سورة   e  d  c  b  a

اإلرساء110])49).
اإلمام  عن  روي  اجلن،  رش  ولدفع 
يف  املمتحنة  سورة  قرأ  )من   :السجاد
له  ونور  قلبه  اهلل  امتحن  ونوافله  فرائضه 
يف  جنون  وال  أبدًا  فقرًا  يصبه  وال  برصه 

بدنه وال ولده()50).
بالقرآن:. ٥ االستشفاء 

 النبي إىل  شكا  رجاًل  ان  روي 
وجع حلقه قال: عليك بقراءة القرآن)51).
مل  )من  قال:  أنه   النبي وعن 
وعن  اهلل()52)،  شفاه  فال  احلمد  يشفه 
كل  )إذا   :اهلل رسول  عن   الصادق
فقرأ  يديه  أو صداع بسط  أو أصابته عني 
هبم  يمسح  ثم  واملعوذتني  الكتاب  فاحتة 
وجهه فيذهب عنه ما كان فيه()53)، وعن 
عند  الكريس  آية  قرأ  )من   :الرضا

)49) املصدر السابق: 967. 
جممع   ،331 الــثــميل:  محــزة  أيب  تفسري   (50(

 .443 البيان: 9/ 
 .308 )51) الدر املنثور للسيوطي: 3/ 

 .74 )52) بحار األنوار: 62/ 
 .364 )53) املصدر السابق: 92/ 
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النصفي- الفالج-الشلل  حيف  مل  منامه 
ذو  يرضه  مل  صالة  كل  دبر  قرأها  ومن 

محة()54).
القرآن  آليات  أن  يتبني  تقدم  فمم 
مادي  هو  ما  منها  كثرية  آثارًا  الكريم 
الغيبي  والكشف  معنوي  هو  ما  ومنها 
يعرفها  ان  يمكن  ال  اآليات  تلك  آلثار 
تامة  وإحاطة  تامة  عصمة  لديه  من  إال 

العوامل. بتلك 

اخلامتة:

عدة  نستخلص  البحث  ختام  يف 
هي: نتائج 

عن . 1 احلديث  يف  احلق  له  من  أن 
األمة  وتوجيه  الكريم  القرآن 
بالقرآن  أحاط  من  وإرشادها، 

مراتبه. كل  يف  الكريم 
ما . 2 غيبية  حقيقة  الكريم  للقرآن 

وراء اللفظ وال يمكن أن تدرك إال 
وجعلهم  سبحانه  اهلل  طهرهم  ملن 

الكتاب. عدل 
ففي . 3 متعددة  مراتب  الكريم  للقرآن 

 .266 السابق:  املصدر   (54(

حكيم  عيل  نفسه  يصف  العليا  مرتبته 
يصف  اللفظي  الوجود  مرتبة  ويف 
لتدركه  مبني  عريب  بلسان  نفسه 

العقول.
تنقسم . 4 الكريم  للقرآن  الغيبية  اآلثار 

بعد  و  معنوي،  بعد  بعدين:  عىل 
مادي، وحتتهم أقسام فرعية.

القرآن . 5 تقديس  أسباب  أهم  من  أن 
عليه  حيتوي  ما  اىل  تعود  الكريم 
عنها  كشف  حقائق  من  الكتاب  هذا 
ألفاظ  جمرد  ليست  فهي  املعصوم 

ومعان.
املعصومني . 6 عن  الواردة  الروايات 

وآيات  لسور  الغيبية  اآلثار  بيان  يف 
لذا  ومتداخلة  كثرية  الكريم  القرآن 
جتد الرواية الواحدة حتتوي عىل أكثر 
فتكررت  ومعنوي  مادي  بعد  من 
بعض الروايات لدخوهلا يف أكثر من 

قسم.
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عيل ) 1) الدين  ريض  األعمل،  إقبال 
طاووس،  بن  جعفر  بن  موسى  بن 
األصفهاين،  القيومي  جواد  حتقيق: 
اإلعالم  مكتب  1414هـ،  ط1، 

اإلسالمي.
بكر ) 2) أيب  للعالمة  الطالبني،  إعانة 

السيد  ابن  البكري  بالسيد  املشهور 
)ت  الدمياطي  شطا  حممد  السيد 
الفكر  دار  1310هـ(، ط1، 1997، 
للطباعة والنش والتوزيع -بريوت-

لبنان.
أخبار ) 3) لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 

املجليس  باقر  حممد  األطهار،  األئمة 
 ،1983 ط2،  1111هـ(،  )ت 

مؤسسة الوفاء -بريوت -لبنان.
الربهان يف تفسري القرآن، السيد هاشم ) 4)

)ت1107هـ(،  البحراين  احلسيني 
االسالمية/  الدراسات  قسم  حتقيق: 

مؤسسة البعثة -قم.
الدين ) 5) بدر  القران،  علوم  يف  الربهان 

)ت  الزركيش  اهلل  عبد  بن  حممد 
إحياء  دار  1957م،  ط1،  794هـ(، 
احللبي  البايب  عيسى  العربية،  الكتب 

ورشكاءه.
حممد ) 6) الشعري،  اخلطاب  حتليل 

للكتاب،  العاملية  الدار  العمري، 
ط1، الدار البيضاء، 1990م.

محزة ) 7) أبو  الثميل،  محزة  أيب  تفسري 
مجعه  عاد  148هـ(،  )ت  الثميل 
حسني  حممد  الرزاق  عبد  وتأليفه: 
وتقديم:  مراجعة  الدين/  حرز 
ط1،  معرفة،  هادي  حممد  الشيخ 

1420هـ، النارش: دفرت نش اهلادي
مسعود ) 8) بن  حممد  العيايش،  تفسري 

حتقيق:  320هـ(،  )ت  العيايش 
احلاج السيد هاشم الرسويل املحاليت 
اإلسالمية- العلمية  املكتبة  النارش: 

طهران.
عيل ) 9) أبو  البيان،  جممع  تفسري 

)ت  الطربيس  احلسن  بن  الفضل 

املصادر:
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حتقيق  1415هـ،  ط1،  548هـ(، 
واملحققني  العلمء  من  جلنة  وتعليق: 
مؤسسة  النارش:  األخصائيني، 
– –بريوت  للمطبوعات  األعلمي 

لبنان.
عبد ) 10) الشيخ  الثقلني،  نور  تفسري 

احلويزي  العرويس  مجعة  بن  عيل 
1412هـ،  ط4،  )ت1112هـ(، 
إسمعيليان  مؤسسة  النارش: 

للطباعة والنش والتوزيع -قم.
الصدوق ) 11) الشيخ  اإلعمل،  ثواب 

أيب جعفر حممد بن عيل ابن احلسني 
 القمي بابويه  بن  موسى  بن 
تقديم:  حتقيق:  هـ(،   381 )ت 
حسن  السيد  مهدي  حممد  السيد 
ش،   1368 ط3،  اخلرسان، 

منشورات الشيف الريض -قم.
عيل ) 12) السيد  الثقلني،  حديث 

 ،1431 ط1،  امليالين،  احلسيني 
مركز احلقائق اإلسالمية.

الدين ) 13) قطب  واجلرائح،  اخلرائج 
حتقيق:  هـ(،   573 )ت  الراوندي 
 /املهدي اإلمام  مؤسسة 

املوحد  باقر  حممد  السيد  بإرشاف 
اإلمام  مؤسسة  ط1،  األبطحي، 

املهدي –قم املقدسة.
باملأثور، ) 14) التفسري  يف  املنثور  الدر 

)911هـ(،  السيوطي  الدين  جالل 
– والنش  للطباعة  املعرفة  دار 

بريوت-لبنان.
هادي ) 15) املال  األسمء،  رشح 

مكتبة  منشورات  السبزواري، 
بصرييت -قم -إيران.

علل الشائع، الشيخ الصدوق أيب ) 16)
جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن 
)ت381  القمي  بابويه  بن  موسى 
صادق  حممد  السيد  تقديم:  هـ(، 
املكتبة  نشورات  العلوم،  بحر 
–النجف  ومطبعتها  احليدرية 

األرشف، 1966م.
حسني ) 17) حممد  األعىل،  الفردوس 

كاشف الغطاء، تعليق: السيد حممد 
ط3،  الطباطبائي،  القايض  عيل 

1402، مكتبة فريوز آبادي -قم.
حممد ) 18) اخلمسة،  املذاهب  عىل  الفقه 

دار  2009م،  ط1،  مغنية،  جواد 
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الغدير للطباعة والنش.
يعقوب ) 19) بن  حممد  الكايف، 

تصحيح  هـ(،   329 )ت  الكليني 
ط5،  الغفاري،  أكرب  عيل  وتعليق: 
1363ش، دار الكتب اإلسالمية-

طهران.
الشيخ ) 20) البحار،  سفينة  مستدرك 

حتقيق  الشاهرودي،  النمزي  عيل 
عيل  بن  حسن  الشيخ  وتصحيح: 
مؤسسة  هـ،   1418 النمزي، 
جلمعة  التابعة  اإلسالمي  النش 

املشفة. بقم  املدرسني 
حسن ) 21)  ،عيل اإلمام  مسند 

الشيخ  التحقيق:  القبانجي، 
2000م،  ط1،  السالمي،  طاهر 
األعلمي  مؤسسة  منشورات 

للمطبوعات بريوت -لبنان.
الدين ) 22) صدر  الغيب،  مفاتيح 

للموىل  تعليق  مع  الشريازي، 
خوجواي،  حممد  صححه  النوري 
فرنكي،  حتقيقات  مؤسسة 

1363ش.
جعفر ) 23) أبو  الفقيه،  الحيرضه  من 

بابويه  بن  بن احلسني  بن عيل  حممد 
املرتىض،  دار  )381هـ(،  القمي 

بريوت.
حسني ) 24) حممد  احلكمة،  هناية 

وتعليق:  صحيح  الطباطبائي، 
الزارعي  عيل  عباس  الشيخ 
1417هـ،  ط4،  السبزواري، 
التابعة  اإلسالمي  النش  مؤسسة 

جلمعة املدرسني بقم املشفة.
وسائل الشيعة، احلر العاميل: 27/ ) 25)

 البيت 190، حتقيق: مؤسسة آل 
، ط2، 1414 هـ،  الرتاث،  إلحياء 
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث 

بقم املشفة.
ينابيع املودة لذوي القربى، سليمن ) 26)

احلنفي )ت  القندوزي  إبراهيم  بن 
1294 هـ(، حتقيق: سيد عيل مجال 
1416هـ،  ط1،  احلسيني،  أرشف 

للطباعة والنش. دار األسوة 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
التمهيد:

من األمور التي ثبتت واستقرت عىل 
األصلية،  بمالحمها  واحتفظت  أسسها، 
وقاومت موجات العداء هي سرية األئمة 
فظلت   ،البيت أهل  من  الطاهرين 
تستمد  إهلام  مصادر  الفذة  شخصياهتم 
والدروس؛  العرب  اإلسالمية  األمة  منها 

وتتأسى بمواقفها وجتربتها.
أمور  يتلقون  االمامية  الشيعة  وبقي 
تعرضوا  الذين  الرجال  هؤالء  من  دينهم 
التجارب  املحن ورضوب  أنواع  ملختلف 
ملحبيهم   األئمة فرسم  القاسية، 
العمل،  طريق  مرحلة  كل  يف  وأتباعهم 

خالل  من  النجاة  سبل  هلم  ووضعوا 
وفكرية  جهادية  ومواقف  سلوكية  نمذج 
يعانون  وهم  شيعتهم،  أمام  الطريق  تنري 
وامللوك  احلكام  أيدي  عىل  الويالت 

وأصحاب السلطان واجلربوت)1).
االتصال  طرق  الشيعة  حتتكر  وال 
تدعي  وال  الطاهرين،  األئمة  بتأريخ 
وأحكام  تراث  عن  األخذ  اختصاص 

رجال  أهنم  يرون  بل  بأحد،  البيت  أهل 
تتجه  الذين   اهلد وأعالم  اإلسالم 
الطوائف من املسلمني،  رسالتهم إىل كل 

)1) اإلمام الصادق واملذاهب األربعة 4/ 91.
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املسلمني.  مجيع  تعاليمهم  وتسع 
األنبياء  وورثة  األوصياء  هم   فاألئمة
والعصمة،  بالكمالت  اهلل  خصهم  الذين 
كل  اهلل  أمر   :الصادق اإلمام  فقال 
إىل  األمر  يسلم  أن  األئمة  من  واحد 
اإلمام  فان  حال  أي  وعىل  بعده.  من 
احلركة  تزعم  قد   احلسني بن  عيل 
أنصاره  وقاد  زمنه،  يف  والفكرية  الدينية 
بم  احلكام  مشكلة  يواجه  ان  واستطاع 
التضحيات  أعباء  أتباعه  عن  خيفف 
قد  شخصيته  وكانت  الدماء.  وسفك 
وصفات   كرب مؤهالت  فيها  اجتمعت 
السامية  املكانة  تلك  حيتل  جعلته  عالية، 
املجتمع،  يف  واملرموقة  الرفيعة  واملنزلة 
واالعلمية،  القيادة  موقع  واحتل 
الوفود  وقصدته  األنظار،  إليه  فاجتهت 

من كل األمصار.
التحوالت  حياته  يف  شهد  وقد 
زين  اإلمام  واستطاع  السياسية 
األحداث  زمحة  يف  يقف  أن   العابدين
اختالف  عىل  املعرتكات  تلك  ووسط 
من  جانب  فيكل  آثاره  ويرتك  صورها، 
فكرية  ناحية  كل  يف  ويؤثر  املجتمع  حياة 

اهلام  مصدر  سريته  تكون  أن  غرو  فال 
ومعني علم.

جهد  عرص  يف   اإلمام عاش  فقد 
اإلسالم  حماربة  يف  األمويون  احلكام  فيه 
اجلهل  وإشاعة  الفكرية  احلركة  وشل 
 اإلمام فقام  الناس،  بني  والتخلف 
التي  واحلديث  الفقه  مدرسة  بتأسيس 
والتابعني،  املوايل  من  كثريا  تضم  كانت 
ومعارفه  علومه  نمري  من  ينهلون  فكانوا 
فتخرج  هديه  من  ويتغذون  وأخالقه. 
أمثال  والعلمء  الفقهاء  كبار  يديه  عىل 
جبري  بن  وسعيد  املسيب  بن  سعيد 
يف  مسامهاته  أهم  من  ولعل  وغريهم؛ 
املباركة  ادعيته  هي  العلمية  احلركة  بناء 
السجادية  بالصحيفة  عرفت  التي 
استمد  والذي  الكريم  للقران  وتفسريه 
لآليات  تفسريه  اغلب  منه  الشهيد  زيد 
إىل   اإلمام  انرب فقد  القرآنية؛ 
بشتى  اإلسالمي  العريب  الفكر  إنارة 
ناشئة  دعا  وقد  واملعارف  العلوم  أنواع 
العلم،  طلب  عىل  اإلقبال  إىل  املسلمني 
ما  إىل  عائد  ذلك  ولعل  عليه،  وحثهم 
مجيع   العابدين زين  لإلمام  توفرت 
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يظفر  مل  التي  الرفيعة  الرتبوية  املكونات 
تكوينه  عىل  عملت  وقد  سواه،  احد  هبا 
وبناء شخصيته بصورة متميزة جعلته يف 
الذين  املسلمني،  أئمة  الرعيل األول من 
وجعلهم  ثقته   الرسول منحهم 
رسالته)2).  أداء  عىل  وأمناء  المته  قادة 
ان  فيه  خفاء  ال  الذي  املؤكد  واليشء 
من  واإلمامة  اخلالفة  رتب  قد   النبي
فوىض  بعده  من  األمة  يرتك  ومل  بعده، 
نص  فقد  واألزمات  لألخطار  تتعرض 
أهل  االثني عش من  األئمة  عىل خلفائه 
 العابدين زين  اإلمام  ذكر  وقد  بيته 
وعليا  حممدا  خلق  اهلل  )إن  بقوله:  ذلك 
عظمته  نور  من  ولده  من  عش  واحد 
يعبدونه  نوره  ضياء  يف  أشباحا  فاقامهم 
اهلل ويقدسونه  قبل خلق اخللق يسبحون 
.(3((وهم األئمة من ولد رسول اهلل

تعظيم  عىل  املسلمون  اتفق  وقد 
األمر  يقترص  -ومل   السجاد اإلمام 
مل  من  مجيع  شمل  بل  أصحابه  عىل 
األهواء  اختالف  برغم  جانبه  إىل  يقف 

 .53 )2) ظ: حياة اإلمام زين العابدين 1/ 
530 احلديث 6.  )3) أصول الكايف 1/ 

له  االعرتاف  عىل  وامجعوا  وامليول- 
هذه  يف  فريدة  نسخة  وانه  بالفضل 
وعلومه  فضائله  يف  احد  يدانيه  ال  الدنيا 
له  تبجيلهم  مظاهر  من  وكان  وتقواه 
ووضعها  يده  بتقبيل  يتربكون  كانوا  أهنم 

عيوهنم)4).  عىل 
القران  رحاب  إىل  ذهبنا  ما  وإذا 
بن  عيل  اإلمام  فرس  وكيف  الكريم 
النبي  فالقران نزل عىل  آياته؛   احلسني
إىل  الناس  هداية  منه  واهلدف   حممد
عىل  والسري  وجل  عز  باهلل  اإليمن 
يف  النجاة  إىل  ليصلوا  الصحيح  الطريق 
اهلداية هم  ابرز معامل هذه  الدارين ومن 
نص  الذين   اهلل رسول  بعد  اخللفاء 
وأكد  مناسبة  من  أكثر  يف  القران  عليهم 
متعددة  مواقف  يف   اهلل رسول  ذلك 
اثنا عش كلهم من  بعده  اخللفاء من  بان 

.فاطمة ذرية 
األول  املفرس  هو   النبي كان  هلذا 
ثم  الكريم  القران  وآيات  لنصوص 
أهل  تفاسري  كانت  وملا   بيته أهل 
تعبري  حد  عىل  أنموذجية  تفاسري  البيت 

 .251 )4) العقد الفريد 2/ 
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فيها  ملا  معرفة)5).  هادي  حممد  األستاذ 
من انعكاس تربوي وتعليمي من جانب 
أخر  جانب  من  معجز  فني  بالغي  واثر 
البحث  هذا  يف  نلتمس  ان  أثرنا  لذا 
لإلمام  العائدة  التفسري  جوانب  بعض 
معرفته  متام  يف  فكان   العابدين زين 
جيسد  وفكرا  مضمونا  بالقرآن  وإحاطته 
لرسو ل  واملعريف  احلقيقي  االمتداد 
عنه  إلينا  وصل  ما  أن  ونجد  اهلل؛ 
القران  آيات  من  ظهر  ملا  تفسريات  من 
ألسباب  وتبني  منها  بطن  ملا  وتأويالت 
القرآين  النص  من  املقصود  وما  النزول 
وقد وردت يف هذا املجال روايات قيمة 
لو مجعت كاملة لكانت  نادرة  ومرويات 
القران  تفسري  أسس  من  مهم  أساسا 

. لعظيم ا
القران  مع   اإلمام عاش  فقد 
له  وكانت  وسلوكا  فكرا  الكريم 
اهلل  كتاب  ملضامني  متدبرة  واعية  ذاكرة 
وقد  منه  واالستنتاج  وتعاىل  سبحانه 
 آباؤه به  متيز  ما  بمثل   اإلمام متيز 
آلي  والرائع  املتميز  التفسري  بخاصية 

 .469  /1 التفسري واملفرسون   (5(

البيت وقد نزل  القران كيف ال وهم آل 
ومل  علمه  محلة  وهم  بيوهتم  يف  الوحي 
تناقضا  منهم  واحد  عن   يرو أو  يثبت 
واحدة  قرآنية  آلية  توجيه  أو  تفسري  يف 
األخر  ويضيف  بعضا  بعضهم  يكمل  بل 

السابق. عىل 
1 . العابدين زين  اإلمام  فرسه  ما 

بنفسه:
وكتب  السري  كتب  لنا  نقلت  لقد 
لإلمام  التفسريية  اآلراء  بعض  التفسري 
عظمة  عىل  يدل  مما   احلسني بن  عيل 
قدمه  الذي  والفكري  الريادي  الدور 
بشكل  اإلسالمية  األمة  إىل   اإلمام
عام واىل أتباعه من الشيعة بشكل خاص 
وال بد لنا من معرفة مصادر ثقافة اإلمام 
ونصوصه  القران  فهم  يف  التفسريية 
طبيعي  امتداد  فهو  معانيه  وإيضاح 
للرسول األعظم أثر مصدر وأغنى 
العلم  مدينة  فهو  املعرفة  من  مستودع 
املدينة  تلك  خزائن  بيته  وأهل  وأحفاده 
نزوله  منذ  العظيم  القران  مع  فقد عاشوا 
كلمته  بإيضاح  النص  يفرسون  ال  فهم 
فحسب  الظاهر  عىل  اعتمدا  ومفرداته 
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أبعادا  لدهيم  القرآنية  الداللة   تتعد بل 
لوحدها  املفردة  من  أوسع  تأويلية 
سطحية  ليست  األئمة  عند  فالداللة 
الكتاب  يف  املفردة  حتققه  ما  خالل  من 
فقط  سياقية  أو  لغوية  داللة  من  العزيز 
متعددة  وأفاقا  معان  عدة  حتتمل  إهنا  بل 
ويسنده  األصيل  السياق  يعضدها  وربم 
وأسباب  الشيف  النبوي  احلديث 

النزول.
الكرام  وآباؤه  الرسول  كان  لذا 
بن  عيل  اإلمام   لد التفسري  مصدر  هم 
التفاسري  كتب  يف  واملتتبع   احلسني
يف  مبثوثة  وأقواله  أرائه  من  والكثري  جيد 

. متنها
احلسني أ.  بن  عيل  اإلمام  عن  اثر 

 3  2  M تعاىل:  قوله  فرس  انه 
بقوله:   ،[4 املزمل:  [سورة   L 4
تنثره  وال  تبينا،  تالوته  يف  )بينه 
الشعر،  هذي  هتذه  وال  البقل،  نثر 
به  لتحركوا  عجائبه  عند  قفوا 
أخر  أحدكم  هم  يكن  وال  القلوب، 
عنى  الذي  والرتتيل  السورة()6). 

حياة  وظ:   279 العابدين  زيــن  ــام  اإلم  (6(

احلروف  ترتيب  هو   اإلمام به 
فيها  بتثبت  تالوهتا  يف  حقها  عىل 
منها:  للرتتيل  املعاين  تعددت  وقد 
هينتك  عىل  واقرأه  بيانا  بينه  أي 
ابن  عن  ومخسا  وأربعا  آيات  ثالث 
ال  والبيان  الزجاج  وقال  عباس؛ 
يتم  إنم  القران  يف  تعجل  بان  يتم 
حقها  وتويف  احلروف  مجيع  تبني  بان 
قلت  محزة  أبو  قال  اإلشباع؛  من 
البن عباس إين رجل يف قراءيت ويف 
الن  عباس  ابن  فقال  عجلة  كالمي 
أن  من  إيل  أحب  أرتلها  البقرة  أقرا 

كله. القران  أقرا 
عن  ترسال  فيه  ترسل  معناه  وقيل 
عن  تثبتا  فيه  تثبت  معناه  وقيل  جماهد؛ 
يف   املؤمنني أمري  عن  وروي  قتادة، 
هذ  هتذه  وال  بيانا  بينه  قال:  انه  معناه 
الشعر وال تنثره نثر الرمل ولكن اقرع به 
أحدكم  هم  يكونن  وال  القاسية  القلوب 
تقرا  ان  هو  الرتتيل  وقيل  السورة؛  آخر 
عىل نظمه وتواليه وال تغري لفظا وال تقدم 
مؤخرا وهو مأخوذ من ترتل األسنان إذا 

 .350 اإلمام زين العابدين 1/ 
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الرتل  وقيل  انتظامها؛  وحسن  استوت 
قطرب؛  عن  اللني  والرتل  ضعف  معناه 
أقراه  أي  القران  حتزين  هبذا  واملراد  قال 
اإلمام  أن  والظاهر  حزين)7).  بصوت 
أمري  جده  تفسري  اىل  استند   السجاد

املؤمنني يف هذه اآلية.
هذرمة  يقرا  ال  القران  فان  وعليه 
هنا  يشري  فاإلمام  ترتيال)8).  يرتل  ولكن 
التمعن يف كلمت اهلل والتدبر  إىل رضورة 
اهلل  خطاب  هو  القران  بان  وتذكر  فيها 

تعاىل لإلنسان)9).
العابدين ب.  زين  اإلمام  فرس 

 £  ¢  ¡  M تعاىل:  قوله 
 ،[208 البقرة:  [سورة   L¤
اإلمام  والية  هو  )السلم  بقوله: 
والسلم   .(10((املؤمنني أمري 
واملساملة  الصلح  هو  السني  بكرس 

املجلد  القران  تفسري  يف  البيان  جممع  ظ:   (7(
 .378-376  /5

 .447 )8) تفسري نور الثقلني 5/ 
 /19 املنزل  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل   (9(

 .80
حياة  وظ:   129  /1 الــربهــان  تفسري   (10(

 .350 اإلمام زين العابدين 1/ 

واالستالم وذكر أبو عبيدة أن السلم 
اهلل  بني  أن  فبعد  واحد  والسالم 
واملخلصني  املؤمنني  الثالث  الفرق 
الطاعة  إىل  دعاهم  واملنافقني 

بالدخول إىل اإلسالم. واالنقياد 
تفسريات  عدة  الطربيس  ذكر  وقد 
دوموا  أي  اإلسالم  منها  السلم  ملفردة 
والسدي  عباس  ابن  عن  فيه  دخلتم  فيم 
ادخلوا  معناه  وقيل  وجماهد  والضحاك 
وهو  الربيع  عن  الطاعة  يف  السلم  يف 
لألمرين  حمتمل  والكالم  البلخي  اختيار 
ما  فيه  ويدخل  اعم  الطاعة  عىل  ومحلها 
الدخول  به  املراد  أن  من  أصحابنا  رواه 

يف الوالية)11).
إىل  طرق  عدة  من  األصفهاين  وعن 
اآلية:  هذه  تفسري  يف  قال  انه   عيل
)واليتنا أهل البيت( )12). يعني إن السلم 
الذي أمر اهلل تعاىل الذين امنوا بالدخول 
 طالب أيب  بن  عيل  والية  هو  فيه 
نقل  وقد   .الطاهرين بيته  أهل  ووالية 
خطبها  خطبة  ضمن   عيل عن  الطربي 

 .302 )11) جممع البيان املجلد 1/ 
)12) ظ: مناقب آل أيب طالب 314. 
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الكهف  كمثل  فيكم  مثلنا  )إن  قال:  انه 
وهو  حطة  وكباب  الكهف  ألصحاب 
باب السلم فادخلوا يف السلم كافة( )13). 
الصلح  بمعنى  اللغة  والسلم والسالم يف 
هذه  تدعو  وعليه  والسكينة  واهلدوء 
والطوائف  املؤمنني  مجيع  الكريمة  اآلية 
تعاىل  اهلل  بأمر  التسليم  إىل   األخر
وال   املؤمنني أمري  والية  يف  والدخول 
 شك يف أن والية اإلمام أمري املؤمنني
النبي–هي  علم  العلم-  مدينة  باب 
يف  الناس  ينعم  التي  احلقيقي  السلم 
واالستقراء  والرخاء  باآلمن  ظالهلا 
وفاة  بعد  هبا  دانوا  املسلمني  أن  ولو 
يف  أزمات  أية  دامهتهم  ملا   الرسول

واالجتمعية)14). السياسية  حياهتم 
قوله ج.   العابدين زين  اإلمام  فرس 

 z  y  x  w  M :تعاىل
 ،[20 يوسف:  [سورة   L{
الذي  البخس  الثمن  )بان  بقوله: 
عشين  كان  يوسف  به  اشرتوه 

)13) املسرتشد 76 وظ: الغيبة 18. 
 .350  /1 العابدين  )14) حياة اإلمام زين 

تقليل  معناه  والبخس  درمها()15). 
قيمة اليشء ظلم؛ ولذلك قال اهلل يف 

 ^  ]  M العزيز  كتابه  حمكم 
هود:  [سورة   L`  _
قليل  بثمن  باعوه  أهنم  أي   ،[85
حرام  وقيل  والشعبي،  عكرمة  عن 
الضحاك  عن  حرام  احلر  ثمن  الن 
احلرام  وسمي  والسدي  ومقاتل 
منقوص  فهو  فيه  بركة  ال  ألنه  بخسا 
البخس  الثمن  ذكر  وقد  الربكة، 
وابن  عباس  ابن  عن  درمها  عشين 
عن  املروي  وهو  والسدي  مسعود 
وكانوا  قال:   احلسني بن  عيل 
درمهني  درمهني  فاقتسموها  عشة 
عن  درمها  وعشين  اثنني  وقيل 
درمها  أربعني  كانت  وقيل  جماهد 
درمها  عش  ثمنية  وقيل  عكرمة  عن 
الثمن  عن أيب عبد اهلل ومهم كان 
الباعة  عدد  إىل  بالنسبة  قليل  فهو 
من  فيتضح  عشين  عددهم  البالغ 
خالل ذلك كم هو ثمن زهيد ألهنم 
باألصل مل يرغبوا يف هذه املعاملة ومل 

 .220 املجلد3/  البيان  جممع   (15(
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منه  التخلص  أردوا  وإنم  هبا  يعتنوا 
طريقة. بأية 

أهل  الن  إما  البخس  البيع  وهذا 
بخس  بثمن   يوسف اشرتوا  القافلة 
باعه  رخيصا  شيئا   اشرت إذا  واإلنسان 
خيافون  كانوا  أهنم  أو  عادة  رخيصا 
يدعيه  من  وجيدون  رسهم  يفتضح  أن 
يباع  الذي  أثرا للغالم  فيه  ألهنم مل جيدوا 
كانوا  البائعون  فال  هنا  ومن   ويشرت
راغبني  كانوا  املشرتون  وال  ببيعه  راغبني 
عىل  يدل  إنم  التفسري  وهذا  بشائه)16). 
الن  الكاملة  بالقصة   اإلمام معرفة 
القران مل حيدد الثمن بل اإلمام حدده من 
رسول  جده  علوم  من  توارثه  ما  خالل 

اهلل عن رب العزة.
قوله د.   العابدين زين  اإلمام  فرس 

 L¥  ¤  £  M تعاىل: 
)بأنه  بقوله:   ،[85 احلجر:  [سورة 
والصفح  عتاب()17).  غري  من  العفو 

 .111 )16) ظ: األمثل 7/ 
وظ:   170  /12 الشيعة  ــل  ــائ وس  (17(
زين  اإلمام  وحياة   374 األخبار  معاين 
الثقلني  نور  وتفسري   355  /1 العابدين 

 .27  /3

الصورة؛  كوجه  يشء  كل  وجه  هو 
اجلبل  ومن  اجلانب  كذلك  والصفح 
وهلذا  جنبك)18).  ومنك  مضطجعه 
بمعنى  )فاصفح(  كلمة  جاءت  فقد 
وبم  عنهم  النظر  وغض  وجهك  ادر 
اليشء  عن  ورصفه  الوجه  إدارة  أن 
قد تعطي معنى عدم االهتمم والنفرة 
وما شابه ذلك باإلضافة ملعنى العفو 
مالمة  غري  من  صفح  فهو  والصفح 
اجلميل  كلمة  اآلية  ذكرت  لذلك 
الثاين  املعنى  حتدد  لكي  الصفح  بعد 
عن  رواية  ويف  األول)19).  وليس 
اإلمام الرضا انه فرس هذه اآلية بم 
 .(20(العابدين زين  اإلمام  فرسها 
يعود  التفسري  هذا  أن  وجدت  وقد 
حيكى  حيث   املؤمنني أمري  إىل 
الصفح  إن  اآلية  هذه  تفسري  يف  عنه 
اجلميل هو العفو من غري عتاب)21).

  اإلمام  تفسري  إن  يتضح  وعليه 

 .242 )18) القاموس املحيط 1/ 
)19) ظ: األمثل 8/ 70. 

 .27 )20) ظ: تفسري نور الثقلني 3/ 
 .334 )21) ظ: جممع البيان املجلد 3/ 
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التفسريات  باقي  من  اصح  املفردة  هلذه 
فاعرض  التايل:  النحو  عىل  فرست  فقد 
وعن  املشكني  جمازاة  عن  حممد  يا 
مجيال؛  عفوا  عنهم  واعف  جماوبتهم 
يف  عنهم  بالصفح  أمره  اهلل  إن  وقيل 
عنهم  فاعرض  لقوله  الصفح  موضع 
القايض  قال  احلسن،  عن  وعظهم 
وهو  احلاالت  سائر  يف  ممدوح  والصفح 
الصفح  يلزمنا  وقد  والتواضع  كاحللم 
اجلهاد؛  أمر  يف  التشدد  لزوم  مع  اجلميل 
العفو بغري تعنيف وتوبيخ)22). وقيل هو 

اإلمام . 2 عن  اهلداة  األئمة  لنا  نقله  ما 
:عيل بن احلسني

والسري  التفاسري  كتب  حفلت  لقد 
يف   األطهار األئمة  رواه  ما  ببعض 
عن  نقال  وآياته  الكريم  القران  تفسري 
يكاد  فهم  احلسني؛  بن  عيل  اإلمام 
فيه  خالف  ال  واحدًا  تفسريهم  يكون 
فالنص  ومراحلهم  أدوارهم  تعدد  مع 
األئمة  فيه وأراء  ثابت ال خالف  القرآين 
يأخذون  فهم   لألخر ومكملة  واحدة 
من نبع واحد وعلم ثري إال وهو جدهم 

)22) املصدر السابق

.وابوهم أمري املؤمنني رسول اهلل
عن أ-   الباقر حممد  اإلمام   رو

تفسري  يف   احلسني بن  عيل  أبيه 
 z  y  x  M تعاىل:  قوله 
 ¡ ے   ~  }  |  {
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 °  ¯  ®  ¬  «  ª©
 ،[22 البقرة:  [سورة   L±
األرض  لكم  جعل  )الذي  فقوله: 
جعل  وتعاىل  سبحانه  انه  فراشا؛ 
موافقة  لطباعكم،  مالئمة  األرض 
احلم  شديدة  جيعلها  ومل  ألجسادكم، 
شديدة  وال  فتحرقكم،  واحلرارة 
شديدة  وال  فتجمدكم،  الربودة 
وال  هاماتكم،  فتصدع  الريح  طيب 
شديدة  وال  فتعطبكم،  النتن  شديدة 
شديدة  وال  فتغرقكم،  كاملاء  اللني 
دوركم  يف  عليكم  فتمتنع  الصالبة 
ولكنه  موتاكم،  وقبور  وأبنيتكم، 
ما  املتانة  من  فيها  جعل  وجل  عز 
وتتمسك  وتتمسكون  به  تنتفعون 
ما  فيها  وجعل  أبدانكم،  عليها 
وكثري  وقبوركم  لدوركم  به  تنقاد 
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األرض  جعل  فلذلك  منافعكم  من 
فراشا لكم؛ ثم قال عز وجل والسمء 
حمفوظا  فوقكم  من  سقفا  أي  بناء؛ 
ونجومها  وقمرها  شمسها  فيها  يدير 
وانزل  وجل  عز  قال  ثم  ملنافعكم 
ينزله  املطر  يعني  ماء؛  السمء  من 
وتاللكم  جبالكم  قلل  ليبلغ  علٍ  من 
رذاذا  فرقه  ثم  واوهادكم  وهضابكم 
ومل  أرضوكم  لتنشقه  وهطال  ووابال 
قطعة  عليكم  نازال  املطر  ذلك  جيعل 
وأشجاركم  أرضكم  فيفسد  واحدة 
عز  قال  ثم  وثمركم  وزروعوكم 
رزقا  الثمرات  من  به  فاخرج  وجل 
األرض  من  خيرجه  مما  يعني  لكم؛ 
أندادا؛  هلل  جتعلوا  فال  لكم؛  رزقا 
األصنام  من  وأمثاال  أشباها  أي 
تبرص  وال  تسمع  وال  تعقل  ال  التي 
تعلمون؛  وانتم  يشء؛  عىل  تقدر  وال 
هذه  من  يشء  عىل  تقدر  ال  إهنا 
عليكم  أنعمها  التي  اجلليلة  النعم 
فاملالحظ  وتعاىل)23).  تبارك  ربكم 

-137  /1  الرضا إخــبــار  عيون   (23(
 .138

من  استدل  انه   اإلمام تفسري  يف 
توحيد  املباركة عىل  اآلية  خالل هذه 
اهلل عز وجل بأدلة متعددة من خالل 
وانزل  السمء  وخلق  األرض  خلق 
املاء من السمء عىل األرض وإخراج 
اله  أي  يستطع  مل  ما  وهو  األرزاق 
ذلك؛  فعل  امللحدين  بزعم  آخر 
واجلعل هو اخللق واإلنشاء والصنع 
متعددة  ملعان  ويأيت  والفعل)24). 
فاملالحظ  واإلجياد)25).  اخللق  منها 
اآليات  يف  )جعل(  اللفظة  هذه  يف 
وفرسها   اإلمام هبا  استدل  التي 
عىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قدرة  عىل 
إباحة  هذا  ويف  واإلنشاء  الصنع 
خلقه  بم  البش  لبني  عموما  انتفاع 
تعينهم وحتافظ  اهلل هلم من خملوقات 
إىل  لننظر  ثم  حياهتم؛  استمرار  عىل 
فيه  يعيش  الذي  املكان  األرض  هذه 

يدعي  أن  احد  يستطيع  وال  الناس 
ألهنا  أوجدها  أو  األرض  خلق  انه 

)جعل(.  مادة  الوسيط  املعجم  ظ:   (24 (
 /1 الكريم  الــقــران  ألــفــاظ  معجم   (25 (

 .211  -204
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سبحانه. هلل  حمسوسة  بدهييات 
اعد  اهلل  أن  أي  فراشا،  كانت  كيف 
األرض إعدادا مرحيا للبش لكي جيلسوا 
اهلل  جعل  وبذلك  عليها  ويناموا  فيها 
ما  كل  تعطيه  لإلنسان  مطيعة  األرض 
حيتاجه من نعم وتوفر له الراحة، والبناء 
أن  أي  والتمسك  املتانة  يفيد  اآلية  يف 
وهي  وجل  عز  اهلل  خلقها  التي  السمء 
سقف  بل  حيملها  شيئا   نر ال  فوقنا 
فراش  فاألرض  وهبذا  متني  متمسك 
)نزل(  لفظ  الحظ  ثم  سقف؛  والسمء 
واستنزل  للنزيل  هييأ  ما  النزل  فمعنى 
فقوله  مرتبته)26).  عن  حط  أي  فالن 
فاهلل  املطر  أي   L¢  ¡ ے   M تعاىل 
من  املطر  إنزال  إن  يبني  وتعاىل  سبحانه 
نعمه عىل عباده عىل أن إنزال املطر الذي 
لألرض  حياة  فيه  الناس  منه  يشب 
مباح  إذن  فهو  سواء  حد  عىل  واإلنسان 
يف  وصف  املطر  الن  الناس  متناول  ويف 
أرزاقا  بكونه  القران  يف  موضع  من  أكثر 
اهلل  انعم  بيان  يف  وردت  ومجيعها  ونعم 
ومسائل  األرض  وضع  فاهلل  وقدرته؛ 

 .655 )26) ظ: خمتار الصحاح 

دون  اإلنسان  يرتك  فلم  احلياة  استبقاء 
ان يوفر له وسائل حياته فاملطر ينزل من 
فأظلك  ما عالك  والسمء هي كل  السمء 
ثم  لنا  رزق  وهذا  والثمر  الزرع  فينبت 

ربط نزول املطر بخروج الزرع.
الدخول)27).  نقيض  )اخرج(  فلفظ 
الثمرات  ان  إىل  إشارة  فيه  اخرج  فقوله 
هي  األرض  من  املستخرجة  واألرزاق 
عدم  أراد  فلو  وبفضله  أوال  اهلل  بفعل 
يفعل  ان  اإلنسان  استطاع  ملا  اخلروج 
تفسري  فان  وهبذا  لذلك،  يشء  أي 
اهلل  لوحدانية  صورة  اصدق   اإلمام
الكونية  الظواهر  إىل  لننظر  ثم  وجل  عز 
تفسريه  يف   اإلمام إليها  أشار  التي 
احلديثة  العصور  يف  إال  تكشف  مل  والتي 
أقمر  من  السمء  يف  وجد  ما  خالل  من 
هلا  الشمس  فأشعة  وشمس،  ونجوم 
النبات  حياة  تكوين  يف  البالغ  األثر 
فان  وكذلك  اإلنسان  حياة  ثم  ومن 
البحار  عىل  البارز  األثر  القمر  ألشعة 
األدلة  من  ذلك  وغري  وجزرها  مدها  يف 
بالكيفية  اإلمطار  تساقط  ولعل  العلمية 

 .79  -73  /3 العرب  )27) لسان 
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عبقرية  هلي   اإلمام رشحها  التي 
بصورة  فالتساقط  علوم  تضاهيها  ال 
األرض  إلحياء  معينة  أوقات  يف  رتيبة 
دفعة  املطر  نزل  ولو  النعم  وإخراج 
وانتهت  والنسل  احلرث  ألهلك  واحدة 

احلياة.
جده ب.  عن  الصادق  اإلمام   رو

تفسري   العابدين زين  اإلمام 
 ¥  ¤  £  M الكريمة  اآلية  هذه 
[سورة   L¨  §  ¦

 §  M بقوله:   ،[104 التوبة: 
أن  ريب  عىل  ضامن  إين   L¨
حتى  العبد  يد  يف  تقع  ال  الصدقة 
يقول:  تعاىل. وكان  الرب  يد  تقع يف 
إال  ملك  به  وكل  إال  يشء  من  ليس 
الصدقة فإهنا تقع يف يد اهلل تعاىل)28). 

التقبل. معناه  هنا  واألخذ 
يأخذ  الذي  أن  يف  شك  وال 
أو   الرسول هو  )الزكاة(  الصدقات 
هلا  املستحقون  أو   املعصوم اإلمام 
ال  وجل  عز  اهلل  فان  األحوال  كل  ويف 

تفسري  و   41  /1 الــربهــان  تفسري  ظ:   (28(
 .372 الصايف 2/ 

كانت  ملا  ولكن  ظاهرا  الصدقات  يأخذ 
اهلل  يد  احلقيقيني  والنواب   النبي يد 
ووكالؤه-  اهلل  خلفاء  -ألهنم  سبحانه 
الصدقات  يأخذ  اهلل  ان  اآلية  قالت 
واملجاز  التشبيه  وجه  عىل  األخذ  وهذا 
اخلرب  ورد  وقد  بأمره،  كان  حيث  من 
تقع  الصدقة  إن  قال:  انه   النبي عن 
السائل  يد  إىل  تصل  ان  قبل  اهلل  يد  يف 
التنزيل  هذا  تنزل  أهنا  بذلك  واملراد 
إىل  يرجع  وذاك  فعلها  يف  للعباد  ترغيبا 
الرواية  إن  بل  عليها)29).  اجلزاء  تضمن 
تتلقاها  ادم  ابن  أعمل  كل  بان  حرصت 
مبارشة  تصل  فأهنا  الصدقة  إال  املالئكة 
إىل يد اهلل سبحانه)30). وهذا املضمون قد 
 ورد يف أكثر من رواية عن أهل البيت
 بعبارات خمتلفة ونقل أيضا عن النبي
تصدق  )ما  والبخاري  مسلم  صحيح  يف 
أحدكم بصدقة من كسب حالل طيب-

أخذها  إال  الطيب-  إال  اهلل  يقبل  وال 
فرتبو  مترة  كانت  وان  بيمينه  الرمحن 

البيان  جممع  و   126  /6 األمثل  ظ:   (29(
 .68 املجلد 3/ 

 .250 )30) ظ: تفسري العيايش 1/ 
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من  أعظم  تكون  حتى  الرمحن  كف  يف 
.(31( اجلبل( 

ردا . 3  العابدين زين  اإلمام  ما فرسه 
عىل من سأله من أصحابه:

عاجلها  التي  املواطن  أكثر  من  وهذا 
آليات  تفسريه  يف   السجاد اإلمام 
القران الكريم من خالل ما يوجه له من 
من  أو  واستفسارات  أسئلة  من  أتباعه 

الكريم. القران  حول  املخالفني 
اإلمام أ.  فاختة  أيب  بن  ثوير  سأل 

قوله  تفسري  عن   العابدين زين 
 ;  :  9  M تعاىل: 
 @  ?  >  =  <
 ،[69 الزمر:  [سورة   L A
كان  )إذا  بقوله:   اإلمام فأجابه 
من  الناس  اهلل  بعث  القيامة  يوم 
صعيد  يف  مردا  جردا  غرال  حفرهم 
وجتمعهم  النور  يسوقهم  واحد 
عتبة  عىل  يقفوا  حتى  الظلمة 
ويمنعون  دوهنا  فيزدمحون  املحش 
ويكثر  أنفاسهم  فتشتد  امليض  من 

33 وظ: بحار  )31) تفسري املنار املجلد 11/ 
 .134  /96 املجلد  األنوار 

ويشتد  أمورهم  هبم  وتضيق  عرقهم 
وهو  أصواهتم  وترتفع  ضجيجهم 
القيامة  أهوال  من  هول  أول 
وتعاىل  تبارك  اجلبار  يشف  فعندها 
معش  يا  ويقول:  العرش  فوق  من 
منادي  واسمعوا  أنصتوا  اخلالئق 
يسمع  كم  أخرهم  فيسمع  اجلبار 
وتضطرب  قلوهبم  فتخشع  أوهلم 
إىل  رؤوسهم  ويرفعون  فرائصهم 

 - ,  +  *  M الصوت  ناحية 
[سورة   L  2  1  0  /  .
قبل  من  النداء  فيأيت   ،[8 القمر: 
أنا أنا احلكم  اجلبار أنا اهلل ال اله إال 
بينكم  اليوم  احكم  جيور  ال  الذي 
اليوم عندي  بعديل وقسطي ال يظلم 
القوي  من  للضعيف  اخذ  احد 
بالقصاص  املظلمة  ولصاحب 
وأثيب  والسيئات  احلسنات  من 
العقبة  هذه  جيوز  وال  اهلبات  عىل 
هيبها  مظلمة  عنده  احد  وال  ظامل 
له  واخذ  عليها  وأثيبه  أال  لصاحبها 
مظاملكم  واطلبوا  احلساب  عند  هبا 
وأنا  الدنيا  يف  هبا  ظلمكم  من  عند 
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شهيدا()32). يب  وكفى  شاهدكم 
معنى  يف  املفرسون  اختلف  وقد 
إرشاق األرض بنور رهبا إذ قال بعضهم 
ان املراد من نور الرب مها احلق والعدالة 
اليوم  الذي ينري هبم اهلل األرض يف ذلك 
حيث يذكر املجليس يف كتابه )أي اضات 
نور  الن  القيامة  يوم  رهبا  بعدل  األرض 
إن  بعضهم  وذكر  العدل()33).  األرض 
والقمر  الشمس  نور  عن  خيتلف  النور 
خاصة)34).  اليوم  لذلك  اهلل  وخيلقه 
بالنور  املراد  أن  الطباطبائي  السيد  وذكر 
انكشاف  من  القيامة  يوم  خيص  ما  هو 
وبدوا  بحقائقها  األشياء  وظهور  الغطاء 
معصية  أو  طاعة  أو  خري  من  اإلعمل 
وهبذا  للناظرين)35).  باطل  أو  حق  أو 
تفسري  الطباطبائي  السيد  تفسري  يطابق 
دون  ومن   العابدين زين  اإلمام 
يوم  بأهوال  تتعلق  اآلية  هذه  فان  شك 
عن  الروايات  بعض  وجدنا  وقد  القيامة 

 .95 )32) تفسري الربهان 2/ 
 .336 )33) بحار األنوار املجلد 52/ 

البيان  جممع  و   105  /15 األمثل  ظ:   (34(
 .509 املجلد 4/ 

 .230 )35) تفسري امليزان 17/ 

إىل  تعود  أهنا  عىل  تفرسها   البيت أهل 
)عجل  احلسن  ابن  احلجة  اإلمام  ظهور 
تصبح  ظهوره  فعند  الشيف(  فرجه  اهلل 
يوم  مشاهد  من  حيا  نموذجا  الدنيا 
القيامة إذ يمال اإلمام احلجة األرض 
اآلية  تكملة  ولعل  وبالقسط  بالعدل 
والشهداء  األنبياء  فمجيء  ذلك  تؤكد 
ليسالوا عن أدائهم ملهام الرسالة وحيرض 
عىل  بشهاداهتم  ليدلوا  األعمل  شهداء 
اهلل مطلع عىل كل األمور وإنم زيادة  أن 
هم  الشهداء  وأفضل  اإلهلية  العدالة  يف 
حممد؛  آل  بيت  من  األطهار  األئمة 
زين  اإلمام  يعطي  التفسري  وهبذا 
أهوال  عن  متميزة  صورة   العابدين
متر  مصائب  من  فيها  وما  القيامة  يوم 

البش. بني  عىل 
اإلمام  فاختة  أيب  بن  ثوير  سأل  ب. 
تعاىل:  قوله  عن   العابدين زين 

 Z  Y  X  W  V  U M

املائدة:  [سورة   L  ]  \  [
)إن  بقوله:  اإلمام  فأجابه   ،[27
باسمى  تعاىل  اهلل  إىل  تقرب  هابيل 
قابيل  وتقرب  حيازته  يف  كان  كبش 
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بضغث من سنبل فقبل اهلل تعاىل من 
فوسوس  قابيل  من  يقبل  ومل  هابيل 
هابيل  أوالد  بان  لقابيل  إبليس 
ويقولون  أوالدك  عىل  سيفخرون 
قربانه  اهلل  قبل  من  أبناء  بأهنم 
حسد  حتى  اخليال  هذا  فيه  وحتكم 
قتله  عىل  وعزم  هابيل  أخاه  قابيل 
كيف  يدر  ومل  نسل،  منه  يكون  لئال 
رأسه  يضع  ان  إبليس  فعلمه  يصنع 
ومل  ذلك  ففعل  ويقتله  حجرين  بني 
غرابان  جاء  حتى  يواريه  كيف  يدر 
لآلخر  احدمها  حفر  ثم  واقتتال 
فقام وحفر هلابيل  ينظر  وواراه وهو 
وصار  النادمني  من  وأصبح  ودفنه 

املوتى. هذا سنة يف دفن 
هابيل  أخيه  عن  ادم  سأله  وملا 
جاء  ثم  له؟.  راعيا  أجعلتني  له:  قال 
انه  له  فاستبان  القربان  مكان  إىل  به 
وبكى  بلعنه  وأمر  قابيل  فلعن  قتله 
اهلل  أوحى  حتى  سنة  أربعني  ولده  عىل 
خلفا  يكون  ذكرا  لك  واهب  إين  إليه 
زكيا  غالما  حواء  له  فولدت  هابيل  عن 
إليه  اهلل  السابع أوحى  اليوم  مباركا ويف 

وقد  بذلك()36).  فسمه  اهلل  هبة  أن سمه 
 الباقر اإلمام  عن  رواية  وجدت 
هذه  تفسري  يف  أبيه  لرواية  مشاهبة 

.(37 اآلية)
زين  اإلمام  مقولة  يف  نجد  ولعلنا 
إيضاح  يف  النفس  يشفي  ما   العابدين
بعض   رو كم  ال  بينهم  الرصاع  سبب 
كان  الرصاع  سبب  أن  عن  املفرسين 
 يرو ان  يستحي  فال  أختهم  عىل  تغايرا 
ادم؛ وقد ذكر اإلمام  أبناء  هكذا عن 
بينهم كان  الرصاع  إن سبب   الصادق
وتعاىل  تبارك  اهلل  وان  الوصية  بسبب 
واسم  الوصية  يدفع  أن  ادم  إىل  أوحى 
قابيل  وكان  هابيل  إىل  األعظم  اهلل 
فقال:  فغضب  قابيل  ذلك  فبلغ  اكرب 
أن  فأمرمها  والوصية  بالكرامة  أوىل  إنا 
ففعال  إليه  اهلل  من  بوحي  قربانا  يقربا 
قابيل  فحسده  هابيل  قربان  اهلل  فتقبل 

.(38 فقتله)

 .280  /1 الربهان  )36) تفسري 
 .183  /2 املجلد  البيان  )37) ظ: جممع 

وتفسري   ،28  /2 الــصــايف  تفسري  ظ:   (38(
الثقلني  نور  وتفسري   ،212  /1 العيايش 

 .160 /1
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زين ج.  اإلمام  جبري  بن  سعيد  سأل 
قوله  يف  القربى  عن   العابدين

 0  /  .  -  ,  +  M تعاىل: 
 :الشور [سورة   L  3  2  1
قرابتنا  )هي  بقوله:  فأجابه   ،[23
إبراهيم   رو وقد  البيت()39).  أهل 
تفسريه  يف  احلنفي  النسفي  معقل  بن 
نزل  ملا  قال:  جبري  بن  سعيد  عن 

 .  -  ,  +  M تعاىل  اهلل  قول 
يا  قالوا:   L3  2  1  0  /
رسول اهلل من قرابتك الذين وجبت 
وفاطمة  عيل  قال:  مودهتم؟.  علينا 
يف  كثري  ابن   ورو وابنامها)40). 
السبيعي  إسحاق  أيب  عن  تفسريه 
عن  شعيب  بن  عمرو  سالت  قال: 
-فقال:  املباركة  -اآلية  تعاىل  قوله 
نقل سيد قطب  وقد  النبي)41).  قربى 
هم  القربى  إن  اآلية  هذه  تفسري  يف 
كذلك  املروي  وهو  حممد)42).  آل 

 .475  /3 اجلصاص  القران/  أحكام   (39(
 .94  /4 النسفي  تفسري   (40(

 .3 اجلزء  العظيم  القران  تفسري  )41) ظ: 
 .25، سورة الشور )42) يف ظالل القران 

عبد  وأيب   الصادق جعفر  أيب  عن 
 عيل بن  احلسن  عن  وصح   اهلل
خطبته  يف  فقال  الناس  يف  خطب  انه 
افرتض  الذين  البيت  أهل  من  أنا 
فقال:  مسلم  كل  عىل  مودهتم  اهلل 
املودة  إال  أجرا  عليه  اسالكم  ال  قل 
عبد  بن  إسمعيل   ورو القربى.  يف 
قال:  انه   اهلل عبد  أيب  عن  اخلالق 
البيت )أصحاب  إهنا نزلت فينا أهل 
متثيل  اصدق  ولعل  الكساء()43). 
اإلمام  هبا  استدل  عندما  اآلية  هلذه 
عندما  الشام  يف   العابدين زين 
افتخر  الذي  للشيخ  أسريا  كان 
هل  شيخ  يا   اإلمام فسأله  عليه 
 :قال نعم.  قال:  القران  قرأت 

 -  ,  +  M تعاىل  قوله  اقرات 
L وقوله   3  2  1  0  /  .
 L Ã  Â  Á  À  M تعاىل 

تعاىل  وقوله   ،[26 اإلرساء:  [سورة 
 '  &  %  $  #  "M

 L,  +  *  )  (
نعم  فقال:   ،[41 األنفال:  [سورة 

 .29  /5 املجلد  البيان  )43) ظ: جممع 
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نحن   اإلمام له  فقال  ذلك  قرأت 
واهلل القربى يا شيخ)44). 

حتديد  يف  املفرسون  اختلف  وقد 
الشيخ  أوضح  وقد  تفاسري  بأربع  القربى 

نارص مكارم الشريازي ذلك)45).
أقرباء  القربى هم  املقصود من ذوي   -1
 األطهار األئمة  وهم   الرسول
كم  التفاسري  بني  ما  األصح  وهو 

لنا. يتضح 
الرسالة  جزاء  إن  هو  املقصود   -2
معينة  أمور  حب  هو  وأجرها 
مع  يتالئم  ال  وهذا  اهلل؛  من  تقربكم 

اآلية. ظاهر 
اجر  بعنوان  أقربائكم  حب  املقصود   -3
ال  وهذا  الرحم  صلة  أي  الرسالة 
إىل  بل   الرسول قرابة  إىل  يشري 
أجرا  عده  يمكن  فكيف  الناس  قرابة 

.النبي لرسالة 
حتفظوا  أن  هو  اجري  أن  املقصود   -4
قرابتي منكم وال توذوين ألين ارتبط 

وحياة   170 املحرقة  الصواعق  ظ:   (44(
 .193 اإلمام زين العابدين 1/ 

)45) ظ: األمثل 15/ 330- 331. 

قبائلكم  أكثر  مع  القرابة  برابطة 
نسبيا  بقريش  يرتبط  فالرسول 
طريق  عن  سببيا   األخر وبالقبائل 
النجار؛  وبني  والرضاعة  الزواج 
األجر  مع  أيضا  يتالئم  ال  وهذا 
فأولئك   الرسول أراده  الذي 
نبي  ألنه   الرسول حيرتمون  كانوا 
الحرتامه  حاجة  توجد  وال  مرسل 
عىل  الدليل  إن  ثم  قرابته؛  بسبب 
هم  األصح  هو  األول  التفسري  أن 
الفريقني  مصادر  يف  الروايات  كثرة 
 اهلل رسول  عن  واملنقولة 
أهل  هم  القربى  أن  أوضح  حيث 

.(46(البيت
العابدين ه.  زين  اإلمام  رجل  سال 

يف  ورد  الذي  املعلوم  احلق  عن 
 f  e  d  c  M تعاىل:  قوله 
[سورة   Lj  i  h  g
 :فقال  ،[25-24 املعارج: 

2 ومستدرك  )46) ظ: إحقاق احلق املجلد3/ 
وتفسري   172  /3 املجلد  الصحيحني 
والصواعق   5843  /8 املجلد  القرطبي 
 137 الطربي  والذخائر/   101 املحرقة 

 .17-16 وتفسري الطربي املجلد 25/ 
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خيرجه  الذي  اليشء  املعلوم  )احلق 
والصدقة  الزكاة  من  ليس  ماله  من 
فم  الرجل:  له  فقال  املفروضتني( 
رمحا  به  يصل   :فقال به؟.  يصنع 
أو  كله  له  وحيمل  ضعيفا  به  ويقوي 
تنوبه  لنائبة  أو  اهلل  يف  له  أخا  يصل 
وراح  اإلمام  علم  من  الرجل  وهبر 
جيعل  حيث  اعلم  اهلل  له:  يقول 

رسالته يف من يشاء()47).
احلق  قال:  انه   اهلل عبد  أيب  وعن 
اليشء  وهو  الزكاة  من  ليس  املعلوم 
كل  شئت  إن  مالك  من  خترجه  الذي 
ذي  ولكل  يوم  كل  شئت  وان  مجعة 
قال:  انه  أيضا  عنه  وروي  فضله؛  فضل 
حرمك  من  وتعطي  القرابة  تصل  أن  هو 
وبذلك  عاداك)48).  من  عىل  وتصدق 
 العابدين زين  اإلمام  تفسري  يكون 
بعض  واعتقد   .والده ملا فرسه  مطابقا 
املعلوم  احلق  من  هنا  املراد  ان  املفرسين 
املقدار  فيها  التي  املفروضة  الزكاة  هو 

الشيعة  وسائل  وظ:   3 االخبار3/  الىل   (47(
 .69 /6

 .356  /5 املجلد  البيان  )48) ظ: جممع 

املقدار  ذلك  رصف  وموارد  املعني، 
يسال  فالسائل  واملحروم؛  السائل  هو 
يتعفف وال يسال  الذي  الفقري  واملحروم 
 :وجاء يف حديث عن اإلمام الصادق
املشقة يف كسبه وعمله  )املحروم من جيد 
وهو حمارف( )49) إال إن هذا التفسري غري 
الشريازي  نارص  الشيخ  وقدره  صحيح 
وحكم  مكية  السورة  هذه  ان  بقوله: 
الزكاة مل يكن قد نزل يف مكة، ولو فرض 
ولذا  للمقدار،  تعني  هناك  يكن  مل  نزوله 
املعلوم  حق  من  املراد  إن  البعض  يعتقد 
عىل  جيب  والذي  الزكاة  غري  يشء  هو 
واستدل  للمحتاجني)50).  منحه  اإلنسان 
اإلمام  من  نقله  بم  الرأي  هذا  عىل 
هذه  تفسري  عن  سئل  عندما   الصادق
 :اآلية وهل هذا يشء غري الزكاة فقال
املال  من  الثروة  اهلل  يؤتيه  الرجل  هو 
والثالثة  واأللفني  األلف  منه  فيخرج 
رمحه  به  فيصل  واألكثر  واألقل  آالف 

وحيمل به الكل عن قومه)51).

 .417  /5 الثقلني  نور   (49(
 .16 )50) األمثل 19/ 

 .407 )51) نور الثقلني 5/ 
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القران الكريم.
بن . 1 امحد  اجلصاص،  القران:  أحكام 

للطباعة  العريب  الكتاب  دار  عيل، 
والنش، بريوت، لبنان.

بن . 2 الدين  برهان  احلق:  إحقاق 
العلمية،  الكتب  دار  البقاعي،  امحد 

بريوت، لبنان 1958م.
فهمي، . 3 امحد  العابدين:  زين  اإلمام 

والطباعة،  للكتب  النهضة  دار 
القاهرة.

األربعة: . 4 واملذاهب  الصادق  اإلمام 
العريب  الكتاب  دار  حيدر،  أسد 

بريوت.
املنزل: . 5 اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 

دار  الشريازي،  مكارم  نارص  الشيخ 
بريوت،  والنش،  للطباعة  األمرية 

2009م. لبنان، ط2/ 
)تفسري . 6 العظيم  القران  تفسري 

الفداء  ابو  كثري،  ابن  كثري(:  ابن 
الفكر،  دار  عمر،  بن  إسمعيل 

بريوت 1401هـ.
ألحكام . 7 )اجلامع  القرطبي  تفسري 

بكر،  أيب  بن  امحد  بن  حممد  القران(: 
الربدوين،  العليم  عبد  امحد  تح: 
ط2/  القاهرة،  الشعب،  دار  مطبعة 

1372هـ.
القاسم . 8 أبو  الكويف:  فرات  تفسري 

فرات بن إبراهيم، تح: حممد كاظم، 
مؤسسة  واإلرشاد،  الثقافة  وزارة 

1995م. الطباعة، طهران، ط2/ 
دار . 9 رضا،  رشيد  حممد  املنار:  تفسري 

بريوت،  والنش،  للطباعة  املعرفة 
لبنان.

إبراهيم . 10 النسفي،  النسفي:  تفسري 
األمريية،  مرص  طبعة  معقل،  بن 

بوالق 1936م.
احلويزي، . 11 الثقلني:  نور  تفسري 

العرويس،  مجعة  بن  عيل  عبد  الشيخ 
الرائد  دار  الرسويل،  هاشم  تح: 

أهم املصادر واملراجع:



من النتاج الفكري لإلمام عيل بن احلسني )عليه السالم(

214

لبنان. العريب، بريوت، 
حسني . 12 حممد  واملفرسون:  التفسري 

القاهرة،  احلديث،  دار  الذهبي، 
2005م.

ثوبه . 13 يف  واملفرسون  التفسري 
هادي  حممد  الشيخ  القشيب: 
يف  والنش  الطبع  مؤسسة  معرفة، 
ط1/  املقدسة،  الرضوية  االستانة 

1997م.
الشيخ . 14 العابدين:  زين  اإلمام  حياة 

مطبعة  القريش،  رشيف  باقر 
ط1/  قم،  إيران،  رشيعت، 

2008هـ.
ذوي . 15 مناقب  يف  العقبى  ذخائر 

نش  الطربي،  الدين  حمب  القربى: 
مكتبة القدوس، القاهرة 1306هـ.

حجر . 16 ابن  املحرقة:  الصواعق 
بن  ياقوت  الدين  شهاب  اهليثمي، 

عبد اهلل، بريوت، لبنان 1974م.
أبو . 17 ربه،  عبد  ابن  الفريد:  العقد 

املجيد  بن حممد، تح: عبد  امحد  بكر 
الكتب  دار  مطبعة  الرتحيني، 

1987م. العلمية، بريوت، ط3/ 

احلسيني، . 18 صادق  القران:  يف  عيل 
للنش  العلوم  دار  الشريازي، 
ط1/  الباقر،  مؤسسة  والتوزيع، 

2010م.
الصدوق، . 19  :الرضا أخبار  عيون 

بابويه  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو 
املكتبة  رشيعت،  مطبعة  القمي، 

احليدرية، قم، ط1/ 1425هـ.
هاشم . 20 اخلصام:  حجة  يف  املرام  غاية 

إيران  رشيعت،  مطبعة  البحراين، 
1341هـ.

حممد . 21 جعفر  ابو  الطويس،  الغيبة: 
الطهراين  اهلل  عباد  تح:  احلسن،  بن 
مؤسسة  مطبعة  ناصح،  امحد  وعيل 
ط1/  قم،  اإلسالمية،  املعارف 

1411هـ.
احلاكم . 22 الصحيحني:  عىل  املستدرك 

احلديثة،  النرص  مطبعة  النيسابوري، 
الرياض.
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متهيد:. ١
تفسري القرآن بالقرآن -وكم هو ظاهر 
من لفظه -يعني أن نلجأ يف تفسري اآليات 
القرآن  إىل  معانيها  عن  والكشف  القرآنية 
التي ترتبط  الكريم نفسه، فنراجع اآليات 
القرآن،  من  تفسريه  يراد  بم  وآخر  بشكل 
بعضه  تفسري  يف  القرآن  ببعض  ونستعني 

اآلخر.
الطرق  أهم  من  املنهج  هذا  ويعد 
بعض  ه  عداّ قد  بل  التفسري،  يف  وأفضلها 
عىل  التفسريية  املناهج  أفضل  املفرسين 
اإلطالق)1)؛ ألنه يعتمد عىل املتكلم نفسه 

العظيم،  القرآن  تفسري  كثري،  ابن  الحظ:   (1(

يف  عقالئي  أسلوب  فهو  كالمه،  بيان  يف 
حماوراهتم،  يف  العقالء  يستعمله  الفهم 
ما  كالمٍ  ُم  َفهْ عليهم  أشكل  ما  إذا  فإهنم 
املؤلف  أو  نفسه،  املتكلم  إىل  يرجعون 
هذا  حول  ذكره  ما  جممل  فيلحظون 
املوضوع، ليتشكل هلم الفهم النهائي وفق 

جمموع كالمه.
يف  العقالء  ديدن  هذا  كان  ما  وإذا 

بن  حمــمــد  الـــزركـــيش،  و:  ص8.  ج1، 
ج2،  القرآن،  علوم  يف  الربهان  اهلل،  عبد 
حسني،  حممد  الطباطبائي،  و:  ص315. 
القرآن، ج1، ص11. و:  امليزان يف تفسري 

جوادي آميل، تسنيم، ج1، ص61. 
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واملؤلفات  للمتون  وفهمهم  حماوراهتم 
للخطأ  ض  املعراّ البش  يد  صاغتها  التي 
أن  الطبيعي  فمن  والزلل،  والنسيان 
الكريم  اهلل  كتاب  فهم  يف  ذلك  يصح 

 j  i  h  g  f  e  d  c  M الذي 
Lk[سورة فصلت: 42]، واملصون 
مضامينه،  بني  والتنايف  االختالف  من 
ومن هذا املنطلق اعتمد مفرسو املسلمني 
العرص اإلسالمي عىل  مبكر من  يف وقت 
نلحظ  إننا  بل  بالقرآن،  القرآن  تفسري 
كم   ،النبي أحاديث  يف  ذلك  جذور 
اآليات  من  العديد  تفسري  من  عنه  نقل 
املباركة كم يف تفسريه ملعنى الظلم يف قوله 

 %  $  #  "  !Mتعاىل
فقد   ،[82 األنعام:  [سورة   L&

ذلك  شق  اآلية  هذه  نزلت  ملا  انه  ُروي 
عىل أصحاب النبي؛ حيث فهموا من 
الظلم املعنى العام الشامل ملطلق الذنوب، 
أنه الشك؛ استنادًا إىل   النبي فبنيَّ هلم 

 @? > = M :قوله تعاىل يف سورة لقمن
LD)2)، وقد سار   C  B  A

)2) الحظ: الطربيس، الفضل بن احلسن، جممع 
ص506،  ج4،  القرآن،  تفسري  يف  البيان 

أئمة أهل البيت عىل هذا املنهج أيضا، 
كم سيتضح.

عن  الواردة  الروايات  دراسة  إن 
 مد بوضوح  تربز   البيت أهل 
وتؤكد  التفسريي،  املنهج  هلذا  استعمهلم 
ما  وهذا  التفسري،  عملية  يف  أمهيته 
بحثنا  يف  الضوء  عليه  نسلط  أن  نحاول 
الروايات  نتناول  حيث  هذا،  املخترص 
وأهل   النبي عن  املروية  التفسريية 
تفسري  تضمنت  التي   الطاهرين بيته 
استقرائية  دراسة  وفق  بالقرآن،  القرآن 

الروائية. والتفاسري  احلديثية  املجامع  يف 
هو  بحثنا  حمور  أن  إىل  ونشري 
يف   البيت أهل  عن  املنقولة  الروايات 
 نر وعليه  والتفسريية،  الروائية  الكتب 
تلك  يف  السندي  البحث  عن  غنى  يف  أننا 
الروايات؛ إذ ليس اهلدف هو إثبات نسبة 
الوقوف  بل   ،البيت أهل  إىل  التفسري 
يف  التفسريي  املنهج  هذا  استعمل  عىل 
الكتب  يف  املتداولة  التفسريية  الروايات 

املعتربة.

صحيح  إسمعيل،  بن  حممد  البخاري،  و: 
البخاري، ج8، ص53. 
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بالقرآن:. ٢ القرآن  تفسري  منهج  مفهوم 
اللغة  يف  للتفسري  التعريف  كان  ًا  أياّ
حماولة  كل  يشمل  فانه  واالصطالح، 
فكل  القرآنية،  اآليات  معاين  الستيضاح 
معاين  عن  الكشف  إىل  تؤدي  حماولة 
االصطالح(  )يف  تعد  الكريم  القرآن 
اخلاطئة،  املحاوالت  ذلك  يف  بم  تفسريًا، 

واملذمومة كالتفسري بالرأي، وغري ذلك.
بالقرآن(  القرآن  )تفسري  فان  وهبذا 
تستعني  تفسريية  حماولة  كل  عىل  يصدق 
لتوضيح  كانت  سواء  الكريم،  بالقرآن 
القرآنية  للمفردات  التصورية  املعاين 
للجمل  التصديقية  املداليل  لبيان  أو 
كون  بني  ذلك  يف  فرق  وال  واآليات، 
عليه  تدل  مما  تفسريه  املراد  املعنى 
منها  املطابقية  اللفظياّة،  بالداللة  اآلية 
أوباإلشارة،  أواإللتزامياّة،  أوالتضمنياّة 
القرآن  تفسري   مؤد يكن  مل  لو  حتى  بل 
يتعلق  ملا  بل  اآلية،  ملعنى  بيانًا  بالقرآن 
مكياّة  كبيان  تفسريها،  يف  ويساعد  باآلية 
السورة أو مدنيتها، أو سبب نزول اآلية، 

أو جواّ نزوهلا.
بالقرآن  القرآن  تفسري  فإن  هنا  ومن 

ال يتوقف عىل وجود الرتابط اللفظي بني 
اآليات، بل يشمل كل نحو من االرتباط 
يكون  فقد  الكريم،  القرآن  أجزاء  بني 
واضحًا  منها  بعض  يف  االرتباط  هذا 
ال  وخفيًا  دقيقًا  آخر  بعض  ويف  وجلياًّا، 
يكتشفه إالاألوحدي ممن تأمل يف القرآن 

الكريم، وخاض غمره)3).
تفسري . ٣ ملنهج   البيت أهل  بيان 

القرآن بالقرآن:
الطريق  بأنه:  لغة  املنهج  ف  ُعراّ
تعريفه  يف  قيل  وقد  الواضح)4)، 
أن  يبدو  ولكن  الكثري)5)،  االصطالحي 
التي  الطريقة  هو:  له  األفضل  التعريف 
من  خطواته  هبا  وينظم  الباحث  يتخذها 
خالل ما حيمله من عقائد وأفكار للوصول 

إىل املعلومة.
الطريقة  تعني  املنهجية  كانت  وإذا 

ص110.  نفسه،  آمــيل،  جــوادي  الحــظ:   (3(
الــقــرآن  لتفسري  ــور  ص ــشة  ع ــر  ذك ــد  وق
بالقرآن. الحظ: نفسه، ص111ـ 127. 

ج2،  العرب،  لسان  منظور،  ابن  الحظ:   (4(
ص383. 

)5) الحظ: بابائي، عيل اكرب، مكاتب تفسريي، 
أصول  اهلادي،  عبد  الفضيل،  و:  ص16، 

ص51.  العلمي،  البحث 
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إىل  للوصول  اإلنسان  يتخذها  التي 
يستخدم  من  أن  عىل  يدل  فهو  املعلومة، 
يف  وهو   ، جهلٌ علمه  سبق  قد  املنهج 
املنهج  فيستخدم  اجلهل،  ذلك  رفع  صدد 
واملنهج  أو)التعلاّم(،  املعرفة  لتحصيل 
أهل  إىل  إضافته  تصح  ال  املعنى  هبذا 
لتحصيل  إنطريقهم  يقال:  بان   ،البيت
بالقرآن(  القرآن  )تفسري  هو  كان  العلم 
لقصور  ال  ذلك،  غري  أو  )بالروايات(  أو 
الذي  العلم  بل الختالف  املنهج،  يف هذا 
اكتسابه  وطريق   البيت أهل  به  يتسم 
عن غريهم، فقد قد دلاّ الكثري من األدلة 
بنوعية  عليهم(  اهلل  امتيازهم)سالم  عىل 
العلم  من  وأنه  به،  يتحلون  الذي  العلم 
املقدمات  عىل  يتوقف  ال  الذي  اللديناّ 
مفاد  هو  كم  العلوم،  الكتساب  املتعارفة 
عن   يرو كم  الروايات،  من  العديد 
قال:  انه  معترب  بسند   الصادق اإلمام 
َلُم  َأعْ َوَأَنا    اهللَِّ َرُسوُل  َوَلَديِن  ))َقدْ 
َكاِئنٌ  ُهَو  َوَما  َلِْق  اخلْ ُء  َبدْ َوفِيِه  اهللَِّ،  ِكَتاَب 
َوَخرَبُ  َمِء  السَّ َخرَبُ  َوفِيِه  ِقَياَمِة،  الْ ِم  َيوْ إِىَل 
َوَخرَبُ  النَّاِر،  َوَخرَبُ  َنَِّة  اجلْ َوَخرَبُ  ِض،  َرْ األْ
َذلَِك  َلُم  َأعْ  ، َكاِئنٌ ُهَو  َما  َوَخرَبُ  َكاَن  َما 

فِيِه  َيُقوُل:  اهللََّ  إِنَّ  ي  َكفِّ إِىَل  ُظُر  َأنْ َم  َكَأنَّ
الشيخ  أفرد  وقد   .(6()) ءٍ َيشْ ُكلِّ  تِبَْياُن 
أورد  بابًا  الدرجات  بصائر  يف  ار  الصفاّ
ه:  سماّ ذلك،  عىل  الدالة  الروايات  فيه 
القرآن  تفسري  ُأعطوا   األئمة أن  ))باب 

والتأويل(()7).
أن  يتصور  فال  ذلك  عىل  وبناءا 
يف  املنهج  هلذا   البيت أهل  استعمل 
وتوصلهم  االستنباط  لغرض  التفسري 
فان  لآليات،  الصحيحة  املعاين  إىل 
أفاضه  الذي  اهلل  بعلم  هلم  حاصل  ذلك 

. عليهم
ملنهج   استعمهلم يكون  وبذلك 
ألحد  هادفا  بالقرآن  القرآن  تفسري 

أمرين:
واالستشهاد  املوقف  تقوية  األول: 
اخلصوم،  عىل  لالحتجاج  أكان  سواء  به، 
استدالل  فيكون  فقط،  للتأييد  او 
اإلمام عىل املعنى الذي يذكره لآليات 
املقابل ويعتربه  الطرف  به  ُيقراّ  وفق منهج 

)6) الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات 
يف فضائل آل حممد ، ج1، ص197. 

)7) الحظ: نفسه، ص194 -197. 
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وُمنتجًا. صحيحًا 
استدالل  من  روي  ما  ذلك:  ومثال 
السارق،  يد  قطع  عىل   اجلواد اإلمام 
يكون  القطع  إن   اإلمام حدد  فقد 
عىل  الدليل  أن  وقال  فقط،  لألصابع 
السجود   :اهلل رسول  ))قول  ذلك: 
واليدين،  الوجه،  أعضاء:  سبعة  عىل 
يده  قطعت  فإذا  والرجلني،  والركبتني، 
من الكرسوع أو املرفق مل يبق له يد يسجد 

 G  M وتعاىل:  تبارك  اهلل  وقال  عليها. 
السبعة  األعضاء  هذه  LIيعني   H

 M  L  K  J  M عليها  يسجد  التي 
LN[سورة اجلن: 18])))8).

مقام  يف  باآلية   اإلمام استدل  فقد 
استخالص  كان  وان  اخلصوم،  حماججة 
يتسنى  ال  املباركة  اآلية  من  املعنى  هذا 
خواصهم  من  يكون  قد  بل  احد،  لكل 
ويمكن  والسالم،  الصالة  أفضل  عليهم 
أن نلحظ استدالهلم بالقرآن الكريم يف 
مناظراهتم مع اخلصوم يف روايات عدة)9).

تفسري  مــســعــود،  ــن  ب حمــمــد  ــايش،  ــعــي ال  (8(
العيايش، ج1، ص320. 

عيل،  بــن  حممد  ــدوق،  ــص ال مثال:  ــظ  الح  (9(
التوحيد، 451. 

التفسريي  املنهج  تعليم  الثاين: 
يكون  أن  بالرضورة  وليس  الصحيح، 
بيان املنهج من خالل البيان التفصييل، إذ 
مل يردنا عنهم ما يبني بشكل تفصييل أسس 
يمكن  بل  وقواعده)10)،  ومنهجه  التفسري 
رواياهتم  من  ويقتنص  ذلك  يستفاد  أن 
التي  اخلطوات  خالل  ومن  التفسريية، 

اتبعوها يف بياهنم ملعاين القرآن الكريم.
 الصادق اإلمام  تفسري  يف  كم 
يف  القمي  يرويه  فيم  املكنون  للكتاب 
القصري،  الرمحن  عبد  عن  بسنده  تفسريه 
الَِّذي  نُوُن  املَْكْ ِكَتاُب  الْ َفُهَو   ...(( قال: 
َفَكيَْف  َعَربًا؟.  ُتمْ  َلسْ َأَو  َها،  ُكلُّ النَُّسُخ  ِمنُْه 
َيُقوُل  َوَأَحُدُكمْ  َكاَلِم،  الْ نَى  َمعْ ِرُفوَن  َتعْ اَل 
َليَْس  َأَو  ِكَتاَب؟  الْ َذلَِك   انَْسخْ   لَِصاِحبِِه: 
ِل؟  َصْ األْ ِمَن  ُأِخَذ  ِكَتابٍ  ِمنْ  ُينَْسُخ  َم  إِنَّ

 À  ¿  ¾  ½  ¼  M ُلُه:  َقوْ َوُهَو 
LÁ[سورة اجلاثية: 29])))11).

بيان  يف   اإلمام استعان  فقد 
اللغوي  باملعنى  اآلية  يف  )النسخ(  معنى 

مكاتب  اكـــرب،  عــيل  بــابــائــي،  الحـــظ:   (10(
تفسريي، ج1، ص102. 

القمي،  تفسري  إبراهيم،  بن  عيل  القمي،   (11(
ج2، ص379. 
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املعنى  هذا  إىل  املخاطب  نبه  بل  للمفردة، 
يف  اللغة  إىل  الرجوع  عىل  تشجع  بطريقة 
فهم القرآن الكريم، ما يدل بوضوح عىل 
أن ذلك احد طرق تفسري القرآن، فيمكن 
احلالة  املشاهبة هلذه  الروايات  إن  يقال  أن 

تبنياّ لنا طريقة تفسري القرآن الكريم.
يمكن  كيف  املقام:  يف  يشكل  وقد 
املنهج،  تعليم  بصدد   كوهنم تشخيص 
فقد يكون ذلك لالحتجاج عىل اخلصوم 
 أو لتأييد آرائهم فقط، دون أن يكونوا

وتعليمه. التفسريي  املنهج  بيان  بصدد 
ويمكن أن يكون منشأ هذا اإلشكال 

أحد أمرين:
إليه  ذهب  بم  االعتقاد  األول: 
القرآن  تفسري  أن  من  اإلخباريون 
يمكن  وال   ،األئمة عىل  مقصور 
القرآن  ظواهر  من  يفهم  أن  لغريهم 
شيئًا، إال بعد تفسريهم هلا، وقد استدلوا 
عىل ذلك بأدلة مذكورة يف حملها، فتكون 
حلمل  امُلعيِّنة  القرينة  بمثابة  األدلة  تلك 
التفسري  يف  ملنهجهم  املبينة  الروايات 
يف  منحرصا  فيكون  التعليم،  غري  عىل 

أو االستشهاد. االحتجاج عىل اخلصوم 

هذا  يطرح  أن  ويمكن  الثاين: 
إمكان  من  يمنع  ال  ممن  اإلشكال 
أن   ير انه  إال  للمنهج،   تعليمهم
املجال  هذا  يف  املذكورة  الروايات 
مقام  يف  كوهنم  لتشخيص  تكفي  ال 
سبق  ما  يف  نفينا  أن  وبعد  )التعليم(، 
اهلدف  ينحرص  )التعلاّم(،  مقام  يف  كوهنم 

يف )االحتجاج(.
األول  الوجه  عن  اجلواب  أما 
خالل  من  واضح،  فهو  لإلشكال، 
املعروف  اإلشكال  عن  به  أجيب  ما 
احلاثاّة  القرآنية  كاآليات  لإلخباريني، 
)نورًا(،  وكونه  القرآن،  يف  التدباّر  عىل 
امُللجئة  والروايات  )ُمبينًا(،  و  )بيانًا(  و 
وروايات  الفتن،  اشتداد  عند  القرآن  إىل 
يدل  مما  وغريها،  الكتاب  عىل  العرض 
وحجية  القرآن  ظواهر  فهم  إمكان  عىل 

ل يف حمله)12). تلك الظواهر، كم فصاّ
فيمكن  لإلشكال،  الثاين  الوجه  وأما 

أن ُجياب عنه بعدة أجوبة:
القرآن  تعليم  إن  األول:  الوجه 
القرآن  التي ذكرها  الوظائف  احد  الكريم 

)12) الحظ: اخلوئي، البيان، ص261 -272. 
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اآليات  من  العديد  يف   للنبي الكريم 
 µ  ´  M وجل:  عز  كقوله  املباركة، 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 Ã  Â  Á  À  ¿
 Ç  Æ  Å  Ä
آل  LÍ[سورة   Ì  Ë  Ê  É  È

 0  /  .  M وقوله:   .[164 عمران: 
 7  6  5  4  3  2  1

 >  =  <  ;  :  9  8

? @ LB A[سورة اجلمعة: 2].

يكون  تارة  التعليم  أن  املعلوم  ومن 
بالبيان املبارش، بان يقوم النبي بتفسري 
يكون   وأخر مرادها،  وبيان  اآليات، 
بم  املباركة،  اآليات  تفسري  منهج  ببيان 
يتسنى ملن تتوفر لديه الشوط الالزمة يف 
خيتص  مل  ما  عىل  اإلطالع  التفسري  عملية 
واملعارف  العلوم  من   البيت بأهل 
القرآنية، وال دليل يف اآلية عىل اختصاص 
ما  إبطال  بعد  األول،  بالنحو  التعليم 
القول:  فيمكن  إليهاإلخباريون،  ذهب 
تفسري  إىل  للوصول  الطريق  إنإبداء 
واحدة  املنهج  بيان  خالل  من  اآليات 
هذه  تنحرص  وال   .النبي وظائف  من 

كل  عىل   ترس بل   ،بالنبي الوظيفة 
يف  ثابت  هو  ما  وفق  بعده،   األئمة

اإلمامية. العقيدة 
من  الكثري  يف  ذلك  جتىلاّ  وقد 
 املعصومني عن  الواردة  الروايات 
من  الكثري  منها  يقتنص  أن  يمكن  التي 
إذا  فعليه  وقواعده)13).  التفسري  أصول 
أهل  أن  املواضع  من  موضع  يف  رأينا  ما 
لبعض  املعاين  من  معنًا  اثبتوا   البيت
نفهم  أن  فلنا  معني،  منهج  وفق  اآليات 
فهو  املنهج،  ذلك  تعليم  مقام  يف  أهنم 
القرآن  حددها  التي  وظائفهم  صلب  من 

الكريم.
فيم  األصل  أن  عى:  ُيداّ أن  يمكن  بل 
أن  التفسريية  بياناهتم  يف   األئمة يذكره 
وغري  املبارش  يه؛  شقاّ بكال  للتعليم  يكون 
ذلك  غري  عىل  دليل  دلاّ  إالإذا  املبارش، 

كالتقية أو االحتجاج.

سبق،  عم  تنزلنا  ولو  الثاين:  الوجه 

الباحثني.  مــن  العديد  لذلك  ض  تــعــراّ  (13(
ــريي، عـــيل، رابــطــه  ــص الحــظ-مــثــاًل: ن
 .573- ص351  وسنت،  كتاب  متقابل 
وبابائي، عيل اكرب، مكاتب تفسريي، ج1، 

ص102ـ 133. 
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املطروحة  املناهج  من  العديد  فإناّ 
بالقران،  )القران  تفسري  كمنهج  للبحث 
و)العقل(  بـ)الروايات(،  والقرآن( 
و)اللغة العربية(، مما يدل عليه العقل قبل 
إطارها  يف  املناهج  هذه  أن  إذ  الروايات، 
العقالء  يسلكها  عقالئية  مناهج  العام 
نحتاج  فال  واالستنباط،  االستنتاج  يف 
الردع  عدم  إثبات   سو إمضائها  يف 
إبطال  بعد  يثبت  مل  وهو  عنها،  الشعي 

قول اإلخباريني.
أهل . ٤ روايات  يف  املنهج  تطبيقات 

:البيت
التفسريية  الروايات  يف  نلحظ 
استعمل  يف  تنوعا   البيت أهل  عن 
فتارة  بالقرآن،  القرآن  تفسري  منهج 
اآليات  وتفسري  توضيح  يف  يستعملونه 
اجلدي  املراد  بيان  يف   وأخر املباركة، 
الباطنة  املعاين  بيان  يف  وتارة  منها، 
لآليات، واستعراض كل تلك الروايات 
به  يفي  ال  تفصيال  تتطلب  ودراستها 
النمذج  بعض  إىل  نتعرض  إالأننا  املقام، 

من الروايات الواردة يف هذا الصدد.
البحث  جتاوزنا  -بأننا  -جمددااّ  كر  ونذاّ

البحث  كون  الروايات؛  حول  السندي 
أهل  عن  املروية  الروايات  حول  ُمنصباًّا 
تلك  مضمون  نسبة  دون   ،البيت
قدر  حاولنا  إالأننا   ،إليهم الروايات 
الروائية  الكتب  اإلمكان االستناد إىل أهم 

املعتربة.
الواردة  الروايات  تصنيف  ويمكن 
العناوين  ضمن  بالقران  القران  تفسري  يف 

التالية:
املفردات: بيان معاين   .١  /٤

أو  خفياّة  األلفاظ  بعض  تكون  قد 
توضيح  يف  الرواية  فرتد  واضحة،  غري 
عىل  باالعتمد  معناها  وبيان  املفردة  تلك 
أو  القرآن  من  آخر  موضع  يف  استعمهلا 
املعنى،  نفس  حتمل   أخر عبارة  ورود 
املفردة  معنى  كشف  يف  ذلك  فيساهم 
تفسري  يف  ذلك  نلحظ  كم  وتوضيحه، 
القلوب  عىل  للختم   الرضا اإلمام 
إبراهيم  عن  روي  فقد  عليها،  بـ)الطبع( 
ِل  َقوْ َعنْ  ُتُه  ))َوَسَألْ قال:  حممود،  أيب  بن 

 0  /  .  -  M وَجَل:  َعزَّ  اهللَِّ 
 ،[7 البقرة:  L2[سورة   1
اِر  ُكفَّ الْ ُقُلوِب  َعىَل  بُْع  الطَّ ُهَو  َتُْم  اخلْ َقاَل: 
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وَجَل:  َعزَّ  َقاَل  َكَم   ، ِرِهمْ ُكفْ َعىَل  ُعُقوَبًة 
 6  5  4  3  2  1  0  /  M 

L7[سورة النساء: 155])))14).
)اخلتم(  فرساّ   اإلمام أن  ونلحظ 
اللغوي)15)  معناه  نفس  حيمل  آخر  بلفظ 

.قد ورد يف آية أخر
اإلمام  تفسري  القبيل  هذا  ومن 
قال  حيث  د(،  ماّ )الصَّ ملعنى   احلسني
))وإن  البرصة:  أهل  رسالة  جواب  يف 

 #  M فقال:  الصمد،  فرساّ  سبحانه  اهلل 
'L[سورة   &  %  $
فقال:  ه،  فرساّ ثم   ،[2-  1 اإلخالص: 

 /  .  -  ,  +  *  )M

اإلخالص:  L2[سورة   1  0
 الباقر اإلمام  وتفسري   .(16((([4-3

 ¯  ®  M تعاىل:  قوله  يف  ة  بالقواّ لليد 
Lµ[سورة   ´  ³  ²  ±  °

أخبار  عيون  عــيل،  بن  حممد  الــصــدوق،   (14(
الرضا؛ ج1؛ ص123. 

)15) الحظ: ابن منظور، حممد بن املكرم، لسان 
واملصطفوي،  ص162.  ج12،  العرب، 
الكريم،  القرآن  كلمت  يف  التحقيق  حسن، 

ج3، ص20. 
)16) الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد، ص91. 

ص: 75]، حيث قال: ))اليد يف كالم 
 %  M اهلل:  قال  والنعمة،  القوة  العرب 
 ،[17 ص:  (L[سورة   (  '  &
LÄ[سورة   Ã  Â  M وقال: 
وقال:  بقوة،  أي:   ،[47 الذاريات: 
<L[سورة   =  <M

اهم...(()17). املجادلة: 22] أي قواّ
أمري  اإلمام  تفسري  أيضا  ومنه 
و  )اهلل()18)،  كلمة  ملعنى   املؤمنني
وتفسري  األمر()19)،  و)أويل  لـ)األمر(، 
الدين()20)،  لـ)يوم   :الصادق اإلمام 
و)اإلحسان()22)،  )األمة()21)،  ومعنى 
و)الفيء()24)،  املسمى()23)،  و)األجل 

)17) الصدوق، نفسه، ص153. 
)18) الحظ: الصدوق، نفسه، ص231. 

عــيل،  بــن  امحـــد  الـــطـــربيس،  الحــــظ:   (19(
ــلــجــاج، ج1،  ال ــىل أهــل  اإلحــتــجــاج ع

ص252. 
تفسري  إبراهيم،  بن  عيل  القمي،  الحظ:   (20(

القمي، ج1، ص28. 
بن  عيل  عبد  احلويزي،  العرويس  الحظ:   (21(
مجعة، تفسري نور الثقلني، ج1، ص380. 

)22) الحظ: نفسه، ص363. 
)23) الحظ: نفسه، ج2، ص27. 

)24) الحظ: نفسه، ج3، ص503. 
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 >  =  M تعاىل:  قوله  يف   (25() و)احلياّ
LD[سورة   C  B  A  @  ?

الروم: 19].
٤/ ٢. رشح اآليات وبسط معانيها:

التفسريية  الروايات  بعض  يف  نلحظ 
بعض  بني  جيمع   املعصوم املفرس  أن 
جمموع  من  جديد  بمعنى  ليخرج  اآليات 
اآليتني، فيتكامل املعنى، وتتضح الصورة، 
قوله  تفسري  يف   النبي عن  روي  كم 
ےL[سورة   ~  }  |  M تعاىل: 
ب  ))يقراّ  :قال حيث   ،[16 إبراهيم: 
أدنى منه شو وجهه،  فإذا  فيكرهه،  إليه 
ووقع فروة رأسه، فإذا رشب قطع أمعاءه 
حتى خيرج من دبره، يقول اهلل عز وجل: 
¥L[سورة   ¤  £  ¢  ¡  M

حممد: 15])))26).
 النبي أن  الرواية  هذه  يف   ونر
قد خرج بمعنى جديد ال تدل عليه اآلية 
األوىل لوحدها، إذأهنا خترب عن سقي أهل 
الدم  هو:  والصديد  صديدا،  ماءًا  النار 

ج1،  نفسه،  احلويزي،  العرويس  الحظ:   (25(
ص764. 

جممع  احلــســن،  بــن  الفضل  )26)الـــطـــربيس، 
البيان، ج6، 474. 

أو  اجلسد)27)  من  يسيل  الذي  والقيح 
اآلية  تكفلت  وقد  النار)28)،  أهل  جلود 

األخر بيانه.
يف  التوسع  هذا  نلحظ  أن  يمكن  كم 
ملدة   عيل اإلمام  تفسري  يف  اآلية  رشح 
تعاىل:  قوله  بني  اجلمع  خالل  من  احلمل 
/L[سورة   .  -  ,  M

 O  N  M وقوله:   ،[15 األحقاف: 
LP[سورة لقمن: 14]. حيث رشح 

وعنياّ  بالثانية،  األوىل  اآلية   اإلمام
من  اآلية  يف  تذكر  مل  التي  احلمل  مدة 
يف  املحددة  الرضاعة  مدة  إنقاص  خالل 

الثالثني شهرًا)29). الثانية من  اآلية 
وال خيفى أن هاتني الروايتني -إضافة 
بالقرآن- القرآن  تفسري  عىل  داللتهم  إىل 

موضوعيًا،  تفسريًا  حتمالن  فإهنم 

ج3،  نــفــســه،  مــنــظــور،  ابـــن  ـــظ:  الح  (27(
و:  نــفــســه.  الـــطـــربيس،  و:  ص246. 
القرآن،  تفسري  يف  امليزان  الطباطبائي، 

ج12، ص36. 
)28) الحظ: الزخمشي، حممود، الكشاف عن 

التنزيل، ج2، ص546.  حقائق 
)29) الحظ: ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، ج9، 
ــوار،  األن بحار  املجليس،  و:  ص115. 

ج30، ص698. 
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و)مدة  النار(  أهل  )رشاب  موضوعه 
احلمل(.

عىل  داالً  اآلية  ظاهر  يكون  وقد 
معنى  عىل  حيمله   اإلمام ولكن  معنى، 
ذلك  نلحظ  كم   ،أخر آية  بقرينة  آخر 
حيث  مسلم،  بن  وحممد  زرارة  رواية  يف 
يِف  َتُقوُل  َما    َفرٍ َجعْ أِليَِب  نَا  ))ُقلْ قاال: 
ِهي؟.  َوَكمْ  ِهَي،  َكيَْف  َفِر  السَّ يِف  اَلِة  الصَّ

 Ï  M َيُقول:  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللََّ  إِنَّ   :َفَقاَل
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 ،[101 النساء:  LÙ[سورة   Ø
َكُوُجوِب  َواِجبًا  َفِر  السَّ يِف  ِصرُي  التَّقْ َفَصاَر 
َم َقاَل اهللَُّ َعزَّ  نَا: إِنَّ . َقاال: ُقلْ ََرضِ التََّمِم يِف احلْ
 : َيُقلْ  ْ َومَل  ،L  Õ  Ô  ÓM  : َجلَّ َو 

َجَب  َأوْ َكَم  َذلَِك  َجَب  َأوْ َفَكيَْف  َعُلوا،  افْ
َقدْ  َليَْس  َأَو   :َفَقاَل ؟  ََرضِ احلْ يِف  التََّمَم 
َوِة:  َواملَْرْ َفا  الصَّ يِف  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَُّ  َقاَل 

 b  a  `  _  ^  ]  \M

البقرة:  Lf[سورة   e  d  c
هِبَِم َواِجبٌ  الطََّواَف  َأنَّ  َن  َتَروْ َأاَل   ،[158

يِف  َذَكَرُه  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللََّ  أِلَنَّ  ؛  ُروضٌ َمفْ

ِصرُي  التَّقْ َوَكَذلَِك   ،َنبِيُُّه َوَصنََعُه  ِكَتابِهِ ، 
، َوَذَكَرُه اهللَُّ  َفِر َيشءٌ َصنََعُه النَّبِيُّ يِف السَّ

ُرُه يِف ِكَتابِِه(()30). َتَعاىَل ِذكْ
يف  القرص  آية   اإلمام فرس  فقد 
جواز  جمرد  بيان  بصدد  بأهنا  السفر، 
من  فيستفاد  الوجوب  أما  التقصري، 
آية  يف  احلال  هو  كم   ،النبي سنة 
وهو  واملروة،  الصفا  بني  الطواف 
وهو  وهلة،  أول  يف  يتبادر  ما  بخالف 
املقابلة  األخص  باملعنى  اإلباحة  استفادة 

للوجوب.
معنى  بيان  يف  التوسع  نلحظ  كم 
من  جديدة  معانٍ  واستفادة  اآليات 
لقوله   الباقر اإلمام  بيان  يف  جمموعها 

 "  !  M نوح:  عن  حكاية  تعاىل 
 ،[77 الصافات:  L[سورة   $  #
اآلية  هذه  حول  يثار  أن  يمكن  حيث 
البقاء يف هذه  عدة أسئلة، منها: ما معنى 
بعد  األرض  يف  الباقني  أن  وهل  اآلية؟. 
الطوفان هم ذرية نوح فقط؟. وهنا جييب 
اآلية  مراد  أن  ببيان  ذلك  عن   اإلمام
واإليمن  والكتاب  والنبوة  ))احلق  أن 
األرض  يف  من  كل  وليس  عقبه،  يف 

حيرضه  ال  من  عيل،  بن  حممد  الصدوق،   (30(
الفقيه، ج1، ص434. 
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يف  اهلل  قال  نوح،  ولد  من  آدم  بنى  من 
 M  L  K  J  I  HM كتابه: 
 VU  T  S  R  Q  P  O  N
هود:  ]L[سورة   Z  Y  X  W

 G  F  E  M أيضًا:  وقال   ،[40
 .(31((([3 اإلرساء:  L[سورة  I  H

استنادا  بنياّ  كم  البقاء،  معنى    بنياّ فقد 
من  هم  الباقني  كل  ليس  أن  اآليتني  إىل 

ذرية نوح)32).
املخاطب  بتحديد  اآلية  تبنياّ  وقد 
فئةٍ  إىل  موجها  اخلطاب  ورد  لو  كم  هبا، 
حتديده  فريد  الفئة،  تلك  تعيني  دون  ما، 
باالستعانة   البيت أهل  قبل  من 
تعاىل:  قوله  تفسري  يف  ورد  كم  بآياتأخر، 

 >  =  <  ;  :  M

 D  C  B  A  @  ?

حيث   ،[143 البقرة:  L[سورة  E

قال:   ،الصادق اإلمام  عن  روي 
))فان ظننت أن اهلل عنى هبذه اآلية مجيع 
من  أن   أفرت املوحدين،  من  القبلة  أهل 

)31) القمي، نفسه، ج2، ص223. 
)32) الحظ نموذجًا آخرًا لذلك يف: العرويس 

احلويزي، نفسه، ج3، ص219. 

ال جتوز شهادته يف الدنيا عىل صاع من متر 
وتقبلها  القيامة،  يوم  شهادته  اهلل  يطلب 
كال  املاضية؟!.  األمم  مجيع  بحرضة  منه 
يعنى  خلقه،  من  هذا  مثل  اهلل  يعِن  مل 
 :إبراهيم دعوة  هلا  وجبت  التي  األمة 
L2[سورة   1  0  /  .  M

آل عمران: 110]، وهم األمة الوسطى، 
وهم خري امة أخرجت للناس(()33).

بأية أخر يف   فقد استعان اإلمام
ليس  األوىل  اآلية  يف  املخاطب  أن  بيان 
منهم،  خاصة  فئة  بل  املوحدين،  مجيع 
حرص  مقام  يف  أهنا  الرواية  من  ويظهر 
هبم،  خاصا  وكونه  معينة  بفئة  اخلطاب 
باب  من  يكون  فال  غريهم،  يشمل  ال 
ختصيص العام، بل من باب رفع اإلمجال 

املجمل. العنوان  عن 
العنوان  عن  اإلمجال  رفع  باب  ومن 
عمري  أيب  بن  حممد  عن  روي  ما  أيضا 
شمول  عن   الكاظم اإلمام  سوأله  يف 
))يا  فيه:  قال  الكبائر،  ألهل  الشفاعة 
الشفاعة  يكون  كيف  اهلل  رسول  ابن 

 IM يقول:  تعاىل  واهلل  الكبائر  ألهل 

)33) العيايش، نفسه، ج1، ص63. 
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LM[سورة   L  K  J

ال  الكبرية  يرتكب  ومن   ،[28 األنبياء: 
حممد  أبا  يا   :فقال مرتىض؟.  يكون 
إالساءه  ذنبا  يرتكب  مؤمن  من  ما 
كفى   :النبي وقال  عليه،  وندم  ذلك 
حسنته  رسته  من   :وقال توبة،  بالندم 
يندم  مل  فمن  مؤمن،  فهو  سيئته  وساءته 
عىل ذنب يرتكبه فليس بمؤمن، ومل جتب 
ذكره  تعاىل  واهلل  ظاملًا  وكان  الشفاعة،  له 

 ?  >  =  <  ;  :  M يقول: 
@L[سورة غافر: 18]...)))34).

إمجال  رفع   اإلمام أن  ونلحظ 
)من  األوىل:  اآلية  يف  الوارد  العنوان 

ارتىض(، بعدم كونه من الظاملني.
التي  النمذج  من  العديد  وتوجد 
اآليات  معاين   البيت أهل  فيها  بنياّ 
عن  اعرضنا  الكريم،  بالقران  باالستعانة 

إيرادها خشية اإلطالة)35).
٤/ ٣. بيان املصداق لآلية:

التوحيد،  ــيل،  ع بــن  حممد  ــدوق،  ــص ال  (34(
ص408. 

و482،  ص135،  ج1،  نفسه،  الحــظ:   (35(
و:  و136،  ص53،  ج2،  و:  ص403،  و 

ج3، ص337. 

عامة  معانٍ  عىل  اآليات  بعض  تدل 
مصاديق،  عدة  عىل  تنطبق  أن  يمكن 
بعض  تشخيص  يكون  احلالة  هذه  ويف 
هلذا  وتوضيحًا  كشفًا  وبياهنا  املصاديق 
اآلية  معنى  حرص  ذلك  يعني  وال  اآلية، 
بتلك املصاديق، بل يمكن أن يبقى معناها 
عىل عمومه، إال يف بعض اآليات التي تدل 

عىل حرص املصداق)36).
الباب  هذا  من  نعداّ  أن  ويمكن 
عليهم(  )املغضوب  بيان  يف  ورد  ما 
أمري  عن   يرو كم  و)الضالني(، 
َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَُّ  انه قال: ))َأَمَر   املؤمنني
 ، َعَليِْهمْ املُْنَْعِم  َطِريَق  َأُلوُه  َيسْ َأنْ  ِعَباَدُه 
َهَداُء  َوالشُّ يُقوَن  دِّ َوالصِّ النَّبِيُّوَن  َوُهُم: 
ِمنْ  [بِِه]  َتِعيُذوا  َيسْ َوَأنْ  احِلُوَن،  َوالصَّ
َيُهوُد  الْ َوُهُم   ، َعَليِْهمْ ُضوِب  املَْغْ َطِريِق 

 E  D  M  : فِيِهمْ َتَعاىَل  اهللَُّ  َقاَل  ِذيَن  الَّ
 P  O  N  M L  K  J  I  H  G  F

 ،[60 املائدة:  L[سورة  R  Q

نَي ،  الِّ الضَّ َطِريق  ِمنْ  بِِه  َتِعيُذوا  َيسْ َوَأنْ 

 º  ¹  ¸  ¶  M تعاىل:  قوله  يف  كم   (36(
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

 .LÃ Â
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 !  M  : فِيِهمْ َتَعاىَل  اهللَُّ  َقاَل  ِذيَن  الَّ َوُهُم 
 '  &  %  $  #  "
 .  -  ,  +  *  )  (
 3  2  1  0  /
L[سورة  7  6  5  4
َقاَل  ُثمَّ   .النََّصاَر َوُهُم   ،[77 املائدة: 
َفُهَو  بِاهللَِّ  َكَفَر  َمنْ  ُكلُّ   :ِمننَِي املُْؤْ َأِمرُي 
اهللَِّ  َسبِيِل  َعنْ  َوَضالٌّ  َعَليِْه،  ُضوبٌ  َمغْ

.(37()) َوَجلَّ َعزَّ 
حرص  بعدم  رصحية  والرواية 
هي  بل  مصاديق،  من  ذكره  بم  العنوان 
عليهم(  )املغضوب  ملعنى  تفسريًا  حتمل 

و)الضالني( إضافة إىل بيان مصاديقهم.
اإلمام  عن  ورد  ما  القبيل  هذا  ومن 
تفسري  يف  الذنوب،  كبائر  يف   الصادق

 p  o  n  m  M تعاىل:  قوله 
النجم: 32]، حيث  Lq [سورة 
ذكر اإلمام استنادا إىل اآليات القرآنية 
الشك،  من  اإلثم(،  )كبائر  مصاديق 
مكر  من  واألمن  اهلل،  روح  من  واليأس 
النفس  وقتل  الوالدين،  وعقوق  اهلل، 

 ،العسكري لإلمام  املنسوب  التفسري   (37(
ص50. 

املحرتمة، وقذف املحصنات و...)38).
الكاظم، يف  وما روي عن اإلمام 

 T S R Q  M :تفسري قوله تعاىل
 \  [  Z  Y  X  W  V  U
حيث   ،[33 األعراف:  L[سورة  ]
اخلمر  هو  اإلثم  مصاديق  احد  أن  بني 
وجل:  عز  قوله  إىل  استنادا  وامليرس، 

 º  ¹¸  ¶  µ  ´M

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »

البقرة:  L[سورة  Ã  Â  Á

.(39([219
اإلمام  ذكره  ما  املصداق  بيان  ومن 
تعاىل:  قوله  تفسري  من   احلسن
 ،[3 الربوج:  L[سورة   )  (M

واملشهود   ،بالنبي الشاهد  فرساّ  حيث 
تعاىل:  قوله  إىل  استنادا  القيامة)40)،  يوم 

 0  /  .  -  ,  +  M

 ،[45 االحزاب:  L1[سورة 

)38) الحظ: الكليني، الكايف، ج2، ص285، 
 .24 الكبائر، حديث:  باب 

ص406،  ج1،  نفسه،  الكليني،  الحظ:   (39(
باب حتريم اخلمر من الكتاب، احلديث: 1. 
كشف  عيسى،  بن  عيل  ــيل،  اإلرب الحــظ:   (40(

الغمة يف معرفة األئمة، ج1، ص543. 
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 y  x  w  v  u  t  M وقوله: 
فقد   .[103 هود:  }L[سورة   z
 أخر آية  عىل  باعتمده   اإلمام بني 
فهمنا  سواء  واملشهود،  الشاهد  مصداق 

منها حرص املصداق أو مل نفهم ذلك.
وقد ورد بيان املصداق باالعتمد عىل 

اآليات القرآنية يف مواضع ُأخر)41).
٤/ ٤. تعيني القراءة الصحيحة:

ترجيح  الروايات  بعض  ذكرت 
إىل  استنادا  بعض  عىل  القراءات  بعض 
يف  ي  القماّ رواه  كم  نفسه،  الكريم  القران 
 :الصادق اإلمام  عن  مرساًل  تفسريه 

 m  M  :املؤمنني أمري  عىل  رجل  ))قرأ 
 v  u  t  s  r  q  p  o  n
قال:   ،[49 يوسف:  Lw[سورة 
أيعرصون  يعرصون؟.  يشء  أي  وحيك، 
املؤمنني،  أمري  يا  الرجل:  قال  اخلمر؟. 
»عام  نزلت  إنم  قال:  أقرؤها؟.  كيف 
أي  ون«،  رَصُ ُيعْ وفيه  الناس  يغاث  فيه 
والدليل  املجاعة،  سنني  بعد  َطُرون  ُيمْ

تفسري  إبراهيم،  بن  عيل  القمي،  الحظ:   (41(
نور  احلويزي،  و:  ص32.  ج1،  القمي، 

الثقلني، ج1، 31، و765. 

 V  U  T  M قوله:  ذلك  عىل 
L[سورة النبأ: 14])). X  W

ومل تذكر هذه القراءة ضمن القراءات 
إما  فيها  ذكر  ما  أن  بل  عش،  األربعة 
وهي  ون(،  )َتعرِصُ للمخاطب  القراءة 
قراءة محزة والكسائي وخلف، أو للغائب 
وَن}، وهي قراءة غريهم)42). وبناءا  رِصُ {َيعْ
معنياّ  بعدد  القراءات  حرص  عدم  عىل 
املروية  القراءة  هذه  تكون  تواترها  وعدم 
عن أمري املؤمنني من أحد وجوهها لو 

متت النسبة، ولكنها مرسلة.
٥. بيان املراد اجلدي لآليات:  /٤

بعد  كالم  لكل  اجلدي  املراد  يتضح 
واملنفصلة  املتصلة  القرائن  كافة  مراجعة 
أو  ص  ختصاّ أو  تقياّد  أن  شأهنا  من  والتي 
الكالم،  ذلك  مدلول  ع  توساّ أو  تنسخ 
القرآن  تفسري  روايات  يف  ونلحظ 
خمتلفة  وبطرق  لذلك،  تطبيقًا  بالقرآن 

بم ييل: بياهنا  يمكن 

)42) الحظ: ابن اجلزري، حممد بن حممد، النش 
و:  ص295.  ج2،  العش،  القراءات  يف 
فضالء  إحتاف  حممد،  بن  امحد  الدمياطي، 
البش بالقراءات األربعة عش، ص332. 
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١. ختصيص العام:  /٥  /٤
القرآن  تفسري  روايات  يف  نلحظ 
العمومات  لبعض  ختصيصًا  بالقرآن 
القرآنية بآيات أخر، كم يف ختصيص قوله 

 g f e dc b a `  M :تعاىل
 o  n  m  l  k  j  i  h
 -71 مريم:  [سورة   Lr  q  p
املخاطبني  مجيع  أن  تدل عىل  حيث   ،[72
هبذه اآلية سوف يردون النار، بم يف ذلك 
أهل  عن  رواية  يف  ورد  وقد  املؤمنني، 
حيث   ،أخر بآية  ختصيصها   البيت
منسوخة  ))أهنا  تفسريه:  يف  القمي   رو

 ¸  ¶  µ  ´  ³  M بقوله: 
¼L[سورة   »  º  ¹
األنبياء: 101])))43). فقد أخرجت هذه 
مدلول  الناس عن  من  قسًم  املباركة  اآلية 
وان  فيكون ذلك ختصيصًا،  األوىل،  اآلية 
النسخ االصطالحي  إذ  بالنسخ؛  عنه  ُعرباّ 
ال ينطبق عليه)44)، كم أن النسخ قد يطلق 

)43) الحظ: القمي، نفسه، ج2، ص52. 
يف  ثابت  أمر  ))رفــع  بأنه:  النسخ  ف  ُعــراّ  (44(
وزمانه((.  أمده  بارتفاع  املقدسة  الشيعة 
تفسري  يف  البيان  القاسم،  أبــو  اخلــوئــي، 

القرآن، ص276. 

يف الروايات ويراد منه التخصيص)45).
ختصيص  التخصيص  موارد  ومن 
فقد  بالشك،  اآليات  بعض  يف  الظلم 

 !  Mتعاىل قوله  نزل  ملا  انه  ُروي 
&L[سورة   %  $  #  "

األنعام: 82]، ))شق ذلك عىل أصحاب 
نفسه؟.  يظلم  مل  أينا  وقالوا:   النبي
فقال رسول اهلل: ليس كم تظنون، إنم 

 >  =  <  M البنه:  لقمن  قال  كم  هو 
.(46(((LD C B A @?

فقد ورد )الظلم( يف اآلية األوىل نكرة 
يف سياق النفي، فيكون عاما وشامال لكل 
أن  إال  النفس،  ظلم  فيها  بم  الظلم  أنواع 
الشك  بخصوص  خصصه   النبي

بمعونة اآلية الثانية.
٤/ ٥/ ٢. تقييد اإلطالق:

اإلمام  بيان  يف  ذلك  نلحظ 
الدعاء،  استجابة  عدم  لرساّ   الصادق
))جعلت  له:  قال  رجاًل  أن  روي  فقد 

جواهر  حسن،  حممد  النجفي،  الحــظ:   (45(
ج28،  اإلســالم،  رشائع  رشح  يف  الكالم 

ص263. 
صحيح  إسمعيل،  بن  حممد  البخاري،   (46(

البخاري، ج8، ص53. 
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 0  /  M يقول:  اهلل  إن  فداك 
فال  ندعو  وإناّا   ،[60 غافر:  L1[سورة 
تفون  ال  ألنكم   :قال لنا؟.  يستجاب 

 H  G  M يقول:  اهلل  وان  بعهده، 
L، واهلل لو وفيتم هلل لوىف اهلل  J I

لكم(()47).
لآلية  قيدا   اإلمام أضاف  فقد 
بكل  خاصة  ليست  أهنا  ح  ووضاّ األوىل، 
اهلل  بعهد  يفي  بمن  ختتاّص  بل  الداعني، 
عىل  الثانية  اآلية  تدل  كم  وتعاىل،  تبارك 
لعباده  بعهوده  اسمه  عزاّ  اهلل  وفاء  أن 
الدعاء( مشوط  )ومنها عهده باستجابة 
من  سبحانه  جتاهه  بعهودهم  بوفائهم 
هذه   مؤد فيكون  والطاعة،  اإليمن 
الرواية تقييد اآلية األوىل وعدم إطالقها 

أفرادًا وأحواالً.
اإلمام  ما روي عن  القبيل  ومن هذا 
اجللوس  حرمة  تقييد  يف   الصادق
فقد  النسيان،  بعدم  اإلثم،  جمالس  يف 

 ¸  M تعاىل:  قوله  يف  قال   انه روي 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

)47) القمي، نفسه، ج1، ص46. 

LÍ[سورة   Ì  Ë  Ê  É
وجل  عزاّ  استثنى  ))ثم   :[140 النساء: 

 Ø  ×  M فقال:  النسيان،  موضع 
 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

L[سورة األنعام: 68])))48). à
قبول  تقييد  يف  احلال  وكذلك 
فيم  الصالح،  والعمل  بالتوبة  االستغفار 
روي عن اإلمام الصادق: ))رحم اهلل 
إبليس  يكون  أن  نفسه  من  يرض  مل  عبدا 
نظريًا له يف دينه، ويف كتاب اهلل نجاة من 
إىل  ودليل  العمى،  من  وبصرية   ،الرد
أمركم  فيم  الصدور  يف  ملا  وشفا   اهلد
اهلل به من االستغفار مع التوبة، قال اهلل: 

 B  A  @  ?  >  =  M

 H  G  F  E  D  C

 O  N  M  L  K  J  I

آل  L [سورة  S  R  Q  P

 e  d  M وقال:   ،[135 عمران: 
 l  k  j  i  h  g  f

)48) الحظ: العيايش، حممد بن مسعود، تفسري 
والكليني،  ص282.  ج1،  الــعــيــايش، 
ــمن  اإلي أن  ــاب  ب ص35،  ج2،  نفسه، 
 .1 البدن كلها، حديث:  مبثوث جلوارج 
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L[سورة النساء:  p  o  n  m

110]. فهذا ما أمر اهلل به من االستغفار 
م  حراّ عم  واإلقالع  بالتوبة  معه  واشرتط 

 º  ¹  ¸  M يقول:  فانه  اهلل، 
L[سورة  ¾  ½  ¼  »
أن  عىل  تدل  اآلية  فهذه   ،[10 فاطر: 
العمل  إال  اهلل  إىل  يرفعه  ال  االستغفار 

والتوبة(()49). الصالح 
اآليات: النسخ يف  بيان   .٣/٥/٤

أمرٍ  ))رفع  بأنه:  النسخ  ف  ُعراّ
أمده  بارتفاع  املقدسة  الشيعة  يف  ثابتٍ 
واملنسوخ  الناسخ  وملعرفة  وزمانه(()50). 
من  اجلدي  املراد  حتديد  يف  كبري  دور 
يعرف  عليه  إذاإلطالع  املباركة؛  اآليات 
املنسوخ بصورة  املعنى  إرادة  بعدم  املفرس 
من  بزمن  خمتص  هو  بل  ودائمة،  مطلقة 
الناسخة  اآلية  تثبته  ما  وكون  األزمان، 
هو املؤد النهائي للحكم عىل املوضوع، 
وبذلك يكون النسخ كاشفًا -أيضًا -عن 
بني  الزمني  والرتتب  اآليات  تسلسل 

)49) العيايش، نفسه، ج1، ص198. 
تفسري  يف  البيان  القاسم،  ابو  اخلوئي،   (50(

القرآن، ص276. 

آية  نسخ  ثبت  ما  فإذا  واملنسوخ،  الناسخ 
-يثبت  املصطلح  -بالنسخ  اآليات  من 

تأخر اآلية الناسخة نزوالً.
القرآن  تفسري  روايات  وحتتوي 
فيها  بنياّ  نمذج  عدة  عىل  بالقرآن 
الناسخة  اآليات   البيت أهل  أئمة 
واملنسوخة، من ذلك ما روي عن اإلمام 

 » M تعاىل:  قوله  يف   الباقر
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
املائدة:  L[سورة  Ä  Ã  Â

 Å  M نسختها:  ))قال  قال:  حيث   ،[5
املمتحنة:  L[سورة  È  Ç  Æ

.(51((([10
 ^  M تعاىل:  قوله  يف  وكذلك 
روي  فقد   ،[77 النساء:  [سورة   L_

 Á  M أهنا منسوخة بقوله عز وجل: 
LÆ[سورة   Å  Ä  Ã  Â

 D  C  M وقوله:   .[190 البقرة: 
LH[سورة   G  F  E
بقوله:  منسوخة   ،[48 األحزاب: 

ص296.  ج1،  نــفــســه،  ــايش،  ــي ــع ال  (51(
باب  ص358،  ج5،  نفسه،  والكليني، 

 .8 الذمية، حديث:  نكاح 
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البقرة:  #L[سورة   "  !M

..(52([191
الباطني لآليات: التفسري   .٦  /٤

معان  عىل  القرآنية  اآليات  حتتوي 
املعاين  مع  باملوازاة  مقصودة  باطنية 
القرآين  اإلعجاز  منطلق  ومن  الظاهرية، 
نحو  أي  الباطنية  املعاين  بني  يوجد  فال 
واالختالف،  والتناقض  التنايف  من 
النافية  اآليات  عليه  تدل  ما  بحسب 
الكريم،  القران  يف  واالختالف  للباطل 
متناسقة  الظاهرة  املعاين  تكون  فكم 
املعاين  يف  احلال  كذلك  ومنسجمة، 
باآليات  ُيستعان  أن  الباطنة، وكم يمكن 
أن  يمكن  كذلك  بعضها،  تفسري  عىل 
الباطنية  املعاين  تأويل  يف  هبا  يستعان 
التأويل  صالحية  له  ملن  ولكن  هلا، 

حرصا)53).
روايات  يف  نلمس  املنطلق  هذا  ومن 
ل  ِعدْ عن  الواردة  بالقران  القران  تفسري 

ج1،  نفسه،  احلويزي،  العرويس  الحظ:   (52(
ص178. 

ج1،  نــفــســه،  ـــيل،  آم جــــوادي  ـــظ:  الح  (53(
ص128. 

ببعض  واضحًة  استعانًة  الكريم  القران 
الباطنة آليات أخر،  املعاين  لبيان  اآليات 
تعاىل:  قوله  تأويل  يف  ذلك  نلحظ  كم 

 )  (  '&  %  $  #  "M

 32  1  0/  .  -  ,  +  *
 ،[95 األنعام:  [سورة   L 5  4
الصادق:   اإلمام عن  روي  حيث 

 8  M قوله:  وذلك  املؤمن،  ))احلب 
 ،[39 طه:  L[سورة  ;  :  9
والنو: الكافر الذي نأ عن احلق فلم 

يقبله(()54).
 ) )احلَباّ معنى  من  الظاهر  أن  وبم 
والشعري  احلنطة  يف  يقال  ))ما  هو: 
 والنو املطعومات(()55)،  من  ونحومها 
وأمثاله)56)،  التمر  نواة  وهو  معروف، 
من   اإلمام بينه  ما  نعترب  أن  فيمكن 
وان  املباركة،  لآلية  الباطنة  املعاين 
كيفية  يبني  ما  الروايات  بعض  يف  كان 
املؤمن  طينية  بني  الشق(،  )وهو  الَفلْق 

نفسه، ج1، ص370.  العيايش،   (54(
حممد،  بن  احلسني  األصفهاين،  الراغب   (55(

مفردات ألفاظ القرآن، ص214. 
امحد،  بن  اخلليل  الفراهيدي،  الحــظ:   (56(

كتاب العني، ج8، ص394. 
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اآلية  كون  هو  إالأناألقرب  والكافر)57)، 
الباطن. املعنى  بيان  يف مقام 

 كم نلحظ يف هذه اآلية أن اإلمام
يف   ) )احلباّ وهو  الباطن،  املعنى  فرس 
الظاهر  باملعنى  باالستعانة  األوىل،  اآلية 

)املحباّة(. وهو  الثانية،  لآلية 
الباطنية  املعاين  بيان  موارد  ومن 

 !  M تعاىل:  قوله  يف  ورد  ما 
 (  '  &  %  $  #  "
 /  .  -  ,  +  *  )
 .[17 البقرة:  L[سورة  1  0
أنه   الباقر اإلمام  عن  روي  حيث 
َمَثُلُكمْ  ))َفَكاَن  طويل:  كالم  يف  ـ  قال 

 #  " M  : َوَجلَّ َعزَّ  اهللَُّ  َقاَل  َكَم 
 ،L )  (  '  &  %  $
  دٍ حُمَمَّ بِنُوِر  ُض  َرْ األْ َأَضاَءِت  َيُقوُل: 
َمَثَل  اهللَُّ  َب  َفَرضَ ُس،  مْ الشَّ ُتِيضُء  َكَم 

َقَمَر،  الْ َوِيصِّ  الْ َوَمَثَل  َس،  مْ الشَّ   دٍ حُمَمَّ
 ª  ©  M  : َجلَّ َو  َعزَّ  ُلُه  َقوْ َوُهَو 
 ،[5 يونس:  L[سورة  ®  ¬  «

 ¬  «  ª  ©  ¨  M ُلُه:  َوَقوْ

ص5،  ج2،  نفسه،  الكليني،  الحــظ:   (57(
املؤمن والكافر، حديث7.  باب طينة 

يس:  L[سورة  ±  °  ¯  ®
.(58(((...[37

املعنى  بيان  الرواية  هذه  يف  ونلحظ 
.باطن آلية أخر بمعنى  الباطن 

اآليات: نزول  تسلسل  بيان   .٧  /٤
التفسريية  الروايات  يف  حلظنا 
بعض  لنزول  التارخيي  التسلسل  بيان 
ما  يف  كم  آياهتا،  عىل  باالعتمد  السور 
-يف  قال  انه   الباقر اإلمام  عن  روي 
أنزلت  النور  ))وسورة  طويل:  حديث 
ذلك  وتصديق  النساء،  سورة  بعد 
سورة  يف  عليه  انزل  وجل  عز  اهلل  أن 

 #  "  ! M النساء: 
 (  '  &  %  $
 .  -  ,  +  * )
 4  3  2  1  0  /
 ،[15 النساء:  L[سورة  7  6  5
وجل:  عز  اهلل  قال  الذي  والسبيل 

 &  %  $  #  "  ! M

 -  ,  +  *  )  (  '
 7  6  5  4  3 2  1  0  /  .
 A @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

)58) الكليني، نفسه، ج8، ص380. 
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L[سورة  F  E  D  C  B
.(59((([2- 1 النور: 

٨. حلّ التعارض بني اآليات:  /٤
بعض  مدلويل  بني  التعارض  يقع  قد 
واحد،  متكلم  من  الصادرة  اخلطابات 
الواحد،  املتكلم  بحكم  يكون  ما  أو 
أو  املطابقني  املدلولني  بني  كان  سواء 
احد  بني  أو  اإللتزاميني،  أو  التضمنيني 
اآلخر،  الصنف  مع  األصناف  هذه 
كونه  بني  عام  بشكل  التعارض  وخيتلف 
األول  ويعني  مستقر،  غري  أو  مستقرا، 
باألساليب  حلاّه  يمكن  ال  التعارض  أن 
يف  العقالء  عليها  يعتمد  التي  العرفية 
أو  ختصيص  أو  تقييد  من  حماوراهتم 
فيستقر  ذلك،  غري  أو  حكومة،  أو  ورود 
النوع  وهذا  رفعه،  يمكن  وال  التعارض 
بشكل  القرآن  عن  منفي  التعارض  من 
الباطل  وجوه  ابرز  لكونه  قطعي؛ 
الكريم. القرآن  املنفيني عن  واالختالف 

أما القسم اآلخر، وهو التعارض غري 
وينحل  أوالألمر،  يف  يبدو  الذي  املستقر 
املتقدمة،  العريف  اجلمع  وسائل  وفق 

الكايف، ج2، ص32.  الكليني،   (59(

ال  كونه  الكريم،  القرآن  يف  يقع  فيمكنأن 
يتقبله  مما  فهو  اختالفًا،  وال  نقصا  يشكل 
الكالم  طبيعة  مع  ويتمشى  العرف، 

فيها. يصدر  التي  املختلفة  والظروف 
التخصيص  عملية  فان  هنا  ومن 
والنسخ  والورود  احلكومة  أو  والتقييد 
وغريها يصاحبها دائم نوع من التعارض 
ما  نعد  أن  فيمكن  مستقر،  الغري  البدوي 
ذكرناه من نمذج حتت عنوان )بيان املراد 
التعارض  لرفع  نمذج  لآليات(  اجلدي 
لذكر  العنوان  هذا  إالأناأفردنا  أيضًا، 
التعارض  يكون  التي  الروايات  بعض 
بحيث  غريه،  من   وأقو أوضح  فيها 
عىل  إشكاال  البعض  قبل  من  ُيطرح 

وتناسقها. اآليات  انسجام 
القبيل  هذا  من  نذكر  أن  ويمكن 
 املؤمنني أمري  جواب  من  روي  ما 
وجود  ادعى  الذي  الزنادقة  لبعض 
نسبة  يف  الكريم  القرآن  يف  التناقض 
ثانية  املالئكة  وإىل  تارة  اهلل  إىل  التويف 
يف   فقال ثالثة،  املوت  ملك  وإىل 
وجل:  عز  اهلل  قول  ))فأما  جوابه: 
 L ;  :  9  8  7M
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 Ï  M وقوله:   ،[42 الزمر:  [سورة 
 ،[11 السجدة:  L[سورة  Ñ  Ð

 ،[61 األنعام:  LG[سورة   FMو
¨L[سورة   §  ¦  Mو

 S  R  Q  Mو  ،[32 النحل: 
 ،[97 النساء:  L[سورة  U  T
من  وأعظم  أجل  وتعاىل  تبارك  فهو 
رسله  وفعل  بنفسه،  ذلك  يتوىل  أن 
يعملون،  بأمره  ألهنم  فعله،  ومالئكته 
رساًل  املالئكة  من  ذكره  جل  فاصطفى 
الذين  وهم  خلقه،  وبني  بينه  وسفرة 

 N  M  L  M فيهم:  اهلل  قال 
LR[سورة   Q  P  O
الطاعة  أهل  من  كان  فمن   ،[75 احلج: 
ومن  الرمحة،  مالئكة  روحه  قبض  تولت 
كان من أهل املعصية تولت قبض روحه 
من  أعوان  املوت  ومللك  النقمة،  مالئكة 
عن  يصدرون  والنقمة،  الرمحة  مالئكة 
يأتونه  ما  وكل  وفعله  وفعلهم  أمره، 
ملك  فعل  فعلهم  كان  وإذا  إليه  منسوب 
اهلل؛  فعل  املوت  ملك  وفعل  املوت، 
يشاء،  من  يد  عىل  األنفس  يتوىف  ألنه 
يد  عىل  ويعاقب  ويثيب  ويمنع،  ويعطى 

قال:  كم  فعله  أمنائه  فعل  وان  يشاء،  من 
LM[سورة   L  K  J  I  H  M

اإلنسان: 30])))60).
التعارض  عن   اإلمام أجاب  فقد 
باالعتمد  اآليات  هذه  بني  املزعوم 
ُأخر  آيات  يف  آخر  بيان  أو  قرينة  عىل 
املوت  ملك  إىل  التويف  نسبة  صحح 

.(61 واملالئكة)
أهم مصادر البحث:

النش . 1 الدين،  شمس  اجلََزري،  ابن 
الكتب  دار  العش،  القراءات  يف 
بدون  -لبنان،  بريوت  العلمية، 

تاريخ.
اإلربيل، عيل بن عيسى، كشف الغمة . 2

هاشمي،  بني  نش  األئمة،  معرفة  يف 
تربيز -إيران، 1423هـ ق، ط1.

تفسريي، . 3 مكاتب  اكرب،  عيل  بابائي، 
طهران  ودانشگاه،  حوزه  پژوهشگاه 

االحتجاج،  عــيل،  بن  امحــد  الــطــربيس،   (60(
ج1، ص247. 

بيان  يف  الرواية  هذه  مضمون  روي  وقد   (61(
الصدوق،  ــظ:  الح  .الصادق لإلمام 
ج1،  الفقيه،  حيرضه  ال  من  عيل،  بن  حممد 

ص136. 
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إيران، 1389هـ ش، ط2.
إسمعيل، . 4 بن  حممد  البخاري، 

صحيح البخاري، دار الفكر للطباعة 
والنش، 1981م، بدون عنوان.

لإلمام . 5 املنسوب  التفسري 
اإلمام  مدرسة   ،العسكري
ق،  1409هـ  -إيران،  قم  املهدي، 

ط1.
نش . 6 تسنيم،  اهلل،  عبد  آميل،  جوادي 

ش،  1378هـ  -إيران،  قم  ارساء، 
ط1.

تفسري . 7 يف  البيان  القاسم،  أبو  اخلوئي، 
اإلمام  آثار  إحياء  مؤسسة  القران، 
تاريخ،  بدون  -إيران،  قم  اخلوئي، 

بدون عنوان.
إحتاف . 8 حممد،  بن  امحد  الدمياطي، 

األربعة  بالقراءات  البش  فضالء 
بريوت- العلمية،  الكتب  دار  عش، 

لبنان، 2001م، بدون عنوان.
يف . 9 الربهان  الدين،  بدر  الزركيش، 

الكتب  إحياء  دار  القران،  علوم 
العربية، 1957م، ط1.

دار . 10 األعالم،  الدين،  خري  الزركيل، 

-لبنان،  بريوت  للماليني،  العلم 
1980م، ط5.

عن . 11 الكشاف  حممود،  الزخمشي، 
دار  التأويل،  حقائق  غوامض 
-لبنان،  بريوت  العريب،  الكتاب 

1407هـ ق، ط3.
التوحيد، . 12 عيل،  بن  حممد  الصدوق، 

-إيران،  قم  املدرسني،  مجاعة 
1398هـ ق، ط1.

عيون . 13 عيل،  بن  حممد  الصدوق، 
جهان،  نش   ،الرضا أخبار 

طهران، ايران، 1420هـ ق، ط1.
ال . 14 من  عيل،  بن  حممد  الصدوق، 

النش  مؤسسة  الفقيه،  حيرضه 
املدرسني،  جلمعة  التابعة  اإلسالمي 

قم -إيران، بدون تاريخ، ط2.
بصائر . 15 احلسن،  بن  حممد  الصفار، 

 ،حممد آل  فضائل  يف  الدرجات 
-إيران،  قم  املرعيش،  اهلل  اية  مكتبة 

1404هـ ق، ط2.
امليزان . 16 حسني،  حممد  الطباطبائي، 

املدرسني،  جامعة  القران،  تفسري  يف 
قم-إيران، 1417هـ، ط5.
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االحتجاج . 17 عيل،  بن  امحد  الطربيس، 
مرتىض،  نش  اللجاج،  أهل  عىل 

مشهد -إيران، 1403هـ ق، ط1.
جممع . 18 احلسن،  بن  الفضل  الطربيس، 

مؤسسة  القران،  تفسري  يف  البيان 
ـ  بريوت  للمطبوعات،  األعلمي 

لبنان، 1995م، ط1.
بن . 19 عيل  عبد  احلويزي،  العرويس 

انتشارات  الثقلني،  نور  تفسري  مجعة، 
1415هـ  -إيران،  قم  إسمعيليان، 

ق، ط1.
تفسري . 20 مسعود،  بن  حممد  العيايش، 

هاشم،  حماليت،  حتقيق:  العيايش، 
-إيران،  طهران  علميه،  جابخانه 

1380هـ ش، ط4.
تفسري . 21 إبراهيم،  بن  عيل  القمي، 

اجلزائري،  املوسوي  حتقيق:  القمي، 
ـ إيران،  سيد طيب، دار الكتاب، قم 

1404هـ ق، ط4.
يف . 22 التحقيق  حسن،  املصطفوي، 

كلمت القران الكريم، مركز الكتاب 
-إيران،  طهران  والنش،  للرتمجة 

1402هـ ق، ط1.
جواهر . 23 حسن،  حممد  النجفي، 

الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، دار 
-إيران،  طهران  اإلسالمية،  الكتب 

1367هـ ش، ط3.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
متهيد:

مفهوم  حتديد  يف  األمة  اختلفت 
وضيقًا،  سعًة  البيت(  )أهل  ومصداق 
البيت(  )أهل  مفهوم  إن  يقول  من  فمنهم 
وزوجاهتم،   األنبياء ألوالد  شامل 
املطهرين  يقول إهنم خصوص  ومنهم من 
من   النبي بيت  أهل  وهم  الرجس  من 
من  تعاىل  اهلل  اصطفاهم  الذين  الساللة 
 . وهم خصوص آل حممد  أوالدهم
عن  األكرب  الثقل  الكريم  القرآن  فلنسأل 
ذلك، ونقول كم قال اهلل تعاىل يف كتابه عىل 

 § ¦ ¥ ¤ £  M  :لسان موسى

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
± L µ ´ ³ ² [سورة طه: 10].

البد  واستنطاقه  القرآن  سؤال  وقبل 
عند  )األهل(  معنى  عىل  الوقوف  من  لنا 

اللغويني.

األهل لغة:أ. 

زوجه، . 1 الرجل:  ))أهل  اخلليل:  قال 
البيت:  وأهل  به...  الناس  وأخص 

سكانه(()1).
أهل . 2 ))األهل:  اجلوهري:  قال 

ج4،  العني،  أمحد،  ابن  اخلليل  الفراهيدي،   (1(
ص89. 
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وكذلك  الدار،  وأهل  الرجال، 
َلُة(()2). األَهْ

قال أبو هالل: ))إن األهل يكون من . 3
جهة النسب واالختصاص فمن جهة 
لقرابته  الرجل  أهل  قولك  النسب 
االختصاص  جهة  ومن  األدنني، 
قولك أهل البرصة وأهل العلم(()3).

))أهل: . 4 االصفهاين:  الراغب  قال 
أهل الرجل من جيمعه وإياهم نسب 
أو دين أو ما جير جمرامها من صناعة 
وبيت وبلد، فأهل الرجل يف األصل 
ثم  واحد  مسكن  وإياهم  جيمعه  من 
ملن  الرجل  بيت  أهل  فقيل  به  جتوز 
يف  وتعورف  نسب،  وإياهم  جيمعه 
والسالم  الصالة  عليه  النبي  أرسة 
لقوله  البيت  أهل  قيل  إذا  مطلقا 

 Z  Y  X  W  M وجل:  عز 
وعرب   L^  ]  \  [

امرأته(()4). الرجل عن  بأهل 
آله. . 5 الرجل:  ))أهل  الطرحيي:  قال 

ص1629.  ج4،  الصحاح،  اجلوهري،   (2(
الفروق  معجم  ــالل،  ه أبــو  العسكري،   (3(

اللغوية، ص84. 
حممد،  ابن  احلسني  االصفهاين،  الراغب   (4(

ثم  ملته.  وأهل  وأتباعه  أشياعه  وهم 
كثر استعمل األهل واآلل حتى سمي 
من  أكثر  ألهنم  الرجل  بيت  أهل  هبم 
يتبعه. وأهل كل نبي: أمته. قيل ومنه 
 ،L£  ¢  ¡  M تعاىل  قوله 
بيته  أهل  أهنم  )أمر(:  يف  مر  وقد 
يستأهل  أو  لكذا  أهل  وفالن  خاصة. 
البيت:  وأهل  به.  حقيق  أي  لكذا 

سكانه(()5).
اخلالصة:

األهل  مفهوم  أن  تقدم  مما  يظهر 
فيه  يدخل  عام  مفهوم  اللغويني  عند 
واالبن  كالزوجة  وخاصته  الرجل  أهل 
دخل  من  وكل  عياله  يف  والذين  والبنت 
العشرية  حتى  بل  قرباه  وذوو  نفقته  يف 

فيه. تدخل 
القرآين:ب.  األهل يف االصطالح 

اما  القرآين  املفهوم  حسب  األهل 
بمعنى  اخص  او  عام  معنى  له  يكون  ان 

ص29- الــقــرآن،  غريب  يف  املــفــردات 
 .96

)5) الطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين، ج5، 
ص314. 
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الوقوف  نريد  ما  به( وهذا  الناس  )أخص 
عليه هنا.

املراد من  أن  القرآن  نظر  فمن وجهة 
ما  وذلك  اخلاص  املعنى  هو  )األهل( 
التي منها: آيات قرآنية  إليه عدة  أشارت 

1 . Ò  Ñ  Ð  Ï  M تعاىل:  قال 
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
هود:  [سورة   LÝ  Ü  Û
أن  اآلية  هذه  من  فالرصيح   ،[45
ابنه  أن  يعتقد  كان   نوح اهلل  نبي 
اما  االعتقاد  هذا  وسبب  أهله؛  من 
ان يكون ناشئا من جهة النسب وهو 
ألهنا  ترفضه؛  واآلية  صلبه  من  ابنه 
تنِف  ومل  األهل  من  يكون  ان  نفت 
املعنى  عىل  اعتمدًا  أو  بابن،  ليس  انه 
عنه؛  بعيد  وهو  والعريف  اللغوي 
والعرف  باللغة  العارفني  سيد  ألنه 
وعد  تعاىل  اهلل  ان  او  الزمان  ذلك  يف 
هذا  وعىل  خريا.  بيته  بأهل   نوحًا
يف  غموض   عنده كان  االساس 
معنى  يعلم  انه  أي  اجلانب  ذلك 
 التشيعي( ولكنه )املفهوم  األهل 
ذلك  عىل  والدليل  مصداقه.  يعلم  ال 

 %  $  #  "  !  M تعاىل:  قوله 
 /  .  -  ,+  *  )  (  '&
 9  8  7  6  5  43  2  1  0
[سورة هود: 46] فهذه   L  :
 -  نوح ولد  -أي  انه  تبني  اآلية 
يف  رصحية  اآلية  الن  أهله؛  من  ليس 
وهو  باملصداق   عنه العلم  نفي 
ابن نوح بل تثبت حتديد املصداق 
ذلك  عىل  وبناًء  وتعاىل.  سبحانه  هلل 
يكشف  االهل  من  الولد  إخراج  فان 
له  ومصداقه  )األهل(  مفهوم  أن  لنا 
سبحانه  اهلل  إال  يعلمه  ال  آخر  معنى 

وتعاىل وحده.
حتديد  أن  السابقة  اآلية  من  نستنتج 
مصداق أهل النبي قضية إهلية وال يمكن 
األساس  هذا  وعىل  حيددها.  أن  ألحد 
وإهنا  تعاىل  اهلل  بيد  منحرصة  سنة  تكون 
وال  لغوية،  وال  عرفية،  ال  اإلهلية،  سنة 
الرصيح  التوكيد  عليه  والدليل  صلبية. 

 7  6  5  M تعاىل:  قوله  يف  باملوعظة 
املسألة  كانت  فلو   .L  :  9  8
 نوح لكان  نسبية،  أو  لغوية  أو  عرفية 
هناك  كانت  ومَلا  هبا  زمانه  أهل  اعرف 
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حاجة أصال للوعظ يف هذه اآلية. مما يدل 
عىل أن هناك مقياسًا وضابطًة إهلية ألهل 

األنبياء يف القرآن.
قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز عىل لسان . 2

 ¿  ¾  ½  ¼  »  M  :موسى
-29 طه:  [سورة   L  Â  Á  À

ترصيح  اآليتني  هاتني  ففي   .[30
األهل وهذا  مفهوم  األخ يف  بإدخال 
ملعنى  خاص  مفهوم  عن  يكشف 
ان  يعلم   موسى كان  إذ  األهل، 
اخلاصة  املصاديق  من   هارون
اخلالفة  بمسألة  مرتبط  وهو  لألهل 
واآليتان  وتعاىل)6)  تبارك  اهلل  عند 

 LÊ  É  È  Ç  Æ  Å  ÄM

تشريان   [32-  31 طه:  [سورة 
  موسى  طلب  فحينم  ذلك.  إىل 
هو  -الذي  هارون  ألخيه  الوزارة 
استجاب  بل  ُيرفض،  -مل  أهله  من 

 #  "  !  M فقال:  له  تعاىل  اهلل 
 '  &  %  $

اخلالفة  سنة  جاسم،  جبار  حممد  ينظر:   (6(
واإلمامة يف القران الكريم، جملة املصباح، 

العدد 16، ص299. 

[سورة   L  +  *  )  (

 نوح ابن  بخالف   [89 يونس: 
مفهوم  من  تعاىل  اهلل  أخرجه  الذي 
عن  يسأله  أن  نوحًا  وهنى  األهل 

ذلك.
اعلم   موسى أن  يبدو  هنا  ومن 
اهلل  نبي  من  لألهل  احلقيقي  باملصداق 
االهل  مفهوم  يف  االخ  فإدخال   .نوح

 »  M  موسى طلب  خالل  من 
مفهوم  أن  لنا  يكشف   L  ¿  ¾  ½  ¼

)األهل( سنة إهلية منحرصة بيد اهلل تعاىل. 
أن  البد  اهلل  خالفة  أن  أيضًا  لنا  ويكشف 
رصيح  وهو  النبي  بيت  اهل  من  تكون 
ويظهر  يِل}  َأهْ {ِمنْ   :موسى قول  من 
إهلية  سنة  النبي  أهل  مفهوم  أن  تقدم  مما 

مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باخلالفة اإلهلية.
3 . H  G  F  E  M قال تعاىل: 

 N  M  L  K  J  I
 V  U  TS  R  Q  P  O
 [  Z  Y  X  W
العنكبوت:  [سورة   L\
الكريمة  اآلية  هذه  تبني   .[33

اساسيتني: نقطتني 
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استثنيت  الزوجة  بأن  ترصح  األوىل: 
املخالف  عملها  بسبب  األهل  من 
النجاة  من  استثنيت  كم  اإلهلية  للعقيدة 
قد  اآلية  يف  ورد  الذي  فاالستثناء  أيضا، 
مفهوم  من   لوط النبي  زوجة  أخرج 

األهل.
دخول  عىل  أيضًا  وتدل  الثانية: 
من  املراد  ألن  األهل؛  مفهوم  يف  البنت 

 V  U  M تعاىل:  قوله  يف  )اهلك( 
مها   [33 العنكبوت:  [سورة   LW

 {  M اآلية.  وهذه   ،(7(لوط ابنتا 
 ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |

 ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥

اىل  تشري   [78 هود:  [سورة   L¯

ذلك.
 ÌM تعاىل  قوله  يف  القول  وكذا 
 ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ

 ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü

 ë  ê  éè  ç  æ  åä

)7) ينظر: ابن ايب شيبه الكويف، املصنف، ج7، 
ص202.  الــثــميل،  أيب  تفسري  ص45. 
ص263،  ج9،  البيان،  جممع  الطربيس، 

التفاسري.  من  وغريها 

[سورة هود: 81]. وكذا القول   Lì

 7  65  4  3  2  M تعاىل  قوله  يف 
 >  =  <;  :  9  8
 LC  B  A  @  ?
تعاىل:  وقوله   .[32 العنكبوت:  [سورة 

 8  7  6  5  4  3M

L [سورة النمل: 57].  9

من   نوح امرأة  اخرج  وكذلك 
زوجة  وبني  بينها  املصري  لوحدة  األهل 
تعاىل:  قال  حيث  اآلية  هذه  يف   لوط

 d  c  b  a  `  _  M

 k  j  i  hg  f  e
 q  p  o  n  m  l
 x  w  v  u  t  s  r
 [10 التحريم:  [سورة   L  z  y
احلقيقي  السبب  بان  اآلية  رصحت  وقد 
قد  وهنا  اخليانة.  االهل هو  من  لإلخراج 
ُتثار شبهة وهي: ما نوع اخليانة الواردة يف 
هذه اآلية؟. ويف اجلواب عن هذه الشبهة 

حُيتمل للخيانة وجهان:
اآلية  يف  اخليانة  من  املراد  إن  األول: 

هي اخليانة العقائدية.
اآلية  يف  اخليانة  من  املراد  إن  الثاين: 
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البغاء. املباركة 
االحتملني  هلذين  مناقشة  ييل  وفيم 

واختيار ما يصح منهم:
مناقشة االحتامل األول:

اهلل  من  املثل  برضب  الترصيح  إن 
تعاىل يف اآلية يدل عىل معنيني:

التي أ.  السنة  او  القانون  اىل  االشارة 
يريد اهلل بياهنا.

وهو ب.  املثل.  هذا  نوع  إىل  اإلشارة 
الذي  واإليمن  بالكفر  التخصص 
فقط،  العقائدية  اخليانة  مع  يتناسب 
بني  املقابلة  قرينة  عليه  دلت  ما  وهذا 

 _  M تعاىل  قوله  يف  الكفر، 
 e  d  c  b  a  `
التحريم:  [سورة   Lg  f
تعاىل:  قوله  يف  وااليمن   ،[10

 ¡ ے   ~  }  |M

التحريم:  سورة   L  £  ¢
اخليانة  بان  ترصيح  وهذا   .[11
هي  البحث  موضع  اآلية  يف  الواردة 
أن  يتضح  هنا  ومن  عقائدية،  خيانة 
 السبب يف خروج ابن نبي اهلل نوح
من االهل هو ألجل األمر االعتقادي 

امليزان  إن  وعليه  للحق.  املجانب 
احلقيقي للدخول يف مفهوم األهل هو 

االعتقاد الصحيح.
الثاين: االحتامل  مناقشة 

مسألة بغاء زوجات األنبياء تتناىف 
اعتمدنا  فلو  الكريم  القرآن  مضمون  مع 
واخذنا  بالقرآن،  القرآن  تفسري  منهج 

 a  `  _  M تعاىل  قوله  من  اآلية 
 hg  f  e  d  c  b
 n  m  l  k  j  i
 t  s  r  q  p  o
 Lz  y  x  w  v  u
اليها  وضممنا   [10 التحريم:  [سورة 

 #  "  !  M تعاىل:  قال  االفك  اية 
 -  ,+  *  )  (  '&  %  $
 6  5  4  3  2  10  /  .
 ?  >  =  <  ;  :  98  7
ألنحرص   [11 النور:  [سورة   L  @
دون  األول  االحتمل  يف  )اخليانة(  معنى 
النبي  نساء  تربئ  اإلفك  آية  ألن  الثاين؛ 
آية  نزول  وسبب  البغاء،  من   حممد
برأ  فقد  احلقيقة.  هذه  يؤكد  اإلفك 
عائشة   النبي زوجة  الكريم  القرآن 
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الزهري  عن  بسنده  الطويس  ذكر  فقد 
سبب  ))وكان  وقال:  النزول،  سبب  يف 
غزوة  يف  عقدها  ضاع  عائشة  ان  االفك 
لقضاء  تباعدت  وكانت  املصطلق،  بني 
هودجها  ومحل  تطلبه،  فرجعت  احلاجة، 
فلم  فيه،  أهنا  هبا  منهم  ظنا  بعريها  عىل 
رحلوا  قد  وجدهتم  املوضع  إىل  صارت 
السلمي  معطل  ابن  صفوان  وكان  عنه، 
فلم  هبا،  فمر  اجليش  وراء  من  الذكواين 
وهو  ركبته،  حتى  بعريه  أناخ  عرفها 
يف  نزلوا  ما  بعد  اجليش  أتى  حتى  يسوقه 

الظهرية(()8). قائم 
اخلالصة:

يتضح مما تقدم عدة امور:
ان مفهوم اهل االنبياء  وخاصتهم . 1

منحرص  مصداقها  حتديد  إهلية  سنة 

التبيان،  احلسن،  ابــن  حممد  الــطــويس،   (8(
جممع  الطربيس،  ينظر،  ص415،  ج7، 
جامع  الطربي،  ص228،  ج7،  البيان، 
الطباطبائي،  ص113،  ج18،  البيان، 
من  وغــريهــا  ص89،  ج15،  ــزان،  املــي
ــالم  ــع عــامــة عــلــمء االس ــادر. امج ــص امل
 األنبياء وسائر   النبي عرض  ان 

البغاء.  من  مصان 

ارتباطًا  مرتبطةٌ  وهي  تعاىل  هلل  بيدا 
ليست  وهي  اإلهلية.  باخلالفة  وثيقًا 
خيصص  أن  يمكن  الذي  العموم  من 
بل هي سنة اهلية ال تقبل العموم حتى 

يرد فيها اخلاص.
نظر . 2 وجهة  من  اخليانة  مسألة  ان 

 القرآن التي جتوز عىل نساء األنبياء
دون  حرصًا  االعتقاد  يف  اخليانة  هي 

غريها.
نساء . 3 عىل  جتوز  ال  البغاء  مسألة  ان 

 ،هبم طعنًا  تعد  بل   ،االنبياء
وتتهم  ذلك  عكس  تثبت  رواية  فكل 
موضوعة  فهي   االنبياء عرض 
الكريم.  القرآن  ختالف  ألهنا  حتم؛ 
 رو ذلك  تعضد  الشيفة  والسنة 
عن  إسحاق  ابن  عن  عساكر  ابن 
سفيان الثوري عن أرشس اخلراساين 
))ما  قال:  أنه   النبي إىل  يرفعه 
كان  وان  قط(()9)  نبي  امرأة  بغت 
مرفوعا لكنه يشري اىل موافقته لكتاب 
أيضًا  يرويه  نفسه  تعاىل واحلديث  اهلل 

ج50،  ــق،  ــش دم ــخ  ــاري ت عــســاكــر،  ابــن   (9(
ص318. 
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عباس)10).  ابن  عن  بسنده  الصنعاين 
يف  النفي  تفيد  التي  )قط(  كلمة  اما 
سنة  وجود  عىل  تدل  فإهنا  احلديث 

تنايف العموم واخلصوص.
السنة . 4 مصداق  حتديد  مسألة  إن 

االهل  مفهوم  يف  للدخول  االهلية 
سبحانه  خمتصاته  من  كانت  وان 
وهو  اركاهنا  اهم  عىل  تتوقف  لكنها 
دين  والثبات عىل  الصحيح  االعتقاد 

اهلل تعاىل.
مفهوم . 5 يف  القرآين  االصل  من  يستفاد 

ال  وحديث  رواية  كل  رفض  االهل 
ينسجم معه.

اخلاتم وخاصته: النبي  بيت  أهل 
بأرشف  حتققت  الرسل  خامتية 
النبي  وهو  تعاىل  اهلل  رسل  وافضل 
بيته  اهل  يكون  أن  املؤكد  فمن   حممد

افضل وارشف من اهل بيت كل نبي.
الذهن  إىل  يتبادر  االساس  هذا  وعىل 
بيت  أهل  هم  َمنْ  وهو:  اآليت  السؤال 
أشار  املرسلني وخاصته؟. وهل  سيد 

القرآن،  تفسري  ــرزاق،  ال عبد  الصنعاين،   (10(
ج2، ص311. 

القرآن إىل هذا األمر؟.
السؤال  هذا  عن  اإلجابة  صدد  ويف 
من  املقصود  بيان  يف  أراء)11)  عدة  نذكر 

:أهل بيت النبي
التطهري . 1 آية  يف  البيت  بأهل  املراد  إن 

قول  وهو   النبي نساء  خصوص 
عكرمة.

2 . النبي بيت  أهل  من  املراد  ان 
)عيل،  وهم  الكساء  أصحاب 
 (واحلسني واحلسن  وفاطمة، 
رأي  وهو  النبي.  زوجات  عن  فضال 
الرأي  يف  كم  نفسها  باحلجة  مردود 

األول.
هم . 3  النبي بيت  أهل  من  املراد  إن 

واحلسن  وفاطمة،  )عيل،  خصوص 
األول  الرأي  من  فكل  واحلسني(. 
القرآين  األصل  ينايف  الثاين  والرأي 
البحث  تقدم من  ما  اسسناه يف  الذي 
إهلية  سنة   النبي أهل  بان  املتمثل 
البشي.  التحديد  نطاق  عن  خارجة 
الذي  الثالث  الرأي  إال  لنا  يبَق  ومل 

أهل  مرتىض،  جعفر  العاميل،  ينظر:   (11(
البيت يف آية التطهري، ص21 -22. 
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مفردة  تتبع  عند  الدليل  عليه  سنقيم 
ومن  أوالً،  القرآن  يف  البيت(  )أهل 

ثمَّ يف احلديث ثانيًا.
القرآن  يف  البيت  اهل  مفردة  أوال: 

الكريم:
ثالث  البيت  أهل  مفردة  وردت 

مرات يف القرآن الكريم:
 /  M تعاىل:  قوله  يف  األوىل: 
 7  6  5  4 3  2  1  0

 L >  =  <  ; :  9  8

[سورة هود: 73]، ويف هذه اآلية حتديد 
إذ   إبراهيم النبي  بيت  أهل  ملصداق 
أن  بعد  البيت  بأهل  الكريم  القرآن  عرب 
 إلبراهيم  بالبش املالئكة  جاءت 
وهذا   بإسحاق حامل  سارة  وزوجته 
هذه  يف  القرآين  السياق  من  واضح 
تدخل  الزوجة  أن  عىل  يدل  مما  اآلية 
زوجة  سارة  فكانت  االهل  مفهوم  يف 
إبراهيم  دخل  كم  فيه  داخلة   إبراهيم

.وإسحاق
 ¬  «  M تعاىل:  قوله  الثانية: 
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 L ¼ » º ¹ ¸ ¶

من  واملراد   .[12 القصص:  [سورة 
أهل   موسى اهلل  لنبي  ان  اآلية  هذه 
كأمه  خاصته  وهم  تربيته  حيسنون  بيت 
واضح  وهذا   .وأخته هارون  وأخيه 

 Â  Á  À  ¿  ¾  M تعاىل:  قوله  من 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 L Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
حرم  حيث   .[13 القصص:  [سورة 
امه،  دون  املراضع   موسى عىل  اهلل 
اآلية  يف  ))التحريم  الطباطبائي:  قال 
جعله  ومعناه  تشيعي  ال  تكويني 
ويمتنع  مرضع  ثدي  يقبل  ال  بحيث 
من  رصيح  وهذا  ارتضاعها(()12).  من 

 ¯  ®  ¬  «  M تعاىل:  قوله 
12]. وحتريم  [سورة القصص:   L  °
)أهل  من  املراد  أن  عىل  دليل  املراضع 
))إن  أيضا:  وقال  خاصته.  هم  بيته( 
كأنه  حذفا  هناك  أن  عىل  يدل  السياق 
من  أمه  غري  املراضع  عليه  وحرمنا  قيل: 
بمرضع  له  أتوا  فكلم  أخته  جتئ  أن  قبل 
أخته  جاءت  فلم  ثدهيا  يقبل  مل  لرتضعه 

ج16،  امليزان.  حسني،  حممد  الطباطبائي،   (12(
ص13. 
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لفرعون:  ذلك  عند  قالت  احلال  ورأت 
يكفلونه  بيت  أهل  عىل  أدلكم  هل 

ناصحون؟.(()13). له  وهم  لنفعكم 
 Y  X  W  M تعاىل  قوله  الثالثة: 
 ^  ]  \  [  Z
األحزاب:  [سورة   L`  _
مفردة  املباركة  اآلية  هذه  ذكرت   .[33
اخر ألهل البيت، ويف هذه املرة خاصة 
بخصوصية  ولكنها   ،حممد بالنبي 
وهي  الرجس  من  التطهري  وهي  زائدة 
عىل  تدل  التي  التطهري  مراتب  اعىل 
من  اآليات  إليها  ضممنا  ولو  العصمة، 

 &  %  $  #  "  !  M قوله تعاىل 
 L,  +  *  )  (  '

لتبني   .[79-  77 الواقعة:  [سورة 
اآلية  هذه  يف  الطهارة  من  املراد  أن 
بينهم؛  تعارض  وال  واملعنوية  املادية 
الطهارة  عىل  تؤثر  املادية  الطهارة  ألن 
الكريم،  القرآن  حقائق  لفهم  املعنوية 
 البيت وأهل   النبي طهارة  وتعد 
األعىل عىل االطالق بني البش، ويف هذا 
ال  ))ومما  األمثل:  صاحب  قال  السياق 

نفسه.  املصدر   (13(

شك فيه أن شخص الرسول واألئمة 
هم  املقربني  واملالئكة   املعصومني
أدركوا  الذين  للمقربني  مصداق  أوضح 
متميزة  بصورة  الكريم  القرآن  حقائق 

اجلميع(()14). عن 
معاين  إدراك  أن  نعلم  تقدم  مما 
التام  األكمل  بشكلها  وفهمها  القرآن 
وإذا   ،بيته وأهل   بالنبي منحرص 
املتقدم  القرآين  األصل  إليها  ضممنا 
مفهومه  يف   األنبياء أهل  بأن  واملتمثل 
تبني  قرآنية  وحقيقة  إهلية  سنة  ومصداقه 

البيت. ألهل  ومعني  حمدد  معنى  لنا 
البيت  فأهل  األساس  هذا  وعىل 
بيت  أهل  من  وخاصة  حمددة  جمموعة 
حرص  تفيد  َم}  {إِنَّ واألداة   النبي
بشكل   النبي بيت  بأهل  التطهري 
وتعيني  املفهوم  هذا  حتديد  أن  كم  خاص 

مصداقه بيد اهلل تعاىل.

البيت: ألهل  القرآين  املصداق 

أهل  هم  من  القرآن  لنا  بني  فهل 

ج17،  االمثل،  مكارم،  نارص  الشريازي،   (14(
ص502. 
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النبي؟. بيت 
واقصد  األثري  املنهج  ضوء  يف 
القرآن  وتفسري  بالقرآن  القرآن  تفسري 
السؤال  عن  اإلجابة  نستبني  بالسنة 
هذه  عىل  شاهدة  املباهلة  فآية  السابق 

 ²  ±  M تعاىل:  اهلل  قال  احلقيقة، 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 Â Á À ¿ ¾
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
عمران:  آل  [سورة   LÊ  É
قال  التطهري  اية  اليها  ضممنا  واذا   ،[61

 [  Z  Y  X  W  M تعاىل: 
 L`  _  ^  ]  \
املصداق  يظهر   [33 األحزاب:  [سورة 
خاصة  وهم  البيت  ألهل  احلقيقي 

الرجس. املطهرون من   النبي
أن  هي:  اآلية  هذه  نزول  وقصة 
نجران   نصار ملباهلة  خرج   النبي
معه  واخرج  احلقة  دعوته  إلثبات 
من  غريهم  دون  بيته  اهل  من  خاصته 
من  االمر  أن  لنا  يبني  وهذا  نسائه  سائر 
الذين  اخلاصة  هؤالء  بإخراج  تعاىل  اهلل 
النبوة  صدق  دعوة  عليهم  تتوقف 

ألهل  احلقيقي  املصداق  وهم  باملباهلة، 
وفاطمة،  )عيل،  وهم   ،النبي بيت 
يف  الرتمذي  قال   .)واحلسني واحلسن 
 دعا رسول اهلل(( املباهلة:  اية  تفسري 
فقال:  وحسينا،  وحسنا  وفاطمة  عليا 
أخر:  وقال  أهيل(()15)،  هؤالء  اللهم 
باملأثور.  التفسري  أصحاب  ))ويروي 
بعد  لبعضهم  قالوا   النصار رؤساء  إن 
باهلنا  إن  املباهلة:  موعد  عىل  اتفقوا  أن 
بقومه باهلناه. فإنه ليس نبيًا. وإن باهلنا 
يقدم  ال  فإنه  نباهله.  مل  خاصة  بيته  بأهل 
صادق(()16).  وهو  إال  بيته  أهل  إىل 
فقد  االخبار،  يف  متواتر  املعنى  وهذا 
يف  االخبار  تواترت  ))وقد  احلاكم:  قال 
وغريه  عباس  بن  اهلل  عبد  عن  التفاسري 
بيد  املباهلة  يوم  أخذ   اهلل رسول  أن 
فاطمة  وجعلوا  وحسني  وحسن  عيل 
وأنفسنا  أبناؤنا  هؤالء  قال  ثم  وراءهم 
وأبناءكم  أنفسكم  فهلموا  ونساؤنا 

ج4،  ـــذي،  ـــرتم ال ســنــن  ـــذي،  ـــرتم ال  (15(
ص293-294، ج5، ص 302. 

ج1،  الــفــتــن،  مــعــامل  أيــــوب،  سعيد   (16(
ص101. 
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عىل  اهلل  لعنة  فنجعل  نبتهل  ثم  ونساءكم 
اآليات  فهذه  وعليه  الكاذبني(()17). 
لألهل  احلقيقي  املصداق  لنا  تكشف 
األهل  فتخصيص  الكريم.  القرآن  يف 
تعاىل،  بيده  منحرصة  سنة  البيت  وأهل 
وتعاىل  سبحانه  له  ثابت  حق  وهو 
وليس  سابقًا.  بينا  كم  خلقه  دون  من 
املصداق  ذلك  حتديد  يف  حق   لألنبياء
فقول  ذريتهم.  من  يريدون  من  وإدخال 

 ¤  £  M ذلك:  عىل  يدل   إبراهيم
 L «  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥
كان  فإذا  وعليه   .[124 البقرة:  [سورة 
ابن نوح ال يعد وال يدخل يف األهل 
إىل  ينتسب  وهو  القرآين  التعبري  بحسب 
غريه  دخول  فعدم   األنبياء ساللة 
ينتمون  ال  الذين  والرجال  النساء  من 
األوىل.  باب  من  يكون  النسب  إىل 
يدخلها  مل  األنبياء  نساء  بعض  فهذه 
تعاىل:  قوله  يف  كم  األهل  يف  القرآن 

 d  c  b  a  `  _ M

 l  k  j  i  h g  f  e

علوم  معرفة  الــنــيــســابــوري،  احلــاكــم   (17(
احلديث، ص50. 

 r  q  p  o  n  m
 y  x  w  v  u  t  s

.[10 التحريم:  [سورة   L z
أهل  ملعنى  الروائي  املصداق  ثانيا: 

البيت:
إذ  القرآين،  لألصل  موافقة  والسنة 
حدثنا  فهد،  عن  بسنده  الطحاوي  قال 
مرزوق،  بن  فضيل  حدثنا  غسان،  أبو 
أم سلمة:  عن عطية، عن أيب سعيد، عن 
بيتي:  يف  اآلية  هذه  نزلت  ))قالت: 

 \  [  Z  Y  X  WM

فقلت:   ،L`  _  ^  ]
البيت؟.  أهل  من  ألسُت  اهلل،  رسول  يا 
أزواج  من  إنك  خري  عىل  أنت  فقال: 
وفاطمة،  عيل،  البيت  ويف   النبي
من  فالرصيح  واحلسني(()18).  واحلسن، 
 النبي زوجة  سلمة  أم  أن  الرواية 

.البيت أهل  ليست من 
بن  شهر  عن  بسنده  الطرباين  وقال 

سالمة،  ابن  حممد  ابن  أمحد  الطحاوي،   (18(
مصدر  ص265.  ج2،  ـــار،  اآلث مشكل 
  http://احلديث جامع  موقع  الكتاب: 
www. alsunnah. com[الكتاب 

مرقم آليا غري موافق للمطبوع]. 
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حوشب قال: ))سمعت أم سلمة تقول: 
يف  حتملها  هلا  بثريد  عدية  فاطمة  جاءت 
فقال  يديه  بني  وضعتها  حتى  هلا  طبق 
يف  هو  قالت:  عمك؟.  ابن  وأين  هلا: 
بابني  وأتيني  فادعيه  اذهبي  قال:  البيت 
يف  منهم  واحد  كل  ابنيها  تقود  فجاءت 
دخلوا  حتى  أثرمها  يف  يميش  وعيل  يد 
حجره  يف  فأجلسهم   اهلل رسول  عىل 
فاطمة  وجلست  يمينه  عن  عيل  وجلس 
ريض اهلل عنها يف يساره قالت أم سلمة: 
بساطنا  كان  كساء  حتتي  من  فأخذت 
خزيرة  فيها  بربمة  البيت  يف  املنامة  عىل 
وابنيك  بعلك  يل  ادعي  النبي:  هلا  فقال 
فجلسوا  فدعتهم  احلسني  و  احلسن 
قالت:  الربمة  تلك  من  يأكلون  مجيعا 
هذه  فنزلت  احلجرة  تلك  يف  أصيل  وأنا 

 [  Z  Y  X  W  M اآلية: 
 L `  _  ^  ]  \
فضل  فأخذ   .[33 األحزاب:  [سورة 
اليمنى  يده  أخرج  ثم  فغشاهم  الكساء 
من الكساء وألو هبا إىل السمء ثم قال: 
فأذهب  وحامتي  بيتي  أهل  هؤالء  اللهم 
أم  الرجس وطهرهم تطهريا قالت  عنهم 

يا  فقلت:  البيت  رأيس  فأدخلت  سلمة: 
عىل  أنت  قال:  معكم؟.  وأنا  اهلل  رسول 

مرتني(()19). خري 
أيب  عن  بسنده  الصدوق   ورو
بصري عن الصادق: ))قال: قلت أليب 
ذريته.   :قال آل حممد؟.  اهلل: من  عبد 
األئمة   :قال بيته؟.  أهل  من  فقلت: 
 :قال عرتته.  من  قلت:  األوصياء. 
أمته؟.  من  فقلت:  العباء.  أصحاب 
جاء  بم  صدقوا  الذين  املؤمنون   :قال
املتمسكون  وجل  عز  اهلل  عند  من  به 
هبم:  بالتمسك  أمروا  اللذين  بالثقلني 
كتاب اهلل وعرتته أهل بيته، الذين أذهب 
تطهريا،  وطهرهم  الرجس  عنهم  اهلل 
رسول  بعد  األمة  عىل  اخلليفتان  ومها 

.(20(((اهلل
املناظرة  هنا  نذكر  للفائدة  وإمتامًا 
من   الرضا اإلمام  بني  جرت  التي 
 .أخر جهة  من  وعلمئه  واملأمون  جهة 

املعجم  ــد،  امح ابــن  سليمن  الــطــرباين،   (19(
الكبري، ج3، ص53 -54. 

احلسني،  ابن  عيل  ابن  حممد  الصدوق،   (20(
معاين االخبار، ص94. 
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عن  بسنده  أماليه  يف  الصدوق  قال 
))حرض  قال:  انه  الصلت  ابن  الريان 
وقد  بمرو،  املأمون  جملس   الرضا
أهل  علمء  من  مجاعة  جملسه  يف  اجتمع 
املأمون:  فقال  وخراسان،  العراق 

 3  M اآلية  هذه  معنى  عن  أخربوين 
 L 9  8  7  6  5  4
العلمء:  فقالت   .[32 فاطر:  [سورة 
كلها.  األمة  بذلك  وجل  عز  اهلل  أراد 
احلسن؟.  أبا  يا  تقول،  ما  املأمون:  فقال 
قالوا،  كم  أقول  ال   :الرضا فقال 
الطاهرة.  العرتة  اهلل  أراد  أقول:  ولكني 
من  العرتة  عنى  وكيف  املأمون:  فقال 
إنه   :الرضا له  فقال  األمة؟.  دون 
اجلنة،  يف  بأمجعها  لكانت  األمة  أراد  لو 

 <  ;  M لقول اهلل تبارك وتعاىل: 
 A  @  ?  >  =
 H  G  F  E D  C  B
ثم   .[32 فاطر:  [سورة   L I

 K  M فقال:  اجلنة  يف  كلهم  مجعهم 
 R  Q  P  O  N  M  L
فصارت   .[33 فاطر:  [سورة   L  S
لغريهم.  ال  الطاهرة  للعرتة  الوراثة 

فقال  العرتة؟.  من  املأمون:  فقال 
كتابه،  يف  اهلل  وصفهم  الذين   :الرضا

 Z  Y  X  W  M وجل  عز  فقال 
 _  ^  ]  \  [
 ،[33 األحزاب:  [سورة   L `
إين   :اهلل رسول  قال  الذين  وهم 
وعرتيت  اهلل،  كتاب  الثقلني،  فيكم  خملف 
يردا  حتى  يفرتقا  لن  وإهنم  بيتي،  أهل 
ختلفوين  كيف  فانظروا  احلوض،  عيل 
فإهنم  ُتعلِّموهم  ال  الناس  أهيا  فيهم، 
–يا  أخربنا  العلمء:  قالت  منكم.  أعلم 
أو  اآلل،  أهم  العرتة،  –عن  احلسن  أبا 
اآلل.  هم   :الرضا فقال  اآلل؟.  غري 
يؤثر   اهلل رسول  فهذا  العلمء:  فقال 
عنه أنه قال: أمتي آيل. وهؤالء أصحابه 
ال  الذي  املستفاض  باخلرب  يقولون 
أبو  فقال  أمته.  حممد  آل  دفعه:  يمكن 
الصدقة  حترم  هل  أخربوين   :احلسن
فتحرم  قال:  نعم.  قالوا:  اآلل؟.  عىل 
فرق  هذا  قال:  ال.  قالوا:  األمة؟.  عىل 
يذهب  أين  وحيكم  واألمة،  اآلل  بني  ما 
أم  صفحا،  الذكر  عن  بتم  أرضْ بكم، 
أنه  علمتم  أما  مرسفون!.  قوم  أنتم 
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املصطفني  عىل  والطهارة  الوارثة  وقعت 
ومن  قالوا:  سائرهم؟.  دون  املهتدين 
اهلل  قول  من  قال:  احلسن؟.  أبا  يا  أين 

 C  B  A  @  M وجل:  عز 
 I H  G  F  E  D
 L O  N  M  L K  J
وارثة  فصارت   .[26 احلديد:  [سورة 
دون  للمهتدين  والكتاب  النبوة 

.(21( الفاسقني،..(( 
اخلامتة:

امور: عدة  تقدم  مما  يتضح 
ألهل . 1 احلقيقي  املصداق  اختيار  ان 

اهلل  إىل  مرجعه  أمر   ،النبي بيت 
هذا  وعىل  غريه،  دون  حرصًا  تعاىل 
النزاع  الكريم  القرآن  يقطع  االساس 
ألحد  جيوز  وال  ذلك  يف  واالختالف 
من  ُيدخل  أن  نفسه   النبي حتى 

يشاء يف مفهوم أهله.
خاصته . 2 هم   النبي بيت  أهل  إن 

واقرب الناس به وهم: )عيل، وفاطمة 
غريهم.  دون   )واحلسني واحلسن 

احلسني،  ابــن  عيل  ابــن  حممد  الــصــدوق،   (21(
االمايل، ص615 -616. 

الذين  وهم  آله  فهم  العرتة  واما 
الثقلني  وحديث  الكتاب  اهلل  اورثهم 

يشهد بذلك.
مع . 3 يتطابق  حديث  او  رواية  كل 

أهل  مفهوم  يف  القرآين  األصل 
صحيح  فهو  ومصداقه   البيت
القرآن  ألن  السند؛  ضعيف  كان  وان 

حاكم عىل السنة.
داخالت . 4 غري   النبي زوجات 

ومصداقه   البيت أهل  مفهوم  يف 
بحسب املفهوم القرآين.

واحلمد هلل رب العاملني.
املصادر واملراجع:

القرآن الكريم
بن . 1 اهلل  عبد  الكويف،  شيبة  أيب  ابن 

وتعليق:  حتقيق  املصنف،  حممد، 
الفكر  دار  النارش:  اللحام،  سعيد 
–بريوت– والتوزيع  للطباعة والنش 

الطبع:  سنة  األوىل،  الطبعة:  لبنان، 
مجاد اآلخرة 1409 –1989 م.

سسابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، . 2
دار  النارش:  شريي،  عيل  حتقيق: 
والتوزيع– والنش  للطباعة  الفكر 
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الفكر  دار  املطبعة:  –لبنان،  بريوت 
والتوزيع–بريوت– والنش  للطباعة 
الطبع:  سنة  األوىل،  الطبعة:  لبنان، 

.1415
معجم . 3 فارس،  ابن  امحد  فارس،  ابن 

السالم  عبد  حتقيق:  اللغة،  مقاييس 
الفكر،  دار  النارش:  هارون،  حممد 
1399هـ– الطبع:  سنة  ط(،  )د. 

1979م.
عيسى . 4 أيب  احلافظ  لإلمام  الرتمذي، 

سنن  سورة،  بن  عيسى  بن  حممد 
عبد  وتصحيح  حتقيق  الرتمذي، 
الرمحن حممد عثمن، النارش دار الفكر 
–بريوت– للطباعة والنش والتوزيع 
لبنان، سنة الطبع 1403 –1983 م، 

الثانية. الطبعة 
حتقيق: . 5 الصحاح،  حممد،  اجلوهري، 

النارش:  العطار،  الغفور  عبد  أمحد 
الطبعة:  لبنان،  -بريوت  املاليني  دار 
–1407 الطبع:  سنة  الرابعة، 

1987م.
عبد . 6 ابن  حممد  النيسابوري،  احلاكم 

حتقيق:   ، احلديث،  علوم  معرفة  اهلل، 

دار  يف  العريب  الرتاث  إحياء  جلنة 
منشورات  النارش:  اجلديد،  اآلفاق 
سنة  –بريوت،  احلديث  اآلفاق  دار 
الطبعة:  م،   1980–  1400 الطبع: 

الرابعة.
بن . 7 حممد  بن  احلسني  احللواين، 

اخلاطر،  وتنبيه  الناظر  نزهة  احلسن، 
 ،املهدي اإلمام  مدرسة  حتقيق: 
–املهدي اإلمام  مدرسة  النارش: 
سنة  األوىل،  الطبعة:  املقدسة،  قم 

الطبع: 1408.
بن . 8 احلسني  األصفهاين،  الراغب 

القرآن،  غريب  يف  املفردات  حممد، 
الطبعة:  الكتاب،  نش  دفرت  النارش: 

الثانية، سنة الطبع: 1404.
النارش: . 9 الفتن،  معامل  أيوب،  سعيد 

اإلسالمية،  الثقافة  إحياء  جممع 
سنة  األوىل،  الطبعة:  سپهر  املطبعة: 

الطبع: 1416.
تفسري . 10 مكارم،  نارص  الشريازي، 

األمثل.
الصدوق، حممد ابن عيل ابن احلسني . 11

حتقيق:  االمايل،  القمي،  بابويه  ابن 
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اإلسالمية– الدراسات  قسم 
النارش:  -قم،  البعثة  مؤسسة 
مؤسسة  يف  والنش  الطباعة  مركز 
الطبع:  سنة  األوىل،  الطبعة:  البعثة، 

.1417
احلسني . 12 بن  عيل  بن  حممد  الصدوق، 

األخبار،  معاين  القمي،  بابويه  بن 
أكرب  عيل  وتعليق:  تصحيح  حتقيق: 
النش  مؤسسة  النارش:  الغفاري، 
املدرسني  جلمعة  التابعة  اإلسالمي 
–1379 الطبع:  سنة  املشفة،  بقم 

1338 ش.
تفسري . 13 الرزاق،  عبد  الصنعاين، 

مصطفى  الدكتور  حتقيق:  القرآن، 
الرشد  مكتبة  النارش:  حممد،  مسلم 
–اململكة  الرياض  والتوزيع  للنش 
األوىل،  الطبعة:  السعودية،  العربية 

سنة الطبع: 1410 –1989 م.
تفسري . 14 حسني،  حممد  الطباطبائي، 

مجاعة  منشورات  النارش:  امليزان، 
–قم  العلمية  احلوزة  يف  املدرسني 

املقدسة.
سليمن . 15 الكبري،  املعجم  الطرباين، 

وختريج:  حتقيق  حتقيق:  أمحد،  ابن 
النارش:  السلفي،  املجيد  عبد  محدي 
الطبعة:  العريب،  الرتاث  إحياء  دار 
الطبع:  سنة  ومنقحة،  مزيدة  الثانية، 

1406 –1985 م.
التبيان . 16 احلسن،  بن  حممد  الطويس، 

حتقيق  حتقيق:  القرآن،  تفسري  يف 
قصري  حبيب  أمحد  وتصحيح: 
اإلعالم  مكتب  النارش:  العاميل، 
مكتب  مطبعة  املطبعة:  اإلسالمي، 
الطبعة:  اإلسالمي،  اإلعالم 
األوىل، سنة الطبع: رمضان املبارك 

.1409
أهل . 17 مرتىض،  جعفر  العاميل، 

املركز  التطهري،  آية  يف  البيت 
–بريوت  للدراسات  اإلسالمي 
اإلسالمي  املركز  املطبعة:  –لبنان، 
مزيده  الثانية  الطبعة:  للدراسات، 
–1423 الطبع:  سنة  منقحة،  و 

2003 م.
معجم . 18 هالل،  أيب  العسكري، 

مؤسسة  حتقيق:  اللغوية،  الفروق 
مؤسسة  النارش:  اإلسالمي،  النش 
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جلمعة  التابعة  اإلسالمي  النش 
الطبعة:  املشفة،  بقم  املدرسني 
املكرم  شوال  الطبع:  سنة  األوىل، 
1412 ابن فارس، امحد ابن فارس، 
عبد  حتقيق:  اللغة،  مقاييس  معجم 
النارش:  هارون،  حممد  السالم 

الطبع:  سنة  ط(،  )د.  الفكر،  دار 
1399هـ –1979م.

اخلالفة . 19 سنة  جاسم،  جبار  حممد 
النارش:  الكريم،  القران  يف  واإلمامة 
العتبة  عن  الصادرة  املصباح  جملة 
الطبع:  سنة   ،16 العدد  احلسينية، 

2014م.
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متهيد:
حياّزًا  والباطن  الظاهر  مسألة  شغلت 
ة، ويف مباحث  الديني عاماّ الفكر  كبريًا يف 
نلحظه  والذي  ة،  خاصاّ والتأويل  التفسري 
يف تراثنا اإلسالمي تباين املواقف إزاء نقد 
فكرة املعنى )الباطن( إىل ثالثة اجتاهات:

االجتاه األول: االجتاه الذي يرسف يف 
وُيعيل  وإنكارها،  الظاهر  منزلة  من  احلطاّ 
الظاهر،  حساب  عىل  الباطن  شأن  من 
وبعض  والغالة  الباطنية  الفرق  اجتاه  وهو 

املتصوفة.
مجد  الذي  االجتاه  الثاين:  االجتاه 
كلاّ  ورفضوا  الظاهر،  عىل  أصحابه 
البطون،  ومقوالت  التأويل  رضوب 
الظاهري  املذهب  االجتاه  هذا  ويمثاّل 

السلفيني. وبعض 
حاول  معتدل،  اجتاه  الثالث:  االجتاه 
مع  التعامل  يف  وسطًا  مسلكًا  يسلك  أن 
التفريط  عدم  عىل  دًا  مؤكاّ  ، النصاّ فهم 
بالباطن  أو  الباطن،  حساب  عىل  بالظاهر 
أن  عىل  دًا  ومشداّ الظاهر،  حساب  عىل 
أحكامه،  وللباطن  أحكامه  للظاهر  يكون 
بالظاهر،  الباطن  عالقة  عىل  دًا  ومؤكاّ

ين  ويتمثاّل هذا االجتاه يف رعيل من املفرساّ
والفقهاء واألصوليني واملتكلمني.

عىل  العلمء  من  كثري  استدلاّ  وقد 
آليات  الباطن  املعنى  عىل  الوقوف  ية  أمهاّ
املتشاهبة- اآليات  يف  ًة  القرآن-وخاصاّ

مًا عىل املعنى احلريف،  واعتربه البعض مقداّ
انتقد  الذي  الشاطبي،  إسحاق  أبو  فهذا 
 ير )املوافقات(،  كتابه  يف  الظاهريني 
اآليات  من  كثري  يف  الباطن  املعنى  أناّ 
من  العقيدة  ينقذ  الذي  هو  املتشاهبة، 
عىل  الباطن  املعنى  م  يقداّ ثم  التناقض، 
الصدد:  هذا  يف  يقول  احلريف؛  املعنى 
عن  ومال  زاغ  َمن  فكلاّ  اجلملة،  ))وعىل 
من  فاته  ما  فبمقدار  املستقيم،  الرصاط 
باطن القرآن فهًم وعلًم، وكلاّ َمن أصاب 
ما  مقدار  فعىل  الصواب،  وصادف  احلق 

حصل له من فهم باطنه(()1).
الظاهر  بني  القائمة  اجلدلياّة  إناّ 
ظاهرة  يف  املركزي  وموقعها  والباطن 
مناشئ  عن  للبحث  تدعونا  التأويل، 
ودراسة  الكريم،  القرآن  يف  البطون 

أصول  يف  املوافقات  إسحاق،  أبــو  الشاطبي،   (1(
الشيعة ص651. 
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املجال،  هذا  يف  املطروحة  النظريات 
أن  الرضورة  من   أر هذا  كلاّ  وقبل 
أليناّ  ومعانيها؛  البطون  حقيقة  نستجيل 
مستمرًا  واضطرابًا  واسعًا  اختالفًا   أر
الكريم، بل  القرآن  يف حتديد معاين بطون 
هناك تشكيكا يف أدلتها، وصعوبة التفريق 
التفسري  وبني  البعض-بينها  -عند 

الباطني.
أدلة بطون القرآن:

أمر  الكريم  للقرآن  بطون  وجود  إناّ 
منه  يلزم  وال  الثبوتية،  الناحية  من  ممكن 
من  كذلك  عقالئي،  أو  عقيل  حمذورٍ  أياّ 
عىل  دة  متعداّ أدلة  توجد  اإلثباتية  الناحية 

ذلك:
حمدودية . ١ مع  النصّ  أهداف  مقايسة 

األلفاظ:
هو  القرآن  ينشده  الذي  اهلدف  إناّ 
احلياة  يف  سعادهتم  وتأمني  الناس  هداية 
يتحقق  ال  اهلدف  وهذا  واآلخرة،  الدنيا 
إذا مل تتوفر الشيعة عىل نصوص جامعة، 
من  واملجتمع  الفرد  حيتاجه  ما  لكلاّ 
احلياة  مسارات  د  حتداّ وتعاليم،  إرشادات 
واختالف  العصور  مراّ  عىل  اإلنسانية 

شمولية  نفي  فالزم  وإالاّ  األحوال، 
باهلدف  القرآن  إيفاء  عدم  الشيعة 
قصورًا  هناك  أناّ  يعني  وهذا  له،  املرسوم 
، أو تقصريًا يف إبالغ الوحي من  يف النصاّ

، وكالمها حمال عقاًل. ِقبل النبياّ
هذا  إىل  إشارة  نجد  البالغة  هنج  يف 
 :املؤمنني أمري  قول  يف  االستدالل 
هبم  فاستعان  ناقصًا  دينًا  اهلل  أنزل  ))أم 
أن  فلهم  له،  رشكاء  كانوا  أم  إمتامه،  عىل 
يقولوا وعليه أن يرىض، أم أنزل دينًا تامًا 
سبحانه  واهلل  وأدائه،  تبليغه  عن  فقرص 

 LU  T  S  R  Q  P  M يقول: 
لكل  تبيان  وفيه   ،[38 االنعام:  [سورة 

يشء؟!.(()2).
ظاهر  أناّ   أخر جهة  من  نلحظ  كم 
الفروع  مجيع  ببيان  ينطق  مل  القرآن 
املعارف  بيان  ألناّ  األحكام؛  وجزئيات 
 التي تتعلق هبذا اهلدف الكبري عىل مستو
أمر  حمدود  لفظي  قالب  يف  العبارة  ظاهر 

غري ممكن.
جزءًا  أناّ  نفرتض  أن  من  البداّ  إذًا، 

ص55،  ج1،  عبدة،  حممد  رشح  البالغة،  هنج   (2(
اخلطبة 18. 
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قالب  يف  ُيبنياّ  التفاصيل  هذه  من  ًا  هاماّ
وهذه   ، النصاّ عليها  ينطوي  التي  البطون 
األحيان  أغلب  يف  تكون  اخلفياّة،  املعاين 
األفهام  تناهلا  وال  لالستنباط،  قابلة  غري 
باالستفادة من قواعد املحاورة العقالئية، 
وليس  بالبطون،  يت  سماّ السبب  وهلذا 
العالـِمـني  عن  إالاّ  بياهنا  إىل  طريق  هناك 
ببطون القرآن وتأويله، وهم أهل الذكر، 
فاستنطقوه  القرآن  ))ذلك   :عيل قال 
فيه  إناّ  عنه،  أخربكم  لكم،  ينطق  ولن 
يوم  إىل  يأيت  ما  وعلم  مىض،  ما  علم 
ما  وبيان  بينكم،  ما  وحكم  القيامة، 
عنه  سألتموين  لو  ختتلفون،  فيه  أصبحتم 

لعلَّمتكم(()3).
هذا  يف  الدارسني  من  مجاعة  يكتب 
كتاب  كونه  عني  يف  القرآن  ))إناّ  املجال: 
الناس  مع  ث  وحتداّ لإلنسان  هداية 
بيان  آخر  جانب  من  إناّه  إالاّ  بلساهنم، 
اإلنسان،  حياة  يف  املؤثرة  املعارف  جلميع 
والشوط  املعارف  مجيع  بيان  أناّ  وبم 

ج1،  الكايف،  يعقوب،  بن  حممد  الكليني،   (3(
ص54  ج2،  البالغة،  هنج  ح7؛  ص60، 

)باختالف يسري(. 

ألفاظ  قالب  يف  البش  لسعادة  الرضورية 
فأناّ   ، ميرساّ غري  أمر  املحدودة  القرآن 
يف  بياّنت  املعارف  هذه  من  مهًم  قسًم 
املعاين  هذه  أناّ  وبم  الباطن،  معاين  قالب 
أساس  عىل  للفهم  قابلة  تكن  مل  الباطنية 
بالنسبة  للمحاورة  العقالئية  القواعد 
إالاّ  لتحصيلها  طريق  فال  األفراد،  جلميع 
واألئمة    النبياّ بيانات  من  باالستفادة 

.(4(((املعصومني
طالقة النصّ وعموم الترشيع:. ٢

بعموميته  القرآين  النصاّ  يمتاز 
واملعارف  احلقائق  أناّ  بمعنى  وإطالقه، 
وال  زمان  دون  لزمانٍ  ع  تشاّ مل  القرآنية 
بفردٍ  تتقياّد  ال  وأحكامه  حال،  دون  حلالٍ 
دون فرد، بل هي كاألمثال ترسي يف كلاّ 
وإناّم  بموردها،  ختتصاّ  وال  مشابه،  مورد 
تتعداه إىل ما يناسبها أو يمثلها، وجتري يف 

كلاّ ما تتحد معه )مالكًا أو مفهومًا(.
القرآنية:. ٣ األدلة 

إىل  الفريقني  من  العلمء  بعض  استند 
القرآنية؛  اآليات  بعض  أو عموم  إطالق 

شناسی  روش  وآخرون،  أكرب،  عيل  بابائي،   (4(
تفسري قرآن )فاريس(، ص253. 
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من  القرآن،  يف  البطون  وجود  إلثبات 
 T  S  R  Q  P  M تعبري،  مجلتها 
 ?M [سورة االنعام: 38] و  L U
 LD  C  B  A  @
 Î  M :[سورة النحل: 89] وقوله
111]؛  يوسف:  [سورة   L  Ð  Ï
و)تفصيل(  )تبيان(  كلمتي  أناّ  بمالحظة 
داللة  ذلك  ويف  يشء(  )كلاّ  إىل  اضيفتا 
عىل الشمول واإلطالق عىل النحو الذي 
مع  يتناسب  بم  األشياء  كلاّ  يستوعب 
االنسان،  هبداية  صلة  وله  الدين  أهداف 
ومن املعلوم أناّ االستناد إىل الفهم الذي 
املحاورة  ألصول  طبقًا  األفراد  يمرسه 
من  نهم  يمكاّ ال  اللغة،  وقواعد  العرفية 
القرآن،  ظواهر  من  يشء  كلاّ  استنباط 
من  عظيم  جزء  يكون  أن  البداّ  هذا  فعىل 
القرآين  النصاّ  يستبطنها  املعارف  هذه 

ون(. )أفراد خاصاّ ولو  ويفهمها 
اآليات  هذه  أناّ  اآللويس  يعتقد 
عىل  القرآن  باشتمل  باالعرتاف  تلزمنا 
إذ  األلفاظ،  خلف  حمتجبة  باطنة  معانٍ 
مسكة  أدنى  له  مَلن  ينبغي  ))وال  يقول: 
أن  إيمن،  من  ذرة  أدنى  بل  عقل،  من 

يفيضها  بواطن  عىل  القرآن  اشتمل  ينكر 
من  شاء  َمن  بواطن  عىل  الفياّاض  املبدأ 
يصنع  ماذا  شعري!.  ليت  ويا  عباده، 

 Ï  Î  M تعاىل:  بقوله  املنكر 
وقوله:   ،[111 يوسف:  [سورة   L  Ð
[سورة   L  U  T  S  R  Q  P  M

 ! العجب  تعاىل  هلل  ويا   ،[38 االنعام: 
وأبياته  املتنبي  ديوان  باحتمل  يقول  كيف 
قرآن  باشتمل  يقول  وال  الكثرية  املعاين 
العاملني  ـ وهو كالم رباّ   وآياته  النبياّ
املنزل عىل خاتم املرسلني ـ عىل ما شاء اهلل 
تعاىل من املعاين املحتجبة وراء رسادقات 
 L ¯ ® ¬ « M تلك املباين

[سورة النور: 16]؟!.(()5).
األدلة الروائية:. ٤

الظاهر  روايات  بأناّ  يقول  من  هناك 
ضعيفة  أو  موضوعة  ا  إماّ كلاّها  والباطن 
أو  مرفوعة،  أو  مرسلة،  ا  إماّ ا  ألهناّ السند؛ 
ألناّه  صحيح؛  غري  هذا  لكن  مقطوعة)6)، 

الفضل حممود  أبو  الدين،  اآللويس، شهاب   (5(
القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح  اآللـــويس، 

العظيم والسبع املثاين، ج1، ص7 -8. 
ص41؛  ج2،  الكبري،  التفسري  تيمية،  ابن   (6(
التحرير  ــور،  ــاش ع ابــن  ــًا:  ــض أي ــظــر  وان
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جمموعة  لدينا  توجد  التقادير  أقلاّ  عىل 
معترب  أو  صحيح  بسندٍ  منها  روايات 
السناّية  املصادر  يف  وروايات  موثاّق،  أو 
ما  ومنها  احلسن،  أو  بالصحة  وصفوها 
للقرآن،  بواطن  وجود  عىل  رصاحة  يدلاّ 
التزامًا عىل ذلك، ونذكر- ومنها ما يدلاّ 

القابلة  الروايات  هذه  من  -بعض  هنا 
لالعتمد:

روايات رصحية يف (البطون):أ. 
املعنى  إثبات  يف  العلمء  بعض  يستند 
الغفرية  الروايات  إىل  القرآن  يف  الباطن 
فيها  والتي  الفريقني،  طريق  عن  املنقولة 
وباطن  ظاهر  وجود  عىل  رصحية  داللة 
كم  املنال،  بعيد  عميق  ومعنى  للقرآن، 
يفهم من بعضها أيضًا، إناّ ما يمياّز القرآن 
له  كونه  ليس  هو  الكالم  من  غريه  عن 
ظاهر  له  وإناّم  فحسب،  وباطن  ظاهر 
حمكم ووثيق يصل إىل حداّ اإلعجاز، وله 

وجود  ينكر  حيث  ص34  ج1  والتنوير، 
ابن  وانــظــر:  السند؛  صحيحة  ـــات  رواي
ج3،  االحكام،  اصول  يف  االحكام  حزم، 
بطون  وجــود  يف  يــرتدد  حيث  ص171، 
الدالة عىل وجود  الروايات  لآليات ويعرت 

البطون مرسلة. 

ينتهي  ومنتهى  حداّ  له  ليس  عميق  باطن 
إليه، وال تدرك العقول هنايته.

روايات  الشيعية  املصادر  يف  فهناك 
دلاّت  السند،  صحيحة  بعضها  عديدة، 
ظاهر  القرآن  جلميع  أناّ  عىل  برصاحة 
يسار،  بن  الفضيل  رواية  مثال  وباطن، 
يستفاد  -والذي  الباقر  لإلمام  سؤاله  يف 
وجود  أصل  أثبت   اإلمام أناّ  منها 
الظهر  وفرسَّ  آية،  كلاّ  يف  والظهر  البطن 
عن  جعفر،  أبا  سألت  -قال:  والبطن 
ظهر  وهلا  إالاّ  آية  من  ))ما  الرواية:  هذه 
تنزيله  القرآن  ))ظهر  فقال:  وبطن((، 
وبطنه تأويله، منه ما قد مىض، ومنه ما مل 
والقمر،  الشمس  جتري  كم  جيري  يكن، 
عىل  يكون  منه  يشء  تأويل  فيه  جاء  كلم 
األموات كم يكون عىل األحياء، قال اهلل 

 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  M وتعاىل:  تبارك 
عمران:  آل  [سورة   L  ¬  «  ª

نعلمه(()7). نحن   [7
عن  اجلعفي،  يزيد  بن  جابر  وحديث 

)7) الصفار، حممد بن احلسن بن فروخ، بصائر 
حممد،  آل  فضائل  يف   الكرب الدرجات 
ص216؛ ورواها العيايش يف تفسريه ج1، 

ص49. 
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))يا  فيه:  يقول  الذي   الباقر اإلمام 
جابر، إناّ للقرآن بطنًا، وللبطن بطن، وله 

ظهر، وللظهر ظهر..(()8).
الفقيه(  الحيرضه  )َمن  كتاب  يف 
سنان،  بن  اهلل  عبد  عن  الصدوق،  رواها 
له: جعلني  فقلت  اهلل  أبا عبد  أتيت  قال: 
وجل:  عز  اهلل  قول  معنى  ما  فداك  اهلل 
قال:  ~L؟.   }  |M

وما  األظفار،  وقصاّ  الشارب،  ))أخذ 
فداك،  جعلت  قلت:  قال:  ذلك«.  أشبه 
أناّك  عنك  ثني  حداّ املحاريب  ذرحيًا  فإناّ 
اإلمام  لقاء  تفثهم((:  ))ليقضوا  قلت: 
املناسك((.   L¡ Mے 

إناّ  وصدقت،  ذريح  ))صدق   :قال
ما  حيتمل  وَمن  وباطنًا،  ظاهرًا  للقرآن 

ذريح(()9). حيتمل 
عن  أعني،  بن  محران  حسنة  كذلك 
الذي  القرآن  ))ظهر  قال:   جعفر أيب 

)8) العيايش، أبو النظر حممد بن مسعود، تفسري 
العيايش، ج1، ص12. 

حيرضه  ال  من  عــيل،  بن  حممد  الــصــدوق،   (9(
بن  حممد  الكليني،  ص485؛  ج2،  الفقيه، 
وسند  ص549.  ج4،  الكايف،  يعقوب، 

الرواية مورد اتفاق.

بمثل  عملوا  الذين  وبطنه  فيهم،  نزل 
أعمهلم(()10).

أهل  عن   أخر روايات  وهناك 
وبعض    النبياّ عن  منقولة  السناّة، 
تدلاّ بشكلٍ رصيح عىل وجود  الصحابة، 

بطون للقرآن الكريم:
يف  حباّان  ابن  أخرجها  رواية  منها 
قال  عنه  مسعود،  ابن  عن  صحيحه، 
سبعة  عىل  القرآن  ))نزل   :اهلل رسول 
أحرف، لكلاّ آيةٍ منها ظهر وبطن(( وهذه 
ووثاّقها  حباّان)11)  ابن  حها  صحاّ الرواية 

اهليثمي واعترب رجاهلا ثقات)12).
))ما   :اهلل رسول  عن  احلسن  عن 
منه آية إالاّ وهلا ظهر وبطن، وما فيه حرف 

، ولكلاّ حدٍّ مطلع(()13). إالاّ وله حداّ
بطرق  منقول  حديث  هناك  أيضًا 

تفسري  مــســعــود،  بــن  حممد  الــعــيــايش،   (10(
العيايش، ج1، ص11. 

)11) ابن حبان، صحيح ابن حبان برتتيب ابن 
بلبان، ج1، ص276. 

ج7،  الــزوائــد،  جممع  بكر،  ابو  اهليثمي،   (12(
ص152. 

يف  اإلحــكــام  ــد،  امح بن  عيل  ــزم،  ح ابــن   (13(
-288؛  ص287  ج1،  األحكام،  أصول 
املتقي اهلندي، كنز العمل، ج1، ص550. 
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السناّة  وأهل  الشيعة  مصادر  يف  متعددة 
وبعضها صحيح، أناّ رسول اهلل قال: 
))إناّ منكم من يقاتل بعدي عىل التأويل، 
من  فسئل:  التنزيل((،  عىل  قاتلت  كم 
يعني  النعل،  خاصف   :فقال هو؟. 

.(14(((أمري املؤمنني
معاين  أحد  -هو  -هنا  والتأويل 
الروايات،  بعض  يف  ورد  كم  البطون، 
وجود  عىل  يدلاّ  احلديث  هذا  فإناّ  وعليه 
اآليات  لكون  الكريم؛  للقرآن  بواطن 
يف  التأويل  صاحب  إليها  يستند  التي 
ًا  نصاّ ليست  البغي  أهل  قتال  وجوب 
تكون  وإناّم  منهم،  طائفة  خصوص  يف 
شاملة هلم بعمومها وإطالقها بعد حذف 
 ، النصاّ تكتنف  التي  اخلصوصيات 
هؤالء،  عىل  تطبيقه  ثماّ  املناط،  وتنقيح 
مصداقًا  م  أهناّ عىل  إليهم  ينظر  أن  أو 
حيث  اجلهاد،  آيات  فيه  جتري  جديدًا 
التي  األجيال  يف  قة  املتحقاّ املصاديق  إناّ 
مقابل  يف  تأوياًل،  ُتعد  الوحي  عرص  تيل 

تنزياًل. ُتعد  التي  النزول  مصاديق عرص 

ج5،  الكايف،  يعقوب،  بن  حممد  الكليني،   (14(
ص14. 

من  مجلة  إىل  يستند   عيل كان  فقد 
البرصة،  حرب  يف  قتاله  يف  النصوص 

 y  x  w  M اآلية:  يتلو  وكان 
ے   ~  }  |  {  z
 §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡
التوبة:  [سورة   L  ª  ©  ¨
احلباّة،  فلق  ))والذي  يقول:  ثماّ   .[12
ة،  بالنبواّ دًا  حمماّ واصطفى  النسمة،  وبرأ 
قوتلوا  وما  اآلية،  هذه  ألصحاب  م  إهناّ
هذه  إناّ  شكاّ  وال  نزلت(()15)،  منذ 
مسائل  عىل  الكتاب  ملفاهيم  تطبيقات 
مستحدثة آلت إليها أحوال األمة، وكان 
القرآن،  بتطبيق أحكام  املعني  عيل هو 

املتقدم. ينصاّ احلديث  كم 
م  لتوهاّ جمال  ال  األساس،  هذا  وعىل 
سئل  حينم  تيمية(  كـ)ابن  البعض، 
أناّ  فأجاب:  القرآن  بطون  حديث  عن 
مع  مكذوبة)16)،  القرآن  بطون  أحاديث 

قرب  اهلل،  عبد  العباس  أبــو  احلــمــريي،   (15(
األنوار،  بحار  املجليس،  ص97؛  اإلسناد، 
يف  العيايش  نحوه   ورو ص403؛  ج8، 

تفسريه، ص77، ص23. 
ج2،  الكبري،  التفسري  أمحــد،  تيمية،  ابن   (16(

ص41. 
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والرصحية،  الصحيحة  الروايات  توافر 
ومنقولة يف مصادر الفريقني.

روايات التأويل:ب. 
وجود  عىل  يستدلاّ  أن  يمكن  كم 
الروايات  من  بمجموعة  البطون، 
التفسري  مباحث  يف  الواردة  التأويلية 
مل  والتي   ،البيت أهل  أئمة  عن  املأثور 
بااللتزام  تدلاّ  لكن  رصاحة،  البطن  تذكر 
مثاًل:  اآلية.  يف  باطن  معنى  وجود  عىل 
جعفر  اإلمام  عن  احلديث  يف  ورد 

 +  *  M الصادق يف ذيل اآلية: 
[سورة النحل:   L 0 / . -  ,
ونحن  الذكر،  أهل  ))نحن  قال:   ،[43

املسؤولون(()17).
ًا مبثوث  وأمثال هذه الرواية كثري جـداّ
إىل  تشري  مجيعًا  وهي  التفسري،  مباحث  يف 
وأوسع  أعمق  خفياّة،  داللة  أو  مصاديق 
اآلية،  لفظ  الظاهر من  التنزييل  املعنى  من 
يف  الباطن  املعنى  هذا  ثبوت  ذلك  والزم 

هذه اآليات.
الروايات  هذه  أناّ  هذا  معنى  وليس 

تفسري  مــســعــود،  بــن  حممد  الــعــيــايش،   (17(
العيايش، ج2، ص26 حديث 32. 

من  الظاهر  املعنى  أو  املصداق  تنفي 
رواية  يف  -كم  بعضها  أناّ  بدليل  اآلية، 
أو  املصداق  -ذكرت  سنان  بن  اهلل  عبد 
املعنى الظاهر، و يف نفس الوقت أشارت 

الباطن فيها. املعنى  إىل املصداق أو 
معاين البطون:

يمكن  الباطن(  )املعنى  حقيقة 
ألناّ  الروائية؛  النصوص  من  التمسها 
يف  إليه  يطمئن  الذي  الدليل  أو  املستند 
إثباهتا هو الروايات نفسها، وقد أشارت 
بعضها إىل معنى )البطن( بشكل رصيح، 
بعض  بطون  مصاديق  ذكرت   وأخر
ومن  بـ)التأويل(،  عنه  ة  معرباّ اآليات 
مة  املتقداّ للنصوص  مراجعتنا  خالل 
ل نتيجة هي: أناّ مصطلح  يمكن أن نسجاّ
أياّ  اللغوي،  بمعناه  استعمل  قد  البطن 
اخلفياّ  اآلية،  يف  املستبطن  املعنى  مطلق 
املعاين  وهذه  األمر،  بدء  يف  األنظار  عن 
الروايات  ذكرهتا  عديدة  مصاديق  هلا 
هلذه  وطبقًا   ،البيت أهل  عن  املأثورة 
ة  عداّ هنا  ل  نسجاّ أن  يمكن  النصوص 

)البطن(: ملفهوم  معاين 
)التأويل(:. 1 بمعنى  البطن 
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كان  وإن  )التأويل(  مفهوم  إن 
قد  إهنم  إالاّ  )البطن(؛  ملفهوم  مغايرًا 
فربم  النصوص،  بعض  يف  معا  يتحدان 
)البطن(.  منه  ويراد  )التأويل(  يطلق 
لفظ  يطلق  بأن  العكس،  يكون  وربم 

التأويل. وجوه  منه  ويراد  )البطن( 
-التحقق  -هنا  بالتأويل  ويقصد 
اخلارج؛  يف  اآليات  ملصاديق  العيني 
يكشف  نزول  مورد  لآلية  أن  أي 
بسبب  عنه  ويعربَّ  األويل  مدلوهلا  عن 
تنطوي  باطن  مصداق  وهلا  النزول، 
النزول،  حني  يتحقق  مل  اآلية  عليه 
إليه  إىل ما سيؤول  بعمومها  واآلية تشري 
مر  عىل  بعد  فيم  الباطن  املصداق  هذا 
الزمان، كم يف بعض اآليات التي فرست 

 N M يف املهدي، منها اآلية الشيفة: 
 V  U  T  S  R  Q  P  O

 :قال  ،[30 امللك:  [سورة   L  W

بداّ  وال  اآلية  هذه  تأويل  جاء  ما  ))واهلل 
تأويلها(()18). جييء  أن 

حديث  يف  كم  تأويلها  من  واملراد 

االنوار، ج52، ص51،  املجليس، بحار   (18(
القائم.  بقيام  املؤولة  باب اآليات 

 :الكاظم اإلمام  عن  صحيح،  آخر 
بإمام  يأتيكم  فمن  إمامكم  غاب  ))إذا 

من جديد(()19).
 µ  M تعاىل:  قوله  تطبيق  وكذلك 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 LÁ  À  ¿  ¾
يف  البيت  أهل  عىل   [5 القصص:  [سورة 

عرص الظهور)20).
البعيدة:. ٢ واملعاين  الرموز 

بينها  -ومن  متعددة  روايات  يف 
بعيدة  معاين  إىل  -إشارة  معترب  هو  ما 
منها  يراد  وأحيانا  العرفية،  الداللة  عن 
الرموز واحلروف والكلمت أو الرتاكيب 
وأصول  اللغة  قواعد  اطار  عن  اخلارجة 
تفسري  يف  هو  كم  العقالئية.  املحاورة 
الرمحن  سورة  من   )22–  19( اآليات 

 ;  :  9  ...-  ,  +  M

الكايف،  يعقوب،  بن  حممد  الكليني،   (19(
الـــصـــدوق،  أنـــظـــر:  ص340؛  ج1، 
الدين،  كمل  احلسني،  بن  عيل  بن  حممد 

ص351. 
شواهد  ــد،  امح بــن  اهلل  عبد  احلسكاين،   (20(
ح590؛  ص5565،  ج1:  الــتــنــزيــل، 

الطويس، الغيبة، ص184. 
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[سورة الرمحن: 19 -22]   L <
عديدة:  روايات  املفرسين  بعض  ينقل 
{َبيْنَُهَم   ،ِن} عيل وفاطمة َريْ َبحْ الْ {َمَرَج 

ُلُؤ  اللُّؤْ ِمنُْهَم  ُرُج  {َخيْ  ،حممد{ َزخٌ َبرْ
َجاُن} احلسن واحلسني)21). َواملَْرْ

والتطبيق:. ٣ اجلري 
)ببطن(  الروايات  بعض  ت  عرباّ
تطبيق  منهم  ويراد  )تأويلها(،  أو  اآلية 
اجلديدة  املصاديق  عىل  اآلية  وجري 
جتريد  بعد  الزمن  مرور  يف  قة  املتحقاّ
التي  النزول  خصوصيات  من  النصاّ 
عىل  بناًء  ابتداًء،  اآلية  عليها  تنطبق 
هذا  املشاهبة،  املوارد  عىل  املفهوم  تعميم 
يسار  بن  الفضيل  موثاّقة  إليه  تشري  ما 
القرآن  ))ظهر   :الباقر اإلمام  عن 

تأويله(()22). وبطنه  تنزيله 
عن  الفضيل  عن  آخر  حديثٍ  ويف 
منه  تأويله،  وبطنه  ))ظهره   :الباقر
كم  جيري  بعد،  يكن  مل  ما  ومنه  مىض  ما 

ج5،  الثقلني،  ــور  ن مجــعــة،  ــرويس،  ــع ال  (21(
اخلصال،  الــصــدوق،  -191؛  ص190 

ج1، ص65، ح96. 
بصائر  احلسن،  بن  حممد  الصفار،   (22(

الدرجات، ص216. 

والقمر(()23). الشمس  جتري 
سندها  -والتي  محران  رواية  ويف 
القرآن  ))ظهر   :الباقر -عن  حسن 
عملوا  الذين  وبطنه  فيهم،  نزل  الذين 

بمثل أعمهلم(()24).
ومسلَّم  بدهي  أمر  املعنى  وهذا 
يتخطى  القرآين  فالنصاّ  مؤكدة،  وحقيقة 
يدعونا  الذي  والسبب  واملكان،  الزمان 
القرآن  أناّ  هو  الفكرة  هذه  نتقبل  أن  اىل 
شمولية  وأناّ  كلاّها،  البشية  به  خوطب 
ألن  وقابليتها  وديموميتها  الرسالة 
احلياة،  أبعاد  كلاّ  إىل  يمتد  نظامًا  تكون 
ات  واملتغرياّ التطورات  كلاّ  ويواكب 
أن  يتطلب  البش،  حياة  يف  الطارئة 
فاعاًل ومؤثرًا  ًا  نصاّ هلا  املعد  النصاّ  يكون 
خنق  فإناّ  وإالاّ   ، عرصٍ كلاّ  يف  الواقع  يف 
إبطال  بمثابة  معنياّ  واقع  إطار  يف  اآلية 

ألثرها. وإلغاء  لآلية 
و))لو  القرآن  حياة  يمثاّل  اجلري  إناّ 
مات  ثماّ  قوم،  يف  نزلت  إذا  اآلية  أناّ 

تفسري  مــســعــود،  بــن  حممد  الــعــيــايش،   (23(
العيايش، ج1، ص11. 

)24) املصدر نفسه. 
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من  بقي  ملا  اآلية،  ماتت  القوم  أولئك 
جيري  القرآن  ولكنم  يشء،  القرآن 
السموات  مادامت  آخره،  عىل  أوله 

واألرض..(()25).
املسلمني عىل إطالق  د علمء  أكاّ وقد 
دون  بزمانٍ  حمدوديته  وعدم  القرآن 
إناّ  حيث  مكان،  دون  مكانٍ  أو  زمان 
شأن نزول اآليات ال خيتصها بمواردها، 
هذا  عىل  الطباطبائي  العالاّمة  أطلق  وقد 
منباّهًا  والتطبيق(،  )اجلري  اسم  املنهج 
التفسريية  الروايات  من  اقتباسه  عىل 
))ويف   :البيت أهل  أئمة  عن  املأثورة 
سليقة  وهذه  أخر،  روايات  املعنى  هذا 
اآلية  يطبقون   م فإهناّ البيت.  أهل  أئمة 
عليه  ينطبق  أن  يقبل  ما  عىل  القرآن  من 
مورد  عن  خارجًا  كان  وإن  املوارد،  من 

النزول...(()26).
اعترب  األساس  هذا  وعىل 
التي  الروايات  من  الكثري   العالاّمة
اآليات  من  جمموعة  نزول  شأن  تربط 

)25) املصدر نفسه، ص21. 
)26) الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري 

القرآن، ج1، ص42. 

أعدائهم  يف  أو   ،البيت أهل  يف 
اجلري  باب  من  ا  أهناّ وخمالفيهم، 
))والروايات   :قال إذ  والتطبيق، 
أو   عليهم القرآنية  اآليات  تطبيق  يف 
اجلري،  روايات  أعني:  أعدائهم  عىل 
تبلغ  وربم  املختلفة،  األبواب  يف  كثرية 

املئني(()27).
نسب  أيضًا  السناّة  أهل  روايات  يف 
قوله:   مسعود ابن  إىل  املعنى  هذا 
قوم  وهلا  إالاّ  قوم،  هبا  عمل  آية  من  ))ما 

هبا(()28). سيعملون 
اآلية:. ٤  املنتزع من فحو املفهوم 

عىل  مقصورة  القرآن  بطون  تكن  مل 
اخلارجية  مصاديقها  يف  اآلية  جري 
والتطبيق،  اجلري  يف  مراّ  كم  فحسب، 
املفهوم  انتزاع  عن  عبارة  تكون  قد  بل 
واألعمق  األوسع  اللفظي  واملدلول 
املوارد  عىل  وتطبيقه  اآلية،  ظاهر  من 

احلافة  اخلصوصيات  إلغاء  بعد  املشاهبة، 
كان  إن  املالك  بعموم  واألخذ  بالكالم، 

نفسه.  )27) املصدر 
علوم  يف  الربهان  الدين،  بدر  الزركيش،   (28(

القرآن، ج2، ص169. 
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دون  املناط،  وتنقيح  واحدا،  املالك 
اخلارج. املصداق يف  إىل  النظر 

عن  بإسناده  الكليني   رو مثال: 
أليب  قلت  قال:  يسار  بن  الفضيل 
كتابه:  يف  وجلاّ  عزاّ  اهلل  قول   جعفر

 :  9  8  7 M

قال:   [32 املائدة:  [سورة   L ;
قلت:  غـرق((.  من  أو  حـرق  ))من 
هـد؟.  إلـى  ضـالل  من  أخرجها  ومن 

األعظـم(()29). تأويلها  ))ذلك  قـال: 
سنان  بن  اهلل  عبد  رواية  يف  وكم 
الفقيه،  حيرضه  ال  َمن  يف  مة،  املتقداّ
سنان  بن  اهلل  عبد  عن  الصدوق  نقلها 
له:  فقلت    اهلل  عبد  أبا  أتيت  قال: 
اهلل  قول  معنى  ما  فداك  اهلل  جعلني 
قال:   L ~  } M  : وجلاّ عزاّ 
وما  األظفار،  وقصاّ  الشارب،  ))أخذ 
فداك  جعلت  قلت:  قال:  ذلك((.  أشبه 
أناّك  عنك  ثني  حداّ املحاريب  ذرحيًا  فإن 
اإلمام  لقاء   :{ َتَفَثُهمْ ُضوا  َيقْ {لْ قلت: 
قال:  املناسك.   :{ ُنُذوَرُهمْ ُيوُفوا  {َولْ

ج2،  الكايف،  يعقوب،  بن  حممد  الكليني،   (29(
ص210 -211. 

للقرآن  إناّ  وصدقت،  ذريح  ))صدق 
حيتمل  ما  حيتمل  ومن  وباطنًا،  ظاهرًا 

ذريح(()30).
اآلية؛  يف  وجهني  الرواية  ذكرت 
بينهم  اجلامع  واملالك  االشرتاك  ووجه 
تطهري  هناك  إناّ  إذ  )التطهري(،  وهو 
وقصاّ  األوساخ  إزالة  هو  للجسد  مادي 
وتطهري  وغريها،  اإلبط  ونتف  الشارب 
القذارات  من  القلب  أو  للروح  معنوي 
 الرذيلة، فإناّ ما قاله املعنوية واخللقية 
قاله  وما  الباطن،  تطهري  هو  لذريح 
الظاهر،  تطهري  هو  سنان  بن  اهلل  لعبد 
والثاين  والباطن،  التأويل  هو  واألول 
هـو  فـالتفث  والظـاهر.  التفسري  هـو 
مـن  أياّ  ُضوا}  َيقْ و{لْ والشعر،  الـوسـخ 

والشـعر. الـوسخ 
 :املجليس العالمة  قال 
))مقتىض اجلمع بني األخبار، محل قضاء 
اإلنسان  يشني  ما  كلاّ  إزالة  عىل  التفث 
إزالة  ليشمل  وروحه؛  وقلبه  بدنه  يف 

من  احلسني،  بن  عيل  بن  حممد  الصدوق،   (30(
الكليني،  ص485؛  ج2،  الفقيه،  الحيرضه 

حممد بن يعقوب، الكايف، ج4، ص549. 
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وأخذ  األظفار  بقصاّ  البدنية  األوساخ 
وإزالة  وغريها،  اإلبط  ونتف  الشارب 
بالكالم  القلب  عن  الذنوب  وسخ 
دنس  وإزالة  ونحومها،  والكفارة  الطيب 
بلقاء اإلمام، ففرساّ  الروح  اجلهل عن 
وفق  عىل  معانيه،  ببعض  خرب  كلاّ  يف 
املخاطبني ومناسبة أحواهلم(()31). إفهام 

املعنى:. ٥ مق  وعُ العلم 
عن   الصادق اإلمام  رواية  يف 
)الظاهر(  وصفت  التي    النبياّ
بالعلم  و)البطن(  واجلمل،  باإلحكام 
فظاهره  وبطن،  ظهر  ))له  والعمق: 
وباطنه  أنيق  ظاهره  علم،  وباطنه  حكم 

عميق(()32).
الفهم:. ٦

من  ))ما  قوله:   عيل عن  روي 
وباطن،  ظاهر،  معان:  أربعة  وهلا  إالاّ  آية 
التالوة،  فالظاهر:  ومطلع،   ، وحداّ
أحكام  هو   : واحلداّ الفهم،  والباطن،: 
اهلل  مراد  هو  واملطلع:  واحلرام،  احلالل 

)31) املجليس، حممد باقر، مرآة العقول، ج18، 
ص248. 

ج2،  الكايف،  يعقوب،  بن  حممد  الكليني،   (32(
ص598. 

ت  من العبد هبا(()33)، وهذه الرواية فرساّ
ومن  بالفهم،  والباطن  بالتالوة،  الظاهر 
أن  يفهم  واملوضوع  احلكم  مناسبات 
التالوة: املعنى االبتدائي الذي  املراد من 
فإن  املقابلة  وبقرينة  التالوة،  حال  يفهم 
الباطن  أناّ  تعني  الفهم(  )والباطن  عبارة 
هو املعنى العميق الذي ال ينال إال بتدباّر 

الفكر. واعمل 
عالقة الظاهر بالباطن:

أناّ  عىل  متفقون  ة  األُماّ علمء  أكثر  إناّ 
ما  إذا  مقبول،  هو  ما  منها  الباطنة  املعاين 
الظاهر  املعنى  وبني  بينه  اجلمع  أمكن 
ومنه  الشيعة،  مفاهيم  مع  يتعارض  ومل 
عن  شطاّ  ما  إذا  وباطل،  مذموم  هو  ما 
وإن  زامحه،  أو  معه،  تعارض  أو  ظاهره، 
البطون،  استعمل  حدود  يف  اختلفوا 
لقبوهلا،  وضوابط  رشوطًا  ووضعوا 
بني  الوثيقة  العالقة  برضورة  حون  ويرصاّ

والباطن. الظاهر 
يؤكد  أن  بعد  )الشاطبي(  فهذا 
الباطنة،  املعاين  عىل  الوقوف  أمهية  عىل 

تفسري  يف  الصايف  حمسن،  مال  الكاشاين،   (33(
القرآن، ج1، ص28 -29. 



د. عيل احلواين

273

بشطني: يقيدها 
الظاهر  أن يصحاّ عىل مقتىض  ل:  األوّ
عىل  وجيري  العرب،  لسان  يف  ر  املقراّ

العربية. املقاصد 
أو  نصًا  شاهد  له  يكون  أن  الثاين: 
من  لصحته  يشهد  آخر  حمل  يف  ظاهرًا 

معارض)34). غري 
ويضع )العالاّمة الطباطبائي( رشطني 

لقبول املعنى الباطن:
عن  الكاشف  يكون  أن  ل:  األوّ
نفسها،  اآليات  ظواهر  الباطن  املعنى 

وطريقه. الباطن  عنوان  فالظاهر 
مناقضًا  الباطن  يكون  أالاّ  الثاين: 

لظاهر الكتاب والشيعة.
بأناّ حتت ظواهر  القول  يقول: ))إناّ 
، والقول  الشعة حقايق هي باطنها حقٌّ
 ، حقٌّ نيلها  إىل  طريقًا  لإلنسان  بأناّ 
الظواهر  استعمل  هو  إناّم  الطريق  ولكن 
االستعمل  من  ينبغي  ما  عىل  الدينية 
باطن  هناك  يكون  أن  وحاشا  غري،  ال 
عنوان  والظاهر  ظاهر،  إليه  يؤدي  ال 

يف  املوافقات  إسحاق،  أبو  الشاطبي،   (34(
أصول الشيعة، ص653. 

يف  يكون  أن  وحاشا  وطريقه..  الباطن 
ظاهره(()35). يوافقه  وال  حقٌ  باطنٍ 

ومل يقترص األمر عىل هذه األوساط، 
املدرسة  أصحاب  إىل  يمتد  وإناّم 
ارتباط  وجود  تنكر  التي  الوجودية 
داليل عريف بني األلفاظ واملعنى الباطن، 
وإشارات  رموزًا  البطون  ويعتربون 
من  عليهم  هتبط  التي  املعاين  عىل  تدلاّ 
والنظر.  التحقيق  من  وأرقى  أعىل  حملاّ 
عىل  هؤالء  يؤكد  أن  العجب  يثري  فمماّ 
به،  العمل  ورضورة  الظاهر  رعاية 
الذي  عريب(  بن  الدين  )حميي  كالشيخ 
يف  أناّ  ويؤكد  بالظاهر،  بإيمنه  ح  يرصاّ
وهي  ة  العاماّ حظ  من  هي  معاين  القرآن 
حظاّ  من  معانٍ  فيه  وأناّ  الظاهر،  معاين 
الباطن،  معاين  وهي  واألولياء  ة  اخلاصاّ
هذه  فهم  يف  مراتب  يف  هم  واألولياء 

الباطنة. العميقة  املعاين 
رضورة  عىل  د  يشداّ والغزايل 
لفهم  قنطرة  ويعتربه  الظاهر  إتقان 
عىل  الوقوف  يعداّ  وال  الباطنة،  املعاين 

)35) الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري 
القرآن، ج5، ص12. 
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هو  وإناّم  اللفظ،  بظاهر  تفريطًا  الباطن 
عن  لبابه  إىل  ووصول  له  ))إستكمل 
املعاين  لفهم  نورده  ما  فهذا  ظاهره، 

الظاهر(()36). يناقض  ما  ال  الباطنة 
معياّنة  ضوابط  ون  املفرساّ ذكر  لقد 
هبا  يلتزم  أن  املفرسِّ  عىل  القرآن،  لتفسري 
الضوابط  هذه   وإحد عنها،  حييد  وال 
القرآنية  اآليات  حتميل  جواز  عدم  هي 
بال  املفاهيم،  من  عليه  تدلاّ  ال  ما 
الباطل،  التفسري  يف  املفرساّ  يوقع  شاهد 
من  نوعًا  اآلية  ومَحْل  املَفرسَّ  كان  فإذا 
ظنون  متليه  ما  وفق  هو  الذي  التفسري 
وميوله  هلواه  تابعًا  أو  األولية  املفرسِّ 
)بالرأي  تفسريًا  يعداّ  فهو  الشخصية، 
النوع  هذا  مصاديق  وأوضح  املذموم(، 
الباطنية،  الفرق  تفسري  هو  التفسري  من 
وباطنًا،  ظاهرًا  للقرآن  أناّ  تعتقد  التي 
املخ  نسبة  الباطن  إىل  الظاهر  ونسبة 
وأناّ   ، اللباّ إىل  القش  أو  اجللد  إىل 
الظاهر،  وليس  القرآن  باطن  هو  املراد 
ظاهره،  عن  منقطع  الباطن  وأناّ 

احياء  حممد،  بن  حممد  حامد  أبو  الغزايل،   (36(
علوم الدين، ج1، ص293. 

أساس  عىل  يقوم  الباطني  و))التفسري 
معنيني  بني  املمثلة  من  نوع  اصطناع 
ال  حقيقية،  عالقة  أية  بينهم  التربط 
إجياد  يف  عقلية  عالقة  وال  لغوية  عالقة 
أو  املنضبطة،  املشرتكة  األصولية  العلاّة 
أو  الغائب،  عىل  بالشاهد  االستدالل 
مقدمتي  بني  جيمع  الذي  األوسط  باحلداّ 

املنطقية(()37). القضية 
إذًا، الخالف يف وجود عالقة تربط 
لذلك،  منكر  وال  والباطن،  الظاهر  بني 
ا  وأماّ املنحرفة،  الباطنية  ما عرف عن  إالاّ 
من  واملتحصلة  املتقدم  باملعنى  البطون 
النصوص الروائية املنقولة عن أئمة أهل 
تناهلا  أن  يمكن  بطون  فمنها   ،البيت
العقالئية؛  املحاورة  إطار  يف  األفهام 
بعد  التأويل  بمعنى  البطن  مجلتها  ومن 
عىل  اللفظ  وتطبيق  اخلصوصيات  جتريد 
وقد  مقبول  املعنى  وهذا  املشابه،  املورد 
البطن  وهذا  بالقبول،  الفريقان  تلقاه 
احلكم،  مناط  كشف  أساس  عىل  يقوم 
قطعي،  بشكل  املناط  كشف  تماّ  فإذا 

)37) أيازي، عيل، املفرسون حياهتم ومنهجهم، 
ص20. 
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األخر. املوارد  عىل  تطبيقه  صحاّ 
أغلب  يف  داللتها  بطون  ومنها 
األحيان تكون بعيد عن األذهان، وليس 
إالاّ  وتبيينها،  لفهمها  طريق  للمفرساّ 
 ،املعصومني واألئمة   النبي أقوال 

وتأويله. وباطنه  القرآن  بظاهر  العاملني 
السناّة  أهل  من  املحققني  بعض  إناّ 
فيها  بم  املتصوفة  تفسريات  اىل  ينظر 
مواجيد  بأهنا  وأوهام  شطحات  من 
أو  الظاهر،  وبني  بينها  اجلمع  يمكن 
وذكر  املعاين  تداعي  باب  من  هي 
أمثال  تفاسري  ويصفون  بالنظري،  النظري 
الدين  لشهاب  املعاين  روح  تفسري 
و)تفسري  اآللويس)1270هـ(،  حممود 
التسرتي  اهلل  عبد  بن  لسهل  التسرتي( 
االرسار(  )كشف  وتفسري  )383هـ(، 
التفسري  كتب  أهم  بأهنا  للميبدي 
الشيعي  التفسري  يتهمون  فيم  اإلشاري، 
هذه  تفاسري  يف  ونه  ويعداّ بالباطنية، 
من  نابع  ا  إماّ هذا  واهتامهم  الفرق)38)، 

امحد،  الدين  تقي  تيمية،  ابن  أقوال  انظر   (38(
-49؛  ص46  ج1،  الــكــبــري،  التفسري 
الشيعة،  مذهب  أصول  نارص،  الغفاري، 
حسني،  حممد  الذهبي،  ص151؛  ج1، 

املعنى  إدراك  عدم  عن  ا  وإماّ تعصب، 
الشيعة  عند  القرآن  لبطون  الصحيح 
ودالالت  البطون  معنى  بني  وخلط 
أو يصدرون أحكامهم من  األلفاظ)39)، 
الروائية  التفاسري  بعض  يف  النظر  خالل 
املحققني  أقوال  إىل  الرجوع  دون  من 
يف  والتأويل  التفسري  أسلوب  ملعرفة 
التفاسري  اىل  أو   البيت أهل  روايات 

لدهيم)40). املعتمدة  االجتهادية  الشيعة 
القرآن: بطون  منشأ 

مقابل  يف  باطن  وجود  كان  إذا 
والكلاّ  اجلميع،  اتفاق  مورد  الظاهر 
يؤكد عىل رضورة ارتباط البطن بالظهر، 
رساّ  هو  وما  الباطن؟.  هذا  منشأ  هو  فم 

العمق؟. القرآن هبذا  اختصاص 

 32- ص27  ج2،  واملفرسون،  التفسري 
وص41. 

التفسري  حسني،  حممد  الذهبي،  انظر:   (39(
اعترب  حيث  ص32.  ج2،  واملــفــرسون، 
أهنا  أو  لفظية،  مدلوالت  البطون  معاين 

لآلية.  كنائية  معاين 
أصدر  العظيم،  عبد  حممد  الــزرقــاين،   (40(
خالل  من  الشيعي  التفسري  عىل  حكمه 
ومشكاة  األنــــوار  ـــرآة  )م تفسري  نــظــره 
مناهل  ــيل،  ــام ــع ال لــلــفــتــوين  األرسار( 

العرفان، ص436. 
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)هل  الشكل:  هبذا  السؤال  ولنطرح 
الذهنية  املعاين  سنخ  من  العمق  هذا 
اللفظ،  من  املستنبطة  النظرية  واملفاهيم 
استقالل  هلا  وجودية  حقائق  هي  أم 

األلفاظ(؟. سنخي عن 
هذا  يف  كتب  ما  مالحظة  خالل  من 
الباحثني  أقوال  تصنيف  يمكننا  املجال، 
عريقتني  مدرستني  يمثاّالن  اجتاهني  إىل 
املدرسة  مها:  التفسري،  مباحث  يف 

الوجودية. املدرسة  و  املعرفية، 
بيان  يف  االجتاهان  هذان  ويتباين 
املدرسية  للفلسفة  تبعا  البطون،  منشأ 
حول  اجتاه  كلاّ  يتبناها  التي  والرؤية 
فاملدرسة  الكريم،  القرآن  حقيقة 
واحدة،  حقيقة  القرآن  تعترب  املعرفية: 
النازل  اهلل  كالم  فهو  واحد.  ووجود 
املصحف  يف  ن  املدواّ   النبياّ عىل 
هذا  ويتمثل  غري.  ال  املتلو  أو  واملقروء 
والفقهاء  ين  املفرساّ من  مجلة  يف  االجتاه 

واملتكلمني. واألصوليني 
مبادئها  تؤسس  الوجودية  واملدرسة 
الكريم،  القرآن  إىل  نظرهتا  أساس  عىل 
وجودية  مراتب  ذات  حقيقة  أناّه  عىل 

وجوده  وراء  ما  يف  حتقق  هلا  خمتلفة، 
ترجع  والبطون حقيقة  والكتبي،  اللفظي 

يف نشأهتا إىل تلك املراتب الوجودية.
املدرسة  اعتربت  آخر:  وبتعبريٍ 
وراء  فيم  القرآن  حقيقة  الوجودية 
عناّا،  املستور  الغيب  يف  داخلة  الظاهر 
باملعاين  احلقيقة  تلك  إلدراك  جمال  فال 
الكالمية  باملجادالت  وال  املتداولة، 
والرباهني  الفلسفية  بالقياسات  وال 
احلقة  املعاين  تتجىل  وإناّم  العقلية، 

والشهود. والكشف  باملجاهدة 
منشأ  ُترجع  الوجودية  املدرسة  إناّ 
املعنى،  وعمق  اللفظ  مدلول  إىل  البطون 
مقدمة  يف  واحلكمء  العرفاء  ويقف 
تنبثق  اجتاه  وكلاّ  النظرية.  هبذه  القائلني 
البطون  حلقيقة  خمتلفة  تكييفات  منه 

ومناشئها.
املعريف:. ١ االجتاه 

من  نوعًا  الباطن  يعترب  االجتاه  هذا 
اللفظ  إىل  البطون  ويعيد  اللفظ،  مقولة 
املعنى.  باطن  إىل  وليس  واستعمله 
القرآن  البطون  منشأ  يرجع  آخر  وبتعبري 
إىل داللة لفظه، ويعتربها من سنح املعاين 



د. عيل احلواين

277

مفردات  من  املنبثقة  الذهنية  واملفاهيم 
وتراكيبه. القرآين  اللفظ 

دالالت  مون  يقساّ فاألصوليون 
والتزامية،  مطابقية،  داللة  إىل  األلفاظ 
اللفظ  استعمل  كان  وحيث  تضمنية. 
العادة  حسب  ممتنعًا  معنى  من  أكثر  يف 
ين  املفرساّ من  مجاعة  حاول  والعرف؛ 
البطون،  روايات  توجيه  واألصوليني 
ظاهره  مع  اللفظ  باطن  ارتباط  وبيان 
البطون  فاعتربوا  خمتلفة،  بتكييفات 
املدلول  مع  طوالً  مرتتبة  مداليل 
نوع  حتديد  يف  اختلفوا  ولكن  املطابقي، 
يف  تكييفان  يربز  وهنا  الداللة،  هذه 

البطون: منشأ  تفسري 
نوع  من  البطون  األول:  التكييف 

الداللة املطابقية:
هبذا   الطباطبائي السيد  التزم 
فهو ير وجود معنى  الرأي يف تفسريه، 
ظواهر  عنه  تكشف  القرآن  آلي  باطن 
يف  الباطن  املعنى  ألناّ  نفسها؛  اآليات 
مع  يتناقض  وال  الظاهر،  املعنى  طول 

الكريم. الكتاب  ظواهر 
مقولة  من  البطون  أناّ   وير

عليها  يدلاّ  الذهنية،  واملفاهيم  املعاين 
طوليًا،  ترتيبًا  ومرتتبة  باملطابقة  اللفظ 
خمتلفة  مراتب  للقرآن  ))إناّ   :يقول
من املعنى، مرتتبة طوالً من غري أن يكون 
استعمل  فيلزم  واحد،  عرض  يف  اجلميع 
مثل  أو  واحد،  معنى  من  أكثر  يف  اللفظ 
اللوازم  قبيل  من  هي  وال  املجاز،  عموم 
معان  هي  بل  واحد،  مللزوم  دة  املتعداّ
اللفظ  منها  واحدٍ  كلاّ  عىل  يدلاّ  مطابقية 

األفهام(()41). مراتب  بحسب  باملطابقة 
أناّ   :كالمه من  يظهر  فالذي 
طبيعة  ليس  الباطنية  املعاين  طولية  منشأ 
السامع  استيعاب   مد هو  وإناّم  النصاّ 
الطولية  إناّ  آخر:  بتعبريٍ  وتدباّره.  وذكائه 

يف نطاق الذهن وليس يف اخلارج.
الرأي  هذا  من  تقرتب  عبارة  نلحظ 
للبحث  املنتظري  الشيخ  تقريرات  يف 
الربوجردي  يد  الساّ الستاذه  االصويل 
ليست  البطون  أناّ  سياقها:  من  يفهم 
لوازم املعنى، وإناّم ناشئة من داللة اآلية 
النفسية:  والكمالت  األفهام  ومراتب 

يف  املــيــزان  حسني،  حممد  الطباطبائي،   (41(
تفسري القرآن، ج3، ص64. 
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عبارة  هبا  املراد  إناّ  يقال:  أن  ))يمكن 
املتفاوتة  واملراتب  املختلفة  املعاين  عن 
بحسب  اآليات  من  تستفاد  التي 
ودرجاهتم،  الناس  مراتب  اختالف 
يستفيدون  الكاملة  النفوس  أرباب  فإناّ 
ببال  خيطر  ال  ما  الشيفة  اآليات  من 
وأرباب  العوام  عن  فضاًل  املتوسطني، 
السبعة  فالبطون  الناقصة،  النفوس 
املراتب  أصول  إىل  إشارة  السبعون  أو 
باختالفها  التي  البش،  لنفوس  الكملية 
اآليات  من  االستفادة  مراتب  خيتلف 

.(42 القرآنية(()
نوع  من  البطون  الثاين:  التكييف 

الداللة االلتزامية:
البطون  أناّ  عىل  التكييف  هذا  يبتني 
للفظ،  االلتزامية  الداللة  نوع  من  هي 
املعنى  أو  الرصيح  املنطوق  يكن  فلم 
للداللة  الوحيد  الطريق  هو  احلريف 
طريق  هناك  بل  املتكلم،  قصد  عىل 
واألصوليون  املتكلمون  اعتربه  آخر 
غري  بـ)املنطوق  عليه  اصطلح  ما  وهو 

)42) املنتظري، حممد حسني، هناية األصول -تقرير 
بحث الربوجردي، ص56. 

باملعنى  عنه  يعرباّ  وأيضًا  الرصيح(، 
منطوق  يدلاّ  ال  دالالت  فهذه  الثانوي، 
رضورة  من  تكون  ولكن  عليها،  اللفظ 
اإليمء  باب  من  االلتزامية،  اللفظ 
أو  اإلشارة،  باب  من  أو  والتنبيه، 
ذهب  وقد  املخالف،  أو  املوافق  املفهوم 
األصوليني  من  مجاعة  الرأي  هذا  إىل 
األصويل  ق  املحقاّ ذكر  وقد  ين،  واملفرساّ
))أن  اخلراساين:  كاظم  د  حمماّ الكبري 
أحد  هبا  يراد  أن  يمكن  البطون 
للمعنى  أناّ  األول:  االحتمل  احتملني: 
قد  دة  متعداّ لوازم  القرآن  من  الظاهر 
االلتزامية،  بالداللة  عليها  اللفظ  دلاّ 
نظري  مستعماًل،  اللفظ  يكن  مل  وإن 
عادًة  مالزمًا  زيد((  ))جميء  كون 
الثاين:  واالحتمل  الربكات.  لنزول 
نحو  عىل  باالستقالل  مراد  البطن  أناّ 
االستعمل،  إرادة  دون  من  العالمية 
اللفظ  من  تنبثق  مل  البطون  تلك  إناّ  أياّ 
عالمة  كونه  بنحو  بل  االستعمل،  بنحو 
اللفظ  اِلستعمل  مقارنة  فهي  عليها، 
اللفظ،  ذلك  داللة  دون  من  معناه  يف 
احلاج(  )قدم  القائل:  قال  لو  هو  كم 
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من   أخر معانٍ  لكالمه  مقارنًا  وأراد 
مقارنة  تراد  التي  االستقاللية،  املعاين 
دون  من  معناه  يف  اللفظ  اِلستعمل 
بااللتزام(()43). ولو  اللفظ  ذلك  داللة 

مراد  أن  الكفاية  اح  رشاّ أحد  ويذكر 
الثاين)44)،  االحتمل  هو  الكفاية  صاحب 

يد اخلوئي أيضًا)45). وقد اختاره الساّ
معرفة(  هادي  د  )حمماّ الشيخ   ير
ولذا  بياّنه:  غري  لوازم  املداليل  هذه  أناّ 
تفهم  ال  مستبطنه:  خفياّة  معاين  فهي 
املدلول  ))إناّ  وحده:  اللفظ  ظاهر  من 
ا  املداليل  من  بالبطن  عنه  املعرباّ  بالتأويل 
وعليه   ، بنياّ غري  لزومًا  للكالم  اللتزامية 
تستهدفه  الذي  للمعنى  تبيني  فالتأويل 
تعمق  إىل  بحاجة  خفياّة  بداللة  اآلية 
اللفظ  ظاهر  عىل  االقتصار  دون  نظر، 

جعفر،  حممد  اجلــزائــري،  املــروج  انظر:   (43(
ج1،  الكفاية،  توضيح  يف  الدراية  منتهى 

ص193. 
الوصول  بداية  طاهر،  حممد  رايض،  آل   (44(
يف رشح كفاية األصول، ج1، ص163. 

أصول  يف  حمــارضات  إسحاق،  الفياض،   (45(
ــر بــحــث اخلـــوئـــي، ج1،  ــري ــق الــفــقــه -ت

ص215-214. 

املالبسات(()46). قيد  هو  الذي 
العرفية  الدالالت  الثالث:  التكييف 

والدالالت الرمزية:
األصوليني  بعض   وير
البطن  أناّ  القرآن،  علوم  يف  قني  واملحقاّ
إطار  خارج  ورموز  إشارات  جمموعة 
واالستعمالت  اللغوية  األوضاع 
العقالئية،  املحاورات  يف  العرفية 
الظاهر  املعنى  وبني  بينها  وليس 
من  إالاّ  يعرفها  ال  ولذا  بياّنة،  مناسبة 
وآله   ، النبياّ وهم  هبا،  خوطب 
هداية  صاحب  يقول   ،الطاهرين
البطون  من  كثري  ))إذ  املسرتشدين: 
بينها  ليس  الروايات  يف  املذكورة 
بياّنة  مناسبة  الظهري  املعنى  وبني 
بحسب  فيها  اللفظ  استعمل  ح  يصحاّ
أناّ  والظاهر  املحاورات،  يف  املتعارف 
أخر  مراتب  عىل  مبنية  البطون  إرادة 
كانت  شخصية  اللغوية  األوضاع  عدا 
 ، األعماّ أو  األخصاّ  بمعناها  نوعية  أو 
يعرفها  ال  إشارات  عىل  مبنية  هي  وإناّم 

خمتلف  يف  التأويل  هادي،  حممد  معرفة،   (46(
املذاهب واآلراء، ص137. 
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.(47 العلم(() يف  الراسخون  إالاّ 
املعارصين  الباحثني  أحد  م  ويقساّ

املعنى الباطن عىل نوعني:
اللغة  وفق  للفهم  قابل  األول:  النوع 
ما  وهو  العقالئية،  املحاورة  وأصول 
عىل  وتطبيقها  اآلية  بجري  عليه  يصطلح 

املشاهبة. املصاديق 
الدالالت  جمموع  هو  الثاين:  النوع 
والكلمت  احلروف  صورة  يف  املرموزة 
اللغة  اطار  خارج  وهو  اآليات،  أو 
واملحاورات العرفية، يقول يف خصوص 
بعض  أساس  ))وعىل  الثاين:  املعنى 
الباطن،  املعنى  بينت  التي  الروايات 
هو  القرآن  باطن  إناّ  القول:  نستطيع 
اآلية،  من  املقصودة  واملعارف  املعاين 
املعاين  هذه  عىل  اآليات  داللة  ولكن 
والقواعد  املباين  وفق  واضحة  تكن  مل 
يكون  حتى  املحاورة،  وأصول  األدبية 
داللة  إناّ  بل  للجميع،  ميرساّ  فهمها 
وال  خاصة،  رمزية  داللة  عليها  اآليات 
العلم  يف  والراسخون  اهلل  إالاّ  يعلمها 

)47) الشريازي، حممد تقي، هداية املسرتشدين، 
ج1، ص536. 

.(48(((املعصومون واألئمة    )النبياّ
خصوصية  إىل  التكييف  هذا  يستند 
حيث  القرآن،  يف  املعنى(  )عمق 
البينة  الظاهرة  املعاين  جانب  يلحظ-إىل 
روايات  -وجود  الداللة  والواضحة 
الكريم،  القرآن  يف  عميقة  بطون  تتضمن 
وعسرية  العرفية،  الدالالت  عن  بعيدة 
من  املستويني  هلذين  وحفظًا  الفهم، 
ث  حتداّ القرآن  أناّ  يقال:  أن  البداّ  املعاين 

: بلغتني
بني  التخاطب  لغة  هي  األوىل:  اللغة 
الوضع  خالل  من  تفهم  والتي  البش، 
العقالء  رها  قراّ التي  واألصول  والقواعد 

منهم.
خارج  رمزية  لغة  الثانية:  واللغة 
املتداولة  العقالئية  املحاورة  نطاق 
تعاىل  اهلل  بني  خاصة  وهي  البش،  بني 
وعىل   .املعصومني واألئمة    والنبياّ
بلسان  نزل  قد  قرآن  يكون  األساس  هذا 

 ،تفسري مكاتب  ــرب،  أك عــيل  بابائي،   (48(
بابائي  أكرب  عيل  ـــاريس(؛  ص16)ف ج2، 
وآخــرون،  اكــرب،  عيل  بابائي،  وآخــرون؛ 

روش تفسري قرآن، ص255 )فاريس(. 
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لينقل  العام  العقالئي  وعرفهم  البش 
وتضمن  الناس،  لعموم  الظاهره  املعاين 
املعنى  عربها  ينقل   أخر أساليب 

االعمق)49).
الوجودي:. ٢ االجتاه 

أناّه  عىل  القرآن  إىل  االجتاه  هذا  ينظر 
مراتب  ذات  واحدة،  وجودية  حقيقة 
اللفظي  وجوده  حقيقة  وراء  دة  متعداّ
يف  كانت  وإن  داللته  وأناّ  والكتبي، 
الوضعي  للمعنى  دومًا  خاضعة  ظاهرها 
واالستعميل، وتفهم من خالل االستفادة 
وسياق  األدبية،  املحاورة  قواعد  من 

من  أن  عىل  تدل  شواهد  نجد  قد   (49(
أن  إىل  يذهب  من  املتقدمني  املتكلمني 
يكن  مل  الكريم  للقرآن  للغوي  النظام 
أرقى من كل كالم عريب فصيح فحسب، 
الفصاحة  أساليب  فوق  يعترب  أنه  بل 
بأساليب  جاء  قد  العرب   لد املعروفة 
معهودة  تكن  مل  والنظم  الفصاحة  يف 
االشعري  املتكلم  منهم  فصحائهم،   لد
يف  الباقالين،  طيب  بن  حممد  بكر  ابو 
)ولقد  القرآن(:  )اعجاز  املشهور  كتابه 
نظمه  ألن  معجزا  القرآن  نظم  يف  كان 
يف  املعتادة  النظم  وجوه  مجيع  عن  خارج 
أمحد  حتقيق  القرآن،  إعجاز  كالمهم(، 

 .300 صقر، ص75، 

العريف  والتبادر  النزول،  وشأن  الكالم، 
بلسان  نزلت  ا  ألهناّ األخر؛  والقرائن 
ا تدلاّ يف باطنها عىل حقائق  البش، إالاّ إهناّ
يدركها  ال  دة  متعداّ مراتب  ذات  وجودية 
بسريه  اهلل  إىل  والسالك  العارف  إالاّ 
الـذي  وحـده  وهو  املعنوي،  وسلوكه 
ليصل  الرمز،  شفرة  يفك  أن  يستطيع 
مستوياته  وحيلاّ  الباطن  املعنى  إلـى 

الوجودية. ومراتبه 
حتليلها  يف  النظرية  هذه  وتنطلق 
بني  متاثل  كونية  رؤية  من  البطون  ملنشأ 
اإلنسان،  هي:  وجودية  حقائق  ثالث 
الظاهر  ثنائية  ومن  والقرآن،  والعامل، 
الوجود،  تعماّ كلاّ يشء يف  التي  والباطن 
وباطن  ظاهر  وله  إالاّ  يشء  من  فم 
اإلنسان  أناّ  وكم  ومطلع)50)،  وحداّ 
وباطن،  ظاهر  إىل  ينقسمن  والعامل 
وباطن  ظاهر  جانبان  له  القرآن  كذلك 
وباطنًا،  ظاهرًا  لإلنسان  أناّ  ))كم 
أبطن...  سبعة  إىل  آخر  باطن  لباطنه 
لإلنسان  املساوق  القرآن  قياس  فكذا 

فلسفة  نــرصحــامــد،  زيـــد،  ــو  اب انــظــر:   (50(
التأويل، ص277. 
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والصعود  والنقصان،  الكمل  يف  الكامل 
والنزول(()51).

وهبذا التمثل يثبت أناّ للقرآن منازل 
لإلنسان  هو  كم  ودرجات  ومراتب 
لفظي  تعبري  ))القرآن  ويكون  والعامل، 
للوجود  كان  وملاّا  والعامل،  اإلنسان  عن 
ودرجات  دة  متعداّ مراتب  واإلنسان 
مراتب  املعنى  صعيد  عىل  له  فإناّ  خمتلفة، 
الوجودات  ألناّ  دة،  متعداّ ومستويات 
اهلل  السم  ومظاهر  جتليات  هي  الثالثة 
األسمء  من  حتته  يندرج  وما  األعظم، 
حلقائق  جامع  فاإلنسان  والصفات، 
من  القرآن  وحقائق  جهة  من  الكون 
دفتيه  بني  خيتزل  والقرآن   ،أخر جهة 
كم  وجوده،  وحقيقة  االنسان  مراتب 

الوجود(()52). عن  موازيًا  تعبريًا  ُيعداّ 
املشيِّدين  مة  مقداّ يف  عريب  ابن  يقف 
من  كلاّ  وُيعترب  الوجودية،  للنظرية 
الشريازي،  الدين  وصدر  الغزايل، 

القرآن  تفسري  الدين،  صدر  ــشازي،  ال  (51(
الكريم، ج6، ص23. 

القرآن دراسة عىل  )52) كسار، جواد عيل، فهم 
ضوء املدرسة السلوكية، ص441. 

اخلميني،  واإلمام  الطباطبائي،  والعالاّمة 
احلكمء  من  وغريهم  آميل،  وجوادي 
ابن  الشيخ  ملنهج  امتدادًا  العرفان  وأهل 

عريب.
لتصوير  تكيفيات  عدة  ذكرت  وقد 
عند  تتعدد  وربم  البطون،  مناشئ 
تدور  مجيعها  ا  أهناّ إالاّ  الواحد،  الشخص 
إىل  ينظر  الذي  االجتاه  هذا  فلك  يف 
احلقيقة  هذه  وراء  ما  يف  القرآن  حقيقة 

منها: بعض  نورد  وهنا  للبش،  النازلة 
القرآن: اهلل يف  األول: جتيل  التكييف 

املدرسة  أقطاب  بعض  يؤمن 
يف  جتىل  قد  تعاىل  اهلل  بأناّ  الوجودية 
املرتبة  هو  القرآن  وأن  خللقه،  القرآن 
أو  وعال،  جلاّ  احلق  جتيل  من  النازلة 
لكلاّ  اجلامع  األعظم  االسم  جتيل  هو 

احلقائق.
التجيل  نظرية  طرح  َمن  أول  لعلاّ 
الغزايل،  حامد  أبو  هو  القرآن  يف  االهلي 
النصوص  من  املفهوم  هذا  مقتبسًا 
اإلمام  بحديث  استدلاّ  حيث  الدينية، 
اهلل  جتىل  لقد  ))واهلل   :الصادق جعفر 
ال  ولكنهم  كالمه،  يف  خللقه  وجلاّ  عزاّ 
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أناّ  النصاّ  من  مستفيدًا  يبرصون(()53). 
واملتجىلاّ  )اهلل(  املتجيل  بني  مالزمة  هناك 
أن  يؤدي  مما  العمق،  يف  )القرآن(  به 
عمقه،  يف  للمتجىلاّ  مماثال  املتجيلاّ  يكون 
القرآن،  يف  البطون  رس  هو  وهذا 
الزمان؛  مع  تنفد  ال  معاين  عىل  واشتمله 

الهنائي)54). مطلق  لتجيل  صورة  ألناّه 
عىل  تطورًا  النظرية  هذه  شهدت  ثماّ 
يد صدر الدين الشريازي، ثماّ السياّد حممد 
اخلميني،  واإلمام  الطباطبائي،  حسني 

وجوادي آميل)55).
للقرآن   اخلميني اإلمام  ينظر 
هي  نورانية،  صحيفة  أناّه  عىل  الكريم 
عىل  هبطت  األعظم  االسم  صورة 
دية:  املحماّ احلقيقة  أو  الكامل  اإلنسان 
من   إليه املنزل  الكتاب  أن  ))كم 
األعظم،  االسم  بتجيل  الغيب  مرتبة 

احياء  بن حممد،  أبو حامد حممد  الغزايل،   (53(
علوم الدين، ج1، ص287. 

الطيبة  احلياة  جملة  موسى،  الصدر،   (54(
ص103، مقال: رساّ العمق القرآين: نظرية 

الداللة واملدلولية. 
القرآن  فهم  عــيل،  جــواد  كسار،  أنظر:   (55(
السلوكية،  املــدرســة  ــوء  ض عــىل  دراســـة 

ص266. 

اجلمع  أحدية  الشيف  الكتاب  هلذا 
)جوامع  من  وكان  والتفصيل، 

الكلم((()56).
مراتب  القرآن  أسامء  الثاين:  التكييف 

غري حمصورة:
القرآن(  )أسامي  الشريازي  يعتمد 
متناهية،  الغري  مراتبه  إلثبات  أساسًا 
للقرآن  الصويت  االستمع  إىل  وينظر 
لكلمت  استمعًا  إالاّ  ليس  تالوته  أو 
يف  باطني  سمع  ذا  يكن  فمن  الوجود، 
يسمع  مماّن  يكون  اإلهلي  العشق  عامل 
بطونه  له  وتنكشف  القرآن  أسمء 
يتسم  القرآن  ألناّ  مراتبه؛  أو  وعوامله 
مناسب  خاص  باسمٍ  عاملٍ  كلاّ  »يف 
يسمى  عامل  ففي  اخلاص،  ملقامه 
[سورة   L  Ã  Â  Á  À M باملجيد؛ 
اسمه  آخر  عامل  ويف   ،[21 الربوج: 

 a  `  _  ^  ]  \  M ؛  عيلاّ
ويف   ،[4 الزخرف:  [سورة   L b

 &  M مبني؛  أسمه،   أخر نشأة 
مقام  ويف   ،[1 النمل:  [سورة   L  '

آداب  اهلل،  روح  اخلميني،  املــوســوي   (56(
الصالة، ص439. 
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 L  »  º  ¹  M نور؛  اسمه  آخر 
 N  M  M  ،[8 التغابن:  [سورة 
 L S  R  Q  P  O

أسمه  منزل  ويف   ،[15 املائدة:  [سورة 
[سورة   L  ´  ³ M عظيم؛ 

 _ M احلجر: 87]، ويف مرتبة: عزيز؛
 ،[41 فصلت:  [سورة   L  a  `
 L  #  "  !  M كريم؛  مظهر  ويف 
غري  وأساميه   .[77 الواقعة:  [سورة 
يف  باطني  سمع  ذا  كنت  ولو  حمصورة، 
اإلهلية،  واحِلَكم  احلقيقي  العشق  عامل 
وُتستكَشُف  أسمءه  يسمع  مماّن  لكنت 
وحدًا  وبطنًا  ظهرًا  للقرآن  إناّ  بطونه،  له 
وباطنًا،  لإلنسان ظاهرًا  أناّ  كم  ومطلعًا، 
بطون)57). سبعة  إىل  آخر  باطن  ولباطنه 

اهلل  كالم  القرآن  الثالث:  التكييف 
وملعة من ملعات ذاته:

من  املرة  هذه  الشريازي  ينطلق 

ذاته  من  ملعة  هو  الذي  اهلل  كالم 
يف  األفهام  اختالف  لريجع  سة؛  املقداّ
إىل  اهلل  كالم  هو  الذي  القرآن  معاين 

نفسه،  املصدر  الدين،  صدر  الشريازي،   (57(
ج6 ص23. 

يف  واملذهب  اآلراء  وتفاوت  اختالف 
املشتغلني  اختالف  علاّة  ))وهكذا  ذاته، 
يف  مراتبهم  وتفاوت  القرآن،  بعلم 
ألناّ  وقشوره؛  ولبابه  وظهوره  بطونه 
فكم  ذاته،  ملعات  من  ملعة  اهلل  كالم 
مذاهب  يف  والتفاوت  االختالف  وقع 
ه  ومنزاّ م  جمساّ بني  واعتقاداهتم،  اخللق 
د،  وموحاّ ومشك  ومعطاّل  ومتفلسف 
بينهم  والتفاوت  االختالف  وقع  هكذا 
كمل؛  عىل  دل  مما  فهذا  املفهوم،  يف 

عميق..(()58). بحر  ألناّه  القرآن 
القرآن  بني  التوحيد  الرابع:  التكييف 

اإلهلية: واألفعال  والصفات 
جيعل  أن  عىل  الغزايل  حيرص 
اإلهلي  العلم  كتاب  القرآين  النصاّ 
منطلقًا  والدنيا،  الدين  لعلوم  اجلامع 
اإلهلي  للكالم  األشعري  التصور  من 
مقابل  يف  قديمة،  ذاتية  صفة  بوصفه 
هو  ليس  الذي  واملسموع  املقروء  النصاّ 
املوجود  القديم  الكالم  لصفة  حماكاة  إالاّ 
دة  معقاّ فكرة  عليه  ليبني  النفس،  يف 
هي  والظاهر،  الباطن  مفهومي  حول 

)58) املصدر نفسه، ج 1، ص31. 
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كم  والصويف  األشعري  الفكر  من  مزيج 
الغزايل. لتجربة  دراسته  يف  زيد  أبو  يراه 

إىل  الدين  علوم  الغزايل  م  ويقساّ
علوم  وهي  والقش(،  )الصدف  علوم 
خالهلا  من  لنا  يتجىل  التي  الظاهر 
احلقائق  وهي  )اللباب(  وعلوم   ، النصاّ

.(59( النصاّ يتضمنها  التي  الوجودية 
تها  برماّ والدنيا  الدين  علوم  إناّ 
معرفة  عىل  الدالة  اآليات  تستبطنها 
 ) اللباّ اهلل)علوم  معرفة  وعلوم  اهلل، 
من  متدرجة  دوائر  ثالث  إىل  تنقسم 
األفعال  معرفة  هي:  الضيق  إىل  السعة 
الصفات  ومعرفة  الدنيا(،  )علوم 
)علوم الدين( ومعرفة الذات. إناّ دائرة 
يف  كلمةٍ  كلاّ  ألناّ  األوسع؛  هي  األفعال 
تعاىل؛  فعله  عن  صادرة  هي  الوجود 
يمكن  وال  حرصها،  يستحيل  ولذا 
املحكوم  املحدود  الكائن  هبا  حييط  أن 
أم  إنسانًا  أم  ملكًا  أكان  سواء  بالنقص 
الذي  هو  سبحانه  اهلل  ))وإناّم  هبيمة، 
العلوم  إناّ  حقه...  يف  العلم  اليتناهى 

النصاّ  مفهوم  حامد،  نرص  زيد،  ابو  انظر:   (59(
دراسة يف علوم القرآن، ص 248. 

ليست  ها  نعداّ مل  وما  دناها  عداّ التي 
مجيعها  فإناّ  القرآن،  عن  خارجة  أوائلها 
معرفة  بحار  من  واحد  بحرٍ  من  مغرتفة 
ذكرنا  وقد  األفعال،  بحر  وهو  تعاىل  اهلل 
البحر  كان  لو  له،  ساحل  ال  بحر  أناّه 
قبل  البحر  لنفد  تعاىل  اهلل  لكلمت  مدادًا 

تنفد(()60). أن 
معرفيًا؛  األدنى  الدائرة  أيضًا  وهي 
علوم  دائر  هي  األفعال  معرفة  ألناّ 
معرفة  دائرة  تكون  َثمَّ  ومن  الدنيا، 
من  معرفيًا  وأرقى  جماالً  أضيق  الصفات 

األفعال. دائرة 
رحلته  يف  ينطلق  العارف  واإلنسان 
دائرة  إىل  األفعال  دائرة  من  املعرفية 

الصفات، حتى يصل إىل علم الذات.
تغرتف  مجيعها  العلوم  تكون  هكذا 
األفعال  بحر  ومن  الصفات  بحر  من 
الدالة  اآليات  ))صارت  وهكذا  اإلهلية، 
ولبابه  القرآن  رساّ  هي  اهلل  معرفة  عىل 
هذه  عن  الناتج  العلم  وصار  األصفى، 
الطبقة  علوم  يف  األول  العلم  هو  اآليات 

نقله عن جواهر  نفسه، ص255،  املصدر   (60(
القرآن، ص26. 
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اللباب(()61). علوم  من  العليا 
والصفات  القرآن  بني  التوحيد  إناّ 
القرآين  النصاّ  من  جعل  واألفعال 
الدينية  والعلوم  باألرسار  زاخرًا  بحرًا 
يعني  وهذا  هلا،  حداّ  ال  التي  والدنيوية 
إىل  يرجع  القرآن  يف  املعنى  عمق  رساّ  أناّ 
العوامل،  تلك  يف  تنزالته  يف  اإلهلي  العلم 
من  األوفر  احلظ  هلا  اهلل  معرفة  وآيات 
وبالتايل  والفيوضات،  العلوم  تلك 
العلم  مظاهر  من  ناشئة  البطون  تكون 
ه  رساّ عىل  يطلع  ال  الذي  املكنون،  اإلهلي 

هم اهلل بعنايته. أحد، إالاّ من خصاّ
الوجودية  املرتبة  اخلامس:  التكييف 

املحفوظ): (اللوح  يف  للقرآن 
كتابه  يف  الغزايل  حامد  أبو  دم  يقاّ
ملنشأ  آخر  تفسريًا  القرآن(  )جواهر 
أساس  عىل  يقوم  القرآن،  يف  البطون 
آخر  وجودًا  أيدينا  بني  الذي  للقرآن  أن 
هي  مراتبه  أهم  وربم  امللكوت،  عامل  يف 

املحفوظ. اللوح 
ذلك  يف  القرآن  حروف  تركيبة  إناّ 
حقائق  عن  لتعرباّ  مثاليًا  قالبًا  تأخذ  العامل 

)61) املصدر نفسه، ص251. 

القرآن  حروف  ا  وأماّ األلفاظ،  وأرواح 
املنزلة األخرية للكالم  التي هي  املنقوشة 
اإلهلي، فهي ختضع للمواضعة والتواطئ 
املعاين  عىل  تدلاّ  وهي  اللغة،  وقوالب 
يدركه  فال  ها  ورساّ روحها  ا  أماّ القشية، 

وال يناله إالاّ السالكون إىل اهلل.
املعاين  بني  ق  يفراّ األساس  وعىل هذا 
الفهم  خالل  من  تدرك  التي  املبارشة 
معاين  وهي  الفكر،  وإعمل  اللغوي 
املتلقي،  وحدود  الظاهر  بحدود  حمدودة 
)أي:  الظاهر  وراء  الكامنة  املعاين  وبني 
للقرآن  احلقيقية  املعاين  فإناّ  الباطن(، 
يف  ومصونة  امللكوت،  مجلة  يف  تدخل 
أعمق  هناك  وهي  املحفوظ،  اللوح 
هناية  وال  له  قرار  ال  عمق  هلا  وأشمل، 
كالم  من  حرف  كلاّ  ))إناّ  له،  حداّ  أو 
أعظم  املحفوظ  اللوح  يف  وجلاّ  عزاّ  اهلل 
لو   املالئكة وإناّ  قاف،  جبل  من 
يقلوه  أن  الواحد  احلرف  عىل  اجتمعت 

استطاعوا(()62). ما 
منشأ  يكون  األساس  هذا  عىل 

)62) الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، جواهر 
القرآن، ص36. 
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اخلاصة  الرتكيبة  هو:  القرآن  يف  العمق 
املحفوظ. اللوح  يف  القرآن  حلروف 

يف  املثال  لغة  السادس:  التكييف 
االعتبار: آيات 

آياته  من  كثري  يف  القرآن  يستعمل 
ح  ويرصاّ مقاصده،  تبيني  يف  املثال 
قوله  مثل  اآليات،  من  مجلة  يف  بذلك 

 «  ª  ©  ¨  §  M تعاىل: 
 L ²  ±  °  ¯  ®  ¬

.[27 الزمر:  [سورة 
السلف  عند  تكونا  قد  فهمن  وثمة 

القرآن: يف  املثال  طبيعة  حول 
األمثال  إىل  ينظر  األول:  الفهم 
اإليضاح،  وسائل  من  وسيلة  ا  أهناّ عىل 
بمعاين  البعيدة  الذهنية  املعاين  وتقريب 

فحسب. قريبة  ية  حساّ
دورًا  األمثال  يعطي  الثاين:  الفهم 
وتعبري  إيضاح  وسيلة  كوهنا  من  أبعد 
رمزية  لغة  هي  بل  السامع،  لتفهيم 
حقائق  من  وراءها  بم  ترتبط  إشارية 
احلقائق  هذه  هو  واملقصود  وواقعيات، 

الرموز. التلك 
عىل  الثاين  الفهم  يطغى  ويكاد 

من  ابتداًء  الوجودية،  املدرسة  نصوص 
الرمز  أناّ  عىل  د  شداّ حينم  عريب(  )ابن 
يف  املؤثرة  املعاين  من  وراءه  بم  يرتبط 
واأللغاز  الرموز  ))إناّ  السامع:  نفس 
هي  وإناّم  ألنفسها،  مرادة  ليس 
فيها،  ألغز  وملا  إليه  رمزت  ملا  مرادة 
االعتبار  آيات  القرآن  من  ومواقعها 
تعاىل:  قوله  ذلك  عىل  والتنبيه  كلاّها، 

 L  v  u  t  s  M

ما  فاألمثال   [43 العنكبوت:  [سورة 
جاءت  وإناّم  ألنفسها،  مطلوبة  جاءت 
يرضب  وما  له  رضبت  ما  منها  ليعلم 

أجله(()63). من 
ما  ظاهر  من  اجلواز  هو  واالعتبار 
اهلل  ))إناّ  املراد:  باطنه  إىل  النص  يعطيه 
ية روحًا معنويًا  قد ربط بكلاّ صورًة حساّ
هلذا  رباين؛  اسم  حكم  عن  إهلي  ه  بتوجاّ
عىل  الباطن  يف  الشارع  خطاب  اعتربنا 
ألناّ  بقدم؛  قدمًا  الظاهر  يف  هو  ما  حكم 
ية، والروح  منه هو صورته احلساّ الظاهر 
هو  الصورة  تلك  يف  املعنوي  اإلهلي 

الفتوحات  الــديــن،  حميي  ــريب،  ع ــن  اب  (63(
املكية، ج1، ص189. 
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من  الباطن،  يف  االعتبار  نسميه  الذي 
قوله  وهو  جزته(  إذا  الوادي،  )عربت 
 L  +  *  )  (  '  &  M تعاىل: 

 ²  M وقال:   ،[44 النور:  [سورة 
 ،[2 احلش:  [سورة   L  ´  ³
الصورة  يف  رأيتموه  ما  زوا  جواّ أياّ 
من  الصور  تلك  تعطيه  ما  إىل  بأبصاركم 
املعاين واألرواح يف بواطنكم فتدركوهنا 

ئركم. ببصا
وهذا  االعتبار،  عىل  وحثاّ  وأمر 
أهل  سياّم  وال  العلمء،  أغفله  باب 
عندهم  فليس  الظاهر،  عىل  اجلمود 
فرق  فال  التعجب،  إالاّ  االعتبار  من 
الصغار،  الصبيان  وعقول  عقوهلم  بني 
الصورة  تلك  من  قط  اعتربوا  ما  فهؤالء 

اهلل(()64). أمرهم  كم  الظاهرة 
بوجوهها  الوجودية  النظرية  إناّ 
القول  يف  تشرتك  املختلفة  تكييفاهتا  أو 
الظاهر،  مفهوم  غري  الباطن  مفهوم  بأناّ 
اللفظ،  مدلوالت  من  ليس  أيضًا  وهو 

ص551؛  ــن،  ــدي ال حميي  عـــريب،  ــن  اب  (64(
التأويل،  فلسفة  حامد،  نرص  زيــد،  ابــو 

ص268. 

بنحو  ليست  بينهم  العالقة  أناّ  ومع 
نفسه  الوقت  يف  لكن  واملدلول،  الدال 
يتمثل يف عالقة  آخر،  نوع  من  ارتباط  له 
وأرسار  بطون  وإناّ  ومرموزه،  الرمز 
كشف  وإناّ  مراتب،  ذات  سلسلة  القرآن 
من  البطون  هذه  من  مفهومي  نوعٍ  أياّ 
والعلمء  وجلاّ  عزاّ  اهلل  خصوصيات 
والصادقون  الدنس  من  رون  املطهاّ

وعملهم. بعلمهم 
 :اخلميني اإلمام  يكتب 
اإلهلي  التدويني  الكتاب  إناّ  ))اعلم 
بطنًا،  وسبعني  باعتبار  بطون  سبعة 
يف  والراسخون  اهلل  إالاّ  اليعلمها  بوجه 
من  رون  املطهاّ إالاّ  ها  يمساّ وال  العلم، 
الرذيلة  واألخالقية  املعنوية  األحداث 
العلمية  بالفضائل  واملتحلون  السيئة، 

.(65 والعملية...(()
هو  اإلمام  يسوقه  الذي  هذا  إناّ 
ينسجم  العرفاين،  بالذوق  مفعم  نصاّ 
تنزيل  يف  عريب  ابن  نظرية  مع  كثريًا 
)الكتاب(  األصل  تنزيل  بعد  الفهم، 

)65) املوسوي اخلميني، روح اهلل، رشح دعاء 
السحر، ص59. 



د. عيل احلواين

289

عىل  اهلل  من  تنزياًل  األصل  كان  فكم 
أهله  عىل  تنزياًل  التأويل  كان  أنبيائه، 
كان  ))وكم  عريب:  ابن  يقول  العلمء. 
عىل  اهلل  من  الكتاب  تنزيل  أصل 
قلوب  عىل  الفهم  تنزيل  كان  أنبيائه، 
قالت  ما   فاألنبياء به،  املؤمنني  بعض 
أخرجت  وال  هلا،  يقل  مل  ما  اهلل  عىل 
أفكارها،  من  وال  نفوسها  من  ذلك 
عند  من  جاءت  بل  فنه،  تعملت  وال 

 o  n  m M تعاىل:  قال  كم  اهلل، 
 e  d  c M فيه:  وقال   ،L  p
 o  n  m  l k  j  i  h  g  f
وإذا   ،[42 فصلت:  [سورة   L  p
اهلل  عند  من  فيه  املتكلم  األصل  كان 
ورويته-وعلمء  اإلنسان  فكر  من  ال 
أن  -فينبغي  ذلك  يعلمون  الرسوم 
أحق  به  العاملون  اهلل  أهل  يكون 
من  فيه...  اهلل  أنزل  ما  وبيان  بشحه 
أيضا  رشحه  فيكون  الرسوم،  علمء 
أهل  قلوب  عىل  اهلل  عند  من  تنزياًل 
عيل  قال  وكذا  األصل،  كان  كم  العلم 
الباب:  هذا  يف   طالب أيب  بن 
عباده  من  اهلل  يؤتيه  فهم،  إالاّ  هو  ))ما 

.(66 القرآن(((() ذا  يف 
النتيجة:

بطون  حول  املواقف  تعددت 
يف  يرسف  من  بني  الكريم،  القرآن 
الظاهر،  املعنى  عىل  ويقدمها  استعمهلا 
وينكر وجودها  وبني من حيط من شاهنا 
ُيثبتها  معتدل  وبني  أدلتها،  ويضعَّف 
ورشوطه،  التفسري  لضوابط  وُخيضعها 
الكريم  القرآن  يف  بطون  وجود  أن  إال 
من  املتكثرة  الروايات  عليه  دلت  أمر 
حد  بلغت  والتي  والسنة،  الشيعة  طرق 
وصلت  قد  أهنا  نقل  مل  إن  االستفاضة 
جهة  من  وهي  التواتر،   مستو اىل 
ومن  صحيح،  سنده  هو  ما  فيها  السند 
وجود  عىل  يدل  ما  فيها  املضمون  جهة 
عليه  يدلاّ  ما  وفيها  رصاحة،  البطون 
لتلك  مراجعتنا  خالل  ومن  التزامًا، 
أناّ  مفادها:  نتيجة  سجلنا  النصوص 
بمعناه  اسُتعمل  قد  البطن  مصطلح 
وهو  الظاهر،  يقابل  هو  الذي  اللغوي، 
اخلفياّ  اآلية  يف  املستبطن  املعنى  مطلق 

الفتوحات  الــديــن،  حميي  ــريب،  ع ــن  اب  (66(
املكية، ج1، ص280.
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معنى  وهو  األمر،  بدء  يف  األنظار  عن 
ذكرهتا  التي  املتعددة  للمعاين  جامع 
يكون  قد  الباطن  فاملعنى  الروايات؛ 
املصاديق  عىل  اآلية  انطباق  عن  عبارة 
بيان  أنه  أو  اخلارج،  يف  الواضحة  غري 
للمصاديق  بيان  أو  االكمل،  للمصداق 
اآلية  نزول  حال  متحققة  تكن  مل  التي 
يف  بياهنا  حال  متحققة  تكن  مل  التي  أو 
روايات أهل البيت، أو هو عبارة عن 
أو  لآلية،  االشاري  أو  االلتزامي  املعنى 
اخلصوصية،  الغاء  بعد  املناط  تنقيح  هو 
اآلية  ظاهر  تلغي  ال  املعاين  وهذه 
بعض  مجعت  ولذا  طوله؛  يف  هي  وإنم 
والباطن  الظاهر  املعنى  بني  الروايات 

لآلية يف آن واحد.

مقولة  من  البطون  حقيقة  تعترب  إذًا 
الذهنية  واملفاهيم  املعاين  وسنخ  اللفظ 
القرآين  اللفظ  مفردات  من  املنبثقة 
سوء  الداللة  من  نوع  وهي  وتراكيبه 
التوصل  أن  إال  االلتزامية،  أو  املطابقية 
ما  فمنها  االفهام  باختالف  خيتلف  اليها 
البطن  يف  كم  املفرس  فهم  يناله  أن  يمكن 
والغاء  املناط  تنقيح  بمعنى  هو  الذي 
االفهام  تناله  ال  ما  ومنها  اخلصوصية، 
قول  عىل  بيانه  ويتوقف  داللته  خلفاء 
بيان  بمعنى  البطن  يف  هو  كم  املعصوم، 
املصاديق  أو  اخلارج  يف  اخلفية  املصاديق 
التي مل تتحقق يف عرص النزول أو مل يأيت 
هو  اجلامع  املعنى  وهذا  بعد،  تأويلها 

البطون.  روايات  مضمون  اىل  االقرب 
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مصطلحاته:. ١ و  التفسري 
مشرتكة  بمعانٍ  التفسري  معنى  ارتبط 
أغلب  أن  واحلقاّ  والتأويل.  ح  ْ الشَّ هي 
كانت  وإن  مشرتكة،  معانٍ  املعاين  هذه 
خاصة  بدالالت  ُد  تتفرَّ نفسه  الوقت  يف 
متيزها عن املعاين األخر، إال أن الشح 
املفردة  بالتفسري، و لعل هذه  ارتبط كثريا 
وجه،  أحسن  عىل  املعنى  تؤدي  التي  هي 
و  الشح  معنى  حتوي   األخر فاملعاين 
ارتبط  وإن  فالشح،  تشمله.  ال  لكنها 
و  البيان،  و  التوضيح  و  الكشف  بمعاين 
جيمع  فإناّه  احلفظ)1)  و  التفسري  و  الفتح 
باطن  تفسري  بني  و  اللفظ  وضع  بيان  بني 
"التأويل"؛  و  "التفسري"  أي  اللفظ، 
اللفظ  عن  امُلراد  ُف  فكشْ "التفسري"  ا  أماّ
حقيقة  ا  إماّ اللفظ  وضع  وبيان  امُلشكل)2) 
ل  أوَّ "التأويل"فمن:  ا  أماّ جمازًا)3).  أو 
له:  وأوَّ ره  وقدَّ دبَّره  له:  وتأوَّ الكالم 

)1) ينظر: ابن منظور: لسان العرب، 2/ 497-
498، مادة )رشح(. 

)2) املرجع نفسه، 5/ 55، مادة )فرس(. 
أولية  مالحظات  مصباح:  بن  وناس  ينظر:   (3(

حول الشوح األدبية: 36. 

ه)4)، ويكون ذلك برداّ أحد املحتَمَلنيْ  فرسَّ
خرجت  وبذلك  الظاهر)5)،  يطابق  ما  إىل 
املشرتك  معنى  من  األلفاظ  هذه  دالالت 
العلمية،  الدراسة  جمال  دخلت  حني 
بالدراسة  التفسري  و  التأويل  فاختص 
القرآنية)6) و املعجمية، و الشح بالشعر، 
إال فيم ندر، وأصبح لكل منها اصطالح 
عىل  التعليق  هو  فالشح  به.  خاص 
خمتلفة  علوم  جهة  و  من  ُدِرس  مصنف 
الرسائل  الشوح عىل معظم  كتبت  قد  و 
رشح  نحو  العربية  األشعار  أو  املشهورة 
احلريري )ت516هـ()7) ورشح  مقامات 
)ت  سيده  البن  املتنبي  شعر  ُمشكل 
أيضا:  ح  فالشاّ هذا  وعىل  458هـ(. 
قريبة  بمعان  البعيد  املعنى  "توضيح 
معناه  الشح  اكتسب  هنا  ومن  معروفة" 

)4) ينظر: ابن منظور: لسان العرب، 11/ 33، 
مادة )أول(. 

أولية  مالحظات  مصباح:  بن  وناس  ينظر:   (5(
حول الشوح األدبية: 36. 

حياته،  معامل  التفسري،  اخلــويل:  أمني  ينظر:   (6(
منهجه اليوم: 68. 

اإلسالمية،  املعارف  دائرة  أفرام  فؤاد  ينظر:   (7(
 .188 /13
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لكنه  رشح،  فهو  التفسري،  وأما  اخلاص. 
أو  لغوي  "رشح  فهو  آخر،  نوع  من 
هنا  النُّصوص")8) ومن  لنص من  مذهبي 
نجد أناّ هذا االختصاص مل يأت اعتباطا، 
فيه  يتقاطع  الذي  جماله  مصطلح  فلكل 
عىل  معه  يتاّحد  ال  لكنه  الثاين،  املجال  مع 

الرغم من احتادمها يف األصل اللغوي.
وعىل هذا فإن الشح لفظ عام، وهو 
التأويل،  و  التفسري  ني:  شقاّ و  ذ  مصطلح 
ن أثناء عملية الشح،  قاَّ وقد يتداخل الشِّ
أناّه  عىل  التفسري  مع  التعامل  إىل  فنضطر 

للشح. مرادف 
اللغة . ٢ بني  اإلعجاز  تعريف 

واالصطالح:
َعَجز  الفعل  من  اللغة  يف  اإلعجاز 
هي  واملعجزة:   ، عاِجزٌ فهو  زًا  َعجْ يعجُز 
ز فالن فالنًا أي جعله عاجزًا،  ُت، عجَّ الَفوْ
وأعجزين  أمرًا،  يستطع  مل  إذ  وأعجَزه 

فالن، عجزت عن طلبه وإدراكه)9).
»أمرٌ   : اصطالحاً واملعجزة 

املصطلحات  معجم  ــاط:  خــي يــوســف   (8(
 .501 الفنية، ص351،  العلمية و 

)9) ينظر: ابن منظور: لسان العرب، 5/ 370، 
مادة )عجز(. 

من  سامل  بالتحدي،  مقرون  خارق، 
اخلارق  »األمر  هي  أو  امُلعارضة)10)«. 
عند  ة  النبواّ عي  مداّ يد  عىل  يظهر  للعادة 
عىل  شاهدًا  غريه  عنه  ويعجز  ي،  التحداّ

صدق دعواه«)11).
بٌ  مركاّ القرآن«  »إعجاز  ومصطلح 
عن  اخللق  عجز  إثبات  معناه«  إضايفاّ 
إضافة  من  فهو  به،  اهم  حتداّ بم  اإلتيان 
ق  تعلاّ وما  واملفعول  فاعله،  اىل  املصدر 
والتقدير:  به،  للعلم  حمذوف  بالفعل 
بم  اإلتيان  عن  اهلل  َق  َخلْ القرآن  »إعجاز 

اهم به«)12). حتداّ
اإلتيان  عن  اخللق  عجز  ثبت  وقد 
 حتد إذ   األكرم النبي  به  حتداهم  بم 
مراحل،  وعىل  الكريم  بالقرآن  العرب 
فصاحتهم  مع  ذلك  عن  عجزوا  وقد 

 -  ,  M تعاىل:  قال  وبالغتهم، 
 4  3  2  1  0  /  .
 ;  :  9  8  7  6  5

)10) الباقالين: إعجاز القرآن. ص24. 
)11) ينظر: املرجع نفسه، ص و24 إبراهيم بن 

أمحد بن حممد األجيي: املواقف، ص؟. 
علوم  يف  العرفان،  مناهل  ــزرقــاين:  ال  (12(

 .227 القرآن،، 2/ 
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اإلرساء:  <L [سورة   =  <
 :أخر مناسبة  يف  تعاىل  وقال   ،[88

 ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  M

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
وقال   ،[38 يونس:  L³ [سورة 

 ¸  ¶  µ  ´  ³  M: أيضًا تعاىل 
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
 LÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
كل  يف  تعاىل  فاهلل   .[23 البقرة:  [سورة 
يعلم  أنه  كم  العرب،   يتحد مناسبة 
سبحانه  اهلل  ولكن  عاجزون  أهنم  مسبقًا 
رسالته  يثبت  أن  اىل  يستدرجهم  وتعاىل 
كم  والربهان،  باحلجة  هؤالء  نفوس  يف 
املفرس  نظر  تلفت  املتجسدة  الصور  أن 
إىل كوامن املعاين وغوامض األرسار)13).

وأمهيته:. ٣ موضوعه 
القرآن  فهو  اإلعجاز  موضوع  أما 
وجوه  توضيح  حيث  من  الكريم، 
أهم  فهو  أمهيته  وأما  فيه،  اإلعجاز 
سيدنا  نبوة  ألن  وأرشفها  العلوم 

)13) حسن كاظم أسد: أثر اإلعجاز التصويري 
 /4 الكريم،  القرآن  تفسري  يف  التعبريي 

 .558

القرآن،  إعجاز  عىل  بنيت  قد   حممد
أيده  قد   األكرم الرسول  إن  ومع 
القرآن،  غري  كثرية  بمعجزات  تعاىل  اهلل 
كانت  املعجزات  تلك  معظم  أن  إال 
يف  ظهرت  التي  احلسية،  املعجزات  من 
أفراد  إال  يشاهدها  ومل  خاصة  أوقات 
طريق  عن  إلينا  نقل  وبعضها  معنيون 
طريق  عن  إلينا  نقل  وبعضها  التواتر، 
فهو  الكريم  للقرآن  خالفا  اآلحاد، 
ومن  مجيعا،  للناس  عامة  عقلية  معجزة 
يزيد  ألنه  اإلعجاز  علم  أمهية  تبدو  هنا 
احلجة  ويقيم  إيمهنم  فوق  إيمنا  املؤمنني 
يف  ومن  واملستكربين  املعاندين  عىل 
هذا  بصدق  العقالء  ويلزم  مرضٌ  قلبه 
الذي   األعظم النبي  وصدق  الكتاب 

اتاّباعه)14). جاء به ووجوب 
اللغوي . ٤ اإلعجاز  وموقع  وجوهه، 

منه.
هي األمور التي اشتمل عليها القرآن 
تعاىل،  اهلل  عند  من  أناّه  عىل  وتدلاّ  الكريم 

و  ص8  القرآن،  إعجاز  الباقالين:  ينظر:   (14(
حسن كاظم أسد: أثر اإلعجاز التصويري 
الــكــريــم،  الــقــرآن  تفسري  يف  الــتــعــبــريي 

ص559. 
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اإلنس  من  أحد  استطاعة  من  وليس 
واجلناّ أن يأيت بمثله)15).

ومن  القدماء  بعض  حاول  وقد 
وجوه  حرص  رين  املتأخاّ من  تبعهم 
واحد  وجه  يف  أو  حمدود،  بعد  األعجاز 
إخباره  أو  ونظمه،  القرآن،  كبالغة 
ذلك،  وغري  فة)*(،  بالرصاّ أو  باملغياّبات 
)ت  اين  الرماّ احلسن  أبو  حرصها:  فقد 
القرآن(  إعجاز  يف  )النكت  يف  386هـ( 
وحتتها  البالغة  ومنها  جهات،  سبع  يف 
عنها،  احلديث  ل  فصاّ أقسام  عشة 
يف)تفسريه  671هـ(  )ت  والقرطبي 
عشة  يف  القرآن(  ألحكام  اجلامع 
)ت  كيش  رْ والزاّ بالغية،  أكثرها  وجوه 
القرآن(  علوم  يف  )الربهان  يف  794هـ( 

رشح  الباجوري:  إبراهيم  الدين  برهان   (15(
املسمى  التوحيد  جوهرة  عىل  البيجوري 
التوحيد، ط4، دار  املريد عىل جوهرة  حتفة 
السالم للطباعة والنش والتوزيع والرتمجة، 
سلسلة مركر الدراسات الفقهية، 1/ 126.
ف اهلَمم عن املعارضة،  )*( الرصفة: »وهي رصْ
وإنْ كان مقدورًا عليها غري معجوز عنها«، 
القرآن،  إعجاز  يف  النكت  الرماين:  ينظر: 
القرآن،  إعجاز  بيان  واخلطايب:  ص101 

ص20. 

بن  الدين  جمد  و  وجهًا،  عش  أحد  يف 
يف  817هـ(  )ت  الفريوزآبادي  يعقوب 
الكتاب  لطائف  ىف  التمييز  ذوي  )بصائر 
وأبو احلسن  اثني عش وجهًا،  العزيز(يف 
يف  450هـ(  الشافعي)ت  املاوردي 
وذكر  وجها.  عشين  يف  ة(  بواّ النُّ )أعالم 
اإلتقان  يف  911هـ(  )ت  السيوطي 
العلمء  وآراء  لإلعجاز  كثرية  وجوهًا 
رقاين،  الزاّ حممد  املعارصين  ومن  فيه. 
العرفان(  )مناهل  كتابه  يف  ذكر  الذي 
أبو  وحممد  لألعجاز،  وجهًا  عش  أربعة 
الوجوه عنده يف كتابه  بلغت  الذي  زهرة 
مصطفى  وذكر  املائة،   )الكرب )املعجزة 
القرآن  )إعجاز  كتابه  يف  افعي  الراّ صادق 
والبالغة الناّبوية( وجوهًا أكثرها بالغية، 
كتابه  يف  حويش  املال  عمر  وكذلك 
ر دراسات إعجاز القرآن وأثرها يف  )تطواّ
از  دراّ العزيز  أمَجل حممد عبد  و  البالغة(، 
يف كتابه )الناّبأ العظيم( وجوه اإلعجاز يف 
واإلصالحي  والعلمي،  اللغوي،  ثالثة: 
خلف  أمحد  الشيخ  وآخرهم  االجتمعي، 
الوجوه، جعلها  الذي ذكر منه مئات  اهلل 
 ) يتحداّ )القرآن  كتابه  وكان  أقسام،  يف 



اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكريم بني التفسري والتأويل

296

َة)16). أكثر شمواًل ودقاّ
معرتك  يف  السيوطي  أحىص  ولئن 
وجها،  وثالثني  مخسة  لإلعجاز  األقران 
اإلعجاز  يف  العلمء  آراء  فيها  بسط 
وجعلها  العلمء،  هبا  بلغ  وقد  ووجوهه 
ق هبا، إالاّ أناّه أدرك  ات لكلاّ ما يتعلاّ كاألماّ
بأناّ  الكريم  القرآن  يف  الناّظر  تقليب  بعد 
الحُتىص)17)،  و  تعداّ  ال  اإلعجاز  وجوه 
إىل  إعجازه  وجوه  بعضهم  »أهنى  وإنْ 
الناحية  من  فإناّه  ذلك  ومع  ثمنني«، 
القرآين  اإلعجاز  حرص  يمكن  املنهجية 
اإلعجاز  هي:  كبرية،  أقسام  ثالثة  يف 
»وجوه  و  املضمون  إعجاز  و  اللغوي 
فة،  أخر«، ويشمل القسم األخري: الرصاّ
وعلم  العددي  واإلعجاز  واملتشابه، 
واملثلية  ل،  اجُلماّ حلساب  املعتمد  احلروف 
عن  فضاًل  واإليقاع،  والناَّغم  التمثل،  أو 
وجوه كثرية ذكرها العلمء)18) مماّا يصعب 

إعجاز  يف  نظرات  العكييل:  منديل  حسن   (16(
القرآن، 2/ 30 -31. 

معرتك  و  القرآن  إعجاز  السيوطي:  ينظر:   (17(
األقران، 1/ 5. 

يف  نظرات  العكييل:  منديل  حسن  ينظر:   (18(
إعجاز القرآن، 2/ 31 -36. 

حرصها أو تتباّعها يف هذه العجالة.
عزاّ  اهلل  أناّ  العلمء  من  كثريٌ   وير
بم  العرب  سياّم  وال  البش    حتداّ وجل 
عرص  يف  به  قون  ويتفواّ حيسنون  كانوا 
بينهم  يشيع  كان  ما  وهو  القرآن،  نزول 
 ،حر يف عرص النباّي موسى كشيوع الساّ
 ،عيسى عرص  يف  الطباّ  وانتشار 
فجاءت معجزاهتم توافق ما يشيع وينتش 

آنذاك)19).
بفصاحته  ق  املتعلاّ القرآن  إعجاز  ا  أماّ
هو  الذي  بعنرصه  ق  يتعلاّ فال  وبالغته 
ألفاظهم،  ألفاظه  فإن  واملعنى،  اللفظ 
L [سورة   µ  ´  M تعاىل:  قال 
L [سورة   t  s  M  [28 الزمر: 
كثريًا  فإن  بمعانيه،  وال   [195 الشعراء: 
قال  ة)20)،  املتقدماّ الكتب  يف  موجود  منها 
L [سورة   z  y  x  w  M تعاىل: 

الشعراء: 196].
اإلعجاز  أمر  من  هياّمنا  ما  أناّه  غري 
اللغوي  القرآن  إعجاز  هو  املقام  هذا  يف 

)19) بن املاوردي: أعالم النبوة، ص54. 
)20) السيوطي: إعجاز القرآن و معرتك األقران، 
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املستويات  دون  اليل،  الداّ مستواه  يف 
و  يف  والرصاّ الصويت  املختلفة:   األخر
أوىل  »فقد  والكتايب،  والبياين  الرتكيبي، 
فوا  فخلاّ عنايتهم  جلاّ  ذلك  القدامى 
مثياًل  التاريخ  له  يشهد  مل  آخر  كبريًا  تراثًا 
هذا  أناّ  من  غم  الراّ عىل  األمم،  مجيع  يف 
ي،  بالتحداّ ص  خمصاّ اإلعجاز  من  القسم 
جعل  مماّا  غريهم،  دون  للعرب  ه  موجاّ
جهودًا  يبذلون  العرب  غري  من  املسلمني 
ودراستها  العرب  لغة  م  لتعلاّ متواصلة 
كثريٌ  هبا  نَبغ  حتى  شاملة،  دقيقة  دراسة 

منهم«)21).
تفسري  لف  السَّ من  كثريٌ  »هتياّب  ولئن 
أن  َذرًا  حاّ فيه  القول  وتركوا  القرآن، 
كانوا  وإن  املراد،  عن  فيذهبوا  ا  يِزلوُّ
فكان  ين؛  الدِّ يف  فقهاء  باللاّسان،  علمء 
أهل  إمام  األصمعي )ت216هـ(، وهو 
القرآن.  غريب  من  شيئًا   ُ ُيَفرسِّ ال  اللغة، 

)21) حسن منديل العكييل: نظرات يف إعجاز 
2، ص31. العدد  القرآن، جملة مآب 

به.  والتعلُّق  ء  بــالــيشاّ اإليـــالُع  الَكَلف:   )*(
ُضَك  ُبغْ "ال يكون ُحبَُّك َكَلفًا، وال  وُيقال: 
 /5 اللغة:  مقاييس  معجم  ينظر:  َتَلفًا". 

136، مادة )كلف(. 

سبحانه  قوله  عن  ُسئَل  أناّه  عنه  وحكي 
وقال:  L فسكت  Ù  Ø  ×  M

يمنعه  مل  الذي  األمر  القرآن،  يف  هذا 
جارية  يف  العرب  لبعض  قولٍ  ذكر  من 
لكم  وهي  َأَتبيُعوهنا  بيعها:  أرادوا  لقوم 
نحو  أو  ذلك  عىل  يزد  ومل  ؟.  ِشَغافٌ
عىل  بذلك  دلاّ  أناّه  إالاّ  الكالم«)22)؛  هذا 
بالفطرة،  حُمباّة  اإلنسانية  العاطفة  أناّ 
وأدباّ  اب،  الرساّ من  أرقُّ  احلباّ  كون 
َعِطَرة  طينة  من  وهو  الشاب،  من 
املجتنى  ُحلُو  اجلاللة،  إناء  يف  ُعِجنِتْ 
قاتال،  َخباًل  عاد  أفرط  فإذا  اقتصد،  ما 
إصالحه،  يف  ُيطمع  ال  ُمعضاًل،  وفسادًا 
القلوب،  عىل  هتمي  غزيرة  سحابة  له 
وَرصيعُه  كلفًا،  وتثمر  َشعفًا،  ِشُب  فُتعْ
مشارف  س،  املتَنفَّ ضيق  وعة،  اللاّ دائُم 
الليل  أجنه  إذا  الفكر،  طويل  الزمن، 
صومه  َقِلق،  النَّهار  أوضحه  وإذا  أِرق، 
وأنَّ   ،(23(الشكو وإفطاره   ،البلو
من  َنَزَل  َبسيبطٍ  هرٍ  َجوْ ُنورَية  ُفوُس  »النُّ

إىل هذه«. ُعُلوٍّ 

)22) اخلطايب: بيان إعجاز القرآن، ص34. 
)23) املسعودي: مروج الذهب، ص3/ 351. 
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اهلمس  خالف  اجلهر 
نقيضه: واخلفوت 

اجلهر لغة:أ. 
»يقال  جهر:  مادة  يف  اغب  الراّ قال 
أو  البرص  ة  حاساّ بإفراط  اليشء  لظهور 
رأيته  فنحو:  البرص  ا  أماّ السمع؛  ة  حاساّ

 ¡ ے   ~  }  M تعاىل:  قال  جهارًا، 
 ،[55 البقرة:  L [سورة   ¤  £  ¢

النساء:  ©L [سورة   ¨  §M

إذا  َتَهَرَها  واجْ البئَر  َجَهَر  ومنه   .[153
أحد  القوم  يف  ما  وقيل:  ماءها،  أظهر 
وهو  منه  َعلٌ  َفوْ َهُر  واجَلوْ عيني.  جيهر 
بذلك  وسمي  حمموله،  َبَطَل  َبَطَل  إذا  ما 
فمنه  السمع  ا  وأماّ ة.  للحاساّ لظهوره 

 e  d  c  b  a  M تعاىل:  قوله 
 ،[10 الرعد:  Lh [سورة   g  f

 m  l  k  M  : وجلاّ عزاّ  وقال 
 ،[7 طه:  Lq [سورة   p  o  n

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £M

 ،[110 األنبياء:  L [سورة   ª
 )  (  '  &%  $  #  "  !  M

 hM  ،[13 امللك:  L [سورة   *
Lm [سورة   l  k  j  i

 {  z  y  M وقال:   [110 اإلرساء: 
ےL [سورة   ~  }  |
جوهرياّ  كالم  وقيل:   ،[2 احلجرات: 
جيهر  وملن  الصوت  لرفيع  يقال  وجهري 

بُحسنه«)24).
1 . k  j  i  h  M تعاىل:  قوله 

Lq يف   p  o  n  m  l
امليزان:

)ت  القرطبي  اهلل  عبد  أبو  قال 
 i  h  M تعاىل:  قوله  671هـ(: 
 p  o  n  m  l  k  j
فيه   [110 اإلرساء:  L [سورة   q

مسألتان:
عىل  نزوهلا  سبب  يف  اختلفوا  األوىل: 

أقوال: مخسة 
 ل: ما روي عن ابن عباس األوّ

 j  i  h  M تعاىل:  قوله  يف 
ورسول  نزلت  قال:   L  m  l  k
صىلاّ  إذا  وكان  بمكة،  متوارٍ   اهلل
فإذا سمع  بالقرآن،  صوته  رفع  بأصحابه 
أنزله  ومن  القرآن  وا  سبُّ املشكون  ذلك 

غريب  مــفــردات  األصفهاين:  الــراغــب   (24(
القرآن، ص115، مادة: )جهر(. 
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 i  h  M تعاىل:  فقال  به؛  جاء  ومن 
قراءتك  املشكون  فيسمع   L  j
L عن أصحابك. أسمعهم   l  k M

 n  M اجلهر  ذلك  جتهر  وال  القرآن 
اجلهر  بني  يقول  قال:   L  q  p  o
ومسلم  البخاري  أخرجه  واملخافتة، 
ملسلم.  واللفظ  وغريهم،  والرتمذي 
والسكون؛  الصوت  خفض  واملخافتة 

إذا برد خفت. يقال للميت 
عن  أيضا  مسلم  رواه  ما  الثاين: 
عائشة. قالت: أنزل هذا يف الدعاء.

كان  سريين  ابن  قال  الثالث: 
فنزلت  بتشهدهم  جيهرون  األعراب 
تكون  هذا  وعىل  قلت:  ذلك.  يف  اآلية 
قال  وقد  التشهد،  إلخفاء  متضمنة  اآلية 
التشهد.  السنة أن ختفي  ابن مسعود: من 

ذكره ابن املنذر.
الرابع: ما روي عن ابن سريين أيضا 
قراءته،  يف  يرساّ  كان   بكر أبا  أن 
ذلك؛  يف  هلم  فقيل  هبا،  جيهر  عمر  وكان 
وهو  ريب،  أناجي  إنم  بكر:  أبو  فقال 
أطرد  أنا  عمر:  وقال  إليه.  حاجتي  يعلم 
نزلت  فلم  الوسنان؛  وأوقظ  الشيطان 

قليال،  ارفع  بكر:  أليب  قيل  اآلية  هذه 
ذكره  قلياًل؛  أنت  اخفض  لعمر  وقيل 

الطربي وغريه.
عباس  ابن  عن  روي  ما  اخلامس: 
النهار،  بصالة  جتهر  وال  معناها  أناّ  أيضا 
بن  حييى  ذكره  الليل؛  بصالة  ختافت  وال 
أحكام  فتضمنت  والزهراوي.  سالم 
النوافل  يف  بالقراءة  واإلرسار  اجلهر 
يف  خمرياّ  فاملصيل  النوافل  فأما  والفرائض؛ 
وكذلك  والنهار،  الليل  يف  والرساّ  اجلهر 
 أناّه كان يفعل األمرين  روي عن النبياّ
القراءة  الفرائض فحكمها يف  مجيعًا. وأما 

معلوم ليال وهنارًا.
وقول سادس: قال احلسن: يقول اهلل 
و  العالنية  يف  حتسنها  بصالتك  ترائي  ال 
 :عباس ابن  وقال   . الرساّ يف  تسيئها 
خمافة  تدعها  وال  للناس  مرائيا  تصلاّ  )ال 

الناس(.
عن  هنا  بالصالة  تعاىل  عرباّ  الثانية: 
يف  الصالة  عن  بالقراءة  عرباّ  كم  القراءة 

 I  H  G  FE  D  M قوله: 
 [78 اإلرساء:  LK [سورة   J
باآلخر؛  مرتبط  منهم  واحد  كل  ألناّ 
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وركوع  قراءة  عىل  تشتمل  الصالة  ألن 
فعرباّ  أجزائها؛  مجلة  من  فهي  وسجود 
اجلزء  عن  وباجلملة  اجلملة  عن  باجلزء 
كثري؛  وهو  املجاز  يف  العرب  عادة  عىل 
ومنه احلديث الصحيح: "َقسمُت الصالة 

بيني وبني عبدي" أي قراءة الفاحتة)25).
صاحب  دروزة  عزت  حممد  ا  وأماّ
يف  خاصاًّ  رأيًا  له  فإن  احلديث  التفسري 
ما  جممل  ذكر  أن  بعد  قال  إذ  اآلية؛  هذه 
نزول  سبب  ذكر  يف  املفرسون  إليه  ذهب 
والثانية:  األوىل  بفقرتيها  اآلية  هذه 
فقرة  كل  تكون  أن  تقتيض  »والرويات 
منفصلة  نزلت  اآلية  أن  أو  حلدهتا  نزلت 
هذا  إىل  وباإلضافة  هبا،  وحلق  سبقها  عماّ 
الفقرة  صدد  يف  املروية  الروايات  فإن 

األوىل تكلفا بل إغرابًا«)26).

 /10 القرآن:  ألحكام  اجلامع  القرطبي:   (25(
 .244- 243

 ^  ]  \  [  Z  M :26) يقصد قوله تعاىل(
 Lf  e  d  c  b  a  `_
ذكر  وما  النور   [110 اإلرساء:  [ســورة 
هلا من أسباب نزول؛ كقوهلم إن الكتابيني 
ذكر  مــن  تقلل  ــك  إن  :للنبي قــالــوا 
وروده  كثر  قد  االسم  هذا  أن  من  القرآن 

التوراة.  يف 

الثانية)27)  للفقرة  بالنسبة  لنا  ويتبادر 
اتاّباعًا  قراءته   صار خيفت يف  النبياّ أناّ 

 ³  M هذه  األعراف  سورة  آية  لنهي 
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

 ،[205 األعراف:  L [سورة   Ã  Â

سمعهم  عدم  من  املسلمون  فشكى 
بني  بالتوسط  فيها  فأمر  منه،  القرآن 
بن  الطاهر  وقال  واإلرسار)28).  اجلهر 
النهي  الكالم  من  واملقصود  عاشور: 
صوت  ة  قواّ واجلهر:  اجلهر...  ة  شداّ عن 
مفاعلة:  واملخافتة  بالكالم.  الناطق 
وصيغة  به.  أرساّ  إذا  كالمه؛  خفت  من 
أي  الشدة،  معنى  يف  مستعملة  املفاعلة 

ها)29). الترساّ
اهلمس لغة:. ٢

اهلمُس  مهس:  مادة  يف  اغب  الراّ قال 

 i  h  M تــعــاىل:  قــولــه  هبــا  ويقصد   (27(
 p  o  n  m  l  k  j

Lq [سورة اإلرساء: 110]. 
 /3 اجلديد،  التفسري  دروزة:  عزت  حممد   (28(

 .276- 275
لتحرير  ا  عــاشــور:  بــن  الطاهر  حممد   (29(

 .238 والتنوير، 15/ 
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ما  أخفى  األقدام  ومهس   ، اخلفيُّ الصوت 
 }  M تعاىل:  قال  صوهتا)30)؛  من  يكون 

~ ے ¡ L [سورة طه: 108].
األثري  ابن  عادات  الساّ أبو  وقال 
»فجعل  فيه  »)مهس(  )ت606هـ(: 
الكالم  اهلمس:  بعض«  إىل  هيمس  بعضنا 
ُيفهم. ومنه احلديث »كان  اخلفياّ ال يكاد 
كان  »أناّه  وفيه  َمهس«،  العرص  صىلاّ  إذا 
ما  هو  ومهسه«  الشيطان  مهز  من  ذ  يتعواّ
ابن  حديث  ويف  الصدور.  يف  يوسوس 
عباّاس: وهناّ يمشني بنا مهيسا هو صوت 
مسيلمة  رجز  ويف  اإلبل.  أخفاف  نقل 
الدامس«  والليل  اهلامس،  »والذئب 

اهلامس: الشديد«)31).
تعاىل: . 3 قوله  يف  »اهلمس:  داللة 

 yx  w  v  u  t  sM

ے   ~  }  |  {  z
¡ L [سورة طه: 108]«.

يف امليزان:
مادة  أناّ  إىل  اإلشارة  سبقت  قد 

)30) املرجع نفسه، ص540، مادة )مهس(. 
احلديث  غريب  يف  النهاية  األثــري:  ابــن   (31(

واألثر، 5/ 273 -274. 

ه  كلاّ الكريم  القرآن  يف  ترد  مل  )مهس( 
سورة  يف  تعاىل  قوله  يف  واحدة  ة  مراّ إالاّ 

 yx  w  v  u  t  sM طه: 
ے   ~  }  |  {  z
حول  الكالم  يكون  لن  لذا   ،L¡
اهلمس بالقدر ذاته الذي كان يف موضوعة 

اجلهر.
والتنوير  التحرير  كتاب  يف  جاء 
يف  )ت1393هـ(  عاشور  بن  اهر  للطاّ

 t  s  M تعاىل:  قوله  تفسري 
 {  z  yx  w  v  u
طه:  L [سورة   ¡ ے   ~  }  |
كل  ويف  اخلضوع،  »واخلشوع:   :[108
يف  اخلشوع  من  مظهر  اإلنسان  من  يشء 
عليه  فرع  فلذلك  به،  اإلرسار  الصوت: 
واهلمس   L  ¡ ے   ~  } M قوله: 
إىل  اخلشوع  وإسناد  اخلفي«.  الصوت 
اخلشوع  فإن  عقيل،  جماز  األصوات 
استعري  أو  األصوات؛  ألصحاب 
وإرساره،  الصوت  النخفاض  اخلشوع 

وهذا اخلشوع من هول املقام)32).

)32) حممد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير 
للشيخ، 16/ 309 -310. 
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﴿َفاَل  )ت774هـ(:  كثري  ابن  وقال 
سًا﴾ قال سعيد بن جبري عن  َمُع إِالَّ َمهْ َتسْ
وقال  األقدام.  وطء  يعني  عباس:  ابن 
 :عباس ابن  عن  طلحة  أيب  بن  عيل 
الصوت  سًا﴾  َمهْ إِالَّ  َمُع  َتسْ َفاَل   ﴿
احلديث  جبري:  بن  سعيد  وقال   ، اخلفياّ
سعيد  مجع  فقد  األقدام،  ووطء  ه،  ورساّ
وطء  أما  حمتمل،  وهو  القولني،  كال 
املحش  إىل  الناس  سعي  فاملراد  األقدام 
وخضوع،  سكون  يف  مشيهم  وهو 
حال  يف  يكون  فقد  اخلفياّ  الكالم  وأما 

 ¥  ¤ M تعاىل:  قال  فقد  حال.  دون 
 ®  ¬  « ª  ©  ¨  §  ¦

.(33(L ¯
للرازي  الكبري  التفسري  يف  وجاء 

 z  M »قوله:  )ت606هـ(: 
 L  ¡ ے   ~  }  |  {
108] ويف وجوه: أحدمها:  [سورة طه: 
الفزع  شدة  من  األصوات  خشعت 
مهسا  إال  تسمع  فال  وخفيت  وخضعت 
وقد  مسلم:  أبو  قال   ، اخلفياّ الذكر  وهو 

كثري  ــن  اب تفسري  الــصــابــوين:  عــيل  حممد   (33(
اختصار وحتقيق، 2/ 494. 

سواه  هلم  مالك  بأن  واجلن  اإلنس  علم 
اهلمس  عىل  يزيد  صوت  هلم  ُيسمع  فال 
كالمًا  يكون  ويكاد  الصوت  أخفى  وهو 
وحق  لضعفه.  الشفتني  بتحريك  يفهم 
طرفه  خيشع  أن  حماسبه  اهلل  كان  ملن 
ويطول  قوله  وخيتلط  صوته  ويضعف 
واحلسن  عباس  ابن  قال  وثانيهم:  ه.  غماّ
وطء  اهلمس   :يزيد وابن  وعكرمة 
خفق  إالاّ  تسمع  ال  أنه  فاملعنى  األقدام، 

األقدام ونقلها إىل املحش")34).
علم  يف  املسري  زاد  كتاب  يف  وجاء 
التفسري أليب الفرج ابن اجلوزي )597هـ( 

 {  zM :يف تفسري وله تعاىل
طه:  L [سورة   ¡ ے   ~  }  |
أقوال:  ثالثة  »وفيه  نصه:  ما   [108
العويف  رواه  األقدام؛  وطء  أحدمها: 
وسعيد  احلسن  قال  وبه  عباس  ابن  عن 
رواية،  يف  وجماهد  وعكرمة  جبري  بن 
الثاين: حتريك  اج.  اء والزجاّ الفراّ واختاره 
الشفاه بغري نطق رواه سعيد بن جبري عن 
روي  اخلفي  الكالم  الثالث:  عباس.  ابن 

التفسري الكبري، 22/  )34) فخر الدين الرازي: 
 .103- 102
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الصوت  عبيدة:  أبو  وقال  جماهد،  عن 
.(35( اخلفياّ

خالصة:
يف  املفرسين  أقاويل  من  سيق  بعدما 
القرآنية  اآليات  يف  اجلهر  داللة  حتديد 

خلصنا إىل اآليت:
تدركه -  جهر  نوعان:  اجلهر  أناّ 

أغلب  يف  الوارد  وهو  األسمع؛ 
 "  M تعاىل:  قوله  مثل  من  اآليات 
 L(  '  &  %  $  #
[سورة النساء: 148]، وقوله تعاىل: 

 (  '  &%  $  #  "  !  M

 [13 امللك:  L [سورة   *  )
الوارد  وهو  األبصار؛  تدركه  وجهر 

 |  {  z  M تعاىل:  قوله  يف 
 L¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

قوله  ويف   ،[55 البقرة:  [سورة 
 L©  ¨  §  ¦  M تعاىل: 
كال  و   .[153 النساء:  [سورة 
الطاهر  قه  حقاّ ما  عىل  حقيقة  النوعني 
إىل  ذهب  ما  عىل  ال  معواّ عاشور  بن 

)35) ابن اجلوزي، أبو الفرج: زاد املسري يف علم 
التفسري، ص223. 

عىل  بذلك  ًا  راداّ األصفهاين،  الراغب 
الزخمشي)36).

بدالالت -  القرآن  يف  اجلهر  كلمة  تأيت 
ة(،  )ُأماّ كلمة  غرار  -عىل  متنوعة 
كريم  القرآن  -يف  )وحي(  وكلمة 
جاءت  فقد  متقاربة؛  أغلبها  ولكناّ 
و  والِعيان،  العالنية،  بمعنى: 
إىل  يبلغ  ما  و  الواضح،  الظهور 
الظامل  عىل  الدعاء  و  الناس،  أسمع 
املؤمن  من  باقتصاد  بسوء  وذكره 
بمن  التشهري  و  غريه،  مع  وبإطالق 
بنوعيه  القول  االستضافة،  أبى 
)ضد  النهار   ،) واخلفياّ )الظاهر 
الليل(، الرفع يف القول، ما نطقت به 
األلسنة، و تعميم اإلنفاق، و الرياء، 
ة صوت الناطق بالكالم، و ضد  وقواّ
أخفى  هو  وما  الرساّ  ضد  و  املخافتة، 
األنبياء،  ، أسلوب يف دعوة  الرساّ من 
بذلك  فكان  النسيان،  ضد  و 
كان  فم  متفاوتة؛  ومقادير  درجات 
وما  جهر،  فهو  الكالم  ملعتاد  موافقا 

)36) ينظر: الراغب األصفهاين: مفردات غريب 
القرآن، ص115، مادة: )جهر(. 
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جتاوزه و زاد عنه فهو رفع للصوت؛ 
يف  عاشور  بن  الطاهر  ذلك  بني  كم 
  والنبياّ احلجرات.  سورة  بداية 

معتاد. بجهر  يتكلم  كان 
تأيت -  القرآن  يف  اهلمس  كلمة  أناّ 

الكريم- القرآن  يف  متنوعة  بدالالت 
جاءت  فقد  )جهر(؛  كلمة  غرار  عىل 
الكالم  اخلفي،  الصوت  بمعنى: 
ه،  ، احلديث ورساّ اخلفي، الذكر اخلفياّ
بتحريك  يفهم  يكاد  خفي  صوت 
بغري  الشفاه  حتريك  لضعفه،  الشفتني 

نطق، وطء األقدام.
 - s  M الكريمة  اآلية  أناّ 

 z  y x  w  v  u  t
 L  ¡ ے   ~  }  |  {
ر  لتصواّ جاءت   [108 طه:  [سورة 
القيامة؛  يوم  مشاهد  من  مشهدًا 
اخلشوع  يكتنفه  جليل  مشهد  وهو 
واجلالل من كل جهة؛ واهلمس هو 
وهذا  اخلشوع،  هذا  صور   إحد
يقول  املقام.  هول  من  هو  اخلشوع 
الظالل:  تفسري  يف   قطب سياّد 
الرهيب  الصوت  خيياّم  »ثم 

 z M الغامر:  والسكون 
 L ¡ ے   ~  }  |  {

 ¾ M  ،[108 طه:  [سورة 
طه:  L [سورة  Á  À  ¿
عىل  اجلالل  خيياّم  وهكذا   .[111
التي  الساحَة  وتغمر  ه،  كلاّ املوقف 
وصمتٌ  رهبةٌ  البرُص  ها  حيداّ ال 
والسؤال  مهس.  فالكالم   . وخشوعٌ
والوجوه  ختافت. واخلشوع ضاف. 
يغمر  القياّوم  احلياّ  وجالل  عانية. 
وال  الرزين.  باجلالل  النفوس 
قوَله.  اهلُل  ارتىض  ملن  إال  شفاعة 
حييطون  ال  وهم  هلل.  ه  كلُّ والعلم 
اخليبة.  حيملون  والظاملون  علم.  به 
خيشون  ال  مطمئنون  آمنوا  والذين 
ملا  هضم  وال  احلساب  يف  ظلم 
اجلالل،  إنه  صاحلات.  من  عملوا 
حرضة  يف  ويغشاه،  كله  اجلواّ  يغمر 

.(37 الرمحن«)
هو  اجلهر  فإناّ  م،  تقداّ ما  عىل  وبناًء 
اخُلفوت  ضداّ  وهو  وت  للصاّ ارتفاع 

القرآن، 12- )37) ينظر: سيد قطب: يف ظالل 
 .2353- 2352 /18
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اهلمس  وأناّ  وت،  الصاّ انتفاُء  هو  الذي 
مسموعٌ  صوت  وهو   ، املنْزلتنيْ بني  منزلة 
أمكن  ولذا  اجلهر،  دون  لكناّه  ذلك  مع 
ألنه  اجلهر  مقابل  يف  يضعوه  أن  العلمء 
يرتتاّب  مع  هبم  الة  الصاّ ووجبت  خالفه، 
إىل  بالنسبة  والعرص  الظهر  ُعجمة  عن 
كلاّ  وُعجمة  املسلمني  من  كر  الذاّ صالة 
منهم.  اإلناث  عند  اخلمس  لوات  الصاّ
وت،  للصاّ انعدام  اخلفوت  كان  ولئن 
إذا  مضمونه  عىل  نقف  أن  يمكن  فكيف 
انعدم وما قد مايرتتاّب عن ذلك من عدم 
من  بوجه  التالوة  تصحيح  عىل  القدرة 

الوجوه؟.
خامتة وتوصية:

عىل  التدباّرية  دراستنا  يف  عكفنا 
القرآنية  املصطلحات  بعض  استنطاق 
يل  اللاّ آناء  األلسنة  هبا  تلهُج  التي 
منها  إدراك  دون  من  الناّهار  وأطراف 
يقووا  أن  أو  فيها  واب  الصاّ ألوجه 
املعجم  طبيعة  متليه  بم  خترجيها،  عىل 
عىل  للتدليل  القرآين،  والسياق  اللغوي 
جديدة  بلغة  العرب  يأِت  مل  القرآن  أناّ 
ألفاظًا  ن  ُضماّ جديد  بفكر  أتاهم  وإناّم 

جماراهتا،  عىل  َن  يقَووْ وال  يعرفوهنا 
م  أهناّ يشكون  ال  كانوا  بم  اهم  "فتحداّ
يقَرُعهم  َيَزلْ  فلمْ  منه،  أكثر  يقدروَن عىل 
حتاّى  نقصهم،  عىل  وينقصهم  بعجزهم 
تبنياّ  كم  هم  وعواماّ لضعفائهم  ذلك   َ تبنياّ
كان  ولئن  هم")38).  وخواصاّ ألقويائهم 
حركة  مثاَر  يزال  وما  الكريم  القرآن 
نحوًا،  نواحيه  مجيع  شملت  علمية، 
إالاّ  وإعجازًا،  وبالغة،  ولغًة،  ورصفا، 
أناّه  واب  »الصاّ باب  من  اإلقرار  جيب  أناّه 
والداللة  إعجازه«)39)،  لوجوه  هناية  ال 
إحداها، وهو ما عمدنا إىل حتقيق غيض 
فاحتة  يكون  أن  رجائنا  مع  فيضه،  من 
اًل  أواّ هلل  واحلمد  آخرون.  َسَيلُجه  لباب 

وأخريًا.
املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.
اإلعجاز -  أثر  كاظم:  حسن  أسد، 

تفسري  يف  التعبريي  التصويري 
العلوم  )أ(  سلسلة  الكريم،  القرآن 

رسائل  ضمن  النبوة،  حجج  اجلاحظ:   (38(
اجلاحظ، 2/ 279. 

)39) السيوطي: إعجاز القرآن و معرتك األقران، 
 .5 /1
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بابل،  جامعة  جملة  اإلنسانية، 
 ،4 العدد   ،19 املجلد  العراق، 

كانون أول، 2011م.
الطيب: -  بن  حممد  بكر  أبو  الباقالين، 

صقر.  أمحد  حتقيق  القرآن.  إعجاز 
ط3-دار املعارف -مرص.

أيب -  الدين  حميي  األثري،  ابن 
غريب  يف  النهاية  السعادات، 
حممد  حممود  حتقيق  واألثر،  احلديث 
الزاوي،  أمحد  وطاهر  الطناحي 
ط1،  العربية،  الكتب  إحياء  دار 

1383هـ –1963 م.
املسري -  زاد  الفرج:  أبو  اجلوزي،  ابن 

عبد  بن  التفسري، حتقيق حممد  يف علم 
أبو  أحاديثه:  ج  وخراّ اهلل،  عبد  الرمحن 
هاجر، دار الفكر، ط1، بريوت، لبنان 

1407هـ -1981م.
احلسن: -  بن  حممد  بكر  أبو  دريد،  ابن 

مطبعة  صادر،  دار  اللغة،  مجهرة 
بحيدر  العثمنية  املعارف  دائرة  جملس 

آباد الدكن، ط1، 1345هـ.
ابن املاوردي، أبو احلسن عيل: أعالم - 

ط1،  العلمية،  الكتب  دار  النبوة، 

بريوت، 1986م.
التحرير -  الطاهر:  د  حمماّ عاشور،  ابن 

تونس،  سحنون،  دار  والتنوير، 
1997م.

الدين -  مجال  الفضل  أبو  منظور،  ابن 
دار  العرب،  لسان  مكرم:  بن  حممد 

صادر، بريوت.
بحر: -  عثمن  عمرو  أبو  اجلاحظ، 

رسائل  ضمن  النبوة،  حجج 
حممد  السالم  عبد  حتقيق  اجلاحظ، 
ط2،  اخلانجي،  مكتبة  هارون، 

1992م،
حممد، -  بن  أمحد  سليمن  أبو  اخلطايب، 

ثالث  ضمن  القرآن،  إعجاز  بيان 
اين  ماّ الراّ القرآن  إعجاز  يف  رسائل 
اجلرجاين،  القاهر  وعبد  ايب  واخلطاّ
اهلل  خلف  حممد  وتعليق  حتقيق 
دار  سالم،  زغلول  حممود  و  حممد 
1387هـ  ط2،  مرص،  املعارف، 

-1968 م.
الرمحن، -  عبد  أبو  أمحد،  بن  اخلليل 

السامرائي  إبراهيم  حتقيق  العني، 
الرشيد  دار  املخزومي،  ومهدي 
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واإلعالم،  الثقافة  وزارة  للنش، 
اجلمهورية العراقية، 1980م.

معامل -  التفسري،  ينظر  أمني:  اخلويل، 
يف  أخرجه  اليوم،  منهجه  حياته، 
الكتاب،  مجاعة  مستقل  كتاب 

1944م.
املصطلحات -  معجم  يوسف:  خياط، 

العرب،  لسان  دار  الفنية،  و  العلمية 
بريوت، 1974م.

التفسري اجلديد، -  ت:  د عزاّ دروزة، حمماّ
1381هـ- العربية  الكتب  إحياء  دار 

1962م.
الكبري، -  التفسري  ين:  الداّ فخر  ازي،  الراّ

لبنان  بريوت  العلمية،  الكتب  دار 
1421هـ -2000م.

الفرج: -  أبو  األصفهاين،  الراغب 
راجعه  القرآن،  غريب  مفردات 
الطبعة  املاجدي،  نجيب  عليه  وعلق 
لبنان،  العرصية،  املكتبة  األوىل، 

1427هـ-2006م.
عيسى: -  بن  عيل  احلسن  أبو  الرماين، 

ضمن  القرآن،  إعجاز  يف  النكت 
حتقيق  اإلعجاز،  يف  رسائل  ثالث 

زغلول  وحممد  اهلل  خلف  حممد 
سالم، دار املعارف، مرص.

يف -  العرفان،  مناهل  حممد:  الزرقاين، 
علوم القرآن، دار الفكر.

عن -  اف  الكشاّ اهلل:  جار  الزخمشي، 
األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق 
وتعليق:  حتقيق  التأويل،  وجوه  يف 
املصحف.  دار  عامر،  مريس  حممد 

القاهرة.
القرآن و معرتك األقران، دار -  إعجاز 

الكتب العلمية، ط1، بريوت، لبنان، 
1408 هـ –1988 م.

ابن -  تفسري  عيل:  د  حمماّ الصابوين، 
القرآن  دار  وحتقيق،  اختصار  كثري، 
1402هـ- بريوت،  ط7،  الكريم، 

1981م.
يف -  نظرات  منديل:  حسن  العكييل، 

تصدرها  مآب،  جملة  القرآن،  إعجاز 
دائرة الشؤون القرآنية بمؤسسة شهيد 
اإلسالمي،  للتبليغ   املحراب
 ،2 العدد   ،2 السنة  العراق،  النجف، 

1427هـ -2007م.
بن -  حممد  الدين  جمد  آبادي،  الفريوز 
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املؤسسة  املحيط،  القاموس  يعقوب: 
بريوت  والنش،  للطباعة  العربية 

لبنان، ودار اجليل بريوت.
األنصاري: -  اهلل  عبد  أبو  القرطبي، 

حه  صحاّ القرآن،  ألحكام  اجلامع 
دار  الربدوين،  العليم  عبد  أمحد 
الكتاب العريب. ط2، بريوت، لبنان، 

1952م.

دار -  القرآن،  ظالل  يف  سياّد:  قطب، 
1408هـ- القاهرة  ط15،  الشوق، 

1988م.
بن -  عيل  احلسن  أبو  املسعودي، 

الذهب  مروج  عيل،  بن  احلسني 
وتعليق  حتقيق  اجلوهر،  ومعادن 
الرفاعي،  الشمعي  قاسم  الشيخ 
لبنان،  بريوت،  ط1،  القلم،  دار 

1408هـ -1989م.
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االول: املبحث 
إرسائيل  بني  عن  خمترصة  تارخيية  نبذة 

عموما:
إرسائيل،  أبناء  هم  إرسائيل  بنو 
بن  إسحاق  بن  يعقوب  هو  وإرسائيل 

 .إبراهيم
من  مركبة  عربية  كلمة  وإرسائيل 
أو  عبد  بمعنى  )إرسا(  األول  جزئني؛ 
وبذلك  اهلل،  بمعنى  )إيل(  والثاين  صفوة 
صفوة  أو  اهلل  عبد  إرسائيل:  معنى  يكون 

اهلل.
عيانًا  واالسطورة  السخف   وتر
التعليل  اليهود  كتب  يف  تقرأ  عندما 
–كم  فتدعي  بإرسائيل،  يعقوب  لتسمية 
يف  يعقوب  قابل  اهلل  –أن  كتبهم)1)  يف 
حق  كرس  حتى  فصارعه  الصحراء، 
فخذه، فأمسك به يعقوب ومل يرتكه حتى 
ال  يعقوب:  فقال  اتركني،  اإلله:  له  قال 
ما  اإلله:  له  فقال  تباركني،  حتى  أتركك 
يكون  ال  قال:  يعقوب،  قال  اسمك؟. 

اسمك بعد اليوم يعقوب بل إرسائيل.
القرآن  يف  )إرسائيل(  ذكر  جاء  ولقد 

التكوين إصحاح٣٢ عدد٢٥-٢٩.  سفر   (1(

موضعا  وأربعني(  )ثالثة  يف  الكريم 
موضعان  منها  إرسائيل،  بني  يا  بصيغة 
آية  عمران  آل  يف  )إرسائيل(،  بلفظ  فقط 
ذكر  وجاء   )58( آية  مريم  ويف   )93(
القرآن  يف  موضعًا   )16( يف  يعقوب 
عش  باثني  يعقوُب  ُرزق  وقد  الكريم)2). 

ولدًا من أزواجه.
رأوبني،  وهم:  أوالد  ستة  ليئة  فمن 
اكر، زبولون.  يسَّ شمعون، الوي، هيوذا، 
مها:  اثنني  )راحيل(  زوجته  من  ورزق 
)زلفا(  من  ورزق  وبنيامني.  يوسف 
اثنني مها: جاد وأشري. ورزق  ليئة  جارية 

من )بلها( اثنني مها: دان، نفتايل.
من  وذرياهتم  يعقوب  أبناء  ومن 
ونسبت  إرسائيل  بني  أمة  تكونت  بعدهم 

إليه)3).

الكريم  القرآن  أللفاظ  املفهرس  املعجم   (2(
ر(  س  )إ  مــادة  الباقي(  عبد  فــؤاد  )حممد 
صـــ43 ومــادة )ي ق ن( صـــ939 ط دار 

احلديث القاهرة. 
أ  والسنة  القرآن  يف  إرسائيل  بنو  بترصف:   (3(
دار  أوىل  ط  صـ12  طنطاوي  سيد  حممد  د 
عىل  وخطرها  اليهودية  العقيدة  الــشوق، 
مكتبة  ط:  صالح  الدين  سعد  د  اإلنسانية 

الصحابة اإلمارات الشارقة صـ55. 
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ثانياً: تاريخ بني إرسائيل من يعقوب 
إىل يوشع بن نون:

عىل أثر ما حاق بفلسطني من جماعة، 
وقحط  جدب  من  مراعيها  أصاب  وما 
من  بأهله   يعقوب هاجر  وجفاف، 
التاسع  القرن  حوايل  مرص  إىل  فلسطني 
أبناء  أن  بسبب  وذلك  امليالد،  قبل  عش 
بقصد  مرص  عىل  يرتددون  كانوا  يعقوب 
عىل  فتعرفوا  القوت،  وطلب  التجارة، 
ذلك  يف  كان  الذي   يوسف أخيهم 
فأكرمهم  مرص،  خزائن  عىل  أمينا  الوقت 
ومعهم  مجيعا  حيرضوا  أن  منهم  وطلب 
ليعيشوا  مرص  أرض  إىل  يعقوب  أبوهم 
عددهم  وكان  مرص  إىل  فحرضوا  فيها، 

ستا وستني نفسا سو نسوة أوالده.
أبيه   مثو  يوسف أكرم  وقد 
يف  مرص  ملك  أنزهلم  ولقد  وإخوته، 
رغبتهم،  عىل  بناء  جاسان)4)  أرض 
ليوسف:  وقال  البقاع،  أخصب  وكانت 
أرض  إليك  جاءوا  وإخوتك  أبوك 
أباك  أسكن  أراضيها  أفضل  ففي  مرص، 
جاسان..  أرض  يف  ليكونوا  وإخوتك، 

القاهرة.  -رشق  الشقية  بمحافظة  تقع   (4(

وأعطاهم  وأخوته،  أباه  يوسف  فأسكن 
األرض،  أفضل  يف  مرص  أرض  يف  ملكا 
وعال يوسف أباه وأخوته وكل بيت أبيه 

بطعام عىل حسب األوالد)5).
مرص،  يف  إرسائيل  بنو  عاش  وقد 
من  اكتسبوه  ما  فيها  املكث  إىل  ودفعهم 
واستقرار  أمن  من  نالوه  وما  خريات 
هبم  حلت  وجماعات  ترحال  طول  بعد 
حتت  ذلك  بعد  مرص  ووقعت  ذلك،  قبل 
حكم اهلكسوس؛ َنِعم خالهلا بنو إرسائيل 

بحياة آمنة رخية طوال هذه الفرتة.
االنتصار  من  أمحس  متكن  فلم 
مرص،  من  وطردهم  اهلكسوس  عىل 
عش  السادس  القرن  يف  ذلك  وكان 
بني  تراود  املخاوف  بدت  امليالد،  قبل 
ملا  ثم  اجلديد،  احلكم  نظام  من  إرسائيل 
ملوك  أعظم  الثاين  رمسيس  عهد  جاء 
املرصيون  جاهر  عشة،  التاسعة  األرسة 
بعداوهتم لبني إرسائيل، وأخذوا ينزلون 
العقوبات،  وألوان  الرضبات  أشد  هبم 
وغرورا  عزلًة  منهم  رأوا  ألهنم  وذلك 
واستالبا ألمواهلم بطرق خبيثة، كم رأوا 

التكوين اإلصحاح47.  )5) عن سفر 
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ضد  اهلكسوس  مع  تواطؤًا  أيضا  منهم 
األمة األصليني)6). أبناء 

يف  الكريم  القرآن  حكى  وقد  هذا 
الذي  العذاب  من  نمذج  آياته  من  كثري 
إرسائيل.  ببني  وجنده  فرعون  أنزله 

 ~M القصص:  تعاىل يف سورة  يقول اهلل 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 «  ª  ©  ¨  §  ¦
 L³ ² ± ° ¯® ¬

[سورة القصص: 4].
ممتنا  يقول سبحانه  البقرة  ويف سورة 

 "  !  M إرسائيل:  بني  عىل 
 (  '  &  %  $  #

 .  - ,  +  *  )

[سورة   L 3  2  1  0  /

.[49 البقرة: 
سبحانه:  يقول  إبراهيم  سورة  ويف 

 %  $  #  "  !M

 +  *  )  (  '  &
 0  /  .  -  ,
 3  2  1

صـــ20  والسنة  الــقــرآن  يف  ــيــل  إرسائ بنو   (6(
بترصف. 

 9  8  7  6  54
: ; L [سورة إبراهيم: 6].

التي  املصائب  هذه  خضم  ويف 
يرزحون)7)  وهم  إرسائيل،  ببني  حاقت 
إليهم  اهلل  أرسل  االستعباد  نريان  حتت 
من  إرسائيليني  رسولني  فرعون  وإىل 
أبناء يعقوب مها موسى  نسل الوي أحد 
اهلل  عبادة  إىل  ليدعواهنم   وهارون
من  فيه  هم  مما  وينقذاهنم  األحد  الواحد 

بالء وذل ومهانة.
 Ã  M األعراف:  يف  تعاىل  قال 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 (  '  &  %  $  #  "  !  Ë
 0  /  .  -  ,  +  *)
األعراف  [سورة   L3  2  1

.[105-104
إال  وجنوده  فرعون  من  كان  فم 
كم  إرسائيل  لبني  إيذائهم  يف  زادوا  أن 

 b  a  M الكريم:  القرآن  حكى 
 i  h  g  f  e  d  c
 p  o  n m  l  k  j
 u  t  s  r  q

)7) رزح: بمعنى ضعف وذهب ما يف يده. 
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 ،[127 [سورة األعراف:   L v
أوىص  أن  إال   موسى من  كان  فم 

 x M سبحانه:  قال  كم  بالصرب  قومه 
 ~ }  |  {  z  y
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 ¬  «  ª  ©  ¨ §
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ¶
 Á  À  ¿  ¾
[سورة   L Ä  Ã  Â

األعراف 128 -129].
إرسائيل  ببني  موسى  خرج  أن  إىل 
)فلسطني  كنعان  بالد  قاصدًا  مرص  من 
التي  املقدسة  األرض  وهي  إليها  وما 
وكان  الشام،  بأرض  إياها(  اهلل  وعدهم 
عهد  يف  املؤرخني:  بعض  يقول  كم  ذلك 
سنة  حوايل  الثاين  رمسيس  بن  منفتاح 

1213 ق م.
مرص  يف  وزاد  نم  قد  عددهم  وكان 
فقط  السالح  محلة  أن  إىل  وصل  أن  إىل 
ففي  نسمة)8)   )603500( بلغوا  قد 
موسى  أن  األول  اإلصحاح  العدد  سفر 

)8) بنو إرسائيل يف القرآن والسنة صـ23. 

من  اخلروج  عند  إرسائيل  بني  أحىص 
)أي  منهم  السالح  محلة  فوجد  مرص 
الذكور ابتداء من سن العشين( يبلغون 
أن  إىل  إشارة  هذا  ويف   )603500(

املليون)9). يزيد عن  العام كان  تعدادهم 
إرسائيل  بني  و  موسى  اهلل  ونجى 
ذكر  كم  وجنوده  فرعون  بطش  من 

 q  p  o  n  m  lM تعاىل: 
 z  y  x  w  vu  t  s  r
[سورة الدخان: 30 -31]،   L{
وجنوده،  فرعون  غرق  بأعينهم  ورأوا 
آملني  بالشام  فلسطني  أرض  إىل  وساروا 
صاحلة  بإيمهنم،  قوية  أمة  يصبحوا  أن 
يف  أحرارا  أصبحوا  أن  بعد  بأعمهلا، 
وأصبح  وأحواهلم،  وترصفاهتم  شئوهنم 
أحواهلم،  يف  ينظر  بينهم  من  قائد  هلم 
من  وجيمعهم  قوهيم عن ضعيفهم،  ويرد 
هلم  وأصبح  ضالل،  من  وهيدهيم  تفرق، 

يقوم عىل محايتهم. جيش 
تاريخ  إن  القول:  يمكن  هنا  ومن 
خروجهم  بعد  إال  يبتدئ  مل  إرسائيل  بني 
رسالته  يبلغ   موسى وظل  مرص،  من 

)9) بنو إرسائيل يف القرآن والسنة صـ24. 
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إىل  سريه  ويواصل  إرسائيل،  بني  إىل 
أرض الشام، وقبل أن يصل إىل األرض 
الكنعانيون  يسكنها  كان  التي  املقدسة 
أنفسهم  وا  ُيعداّ اجلبابرة أمرهم موسى أن 

اجلبابرة. جلهاد هؤالء 
أمرهم  نقيبا  عش  اثني  منهم  واختار 
املقدسة  األرض  دخول  يف  يتقدموه  أن 
ونفذ  سكاهنا،  وأحوال  أحواهلا  ملعرفة 
النقباء ما كلفهم به موسى، ثم عادوا 
لبنا  تدر  املقدسة  األرض  إن  له:  ليقولوا 
اجلبارين،  من  سكاهنا  أن  إال  وعسال 
عن  مجاعته  خيذل  نقيب  كل  وأخذ 
دخوهلا، إال رجلني منهم ، فإهنم أمرا بني 
وأن  موسى  نبيهم  يطيعوا  أن  إرسائيل 
املقدسة  األرض  دخول  عىل  يصمموا 
إذا  بالنرص  وبشهم  هلم  اهلل  كتبها  التي 
النية  وأخلصوا  تعاىل  اهلل  عىل  اعتمدوا 
عصوا  إرسائيل  بني  ولكن  للجهاد، 
كم  هلم  الناصحني  الرجلني  نصيحة 
نتيجة  فكانت   موسى نبيهم  عصوا 
بالتيه  اهلل  ابتالهم  أن  وعصياهنم  جبنهم 

سنة)10). أربعني 

)10) بنو إرسائيل يف القرآن والسنة صـ30. 

القوم  من  كان  بم  ربنا  أخربنا  وقد 
 h  g  f  e  d  M فقال: 
 o  n  m  l  k  j  i
 v  u  t  s  r  q  p
 }  |  {  z  y  x  w
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 ¬  «  ª  ©  ¨  §
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
 (  '  &  %  $  #  "  !
 /  .  -  ,  +  *)
 7  6  5  4  3  2  1  0
 ?  >  =  <  ;:  9  8
 FE  D  C  B  A  @
 N  ML  K  J  IH  G
[سورة   L  R  Q  P  O

املائدة: 20 -26].
فتوىل   ،موسى مات  أن  إىل 
إرسائيل،  بني  قيادة  نون  بن  يوشع 
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دخول  يف  يديه  عىل  النرص  اهلل  وجعل 
يوشع  قسم  وقد  املقدسة،  املدينة  تلك 
عليها  استوىل  التي  األرض  نون  بن 
وسكن  األسباط،  بني  الكنعانيني  من 
والقصور   والقر املدن  إرسائيل  بنو 

الكنعانيني. من  توارثوها  التي  واملنازل 
الرابع  اإلصحاح  يف  جاء  وقد 
مات  أنه  )يوشع(  سفر  من  والعشين 
مائة وعش سنني،  العمر  بلغ من  أن  بعد 
ودفن يف أرض مرياثه يف جبل )إفرائيم( 

اليوم)11). نابلس  قرب 
:  إرسائيل بني  أنبياء   : ثالثاً

أن  إرسائيل  بني  عىل  اهلل  نعم  من 
يذكروهنم  والرسل  األنبياء  فيهم  جعل 
نبي  قام  نبي  هلك  كلم  عليهم،  اهلل  بنعم 
 ،إبراهيم أبيهم  عهد  منذ  وذلك  آخر، 
ابن  عيسى  إرسائيل  بني  أنبياء  خاتم  إىل 

.مريم
بني  كان  قال:   عباس ابن  عن 
  مريم  ابن  وعيسى  عمران  بن  موسى 
بينهم  يكن  ومل  سنة،  وسبعمئة  سنة  ألف 
بينهم ألف نبي من بني  فرتة، وأنه أرسل 

)11) سفر يوشع إصحاح 24. 

غريهم،  من  أرسل  من   سو إرسائيل 
 والنبي عيسى  ميالد  بني  وكان 
بعث  سنة،  وستون  وتسع  سنة  مخسمئة 
تعاىل:  قوله  وهو  أنبياء؛  ثالثة  أوهلا  يف 

 /  .  -  ,  +  *  M

والذي   [14 يس:  [سورة   L0
احلواريني.  من  وكان  "شمعون"  به  عزز 
تعاىل  اهلل  يبعث  مل  التي  الفرتة  وكانت 
أربعمئة سنة وأربعا وثالثني  فيها رسوال 

سنة)12).
ابن  عن  وصححه  احلاكم  وأخرج 
من  األنبياء  كانت  قال:   عباس
وهود،  نوح،  عشة.  إال  إرسائيل  بني 
وإبراهيم،  وشعيب،  ولوط،  وصالح، 
ومل   ،وحممد واسحق،  وإسمعيل، 
يكن من األنبياء من له اسمن إال إرسائيل 
وعيسى  يعقوب،  فإرسائيل  وعيسى، 

املسيح)13).
أنبياء ال حرص هلم؛ إسحاق ويعقوب 

القرطبي  اإلمام  القرآن،  ألحكام  اجلامع   (12(
جـ6صـ121. 

لإلمام  باملأثور.  التفسري  يف  املنثور  الــدر   (13(
األول.  املجلد  السيوطي:  الدين  جــالل 

[سورة البقرة: 40]. 
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و  أشعياء  و  وهارون  وموسى  ويوسف 
وغريهم  وعيسى  وحييى  وزكريا  إلياء 
أكثر  هلم  يبعث  كان  اهلل  أن  لدرجة  كثري؛ 
هلم  بعث  فقد  واحد؛  وقت  يف  نبي  من 
وعيسى  واحد،  آن  يف  وهارون  موسى 
يف عرص حييى، ويعقوب ويوسف وجدا 
عليه  نص  مما  ذلك  وغري  واحد،  زمن  يف 
القديم  العهدان  وذكره  الكريم،  القرآن 

واجلديد.
إرسائيل: بني  يف  األنبياء  كثرة  من  العلة 

نتيجة  إرسائيل  بني  يف  األنبياء  كثرة 
كان  فقد  وانحرافهم،  لفسادهم  منطقية 
آخر؛  نبي  عقبه  يف  أو  ومعه  يأيت  النبي 
وجفاء  رقاهبم،  صالبة  عىل  دليل  وهذا 

قلوهبم. وقسوة  طباعهم، 
والعالج  الدواء  كثرة  يقولون:  وكم 
املرض  استعصاء  عىل  واضح  دليل 

وتفشيه.
األنبياء  معظم  إن  املؤرخون:  يقول 
والرسل الذين أرسلهم اهلل -عز وجل-
إىل العامل كانوا يف اليهود، وإذا علمنا أن 
عدد األنبياء والرسل كان باآلالف )مائة 
وثالثمئة  نبي  ألف  وعشون  وأربعة 

 مد أدركنا  رسوال(  عش  وثالثة 
اليهود،  يف  والفساد  االنحراف  تفيش 
وأنبياءه  اهلل  رسل  واجهوا  أهنم  لدرجة 
املوىل  يشري  هذا  وإىل  والتكذيب،  بالقتل 

 v  M بقوله:  البقرة  سورة  يف  سبحانه 
 |  {  z  y  x  w
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ }
 «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
[سورة البقرة: 87].  L µ  ´
يعيها  أن  ينبغي  وهذه مالحظة مهمة 
الطبيعة  يعلموا  حتى  متاما،  املسلمون 
التي ال تستجيب إطالقا  اليهودية اخلبيثة 

لداعي اخلري مهم كانت الظروف)14).
املقدسة: كتبهم  رابعاً: 

إرسائيل  بني   لد املقدسة  الكتب 
هي التوراة واإلنجيل.

-عزاّ  اهلل  أنزهلا  التي  هي  والتوراة 
يسمونه  ما  أو   موسى -عىل  وجلاّ 
أو  الشيعة  تعني  وهي  القديم،  بالعهد 
التعاليم الدينية. وتنقسم عىل أربعة أقسام

اليهودية وخطرها  العقيدة  )14) نقال عن كتاب 
عىل اإلنسانية صـ 120. 
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موسى  أسفار  ويشمل  األول:  القسم 
سفر  أو  التكوين  سفر  وهي  اخلمسة، 
اخلليقة، وسفر اخلروج، وسفر الالويني، 
وهذه  التثنية،  وسفر  العدد،  وسفر 

األسفار تسمى التوراة.
األسفار  وهو  الثاين:  والقسم 
تعرض  سفرا  عش  اثنا  وهي  التارخيية، 
استيالئهم  بعد  إرسائيل  بني  لتاريخ 
استقرارهم  وبعد  الكنعانيني،  بالد  عىل 
قضاهتم  تاريخ  ل  وتفصاّ فلسطني،  يف 
البارزة  واحلوادث  وأيامهم،  وملوكهم 
أسفار  هي  األسفار  وهذه  شئوهنم،  يف 
وصموئيل،  وراعوث،  والقضاة،  يوشع، 
وامللوك، وأخبار األيام، وعزرا، ونحميا، 

وأستري.
القسم الثالث: وهي أسفار األناشيد 
أسفار  مخسة  وهي  الشعرية،  األسفار  أو 
سليمن،  وأمثال  داود،  ومزامري  أيوب، 
ونشيد  سليمن،  أمثال  من  واجلامعة 

لسليمن. األناشيد 
القسم الرابع: يسمى أسفار األنبياء، 
أسفار  وهي  سفرا،  عش  سبعة  وعددهم 
وحزقيال،  رمياء،  ومرمي  أشعياء، 

وعاموس،  ويوئيل،  وهوشع،  ودنيال 
وميخا،  أويونان،  ويونس  وعوبديا، 
وحجي،  وصفنيا،  وحبقوق،  وناحوم، 

ومالخي)15).  وزكريا، 
األقسام  هذه  من  يعنينا  والذي 
يشمل  الذي  األول،  القسم  هو  األربعة 
نسبت  والتي  اخلمسة،  موسى  أسفار 
من  وحي  أهنا  اليهود  ويعتقد   ملوسى
اهلل تعاىل، وما عدا هذه األسفار اخلمسة 
مل  التي  البشية  املؤلفات  من  حشد  هو 

شيئا. عنها  الكريم  القرآن  خيربنا 
الذي  الكتاب  فهو  اإلنجيل:  وأما 
ابن  عيسى  رسوله  عىل  تعاىل  اهلل  أنزله 
بالعهد   النصار ويسميه   مريم
األربعة  األناجيل  عىل  ويشتمل  اجلديد، 
التي هي بني أيدي النصار اآلن، وهي 
وإنجيل  يوحنا،  وإنجيل  متى،  إنجيل 
هذه  وجمموع  مرقص؛  وإنجيل  لوقا، 
الكتب )العهد اجلديد مع العهد القديم( 

املقدس. بالكتاب  تسمى 
إىل  الكريم  القرآن  أشار  ولقد 

السابقة  ـــان  األدي يف  املقدسة  األســفــار   (15(
لإلسالم صـ13. 
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عىل  أنزهلم  اللذين  واإلنجيل  التوراة 
مصدر  وجعلهم   ،وعيسى موسى 
قال  إرسائيل؛  بني  من  للناس  هداية 

 + * ) (  '  & % $ #  M :تعاىل
 3  2  1  0  /  .  -  ,
 :  9  8  7  6  5  4
 C  B  A  @  ?  >  =<  ;
[سورة   LJ  I  H  G  FE  D
سبحانه:  وقال   [4-  2 عمران:  آل 

 '  &  %  $  #  "  !M

 /  .  -,  +  *  )  (
 7  6  5  4  3  2  1  0
[سورة   L;  :  9  8

املائدة: 46].
بأن  الكريم  القرآن  أخربنا  كم 
أيادهيم  امتدت  قد   والنصار اليهود 
بالتحريف  املقدسة  كتبهم  إىل  اآلثمة 
مع  يتفق  ماال  وإخفاء  والتبديل، 

 f M شأهنم:  يف  تعاىل  وقال  هواهم، 
 m  l  k  j  i  h  g
 s  r  q  p  o  n
 z  y  x  w  v  u t
 ¤  £  ¢  ¡ ے  ~  }  |  {

 [68 املائدة:  [سورة   L ¦  ¥
التي  التوراة  إىل  نظرنا  إذا  أننا  واحلقيقة 
حيث  –من  –اليوم  اليهود  أيدي  يف 

يأيت: ما  وجدنا  املتن؛  أو  السند 
هلا  ليس  فإنه  السند:  أوال: من حيث 
افتقدت  وقد   موسى إىل  متصل  سند 
تعرضت  أهنا  إذ  التواتر،  رشوط  أبسط 
منها  يرجع  ومل  التابوت،  مع  للسلب 
أشار  هذا  وإىل  قدرها،  يـُعلم  ال  بقية  إال 

 ®M سبحانه:  بقوله  الكريم  القرآن 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯
 ¹  ¸  ¶  µ
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 ÅÄ  Ã  Â  Á  À
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

[سورة البقرة: 248].  LÍ
جاء  أن  إىل  التوراة،  اختفت  ثم 
عهده،  يف  وظهرت  نون،  بن  يوشع 
من  سنة  عشة  ثمين  بعد  ذلك  وكان 
لكي  بد  وال  العرش)16).  عىل  جلوسه 
التسليم  واجب  سمويا  الكتاب  يكون 

اإلنسانية  عىل  وخطرها  اليهودية  العقيدة   (16(
صـ 180. 
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هذا  أن  تام  بدليل  أوال  يثبت  أن 
الفالين،  النبي  بواسطة  كتب  الكتاب 
املتصل،  بالسند  إلينا  ذلك  بعد  ووصل 
يعرف  ما  وهو  تغيري،  وال  تبديل  بال 
يؤَمُن  مجع،  عن  مجع  نقله  الذي  بالتواتر 
تصل  حتى  الكذب،  عىل  تواطؤهم 
إليه  أسند  الذي  الرسول  إىل  السلسلة 

.(17 الكتاب)
بعد  وقعت  أحداثا  ضمت  أهنا  ثانيا: 
أيدي  أن  عىل  يدل  مما   موسى وفاة 
والزيادة  بالنقص  إليها  امتدت  قد  البش 
ورد  ما  ذلك  من  والتبديل؛  والتحريف 
الرب  عبد  موسى  )فمت  التثنية  سفر  يف 
الرب،  قول  حسب  مؤاب  أرض  يف 
مقابل  مؤاب  أرض  يف  اجلواء  يف  ودفنه 
بيت فغور ومل يعرف إنسان قربه إىل هذا 

اليوم()18).
هذا  يكون  أن  املعقول  من  فليس 
والذي  املايض،  بصيغة  ورد  الذي  النص 
ودفنه،   موسى وفاة  عن  يتحدث 

اهلندي  اهلل  لرمحة  احلــق  إظــهــار  كتاب   (17(
صـ74. 

اإلنسانية  عىل  وخطرها  اليهودية  العقيدة   (18(
 .166

ضمن  جاء  اليوم  إىل  قربه  معرفة  وعدم 
فاملوجود  عليه،  اهلل  أنزهلا  التي  التوراة 
الروايات  من  جمموعة  عن  عبارة  اآلن 
مجعها  اليهود،  بني  املشهورة  والقصص 
للحقيقة،  حتر  أو  نقد  بال  أحبارهم 
عاش  التي  الزمنية  املدة  يالحظ  والذي 
فيها  كتبت  التي  والفرتة  موسى،  فيها 
بني  شاسعا  البون  جيد  املقدسة،  األسفار 

إليه)19). نسبت  التي  موسى واألسفار 
الواحد  عبد  عيل  الدكتور  يقول 
أهنا  الباحثني  من  للمحدثني  ظهر  وايف: 
الحقة  عصور  يف  ـفت  ُألاّ األسفار  أي 
وعرص  قصري  غري  بأمد   موسى لعرص 
القرن  حوايل  األرجح  عىل  يقع  موسى 
امليالد،  قبل  عش  الثالث  أو  عش  الرابع 
وأن معظم سفري التكوين واخلروج قد 
امليالد،  قبل  التاسع  القرن  حوايل  ُألاّـف 
أواخر  يف  ُألف  قد  التثنية  سفري  وأن 

سفري  وأن  امليالد،  قبل  السابع  القرن 
القرنني  يف  ُألاّف  قد  والالوين  العدد 
مجيعا  وأهنا  م،  ق  والرابع  اخلامس 

اإلنسانية  عىل  وخطرها  اليهودية  العقيدة   (19(
 .168
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 :يقول ثم  اليهود،  بأقالم  مكتوبة 
التوراة  عن  االختالف  كل  ختتلف  فهي 
كتاب  أهنا  الكريم  القرآن  يذكر  التي 
عىل  تعاىل  اهلل  أنزله  مقدس  سموي 

.(20(موسى
عىل  اليهودي  سبينوزا  شهادة 

التوراة: حتريف 
يف  وتويف  1632م  يف  سبينوزا  ولد 
النخاع،  حتى  هيودي  فيلسوف  1677م 
زمنه،  بعد  أوربا  فالسفة  أشهر  ومن 
التأثري  شديد  الفلسفة  يف  مذهبه  ومازال 
التوراة  عن  ذكره  وما  الكثريين،  عىل 
يصدق  اليهودية  القديم  العهد  وكتب 

 ~  }  |  {  M القرآن:  قول  فيه 
األحقاف:  [سورة   L¢  ¡ ے 

اهلل  عبد  هو  اآلية  يف  والشاهد   [10
وشهد  وأسلم  هيوديًا  وكان  سالم  بن 
شهادته  وكانت  مزورون،  اليهود  أن 
سبينوزا  أما  التوراة،  ومن  موضوعية 
بالتزوير،  أيضًا  عليهم  وشهد  يسلم  فلم 
وشهادته موضوعية وموثقة وموضوعها 

)20) كتاب األسفار املقدسة يف األديان السابقة 
لإلسالم صــ17. 

بكاملها. املقدسة  اليهود  وكتب  التوراة 
قومه  عىل  سبينوزا  شهادته  من  نذكر 
من  والثالثني  الرابع  الفصل  يف  قاله  ما 
حتى   )5( من  العبارات  يف  التثنية  سفر 
يف  ودفن  كذا  أرض  يف  مات  أنه   )12(
دفنه  مكان  حتديد  ومع  الفالين،  املكان 
مل  ألنه  وافرتاء؛  كذب  يبدو  فيم  أنه  إال 
وكان  هذا،  يومنا  إىل  قربه  أحد  يعرف 
ومع  سنة،   120 مات  أن  وقت  عمره 
تذهب نضارته،  يكل برصه، ومل  مل  ذلك 
ورغم  عزرا،  يدعي  كم  يكتب  وظل 
ظلوا  إرسائيل  بني  فإن  السن  يف  تقدمه 

يومًا. ثالثني  عليه  يبكون 
موسى  يؤبِّن  أن  العجب  وأعجب 
نفسه؛ فيقول عن نفسه: ومل يقم من بعده 
عرفه  الذي  كموسى  إرسائيل  يف  نبيٌ 
اآليات  مجيع  يف  وجه  إىل  وجهًا  الربُّ 
ليصنعها  الرب  بعثه  التي  واملعجزات 
عبيده  ومجيع  بفرعون  مرص  أرض  يف 
وكل  قديرة  يد  كل  ويف  أرضه  ومجيع 
عيون  عىل  موسى  صنعها  عظيمة  خمافة 
قرأنا  فهل  يقول:  ثم  إرسائيل،  بني  مجيع 
يومًا عن ميت يقارن موته بموت آخرين 
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تالية عليه. جاءوا بعده، ويف عصور 
أن  الغريب  ومن  سبينوزا:  يقول  ثم 
يقال: إن اهلل كلم يوشع بعد وفاة موسى 
البالد  ليغزو  ويرشده  يالزمه  ظل  وأنه 
أمامه شعوبًا  الناس، ويقتلهم من  ويطرد 
أرضهم  ويعطيه  وملوكًا،  وأممًا  كاملة 
ويتساءل  اإلرسائيليني،  بني  يقسمها 
السفر؟.  هذا  كتب  من   ،ُتر سبينوزا، 
وهل  آخرين؟.  عىل  يوشع  أماله  وهل 
نفسه  يمتدح  نفسه  عن  الكالم  هذا  أمىل 
سبينوزا،  ويتساءل  أفضاله؟.  ويعدد 
وطنيًا  تارخييًا  كتابًا  التوراة  هذه  أليست 
قوميًا  سجاًل  أليست  إرسائيل؟.  لبني 
الناس،  هبا  ليقنعوا  إنتحلوها؛  ألجماد 

أنفسهم)21)؟. هم  وصدقوها 
اليهودي،  سبينوزا  شهادة  فهذه 
للتوراة  وقع  ما  عىل  تؤكد  شهادة  وهي 
التوراة  هذه  وأن  وتبديل،  حتريف  من 
التي  التوراة  هي  ليست  أيدينا  بني  التي 
حقيقة  وهذه   موسى عىل  اهلل  أنزهلا 
جيب اإليمن هبا؛ ألن القرآن الكريم نصاّ 

احلليم  عبد  د.  العظيم/  القرآن  موسوعة   (21(
حفني صـ 483 -484 جـ1. 

 .  -  ,  M تعاىل:  قال  ذلك  عىل 
[سورة   L 2  1  0  /

 }  Mتعاىل وقال   [46 النساء: 
 ¥  ¤  £  ¢ ¡ ے   ~
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 [13 املائدة:  [سورة   L ²  ±  °
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 Â  Á  À  ¿  ¾  ½
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 u  M تعاىل:  وقال   [75 البقرة: 
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.[41 املائدة:  [سورة 
معجزات  من  هذا  ويعترب 
يقرأ  كان  ؛  أمياّ ألنه   حممد النبي 
كانت  )والتوراة  يكتب،  وال  بالكاد 
واآلرامية  واليونانية  بالعربية  مكتوبة 
ترمجة  ظهرت  قد  تكن  ومل  والرسيانية 
ترمجة  أول  كانت  فقد  بعد،  عربية 
سعديا  عليها  توافر  التي  هي  عربية 
من  وهو  املرصي  الفيومي  يوسف  بن 
امليالدي  العارش  القرن  يف  عاشوا  الذين 
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بينه  كان  يعني  -942م()22)  )892م 
–632م(  )571م   النبي وبني 
 حممد للنبي  أين  فمن  قرون،  ثالثة 
إليه  يوحى  كان  إذا  إال  املعلومات  هبذه 

 +  *  )  (  Mعليم حكيم  لدن  من 
 2  1  0  /  .  -  ,
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3

.[52  :سورة الشور] L  =
الثاين: املبحث 

إرسائيل: لبني   موسى دعوة 
أن  اىل  وأبنائنا  شبابنا  من  كثريٌ  حيتاج 
ودعوتِه   موَسى اهلل  نبياّ  عىل  يتعرفوا 
ذلك...  من  وموقفهم  إرسائيل،  لبني 

ومن ثم فإننا نتناول يف هذا املوضوع:
 • موسى من  إرسائيل  بني  موقف 

ودعوته.
 •.بموسى تعريف 
 •.موسى بدعوة  تعريف 
 •.موسى من  إرسائيل  بني  موقف 
دعوة •  من  إرسائيل  بني  موقف 

.موسى

احلليم  عبد  د.  العظيم/  القرآن  موسوعة   (22(
حفني صـ 486 جـ1. 

 جر ما  كل  القصص  سورة  تصور 
 .  M سبحانه:  فيقول   ،ملوسى
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[سورة   L Î  Í  Ì  Ë

.[13- 7 القصص: 
بيت  يف  وترعرع  موسى  شب 
إليه  اجتهت  أشده  بلغ  وملا  فرعون، 
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إرسائيل؛  بني  من  املستضعفني  أنظار 
والضعف  واملهانة،  الذل  من  لينقذهم 
اآلالم  عنهم  ويرفع  واالستكانة، 
قومه  فهم  فيها،  وقعوا  التي  واملعاناة 
 موسى كان  وقد  رمحه،  وبنو  وأهله 
عاتقه،  عىل  امللقاة  املسئولية  بتلك  يشعر 
أهل  من  غفلة  حني  عىل  يومًا  خرج  فقد 
أحدمها  يقتتالن،  رجلني  فوجد  املدينة، 
من  مرصي  واآلخر  أشياعه،  من  عربي 
لتسخري األول  آل فرعون، يسعى اآلخر 
العربي  فاستغاث  أعمله،  بعض  يف  عنده 
عىل  به  واستعان  رآه،  عندما  بموسى 
باملرصي فوكزه   املرصي، فهماّ موسى
بذلك  يعلم  ومل  القاضية،  كانت  وكزًة 
بموسى،  استنرص  الذي  العربي  إال  أحد 
شديدًا،  ندمًا  ذلك  عىل   موسى وندم 
وترضع  الشيطان،  عمل  من  ها  وعدَّ
موسى إيل ربه، وندم عىل ما جنت يداه، 
 موسى وعزم  له،  فغفر  ربه  واستغفر 
أو  للمجرمني،  ظهريًا  يكون  أال  عىل 

للمعتدين. نارصًا 
فيقول  ذلك  الكريم  القرآن  يصور 

 %  $  #  "  !  M سبحانه: 
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[سورة   L  n  m  l  k  j

القصص: 14 -17].
 فلم كان اليوم التايل، خرج موسى
أمره،  يفتضح  أن  خائف  وهو  املدينة  إىل 
باألمس،  اقرتفها  التي  فعلته  تكشف  أو 
يقاتل  اإلرسائييل  ذلك  جيد  به  فإذا 
عىل  اإلرسائييل  فاستغاثه  آخر،  مرصيًا 
 املرصي، وعىل الرغم من عزم موسى
هم  أنه  إال  املعتدين  مظاهرة  عدم  عىل 
قال  الوقت  نفس  ويف  املرصي،  ببطش 
فخاف  مبني،  لغوًي  إنك  لإلرسائييل 

)23) هذا من شيعته أي من بني إرسائيل. »وهذا 
»فاستغاثه  فرعون  قوم  من  أي  عدوه«  من 
أي  عدوه«  من  الذي  عىل  شيعته  من  الذي 

طلب نرصه وغوثه. 
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موسى  يكون  أن  نفسه  عىل  اإلرسائييل 
حكى  كم  فقال  به،  والبطش  تأديبه  أراد 

 °  ¯  ®  ¬  M الكريم:  القرآن 
 º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

L [سورة القصص: 19].  Å
اخلرب  ذلك  يسمع  املرصي  يكد  فلم 
انطلق  حتى  املرصيني  بال  شغل  الذي 
يبحثون  القوم  فتألب  الناس،  بني  يذيعه 
الفرعوين  األمر  وصدر   موسى عن 
إلحضار  والذباحني  اجلالدين  بإرسال 
من  وكان  ممزق،  رش  ومتزيقه  موسى 
من  جاء  رشيد،  رجل  القوم  هؤالء  بني 
أقىص املدينة يسعى، سالكًا أقرص الطرق 
عليه،  القوم  اجتمع  من  موسى  ليحذر 
أرسع  يف  مرص  من  باخلروج  إياه  ناصحًا 
فقبل  السوء،  يد  إليه  متتد  ال  حتى  وقت 
عىل  وهام  النصيحة  تلك  موسى  منه 

وجهه قاصدًا أرض مدين.
الواقعة  تلك  الكريم  القرآن  يصور 

 Ê  É  È  Ç  M سبحانه:  فيقول 
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

 ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
[سورة   Lä  ã  â  á  à  ß
فضاًل  هذا  وكان   [21-  20 القصص: 
 من اهلل –عزاّ وجلاّ –ونعمه عىل موسى
وظلم  الباطشني،  بطش  من  اه  نجاّ أن 
بقوله  عليه  تعاىل  اهلل  امتن  فقد  الظاملني، 

 ã  â  á  à  ß  Þ  M تعاىل: 
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 1  0  /  .  -  ,  +
 9  8  76  5  4  3  2
 A  @  ?  >  =  <  ;  :
 IH  G  F  E  D  C  B
 RQ  P  O  N  M  L  K  J
 ZY  X  W  V  U  T  S
 c b a ` _ ^ ] \ [
[سورة طه: 37 -40] ومكث   Ld
كانت  حجج،  عش  مدين  يف   موسى
وعلمي  روحي  إعداد  فرتة  عن  عبارة 
أن  قبل  الدعوة  تكاليف  عىل  ليمرن  معًا؛ 
صاحب  عن  حكاية  تعاىل  قال  يتلقاها. 

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  M مدين: 
 µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶
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 Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿
 ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç
 Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
القصص:  [سورة   L  Ù  Ø  ×  Ö

.[28- 27
 موسى تعاىل  اهلل  هيأ  وهكذا 
من  وأكسبه  الدعوة،  بأعباء  للقيام 
نفسه،  صقل  ما  والتجارب  اخلربات 
يكون،  ما  كأكفأ  لدعوته  ينهض  وجعله 
الرسل  من  العزم  أويل  من  جعله  مما 
سنة  وهذه  والسالم(  الصالة  )عليهم 
اهلل يف رسله وأنبيائه وأصفيائه فهم رعاة 

للخلق.. وقادة  للحق 
الذي  وطنه  إيل  الشوق  أخذه  بعدها 
إيل  بزوجته  فعاد  وترعرع،  فيه  ولد 
اهلل  اختاره  عودته  طريق  يف  وهو  وطنه، 
دعوته،  وتبليغ  رسالته،  حلمل  وجل  عز 

 '  &  %  $  #  " M

 .  -  ,  +  *  )  (

 6 5 4 3 2 1 0 /

 <  ;  :  9  8  7

 C  B  A  @  ?  >  =

 J  I  H  G  F  E  D

 L P  O  N  M  L  K

.[30-29 القصص:  [سورة 
:موسى بدعوة  التعريف 

الرسل،  من  بدعًا  موسى  يكن  مل 
دعا  التي  السمء  رسالة  حيمل  جاء  فقد 
كم  والرسل،  األنبياء  من  من سبقه  إليها 

 d  M تعاىل:  قال  تبعه،  من  إليها  دعا 
 L  k  j  i  h  g  f  e

 "  !  M  [109 يوسف:  [سورة 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #

األنبياء:  [سورة   L /  .  -  ,

 &  %  $  #  "  ! M  [25
 /  .  -  ,  +  *  ) (  '
[سورة   L 3  2  1  0

.[44- 43 النحل: 
الرساالت  جوهر  هو  هذا  كان  فقد 
بعض  يف  اختلفت  وإن  السموية، 

 L  K  J  M تعاىل:  قال  فروعها، 
 S  R  Q  P  O  N  M
 [ Z  Y  X  W  V  U  T
 d  c  b a  `  _  ^  ]  \
 k  j  i h  g  f  e
 L r  q  p  o  n  m  l
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تعاىل  اهلل  فدين   [13  :الشور [سورة 
اهلل  يقبل  ومل  يتبدل  ومل  يتغري  مل  واحد 

 B  A  @  ?  M سواه  دينًا  تعاىل 
 J  I  H  G  F  E  D  C

 [85 عمران:  آل  [سورة   L K

 h  g  M قوَمه  وإيل هذا دعا موسى 
 q  p  o  n  m  l  k  j  i
وقد   [84 يونس:  [سورة   L r

 w  v  u  t  M بنو إرسائيل  أقر هبا 
 L  }  |  {  z  y  x
85] بل إن فرعون نطق  [سورة يونس: 

 >  =  <  Mالغرق أدركه  عندما  هبا 
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

وقد   [90 يونس:  [سورة   L I

عضده،  يقوي  أن  ربه   موسى دعا 
 ¼  »  M فقال:  بأخيه،  أزره  ويشد 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

طه:  [سورة   L Ê  É  È  Ç  Æ

له  تعاىل  اهلل  فاستجاب   ،[32-  29
 :  9  8  7  6 M

[سورة   L >  =  <  ;
.[35 الفرقان: 

عىل   موسى دعوة  قامت  وقد 

أعتى  اللني، والرمحة، والعطف حتى مع 
 u  t  s  r  M تعاىل:  قال  البش؛ 
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v
محل   [44-  43 طه:  [سورة   Lے
رهبم،  رسالة   هارون وأخوه  موسى 
-عىل  وجلاّ -عزاّ  باهلل  استعانا  وقد 
وجلاّ  –عزاّ  اهلل  شد  وقد  مهمتهم،  أداء 

 ¤  £  ¢  M تعاىل:  بقوله  -أزرمها 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 L µ  ´  ³  ²  ±°  ¯
إىل   واجتها  [46–  45 طه:  [سورة 
بني  عن  التخيل  إىل  يدعوانه  فرعون 
احلق،  الواحد  باإلله  فانه  ويعراّ إرسائيل، 
ظلم  من  فيه  ما  ويرتك  ويرق،  يلني  علاّه 

الكاذبة. لأللوهية  وادعاء  لقومه، 
الدعوة  هذه  فرعون  واستغرب 
نشأ  الذي  اإلنسان  ذلك  من  اجلديدة 
إيل  الرتبية،  فضل  عليه  وله  عينه،  حتت 
أن غاب عنه عش سنني، ثم ظهر بعدها 
له  فقال  وجل،  عز  اهلل  عبادة  إيل  يدعوه 

 Ï  Î  Í  M :فرعون كم حكى القرآن
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø



د. منصور مندور

327

-18 الشعراء:  [سورة   LÞ
-باستغراب- فرعوُن  يسأل  ثم   [19

به،  يؤمن  الذي  اإلله  موسى عن هذا 
الكريم:  القرآن  حكى  كم  إليه،  ويدعو 
[سورة   L  A  @  ?  >  =  M

.[23 الشعراء: 
إيل  فرعوَن   موسى حييل  وهنا 
قدرة  عىل  تدل  آثار؛  من  فيه  وما  الكون 
الذي  املبدع  -اخلالق  وجلاّ  -عزاّ  اهلل 

 ä  ã  â  á  à  M يشء  كل  أتقن 
 í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å
 (  '&  %  $  #  "  !  ï  î
 0  /  .  -  ,  +  *  )
 7  6  5  4  3  2  1
 ?  >  =  <  ;  :  9  8
 H  G  F  ED  C  B  A  @
 P  O  N  M  L  K  J  I
[سورة   L  U  T  S  R  Q

طه: 50 –55].
وتتغلب الشقاوة عىل فرعون فريفض 
جماهبة  عىل  ويرص  إليه،   موسى دعوة 
 أبداه موسى موسى وأخيه رغم ما 

 ¸M هبا  تعاىل  اهلل  أيده  آيات  من 

إال   (24(L½  ¼  »  º¹
جحودًا  إال  زادهتم  ما  اآليات  هذه  أن 

 Ú  Ù  Ø  ×  M واستكبارًا 
 "  !  ß  Þ  Ý  Ü  Û

 )  (  '&  %  $  #
النمل:  [سورة   L,  +  *

.[14-13
 موسى دعوة  برزت  ثم  ومن 
بنو إرسائيل،  فيه  الذي وقع  تعالج اخللل 

اآليــات  ــذه  وه  [15 الــشــعــراء:  [ســـورة   (24(
الطوفان.   -3 اليد.   -2 العصا.   -1 هي: 
الضفادع.   -6 القمل.   -5 اجلـــراد.   -4
السنون )اجلدب والقحط(.  الدم. 8-   -7

 z y M :9-انفالق البحر قال تعاىل
 ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
والطوفان  والعصا  اليد  وهــي   L¬
واجلراد والقمل والضفادع والدم والطمس 
الذي أصاب آل فرعون يف أمواهلم. بسبب 
قد  فقال:  ــارون،  ه وتأمن  موسى  ــاء  )دع
أجيبت دعوتكم( والسنني ونقص الثمرات 
من  السيوطي  الدين  جالل  اإلمــام  تفسري 
اإلرساء  سورة  آخر  إىل  البقرة  سورة  أول 
"العصا،  هي  عباس:  ابن  عن  الربي  وذكر 
والطوفان،  والبحر،  والسنني،  والــيــد، 
واجلراد، والقمل، والضفادع، والدم" آيات 

مفصالت. 
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حماوالً استعادة مظاهر التوحيد، وعوامل 
الذي  الشعب  هذا  يف  والشجاعة  القوة 
حياة  عن  وبُعَد  واخلور،  االستكانة  ألف 
ما  كثرة  من  والكفاح،  والرجولة  اجلد 

القوه من بغي وإذالل.
عىل   موسى دعوة  اشتملت  وقد 

ما ييل:
تعاىل  اهلل  توحيد  إىل  الدعوة  أوالً: 
ذلك؛  عىل  كلها  الشائع  اتفقت  وقد 

 $  #  "  !  M تعاىل:  قال 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

قال   [25 األنبياء:  [سورة   L/

أرسلت  السيوطي:  الدين  جالل  اإلمام 
ال  هلل،  والتوحيد  باإلخالص  الرسُل 
به،  ويقروا  يقولوه  حتى  منهم  يقبل 
ويف  رشيعة  التوراة  يف  ختتلف  والشائع 
رشيعة،  القرآن  ويف  رشيعة  اإلنجيل 
حالل وحرام فهذا كله يف اإلخالص هلل 

وتوحيد اهلل)25).
للجميع  قلنا  أي  القرطبي:  وقال 
أنه  شاهدة  العقل  فأدلة  اهلل؛  إال  إله  ال 

لإلمام  باملأثور.  التفسري  يف  املنثور  الــدر   (25(
جالل الدين السيوطي. 

األنبياء  مجيع  عن  والنقل  له،  رشيك  ال 
وإما  معقول  إما  والدليل  موجود، 
إال  نبي  يرسل  مل  قتادة:  وقال  منقول. 
التوراة  يف  خمتلفة  والشائع  بالتوحيد، 
عىل  ذلك  وكل  والقرآن،  واإلنجيل 

والتوحيد)26). اإلخالص 
كل  أساس  تعاىل  اهلل  توحيد  وألن 
أن   موسى عىل  لزامًا  فكان  رشيعة، 
أتباعه؛  قلوب  يف  أوالً  التوحيد  يغرس 
ليكون مصدر عزة وقوة هلم عىل مواجهة 

 §M بطش فرعون وجنوده. قال تعاىل: 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 ´  ³  ²  ±  °  ¯
 ¹  ¸  ¶  µ
 ¾  ½  ¼  »  º
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

L Å [سورة البقرة: 83].
ثانياً: الدعوة إىل إخالص العبادة اهلل 

. عزاّ وجلاّ
إعمل  إىل   موسى يدعوهم  ثم 

القرطبي:  لإلمام  القرآن،  ألحكام  اجلامع   (26(
املذكورة.  الطبعة  من   208 صـ   11 اجلزء 

سورة األنبياء. اآلية: 25. 
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الصالة،  بإقامة  وذلك  تعاىل،  اهلل  رشع 
ليتحقق  والصدقات  الزكاة،  وإيتاء 
قال  الذنوب؛  هلم  وتغفر  النرص،  هلم 

 H  G  F  E  D  M تعاىل: 
 O N  M  L  K  J  I

 V  U  T S  R  Q  P

 Z  Y  X  W

 _  ^  ]  \  [

 c  b  a  `

 h  g  f  e  d

 n  m  l  k  j i

 L s  r  q  p  o

.[12 املائدة:  [سورة 
باليوم  اإليمن  إىل  الدعوة  ثالثاً: 

اآلخر:
وامليسء  بإحسانه،  املحسن  ليجازي 
إيمنه  بعدم  إال  متكرب  يتكرب  فم  أساء؛  بم 

 6 5 M :بيوم احلساب قال تعاىل
 >  =  <  ;  :  9  8  7

? @ LA [سورة غافر: 27] 

)وإنم خص موسى صلوات اهلل وسالمه 
بيوم  يؤمن  ال  ممن  باهلل  االستعاذة  عليه، 
بيوم احلساب  احلساب، ألن من مل يؤمن 

مل يكن للثواب عىل اإلحسان راجيا، وال 
من  يأيت  ما  وقبيح  اإلساءة  عىل  للعقاب 
استجارته  كان  ولذلك  خائفا،  األفعال 
خاصة()27).  الناس  من  الصنف  هذا  من 
وربكم  بريب  عذت  إين  موسى:  وقول 
احلساب  بيوم  يؤمن  ال  متكرب  كل  من 
من  بجنابه  إليه  وجلأت  باهلل  عذت  )أي 
بسوء،  عىل  وغريه  فرعون  يسطو  أن 
ال  عنيد  جبار  أي  متكرب  كل  من  وقوله 
اهلل  عذاب  خياف  وال  ينتهي  وال  يرعوي 
جزاء  وال  معادا  يعتقد  ال  ألنه  وعقابه 
بيوم  يؤمن  ال  متكرب  كل  من  قال  وهلذا 

احلساب()28).
والتحمل؛  الصرب  إىل  الدعوة  رابعاً: 
وراثة  تعاىل  اهلل  وعد  هلم  ليتحقق 
آمنوا  هم  إن  فيها  والتمكني  األرض، 

 |  {  z  y  xMواتقوا
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}

)27) جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لإلمام 
يف  القول  غافر  ســورة   .24 جزء  الطربي 

تأويل االية 27. 
اجلزء  كثري:  ابن  لإلمام  والنهاية،  البداية   (28(
األمر  من  وقع  ما  وقع  وملا  فصل:  األول. 

العظيم وهو الغلب الذي غلبته القبط. 
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 «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ
 Á  À  ¿  ¾
[سورة   LÄ  Ã  Â
قد  القوم  لكن   [129-  128 األعراف: 
ومل  قلوهبم،  وقست  مشاعرهم،  تبلدت 
وعده،  يف  يتقوه  ومل  اهلل  لنبي  يستجيبوا 
مجعة  د.  لنا  يوضحه  ذلك  يف  والسبب 
التي  الفرتة  أن  يبدوا  بقوله:  اخلويل  عيل 
بنو إرسائيل حتت ظل االضطهاد  عاشها 
منهم  وجعلت  مسختهم،  الفرعوين 
ولذا  اإلرادة،  سلبي  احلس،  متبلد  شعبًا 
األرض  دخول  إىل   موسى دعاهم  ملا 
وقالوا  وتقاعسوا)29)،  جبنوا  املقدسة 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  M ملوسى: 
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
املائدة:  [سورة   L½  ¼  »
22] نعم، فقد أفقدهم الذل واالستبداد 
يعودوا  مل  حتى  بالعزة،  اإلحساس 

اخلــويل  عــيل  مجعة  د.  ا  الــدعــوة  تــاريــخ   (29(
املحمدية  الطباعة  دار  ط  ص283  ج1 

 .1984

وملا  أنفسهم،  عن  الدفاع  يف  يفكرون 
عليهم  تعاىل  اهلل  أنعم  من  بعُض  دعاهم 
الشهامة،  صدورهم  يف  واستجاش 

 !  M واإلقدام:  والرجولة،  واملروءة، 
 *)  (  '  &  %  $  #  "
 0  /  .  -  ,  +
ومن   [24 املائدة:  [سورة   L  1
إذ  حليفهم؛  تعاىل  اهلل  عقاب  كان  ثم 
خالهلا  تاهوا  سنة  أربعني  عليهم  مها  حراّ
هلم  تعاىل  اهلل  قيض  أن  إىل  األرض..  يف 

يوشع بن نون.
عن  القوم  جبن  ملا  قتادة:  قال 
تعاىل  اهلل  قال  رهبم  أمر  وتركوا  عدوهم 

 IH  G  FE  D  C  B  M

 Q  P  O  N  ML  K  J
 [26 املائدة:  [سورة   LR
وأخرج ابن جرير وابن أيب حاتم عن ابن 
فهلك  سنة،  أربعني  تاهوا  قال:  عباس 
جاوز  من  وكل  التيه،  يف  وهرون  موسى 
األربعني سنة، فلم مضت األربعون سنة 
الذي  وهو  نون،  بن  يوشع  ناهضهم 
قيل  الذي  وهو  موسى،  بعد  باألمر  قام 
بافتتاحها،  فهموا  اجلمعة  يوم  اليوم  له 
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ان  فخيش  للغروب،  الشمس  فدنت 
 فناد يسبتوا،  أن  السبت  ليلة  دخلت 
مأمورة.  وانك  مأمور  إين  الشمس: 
جماهد  عن  افتتحها،  حتى  فوقفت 
سنة،  أربعني  إرسائيل  بنو  تاهت  قال: 
حيث  ويمسون  أمسوا  حيث  يصبحون 

تيههم)30). يف  أصبحوا 
:موسى من  إرسائيل  بني  موقف 

من  إرسائيل  بني  موقف  كان  لقد 
عن  كثريًا  خيتلف  ال   موسى اهلل  نبي 
  ورسله اهلل  أنبياء  باقي  من  موقفهم 
الناس،  من  بالقسط  يأمرون  والذين 
األلوان  متعدد  له  إيذاؤهم  كان  فقد 
آل  آيُة  إليه  أشارت  والذي  واألشكال، 

 ©  ¨  §  ¦  ¥  M عمران 
 ¯  ®  ¬  «  ª
 ³  ²  ±  °
[سورة   L ¸  ¶  µ  ´
قال  القرطبي:  قال   [21 عمران:  آل 
بني  من  ناس  كان  املربد:  العباس  أبو 
إىل  يدعوهنم  النبيون  جاءهم  إرسائيل 

لإلمام  باملأثور.  التفسري  يف  املنثور  الدر   (30(
جالل الدين السيوطي: املجلد الثالث. 

أناس  فقام  فقتلوهم،  وجل  عز  اهلل 
فأمروهم  املؤمنني  من  بعدهم  من 
هذه  نزلت  ففيهم  فقتلوهم؛  باإلسالم 
أيب  بن  معقل  قال  وكذلك  اآلية)31) 
اهلل  صلوات  األنبياء  كانت  مسكني: 
إرسائيل  بني  إىل  جتيء  عليهم  وسالمه 
ممن  قوم  فيقوم  فيقتلوهنم،  كتاب  بغري 
بالعدل(  )أي  بالقسط  فيأمرون  اتبعهم 
مسعود  ابن  عن  روي  وقد  فيقتلون)32). 
قوم  القوم  )بئس   :النبي قال  قال: 
من  بالقسط  يأمرون  الذين  يقتلون 
يأمرون  ال  قوم  القوم  بئس  الناس، 
املنكر،  عن  ينهون  وال  باملعروف 
بينهم  املؤمن  يميش  قوم  القوم  بئس 

.(33 بالتقية()
أن  اجلراح  بن  عبيدة  أبو   رو
ثالثة  إرسائيل  بنو  )َقَتَلتْ  قال:   النبي
ساعة  يف  النهار  أول  من  نبيا  وأربعني 

القرآن سورة آل عمران.  )31) اجلامع ألحكام 
اآلية21. 

عمران.  آل  سورة  القرآن  ألحكام  اجلامع   (32(
اآلية21. 

ابن  عــن  الــفــردوس  مسند  يف  الديلمي   (33(
مسعود، تصحيح السيوطي: ضعيف. 
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واحدة، فقام مائة رجل واثنا عش رجال 
باملعروف  فأمروا  بني إرسائيل،  عباد  من 
آخر  يف  مجيعا  فقتلوا  املنكر؛  عن  وهنوا 
الذين  وهم  اليوم،  ذلك  من  النهار 

ذكرهم اهلل يف هذه اآلية()34).
أن  من  املؤمنني  تعاىل  اهلل  حذر  وقد 
إرسائيل  بنو  فعل  كم  نبيهم  من  ينالوا 
سبحانه:  فقال  ومصلحيهم  أنبيائهم  مع 

 h  g  f  e  d  c  M

 q  p  o n  m  l  k  j  i

 [69 األحزاب:  [سورة   L s  r

ابن  عن  ومسلم  البخاري  وأخرج 
َقاَل:  اهللاِّ  َعبِْد  َعنْ  قال   مسعود
  اهللاِّ َرُسوُل  آَثَر،   ٍ ُحننَيْ ُم  َيوْ َكاَن  مَلاّا 
َن  بْ َرَع  األَقْ َطَى  َفَأعْ َمِة.  ِقسْ الْ يِف  َناسًا 
ُعَييْنََة  َطَى  َوَأعْ اإِلبِِل.  ِمَن  ِماَئًة  َحابِسٍ 
اِف  َ َأرشْ ِمنْ  ُأَناسًا  َطَى  َوَأعْ َذلَِك.  ِمثَْل 
َمِة.  ِقسْ الْ يِف  َمِئذٍ  َيوْ َوآَثَرُهمْ  َعَرِب.  الْ
َما  َمةٌ  َلِقسْ َهِذِه  إِناّ  َواهللاِّ   : َرُجلٌ َفَقاَل 
َقاَل  اهللاِّ.  ُه  َوجْ فِيَها  ُأِريَد  َوَما  فِيَها،  ُعِدَل 

 .32 اهليثمي  للحافظ  الــزوائــد.  جممع   (34(
عند  باحلق  الكالم  باب   .28 الفتن  كتاب 

احلكام. احلديث رقم: 12166. 

 . اهللاِّ َرُسوَل  ناّ  رِبَ ألُخْ َواهللاِّ  َفُقلُْت: 
 َ َفَتَغرياّ َقاَل:  َقاَل.  بَِم  ُتُه  رَبْ َفَأخْ َفَأَتيُْتُه  َقاَل: 
َقاَل:  ُثماّ  ِف)35).  ْ َكالرصاّ َكاَن  َحتاَّى  ُهُه  َوجْ
َوَرُسوُلُه«  اهللاُّ  ِدِل  َيعْ  ْ مَل إِنْ  ِدُل  َيعْ َفَمنْ 
ُموَسَى.  اهللاُّ  َحُم  »َيرْ َقاَل:  ُثماّ  َقاَل: 
 .(36(» َفَصرَبَ َهَذا  ِمنْ  َثَر  بَِأكْ ُأوِذَي  َقدْ 
 ملوسى إرسائيل  بنو  رصح  وقد 
وكانوا  وبالفعل،  بالقول  فآذوه  بذلك؛ 
إنقاذهم  حياول  وهو  عليه  يتسخطون 
فكانوا  وجنوده؛  فرعون  بطش  من 

 ®  M متربمني:  الئمني  له  يقولون 
 L ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
ال  كأهنم   [129 األعراف:  [سورة 
لونه  حيماّ كأنم  أو  خريًا،  رسالته  يف  يرون 
يرد   موسى ولكن   ،األذ هذا  تبعة 
ذكر  كم  قائاًل  وصرب  حلم  بكل  عليهم 

 ¼  »  º  ¹  M الكريم:  القرآن 
 ¿  ¾  ½
 L Ä  Ã  Â  Á  À

.[129 [سورة األعراف: 

أمحر  صبغ  وهو  املهملة  الصاد  بكرس  هو   (35(
وقد  دريـــد:  ابــن  قــال  اجلــلــود،  بــه  تصبغ 

يسمى الدم أيضًا رصفًا. 
)36) صحيح مسلم. 
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له  تعرض  والذي  اإليذاء  هذا  ومن 
ومسلم:  البخاري  أورده  ما   موسى
قال:   النبي عن  هريرة  أيب  عن 
عراة)37)،  يغتسلون  إرسائيل  بنو  )كانت 
موسى  وكان  بعض،  إىل  بعضهم  ينظر 
يمنع  ما  واهلل  فقالوا:  وحده،  يغتسل 
آدر)38)،  أنه  إال  معنا  يغتسل  أن  موسى 
عىل  ثوبه  فوضع  يغتسل،  مرة  فذهب 
موسى  فخرج  بثوبه،  احلجر  ففر  حجر، 
يف إثره، يقول: ثويب يا حجر. ويف رواية 
إِىَل  اِئيَل  َ إِرسْ َبنُو  َنَظَرتْ  َحتاّى  ملسلم: 
َأِة ُموَسى. َقاُلوا: َواهلل َما بُِموَسى ِمنْ  َسوْ
َقاَل  َليِْه.  إِ ُنظَِر  َحتاّى  ََجُر  احلْ َفَقاَم   ، َبأْسٍ
فَقاَل  بًا«.  َرضْ ََجِر  بِاحلْ َفَطِفَق  َبُه  َثوْ َفَأَخَذ 
ِستاّةٌ  َنَدبٌ  ََجِر  بِاحلْ ُه  ناّ إِ َواهلل  َرَة:  ُهَريْ َأُبو 

ََجِر)39). بِاحلْ ُموَسَى  ُب  َرضْ  ، َسبَْعةٌ َأوْ 
أيضًا   موسى إيذاء  مظاهر  ومن 

يكن  مل  أنــه  والظاهر  عــار،  مجع  ــراة(  )ع  (37(
عليهم  ألنكر  وإال  رشعــهــم،  يف  حــرامــا 

 .موسى
اخلصيتني.  كبري  )آدر(   (38(

جواز  بــاب:  احليض،  يف  مسلم  أخرجه   (39(
الفضائل،  ويف  اخللوة.  يف  عريانا  االغتسال 

 .باب: من فضائل موسى

أيب  بن  عيل  عن   عباس ابن  عن 
بأن  موسى  آذوا  قال:  أنه   طالب
موسى  أن  وذلك  هارون؛  قتل  قالوا: 
إىل  التيه  فحص  من  خرجا  وهارون 
موسى  فجاء  فيه،  هارون  فمت  جبل 
قتلته،  أنت  ملوسى:  إرسائيل  بنو  فقالت 
فآذوه  حبا.  وأشدَّ  منك  لنا  ألنَي  وكان 
فحملته  املالئكة  تعاىل  اهلل  فأمر  بذلك، 
ورأوا  إرسائيل،  بني  يف  به  طافوا  حتى 
 ،دلتهم عىل صدق موسى آية عظيمة 
إن  وقيل:  القتل)40)  أثر  فيه  يكن  ومل 
بالسحر  إياه  رميهم   موسى أذية 

واجلنون)41).
ما   موسى إيذاء  مظاهر  ومن 
 عباس ابن  عن  القرطبي  ذكره 
الزاين  برجم  تعاىل  اهلل  أمر  ملا  قال: 
وأعطاها  بغي  امرأة  إىل  قارون  عمد 
موسى  عىل  عت  اداّ أن  عىل  ومحلها  ماال، 
عىل  فعظم  أحبلها؛  وأنه  هبا  زنى  أنه 
فلق  الذي  باهلل  وأحلفها  ذلك  موسى 

األحزاب.  سورة  القرآن  ألحكام  اجلامع   (40(
اآلية: 69 جـ14 صـ 251. 

السابق".  "املرجع   (41(
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التوراة  وأنزل  إرسائيل،  لبني  البحر 
اهلل  فتداركها  صدقت  إال  موسى  عىل 
وأن  بريء،  أنك  أشهد  فقالت:  تعاىل 
أن  عىل  ومحلني  ماال،  أعطاين  قارون 
وقارون  الصادق،  وأنت  قلت،  ما  قلت 
إىل  قارون  أمر  اهلل  فجعل  الكاذب؛ 
فجاءه  تطيعه،  أن  األرض  وأمر  موسى، 
يا  خذيه؛  أرض  يا  لألرض:  يقول  وهو 
فشيئا،  شيئا  تأخذه  وهي  خذيه،  أرض 
ساخ  أن  إىل  موسى  يا  يستغيث:  وهو 
الذين  وجلساؤه  وداره  هو  األرض  يف 

مذهبه)42). عىل  كانوا 
السدي  رواية  من  القرطبي  وذكر 
فقال:  هلا  بذل  الذي  واملال  البغي  اسم 
سربتا،  البغي  اسم  وكان  السدي:  قال 

وبذل هلا قارون ألفي درهم)43).
تعرض  الذي  اإليذاء  مظاهر  ومن 
إرسائيل  بني  قول  أيضًا   موسى له 
فرعون  بطش  من  اهلل  أنجاهم  وقد  له 

 0  /  .  M الغرق:  ونجاهم من 
حكاه  فيم  وذلك   .L  4  3  2  1

)42) اجلامع ألحكام القرآن جـ13 صـ310. 
٤٣) اجلامع ألحكام القرآن جـ٣١صـ١١٣.  )

 !  M تعاىل:  قال  الكريم؛  القرآن 
 (  '  &  %  $  #  "
 0  /  .  -  , +  *  )
 9  8  7  6  5 4  3  2  1
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 I  H  G  F  E  D
 L N  M  L  K  J
قال   [140-  138 األعراف:  [سورة 
خلم،  من  القوم  أولئك  كان  قتادة: 
كانت  وقيل:  بالرقة.  نزوال  وكانوا 
هلم  أخرج  وهلذا  بقر؛  متاثيل  أصنامهم 
 موسى وكان  عجال)44).  السامري 
بني  من  معه  ومن  تعاىل  اهلل  نجاه  بعدما 
مروا  قد  وجنوده  فرعون  من  إرسائيل 
يا  فقالوا:  األصنام  يعبدون  قوم  عىل 
فقال  آهلة  هلم  كم  إهلًا  لنا  اجعل  موسى 
وقد  جتهلون...  قوم  أنكم  موسى  هلم 

القول. آذاه هذا 
وقد  األعراب  جهال  قول  ونظريه 
تسمى  للكفار  خرضاء  شجرة  رأوا 
يوما؛  سنة  كل  يف  يعظموهنا  أنواط  ذات 
ذات  لنا  اجعل  اهلل،  رسول  يا  فقالوا: 

السابق.  املرجع   (44(
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فقال  أنواط)45).  ذات  هلم  كم  أنواط 
قلتم  أكرب.  )اهلل  والسالم:  الصالة  عليه 
موسى  قوم  قال  كم  بيده  نفيس  والذي 
"اجعل لنا إهلا كم هلم آهلة قال إنكم قوم 
حذو  قبلكم  يف  سنن  لرتكبن  جتهلون" 
حجر  دخلوا  لو  إهنم  حتى  بالقذة  القذة 

لدخلتموه()46). ضب 
هذه  رشار  بأن   النبي رصح  وقد 
هذه  مثل  عىل  يقدمون  الذين  هم  األمة 
األفعال؛ عن شداد بن أوس عن رسول 
األمة  هذه  رشار  ليحملن  قال:   اهلل
أهل  قبلهم  من  خلوا  الذين  سنن  عىل 

بالقذة)47). القذة  الكتاب حذو 
 ملوسى اإليذاء  مظاهر  ومن 
إيل  دعاهم  وقد  له  إرسائيل  بني  قول 
بالد  من  أرحياء  أهل  من  العملقة  قتال 

بسدرة  سالحهم  ينوطون  الكفار  وكان   (45(
عندها؛  ويــذبــحــون  حــوهلــا  ويــعــكــفــون 
من  تعبد  وكانت  ــواط،  أن ذات  فسميت 

دون اهلل. 
القرطبي  الـــقـــرآن  ــام  ــك ألح ــع  ــام اجل  (46(

جـ7صـ273. 
مسند  الرابع.  املجلد  أمحد.  اإلمام  مسند   (47(

 .الشاميني. حديث شداد بن أوس

فلسطني قالوا: ال علم لنا بتلك الديار.. 
 '  &  %  $  #  M ثم قالوا ملوسى: 
 / . - , + * ) (
 [24 املائدة:  [سورة   L 1  0
بني  من  الرد  هذا   موسى  آذ فقد 
تبارك  الرب  صفة  جهلوا  فقد  إرسائيل، 
واالنتقال،  بالذهاب  ووصفوه  وتعاىل 
القرطبي:  يقول  ذلك،  عن  متعال  واهلل 

كانوا مشبهة)48). أهنم  يدل عىل  وهذا 
اإليذاء  مظاهر  من  إن  وقيل 

 ¨  §  M له:  قالوا  ملا  هنم   ملوسى
 (49(موسى عىل  ذلك  عظم   ،L©

 q  p  o  n  M بقوهلم:  آذوه  وقيل 
.(50(  Lr

قلوهبم،  زيغ  عىل  يدل  كله  وهذا 
سبحانه:  قال  وهلذا  عقوهلم؛  وسفاهة 

 Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »M

[سورة الصف: 5] أي:   L Å  Ä

 128 صـ  جـــ6  القرآن  ألحكام  اجلامع   (48(
[واآلية من سورة املائدة: 22]. 

واآلية  صـ271"  جـ29  الكبري  "التفسري   (49(
153من سور النساء. 

واآلية  صـ271"  جـ29  الكبري  "التفسري   (50(
61 من سورة البقرة. 
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عن  قلوهبم  اهلل  أمال  احلق  عن  مالوا  فلم 
أزاغ  اإليمن  عن  زاغوا  فلم  أو:   .اهلد

اهلل قلوهبم عن الصواب.
ملا تركوا ما أمروا اهلل تعاىل به  وقيل: 
الرب  وطاعة   ،الرسول احرتام  من 
يف  الضاللة  اهلل  خلق  وتعاىل؛  سبحانه 
وقد  فعلهم،  عىل  هلم  عقوبة  قلوهبم 
تقويم  يف  عظيًم  جهدًا   موسى بذل 
وبني  فسادهم،  وإصالح  اعوجاجهم 
هذا  ومع  االستقامة،  أسباب  كل  هلم 
تعد  ومل  زيغًا،  اهلل  فزادهم  زاغوا  كله 
فأصبحوا   اهلد حلمل  صاحلة  قلوهبم 
هذا  استحقوا  لذا  الفاسقني)51).  من 
الصف  سورة  يف  جاء  الذي  الوصف 
[سورة   LÅ  Ä  Ã  Â  Á  M

الصف: 5].
والتمرد  الفسوق  هذا  وبسبب 
اإلهلية،  الذات  عىل  والتطاول  والعصيان 
عىل  قوامة  هلم  تعد  مل   للرسل  واألذ
حلمل  صاحلني  يعودوا  ومل  الدين،  هذا 
القويم  املنهج  عن  ضلوا  وقد  األمر،  هذا 

املستقيم. والرصاط 

)51) التفسري الكبري جـ29 صـ271. 

:موقف بني إرسائيل من دعوة موسى
عرضًة  مرص  يف  إرسائيل  بنو  عاش 
واالستبداد  واإلهانة،  للسخرة 
أو  يقودهم  قائد  هلم  ليس  واالستعباد، 
عنهم  يدافع  جيش  أو  جيمعهم  دستور 
قيض  حتى  أمرهم،  يتوىل  حاكم  أو 
يعرفهم  منهم  رجاًل  إرسائيل  لبني  اهلل 
شئوهنم  ويدبر  أمرهم  يتوىل  ويعرفونه، 
حياهتم،  يف  جديدة  مرحلةٍ  إىل  ويقودهم 
فرعون  بطش  من  إلنقاذهم  وأخوه  جاء 
خماطبا  سبحانه  ذكر  كم  وجنوده، 

 l  k  j  i M  :موسى
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 L ے  ~  }  |  {  z  y  x  w

[سورة طه: 42 -44].
 موسى تعاىل  اهلل  أياّد  وقد 
أن  إال  الظاهرات،  الباهرات  باآليات 
من  نوعًا  واعتربها  جحدها  فرعون 
قال  فيه رجاله؛  برع  الذي  السحر  أنواع 

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  M :تعاىل
 #  "  !  ß  Þ  Ý

 +  *  )  (  ' &  %  $
 [14- 13 , L َ[سورة النمل: 
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عليه  الشقية  فرعون  نفس  وتغلبت 
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  Mفـ
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

الشعراء:  [سورة   L ×  Ö  Õ

.[38- 34
بنرصٍ  وأيده   موسى اهلل  وأعز 
أعني  وأمام  زينتهم،  يوم  يف  عنده  من 
فرعون  سحرة  به  آمن  حتى  اجلميع، 

 ^  ]  \  [  Z  Y  XM

[الشعراء:   Lc  b  a  `  _
.[48- 46

وغلبت  غياِّه،  يف  فرعون   ومتاد
اخلري   تر ال  التي  الشقية  نفسه  عليه 
تعرف  وال  املال،  وفرة  يف  إال  والعز 
قال  يشاء  من  برمحته  خيتص  اهلل  أن 

 H  G  F  E  D  M تعاىل: 
 O  N  M  L  K  J  I
 X  W  V  U  T  S R  Q  P
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 h  g  f  e  d  c  b

 m  l  k  j  i
 s  r q  p  o  n
 y  x  w  v  u  t
 ~  }  |  {  z
 L £  ¢  ¡ ے 
وملا   [56-  51 الزخرف:  [سورة 
وعتا  باإلثم،  العزُة  فرعوَن  أخذت 
يف   ومتاد  ، وجلاّ عزاّ  اهلل  أمر  عن 
إعنات  يف  واستمر   موسى تكذيب 
اإلذالل  رضوب  وإيقاع  إرسائيل،  بني 
يعلن  أن  موسى  اهلل  أمر  هبم،  واإلهانة 
سيوقع  تعاىل  اهلل  بأن  وقومه  فرعون 
تكذيبه،  عىل  هلم  جزاًء  العذاب  هبم 
إرسائيل  بني  إطالق  من  وامتناعهم 
بعد  عذاب  هبم  وقع  كلم  فكان  معه. 
باإليمن  وعدوه  به  إياهم  موسى  إنباء 
معه  إرسائيل  بني  وبإرسال  تارة،  به 
وقع  ما  ربه كشف  إذا سأل   أخر تارًة 
عنهم  اهلل  كشف  فإذا  العذاب،  من  هبم 
وغدروا  طغياهنم  إيل  عادوا  هبم  نزل  ما 
وهكذا  بوعدهم،  وخاسوا  بعهدهم، 
والبطشة   ،الكرب اآلية  كانت  أن  إىل 
اليم،  يف  فرعون  إغراق  وهي  العظمى 
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إرسائيل)52). بني  ونجاة 
باخلروج  إرسائيل  بني  عىل  اهلل  ومنَّ 
وجنوده،  فرعون  من  والنجاة  مرص،  من 
أن  بعد  أحرارًا  إرسائيل  بنو  وأصبح 
وجنوده  فرعون  وجلَّ  عزَّ  اهلل  أغرق 
بنو إرسائيل هذه  ر  قداّ فهل  أعينهم،  أمام 

النعمة؟.
االستعباد  ألفوا  قد  القوم  أن  ويبدو 
نعمة احلرية، ومل يشكروا اهلل  يقدروا  فلم 
زادت  بل  عدوهم،  من  هلم  إنجائه  عىل 
فلم  أحاسيسهم،  وتبلدت  قبائحهم، 
هلدايتهم  جاء  الذي  موسى  نبيهم  يطيعوا 

وإصالحهم، والدفاع عنهم.
صدرت  التي  القبائح  بعض  وهذه 

عنهم وهم يف طريقهم إىل أرض الشام.
غرق  إرسائيل  بنو   رأ أن  فبعد 
  بأعينهم، وساروا مع موسى  فرعون 
يعبدون  قومًا  شاهدوا  الشام،  بالد  إىل 
بعد  إرسائيل  بنو  لبث  فم  هلم،  أصنامًا 
قالوا  أن  إال  الوثنيني  هلؤالء  مشاهدهتم 
أصنامًا  لنا  اجعل   موسى لنبيهم 

النجار  الــوهــاب  عبد  األنبياء  قصص   (52(
ص234. 

يعبدوهنا،  أصنامًا  هلؤالء  أن  كم  نعبدها، 
يف  فيها  عاشوا  التي  الوثنية  ألن  وذلك 
بنفوسهم  عالقة  زالت  وما  كانت  مرص 
هذه  عنهم  القرآن  حكى  وقد  الضعيفة، 

 "  !  M تعاىل:  فقال  الرذيلة 
 (  '  &  %  $  #
 0  /  .  -  ,+  *  )
 9  8  7  6  54  3  2  1
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 I  H  G  F  E  D
 LN  M  L  K  J

[سورة األعراف: 138 –140].
متغلغاًل  كان  األمر  أن  يبدوا  ولكن 
اإلله  اللتمس  وحبهم  القوم،  نفوس  يف 
عقائد  عىل  مسيطرًا  كان  املحسوس 
للقاء  موسى  ذهب  أن  فبمجرد  القوم، 
مما  إله  اختاذ  إىل  يتجهون  بالقوم  إذا  ربه 

 |  {  M السامري  أيدي  صنعت 
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥

 L´  ³  ²  ±°

[سورة األعراف: 148].
سورة  من  ثالث  مشهد  وهذا 
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قضية  تعالج  النزول  مدنية  وهى  املائدة، 
هلا  دولة،  هناك  أصبح  فقد  اجلهاد، 
ومنهج  دستور  وهلا  وحدودها،  أرضها 
من  هلا  والبد  وعناية،  محاية  إىل  حيتاج 
أرضها  وحيمي  عنها،  يدافع  جيش 

ثغراهتا. ويسد 
ليعالج  املشهد  هذا  السورة  ساقت 
املسلمني  فيه أحد من  يقع  أي تقصري قد 
لون  وهو  األعداء،  مواجهة  من  خوفًا 
هلا  تعرض  التي  اإليذاء  ألوان  من 
قد  وهو  إرسائيل  بني  من   موسى
رحلة  يف  معهم  وسار  القوم  مع  عاش 
مواطن  يف  وجرهبم  خربهم  فقد  طويلة 
قال  مرص.  من  معه  خروجهم  منذ  كثرية 

 h  g  f  e  d  M تعاىل: 
 o  n  m  l  k  j  i
 v  u  t  s  r  q  p
 }  |  {  z  y  x  w
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 ¬  «  ª  ©  ¨  §
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[سورة   L  R  Q  P  O

.[26  :20 املائدة: 
إرسائيل  بني  حلقات  من  حلقة  إهنا 
تفصيلها..  وأوسع  القرآن  فصلها  التي 

اجلوانب.  متشعبة  حلكم  ذلك 
إرسائيل  بني  أن  رأسها  عىل  يأيت 
اإلسالمية  الدعوة  واجه  من  أول  هم 
ويف  املدينة  يف  واحلرب  والكيد  بالعداء 

كلها. العربية  اجلزيرة 
اجلمعة  عىل  حربا  كانوا  فقد 
الذين  هم  األول.  اليوم  منذ  املسلمة 
املدينة;  يف  واملنافقني  النفاق  احتضنوا 
للعقيدة  الكيد  بوسائل  وأمدوهم 
حرضوا  الذين  وهم  معًا،  وللمسلمني 
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معهم  وتآمروا  وواعدوهم  املشكني 
تولوا  الذين  وهم  املسلمة.  اجلمعة  عىل 
يف  والكيد  والدس  اإلشاعات  حرب 
الشبهات  بث  تولوا  ; كم  املسلم  الصف 
العقيدة  حول  والتحريفات  والشكوك 

القيادة. وحول 

الكريم- –للقارئ  يتبني  وهكذا 
نبي  من  وموقفهم  إرسائيل  بني  حقيقة 
تعريتهم  بد من  فلم يكن  اهلل موسى؛ 
اإلسالمية،  لألمة  حقيقتهم  وكشف 
طبيعتهم؟.  ما  أعداؤها.  هم  من  لتعرف 
وما تارخيهم وما وسائلهم؟. وما حقيقة 

معهم؟. ختوضها  التي  املعركة 
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الرحيم الرمحن  بسم اهلل 
ُعَلمُء  يه  ُيسمِّ َكَم  -َأو  ُه  املَوجَّ الَكالُم 
ُيراد  بالغيٌّ  فنٌّ  -هو  التَّوجيه  الَبالَغِة: 
ُخمتلفنِي،  َوجهنِي  حيتمُل  الكالَم  َأنَّ  به 
قال  ُخمتلفتنِي؛  داللتنِي  حيتمُل  َأنَّه  َأي 
وهو  ))التَّوجيُه،  )ت626هـ(  اكيُّ  كَّ السَّ
خمتلفنِي  لوجهنِي  حمتماًل  الكالِم  إِيراُد 
كقوِل َمن قال لأَلعوِر: ليَت عينيه َسواء، 
هذا  يف  َمدخلٌ  الُقرآِن  ِمن  وللمتشاهبات 
َمساَق  املعلوِم  َسوُق  ومنه   . باعتبارٍ النَّوع 
بالتَّجاهل(()1).  َتسميته  ُأِحبُّ  وال  َغرِيه 
هو  التَّوجيه  إِنَّ   : كاكيِّ السَّ قول  يف  ولعلَّ 
َأنَّ  إىِل  إِشارًة  خمتلفنِي،  َوجهنِي  حيتمُل  ما 
غويِّ  اللُّ املعنى  يف  حمصورٍ  غرُي  االختالَف 
اختالِف  عىل  ياقيِّ  السِّ املعنى  َيشمُل  وإِنَّم 
 ، ُمتَلقٍّ أو  وُخماَطب  م،  ُمتكلِّ ِمن  ناته  ُمكوِّ
َأو  َأساسيَّة  دالالتٍ  من  فيها  بم  ورسالةٍ 
تَفَت إىِل َأنَّ  هاِمشيَّة. وهو يف َكالِمه هذا الْ

َياتٍ يف املَتَشاهَباِت ِمن آياِت  هلذا الفنِّ َجتلِّ
هذا  لِطبيعِة  كان  َثمَّ  وِمن  الَكريِم،  الُقرآِن 

)1) مفتاح العلوم: 428، وينظر: الطراز ألرسار 
اإليضاح  وبغية   ،7474  /3 البالغة: 

لتلخيص املفتاح: 4/ 628. 

تَِباِر  بِاعْ املَتَشاهَباِت  تلَك  يف  َمدخلٌ  الفنِّ 
تَِمالِت  االحْ ِد  َتَعدُّ عن  فيها  َيبَحُث  َأنَّه 
املَتَشابِِه  نصوُص  ُتتِيُحه  ما  وهو  الليَّة،  الدَّ
ه بـ: َسوق املعلوم َمساق  . وقد سمَّ الُقرآينِّ
باِب  ِمن  الكريِم،  الُقرآِن  يف  املعلوم  غري 

ب. َأدُّ التَّ
العدوايناّ  اإلصبع  أيب  ابُن  َلَق  َأطْ َوَقدْ 
اسم  التَّوجيه  فنِّ  عىل  )ت654هـ( 
ى  وُيسمَّ التَّوريِة  ))باب  قال:  التَّوريِة، 
حتتمُل  الكلمُة  تكوَن  َأنْ  وهي  التَّوجيَه، 
تَِمَليَها  احْ َأحَد  املتكلُم  فَيستعمل  َمعنينِي، 
ما  ال  َأمهَله  ما  وُمراُده  اآلَخر،  وُهيِمل 
اأَلشعث  يف    عيلٍّ كقوِل  استعمَله، 
مَل  الشِّ ينسُج  َأُبوه  كان  »وهذا  َقيس:  بِن 
مَل  الشِّ حيوك  كان  َقيسًا  أَلنَّ  باليمنِي«)2)، 
عند  فالتَّوجيُه  َلة(()3).  َشمْ واحدُهتا  الَّتي 
ابِن أيب اإلصبع هو، إًذا، ما حَيتمُل َمعنينِي، 

م منهم البعيُد ال القريب. ُمراُد املتكلِّ

البن  احلــديــث  غــريــب  يف:  الــقــول  ينظر   (2(
غريب  يف  والنهاية   ،561  /1 اجلــوزي: 
احلديث واألثر: 2/ 502، ولسان العرب: 
11/ 368 )شمل(، وتاج العروس: 29/ 

289 )شمل(. 
)3) حترير التحبري: 268. 
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العدواينُّ  اإلصبع  أيب  ابُن  وُيوِرُد 
ُمصطلِح  ِمن  َقريًبا  آخَر  ُمصطلًحا 
يكوُن  َأنَّه  غرَي  )اإلهبام(،  وهو  التَّوجيه، 
قال:  يِن،  ُمتضادَّ َمعنينِي  حيتمُل  ما  يف 
ُم  املتكلِّ يقوَل  َأن  وهو  اإِلهباِم:  ))باب 
َيتميُز  ال  يِن،  ُمتضادَّ َمعنينِي  حيتمُل  كالًما 
َأحُدمها عن اآلَخِر، وال َيأيت يف كالِمه بم 
حيصل به التَّمييز فيم بعد ذلك، بل يقصد 
واإِلهباُم   ، ًدا،..  َقصْ فيهم  اأَلمِر  إهِباَم 
املفيدِة،  بِة  املركَّ اجُلمِل  يف  إِالَّ  َيكوُن  ال 
واهلجاِء،  كاملديِح،  بالُفنوِن  وخيتصُّ 
َحظ، عىل كالِمه، هنا،  وَغرِيمها(()4). وُيلْ
كاملديِح  بالفنون  ا  ُخمتصًّ اإِلهباَم  َجَعل  َأنَّه 
التَّوجيِه،  عىل  َينطبُق  ال  وهذا  واهلجاِء، 
ال  َأنَّه  كم  ُمعني،  بَفنٍّ  خيتصُّ  ال  فهو 
-ممَّا  ويظهر  ِة.  املتضادَّ باملعاين  خيتصُّ 
والتَّوريِة هو  اإِلهباِم  بنَي  قٌ  الَفرْ َسَبق-َأنَّ 
ِمن  يِن  ُمتضادَّ َمعنينِي  حَيتمُل  اإِلهباَم  َأنَّ 
التَّوريَة  َأنَّ  ِحني  يف  َأحِدمها،  إِرادِة  دون 

البعيد. املعنى  منهم  ُيراُد  َمعنينِي  حَتتمُل 

التحبري: 59، وينظر: هناية األرب يف  )4) حترير 
األدب  وخزانة   ،174  /7 األدب:  فنون 
الربيع يف  178، وأنوار  وغاية األرب: 1/ 

أنواع البديع: 81، برتقيم الشاملة آليا. 

الَعَلويُّ  محزَة  بُن  حييى  وَيذكُر 
البالغينَي  عند  للتَّوجيِه  َأنَّ  )ت745هـ( 
باملدح  ى  ُيَسمَّ ما  هو  َأحدمها   ، ِ استعمَلنيْ
ُيمدَح  َأن  هو  واآلخُر:   ، مَّ الذَّ ُيشبه  بم 
اليشُء  هذا  يقتيض  بيشءٍ  املمدوح 
منهم  ُكالًّ  ح  وضَّ وقد  آخَر،  بيشءٍ  َحه  َمدْ
يف  َيِرُد  إِنَّه  ))ثم  قال:  كاِشفة،  بَشَواِهَد 
االستعمل   ، استعملني،...  عىل  البالغة 
ُمشبًِها  يكوُن  بم  ُح  املدْ َد  ُيؤكَّ َأنْ  األول: 
ًفا  َوصْ املمدوِح  عن  َتنْفَي  بَِأنْ  مِّ  للذَّ
َأنَّك  ِهم  فُتوْ باالستثناء  ِقُبه  ُتعْ ُثم  ُمعيًنا 
َأنْ  ِمن شأنِِه  بم  يت  فَتأْ به  ُيَذمُّ  ما  استثنيَت 
املمدوح  مدح  يف  املبالغة  وفيه  به  ُيَذمَّ 

النابغة)5): قول  ومثاله 
يُوفَهم سُ نَّ  أَ  َ ريْ غَ فِيهم  يْبَ  عَ ال  وَ

تَائبِ الكَ قِراعِ  مِن  ولٌ  لُ فُ ِهنَّ 
وهو  التَّوجيِه،  ِمن  الثاين  االستعمل 
آخَر،  بيشءٍ  َح  املدْ َيقتىض  يشء  ُيمَدَح  َأن 

وهذا كقوِل املتنبي)6):
تَه يْ وَ حَ لَو  ا  مَ رِ  امَ عْ األَ مِن  بْتَ  َ هنَ

الِدُ خَ نَّكَ  بِأَ نيا  الدُّ نِّئَتِ  ُ هلَ

الذبياين، يف ديوانه: 44.  للنابغة  البيت   (5(
)6) البيت للمتنبي يف ديوانه.
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املدح  عىل  َدالٌّ  البيِت  ُل  فَأوَّ
ُعُلوِّ  عىل  دالٌّ  وآخُره  جاعة،  بالشَّ
ِمن  بعضهم  قوُل  هذا  وِمن  رجة،  الدَّ
ِجبال  م  َأهنَّ إِال  العىل  بِحاُر  ُهم  النَّثر: 
الَعَلويِّ  احللم،...(()7). وُيفهم من كالم 
التَّوجيه  فنَّ  حيرص  َأنَّه  وَأمثلتِه  وَشواهِده 
ه باملدح أو اهلجاء، وهذا  أو الكالم املوجَّ
ِمن  حقوَن  الالاّ الدارسون  رفضه  يشءٌ 

البالغة. َأهِل 
احلمويِّ  َة  حجَّ ابُن   َ َبنيَّ َوَقدْ 
حَيَتِمُل  َما  التَّوِجيَه  َأنَّ  )ت738هـ( 
َتقييدٍ   ِ َغريْ ِمن  ُمطلًقا  تَِماًل  احْ نينِي  َمعْ
))التَّوجيه،...،  قال:  بَغرِيه،  أو  بمدحٍ 
َوجهنِي  الكالُم  حيتمَل  َأن  االصطالِح  يف 
َغرِي  من  ُمطلًقا،  احتماًل  املعنى  ِمن 
عىل  ونبَّه  َغرِيه(()8).  َأو  بمدح  تقييدٍ 
القدماء  عند  ى  ُيسمَّ ما  هو  التَّوجيه  َأنَّ 
باإِلهباِم  َتسميَته  َأنَّ  إِىل  ذاهًبا  باإِلهبام، 
إِىل  والفًتا  بالتَّوجيِه،  َتسميتِه  ِمن  َأليُق 
بالتَّوجيِه وِمن  ه  اكيَّ هو من سمَّ كَّ السَّ َأنَّ 
والتَّوجيه   (( قال:  حقون،  الالَّ تابعه  َثمَّ 

 .7474 )7) الطراز ألرسار البالغة: 3/ 
)8) خزانة األدب وغاية األرب: 1/ 303. 

االصطالح  أَلنَّ  املتقدمنَي،  إِهباُم  هو 
الَّتي  واهَد  الشَّ َأنَّ  غرَي   ، واحدٌ فيهم 
اإِلهباُم  التَّوجيه،  عىل  هبا  استشهدوا 
ُأفِقه،  يف  زاِهرة  َأهلتها  لُِطلوع  هبا  َأحقُّ 
النَّوع  فتسميُة  التَّسميِة،...،  وملطابقِة 
بالتَّوجيه،  َتسميتِه  ِمن  َأليُق  باإِلهباِم  هنا 
َأهِل  عىل  خَتفى  ال  فيه  التَّسمية  وُمطابقُة 
وَمن  اكيُّ  كَّ والسَّ حيح،...،  الصَّ وِق  الذَّ
وَنَسَج  التَّوجيه،  النَّوع:  هذا  وا  سمَّ تبعه 

ِمنواهلم(()9). عىل  النَّاُس 
يف   ، احلمويُّ حجَة  ابُن  َوُيَساِوي 
التَّورية  ُمصَطَلِح  بنَي  آَخَر،  َموضعٍ 
والتَّوجيِه  بنقطتنِي(  )بالياء  واإِلهياِم 
التَّورية  ُمصطلَح  اًل  ُمَفضِّ والتَّخيري، 
اإلهيام  هلا:  ُيقال  ))التَّوريُة،  قال  عليها، 
يف  َأوىل  والتَّورية  والتَّخيري.  والتَّوجيه 
ى،  املسماّ ُمطابقة  ِمن  لُِقرهبا  التَّسميِة 
إذا  َتورية  اخلرب  وريت  َمصدر  ا  ألَهنَّ
املتكلَِّم  كَأنَّ  ه،  َ َغريْ وَأظهرت  سرتته 
وهي  َيظهر.  ال  بحيُث  وراَءه  جيعُله 
لفًظا  ُم  املتكلِّ َيذكَر  َأنْ  االصطالح،  يف 
حقيقة  َأو  َحقيقياّاِن،  َمعنياِن  له  ُمفرًدا 

 .303 )9) خزانة األدب وغاية األرب: 1/ 
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اللاّفِظ  وداللُة  َقريبٌ  َأحدمها  وجماًزا، 
اللَّفِظ  وداللُة  بعيدٌ  واآلَخُر  ظاهرةٌ  عليه 
البعيَد  املعنى  ُم  املتكلِّ فرُييُد   ، َخِفياّةٌ عليه 
م  فَيَتَوهاّ الَقريِب،  باملعنى  عنه  وُيوري 
الَقِريَب  ُيريُد  َأنَّه  َوهلة،  َل  أوَّ امُع  الساّ
هذا  َي  ُسمِّ هذا  وألَجِل  كذلك،  وليس 
هذا  يف  ُل  واملتَأمِّ إِهياًما(()10).  النوع 
املفهوِم  ضوِء  يف  التَّوريَة  نَّ  أاّ َجيد  الكالِم 
عن  خيتلُف  نفُسه  احلمويُّ  مه  قدَّ الَّذي 
يف  تكوُن  قد  التَّوريَة  ألَنَّ  التَّوجيِه، 
َأنَّ  حني  يف  َمعنينِي  حتتمُل  واحدةٍ  كلمةٍ 
يكوُن  وقد  كلمةٍ  يف  يكوُن  قد  التَّوجيَه 
ُكلِّه ال ِمن كلمةٍ  كيب  الرتَّ ناًجتا ِمن داللِة 
هذا  ِمن  واألَهمُّ  األغلُب،  وهو  واحدةٍ 
َقريبٌ  َأحدمها  َمعنياِن  فيها  التَّورية  َأنَّ 
عنَد  املراُد  وهو  َبعيدٌ  واآلَخُر  ُمرادٍ  غرُي 
التَّوجيَه كالمٌ حَيتمُل  َأنَّ  املتكلِِّم، يف حني 
عىل  ألَحِدمها  حٍ  ُمرجِّ َغرِي  ِمن  َوجهنِي 

اآلَخِر.
)ت  َمعصومٍ  ابُن  َأَشاَر  َوَقدْ 
االصطالحيِّ  اُدِف  الرتَّ إِىل  1119هـ( 
والتَّوجيِه،  اإِلهباِم  ُمصطلَحي   َ بنيْ

 .39 )10) خزانة األدب وغاية األرب: 2/ 

دة،  املوحَّ -بالباء  ))اإِلهباُم  قال: 
وحُمتمل  التَّوجيه،  بعُضهم:  ه  وسمَّ

.(11 ين(() دَّ الضِّ
النُّصوِص  أَلهمِّ  دراسةٌ  يأيت  ما  ويف 
وَن  والبالغيُّ وَن  املفرسِّ َأشاَر  الَّتي  ِة  الُقرآنيَّ
حماولةٍ  مع  ًها،  ُموجَّ كالًما  فيها  َأنَّ  إىِل 
املعنى  د  َتعدُّ َأسباِب  عىل  للوقوِف 
َأو َنصٍّ  اَطبٍ  ُخمَ َأو  مٍ  ُمتكلِّ ِمن  َغاتِِه  َوُمسوِّ
َقوُله  النُّصوِص  هذه  ُل  َوَأوَّ ذلك.   ِ َغريْ َأوْ 

َتَعاىل: 
 1  0  /  .  -  ,  M-1
 5  4  3  2
 ;  :  9  8  7  6
 C  B  A  @  >?  =  <
 I  H  G  F  E  D
 P  O  N  M  L  K  J

LR[سورة النساء: 64].  Q
ِسرِي  َتفْ يف  يَن  املفرسِّ ُض  َبعْ َتَفى  اكْ
 ،L  8  7  6  M َتَعاىل:  قولِه 
 وفحو م،  الذَّ غايُته  َواِحدٍ  َمعنًى  ِر  بِِذكْ
ُدعاءٌ  برَِي  التَّعْ هذا  أنَّ  املعنى:  هذا 

 ،81 ص:  البديع  أنــواع  يف  الربيع  أنــوار   (11(
برتقيم املكتبة الشاملة آليا. 
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ُيصاَب  بَأنْ    حممدٍ سوِل  الرَّ عىل 
بَأنَّه  عليه  ودعاءٌ  َمُع،  َيسْ فال  َمِم  بالصَّ
وال  منه  َمعون  َيسْ ال  النَّاَس  َخاَطَب  إَِذا 

 7  M ))وقوُله  األَخفُش:  قاَل  ُجييبوَنه؛ 
 7  M وأما  ُت،  َسِمعْ ال  أي:   L 8
َغريْ  فَأنَْت  ِمنَْك  َمُع  ُيسْ ال  أي:   L 8
َأنَّ  ُيبنيِّ  هنا  فاأَلخفُش   .(12()) ِمعٍ ُمسْ
إِىل  ُيِشرُي  ولكنَّه  َت،  َسِمعْ ال  هو:  املعنى 
آخَر  َمعنًى  حَيتمُل  قد  كيَب  الرتَّ هذا  َأنَّ 
لَِكِلَمِة  فيَِّة  الرصَّ يغِة  الصِّ  ُ َتغريُّ َمرجُعُه 
املفعول  اسِم  داللَتي   َ بنيْ )مسمع( 
اآلخُر  املعنى  وهذا  الفاعل.  واسِم 
هو  الرصفيِة  الصيغِة   ِ تغريُّ من  الناتُج 
كالُمه  يكوَن  بأن   الرسول عىل  دعاء 
وقد  جُمَاب.  غرَي  وِخطاُبه  مسموعٍ  غرَي 
إِشارةٍ  غرِي  ِمن  املعنى  هذا  الزجاج  بنيَّ 
إِنتاِج  يف  فيَِّة  الرصَّ يغة  الصِّ  ِ َتغريُّ َأثر  إِىل 
عزَّ  ))وقوله  قال:  الداللتني؛  هاتني 

 6  5  4  3  M  : وجلَّ
– –ُلِعنَتْ اليهود  كانت   .L 8  7

يف  وتقول   ، اسَمعْ  :للنبي تقول 

 ،259  /1 لألخفش:  الــقــرآن  معاين   (12(
 .218 القرآن:  مشكل  وتأويل 

 ، ِمعَت. وقيل: َغرَي مسَمعٍ أنفسها: ال ُأسْ
وقد  إِليه(()13).  تدعو  ما  إِىل  جماب  غري 
ًة  لغويَّ مرسحيًَّة  صورًة  الواحديُّ  َعَرَض 
هذا  َيتضمنه  الَّذي  لبيَّ  السَّ املعنى   ُ ُتفرسِّ
التالعب  إىل  املعنى  هذا  ِجًعا  ُمرْ التعبرُي، 
ِفي  واملخْ الكالم  من  امُلعَلِن  بني  اخلطايب 
 :للنبي يقولون  ))كانوا  قال:  منه، 
ال  أنفسهم:  يف  ويقولون  اسمع، 
قول  أكده  ما  وهذا  سمعت(()14). 
 َ َغريْ َمعْ  ))َواسْ تفسريه:  يف  البغوي 
ِمنَْك،  َمُع  َنسْ َواَل  ِمنَّا  َمعْ  اسْ  : َأيْ َمعٍ  ُمسْ
ُبولٍ ِمنَْك. َوِقيَل:  َ َمقْ : َغريْ َمعٍ َأيْ َ ُمسْ َغريْ
ُثمَّ  َمعْ  اسْ  : لِلنَّبِيِّ َيُقوُلوَن  َكاُنوا 

َت(()15). َسِمعْ اَل   : ُفِسِهمْ َأنْ يِف  َيُقوُلوَن 
آَخروَن  وَن  ُمفرسِّ ذكر  حني  يف 
هذا  َأنَّ  َأحُدُمها:  تفسريها،  يف   ِ َهنيْ َوجْ
بَأنْ  فيه  ِقيلتْ  َمن  عىل  ُدعاءٌ  التعبرَي 
ُدعاءٌ  َأنَّه  واآلَخُر:  مم،  بالصَّ ُيصاَب 
))وقوله   : األَصفهاينُّ اغب  الرَّ قال  له؛ 
 : َوجَهنيْ عىل  ُيقال   L 8  7 M

 .59 )13) معاين القرآن وإعرابه للزجاج: 2/ 
 .61 التفسري الوسيط للواحدي: 2/   (14(

 .641 )15) تفسري البغوي: 1/ 
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مم.  بالصَّ اإِلنساِن  عىل  ُدعاءٌ  َأحُدُمها: 
رَشح  وقد  له(()16).  ُدعاءٌ  والثَّاين: 
خمشيُّ هذين الَوجَهنيْ كاِشًفا عن َأنَّ  الزَّ
واملدَح؛  مَّ  الذَّ حيتمل  القرآينَّ  التَّعبرَي  هذا 
حيتمل   ، ِ وجَهنيْ ذو  قولٌ  ))هو  قال: 
-باِل  عليَك  ا  َمدعوًّ ِمنَّا  اسمع  َأي  مَّ  الذَّ
عليه  َدعوُهتم  ُأجيبتْ  لو  سمعت-ألَنَّه 
 ، مسمع،...  غرَي  َأصمَّ  فكاَن  َيسمع،  مل 
إليه؛  َتدعو  ما  إِىل  جُمابٍ  غرَي  اسمع  َأو 
ُيوافُِقَك،  َجوابًا  مسمعٍ  غرَي  ومعناه 
غري  اسمع  أو  شيًئا.  َتسمع  مل  فكَأنََّك 
عنه  فسمُعك  ترضاه،  كالما  مسمع 
اسمع  َأي  َح،  املدْ وحيتمل   ،  ...، نابٍ
َمَع  َأسْ َقولِك:  ِمن  َمكروهًا،  مسمع  غرَي 
ابُن  وبنياّ  َسبَّه(()17).  إِذا  ُفالًنا  ُفالُن 
استعملته  َتعبريٌ  التَّعبرَي  هذا  َأنَّ  عطيَة 
يف  له  عاَء  الدُّ ُتظِهَر  َأن  ُتريد  ا  ألَهنَّ اليهوُد 

 ،1261  /3 األصفهاين:  الراغب  تفسري   (16(
وزاد املسري: 1/ 416. 

التبيان  وينظر:   ،518  /1 الكشاف:   (17(
وتفسري   ،363  /1 ــقــرآن:  ال إعـــراب  يف 
 /2 التنزيل:  أنوار  و   ،243  /5 القرطبي 
77، و مدارك التنزيل: 1/ 362، و حماسن 

التأويل 3/ 141. 

عليه  عاَء  الدُّ النفوِس  يف  خُتِْفي  ا  َأهنَّ حني 
ُج  يتخرَّ َمعٍ  ُمسْ  َ ))وَغريْ قال:  له؛  مَّ  والذَّ
وغري  مأمورٍ  غرُي  َأحُدُمها  معنيان:  فيه 
مأمورا  تسمع  أن  قال: غري  كَأنَّه  صاِغر، 
عاِء، أي ال  بذلك، واآلخُر عىل جهة الدُّ
مصيب،  غري  امِض  تقول:  كم  سمعت، 
خاطبت  إذا  اليهود  فكانت  ذلك،  وغري 
الباطِن  يف  َأرادتْ  مسمع،  بغري  النبيَّ 
ُتريُد  ا  َأهنَّ ظاِهًرا  وَأرتْ  عليه،  عاَء  الدُّ
بني  َق  الَفرْ َأنَّ  ويبدو  تعظيمه(()18). 
جهةٍ  من  والبغويُّ  الزجاُج  ذكره  ما 
 ُأخر جهةٍ  من  عطيَة  ابُن  ذكره  وما 
الرأي  عىل  املرِسَل،  َأو  َم  املتكلِّ َأنَّ  هو 
شيًئا  ِمنها  فُيظِْهر  سالَة،  الرِّ ُئ  ُجيَزِّ األول، 
ي  املتلقِّ هاِت  وتوجُّ العامَّ  الُعرَف  ُيوافُِق 
َء  اجلزْ ويقول  للجميع،  مسموعٍ  بصوتٍ 
ِسه  َنفْ مَع  ِسِه  لِنَفْ الرسالِة  ِمن  اآلَخر 
بصوتٍ  َأيًضا  نفِسه،   هلو وإِرضاًء 
هو  إِالَّ  سمِعه  ِمن  ن  َيتمكَّ ال  خافتٍ 
ابَن  َأنَّ  يبدو  حني  يف  اليهوُد.  َراُنه  وَأقْ
طريقَة  َأنَّ  التَّعبرِي  هذا  ِمن  َيفهُم  عطيَة 

اجلواهر  وينظر:   ،62  /2 الوجيز:  املحرر   (18(
احلسان يف تفسري القرآن 2/ 244 -245. 
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ُوضوُح  حيث  ِمن  واحدًة  كانتْ  النُّطِق 
ثمَة  فليَس  ارتفاِعه،  ودرجُة  وِت  الصَّ
ِقيَل  وآخَر  واضحٍ  بصوتٍ  ِقيَل  كالمٌ 
َمُن  فَمكْ ؛  َمسموعٍ غرِي  ُمنخفضٍ  بصوتٍ 
اليلِّ إِنَّم َيرجُع إِىل  التَّالعِب اللُّغويِّ والدَّ
داللًة  حتتمُل  َة  اللغويَّ سالَة  الرِّ هذه  َأنَّ 
َأخًذا  فهُمها  ي  املتلقِّ ِمن  ُيراد  ظاِهرًة 
باطِنًة  داللًة  وحتتمل   ، اللُّغويِّ بالظَّاِهر 
هبا  لرُِيِيضَ  املرسُل  ُيريُدها  تي  الَّ هي 
اللَة  الدَّ ليسِت  ا  َأهنَّ ِركٌ  ُمدْ وهو  َسه،  َنفْ

ي. املتلقِّ ِن  ِذهْ يف  َقرَّ  ملا  املطابِقَة 
االستعمَل  هذا  ازي  الرَّ وَجَعَل 
استعملوا  ُم  ألَهنَّ اليهوِد،  َضالالِت  من 
هذا  َي  لُِيؤدِّ مقصودٍ  وٍ  َنحْ عىل  اللُّغَة 
داللَة  املقصوُد  اللغويُّ  االستعمُل 
ِمن  باطنًا  الذمِّ  وداللَة  ظاهًرا  املدح 
إِيضاِح  يف  ُع  َيَتوسَّ هذا  يف  وهو   ، ُوجوهٍ
 ، خمشيُّ الزَّ ذكرها  تي  الَّ الالِت  الدَّ
َمعْ  َواسْ ُلُه:  َقوْ َضاَلَلتِِهمْ  ))ِمنْ  قال: 
ُذو  َكاَلَم  الْ َهَذا  َأنَّ  َلمْ  َواعْ  . َمعٍ ُمسْ  َ َغريْ
َتِمُل  َوحَيْ ظِيَم،  َوالتَّعْ َح  املَْدْ َتِمُل  حَيْ  ِ َهنيْ َوجْ
َح  املَْدْ َتِمُل  حَيْ ُه  َأنَّ ا  َأمَّ تَْم.  َوالشَّ َهاَنَة  ِ اإلْ
َمعٍ  ُمسْ  َ َغريْ َمعْ  اسْ املَُْراُد  َيُكوَن  َأنْ  َفُهَو 

مِّ  َوالذَّ تِْم  لِلشَّ حُمَْتِملٌ  ُه  َأنَّ ا  َوَأمَّ ُروًها،  َمكْ
َكاُنوا  ُمْ  َأهنَّ ُل:  َوَّ األْ  : ُوُجوهٍ ِمنْ  َفَذاَك 
يِف  َوَيُقوُلوَن   ، َمعْ اسْ  : لِلنَّبِيِّ َيُقوُلوَن 
َمعٍ  ُمسْ  َ َغريْ ُلُه:  َفَقوْ َت،  َسِمعْ اَل   : ُفِسِهمْ َأنْ
 ، َمعٌ ُمسْ اِمَع  السَّ َفإِنَّ   ، َساِمعٍ  َ َغريْ نَاُه:  َمعْ
َأيْ   ، َمعٍ ُمسْ  َ َغريْ الثَّايِن:   . َساِمعٌ َمَع  َواملُْسْ
ُعو  َتدْ َما  إِىَل  اُب  ُجتَ َواَل  ِمنَْك،  ُبولٍ  َمقْ  َ َغريْ
ُيَوافُِقَك،  َجَواًبا  َمعٍ  ُمسْ  َ َغريْ نَاُه  َوَمعْ إَِليِْه، 
الثَّالُِث:  َشيًْئا.  َت  َمعْ َأسْ َما  َفَكَأنََّك 
َوَمَتى  َضاُه،  َترْ َكاَلًما  َمعٍ  ُمسْ  َ َغريْ َمعْ  اسْ
لِنُُبوِّ  َمُعُه  َيسْ اَل  نَْساَن  ِ اإلْ َفإِنَّ  َكَذلَِك  َكاَن 
َهِذِه  َأنَّ  َنا  َذَكرْ بَِم  َفَثَبَت  َعنُْه،  ِعِه  َسمْ
َفَكاُنوا  ِح،  َواملَْدْ مِّ  لِلذَّ حُمَْتِمَلةٌ  َكِلَمَة  الْ

تِْم(()19). الشَّ لَِغَرِض  ُكُروهَنَا  َيذْ
ُمراَد  َأنَّ  األندليسُّ  َحيَّاَن  َأبو  َد  وَأكَّ
ُه  الَوجْ هو  االستعمِل  هذا  ِمن  اليهوِد 
قوُله  وهو  قبله،  جاء  ما  بدليِل  املكروه 
َمعْ  ))َواسْ قال:  َوَعَصيْنَا،  نَا  َسِمعْ تعاىل: 
َتِمُل  َوحَيْ ه،  ُمَوجَّ َكاَلُم  الْ َهَذا  َمعٍ  ُمسْ  َ َغريْ
َه  َوجْ الْ بِِه  َأَراُدوا  ُمْ  َأهنَّ َوالظَّاِهُر  ُوُجوًها. 
لِِه:  َقوْ ِمنْ  َقبَْلُه  َما  لِِسَياِق  ُروَه  املَْكْ
َمعْ  اسْ نَاُه:  َمعْ َفَيُكوُن  َوَعَصيْنَا،  نَا  َسِمعْ

 .94- 93 )19) مفاتيح الغيب: 10/ 
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بُن  الطَّاِهُر  بنيََّ  وقد  َت(()20).  َسِمعْ اَل 
=1974م(  1393هـ  )ت  عاشور 
الَعَرُب  كانت  كلمةٌ  التَّعبرَي  هذا  َأنَّ 
ولكنَّ  باخلرِي،  عاِء  الدُّ يف  تستعمُلها 
إِذ  آَخَر؛  وٍ  َنحْ عىل  استعملتْها  اليهوَد 
املكروَه،  املعنى  التَّعبرِي  هذا  ِمن  َأرادت 
يئِة،  السَّ وَنواياهم  ألَنفِسهم  إِرضاًء 
يف  وُيضِمروا  شيًئا  ُيظِهروا  بَأن  وذلك 
َمعْ  اسْ نَى  ))َوَمعْ قال:  ِخالَفه،  َأنفِسهم 
 ُسوِل لِلرَّ َيُقوُلوَن  ُمْ  َأهنَّ َمعٍ  ُمسْ  َ َغريْ
َمعْ  اسْ اَلِم:  سْ ِ اإلْ ِر  َأمْ يِف  ُمَراَجَعتِِه  ِعنَْد 
َمعٍ  ُمسْ  َ َغريْ  : مْ هِلِ بَِقوْ َذلَِك  ُبوَن  َوُيَعقِّ ِمنَّا، 
ِمنْ  املَُْتَباِدَر  الظَّاِهَر  َقَصُدوا  ُمْ  َأهنَّ وَن  ُيوِمهُ
بَِأنْ  ُمورٍ  َمأْ  َ َغريْ َأيْ   ، َمعٍ ُمسْ  َ َغريْ  : مْ هِلِ َقوْ
َعلْ  )افْ َعَرِب:  الْ ِل  َقوْ نَى  َمعْ يِف  َمَع،  َتسْ
َمعٍ  ُمسْ  َ َغريْ نَاُه:  َمعْ َوِقيَل   .) ُمورٍ َمأْ  َ َغريْ
َيُقوُلوَن:  َكاُنوا  َعَرَب  الْ َفَلَعلَّ  ُروًها،  َمكْ
َهِذِه  َأنَّ  َاِصُل  َواحلْ َسبَُّه.  نَى  بَِمعْ َمَعُه  َأسْ
 َ َبنيْ طْاَلِق  ِ اإلْ ُروَفَة  َمعْ َكاَنتْ  َكِلَمَة  الْ
َوالتََّلطُِّف  َكَراَمِة  الْ نَى  َمعْ يِف  َعَرِب  الْ
َقاُلوَها  مَلَّا  َوَلِكنَُّهمْ  ُمَتَعاَرًفا،  إِطْاَلًقا 
َتَحُلوُه  انْ آَخَر  نًى  َمعْ هِبَا  َأَراُدوا  ُسوِل  لِلرَّ

 .662 )20) البحر املحيط: 3/ 

 ، ِعيُّ َوضْ الْ ِكيُبَها  َترْ بِِه  َمُح  َيسْ ءٍ  ِمنْ َيشْ هَلَا 
أِلَن  متكلاّم.  من  ًتا  َصوْ َمَع  َيسْ اَل  َأنْ  َأيْ 
ُدَعاُؤُه.  َتَجاَب  ُيسْ اَل  َأنْ  َأوْ   ، َأَصمَّ َيِصرَي 
ُلُه  َقوْ َذلَِك  َأَراُدوا  ُمْ  َأهنَّ َعىَل  َدلَّ  ِذي  َوالَّ
َمعْ  لِِه: -اسْ َقوْ قاُلوا -إِىَل  ُمْ  َأهنَّ َوَلوْ  ُد:  َبعْ
 .) َمعٍ ُمسْ  َ )َغريْ َكِلَمَة  هَلُمْ  َفَأَزاَل  نا  َوانُْظرْ
 ِ َهنيْ َوجْ ِذي  َكاَلمٍ  إِيَراِد  ِمنْ  ُدُهمْ  َوَقصْ
ُضوا  َوُيرْ ِمننَِي  َواملُْؤْ ُسوَل  الرَّ ُضوا  ُيرْ َأنْ 
 ُسول الرَّ َمَع  نِيَّتِِهمْ  بُِسوِء  ُفَسُهمْ  َأنْ
َعَليِْهمْ  َجيُِدوا  َفاَل   ، َمُهمْ َقوْ ُضوا  َوُيرْ

ًة(()21). ُحجَّ
بَأنَّ  املحدثني  بعُض  َح  َرصَّ وقد 
َأو  اإِلهباِم  َفنَّ  ُن  َتتضمَّ الَكريمَة  اآليَة 
األُستاُذ  َوِمنهم  ِه،  املوجَّ الَكالِم  َفنَّ 
)ت  صايف  الرحيم  عبد  بن  حمموُد 
قال:  إذ  1376هـ=1957م(؛ 
يف  ه:  املوجَّ الكالم  أو  ))اإلهبام 
 .L 8  7  6 M تعاىل:  قوله 
للشَّ  -حمتملٌ  َهني  َوجْ ذو  كالمٌ  وهو 
بالتَّوجيِه.  البديع  يف  ى  -وُيسمَّ واخلري 
َمعنى  عىل  حُيَمَل  بَأن   ِّ للشَّ واحتمله 
أو  سمعت،  بأال  عليك  ا  َمدعوًّ اسمع 

 .76 )21) التحرير والتنوير: 5/ 
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إليه.  تدعو  ما  إىل  جماب  غري  اسمع 
معنى  عىل  حُيَمَل  بأن  للخرِي  واحتمُله 
مكروها،  مسمع(  )غري  ِمنَّا  )اسمع( 
وقد  سبه.  إذا  فالن  َمَعه  أسْ قوهلم:  ِمن 
بذلك  ُخياطِبوَن  تعاىل  اهللُ  لعنهم  كانوا 
املعنى  ُمظهرِين  استهزاًء   اهلل رسوَل 
سواه(()22).  ُيضِمروَن  وهم  األخرَي 
يف  الفنِّ  هذا  بوجوِد  َح  َرصَّ وممَّن 
ين  الدِّ حميي  األُستاُذ  َأيًضا  اآليِة  هذه 
إِذ  1403هـ=1983(؛  )ت  درويش 
َفنٍّ  عىل  اآليُة  هذه  ))اشتملت  قال: 
َه  املوجَّ الكالَم  أو  اإِلهباَم  يه:  ُنسمِّ فريدٍ 
اإِلتيان  وهو  يِن،  دَّ للضِّ املحتمَل  أو 
بحيث  ين  ُمتضادَّ معنينِي  حيتمُل  بكالمٍ 
وهو  اآلَخِر،  ِمن  َأحُدمها  يتميز  ال 
ُذو  فهو   L  8  7  6  M قوُله: 
استمع  َأي   : مَّ الذَّ حَيتمُل  هٌ  َوجْ َهنِي:  َوجْ
َأي:  سمعت،  باِل  َعَليك  ا  َمدعوًّ ِمنَّا 
ولعلَّه  املوت.  مِم:  بِالصَّ اهللُ  َأصاَبَك 
ة.  ِخسَّ من  عليه  انطووا  ملا  هنا  املراد  هو 
غري  اسمع  َأي  َح:  املدْ حَيتمُل  هٌ  وَوجْ

-53  /5 القرآن:  إعــراب  يف  اجلــدول   (22(
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مكروها(()23). مسمع 
 §  ¦  ¥¤  £  ¢  M-2
 ¬  «  ª  ©  ¨

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

 »  º  ¹  ¸  ¶  µ

 ¾  ½  ¼

 ÄÃ  Â  Á  À  ¿

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

[سورة النساء: 127].  LÍ

 º  M َتَعاىل:  قوُله  حَيتمُل 
أَلنَّ  وذلك  َهنِي؛  َوجْ  L  ¼  »

 : اجلرِّ بحريَف    َيتعدَّ )رغَب(  الفعَل 
ِل  اأَلوَّ باحلرِف    فيتعدَّ وعن(،  )يف، 
غبِة  والرَّ ِء  اليشَّ إِرادِة  عن  للتَّعبرِي  )يف( 
)عن(  الثَّاين:  باحلرف    َويتعدَّ فيه، 
وقد  ِضه،  وُبغْ ِء  اليشَّ ترِك  عن  للتَّعبرِي 
 ، ِ َهنيْ الَوجْ هذيِن  إِىل  وَن  املفرسِّ التَفَت 
تقديِر  اختالِف  َأثِر  ِمن  َينتجان  م  وَأهنَّ

بطبيعِة  وهو   ، هٍ َوجْ كلِّ  عىل  اجلرِّ  حرِف 
قال  كيِب؛  الرتَّ َخصائِص  ِمن  نابِعٌ  احلاِل 
َغُبوَن  ))Mَوَترْ 427هـ(:  )ت  الثَّعلبيُّ 
عن  وترغبوَن  َأي:   ،Lَتنِْكُحوُهن َأنْ 

 .227  /2 القرآن وبيانه:  )23) إعراب 
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ترغبوَن  وقيَل:   ، مللِكهنَّ نِكاِحهنَّ 
بنيَّ  وقد   .(24()) ملاهِلنَّ نِكاِحهنَّ  يف 
ِمن  َة  اِجتَ النَّ َة  االحتمليَّ هذه  خمشيُّ  الزَّ
َغُبوَن  ))Mَوَترْ قال:   ، اجلرِّ حرِف  حذِف 
َأن  يف  حَيتمُل   Lَتنِْكُحوُهن َأنْ 
تنكحوُهنَّ  َأن  وَعن   ، جلمهِلنَّ تنكحوُهنَّ 
الُقرطبيُّ  َدُه  َأكَّ ما  وهو   .(25()) لَِدمامتِهنَّ
َتَعاىَل:  ُلُه  ))َوَقوْ قال:  )ت671هـ(، 
َغُبوَن  َوَترْ َأيْ   L  ¼  »  º M

 .) )َعنْ ُحِذَفتْ  ُثمَّ   ، َتنِْكُحوُهنَّ َأنْ  َعنْ 
ُثمَّ  َتنِْكُحوُهنَّ  َأنْ  يِف  َغُبوَن  َوَترْ َوِقيَل: 

وينظر:   ،394  /3 والبيان:  الكشف   (24(
وتفسري   ،532  /1 والــعــيــون:  النكت 
وتفسري   ،180  /4 األصفهاين  الراغب 
الوجيز:  واملحرر   ،563  /1 البغوي: 
 /1 للباقويل:  القرآن  وإعراب   ،118  /2
ومفاتيح   ،480  /1 املسري:  وزاد   ،125
التنزيل:  وأنـــوار   ،234  /11 الغيب: 
 ،400  /1 التنزيل:  ومدارك   ،100  /2
والــلــبــاب   ،84  /4 املــحــيــط:  والــبــحــر 
والربهان   ،49  /7 الكتاب:  علوم  يف 
واجلواهر   ،210  /2 الــقــرآن  علوم  يف 
علوم  يف  واإلتقان   ،305  /2 احلسان: 
 /1 ــران:  األق ومعرتك   ،59  /3 القرآن 

 .164
)25) الكشاف: 1/ 570. 

بن  اهر  الطَّ  وير )يِف((()26).  ُحِذَفتْ 
َمقصودٌ  هنا  االستعمَل  هذا  َأنَّ  عاشور 
املشرتِك  فِظ  اللَّ استعمِل  باِب  ِمن 
 ِ َهنيْ الَْوجْ ))َوَعىَل  قال:  َمعنييِه،  يف 

 »  º  M لِِه:  َقوْ يِف  ِديُر  قْ التَّ َجيِيُء 
 ِ تَِمَلنيْ ااِلحْ َعَل  َجتْ َأنْ  َوَلَك   L ¼

 .L  ¼  »  º M لِِه:..  َقوْ يِف 
ِك  َرتِ ُشْ املْ َمِل  تِعْ اسْ َحدِّ  َعىَل  ُصوَديِْن  َمقْ
َأنَّ  إِىل  هنا  ُيشرُي  فهو  َنَييِْه(()27).  َمعْ يِف 
بينهم  َفَجمَع  املعنينِي  َأراَد  الكريَم  النصَّ 
وَكَأنَّه  املعِجِز،  البليِغ  التَّعبرِي  هذا  يف 
التَّعبرِي  يف  ع  التَّوسُّ َمظاِهِر  ِمن  مظَهرٌ 
التَّعبرُي  هذا  فيكون  ُصوِره،  ِمن  وُصورةٌ 
اأَلمريِن  ُتعالُج  ًة  َتشيعيَّ ًة  ُلغويَّ ِرسالًة 
اجلميالِت  الَيتيمِت  مع  التعامَل  مًعا: 
والَيتيمِت  هبنَّ  واِج  الزَّ يف  املرغوِب 
ِمن  باإِلفادِة  وذلك  عنهن،  املرغوِب 
باِب  يف  وَضوابِِطها  غِة  اللُّ َخصائِص 
اأُلستاُذ  َح  َرصَّ وقد  زوِم.  واللُّ ي  التَّعدِّ
الكالِم  َفنِّ  بُِوجوِد  درويش  ين  الدِّ حُميي 
اآليِة  هذِه  ))يف  َقاَل:  اآليِة  يف  ِه  املوجَّ

 .403- 402 )26) تفسري القرطبي: 5/ 
)27) التحرير والتنوير: 5/ 214. 
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َقولِه:  يف  وذلك   ، ُه،...  املوجَّ الكالُم 
ا  إِمَّ َفُهنَّ   ،L ¼  »  º  M

َتقديِر  حسب  َدِميمتٌ  َأو  مَجيالتٌ 
.(28()) اجلارِّ

 °  ¯  ®  ¬  «  M-3
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
[سورة   L  ¼  »  º  ¹

القصص: 12].
 »  º  M َتَعاىل:  َقوُله  حَيتِمُل 
َأن  فَيحتمُل  َهنِي؛  َوجْ  L ¼
 ،ُموسى عىل  )له(  يف  مرُي  الضَّ َيعوَد 
ِسياِق  ِمن  ِن  هْ الذِّ إِىل  َيَتبادُر  ما  وهو 
َيعوَد  َأن  حَيتمُل  كم  ِة،  والِقصَّ النَّصِّ 
هذين  إِىل  َأشاَر  وقد  امللِك.  عىل 
الُقدماء،  يَن  املفرسِّ ِمن  َكثريٌ  االحتمَلنِي 
قاَل:  إِذ  )ت310هـ(؛  ربيُّ  الطَّ ومنهم 
َذَكَر   L  ¼  »  º M ))وقوُله: 
فقالت:  تِه،  عرفْ قد  فقيل:   ، ُأِخَذتْ ا  َأهنَّ
ناصحون(()29).  للَمِلِك  م  َأهنَّ َعَنيُت  إِنَّم 

 .333 )28) إعراب القرآن وبيانه: 2/ 
)29) تفسري الطربي: 19/ 534، وينظر: معاين 
القرآن وإعرابه للزجاج: 4/ 135، ومعاين 
والكشف   ،163  /5 للنحاس:  الــقــرآن 
 ،239  /7 الــقــرآن:  تفسري  عــن  والبيان 

هـ(   450 )ت  املاورديُّ  ذكر  حني  يف 
َأنَّ  عىل  ت  احتجَّ  ُموسى ُأخَت  أنَّ 
وليَس  امللُك  هو  )له(  يف  مرِي  بالضَّ املراَد 
َل  َأهْ َتعِرُف  ا  بَأهنَّ )ُموسى(  فَل:  الطَّ
ِة  َمرَسَّ عىل  َحِريُصوَن  م  ُ َوَأهنَّ ِضَعِة  املرْ
هلم:  هِلا  َقوْ ِعنَد  هلا  ))َفَقاُلوا  قال:  امللِك، 
ريِك؟.  ُيدْ َناِصُحوَن﴾َوَما  َلُه  ﴿َوُهمْ 
َولكنَُّهم  ال  َفَقالت:  َأهَله،  َتعرفنَي  ِك  َلَعلَّ
يف  َوَيرَغُبوَن  امللِك  ِة  َمرَسَّ عىل  حَيِرُصوَن 
الكرَماينُّ )ت نحو  َعدَّ  َوَقد  ِظئِره(()30). 
َتفسرِي  يف  وَن  ُ املفرسِّ َذَكَره  َما  505هـ( 
قال:  التَّفِسرِي،  َغرائِِب  ِمن  املوِضِع  هذا 
¼ L، َأي ال   »  º  M :َقوُله((
الغريب:  َوإِرَضاِعِه.  َتربيتِِه  يف  وَن  ُ ُيَقرصِّ

44، والكشاف: 3/  واملحرر الوجيز: 4/ 
ومفاتيح   ،377  /3 املسري:  وزاد   ،396
 /4 التنزيل:  وأنــوار   ،582  /24 الغيب: 

173، و مدارك التنزيل: 2/ 632
وينظر:   ،239  /4 والــعــيــون:  النكت   (30(
وتفسري   ،392  /3 الــوســيــط:  التفسري 
القرطبي:  وتفسري   ،525  /3 البغوي: 
 ،286  /5 كثري:  ابن  وتفسري   ،257  /13
واجلواهر احلسان يف تفسري القرآن 4/ 54، 
و معرتك األقران: 3/ 67، و إرشاد العقل 

السليم: 7/ 5. 
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َلُه  ﴿َوُهمْ  َقوهَلا  َسِمَع  ملا  هاماَن  َأنَّ  ُذِكَر 
رِبَ  خُتْ َحتَّى  ُخُذوَها  َقاَل:  َناِصُحوَن﴾، 
فقالت:  اهلُل،  ََمها  فَأهلْ الُغالِم،  هذا  بِقَصِة 
ال  لِفرعوَن  ناصُحوَن  له  ذكرُت  إِنَّم 
َرَسَم  وقد  ِت(()31).  َصَدقْ فقال:  لَِغرِيه. 
-يف  هـ(   745 )ت  اأَلندليسُّ  َحيَّان  َأُبو 
للَحَدِث  اآليِة-ُصورًة  هذه  َتفسرِي  ِسياِق 
عنَد  بنا  مرَّ  -ممَّا  َتفِصياًل  َأكثَر  بِِعَباَرةٍ 
ِل  َشكْ عىل  َعرِضِه  َطريِِق  -عن  املاورديُّ 
ِحَواُره،  ِمنُْهم  َولُِكلٍّ  ُشُخوصٍ  هلا  ةٍ  ِقصَّ
ِل  َأهْ َعىل  ُكمْ  َأُدلُّ َهلْ  ))َفَقاَلتْ  قال: 
ناِصُحوَن  َلُه  َوُهمْ  َلُكمْ  ُفُلوَنُه  َيكْ َبيْتٍ 
َهَذا  ِرِفنَي  َتعْ َأنِْت  َوَقاُلوا:  ا  هِبَ ُقوا  َفَتَعلَّ
ِمنْ  َلُم  َأعْ َوَلِكنْ  اَل،   : َفَقاَلتْ ؟.  بِيَّ الصَّ

ِب  َقرُّ التَّ َعىَل  َص  ِرْ احلْ َبيِْت  الْ َهَذا  ِل  َأهْ
َوِرَضاَها،  َمتَِها  ِخدْ يِف  دِّ  َ َواجلْ َِلَكِة  املْ إِىَل 
بُِأمِّ  َفَجاَءتْ  َلَة  الَّ الدَّ َوَسَأُلوَها  ُكوَها  َفَرتَ

تْ  َفرُسَّ ا  َهيَ َثدْ َب  رَشِ ُه  َبتْ َقرَّ َفَلمَّ  ُموَسى 
هذا  َأنَّ  َسَبَق  ممَّا   ُ َوَيتبنيَّ آِسَيُة(()32). 
ُموَسى  ِت  ُأخْ ِس  نفْ يف  عمَّ  َكَشَف  برَي  التَّعْ

 /2 التأويل:  وعجائب  التفسري  غرائب   (31(
 .864

)32) البحر املحيط: 7/ 332. 

احَلِقيقينَي،  َوَأهِلِه  فِل  بِالطِّ َمعرَفةٍ  ِمن 
إِىل  َوَأهِلِه  ِل  فْ بالطِّ ي  َسُيؤدِّ كاَن  وهذا 
َطبًْعا.  ُتريُده  َتُكن  مل  ما  وُهَو  الَقتِْل، 
َذَكاَءَها   ُموَسى ُت  ُأخْ َملتْ  َأعْ وُهَنا 
كيِب  الرتَّ َظاِهُر  عليه  َدلَّ  مَما  ِص  الَتَخلُّ يف 
إِىل  ُجوِء  باللُّ لَِساهِنا  عىل  َوَرَد  الَّذي 
ذلك  إِىل  الُوصوِل  يف  ُمِفيدًة  التَّأويِل 
استعمِل  ِمن  اتِِج  النَّ اللِة  الدَّ إِهَباِم  ِمن 
حَتديِد  يف  املعنى  َوُغموِض  مرِي  الضَّ
يف:  )اهلاء(  مرُي  َفالضَّ َوَصاِحبِه.  َمرجِعِه 
 ،اأُلخر مئِِر  الضَّ َشأُن  َشأُنه  ُمبَهمٌ  )له( 
فُهو  َثمَّ  َوِمن  بَِمرجِعِه،  داللُته   ُ َتَتبنيَّ
َوحَيتِمُل   ُموَسى عىل  َيُعوَد  َأن  حَيتِمُل 

املِلِك. َيعوَد عىل  َأن 
اِهَر  الظَّ َأنَّ  إِىل  َحيَّان  َأُبو  َذَهَب  َوَقدْ 
 ،ُموَسى عىل  َيعوُد  َأنَّه  مرِي  الضَّ ِمن 
جَع  وحَيتِمُل َأن َيعوَد عىل )ِفرَعون(، َوَأرْ
يف  ِة،  الليَّ الدَّ االحتَِمالِت  ِد  َتَعدُّ سبَب 
اِهُر  ))َوالظَّ قال:   ، الُقرآينِّ التَّعبرِي  هذا 
ِمرَي يِف َلُه َعائِدٌ َعىَل ُموَسى. ِقيَل:  َأنَّ الضَّ
َكاَن  الَِّذي  َِلِك  املْ َعىَل  َيُعوَد  َأنْ  َتِمُل  َوحَيْ
َوَقاَل  َلتِِه.  مُجْ ِمنْ  ِرِه  َأمْ َظاِهِر  يِف  ُل  فْ الطِّ
ِمرَي  الضَّ َأنَّ  ُم  َقوْ الْ َل  َتَأوَّ  : ُجَريْجٍ ابُْن 
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تِيِه،  َعَرفْ َقدْ  إِنَِّك  هَلَا:  َفَقاُلوا  ِل  فْ لِلطِّ
ُت،  َأَردْ َما   : َفَقاَلتْ ُهَو؟.  َمنْ  يَنا  رِبِ َفَأخْ
َصتْ  َفَتَخلَّ َمِلِك،  لِلْ َناِصُحوَن  مْ  ُ َأهنَّ إِالَّ 

ِويِل(()33). أْ التَّ َذا  هِبَ ِمنُْهمْ 
هذا  َأنَّ  احَلَلبيُّ  منُي  السَّ  َ َبنيَّ َوَقد 
ِعنَد  ِه  املَوجَّ بِالَكالِم  ى  ُيَسمَّ االستعمَل 

 º  M ))َقوُله:  قال:  الَبَياِن،  ُعلَمِء 
َضمرُي  َأنَّه  اهُر  الظَّ  L ¼  »
َطِريِف  َوِمن  لِفرعون.  َوِقيَل:  ُموَسى. 
ذلك  هلم  َقاَلتْ  مَلَّا  ا  َأهنَّ حُيَكى:  َما 
َقراَبُته.  ا  َأهنَّ سوا  َوَتفرَّ َحاهَلا  تنَكُروا  اسْ
للَمِلِك  َوُهم  ُت:  َأردْ إِنَّم   : َفَقاَلتْ
ابُن  قاَله  ِمنهم.  َصتْ  َفَتخلَّ َناِصحوَن. 
َأهِل  عند  ى  ُيَسمَّ َوَهذا  ُقلُت:  جريج. 
َنَقَل  َوَقدْ  ه«(()34).  امُلَوجَّ »الَكالَم  الَبياِن 
هذا  775هـ(  )ت  احَلنبيلُّ  َعاِدل  ابُن 
ركيشُّ  الزَّ َوَذكَر  َتفسرِيِه)35).  يف  الَكالَم 
عىل  َشاِهًدا  اآليَة  هذه  )ت794هـ( 
َوَناَقَش  ِه،  املوجَّ الَكالِم  َأو  التَّوجيِه  َفنِّ 
َت  ُأخْ َأنَّ  َوُهَو  َعليَها  َيِرُد  َقد  ِرتاًضا  اعْ

 .291  /8 املحيط:  البحر   (33(
 .655 )34) الدر املصون: 8/ 

 .223  /15 الكتاب:  اللباب يف علوم   (35(

وهذا  َة  الَعَربِيَّ ُث  َتَتَحدَّ َتُكن  مل   ُموَسى
عىل  َوَردَّ  الَعَرِب،  بُِلغِة  َيكوُن  إِنَّم  الَفنُّ 
ُمَطابِقةٌ  ِحَكايةٌ  اآليَة  بَِأنَّ  اِض  االعِرتَ هذا 
قال:   ،ُأخر بُِلَغةٍ  كانتْ  وإِنْ  لَِكالِمَها 
نِيِّنَي  َمعْ َتَمَل  احْ َما  َوُهَو  ِجيُه  التَّوْ ا  ))َوَأمَّ
لِِه  َكَقوْ َُخاَطِب  املْ َنِة  ِفطْ َد  ِعنْ بِِه  َتى  َوُيؤْ
 :ُموَسى ِت  ُأخْ َعنْ  ِحَكاَيًة  َتَعاىَل 

 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² M

يِف  ِمرَي  الضَّ L َفإِنَّ  ¼  »  º
َيُكوَن  َوَأنْ  مِلُوَسى  َيُكوَن  َأنْ  َتِمُل  حَيْ َلُه 
َصتْ  لَّ خَتَ َذا  َوهِبَ  : ُجَريْجٍ ابُْن  َقاَل  َن  َعوْ لِِفرْ
تِِه  َعَرفْ إِنَِّك   : هِلِمْ َقوْ ِمنْ  ُموَسى  ُت  ُأخْ
َمِلِك  لِلْ َناِصُحوَن  ُت  َأَردْ  : َفَقاَلتْ
َعَرِب  الْ ُلَغِة  يِف  َهَذا  بَِأنَّ  ِه  َعَليْ ُرتَِض  َواعْ
َفإِنَّ  ُدودٌ  َمرْ َوَهَذا  املحكي  كالمها  يِف  اَل 
َكاَنتْ  َوإِنْ  ُه  َقاَلتْ مِلَا  ُمَطاَبَقةٌ  َِكاَيَة  احلْ
اآللويسُّ  َردَّ  َوَقد   .(36())َر ُأخْ بُِلَغةٍ 
دِّ  بِالرَّ االعَرتاَض  هذا  1270هـ(  )ت 
ِمن  الفراِعَنَة  َأنَّ  ِه  َردِّ يف  َوَأَضاَف  ِسه،  َنفْ
َة،  الَعَربِيَّ ُموَن  َيَتَكلَّ وَكاُنوا  الَعَملَِقِة  َبَقاَيا 
بِِلَساهِنم،  َمتُْهم  َكلَّ ُموَسى  َت  ُأخْ َوَلَعلَّ 

-314  /2 القرآن:  علوم  يف  الربهان   (36(
 .315
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L ال  ¼  »  º  M(( قال: 
َأنَّ  َوُرِوَي  َوَتربَِيتِِه،  َمتِِه  ِخدْ يف  وَن  ُ ُيَقرصِّ
ِرُفه  َلَتعْ ا  إِهنَّ َقاَل  َها  ِمنْ َسِمَع هذا  ملا  َهاَماَن 
فقالت  بَِحالِِه  رِبَ  خُتْ َحتَّى  َفُخُذوَها  َلُه  َوَأهْ
َناِصُحوَن  لِلَمِلِك  َوُهم  ُت  َأَردْ َم  إِنَّ
َجيوُز  الَّذي   ِّ الشَّ ِمن  بَِذلَك  َصت  َفتخلَّ
عٍ  بِبِدْ َوَليس  َسنت،  َوَأحْ الَكذب  ِله  ملثْ
ذلك،  هبا  َفَحِقيقٌ  ِة  ُبوَّ النُّ َبيِت  ِمن  ا  أَلهنَّ
َريِن ممَّا ال خَتتصُّ به  مْ أِلَ مرِي  تَِمُل الضَّ َواحْ
َغاِت  اللُّ مَجيِع  يف  َيُكوُن  بل  ُة  الَعَربِيَّ َغُة  اللُّ
الَعَملَِقِة  َبَقاَيا  ِمن  الَفراِعَنَة  َأنَّ  عىل 
َها  َفَلَعلَّ ِة  بِالَعربيَّ ُموَن  َيَتكلَّ وَكاُنوا 
ُلوُب  اأُلسْ هذا  ى  َوُيَسمَّ بِِلساهِنم  َكلَّمت 

َه(()37). املَوجَّ الَكالَم  ِمن 
 8  7  6  5  4M   -4
 L=  <  ;  :  9

التوبة: 65]. [سورة 
املقُصوَد  َأنَّ  يَن  املفرسِّ َأغَلُب  ُكُر  َيذْ

 ;  :  9  8  M َتَعاىَل:  بَِقولِِه 
الَّذيَن  املَنافُقوَن  ُهم   L =  <
َوَلِكنَّهم  ِمنُْكم،  م  ُ َأهنَّ بِاهللِ  حَيِلُفوَن 
َشكٍّ  ُل  َأهْ ُهم  َبلْ  ِدينِكم  ِل  َأهْ ِمن  َليُسوا 

)37) روح املعاين: 10/ 260. 

َخوًفا  اإِليمَن  ِهروَن  ُيظْ َوإِنَّم   ، َونَِفاقٍ
 : الطربيُّ قال  َيفرُقوَن،  َقومٌ  م  ُ أَلهنَّ ِمنكم 
َلكم،  باهللِ  َوحَيلُف  ُره:  ِذكْ َتَعاىل  ))َيُقوُل 
َكِذًبا  املَناِفُقوَن  ُهؤالِء  املؤمنوَن،  ا  َأهيُّ
يف  ملنُْكم(  م  )إِهنَّ ِمنْكم:  َخوًفا  َوَباِطال 
ًبا  ُمَكذِّ َتَعاىَل،  اهلُل  َيُقوُل  ِة.  وامللَّ يِن  الدِّ
ِمن  َليُسوا  َأي  ِمنُْكم(،  ُهم  )َوَما  هلم: 
َشكٍّ  ُل  َأهْ ُهم  َبلْ  تِكم،  َوِملَّ ِدينِكم  َأهِل 
َيقوُل:  َيفرُقوَن(،  مٌ  َقوْ )َوَلكنَُّهم  َونَِفاقٍ 
َخوًفا  َفُهم  اُفوَنُكم،  َخيَ َقومٌ  َولكنَُّهم 
ِمنُْكم(،  ا  )إِنَّ بَِألِْسَنتِهم:  َيُقوُلوَن  ِمنُْكم 

َتلوا(()38). ُيقْ َفال  ِفيُْكم  َمُنوا  لَِيأْ
املعنى  َهذا  َحيَّان  َأبو  َد  َأكَّ َوَقد 
َتَدلَّ َعىل َأنَّه املراُد ِمن اآليِة أَلنَّ النَّصَّ  َواسْ
َقاَل:  َعليِه املؤمنوَن،  َما  َوَصَفُهم بِِخالِف 

 6  5  4 M َتَعاىَل:  ))َقاَل 
َضُهمْ  َبعْ َبلْ  ِمنُْكمْ  ُهمْ  َوما   L 7
َفاِق،  َوالنِّ ِزَلِة  َنْ َواملْ ِم  كْ ُ احلْ يِف  ضٍ  َبعْ ِمنْ 
َنى  َعْ املْ َوَليَْس   . َواِحدٍ ِدينٍ  َعىَل  َفُهمْ 

 ،298-  297  /14 الــبــيــان:  جــامــع   (38(
 ،454  /2 وإعرابه:  القرآن  معاين  وينظر: 
الغيب:  ومفاتيح   ،281  /2 والكشاف: 
 ،199  /8 القرطبي  وتفسري   ،74  /16

وأنوار التنزيل: 3/ 85. 
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ُلومٌ  َمعْ َذلَِك  نَّ  أِلَ َحِقيَقًة  بِْعيِض  التَّ َعىَل 
ِمُنوَن  ُؤْ املْ ِه  َعَليْ َما  بِِخاَلِف  َوَوَصَفُهمْ 
ُر  الُْكفْ َوُهَو  ُنِْكِر  بِاملْ ُمُروَن  َيأْ مْ  ُ َأهنَّ ِمنْ 
َعِن  َن  َوَينَْهوْ ََعاِيص،  َواملْ  ِ اهللَّ  ِ َغريْ َوِعَباَدِة 
مَلْ  ِفيِهمْ  َنَزَلتْ  ِذيَن  الَّ نَّ  أِلَ ُروِف،  َعْ املْ
 ، َظاِهَرةٍ َعالٍ  َأفْ َواَل  َرةٍ  ُقدْ َل  َأهْ َيُكوُنوا 
تِِه(()39).  َوِعزَّ اَلِم  ِسْ اإلْ بُِظُهوِر  َوَذلَِك 
ِة  ُمَضادَّ عىل  َيدلُّ  بَم  النَّصُّ  َوَصَفهم  َفَقد 

املؤِمننَي)40). اِل  حِلَ َحاهِلم 
عاشور  بُن  اِهُر  الطَّ َذهَب  حني  يف 

 ;  :  9  8  M َقوَله:  َأنَّ  إِىل 
ِمن  َيكوَن  أَلنْ  َصالِحٌ   L =  <
َمعنينِي:  حَيتِمُل  أَلنَّه  ِه،  املوجَّ الَكالِم 
ِمن  َليُسوا  ُمناِفُقوَن  َقومٌ  م  َأهنَّ ل:  اأَلوَّ
ِمنُْكم  م  ُ بَِأهنَّ َوَيَتَظاَهُروَن  ِدينِكم  ِل  َأهْ
واملعنى  الَقتِْل،  ِمن  َأنُْفِسهم  عىل  َخوًفا 
َقومٌ  م  أَلهنَّ ِمنُْكم  َليُسوا  م  َأهنَّ ُهو  اآلَخُر، 
َتنطبُِق  ال  ِصفةٌ  وهي  بِاجُلبِن،  ُمتَِّصُفوَن 
َيتَِّصُفوَن  ُشجَعانٌ  م  أَلهنَّ املؤِمننَي  عىل 

 :  9  8  M ُلُه:  ))َوَقوْ قال  ِة،  بِالِعزَّ
هٌ  ُمَوجَّ َكاَلمٌ   L =  <  ;

 .455  /5 املحيط:  البحر   (39(
 .450 )40) حماسن التأويل 5/ 

َوَما  َأيًْضا  َناُه  َمعْ َيُكوَن  نْ  أِلَ تِِه  لَِصاَلِحيَّ
بِِصَفِة  ُمتَِّصُفوَن  مٌ  َقوْ ُهمْ  َوَلِكنَّ ِمنُْكمْ  ُهمْ 
َجاَعُة  الشَّ ِصَفتِِهُم  ِمنْ  ِمُنوَن  ُؤْ َواملْ بِْن،  ُ اجلْ
َيُكوُنوَن  اَل  َرُقوَن  َيفْ ِذيَن  َفالَّ ُة،  ِعزَّ َوالْ
َيُة  اآلْ َكاَنِت  َم  َوُربَّ ِمننَِي،...،  ُؤْ املْ ِمَن 
َويِف  َنى.  َعْ املْ َذا  هِبَ َفَق  َأوْ َعِقَبَها  ُكوَرُة  َذْ املْ
ُلِق  ُ اخلْ تاَِلَف  اخْ َأنَّ  َعىَل  َداَلَلةٌ  َيِة  اآلْ َهِذِه 
واملوافقة(()41).  املواصلة  ِمَن  َمانِعٌ 
املعنى  َح  َرجَّ قد  اِهَر  الطَّ َأنَّ  َوَيبُْدو 
َأكثُر  َبعَدها  جَاءتْ  الَّتي  اآليَة  بَِأنَّ  الثَّاين 
َتَعاىَل:  َقوُله  َوِهَي  املعنى،  هلذا  ُمواَفَقًة 

 D  C  B  A  @  ?  M

L I [سورة   H  G  F  E
َأنَّ  اآليِة  ِمن  َتنْبًِطا  ُمسْ  ،[57 التوبة: 
َمانِعٌ  النَّاِس   َ َبنيْ بِْع  َوالطَّ اخُلُلِق  تاِلَف  اخْ

َتَواُفِقهم. ِمن 
 ²  ±  °  ¯  ®  M -5
 »  º  ¹  ¶¸  µ  ´  ³
 Ã  Â  Á  ¿À  ¾  ½  ¼
 L  É  È  Ç  Æ  ÄÅ

[سورة يوسف: 77].
َقولِه  َنى  َمعْ َأنَّ  وَن  املفرسِّ ُكُر  َيذْ

)41) التحرير والتنوير: 10/ 230. 
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َأنَّ  ُهَو   L  Å Ä  Ã  Â  M َتَعاىَل: 
َواهم:  َدعْ َعىَل  ا  َردًّ هَلُم  َقاَل   ُيوسَف
ُتُموه  َوَصفْ مِمَّن  َمنزاًل  اهللِ  ِعنَْد  رَشٌّ  ))َأنُْتم 
من  سلف  بم  َمَكاًنا  َبُث  َوَأخْ َق،  رَسَ بَِأنَّه 
َينُظُر  التَّفِسرُي  َوَهذا  أفعالكم(()42). 
َوُهَو  ِم  املَتَكلِّ َمقصِد  إِىل  احَلِقيَقِة  يف 
عن  َيعِرُفه  ما  ِء  َضوْ يف   ،ُيوسُف
وُل  َجيُ َما  ِء  َضوْ َويف  َعاهِلم،  َوَأفْ َتاِرِخيِهم 
َوالَغَضِب  اأَلمَلِ  َمَشاِعِر  ِمن  ِسه  َنفْ يف 
َوُهم  عنه  َقاُلوه  َوَما  إِخوُته  به  َفَعَله  ممَّا 
َوَقد  اِطُبوَن.  ُخيَ َمن  بَِحِقيَقِة  َعاِرفنَي  َغرُي 
الكريِم  للنَّصِّ  الِقَراَءُة  هذه  َأنَْتَجتْ 
إِخوتِه  َمَكاَنِة   َ َبنيْ ُيواِزُن  َواِحًدا،  ًها  َوجْ
َوُهو  َأِخيهم،  َأِخي  َوَمَكاَنِة  ِجهةٍ  ِمن 
َقَة  الرسَّ عليه  َعوا  ادَّ الَِّذي  ُيوُسُف، 

َأنَّ  َوَجَد  يَِن  املفرسِّ بعَض  َوَلِكنَّ  َكِذًبا. 

وينظر:   .200  /16 الــبــيــان:  جــامــع   (42(
الوجيز:  واملحرر   ،493  /2 الكشاف: 
 /18 الغيب:  ومفاتيح   ،268-  267  /3
و   ،240  /9 القرطبي:  وتفسري   ،491
املحيط:  البحر  172، و  التنزيل: 3/  أنوار 
6/ 309، و اللباب يف علوم الكتاب 11/ 
و   ،344  /3 احلسان:  اجلواهر  و   ،175
روح  و   ،299  /4 السليم:  العقل  إرشــاد 

املعاين: 7/ 32.

َكالمٌ  ا  أَلهنَّ َهنِي،  َوجْ حَتتِمُل  الِعَباَرَة  هذه 
َمَكانَتكم  إِنَّ  ل:  اأَلوَّ َمعنياِن،  فيِه  هٌ  ُمَوجَّ
َأخيكم  َأِخي  َمَكاَنِة  ِمن  َنى  َأدْ اهللِ  عنَد 
َقِة،  ِ الرسَّ إِىَل  َوَنسبْتُموه  َذَكرُتم  الَّذي 
ِم  ُظلْ ِمن  به  ُقمُتم  -مِلَا  َأنُتم  واآلَخُر: 
ُصنًْعا  َأبيكم-َأسَوُأ  َوعقوِق  َأخيكم 
بعُض  ِعَباَراُت  َتَلَفتْ  اخْ َوَقد  اًل.  َوِفعْ
املعنَينِي،  َهذيِن  عن  التَّعبرِي  يف  يَن  املفرسِّ
 ، املاورديِّ عنَد  َوَرَد  َما  ذلك  َوِمن 

 Ã  Â  Á  M َقولِه:  ))َويف  قال: 
َأنُْتم  َأَحُدُمها:  َهاِن:  L َوجْ Ä
إِىل  ُتُموه  َنسبْ ممَّن  اهللِ  عنَد  ِزَلًة  َمنْ رَشٌّ 
مِلَا  ًعا  ُصنْ رَشٌّ  َأنُتم  الثَّاين:  َقِة.  ِ الرسَّ هذِه 
َوُعقوِق  َأِخيكم  ِم  ُظلْ ِمن  ِه  َعَليْ َدمُتم  َأقْ

.(43 بِيكم(() َأ
َفائِدَة  بُن َعاشور  اِهُر  الطَّ َح  َوَقد َوضَّ
َملِِه،  تِعْ اسْ ِمن  َوالَغاَيَة  ِه  املَوجَّ الَكالِم 
َتِيض  َيقْ اَل  هٌ  ُمَوجَّ َكاَلم  ))َوُهَو  َقاَل: 
َأيْ   ، َأِخيِهمْ َأِخي  إِىَل  َنَسُبوُه  َما  ِريَر  َتقْ
نَّ  أِلَ َهِذِه  َحاَلتُِكمْ  يِف  ا  رَشًّ َأَشدُّ  َأنُْتمْ 
َأِخي  َقُة  رَسِ ا  َوَأمَّ ُمَشاَهَدةٌ  َقَتُكمْ  رَسِ

زاد  وينظر:   ،65  /3 والعيون  النكت   (43(
املسري: 2/ 460. 
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قاَل  ُل  َوِفعْ  ،َو َدعْ ُد  َفُمَجرَّ َأِخيُكمْ 
َه(()44). الَْوجْ َهَذا  ُح  ُيَرجِّ

 &  %  $  #  "  !  M -6
 + * ) ( '
  L  1  0  /  -.  ,

[النحل: 51- 61].
يَن  املفرسِّ آَراِء   َ َبنيْ َع  اجَلمْ إِنَّ 

 *  M َتَعاىَل:  َقولِِه  ِسرِي  َتفْ يف 

له  َيُكوَن  َأنْ  إِىَل  ي  ُيَؤدِّ  L +
بِاالهتَِداِء  املراَد  َأنَّ  ل:  اأَلوَّ َمعنياِن، 
الَّتي  ُبِل  السُّ إِىل  َهتتُدوا  َأنْ  َأي   ، يٌ َمادِّ
َذلَك  َوِمن  ِض،  اأَلرْ يف  لكم  اهلُل  َجَعَلها 
َقاَل: ))وَقوُله   ، رَبِيِّ الطَّ َوَرَد يف َكالِم  َما 
لِكي  َيقوُل:   L +  *  M

َلكم  َجَعَلَها  الَّتي  ُبَل  السُّ هبذِه  َهتتُدوا 
ِصُدوَن  َتقْ الَّتي  اأَلَماِكِن  إِىل  ِض  اأَلرْ يف 
وا  َتِضلُّ َفال  ُتِريُدوَن،  الَّتي  واملَواِضِع 
َأنَّ  اآلَخُر:  َواملعنى  وا(()45).  ُ َوَتَتَحريَّ
َهتَتُدوا  َأنْ  َأي   ، َنِويٌّ َمعْ بِاالهتَِداِء  املراَد 
َحيَّان:  َأُبو  َقاَل   ، احَلقِّ اهللِ  ِديِن  إِىل 

)44) التحرير والتنوير: 13/ 34. 
تفسري  وينظر:   ،184  /17 البيان:  جامع   (45(

القرطبي 10/ 91. 

 »  º  ¹  ¸  M َتَعاىَل:  ))َوَقاَل 
َتُدوَن  َهتْ َوِقيَل:   .L ½  ¼
ُنوَعاِت  َصْ املْ َهِذِه  َداَلَلِة  يِف  َظِر  بِالنَّ  : َأيْ
 ، قِّ َ احلْ إِىَل  َِداَيِة  اهلْ ِمَن  َفُهَو  َصانِِعَها،  َعىَل 
بُن  اِهُر  الطَّ َتَفَت  الْ َوَقد   .(46())ِ اهللَّ َوِديِن 
ًنا َأنَّ َهذا  َهنِي، ُمبِيِّ َعاشور إِىل َهذيِن الَوجْ
َلُة  ))َومُجْ َقاَل:  ِه،  املَوجَّ الَكالِم  َباِب  ِمن 

َرَجاَء  َأيْ   ، َضةٌ َرتِ ُمعْ َتُدوَن  َهتْ ُكمْ  َلَعلَّ

ُلُح  َيصْ هٌ  ُمَوجَّ َكاَلمٌ  َوُهَو   . تَِدائُِكمْ اهْ
ِمنْ  َفاِر  سْ َ األْ يِف  ََقاِصِد  املْ إِىَل  تَِداِء  لاِِلهْ
اِر  َ هنْ َ األْ َعىَل  ََرايِس  املْ َوإَِقاَمِة  ُرِق  الطُّ ِم  َرسْ
ِل  َجعْ ِمنْ  َذلَِك  َوُكلُّ  ََساَفاِت.  املْ تَِباِر  َواعْ
َاِمِه.  بِإِهلْ َحاِصلٌ  َذلَِك  نَّ  أِلَ َتَعاىَل   ِ اهللَّ
َوُهَو  قِّ  َ احلْ يِن  الدِّ إِىَل  تَِداِء  لاِِلهْ ُلُح  َوَيصْ
َياِء  شْ َ األْ َك  تِلْ يِف  نَّ  أِلَ ِحيِد،  التَّوْ ِديُن 
ِق(()47).  لْ َ بِاخلْ ِد  َُتَوحِّ املْ الِِق  َ اخلْ َعىَل  َداَلَلًة 
َأيًضا  ُسه  َنفْ اِهُر  الطَّ َذَكَره  َما  ِمنُه  َوَقِريبٌ 
ِمن  َتُدوَن(  َهيْ ُهمْ  )َلَعلَّ َعىَل  َكالِمِه  يف 

 g  f  e  d  c M َتَعاىَل:  َقولِه 
 m l  k  j  i  h

 v  u  t s  r  q  p  o  n

 .514 )46) البحر املحيط: 6/ 
)47) التحرير والتنوير: 14/ 122. 
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إِذْ   ،[31-  30 [األنبياء:   L ¥

َنَفةٌ  َتأْ ُمسْ َتُدوَن  َهيْ ُهمْ  َلَعلَّ َلُة  ))َومُجْ َقاَل: 
إِىَل  ِكنَي  ِ ُشْ املْ تَِداِء  اهْ َرَجاَء  إِنَْشاًء 

ُمَشاَهَدةٌ  اَلئَِل  الدَّ َهِذِه  َفإِنَّ   ِ اهللَّ ِة  َدانِيَّ َوحْ
ُيَراد  َأنْ  وُز  َوَجيُ اَلَلِة.  الدَّ َواِضَحُة  مْ  هَلُ
ِلَنا  َجعْ َأيْ   ، ِ ريْ السَّ يِف  االهتداء  باالهتداء 
يِق  بِالضِّ ُجوَبةٍ  حَمْ  َ َغريْ َواِضَحًة  ُسُباًل 
َهِذِه  َفَتُكوُن   ، ِهمْ ِ َسريْ يِف  تَِدائِِهمْ  اهْ إَِراَدَة 
َعىَل  َياَء  شْ َ األْ  ِ اهللَّ برُِي  َتدْ َوُهَو   َر ُأخْ ةٌ  ِمنَّ
َواَلُه.  َأحْ ِلُح  َوُيصْ نَْساَن  ِ اإلْ ُياَلئُِم  َما  وٍ  َنحْ
الَْكاَلم  ِمَن  َتُدوَن  َهيْ ُهمْ  َلَعلَّ َتَعاىَل  ُلُه  َفَقوْ

.(48 املوجه(()
 E  DC  B  A  @  M-7
األنعام:  L [سورة   G  F

.[134
نًِيا  َمبْ )ُتوَعُدوَن(  ُل  الِفعْ َجاَء 
حَيتِمَل  َأنْ  إِىَل    َأدَّ ممَّا  ُهوِل،  َمجْ لِلْ
 . ِّ بِالشَّ َوالَوِعيَد   ِ بِاخَلريْ َد  الَوعْ املعنى: 
 ، ِ االحتَِمَلنيْ َهذيِن  طبيُّ  الُقرْ َرَد  َأوْ َوَقدْ 

 A  @  M َتَعاىَل:  ُلُه  ))َقوْ َقاَل: 

 .57 )48) التحرير والتنوير: 17/ 

َيُكوَن  َأنْ  َتِمُل  حَيْ  L  D C  B
َدُر  َصْ َواملْ  ، ِّ الشَّ يِف  ُت«  َعدْ َأوْ  » ِمنْ
َتِمُل  َوحَيْ ِخَرِة.  َُراُد َعَذاُب اآلْ َواملْ يَعاُد.  ِ اإلْ
َيُكوَن  َأنْ  َعىَل  ُت«  َوَعدْ  » ِمنْ َيُكوَن  َأنْ 
 ُّ َوالشَّ  ُ ريْ َ اخلْ جَمِيئَِها  يِف  تِي  الَّ اَعَة  السَّ َُراُد  املْ
إِىل  ازيُّ  الرَّ ََح  َوَأملْ  .(49()) ُ ريْ َ اخلْ َب  َفُغلِّ
ِمن  َبَط  َتنْ اسْ َوَلِكنَّه  هنِي،  الَوجْ َهذيِن 
 ِ َواخَلريْ َواِب  بِالثَّ َد  الَوعْ َأنَّ  الَكِريَمِة  اآليِة 
َأنَّ  حني  يف  َوُوُقوِعِه،  بُِحُصولِِه  ُزومٌ  جَمْ
َيَقُع  ال  َقدْ  َواحِلَساِب  بِالِعَقاِب  الَوِعيَد 
َقاَل:  َسانِِه،  َوإِحْ اهللِ  ِة  َ بَِرمحْ َتبِطٌ  ُمرْ أَلنَّه 
َد  الَْوعْ َأنَّ  َوُهَو  آَخُر:  تَِملٌ  احْ ))ِفيِه 
ا  َوَأمَّ َواِب  الثَّ َعِن  َباِر  خْ ِ بِاإلْ َخمُْصوصٌ 
َعِن  َباِر  خْ ِ بِاإلْ َخمُْصوصٌ  َفُهَو  َوِعيُد  الْ
آَلتٍ  ُتوَعُدوَن  َما  إِنَّ  ُلُه:  َفَقوْ ِعَقاِب  الْ
َواِب  بِالثَّ ِد  بِالَْوعْ ُق  َتَعلَّ َما  ُكلَّ  نِي  َيعْ
ِد  الَْوعْ ِصيُص  َفَتخْ اَلَة  حَمَ اَل  آتٍ  َفُهَو 
َوِعيِد  الْ َجانَِب  َأنَّ  َعىَل  َيُدلُّ  ِم  زْ َ اجلْ َذا  هِبَ
آِخُر  َه  الَْوجْ َهَذا  ي  َوُيَقوِّ َكَذلَِك  َليَْس 
َد  الَْوعْ َذَكَر  مَلَّا  ُه  َأنَّ اِصُل  َ َفاحلْ  ، َيِة،...  اآلْ
َزاَد  َما  َوِعيَد  الْ َذَكَر  َومَلَّا  آتًِيا  نِِه  بَِكوْ َم  َجزْ

)49) تفسري القرطبي: 7/ 88، وينظر: مدارك 
 .539 التنزيل: 1/ 
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َوَذلَِك  ِجِزيَن  بُِمعْ َأنُْتمْ  َوما  لِِه:  َقوْ َعىَل 
واإلحسان  الرمحة  َجانَِب  َأنْ  َعىَل  َيُدلُّ 
َعالِبيُّ  الثَّ َذَهَب  حني  يف  غالب(()50). 
بِه  ُيراُد  اآليِة  يف  َعُدوَن(  ُتوْ )َما  َأنَّ  إِىل 
ِظيِّ  فْ اللَّ َياِق  السِّ بَِدلِيِل  َد  الَوعْ ال  الَوِعيَد 
َدها  َبعْ بم  ُل  َيَتَمثَّ َوالَِّذي  َنَها  َتَضمَّ الَِّذي 

 E M َقولِه  ِمن  ِسَها  َنفْ الَكِريَمِة  اآليِة  يف 
الَكِريَمِة  واآليِة   L G  F
ُسبَْحاَنه:  ))َوَقوُله  َقاَل:  ِحَقِة،  الالَّ
ِمن  ُهو   ،L  D C  B  A  @ M

ِجِزيَن،  بُِمعْ َأنُْتمْ  َوما  بَِقِريَنِة:  الَوِعيِد 
فتعجزوا  َهَربًا  بَِناِجنَي  َأنُْتم  َوَما  َأي: 
َأنْ   َنبِيَّه ُسبَْحاَنه  َأَمَر  ُثمَّ  َطالَِبُكم، 
َفَسَرتوَن  َأي:  َمُلوا،  اعْ بَِقولِه:  َدهم  َيَتَوعَّ
»افعل«  َوِصيغُة  الَفاِسِد،  َعَمِلُكم  َعاِقبَة 
ِديِد(()51). َوالتَّهْ الَوِعيِد  بَِمعَنى  ِهَي  ُهنا: 
َأنَّ  َعاُشور  بُن  اِهُر  الطَّ  َ َبنيَّ َوَقد 
َبِديِع  ِمن  َعُدوَن(  )ُتوْ ِل  الِفعْ َمَل  استِعْ

َقوَله  َأنَّ  إِىل  َوَذَهَب  ِة،  الُقرآنِيَّ الَفَصاَحِة 
ُح  ُيَرشِّ  L  G  F  E  M َتَعاىَل 

وينظر:   ،156  /13 الغيب:  مفاتيح   (50(
 .652 البحر املحيط: 4/ 

)51) اجلواهر احلسان: 2/ 519. 

اآليِة  يف  ِه  املَوجَّ الَكالِم  ِمن  املقُصوَد  َأنَّ 
))َوبَِناُء  َقاَل:  الَوِعيُد،  ُهَو  الَكِريَمِة 
َيُكوَن  َأنْ  ُح  ُيَصحِّ ُهوِل  َمجْ لِلْ ُتوَعُدوَن 
ُمَضاِرَع  َأوْ  َيِعُد،  َوَعَد  ُمَضاِرَع  ُل  ِفعْ الْ
َوِمنْ  ُل.  وَّ َ األْ ُهَو  َُتَباَدُر  َواملْ ُيوَعُد  ُأوِعَد، 
ُهوِل،  َمجْ لِلْ بَِنائِِه  تَِياُر  اخْ الَْفَصاَحِة  َبِديِع 
ِكنَي،  ِ ُشْ َواملْ ِمننَِي  ُؤْ املْ اِل  حِلَ ُظُه  َلفْ ُلَح  لَِيصْ
َأَحُد  ِفيِه   َ َلَتَعنيَّ ُلوِم  َمعْ لِلْ ُبنَِي  َوَلوْ 

َأوْ   ، َنِعُدُكمْ َما  إِنَّ  ُيَقاَل:  بَِأنْ  َريِْن:  مْ َ األْ
ِجيِه  التَّوْ َبِديِع  ِمنْ  َوَهَذا   ، ُنوِعُدُكمْ َما  إِنَّ 
ِمَن  َفِريقٍ  ُكلُّ  ُه  ِمنْ ُخَذ  َيأْ َأنْ  ُه  ِمنْ ُصوِد  َقْ املْ
َأنَّ  ُلومٌ  َوَمعْ بَِحالِِه،  َيِليُق  َما  اِمِعنَي  السَّ
ِمننَِي،  ُمؤْ لِلْ ًدا  َوعْ ِزُم  َتلْ َيسْ ِكنَي  ِ ُشْ املْ َوِعيَد 
ِكنَي،  ِ ُشْ املْ َوِعيُد  ُهَو  َهمُّ  َ األْ ُصوُد  َقْ َواملْ
َأنُْتمْ  َوما  لِِه:  بَِقوْ الَْكاَلَم  َب  َعقَّ َفِلَذلَِك 
َحِد  أِلَ ِشيِح  ْ َكالرتَّ َفَذلَِك  ِجِزيَن  بُِمعْ

ِه(()52). َُوجَّ املْ الَْكاَلِم  ِمَن   ِ َتَمَلنيْ ُحْ املْ
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  M-8
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö
 %  $  #  "  !  Þ  Ý
 /  .  -  +,  *  )  (  &'
 9  8  7  6  5  34  2  1  0

)52) التحرير والتنوير: 8/ 88. 
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[سورة هود:54 -74]..
َقولِه  ِسرِي  َتفْ يف  وَن  ُ املفرسِّ َتَلَف  اخْ

 *  )  (  &'  %  $  #  M َتَعاىَل: 
َقولِه:  َنى  َمعْ يف  َتَلُفوا  اخْ L؛َفَقد  +
َأَقاِويَل:  َبَعِة  َأرْ َعىَل  ِلَك(  َأهْ ِمنْ  َليَْس  ُه  )إِنَّ
َيُكن  َومَل  ِفَراِشه  َعىل  ُولَِد  َأنَّه  ))َأَحُدَها: 
ابُن  َأنَّه  الثَّاين:   ... َدة  ِرشْ  ِ لَِغريْ َوَكاَن  ابَْنه 
َقاَل   ... ابَْنه،  َكاَن  ُه  َأنَّ الُِث:  الثَّ َرَأتِِه.  امْ
َقط(()53)  َنبِيٍّ  َرَأُة  امْ َبَغِت  َما   : َعبَّاسٍ ابُن 
الَّذيَن  ِلَك  َأهْ ِمن  َليَس  َأنَّه  ابُِع:  الرَّ

ُأنِْجيهم َمَعك)54). َأنْ  ُتَك  َوَعدْ

هذه  وتنظر   .475  /2 والعيون:  النكت   (53(
للزجاج  وإعرابه  القرآن  معاين  يف:  األقوال 
 /2 اإلشـــــارات:  ولــطــائــف   ،196  /5
 ،452- 451 139، وتفسري البغوي: 2/ 
والكشاف:   ،176  /3 الوجيز:  واملحرر 
2/ 399، و زاد املسري: 2/ 377، ومفاتيح 
الغيب: 18/ 357، وتفسري القرطبي: 9/ 
ومدارك   ،137  /3 التنزيل:  وأنوار   ،47
كثري:  ــن  اب وتفسري   ،64  /2 التنزيل: 
 ،102  /6 التأويل:  وحماسن   ،325  /4

والتحرير والتنوير: 12/ 86. 
)54) ينظر: النكت يف القرآن الكريم: 248. 

 *  )  (  M َتَعاىَل:  َقوُله  ا  َأمَّ
ِمرَي  الضَّ َأنَّ  هُلَا:  َأوَّ  ، َأوُجهٌ َفِفيِه   ،L +
نِي  َيعْ َؤاِل،  السُّ عىَل  َعاِئدٌ  ُه(  )إِنَّ لِِه  َقوْ يِف 
أِلَنَّه  صالح،  غري  َعَملٌ  َؤاَل  السُّ َهَذا  َأنَّ 
َأنْ  ثانِيها:  كافِِر.  َنَجاِة  َطَلَب  سؤاله  يف 
ااِلبِْن.  عىَل  َعاِئًدا  ِمرُي  الضَّ َهَذا  َيُكوَن 
ِن  االبْ َعىل  َعاِئًدا  مرُي  الضَّ َكاَن  وإَِذا 
َصالِحٍ   َ َغريْ َعَماًل  نِِه  بَِكوْ ِفِه  َوصْ َفِفي 
ًفا  َوصْ الَعَمَل  َجَعَل  انَّه  ُل:  َوَّ األْ  : ُوُجوهٌ
ِجَهِة  عىل  َدِر  بِاملصْ ِف  الَوصْ َباِب  ِمن  َله 
ُذو  ُه  َأنَّ املَُْراُد  َيُكوَن  َأنْ  الثَّايِن:  املَباَلَغِة. 
املَُْضاُف )ذو(  َفُحِذَف  َعَملٍ غري صالح، 
لغري  أنه  الثالث:  َعَليِْه.  َكاَلِم  الْ لَِداَلَلِة 

ِرشدة)55).
َمَل ِمن َباِب الَكالِم  تِعْ َوَلَعلَّ َهذا االسْ
َثِر  َأكْ عىل  َيُدلَّ  َأنْ  َله  ُأِريَد  ِذي  الَّ ِه  املَوجَّ
يف  ُصودٍ  َمقْ ِفَتاحٍ  انْ ِخالِل  ِمن  نَى،  َمعْ ِمن 
ِكيِب  الرتَّ ُخُلوُّ  ُغه  ُيَسوِّ ِكيِب  الرتَّ َدالالِت 

)55) ينظر: املحرر الوجيز: 3/ 177، ومفاتيح 
 /2 املــســري:  وزاد   ،357  /18 الغيب: 
136، ومدارك  التنزيل: 3/  378، وأنوار 
كثري:  ــن  اب وتفسري   ،64  /2 التنزيل: 
 ،102  /6 التأويل:  وحماسن   ،325  /4

والتحرير والتنوير: 12/ 86. 
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الالِت. َد الدَّ إِحْ ُح  ُتَرشِّ َقِرينَةٍ  ِمن 
 /  .  -  ,  +  *  )  M  -9
 6  54  3  2  1  0
 >  =  <  ;  :  9  8  7
 H  G  F  E  D  C  BA  @  ?
 P  O  N  M  L  K  JI
 YX W V U T S R Q
 _  ^  ]  \  [  Z
 Lg  f  e  d  c  b  a`

[سورة هود: 54 –57].
يف  َأَثًرا  ا(  وْ )َتَولَّ ِل  الِفعْ تَِياُر  اخْ َتَرَك 
انَّه  ل  اأَلوَّ َهنِي،  َوجْ عىل  النَّصِّ  َدالَلِة 
 ، ُهودٍ َقوِم  عىل  َيُعوُد  َرُضوا(  )َأعْ َنى  بَِمعْ
 ، َماضٍ لٌ  ِفعْ )َتَولَّوا(  َل  الِفعْ َأنَّ  عىل  بَِناًء 
للَحاِرضيَن  ِخَطابٌ  انَّه  اآلَخُر:  ُه  والَوجْ
بَِناًء   ، ُهودٍ ِم  لَِقوْ َوَليَس  َة،  َمكَّ ِل  َأهْ ِمن 

ُله  َأصْ ُمَضاِرعٌ  لٌ  ِفعْ )َتَولَّوا(  َأنَّ  عىل 
َوَقد  ِفيًفا)56).  خَتْ اُء  التَّ ِمنْه  ُحِذَفت  َتَتَولَّوا 

 ،58  /3 وإعرابه:  القرآن  معاين  ينظر:   (56(
وتفسري   ،173  /2 ــرآن:  ــق ال وإعــــراب 
البغوي: 2/ 453، والكشاف: 2/ 404، 
و   ،704  /2 القرآن:  إعــراب  يف  والتبيان 
أنوار التنزيل: 3/ 139، و حماسن التأويل: 

110 /6

َهذيِن  597هـ(  )ت  اجَلوزيُّ  ابُن   َ َبنيَّ
 Q  M َتَعاىَل:  ))َقوُله  َقاَل:  هنِي،  الَوجْ
لٌ  ِفعْ َأنَّه  َأحُدُمها:  قوالن:  فيه   L  R
هَلُم:  َفُقل  َرُضوا  َأعْ َفإِنْ  َناه:...  َمعْ  ، َماضٍ
ِخَطابٌ  َأنَّه  َوالثَّاين:  ُتكم،...  َأبَْلغْ َقدْ 
َتَتولَّوا،  َفإِنْ  َوَتقِديُره:  للَحاِرضيَن، 
َكتنِي،  ُمَتَحرِّ َتاَءيِن   َ َبنيْ َع  اجَلمْ َقُلوا  َتثْ فاسْ
ِقَطت  َوُأسْ إِحَدامها،  عىل  َفاقُترِصَ 
بُن  اِهُر  الطَّ َعدَّ  َوَقد   .(57())َر اأُلخْ
املوِضِع،  هذا  يف  ُلوَب،  اأُلسْ َهذا  َعاشور 
َجاِز الُقرآِن الَكِريِم،  ِمن َبديِع َأَساليِب إِعْ
َفُحِذَفتْ  ا  وْ َتَتَولَّ ا  وْ َتَولَّ ُل  ))َأصْ َقاَل: 
 ، ُمَضاِرعٌ َفُهَو  تَِصاًرا،  اخْ اَءيِْن  التَّ  َد إِحْ
َظاِهُر  َوُهَو  ِمِه،  لَِقوْ   ُهودٍ ِخَطاُب  َوُهَو 
وُز  َوَجيُ َواِحَدةٍ.  َوترَِيةٍ  َعىَل  َمئِِر  َراِء الضَّ إِجْ
َة  ِل َمكَّ هْ َواُو أِلَ اًل َماِضًيا، َوالْ َأنْ َتُكوَن ِفعْ
ِة  الِْقصَّ َراء  إِجْ يِف  كاالعرتاض  َفَيُكوُن 
 ُه َنبِيَّ  ُ اهللَّ َخاَطَب   ، ِة،...  َ الِْعربْ ِد  لَِقصْ
 . ُتُكمْ َأبَْلغْ َفَقدْ   : مْ هَلُ َيُقوَل  بَِأنْ  َوَأَمَرُه 
َعىَل  تَِباِر  ااِلعْ ِريِع  لَِتفْ وىَل  ُ األْ َفاُء  َوالْ
من  ُتُكمْ  َأبَْلغْ َفَقدْ  َلُة  مُجْ َوَتُكوُن  ِعَظِة  َوْ املْ

مفاتيح  وينظر:   ،381  /2 املسري:  زاد   (57(
الغيب: 18/ 365



د.وائل عبد األمري احلريب

363

بِِه  ُمورٍ  َمأْ لٍ  َقوْ َمُقوَل   النبي َكاَلم 
ِديُر:  قْ َوالتَّ َياُق.  السِّ ِه  َعَليْ َيُدلُّ  ُذوفٍ  حَمْ
ِمنْ  ُلوُب  سْ ُ األْ َوَهَذا   . ُتُكمْ َأبَْلغْ َقدْ  َفُقلْ 
 ِ َنَينيْ َمعْ َتَمِل  ُحْ املْ ِه  َُوجَّ املْ الَْكاَلِم  َقبِيِل 
َأَسالِيِب  َبِديِع  ِمنْ  َوُهَو   ، ِ ُمَتَخالَِفنيْ  ِ َغريْ
ا  وْ َتَولَّ ُل  ِفعْ َجاَء  َجِلِه  َوأِلَ َجاِز،  ِعْ اإلْ
َكالِم  ِمن  َوانِْطالًقا  َواِحَدةٍ(()58).  بَِتاءٍ 
ي  ِ ُمَفرسِّ َأَحُد  َوُهو  ِعاُشور  بِن  اِهِر  الطَّ
ديَن  امُلَجدِّ املجَتِهِديَن  الَكِريِم  الُقرآِن 
َهرٌ  َمظْ َه  املَوجَّ الَكالَم  إِنَّ  الَقوُل  ُيمكُن 
الَكِريِم  النَّصِّ  يف  ُصودٌ  َمقْ َجاِزيٌّ  إِعْ
َوُهَو ِمن  املَعاين،  ُع  َوُيَفرِّ الالِت  الدَّ ُق  ُيَشقِّ

َوَدالالتِِه. للنَّصِّ  َمَنا  َفهْ ُق  ُيَعمِّ َثمَّ 
 %  $  #  "  !  M-10
 )  (  '  &
 .  -  ,  +  *
 5  4  3  2  10  /

L6 [سورة هود: 82 -83].
َقولِِه  يف  )هي(،  مرُي  الضَّ حَيتِمُل 

 5  4  3  2  M َتَعاىَل: 
َيُعوَد  َأنْ  ل:  اأَلوَّ َهنِي،  َوجْ  ،L  6
َذَكَره  َما  َوُهو  )ِحَجاَرة(،  َكِلَمِة  عىل 

 .102- 101 )58) التحرير والتنوير: 12/ 

َيُعوَد  َأنْ  َواآلَخُر:  يَن)59)،  ِ املفرسِّ َلُب  َأغْ
َتَعاىَل  اهلُل  َطَرَها  َأمْ الَّتي  َيِة(  )الَقرْ عىل 
َهذيِن  إِىل  ازي  الرَّ َأَشاَر  َوَقد  بِاحِلَجاَرِة. 
َأن  حَيتِمُل  ِمرَي  الضَّ َأنَّ   َ َوَبنيَّ َهنِي،  الَوجْ
ِمن  َقِريَبًة  َكاَنت  ا  أَلهنَّ  ،للُقر َيكوَن 
ِهَي  َوما  َقاَل:  ))ُثمَّ  َقاَل:  َمِة،  املَكرَّ َة  َمكَّ
َة،  َمكَّ اَر  ُكفَّ بِِه  نِي  َيعْ بَِبِعيدٍ  امِلنَِي  الظَّ ِمَن 
 ، ا،...  هِبَ ِميِهمْ  َيرْ َتَعاىَل  ُه  َأنَّ ُصوُد  َقْ َواملْ
 .ُقَر لِلْ لِِه: َوما ِهَي  ِمرُي يِف َقوْ َوِقيَل: الضَّ
ِفيَها  َوَقَعتْ  تِي  الَّ  الُْقَر َك  تِلْ َوَما  َأيْ 
َوَذلَِك   ، بَِبِعيدٍ َة  َمكَّ اِر  ُكفَّ ِمنْ  َواِقَعُة  الْ َهِذِه 
قريب  ِم، وهي  أْ الشَّ يِف  َكاَنتْ   الُْقَر نَّ  أِلَ
 َيَر َهذا  ِليِلِه  بَِتعْ َوَكَأنَّه  مكة(()60).  من 

. ِويغٍ َتسْ إِىل  َتاُج  حَيْ هٌ َضِعيفٌ  َأنَّه َوجْ
يف حني َجَعَل َأُبو َحيَّان اأَلندليسُّ َأنَّ 
 الُقَر عىل  َيُعوُد  )ِهَي(  مرِي  الضَّ َظاِهَر 
َأنَّ  اِهُر  ))َوالظَّ َقاَل:  احِلَجاَرِة،  َعىَل  ال 
َجَعَل  تِي  الَّ  الُْقَر َعىَل  َعائِدٌ  ِهَي  َضِمرَي 
َذَواِت  َأنَّ  َنى:  َعْ َواملْ َأَساِفَلَها،  َأَعالَِيَها   ُ اهللَّ

القرآن  ومعاين   ،438  /15 البيان:  جامع   (59(
 /5 والبيان:  والكشف   ،72  /3 وإعرابه: 
416، وزاد املسري:  184، والكشاف: 2/ 

2/ 394، وتفسري القرطبي: 9/ 83.
)60) مفاتيح الغيب: 18/ 384. 
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اِم،  َوالشَّ َِديَنِة  املْ  َ َبنيْ َكاَنتْ  امُلُدِن  َهِذِه 

َظُر  َفالنَّ  ، َمِسرِيِهمْ يِف  ُقَريْشٌ  َها  َعَليْ َيُمرُّ 
َوِقيَل:   . َواتَِّعاظٌ تَِبارٌ  اعْ ِفيِه  َوِفيَها  إَِليَْها 
َرُب  َأقْ َوِهَي  َِجاَرِة،  احلْ َعىَل  َعائَِدةٌ  ِهَي 
لِِه:  ِمرُي يِف َقوْ ،... ، َوإَِذا َكاَن الضَّ ُكورٍ َمذْ
َتَمُل  َفُيحْ َِجاَرِة،  احلْ َعىَل  عائد  ِهَي،  َوَما 
ُيَراَد  َأنْ  َتَمُل  َوحُيْ  ، َبِعيدٍ ءٍ  بَِيشْ ُيَراَد  َأنْ 
َمِء  السَّ يِف  َكاَنتْ  َوإِنْ  ا  َ هنَّ أِلَ  ، َبِعيدٍ بَِمَكانٍ 
َهِوَيتْ  إَِذا  ا  َ َأهنَّ إِالَّ   ، َبِعيدٌ َمَكانٌ  َوِهَي 
 ، ِميِّ َرْ بِاملْ وًقا  حُلُ ءٍ  َيشْ ُع  َ َأرسْ َفِهَي  َها  ِمنْ
َوَقدْ  منه(()61).  قريب  بَِمَكانٍ  ا  َ َفَكَأهنَّ
َهنِي  اِهُر بُن َعاُشور َهذيِن الَوجْ َجَعَل الطَّ
َقاَل:  الَبِعيِد،  ِه  املَوجَّ الَكالِم  َفنِّ  ِمن 
َيُعوَد  نْ  أِلَ ُلُح  َيصْ ِهَي  َوما  ))َوَضِمرُي 
ُروَرُة  َجْ املْ َمئُِر  الضَّ ِه  إَِليْ َعاَدتْ  َما  إِىَل 
َوَما  َنى  َعْ املْ َفَيُكوُن  َِديَنُة،  املْ َوِهَي  َلُه  َقبْ
َأِي  ِكنَي،  ِ ُشْ املْ من  بَِبِعيد  َية  الْقرْ َك  تِلْ
َفَينُْظُر  َها  إَِليْ َهبْ  َيذْ َفلْ َشاَء  َفَمنْ  َعَرِب،  الْ
ُلُح  َوَيصْ  . ََكايِنُّ املْ ُد  ُبعْ الْ َُراُد  َفاملْ َمِصرَيَها، 
َك  تِلْ َوَما  َأيْ  َِجاَرِة،  احلْ إِىَل  َيُعوَد  نْ  أِلَ
َأنْ  َعىَل  َقاِدرٌ   َ اهللَّ َأنَّ  َأيْ   ، بَِبِعيدٍ َِجاَرُة  احلْ
َنى  بَِمعْ ُد  ُبعْ َوالْ ِلَها.  بِِمثْ ِكنَي  ِ ُشْ املْ ِمَي  َيرْ

)61) البحر املحيط: 6/ 192 -192. 

ُحُصولِِه.  َكاِن  بِإِمْ يِِه  َوَنفْ ُصوِل  ُ احلْ ِر  َتَعذُّ
ِة  ِصحَّ َمَع  ِه  َُوجَّ املْ الَْكاَلِم  ِمَن  َوَهَذا 

.(62()) َبِعيدٌ َوُهَو   ِ َنَينيْ َعْ املْ
 ' & % $ # " ! M -11
 -,  +  *  )  (

 65  4  3  2  10  /  .

:L [سورة   9  8  7

يوسف: 23].
)اهلاء(  مرَي  الضَّ َأنَّ  وَن  ُ املفرسِّ ُكُر  َيذْ
ل:  اأَلوَّ َهنِي،  َوجْ حَيتِمُل   ) َريبِّ )إِنَّه  يف 
َوَتَعاىَل)63)،  ُسبَْحاَنه  اهللِ  عىل  َيُعوَد  َأنْ 
َزوِج  الَعِزيِز  عىل  َيُعوَد  َأنْ  َواآلَخُر: 
َرَد  َأوْ َوَقدْ  ُه)64).  َراَوَدتْ الَّتي  ُزليَخا 
َقاَل:  َمًعا،  َهنِي  الَوجْ َهذيِن  املاورديُّ 
 L  6 5  4  3  2 M ))َويف 
َسَن  َأحْ َريبِّ  اهلَل  إنَّ  ا:  َأَحُدُمهَ َهاِن:  َوجْ
اُج.  جَّ الزَّ َقاَله  ِصيِه،  َأعْ َفال  َمثَْواَي 
إنَّه  قطفري،  الَعِزيَز  َأَراَد  َأنَّه  الثَّاين: 
َفال  َمثَْواَي  َسَن  َأحْ َسيِِّدي  َأي  َريبِّ 

 .135 )62) التحرير والتنوير: 12/ 
 ،383  /1 القرآن:  إعراب  ينظر: مشكل   (63(

وتفسري القشريي: 2/ 178
مدارك  و   ،32  /16 البيان:  جامع  ينظر:   (64(

التنزيل: 2/ 103
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اِغُب  الرَّ َأَجاَزه  َما  َوُهَو  َأُخوُنه(()65). 
اهللِ  عىل  َيُعوُد  َأنَّه  ًحا  ُمَرجِّ َفَهايِنُّ  اأَلصْ
))ِقيَل:  َقاَل:   ، بِالنَّصِّ َيُق  اأَللْ أَلنَّه  َتَعاىَل 
املِلَك  بِِه  َعَنى  َوِقيَل:  َتَعاىَل،  اهلَل  بِِه  َعَنى 
لِِه(()66).  بَِقوْ َيُق  َألْ ُل  َواأَلوَّ َربَّاه،  الَِّذي 
ِل  للَقوْ غٍ  ُمَسوِّ َعن  خمِشيُّ  الزَّ َوَبَحث 
يف  َفَوَجَده  الَعِزيِز،  عىل  مرِي  الضَّ بَِعوِد 
اِطًبا  ُخمَ الَعِزيِز  لَِساِن  عىل  تَِعاىَل  لِِه  َقوْ
َقاَل:  َمثَْواه(،  ِرِمي  )َأكْ ُزَليَخا:  َجه  َزوْ
سيدي  َريبِّ  واحلديث  الشأن  إن  ُه  ))إِنَّ
َمثْواَي  َسَن  َأحْ قطفري  يريد  ومالكي، 
َجَزاُؤه  َفَم  َمثَْواه،  ِرمي  َأكْ لك  َقاَل  ِحنَي 
َوَأُخوَنه  اخِلاَلَفِة  ُسوَء  ِلِه  َأهْ ِلَفُه يف  َأخْ َأن 
اُزوَن  ِذين ُجيَ امِلُوَن الَّ ِلُح الظَّ ِفيهم إِنَُّه ال ُيفْ
َتَفى  اكْ َما  َوُهَو  ياّئ(()67).  بِالسَّ احَلَسَن 

23، وينظر: تفسري  )65) النكت والعيون: 3/ 
الوجيز:  واملحرر   ،483  /2 البغوي: 
 /2 للباقويل:  القرآن  وإعراب   ،233  /3
وأنــوار   ،427  /2 املسري:  وزاد   ،565
احلسان:  واجلواهر   ،160  /3 التنزيل: 
 ،265  /4 العقل:  ــاد  وإرش  ،319  /3
402، وحماسن التأويل  وروح املعاين 6/ 

165 /6
)66) املفردات يف غريب القرآن: 336. 

تفسري  وينظر:   ،455  /2 الــكــشــاف:   (67(
القرطبي: 9/ 165. 

ال  نَّه  بَِأ ِليِله  َتعْ يف  َع  َوَتَوسَّ ازي  الرَّ ِره  بِِذكْ
َمن  اإِلنساُن  اِزَي  ُجيَ َأنْ  ِل،  بِالَعقْ َيِليُق، 
بِاخِلَياَنِة)68).  َساِن  اإِلحْ عىل  إَِليِه  َسَن  َأحْ
اأَلَصحَّ  َأنَّ  اأَلندليسُّ  َحيَّان  َأُبو   َوَيَر
َيُعوُد  مرَي  الضَّ َأنَّ  ُهو  َهنِي  الَوجْ ِمن 
اآلَخَر  َي  أْ الرَّ َوَوَصَف  َتَعاىَل،  اهللِ  عىل 
ِصَفَة  ِلُقوَن  ُيطْ ال  اأَلنبَِياَء  أَلنَّ  بِالَبِعيِد 
ِمرُي  ))َوالضَّ َقاَل:   ، ُلوقٍ َخمْ عىل   ) )َرباّ
َتَعاىَل   ِ اهللَّ َعىَل  َيُعوُد  ُه  نَّ َأ َصحُّ  َ األْ )إِنَُّه(  يِف 
ايِن  َنجَّ إِذْ  َمثَْواَي  َسَن  َأحْ َ َريبِّ  إِنَّ اهللَّ  : َأيْ
 . َمَقامٍ َسِن  َأحْ يِف  َوَأَقاَمنِي   ، بِّ ُ اجلْ ِمَن 
بَِربِِّه  وعنى  ِن  أْ الشَّ َضِمرَي  َيُكوَن  َأنْ  ا  َوإِمَّ
َأُخوَنُه،  َأنْ  يِل  ُلُح  َيصْ َفاَل  َعِزيَز  الْ َدُه  َسيِّ
ُعُد  َوَيبْ َتَمَننِي،...،  َوائْ َمثَْواَي  َرَم  َأكْ َوَقدْ 
ُلوقٍ  َخمْ َعىَل  َكِريمٌ  َنبِيٌّ  ِلُق  ُيطْ اَل  إِذْ  ا،  ِجدًّ
مَلْ  ُه  نَّ أِلَ يِِّد،  السَّ َنى  بَِمعْ َواَل  ُه،  َربُّ ُه  نَّ َأ
يف  َلُه(()69).  مَمُْلوًكا  ِقيَقِة  َ احلْ يِف  َيُكنْ 
 َ ِمرصْ َل  َأهْ َأنَّ  إِىل  َكثريٍ  ابُن  َذَهَب  حني 
 ) بِّ )الرَّ ِصَفَة  ِلُقوَن  ُيطْ َكاُنوا  آَنذاَك 

 /  .  M ))َو  َقاَل:  يِِّد(؛  )السَّ عىل 

وينظر:   ،438  /18 الغيب:  مفاتيح   (68(
 .58 اللباب يف علوم الكتاب: 11/ 

)69) البحر املحيط: 6/ 257. 
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 ) بَّ )َالرَّ ِلُقوَن  ُيطْ َوَكاُنوا   L  3  2  1 0

 َ َبنيَّ َوَقدْ  َوالَْكبرِِي(()70).  ِد  يِّ السَّ َعىَل 
َمَل  تِعْ االسْ َهذا  َأنَّ  َعاُشور  بُن  اِهُر  الطَّ
َقاَل:  َبِليًغا،  َتوِجيًها  ِه  املَوجَّ الَكالِم  ِمن 
ِم  اسْ إِىَل  َيُعوَد  َأنْ  وُز  َجيُ ُه  إِنَّ ))َوَضِمرُي 
َخالِِقي.  َنى  بَِمعْ َريبِّ  َوَيُكوُن  اَلَلِة،  َ اجلْ
ََقاِم  املْ ِمَن  ُلومٍ  َمعْ إِىَل  َيُعوَد  َأنْ  وُز  َوَجيُ
َها  َيَمسَّ بَِأنْ  ىَض  َيرْ اَل  الَِّذي  ُجَها  َزوْ َوُهَو 
ِف،  الُْعرْ بَِداَلَلِة  ُلومٌ  َمعْ َفُهَو  ُه،  ُ َغريْ
َوَمالِِكي.  َسيِِّدي  َنى  بَِمعْ َريبِّ  َوَيُكوُن 
َبِليًغا  ِجيًها  َتوْ ِه  َُوجَّ املْ الَْكاَلِم  ِمَن  َوَهَذا 
نَّ  أِلَ ا  إِمَّ  ُيوُسَف َكاَلُم  بِِه  ُحِكَي 
ِكيِب  ْ الرتَّ َهَذا  بِِمثِْل  َأَتى   ُيوُسَف
 ِ ِكيَبنيْ بَِرتْ َأَتى  ُه  نَّ أِلَ ا  َوإِمَّ ِقبِْط،  الْ ُلَغِة  يِف 
آُن  ُقرْ الْ ا  َفَحَكاُمهَ تَِناِعِه  اِلمْ َريِْن  ُعذْ
 ُ َوُيَبنيِّ ِجيِه(()71).  َوالتَّوْ َجياِز  ِ اإلْ بَِطِريَقِة 
حَيتِمُل  برَِي  عْ التَّ هذا  َأنَّ  ُهَنا،  اِهُر،  الطَّ
عىل  ُيوُسَف  لَِساِن  عىل  َوَرَد  َيُكوَن  َأن 
َريِْن  ُعذْ َأوْ  َقوَلنِي  َتِزَل  لَِيخْ وَرِة  الصُّ َهِذِه 
حَيتِمُل  َكَم   ،ُيوُسُف بِيُّ  النَّ هِبَِم  َتَذَر  اعْ
 ِ بِِعَباَرَتنيْ َريِْن  ُعذْ َم  َقدَّ  ُيوُسَف َأنَّ 

)70) تفسري ابن كثري: 4/ 379. 
)71) التحرير والتنوير: 12/ 251 -252. 

الَكِريُم  الُقرآُن  َفَصاَغُهَم  َبنِي،  ِكيْ َوَترْ
بَِطريِق   ِ َنَينيْ املعْ حَتتِمُل  َواِحَدةٍ  بِِعَباَرةٍ 

ِه. املَوجَّ الَكالِم 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  M-12
 ¬  «  ª  ©

 ±  °  ¯  ®

[سورة   L  µ  ´  ³  ²

يوسف: 42].
لِِه  َقوْ ِسرِي  َتفْ يف  وَن  ُ املفرسِّ ِرُد  ُيوْ

 ¯  ®  ¬  M َتَعاىَل: 
حَيتِمُله  َما  بَِسَبِب  َهنِي،  َوجْ  L  °

ه  الَوجْ َوَربِّه(،  )َأنَْساُه،  يف  اهلاء  مرُي  الضَّ
هِبَذيِن  املقُصوُد  َيكوَن  َأنْ  ل:  اأَلوَّ
أَلنَّه  ُيوُسَف؛  بِيَّ  النَّ ُهو  مرَييِن  الضَّ
أَلنَّه  اهللِ؛  َر  ِذكْ َفَنِيسَ  َلةٌ  َغفْ َلُه  َعَرَضتْ 
ه  َوالَوجْ بِامللِك)72)،  تَِغاَثَة  االسْ َطَلَب 
هِبَذيِن  املقُصوُد  َيُكوَن  َأنْ  الثَّاين: 
َناجٍ  َأنَّه  َظنَّ  الَِّذي  الَفَتى  ُهَو  الَضمرييِن 
ُيوُسَف  بِيِّ  النَّ َر  َأمْ ُكَر  َيذْ َأنْ  َنِيس  أَلنَّه 
املاورديُّ  َع  مَجَ َوَقَد  املِلِك،  َصاِحبِه  َأَماَم 

ومعاين   ،111  /16 البيان:  جامع  ينظر:   (72(
القرآن  ومعاين   ،112  /3 وإعرابه:  القرآن 

للنحاس 3/ 429. 



د.وائل عبد األمري احلريب

367

))َفَأنْساُه  َقاَل:  َهنِي،  الَوجْ َهذيِن   َ َبنيْ
يَطاُن  الشَّ َأنَْسى  ني  َيعْ ِه  َربِّ َر  ِذكْ يْطاُن  الشَّ

ابَْتَغى  َحتَّى  َوَجلَّ  َعزَّ  َربِّه  َر  ِذكْ ُيوُسَف 
ُلوِق،  بِاملخْ َتَعاَن  َواسْ ه  ِ َغريْ ِمن  الَفَرَج 
ِقَبِل  ِمنْ  لُِيوُسَف  َعَرَضتْ  َلةٌ  َغفْ َوَتلَك 
إِسَحاَق:  بُن  ُد  مَّ حُمَ َوَقاَل  يَْطاِن،...،  الشَّ
يْطاُن  الشَّ َفَأنَْساُه  لِه:  َقوْ يف  راِجَعةٌ  اهَلاُء 
يَْطاُن  الشَّ َأنَْسى  َفَنُقوُل:  اِقي  السَّ إِىل 
للَمِلِك(()73).  ُيوُسَف  َر  ِذكْ اِقَي  السَّ
إِىل  َوَذَهَب  َهنِي،  الَوجْ اِزي  الرَّ َوَذَكر 
َأنَّ  َوُهَو  ُل  اأَلوَّ ُه  الَوجْ ِمنْهم  احَلقَّ  َأنَّ 
َعزَّ  َربِِّه  َر  ِذكْ ُيوُسَف  َأنَْسى  يَْطاَن  الشَّ
اآلَيِة  َظ  َلفْ بَِأنَّ  َذلَِك  َتِداًل عىل  ُمسْ  ، َوَجلَّ
أَلنَّه   ، َضِعيفٌ الثَّاين  َل  الَقوْ َأنَّ  عىل  َيُدلُّ 

وينظر:   ،226  /5 والبيان:  الكشف   (73(
والتفسري   ،40  /3 والــعــيــون:  النكت 
التفسري  وغــرائــب   ،614  /2 الوسيط: 
وتفسري   ،538  /1 التأويل  وعجائب 
 /2 والــكــشــاف:   ،493  /2 الــبــغــوي: 
472-473، و املحرر الوجيز: 3/ 247، 
و زاد املسري: 2/ 441، وتفسري القرطبي: 
 ،165  /3 التنزيل:  ــوار  أن و   ،197  /9
اللباب  و   ،391  /4 كثري:  ابن  تفسري  و 
 ،110-  109  /11 الكتاب:  علوم  يف 
وحماسن   ،328  /3 احلسان:  اجلواهر  و 

التأويل: 6/ 250 -251.

اَلِن:  َقوْ ))ِفيِه  قال:  َعنُْه،   َ َلَعربَّ َأَراَده  َلو 
َنى  َعْ َواملْ ُيوُسَف،  إِىَل  َراِجعٌ  ُه  نَّ َأ ُل:  وَّ َ األْ
ُكَر  َيذْ َأنْ  ُيوُسَف  َأنَْسى  يَْطاَن  الشَّ َأنَّ 
إِنَّ  ُيَقاَل  َأنْ  الثَّايِن:  ُل  َقوْ الْ  ، َربَُّه،... 
َراِجعٌ  َربِِّه  َر  ِذكْ يْطاُن  الشَّ َفَأنْساُه  َلُه:  َقوْ
الشيطان  َأنَّ  َنى:  َعْ َواملْ النَّاِجي  إِىَل 
ُيوُسَف  ُكَر  َيذْ َأنْ  َفَتى  الْ َذلَِك  أنسى 
ُل  َقوْ الْ ُهَو  قَّ  َ احلْ َأنَّ  َلمْ  َواعْ َمِلِك،...،  لِلْ
َمَقاِم  يِف  قٌ  َذوْ َلُه  َكاَن  َوَمنْ  ُل،...،  وَّ َ األْ
ِحيِد  التَّوْ ِب  َ َمشْ ِمنْ  َب  َورَشِ ِة  ُعُبوِديَّ الْ
َفِفي  َوَأيًْضا  َناُه،  َذَكرْ َكَم  َر  مْ َ األْ َأنَّ  َعَرَف 
َل  َقوْ الْ َهَذا  َأنَّ  َعىَل  َيُدلُّ  َما  َيِة  اآلْ ِظ  َلفْ
َلَقاَل  َذلَِك  َُراُد  املْ َكاَن  َلوْ  ُه  نَّ أِلَ  ، َضِعيفٌ

لَِربِِّه(()74). َرُه  ِذكْ يَْطاُن  الشَّ َفَأنَْساُه 
اأَلندليسُّ  َحيَّان  َأُبو  َذَهَب  حني  يف 
 ِ َلنيْ الَقوْ ِمن  َتاَر  اخْ إِذْ  َذلَِك؛  ِخالِف  إِىل 
النَّاِجَي  ُهو  النَّايِس  َيُكوَن  َأنْ  َوُهَو  الثَّاين 
َأنَْكَر  لَِذا   ،ُيوُسَف بِيَّ  النَّ َوَليَْس 

التَّفسرِي  ُكُتُب  ِوهيا  َترْ تِي  الَّ َواَياِت  الرِّ
بِيَّ  النَّ َعُل  َجيْ الَِّذي  َل  اأَلوَّ َل  الَقوْ لُِتثبَِت 
َما  َها  َوِمنْ النَّايِس،  ُهَو   ُيوُسَف
َقاَل  َأنَّه    دٍ مَّ حُمَ ُسوِل  الرَّ َعن   َو ُيرْ

 .462- 461 )74) مفاتيح الغيب: 18/ 
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نِي:  -َيعْ َيُقلْ  مَلْ  )َلوْ  ُيوُسَف)75):  َعن 
يِف  َلبَِث  َما  َقاَل:  تِي  الَّ َكِلَمَة  -الْ ُيوُسَف 
اهلُل  )َرِحَم  َأوْ  َلبَِث(  َما  ُطوَل  ِن  جْ السِّ
يِن  ُكرْ اذْ َقاَل:  تِي  الَّ الَكِلَمُة  َلوال  ُيوُسَف 
َلبَِث(،  َما  ِن  جْ الساّ يف  َلبَِث  َما  َربَِّك  ِعنَد 
ا  بَِأهنَّ َواَياِت  َوالرِّ َباَر  اأَلخْ َهِذه  َوَوَصَف 
))َوالَِّذي  َقاَل:  بِاأَلنْبِياَء،  َيِليُق  ال  مِمَّا 
لَِساِقي  َقاَل  َم  إِنَّ ُيوُسَف  َأنَّ  َتاُرُه  َأخْ
إِىَل  َل  لَِيَتَوصَّ َربَِّك  َد  ِعنْ يِن  ُكرْ اذْ َِلِك:  املْ
إِىَل  َل  َتَوصَّ َكَم   ،ِ بِاهللَّ َوإِيَمنِِه  ِهَداَيتِِه 
ِمرُي  َوالضَّ َوَرِفيِقِه.  اِقي  لِلسَّ قِّ  َ احلْ إِيَضاِح 
َنى  َوَمعْ اِقي،  السَّ َعىَل  َعائِدٌ  َفَأنَْساُه  يِف 
َضاَفُة  ِ َواإلْ لَِربِِّه،  ُيوُسَف  َر  ِذكْ َربِِّه:  َر  ِذكْ
يَْطاِن  الشَّ َوإِنَْساُء   . ُماَلَبَسةٍ َنى  بَِأدْ َتُكوُن 
َحتَّى  تَِغالِِه  اشْ ِمِن  ِه  إَِليْ ِوُس  ُيَوسْ بَِم  َلُه 
 ُ اهللَّ َأَراَد  مَلَّا  ُيوُسُف،  َلُه  َقاَل  َعمَّ  َهَل  ُيذْ
َمَقاِمِه  بُِطوِل  ِرِه  َأجْ َزاِل  إِجْ ِمنْ  بُِيوُسَف 

يِف  ِمرُي  الضَّ َوِقيَل:   ، السجن،...  يف 
َعىَل  ُبوا  َوَرتَّ ُيوُسَف.  َعىَل  َعائِدٌ  َأنَْساُه 
نْبَِياُء  َ األْ إِىَل  َبُتَها  نِسْ َتِليُق  اَل  َباًرا  َأخْ َذلَِك 

حبان– ابن  صحيح  يف:  احلديث  ينظر   (75(
باب:   )6206( برقم:   ،86  /14 حمققا 
ُيوُسُف  َلبَِث  ِلِه  َأجْ ِمنْ  ِذي  الَّ َبِب  السَّ ُر  )ِذكْ

ِن َما َلبَِث(.  جْ يِف السِّ

اَلُم(()76). َوالسَّ اَلُة  الصَّ َعَليِْهُم 
َمِل  تِعْ االسْ َهَذا  يف  ركيشُّ  الزَّ َوَوَجَد 
َل  َحلَّ َوَقدْ  ِرَيِة،  التَّوْ ِمن  ًعا  َنوْ الُقرآيِنِّ 

تَِمِل  احْ َسَبَب  َجَع  َوَأرْ ِرَيَة  التَّوْ َهِذِه 
ُوُروِد  إِىل  َهنِي  الَوجْ هِلَذيِن  )َربِّه(  َكِلَمِة 
َأوْ  ِد  يِّ السَّ َنى  بَِمعْ ابَِقِة  السَّ )َربَِّك(  َكِلَمِة 
حَيتِمَل  أَلنْ  ي  املَتَلقِّ َن  ِذهْ َأ  َهيَّ ا  ممَّ املالِِك، 
اهللِ،  َنى  بَِمعْ َتُكوَن  َأنْ  )َربِّه(  َكِلَمِة  يف 
َتُكوَن  َوَأنْ  هَلا،  املعُروُف  املعنى  َوُهَو 
َدلَّ  الَِّذي  َنى  املعْ َوُهَو  يِِّد،  السَّ بَِمعنى 
َقاَل:  َقبْاًل،  ُكوُر  املذْ )َربَِّك(  ُظ  َلفْ عليه 

 «  ª  ©  M ُلُه:  ))َوَقوْ
 ،L °  ¯  ®  ¬

)َربِِّه(  َظَة  َلفْ َحتْ  َرشَّ )َربَِّك(  َظَة  َلفْ َفإِنَّ 
ا  هِبَ َأَراَد  ُه  َأنَّ َتَمُل  حُيْ إِذْ  ِرَيًة  َتوْ يكون  نْ  أِلَ
َعىَل  َترَصَ  اقْ َفَلِو  َِلَك،  َواملْ ُسبَْحاَنُه  َلَه  ِ اإلْ

 ¯  ®  ¬ M لِِه:  َقوْ
َعىَل  إِالَّ  )َربِِّه(  َظُة  َلفْ َتُدلَّ  ومل   L °

َتَمَل  احْ )َربَِّك(  َظُة  َلفْ َمت  َتَقدَّ َفَلمَّ  َلِه  ِ اإلْ
بُن  اِهُر  الطَّ َوَجَعَل   .(77()) ِ َنَينيْ املعْ
اِز  َ اإِلجيْ َبِديِع  ِمن  َمَل  تِعْ االسْ َهذا  َعاُشور 

)76) البحر املحيط: 6/ 280. 
)77) الربهان يف علوم القرآن: 3/ 446. 



د.وائل عبد األمري احلريب

369

ِه  املَوجَّ الَكالِم  َفنِّ  َطِريِق  عىل  الُقرآينِّ 
َألَْطُف  ِريِق  الطَّ َهَذا  َعن  املَعاين  َأَداَء  أَلنَّ 
))َوَضِمرَيا  َقاَل:  ا،  هِبَ يِح  ِ التَّرصْ ِمن 
الَِّذي،  إِىَل  الْعود  َتِماَلِن  حَيْ ِه  وَربِّ َفَأنْساُه 
ُكَرُه  َيذْ َأنْ  َنَجا  الَِّذي  يَْطاُن  الشَّ َأنَْسى  َأيْ 
ُل.  وَّ َ األْ ُر  كْ الذِّ ُهَو  ايِن  الثَّ ُر  كْ َفالذِّ لَِربِِّه، 
َعاَد  َما  إِىَل  ِمرَياِن  الضَّ َيُعوَد  َأنْ  َتَمُل  َوحُيْ
َأنَْساُه   ُيوُسُف َأيْ  َوقاَل  َضِمرُي  ِه  إَِليْ
 ُ َغريْ الثَّايِن  ُر  كْ َفالذِّ  ،ِ اهللَّ َر  ِذكْ يَْطاُن  الشَّ
 ِ تَِمَلنيْ ااِلحْ ِكاَل  َوَلَعلَّ  ِل.  وَّ َ األْ ِر  كْ الذِّ
َوَذلَِك  َجياِز.  ِ اإلْ َبِديِع  ِمنْ  َوُهَو   ، ُمَرادٌ
َاَم  إِهلْ  َ اهللَّ َأَل  َيسْ َأنْ   ُيوُسَف َياَن  نِسْ َأنَّ 
يَْطاِن  الشَّ َقاِء  إِلْ َكاَن ِمنْ  نِِه  َشأْ ِر  َتَذكُّ َِلِك  املْ
َياِن  ا يِف نِسْ نَِيتِِه، َوَكاَن َذلَِك َسَبًبا إِهَلِيًّ يِف ُأمْ
ِعَتاًبا  َذلَِك  َوَكاَن  َِلِك،  املْ ِكرَي  َتذْ اِقي  السَّ
ِن  بَِعوْ تَِغالِِه  اشْ َعىَل   لُِيوُسَف ا  إِهَلِيًّ
َخاَلِصِه.  َعىَل  َربِِّه  تَِعاَنِة  اسْ ُدوَن  ِعَباِد  الْ

َهَذا  َعىَل  الَْكاَلِم  َهَذا  إِيَراِد  يِف  َوَلَعلَّ 
 ،ُيوُسَف َعنْ  رَبِ  َ اخلْ يِف  ًفا  َتَلطُّ ِجيِه  التَّوْ
َهِة  َُوجَّ املْ ََعايِن  املْ يِف  َه  َُوجَّ املْ الَْكاَلَم  نَّ  أِلَ
 َيَر َوُهَو  يِح(()78).  ِ الرصَّ ِمَن  َألَْطُف 
ُهَنا  ُمَرادٌ   ِ َهنيْ الَوجْ َأوْ   ِ تَِمَلنيْ االحْ ِكاَل  َأنَّ 

)78) التحرير والتنوير: 12/ 278 -279. 

املَعايِن؛  يف  ِع  َوالتََّوسُّ اِز  َ اإِلجيْ َباِب  ِمن 
املَتَكاثَِرِة  املَعاين  َعن  برِِي  للتَّعْ َطَلًبا  َوَذلَِك 
َجَزِة،  املوْ َوالِعَباَراِت  َلِة  الَقِليْ َفاِظ  بِاأَللْ

ِجُز. املعْ الُقرآِن  ُلوُب  ُأسْ ُهَو  َكَم 
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  M-13
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
 Û  Ú  Ù  Ø  ×
 &  %  $  #  "  !
 .  -  ,+  *  )  (  '
[سورة   L  3  2  1  0/

يوسف: 63 -64]
َتَعاىَل:  لِِه  َقوْ َنى  َمعْ َأنَّ  وَن  ُ ُكُر املفرسِّ َيذْ

 '  &  %  $  #  "  M
ُتم  ُقلْ َأنُْتم  ُهَو:   ،L  +  *  )  (
َوَضِمنُْتم  ُتُموه  ُقلْ َما  ُيوُسَف  َأِخيكم  يف 
َعىَل  آَمُنُكم  َفَهل  ُتم  ُقلْ بَِم  َوُخنُْتم  َظه،  ِحفْ
))َهلْ   : َخمِشيُّ الزَّ َقاَل  َهَذا؟!.؛  َأِخيكم 
ُيوُسَف  يف  ُتم  ُقلْ َأنَُّكم  ُيريُد  ِه  َعَليْ آَمُنُكمْ 

َأِخيِه،  يف  َتُقوُلوَنه  َكَم  حَلاِفُظوَن  َلُه  ا  َوإِنَّ
ِمثِْل  ِمن  ُيؤمنني  َفَم  بَِضَمنُِكم،  ُخنُْتم  ُثمَّ 
َعاُشور  بُن  اِهُر  الطَّ  َ َبنيَّ َوَقدْ  َذلَِك(()79). 

معاين  وينظر:   ،485  /2 الــكــشــاف:   (79(
القرآن  ومعاين   ،118  /3 وإعرابه:  القرآن 
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الَِّذي  ِه  املَوجَّ الَكالِم  ِمن  الِعَباَرَة  َهِذه  َأنَّ 
))َوَجَواُب  َقاَل:  َهنِي،  َوجْ َدالَلُته  تِمُل  حَتْ
َيُكوَن  َأنْ  َتِمُل  حَيْ هٌ  ُمَوجَّ َكاَلمٌ  َأبِيِهمْ 
َعىَل  ُتُكمْ  َأِمنْ َكَم  ِه  َعَليْ آَمُنُكمْ  إِينِّ  َناُه:  َمعْ
َناُه َماَذا َأَفاَد ائْتَِمُنُكمْ  َأِخيِه، َوَأنْ َيُكوَن َمعْ
ِه.  َعَليْ آَمَنُكمْ  َحتَّى  َقبُْل  ِمنْ  َأِخيِه  َعىَل 
ِي،  فْ النَّ َنى  َمعْ ِفيِه  إِنَْكاِريٌّ  َهاُم  تِفْ َوااِلسْ
 : هِلِمْ َقوْ يِف  ِكيِد  أْ التَّ ِه  َوجْ َعنْ  ِهُم  َتفْ َيسْ َفُهَو 
َلِة  مْ ُ اجلْ ِمَن  ُصوُد  َقْ َواملْ حَلاِفُظوَن.  َلُه  ا  َوإِنَّ
لِِه:  َقوْ يِف  الَِّذي  ِريُع  فْ التَّ ُهَو  تَِمَليَْها  احْ َعىَل 
ًظا  ِحفْ  ٌ َخريْ َأيْ  حاِفظًا(،   ٌ َخريْ  ُ )َفاهللَّ
ُه  َفظْ حَيْ مَلْ  َوإِنْ  َسِلَم   ُ اهللَّ َحِفَظُه  َفإِنْ   ، ِمنُْكمْ
ِحنَي  َقبُْل  ِمنْ  َأُخوُه  َلمْ  َيسْ مَلْ  َكَم  َلمْ  َيسْ مَلْ 
بَِجَوابِِه  َتَنُعوا  اقْ َقِد  َوُهمْ  َعَليِْه.  ُتُكمْ  َأِمنْ

الــقــرآن  ومــعــاين   ،440  /3 للنحاس: 
والعيون:  والنكت   ،440  /3 للنحاس: 
 ،193  /2 اإلشارات:  ولطائف   ،57  /3
والتفسري الوسيط: 2/ 621، وزاد املسري: 
 ،479  /18 الغيب:  ومفاتيح   ،454  /2
وأنــوار   ،224  /9 القرطبي:  وتفسري 
املحيط:  والبحر   ،169  /3 التنزيل: 
 ،398  /4 كثري:  ابن  وتفسري   ،295  /6
 ،146  /11 الكتاب:  علوم  يف  واللباب 
وروح   ،336  /3 احلــســان:  ــر  ــواه واجل
 /6 التأويل:  وحماسن   ،12  /7 املعاين: 

 .195

 ، َأَخاُهمْ َمَعُهمْ  ِسلٌ  ُمرْ ُه  َأنَّ ُه  ِمنْ َوَعِلُموا 
نه(()80). َوَعَليِه  َولَِذلَِك مَلْ ُيَراِجُعوُه يِف َشأْ
الَكِريِم  النَّصِّ  يف  تَِمَل  االحْ َمرِجَع  َفإِنَّ 
إِذْ  ُهَنا،  ِة،  َهاِميَّ تِفْ االسْ اجُلمَلِة  َطبِيَعُة  ُهَو 
ا إِنَْكارٌ بَِناء ًعىل َما  َهَم َعىَل َأهنَّ ُيمِكُن َأنْ ُتفْ
َوحَتتِمُل  ابَِقِة،  السَّ ِة  املرَّ يف  بُِيوُسَف  َفَعُلوه 
َؤاُل  السُّ ُه  ِمنْ ُيَراُد  َهاًما  تِفْ اسْ َتُكوَن  َأنْ 
َما  ُيِصيُبه  لَِئالَّ  َأِخيِهم  ِظ  بِِحفْ ِكرُيُهم  َوَتذْ
ُب  َقلْ َمئِنَّ  لَِيطْ ُيوُسَف،  َأَخاُهم  َأَصاَب 

َفَقط.  ُقوَب َيعْ
 ª  ©  ¨  §  M-14
 °  ¯  ®  ¬  «
 ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±
األنبياء:  [سورة   L º  ¹

.[10-9
ُركم(  ِسرِي )ِذكْ وَن يف َتفْ ُ َتَلَف املفرسِّ اخْ
ُض  َبعْ َتَفى  َفاكْ الَكِريِم،  النَّصِّ  يف  الَواِرِد 
َلُه،  َواِحدٍ  ًنى  َمعْ َطاِء  بِإِعْ يَن  املفرسِّ
ه  َ َوَفرسَّ فكم)81).  رَشَ َنى:  بَِمعْ َأنَّه  َوُهَو 

)80) التحرير والتنوير: 13/ 16. 
 ،200  /2 للفراء  القرآن  معاين  ينظر:   (81(
غريب  و   ،95 الــقــرآن:  مشكل  وتــأويــل 
القرآن  معاين  و   ،234 قتيبة:  البن  القرآن 
اإلشارات:  ولطائف   ،385  /3 وإعرابه: 



د.وائل عبد األمري احلريب

371

َع  َومَجَ َحِديثكم)82).  َنى:  بَِمعْ آَخُروَن 
َوَجَعَلُه   .(83( ِ َلنيْ الَقوْ  َ َبنيْ يَن  ِ املفرسِّ ُض  َبعْ
َأوْ  َوِديْنِكم)84)،  ِفكم  رَشَ َنى  بَِمعْ آَخُروَن 
اَلِقكم)85)،  َأخْ َوَمَكاِرِم  ِفكم  رَشَ َنى  بَِمعْ
ِفكم)86).  ِورَشَ ِوآِخَرتِكم  ِديْنِكم  ِر  ِذكْ َأوْ 
 ، ُجهٍ َأوْ َثالَثَة  آَخُروَن  وَن  ُ ُمَفرسِّ َلُه  َوَذَكَر 
ِكَرُة آِخَرتِكم  ُفكم، َوِديُنكم، َوَتذْ ِهَي: رَشَ
ُفكم،  رَشَ َأوْ   ،(87( َوَعَذابٍ َعةٍ  َرجْ ِمن 
َزُم  َيلْ َما  ُر  َوِذكْ آِخَرتِكم،  ِكَرُة  َوَتذْ
َسُة  َمخْ هَلَا  َكاَن  ِحني  يف  ِة)88).  بِاجَلنَّ ِز  َفوْ لِلْ
َحِديُثكم،  ِهَي:  آَخِريَن،  عنَد  ِوياَلتٍ  َتأْ
َما  ُر  َوِذكْ ُفكم،  َورَشَ اَلِقكم،  َأخْ َوَمَكاِرُم 
ِه  ِفيْ بَِم  َوالَعَمُل  ِديْنِكم،  ِر  َأمْ ِمن  َتاُجوَنه  حَتْ
آَخُروَن)90)  وَن  ُ ُمَفرسِّ َع  َومَجَ َحَياُتكم)89). 

 ،162  /4 البغوي:  وتفسري   ،495  /2
وأنوار التنزيل: 4/ 47. 

 .416 )82) ينظر: جامع البيان: 18/ 
 ،270  /6 والــبــيــان:  الكشف  ينظر:   (83(

 .179 وحماسن التأويل: 7/ 
 .334 )84) ينظر: تفسري ابن كثري: 5/ 

)85) ينظر: الكشاف: 3/ 105. 
)86) ينظر: املحرر الوجيز: 4/ 75. 

)87) ينظر: زاد املسري: 3/ 186. 
)88) ينظر: مفاتيح الغيب: 22/ 123. 
)89) ينظر: النكت والعيون 3/ 439. 

)90) ينظر: البحر املحيط: 7/ 412. 

َهِذِه  ِسرِي  َتفْ يف  َواِل  اأَلقْ َهِذِه  ُكلِّ   َ َبنيْ
اِهُر بُن  َياِق. َوَيَر الطَّ الَكِلَمِة يف َهذا السِّ
ُلُح َأنْ َيُكوَن  َعاُشور َأنَّ )ذكركم( ُهنا َيصْ
ُلح  َكَم َيصْ الُح  ِكرِي بم فيه الصَّ التَّذْ َنى  بَمعْ
َوِمن  يِْت،  َوالصِّ َعِة  مْ السُّ َنى  بَِمعْ َيُكوَن  َأنْ 
َوُجِعَل  ُهَنا  َدُر  َصْ املْ َهَذا  ))ُأوثَِر  َفَقدْ  َثمَّ 
َُخاَطبنَِي  املْ َضِمرِي  إِىَل  َِضاَفِة  بِاإلْ ًفا  ُمَعرَّ

ُد  َقصْ َفَيِصحَّ  ًها  ُمَوجَّ َكاَلًما  لَِيُكوَن 
جَمِيَء  بَِأنَّ  ِر(  كْ )الذِّ َكِلَمِة  ِمنْ  َمًعا   ِ َنَينيْ َعْ املْ
َوُهَو   ،َُد اهلْ َظِم  َأعْ َعىَل  َتِماًل  ُمشْ آِن  ُقرْ الْ
َوجَمِيُئُه   ، اَلِحِهمْ إِصْ اَيُة  هِنَ بِِه  بَِم  مْ  هَلُ ِكريٌ  َتذْ
َواِحدٍ  َوبَِواِسَطِة   ، ِمِهمْ َقوْ َويِف   ، بُِلَغتِِهمْ

.(91()) هَلُمْ َعِظيَمةٌ  َعةٌ  ُسمْ  ، ِمنُْهمْ
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  M-15
 åä  ã  âá  à  ß  ÞÝ
Lê [سورة   é  è  ç  æ

النور: 53].
 ã âá à M :ُله َتَعاىَل تِمُل َقوْ حَيْ
َما  َعَليَها  َيُدلُّ  ًة،  ِعدَّ L َمَعايِنَ  åä
َع  ِسرِيَها)92). َوَقدْ مَجَ وَن يف َتفْ ُ َذَكَره املَفرسِّ

)91) التحرير والتنوير: 17/ 22. 
ومعاين   ،206  /19 البيان:  جامع  ينظر:   (92(
الكشف  و   ،51  /4 ــه:  ــراب وإع ــقــرآن  ال
114، والنكت والعيون: 4/  والبيان: 7/ 
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ُله:...  َة َهِذِه املَعايِن؛ َقاَل: ))َوَقوْ ابُْن َعِطيَّ
الَقَسِم  َعن  ُي  النَّهْ َأَحُدَها:   ، َمَعايِنَ تِمُل  حَيْ
دغَلةٌ  َطاَعَتُهم  َأنَّ  َعَرَف  إِذْ  الَكاِذِب 
َفَقدْ َعَرَف  ُتَغالُِطوا  َيُقوُل ال  ُه  َفَكَأنَّ ؛  َرِديَئةٌ
املعنى  َيُكوَن  َأنْ  َوالثَّاين:  َعَليِْه،  َأنُْتم  َما 
عىل  َطة  ُمَتَوسِّ َطاَعة  الَقَسَم  ُفوا  َتَتَكلَّ ال 
َعَليكم،   َد َوَأجْ َثُل  َأمْ تَِطاَعِة  االسْ ِر  َقدْ
َوالثَّالِث:  َعَليهم،  إِبَْقاءٌ  ِه  الَوجْ َهَذا  َويف 
َطاَعة  بِالَقَسِم  َنُعوا  تقْ ال  املعنى  َيُكوَن  َأنْ 
ُلوب  املطْ ُهو  َعَليكم  وتظهر  منكم  تعرف 
ال  املعنى  َيُكوَن  َأنْ  ابِع:  َوالرَّ ِمنْكم، 
بِالَقَسم،  َضائِنا  بِإِرْ أَلنُْفِسكم  تقنعوا 
ِه  َعُدوِّ َوِجَهاُد  ُعه  َورَشْ ُروَفةٌ  َمعْ اهللِ  َطاَعة 
بُن  اِهُر  الطَّ  َوَيَر الئِح(()93).  َيعٌ  َمهْ

وتفسري   ،768 للواحدي:  والوجيز   ،117
البغوي: 3/ 424، والكشاف: 3/ 250، 
الغيب:  ومفاتيح   ،303  /3 املسري:  وزاد 
 /12 القرطبي:  وتفسري   ،411  /24
112، ومدارك  التنزيل: 4/  296، وأنوار 
 /8 املحيط:  والبحر   ،515  /2 التنزيل: 
76، والربهان  ابن كثري: 6/  63، وتفسري 
واجلــواهــر   ،204  /3 ــقــرآن  ال عــلــوم  يف 
 /7 التأويل  وحماسن   ،195  /4 احلسان: 

 .402
)93) املحرر الوجيز: 4/ 192، ونقلها أبو حيان 

يف: البحر املحيط: 8/ 63. 

َأنْ  َرُسوَله  َأَمَر  ُسبَْحاَنه  اهلَل  َأنَّ  َعاُشور 
َذاِت  الَكِلَمِت  ِذه  هِبَ املَناِفِقنَي  اِطَب  ُخيَ
ِه  املَوجَّ الَكالِم  َباِب  ِمن  الَكثرَِيِة  املَعاين 
َء  َفِجيْ ة؛  ِعدَّ َتَمَلة  حُمْ َمَعايَن  ي  ُيَؤدِّ َحتَّى 
املَعاين  َهِذِه  ُكلَّ  َمَع  لَِتجْ الِعَباَرِة  ِذه  هِبَ
َر اهلل  َقاَل: ))أمْ َجِزَها،  َوَأوْ ِعَباَرةٍ  رَصِ  بَِأخْ
َكِلَمِت  الْ َهِذِه  مْ  هَلُ َيُقوَل  َأنْ   َرُسوله
ِسُموا  ُتقْ ﴿اَل  َوِهَي:  َكثرَِيِة  الْ ََعايِن  املْ َذاِت 
هٌ  ُمَوجَّ َكاَلمٌ  َوَذلَِك   .﴾ ُروَفةٌ َمعْ طاَعةٌ 
َصَدَر  َأنْ  َد  َبعْ ِسُموا  ُيقْ َأنْ  َعنْ  َيُهمْ  هَنْ نَّ  أِلَ
إَِعاَدتِِه  َعنْ  ًيا  هَنْ َيُكوَن  َأنْ  َتِمُل  حَيْ َقَسُم  الْ
َتَمُل  َوحُيْ  ، إَِعاَدتِِه،...  بَِصَدِد  َكاُنوا  مْ  ُ هنَّ أِلَ
َعَدِم  َنى  َمعْ يِف  َماًل  َتعْ ُمسْ ُي  النَّهْ َيُكوَن  َأنْ 
يِف  كِّ  الشَّ لَِعَدِم   ، َقَسِم،...  بِالْ َُطاَلَبِة  املْ
ِماًل  َتعْ ُي ُمسْ َتَمُل َأنْ َيُكوَن النَّهْ . َوحُيْ ِرُكمْ َأمْ
ُي  َتَمُل َأنْ َيُكوَن النَّهْ ِوَية،... ، َوحُيْ يِف التَّسْ
ِه  َعَليْ ِسُم  ُقْ َواملْ َحِقيَقتِِه  يِف  َماًل  َتعْ ُمسْ
ُروِج ِمنْ  ُ َعىَل اخلْ ِسُموا  ُتقْ اَل  َأيْ   ، ُذوفٌ حَمْ
ُفُكمْ  ُيَكلِّ اَل   َ اهللَّ َفإِنَّ  َوالُِكمْ  َوَأمْ ِدَياِرُكمْ 
َتِيض  َيقْ نفاقهم  ُمَواجَهة  َوَمَقاُم  بَِذلَِك. 
ُصوَدًة.  َمقْ تَِماَلُت  ااِلحْ َهِذِه  َتُكوَن  َأنْ 
ِسَل  ُأرْ َكاَلمٌ  ُروَفةٌ  َمعْ طاَعةٌ  ُلُه:  َوَقوْ
تاَِلِف  بِاخْ َتِلُف  خَتْ ةٍ  مَجَّ َمَعانٍ  َتُه  َوحَتْ َمَثاًل 
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َمِة(()94). َُتَقدِّ املْ تَِماَلِت  ااِلحْ
 B  A  @  ?  >  =  M-16
 I  H  G  FE  D  C
 O  N  ML  K  J

LP [سورة الروم: 27]
َتَعاىَل:  َله  َقوْ َأنَّ  وَن  ُ املَفرسِّ ُكُر  َيذْ
ُجًها  َأوْ تِمُل  حَيْ  L  FE  D  CM

َون بَِمعَنى:  ُل: َأنَّ َأهْ ًة)95)؛ َوِهَي: اأَلوَّ ِعدَّ

)94) التحرير والتنوير: 18/ 278. 
 ،323  /2 للفراء:  القرآن  معاين  ينظر:   (95(
مشكل  وتأويل   ،121  /2 القرآن:  وجماز 
قتيبة:  البن  القرآن  وغريب   ،221 القرآن: 
 ،340 قتيبة:  البن  القرآن  وغريب   ،341
القرآن  ومعاين   ،92  /20 البيان:  وجامع 
 ،184-  183  /4 لــلــزجــاج:  ــه  ــراب وإع
وغريب القرآن للسجستاين: 73، والكشف 
301، والنكت والعيون: 4/  والبيان: 7/ 
 ،432  /3 الــوســيــط:  والتفسري   ،309
 ،390-  389 الكريم:  القرآن  يف  والنكت 
والكشاف:   ،576  /3 البغوي:  وتفسري 
 ،335  /4 الوجيز:  واملحرر   ،477  /3
الغيب:  ومفاتيح   ،421  /3 املسري:  وزاد 
 /14 القرطبي:  وتفسري   ،97-  96  /25
ومدارك   ،206  /4 التنزيل:  وأنوار   ،22
التنزيل: 2/ 697 -698، والدر املصون: 
الكتاب: 15/  واللباب يف علوم   ،40  /9
404 -405، اجلواهر احلسان: 4/ 311، 

وروح املعاين 11/ 37 -38. 

َأنَّ  َوالثَّايِن:   ، ِضيلٍ َتفْ َعَل  َأفْ َوَليَْس  َهنيِّ 
ِمن  َعَليِه  َوُن  َأهْ ِث  الَبعْ َد  َبعْ ِق  اخَللْ إَِعاَدَة 
ِقُلوَن  َيعْ بَِم  النَّاَس  َخاَطَب  ىَل  اأُلوْ َأِة  النَّشْ
الُِث:  َوالثَّ هَلُم،  َثاِل  اأَلمْ ِب  َرضْ َباِب  ِمن 
إِنَْشائِِه،  ِمن  اإِلنَْساِن  َعىَل  َوُن  َأهْ ُث  َوالَبعْ
ِق  جٍ يف اخَللْ ِء ِمن َتَدرُّ أَلنَّه ُيَقايِس يف النَّشْ
 َوَيَر ِث.  َوالَبعْ اإِلَعاَدِة  يف  ُيَقاِسيِه  ال  َما 
َواِقَعةٌ  َلَة  اجُلمْ َهِذِه  َأنَّ  َعاُشور  بُن  اِهُر  الطَّ
َمَعايِنَ  حَيتِمُل  الَِّذي  ِه  املَوجَّ الَكالِم  ِقَع  َموْ
 ، ِضيلٍ َتفْ ُم  اسْ َوُن  َأهْ ُلُه  ))َفَقوْ َقاَل:  ًة،  ِعدَّ
َفَظاِهُرُه  ِه،  َُوجَّ املْ الَْكاَلِم  ِقَع  َموْ ِقُعُه  َوَموْ
َُفاَضَلِة َعىَل  َنى املْ َملٌ يِف َمعْ َتعْ َوُن ُمسْ َأنَّ َأهْ
 ، َديِلِّ َ اجلْ ِليِم  َوالتَّسْ ِعَناَن  الْ َخاِء  إِرْ َطِريَقِة 
ِل،  وَّ َ ِق األْ لْ َ ِمَن اخلْ َهُل  َأسْ ايِن  الثَّ ُق  لْ َ َأِي اخلْ

 Æ  M َتَعاىَل:  لِِه  َقوْ َنى  َمعْ يِف  َوَهَذا 
 L Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç
ِق  لْ َ [سورة ق: 15]. َوُمَراُدُه: َأنَّ إَِعاَدَة اخلْ
ِق  َتَعلُّ يِف  ِق  لْ َ اخلْ ِء  لَِبدْ ُمَساِوَيةٌ  َثانَِيًة  ًة  َمرَّ
ِضيِل  فْ التَّ ِصيَغُة  ِمُل  َفَتحْ ِة،  هَلِيَّ ِ اإلْ َرِة  ُقدْ الْ
لِِه:  َكَقوْ َلُه  َُصوَغِة  املْ ِل  ِفعْ الْ ِة  ُقوَّ َنى  َمعْ َعىَل 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  M

L [سورة ُيوُسف: 33])))96). َوَمَردُّ  `
)96) التحرير والتنوير: 21/ 83. 
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َداللِيًّا  ِة  الُقرآنِيَّ الِعَباَرِة  ِجيِه  َتوْ يف  ِد  َعدُّ التَّ
ِمن  َأنَّه  إِىل  َغِويِّنَي  اللُّ َنَظِر  إِىَل  َيُعوُد  ُهَنا 
ِضيلٍ  َتفْ َم  اسْ ُل  الِفعْ َيُكوَن  َأنْ  اجَلائِِز   ِ َغريْ
َياُء،  اأَلشْ ِعنَْده  َتَتَفاَوتْ  ال  َتَعاىَل  اهلَل  أَلنَّ 
ءٌ  َيشْ َأوْ  ءٍ  َيشْ ِمن  َوُن  َأهْ ءٌ  َيشْ َة  َثمَّ َفَليَْس 
ُسبَْحاَنه  اهللِ  إِىل  َبِة  بِالنَّسْ ءٍ  َيشْ ِمن   َو َأقْ
َعن  ُث  الَبحْ ِه  َعَليْ َكاَن  َثمَّ  َوِمن  َوَتَعاىَل، 
َما  َوُهَو  َياُق  السِّ تِمُلها  حَيْ  َر ُأخْ َدالالتٍ 
الَلِة  ِضيلٍ للدَّ ُم َتفْ اِهُر بَِأنَّه اسْ ُه الطَّ َ َعنْ َعربَّ
ُل ِمن  الِفعْ الَِّذي ِصيَْغ  احَلَدِث  ِم  َعىَل َحجْ

ِلِه. َأجْ
 x  w  v  u  t  M-17
ے   ~  }  |{  z  y
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 ¶ µ  ́³ ² ± °
 L½ ¼ » º¹ ¸

[سورة الزمر: 38].

َعىَل  الِّ  الدَّ مرِي  الضَّ َمُل  تِعْ اسْ َن  َتَضمَّ
َد  َبعْ َكاِشَفاُت﴾  ﴿ُهنَّ  يف:  اإِلَناِث  ِع  مَجْ
ِمنْ  ُعوَن  َتدْ ﴿َما  يف:  ُصوِل  املوْ االسِم 
ِجًزا،  ُمعْ ا  ُلوبِيًّ ُأسْ انِْزَياًحا  اهللِ﴾  ِن  ُدوْ
َيُدلُّ  )َما(  ُصوَل  املوْ َم  االسْ أَلنَّ  َوَذلَِك 

َدُه  َبعْ َمئُِر  الضَّ َجاَءِت  ِر، يف ِحني  املَذكَّ َعىَل 
َكاِشَفاُت،  ﴿ُهنَّ  يف:  املَؤنَِّث  َعىَل  ًة  َدالَّ
وَن  ُ املَفرسِّ َتَفَت  الْ َوَقدْ  مُمِْسَكاُت﴾،  َوُهنَّ 
َمَعانٍ  ِمن  ِه  يْ ُيَؤدِّ َوَما  َمَل  االستِعْ َهَذا  إىِل 
َفَقدْ   ، ازٍ َ إِجيْ ِمن  ِه  ِفيْ َما  َمَع  َبِديَعةٍ  ةٍ  َبالِغيَّ
َأنََّث  بَِأنَّه  َمَل  تِعْ االسْ َهَذا  َدَة  ُعَبيْ َأُبو  َل  َعلَّ
َوَقاَل  َمَوات)97)،  َناَم  اأَلصْ أَلنَّ  َمئَِر  الضَّ
 ،» »ُهنَّ َع  ))مَجَ بَِأنَّه  ِلِه  ِليْ َتعْ يف  الكرَمايِنُّ 
َوَوَجَد  املَؤنَِّث(()98).  َعىَل  )َما(  َل  مَحَ أَلنَّه 
يف  َما  إىَِل  إَِشاَرًة  نِيِث  أْ التَّ َهَذا  يف  ازيُّ  الرَّ
))َفإِنْ  َقاَل:   ، فٍ َضعْ ِمن  ُبوَداِت  املعْ َهِذه 
َعىَل  قيل كيف قوله: كاِشفاُت ومُمِْسكاُت 
ِذيَن  بِالَّ ُفوَنَك  وِّ َوُخيَ لِِه:  َقوْ َد  َبعْ نِيِث  أْ التَّ
َعىَل  بِيُه  نْ التَّ ُصوُد  َقْ املْ َنا  ُقلْ ُدونِِه؟.  ِمنْ 
ِف  عْ الضَّ ُة  َمِظنَّ ُنوَثَة  ُ األْ َفإِنَّ  ِفَها  َضعْ َكَمِل 
َوَيُقوُلوَن  نِيِث  أْ بِالتَّ ا  َيِصُفوهَنَ َكاُنوا  مْ  ُ هنَّ َوأِلَ
ابُن  َومَلََس  َوَمَناَة(()99).    َوالُْعزَّ َت  الالَّ
ِقرًيا، َقاَل:  نِيِث حَتْ أْ َعاِدلٍ احَلنَْبيلُّ يف َهَذا التَّ

)97) ينظر: جماز القرآن: 2/ 190. 
 /2 التأويل:  وعجائب  التفسري  غرائب   (98(

 .1015
455، وينظر: أنوار  )99) مفاتيح الغيب: 26/ 
 /12 املعاين:  وروح   ،43  /5 التنزيل: 

.261
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ُعوَن  َيدْ مِلَا  ِقرًيا  حَتْ َثُه  َأنَّ َم  َوإِنَّ  » »ُهنَّ ُله  ))َقوْ
َمِء  بَِأسْ ا  وهَنَ ُيَسمُّ َكاُنوا  م  ُ هنَّ َوأِلَ نِِه  ُدوْ ِمن 

.(100()) ِت َوَمَناَة والُعزَّ اإِلَناِث الالَّ
 ِ َتنيْ بِِعلَّ َر  اأَلمْ يوِطيُّ  السُّ َل  َوَعلَّ
َقاَل:  ؛  ةٌ َباَلِغيَّ انَِيُة  َوالثَّ ةٌ  ُلَغويَّ ىَل  اأُلوْ
َكاِشَفاُت  َقاَل  َكيَْف  َت:  ُقلْ ))َفإِنْ 
َفاجَلَواُب:  بِالتَّأءنِيِث؟  َومُمِْسَكاُت 
املَؤنَِّث.  ُمَعاَمَلَة  َفَعاَمَلَها  ِقُل  َتعْ ال  ا  َ َأهنَّ
مٌ  َوَهتَكُّ هَلَا  ِقريٌ  حَتْ نِيثَِها  َتأْ َفِفي  َوَأيًْضا 

بُن  اِهُر  الطَّ  َوَرَأ َعَبَدَها(()101).  بَِمنْ 
الَكالِم  َفنَّ  َمِل  تِعْ االسْ َهَذا  يف  َأنَّ  َعاُشور 
َأَفاَد ِمن  ِه، َوَذلَِك َأنَّ النَّصَّ الَكِريَم  املَوجَّ
َعنَْها  برَِي  عْ التَّ ُتتِيُح  الَّتي  )َما(  َخَصائِِص 
هَلَا  ِقرًيا  حَتْ ِقُل،  َتعْ ال  ا  َ أَلهنَّ املَؤنَِّث  بَِضمرِي 

ُهنَّ  ))َوَضِمرُي  َقاَل:  ُبُدَها،  َيعْ بَِمنْ  ًم  كُّ َوَهتَ
َمئُِر  الضَّ َوَكَذلَِك  ُصوَلِة  َوْ املْ َما  إِىَل  َعائِدٌ 
ا  إِمَّ ًة،  َتِرتَ َدُه َظاِهَرًة َوُمسْ َبعْ َواِرَدُة  الْ َثُة  َُؤنَّ املْ
َجارٌ  َأحْ ُهَنا  ُصوَلُة  َوْ املْ َما  ن )َما( صدق  أِلَ
َعىَل  ِري  َجيْ ُعَقاَلِء  الْ  ِ َغريْ ُع  َومَجْ َعاِقَلةٍ   ُ َغريْ
الَْكاَلَم   ُ ُيَصريِّ َذلَِك  نَّ  َوأِلَ نِيِث،  أْ التَّ تَِباِر  اعْ
َتُهمْ  آهِلَ بَِأنَّ  ِه  َُوجَّ املْ الَْكاَلِم  َقبِيِل  ِمنْ 

 .518 )100) اللباب يف علوم الكتاب: 16/ 
)101) معرتك األقران: 3/ 247. 

 .(102()) ِ النَّرصْ َعىَل  ِدُر  َتقْ اَل  َناِث  ِ َكاإلْ
َباِب  ِمن  برُِي  عْ التَّ َهَذا  َيُكوُن  َثمَّ  َوِمن 
)َما(  َنى  َمعْ َأنَّ  تَِباِر  اعْ َعىَل  ِه  املَوجَّ الَكالِم 
َعَليَْها  َفَأَعاَد  َثةٌ  ُمَؤنَّ َوِهَي  َناُم  اأَلصْ ُهَو 
آهَلَتُهم  َأنَّ  تَِباِر  اعْ َعىَل  َأوْ  ًثا  ُمَؤنَّ ِمرَي  الضَّ
َفَأَعاَد  َتُرضُّ  َواَل  َفُع  َتنْ ال  َكاإِلَناِث  َضِعيَفةٌ 
إِىَل  إَِشاَرًة  ِقرًيا  حَتْ ًثا  ُمَؤنَّ ِمرَي  الضَّ َعَليَْها 
َغُة  اللُّ ُه  َأَتاَحتْ َم  إِنَّ َوَهَذا  َهتا.  َموْ َبلْ  ِفها  َضعْ
ِة  برِِييَّ عْ َوالتَّ ِة  َغِويَّ اللُّ اخَلَصائِِص  ِخالِل  ِمن 
انِِفَتاُح  ِه  َعَليْ َوَساَعَد  املوُصوَلِة(،  لـ)َما 
ُدُم  َخيْ بَِم  يَن  ِ املَفرسِّ ِعنَْد  ِوييِل  أْ التَّ اأُلُفِق 
اًل  مَّ َوحُمَ ِجًزا  ُمعْ الَكِريِم  النَّصِّ  َن  َكوْ

ِهَرِة. امُلبْ الالِت  بِالدَّ
 &  %  $  #  "  !  M-18
') ( * +L [سورة 

الزخرف: 61].
 (103( َوالٍ َأقْ َثالَثَة  وَن  ُ املَفرسِّ ِرُد  ُيوْ

)102) التحرير والتنوير: 24/ 17. 
جامع  يف:  والثاين  األول  القولني  ينظر   (103(
البيان: 21/ 631، ومعاين القرآن وإعرابه: 
 ،341  /8 والبيان:  والكشف   ،417  /4
ولطائف   ،235  /5 والعيون:  والنكت 
الوسيط:  والتفسري   ،372  /3 اإلشارات: 
4/ 79، وغرائب التفسري وعجائب التأويل 
وزاد   ،261  /4 والكشاف:   ،1066  /2
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َتَعاىَل:  لِِه  َقوْ يف  اهلاِء  ِمرِي  الضَّ ِويِل  َتأْ يف 
نِيَّ  ل: َأنَّ املعْ L # " !M، اأَلوَّ

ِمن  ُظُهوَره  أَلنَّ  الم  السَّ ِه  َعَليْ ِعيَْسى  ا  هِبَ
َنى  بَِمعْ َأنَّه  َوالثَّاين:  اَعِة،  السَّ اِط  َ َأرشْ
َيُعوُد  َأنَّه  َوالثَّالِث:  الَكِريِم،  الُقرآِن 
اأَلنْبِياِء،  آِخُر  أَلنَّه    دٍ مَّ حُمَ بِيِّ  النَّ َعىَل 
 .(104( اأَلندليسُّ َحيَّان  َأُبو  َذَكَره  َوَقدْ 
الَكالَم  َهَذا  َأنَّ  َعاُشور  بُن  اِهُر  الطَّ وبنيَّ 
إِىَل  َتَعاىَل   ِ اهللَّ ِمنْ  ًها  ُمَوجَّ َيُكوَن  َأنْ  تِمُل  حَيْ
َيُكوَن  َأنْ  تِمُل  َوحَيْ ِث،  َبعْ الْ َم  َيوْ ُنِْكِريَن  املْ

.(105( دٍ النبيِّ حممَّ َكاَلم  ِمنْ 
 ®  ¬  «  ª  ©  M-19
الذاريات:  [سورة   L ¯

.[24
ِف  َوصْ َسَبِب  يف  وَن،  ُ املَفرسِّ ُكُر  َيذْ
َرِمنَي،  بِاملكْ  إِبَْراِهيَم بِيِّ  النَّ ُضُيوِف 
؛  اجَلوِزيِّ ابُن  َعَها  مَجَ  ،(106( َوالٍ َأقْ َبَعَة  َأرْ

 /16 القرطبي:  وتفسري   ،82  /4 املسري: 
94، و مدارك  التنزيل: 5/  أنوار  105، و 
 /7 كثري:  ابن  وتفسري   ،279  /3 التنزيل: 

236، وحماسن التأويل 8/ 396.
)104) البحر املحيط: 9/ 386. 

)105) ينظر: التحرير والتنوير: 25/ 243. 
)106) ينظر: جامع البيان: 22/ 424، ومعاين 
القرآن وإعرابه: 5/ 54، والكشف والبيان: 

َرِمنَي«  »امُلكْ َنى  َمعْ ))َويِف  َقاَل: 
َرَمُهم  َأكْ ُه  نَّ أِلَ َأَحُدَها:   : َوالٍ َأقْ َبَعُة  َأرْ
ُهَو  َخَدَمُهم  بَِأنْ  َوالثَّاين:   ، ِل،...  بِالِعجْ
م  ُ َأهنَّ الُِث:  َوالثَّ  ، بَِأنُْفِسِهَم،...  َرَأُته  َوامْ
م  ُ هنَّ أِلَ ابُِع:  َوالرَّ  ، اهللِ،...  ِعنَْد  َرُموَن  ُمكْ
َرُمون(()107).  ُمكْ َياُف  َواأَلضْ  ، َيافٌ َأضْ
َواأَلِخرَي  َل  اأَلوَّ  ِ َلنيْ الَقوْ َأنَّ  َلَنا  َوَيبُْدو 
ِف  لَِوصْ نًِعا  ُمقْ َسَبًبا  ُلَحاِن  َيصْ َضِعيَفاِن ال 
بِِخالِف  َرِمنَي،  بِاملًكْ إِبِْراِهيَم  ُضُيوِف 
ُلَواِن ِمن  َخيْ إِذْ ال  الِِث،  َوالثَّ الثَّاين   ِ َلنيْ الَقوْ
ِهَم  ِفيْ الَقاِرُئ  َمُسه  َيلْ َما  بَِسَبِب  َوَجاَهةٍ 
إِبِْراِهيَم  بِيَّ  النَّ بَِأنَّ  َراِم  لِِإلكْ ِليلٍ  َتعْ ِمن 
نَّ  أِلَ َأوْ  ِراِمِهم،  َوإِكْ ِدِمتِهم  بِخْ َقاَم  َسه  َنفْ

 ،369  /5 والعيون  والنكت   ،117  /9
والتفسري   ،466  /3 اإلشارات:  ولطائف 
والوجيز   ،177  /4 للواحدي  الوسيط 
للواحدي: 1029، و الكشاف: 4/ 401، 
املسري:  وزاد   ،177  /5 الوجيز:  املحرر  و 
 ،174  /28 الغيب:  ومفاتيح   ،170  /4
وتفسري القرطبي 17/ 44، وأنوار التنزيل: 
و   ،375  /3 التنزيل:  ومدارك   ،148  /5
القرآن  وتفسري   ،555  /9 املحيط:  البحر 
الكريم البن القيم: 487، واللباب يف علوم 
األقران: 3/  81، ومعرتك  الكتاب: 18/ 

249، وحماسن التأويل: 9/ 41. 
)107) زاد املسري: 4/ 170. 
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هَلُم  ِذيَن  الَّ املالئَِكِة  ِمن  ُيوِف  الضُّ َهؤاَلِء 
الَِّذي  َوَلَعلَّ  َتَعاىَل.  اهللِ  ِعنَْد  ُمكرَمةٌ  ِزَلةٌ  َمنْ
إِذْ  اِهُر بُن َعاُشور  َناُه ُهَو َما َفِهَمه الطَّ َذَكرْ
َرِمنَي ُهَو ِمن الَكالِم  َفُهم بِامُلكْ َ َأنَّ َوصْ َبنيَّ
نَّ  أِلَ َرُموَن  ُمكْ م  ُ َأهنَّ تِمُل  حَيْ نَّه  أِلَ ِه،  املَوجَّ
َمَع  َعاَدُتُه  ِهَي  َكَم  ِرَمهم  َأكْ إِبِْراِهيَم  بِيَّ  النَّ
َمالئَِكةٌ  م  ُ هنَّ أِلَ َرُموَن  ُمكْ م  ُ َأهنَّ َأوْ  يِْف،  الضَّ
ِمَن  ِب  الُقرْ ُف  رَشَ ِهَي  َرِفَيَعةٌ  َدَرَجةٌ  هَلُم 
َرِمنَي  ُكْ بِاملْ ُفُهمْ  ))َوَوصْ َقاَل:  َتَعاىَل؛  اهللِ 
َراِم  كْ إِلِ َذلَِك  َأنَّ  ُيوِهُم  ُه  نَّ أِلَ هٌ  ُمَوجَّ َكاَلمٌ 
َمَع  َعاَدُتُه  َجَرتْ  َكَم  إِيَّاُهمْ  إِبَْراِهيَم 
 ،الِْقَر َسنَّ  الَِّذي  َوُهَو  يِْف  الضَّ
َرَجِة  الدَّ ِع  بَِرفْ َرَمُهمْ  َأكْ  َ اهللَّ َأنَّ  ُصوُد:  َقْ َواملْ
َكَم  َتَعاىَل   ِ اهللَّ ِعنَْد  ُبوَن  ُمَقرَّ اََلئَِكَة  املْ نَّ  أِلَ
:L [سورة   9  8  M َقاَل: 
 L  T  S  M َوَقاَل:   [26 نْبَِياء:  َ األْ
َوَلَعلَّ   .(108((([11 االنفطار:  [سورة 
ِمن  مَجِيًعا  املَعايِن  َهِذِه  َأَراَد  الَكِريَم  النَّصَّ 
يف  ًنى  َمعْ ِمن  ثَر  َأكْ َي  لُِيَؤدِّ االتَِّساِع  َباِب 
َساَعَد  َوَقدْ  ثِيًفا.  َوَتكْ اًزا  َ إِجيْ َواِحَدةٍ  ِعَباَرةٍ 
ِصَياَغِة  َطِريَقُة  اليِلِّ  الدَّ ِد  َعدُّ التَّ َهَذا  َعىَل 
ُلو  َخيْ بَِحيُْث  َرَدِة  املفْ َوِصَياَغِة  َلِة  اجُلمْ

)108) التحرير والتنوير: 26/ 358. 

ِشُد الَقاِرَئ إِىل  تِي ُترْ النَّصُّ ِمن الَقَرائِِن الَّ
َعن  َنه  ِذهْ ُف  ِ َوَترصْ ُلوَبةٍ  َمطْ َدةٍ  دَّ حُمَ َدالَلةٍ 

.َر الالِت اأُلخْ الدَّ
 j  i  h  g  f  e  d  M-20
 q  p  o  n  m  l  k

 x  w  v  u  t  s  r

[سورة   L  }  |  {  z  y

الواقعة: 90 –94].
َنى  َمعْ َأنَّ  َعىَل  يَن  ِ املَفرسِّ َلُب  َأغْ ِفُق  َيتَّ
ُهَو   L  }  |  M َتَعاىَل:  لِه  َقوْ
َوَلِكنَّ  ا)109).  َومَقاَساِهتَ اِر  بِالنَّ َراقٌ  اإِلحْ
َمهِلَا  تِعْ اسْ يف  َأنَّ  َوَجَد  َعاُشور  بَن  اِهَر  الطَّ
ُهَنا  ِه  ِفيْ ِمَلتْ  ُتعْ اسْ الَِّذي  ِو  النَّحْ َهَذا  َعىَل 
ُيوِهُم  نَّه  أِلَ ِه؛  املَوجَّ الَكالِم  َباِب  ِمن  ُهَو 
َقاَل:  بِِه،  ًم  كُّ َهتَ َواُء  الشِّ َلُه  ىَل  ُيصْ َأنَّه 
د،  املشداّ ُه  َصالَّ َدُر  َمصْ ِلَيُة:  ))َوالتَّصْ

)109) ينظر: جامع البيان: 23/ 163، ومعاين 
والكشف   ،118  /5 ــه:  ــراب وإع الــقــرآن 
والبيان: 9/ 225، والتفسري الوسيط: 4/ 
242، والوجيز للواحدي: 1065، وتفسري 
القرطبي: 17/  23، وتفسري  البغوي: 5/ 
234، ومدارك التنزيل: 3/ 431، وتفسري 
ابن كثري: 7/ 551، وإرشاد العقل السليم: 
 ،161  /14 املــعــاين:  وروح   ،202  /8

وحماسن التأويل 9/ 135. 
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َم  حْ اللَّ َصىلَّ  ُيَقاُل:  َوَشَواُه،  َرَقُه  َأحْ إِذا 
الَْكاَلِم  ِمَن  ُهَنا  َوُهَو  َشَواُه،  إَِذا  ِلَيًة،  َتصْ
َواُء يِف ُنُزلِِه  املوجه إلهيامه َأنه ُيَصىلَّ َلُه الشِّ
ا(()110). هِبَ ُق  رَّ حُيَ ِم، َأيْ  التََّهكُّ َعىَل َطِريَقِة 
 ^ ] \ [ Z Y X W V M-21
 f e d c b a ` _
Lh g [سورة املجادلة: 14].

املَناِفِقنَي  الَكِريُم  النَّصُّ  َوَصَف 
ِذيَن َغِضَب  الَّ الَيُهوَد  َن  وْ َيَتَولَّ َكاُنوا  ِذيَن  الَّ
َوَينقُلوَن  م  َفُيَناِصُحوهَنُ َعَليِْهم،  اهلُل 
ِمن  َليُْسوا  م  ُ =بَِأهنَّ ِمننَِي  املؤْ اَر  َ َأرسْ إَِليهم 
ِلُفوَن  حَيْ م  ُ َوبَِأهنَّ الَيُهوِد،  ِمن  َوال  ِلِمنَي  املسْ
َوَجَد  َوَقدْ  َلُمون)111).  َيعْ َوُهم  َكِذًبا 
 ، َدالَلَتنيْ َمِل  تِعْ االسْ َهَذا  يف  َة  َعِطيَّ ابُن 
َواَل  نُكمْ  مِّ ُهم  ا  )مَّ َلَة  مُجْ َأنَّ  َعىَل  ىَل  اأُلوْ  ِ
ا  هِبَ َتَعاىَل  اهلُل  رَبَ  َأخْ َوَقدْ  َنَفةٌ  َتأْ ُمسْ  ) ِمنُْهمْ

)110) التحرير والتنوير: 27/ 350. 
)111) ينظر: جامع البيان: 23/ 252، ومعاين 
والكشاف:   ،140  /5 وإعــرابــه:  القرآن 
 ،280  /5 الوجيز:  واملحرر   ،495  /4
وتفسري   ،497  /29 الغيب:  ومفاتيح 
القرطبي: 17/ 304، وأنوار التنزيل: 5/ 
195، ومدارك التنزيل: 3/ 451، والبحر 
 /8 كثري:  ابن  وتفسري   ،128  /1 املحيط: 

52، وحماسن التأويل: 9/ 177.

ِمننًي  املؤْ ِمن  َليُْسوا  م  ُ بَِأهنَّ املَناِفِقنَي  َعن 
َبلْ  ِص  اخُللَّ الَكاِفِريَن  ِمن  َواَل  ِص،  اخُللَّ
َعىَل  َهُؤاَلِء؛  َواىَِل  َهُؤاَلِء  إِىَل  ُمَذبَْذبنَِي  ُهم 
ِذيَن  الَّ َعىَل  َعائِدٌ  ُهم«  »َما  يف  ِمرَي  الضَّ َأنَّ 
يِف  ِمرُي  َوالضَّ املَناِفُقوَن(،  )َوُهم  َتَولَّوا 
ِديُر:  قْ )َوالتَّ الَيُهوِد،  َعىَل  َعائِدٌ  »ِمنُْهم« 
الَلة  َوالدَّ الَيُهوِد(.  ِمَن  املَناِفُقوَن  َوَما 
ِب ِصَفةٍ َثانَِيةٍ  َلةٌ يف حَملِّ َنصْ ا مُجْ انَِية: َأهنَّ الثَّ
»َما  يف  ِمرُي  الضَّ َيُكوُن  َوَعَليِْه،  ًما(؛  لِـ)َقوْ
الَيُهوُد،  َوُهم  مًا«،  »َقوْ َعىَل  َعائًِدا  ُهم« 
ِذيَن  الَّ َعىَل  َعائِدٌ  »ِمنُْهم«  يف  ِمرُي  َوالضَّ
َليُْسوا  ُهم  ِذيَن  الَّ الَيُهوَد  نِي:  َيعْ َتَولَّوا 
املَناِفِقنَي،  ِمن  َوال  ِمُنوَن،  املؤْ ا  َ َأهيُّ ِمنُْكم 
املَنافِقُوَن)112)،  ُهم  َتَوالَّ َذلَِك  َوَمَع 
ِمن  َوال  ِمنُْكم  الَيُهوُد  َما  ِديُر  قْ )َوالتَّ
َعاُشور  بُن  اِهُر  الطَّ َل  َحلَّ َوَقدْ  املَناِفِقنَي(. 
َمَلةٌ َعىَل َطِريَقِة  َتعْ ا ُمسْ ًنا َأهنَّ َلَة ُمبِيِّ َهِذِه اجُلمْ
َمَع  املَعاين  ثرِِي  َتكْ لَِغَرِض  ِه  املَوجَّ الَكالِم 
َتَمُل  حُيْ ُهمْ  َما  ))َوَضِمرُي  َقاَل:  اِز،  َ اإِلجيْ
َُناِفُقوَن  املْ َوُهُم  ا  وْ َتَولَّ ِذيَن  الَّ إِىَل  َيُعوَد  َأنْ 

والدر   ،280 الوجيز: 5/  املحرر  ينظر:   (112(
علوم  يف  واللباب   ،273  /10 املصون: 

الكتاب 18/ 553.
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َحااًل  ِمنُْهمْ  َوال  ِمنُْكمْ  ُهمْ  َما  َلُة  مُجْ َفَيُكوُن 
ِلُموَن َواَل  ا، َأيْ َما ُهمْ ُمسْ وْ ِذيَن َتَولَّ ِمَن الَّ

مًا  َقوْ إِىَل  ِمرُي  الضَّ َيُعوَد  َأنْ  وُز  َوَجيُ  . ودٌ َهيُ
ِمنُْكمْ  ُهمْ  َما  َلُة  مُجْ َفَتُكوُن  َيُهوُد.  الْ َوُهُم 

َواَل  ِلِمنَي  ُمسْ َليُْسوا  ًما  َقوْ مًا(،  )َقوْ ِصَفَة 
َضِمرُي  َوَكَذلَِك   . ودٌ َهيُ ُهمْ  َبلْ  ِكنَي  ِ ُمشْ
َعاُكِس  التَّ َعىَل  َريِْن  مْ َ األْ َتِمُل  حَيْ ِمنُْهمْ  َوال 
. َوُمَرادٌ َعىَل َطِريَقِة  ِ َواِقعٌ تَِمَلنيْ َوِكاَل ااِلحْ
َجياِز  ِ اإلْ َمَع  َمَعايِن  لِلْ ثرًِيا  َتكْ ِه  َُوجَّ املْ الَْكاَلِم 
َأنْ  َُناِفِقنَي  املْ َحاِل  ِمنْ  ِجيَب  التَّعْ َفُيِفيُد 
ُهمْ  مٍ  َقوْ َعىَل  َعنُْهمْ  َأَجانَِب  ًما  َقوْ ا  وْ َيَتَولَّ
َكاَن  إِنْ  مْ  ُ َأهنَّ َعىَل   ، َعنُْهمْ َأَجانُِب  َأيًْضا 
تاَِلُف  اخْ ِلِمنَي  ُسْ املْ  َ َوَبنيْ َنُهمْ  َبيْ ُق  ُيَفرِّ
 َ َوَبنيْ َنُهمْ  َبيْ ُق  ُيَفرِّ الَِّذي  َفإِنَّ  يِن  الدِّ

النََّسِب  تاَِلُف  َواخْ يِن  الدِّ تاَِلُف  اخْ َيُهوِد  الْ
َوُيِفيُد  َيثِْرَب َعَربٌ  ِل  َأهْ َُناِفِقنَي ِمنْ  املْ نَّ  أِلَ
َُناِفِقنَي  املْ َعِن  َباَر  ِخْ اإلْ َخِر  اآلْ تَِمِل  بِااِلحْ
ُهمْ  َما  َأيْ  َصاِدًقا،  َليَْس  اَلَمُهمْ  إِسْ بَِأنَّ 
ُصوُد.  َقْ املْ َوُهَو  ِلُموَن،  ُسْ املْ ا  َ َأهيُّ ِمنُْكمْ 
َهَذا  َعىَل  ِمنُْهمْ  َوال  ُلُه:  َقوْ َوَيُكوُن 
 ، حِلَِكاَيِة َحاهِلِمْ َوَتتِْميًم  اًسا  ِرتَ تَِمِل احْ ااِلحْ
َُناِفِقنَي  املْ َذمُّ  َيُكوُن  تَِمِل  ااِلحْ َهَذا  َوَعىَل 
مْ  اَقتِِهمْ إِذْ َجَعُلوا هَلُ ُه َيُدلُّ َعىَل مَحَ نَّ َأَشدَّ أِلَ

ُيوَثُق  اَل  َفُهمْ  ِدينِِهمْ  َعىَل  َليُْسوا  َمنْ  لَِياَء  َأوْ
َفَلمْ  ِلِمنَي  ُسْ املْ َض  ُبغْ َمُروا  َوَأضْ بِِواَلَيتِِهمْ 
َهِذِه  َوَمَردُّ   .(113()) قَّ َ احلْ يَن  الدِّ ُيَصاِدُفوا 
ِقَراَءِة  يف  تاَِلُف  االخْ ُهَو  تَِمالِت  االحْ
النَّصُّ  َنَها  َتَضمَّ تِي  الَّ َمئِِر  الضَّ ِجِعيَّاِت  َمرْ
ُكلِّ  يف  َتُعوَد  َأنْ  هَلَا  ُلُح  َيصْ إِذْ  الَكِريُم؛ 
ي  ُيَؤدِّ َتِلفٍ  ُخمْ ِجعٍ  َمرْ َعىَل  ةٍ  ِسرِييَّ َتفْ ِقَراَءةٍ 
ِخالِفه  ال  ثرِِيِه  َوَتكْ َنى  املعْ تاِلِف  اخْ إِىَل 

َوَتَعاُرِضِه.
 '  &  %  $  #  "  !  M-22
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 98 7 6 5 4 3 2 1
 L@  ?  >  =  <  ;  :

[سورة الصف: 6].
لِِه  َقوْ يف  َتِرتُ  املسْ ِمرُي  الضَّ تِمُل  حَيْ
 ، ِ َهنيْ َوجْ  L  <  ;  M َتَعاىَل: 
بِيِّ  النَّ َعىَل  َعائًِدا  َيُكوَن  َأنْ  ا  َأَحُدُمهَ
َعائًِدا  َيُكوَن  َأنْ  َواآلَخُر:   ،ِعيَْسى
َأَثِر  إِىل  َنَظًرا  َوَذلَِك   ، دٍ مَّ حُمَ بِيِّ  النَّ َعىَل 
اأَلَثِر  َهَذا  إِىل  َتَفَت  الْ َوَقدْ   ، الَعامِّ َياِق  السِّ

 :  M َتَعاىَل:  ُله  ))َوَقوْ َقاَل:  َة،  َعِطيَّ ابُن 
ُيِريَد  َأنْ  تِمُل  حَيْ اآلية   ،L  <  ;

)113) التحرير والتنوير: 28/ 48. 
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مَتْثِياًل  َدَها  َبعْ َوَما  اآليُة  َوَتُكوُن  ِعيَْسى، 
 ، دٍ مِلَُحمَّ يَن  املَعاِرصِ هِلَُؤاَلِء  بُِأوَلئَِك 
َد  ِعنْ َفَرَغ  َقدْ  ثِيُل  التَّمْ َيُكوَن  َأنْ  تِمُل  َوحَيْ
َد  َ ِر َأمحْ ُد، ُثمَّ َخَرَج إِىل ِذكْ َ ُمُه َأمحْ لِه: اسْ َقوْ
ِمننَِي،  لِلُمؤْ اَطَبًة  ُخمَ َفَقاَل  ُره،  ِذكْ ق  َتَطرَّ ملا 
َهَذا  َقاُلوا  اَر  الُكفَّ َهُؤاَلِء  ُد  َ َأمحْ َجاَء  َفَلمَّ 
إِىل  َعالِبيُّ  الثَّ َوَذَهب   .(114()) ُمبنِيٌ رٌ  ِسحْ
ِفيِْه  َيُكوُن  الَِّذي  -َوُهَو  َل  اأَلوَّ َه  الَوجْ َأنَّ 
ِعيَْسى-ُهَو  بِيِّ  النَّ إِىل  َراِجًعا  ِمرُي  الضَّ
ُيوِطيُّ  السُّ َذَكَر  ِحني  يف  ُهَنا)115).  َهُر  اأَلظْ
َقاَل:  ُيَؤيُِّده،  َما  ُهَم  ِمنْ تَِملٍ  احْ لُِكلِّ 
ًدا–َصىلَّ  مَّ حُمَ َأوْ  ِعيَْسى  ُيِريَد  َأنْ  َتِمُل  ))حَيْ
اتَِّصاُله  َل  اأَلوَّ ُد  َوُيَؤيِّ َم.  َوَسلَّ ِهَم  َعَليْ اهلُل 
إِىَل  َعى  ُيدْ ﴿َوُهَو  الثَّايَن:  ُد  َوُيَؤيِّ َقبَْله.  بَِم 
اَلِم  اإِلسْ إِىَل  اِعَي  الدَّ نَّ  أِلَ اَلِم﴾،  اإِلسْ
اِهُر  الطَّ  َ َوَبنيَّ  .(116((( دٌ مَّ حُمَ ُهَو 
ِمن  ُهَو  ُلوَب  اأُلسْ َهَذا  َأنَّ  َعاُشور  بُن 

وينظر:   ،303  /5 الوجيز:  املحرر   (114(
و   ،359  /23 شاكر  ت  البيان  جامع 
 /29 الكبري  التفسري  أو  الغيب  مفاتيح 
و   ،84  /18 القرطبي  تفسري  و   ،529

اللباب يف علوم الكتاب 19/ 54.
)115)ينظر: اجلواهر احلسان: 5/ 427. 

)116) معرتك األقران: 3/ 111. 

ِمَساَحِة  ِسيِع  لَِتوْ ِه  املَوجَّ الَكالِم  َقبِيِل 
َتُكوُن  َقدْ  تِي  الَّ ِة  اللِيَّ الدَّ تَِمالِت  االحْ
َقاَل:  اِز،  َ اإِلجيْ َعىَل  امُلَحاَفَظِة  َمَع  ُمَراَدًة 
َبيِّناِت قاُلوا َهَذا  ُلُه: َفَلمَّ جاَءُهمْ بِالْ ))َوَقوْ
َُتَباِدَر  املْ َفإِنَّ   .َذ َ األْ َمَناُط  ُهَو  ُمبنِيٌ  رٌ  ِسحْ
جاَءُهمْ  لِِه:  َقوْ يِف  ِع  فْ الرَّ َضِمرُي  َيُعوَد  َأنْ 
ِب  النَّصْ َضِمرُي  َيُعوَد  َوَأنْ  ِعيَسى،  إِىَل 
ِديُر:  قْ َوالتَّ ِعيَسى.  َخاَطَبُهمْ  ِذيَن  الَّ إِىَل 
َقاُلوا  ِجَزاِت  ُعْ بِاملْ َجاَءُهمْ  َفَلمَّ  ُبوُه،  َفَكذَّ
َأنْ  َتَمُل  َوحُيْ  . َساِحرٌ ُهَو  َأوْ  رٌ  ِسحْ َهَذا 
َرُسولٍ  إِىَل  َعائًِدا  ِع  فْ الرَّ َضِمرُي  َيُكوَن 
َعائًِدا  ِب  النَّصْ َوَضِمرُي  ِدي.  َبعْ ِمنْ  ِيت  َيأْ
ائِيَل  َ إِرسْ َبنِي  َأيْ  ائِيَل،  َ إِرسْ َبنِي  ِظ  َلفْ إِىَل 
َأيْ   ،  ...،ِعيَسى َدَعاُهمْ  ِذيَن  الَّ  ِ َغريْ
ِعيَسى  َدَعاُه  الَِّذي  ُسوُل  الرَّ َجاَءُهُم  َفَلمَّ 
انِْطَباِق  َداَلئِِل  َأيْ  َناِت،  َبيِّ بِالْ َد  َ َأمحْ ِم  بِاسْ
َأوْ  رٌ  ِسحْ َهَذا  َقاُلوا  ا  هِبَ ُعوِد  َوْ املْ َفاِت  الصِّ
ِكيُب  ْ الرتَّ َهَذا  َفَيُكوُن  ُمبنِيٌ  َساِحرٌ  َهَذا 
َوَحَصَل  ِه.  َُوجَّ املْ الَْكاَلِم  َقبِيِل  ِمنْ   ٌ ُمَبنيَّ
 . ِ ُسوَلنيْ الرَّ لِِكاَل  ِل  َقوْ الْ َذا  هِبَ َأَذاُهمْ 
َعىَل  َمُل  حُتْ تَِمِل  ااِلحْ َهَذا  َعىَل  َلُة  مْ ُ َفاجلْ
َدةٌ  َومُمَهِّ َُتَعاِطَفاِت  املْ  َ َبنيْ اضٌ  ِرتَ اعْ ا  َ َأهنَّ
ِهمْ  ِ َوَغريْ ِكنَي  ِ ُشْ املْ ِة  َمَذمَّ إِىَل  ِص  لِلتََّخلُّ
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.(117(((د مَّ حُمَ َوة  َدعْ َبلْ  َيقْ مَلْ  مِمَّنْ 
 p  o  n  m  l  k  M-23
 L  t  s  r  q

[سورة القلم: 4 –6].
لِه َتَعاىَل:  ِسرِي َقوْ وَن يف َتفْ ُ ُكُر املَفرسِّ َيذْ
َعَها  مَجَ ُجًها)118)،  َأوْ  L  t  s  M

ِه  ، َقاَل: ))L t s M ِفيْ املاورديُّ
نِي املجُنوَن، َقاَله  : َأَحُدَها: َيعْ ُجهٍ َبَعُة َأوْ َأرْ
احَلَسُن.  َقاَله   ، الُّ الضَّ الثَّاين:  حاُك.  الضَّ

 .187- 186 )117) التحرير والتنوير: 28/ 
 ،173  /3 لــلــفــراء  ــرآن  ــق ال مــعــاين   (118(
ومعاين   ،530  /23 الــبــيــان:  وجــامــع 
-204  /5 للزجاج  ــه  ــراب وإع الــقــرآن 
 ،5  /5 للنحاس  القرآن  وإعراب   ،205
ومشكل   ،11  /10 والبيان:  والكشف 
يف  والنكت   ،749  /2 القرآن:  إعــراب 
يف  ــفــردات  وامل  ،509 الكريم:  الــقــرآن 
وغرائب   ،625-  624 القرآن:  غريب 
 ،1237  /2 التأويل  وعجائب  التفسري 
والكشاف:   ،135  /5 البغوي:  وتفسري 
 ،320  /4 ــري:  ــس امل وزاد   ،586  /4
وتفسري   ،602  /30 الغيب:  ومفاتيح 
التنزيل:  ومدارك   ،229  /18 القرطبي 
 ،237  /10 املحيط:  والبحر   ،519  /3
يف  واللباب   ،401  /10 املصون:  والدر 
واجلواهر   ،19-  18  /4 الكتاب:  علوم 

.465 احلسان: 5/ 

ابُِع:  الرَّ اِهد.  جُمَ َقاَله  يَْطاُن،  الشَّ الُِث:  الثَّ
َهَب  الذَّ َفَتنْت  الَعَرِب:  ِل  َقوْ ِمن  ُب  امُلَعذَّ
يف  لْ  َيَتَأمَّ وَمنْ  يَْته(()119).  َ َأمحْ إَِذا  اِر  بِالنَّ
ِمن  ِضِع  املوْ َهَذا  َعىَل  يَن  ِ املَفرسِّ َواِل  َأقْ
ِويِل  أْ التَّ ِمن  َناَجتِةٌ  ا  َ َأهنَّ َجيِدْ  الِكِريَمِة  اآليِة 
َعَدِم  َأوْ  َزِة  اهَلمْ بِِزَياَدِة  ِل  الَقوْ ِء  َضوْ يف 
)َمفُتون(  إِىل  َظِر  النَّ تاِلِف  بِاخْ َأوْ  ا،  ِزَياَدِهتَ
َدًرا َعىَل  َم َمفُعولٍ َأوْ َمصْ َ َأنْ َتُكوَن اسْ َبنيْ
تِي  الَّ َباَب  اأَلسْ َهِذِه  َوَلِكنَّ   . ِقَياسٍ  ِ َغريْ
لَِكِلَمِة  ِة  اللِيَّ الدَّ َواِل  اأَلقْ ِد  َتَعدُّ إِىَل  ت  َأدَّ
ِمن  َعاُشور  بَن  اِهَر  الطَّ مَتَْنعْ  مَل  ُتون(  )املفْ
َطِريَقِة  َعىَل  َجاَء  َمهَلَا  تِعْ اسْ َأنَّ  إِىَل  َهاِب  الذَّ
ُم  اسْ ُتوُن:  َفْ ))واملْ َقاَل:  ِه؛  املَوجَّ الَكالِم 
َفَيُجوُز   ، َنةٌ ِفتْ ُه  َأَصاَبتْ الَِّذي  َوُهَو  ُعولٍ  َمفْ
ُيَعدُّ  ُنوَن  ُ اجلْ َفإِنَّ  ُنوُن  ُ اجلْ ُهَنا  هَبا  ُيَراد  َأنْ 
)َيُقوُلوَن  َنِة  ِفتْ الْ َقبِيِل  ِمنْ  َعَرِب  الْ َكاَلِم  يِف 
َما  ُيَراَد  َأنْ  وُز  َوَجيُ  ) ِنُّ اجلْ ُه  َفَتَنتْ ُنوِن:  َمجْ لِلْ
ُتوِن يِف  َفْ املْ ِرِه  َأمْ َطِرِب يِف  ُضْ املْ ُدُق َعىَل  َيصْ
ِظ،  فْ اللَّ َهَذا  بِإِيَثاِر  ُقاًل،  َوَتَقلْ ًة  َ َحريْ ِلِه  َعقْ
َأِو  ِه  َُوجَّ املْ الَْكاَلِم  ِمَن  ُنوِن  َجْ املْ ِظ  َلفْ ُدوَن 

.(120()) ِ َجانَِبنيْ لِلْ ُضُه  َفرْ لَِيِصحَّ  ِرَيِة  التَّوْ

)119) النكت والعيون: 6/ 62. 
)120) التحرير والتنوير: 29/ 66.
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البحث: ونتائج  اخلامتة 
َلِة  حْ الرِّ َهِذِه  ِخَتاِم  يف  َلَنا  َوَيِطُيب 
ويف  الَكِريِم  الُقرآِن  ُنُصوِص  يف  العلمية 
ِكُسَها  َتعْ تِي  الَّ َغِوياّنَي  َواللُّ يَن  املَفرسِّ ُعُقوِل 
َأنْ  الَكِريَمِة  ُصوِص  النُّ َك  لِتِلْ ِقَراَءاُهتم 
َه  املَوجَّ الَكالَم  بَِأنَّ  ِل  الَقوْ إِىل  ُلَص  َنخْ
َكبرِيٌ  َعَددٌ  ِه  إَِليْ َأَشاَر  َباَلِغيٌّ  ُلَغِويٌ  َفنٌّ 
الُقَدَماِء  َوالَبالِغياّنَي  َغِوياّنَي  اللُّ ِمن 
الُقَدَماُء  ِه  َعَليْ َلَق  َأطْ َوَقدْ  َريَن،  َواملَتَأخِّ
اُم  َ َواإِلهبْ ِجيُه  التَّوْ ِمنَْها  َتِلَفًة  ُخمْ َمًء  َأسْ
َأنْ  به:  ُيِريُْدوَن  َوُهم  َوالتَّوِرَيُة،  اُم  َ َواإِلهيْ

َدةٍ  ُمَتَعدِّ َمَعانٍ  َعىَل  َغِويُّ  اللُّ النَّصُّ  َيُدلَّ 
الالُت  الدَّ َفَتبُْدو  َفًة،  ُمَتَكلَّ َوَليَْستْ  َتَمَلةٍ  حُمْ
يف  ُيَؤيُِّدَها  َما  َوهَلَا  َبوَلًة  َمقْ َتِلَفُة  املخْ
ِمن  ُصوِص  النُّ َهِذِه  ُلوِّ  خِلُ ُصوِص؛  النُّ
آَخَر،  َعىَل  ًها  َوجْ ُح  ُتَرجِّ تِي  الَّ الَقَرائِِن 
ِعَباَرةٌ  َة  الُقرآنِيَّ الِعَباَرَة  نَّ  ِوأِلَ  ، ِجَهةٍ ِمن 

وٍ  َنحْ َعىَل  ِفيَْها  َفاُظ  اأَللْ ِصيَْغِت  ِجَزةٌ  ُمعْ
ًجا  َنسْ ِفيَْها  اِكيُب  َ الرتَّ َوُنِسَجِت  َبِليغٍ 
النَّصَّ  َرَأ  َيقْ َأنْ  ي  ُمَتَلقِّ لِلْ ُيتِيُح  َدِقيًقا، 
َواِحَدًة.  ِقَراَءًة  ال  ًة  ِعدَّ ِقَراَءاتٍ  الَكِريَم 
الالِت  الدَّ يف  َد  َعدُّ التَّ َهَذا  َأَتاَح  ا  مِمَّ َوَلَعلَّ 
ِة  َوالُقرآنِيَّ ًة  َعامَّ العربية  َغُة  اللُّ بِِه  مَتَْتاُز  َما 

َهَذا  َعىَل  ُتَساِعُد  َخَصائَِص  ِمن  ًة  َخاصَّ
ِمنَْها  ِد؛  َعدُّ َوالتَّ تَِمِل  َواالحْ االتَِّساِع 
ُض  َتِمُل َبعْ ِظيِّ إِذْ حَتْ فْ اِك اللَّ ِرتَ َظاِهَرُة االشْ
َناُه،  مَلَسْ َما  َها  ِمنْ َتِلَفًة  ُخمْ َدالالتٍ  َفاِظ  اأَللْ
َمرَّ  َكَم  ( و)املفتون(  َكِلَمة  )َرباّ َمَثاًل، يف 
اليِلِّ  الدَّ ِد  َعدُّ التَّ َباِب  َأسْ ِمن  َأنَّ  َكَم  بَِنا. 
َمُح بِانِْفَتاِح  وٍ َيسْ َمئِِر َعىَل َنحْ َمَل الضَّ تِعْ اسْ
ُصوَدِة  املقْ َواملَعايِن  الالِت  الدَّ عىل  النَّصِّ 
بِيِه  نْ التَّ ِمَن  َوالُبدَّ  ِة.  تَِباِطيَّ االعْ َوَليَْسِت 
َيبُْدو  الَفنَّ  َهَذا  َأنَّ  َوُهَو  ُهَنا  مٍّ  ُمهٍ رٍ  َأمْ َعىَل 
ِة  َغِويَّ اللُّ ِليْاَلِت  التَّحْ يف  ُوُضوًحا  َثَر  َأكْ
َدثنَِي،  َواملحْ ِريَن  املَتَأخِّ َد  ِعنْ ِة  َوالَباَلِغيَّ
نَّ  أِلَ َوَذلَِك  ِمنَي،  املَتَقدِّ َد  ِعنْ ِه  َعَليْ ُهَو  مِمَّا 
الِقَراَءاِت  ِد  َتَعدُّ َعىَل  َمبْنِيٌّ  الَفنَّ  َهَذا 
َواِحدٍ  َعامِلٍ  َد  ِعنْ )َسواء  الَواِحِد،  لِلنَّصِّ 
َوِمن  َوُمَتَتابِِعنَي(،  َتِلِفنَي  ُخمْ ُعَلَمَء  َد  ِعنْ َأوْ 
ِريَن  املَتَأخِّ َوالَبالِغيِّنَي  يَن  ِ املَفرسِّ َفإِنَّ  َثمَّ 
َواِفًرا  َزاًدا  َأَماَمُهم  َوَجُدوا  َدثنَِي  َوامُلحْ
ِمن   ُ َيَتَبنيِّ تِي  الَّ تَِهاَداِت  َواالجْ اآلَراِء  ِمن 
ي  ُتَؤدِّ ا  َ َأهنَّ اَكَمتَِها  َوحُمَ ِلَها  ِليْ َوحَتْ ِدَراَستَِها 
َتِمُل  حَتْ الَِّذي  ِه  املَوجَّ بِالَكالِم  ِل  الَقوْ إِىَل 
َتُفوُتَنا  َواَل  ًة.  ِعدَّ َدالالتٍ  ِفيِه  الِعَباَرُة 
يَن  ِ املَفرسِّ َأَهمِّ  ِمن  َأنَّ  إِىَل  ُهَنا  اإِلَشاَرُة 
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ِف َعن ُصَوِر َهَذا الَفنِّ  ِذيَن ُعُنوا بِالَكشْ الَّ
َداَلَلِة  يف  َأَثِرِه  َوَبَياِن  الَكِريِم  آِن  الُقرْ يف 
ِث  الَبحْ ِمَن  َظَهَر  -َكَم  آيِنِّ  الُقرْ النَّصِّ 
َحيَّان  َوَأُبو  ازي  والرَّ املاوردي   : -ُهمْ
بُن  اِهُر  والطَّ الُقَدَماِء،  ِمَن  اأَلنَْدليساّ 

َدثنَِي. املحْ ِمَن  َعاُشور 
مصادر البحث ومراجعه:

اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين - 
السيوطي )ت 911هـ(، حتقيق: حممد 
املرصية  اهليئة  إبراهيم،  الفضل  أبو 
1394هـ/  سنة  ط:  للكتاب،  العامة 

1974 م.
إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب - 

بن  حممد  العمد  السعود  أبو  الكريم، 
دار  )ت982هـ(،  مصطفى  بن  حممد 

إحياء الرتاث العريب -بريوت.
للزجاج، -  املنسوب  القرآن  إعراب 

الباقويل  فهاين  اأَلصْ العلوم  جامع 
ودراسة:  حتقيق  543هـ(،  نحو  )ت 
الكتاب  دار  اإلبياري،  إبراهيم 
الكتب  ودار  –القاهرة  املرصي 

اللبنانية –بريوت، ط: 4، 1420 هـ.
جعفر -  أبو  للنحاس،  القرآن  إعراب 

338هـ(،  )ت  النحوي  اس  النَّحَّ
وضع حواشيه وعلق عليه: عبد املنعم 
عيل  حممد  منشورات  إبراهيم،  خليل 
بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط: 1، 1421 هـ.
الدين -  حميي  وبيانه،  القرآن  إعراب 

)ت  درويش  مصطفى  أمحد  بن 
للشؤون  اإلرشاد  دار  1403هـ(، 
– اليممة  )دار  -سورية،  اجلامعية 
– كثري  ابن  )دار  –بريوت(،  دمشق 

دمشق –بريوت(، ط: 4، 1415 هـ.
نارص -  التأويل،  وأرسار  التنزيل  أنوار 

عمر  بن  اهلل  عبد  سعيد  أبو  الدين 
)ت  البيضاوي  الشريازي  حممد  بن 
الرمحن  عبد  حممد  حتقيق:  685هـ(، 
العريب- الرتاث  إحياء  دار  املرعشيل، 

بريوت، ط: 1 –1418 هـ.
ابن -  البديع،  أنواع  يف  الربيع  أنوار 

معصوم املدين )ت 1119هـ(.
حيان -  أبو  التفسري،  يف  املحيط  البحر 

)ت  األندليس  يوسف  بن  حممد 
745هـ(، حتقيق: صدقي حممد مجيل، 
دار الفكر-بريوت، ط: سنة 1420هـ.
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اهلل -  عبد  أبو  القرآن،  الربهان يف علوم 
بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش 
أبو  حممد  حتقيق:  794هـ(،  )ت 
الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل 
العربية عيسى البابى احللبي ورشكائه، 

ط: 1، 1376 هـ –1957 م.
يف -  املفتاح  لتلخيص  اإليضاح  بغية 

الصعيدي  املتعال  عبد  البالغة،  علوم 
ط:  اآلداب،  مكتبة  )ت1391هـ(، 

17: 1426هـ -2005م.
عبد -  حممد  أبو  القرآن،  مشكل  تأويل 

)ت  الدينوري  قتيبة  بن  مسلم  بن  اهلل 
شمس  إبراهيم  حتقيق:  276هـ(، 
بريوت- العلمية،  الكتب  دار  الدين، 

لبنان.
البقاء -  أبو  القرآن،  إعراب  يف  التبيان 

اهلل  عبد  بن  احلسني  بن  اهلل  عبد 
عيل  حتقيق:  616هـ(،  )ت  العكربي 
احللبي  البايب  عيسى  البجاوي،  حممد 

ورشكاه.
الشعر والنثر -  التحبري يف صناعة  حترير 

العظيم  عبد  القرآن،  إعجاز  وبيان 
اإلصبع  أيب  ابن  ظافر  بن  الواحد  بن 

)ت  املرصي  ثم  البغدادي  العدواين، 
الدكتور  وحتقيق:  تقديم  654هـ(، 
حفني حممد رشف، اجلمهورية العربية 
للشؤون  األعىل  -املجلس  املتحدة 
الرتاث  إحياء  -جلنة  اإلسالمية 

اإلسالمي.
املعنى -  »حترير  والتنوير  التحرير 

من  اجلديد  العقل  وتنوير  السديد 
الطاهر  حممد  املجيد«،  الكتاب  تفسري 
بن عاشور  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن 
الدار  1393هـ(،  )ت  التونيس 

التونسية للنش -تونس، 1984 هـ.
القرآن -  »تفسري  كثري  ابن  تفسري 

العظيم«، أبو الفداء إسمعيل بن عمر 
بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي 
)ت 774هـ(، حتقيق: سامي بن حممد 
والتوزيع،  للنش  طيبة  دار  سالمة، 

ط: 2، 1420هـ –1999 م.
معامل التنزيل يف تفسري القرآن »تفسري - 

حممد  أبو  السنة،  حميي  البغوي«، 
احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء 
510هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  البغوي 
دار  املهدي،  الرزاق  عبد  حتقيق: 
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ط:  -بريوت،  العريب  الرتاث  إحياء 
1، 1420 هـ.

أبو -  األصفهاين،  الراغب  تفسري 
املعروف  حممد  بن  احلسني  القاسم 
502هـ(،  )ت  األصفهانى  بالراغب 
الفاحتة  وتفسري  املقدمة   :1 جزء 
والبقرة، حتقيق ودراسة: د.حممد عبد 
العزيز بسيوين، كلية اآلداب–جامعة 
1420هـ–1999   ،1 ط:  طنطا، 
د.  ودراسة:  حتقيق   :3  ،2 جزء  م، 
الوطن- دار  ِدي،  الشِّ عيل  بن  عادل 

 2003– 1424هـ   ،1 الرياض، ط: 
د.  ودراسة:  حتقيق   :5  ،4 جزء  م، 
هند بنت حممد بن زاهد رسدار، كلية 
أم  الدين–جامعة  وأصول  الدعوة 
القر، ط: 1، 1422 هـ –2001م.

القيم(، -  )ابن  الكريم  القرآن  تفسري 
سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد 
)ت  اجلوزية  قيم  ابن  الدين  شمس 
الدراسات  مكتب  حتقيق:  751هـ(، 
دار  واإلسالمية،  العربية  والبحوث 
 ،1 ط:  -بريوت،  اهلالل  ومكتبة 

1410 هـ.

»تفسري -  القرآن  ألحكام  اجلامع 
بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  القرطبي«، 
األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد 
القرطبي  الدين  شمس  اخلزرجي 
أمحد  حتقيق:  671هـ(،  )املتوىف: 
دار  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين 
 ،2 ط:  -القاهرة،  املرصية  الكتب 

1384هـ –1964 م.
أبو -  املجيد،  القرآن  تفسري  يف  الوسيط 

)ت  الواحدي  أمحد  بن  عيل  احلسن 
الشيخ  وتعليق:  حتقيق  468هـ(، 
عيل  الشيخ  املوجود،  عبد  أمحد  عادل 
حممد  أمحد  الدكتور  معوض،  حممد 
الغني  عبد  أمحد  الدكتور  صرية، 
الرمحن عويس،  الدكتور عبد  اجلمل، 
عبد  الدكتور  األستاذ  وقرظه:  قدمه 
العلمية،  الكتب  دار  الفرماوي،  احلي 
هـ–  1415  ،1 ط:  -لبنان،  بريوت 

1994 م.
»تفسري -  القرآن  تأويل  يف  البيان  جامع 

جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي«، 
أمحد  حتقيق:  )ت310هـ(،  الطربي 
حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 
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1420 هـ –2000 م.
الكريم، -  القرآن  إعراب  يف  اجلدول 

صايف  الرحيم  عبد  بن  حممود 
دمشق– الرشيد،  دار  )ت1376هـ(، 
 ،1 ط:  بريوت،  اإليمن،  مؤسسة 

1418هـ.
اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، أبو - 

خملوف  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  زيد 
الشيخ  الثعالبي )ت875هـ(، حتقيق: 
عادل  والشيخ  معوض  عيل  حممد 
الرتاث  دار إحياء  املوجود،  أمحد عبد 

العريب -بريوت، ط: 1، 1418 هـ.
ابن -  األرب،  وغاية  األدب  خزانة 

837هـ(، حتقيق:  حجة احلموي )ت 
اهلالل- ومكتبة  دار  شقيو،  عصام 
ط:  -بريوت،  البحار  دار  بريوت، 

الطبعة األخرية، 2004م.
الكتاب -  علوم  يف  املصون  الدر 

الدين  شهاب  العباس  أبو  املكنون، 
الدائم  عبد  بن  يوسف  بن  أمحد 
)ت  احللبي  بالسمني  املعروف 
الدكتور أمحد حممد  756هـ(، حتقيق: 

اخلراط، دار القلم، دمشق.

حممد -  حتقيق:  الذبياين،  النابغة  ديوان 
املعارف- دار  ابراهيم،  الفضل  ابو 

القاهرة، ط3، 1990.
العظيم -  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 

حممود  الدين  شهاب  املثاين،  والسبع 
)ت  األلويس  احلسيني  اهلل  عبد  بن 
الباري  عبد  عيل  حتقيق:  1270هـ(، 
–بريوت،  العلمية  الكتب  دار  عطية، 

ط: 1، 1415 هـ.
زاد املسري يف علم التفسري، مجال الدين - 

بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو 
حتقيق:  )ت597هـ(،  اجلوزي  حممد 
الكتاب  دار  املهدي،  الرزاق  عبد 

العريب –بريوت، ط: 1، 1422 هـ.
الطراز ألرسار البالغة وعلوم حقائق - 

)ت  العلوياّ  محزة  بن  حييى  اإلعجاز، 
العنرصية -بريوت،  املكتبة  745هـ(، 

ط: 1، 1423 هـ.
التأويل، -  وعجائب  التفسري  غرائب 

القاسم  أبو  نرص،  بن  محزة  بن  حممود 
بتاج  ويعرف  الكرماين،  الدين  برهان 
القبلة  دار  505هـ(،  نحو  )ت  القراء 
مؤسسة  –جدة،  اإلسالمية  للثقافة 
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علوم القرآن -بريوت.
اهلل -  عبد  حممد  أبو  القرآن،  غريب 

)ت  الدينوري  قتيبة  بن  مسلم  بن 
دار  صقر،  أمحد  حتقيق:  276هـ(، 
الكتب العلمية، 1398 هـ –1978م.

غريب القرآن املسمى بنزهة القلوب، - 
الُعزيري  السجستاين  ُعزير  بن  حممد 
أديب  حممد  حتقيق:  330هـ(،  )ت 
قتيبة- دار  مجران،  الواحد  عبد 
سوريا، ط: 1، 1416 هـ –1995م.

غوامض -  حقائق  عن  الكشاف 
القاسم حممود بن عمرو  أبو  التنزيل، 
)ت538هـ(،  الزخمشي  أمحد،  بن 
دار الكتاب العريب -بريوت، ط: 3، 

1407 هـ.
القرآن، -  تفسري  عن  والبيان  الكشف 

الثعلبي،  إبراهيم  بن  حممد  بن  أمحد 
حتقيق:  )ت427هـ(،  إسحاق  أبو 
مراجعة  عاشور،  بن  حممد  أيب  اإلمام 
وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، دار 
إحياء الرتاث العريب، بريوت -لبنان، 

ط: 1، 1422، هـ –2002 م.
أبو -  الكتاب،  علوم  يف  اللباب 

عيل  بن  عمر  الدين  رساج  حفص 
النعمين  الدمشقي  احلنبيل  عادل  بن 
عادل  الشيخ  حتقيق:  775هـ(،  )ت 
عيل  والشيخ  املوجود  عبد  أمحد 
العلمية– الكتب  دار  معوض،  حممد 
هـ-  1419  ،1 ط:  لبنان،  بريوت/ 

1998م.
لطائف اإلشارات »تفسري القشريي«، - 

امللك  بن عبد  بن هوازن  الكريم  عبد 
حتقيق:  465هـ(،  )ت  القشريي 
إبراهيم البسيوين، اهليئة املرصية العامة 

للكتاب -مرص، ط: 3.
بن -  معمر  عبيدة  أبو  القرآن،  جماز 

التيمى البرصي )ت 209هـ(،  املثنى 
مكتبة  سزگني،  فواد  حممد  حتقيق: 
سنة  ط:  -القاهرة،  اخلانجى 

1381هـ.
الدين -  مجال  حممد  التأويل،  حماسن 

احلالق  قاسم  بن  سعيد  حممد  بن 
حتقيق:  1332هـ(،  )ت  القاسمي 
حممد باسل عيون السود، دار الكتب 
العلمية -بريوت، ط: 1، 1418 هـ.

الكتاب -  تفسري  يف  الوجيز  املحرر 
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أبو حممد عبد احلق بن غالب  العزيز، 
عطية  بن  متام  بن  الرمحن  عبد  بن 
542هـ(،  )ت  املحاريب  األندليس 
حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، 
العلمية -بريوت، ط: 1،  الكتب  دار 

1422 هـ.
التأويل -  وحقائق  التنزيل  مدارك 

عبد  الربكات  أبو  النسفي«،  »تفسري 
الدين  حافظ  حممود  بن  أمحد  بن  اهلل 
وخرج  حققه  )ت710هـ(،  النسفي 
راجعه  بديوي،  عيل  يوسف  أحاديثه: 
مستو،  ديب  الدين  حميي  له:  وقدم 
 ،1 ط:  بريوت،  الطيب،  الكلم  دار 

1419هـ –1998 م.
مشكل إعراب القرآن، أبو حممد مكي - 

بن  حممد  بن  وش  مَحاّ طالب  أيب  بن 
األندليس  ثم  القريواين  القييس  خمتار 
437هـ(،  )ت  املالكي  القرطبي 
الضامن،  صالح  حاتم  د.  حتقيق: 
 ،2 ط:  -بريوت،  الرسالة  مؤسسة 

1405هـ.
احلسن -  أبو  لألخفش،  القرآن  معاين 

ثم  البلخي  بالوالء،  املجاشعي 

باألخفش  املعروف  البرصي، 
حتقيق:  215هـ(،  )ت  األوسط 
قراعة،  حممود   هد الدكتورة 
 ،1 ط:  -القاهرة،  اخلانجي  مكتبة 

1411هـ–1990م.
بن -  حييى  زكريا  أبو  القرآن،  معاين 

الديلمي  منظور  بن  اهلل  عبد  بن  زياد 
أمحد  حتقيق:  207هـ(،  )ت  الفراء 
النجار  عيل  وحممد  النجايت  يوسف 
دار  الشلبي،  إسمعيل  الفتاح  وعبد 
-مرص،  والرتمجة  للتأليف  املرصية 

ط: 1.
معاين القرآن، أبو جعفر النحاس أمحد - 

بن حممد )ت 338هـ(، حتقيق: حممد 
–القر أم  جامعة  الصابوين،  عيل 

مكة املكرمة، ط: 1، 1409هـ.
بن -  إبراهيم  وإعرابه،  القرآن  معاين 

الرسي بن سهل، أبو إسحاق الزجاج 
-بريوت،  الكتب  عامل  311هـ(،  )ت 

ط: 1، 1408 هـ –1988 م.
القرآن، -  إعجاز  يف  األقران  معرتك 

عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين 
الكتب  دار  911هـ(،  )ت  السيوطي 
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 ،1 ط:  -لبنان،  –بريوت  العلمية 
1408 هـ –1988 م.

أو -  الرازي  »تفسري  الغيب  مفاتيح 
حممد  اهلل  عبد  أبو  الكبري«،  التفسري 
بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي 
الرازي  الدين  بفخر  امللقب  الرازي 
دار  606هـ(،  )ت  الري  خطيب 
إحياء الرتاث العريب -بريوت، ط: 3، 

1420 هـ.
مفتاح العلوم، يوسف بن أيب بكر بن - 

اخلوارزمي  السكاكي  عيل  بن  حممد 
626هـ(،  )ت  يعقوب  أبو  احلنفي 
عليه:  وعلق  هوامشه  وكتب  ضبطه 
العلمية،  الكتب  دار  زرزور،  نعيم 
1407هـ–  ،2 ط:  -لبنان،  بريوت 

1987 م.
أبو -  القرآن،  غريب  يف  املفردات 

املعروف  حممد  بن  احلسني  القاسم 
502هـ(،  )ت  األصفهانى  بالراغب 
الداودي،  عدنان  صفوان  حتقيق: 
–دمشق  الشامية  الدار  القلم،  دار 

بريوت، ط: 1، 1412 هـ.
معاين -  )يف  الكريم  القرآن  يف  النكت 

بن  عيل  وإعرابه(،  الكريم  القرآن 
امُلَجاِشِعي  غالب  بن  عيل  بن  ال  َفضَّ
479هـ(،  )ت  احلسن  أبو  القريواين، 
عبد  اهلل  عبد  د.  وحتقيق:  دراسة 
القادر الطويل، دار النش: دار الكتب 
العلمية -بريوت، ط: 1، 1428هـ–

2007م.
املاوردي«، -  »تفسري  والعيون  النكت 

بن  بن حممد  بن حممد  أبو احلسن عيل 
الشهري  البغدادي،  البرصي  حبيب 
باملاوردي )ت 450هـ(، حتقيق: السيد 
ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار 

الكتب العلمية -بريوت.
هناية األرب يف فنون األدب، أمحد بن - 

عبد الوهاب بن حممد بن عبد الدائم 
شهاب  البكري،  التيمي  القريش 
دار  733هـ(،  )ت  النويري  الدين 
-القاهرة،  القومية  والوثائق  الكتب 

ط: 1، 1423 هـ.
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الرحيم الرمحن  اهلل  بسم 
املقدسة -كربالء  املقدسة  احلسينية  العتبة 

هدو جميد  ومحيد  هدو  عيل  حممد  االستاذان 
)املصباح( جملة  حمررا 

حتية طيبة:
هذا  لكم  ومحدت  املصباح(  )جملة  من  والعشين  الثاين  العدد  الشكر  بيد  تسلمت 

اجلهد العظيم والعمل املتواصل يف خدمة )القرآن املجيد(.
وهو  طاهري  رضا  وغالم  سيدي  حسني  األستاذين  بحث  عنوان  عىل  نظري  وقع 
إذ  الرجيم،  الشيطان  من  فتعوذت  اجلاهيل(  والشعر  القرآن  بني  التناص  صلة  )دراسة 
"العالقة  معروف  هو  كم  والتناص  اجلاهيل،  والشعر  اهلل  كتاب  بني  تناص  يكون  كيف 
آثار  فيه  تقع  الذي  أي  املتناص،  النص  طريقة  يف  تؤثر  التي  وهي  أكثر،  أو  نصني  بني 
نصوص اخر أو أصداؤها "والتناص بمعنى آخر" أحد مميزات النص األساسية التي 
واضحا،  الباحثني  كالم  وكان  هلا".  معارصة  أو  عنها  سابقة   أخر نصوص  عىل  حتيل 
"يرتكز التناص عىل الفكرة التي تقوم عىل بناء اآلثار األدبية عىل أساس األنظمة  قاال: 
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." السابقة  األدبية  اآلثار  النامجة عن  والرموز والتقاليد 
 intertextualite intertextuality )التناص(  ملصطلح  املعنى  هذا  فأين 
الكريم  القرآن  فيها  التي يشرتك  اللغوية  الدراسة  يدخل يف  الذي  املذكور  البحث  من 
جاءت  التي  السامية  ولغته  املعجز  أسلوبه  للقرآن  كان  وإن  العربية،  باللغة  واملتكلم 
عىل وجه احلقيقة حينا وعىل وجه املصطلح االسالمي حينا مما يدخل يف تطور الداللة 
للدكتور  القرآن(  ولغة  الشعر  لغة  بني  الداليل  )التطور  كتاب  ذلك  ومن  بحثت  التي 

عودة(. أبو  خليل  )عودة 
وما  الدقيق،  املعنى  عن  خيرج  اللغوي  البحث  عىل  )التناص(  مصطلح  تطبيق  إن 
ورخاء  أمن  دستور  ليكون  مبني  عريب  بلسان  نزل  الذي  الكريم(  )القرآن  إليه  هدف 

مجعاء. للبشية 

                                                           أمحد مطلوب
                                                               رئيس املجمع العلمي -بغداد
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رأي املجلة

معايل االستاذ الدكتور العالمة أمحد مطلوب
رئيس املجمع العلمي العراقي املحرتم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته -أرجو أن يكون سيادتكم وعقيلتكم املصون 
يف أتم الصحة.

تسلمنا بيد الشكر تعقيبكم واحلوظاتكم حول عنوان البحث الذي نشرناه لالستاذ الدكتور 
)الربوفسور حبسب تنسيب اجلامعات االيرانية، حسني سّيدي وغالم رضا طاهري( وهو: 
)دراسة صلة التناص بني القرآن الكريم والشعر اجلاهلي(. ومن خالل قراءة تعقيب معاليكم 
العنوان وداللة كلمة )التناص( على فحوى  على البحث، فهمنا أن االعرتاض منصّب على 
بدقة  البحث  قراءة  إعادة  على  االشكالية  هذه  على  معاليكم  اعرتاض  حفزنا  وقد  البحث. 
متناهية ووصلنا اىل أن ما عرضه الباحث ال يدخل ضمن معنى )التناص( وامنا يدخل ضمن 
)التوافق املعنوي( وتطوير استعمال مفهوم الكلمة اجلاهلية لكي تلبس حّلة جديدة أذهلت 

أذواق العرب واعجزتهم عن أن يأتوا مبثلها.
الوقت الذي نكرب يف معاليكم دقة اطالعكم وتتبعكم ألحباث اجمللة وهو ما  وحنن يف 
نرجوه من كل اعضاء اهليئة االستشارية للمجلة، فأننا سوف ننشر تعقيبكم احلصيف نصاً 
للدفاع عن  ايران  الرصينة يف  من اجلامعات  فردوسي وهي  الباحث يف جامعة  به  وخناطب 

وجهة نظره واعالمنا.
مرة أخرى نثمن فيكم هذا االهتمام مبا ينشر عن القرآن الكريم ونأمل من معاليكم املزيد 

خدمة لكتاب اهلل العزيز ودمتم خبري...
                                                          تلميذكم الويف 
                                                                 حممد عيل هدو
                                                                 رئيس التحرير
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البحث خالصة 
والفقيه  الكبري  مة  العالاّ هبا  استدلاّ  تي  الاّ القرآنياّة  اآليات  البحث  هذا  يستعرض 
دفاّتي  بني  الواردة  الفقهياّة  األبواب  شتاّى  يف  آرائه  عىل  ؛  البهبهايناّ الوحيد  الناّحرير 
يف  هنجه  بإمعان  ويستقرئ  ائع«،  الشاّ مفاتيح  رشح  يف  الظاّالم  »مصابيح  القياّم  كتابه 
للقرآن  فيه من علوم -تفسرًيا ممياًّزا  فر -فضاًل عماّ  الساّ ن هذا  هذا املضمر. ويكاد يتضماّ

الفقه منه. أبواب  الكريم، لوال نقصان سائر 
ليل  والداّ  ، التاّفسريياّ ليل  كالداّ وأنمطها،  الفقهياّة  دالالته  أنواع  البحث  واستوعب 

اليرس. ودليل  العموم،  ودليل   ، والقيايساّ معياّ  الساّ  : اللاّغوياّ
مة وخامتة واستنتاًجا، وتال ذلك قائمة باملصادر. ويغلب األسلوب  ن أيًضا مقداّ وتضماّ

خامتته  التاّحلييلاّ  األسلوب  يغلب  بينم  وربطه،  وعرضه  البحث  مة  مقداّ عىل  الوصفياّ 
داد. . ونستمداّ منه تعاىل التاّوفيق والساّ ة أسلوب وصفياّ حتلييلاّ واستنتاجه، فهو بصورة عاماّ

مرسد األلفاظ
يف  اليرس  اآليات،  يف  العموم  والقياس،  مع  الساّ اآليات،  تفسري  القرآنياّة،  ة  األدلاّ

األحكام، االعتدال والعزوف عن االعتساف.
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مة: املقداّ
حيم محن الراّ بسم اهلل ا لراّ

معصياّته،  من  واستعصاًما  ته،  لعزاّ واستسالًما  لنعمته،  استتمًما  تعاىل  اهلل  أمحد 
وأمينه   ، فياّ الصاّ ورسوله  عبده  د  حمماّ عىل  وأسلاّم  وأصيلاّ  كفايته.  إىل  فاقة  وأستعينه 

، وعىل آله الطاّياّبني األخيار، اهلداة األبرار. يضاّ الراّ
الفقيه،  ل هبا العالاّمة الوجيه، والناّحرير  تي توساّ الاّ القرآن  نتناول هنا دالالت آيات 
يف  استخدمها  تي  الاّ أمثلته  ونستقرئ  الفقهياّة،  حججه  دعم  إىل   البهبهاين الوحيد 

الواضح. اجح، ومسلكه  الراّ بنهجه  نحيط  ريثم  املضمر،  هذا 
القياّم  كتابه  يف  هبا  استشهد  تي  الاّ اآليات  استقصاء  -عىل  الغاية  -هلذه  عكفنا  قد  و 
ائع«، وأمعناّا يف أنمط بحثه وخمايل كالمه، ووقفنا  »مصابيح الظاّالم يف رشح مفاتيح الشاّ

ادقة. عىل دالئله الناطقة، وشواهده الصاّ
تعميم وختصيص، وإطالق  أساليب احلجاج، من  بحثه بجميع  أملاّ خالل  قد  وكان 
ة  وقواّ وحرص،  ووسعة  وإباحة،  ومنع  وموافقة،  ومباينة  ويقني،  وظناّ  وتقييد، 
والتاّقرير، واالحتمل،  التاّعليل،  إىل  كثرًيا  استدالله  نزع يف  وإلزام. كم  وضعف، وختيري 
يف  استعملها  تي  الاّ األسباب  من  ذلك  وغري  واالستشهاد،  واالستنتاج،  واالستظهار، 
فر العظيم، وهي تشهد عىل حذقه و طول باعه يف املسائل الفقهياّة، وسداد رأيه  هذا الساّ

ها. ونفاذ بصريته يف تأييد اآلراء أو رداّ
ته القرآنياّة: أنمط أدلاّ

؛ عىل االستدالل بآيات القرآن بأنمط و طرق شتاّى، ومنها: انكفأ الوحيد البهبهايناّ
: ليل التّفسرييّ : الدّ الً أوّ

ين تارة أخر، وفيم ييل بعض  اهتد إىل تفسري اآليات بنفسه تارة، وبآراء املفرساّ
لذلك: األمثلة 

وجوب . 1 عىل   ،[43 الناّساء:  [سورة   L  ¾  ½  ¼  M تعاىل:  بقوله  استدلاّ 
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)بالطاّاهر()1). َطيًِّبا   ) فقال: )فرساّ اب،  الرتاّ طهارة 
.(3( )2)، والقرطبياّ ين، ومنهم ثقة اإلسالم الطاّربيساّ إليه جلاّ املفرساّ وهو ما ذهب 

2 . §  ¦  ¥  M تعاىل:  قوله  يف  املذكور  احلقاّ  أناّ  ين  املفرساّ من  مجع  إىل  نسب 
كاة)4). [سورة األنعام: 141]، هو الزاّ  L ¨

اك  حاّ والضاّ احلنفياّة  وابن  زيد  وابن  واحلسن  وطاوس  عباّاس  وابن  أنس  قول  وهو 
.(6( الطاّربيساّ املسياّب)5)، وإليه ذهب  وسعيد بن 

ينة . 3 ت الزاّ [سورة األعراف: 31]: »فرساّ  L ( ' & % $  M قال يف اآلية
.(7(» الة والطاّوافاّ بسرت العورة يف الصاّ

ين)8)، ونسبه القرطبياّ إىل ابن عباّاس؛ قال:  ذكره الطاّربيساّ ونسبه إىل مجاعة من املفرساّ
كانت املرأة تطوف بالبيت وهي عريانة... فنزلت هذه اآلية)9).

الفاضل . 4 بالقدر  العفو  [سورة األعراف: 199]: »فرساّ   L  F  E  M قال يف قوله: 
عن احلاجة«)10).

من  فضل  ما  أي  الناّاس،  أموال  من  عفا  ما  د  حمماّ يا  خذ  أي   : الطاّربيساّ قول  وهو 
الناّفقة)11).

 .(324  :4( الظاّالم  مصابيح   (1(
 .(109  :3( البيان  جممع   (2(

 .(236  :5 ( القرآن  ألحكام  اجلامع   (3 (
 .(131  :10 ( املصابيح   (4 (

 .(99 )5) اجلامع )7: 
 .(197 املجمع )4:   (6(

 .(127  :6( املصابيح   (7(
 .(269 املجمع )4:   (8(

 .(189  :7 ( اجلامع   (9 (
 .(76  :10 ( املصابيح   (10 (

 .(450  :4 ( املجمع   (11 (
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يبة«)12)، مستشهًدا بقوله . 5 قال يف أحكام احليض: »يف التاّفسري: انقضاء شهر حتصل الراّ
[سورة الطاّالق: 4].  L³ ² M :تعاىل

ريبة«)13). فهو  هر  الشاّ قال: »ما جاز  أناّه   ادق الصاّ اإلمام  ورد يف احلديث عن 
[سورة . 6  L  Ô  Ó  Ò  Ñ  M تعاىل:  قوله  من  املراد  إناّ  قوهلم:  ين  املفرساّ إىل  نسب 

األعىل: 14]، زكاة الفطرة وصالة العيد)14).
ياّ يف تفسريه)15). وهو ما ذكره عيلاّ بن إبراهيم القماّ

: ليل اللّغويّ ثانيًا: الدّ
امع:أ.  دليل السّ

1 . r  q  M تعاىل:  بقوله  ن  التاّمكاّ عدم  عند  للبعيد  القبلة  جهة  عىل  استدلاّ 
مت واجلهة)16). طر بالساّ Ls [سورة البقرة: 150]. وفرساّ الشاّ

اج: ال  جاّ الزاّ قال  فيه؛  ألفاظهم  اختلفت  وإن  قاطبة،  اللاّغوياّون  عليه  ما أصفق  وهو 
الناّحو)17). طر  الشاّ اللاّغة أناّ  اختالف بني أهل 

ا . 2 بأهناّ  ،[59 الناّساء:  [سورة   L  Í  Ì  Ë  Ê  M الطاّاعة يف قوله تعاىل:  فرساّ 
عياّة)18). والشاّ ة  واللاّغوياّ العرفياّة  اإلطاعة 

وايات)19). وهذا تلفيق ملا ورد يف األخبار و الراّ
[سورة . 3  L  e  d  c  M تعاىل:  بقوله  اللاّيل  صالة  لوقت  استشهد 

 .(218  :1 ( املصابيح   (12 (
 .(557  :9 ( القرآن  تفسري  يف  الربهان   (13 (

املصابيح.   )343  :2(  (14(
 .(417  :2 ( ياّ  القماّ تفسري   (15 (

 .(397 املصابيح )6:   (16(
 .(222  :1 ( وإعرابه  القرآن  معاين   (17 (

 .(127  :2 ( املصابيح   (18 (
136 و137 و149).  )19) راجع الربهان )3: 
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اللاّغة«)20). حر: ماقبل الفجر، عىل ما نصاّ عليه أهل  اريات: 18]، وقال: »الساّ الذاّ
فعل  كم  بآخره،  قياّده  بعضهم  أناّ  إالاّ  اللاّيل،  من  حر  الساّ أناّ  عىل  اللاّغوياّون  واتاّفق 
املصناّف  )22)، وعبارة  بقليل، كم فعل اجلوهرياّ بح  الصاّ قبل  اخلليل)21)، وبعضهم جعله 

هي ما نسبه ابن سيده إىل القيل)23)، وعنه رواه ابن منظور يف اللاّسان)24).
القياس:ب.  دليل 

1 . ,  +  *  )  (  '  &  %  $  M :استدلاّ بقوله تعاىل
املقاصد  عىل   ،[6 املائدة:  [سورة   L  1  0  /  .  -

اآلتية: ة  الناّحوياّ
)25)).أ.  )بُِرُءوِسُكمْ حملاّ  عىل  عطف  أناّه   ) ُجَلُكمْ يف)َأرْ الناّصب  قراءة 

اجلاراّ  موضع  عىل  للعطف  والناّصب  قال:  حيث   ، الطاّربيساّ ذكره  ما  وهو 
واملجرور)26).

َسُحوا ب.  )َوامْ بقوله:  فصله  مع  ا  جدًّ بعيد   ) )ُوُجوَهُكمْ عىل   ) ُجَلُكمْ )َوَأرْ عطف 
.((27( بُِرُءوِسُكمْ

. وهو ما اختاره الطاّربيساّ
تيب.ج.  الرتاّ تفيد   ) ِدَيُكمْ )َوَأيْ الواو يف 

تيب بألفاظ اآلية مجعاء)28). ومل نعثر عىل قائل له، بيد أناّ القرطبياّ استدلاّ عىل الرتاّ

 .(477  :5( املصابيح   (20(
 .(135 العني )3:  كتاب   (21(

 .(678 حاح )2:  )22) الصاّ
 .(184  :3 ( املحكم   (23 (

 .(350 العرب )4:  لسان   (24(
 .(252  :3 ( املصابيح   (25 (

 .(333 املجمع )3:   (26(
 .(252  :3( املصابيح   (27(

 .(98 )28) اجلامع )6: 
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املؤمن: . 2 [سورة   L  §  ¦  ¥  ¤  £  M تعاىل:  قوله  يف  جعل)ُخمِْلِصنَي( 
ُعوا)29)). لفاعل)َفادْ 14]، حااًل 

ر،  ون قاطبة، وكان مراده االستدالل عىل املقارنة دون تأخاّ وهو مماّا اتاّفق عليه املفرساّ
ل. فتأماّ

الواقعة: . 3 [سورة   L  1  0  /  .  M تعاىل:  قوله  من  )َتنِْزيل(  لفظ  أعرب 
بال  ثالث  خرب  »أو  قال:  ثماّ   ،[77 الواقعة:  [سورة   L"  M للفظ  صفة   ،[80

ل«)30). تأماّ
اج)31)،  جاّ الزاّ ومنهم   ، الفناّ هذا  يف  تكلاّم  من  أغلب  قول  هو  ل  األواّ اإلعراب  و 
كان  شئت  وإن  فقال:  كذلك،  اج  جاّ الزاّ ذكره  والثاّاين  أيًضا)32)،  والقرطبياّ   ، والعكربياّ

مرفوًعا عىل قوله: هو تنزيل من رباّ العاملني)33).
5 -6]: »قيل: . 4 [سورة الشح:   L  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  M قال يف قوله: 

م«)34). ف بالالاّ اليرس يرسان، ألناّه نكرة، والعرس عرس واحد، ألناّه معراّ
واحًدا  عرًسا  خلقت  تعاىل:  اهلل  يقول  قال:  أناّه  عباّاس  ابن  عن  الطاّربيساّ   رو

يغلب عرس يرسين)35). فلن  وخلقت يرسين، 
روه فهو  ًفا ثماّ كراّ : قال قوم: إناّ من عادة العرب إذا ذكروا اسًم معراّ وقال القرطبياّ

روه فهو غريه)36). روه ثماّ كراّ هو، وإذا نكاّ

 .(373  :3( املصابيح   (29(
 .(58  :3( نفسه  املصدر   (30(

 .(116  :5( وإعرابه  القرآن  معاين   (31(
 .(227 )32) اجلامع )17: 

 .(116  :5 املعاين )  (33 (
 .(410 )34) املصدر نفسه )3: 

 .(440 املجمع )10:   (35(
 .(107 )36) اجلامع )20: 
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ثالثًا: دليل العموم:
؛ بعموم اآليات عىل خمتلف األحكام كثرًيا، وفيم ييل بعض األمثلة لذلك: استدلاّ

الة عن املياّت لو أوىص بذلك، . 1 أوجب يف )أحكام قضاء صلوات األموات()37) الصاّ
L [سورة البقرة: 181].  Â  Á  M ا بعموم قوله تعاىل:  حمتجًّ

قال القرطبياّ يف تفسري هذه اآلية: املوىص إذا غرياّ فرتك الوصياّة أو مل جيزها عىل ما 
ع، فعليه اإلثم)38). رسم له يف الشاّ

2 . À  ¿  M قوله:  بعموم  استدالاًل  عجزه،  عند  ئ  املتوضاّ إعانة  باستحباب  قال 
[سورة املائدة: 2].  L Â  Á

.وهو أعماّ العاماّ كم تر
هو . 3  ،[60 التاّوبة:  [سورة   L  {  M تعاىل:  بقوله  االستدالل  أناّ  إىل  ذهب 

بالعموم)39). استدالل 
اآلية:  هذه  من  ُفَقَراِء(  )لِلْ قوله:  يف  قال  القرطبياّ  أناّ  غري  به،  قائل  عىل  نعثر  ومل 

»مطلق، ليس فيه رشط وتقييد)40)«. فلعلاّه محل ذلك عىل هذا، واهلل أعلم.
د: 33]، عىل عدم جواز . 4 استدلاّ بظاهر قوله تعاىل: L Y X W M [سورة حمماّ

الة، وعلاّل ذلك بقوله: »ألناّ العربة بعموم اللاّفظ«)41). قطع الصاّ
»احتجاّ   : القرطبياّ قول  ومنها  األمور،  هذه  يف  أيًضا  ة  العاماّ به  استدلاّ  مماّا  وهو 
بعد  صوًما  أو  كانت  صالة  ع  التاّطواّ من  التاّحلاّل  أناّ  عىل  اآلية  هبذه  وغريهم  علمؤنا 

اهلل عنه«)42). العمل، وقد هنى  إبطال  فيه  به ال جيوز، ألناّ  التاّلباّس 

 .(476 املصابيح )9:   (37(
 .(268 )38) اجلامع )2: 

 .(452  :10( نفسه  املصدر   (39(
 .(191 )40) اجلامع )8: 

 .(497  :8( املصابيح   (41(
 .(255 )42) اجلامع )16: 
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ا: دليل اليرس: رابعً
واخرتنا  ائق،  الشاّ وبحثه  الفائق،  كتابه  يف  بكثرة  استعملها  تي  الاّ ة  األدلاّ من  وهو 

لإلجياز: رعاية  تعقيب،  دون  البقرة  سورة  من   185 لآلية  األمثلة  بعض  منها 
تعاىل: . 1 قوله  إىل  استناًدا   ، التاّعرساّ عند  للوضوء  االستعانة  يف  الكراهة  زوال  احتمل 

.(43(  L ¯ ® ¬ « ª © ¨ §  M

ين، وهو ينايف . 2 قال يف فصل )ما لو عجز عن القيام(: »اإللزام وااللتزام حرج يف الداّ
.(44( »L ª  ©  ¨  §  M :قوله تعاىل

اجلمعة . 3 ظهر  يف  واملنافقني  اجلمعة  قراءة  »وجوب  القراءة(:  )مستحباّات  يف  قال 
.(45(»L ª  ©  ¨  §  M :ي إىل العرس واحلرج، وهو ال يناسب قوله يؤداّ

الة(: »العفو عن نجاسة ثوب اخليصاّ للحرج . 4 قال يف )الناّجاسة املعفواّ عنها يف الصاّ
78]، و   : [سورة احلجاّ  L  ¡ ے   ~  }  |  {  z  M تعاىل:  قال  ة؛  واملشقاّ

.(46( »L ª  ©  ¨  §  M

كثرية  ة  أدلاّ فهناك  غزير،  بحر  من  نزير  نزر  وهو  ة،  األدلاّ من  ذكرناه  بم  نكتفي 
والتاّخويف،  جر  الزاّ ودليل  املسارعة،  ودليل  واإلحلاق،  احلمل  دليل  نحو:   ،أخر

ذلك. وغري 

اخلامتة واالستنتاج:

مائتي  من  أكثر  القرآنياّة -وهي  باآليات  االستشهاد  مواضع  استقصاء  بعد  لنا  ظهر 
  د باقر البهبهايناّ آية -يف أحد عش جزًءا من كتاب مصابيح الظاّالم، أناّ العالاّمة حمماّ

راسية. عالية، وركائز  مظاناّ  الفقهياّة من  العلمياّة ومسائله  ته  ماداّ استقى  قد 

 .(488 )43) املصابيح )3: 
 .(89  :7( نفسه  املصدر   (44(

 .(423  :7( نفسه  املصدر   (45(
 .(243  :6( نفسه  املصدر   (46(
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أناّه  منها  كثرية،  بمزايا  عرصه  فقهاء  سائر  عن  والفقهياّ  التاّفسريياّ  بحثه  وامتاز 
سلسة  املتناول،  قريبة  مسائله  فأضحت  هولة،  والساّ اليرس  االستنباط  يف  ى  يتوخاّ كان 

دهره. وفريد  عرصه،  وحيد  فهو  الوحيد،  لقب  بذلك  واستحقاّ  املطلب، 
ة  ومماّا امتاز به الوحيد أيًضا أناّه آثر يف أحكامه الفقهياّة اجلدد عىل احلزن، ولزم اجلاداّ
ر مسائل ذات  مل، فحراّ الشاّ أو ذات  اليمني  إىل ذات  أو جينح  أن يشتطاّ  الوسطى، دون 

د بجدارة. املجداّ ة، وحاز لقب  نزعة جتديدياّ
وافقهم  قد  وجدناه  إذ  ناّة،  الساّ ألهل  املوافقة  مسائله  بعض  يف  الناّهج  هذا  وسلك 
املفتاح  يف  قال  ملاّا  املفاتيح  صاحب  ب  فتعقاّ اإلمجاع،  ومنها  األحكام،  بعض  عىل 
املشهور،  عىل  بالتاّجفيف  البول  من  واحلرص  والبارية  األرض  ر  تطهاّ مس  الشاّ  :)91(
ة القول بالطاّهارة، وهو  ل [من وجوه حجاّ )47)؛ قال: »واعرتض عىل األواّ للمعتربة... 
غري  االعرتاض  هذا  وفساد  يقبل.  فال  الناّزاع،  موضع  يف  إمجاع  نقل  بأناّه  اإلمجاع] 
كم  منه،  الناّسب  معلوم  خروج  يرضاّ  وال   ، الكلاّ اتاّفاق  ليس  عندنا  اإلمجاع  ألناّ   ، خفياّ
عرص  أهل  اتاّفاق  ألناّه  أيًضا،  ناّة  الساّ أهل  إمجاع  عىل  وارد  غري  االعرتاض  بل  ق.  حقاّ

واحد«)48).
لنا  تبنياّ  إذ  به،  وانتفع   ، للقرطبياّ القرآن  ألحكام  اجلامع  كتاب  عياًنا   رأ ولعلاّه 
ة األربعة  م يف بعض األدلاّ تقداّ أو معنى، كم  لفًظا  ا  إماّ أناّه أخذ منه بعض أحكام اآليات 

كر. الذاّ اآلنفة 
أخر؛ مسائل  يف  أيًضا  وتوافقا 

[سورة   L  z  y  M تعاىل:  »قوله  احليض:  أحكام  يف  الوحيد  قال  ومنها: 
البقرة: 222]، احتمل املراد به موضع احليض، وهو األنسب«)49).

 .(209 )47) املصدر نفسه )5: 
 .(213 )48) املصدر نفسه )5: 

 .(203  :1( نفسه  املصدر   (49(



سمت دالالت اآليات القرآنية يف املسائل الفقهية

404

عىل  محل  وإن  احليض،  زمن  فهو  املصدر  عىل  املحيض  محل  »إن   : القرطبياّ وقال 
احليض«)50). حملاّ  فهو  االسم 

سعة  يف  الفريضة  أداء  »جواز  عة(:  الساّ مع  م  التاّيماّ )جواز  يف  الوحيد  قال  ومنها: 
L A [سورة اإلرساء: 78]«)51).  @  ?  >  =  M : الوقت، لقوله تعاىل

وأحاديث  أرجح...  بالتاّوسعة  القول  »قلت:  اآلية:  هذه  تفسري  يف  القرطبياّ  وقال 
تبنياّ وقت اجلواز«)52). التاّوسعة 

الثاّواب  طلب  ة  »صحاّ هر:  الداّ سورة  من  و10   9 اآليتني:  يف  الوحيد  قال  ومنها: 
العبادات«)53). يف  العقاب  ودفع 

ثناؤه  جلاّ  اهلل  »يف   :[9 هر:  الداّ [سورة   L  :  9  M قوله:  يف  القرطبياّ  وقال 
ثوابه«)54). يف  وطمًعا  عذابه،  من  فزًعا 

[سورة األعىل: 14]: »املراد زكاة   L Ò  Ñ  M :ومنها: قال الوحيد يف قوله تعاىل
العيد«)55). وصالة  الفطرة 

الفطر  صدقة  يف  ذلك  أناّ  عمر  وابن  اخلدرياّ  سعيد  أيب  عن  القرطبياّ   ورو
العيد)56). وصالة 

كم  ة،  واخلاصاّ ة  العاماّ بني  وفاق  عىل  املسائل  هذه  أحكام  بعض  أناّ  كر  بالذاّ وحرياّ 
خيفى. ال 

ونر أناّ الوحيد؛ كان يميل يف اللاّغة إىل أقوال ابن سيده، فلعلاّه كان يقتبسها من 

 .(86  :3 اجلامع )  (50 (
)51) املصابيح )4: 373). 

 .(305 )52) اجلامع )10: 
)53) املصابيح )3: 381). 

 .(128 343(.اجلامع )19:  128(.املصابيح )2:  381(. اجلامع )19:  )54) املصابيح )3: 
 .(343 املصابيح )2:   (55(

 .(21 )56) اجلامع )20: 
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ف  يترصاّ كان  أناّه  إالاّ  العرب«،  »لسان  من  مبارشة  غري  أو  مبارشة،  »املحكم«  معجمه 
لفظها. يف 

وفقيه  صادق،  ث  وحمداّ حاذق،  مفرساّ  الظاّالم«  »مصابيح  يف  البهبهايناّ  الوحيد  إناّ 
بارع،  وأملعياّ  جامع،  عامل  أناّه  جرم  ال  كتبه؟.  سائر  يف  هو  فمن  ناطق،  ولغوياّ  فائق، 
قون،  املحقاّ ينشده  ما  وهذا  احلميدة،  وسريته  الفريدة،  خصياّة  الشاّ هبذه  اإلملام  فينبغي 
أن  دعوانا  وآخر  خطاهم،  د  ويسداّ أمرهم،  ويرشد  قصدهم،  ينجح  أن  تعاىل  اهلل  نسأل 

الطاّاهرين. د وآله  نبياّنا حمماّ الم عىل  الة والساّ العاملني، والصاّ احلمد هلل رباّ 
املصادر:

األوىل، . 1 الطاّبعة  البعثة،  سة  مؤساّ  ، البحرايناّ احلسينياّ  هاشم  القرآن،  تفسري  يف  الربهان 
بريوت، 1419هـ.

سة دار الكتاب، الطاّبعة الثاّالثة، إيران-. 2 ، مؤساّ ياّ ، عيلاّ بن إبراهيم القماّ ياّ تفسري القماّ
، 1404هـ. قماّ

3 .. ، دار الكتاب العريباّ القرطبياّ د بن أمحد األنصارياّ  القرآن، حمماّ اجلامع ألحكام 
العلم . 4 دار   ، اجلوهرياّ محاّاد  بن  إسمعيل  العربياّة،  وصحاح  اللاّغة  تاج  حاح:  الصاّ

1376هـ. القاهرة،  األوىل،  الطاّبعة  للماليني، 
5 . ، -قماّ إيران  الثاّانية،  الطاّبعة  اهلجرة،  دار  سة  مؤساّ  ، الفراهيدياّ أمحد  بن  اخلليل  العني، 

1409هـ.
، دار صادر.. 6 د بن مكرم بن منظور األفريقياّ املرصياّ لسان العرب، حمماّ
والعالقات . 7 الثاّقافة  رابطة   ، الطاّربيساّ احلسن  بن  الفضل  القرآن،  لعلوم  البيان  جممع 

اإلسالمياّة، إيران -طهران، 1417هـ.
الطاّبعة . 8 العلمياّة،  الكتب  دار  سيده،  بن  إسمعيل  بن  عيلاّ  األعظم،  واملحيط  املحكم 

األوىل، بريوت، 1421هـ.
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املقدمة:
باسمه تعاىل اسمه واحلمد هلل عىل ما أنعم وله الشكر عىل ما أهلم وأصيل وأسلم عىل 
ويرىض  حيب  ملا  التسديد  منه  وأطلب  والعجم  العرب  سادات   حممد األكرم  النبي 

دوما وأبدا.
وهدف  القرآن،  وهو  بموضوعه  لعنايتهم  وذلك  القرآن  بعلوم  املفرسون  اعتنى 
آليات  العلم  هذا  موضوعات  فكأناّ  للمتلقني،  القرآنية  املعاين  إيصال  القرآن  علوم 
عند  القرآن  علوم  موضوعات  من  بعضا  تناولت  وقد  املطلوبة،  املعاين  إىل  للوصول 
واألصول)1)  والفقه  التفسري  أعالم  من  علم  وهو   السبزواري األعىل  عبد  السيد 

)1) السيد عبد األعىل بن عيل رضا بن عبد العيل بن حممد احلائري السبزواري ُولَِد يف )سبزوار( وهي 
خترج  جمتهد،  أصويل،  مفرس،  عارف،  فيلسوف،  فقيه،  عامل،  إليها،  وُنِسَب  إيران،  شمل  يف  مدينة 
عىل يده مجلة من العلمء األفاضل آلت إليه املرجعية بعد وفاة السيد أيب القاسم اخلوئي  يف 8 
من شهر صفر سنة 1413 املوافق 8/ 8/ 1992م، وكانت والدته املباركة عام 1328هـ. وتويف 
يف صفر سنة )1414 هـ(، وُدفن يف منطقة احلويش يف شارع الرسول يف النجف األرشف يف 
املسجد الذي كان يصيل فيه. ينظر يف ترمجته: معجم رجال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف 
عام، د. حممد هادي األميني: 2/ 665، وينظر: العارف ذو الثفنات قراءة حتليلية لألبعاد املشقة 
من حياة سمحة آية اهلل العظمى السيد عبد األعىل السبزواري -ضياء عدنان اخلباز: 29، وألطاف 
من  عرفانية  ونفحات   ،157  ،15 احلسني:  الستار  -عبد  السبزواري  اإلمام  نفحات  من  الباري 

إفاضات العارف الرباين السيد عبد األعىل السبزواري ــ إبراهيم رسور: 6ـ10. 

تعريف علوم القرآن يف
تفسري )مواهب الرمحن( للسيد عبد األعىل 

السبزواري )قدس(
د. حسني عيل حسني املهدي
كلية اآلداب–جامعة البرصة
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متتبعا آراءه ما أمكن يف تفسريه مواهب الرمحن يف تفسري القرآن إلعطاء رؤية واضحة 
االمتنان  ويل  واهلل  التفسريي  باملعنى  القرآن  علوم  وعالقة  لديه  التفسريي  املوقف  عن 

البحث ما يأيت: يتناوهلا  التي  القرآن  واإلحسان، ومن علوم 
السبزواري: السيد  عند  والتأويل  التفسري  أوالً: 

معاين  مراتب  من  مرتبة  أول  ببيان  القناع  وكشف  املغطى  كشف  وهو  التفسري: 
وحيصل  القناع  كشف  أي  واحد  بمعنى  السفر  وهو  فرس  من  ))التفسري:  اللفظ 
من  املعنى  بتبادر  يكون  وقد   ،(2 اللفظ(() معاين  مراتب  من  مرتبة  أول  ببيان  ذلك 
وهو  والتنزيل  بالظاهر  عنه  وعرب  املجاز  من  كان  لو  حتى  فيه  واستعمله  اللفظ 
التفسري  يشمل  إذ  املعاين  بيان  يف  التفسري  من  أعىل  رتبة  فهو  التأويل  أما  حجة، 
من  التأويل  أن  إىل  السبزواري  السيد  ويشري  الدين،  بأئمة  خمتص  وهو  وغريه، 
والزمانيات  واملعنويات  املاديات  من  كثرية  معاين  حتتها  تشمل  التي  املصطلحات 
القرآن؛  بطون  لعلها  كثرية  مراتب  وله  واملنايا،  الباليا  بعلم  عنه  وعرب  واملكانيات، 
تعبري  حد  وعىل   (3 الشمول(() قابلية  له  ما  كل  فيشمل  عريض  ))عرض  ألنه 
وله  البيان  أو  األصل  إىل  الرجوع  أي  األول:  من  ))التأويل:  السبزواري  السيد 
يكون  تارة:  ممدوح،  وهو  معتربة،  حجة  وعن  واقعيًا  يكون  تارة:  كثرية...  مراتب 
من  سبق  ما  مع  التعريف  من  يفهم   (4 مذموم(() وهو  معتربة،  حجة  وبال  اعتقاديًا 
إذ  املحكم  إىل  املتشابه  أو  الواضح  إىل  الغامض  إرجاع  بمعنى  التأويل  إناّ  رأيه 
إليها  مجعيها  رجوع  من  بدَّ  فال  الشيفة،  لآليات  املادة  بمنزلة  املحكمت  ))إناّ 
احلقائق  بيان  أنه  أو   ،(5 ممكن(() غري  وهو  مادة،  بال  الصورة  قبيل  من  يكون  وإال 
أبان  إذ  وسعادتنا  أغراضنا  تتم  إليها  وصلنا  وإذا  مراتبها  اختالف  عىل  الواقعية 

 .83 )2) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: السيد عبد األعىل السبزواري: 5/ 
 .83 )3) املصدر نفسه: 5/ 
)4) املصدر نفسه: 5/ 44. 
)5) املصدر نفسه: 5/ 51. 
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فيرتتب  احلكم،  منها  ينشأ  التي  الواقعية  املصالح  ))هي  التأويل  مصطلحة  أن 
تتم  هبا  و...  إليها  للوصول  جهده  يف  اإلنسان  يسعى  التي  وهي  العمل،  عليها 
حقائق  عن  حاكيا  كان  إذا  الرؤيا  تعبري  بمعنى  والتأويل   ،(6 وسعادته(() أغراضه 
بالعلم  الراسخني  من  أي  اخلارجي  بالواقع  عامل  الرؤيا  يعرب  الذي  أي  خارجية 

 8  7  6  5  4  3  2  M تعاىل  قال  تأويال  يسمى  حينئذ 
 J  I  H  G F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
يوسف  َعىَل  َمة  نِعْ األََحاِديِث  ِويِل  َتأْ اآلية  6]، ونالحظ يف  يوسف:  [سورة   L K
التي  التأويل  أمثلة  ومن  األولياء،  عىل  إهلية  إفاضة  فالتأويل  األولياء،  آبائه  وعىل 
اآلية  من  الكهف  سورة  يف  وهي   واخلرض موسى  اهلل  نبي  قصة  السيد  ذكرها 
اخلارجية  والوقائع  املعاين  ببيان  واضحا  التأويل  معنى  وكان   ،82 اآلية إىل   66
الكهف:  [سورة   L  a  `  _  ^  ]  \  [ M  :اخلرض قال  لذلك 
كم  اإلهلي  بالفيض  متعلق  يكون  وإنم  باللفظ  متعلق  غري  يكون  قد  فالتأويل   [78
عرفها  باطنية  أمور  وإنم  بالظاهر  وال  باللفظ  متعلق  يكن  مل  فتأويله  اخلرض  مع 
حجة  فهو  التفسري  أما  أهلها  عىل  إال  حجة  ليست  األمور  وهذه  اإلهلي  باإلهلام 
وآل  حممد  العلم  يف  الراسخون  هم  بالتأويل  املخصوصون   ، مراّ كم  اجلميع  عىل 

 «  ª  © ¨  §  ¦  ¥  ¤  M القرآن  بذلك  نص  كم   واألولياء حممد 
جتري  التأويل  أرسار  ))إناّ  السبزواري:  السيد  قال   [7 عمران:  آل  [سورة   L ¬
للتأويل  مطابق  اخلارج  يف  وقوعها  وإناّ  ختامها،  إىل  بدأها  حيث  من  التكوينات  يف 
يمكن  احلقيقة  ففي  ِعلِْم  الْ يِف  اِسُخوَن  َوالرَّ اهللاُّ  إِالَّ  َلُمه  َيعْ وال  القرآن  يف  يكون  الذي 
اآليات  من  يظهر  كم  بالتأويل  الشيفة  اآليات  من  التكوين  أرسار  مجيع  استفادة 
.(7 (((...[12 [سورة يس:   L ¾  ½  ¼  »  º  ¹  M الشيفة قال تعاىل 

)6) املصدر نفسه: 8/ 362. 
)7) املصدر نفسه: 5/ 70. 
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السبزواري: السيد  عند  التأويل  مفهوم  ملخص 
املتشابه إىل املحكم.. 1 بالرجوع إىل األصل أي بإرجاع  املتشابه  توجيه 
الكائنة.. 2 وعاقبتها  فيها  األمر  ومآل  اخلارجية  احلقائق  بيان مصاديق 
ووقائع . 3 حقائق  عن  حاكية  كانت  إذا  األحالم  تفسري  يف  املعاين  بيان  أي  الرؤيا  تعبري 

خارجية.
من . 4 أعىل  رتبة  ا  ألهناّ عليه؛  تنطوي  الذي  واملفهوم  حقيقتها  عىل  اآليات  معاين  بيان 

التفسري.
تأويل مقبول وتأويل مرفوض،  السابق  مراّ يف نصه  والتأويل عنده عىل قسمني كم 
من  أوضحه  وفيم  لتفسريه  مقدمته  من  ذلك  ويفهم  قسمني  عىل  عنده  التفسري  وكذلك 
معنى التفسري ومها: األول التفسري املقبول: وهو املوافق ألصول الشيعة ومبادئها من 
الذي رفضته الشيعة  بالرأي: وهو  التفسري  املذموم وهو  التفسري  عقل ونقل، والثاين: 
بالرأي كذلك،  تأويل)تفسري(  املذموم؛ ألناّه  التأويل  ينطبق عىل  الذم  ومبادئها)8) وهذا 
فالتفسري بالرأي: هو إظهار املعاين القرآنية وفق مبادئ املفرس وهواه ال وفق مبادئ اهلل 
عز وجل املقررة عند الرسول واألئمة الطاهرين ومن تابعهم من املفرسين امللتزمني 
السيد  استعرض   الرسول عن  كثرية  روايات  فيه  جاءت  وقد  العاملني،  والعلمء 
بالقرآن، ثم  الرأي  الذم الرصيح يف إعمل  العرض هلا  السبزواري قسًم منها وذكر بعد 
ذكر ثالثة احتمالت يف تلقي القرآن والنظر فيه وبني أيًا من تلك االحتمالت تكون هي 

بالرأي، واالحتمالت هي)9): التفسري 

85، ويف املعنى اللغوي ينظر العني: اخلليل   ،83  /5 4 -5، ونفسه:   /1 )8) ينظر: املصدر نفسه: 
 ،369 247، وينظر: يف املادة اللغوية للتأويل نفسه: مادة أول: 8/  بن أمحد: مادة )فرس( 7/ 
أول:  مادة:  يف  ونفسه   ،636 )فرس(:  مادة  األصفهاين:  الراغب  القرآن:  ألفاظ  ومفردات 
 ،70 688، ونفسه يف مادة: أول:  املؤلفني: مادة )فرس(:  الوسيط: جمموعة من  99، واملعجم 
 /1 معرفة:  هادي  حممد  التمهيد:  تلخيص  االصطالحي:  والتأويل  التفسري  مفهوم  يف  وينظر 

 .448-430 ،111
44، وينظر يف   /5 64 -65، ونفسه   /5 القرآن:  الرمحن يف تفسري  ينظر االحتمالت: مواهب   (9(
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1 . ]  M تعاىل:  قوله  مثل  فيه  لبس  ال  الذي  عليه  املتعارف  القرآن  بظاهر  األخذ 
[سورة املائدة: 1]، وهذا ال إشكال فيه لكي ال يبطل اإلفادة مما جاء يف   L^

 d  c  b  a  M تعاىل  الكريم نحو قوله  القرآن  التدبر والتفكر يف  آيات 
[سورة حممد: 24].  L g  f  e

الفهم الذهني بسبب احلركة الفكرية البسيطة الذي يصاحب التلقي األويل للنص، . 2
وال يرتتب عليه أثر يف احلكم فال إذعان، وال اعتقاد، وهنا ال إشكال يف هذا الفهم 

أيضا؛ ألنه قد يكون بال اختبار.
الكريم مع احلكم واإلذعان وترتيب . 3 القرآن  النظر يف  املرتتب عىل  الفهم الشخيص 

الفاهم  عىل  اإلشكال  يكمن  وهنا  قدرته،  جلت  اهلل  مراد  هو  أنه  عىل  عليه  اآلثار 
للمعاين بحسب ذوقه وأهوائـه وحتميل النص ما ال يريد والذم الوارد يف النصوص 
الناس فكيف  القائل يف كلمته لو كان من أعاظم  يقع عليه إذ ال بد من حفظ مراد 
للفتنة،  ابتغاء  منهم  الفئة  هذه  عند  وتأويله  تفسريه  فيأيت  العظيم؟.  القرآن  بقائل 
مغرورين  الفاسـدة  ومعتقـداتـهـم  وأهـوائـهـم  آرائهم  حسب  لتأويله  وابتغاء 
وتأويلهم  لتفسريهم  للـذم  مستحقني  فيصبحون  القاصـرة،  وبإدراكـاهتم  بأنفسهم 
من  اللون  هذا  من  التخلص  إىل  السيد  جلأ  وقد   ، بنياّ دليل  وال  معتربة،  حجة  بال 
التفسري باالستناد إىل تفسري القرآن نفسه بنفسه أي تفسري القرآن بالقرآن والسبب؛ 
لنفسه مستدالً لذلك  تبيانا  أن يكون  فأوىل  فإذا كان كذلك،  تبيان كل يشء  ))ألنه 
بالكتـاب،   النبـي قرهنم  الذين  آله  عن  واملأثور  النبوية  السنة  من  ورد  بم 
اتفق عليه اجلميع مع تقرير الشيعة  بينهم وبني ما  وجعلهم األدالء عليه فجمعت 
حتاشيًا  معتربة(()11)،  بقرائن  املباركة  ))اآليات  معاين  استظهار  حماواًل  له(()10)، 

 /89  ،227  /36  ،512  /30 املجليس:  األنوار:  بحار  بالرأي:  التفسري  تذم  التي  الروايات 
 .110

 .4  /1 القرآن:  الرمحن يف تفسري  )10) مواهب 
 .4 )11) املصدر نفسه: 1/ 
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التفسري  بيان  يف  تعبرياته  يف  دقيقًا  حتديده  يف  واضحا  السيد  وكان  بالرأي،  للتفسري 
الفكرية  احلركة  يوقف  فلم  القرآن،  علوم  أصحاب  إليه  ذهب  ما  وخلص  بالرأي 

 NM  L  K  M عند املتلقني لكي يكونوا من املمتثلني ألمر اهلل بالتدبري يف، 
[سورة النساء: 82]، فقد اشرتط   L X W V U T S R Q P O
فهم  يتعلقان يف  بالرأي ومها  التفسري  املفرس  قبله)12) رشطني لكي جيتنب  السيوطي 

الكالم العريب يف نظره:
اللفظ يف اللسان العريب. أوالً: فهم 
ثانياً: فهم املعاين املحتملة يف اللفظ.

الوحيد  املعنى  هو  طرحه  الذي  املعنى  بأن  واجلزم  القطع  بعدم  املفرس  احرتاز  مع 
بالرأي  التفسري  السيوطي  املحتمل وهكذا، وحدد  املعنى هو  أو هذا  أعلم  بقوله: واهلل 

بكون:
السليم.. 1 املعنى  الوصول إىل  التي تساعد عىل  العلوم  عدم أهلية املفرس ومتكنه من 
قوله . 2 تفسريه  يف  السبزواري  السيد  إليه  ذهب  ما  وهو  به،  والقطع  املتشابه  تفسري 

 u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  M تعاىل 
[سورة آل عمران:   L¢ ¡ ے ~ } | { z y x w v
املحكم  إىل  إرجاع  دون  من  باملتشابه  جزم  إن  الذم  عىل  يدل  اآلية  ))سياق   :[7
التي  الباطلة  واملذاهب  الفاسدة  اآلراء  مجيع  ذلك  يف  فيدخل  عليه  األثر  وترتب 

يدعونه(()13). ما  املتشاهبة إلثبات  اآليات  ببعض  يتمسك هبا 
ذلك . 3 أو  املذهب  هلذا  تابعًا  التفسري  وجعل  األساس  هو  ومذهبه  املفرس  فكر  اعتمد 

والرأي. الفكر 
القطع بأن هذا املعنى هو مراد اهلل.. 4

 .482- 480  /2 السيوطي:  الدين  القرآن -جالل  اإلتقان يف علوم  ينظر:   (12(
 .51  /5 القرآن:  الرمحن يف تفسري  )13) مواهب 
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5 ..واهلو باالستحسان  التفسري 
بنقطتني مها)14): النقاط اخلمس حممد هادي معرفة  وقد خلص هذه 

تطبيق اآلراء واملذاهب واالعتقادات الشخصية عىل القرآن، إلنجاح معتقد املفرس . 1
الذايت وهو هبذا مل هيدف إىل تفسري القرآن وإنم لتثبيت مذهبه ومعتقده.

الكريم(.. 2 الكالم اإلهلي )القرآن  العقالء يف فهم معاين  حمايدة )اجتناب( طريقة 
واالجتهاد  والقياس،  باالعتقاد،  بالرأي:  التفسري  عرف  من  املحدثني)15)  ومن 
هذا  مؤونة  السبزواري  السيد  وكفانا  مذموم،  جائز  وغري  حممود،  جائز  عىل  وقسمه 

التي ذكرها. بم سلف من االحتمالت  التقسيم 
ثانيا: املحكم واملتشابه:

-[سورة   L 0 / .  M :املحكم: ))ما يعرف املراد منه بال استعانة قرينة مثل
 ،(16((([56 النور:  -[سورة   L  h  g  f  e  M تعاىل:  وقوله   [4 الفاحتة: 

وله داللتان يف القرآن الكريم عىل رأي السيد السبزواري)17):
فيها . 1 بم  الكتاب  آيات  جلميع  واإلعجاز  واملعنى  األسلوب  يف  واإلحكام  اإلتقان 

املتشاهبات أي كل القرآن حمكم من هذه اجلهة؛ ألهنا صادرة من املبدأ األزيل.
األذهان . 2 يف  واالحتمل  الرتدد  عن  املصون  منه  واملراد  للمتشابه  املقابل  املحكم 

 p oMاملستقيمة، واملحكم أي معلوم الداللة، وسميت اآليات املحكمة بأم الكتاب
Lq [ سورة آل عمران: 7]؛ ))ألهنا أصول املعارف اإلهلية والقوانني اخللقية، 
وتنظيم األمور الدنيوية واألخروية(()18)، وإليها ترجع باقي اآليات باعتبارها أصل 

 .64- 63 )14) ينظر: التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب -حممد هادي معرفة: 1/ 
)15) ينظر: مناهل العرفان يف علوم القرآن –حممد عبد العظيم الزرقاين: 1/ 366 -367، والتفسري 

 .169 –د. حممد حسني الذهبي: 1/  واملفرسون 
 .77  /5 القرآن:  الرمحن يف تفسري  )16) مواهب 

 .12– 5 40 -41، واإلتقان: 2/  )17) ينظر: املصدر نفسه: 5/ 
 .41 )18) املصدر نفسه: 5/ 
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والباقي فروع، والفروع ترجع إىل أصوهلا عند قصور العقول عن درك معانيها، فهي 
املعنى  وهو  إليها،  رجوعها  من  بد  فال  الشيفة  اآليات  جلميع  األساس  املادة  تعد 

 j  i  h  g  M تعاىل  قال  إذ  املعاجم)19)،  أصحاب  إليه  أشار  الذي  اللغوي 
L s r q p o n m l k [سورة آل عمران: 7].

تعاىل:  قوله  مثل...  بالقرينة  إال  منه  املراد  يعرف  ال  ما  املتشابه:  ))تعريف  و 
اختالف  وأسبابه   ،(20 ((([22 الفجر:  -[سورة   L  ¿  ¾  ½  ¼  »  M

يف  الراسخني  عند  تشابه  ال  إذ  وهلة  ألول  بالنظر  ويكون  وقصورها  اإلدراكات 
املحكم  إىل  املتشابه  إرجاع  كيفية  الناس  ويعلمون  حمكم  واقعي  فعلمهم  العلم 
بالرجوع  املتشابه  حيل  وكذلك  األمر  عليه  تشابه  من  عند  احلاصل  اإلشكال  حلل 
األلفاظ  وضع  أصل  يف  التشابه  بالعلم،  الراسخني  إىل  أي  املؤكدة  السنة  إىل 
يرتتب  وما  اللهجات  اختالف  أي  له  وضعت  من  عند  األلفاظ  تلك  ومعاين 

 I  H M الكريمة:  اآلية  يف  القرء  كلمة  منها  الفهم  اختالف  من 
اختالف  نتيجة  التشابه  يأيت  وكذلك   [228 البقرة:  [سورة   L  L  K  J
البقرة:  [سورة   L ے   ~  }  |  M تعاىل:  قوله  ومنها  القرآنية،  القراءات 

:(21 معنيان) هلا  تشابه  ومادة   [222
التشابه . 1 إىل  يؤدي  مما  وكيفًا  كًم  املتقاربة  األشياء  عىل  واالنطباق  بالتمثل  توحي 

القابل لالحتمالت وقد طرح هذا  دد واملحتمل أي  املَرتَ وااللتباس إذ املتشابه هو 
تعاىل:  كقوله  اإلهلية  الصفات  آيات  النوع  هذا  ومن  للمحكم،  ذكره  يف  الرأي 
[سورة   L \  [  Z  Y  M[سورة الفتح: 10]، و  L *  )  (  ' M

 /12 م(:  م  )أ  مادة  منظور:  ابن  العرب:  51، ولسان  و   ،42- 41  /5 نفسه:  املصدر  ينظر:   (19(
 .22

 .77 )20) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 5/ 
 /2 واإلتقان:   ،79-  78 و  و51،   ،41-  40  /5 القرآن:  تفسري  يف  الرمحن  مواهب  ينظر:   (21(

 .534- 530 5-12، ومناهل العرفان: 2/ 
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دون  أثرًا  عليه  ورتب  املعنى  هبذا  املتشابه  أخذ  ملن  ظاهرا  الذم  كان  لذا  5]؛  طه: 
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  M تعاىل:  قال  املحكم،  إىل  إرجاعه 

[سورة آل عمران: 7].  L ¢  ¡ ے 
من . 2 إنه  إذ  القرآن  متام  يف  املوجودة  الكمالت  معاين  عىل  التام  واالنطباق  التمثل 

مبدأ  من  لصدوره  األسلوب  وبديع  والبالغة  الفصاحة  يف  متشابه  كله  اجلهة  هذه 
[سورة   L >  =  <  ;  :  9  8  M الكمل واجلمل قال تعاىل: 
أوائل  يف  املقطعة  احلروف  أن  إىل  السبزواري  السيد  أشار  وقد   ،[23 الزمر: 
السور من املتشابه القرآين الذي هو من خمتصات اهلل تبارك وتعاىل أو بمن أودعه 
الوصول  عن  جهدهم  عىل  العلمء  ))أعيت  إهنا  إذ   واألئمة كالنبي  علمها  اهلل 
وأرسارها...  حقائقها  عىل  واالطالع  تركيبها،  بكيفية  العلم  عن  فضاًل  آثارها  إىل 
لنفسه...  علمها  تعاىل  اهلل  استأثر  التي  املتشاهبات  من  املعنى  بحسب  أهنا  واحلق 
بل  وفهمها  دركها  يف  اجلهد  وبذل  حقيقتها،  عن  الفحص  العباد  عىل  يلزم  فال 

تعاىل(()22). إليه  األمر  إيكال  من  البد 
كله  القرآن  حمكم،  كله  القرآن  منها:  أقواالً  واملتشابه  املحكم  يف  السيوطي  وذكر 
القرآنية  اآليات  يف  جاء  ما  إىل  استنادًا  اآلراء  وهذه  ومتشابه  حمكم  فيه  القرآن  متشابه، 
إليه وبتشاهبه كونه يشبه  النقص واالختالف  إتقانه وعدم تطرق  بإحكامه  املراد  ))وإناّ 
بالظهور  إما  منه  املراد  عرف  ما  املحكم   . واإلعجاز..  والصدق  احلق  يف  بعضًا  بعضه 
وإما بالتأويل واملتشاهبة ما استأثر اهلل بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال و احلروف 
املقطعة يف أوائل السور، وقيل املحكم ما وضح معناه واملتشاهبة نقيضه، وقيل املحكم 
ما ال حيتمل من التأويل إال وجها واحدا واملتشاهبة ما احتمل أوجها...(()23)، وغريها 

التي أشار السيد إىل بعضها ملخصا ودون لبس. من املعاين 

 .80 77 -79، وينظر نفسه: 1/  )22) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 1/ 
5 –6، وينظر: مناهل العرفان: 530 –534.  )23) اإلتقان: 2/ 
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والباطن)24): الظاهر  ثالثًا: 
ير السيد أن الظاهر ما يمنحه النص للعوام ولغريهم أي للجميع وجيب األخذ 
أو  واخلواص،  لألولياء  النص  يمنحها  أن  يمكن  التي  املتعدد  املعاين  هي  والباطن  به، 
يف  للراسخني  اهلل  علمها  التي  التأويل  مراتب  هي  أو  النص،  يف  املوجودة  األبعاد  هي 
 واألئمة  الرسول وعلم  باهلل  خمتص  بالذات  علمه  والغيب  التأويل  ألن  العلم؛ 
من  واملراد  الشيفة،  اآليات  ظاهر  من  يفهم  ما  ))الظاهر  أن   وير بالعرض  للتأويل 
يتشعع  القيامة...  يوم  إىل  حتدث  التي  القرآن  جيمعها  التي  والرموز  اإلشارات  الباطن 
األسلوب  وهو  املحكم،  اجلازم  الصادق  احلكم  هو  الظاهر  أو  بطوهنا(()25)،  معارف 
البديع الذي هتوي إليه األفئدة وحكمه وجوب األخذ به أي بالظاهر العريف، والباطن 
إذ  العلم  يف  والراسخني  باألولياء  خمتص  وهو  غريه  عن  الكاشف  واحلق  احلقيقة  هو 
العوام؛  عقول  إليه  تصل  ال  األُول  املعاين  غري  ُأخر  معان  هلم  جتددت  فيه  ُتأملوا  كلم 
ألهنا قارصة عن اإلحاطة بتأويالته ومعانيه، واهلل جلت قدرته أراد أن يرشد ))الناس 
إىل وراء كل ظاهر باطن، فال يكتفي باجلمود عىل الظاهر، بل البد من التأمل يف بطون 
بانفرادها دقيقة، كم أن يف سائر  القرآنية؛ ألن يف كل كلمة من كلمت القرآن  الكلمت 
احلقائق  هذه  فهم  إن  ألهلها  إال  تكون  ال  احلقائق  وهذه  ولطائف(()26)  دقائق  جهاهتا 
يتم  وذلك  نفسه  النص  من  املستمدة  املتعددة  للمعاين  قاباًل  مفتوحًا  النص  من  جيعل 
العلم  يف  الراسخون  األولياء  الباطن  يدركون  من  وأفضل  القرآين  والتدبر  بالتأمل 

)24) ينظر يف فهم الظاهر والباطن: مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 5/ 46، 55 -56، 61 -63، 
حسني  حممد  الساطعة:  والشمس   ،71-  68  /3 واملفرسون)الذهبي(:  والتفسري   ،72-  71
القرآن  وفهم   ،188 الطهراين:  حسني  حممد  والعالمة:  التلميذ  وحماورات   ،318 الطهراين: 
دراسة عىل ضوء املدرسة السلوكية: جواد عيل كسار: 385، وتأويل القرآن النظرية املعطيات: 

كمل احليدري: 167، وأصول التفسري والتأويل: كمل احليدري 445 -446. 
)25) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 5/ 61. 

)26) املصدر نفسه: 1/ 79. 
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عن   جعفر أبا  سئلت  قال:  جابر  ))عن  وتلقيه:  وتدبره  تأمله  عىل  العالية  لقدرهتم 
جعلت  فقلت:  آخر  بجواب  فأجابني  ثانية  سألته  ثم  فأجابني،  القرآن  تفسري  يف  يشء 
إن  جابر  يا  يل:   فقال اليوم  قبل  هذا  غري  بجواب  املسألة  هذه  يف  أجبت  كنت  فداك 
تفسري  من  الرجال  عقول  من  أبعد  يشء  وليس  جابر  يا  ظهرا،  وللبطن  بطنا،  للقرآن 
لتكون أوهلا يف يشء وآخرها يف يشء وهو كالم متصل يترصف عىل  إن اآلية  القرآن، 
 أخر رواية  يف  جاءت  التي  األوجه  أو  الوجوه  هي  البطون  تكون  فقد  وجوه(()27) 
ه عيل: ))إناّ القرآن محاّال ذو وجوه(( أي حيمل كلاّ وجه إن طابق املوازين  ))ما فرساّ

والعقلية(()28). الشعية 
ويفهم من الظاهر والباطن عنده أن للقرآن ))حقيقة واحدة ذات مراتب متعددة 
يستفيده  ما  أي  والبطن  منه،  مرتبة  فهو  الظاهر،  من  يفهم  ما  أي  فالظهر  تشكيكية 
حيجبون  العوام  ولكن  املطلع...(()29)،  أو  املطاّلع  وكذا  منها،  مرتبة  العلم  يف  الراسخ 
وبعضها  ظاهر  فبعضها  املتعددة،  املراتب  وتلك  الواحدة  احلقيقة  تلك  درك  عن 
الظاهر  فكرة  هي  الواحدة  واحلقيقة  املتعددة  املراتب  عىل  القرآن  فحمل  ظاهر،  غري 
واملعنى واحد ومن  متعددة  متجددة وكلها مصاديق  القرآن  معاين  كانت  لذا  والباطن 
الرباّ  يدياّ  بني  ))القيام  فهي  املشككة  املتعددة  ومراتبها  السبزواري  السيد  مثاّل  ذلك 
أولياء  يف  يكون  كم  اجلسمين  باجلوهر  الرباّ  يدياّ  بني  القيام  ومنها  اخلارجي،  بالعمل 
املعراج  ليلة  للنبياّ األعظم يف  بم حصل  الذهنية، ورابعة  بالصور  تعاىل، ومنها  اهلل 
بتعليم اهلل تعاىل له مشافهة فيمكن حينئذ محل البطون عىل مثل هذه املراتب، واملراتب 

احلقائق(()30). تلك  إىل  الوصول  عن  املانعة  للحجب  لنا  تظهر  أن  يمكن  مل  التي 

 .70 12، وينظر: مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 5/  )27) تفسري العيايش: 1/ 
 .376 73، وتنظر الرواية يف: بحار األنوار: 33/  )28) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 5/ 

)29) املصدر نفسه: 5/ 71. 
)30) املصدر نفسه: 5/ 72. 
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هبم  العامل  وعداّ  بينهم  رادف  ألنه  باطن  أو  تأويل  أنه  قال  عماّ  مثاال  نأخذ  وهنا 
 D  C  B A  @  ?  >  =  <  M ريب(  تفسري)هذا  يف  العلم  أولو  وهم  واحد 
األنبياء  ساحة  تنزيه  ويف   [76 األنعام:  [سورة   L L  K  J  I  H  G  F E
هذا  القمر  أو  الشمس  أو  الكوكب  عن  ويقول  نبي  يكون  كيف  فشبهة  الشك  من 
فقوله: عىل سبيل  هناك رشك  يكن  مل  بأناّه  الراسخني  قول  إىل  مستندا  السيد  فرداّ  ريب؟ 
إبطال  وهو  عليه  األهم  األثر  لبناء  اخلصم  رأي  عىل  حكاية  أو  والتسليم  املجاراة 
))بطالن   :إبراهيم قول  السبزواري  السيد  قال  عقيدهتم  بفساد  وإلزامهم  حجتهم 
مستند  ذلك  مجيع  يف  السيد  إناّ  وقلنا  الكواكب(()31)  يف  والربوبية  واألصنام  اإلهلية 
عليهم  ينكر  أن  فبعد   الرضا فعن  بالرأي  تفسريه  يكون  ال  لكي  األئمة  أقوال  إىل 
»هذا  فقال:  الزهرة   فرأ(( الشمس  ذكر  عىل  يأيت  والقمر  للزهرة  عبادهتم  إبراهيم 
ألناّ  اآلفلني«  أحب  ال  »قال  الكوكب  أفل«  »فلم  واالستخبار  اإلنكار  عىل  ريب« 
هذا  »قال  بازغا  القمر   رأ »فلم  القدم  صفات  من  ال  احلدث  صفات  من  األفول 
ريب  هذا  قال  بازغة  الشمس   رأ« و  أصبح  »فلم«  واالستخبار...  اإلنكار  عىل  ريب« 
الزهرة والقمر عىل اإلنكار واالستخبار ال عىل اإلخبار واإلقرار »فلم  هذا أكرب« من 
برئ  إين  قوم  »يا  الشمس:  و  والقمر  الزهرة  عبدة  من  الثالثة  لألصناف  قال  أفلت« 
من  أنا  وما  حنيفا  واألرض  السموات  فطر  للذي  وجهي  وجهت  إين   * تشكون  مما 
أن  عندهم  ويثبت  دينهم،  بطالن  هلم  يبني  أن  قال  بم  إبراهيم  أراد  وإنم  املشكني« 
خلالقها  العبادة  حتق  وإنم  والشمس،  والقمر  الزهرة  بصفة  كان  ملا  حتق  ال  العبادة 
وخالق السموات واألرض، وكان ما احتج به عىل قومه بم أهلمه اهلل عز وجل وآتاه، 
كذلك  والسيد  قومه«(()32)،  عىل  إبراهيم  آتيناها  حجتنا  »وتلك  وجل:  عز  قال  كم 
بقوله  إبراهيم مل يكن يقصد هذه اإلهلة  بأناّ  إليه  يستند إىل قرينة لغوية تعزز ما يذهب 

)31) املصدر نفسه: 14/ 79. 
)32) بحار األنوار: 11/ 79. 
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ا استعمله له أي ضمري  هذا ريب ألناّ بعض اإلهلة كانت مؤنثة وقوله هذا ريب مذكر أماّ
حتى  األمر  هذا  ويقول  التأويل  أساس  عىل  فهو  الزهرة(  أو  للمؤنث)الشمس  املذكر 
اإلشارة  السيد  ويقول  عليه  يدل  ودليل  قرينة  إىل  واحلقيقة حيتاج  الواقع  يستعمل عىل 
هو  للمذكر  باإلشارة  اخلطاب  فيكون  ربا  كوهنا  وإنم  هلا  ليس  بالتذكري  الشمس  إىل 
وهو  ثباته  أراد  الذي  املوضوع  إثبات  مقام  ))يف  القاعدة  طبق  وهو  األبرز  السبب 

أكرب((()33). )هذا  األيت  قوله  إليه  ويرشد  )هذا ريب(  فقال  باملذكر  أشار  الربوبة  نفي 
الباطن والتأويل: استعمل جمموعة من االصطالحات عىل غري  ويف مثال آخر عىل 
داللتها اللغوية الظاهرية نحو: النور هو: اإلمام ومن كان له نور يعرف اإلمام، الظالم: 
اهلداية  أدركته  من  وهو  املؤمن  هو  احلياّ  اإلمام،  يعرف  ال  الذي  هو  والظامل  الكفر، 
املحروم  والغوية  الضالل  عىل  أقام  الذي  الكافر  هو:  امليت   ،اهلد عىل  وسار  اإلهلية 
كانت  وإن  الراسخني  إىل  مستندة  كلها  االستعمالت  وهذه  اجلهل  ظلمت  يف  الواقع 
والدخول  باإليمن  فاحلياة  اللغة  يف  املتعمق  وعند  أهلها  عند  ألفت  لطيفة  استعارات 
باهلد اإلهلي هي احلياة املعنوية ويكون السري يف هذا الطريق بالنور اإلهلي أي اإلمام 
النور  ويستمر  اآلخرة  إىل  الدنيا  اهلل يف مسالك  إىل  السري  املساعد يف  النور  ويكون هذا 
من  والعكس  املادي  اجلسدي  املوت  بعد  أي  اجلديد  العامل  إىل  واالنتقال  الدنيا  بعد 
وهو  احلقيقي  املوت  وهو  واحلس  الشعور  موت  عن  عبارة  هو  الذي  الضالل  ذلك 

 h  g  M تعاىل:  قوله  تفسري  فجاء عنهم يف  والضالل  اجلهل  املرتاكمة يف  الظلمت 
 yx  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
[سورة األنعام: 122] ))"أو من كان ميتا"   L ے  ~  }  |  {  z
قيل: أي كافرا " فأحييناه " بأن هديناه إىل اإليمن وإنم سمي الكافر ميتا، ألنه ال ينتفع 
له  املؤمن حيا، ألنه  امليت، وسمي  أسوء حاال من  فهو  بحياته،  ينفع غريه  بحياته، وال 
الناس"  يف  به  يميش  نورا  له  "وجعلنا  فأحييناه  نطفة  وقيل:  واملنفعة.  املصلحة  ولغريه 

 .40 )33) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 14/ 
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بالنور  هيتدي  كم  الرشاد،  إىل  به  هيتدي  العلم  الن  واحلكمة  العلم  بالنور  املراد  قيل: 
ظلمة  يف  أي  الظلمت"  "يف  هو  من  مثل  مثله"  "كمن  واإليمن  القرآن  أو  الطرقات  يف 
به  وهيتدون  بذلك،  يبرصون  الناس  الن  نورا  والعلم  واإليمن  القرآن  وسمي  الكفر. 
من ظلمت الكفر وحرية الضاللة، كم هيتدي بسائر األنوار، وسمي الكفر ظلمة، الن 
الكافر ال هيتدي هبداه، وال يبرص أمر رشده، كم سمي أعمى "كذلك زين للكافرين ما 
"ميتا"   :الباقر وأنفسهم... عن  الشيطان  واهلل هلم  زينه  احلسن:  قال  يعملون"  كانوا 
الذي  "كمن مثله يف الظلمت"  إماما يأتم به  "ونورا يميش به يف الناس"  ال يعرف شيئا 
احلقيقة  عىل  االستعمالت  هذه  وكل  السبزواري  السيد  يقول  اإلمام(()34)  يعرف  ال 
اإلمام  وإناّ  حقيقي،  اإلهلي   للهد حقيقيًا  مثاال  يكون  من  عىل  النور  إطالق  ))إن 
اهلداية  ومثال  الكمالت،  مجيع  يف  القدوة  ألناّه  اإلهلي؛  النور  هبذا  يتاّصف   املعصوم

اإلهلياّة... كم إناّ إطالق احلياّ عىل املؤمنني يكون إطالقا حقيقيا(()35).
النزول: أسباب  رابعًا: 

اآليات  ))ألن  ذلك؛  يف  العلة  يذكر  وكان  النزول  لسبب  السبزواري  يتعرض  مل 
بزمان  لتخصيصها  وجه  فال  األزمنة  مجيع  يف  مصادقيها  عىل  تنطبق  كليات  املباركة 
اجلمود  إىل  يؤدي  النزول  بسبب  التقييد  ألن  آخر(()36)؛  فرد  دون  بفرد  أو  النزول 
حني  يف  حمدد  خاص  بمعنى  نزل  النص  أن  عىل  ذلك  ويدل  النص  عىل  والتحجر 
ال  اللفظ  بعموم  العربة  تكون  إن  وجيب  ومعناه،  بلفظه  مستمرة  معجزة  القرآن  أن 
فالبيان  التخصيص  ال  اإلشارة  بدور  يقوم  النزول  سبب  ألن  السبب؛  بخصوص 
زوج  لكل  عامًا  رشعيًا  حكًم  تشع  اللعن  فآية  شاماًل،  عامًا  مضمونه  كان  القرآين 
ومثلها  خاص،  شأنٍ  يف  نزلت  وإن  للمحصنات  القذف  وكذا  باخليانة،  زوجته  يتهم 

 .30 )34) بحار األنوار: 64/ 
 /1  ،375  ،350  ،348  /14 نفسه:  وينظر   ،375  /14 القرآن:  تفسري  يف  الرمحن  مواهب   (35(

 .70
 .257- 255  /14 ،516 5 وينظر يف املوضوع مع أمثلة: نفسه: 1/  )36) املصدر نفسه: 1/ 
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هو  املتبع  أن  عىل  األصول  علمء  اتفق  أساس  هذا  ))وعىل  كذلك)37)،  الظهار  آية 
مثري  سبب  جمرد  النزول  سبب  وإن  فيه،  اللفظ  وشمول  القرآين  النص  عموم   مد
السيد  عنه  عرب  النزول  بسبب  التقيد  وعدم  القرآن  شمول  ويف  احلكم(()38)،  لنزول 
قوله:  ونحو  السبزواري  السيد  إليه  أشار  ما  وهو  واالنطباق)39)  باجلري  الطباطبائي 
كذلك  يكون  من  وكل  للمورد...  خصوصية  ال  إذ  التطبيق،  باب  من  ))الرواية 
متعددة(()40)،  مناشئ  للنزول  يكون  وقد  التطبيق،  باب  من  الرواية  اآلية...،  تشمله 
القرآن  ))إن   :الباقر وتؤيده عن  املعنى  هذا  تعزز  البيت  أهل  روايات  وقد جاءت 
وماتوا  األقوام  يف  نزلت  إذا  اآلية  كانت  فلو  متوت،  ال  حية  واآلية  يموت،  ال  حي 
املاضني(()41)،  يف  جرت  كم  الباقني  يف  جاريهٌ  هي  ولكن  القرآن،  ملات  اآلية  ماتت 
عليها  النزول وعلق  أسباب  نقل بعض  ذلك  الرغم من  السبزواري عىل  السيد  ولكن 

 (  '  &  %  $  #  "  M تعاىل:  قوله  تفسري  يف  الواحدي  عن  نقله  ما  نحو 
[سورة البقرة: 106] ))إن املشكني قالوا: أال ترون إىل حممد   L ,  +  *  )
أما  غدًا،  عنه  ويرجع  اليوم  ويقول  بخالفه،  ويأمر  عنه  ينهاهم  ثم  بأمر  أصحابه  يأمر 
بعضه  يناقض  كالم  وهو  نفسه،  تلقاء  من  يقوله  حممد،  كالم  أال  القرآن  كالم  هذا 

 °  ¯  ®  ¬  M أيضًا:  ونزل  اآلية،  هذه  تعاىل  اهلل  فأنزل  البعض، 
قاله  ما  ))إن  بقوله:  السبب  السيد عىل  ثم علق   ،(42((([101 النحل:  [سورة   L ±
نقل  وكذلك  بينهم(()43)،  الدائرة  العرفية  للقواعد  فهمهم  عدم  من  نشأ  املشكون 

97 -98، واملدرسة القرآنية: حممد باقر الصدر: 232.  )37) ينظر: اإلتقان: 1/ 
القرآنية: 232.  )38) املدرسة 

)39) ينظر: القرآن يف اإلسالم –السيد حممد حسني الطباطبائي: 54 –55. 
 .418 ،407 ،404 389، وينظر: نفسه: 8/  )40) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 8/ 

القرآنية:  واملدرسة   ،448  /8 البحار:  سفينة  ومستدرك   ،404  –  403  /35 األنوار:  بحار   (41(
 .233

526، وأسباب النزول – الواحدي: 21.  )42) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 1/ 
526، وينظر يف نقله لسبب نزول ومناقشته إياه املصدر  )43) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 1/ 



د. حسني عيل حسني املهدي

421

اآلية،  تنسخ  اآلية  ))كانت  قوله:  نفسها  اآلية  تفسري  يف  قتادة  عن  املنثور  الدر  عن 
نبيه،  اهلل  فينسيها  ترفع  ثم  السورة  اهلل من  يشاء  اآلية والسورة وما  يقرأ  اهلل  نبي  وكان 
فيها   ...L  *  )  (  '  &  %  $  #  "  M نبيه  عىل  يقص  تعاىل  اهلل  فقال 
الرواية  ))هذه  بقوله:  السبب  عىل  السيد  علق  ثم  هني(()44)،  فيها  أمر،  فيها  رخصة، 

إليه(()45). يوىف  ملا  وحفظه  النبوة  مقام  تناسب  ال 
 M  L  K  J  M اآلية:  تفسري  يف  عباس  ابن  عن  الواحدي  عن  ونقل 
L [سورة البقرة: 108] ))نزلت هذه اآلية يف عبد اهلل بن أيب أمية ورهط من   N
األهنار  وفجر  مكة،  أرض  لنا  ووسع  ذهبًا،  الصفا  لنا  اجعل   حممد يا  قالوا:  قريش، 
السبب  عىل  السيد  علق  ثم  اآلية(()46)،  هذه  تعاىل  اهلل  فأنزل  بك،  نؤمن  تفجريًا  خالهلا 
بني  يف  وقع  ما  ))بأن   :الرسول عن  وهي   أخر رواية  تعززها  الرواية  هذه  بقوله: 

إرسائيل يقع يف هذه األمة أيضًا(()47).
خامسا: املكي واملدين:

علمء  عند  كانت  إذ  القرآنية  اآليات  عىل  وطبقه  واملدين  املكي  مصطلح  السيد  فهم 
التفسري جمموعة من اخلصائص لكل منهم)48)، فاملكي له خصائص أسلوبية وموضوعية 

هي:
قرص اآليات والسور وإجيازها وجتانسها الصويت.. 1
اجلنة . 2 وتصوير  اآلخر  واليوم  الغيب  وعامل  والوحي  باهلل  اإليمن  أصول  إىل  الدعوة 

والنار.

نفسه: 8/ 369 -368، 371 -375، 12/ 8 -9، 26 -32، 14/ 255. 
 .198 526، والدر املنثور -السيوطي: 1/  )44) املصدر نفسه: 1/ 

 .526 )45) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 1/ 
527، وأسباب النزول –الواحدي: 21.  )46) املصدر نفسه: 1/ 

 .65  /68 ،249 527، وبحار األنوار: 9/  )47) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 1/ 
 .57- 56 )48) علوم القرآن: حممد باقر احلكيم: 77 -78، وينظر: اإلتقان: 1/ 
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اخلري.. 3 واالستقامة عىل  الكريمة  باألخالق  للتمسك  الدعوة 
أحالمهم.. 4 وتسفيه  املشكني  جمادلة 
استعمل السورة لكلمة )يا أهيا الناس( وعدم استعمهلا لكلمة )يا أهيا الذين آمنوا(.. 5

فهي: للمدين  واملوضوعية  األسلوبية  اخلصائص  أما 
طول السورة واآلية وإطناهبا.. 1
الدينية.. 2 احلقائق  الرباهني واألدلة عىل  تفصيل 
جمادلة أهل الكتاب ودعوهتم إىل عدم الغلو يف دينهم.. 3
ومشاكلهم.. 4 املنافقني  عن  التحدث 
واالجتمعية . 5 السياسية  والقوانني  واحلقوق  والفرائض  احلدود  إلحكام  التفصيل 

والدولية.
[سورة   L  ¥  ¤  £  M تعاىل  قوله  تفسري  يف  السبزواري  السيد  قال 
نزلت  آية  ثمنني  عىل  يزيد  فيم  الكريم  القرآن  يف  اخلطاب  هذا  ))ذكر   [104 البقرة: 
القرآن  يف  اخلطاب  هذا  ذكر  ورد  ))قد  آخر:  مكان  يف  وقال  املدينة(()49)،  يف  مجيعها 
الكريم يف ما يقرب من تسعني موردًا، وفيه من احلبب واملالطفة مع عبيده ما ال خيفى 
اخلطاب  يكون  أن  يقتيض  هو  اجلملة،  يف  باإليمن  املخاطب  تلبس  سياق  من  واملنساق 
أشار  أنه  علًم  السورة(()50)،  104 من هذه  اآلية  به يف  يتعلق  ما  وتقدم  مكيًا  مدنيًا ال 
قوله:  مدنية  النساء  سورة  كون  بيان  يف  وجاء  مدنية)51)،  كوهنا  إىل  السورة  بداية  يف 
حسب  نجوما  نزلت  مدنية  أهنا  عىل  تشهدان  ومضامينها  السورة  هذه  ))وأسلوب 
مقتضيات الظروف واحلاجة(()52)، ويف سورة املائدة قال السبزواري: ))هذه السورة 
من  فربكت  ناقته،  عىل   وهو واملدينة  مكة  بني  فيم  الوداع  حجة  يف  نزلت  املباركة 

 .507 )49) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 1/ 
)50) املصدر نفسه: 2/ 211، وينظر: نفسه: 3/ 3. 

)51) ينظر: املصدر نفسه: 1/ 75. 
)52) املصدر نفسه: 7/ 226. 
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 P  O  N  M  L  K  M إال  مدنية  أهنا  املفرسين  بعض  وعن  ثقلها... 
فإهنا نزلت بعرفة عام حجة الوداع(()53)، ويف بيان كون سورة األنعام مدنية   L Q
 :[34 األنعام:  [سورة   L  Ë  Ê  É  È  Ç  M تعاىل:  قوله  تفسري  قال يف 
التي حتكي قصص  السور  نزلت بعد مجلةٍ من  ))واآلية تدل عىل أن سورة األنعام قد 
واملدثر،  والعلق،  ومريم،  الشعراء،  سورة  أمثال  أقوامهم  من  كابدوه  وما  األنبياء، 

اهلجرة(()54). قبل  بمكة  النازلة  السور  من  وغريها 
)الزواج  املتعة  آية  نحو  واملدين  املكي  فكرة  عىل  استنادا  اآليات  بعض  تفسري  رداّ 
 [24 النساء:  [سورة   L  @  ?  >  =  <  ;  :  M املنقطع( 

 =  <  ;  :  9 8  7  6  M :وقد قيل إهنا منسوخة بقوله تعاىل
 LL  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
آية  عن  متأخرة  املتعة  آية  ))إن  السبزواري:  السيد  فقال   [7-  5 املؤمنون:  [سورة 
املؤمنون يف النزول، فإناّ األوىل مدنية واألخرية مكية، وال يصلح أن تكون املكية تنسخ 

املدنياّة(()55).
سادسًا: الناسخ واملنسوخ)56):

والنقل  العقل  يقرها  التفسري  علم  يف  أساسية  رضورة  واملنسوخ  الناسخ  معرفة 
أو  تغريه  عليه  الصعب  فمن  أمرًا  اعتاد  إذا  بطبيعته  اإلنسان  ألنَّ  املعريف؛  والتدرج 
هذه  مع  منسجمة  اإلهلية  األوامر  فجاءت  دفعي،  وبشكل  آخر  أمر  إىل  عنه  التحول 
السجية البشية من اإلصالح والتغيري والنسخ يف حقيقته تغيري ألمر ظاهري ال واقعي 
االبتدائي  التشيع  إنزال  اقتضت  املصلحة  ولكن  وبقاء  أزال  ثابت  اإلهلي  الواقع  إذ 
املناسب؛  وقته  يف  سيصدر  دائم  آخر  حكم  هناك  بأناّ  عامل  واملشع  وعلم  مصلحة  عن 

)53) املصدر نفسه: 10/ 279. 
)54) املصدر نفسه: 3 1/ 231. 

)55) املصدر نفسه: 8/ 37. 
)56) املصدر نفسه: 1/ 515، وينظر: لسان العرب: مادة: )نسخ(: 3/ 61. 
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مصلحة  فيهم  احلكمني  وكال  ومستمرًا،  ظاهرًا  يكون  أن  جيب  حقيقته  يف  التشيع  ألناّ 
إذ هذا األمر مستحيل عىل  النسخ ال نشأة رأي جديد بعد رأي سابق  وهذا هو مفهوم 
اهلل، ومعرفة الناسخ واملنسوخ أمر رضوري ألناّ جهله يؤدي إىل هالك املفرس وإهالك 
تعرف  هل  لقاض:   املؤمنني أمري  ))قال   :(57(البيت أهل  روايات  حد  عىل  املتلقي 
أمثال  يف  وجل  عز  اهلل  مراد  عىل  ارشقت  فهل  قال:  ال.  قال:  املنسوخ؟.  من  الناسخ 

القرآن؟. قال: ال. قال: إذا هلكت وأهلكت(()58).
هو  فيها  اجلامع  املعنى  إذ  اللغوية:  املعاين  إىل  أشار  ما  أول  السبزواري  والسيد 
واملعاين  للشمس،  الظل  نسخ  أو  للظل  الشمس  نسخ  نحو  يتعقبه  بيشء  شيئًا  اإلزالة 

هي: اللغوية 
النقل وقد يكون بالكتابة كم يف نسخت الكتاب أي نقلته وضبطته نحو قوله تعاىل: . 1

[سورة اجلاثية: 29].  LÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  M

جمرد اإلزالة واإلبطال إذا لوحظ املنسوخ فقط، وقد رده السيد ملا يف اآلية من قرينة . 2
 l  k  j  i  h  g  M تعاىل:  قوله  يف  حرصًا  املعنى  هذا  عن  صارفه 
ألقاه  ما  يزيل  ))أي   [52 احلج:  [سورة   L  s  r  q  po  n  m

احلق(()59). ويثبت  الباطل  الشيطان وهو 
اإلثبات إذا لوحظ الناسخ فقط.. 3
كان . 4 ما  تبديل  ))أي  واملنسوخ  الناسخ  لوحظ  إذا  واإلثبات  اإلزالة  أي  التبدل 

ختصيص  أناّ  يعلم  ذلك  ومن  خالفه...  عىل  معترب  بدليل  الشعي  احلكم  من  ثابتًا 
ليس  الظاهر  خالف  عىل  اخلاصة  أو  العامة  والقرائن  املطلقات  وتقيد  العموميات، 

-371  /1 التمهيد:  وتلخيص   ،533-  528  /1 القرآن:  تفسري  يف  الرمحن  مواهب  ينظر:   (57(
 .377

 .374- 371 55، وتلخيص التمهيد: 1/  121، وينظر: اإلتقان: 2/  )58) بحار األنوار 2/ 
 .515 )59) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 1/ 
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من النسخ يف يشء ال موضوعًا وال حكًم(()60).
أما النسخ اصطالحًا ))بيان انتهاء أمد احلكم الثابت سابقًا(()61) أي كان ُيعتَقد أناّه 

الناس. ثابت لوال جميء احلكم اجلديد فالنسخ ظهور احلكم بعد خفاء عىل 
يف  أساسًا  النسخ  كان  وأن  تعاىل  عنده  للمنسوخ  حد  وال  للناسخ،  حد  وال 
التشيعات ))والنسخ قد يتعلق بتمم اآلية أو احلكم كله، وأخر ببعض اجلهات دون 
االضطراري  الرفع  أو  للحكم  اجلزئي  الرفع  أناّ  إىل  اإلشارة  من  بد  وال  بعض(()62)، 
يف  جاء  ومما  النسخ  من  ليست  األمور  هذه  امليتة  حلم  أكل  نحو  مؤقتة  معينة  ملصلحة  له 
 جعفر أيب  عن  سامل،  بن  حممد  ))عن  منسوخ:  واملتشابه  حمكم  الناسخ  أن  الروايات 
يقول:  وتعاىل  تبارك  اهلل  أن  وذلك  علم  بغري  القرآن  هذا  يف  تكلموا  أناسا  إن  قال: 
آل  L [سورة  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  gM

الناسخات(()63)، وهو  املتشاهبات؛ واملحكمت من  7] اآلية فاملنسوخات من  عمران: 
الثابت احلكم واحلجية  الثابت أي  الناسخ  من باب ذكر املصاديق ويف مورد آخر ذكر: 

يف العمل، واملنسوخ الذي مىض أمده أي مىض العمل به وانتفت احلجية عنه.
يقع  النسخ  إذ  فيه  النسخ  نسخ وقع  فيه  قيل  ما  فليس كل  وللنسخ رشوط وحدود 
ناظر  الناسخ  دليل  ويكون  قطعيتا،  وسنة  قرانا  رشعي  وبدليل  الشعية  األحكام  يف 
املارة  املتعة  آية  مثال  الزمن،  يف  الناسخ  عىل  املنسوخ  تقدم  وجيب  املنسوخ  احلكم  إىل 
النزول،  املؤمنون يف  آية  املتعة متأخرة عن  آية  فيها: ))إن  السبزواري  السيد  قال  الذكر 
املدنياّة(()64)،  تنسخ  املكية  تكون  أن  يصلح  وال  مكية،  واألخرية  مدنية  األوىل  فإناّ 

 .515 )60) املصدر نفسه: 1/ 
 .375 527، وينظر كتب علوم القرآن: تلخيص التمهيد: 1/  )61) املصدر نفسه: 1/ 
 .375 524، وينظر: تلخيص التمهيد: 1/  )62) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 1/ 

القرآن:  تفسري  يف  الرمحن  مواهب  النسخ:  ومعنى  الرواية  وينظر   ،28  /2 الكليني:  الكايف:   (63(
 .54- 53 /5

 .37 )64) املصدر نفسه: 8/ 
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منسوخة  إهنا  قيل   [83 البقرة:  [سورة   L  º  ¹  ¸  M تعاىل:  قوله  وكذلك 
السيد:  فقال   [29 التوبة:  [سورة   L  Q  P  O  N  M  M تعاىل:  بقوله 
لعام(()65)،  خاص  أو  ملطلق،  تقيد  كلاّ  النسخ  َلَعمَّ  إال  و  منسوخة،  اآلية  ))فليست 
هذا  يف  وهنا  احلرام  املسجد  إىل  املقدس  بيت  من  القبلة  تغيري  النسخ)66)  أقسام  ومن 

 o  n  m  l  M تعاىل:  قال  املكلف  عىل  نصب  وال  تعب  هناك  ليس  النسخ 
البقرة:  [سورة   L  {  z  y  x  w  vu  t  s  rq  p

اجلمع  حرمة  من  نسخ  ما  نحو  املنسوخ  من  أيرس  الناسخ  يكون  ما  النسخ  ومن   [144
 "  !  M ليلة الصيام إذ جاء احلكم ميرسا باجلواز قال تعاىل  واألكل والشب يف 
الناسخ  كان  ما  النسخ  ومن   [187 البقرة:  [سورة   L  '  &  %  $  #
أشد من املنسوخ كم يف حد الزنا الذي كان السجن ثم حتول للجلد والرجم حد املوت 

 ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !  M

النساء:  [سورة   L  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 0  /  .  -  ,  +  M :15] ونسخت بقوله تعاىل وهي متأخرة بالنزول عنها
القرآن وهو  النور: 2]، أما أنواع النسخ)67) أي النسخ املوجود يف  [سورة   L  2  1
نسخ  وكذلك  التالوة  نسخ  وهو  له  صحة  ال  وغريه  فقط  احلكم  نسخ  فهو  فعال  واقع 
قال   الرسول مناجاة  الصدقة عىل  تقديم  احلكم والتالوة ومن نسخ احلكم وجوب 

 10  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  M تعاىل 
L [سورة املجادلة: 12].  8  7  6  5  4  3  2

أو  والتغري،  التحول  من  ألنه  النسخ؛  من  نوع  البداء  أن  السيد  إليه  أشار  ومما 
والنسخ  فيها  إشكال  ال  الفكرة  هذه  أن   وير اللغوي  للمعنى  استنادًا  فيهم  اإلطالق 

 .533 435 -436، ينظر رشوط النسخ نفسه 1/  )65) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 1/ 
)66) ينظر املصدر نفسه: 1/ 537 -538، وينظر يف نسخ حد الزنا نفسه: 7/ 363، 374 -375. 

 .539- 538 )67) ينظر أنواع النسخ املصدر نفسه: 1/ 
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أن  إلينا،  الواصلة  الروايات  املنساق من جمموع  التكوين ))لكن  التشيع والبداء يف  يف 
املتعلق  بحسب  االختالف  وهنا  التكوينيات،  مورد  والبداء  التشيعات،  النسخ  مورد 

ال بحسب الذات(()68).
اآليات: مناسبة  سابعًا: 

واملقاربة  املشاكلة  اللغة  يف  ))املناسبة  إذ  اآليات  بني  رابط  معنى  وجود  وهو 
حيس،  أو  عقيل،  خاص  أو  عام،  بينها  رابط  معنى  إىل  ونحوها  اآليات  يف  ومرجعها 
واملسبب،  كالسبب  الذهني  التالزم  أو  العالقات،  أنواع  من  ذلك  غري  أو  خيايل،  أو 
أكثر  ألن  رشيف؛  علم  وهو  ونحوه(()69)  والضدين  والنظريين،  واملعلول،  والعلة 
بعضها  القرآن  أي  ))ارتباط  فيكون  والروابط،  الرتتيبات  يف  مودعة  القرآن  لطائف 
السيد  كان  املباين(()70)،  منتظمة  املعاين  متسقة  الواحدة  كالكلمة  تكون  حتى  ببعض 
مقطع  لكل  يقدم  وكذلك  عامة  معانٍ  من  حوته  ما  سورة  كل  يف  يقدم  السبزواري 
داللتها  أساس  عىل  اآليات  مناسبة  يف  السيد  تكلم  فقد   ، املعانٍ من  حواه  ما  قرآين 
كل  وكذلك  معاين،  من  حوته  ملا  بملخص  سوره  كل  يفتتح  وكان  الكلية  ومقاصدها 
مقطع، عىل الرغم من قوله: ))مل أتعرض لبيان النظم بني اآليات، وذلك؛ ألناّ اجلامع 
النفس أو اهلداية، ومع وجوده ال وجه لذكر  القريب يف مجيعها موجود، وهو تكميل 
النظم بني اآليات؛ ألناّ الغرض القريب بنفسه هو اجلامع والرابط بني اآليات(()71)، 
عبادة  إىل  الدعوة  فيها  اآليات  ومناسبة  عمران  آل  سورة  يف  جاء  ما  استعراض  فمثاًل 
يستلزم  وما  العليا  الصفات  مهام  لنفسه  واملثبت  والكمل،  اجلمل  لصفات  اجلامع  اهلل 
عن  واالبتعاد  الكلمة  ووحدة  الصفوف،  توحيد  إىل  الدعوة  وفيها  ملكه،  تدبري  يف 

524، وينظر املعنى اللغوي: لسان العرب: مادة: )نسخ(:  )68) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 1/ 
 .61 /3

)69) اإلتقان: 2/ 289، وينظر يف اللغة: لسان العرب: مادة )شكل(: 11/ 356. 
)70) اإلتقان: 2/ 288. 

)71) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 1/ 5. 
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األعداء  بمكر  إنبائهم  مع  عليها،  والصرب  املخاطر  ومواجهة  والتفرقة،  االختالف 
كره  ولو  نوره  يتم  أن  إال  اهلل  ويأبى  أمكنهم،  ما  بكل  تعاىل  اهلل  نور  وجتمعيهم إلطفاء 
األديان  يف  االشرتاك  من  فيها  ما  مع  اإلهلية،  املعارف  ألصول  بيان  وفيها  الكافرون، 
مباهلة  يف   جر وما  الكتاب،  أهل  مع  واملحاجة  احلجاج  كيفية  تعليم  مع  السموية، 
وفد نجران، وفيها كيفية اخللق، وخلق عيسى الذي شابه خلق آدم مع إنكارها 
وذكر  تعاىل،  اهلل  أنبياء  يف  مزاعمهم  عىل  والرد  وعقائدهم  اليهود  أفعال  من  الكثري 
وتلبيس  املعاندين،  عىل  الشبهات  رد  كيفية  مع  واآلخرة،  الدنيا  يف  السعادة  كيفية  فيها 
أهنا  السبزواري  السيد  وبني  بالدعاء،  السورة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وأهنى  الكافرين، 
ابتدأت  فقد  والغرض)72)،  األسلوب  وحدة  بداللة   اهلل رسول  عىل  نزلت 
إليه  وسريها  النفس  تكامل  ومراتب  والنبوة،  واملعاد،  املبدأ  فيها  ومجعت  بالتوحيد، 
تعاىل، ويف كل ذلك فيه داللة واضحة عىل عظمته سبحانه إذ هو احلكيم احلنان املنان 
براعة االستهالل، وخالصة  الست األوىل  اآليات  ذو اجلالل والكرام، وقد تضمنت 
عز  وأورد  العليا  صفاته  مهام  وتعاىل  سبحانه  أثبت  ))فقد  معارف  من  السورة  يف  ما 
الشديد،  بالعذاب  وأوعدهم  أفعاهلم  عن  الكافرين  وحذر  اإلهلية،  الكتب  ذكر  وجل 
تعاىل  اهلل  آالء  تذكر  إىل  املؤمنني  املقدمة وأرشد  ملا ورد يف  العلة  بمنزلة  ما هو  ذكر  ثم 
عىل  اشتملت  اآليات  فهذه  اخللق،  نظام  وينتظم  العامل  يدوم  هبا  التي  العليا  وصفاته 
[سورة   L )  (  '  &  %  $  #  M أصول املعارف اإلهلية، أما التوحيد فقوله تعاىل: 
عمران:  آل  [سورة   L  -  ,  +  M تعاىل:  فقوله  النبوة  وأما   ،[2 عمران:  آل 
بذكره  املائدة  ملا يف سورة  التلخيص  وجاء  املباركة(()73)،  اآليات  ببقية  املعاد  وأما   [3
وإثبات رسالة خاتم  اهلل«  إال  إله  العظيم ))وهي قضية »ال  القرآن  الرئيسة يف  القضية 
يف  من  األعظم  القسم  فكان  الصحيح،  اإليمن  إىل  والدعوة   ،واملرسلني األنبياء 

)72) ينظر: املصدر نفسه: 5/ 3 -4. 
 .5- 4 )73) املصدر نفسه: 5/ 
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واملشكني(()74). املنافقني  ذكر  مع   والنصار اليهود  حماجة 
ثامنًا: اإلعجاز القرآين:

املعجزة هي األمر اخلارق للعادة مع وجود رشط التحدي أي الدعوة إىل املبارزة 
اإليمن،  إىل  املدعوين  تقنع  بطريقة   األنبياء رسالة   دعو إلثبات  واملنازعة، 
والكرامة: هي األمر اخلارق للعادة مع وجود رشط التحدي فقد َتصدُر عن عبد غري 
اإلنسانية  النفس  قدرة  اإلعجاز:  ))فحقيقة   كاخلرض األرض  من  فالة  يف  معروف 
عىل إجياد ما خيرق به الطبيعة والعادة، والترصف يف هذا العامل، بم هو خارج عنه، كل 
واإلعجاز  الظروف(()75)،  تقتضيها  متعددة  ملصالح  عليه  تعاىل  اهلل  من  بأقدار  ذلك 
وحسب  احلجة  إمتام  باب  من  هو  وإنم  قوم)76)،  إليه  ذهب  كم  الرصفة  باب  من  ليس 
له،  مقهورون  ألهنم  احلقيقي؛  واملتحدي  واملعجز  اخلالق  أمام  العباد  جمال  ال  هم  إذ 
بعد  النبي  أو  قدرته  جلت  اهلل  فيها  املتحدي  املعجزات  ومجيع  عباده  فوق  القاهر  فهو 
احلجة  إلمتام  وقعت  إنم  القرآنية  ))فالتحديات  املعاندين  عىل  احلجة  إلمتام  اإلله  إذن 
 جر ما  عىل  سارت  ولكنها  واقعيًا(()77)؛  حقيقيًا  حتديًا  تكون  أن  ال  املعاندين،  عىل 
حتدي  يف  اجلاهلية  يف  كان  ما  ومنها  العرفية،  وحماوراهتم  خماصمهتم  يف  الناس  عليه 
العربية  واحلوارض  مكة  يف  يعقد  كان  وما  والبالغة  الفصاحة  جانب  يف  بعضًا  بعضهم 
الفضل  إبراز  باب  من  الكعبة  عىل  أشعارهم  جيد  وتعليقهم  بعضًا  بعضهم  لتحدي 
وألزمهم  القرآن  فجاء  به  يفتخرون  وما  عندهم  لروعتها  باملعلقات  واشتهرت  فيها 
لإلتيان  إما  الناس  بجميع  كان  والنداء  منه  متكنوا  بم  وحتدهم  أنفسهم  به  ألزموا  بم 
وأحقيتها  الدعوة  أصل  يثبت  وبذلك  وقصورهم،  بعجزهم  االعرتاف  أو  بمثله، 
رصفهم  باب  من  ليس  وهي  إليه  يشار  كم  السنخية  الختالف  لتحدهيم  جمال  ال  وإال 

 .280- 279 )74) املصدر نفسه: 10/ 
)75) املصدر نفسه: 1/ 162، وينظر: نفسه: 10/ 178. 

)76) ينظر: املصدر نفسه: 1/ 160 -163. 
)77) املصدر نفسه: 1/ 9. 
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كان  فالتحدي  السبزواري،  السيد  رأي  عىل  مردود  فهو  )الرصفة()78)،  وإعجازهم 
 ´  ³  M اآلية  هذه  يف  أما  التحديات،  من  عندهم  شائعًا  كان  ما  وهو  حقيقة 
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
سنخية  ال  إذ  الكريم  القرآن  أو  النبي  هو  فاملتحدي   [23 البقرة:  [سورة   L  Ç
السيد   وير اخللق،  عامة   واملتحد قدرته  جلت  اهلل  املتحدي  بني  مشاهبة  ال  أي 
تقاس  ال  نفسية  جوهرة  يصبح  فهو  اهلل،  أي  احلقيقي  املتحدي  يف  للتطويل  داعي  ال 
هلم  يتضح  ولكي  وعنايته،  اهلل  لطف  وبيان  احلجة،  إلمتام  التحدي  وأسباب  بالناس 

عليهم)79). للحجة  وإمتامًا  هلم  توبيخًا  يكون  وقد  إليه  فريجعون  وعجزهم  ضعفهم 
وكلمته،  بأسلوبه،  جهاته  مجيع  من  ))معجز  كله  القرآن  أن  أيضًا  السيد   وير
وفصاحته، وبالغته، وبأحكامه، وآدابه، وبقصصه، وإرشاداته، وأصوله، وفروعه، 
نص  يف  وجاء  اإلحصاء...(()80)  حد  يبلغ  ال  مما  ذلك  وغري  وواقعياته،  وبحقائقه، 
اجلهات...  مجيع  من  هو  بل  ومتعددة،  كثرية  القرآن  إعجاز  ))وجوه  قوله:  آخر 
احلجة...  متت  ملا  وإال  اجلهة  تلك  من  الدعوة  عىل  به  املتحدي  يشمل  جهة  كل  ومن 
فلسفته  يف  وللفلسفي  علمه،  يف  وللعامل  فصاحته،  يف  البليغ  للفصيح  معجزة  فهو 
غيبيا  كان  وأن  الطبيعية  لألسباب  خاضع  انه  اإلعجاز  وحقيقة  ذلك(()81)،  غري  إىل 
خمصوص  واإلرادة  اللطف  وهذا  التامة  وقيومته  املطلقة  إلرادته  تابع  فهو  إهليا 
اخلاصة  العناية  فشملتهم  هبم،  اخلاص  استعدادهم  هلم  ومؤهلني  معينني  أفراد  يف 
املعجزة  إبراز  ألن  الغيب...  بعامل  الشهادة  لعامل  وارتباطًا  اجلميع،  عىل  ))إقامة 
بل  كذلك،  التشيع  أن  كم  التكوين،  نظام  يف  دخل  له  أيدهيم  عىل  العادة  وخارق 

بـ  املعروف  الكتاب  وهو  القرآن  إعجاز  جهة  عن  املوضح  وردها:  الرصفة  يف  القول  يف  ينظر   (78(
 .635 )الرصفة(: الشيف الريض، ومناهل العرفان: 2/ 

)79) ينظر: مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 1/ 154 -158، 163. 
)80) املصدر نفسه: 9/ 85 -86، وينظر: نفسه: 9/ 97، 1/ 163 -164. 

)81) املصدر نفسه: 1/ 163 -164. 
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التكوين(()82). نظام  غاية  هو 
القرآن الكريم عند السيد السبزواري)83). من وجوه اإلعجاز يف 

وقد أشار السيد إىل مجلة منها عرب عنها باملهم وهي:
حياة القرآن)84): إن القرآن حي وباقٍ عىل مر الزمان ملا فيه من الكمالت املعنوية . 1

أن  استطاع  اجلمل  هذه  فهم  ومن  واقعيته  من  فحياته  الواقعية،  احلقيقة  واحلياة 
الواقعية  احلياة  يف  للعيش  هتيئه  التي  كمالته  من  آخذا  لنفسه  احلياة  من  يستمد 
املستمدة من عامل األزل إىل األبد، فهو كمل من الكمل املطلق ومن جعله منهجه 

 [  Z  Y  M األبدية  احلياة  به  الذي  الكمل  أهلم  طريقته  عىل  فيه  وسار 
 i  h  g  f  e d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
بذاته  اهلل  من  روح  الكريم  القرآن  إن  إذ   [97 النحل:  [سورة   L  k  j
بم  الوجود  يمد  الذي  األمر  عامل  من  وهي  حمالة  ال  احلياة  متد  حتم  الروح  وهذه 

 ,  +  *  )  (  ' &  %  $  #  "  !  M حيتاج من حياة قال تعاىل: 
.[52 :سورة الشور]  L 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

املعارف اإلهلية)85): فالقرآن معجزة يف املعارف اإلهلية فهو املشري إىل أعقد املسائل . 2
فرضب  وجدانية،  أم  فلسفية،  أكانت  سواء  األساليب  بأبسط  والعقائدية  الربوبية 
هلم أمثلة وجدانية مل يستطيعوا ردها، وهذا بحد ذاته معجزة ومع كون هذه األمثلة 
األمور  من  األفعايل  التوحيد  فمثاًل  نفسها،  يف  فلسفية  هي  وجدانية  )اآليات( 
القرآن  يف  سهل  بأسلوب  جاءت  ولكنها  الفلسفي،  اجلانب  يف  اإلثبات  املعقد 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  M تعاىل:  قوله  نحو  الكريم 
53] وقوله:  [سورة فصلت:   L  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë Ê  É

)82) املصدر نفسه: 1/ 161 -162. 
)83) ينظر: املصدر نفسه: 1/ 164 -173. 
)84) ينظر: املصدر نفسه: 1/ 164 -166. 
)85) ينظر: املصدر نفسه: 1/ 166 -167. 
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[سورة إبراهيم: 10]، فقد جاء الدليل   L ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  M

وجود  تثبت  موجودات  من  حوهلم  وما  حقائق  من  أنفسهم  يف  ما  اهلل  وجود  عىل 
إال  وحوهلم  أنفسهم  يف  موجود  ألنه  وجدانيا؛  دليال  كونه  ومع  ومكوهنا  صانعها 
يف  عنه  عرب  ما  وهو  املجعول  من  واجلاعل  املعلول،  من  العلة  استنتاج  دليل  أنه 
هو  وكذلك  األفعايل،  التوحيد  إثبات  يف  معجزة  فهو  اللمي(  )بالربهان  الفالسفة 
القرآن كان  الفالسفة وما جاء يف  أهم مقاصد  الذايت وهو من  التوحيد  معجزة يف 

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  M أيرس وأوضح نحو قوله: 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  M [سورة األنبياء: 22]   L ¾
L [سورة احلج: 31]، ويف توحيد الصفات   6  5  4  3  2  1  0  /
 L B  A  @  ?  >  =  <  M :كان السبق األكرب للقرآن العظيم فيه نحو قوله تعاىل
الكمل،  صفات  ))جلميع  جامعة  اإلهلية  الذات  أن  ثبت  وقد   [30 الرعد:  [سورة 
إليه(()86)،  بالنسبة  الكمل  صفات  مجيع  حلرص  إثبات  سواه  عم  ألوهية  فنفي 
فيها   جر وما  األمم  وذكر  املعاد،  مسألة  اإلثبات  الصعبة  املعارف  من  وكذلك 

املعارف. من  واقعية وغريها  ونبوءات سموية وقصص  من معجزات 
الفردية . 3 النظامية  املدنية  األحكام  رشعت  فقد  األحكام:  تشيع  يف  القرآن  إعجاز 

ذلك  من  الرغم  وعىل  اإلنسان  نظر  يف  املتغرية  األمور  من  وهي  واالجتمعية، 
ثابتة وال تتغري عىل الرغم من تغري الزمن، وهنا يكمن التحدي  وضعت يف قوانني 
الوقت، وقد  إليها يف ذلك  البش تصل  أفهام  تكن  مل  أمور  فقد عوجلت  واإلعجاز 
مع  احلياة  جوانب  خمتلف  ويف  األزمان  مر  عىل  ومتطلباته  اإلنسان  حاجات  وفت 
اإلعصار  باختالف  اإلنسان  حاجات  تغيري  من  الرغم  عىل  وتبدهلا  تغريها  عدم 
وأصل  الكلية  األمور  عالج  املعجز  العظيم  القرآن  أن  ذلك  يف  والرس  واألمصار، 
تعاىل، وحرمة  اهلل  عبادة  تبدل ))كوجوب  فيها ال  تغيري  األمور ال  القوانني، وهذه 

 .167 )86) املصدر نفسه: 1/ 
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أكل مال الغري، ووجوب رد األمانة، وحرمة اخليانة... ولكن اجلزئيات قد ختتلف 
حسب اختالف احلاالت واخلوصيات، وهي مما البد من جعل القوانني... املسلمة 

يتبدل(()87). كحسن اإلحسان وقبح الظلم ونظائر ذلك مما ال يتغري وال 
تساعد . 4 التي  والكثرية  املختلفة  العلوم  عىل  اشتمل  العلوم)88):  يف  القرآن  إعجاز 

ففي  مجاعة  أم  فردًا  أكان  سواء  املعنوي  الكمل  أو  املادي  الكمل  عىل  اإلنسان 
 E  D  C  B  A  @  ?  M اإلنسان:  حيتاجه  ما  كل  القرآن 
املعارف  من  حيتوي  ))فهو   [89 النحل:  [سورة   L H  G  F
أرفعها  القوانني  وأسنها، ومن تشيع  أتقنها  العملية  العلوم  وأرقاها ومن  أجالها 
ومطلق  واإلنسانية،  االقتصادية  أم  االجتمعية  العلوم  يف  أكان  سواء  وأدقها 
املتناهي  األزيل غري  اهلل  من علم  العلوم مستمدة  التكاملية(()89)؛ ألن هذه  العلوم 
عىل  دليل  ذاته  بحد  وهو  يتحد؟.  حتى  منه  أعلم  يكون  فمن  اجلهات  كل  من 
إليها  أشار  فقد  التفصيل  بنحو  إليها  يش  مل  وأن  احلديثة  العلوم  حتى  اإلعجاز 
يف  ثبت  ما  نحو  الزمن  من  مدة  بعد  إال  إليها  يلتفتوا  مل  وأن  الكلية  بنحو  القرآن 

 Ú Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  M (90(حمله من إشارات للحركة اجلوهرية
والتلقيح   [88 النمل:  [سورة   L  å  ä  ã  â  á à  ß  Þ  Ý  Ü  Û

[سورة احلجر: 22] وهكذا.  L Z  Y  X M بالرياح 

 .168 )87) املصدر نفسه: 1/ 
ضوء  يف  القرآين  اإلعجاز  النجدي،  محيد  د.  الكريم:  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  ينظر:   (88(
االكتشاف العلمي احلديث دراسة تارخيية وتطبيقات معارصة: مروان وحيد شعبان التفتناري، 

القرآن الكريم: د. لبيب بيضون.  العددي يف  اإلعجاز 
 .169 )89) مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 1/ 

 ،146-  145  /7 املتأهلني(:  )صدر  الكريم  القرآن  تفسري  اجلوهرية:  احلركة  مفهوم  يف  ينظر   (90(
)الكتاب  والعالمة  التلميذ  وحماورات   ،219  ،216 نفسه:  وينظر:   ،217 الساطعة:  الشمس 
 ،138  ،137  ،134  ،133  ،132 البالغة:  هنج  يف  الكامل  واإلنسان   ،89  ،86-  87 نفسه(: 

واملعنى يف ضوء التفسري العرفاين: د. حسني عيل املهدي: 396 -399. 
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الغيبية . 5 اإلنباءات  هو  القرآنية  اإلعجازات  ومن  بالغيب:  اإلنباء  يف  القرآن  إعجاز 
 Ë  Ê  É  M بيان  الفناء وبأصدق  املاضية يف عامل  فقد أخرب عم جر يف األمم 
L Î [سورة يوسف: 102]، وجر األخبار عن أمور مل تكن يف   Í  Ì

 VM إذ  البقاء  وعامل  الفناء  عامل  يف  مستقبلية  وأخبار  أمور  وكذلك  التنزيل  عرص 
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  M وقوله   [3 سبأ:  [سورة   Li  h  g
يونس:  [سورة   L  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

ے   ~  }  M  [ أعوام  بعد عدة  الروم  انتصار  به عن  اهلل  اخرب  ما  61]، ومنها 
 °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
فاإليمن   ،[4-  2 الروم:  [سورة   L¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±
الغيب  إىل  الغيب  من  فـ)القرآن( دعوات  اإلسالمية،  العقيدة  بالغيب من مسلمت 

الشهادة. تتم  حتى 
وقبله . 6 النزول  عرص  يف  العرب  أفتخر  والفصاحة:  البالغة  يف  القرآن  إعجاز 

بفصاحتهم وتباروا فيم بينهم وكانت هذه امليزة من أهم ما يفتخرون به، وهي من 
ونثرا  يتفاخرون هبا شعرا  التي  ومنتدياهتم  أسواقهم  لذلك  مآثرهم وتشهد  أرشف 
فقد كان منهم اخلطباء والشعراء البارعون، وقد دونت املصنفات يف ذلك وضبطت 
اللغوي  والكمل  اجلمل  من  فيها  وما  عباراهتم،  ودقائق  كلمهتم  فروع  الكتب 
ويعرتف  واإلبداع  التقدم  يف  هلم  يشهد  العلمية  البصرية  بعني  نتاجهم  إىل  والناظر 
بم  تتحداهم  أن  اإلهلية  املشيئة  فكانت  املضمر،  هذا  يف  أمامهم  والتحري  بالعجز 
باإلتيان  أمرهم  التنزيل  كانت شائعة يف وقت  التي  فيه من فصاحة وبالغة  أبدعوا 
بمثله أو بسورة منه، فعجزوا عن ذلك واعرتفوا بقصورهم وتقصريهم ونقلت لنا 

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  M تعاىل:  قوله  سمعهم  عند  نصوصهم 
 [44 هود:  [سورة   L  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã



د. حسني عيل حسني املهدي

435

))أخذهتم الدهشة والتحري، وأمروا بإنزال ما علق عىل الكعبة املشفة من القصائد 
يف  املقطعة  األحرف  والبالغة  الفصاحة  يف  اإلعجاز  وجوه  ومن  واألشعار(()91)، 
بداية السور إذ ير السيد)92) فيها نوعا من اإلعجاز وهي من املتشاهبات وهي رس 
بني املحبوب واحلبيب بني املوحي واملوحى إليه ال يعلمها أقرب املقربني، وقد نقل 

ينقلها يف املواهب هي: ناقدا ومقوما واآلراء كم  السيد رأي املفرسين فيها 
1 . أهنا من املتشاهبات)93) التي اختص اهلل تعاىل هبا أو بمن علمهم وهم أهل البيت

ويعلل السبب؛ ألهنا أعيت العلمء عن الوصول إىل آثارها وفهم حقائق أرسارها.
املراد اإلهلي واملخاطبات البشية.. 2 هلا أمهية عظمى؛ ألهنا عليها املدار يف فهم 
أو . 3 معانيها  يف  املفرسون  اختلف  لذا  املهمالت  من  وليست  معانٍ  هلا  احلروف  هذه 

املراد منها، وما ُعرِب عنه باملعاين هو ليس معانٍ باحلقيقة عىل رأي السيد السبزواري، 
فمن  اهلل  خمتصات  من  فهي  احلقيقة  املعاين  أما  والفوائد،  احلكم  باب  من  هي  وإنم 

والفوائد: احلكم  تلك 
يقوم •  باطل وال  الرأي  أن هذا  السيد  اجلمل واألعداد، ورأي  إىل حساب  اإلشارة 

العقل. أو  النقل  عليه دليل من 
إشارة إىل أشخاص إهليني من أمثال القطب، والويل، والوتد أو األوتاد وهذه الفكرة • 

عند املتصوفة ودليلهم الكشف والشهود، ورأي السيد أن هذا الرأي باطل، وال يقوم 
عليه دليل من النقل أو العقل، ودليل الكشف والشهود خيصهم وال خيص اآلخرين 

تناولت شأن  البالغة والفصاحة والتي  171، وينظر كتب  القرآن: 1/  )91) مواهب الرمحن يف تفسري 
والبالغة  القرآن  إعجاز  اجلرجاين،  البالغة:  أرسار  اجلرجاين،  اإلعجاز:  دالئل  منها:  اإلعجاز 

النبوية: مصطفى صادق الرافعي. 
)92) ينظر: مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 1/ 77 -80، ونفسه: 5/ 5 -6. 

)93) املصدر نفسه: 1/ 5 ينظر نفسه: 1/ 77 -80، ونفسه: 5/ 5 -6 وينظر يف أهنا من املتشاهبات: 
جامع البيان عن تأويل القرآن: الطربي: 3/ 238، التبيان يف تفسري القرآن: 1/ 48، تفسري امليزان: 

الطباطبائي: 3/ 32. 
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والقرآن للجميع.
أهنا •  من  الرغم  عىل  احلروف  فهذه  القرآين،  اإلعجاز  أرسار  من  رس  احلروف  هذه 

لطافة  املقطعات  هذه  يف  ))فإن  جماراهتا  عن  فضاًل  فهم  عن  البلغاء  أعيت  مقطعة 
ال تكون يف غريها وحالوة ال توجد يف ما سواها فإعجازها يف الفصاحة والبالغة 
رموز  تعني  التي  املقطعة  باحلروف  القرآين  فاإلعجاز  خاص(()94)،  إعجاز  نحو 

: ملعانٍ
أنه •  عنه  قائاًل  الرأي  هذا  السيد  ورد  والسامعني)95)،  املخاطبني  انتباه  إلصغاء  متهيدًا 

بعيد عن احلكمة.
من بواطن القرآن فإناّ لكل ظاهر باطنا وافق السيد هذا الرأي.• 
رموز لبعض العلوم التي سرتها اهلل عن عباده.• 
املقربني •  أقرب  يعلمها  ال  إليه  واملوحى  املوحي  بني  واحلبيب  املحبوب  بني  أرسار 

اهلل  بني  إهلية  أرسار  فهي  منزلته،  عظمة  عىل   جربائيل الوحي  أمني  حتى 
لغة  للحب  أن  قالوا  وقديًم  األحباب  من  املتيمني  دأب  هو  ))وهذا   والرسول

لغة: مقابل كل  خاصة يف 
بني املحبني رس ليس يفشيه          قول وال قلم للناس حيكيه

هذا يف احلب املجازي، وأما احلقيقي فال يعقل حتديده بحد أبدًا(()96)، وهذا الرأي 
بقوة. السبزواري  السيد  إليه  يذهب 

بعد تركيب احلروف بعضها مع بعض تشري إىل أمور عظيمة يف الشيعة، ورد السيد • 
بامللك  فكيف  األعالم  عند  عليه  يعتمد  ال  والرموز  باأللغاز  االحتجاج  ألن  هذا؛ 

 ،60  :2 البيان:  جممع  الرأي:  هذا  وينظر   ،79-  78  /5 القرآن:  تفسري  يف  الرمحن  مواهب   (94(
 .14 وتفسري القرآن الكريم: )صدر املتأهلني(: 6/ 

 .60 )95) وينظر يف هذا الرأي: جممع البيان: 1/ 
)صدر  الكريم:  القرآن  تفسري  يف  الرأي  هذا  ينظر   ،5  /5 القرآن:  تفسري  يف  الرمحن  مواهب   (96(

 .134- 133 17 -18، والصايف يف تفسري القرآن: الفيض الكاشاين: 1/  املتأهلني(: 6/ 
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من  أهنا  إىل  السيد  يذهب  لذا  بالغامض؛  االحتجاج  املرء  يستطيع  فال  العالم، 
املتشاهبات.

أهنا أسمء للسور التي بدأت هبا ويرد عليه السيد أن فيه من الغرابة ما ال خيفى)97).• 
السور من معانٍ وإن كانت مؤلفة من احلروف •  ملا يف  املقطعة جتليات  إن احلروف 

الظاهر. بحسب  نفسها  اهلجائية 
غرائز  هي  واملالحة  كاجلمل  والفصاحة  البالغة  أن   تر شبهة  السيد  وطرح 
عدة  من  فاسد  الرأي  هذا  بقوله  وردها  والتحدي؟.  االختبار  عن  خارجة  طبيعية 

جهات:
وهو أ.  بينهم،  فيم  وحتدي  إبداع  مزية  يعدها  كان  من  عند  والقصور  العجز  ظهور 

 ويتحد فيها  يتبارون  ولكنهم  غريزة  فالشجاعة  غرائز  كانت  وإن  املطلوب 
بعضا. بعضهم 

الدعوة.ب.  الغرائز فال جهة هلذه  الوجدان يشهد لالختبار يف 
التناقص . 7 من  حمفوظ  الكريم  القرآن  فيه)98):  االختالف  بعدم  القرآن  إعجاز 

بالكليات  عارف  فهو  الغيوب  عالم  من  ألنه  آخره؛  إىل  أوله  من  واالختالف 
وبحسب  املتلقي  فهم  يف  فهو  اختالف،  أو  تناقض  أنه  توهم  وما  واجلزيئات 
ومقيد،  ومطلق  وعام،  خاص  بني  التوهم  يكون  قد  ألنه  فيه؛  التدبري  إىل  حاجته 

 L X W V U T S R Q P O N M L K  M :قال تعاىل
العقلية  له األدلة  ما تشهد  82]، واهلل واحد أحد فرد صمد وهو  النساء:  [سورة 
إذن  فعله  من  والكالم  كذاته  واحد  فعله  إذ  واحد  منه  يصدر  ما  وكل  والنقلية 
نزل  القرآن  أن  وهو  آخر  أمر  وهناك  فيه،  خالف  وال  اختالف  ال  واحد  فهو 
فيه  إن  ظن  ومن  واحد  فالقرآن  واحدة،  والفطرة  املستقيمة  السليمة  الفطرة  عىل 

 .48 )97) ينظر هذا الرأي يف التبيان: 1/ 
)98) ينظر: مواهب الرمحن يف تفسري القرآن: 1/ 172 -173. 
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ملصالح  جرت  األمور  فهذه  بـ)النسخ(  األحكام  بعض  يف  تغري  فيه  أو  تناقض 
عليه  ويرد  القرآن  متناقضات  من  أنه  عىل  قوم  آخذه  وقد  أخروية،  أو  دنيوية 
شؤون  من  هو  ))بل  االختالف  من  ليس  هذا  السبزواري  السيد  رأي  بحسب 
من  مزية  وهذه  واملقتضيات(()99)،  املصالح  طبق  عىل  وحدوده...  القانون  جعل 

اإلعجاز. مزايا 
البحث ونتائج  اخلامتة 

التفسري •  أناّ   ير فمثال  السبزواري  السيد  منهجية  يف  واضحة  مزية  املفاهيم  حتديد 
اآلثار  وترتيب  واإلذعان  احلكم  مع  الكريم  للقرآن  الشخيص  الفهم  هو  بالرأي 
فال  عليه  املتعارف  بظاهره  األخذ  أما  قدرته  جلت  اهلل  مراد  هو  أناّه  عىل  عليه 
يصاحب  الذي  البسيطة  الفكرية  احلركة  بسبب  الذهني  الفهم  وكذلك  فيه،  بأس 
اعتقاد وهنا ال  أثر يف احلكم فال إذعان وال  التلقي األويل للنص وال يرتتب عليه 

اختيار. بال  يكون  قد  أيضا؛ ألنه  الفهم  هذا  إشكال يف 
بالقرآن •  القرآن  تفسري  إىل  باالستناد  بالرأي  التفسري  من  التخلص  إىل  السيد  جلأ 

معاين  واستظهر  لنفسه  تبيانا  يكون  أن  فأوىل  يشء،  كل  تبيان  ألنه  والسبب؛ 
بالرأي. للتفسري  حتاشيًا  معتربة،  بقرائن  املباركة  القرآنية  اآليات 

يشء، •  كل  تبيان  ألنه  والسبب؛  بالقرآن  القرآن  تفسري  هو  التفسري  يف  منهجه 
بالسنة. القرآن  تفسري  وكذلك 

ذلك •  يف  بم  يشء  كل  يف  املتقن  السبزواري:  السيد  رأي  عىل  داللتان  للمحكم 
كل  أي  املتشاهبات  فيها  بم  الكتاب  آيات  وجلميع  واإلعجاز  واملعنى  األسلوب 
منه  املراد  واملحكم  األزيل،  املبدأ  من  صادرة  ألهنا  اجلهة؛  هذه  من  حمكم  القرآن 
املصون عن الرتدد واالحتمل يف األذهان املستقيمة، واملحكم أي معلوم الداللة، 
L [سورة آل عمران: 7]؛   q  p  o  M وسميت اآليات املحكمة بأم الكتاب 

)99) املصدر نفسه: 1/ 173. 
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والفروع  فروع،  والباقي  أصل  باعتبارها  اآليات  باقي  ترجع  وإليها  أصله،  أي 
األساس  املادة  تعد  فهي  معانيها،  درك  عن  العقول  قصور  عند  أصوهلا  إىل  ترجع 
الذي أشار  اللغوي  املعنى  إليها، وهو  جلميع اآليات الشيفة فال بد من رجوعها 

املعاجم. أصحاب  إليه 
لالحتمالت، •  القابل  أي  واالحتمل  دد  الَرتَ بسبب  االلتباس  داللتان  للمتشابه 

معاين  عىل  التام  واالنطباق  التمثل  الثاين  واملعنى  الصفات،  آيات  النوع  هذا  ومن 
الفصاحة  يف  متشابه  كله  اجلهة  هذه  من  إنه  إذ  القرآن  متام  يف  املوجودة  الكمالت 

والبالغة وبديع األسلوب لصدوره من مبدأ الكمل واجلمل.
ير السيد أن الظاهر ما يمنحه النص للجميع للعوام ولغريهم وجيب األخذ به، • 

املوجودة  األبعاد  أو  النص،  يمنحها  أن  يمكن  التي  املتعددة  املعاين  هي  والباطن 
التأويل  فيه، أو هو تعدد مراتب املعنى وهو ما عرباّ عنه بالتشكيك أو هي مراتب 
خمتص  بالذات  علمه  والغيب  التأويل  ألن  العلم؛  يف  الراسخني  اهلل  علمها  التي 
باهلل وعلم الرسول واألئمة بالعرض ويصلون إليه باإلشارات والعالمات 

متجددة. القرآن  معاين  كانت  لذا  باإلهلام؛  أو 
املباركة •  اآليات  ألن  ذلك؛  يف  العلة  ويذكر  النزول  لسبب  السبزواري  يتعرض  مل 

النزول  بزمان  لتخصيصها  وجه  فال  األزمنة  مجيع  يف  مصادقيها  عىل  تنطبق  كليات 
أو بفرد دون فرد آخر.

أساس •  عىل  القرآنية  اآليات  عىل  وطبقه  واملدين  املكي  مصطلح  السيد  فهم 
منهم. لكل  واملوضوعية  األسلوبية  اخلصائص 

التشيعات، •  يف  أساسًا  النسخ  كان  وأن  تعاىل  عنده  وللمنسوخ  للناسخ  حد  ال 
بعض،  دون  اجلهات  ببعض   وأخر كله،  احلكم  أو  اآلية  بتمم  يتعلق  قد  والنسخ 
من  ألنه  البداء؛  من  نوع  والنسخ  سابقًا،  الثابت  احلكم  أمد  انتهاء  بيان  والنسخ 

والتغري. التحول 
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يف •  القريب  اجلامع  ألن  وذلك؛  آية  لكل  النظم  لبيان  يتعرض  مل  اآليات  مناسبة  يف 
ما  يقدم يف كل سورة  كان  أنه  إال  اهلداية،  أو  النفس  تكميل  مجيعها موجود، وهو 
فقد  املعاين،  من  حواه  ما  قرآين  مقطع  لكل  يقدم  وكذلك  عامة  معانٍ  من  حوته 
يفتتح  الكلية وكان  أساس داللتها ومقاصدها  اآليات عىل  مناسبة  السيد يف  تكلم 

مقطع. كل  وكذلك  معاين،  من  حوته  ملا  بملخص  سورة  كل 
والعادة، •  الطبيعة  به  خيرق  ما  إجياد  عىل  اإلنسانية  النفس  قدرة  اإلعجاز:  حقيقة 

عليه  تعاىل  اهلل  من  بإقدار  ذلك  كل  عنه،  خارج  هو  بم  العامل،  هذا  يف  والترصف 
الرصفة  باب  من  ليس  والتحدي  واإلعجاز  الظروف،  تقتضيها  متعددة  ملصالح 
كم ذهب إليه قوم، وإنم هو من باب إمتام احلجة وحسب إذ هم ال جمال هلم أمام 

احلقيقي. واملتحدي  واملعجز  اخلالق 
اهلل •  املتحدي  بني  مشاهبة  ال  أي  سنخية  ال  إذ  الكريم  القرآن  أو  النبي  هو  املتحدي 

قدرته واملتحد عامة اخللق. جلت 
وكلمته، •  بأسلوبه،  جهاته  مجيع  من  معجز  كله  القرآن  أن  أيضًا  السيد   وير

وأصوله،  وإرشاداته،  وبقصصه،  وآدابه،  وبأحكامه،  وبالغته،  وفصاحته، 
يبلغ حد اإلحصاء... وفروعه، وبحقائقه، وواقعياته، وغري ذلك مما ال 

وهلا •  املتشاهبات  من  وهي  اإلعجاز  من  نوع  بأهنا  املقطعة  األحرف  يف  السيد  رأي 
وهذه  البشية،  واملخاطبات  اإلهلي  املراد  فهم  يف  املدار  عليها  ألهنا  عظمى؛  أمهية 
املراد  أو  معانيها  املفرسون يف  اختلف  لذا  املهمالت  من  وليست  معانٍ  هلا  احلروف 
منها ويذهب السيد إىل الذي عرب عنه باملعاين هو ليس معاين باحلقيقة، وإنم هو من 
احلكم  تلك  فمن  اهلل  خمتصات  من  فهي  احلقيقة  املعاين  أما  والفوائد،  احلكم  باب 
العلوم  لبعض  رموز  أهنا  أو  باطنًا  ظاهر  لكل  فأن  القرآن  بواطن  من  إهنا  والفوائد 
واملوحى  املوحي  بني  واحلبيب  املحبوب  بني  رس  وهي  عباده،  عن  اهلل  سرتها  التي 

ناقدا ومقوما. فيها  السيد رأي املفرسين  املقربني وقد نقل  إليه ال يعلمها أقرب 
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واملراجع املصادر  أهم 
القرآن الكريم.

النارش: •  املندوب،  سعيد  حتقيق:  السيوطي،  الدين  جالل  القرآن:  علوم  يف  اإلتقان 
املطبعة: لبنان –دار الفكر، الطبعة: األوىل: 1416 –1996م.

مؤسسة •  النارش:  النيسابوري،  الواحدي  أمحد  بن  عيل  احلسن  أبو  النزول:  أسباب 
–1968م. احللبي ورشكاه للنش والتوزيع -مرص: 1388 هـ 

اجلرجاين، •  حممد  بن  الرمحن  عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  أبو  )كتاب(:  البالغة  أرسار 
قراه وعلق عليه: أبو فهر )حممود حممد شاكر(، الطباعة والنارش: دار املدين للطباعة 
والنش والتوزيع -جدة، املطبعة: املدين -مرص، الطبعة األوىل، 1412هـ–1991م.

أصول التفسري والتأويل: السيد كمل احليدري، منشورات دار فراقد، قم -إيران، • 
1427هـ -2006م. الثانية،  الطبعة  املطبعة ستاره، 

اإلعجاز العددي يف القرآن الكريم: د. لبيب بيضون، مؤسسة األعلمي: بريوت-• 
–2005م. لبنان، الطبعة األوىل، 1425هـ 

األنصار، •  دار  النارش:  النجدي،  محيد  د.  الكريم:  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز 
-2008م. ق  1429هـ.  الثالثة:  الطبعة   ،الشهداء سيد  املطبعة: 

األرقم •  رشكة  النارش:  الرافعي،  صادق  مصطفى  النبوية:  والبالغة  القرآن  إعجاز 
بن أيب األرقم، د. ط، د. ت.

وتطبيقات •  تارخيية  دراسة  احلديث  العلمي  االكتشاف  ضوء  يف  القرآين  اإلعجاز 
الصابوين،  عيل  حممد  الشيخ  له  قدم  التفتناري،  شعبان  وحيد  مروان  معارصة: 
املعرفة،  دار  النارش  معلم،  حكمت  حممد  والشيخ  حسن،  حممد  إبراهيم  والدكتور 

الطبعة األوىل: 1427هـ. ق -2006م.
النارش: •  احلسني،  الستار  عبد  السبزواري:  اإلمام  نفحات  من  الباري  ألطاف 

2004م. الثالثة،  الطبعة  الكوثر،  املطبعة:  طهران،  مؤسسة 
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الرضا •  عبد  ترمجة  اآلميل،  زادة  حسن  حسن  البالغة:  هنج  يف  الكامل  اإلنسان 
الطبعة  إسالم،  باسدار  املطبعة:  اإلسالمية،  املعارف  مؤسسة  نش  افتخاري، 

األوىل، 1416هـ -1995م.
النارش: •  املجليس،  باقر  حممد  األطهار:  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 

–1983 م. الثانية: 1403 هـ  –لبنان، الطبعة  –بريوت  مؤسسة الوفاء 
فراقد، •  دار  منشورات  احليدري،  كمل  السيد  واملعطيات:  النظرية  القرآن  تأويل 

الطبعة األوىل، 1426هـ -2005م. قم-إيران، املطبعة ستاره، 
حبيب •  أمحد  حتقيق:  الطويس،  احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو  القرآن:  تفسري  يف  التبيان 

الرتاث  إحياء  ودار  اإلسالمي،  اإلعالم  املكتب  والطباعة:  النارش  العاميل،  قصري 
العريب، الطبعة األوىل، 1409هـ.

الرسويل •  هاشم  السيد  احلاج  حتقيق:  العيايش،  مسعود  بن  حممد  العيايش:  تفسري 
النارش: املكتبة العلمية اإلسالمية -طهران، د. ت، د. ت. املحاليت، 

اإلهلي •  احلكيم  تعليقات  مع  الشريازي،  الدين  صدر  حممد  الكريم:  القرآن  تفسري 
عيل النوري، تصحيح حممد خواجو، منشورات بيدار -قم، املطبعة أمري، الطبعة 

الثانية، 1373هـ. ش=1415هـ. ق.
التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب: حممد هادي معرفة، مؤسسة الطبع والنش يف • 

1384هـ. ش =1426هـ. ق. الثانية،  الطبعة  املقدسة،  الرضوية  اآلستانة 
املقدسة، •  -قم  التمهيد  مؤسسة  النارش:  معرفة،  هادي  حممد  التمهيد:  تلخيص 

الطبعة األوىل، املطبعة ستاره، 1429هـ. ق -2008م.
ضبط •  الطربي،  جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  القرآن:  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 

الفكر  دار  النارش:  امليس،  خليل  له:  قدم  العطار،  مجيل  صدقي  وختريج:  وتوثيق 
هـ -1995م.  1415 د. ط،  والتوزيع،  والنش  للطباعة 

الدر املنثور وهبامشه القرآن الكريم مع تفسري ابن عباس: جالل الدين السيوطي، • 
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النارش: دار املعرفة -جدة، املطبعة: فتح -جدة، الطبعة األوىل، 1365هـ. ق.
دالئل اإلعجاز: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين، قراه وعلق • 

والنش  للطباعة  املدين  دار  والنارش:  الطباعة  شاكر(،  حممد  )حممود  فهر  أبو  عليه: 
1413هـ -1992م. الثالثة،  الطبعة  املدين -مرص،  املطبعة:  والتوزيع -جدة، 

الكايف: الشيخ الكليني، حتقيق: عيل اكرب غفاري، النارش: دار الكتب اإلسالمية-• 
1388هـ. الثالثة،  الطبعة  حيدري،  مطبعة  آخوين، 

الفيحاء •  النارش:  املهدي،  حسني  عيل  حسني  د.  العرفاين:  التفسري  ضوء  يف  املعنى 
1435هـ- األوىل:  الطبعة  والتوزيع،  والنش  للطباعة  البصائر  ومكتبة  ودار 

.2014
بتصحيحه •  اعتنى  الزرقاين،  العظيم  عبد  حممد  القرآن:  علوم  يف  العرفان  مناهل 

لبنان،  ـ  بريوت  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  منشورات  الكردي،  سليم  أمني  الشيخ 
الثانية، د. ت. الطبعة 
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